
 96چك ليست پرونده مصاحبه آزمون دكترای
 

 نام و نام خانوادگي داوطلب :

 :و زيرگرايش گرايش رشته/    : همراهشماره تلفن 

 □بورس بنیاد        □نوبت دوم       □روزانه   :رشنوع سهميه پذي

   مدارک الزم:

  پرینت تائیدیه ثبت نام الکترونیکی □

 پرونده(فرم مشخصات)جهت الصاق به صفحه اول □

 و پرینت امضا شده آن (SOB)اظهارنامه علمی excelتکمیل فایل □

 کارنامه آزمون دکتري همه صفحاتکپی  □

 Statement of Purpose)) و پژوهشی هدفنامه علمیک ی□

 اساتیددر پاکت دربسته و امضا شدهه نامه علمي يتوصل شده یسه عددفرم تکم□

 و نمره زبان شما باشدخ امتحان یکپی مدرک زبان که حاوي تار□

 و پیش دانشگاهی کتبی دیپلمکپی کارنامه حاوي معدل □

 ز تمامی نمرات و معدل کلیکپی کارنامه دوره کارشناسی  شامل ر□

  - تا پایان نیمسال قبل - تحصیل )براي شاغلین بهز تمامی نمرات و معدل کل یکپی کارنامه دوره کارشناسی ارشد  شامل ر□

 (سنجش الزامی است1دفترچه شماره انتهاي از  برگرفته ارائه فرم معدل تکمیل شده

 د چاپ مقالهییبراي تا (URL)نترنتی یا مجله همراه با آدرس ایکپی مقاالت چاپ شده با لوگوي کنفرانس □

 رش مقالهید پذییبراي تا (URL)نترنتی یرش قطعی آن همراه با آدرس ایرفته شده همراه با مدرک پذیکپی مقاالت پذ□

 و ایثارگران انیه هاي مربید کننده سهمییکپی مدرک رسمی تا□

 بانکی پرداخت شده هزینه بررسی پرونده و مصاحبه دکترافیش  اصل□

 

  نام و نام خانوادگي همكار پذيرش :



 

 

 :زير توجه فرماييد نكاتداوطلبين گرامي لطفأ به 

 

و به ترتيب در تاريخ های اعالم شده به دفتر تحصيالت تمامي مدارک ذكر شده را بطور منظم لطفاً الف( 

 .تكميلي دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر تحويل دهيد

 .ه در دوره دكترا مطالبه خواهد شدرفته شدياز داوطلبان پذ أاصل مدارک فوق بعدب(

عتر مراتب انصراف ياند تقاضا ميشود هر چه سرل منصرف شده ين محترمي كه به هر دلياز داوطلب ج(

اطالع  وتريبه دانشكده مهندسي برق و كامپطبق دستورالعمل سازمان سنجش آموزش كشور خود را كتبا 

 تان داوطلب ديگر جلو گيری نمايند.تا از تضييع حق دوس دهند

در روز  تهيه شده آنرا()يا حداقل آخرين گزارش ان نامه كارشناسي ارشد ي( الزم است داوطلبان پاچ

 مصاحبه همراه داشته باشند.

 همراه داشته باشند. در روز مصاحبه كتب منتشره خود رارزومه و  ( الزم است داوطلبان ح

 توسط دانشجو در يك صفحه تهيه گردد. Statement of Purpose)و پژوهشي ) هدفنامه علميخ( 

 

 

 است:به آدرس ذيل موجود  مهندسي برق و كامپيوترتمامي فايلهای مورد نياز در سايت دانشكده ضمنأ  
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