
 به نام خدا

 اطالعیه شماره 2

 آزمون تخصصی ارزیابی دوم مرحله دکتری مصاحبه در شرکت چگونگی و زمان –2اطالعیه شماره 

 1399و همچنین پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان بدون آزمون   1399 سال دکتری

 
« Ph.D»ضمن تبریک به معرفی شدگان چند برابر ظرفیت در مرحله مصاحبه آزمون ورودی دوره دکتری 

 گردد:موارد زیر اطالع رسانی می در دانشگاه یاسوج، 1399نیمه متمرکز( سال )

از  3/7/99بایست یک سری از کپی مدارک مندرج در همین اطالعیه را حداکثر تا تاریخ داوطلبان محترم می .1

 تا تاریخ نهایتاً بایستمی مدارک ارسالی طریق پست پیشتاز به آدرس انتهای این اطالعیه ارسال نمایند.

 باشد.به مدیریت امور آموزشی دانشگاه رسیده  6/7/99

 گردد. ها به صورت مجازی برگزار میمصاحبه تمامی رشته .2

مطابق با  15/7/99شنبه مورخ سهلغایت روز  8/7/99شنبه مورخ تاریخ ارزیابی و انجام مصاحبه از روز سه .3

 گیرد.قرار خواهد گرفت صورت می انجدول زمانبندی که متعاقبا در اختیار داوطلب

دانشکده مربوطه به صورت  ، از طریقلینک برقراری ارتباط مجازیروز و ساعت دقیق مصاحبه هر متقاضی و  .4

به داوطلبان گرامی توصیه  دانشگاه به اطالع خواهد رسید.های تکمیلی بر روی سایت آگهیتلفنی و همچنین 

 های مربوطه را دریافت نمایند.گردد به صورت مرتب وبسایت دانشگاه را پیگیری و اطالعیهمی

زمان مصاحبه دانشجویان استعداد درخشان متقاضی پذیرش بدون آزمون نیز طبق زمان بندی همین اطالعیه و با  ◄ 

 گیرد. سته شده در اطالعیه قبلی در سایت دانشگاه یاسوج انجام میعنایت به مدارک خوا

 

 :مدارک الزم 

 یک عدد پوشه فنردار -1

ه طور کامل تکمیل ب  1(. الزم است که فرم شماره 1) فرم شماره داوطلبفرم مشخصات آموزشی و پژوهشی  -2

 . پرینت آن ارسال گرددشود  و 

 أیید شده(انس( همراه با کارنامه)ریزنمرات تاصل و تصویر مدرک کارشناسی ارشد)فوق لیس -3

شوند: التحصیل میفارغ 31/6/99ای بوده و حداكثر تا تاريخ ارشد و يا دكتری حرفهبرای متقاضیانی كه دانشجوی سال آخر دوره كارشناسی  -(1تبصره )

سه آموزش عالی محل اخذ مدرك مطابق فرم م س شگاه يا مؤ سط دان شده تو صل گواهی تأيید  صفحه ا شركت در آزمون  39ندرج در  دفترچه راهنمای 

 های تحصیلی.دفترچه راهنمای انتخاب رشته 178مذكور و يا فرم مندرج در صفحه 



صره) شار ويروس كرونا و تغییر زمان آزمون ها، تاريخ دانش -(2تب شی از انت شور نا شرايط خاص ك سال دوم باتوجه به  شجويانی كه در نیم آموختگی دان

ص ستثنائاً برای همین نیمسال، از آخرين نیمسال خود را می 1398-99یلی سال تح شگاه، ا شخیص و تايید آموزش دان ساس ت به  31/6/99گذرانند، برا

 يابد.تغییر می 30/07/99

 اصل و تصویر مدرک کارشناسی )لیسانس( همراه با کارنامه )ریزنمرات تأیید شده( -4

كه فارغ التحصیل دوره كارشناسی ناپیوسته می باشند عالوه بر اصل مدرك كارشناسی ناپیوسته  دسته از معرفی شدگانی: آن(3)تبصره    

 .می بايست اصل مدرك كاردانی را نیز ارائه نمايند

فوق نمی باشند، الزم است اصل  2و  1معرفی شدگانی كه به دالئلی قادر به ارائه اصل مدرك يا مدارك  مندرج در بندهای : (4تبصره )    

 .گواهی تأيید شده توسط دانشگاه يا موسسه آموزش عالی محل اخذ مدرك را به همراه داشته باشند

 پشت نویسی شده 3×4دو قطعه عکس  -5

 :گواهی نامه زبان انگلیسی معتبر -6

MSRT 
(MCHE) 

IETS  
EQUIVAENT 

TOEFL 
IBT 

TOEFL 
COMPUTER 

TOEFL PAPER + 
 TOLIMO 

 

به نام درآمد  7875940264هزار تومان ( به شماره حساب  صتشریال) معادل  600000فیش واریزی به مبلغ  -7

 اختصاصی دانشگاه یاسوج نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه یاسوج

 ی انتخاب رشتهی اولیه و همچنین کارنامهتصویر کارنامه -8

 تصویر صرفاً صفحه اول کلیه مقاالت چاپ شده  -9

سوابق  -10 ستندات مربوط به  صویر تمامی م شیعلمی، ت سی  آموز شنا سی و كار شنا )مانند گواهی رتبه دوره های كار

)مانند صفحه اول پايان نامه كه  ،تحقیقاتیو سوابق پژوهشی ارشد در صورت احراز، سوابق تدريس در دانشگاهها و ...(

قید شده باشد، مقاالت علمی پژوهشی و علمی ترويجی، مقاله  دفاع با امضای آنها كمیتهدر آن عنوان پايان نامه و اعضای 

 ها ، ثبت اختراع و ...( گواهی شركت در كنفرانسو 

، تحقیقات و یا رسمی آزمایش تابعه وزارت علوماصل گواهی مبنی بر اینکه عضو هیأت علمی رسمی قطعی و  -11

برای آن دسته از معرفی شدگانی که از امتیاز فناوری بوده که به تأیید باالترین مقام مسئول نیز رسیده باشد، 

 مربی در این آزمون استفاده نموده اند.

 

  شختمامی مدارک مذکور به ترتیب صورتیکه فرم م شه قرار گیرند، به  شده در پو باال و بقیه  در اتصذکر 

 مدارک به ترتیب در پشت سر آن قرار گرفته باشند.

 در زمان مصاحبه مجازی، اصل تمامی مدارک از قبیل . اما ضروریست از ارسال اصل مدارک خودداری فرمایید

 در دسترس داوطلب باشد.جهت روئیت اعضای کمیته  ،مدارک شناسنامه ای و فعالیت های آموزشی پژوهشی

 

 



 آدرس پستی:●●

 

 ارسال و تا  مذکوربا پست پیشتاز به آدرس  3/7/99مدارک مشروحه فوق  باید حداکثر تا تاریخ گردد، مجددا تاکید می

 .دریافت شده باشد 6/7/99تاریخ 

 دکتری مصاحبه در شرکت جهت مدارک ارسال " و عبارتِ  "نام رشته" ضمن متقاضیان حتما در روی پاکت  در

 را ذکر کنند. " یاسوج دانشگاه 1399درسال

 

 نکات بسیار مهم:

 مصاحبه از دروس پايه ، تخصصی گرايش و پايان نامه صورت می گیرد. -1

 اطالعیه آورده شده است. نشیوه نامه نحوه مصاحبه نمره مصاحبه به پیوست اي -2

 داده شود.ردار قرار نلطفاً مدارك در پوشه ف -3

 متعلق به خود داوطلب در فرم مشخصات فردی نوشته شود. تماسشماره  حتماً جهت برقراری تماس تلفنی، -4

( مدارك PDFی الکترونیک )ی اصل يا نسخهی اصل مدارك ارسالی و همچنین نسخهدر زمان مصاحبه مجازی، نسخه -5

در صورت نیاز امکان روئیت و يا دريافت آنها از طريق  ، در دسترس باشد تاآموزشی پژوهشی ثبت شده در فرم های مربوطه

 ايمیل و ... برای گروه مصاحبه كننده برقرار باشد.

