بسمه تعالی
فرم خالصه اطالعات مصاحبه شوندگان گروه فناوری اطالعات دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
داوطلب گرامی ،خواهشمندیم با تکمیل این فرم ،ما را در سرعت بخشیدن به مصاحبه یاری نمایید.

نام و نام خانوادگی:
درصدهای آزمون (تخصصی:

رتبه در آزمون ورودی دکتری:
استعداد تحصیلی:

دانشگاههای معرفیشده جهت مصاحبه به ترتیب:
.۱
.۲
مقطع کارشناسی(نام دانشگاه:
مقطع کارشناسی ارشد(نام دانشگاه:
عنوان پایاننامه کارشناسی ارشد:
استاد راهنما:

)

زبان:
.۳
.۴
.۵

معدل:
معدل:

زمینههای پژوهشی مورد عالقه به ترتیب اولویت*:
.۱
.۲
.۳

مصاحبه جاری
روزانه/شبانه:
سهمیه:

سال فارغالتحصیلی:
سال فارغالتحصیلی:

سال ورود:
سال ورود:

)
)

آیا استاد/استادانی از گروه فناوری اطالعات دانشگاه تهران را میشناسید که در زمینه
مورد عالقه شما پژوهش نمایند و شما عالقهمند به همکاری با ایشان باشید؟
.۱
.۲
.۳

* توجه داشته باشید با توجه به دالیل مختلف ،از جمله محدودیت ظرفیت آموزشی و پژوهشی ممکن است نتوانید در اولویتهای پژوهشی
مورد عالقه و تحت راهنمایی استاد مورد نظرتان فعالیت پژوهشی دورهی دکترای خود را انجام دهید.

آیا برای ادامه تحصیل در دانشگاههای خارج از کشور اقدام نمودهاید؟ اگر جواب مثبت است ،نتیجه اقدام چه بوده است؟
آیا قصد دارید برای ادامه تحصیل در دانشگاههای خارج از کشور اقدام نمایید؟
آیا در زمان تحصیل دکتری امکان حضور تمام وقت ( ۵روز کامل در هفته) در دانشگاه را دارید؟
مصاحبه شونده تعهد مینماید در صورت درخواست کمیته مصاحبهکننده ،در زمان اعالمی مجددا برای مصاحبه تکمیلی حضور خواهد یافت.
مطالب و مندرجات فوق را تایید مینمایم.
نام و نامخانوادگی:
تاریخ:
امضاء:

این قسمت در صورت نیاز بعد از مصاحبه پر میشود:
اینجانب  ............................................متعهد میشوم در صورت قبولی در مقطع دکتری و صالحدید گروه فناوری اطالعات فعالیت پژوهشی خود
را در زمینه ..................................................................................................................................................................................................بهانجام برسانم.
امضای متقاضی:
نام و نامخانوادگی استادانی که توانمندی و فعالیت ایشان در زمینه فوق را تایید میکنند:
-۱
-۲
-۳

امضاء:
امضاء:
امضاء:

