
  به نام خدا          
  محل  الصاق  عکس                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                       
  دانشكده مهندسي برق

  پرسشنامه مصاحبه ورودي دوره دكترا
  ۳۰۰  

( این برگه در پرونده دانشجوي پذیرفته شده بایگانی مورد استناد قرارخواهد گرفت)   

                   داوطلبمی مشخصات عمو     
تاریخ تولد:              محل تولد:              وضعیت تاهل:              تعداد فرزندان:                   شماره داوطلبی:      نام و نام خانوادگی:                          

                                       ایمیل:        معدل کتبی دیپلم:                           نوع دیپلم:                      محل اخذ دیپلم:           

  : وضعیت نظام و ظیفه                 تلفن همراه:                          تلفن ثابت:ساکن:                                                      

             نشانی مکاتباتی:  

  : براي تحصیل در دوره دکتري رشته انتخابی   بورس    پردیس    پژوهشگاه نیرو   نوبت دوم   دوره قبولی:   روزانه 

 
کارشناسی وابقس                     

  

          مجازي  پردیس نوبت دوم وزانه دوره تحصیلی:ر        سال ورود:    دانشگاه:                      رشته و گرایش:               

  رتبه منطقه ایی در کنکور:                          منطقه کنکور:     رتبه کشوري در کنکور:    معدل:        :                  فارغ التحصیلیسال 

:عنوان پروژه کارشناسی  
 

 استاد راهنما:
          کارشناسی ارشد وابقس

   مجازي  پردیس نوبت دوم سال ورود:             دوره تحصیلی:روزانه              رشته و گرایش:                                 دانشگاه:              
  معدل کل:                            روژه:           نمره پ                                      :کارشناسی ارشدرتبه در کنکور      سال فارغ التحصیلی:

  
  - 8  - 7  -6  - 5  - 4  - 3  - 2   - 1  دروس ارشد

                  اتنمر

  عنوان پروژه کارشناسی ارشد:

  استاد راهنما:

  
  ) لیست مقاالت سوابق تدریس، سوابق شغلی، دوره هاي گذرانده و عناوین برجسته خود را در یک فایل جداگانه ضمیمه نمایید.(پژوهشی  سوابق آموزشی و 

  همکاري در پروژه هاي صنعتی(تعداد):  تعدادمقاالت چاپ شده در همایش ها:  تعدادمقاالت چاپ شده در مجالت :
  نوع آزمون و نمره زبان:  رسال شده به همایش ها:تعدادمقاالت ا  تعدادمقاالت ارسال شده به مجالت:

  عناوین دروس تدریس شده:
  عناوین سوابق شغلی:

  اولویت انتخاب دانشگاه ها در سازمان سنجش
1-  2-  3-  4-  5-  

  
    

 



 
 

            به سؤاالت ذیل بطور مختصر و روشن پاسخ دهید                                        
 

  

  زمینه اي از گرایش پذیرفته شده مایل به ادامه تحصیل می باشید؟ در چه-1
  

  
  برچه نرم افزارهاي کامپیوتري مسلط می باشید؟  -2
  
  سوابق برجسته ورزشی/هنري/فرهنگی خود را درج نمائید: -3
  
  
  
  هزینه زندگی شما در دوره تحصیل چگونه تامین خواهد شد؟ -4
  
  
  
  ریافت کرده اید؟  از نظر سازمان مربوطه ضوابط کار در طی تحصیل شما چگونه است؟از چه سازمانی بورس تحصیلی د  -5
  
  
  
  سایر: همکاري در آزمایشگاه ها و کارگاه ها  به چه نوع همکاري با دانشکده عالقه دارید؟ حل تمرین دورس -6
  
  
  
   اب شما ترجیح داده شود؟چه ویژگیهایی(عمومی/ اخالقی/علمی) در خود می بینید که بر اساس آنها انتخ  -7
  
  
  
  
  با چاپ چند مقاله علمی در طول دوره دکترا کار خود را مطلوب ارزیابی میکنید؟        مقاله کنفرانس                  مقاله مجله  -8
  
  
  
  در تمام دوره دکتـرا حضور فیزیکی شما در دانشگاه/دانشکده/آزمایشگاه به چه میزان خواهد بود؟   -9
  

  تمـام وقت                               پاره وقت                        (چند روز در هفته )         
  
  
  
  

ق مایم، دانشگاه مجاز است مطاباینجانب                                                                 صحت اطالعات فوق را تایید نموده و چنانچه خالف آن عمل ن
  عمل نماید. موضوع پیشنهادي اولیه اینجانب براي رساله دکتري در صفحه اي جداگانه ارائه  می شود.ضوابط و مقررات 

 
                                           

  امضاء             تاریخ:            نام و نام خانوادگی:                                           
  

  


