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مورخ  78)مصوبه شماره  «پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری» ییننامهآ سساا بر عالمه طباطبائی هنشگادا

 تحصیلی لسا ایبر ،یطاشر جدوا داوطلبان نمیا از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری( 17/10/1401مورخ  307862/2و ابالغیه شماره   30/07/1401

 است. زیر حشر به ،هایشاگر/شتهر تمشخصا و نطلباداو یطاشر د.میپذیر یکترد ینشجودا، پیوست جدول رج درمند هایشتهر در، 1403-1402

 شرایط عمومی :  -الف

 ؛انیرا سالمیا ریجمهو ساسیا نقانو در هشد شناخته نیااد از یکی یا مسالا مبین یند به دعتقاا -1

 ؛انیرا سالمیا ریجمهو منظا و ساسیا نقانومتعهد به  -2

 .حیصالذ جعامر تشخیص به ممنوعیت تحصیل شتناند -3

 شرایط اختصاصی :  -ب

از یکی از دانشگاه آموزش پزشکی و درمان ،یا وزارت بهداشت ارشد معتبر و مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوریدارا بودن مدرک کارشناسی -1

 کشور؛ های

 . استزش عالی قابل قبول دارای مجوز از شورای گسترش آموهای مدارک مربوط به کد رشته محل صرفا   : 1 تبصره

 .نیستندن فراخوان ه شرکت در ایهای خارج از کشور مجاز ب: دانش آموختگان دانشگاه 2تبصره 

نمرات مقاطع  معدل)دانشجویان دارای مدرک کارشناسی ناپیوسته، مجموع  هادر تمامی رشتهدر مقطع کارشناسی  16کل  معدلحداقل  دارا بودن -2

 ؛اشد(و یا باالتر ب 16 دانی و کارشناسی آنها بایدکار

 ؛در تمامی رشته ها ارشدمره پایان نامه در مقطع کارشناسیبدون احتساب ن 17کل  معدلدارا بودن  -3

-1400داوطلبانی که در نیمسال اول سال تحصیلی  توضیح:»ارشد در مقطع کارشناسی اوطلبآموختگی ددانشاز دو سال از تاریخ  نگذشتن بیش -4

 ؛«نیستندشده باشند، به هیچ وجه مجاز به شرکت در این فراخوان  آموختهدانشو قبل از آن  1399

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

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

 )سهمیه استعدادهاي درخشان(  1402-1403  ل تحصیلیسا ايبر
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 ؛)مطابق با جدول ارزشیابی پیوست(های آموزشی و پژوهشی و مصاحبه  امتیاز از فعالیت 60کسب حداقل  -5

ی پژوهش-(، علمیگروه مربوطهب )ج و د به تشخیص و یا  های الفمعتبر وزارت علوم با رتبه مستخرج از پایان نامهارائه حداقل یک مقاله علمی  -6

پژوهشی حوزوی معتبر وزارت علوم در قالب نسخه  -و علمی ( SCOPUSیا   JCR)  معتبر وزارت بهداشت، دارای نمایه بین المللی معتبر وزارتین

 أت تحریریه و امضای سردبیر نشریه؛و یا در قالب گواهی پذیرش چاپ با تأیید هی DOIالمللی ه بینچاپی، آنالین یا دارای شناس

می تواند با ارسال حداقل یک مقاله علمی ،در صورتی که داوطلبی در زمان ثبت نام اولیه فاقد مقاله علمی معتبر مستخرج از پایان نامه باشد :تبصره

مرتبط با رشته تحصیلی خود ثبت نام اولیه را انجام دهد. الزم به ذکر است در  ،این آگهیشرایط اختصاصی  قسمت ب 6شرایط مندرج در بند  مطابق

رونده پ این صورت داوطلب، ملزم است تا قبل از مصاحبه نسبت به ارسال مقاله علمی معتبر مستخرج از پایان نامه خود اقدام کند. در غیر این صورت

