فرم شماره 1
مرحلۀ دوّم آزمون نیمه متمرکز دورۀ دکتری ()Ph.D.
(توسط داوطلب تکمیل شود)
(مصوب جلسۀ دویست و یکم مورخ  59/1/42شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه سمنان)
الف) مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی:

وضعیت نظام وظیفه:

شمارۀ پرونده:

شمارۀ داوطلب:

سال تولد:

وضعیت تأهل:

تلفن تماس:

وضعیت اشتغال:

آدرس:

آدرس الکترونیکی:

توجه :کلیه موارد ذکر شدده در ندددها «ب» و «ج» مدددرج در اندن مدرمر ادرما ندا ارانده اادل مددرق معتادر ااندل ار ندانی اسدت
ندنهی است که داوطلب ناند دراورت ضرورتر اال مذرق را نیز ارانه کدد
ب) سوابق پژوهشی:
 -1مقاالت چاپ شده در مجالت علمی معتبر داخلی و خارجی یا کنفرانس ها و سممینارها و هممایه همای داخلمی و
خارجی
عنوان مقاله
چاپ
عناااویم مقااا
علم ا  -پژوهش ا
(داخل  ،خارج )

شده
پذیرفته
شده
چاپ

عناااویم مقااا
علم  -ترویج

شده
پذیرفته
شده

عناااویم مقااا
ارایاااه شاااده در

چاپ
شده

کنفااارانا هاااا

پذیرفته

(داخل  -خارج )

شده

عنوان مجله و سال
انتشار

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

 -4اختراع ثبت شده مورد تأیید سازمان پژوهه های علمی و صنعتی ایران
نام اختراع

ردیف

محل ثبت

تاریخ ثبت

1
2
3
4

 -3جشنواره های علمی معتبر
عنوان جشنواره

ردیف

نهاد برگزار کننده

تاریخ برگزار

1
2
3
4
5
6
7

 -2کتب (ترجمه یا تألیف)
عنوان کتاب

تألیف

کتب

ترجمه

سال انتشار
تعداد صفحا

نام نویسندگان به ترتیب
ذکر شده رو جلد

 -9جشنواره های علمی معتبر
 -1-5دوره کارشناس
نام استاد راهنما

عنوان پروژه یا پایان نامه

امتیاز
قابل

خوب

قبول

نمره
عال

بسیار
خوب

 -2-5دوره کارشناس ارشد
نام استاد راهنما

عنوان پایان نامه

امتیاز
قابل

خوب

قبول

نمره
عال

بسیار
خوب

ج) سوابق آموزشی:
مقطع تحصیل

رشته -گرایش

معدل کل

نام دانشگاه

سال شروع

سال خاتمه

کارشناس
کارشناس ارشد
 برگزیدگان جشنواره ،مسابقا بیم الملل و المپیادها معتبر:ردیف

نام مسابقه /المپیاد /جشنواره

سال برگزیده شدن

رتبه

1
2
3
4
5
 مدرک زبان:نام آزمون

نمره اخذ شده

ماه و سال آزمون

توضیحا
گواهی نان تا  2سال اال ا تارنخ نرگزار آ مدون سدد ع ملمدی
(مرحله اوّل) دوره دکتر سال  55معتار می ناشد نه مادارت دنردر
رو و ماه و سال آ مون نان نانستی ا  52/12/14و نه نعد ناشد

لطفاً به سؤا

ذیل به طور مختصر و روشم پاسخ دهید.

 -1نام نرم افزارها تخصص کامپیوتر (مانند MAT LAB ،LISREL :و  )...را که به آن تسلط دارید ذکر نمایید.

 -2هزینۀ زندگ شما در دوره تحصیل چگونه تأمیم خواهد شد؟

 -3آیا بورس تحصیل دریافت کرده اید؟ از نظر مؤسسه مربوطه ،ضوابط کار در ط تحصیل شما چگونه است؟

 -4درصور نیاز ،میزان همکار شما در دانشکده در زمینه های مانند حل تمریم دروس ،تهیۀ دستور کار آزمایشگاهها
آموزش  ،همکار اجرای در آزمایشگاه ها آموزش یا پژوهش و  ...به چه میزان خواهد بود؟

 -5چه ویژگ های (علم  /عموم  /اخالق ) در خود م بینید که در ایم پرسشنامه سؤال نشده است و فکر م کنید که
م تواند در انتخاب شما تأثیر داشته باشد؟

 -6سه مورد از موضوعا مورد عالقه خود برا ادامۀ تحصیل در مقطع دکتر را به ترتیب اولویت بنویسید:
ردیف

استاد

موضوع تخصص

1
2
3
نام و نام خانوادگ :

تاریخ:

امضاء:

