
  1395آزمون دکتري سال  در خصوص مرحله ارزیابی تخصصیاطالعیه دانشگاه تفرش 

، دانشـگاه تفـرش   95آزمون دکتري سال  (سنجش علمی) ضمن تبریک به مناسبت قبولی در مرحله اول
در راستاي اجراي مرحله دوم آزمون مذکور که شامل بررسی سـوابق آموزشـی و پژوهشـی داوطلبـان و     

             تخصصـی اسـت، مـوارد ذیـل را بـه اطـالع داوطلبـان عزیـز مـی رسـاند.           و مصـاحبه  برگزاري آزمون
د است ضمن مطالعه دقیق این اطالعیه نسبت به ارائه درخواسـت و تکمیـل مـدارك موردنیـاز     خواهشمن

   اقدام فرمائید.

 حد نصاب مورد نظر دانشگاه تفرش : -1

              رنامـه مرحلـه اول (سـنجش علمـی) توسـط      داوطلبان حاضـر در جلسـه آزمـون کـه بـراي آنهـا کا      
در صـورت   و نسبت به انتخاب رشته اقدام نموده اند، سازمان سنجش آموزش کشور صادر شده است

مطابق کارنامه کد رشته محل هاي انتخابی که بر روي سـایت سـازمان سـنجش    داشتن حد نصاب 
با مراجعه بـه سـایت   25/2/1395لغایت  9/2/1395می توانند از تاریخ  آموزش کشور درج شده است

و تکمیـل فـرم اطالعـات فـردي     نسبت بـه   www.tafreshu.ac.irدانشگاه تفرش به آدرس 
ثبـت  به منظور  postgrad@tafreshu.ac.irآدرس ایمیل  به مدارك مورد نیازتصویر ارسال 

         سیسـتم   ،الزم به ذکر است پس از تکمیل فـرم اطالعـات فـردي    نام براي مرحله دوم اقدام نمایند.
 کد رهگیـري باشـد.  کد رهگیري ارائه می نماید که موضوع ایمیل ارسالی از سوي داوطلب باید این 

بـا توجـه   بت نام براي ارزیابی تخصصی اقدام نمایند که بدیهی است داوطلبانی می توانند نسبت به ث
  به کارنامه مذکور داراي حد نصاب در آن کد رشته محل باشند.

و بـراي داوطلبـان    درصـد  70شایان ذکر است حد نصاب الزم براي داوطلبان داراي سهمیه ایثارگر 
شده بـراي داوطلبـان آزاد   درصد حد نصاب اعالم  80داراي سهمیه رزمندگان و مربیان حائز شرایط 

  می باشد که وضعیت آنها در کارنامه درج شده است.
  

 برنامه زمانی ارزیابی تخصصی : -2

 
کد رشته 

  محل
کد رشته 
  امتحانی

نام رشته 
  امتحانی

تاریخ آزمون   ظرفیت  نام دوره  نام گرایش
  کتبی

  تاریخ مصاحبه  تاریخ مصاحبه

  17/3/1395  16/3/1395  9/3/1395  2  روزانه  کنترل  مهندسی برق  2301  3279
 

ایـن اطالعیـه برگـزار مـی گـردد و          5آزمون کتبی مطابق با مشخصات اعالم شـده در بخـش   
   رسانده می شود.   به اطالع آنان متعاقباًداوطلبان  حضوري ساعت برگزاري مصاحبه

  
 مدارك مورد نیاز : -3

 )(فرم مربوطه عکسدار شود 1فرم تکمیل شده شماره  -1

 و یکسري کپی از تمام صفحات آناصل شناسنامه و کارت ملی  -2



 با درج حد نصاب 1395تصویر کارنامه آزمون نیمه متمرکز دکتري سال  -3

 و یکبرگ کپی از آناصل مدرك کارشناسی و کارشناسی ارشد  -4

  آن دسته از داوطلبانی که فارغ التحصـیل دوره کارشناسـی ناپیوسـته مـی باشـند      -1تبصره 
  الزم است مدرك کاردانی خود را نیز ارائه نمایند.

