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ایران کنفرانس

دانشگاه علامه بدون آزمون دانشجوی دکتری میپذیرد  
  

دانشگاه علامه طباطبایی بر اساس «آیین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان  علمی برای ورود به دورههای تحصیلی بالاتر» از
میان دانش آموختگان واجد  شرایط، برای سال تحصیلی 93-94، بدون شرکت در آزمون، دانشجوی دکتری  میپذیرد.

  

به گزارش سرویس دانشگاهی ایسنا، دانش آموختگانی که به لحاظ میانگین  کل دوره با احتساب نمره پایان نامه (دفاع از
پایان نامه با درجه عالی) جزء  رتبه اول تا سوم دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند، در صورت دارا  بودن یکی

از شرایط زیر، میتوانند تقاضای خود برای ورود به دوره دکتری بدون  آزمون به دانشگاه ارائه نمایند:

  

1- دارا بودن یک مقاله مستخرج از پایان نامه پذیرفته شده یا چاپ شده در  مجلات علمی پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین
المللی و یا طرحهای پژوهشی  (انجام شده توسط دانشجو) در دوره کارشناسی ارشد

  

2- دانشجویان نمونه کشوری در دوره کارشناسی ارشد دارای حداقل یک مقاله  مستخرج از پایان نامه پذیرفته شده یا چاپ
شده در مجلات علمی پژوهشی با  نمایه معتبر ملی یا بین المللی و یا طرحهای پژوهشی (انجام شده توسط  دانشجو) در دوره

کارشناسی ارشد

  

3- رتبه اول المپیادهای علمی دانشجویی یا آزمون سراسری کارشناسی ارشد دارای  حداقل یک مقاله مستخرج از پایان
نامه پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات  علمی پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین المللی و یا طرحهای پژوهشی (انجام 

شده توسط دانشجو) در دوره کارشناسی ارشد

  

4-دانش آموخته رتبه اول در دو دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد دارای حداقل  یک مقاله مستخرج از پایان نامه
پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی  پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین المللی و یا طرحهای پژوهشی (انجام شده 

توسط دانشجو) در دوره کارشناسی ارشد

  

5- دارندگان نشان طلای کشوری المپیادهای دانش آموزی دارای حداقل یک مقاله  مستخرج از پایان نامه پذیرفته شده یا
چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی با مایه  معتبر ملی یا بین المللی و یا طرحهای پژوهشی انجام شده توسط دانشجو
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6- رتبههای اول تا سوم نهایی جشنوارههای معتبر علمی از قبیل خوارزمی،  جوان خوارزمی، رازی و فارابی در دوره
کارشناسی ارشد با مشارکت حداقل 35  درصد و دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان نامه پذیرفته شده یا چاپ شده 

در مجلات علمی پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین المللی و یا طرحهای  پژوهشی (انجام شده توسط دانشجو) در دوره
کارشناسی ارشد

  

دانش آموختگانی که مشمول مقررات دریافت بورس بنیاد ملی نخبگان در دوره  تحصیلی دکترای تخصصی هستند، بر
اساس ضوابط و معیارهای مصوب وزارت میتوانند  از طریق بنیاد ملی نخبگان به دانشگاه معرفی شوند تا در صورت قبولی

برابر  ضوابط دانشگاه، به صورت مازاد بر ظرفیت تعیین شده پذیرفته و مورد حمایت  بنیاد مذکور قرار گیرند.

  

  

مدارک لازم علاوه بر فرم تکمیل شده تقاضا ، تصویر شناسنامه و کارت ملی و دو قطعه عکس عبارت است از:

  

تصویر گواهینامه و ریز نمرات تایید شده در دوره کارشناسی ارشد

  

تصویر گواهینامه و ریز نمرات تایید شده در دوره کارشناسی

  

ارائه گواهی رتبه مکتسبه دانشجو در دوره کارشناسی ارشد و کارشناسی (در صورت کسب رتبه در دوره کارشناسی)

  

گواهی دال بر احراز حداقل 50 درصد از حد نصاب یکی از آزمونهای زبان معتبر (در صورت دارا بودن)

  

معرفی نامه از معاونت دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای دانشجویان نمونه کشوری در مقطع کارشناسی
ارشد

  

معرفی نامه از دبیرخانه المپیاد دانشجویی برای دانشجویان المپیادی در مقطع کارشناسی ارشد
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معرفی نامه از دبیرخانه جشنوارههای معتبر علمی با مشارکت حداقل 35 درصد برای برگزیدگان جشنوارهها در مقطع
کارشناسی ارشد

  

تصویر کامل مقالات متقاضی که در مجلههای معتبر علمی – پژوهشی مورد تایید  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری چاپ یا
پذیرش شده باشد. (در صورت چاپ مقاله،  تصویر جلد مجله حتما ضمیمه شود.)

  

گواهی پذیرش چاپ مقاله برای آن دسته از مقالاتی که در زمان تقاضا به چاپ نرسیده باشند.

  

گواهی رسمی و معتبر دال بر علمی پژوهشی بودن مجلهای که مقالات متقاضی در آن چاپ شده و یا خواهد شد.

  

معرفی نامه از بنیاد ملی نخبگان برای آن دسته از دانشجویانی که مشمول دریافت بوس آن بنیاد شده باشند.

  

مهلت ارسال مدارک حداکثر تا 15 اردیبهشت ماه سال 1393 خواهد بود و زمان و  مکان برگزاری مصاحبه در موقع
مقتضی از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه به  اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

  

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به پایگاه اینترنتی دانشگاه علامه به نشانی ir.ac.atu.www مراجعه کنند.
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