فرم شماره 1
مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری( (Ph.Dدر دانشگاه شهید بهشتی
(مخصوص داوطلب)

الف) مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی:

وضعیت نظام وظیفه:

شماره پرونده:

شماره داوطلب:

سال تولد:

وضعیت تأهل:

تلفن تماس:

وضعیت اشتغال:

آدرس:

آدرس الکترونیکی:

توجه :کلیه موارد ذکر شده در بندهای "ب" و "ج" مندرج در این فرم صرفاً با ارائه مدرک معتبر قابل ارزیابی میباشد.
بدیهی است داوطلب باید در صورت ضرورت اصل مدرک را نیز ارائه نماید.
ب) سوابق پژوهشی:
 .1مقاالت چاپ شده در مجالت علمی معتبر داخلی و خارجی و یا کنفرانسها و سمینارها و همایشهای داخلی و خارجی
نوع

وضعیت

عنوان مقاله

عنوان مجله سال انتشار

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

عناوین مقاالت

چاپ شده

علمی پژوهشی
(داخلی ،خارجی)

پذیرفته شده

عناوین مقاالت

چاپ شده

علمی ترویجی
پذیرفته شده

عناوین مقاالت ارائه

چاپ شده

شده در
کنفرانسهای
(داخلی ،خارجی)

پذیرفته شده

 .2اختراع ثبت شده مورد تایید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
نام اختراع

ردیف

محل ثبت

تاریخ ثبت

1
2
3
4

 .3جشنوارههای علمی معتبر
عنوان جشنواره

ردیف

نهاد برگزارکننده

تاریخ برگزاری

1
2
3
4
5
6
7

 .4کتب (ترجمه یا تألیف)
نوع
تألیف

کتب
ترجمه

عنوان کتاب

سال انتشار

نام نویسندگان به ترتیب

تعداد صفحات

ذکر شده روی جلد

 .5امتیاز پایاننامه

-1-5دوره کارشناسی
عنوان پروژه یا پایان نامه

نام استاد راهنما

امتیاز
خوب

قابل قبول

نمره
عالی

بسیار خوب

-2-5دوره کارشناسیارشد
عنوان پایان نامه

نام استاد راهنما

امتیاز
خوب

قابل قبول

نمره
عالی

بسیار خوب

ج) سوابق آموزشی:
مقطع تحصیلی

رشته – گرایش

معدل کل

نام دانشگاه

سال شروع

سال خاتمه

کارشناسی
کارشناسیارشد

برگزیدگان جشنواره ،مسابقات بینالمللی و المپیادهای معتبر:نام مسابقه/المپیاد /جشنواره

ردیف

رتبه

سال برگزیده شدن

1
2
3
4
5
مدرک زباننام آزمون

نمره اخذ شده

سال آزمون

توضیحات

لطفاً به سواالت زیر بطور مختصر و روشن پاسخ دهید.
 -1نام نرم افزارهای کامپیوتری( مانند MATLAB ،LISREL :و  )...که به آن تسلط دارید را ذکر نمایید.

 -2هزینه زندگی شما در دورهی تحصیل چگونه تأمین خواهد شد؟
-3آیا بورس تحصیلی دریافت کردهاید؟ از نظر سازمان مربوطه ضوابط کار در طی تحصیل شما چگونه است؟

 -4در صووورت نیوواز ،میووزان همکوواری شووما در دانيووکده در زمینووههووای ماننوود موول تموورین دروس ،تهیووه دسووتور کووار
آزمایيگاههای آموزشی ،همکاری اجرایی در کارگاههای آموزشی یا پژوهيی و  .....به چه میزان خواهد بود؟

 -5چه ویژگوی هوایی (للمیعلموومیع اخيقوی) در خوود موی بینیود کوه در ایون پرسيونامه سووال نيوده اسوت و فکور
میکنید میتواند در انتخاب شما موثر باشد؟

 -6طبق مقررات مضور دانيوووی دکتوری در محول تحصویل بوه صو ورت تموام وقوت اسوت .آیوا قوادر بوه انووام ایون
تعهد هستید؟
 -7لطفا اولویت خود را در انتخاب اساتید راهنما با ذکر شماره ميخص نمایید.
تذکر :شماره  1به معنای اولویت اول شما خواهد بود.
ردیف

1
2
3
4
5
6

موضوع تخصصی

نام استاد

اولویت

 پذیرش دانيوویان دکتری به صورت تمام وقت امکانپذیر خواهد بود و تعهد مضور تمام وقت الزامی است.
 مسئولیت صحت اطيلات ارائه شده به لهده اینوانب است و متعهد میشوم چنانچه در هر مرمله از
مصامبه ،ثبتنام و اشتغال به تحصیل لدم صحت اطيلات درج شده ميخص شود ،بيفاصله از ثبتنام و
ادامه تحصیل اینوانب جلوگیری و مطابق مقررات با اینوانب رفتار شود.

نام و نام خانوادگی :

تاریخ:

امضاء:

