بسمه تعالی

آﮔﻬﯽ ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ ( )PHD.ﺑﺪون آزﻣﻮن داﻧﺸﮕﺎه عالﻣه طبﺎطبﺎﯾﯽ
ﺑﺮاي ﺳﺎل ﺗحﺼيلﯽ  ( 97-98ﺳﻬميه اﺳﺘعﺪاد هﺎي درخﺸﺎن )
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
داﻧﺸﮕﺎه عالمه طبﺎطبﺎيي ﺑﺮ اﺳﺎس آيﯿﻦﻧﺎمه « پذيﺮش ﺑدون آزمون اﺳتعدادهﺎی درخﺸﺎن در دوره تحصﯿلي دکتﺮی » ﺑه شمﺎره  21/67272مورخ 93/4/18
وزارت علوم ،تحقﯿقﺎت و فنﺎوری و اصالحﯿه شمﺎره  21/237200مورخ  93/12/16آيﯿﻦ ﻧﺎمه يﺎد شده و ﻧﯿز دﺳتوراﻟعمﻞ اﺟﺮايي مصوب مورخ 93/10/13
شورای تحصﯿالت تکمﯿلي داﻧﺸﮕﺎه  ،از مﯿﺎن متقﺎضﯿﺎن واﺟد شﺮايﻂ ،ﺑﺮای ﺳﺎل تحصﯿلي  ، 97-98در رشته هﺎی مندرج در ﺟدول  ،ﺑدون شﺮکت در
آزمون ،داﻧﺸﺠوی دکتﺮی مي پذيﺮد  .شﺮايﻂ داوطلبﺎن و مﺸﺨصﺎت رشته/ﮔﺮايﺶ هﺎ  ،ﺑه شﺮح ذيﻞ مي ﺑﺎشد:
الف -شﺮاﯾط عمﻮﻣﯽ :
 -1اعتقﺎد ﺑه ديﻦ مبﯿﻦ اﺳالم يﺎ يکي از اديﺎن شنﺎخته شده در ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳي ﺟمﻬوری اﺳالمي ايﺮان.
 -2متعﻬد ﺑه ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳي و ﻧﻈﺎم ﺟمﻬوری اﺳالمي ايﺮان.
 -3ﻧداشتﻦ ممنوعﯿت تحصﯿﻞ ﺑه تﺸﺨﯿﺺ مﺮاﺟﻊ ذيصالح
ب -شﺮاﯾط اخﺘﺼﺎصﯽ :
 -1دارا ﺑودن مدرک کﺎرشنﺎﺳي ارشد معتبﺮ و مورد تﺎيﯿد وزارت علوم  ،تحقﯿقﺎت و فنﺎوری يﺎ وزارت ﺑﻬداشت  ،درمﺎن و آموزش پزشکي از يکي از
داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎ ی داخﻞ کﺸور
تبصﺮه :صﺮفﺎً مدارک مﺮﺑوط ﺑه کد رشته محﻞ هﺎی دارای مﺠوز از شورای ﮔستﺮش آموزش عﺎﻟي ﻗﺎﺑﻞ ﻗبول مي ﺑﺎشد .
 -2دارا ﺑودن مﯿﺎﻧﮕﯿﻦ کﻞ  16و يﺎ ﺑﺎالتﺮ در مقطﻊ کﺎرشنﺎﺳي
-3دارا ﺑودن مﯿﺎﻧﮕﯿﻦ کﻞ  17و يﺎ ﺑﺎالتﺮ ﺑدون احتسﺎب ﻧمﺮه پﺎيﺎن ﻧﺎمه در مقطﻊ کﺎرشنﺎﺳي ارشد
 -4ﺑﯿﺶ از دو ﺳﺎل از تﺎريخ فﺮاغت از تحصﯿﻞ داﻧﺸﺠو در مقطﻊ کﺎرشنﺎﺳي ارشد ﻧﮕذشته ﺑﺎشد.
 -5کسب حداﻗﻞ  70امتﯿﺎز از فعﺎﻟﯿت هﺎی آموزشي و پژوهﺸي و مصﺎحبه مطﺎﺑق ﺑﺎ ﺟدول ارزشﯿﺎﺑي پﯿوﺳت
-6کسب حداﻗﻞ ﻧمﺮه  50از آزمون زﺑﺎن ( MCHEيﺎ معﺎدل آن در ﺳﺎيﺮ آزموﻧﻬﺎی زﺑﺎن معتبﺮ ) تﺎ ﻗبﻞ از آزمون ﺟﺎمﻊ دکتﺮی

تبصره  :چنﺎﻧچه متقﺎضﯿﺎن  ،دارای مدرک زﺑﺎن معتبﺮ ﺑﺎشند  ،مطﺎﺑق ﺑﺎ ﺟدول شمﺎره  4امتﯿﺎز الزم را کسب خواهند کﺮد  .متقﺎضﯿﺎﻧي که فﺎﻗد مدرک زﺑﺎن
هستند  ،مي تواﻧند در ايﻦ فﺮاخوان شﺮکت ﻧمﺎيند ﻟﯿکﻦ امتﯿﺎز مدرک زﺑﺎن را کسب ﻧﺨواهند کﺮد . .ايﻦ افﺮاد در صورت پذيﺮش وﻗبوﻟي ﻧﻬﺎيي  ،ﺑﺎيد تﺎ ﻗبﻞ
از آزمون ﺟﺎمﻊ دکتﺮی  ،مدرک زﺑﺎن معتبﺮخود را ﺑﺎ کسب حد ﻧصﺎب الزم  ،ارائه کنند.
ج-ﻧحﻮه ارائه ﻣقﺎالت ﯾﺎ فعﺎليت هﺎي علمﯽ ﺑﺮﮔزﯾﺪه :
 -1مقﺎالت ارائه شده طبق ﺟدول شمﺎره  1مورد ارزيﺎﺑي ﻗﺮار ﮔﺮفته و ﺑﺎيد چﺎپ شده يﺎ دارای ﮔواهي پذيﺮش چﺎ پ ﺑوده و مﺮتبﻂ ﺑﺎ پﺎيﺎن ﻧﺎمه ﺑﺎشد .
تبصره  : 1داﻧﺸﺠو پس از کسب پذيﺮش در مقطﻊ دکتﺮی فقﻂ تا پايان نيمسال اول سال تحصيلي  ، 97-98فﺮصت خواهد داشت که مقﺎالت خود
را که دارای ﮔواهي پذيﺮش اﺳت  ،ﺑه چﺎپ رﺳﺎﻧده و اصﻞ آن را ارائه ﻧمﺎيد  ،در غﯿﺮ ايﻦ صورت ﻗبوﻟي وی ﻟغو خواهد شد .
تبصره  : 2منﻈور از پذيﺮش مقﺎﻟه  ،پذيﺮش ﺑدون ﻗﯿد و شﺮط مقﺎﻟه مي ﺑﺎشد .
تبصره  : 3ﮔواهي پذيﺮش چﺎپ ﺑﺎيد مورد تأ يﯿد هﯿﺎت تحﺮيﺮيه ﺑﺎ ذکﺮ شمﺎره مﺠله و دوره آن ﺑوده و زمﺎن چﺎپ آن تﺎ پﺎيﺎن ﻧﯿمسﺎل اول ﺳﺎل تحصﯿلي
 ( 97-98پﺎيﺎن ﺑﻬمﻦ ﺳﺎل  ) 1397ﺑﺎشد .
 -2هﺮ ﮔوﻧه ثبت اختﺮاع ﺑﺎيد مورد تأيﯿد ﺳﺎزمﺎن پژوهﺸﻬﺎی علمي و صنعتي ايﺮان ﺑﺎشد .
 -3ﺑﺮﮔزيدﮔﺎن ﺟﺸنواره هﺎی علمي معتبﺮ ( خوارزمي  ،فﺎراﺑي ،رازی و يﺎ اﺑﻦ ﺳﯿنﺎ ) ﺑﺎيد تﺎيﯿد دﺑﯿﺮخﺎﻧه ﺟﺸنواره را کسب و ارائه ﻧمﺎيند .
 -4ﺑﺮﮔزيدﮔﺎن اﻟمپﯿﺎدهﺎی علمي  -داﻧﺸﺠويي ﺑﺎيد تأيﯿد دﺑﯿﺮخﺎﻧه اﻟمپﯿﺎد را کسب و ارائه ﻧمﺎيند .
 -5مقﺎﻟه  ،اختﺮاع و يﺎ کتﺎﺑي مورد پذيﺮش ﻗﺮار خواهد ﮔﺮفت که داوطلب در آن  ،ﻧفﺮ اول ﺑﺎشد و يﺎ ﻧﺎم وی ﺑالفﺎصله ﺑعد از اﺳتﺎد راهنمﺎ يﺎ مﺸﺎور و يﺎ
يکي از اعضﺎی هﯿﺎت علمي ذکﺮ شود و يﺎ مﺨتﺮع اصلي اختﺮاع  ،ﻧويسنده مسئول کتﺎب و يﺎ ارائه دهنده اصلي کنفﺮاﻧس علمي ﺑﺎشد  ،در غﯿﺮ ايﻦ صورت ﺑه
آن امتﯿﺎزی تعلق ﻧﺨواهد ﮔﺮفت .
د-ظﺮفيت ﭘﺬﯾﺮش :
 -1حداکثﺮ  %20ظﺮفﯿت پذيﺮش ﺑﺎ آزمون شﯿوه آموزشي  -پژوهﺸي دوره روزاﻧه دکتﺮی داﻧﺸﮕﺎه  ،ﺑه پذيﺮش ﺑدون آزمون داﻧﺸﺠويﺎن واﺟد شﺮايﻂ
اختصﺎص دارد .
 -2ظﺮفﯿت مذکور مﺎزاد ﺑﺮ ظﺮفﯿت پذيﺮش ﺑﺎ آزمون داﻧﺸﮕﺎه مي ﺑﺎشد .

