
 

 
 

« پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد»نامه دانشگاه عالمه طباطبایی طبق آیین

معاونت آموزشی وزارت علوم، از میان برگزیدگان  16/12/96وزارت علوم تحقیقات و ناوری و مصوبه  5/5/93مصوبه 

ذکر شده توسط دانشگاه عالمه طباطبایی، در دوره روزانه علمی دوره کارشناسی پیوسته )شبانه و روزانه( با شرایط 

ثبت نام ارشد بدون آزمون پذیرد. شرایط و مدارک الزم برای های مندرج در جدول دانشجو میکارشناسی ارشد در رشته

 .رسدهای اعالم شده از سوی دانشگاه، در ادامه به اطالع میو رشته دانشگاه عالمه طباطبایی

  ارشد بدون آزمون دانشگاه عالمه طباطباییمهلت ثبت نام 

آذرماه سال جاری فرصت دارند تا مدارک خود را از طریق پرتال ثبت نام سایت دانشگاه عالمه به نشانی  30داوطلبان تا 

 azmoon.atu.ac.ir شوند. مهلت ثبت نام نیز طبق روال داده نمیثبت کنند. مدارکی که ناقص ثبت شده باشند ترتیب اثر

شهریور ماه  31های قبل، در روزهای پایانی از سوی دانشگاه عالمه تمدید خواهد شد. دانشجویانی که حداکثر تا تاریخ سال

 .اند واجد شرایط ثبت نام ارشد بدون آزمون دانشگاه عالمه طباطبایی هستندالتحصیل شدهسال جاری فارغ

[caption id="attachment_129698" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]مهلت ثبت نام ارشد بدون آزمون دانشگاه عالمه طباطبایی

https://azmoon.atu.ac.ir/


 

 
 

 های ارشد بدون آزمون دانشگاه عالمه طباطباییرشته

با موافقت شورای عالی انقالب فرهنگی، از ادغام دو مجموعه دانشگاهی،  ۱۳۶۳تیر  ۱۶دانشگاه عالمه طباطبایی در 

مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی و مجتمع دانشگاهی علوم اداری و بازرگانی تشکیل شد. پس از انقالب لزوم وجود 

ای آموزش عالی با عناوین هشد. مجتمعدانشگاهی معتبر و نماینده در حوزه علوم انسانی و اجتماعی به شدت احساس می

ترین ترین و فعالدانشکده فعال، امروزه مهم 11مختلف وجود داشتند، اما دانشگاه عالمه طباطبایی با در اختیار داشتن 

 .های دانشگاه عالمه طباطبایی به شرح زیر استدانشگاه کشور در حوزه علوم انسانی و اجتماعی است. لیست دانشکده

ارسی دانشکده ادبیات ف  

 وزبان های خارجی

دانشکده تربیت بدنی و علوم 

 ورزشی
 دانشکده علوم اجتماعی

دانشکده مدیریت و 

 حسابداری

 دانشکده اقتصاد
دانشکده حقوق و علوم 

 سیاسی
 دانشکده علوم ارتباطات

مؤسسه آموزش عالی بیمه 

 )اکو(

دانشکده الهیات و معارف 

 اسالمی

دانشکده روانشناسی و علوم 

 تربیتی

دانشکده علوم ریاضی و 

 رایانه
  

روی لینک آبی رنگ  های کارشناسی ارشد بدون آزمون استعداهای درخشان دانشگاه عالمهلیست رشتهبرای مشاهده ��

 ��.کلیک کنید

 طباطباییشرایط ثبت نام ارشد بدون آزمون دانشگاه عالمه 

بایست فرم دانشجویانی که واجد شرایط ثبت نام ارشد بدون آزمون دانشگاه عالمه طباطبایی هستند، پیش از هرچیز می

 .تقاضانامه را در سایت دانشگاه عالمه پر ککند

ل سه که پس از شش ترم با گذراندن حداق 98-97دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته ورودی نیمسال های اول و دوم  ��

ورودِی خود باشند، و رشته و همچهارم از کل واحدهای درسی، از لحاظ معدل کل جزو پانزده درصد برتر دانشجویاِن هم

 .التحصیل شوندحداکثر در مدت هشت ترم تحصیلی )نه ترم طبق سرفصل درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی( فارغ

دوره خود باشند و از نظر معدل کل نسبت به کل هشت ترِم دانشجویان همالتحصیل شده ترم فارغ 6دانشجویانی که ظرف  ��

 .درصد برتر دانشگاه باشند 15جزو 

کشور صورت  2و  1های سطح دانشگاه استعدادهای درخشانپذیرش بدون آزمون ارشد دانشگاه عالمه فقط از میان  ��

 .خواهد گرفت

 یزد 2سطح  شهید بهشتی صنعتی امیر کبیر 1سطح 
سیستان و 

 بلوچستان
 بیرجند

https://azmoon.atu.ac.ir/index.php?fld=1&p=2
https://azmoon.atu.ac.ir/index.php?fld=1&p=2
https://azmoon.atu.ac.ir/index.php?fld=1&p=2


 

 
 

 الزهرا )س( فردوسی مشهد صنعتی اصفهان اصفهان 

شهید 

چمران 

 اهواز

 صنعتی بابل زنجان

 خوارزمی علم و صنعت ایران شیراز تبریز 
شهید باهنر 

 کرمان

خلیج فارس 

 بوشهر
 صنعتی سهند تبریز

تربیت 

 مدرس

صنعتی خواجه 

نصیر الدین 

 طوسی

_____________ 
رازی 

 کرمانشاه
 _____________ هنر کاشان

 گیالن ارومیه _____________ صنعتی شریف تهران 
بوعلی سینا 

 همدان
_____________ 

  

 4و  3های سطح ای است. دانش آموختگان دانشگاهمستلزم شرایط ویژه 4و  3های سطح پذیرش دانشجویان از دانشگاه ��

 .ترم تحصیلی بوده باشند، یا یکی از افتخارات زیر را کسب کرده باشند 6طول یا باالتر در  18باید دارای معدل کل 

 با ارائه مدرک از مرکز المپیاد کشور های آزمون المپیاد دانشجوییرشتهبرگزیده یکی از �� 

 دانشجوی نمونه کشوری با ارائه مدرک معتبر از معاونت دانشجویی وزارت علوم ��

 های علمی و صنعتی ایرانداشتن گواهی ثبت اختراع اخذ شده از سازمان پژوهش ��

 المللی )خوارزمی، فارابی، رازی و ابن سینا( با ارائه مدرک معتبربرگزیده جشنواره علمی معتبر بین ��

 های تربیت بدنی( با ارائه مدرک معتبرالمللی )فقط رشتهمقام اول مسابقات ورزشی کشوری یا وزارتی یا بین ��

های علوم قرآن و البالغه )مختص رشتهکریم یا نهجالبالغه کشوری یا حافظ کل قرآن مقام اول مسابقات قرآن و نهج ��

 حدیث( با ارائه مدرک معتبر

 برنده جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان ریاست جمهوری با ارائه مدرک معتبر ��

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%db%8c/


 

 
 

[caption id="attachment_129694" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]باطباییشرایط ثبت نام ارشد بدون آزمون دانشگاه عالمه ط

 .دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی مجاز به شرکت در این فراخوان نیستند ��

 .التحصیل شوندفارغ 31/6/1401دانشجویان مقطع کارشناسی باید حداکثر تا تاریخ  ��

ثبت نام شود، در صیه میباشد. به متقاضیان توثبت نام متقاضیان در این فراخوان به معنی پذیرش قطعی در دانشگاه نمی�� 

 .نیز شرکت کنند کنکور ارشد

های خارج از کارشناسی خود را در دانشگاه پذیرش دانشجویان غیر ایرانی یا ایرانِی انتقالی از خارج، و دانشجویانی که ��

 .پذیر نیستاند، بر اساس شرایط این فراخوان امکاناند و دانشجویانی که بدون کنکور به کارشناسی راه یافتهکشور طی کرده

باشد. در صورت اولویت پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در همان رشته تحصیلی مرتبط دوره کارشناسی می ��

 .عدم مطابقت رشته کارشناسی ارشد با رشته مورد تقاضا، متقاضی از فرایند پذیرش حذف خواهد شد

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af/


 

 
 

 .امکان پذیرش در بیش از یک رشته/گرایش وجود ندارد ��

شدگان در درگاه سازمان سنجش و یا بعد از تاییدیه نهایی آن توسط سازمان سنجش، اگر بعد از ثبت مدارک پذیرفته ��

ادامه تحصیل انصراف دهد، جایگزین پذیرش نخواهد شد. قبل از این فرایند نیز پذیرش جایگزین فقط با نظر دانشجویی از 

 .کمیته منتخب معاونت آموزشی دانشگاه میسر خواهد بود

شود هزینه ثبت نام و مدارک ارسال شده متقاضی در هیچ شرایطی مسترد نخواهد شد، بنابراین به متقاضیان توصیه می ��

دقت و آرامش روانی الزم اطالعات موجود در دفترچه و سایت دانشگاه عالمه را مطالعه کرده و فقط در صورت دارا با 

 .بودن شرایط مربوط اقدام به ثبت نام در فراخوان نمایند

های آموزشی آنان توسط کمیته منتخب گروه بررسی شرایط هر متقاضی و امتیازبندی وضعیت تحصیلی و فعالیت ��

شود. متقاضیانی که حداقل امتیازات را کسب کنند، به ترتیب امتیاز در اولویت پذیرش قرار زشی رشته مربوطه انجام میآمو

ها، داوطلب باید در جلسه مصاحبه حضور داشته باشد. خواهند گرفت. در صورت لزوم به مصاحبه شفاهی در برخی رشته

 .ادامه تحصیل در مقطع ارشد تلقی خواهد شدعدم حضور در مصاحبه حضوری، به منزله انصراف از 

بندی امتیازات، مراحل کار در کمیته منتخب معاونت آموزشی دانشگاه بازبینی و تایید شده و اسامی پس از جمع ��

   .شدگان اولیه در موعد مقرر از طریق سایت دانشگاه به اطالع دانشجویان خواهد رسیدپذیرفته

ضیان، فقط پس از تایید سازمان سنجش و هیئت مرکزی گزینش دانشجو وزارت علوم، پذیرش قطعی و نهایی متقا ��

 .تحقیقات و فناوری صورت خواهد گرفت

ای پرداخت تمامی متقاضیاِن پذیرش شده در دوره روزانه کارشناسی ارشد به ادامه تحصیل خواهند پرداخت و شهریه ��

 .کنندنمی

شود. به داوطلبان انجام میwww.atu.ac.ir یق سایت دانشگاه عالمه به نشانی ها به داوطلبان از طرتمامی اعالن�� 

 .های مربوط به پذیرش ارشد بدون آزمون را از طریق همین پایگاه پیگیری کنندشود اطالعیهتوصیه می

 طباطباییمدارک مورد نیاز ثبت نام ارشد بدون آزمون دانشگاه عالمه 

 فرم پرشده تقاضانامه )از طریق سایت دانشگاه عالمه( ��

 درصد برتر دوره کارشناسی )مطابق با فرم نمونه از سایت دانشگاه( 15اصل گواهی دانشجوی  ��

 کپی شناسنامه از تمامی صفحات و کارت ملی پشت و رو ��

 نیست(لیست ریزنمرات کارشناسی )نیازی به تایید آموزش دانشگاه  ��

https://atu.ac.ir/fa


 

 
 

  4*3یک عدد عکس  ��

به نام درامدهای متفرقه دانشگاه  98722920هزار لایر به شماره حساب  600اصل و یک کپی از فیش واریزی به مبلغ  ��

 209عالمه طباطبایی شعبه شهید سپهبد قرنی بانک تجارت کد 

های ذکر شده در باال )کلیه الیتیک نسخه اصل یا کپی از مدرک اخذ شده مربوط به کسب یکی از افتخارات و فع ��

اند، گواهی را های ذکر شده در باال شدهاگر موقث به کسب افتخار یا فعالیتی در زمینه 4تا  1های سطح دانشجویان دانشگاه