 هیچگونه اعتراضی قابل قبول نیست؛ و امکان شرکت در مصاحبه نخواهد داشت وثبت نامی ایشان حذف 

خارجی  نداوطلبان پس از پذیرش نهایی و قبولی در دوره دکتری دانشگاه عالمه طباطبائی تا قبل از ارزیابی جامع ملزم به ارائه کفایت بسندگی زبا -7

 دانشگاه هستند؛ نامه بسندگی زبان خارجیدستورالعمل اجرایی شیوهطبق 

توانند در این که فاقد مدرک زبان هستند، میداوطلبانی امتیاز الزم را کسب خواهند کرد.  ،، دارای مدرک زبان معتبر باشندداوطلبانچنانچه  : تبصره

امع دکتری، جارزیابی قبولی نهایی، باید تا قبل از  وند کرد. این افراد در صورت پذیرش لیکن امتیاز مدرک زبان را کسب نخواه ،شرکت کنندفراخوان 

 ارائه کنند. مطابق با ضوابط و مقررات مدرک زبان معتبرخود را با کسب حد نصاب الزم

لمللی امعتبر وزارتین و یا دارای نمایه بین باید تا پایان نیمسال سوم تحصیلی خود، حداقل دو مقاله علمی در مقطع دکتری،  دانشجو پس از قبولی -8

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

شده اند، ارشد خود را از طریق آزمون تحصیالت تکمیلی سازمان سنجش وارد چه دوره کارشناسیمعادل کارشناسی چناندارندگان مدرک حوزوی  -9

 .کنندتوانند ثبت نام با احراز سایر شرایط می

یاد شده و بعد از آن در صورت داشتن شرایط  1400-1401ارشد سال تحصیلی کارشناسیآزمون سراسری اتباع غیرایرانی مقیم ایران ورودی  -10

 مند شوند.یالت آیین نامه بهرهسهتوانند از تمی

 ش کشورآموز تایید صالحیت عمومی به سازمان سنجشاسامی پذیرفته شدگان باید توسط معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه برای  -11

 است. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یو هیأت مرکزی گزینش دانشجو یید سازمان مذکورأارسال شود و قطعی شدن ثبت نام منوط به ت

 های علمی برگزیده:  نحوه ارائه مقاالت یا فعالیت -ج

 .گیردارزیابی قرار میمورد  1مقاالت ارائه شده طبق جدول شماره  -1

آن و به امضای سردبیر یا مدیر مسئول نشریه بوده و چاپ ت تحریریه با ذکر شماره مجله و دوره ی پذیرش چاپ باید مورد تأیید هیأگواه : 1تبصره 

 طور شفاف مشخص باشد.زمان چاپ آن به



 
3 

 

 

 د.شونداوری هستند، مورد قبول واقع نمیمقاالتی که در فرآیند  : 2تبصره 

 های علمی و صنعتی ایران باشد.یید سازمان پژوهشهر گونه ثبت اختراع باید مورد تأ -2

 .کنندبارگذاری ید دبیرخانه جشنواره  را کسب و یأمی ، فارابی ،رازی و یا ابن سینا (  باید تن جشنواره های علمی معتبر )خوارزبرگزیدگا -3

 .کننددبیرخانه المپیاد را کسب و ارائه  یهییدباید تأدانشجویی   -برگزیدگان المپیادهای علمی  -4

 باشد و یا نام وی بالفاصله بعد از استاد راهنما یا مشاور و یا نفر اول قرار خواهد گرفت که داوطلب در آن، مقاله، اختراع و یا کتابی مورد پذیرش -5

مخترع اصلی اختراع، نویسنده مسئول کتاب و یا ارائه دهنده اصلی کنفرانس علمی باشد، در غیر این صورت به  یا علمی ذکر شودأتیکی از اعضای هی

 آن امتیازی تعلق نخواهد گرفت.

 ظرفیت پذیرش: -چ

)عدد غیر صحیح به صورت  در هر کد رشته محلروزانه دوره ظرفیت پذیرش با آزمون  %20 به اندازه حداکثرظرفیت پذیرش روزانه بدون آزمون  -1

 .است شود(می عدد صحیح تبدیلبه ریاضی گرد و 

 شود.صورت رایگان انجام میهای روزانه بهدوره درپذیرش  -2

وزش آم پذیرش دانشجویان نمونه کشوری در هر سال تحصیلی براساس مصوبه شورای هدایت و با معرفی حائزین شرایط توسط سازمان سنجش-3

 شود.انجام می به دانشگاه کشور

به  لزممو  استبرخوردار  تامدانشگاه در رد یا قبول تقاضای داوطلبان از اختیارات  و استظرفیت مذکور مازاد بر ظرفیت پذیرش با آزمون دانشگاه  -4

 . نیستتکمیل ظرفیت دوره دکتری خود 

 نكات مهم:  -خ

، به داوطلبان رواز این .پذیردصورت می  https://atu.ac.irگونه اطالع رسانی به داوطلبان منحصرا  از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه به نشانی هر -1

  .کنندطور منظم پیگیری هسایت دانشگاه ب های مربوطه را از طریقاطالعیهشود به منظور اطالع از زمان و مکان برگزاری مصاحبه توصیه می

قبا  متعا در سایت دانشگاه اطالعات تکمیلی خواهد بود وسراسری دکتری  مرحله اول آزمون ها همزمان با مصاحبه پذیرفته شدگانمصاحبه :1تبصره 

 اعالم خواهد شد.

  خواهد بود. یصورت الکترونیکهیندهای ثبت نام بآفر تمامی : 2تبصره 

، مجاز خواهند بود با رعایت سایر شرایط 31/06/1402در صورت فراغت از تحصیل حداکثر تا تاریخ  ارشددوره کارشناسی نیمسال آخر داوطلبان -2

 .کنندشرکت  با ارائه مدارک الزم در این فراخوانو 

 

https://atu.ac.ir/
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 در صورت شرکت و ندنیست این دانشگاه ورود بدون آزمون به دوره دکتری ثبت نام و به مجاز نیمه حضوری  های مجازی ودورهآموختگان دانش -3

 ند پذیرش حذف خواهند شد.یآاز فر و ثبت نام

 .نیستندهای خارج از کشور، مجاز به استفاده از این آیین نامه برای ورود بدون آزمون به دوره دکتری دانش آموختگان دانشگاه -4

در صورت عدم . است ایارتباط رشتهمطابق با جدول  وارشد ه تحصیلی مرتبط در دوره کارشناسیدر همان رشت اولویت ادامه تحصیل داوطلب -5

  واهد شد.خ حذفیند پذیرش آاز فر داوطلبارشد با رشته مورد تقاضا، رشته کارشناسی ارتباط

بسیار خوب محسوب  18-99/18درجه عالی و نمره  19-20نمره  آموختگان فقط در صورت دفاع از پایان نامه با درجه عالی یا بسیار خوب )دانش -6

توانند در این فراخوان می تر،با درجه دفاع پایینداوطلبان سایر خواهند شد.  1می شود( موفق به کسب امتیازات مربوط، مطابق با جدول شماره 

 را کسب نخواهند کرد.امتیاز مربوط به نمره پایان نامه لیکن  ،کنندشرکت 

نیمسال  4سال و در مقطع کارشناسی ارشد منی 8،  در مقطع کارشناسی 2سنوات تحصیل قابل قبول برای امتیازدهی، مطابق با جدول شماره  -7

را کسب  سنوات تحصیل لیکن امتیاز ،توانند در این فراخوان شرکت کنندمی ،از حد مجاز باشد جویانی که سنوات تحصیل آنها بیشسایر دانش است.

 نخواهند کرد.

 ات و فناوری، در مقطع کارشناسیطبق مصوبه شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیق هایی که سنوات مجاز تحصیل آنهاداوطلبان رشته :تبصره

 .کرداخذ خواهند  2ت الزم را مطابق با جدول شماره ا،  امتیازنیمسال تصویب شده  5پیوسته  نیمسال و کارشناسی ارشد  نا 9

امکان پذیر م امتیاز الز حداقل و با شرط کسبموزشی دانشگاه آیید کمیته معاونت تعیین جایگزین فقط با تأدر صورت انصراف فرد پذیرفته شده،  -8

 خواهد بود.

