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متمرکز  زیابی تخصصی آزمون نیمهارمرحله دوم برگزاری در خصوص  ئیاطالعیه دانشگاه عالمه طباطبا  

 حضوریبه صورت  0114تری سال دک

 

 مقدمه

شدگان تبریک به پذیرفته عرض ضمن گترین دانشگاه تخصصی علوم انسانی کشور، به عنوان بزر یئدانشگاه عالمه طباطبا

 مرحله دوم آزمون نیمه نام و شرکت داوطلبان درشرایط و ضوابط ثبت  ،1401دکتری سال  متمرکز نیمهمرحله اول آزمون 

در راستای ارتقای کیفیت آموزشی و به منظور سنجش عملی و بررسی سوابق که را  حضوریمتمرکز دکتری به صورت 

 کند:به شرح ذیل اعالم میباشد، داوطلبان میآموزشی و پژوهشی 

اعت ساز اند هایی که از طرف سازمان سنجش آموزش کشور به دانشگاه معرفی شدهتوانند براساس کد رشتهبان میداوطل-

با مراجعه به سایت آزمون دانشگاه به  01/03/1401 شنبه مورخیکروز 23ساعت  لغایت 31/02/1401 شنبه مورخروز 9:30

 نام اقدام نمایند.به ثبت نسبت( https://azmoon.atu.ac.ir)نشانی 

 نام تمدید نخواهد شد.زمان ثبت وجه:ت

 شرایط عمومی

سازمان سنجش آموزش  1401متمرکز دکتری سال ( آزمون نیمه2( و )1ترچه شماره )احراز تمامی شرایط اعالمی در دف -

 .کشور

کسب در مرحله اول آزمون صاب تعیین شده دانشگاه را نام نمایند که حدنتوانند در این مرحله ثبتداوطلبانی می : 1 تذکر مهم

  از طرف سازمان سنجش آموزش کشور به دانشگاه معرفی شوند. نموده و

یا  ارشد وتحصیلی مقطع کارشناسی متناسب با رشته بایستمی ره دکتریرشته امتحانی انتخابی داوطلبان در دو:  2تذکر مهم 

آزمون  1دفترچه شماره  حانی آزمونمواد امت ها وجدول رشتههای مرتبط، وط به رشتهمطابق ستون مربای آنها، دکتری حرفه

 باشد. 1401ز دکتری سال کتمرم نیمه

در آزمون  شدگان مرد باید از لحاظ خدمت وظیفه عمومی شرایط مندرج در دفترچه راهنمای شرکتپذیرفته : 3تذکر مهم 

 را دارا باشند. 1401متمرکز دکتری سال ورودی دوره دکتری نیمه

  به زبان انگلیسی انجام خواهد شد. رشته بیمهمصاحبه از متقاضیان توجه : 

 

  حضوریشرایط شرکت در مصاحبه 

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

 در ندموظف انو داوطلب برگزار می شوددر کارت آزمون  مطابق زمانبندی اعالم شده حضوریمصاحبه به صورت  : 4تذکر مهم 

 .حاضر شوندمحل برگزاری مصاحبه  درتعیین شده  روز و ساعت

غیبت و  منزلهبه  ویعدم حضور  ،دشودر روز و ساعت تعیین شده در محل مصاحبه حاضر نچنانچه داوطلب  : 5 تذکر مهم

  شود.تلقی میاز مصاحبه  انصراف
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 شرایط اختصاصی

ملزم به ارائه مدرک  قبل از آزمون جامع ،ئیدر دوره دکتری دانشگاه عالمه طباطباپس از پذیرش نهایی و قبولی داوطلبان  -

لیکن در صورت ارائه و بارگذاری مدرک زبان معتبر در  باشند.شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه میحسب مصوبات  زبان معتبر

 برخوردار خواهند شد.کننده میته مصاحبهی موجود و با تشخیص کهاامتیاز آن با توجه به دستورالعملهنگام ثبت نام از 

 دانشگاهیپردیس  و(  شبانه نوبت دوم) روزانه، هاینحوه پذیرش دوره

 مصاحبه است بررسی سوابق علمی وسازمان سنجش آموزش کشور و با چند برابر ظرفیت از طرف معرفی پذیرش بر اساس  -

 . شودزار میگبر حضوریبه صورت  هر داوطلب در کارت آزموناعت قید شده سروز و ها و جدول زمانبندی رشتهمطابق که 

 مورخ شنبهچهار لغایت 17/03/1401مورخ  شنبهسهاز روز  متمرکز دکتری رفته شدگان مرحله اول آزمون نیمهاز پذیمصاحبه  -

 برای هر رشته برگزار خواهد شد. 25/03/1401

 امتیاز 30،پژوهشی و مربوط به آموزشی امتیاز 02است که  50 پژوهشی -شیوه آموزشی  مصاحبه بررسی سوابق علمی وامتیاز  -

 به مصاحبه اختصاص داده شده است.

( یدانشگاه سیمختلف )روزانه، نوبت دوم)شبانه( و پرد یها( در دورهکسانی شی)گرا یرشته امتحان کینمره داوطلب در   -

 .شودیدرج م کسانی

 مورد نیاز جهت تشکیل پرونده نام و مدارکنام ، هزینه ثبتزمان ثبت

 نام زمان ثبت

 01/03/1401 شنبه مورخیکروز 23ساعت  لغایت 31/02/1401 شنبه مورخروز 9:30اعت سز انام الزم است برای ثبت داوطلبان -

 اقدام نمایند. (https://azmoon.atu.ac.ir)دانشگاه به نشانی آزمون با مراجعه به سایت

به محل مصاحبه اعالم شده مطابق برنامه زمانبندی  ملزم است داوطلب باشد وحضوری میمصاحبه به صورت  : 6 تذکر مهم

در هیچ زمان دیگری  و شودتلقی می انصرافغیبت و  تعیین شده به منزله و ساعت در روز و عدم حضور داوطلب نماید مراجعه

 مصاحبه برگزار نخواهد شد.

از داوطلبان  دستورالعمل سازمان سنجش آموزش کشور  تنظیم شده والزم به یادآوری است جدول زمان بندی مصاحبه مطابق  - 

 خارج از برنامه زمانی اعالم شده مصاحبه به عمل نخواهد آمد.

 هزینه ثبت نام    

ها در تمامی دوره و گرایش رشته هربابت هزینه ثبت نام برای  (هزار تومان یکصد و پنجاهریال ) 000/500/1پرداخت مبلغ  -

 : که به شرح ذیل قابل پرداخت استو پردیس دانشگاهی(  (شبانه نوبت دوم) )روزانه،

 لذا در دسترس بودن کارت بانک .شودپرداخت می onlineهای عضو شبکه شتاب، به صورت بالغ فوق از طریق کارت بانکم -

باید از موارد زیر در مورد کارت بانکی مورد  onlineهای عضو شبکه شتاب در زمان ثبت نام الزامی است. کاربر برای پرداخت 

 استفاده، مطلع باشد:

 (PANشماره کارت ) -الف

 (PINکلمه عبور ) -ب

 (Expire Dateتاریخ انقضای کارت ) -ج

 CVV2کد  -د
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 : مهم نکات

به هیچ عنوان ( و ... اشتباه در پرداخت  متقاضی، نهایی در صورت انصراف و یا عدم پذیرش)نام، ثبت وجه پرداخت شده -1

 د.ز واریز هزینه دقت الزم به عمل آورنقبل ا داوطلبان محترم ضروری است . لذانخواهد شد مسترد

و پردیس دانشگاهی(  (شبانهنوبت دوم) )روزانه، های مختلفیک رشته و گرایش امتحانی در دوره در ر داوطلبنام هزینه ثبته -2

  باشد.می  ریال )یکصد و پنجاه هزار تومان( 000/500/1 مبلغهمان 

دانشگاه متعاقبا اعالم خواهد  ءپس از تصویب هیات امنا دانشگاهیپردیس و  (شبانهنوبت دوم) هایدوره تحصیل در شهریه-3

 .شد

 مدارک مورد نیاز 

 سایت آزمون دانشگاه( در 01/03/1401لغایت  31/02/1401) نامثبتدر بازه زمانی  را به شرح ذیل داوطلبان الزم است مدارک-

 د.اصل مدارک را در روز آزمون به همراه داشته باشنو  نمایند بارگذارینام برای مصاحبه جهت ثبت

  به مدارکی که بعد از مصاحبه ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. توجه:

نام دیهی است پس از تکمیل فرآیند ثبتب .مدارک خود اقدام نمایند ت به تکمیلنام نسبپیش از ثبت باید انداوطلب : 7 مهم تذکر

