
 بسمه تعالی

  شوراي دانشکده الهیات 20/7/1394دستورالعمل نحوه ارزیابی جامع دکتري مصوب 

  نمره با سهمکتبی در دو بخش ارزیابی جامع ،دانشگاه فردوسی مشهددکتري تحصیل در دوره آیین نامه  6ده طبق ما

  .شود انجام می %30نمره با سهمو شفاهی  70%

به انتخاب استاد راهنما و ) تحصیالت تکمیلیگذرانده شده در دوره (شامل دو یا سه درس اصلی  آزمون کتبی

  .باشد میاز بیست  14نمره تخصیص یافته براي آن . تصویب کمیته تحصیالت تکمیلی گروه است

زمون کتبی هاي موضوع آ و از طریق مصاحبه علمی از درساست از بیست  6نمره تخصیص یافته براي آزمون شفاهی 

  .آید بدست میغیرهو 

تواند جایگزین همه یا بخشی از نمره آزمون شفاهی  به شرح زیر می و فرهنگی پژوهشی ،هاي داوطلبانه علمی فعالیت

  :واقع شود

  نمره 4باال تا  IFداراي   ISIمعتبر چاپ شده در مجالتـ مقاله 1

در صورت تعدد مقاالت تا  ،نمره 3تا چاپ شده یا پذیرش یافته از مجالت علمی پژوهشی داخلی، هر مورد ـ مقاله 2

  نمره 4سقف 

  نمره 3سقف تا و  نمره 5/1هر مورد تا  ،هاي معتبر المعارف مدخل دائرةـ مقاله علمی ـ ترویجی و 3

  نمره3سقف تا ،  نمره 1هاي معتبر ملی و بین المللی هر مورد  همایشمجموعه مقاالت در کامل چاپشده ـ مقاله 4

  نمره5/1نمره تا سقف  5/0هر مورد  ،هاي ملی و بین المللی شده همایشچاپ ـ خالصه مقاله 5

باقیمانده نمره آزمون شفاهی . خواهد بود 4تا سقف  5تا  1مجموع نمرات قابل احتساب براي بندهاي : 1تبصره 

  . شود از طریق مصاحبه علمی احراز می 5تا  1متعلق به بندهاي

هاي  گوي پرسش توانند در مصاحبه علمی پاسخ و علمی پژوهشی داخلی می  ISIارائه کنندگان مقاله :2تبصره 

  .مرتبط به مقاله خود باشند

فوق و تخصیص نمره توسط کمیته آزمون جامع گروه  احراز کفایت علمی مقاله در بندهاي پنج گانه: 3تبصره 

  .آموزشی انجام خواهد شد

  :شامل موارد زیرنمره  2مدیر گروه تا سقف سوي با گواهی از همراه با گروه آموزشی هاي علمیاجرایی  ـ همکاري6

  نمره 2ها یا دستیاري آموزشی و پژوهشی تا  همکاري در برگزاري کالس) الف

  نمره 5/0هر مورد ، هایعلمی درون گروه آموزشی ینارها و نشستمحضور فعال در س) ب

  نمره 1تا ي آموزشیها همکاري در امور اجرایی گروه) ج

نمره 2هاي دانشجویی تا  هاي علمی ـ فرهنگی تشکل مشارکت در فعالیت) د


