
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به «پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری» ییننامهآ سساا بر علامه طباطبائی هنشگادا

آیین نامه   22/26/39مورخ  697677/62و اصلاحیه شماره تحقیقات و فناوری  ،وزارت علوم 21/4/39مورخ  27676/62شماره 

رج در جدول، بدون شركت در مند های شتهر در، 2472-2476 تحصیلی لسا ایبر ،یطاشر جدوا متقاضیان نمیا از ،یاد شده

 :باشد می ذیل حشر به ،ها یشاگر/شتهر تمشخصا و نطلباداو یطاشر د.پذیر می یكترد ینشجودا آزمون،

 شرایط عمومی :  -الف

 انیرا سالمیا ریجمهو ساسیا نقانو در هشد شناخته نیااد از یکی یا مسالا مبین یند به دعتقاا -2

 انیرا سالمیا ریجمهو منظا و ساسیا نقانومتعهد به  -6

 حیصالذ جعامر تشخیص به ممنوعیت تحصیل شتناند -9

 شرایط اختصاصی :  -ب

آموزش  و درمان ،یا وزارت بهداشت دارا بودن مدرک كارشناسی ارشد معتبر و مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری -2

 كشور  داخل دولتی دانشگاههایاز یکی از  پزشکی

 زش عالی قابل قبول می باشد. مدارک مربوط به كد رشته محل های دارای مجوز از شورای گسترش آمو صرفا   : 2 تبصره

ه شركت در مجاز بغیر انتقاعی  –غیر دولتی  و موسسات و دانشگاههاهای خارج از كشور  : دانش آموختگان دانشگاه 6تبصره 

 ن فراخوان نمی باشند.ای

، )ضمنا  دانشجویان دارای مدرک كارشناسی در تمامی رشته هاو یا بالاتر در مقطع كارشناسی  22دارا بودن میانگین كل  -6

 باشد( 22ناپیوسته، مجموع میانگین نمرات مقاطع كاردانی و كارشناسی آنها باید بالای 

 در تمامی رشته ها بالاتر بدون احتساب نمره پایان نامه در مقطع كارشناسی ارشد یا و 27دارا بودن میانگین كل -9

 بسمه تعالی

 علامه طباطبائی هنشگادا نموآز ونبد( PHD) تخصصی يکترد ينشجودا شپذیر گهیآ

 )سهميه استعدادهاي درخشان(  0410-0412  ل تحصيلیسا ايبر

 



 

 

در داوطلبانی كه ؛ توضیح) باشد.بیش از دو سال از تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو در مقطع كارشناسی ارشد نگذشته  -4

مجاز به شركت در این فراخوان به هیچ وجه فارغ التحصیل شده باشند، و قبل از آن  31-33سال تحصیلی  اولنیمسال 

 (باشند.نمی

 )مطابق با جدول ارزشیابی پیوست(های آموزشی و پژوهشی و مصاحبه  امتیاز از فعالیت 77كسب حداقل  -5

 مستخرج از پایان نامه دارا بودن حداقل یک مقاله علمی پژوهشی چاپ شده یا دارای گواهی پذیرش چاپ مهم: -2

در صورتی كه متقاضی در زمان ثبت نام اولیه فاقد مقاله علمی پژوهشی مستخرج از پایان نامه باشد )موضوع  مهم؛ :1تبصره  

( می تواند با ارسال حداقل یک مقاله علمی پژوهشی چاپ شده یا دارای گواهی پذیرش چاپ مرتبط با رشته تحصیلی خود 2بند 

ن صورت دانشجو بایستی تا قبل از مصاحبه نسبت به ارسال مقاله علمی ثبت نام اولیه را انجام دهد. لازم به ذكر است در ای

( اقدام نماید. در غیر این صورت پرونده ثبت نامی ایشان حذف و امکان 2پژوهشی مستخرج از پایان نامه خود )موضوع بند 

نام اولیه خود نخواهد  بدیهی است در این صورت دانشجو هیچگونه اعتراضی نسبت به ثبتشركت در مصاحبه نخواهد داشت. 

 داشت.

 یا معادل آن در سایر آزمونهای زبان معتبر( تا قبل از آزمون جامع دكتری  MCHEاز آزمون زبان ) 57كسب حداقل نمره -7

داوطلبان توجه داشته باشند كه گواهی زبان  ،  به قرار ذیل است. 4: آزمون های زبان معتبر مطابق با جدول  شماره  2تبصره 

 ا دو سال معتبر است.فقط ت

MSRT (MCHE) – IELTS –TOEFL (PBT)-TOEFL (IBT)-TOEFL(CBT)-TOLIMO 
 

امتیاز لازم را كسب خواهند كرد.  4: چنانچه متقاضیان، دارای مدرک زبان معتبر باشند، مطابق با جدول شماره  6تبصره 

شركت نمایند لیکن امتیاز مدرک زبان را كسب نخواهند كرد. متقاضیانی كه فاقد مدرک زبان هستند، می توانند در این فراخوان 

این افراد در صورت پذیرش وقبولی نهایی، باید تا قبل از آزمون جامع دكتری، مدرک زبان معتبرخود را با كسب حد نصاب لازم 

 مطابق با ضوابط و مقررات دانشگاه، ارائه كنند.

را به  پژوهشی –باید تا پایان نیمسال سوم تحصیلی خود، حداقل دو مقاله علمی در مقطع دكتری،  قبولی دانشجو پس از -1

 چاپ رسانده و اصل آن را ارائه نماید، در غیر این صورت قبولی وی لغو خواهد شد.



 

 

 های علمی برگزیده:  نحوه ارائه مقالات یا فعالیت-ج

و باید چاپ شده یا دارای گواهی پذیرش چاپ بوده و مرتبط  مورد ارزیابی قرار گرفته 2مقالات ارائه شده طبق جدول شماره  -2

 باشد.و رشته تحصیلی دانشجو با پایان نامه 

 پذیرش بدون قید و شرط مقاله می باشد.: منظور از پذیرش مقاله،  2تبصره 

بطور شفاف یید هیات تحریریه با ذكر شماره مجله و دوره آن بوده و زمان چاپ آن گواهی پذیرش چاپ باید مورد تأ:  6تبصره 

 .مشخص باشد

 .نیستند: مقالاتی كه در فرایند داوری بوده و پذیرش قطعی نشده باشند مورد پذیرش  9تبصره 

 یید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران باشد.هر گونه ثبت اختراع باید مورد تأ -6

می ، فارابی ،رازی و یا ابن سینا (  باید تایید دبیرخانه جشنواره  را كسب و ارائه ن جشنواره های علمی معتبر )خوارزیدگابرگز -9

 نمایند.

 یید دبیرخانه المپیاد را كسب و ارائه نمایند.دانشجویی  باید تأ -برگزیدگان المپیادهای علمی  -4

نفر اول باشد و یا نام وی بلافاصله بعد از استاد  قرار خواهد گرفت كه داوطلب در آن، مقاله، اختراع و یا كتابی مورد پذیرش -5

مخترع اصلی اختراع، نویسنده مسئول كتاب و یا ارائه دهنده اصلی  یکی از اعضای هیات علمی ذكر شود و یا راهنما یا مشاور و یا

 هد گرفت.كنفرانس علمی باشد، در غیر این صورت به آن امتیازی تعلق نخوا

 ظرفیت پذیرش:-چ

به پذیرش بدون آزمون  ،دانشگاه پژوهشی دوره روزانه دكتری -ظرفیت پذیرش با آزمون شیوه آموزشی  %67حداكثر  -2

 دانشجویان واجد شرایط اختصاص دارد.

آنکه دانشگاه در رد یا قبول تقاضای داوطلبان از مضافا   ،ظرفیت مذكور مازاد بر ظرفیت پذیرش با آزمون دانشگاه می باشد -6

  ملزم به تکمیل ظرفیت دوره دكتری خود نخواهد بود.اختیارات لازم برخوردار بوده و 

 

 

 



 

 

 نكات مهم: -خ

   https://edu.atu.ac.ir یا و atu.ac.irهر گونه اطلاع رسانی به داوطلبان منحصرا  از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه به نشانی -2

لازم،  لذا، به داوطلبان توصیه می شود به منظور اطلاع از زمان و مکان برگزاری مصاحبه و یا هر گونه نکته ،صورت می پذیرد

  نمایند.اطلاعیه های مربوطه را از طریق سایت دانشگاه بطور منظم پیگیری 

 ها همزمان با مصاحبه پذیرفته شدگان كنکورخواهد بود لذا اطلاعات تکمیلی متعاقبا  اعلام خواهد شد.مصاحبه: 2تبصره 

 : كلیه فرایندهای ثبت نام بصورت الکترونیک خواهد بود. 6تبصره 

سال پس از فراغت از تحصیل می توانند از تسهیلات پذیرش بدون آزمون برای  6دانش آموختگان حداكثر تا  خیلی مهم: -6

و قبل از آن  فارغ التحصیل  99-99سال تحصیلی  اولدر نیمسال ورود به دوره دكتری برخوردار شوند، لذا داوطلبانی كه 

  باشند.مجاز به شرکت در این فراخوان نمی به هیچ وجه شده باشند، 

، مجاز خواهند بود با رعایت سایر شرایط 92/72/2472دانشجویان نیمسال آخر، در صورت فراغت از تحصیل حداكثر تا تاریخ  -9

 شركت نمایند. با ارائه مدارک لازم در این فراخوانو 

موزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی، آموسسات ها ودانشگاههای آزاد اسلامی، كلیه دانشگاهو دانشجویان دانش آموختگان -4

دوره های مجازی،  نیمه حضوری، بین الملل،  دانش آموختگان كاربردی و همچنینجامع علمی پیام نور،دولتی غیرانتفاعی، 

لذا در صورت  .باشندنمی این دانشگاه به ورود بدون آزمون به دوره دكتری مجاز، دیس بین الملل و پردیس خودگردانپر

 ند پذیرش حذف خواهند شد.ایاز فرشركت، 

های خارج از كشور، مجاز به استفاده از این آیین نامه برای ورود دانش آموختگان اتباع خارجی و فارغ التحصیلان دانشگاه -5

 .نیستندبدون آزمون به دوره دكتری 

 ایارتباط رشتهمطابق با جدول  واولویت ادامه تحصیل دانشجو در همان رشته تحصیلی مرتبط در دوره كارشناسی ارشد  -2

خواهد  حذفبدیهی است در صورت عدم تطابق رشته كارشناسی ارشد با رشته مورد تقاضا، متقاضی از فرایند پذیرش باشد. می

  شد.
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پایان نامه درجه عالی و نمره  23-67دانش آموختگان فقط در صورت دفاع از پایان نامه با درجه عالی یا بسیار خوب ) نمره -7

سایر خواهند شد.  2بسیار خوب محسوب می شود( موفق به كسب امتیازات مربوط، مطابق با جدول شماره  33/21-21

 كسب نخواهند كرد. مربوطه راامتیاز  صرفا  لیکن ؛شركت نمایندتوانند در این فراخوان می تر،متقاضیان با درجه دفاع پایین

سال و در مقطع كارشناسی منی 1،  در مقطع كارشناسی 6ا جدول شماره سنوات تحصیل قابل قبول برای امتیازدهی، مطابق ب -1

می توانند در این فراخوان  ،از حد مجاز باشد جویانی كه سنوات تحصیل آنها بیشبدیهی است سایر دانش نیمسال است. 4ارشد 

 را كسب نخواهند كرد. سنوات تحصیل لیکن امتیاز شركت كنند

ات و كه سنوات مجاز تحصیل آنها، طبق مصوبه شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیق: داوطلبان رشته هایی 2 تبصره

ت لازم را مطابق با انیمسال تصویب شده اند،  امتیاز  5پیوسته  نیمسال و كارشناسی ارشد  نا 3 فناوری، در مقطع كارشناسی

 اخذ خواهند نمود. 6جدول شماره 

 حداقل و با شرط كسبموزشی دانشگاه آتعیین جایگزین فقط با تایید كمیته معاونت در صورت انصراف فرد پذیرفته شده،  -3

 امکان پذیر خواهد بود.امتیاز لازم 

در زمان مصاحبه و نیز بعد از قبولی و ارسال مدارک و نام، اتمام بازه زمانی ثبتپس از تغییر رشته و گرایش  -01

 نخواهد بود.کسب پذیرش، به هیچ عنوان امكان پذیر 

لذا، به داوطلبان توصیه می شود با دقت لازم، مفاد آگهی را  مطالعه  نام، به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد،هزینه ثبت -22

 و فقط در صورت دارا بودن شرایط مربوط، نسبت به ثبت نام در فراخوان اقدام نمایند. 

 و ها سازمان ها، وزارتخانه در شاغل داوطلبان باشد، می وقت تمام تبصور دكتری مقطع در تحصیل ادامه اینکه به توجه با  -26

كسب  در دوره دكتری، تحصیل برای را خود كار محل شرط و قید بدون و كتبی موافقت نام از ثبت قبل باید دولتی نهادهای

 .نمایند

از این سهمیه در دوره دكتری  توانندمیافرادی كه در دوره كارشناسی ارشد خود از سهمیه بدون آزمون استفاده كرده اند،  -24

 نیز استفاده نمایند.

 فقط مجاز به انتخاب یک رشته/گرایش دکتری است. هر داوطلب -15

 



 

 

 :  و امتیاز دهی مقالات نحوه ارزیابی  -ه

 SOCIAL SCIENCEیا   SSCIبوده و در فهرست  JCRرتی معتبر محسوب می شوند كه دارای در صو ISIمجلات دارای نمایه -2

CITATION INDEX  .در رشته های علوم پایه فهرست  نمایه شده باشند (SCI  سایر فهرست های مربوط .)نیز مورد قبول است

معتبر محسوب نمی  EMERGING SOURCES CITATION INDEXو   MASTER JOURNAL LISTنظیر   ISIبه 

 شوند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا  وزارت علوم، تحقیقات و فناوریپژوهشی از  -مجلات دارای درجه علمی  مهم : -6

)مگر در مواردی كه دانشگاه یا كمیته علمی رشته ذیربط، تشخیص دهند آن مجله از نظر علمی معتبر  معتبر ارزیابی می شوند.

 نیست(

 .معتبر محسوب نمی شوندپژوهشی نباشند،  -كه دارای درجه علمی ISCمجلات دارای نمایه  -9

تنها مجلاتی معتبر محسوب می شوند كه انتشار مقاله در آنها مستلزم    SCOPUSدر مورد مجلات نمایه شده در پایگاه -4

از این « دسترسی آزاد » و انتشار آن به صورت )پرداخت وجه برای انتقال حقوق مالکیت مقاله  پرداخت هیچگونه وجهی نباشد.

 (قاعده مستثنی است

ات لازم در مورد كیفیت معتبر محسوب نشده و در هر مورد نیازمند مستند ،مجلات دارای سایر نمایه های معتبر بین المللی -5

ی مجلات و مقالات، مستندات بیشتری بنابراین چنانچه دانشگاه برای اعتبار سنج .های بیشتر استیند داوری و بررسیمجله و فرآ

نباید در  و .... SCOPUSو  ISIاعم از  ف است مدارک لازم را ارائه نماید ضمن آنکه مقالات خارجیرا طلب نماید، داوطلب موظ

قرار داشته  دانشگاه آزاد اسلامی و) علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(  لیست سیاه وزارتین

 در این صورت به آن امتیازی تعلق نخواهد گرفت. ،باشند

 های پژوهشی متقاضیان توسط معاونت پژوهشی دانشگاه انجام خواهد شد.: تایید كلیه فعالیت2 تبصره

امتیاز )مطابق با  97(، امتیاز آموزشی حداكثر 2ه رامتیاز )مطابق جدول شما 47حداكثر امتیاز و  7حداقل امتیاز پژوهشی  -2

)در صورت دارا  مدرک زبان متقاضیان و امتیاز( 9امتیاز )مطابق با جدول شماره  97و امتیاز مصاحبه حداكثر  (6جدول شماره 

 .می باشد  (4مطابق جدول شماره ) ، امتیاز 1بودن( حداكثر تا 



 

 

امتیاز از فعالیت های آموزشی و  77ط صورت می گیرد و داوطلبانی كه حداقل امتیازدهی توسط كمیته علمی رشته ذیرب -7

 كسب نمایند،  به ترتیب امتیاز در اولویت  بررسی قرار می گیرند.  9و  6و  2پژوهشی و مصاحبه را مطابق با  جداول شماره 

 متیاز قابل تعدیل است.ا 27فوق تا  : فقط در صورت تایید كمیته معاونت آموزشی دانشگاه، امتیاز2تبصره 

اسامی پذیرفته شدگان اولیه در موعد مقرر، از طریق پایگاه  های لازم و تایید كمیته معاونت آموزشی دانشگاه، پس از بررسی -1

 اینترنتی دانشگاه اعلام خواهد شد.

وزارت  مركزی گزینش دانشجوپذیرش نهایی و قطعی داوطلبان منحصرا  پس از تایید سازمان سنجش آموزش كشور و هیات  -3

 علوم، تحقیقات و فناوری صورت خواهد گرفت.

 : بارگذاری جهت لازم مدارک-د

 ملی كارت و شناسنامه تصویر* 

  4 در 9 عکس  تصویر* 

 یت نظام وظیفه برای داوطلبان مذكرتصویر مدرک نمایانگر وضع نسخه یک* 

 ارشد  كارشناسی دوره گواهینامه و ریزنمرات تصویر نسخه یک* 

، باید میانگین واحدهای گذرانده مقطع كارشناسی و كارشناسی دانشگاههای دولتی(فقط ) متقاضیان كارشناسی ارشد پیوسته* 

 كنند.  بارگذاریارشد را به تفکیک هر مقطع 

ریزنمرات واحدهای گذرانده  به همراهدانشجویان كارشناسی ارشد نیمسال آخر باید گواهی اشتغال به تحصیل خود را * 

 نمایند. بارگذاری

متقاضیانی كه مقطع كارشناسی آنها ناپیوسته است، باید علاوه  مهم:) تصویر گواهینامه و ریزنمرات دوره كارشناسی نسخه یک* 

 (بر مدرک و ریزنمرات كارشناسی، مدرک و ریزنمرات كاردانی را نیز ارائه  كنند.

)برای دارندگان  4مطابق با جدول شماره  معتبر حد نصاب یکی از آزمون های زبانبر احراز دال  نسخه تصویرگواهی یک* 

 مدرک زبان(

 برگزیدگان المپیادمعرفی نامه از دبیرخانه المپیاد دانشجویی برای * 

 ( برای برگزیدگان جشنواره ها ارزمی ، فارابی ، رازی ، ابن سیناخویرخانه جشنواره های معتبر علمی )معرفی نامه از دب* 



 

 

 دارای گواهی پذیرش یا چاپ شده و كه و نظایر آن  ISC   ،ISIپژوهشی،  -علمی ترویجی، _مقالات علمی  كامل كلیه  تصویر* 

 ضمیمه شود( )در صورت چاپ مقاله، تصویر جلد مجله حتما   .دچاپ  باش

 . در زمان تقاضا به چاپ نرسیده باشندگواهی پذیرش چاپ مقاله برای آن دسته از مقالاتی كه * 

كه مقالات متقاضی در آن چاپ  ات داخلی و خارجیمجل  ISI   ،ISC، ژوهشیپ ترویجی یا علمی علمی یاعتبار درجهگواهی * 

  .شده و یا خواهد شد

قابل نام )فرم مذكور در سامانه ثبت ی تعهد نامه مخصوص دانشجویان نیمسال آخر دوره كارشناسی ارشدفرم تکمیل شده* 

 (دسترس است.

 جوایز و غیرهطرح پژوهشی، * كلیه سوابق و مستندات مربوط به رزومه تحصیلی، شغلی، سابقه تدریس، توصیه نامه، 

 به صورت الکترونیکی از سایت ثبت نام)صد و پنجاه هزار تومان(  ریال 777/577/2مبلغ  واریز* 

 زمان و نحوه ثبت نام الكترونیكی -ذ

 انجام خواهد شد. لذا دانشگاه به هیچ عنوان پذیرش مدارک بصورت فیزیکی نخواهد داشت.ثبت نام فقط بصورت الکترونیکی  -2

  azmoon.atu.ac.irسایت ثبت نام الکترونیکی: آدرس . 6

نسبت به  15/01/1001 صبح مورخ 10ساعت  الی 15/11/1000 مورخصبح  10از ساعت بایست داوطلبان واجد شرایط می -9

ارسال مدارک مورد نیاز از طریق سامانه ثبت نام دانشگاه اقدام نمایند. به مداركی كه ناقص بارگذاری گردد، ترتیب اثر داده 

 نخواهد شد. 

 .در سایت مذکور و دریافت کد پیگیری، جهت ثبت نام خود اقدام کنند پس از ثبت نام اولیهدانشجویان كلیه . 4

 : توضیح نحوه ثبت نام

بر روی ، به سربرگ استعداد درخشان مراجعه كرده، سپس، دانشگاه ورود به سایت ثبت نام الکترونیک داوطلب باید پس از* 

 كلیک كرده و درخواست ثبت نام اولیه را تکمیل نماید. "ثبت نام اولیه دانشجویان استعداد درخشان مقطع دكتری" لینک

ثبت نام جدید كلیک كنید تا سیستم به صورت اتوماتیک كد پیگیری ثبت نام پس از تکمیل فرم مربوطه، بر روی گزینه * 

 داوطلب را صادر نماید.



 

 

سپس از قسمت ورود به سامانه، از سربرگ استعداد درخشان با وارد كردن كدملی و كد پیگیری دریافت شده در مرحله قبل * 

 مطابق منوی سمت راست سیستم تکمیل نماید.الکترونیکی و از سربرگ پرونده وارد سیستم شده و پرونده الکترونیکی خود را 

شرایط اختصاصی  "ب")بند  ، مطابق قوانین و مقررات مربوطهسوابق تحصیلی و احراز شرایط اولیهضروری است در منوی * 

پرونده الکترونیکی ، امکان ارسال ذكر شده در بند مربوطه اطلاعات خود را وارد نماید. در صورت نبود شرایط (2مندرج در صفحه 

 برای دانشجو مقدور نمی باشد.

همچنین در صورتی كه دانشجو اطلاعات خلاف واقع وارد نموده و پرونده خود را ارسال نماید، پس از بررسی و اعتبارسنجی * 

 گردد.ضمن حذف درخواست نامبرده مطابق مقررات با ایشان برخورد می ،درخواست ها

 شده است.برای آشنایی بهتر با نحوه ثبت نام در سایت قرار داده * ضمنا  یک ویدیو آموزشی 

شده چنانچه داوطلبی در ثبت نام اولیه با وارد كردن اطلاعات نادرست، موفق به دریافت كد كاربری و رمز عبور  تذکر مجدد:. 5

ه و آگاهی از اطلاعات خلاف واقع، پس از اعتبارسنجی و كارشناسی مدارک و مستندات مربوطد، و مدارک خود را بارگذاری نمای

 ضمن حذف دانشجو، برخورد قانونی انجام خواهد شد.

، جدول رشته دكتریپذیرش دانشجوی بدون آزمون مقطع  اطلاعیهدانشجویان قبل از ثبت نام و ارسال مدارک، لازم است  .2

 نام موجود است بدقت مطالعه كنند.ای و سایر موارد مربوطه را كه در سایت ثبت های مورد پذیرش و ارتباط رشته

های بهداشتی، لازم است متقاضیان از مراجعه حضوری به دفاتر ستادی دانشگاه به منظور تسریع در انجام امور و رعایت پروتکل *

خودداری کنند. بدیهی است در صورت نیاز به حضور، با داوطلب تماس حاصل خواهد شد. بنابراین لازم است دانشجو شماره 

ماس اعلامی خود را همواره بصورت روشن و در دسترس نگه دارد، بدیهی است دانشگاه در خصوص عدم دسترسی خود به ت

 متقاضی در صورت لزوم، پاسخگوی تبعات بعدی نخواهد بود.

استعداد درخشان(  گروهکارشناس ) 890 -  30429484تر با شماره تلفن در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیش

  تماس حاصل فرمایید.

 معاونت آموزشی دانشگاه                                                                                                                                   

 استعدادهاي درخشان گروه                                                                                                                                  


