
دانشگاه کاشان 1398-99فرم درخواست پذیرش بدون آزمون دوره دکتري سال تحصیلی    
  الف) مشخصات فردي:

  نام خانوادگی:  :نام
  کد ملی:                                   شماره شناسنامه:                                 

  (آقایان):وضعیت نظام وظیفه   تاریخ تولد:                         
  تعداد فرزند:  وضعیت تأهل:

  تلفن محل کار/ تحصیل:نشانی محل کار/ تحصیل:                                                                              
  تلفن محل سکونت:نشانی محل سکونت:                                                                                    

  تلفن همراه:  آدرس الکترونیکی:
  

  :)1(مطابق جدول شماره  مورد تقاضاگرایش  -رشتهب) 
  گرایش -رشتهنام   گرایش -رشته ردیف

    
  
  ) سوابق پژوهشی:ج
  هاي داخلی و خارجیها و سمینارها و همایشیا کنفرانس مجالت علمی معتبر داخلی و خارجیمقاالت چاپ شده در  -1

  نوع مقاله
وضعیت 

  مقاله
  عنوان مقاله

عنوان مجله و 
  سال انتشار

نام نویسندگان (نویسنده مسئول مقاله 
  را با عالمت * مشخص فرمایید)

  مقاالت 
پژوهشی  -علمی

  (داخلی، خارجی)

چاپ 
  شده

      
      

پذیرفته 
  شده

      
      

  مقاالت 
  ترویجی -علمی

چاپ 
  شده

      
      

پذیرفته 
  شده

      
      

مقاالت ارائه شده 
  در کنفرانس ها 
  (داخلی، خارجی)

چاپ 
  شده

      
      

پذیرفته 
  شده

      
      



  هاي علمی و صنعتی ایراناختراع ثبت شده مورد تأیید سازمان پژوهش -2
  تاریخ ثبت  محل ثبت  نام اختراع  ردیف
        
  هاي علمی معتبرجشنواره -3
  تاریخ برگزاري  برگزارکنندهنهاد   عنوان جشنواره  ردیف
        
  کتب (ترجمه یا تألیف) -4

  نام نویسندگان به ترتیب ذکرشده روي جلد  تعداد صفحات  سال انتشار  عنوان کتاب  نوع اثر
  تألیف
  

        
        

  ترجمه
        
        

پایان نامه -5  
  دوره کارشناسی -5-1

  عنوان پروژه یا پایان نامه
نام استاد 

  راهنما
  امتیاز

  عالی  بسیار خوب  خوب  قابل قبول
            

  دوره کارشناسی ارشد -5-2

  عنوان پایان نامه
ستاد انام 

  راهنما
  امتیاز

  عالی  بسیار خوب  خوب  قابل قبول
            

  
  ) سوابق آموزشی:د
  کارشناسی و کارشناسی ارشد -1

  گرایش -رشته  مقطع تحصیلی
   معدل کل

  نامه)(کارشناسی ارشد بدون پایان
  همتراز شده معدل کل

  نامه)(کارشناسی ارشد بدون پایان
سال ماه/ 

  شروع
سال ماه/ 

  خاتمه
            کارشناسی

            کارشناسی ارشد
  



 برگزیدگان جشنواره، مسابقات بین المللی و المپیادهاي معتبر: -2

  سال برگزیده شدن  رتبه  جشنواره المپیاد/ نام مسابقه/  ردیف
        

 
 مدرك زبان -3

  توضیحات  آزمون تاریخ برگزاري  نمره اخذ شده  آزمون نام
        

مدرك معتبر قابل ارزیابی است. بدیهی  رج در این فرم صرفاً با ارائهمند» د«و » ج«توجه: کلیه موارد ذکر شده در بندهاي 
  است داوطلب باید در صورت ضرورت، اصل مدرك را نیز ارائه نماید.

 
  

 حداقل سه مورد از موضوعات مورد عالقه خود براي ادامه تحصیل در مقطع دکتري را به ترتیب اولویت بنویسید: لطفا

  راهنما استاد  موضوع تخصصی  ردیف
1      
2      
3      
  

داوطلب ورود به دوره دکتري بدون آزمون دانشگاه کاشان تمام توان خود را در ارائه کامل                       اینجانب        
  و صحیح اطالعات در این فرم و اصالت پیوست ها به کار برده و مسئولیت کامل هرگونه اشتباه یا خطا را بر عهده می گیرم.

  
  امضاء:                           تاریخ:                                                                         


