
  دانشجو درمقطع دکتري ی در خصوص پذیرش ئاطالعیه دانشگاه عالمه طباطبا
  چینی بورس اعزام به خارج وادبیات رشته زبان 

  
  

  مقدمه
ظور سنجش منو به هرم اعضاي هیأت علمی  ارتقاي به عنوان بزرگترین دانشگاه علوم انسانی در راستاي دانشگاه عالمه طباطبائی

وابق ، بررسی سطی دو مرحله آزمون (کتبی بورس اعزام به خارج علمی و بررسی سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی ، به صورت 
 شرایط و ضوابط ثبت نام و شرکت داوطلبان در ،می پذیرد. لذا چینیوادبیات در رشته زبان  )، دانشجوي دکتريعلمی ومصاحبه

  :م می گرددآزمون مذکور به شرح ذیل اعال
  شرایط عمومی

رس بودر صورت تمایل به استفاده از سهمیه  )اندنموده ویا ننمودهم ثبت نا 1396کلیه متقاضیان (اعم از اینکه در آزمون دکتري سال -
دفترچه راهنماي انتخاب رشته (دفترچه  6و5هاي در صورت دارا بودن شرایط وضوابط مندرج در صفحه  وعزام به خارج از کشور ا

  ) می توانند در این آزمون شرکت نمایند.2شماره 
سازمان  1396) آزمون نیمه متمرکز دکتري سال 2) و (1شماره (هاي احراز تمامی شرایط اعالمی در دفترچه  -

  سنجش آموزش کشور
ذکر است انجام خدمت پس از اتمام تحصیل ، منوط به رضایت بخش بودن وضعیت تحصیلی ، علمی  الزم به -

  است.عالمه طباطبائی واحراز شرایط مورد نیاز دانشگاه 
  داشتن مدرك کارشناسی یا کارشناسی ارشد، مرتبط با رشته ویا گرایش زبان چینی  -

  نحوه پذیرش 
  مصاحبه است.بررسی سوابق علمی وحله اول آزمون کتبی و مرحله دوم رم ،اي بودهپذیرش دو مرحله -
 11/4/96شنبه مورخ یکمصاحبه در روز بررسی سوابق علمی وو  17/3/96مورخ چهارشنبه  آزمون کتبی در روز-

  گردد.برگزار می
  نمایند.  شرکتومصاحبه) دانشگاه   کتبی(آزمون  هر مرحله  بایست درداوطلبان می

برگزار داً مجدعدم شرکت داوطلب در آزمون کتبی به منزله انصراف می باشد و هیچ زمان دیگري آزمون کتبی  مهم:ذکر ت  -
  نخواهد شد.

  
  
  
  
  



  آزمون کتبیمرحله اول 
  زمان ثبت نام و برگزاري آزمون کتبی 

با مراجعه به سایت دانشگاه به  6/3/96لغایت  1/3/96از تاریخ  ومصاحبه کتبیآزمون داوطلبان الزم است براي ثبت نام در  -
  اقدام نمایند. راهنماي انجام مراحل ثبت نام در سایت بارگذاري شده است. )www. atu.ac.ir(نشانی

  صبح است. 9/رأس ساعت 17/3/96روز چهارشنبه مورخ زمان برگزاري آزمون کتبی  -
  .حاضر شودبرگزاري در حوزه امتحانی داوطلب می بایست یکساعت قبل از  تذکر مهم:

  مدارك مورد نیاز براي ثبت نام آزمون کتبی: 
ا مراجعه به سایت شود ابتدا فرم پیش نویس تقاضا نامه تکمیل وسپس ب(توصیه میتکمیل تقاضا نامه ثبت نام اینترنتی به صورت دقیق -

  دانشگاه بندهاي برنامه نرم افزاري را وارد نمایید).
(عکس خواهران باید  کیلو بایت  200وحجم آن کمتر از  که در سال جاري گرفته شده باشد JPGعکس اسکن شده فقط با فرمت -

  با حجاب وصورت کامل آنان مشخص باشد)
: در ارسال عکس دقت الزم مبذول دارید زیرا در صورت ارسال عکس اشتباه ، فرد به عنوان متخلف تلقی شده وبا وي تذکر مهم

  مطابق مقررات رفتار خواهدشد.
  اسکن مدرك کارشناسی و کارشناسی ارشد با قید معدل -

فارغ التحصیل خواهند شد،  31/6/96 اي که حداکثر تا تاریخ: دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی ارشد ودکتري حرفهتبصره
  اه محل تحصیلتکمیل وپس از تأیید دانشگسازمان سنجش آموزش کشور ) 1اید فرم مخصوص معدل را در دفترچه راهنما ( شمارهب

  اسکن نمایند.
  

  هزینه ثبت نام
  آزمون کتبی ومصاحبه   ثبت نامبابت هزینه ریال) وپانصد هزارمیلیون  یک( ریال  000/500/1مبلغ  پرداخت -

هاي شود، لذا در دسترس بودن کارت بانکپرداخت می onlineمبلغ فوق از طریق کارت بانکهاي عضو شبکه شتاب، به صورت
باید از موارد زیر در مورد کارت بانکی مورد استفاده،  onlineعضو شبکه شتاب در زمان ثبت نام الزامی است. کاربر براي پرداخت 

  مطلع باشد:
  )PANشماره کارت ( -الف

  )PINکلمه عبور ( -ب
  )Expire Dateتاریخ انقضاي کارت ( -ج
  CVV 2کد  -د
  

  محل برگزاري آزمون کتبی و مصاحبه

بیات دانشکدة اد -خیابان عالمه طباطبایی جنوبی -روبروي دانشگاه امام صادق (ع)  -پل مدیریت -تهران بزرگراه شهید چمران
   نهاي خارجی دانشگاه عالمه طباطبائیفارسی و زبا



کتبی با مراجعه نسبت به اخذ کارت ورود به جلسه آزمون  15/3/96لغایت   14/3/96بایست از تاریخداوطلبان می -1 تذکر مهم:
  اقدام نمایند. WWW.atu.ac.irبه سایت دانشگاه به نشانی 

رکت در دار و یا کارت ملی براي شداشتن کارت ورود به جلسه آزمون کتبی به همراه اصل شناسنامه عکس -2 
  جلسه آزمون الزامی است.

  درسی مورد ارزیابی در آزمون کتبی : مواد

  توضیحات  ضریب  دروس مورد ارزیابی

    4  2و1زبان چینی پیشرفته 

    3  2و1زمینه فرهنگی زبان چینی 

    2  تاریخ ادبیات چین
  بررسی سوابق علمی ومصاحبهمرحله دوم 

با در صبح  8ساعت  11/4/96در تاریخ  )مصاحبه(بررسی سوابق علمی وداوطلبان الزم است براي حضور در مرحله دوم آزمون  -
( محل برگزاري آزمون  هاي خارجی دانشگاه عالمه طباطبائیر محل دانشکده ادبیات فارسی وزباندست داشتن مدارك ذیل د

  کتبی) حضور بهم رسانند.
  سی سوابق علمی ومصاحبهرمدارك مورد نیاز براي شرکت در بر

  .اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی1
  پشت نویسی شده 3*4.یک قطعه عکس  2
  . اصل و تصویر مدارك کارشناسی و کارشناسی ارشد به همراه ریز نمرات3

کارشناسی ارشد، گواهی تأیید شده دانشگاه محل تحصیل مبنی بر فارغ التحصیل شدن تا تبصره: براي دانشجویان سال آخر دوره
  ریز نمرات همراهبا ذکر معدل به  31/6/96تاریخ 

  ) به همراه اصل مدارك درخواستی1. فرم تکمیل شده مشخصات فردي، سوابق آموزشی و پژوهشی (فرم شماره 4
  . داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمنده / ایثارگر الزم است مدرکی که نشانگر تأیید سهمیه باشد ارایه نمایند.5
رکت مندرج در دفترچه راهنماي ش» مقررات وظیفه عمومی«به بند  توجه. پذیرفته شدگان مرد باید از لحاظ خدمت وظیفه عمومی با 6

  یکی از شرایط را دارا باشند. 1396در آزمون ورودي دوره دکتري (نیمه متمرکز) سال 
( فرم مشخصات فردي، سوابق آموزشی 1توجه: عالوه بر مدارك باال، همراه داشتن کلیه مدارك ذکر شده در فرم شماره 

و.....) باشد، حتماً در روز  SCOPUSو  ISIمی است. ضمناً در صورتی که مقاالت داراي نمایه معتبر (همانند وپژوهشی) الزا
  مصاحبه ارائه گردد و در صورت عدم ارائه، امتیاز تعلق نخواهد گرفت.

 توانند جهت در صورت لزوم، داوطلبان میخواهشمند است از مراجعه حضوري به دانشگاه خودداري و
 تماس حاصل نمایند 021-48392488پاسخگویی به سؤاالت، در ساعات اداري با شماره تلفن 

  نمایید. معاونت آموزشی مراجعه –براي آگاهی از اطالعات تکمیلی احتمالی به طور متناوب به سایت دانشگاه 

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


  1فرم شماره 
  یئدانشگاه عالمه طباطبا

بیات وادفرم مشخصات فردي، سوابق آموزشی و پژوهشی داوطلبان مرحله دوم آزمون دکتري زبان 
  چینی  بورس اعزام به خارج

  1396-97سال تحصیلی 
  الف) مشخصات فردي

  وضعیت نظام وظیفه:  نام و نام خانوادگی:

  وضعیت تأهل:  سال تولد:

  وضعیت اشتغال:  تلفن تماس:

  آدرس الکترونیکی:  آدرس:

مندرج در این پرســشــنامه صــرفاً با ارائه تصــویر مدرك معتبر قابل ارزیابی می باشــد. » ج«و » ب«کلیه موارد ذکر شــده در بندهاي توجه: 
  بدیهی است داوطلب باید درصورت ضرورت بتواند اصل مدرك را نیز ارائه نماید.

  ب) سوابق آموزشی

مقطع 
  تحصیلی

 -رشته
  گرایش

نمره پایان   معدل کل  نام دانشگاه
  نامه

  سال خاتمه  سال شروع

              کارشناسی

              کارشناسی ارشد

 :برگزیدگان المپیادهاي علمی دانشجویی  -

  سال برگزیده شدن  رتبه  نام مسابقه/ المپیاد/ جشنواره  ردیف

        

        

        

  معتبر مدرك زبان -
  توضیحات  سال امتحان  نمره اخذ شده  نام آزمون

        
-  

  ارشد نامه از دو نفر از اساتید دوره کارشناسیتوصیه -
  



  سوابق پژوهشی ج)
  مقاالت چاپ شده در مجالت علمی معتبر داخلی و خارجی و یا کنفرانسها و سمینارها و همایشهاي داخلی و خارجی: -1
  

عنوان مجله   عنوان مقاله    
  سال انتشار

ده (نویسننام نویسندگان 
*  مسئول مقاله را با عالمت

  مشخص فرمایید)

  نمایه

  
عناوین مقاالت 
علمی پژوهشی 

  (داخلی، خارجی)
  

          چاپ شده 
        

پذیرفته 
  شده

        
        

    
عناوین مقاالت 
  علمی ترویجی

  

          چاپ شده 
        

پذیرفته 
  شده

        
        

  
عناوین مقاالت ارائه 
شده در کنفرانسهاي 

  (داخلی، خارجی)
  

          چاپ شده 
        

پذیرفته 
  شده

        
        

  

  اختراع ثبت شده مورد تأیید سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران یا طرح پژوهشی: -2

محل ثبت اختراع/   نام اختراع/ طرح پژوهشی  ردیف
محل اجراي طرح 

  پژوهشی

  تاریخ ثبت/ تاریخ اجرا

        
        
        

  

  جشنواره هاي علمی معتبر: -3

  تاریخ برگزاري  نهاد برگزارکننده   عنوان جشنواره   ردیف
        
        
        

  



  کتب (ترجمه یا تألیف) -4

اد تعد سال انتشار  عنوان کتاب  
  صفحات

نام نویسندگان به ترتیب 
  ذکرشده روي جلد

  

  

  کتب

  

  

  

  

  

  تألیف

  

      

      

      

  ترجمه

  

  

      

      

      

  امتیاز پایان نامه: -5

 دوره کارشناسیپایان نامه  -5-1

  عنوان پروژه یا 

  پایان نامه
  نام استاد راهنما

  امتیاز
  نمره

  عالی  بسیار خوب  خوب  قابل قبول

  

  
            

 پایان نامه دوره کارشناسی ارشد -5-2

  عنوان پروژه یا 

  پایان نامه
  نام استاد راهنما

  امتیاز
  نمره

  عالی  بسیار خوب  خوب  قابل قبول

  

  
            

  پژوهشی :طرح واره -6

  عنوان طرح پژوهشی منخب داوطلب براي پژوهش در دوره دکتري
  
  
  



  

  لطفاٌ به سؤاالت ذیل بطور مختصر و روشن پاسخ دهید:

 و ...) که به آن تسلط دارید را ذکر نمایید.  MAT LAB , Auto cadنام نرم افزارهاي کامپیوتري (مانند:  -1

  

  

  

  

خود می بینید که در این پرسشنامه سؤال نشده است و فکر می کنید می تواند در  چه ویژگی هایی (علمی/عمومی/ اخالقی) در -2
 انتخاب شما مؤثر باشد؟

  

حداقل سه مورد از موضوعات تخصصی مورد عالقه خود را براي ادامه تحصیل در مقطع دکترا را به ترتیب اولویت بنویسید:  -3
  سعی شود موضوع بسیار تخصصی باشد.

  استاد  تخصصی موضوع  ردیف

1      

2      

3      

  

 و ... خود را بنویسید.ري از فعالیت هاي فرهنگی/ آموزشی، پژوهشی لطفاٌ رزومه و شرح مختص

     
  
  
  

 


