
  

  2فرم شماره 

  )Ph.D( آزمون دکتري ) مرحله دوم (صی نحوه ارزیابی تخص

  .)توسط موسسه تکمیل شود( 

  )شوراي دانشگاه  14/11/1394مورخ  59مصوب جلسه شماره ( 

مورخ  201788/21ارزیابی سوابق علمی، پژوهشی و آموزشی داوطلبان متقاضی ادامه تحصیل در دوره دکتري براساس نامه شماره 
  :عالی و تایید معاون محترم آموزشی وزارت متبوع شامل سه بخش به شرح زیر است دفتر برنامه ریزي آموزش 30/10/93

  امتیاز 30سوابق پژوهشی با حداکثر امتیاز  -الف
  امتیاز 30سوابق تحصیلی و آموزشی با حداکثر امتیاز  - ب
  امتیاز 40آزمون تخصصی و یا مصاحبه با حداکثر  - ج

  نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی -1جدول 
  امتیاز کسب شده  حداکثر امتیاز  حداکثر امتیاز در هر واحد  نوع فعالیت  ردیف

مرتبط با ) داخلی و خارجی(پژوهشی - مقاالت علمی  1
  رشته تحصیلی

امتیاز مطابق آیین  7تا 
  *نامه ارتقاء 

    بدون سقف

  4تا   تألیف و ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی  2

15  

  
تأیید سازمان پژوهش هاي گواهی ثبت اختراع مورد   3

  علمی و صنعتی ایران
    5تا 

    4تا   برگزیدگی در جشنواره هاي علمی معتبر  4
علمی مرتبط با رشته / مقاالت علمی ترویجی  5

  تحصیلی
    6  **2تا 

مقاالت کامل چاپ شده در کنفرانس هاي معتبر   6
  ) ملی و بین المللی(

  1ملی تا 
  **2بین المللی تا 

4    

خالصه مقاالت چاپ شده در کنفرانس هاي معتبر   7
  ) ملی و بین المللی(

  5/0ملی تا 
  **1بین المللی تا 

2    

دکتراي حرفه / کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد  8
  اي

2  
3  

  

    1  همراستایی موضوع پایان نامه با رشته مورد تقاضا  9
    30    جمع  10

 در مورد مقاالت مستخرج از پایان نامه در صورتیکه نام دانشجو پس از نام استادان راهنما و مشاور باشد امتیاز نفر اول براي وي محاسبه *
  . خواهد شد

  .نحوه محاسبه امتیاز مشابه امتیاز مقاالت علمی پژوهشی خواهد بود **
  



  
  نحوه محاسبه امتیازات تحصیلی و آموزشی -2جدول 
امتیاز در هر   نوع فعالیت    ردیف

  واحد
حداکثر 
  امتیاز

امتیاز کسب 
  شده

1  

  سوابق تحصیلی

معدل بر اساس ضریب کیفیت دانشگاه محل 
  *تحصیل دوره کارشناسی

  6تا 

25  

  

معدل بر اساس ضریب کیفیت دانشگاه محل   2
دکتراي حرفه اي / تحصیل دوره کارشناسی ارشد

  **)بدون نمره پایان نامه(

    4تا 

کیفیت تمرات دروس موثر در رشته مورد تقاضا   3
  در دوره کارشناسی

    6تا 

کیفیت تمرات دروس موثر در رشته مورد تقاضا   4
  دکتراي حرفه اي/ در دوره کارشناسی ارشد

    4تا 

    2تا   #طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی   5
    2تا   ##طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد   6
7  

  سوابق آموزشی

    2تا   مدرك زبان
شرکت در کارگاه ها یا دوره هاي / برگزاري  8

  آموزشی مرتبط با رشته مورد تقاضا
    2تا 

    2تا   تدریس در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی  9
    2تا   آشنایی با نرم افزارهاي تخصصی کامپیوتري  10
11  

  افتخارات

  3 تا  )اول تا سوم(رتبه کارشناسی 

5  

  
اول تا (دکتراي حرفه اي / رتبه کارشناسی ارشد  12

  )سوم، بدون احتساب نمره پایان نامه
    2تا 

    3تا   برگزیدگان المپیادهاي علمی دانشجویی  13
برگزیدگان جشنواره ها و مسابقات دانشجویی   14

  مرتبط با رشته مورد تقاضا
1    

    1  سایر موارد  15
    30      جمع  16
  . شود منتقل می 12و  6، 4، 2در دکتراي حرفه اي به ترتیب به ردیف هاي  11و  5، 3، 1امتیاز ردیف هاي  :نکته

، دانشگاه هاي 5تا  4، دانشگاههاي آزاد اسالمی، پیام نور و غیر انتفاعی 6تا  5دانشگاههاي دولتی : ضریب کیفیت دانشگاه محل تحصیل *
  4تا  3علمی کاربردي 

، دانشگاه هاي 3تا  2، دانشگاههاي آزاد اسالمی، پیام نور و غیر انتفاعی 4تا  3دانشگاههاي دولتی : ضریب کیفیت دانشگاه محل تحصیل **
  2تا  1علمی کاربردي 

  امتیاز کم شود 25/0مقدار  8به ازا هر ترم افزایش سنوات بعد از ترم  #
  امتیاز کم شو 5/0ار مقد 4به ازا هر ترم افزایش سنوات بعد از ترم  ##



  

  نحوه محاسبه امتیازات مصاحبه -3جدول 

اسامی مصاحبه   ردیف
  شوندگان

امتیاز کسب   امتیاز گزینه ها
تا  1گزینه   40شده از 

  امتیاز 12
تا  2گزینه 

  امتیاز 4
تا  3گزینه 

  امتیاز 8
تا  4گزینه 

  امتیاز 4
تا  5گزینه 

  امتیاز 5
تا  6گزینه 

  امتیاز 7

1                  

2                  

3                  

4                  

9                  

10                  

  

  :گزینه ها

  میزان اطالعات تخصصی از طریق پاسخگویی به سواالت علمی -1

  شیوه برخورد و رفتار علمی -2

  سواالتتوانایی استدالل منطقی و خالقیت دانشجو در پاسخگویی به  -3

  قدرت بیان و انتقال مطالب= 4

  )تخصصی(میزان تسلط به یک زبان خارجی  -5

  )انتخاب گزینه به تناسب رشته توسط گروه( - 6

 


