بسمه تعالی

آﮔﻬﯽ ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ ( )PHDﺑﺪون آزﻣﻮن داﻧﺸﮕﺎه عالﻣه طبﺎطبﺎئﯽ
ﺑﺮاي ﺳﺎل ﺗحﺼيلﯽ ( 99-1400ﺳﻬميه اﺳﺘعﺪادهﺎي درخﺸﺎن)
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
داﻧﺸﮕﺎه عالمه طبﺎطبﺎئی ﺑﺮ اﺳﺎس آﯾﯿﻦﻧﺎمه «پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری» ﺑه شمﺎره 21/67272
مورخ  93/4/18وزارت علوم ،تحقﯿقﺎت و فنﺎوری و اصالحﯿه شمﺎره  21/237200مورخ  93/12/16آﯾﯿﻦ ﻧﺎمه ﯾﺎد شده و ﻧﯿز دﺳﺘوراﻟﻌمﻞ اﺟﺮاﯾی مصوب
مورخ  93/10/13شورای تحصﯿالت تکمﯿلی داﻧﺸﮕﺎه ،از مﯿﺎن مﺘقﺎضﯿﺎن واﺟد شﺮاﯾﻂ ،ﺑﺮای ﺳﺎل تحصﯿلی  ،99-1400در رشﺘه هﺎی مندرج در ﺟدول ،ﺑدون
شﺮكت در آزمون ،داﻧﺸﺠوی دكﺘﺮی می ﭘﺬﯾﺮد .شﺮاﯾﻂ داوطلبﺎن و مﺸﺨصﺎت رشﺘه/ﮔﺮاﯾﺶ هﺎ ،ﺑه شﺮح ذﯾﻞ می ﺑﺎشد:
الف -شﺮاﯾط عمﻮﻣﯽ :
 -1اعﺘقﺎد ﺑه دﯾﻦ مبﯿﻦ اﺳالم ﯾﺎ ﯾکی از ادﯾﺎن شنﺎﺧﺘه شده در ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳی ﺟمﻬوری اﺳالمی اﯾﺮان
 -2مﺘﻌﻬد ﺑه ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳی و ﻧﻈﺎم ﺟمﻬوری اﺳالمی اﯾﺮان
 -3ﻧداشﺘﻦ ممنوعﯿت تحصﯿﻞ ﺑه تﺸﺨﯿﺺ مﺮاﺟﻊ ذﯾصالح
ب -شﺮاﯾط اخﺘﺼﺎصﯽ :
 -1دارا ﺑودن مدرک كﺎرشنﺎﺳی ارشد مﻌﺘبﺮ و مورد تﺎﯾﯿد وزارت علوم ،تحقﯿقﺎت و فنﺎوری ﯾﺎ وزارت ﺑﻬداشت ،درمﺎن و آموزش ﭘزشکی از ﯾکی از
دانشگاههای دولتی داخل کشور
تبصﺮه : 1صﺮفﺎً مدارک مﺮﺑوط ﺑه كد رشﺘه محﻞ هﺎی دارای مﺠوز از شورای ﮔسﺘﺮش آموزش عﺎﻟی ﻗﺎﺑﻞ ﻗبول می ﺑﺎشد.
تبصﺮه  : 2داﻧﺶ آموﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎه هﺎی ﺧﺎرج از كﺸور و داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎ و موﺳسﺎت غﯿﺮ دوﻟﺘی – غﯿﺮ اﻧﺘقﺎعی مﺠﺎز ﺑه شﺮكت در اﯾﻦ فﺮاﺧوان ﻧمی ﺑﺎشند.
 -2دارا ﺑودن مﯿﺎﻧﮕﯿﻦ كﻞ  16و ﯾﺎ ﺑﺎالتﺮ در مقطﻊ كﺎرشنﺎﺳی در تمﺎمی رشﺘه هﺎ
-3دارا ﺑودن مﯿﺎﻧﮕﯿﻦ كﻞ  17و ﯾﺎ ﺑﺎالتﺮ ﺑدون احﺘسﺎب ﻧمﺮه ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎمه در مقطﻊ كﺎرشنﺎﺳی ارشد در تمﺎمی رشﺘه هﺎ
 -4ﺑﯿﺶ از دو ﺳﺎل از تﺎرﯾخ فﺮاغت از تحصﯿﻞ داﻧﺸﺠو در مقطﻊ كﺎرشنﺎﺳی ارشد ﻧﮕﺬشﺘه ﺑﺎشد.
