
 

 

ان( )سهمیه استعداد درخشاطالعیه دانشگاه عالمه طباطبائی در خصوص برگزاری مصاحبه دکتری بدون آزمون 

 به صورت )آنالین و تصویری( 1399-1400 تحصیلی سال

 شرایط شرکت در مصاحبه آنالین و تصویری:

مصاحبه به صورت آنالین و تصویری مطابق زمانبندی اعالم شده در کارت آزمون برگزار می شود و  : 1مهم نکته 

 داوطلبان موظفند به صورت آنالین و تصویری در روز و ساعت تعیین شده حضور یابند.

و مجاز به داوطلبان در طول مدت مصاحبه ملزم به حضور به صورت آنالین و تصویری می باشند :  2نکته مهم 

 مصاحبه کننده نیستند. هرییسقطع تصویر بدون اجازه هیات 

چنانچه داوطلب نخواهد و یا نتواند ارتباط به شیوه آنالین و تصویری را برای مصاحبه برقرار کند، به :  3نکته مهم 

 از مصاحبه تلقی می شود. غیبت و انصرافمنزله 

و تصویری، داوطلب ملزم به برقراری مجدد ارتباط حداکثر ظرف در صورت قطع شدن ارتباط آنالین :  4نکته مهم 

 از مصاحبه تلقی می شود.  انصرافصورت به منزله  می باشد در غیر این دقیقه 2مدت 

به قرار گرفتن در محیطی است که تصویر ایشان به صورت واضح برای کمیته مصاحبه  موظفداوطلب :  5نکته مهم 

 کننده قابل رویت باشد.

داوطلب موظف است پیش از شرکت در مصاحبه دکتری نسبت به کنترل وضعیت صدا و تصویر خود :  6مهم  نکته

 اقدام نماید. کم و غیرههدست، وباینترنت، و فراهم کردن ابزار مورد نیاز همچون 

 اقدام نمایند. درخشاناستعداد داوطلبان سهمیه استعداد درخشان صرفاً از طریق اطالعیه مربوط به : 7نکته مهم 

لذا این دسته از داوطلبان بدلیل ارسال مدارک در بازه ثبت نام، نیازی به بارگذاری مجدد و ثبت نام در سامانه 

 .ندارند 1399آزمون دانشگاه همانند پذیرفته شدگان آزمون سراسری 

 باشد.کلیه توصیه ها و مقررات مربوط به مصاحبه مجازی دکتری مشمول تمامی داوطبین می :8نکته مهم 

 شرایط اختصاصی:

سهمیه استعداد درخشان( قبل از آزمون )دواطلبان پس از پذیرش نهایی و قبولی در دوره دکتری بدون آزمون  *

 جامع ملزم به ارائه مدرک زبان معتبر حسب مصوبات شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه می باشند.



 

 

سهمیه استعداد درخشان( ملزم هستند )دواطلبان پس از پذیرش نهایی و قبولی در دوره دکتری بدون آزمون  *

ر د را تا پایان نیمسال سوم تحصیلی ارائه نمایند.در زمان ثبت نام مقاالت علمی پژوهشی ارائه شده چاپی نسخه 

 غیر این صورت مطابق مقررات آموزشی با ایشان رفتار خواهد شد.

 ل خواهد شد(.)در خصوص مقاله مستخرج و یا مرتبط با پایان نامه مطابق بند ذیل عم

داوطلبانی که بنا به اعالم دانشگاه پس از برگزاری مصاحبه آنالین حد نصاب الزم جهت ورود به  خیلی مهم :* 

مقاله علمی پژوهشی مستخرج یا مرتبط با پایان نامه تحصیلی مقطع دکتری را کسب می کنند الزم است 

نها آ تقاضایدر غیر اینصورت . تحویل دهندگاه دانشخود را به دفتر استعداد درخشان  مقطع کارشناسی ارشد

 نخواهند داشت. نسبت به ثبت نام و مصاحبه خود حق هیچگونه اعتراضی و کان لم یکن تلقی شده

 دریافت کارت شرکت در آزمون

با مراجعه به سایت آزمون  06/07/99لغایت  05/07/99 دوطلبان باید کارت شرکت در آزمون را از تاریخ *

  دریافت نمایند. استعداد درخشانو انتخاب بخش مربوط به  ( http://azmoon.atu.ac.ir)دانشگاه 

سامانه مصاحبه آنالین در داخل کارت ورود به جلسه درج  بهکدکاربری و رمز ورود ، ساعت، روزتوجه: )

 شده است.(

 (http://azmoon.atu.ac.ir)پس از وارد شدن در سایت الزم به ذکر است جهت دریافت کارت ورود به جلسه  *

 کدملی را وارد نمایند.کدملی، و در قسمت رمز عبور Gدر قسمت کاربری 

 رمز عبور: کدملی  -  1111111111Gکدکاربری: مثال: 

     

در صورت ضرورت داوطلبان می توانند جهت پاسخگویی به سواالت آموزشی در ساعات اداری با شماره تلفن   *

 تماس حاصل نمایند.کارشناس دفتر استعداد درخشان دانشگاه  ،سرکار خانم عظیمی 48392303-021

 

 

 معاونت آموزشی دانشگاه

خشانگروه استعداد در  

 کدملی

http://azmoon.atu.ac.ir/
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