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     امور استعدادهای درخشان                                                                                       

 

 
 

 

 

، اسکن مدارک را به همراه به صورت تایپ شده فرم ذیلدانشجویان پس از مطالعه دقیق شرایط و ضوابط و تکمیل 

الزم به  ارسال نمایند. btalent@maragheh.ac.irبه ایمیل رشته و گرایش درخواست  این فرم و PDFفایل 

ایمیل قید  subjectدرخواستی و کلمه دکتری را حتما در قسمت  رشته و گرایش ،ذکر است که متقاضیان

 ند.فرمای

 سئولیت آنشود، ما اشکال در تکمیل فرم، امتیاز فعالیتی تخصیص داده نچنانچه به علت نقص در مدارک ارسالی ی 

 به عهده شخص متقاضی خواهد بود. 

قرمز  رتوسط متقاضي محترم، در گوشه باالئي سمت چپ برگه، به وسيله خودکابایستي   و مستندات الزم تمامي مدارک 

 شوند.گذاری شمارهطبق شماره های جداول زیر،  رنگ

 در ستون امتياز، چيزی ننویسيد. لطفاً -الف

 

 فردی مشخصات -1

 نام:

 

 مرد  جنسیت: زن  :خانوادگی نام

 محل الصاق 

 عکس

 ملی: کد

 

 شماره شناسنامه: تاریخ تولد:

 شماره سریال شناسنامه:

 

 محل صدور: محل تولد:

 آدرس ایمیل:

 

             متأهل مجرد وضعیت تأهل:  نام پدر:

مت بدون برگه آماده به خد کارت معافیت دائم  ام وظیفه: کارت پایان خدمت وضعیت نظ

 د ارش کارشناسی آخر دوره سال دانشجویان برای تحصیل به اشتغال گواهی      غیبت 

 آدرس محل سکونت:

 

 :کد پستی

 

 شماره تلفن ثابت )با کد شهرستان(: شماره موبایل:

 مراغه  دانشگاهدکتری  دورهپذيرش بدون آزمون  فرم

(4001- 1140 )سال تحصیلی  

 

mailto:btalent@maragheh.ac.ir
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 مورد تقاضا در دوره دکتری تحصيلي گرایش/رشتهاطالعات  -2

 گرایش تحصیلی: رشته تحصیلی:

 (:1400سازمان سنجش آموزش کشور برای دوره دکتری سال  2دفترچه شماره کد رشته/گرایش )مطابق 

 

 اطالعات تحصيلي پایه  -3

 تحصیلی دوره ردیف
 دانشگاه/ 

 مؤسسه آموزش عالی

 کل میانگین

 نامهبدون پایان

 تاریخ 

 هورود به دور

 تاریخ 

 آموختگیدانش

شماره 

 پیوست

      کاردانی )در صورت وجود( 1

      کارشناسی 2

      کارشناسی ارشد 3

 علت عدم احراز شرایط پایه: نیست  متقاضی حائز شرایط پایه است 

 

 

 و فناوری سوابق پژوهشي -4

 ژوهشي در نشریات معتبر داخلي و خارجيپ -مقاله علمي -4-1

 امتیاز شماره پیوست العات مقالهاط ردیف

1 

 عنوان مقاله:

 

 

 :سال چاپ، دوره و صفحه ه:نام نشری

 رتبه نشریه: نمایه نشریه:

 :اسامی تمام همکاران

 یادداشت پژوهشی  مقاله کامل پژوهشی  در نوبت چاپ  مقاله چاپ شده 

 خیر مقاله داغ: بله  خیر مقاله پراستناد: بله 

2 

 عنوان مقاله:

 

 

 :سال چاپ، دوره و صفحه ه:نام نشری

 رتبه نشریه: نمایه نشریه:

 :اسامی تمام همکاران

 یادداشت پژوهشی  مقاله کامل پژوهشی  در نوبت چاپ  مقاله چاپ شده 

 خیر مقاله داغ: بله  خیر مقاله پراستناد: بله 

3 

 عنوان مقاله:

 

 

 :سال چاپ، دوره و صفحه ه:نام نشری

 رتبه نشریه: نمایه نشریه:

 :اسامی تمام همکاران

 یادداشت پژوهشی  مقاله کامل پژوهشی  در نوبت چاپ  مقاله چاپ شده 

 خیر مقاله داغ: بله  خیر مقاله پراستناد: بله 
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4 

 عنوان مقاله:

 

 

 :وره و صفحهسال چاپ، د ه:نام نشری

 رتبه نشریه: نمایه نشریه:

 :اسامی تمام همکاران

 یادداشت پژوهشی  مقاله کامل پژوهشی  در نوبت چاپ  مقاله چاپ شده 

 خیر مقاله داغ: بله  خیر مقاله پراستناد: بله 

 

 

 شریات معتبر داخلينترویجي در  -مقاله علمي -4-2

 امتیاز شماره پیوست لهاطالعات مقا ردیف

1 

 عنوان مقاله:

 

 

 ه:نام نشری

 :و صفحه )جلد( سال چاپ، دوره

 :اسامی تمام همکاران

2 

 عنوان مقاله:

 

 

 ه:نام نشری

 :و صفحه )جلد( سال چاپ، دوره

 :اسامی تمام همکاران

3 

 عنوان مقاله:

 

 

 ه:نام نشری

 :صفحه و )جلد( دورهسال چاپ، 

 :اسامی تمام همکاران

4 

 عنوان مقاله:

 

 

 ه:نام نشری

 :و صفحه )جلد( سال چاپ، دوره

 :اسامی تمام همکاران

 

 رمعتب علميهای مقاله ارائه شده در همایش -4-3

 امتیاز شماره پیوست اطالعات مقاله ردیف

1 

 عنوان مقاله:

 

 

 مللی البین همایش ملی  همایش:نام 

 :اسامی تمام همکاران

2 

 عنوان مقاله:

 

 

 المللی بین همایش ملی  همایش:نام 

 :اسامی تمام همکاران

   عنوان مقاله: 3
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 المللی بین همایش ملی  همایش:نام 

 :اسامی تمام همکاران

4 

 عنوان مقاله:

 

 

 المللی بین همایش ملی  همایش:نام 

 :اسامی تمام همکاران

5 

 عنوان مقاله:

 

 

 المللی بین همایش ملی  همایش:نام 

 :اسامی تمام همکاران

 

 تأليف و ترجمه کتاب -4-4

 امتیاز شماره پیوست اطالعات کتاب ردیف

1 

 عنوان کتاب:

 

 

  Book Chapter ترجمه  تألیف  ناشر:نام 

 خیر  همایش: بله کتاب سال انجمن/  خیر کتاب سال کشور: بله 

 :اسامی تمام همکاران

2 

 عنوان کتاب:

 

 

  Book Chapter ترجمه  تألیف  ناشر:نام 

 خیر  همایش: بله کتاب سال انجمن/ خیر  کتاب سال کشور: بله 

 :اسامی تمام همکاران

3 

 عنوان کتاب:

 

 

  Book Chapter  ترجمه تألیف  ناشر:نام 

 خیر  همایش: بله کتاب سال انجمن/ خیر  کتاب سال کشور: بله 

 :اسامی تمام همکاران

  Book Chapter ترجمه  تألیف  ناشر:نام 

 خیر  همایش: بله کتاب سال انجمن/ خیر  کتاب سال کشور: بله 

 :اسامی تمام همکاران

 

 تراعثبت اخ -4-5

 امتیاز شماره پیوست اطالعات اختراع ردیف

1 

 عنوان اختراع:

 

 

 محل ثبت: تاریخ ثبت:

 :اسامی تمام همکاران

2 

 عنوان اختراع:

 

 

 محل ثبت: تاریخ ثبت:

 :اسامی تمام همکاران

3 
 عنوان اختراع:

 
 

 محل ثبت: تاریخ ثبت:
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 :اسامی تمام همکاران

 

 معتبر داخلي و خارجي ها و مسابقاترتبه در جشنوارهکسب  -4-6

 امتیاز شماره پیوست مسابقه/اطالعات جشنواره ردیف

1 

 :مسابقه/عنوان جشنواره

 

 

 رتبه: نشان:شرح جایزه/

 :اسامی تمام همکاران

2 

 عنوان جشنواره/مسابقه:

 

 

