دفترچه راهنمای ارزیابی تخصصی داوطلبان دکتری دانشگاه باقرالعلوم(ع) سال 7931

دانشگاه باقرالعلوم(ع) نهادی است حوزوی – آموزشی با نقش واسط فعال ميان حوزه های علميه با توجه به نيازهای دینی مردم و نظام اسالمی که

فلسفه وجودي و هويت

رسالت اصلی خود را توسعه و تكميل ظرفيت های آموزشهای رسمی حوزه در راستای تعميق و گسترش دانش و معرفت اسالمی و تبيين و گسترش
باور ،بينش و ارزشهای اسالمی و انقالبی قرار داده است.

دفترچه راهنماي ارزيابی تخصصی داوطلبان دوره دکتري
دانشگاه

باقرالعلوم(ع)

سال 9317
www.bou.ac.ir
به داوطلبان محترم توصیه میشود مطالب اين دفترچه راهنما را با دقت بخوانند.


دفترچه راهنمای ارزیابی تخصصی داوطلبان دکتری دانشگاه باقرالعلوم(ع) سال 7931

فهرست مندرجات
صفحه
عنوان
توصيههای مهم2.................................................................................................................................................................................................................
جدول زمان بندی ارزیابی تخصصی2..................................................................................................................................................................................
مقدمه .............................................................................................................................................................................................................................
اهداف کلی و مزایای دوره دکتری9...................................................................................................................................................................................
روش ارزیابی تخصصی داوطلبان دکتری 9.........................................................................................................................................................................
شرایط عمومی و اختصاصی9 .............................................................................................................................................................................................
جدول کد رشته محل مورد پذیرش 9....................................................................................................................................... .........................................
زمان ثبت نام الكترونيكی4..................................................................................................................................................................................................
نحوه ثبت نام داوطلبان برای ارزیابی تخصصی در سامانه4....................................................................................................................................................
مدارک و مستندات مورد نياز5 ...........................................................................................................................................................................................
دریافت کارت شرکت در مصاحبه 6...................................................................................................................................................................................
شرکت در مصاحبه 6.........................................................................................................................................................................................................
نتایج نهایی1........................................................................................................................................................................................................................
تذکرات 1..........................................................................................................................................................................................................................
فرم شماره 8......................................................................................................................................................................................................................7
فرم مخصوص ميانگين وتعداد واحدهای گذرانده شده برای دانشجویان سال آخر(فرم الف) 77 ............................................................................................

توصیههاي مهم به داوطلبان گرامی:
.9

ثبت نام منحصراً از طريق سايت دانشگاه به نشانی  www.bou.ac.irانجام میپذيرد .عدم ثبت نام اينترنتی در مهلت
تعیین شده به منزله انصراف داوطلب از شرکت در مصاحبه می باشد.

.2

داوطلبان قبل از اقدام به ثبتنام ،دفترچه راهنما را دقیق مطالعه و با آگاهی ازشرايط و ضوابط دانشگاه ،مبادرت به ثبت
نام نمايند.
توصیه میشود داوطلب فرايند ثبت نام را شخصا انجام دهد.

.3

 .4داوطلبان گروه علوم اجتماعی و فلسفه که درخواست مصاحبه هر دو رشته آن گروه را دارند می بایست هر دو رشته را انتخاب نمایند .
با توجه به تعداد رشته هایی که انتخاب کنيد مبلغ افزایش می یابد .
.5

به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نمیشود و به منزله انصراف از شرکت در مصاحبه تلقی میگردد.

.6

دانشگاه هیچ گونه تعهدي براي تامین خوابگاه ندارد.

.7

داوطلبان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  525 - 32936623امور دانشجويی تماس حاصل نمايند.

.3

در صورت نیاز اطالعات تکمیلی طی اطالعیه هاي بعدي در سايت دانشگاه اعالم خواهد شد.

.1

داوطلبان بايستی تا زمان اعالم نتايج ،اخبار و اطالعیه هاي مربوط را از سايت دانشگاه مالحظه و پیگیري نمايند.

