ثسمٍ تؼبلی

فرم امتیاز دهی پذيزش دانشجويان ايزاني شاغل به تحصيل درخارج كشورجهت انتقال و ادامه تحصيل در
پزديس خودگزدان دانشگاه لرستان

نحوه محاسبه امتیازهای پژوهشی ،آموزشی و مصاحبه

الف -پژوهشی ( نحوه محاسبه امتیاز پژوهشی )(حداکثر 40امتیاز تشرح ذیل)
سدیف

وًع فؼبلیت

حذاکثش

وحًٌ اسصیبثی

امتیبصَبی مًسدی پیطىُبدی

امتیبص
َشمًسد حذاکثش تب  7امتیبص (ثش اسبس  IFمی تًاوذ افضایص

امتیبص دايطلت مطبثك ثب آییه

1

ممبالت ISI

25

یبثذ)

وبمٍ استمبء

پژيَطی اوگلیسی یب صثبوُبی دیگش:حذاکثش  6امتیبص

امتیبص دايطلت مطبثك ثب آییه

2

ممبالت ػلمی پژيَطی

15

پژيَطی فبسسی :حذاکثش  5امتیبص

وبمٍ استمبء
امتیبص دايطلت مطبثك ثب آییه

3

ممبالت ػلمی تشيیجی

5

تشيیجی 2 :امتیبص داوطجًیی 0/5 :امتیبص

4

کىفشاوسُبی مؼتجش

5

ثیه المللی خبسجی 2 :امتیبص ثیه المللی داخلی 1/5:امتیبص

امتیبص دايطلت مطبثك ثب آییه

َمبیطُب،پىجمیه َمبیص ثٍ ثبال  0/5امتیبص

وبمٍ استمبء

5

سًاثك پژيَطی (طشحُبی

10

وبمٍ استمبء

َمبیطُبی داوطجًیی امتیبص ومی گیشد
کىفشوسُبی ملی 1 :امتیبص
ملی ،تحمیمبتی ي )...

َش طشح سمف  4امتیبص :مجشی  2امتیبصَ ،مکبس  1امتیبص

ثب وظش اػضبی کمیتٍ مصبحجٍ

دس صًست استخشاج مقالٍ از طرح امتیاز ياحذ تؼلك می

کىىذٌ

گیشد.
6

کست ستجٍ دس جطىًاسٌ َب ي

15

-

ممبم دس مسبثمبت ػلمی مؼتجش

ثب وظش اػضبی کمیتٍ مصبحجٍ
کىىذٌ
ي مستىذات
مشتجط ثب سضتٍ (امتیبصدايطلت

7

ثجت اختشاع ي پتىت

10

َش مًسد تب سمف  5امتیبص

8

تألیف یب تشجمٍ کتبة

15

تألیف کتبة :تب سمف  15امتیبص

کتت دايسی ضذٌ (امتیبص

تشجمٍ کتبة :تب سمف  5امتیبص

دايطلت ثٍ تىبست تؼذاد

ثٍ تىبست تؼذاد افشاد) ثب رکش
تبییذ سبصمبن پژيَطُبی ػلمی
ي صىؼتی کطًس

مؤلفیه یب متشجمیه)
* دس صًست يجًد امتیبص پضيَطی ثبالتش اص  40ومشات کلیٍ دايطلجبن ثشمجىبی  40وشمبل خًاَذ ضذ.
** امتیبص کتبة ثب تطخیص مؼبيوت پژيَطی یب آمًصضی صًست خًاَذ پزیشفت.

امتیبص

ة -آموزشی(نحوه محاسبه امتیاز آموزشی )(حداکثر 20امتیاز تشرح ذیل)
مًرد

ردیف

ارزیابی

امتیاز

1

مؼذل ممطغ کبسضىبسیa

حذاکثش  5امتیبص

2

مؼذل ممطغ کبسضىبسی اسضذa

حذاکثش  5امتیبص

3

مذسن صثبن b

حذاکثش  5امتیبص

مطبثك ثب جذايل مًسد تأییذ داوطگبٌ

4

ثشگضیذگبن المپیبدَبی مؼتجشc

حذاکثش  5امتیبص

ثب وظش اػضبی کمیتٍ مصبحجٍ کىىذٌ

امتیاز

مؼذل کمتش اص 17ثشای سضتٍ َبی ػلًم اوسبوی ي
کمتشاص  16ثشای سبیش سضتٍ َب پزیشفتٍ وخًاَذ ضذ.
مؼذل کمتش اص  18ثشای سضتٍ َبی ػلًم اوسبوی ي
کمتشاص  17ثشای سبیش سضتٍ َب پزیشفتٍ وخًاَذ ضذ.

 : aوحًٌ محبسجٍ امتیبص مؼذل کبسضىبسی ي کبسضىبسی اسضذ ( سدیفُبی  1ي 2جذيل فًق ):
]طًل مذت کبسضىبسی دس امتیبص دَی مؤثش خًاَذ ثًد .اگش دايطلت ثیه  3/5تب  4سبل ثب مؼذل  20مذسن خًد سا دس یبفت ومًدٌ  5امتیبص خًاَذ گشفت.
ثیه  4تب  4/5سبل ثب مؼذل  20حذاکثش  4امتیبص ي ثبالی  5/5سبل امتیبص وخًاَذ گشفت .ثٍ اصای کبَص مؼذل اص  20اص حذاکثش امتیبص وسجت ثٍ حذالل
ثصًست خطی کبَص خًاَذ یبفت[.
] طًل مذت کبسضىبسی اسضذ دس امتیبص دَی مؤثش خًاَذ ثًد .اگش دايطلت ثیه تب  2سبل ثب مؼذل  20مذسن خًد سا دس یبفت ومًدٌ  5امتیبص خًاَذ گشفت.
ثیه  2تب  3سبل ثب مؼذل  20حذاکثش  4امتیبص ي ثبالی  3سبل امتیبص وخًاَذ گشفت .ثٍ اصای کبَص مؼذل اص  20اص حذاکثش امتیبص ثٍ وسجت ثٍ حذالل ثصًست
خطی کبَص خًاَذ یبفت[.

 : bمذسن صثبن (ثىذ3جذيل)
وًع مذرک

حذاکثر ومرٌ

حذاقل ومرٌ

Tolimo

570

470

امتیاز

5

1

MCHE

67

47

امتیاز

5

1

IELTS

7/5

5

امتیاز

5

1

IBT

120

70

امتیاز

5

1

Tofel

570

470

امتیاز

5

1

قبًلی در آزمًن

ومشٌ لجًلی

داوشگاَُای مؼتبر
امتیاز

تًضیحات
ثصًست خطی کبَص می یبثذ
ثصًست خطی کبَص می یبثذ
ثصًست خطی کبَص می یبثذ
ثصًست خطی کبَص می یبثذ
ثصًست خطی کبَص می یبثذ

 : cوحًٌ محبسجٍ امتیبص ثشگضیذگبن المپیبدَبی مؼتجش (ثىذ 4جذيل)

المپیادَا ،جشىًارٌ َا ي.....
وام المپیاد
امتیاز

امتیاز

المپیبدَبی کطًسی داوطجًیی

جطىًاسٌ خًاسصمی

سيثًکبح

2

2

1

تًجٍ :سایر مًارد طبق وظر کمیتٍ مربًطٍ خًاَذ بًد.

ج -مصاحبه(نحوه محاسبه امتیاز مصاحبه )(حداکثر 40امتیاز تشرح ذیل)
ردیف

شاخص ارزیابی

حذاکثر امتیاز

1

تسلط ػلمی دايطلت

20

2

تًاوبیی دايطلت دس تجضیٍ ي تحلیل مسبئل ي پبسخگًیی ثٍ سئًاالت

10

3

مُبست فىبيسی اطالػبت(سایبوٍ)

5

4

وظش استبد ساَىمب

5

امتیاز

40

جمغ
تبصرٌ  :1میاوگیه ومرٌ ارزیابی کىىذگان بٍ ػىًان ومرٌ آزمًن ایه بخش لحاظ خًاَذ شذ.

امتياس نهايي حذاكثز  100مي باشذ كه اس  3بخش پژوهشي ( 40امتياس) ،آموسشي ( 20امتياس) و مصاحبه ( 40امتياس) تشکيل شذه است.

تًضیح  :ضبخص َبی امتیبصدَی مًسد وظش ضًسای پزیشش داوطجًیبن ایشاوی ضبغل ثٍ تحصیل دس خبسج اص کطًس ي گشيٌ َبی آمًصضی ثشای
داوطجًیبن تحصیالت تکمیلی َشکذام ثش اسبس فشم امتیبص دَی تب سمف  100امتیبص تؼییه می گشدد

* حد نصاب قثولي  50امتیازمي تاشد ،مشروط تر آن که فرد متقاضي از  50امتیاز 10 ،امتیاز شاخص
پژوهشي از تندهای 1و2جدول مرتوطه  10 ،امتیاز شاخص آموزشي 20 ،امتیاز مصاحثه کسة نموده تاشد.

پردیس خودگردان دانشگاه لرستان

