اطالعیه موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش در خصوص مرحله ارزیابی تخصصی
آزمون نیمه متمرکز دکترا سال 5931
با توجه به آیین نامه پذیرش دانشجو در دوره دکترا ،پذیرش دانشجو در این آزمون شامل اجرای فرآیند دو مرحلهای خواهدد بدود کده اجدرای
این مرحله مطابق با آیین نامه ابالغی شماره  11/17111مورخ  79/70/71صورت خواهد گرفت .مرحله اول مربوط به سنجش علمدی بدوده کده
برگزاری آزمون آن از طریق سازمان سنجش آموزش کشور انجام می گیرد و مرحله دوم آن شامل بررسی سوابق علمی داوطلبان است که توسط
دانشگاههای پذیرنده دانشجو صورت می گیرد .در راستای اجرای مرحله دوم موارد ذیل را به اطالع داوطلبان میرساند:
 -5تکمیل فرم ثبت نام و تحویل مدارک مربوطه:
داوطلبان حاضر در جلسه آزمون که برای آنها کارنامه مرحله اول (سنجش علمی) توسط سازمان سنجش آموزش کشور صادر شده اسدت در
صورت داشتن حد نصاب های اعالم شده سازمان سنجش می توانند از تاریخ  79/70/17تا  79/0/07به همدراه فدرم تیمیدل شدده و مسدتندات
مربوطه به دفتر تحصیالت تیمیلی موسسه مراجعه نمایند.
مدارک مورد نیاز:
 -1فرم تیمیل شده درخواست پذیرش و فرم توصیه نامه (فایل پیوست)؛
 -0ارائه تصویر کلیه سوابق تحصیلی مربوط به فعالیتهای آموزشی ،پژوهشی و مدارك مندرج در فرم درخواست پذیرش؛
 -0ارائه اصل و تصویرتمامی صفحات شناسنامه ،پشت و روی کارت ملی و یک قطعه عیس  09پشت نویسی شده؛
-9ارائه اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم؛
 -9تصویر کارنامه آزمون سنجش( )Ph.Dسال 1079؛
 -6اصل و رونوشت مدارك کارشناسی و کارشناسی ارشد (منظور از مدرك ،دانشنامه ،گواهینامه پایان تحصیالت یا نامه معرفی به نظام وظیفه)
 1دانشجویانی که دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خود را انجام داده ولی هنوز موفق به تسویه حساب نشده اند ،گواهی مبندی بدر دفداع ارائده
نمایند.
 -8دانشجویانی که مشغول به تحصیل در دوره کارشناسی ارشد میباشند الزم است گواهی اشتغال به تحصدیل دوره کارشناسدی ارشدد خدود را
ارائه نمایند.
 -7چییده پایان نامههای کارشناسی و کارشناسی ارشد؛
 -17تصویر ریز نمرات کارشناسی و کارشناسی ارشد؛
 -11مدرك زبان ( IELTS –TOLIMO-TOEFEL-MSRTو  )...دارای اعتبار؛
 -10تصویر مقاالت  ،ISIعلمی و پژوهشی و کنفرانسها؛
 -10تصویر جلد کتاب تألیف یا ترجمه شده؛
 -19تصویر گواهی ثبت اختراع؛
 -19تصویر گواهی رتبه المپیاد و جشنوارهها؛
 -16اصل فیش واریزی به مبلغ  977/777ریال به حساب سیبا نزد بانک ملی به شماره  0110097771776شعبه میدان هروی کدد  019بندام
تمرکز وجوه درآمدهای اختصاصی موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش؛
 -11اصل حیم کارگزینی برای داوطلبان حائز شرایط سهمیه مربیان رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری؛

 -18ارائه گواهی ایثارگری برای داوطلبان ایثارگر که مورد تائید مرجع صادر کننده باشد.
تمام مدارك ذیل می بایست در بازه زمانی  79/0/17لغایت  79/0/07تحویل تحصیالت تیمیلی موسسه گردد (ارائه اصل مدرك برای تطبیق بدا
تصویر الزامی است).
 -2مصاحبه تخصصی:
مصاحبه از ساعت  7/77لغایت  11/77روزهای  79/0/01و  79/0/08انجام خواهد شد.
الزم است متقاضیان طبق برنامه زمان بندی اعالم شده موسسه در محل برگزاری جلسه مصاحبه حضور یابند.
 -9شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان:
احراز تمامی شرایط اعالمی در دفترچه شماره ( )1و ( )0آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1079
 -4محل برگزاری مصاحبه یا آزمون تخصصی:
تهران ،بزرگراه صیاد شیرازی شمالی ،خروجی لویزان ،میدان حسین آباد ،خیابان وفامنش ،نبش کوچه شمس ،پالك  ،99موسسه پژوهشی علدوم و فنداوری
رنگ و پوشش ،طبقه چهارم.
 -1خالصه مراحل پذیرش:
-

تیمیل فرم شماره .1
ارائه فرم تیمیل شده و مستندات مربوطه به تحصیالت تیمیلی در بازه زمانی  79/0/17تا . 79/0/07
شرکت در جلسه مصاحبه در بازه زمانی  79/0/01لغایت  79/0/08طبق برنامه زمان بندی.

تذکر مهم :کلیه داوطلبانی که مرحله بررسی سوابق علمی و ارزیابی تخصصی را با موفقیت بده اتمدام برسدانند و در ردیدف پذیرفتده شددگان موسسده قدرار
گیرند ،توجه داشته باشند که پذیرش آنها بصورت مشروط بوده و پذیرش نهایی و قطعی منوط به تایید صالحیت عمدومی آنهدا از سدوی دبیرخانده گدزینش
دانشجو خواهد بود.

فرم ()5درخواست پذیرش داوطلبان مرحله دوم آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 5931
تاریخ درخواست............................................ :
رشته-گرایش................................................. :
توجه :صحت اطالعات ارائه شده به عهده داوطلب بوده و میبایست در هنگام ارائه ،کلیه مدارک الزم را پیوست نموده و در صورت ضرورت اصل مدارک را ارائه نماید.

الف) مشخصات فردي
نام و نام خانوادگی:

وضعیت نظام وظیفه

شماره پرونده:

شماره داوطلب

تاریخ تولد

وضعیت تاهل

تلفن تماس

وضعیت اشتغال

آدرس

آدرس الکترونیکی

توجه :کلیه موارد ذکر شده در بندهای "ب"و"ج" مندرج در این فرم ،صرفا با ارائه اصل مدرک معتبر قابل ارزیابی است.
بدیهی است که داوطلب باید در صورت ضرورت ،اصل مدرک را نیز ارائه کند.

ب)سوابق پژوهشي
 -1مقاالت چاپ شده در مجالت علمي معتبر داخلي و خارجي یا کنفرانسها و سمینارها و همایشهاي داخلي و خارجي
مقاالت چاپ شده و پذیرفته شده درمجالت علمی معتبر داخلی و خارجی
ردیف

نوع مقاله
(علمی پژوهشی،

عنوان مقاله

نام مجله

 ISIو غیره)

مشخصات نشریه
شماره

سال

مجله

انتشار

نام نویسندگان به ترتیب ذکر شده
در مقاله

1
0

مقاالت ارائه شده درکنفرانسها ،سمینارها و همایشهای داخلی و خارجی
ردیف

مقاله کامل،
خالصه مقاله یا

عنوان مقاله

عنوان کنفرانس

پوستر

محل

تاریخ

نام نویسندگان به ترتیب ذکر شده

برگزاری

برگزاری

در مقاله

1

 -2اختراع ثبت شده مورد تائید سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ایران
اختراع ثبت شده مورد تائید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
ردیف
1
0

