
از  97-98سال تحصیلی  نموآز ونبد شپذیر مراغه در خصوص هنشگادا طالعیها
 دکتري مقطع درارشد  شناسیرکا مقطع زممتا نموختگاآ نشدا

 

ــه هنشگادا ــر دارد مراغـ ــطب در نظـ ــیآ قــ ــنام ینــ ــمارهو اصـــالحیه  18/04/93 رخمو  21/ 67272 رهشما هــ  21/237200 شـ
ــاد نامـــه آیـــین  16/12/93 مـــورخ در  نموآز ونبد شپذیراز طریـــق  23/06/1394مـــورخ  121707/2صـــالحیه و ا شـــده یـ

ــموختگآ نشدا بین از 1397-98 تحصیلی لسا ــممت ناــ ــمقط زاــ ــد عــ ــی ارشـ ــه و  کارشناسـ ــگاه مراغـ  ينشگاههادا سایردانشـ
 ش نماید.پذیر جوـنشدا نوـمآز وندـب دکتري مقطع در لتیدو

 

 ضیان:متقا زمال یطاشر
ــتن -1 ــانگین داش ــل می ــاالتر و 16 ک ــل   در ب ــانگین ک ــی و می ــان   17دوره کارشناس ــره پای ــاب نم ــدون احتس ــاالتر ب ــه در  و ب نام

ضـروري اسـت. در خصـوص ایـن بنـد الزم اسـت در صـورتی کـه معـدل کمتـر از مـوارد ذکـر شـده اسـت                .دوره کارشناسی ارشد
و نسـبت بـه ارسـال معـدل تـراز شـده        با مراجعه به آموزش کل (آقاي محمد احمـدپور) از معـدل تـراز شـده خـود مطلـع گردیـد       

 اقدام نمایید.  
 .باشد نگذشته متقاضی آموختگی دانش تاریخ از سال دو از بیش -2
ضــروري اســت.  پیوســت ارزشــیابی جــدول مطــابق مصــاحبه و پژوهشــی آموزشــی، هــاي فعالیــت از امتیــاز 60 حــداقل کســب -3

 به همراه مستندات مربوط ارسال نمایند.   الزم است داوطلبان جدول مربوط به این امتیازات را تکمیل
ــان  50نمــره کســب حــداقل  -4 ــا معــادل آن در ســایر آزمونهــا قبــل از آزمــون جــامع   MCHEاز آزمــون زب دکتــري ضــروري ی

 می باشد.  
ارشــد  هــاي تحصــیلی مــرتبط بــا رشــته تحصــیلی دوره کارشناســی پــذیرش افــراد مشــمول، در همــان رشــته تحصــیلی یــا رشــته

 باشد.   می تشخیص گروه آموزشی و تأیید شوراي آموزشی دانشگاهمتقاضی، به 
 

 امتیاز) 40نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی (حداکثر -1جدول 

 نوع فعالیت ردیف
حداقل 
 امتیاز

حداکثر 
 امتیاز

 کننده) نحوه ارزیابی (طبق نظر کمیته مصاحبه
امتیاز 
 مکتسبه

1 

 نامه پایان با مرتبط) خارجی و داخلی( پژوهشی –مقاالت علمی  -1-1
گواهی ثبت اختراع مورد تأیید سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی  -1-2

 ایران
برگزیدگی در جشنواره هاي علمی معتبر بین المللی (خوارزمی، فارابی،  -1-3

 رازي و ابن سینا)

 امتیاز 40 امتیاز 7

 ارتقاء نامه آیین مطابق امتیاز 7 تا مقاله هر  -
 5و داخلی تا  7المللی تا  راع بینگواهی ثبت اخت -

 امتیاز
 امتیاز 7 تا خارجی و 3 تا داخلی برگزیدگی  -

 

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

 امتیاز 1و داخلی  2خارجی تا  امتیاز 4 - هاي معتبر (داخلی یا خارجی) مقاالت چاپ شده در کنفرانس 3
 

 - امتیاز 4 - تألیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی 4
 

 امتیاز 2و بسیار خوب تا  4عالی تا  امتیاز 4 - ارشد نامه کارشناسی کیفیت پایان 5
 

 
 - 40 7 جمع

 
 

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

 نوع فعالیت ردیف
حداقل 
 امتیاز

 امتیاز مکتسبه کننده) ه ارزیابی (طبق نظر کمیته مصاحبهنحو حداکثر امتیاز

میانگین کل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره  6
 کارشناسی ( پیوسته و نا پیوسته )

 امتیاز 6تا  -
 طبق نظر کمیته علمی منتخب 

  گروه آموزشی

 طبق نظر کمیته علمی منتخب  امتیاز 5تا  -میانگین کل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره  7
 



 کارشناسی ارشد نا پیوسته 
 دون احتساب نمره پایان نامه )( ب

 گروه آموزشی

8 
 طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی

 امتیاز 3 -
نیمسال  4نیمسال کارشناسی پیوسته و بیش از  8بیش از 

  کارشناسی نا پیوسته امتیازي ندارد .

 طول مدت تحصیل در دوره  9
 کارشناسی ارشد نا پیوسته

 امتیاز 3 -
 نیمسال امتیازي ندارد 5بیش از 

 

10 
 برگزیدگان المپیادهاي علمی دانشجویی

 امتیاز 5 -
 3،  9تا  7رتبه  –امتیاز  4،  6تا  4رتبه  –امتیاز  5،  3تا  1رتبه 

  امتیاز 1،  15تا  13امتیاز و رتبه  2،  12تا  10امتیاز ، رتبه 

 4طبق جدول شماره  امتیاز 8 4 رك زبان معتبرداشتن مد 11
 

 
 30  جمع

  
 

 امتیاز) 30نحوه محاسبه امتیازات مصاحبه (حداکثر -3جدول 
 کننده امتیاز مکتسبه طبق نظر کمیته مصاحبه حداکثر امتیاز شاخص ارزیابی ردیف

 امتیاز 3 تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخگویی به سؤاالت 12
 

 امتیاز 3 وسعت نظر، نوآوري و کارآفرینی 13
 

 امتیاز 3 شخصیت، متانت و نحوه تعامل 14
 

 امتیاز 3 نگرش و اطالعات فناورانه مرتبط با رشته تحصیلی 15
 

 امتیاز 3 توانایی فن بیان و انتقال مطالب 16
 

 امتیاز 15 هاي علمی اعضاي گروه همراستایی زمینه پژوهشی داوطلب با اولویت 17
 

 
 30 جمع

 
 

 الملی زبان انگلیسیهاي ملی و بینهمترازي نمرات آزمون -4جدول شماره 

MSRT  
(MCHE) 

IELTS  
Equivalent TOEFL IBT TOEFL Computer TOEFL PAPER+ 

TOLIMO 
 حداکثر امتیاز

100-90 9-7 120-96 300-250 680-600 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 55-46 172-152 499-475 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 

 

 



 :زنیا ردمو اركمد
ك در خصوص مصاحبه و سایر موارد از طریق گروه آموزشی مربوطه به تلفن همراه یا ثابت ذکر شده پس از بررسی مدار

 تماس گرفته خواهد شد. 
   شناسنامه تصویر □

 )  رو و پشت( ملی کارت تصویر □

 )  و کارشناسی ارشد کارشناسی مقطع در تحصیل شروع از( تحصیلی کامل کارنامه □

بـه نـام درآمـد      -بانک تجـارت شـعبه مرکـزي مراغـه      – 546099024به شماره حساب:  ریال 1000000 مبلغ به واریزي فیش □

 به همراه مدارك. مربوطه فیش اختصاصی دانشگاه مراغه و ارسال

 که به فرمهاي آموزشی پیوست خواهد شد.  شده نویسی پشت عکس قطعه دو □

   آموزشی اطالعاتو  درخواست فرم □

 و پژوهشی آموزشیمخصوص کسب امتیازات  فرم □

 امتیازات پژوهشی و آموزشی مستندات □

 (در صورت داشتن)   مدرك زبان □

 

 :آدرس به شیرسفا پست با 1397 خرداد ماه 31 تا کثراحد بایدرا   زمال اركمدمتقاضیان محترم 

 ه مراغهنشگادا تکمیلی تتحصیالآموزشی و  مدیریت،  533صندوق پستی   -  55181-83111کد پستی    -  میدان مادر -مراغه : اتوبان امیر کبیر
 پذیرفته سامیا .ستا میالزا پاکت روي " 1397-98 دکتري نموآز ونبد شپذیر به طمربو"  رتاـعب درجارسال نمایند. در ضمن  

 .شد هداخو معالا مراغه هنشگادا پایگاه اینترنتی روي بر نهایی نشدگا
 

 در دانشگاه مراغه يدکترهاي دایر مقطع  رشته

 گرایش رشته ردیف

 - حشره شناسی کشاورزي 1
 فیزیولوژي گیاهان زراعی اگرو تکنولوژي 2
 اکولوژي گیاهان زراعی اگرو تکنولوژي 3
 آنالیز ریاضی محض 4

 


