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 سوِ تؼالیات

سال  آصهَى دوتشي ًیوِ هتوشوض هشحلِ اسصیاتی تخصصی داًشگاُ صٌؼتی شاّشٍد دس خصَص اطالػیِ

8931 

  
(، پصیطش زاوطجً زض ایه آظمًن ضبمل اجطای فطایىدس زي مطلهدٍ ای ذًاَدس    .Ph.Dآئیه وبمٍ پصیطش زاوطجً زض زيضٌ زکتطی )ثب تًجٍ ثٍ 

صًضت ذًاَس گطفت. مطلهٍ ايل مطثًط ثدٍ ندىجص    7/3/94مًضخ  19177/11آئیه وبمٍ اثالؿی ضمبضٌ ثًز کٍ اجطای ایه مطالل مغبثق ثب 

ػهمی ثًزٌ کٍ ثطگعاضی آظمًن آن اظ عطیق نبظمبن نىجص آمًظش کطًض اوجبم می گیدطز ي مطلهدٍ زيم آن ضدبمل ثطضندی ندًاثق ػهمدی       

 . زايعهجبن انت کٍ تًنظ زاوطگبَُبی پصیطوسٌ زاوطجً صًضت می گیطز

ضضتٍ محل َبی  وصبة نىجص ػهمی کس زاضای لس کٍ 98آظمًن زکتطی ویمٍ متمطکع نبل  مطلهٍ ايل پصیطفتٍ ضسگبنثبعالع ثسیىًنیهٍ 

می ضنبوس کٍ می تًاوىس ثب تًجٍ  اوتربة ضضتٍ زاوطگبٌ صىؼتی ضبَطيز یکی اظ ايلًیتُبی اوتربثی آوُب ثًزٌ انت ثًزٌ ي زض ظمبن ایه زاوطگبٌ

 زض جهسٍ مصبلجٍ مغبثق ثطوبمٍ ظمبوجىسی اػالم ضسٌ زض ایه اعالػیٍ ضطکت ومبیىس. یلًىات رثٍ 

 العامی انت. 1398نبل  یآظمًن ویمٍ متمطکع زکتط 2ي  1الطاظ تمبمی ضطایظ اػالمی زض زفتطچٍ ضمبضٌ  (الف

 .ضضتٍ گطایصَط  ثطای ه اعالػیٍمىسضج زض ای 1زض جسيل ضمبضٌ مطرص ضسٌ  َبی تبضیدثق بغمزاوطگبٌ ثٍ  لضًضی مطاجؼٍ ب(  

ػذم هشاجؼِ داٍطلة . ذًاَس ضسضضتٍ گطایص اوجبم ثطای َط  اػالم ضسٌ جسيل ظمبوجىسی ثقبغممصبلجٍ ثطای َط زايعهت صطفب یک ثبض 

مکبن  .تشاي داٍطلة اهىاى پزیش ًوی تاشذجلسِ هصاحثِ دس هشحلِ هصاحثِ تِ هٌضلِ اًصشاف ٍي تلمی شذُ ٍ تشگضاسي هجذد 

 ذًاَس ثًز.زاوطکسٌ مطثًعٍ َط ضضتٍ گطایص زض  ثطای مصبلجٍ

 ذًاَس ثًز. مىسضج زض ایه اعالػیٍ 1 ضمبضٌفطم امتیبظ زَی نًاثق ػهمی، آمًظضی، پژيَطی ي مصبلجٍ ثط انبس  وحًٌ (ج

   ثطگعاض ومی گطزز. کتجی ترصصیآظمًن  زض مطلهٍ مصبلجٍ(د 

یک تصدًیط اظ آن ضا ثدٍ َمدطاٌ    تکمیل ومًزٌ ي  ضا (2)فطم ضمبضٌ  ایه اعالػیٍ مىسضج زضی فطم مطرصبت فطززايعهجبن می ثبیستی  کهیٍ(ُ

 .اضائٍ زض ظمبن مصبلجٍ ثٍ َمطاٌ زاضتٍ ثبضىسمستىسات مطثًعٍ جُت 

اص  تذیْی است تِ هذاسوی وِ تؼدذ العامی اندت.   زايعهجیهکهیٍ تًنظ  زض ظمبن ضطکت زض مصبلجٍویع اضائٍ مساضک ي مستىسات شیل (ٍ 

 ّیچگًَِ اهتیاصي تؼلك ًخَاّذ گشفت.  گشدد تاسیخ هصاحثِ اسائِ 

 

 31-73    ػصشّا ٍ   8-31صثحْا  ساػات هشاجؼِ جْت هصاحثِ:
 

 ٍ یه تصَیش اص آى.واسشٌاسی اسشذ )فَق لیساًس()گَاّیٌاهِ هَلت یا داًشٌاهِ(هذسن  اصل -3

ٍ  .ضدًوس التحصدیل   فبضؽ 31/6/98ثبیست تب تبضید  اوس، می ضس ثًزٌضسگبوی کٍ زاوطجًی نبل آذط زيضٌ کبضضىبنی اض  مؼطفی :تًجٍ  اضائد

ٍ اصل گًاَی تأییس ضسٌ تًنظ زاوطگبٌ یب مؤنسٍ آمًظش ػبلی محل اذص مسضک مغبثق فطم  زفتطچدٍ ضاَىمدبی   99 مىسضج زض صدحح

 العامی انت. مىسضج زض ایه اعالػیٍ( 3)فطم ضمبضٌ اوتربة ضضتٍ َبی تحصیهی 

 ٍ یه تصَیش اص آى.واسشٌاسی )لیساًس(ٌاهِ هَلت یا داًشٌاهِ()گَاّیاصل هذسن  -1

ػداليٌ ثدط اصدل مدسضک     ثبیسدتی   ثدًزٌ اودس   واسشٌاسی ًاپیَستِ َبی التحصیل زيضٌ آوسنتٍ اظ مؼطفی ضسگبوی کٍ فبضؽ -1تجصطٌ 

 .اضائٍ ومبیىس زض ظمبن مصبلجٍ ثٍ َمطاٌ زاضتٍ ي ضا ویع ذًز واسداًی هذسناصل کبضضىبنی وبپیًنتٍ 

اصدل  ثبضىس، الظم انت  فًق ومی 2ي  1مىسضج زض ثىسَبی   ضسگبوی کٍ ثٍ زالئهی قبزض ثٍ اضائٍ اصل مسضک یب مساضک  مؼطفی -2تجصطٌ 

 اضائٍ ومبیىس. زض ظمبن مصبلجٍي تًنظ زاوطگبٌ یب مؤنسٍ آمًظش ػبلی محل اذص مسضک ضا ثٍ َمطاٌ زاضتٍ  گَاّی تأییذ شذُ

 ي یک تصًیط اظ آن.هی اصل ضىبنىبمٍ ي یب کبضت م -3

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري
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ٍ ضاَىمبی ضطکت چزفتط 3مىسضج زض صححٍ « مقطضات يظیحٍ ػمًمی»مسضکی کٍ يضؼیت وظبم يظیحٍ مؼطفی ضسٌ ضا ثب تًجٍ ثٍ ثىس  -4

   .)ثطای ثطازضان(وطبن زَس ي یک تصًیط اظ آن زض آظمًن مصکًض 

 اىداٍطلثد حىن واسگضیٌی تدشاي  اصدل  اضائٍ  اوس زٌ ومًزٌزض ایه آظمًن انتحب اهتیاص هشتیثطای آن زنتٍ اظ مؼطفی ضسگبوی کٍ اظ  -5

ایده   العامدی اندت.   آٍسي تَدُ سسوی لطؼی ٍ یا سسوی آصهایشی ٍصاست ػلَم، تحمیمات ٍ فيحایض ششایط سْویِ هشتیاى 

الظم ثٍ  .ضائٍ ضًززض ظمبن مصبلجٍ ا ي یک تصًیط اظ آن ویع ضنیسٌ ثبضس مطثًعٍ مًنسٍ ثٍ تأییس ثبالتطیه مقبم مسئًلگًاَی ثبیستی 

اجدبظٌ  ...... زاوطدگبٌ آظاز اندالمی   مسضنبن ي اػضبی َیبت ػهمی پیمبوی، قطاضزازی، لق التسضیس، زنتیبضان آمًظضدی ي انت کٍ  شکط

 انتحبزٌ اظ ایه نُمیٍ ضا وساضتٍ اوس.

  .)ؿیط ضنمی(کبضضىبنی ي کبضضىبنی اضضسَبی تصًیط ضیع ومطات زيضٌ  -6

 ضًوس(. التحصیل می زيضٌ کبضضىبنی اضضس )ثطای زايعهجبوی کٍ تب تبضید اوجبم مصبلجٍ فبضؽ یک وسرٍ اظ پبیبن وبمٍ -7

زض ضضتٍ گطایص مقغغ کبضضىبندی اضضدس   ترصص مطثًعٍ  کٍ زاضایوحط اظ انبتیس زيضٌ کبضضىبنی اضضس  2تًصیٍ وبمٍ ػهمی اظ لساقل  -8

 وًضتٍ ضسٌ ثبضس(.   ی پبیبن وبمٍضاَىمباظ زي مؼطفی وبمٍ تًنظ انتبز  )تطجیحبً یکی  زاوطجً ثبضىس

 ای مبوىس: تألیف یب تطجمٍ کتبة، مقبالت ػهمی ي پژيَطی یب فؼبلیتُبی ػهمی ي لطفٍ مؼتجط مطثًط ثٍ کهیٍ مساضک ي مستىساتاضائٍ  - 9

تجبضة کبضی مطتجظ ثب  تطيیجی چبح ضسٌ، مقبالت  کىحطاوسی اضائٍ ي چبح ضسٌ، اذتطاع یب اکتطبف ثجت ضسٌ زض زاذل یب ذبضج کطًض،

                                            1فطم ضمبضٌ ضزیف َبی مىسضج زض َط یک اظ ثطای امتیبظ زَی  ...مساضک ظثبن اوگهیسی ي َبی زضیبفتی، تطًیق وبمٍ َب ي وبمٍ ضضتٍ، گًاَی

                               زض ایه اعالػیٍ. 98نبل  (.Ph.D)وحًٌ اضظضیبثی مطلهٍ زيم زکتطی  

ٍ  ضدجب ثبودک مطکدعی    فیص ياضیدعی ثدٍ لسدبة   یب کپی  اصل اضائٍ -10 ي ضىبندٍ ياضیدع    230100004001086103022299ضدمبضٌ   ثد

( 800000َدعاض )  َطتصدس  ضبَطيز ثدٍ مجهدؾ   صىؼتی ثٍ وبم زضآمسَبی اذتصبصی زاوطگبٌ 336086171126200011234567890011

  .ثبثت َعیىٍ مصبلجٍ ضیبل

زيضٌ َدبی پدطزیس   ياضیدع ومبیىدس يلدی زض صدًضتی کدٍ زض       فقظ یدک فدیص  تجصطٌ: زايعهجبن ثطای مصبلجٍ زيضٌ َبی ضيظاوٍ ي وًثت زيم 

 ضطکت ومبیىس ثبیستی یک فیص جساگبوٍ زیگط)ػاليٌ ثط زيضٌ ضيظاوٍ ي وًثت زيم( پطزاذت ومبیىس. ذًزگطزان

ثدٍ َمدطاٌ اصدل    ومدًزٌ ي   )لًح فططزٌ( ضجظ  CDػسز  یکَطی ذًز ضا زض زايعهت الظم انت کهیٍ نًاثق ي مساضک آمًظضی ي پژي -11

 تحًیل ومبیس. ي ظمبن مصبلجٍ ثٍ َمطاٌ زاضتٍزض  مساضک

( ضا ثب مًفقیت ثٍ اتمدبم  ػهمی آمًظضی، پژيَطی ي مصبلجٍ: کهیٍ زايعهجبوی کٍ تمبمی مطالل اضظیبثی ترصصی )ثطضنی نًاثق تزوش هْن

يط ثدًزٌ ي پدصیطش وُدبیی ي    ط، تًجٍ زاضتٍ ثبضىس کٍ پصیطش آوُب ثصًضت مطٍ ضسگبن ایه زاوطگبٌ قطاض گیطوسزض ضزیف پصیطفتثطنبوىس ي 

 قغؼی مىًط ثٍ تبییس صاللیت ػمًمی آوُب اظ نًی زثیطذبوٍ گعیىص زاوطجً ذًاَس ثًز.

ثب ضدمبضٌ  ضيظَبی کبضی َحتٍ ض نبػبت ازاضی ز ىسمی تًاومًاضز فًق الصکط صًضت َطگًوٍ نئًال زض اضتجبط ثب  زضزايعهجیه محتطم  َمچىیه

 :وستهحه َبی شیل تمبس ثگیط
 (2648زاذهی  023-32392205)یب 023-32395270: داًشىذُ فیضیه

 (2299زاذهی  023-32392205)یب  023-32396007: داًشىذُ ػلَم صهیي

 (3330زاذهی 023-32300240-7)یب 023-32300235: داًشىذُ سیاضی

 (2545زاذهی 023-32392205)یب 023-32396441: داًشىذُ شیوی

 (2527زاذهی  023-32392205)یب 023-32396509: داًشىذُ هٌْذسی هؼذى، ًفت ٍ طئَفیضیه

 (3223زاذهی  023-32300240-7)یب 023 -32300250: ٍ ستاتیه داًشىذُ هٌْذسی تشق

 (3300زاذهی 023-32300240-7)یب 023-32300259: ػوشاىهٌْذسی داًشىذُ 

 (3340زاذهی 023-32300240-7)یب 023-32300258: هىاًیههٌْذسی شىذُ داً

 (3240زاذهی  023-32300240)یب  023-32300251: داًشىذُ هٌْذسی واهپیَتش ٍ فٌاٍسي اطالػات

 023-32544021: وشاٍسصيهٌْذسی داًشىذُ 

 (2598زاذهی 023-32392205)یب 023-32396900: داًشىذُ تشتیت تذًی

 (2641-2635زاذهی 023-32392205)یب 023-32393580: پشدیس خَاسصهیداًشىذُ 

 شاّشٍدصٌؼتی هذیشیت تحصیالت تىویلی داًشگاُ  -تا آسصٍي تَفیك الْی 
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 داًشگاُ صٌؼتی شاّشٍد – 98آصهَى دوتشي ًیوِ هتوشوض سال  – تاسیخ ّاي هصاحثِ 

 

 گرایص عىًان رضتٍ  داوطكذٌ ردیف
 تاریخ مصاحبٍ

 ريزاوٍ

 خ مصاحبٍتاری

 وًبت ديم

1 
 ي رباتیک مُىذسي برق

 )پردیس فىايری َای وًیه(
 مُىذسي برق

 98تیر ماٌ  5ي  4 98تیر ماٌ  5ي  4 لذرت

 98تیر ماٌ  5ي  4 98تیر ماٌ  5ي  4 کىترل

 98تیر ماٌ  5ي  4 98تیر ماٌ  5ي  4 الكتريویک

2 

 مُىذسي معذن، وفت 

 ي شئًفیسیک 

 )پردیس مرکسی(

 ىذسي معذنمُ

 25/3/98 25/3/98 استخراج مًاد معذوي

 25/3/98 25/3/98 اکتطاف  مًاد معذوي

 25/3/98 25/3/98 فرايری مًاد معذوي

 25/3/98 25/3/98 مكاویک سىگ

3 

 

 مُىذسي مكاویک

 )پردیس فىايری َای وًیه(

 مُىذسي مكاویک

 98تیرماٌ  2ي  1 98تیرماٌ  2ي  1 تبذیل اورشی

 طراحي کاربردی
 

 98تیرماٌ  2ي  1 98تیرماٌ  2ي  1

4 
 فیسیک 

 )پردیس مرکسی(

 فیسیک

 98تیرماٌ  12ي  11 98تیرماٌ  12ي  11 ررات بىیادی ي وظریٍ میذاوُا

 َستٍ ای
 98تیرماٌ  12ي  11 98تیرماٌ  12ي  11

  19/3/98  19/3/98 ساختارَاواوً  فیسیک علًم ي فىايری واوً

5 
 ذسي عمران مُى

 )پردیس فىايری َای وًیه(

 

 

 مُىذسي عمران

 
 

