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مصاحبه رشته های دارای شرایط خاص آزمون برگزاری در خصوص  ئیاطلاعیه دانشگاه علامه طباطبا  

 و تصویری به صورت آنلاین)برخط( 0011سال  مقطع کارشناسی ارشد

 مقدمه

داوطلبان شرایط و ضوابط ثبت نام و شرکت  ،0011سال  کارشناسی ارشدتبریک به پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون  عرض ضمن

 :شودبه شرح ذیل اعلام می ، و تصویری به صورت آنلاین)برخط( مصاحبه در

وز ساعت سیزده ر اند ازهایی که از طرف سازمان سنجش آموزش کشور به دانشگاه معرفی شده براساس کد رشته بایست لبان میداوط-

( https://azmoon.atu.ac.ir)با مراجعه به سایت آزمون دانشگاه به نشانی  25/10/0011لغایت  20/10/0011 شنبه مورخچهار

 نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

 توجه: زمان ثبت نام تمدید نخواهد شد.

 شرایط شرکت در مصاحبه آنلاین)برخط(

 .بارگذاری مدارک درخواستی از سوی داوطلب در سایت آزمون دانشگاه -

 انبرگزار می شود و داوطلبدر کارت آزمون  مطابق زمانبندی اعلام شدهو تصویری مصاحبه به صورت آنلاین)برخط(  : 0تذکر مهم 

 د.تعیین شده حضور یابن روز و ساعت تصویری درو  )برخط(آنلاینبه صورت  ندموظف

ارتباط ) برخط( و تصویری می باشد و مجاز به قطع حبه ملزم به حضور به صورت آنلاینداوطلبان در طول مدت مصا : 2تذکر مهم 

 بدون اجازه رییس هیات مصاحبه کننده نیستند.

غیبت  همنزلبه  برقرار کند، را برای مصاحبه تصویریآنلاین)برخط( و به شیوه چنانچه داوطلب نخواهد و یا نتواند ارتباط  : 3 تذکر مهم

  تلقی می شود.از مصاحبه  و انصراف

 3در صورت قطع شدن ارتباط آنلاین)برخط( و تصویری، داوطلب ملزم به برقراری مجدد ارتباط حداکثر ظرف مدت  : 0تذکر مهم 

 در غیر این صورت به منزله انصراف از مصاحبه تلقی می شود. .دقیقه می باشند

 کمیته مصاحبه کننده قابل رویتداوطلب موظف به قرار گرفتن در محیطی است که تصویر ایشان به صورت واضح برای  : 5تذکر مهم 

 باشد.

ق بنسبت به کنترل وضعیت صدا و تصویر خود در سامانه دانشگاه ط است پیش از شرکت در مصاحبه داوطلب موظف : 6تذکر مهم 

 اقدام نماید. )فایل پیوست( دستورالعمل

و مداخله در مصاحبه تخلف محسوب شده و برابر قوانین  در زمان مصاحبه کنار داوطلبهر گونه حضور فرد دیگری در  : 7تذکر مهم 

 و مقررات رفتار خواهد شد.

 دریافت کارت شرکت در آزمون

ایت مراجعه به س به منظور اطلاع از روز و ساعت مصاحبه با 22/10/0011 مورخ یزدهسساعت  داوطلبان باید کارت شرکت در آزمون را از

 آزمون دانشگاه دریافت نمایند.

 

 

 



2 
 

رشته های بیم سنجی، مطالعات منطقه ای گرایش داوطلبان  مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده

 و قفقاز و مطالعات منطقه ای دوره مشترک سیای مرکزیا

 کارت ملیاسکن صفحه اول شناسنامه و  -0

تحصیلی  مقطع کارشناسی که در آن معدل قید شده باشد ) در صورت عدم درج معدل در مدرکمدرک تحصیلی  اسکن -2

 اسکن ریز نمرات الزامی است(

توجه : برای دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی، اسکن گواهی تایید شده دانشگاه محل تحصیل مبنی بر فارغ التحصیل شدن تا 

 که در آن معدل قید شده باشد. 30/10/0011

 اسکن مدرک زبان معتبر -3

 دکاری اجتماعیرشته مدمدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده داوطلبان 

 کارت ملیاسکن صفحه اول شناسنامه و  -0

مقطع کارشناسی که در آن معدل قید شده باشد ) در صورت عدم درج معدل در مدرک مدرک تحصیلی  اسکن -2

 تحصیلی اسکن ریز نمرات الزامی است(

ا مبنی بر فارغ التحصیل شدن تتوجه : برای دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی، اسکن گواهی تایید شده دانشگاه محل تحصیل 

 که در آن معدل قید شده باشد. 30/10/0011

 اسکن مدرک زبان معتبر -3

 اسکن مدرک مورد تایید در خصوص مهارتهای کامپیوتری -0

اسکن مستندات سوابق شغلی و حرفه ای مرتبط با مددکاری اجتماعی که در آن نام سازمان یا موسسه، پست سازمانی  -5

 اشتغال قید شده باشدو تعداد سالهای 

 اسکن مدارک مربوط به کارگاه علمی و حرفه ای مرتبط با مددکاری اجتماعی -0

 مستندات مربوط به مقالات چاپ شده کتاب و طرح های پژوهشی -7

 رشته مطالعات زنانمدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده داوطلبان 

 اسکن صفحه اول شناسنامه و کارت ملی -0

در صورت عدم درج معدل در مدرک سی که در آن معدل قید شده باشد )کارشنا مقطعمدرک تحصیلی  اسکن -2

 تحصیلی اسکن ریز نمرات الزامی است(

توجه : برای دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی، اسکن گواهی تایید شده دانشگاه محل تحصیل مبنی بر فارغ التحصیل شدن تا 

 که در آن معدل قید شده باشد. 30/10/0011

 مدرک زبان معتبر اسکن -3

 اسکن مدارک مربوط به کارگاه علمی و حرفه ای دوره های تخصصی و فعالیتهای علمی و پژوهشی مرتبط -0

 مستندات مربوط به مقالات چاپ شده کتاب و طرح های پژوهشی -5

س به آدر02/10/0011ارسال تا تاریخ کارنامه آزمون کارشناسی ارشد و و  )الصاق اطلاعیه(مشخصات تکمیل فرم  -0
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