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آمار
نام ونام خانوادگی :

شماره تلفن همراه:

رشته دیپلم:

پست الکترونیکی:
معدل کل:

سال دانشآموختگی:

معدل کتبی :

رشته کارشناسی:

دانشگاه :

معدل:

سال دانشآموختگی:

رشته کارشناسی ارشد:

دانشگاه :

معدل:

سال دانشآموختگی:

مدرک زبان و نمره:
نمرات دروس زیر در دوره کارشناسی ارشد:
استنباط آماری:1

استنباط آماری:2

استاد(ان) راهنما:

استاد(ان) مشاور:

احتمال:1
نمره پایاننامه:

تاریخ دفاع:

عنوان پایاننامه:

عنوان مقاله(ها) مستخرج از پایاننامه:
نویسندگان (به ترتیب):
عنوان مجله:
سال پذیرش یا چاپ:
مقاله ارائه شده در سمینار و کنفرانسهای علمی معتبر:
ترجمه کتاب:
طرحها و پروژههای تحقیقاتی:
اختراعات و جوایز علمی ملی /بینالمللی مورد تأیید مراجع ذیصالح:
درخواست اولویتهای خود را برای استاد راهنما از بین اعضای هیأت علمی گروه آمار اعالم کنید:
اولویت اول :

اولویت دوم:

اولویت چهارم:

اولویت سوم:

یادداشت :انتخاب استاد راهنما با دانشجو و تأیید یا رد آن با شورای گروه است.

سه دانشگاه اولی که برای ورود به دکتری انتخاب کرده اید ،به ترتیب ذکر کنید:
اولویت اول :

اولویت دوم:

اولویت سوم:

درستی مندرجات این فرم که شخصاً آن را تکمیل نمودهام را تأیید مینمایم.

اولویت چهارم:
امضاء :

در صورتی که موارد دیگری مد نظر شماست و در این فرم گنجانده نمیشود ،لطفاً در پشت صفحه ذکر شود.

تاریخ :
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ریاضی کاربردی
متأهل:

نام ونام خانوادگی:

مجرد:

دیپلم متوسطه در رشته:

معدل کل:

سال :

کارشناسی در رشته :

ورودی سال:

دانشگاه:

رتبه کنکور:

ساکن شهر:
طول دوره.................... :
معدل:

رتبه کنکور:

دانشآموخته سال:

طول دوره ......................... :نیمسال

درسهای تحصیالت تکمیلی ریاضی که احتماالً در مقطع کارشناسی گذراندهاید:
در دوره کارشناسی ،در کدام سه درس تخصصی بیشترین نمره را اخذ نمودهاند( :باذکر نمره)
کارشناسی ارشد رشته:

ورودی سال:

نمره پایاننامه:

دانشگاه :

تاریخ دفاع:

معدل :

طول دوره ....................... :نیمسال
استاد راهنما:

گرایش:

عنوان پایاننامه:

نمرات دروس الزامی :آنالیز عددی پیشرفته:

تاریخ دفاع:
آنالیز حقیقی:

بهینهسازی خطی پیشرفته:1

دروس اختیاری گذرانیده شده در این دوره:
سوابق احتمالی مشروطی یا نیاوردن نمره قبولی در درسهای ریاضی:
رتبه در سهمیه:

رتبه کنکور:

نمرات کتبی آزمون دکتری :استعداد تحصیلی:
پیشرفته:

مبانی آنالیز ریاضی:

زبان:

آنالیز ریاضی:

آنالیز حقیقی:

آنالیز عددی پیشرفته:

مبانی ماتریسها و جبر خطی

تحقیق در عملیات

مبانی آنالیز عددی:

اولویتهای انتخاب رشته در سال جاری به ترتیب ذکر گردد:
-1

-2

-3

-5

-4

هرگونه امتیاز ویژه (فعالیت آموزشی(تدریس/ )...،پژوهشی(کتاب ،مقاله )...،و افتخار ریاضی که قبالً به آن نائل شدهاید را ذکر
نمایید:
اولویتهای خود برای استاد راهنما (از اعضای هیأت علمی گروه ریاضی کاربردی) در گرایش مربوط را اعالم نمایید( .حداکثر 3
اولویت – کامالً ضروری)
اولویت اول:

اولویت سوم:

اولویت دوم:

یادداشت .1دانشجویان دوره روزانه تنها می توانند از اساتید ذیل در اولویت های خود انتخاب نمایند:
.1دکتر اصالحچی  .2دکتر حسینی  .3دکتر رزقی .4 .دکتر صالحی  .5دکتر طهماسبی  .6دکتر ملک
برای مشاهده زمینههای تحقیقاتی اساتید به سایت دانشکده علوم ریاضی گروه ریاضی کاربردی سمت راست صفحه زمینههای
تحقیقاتی مراجعه شود.
یادداشت :2انتخاب استاد راهنما با دانشجو و پذیرش آن توسط عضو هیأت علمی مربوط و تأیید یا رد آن با شورای گروه است.
هرگونه مدرک زبان همراه با امتیاز آن ذکر شود .وضعیت مهارت زبان (نوشتار ،گویش ،شنیدار)؟
وضعیت مهارت برنامهنویسی با نرم افزار متلب ،پایتون و  ...و تایپ متون ریاضی با تک ،افتک و  ...؟
تلفن منزل به همراه کد :

تلفن همراه:
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ریاضی محض
نام ونام خانوادگی :
دیپلم متوسطه در رشته :

معدل کل :

کارشناسی در رشته :
رتبه کنکور:

سال:

ورودی سال:

طول دوره :

دانشگاه :

رتبه کنکور:

معدل :

فارغالتحصیل سال:

طول دوره ........................:نیمسال

دروس تحصیالت تکمیلی ریاضی که احتماالً در مقطع کارشناسی گذراندهاید:
در دوره کارشناسی ،در کدام سه درس تخصصی بیشترین نمره را اخذ نمودهاند( :با ذکر نمونه)
درس :
کارشناسی ارشد رشته :
نمره پایاننامه:
گرایش:

ورودی سال:

معدل :

دانشگاه :

تاریخ دفاع:

طول دوره .................... :نیمسال
استاد راهنما:

نمرات دروس الزامی  :جبر پیشرفته:

عنوان پایان نامه:

هندسه منیفلد(:)1

تاریخ دفاع:

توپولوژی جبری(:)1

آنالیز حقیقی()1

دروس اختیاری گذرانیده شده در این دوره همراه نمره:
سوابق احتمالی مشروطی یا نیاوردن نمره قبولی در دروس ریاضی :
رتبه کنکور:

رتبه در سهمیه:

نمرات کتبی آزمون دکتری :هوش:

زبان:

آنالیز حقیقی:

جبرپیشرفته:

آنالیز1

جبر 1

جبرخطی:

همه موارد احتمالی شرکت در آزمونهای ورودی دورههای دکتری ریاضی را ذکر نمایید(نام دانشگاه و سال):
اولویتهای پذیرفته شده در سال جاری به ترتیب ذکر گردد:
هرگونه امتیاز ویژه (فعالیت آموزشی(تدریس/ )...،پژوهشی(کتاب ،مقاله )...،و افتخار ریاضی که قبالً به آن نائل شدهاید را ذکر
نمایید:
اولویتهای خود برای استاد راهنما(از اعضای هیأت علمی گروه ریاضی محض) درگرایش مربوط را اعالم نمایید(.حداکثر 3اولویت

ضروری) اولویت اول :

اولویت سوم:

اولویت دوم:

یادداشت :انتخاب استاد راهنما با دانشجو و تأیید یا رد آن با شورای گروه است.

تلفن منزل به همراه کد:

تلفن همراه:

