فرم ثبت اطالعات داوطلبان ورود به دوره های دکتری تخصصی دانشگاه تربیت مدرس
آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال  5931دانشگاه تربیت مدرس

(مخصوص داوطلب)

الف) مشخصات فردی:
نام ونام خانوادگی:

وضعیت نظام وظیفه:

شماره پرونده( مربوط به ثبت نام الکترونیکی در سامانه جامع دانشگاهی (گلستان):

وضعیت تاهل:

سال تولد:

وضعیت اشتغال:
Email:

تلفن تماس:
نشانی پستی:

توجه :کلیه موارد ذکر شده در بندهای (ب) و (ج) مندرج در این فرم با ارائه اصل مدرک معتبر قابل ارزیابی می باشد بدیهی است داوطلب
باید در صورت ضرورت اصل مدرک را نیز ارائه نمایند.

ب) سوابق پژوهشی:

عنوان مجله

عنوان مقاله

سال انتشار

عناوین مقاالت علمی
پژوهشی (داخلی,
خارجی)

چاپ شده

پذیرفته شده

عناوین مقاالت علمی
ترویجی

چاپ شده

عناوین مقاالت ارائه شده
در کنفرانس های
(داخلی ,خارجی)

چاپ شده

1

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

امتیاز (در
این قسمت
چیزی
ننویسید)

جمع امتیاز (در این قسمت چیزی ننویسید):

 -1مقاالت چاپ شده در مجالت علمی معتبر داخلی و خارجی و یا کنفرانس ها و سمینارها و همایش های داخلی و خارجی
 -2اختراع ثبت شده مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
ردیف

محل ثبت

نام اختراع

تاریخ ثبت

1
2
3
4

 -3جشنواره های علمی معتبر
ردیف

نهاد برگزارکننده

عنوان جشنواره

تاریخ برگزاری

1
2
3
4
5
6
7

 -4کتب ( تالیف  /گردآوری  /ترجمه)
عنوان کتاب

سال انتشار

نام نویسندگان به ترتیب ذکر

امتیاز(در این قسمت

تعداد صفحات

شده روی جلد

چیزی ننویسید)

تالیف /
کتب

گردآوری

ترجمه

2

 5امتیاز پایان نامه
 -1-5پایان نامه دوره کارشناسی
امتیاز
نام استاد راهنما

عنوان پروژه یا پایان نامه

قابل
قبول

خوب

بسیار
خوب

نمره

عالی

 -2-5پایان نامه دوره کارشناسی ارشد
امتیاز
نام استاد راهنما

عنوان پروژه یا پایان نامه

قابل
قبول

خوب

بسیار
خوب

نمره

عالی

نمره کل امتیاز پژوهشی داوطلب (لطفا در این قسمت چیزی نوشته شود)

ج) سوابق آموزشی:
مقطع تحصیلی

عنوان رشته -گرایش

محل اخذ مدرک تحصیلی

معدل کل

سال شروع

سال خاتمه

دیپلم
کارشناسی
کارشناسی ارشد

برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی معتبر:ردیف

رتبه

نام المپیاد

1
2
3
4
5

 مدرک زبان3

سال برگزیده شدن

نام آزمون

سال آزمون

نمره اخذ شده

توضیحات

نمره کل امتیاز آموزشی داوطلب (لطفا در این قسمت چیزی نوشته نشود)
لطفا به سواالت ذیل بطورمختصر و روشن پاسخ دهید.
-1نام نرم افزارهای تخصصی کامپیوتری (مانندMATLAB,LISREL :و )....که به آن تسلط دارید را ذکر نمایید.

 -2هزینه زندگی شما در دوره تحصیل چگونه تامین خواهد شد؟

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

 -4درصورت نیاز میزان همکاری شما در دانشکده در زمینه هایی مانند حل تمرین دروس ,تهیه دستورکار آزمایشگاهی آموزشی ,همکاری
اجرایی در آزمایشگاه های آموزشی یا پژوهشی و  ...به چه میزان خواهد بود؟

-5چه ویژگیهایی (علمی/عمومی/اخالقی) درخود می بینید که در این پرسشنامه سوال نشده است و فکر می کنید می تواند در انتخاب شما
تاثیر داشته باشد؟

 -6حداقل  3مورد از موضوعات مورد عالقه خود برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری را به ترتیب اولویت بنویسید( :ضروی است دقیقا منطبق
بر جدول زمینه تحقیقاتی اعضای هیات علمی این دانشگاه که لینک آن در بخش آموزش (گزیده اخبار) وبگاه دانشگاه ( )www.tmu.ac.irقرار دارد,
انتخاب شود .یادآور می شود در هر حال زمینه تحقیقاتی (رساله دکتری) پذیرفته شدگان با توافق استاد راهنما ،گروه آموزشی و دانشگاه پس از پذیرش
و ثبت نام آنان تعیین خواهد شد و انتخاب زمینه تحقیقاتی توسط داوطلبان حقی برای آنان ایجاد نمی کند(.

)ردیف

استاد

موضوع تخصصی

1
2
3
4
5
6
7
-7با چاپ چند مقاله علمی در طول دوره دکتری کارخود را مطلوب ارزیابی می کنید؟
مقاله کنفرانس بین المللی

مقاله مجله  ISIیا علمی  ,پژوهشی
4

* پذیرش دانشجویان دکتری به صورت تمام وقت الزامی است و داوطلب با تکمیل و امضای این فرم در صورت قبولی و پذیرش در
دانشگاه متعهد به حضور تمام وقت می شود.

نام و نام خانوادگی:

امضاء

تاریخ:

5

