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 9311سوابق علمی و مصاحبه آزمون دکتری سال امتیازات  نحوه بررسی  (:الف -2فرم شماره )
 تکمیل شود( کمیته مصاحبه کننده عضو)توسط 

(نشگاهاتحصیالت تکمیلی دشورای  93/3/19مصوب جلسه مورخ  )

 شماره داوطلب:   گرایش:  –رشته    نام خانوادگی :    نام: 

 (9جدول شمارۀ )                                     کمیتۀ مصاحبه کننده( عضوطبق نظر : نحوۀ ارزیابی)  (9)و فناوری پژوهشیامتیازات سوابق الف( 

ف
دی

ر
 

 نوع فعالیت
 حداکثر امتیاز

 در هر مورد 

 حداکثر امتیاز

 در هر بند 
 امتیاز مکتسبه

1 (2)


)مطابق آیین نامه ارتقا اعضای  مرتبط با رشته تحصیلیپژوهشی )داخلی و خارجی( -مقاالت علمی
 :هیات علمی(

 Scienceو  Natureدر نشریات نمایه شده در  
11تا  

 
 

11
 
 

 

7تا  JCRدر مجالت نمایه شده در    
در مجالت علمی پژوهشی مورد تائید وزارتین یا شورای عالی حوزه های علمیه و نمایه شده در  

ISC   (5)بدون نمایه تا  7تا 
( 5یا  7تا ) 

5تا   WOSو  Scopusدر مجالت نمایه شده در    

3تا  ترویجی مورد تائید وزارتین -مقاالت علمی در مجالت علمی 2  
6 

 
2تا  هاها و فرهنگالمعارفها، دایرهمداخل چاپ شده در دانشنامه  

3 
2مجموعا تا  (امتیاز 1)هر خالصه مقاله  داخلی/خارجیهای  خالصه مقاله چاپ شده در کنفرانس  

1 
 

1مجموعا تا  امتیاز( 2)هر مقاله کامل    های داخلی/خارجی مقاله کامل چاپ شده در کنفرانس  

های علمی و صنعتی ایران یا گواهی تائیدیه علمی  اختراع مورد تأیید سازمان پژوهشگواهی ثبت  1
 صالحاز مراجع ذی

5تا   5  

6تا  و مرتبط با رشته ) نفرات اول تا سوم ( ( 3) گواهی برگزیده شدن در جشنواره های علمی معتبر 5  6  

6 
در انتشارات معتبر )نظیر سمت، چاپ شده  و ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی تالیف ،تصنیف

 7و   11، 15ترتیب تا  هب) ( و یا  انتشارات مراکز دانشگاهیسایر انتشارات هم رتبهنشر دانشگاهی و 
 ت علمی(ئمطابق آیین نامه ارتقا اعضای هیامتیاز 

 11 
 

7 
ای ، منطقه7پژوهشی خاتمه یافته )با ارائه گواهی حسن انجام کار از طرف کارفرما(: استانی تا طرح 

 8  مطابق آیین نامه ارتقا اعضای هیات علمی  15، بین المللی تا 12، ملی تا 11تا 
 

  91حد اکثر   مجموع امتیازات پژوهشی و فناوری: 
 صورت این  یابد. در غیر اگر مقاله حاصل کار مشترک تیم راهنمایی کنننده )اساتید راهنما / مشاور( و داوطلب باشد، امتیاز نفر اول به داوطلب اختصاص می  - (1) 

 گردد.محاسبه میامتیاز تخصیصی به داوطلب براساس آیین نامه ارتقا         

گیرد. دارای گواهی پذیرش برای چاپ در مجالت علمی امتیاز تعلق می (1مندرج  در بند موارد  )صرفاً مورد از مقاالت 2حداکثر به   - (2)

 بین المللی با ارائه گواهی  -های داخلی شامل خوارزمی، رازی، عالمه طباطبائی، فارابی و هنری فجر با ارائه گواهی جشنواره و جشنواره های علمی جشنواره  -(3)

 شودامتیاز داده می اعتبار جشنواره از معاونت پژوهش و فناوری وزارت یا مرحع مورد تائید آن معاونت        

 (2جدول شمارۀ )                                                             کمیتۀ مصاحبه کننده( عضوطبق نظر : نحوۀ ارزیابی) شی( امتیاز سوابق آموزب

ف
دی

ر
 

 نوع فعالیت
 حداکثر امتیاز

 در هر مورد 

 حداکثر امتیاز

 در هر بند 
 امتیاز مکتسبه

 *معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل )ارشد(  1
 برای دانشگاه 2برای معدل،  تا  2تا  

(2+2 )1  1  

 (با توجه به کیفیت دانشگاه محل تحصیل) * نامه کارشناسی ارشد کیفیت پایان 2
 امتیازی تعلق نمی گیرد 16متر از به نمره ک

2 2  

3 
 دانشجویی  –برگزیدگان المپیادهای علمی 

 12تا  11 امتیاز(، رتبه 1) 9 تا 7امتیاز (، رتبه   5/1) 6 تا 1امتیاز(، رتبه  2) 3 تا 1رتبه 
 امتیاز( 25/1) 15 تا 13امتیاز( و رتبه  5/1)

2 2 
 

  1 1 (3)طبق جدول شماره     1مدرک زبان معتبر تا  1
  6حداکثر  :مجموع امتیازات آموزشی

 مصاحبه است.ها، برعهده کمیته برگزارکننده * مرجع تشخیص با توجه به تنوع رشته




2

 (3جدول شمارۀ )                                   ( کمیتۀ مصاحبه کننده عضوطبق نظر  :نحوۀ ارزیابی ) ملیمصاحبه علمی و سنجش ع( امتیاز ج

 



 ( امتیاز مدرک زبان:د
 (1جدول شماره )                                                                                    همترازی نمرات آزمون های ملّی و بین المللی زبان انگلیسی

MSRT 

( MCHE) 

IELTS 

Academic 

TOEFL 

 (IBT) 
TOEFL 

(CBT) 
TOEFL (PBT)+ 

TOLIMO 
امتیاز 

 تخصصی

111-91 1/9-1/7 121-96 311-251 681-611 8 

89-85 9/6-5/6 95-86 219-232 599-575 7 

81-81 1/6-1/6 85-76 231-213 571-551 6 

79-75 9/5-5/5 75-66 212-196 519-525 5 

71-71 1/5-1/5 65-56 195-173 521-511 1 

69-65 9/1-5/1 55-16 172-152 199-175 3 

61-61 1/1-1/1 15-36 151-133 171-151 2 

59-51 9/3-5/3 35-29 132-113 119-125 1 

 

     ................................................  :امتیازاتجمع کل 

 ..................................................... : محترم کمیتۀ مصاحبه کننده عضونام و امضاء 

 امتیاز مکتسبه حداکثر امتیاز فرعی محورهای اصلی محورهای ردیف

1 
 آزمون شفاهی

 

 مطالبارزیابی توانایی فن بیان و انتقال 

11 
قدرت تجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخگویی به سؤاالت 

وسعت نظر، نوآوری و کار آفرینی

ی تحصیلینگرش و اطالعات فناورانه مرتبط با رشته

2 
 آزمون تخصصی

 

 های پژوهشی در حوزۀ تخصصی میزان آشنایی با روش
11  گرایش علمی مورد نظر–میزان تسلّط بر مباحث علمی رشته 

 رسالۀ دکتری  –های پژوهشی توانایی در انجام طرح

3 

 نظر اساتید راهنما

)اعضای کمیته  

 صاحبه کننده(م

11 

  33  جمع


