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 2فرم شماره 

 

 (  Ph.Dنحوه بررسی سوابق علمی و مصاحبه آزمون دکتری    )  

 تکمیل شود(   کمیته مصاحبه کننده)توسط  

 شورای تحصیالت تکمیلی سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران(  2/1401/ 19مورخ   173) مصوب جلسه

 مشخصات فردی:  ( الف

تحصیالت تکمیلی سهم نمره هر بخش از مرحله دوم آزمون ) مصاحبه و  براساس قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های 

 بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری( به شرح زیر است:

 دکتری پژوهش محور: 

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

 نمره (   30مصاحبه علمی و سنجش علمی )  -2

 نمره (   20تهیه طرح واره )  -3 -1

سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری، مصاحبه علمی و سنجش عملی و   "های نمره تمامی داوطلبان در هر یک از بخش : 1تذکرمهم  

 اعالم خواهد شد.  سازمان سنجشبه صورت جداگانه از طریق پرتال ارتباطی به  سازمان پژوهشهاتوسط  "تهیه طرح واره

 آموزشی، پژوهشی و فناوری: ( نمره سوابق 1

 نحوه محاسبه نمرات پژوهشی و فناوری  -1جدول 

  حداکثر نمره نوع فعالیت  ردیف 

 پیشنهادی

 نمره مکتسبه  نحوه ارزیابی 

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

 ایران سازمان پژوهش های علمی و صنعتی  یید أگواهی ثبت اختراع مورد ت 1-2

 های علمی معتبربرگزیدگی در جشنواره  3-1

8   

   2 ترویجی مرتبط با رشته تحصیلی   –مقاالت علمی   2

   2 مقاالت چاپ شده در کنفرانس های معتبر)داخلی یا خارجی(  3

   2 تألیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی  4
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   2 معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل 5

دانشجویی  –برگزیدگان المپیادهای علمی   6  1   

   2 مدرک زبان معتبر*  7

   1 سایر موارد مورد نظر کمیته مصاحبه کننده   8

   20 جمع

. نمره محاسبه شود 2و به نسبت از حداکثر   4نمره زبان بر اساس جدول  * 

 

 نمره مصاحبه علمی و سنجش عملی: ( 2

 مصاحبه علمی و سنجش عملی نمره  - 2جدول  

 نمره مکتسبه نحوه ارزیابی  حداکثر نمره نوع فعالیت ردیف 

   5 آزمون شفاهی و یا کتبی  1

   15 مصاحبه تخصصی 2

   10 راهنما نظر اساتید 3

   30 جمع

 

( تهیه طرح واره: 3  

نمره تهیه طرح واره  -3جدول   

  حداکثر نمره نحوه ارزیابی  نمره مکتسبه 
 پیشنهادی*

 ردیف  نوع فعالیت 

 1   سازمان  میزان انطباق طرح واره با طرح پژوهشی تقاضا محور   

میزان انطباق فعالیت های آموزشی و پژوهشی قبلی داوطلب در     

وهشی ژ راستای طرح پ  
2 

 3 امتیاز استاد راهنمای طرح پژوهشی تقاضا محور داوطلب    
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آن در قالب اهداف و    ارائهامتیاز مربوط به نحوه تدوین طرح واره و     

 پیش فرضیه ها و روش اجرا 
4 

 جمع  20  

*توضیحات: تعیین حداکثر پیشنهادی هر بند بر عهده کمیته مصاحبه کننده میباشد و میبایست برای تمام افراد یک رشته  

 گرایش رعایت گردد.  

 

 ب( امتیاز مدرک زبان: 

هم ترازی نمرات آزمون های ملی و بین المللی زبان انگلیسی -4جدول   

 TOEFL حداکثر نمره

PAPER+TOLIMO 

TOEFL 

Computer 

TOEFL 

IBT 

IELTS 

Equivalent 

MSRT 

(MCHE) 

8 086-006  300-250  120-96  0/9- 7  100-90  

7 599-575  249-232  95-86  9/6- 5/6  98-58  

6 574-550  231-213  85-76  4/6- 6  48-08  

5 549-525  212-196  75-66  9/5-5/5  97-57  

4 524-500  195-173  65-56  4/5-5  47-07  

3 499-475  172-152  55-46  9/5-4/4  96-56  

2 474-450  151-133  45-36  4/4-4  46-06  

1 449-425  132-113  35-29  9/3- 5/3  59-50  

 

 تاریخ:                                                                                       نام و نام خانوادگی مصاحبه کننده:


