
 

 

 1395اطالعیه دانشگاه عالمه طباطبایی در خصوص مرحله ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز دکتری سال َ

 پردیسدوره   
 

 مقدمه

منظور سنجش علمی و بررسی سوابق علمی، و به یکیفیت آموزش ارتقای عنوان بزرگترین دانشگاه علوم انسانی در راستایدانشگاه عالمه طباطبایی به 

دانشجوی دکتری می پذیرد.  بررسی سوابق علمی ومصاحبهمرحله  یکآموزشی و پژوهشی و ایجاد شرایط مناسب و یکسان، به صورت نیمه متمرکز و طی 

 :نام و شرکت داوطلبان در آزمون مذکور به شرح ذیل اعالم می گردد شرایط و ضوابط ثبت ،لذا

 شرایط عمومی

 سازمان سنجش آموزش کشور 1395( آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 2( و )1احراز تمامی شرایط اعالمی در دفترچه شماره ) -

 ( در هر کد رشته محل9/2/95)به دانشگاه از سوی سازمان سنجش آموزش کشور براساس دومین کارنامۀ آزمون نیمه متمرکز دکتری  معرفی داوطلب -

 اختصاصیشرایط 

یا  MCHEاز  %50داوطلبان پس از پذیرش نهایی و قبولی در دوره دکتری دانشگاه عالمه طباطبایی، ملزم به ارائه مدرک زبان معتبر با حدنصاب نمره  -

ایی تا قبل از ارزیابی جامع های معتبر زیر و یا کسب حدنصاب الزم در آزمون زبان عمومی برگزار شده توسط دانشگاه عالمه طباطبمعادل آن در سایر آزمون

 دوره دکتری هستند.

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

 دوره پردیس نحوه پذیرش

و  2/4/95، 1/4/95در روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه مورخ  که مصاحبه استبر اساس بررسی سوابق علمی وپذیرش صرفاً 

 گردد. ( برگزار می2مطابق جدول شماره ) 3/4/95

 نمره به مصاحبه اختصاص داده شده است. 30نمره مربوط به امتیاز پژوهشی و  40نمره مربوط به امتیاز آموزشی،  30است که  100امتیاز مصاحبه 

تأثیری در جمع نمره آزمون شفاهی نداشته و پذیرش نهایی صرفاً از ( GREم شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور )نمرۀ سنجش علمی اعال -

 امتیازکسب شده بر اساس بررسی سوابق علمی ومصاحبه دانشگاه خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 



 بررسی سوابق علمی ومصاحبه

 ثبت نام زمان 

 اقدام نمایند. (www. atu ac.ir)با مراجعه به سایت دانشگاه به نشانی 20/3/95لغایت  16/3/95تاریخ داوطلبان الزم است برای ثبت نام از  -

مطابق  3/4/95، 2/4/95،  1/4/95برگزاری مصاحبه، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه مورخ  زمان بررسی سوابق علمی و -

 خواهد بود. 2جدول شماره 

 

 هزینه ثبت نام    

 که به شرح ذیل قابل پرداخت است. هر رشتهبرای  ثبت نامبابت هزینه )یک میلیون ریال(  ریال  000/000/1مبلغ  پرداخت -

واریز گردد )نیازی به  مجزا، مبلغ هر کد رشته برایبا توجه به این که برای هر رشته، مصاحبه جداگانه برگزار خواهد شد. لذا، ضروری است  توجه:

 باشد(های مختلف یک رشته نمیبرای گرایش واریز مبلغ مجزا

های عضو شبکه شتاب در شود، لذا در دسترس بودن کارت بانکپرداخت می onlineمبالغ فوق از طریق کارت بانکهای عضو شبکه شتاب، به صورت

 استفاده، مطلع باشد:باید از موارد زیر در مورد کارت بانکی مورد  onlineزمان ثبت نام الزامی است. کاربر برای پرداخت 

 (PANشماره کارت ) -الف

 (PINکلمه عبور ) -ب

 (Expire Dateتاریخ انقضای کارت ) -ج

 CVV 2کد  -د

 برای شرکت در آزمون شفاهی )مصاحبه( مدارک مورد نیاز

 .اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی1

×.یک قطعه عکس  2  پشت نویسی شده 3 4

 همراه ریز نمراتکارشناسی و کارشناسی ارشد به  -. اصل و تصویر مدارک کاردانی3

کارشناسی ارشد، گواهی تأیید شده دانشگاه محل تحصیل مبنی بر فارغ التحصیل شدن تا تاریخ تبصره: برای دانشجویان سال آخر دوره

 ریز نمرات همراهبا ذکر معدل به  31/6/95

 ( به همراه اصل مدارک درخواستی1فردی، سوابق آموزشی و پژوهشی )فرم شماره. فرم تکمیل شده مشخصات 4

توانند در مصاحبه شرکت نمایند که کلیه اند در صورتی می. آن دسته از پذیرفته شدگان که با استفاده از سهمیه مربیان در چند برابر ظرفیت قرار گرفته5

بالغی از طرف وزارت علوم، تحقیقات فناوری( را دارا بوده و ملزم به ارائه اصل گواهی مبنی بر عضو شرایط و ضوابط آیین نامه ادامه تحصیل مربیان ) ا

 باشند.های تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تأیید باالترین مقام مسئول میهیأت علمی رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی دانشگاه

مندرج در دفترچه راهنمای شرکت در « مقررات وظیفه عمومی»به بند  فه عمومی با توجه. پذیرفته شدگان مرد باید از لحاظ خدمت وظی6

 یکی از شرایط را دارا باشند. 1395آزمون ورودی دوره دکتری )نیمه متمرکز( سال 



ی( )فرم مشخصات فردی، سوابق آموزشی وپژوهش 1در فرم شماره همراه داشتن مدارک ذکر شده عالوه بر مدارک باال، توجه: 

و.....( باشد، حتماً در روز مصاحبه ارائه گردد و  SCOPUSو  ISIالزامی است. ضمناً در صورتی که مقاالت دارای نمایه معتبر )همانند 

 در صورت عدم ارائه، امتیاز تعلق نخواهد گرفت.

 

 محل برگزاری

 نبش کوچه هفت پیکر -خیابان نظامی گنجوی -خیابان توانیر -ولیعصرپردیس خودگردان تحصیالت تکمیلی دانشگاه عالمه طباطبایی به نشانی: خیابان 

نسبت به اخذ کارت ورود به جلسه با مراجعه به سایت دانشگاه                     30/3/95لغایت  29/3/95یخ بایست از تار. داوطلبان می1 تذکر مهم:

www. atu. ac.ir  .اقدام نمایند 

 دار و یا کارت ملی برای شرکت در جلسه مصاحبه الزامی است.به همراه اصل شناسنامه عکسداشتن کارت ورود به جلسه  -

 شدگانارزیابی تخصصی را با موفقیت به اتمام برسانند و در ردیف پذیرفته در مرحله بررسی سوابق علمی ومصاحبه ی کلیه داوطلبانی که تذکر مهم:

حیت عمومی دانشگاه قرار گیرند، توجه داشته باشند که پذیرش آنها بصورت مشروط و با اخذ تعهدات ذیل است و پذیرش نهایی و قطعی منوط به تأیید صال

 آنها از سوی دبیرخانه گزینش دانشجو و سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود.

 ر وبگاه سازمان سنجش آموزش کشور و ارائه تصویر آن برای درج در پرونده تحصیلیتعهد کتبی مبنی بر تکمیل فرم گزینش صالحیت عمومی د -

 تعهد مبنی بر عدم ثبت نام در سایر مؤسسات پذیرنده دانشجوی دکتری -

 

 

 

 های در ساعات اداری با شماره تلفنجهت پاسخگویی به سؤاالت، توانند در صورت لزوم، داوطلبان می 

 تماس حاصل نمایند. 021-48392273و  48392488-021

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مصاحبهبررسی سوابق علمی وبرنامه زمان بندی 

 بررسی سوابق علمی ومصاحبه های مراجعه حائزین شرایط های مورد پذیرش دانشگاه عالمه طباطبایی و تاریخرشته (:2جدول شماره )

 دوره پردیس خودگردان

 1/4/95سه شنبه  روزمصاحبه های رشته

 )پردیس خودگردان( رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی -مدیریت بازرگانی -

