فرم پیشنهادي شماره 1

مرحله دوم آزمون نیمهمتمركز دوره دكتري ()Ph.D
(توسط داوطلب تکميل شود)
(مصوب جلسه  ................مورخ  ....................شورای مؤسسه ).....................

الف) مشخصات فردي:
نام و نام خانوادگي:

وضعيت نظاموظيفه:

شماره پرونده:

شماره داوطلب:

سال تولد:

وضعيت تأهل:

تلفن تماس:

وضعيت اشتغال:

آدرس:

آدرس الکترونيکي:

توجه :تمامي موارد ذكرشــده در بندهاي «ب» و «ج» مندرج در اين فرم ،صــرفاً با ارائه اصــل مدرك معتبر قابل ارزيابي اســت .بديهي
است كه داوطلب بايد در صورت ضرورت ،اصل مدرك را نيز ارائه كند.

ب) سوابق پژوهشي:
 -1مقاالت چاپشده در مجالت علمي معتبر داخلي و خارجي يا كنفرانسها و سمینارها و همايشهاي داخلي و خارجي
نوع

وضعیت

عناوين مقاالت
علمي -پژوهشي
(داخلي ،خارجي)

چاپشده

عنوان مقاله

عنوان مجله و سال انتشار

نام نویسندگان
(نویسنده مسئول
مقاله را با عالمت *
مشخص فرمایید)

عناوين مقاالت
علمي  -ترويجي

عناوين مقاالت ارائهشده در
كنفرانسهاي (داخلي ،خارجي)

پذيرفتهشده
چاپشده
پذيرفتهشده

چاپشده
پذيرفتهشده
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 -2اختراع ثبتشده مورد تأيید سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
ردیف

محل ثبت

نام اختراع

تاریخ ثبت

1
2
3
4

 -3جشنوارههاي علمي معتبر
ردیف

نهاد برگزارکننده

عنوان جشنواره

تاریخ برگزاری

1
2
3
4
5
6
7

 -4كتب (ترجمه يا تألیف)
عنوان کتاب

نوع

تألیف

کتب

ترجمه
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سال انتشار

نام نویسندگان به ترتیب

تعداد صفحات

ذکرشده روی جلد

 -5امتیاز پاياننامه
 -5-1دوره کارشناسي
عنوان پروژه یا پایاننامه

نام استاد

امتیاز

راهنما

قابلقبول خوب بسیارخوب عالي

نمره

 -5-2دوره کارشناسيارشد
عنوان پایاننامه

نام استاد

امتیاز

راهنما

قابلقبول خوب بسیارخوب عالي

نمره

 -6طرحوارههاي پژوهشي
عنوان طرح پژوهشي تقاضامحور منتخب داوطلب که از طریق سایت موسسه دریافت شده است

 داوطلب ،طرحواره مربوط به طرح پژوهش تقاضامحور خود را كه شامل عنوان تحقيق ،بيان مسئله و اهداف ،فرضيه يا سؤاالت تحقيق،روششناسي و مراحل را به پيوست ارائه نمايد.

ج) سوابق آموزشي:
رشته-گرایش

مقطع تحصیلي

معدل کل

نام دانشگاه

سال شروع

سال خاتمه

كارشناسي
كارشناسيارشد

 برگزیدگان جشنواره ،مسابقات بینالمللي و المپیادهای معتبر:ردیف

رتبه

نام مسابقه/المپیاد/جشنواره

سال برگزیده شدن

1
2
3

 مدرك زباننام آزمون

سال آزمون

نمره اخذشده

تاریخ:

نام و نام خانوادگي:
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توضیحات

امضاء:

