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ایران کنفرانس

  

سهم مصاحبه و سوابق تحصیلی در کنکور دکتری/ 20 درصد مصاحبه؛ 50 درصد سوابق

معاون  وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از برخی جزئیات بخش مصاحبه آزمون دکتری 93  خبر داد و گفت: در آزمون  
    دکتری مصاحبه تنها 20 درصد سهم دارد.

سعدالله نصیری قیداری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور وزیر  علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه کمیسیون
آموزش و تحقیقات مجلس در خصوص  پاسخگویی به سوال نمایندگان درباره وزن کنکور دکتری سال 93، گفت: در این 

جلسه توضیحات لازم ارائه و مباحث فنی مطرح شد، نمایندگان نیز نظرات موافق و  مخالف مفیدی در این باره اعلام کردند.

  

وی ادامه داد: مقرر شد در جلسه دیگری که طی چند روز آینده برگزار خواهد شد، مباحث کارشناسی مطرح شود.

  

معاون حقوقی با یادآوری اینکه در کنکور دکتری 93، وزن آزمون 30 و وزن  مصاحبه 70 درصد اعلام شده است، تاکید
کرد که برای برخی نمایندگان در ارتباط  با وزن 70 درصدی مصاحبه، شبهاتی ایجاد شده بود.

  

نصیری قیداری با ارائه توضیحاتی در این باره، اظهار داشت: نباید این شبهه  ایجاد شود که 70 درصد وزن برای کل
مصاحبه در نظر گرفته شده است، بلکه 20  درصد، وزن مصاحبه و 50 درصد مربوط به سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی

داوطلب  است.

  

به گفته معاون حقوقی وزارت علوم، اینکه دانشجو در دوران تحصیل خود چه  سوابق آموزشی دارد و چه نمراتی کسب
کرده، در وزن 50 درصدی سوابق علمی می  گنجد.

  

وی ادامه داد: استادانی که در کمیته ارزیابی هستند با صرف وقت کافی داوطلب  را با پرسش و پاسخ ارزیابی می کنند تا
توان و دید علمی، سهم در نوشتن  مقالات علمی و سایر موارد شناسایی شود و 20 درصد وزن مصاحبه در این مرحله 

اعمال می شود.

  

معاون حقوقی وزارت علوم، ابراز امیدواری کرد که این نحوه سنجش و پذیرش دانشجو، به پذیرش دانشجویان شایسته در
مقطع دکتری کمک کند.
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نصیری قیداری همچنین درباره شیوه جدید پذیرش دانشجو در مقطع دکتری با  برگزاری آزمون و مصاحبه، ابراز امیدواری
کرد که این شیوه هر سال کامل تر  شود.

  

وی تاکید کرد که کارشناسان هر ساله با توجه به آمارهای سازمان سنجش نقاط قوت و ضعف این شیوه پذیرش دانشجوی
دکتری را بررسی می کنند.

  

به گفته معاون حقوقی وزارت علوم، به زودی شیوه نامه برگزاری آزمون دکتری به دانشگاههای کشور ابلاغ می شود.
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