پذیرش، به هیچ عنوان امکان در زمان مصاحبه و نیز بعد از قبولی و کسب ارسال مدارک و نام، اتمام بازه زمانی ثبتپس از تغییر رشته و گرایش  -9

 پذیر نخواهد بود.

مطالعه و فقط در صورت دارا بودن را  شود با دقت الزم، مفاد آگهیبه داوطلبان توصیه می .م، به هیچ عنوان مسترد نخواهد شدناهزینه ثبت -10

 . کنند، نسبت به ثبت نام در فراخوان اقدام هشرایط مربوط

 قبل باید دولتی نهادهای و هاسازمان ها،وزارتخانه در شاغل داوطلبان ،است وقت تمام صورتهب دکتری مقطع در تحصیل ادامه اینکه به توجه با -11

 .کنندو ارائه کسب  در دوره دکتری تحصیل برای را خود کار محل شرط و قید بدون و کتبی موافقت نام، از ثبت

 .کنندنیز استفاده از این سهمیه در دوره دکتری  توانندمیاند، بدون آزمون استفاده کردهز سهمیه ارشد خود اافرادی که در دوره کارشناسی -12

 فقط مجاز به انتخاب یک رشته/گرایش دکتری است. هر داوطلب -13
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 :  و امتیاز دهی مقاالت نحوه ارزیابی  -ه

و معتبر وزرات علوم بوده و در لیست سیاه  JCRشوند که دارای نمایه ، در صورتی معتبر محسوب می ISIمجالت بین المللی نمایه شده در پایگاه  -1

معتبر  EMERGING SOURCES CITATION INDEXو   MASTER JOURNAL LISTنظیر   ISIو جعلی نباشند. سایر فهرست های مربوط به 

 شوند.محسوب نمی

پژوهشی معتبر وزارت بهداشت و علمی -ب )ج و د به تشخیص اساتید(، علمی-های الفرت علوم با رتبهمجالت داخلی دارای درجه علمی معتبر وزا -2

 شوند. پژوهشی حوزوی معتبر وزارت علوم، معتبر ارزیابی می

 .شوندمعتبر محسوب نمیپژوهشی نباشند،  -که دارای درجه علمی ISCمجالت دارای نمایه  -3

علوم بوده  ارتشوند که معتبر وزب می، در صورتی معتبر محسو  q1-q2-q3-q4با درجه    SCOPUSدر پایگاه مجالت بین المللی نمایه شده  -4

 و در لیست سیاه و جعلی نباشند. 

وری امجالت دارای سایر نمایه های معتبر بین المللی، معتبر محسوب نشده و در هر مورد نیازمند مستندات الزم در مورد کیفیت مجله و فرآیند د -5

دارک مهای بیشتر است. بنابراین چنانچه دانشگاه برای اعتبار سنجی مجالت و مقاالت، مستندات بیشتری را طلب کند، داوطلب موظف است و بررسی

) علوم، تحقیقات و فناوری  نباید در لیست سیاه وزارتین در زمان انتشار و .... SCOPUSو   ISIالزم را ارائه کند. ضمن آنکه مقاالت خارجی اعم از 

 به آن امتیازی تعلق نخواهد گرفت.این صورت غیر در و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی( قرار داشته باشند، 

( و 2امتیاز )مطابق با جدول شماره  30حداکثر  امتیاز آموزشی (؛1امتیاز )مطابق جدول شماره  40 امتیاز و حداکثر 7حداقل امتیاز پژوهشی  -6

، )مطابق امتیاز 8ت دارا بودن( حداکثر تا داوطلبان )در صور امتیاز مدرک زبان( و 3امتیاز )مطابق با جدول شماره  30حداکثر  امتیاز مصاحبه

 (  است.4جدول شماره 

امتیاز از فعالیت های آموزشی و پژوهشی و مصاحبه را  60گیرد و داوطلبانی که حداقل میته علمی رشته مربوطه صورت میامتیازدهی توسط ک -7

 گیرند.کسب کنند،  به ترتیب امتیاز در اولویت  بررسی قرار می  3و  2و  1مطابق با  جداول شماره 

 شود.پژوهشی داوطلبان توسط معاونت پژوهشی دانشگاه انجام میهای یید کلیه فعالیتأت -8

 : بارگذاری جهت الزم مدارک-د

 ؛ملی کارت و شناسنامه تصویر* 

 ؛ 4 در 3 عکس  تصویر* 

 ؛یت نظام وظیفه برای داوطلبان مذکرتصویر مدرک نمایانگر وضع نسخه یک* 

 ؛ارشد کارشناسی دوره کارنامه کلیگواهینامه و  تصویر نسخه یک* 
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 کنند؛ بارگذاریارشد را به تفکیک هر مقطع ارشد پیوسته، باید میانگین واحدهای گذرانده مقطع کارشناسی و کارشناسیکارشناسی داوطلبان* 

 ؛کنند بارگذاریواحدهای گذرانده  کارنامه کلی به همراهارشد نیمسال آخر باید گواهی اشتغال به تحصیل خود را دانشجویان کارشناسی* 

 ارنامه کلیک)متقاضیانی که مقطع کارشناسی آنها ناپیوسته است، باید عالوه بر مدرک و  دوره کارشناسی کارنامه کلیتصویر گواهینامه و  نسخه یک* 

 ؛(کنند  بارگذاریکاردانی را نیز  کارنامه کلیکارشناسی، مدرک و 

 ؛)برای دارندگان مدرک زبان( 4مطابق با جدول شماره  معتبر زبان حد نصاب یکی از آزمون هایدال بر احراز  نسخه تصویرگواهی یک* 

 ؛برگزیدگان المپیادمعرفی نامه از دبیرخانه المپیاد دانشجویی برای * 

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

)در  .دچاپ  باش دارای گواهی پذیرش یا چاپ شده و که و نظایر آن  ISC   ،ISIپژوهشی،  -علمی ترویجی، _مقاالت علمی   تمامیکامل  تصویر* 

 ؛(.ضمیمه شودا  صورت چاپ مقاله، تصویر جلد مجله حتم

 ؛گواهی پذیرش چاپ مقاله برای آن دسته از مقاالتی که در زمان تقاضا به چاپ نرسیده باشند* 

 ؛که مقاالت متقاضی در آن چاپ شده و یا خواهد شد ت داخلی و خارجیمجال  ISI   ،ISC، ژوهشیپ ترویجی یا علمی علمی اعتبار درجهگواهی * 

 است؛ ینام قابل دسترسدر سامانه ثبتکه  ارشدشجویان نیمسال آخر دوره کارشناسیتعهد نامه مخصوص دان فرم تکمیل شده* 

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

 .به صورت الکترونیکی از سایت ثبت نامهزار تومان(  نود و پنج )صد و ریال 000/950/1مبلغ  واریز* 

 :زمان و نحوه ثبت نام الكترونیكی -ذ

 .پذیرش نخواهد کرد صورت فیزیکیهبرا صورت الکترونیکی انجام خواهد شد. دانشگاه به هیچ عنوان مدارک هثبت نام فقط ب -1

   https://azmoon.atu.ac.irسایت ثبت نام الکترونیکی:  نشانی. 2

سبت به ارسال مدارک مورد نیاز توانند نمی 30/01/1402 مورخ 59:23ساعت  الی 27/12/1401 مورخ 00:12از ساعت داوطلبان واجد شرایط  -3

  ، ترتیب اثر داده نخواهد شد.شودبه مدارکی که ناقص بارگذاری . کننداز طریق سامانه ثبت نام دانشگاه اقدام 

 پس از اتمام مهلت تعیین شده، ثبت نام تمدید نخواهد شد. *

 .ننداقدام کو بارگذاری مدارک ثبت نام خود  برایتوانند میدر سایت مذکور و دریافت کد پیگیری،  نام اولیهپس از ثبت دانشجویان  تمامی -4

ت نام پیگیری ثبضروری است و مسئولیت فراموشی کد  برای داوطلب حفظ و نگهداری کد پیگیری ثبت نام تا پایان اعالم نتایج -5

 . برعهده داوطلب است

 

https://azmoon.atu.ac.ir/
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 توضیح نحوه ثبت نام: 

ت نام اولیه ثب»  بر روی لینکستعداد درخشان مراجعه کرده، سپس دانشگاه، به سربرگ ا ی* داوطلب باید پس از ورود به سایت ثبت نام الکترونیک

 .دکنکلیک کرده و درخواست ثبت نام اولیه را تکمیل  «دانشجویان استعداد درخشان مقطع دکتری

تا سیستم به صورت اتوماتیک کد پیگیری ثبت نام داوطلب را  دروی گزینه ثبت نام جدید کلیک کن پس از تکمیل فرم مربوطه، برداوطلب باید * 

 .کندصادر 

از قسمت ورود به سامانه، از سربرگ استعداد درخشان با وارد کردن کدملی و کد پیگیری دریافت شده در مرحله قبل وارد سیستم  داوطلب باید* 

 .کندمطابق منوی سمت راست سیستم تکمیل از سربرگ پرونده الکترونیکی و شده و پرونده الکترونیکی خود را 

شرایط اختصاصی مندرج در صفحه  "ب"مطابق قوانین و مقررات مربوطه )بند ، سوابق تحصیلی و احراز شرایط اولیهدر منوی  داوطلب ضروری است *

 .نیست موجود داوطلبربوطه، امکان ارسال پرونده الکترونیکی برای . در صورت نبود شرایط ذکر شده در بند مکند( اطالعات خود را وارد یک

، پس از بررسی و اعتبارسنجی درخواست ها، ضمن کندو پرونده خود را ارسال کند خالف واقع وارد  درخواستی را اطالعات در صورتی که داوطلب* 

 .شودمطابق مقررات با ایشان برخورد می ،حذف درخواست نامبرده

 ،کندشده و مدارک خود را بارگذاری چنانچه داوطلبی در ثبت نام اولیه با وارد کردن اطالعات نادرست، موفق به دریافت کد کاربری و رمز عبور  *

انونی ق مسئولیت، اوطلب، ضمن حذف دثبت شده است اطالعات خالف واقع مشخص شود کهمدارک و مستندات مربوطه  بررسیپس از اعتبارسنجی و 

 .مربوطه بر عهده وی خواهد بود

، جدول رشته های مورد پذیرش و ارتباط دکتریپذیرش دانشجوی بدون آزمون مقطع  اطالعیهقبل از ثبت نام و ارسال مدارک، الزم است  داوطلبان *

 دقت مطالعه کنند.هب ،ای و سایر موارد مربوطه را که در سایت ثبت نام موجود استرشته

از مراجعه حضوری به دفاتر ستادی دانشگاه  داوطلبانهای بهداشتی، الزم است * به منظور تسریع در انجام امور و رعایت پروتكل

شماره تماس اعالمی خود را  داوطلبخودداری کنند. در صورت نیاز به حضور، با داوطلب تماس حاصل خواهد شد. بنابراین الزم است 

دانشگاه در خصوص عدم دسترسی خود به متقاضی در صورت لزوم، پاسخگوی تبعات  دسترس نگه دارد. صورت روشن و درههمواره ب

 بعدی نخواهد بود.

  تماس حاصل فرمایید.شنبه تا چهارشنبه در ساعات اداری  021 -  48392303تر با شماره تلفن در صورت نیاز به کسب اطالعات بیش

                                                                                                                                 

 

 

 

 معاونت آموزشی دانشگاه

درخشان هايگروه استعداد  


