
  رشته/گرايش مورد تقاضا:  نام داوطلب:  دانشگاه بيرجند 1398شيوه نامه مصاحبه داوطلبان دكتري : 2كاربرگ 

 امتياز توضيحات حداكثر امتياز مورد رديف

و پاسخگويي مفهومي و تسلط در تجزيه و تحليل مسائل علمي  1- 2

 يق به سواالت تخصصيمع

  مصاحبه كنندهطبق نظر كميته  10

  طبق نظر كميته مصاحبه كننده 10 وسعت نظر، خالقيت و نگرش علمي و منطقي 2- 2

نزديك بودن زمينه پژوهشي دانشجو با زمينه تخصصي اعضاي  3- 2

 هيأت علمي گروه آموزشي

توسط ترجيحاً مناسب است كه استاد پذيرنده دانشجو در جلسه مصاحبه  5

 شود. داده كميته مصاحبه كننده پيشنهاد

 

  طبق نظر كميته مصاحبه كننده 5   متانت، نحوه تعاملبرازندگي، شخصيت،  4- 2

  باشد. 30تواند مي 4-2تا  1-2حداكثر مجموع امتيازات از بندهاي  30 تخصصي-مصاحبه علميمجموع امتيازات  

  

 جدول همترازي آزمونهاي زبان معتبر

Paper TOEFL /TOLIMO TOEFL Computer TOEFL IBT IELTS MSRT دكتري امتياز در مصاحبه 

 8  و باالتر 80 و باالتر 6 و باالتر 80 و باالتر 210 و باالتر 550

525 190 70 5/5 75 7 

500 170 60 5 70 6 

475 150 50 5/4 65 5 

450 130 40 4 55 3 

425 110 30 5/3 45 1 

 

   امتياز) 20(حداكثر  پژوهشي-امتيازات آموزشي -1  

  امتياز  توضيحات  حداكثر امتياز  مورد  رديف

    طبق نظر كميته مصاحبه كننده  2  كيفيت دانشگاه محل تحصيل كارشناسي  1-1

    طبق نظر كميته مصاحبه كننده  2  كيفيت دانشگاه محل تحصيل كارشناسي ارشد  1-2

    ) X-15از فرمول: ( 15فاقد امتياز و براي معدل باالتر از  15معدل زير   2  معدل دوره كارشناسي  1-3

    )X-16(از فرمول:  16فاقد امتياز و براي معدل باالتر از  16معدل زير   2  معدل دوره كارشناسي ارشد  1-4

    مطابق جدول همترازي پيوست  8  مدرك معتبر زبان  1-5

(مقاالت بايد در مجالت نمايه  ISI ياپژوهشي -مقاالت علمي 1-6

و يا مجموعه مجالت علمي  SCOPUSيا  ISIهاي شده در پايگاه

به آنها اشاره  ليست مجالت معتبر وزارت علومپژوهشي كه در 

  شده است، به چاپ رسيده و يا داراي پذيرش قطعي باشد)

 5د به هر مقاله داراي شرايط مذكور تا توانكميته مصاحبه كننده مي 14

عداد نويسندگان مقاله) امتياز (بسته به كيفيت مقاله، سطح مجله و ت

 مقاالت هشود كه صحت اطالعات مربوط بد. اكيداً توصيه مياختصاص ده

  داوطلبان به صورت آنالين و از طريق سايت مجله مورد كنترل قرار گيرد.

 

د به هر مقاله چاپ شده در مجالت علمي توانكميته مصاحبه كننده مي 4 ترويجي-مقاالت علمي 1-7

عداد امتياز (بسته به كيفيت مقاله، سطح مجله و ت 2ترويجي تا 

 د.نويسندگان مقاله) اختصاص ده

 

هاي علمي (برگزار شده توسط ه شده در كنفرانسئاراقاالت م 1-8

 هاي علمي معتبر)هاي دولتي يا انجمندانشگاه

ارائه شده در كامل د به هر مقاله توانمصاحبه كننده ميكميته  3

ارائه شده در مقاله خالصه امتياز و به هر  5/0علمي تا كنفرانسهاي 

 كنفرانسامتياز (بسته به كيفيت مقاله، سطح  25/0تا  علمي كنفرانسهاي

  د.عداد نويسندگان مقاله) اختصاص دهو ت

 

تواند به هر مورد ثبت اختراع به شرطي كه به كميته مصاحبه كننده مي 4 ثبت اختراع 1-9

 امتياز  2رسيده باشد، تا  تأييد سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران

 اختصاص دهد.بسته به كيفيت طرح و تعداد همكاران) 

 

  طبق نظر كميته مصاحبه كننده 2 هاي معتبر علميبرگزيدگي در جشنواره 1-10

امتياز و  3د به هر كتاب تأليفي چاپ شده تا توانكميته مصاحبه كننده مي 5 تأليف يا ترجمه كتاب 1-11

امتياز (بسته به كيفيت كتاب،  5/1اي چاپ شده تا به هر كتاب ترجمه

) و تعداد نويسندگان اعتبار ناشر ،ارتباط آن با رشته تخصصي داوطلب

 د.اختصاص ده

 

امتياز و درجه بسيار  2طبق نظر كميته مصاحبه كننده (درجه عالي تا  2 نامه كارشناسي ارشدكيفيت پايان 1-12

 امتياز) 1خوب تا 

 

  باشد. 20تواند مي 12-1تا  1-1حداكثر مجموع امتيازات از بندهاي  20 پژوهشي-آموزشيمجموع امتيازات  

   امتياز) 30تخصصي (حداكثر -امتيازات مصاحبه علمي - 2  

   امتياز) 50مجموع امتيازات داوطلب (مجموع امتيازات آموزشي، پژوهشي و مصاحبه علمي تخصصي از 