نام اختراع

تاریخ ثبت

محل ثبت

0

 -3جشنوارههاي علمي معتبر
عنوان جشنواره

ردیف

تاریخ برگزاری

نهاد برگزارکننده

1

 -4کتب(ترجمه یا تالیف)
کتب (ترجمه یا تالیف)
ردیف

تالیف یا ترجمه

عنوان کتاب

سال انتشار تعداد صفحات

نام نویسندگان به ترتیب ذکر شده روی جلد

1
0
0

 -1امتیاز پایان نامه
 -5-1دوره کارشناسی

اساتید راهنما

عنوان پروژه یا پایان نامه

امتیاز
قابل قبول خوب بسیار خوب

نمره
عالی

 -2-1دوره کارشناسی ارشد

اساتید راهنما

عنوان پایان نامه

امتیاز
قابل قبول خوب بسیار خوب

نمره
عالی

ج) سوابق آموزشي

ردیف
1
0

مقطع

رشته تحصیلی و

تاریخ اخذ

تحصیلی

گرایش

مدرک

کارشناسی
کارشناسی
ارشد

نام مؤسسه یا دانشگاه

محل تحصیل
شهر

کشور

سال شروع

سال خاتمه

معدل
کل

-

برگزیدگان جشنواره ،مسابقات بین المللی و المپیادهای معتبر

ردیف

نام جشنواره ،مسابقات بین المللی و
المپیادهای معتبر

رتبه

سال برگزیده شدن

1
0

 مدرک زبانردیف

نام آزمون

نمره اخذ شده

سال آزمون

توضیحات

1
0

(لطفاً در این قسمت چیزی نوشته نشود)
نمره کل امتیازات آموزشی داوطلب

نمره کل امتیازات پژوهشی داوطلب

لطفاً به سواالت ذیل بطور مختصر و روشن پاسخ دهید(پاسخ به پرسشهای ذیل الزامیست).

 -1نام نرم افزارهای تخصصی کامپیوتری که به آن تسلط دارید را نام ببرید؟

 -0آیا بورس تحصیلی دریافت کردهاید؟ (درصورتییه عالقه به استفاده از بورس دارید یا قبالً در این خصوص اقدام نمودهاید ،شرح دهید)

 -0هزینه زندگی شما در دوره تحصیل چگونه تامین خواهد شد؟

 -9آیا در کنار تحصیل به شغل دیگری مشغول خواهید بود؟ (در صورت جواب مثبت تمام وقت یا نیمه وقت)

 -9در صورت نیاز میزان همیاری شما با موسسه در زمینههای آموزشی و پژوهشی به چه میزان میتواند باشد؟

 -6چه ویژگیهایی در خود میبینید که در این پرسشنامه سوال نشده است و میتواند در انتخاب شما موثر باشد؟

 -1با چاپ چند مقاله  ،ISIعلمی -پژوهشی ،علمی-ترویجی ،مقاله کنفرانس بینالمللی و داخلی در طول دکترا کار خود را مطلوب ارزیابی میکنید؟

 -8سایر فعالیتهای علمی ،فنی ،اجرائی ،پژوهشی و صنعتی که در جداول فوق بدانها اشاره نشده باشد را ذکر نمائید.

 -7انگیزه خود را از ورود به دوره دکتری شرح دهید.

 -17حداقل سه مورد از موضوعات مورد عالقه خود برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری را به ترتیب اولویت بنویسید:
ردیف

موضوع تخصصی

استاد

1
0
0


پذیرش دانشجوی دکتری به صورت تمام وقت امیان پذیر خواهد بود و تعهد حضور تمام وقت الزامی است.

اینجانب ..

...صحت کلیه موارد مذکور را تایید نموده و عواقب ناشی از درج اطالعات اشتباه را میپذیرم .همچنین متعهد میگردم که تکمیل این فرم و تحویل

آن به موسسه هیچگونه مسئولیتی را برای موسسه ایجاد ننموده و موسسه مجاز است براساس ضوابط و مقررات خود داوطلبان را پذیرش و یا رد نماید.
نشانی داوطلب:
تلفن تماس (ثابت و همراه):
پست الکترونیکی:

امضاء داوطلب:

فرم 2شیوه نامه امتیازدهی مرحله دوم داوطلبان دوره دکتری
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
مرحله دوم آزمون دکتری شامل ارزیابی فعالیتهای پژوهشی ،آموزشی و مصاحبه با پذیرفته شدگان مرحله اول بوده و حداکثر امتیاز هر بخش و
شیوه امتیاز دهی به شرح ذیل میباشد:
امتیازات

1

پژوهشی

حداکثر  97امتیاز

0

آموزشی

حداکثر  07امتیاز

0

مصاحبه

حداکثر  07امتیاز
امتیاز نهایی= حداکثر  511امتیاز

جدول الف) نحوه محاسبه امتیاز پژوهشی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون دکتری (حداکثر  41امتیاز)
ردیف

نوع فعالیت

امتیاز

1

 1-1مقاالت علمی -پژوهشی (داخلی و خارجی) مرتبط با رشته تحصیلی
 0-1گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
 0-1برگزیدگی در جشنواره های علمی معتبر

 00امتیاز

 هر مقاله  ISIتا  1امتیاز براساس میزان  IFمجله و هر مقاله منتشرشدهدر مجالت علمی پژوهشی معتبر تا  0امتیاز و مطابق آییننامه ارتقاء؛
 گواهی ثبت اختراع بین المللی تا  1و داخلی تا (9سهم امتیاز براساسجدول مشارکتهای آئیننامه ارتقاء)
 -برگزیدگی داخلی تا  0و خارجی تا  1امتیاز

0

مقاالت علمی – ترویجی مرتبط با رشته تحصیلی

 6امتیاز

هر مقاله تا  0امتیاز مطابق آیین نامه ارتقاء

0

مقاالت چاپ شده در کنفرانس های معتبر (داخلی یا خارجی)

 9امتیاز

خارجی(همایشهای علمی خارج از کشور) تا  0و داخلی(همایشهای علمی
داخلی)  1امتیاز

9

تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی

 9امتیاز

تالیف تا  9امتیاز و ترجمه تا  0امتیاز (سهم امتیاز بر اساس جدول
مشارکتهای آئین نامه ارتقاء)

9

کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد

 9امتیاز

عالی تا  9و بسیار خوب تا  0امتیاز
نمره  = 07چهار امتیاز ،نمره  =17/9-17/77سه و نیم امتیاز،
 =17-17/97سه امتیاز = 18 -18/77 ،دو امتیاز

جمع

نحوه ارزیابی

41

-

جدول ب) نحوه محاسبه امتیاز آموزشی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون دکتری (حداکثر  91امتیاز)
نوع فعالیت

ردیف

حداکثر

نحوه ارزیابی

امتیاز

(طبق نظر کمیته مصاحبه کننده)

1

معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی

تا  6امتیاز

(طبق نظر کمیته مصاحبه کننده)

0

معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کاشناسی ارشد ناپیوسته

تا  9امتیاز

(طبق نظر کمیته مصاحبه کننده)

0

طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی

 0امتیاز

(طبق نظر کمیته مصاحبه کننده)

9

طول مدت تحصیل در دوره کاشناسی ارشد ناپیوسته

 0امتیاز

(طبق نظر کمیته مصاحبه کننده)

9

برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی

 9امتیاز

رتبه  1تا  9 ،0امتیاز -رتبه  9تا  9 ، 6امتیاز -رتبه  1تا  0 ،7امتیاز
رتبه  17تا  0 ،10امتیاز و رتبه  10تا  1 ،19امتیاز

6

مدرك زبان معتبر

 8امتیاز

طبق جدول

جمع

91

-

ج) امتیاز مصاحبه
جدول ج) امتیاز آزمون یا مصاحبه پذیرفته شدگان مرحله دوم آزمون دکتری (حداکثر  91امتیاز)
حداکثر

نوع فعالیت

امتیاز مکتسبه

نحوه ارزیابی

امتیاز
07

جمع امتیاز آزمون تخصصی یا مصاحبه

براساس فراخوان

د) امتیاز مدرک زبان:
همترازی نمرات آزمون های بینالمللی وملی زبان انگلیسی
حداکثر

MSRT
)(MCHE

IELTS
Equivalent

TOEFL
IBT

TOEFL
Computer

TOEFL PAPER+
TOLIMO

89-177

و باالتر 8

117-107

019-077

601-611

8

19-17

1/9

170-177

090-067

671-606

1

17-19

1

79-171

097-090

981-676

6

69-67

6/9

17-70

010-007

997-986

9

67-69

6

67-18

168-010

979-997

9

99-97

9/9

96-97

101-166

997-979

0

97-99

9

09-99

178-10

907-997

0

99-97

9/9

07-09
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امتیاز

بسمه تعالی

فرم توصیه نامه برای داوطلبان مرحله دوم آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 5931
این قسمت باید توسط داوطلب تکمیل گردد.
مشخصات فردی داوطلب
نام و نام خانوادگی:

رشته انتخابی:

تلفن:

پست الیترونییی:

فیس:
تاریخ و امضاء

آدرس:

این قسمت باید توسط یک نفر از اعضاء هیات علمی دانشگاه ها یا مراکز پژوهشی تکمیل گردد .تکمیل فرم توسط اساتید راهنمای پروژه یا اساتیدی که داوطلب واحد
درسی با ایشان گذرانده است ارجحیت دارد.
مشخصات توصیه کننده
نام و نام خانوادگی:

رشته تحصیلی:

مرتبه علمی:

دانشگاه محل خدمت:

تلفن محل کار:

تلفن همراه:

فیس:

پست الیترونییی:
تاریخ و امضاء

آدرس دانشگاه یا موسسه محل خدمت:

میزان و نحوه آشنایی با داوطلب
چند سال داوطلب را میشناسید؟
تا چه حد با داوطلب آشنایی دارید؟
نحوه آشنایی با داوطلب
موارد ارزیابی

خوب

نسبتاً خوب

کمی

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد درس

بسیار عالی

عالی

سایر موارد( با ذکر نوع آشنایی)
خوب

متوسط

ضعیف

سطح دانش در رشته و گرایش انتخابی
مهارت در امر پژوهش
توانایی کلی برای ادامه تحصیل
قدرت تحلیل علمی
توانایی پیشبرد تحقیق به صورت مستقل
توانایی انجام کار گروهی
خالقیت و نوآوری در تحقیق
جدیت و پشتیار
قدرت سازماندهی و مسئولیت پذیری
قابلیت پذیرش پیشنهادات و انتقادات
میزان ارتباط با صنعت
توانایی در امر تدریس
توانایی در نگارش
میزان تسلط به زبان انگلیسی
ارزیابی کلی داوطلب

سایر موارد

-1چنانچه داوطلب دروسی را با جنابعالی گذرانده است وضعیت تحصیلی و رتبه ایشان در کالس نسبت به سایر دانشجویان چگونه بوده است؟
-0آیا دانشگاه یا مرکز پژوهشی شما دوره دکتری در رشته مورد درخواست داوطلب را ارائه مینماید؟
-0در صورت مثبت بودن پاسخ آیا داوطلب دارای شرایط پذیرش در آن دانشگاه یا مرکز پژوهشی میباشد؟ (چنانچه پاسخ منفیاست دالیل را ذکر فرمایید)

 -9لطفاً هر گونه اطالعات تیمیلی دیگری در خصوص ارزیابی داوطلب دارید عنوان نموده یا در برگ جداگانهای درج ،امضاء و به این فرم ضمیمه نمایید.

موارد فوق می بایست بطور محرمانه توسط استاد مربوطه تکمیل ،امضاء و در پاکت دربسته و با امضاء و مهر دانشگاه یا مرکز پژوهشی بر روی درب پاکت ارسال گردد .بدیهی است چنانچه
اطالعات و شواهدی خالف اطالعات درج شده باشد پذیرش متقاضی باطل خواهد شد.

