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 ، و/55322 رهشما) "باالتر تحصیلي يها دوره به ورود ايبر علمي نبرگزيدگا به تتسهیال ئهارا يیننامهآ" سساا برعالمه طباطبايي  هنشگادا

      در،  33-32 تحصیلي لسا ايبر ،يطاشر جدوا نموختگاآنشدا نمیا از ه ،نشگادا يياجرا لعملراستود و عمتبو وزارت( 1331/33/35 رخمو

 حشر به ها يشاگر/شتهر تمشخصا و نطلباداو يطاشر د .پذير مي يكترد ينشجودا هاي مندرج در جدول ، بدون شركت در آزمون ، شته ر

 :باشد مي ذيل

 شرایط عمومی :  -الف

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

 . انيرا سالميا ريجمهو منظا و ساسيا نقانومتعهد به  -5

  از تحصیل به تشخیص مراجع ذيصالحنداشتن ممنوعیت  -3

 شرایط اختصاصی :  -ب

( جزء رتبه اول تا سوم دانشجويان  نامه با درجه عاليدفاع از پاياندانش آموختگاني كه به لحاظ میانگین كل دوره با احتساب نمره پايان نامه )  ▀

ي توانند تقاضاي خود براي ورود به دوره دكتري م زير ، در صورت دارا بودن يکي از شرايطهم رشته و هم ورودي خود باشند ، 

 بدون آزمون به دانشگاه ارائه نمايند : 

        بین المللي و يا  مقاله مستخرج از پايان نامه پذيرفته شده يا چاپ شده در مجالت علمي پژوهشي با نمايه معتبر ملي يا يكدارا بودن -1

 ارشد يدوره كارشناس (در انجام شده توسط دانشجو) طرح هاي پژوهشي 

دانشجويان نمونه كشوري در دوره كارشناسي ارشد داراي حداقل يك مقاله مستخرج از پايان نامه پذيرفته شده يا چاپ شده در مجالت –5

 ارشد ي(در دوره كارشناسانجام شده توسط دانشجوعلمي پژوهشي با نمايه معتبر ملي يا بین المللي و يا طرح هاي پژوهشي )

شهده  يها    نامهه  پذيرفتهه  رتبه اول المپیادهاي علمي دانشجويي يا آزمون سراسري كارشناسي ارشد داراي حداقل يك مقاله مستخرج  از  پايان-3

 ارشديدر دوره كارشناس (انجام شده توسط دانشجوشده در مجالت علمي پژوهشي با نمايه معتبر ملي يا بین المللي و يا طرح هاي پژوهشي ) چاپ

 مستخرج  از  پايان نامه پذيرفته شده  يا  چاپداراي حداقل يك مقاله ارشد رتبه اول در دو دوره كارشناسي و كارشناسي دانش آموخته  -2

 (در دوره كارشناسي ارشدانجام شده توسط دانشجودر مجالت علمي پژوهشي با نمايه معتبر ملي يا بین المللي و يا طرح هاي پژوهشي )شده 

ندگان نشان طالي كشوري المپیادهاي دانش آموزي داراي حداقل يك مقاله مستخرج از پايان نامه پذيرفته شده يا چاپ شده در مجالت دار -2

 علمي پژوهشي با نمايه معتبر ملي يا بین المللي و يا  طرح هاي پژوهشي  انجام شده توسط دانشجو 

لمي از قبیل خوارزمي ، جوان خورازمي ، رازي و فارابي در دوره كارشناسي ارشد با هرتبه هاي اول تا سوم نهايي جشنواره هاي معتبر ع -6

داراي حداقل يك مقاله مستخرج از پايان نامه پذيرفته شده يا چاپ شده در مجالت علمي پژوهشي با نمايه معتبر ملي يا  و %32مشاركت حداقل 

 ارشد يدر دوره كارشناس ( جوانجام شده توسط دانش) بین المللي و يا طرح هاي پژوهشي 
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 و ضوابط اساس بر هستند، تخصصي دكتراي تحصیلي دوره در تخبگان ملي بنیاد بورس دريافت مقررات مشمول كه آموختگاني دانش- ▀