معرفی شدگانی که دانشجوي سال آخر دوره کارشناسی ارشد می باشند و حداکثر  -2تبصره 
               اصـل گـواهی تاییـد شـده     مـی بایسـت  فارغ التحصیل خواهند شـد،   31/6/1395تا تاریخ 

              ربوط به معـدل واحـدهاي گذرانـده   متوسط دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل تحصیل 
  را همراه داشته و ارائه نمایند.30/11/1394تا تاریخ 
 4بنـد ج دررمعرفی شدگانی که به دالئلی قادر به ارائه اصل مدرك یا مدارك مند -3تبصره 

               نمی باشند، الزم است اصل گواهی تایید شده توسـط دانشـگاه یـا موسسـه آمـوزش عـالی       
 .محل اخذ مدرك را به همراه داشته باشند

 ریز نمرات مربوط به دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد  -5

 چکیده پایان نامه هاي کارشناسی و کارشناسی ارشد -6

  مدرکی که وضعیت نظام وظیفه را مشخص می کند (مخصوص برادران) -7
  1طابق با فرم شماره مپژوهشی همراه با مستندات الزم  سوابق آموزشی وکلیه  -8

 تصویر مدرك مربوط به گواهی زبان  -9

ــغ   - 10 ــه مبل ــزي ب ــیش واری ــه دوم   1,000,000اصــل ف ــاي مرحل ــه ه ــت هزین ــال باب                       ری
بنام تمرکز وجوه درآمدهاي اختصاصی دانشگاه تفرش  2172015250005به شماره حساب 

 )2745نزد بانک ملی ایران شعبه تفرش (کد 

               حکم کـارگزینی بـراي داوطلبـان حـائز شـرایط سـهمیه مربیـان رسـمی قطعـی         اصل  - 11
 و یا رسمی آزمایشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

 
 : شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان - 4

 1395آزمون نیمه متمرکز دکتري سال  2و  1احراز تمامی شرایط اعالمی در دفترچه شماره  -

ارزیابی تخصصی اعالم شده در این اطالعیـه (اعـم از آزمـون کتبـی،     شرکت در تمامی مراحل  -
 مصاحبه و ....) براي تمامی متقاضیان پذیرش نهایی الزامی می باشد.

 
 شرایط اختصاصی دانشگاه :  -5

کلیه داوطلبان ملزم به شرکت در آزمون تخصصی دانشـگاه تفـرش مطـابق بـا مـواد امتحـانی،       
ضرایب، تاریخ و ساعت اعالم شده در جدول ذیل می باشند. الزم به توضیح اسـت کـه آزمـون    

براي همه داوطلبان  2و  1مذکور بصورت تشریحی بوده و پاسخگویی به سواالت دروس شماره 



تنهـا پاسـخگویی بـه سـواالت یـک درس بـه انتخـاب         4و  3ورد دروس الزامی است ولی در م
(یکی از دو درس شـماره   داوطلبان ملزم هستند عنوان درس انتخابیداوطلب ضروري می باشد. 

               در ســایت دانشــگاه تفــرش فــرم اطالعــات فــرديتکمیــل زمــان بــراي آزمــون را در  )4و  3
  اعالم نمایند.

  وضعیت  ساعت برگزاري  تاریخ برگزاري  تاثیرضریب   نام درس  ردیف

صبح        9:30  9/3/1395  1  کنترل خطی  1
              الی

  بعد از ظهر13
  

  الزامی

  الزامی  9/3/1395  1  کنترل مدرن  2

  انتخابی  9/3/1395  1  کنترل غیر خطی  3

  انتخابی  9/3/1395  1  کنترل چند متغیره  4
 

 محل برگزاري آزمون تخصصی : -6

  دانشکده فنی و مهندسی  –دانشگاه تفرش 
  

 نحوه درخواست پذیرش از دانشگاه : -7

               و دریافـت  اطالعـات فـردي   فـرم الزم است با مراجعه به سـایت دانشـگاه تفـرش و تکمیـل      داوطلبان
همـراه  بـه   ، )(بصـورت عکسـدار  فـرم   اقدام و پس از تکمیل 1فرم شماره  دانلودنسبت به  کد رهگیري

ـ                    اداره تحصـیالت تکمیلـی   لتصویر مدارك خواسته شده در بخش مـدارك مـورد نیـاز، بـه آدرس ایمی
الی  8از ساعت نیز الزم است داوطلبان  9/3/1395مورخ  در روز برگزاري آزمون تخصصیارسال نمایند. 

بـه   ،1فـرم شـماره   و کلیه سوابق آموزشی و پژوهشی مربوط به با در دست داشتن اصل مدارك  صبح 9
مـدارك بـه محـل     بررسـی اصـل  مراجعه نمایند تـا ضـمن    تفرش اداره کل تحصیالت تکمیلی دانشگاه

در نمره کل نهایی اعمال  شایان ذکر است نمره سنجش علمی داوطلبانبرگزاري آزمون راهنمایی شوند. 
صیل در دوره دکتري بر ارزیابی سوابق علمی، پژوهشی و آموزشی داوطلبان متقاضی ادامه تح نمی شود.

دفتر برنامه ریزي آموزش عالی و تایید معاون محتـرم   30/10/93مورخ  201788/21اساس نامه شماره 
  آموزشی وزارت متبوع شامل سه بخش به شرح زیر است.

  پیوست) 2فرم شماره  1امتیاز (مطابق با جدول  40پژوهشی با حداکثر  -الف
  پیوست) 2فرم شماره  2(مطابق با جدول امتیاز  30آموزشی با حداکثر  -ب
               پیوسـت کـه   2فـرم شـماره    3امتیاز (مطـابق بـا جـدول     30آزمون تخصصی یا مصاحبه با حداکثر  -ج

  درصد مربوط به مصاحبه حضوري خواهد بود ) 20درصد نمره این بخش مربوط به آزمون کتبی و  80
                مرحلـه بررسـی سـوابق علمـی و ارزیـابی تخصصـی را بـا موفقیـت بـه پایـان برسـانند و در ردیـف             که کلیه داوطلبانیتذکر مهم : 

               پذیرفته شدگان دانشگاه قرار گیرند، توجه داشته باشند که پذیرش آنها بصورت مشـروط بـوده و پـذیرش نهـایی و قطعـی منـوط بـه       
  انه گزینش دانشجو خواهد بود. تایید صالحیت عمومی آنها از سوي دبیرخ

  



  

  

  1فرم شماره 
  ).Ph.Dمرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دوره دکتري (

  (توسط داوطلب تکمیل شود)
  

  الف) مشخصات فردي:
  وضعیت نظام وظیفه:  نام و نام خانوادگی:

  شماره داوطلب:  شماره پرونده:
  تاهل:وضعیت   سال تولد:

  وضعیت اشتغال:  تلفن تماس:
  آدرس الکترونیکی:  آدرس:

  
مندرج در این فرم، صرفاً  با ارائه اصل مدرك معتبر قابل ارزیابی است. بدیهی  "ج"و  "ب"توجه: کلیه موارد ذکر شده در بندهاي 

  است که داوطلب باید در صورت ضرورت، اصل مدرك را نیز ارائه کند.
  

  ب) سوابق پژوهشی:
مقاالت چاپ شده در مجالت علمی معتبر داخلی و خارجی یا کنفرانس ها و سمینارها و همایش هاي داخلی و  -1

  خارجی

  عنوان مجله و سال انتشار  عنوان مقاله    
(نویسنده نام نویسندگان 

مسوول مقاله را با عالمت* 
  مشخص فرمائید)

عناوین مقاالت علمی 
پژوهشی (داخلی، 

  خارجی)

  چاپ شده
      
      

  پذیرفته شده
      
      

عناوین مقاالت علمی 
  ترویجی

  چاپ شده
      
      

