
 

 

 هوالحق

 ؛گرامی داوطلبانخدمت  با سلام

ورود به مقطع دکتری سال تحصیلی  جهتراه یافته به مرحله مصاحبه  داوطلبانضمن عرض تبریک به 

رساند مطابق آگهی ، به اطلاع میدانشگاه علامه طباطبائی )سهمیه استعداد درخشان( 2041-2042

های ارسال شده توسط ها و پروندهبدون آزمون مقطع دکتری و بررسی درخواست پذیرش دانشجویان

افرادی که در مرحله اول )پایش اطلاعات آموزشی و پژوهشی(  اسامیمتقاضیان استفاده از این تسهیلات، 

 اند اعلام گردید.همورد تایید بوده و به مرحله مصاحبه راه پیدا کرد

 توجه به نکات ذیل الزامی است:

با مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون  زمانهممعرفی شدگان در سهمیه استعداد درخشان  یهامصاحبه. 2

 مصاحبه دکتری دانشگاهنحوه های مربوط به لذا دانشجویان اطلاعیه انجام خواهد شد. 2042دکتری سال 

 مطالعه نمایند.  www.atu.ac.irرا از سایت اصلی به نشانی  جاریو مقررات 

 

ی دانشجویان سهمیه استعداد ها)بازه زمانی مصاحبه خواهد بود. حضوریبصورت  هاکلیه مصاحبه. 1

 خواهد بود( 10/40/2042الی  21/40/2042از تاریخ  درخشان

 

 مصاحبهلازم به ذکر است کارت  داوطلب قید شده است. مصاحبهروز و ساعت مصاحبه در کارت . 0

 azmoon.atu.ac.irطریق سایت آزمون دانشگاه به نشانی  ازبعد به 01ساعت  01/10/0010تاریخ از

 باشد.قابل دسترس می( بخش دریافت کارت مصاحبه -)بخش استعداد درخشان

 

ی همان کدکاربرمصاحبه زمون دانشگاه جهت دریافت کارت آکد کاربری و رمز عبور برای ورود به سایت . 0

ه که در رابطه با ورود بی شدگانمعرفی استفاده شده است.اولیه  باشد که برای ثبت نامو رمز عبوری می

 09081382تلفن سایت آزمون دانشگاه جهت دریافت کارت آزمون با مشکل مواجه باشند، با شماره 

 تماس حاصل نمایند.

 

http://www.atu.ac.ir/


 

 

 

نام، نام اولیه و بارگذاری مدارک پژوهشی و رزومه تحصیلی خود در سایت ثبتکه پس از ثبت داوطلبانی. 5

همراه داشته و در کلیه موارد مذکور را در روز مصاحبه به ؛اندموفق به اخذ مدارک و سوابق جدیدی شده

لیه نام اوبدیهی است مدارکی که در زمان ثبت زمان مصاحبه به گروه علمی مصاحبه کننده ارائه نمایند.

 در سامانه دانشگاه بارگذاری شده است نیاز به ارائه مجدد در زمان مصاحبه ندارد.

 

از داوطلبانی  دستهآن ،نام اولیهآگهی ثبت ایط اختصاصی مندرج دراز شر 3بند  مطابق خیلی مهم:. 3

اند، در روز پژوهشی معتبر مستخرج از پایان نامه خود را ارائه نکرده-، مقاله علمینامکه در زمان ثبت

همراه داشته باشند. در غیر این صورت، حتی با مصاحبه باید گواهی پذیرش نهایی و یا چاپ آن را به

 یاز لازم نیز از فرایند پذیرش حذف خواهند شد.کسب امت

 

 معاونت آموزشی دانشگاه                                                                                   

 گروه استعدادهای درخشان


