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 یلیالت تکمیتحص
 

  .................................. :شی.............. گرا..........................................:یکدرشته امتحان و ............ نام.........................................:داوطلب یم خانوادگنام و نا

  ............................................ :خ مصاحبهیتار.......... ................................بخش:   .............................................................. دانشکده / گروه مستقل:

  □ خودگردان سیپرد  □نوبت دوم    □دوره روزانه              □ر یخ  □  یبل  التحصیلی:تطابق رشته امتحانی داوطلب و رشته فارغ 

بر اساس نمره کسب شده  یـ پژوهش یآموزش یدوره دکتررش دانشجو در یپذ مقررات اعالم شده توسط سازمان سنجش و آموزش کشور،بر اساس 

نمره( و به  05) یو سنجش علم ینمره( و نمره مصاحبه علم 05) یو فناور ی، پژوهشینمره( نمره مربوط به سوابق آموزش 05در آزمون سنجش )

 : ردیگیجام مر انیشرح ز
 به صورت دانشگاه توسط د یبا« یو سنجش عمل ی، مصاحبه علمیو فناور ی، پژوهشیسوابق آموزش» یهاک از بخشیداوطلبان در هر  ینمره تمام

  گردد.به سازمان اعالم  یق پرتال ارتباطیجداگانه از طر

 ل شود.یتکمبطور مجزا د ین فرم بایدگردان اس خوی، نوبت دوم و پردروزانه یهاداوطلبان هر کدرشته دوره یبرا 
 محل تمام جلسات مرحله دوم علمی برگزارکننده در هر کدرشتهاست تعداد اعضای هیأت الزممنظور ایجاد شرایط یکسان برای تمامی داوطلبان به

 .ثابت باشد

 شودیم ی( بررس1نام آزمون )شماره بتالتحصیلی آنان مطابق جداول دفترچه ثتطابق رشته امتحانی داوطلب و رشته فارغ. 

 ها های مختلف در یک جلسه مصاحبه حاضر بوده است، برای تمامی دورهاگر داوطلبی در یک رشته امتحانی )گرایش یکسان( و یک دانشگاه در دوره
 .نمره مصاحبه یکسان درج شود

 .تکمیل تمام بندهای فرم صورتجلسه مرحله دوم، الزامی است 
 

 : یو فناور ی، پژوهشیسوابق آموزش نمره(الف  

 تینوع فعال فیرد
 حداکثر

 نمره
 مکتسبه نمره یابینحوه ارز

1 

 یلی( مرتبط با رشته تحصیو خارج ی)داخل یپژوهشـ  یمقاالت علم 1ـ 1

 یو صنعت یعلم یهاد سازمان پژوهشییثبت اختراع مورد تأ یگواه 0ـ1

 ران یا

 معتبر یمعل یهادر جشنواره یدگیبرگز 0ـ1

11 
 *نامه ارتقاءنییمطابق آ نمره 7ـ هر مقاله تا 

 0تا  یو داخل 7تا  یالمللنیثبت اختراع ب یـ گواه

 نمره 7تا  یو خارج 0تا  یداخل یدگیـ برگز

 

  *نامه ارتقاءنییمطابق آ نمره 0هر مقاله تا  1  یلیتحص همرتبط با رشت یجیـ ترو یمقاالت علم 0

  *نمره 1 یو داخل 0تا  یخارج 1 (یا خارجی یمعتبر )داخل یهادر کنفرانسمقاالت چاپ شده  0

1 
معاونت د از حوزه ییتأ یگواه یدارا، یبرون دانشگاه یپژوهش یهاطرح

 مبدا دانشگاه یپژوهش
  ن نامه ارتقاءییطبق فرمول آ 7

  *نمره 0هر مورد  0  یلیا ترجمه کتاب مرتبط بارشته تحصیف یتأل 0

6 

  ** داوطلب( معدل -10) 02/5 0 یارشناسمعدل ک

 0 یل کارشناسیت دانشگاه محل تحصیفیک

  نمره 0 زدیو دانشگاه  وستیگروه الف جدول پ یهادانشگاه

  نمره  0/1وست یگروه ب   جدول پ یهادانشگاه

 نمره 1وست  یگروه ج جدول پ یهادانشگاه

 نمره 0/5وست یگروه د  جدول پ یهادانشگاه

 

