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 مقدمه     

دستخوش تغييرات  هموارهاي است، ولي همين دو مرحله، ورود به مقطع دكتري در كشور ايران اصوالً دو مرحله اگرچه روش
ساالري در آن رعايت گردد كه هميشه سعي بر آن بوده به نوعي شايستهميه اهميت و جايگاه اين مقطع بربامر بوده و اين 

تواند در دانشگاه آزاد، پيام نور و مورد مي باشد كه حسبدست آوردن تراز دانشگاه ميري بهشود. شرط ورود به مصاحبه دكت
و اينكه  نظر داشته باشند كه مالك دعوت به مصاحبه، تراز اعالم شده در كارنامه استي متفاوت باشد. داوطلبان بايد دردولت

ها نيز اين تفاوت وجود دارد. لذا و گرايش هاي تحصيليهدر رشت طورو همين مالك نيست ،كندكسب مياي را شخص چه رتبه
بايد خود را با داوطلبان  ،وندشميها دعوت اند به كدام دانشگاههبا توجه به ترازي كه كسب كرد دانندداوطلبان براي اينكه ب

شوند. خوشبختانه در حال ت ها دعوبه كدام دانشگاهامكان دارد  رايش قياس كنند تا متوجه شوند كههاي گذشته همان گسال
عمال ا و اين ثير دارددر قبولي شما تأدرصد  50ايدكه در كارنامه آزمون هم كسب كرده ايدرصد و نمره 50حاضر نمره مصاحبه 

د براي خو يك حداقل نمره توجه كرد كه هر دانشگاهي نيزدهد. البته بايد به اين نكته كاهش ميهاي دكتري را سليقه در مصاحبه
كه نتايج زمانيشود و اگر شخصي در مصاحبه، به آن حد نصاب نرسد، گفته مي حد نصاب علمي به آن گيرد كهدرنظر مي

شود و بايد به اين نكته دقت كرد شخص در دانشگاه اعالم نميولي رتبه مصاحبه آن  ؛شودمي شود نمره او مشخصمي اعالم
  هم است.كه رسيدن به حد نصاب علمي دانشگاه بسيار م

نكته ديگري كه خيلي اهميت دارد اين است كه صرف دعوت شدن به يك دانشگاه هيچ تضميني براي قبولي در آن دانشگاه 
اتي كه براي نك يمكرداي است كه بايد با رقباي جدي خود مقايسه شويد. در اين نگارش سعي ورود به مرحلهنيست و اين تازه 

  دهيم. در اختيار داوطلبان دكتري قرار  آوري كرده وجمع ،برداحتمال قبولي را باال ميعايت آن و ر مصاحبه دكتري مهم است
كنند تحقيق كرده باشيد، افيان كه در مقطع دكتري تحصيل مياگر تجربه شركت در مصاحبه دكتري را داريد يا از دوستان و اطر

هاي معمولي نيز پذيرفته هاي مطرح، بلكه در دانشگاهدانشگاه نه تنها در رقمياد حتي با رتبه تكشويد كه برخي از افرمتوجه مي
اند ، اما نتوانستهيد اين بوده استؤها در آزمون مو رتبه و تراز آن دداشتن ايبا وجود اينكه اين افراد بستر علمي قوي ،ندادهش

 ،شونددعوت ميبه دانشگاهي صاحبه براي مگر را جلب كنند. وقتي تعدادي داوطلب توجه اساتيد مصاحبه در مصاحبه دكتري
غالباً همه افراد  گرها به اين نحو است كهاند و اين از نظر مصاحبهاشتهيعني حداقل سطح علمي الزم را براي دعوت شدن د

گردند. هميشه داوطلب داوطلبان مي بيندر  دنبال نقاط قوت و برجسته،به گيرند وكننده را در يك سطح درنظر ميعهمراج
كه قرار است روزي كنند گر كساني را انتخاب ميهنظر داشته باشد كه افراد مصاحبنگام مصاحبه بايد اين نكته را درتري در هدك
دست هم بهامل در كنار هم دستخواهند مجوز ورود اين افراد را بدهند؛ لذا همه عوتراز آنان قرار گيرند و ميرتبه و همهم
دنبال هند كه از هر لحاظ شايستگي و توانايي كافي را داشته باشند و اين همان چيزي است كه ما بشوانتخاب  افرادي دهند تامي

هايي كه بايد در هنگام مصاحبه رفتارمصاحبه كردن را بيان كنيم و سپس به  هايروشارائه آن هستيم و سعي كرديم كه انواع 
  شود.گرها مينظر مصاحبهكه باعث جلب بپردازيم يهايعوامل و ويژگيبه و بعد از آن  كنيم انجام شود اشاره

 

 تعريف مصاحبه

طريق آن،  وسيله تماس چهره به چهره و مواجهه حضوري كه ازافراد و ارزيابي عملكرد افراد به نوعي شيوه ارزيابي ويژگي
شونده را از هاي مصاحبهفيتها، شخصيت و ظرديها، توانمن، رفتار، ويژگييابد كه سوابقكننده اين امكان را ميمصاحبه

خواهد گر ميشود و در آن مصاحبهصورت شفاهي انجام ميبه ابعاد مختلف بررسي، مشاهده و تحليل كند. مصاحبه عموماً
   صورت عيني مالحظه و بررسي كند.داوطلبان را بهمعلومات آزمون كتبي 
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  االت علمي در حوزه تخصصي، ؤاساتيد ضمن پرسيدن س ،دشوصاحبه دكتري به دانشگاه معرفي ميبراي م فرد كههنگامي
شونده مصاحبهفرد انتقال مطلب را در  چگونگيتحليل و استدالل كردن، نحوه بيان و  ،با توجه به رزومه تحصيلي و شغلي

 دهند.مورد ارزيابي قرار مي عنوان دكتر آينده،بهرا  اآنهشخصيت و نحوه برخورد  ل آنكنند و در خالبررسي مي
  

 موارد عمومي و كليات مصاحبه
  

   :شودبه دو صورت انجام مي و متفاوت است ديگر يكلي نحوه برگزاري مصاحبه دكتري در هر دانشگاه با دانشگاهبه طور
متناسب با تخصص خود   جداگانه يدانشگاه هركدام در اتاق باشد كه اعضاي هيئت علميميبه اين نحو  ـ اول روش

ولي  ،كنند و اين متناسب با هر رشته تحصيلي متفاوت استدرج مي ند و نمره شما را در پروندهكنؤاالتي مطرح ميس
 ،دمراه دارالبته بايد بيان كرد كه هر روش مزايا و معايب خود را به ه ؛دگيرنتاق مجزا براي اين كار درنظر ميا 4تا  3 عموماً