 به برابر ضوابط دانشگاه ، قبولي صورت در تا شوند معرفي دانشگاه به نخبگان ملي بنیاد طريق از توانند مي وزارت مصوب معیارهاي

 .گیرند قرار مذكور بنیاد حمايت مورد و پذيرفته شده تعیین ظرفیت بر مازاد صورت

 : الزم مدارك-د

 فرم تکمیل شده تقاضا  بطور دقیق و خوانا 

 ملي كارت و شناسنامه تصوير نسخه يك 

 دو قطعه عکس كه مشخصات داوطلب در آن پشت نويسي شده باشد 

 ارشد كارشناسي دوره شده درگواهینامه و ريز نمرات تايید  تصوير 

 تصوير گواهینامه و ريزنمرات تايید شده در دوره كارشناسي 

 گواهي رتبه مکتسبه دانشجو در دوره كارشناسي ارشد و كارشناسي ) در صورت كسب رتبه در دوره كارشناسي ( ارائه 

  درصد از حد نصاب  يکي از آزمون هاي زبان معتبر ) در صورت دارا بودن (  23گواهي دال بر احراز حداقل 

 ارشد كارشناسي مقطع در كشوري نمونه دانشجويان براي فناوري و تحقیقات علوم، وزارت دانشجويي معاونت از نامه معرفي 

 ي ارشدمعرفي نامه از دبیرخانه المپیاد دانشجويي براي دانشجويان المپیادي در مقطع كارشناس 

  براي برگزيدگان جشنواره ها در مقطع كارشناسي ارشد %32معرفي نامه از دبیرخانه جشنواره هاي معتبر علمي با مشاركت حداقل 

 پذيرش يا چاپ فناوري و تحقیقات علوم، وزارت تايید مورد پژوهشي -علمي معتبر هاي درمجله كه متقاضي قاالتـم كامل تصوير 

 ) در صورت چاپ مقاله ، تصوير جلد مجله حتما ضمیمه  شود. ( .شده باشد

 .گواهي پذيرش چاپ مقاله  براي آن دسته از مقاالتي كه در زمان تقاضا به چاپ نرسیده باشند 

 وهشي بودن مجله اي كه مقاالت متقاضي در آن چاپ شده و يا خواهد شد . ژهگواهي رسمي و معتبر دال بر علمي پ 

 بنیاد ملي نخبگان براي آن دسته از دانشجوياني كه مشمول دريافت بورس آن بنیاد شده باشند . معرفي نامه از 

 به نام در آمدهاي متفرقه  .32955353حساب.  ارههشم به ريال 333/333/1/-مبلغ  به واريزي فیش كپي از  ويك اصل ارائه

 قابل پرداخت در كلیه شعب بانك تجارت  322دانشگاه عالمه طباطبايي نزد بانك تجارت شعبه شهید كالنتري كد 

 : نكات مهم -د

داوطلبان به صورت مي پذيرد لذا  www.atu.ac.irدانشگاه به نشاني  ن منحصرا از طريق پايگاه اينترنتيگونه اطالع رساني به دواطلباهر-1

بطور هاي مربوطه را از طريق سايت دانشگاه الزم ، اطالعیهونه نکته توصیه مي شود به منظور اطالع از زمان و مکان برگزاري مصاحبه و يا هر گ

 پیگیري نمايند .منظم 

در مورد دانش آموختگان دوره آموزش محور ، ارائه مقاله مستخرج از پايان نامه موضوعیت ندارد و به اين لحاظ ارائه دو مقاله علمي -5 

 پژوهشي مرتبط با رشته تحصیلي براي ورود به دوره دكتري الزامي است .

 شگاه محل تحصیل متقاضي باشد .همقاله مستحرج از پايان نامه بايد همراه يکي از اعضاي هیات علمي دان -3

         طرح ملي ، اثر بديع يا تالیف و طرح پژوهشي تقاضا محور بر اساس نیاز يك دستگاه با تايید معاونت پژوهشي و فناوري وزارت علوم  -2

 تواند جايگزين يك مقاله شود مي

 پذيرش بدون قید و شرط مقاله مي باشد .منظور از پذيرش مقاله ، -2
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و يا يکي از له بعد از استاد راهنما يا مشاور همقاله اي مورد پذيرش قرار خواهد گرفت كه در آن دانشجو نفر اول باشد و يا نام وي بالفاص -6

 اعضاي هیات علمي محل تحصیل ذكر شود در غیر اين صورت به آن امتیازي تعلق نخواهد گرفت .

كه مقاله خود را به چاپ رسانده  ل اول تحصیلي خود فرصت خواهد داشتط تا پايان نیمسادانشجو پس از كسب پذيرش در دوره دكتري فق -9

 و اصل آن را ارائه نمايد در غیر اين صورت قبولي وي لغو خواهد شد .

ي سال پس از فراغت از تحصیل مي توانند از تسهیالت پذيرش بدون آزمون براي ورود به دوره دكتر 3دانش آموختگان حداكثر تا -2

 رخوردار شوند .هب

دوره هاي مجازي و   دانش آموختگان دانشگاه هاي آزاد اسالمي ، پیام نور ،جامع علمي كاربردي و موسسات آموزش عالي غیر انتفاعي ،- -3

 نیمه حضوري  ، مجاز به ورود به دوره دكتري اين دانشگاه نمي باشند.

ب هاي درصد از حد نصا 23مدركي دال بر احراز حداقل ، متقاضي بايد در هنگام ارائه درخواست پذيرش در دوره دكتري بدون آزمون  -13

زمون ، نمره اخذ شده و سال اخذ امتحان بايد مشخص باشد ضمناٌ گواهي نام آ گواهي زباندر) :  را ارئه نمايدزير   يکي از آزمون هاي زبان

 و سال معتبر است (د زبان فقط تا

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

مدرک زبان یاد شده را تا در صورت کسب پذیرش ، تبصره مهم : در صورت عدم دارا بودن مدرک زبان به داوطلب  فرصت داده می شود 

 خواهد شد .  پذیرش وی لغود در غیر این صورت ارائه نمایحداکثر تا پایان نیمسال اول دوره دکتری ، 

  مجاز خواهد بود .دوره كارشناسي ارشد  شجو در همان رشته تحصیلي مرتبط باهادامه تحصیل دان -11

و يا باالتر باشد.  بديهي  19دانش آموختگان  بايد با درجه عالي از پايان نامه خود دفاع كرده باشند و حد نصاب معدل كل آنان   -15

در جه عالي پايان نامه نمره ضمناٌ )  مجاز به استفاده از اين امتیاز نخواهند بود . 19رتبه اول با میانگین زير است دانش آموختگان 

مي باشد ( 53-13  

 ز مهلت مقرر ارسال شده باشد ترتیببه هیچ عنوان مسترد نخواهد شد . به مداركي كه ناقص و يا پس ا و وجه دريافتي مدارك داوطلبان-13

 واهد شد .اثر داده نخ

 دانشگاه در رد يا قبول تقاضاي داوطلبان از اختیارات الزم برخوردار بوده و ملزم به تکمیل ظرفیت دوره دكتري خود نخواهد بود. – 12

 ست. طلب ذر زمان مصاحبه الزامي اواتهاي آموزشي ، پژوهشي و اجرايي دكلیه فعالی سوابق ارائه يك نسخه از پايان نامه و نیز نسخه اصل -12

 صورت خواهد گرفت.  و هیات مركزي گزينش دانشجوپس از تايید سازمان سنجش آموزش كشور پذيرش نهايي داوطلبان منحصراٌ  -16

 نهادهاي و ها سازمان ها، وزارتخانه در شاغل داوطلبان باشد، مي وقت تمام بصورت دكتري مقطع در تحصیل ادامه اينکه به توجه با  -19

 كسب نمايند تحصیل ادامه بر مبني را خود كار محل شرط و قید بدون و كتبي موافقت نام بتهث از قبل بايد دولتي

 متقاضیان اتباع خارجي مجاز به ا استفاده از اين سهمیه نمي باشند . -12

مي تواند بطور مضافا آنکه داوطلب نپذيرش داوطلب بطور همزمان از طريق دانشگاه و سازمان سنجش آموزش كشور مجاز نیست ، -13

 همزمان توسط چندين دانشگاه درخواست پذيرش نمايد .
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 جايگزيني پذيرش نخواهد شد .  در صورت انصراف فرد پذيرفته شده ،-53

 تغییر رشته و گرايش پس از قبولي و كسب پذيرش  به هیچ عنوان امکان پذير نخواهد بود . -51

مجاز به استفاده از اين سهیمه در دوره دكتري ، افرادي كه در دوره كارشناسي ارشد خود از سهمیه بدون آزمون استفاده كرده اند  – 55

 نخواهند بود .

 نحوه ثبت نام و ارسال مدارك :  -ه  

 خواهد بود. 1333ماه سال  ارديبهشت 12ت ارسال مدارك حداكثر تا همهل-1

 د رسید . هبه اطالع داوطلبان خوا دانشگاه از طريق پايگاه اينترنتي در موقع مقتضي رگزاري مصاحبهب و مکان  زمان -5

 

 

سازمان  –تقاطع بزرگراه شهيد همت  –ك بلوار دهكده المپي –تهران  داوطلبان بايستي كلیه مدارك الزم را از طريق پست سفارشي به نشاني : 

 ارسال نمايند .  ،  1964869811کد پستی  –دفتر استعداد هاي درخشان  _طبقه اول  –مرکزي دانشگاه 

 .....................متقاضی پذیرش بدون آزمون ) سهميه استعداد درخشان ( در رشته / گرایش روي پاكت حتما قید شود :  

 

 

 

 دفتر استعداد هاي درخشان                                                                                                                                  

 معاونت آموزشي دانشگاه                                                                                                                                  
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 دانشگاه عالمه طباطبایی جدول رشته هاي دوره دکتري مورد پذیرش

 
 رشته کارشناسی ارشد مورد  قبول عنوان رشته / گرایش  عنوان دانشكده مربوط

 

 اقتصاد و علوم رياضي و رايانه

  مالیه نفت و گازبازارها و -اقتصاد نفت و گاز

 علوم اقتصادي و كلیه گرايشهاي آن علوم اقتصادي

 توسعه اقتصادي –علوم اقتصادي 

 فلسفه و اقتصاد اسالمي

 

 

 

 

 

 

ادبیات فارسي و زبانهاي خارجي و الهیات و 

 معارف اسالمي

 آموزش زبان انگلیسي  آموزش زبان انگلیسي

 مترجمي زبان انگلیسي ترجمه

 زبان شناسي همگاني  شناسي همگانيزبان 

 آموزش زبان فارسي به غیر فارسي زبانان

 زبان و ادبیات فارسي زبان و ادبیات فارسي

 ادبیات تطبیقي-زبان و ادبیات فارسي 

 علوم قران و حديث علوم قران و حديث

 انقالب اسالمي-مدرسي معارف اسالمي

 ) فقط مرد (

 

 كلیه گرايشهاي آنالهیات و معارف اسالمي و 

 مباني نظري اسالم-مدرسي معارف اسالمي

 ) فقط مرد (

  فلسفه و كالم اسالمي

 فلسفه فلسفه و كلیه گرايشهاي آن

 فلسفه تطبیقي

 فلسفه هنر

 

 

 حقوق و علوم سیاسي

 حقوق تجارت -حقوق بین الملل عمومي حقوق بین الملل عمومي

 حقوق بشر-بین الملل

 حقوق جزا و جرم شناسي جزا و جرم شناسيحقوق 

حقوق -حقوق اقتصادي-حقوق خصوصي حقوق خصوصي

 حقوق تجارت بین الملل-مالیکت فکري

 مطالعات منطقه اي –روابط بین الملل  روابط بین الملل

  انديشه سیاسي –علوم سیاسي 

 جامعه شناسي سیاسي –علوم سیاسي  انديشه سیاسي در اسالم –علوم سیاسي 

 مسائل ايران-علوم سیاسي

مديريت -تربیت بدني و علوم ورزشي تربیت بدني و علوم ورزشي

 ورزشي

 تربیت بدني و علوم ورزشي 

 و كلیه گرايشهاي آن 
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 جدول رشته هاي دوره دکتري مورد پذیرش دانشگاه عالمه طباطبایی      