جدول زمانبندي مراحل ارزيابی تخصصی داوطلبان دکتري سال9317
موضوع

شروع

پايان

ثبت نام ارزيابی تخصصی دوره دکتري سال  9317از طريق سايت آزمون دانشگاه

پنج شنبه 9317/53/95

چهارشنبه 9317/53/23

دريافت کارت شرکت درمصاحبه از طريق سايت آزمون دانشگاه

هفته آخر خرداد

مصاحبه بر اساس زمانبندي اعالم شده

17/50/55
هفته آخر مرداد ماه 9317

اعالم اسامی پذيرفته شدگان نهايی از طريق سازمان سنجش
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بسمه تعالی

مقدمه:
با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال دانشگاه باقرالعلوم(ع) ،به منظور تربيت طالب متعهد و متخصص در علوم انسانی ،برای سال تحصيلی
 7936-7931در مقطع دکتری از ميان طالب و فضالی واجد شرایط دانشجو پذیرش می نماید.
 -9اهداف کلی و مزاياي دوره دکتري:
 )9تربيت نيروی انسانی متخصص حوزوی متناسب با نيازهای فرهنگی دینی .
 )2آشنایی بيشتر طالب با مبانی ،مباحث و نظریات در رشتههای مختلف علوم انسانی
 )3اعطای دانش نامه دکتری رشته مربوط (مورد تایيد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری) به فارغ التحصيالن .
 )4تحصيل برای طالب رایگان است و از آنان شهریه دریافت نمیگردد.
 -2روش ارزيابی تخصصی داوطلبان دکتري در مرحله دوم پذيرش:
با توجه به آیين نامه پذیرش دانشجو در دوره دکتری ( ،) ph.Dمرحله اول آزمون متمرکز است که توسط سازمان سنجش انجام می شود و مرحله
دوم پذیرش که شامل مصاحبه علمی وبررسی سوابق آموزشی و پژوهشی داوطلبان باشد ،توسط دانشگاههای پذیرنده دانشجو صورت میگيرد
الف) آزمون متمرکز ( 5۵امتياز) 
ب) سوابق آموزشی ،پژوهشی و فناوری ( 2۵امتياز) 
ج) مصاحبه علمی و سنجش عملی ( 9۵امتياز)
در راستای اجرای مرحله دوم پذیرش ،ارزیابی تخصصی داوطلبان دکتری در کليه رشته های دانشگاه باقرالعلوم(ع) از طریق مصاحبه علمی و بررسی
سوابق آموزشی و پژوهشی انجام می گيرد .لذا داوطلبان معرفی شده به دانشگاه می بایستی از طریق سامانه ثبت نام دانشگاه  ،از روز پنج
شنبه 7931/۵9/7۵تا روز چهارشنبه  7931/۵9/29ثبت نام الكترونيكی نمایند و مدارک و مستندات آموزشی و پژوهشی را حداکثر تا تاریخ
 7931/۵9/24از طریق پست سفارشی ارسال نمایند.
عدم ثبت نام اينترنتی يا عدم ارسال مدارک در مهلت تعیین شده به منزله انصراف داوطلب از شرکت در ارزيابی مرحله دوم و مصاحبه می باشد.

 -3شرايط عمومی و اختصاصی داوطلبان:
داوطلبانی می توانند جهت ارزیابی تخصصی در هر کد رشته محل به دانشگاه در خواست ارائه نمایند که با توجه به کارنامه دارای حد نصاب در آن کد
رشته محل باشند.
 )9-3شرايط عمومی:
 .7اعتقاد و التزام عملی به اسالم ،نظام جمهوری اسالمی ایران و قانون اساسی.
 .2داشتن تابعيت جمهوری اسالمی ایران.
 .9نداشتن سوء پيشينه به تشخيص مراجع ذی صالح .
 .4برخورداری از سالمت روحی و نداشتن نقص عضو و بيماریهای جسمی .
 .5نداشتن منع قانونی ادامه تحصيل از نظر نظام وظيفه (داوطلبان مرد).
 .6قبولی در مصاحبه علمی.
 .1عدم اشتغال به تحصيل در دیگر موسسات آموزش عالی.
 )2-3شرايط اختصاصی
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 .7داشتن مدرک کارشناسی ارشد مورد تایيد دررشته های مرتبط (.مطابق رشته تحصيلی مقطع کارشناسی ارشد با رشته امتحانی داوطلب ،
براساس دفترچه راهنمای ثبت نام وشرکت در آزمون  31سازمان سنجش) .

 .2داشتن سطح  2حوزه علميه یا اتمام پایه  3دروس حوزههای علميه
تبصره  :دانشگاه می تواند یک نفر از ظرفيت هر رشته را ،از داوطلبان غير طلبه پذیرش نماید .در این صورت پذیر ش داوطلبان غير طلبه مشروط به
پرداخت شهریه خواهد بود .
 .9مبلغ شهریه کل دوره در کليه رشته های دانشگاه  5۵۵۵۵۵۵۵۵ریال (معادل پنجاه ميليون تومان )خواهد بود .که در طی  8قسط از دانشجو
اخذ می گردد .شهریه فوق برای  8نيمسال تحصيلی می باشد و در صورت تاخير در فارغ التحصيلی  ،شهریه مازاد بر  8نيمسال نيز محاسبه می
گردد.
 .4سپردن تعهد رسمی به دانشگاه مبنی بر انجام خدمت به ميزان دو برابر مدت تحصيل در صورت درخواست دانشگاه .
احراز تمامی شرايط و ضوابط اعالمی در دفترچه شماره ( )9و ( )2آزمون نیمه متمرکز دکتري سال  9317سازمان سنجش براي داوطلبان الزامی است.

 -0کد رشته محل هاي مورد پذيرش دانشگاه باقرالعلوم (ع)
کد رشته امتحانی کد رشته محل

2727

نام رشته امتحانی

نیمسال

نام گرايش

ظرفیت

7446

تاریخ

تاریخ اسالم

دوم

7521

سياست گذاری فرهنگی

-

دوم

7528

دانش اجتماعی مسلمين

-

دوم

1

7651

فلسفه اسالمی

دوم

1

7683

فلسفه حقوق

اول

1

7637

فلسفه علوم اجتماعی

-

اول

1

2798

7633

فلسفه فيزیک

-

اول

5

276۵

2۵2۵

علوم سياسی

جامعه شناسی سياسی

اول

1

2715

2292

فرهنگ و ارتباطات

اول

1

2725

2799
2796

1
1

 -5زمان ثبت نام الکترونیکی:
کليه داوطلبان برای شرکت در ارزیابی تخصصی الزم است از تاریخ  31/۵9/7۵تا  31/۵9/29نسبت به ثبت نام در سامانه الكترونيكی پذیرش
جهت مصاحبه اقدام کنند.

داوطلبانی که اقدام به ثبت نام در سامانه الکترونیکی ننمايند اجازه شرکت در فرآيند مصاحبه را نخواهند داشت.
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 -6نحوه ثبت نام الکترونیکی داوطلبان واجد شرايط براي ارزيابی تخصصی :
داوطلبان معرفی شده به دانشگاه باقرالعلوم (ع) جهت شرکت در ارزیابی تخصصی دکتری  31بعد از مطالعه دقيق این دفترچه ،ابتدا از طریق
سایت دانشگاه با وارد کردن شماره ملی و شماره پرونده وارد سامانه ثبت نام شوند و مراحل ذیل را انجام دهند.
 )9مشاهده اطالعات  :این اطالعات براساس اطالعات خود اظهاری داوطلب می باشدکه توسط سازمان سنجش آموزش کشور به دانشگاه ارائه ودر

سامانه درج شده است.و نیازی به ویرایش نمی باشد .در صورتی که اطالعات مذکور نياز به اصالح می باشد  .در روز مصاحبه اطالع دهيد.
 )2پرداخت الکترونیکی هزينه ثبت نام و مصاحبه :هزینه برای هر کد رشته انتخابی به مبلغ ( 7۵۵۵۵۵۵یک ميليون ریال) می باشد .ابتدا رشته
مورد نظر را انتخاب نموده و سپس نسبت به پرداخت الكترونيكی اقدام نمایيد.
داوطلبان رشته های گروه علوم اجتماعی و فلسفه که در هر دو رشته مجاز شده اند در صورتی که درخواست مصاحبه در هر دو رشته آن گروه را دارند
می بایست هر دو رشته را انتخاب نمایند .
توجه :با توجه به تعداد رشته هایی که انتخاب کنيد مبلغ افزایش می یابد .
دقت کافی در انتخاب رشته داشته باشید،وجه واريزي به هیچ عنوان مسترد نمی گردد.

برای پرداخت الكترونيكی هزینه ثبت نام ،از کارت های شتاب که دارای رمز اینترنتی ویا رمز دوم هستند استفاده نمایيد.
 )9دريافت کلمه عبور :بعد از پرداخت الكترونيكی ،سامانه کارت ثبت نام الكترونيكی که حاوی کد  7۵رقمی بعنوان کلمه عبور ثبت نام
برای شما صادر می کند .که آن را ذخيره نمایيد.
فقط با استفاده از کلمه عبور جديد ،امکان برگشت به صفحه نخست جهت ارسال عکس می باشد.

)4ارسال فايل عکس در سامانه ثبت نام  :به صفحه نخست بازگشته و با استفاده از کلمه عبور جدید وارد سامانه شده و فایل عکس اسکن
شده به مشخصات زیر به سامانه ارسال نمایید.
با توجه به مشخصات زیر عکس خود را اسکن نموده و فایل آن را براي ارسال از طریق برنامه ثبتنام اینترنتي آماده نمایید.
 عکس تمام رخ 3*4که در سال جاري گرفته شده باشد.
 اندازه عکس اسکن شده باید حداکثر  344 * 444پیکسل و با فرمت  JPGباشد.
 حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از 04کیلو بایت بیشتر باشد
 تصویر داوطلب باید واضح ،مشخص و فاقد اثر مهر ،منگنه و هر گونه لکه باشد
 حاشیههاي زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.
 عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد.
 داوطلبان حتماً شخصا در ارسال عکس دقت نمایند.
توجه  :با ارسال و بارگذاري عکس ثبت نام الکترونیکی شما به پايان می رسد.

 - 7مدارک و مستندات مورد نیاز:
داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک و مستندات زیر را بعد از ثبت نام الكترونيكی حداکثر تا تاریخ  7931/9/24با پست سفارشی به نشانی :
قم -پردیسان – بلوار دانشگاه – دانشگاه باقرالعلوم (ع) طبقه اول اتاق  793صندوق پستی  9143755495امور دانشجویی ارسال نمایند .ویا تا
تاریخ  7931/۵9/28با مراجعه حضوری  ،مدارک را تحویل نمایند.
تذکر :داوطلبانی که در دو رشته برای مصاحبه ثبت نام می نمایند بایستی دو سری مدارک ارسال نمایند.
 .7یک قطعه عكس9*4
 .2تصویر کارت ملی (پشت ورو)
 .9تصویر تمام صفحات شناسنامه
 .4تصویر کارت پایان خدمت یا معافيت تحصيلی
 .5فرم تكميل شده شماره ( 7صفحه  8دفترچه) 
 .6تصویر کارنامه آزمون نيمه متمرکز دکتری سال  7931
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 .1تصویر گواهی یا اصل مدرک سطح  2یا پایه  3حوزه علميه(مختص طالب)
 .8تصویر ریز نمرات سطح  2یا پایه  3حوزه علميه(مختص طالب)
 .3تصویر مدرک دوره کارشناسی دارای معدل
 .7۵تصویر ریز نمرات دوره کارشناسی دارای معدل
تبصره  :آن دسته از داوطلبان که فارغ التحصيل دوره کارشناسی نا پيوسته می باشند عالوه بر اصل مدرک کارشناسی نا پيوسته می بایست اصل مدرک
کاردانی را نيز ارائه نمایند.
 .77تصویر گواهی یا مدرک دوره کارشناسی ارشد دارای معدل 
 .72تصویر ریز نمرات دوره کارشناسی ارشد دارای معدل 
تبصره  :آن دسته از دانشجویان سال آخر که حداکثر تا تاریخ  7931/6/97در مقطع کارشناسی ارشد فارغ التحصيل خواهند شد ،از فرم مخصوص
(پيوست ) استفاده نمایند.
 .79تصویر اصل حكم کارگزینی برای داوطلبان حائز شرایط سهميه مربيان رسمی قطعی و رسمی آزمایشی وزارت علوم تحقيقات و فناوری.
 .74تصویر گواهی معتبر زبان انگليسی
 .75تصویر مدارک و مستندات مرتبط با فعاليت های پژوهشی اظهار شده در فرم  7شامل :
گواهی پذیرش چاپ مقاله  ،صفحه اول و چكيده پایان نامه و ...
عواقب ناشی از ارسال ناقص يا عدم صحت در مدارک مذکور متوجه داوطلب خواهد بود.

 -3دريافت کارت شرکت در مصاحبه:
هفته آخر خرداد از طریق سامانه ثبت نام دانشگاه ،کارت شرکت در جلسه را دریافت نمایند .

توجه :صدور کارت شرکت درمصاحبه منوط به کامل بودن ثبت نام و دریافت مدارک ارسالی داوطلب توسط دانشگاه خواهد بود.
ارایه کارت شرکت درمصاحبه در روز برگزاری مصاحبه علمی الزامی است.
 -1شرکت در مصاحبه:
الف ) مدارک و مستندات مورد نیاز در روز مصاحبه :داوطلبان واجد شرایط الزم است ،اصل کليه مدارک شناسایی(کارت ملی
و شناسنامه) و نسخه کامل کليه مدارک و سوابق و مستندات آموزشی و پژوهشی اظهار شده در فرم  7که از طریق پست ارسال
شده اند ،در روز برگزاری مصا حبه ارائه نمایند.
ب -زمان مصاحبه :زمان مصاحبه علمی کليه رشته های دانشگاه دهه اول تيرماه  31خواهد بود  .برنامه زمان بندی مصاحبه هر کد
رشته داوطلبان بعد از ثبت نام الكترونيكی داوطلب  ،در سامانه ثبت نام دانشگاه اعالم خواهد شد .مصاحبه داوطلبان فقط یک بار
انجام می شود.
ج  -محل بر گزاري مصاحبه:

قم ،پردیسان ،انتهای بلوار دانشگاه ،دانشگاه باقرالعلوم (ع) طبقه اول اتاق  793تلفن تماس۵25 -92796628 :
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عدم مراجعه داوطلب در مهلت مقرر جهت مصاحبه و يا ناقص بودن مدارک به منزله انصراف وي تلقی می گردد.

 -95اعالم نتايج نهايی:
سازمان سنجش بعد از تعيين وضعيت صالحيت عمومی و کنترل سایر شرایط و ضوابط و شرایطی که از سوی دانشگاه در زمان فراخوان پذیرش دانشجو
اعالم شده است  ،اسامی پذیرفته شدگان نهایی را استخراج و اعالم می کند و بعد از اعالم اسامی نهایی از طرف سازمان  ،داوطلبان به عنوان پذیرفته
شده قطعی دردانشگاه ادامه تحصيل خواهند داد.

 -99تذکرات :
 -7چنانچه داوطلبی واجد شرایط و ضو ابط الزامی نباشد و یا هرگونه مغایرتی در اطالعات و اصالت مدارک وی وجود داشته باشد مسوول عواقب آن
است و در هر مرحله ای از پذیرش و تحصيل مشخص گردد که داوطلب فاقد شرایط مذکور است بالفاصله از شرکت درمصاحبه یا ادامه تحصيل
ممانعت به عمل آمده و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.
 -2چنانچه دانشجویی به هر دليل قادر به ادامه تحصيل نباشد موظف به پرداخت دو برابر هزینه های تحصيل براساس مصوبه هيأت امنای دانشگاه و
مطابق مقررات وزارت علوم می باشد.
 -9بنابر اعالم سازمان سنجش ،کليه داوطلبانی که در کدرشته محلهای انتخابی دارای حدنصاب نمره علمی الزم به منظور شرکت در مراحل ارزیابی
تخصصی توسط دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی هستند ،میبایست به منظور تكميل فرم بررسی صالحيتهای عمومی با مراجعه به لينک مربوط در
قسمت مشاهده کارنامه مندرج در سایت این سازمان ،از تاریخ  31/۵9/۵7لغایت  31/۵9/2۵ضمن پرداخت مبلغ سيصد و پنجاه هزار ( )95۵.۵۵۵ریال
بصورت اینترنتی ،فرم بررسی صالحيت عمومی را تكميل و کد پيگيری دریافت دارند .بدیهی است داوطلبانی که نسبت به تكميل فرم بررسی
صالحيتهای عمومی اقدام ننمایند از گزینش نهایی حذف خواهند شد.
با آرزوی موفقيت
مدیریت امور دانشجویی
داوطلبان می توانند پس از مطالعه دقیق این دفترچه در صورت نیاز برای کسب راهنمایی همه روزه در ساعات اداری با شماره تلفن
 520 -62661123تماس حاصل نمایند.

جهت پیگیر ي اخبار پذيرش دانشجو در کانال هاي پذيرش دانشگاه باقرالعلوم (ع) در پیام رسان هاي زيرعضو شويد:
 -9سروش :

https://sapp.ir/boustu
 -2ایتا :
https://eitaa.com/boustu
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فرم شماره 9
مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دوره دکتري ( ) ph.dدانشگاه باقرالعلوم(ع)

(توسط داوطلب تكميل شود)
الف) مشخصات فردي:
نام و نام خانوادگی:

وضعيت نظام وظيفه:

شماره پرونده:

شماره داوطلب:

سال تولد:

وضعيت تاهل:

تلفن تماس:

وضعيت اشتغال:

آدرس:

آدرس الكترونيكی:

توجه  :کليه موارد ذکر شده در بندهای (ب) و (ج) مندرج در این فرم صرفا با ارائه اصل مدرک معتبر قابل ارزیابی است  .بد یهی است که داوطلب
باید درروز مصاحبه اصل مدرک را  ،نيز ارائه کند.

ب) سوابق پژوهشی :
 -7مقاالت چاپ شده در مجالت علمی معتبر داخلی و خارجی يا کنفراس ها و سمینارها و همايش هاي داخلی و خارجی

نام نویسندگان (نویسنده مسوول
عنوان مجله و سال انتشار

عنوان مقاله

مقاله را با عالمت * مشخص
فرمایيد)

عناوین مقاالت علمی
پژوهشی (داخلی،خارجی)

عناوین مقاالت علمی -
ترویجی

چاپ شده
پذیرفته شده

چاپ شده

پذیرفته شده

عناوین مقاالت ارائه شده در چاپ شده
کنفراس های
(داخلی ،خارجی)

پذیرفته شده

چاپ شده
مقاالت علمی تخصصی
پذیرفته شده
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 -2طرح پژوهشی اجراء شده

ردیف

نام طرح

تاریخ اجراء

محل اجراء

7
2
9
 -3جشنواره هاي علمی معتبر

ردیف

عنوان جشنواره

تاریخ بر گزاری

نهاد برگزارکننده

7
2
9
 -0کتب ( ترجمه يا تالیف)
سال انتشار تعداد

عنوان کتاب

نام نویسند گان به ترتيب ذکر شده روی جلد

صفحات

تاليف
کتب
ترجمه
 -5امتیاز پايان نامه
امتياز

مقطع
نام استاد راهنما

عنوان پروژه یا پایان نامه

قابل
قبول

خوب

بسيار
خوب

عالی

نمره

کارشناسی یا سطح 2
کارشناسی ارشدیا سطح 9

) سوابق آموزشی
 -7تحصيالت حوزوی :
مقطع تحصیلی

نام حوزه

رشته  -گرايش

سطح یک حوزه
سطح دو حوزه
سطح سه حوزه



معدلکل

سال شروع

سال خاتمه
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 -2تحصيالت دانشگاهی :
مقطع تحصیلی

نام دانشگاه

رشته  -گرايش

سال شروع

معدلکل

سال خاتمه

کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد

 -9بر گزیدگان جشنواره  ،مسابقات بين المللی و المپياد های معتبر :
ردیف

نام مسابقه /المپياد /جشنواره

سال برگزیده شدن

رتبه

7
2
9
 -4مدرک زبان :

نام آزمون

نمره اخذ شده

نام و نام خانوادگی:

سال آزمون

تاریخ:

توضيحات

امضاء

د ) امتياز مدرک زبان :
جدول  -4همترازی نمرات آزمون های ملی و بين المللی زبان انگليسی
MSRT
)(MCHE
85-7۵۵

IELTS
Academic
وباالتر 8

TOEFL
)(IBT
77۵-72۵

TOEFL
)(CBT
215-9۵۵

)TOEFL(PBT
TOLIMO
691-611

8

15-13

1/5

7۵2-7۵3

259-263

6۵1-696

1

1۵-14

1

34-7۵7

245-252

581-6۵6

6

65-63

6/5

13-39

279-293

55۵-586

5

6۵-64

6

6۵-18

768-272

435-543

4

55-53

5/5

46-53

791-766

45۵-434

9

5۵-54

5

95-45

7۵8-796

42۵-443

2

45-43

4/5

23-94

39-7۵1

939-473

7



امتياز تخصصی

دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎي آزﻣﻮن ورودي دوره دﻛﺘﺮي ) (Ph.Dﺳﺎل 1397

ﻓﺮم ﻣﻌﺪل )ﻣﺨﺼﻮص داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل آﺧﺮ دورهﻫﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ و ﻳﺎ دﻛﺘﺮاي ﺣﺮﻓﻪاي(

ﻓﺮم ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻌﺪل و ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎي ﮔﺬراﻧﺪه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل آﺧﺮ دورهﻫﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ و
ﻳﺎ دﻛﺘﺮاي ﺣﺮﻓﻪاي ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن ورودي دوره دﻛﺘﺮي ) (Ph.Dﺳﺎل 1397
ﻣﺤﻞ درج ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ
ﺗﺎرﻳﺦ:
ﺷﻤﺎره:

اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺳﻂ داوﻃﻠﺐ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد.

ﻗﺴﻤﺖ » اﻟﻒ «

اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد.

ﻗﺴﻤﺖ » ب «

از :داﻧﺸﺠﻮ :ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ:

/

1396/

.............................................................

 ...................................................................ﻓﺮزﻧﺪ ...................................... :ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ.................................................... :

ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل .......................... :ورودي رﺷﺘﻪ ........................................................................................................... :در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ................................. :

ﺑﻪ:

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه  /ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ...................................................................................................

ﺑﺎ ﺳﻼم و اﺣﺘﺮام
ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺛﺒﺖﻧﺎم و ﺷﺮﻛﺖ در رﺷﺘﻪ اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ...............................................................................

آزﻣﻮن ورودي دوره دﻛﺘﺮي ) (Ph.Dﺳﺎل  1397ﻣﻲﺑﺎﺷﻢ ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ واﺣﺪﻫﺎي ﮔﺬراﻧﺪه اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ را ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ  1396/6/31ﺟﻬﺖ
اﻋﻼم ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛﺸﻮر ﮔﻮاﻫﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
ﻧﺎم ،ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و اﻣﻀﺎي داﻧﺸﺠﻮ:
ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم:

/

1396/

ﺑﺪﻳﻦوﺳﻴﻠﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻢ/آﻗﺎي  .............................................................ﻓﺮزﻧﺪ  ................................ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ .............................................

 13داﻧﺸﺠﻮي ﺳﺎل آﺧﺮ رﺷﺘﻪ  ...............................................................................................................................ﺑﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ واﺣﺪﻫﺎي
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل
اﻋﺸﺎر ﺻﺤﻴﺢ
و ﺑﻪ ﺣﺮوف
ﮔﺬراﻧﺪه اﻳﺸﺎن ﺗﺎﺗﺎرﻳﺦ  1396/6/31در اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه /ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ،ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي » «0ﺗﺎ »«20
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺿﻤﻨﺎً ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻮق ،ﺗﻌﺪاد

واﺣﺪ درﺳﻲ ﮔﺬراﻧﻴﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﻲ
داﻧﺸﮕﺎه ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ

ﺗﺬﻛﺮات:
 -1داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل آﺧﺮ دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ و ﻳﺎ دﻛﺘﺮاي ﺣﺮﻓـﻪاي ﻣﺘﻘﺎﺿـﻲ ﺷـﺮﻛﺖ در آزﻣـﻮن ورودي دوره دﻛﺘـﺮي ) (Ph.Dﺳـﺎل
 1397ﺿﻤﻦ درج ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﻮد و ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ،در ﻗﺴﻤﺖ »اﻟﻒ« ،اﻳﻦ ﻓﺮم را در دو ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧـﺖ آﻣﻮزﺷـﻲ ﻣﺤـﻞ
ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﺧﻮد اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 -2داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ ﻓﺮم ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه از داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺬﻛﻮر ،ﻗﺴﻤﺖ »ب« آن را ﺗﻜﻤﻴﻞ ،ﺗﺄﻳﻴﺪ و ﭘـﺲ
از ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎي ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﻲ ،آن را ﺛﺒﺖ و ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ از اﻳﻦ ﻓﺮم را ﺗﺤﻮﻳﻞ داوﻃﻠـﺐ و ﻧﺴـﺨﻪ دوم را در ﭘﺮوﻧـﺪه داﻧﺸـﺠﻮ ﺑﺎﻳﮕـﺎﻧﻲ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻌﻼم در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻌﺪل داوﻃﻠﺐ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﺪرك ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮرﺳـﻲ و ﭘﺎﺳـﺦ
ﻻزم را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 -3داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل آﺧﺮ دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ و ﻳﺎ دﻛﺘﺮاي ﺣﺮﻓﻪاي ،ﻻزم اﺳﺖ ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ ﻓﺮم ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪه آن را ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ
ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺿﻤﻨﺎً آن دﺳﺘﻪ از داوﻃﻠﺒﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖﻧﺎم در اﻳـﻦ آزﻣـﻮن ﻓـﺎرغاﻟﺘﺤﺼـﻴﻞ
ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻌﺪل ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻼك ﻧﺒﻮده و ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﺪل )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ ﻓﺮم( از آﻧﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
 -4آن دﺳﺘﻪ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل آﺧﺮ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ  1396/11/30و ﻳـﺎ  1397/6/31در دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ و ﻳـﺎ دﻛﺘـﺮاي
ﺣﺮﻓﻪاي ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ،در ﻣﺮﺣﻠﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ،ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻳﺮاﻳﺶ و ﻳﺎ درج ﻣﻌـﺪل ﻓـﺎرغاﻟﺘﺤﺼـﻴﻠﻲ
)ﺑﺮاي ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ  (1396/11/30و ﻳﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات واﺣﺪﻫﺎي درﺳﻲ ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪه )ﺑﺮاي ﻓـﺎرغاﻟﺘﺤﺼـﻴﻼن ﺗـﺎ ﺗـﺎرﻳﺦ
 (1397/6/31ﺧﻮد ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ  1396/11/30اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
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