مشاره:

درخواست پذيرش در دوره پسا دكتري

تاريخ:

 -1اطالعات فردي
نام و نام خانوادگي:

نام پدر:

شماره شناسنامه:

كد ملي:

تاريخ تولد:

محل تولد:

مذهب:

مليت:

محل صدور:

وضعيت نظام وظيفه :داراي كارت پايان خدمت معافيت تحصيلي معافيت دائم مشمول خدمت

تاريخ پايان خدمت:

/ /

وضعيت تاهل :مجرد متاهل

 -2اطالعات تماس
نشاني:
تلفن ثابت:

پست الكترونيكي:

تلفن همراه:

 -3پيشينه آموزشي
مقطع تحصيلي

رشته تحصيلي

شهر

كشور

تاريخ شروع

دانشگاه

تاريخ پايان

كارشناسي
كارشناسيارشد
دكتري
ساير دورهها
مقطع تحصيلي

استاد راهنما

عنوان پاياننامه

استاد مشاور

كارشناسيارشد
دكتري
 -4پيشينه اشتغال
محل كار

واحد سازماني

نوع مسئوليت

شهر

تاريخ

تاريخ

شروع

پايان

نشاني

تلفن

صفحه 1 :از 3

مشاره:

درخواست پذيرش در دوره پسا دكتري

تاريخ:

 -5پيشينه پژوهش و فناوري
نام دانشگاه يا موسسه
آموزشي و پژوهشي

عنوان فعاليت

سمت در

تاريخ

تاريخ

فعاليت

شروع

پايان

تلفن

نشاني

 -6مشخصات عضو هيات علمي مجري دوره
نام و نام خانوادگي:

مرتبه علمي:

دانشكده /پژوهشكده:

نام و نام خانوادگي متقاضي دوره--------------- :
امضا و تاريخ

مدير محترم گروه ......................
جناب آقاي /سركار خانم .....................
با سالم و احترام؛ اينجانب  --------------اعالم آمادگي خود مبني بر پذيرش جناب آقاي /سرركار خراند دكترر  --------------در دوره پسرا دكترري برا
موضوع  --------------را اعالم مينمايد .تمامي هزينههاي دوره از محل طرح پژوهش و فناوري برون دانشگاهي  ----------------برا اعتبرار -------
ميليون ريال تامين ميگردد.
---------------عضو هيات علمي مجري دوره

رييس محترم دانشكده /پژوهشكده ......................
جناب آقاي /سركار خانم ......................
با سالم و احترام؛ بدين وسيله موافقت اين گروه با پذيرش جناب آقاي /سركار خاند دكتر  ------------------به عنوان پژوهشگر پسا دكتري را اعالم ميدارد.
---------------مدير گروه
امضا و تاريخ

معاون محترم پژوهش و فناوري دانشگاه
جناب آقاي /سركار خانم ......................
با سالم و احترام؛ اين دانشكده با برگزاري دوره پسا دكتري جناب آقاي /سركار خاند دكتر  ------------------موافقت مينمايد.
---------------رييس دانشكده /پژوهشكده --------------
امضا و تاريخ
صفحه 2 :از 3

درخواست پذيرش در دوره پسا دكتري

مشاره:
تاريخ:

مدارك موردنياز براي تشكيل پرونده:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-11


دو نسخه اصل فرم *مشخصات پژوهشگر پسا دكتري* كه توسط متقاضي تكميل شده و عكس بر روي آن الصاق شده باشد.
رزومه كامل (شامل سابقه آموزشي و فعاليتهاي پژوهشي) به همراه كپي مقاله هاي علمي-پژوهشي چاپ شده.
توصيه نامه صالحيت انجام پژوهش در دوره از استادان راهنما و مشاور رساله دكتري.
اصل و تصوير تمام صفحات شناسنامه .
اصل و تصوير كارت ملي.
اصل و تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت.
 3قطعه عكس  4×3جديد (رنگي و تمام رخ با زمينه سفيد).
اصل و تصوير مدرك دكتري.
در صورت حمايت مالي مؤسسه خارج از دانشگاه اصل نامه مؤسسه ذيربط.
مدارك بيمه .

اصل مدارك پس از رويت برگشت داده ميشود.

صفحه 3 :از 3

