
 تاریخ و امضا: داوطلب: نام و نام خانوادگی

 ______: تعداد کل صفحات _____شماره این صفحه:  
 

 م خدابه نا
و  یفرم مشخصات فرد

فعالیتهای پژوهشی و آموزشی 

پذیرش دکتری نیمه داوطلبان 

  متمرکز

 9396-97 سال

 (1)فرم شماره 

 

  الف( مشخصات فردی

 شماره ملی: نام پدر:   نام و نام خانوادگی:

 وضعیت اشتغال: تلفن تماس: وضعیت تأهل: سال تولد:

 وضعیت نظام وظیفه:  :شماره پرونده شماره داوطلب:

 رشته/گرایش کارشاسی ارشد: :/ گرایشرشتهداوطلب شرکت در مصاحبه دکتری 

 آدرس الکترونیکی:  candidate@----------.com آدرس:

  صورت ضرورت بتواند اصل مدرک را نیز ارائه نماید. کلیه موارد ذکر شده در بندهای مندرج در این پرسشنامه صرفاً با ارائه تصویر مدرک معتبر قابل ارزیابی است. بدیهی است داوطلب باید در - توجه:

 . ای تنظیم فرمایید.لطفا مدارک خود جهت ارائه در زمان مصاحبه به ترتیب شماره مدرک این فرم در پوشه-د لطفا موارد را تایپ و در صورت نیاز سطرهای بیشتری باز کنی  -

 در صورتی که دانشجوی سال آخر کارشناسی ارشد هستید نسخه ای از پروپوزال مصوب خود را همراه داشته باشید. خود را همراه داشته باشید.نسخه ای از پایان نامه ی -

 پژوهشی ب( سوابق
 )در صورت نیاز سطر باز کنید( های داخلی و خارجی:ها و سمینارها و همایشمقاالت چاپ شده در مجالت علمی معتبر داخلی و خارجی و یا کنفرانس -1

سال  نام مجله یا کنفرانس عنوان مقاله شماره مدرک

 انتشار

نام نویسندگان به ترتیب ذکر 

 شده در مقاله

داوطلب 

ر گرامی لطفاً د

این ستون 

چیزی 

 ننویسید

 -علمیییییییییی

)داخلی پژوهشی

 ، خارجی(

 چیییا 

 شده

     

      رشپذی

      چا  ترویجی-علمی

      پذیزش

 هایهمایشیییییی

)داخلییییییییی، 

 خارجی(

 چیییا 

 شده

     

      پذیزش

       

      

 

 اختراع ثبت شده مورد تایید سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران  -2

شماره 

 کمدر

داوطلب گرامی  تاریخ ثبت محل ثبت نام

لطفاً در این ستون 

 چیزی ننویسید
     

     

 

 :جشنواره های علمی معتبر -3

داوطلب گرامی لطفاً در  تاریخ برگزاری نهاد برگزار کننده عنوان جشنواره ردیف

این ستون چیزی 

 ننویسید
     

     

 

 کتب )ترجمه یا تألیف(  -4

شماره 

 مدرک

 سال انتشار وان کتابعن

و تعداد 

 صفحات

نام نویسندگان به ترتیب ذکر شده 

 روی جلد

داوطلب گرامی 

لطفاً در این ستون 

 چیزی ننویسید
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     تالیف 

     ترجمه 

      

 امتیاز پایان نامه -5

 

شماره 

 مدرک

 نمره پروژه/  معدل کل نام دانشگاه گرایش-رشته مقطع تحصیلی

 پایان نامه

 تایید نمرات سال خاتمه عسال شرو

توسط هیات 

 مصاحبه کننده

داوطلب گرامی 

لطفاً در این 

ستون چیزی 

 ننویسید

 5-9- 

 کارشناسی

 

 
       

عنیییییوان پیییییرو ه  

نیییام  -کارشناسیییی

 استاد راهنما

 

 5-2-

کارشناسییییییی 

 ارشد

 

 
       

نامییه عنییوان پایییان  

 -کارشناسییی ارشیید 

 نام استاد راهنما

 

 فاً در این قسمت چیزی ننویسید:داوطلب گرامی لط

 

 نمره کل امتیاز پژوهشی داوطلب به عدد و حروف:
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 پ( سوابق آموزشی
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 مصاحبه کننده

داوطلب گرامی 
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  کارشناسی 

 
       

 کارشناسیییی 

 ارشد

 

 
       

شماره 

 مدرک
 نمره اخذ شده نام آزمون مدرک زبان

)تاریخ اعتبار 

آن نگذشته 

 باشد(

داوطلب گرامی  توضیحات  آزمونسال 

لطفاً در این ستون 

 چیزی ننویسید

       

 

 
 المللی و المپیادهای معتبر:برگزیدگان جشنواره، مسابقات بین -

شماره 

 مدرک

محل  رتبه شنوارهنام مسابقه/ المپیاد/ ج

 برگزاری

داوطلب گرامی  سال برگزیده شدن

لطفاً در این 

ستون چیزی 

 ننویسید
      

 داوطلب گرامی لطفاً در این قسمت چیزی ننویسید:

 

 

 

 

 نمره مصاحبه داوطلبت( 

 :نویسیدلطفاً در این قسمت چیزی نوشته نداوطلب گرامی 

داوطلب گرامی لطفاً در این ستون چیزی  شاخص ارزیابی ردیف

 ننویسید

  تسلط علمی داوطلب 9

  وسعت نظر، نوآوری و کارآفرینی 2

  توانایی داوطلب در تجزیه و تحلیل مسائل و پاسخگویی به سؤاالت 3

  تعهد داوطلب در همکاری با دانشکده و حضور تمام وقت در تحقیقات 4

  درت ایجاد ارتباط وبرازندگیشخصیت، متانت، نحوه تعامل و ق 5

  نگرش و اطالعات فناوری   6

  امتیاز مصاحبه جمع

 تبصره: میانگین نمره ارزیابی کنندگان بعنوان نمره آزمون این بخش لحاظ خواهد شد.

 

 

 نمره کل امتیاز آموزشی داوطلب به عدد و حروف:
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 داوطلب گرامی لطفاً در این قسمت چیزی ننویسید:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:نفر از اعضای گروه به تعیین شورای گروه 3حداقل ) خانوادگی و امضا هیات مصاحبه کنندهنام و نام

9- 

2- 

3- 
 

 

 تاریخ و تایید مدیر گروه:

 
 

 داوطلب به عدد و حروف: )پژوهشی، آموزشی و مصاحبه( نمره کل امتیاز مصاحبه
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 9396-97ن دکتری نیمه متمرکز سالفرم مشخصات فردی داوطلبان مرحله دوم آزمو
 لطفاً به سؤاالت ذیل بطور مختصر و روشن پاسخ دهید:

 و ...( که به آن تسلط دارید را ذکر نمایید. Auto Cad  ،MAT LABنام افزارهای کامپیوتری )مانند:  -9

 

 

 هزینه زندگی شما در دوره تحصیلی چگونه تأمین خواهد شد؟ -2

 
 

 اید، از نظر سازمان مربوطه ضوابط کار در طی تحصیل شما چگونه است؟آیا بورس تحصیلی دریافت کرده -3

 
 

 آیا در کنار تحصیل به شغل دیگری مشغول خواهید بود؟ )در صورت جواب مثبت تمام وقت یا نیمه وقت(. -4

 
 

همکیاری    هیای آموزشیی،  شگاههایی مانند حل تمرین دروس، تهیه دستور کار آزمایدر صورت نیاز، میزان همکاری شما در دانشکده در زمینه -5

 تواند باشد؟های آموزشی یا پژوهشی و ... به چه میزان میاجرایی در آزمایشگاه

 
 

توانید در  کنید مینامه سؤال نشده است و فکر میبینید که در این پرسشدر خود میدیگری اخالقی(  مهارتی/عمومی/ های )علمی/چه ویژگی -6

 انتخاب شما مؤثر باشد؟

 
 

ه مورد از موضوعات تخصصی مورد عالقه خود برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری را به ترتیب اولویت بنویسید. سعی شود موضوع حداقل س -7

 تخصصی باشد. نسبتا

 

 موضوع ردیف

1  

2  

3  

4  

 کنید؟با چاپ چند مقاله علمی در طول دوره دکتری کار خود را مطلوب ارزیابی می -8

 

 یا علمی پژوهشیISI لی                    مقاله مجله مقاله کنفرانس بین المل                                                      

 

اینجانب متعهد می شوم در صورت قبولی در این دانشگاه به صورت تمام وقت در اختیار برنامه های آموزشی وپژوهشی گرروه   -9   

             باشم.  و دانشکده 

 

 تاریخ:                                   امضا:                               :                           داوطلب م و نام خانوادگینا
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