
 

 فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه علامه طباطبایی در مقطع کارشناسی ارشد

 89-89برای سال تحصیلی 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

)ابلاغیه شماره  « پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد »  در نظر دارد براساس آیین نامه علامه طباطباییانشگاه د

از بین آموزشی وزارت متبوع ،  تمعاون 21/21/91مورخ  1199547/ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ( و بخشنامه 5/5/99مورخ  44977/12

در دوره روزانه  94-97های روزانه و شبانه( با شرایط ذیل برای نیمسال اول سال تحصیلی  برگزیدگان علمی دوره کارشناسی پیوسته )دوره

 .دانشجو پذیرش نماید ، رشته های مندرج در جدول ارشدکارشناسی

 شرایط متقاضیان –الف 

از کل  سه چهارمکه پس از شش نیمسال تحصیلی با گذراندن حداقل  99-97نیمسال های اول و دوم ودی ور دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته –2

خود  ) از مجموع دوره های روزانه و شبانه ( ورودیرشته و هم شجویان هم درصد برتر دان پانزده به لحاظ میانگین کل جزءدوره ، درسی  هایواحد

  .دانش آموخته شوند شورای عالی برنامه ریزی( بمصوسرفصل درسی مسال طبق باشند و حداکثر در مدت هشت نیمسال )نه نی

نیمسال دانشجویان هم رشته و  در مقایسه با میانگین کل هشت آموخته شوند و به لحاظ میانگین کلدانشجویانی که در طول شش نیمسال دانش  –1

 . باشند برتر درصد پانزدهجزء هم ورودی خودغیر

 می باشد. 21کل تا پایان نیمسال ششم برای ورود به دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون این دانشگاه ، حداقل میانگین -9

 مهم نکات -ب

دانشجویان  ذیل انجام می گیرد لذا به تقاضای سایربشرح  1و  2سطح  دانشگاههای دولتی از میان دانشجویان واجد شرایط "پذیرش منحصرا-2

های غیرحضوری و  و دوره کاربردی -، علمی پیام نور پردیس بین الملل ، ،خودگردان ، پردیس اسلامی  نتفاعی، آزاداغیرغیر دولتی  دانشگاههای

 . شود نمی مجازی ترتیب اثر داده

 صنعتی امیر کبیر● تهران● تربیت مدرس● تبریز● اصفهان● علم و صنعت ایران●

صنعتی خواجه ● شیراز● صنعتی اصفهان●

 نصیر الدین طوسی

صنعتی ●

 شریف

 فردوسی مشهد● شهید بهشتی●

 شهید چمران اهواز* یزد* ارومیه* رازی کرمانشاه* خوارزمی* الزهرا)س(*

سیستان و * گیلان* کاشان* شهید باهنر کرمان*

 بلوچستان

 خلیج فارس بوشهر* زنجان*

 ________ صنعتی سهند تبریز* صنعتی بابل* بیرجند* بوعلی سینا همدان* هنر*

 * دانشگاههای سطح دو           1دانشگاههای سطح ●

 



 

 

یا بالاتر و کسب یکی از افتخارات ذیل  27، به شرط دارا بودن میانگین کل شش ترم،  4و  3سطح  دولتی پذیرش دانشجویان سایر دانشگاه های-1

 قابل بررسی خواهد بود.

 کز المپیاد علمی کشوربرگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی با ارائه گواهی از مر 

 از معاونت دانشجویی وزارت متبوع دانشجویان نمونه کشوری با ارائه گواهی معتبر 

 سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران دارا بودن گواهی ثبت اختراع اخذ شده از 

 ارائه گواهی معتبررازی و ا بن سینا ( با –فارابی –المللی)خوارزمی برگزیدگان در جشنواره های علمی معتبر بین 

  کشوری یا وزارتی یا بین المللی  )فقط ویژه رشته های تربیت بدنی ( با ارائه گواهی معتبرورزشی نفر اول مسابقات 

 واهی نفر اول مسابقات قران و نهج البلاغه کشوری و یا حافظان کل قران کریم یا نهج البلاغه ) ویژه رشته های علوم قران و حدیث( با ارائه گ

 مبتکر و پژوهشگر برجسته  با ارائه گواهی معتبر –را بودن عنوان مخترع دا

 برندگان جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان ریاست جمهوری با ارائه گواهی معتبر 

 دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی مجاز به شرکت در این فراخوان نیستند . -9

 فارغ التحصیل شوند. 92/1/94تا تاریخ کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی باید حداکثر  -7

رخوردار است  ثبت نام در این فراخوان به منزله پذیرش قطعی نمی باشد و دانشگاه علامه طباطبایی در رد یا قبول تقاضای داوطلبان از اختیارات لازم ب-5

 راسری ورود به دوره کارشناسی ارشد نیز شرکت نمایند.و ملزم به تکمیل ظرفیت پذیرش خود نمی باشد لذا به متقاضیان توصیه می شود در آزمون س

کشور اخذ ، ایرانی انتقالی از خارج به داخل و دانشحویانی که مدرک کارشناسی خود را از دانشگاههای خارج از  غیر ایرانی انپذیرش دانشجوی -1

  .امکان پذیر نیست  فراخوانفاده از ضوابط این کرده اند و دانشجویانی که بدون آزمون به دوره کارشناسی راه یافته اند ، با است

ارشد با رشته در صورت عدم تطابق رشته کارشناسیبدیهی است باشد.  اولویت ادامه تحصیل دانشجو در همان رشته تحصیلی مرتبط در دوره کارشناسی ارشد می-4

 خواهد شد. حذفمورد تقاضا ، متقاضی از فرایند پذیرش 

 بیش از یک رشته / گرایش وجود ندارد. در امکان پذیرش-7

دانشجویی از ادامه ، بعد از ثبت اطلاعات پذیرفته شدگان ، در پرتال سازمان سنجش آموزش کشور ویا بعد از تایید نهایی توسط آن سازمان  چنانچه -9

ط با نظر کمیته منتخب معاونت آموزشی دانشگاه میسر قبل از آن نیز هر گونه تعیین جایگزین فقتحصیل انصراف دهد ، جایگزینی پذیرش نخواهد شد . 

 خواهد بود.

 تغییر رشته و گرایش بعد از قبولی و کسب پذیرش ، به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود .-21

لذا ، به داوطلبان توصیه می شود با دقت لازم ، مفاد  مسترد نخواهد شد به هیچ عنوان ، هزینه ثبت نام وداوطلبان  ارسالی مدارك-22

 آگهی را ، مطالعه و فقط در صورت دارا بودن شرایط مربوط ،  نسبت به ثبت نام در فراخوان اقدام نمایند . 

ی رشته ذیربط صورت آنان توسط کمیته منتخب گروه آموزشوضعیت تحصیلی و فعالیت های آموزشی  بررسی شرایط متقاضیان و امتیاز دهی به -21

 مصاحبه در برخی از  بهدر صورت لزوم  کسب نمایند ،  به ترتیب امتیاز در اولویت انتخاب قرار می گیرند .را می گیرد و داوطلبانی که حد نصاب لازم 

 



 

ادامه تحصیل در مقطع از به منزله انصراف عدم شرکت در مصاحبه ،  مصاحبه حضور بهم رساند . رشته ها، داوطلب موظف است در جلسه

 ارشد تلقی خواهد شد.کارشناسی

اسامی پذیرفته شدگان اولیه در موعد مقرر ، از طریق  بازبینی و تایید و کمیته منتخب معاونت آموزشی دانشگاه محاسبه امتیازات ، مراتب در پس از -29

 پایگاه اینترنتی دانشگاه اعلام خواهد شد .

منحصراً پس از تایید سازمان سنجش آموزش کشور و هیات مرکزی گزینش دانشجووزارت علوم ، تحقیقات و  داوطلبانپذیرش نهایی و قطعی -27

 فناوری صورت خواهد گرفت .

 داوطلبان در دوره روزانه کارشناسی ارشد پذیرش شده و ادامه تحصیل آنان رایگان خواهد بود.-25

داوطلبان  به، صورت می پذیرد لذا  ، www.atu.ac.ir از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه به نشانیوطلبان منحصراً اهر گونه اطلاع رسانی به د-21

 اطلاعیه های مربوطه را از طریق سایت دانشگاه بطور منظم پیگیری نمایند .توصیه می شود 

 مدارک مورد نیاز -ج

 تقاضا تکمیل شده فرم-2

 ) مطابق با فرم نمونه (دوره کارشناسی  برتر درصد پانزدهگواهی دانشجوی  اصل -1

 یک نسخه تصویر از کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی ) پشت و رو ( -9

 ریزنمرات  مقطع کارشناسی ) نیازی به تایید اداره آموزش دانشگاه ندارد(--9

 جدید  9× 7یک قطعه عکس   -7

به نام در آمدهای متفرقه  89988889حساب شماره به ) شصت هزار تومان ( ریال 111/111مبلغ  به واریزی فیش کپی از  ویک اصل ارائه - 5

قابل   IR 1096 9999 9999 9999 8998 8889، به شماره شبا  119دانشگاه علامه طباطبایی نزد بانک تجارت شعبه شهید سپهبد قره نی کد 

 (نگاه دارید ) یک نسخه از فیش واریزی را جهت پیگیری های احتمالی نزد خودپرداخت در کلیه شعب بانک تجارت در سراسر کشور 

کلیه داوطلبان دانشگاههای سطح یک یا دو یا سه یا چهار : افتخارات ذیل ) فعالیت ها یا یک نسخه از گواهی اخذ شده مربوط به کسب یکی از -1

 گواهی آن را ضمیمه کنید ( وفق به کسب افتخاراتی شده و یا در فعالیت های علمی شرکت داشته اید ، مچنانچه 

 برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی با ارائه گواهی از مرکز المپیاد علمی کشور 

 دانشجویان نمونه کشوری با ارائه گواهی معتبر از معاونت دانشجویی وزارت متبوع 

  سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران گواهی ثبت اختراع اخذ شده ازدارا بودن 

 رازی و ا بن سینا ( با ارائه گواهی معتبر–فارابی –المللی)خوارزمی برگزیدگان در جشنواره های علمی معتبر بین 

  رائه گواهی معتبرکشوری یا وزارتی یا بین المللی  )فقط ویژه رشته های تربیت بدنی ( با اورزشی نفر اول مسابقات 

 واهی نفر اول مسابقات قران و نهج البلاغه کشوری و یا حافظان کل قران کریم یا نهج البلاغه ) ویژه رشته های علوم قران و حدیث( با ارائه گ 

  مبتکر و پژوهشگر برجسته  با ارائه گواهی معتبر –دارا بودن عنوان مخترع 

 یاست جمهوری با ارائه گواهی معتبربرندگان جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان ر 

 

http://www.atu.ac.ir/


 

 دارا بودن سوابق فعالیت در انجمن های علمی ، دوره ها ی مهارت افزایی در رشته مرتبط ، فعالیت های حوزه کارآفرینی و سایر فعالیت های 

 علمی خارج از دانشگاه و سایر موارد مربوط.........

  وطرحهای پژوهشی و..........(همایش ها ، دارا بودن سوابق پژوهشی ) مقالات 

  اسپانیایی ، عربی و ...........( –فرانسه  –آلمانی -احراز توانمندی در یکی از زبانهای معتبر )انگلیسی 

 دارا بودن رتبه یک یا دو رقمی در آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور با ارائه گواهی معتبر 

 
 حوزه علمیه برای متقاضیان رشته های مدرسی معارف اسلامی 21مام کتبی پایه تهی اه علمیه به همراه گواحوز 1می سطح مدرک عل یک نسخه از گواهی -4

 

 زمان و نحوه ارسال مدارک -ج

ز ابعد به مدارکی که ناقص و یا  نسبت به ارسال مدارک مورد نیاز به دانشگاه اقدام نمایند.  14/1/94تاریخ بایست حداکثر تا داوطلبان واجد شرایط می

 ، ترتیب اثر داده نخواهد شد . مهلت مقرر ارسال شده باشد

ه حضور ، به منظور تسریع در انجام امور لازم است متقاضیان از مراجعه حضوری به دفاتر ستادی دانشگاه خودداری کنند . بدیهی است در صورت نیاز ب

 با داوطلب تماس حاصل خواهد شد.

 –تقاطع بزرگراه شهید همت  –بلوار دهكده المپیك  –تهران  را از طریق پست سفارشی به نشانی :  داوطلبان بایستی کلیه مدارک لازم

و رسید پستی آن را جهت  ، ارسال 1464864811کد پستی  –دفتر استعداد های درخشان  _طبقه اول  –سازمان مرکزی دانشگاه 

 پیگیری های احتمالی نزد خود نگه دارند. ضمناً  دانشگاه تحت هیچ شرایطی ، مدارک داوطلبان را به صورت دستی تحویل نخواهد گرفت .

 

       دوره کارشناسی ارشد                متقاضی پذیرش بدون آزمون ) سهمیه استعداد درخشان ( در روی پاکت حتما قید شود :  

 .......................رشته / گرایش .....................

 

 معاونت آموزشی دانشگاه                                                                                

 درخشان هایدفتر استعداد                                                                                

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 89-89 دانشگاه علامه طباطبایی در سال تحصیلی جدول رشته های دوره کارشناسی ارشد

 (استعدادها ی درخشان  زمون و با استفاده از سهمیهبدون آ یبرای پذیرش دانشجو )
 

عنوان رشته تحصیلی دوره 

 کارشناسی ارشد

وره رشته تحصیلی دعنوان 

 کارشناسی ارشد

وره عنوان رشته تحصیلی د

 کارشناسی ارشد

وره عنوان رشته تحصیلی د

 کارشناسی ارشد

 مدیریت مالی زبان و ادبیات فارسی حقوق خصوصی امار ریاضی

 حسابداری ادبیات تطبیقی-زبان و ادبیات فارسی حقوق اقتصادی امار اجتماعی و اقتصادی

 حسابرسی زبان و ادبیات عربی حقوق تجارت بین الملل ریاضی مالی-کاربردیریاضی 

 بانکداری اسلامی-علوم اقتصادی  مترجمی زبان انگلیسی حقوق نفت و گاز نظریه سیستم ها-علوم کامپیور

محاسبات نرم و -علوم کامپیوتر

 هوش مصنوعی
 حسابداری مدیریت آموزش زبان انگلیسی حقوق جزا و جرم شناسی

 حقوق عمومی اقتصاد نظری –علوم اقتصادی 
 آموزش زبان فارسی به

 غیر فارسی زبانان
 مالی-مدیریت کسب و کار

توسعه اقتصادی و  -علوم اقتصادی

 برنامه ریزی
 زبان شناسی همگانی حقوق  بین الملل

 –مدیریت دولتی 

 حط مشی گذاری عمومی

اقتصاد و تجارت -علوم اقتصادی 

 الکترونیک
 توسعه منابع انسانی -مدیریت دولتی زبان های باستانی ایران مالکیت فکریحقوق 

 مترجمی زبان فرانسه حقوق ارتباطات اقتصاد انرژی-علوم اقتصادی
مدیریت رفتار  –مدیریت دولتی 

 سازمانی

 تحول-مدیریت دولتی فلسفه حقوق بشر اقتصاد محیط زیست -علوم اقتصادی

 فلسفه دین حقوق کیفری اطفال و نوجوانان اقتصاد اسلامی –علوم اقتصادی 
سیستمهای اطلاعاتی -مدیریت دولتی

 پیشرفته

 مدیریت امور شهری فلسفه و کلام اسلامی روابط بین الملل )موسسه بیمه اکو ( بیم سنجی

 مطالعات منطقه ای مطالعات منطقه ای ) موسسه بیمه اکو (
های سیستم -مدیریت فناوری اطلاعات

 اطلاعاتی پیشرفته

 -مدیریت بازرگانی

 بازرگانی بین الملل

 بازاریابی -مدیریت بازرگانی فناوری-مدیریت  کسب و کار علوم سیاسی علوم قران و حدیث

آشنایی با –مدرسی معارف اسلامی 

) تحصیلات حوزوی منابع اسلامی

 ( نیز لازم است

 اندیشه سیاسی در اسلام
عملیات -کارمدیریت  کسب و 

 زنجیره تامین

مدیریت  –مدیریت بازرگانی 

 استراتژیک

مبانی نظری -مدرسی معارف اسلامی

) تحصیلات حوزوی نیز لازم اسلام

 است (

 -مدیریت جهانگردی

 برنامه ریزی توسعه جهانگردی

انتقال  –مدیریت تکنولوژی 

 تکنولوژی

تجارت   –مدیریت بازرگانی 

 الکترونیکی

 حقوق اسلامیفقه و مبانی 
بازاریابی -مدیریت جهانگردی

 جهانگردی
 استراتژی-مدیریت  کسب و کار تولید و عملیات -مدیریت صنعتی

 



 

 

 
 89-89 دانشگاه علامه طباطبایی در سال تحصیلی جدول رشته های دوره کارشناسی ارشد

 (استعدادها ی درخشان  زمون و با استفاده از سهمیهبدون آ یبرای پذیرش دانشجو )
 

 عنوان رشته تحصیلی دوره 

 کارشناسی ارشد

ره عنوان رشته تحصیلی دو

 کارشناسی ارشد

وره عنوان رشته تحصیلی د

 کارشناسی ارشد

 جامعه شناسی مدیریت آموزشی تحقیق در عملیات-مدیریت صنعتی

 جمعیت شناسی تحقیقات آموزشی مدیریت کیفیت و بهره وری–مدیریت صنعتی 

 مطالعات فرهنگی تکنولوژی آموزشی بازاریابی-مدیریت کسب و کار

رفتار سازمانی و منابع -مدیریت  کسب و کار

 انسانی
 مطالعات جوانان برنامه ریزی درسی

 مدیریت امور شهری
 علم اطلاعات و

 مدیریت اطلاعات-دانش شناسی
 زن و خانواده –مطالعات زنان 

 کسب و کار جدید -کارافرینی
 سنجش و اندازه گیری

 )روان سنجی(
 برنامه ریزی شهری

 مشاوره  خانواده-مشاوره روان شناسی  عمومی
 برنامه ریزی توسعه

 منطقه ای

 برنامه ریزی رفاه اجتماعی مشاوره مدرسه-مشاوره روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

 اجتماعی مددکاری مشاوره توانبخشی-مشاوره روان شناسی صنعتی و سازمانی

 مدیریت خدمات اجتماعی مشاوره  شغلی-مشاوره روان شناسی تربیتی

 علوم ارتباطات اجتماعی تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش ابتداییآموزش و پرورش -علوم تربیتی

 مدیریت رسانه آموزش وبهسازی منابع انسانی پیش دبستانیآموزش و پرورش -علوم تربیتی

 روزنامه نگاری
شناسی ورزشی و حرکات آسیب 

 گرایش حرکات اصلاحی اصلاحی

گرایش یادگیری و  رفتار حرکتی

 کنترل حرکتی

مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در 

 سازمانهای ورزشی

مدیریت ورزشی گرایش مدیریت 

 اماکن و تاسیسات ورزشی

فیزیولوژی ورزشی گرایش 

 فیزیولوژی ورزشی کاربردی

 روان شناسی بالینی حسابداری بخش عمومی روان شناسی ورزشی

 

   در صورت لزوم به مصاحبه در برخی از رشته ها، داوطلب موظف است در جلسه مصاحبه حضور بهم رساند . عدم

 ارشد تلقی خواهد شد. شرکت در مصاحبه ، به منزله انصراف از ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی

 

  حوزه علمیه برای ورود به رشته های  11به همراه گواهی اتمام کتبی پایه حوزه علمیه  2داشتن مدرك علمی سطح

 مدرسی معارف اسلامی ضروری است.

 

 



 

 

 

 

 درصد برتر گواهی پانزده

 از دانشگاه ..........................................

 علامه طباطبایی هبه دانشگا

 :با سلام، گواهی می شود

و کد  ............................به شماره شناسنامه .......................فرزند  ..............................آقای سرکار خانم/جناب 

 ............................متولد سال و شماره سریال شناسنامه ............................................... ................................ملی 

گرایش  ..............................، دانشجوی دوره کارشناسی رشته  ...........................صادره از 

، در پایان نیمسال ششم خود با اخذ  .......(سال تحصیلی /دوم)ورودی نیمسال اول ....................................

و کسب  چهارم واحدهای درسی دوره (برابر با سهواحد دوره ) ....................واحد درسی از کل  .................

برتر بین دانشجویان  %25نفر ورودی ، در ردیف  ......................در بین  ....................و رتبه میانگین ............... 

بانه( قرار گرفته و حداکثر تا تاریخ های روزانه و شهم رشته و هم ورودی خود )با احتساب مجموع ظرفیت

و  5/5/99مورخ  44977/12 آیین نامه شماره ضمناً نامبرده در شمول . آموخته خواهد شددانش ................

، تحقیقات و فناوری برای ورود بدون آزمون به مقطع بالاتر  وزارت علوم 21/21/91مورخ  199547/1 بخشنامه

  .قرار دارد

 

 امضا و مهر                                                  

 معاون آموزشی دانشگاه / مدیر خدمات آموزشی                                                       

 

 



 

 

 
 

سهمیه  89-89دانشگاه علامه طباطبایی برای سال تحصیلیفرم تقاضای پذیرش در دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون 

 ( می باشید.یک رشته/گرایش  مجاز به انتخاب های درخشان  ) فقطاستعداد

 

 

........................شماره.............شناسنامه.........................دارایخانم/آقای............................................................فرزند.....اینجانب

..........دانشجوی ورودی نیمسال اول / دوم سال تحصیلی ............ و شماره سریال شناسنامه ..................................شماره کدملیو

دانشگاه ...................................هستم ........گرایش..................... دوره روزانه/ شبانه کارشناسی رشته................................. ممتاز

کارشناسی   ، متقاضی ادامه تحصیل در دوره روزانهو ویژگی های ذیل شرایط مندرج در اطلاعیه دانشگاهبه لحاظ دارا بودن که 

 باشم. می ........................................در دانشگاه علامه طباطبایی...................................گرایشارشد بدون آزمون رشته

 

 هستم که تا تاریخ ........................فارغ التحصیل خواهم شد. پیوسته درصد برتر مقطع کارشناسی دانشجوی پانزده 

 . دانشجوی فارغ التحصیل در شش نیمسال هستم 

 موفق به کسب یکی از افتخارات علمی مندرج در فراخوان شده ام که گواهی معتبر آن را ضمیمه ،  شرایط فوق اوه برعل"ضمنا

 کرده ام .

 

 تاریخ –امضا                                                                                                                                      

 
 

 

 

 متعهد کامل کلیه ضوابط و مصوبات وزارت علوم و دانشگاه در این زمینه ، آگاهی و پذیرش ضمن اینجانب...............................

در هر مرحله   است مجاز دانشگاه شود ثابت آن خلاف چنانچه و نموده تکمیل صحت و دقت نهایت در را فوق موارد می شوم

 .نماید رفتار با اینجانب  مقررات از پذیرش ، ثبت نام یا تحصیل ، طبق

 ..........................................................................................................................................................نشانی دقیق محل سکونت :

                              ............تلفن منزل : ....................................کد شهرستان .........................تلفن همراه : ............................

 ..............................................................ت الکترونیکی :.................تلفن محل کار :....................................نشانی پس



 تقاضا تاریخ                             :متقاضی امضاء                                                                                  