 

 

یاسوج دانشگاهامور آموزشی  یتمدیر

 امور آموزشی مدیریت -دانشگاه یاسوج –خیابان دانشجو  –آدرس : یاسوج 

 09171437448و  074-31001326  ،074 -31001315شماره تماس :    (7591874831  :)کد پستی



 فرم شماره 1

9139سال   (Ph.d) متمرکز دوره دکتری مشخصات فردی، آموزشی و پژوهشی مرحله دوم آزمون نیمه  

 ) مخصوص داوطلب(

 باشد.اين فرم به صورت مجزا قابل دريافت می Wordلینک فايل  داوطلب گرامی،

 الف( مشخصات فردی

 وضعیت نظام وظیفه: نام و نام خانوادگی:

 شماره داوطلب: شماره پرونده:

 وضعیت تأهل: سال تولد:

 وضعیت اشتغال: تلفن تماس: 

الکترونیکی:آدرس  آدرس:  

مندرج در اين فرم صرفأ با ارائه مدرك معتبر قابل ارزيابی می باشد. بديهی  "ج "و  "ب"كلیه موارد ذكر شده در بندهای  توجه:

 است داوطلب بايد در صورت ضرورت اصل مدرك را نیز ارائه نمايد.

 ب( سوابق آموزشی:

گرایش -رشته  مقطع تحصیلی وعسال شر معدل کل نام دانشگاه   سال خاتمه 

      كارشناسی
      كارشناسی ارشد

 

 توضیحات استاد راهنما  پروژه

    پروزه كارشناسی

    پروژه كارشناسی ارشد

 

 مدرک زبان

 توضیحات سال آزمون نمره اخذ شده نام آزمون

    
 

 برگزیدگان جشنواره، مسابقات بین المللی و المپیادهای معتبر: -

المپیاد / جشنوارهنام مسابقه/  ردیف  سال برگزیده شدن رتبه 

1    

2    

3    

 نمره کل امتیاز آموزشی داوطلب )لطفأ در این قسمت چیزی نوشته  نشود(  
 



ج ( سوابق پژوهشی   

 های داخلی و خارجیها و سمینارها و همایشمقاالت چاپ شده در مجالت معتبر داخلی و خارجی و یا کنفرانس -1

 

عنوان مجله / سال  عنوان مقاله  

 انتشار

نام نویسندگان 

)نویسنده مسئول 

مقاله را با عالمت* 

 مشخص فرمایید(

 امتیاز

 
) در اين قسمت چیزی 

 ننويسید(

 

عناوین مقاالت 

مجالت علمی 

پژوهشی )داخلی و 

 خارجی(

     چاپ شده

    

    

    

پذیرفته  

 شده

    

    

    

    

 

 

مقاالت عناوین 

مجالت علمی 

 ترویجی

     چاپ شده

    

    

    

پذیرفته  

 شده

    

    

    

    

 
 

عناوین مقاالت ارائه 

 شده در همایش ها

     چاپ شده

    

    

    

پذیرفته  

 شده

    

    

    

    

)در این قسمت چیزی ننویسید(جمع امتیاز    

 

 اختراع ثبت شده مورد تأیید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران -2

 تاریخ ثبت محل ثبت نام اختراع ردیف

1    

2    

 



 

 کتب ) ترجمه یا تألیف( -3

 

 سال انتشار عنوان کتاب 

 تعداد صفحات

نام نويسندگان به 

ترتیب ذكر شده 

 روی جلد

 امتیاز
) در اين قسمت 

 چیزی ننويسید(

 
 

 

 

 کتب

 

 

 تألیف

    

    

    

    

    

 

 

 

 ترجمه

    

    

    

    

    

 

 جشنواره های علمی معتبر  -4

 

 تاریخ برگزاری نهاد برگزار کننده عنوان جشنواره ردیف

1    

2    

3    

4    

     

 پایان نامه -5

 

پايان نامه دوره كارشناسی -5-1      

نامهعنوان پروژه یا پایان   نمره امتیاز نام استاد راهنما 

 عالی بسیار خوب خوب قابل قبول  

     

پايان نامه دوره كارشناسی ارشد   -5-2      

 نمره امتیاز نام استاد راهنما عنوان پروژه یا پایان نامه

 عالی بسیار خوب خوب قابل قبول  

     

 

نمره کل امتیاز پژوهشی داوطلب )لطفأ در این قسمت چیزی نوشته  نشود(      



حداقل دو و حداكثر سه مورد فرم گزارش معرف علمی تکمیل شده توسط معرفان علمی  معرفی نامه ی علمی: -6

کمیل در امتیازدهی قابل ارزيابی است. الزم به ذكر است يکی از فرم ها الزاماً توسط استاد راهنمای داوطلب ت

شده باشد.) فرم های ذكر شده همراه با ساير مدارك مورد نیاز ارسال گردد و يا در روز مصاحبه همراه داوطلب 

 (بوده و به كمیته مصاحبه تحويل گردد

 لطفأ به سواالت ذیل بطور مختصر و روشن پاسخ دهید.                    

 .( كه به آنها تسلط داريد را ذكر نمايیدLISRELT ،MATLABافزارهای تخصصی كامپیوتری ) مانند: نام نرم -1

 

 

 هزينه زندگی شخصی شما در طول تحصیل چگونه تأمین خواهد شد؟ -2

 

 

 ايد؟ از نظر سازمان مربوطه ضوابط كار در طی تحصیل شما چگونه است؟آيا بورس تحصیلی دريافت كرده -3

 

 

 كرده ايد؟آيا برای شغل ديگری در كنار تحصیل خود برنامه ريزی  -4

 

 

های در صورت نیاز میزان همکاری شما در دانشکده در زمینه هايی مانند حل تمرين دروس، تهیه دستوركار آزمايشگاه -5

 های آموزشی با پژوهشی ... به چه میزان خواهد بود؟آموزشی، همکاری اجرايی در آزمايشگاه

 

 

كه در اين پرسشنامه سوال نشده است و فکر می كنید می های ) علمی / عمومی / اخالقی ( در خود می بینید چه ويژگی -6

 ؟واند در انتخاب شما تأثیر داشته باشیدت

 



 

 حداقل سه مورد از موضوعات مورد عالقه خود برای ادامه تحصیل در مقطع دكتری را به ترتیب اولويت بنويسید: -7

 

 استاد موضوع تخصصی ردیف

1   

2   

3   

4   

5   

 

 

 مقاله علمی طول دوره دكتری كار خود را مطلوب ارزيابی می كنید؟با چاپ چند  -8

 

   يا علمی، پژوهشی ISIمقاله مجله                                 المللیمقاله كنفرانس بین             

 

*پذیرش دانشجویان دکتری به صورت تمام وقت امکان پذیر خواهد بود و تعهد حضور تمام وقت الزامی است.        

 

نام و نام خانوادگی:                         تاریخ :                              امضاء                                         

 

 

 

 

 

 

 

 



 بسمه تعالی

 گزارش معرف علمی داوطلب ورود به دوره دکتری دانشگاه یاسوج

بايد توسط دو يا سه نفر از اساتید  باشدكه لینک دريافت آن به صورت مجزا قابل دريافت می اين گزارش Wordفايل داوطلب گرامی: 

ارشد شما جداگانه تايپ ، تکمیل و سپس چاپ و امضا شده و در پاكت دربسته )محرمانه( همراه با ساير مدارك محترم دوره كارشناسی 

 به دانشگاه ياسوج ارائه شود )استاد راهنما و مشاور پايان نامه ارشد بايستی از جمله معرف ها باشند(

 الف: مشخصات داوطلب

 1 نام خانوادگی داوطلب 

 2 نام داوطلب 

گرايش تحصیلی مورد درخواست داوطلب در دوره دكتری دانشگاه  

 ياسوج

3 

 

 ب: در صورتیکه داوطلب درسی را با جنابعالی گذرانده، لطفاً جدول زیر را تکمیل فرمائید.

رتبه داوطلب در  تعداد كل دانشجويان درس

 درس

نمره داوطلب در 

 درس

 نام درس

    

    

 

 ج: میزان آشنایی با داوطلب 

داوطلب را در چه ارتباطی می شناسید؟ )استاد راهنمای پايان  

 نامه/استاد مشاور پايان نامه/ استاد درس........(

1 

 
 چند سال سابقه آشنايی با داوطلب داريد؟

2 

برای توصیف داوطلب، اولین كلماتی كه در ذهن جنابعالی ظاهر  

 می شوند چه هستند؟

3 

 

 

 



 

 مشخص فرمایید.(√د: توانایی های داوطلب )با عالمت  

قضاوتی 

 ندارم

(%50ضعیف )کمتر از  (%25-%50متوسط )  (%10-%25خوب )  (%5 -%10بسیارخوب )  (%5عالی )باالی   مورد 

 توانايی انجام تحقیقات به صورت مستقل      

 توانايی انجام امور تجربی / آزمايشگاهی      

كاوش و پرسشگری در مسايل مطرح شده و عالقه به       

 ارائه ايده های نو

حلیل مسايل علمهوش و ذكاوت در تجزيه و ت        

 توانايی دانشجو در انجام كارهای گروهی      

 تسلط به زبان انگلیسی      

 اخالق حرفه ای و امانت داری و صداقت در كار      

 شخصیت و بلوغ فکری و رفتاری      

 نظم و انضباط در امور      

 احترام به استاد      

 جايگاه داوطلب به طور كلی      

 

در صورت نیاز  با تشکر از همکاری صمیمانه جنابعالی و با توجه به نقش بسیار مهم نظرات ارزشمند جنابعالی در پذيرش دانشجوی دكتری در دانشگاه ياسوج،

ارائه فرمايید.هرگونه توضیح بیشتر را در اينجا   

 

 مشخصات معرف: ه

 نام و نام خانوادگی  مرتبه دانشگاهی 

 سابقه كار  آدرس محل كار 

 پست الکترونیکی  شماره تلفن 

 

 تاريخ:                                       امضا:



 

 2فرم شماره 

 در مرحله مصاحبه 99دهی به داوطلبین دکتری سال جداول امتیاز

 99محاسبه امتیاز های پژوهشی، آموزشی و مصاحبه مرحله دوم داوطلبان دوره دکتری نیمه متمرکز سالنحوه 

 پژوهشی -1

 نمره( 40از) شرکت کنندگان در مرحله دوم ارزیابی تخصصینحوه محاسبه امتیاز پژوهشی  -1جدول 

امتیاز  نحوه ارزیابی امتیاز نوع فعالیت ردیف

 مکتسبه

پژوهشی ) داخلی  –مقاالت علمی  1-1 1

 و خارجی( مرتبط با رشته تحصیلی

گواهی ثبت اختراع مورد تأيید  1-2

سازمان پژوهش های علمی و 

 صنعتی ايران

برگزيدگی در جشنواره های علمی  1-3

 معتبر

 

 

 امتیاز 22

امتیاز مطابق با آيین نامه  7هر مقاله تا  -

 ارتقاء

و  7گواهی ثبت اختراع بین المللی تا  -

  5داخلی تا 

برگزيدگی جشنواره های خوارزمی،  -

فارابی ، رازی و جشنواره های معتبر 

امتیاز و ساير  7خارجی هر مورد تا 

 امتیاز 3جشنواره های معتبر داخلی تا 

 

2 

 

مقاالت علمی ترويجی مرتبط با رشته 

 تحصیلی

امتیاز مطابق با آيین نامه  3هر مقاله تا  امتیاز 6

 ارتقاء

 

دركنفرانس های مقاالت چاپ شده  3

 معتبر)داخلی يا خارجی(

 امتیاز 2بین المللی و ملی: هر مورد تا  امتیاز 4

 امتیاز 1منطقه ای: هر مورد تا 

 امتیاز 5/0استانی و دانشجويی: هر مورد تا 

 ) طبق نظر اعضای كمیته مصاحبه كننده(

 

تالیف يا ترجمه كتاب مرتبط با رشته  4

 تحصیلی

  اعضای كمیته مصاحبه كننده()طبق نظر  امتیاز 4

امتیاز)طبق  2و بسیار خوب تا  4عالی تا  امتیاز 4 كیفیت پايان نامه كارشناسی ارشد 5

 نظر اعضای كمیته مصاحبه كننده(

 

   40 جمع

 به مستنداتی كه قابلیت ارائه در چند بند را دارند فقط يک بار امتیاز تعلق می گیرد. ● 

با لحاظ درصد مشارکت مطابق جدول آیین نامه ارتقاء  امتیاز کلیه فعالیت ها ●

 محاسبه می گردد.
در صورتی كه مقاله مستخرج از پايان نامه دوره كارشناسی ارشد داوطلب باشد، امتیاز نفر اول صرف نظر از  ●

 ترتیب اسامی، به   داوطلب تعلق خواهد گرفت.

 

 

 

 

 



 1399فرم امتیاز دهی مرحله دوم آزمون دکتری نیمه متمرکز سال                                           

 

 آموزشی -2

 نمره( 30 از)شرکت کنندگان در مرحله دوم ارزیابی تخصصی نحوه محاسبه امتیاز آموزشی  -2جدول 

حداکثرام نوع فعالیت ردیف

 تیاز

امتیاز  نحوه ارزیابی)طبق نظر کمیته مصاحبه کننده (

 مکتسبه

دانشگاه محل تحصیل معدل و كیفیت  6

 دوره كارشناسی

امتیاز معدل كارشناسی  امتیاز 6تا 

 امتیاز( 3)حداكثر 

 امتیاز 3تا  2از  20تا  17

 امتیاز 2تا  1از  99/16تا  15

 امتیاز 1تا  0از  99/14تا  14

كیفیت دانشگاه محل 

امتیازطبق  3تحصیل تا 

نظر اعضای كمیته 

مصاحبه كننده و مطابق 

 زير: با دستورالعمل

دانشگاههای دولتی از  -

 امتیاز 3تا  5/1

ساير دانشگاهها)پیام  -

نور، آزاد، غیرانتفاعی و 

 امتیاز 2تا  0...( از 

 

معدل و كیفیت دانشگاه محل تحصیل  7

 دوره كارشناسی ارشد ناپیوسته

امتیاز معدل كارشناسی  امتیاز 5تا 

 امتیاز( 2ارشد)حداكثر 

 امتیاز 2تا  1از  20تا  17

 امتیاز 1تا  0از  99/16تا  15

 طول مدت تحصیل در دوره كارشناسی 8

 

 

 8بیش از  -امتیاز 3نیمسال  و كمتر  8كارشناسی پیوسته  - امتیاز 3

 نیمسال امتیازی ندارد

امتیاز و بیش از  3نیمسال و كمتر  4كارشناسی ناپیوسته  -

 نیمسال امتیازی تعلق نمی گیرد 6

 

 

در دوره كارشناسی طول مدت تحصیل  9

 ارشد ناپیوسته

 

 

امتیاز و بیش از  5/2نیمسال  5امتیاز ،  3نیمسال و كمتر  4 امتیاز 3

 نیمسال امتیازی تعلق نمی گیرد 5

 

 

