
بسمه تعالی 

1395فرم مشخصات فردي داوطلبان مرحله دوم آزمون دکتري سال 
رشته پژوهش هنر

:مشخصات فرديـ 1
:وضعیت نظام وظیفه :نام و نام خانوادگی 

:تاریخ تولد :کد ملی 

:وضعیت تأهل:محل تولد 

:وضعیت اشتغال :تلفن تماس 

:آدرس الکترونیکی :آدرس 

رتبه و تراز نمره در آزمون دکتري-2
تراز نمرهرتبه

:موضوعات پیشنهادي براي رساله دکترا به ترتیب اولویت - 3
عنوانردیف

:ـ سوابق تحصیلی 4
محل فارغ التحصیلیرشتهمقطع

)نام موسسه و شهر(
امتیازمعدلفارغ التحصیلیتاریخ

)در این قسمت چیزي ننویسید( 
دیپلم

کارشناسی

کارشناسی ارشد

:ـ عنوان پروژه و یا پایان نامه 5
استاد راهنماعنوانمقطع

کارشناسی

کارشناسی ارشد

گواهی دوره زبان خارجی- 6
امتیازآزمونتاریخ اخذ شدهنمره نوع آزمونردیف

)در این قسمت چیزي ننویسید( 

محل الصاق 
عکس



ـ فهرست فعالیتهاي آموزشی و تدریس در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی7
تاریخنام دانشگاه یا مرکز آموزش عالیمقطع تحصیلینام درسردیف

)ترجمه تالیف (کتب -8
عنوان 
امتیازنام نویسندگان به ترتیب ذکر شده روي جلدانتشارسال کتاب

)در این قسمت چیزي ننویسید( 

کتب

تألیف

ترجمه

ـ فهرست مقاالت9
نویسنده مسئول (نام نویسندگان سال انتشارو عنوان مجله عنوان مقاله

مشخص * مقاله را با عالمت 
فرمایید

در این قسمت چیزي (امتیاز
)ننویسید

عناوین 

مقاالت 

مجالت علمی 

پژوهشی 

داخلی و (

)خارجی

چاپ شده

پذیرفته 
شده

عناوین 

مقاالت 

مجالت علمی 

ترویجی

چاپ شده

پذیرفته 
شده

مقاالت عناوین 

ارائه شده در 

همایش ها

چاپ شده

پذیرفته 
شده

)در این قسمت چیزي ننویسید ( جمع امتیاز



:پژوهشیطرحـ 10
* ه را با عالمت طرحمسئول (همکاراننام عنوان طرح ردیف

مشخص فرمایید
تاریخ تاریخ شروع

اختتام 
در این قسمت چیزي (امتیاز

)ننویسید

11-یمرتبط با حوزه تخصصیالمللنیو بیمليکسب رتبه در جشنواره ها:
در این قسمت چیزي (امتیازسال کسب رتبهعنوان اثر علمی، فنی، ادبی و هنري

)ننویسید

ملی

بین المللی

آثار هنري ـ 12
این قسمت چیزي در (امتیازسالرتبهنوع فعالیت

)ننویسید

ملی

بین المللی

:و برگزیدگی المپیادهاي علمی پردازينظریهاکتشاف و اختراع یا -13
تاریخ ثبتمحل ثبتعنوانردیف

در این قسمت چیزي (امتیاز

)ننویسید

:جوایز وتشویق نامه هاي علمی-14

در این قسمت چیزي (امتیازمرجع صادر کننده موضوع

)ننویسید

ملی

بین 
المللی

در نهایت دقت و ، نمایم که کلیه مطالب این تقاضانامه و سایر پیوستهاي مورد درخواستگواهی می......... ..................................................اینجانب 
مجاز است مطابق پردیس هنرهاي زیباي دانشگاه تهران دانشکده هنرهاي تجسمیصحت، تکمیل گردیده است و چنانچه خالف آن ثابت شود، 

.مقررات با اینجانب رفتار نماید
:امضاء و تاریخ


