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 برگه شماره یک
 موسسه آموزش عالی علوم شناختی

 غیر انتفاعی( –) غیر دولتی  
 
 

 یه استعدادهاي درخشان مدرخواست استفاده از سه

 2042-2041 دكتري تخصصی  سال

 
 یامشخصات شناسنامه

        ⃝مرد                         ⃝جنسیت:     زن    :  نام :    خانوادگی  نام

  شماره ملی:  نام پدر: تاريخ تولد: 

 تلفن همراه تلفن ثابت شناسنامه : شماره

  نشانی رایانامه:
 

 
 دانش آموختگیعات الف( اطال

 كارشناسي
 رشته تحصیلي : 

 دانشگاه محل تحصیل : 
 :  ینوع دوره كارشناس

 معدل : 
 : یمعدل تراز كارشناس

 :  ینوع كارشناس
 کارشناسی ناپیوسته      ⃝    پیوسته كارشناسي      ⃝ 

 كارشناسي پیوسته:  نیمسال دانش آموختگیتعداد 

              ⃝نیمسال  8پیوسته بیش از  یكارشناس
 
 
 

 

 كارشناسي ارشد
 تحصیلي: رشته

  :دانشگاه محل تحصیل
 نوع دوره: 

 تاريخ شروع تحصیل : 
 :دانش آموختگیتاريخ

 :  نیمسال های دانش آموختگیتعداد 
 دانش آموختگی                                                                     وضعیت 

 آخرنیمسال  یدانشجو      ⃝    دانش اموخته    ⃝ 

  باكارشناسي  یادكتراي حرفه دانش آموخته    ⃝ 
 ارشد پیوسته     

 :معدل با احتساب نمره پايان نامه 
 معدل بدون احتساب نمره پايان نامه :

 
 

 
 ( سوابق آموزشی:ب

 سوابق تحصیلی مقاطع قبلی -1

سال 
 خاتمه

سال 
 شروع

نمره پایان 
 نامه

عنوان پایان 
 نامه

معدل 
 کل

محل اخذ 
مدرک 

 تحصیلی

عنوان 
-رشته 

 گرایش

 مقطع
 تحصیلی

 دیپلم       

 کارشناسی       

مدرک دوم        
کارشناسی مرتبط با 

 انتخابیرشته 

 کارشناسی ارشد       

مدرک دوم        
کارشناسی ارشد  

مرتبط با رشته 
 انتخابی
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 رتبه اول      دوم          دوره کارشناسی    سوم   

  و هم ورودی دانشجویان هم رشته در بین .......................... نفر کارشناسی ارشدرتبه اول دوره 

  دانشجویان هم رشته و هم ورودی نفر در بین .......................... کارشناسی ارشددوره  دومرتبه 

  رتبه سوم دوره 

 دانشجویان هم رشته و هم ورودی در بین .......................... نفر کارشناسی ارشد
رتبه اول       دوم رتبه      آزمون ورودی تحصیالت تکمیلی دوره های کارشناسی ارشد نتایج اولیه     سوم رتبه

 ناپیوسته داخل 

در سطح کارشناسی یا کارشناسی  و جهانی نهایی کشوری علمی دانشجوییبرگزیدگان المپیادهای سوابق -2
  ارشد 

 ردیف نام المپیاد رتبه سال برگزیده شدن

   
1 

 مدرک زبان -3

 نام آزمون اخذ شدهنمره  سال آزمون توضیحات

    

مقاالت چاپ شده در مجالت علمی معتبر داخلی و خارجی و یا کنفرانس ها و سمینارها و همایش های داخلی  -4 
 و خارجی

 اختراع ثبت شده مرتبط با رشته مورد تقاضا مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایرانسوابق  -5

 ردیف نام اختراع محل ثبت تاریخ ثبت

   1 

 تالیف / گردآوری / ترجمه(سوابق کتب ) -6

نام نویسندگان به ترتیب ذکر شده روی 
 جلد

 سال انتشار
 تعداد صفحات

 کتب عنوان کتاب

تالیف /    
 گردآوری

   
 ترجمه

 
 

نام 
نویسندگان)نویس
نده مسئول مقاله 

را با عالمت* 
 مشخص فرمایید(

عنوان مجله 
 سال انتشار

 عنوان مقاله
وضع
یت 
 چاپ

 عناوین مقاالت

   
چاپ 
علمی پژوهشی )داخلی,  شده

خارجی( مستخرج از پایان 
نامه دوره کارشناسی ارشد 
 یا مرتبط با رشته مورد تقاضا

   

