
 بسمه تعالی                                                                    

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

 استعداد هاي درخشان (سهميه )   97-98 ل تحصيلیسا ايبر

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

 18/4/93مورخ  67272/21شماره  به«  پذيرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلي دکتری » يیننامهآ سساا برعالمه طباطبايي  هنشگادا

 13/10/93ب مورخ مصو يياجرا لعملراستود آيین نامه ياد شده و نیز  16/12/93مورخ  237200/21اصالحیه شماره و تحقیقات و فناوری  ،وزارت علوم

رج در جدول ، بدون شرکت در مند های شتهر در،  97-98 تحصیلي لسا ایبر ،يطاشر جدوا متقاضیان نمیا از ه ،نشگاداشورای تحصیالت تکمیلي 

 :باشد مي ذيل حشر به ، ها يشاگر/شتهر تمشخصا و نطلباداو يطاشر د .پذير مي یکترد ینشجودا آزمون،

 

 شرایط عمومی :  -الف

 . انيرا سالميا ریجمهو ساسيا نقانو در هشد شناخته نيااد از يکي يا مسالا مبین يند به دعتقاا -1

 . انيرا سالميا ریجمهو منظا و ساسيا نقانومتعهد به  -2

 حيصالذ جعامر تشخیص به ممنوعیت تحصیل شتناند -3

 

 شرایط اختصاصی :  -ب

از يکي از  آموزش پزشکي و درمان ، يا وزارت بهداشت مدرک کارشناسي ارشد معتبر و مورد تايید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دارا بودن -1

 دانشگاهها ی داخل کشور 

 زش عالي قابل قبول مي باشد . مدارک مربوط به کد رشته محل های دارای مجوز از شورای گسترش آمو تبصره :صرفاً

 و يا باالتر در مقطع کارشناسي  16دارا بودن میانگین کل  -2

 باالتر بدون احتساب نمره پايان نامه در مقطع کارشناسي ارشد يا و 17دارا بودن میانگین کل -3

 بیش از دو سال از تاريخ فراغت از تحصیل دانشجو در مقطع کارشناسي ارشد نگذشته باشد. -4

 های آموزشي و پژوهشي و مصاحبه مطابق با جدول ارزشیابي پیوست  یتامتیاز از فعال 70کسب حداقل  -5

 يا معادل آن در ساير آزمونهای زبان معتبر ( تا قبل از آزمون جامع دکتری  MCHEاز آزمون زبان ) 50کسب حداقل نمره -6

 



 

متقاضیاني که فاقد مدرک زبان  .امتیاز الزم را کسب خواهند کرد  4: چنانچه متقاضیان ، دارای مدرک زبان معتبر باشند ، مطابق با جدول شماره تبصره 

تا قبل بايد در صورت پذيرش وقبولي نهايي ،  اين افراد . امتیاز مدرک زبان را کسب نخواهند کرد. مي توانند در اين فراخوان شرکت نمايند لیکن، هستند 

 ارائه کنند. را با کسب حد نصاب الزم ، خودن معتبرمدرک زبا ، از آزمون جامع دکتری

 هاي علمی برگزیده :  نحوه ارائه مقاالت یا فعاليت-ج

 گواهي پذيرش چا پ بوده و  مرتبط با پايان نامه باشد .مورد ارزيابي قرار گرفته و بايد  چاپ شده يا دارای  1مقاالت ارائه شده طبق جدول شماره  -1

خود  ، فرصت خواهد داشت که مقاالت 97-98 تحصيلي سال تا پايان نيمسال اولط دکتری فق دانشجو پس از کسب پذيرش در مقطع:  1تبصره 

 در غیر اين صورت قبولي وی لغو خواهد شد . ، به چاپ رسانده و اصل آن را ارائه نمايدکه دارای گواهي پذيرش است ، را 

 پذيرش بدون قید و شرط مقاله مي باشد . منظور از پذيرش مقاله ،:  2تبصره 

سال تحصیلي يید هیات تحريريه با ذکر شماره مجله و دوره آن بوده و زمان چاپ آن تا پايان نیمسال اول گواهي پذيرش چاپ بايد مورد تأ:  3تبصره 

 ( باشد . 1397) پايان بهمن سال  98-97

 يید سازمان پژوهشهای علمي و صنعتي ايران باشد .هر گونه ثبت اختراع بايد مورد تأ -2

 مي ، فارابي ،رازی و يا ابن سینا (  بايد تايید دبیرخانه جشنواره  را کسب و ارائه نمايند .ن جشنواره های علمي معتبر ) خوارزبرگزيدگا -3

 يید دبیرخانه المپیاد را کسب و ارائه نمايند .دانشجويي  بايد تأ -لمپیادهای  علمي برگزيدگان ا -4

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

در غیر اين صورت به مخترع اصلي اختراع ، نويسنده مسئول کتاب  و يا ارائه دهنده اصلي کنفرانس علمي باشد ،  يکي از اعضای هیات علمي ذکر شود و يا

 آن امتیازی تعلق نخواهد گرفت .

 ظرفيت پذیرش :-د

به پذيرش بدون آزمون دانشجويان واجد شرايط  ، دانشگاه یدکتر روزانه دوره پژوهشي -شیوه آموزشي آزمون با ظرفیت پذيرش  %20حداکثر  -1

 .اختصاص دارد 

 ظرفیت مذکور مازاد بر ظرفیت پذيرش با آزمون دانشگاه مي باشد . -2

 

 

 



 

 نكات مهم : -ه

 در کانال تلگرام  و همچنین www.atu.ac.ir وطلبان منحصراً از طريق پايگاه اينترنتي دانشگاه به نشانياهر گونه اطالع رساني به د-1

https://t.me/edu_atuir  ، به داوطلبان توصیه مي شود به منظور اطالع از زمان و مکان برگزاری ، صورت مي پذيرد لذا  بطور همزمان

 الزم ، اطالعیه های مربوطه را از طريق سايت دانشگاه بطور منظم پیگیری نمايند .  نکتهمصاحبه و يا هر گونه 

ود به دوره دکتری برخوردار شوند ، سال پس از فراغت از تحصیل مي توانند از تسهیالت پذيرش بدون آزمون برای ور 2دانش آموختگان حداکثر تا  -2

 .  نمي باشندفارغ التحصیل شده باشند ، مجاز به شرکت در اين فراخوان   و قبل از آن 94-95سال تحصيلي  اولدر نيمسال لذا داوطلباني که 

با ارائه مدارک الزم در ، مجاز خواهند بود با رعايت ساير شرايط و   31/6/97دانشجويان نیمسال آخر ، در صورت فراغت از تحصیل حداکثر تا تاريخ  -3

 شرکت نمايند . اين فراخوان

کاربردی و -جامع علمي پیام نور ، موزش عالي غیر دولتي و غیر انتفاعي ،آکلیه موسسات  دانشگاه های آزاد اسالمي ،و دانشجويان دانش آموختگان -4

به دوره  ه ورود بدون آزمونمجاز ب بین الملل ، پرديس بین الملل و پرديس خودگردان ، نیمه حضوری  ،  ،دوره های مجازی  دانش آموختگان همچنین

 .نمي باشند دکتری

ه دوره دانش آموختگان اتباع خارجي و فارغ التحصیالن دانشگاه های خارج از کشور ، مجاز به استفاده از اين آيین نامه برای ورود بدون آزمون ب-5

 . نيستنددکتری 

 گواهي زبان فقط تا دو سال معتبر است  داشته باشند کهداوطلبان توجه به قرار ذيل است . ،  4مطابق با جدول  شماره  آزمون های زبان معتبر -6

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

بديهي است در صورت عدم باشد.  ميمطابق با جدول رشته ها  واولويت ادامه تحصیل دانشجو در همان رشته تحصیلي مرتبط در دوره کارشناسي ارشد -7

 خواهد شد. حذفتطابق رشته کارشناسي ارشد با رشته مورد تقاضا ، متقاضي از فرايند پذيرش 

بسیار خوب  18-99/18و نمره  پايان نامه درجه عالي 19-20) نمره  يا بسیار خوب ا درجه عاليفقط در صورت دفاع از پايان نامه بدانش آموختگان -8

 خواهند شد .  1ق به کسب امتیازات مربوط ، مطابق با جدول شماره موف محسوب مي شود (

 نیمسال است . 4سال و در مقطع کارشناسي ارشد منی 8،  در مقطع کارشناسي  2سنوات تحصیل قابل قبول برای امتیاز دهي ، مطابق با جدول شماره  -9

را  سنوات تحصیل لیکن امتیاز مي توانند در اين فراخوان شرکت کنند ،از حد مجاز باشد  جوياني که سنوات تحصیل آنها بیشبديهي است ساير دانش

 .نخواهند کردکسب 

ات و فناوری ،  در مقطع داوطلبان رشته هايي که سنوات مجاز تحصیل آنها ، طبق مصوبه شورای عالي برنامه ريزی وزارت علوم ، تحقیق : تبصره

 اخذ خواهند نمود . 2ت الزم را مطابق با جدول شماره انیمسال تصويب شده اند ،  امتیاز  5پیوسته ، ارشد  نانیمسال و کارشناسي  9، کارشناسي

 تعیین جايگزين فقط با تايید کمیته منتخب معاونت موزشي دانشگاه امکان پذير خواهد بود.در صورت انصراف فرد پذيرفته شده ، -10

 

http://www.atu.ac.ir/
https://t.me/edu_atuir


 

 مصاحبه و نیز بعد از قبولي و کسب پذيرش ، به هیچ عنوان امکان پذير نخواهد بود .تغییر رشته و گرايش در زمان -11

لذا ، به داوطلبان توصیه مي شود با دقت الزم ، مفاد  مسترد نخواهد شد به هيچ عنوان ، هزينه ثبت نام وداوطلبان  ارسالي مدارك-12

 آگهي را ، مطالعه و فقط در صورت دارا بودن شرايط مربوط ،  نسبت به ثبت نام در فراخوان اقدام نمايند . 

 مصاحبه روز و اجرايي داوطلب دروزشي ، پژوهشي فعالیتهای آم مقاالت ، کتب ،تألیفات و ساير کلیه اصل ارائه يك نسخه از پايان نامه و نیز نسخه-13

 )کپي مقاالت بايد از قبل و در زمان ارسال مدارک ، به دانشگاه فرستاده شود. (الزامي است. 

  دانشگاه در رد يا قبول تقاضای داوطلبان از اختیارات الزم برخوردار بوده و ملزم به تکمیل ظرفیت دوره دکتری خود نخواهد بود. – 14

 بايد دولتي نهادهای و ها سازمان ها، وزارتخانه در شاغل داوطلبان باشد، مي وقت تمام بصورت دکتری مقطع در تحصیل ادامه اينکه به توجه با  -15

 . کسب نمايند در دوره دکتری، تحصیل برای را خود کار محل شرط و قید بدون و کتبي موافقت نام بتث از قبل

 مايند .افرادی که در دوره کارشناسي ارشد خود از سهمیه بدون آزمون استفاده کرده اند ، مي توانند از اين سهمیه در دوره دکتری نیز استفاده ن -16

 فقط مجاز به انتخاب يك رشته/گرايش دکتری است. هر داوطلب -17

 :  و امتياز دهی مقاالت نحوه ارزیابی  -و

 SOCIAL SCIENCE CITATION INDEXيا   SSCIبوده و در فهرست  JCRرتي معتبر محسوب مي شوند که دارای در صو ISIمجالت دارای نمايه -1

و   MASTER JOURNAL LISTنظیر   ISIنیز مورد قبول است (. ساير فهرست های مربوط به  SCIنمايه شده باشند.) در رشته های علوم پايه فهرست  

EMERGING SOURCES CITATION INDEX  نمي شوندمعتبر محسوب . 

 مگر)از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری يا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي معتبر ارزيابي مي شوند. پژوهشي -ي مجالت دارای درجه علم -2

 در مواردی که دانشگاه يا کمیته علمي رشته ذيربط ، تشخیص دهند آن مجله از نظر علمي معتبر نیست. (

 . محسوب نمي شوندمعتبر ، پژوهشي نباشند  -که دارای درجه علمي ISCمجالت دارای نمايه -3

تنها مجالتي معتبر محسوب مي شوند که انتشار مقاله در آنها مستلزم پرداخت هیچگونه وجهي    SCOPUSدر مورد مجالت نمايه شده در پايگاه -4

 از اين قاعده مستثني است .(« دسترسي آزاد » نباشد.)پرداخت وجه برای انتقال حقوق مالکیت مقاله و انتشار آن به صورت 

يند داوری و ات الزم در مورد کیفیت مجله و فرآمعتبر محسوب نشده و در هر مورد نیازمند مستند ، مجالت دارای ساير نمايه های معتبر بین المللي-5

ف است مدارک بنا براين چنانچه دانشگاه برای اعتبار سنجي مجالت و مقاالت ، مستندات بیشتر ی را طلب نمايد ، داوطلب موظ های بیشتر است .بررسي

نبايد در لیست سیاه وزارتین ) علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان  و ....... SCOPUSو  ISIاعم از  ت خارجيالزم را ارائه نمايد ضمن آنکه مقاال

 . تعلق نخواهد گرفتدر اين صورت به آن امتیازی  ،و آموزش پزشکي(  و دانشگاه آزاد اسالمي قرار داشته باشند

 30( و امتیاز مصاحبه حداکثر  2امتیاز ) مطابق با جدول شماره  30( ، امتیاز آموزشي حداکثر  1ه رشماامتیاز ) مطابق جدول  40امتیاز پژوهشي حداکثر -6

صورت   4مطابق جدول شماره  "عینا ، ) برای دارندگان مدرک زبان ( امتیاز دهي به مدارک زبان متقاضیان ( مي باشد .  3امتیاز ) مطابق با جدول شماره 

 خواهد گرفت .



 

امتیاز از فعالیت های آموزشي و پژوهشي و مصاحبه را مطابق با   70امتیاز دهي توسط کمیته علمي رشته ذيربط صورت مي گیرد و داوطلباني که حداقل  -7

 کسب نمايند ،  به ترتیب امتیاز در اولويت  بررسي قرار مي گیرند .  3و  2و  1جداول شماره 

 امتیاز قابل تعديل است. 60تا  فوقامتیازخب معاونت آموزشي دانشگاه ، تمن در صورت تايید کمیته فقطتبصره مهم : 

اسامي پذيرفته شدگان اولیه در موعد مقرر ، از طريق پايگاه اينترنتي دانشگاه  های الزم و تايید کمیته منتخب معاونت آموزشي دانشگاه ، پس از بررسي-8

 اعالم خواهد شد .

منحصراً پس از تايید سازمان سنجش آموزش کشور و هیات مرکزی گزينش دانشجووزارت علوم ، تحقیقات و فناوری  پذيرش نهايي و قطعي داوطلبان -9

 صورت خواهد گرفت .

 : الزم مدارك-ز

 فرم تکمیل شده تقاضا  بطور دقیق و خوانا ➢

 ملي کارت و شناسنامه تصوير نسخه يك ➢

 داوطلب در آن پشت نويسي شده باشددو قطعه عکس که مشخصات  ➢

 یت نظام وظیفه برای داوطلبان مذکرتصوير مدرک نمايانگر وضع نسخه يك ➢

با  وبدون احتساب ) حتماً معدل دوره کارشناسي ارشد  ارشد کارشناسي دوره گواهینامه و ريز نمرات تايید شده در تصوير نسخه يك ➢

  شود . (نامه بايد به تفکیك ارائه نمره پايان احتساب

  متقاضیان کارشناسي ارشد پیوسته ، بايد میانگین واحدهای گذرانده مقطع کارشناسي و کارشناسي ارشد را به تفکیك هر مقطع ارائه کنند. ➢

 نمايند.ارائه زنمرات واحدهای گذرانده يدانشجويان کارشناسي ارشد نیمسال آخر بايد گواهي اشتغال به تحصیل خود را با ذکر میانگین کل و ر ➢

است، بايد عالوه بر  ناپيوستهمتقاضیاني که مقطع کارشناسي آنها ) تصوير گواهینامه و ريزنمرات تايید شده در دوره کارشناسي نسخه يك ➢

 (را نیز ارائه  کنند. کاردانيمدرک و ريزنمرات کارشناسي ، مدرک و ريزنمرات 

 ) برای دارندگان مدرک زبان (  4مطابق با جدول شماره  معتبر های زبان حد نصاب  يکي از آزموندال بر احراز  گواهيتصوير نسخه يك ➢

 برگزيدگان المپیادمعرفي نامه از دبیرخانه المپیاد دانشجويي برای  ➢

  معرفي نامه از دبیرخانه جشنواره های معتبر علمي ) خوارزمي ، فارابي ، رازی ، ابن سینا ( برای برگزيدگان جشنواره ها ➢

  .چاپ  باشد دارای گواهي پذيرش يا چاپ شده و که ،  ISC    ،ISIپژوهشي ،  -علمي ترويجي ، _مقاالت علمي  کلیه  کاملکپي  ➢

 ضميمه  شود. ( ) در صورت چاپ مقاله ، تصوير جلد مجله حتماً

ماده  3. ) با رعايت شرايط مندرج در تبصره  گواهي پذيرش چاپ مقاله  برای آن دسته از مقاالتي که در زمان تقاضا به چاپ نرسیده باشند ➢

 (  جبند   1

که مقاالت متقاضي در آن چاپ شده و يا  ت داخلي و خارجيمجال  ISI   ،ISC،  ژوهشيپ ترويجي يا علمي علمي اعتبار درجه یگواهي  ➢

 ( و بند   5تا  1) با رعايت شرايط مندرج در مواد خواهد شد .

 

 



 
 

 نامه مخصوص دانشجويان نیمسال آخر دوره کارشناسي ارشدفرم تکمیل شده ی تعهد  ➢

به نام در آمدهای متفرقه دانشگاه   98722920حساب  شماره به ريال 000/000/1/-مبلغ  به واريزی فیش کپي از  ويك اصل ارائه ➢

قابل   IR 6401 8000 0000 0000 9872 2920 ، به شماره شبا 209سپهبد قره ني کد عالمه طباطبايي نزد بانك تجارت شعبه شهید 

 ) يک نسخه از فيش واريزی را جهت پيگيری های احتمالی نزد خود نگاه داريد ( پرداخت در کلیه شعب بانك تجارت در سراسر کشور

 

 نحوه ثبت نام و ارسال مدارك :  - ح 

) منظور از مهلت ارسال ، حداکثر مهلتي است که داوطلب مي تواند مدارک  خواهد بود. 1397سال  فروردين ماه 31ت ارسال مدارک حداکثر تا مهل-1

 خود را تحويل اداره پست  منطقه خود دهد.(

 ، ترتیب اثر داده نخواهد شد . مقرر ارسال شده باشدز مهلت ابعد به مدارکي که ناقص و يا  -2

 دانشگاه به اطالع داوطلبان خواهد رسید .  اينترنتياز طريق پايگاه  در موقع مقتضي برگزاری مصاحبه و مکان  زمان-3

 

سازمان  –تقاطع بزرگراه شهيد همت  –ك يبلوار دهكده المپ –تهران  داوطلبان بايستي کلیه مدارک الزم را از طريق پست سفارشي به نشاني : 

را جهت پیگیری های آن و رسید پستي  ارسال ، 1489684511کد پستي  –دفتر استعداد هاي درخشان  _طبقه اول  –مرکزي دانشگاه 

 مدارک داوطلبان را به صورت دستي تحويل نخواهد گرفت . ، دانشگاه تحت هیچ شرايطي ضمناً . نگه دارنداحتمالي نزد خود 

 

 .....................رشته / گرايش دوره دکتري متقاضي پذيرش بدون آزمون ) سهميه استعداد درخشان ( در روی پاکت حتما قید شود :  

 

 

 

 معاونت آموزشی دانشگاه                                                                                                                                   

 استعدادهاي درخشان گروه                                                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 



 نحوه محاسبه امتيازات پژوهشي  – 1جدول شماره                                

حداقل  نوع فعاليت رديف

 امتياز

حداکثر 

 امتياز

نحوه ارزيابي ) طبق نظر کميته 

 مصاحبه کننده (

 امتياز مكتسبه

( پژوهشي )داخلي و خارجي –مقاالت علمي 1-1 1

 مرتبط با پايان نامه

گواهي ثبت اختراع مود تايید سازمان    2-1

 پژوهش های علمي و صنعتي ايران

 برگزيدگي در جشنواره های علمي معتبر -1-3

 رازی و ا بن سینا (–فارابي –بین المللي) خوارزمي 

 

 

 

 امتیاز 7

 

 

 

 امتیاز  40

 امتیاز  7هر مقاله تا -

 

و  7گواهي ثبت اختراع بین المللي تا -

 امتیاز  5داخلي تا 

 7و بین المللي تا  3برگزيدگي داخلي تا -

 امتیاز

 

  امتیاز  3هر مقاله تا  امتیاز 6 - ترويجي  مرتبط با پايان نامه –مقاالت علمي  2

 مقاالت چاپ شده در کنفرانس های معتبر  3

 )داخلي و خارجي(

 1و هر مقاله داخلي  2هر مقاله خارجي  تا  امتیاز 4 -

 امتیاز

 

  - امتیاز 4 - تالیف يا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلي 4

  امتیاز 2بسیار خوب تا و  4عالي تا  امتیاز 4 - کیفیت پايان نامه کارشناسي ارشد 5

  - 40 7 حداقل و حداکثر امتياز قابل محاسبه 

 نحوه محاسبه امتيازات آموزشي  –  2جدول شماره                                                   

نحوه ارزيابي ) طبق نظر کميته مصاحبه  حداکثر امتياز نوع فعاليت رديف

 کننده (

 امتياز مكتسبه

میانگین کل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره  6

 کارشناسي ) پیوسته و نا پیوسته (

 طبق نظر کمیته علمي منتخب  امتیاز 6

 گروه آموزشي

 

میانگین کل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره  7

 کارشناسي ارشد نا پیوسته 

 ) بدون احتساب نمره پايان نامه (

 طبق نظر کمیته علمي منتخب  امتیاز 5

 گروه آموزشي

 

 4نیمسال کارشناسي پیوسته و بیش از  8بیش از  امتیاز 3 طول مدت تحصیل در دوره کارشناسي 8

 نیمسال کارشناسي نا پیوسته امتیازی ندارد .

 

 طول مدت تحصیل در دوره  9

 کارشناسي ارشد نا پیوسته

  نیمسال امتیازی ندارد 5بیش از  امتیاز 3

 –امتیاز  4،  6تا  4رتبه  –امتیاز  5،  3تا  1رتبه  امتیاز 5 برگزيدگان المپیادهای علمي دانشجويي 10

امتیاز و  2،  12تا  10امتیاز ، رتبه  3،  9تا  7رتبه 

 امتیاز 1،  15تا  13رتبه 

 

  4طبق جدول شماره  امتیاز 8 داشتن مدرک زبان معتبر 11

   30 جمع 



 
 

 نحوه محاسبه امتيازات مصاحبه  – 3جدول شماره                                                    

امتيازت مكتسبه طبق نظر کميته مصاحبه  حداکثر امتياز شاخص ارزيابي رديف

 کننده

تسلط در تجزيه و تحلیل مسائل علمي و پاسخگويي به  12

 سواالت

  امتیاز 3

  امتیاز 3 آوری و کار آفرينيوسعت نظر ، نو  13

  امتیاز 3 شخصیت ، متانت و نحوه تعامل 14

  امتیاز 3 نه مرتبط  با رشته تحصیلي نگرش و اطالعات فناورا 15

  امتیاز 3 توانايي فن بیان و انتقال مطالب 16

همراستايي زمینه پژوهشي داوطلب با اولويت های علمي  17

 اعضای گروه

  امتیاز 15

  30 جمع 

 

همترازي نمرات آزمون هاي ملي و بين المللي زبان انگليسي -4جدول شماره   

MSRT 

 (MCHE) 

IELTS 

Equivalent 

TOEFL 

IBT 

TOEFL 

Computer 

TOEFL  PAPER+ 

TOLIMO 

 حداکثر امتياز

90-100  7-9  96-120  250-300  600-680  8 

85-89  9/5-6/6  86-95  232-249  575-599  7 

80-84  4/6-6  76-85  213-231  550-574  6 

75-79  9/5-5/5  66-75  196-212  525-549  5 

70-74  4/5-5  56-65  173-195  500-524  4 

65-69  9/5-4/4  46-55  152-172  475-499  3 

60-64  4/4-4  36-45  133-151  450-474  2 

50-59  9/5-3/3  29-35  113-132  425-449  1 

 



 97-98 طباطبایی در سال تحصيلی جدول رشته هاي دوره دکتري دانشگاه عالمه

 (استعدادها ي درخشان  زمون و با استفاده از سهميهبدون آ يبراي پذیرش دانشجو )

قابل قبول براي تحصيل در رشته کارشناسي ارشد  عنوان رشته / گرايش  دکتري عنوان دانشكده مربوط

 دوره دکتري بدون آزمون

 

 

 

 

 

 ادبیات فارسي و زبانهای خارجي

 

 

 آموزش زبان انگلیسي  آموزش زبان انگلیسي

 مترجمي زبان انگلیسي ترجمه

 زبان شناسي همگاني  زبان شناسي 

 آموزش زبان فارسي به غیر فارسي زبانان

 زبان و ادبیات فارسي 

 

 زبان و ادبیات فارسي

 ادبیات تطبیقي -زبان و ادبیات فارسي

 فلسفه غرب –فلسفه اسالمي  فلسفه تطبیقي

 فلسفه و کالم اسالمي – فلسفه تطبیقي

 فلسفه دين فلسفه دين

 فلسفه منطق منطق با رويکرد فلسفي

 آموزش زبان فارسي به غیر فارسي زبانان  آموزش زبان فارسي به غیر فارسي زبانان

 زبان شناسي همگاني 

 زبان و ادبیات عرب يزبان و ادبیات عرب

 

 

 

 

 حقوق و علوم سیاسي

 حقوق بشر -حقوق بین الملل عمومي بین الملل عموميحقوق 

 حقوق کیفری اطفال و نوجوانان – حقوق جزا و جرم شناسي حقوق جزا و جرم شناسي

-حقوق مالیکت فکری-حقوق اقتصادی-حقوق خصوصي حقوق خصوصي

 حقوق تجارت بین الملل

 حقوق بشر –حقوق ارتباطات  – حقوق عمومي حقوق عمومي

 سیاسي جامعه شناسيگرايش ي سیاسعلوم 

 علوم سیاسي گرايش مسائل ايران
 انديشه سیاسي در اسالم –علوم سیاسي 

 مطالعات منطقه ای –روابط بین الملل  روابط بین الملل

         حقوق تجارت–حقوق اقتصادی  –حقوق خصوصي   مديريت قراردادهای بین المللي نفت و گاز

 –مديريت بازرگاني  –حقوق بین الملل عمومي –بین الملل 

 -حقوق مالکیت فکری-اقتصاد انرزی–مديريت دولتي 

 حقوق نفت و گاز-حقوق عمومي

 

 

 

 

 



 97-98جدول رشته هاي دوره دکتري دانشگاه عالمه طباطبایی در سال تحصيلی       

 (ه استعدادها ي درخشان زمون و با استفاده از سهميبدون آ يبراي پذیرش دانشجو )

 

قابل قبول براي تحصيل در رشته کارشناسي ارشد  دکتري عنوان رشته / گرايش  عنوان دانشكده مربوط

 دوره دکتري بدون آزمون

 

 

 

 

 

 روان شناسي و علوم تربیتي

مديريت و   – برنامه ريزی آموزشي  –آموزشي مديريت مديريت آموزش عالي-آموزش عالي

تحقیقات آموزشي وآموزش و  -آموزش عاليبرنامه ريزی 

 بهسازی منابع انساني

 کلیه گرايش های علوم تربیتي /رشته های آموزش علوم پايه ژی آموزشيتکنولو

 نرم افزار/علوم کامپیوتر-آموزش کامپیوتر

تکنولوژی آموزشي در علوم  – )سیستم های نرم افزاری(

 پزشکي

روان شناسي  – روان شناسي بالیني –روان شناسي عمومي  روان شناسي 

 صنعتي

 روان شناسي و آموزش کودکان استثنايي روان شناسي و آموزش کودکان استثنايي

 سنجش و اندازه گیری سنجش و اندازه گیری

 فلسفه تعلیم و تربیت  فلسفه تعلیم و تربیت

 مديريت آموزشي مديريت آموزشي

برنامه ريزی -تکنولوژی آموزشي–برنامه ريزی درسي  برنامه ريزی درسي

 –فلسفه تعلیم و تربیت -مديريت آموزشي-آموزشي

 تحقیقات آموزشي

-مشاوره خانواده –مشاوره مدرسه  –روان شناسي تربیتي  روان شناسي تربیتي

تکنولوژی  -روان شناسي عمومي –روان شناسي بالیني 

 آموزشي 

 

 اقتصاد 

 گرايش اقتصاد سنجيعلوم اقتصادی 
 کلیه گرايشهای آنعلوم اقتصادی و 

 اقتصاد ايران –علوم اقتصادی 

 مديريت ورزشي و کلیه گرايش های آن مديريت ورزشي تربیت بدني و علوم ورزشي

 علوم ارتباطات علوم ارتباطات
مطالعات فرهنگي -روزنامه نگاری–علوم ارتباطات اجتماعي 

 مديريت رسانه –و رسانه 

 تفسیر حوزه 3سطح  –علوم قرآن و حديث  علوم قران و حديث الهیات و معارف اسالمي



 
 97-98جدول رشته هاي دوره دکتري دانشگاه عالمه طباطبایی در سال تحصيلی 

 (ه استعدادها ي درخشان زمون و با استفاده از سهميبراي پذیرش دانشجو ، بدون آ)
 

قابل قبول براي رشته کارشناسي ارشد  گرايش دکتريعنوان رشته و  عنوان دانشكده مربوط

 تحصيل در دوره دکتري بدون آزمون

 

 

 

 

 

 

 

 

 مديريت و حسابداری

 حسابداری مديريت –حسابرسي  –حسابداری  حسابداری

 مديريت جهانگردی  گرايش مديريت گردشگری

 مديريت صنعتي و کلیه گرايش های آن تحقیق در عملیات –مديريت صنعتي 

 مهندسي صنايع 

 رياضیات کاربردی 

 مديريت صنعتي و کلیه گرايش های آن تولید و عملیات – صنعتي مديريت

 ي صنايع با کلیه گرايشهای آنسمهند

 MBAمديريت کسب و کار 

  MBAام بي ای  مهندسي ماليمالي گرايش 

 مديريت مالي

 مالي کلیه گرايشها

 بانکداری اسالمي

 رفتار سازماني و مديريت منابع انساني-بازرگانيمديريت 

 مديريت بازاريابي-مديريت بازرگاني

 سیاست گذاری بازرگانيمديريت –مديريت بازرگاني 

 مديريت بازرگاني و کلیه گرايشهای آن

 مديريت اجرايي

مديريت کسب و کار با گرايش های استراتژی        

 بازاريابي و رفتار و منابع انساني و

 MBAام بي ای 

مديريت _ مديريت صنعتي و کلیه گرايشهای آن مديريت تحقیق و توسعه – مديريت تکنولوژی

 کارآفريني –مهندسي صنايع  –ی تکنولوژ

 MBAام بي ای  

 تصمیم گیری و خط مشي گذاری عمومي–مديريت دولتي 

 مديريت منابع انساني–مديريت دولتي 

 توسعهمديريت تطبیقي و -مديريت دولتي

 رفتار سازماني –مديريت دولتي 

 مديريت دولتي و کلیه گرايش های آن

 کار آفريني –مديريت شهری 

مديريت خدمات و توسعه  – مديريت فناوری اطالعات

 فناوری

 -مهندسي کامپیوتر –مديريت فناوری اطالعات 

 مهندسي فناوری اطالعات

 



 

 

 
 97-98جدول رشته هاي دوره دکتري دانشگاه عالمه طباطبایی در سال تحصيلی 

 (ه استعدادها ي درخشان زمون و با استفاده از سهميبراي پذیرش دانشجو ، بدون آ)
 

قابل قبول براي تحصيل در رشته کارشناسي ارشد  عنوان رشته و گرايش دکتري عنوان دانشكده مربوط

 دوره دکتري بدون آزمون

 

 علوم اجتماعي 

–مطالعات فرهنگي  –پژوهش اجتماعي  – جامعه شناسي جامعه شناسي سیاسي –جامعه شناسي 

 مطالعات زنان – جمعیت شناسي

–مطالعات فرهنگي  –پژوهش اجتماعي  –جامعه شناسي جامعه شناسي فرهنگي –جامعه شناسي 

 مطالعات زنان – جمعیت شناسي

خدمات  –مديريت خدمات اجتماعي  – اجتماعيمددکاری  مددکاری اجتماعي

 اجتماعي

–برنامه ريزی توسعه منطقه ای – برنامه ريزی رفاه اجتماعي رفاه اجتماعي

مطالعات  –مديريت خدمات اجتماعي  –برنامه ريزی شهری 

 زنان

 

 

 

 معاونت آموزشی دانشگاه                                                                                                                                  

 استعداد هاي درخشان  گروه                                                                                                                                 

 

 
 

 

 

 

 



  97-98دانشگاه عالمه طباطبایی  براي سال تحصيلی رشته................................... فرم تقاضاي پذیرش در دوره دکتري بدون آزمون

 انتخاب کنيد (سهميه استعداد هاي درخشان  ) فقط یک رشته/گرایش دکتري را می توانيد 
 :  در دوره دكتري رشته و گرايش مورد تقاضا نام خانوادگي :  –نام 

 رشته تحصيلي دوره كارشناسي ارشد : 

 ژوهشيپ -آموزش محور          آموزشي       

 سال ورود در دوره كارشناسي ارشد :

 دانشگاه محل تحصيل دوره كارشناسي ارشد : 

 عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد : 

 درجه و نمره پايان نامه : 

 معدل كارشناسي ارشد با پايان نامه : 

 معدل كارشناسي ارشد بدون پايان نامه : 

 رتبه كارشناسي ارشد : تاريخ دفاع از پايان نامه :  سنوات كارشناسي ارشد : 

 رشته تحصيلي كارشناسي : 

 رشته تحصيلي كارداني :

 تاريخ فارغ التحصيلي كارشناسي :

 التحصيلي كارداني: تاريخ فارغ

 معدل كل كارشناسي : 

 :  معدل كل كارداني

 دانشگاه محل تحصيل كارشناسي : 

 دانشگاه محل تحصيل كارداني :

 محل برگزاري آزمون زبان : نمره آزمون زبان : تاريخ آزمون زبان : نوع مدرک زبان :

 یا خارجی مرتبط با پایان نامه داخلی پژوهشی –مقاالت علمی 

 تاريخ چاپ تاريخ پذيرش نام مجله  نوع مقاله عنوان مقاله رديف
 

 

     

 

 

     

 

 

 

     

 

 

     

 هخالصه شد عناوین و مشخصات طرحهاي برگزیده، دستاوردهاي علمی و فناوري، نتایج مسابقات علمی،شرکت کنفرانسهاي معتبر  اینجانب در جدول زیر

 ويا مسابقه علمی زمان و محل برگزاری كنفرانس   يا كنفرانس نام مسابقه علمی  مكتسبه رتبه  /  عنوان طرح برگزيده/دستاورد علمی رديف

     

     

 پژوهشی و اجرایی داوطلب –سایر فعاليت هاي آموزشی 

 توضيحات الزم تاريخ اتمام تاريخ شروع مكان فعاليت عنوان فعاليت رديف

      

      

 

 و دقت نهايت در را فوق موارد شوم می متعهد ،كامل كليه ضوابط و مصوبات وزارت علوم و دانشگاه در اين زمينه  و پذيرش آگاهی ضمن .....................اينجانب..........

 .نمايد رفتار اينجانببا   مقررات طبقدر هر مرحله از پذيرش ، ثبت نام يا تحصيل ،   است مجاز اهگدانش شود ثابت آن خالف چنانچه و نموده تكميل صحت

 نشانی دقيق محل سكونت :

 ...........................:.......................تلفن محل كار ........تلفن منزل : ....................................كد شهرستان .........................تلفن همراه : ..................

 :تقاضا تاريخ                             :متقاضی ءمضاا                                                                         ت الكترونيكی :             نشانی پس

 



 

 

 دوره کارشناسی ارشد نيمسال آخر فرم تعهد نامه مخصوص دانشجویان

 97-98سال تحصيلی  دوره دکتري بدون آزمون  دانشجو در براي شرکت در فراخوان پذیرش

 ) سهميه استعدادهاي درخشان ( 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

 

...دانشجوی .................................................فرزند .........................دارای شناسنامه شماره.........................اينجانب آقای / خانم 

................................متعهد دوره کارشناسي ارشد رشته...................................گرايش ......................................دانشگاه ..........

عهد خويش عمل نمايم . چنانچه به هر دلیل نتوانم به ت از پايا ن نامه خود دفاع نمايم 1397شوم که حداکثر تا پايان شهريور ماه سالمي

دهای درخشان ( کان لم فارغ التحصیل نشوم ، پذيرش اينجانب در دوره دکتری بدون آزمون )سهمیه استعدا 31/6/1397و تا تاريخ 

 شود و حق هیچ گونه اعتراضي نخواهم داشت .يکن تلقي مي

 

 امضا :                                                                                                                                     

 تاريخ :                                                                                                                                   

 

 

 

 تكميل و ارائه اين فرم براي دانشجويان نيمسال آخر الزامي است . •
 