 -5كسب حداﻗﻞ  70امﺘﯿﺎز از فﻌﺎﻟﯿت هﺎی آموزشی و ﭘژوهﺸی و مصﺎحبه (مطﺎﺑق ﺑﺎ ﺟدول ارزشﯿﺎﺑی ﭘﯿوﺳت)
-6دارا ﺑودن حداﻗﻞ یک مقاله علمی پژوهشی چﺎپ شده ﯾﺎ دارای ﮔواهی ﭘﺬﯾﺮش چﺎپ ﺗﻮجه ( :متقاضیان فاقد مقاله یا فاقدگواهی پذیرش
چاپ ،مجاز به ثبت نام در این فراخوان نمی باشند).

-7كسب حداﻗﻞ ﻧمﺮه  50از آزمون زﺑﺎن ( MCHEﯾﺎ مﻌﺎدل آن در ﺳﺎﯾﺮ آزموﻧﻬﺎی زﺑﺎن مﻌﺘبﺮ) تﺎ ﻗبﻞ از آزمون ﺟﺎمﻊ دكﺘﺮی
تبصره  : 1آزمون هﺎی زﺑﺎن مﻌﺘبﺮ مطﺎﺑق ﺑﺎ ﺟدول شمﺎره  ، 4ﺑه ﻗﺮار ذﯾﻞ اﺳت .داوطلبﺎن توﺟه داشﺘه ﺑﺎشند كه ﮔواهی زﺑﺎن فقﻂ تﺎ دو ﺳﺎل مﻌﺘبﺮ اﺳت.
MSRT (MCHE) – IELTS –TOEFL(PBT)-TOEFL(IBT)-TOEFL(CBT)-TOLIMO
تبصره  : 2چنﺎﻧچه مﺘقﺎضﯿﺎن  ،دارای مدرک زﺑﺎن مﻌﺘبﺮ ﺑﺎشند ،مطﺎﺑق ﺑﺎ ﺟدول شمﺎره  4امﺘﯿﺎز الزم را كسب ﺧواهند كﺮد .مﺘقﺎضﯿﺎﻧی كه فﺎﻗد مدرک زﺑﺎن
هسﺘند ،می تواﻧند در اﯾﻦ فﺮاﺧوان شﺮكت ﻧمﺎﯾند ﻟﯿکﻦ امﺘﯿﺎز مدرک زﺑﺎن را كسب ﻧﺨواهند كﺮد .اﯾﻦ افﺮاد در صورت ﭘﺬﯾﺮش وﻗبوﻟی ﻧﻬﺎﯾی ،ﺑﺎﯾد تﺎ ﻗبﻞ از
آزمون ﺟﺎمﻊ دكﺘﺮی ،مدرک زﺑﺎن مﻌﺘبﺮﺧود را ﺑﺎ كسب حد ﻧصﺎب الزم مطﺎﺑق ﺑﺎ ضواﺑﻂ و مقﺮرات داﻧﺸﮕﺎه ،ارائه كنند.
-8داﻧﺸﺠو ﭘس ازﻗبوﻟی در مقطﻊ دكﺘﺮی ،ﺑﺎﯾد تا پایان نیمسال سوم تحصیلی خود ،حﺪاقل دو ﻣقﺎله علمﯽ – ﭘژوهﺸﯽ را ﺑه چﺎپ رﺳﺎﻧده و
اصﻞ آن را ارائه ﻧمﺎﯾد ،در غﯿﺮ اﯾﻦ صورت ﻗبوﻟی وی ﻟغو ﺧواهد شد.
ج-ﻧحﻮه ارائه ﻣقﺎالت ﯾﺎ فعﺎليت هﺎي علمﯽ ﺑﺮﮔزﯾﺪه:
 -1مقﺎالت ارائه شده طبق ﺟدول شمﺎره  1مورد ارزﯾﺎﺑی ﻗﺮار ﮔﺮفﺘه و ﺑﺎﯾد چﺎپ شده ﯾﺎ دارای ﮔواهی ﭘﺬﯾﺮش چﺎ پ ﺑوده و مﺮتبﻂ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎمه ﺑﺎشد.
تبصره  : 1منﻈور از ﭘﺬﯾﺮش مقﺎﻟه ،ﭘﺬﯾﺮش ﺑدون ﻗﯿد و شﺮط مقﺎﻟه می ﺑﺎشد.
تبصره  : 2ﮔواهی ﭘﺬﯾﺮش چﺎپ ﺑﺎﯾد مورد تأﯾﯿد هﯿﺎت تحﺮﯾﺮﯾه ﺑﺎ ذكﺮ شمﺎره مﺠله و دوره آن ﺑوده و زمﺎن چﺎپ آن ﺑطور شفﺎف مﺸﺨﺺ ﺑﺎشد.
 -2هﺮ ﮔوﻧه ثبت اﺧﺘﺮاع ﺑﺎﯾد مورد تأﯾﯿد ﺳﺎزمﺎن ﭘژوهﺸﻬﺎی علمی و صنﻌﺘی اﯾﺮان ﺑﺎشد.
 -3ﺑﺮﮔزﯾدﮔﺎن ﺟﺸنواره هﺎی علمی مﻌﺘبﺮ (ﺧوارز می  ،فﺎراﺑی ،رازی و ﯾﺎ اﺑﻦ ﺳﯿنﺎ ) ﺑﺎﯾد تﺎﯾﯿد دﺑﯿﺮﺧﺎﻧه ﺟﺸنواره را كسب و ارائه ﻧمﺎﯾند.
 -4ﺑﺮﮔزﯾدﮔﺎن اﻟمپﯿﺎدهﺎی علمی  -داﻧﺸﺠوﯾی ﺑﺎﯾد تأﯾﯿد دﺑﯿﺮﺧﺎﻧه اﻟمپﯿﺎد را كسب و ارائه ﻧمﺎﯾند.
 -5مقﺎﻟه ،اﺧﺘﺮاع و ﯾﺎ كﺘﺎﺑی مورد ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺮار ﺧواهد ﮔﺮفت كه داوطلب در آن ،ﻧفﺮ اول ﺑﺎشد و ﯾﺎ ﻧﺎم وی ﺑالفﺎصله ﺑﻌد از اﺳﺘﺎد راهنمﺎ ﯾﺎ مﺸﺎور و ﯾﺎ ﯾکی
از اعضﺎی هﯿﺎت علمی ذكﺮ شود و ﯾﺎ مﺨﺘﺮع اصلی اﺧﺘﺮاع ،ﻧوﯾسنده مسئول كﺘﺎب و ﯾﺎ ارائه دهنده اصلی كنفﺮاﻧس علمی ﺑﺎشد ،در غﯿﺮ اﯾﻦ صورت ﺑه آن
امﺘﯿﺎزی تﻌلق ﻧﺨواهد ﮔﺮفت.
د-ظﺮفيت ﭘﺬﯾﺮش:
 -1حداكثﺮ  %20ظﺮفﯿت ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺎ آزمون شﯿوه آموزشی  -ﭘژوهﺸی دوره روزاﻧه دكﺘﺮی داﻧﺸﮕﺎه ،ﺑه ﭘﺬﯾﺮش ﺑدون آزمون داﻧﺸﺠوﯾﺎن واﺟد شﺮاﯾﻂ
اﺧﺘصﺎص دارد.
 -2ظرفیت مذکور مازاد بر ظرفیت پذیرش با آزمون دانشگاه می باشد ،مضافاً آنکه دانشگاه در رد یا قبول تقاضای داوطلبان از
اختیارات الزم برخوردار بوده و ملزم به تکمیل ظرفیت دوره دکتری خود نخواهد بود.

ه-ﻧكﺎت ﻣﻬم:

-1هﺮ ﮔوﻧه اطالع رﺳﺎﻧی ﺑه داوطلبﺎن منحصﺮاً از طﺮﯾق ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾنﺘﺮﻧﺘی داﻧﺸﮕﺎه ﺑه ﻧﺸﺎﻧی  www.atu.ac.irو ﯾﺎ https://edu.atu.ac.ir
صورت می ﭘﺬﯾﺮد ،ﻟﺬا ،ﺑه داوطلبﺎن توصﯿه می شود ﺑه منﻈور اطالع از زمﺎن و مکﺎن ﺑﺮﮔزاری مصﺎحبه و ﯾﺎ هﺮ ﮔوﻧه ﻧکﺘه الزم ،اطالعﯿه هﺎی مﺮﺑوطه را از
طﺮﯾق ﺳﺎﯾت داﻧﺸﮕﺎه ﺑطور منﻈم ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧمﺎﯾند( .مصاحبهها همزمان با مصاحبه پذیرفته شدگان کنکورخواهد بود لذا اطالعات تکمیلی
متعاقباً اعالم خواهد شد).

 -2خیلی مهم:

داﻧﺶ آموﺧﺘﮕﺎن حداكثﺮ تﺎ  2ﺳﺎل ﭘس از فﺮاغت از تحصﯿﻞ می تواﻧند از تسﻬﯿالت ﭘﺬﯾﺮش ﺑدون آزمون ﺑﺮای ورود ﺑه دوره

دكﺘﺮی ﺑﺮﺧوردار شوﻧد ،ﻟﺬا داوطلبﺎﻧی كه در نیمسال اول سال تحصیلی  96-97و قبل از آن فارغ التحصیل شده باشند ،به هیچ وجه
مجاز به شرکت در این فراخوان نمی باشند.
 -3داﻧﺸﺠوﯾﺎن ﻧﯿمسﺎل آﺧﺮ ،در صورت فﺮاغت از تحصﯿﻞ حداكثﺮ تﺎ تﺎرﯾخ  ،99/06/31مﺠﺎز ﺧواهند ﺑود ﺑﺎ رعﺎﯾت ﺳﺎﯾﺮ شﺮاﯾﻂ و ﺑﺎ ارائه مدارک الزم در
اﯾﻦ فﺮاﺧوان شﺮكت ﻧمﺎﯾند.
-4داﻧﺶ آموﺧﺘﮕﺎن و داﻧﺸﺠوﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎههﺎی آزاد اﺳالمی ،كلﯿه داﻧﺸﮕﺎههﺎ وموﺳسﺎت آموزش عﺎﻟی غﯿﺮدوﻟﺘی و غﯿﺮاﻧﺘفﺎعی ،دوﻟﺘی غﯿﺮاﻧﺘفﺎعی ،ﭘﯿﺎم ﻧور،
ﺟﺎمﻊ علمیكﺎرﺑﺮدی و همچنﯿﻦ داﻧﺶ آموﺧﺘﮕﺎن دوره هﺎی مﺠﺎزی ،ﻧﯿمه حضوری ،ﺑﯿﻦ اﻟملﻞ ،ﭘﺮدﯾس ﺑﯿﻦ اﻟملﻞ و ﭘﺮدﯾس ﺧودﮔﺮدان ،مﺠﺎز ﺑه ورود
ﺑدون آزمون ﺑه دوره دكﺘﺮی اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه نمی باشند ﻟﺬا در صورت شﺮكت ،از فﺮاﯾند ﭘﺬﯾﺮش حذف ﺧواهند شد.
-5داﻧﺶ آموﺧﺘﮕﺎن اتبﺎع ﺧﺎرﺟی و فﺎرغ اﻟﺘحصﯿالن داﻧﺸﮕﺎه هﺎی ﺧﺎرج از كﺸور ،مﺠﺎز ﺑه اﺳﺘفﺎده از اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎمه ﺑﺮای ورود ﺑدون آزمون ﺑه دوره دكﺘﺮی
نیستند.
-6اوﻟوﯾت ادامه تحصﯿﻞ داﻧﺸﺠو در همﺎن رشﺘه تحصﯿلی مﺮتبﻂ در دوره كﺎرشنﺎﺳی ارشد و مطﺎﺑق ﺑﺎ ﺟدول رشﺘه هﺎ می ﺑﺎشد .ﺑدﯾﻬی اﺳت در صورت عدم
تطﺎﺑق رشﺘه كﺎرشنﺎﺳی ارشد ﺑﺎ رشﺘه مورد تقﺎضﺎ ،مﺘقﺎضی از فﺮاﯾند ﭘﺬﯾﺮش حذف ﺧواهد شد.
-7داﻧﺶ آموﺧﺘﮕﺎن فقﻂ در صورت دفﺎع از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎمه ﺑﺎ درﺟه عﺎﻟی ﯾﺎ ﺑسﯿﺎر ﺧوب ( ﻧمﺮه  19-20ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎمه درﺟه عﺎﻟی و ﻧمﺮه  18-18/99ﺑسﯿﺎر ﺧوب
محسوب می شود) موفق ﺑه كسب امﺘﯿﺎزات مﺮﺑوط ،مطﺎﺑق ﺑﺎ ﺟدول شمﺎره  1ﺧواهند شد .
 -8ﺳنوات تحصﯿﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗبول ﺑﺮای امﺘﯿﺎز دهی ،مطﺎﺑق ﺑﺎ ﺟدول شمﺎره  ،2در مقطﻊ كﺎرشنﺎﺳی  8ﻧﯿمسﺎل و در مقطﻊ كﺎرشنﺎﺳی ارشد  4ﻧﯿمسﺎل اﺳت .ﺑدﯾﻬی
اﺳت ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﺠوﯾﺎﻧی كه ﺳنوات تحصﯿﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺶ از حد مﺠﺎز ﺑﺎشد ،می تواﻧند در اﯾﻦ فﺮاﺧوان شﺮكت كنند ﻟﯿکﻦ امﺘﯿﺎز ﺳنوات تحصﯿﻞ را كسب
ﻧﺨواهند كﺮد.
تبصره :داوطلبﺎن رشﺘه هﺎﯾی كه ﺳنوات مﺠﺎز تحصﯿﻞ آﻧﻬﺎ ،طبق مصوﺑه شورای عﺎﻟی ﺑﺮﻧﺎمه رﯾزی وزارت علوم ،تحقﯿقﺎت و فنﺎوری ،در مقطﻊ كﺎرشنﺎﺳی،
 9ﻧﯿمسﺎل و كﺎرشنﺎﺳی ارشد ﻧﺎﭘﯿوﺳﺘه  5ﻧﯿمسﺎل تصوﯾب شده اﻧد ،امﺘﯿﺎزات الزم را مطﺎﺑق ﺑﺎ ﺟدول شمﺎره  2اﺧﺬ ﺧواهند ﻧمود.
-9در صورت اﻧصﺮاف فﺮد ﭘﺬﯾﺮفﺘه شده ،تﻌﯿﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕزﯾﻦ فقﻂ ﺑﺎ تﺎﯾﯿد كمﯿﺘه مﻌﺎوﻧت آموزشی داﻧﺸﮕﺎه و ﺑﺎ شﺮط كسب امﺘﯿﺎز الزم امکﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺧواهد ﺑود.
-10تغییر رشته و گرایش پس از ارسال مدارک و در زمان مصاحبه و نیز بعد از قبولی و کسب پذیرش ،به هیچ عنوان امکان پذیر
نخواهد بود.

-11مدارک ارسالی داوطلبان و هزینه ثبت نام ،به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد ،ﻟﺬا ،ﺑه داوطلبﺎن توصﯿه می شود ﺑﺎ دﻗت الزم ،مفﺎد آﮔﻬی
را مطﺎﻟﻌه و فقﻂ در صورت دارا ﺑودن شﺮاﯾﻂ مﺮﺑوط ،ﻧسبت ﺑه ثبت ﻧﺎم در فﺮاﺧوان اﻗدام ﻧمﺎﯾند.
-12مهم :ارائه ﯾك ﻧسﺨه از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎمه و ﻧﯿز ﻧسﺨه اصل كلﯿه مقﺎالت ،كﺘب ،تأﻟﯿفﺎت و ﺳﺎﯾﺮ فﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی آموزشی ،ﭘژوهﺸی و اﺟﺮاﯾی داوطلب در روز
مصاحبه اﻟزامی اﺳت( .کپی مقاالت باید از قبل و در زمان ارسال مدارک ،به دانشگاه فرستاده شود ،لیکن در زمان ارسال مدارک
نیازی به ارسال نسخه پایان نامه نمیباشد)
 -13ﺑﺎ توﺟه ﺑه اﯾنکه ادامه تحصﯿﻞ در مقطﻊ دكﺘﺮی ﺑصورت تمﺎم وﻗت می ﺑﺎشد ،داوطلبﺎن شﺎغﻞ در وزارتﺨﺎﻧه هﺎ ،ﺳﺎزمﺎن هﺎ و ﻧﻬﺎدهﺎی دوﻟﺘی ﺑﺎﯾد
ﻗبﻞ از ثبت ﻧﺎم موافقت كﺘبی و ﺑدون ﻗﯿد و شﺮط محﻞ كﺎر ﺧود را ﺑﺮای تحصﯿﻞ در دوره دكﺘﺮی ،كسب ﻧمﺎﯾند.
 -14افﺮادی كه در دوره كﺎرشنﺎﺳی ارشد ﺧود از ﺳﻬمﯿه ﺑدون آزمون اﺳﺘفﺎده كﺮده اﻧد ،میتوانند از اﯾﻦ ﺳﻬمﯿه در دوره دكﺘﺮی ﻧﯿز اﺳﺘفﺎده ﻧمﺎﯾند.
 -15هر داوطلب فقط مجاز به انتخاب یک رشته/گرایش دکتری است.
و -ﻧحﻮه ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣقﺎالت و اﻣﺘيﺎز دهﯽ :
-1مﺠالت دارای ﻧمﺎﯾه  ISIدر صورتی مﻌﺘبﺮ محسوب می شوﻧد كه دارای  JCRﺑوده و در فﻬﺮﺳت  SSCIﯾﺎ SOCIAL SCIENCE CITATION INDEX
ﻧمﺎﯾه شده ﺑﺎشند (.در رشﺘه هﺎی علوم ﭘﺎﯾه فﻬﺮﺳت  SCIﻧﯿز مورد ﻗبول اﺳت) .ﺳﺎﯾﺮ فﻬﺮﺳت هﺎی مﺮﺑوط ﺑه  ISIﻧﻈﯿﺮ  MASTER JOURNAL LISTو
 EMERGING SOURCES CITATION INDEXمﻌﺘبﺮ محسوب نمی شوند.
 -2مﺠالت دارای درﺟه علمی  -ﭘژوهﺸی از وزارت علوم ،تحقﯿقﺎت و فنﺎوری ﯾﺎ وزارت ﺑﻬداشت ،درمﺎن و آموزش ﭘزشکی مﻌﺘبﺮ ارزﯾﺎﺑی می شوﻧد(.مگر
در مواردی که دانشگاه یا کمیته علمی رشته ذیربط ،تشخیص دهند آن مجله از نظر علمی معتبر نیست)
-3مﺠالت دارای ﻧمﺎﯾه  ISCكه دارای درﺟه علمی -ﭘژوهﺸی ﻧبﺎشند ،مﻌﺘبﺮ محسوب نمی شوند.
-4در مورد مﺠالت ﻧمﺎﯾه شده در ﭘﺎﯾﮕﺎه  SCOPUSتنﻬﺎ مﺠالتی مﻌﺘبﺮ محسوب می شوﻧد كه اﻧﺘﺸﺎر مقﺎﻟه در آﻧﻬﺎ مسﺘلزم ﭘﺮداﺧت هﯿچﮕوﻧه وﺟﻬی ﻧبﺎشد.
(ﭘﺮداﺧت وﺟه ﺑﺮای اﻧﺘقﺎل حقوق مﺎﻟکﯿت مقﺎﻟه و اﻧﺘﺸﺎر آن ﺑه صورت « دﺳﺘﺮﺳی آزاد » از اﯾﻦ ﻗﺎعده مسﺘثنی اﺳت)
-5مﺠالت دارای ﺳﺎﯾﺮ ﻧمﺎﯾه هﺎی مﻌﺘبﺮ ﺑﯿﻦ اﻟمللی ،مﻌﺘبﺮ محسوب ﻧﺸده و در هﺮ مورد ﻧﯿﺎزمند مسﺘندات الزم در مورد كﯿفﯿت مﺠله و فﺮآﯾند داوری و
ﺑﺮرﺳیهﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳت ﺑنﺎﺑﺮاﯾﻦ چنﺎﻧچه داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮای اعﺘبﺎر ﺳنﺠی مﺠالت و مقﺎالت ،مسﺘندات ﺑﯿﺸﺘﺮی را طلب ﻧمﺎﯾد ،داوطلب موظف اﺳت مدارک الزم
را ارائه ﻧمﺎﯾد ضمﻦ آﻧکه مقﺎالت ﺧﺎرﺟی اعم از ISIو  SCOPUSو  ....ﻧبﺎﯾد در ﻟﯿست ﺳﯿﺎه وزارتﯿﻦ ( علوم ،تحقﯿقﺎت و فنﺎوری و ﺑﻬداشت ،درمﺎن و
آموزش ﭘزشکی) و داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳالمی ﻗﺮار داشﺘه ﺑﺎشند ،در اﯾﻦ صورت ﺑه آن امﺘﯿﺎزی تعلق نخواهد گرفت.
تبصره :تﺎﯾﯿد كلﯿه فﻌﺎﻟﯿتهﺎی ﭘژوهﺸی مﺘقﺎضﯿﺎن توﺳﻂ مﻌﺎوﻧت ﭘژوهﺸی داﻧﺸﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﺧواهد شد.
-6امﺘﯿﺎز ﭘژوهﺸی حداقل  7امتیاز و حداکثر  40امتیاز (مطﺎﺑق ﺟدول شمﺎره  ، )1امﺘﯿﺎز آموزشی حداکثر  30امتیاز (مطﺎﺑق ﺑﺎ ﺟدول شمﺎره  )2و
امﺘﯿﺎز مصﺎحبه حداکثر  30امتیاز (مطﺎﺑق ﺑﺎ ﺟدول شمﺎره  )3و امﺘﯿﺎز مدرک زﺑﺎن مﺘقﺎضﯿﺎن (در صورت دارا ﺑودن) حداکثر تا  8امتیاز ( ،مطﺎﺑق ﺟدول
شمﺎره  )4می ﺑﺎشد.
 -7امﺘﯿﺎز دهی توﺳﻂ كمﯿﺘه علمی رشﺘه ذﯾﺮﺑﻂ صورت می ﮔﯿﺮد و داوطلبﺎﻧی كه حداقل  70امتیاز از فﻌﺎﻟﯿت هﺎی آموزشی و ﭘژوهﺸی و مصﺎحبه را
مطﺎﺑق ﺑﺎ ﺟداول شمﺎره  1و  2و  3كسب ﻧمﺎﯾند ،ﺑه تﺮتﯿب امﺘﯿﺎز در اوﻟوﯾت ﺑﺮرﺳی ﻗﺮار می ﮔﯿﺮﻧد.

تبصره مهم :فقﻂ در صورت تﺎﯾﯿد كمﯿﺘه منﺘﺨب مﻌﺎوﻧت آموزشی داﻧﺸﮕﺎه  ،امﺘﯿﺎز فوق تﺎ  60امﺘﯿﺎز ﻗﺎﺑﻞ تﻌدﯾﻞ اﺳت.
-8ﭘس از ﺑﺮرﺳی هﺎی الزم و تﺎﯾﯿد كمﯿﺘه مﻌﺎوﻧت آموزشی داﻧﺸﮕﺎه ،اﺳﺎمی ﭘﺬﯾﺮفﺘه شدﮔﺎن اوﻟﯿه در موعد مقﺮر ،از طﺮﯾق ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾنﺘﺮﻧﺘی داﻧﺸﮕﺎه اعالم
ﺧواهد شد.
 -9ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻬﺎﯾی و ﻗطﻌی داوطلبﺎن منحصﺮاً ﭘس از تﺎﯾﯿد ﺳﺎزمﺎن ﺳنﺠﺶ آموزش كﺸور و هﯿﺎت مﺮكزی ﮔزﯾنﺶ داﻧﺸﺠو وزارت علوم ،تحقﯿقﺎت و فنﺎوری
صورت ﺧواهد ﮔﺮفت.
ز-ﻣﺪارك الزم :
 فﺮم تکمﯿﻞ شده تقﺎضﺎ ﺑطور دﻗﯿق ،ﺧواﻧﺎ و تایپ شده
 ﯾك ﻧسﺨه تصوﯾﺮ شنﺎﺳنﺎمه و كﺎرت ملی
 دو ﻗطﻌه عکس كه مﺸﺨصﺎت داوطلب در آن ﭘﺸت ﻧوﯾسی شده ﺑﺎشد.
 ﯾك ﻧسﺨه تصوﯾﺮ مدرک ﻧمﺎﯾﺎﻧﮕﺮ وضﻌﯿت ﻧﻈﺎم وظﯿفه ﺑﺮای داوطلبﺎن مﺬكﺮ
 ﯾك ﻧسﺨه تصوﯾﺮ ﮔواهﯿنﺎمه و رﯾز ﻧمﺮات دوره كﺎرشنﺎﺳی ارشد
 مﺘقﺎضﯿﺎن كﺎرشنﺎﺳی ارشد ﭘﯿوﺳﺘه (فقﻂ داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎی دوﻟﺘی)  ،ﺑﺎﯾد مﯿﺎﻧﮕﯿﻦ واحدهﺎی ﮔﺬراﻧده مقطﻊ كﺎرشنﺎﺳی و كﺎرشنﺎﺳی ارشد را ﺑه تفکﯿك
هﺮ مقطﻊ ارائه كنند.
 داﻧﺸﺠوﯾﺎن كﺎرشنﺎﺳی ارشد ﻧﯿمسﺎل آﺧﺮ ﺑﺎﯾد ﮔواهی اشﺘغﺎل ﺑه تحصﯿﻞ ﺧود را ﺑﺎ ذكﺮ مﯿﺎﻧﮕﯿﻦ كﻞ و رﯾزﻧمﺮات واحدهﺎی ﮔﺬراﻧده ارائه ﻧمﺎﯾند.
 ﯾك ﻧسﺨه تصوﯾﺮ ﮔواهﯿنﺎمه و رﯾزﻧمﺮات دوره كﺎرشنﺎﺳی (متقاضیانی که مقطع کارشناسی آنها ناپیوسته است ،باید عالوه بر مدرک
و ریزنمرات کارشناسی ،مدرک و ریزنمرات کاردانی را نیز ارائه کنند).
 ﯾك ﻧسﺨه تصوﯾﺮﮔواهی دال ﺑﺮ احﺮاز حد ﻧصﺎب ﯾکی از آزمون هﺎی زﺑﺎن مﻌﺘبﺮ مطﺎﺑق ﺑﺎ ﺟدول شمﺎره  ( 4ﺑﺮای دارﻧدﮔﺎن مدرک زﺑﺎن )
 مﻌﺮفی ﻧﺎمه از دﺑﯿﺮﺧﺎﻧه اﻟمپﯿﺎد داﻧﺸﺠوﯾی ﺑﺮای ﺑﺮﮔزﯾدﮔﺎن اﻟمپﯿﺎد
 مﻌﺮفی ﻧﺎمه از دﺑﯿﺮﺧﺎﻧه ﺟﺸنواره هﺎی مﻌﺘبﺮ علمی ( ﺧوارزمی  ،فﺎراﺑی  ،رازی  ،اﺑﻦ ﺳﯿنﺎ ) ﺑﺮای ﺑﺮﮔزﯾدﮔﺎن ﺟﺸنواره هﺎ
 کپی کامل كلﯿه مقﺎالت علمی _ تﺮوﯾﺠی ،علمی -ﭘژوهﺸی ISI ، ISC ،و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن كه چﺎپ شده و ﯾﺎ دارای ﮔواهی ﭘﺬﯾﺮش چﺎپ ﺑﺎشد.
(در صورت چاپ مقاله ،تصوير جلد مجله حتماً ضميمه شود)
 ﮔواهی ﭘﺬﯾﺮش چﺎپ مقﺎﻟه ﺑﺮای آن دﺳﺘه از مقﺎالتی كه در زمﺎن تقﺎضﺎ ﺑه چﺎپ ﻧﺮﺳﯿده ﺑﺎشند( .با رعايت شرايط مندرج در تبصره  3ماده 1
بند ج)
 ﮔواهی اعﺘبﺎر درﺟه ی علمی تﺮوﯾﺠی ﯾﺎ علمی ﭘژوهﺸی ISC ، ISI ،مﺠالت داﺧلی و ﺧﺎرﺟی كه مقﺎالت مﺘقﺎضی در آن چﺎپ شده و ﯾﺎ ﺧواهد
شد ( ﺑﺎ رعﺎﯾت شﺮاﯾﻂ مندرج در مواد  1تﺎ  5ﺑند و )
 فﺮم تکمﯿﻞ شده ی تﻌﻬد ﻧﺎمه مﺨصوص داﻧﺸﺠوﯾﺎن ﻧﯿمسﺎل آﺧﺮ دوره كﺎرشنﺎﺳی ارشد
 ارائه اصﻞ و ﯾك كپی از فﯿﺶ وارﯾزی ﺑه مبلغ  1/500/000رﯾﺎل (صد و ﭘنﺠﺎه هزار تومﺎن) ﺑه شمﺎره حسﺎب  98722920ﺑه ﻧﺎم در
آمدهﺎی مﺘفﺮﻗه داﻧﺸﮕﺎه عالمه طبﺎطبﺎئی ﻧزد ﺑﺎﻧك تﺠﺎرت شﻌبه شﻬﯿد ﺳپﻬبد ﻗﺮه ﻧی كد  ،209ﺑه شمﺎره شبﺎ 8000 0000 0000 9872 2920
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ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧت در كلﯿه شﻌب ﺑﺎﻧك تﺠﺎرت در ﺳﺮاﺳﺮ كﺸور ( يک نسخه از فيش واريزی را جهت پيگيری های احتمالی نزد

خود نگاه داريد )

ح  -ﻧحﻮه ثبت ﻧﺎم و ارﺳﺎل ﻣﺪارك :
-1مﻬلت ارﺳﺎل مدارک حداکثر تا  20فروردین ماه سال  1399ﺧواهد ﺑود ( .منﻈور از مﻬلت ارﺳﺎل ،حداكثﺮ مﻬلﺘی اﺳت كه داوطلب میتواﻧد
مدارک ﺧود را تحوﯾﻞ اداره ﭘست منطقه ﺧود دهد).
 -2به مدارکی که ناقص و یا بعد از مهلت مقرر ارسال شده باشد ،به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-3زمﺎن و مکﺎن ﺑﺮﮔزاری مصﺎحبه در موﻗﻊ مقﺘضی از طﺮﯾق ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾنﺘﺮﻧﺘی داﻧﺸﮕﺎه ﺑه اطالع داوطلبﺎن ﺧواهد رﺳﯿد.
داوطلبﺎن ﺑﺎﯾسﺘی كلﯿه مدارک الزم را از طﺮﯾق ﭘست ﺳفﺎرشی ﺑه ﻧﺸﺎﻧی :تهران – بلوار دهکده المپیک – تقاطع بزرگراه شهید همت –
ساختمان دکتر عالء الدین بهشتی – طبقه سوم _ دفتر استعدادهای درخشان – کد پستی  ،1489684511ارﺳﺎل و رﺳﯿد ﭘسﺘی آن را
ﺟﻬت ﭘﯿﮕﯿﺮی هﺎی احﺘمﺎﻟی ﻧزد ﺧود ﻧﮕه دارﻧد .ضمنﺎً داﻧﺸﮕﺎه تحت هﯿچ شﺮاﯾطی ،مدارک داوطلبﺎن را ﺑه صورت دﺳﺘی تحوﯾﻞ ﻧﺨواهد ﮔﺮفت.
روی ﭘﺎكت حﺘمﺎ ﻗﯿد شود  :متقاضی پذیرش بدون آزمون (سهمیه استعداد درخشان) در دوره دکتری رشته  /گرایش .....................
در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ( 021 - 48392303گروه استعداد درخشان) تماس حاصل فرمایید.

ﻣعﺎوﻧت آﻣﻮزشﯽ داﻧﺸﮕﺎه
ﮔﺮوه اﺳﺘعﺪادهﺎي درخﺸﺎن