 -برگزيدگان المپیادهای علمی  10

 دانشجويی

تا  7رتبه  –امتیاز  4،  6تا  4رتبه  –امتیاز  5،  3تا  1رتبه  امتیاز 5

 1،  15تا  13امتیاز و رتبه  2،  12تا  10رتبه  -امتیاز 3، 9

 امتیاز

 

  4طبق جدول شماره  امتیاز 8 مدرك زبان معتبر 11

   30 جمع

             

 

 

 

 

 



 

 عمومی -مصاحبه علمی -3

 نمره( 30)حداکثر عمومی در مرحله دوم ارزیابی تخصصی  -علمی مصاحبهنحوه محاسبه امتیاز  -3جدول 

حداکثر  شاخص ارزیابی ردیف

 امتیاز

امتیاز مکتسبه طبق 

نظر کمیته مصاحبه 

 کننده

 

  امتیاز 15 تسلط در تجزيه و تحلیل مسائل علمی و پاسخگويی به سواالت 12

  امتیاز 3 وسعت نظر، نوآوری و كارآفرينی 13

  امتیاز 6 شخصیت، متانت، نحوه تعامل، قدرت ايجاد ارتباط و فن بیان 14

  امتیاز 3 نگرش و اطالعات فناورانه مرتبط با رشته تحصیلی 15

  امتیاز 3 *معرفی نامه علمی ) حداقل دو مورد( 16

  30 جمع کل

 * الزاماً بايد يک معرفی نامه علمی مربوط به استاد راهنمای داوطلب باشد.            

 جدول همترازی نمرات آزمون های ملی و بین المللی زبان انگلیسی -4جدول                   

MSRT 
(MCHE) 

IELTS 
Equivalent 

TOEFL 
IBT 

TOEFL 
Computer 

TOEFL PAPER +  
TOLIMO 

 

حداکثر 

 امتیاز

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

94-90 7 100 250 600 8 

89-85 5/6 91- 90 232 575 7 

84-80 6 80- 79 213 550 6 

79-75 5/5 70- 69 196 525 5 

74-70 5 60- 56 173 500 4 

69-65 5/4 50- 49 152 475 3 

64-55 4 40- 39 133 450 2 

54-45 5/3 30 - 29 113 425 1 

 

 1398نمره نهایی مرحله دوم ارزیابی تخصصی داوطلب دعوت شده به مصاحبه علمی آزمون دکتری تخصصی  – 5جدول شماره 

 

 

 

نمره کل داوطلب از مرحله دوم ارزیابی  نمره ( 30عمومی ) از  –امتیاز مصاحبه علمی  نمره ( 20پژوهشی ) از  -امتیاز آموزشی

 تخصصی

 نمره ( 50) از 

   



 

 فرم شماره 3

 1399سال  (Ph.d)مرحله دوم پذیرش دانشجوی دکتریگزارش 

رشته:                               دانشگاه :                                                             دانشکده:                                         گروه:   

کد رشته محل 

 های مربوطه

توسط دانشگاه)مرحله محله بررسی سوابق داوطلبان 

 دوم(

 ردیف نام و نام خانوادگی شماره داوطلبی

جمع  کل امتیاز 

مصاحبه علمی ) مرحله 

نمره( 50دوم( ) از   

امتیاز 

مصاحبه 

 علمی

نمره( 30)از   

 -امتیاز آموزشی

 پزوهشی

نمره( 20)از   

 

      1 

      2 

      3 

      4 

      5 

      6 

      7 

      8 

      9 

      10 

      11 

      12 

      13 

      14 

      15 

 

 نمره .................................................. 50حد نصاب نمره قابل قبول از نظر گروه آموزشی کمیته مصاحبه کننده از 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نام و امضاء اعضاء حاضر در جلسه مصاحبه:

و نام خانوادگینام  امضاء  ردیف نام و نام خانوادگی امضاء ردیف 

  4   1 

  5  
 
 

 

 
 

2 

  6  
 
 

 

 
 

3 

 نام و نام خانوادگی نماینده تحصیالت تکمیلی حاضر در جلسه مصاحبه:

 

 تاریخ و امضاء


