فرم شماره 2
نحوه بررسی سوابق علمی و مصاحبه آزمون دکتری ( )Ph.D.سال 1397
(توسط موسسه تکميل شود)
(مصوب جلسه  ......................مورخ )...................
براساس 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)

 -1سوابق آموزشی ،پژوهشی و فناوری ( 20نمره)

 -2مصاحبه علمی و سنجش عملی ( 30نمره)

 -2مصاحبه علمی و سنجش عملی ( 30نمره)
 -3تهیه طرح واره ( 20درصد)

تذکر مهم :1نمره تمامی داوطلبان در هریک از بخش های "سوابق آموزشی ،پژوهشی و فناوری ،مصاحبه علمی و سنجش عملی و تهیه طرح
واره" توسط موسسه به صورت جداگانه از طریق پرتال ارتباطی به سازمان اعالم خواهد شد.

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

1

2
3
4
5
6
7
8

نوع فعاليت

حداکثر نمره

 -1-1مقاالت علمی -پژوهشی (داخلی ،خارجی) مرتبط با
رشته تحصیلی
 -2-1گواهی ثبت اختراع موردتایید سازمان پژوهشهای
علمی و صنعتی ایران
 -3-1برگزیدگان در جشنواره های علمی معتبر
 1-4-1پایان نامه
مقاالت علمی -ترویجی مرتبط با رشته تحصیلی
مقاالت چاپ شده در کنفرانس های معتبر (داخلی ،خارجی)
تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی
معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل
برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی
مدرک زبان معتبر
سایر موارد موردنظر دانشگاه

0/5
0/5
2
6
4
0/5

جمع

20

6/5

1

نحوه ارزيابی

بدلیل حجم زیاد  ،نحوه ارزیابی و امتیاز
دهی پیوست می باشد.

مطابق جدول شماره 3

نمره
مکتسبه

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

رديف

حداکثر نمره

1

آزمون کتبی

21

2
3

مصاحبه تخصصی
نظر اساتید راهنما

9
-

جمع

نحوه ارزيابی

نمره
مکتسبه

.1

30

ب) نمره مدرک زبان:
جدول  -3همترازی نمرات آزمون های ملی و بين المللی زبان انگليسی
)MSRT (MCHE

IELTS
Equivalent

)TOEFL(IBT

95-100
90
85
80
75
70
65
55
45

7/5-9/0
7/0
6/5
6/0
5/5
5/0
4/5
4/0
3/5

113-120
100
90-91
79-80
69-70
56-60
49-50
39-40
29-30

TOEFLPAPER
TOEFLComputer
+ TOLIMO

263-300
250
232
213
196
173
152
133
113

2

625-680
600
575
550
525
500
475
450
425

حداکثر نمره

4
3/5
3
2/5
2
1/5
1
0/5

دستورالعمل امتياز دهي به مدارک و مستندات علمي()1397
مورد

پاياننامه

مالحظات

امتياز
اشکال قالبي

کسر تا 5

اشکال محتوايي

کسر تا 5

امتياز پ .دفاع شده از  15تا  30ميباشد.

اشکال روش شناسي

کسر تا 5

امتياز پ .دفاع نشده از  5تا  15ميباشد.

عدم ارتباط با(گرايش)

کسر تا 5

نداشتن يا موجود نبودن پايان نامه :امتياز صفر

طرح توصيفي

کسر تا 3

نقصها :شناسنامه ،تقدير ،فهرستها ،چکيده ،هر

نقصها در هر بخش

کسر تا 5

ISI

تا  7امتياز

علمي پژوهشي
مقاله*

ISC
ساير نمايههاي معتبر

تا  5امتياز

علمي – ترويجي

تا  2امتياز

امتياز هر نقيصه جداگانه کاسته ميشود.

فصل ،منابع ،چکيده انگليسي ،پيوستها

حداکثر  2مورد نامه پذيرش قابل قبول است.
اصالت و ارتباط مجله با گرايش بررسي شود.
ارتباط ،اصالت و محتواي مقاله امتيازدهي شود.
امتيازسهمي از طريق جدول محاسبه شود.

*مقاله غير مستخرج :به شرطي پذيرفته مي شود که متقاضي نفر اول يا دوم باشد و موضوع آن در گرايش مورد تقاضا باشد.
*مقاالت خارجي :عنوان مجله و يا حداقل يك مقاله در هر شماره از مجله بايد در ارتباط با گرايش مورد تقاضا باشد.

همايش ها

بين المللي

مقاله کامل  ،2چکيده بلند  ،1/5و چکيده 1

شرايط پذيرش مشابه شرايط

ملي

مقاله کامل  ،1چکيده بلند  ،0/75و چکيده 0/5

پذيرش مقاله است.

تاليف

هر  50صفحه متن کتاب

دو نفر

اول  90درصد

دوم  60درصد

(هر كتاب حداكثر )10

مرتبط با گرايش دکتري تا

سه نفر

اول  80درصد

دوم به بعد50درصد

 2امتياز و امتياز سهمي از

چهار نفر

اول  70درصد

دوم به بعد 40درصد

طريق جدول روبرو

پنج نفر

اول  60درصد

دوم به بعد  30درصد

محاسبه ميگردد.

شش و بيشتر

اول  50درصد

دوم به بعد  20درصد

گردآوري
(هر كتاب حداكثر )7

ترجمه
(هر كتابحداكثر )5

طرح هاي پژوهشي

هر طرح تا  2/5امتيازبه صورت
سهمي محاسبه گردد

نياز به نامههاي تصويب ،اختتام ،وگزارش رسمي دارد.

براي مجري (نفر اول) تا  3امتياز
جوايز و اختراعات

نياز به گواهي /سند رسمي دارد.

براي همکاران حداکثر  1امتياز

3

رتبه تحصيلي
ارتباط با رشته

ميانگين نمرات

فقط در مقطع ارشد :رتبه اول  ،10رتبه دوم  ،5و رتبه سوم  3امتياز دارد.
تربيت بدني وعلوم ورزشي

10

علوم زيستي و پيراپزشکي

7

ساير

3

عين نمره معدل قيد گردد .امتياز بعدا از طريق فرمول محاسبه و ثبت ميشود ×3(-45 :معدل) = امتياز

عالي  10امتياز
اعتبار دانشگاه

درهر مقطع جداگانه حساب ميشود.

متوسط  7امتياز

دانشگاه هاي :عالمه طباطبايي ،تربيت مدرس ،تهران ،خوارزمي،
گيالن ،و اصفهان
اروميه ،مشهد ،کرمان ،همدان ،اهواز ،کرمانشاه ،مازندران،
شهيد بهشتي ،اراک ،شيراز ،و شهيدرجايي تهران

معمولي  5امتياز

دانشگاههاي دولتي قيد نشده در فهرستهاي باالتر

ضعيف  3امتياز

پيام نور و آزاد وغيرانتفاعي ها

سوابق تدريس دانشگاه هر ترم و آموزش و پرورش هر سال تحصيلي  0/5امتياز (با ارائه گواهي معتبر)
آزمون

مدارک زبان

16 -20

11 -15

1 -10

نمره معيار
TOLIMO

550 - 630

500 - 549

450 -499

 MCHEيا MSRT

76 -100

نمره 56 - 75

نمره 46 - 55

IELTS

7 - 7/5

6 - 6/9

5 - 5/9

TOEFL

550 - 630

500 - 549

450 - 499

)TOEFL(iBT

95 -120

80 - 94

65 - 79

ديپلم موسسات زبان معتبر

 5امتياز (با ارايه اصل ديپلم :كپي قابل پذيرش نيست)

شخصيت
توانايي استدالل
و قدرت بيان
توانايي خواندن
انگليسي و

قرائت و ترجمه يك متن استاندارد .کسر  1امتياز به ازاي قرائت غلط و يا درک غلط معناي هر کلمه

استدالل

سن داوطلب

زير  30سال 5 :امتياز

کسر يك امتياز به ازاي هر يك سال تاريخ تولد پايينتر از 1367

4

