
  
  بسمه تعالي                                                     

  دانشگاه صنعتي شريف

 دانشكده مهندسي انرژي تكميل مدارك براي داوطلبان ورود به دوره دكترايفرم 
    

  ارشد کارشناسی مقطع  فارغ التحصیل / دانشجوي  و  ................./............./...........متولد....................................................................اینجانب 
  ............... ........................: .معدل کل............. .....: .....انده ذرتعداد واحد گ .............................................: ...........گرایش........................................................رشتۀ  
  ..............................................................................................................................................................................................................................................................:آدرس   
  ..................................................................................................................................: الکترونیکی پست آدرس ... .......................................................................  :تلفن   
را عالمت  رشتهیک  فقط( دارم خودرا بشرح زیر اعالم می مورد نظر رشته ،شده ام انرژيندسی ـکده مهـدانشدر  ورود به دوره دکتري داوطلبکه    

  ) :بزنید× 

  1اي انرژي هستهمهندسي   

 1هاي انرژي مهندسي سيستم  

  : 2علمی و تحصیلی  مرتبط اینجانب بهمراه مدارك و مستندات بشرح زیر میباشد فتخاراتو ا پژوهشی ، تحصیلیسوابق  ضمناً  
  

  

  :  يسوابق تحصيل) الف 

  
  
  

  ....................................................................................................................................: .....................................................................کارشناسی ارشد   نامه عنوان پایان
  ............................................................................................): ..نامه بدون پایان(معدل .................. ........................: ....................................................نام استاد راهنما

  )ارشد در صورت اتمام دوره کارشناسی...................... (...................: ......نامه نمره پایان    13      /       /        ارشد کارشناسی پایان نامهتاریخ دفاع از 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

  :سوابق پژوهشي) ب
                                                

  .باشد یم زمینه هاي انتخاب شده میسواالت آزمون علمی در جلسه مصاحبه از مبانی و مفاه :توجه .1 
قید  در جداولکلیه موارد مرتبط ضروري است از آنجا که سوابق آموزشی ، پژوهشی و افتخارات علمی و تحصیلی داوطلبان در ارزیابی و پذیرش آنها موثر میباشد،  :توجه .2 

   .شوداست به پیوست این فرم ارائه  شدهتحویل  پرونده در مرحله تشکیل چنانچه مستندات مربوطه  شود و در هر مورد،
   .شودفارغ التحصیل نشود، در صورت پذیرفته شدن در آزمون دکترا، پذیرش داوطلب کن لم یکن تلقی می 91در صورتیکه داوطلب در شهریور ماه سال :توجه .3

  

      

  دانشگاه محل       مقطع        
  تحصیل        

  سال    
  شروع   

  تاریخ دقیق    
  مالحظات       معدل گرایش                             رشته تحصیلی   التحصیلی  فارغ   

                کارشناسی
                3ارشد کارشناسی

E1 فرم
    



 :همايشها يا نشريات علميپذيرفته شده در  يا مقاله های چاپ شده کتابهای-۱-ب
  نام نویسندگان      عنوان                ردیف   

  به ترتیب درج    
  شماره و سال انتشار نشریه یا سال و محل  یا همایشنام نشریه 

  برگزاري همایش             
       ۱          

.............................        

.............................        
  :در مسابقات و جشنواره طرحهاي برگزيده -۲-ب

  سال  ................جشنواره/ نام مسابقات علمی  رتبه            عنوان                ردیف   
      ۱          

...........................        
...............          

  

  :ساير افتخارات) ج
  سال          افتخارات/ تشریح دستاوردها                                             ردیف 

   1      
..........      
...........      

  

  )بزنید) ×(لطفاً موارد مربوط را : (در صورت دعوت به مصاحبه اصل مدارك ارائه خواهد شد که ،باشد مدارك زیر ضمیمه میکپی ضمنا 
  ).مربوطه کافیست خانهرد و صرفا عالمت زدن در ت ضرورتی ندابال تحویل گردیده اسارسال مجدد مدارکی که ق  :توجه(
  
رشناسی           کا 1التحصیلیفارغ  گواهی رتبه ارشد  کارشناسی التحصیلی1فارغ گواهی رتبه           گواهی رتبه جشنواره خوارزمی  
2کارشناسی )کنکور( آزمون سراسري کارنامه         3ارشد شناسیآزمون سراسري کار کارنامه              کشوري هاي المپیاد علمی گواهی رتبه  
المللی   علمی بین المپیاد/ گواهی مسابقات          الزامی( 4توصیه نامه 2حد اقل(                         بت اختراع گواهی ث  
 چاپ نشده باشد یا نامه پذیرش بهمراه اصل مقاله اگر مقاله هنوز(چاپ شده مقاالت  کپی کامل(                یمستندات تحقیقات صنعت  

  

 .......................................................................... -3.......................................................................... - 2....... ................................................................... - 1: سایر مدارك
  میتواند در هر مرحله ازدرج اطالعات نا درست  ضمنا می پذیرم که .باشد نمایم اطالعات قید شده کامل، دقیق و صحیح می گواهی می اینجانب

  .تحصیل موجب لغو پذیرش اینجانب گردد 
    .........................................: امضاء    ................................................. نام خانوادگی ونام           13       /     /        :تاریخ    
  
  

  
  
  

           
 50تا  1هاي  حائزین رتبهفقط براي  3                     500تا  1هاي  حائزین رتبهفقط براي  2                             هاي اول تا سوم حائزین رتبهفقط براي  1 
  .تحویل گردند روي درب پاکت استادبا امضاء  هاي سر بسته وها باید در پاکت توصیه نامه اصل .ارشد باشد  ها از استاد راهنماي پایان نامه کارشناسی یکی از توصیه نامهباید  4