 
 رشته کارشناسی ارشد مورد  قبول عنوان رشته / گرایش  عنوان دانشكده مربوط

 

 

 

 

 

 روان شناسي و علوم تربیتي

 –برنامه ريزي آموزشي  –مديريت  آموزشي  مديريت آموزش عالي-آموزش عالي

 برنامه ريزي درسي 

 برنامه ريزي درسي برنامه ريزي درسي

موزش هاي آكلیه گرايشهاي علوم تربیتي /رشته  ژي آموزشيتکنولو

 علوم پايه

نرم افزار/علوم -آموزش كامپیوتر

 كامپیوتر)سیستمهاي نرم افزاري(

 علوم تربیتي و گرايشهاي آن روان شناسي تربیتي

 روان شناسي تربیتي

 روان شناسي بالیني –روان شناسي عمومي  روان شناسي عمومي

 كودكان استثناييروان شناسي و آموزش  روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي

 سنجش و اندازه گیري سنجش و اندازه گیري

 تاريخ فلسفه آموزش و پروش تعلیم و تربیت اسالمي-فلسفه تعلیم و تربیت

 مديريت  آموزشي مديريت  آموزشي

 مشاوره و كلیه گرايشهاي آن مشاوره

 

 

 

 

 

 

 

 

 مديريت و حسابداري

 مديريت مالي –حسابرسي  –حسابداري  حسابداري

 مديريت جهانگردي  مديريت گردشگري

 مديريت صنعتي و كلیه گرايشهاي آن تحقیق در عملیات –مديريت 

 تولید و عملیات – مديريت  مديريت تکنولوژي

 حسابرسي –حسابداري  –مديريت مالي  مديريت مالي

رفتار سازماني و مديريت -مديريت بازرگاني

 منابع انساني

 

 مديريت بازرگاني و كلیه گرايشهاي آن

 مديريت بازاريابي-مديريت بازرگاني

 سیاستگذاري بازرگاني–مديريت بازرگاني 

 مديريت صنعتي و كلیه گرايشهاي آن مديريت تکنولوژي

 مديريت تکنولوژي

 تصمیم گیري و –مديريت دولتي 

 خط مشي گذاري عمومي

 

 آنمديريت دولتي و كلیه گرايشهاي 

 مديريت منابع انساني–مديريت دولتي 

 -مهندسي كامپیوتر – مديريت فناوري اطالعات مديريت فناوري اطالعات

 مهندسي فناوري اطالعات
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 ) سهميه استعداد هاي درخشان ( 49-49فرم تقاضاي پذیرش در دوره دکتري بدون آزمون دانشگاه عالمه طباطبایی  براي سال تحصيلی 

 
 :  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 : 

 

 معدل كل كارشناسي :  تاريخ فارغ التحصيلي كارشناسي :

 رتبه كارشناسي : 

 دانشگاه محل تحصيل كارشناسي : 

 پژوهشی –مقاالت علمی 

 تاريخ چاپ تاريخ پذيرش نام مجله  نوع مقاله عنوان مقاله رديف
 

 

     

 

 

     

 

 

 

     

 

 

     

 معتبر  اینجانب در جدول زیر خالصه شده است:عناوین و مشخصات طرحهاي برگزیده، دستاوردهاي علمی و فناوري، نتایج مسابقات علمی،شرکت کنفرانسهاي 

/  عنوان طرح برگزيده/دستاورد علمي رديف به مكتسرتبه   يا كنفرانس نام مسابقه علمي   ويا مسابقه علمي زمان و محل برگزاري كنفرانس     

     

     

 و اجرایی داوطلب هشیپژو –سایر فعاليت هاي آموزشی 

فعاليتمكان  عنوان فعاليت رديف  توضيحات الزم تاريخ اتمام تاريخ شروع 

      

      

 

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

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

 نشاني دقيق محل سكونت :

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

 :تقاضا تاريخ                             :متقاضي ءمضاا                                                                          نشاني پست الكترونيكي :                  