  پذیرفته شده
      
      

عناوین مقاالت ارائه شده 
در کنفرانس 

  هاي(داخلی، خارجی)

  چاپ شده
      
      

  پذیرفته شده
      
      

  
  
  
  
  

 دانشگاه تفرش

  

 محل الصاق عکس



  
  ایراناختراع ثبت شده مورد تایید سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی  -2

  تاریخ ثبت  محل ثبت  نام اختراع  ردیف
1        
2        
3        
4        

  
  جشنواره هاي علمی معتبر   -3

  تاریخ برگزاري  نهاد برگزارکننده  عنوان جشنواره  ردیف
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        

  
  کتب (ترجمه یا تالیف) - 4

  عنوان کتاب  
سال انتشار، تعداد 

  صفحات
نویسندگان به ترتیب ذکر نام 

  شده روي جلد

  کتب

  تالیف
      
      
      

  ترجمه
      
      
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  امتیاز پایان نامه -5
  دوره کارشناسی -5-1

  امتیاز  نام استاد راهنما  عنوان پروژه یا پایان نامه
  نمره

  عالی  بسیار خوب  خوب  قابل قبول    
              

  
  
  ارشددوره کارشناسی  - 5-2

  امتیاز  نام استاد راهنما  عنوان پایان نامه
  نمره

  عالی  بسیار خوب  خوب  قابل قبول    
              

  
  

  ج) سوابق آموزشی:
  سال خاتمه  سال شروع  معدل کل  نام دانشگاه  گرایش-رشته   مقطع تحصیلی

            کارشناسی
            کارشناسی ارشد

  
  
  المپیادهاي معتبربرگزیدگان جشنواره، مسابقات بین المللی و -

  سال برگزیده شدن  رتبه  نام مسابقه/المپیاد/جشنواره  ردیف
        
        
        
        
        

  
    

  مدرك زبان-
  توضیحات  سال آزمون  نمره اخذ شده  نام آزمون

        
  
  
  
  
  
  



  
  لطفاً به سواالت ذیل به طور مختصر و روشن پاسخ دهید.

  ) را که به آن تسلط دارید ذکر نمایید.… ,LIRSEL, MAT LABنام نرم افزارهاي تخصصی کامپیوتري (مانند:  -1
  
  
  
  هزینه زندگی شما در دوره تحصیل چگونه تامین خواهد شد؟ -2
  
  
  
  آیا بورس تحصیلی دریافت کرده اید؟ از نظر موسسه مربوطه، ضوابط کار در طی تحصیل شما چگونه است؟ -3
  
  
  
در صورت نیاز، میزان همکاري شما در دانشکده در زمینه هایی مانند حل تمرین دروس، تهیه دستور کار آزمایشگاه هاي  -4

  آموزشی، همکاري اجرایی در آزمایشگاه هاي آموزشی یا پژوهشی و ... به چه میزان خواهد بود؟
  
  
  
  
ر این پرسشنامه سوال نشده است و فکر می کنید که می تواند چه ویژگی هایی (علمی/عمومی/اخالقی) در خود می بینید که د -5

  در انتخاب شما تاثیر داشته باشد؟
  
  
  
  
  
  سه مورد از موضوعات مورد عالقه خود براي ادامه تحصیل در مقطع دکتري را به ترتیب اولویت بنویسید: -6

  استاد  موضوع تخصصی  ردیف
1      
2      
3      

  
  

  تاریخ                               امضاء                                نام و نام خانوادگی         
  

  

  

  



  

  

  

  

  2فرم شماره 
  ).Ph.D(  نحوه ارزیابی تخصصی (مرحله دوم) آزمون دکتري

  (توسط موسسه تکمیل شود)
  (مصوب جلسه  ............ مورخ ......... شوراي موسسه ..........)

  
مورخ  201788/21ارزیابی سوابق علمی، پژوهشی و آموزشی داوطلبان متقاضی ادامه تحصیل در دوره دکتري بر اساس نامه شماره 

  دفتر برنامه ریزي آموزش عالی و تایید معاون محترم آموزشی وزارت متبوع شامل سه بخش به شرح زیر است. 30/10/93
  )1ا جدول امتیاز (مطابق ب 40پژوهشی با حداکثر  -الف

  )2امتیاز (مطابق با جدول  30آموزشی با حداکثر  -ب
  )3امتیاز (مطابق با جدول  30آزمون تخصصی یا مصاحبه با حداکثر  -ج
  

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

  امتیاز مکتسبه  نحوه ارزیابی  حداکثر امتیاز  نوع فعالیت  ردیف
پژوهشی (داخلی و خارجی) مرتبط با رشته -مقاالت علمی 1-1  1

  تحصیلی
گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش هاي علمی و  1-2

  صنعتی ایران
  برگزیدگی در جشنواره هاي علمی معتبر 1-3

امتیاز مطابق آئین نامه  7هر مقاله تا -  امتیاز 22
  ارتقا

و  7گواهی ثبت اختراع بین المللی تا -
  5داخلی تا 

 7و خارجی تا  3برگزیدگی داخلی تا -
  امتیاز

  

    امتیاز مطابق آئین نامه ارتقا 2هر مقاله تا   امتیاز 6  ترویجی مرتبط با رشته تحصیلی-مقاالت علمی  2
    امتیاز 1و داخلی 2خارجی تا   امتیاز 4  مقاالت چاپ شده در کنفرانس هاي معتبر (داخلی یا خارجی)  3
      امتیاز 4  یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلیتالیف   4
    امتیاز 2و بسیار خوب تا  4عالی تا   امتیاز 4  کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد  5
      40  جمع  
  

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

  امتیاز مکتسبه  نحوه ارزیابی  حداکثر امتیاز  نوع فعالیت  ردیف
    طبق نظر کمیته مصاحبه کننده   امتیاز 6تا   معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی  6
    طبق نظر کمیته مصاحبه کننده  امتیاز 5تا   معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته  7
    کمیته مصاحبه کنندهطبق نظر   امتیاز 3  طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی  8
    طبق نظر کمیته مصاحبه کننده  امتیاز 3  طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ناپیوسته  9

امتیاز؛  6،4تا4امتیاز؛ رتبه 5، 3تا1رتبه   امتیاز 5  دانشجویی -برگزیدگان المپیادهاي علمی  10
، 12تا10امتیاز؛ رتبه 3، 9تا7رتبه 

  امتیاز 1، 15تا13امتیاز و رتبه 2

  

    4طبق جدول شماره   امتیاز 8  مدرك امتیاز معتبر   11
      30  جمع  

 

 دانشگاه تفرش



  
  ج) امتیاز مصاحبه:

  امتیاز 30حداکثر  -).Ph.Dامتیاز آزمون یا مصاحبه پذیرفته شدگان مرحله دوم آزمون دکتري ( -3جدول 
  امتیاز مکتسبه  نحوه ارزیابی  حداکثر امتیاز  نوع فعالیت

    بر اساس فراخوان (اطالعیه منتشره)  30  مصاحبهجمع امتیاز آزمون تخصصی یا 
  
  

  د) امتیاز مدرك زبان:
  همترازي نمرات آزمون هاي ملی و بین المللی زبان انگلیسی - 4جدول

MSRT 
(MCHE) 

IELTS 
Academic TOEFL (IBT) TOEFL (CBT) TOEFL(PBT) + 

TOLIMO 
  امتیاز تخصیصی

  8  637-677  270-300  110-120  8و باالتر  100-80
79-75  5/7  109-102  269-253  636-607  7  
74-70  7  101-94  252-240  606-587  6  
69-65  5/6  93-79  239-213  586-550  5  
64-60  6  78-60  212-168  549-495  4  
59-55  5/5  59-46  166-137  494-450  3  
54-50  5  45-35  136-108  449-420  2  
49-45  5/4  34-29  107-93  419-393  1  

  
  