 ضمیمه کنند.(

مدرسی  هایحوزه علمیه به همراه گواهی اتمام کتبی پایه دهم برای متقاضیان رشته 2یک نسخه از مدرک علمی سطح  ��

 معارف اسالمی

[caption id="attachment_129695" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]مدارک مورد نیاز ثبت نام ارشد بدون آزمون دانشگاه عالمه طباطبایی

 .��روی لینک آبی رنگ کلیک کنید وه ثبت نام ارشد بدون آزمون دانشگاه عالمهنحبرای کسب اطالعات بیشتر درباره ��

https://azmoon.atu.ac.ir/info.php?a=13&t=1&p=2
https://azmoon.atu.ac.ir/info.php?a=13&t=1&p=2
https://azmoon.atu.ac.ir/info.php?a=13&t=1&p=2


 

 
 

 نحوه ثبت نام ارشد بدون آزمون دانشگاه عالمه طباطبایی

بایست نهایتا تا پایان آذرماه سال جاری مدارک مربوطه را ارسال کنند. دانشگاه عالمه طباطبایی اعالم داشته داوطلبان می

تسریع روند ثبت نام و بررسی مدارک دانشجویان متقاضی، داوطلبان از مراجعه به دفاتر ستادی دانشگاه است که به منظور 

 .خودداری کنند. در صورت نیاز به حضور داوطلب با وی تماس گرفته خواهد شد

قاطع بزرگراه بایست کلیه مدارک الزم را از طریق پست سفارشی به نشانی: تهران، بلوار دهكده المپیك، تمتقاضیان می

، ارسال نمایند و 1464864811شهید همت، سازمان مرکزی دانشگاه، طبقه اول، دفتر استعداد های درخشان، کد پستی 

های احتمالی نزد خود نگاه دارند. دانشگاه تحت هیچ شرایطی مدارک متقاضیان را به رسید پستی آن را محض پیگیری

 .صورت حضوری تحویل نخواهد گرفت

ارسالی حتما نوشته شود: متقاضی پذیرش بدون آزمون )سهمیه استعداد درخشان( در دوره کارشناسی ارشد  روی پاکت

 ....... رشته/گرایش

 اخبار پیرامون ثبت نام ارشد بدون آزمون دانشگاه عالمه طباطبایی

 نکات مهم ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه ��

  .درصد برتر دانشگاه عالمه طباطبائی مجاز به انتخاب سه رشته می باشند ۱۵دانشجویان  ✒

 .تمدید شد ۱۴۰۰/۱۰/۵عصر روز یکشنبه مورخ  ۱۵آذرماه به  30بازه زمانی ثبت نام توسط دانشگاه عالمه از  ✒

ق هیچگونه با احتساب انتخاب رشته/گرایش توسط دانشجویان، در صورت عدم پذیرش در رشته انتخابی، دانشجو ح ✒

 .اعتراضی ندارد

هایی را در فرم انتخاب نمایند که با رشته ها و تعداد باالی متقاضیان، داوطلبان ان رشتهبا توجه به محدود بودن ظرفیت ✒

 .ها ارتباط مستقیم داشته باشد تا شانس بیشتری برای پذیرش داشته باشندتحصیلی آن

  

 خالصه مطلب��

آغاز شده است. این دانشگاه از میان استعدادهای درخشان دانشجویی، پس از  دانشگاه عالمهثبت نام ارشد بدون آزمون 

بررسی مدارک متقاضیان و امتیازدهی به وضعیت هر داوطلب برای مقطع کارشناسی ارشد روزانه اقدام به پذیرش دانشجو 

است. دانشجویانی که در دوره تحصیلی  ماه سال جاری تمدید شدهکند. مهلت ثبت نام در این فراخوان تا پنجم دیمی

توانند برای اند میدرصد برتر بوده یا افتخارات المپیادی، علمی و ورزشی در کشور کسب کرده 15کارشناسی خود جزو 

  .به باال باشد 17ترم تحصیلی داوطلب باید  6این فراخوان ثبت نام کنند. حداقل معدل 
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