 )پردیس خودگردان( گیری و خط مشی گذاریتصمیم -مدیریت دولتی -

 )پردیس خودگردان( المللی نفت و گازمدیریت قرار دادهای بین -

 ن()پردیس خودگردا تحقیق در عملیات -مدیریت صنعتی -

 )پردیس خودگردان( الملل عمومیحقوق بین -

 )پردیس خودگردان( آموزش زبان انگلیسی -

 )پردیس خودگردان( زبان و ادبیات عرب -

 )پردیس خودگردان( علوم ارتباطات -

 )پردیس خودگردان( برنامه ریزی درسی -

 )پردیس خودگردان( فلسفه هنر -

 )پردیس خودگردان( حسابداری -

 )پردیس خودگردان( فناوری اطالعات )مدیریت خدمات و توسعه فناوری(مدیریت  -

 )پردیس خودگردان( مدیریت تطبیقی و توسعه -مدیریت دولتی  -

 

 2/4/95 چهار شنبه مصاحبه روزهای رشته

 )پردیس خودگردان( مدیریت راهبردی در سازمانها و رویدادهای ورزشی -مدیریت ورزشی -

 )پردیس خودگردان( گذاری بازرگانیمدیریت سیاست -مدیریت بازرگانی -

 )پردیس خودگردان( بازارها و مالیه نفت و گاز -اقتصاد نفت و گاز -

 )پردیس خودگردان( مدیریت تولید و عملیات -مدیریت صنعتی -

 )پردیس خودگردان( رفتار سازمانی -مدیریت دولتی -

 )پردیس خودگردان( مسائل ایران -علوم سیاسی -

 )پردیس خودگردان( حقوق جزا و جرم شناسی -

 )پردیس خودگردان( زبان و ادبیات فارسی -

 )پردیس خودگردان( تکنولوژی آموزشی -

 )پردیس خودگردان( فلسفه تطبیقی -

 )پردیس خودگردان( ترجمه -

 )پردیس خودگردان( فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی -

 گردان()پردیس خود های سیاسیاندیشه -علوم سیاسی -

 )پردیس خودگردان( مدیریت آموزشی -

 

 3/4/95پنج شنبه  مصاحبه روزهای رشته

 )پردیس خودگردان( مدیریت تحقیق و توسعه -مدیریت تکنولوژی-

 )پردیس خودگردان( مدیریت منابع انسانی -مدیریت دولتی -

 )پردیس خودگردان( جامعه شناسی سیاسی -علوم سیاسی -

 )پردیس خودگردان( مدیریت آموزش عالی -آموزش عالی -

 )پردیس خودگردان( مدیریت بازاریابی -مدیریت بازرگانی -

 )پردیس خودگردان( مالی -مدیریت صنعتی -

 

 )پردیس خودگردان( حقوق خصوصی -

 )پردیس خودگردان( زبان شناسی  -

 )پردیس خودگردان( گردشگری -

 )پردیس خودگردان( علوم اقتصادی -

 )پردیس خودگردان( المللبینروابط  -

 )پردیس خودگردان( حقوق عمومی -

 مشاوره )پردیس خودگردان( -

صبح در محل پردیس خودگردان تحصیالت تکمیلی دانشگاه عالمه  30/8توجه: جلسه بررسی سوابق علمی ومصاحبه رأس ساعت 

 گردد.نبش کوچه هفت پیکر برگزار می -گنجویخیابان نظامی  -خیابان توانیر -طباطبایی به نشانی: خیابان ولیعصر

 حضور داوطلب یک ساعت قبل از شروع مصاحبه الزامی است. -

 



 1فرم شماره 

 دانشگاه عالمه طباطبایی

 فرم مشخصات فردی، سوابق آموزشی و پژوهشی داوطلبان مرحله دوم آزمون دکتری تخصصی 

 1395-96سال تحصیلی 

 الف( مشخصات فردی

 وضعیت نظام وظیفه: خانوادگی:نام و نام 

 وضعیت تأهل: سال تولد:

 وضعیت اشتغال: تلفن تماس:

 آدرس الکترونیکی: آدرس:

مندرج در این پرسشنامه صرفًا باا ارائاه تصاویر مادرک معتبار قابال ارزیاابی مای باشاد. بادیهی اسات داوطلاب بایاد              « ج»و « ب»کلیه موارد ذکر شده در بندهای توجه: 

 ضرورت بتواند اصل مدرک را نیز ارائه نماید.درصورت 

 ب( سوابق آموزشی

 سال خاتمه سال شروع نمره پایان نامه معدل کل نام دانشگاه گرایش -رشته مقطع تحصیلی

       کارشناسی

       کارشناسی ارشد

 :برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی  -

 برگزیده شدن سال رتبه نام مسابقه/ المپیاد/ جشنواره ردیف

    

    

    

    

    

 مدرک زبان معتبر -

 توضیحات سال امتحان نمره اخذ شده نام آزمون

    

-  

 ارشد نامه از دو نفر از اساتید دوره کارشناسیتوصیه -

  



 سوابق پژوهشی ج(

 همایشهای داخلی و خارجی:مقاالت چاپ شده در مجالت علمی معتبر داخلی و خارجی و یا کنفرانسها و سمینارها و  -1

 

عنوان مجله  عنوان مقاله  

 سال انتشار

)نویسنده مسئول نام نویسندگان 

 مقاله را با عالمت * مشخص فرمایید(

 نمایه

 

عناوین مقاالت علمی 

پژوهشی )داخلی، 

 خارجی(

 

     چاپ شده 

    

     پذیرفته شده

    

  

عناوین مقاالت علمی 

 ترویجی

 

     چاپ شده 

    
     پذیرفته شده

    
 

عناوین مقاالت ارائه 

شده در کنفرانسهای 

 )داخلی، خارجی(

 

     چاپ شده 

    
     پذیرفته شده

    

 

 اختراع ثبت شده مورد تأیید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران یا طرح پژوهشی: -2

محل ثبت اختراع/ محل  نام اختراع/ طرح پژوهشی ردیف

 اجرای طرح پژوهشی

 تاریخ ثبت/ تاریخ اجرا

    
    
    

 

 جشنواره های علمی معتبر: -3

 تاریخ برگزاری نهاد برگزارکننده  عنوان جشنواره  ردیف

    
    
    
    
    
    

 کتب )ترجمه یا تألیف( -4

سال انتشار تعداد  عنوان کتاب 

 صفحات

نویسندگان به ترتیب ذکرشده نام 

 روی جلد

    تألیف 



 

 کتب

 

 

 

 

 

    

   

 ترجمه

 

 

   

   

   

 امتیاز پایان نامه: -5

 پایان نامه دوره کارشناسی -5-1

 عنوان پروژه یا 

 پایان نامه
 نام استاد راهنما

 امتیاز
 نمره

 عالی بسیار خوب خوب قابل قبول

 

 

 

 

      

 دوره کارشناسی ارشدپایان نامه  -5-2

 عنوان پروژه یا 

 پایان نامه
 نام استاد راهنما

 امتیاز
 نمره

 عالی بسیار خوب خوب قابل قبول

 

 

 

 

      

 لطفاٌ به سؤاالت ذیل بطور مختصر و روشن پاسخ دهید:

 و ...( که به آن تسلط دارید را ذکر نمایید.  MAT LAB , Auto cadنام نرم افزارهای کامپیوتری )مانند:  -1

 

 هزینه زندگی شما در دوره تحصیل چگونه تأمین خواهد شد؟ -2

 



 آیا بورس تحصیلی دریافت کرده اید؟ از نظر سازمان مربوطه ضوابط کار در طی تحصیل شما چگونه است؟ -3

 

ین دروس، تهیه دستورکار آزمایشگاه های آموزشی، همکاری درصورت نیاز، میزان همکاری شما در دانشکده در زمینه هایی مانند حل تمر -4

 اجرایی در آزمایشگاه های آموزشی یا پژوهشی و ... به چه میزان می تواند باشد؟

 

 

 

چه ویژگی هایی )علمی/عمومی/ اخالقی( در خود می بینید که در این پرسشنامه سؤال نشده است و فکر می کنید می تواند در انتخاب شما  -5

 اشد؟مؤثر ب

 

حداقل سه مورد از موضوعات تخصصی مورد عالقه خود را برای ادامه تحصیل در مقطع دکترا را به ترتیب اولویت بنویسید: سعی شود  -6

 موضوع بسیار تخصصی باشد.

 استاد موضوع تخصصی ردیف

1   

2   

3   

4   

 

 کنید؟ با چاپ چند مقاله در طول دوره دکتری کار خود را مطلوب ارزیابی می-7

         یا علمی پژوهشی   ISIشده  مقاله نمایه       مقاله کنفرانس بین المللی  

 *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.

    

 