7 

  ** داوطلب( معدل -10) 1/5 0 ارشد یمعدل کارشناس

 0 ارشد یل کارشناسیت دانشگاه محل تحصیفیک

  نمره 0 زدیو دانشگاه  وستیگروه الف جدول پ یهادانشگاه

  نمره 0/1وست یگروه ب جدول پ یهادانشگاه

 نمره 1وست  یگروه ج جدول پ یهادانشگاه

 نمره 0/5وست یجدول پ گروه د یهااهدانشگ

 

 0 ییدانشجو – یعلم یادهایدگان المپیبرگز 8

  نمره 0  یکشور ییدانشجو یادهایدگان المپیبرگز

    نمره 0  یو فاراب یکسب مقام در جشنواره خوارزم

 نمره 1کسب مقام در مسابقات روبوکاپ 
 

 8 مدرک زبان معتبر 2
 یالمللنیو ب یمل یهانمرات آزمون یطبق جدول همتراز

 در صفحه بعد یسیزبان انگل
 

   22 *** (نمرهجمع )حداکثر  



 :اتحیتوض  

 :ر استیبه صورت ز( 1ف ی)به جز ردمشترک  یپژوهش یهاتیفعال نمرهع ینحوه توز -1 

 %05ه هر کدامیبق %85نفر اول  0تعداد همکاران ـ  د(درص 105)حداکثر  %65نفر دوم   %25نفر اول   ی، برا0تعداد همکاران  ـ  % 155نفر  1تعداد همکاران 

)حداکثر  %00 ه هر کدامی،  بق%65، نفر اول0تعداد همکاران  ـ درصد( 125)حداکثر  %15ه هر کدام ی، بق%75، نفر اول  1تعداد همکاران ـ  درصد( 185)حداکثر 

 درصد( 005)حداکثر  %05م ه هر کدایو بق %05شتر نفر اولیا بی 6تعداد همکاران  ـ درصد( 055

 رد. یگیتعلق نم یاارشد نمره یکارشناس 10و کمتر از  یکارشناس 10ه معدل کمتر از ب  -2

 رد. یگیتعلق م، سقف نمره 05سب نمره باالتر از در صورت ک -3

 

 :یو سنجش عمل یمصاحبه علم نمرهب( 

  نمره یابینحوه ارز نمرهحداکثر  تینوع فعال فیرد

   05 یتخصص مصاحبه 1

 

  یسیزبان انگل یالمللنیو ب یمل یهانمرات آزمون یمدرک زبان: همتراز نمره  

 

 TOEFL( PAPER) نمرهحداکثر 

+ TOLIMO TOEFL 
TOEFL IBT IELTS 

Equivalent 

MSRT 

(MCHE) 

8 685-655  055-005  105-21  2-7  155-25  

7 022-070  012-000  25-81  0/6  82-80  

6 071-005  001-010  85-71  6 81-85  

0 012-000  010-126  75-61  0/0  72-70  

1 001-055  120-170  65-01  0 71-75  

0 122-170  170-100  05-11  0/1  62-60  

0 171-105  101-100  15-01  1 61-00  

1 112-100  100-110  05-01  0/0  01-10  

 

 نام و امضاء مصاحبه کنندگان حاضر در جلسه: 

 

 نام:                                                 امضاء: .4                                             امضاء:                    :                                نام  .1

 نام:                                                 امضاء: .5                                             امضاء:                           نام:                         . 2

 نام:                                                   امضاء:.  3

 : رگروهی/ مد س بخشینام و امضاء رئ

 

 دانشکده: یوهشو پژ یآموزش معاون رگروه مستقل / یمد نام و امضاء

 

 

 گردد.یم یگانیس / دانشکده مستقل بایر مدارک دانشجو در آموزش پردی، به همراه سا0ل فرم شمارهین فرم بعد از مصاحبه و تکمیا 
 