 رتبه: نشان:شرح جایزه/

 :اسامی تمام همکاران

3 

 مسابقه:ان جشنواره/عنو

 

 

 رتبه: نشان:شرح جایزه/

 :اسامی تمام همکاران

 

 

 بنيانمشارکت در تأسيس شرکت دانش -4-7

 امتیاز شماره پیوست بنیاناطالعات شرکت دانش ردیف

1 

 نام شرکت:

 

 

 سِمَت: تاریخ ثبت شرکت:

 :اسامی تمام همکاران

2 

 نام شرکت:

 

 

 سِمَت: ت شرکت:تاریخ ثب

 :اسامی تمام همکاران

 

 سازی شدههای تحقيقاتي و دستاوردهای پژوهشي تجاریهمکاری در اجرای طرح -4-8

 امتیاز شماره پیوست سازی شدهدستاورد پژوهشی تجاری/اطالعات طرح تحقیقاتی ردیف

1 

 :دستاورد/عنوان طرح

 

 

 کارفرما: تاریخ تصویب و اتمام:

 سازی شده دستاورد پژوهشی تجاری دانشگاهی طرح برون دانشگاهی رونطرح د

 درآمد اختصاصی دانشگاه )ریال(:/قراردادمبلغ 

 :اسامی تمام همکاران

2 

 دستاورد:عنوان طرح/

 

 

 کارفرما: تاریخ تصویب و اتمام:

 سازی شده جاریدستاورد پژوهشی ت دانشگاهی طرح برون دانشگاهی طرح درون

 درآمد اختصاصی دانشگاه )ریال(:مبلغ قرارداد/

 :اسامی تمام همکاران
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 نامه دوره کارشناسي ارشدکيفيت پایان -4-9

 امتیاز شماره پیوست نامهاطالعات پایان ردیف

1 

 نامه:عنوان پایان

 

 

 درجه و نمره: تاریخ دفاع:

 :اساتید راهنما و مشاوراسامی 

 

 آموزشيسوابق  -5

 آموزیهای برتر در المپيادهای دانشکسب رتبه -5-1

 امتیاز شماره پیوست مدال سال برگزاری عنوان المپیاد ردیف

1      

2      

 

 و پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان سراسری ورود به دانشگاه هایهای برتر در آزمونکسب رتبه -5-2

 امتیاز شماره پیوست کل بدون سهمیه تبهر گروه آزمون ردیف

 کارشناسی دورهآزمون ورودی  1
  انسانی ریاضی/تجربی/

 های خارجی زبانهنر/
   

    کارشناسی ارشد دورهآزمون ورودی  2

3 
 ان:کارشناسی ارشد با استفاده از سهمیه استعدادهای درخش دورهپذیرش بدون آزمون در 

 خیر  بله 
  

 

 عناوین دانشجوی نمونه، نخبه و استعداد درخشان احراز -5-3

 امتیاز شماره پیوست سال حائز عنوان موضوع ردیف

    خیر   بله  کارشناسی دورهدر  درخشان دانشجوی استعداد 1

    خیر   بله  ارشد کارشناسیدوره در  دانشجوی استعداد درخشان 2

    خیر   له ب کارشناسیدوره در  دانشجوی نمونه دانشگاه 3

    خیر   بله  کارشناسی ارشددوره در  دانشجوی نمونه دانشگاه 4

    خیر   بله  کارشناسیدوره در  دانشجوی نمونه کشور 5

    خیر   بله  کارشناسی ارشددوره در  دانشجوی نمونه کشور 6

7 
 دانشجوی مشمول جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان

 سال   4سال   3سال   2 سال 1 مدت:به 
    خیر   بله 

 

 تحصيلي مختلف هایدوره درميانگين کل و کيفيت دانشگاه  -5-4

 امتیاز شماره پیوست نامهبدون پایان کل میانگین مؤسسه آموزش عالیدانشگاه/ تحصیلی دوره ردیف

     کاردانی 1
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    ناپیوسته/پیوسته کارشناسی

     کارشناسی ارشد 2

 

 کارشناسي ارشد و کارشناسي هایدورهطول مدت تحصيل  -5-5

 امتیاز شماره پیوست سال تحصیلتعداد نیم آموختگیتاریخ دانش تاریخ شروع تحصیل تحصیلی دوره ردیف

      کارشناسی ناپیوسته 1

      پیوسته کارشناسی 2

      کارشناسی ارشد 3

 

 و ورزشي دانشجویي المپيادهای علميکسب رتبه در مرحله نهایي )کشوری(  -6-5

 امتیاز شماره پیوست رتبه سال برگزاری رشته المپیادی ردیف

1      

2      

3      

 

 نمره آزمون زبان انگليسي -5-7

 امتیاز شماره پیوست اطالعات آزمون زبان ردیف

1 
 نام آزمون زبان:

 
 

 نمره: تاریخ برگزاری آزمون:

 

 مصاحبه -6

 امتیاز متقاضی ازیامتحداکثر  اخص ارزیابیش ردیف

  3 گویی به سؤاالتتسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخ 1

  3 وسعت نظر، نوآوری و کارآفرینی 2

  3 شخصیت، متانت و نحوه تعامل 3

  3 نگرش و اطالعات فناورانه مرتبط با رشته تحصیلی 4

  3 فن بیان و توانایی انتقال مطالب 5

  15 های علمی اعضای گروهراستایی زمینه پژوهشی داوطلب با اولویتهم 6

 

 بندی امتيازاتجمع -7

 پذیرش نامه( شيوه9-متياز مربوط به بند )الفا -7-1

 مجموع حداقل امتیاز الزم امتیاز متقاضی موضوع ردیف

 4  ژوهشی در نشریات معتبر داخلی و خارجیپ -مقاله علمیچاپ  1



 

 
 

8 

  گروه حمایت از استعدادهای درخشان در یتعضو 2

  جمع کل

 

 مجموع امتيازات سوابق پژوهشي و فناوری -7-2

 امتیاز متقاضی حداکثر امتیاز قابل تخصیص و فناوری فعالیت پژوهشیموضوع/ ردیف

  40 ژوهشی در نشریات معتبر داخلی و خارجیپ -مقاله علمی 1

  9 بر داخلیرویجی در نشریات معتت -مقاله علمی 2

  6 معتبر المللیو بین های ملیمقاله ارائه شده در همایش 3

  17 ( متقاضی h-indexشاخص هرش ) 4

  10 تألیف و ترجمه کتاب 5

  9 ثبت اختراع 6

  15 ها و مسابقات معتبر داخلی و خارجیکسب رتبه در جشنواره 7

8 
 پژوهشی های تحقیقاتی و دستاوردهای همکاری در اجرای طرح

 سازی شدهتجاری
9  

  2/4 نامه دوره کارشناسی ارشدکیفیت پایان 9

  40 جمع کل

 

 مجموع امتيازات سوابق آموزشي -7-3

 امتیاز متقاضی حداکثر امتیاز قابل تخصیص آموزشیفعالیت موضوع/ ردیف

  7 آموزیهای برتر در المپیادهای دانشکسب رتبه 1

2 
رش و پذی سراسری ورود به دانشگاه هایمونهای برتر در آزکسب رتبه

 درخشان هایاستعداد با استفاده از سهمیهبدون آزمون 
15  

  20 احراز عناوین دانشجوی نمونه، نخبه و استعداد درخشان 3

  10 میانگین کل و کیفیت دانشگاه دوره کارشناسی 4

  8 دانشگاه دوره کارشناسی ارشد  میانگین کل و کیفیت 5

  3 مدت تحصیل در دوره کارشناسی طول 6

  3 طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد 7

8 
 های برتر در مرحله نهایی )کشوری( المپیادهای علمی وکسب رتبه

 ورزشی دانشجویی
14  

  8 نمره آزمون زبان انگلیسی 9

  30 جمع کل

 

 مجموع کل امتيازات -7-4

 امتیاز متقاضی حداکثر امتیاز قابل تخصیص حداقل امتیاز الزم برای پذیرش موضوع

مجموع امتیازات سوابق پژوهشی و 

 فناوری، سوابق آموزشی و مصاحبه
60 100  
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 امضاء متقاضي:                                                 تاریخ:

 

 تأیيدیه حاضرین در جلسه -8

 امضا گینام و نام خانواد ردیف امضا نام و نام خانوادگی ردیف

1   6   

2   7   

3   8   

4   9   

5   10   

 


