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شگگر شاللدکد ییلتحصگگی  لذی شلبدونلآزمونلاسگگدادادا یلدشاشگگ نلدشلدوشاپیلن مهآیین"ب لاسگگ سلل )س(لدانشگگه الاهرا ا

لتحصگگی تلولآموزشگگ لفن وشیلولشگگیوالن مهلاا ای لمصگگوالما ون وزاشتلع وملتحقیق تلولل"17/10/1401لبهلت شیخل307862/2

سدادادا یلازلحر ی لتکری  ،لاداشا شه الاهرا ا،لا ش نلدان صی  ل دشا س للتح ش ایطازلبینلل1402-1403دشل ضی نلح ئرل ،لمدق 

سدادادلدشاش ن(لازللصوشتلبدونلآزمونلبهلاینلف ااوان،دشجلدشلا یلمنب ایلادامهلتحصیللدشلمقطعلدکد یلدشلششده )ا

لپذی د.دانشجولم ل،ولانج ملمص حبهلن ملایند ند ط یقلثب 

 

 

دشل(لن مهبدونلاحدس النر الپ ی نولب الت ل)ل17لمی نهینلکللوک ششن س للمقطعدشلولب الت لل16لمی نهینلکللللکسب .1

 دلم تبطک ششن س لاششلمقطع

ل1تبص ا لاز لکرد  لآنه  لپیوسده لک ششن س  لکل لمی نهین لکه لمدق ضی ن  لموشد لدش ل لمقطعلل16: لکل لمی نهین لی  و

آا ینلاط ع تلمواودلقلطبلیب شد،لمی نهینلارد ازل17ن مه(لآنه لکرد لازلاششدل)بدونلاحدس اللپ ی نک ششن س 

لمح سبهلاواادلشد.ل،دشلپ ت للس زم نلسنجش

لی ل17اششدلپیوسده،لمادللکللدوشالب لشع ی لحداقلل:لم کلاشزی ب لمادللدانشجوی نلدوشالک ششن س 2تبص ا

لی دشدا لدوشا لشدا لارد از للمادل لسنجشلطبق لس زم ن لپ ت ل لدش لاط ع تلمواود لاحدس النر الآا ین )بدون

ل.مح سبهلاواادلشدن مه(لپ ی ن

 لنهذشدهلب شد.لل(31/06/2140)لاوللمه لس للپذی شلت لمدق ض لآمواده دانشازلت شیخلدولس لبیشلازل .2

لمق شلمه  لدشلی لب شدلشدالآموادهدانشلع وم،لوزاشتلمادب لا یدانشه المی نلازلاششدک ششن س لمقطعلدش .3

 .شودلآموادهدانشل(31/06/1402)

لآدانشلتبص ا: لدانشجوی ن لو لدانشه اک ششن س لمقطعمواده ن لع ر لاششد لا مع لنوش، لپی م لاس م ، لآزاد ا ی

ولنیرهلحضوشیلمج زلا یلاهکد ونیک لولمج زیلآموزشلع ه لغی اندف ع ،لدوشاا لولموسس تلک شب دی،لدانشه ا

 ب شند.لبهلاشائهلدشاواس لنر 

 استعداد درخشان آزمون بدون پذیرش فراخوان

 دکتری مقطع

 1402-1403سال تحصیلی 

 شرایط الزم



لششده .4 لتحصی  لی  لار نلششده لواادلش ایطلدش لتحصی  لمقطعلک ششن س پذی شلاف اد لششده اششدلا یلم تبطلب 

ل لشوشای لت ئید لو لآموزش  لتشخیصلگ وا لبه لمدق ض ، لتکری   لاس .دانشهتحصی ت لپذی  لامک ن مدشکلل ا

 ااذلشدالب شد.م تبطللاششد س نن مهلب یدلپیشلازلمدشکلک ششک ششن س لمدنظ لدشلاینلآیین

 توانندلبدونلآزمونلواشدلمقطعلب الت لشوند.اششدلنر ک ششن س ما دللداشندگ نلمدشکلحوزویل .5

لط یقلآزمونپذی شلداشندگ نلمدش .6 لاز لک ششن س لکه لاششد(تکری  )ک ششن س لتحصی تلکلحوزویلما دل

ن مهلپذی شلبدونلآزمونلدشلمقطعلدکد یلواادلاندلولب لاس سلآییناششدلشداواشدلمقطعلک ششن س لس زم نلسنجش

 پذی لاس .ش ایطلاسدند،لازلط یقلاینلف ااوانلامک ن

لفا هی امدی زل60کسبلحداقلل .7 لاینلاز لدش لپژواش لولمص حبهلمط بقلادوللاشزشی ب لدشجلشدا ا یلآموزش ،

 ف ااوان.

 امدی زل7ولکسبلحداقللم تبطلب لپ ی نلن مهللاهر   پژواش لمادب لداا  لی لبینلع ر لمق ههلیکلحداقللداشدن .8

ب شد.لمدق ضی نلب یدلنسخهلنه ی لچ پلموشدلقبوللم تبص ا:لگواا لمادب لپذی شلچ پلمق ههلب لدشجلت شیخلدقیقل

 چ پلشدالمق ههلشالدشلاس علوق لاشائهلداندلدشلغی لاینلصوشتلپذی شلآنه لم غ لاواادلشد.

 ا یلع ر لولصناد لای انلب شد.ا گونهلثب لااد اعلب یدلموشدت ئیدلس زم نلپژواش .9

زیلولابنلسین (لب یدلت ئیدیهلدبی ا نهلاشنواشالشاکسبلولب گریدگ نلاشنواشالا یلع ر لمادب )اواشزم ،لف شاب ،شا .10

 .کننداشائهل

ا یلپژواش لدشلدس لاقداملی لاا الشدالم تبطلب لششده/گ ایشلتخصص لب یدلموشدلت ئیدلما ون لپژواش لط ح .11

 دانشه المج یلط حلب شد.

شتلف انگلولاشش داس م ،لمی اثلازلوزاشتلشاالولشه س زی،لوزالداشندگ نلاث لبدیعلولاشزندالان یلب یدلت ئیدیه .12

 .کنندلا یلمش بهلولموشدلت ئیدلشالکسبلولاشائهف انه لکشوشلی لس زم ن

لشالالزملامدی زلمندشجلدشلاینلف ااوان،لن مهآیینلادوللب لمط بقلب شند،لمادب لزب نلمدشکلداشایلمدق ضی ن،لچن نچه .13

لض وشیلهیکنلنر یندلش ک لف ااوانلاینلدشلتوانندم لاسدند،لزب نلمدشکلف قدلکهلمدق ضی ن ل.ک دلاوااندلکسب

نر الع ر لموشدلایینلتک یفلحدلنص النسب لبهلتل،دکد یلا معلآزمونلازلقبللت لنه ی ،لپذی شلصوشتلدشلاس 

،لمط بقلمصوب تلشوشایلتحصی تلتکری  لدانشه النیرلب ایلاح ازلص حی لدشلبسندگ لزب نلا شا لموشدلنظ 

 اقداملکنند.

مقطعلن مهلپذی شلبدونلآزمونلاسدادادا یلدشاش نلدشلشدالب لاس سلآییناف ادلپذی فدهمحللتحصیللی للششدهلتغیی  .14

 .مج زلنیس ،لدکد یتحصی  ل

لا یلشوزانهلپذی شلشدالولادامهلتحصیللآن نلشایه نلاواادلبوددشلدوشالبدونلآزمونلمقطعلدکد یلشدگ نپذی فده .15

ل.شوندمشروللمق شاتلآموزش لدانشجوی نلانص اف لم ل،دوشالشوزانهدشلصوشتلانص افلازلتحصیللدشلول

ولبادلازلآنلدشلصوشتلداشدنلل1400-1401اششدلس للتحصی  لوشودیلک ششن س ل«مقیملای ان»لغی ای ان اتب عل .16

 .کننداسدف داللن مهاینلآیینتوانندلازلتسهی تلم ش یطل

 شالاشائهلداند.اودللدشاواس لششدهلیکلدشمدق ضی نلم لب یس لفقطل .17

 .نب شدلا دانشه الولموسس تلس ی لدشلدکد یلمقطعلدانشجویلتحصیل،لش وعلزم نلدشلپذی ش،لصوشتلدش .18



لم  .19 لاینلآییندانشه ا لشع ی لش ایطلمندشجلدش لپذی شلح ئرینلش ایطلتواندلب  لنسب لبه لاس م لن مه لنر ید. اقدام

  لدانشه الب ایلت ئیدلص حی لعروم لبهلس زم نلشدگ نلب یدلتوسطلما ونلآموزش لولتحصی تلتکریپذی فده

 ن ملمنوطلبهلت ئیدلس زم نلمذکوشلاس .سنجشلاشس للشودلولقطا لشدنلثب 

ل

 

 

 نیمسال گرایش رشته دانشکده

 علوم اجتماعی و اقتصادی
لاوللحس بداشی حس بداشی

لاوللتوساهلاقدص دیلع وملاقدص دی

 اولل-لشوانشن س  علوم تربیتی و روانشناسی

 هنر
 دومل-لپژواشلان 

لدومل-لت شیخلتطبیق لولتح ی  لان ا یلاس م 

لمهندس لصن یع فنی و مهندسی
 اوللا س زیلسیسدمبهینه

لاوللهجسدیکلولزنج الت مین

لاوللتجریهلشیر  شیمی

 ادبیات

لاولل-لزب نلولادبی تلع ا

لت شیخ
لاوللای انلبادلازلاس م

لدوملاس م

 الهیات
لاولل-لع وملق آنلولحدیث

لاولل-لحکر لمدا هیه

 ریاضی
لاولل-لشی ض 

لاولل-لشی ض لک شب دی

 علوم زیستی
لاولل-لمیک وبیوهوژی

لاولل- میک وب  زیس لفن وشی

 

 

 

 اسکنلشدالقطاهلعکسکلی .1

 تصوی لصفحهلاوللشن سن مهلولک شتلم   .2

 ب شد()شر شالت فنلولآدشسلایریللاهرام لم لمدق ضی نلارهمخصوصل  ف ملدشاواس لب شگذاشیتکریللول .3

ل.تکریللگ ددبهلصوشتلت یپ لب یدلفوقک شب گل-1تبص ال

ل.اس  ض وشیاهص قلعکسلبهلک شب گل-2تبص ال

ل.مدق ضی نلارهمخصوصل ت ییدلمادلک شب گللب شگذاشیلتکریللو .4

 ثبت نام الکترونیکیمدارك الزم جهت 



،لتنه لدشلشگگودبهلف م لمصگگوالدانشگگه المحللتحصگگیللدانشگگجولاشائهلت ییدلمادلللکهلک شب گصگگوشت لدشل-تبصگگ ا

ل.ح ویلک یهلاط ع تلدشاواسد لدشلنسخهلنرونهلب شداس لکهللمواشدیلق بللپذی ش

س لولشیرلنر اتل .5 شن  صوی لمدشکلی لگواا لف اغ لازلتحصیللدوشالک ش شه اللمقطعت س لمرهوشلبهلمه لدان شن  ک ش

 .محللتحصیل

ک ششن س لاششدلمرهوشلبهلمه للمقطعف اغ لازلتحصیللدوشالک ششن س لاششدلولشیرلنر اتلصوی لمدشکلی لگواا لت .6

 .تحصیللدانشه المحل

گواا لت ییدلمدق ضی نلمشغوللبهلتحصیل،لبهلا یلگواا لف اغ لازلتحصیللک ششن س لاششدلازلک شب گلل-تبص ال

ل.دکنناسدف دالمادلل

شر شالا یلفا هی مداشکلم بوطلبهللب شگذاشی .7 ش لمندشجلدشلادولل شدل1پژوا س لاواادل ضی ن لب ش .لمداشکلمدق 

شالب شگراشیلک دالب شگگگند.لگواا لاعدب شلدشاهلل1ادوللل1یک لازلبندا یلشدیفللحداقللمداشکلم بوطلبهحدر َلکهل

ش لمج تلداا  لول شدالولی لپذی شلچ پلداشد ISIع ر لپژوا ض لدشلآنلچ پل ل،لب یدلب شگذاشیکهلمق التلمدق 

 گ دد.

ق ضگگگی ن لکهلح ئرلاینلشگگگ ایطلهرپی دا یلع ر لدانشگگگجوی لب ایلمدولکسگگگبلشتبهلدشلالمدشکلزب نلمادب لب شگذاشیل .8

 اسدند.

لا معلیسگگگ م نهلط یقلازلپ داا کهلق بلللاسگگگ لی لشل000/000/2لششگگگدهلا لدشلمداشکلب شسگگگ لولن مثب لیارینه .9

 .اس لدانشه ا 

 اششدلب شد.اششدلدانشجوی نلنیرس للچه شملک ششن س  ک ششن سن مهلکهلبی نه لموضوعلپ ی نمسدندات لب شگذاشیل .10

صوشتل .11 صفحهلاول)عنوانلف شس (،ل س لولب شگذاشیلکپ ل ض (،لچکیدالف شس ،لچکیدالانه ی صفحهلام سهلدف ع)ل ا 

 اششدن مهلک ششن س صفحهلآا )عنوانلالتین(لپ ی ن

 اششدلب لشتبهلا یلاوللت لسوملاسدند.آموادهلک ششن س لی لک ششن س کهلدانشب شگراشیلگواا لشتبه،لدشلصوشت لل .12

ایج دللشس لنخواادلشدلولحق لب ایلمدق ض ،لپ وندالب نقصلدشلمداشکلمدق ض ا گونهلدشلصوشتلواودل:لتواهللللل

ل.شودنر 

 

 

سوابقلول .1 سدنداتلم بوطلبهل صللک یهلم شفا هی ا ش لولپژوا س ک شب گل)  ا یلآموز ت ییدلل،ک شب گف ملدشاوا

ا یلمادب ،لافدخ شات،لمدشکلپ ی نلن مهلک ششن س لاششد،لمق التلچ پلشدا،لمق التلاشائهلشدالدشلکنف انسل،مادل

 ف ااوانب لاداوللاشزشی ب لمندشجلدشللمنطبقل… )زب نلو

مدا قلبهلاسگگد دلشاانر یلپ ی نلن مهلب یدلیک لازلآنه ل)حداقللدولتوصگگیهلن مهلازلاسگگ تیدلدوشالک ششگگن سگگ لاششگگدلاشائهل .2

لبهلصوشتلپ ک لدشبسدهلولامض لشدالتوسطلدانشجولبهلای تلداوشانللل(ب شدلک ششن س لاششدلمدق ض 

 

 

ل لت شیخ لاز لاهکد ونیک  لن م لثب  لاه  لب ید لل20/12/1401مدق ضی ن لایند ند لل30/01/1402هغ ی  لنش ن  لبه لم اااه ب 

.alzahra.ac.ir1http://eduلد.لب لن ملولاشس للمداشکلاقداملکنننسب لبهلانج ملثلل

 مدارك الزم جهت ارائه در روز مصاحبه

 نام الکترونیکیثبت

http://edu1.alzahra.ac.ir/


 دشاش نلبهلآدشسلزی لاط علشس ن لاواادلشد.ند یجلنه ی لازلط یقلس ی لاسدادادل

https://edu.alzahra.ac.ir/page-Talent/fa/18/form/pId 13132 

 

 

 

اه ط ه م داپسلازلم ی زلیلف ااوان،لآ مداشکلموشدلن ک شب گسگگگگ زیل یلل طولتکر بهلنشگگگگ ن لایند ند للها یلم بو ل ،

