
  
 دانشگاه بيرجند در دوره تحصيلي دكتريپذيرش بدون آزمون شرايط و نحوه ارزشيابي متقاضيان 

   96-95براي سال تحصيلي 
  

، 16/12/1393مورخ  237200/21شماره  هيو اصالح 18/4/1393مورخ  67272/21نامه شماره  نييآبا عنايت به 
پژوهشي دوره  -ز ظرفيت پذيرش با آزمون شيوه آموزشياختيار دارد حداكثر معادل بيست درصد ا بيرجند دانشگاه

آموختگان  يا دانشجويان دوره كارشناسي ارشد روزانه دكتري خود در هر كد رشته محل تحصيل را از بين دانش
آموخته شوند را به صورت مازاد داخل و مورد تأييد وزارت كه تا پايان شهريور ماه سال درخواست پذيرش، دانش

  ا رعايت شرايط زير، پذيرش كند.ب بر ظرفيت
  

  شرايط پذيرش:
  .)به بعد 1/2/1393فارغ التحصيالن ( آموختگي متقاضي نگذشته باشدبيش از دو سال از تاريخ دانش -
  3-1جداول بقهاي آموزشي، پژوهشي و مصاحبه مطاامتياز از فعاليت 60كسب حداقل -
يان (بدون احتساب نمره پا 17كل حداقل ن در دوره كارشناسي و ميانگي 16 حداقل داشتن ميانگين كل -

 نامه) در دوره كارشناسي ارشد.

 ):6) و (5با توجه به ضرايب همترازي معدل در جداول (

توانند با مي ،اندالتحصيل شده) فارغ5هاي جدول (در دوره كارشناسي از دانشگاهكه دانشجوياني  :1 صرهتب
-) فارغ6هاي جدول (ي كه در دوره كارشناسي از دانشگاهو دانشجويان 55/14داشتن ميانگين كل حداقل 

در پذيرش بدون آزمون دوره دكتري متقاضي ، 24/15توانند با داشتن ميانگين كل حداقل مي ،اندالتحصيل شده
  باشند.

د تواننمي ،اندالتحصيل شده) فارغ5هاي جدول (ارشد از دانشگاهدانشجوياني كه در دوره كارشناسي  :2 صرهتب
و دانشجوياني كه در دوره كارشناسي ارشد  46/15حداقل  نامه)پاياننمره (بدون احتساب  با داشتن ميانگين كل

نامه) پاياننمره (بدون احتساب توانند با داشتن ميانگين كل مي ،اندالتحصيل شده) فارغ6هاي جدول (از دانشگاه
  ضي باشند.در پذيرش بدون آزمون دوره دكتري متقا  20/16حداقل 

ها) قبل از آزمون جامع دكتري يا معادل آن در ساير آزمون MSRTاز آزمون زبان( 50كسب حداقل نمره  -
  نامه دوره دكتري مصوب وزارت)(مطابق با آيين

هاي جداول ارزشيابي، طبق دستورالعمل مصوب شوراي نحوه امتيازدهي به داوطلبان در هر يك از رديف
  :باشدبه شرح ذيل مي تحصيالت تكميلي دانشگاه

  
  
  
  

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات آزمون دكترى دروب سايت  پى اچ دى تست



  نحوه محاسبه امتيازات پژوهشي -1دول ج
حداقل  نوع فعاليت  رديف

  امتياز
حداكثر
  نحوه ارزيابي  امتياز

1  

مقاالت علمي پژوهشي (داخلي و خارجي)  -1-1
  مرتبط با پايان نامه

  
  
- گواهي ثبت اختراع مورد تأييد سازمان پژوهش -1-2

  هاي علمي و صنعتي ايران
  
هاي علمي معتبر بين برگزيدگي در جشنواره -1-3

 رازي وابن سينا–فارابي–المللي خوارزمي

  امتياز 7هر مقاله (داخلي يا خارجي) تا  -  40  7
  
  
  امتياز  5 گواهي ثبت اختراع داخلي تا -
  امتياز  7گواهي ثبت اختراع بين المللي تا   -
  
  امتياز 3برگزيدگي داخلي تا  -
  امتياز  7لمللي تا برگزيدگي بين ا -

  امتياز 3هر مقاله تا   6  -  ترويجي مرتبط با پايان نامه –مقاالت علمي   2

مقاالت چاپ شده در كنفرانسهاي معتبر (داخلي يا   3
  خارجي)

  امتياز  1مقاله داخلي  -  4  -
  امتياز 2خارجي تا مقاله  -

   4 - تأليف يا ترجمه كتاب مرتبط با رشته تحصيلي  4
  امتياز  2امتياز و بسيار خوب تا  4 عالي تا  4  -  ايان نامه كارشناسي ارشدكيفيت پ  5

   40 7 حداقل و حداكثر امتياز قابل محاسبه  

  نحوه محاسبه امتيازات آموزشي  - 2جدول 
حداكثر  نوع فعاليت  رديف

  نحوه ارزيابي  امتياز

6  

ميانگين كل و كيفيت دانشگاه محل تحصيل دوره 
  پيوسته و ناپيوسته)(                 كارشناسي

  
و 1/1) در عدد 5هاي جدول(التحصيالن از دانشگاهفارغ كل ميانگين

 شود.ضرب مي05/1) در عدد 6هاي جدول(دانشگاه

  امتياز 6

  5/1تا  0 امتياز: ..... 17تا  16معدل: -
  3تا  5/1 امتياز: ..... 18تا  17معدل: -
  5/4تا  3امتياز:  ..... 19تا  18معدل: -
  6تا  5/4امتياز:  ..... 20تا  19معدل: -

7  

ميانگين كل و كيفيت دانشگاه محل تحصيل دوره 
-كارشناسي ارشد ناپيوسته (بدون احتساب نمره پايان

  نامه)
  

التحصيالن از فارغ نامه)اني(بدون احتساب نمره پاكل ميانگين 
 ) در عدد6و دانشگاههاي جدول(1/1) در عدد 5دانشگاههاي جدول(

 شود.ضرب مي05/1

  امتياز 5
  2تا  0امتياز:  ..... 18تا  17معدل: -
  5/3تا  2امتياز:  ..... 19تا  18معدل: -
  5تا  5/3امتياز:  ..... 20تا  19معدل: -

  امتياز 3  طول مدت تحصيل در دوره كارشناسي  8
  كارشناسي پيوسته:

  امتياز 3 و كمتر نيمسال 7 -
  امتياز 2نيمسال  8 -

  ناپيوسته: كارشناسي
  امتياز 3 و كمتر نيمسال 3 -

  امتياز 2نيمسال  4 -

  امتياز 3 و كمتر نيمسال 4 -  امتياز 3  طول مدت تحصيل در دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته  9
  امتياز 2نيمسال  5 –

  امتياز 5  برگزيدگان المپيادهاي علمي دانشجويي  10
  زامتيا 4، 6تا  4رتبه  -امتياز  5، 3تا  1رتبه  -
  امتياز2 ،12تا  10رتبه  -امتياز 3، 9تا  7رتبه   -

  امتياز 1، 15تا  13رتبه  -

  امتياز 5  (كارشناسي و كارشناسي ارشد) التحصيليرتبه فارغ  11
  امتياز 5، 1رتبه 
  امتياز 4، 2رتبه 
  امتياز 3، 3رتبه 

  )4(طبق جدول شماره   امتياز 8  داشتن مدرك زبان معتبر  12
    30  جمع  

  امتيازات مصاحبه -3شماره  جدول
  حداكثر امتياز  شاخص ارزيابي  رديف

  امتياز 3  تسلط در تجزيه و تحليل مسائل علمي و پاسخگويي به سئواالت  12
  امتياز 3 وسعت نظر، نوآوري وكارآفريني  13
  امتياز 3  شخصيت، متانت و نحوه تعامل  14
  امتياز 3  نگرش و اطالعات فناورانه مرتبط با رشته تحصيلي   15
  امتياز 3 توانايي فن بيان و انتقال مطالب  16
  امتياز 15  هاي علمي اعضاي گروه همراستايي زمينه پژوهشي داوطلب با اولويت  17

  30  جمع

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات آزمون دكترى دروب سايت  پى اچ دى تست



  
  المللي زبان انگليسيهاي ملي و بينهمترازي نمرات آزمون -4جدول شماره 

MSRT  
(MCHE)

IELTS 

Equivalent 
TOEFL 

IBT 
TOEFL 

Computer 
TOEFL PAPER 

Tolimo  زحداكثر امتيا  

100-90  0/9-7  120-96  300-250  680-600  8  

89-85  9/6-5/6  95-86  249-232  599-575  7  

84-80  4/6-6  85-76  231-213  574-550  6  

79-75  9/5-5/5  75-66  212-196  549-525  5  

74-70  4/5-5  65-56  195-173  524-500  4  

69-65  9/4-5/4  55-46  172-152  499-475  3  

64-60  4/4-4  45-36  151-133  474-450  2  

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

  

  1/1هاي داراي ضريب همترازي معدل دانشگاه -5جدول
  دانشگاه  رديف

 دانشگاه تبريز  1
دانشگاه تربيت مدرس  2
  دانشگاه تهران  3
 دانشگاه شهيد بهشتي  4
  دانشگاه شيراز  5
  دانشگاه صنعتي اصفهان  6
 دانشگاه صنعتي اميركبير  7
 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  8
  دانشگاه صنعتي شريف  9
دانشگاه عالمه طباطبايي  10
دانشگاه علم و صنعت ايران  11
  ردوسي مشهددانشگاه ف  12
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  13
  دانشگاه بيرجند  14

  شود.هاي فوق جزو جدول باال محسوب نميدانشگاهالزم به ذكر است كه واحدهاي اقماري 

  

هاي داراي ضريب همترازي معدل دانشگاه -6جدول
05/1  

  دانشگاه  رديف
  نشگاه اصفهاندا  1
  دانشگاه بوعلي سينا همدان  2
 المللي امام خميني قزوين دانشگاه بين  3
 دانشگاه سمنان  4
 دانشگاه شاهرود  5
 دانشگاه شهيد باهنر كرمان  6
 دانشگاه شهيد چمران اهواز  7
 دانشگاه گيالن  8

 دانشگاه مازندران  9
 دانشگاه يزد  10
 دانشگاه امام صادق  11

 دانشگاه صنعت نفت  12

  شود.هاي فوق جزو جدول باال محسوب نميالزم به ذكر است كه واحدهاي اقماري دانشگاه
  
  

  

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات آزمون دكترى دروب سايت  پى اچ دى تست