  باشد.شده میسر نمیویرایش اطالعات ثبتامکان  آن، و نهایی نمودن

اریز وجه در یک و نسبت به و کرده را ثبت ی خودهای مورد تقاضاها و دورهرشتهنام، باید در مرحله ثبت انداوطلب : 8تذکر مهم 

 باشد.فزودن رشته و دوره جدید میسر نمینام و نهایی نمودن آن امکان اپس از تکمیل ثبتبدیهی است  نمایند.مرحله اقدام 

 باشد(امه، اسکن صفحه توضیحات ضروری میصورت داشتن توضیحات در شناسن)درکارت ملیسکن صفحه اول شناسنامه وا -1

 با ذکر معدل کلارشد کارشناسی و کارشناسی ،مدارک کاردانی اسکن اصل -2

 باشد.مدارکی که معدل در آن قید نشده است اسکن ریزنمرات الزامی می در-

گواهی تأیید شده دانشگاه محل تحصیل مبنی بر فارغ التحصیل اسکن ارشد، کارشناسی : برای دانشجویان سال آخر دوره 1توجه 

  با ذکر معدل 31/06/1401شدن تا تاریخ 

  مدرک کاردانی با ذکر معدل کل می باشند.ناپیوسته، ملزم به اسکن ارشناسیدارندگان مدرک ک : 2توجه 

حسب مفاد ، کتاب، مدرک زبان و .... و.....( SCOPUSو  ISIمقاالت با نمایه معتبر )همانند  اسکن اصل مدارک مربوط به -3

 .آزمون دانشگاه مندرج در سامانه

ن را در آده و اصل زمون دانشگاه بارگذاری نموآوهشی خود را در سامانه ژداوطلبان الزم است طرح نامه پیشنهادی رساله پ -4

 همراه داشته باشند.روز مصاحبه به 

توانند در اند در صورتی میدر چند برابر ظرفیت قرار گرفته سهمیه مربیانشدگان که با استفاده از دسته از پذیرفتهآن  :3توجه 

 مه ادامه تحصیل مربیان را دارا باشند.ناایند که کلیه شرایط و ضوابط آیینمصاحبه شرکت نم

اصل گواهی مبنی بر عضو هیأت و یا  های تابعه وزارت علومدانشگاه میزهرگزینی ممهور به مهر هیات محکم کا سکنا: 4توجه 

 .رسیده باشد تأیید باالترین مقام مسئول که به دانشگاه محل خدمت خودعلمی رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی 

 الزامی است. دانشگاه آزاد اسالمینامه صادره از سوی مرکز جذب و امور هیات علمی برای مربیان اسکن معرفی  :5توجه 

 آزمون دریافت کارت شرکت در

 به منظور اطالع از روز و ساعت مصاحبه با 12/03/1401لغایت  10/03/1401 داوطلبان باید کارت شرکت در آزمون را از تاریخ

 ایت آزمون دانشگاه دریافت نمایند.مراجعه به س
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 مصاحبه محل برگزاری

دانشکده  –تقاطع بزرگراه شهید همت  –بلوار دهکده المپیک  -دانشگاه عالمه طباطبائی به نشانی: تهران 

  مدیریت و حسابداری

شرکت در جلسه  یبرا یکارت مل ایدار و داشتن کارت ورود به جلسه به همراه اصل شناسنامه عکس توجه:

 است. یمصاحبه الزام

متمرکز دکتری مرحله دوم آزمون نیمهنام شرایط ثبتنظر به اینکه تنها مرجع رسمی اطالع رسانی در خصوص 

 طریق سایت دانشگاه اطالعات را ازباید ن داوطلبا، است دانشگاه عالمه طباطبائی زشیونت آموعام 1401سال 

های اعالم شده نسبت به را به دقت مطالعه و مطابق تاریخ و نکات اعالم شده پیگیری ( atu.ac.ir) به نشانی

 یند.نمااقدام و حضور در مصاحبه نام ثبت
 از طریق( 8-51) االت آموزشی در ساعات اداریوجهت پاسخگویی به س توانندضرورت، داوطلبان میدر صورت 

های شماره تماسیا و  .atu.ac.irhttps://azmoonدر سایت آزمون دانشگاه به نشانی  پاسخگوی گفتگوی آنالین

 سواالت خود را مطرح نمایند. 26983924-021، 8392488-021

 
 دانشگاه عالمه طباطبائیمعاونت آموزشی 

   یلیتکم التیتحص تیریمد 

 
 

 

 

 


