مؤسسه آموزش عالی علوم شناختی

(غیر دولتی – غیر انتفاعی)

مرحله دوم آزمون نیمه متمركز دوره های دكتری تخصصی علوم شناختی
1398-99
(مخصوص داوطلب)

الف) مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی:

وضعیت نظام وظیفه:

شماره پرونده:

شماره داوطلب:

تلفن های تماس:

نشانی پستی:

رایانامه:

توجه :كلیه موارد ذكر شده در بندهای (ب) و (ج) مندرج در این برگه با ارائه مدرك معتبر قابل ارزیابی و امتیاز دهی می باشد .
بدیهی است داوطلب باید اصل مدرك را نیز در روز انجام مصاحبه علمی ارائه نماید.

ب) پیشینه پژوهشی:
*مقاالت چاپ شده در مجالت علمی معتبر داخلی و خارجی

نوع مقاله

علمی پژوهشی (داخلی/خارجی)

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

چکیده مقاله ارسال شود.

علمی ترویجی مرتبط با پایان نامه
دوره کارشناسی ارشد
چکیده مقاله ارسال شود

وضعیت چاپ
( پذیرفته شده
 /چاپ شده

عنوان مقاله

عنوان نشریه سال
انتشار

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

*مقاالت ارایه شده در كنفرانس ها و سمینارها و همایش های داخلی و خارجی
چکیده/
کامل

نوع مقاله

نام همایش /سال ارائه

عنوان مقاله

کنفرانس های معتبر

(داخلی /خارجی) ) مستخرج از پایان نامه دوره
کارشناسی ارشد یا مرتبط با رشته مورد تقاضا
چکیده ارسال شود.

*اختراع ثبت شده مرتبط با رشته مورد تقاضا مورد تأیید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
ردیف

1
2

نام اختراع

محل ثبت

تاریخ ثبت

*سوابق جشنواره های علمی معتبر
عنوان جشنواره

ردیف

تاریخ برگزاری

نهاد برگزار كننده

1
2
*سوابق ترجمه كتاب
عنوان كتاب

نام نویسندگان به ترتیب ذكر شده روی جلد

سال انتشار – تعداد صفحات

*پایان نامه مقاطع تحصیلی قبلی
 پایان نامه دوره كارشناسی (چكیده ارسال شود)عنوان پروژه یا پایان نامه

نام استاد راهنما

امتیاز

قابل
قبول

خوب

بسیار
خوب

عالی

نمره

پایان نامه دوره كارشناسی ارشد (چكیده ارسال شود)عنوان پروژه یا پایان نامه

نام استاد راهنما

امتیاز

قابل
قبول

خوب

بسیار
خوب

عالی

*سوابق طرح ها  /پروژه های تحقیقاتی اتمام یافته دارای گواهی
ردیف

عنوان طرح  /پروژه

نهاد صادر كننده

تاریخ صدور

1
2

*سایر مدارك و سوابق برجسته علمی
ردیف

1
2

عنوان مدرك  /سابقه

نهاد صادر كننده

تاریخ صدور

نمره

ج) سوابق آموزشی:
مقطع تحصیلی

عنوان رشته – گرایش

محل اخذ مدرك تحصیلی

معدل كل

سال شروع

سال خاتمه

دیپلم
كاردانی
كارشناسی
مدرك دوم
كارشناسی مرتبط
با رشته تخصصی
کارشناسی ارشد
مدرك دوم
كارشناسی ارشد
مرتبط با رشته
تخصصی
*سوابق شرکت در جشنواره ،مسابقات و المپیادهای معتبر :
ردیف

1
2

نام المپیاد

رتبه

سال برگزیده شدن

*مدرك زبان( :یکی از آزمونهای  MSRT - MHLE - TOLIMO - PBT -TOEFLیا )UTEPT
نام آزمون

نمره اخذ شده

سال آزمون

توضیحات

لطفاً به سؤاالت زیر به طور مختصر و روشن پاسخ دهید.
-1هزینه زندگی شما در دوره تحصیل چگونه تأمین خواهد شد؟

-2آیا بورس تحصیلی دریافت كرده اید؟ از نظر سازمان مربوطه ضوابط كار در طی تحصیل شما چگونه است؟

*حضور دانشجویان دكتری تخصصی به صورت تمام وقت الزامی است و داوطلب با تكمیل و امضای این برگه
در صورت قبولی و پذیرش در مؤسسه آموزش عالی علوم شناختی متعهد به حضور تمام وقت می شود.

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء

