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 اظهارنامه سوابق علمی 

 خواجه نصیرالدین طوسیصنعتی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه  1401برای مصاحبه دکتری 

 شماره پرونده ثبت نام در گلستان:  نام و نام خانوادگی:

 محل تولد:  تاریخ تولد:

  جرد:یا ممتاهل 

 نشانی سکونت فعلی:

 

 

 تلفن تماس:  وضعیت نظام وظیفه:

رتبه کنکور سراسری برای ورود به 

 مقطع کارشناسی:

سهمیه ورودی کارشناسی/ 

 منطقه:

کارشناسی پیوسته یا 

 ناپیوسته:

روزانه یا نوبت دوم در 

 کارشناسی:

 

 درخشان هستید؟متقاضی سهمیه استعداد   :رتبه داوطلب در آزمون دکتری

  گرایش انتخابی در دوره دکتری:

سهمیه ورود به دوره متقاضی 

 دکتری:

 غیره: مربی: شاهد و ایثارگر: آزاد:

  متقاضی دوره روزانه یا نوبت دوم )شهریه پرداز( در دوره دکتری:

دانشگاه خواجه نصیر اولویت چندم شما در انتخاب رشته سنجش 

 است؟

 

 اول خود را به ترتیب اعالم شده به سازمان سنجش ذکر نمایید: پنج دانشگاه انتخاب

 انتخاب پنجم انتخاب چهارم انتخاب سوم انتخاب دوم انتخاب اول

 

 

    

 تاریخ آزمون: نوع آزمون: نمره زبان:

)طبق کارنامه  1401درصد درس زبان انگلیسی در آزمون دکتری 

 سنجش(:
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  نام دانشگاه مقطع کارشناسی:

  کامل رشته کارشناسی: نام

 پایان: ورود: پایان کارشناسی:/ماه و سال ورود

 نام پنج درس تخصصی که باالترین نمره را در مقطع کارشناسی گرفته اید:

1- 2- 3- 4- 5- 

     نمره:

  رتبه در پایان دوره کارشناسی:  معدل دوره کارشناسی:
 

  :ارشد نام دانشگاه مقطع کارشناسی

 دوره روزانه یا نوبت دوم:  گرایش کارشناسی ارشد:نام 

  ارشد:کارشناسی ورودی  آزموندر رتبه 

ماه و سال ورود/پایان دوره کارشناسی 

 ارشد:

 پایان: ورود:

 عنوان کامل پایان نامه:

 

 

  نام استاد راهنما:

 درجه پایان نامه:  :ارشد معدل دوره کارشناسی

 باالترین نمره را در مقطع کارشناسی ارشدگرفته اید:نام پنج درس تخصصی که 

1- 

 

2- 3- 4- 5- 

     نمره:

  :ارشد دوره کارشناسیدر پایان رتبه 
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  : ISIتعداد مقاالت پذیرش شده در مجالت 

  :پژوهشی-تعداد مقاالت پذیرش شده درمجالت علمی

  ترویجی:-مجالت علمیتعداد مقاالت پذیرش شده در 

 خارجی: داخلی: :مقاالت پذیرش شده در کنفرانسهاتعداد 

  ثبت اختراع )با ذکر عنوان اختراع(:

  کتاب منتشر شده )با ذکر عنوان کتاب و ناشر(:

  افتخارات دیگر )مثال رتبه اول تا سوم دوره(:

 زمینه پژوهشی مورد عالقه خود در دوره دکتری را بیان نمایید:

 

کامال را  (صفحه)مشتمل بر چهار  موارد مندرج در این اظهارنامهکلیه اینجانب                                                صحت 

(، مسئولیت کامل تفاوت جزئیدر حد )حتی  ایا سهو ااطالعات خالف واقع عمد درجدر صورت  نمایم.تایید میو دقیقا 

حق دارد از پذیرش به صورت تام االختیار  صنعتی خواجه نصیر الدین طوسیو دانشگاه  می باشدبر عهده اینجانب 

از و اینجانب حق هرگونه ایراد و اشکال به اقدام دانشگاه در این خصوص را  جلوگیری نمایددر هر مرحله اینجانب 

 و تاریخ: ی داوطلبامضا/.خود سلب و ساقط می نمایم

 

 

 ضمن درج تاریخ، امضا گردد.(  اظهارنامه علمی )ذیل هر صفحه

 

 

 در مربوطه مسئول به الزم، مدارک و مستندات سایر همراه به و داشته همراه به مصاحبه روز در را زیر مدارک بایستی می محترم داوطلبان

 .نمایند تحویل مصاحبه شروع از قبل ساعت یک حداقل و مصاحبه برگزاری روز

  به صورت تایپ شده( علمی سوابق اظهارنامهفرم تکمیل شده( 

  توصیه نامه از استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد 

  تصویر تمامی صفحات ژورنالی یا کنفرانس 

 )متن کامل مجلد پایان نامه کارشناسی ارشد )برای فارغ التحصیالن کارشناسی ارشد 

 مدرک زبان یا گواهی تعیین سطح زبان داوطلبین 

 ریز نمرات مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد 

 1401سال تحصیلیمه سازمان سنجش در آزمون دکتری کارنا 

 و...  ،ی مانند گواهی رتبه دوره، جوایزهر مستند دیگر 
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 صفحه اطالعات مقاالت پذیرش شده در ژورنال یا کنفرانس:

J-1 

 ترویجی:-پژوهشی/ علمی-/ علمی  ISI ژورنال:

عنوان کامل 

 :مقاله

 

  نویسندگان:

 تاریخ پذیرش:  نام مجله:

 

J-2 

 ترویجی:-پژوهشی/ علمی-/ علمی  ISI ژورنال:

عنوان کامل 

 :مقاله

 

  نویسندگان:

 تاریخ پذیرش:  نام مجله:

 

C-1 

 داخلی / خارجی: :کنفرانس

عنوان کامل 

 :مقاله

 

  نویسندگان:

 تاریخ برگزاری:  نام کنفرانس:

 

C-2 

 داخلی / خارجی: :کنفرانس

عنوان کامل 

 :مقاله

 

  نویسندگان:

 تاریخ برگزاری:  کنفرانس: نام

 

C-3 

 داخلی / خارجی: :کنفرانس

عنوان کامل 

 :مقاله

 

  نویسندگان:

 تاریخ برگزاری:  نام کنفرانس:

 