ر مجزا ارزيابي شود، چون اگر شما در يك درس ضعف است كه مصاحبه هر درس به طو اينترين روش ولي منصفانه
اساس موارد ذكر شده استاد فرمي در اختيار دارد كه برزيرا هر  گذارد؛همان استاد اثر منفي مي داشته باشيد فقط بر نمره

  .كنيمانتها به اين موارد هم اشاره مي كه در دهدميدر آن به شما نمره 
شويد به نوبت مياتاق كه وارد اند و هنگامييك ميز نشسته پشتگر مامي اساتيد مصاحبهتبه اين نحو است كه  ـ دوم روش

 كنندمنظور ميجداگانه  اينمره كدامري هم هگيرند يا در موارددر نظر مي تانيك نمره براي آخرپرسند و در ؤال ميس شمااز 
د به يد و نتوانياگر شما در يك درس ضعيف باش چون تاستر نظر مخربه اين روش ب دهند.نهايي را انجام مي بنديجمع و
كه هاي آزاد به علت اينخصوص دانشگاه. درگذاردر مييثتأ د ديگر كه ناظر هستنديذهن اسات د، بريالي پاسخ دهؤس

باشد يعني اينكه اگر در يك استان، شش دانشگاه رشته تحصيلي شما را داشته  شود،صورت استاني برگزار ميها بهمصاحبه
ها شگاهتمامي دان براي تمام يا برخي از آنها، فقط يك مصاحبه در مركز استان، براي ،و شما دعوت به مصاحبه شده باشيد

ار زمجزا براي خود مصاحبه برگ انتفاعي هر دانشگاه به طورپيام نور يا دولتي يا غير يهادانشگاه شود ولي درگرفته مي
بعضاً پيش  البته شود؛مي ته تحصيلي شما بعد از ارائه كارنامه انتخاب رشته برگزاركند كه تاريخ مصاحبه مطابق رشمي

  به سايت آن دانشگاه مراجعه كنيد.بايد ها ه لذا بعد از اعالم تاريخ مصاحبهها تغيير كردآمده كه تاريخ مصاحبه
ارزيابي د زمان در مقابل اساتيهم صورتهدانشجو ب 4يا  3، امكان دارد روش دوم بعضي مواقع در البته بايد اشاره كرد كه

انند ها م. در برخي از دانشگاهدشوعوض ميآنها پرسد و بعد جاي ؤال ميبه نحوي كه هر استاد از يك دانشجو س ،شوند
 4يا  3گيرد؛ يعنياي انجام ميصورت مباحثهنساني ديده شده است كه مصاحبه بههاي علوم ادانشگاه شهيد بهشتي در رشته

آن را درخصوص  آنهابه ترتيب نظر كنند و يد به نوبت شروع به سؤال كردن ميگيرند و اساتقرار مي ل اساتيددانشجو در مقاب
تواند عدالت را نسبت به ، كه باز هم اين روش نميكنندارزيابي ميآنها را  ،الي بحث كردن داوطلبانو در البهپرسند موضوع مي

زاد زمان، هم در مصاحبه دانشگاه آد همتواننمي آيا آيد اين است كهپيش مي نابراي برخي داوطلب سؤالي كه .رعايت كند آنها
كه  داشته باشيدولي بايد توجه  ،بايد گفت بله و هيچ منافاتي با يكديگر ندارند ؟هاو هم در مصاحبه ساير دانشگاهشركت كنند 

  گيرد. ز طريق سايت سازمان سنجش صورت ميه آزاد و مابقي اانتخاب رشته كردن در دانشگاه آزاد در سامانه دانشگا
هاي باشد و به جز برخي رشتهفرد ميمنحصربه كه ا دارد و از آنجاييپذيرش در مقطع دكتري اصول و قواعد خاص خود ر

ن با طريقه عملكرد الذا قريب به اتفاق داوطلب ،چنين روالي وجود نداشته است كارشناسي و كارشناسي ارشدخاص، در دو مقطع 
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رتبه خوبي هم  همچنين و ها و رنج فراواني كه يك داوطلب كشيدهتالشتواند مي ندارند و اين امر بهتر در اين مرحله آشنايي
عدم انتخاب عملكرد بد و  دليلبهولي  دست آوردههرقمي بهاي تكرتبه كههستند دست آورده را از بين ببرد، كما اينكه افرادي هب

اعالم نتايج اوليه و از شود بعد لذا توصيه مي .انداين گردونه حذف شدهدانشگاه خاص از  تمركز برهمچنين مناسب و  رشته
رشته موفق را داشته، مطابق با رشته مشاور يا فردي كه تجربه انتخاببراي انتخاب رشته با  مشخص شدن رتبه و تراز حتماً

ايد، مراجعه كنيد و دانشگاهي كه دعوت به مصاحبه شده بهچند روز قبل از مصاحبه عنوان مثال . بهتحصيلي خود مشورت كنيد
به در آن خصوص روند مصاحاند، درني كه در آن دانشگاه پذيرفته شدهبا اساتيد آنجا صحبت كنيد و سعي كنيد با دانشجويا

هاي در دانشگاه. ايد مشورت كنيددهكراي كه كسب با توجه به رتبه خصوص امكان قبولي خودتانو در صحبت كنيددانشگاه 
اند و در مصاحبه دكتري دانشگاه ديده شده كه به مصاحبه دعوت شده نفر هم 60 نفر و در مواردي بيشتر تا  40 تا دولتي عموماً
ها در دو د و مصاحبهننحضور پيدا كتعدادي بيش از اين ، در روز مصاحبه امكان دارد شودار ميطور استاني برگزآزاد كه به

اگر از قبل آمادگي نداشته باشيد يا اطالعاتي در به همين دليل  .شودار ميو در مواردي در دو روز برگزنوبت صبح و بعد از ظهر 
گيريد و امكان قطعاً تحت تأثير قرار ميشويد، مواجه مي افراداز وقتي با اين حجم روز مصاحبه مورد مصاحبه نداشته باشيد 

   ب و استرس شما شود.دارد موجب اضطرا
 

 نكات رفتاري در مصاحبه دكتري

كه امكان دارد مصاحبه  است ايدقيقه 30تا  15در آن  تانشخصيت و رفتارمصاحبه دكتري  شما در يكي از عوامل مهم در پذيرش
اهميت است. امكان دارد اردن با اساتيد را دارد، بسيار بقرار كخصيتي داريد كه قابليت ارتباط برش اينكه نشان دهيد طول بكشد.

