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وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  معاونت تحقیقات وفنĤوری

 فرم مصاحبه داوطلبان دوره دکتری پژوهشی 

(Ph.D. by Research) 

                  :نام و نام خانوادگی مصاحبه کننده

  :داوطلب نام و نام خانوادگی 

  :پژوهش موضوع

  حداکثر نمره  مصاحبه شفاهی ردیف
نمره 

  پیشنهادی

1  

  )دقیقه 5( بیانیه هدف 
، و رشتههدف از تحصیل در این مقطع  بیان انگیزه و(

بلند مدت آینده و  علمیتوانمندیهای توضیح در مورد 
  )پژوهشی

  

4    

2  

ارائه شفاهی یکی از مقاالت علمی متقاضی و پیشنهاد
  )دقیقه 10( برای ادامه تحقیقات

روال ، توانایی انتقال مطالب علمی، قدرت بیانبررسی (
 )منطقی ارائه و توجه به جزئیات

16    

   پژوهشیتحصیلی وسوابق 

3  
  4  سال 30تا  سن داوطلب

  2  سال 35-30  
  1  سال35باالی 

4  
  در مقاطع قبلی دانشگاه محل تحصیل سطح

  )دانشگاه  h-index براساس(
  4  به باال 41

  40-21  2  
20-1  1  

    2  تناسب دانشنامه داوطلب با دوره پیشنهادی  5

6  
 دوره قبلکل معدل 

  
  

  4  به باال 18
  18-16  2  

16-15  1  
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وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  معاونت تحقیقات وفنĤوری

    4 تناسب سوابق پژوهشی با دوره پیشنهادی  7

    4 )ها ارایه توصیه نامه(مهارتهای پژوهشی داوطلب  8

9  
  تسلط به زبان انگلیسی و متون تخصصی

ه شفاهی و شده، ارائ بر اساس نمره زبان ارائه(
  )کتبی یک متن علمی

8    

10  
 وتخصصیآشنایی با نرم افزارهای کامپیوتری

4   

      *  مقاالت  11
    4  ** )کنگره، سمینار و همایش( خالصه مقاالت  12

13  
  ***)براساس امتیازبندی کتاب( کتاب

10   

14  
  ثبت اختراع سند

)Patent( 
 10  بین المللی

  
 3  داخلی

15  
بودجه (جوایز معتبر داخلی و بین المللی داشتن

تحقیقاتی، کسب مقام در جشنواره های ملی، 
  )دانشجو یا پژوهشگر نمونه

4    

16  
عضویت در هیات تحریریه ( سایر سوابق درخشان

نخبگان، استعدادهای  ملی بنیادمجالت علمی، 
  )درخشان

4   

  : جمع امتیاز

  :امضاء مصاحبه کننده
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وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  معاونت تحقیقات وفنĤوری

 

  توضیحات

  مورد مقاالت سقف امتیاز وجود ندارددر  *

  )محاسبه شود و ارتباط آن با دوره پیشنهادی پژوهشمجله، تعداد ارجاع مقاله، کیفیت  IFامتیاز هر مقاله بر اساس (

عنوان مثال ه ب (یاز برای چند مقاله جمع خواهد شدو این امتسقف امتیاز برای هر مقاله در جدول زیر ذکر شده است 
  )امتیاز می تواند کسب کند 20تا حداکثر   ISI (web of science)اول نمایه شده در مقاله نفر 2

  حداکثر امتیاز میزان همکاری  مقاله

ISI(web of science)  

PubMed  

Scopus  

  10 نفر اول یا مسئول

  5 همکار

 مقاالت

  سایر نمایه ها

  4 نفر اول یا مسئول

  2 همکار

  

     

  

  )4جمع امتیازات حداکثر (امتیاز تعلق میگیرد  1حداکثر مقاله خالصه  به هر ** 
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وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  معاونت تحقیقات وفنĤوری

  

  )10جمع امتیازات حداکثر ( انجام شودامتیاز بندی کتاب بر اساس جدول زیر***

  

   

  

  

  

  

   

  

  

  

یا جزو . کتاب مرجع می بایست مورد تایید معاونت آموزشی وزارت متبوع یا دبیرخانه تخصصی وزارت متبوع باشد
 .لیست منابع آزمون باشد

   

 

  

  حداکثر امتیاز میزان همکاری نوع کتاب 

  تالیف

  کتاب مرجع
  10  عضو گروه نویسندگان

  5 نویسنده یک فصل

کتاب علمی غیر 

  مرجع و درسنامه

  6 مولف اصلی

  3 عضو گروه نویسندگان

  کتاب علمی  ترجمه

  4  مترجم اصلی

  2 عضو گروه مترجمین