 .alzahra.ac.ir1http://eduم اااهلکنید.لل 

یلک شب یلولشمرلک یکلکنیدلولب ایلایج دلحس الک شب یلدشلس م نه،لشن سهل"مدق ض لش ک لدشلآزمون"شویلقسر ل

 ا ط لبسپ شیدلولازلس م نهلا شجلشوید.لعبوشلمشخص لشالتا یفلک دا،لبه

 دوب شالبهلنش ن لللل.alzahra.ac.ir1http://eduم اااهلک دا،لبهلحس الک شب یلاودلواشدلشوید.لل 

 ولمداشکلالزملشالب شگذاشیلکنیدلاط ع تلالزملشالک ملل"زمونمدق ض لش ک لدشلآ"ب لک یکلشوی. 

 ب شند. JPG :لمداشکلب شگذاشیلشدالب یدلبهلف م توجه

 ا یلبادیلی دداش لولنههداشیلکنیدالزملاس لکدلشاهی یللولشمرلعبوشلشالب ایلپیهی ی. 

 ص دشلب شدلولپسلازلب شگذاشیلمداشکلگواا ل شس لمداشکلتوسطلدانشه الم دشی ف لگواا لثب لن ملمنوطلبهلب

لشود.نر 

 

 

 

 نشدالب شد،لبهلایچلعنوانلت تیبلاث لدادالنخواادلشدلب شگذاشیبهلمداشکلن قصلولی لمداشک لکهلدشلمه  لمق شل. 

 داوط بلدشلا لم ح هلازلتحصگگگیلللازلادامهل،ب شگذاشیلشگگگدادشلصگگگوشتلاح ازلا گونهلمط بلا فلواقعلدشلمداشکل

 .داوط بلاواادلبودتحصیللا وگی یلبهلعرللاواادلآمدلولمسئوهی لعواقبلآنلبهلعهدال

 آموادهلانشدل31/6/2140حداکث لت لت شیخللب یددانشجوی نلش غللبهلتحصیللدشلمقطعلک ششن س لاششدلدشلصوشتلپذی شل

 .دشلغی لاینلصوشتلقبوه لآنه لمندف لاواادلشد ،گ دند

 پذی شلقطا لنیس مص حبه،لبهلایچلعنوانلبهلمنرههلدعوتلبهلشائهلدشاواس لازلسویلمدق ض لولا. 

 لبهلایچلعنوانلمسد دلنخواادلشدواشیراشدب الدشلواهلپ دااد لب ب لب شس لپ وندالبودالولدشلصوشتلعدملپذی شلولی ل،. 

 بودلپذی لنخواادتغیی لششدهلولگ ایشلبادلازلقبوه لولکسبلپذی شلبهلایچلعنوانلامک ن. 

 ش غللدشلوزاشتخ نهب شد،لصوشتلتر ملوق لم هب لتواهلبهلاینکهلادامهلتحصیللدشلمقطعلدکد یلب س زم نه لولداوط ب نل ا ،ل

 .دکننشالمبن لب لادامهلتحصیللکسبلموافق لکدب لولبدونلقیدلولش طلمحللک شلاودلل،ن مدوهد لب یدلقبللازلثب لنه دا ی

 متقاضیان نام فرایند  ثبت

 تذکرات مهم

https://edu.alzahra.ac.ir/page-Talent/fa/18/form/pId13132
https://edu.alzahra.ac.ir/page-Talent/fa/18/form/pId13132
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 اع ملل(س)اسگگدادادا یلدشاشگگ نلدانشگگه الاهرا الاداشالحر ی لازلوبه اپسلازلب شسگگ ،لاسگگ م لپذی فدهلشگگدگ نلع ر لدشل

شد.لاوااشرند س لازلا گونهلتر سلولم اااهلغی لض وشیلاودداشیلنر ییدلاواادل سواللدشموشدلف ااوانللولا ا گونهل

 د.لللللللللللاشس للکنی  Talents@Alzahra.ac.irایریللنش ن لح ض لشالبهل

 بهلنش ن لل(س)اسدادادا یلدشاش نلدانشه الاهرا الاداشالحر ی لازلوبه الا گونهلاط علشس ن لبهلداوط ب نلمنحص اًلازلط یق

( 13132form/pId/18Talent/fa/-https://edu.alzahra.ac.ir/page(  بهلداوط ب نللهذال،شگگگودانج ملم

صیهلم  ص حبهلولی لا گونهلنکدهلالزم،لاط عیهشودلبهلمنظوشلاط علازلزم نلولمک نلب گراشیلتو لا یلم بوطلشالازلط یقم

 .دنکنطوشلمنظملپیهی یلهباسدادادا یلدشاش نلدانشه اللاداشالحر ی لازلوبه ا

 اششگدلب ایلوشودلبدونلآزمونلدشلمقطعلدکد ی،لمط بقلضگوابطلک ششگن سگ لآمواده نولدانشلپذی شلنه ی لدانشگجوی ن

پذی د.لبدیه لاس لفن وشیلولمق شاتلدانشه الولت ئیدلس زم نلسنجشلآموزشلکشوشلانج ملم وزاشتلع وم،لتحقیق تلول

ص حبه،لایچهونهلحق لب ایلداوط بلایج دلنخواادلک دلولند یجلپسلازلاشزی ب لولامدی زدا ل شکیللپ وندالولدعوتلبهلم ت

  د.بهلفا هیده لولسوابقلداوط بینلتایینلولاع ملاواادلش

شجولمسدق ل  س زم نلسنجش،لمنوطلبهلت ئیدلدبی ا نهلای تلم کریلگرینشلدان ثب لن ملقطا لپسلازلپذی شلع ر لولت ئیدل

ت لازلصگگدوشلا گونهلگواا لاشگگدغ للبهلتحصگگیلللاهرا ادشلسگگ زم نلسگگنجشلآموزشلکشگگوشلاواادبودرلبن ب اینلدانشگگه ال

ل.دشی ف لاینلت ئیدیهلماذوشلاس 

ل)س(اداشالحر ی لازلاسدادادا یلدشاش نلدانشه الاهرا الللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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 1401سال  امتیاز( دانشگاه الزهرا  40نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی )حداکثر  -1جدول 

حداقل  نوع فعالیت ردیف

 امتیاز

حداکثر 

 امتیاز

نحوه ارزیابی)طبق نظر کمیته 

 کننده گروه آموزشی( علمی مصاحبه

امتیاز 

 مکتسبه

( بین المللی و داخلی) پژوهشی علمی مقاالت 1-1 1

 نامه پایان با مرتبط

 سازمان تایید مورد اختراع ثبت گواهی 2-1

 ایران صنعتی و علمی هایپژوهش

 معتبر علمی هایدرجشنواره برگزیدگی 3-1

 ، خوارزمی، فارابی، رازی و ابن سیناالمللیبین

7 40 

 امتیاز  7هر مقاله تا حداکثر  -

تا  -  7گواهی ثبت اختراع بین المللی 

 امتیاز  5و داخلی تا 

و بین المللی  3برگزیدگی داخلی تا  -

 امتیاز 7تا 

 

  امتیاز 3هر مقاله تا   6 - ترویجی مرتبط با پایان نامه –مقاالت علمی  2

های معتبر )داخلی یا مقاالت چاپ شده در کنفرانس 3

 بین المللی(

  امتیاز 1و داخلی تا  2بین المللی تا   4 -

  -  4 - تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی 4

های پژوهشی مرتبط با مشارکت در طرح 1-5 5

رشته/گرایش تخصصی منوط به داشتن تاییدیه از 

و توصیه نامه از استاد محل انجام طرح دانشگاه 

 مجری طرح

اثر بدیع و ارزنده هنری در جشنواره های معتبر  2-5

 های مرتبطملی یا بین المللی برای رشته/گرایش

 4    

  5و بسیار خوب  6عالی   6 - کارشناسی ارشدنامه کیفیت پایان 6

  - 40 7 جمع 
ند، بر اساس ارزیابی علمی کمیته علمی منتخب گروه آموزشی در نحوه امتیاز دهی به کیفیت پایان نامه برای دانشجویانی که دفاع نکرده*

 جلسه مصاحبه تعیین می گردد.

 امتیاز( 30نحوه محاسبه امتیازات آموزشی)حداکثر  - 2جدول 

نیمسال تحصیلی و در دوره کارشناسی ناپیوسته  8 زهایی که برنامه درسی آنها طبق مصوبه شورای عالی برنامه ریزی آموزشی در دوره کارشناسی پیوسته بیش ارشته*

کننده ند با نظر کمیته مصاحبهانیمسال تحصیلی تصویب شده 12از  بیش ارشد پیوستهنیمسال تحصیلی و در دوره کارشناسی 4ارشد ناپیوسته بیش از و کارشناسی

 مند شوند.بهره 10و  9بندهای  توانند از امتیازمی

حداقل  نوع فعالیت ردیف

 امتیاز

حداکثر 

 امتیاز

امتیاز  ارزیابینحوه 

 مکتسبه

و کیفیت دانشگاه محل تحصیل نمرات میانگین کل  7

 دوره کارشناسی )پیوسته و ناپیوسته(

مطابق با نظر کمیته علمی مصاحبه کننده  امتیاز 6 -

 گروه آموزشی

 

و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره  کل نمرات معدل 8

 نامه( بدون احتساب نمره پایان)کارشناسی ارشد ناپیوسته
مطابق با نظر کمیته علمی مصاحبه کننده  امتیاز 5 -

 گروه آموزشی

 

9 

 *طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی

نیمسال کارشناسی پیوسته و  8بیش از  امتیاز 3 -

نیمسال کارشناسی ناپیوسته  4بیش از 

 امتیازی ندارد

 

  نیم سال امتیازی ندارد 5بیش از  امتیاز 3 - *کارشناسی ارشد ناپیوسته طول مدت تحصیل در دوره 10

11 

 برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی

 امتیاز، 4: 6تا  4رتبه امتیاز،  5: 3تا  1رتبه  امتیاز 5 -

 2: 12تا 10امتیاز، رتبه  3: 9تا  7رتبه 

 امتیاز 1: 15تا  13امتیاز و رتبه 

 

  4جدول شماره طبق  امتیاز 8 - خارجیزبان  توانمندیداشتن  12

   30 - جمع   



 امتیاز( 30صاحبه)حداکثر امتیازات م -3جدول 

 

 انگلیسیهمترازی نمرات آزمون های ملی و بین المللی زبان  -4جدول 

 

ل

 امتیاز مکتسبه حداکثر امتیاز شاخص ارزیابی ردیف

طبق نظر کمیته علمی مصاحبه کننده 

 گروه آموزشی

  امتیاز 3 تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخگویی به سوالت 13

  امتیاز 3 وسعت نظر، نوآوری و کارآفرینی 14

  امتیاز 3 شخصیت، متانت و نحوه تعامل 15

  امتیاز 3 نگرش و اطالعات فناورانه مرتبط با رشته تحصیلی 16

  امتیاز 3 توانایی فن بیان و انتقال مطالب 17

  امتیاز 15 های علمی اعضای گروههمراستایی زمینه پژوهشی داوطلب با اولویت  18

  30 جمع 

MSRT 

MCHE)) 

IELTS 

Equivalent 

TOEFL 

IBT 

TOEFL 

Computer 

TOEFL PAPER 

+TOLIMO 
 حداکثر امتیاز

100-90 0/9-5/7 120-96 300-250 680-625 8 

89-85 9/6-5/6 95-86 249-232 599-575 7 

84-80 4/6-6 85-76 231-213 574-550 6 

79-75 9/5-5/5 75-66 212-196 549-525 5 

74-70 4/5-5 65-56 195-173 524-500 4 

69-65 9/4-5/4 55-46 172-151 499-475 3 

64-60 4/4-4 45-36 151-133 474-450 2 

59-50 9/3-5/3 35-29 132-113 449-425 1 


