اطلاعیه دانشگاه علامه طباطبائی در خصوص ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز دکتری
سال ( 9316مرحله تکمیل ظرفیت)

دورهپردیس خودگردان
مقدمه
دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان بزرگترین دانشگاه علوم انسانی در راستای ارتقای کیفیت آموزشی و به منظور سنجش علمی و
بررسی سوابق علمی ،آموزشی و پژوهشی و ایجاد شرایط مناسب و یکسان ،از بین متقاضیان چند برابر ظرفیت در آزمون برگزار شده
توسط سازمان سنجش آموزش کشور با بررسی سوابق علمی ومصاحبه دانشجوی دکتری می پذیرد .لذا ،شرایط و ضوابط ثبت نام و
شرکت داوطلبان در ارزیابی تخصصی به شرح ذیل اعلام می گردد.

شرایط عمومی
 احراز تمامی شرایط اعلامی در دفترچه شماره ( )1و ( )2آزمون نیمه متمرکز دکتری سال  1316سازمان سنجش آموزش کشورتذکر مهم :داوطلبانی می توانند در این مرحله ثبت نام نمایند که حد نصاب تعیین شده دانشگاه را کسب نموده واز طرف سازمان
سنجش آموزش کشور به دانشگاه معرفی شوند.
داوطللبان میتوانند براساس کد رشتههایی که از طرف سازمان سنجش آموزش کشور به دانشگاه معرفی شدهاند از تاریخ (16/8/22لغایت )16/8/21با مراجعه به سایت دانشگاه به نشانی ( )azmoon.atu.ac.irنسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

شرایط اختصاصی
 داوطلبان پس از پذیرش نهایی و قبولی در دوره دکتری دانشگاه علامه طباطبائی ،ملزم به ارائه مدرک زبان معتبر با حدنصاب نمره %02برای رشته های آموزش زبان انگلیسی ،ترجمه و زبان شناسی و  %02برای سایر رشته ها از  MCHEیا معادل آن در سایر
آزمون های معتبر زیر و یا کسب حدنصاب لازم در آزمون زبان عمومی برگزار شده توسط دانشگاه علامه طباطبائی تا قبل از ارزیابی
جامع دوره دکتری هستند.
MSRT (MCHE) – IELTS – TOEFL (PBT) - TOEFL (IBT) - TOEFL (CBT) - TOLIMO

نحوه پذیرش دوره پردیس خودگردان
پذیرش بر اساس معرفی چند برابر ظرفیت از طرف سازمان سنجش آموزش کشور و با بررسی سوابق علمی و مصاحبه
است که مطابق جدول زمانبندی برگزار میگردد.

امتیاز بررسی سوابق علمی ومصاحبه  02است که  22امتیاز مربوط به آموزشی وپژوهشی و  32امتیاز به مصاحبه اختصاص داده شدهاست.

بررسی سوابق علمی ومصاحبه
زمان ثبت نام
 داوطلبان لازم است برای ثبت نام از تاریخ 16/8/02لغایت  16/8/09با مراجعه به سایت دانشگاه به نشانی( )azmoon.atu.ac.irاقدام نمایند.
 زمان بررسی سوابق علمی و برگزاری مصاحبه ،مطابق جدول زمانبندی اعلام شده است.تذکر مهم  :عدم حضور داوطلب در روز تعیین شده به منزله انصراف است ودر هیچ زمان دیگری مصاحبه برگزار نخواهد شد.
لازم به یادآوری است جدول زمان بندی مصاحبه مطابق دستورالعمل سازمان سنجش آموزش کشور تنظیم شده واز داوطلبان خارج
از برنامه زمانی اعلام شده مصاحبه به عمل نخواهد آمد.

هزینه ثبت نام
 پرداخت مبلغ  1/222/222ریال (یک میلیون ریال) بابت هزینه ثبت نام برای هر رشته که به شرح ذیل قابل پرداخت است.توجه :با توجه به این که برای هر رشته گرایش ،مصاحبه جداگانه برگزار خواهد شد لذا ،ضروری است برای هر رشته گرایش
مبلغ  1/222/222ریال وبرای گرایشهای بعدی همان رشته ،هر گرایش مبلغ  022/222ریال واریز نمایند.
مبالغ فوق از طریق کارت بانکهای عضو شبکه شتاب ،به صورت onlineپرداخت میشود ،لذا در دسترس بودن کارت بانکهایعضو شبکه شتاب در زمان ثبت نام الزامی است .کاربر برای پرداخت  onlineباید از موارد زیر در مورد کارت بانکی مورد استفاده،
مطلع باشد:
الف -شماره کارت ()PAN
ب -کلمه عبور ()PIN
ج -تاریخ انقضای کارت ()Expire Date
د -کد CVV 2

مدارک مورد نیاز
داوطلبان لازم است مدارک را به ترتیبی که در ذیل نوشته شده در روز مصاحبه ارایه نمایند:
 -1فرم تکمیل شده مشخصات فردی ،سوابق آموزشی و پژوهشی (فرم شماره )1به همراه اصل مدارک درخواستی
-2یک قطعه عکس  3×4پشت نویسی شده
-3اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی
 -4اصل و تصویر مدارک کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد به همراه ریز نمرات به ترتیب مقطع تحصیلی
تبصره :برای دانشجویان سال آخر دورهکارشناسی ارشد ،گواهی تأیید شده دانشگاه محل تحصیل مبنی بر فارغ
التحصیل شدن تا تاریخ  16/6/31با ذکر معدل به همراه ریز نمرات

 -0آن دسته از پذیرفته شدگان که با استفاده از سهمیه مربیان در چند برابر ظرفیت قرار گرفتهاند در صورتی میتوانند در مصاحبه
شرکت نمایند که کلیه شرایط و ضوابط آیین نامه ادامه تحصیل مربیان ( ابلاغی از طرف وزارت علوم ،تحقیقات فناوری) را دارا بوده
و ملزم به ارائه اصل گواهی مبنی بر عضو هیأت علمی رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی دانشگاههای تابعه وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری با تأیید بالاترین مقام مسئول میباشند.

 -6پذیرفته شدگان مرد باید از لحاظ خدمت وظیفه عمومی با توجه به بند «مقررات وظیفه عمومی» مندرج در دفترچه
راهنمای شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال  1316یکی از شرایط را دارا باشند.
توجه :علاوه بر مدارک بالا ،همراه داشتن مدارک ذکر شده در فرم شماره ( 9فرم مشخصات فردی ،سوابق
آموزشی وپژوهشی) الزامی است .ضمناً در صورتی که مقالات دارای نمایه معتبر (همانند  ISIو  SCOPUSو).....
باشد ،حتماً در روز مصاحبه ارائه گردد و در صورت عدم ارائه ،امتیاز تعلق نخواهد گرفت.

محل برگزاری
دانشکده های تابعه دانشگاه علامه طباطبائی مطابق جدول زمان بندی اعلام شده است
توجه :مصاحبه از ساعت  8/32آغاز خواهد شد لذا حضور داوطلب یکساعت قبل از شروع مصاحبه الزامی است.
تذکر مهم .1 :داوطلبان میبایست در تاریخ  16/8/22نسبت به اخذ کارت ورود به جلسه با مراجعه به سایت دانشگاه به نشانی
 azmoon.atu.ac.irاقدام نمایند.
 داشتن کارت ورود به جلسه به همراه اصل شناسنامه عکسدار و یا کارت ملی برای شرکت در جلسه مصاحبهالزامی است.
 تعهد کتبی مبنی بر تکمیل فرم گزینش صلاحیت عمومی در وبگاه سازمان سنجش آموزش کشور و ارائه تصویر آن برای درج درپرونده تحصیلی

 در صورت لزوم ،داوطلبان میتوانند جهت پاسخگویی به سؤالات ،در ساعات اداری با
شماره تلفن  209-38310388تماس حاصل نمایند.

فرم شماره 9
دانشگاه علامه طباطبایی
فرم مشخصات فردی ،سوابق آموزشی و پژوهشی داوطلبان مرحله دوم آزمون دکتری
سال تحصیلی 9316-19

الف) مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی:

وضعیت نظام وظیفه:

سال تولد:

وضعیت تأهل:

تلفن تماس:

وضعیت اشتغال:

آدرس:

آدرس الکترونیکی:

توجه :کلیه موارد ذکر شددده در بندهای «ب» و «ج» مندرج در این پرسددشددنامه صددرفار با ارائه تصددویر مدرک معتبر قابل ارزیابی می باشددد.
بدیهی است داوطلب باید درصورت ضرورت بتواند اصل مدرک را نیز ارائه نماید.

ب) سوابق آموزشی
مقطع

رشته-

تحصیلی

گرایش

نام دانشگاه

معدل کل

نمره پایان

سال شروع

سال خاتمه

نامه

کارشناسی
کارشناسی ارشد
-

برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی :

ردیف

-

رتبه

نام مسابقه /المپیاد /جشنواره

سال برگزیده شدن

مدرک زبان معتبر
نام آزمون

نمره اخذ شده

سال امتحان

توضیحات

توصیهنامه از دو نفر از اساتید دوره کارشناسیارشد ( حتماً از فرم توصیه نامه دانشگاه استفادهشود)

ج) سوابق پژوهشی
 -9مقالات چاپ شده در مجلات علمی معتبر داخلی و خارجی و یا کنفرانسها و سمینارها و همایشهای داخلی و خارجی:
عنوان مقاله

عنوان مجله

نام نویسندگان (نویسنده

سال انتشار

مسئول مقاله را با علامت *

نمایه

مشخص فرمایید)

چاپ شده
عناوین مقالات
علمی پژوهشی
(داخلی ،خارجی)

پذیرفته
شده
چاپ شده

عناوین مقالات
علمی ترویجی
پذیرفته
شده
چاپ شده
عناوین مقالات ارائه
شده در کنفرانسهای
(داخلی ،خارجی)

پذیرفته
شده

 -0اختراع ثبت شده مورد تأیید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران یا طرح پژوهشی:
ردیف

نام اختراع /طرح پژوهشی

محل ثبت اختراع/

تاریخ ثبت /تاریخ اجرا

محل اجرای طرح
پژوهشی

 -3جشنواره های علمی معتبر:
ردیف

 -3کتب (ترجمه یا تألیف)

عنوان جشنواره

نهاد برگزارکننده

تاریخ برگزاری

عنوان کتاب

سال انتشار تعداد

نام نویسندگان به ترتیب

صفحات

ذکرشده روی جلد

تألیف
کتب

ترجمه

 -5امتیاز پایان نامه:
-9-5

پایان نامه دوره کارشناسی
امتیاز

عنوان پروژه یا
نام استاد راهنما
پایان نامه

-0-5

نمره
قابل قبول

خوب

بسیار خوب

عالی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد
امتیاز

عنوان پروژه یا
نام استاد راهنما
پایان نامه

نمره
قابل قبول

خوب

بسیار خوب

عالی

-6طرحنامههای پزوهشی:

عنوان طرح پژوهشی منتخب داوطلب برای پژوهش در دوره دکتری حداقل  9و حداکثر  3موضوع (حتما ً از فرم
طرحنامه دانشگاه استفاده شود)

لطفاٌ به سؤالات ذیل بطور مختصر و روشن پاسخ دهید:
-1

نام نرم افزارهای کامپیوتری (مانند MAT LAB , Auto cad :و  )...که به آن تسلط دارید را ذکر نمایید.

-2

هزینه زندگی شما در دوره تحصیل چگونه تأمین خواهد شد؟

-3

آیا بورس تحصیلی دریافت کرده اید؟ از نظر سازمان مربوطه ضوابط کار در طی تحصیل شما چگونه است؟

-4

درصورت نیاز ،میزان همکاری شما در دانشکده در زمینه هایی مانند حل تمرین دروس ،تهیه دستورکار آزمایشگاه های آموزشی ،همکاری اجرایی در آزمایشگاه های
آموزشی یا پژوهشی و  ...به چه میزان می تواند باشد؟

-0

چه ویژگی هایی (علمی/عمومی /اخلاقی) در خود می بینید که در این پرسشنامه سؤال نشده است و فکر می کنید می تواند در انتخاب شما مؤثر باشد؟

-6

حداقل سه مورد از موضوعات تخصصی مورد علاقه خود را برای ادامه تحصیل در مقطع دکترا را به ترتیب اولویت بنویسید :سعی شود موضوع بسیار تخصصی باشد.

ردیف

استاد

موضوع تخصصی

9
0
3
3

-9با چاپ چند مقاله در طول دوره دکتری کار خود را مطلوب ارزیابی می کنید؟
مقاله کنفرانس بین المللی 

مقاله نمایهشده  ISIیا علمی پژوهشی 

*پذیرش دانشجویان دکتری به صورت تمام وقت امکان پذیر خواهدبود و تعهد حضور تمام وقت الزامی است.

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضا :

لطفاٌ رزومه و شرح مختصری از فعالیت های فرهنگی /آموزشی ،پژوهشی و  ...خود را بنویسید.

