فرم شماره 1
دانشگاه علامه طباطبایی
فرم مشخصات فردی ،سوابق آموزشی و پژوهشی داوطلبان مرحله دوم آزمون دکتری
سال تحصیلی 1971-79

الف) مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی:

وضعیت نظام وظیفه:

سال تولد:

وضعیت تأهل:

تلفن تماس:

وضعیت اشتغال:

آدرس:

آدرس الکترونیکی:

توجه :کلیه موارد ذکر شدددد در دهدها «ب» و «ج» مهدرج در این پرسدداددهامه ًددر ار دا ارایه تدددویر مدرق معتار یادل ار یادی می داشددد
ددیهی است داوطلب داید درًورت ضرورت دتواند اًل مدرق را نیز ارایه نماید

ب) سوابق آموزشی
مقطع

رشته-

تحصیلی

گرایش

نام دانشگاه

معدل کل

نمره پایان

سال شروع

سال خاتمه

نامه

کارشهاسی
کارشهاسی ارشد
-

برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی :

ردیف

-

رتبه

نام مسابقه /المپیاد /جشنواره

سال برگزیده شدن

مدرک زبان معتبر
نام آزمون

نمره اخذ شده

سال امتحان

توضیحات

توصیهنامه از دو نفر از اساتید دوره کارشناسیارشد ( حتماً از فرم توصیه نامه دانشگاه استفادهشود)

ج) سوابق پژوهشی
 -1مقالات چاپ شده در مجلات علمی معتبر داخلی و خارجی و یا کنفرانسها و سمینارها و همایشهای داخلی و خارجی:
عنوان مقاله

عنوان مجله

نام نویسندگان (نویسنده

سال انتشار

مسئول مقاله را با علامت *

نمایه

مشخص فرمایید)

چاپ شدد
عهاوین مقالات
علمی پژوهای
(داخلی ،خارجی)

پذیر ته
شدد
چاپ شدد

عهاوین مقالات
علمی ترویجی
پذیر ته
شدد
چاپ شدد
عهاوین مقالات ارایه
شدد در کهفرانسها
(داخلی ،خارجی)

پذیر ته
شدد

 -2اختراع ثبت شده مورد تأیید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران یا طرح پژوهشی:
ردیف

نام اختراع /طرح پژوهشی

محل ثبت اختراع/

تاریخ ثبت /تاریخ اجرا

محل اجرای طرح
پژوهشی

 -9جشنواره های علمی معتبر:
ردیف

عنوان جشنواره

نهاد برگزارکننده

تاریخ برگزاری

 -4کتب (ترجمه یا تألیف)

عنوان کتاب

سال انتشار تعداد

نام نویسندگان به ترتیب

صفحات

ذکرشده روی جلد

تألیف
کتب

ترجمه

 -5امتیاز پایان نامه:
-1-5

پایان نامه دوره کارشناسی
امتیاز

عنوان پروژه یا
نام استاد راهنما
پایان نامه

-2-5

نمره
قابل قبول

خوب

بسیار خوب

عالی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد
امتیاز

عنوان پروژه یا
نام استاد راهنما
پایان نامه

-1طرحنامههای پزوهشی:

نمره
قابل قبول

خوب

بسیار خوب

عالی

عنوان طرح پژوهشی منتخب داوطلب برای پژوهش در دوره دکتری حداقل  1و حداکثر  9موضوع (حتما ً از فرم
طرحنامه دانشگاه استفاده شود)

لطفاٌ به سؤالات ذیل بطور مختصر و روشن پاسخ دهید:
-1

نام نرم ا زارها کامپیوتر (مانهد MAT LAB , Auto cad :و ) که ده آن تسلط دارید را ذکر نمایید

-2

هزیهه ندگی شما در دورد تحدیل چگونه تأمین خواهد شد؟

-3

آیا دورس تحدیلی دریا ت کردد اید؟ ا نظر سا مان مردوطه ضوادط کار در طی تحدیل شما چگونه است؟

-4

درًورت نیا  ،میزان همکار شما در داناکدد در میهه هایی مانهد حل تمرین دروس ،تهیه دستورکار آ مایاگاد ها آمو شی ،همکار اجرایی در آ مایاگاد ها
آمو شی یا پژوهای و ده چه میزان می تواند داشد؟

-5

-6

چه ویژگی هایی (علمی/عمومی /اخلایی) در خود می دیهید که در این پرساهامه سؤال نادد است و کر می کهید می تواند در انتخاب شما مؤثر داشد؟

حدایل سه مورد ا موضوعات تخددی مورد علایه خود را درا ادامه تحدیل در مقطع دکترا را ده ترتیب اولویت دهویسید :سعی شود موضوع دسیار تخددی داشد

ردیف

استاد

موضوع تخصصی

1
2
9
4

-9با چاپ چند مقاله در طول دوره دکتری کار خود را مطلوب ارزیابی می کنید؟
مقاله کنفرانس بین المللی 

مقاله نمایهشده  ISIیا علمی پژوهشی 

*پذیرش دانشجویان دکتری به صورت تمام وقت امکان پذیر خواهدبود و تعهد حضور تمام وقت الزامی است.

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضا :

