به نام خدا
دانشکده ادبیات و علوم انسانی -گروه تاریخ
فرم شماره  :2بررسی سوابق علمی و مصاحبه آزمون دکتری( )PH-Dسال 1397
نام و نام خانوادگی داوطلب.............................. :

رشته تحصیلی....................................... :

دانشگاه محل تحصیل........................................ :

رشته مورد تقاضا..................................... :

بر اساس قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیالت تکمیلی مصاحبه و بررسی سوابق آموزشی ،پژوهشی و فناوری شامل سه بخش
به شرح زیر است

الف) دکتری آموزشی – پژوهشی:

ب) دکتری پژوهش محور:
 -1سوابق آموزشی  ،پژوهشی و فناوری ( 20نمره)
 -2مصاحبه علمی و سنجش عملی( 30نمره)
 -3تهیه طرح واره( 20درصد)

 -1سوابق آموزشی ،پژوهشی و فناوری( 20نمره)
 -2مصاحبه علمی و سنجش عملی( 30نمره)

الف) دکتری آموزشی  -پژوهشی:
 )1نمره سوابق آموزشی ،پژوهشی و فناوری:
جدول  -1نحوه محاسبه نمرات آموزشی ،پژوهشی و فناوری (حداکثر  20نمره)

رديف

نوع فعاليت

حداکثر نمره

نحوه ارزيابی

 -1-1مقاالت علمي -پژوهشي (داخلي ،خارجي) مرتبط با
رشته تحصيلي
 -1-2برگزيدگان در جشنواره هاي علمي معتبر
مقاالت علمي -ترويجي مرتبط با رشته تحصيلي
ارائه و چاپ مقاالت در کنفرانس هاي معتبر (داخلي،
خارجي)
تاليف يا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصيلي

0/5
1/5

هرمقاله حداکثر0/75نمره

1

هرمورد  0/25نمره

1

5

معدل و کيفيت دانشگاه محل تحصيل

1

6
7

چاپ مقاله در ساير مجالت
مدرک زبان معتبر
عضويت در انجمن هاي علمي ،هيات تحريريه مجالت،
شرکت در کارگاه هاي تخصصي مرتبط با رشته تحصيل،
سوابق تدريس

هرکدام 0/5نمره
معدل از  18به باال به ازاء هر نمره  0/25و
کيفيت دانشگاه 0/5
هر دو مورد 0/25
مطابق جدول شماره 3

1
2
3
4

8

9
هرمقاله حداکثر 3نمره

0/5
5
0/5
20

جمع

1

ارائه مدرک به ازاي هر دو مورد 0/25
نمره

نمره
مکتسبه

 )2نمره مصاحبه علمی و سنجش عملی:
جدول  -2نمره مصاحبه علمی و سنجش عملی (حداکثر  30نمره)

رديف

1
2

حداکثر نمره

نحوه ارزيابی

نوع فعاليت

آزمون شفاهي و يا کتبي« 3درس اول
تخصصي»
مصاحبه تخصصي« 2درس دوم»

21

هر آزمون (مجموع شفاهي و کتبي)  7نمره

9

هر آزمون  4/5نمره

جمع

30

جدول ارزيابی نهايی:
جمع نمرات آموزشي  -پژوهشي
جمع نمرات مصاحبه علمي
جمع کل

هيات ارزياب:
رديف

نام و نام خانوادگی

امضاء

1

2

3

4

5

6

2

نمره
مکتسبه

