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 1 ةشمار کاربرگ

 (Ph.Dدكتري ) ۀمتمركز دوردوم آزمون نيمه ةمرحل
 (شودكننده قرار دادهو در روز مصاحبه پرینت آن براي درج امتياز در اختيار گروه مصاحبهتوسط داوطلب تکميل این برگه باید )

 صات فرديالف( مشخّ
 ت نظام وظيفه:وضعيّ نام و نام خانوادگي:

 داوطلب: ةشمار پرونده: ةشمار

 وضعيّت اشتغال: د:سال تولّ

 نشاني الكترونيكي: تلفن تماس:

 نشاني:

 داوطلب بايد در صورت ضرورت اصل مدرك را نيز ارائه نمايد. است واصل مدرك معتبر قابل ارزيابي  ۀبا ارئ تنهامندرج در اين پرسشنامه « ج»و « ب»موارد ذکر شده در بندهاي  ۀکليّ*

 هاي بيشتر ايجاد نماييدصورت نياز، رديف*در هر جدول، در 

 

 ب( سوابق پژوهشي

 )در صورت نياز، رديف بيشتر اضافه شود(:معتبر داخلي و خارجي ات علمي شده در مجلّ يا پذيرفتهمقاالت چاپ  .1

 نوع نشریّه

(ISI علمي ـ پژوهشي ،

داخل، علمي ـ ترویجي، 

SCOPUS) 

نام نویسندگان )نویسندۀ مسئول  ISSN عنوان مجلّه/ سال انتشار عنوان مقاله

مقاله را با عالمت * مشخّص 

 فرمایيد(

شمارۀ صفحه 

یا ردیف ليست 

 *نشریّات معتبر

 امتياز

)توسَط كميتة 

كننده مصاحبه

 تکميل شود(
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 جي)در صورت نياز، رديف بيشتر اضافه شود(:هاي داخلي و خارمقاالت چاپ شده در مجموعه مقاالت همايش .2

 نوع همایش

)داخلي یا 

 خارجي(

 سطح همایش

اي، )استاني، منطقه

 المللي(ملّي یا بين

مکان  عنوان مقاله عنوان همایش

 همایش

نام نویسندگان )نویسندۀ 

مسئول مقاله را با عالمت * 

 مشخّص فرمایيد(

 امتياز

)توسَط كميتة 

كننده مصاحبه

 د(تکميل شو

       

       

       

       

 
 (هاي علمي و صنعتي ايرانمورد تأييد سازمان پژوهش)الزاماً شده اختراع ثبت .3

 امتياز تاریخ ثبت محل ثبت نام اختراع ردیف

 كننده تکميل شود()توسَط كميتة مصاحبه

1     

2     
 

 هاي علمي معتبرجشنواره . 4



 جهت درج امتیاز به گروه آموزشی مربوطه تحویل دهند. داوطلبان باید این فرم را )بدون درج امتیاز( تکمیل کنند و پرینت آن را در روز مصاحبه،

 

عنوان یا رتبة  تاریخ برگزاري برگزاركننده نهاد عنوان جشنواره ردیف

 شدهكسب

 امتياز

 كننده تکميل شود()توسَط كميتة مصاحبه

1      

2      
 

 کتاب )ترجمه يا تأليف( .5
 نوع عنوان كتاب

)تأليف/ 

 ترجمه(

تعداد  سال انتشار  ناشر )به ترتيب ذكر شده روي جلد( نام نویسندگان

 صفحات

 امتياز شمارگان

ط كميتة )توسَ

كننده مصاحبه

 تکميل شود(

        

 

 کارشناسي ارشدۀ نامامتياز پايان .6

 نام استاد راهنما نامهعنوان پایان

 امتياز نامه نمره و درجة پایان

)توسَط كميتة 

كننده مصاحبه

 تکميل شود(

14-99/15 

 (قابل قبول)

16-99/17 

 (خوب)

18-99/18 

بسيار )

 (خوب

19-20 

 (عالي)

       
 

 ( سوابق آموزشيج
 . دانشگاه و معدّل مقاطع پيشين1

 نام دانشگاه گرایش-رشته مقطع تحصيلي

 امتياز دانشگاه

كننده تکميل )توسَط كميتة مصاحبه

 شود(

 معدّل

 امتياز معدّل

كننده تکميل )توسَط كميتة مصاحبه

 شود(
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      کارشناسي
      کارشناسي ارشد

 

 ت بين المللي و المپيادهاي معتبربرگزيدگان جشنواره، مسابقا .2

 امتياز سال برگزیده شدن رتبه نام مسابقه/المپياد/جشنواره ردیف
 كننده تکميل شود()توسَط كميتة مصاحبه

     

 

 مدرك زبان. 3

 امتياز توضيحات سال آزمون نمره اخذ شده نام آزمون
 شود(كننده تکميل )توسَط كميتة مصاحبه

     

 

 

 

 لطفا به سؤاالت ذيل بطور مختصر و روشن پاسخ دهيد:

 و . . .( که به آن تسلط داريد را ذکر کنيد. LISREL ،MAT LABنام نرم افزارهاي کامپيوتري )مانند  -1
 

 

 هزينه زندگي شما در دوره تحصيل چگونه تأمين خواهد شد؟ -2

 

امور آموزشي و پژوهشي محوله از سوي دانشكده و استادان راهنما و مشاور پرداخته و با رعايت وقت و تالش در جهت نيل به اهداف آيا مي توانيد با حضور تمام وقت در دانشكده، به  -3

 آموزشي و پژوهشي اقدام نماييد؟ 
 

 آيا بورس تحصيلي دريافت کرده ايد؟ از نظر موسسه مربوط، ضوابط کار  در طي تحصيل شما چگونه است؟ -4
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هاي آموزشي يا پژوهشي و هاي آموزشي، همكاري اجرايي در آزمايشگاههايي مانند حل تمرين دروس، تهيه دستور کار آزمايشگاهيزان همكاري شما در دانشكده در زمينهدر صورت نياز، م -5

 . . . به چه ميزان مي تواند باشد؟
 

 تواند در انتخاب شما مؤثر باشد؟کنيد ميسؤال نشده است و فكر مي بينيد که در اين پرسشنامههايي ) علمي / عمومي / اخالقي( در خود ميچه ويژگي -6
 

 سه مورد از موضوعات تخصصي مورد عالقه خود را براي ادامه تحصيل در مقطع دکترا  به ترتيب اولويت بنويسيد:  -7

 

 موضوع رديف

1  

2  

3  

 

 

 

هاي نامهنامة دكتري و شيوه، در صورت قبولي در آزمون، متعهّد به رعایت موارد ذیل و نيز مفاد آیينبا مشخّصات فوق ایالماینجانب داوطلب پذیرش در دورۀ دكتري دانشگاه 

 خواهم بود: ایالممصوّب وزارت و دانشگاه 

 
 پذير خواهد بود و دانشجو متعهّد به حضور تمام وقت است.پذيرش دانشجويان دکتري به صورت تمام وقت امكان*

 

 نام و نام خانوادگي:                                            تاریخ:                                             امضا                                                           

 

 

 

 