پذیرف   
ته 

 شده
   

   
چاپ 
 شده

علمی ترویجی مرتبط با 
پایان نامه دوره کارشناسی 

 ارشد
   

   

چاپ 
 شده

 کنفرانس های معتبر
)داخلی, خارجی(  

مستخرج از پایان نامه دوره 
کارشناسی ارشد یا مرتبط 

 با رشته مورد تقاضا
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 سایر مدارک و سوابق برجسته علمی--7

 ردیف عنوان مدرک / سابقه نهاد صادرکننده تاریخ صدور

   
1 

در صورتی که دارای ویژگی ها و توانمندی های خاصی هستید که می تواند در ارزیابی علمی و توانمندی تخصصی --8

شما در مرحله مصاحبه علمی موثر باشد به صورت مختصر و صریح با ذکر مستندات بیان کنید )نظیر تسلط به نرم 

 افزارهای تخصصی، سوابق حرفه ای و ...( : 

 قابل توجه: 
 
  می بايست كامالخوانا باشند، در غیر اينصورت امتیاز آن بند به متقاضی  یارسال برگه تکمیل شده

 .گیرد تعلق نمی
  در صورت دعوت به مضاحبه ضروری است اصل كلیه مدارك ارسال شده ارائه. 

 شده با اصل مدارک  ارسال  مسئولیت تبعات ناشی از وجود هرگونه مغايرت بین مدارک و اطالعات
 ارائه شده در روز مصاحبه بر عهده متقاضی میباشد.

  کلیه مقاالت داوطلبان اعم از علمی _ پژوهشی و مقاالت چاپ شده در کنفرانس ها در صورتی قابل
امتیازدهی هستند که مستخرج از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد داوطلب یا مرتبط با رشته مورد تقاضا 

 پژوهشی بایستی توسط راهنمای اول داوطلب تایید شده باشد. –الت علمی باشند. مقا
  وزارت و فناوری و وزارت علوم، تحقیقاتموسسه و مقاالتی که در مجالت فاقد اعتبار علمی از نظر 

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی چاپ شده شده باشند قابل بررسی و امتیاز دهی نیستند.
 الت معتبر و ممنوعه و امتیاز مجالت از طریق وبگاه های زیر قابل بررسی دسترسی به فهرست انواع مج

 است:
          https://journals.msrt.ir/ 
          http://impactfactor.ir /  

          http://www.journalchecker.ir/ 
  احراز حدنصاب مدرک زبان انگلیسی معتبر با حداقل نمره قابل قبول و ارائه مدرک مذکور تا قبل از زمان

سی معتبر برگزاری آزمون جامع می باشد و در صورتی که داوطلب موفق به احراز حد نصاب مدرک زبان انگلی

 نشود، در صورت پذیرش ثبت نام مشروط وی لغو و از ادامه تحصیل در موسسه محروم می شود.

  بیش از دو سال از تاریخ ثبت درخواست پذیرش برای دوره دکتری تاریخ آزمون زبان نباید 
 .  تخصصی گذشته باشد          

 
با تکمیل و تایید این فرم در صورت قبولی و پذیرش *پذیرش دانشجویان دکتری به صورت تمام وقت است و داوطلب 

 در دانشگاه متعهد به حضور تمام وقت  می شود.

ارسال مستندات به موسسه اینجانب صحت اطالعات و مدارک اعالم شده فوق را تایید و متعهد می شوم نسبت به 

ه از ثبت نام، بررسي مدارک و اشتغال چنانچه در هر مرحلو ارائه آنها هنگام شرکت در مصاحبه علمی اقدام نمایم. 

به تحصیل مشخص شود كه بنده داراي هر يك از شرايط ورود به دوره دكتري مذكور در اطالعیه ثبت نام نبوده یا 

مغایرتی بین اطالعات خوداظهاری، مدارک و مستندات ارائه شده اینجانب با اصل مدارک صادره از مراجع ذی ربط وجود 

مجاز است بالفاصله از بررسی پذیرش،  ثبت نام و ادامه تحصیل ه اموزش عالی علوم شناختی موسسداشته باشد، 

حق هرگونه  من جلوگیري و مطابق مقررات اقدام نماید و اینجانب در هر مرحله ای از فرایند پذیرش یا تحصیل باشم

 اعتراضی را در مراجع قضایی و اداری از خود سلب می نمایم. 

 

 

 اوادگی:                                                      تاریخ:                                                      امضنام و نام خان
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