
بسمه تعالی

عماريمپرسشنامه ویژه داوطلبان شرکت در مصاحبه دکتري 

مشخصات فردي:

نام پدر:                   سال تولد:                    محل تولد:                   نام خانوادگی: نام:  

شماره تماس:وضعیت اشتغال:وضعیت تاهل:                 

سوابق آموزشی:

سال اخذ مدرك ه ( ارائمعدل کتبی
مدرك)

رشته تحصیلی سال ورود لموسسه محل تحصی نوع مدرك

کارشناسی

دارشکارشناسی

ارشد:نامه کارشناسیموضوع پایان

اید؟ ( مدارك آن را ضمیمه نمائید)) کسب کرده TOEFL, IELTS,MCHE اي از امتحانات زبان انگلیس مانند (آیا تا کنون نمره

د)اي از آن را ضمیمه نمائیدهنده سطح زبان خارجی شما باشد، در اختیار دارید. ( نسخههایی که نشانچه مدارك یا گواهینامه

اید.اي که گذراندهافزاري با ارائه مدرك دورهنرمهاي دوره

ذیرش داوطلبان توجه نمایند امتیازهاي بخش ارزیابی سوابق و مدارك ( مطابق دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص نحوه پ
، تعیین اوطلب اعالم شده استرم توسط دف) فقط بر اساس آنچه که در این 59-96دانشجوي دکتري تخصصی در سال تحصیلی

شود.می

امضاء و تاریخ



سوابق پژوهشی:

علمی پژوهشی:در مجالتمقاالت

امتیاز ارتاریخ انتش نام نشریه عنوان مقاله ( متن کامل و تائیدیه پذیرش ضمیمه شود) ردیف

ها:کتاب

امتیاز سال انتشار ناشر تالیف ترجمه ضمیمه شود)عنوان کتاب ( یک نسخه از کتاب  ردیف

الملل:هاي علمی داخلی و بینهمایشدرمقاالت

امتیاز مقاله کامل خالصه مقاله تاریخ و محل همایش عنوان همایش  عنوان مقاله ردیف

امضاء و تاریخ



اکتشاف و اختراع: 

امتیاز همرجع تائید کنند المللیبین داخلی عنوان اختراع یا اکتشاف ردیف

آثار هنري:

امتیاز همرجع تائید کنند المللیبین ملی نوع اثر هنري ردیف

هاي علمی:نامهتشویق

امتیاز همرجع تائید کنند المللیبین ملی نامهنوع تشویق ردیف

امضاء و تاریخ



سایر مواردي که نیاز به توضیح دارد.

:داوطلبان به انضمام مدارك مربوط به این فرم مدارك زیر را نیز تحویل دهند

ارشد یا صورتجلسه دفاعه کارشناسییک نسخه رسال-

اجراییهاي علمی، پژوهشی ویک نسخه رزومه شامل سوابق، فعالیت-

معماريهاي تحصیل در دوره دکتري اي از دالیل و انگیزهیک متن یک صفحه-

موضوع مورد عالقه رساله دکتري در حد یک صفحه-

تحویل شود.CDعدد دوکلیه اطالعات و مدارك فوق روي -

امضاء و تاریخ


