
 
 

 داوطلبان شرکت کننده در دوره دکتری بدون آزمون از مصاحبه محل و تاریخ اطلاعیه

 دانشگاه علامه طباطبایی )سهمیه استعدادهای درخشان( 89-89سال تحصیلی  
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

 

) سهمیه  دوره دکتری بدون آزمون ضمن آرزوی موفقیت برای کلیه داوطلبان شرکت کننده در

روان شناسی و دانشکده  محل برگزاری مصاحبهبه آگاهی می رساند ، استعدادهای درخشان ( 

تقاطع  –بلوار دهکده المپیك  –تهران :  به نشانی دانشگاه علامه طباطباییعلوم تربیتی 

  . می باشد،  دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی – بزرگراه شهید همت

داوطلبان به منظور انجام مراحل ضروری است می شود و آغاز  رأس ساعت تعیین شدهجلسه مصاحبه 

 قبل از شروع مصاحبه در محل دانشکده حضور داشته باشند. ساعت نیم،  لازم اداری

می باشد و عدم حضور داوطلب  با جدول پیوستمطابق  داوطلبان عزیز توجه داشته باشید زمان مصاحبه 

 "ضمناو در هیچ زمان دیگری مصاحبه برگزار نخواهد شد.  تعیین شده به منزله انصراف بوده وزدر ر

  ، مصاحبه رشته های دیگر تحت هیچ شرایطی صورت نخواهد گرفت .خارج از برنامه زمانی تعیین شده

 

 مدارکی که لازم است داوطلبان در روز مصاحبه ارائه نمایند:

 

 و یا کارت ملی(کارت شناسایی )اصل شناسنامه  -1

 پژوهشی( -آموزشی ارشناسی ارشد )برای داوطلبان شیوهیک نسخه از پایان نامه دوره ک -2

در صورت عدم امکان دسترسی به اصل )در آن به چاپ رسیده است. که مقالات لاتیاصل مج -3

 (ارائه گردد.و صفحه فهرست مجله  مجله از صفحه روی جلد  یتصویر ،مجله 

به دانشگاه ارسال  قبلاٌ ) چنانچهی گواهی پذیرش چاپ دارا چاپ شده و یا لیه مقالاتک تصویر -4

 ( نشده باشد

پژوهشی و اجرایی داوطلب ازقبیل تحقیقات، تألیفات، طرح پژوهشی،  یک نسخه از کلیه سوابق -5

  (به دانشگاه ارسال نشده باشد قبلاً ) چنانچه های اجرایی و ... ، تدریس، همکاریکتب، ترجمه

تکمیل مدارک ارسالی خود نشده و یا دارای ت آن دسته از داوطلبانی که موفق به لازم اس -6

تکمیل مدارک و ارائه آخرین ریزنمرات اعلام ، در روز مصاحبه  نسبت به  نمرات ناتمام هستند

 اقدام نمایند . شده خود ، 



 
 

 نکات مهم:

 

 .  الزامی است در روز مصاحبهبه همراه داشتن کلیه مدارک ذکر شده  -1

 تغییر رشته و گرایش داوطلب تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نیست . -2

بعد از مصاحبه و امتیاز دهی ، هیچگونه مدرکی از داوطلب تحویل گرفته نخواهد شد و امتیازی  -3

 نیز به آن تعلق نخواهد گرفت .

  می باشد. پیوستشرح جدول ه ب ،  در مصاحبه کننده شرکتاسامی داوطلبان  -4

به نشانی  ، بعد از بررسی های لازم از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه همصاحبنتایج   -5

www.atu.ac.ir  .به اطلاع متقاضیان خواهد رسید 

پذیرش نهایی و قطعی داوطلبان منحصراً پس از تایید سازمان سنجش آموزش کشور و هیات  -6

 ، تحقیقات و فناوری صورت خواهد گرفت .مرکزی گزینش دانشجووزارت علوم 

 

 
 

 معاونت آموزشی دانشگاه                                                          

 دفتر استعدادهای درخشان                                                 
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