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  :ضعیت نظا ظیفه  :نا  نا خانوگی
شما نشجویی:  شتۀ تحصیلی :  

  : نشکد  :گر موشی
تلفن تما:  شتغا ضعیت:  

:  نیکیلکتر :  
    خا    متقاضی ستفا  فرصت کوتا مد تحقیقاتی خل 

  

  :متیا پژهشی) لف

 هشی  - 1جدپژ متیا محاسبه نحو  

  
 1تبصر.   هنما ستا صرفا نشجو به همر نها نا  مقاالتی که بر ستا مشا)جو صو  ( نشجو باشد نفر قید شد به عنو

  .  تقا محاسبه خوهد شدنامۀ   سایر مو متیا نشجو برسا ترتیب سامی مطابق یین شو   تلقی می

  نو فعالیت  یف
حدکثر 

متیا  
  )طبق نظر کمیته مصاحبه کنند( نحو یابی

 متیا
  مکتسبه

) خلی  خاجی(پژهشی-مقاال علمی  1
شته تحصیلی یا پایا نامه مرتبط با  

  بد سقف

ISI JCR  ISC   نمایه شد  پایگا هامقاله  - 
  متیا 7تا ین مو تایید تضریب تاثیر 

مقاله چا شد   مجال علمی پژهشی مو تائید  - 
   نمایه شد  تینISC   ضریب تاثیر تا 6بد 

 متیا  
 -    معتبر نمایه شد مجال  شد مقاله چاScopus 

  متیا 5تا  Web of Scienceیا 
پژهشی مو تائید -مقاله چا شد  مجال علمی - 

  متیا5  تین تا 
 -   تخصصی معتبر نمایه شد مجال  شد مقاله چا

  متیا  4پایگاهها تخصصی تا 

  

2   ماتأیید سا مو ختر هی ثبتگو
  ها علمی  صنعتی یر پژهش

     5خلی تا  7ثبت ختر بین لمللی تا گوهی  -   12

    متیا3 خلی تا    7 برگزیدگی خاجی تا -   10  برگزیدگی  جشنو ها علمی معتبر  3

تریجی مرتبط با شته  -مقاال علمی  4
  نامه  یا پایا  حصیلیت

    متیا مطابق ئین نامه تقا 4هر مقاله تا   متیا  8تا 

5   معتبر مقاال نس هاکنفر  شد چا
  )خلی یا خاجی(

    متیا 1تا  خلی  2خاجی تا   متیا  4تا 

تألیف یا ترجمه کتا مرتبط با شته   6
  تحصیلی

      متیا  4تا 

      متیا2  بسیاخو تا  4عالی تا   متیا  4تا   کیفیت پایا نامه کاشناسی شد  7
    جمع
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 (شیمو متیا:  
 شی - 2جدمو متیا محاسبه کثر ( نحو25 حد  متیا(  

  
 نگلیسی -3جد با لمللی بین  ملی ها مو نمر همتر  

MSRT 
( MCHE) 

IELTS 
Equivalent  

TOEFL 
IBT  

TOEFL 
Computer  

TOEFL PAPER+ 
TOLIMO  متیا کثرحد  

100-95  0/9-5/7  120-113  300-263  680-625  
8  

90  0/7  100  250  600  
85  5/6  91-90  232  575  7  
80  0/6  80-79  213  550  6  
75  5/5  70-69  196  525  5  
70  0/5  60-56  173  500  4  
65  5/4  50-49  152  475  3  
55  0/4  40-39  133  450  2  
45  5/3  30-29  112  425  1  

  

متیا جمع کل:  .....................................................  

 نشکد ئیس                                                      :یخمضا             تا  مهر 

 

  حدکثر  نو فعالیت  یف
متیا  

  متیا   )طبق نظر کمیته مصاحبه کنند(نحو یابی 
  مکتسبه

6  
  معد  کاشناسی

  متیا   3 تا 
  

 18تا  17معد    1تا متیا  
 19تا  18معد   2 تا متیا  
 تا   20تا  19معد 3 متیا  

  

7  
  معد  کاشناسی شد ناپیوسته

  متیا   3 تا 
 18تا  17معد    1تا متیا  
 تا   19تا  18معد 2 متیا  
 تا   20تا  19معد 3 متیا  

  

  طو مد تحصیل   کاشناسی  8
3  متیا  

6   3نیمسا  متیا7  2نیمسا  متیا8 
 1نیمسا  متیا    

طو مد تحصیل   کاشناسی شد   9
  ناپیوسته

3  متیا  
  متیا 2نیمسا5  متیا  3نیمسا  4تا  3

  

10  
  برگزیدگا لمپیاها علمی نشجویی

5  متیا  
 - متیا4  6تا  4تبه  -متیا5  3تا  1تبه 
 2 12تا  10تبه  -متیا9 3 تا  7تبه 

  متیا1  15تا  13متیا  تبه 
  

    4 طبق جد شما  متیا  8  مد با معتبر  11
        جمع


