
  باسمه تعالي

  2اطالعيه

با آرزوي موفقيت براي كليه متقاضيان محترم ادامه تحصيل در مقطع دكتري تخصصي، به اطالع         

به منظور پذيرش دانشجو در مقطع دكتري بر اساس  95-96رساند اين دانشگاه براي سال تحصيلي  مي

كه توسط سازمان سنجش  14/12/94نمره سنجش علمي (نمره ورودي آزمون دوره دكتري مورخ 

آموزش كشور برگزار گرديد) از طريق ارزيابي تخصصي مصاحبه و بررسي سوابق تحصيلي اقدام به 

 محل رشته هركد در تخصصي ارزيابي جهت توانند مي داوطلباني است بديهي نمايد. پذيرش دانشجو مي

 آنها 1395 سال دكتري متمركز نيمه آزمون كارنامه در مندرج كل نمره نمايندكه نام ثبت دانشگاه اين

  .باشد) 2(  شماره جدول در مندرج نصاب حد از باالتر يا مساوي مربوطه امتحاني رشته در

) از تاريخ 2شماره ( جدول در شده اعالم نصابهاي حد داشتن صورت داوطلبان در :توجه

با مراجعه به سايت دانشگاه نسبت به ثبت نام براي  20/2/1395لغايت  10/2/1395

  ارزيابي تخصصي اقدام نمايند.

. عدم مراجعه داوطلب به منزله انصراف آزمون مرحله دوم  صرفا در تاريخ اعالم شده انجام خواهد شد - 1

  امكان پذير نيست.وي تلقي شده و برگزاري مجدد براي داوطلبي كه در مصاحبه شركت نكرده است، 

نموده اند فرم ثبت نام اوليه داوطلباني كه حد نصاب سنجش علمي دانشگاه محقق اردبيلي را كسب  -2 

 كارنامه تصويرو  ) موجود است تكميل نمايندwww.uma.ac.irكه در صفحه وب سايت دانشگاه (

 جهت توانند مي داوطلبانيا  منحصر است بديهي ارسال نمايند. 95 سال دكتري متمركز نيمه آزمون

 مذكور كارنامه به توجه با كه نمايند ارائه درخواست دانشگاه به محل كدرشته هر در تخصصي ارزيابي

 .باشند مي محل كدرشته آن در حدنصاب داراي

) 2جدول  (طبق  باشند مي دارا را دانشگاه اين اول مرحله علمي سنجش نصاب حد كه داوطلباني -3 

 دانشگاه در شده تعيين تاريخ در اصلي مستندات همراه به و تكميل را (فرم مشخصات) 1شماره فرم

  .داشته باشند حضور

  



 مربوطه رشته در تخصصي علمي هيات محترم اعضاي از نامه توصيه دو بايست مي محترم داوطلبان - 4

  .باشند داشته همراه به را

)  مصاحبه(  تخصصي آزمون هزينه بابت)  ريال هزار صدچهار(  400000 مبلغ بايست مي داوطلبان - 5

محقق اردبيلي  دانشگاه اختصاصي هاي درآمدنزد بانك ملي به نام  2177230826004  حساب شماره به

  فرمايند. ارائه مربوطه لوئمس به موارد ساير همراه به مصاحبه روز در را مذكور فيش و واريز

 در علمي حدنصابكسب  شرط به، ايثارگران رزمندگان، سهميه از استفاده به مايل كه داوطلباني -6

 پذيرفته فرد آخرين براي نمره% 70 حداقل ايثارگران سهميه در و درصد%80 حداقل رزمندگان سهميه

 سهميه اينصورت غير دركه  باشند داشته همراه به مستند مدارك بايست ميدر گزينش آزاد باشند  شده

  شد. خواهند محسوب آزاد

 موسسات و ها دانشگاه) آزمايشي رسمي يا رسمي( مربيان سهميه از استفاده به مايل كه داوطلباني - 7

 پذيرفته فرد آخرين نمره% 80 حداقل كسب شرط به فناوري و تحقيقات علوم وزارت به وابسته آموزشي

  . نمايند و ارايه را تكميل 4و فرم  باشند داشته همراه به مستند مدارك ، هستند آزاد گزينش در شده

ا لذ است،طبق مقررات دانشگاه  شهريه پرداخت به مشروطهاي نوبت دوم  دوره داوطلبان پذيرش- 8 

 خودداري مصاحبه در شركت و نام ثبت از ندارند را شهريه پرداخت توانايي كه داوطلباني است مقتضي

  .نمايند

دوم مدارك زير را به  جهت شركت در مرحلها كسب نموده اند حدنصاب مرحله اول ر كه داوطلبا ني - 9

  همراه داشته باشند.

 شناسنامه صفحات تمامي از تصويري و ملي كارت و شناسنامه اصل -2. 3 × 4يك قطعه عكس  -1 -10

گواهي زبان  - 4مقطع دو هر نمرات ريز و ارشد كارشناسي و كارشناسي مدرك اصل -3ملي كارت و

يك نسخه پايان نامه براي فارغ التحصيالن و براي دانشجويان ترم آخر  -5 (در صورت وجود)انگليسي

 و كپي مقاالت چاپ شدهدر مجالت معتبر كپي مقاالت چاپ شده  - 6ب عنوان پايان نامه يصوتگواهي 

    هاي علمي معتبر  مدارك مربوط به جشنواره -8 كتاب چاپ شده يا ترجمه شده -7 -ها  در كنفرانس



 1395 سال دكتري متمركز نيمه آزمون) 2( و) 1( شماره دفترچه در اعالمي شرايط تمامي احراز -11

  .است الزامي

  نحوه توزيع امتيازهاي پژوهشي  -12

  1جدول 

  نمره سنجش علمي سوابق پژوهشي سوابق آموزشي مصاحبه تخصصي

 امتياز 20 35 20 25

 

همان شيوه نامه سازمان  1395شيوه نامه اجرايي ايين نامه آزمون ورودي دوره دكتري سال  -13

 سنجش مي باشد. 

 وارزيابي علمي سوابق بررسي(تخصصي ارزيابي مراحل تمامي كه داوطلباني كليه  :مهم تذكر -14

 توجه گيرند، قرار دانشگاه پذيرفته شدگان رديف در و برسانند  اتمام به موفقيت با را )تخصصي

 صالحيت تاييد به منوط قطعي و نهايي پذيرش و بوده مشروط بصورت آنها پذيرش كه باشند داشته

  .بود خواهد دانشجو گزينش دبيرخانه سوي از آنها عمومي

 و ارشد كارشناسي مقاطع در 31/6/95 تاريخ تا حداكثر كه آخر سال دانشجويان از دسته آن-15

 دانشگاه توسط شده تاييد گواهي اصل بايست مي ،شد خواهند التحصيل فارغ اي حرفه دكتري يا

 ارائه و داشته همراه را 30/11/94 تاريخ تا گذرانده واحدهاي معدل به مربوط تحصيل، محل

  . نمايند

در همين  2 جدول صورت به مصاحبه تاريخ – دانشگاه نصاب حد -مصاحبه برگزاري محل -16

  شود مي اعالم نيز سنجش سازمان طريق از كه باشد مياطالعيه 



 2جدول شماره 

  

كد رشته 

  محل

 

 رشته

  

 

حد نصاب 

 دانشگاه

 

حد نصاب 

 ايثار گر

 

حد نصاب 

 رزمنده و مربي

 

تاريخ 

  مصاحبه

 

 محل مصاحبه

  دانشكده

 مخاطرات – ژئومورفولوژي  1039

  *روزانهژئومورفوليك

 10و  9،  8  2801  2451  3502

  95خردادماه 
  علوم انساني

 مخاطرات – ژئومورفولوژي  1083

  نوبت دوم* ژئومورفوليك

 10و  9،  8  2801  2451  3502

  95خردادماه 
  علوم انساني

* جغرافيا و برنامه ريزي شهري  1016

  روزانه

 10و  9،  8  3383  2960  4229

  95خردادماه 
  علوم انساني

 *جغرافيا و برنامه ريزي شهري  1070

  دوم نوبت

 10و  9،  8  3383  2960  4229

  95خردادماه 
  علوم انساني

آب و  –آب و هواشناسي   1054

  * روزانهنوپتيكيهواشناسي س

 10و  9،  8  2828  2474  3535

  95خردادماه 
  علوم انساني

آب و  –آب و هواشناسي  1089

  * نوبت دومنوپتيكيهواشناسي س

 10و  9،  8  2828  2474  3535

  95خردادماه 
  علوم انساني

 10و  9،  8  3501  3063  4377  * روزانهمديريت آموزشي  1701

  95خردادماه 
علوم تربيتي و 

  روانشناسي

 10و  9،  8  3501  3063  4377  *نوبت دوممديريت آموزشي  1729

  95خردادماه 
علوم تربيتي و 

  روانشناسي

 10و  9،  8  3565  3119  4457  مشاوره*روزانه  1754

  95خردادماه 
علوم تربيتي و 

  روانشناسي

 10و  9،  8  3565  3119  4457  دوم نوبت مشاوره*  1758

  95خردادماه 
علوم تربيتي و 

  روانشناسي

 10و  9،  8  3227  2823  4034  روان شناسي*روزانه  1954

  95خردادماه 
علوم تربيتي و 

  روانشناسي

 10و  9،  8  3227  2823  4034  دوم نوبت روان شناسي*  1972

  95خردادماه 
علوم تربيتي و 

  روانشناسي



 2جدول شماره 

  

كد رشته 

  محل

 

 رشته

 

حد نصاب 

 دانشگاه

 

حد نصاب 

 ايثار گر

حد نصاب 

رزمنده و 

 مربي

 

تاريخ 

  مصاحبه

محل 

 مصاحبه

 دانشكده

دوران پيش  – شناسي باستان  1998

  از تاريخ*روزانه

 10و  9،  8  3248  2842  4060

  95خردادماه 
علوم 

  انساني

دوران  –باستان شناسي   2004

  تاريخي*روزانه

 10و  9،  8  3248  2842  4060

  95خردادماه 
علوم 

  انساني

 –قلب  –فيزيولوژي ورزشي   2049

  تنفس*روزانه -عروق 

 10و  9،  8  3594  3145  4493

  95خردادماه 

علوم تربيتي 

  و روانشناسي

 –قلب  –فيزيولوژي ورزشي   2088

  تنفس*نوبت دوم -عروق 

 10و  9،  8  3594  3145  4493

  95خردادماه 
علوم 

و  تربيتي

  روانشناسي

 10و  9،  8  3213  2811  4017  زبان و ادبيات فارسي*روزانه  2163

  95خردادماه 
علوم 

  انساني

 10و  9،  8  3113  2811  4017  نوبت دومزبان و ادبيات فارسي*  2202

  95خردادماه 
علوم 

  انساني

 10و  9،  8  1852  1621  2316  شيمي فيزيك*روزانه-شيمي  2365

  95خردادماه 
  پايهعلوم 

 10و  9،  8  2371  2074  2964  شيمي آلي*روزانه –شيمي   2404

  95خردادماه 
  علوم پايه

 10و  9،  8  2128  1862  2660  شيمي تجزيه*روزانه –شيمي   2444

  95خردادماه 
  علوم پايه

نوبت شيمي فيزيك* –شيمي   2501

  دوم

 10و  9،  8  1852  1621  2316

  95خردادماه 
  علوم پايه

 10و  9،  8  2371  2074  2964  نوبت دومشيمي آلي*  –شيمي   2515

  95خردادماه 
  علوم پايه

نوبت شيمي تجزيه*  –شيمي   2528

  دوم

 10و  9،  8  2128  1862  2660

  95خردادماه 
  علوم پايه

 10و  9،  8  2231  1952  2789  روزانه*جبر –رياضي محض   2728

  95خردادماه 
علوم 

  رياضي

 10و  9،  8  2213  1936  2767  روزانه*آناليز –محض  رياضي  2765

  95خردادماه 
علوم 

  رياضي

 10و  9،  8  2534  2217  3168  روزانه*رياضي كاربردي  2825

  95خردادماه 
علوم 

  رياضي



 2جدول شماره 

 

كد رشته 

  محل

 

 رشته

  

 

حد نصاب 

 دانشگاه

 

حد نصاب 

 ايثار گر

حد نصاب 

رزمنده و 

 مربي

 

تاريخ 

  مصاحبه

محل 

مصاحبه 

 دانشكده

 10و  9،  8  2231  1952  2789  نوبت دوم*جبر –رياضي محض   2837

  95خردادماه 

  علوم رياضي

 10و  9،  8  2213  1936  2767  نوبت دوم*آناليز –رياضي محض   2848

  95خردادماه 

  علوم رياضي

 10و  9،  8  2534  2217  3168  نوبت دوم*رياضي كاربردي  2865

  95خردادماه 

  علوم رياضي

 10و  9،  8  3527  3086  4409  آمار* روزانه  2928

  95خردادماه 

  علوم رياضي

 10و  9،  8  3527  3086  4409  آمار* نوبت دوم  2937

  95خردادماه 

  علوم رياضي

 10و  9،  8  1878  1643  2348  هسته اي* روزانه –فيزيك   3048

  95خردادماه 

  علوم پايه

 10و  9،  8  1878  1643  2348  هسته اي* نوبت دوم –فيزيك   3100

  95خردادماه 

  علوم پايه

هوش ماشين  –مهندسي برق   3163

  بورس اعزام به خارج –روباتيك 

 10و  9،  8  2902  2539  3628

  95خردادماه 

فني 

  ومهندسي

 10و  9،  8  2569  2248  3212  قدرت* روزانه –مهندسي برق   3372

  95خردادماه 

فني 

  ومهندسي

قدرت* نوبت  –مهندسي برق   3338

  دوم

 10و  9،  8  2569  2248  3212

  95خردادماه 

فني 

  ومهندسي

ژئوتكنيك*  –مهندسي عمران   3455

  روزانه

 10و  9،  8  2513  2199  3142

  95خردادماه 

فني 

  ومهندسي

ژئوتكنيك*  –مهندسي عمران   3535

  نوبت دوم

 10و  9،  8  2513  2199  3142

  95خردادماه 

فني 

  ومهندسي

تبديل  –مهندسي مكانيك   3699

  انرژي* روزانه

 10و  9،  8  2401  2101  3002

  95خردادماه 

فني 

  ومهندسي



 2جدول شماره 

كد 

رشته 

  محل

 

 رشته

  

 

حد نصاب 

 دانشگاه
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 ايثار گر

حد نصاب 
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  مصاحبه

محل 

 مصاحبه

  دانشكده

تبديل  –مهندسي مكانيك   3745

  انرژي*نوبت دوم

 10و  9،  8  2401  2101  3002

  95خردادماه 

فني و 

  مهندسي

بيوالكتريك  -مهندسي پزشكي  3894

  بورس اعزام به خارج –

 10و  9،  8  2609  2283  3262

  95خردادماه 

فني و 

  مهندسي

  - نرم افزار- مهندسي كامپيوتر  4036

  بورس اعزام به خارج

 10و  9،  8  3090  2704  3863

  95خردادماه 

فني و 

  مهندسي

 – بيوسيستم مكانيك مهندسي  4265

  كشاورزي*روزانه ماشين طراحي

 10و  9،  8  3084  2698  3855

  95خردادماه 

علوم 

  كشاورزي

 – بيوسيستم مكانيك مهندسي  4268

  پذير*روزانه تجديد هاي انرژي

 10و  9،  8  3084  2698  3855

  95خردادماه 

علوم 

 كشاورزي

 –بيوسيستم  مكانيك مهندسي  4276

  فناوري پس از برداشت*روزانه

 10و  9،  8  3084  2698  3855

  95خردادماه 

علوم 

 كشاورزي

 – بيوسيستم مكانيك مهندسي  4284

  نوبت دومكشاورزي*  ماشين طراحي

 10و  9،  8  3084  2698  3855

  95خردادماه 

علوم 

 كشاورزي

 – بيوسيستم مكانيك مهندسي  4286

  پذير* نوبت دوم تجديد هاي انرژي

 10و  9،  8  3084  2698  3855

  95خردادماه 

علوم 

 كشاورزي

 –بيوسيستم  مكانيك مهندسي  4289

  فناوري پس از برداشت* نوبت دوم

 10و  9،  8  3084  2698  3855

  95خردادماه 

علوم 

 كشاورزي

 10و  9،  8  2943  2575  3679  اصالح نباتات*روزانه  4497

  95خردادماه 

علوم 

 كشاورزي

 10و  9،  8  2441  2136  3052  زراعت*روزانه  4520

  95خردادماه 

علوم 

 كشاورزي



 2جدول شماره 

كد رشته 

  محل

 

 رشته

  

حد نصاب 

 دانشگاه

حد نصاب 

 ايثار گر

حد نصاب 

رزمنده و 

 مربي

تاريخ 

  مصاحبه

 محل مصاحبه

  دانشكده

گرايش  –بيوتكنولوژي   4535

  *روزانهگياهي

 10و  9،  8  3606  3155  4508

  95خردادماه 

علوم 

  كشاورزي

 10و  9،  8  2293  2006  2867  علوم علف هاي هرز*روزانه  4540

  95خردادماه 

علوم 

  كشاورزي

 10و  9،  8  2943  2575  3679  نوبت دوم*اصالح نباتات  4553

  95خردادماه 

علوم 

  كشاورزي

 10و  9،  8  2441  2136  3052  نوبت دوم*زراعت  4564

  95خردادماه 

علوم 

  كشاورزي

گرايش  –بيوتكنولوژي   4570

  نوبت دوم* گياهي

 10و  9،  8  3606  3155  4508

  95خردادماه 

علوم 

  كشاورزي

 10و  9،  8  2293  2006  2867  نوبت دومعلوم علف هاي هرز*  4573

  95خردادماه 

علوم 

  كشاورزي

علوم باغباني و اصالح   4592

  ها*روزانه سبزي

 10و  9،  8  2913  2549  3642

  95خردادماه 

علوم 

  كشاورزي

فيزيولوژي و  –علوم باغباني   4606

  روزانه*اصالح درختان ميوه

 10و  9،  8  2780  2432  3475

  95خردادماه 

علوم 

  كشاورزي

فيزيولوژي و  –علوم باغباني   4628

  دوم نوبت * اصالح  سبزي ها

 10و  9،  8  2913  2549  3642

  95خردادماه 

علوم 

  كشاورزي

فيزيولوژي و  –علوم باغباني   4636

  دوم نوبت*اصالح درختان ميوه

 10و  9،  8  2780  2432  3475

  95خردادماه 

علوم 

  كشاورزي

 10و  9،  8  2704  2366  3380  روزانه*تغذيه دام  4670

  95خردادماه 

علوم 

  كشاورزي

 10و  9،  8  2704  2366  3380  دوم نوبت*تغذيه دام  4688

  95خردادماه 

علوم 

  كشاورزي

حشره شناسي   4709

  روزانه*كشاورزي

 10و  9،  8  3040  2660  3801

  95خردادماه 

علوم 

  كشاورزي

 نوبت*شناسي كشاورزيحشره   4751

  دوم

 10و  9،  8  3040  2660  3801

  95خردادماه 

علوم 

  كشاورزي

 10 و 9 ، 8  3527  3086  4409  علوم مرتع*روزانه  4840

  95 خردادماه

علوم 

  كشاورزي

 10و  9،  8  3527  3086  4409  دوم نوبت*علوم مرتع  4859

  95خردادماه 

علوم 

  كشاورزي



  

  

   1فرم شماره 

  
   (Ph.D)مرحله دوم آزمون نيمه متمركز دوره دكتري 

  (توسط داوطلب تكميل شود) 
  الف) مشخصات فردي: 

  وضعيت نظام وظيفه:    نام و نام خانوادگي :  

  شماره داوطلب:   شماره پرونده:  

  وضعيت تاهل:    سال تولد:  

  وضعيت اشتغال:    تلفن تماس:  

  آدرس الكترونيكي:    آدرس:

مندرج در اين فرم، صرفاً با ارائه اصل مدرك معتبر قابل ارزيابي است. » ج«و « ب«كليه موارد ذكر شده در بندهاي  توجه:

  بديهي است كه داوطلب بايد در صورت ضرورت، اصل مدرك را نيز ارائه كند.  

  ب) سوابق پژوهشي: 

هـاي داخلـي    ها و سمينارها و همايش فرانسمقاالت چاپ شده در مجالت علمي معتبر داخلي و خارجي يا كن -1

  و خارجي

  عنوان مقاله    
عنوان مجله و سال 

  انتشار

نام نويسندگان (نويسنده 

مسوول مقاله را با عالمت 

  * مشخص فرماييد)

عناوين مقاالت 

پژوهشي  –علمي 

(داخلي، 

  خارجي)

  چاپ شده
      

      

پذيرفته 

  شده

      

      

عناوين مقاالت 

  يجيترو –علمي 

  چاپ شده
      

      

پذيرفته 

  شده

      

      

عناوين مقاالت 

ارائه شده در 

هاي  كنفرانس

  (داخلي، خارجي)

  چاپ شده
      

      

پذيرفته 

  شده

      

      

  



  هاي علمي و صنعتي ايران اختراع ثبت شده مورد تاييد سازمان پژوهش -2

  تاريخ ثبت  محل ثبت  نام اختراع  رديف

1        

2        

3        

4        

  
  هاي علمي معتبر  جشنواره -3

  تاريخ برگزاري  نهاد برگزار كننده  عنوان جشنواره  رديف

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

  
  كتب (ترجمه يا تاليف)  -4

  عنوان كتاب  
سال انتشار تعداد 

  صفحات

نام نويسندگان به ترتيب ذكر 

  شده روي جلد

  كتب

  تاليف

      

      

      

  ترجمه

      

      

      

  



  امتياز پايان نامه -5

  دوره كارشناسي – 5-1

  عنوان پروژه يا پايان نامه
نام استاد 

  راهنما

  امتياز

قابل   نمره

  قبول
  خوب

بسيار 

  خوب
  عالي

              

  

  ارشد دوره كارشناسي – 5-2

  عنوان پروژه يا پايان نامه
نام استاد 

  راهنما

  امتياز

قابل   نمره

  قبول
  خوب

بسيار 

  خوب
  عالي

              

  
  ج) سوابق آموزشي:  

  سال خاتمه  سال شروع  معدل كل  نام دانشگاه  گرايش -رشته   مقطع تحصيلي

            كارشناسي

            كارشناسي ارشد

  
  المللي و المپيادهاي معتبر:  برگزيدگان جشنواره، مسابقات بين -

  سال برگزيده شدن  رتبه  نام مسابقه / المپياد / جشنواره  رديف

1        

2        

3        

4        

5        

  
  مدرك زبان -

  توضيحات  سال آزمون  نمره اخذ شذه  نام آزمون

        

  



  لطفاً به سواالت ذيل به طور مختصر و روشن پاسخ دهيد. 

د و ... ) را كـه بـه آن تسـلط داريـ     LISREL  ،MAT LABافزارهاي تخصصي كامپيوتري (ماننـد:   نام نرم -1

  ذكر نماييد.  

  

  

  هزينه زندگي شما در دوره تحصيل چگونه تامين خواهد شد؟   -2

  

  

  ايد؟ از نظر موسسه مربوطه، ضوابط كار در طي تحصيل شما چگونه است؟  آيا بورس تحصيلي دريافت كرده -3

  

  

دسـتور كـار    هايي ماننـد حـل تمـرين دروس، تهيـه     در صورت نياز، ميزان همكاري شما در دانشكده در زمينه -4

  هاي آموزشي يا پژوهشي و ... به چه ميزان خواهد بود؟  هاي آموزشي، همكاري اجرايي در آزمايشگاه آزمايشگاه

  

  

  

بينيد كه در اين پرسشـنامه سـوال نشـده اسـت و فكـر       هايي (علمي / عمومي / اخالقي) در خود مي چه ويژگي -5

  باشد؟  در انتخاب شما تاثير داشته تواند  كنيد كه مي مي

  

  

  سه مورد موضوعات مورد عالقه خود براي ادامه تحصيل در مقطع دكتري را به ترتيب اولويت بنويسيد:   -6

  استاد  موضوع تخصصي  رديف

      

      

      

  

  

  
  امضاء:                 تاريخ                         نام و نام خانوادگي:      



2فرم شماره   

 .Ph.D)نحوه ارزيابي تخصصي ( مرحله دوم)آزمون دكتري(                                                                    

 الف) امتياز پژوهشي:

)35نحوه محاسبه امتيازات پژوهشي (حداكثر امتياز -1جدول   

ثر امتيازاكحد نحوه ارزيابي امتياز مكتسبه  رديف نوع فعاليت 

 امتياز مطابق ايين نامه ارتقا 7هر مقاله تا  - 

 

و داخلي  7گواهي ثبت اختراع بين المللي تا 

 امتياز 5تا 

امتياز  21 پژوهشي(داخلي و خارجي)مرتبط با  -مقاالت علمي 1-1 

 رشته تحصيلي

مورد تاييد سازمان پژوهش هاي  گواهي ثبت اختراع 1-2

 علمي و صنعتي ايران

برگزيدگي در جشنواره هاي علمي معتبر 1-3  

1 

امتياز   5 امتياز مطابق ايين نامه ارتقا 1هر مقاله تا   ترويجي مرتبط با رشته تحصيلي –مقاالت علمي    2 

امتياز   3 امتياز5/0و داخلي  1خارجي تا    3 مقاالت چاپ شده در كنفرانس هاي معتبر(داخلي يا خارجي) 

امتياز   3 امتياز 1و ترجمه  2تاليف    4 تاليف يا ترجمه كتاب مرتبط با رشته تحصيلي 

امتياز   3 امتياز1وخوب  2و بسيار خوب تا  3تا  يعال   5 كيفيت پايان نامه كارشناسي ارشد 

  جمع 35  

  ب)امتياز آموزشي:

 امتياز) 20نحوه محاسبه امتيازات آموزشي(حداكثر  -2جدول 

 

 

 

 

 رديف نوع فعاليت حداكثر امتياز ارزيابينحوه  امتياز مكتسبه

  امتياز  1ج: -2ب: -3دانشگاه هاي الف: 

 1 ،18تا  16امتياز و  2 ،20تا  18معدل از 

 امتياز

 6 معدل و كيفيت دانشگاه محل تحصيل دوره كارشناسي امتياز 5تا 

  امتياز  1ج: -2ب: -3دانشگاه هاي الف: 

 1 ، 18تا  16امتياز و  2 ،20تا  18معدل از 

 امتياز

معدل و كيفيت دانشگاه محل تحصيل دوره كارشناسي ارشد  امتياز 5تا 

 ناپيوسته

7 

 8 طول مدت تحصيل در دوره كارشناسي امتياز 2 امتياز 1نيمسال  9امتياز و  2نيمسال  8يا  7 

 9 در دوره كارشناسي ارشد ناپيوستهطول مدت تحصيل  امتياز 2 امتياز 1نيمسال  5امتياز و  2نيمسال  4 

امتياز  2 ، 6تا  4امتياز و رتبه  3 ، 3تا  1رتبه  

 امتياز 1 ، 12تا  7و رتبه 

 10 برگزيدگان دانشجويي المپياد هاي علمي امتياز 3

  11  مدرك زبان معتبر امتياز 3 4طبق جدول شماره  

  جمع    20   



  ج)امتياز مصاحبه:

  امتياز )25(حداكثر  - ).Ph.Dيا مصاحبه پذيرفته شدگان مرحله دوم آزمون دكتري( امتياز آزمون -3جدول

  امتياز مكتسبه  نحوه ارزيابي  حداكثر امتياز  نوع فعاليت

  امتياز 25تخصصي مصاحبه آزمون   25  جمع امتياز آزمون تخصصي يا مصاحبه

  

  

  

 د) امتياز مدرك زبان

 همترازي نمرات آزمون هاي ملي و بين المللي زبان انگليسي -4جدول 

امتياز 

  تخصيصي

TOEFL(PBT)+TOLIMO TOEFL(CBT) TOEFL(IBT) IELTS Academic MSRT(MCHE) 

3 677 -550  300 -213 120 -79 8- 5/6  100 -65 

2 549 -450 212 -137 78-46 6- 5/5 64-55 

1 449 -393 136 -93 45-29 5-5/4 54-45 



 

 

  

 

  4فرم شماره 

  مختص داوطلبان معرفي شده توسط سازمان سنجش آموزش كشور براي شركت در مرحله مصاحبه علمي با استفاده از سهميه مربي آزمون

  1395ورودي دكتري تخصصي سال 

  

  از ...........................

  محقق اردبيليبه : دانشگاه 

سازمان سنجش آموزش كشور بدين و سيله گواهي مي شود  1395بر اساس شرايط مندرج در اطالعيه مصاحبه آزمون نيمه متركز دكتري اسل 

شي رسمي قطعي/آزمايشي در اين يأت علمي آموزخانم/آقاي ...................... با شماره ملي ......................... از تاريخ ...................... تاكنون به عنوان عضو ه

در رشته  (ph.D)دانشگاه كه وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي باشد اشتغال به كار داشته و در صورت قبولي نهايي وي در مقطع دكتري 

محقق پرداخت هزينه تحصيل ايشان طبق دستورالعمل و تعرفه مصوب دانشگاه  "مربي"آن دانشگاه با استفاده از سهميه  1395سال  .....................

  و با انعقاد قرارداد مربوطه تقبل مي شود:  اردبيلي

  

  اصل/ كپي برابر اصل مدارك زير به پيوست مي باشد:

شماره ................. مورخ ...................... ممهور توسط هيأت مميزه مركزي يا هيأت مميزه اولين حكم استخدامي رسمي آزمايشي داوطلب به  -1

 منصوب در اين مؤسسه/دانشگاه توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 آخرين حكم استخدامي داوطلب به شماره ........................ مورخ ............................ -2

ت علوم، الحيت عمومي داوطلب به شماره ......................... مورخ ............................ صادر توسط هيأت مركزي گزينش استاد وزارتأييد ص -3

 تحقيقات و فناوري

  تاريخ صدور اين گواهي:

  

  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي:

  نام و نام خانوادگي و مهر و امضاء                   نام و نام خانوادگي و مهر و امضاء                  

  

  معاون اداري و مالي (پشتيباني) دانشگاه                            معاون آموزشي دانشگاه
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