
 1شماره  برگه

 موسسه آموزش عالی علوم شناختیدر  Ph.D)کتری)مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دوره د

 )مخصوص داوطلب(

 الف( مشخصات فردی:

 نام خانوادگی نام:

 تلفن همراه: شماره ملی:

 نشانی رایانامه: تلفن ثابت )با ذکر پیش شماره(

 هل:وضعیت تأ تولد:تاریخ 

 :شماره پرونده ی:شماره داوطلب

 وضعیت اشتغال: :نشانی

 :گرایش های مورد تقاضا -رشته 

 دوم:  انتخاباول:                                                                   انتخاب 

 چهارم:      انتخاب سوم:                                                                  انتخاب 

 ششم:       انتخابپنجم:                                                                انتخاب 

 تذکر:
 ارسال روگرفت مستندات بند های "ب"  و "ج " این برگه الزامی است.

مضاحبه جهت ارائه در جلسه كليه مدارك ارسال شده و روگرفت اصل همراه داشتن نسخه های 
 .استضروری حضوری 

 ب( سوابق پژوهشی:

 . مقاالت چاپ شده در مجالت علمی معتبر داخلی و خارجی و یا کنفرانسها و سمینارها و همایشهای داخلی و خارجی1

 عنوان مقاله وضعیت نوع
 عنوان مجله سال انتشار

 

نام نویسندگان )نویسنده 

مسئول مقاله را با عالمت * 

 مشخص فرمائید(

اوین مقاالت عن

علمی پژوهشی 

 خارجی()داخلی، 

    چاپ شده

   

    پذیرفته شده

   

 مقاالت عناوین

 علمی ترویجی

 شده چاپ

 

   

   

 شده پذیرفته

 

   

   

ارائه  مقاالت عناوین

شده در 

های کنفرانس

 )داخلی، خارجی(

 شده چاپ

 

   

   

 شده پذیرفته

 

   

   

 



 

 های علمی و صنعتی ایرانثبت شده مورد تایید سازمان پژوهش. اختراع 2

 تاریخ ثبت محل ثبت نام اختراع ردیف

1    
2    
3    
4    

 های علمی معتبر. جشنواره 3

 تاریخ برگزاری نهاد برگزارکننده عنوان جشنواره ردیف

1    
2    
3    
4    
5    

 لیف(. کتب )ترجمه یا تأ4

 سال انتشار عنوان کتاب نوع

 تعداد صفحات

نام نویسندگان به ترتیب 

 ذکر شده روی جلد

 

 

 کتب
 تألیف

   

   

   

 ترجمه

   

   

   

 
 نامه. امتیاز پایان5

 دوره کارشناسی-5-1
 نمره امتیاز نام استاد راهنما عنوان پروژه یا پایان نامه

 عالی بسیار خوب خوب قابل قبول

       

 ارشدکارشناسی دوره-5-2
 نمره امتیاز نام استاد راهنما عنوان پایان نامه

 عالی بسیار خوب خوب قابل قبول

       



 ج( سوابق آموزشی:

 سال خاتمه سال شروع معدل کل نام دانشگاه گرایش –رشته  مقطع تحصیلی

      

      

 و المپیادهای معتبر: المللیبرگزیدگان جشنواره، مسابقات بین-6

 سال برگزیده شدن رتبه نام مسابقه/المپیاد/ جشنواره ردیف

1    

2    

3    

4    

5    

 مدرک زبان-7

 توضیحات سال آزمون نمره اخذ شده نام آزمون

    

 
 

 قابل توجه: 
 
  می بايست كامالخوانا باشند، در غير اينصورت امتياز آن بند به  یارسال برگه تکميل شده

 .گيرد متقاضی تعلق نمی
  به پيوست برگه شماره یک الزامی است. مستنداتارسال روگرفت 
 مضاحبه جلسه  جهت ارائه در كليه مدارك ارسال شده های اصل و روگرفت نسخه  همراه داشتنا

 .ضروری استحضوری 

  شده با  ارسال  از وجود هرگونه مغايرت بين مدارک و اطالعاتمسئوليت تبعات ناشی
 اصل مدارک ارائه شده در روز مصاحبه بر عهده متقاضی ميباشد.

 
موسسه *پذیرش دانشجویان دکتری به صورت تمام وقت است و داوطلب در صورت قبولی و پذیرش در 

 متعهد به حضور تمام وقت  می شود.
 

اینجانب صحت اطالعات و مدارک اعالم شده فوق را تایيد و متعهد می شوم نسبت به ارسال مستندات به 
چنانچه در هر مرحله از ثبت نام، بررسي مدارک موسسه و ارائه آنها هنگام شرکت در مصاحبه اقدام نمایم. 

دكتري مذكور در اطالعيه و اشتغال به تحصيل مشخص شود كه بنده داراي هر يك از شرايط ورود به دوره 
اظهاری، مدارک و مستندات ارائه شده اینجانب با اصل مدارک  ثبت نام نبوده یا مغایرتی بين اطالعات خود

صادره از مراجع ذی ربط وجود داشته باشد، موسسه اموزش عالی علوم شناختی مجاز است بالفاصله از 
مطابق مقررات اقدام نماید و اینجانب در هر مرحله بررسی پذیرش،  ثبت نام و ادامه تحصيل من جلوگيري و 

حق هرگونه اعتراضی را در مراجع قضایی و اداری از خود سلب می  ای از فرایند پذیرش یا تحصيل باشم
 نمایم. 

 
 
 

 تاریخ:                                     امضاء:                                نام و نام خانوادگی : 