ه-ﻧكﺎت ﻣﻬم :
-1هﺮ ﮔوﻧه اطالع رﺳﺎﻧي ﺑه داوطلبﺎن منحصﺮاً از طﺮيق پﺎيﮕﺎه اينتﺮﻧتي داﻧﺸﮕﺎه ﺑه ﻧﺸﺎﻧي  www.atu.ac.irو همچنﯿﻦ در کﺎﻧﺎل تلﮕﺮام
 https://t.me/edu_atuirﺑطور همزمﺎن  ،صورت مي پذيﺮد ﻟذا  ،ﺑه داوطلبﺎن توصﯿه مي شود ﺑه منﻈور اطالع از زمﺎن و مکﺎن ﺑﺮﮔزاری
مصﺎحبه و يﺎ هﺮ ﮔوﻧه ﻧکته الزم  ،اطالعﯿه هﺎی مﺮﺑوطه را از طﺮيق ﺳﺎيت داﻧﺸﮕﺎه ﺑطور منﻈم پﯿﮕﯿﺮی ﻧمﺎيند .
 -2داﻧﺶ آموختﮕﺎن حداکثﺮ تﺎ  2ﺳﺎل پس از فﺮاغت از تحصﯿﻞ مي تواﻧند از تسﻬﯿالت پذيﺮش ﺑدون آزمون ﺑﺮای ورود ﺑه دوره دکتﺮی ﺑﺮخوردار شوﻧد ،
ﻟذا داوطلبﺎﻧي که در نيمسال اول سال تحصيلي  94-95و قبل از آن فﺎرغ اﻟتحصﯿﻞ شده ﺑﺎشند  ،مﺠﺎز ﺑه شﺮکت در ايﻦ فﺮاخوان نمي باشند .
 -3داﻧﺸﺠويﺎن ﻧﯿمسﺎل آخﺮ  ،در صورت فﺮاغت از تحصﯿﻞ حداکثﺮ تﺎ تﺎريخ  ، 97/6/31مﺠﺎز خواهند ﺑود ﺑﺎ رعﺎيت ﺳﺎيﺮ شﺮايﻂ و ﺑﺎ ارائه مدارک الزم در
ايﻦ فﺮاخوان شﺮکت ﻧمﺎيند .
-4داﻧﺶ آموختﮕﺎن و داﻧﺸﺠويﺎن داﻧﺸﮕﺎه هﺎی آزاد اﺳالمي  ،کلﯿه موﺳسﺎت آموزش عﺎﻟي غﯿﺮ دوﻟتي و غﯿﺮ اﻧتفﺎعي  ،پﯿﺎم ﻧور  ،ﺟﺎمﻊ علمي-کﺎرﺑﺮدی و
همچنﯿﻦ داﻧﺶ آموختﮕﺎن دوره هﺎی مﺠﺎزی  ،ﻧﯿمه حضوری  ،ﺑﯿﻦ اﻟملﻞ  ،پﺮديس ﺑﯿﻦ اﻟملﻞ و پﺮديس خودﮔﺮدان  ،مﺠﺎز ﺑه ورود ﺑدون آزمون ﺑه دوره
دکتﺮی نمي باشند.
 -5داﻧﺶ آموختﮕﺎن اتبﺎع خﺎرﺟي و فﺎرغ اﻟتحصﯿالن داﻧﺸﮕﺎه هﺎی خﺎرج از کﺸور  ،مﺠﺎز ﺑه اﺳتفﺎده از ايﻦ آيﯿﻦ ﻧﺎمه ﺑﺮای ورود ﺑدون آزمون ﺑه دوره
دکتﺮی نيستند .
 -6آزمون هﺎی زﺑﺎن معتبﺮ مطﺎﺑق ﺑﺎ ﺟدول شمﺎره  ، 4ﺑه ﻗﺮار ذيﻞ اﺳت .داوطلبﺎن توﺟه داشته ﺑﺎشند که ﮔواهي زﺑﺎن فقﻂ تﺎ دو ﺳﺎل معتبﺮ اﺳت
MSRT (MCHE) – IELTS –TOEFL(PBT)-TOEFL(IBT)-TOEFL(CBT)-TOLIMO
-7اوﻟويت ادامه تحصﯿﻞ داﻧﺸﺠو در همﺎن رشته تحصﯿلي مﺮتبﻂ در دوره کﺎرشنﺎﺳي ارشد و مطﺎﺑق ﺑﺎ ﺟدول رشته هﺎ مي ﺑﺎشد .ﺑديﻬي اﺳت در صورت عدم
تطﺎﺑق رشته کﺎرشنﺎﺳي ارشد ﺑﺎ رشته مورد تقﺎضﺎ  ،متقﺎضي از فﺮايند پذيﺮش حذف خواهد شد.
-8داﻧﺶ آموختﮕﺎن فقﻂ در صورت دفﺎع از پﺎيﺎن ﻧﺎمه ﺑﺎ درﺟه عﺎﻟي يﺎ ﺑسﯿﺎر خوب ( ﻧمﺮه  19-20پﺎيﺎن ﻧﺎمه درﺟه عﺎﻟي و ﻧمﺮه  18-18/99ﺑسﯿﺎر خوب
محسوب مي شود ) موفق ﺑه کسب امتﯿﺎزات مﺮﺑوط  ،مطﺎﺑق ﺑﺎ ﺟدول شمﺎره  1خواهند شد .
 -9ﺳنوات تحصﯿﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗبول ﺑﺮای امتﯿﺎز دهي  ،مطﺎﺑق ﺑﺎ ﺟدول شمﺎره  ، 2در مقطﻊ کﺎرشنﺎﺳي  8ﻧﯿمسﺎل و در مقطﻊ کﺎرشنﺎﺳي ارشد  4ﻧﯿمسﺎل اﺳت .
ﺑديﻬي اﺳت ﺳﺎيﺮ داﻧﺸﺠويﺎﻧي که ﺳنوات تحصﯿﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺶ از حد مﺠﺎز ﺑﺎشد  ،مي تواﻧند در ايﻦ فﺮاخوان شﺮکت کنند ﻟﯿکﻦ امتﯿﺎز ﺳنوات تحصﯿﻞ را
کسب نخواهند کرد.
تبصره  :داوطلبﺎن رشته هﺎيي که ﺳنوات مﺠﺎز تحصﯿﻞ آﻧﻬﺎ  ،طبق مصوﺑه شورای عﺎﻟي ﺑﺮﻧﺎمه ريزی وزارت علوم  ،تحقﯿقﺎت و فنﺎوری  ،در مقطﻊ
کﺎرشنﺎﺳي 9 ،ﻧﯿمسﺎل و کﺎرشنﺎﺳي ارشد ﻧﺎپﯿوﺳته  5 ،ﻧﯿمسﺎل تصويب شده اﻧد  ،امتﯿﺎزات الزم را مطﺎﺑق ﺑﺎ ﺟدول شمﺎره  2اخذ خواهند ﻧمود .
-10در صورت اﻧصﺮاف فﺮد پذيﺮفته شده  ،تعﯿﯿﻦ ﺟﺎيﮕزيﻦ فقﻂ ﺑﺎ تﺎيﯿد کمﯿته منتﺨب معﺎوﻧت موزشي داﻧﺸﮕﺎه امکﺎن پذيﺮ خواهد ﺑود.

-11تغﯿﯿﺮ رشته و ﮔﺮايﺶ در زمﺎن مصﺎحبه و ﻧﯿز ﺑعد از ﻗبوﻟي و کسب پذيﺮش  ،ﺑه هﯿچ عنوان امکﺎن پذيﺮ ﻧﺨواهد ﺑود .
-12مدارك ارسالي داوطلبان و هزينه ثبت نام  ،به هيچ عنوان مسترد نخواهد شد ﻟذا  ،ﺑه داوطلبﺎن توصﯿه مي شود ﺑﺎ دﻗت الزم  ،مفﺎد
آﮔﻬي را  ،مطﺎﻟعه و فقﻂ در صورت دارا ﺑودن شﺮايﻂ مﺮﺑوط  ،ﻧسبت ﺑه ثبت ﻧﺎم در فﺮاخوان اﻗدام ﻧمﺎيند .
-13ارائه يك ﻧسﺨه از پﺎيﺎن ﻧﺎمه و ﻧﯿز ﻧسﺨه اصل کلﯿه مقﺎالت  ،کتب ،تأﻟﯿفﺎت و ﺳﺎيﺮ فعﺎﻟﯿتﻬﺎی آموزشي  ،پژوهﺸي و اﺟﺮايي داوطلب در روز مصاحبه
اﻟزامي اﺳت( .کپي مقﺎالت ﺑﺎيد از ﻗبﻞ و در زمﺎن ارﺳﺎل مدارک  ،ﺑه داﻧﺸﮕﺎه فﺮﺳتﺎده شود) .
 – 14داﻧﺸﮕﺎه در رد يﺎ ﻗبول تقﺎضﺎی داوطلبﺎن از اختﯿﺎرات الزم ﺑﺮخوردار ﺑوده و ملزم ﺑه تکمﯿﻞ ظﺮفﯿت دوره دکتﺮی خود ﻧﺨواهد ﺑود.
 -15ﺑﺎ توﺟه ﺑه اينکه ادامه تحصﯿﻞ در مقطﻊ دکتﺮی ﺑصورت تمﺎم وﻗت مي ﺑﺎشد ،داوطلبﺎن شﺎغﻞ در وزارتﺨﺎﻧه هﺎ ،ﺳﺎزمﺎن هﺎ و ﻧﻬﺎدهﺎی دوﻟتي ﺑﺎيد
ﻗبﻞ از ثبت ﻧﺎم موافقت کتبي و ﺑدون ﻗﯿد و شﺮط محﻞ کﺎر خود را ﺑﺮای تحصﯿﻞ در دوره دکتﺮی ،کسب ﻧمﺎيند .
 -16افﺮادی که در دوره کﺎرشنﺎﺳي ارشد خود از ﺳﻬمﯿه ﺑدون آزمون اﺳتفﺎده کﺮده اﻧد  ،مي تواﻧند از ايﻦ ﺳﻬمﯿه در دوره دکتﺮی ﻧﯿز اﺳتفﺎده ﻧمﺎيند .
 -17هﺮ داوطلب فقﻂ مﺠﺎز ﺑه اﻧتﺨﺎب يك رشته/ﮔﺮايﺶ دکتﺮی اﺳت.
و -ﻧحﻮه ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣقﺎالت و اﻣﺘيﺎز دهﯽ :
-1مﺠالت دارای ﻧمﺎيه  ISIدر صورتي معتبﺮ محسوب مي شوﻧد که دارای  JCRﺑوده و در فﻬﺮﺳت  SSCIيﺎ SOCIAL SCIENCE CITATION INDEX
ﻧمﺎيه شده ﺑﺎشند (.در رشته هﺎی علوم پﺎيه فﻬﺮﺳت  SCIﻧﯿز مورد ﻗبول اﺳت ) .ﺳﺎيﺮ فﻬﺮﺳت هﺎی مﺮﺑوط ﺑه  ISIﻧﻈﯿﺮ  MASTER JOURNAL LISTو
 EMERGING SOURCES CITATION INDEXمعتبﺮ محسوب نمي شوند .
 -2مﺠالت دارای درﺟه علمي  -پژوهﺸي از وزارت علوم  ،تحقﯿقﺎت و فنﺎوری يﺎ وزارت ﺑﻬداشت  ،درمﺎن و آموزش پزشکي معتبﺮ ارزيﺎﺑي مي شوﻧد(.مگر
در مواردی که داﻧﺸﮕﺎه يﺎ کمﯿته علمي رشته ذيﺮﺑﻂ  ،تﺸﺨﯿﺺ دهند آن مﺠله از ﻧﻈﺮ علمي معتبﺮ ﻧﯿست) .
-3مﺠالت دارای ﻧمﺎيه  ISCکه دارای درﺟه علمي -پژوهﺸي ﻧبﺎشند  ،معتبﺮ محسوب نمي شوند .
-4در مورد مﺠالت ﻧمﺎيه شده در پﺎيﮕﺎه  SCOPUSتنﻬﺎ مﺠالتي معتبﺮ محسوب مي شوﻧد که اﻧتﺸﺎر مقﺎﻟه در آﻧﻬﺎ مستلزم پﺮداخت هﯿچﮕوﻧه وﺟﻬي
ﻧبﺎشد(.پﺮداخت وﺟه ﺑﺮای اﻧتقﺎل حقوق مﺎﻟکﯿت مقﺎﻟه و اﻧتﺸﺎر آن ﺑه صورت « دﺳتﺮﺳي آزاد » از ايﻦ ﻗﺎعده مستثني اﺳت ).
-5مﺠالت دارای ﺳﺎيﺮ ﻧمﺎيه هﺎی معتبﺮ ﺑﯿﻦ اﻟمللي  ،معتبﺮ محسوب ﻧﺸده و در هﺮ مورد ﻧﯿﺎزمند مستندات الزم در مورد کﯿفﯿت مﺠله و فﺮآيند داوری و
ﺑﺮرﺳيهﺎی ﺑﯿﺸتﺮ اﺳت  .ﺑنﺎ ﺑﺮايﻦ چنﺎﻧچه داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮای اعتبﺎر ﺳنﺠي مﺠالت و مقﺎالت  ،مستندات ﺑﯿﺸتﺮ ی را طلب ﻧمﺎيد  ،داوطلب موظف اﺳت مدارک
الزم را ارائه ﻧمﺎيد ضمﻦ آﻧکه مقﺎالت خﺎرﺟي اعم از ISIو  SCOPUSو  .......ﻧبﺎيد در ﻟﯿست ﺳﯿﺎه وزارتﯿﻦ ( علوم  ،تحقﯿقﺎت و فنﺎوری و ﺑﻬداشت  ،درمﺎن
و آموزش پزشکي) و داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳالمي ﻗﺮار داشته ﺑﺎشند ،در ايﻦ صورت ﺑه آن امتﯿﺎزی تعلق نخواهد گرفت .
-6امتﯿﺎز پژوهﺸي حداکثﺮ  40امتﯿﺎز ( مطﺎﺑق ﺟدول شمﺎره  ، ) 1امتﯿﺎز آموزشي حداکثﺮ  30امتﯿﺎز ( مطﺎﺑق ﺑﺎ ﺟدول شمﺎره  ) 2و امتﯿﺎز مصﺎحبه حداکثﺮ 30
امتﯿﺎز ( مطﺎﺑق ﺑﺎ ﺟدول شمﺎره  ) 3مي ﺑﺎشد  .امتﯿﺎز دهي ﺑه مدارک زﺑﺎن متقﺎضﯿﺎن ( ﺑﺮای دارﻧدﮔﺎن مدرک زﺑﺎن )  ،عﯿنﺎ" مطﺎﺑق ﺟدول شمﺎره  4صورت
خواهد ﮔﺮفت .

 -7امتﯿﺎز دهي توﺳﻂ کمﯿته علمي رشته ذيﺮﺑﻂ صورت مي ﮔﯿﺮد و داوطلبﺎﻧي که حداﻗﻞ  70امتﯿﺎز از فعﺎﻟﯿت هﺎی آموزشي و پژوهﺸي و مصﺎحبه را مطﺎﺑق ﺑﺎ
ﺟداول شمﺎره  1و  2و  3کسب ﻧمﺎيند  ،ﺑه تﺮتﯿب امتﯿﺎز در اوﻟويت ﺑﺮرﺳي ﻗﺮار مي ﮔﯿﺮﻧد .
تبصره مهم  :فقﻂ در صورت تﺎيﯿد کمﯿته منتﺨب معﺎوﻧت آموزشي داﻧﺸﮕﺎه  ،امتﯿﺎزفوق تﺎ  60امتﯿﺎز ﻗﺎﺑﻞ تعديﻞ اﺳت.
-8پس از ﺑﺮرﺳي هﺎی الزم و تﺎيﯿد کمﯿته منتﺨب معﺎوﻧت آموزشي داﻧﺸﮕﺎه  ،اﺳﺎمي پذيﺮفته شدﮔﺎن اوﻟﯿه در موعد مقﺮر  ،از طﺮيق پﺎيﮕﺎه اينتﺮﻧتي داﻧﺸﮕﺎه
اعالم خواهد شد .
 -9پذيﺮش ﻧﻬﺎيي و ﻗطعي داوطلبﺎن منحصﺮاً پس از تﺎيﯿد ﺳﺎزمﺎن ﺳنﺠﺶ آموزش کﺸور و هﯿﺎت مﺮکزی ﮔزينﺶ داﻧﺸﺠووزارت علوم  ،تحقﯿقﺎت و فنﺎوری
صورت خواهد ﮔﺮفت .
ز-ﻣﺪارك الزم :
➢ فﺮم تکمﯿﻞ شده تقﺎضﺎ ﺑطور دﻗﯿق و خواﻧﺎ
➢ يك ﻧسﺨه تصويﺮ شنﺎﺳنﺎمه و کﺎرت ملي
➢ دو ﻗطعه عکس که مﺸﺨصﺎت داوطلب در آن پﺸت ﻧويسي شده ﺑﺎشد
➢ يك ﻧسﺨه تصويﺮ مدرک ﻧمﺎيﺎﻧﮕﺮ وضعﯿت ﻧﻈﺎم وظﯿفه ﺑﺮای داوطلبﺎن مذکﺮ
➢ يك ﻧسﺨه تصويﺮ ﮔواهﯿنﺎمه و ريز ﻧمﺮات تﺎيﯿد شده در دوره کﺎرشنﺎﺳي ارشد ( حتمﺎً معدل دوره کﺎرشنﺎﺳي ارشد بدون احتساب و با
احتساب ﻧمﺮه پﺎيﺎنﻧﺎمه ﺑﺎيد ﺑه تفکﯿك ارائه شود ) .
➢ متقﺎضﯿﺎن کﺎرشنﺎﺳي ارشد پﯿوﺳته  ،ﺑﺎيد مﯿﺎﻧﮕﯿﻦ واحدهﺎی ﮔذراﻧده مقطﻊ کﺎرشنﺎﺳي و کﺎرشنﺎﺳي ارشد را ﺑه تفکﯿك هﺮ مقطﻊ ارائه کنند.
➢ داﻧﺸﺠويﺎن کﺎرشنﺎﺳي ارشد ﻧﯿمسﺎل آخﺮ ﺑﺎيد ﮔواهي اشتغﺎل ﺑه تحصﯿﻞ خود را ﺑﺎ ذکﺮ مﯿﺎﻧﮕﯿﻦ کﻞ و ريزﻧمﺮات واحدهﺎی ﮔذراﻧده ارائه ﻧمﺎيند.
➢ يك ﻧسﺨه تصويﺮ ﮔواهﯿنﺎمه و ريزﻧمﺮات تﺎيﯿد شده در دوره کﺎرشنﺎﺳي (متقﺎضﯿﺎﻧي که مقطﻊ کﺎرشنﺎﺳي آﻧﻬﺎ ناپيوسته اﺳت ،ﺑﺎيد عالوه ﺑﺮ
مدرک و ريزﻧمﺮات کﺎرشنﺎﺳي  ،مدرک و ريزﻧمﺮات کارداني را ﻧﯿز ارائه کنند).
➢ يك ﻧسﺨه تصويﺮﮔواهي دال ﺑﺮ احﺮاز حد ﻧصﺎب يکي از آزمون هﺎی زﺑﺎن معتبﺮ مطﺎﺑق ﺑﺎ ﺟدول شمﺎره  ( 4ﺑﺮای دارﻧدﮔﺎن مدرک زﺑﺎن )
➢ معﺮفي ﻧﺎمه از دﺑﯿﺮخﺎﻧه اﻟمپﯿﺎد داﻧﺸﺠويي ﺑﺮای ﺑﺮﮔزيدﮔﺎن اﻟمپﯿﺎد
➢ معﺮفي ﻧﺎمه از دﺑﯿﺮخﺎﻧه ﺟﺸنواره هﺎی معتبﺮ علمي ( خوارزمي  ،فﺎراﺑي  ،رازی  ،اﺑﻦ ﺳﯿنﺎ ) ﺑﺮای ﺑﺮﮔزيدﮔﺎن ﺟﺸنواره هﺎ
➢ کپي کامل کلﯿه مقﺎالت علمي _ تﺮويﺠي  ،علمي -پژوهﺸي  ، ISI ، ISC ،که چﺎپ شده و يﺎ دارای ﮔواهي پذيﺮش چﺎپ ﺑﺎشد.
( در صورت چاپ مقاله  ،تصوير جلد مجله حتماً ضميمه شود) .
➢ ﮔواهي پذيﺮش چﺎپ مقﺎﻟه ﺑﺮای آن دﺳته از مقﺎالتي که در زمﺎن تقﺎضﺎ ﺑه چﺎپ ﻧﺮﺳﯿده ﺑﺎشند  ( .با رعايت شرايط مندرج در تبصره  3ماده
 1بند ج )
➢ ﮔواهي اعتبﺎر درﺟه ی علمي تﺮويﺠي يﺎ علمي پژوهﺸي  ISC ، ISI ،مﺠالت داخلي و خﺎرﺟي که مقﺎالت متقﺎضي در آن چﺎپ شده و يﺎ
خواهد شد  (.ﺑﺎ رعﺎيت شﺮايﻂ مندرج در مواد  1تﺎ  5ﺑند و )

➢ فﺮم تکمﯿﻞ شده ی تعﻬد ﻧﺎمه مﺨصوص داﻧﺸﺠويﺎن ﻧﯿمسﺎل آخﺮ دوره کﺎرشنﺎﺳي ارشد
➢ ارائه اصﻞ ويك کپي از فﯿﺶ واريزی ﺑه مبلغ  1/000/000/-ريﺎل ﺑه شمﺎره حسﺎب  98722920ﺑه ﻧﺎم در آمدهﺎی متفﺮﻗه داﻧﺸﮕﺎه

عالمه طبﺎطبﺎيي ﻧزد ﺑﺎﻧك تﺠﺎرت شعبه شﻬﯿد ﺳپﻬبد ﻗﺮه ﻧي کد  ، 209ﺑه شمﺎره شبﺎ IR 6401 8000 0000 0000 9872 2920

ﻗﺎﺑﻞ

پﺮداخت در کلﯿه شعب ﺑﺎﻧك تﺠﺎرت در ﺳﺮاﺳﺮ کﺸور ( يک نسخه از فيش واريزی را جهت پيگيری های احتمالی نزد خود نگاه داريد )
ح  -ﻧحﻮه ثبت ﻧﺎم و ارﺳﺎل ﻣﺪارك :
-1مﻬلت ارﺳﺎل مدارک حداکثﺮ تﺎ  31فﺮورديﻦ مﺎه ﺳﺎل  1397خواهد ﺑود ( .منﻈور از مﻬلت ارﺳﺎل  ،حداکثﺮ مﻬلتي اﺳت که داوطلب مي تواﻧد مدارک
خود را تحويﻞ اداره پست منطقه خود دهد).
 -2ﺑه مدارکي که ﻧﺎﻗﺺ و يﺎ ﺑعد از مﻬلت مقﺮر ارﺳﺎل شده ﺑﺎشد  ،تﺮتﯿب اثﺮ داده ﻧﺨواهد شد .
-3زمﺎن و مکﺎن ﺑﺮﮔزاری مصﺎحبه در موﻗﻊ مقتضي از طﺮيق پﺎيﮕﺎه اينتﺮﻧتي داﻧﺸﮕﺎه ﺑه اطالع داوطلبﺎن خواهد رﺳﯿد .
داوطلبﺎن ﺑﺎيستي کلﯿه مدارک الزم را از طﺮيق پست ﺳفﺎرشي ﺑه ﻧﺸﺎﻧي  :تهران – بلوار دهكده المپيك – تقاطع بزرگراه شهيد همت – سازمان
مرکزي دانشگاه – طبقه اول _ دفتر استعداد هاي درخشان – کد پستي  ، 1489684511ارﺳﺎل و رﺳﯿد پستي آن را ﺟﻬت پﯿﮕﯿﺮی هﺎی
احتمﺎﻟي ﻧزد خود ﻧﮕه دارﻧد .ضمنﺎً داﻧﺸﮕﺎه تحت هﯿچ شﺮايطي  ،مدارک داوطلبﺎن را ﺑه صورت دﺳتي تحويﻞ ﻧﺨواهد ﮔﺮفت .
روی پﺎکت حتمﺎ ﻗﯿد شود  :متقاضي پذيرش بدون آزمون ( سهميه استعداد درخشان ) در دوره دکتري رشته  /گرايش .....................

ﻣعﺎوﻧت آﻣﻮزشﯽ داﻧﺸﮕﺎه
ﮔﺮوه اﺳﺘعﺪادهﺎي درخﺸﺎن

جدول شماره  – 1نحوه محاسبه امتيازات پژوهشي
رديف

نوع فعاليت

1

 1-1مقﺎالت علمي– پژوهﺸي (داخلي و خﺎرﺟي)

حداقل

حداکثر

نحوه ارزيابي ( طبق نظر کميته

امتياز

امتياز

مصاحبه کننده )

امتياز مكتسبه

-هﺮ مقﺎﻟه تﺎ  7امتﯿﺎز

مﺮتبﻂ ﺑﺎ پﺎيﺎن ﻧﺎمه
 1-2ﮔواهي ثبت اختﺮاع مود تﺎيﯿد ﺳﺎزمﺎن
پژوهﺶ هﺎی علمي و صنعتي ايﺮان

ﮔواهي ثبت اختﺮاع ﺑﯿﻦ اﻟمللي تﺎ  7و 40امتﯿﺎز داخلي تﺎ  5امتﯿﺎز

 7امتﯿﺎز

 -1-3ﺑﺮﮔزيدﮔي در ﺟﺸنواره هﺎی علمي معتبﺮ

-ﺑﺮﮔزيدﮔي داخلي تﺎ  3و ﺑﯿﻦ اﻟمللي تﺎ 7

ﺑﯿﻦ اﻟمللي( خوارزمي –فﺎراﺑي –رازی و ا ﺑﻦ ﺳﯿنﺎ )

امتﯿﺎز

2

مقﺎالت علمي – تﺮويﺠي مﺮتبﻂ ﺑﺎ پﺎيﺎن ﻧﺎمه

-

 6امتﯿﺎز

هﺮ مقﺎﻟه تﺎ  3امتﯿﺎز

3

مقﺎالت چﺎپ شده در کنفﺮاﻧس هﺎی معتبﺮ

-

 4امتﯿﺎز

هﺮ مقﺎﻟه خﺎرﺟي تﺎ  2و هﺮ مقﺎﻟه داخلي 1
امتﯿﺎز

(داخلي و خﺎرﺟي)
4

تﺎﻟﯿف يﺎ تﺮﺟمه کتﺎب مﺮتبﻂ ﺑﺎ رشته تحصﯿلي

-

 4امتﯿﺎز

5

کﯿفﯿت پﺎيﺎن ﻧﺎمه کﺎرشنﺎﺳي ارشد

-

 4امتﯿﺎز

حﺪاقل و حﺪاﮐثﺮ اﻣﺘيﺎز قﺎﺑل ﻣحﺎﺳبه

7

40

عﺎﻟي تﺎ  4و ﺑسﯿﺎر خوب تﺎ  2امتﯿﺎز
-

جدول شماره  – 2نحوه محاسبه امتيازات آموزشي
رديف

نوع فعاليت

حداکثر امتياز

6

مﯿﺎﻧﮕﯿﻦ کﻞ و کﯿفﯿت داﻧﺸﮕﺎه محﻞ تحصﯿﻞ دوره

 6امتﯿﺎز

نحوه ارزيابي ( طبق نظر کميته مصاحبه
کننده )

کﺎرشنﺎﺳي ( پﯿوﺳته و ﻧﺎ پﯿوﺳته )
7

مﯿﺎﻧﮕﯿﻦ کﻞ و کﯿفﯿت داﻧﺸﮕﺎه محﻞ تحصﯿﻞ دوره

طبق ﻧﻈﺮ کمﯿته علمي منتﺨب
ﮔﺮوه آموزشي

 5امتﯿﺎز

کﺎرشنﺎﺳي ارشد ﻧﺎ پﯿوﺳته

طبق ﻧﻈﺮ کمﯿته علمي منتﺨب
ﮔﺮوه آموزشي

( ﺑدون احتسﺎب ﻧمﺮه پﺎيﺎن ﻧﺎمه )
8

طول مدت تحصﯿﻞ در دوره کﺎرشنﺎﺳي

 3امتﯿﺎز

9

طول مدت تحصﯿﻞ در دوره

 3امتﯿﺎز

ﺑﯿﺶ از  8ﻧﯿمسﺎل کﺎرشنﺎﺳي پﯿوﺳته و ﺑﯿﺶ از 4
ﻧﯿمسﺎل کﺎرشنﺎﺳي ﻧﺎ پﯿوﺳته امتﯿﺎزی ﻧدارد .
ﺑﯿﺶ از  5ﻧﯿمسﺎل امتﯿﺎزی ﻧدارد

کﺎرشنﺎﺳي ارشد ﻧﺎ پﯿوﺳته
10

ﺑﺮﮔزيدﮔﺎن اﻟمپﯿﺎدهﺎی علمي داﻧﺸﺠويي

 5امتﯿﺎز

11

داشتﻦ مدرک زﺑﺎن معتبﺮ

 8امتﯿﺎز

جمع
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رتبه  1تﺎ  5 ، 3امتﯿﺎز – رتبه  4تﺎ  4 ، 6امتﯿﺎز –
رتبه  7تﺎ  3 ، 9امتﯿﺎز  ،رتبه  10تﺎ  2 ، 12امتﯿﺎز و
رتبه  13تﺎ  1 ، 15امتﯿﺎز
طبق ﺟدول شمﺎره 4

امتياز مكتسبه

جدول شماره  – 3نحوه محاسبه امتيازات مصاحبه
رديف

شاخص ارزيابي

حداکثر امتياز

12

تسلﻂ در تﺠزيه و تحلﯿﻞ مسﺎئﻞ علمي و پﺎﺳﺨﮕويي ﺑه

 3امتﯿﺎز

امتيازت مكتسبه طبق نظر کميته مصاحبه
کننده

ﺳواالت
13

وﺳعت ﻧﻈﺮ  ،ﻧو آوری و کﺎر آفﺮيني

 3امتﯿﺎز

14

شﺨصﯿت  ،متﺎﻧت و ﻧحوه تعﺎمﻞ

 3امتﯿﺎز

15

ﻧﮕﺮش و اطالعﺎت فنﺎورا ﻧه مﺮتبﻂ ﺑﺎ رشته تحصﯿلي

 3امتﯿﺎز

16

تواﻧﺎيي فﻦ ﺑﯿﺎن و اﻧتقﺎل مطﺎﻟب

 3امتﯿﺎز

17

همﺮاﺳتﺎيي زمﯿنه پژوهﺸي داوطلب ﺑﺎ اوﻟويت هﺎی علمي

 15امتﯿﺎز

اعضﺎی ﮔﺮوه
30

جمع

جدول شماره  -4همترازي نمرات آزمون هاي ملي و بين المللي زبان انگليسي
MSRT

IELTS

TOEFL

TOEFL

TOEFL PAPER+

)(MCHE

Equivalent

IBT

Computer

TOLIMO

100-90

9- 7

120-96

300-250

680-600

8

89-85

6/6-5/9

95-86

249-232

599-575

7

84-80

6-6/4

85-76

231-213

574-550

6

79-75

5/5-5/9

75-66

212-196

549-525

5

74-70

5-5/4

65-56

195-173

524-500

4

69-65

4/4-5/9

55-46

172-152

499-475

3

64-60

4-4/4

45-36

151-133

474-450

2

59-50

3/3-5/9

35-29

132-113

449-425

حداکثر امتياز

1

جﺪول رشﺘه هﺎي دوره دﮐﺘﺮي داﻧﺸﮕﺎه عالﻣه طبﺎطبﺎﯾﯽ در ﺳﺎل ﺗحﺼيلﯽ 97-98
(ﺑﺮاي ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ ي ﺑﺪون آزﻣﻮن و ﺑﺎ اﺳﺘفﺎده از ﺳﻬميه اﺳﺘعﺪادهﺎ ي درخﺸﺎن )
عنوان رشته  /گرايش دکتري

عنوان دانشكده مربوط

رشته کارشناسي ارشد قابل قبول براي تحصيل در
دوره دکتري بدون آزمون

آموزش زﺑﺎن اﻧﮕلﯿسي

آموزش زﺑﺎن اﻧﮕلﯿسي

تﺮﺟمه

متﺮﺟمي زﺑﺎن اﻧﮕلﯿسي

زﺑﺎن شنﺎﺳي

زﺑﺎن شنﺎﺳي همﮕﺎﻧي
آموزش زﺑﺎن فﺎرﺳي ﺑه غﯿﺮ فﺎرﺳي زﺑﺎﻧﺎن

زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت فﺎرﺳي
ادﺑﯿﺎت فﺎرﺳي و زﺑﺎﻧﻬﺎی خﺎرﺟي

زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت فﺎرﺳي
زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت فﺎرﺳي -ادﺑﯿﺎت تطبﯿقي

فلسفه تطبﯿقي

فلسفه اﺳالمي – فلسفه غﺮب
فلسفه تطبﯿقي – فلسفه و کالم اﺳالمي

فلسفه ديﻦ

فلسفه ديﻦ

منطق ﺑﺎ رويکﺮد فلسفي

فلسفه منطق

آموزش زﺑﺎن فﺎرﺳي ﺑه غﯿﺮ فﺎرﺳي زﺑﺎﻧﺎن

آموزش زﺑﺎن فﺎرﺳي ﺑه غﯿﺮ فﺎرﺳي زﺑﺎﻧﺎن
زﺑﺎن شنﺎﺳي همﮕﺎﻧي

زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت عﺮﺑي

زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت عﺮب

حقوق ﺑﯿﻦ اﻟملﻞ عمومي

حقوق ﺑﯿﻦ اﻟملﻞ عمومي -حقوق ﺑﺸﺮ

حقوق ﺟزا و ﺟﺮم شنﺎﺳي

حقوق ﺟزا و ﺟﺮم شنﺎﺳي – حقوق کﯿفﺮی اطفﺎل و ﻧوﺟواﻧﺎن

حقوق خصوصي

حقوق خصوصي-حقوق اﻗتصﺎدی-حقوق مﺎﻟﯿکت فکﺮی-
حقوق تﺠﺎرت ﺑﯿﻦ اﻟملﻞ

حقوق و علوم ﺳﯿﺎﺳي

حقوق عمومي
علوم ﺳﯿﺎﺳي ﮔﺮايﺶ ﺟﺎمعه شنﺎﺳي ﺳﯿﺎﺳي
علوم ﺳﯿﺎﺳي ﮔﺮايﺶ مسﺎئﻞ ايﺮان

حقوق عمومي – حقوق ارتبﺎطﺎت – حقوق ﺑﺸﺮ
علوم ﺳﯿﺎﺳي – اﻧديﺸه ﺳﯿﺎﺳي در اﺳالم

رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟملﻞ

رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟملﻞ – مطﺎﻟعﺎت منطقه ای

مديﺮيت ﻗﺮاردادهﺎی ﺑﯿﻦ اﻟمللي ﻧفت و ﮔﺎز

حقوق خصوصي – حقوق اﻗتصﺎدی –حقوق تﺠﺎرت
ﺑﯿﻦ اﻟملﻞ –حقوق ﺑﯿﻦ اﻟملﻞ عمومي – مديﺮيت ﺑﺎزرﮔﺎﻧي –
مديﺮيت دوﻟتي –اﻗتصﺎد اﻧﺮزی-حقوق مﺎﻟکﯿت فکﺮی-
حقوق عمومي-حقوق ﻧفت و ﮔﺎز

جﺪول رشﺘه هﺎي دوره دﮐﺘﺮي داﻧﺸﮕﺎه عالﻣه طبﺎطبﺎﯾﯽ در ﺳﺎل ﺗحﺼيلﯽ 97-98
(ﺑﺮاي ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ ي ﺑﺪون آزﻣﻮن و ﺑﺎ اﺳﺘفﺎده از ﺳﻬميه اﺳﺘعﺪادهﺎ ي درخﺸﺎن )
عنوان دانشكده مربوط

عنوان رشته  /گرايش دکتري

رشته کارشناسي ارشد قابل قبول براي تحصيل در
دوره دکتري بدون آزمون

آموزش عﺎﻟي-مديﺮيت آموزش عﺎﻟي

مديﺮيتآموزشي – ﺑﺮﻧﺎمه ريزی آموزشي –مديﺮيت و
ﺑﺮﻧﺎمه ريزی آموزش عﺎﻟي -تحقﯿقﺎت آموزشي وآموزش و
ﺑﻬسﺎزی منﺎﺑﻊ اﻧسﺎﻧي
کلﯿه ﮔﺮايﺶ هﺎی علوم تﺮﺑﯿتي /رشته هﺎی آموزش علوم پﺎيه

تکنوﻟوژی آموزشي

آموزش کﺎمپﯿوتﺮ-ﻧﺮم افزار/علوم کﺎمپﯿوتﺮ
(ﺳﯿستم هﺎی ﻧﺮم افزاری) – تکنوﻟوژی آموزشي در علوم

روان شنﺎﺳي و علوم تﺮﺑﯿتي

پزشکي
روان شنﺎﺳي عمومي – روان شنﺎﺳي ﺑﺎﻟﯿني – روان شنﺎﺳي

روان شنﺎﺳي

صنعتي
روان شنﺎﺳي و آموزش کودکﺎن اﺳتثنﺎيي

روان شنﺎﺳي و آموزش کودکﺎن اﺳتثنﺎيي

ﺳنﺠﺶ و اﻧدازه ﮔﯿﺮی

ﺳنﺠﺶ و اﻧدازه ﮔﯿﺮی

فلسفه تعلﯿم و تﺮﺑﯿت

فلسفه تعلﯿم و تﺮﺑﯿت

مديﺮيت آموزشي

مديﺮيت آموزشي

ﺑﺮﻧﺎمه ريزی درﺳي

ﺑﺮﻧﺎمه ريزی درﺳي –تکنوﻟوژی آموزشي-ﺑﺮﻧﺎمه ريزی
آموزشي-مديﺮيت آموزشي-فلسفه تعلﯿم و تﺮﺑﯿت –
تحقﯿقﺎت آموزشي
روان شنﺎﺳي تﺮﺑﯿتي – مﺸﺎوره مدرﺳه – مﺸﺎوره خﺎﻧواده-

روان شنﺎﺳي تﺮﺑﯿتي

روان شنﺎﺳي ﺑﺎﻟﯿني – روان شنﺎﺳي عمومي -تکنوﻟوژی
آموزشي
علوم اﻗتصﺎدی ﮔﺮايﺶ اﻗتصﺎد ﺳنﺠي
علوم اﻗتصﺎدی – اﻗتصﺎد ايﺮان

اﻗتصﺎد
تﺮﺑﯿت ﺑدﻧي و علوم ورزشي

مديﺮيت ورزشي

علوم ارتبﺎطﺎت

علوم ارتبﺎطﺎت

اﻟﻬﯿﺎت و معﺎرف اﺳالمي

علوم ﻗﺮان و حديث

علوم اﻗتصﺎدی و کلﯿه ﮔﺮايﺸﻬﺎی آن

مديﺮيت ورزشي و کلﯿه ﮔﺮايﺶ هﺎی آن
علوم ارتبﺎطﺎت اﺟتمﺎعي –روزﻧﺎمه ﻧﮕﺎری-مطﺎﻟعﺎت فﺮهنﮕي
و رﺳﺎﻧه – مديﺮيت رﺳﺎﻧه
علوم ﻗﺮآن و حديث – ﺳطح  3تفسﯿﺮ حوزه

جﺪول رشﺘه هﺎي دوره دﮐﺘﺮي داﻧﺸﮕﺎه عالﻣه طبﺎطبﺎﯾﯽ در ﺳﺎل ﺗحﺼيلﯽ 97-98
(ﺑﺮاي ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ  ،ﺑﺪون آزﻣﻮن و ﺑﺎ اﺳﺘفﺎده از ﺳﻬميه اﺳﺘعﺪادهﺎ ي درخﺸﺎن )
عنوان دانشكده مربوط

عنوان رشته و گرايش دکتري

رشته کارشناسي ارشد قابل قبول براي
تحصيل در دوره دکتري بدون آزمون

حسﺎﺑداری

حسﺎﺑداری – حسﺎﺑﺮﺳي – حسﺎﺑداری مديﺮيت

ﮔﺮدشﮕﺮی ﮔﺮايﺶ مديﺮيت

مديﺮيت ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی

مديﺮيت صنعتي – تحقﯿق در عملﯿﺎت

مديﺮيت صنعتي و کلﯿه ﮔﺮايﺶ هﺎی آن
مﻬندﺳي صنﺎيﻊ
ريﺎضﯿﺎت کﺎرﺑﺮدی

مديﺮيت صنعتي – توﻟﯿد و عملﯿﺎت

مديﺮيت صنعتي و کلﯿه ﮔﺮايﺶ هﺎی آن
مﻬندﺳي صنﺎيﻊ ﺑﺎ کلﯿه ﮔﺮايﺸﻬﺎی آن
مديﺮيت کسب و کﺎر MBA

مديﺮيت و حسﺎﺑداری

مﺎﻟي ﮔﺮايﺶ مﻬندﺳي مﺎﻟي

ام ﺑي ای MBA
مديﺮيت مﺎﻟي
مﺎﻟي کلﯿه ﮔﺮايﺸﻬﺎ
ﺑﺎﻧکداری اﺳالمي

مديﺮيت ﺑﺎزرﮔﺎﻧي-رفتﺎر ﺳﺎزمﺎﻧي و مديﺮيت منﺎﺑﻊ اﻧسﺎﻧي

مديﺮيت ﺑﺎزرﮔﺎﻧي و کلﯿه ﮔﺮايﺸﻬﺎی آن

مديﺮيت ﺑﺎزرﮔﺎﻧي-مديﺮيت ﺑﺎزاريﺎﺑي

مديﺮيت اﺟﺮايي

مديﺮيت ﺑﺎزرﮔﺎﻧي –مديﺮيت ﺳﯿﺎﺳت ﮔذاری ﺑﺎزرﮔﺎﻧي

مديﺮيت کسب و کﺎر ﺑﺎ ﮔﺮايﺶ هﺎی اﺳتﺮاتژی
و ﺑﺎزاريﺎﺑي و رفتﺎر و منﺎﺑﻊ اﻧسﺎﻧي
ام ﺑي ای MBA

مديﺮيت تکنوﻟوژی – مديﺮيت تحقﯿق و توﺳعه

مديﺮيت صنعتي و کلﯿه ﮔﺮايﺸﻬﺎی آن _مديﺮيت
تکنوﻟوژی – مﻬندﺳي صنﺎيﻊ – کﺎرآفﺮيني
ام ﺑي ای MBA

مديﺮيت دوﻟتي –تصمﯿم ﮔﯿﺮی و خﻂ مﺸي ﮔذاری عمومي

مديﺮيت دوﻟتي –مديﺮيت منﺎﺑﻊ اﻧسﺎﻧي

مديﺮيت دوﻟتي و کلﯿه ﮔﺮايﺶ هﺎی آن
مديﺮيت شﻬﺮی – کﺎر آفﺮيني

مديﺮيت دوﻟتي-مديﺮيت تطبﯿقي و توﺳعه
مديﺮيت دوﻟتي – رفتﺎر ﺳﺎزمﺎﻧي
مديﺮيت فنﺎوری اطالعﺎت – مديﺮيت خدمﺎت و توﺳعه مديﺮيت فنﺎوری اطالعﺎت – مﻬندﺳي کﺎمپﯿوتﺮ-
فنﺎوری

مﻬندﺳي فنﺎوری اطالعﺎت

جﺪول رشﺘه هﺎي دوره دﮐﺘﺮي داﻧﺸﮕﺎه عالﻣه طبﺎطبﺎﯾﯽ در ﺳﺎل ﺗحﺼيلﯽ 97-98
(ﺑﺮاي ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ  ،ﺑﺪون آزﻣﻮن و ﺑﺎ اﺳﺘفﺎده از ﺳﻬميه اﺳﺘعﺪادهﺎ ي درخﺸﺎن )
عنوان دانشكده مربوط

عنوان رشته و گرايش دکتري

رشته کارشناسي ارشد قابل قبول براي تحصيل در
دوره دکتري بدون آزمون

ﺟﺎمعه شنﺎﺳي – ﺟﺎمعه شنﺎﺳي ﺳﯿﺎﺳي

ﺟﺎمعه شنﺎﺳي – پژوهﺶ اﺟتمﺎعي – مطﺎﻟعﺎت فﺮهنﮕي –
ﺟمعﯿت شنﺎﺳي – مطﺎﻟعﺎت زﻧﺎن

علوم اﺟتمﺎعي
ﺟﺎمعه شنﺎﺳي – ﺟﺎمعه شنﺎﺳي فﺮهنﮕي

ﺟﺎمعه شنﺎﺳي– پژوهﺶ اﺟتمﺎعي – مطﺎﻟعﺎت فﺮهنﮕي –
ﺟمعﯿت شنﺎﺳي – مطﺎﻟعﺎت زﻧﺎن

مددکﺎری اﺟتمﺎعي

مددکﺎری اﺟتمﺎعي – مديﺮيت خدمﺎت اﺟتمﺎعي – خدمﺎت
اﺟتمﺎعي

رفﺎه اﺟتمﺎعي

ﺑﺮﻧﺎمه ريزی رفﺎه اﺟتمﺎعي –ﺑﺮﻧﺎمه ريزی توﺳعه منطقه ای –
ﺑﺮﻧﺎمه ريزی شﻬﺮی – مديﺮيت خدمﺎت اﺟتمﺎعي – مطﺎﻟعﺎت
زﻧﺎن

ﻣعﺎوﻧت آﻣﻮزشﯽ داﻧﺸﮕﺎه
ﮔﺮوه اﺳﺘعﺪاد هﺎي درخﺸﺎن

فﺮم ﺗقﺎضﺎي ﭘﺬﯾﺮش در دوره دﮐﺘﺮي ﺑﺪون آزﻣﻮن رشﺘه ...................................داﻧﺸﮕﺎه عالﻣه طبﺎطبﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺳﺎل ﺗحﺼيلﯽ97-98
ﺳﻬميه اﺳﺘعﺪاد هﺎي درخﺸﺎن ( فقط ﯾک رشﺘه/ﮔﺮاﯾش دﮐﺘﺮي را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧيﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐنيﺪ )
نام – نام خانوادگي :

رشته و گرايش مورد تقاضا در دوره دكتري :

رشته تحصيلي دوره كارشناسي ارشد :

سال ورود در دوره كارشناسي ارشد :

آموزش محور

دانشگاه محل تحصيل دوره كارشناسي ارشد :

آموزشي -پژوهشي

عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد :

معدل كارشناسي ارشد با پايان نامه :

درجه و نمره پايان نامه :

معدل كارشناسي ارشد بدون پايان نامه :

سنوات كارشناسي ارشد :

رتبه كارشناسي ارشد :

تاريخ دفاع از پايان نامه :

رشته تحصيلي كارشناسي :

تاريخ فارغ التحصيلي كارشناسي :

معدل كل كارشناسي :

دانشگاه محل تحصيل كارشناسي :

رشته تحصيلي كارداني :

تاريخ فارغ التحصيلي كارداني:

معدل كل كارداني :

دانشگاه محل تحصيل كارداني :

نوع مدرک زبان :

تاريخ آزمون زبان :

نمره آزمون زبان :

محل برگزاري آزمون زبان :

ﻣقﺎالت علمﯽ – ﭘژوهﺸﯽ داخلﯽ ﯾﺎ خﺎرجﯽ ﻣﺮﺗبط ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣه
رديف

عنوان مقاله

نوع مقاله

نام مجله

تاريخ چاپ

تاريخ پذيرش

عنﺎوﯾن و ﻣﺸﺨﺼﺎت طﺮحﻬﺎي ﺑﺮﮔزﯾﺪه ،دﺳﺘﺎوردهﺎي علمﯽ و فنﺎوري ،ﻧﺘﺎﯾج ﻣسﺎﺑقﺎت علمﯽ،شﺮﮐت ﮐنفﺮاﻧسﻬﺎي ﻣعﺘبﺮ اﯾنﺠﺎﻧب در جﺪول زﯾﺮ خالصه شﺪه
رديف

عنوان طرح برگزيده/دستاورد علمی /

رتبه مكتسبه

زمان و محل برگزاری كنفرانس ويا مسابقه علمی

نام مسابقه علمی يا كنفرانس

ﺳﺎﯾﺮ فعﺎليت هﺎي آﻣﻮزشﯽ – ﭘژوهﺸﯽ و اجﺮاﯾﯽ داوطلب
رديف

عنوان فعاليت

مكان فعاليت

تاريخ شروع

تاريخ اتمام

توضيحات الزم

اينجانب ...............................ضمن آگاهی و پذيرش كامل كليه ضوابط و مصوبات وزارت علوم و دانشگاه در اين زمينه  ،متعهد می شوم موارد فوق را در نهايت دقت و
صحت تكميل نموده و چنانچه خالف آن ثابت شود دانشگاه مجاز است در هر مرحله از پذيرش  ،ثبت نام يا تحصيل  ،طبق مقررات با اينجانب رفتار نمايد.
نشانی دقيق محل سكونت :
تلفن منزل .................................... :كد شهرستان .........................تلفن همراه ........................................ :تلفن محل كار ....................................:
نشانی پست الكترونيكی :

امضاء متقاضی:

تاريخ تقاضا:

فﺮم ﺗعﻬﺪ ﻧﺎﻣه ﻣﺨﺼﻮص داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧيمسﺎل آخﺮ دوره ﮐﺎرشنﺎﺳﯽ ارشﺪ
ﺑﺮاي شﺮﮐت در فﺮاخﻮان ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ در دوره دﮐﺘﺮي ﺑﺪون آزﻣﻮن ﺳﺎل ﺗحﺼيلﯽ 97-98
( ﺳﻬميه اﺳﺘعﺪادهﺎي درخﺸﺎن )
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

اينﺠﺎﻧب آﻗﺎی  /خﺎﻧم .................................................فﺮزﻧد .........................دارای شنﺎﺳنﺎمه شمﺎره............................داﻧﺸﺠوی
دوره کﺎرشنﺎﺳي ارشد رشته...................................ﮔﺮايﺶ ......................................داﻧﺸﮕﺎه ..........................................متعﻬد
ميشوم که حداکثﺮ تﺎ پﺎيﺎن شﻬﺮيور مﺎه ﺳﺎل 1397از پﺎيﺎ ن ﻧﺎمه خود دفﺎع ﻧمﺎيم  .چنﺎﻧچه ﺑه هﺮ دﻟﯿﻞ ﻧتواﻧم ﺑه تعﻬد خويﺶ عمﻞ ﻧمﺎيم
و تﺎ تﺎريخ  1397/6/31فﺎرغ اﻟتحصﯿﻞ ﻧﺸوم  ،پذيﺮش اينﺠﺎﻧب در دوره دکتﺮی ﺑدون آزمون (ﺳﻬمﯿه اﺳتعدادهﺎی درخﺸﺎن ) کﺎن ﻟم
يکﻦ تلقي ميشود و حق هﯿچ ﮔوﻧه اعتﺮاضي ﻧﺨواهم داشت .

امضﺎ :
تﺎريخ :

•

تكميل و ارائه اين فرم براي دانشجويان نيمسال آخر الزامي است .