   
 10/4/98 10/4/98 مُىذسي محیط زیست

 10/4/98 10/4/98 مُىذسي آب ي سازٌ َای َیذريلیكي

 10/4/98 10/4/98 شئًتكىیک

 10/4/98 10/4/98 راٌ ي ترابری

6 

مُىذسي کامپیًتر ي فىايری  

 اطالعات

 َای وًیه()پردیس فىايری 

 - 5/4/98 ًَش مصىًعي ي رباتیكس مُىذسي کامپیًتر

7 
 ضیمي

 )پردیس مرکسی(
 ضیمي

 98تیرماٌ  10ي  9 98تیرماٌ  10ي  9 ضیمي معذوي

 98تیرماٌ  10ي  9 98تیرماٌ  10ي  9 ضیمي تجسیٍ

 98تیرماٌ  10ي  9 98تیرماٌ  10ي  9 ضیمي آلي

8 
 ریاضي

 )پردیس فىايری َای وًیه(

 98تیرماٌ  4 98تیرماٌ  4 آمار آمار

 ریاضي کاربردی
 98تیرماٌ  5ي  4 98تیرماٌ  5ي  4 آوالیس عذدی 

 98تیرماٌ  5ي  4 98تیرماٌ  5ي  4 تحمیك  در عملیات

 ریاضي 

 98تیرماٌ  5ي  4 98تیرماٌ  5ي  4 آوالیس

 98تیرماٌ  5ي  4 98تیرماٌ  5ي  4 جبر

 زمیه علًم علًم زمیه 9

 22/3/98 22/3/98 آبُای زیرزمیىي

 22/3/98 22/3/98 پتريلًشی

10 
 مُىذسي کطايرزی

 )پردیس کطايرزی بسطام(
 اگريتكىًلًشی

 فیسیًلًشی گیاَان زراعي

17/4/98 17/4/98 

 اکًلًشی گیاَان زراعي

11 
 تربیت بذوي

 )پردیس مرکسی(
 17/4/98 17/4/98 - مذیریت يرزضي

   3جذٍل شواسُ 
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 گرایص عىًان رضتٍ  كذٌداوط ردیف
 تاریخ مصاحبٍ

 

12 
 پردیس خًارزمي 

 )خًدگردان(

 5/4/98 ًَش مصىًعي ي رباتیكس مُىذسي کامپیًتر 

 10/4/98 شئًتكىیک مُىذسي عمران

 98تیرماٌ  12ي  11 َستٍ ای فیسیک

 98تیرماٌ  2ي  1 تبذیل اورشی مُىذسي مكاویک 

 25/3/98 وياستخراج مًاد معذ مُىذسي معذن
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 تاسوِ تؼالی                                                                          

                                                                            
 

 

 

           98سال   (.Ph.D)هتوشوض آصهَى دوتشي ًیوِ  هشحلِ دٍمفشم ًحَُ اسصشیاتی   

           

مدًضخ   201788/21اضظضیبثی نًاثق ػهمی، پژيَطی ي آمًظضی زايعهجبن متقبضی ازامدٍ تحصدیل زض زيضٌ زکتدطی ثطاندبس وبمدٍ ضدمبضٌ       

 ثبضس:   زفتط ثطوبمٍ ضیعی آمًظش ػبلی ي تأییس مؼبيوت محتطم آمًظضی يظاضت متجًع ضبمل نٍ ثرص ثططح ظیط می 30/10/93

 (1امتیبظ )مغبثق جسيل  10پژيَطی ثب لساکثط  -الف

 (2امتیبظ )مغبثق جسيل  10آمًظضی ثب لساکثط  -ة

 (3امتیبظ )مغبثق ثب جسيل  30مصبلجٍ ثب لساکثط  -ج

 کس ضضتٍ محل:      وبم يوبم ذبوًازگی زايعهت :                                 ضمبضٌ زايعهت:                                    

 الف( امتیبظات پژيَطی

 امتیبظ( 10وحًٌ محبنجٍ امتیبظات پژيَطی )لساکثط  -1جسيل 
 اهتیاص هىتسثِ ًحَُ اسصیاتی اهتیاصحذاوثش  ًَع فؼالیت سدیف

1 

 پظٍّشی )داخلی ٍ خاسجی( هشتثط تا سشتِ تحصیلی-هماالت ػلوی -3-3

 پظٍّش ّاي ػلوی ٍ صٌؼتی ایشاىگَاّی ثثت اختشاع هَسد تأییذ ساصهاى  -3-1

 تشگضیذگی دس جشٌَاسُ ّاي ػلوی هؼتثش -3-1

 تمسین تش دٍ ًاهِ استماءطثك آئیي تذٍى سمف

 

  تمسین تش دٍ ًاهِ استماءطثك آئیي اهتیاص 1 تشٍیجی هشتثط تا سشتِ تحصیلی-هماالت ػلوی 2

 تمسین تش دٍ ًاهِ استماءطثك آئیي اهتیاص 1 هماالت چاج شذُ دس وٌفشاًس ّاي هؼتثش )داخلی یا خاسجی( 3
 

  تمسین تش دٍ ًاهِ استماءطثك آئیي اهتیاص 1 تألیف یا تشجوِ وتاب هشتثط تا سشتِ تحصیلی 4

  امتیاز 01حداکثر  =جمع کل امتیاز 

 ة( امتیبظ آمًظضی:

 امتیبظ( 10وحًٌ محبنجٍ امتیبظات آمًظضی )لساکثط  -2جسيل 
سد

 یف

وثش حذا ًَع فؼالیت

 اهتیاص

 اهتیاص هىتسثِ ًحَُ اسصیاتی )طثك ًظش وویتِ هصاحثِ وٌٌذُ(

  (20مؼسل کبضضىبنی اظ  X) Y = 0/275X - 3 امتیبظ 5/2تب  مؼسل زيضٌ کبضضىبنی 1

  عجق زنتًضالؼمل ظیط امتیبظ 2تب  کیحیت زاوطگبٌ محل تحصیل زيضٌ کبضضىبنی 2

  (20اضضس اظ  مؼسل کبضضىبنی X) Y = 0/25X - 3.5 امتیبظ 5/1تب  مؼسل زيضٌ کبضضىبنی اضضس وبپیًنتٍ  3

  عجق زنتًضالؼمل ظیط امتیبظ 2تب  کیحیت زاوطگبٌ محل تحصیل زيضٌ کبضضىبنی اضضس وبپیًنتٍ  4

  امتیبظ 25/0:  9تب  7ضتجٍ  -امتیبظ 5/0:  6تب  4ضتجٍ  -امتیبظ 1: 3تب  1ضتجٍ  امتیبظ 1 ثطگعیسگبن المپیبزَبی ػهمی زاوطجًیی 5

  ایه فطم 4عجق جسيل ضمبضٌ  امتیبظ  2مسضک ظثبن مؼتجط 6

  امتیاز 01جمع کل امتیاز = حداکثر 

  یاصاهت  3زاوطگبٌ َبی  ػهمی کبضثطزی/جُبز زاوطگبَی/ آظاز انالمی/ ؿیط اوتحبػی/ مجبظی/ پطزیس/ پیبم ودًض:    اهتیاص ویفیت داًشگاُ همطغ واسشٌاسی ٍ واسشٌاسی اسشذ:

 اهتیاص. 1زاوطگبٌ َبی زيلتی:   -

 

   3شواسُ  فشم
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 ج( امتیبظ مصبلجٍ:

 امتیبظ 30لساکثط  -(.Ph.D)وحًٌ محبنجٍ امتیبظ مصبلجٍ پصیطفتٍ ضسگبن مطلهٍ زيم آظمًن زکتطی  -3جسيل 
 اهتیاص هىتسثِ ًحَُ اسصیاتی )طثك ًظش وویتِ هصاحثِ وٌٌذُ( حذاوثش اهتیاص ًَع فؼالیت سدیف

   امتیبظ 7 ي تحهیل مسبئل ػهمی ي پبنرگًیی ثٍ نؤاالت تسهظ زض تجعیٍ 12
   امتیبظ 4 ينؼت وظط، وًآيضی ي کبض آفطیىی 13

   امتیبظ 4 ضرصیت، متبوت ي وحًٌ تؼبمل 14

   امتیبظ 4 وگطش ي اعالػبت فىبيضاوٍ مطتجظ ثب ضضتٍ تحصیهی 15

   امتیبظ 4 تًاوبیی فه ثیبن ي اوتقبل مغبلت 16

17 
ی ظمیىٍ پژيَطدی زايعهدت ثدب ايلًیدت َدبی ػهمدی       َمطانتبی

 انبتیس ضاَىمب
 امتیبظ 7

  

   اهتیاص 13 جوغ 

 

 وبم ي وبم ذبوًازگی ػضً َیبت ػهمی تکمیل کىىسٌ امتیبظ مصبلجٍ )ثىس ج( :                                       تبضید ي امضبء:

 
:وحًٌ محبنجٍ امتیبظ مسضک ظثبن 

 ظی ومطات آظمًن َبی مهی ي ثیه المههی ظثبن اوگهیسیَمتطا -4جسيل 
MSRT 

(MCHE) 
IELTS 

Equivalent 
TOEFL 

IBT 
TOEFL 

COMPUTER 
TOEFL PAPER+ 

TOLIMO 
 لساکثط امتیبظ

100-95 9-5/7 120-113 300-263 680-625 
8 

90 7 100 250 600 

85 5/6 91-90 232 575 7 

80 6 80-79 213 550 6 

75 5/5 70-69 196 525 5 

70 5 60-56 173 500 4 

65 5/4 50-49 152 475 3 

55 4 40-39 133 450 2 

45 5/3 30-29 113 425 1 
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