 اين حس را به اساتيد القا كنيد كهشما بايد با رفتارتان  د استاد در يك اتاق قرار بگيريد،شما در جلسه مصاحبه در حضور چن
 اتيد متواضعولي در عين حال در برابر اس ،عنوان يك دانشجوي مقطع دكتري با آنها كاركنيديي اين را داريد كه در آينده بهتوانا

كه توانايي شما بايد حاكي از اين باشد  رفتار .دانيدخود را در سطحي باالتر مي اي رفتار نكنيد كهها به گونهباشيد و در مقابل آن
دن و يادگيري از شاگردي كربراي  كه فرد منطقي هستيد و همچنين دهيدنشان  در عين جديت .كارهاي گروهي را داريد انجام

ان يك دكتر در رشته مربوطه عنودوران تحصيل به بعد از اتمامشما قرار است  .دانيدميرا اينكه همه چيز  ايد نهدانش آنها آماده
طور قاطع صحبت كند. اگر شما در بهبتواند و داشته باشد بسيارخوبي قدرت بيان  كه است فردي نظر كنيد و اين در تواناظهار

  گيريد.ورد تأييد قرار نميباشيد مداشته اي كه مهبا هر رتبه و رزو شيد، مطمئن باضعف يا ترديد را نشان دهيدرفتار خود 
 استن مكمبعضي مواقع  .باشد انهتواضعم در عين حال كردن شما در زمان مصاحبه بايد محكم و با اعتماد به نفس وصحبت 

بدهيد يا اينكه نسبت  خود را از دست شما نبايد اعتماد به نفس ،نداالت پوزخند بزؤيكي از اساتيد در حين پاسخ دادن شما به س
د كيد كنيد و اين را نظر خوبر حرف خود تأ محترمانه دهيد وخود ادامه  هايبه صحبت و قاطع محكم بايد بلكه جبهه بگيريد، به او

 ،ر بگذارديثأتو رفتار ديگران نبايد بر شما  صحيح است در آن زمان فكر كرديدشما ست كه ا ايبدانيد، چون اين پاسخ معقوالنه
كه رفتار  لط باشدآنقدر بر حرف زدن خود مسبايد  قرار گيرد،تراز اساتيد، هم در آينده قرار استچون يك دانشجوي دكتري كه 

است ولي در كنار تواضع؛ توجه كنيد كه داشتن اعتماد به نفس الزم  بايد طور كه گفته شدهمانثير نگذارد. البته ديگران بر آن تأ
خر پردازند و در آدانند و به مشاجره با اساتيد ميمي از اساتيد كه خود را از نظر سطح علمي باالتر هستند لبانيداوطدود مع

مخالف وجود نظر  ،باشدرش شما منوط به انتخاب اساتيد ميشوند. فراموش نكنيد كه پذيحق به جانب از مصاحبه خارج مي
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كه داريد يعني پذيرش در مقطع دكتري اثر منفي بگذارد. سعي كنيد در زمان  ولي اين موضوع نبايد در هدفي ،امري طبيعي است
تر صحبت كنيد. اگر به گر به شما بگويد بلندكه استاد مصاحبه مصاحبه با صداي رسا صحبت كنيد و به نحوي صحبت نكنيد

 ،گيرنداز چند نفر مصاحبه مي يزبه دور يك م زمانهماي بود كه اساتيد ي مصاحبه به گونهدانشگاهي دعوت شديد كه نحوه
اي كه فقط شما دو نفر در اتاق ، به گونهخودتان باشد و به باقي افراد توجه نكنيد گركنيد فقط حواستان به فرد مصاحبه سعي

  شويد.ال دور ميؤشود و هم از فضاي سگر ميحرمتي به استاد مصاحبهچون هم نوعي بي هستيد
 شخصيت اين امر حرمت وچون  يا خانم دكتر صدا بزنيداستاد يا آقا گر سعي كنيد آنها را صاحبهدر هنگام خطاب كردن افراد م

اي عمل گر به گونهشخص مصاحبه وارد شديدكه اگر هنگامي .با اساتيد دست بدهيد نياز نيست كه . حتماًدهدرا نشان ميشما 
واقع دست ندهيد بهتر است، چون در به ايشان اگر ر اين صورتغي اين كار را انجام دهيد، دركرد كه  به شما دست بدهد شما 

نشستن شما بر روي  نحوه همه دست بدهند. گيرند و مسلماً قرار نيست كه بادر همان روز مورد مصاحبه قرار ميافراد زيادي 
و  شينيدنيل نبه يك طرف متما ،بر روي صندلي لم ندهيد بنشينيد،صورت عادي و صاف ، سعي كنيد بهصندلي مهم است

 ،خودداري كنيد كردن با خودكار يا كاغذ يا تكان دادن پا يا پا را بر پاي ديگر انداختنبازيصورت شل و ول نباشيد و از به
پشت سر و گردن هم گره نزنيد، دست خود را بر ه داشته و انگشتان دست خود را درصورت صاف نگهاي خود را بهشانه

صورت شمرده با آرامش و بهو ويژه سر و گردن خود انجام ندهيد هفه با اعضاي بدن خود بهاي اضاخود نگيريد و حركت
  كنيد.صورت شما استرس خود را نمايان ميچون در غير اين  دهيدهاي خود را ارائه پاسخ

به چشمان گر سعي كنيد در نگاه كردن به فرد مصاحبهبا روحيه و چهره بشاش در منظر اساتيد حاضر شويد،  دسعي كني
از چند ثانيه اثر منفي برجاي  چون چشم در چشم شدن بيشتر ،او خيره نشويد و به پيشاني يا مركز صورت او نگاه كنيد

دقت باال با يد بلكهوشر بدزديد يا به جاهاي ديگر خيره گرا از فرد مصاحبه نيست كه نگاه خود معني اين به البته ،گذاردمي
نشويد و سعي كنيد به خيره مدت به چشمان او صورت مستقيم و طوالنيولي به ،هيدبدگر گوش هاي مصاحبهبه صحبت

 سعي كنيد با همه ،كه مصاحبه شما در حضور چند استاد بودصورتي. درجز چشم به مركز صورت يا پيشاني او نگاه كنيد
نگاه كنيد و آن  گرچشمان فرد مصاحبه كنيم كه بهمي كيدباز هم در اين مورد تأ برقرار كنيد. آنها ارتباط چشمي معقول
  مدت اين كار را انجام ندهيد.صورت طوالني، ولي بهيدارتباط چشمي را برقرار كن

   به سراغ شما آمد،استرس يا اضطراب  ، اگركه االن حضور ذهن ندارمد يبا آرامش بگويدانستيد ؤالي را نمياگر جواب س
در طول مصاحبه اخم نكنيد و هر چند باشد. سردرگم ن و پريشان تانهندهيد  و چهر سعي كنيد حداقل آن را در چهره خود بروز

شخصيت شما نزد  از حد، اثر منفي بر ارائه كردن بيشولي مراقب باشيد كه لبخند زدن  ،دقيقه لبخند بر لب داشته باشيد
هاي خود در حد سعي كنيد از دسته صورت خشك ننشينيد و فقط صحبت كنيد، بلكبه هنگام صحبت. گذاردها ميگرمصاحبه

لحن صحبت گر استفاده كنيد. نكته ديگر اينكه اري ارتباط خود با اساتيد مصاحبهو از زبان بدن براي برقر هدمتعارف استفاده كر
ارائه باشد. يك دانشجوي دكتري توانمند بايد توانايي براي ارائه بهتر شما ميترين ابزار و مؤثر استبسيار مهم  دن شماكر

تظار دارند شما در برگزاري شويد اساتيد انه شما پذيرفته ميكرا زمانيكردن مطالب را به نحو احسنت داشته باشد؛ زي
ها شيد و مطلب ارائه بدهيد و در پلنها كمك كنيد و بتوانيد در قسمت اجرايي آن فعاليت داشته باها، سمينارها و نشستهمايش

صورت عاميانه نباشد كالمش بهرود كه از يك دانشجوي دكتري انتظار مي .حضور داشته باشيد در صورت داشتن توانايي باال
  و بر ادبيات رشته خود مسلط باشد و توضيحات خود را با زبان آن رشته ارائه كند.
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 نكات ظاهري در مصاحبه دكتري 

است. اگر تجربه شركت  وضعيت ظاهري شما گيردقرار مي گرهامصاحبه در مصاحبه دكتري مورد توجهاي كه اولين مشخصه
ي علوم انساني شغل شما را حدس هاخصوص در رشتهها بهگرايد كه مصاحبهدكتري را داشته باشيد بعضاً ديدهدر مصاحبه 

ممكن است از كه تا جاييهتر است در هنگام مصاحبه باشد. باهميت وضعيت ظاهري در مصاحبه مي گرزنند و اين نمايانمي
حاضر  صورت رسميرود بهكادميك از شما انتظار ميآدر يك محل و  چون در روز مصاحبه ،استفاده نكنيد رتهاي اسپسلبا

بيان كنيم نكاتي را ست. اگر بخواهيم در مورد ظاهر اشخاص در روز مصاحبه ا به همين صورتها همه دانشگاه عرف شويد و
سعي كنند لباس اتو  .ن خود بپوشندحداقل لباس رسمي و متناسب با شأ اكت و شلوار ي بهتر است آقايان توان گفت كهمي

هاي دستي استفاده كنند و از پشتي از كيفجاي استفاده از كولهگر منظم بودن است. به كشيده و مرتب بر تن كنند كه نشان
 و اهر خود را عوض كنيدكلي ظكنند. نيازي نيست كه شما به طور يچ ماشين خودداريئدر دست گرفتن عينك و گوشي و سو

پوشيد، پس با اين چگونه لباس مي ،دعوت بشويد د اگر به يك مجلس رسمي مهمينظر بگيرلكه درب ،بشويد يشخص ديگر
  هاي تند و زننده استفاده نكنيد.و ريشتان را اصالح كنيد و از عطرذهنيت خود را آماده كنيد. سعي كنيد موي سر 

هاي رسمي استفاده كنند و از آرايش غليظ ها هم از لباسخانم ، بهتر استكندرد صدق مياها هم بعضي از مودر مورد خانم
نكته  كند.ارفي داشته باشند كفايت ميري متعكه وضعيت ظاهبلكه همين ،كننداز چادر استفاده خودداري كنند. الزامي نيست كه 

كردن با اساتيد هنگام مصاحبه كند خودداري كنند و درتوليد مي داهايي كه هنگام راه رفتن صها سعي كنند از كفشديگر اينكه خانم
شود و در تري انتخاب عنوان دانشجوي دكرود خانمي كه قرار است بهرفتار نكنند. در نهايت انتظار ميصورت تند و عبوس به

ها سعي كنند در لذا خانم ؛م داشته باشده هاي علميهاي ظاهري دغدغهجاي دغدغهبه ،دشباتراز با اساتيد عنوان دكتر همآينده به
ا در مورد اينكه همعموالً در روز مصاحبه از خانم صورت نمايان خودداري كنند.زدن و استفاده از زيورآالت بهروز مصاحبه از الك

دنبال يد معموالً بهساتعنوان مادر در خانه وظايف زيادي دارند و اها بهزيرا خانم شود؛پرسيده مي الؤهل سيا متأ دمجرد هستن
به اساتيد ثابت كنيد  براي او باشد. لذا اگر مادر هستيدتواند يك معضل لذا مادر بودن يك دانشجو مي دهستنوقت دانشجويان تمام

وجود چنين  ايد باطوركه توانستهشود و همانيل نميكيفيت تحص از كه مسائل زناشويي و مادر و فرزندي موجب كاسته شدن
  تحصيل هم اين توانايي را خواهيد داشت.راه ي در آزمون تستي موفق شويد و به اين مرحله برسيد، در ادامه مسائل
 

 مواردي كه قبل از ورود به مصاحبه بايد انجام شود
 

 از طريق سازمان سنجش يا از سايت دانشگاه آزاد،  احتماالً ،شويدبراي مصاحبه به دانشگاهي دعوت ميكه شما هنگامي
نظر داشته باشيد بعد از اعالم در .ايداطالع پيدا كرده، از تاريخ مصاحبه ايدشده تبه دانشگاه آزاد دعو براي مصاحبه كهصورتيرد

ها زمان مصاحبه كه در اغلب موارد يكي از دانشگاهند كهم تداخل پيدا ميها بابعضي دانشگاه روز مصاحبه در برخي موارد ،تاريخ
اگر زمان آن تغيير كه  ببينيدنظر را به دفعات سايت دانشگاه مورد ،شدن نظر داشته باشيد بعد از دعوتس درپ ؛دهدرا تغيير مي

اند و زمان آن را زمان برگزاري مصاحبه تداخل داشته. البته پيش آمده است كه دو دانشگاه باهم در پيدا كرد از آن مطلع شويد
توانيد هماهنگ كنيد كه در يك دانشگاه جزء نفرات اول و در مي شگاه در يك شهر باشداند، در اين مورد اگر هر دو دانتغيير نداده

شود با اگر مصاحبه در دو روز برگزار مي سعي كنيد باشيد؛ اگر در دو شهر مختلف مصاحبه داشتيددانشگاه دوم جزء نفرات آخر 
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   ،دشويوت ميكه به مصاحبه دعهنگاميكنند. همكاري مي با داوطلبانها در اين مواقع دانشگاه معموالً ،دانشگاه هماهنگ كنيد
ها خود ببريد و در برخي از دانشگاه نظر گرفته شده كه شما بايد در روز مصاحبه همراههايي درنظر فرمدر سايت دانشگاه مورد

مصاحبه اين فرم در پرونده شما  امه و تحويل بدهيد و در هنگدهند كه بايد آن را پر كردنجام مصاحبه آن فرم را به شما ميقبل از ا
سعي كنيد قبل از وارد شدن به مرحله مصاحبه باشد. كاري شما به چه صورت ميو سوابق سوابق علمي دهدكه نشان ميقرار دارد 
  .ها دچار سردرگمي نشويدپركردن فرمآوري كنيد كه هنگام مه از سوابق علمي و كاري خود جمعيك رزو

 ،صورت كتاب آن را چاپ كندكه به ايد سعي كنيد بعد از آزمون با يك انتشارات هماهنگ كنيددفاع كرده ودنامه خپاياناز اگر 
هاي خود ها در فرمشگاهبرخي از دان. شودمحسوب مينام امتياز اساتيد صاحب اي ازخصوص با مقدمهزيرا داشتن كتاب به

اي است كه استاد راهنما يا يكي از اساتيد نامه، نامهد؛ منظور از توصيهينامه به همراه خود داشته باشاند كه توصيهقيد كرده
ل از استاد كند، بنابراين بهتر است حداقبيان مي دكتريشما، در مورد داشتن توانايي علمي شما براي دانشجو شدن در مقطع 

  نامه به همراه داشته باشيد.راهنماي خود يك توصيه
انتظار  ايدنامه انجام دادهپايان ارشد يك پژوهش در قالب ه در مقطع تحصيلي كارشناسيجويي كعنوان دانششما بهاز 
نامه اساتيد اين است كه در مورد پاياناالت ؤرود حداقل بر موضوع مورد پژوهش خود مسلط باشيد و هميشه يكي از سمي

خود را در ذهن داشته باشيد. به ندرت ديده شده نامه حدود چند دقيقه گزارشي از پايان در پسخود چند دقيقه صحبت كنيد؛ 
كند، زيرا و ترجمه نامه خود را بخواند كه چكيده انگليسي موجود در پايانشود گام مصاحبه، از دانشجو خواسته ميكه در هن

گرچه معياري نامه خود به چه اندازه مسلط هستيد؛ اشد كه به اصطالحات انگليسي پايانتواند بيانگر اين بااين موضوع مي
يد، موضوع كه دانشجوي دكتري شودر صورتي چونآيد. سعي كنيد يك حوزه يا گستره را انتخاب كنيد ه نظر نميمناسب ب

خاب موضوع رساله در كدام حوزه . براي اساتيد مهم است كه عالقه شما براي انترساله خود را در آن حيطه انجام خواهيد داد
  .دنواستاد راهنما يا مشاور انتخاب ش عنوانبه ها در يك راستا باشد وبا تخصص آنون در آينده ممكن است چ ،است

ه بياندازيد به رزومه علمي اساتيد آن گرو ، نگاهيسعي كنيد قبل از روز مصاحبهدانشگاه دعوت شديد،  اگر براي مصاحبه به
ند اهايي كه انجام دادهليتاساتيد در حوزه فعا چون اصوالً آخرين مقاالت منتشر شده آنها را بررسي كنيد، در صورت امكانو 

رسيد. مي ال پرسيده شود،ؤهايي كه امكان دارد از شما سيك آمادگي ذهني نسبت به حوزهكار به ند و شما با اينكنسؤال مي
ب در مورد ارائه كردن آن دقيقه مطل 3يا  2ايد، سعي كنيد حدود اي داريد يا اينكه كتابي نوشتهگر مقاله چاپ شده يا پذيرفته شدها

شود كه توضيحي به زبان انگليسي در مورد آن شد به احتمال خيلي قوي خواسته ميد و اگر مقاله شما انگليسي بايداشته باش
  داشت. كردن آن را خواهيدگذارند كه اگر شما اين مقاله را نوشته باشيد توانايي ارائه چون اساتيد فرض را بر اين مي ،هيدبد

 كهباشد و در صورتيصورت اينترنتي ميد كه اغلب بهشوواريز مبلغي پول حبه بايد داشته باشيد كه براي انجام مصاتوجه 
اي از رسيد پرداخت نسخه ،دشود دستي پرداخت يا به نوعي بود كه باي اين كار را انجام دهيد، شده نتوانستيد مهلت مقرردر 

شود نام ها در فرمي كه به شما داده مياز آن تمامي مداركي كه گواهي اثبات بايد كه كر استرا به همراه خود ببريد. الزم به ذ
گواهي چاپ يا پذيرش مقاله، گواهي  ،هامانند گواهي شركت در همايش ،كنيد د و ضميمهيايد، به همراه خود داشته باشهبرد

ه كنيد كه د را به همراه داشته باشيد و توجخو كارشناسي و كارشناسي ارشد ك تحصيلي مقطعرثبت اختراع و همچنين مدا
  دهيد.ته باشيد تا در صورت لزوم ارائه همراه داشنامه خود را در روز مصاحبه يك نسخه از پايانحتماً 
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 شودها پرسيده ميمصاحبه سؤاالتي كه عموماً در 
  

 بيوگرافي هد كه خودتان را معرفي كنيد وخواگيريد ايشان ابتدا از شما ميگر قرار ميكه شما در مقابل مصاحبههنگامي
و تاريخ ايد خود را كجا گذراندهقبلي تحصيلي  دو مقطع ا شاغل هستيد،بيان كنيد و اينكه كج را زندگي شخصي خود

و اينكه ايد فاصله گرفته صيل در دانشگاهاز تحچه مدت زماني كه شما اينچون  ،چه زماني بوده استالتحصيلي شما فارغ
  براي آنها اهميت دارد.  ايد،اي دفاع كردهمه شما چه بوده است و با چه نمرهناايد و عنوان پاياناي كسب كردهچه رتبه

اين مورد را  بيان كنيد.انگليسي  هشود كه اين موارد را بباالتري دارند از شما خواسته ميها كه سطح در برخي از دانشگاه
نامه و در صورت داشتن كتاب يا شود در مورد پايانؤاالت از شما خواسته ميين سبعد از پرسيدن ا باز بايد متذكر شد كه

  ايد. اي انجام شده به چه كاري پرداختهههيد و بيان كنيد در اين پژوهشدحدود چند دقيقه براي آنها توضيح مقاله در 
كمال خونسردي به آنها  بايد سعي كنيد دركنند كه ؤاالت علمي را مطرح ميس ،االت از شما پرسيده شدؤبعد از اينكه اين س

شود براي چه پس عجله نكنيد. از شما پرسيده ميشود ي پاسخ دادن، به شما وقت داده ميپاسخ دهيد و اين را بدانيد كه برا
 هكين، صرف اينكه شما را دكتر صدا بزنند يا ايسته شما از ورود به اين مقطع چخواهيد وارد مقطع دكتري شويد و انگيزمي

كار در بهمشغول در مواردي كه شما  خواهيد در آينده به تدريس در دانشگاه بپردازيد.دغدغه پژوهشي داريد يا اينكه مي
بايد از كار خود كم كنيد و براي  ويدكنند كه اگر وارد مقطع دكتري شبه شما گوشزد مي ،ايي تعهد داريدو در ج اي هستيداداره

بگذاريد و بايد خود را براي اين موارد آماده كنيد. در مواردي كه وقت بيشتري و پژوهش كردن ادامه تحصيل در اين مقطع 
امكان  ،ندردااتفاق نظر بر دانشجو كه  داريد يرتبه فرد مناسب باشد و با تراز دانشگاه نزديكي داشته باشد و اينكه اساتيد

بنابراين  ايد چه بوده است.ينكه اين دانشگاه را انتخاب كردهلت اباشد  و عشما مي بپرسند كه اين دانشگاه، انتخاب چندم دارد
مند هستيد كه در اين دانشگاه دارد و عالقهدر اولويت شما قرار اي رفتار كنيد كه اين دانشگاه در طول مصاحبه به گونه

  پذيرفته شويد و اين را به اساتيد منتقل كنيد.
تيد گروه از اسايك كدامد و اينكه اساتيد مطرح رشته خود را بيان كنتن از م چندشود كه ناداوطلب پرسيده ميدر مواردي از 

ه كنيد و اينكه باشاره به آن  ايدايد و اگر مطالعه كردهندهاي از اين اساتيد خواا مقالهشناسيد و آيا كتاب يرا مياين دانشگاه 
جديد ترين بحث مطروحه در حوزه تحصيلي شما د يا ود داركه در حوزه تحصيلي شما وج يروز و مفيده نظر شما مبحث ب

مقاله يا نيد و كراجعه ميمبه آنها و چه نظري در مورد آن داريد. نام چند مجله علمي مرتبط با رشته خودتان كه بعضاً  چيست
ز و درجه بين و اينكه امتياهاي خارجي رنالخصوص آشنايي با ژوهاي مهندسي دردر رشته .نام ببريد را  كنيددانلود مي

عالقه داريد ن است كه ال بسيار مهمي كه اغلب اساتيد امكان دارد از شما بپرسند ايؤشود. سال ميؤدانيد سرا مي آنها  المللي
به اين . هستيد بر روي چه موضوعي  كارمند به، عالقهيدوشگاه پذيرفته شنكه شما اگر در اين دااي كار كنيد و ايندر چه حوزه
 ي خود دغدغه داشته باشد ورود در حوزه علمه از يك دانشجوي دكتري انتظار ميك داشته باشيدتوجه اً موضوع حتم

در نظر نداشته  ايموضوع خاص يا حداقل حيطه اي را باز كند و اگر دانشجوييگره روي آن موضوع كار كند ور خواهد بمي
 2كنيد در قسمتي از آن كه فرم را پر ميهنگامي ها،ي برخي از دانشگاههاكما اينكه در فرم داشته باشدثر منفي تواند امي ،باشد

شدن عالقه داريد با نيد و اينكه در صورت پذيرفته خواهند كه انتخاب كعنوان اولويت از شما ميسي را بهحوزه در 3يا 
  شگاه كار كنيد كه اين دال بر اهميت اين موضوع دارد.نيك از اساتيد اين داكدام
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 شوداقداماتي كه موجب عملكرد بهتر در مصاحبه مي      

ن كثيري از داوطلبا توجه تعدادمحض ورود م به ،شويدصاحبه دكتري به دانشگاهي دعوت ميكه شما براي مهنگامي
به پر وارد شويد كه برتري خود را نسبت با دست  يدكنلذا شما بايد سعي  ،اندكه همانند شما به آنجا دعوت شده شويدمي

در حين مصاحبه ذهن نيد كه شما بايد دقت ك شود وپرسيده مياز شما  الؤسري س ديگران ثابت كنيد. در حين مصاحبه يك
عنوان مثال امكان دارد به گر را به آن قسمت از مبحث سوق دهيد كه قابليت مانور دادن در آن قسمت را داريد.مصاحبه
، در اين لحظه ط بر قسمتي از آن مبحث مسلط هستيدال بپرسد و شما فقؤگر از شما در مورد يك مبحث كلي سمصاحبه

گر ادامه ال مصاحبهؤدنبال پاسخ سداريد بهرا كه قابليت مانور  يقسمت بر بيان كلي در مورد آن موضوع،شما بايد عالوه 
د و هر دو يال قرار بگيرؤسممكن است شما به همراه يك داوطلب ديگر مورد پرسش يك  .كنيدنمايي دهيد و به نوعي قدرت
دهيد و اگر خود آن توضيحات تكميلي را ارائه دنبال پاسخ ، ولي اگر شما بهمبحث اطالع داشته باشيدنفر به يك ميزان از آن 

   ،دهيدنجام فاصله اين كار را ارتبط با آن هست را بيان كنيد بالتوانيد مطلب ديگري كه ممي احساس كرديد در كنار آن
شما با ارائه آن توضيحات تكميلي نمره بيشتري از فرد ديگر كه اين توضيحات تكميلي را ارائه نكرده و تصور  چون قطعاً

  كرده اين دو موضوع ارتباط كمي با يكديگر دارند، كسب خواهيد كرد.
ي كه ر حد فاصلد يا دشويدعوت ميها كه به مصاحبها زمانيدهيد تكه آزمون تستي را ميفاصل زمانيبهتر است در حد 

شركت كنيد و  شود،برگزار مي كه علمي هاييا نشست هاهمايش در ، حتماًتيدشود شما مجاز به انتخاب رشته هسمعلوم مي
تواند بيانگر طالب علم بودن شما باشد، ميامر چون اين  ،يدشخود داشته با گواهي شركت در آنها را در روز مصاحبه به همراه

  ها اقدام كنند. توان نسبت به شركت در اين همايش شود كه در حدبه داوطلبان توصيه مي وضوع هميشهلذا اين م
يا با  را ببينيد به سايت دانشگاه مراجعه كنيد و رزومه اعضاي هيئت علمي آن دانشگاه سعي كنيد شب قبل از مصاحبه حتماً

صورت كنيد و حتي اگر شده بهمشاهده ا ها ررگرشته تحصيلي آخرين مقاالت مصاحبهدر مجالت معتبر مرتبط با جستجو 
ال نپرسد مطمئن باشيد صحبت ؤحوزه از شما س آنگر در ، چون اگر مصاحبهگيري مقاالت را مطالعه كنيدچكيده و نتيجهچشمي 

مي محك در زمان مصاحبه قرار است شما از نظر عل اگرچهرسد. گر جالب به نظر ميرد آن موضوع براي فرد مصاحبهكردن در مو
شما پاسخ  پرسد ومي الؤگر از شما سكه استاد مصاحبه اين بدين منظور است ،سه دفاع باشداما قرار نيست كه جل ،زده شويد

، بحث كنيد و نظر خود به چالش كشيد و وارد مباحثه شديد گر شما راو اگر استاد مصاحبه كنيداعالم ميدهيد و نظر خود را مي
شما محك در نظر داشته باشيد كه قرار است  گر مخالف با نظر شما باشد.هرچند نظر استاد مصاحبه ،يان كنيدبمحترمانه را 

چون اين  صورت جدي اعالم مخالفت كنيد يا بخواهيد به اثبات برسانيد كه نظر او اشتباه استيد و نبايد شما بهوشده علمي ز
  ا جبهه بگيرد و نمره ضعيفي براي شما در نظر بگيرد.شود استاد در مقابل شمگذارد و باعث ميميعمل اثر منفي 

كه باشند و هنگامياتيد مطرح در رشته تحصيلي شما ميگر اصوالً اسمصاحبهاساتيد كه نظر داشته باشيد راين موضوع را د
ايد، وت شدههاي مطرح دعبه دانشگاهبه حابراي مصكه هنگامي ه خصوصب ،كنيدمقابل آنها شروع به پاسخ دادن ميشما در 

عنوان شما به چون اوالً ،دهيد به نظر يكي از اساتيد استناد كنيدپاسخ دادن براي تأييد نظري كه ارائه مينبايد در حين 
بگوييد اين  خواهد در اين رشته تحصيلي در مقطع دكتري تحصيل كند، بايد اعتماد به نفس اين را داشته باشيد كهكه ميكسي

اثر  بر استاد مقابل تواندمي كنيد،تاد به نظر استاد ديگر استناد مياينكه شما وقتي در حضور يك اس عقيده من است و دوم
دهيد و امكان دارد اگر استاد مقابل شما استاد بنامي ي جايگاه استاد مقابل را تنزل ميبگذارد، چون به هر حال به نوع منفي

  باشد به شما تذكر بدهد كه نظر خود را اعالم كنيد.
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شود شما بايد سعي كنيد به پاسخ ميپرسيده ؤالي از شما كه سو هنگامي اهميت داردشما در محضر اساتيد بسيار نحوه بيان 
عنوان يك دانشجوي دكتري . اگر قرار است شما بهاهميت داردخود شاخ و برگ بدهيد و نوع ارائه كردن مطالب نيز بسيار 

يد. لذا اين ريا توانايي ارائه مطلب در يك نشست علمي را دا نايي ارائه كنفرانس يا تدريسبه اين معنا است كه توا ،شويدپذيرفته 
دهيد به اداي دالل يا پاسخ علمي كه ميدهيد به جز آن استگر را ميال مصاحبهؤكه پاسخ سهنگامياشيد را در نظر داشته ب

براي  دهندها دست در دست هم مياين باشيد كه همهشته نظر داو در معنا توجه كنيدرساندن  گفتمان كردن وكلمات، طريقه 
  نظر بگيرد.در اي مطلوبمرهگر بخواهد براي شما نمصاحبهاينكه استاد 

ايد به غير اگر پژوهشي در گذشته انجام داده عنوان مثالبه ،دهيدروي نقاط قوت خود مانور سعي كنيد در هنگام مصاحبه بر 
بر روي سلسله مباحثي  صورتزيرا در اين  ،رد آن حوزه شويد و در مورد آن بيشتر صحبت كنيدنامه، سعي كنيد وااز پايان
كند، مضاف بر اينكه با كشاندن مباحث  پر رنگهاي شما را تواند تواناييو اين مي گيردمباحثه صورت مي ط هستيدكه مسل

در سايه اين عمل آن را  ات محدودي داريد،بر روي مقاله يا پژوهش خود، اگر در برخي مباحث ضعف داريد يا اطالع
هاي شما توانايي دهيد اين است كهبه از خود بروز ايد كه براي شما امتياز مثبت دارد. رفتاري كه شما بايد در مصاحپوشانده

ي هرچه يعن ؛ايان شودايد و در هنگام مصاحبه، اين امر بايد به وضوح نمهاي تكميلي نوشتهاست كه در فرم نبيشتر از آ
شما  كه درست است داشته باشيد هاي بيشتري براي او روشن شود. توجهگر با شما صحبت كند تواناييبيشتر مصاحبه

خواهيد در ين شما و جايگاهي كه مرفتاري با متانت و محكم كه در شأ يد و قرار استاهعنوان داوطلب در آنجا حاضر شدبه
 عنوان نمونه در حين مصاحبه،يف نشان بدهد. بهتانت نبايد شخصيت شما را ضعولي اين حد از م ،آن قرار بگيريد باشد

احبه رفتار اشتباهي در طول مصباشد و شما بايد دقت كنيد كه ميي شخصيت شما هاي شما در حد و اندازهها و صحبترفتار
در حين مباحثه نيشخند  هرگزوان مثال عنبه .كنيدخاطر آن بخواهيد از كسي عذرخواهي هدهيد و يا حرفي نزنيد كه بانجام ن

  دهد.گر نظر اشتباه استاد مصاحبه باعث شوداي رفتار نكنيد كه زنيد يا به گونهن
شود كه استاد راهنما و استاد مي نامه خودتان توضيح دهيد، از شما پرسيدهشود راجع به پايانمي كه از شما خواستهزماني

اگر شما شروع كنيد راجع به اساتيد يا استاد داور  ايد.دفاع كرده از اين تحقيقاي نمره هبوده است و با چ چه كسيمشاور شما 
شود كه ، موجب ميخير انجام شودا اينكه باعث شدند دفاع شما با تأنمره شما كم بشود ي دخود صحبت كردن كه باعث شدن

استادي پيدا با شما باشد ولي كمتر  هرچند كه حق اتيد محسوب شويد وگير در محضر اسصيت غيرقابل اعتماد و فرد بهانهشخ
تراز شود كه قرار است در آينده با او همعنوان كسيبهكند يا اينكه اين فرد را كار شود كه حاضر باشد با چنين دانشجويي مي

  . ما نداشته باشدها و ساير اساتيد صحبت نكنيد تا اثر منفي براي شص دانشگاهخصوكه ممكن است درلذا تا جايي .بپذيرد
اگر بتوانيد چنين كاري را ، جلسه مصاحبه را در دست بگيريد و مديريت كنيدكه بايد سعي كنيد  نظر داشته باشيد كه شما هستيددر

در  گيريد. توجه كنيد كهرا ميباالترين نمره مطمئن باشيد دهيد يا فضا را به سمتي ببريد كه ابتكار عمل در دست شما باشد انجام 
 از شماهاي خود را آغاز كنيد و اگر صورت منظم و شمرده صحبتامل و بهبا آرامش كداشته باشيد و  استراتژياحبه بايد مص

كنيد ادامه سعي  ،توانيد پاسخ دهيد؛ از ندانستن يك موضوع دلسرد نشويد و متوقف نشويدكه ميسعي كنيد تا جايي ،شد سؤالي
باشد و نحوه پاسخگويي و شخصيت شما و نوع رفتار شما و از مصاحبه شما مياالت علمي بخشي ؤو بدانيد كه سدهيد 
  تواند يك مصاحبه كامل و خوب را براي شما به ارمغان بياورد.اريد در مجموع ميبه نمايش بگذ هايي كه توانستيدييتوانا
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 گر از شما دارندانتظاراتي كه اساتيد مصاحبه        
  

اند به آن دانشگاه دعوت شدهمصاحبه دكتري براي اينكه يك شخص را از ميان داوطلباني كه در هنگام گر اساتيد مصاحبه
توان گفت براي انتخاب خود معيارهايي دارند. اگر بخواهيم به بيان اين موارد يعني به نوعي مي ؛انتظاراتي دارندكنند انتخاب 
 شودنتخاب يك دانشجوي دكتري محسوب ميترين معيار براي اروز بودن مهمه بكنيم كه شروع د از اينجا اول باي ؛بپردازيم

ترم واحد آموزشي بگذراند و بعد از  4يا  3كه قرار است  شودجو وارد يك سبك جديد از آموزش ميدانش در مقطع ارشد چون
كه كسياز رند ولي دهد، لذا آنچنان در حوزه پژوهش از او انتظار بااليي نداهش در سطحي نه چندان باال انجام آن، يك پژو
عنوان دانشجوي دكتري پذيرفته شود و آمادگي انجام يك رساله دكتري و زدن يك حرف جديد در يك بخش از هقرار است ب

رشته تحصيلي خود را داشته باشد انتظار بيشتري وجود دارد. لذا دانشجو بايد به كليات و مسائل روز رشته خود آگاهي 
رجي وقتي شما هاي خادر كشوركه بزند؛ به همين دليل است  اشد كه يك حرف جديدا داشته بته باشد و توانايي اين رداش
كنيد و بعد عاليت خود را در يك حوزه مطرح ميكنيد و فيرش بگيريد سوابق خود را بيان ميپذ خواهيد براي دوره دكتريمي

نشگاه در حوزه انجام آن كنيد و امكاناتي كه آن داكار خواهيد بر روي آن اي كه ميبه دپارتمان آن دانشگاه و رساله با توجه
 به نوعي به اين موضوع هابرخي دانشگاه دهند. در كشور ما همبه شما پذيرش مي تواند در اختيار شما قرار بدهد،پروژه مي

اله دكتري بر نوان رسعند هستيد بهماي كه عالقهحضوري درخصوص حوزه به اين صورت كه در مصاحبه ،انداشاره كرده
دهند تا پر كنيد، از شما ه قبل از انجام مصاحبه به شما ميهايي كپرسند و هم اينكه در فرمؤال ميكنيد از شما سروي آن كار 

نيد خصوص رساله دكتري خود كار كاين دانشگاه در حوزه تخصصي او دريك از اساتيد مورد اينكه عالقه داريد با كدام در
درخصوص زمينه پژوهشي، هاي دكتري آغاز مصاحبهاز كه قبل  شودوصيه ميتبه داوطلبان يشه پرسند و همسؤال مي

ه مورد كصورتيتا در د آماده داشته باشندكنيا در حدي كه چارچوب آن را مشخص رساله دكتري خود، يك موضوع خاص 
  نخورند.بحث قرار گرفت به مشكل بر

يك موضوع را داشته  گر از دانشجوي دكتري انتظار دارند كه توانايي بيان و رساندن مفهوم خود و تشريحصاحبهاساتيد م
در صورت برگزاري رود شود انتظار ميدانشگاه پذيرفته  عنوان دانشجوي دكتري دراز داوطلبي كه قرار است به .باشند
كند و يك نشست را اداره ضور پيدا كند و بتواند تكلم كند و ها توانايي اين را داشته باشد كه در پلن حها و نشستهمايش

از همان ابتدا از فرد انتظار تواند جمع شود كه قدرت بيان و سخنوري را داشته باشد. اگرچه ها همه در دانشجويي مياين
باشيد تا با پرورش يافتن آن  اي آن را داشتههاي پايهها و تواناييايد حداقلها را داشته باشد ولي برود كه اين ويژگينمي

  در دانشگاه بتوانيد از آن استفاده كنيد. 
در دانشگاه آمادگي دارد و شود چقدر براي پژوهش و فعاليت عنوان دانشجوي دكتري پذيرفته خواهد بهفردي كه مياينكه 

گذراندن دوران آموزشي خود از بعد  ها دانشجويان دكتري وجود دارند كهزيرا در اكثر دانشگاه ر مهم استگذارد بسياوقت مي
د نواهچه برسد به اينكه بخ ،رسدروند و كار به اخراج آنها مينميدنبال رساله خود بهديگر در دانشگاه حضور پيدا نكرده و 

لذا از اين باب است كه اساتيد دنبال ها مشاركت كنند و حضور مثبت داشته باشند. هاي علمي و همايشدر فعاليت
دهيد و كه به نوعي آن را بروز  است كه از شما دارند جاييكامالً بهانتظار و اين  ياني هستند كه بتوانند فعال باشنددانشجو

  ها به آنها كمك كنيد.اري نشستيد در كنار آنها در برگزتوانمي ندو انتخابتان كرد نشان دهيد كه اگر به شما اعتماد كردند


