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"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

ناسیدرخشان در دوره تحصیلی کارش پذیرش بدون آزمون استعدادهای» براساس آیین نامه عالمه طباطبائیانشگاه د

، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری( 17/10/1401مورخ  307862/2ابالغیه شماره  و  30/07/1401مورخ  78مصوبه شماره  ) «ارشد

-1402 برای نیمسال اول سال تحصیلی زیرهای روزانه و شبانه( با شرایط  ان علمی دوره کارشناسی پیوسته )دورهدگبرگزی میاناز 

 .پذیردمیدانشجو  ،پیوست جدول رشته های مندرج در در ارشددر دوره روزانه کارشناسی  1403

 شرایط متقاضیان –الف 

 سه چهارمکه پس از شش نیمسال تحصیلی با گذراندن حداقل   98-99سال تحصیلی ودی ور دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته -1

ره )از مجموع دو ورودیرشته و هم هم شجویان دان درصد برتربیست  جزء ،به لحاظ میانگین کلدوره، درسی  هایواحداز کل 

الی شورای ع دروس رشته بمصوسرفصل نیمسال طبق  یا نه)حداکثر در مدت هشت نیمسال  و شندخود با های روزانه و شبانه(

 .آموخته شونددانش ( برنامه ریزی

 هشت در مقایسه با میانگین کل به لحاظ میانگین کل بایدآموخته شوند ول شش نیمسال دانش که در ط یدانشجویان :1 تبصره

ی هم ورودی در گواه )قید هم رشته و غیر باشند برتر درصد بیست جزء خود هم ورودیغیرو  هم رشتهنیمسال دانشجویان 

 .الزامی است(دانشگاه مبدأ 

 و است 18 هامتقاضیان سایر دانشگاه و 17دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی  تا پایان نیمسال ششم برای ،حداقل میانگین کل -2

 شوند.  دانش آموختهاز مقطع کارشناسی خود   31/06/1402 متقاضیان باید حداکثر تا تاریخ

دانشجویانی که دارای هرگونه محکومیت انضباطی )از شورای انضباطی دانشگاه یا وزارت عتف( با هر درجه و عنوان باشند،  -3

و دانشگاه مختار است در صورت اطالع از آن در هر  درخشان را ندارند هایاز طریق سهمیه استعدادامکان ورود به مقطع باالتر 

 .کندبا دانشجو مطابق ضوابط و مقررات برخورد  ،تحصیل و حتی فراغت از تحصیل ،مرحله از ثبت نام، پذیرش

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 ذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد رشته های مختلف تحصیلی پفراخوان 

 دانشگاه عالمه طباطبائی

 ) سهمیه استعداد درخشان(   1403-1402برای سال تحصیلی
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 مهم نکات -ب

، اسالمی نتفاعی، آزاداغیر هایدانشگاه واحدهای خودگردان،های کارشناسی ناپیوسته، مجازی، نیمه حضوری، مدارک دوره-1

برای  ،شورک کارشناسی دانشگاه های خارج از آموختگاندانش، کاربردی –، علمی پیام نور پردیس بین الملل، ،خودگردانپردیس 

 استعدادهای درخشان مورد پذیرش نخواهد بود. ورود بدون آزمون

یرد و دانشجویانی گهای ذیربط مورد بررسی قرار میتوسط کمیته منتخب گروه آموزشی رشته متقاضیان تمامیمدارک تحصیلی   -2

پذیرش  ،مصوب ترتیب اولویت و در چارچوب ظرفیتبه  ،( شونداز کل امتیاز درصد 50که موفق به کسب حد نصاب الزم )

 خواهند شد.

 40معدل داوطلب و  درصد 60ارشد با لحاظ کردن متقاضیان ورود به مقطع کارشناسی گزینش نهایی :1تبصره 

 محاسبه خواهد شد. ،نمره ارزیابی اساتید گروه آموزشی مربوطه درصد

 40)معدل شش نیمسال داوطلب( و  60صرفاً پس از اعمال ضریب  ،رتبه داوطلب برای پذیرش نهایی :2تبصره 

درصد  20 فهرست اولیةرتبه های دانشجویان در  رواز این)نمره ارزیابی اساتید( مشخص و اعمال خواهد شد. 

 . یستمالک پذیرش نهایی ن ،برتر

و نمرات ارائه شده مستندات  ،بررسی مدارک ،روش اول :های آموزشی به دو شیوه انجام خواهد گرفتارزیابی گروه :3تبصره 

. به است رشته مورد تقاضای داوطلبمربوطه در برگزاری مصاحبه در صورت تشخیص گروه آموزشی دانشجویان و روش دوم، 

های گروه و به تشخیصدر اختیار یادشده، دو روش  میاناز  داوطلبانهای روش بررسی و امتیازدهی به پروندهعبارت دیگر انتخاب 

 .خواهد بود ذیربط آموزشی

ختیارات ادر رد یا قبول تقاضای داوطلبان از  و دانشگاه عالمه طباطبائی نیستثبت نام در این فراخوان به منزله پذیرش قطعی  -3

 .الزام به تکمیل ظرفیت پذیرش خود نداردبرخوردار است و  تام

ویانی که مدرک کارشناسی خود را از جو دانش های خارج از کشوردانشگاهغیرایرانی، ایرانی انتقالی از  انپذیرش دانشجوی -4

و دانشجویان کارشناسی  اندزمون به دوره کارشناسی راه یافتهدانشجویانی که بدون آاند و های خارج از کشور اخذ کردهدانشگاه

  امکان پذیر نیست.، با استفاده از ضوابط این فراخوان ناپیوسته

در است  . بدیهیاست دوره کارشناسی باه تحصیلی مرتبط همان رشت ارشددوره کارشناسی در اوطلباولویت ادامه تحصیل د -5

خواهد  ذفحاز فرایند پذیرش  داوطلب نام ،تحصیلی در کارشناسی ارشد با رشتهکارشناسی رشته مورد تقاضاارتباط صورت عدم 

 شد.
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ضمن آنکه  ستنده یک رشته / گرایشفقط مجاز به انتخاب  دانشگاه عالمه طباطبائی( داوطلبان)غیر از  هر داوطلب -6

 .نداردوجود نیز بیش از یک رشته / گرایش  در امکان پذیرش

 .هستند سه رشتهدرصد برتر دانشگاه عالمه طباطبائی مجاز به انتخاب  20دانشجویان  :1 تبصره

که در رشته های انتخابی  داوطلبانیدسته از ، آنداوطلبانهای انتخابی توسط با توجه به اهمیت رشته :2 تبصره

 هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت.یند پذیرش خود حق آنسبت به فر ،خود مورد پذیرش قرار نگیرند

 کنندهایی را انتخاب دسته از رشتهارشد باید آنادامه تحصیل در دوره کارشناسی برایبرای انتخاب رشته مورد تقاضا  داوطلبان -7

 رایب)قابل مشاهده در فایل ارتباط رشته ها  .که بین رشته مورد تقاضا و رشته کارشناسی آنها ارتباط وجود داشته باشد

 ارشد(ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی

مطابق مصوبات داخلی دانشگاه،  1402-1403سال تحصیلی در های مورد پذیرش دانشگاه در رشته احتمالی تغییر هرگونه :1 تبصره

های مورد پذیرش دانشگاه برای سال ازاین رو در صورت حذف یک رشته از مجموع رشتهخواهد شد. و اطالع رسانی اعالم 

توانند می انداوطلبنسبت به انتخاب آن هیچگونه حقی نخواهند داشت. الزم به ذکر است این دسته از داوطلبان تحصیلی مذکور، 

 .کنندرشته جایگزین آن را انتخاب 

 شور ودر پرتال سازمان سنجش آموزش ک شدگانثبت اطالعات پذیرفته دانشگاه و کمیته معاونت آموزشی تایید بعد از  چنانچه -8

قبل از آن  .جایگزینی پذیرش نخواهد شدیا بعد از تایید نهایی توسط آن سازمان، دانشجویی از ادامه تحصیل انصراف دهد، 

 میسر خواهد بود.مذکور تعیین جایگزین فقط با نظر کمیته ، نیز

 به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود.تغییر رشته و گرایش بعد از قبولی و کسب پذیرش،  -9

ا شود با دقت الزم مفاد آگهی ربه داوطلبان توصیه می رواز این .مسترد نخواهد شد به هیچ عنوان ،هزینه ثبت نام -10

 . کنندنسبت به ثبت نام در فراخوان اقدام  ط در صورت دارا بودن شرایط مربوطمطالعه و فق

می )مطابق شرایط اعال به انجام مصاحبه، داوطلب موظف است در جلسه مصاحبه آموزشی مربوطه تشخیص گروهدر صورت  -11

 دون آزمونب ادامه تحصیلتقاضای حضور بهم رساند. عدم شرکت در مصاحبه، به منزله انصراف از  (مربوطه توسط گروه آموزشی

 .شودنیست و مصاحبه مجدد برگزار نمیگونه عذری پذیرفته ارشد تلقی خواهد شد و هیچمقطع کارشناسیدر 

یه از طریق اسامی پذیرفته شدگان اول یید وأت ،اعتباریابی کمیته معاونت آموزشی دانشگاه محاسبه امتیازات، مراتب در پس از -12

 پایگاه اینترنتی دانشگاه اعالم خواهد شد.

زارت و ت مرکزی گزینش دانشجوأسنجش آموزش کشور و هییید سازمان منحصراً پس از تأ ،و قطعی داوطلبانپذیرش نهایی  -13

 تحقیقات و فناوری صورت خواهد گرفت. ،علوم

 خواهد بود. رایگانارشد پذیرش شده و ادامه تحصیل آنان کارشناسی روزانهاوطلبان در دوره د  -14
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 .پذیردصورت می  rhttps://atu.ac.i نشانیگونه اطالع رسانی به داوطلبان منحصراً از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه به هر -15

رت همچنین در صو .فرمایندطور منظم پیگیری به  های مربوطه را از طریق سایت دانشگاهاطالعیهشود داوطلبان توصیه می به روازاین

 .کنندتماس حاصل  021-48392303شماره درخشان دانشگاه به  هایکارشناس دفتر استعدادتوانند با یاز مین

 

 بارگذاری برای مدارک مورد نیاز -ج

به  أو طبق اطالعات مندرج در فرم، گواهی دانشگاه مبد پیوست است فرم نمونه، دوره کارشناسی برتر درصد بیستگواهی  -1

 .است قابل قبولدانشگاه، امضاء و مهر شده(  صورت رسمی )سربرگ

 ندارند.خود درصد برتر  20نیازی به بارگذاری گواهی : دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی 1 تبصره

 کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی. یک نسخه تصویر از -2

 .ندارد( ها د اداره آموزش دانشگاهییمقطع کارشناسی ) نیازی به تا  کامل ریزنمرات -3

 .کنند دریافتاز سیستم گلستان  99با شماره گزارش خود را ریزنمرات کامل  توانندداوطلبان دانشگاه عالمه طباطبائی می نکته:

 .جدید 3× 4یک قطعه عکس  -4

 از طریق سامانه ثبت نام. هزار تومان( و پنج و نود صدیک)  ریال 000/950/1مبلغ  پرداخت  - 5

سب داوطلبان موفق به ک چنانچه :و یا عناوین زیرافتخارات  فعالیت،یک نسخه از گواهی اخذ شده مربوط به کسب یکی از  -6

 .دنگواهی آن را ضمیمه کن باید، اندا در فعالیت های علمی شرکت داشتهافتخاراتی شده و ی

 مپیاد علمی کشوراز مرکز ال معتبر برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی با ارائه گواهی. 

 دانشجویان نمونه کشوری با ارائه گواهی معتبر از معاونت دانشجویی وزارت متبوع. 

 دارا بودن گواهی ثبت اختراع اخذ شده از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران. 

 رارائه گواهی معتبرازی و ا بن سینا ( با –فارابی –المللی)خوارزمی برگزیدگان در جشنواره های علمی معتبر بین. 

 نفر اول مسابقات ورزشی کشوری یا وزارتی یا بین المللی  )فقط ویژه رشته های تربیت بدنی ( با ارائه گواهی معتبر. 

 ن و آهای علوم قرکریم یا نهج البالغه ) ویژه رشتهن البالغه کشوری و یا حافظان کل قرآن و نهج نفر اول مسابقات قرآ

  .حدیث( با ارائه گواهی

  مبتکر و پژوهشگر برجسته  با ارائه گواهی معتبر –دارا بودن عنوان مخترع. 

 برندگان جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان ریاست جمهوری با ارائه گواهی معتبر. 

https://atu.ac.ir/
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 های مهارت افزایی در رشته مرتبط، فعالیت های حوزه کارآفرینی و دارا بودن سوابق فعالیت در انجمن های علمی، دوره

 ..........طهرج از دانشگاه و سایر موارد مربوفعالیت های علمی خا سایر

 همایش ها وطرحهای پژوهشی و..........(، دارا بودن سوابق پژوهشی )مقاالت 

  اسپانیایی ، عربی و ...........( –فرانسه  –آلمانی -احراز توانمندی در یکی از زبانهای معتبر )انگلیسی 

  رقمی در آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور با ارائه گواهی معتبردارا بودن رتبه یک یا دو. 

 موارد مرتبطبه رزومه تحصیلی، شغلی و  سایر موارد مربوط. 

 یکثبت نام الکترونیو نحوه زمان  -د

 مورخ یکشنبهروز  01الی ساعت  24/11/1401 مورخ دوشنبهصبح روز  01از ساعت  شرایطداوطلبان واجد . 1

که ناقص  . به مدارکیکننداقدام  عالمه طباطبائی دانشگاه از طریق سامانه ثبت نامنسبت به ارسال مدارک مورد نیاز  07/12/1401

  ، ترتیب اثر داده نخواهد شد.شودبارگذاری 

   https://azmoon.atu.ac.ir: . سایت ثبت نام الکترونیکی2

ثبت نام و بارگذاری مدارک درخواستی  برایاز بخش استعداد درخشان وارد شده و  ؛پس از ورود به سایت ثبت نامداوطلبان . 3

 .کنندخود اقدام 

اسی ن مقطع کارشنقبل از ثبت نام و ارسال مدارک، الزم است دستورالعمل پذیرش دانشجوی بدون آزمو داوطلبان: نکته مهم

عه دقت مطاله ب را که در سایت ثبت نام موجود است ای و سایر موارد مربوطهط رشتهد پذیرش و ارتباهای مورارشد، جدول رشته

 کنند.

 اهاز مراجعه حضوری به دفاتر ستادی دانشگ داوطلبانالزم است  ،های بهداشتیو رعایت پروتکل به منظور تسریع در انجام امور *

ت الزم اس رواز این صورت نیاز به حضور، با داوطلب تماس حاصل خواهد شد.کنند. بدیهی است در  خودداری عالمه طباطبائی

دانشگاه در خصوص عدم  این بدیهی است صورت روشن و در دسترس نگه دارد.هب شماره تماس اعالمی خود را همواره داوطلب

 دسترسی خود به متقاضی در صورت لزوم، پاسخگوی تبعات بعدی نخواهد بود.

                                                                                                                          

 

 

                                                                                                                           

عالمه طباطبائی دانشگاه معاونت آموزشی  

درخشان گروه استعداد  

https://azmoon.atu.ac.ir/
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 درصد برتر بیستگواهی 

 :، گواهی می شودو احترام با سالم

.... به شماره شناسنامه............................ و کد جناب آقای .............................. فرزند ................... سرکار خانم/

.................... ملی ................................ و شماره سریال شناسنامه ...............................................متولد سال ........

................... گرایش ..........شناسی رشته ...........صادره از ...........................، دانشجوی دوره کار

.....(، ...)ورودی نیمسال اول/دوم سال تحصیلی..با شماره دانشجویی.................................................................. 

چهارم برابر با سه.................... واحد دوره )در پایان نیمسال ششم خود با اخذ ................. واحد درسی از کل 

و کسب میانگین ............... و رتبه .................... در بین ...................... نفر ورودی، در  واحدهای درسی دوره(

ار و شبانه( قر های روزانهبرتر بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود )با احتساب مجموع ظرفیت %20ردیف 

وب مص آیین نامه ضـمنًا نامبرده در شـمول. شدآموخته خواهد گرفته و حداکثر تا تاریخ ..........................دانش

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  17/10/1401مورخ 307862/2و ابالغیه  30/07/1401مورخ  78جلسه شماره 

 .قرار داردباالتر  به مقطع آزمون برای ورود بـدون

 امضا و مهر                                                  

 مدیر خدمات آموزشی / معاون آموزشی دانشگاه                                                          

 

  .تمام موارد قید شده در باال باید در گواهی ارسالی قید شده باشد 

  .گواهی باید در سربرگ دانشگاه مبدا و بصورت مهر و امضاء شده باشد 

 

                                                    


