
 
 دانشگاه خوارزمی

 

 98-99تقاضای پذیرش جهت شرکت در دوره دکتری بدون آزمون دانشگاه خوارزمی برای سال تحصیلی  1شماره  فرم
 

 الف( مشخصات فردی

 شماره شناسنامه: نام پدر:  نام و نام خانوادگی:

 تاریخ تولد: محل تولد: محل صدور:

 وظیفه:وضعیت نظام  سریال شناسنامه: شماره ملی:

 شماره تلفن همراه: شماره تلفن ثابت: وضعیت اشتغال:

 آدرس پست الکترونیکی: نشانی محل سکونت:

 

 ب( سوابق تحصیلی و آموزشی

 رشته تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد: : دکتری عنوان رشته و گرایش مورد تقاضا

 ارشد:تعداد سنوات مقطع کارشناسی  دانشگاه تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد:

 روز / ماه  / سال فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی ارشد:دقیق تاریخ  روز / ماه  / سال مقطع کارشناسی ارشد: دقیق شروعتاریخ 

 درجه و نمره پایان نامه: دوره کارشناسی ارشد روزانه یا شبانه:

  آموزش محور  پژوهشی  -نوع دوره آموزشی: آموزشی

 کارشناسی ارشد:عنوان پایان نامه 

 معدل کل کارشناسی ارشد با پایان نامه: معدل کل کارشناسی ارشد بدون پایان نامه:

 دانشگاه محل تحصیل مقطع کارشناسی: رشته تحصیلی مقطع کارشناسی:

 تعداد سنوات مقطع کارشناسی: معدل کل مقطع کارشناسی:

 روز / ماه  / سال فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی: دقیق تاریخ  روز / ماه  / سال مقطع کارشناسی: دقیق شروعتاریخ 

  دوره کارشناسی روزانه یا شبانه:

 

 مدرک زبان خارجی -1

 توضیحات تاریخ امتحان نمره اخذ شده نام آزمون

    

    
 

 سوابق آموزشی )تدریس در دانشگاه ها با ارائه مدرک معتبر( -2

 نام موسسه یا دانشگاه سال تحصیلی مقطع نام درس ردیف

     

     
 



 برگزیدگان جشنواره، مسابقات بین المللی و المپیادهای معتبر -3

 سال برگزیده شدن رتبه نام مسابقه/جشنواره/المپیاد ردیف

    

    

 ج( سوابق پژوهشی

 مقاالت چاپ یا پذیرفته شده درمجالت معتبر داخلی و خارجی -1

 عنوان مقاله: -1

 

نشریه:نام   

 

 شماره و سال انتشار نشریه: : ISSNسایرISIنوع نشریه : 

 نام شما نفر چندم می باشد: تعداد نویسندگان: شماره صفحات:
  

 عنوان مقاله: -2

 

 نام نشریه:

 

 شماره و سال انتشار نشریه: : ISSNسایرISIنوع نشریه : 

 می باشد:نام شما نفر چندم  تعداد نویسندگان: شماره صفحات:
 

 عنوان مقاله: -3

 

 نام نشریه:

 

 شماره و سال انتشار نشریه: : ISSNسایرISIنوع نشریه : 

 نام شما نفر چندم می باشد: تعداد نویسندگان: شماره صفحات:
 

 

 

 عنوان مقاله: -4

 

 نام نشریه:

 

 شماره و سال انتشار نشریه: : ISSNسایرISIنوع نشریه : 

 نام شما نفر چندم می باشد: تعداد نویسندگان: شماره صفحات:
 

 

 عنوان مقاله: -5

 

 نام نشریه:

 

 شماره و سال انتشار نشریه: : ISSNسایرISIنوع نشریه : 

 نام شما نفر چندم می باشد: تعداد نویسندگان: شماره صفحات:
 

 

 عنوان مقاله: -6

 

 نام نشریه:

 

 سال انتشار نشریه:شماره و  : ISSNسایرISIنوع نشریه : 

 نام شما نفر چندم می باشد: تعداد نویسندگان: شماره صفحات:
 

 نام نشریه: عنوان مقاله: -7



  

 شماره و سال انتشار نشریه: : ISSNسایرISIنوع نشریه : 

 نام شما نفر چندم می باشد: تعداد نویسندگان: شماره صفحات:
 

 

 کنگره های داخلی و خارجیمقاالت ارائه شده در همایش ها و  -2

 پوستر  نوع ارائه مقاله: سخنرانی  عنوان مقاله: -1

 محل )شهر و کشور(:   نام کنگره یا همایش:

 نام شما نفر چندم می باشد: تعداد نویسندگان: سال برگزاری:

 

 پوستر  نوع ارائه مقاله: سخنرانی  عنوان مقاله: -2

)شهر و کشور(:محل    نام کنگره یا همایش:  

 نام شما نفر چندم می باشد: تعداد نویسندگان: سال برگزاری:
 

 پوستر  نوع ارائه مقاله: سخنرانی  عنوان مقاله: -3

 محل )شهر و کشور(:   نام کنگره یا همایش:

 نام شما نفر چندم می باشد: تعداد نویسندگان: سال برگزاری:

 

 کتب )ترجمه یا تالیف( -3

 ترجمه نوع کتاب: تالیف کتاب: عنوان -1

 تعداد صفحات: سال انتشار: نام انتشارات:

 نام نویسندگان به ترتیب ذکر شده روی جلد:
 

 ترجمه نوع کتاب: تالیف عنوان کتاب: -2

 تعداد صفحات: سال انتشار: نام انتشارات:

 نام نویسندگان به ترتیب ذکر شده روی جلد:
 

 ترجمه کتاب: تالیفنوع  عنوان کتاب: -3

 تعداد صفحات: سال انتشار: نام انتشارات:

 نام نویسندگان به ترتیب ذکر شده روی جلد:
 

 

 طرح های ملی و یا تحقیقاتی -4

 سمت در طرح سال اجرای طرح کارفرما عنوان طرح ردیف

     

     
 

 

 



 

 

 

 

 

 لطفا به سئواالت ذیل به طور مختصر و روشن پاسخ دهید.
ر حداقل سه مورد از موضوعات تخصصی مورد عالقه خود برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری را به ترتیب اولویت بنویسید. سعی شود موضوعات بسیا -1

 تخصصی باشد.

 

 استاد مربوطه موضوع تخصصی ردیف

1   

2   

3   
 

 می کنید؟با چاپ چند مقاله علمی در طول دوره دکترا کار خود را مطلوب ارزیابی  -2

 مقاله کنفرانس بین المللی   یا علمی پژوهشی ISIمقاله 

 

و اینکه  اینجانب........................ متقاضی استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان، ضمن آگاهی و پذیرش کامل کلیه ضوابط و مصوبات فراخوان

متعهد می شوم موارد فوق را در نهایت دقت وصحت تکمیل نموده وچنانچه خالف پذیرش درخواست به منزله پذیرش در این دانشگاه نمی باشد، 

 آن ثابت شود دانشگاه مجاز است طبق مقررات با اینجانب رفتار نماید.
 

 نشانی دقیق محل سکونت:
 

 ....تلفن محل کار:...............................تلفن منزل:......................... کد شهرستان:................ تلفن همراه:........................
 

 نشانی پست الکترونیکی:
 

 امضاء متقاضی:                                        تاریخ تقاضا:         

 


