
       

                  

  97-98سال تحصیلی نیمه متمرکز دکتری  تحصیلی و پژوهشی،  جدول امتیاز بندی سوابق آموزشی

 50و در مجموع  شما مطابق جداول زیر مشخص می گردد و مصاحبه علمی تحصیلی و پژوهشی،  سوابق آموزشینمره :  داوطلب گرامی

 درصد نمره کل آزمون دکتری را شامل می گردد. 

 بدست می آید.( 3تقسیم بر  2و  1) از مجموع امتیازات جداول   امتیاز 20پژوهشی  تحصیلی و آموزشی سوابق -الف

 (3) مطابق  جدول  امتیاز 30مصاحبه علمی   -ب

 محاسبه امتیازات پژوهشینحوه :  1 جدول

 نوع فعالیت ردیف
 حداکثرامتیاز

 در هر واحد

 حداکثر امتیاز 

 در مجموع

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

 تحصیلی
4 

12 

 4 تألیف و ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی 2

3 
گواهی ثبت اختراع مورد تأیید سازمان پژوهش های علمی و 

 صنعتی ایران
4 

 4 در سطح ملی طرح های پژوهشی تأیید شده 4

 4 برگزیدگی در جشنواره های علمی معتبر  5

6 
اثر بدیع و ارزنده ادبی و هنری مرتبط با رشته تحصیلی با 

 تأیید مراجع ذی صالح
4 

 2 مقاالت علمی ترویجی/ علمی مروری مرتبط با رشته تحصیلی 7

5 
8 

مقاالت کامل چاپ شده در کنفرانس های معتبر )داخلی و 

 خارجی( 
2 

9 
خالصه مقاالت چاپ شده در کنفرانس های معتبر )داخلی و 

 خارجی(
1 

 2 کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد/ دکترای حرفه ای 10
3 

11 
همراستایی موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد/ دکترای حرفه 

 ای با رشته مورد تقاضای دکتری
1 

 20 مجموع

 

 

 

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست



 امتیازات تحصیلی و آموزشیمحاسبه نحوه  : 2 جدول

 نوع فعالیت ردیف

حداکثر 

امتیاز در 

 هر واحد

 حداکثر امتیاز 

 در مجموع

1 

 سوابق تحصیلی

معدل کل بر اساس ضریب کیفیت دانشگاه محل 

 تحصیل دوره کارشناسی
7 

24 

2 
معدل بر اساس ضریب کیفیت دانشگاه محل تحصیل 

نمره  دوره کارشناسی ارشد/ دکترای حرفه ای )بدون

 پایان نامه(

5 

3 
کیفیت نمرات دروس دوره کارشناسی موثر در رشته 

 مورد تقاضای دکتری 
7 

4 
کیفیت نمرات دروس دوره کارشناسی ارشد/ دکترای 

 حرفه ای موثر در رشته مورد تقاضای دکتری 
5 

5 

 سوابق آموزشی

 2 مدرک زبان

8 
 2 آموزشیهای ها یا دورهبرگزاری/ شرکت در کارگاه 6

 2 تدریس در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی 7

 2 آشنایی با نرم افزارهای تخصصی کامپیوتری 8

9 

 افتخارات

 3 رتبه کارشناسی )اول تا سوم(

8 

 2 رتبه کارشناسی ارشد/ دکترای حرفه ای )اول تا سوم( 10

 1 المپیادهای علمی دانشجویی 11

12 
مسابقات دانشجویی مرتبط با رشته مورد ها و جشنواره

 تقاضای دکتری
1 

 1 سایر موارد 13

 40 مجموع

 منتقل می شود. 10و  4،  2های به ترتیب به ردیف ،در دکترای حرفه ای 9و  3 ، 1های *امتیاز ردیف                

 امتیاز( 30)  امتیازات مصاحبه:  3جدول 

 گزینه ردیف

  تخصصی از طریق پاسخگویی به سواالت علمیمیزان اطالعات  1

 شیوه برخورد و رفتار علمی 2

  انایی استدالل منطقی و خالقیت دانشجو در پاسخگویی به سؤاالتتو    3

 قدرت بیان و انتقال مطالب 4

 میزان تسلط به یک زبان خارجی )تخصصی( 5

 کارشناسینفر از اساتید دوره کارشناسی ارشد یا  2توصیه نامه  6

 مصاحبه را بصورت کتبی برگزارکنند.سواالت مجازند قسمتی از ایشان و  بودهها در جدول مصاحبه بر عهده بخش  تعیین امتیاز گزینه* 

 مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه شیراز

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست


