
IASBS-ICTPفرم رزومه برای پذیرش دانشجوی فوق لیسانس از طریق بورسیه 
(مخصوص داوطلب)

الف) مشخصات فردي

وضعيت تأهل:نام و نام خانوادگي: 
وضعيت اشتغال:مليت:

تلفن تماس :سال تولد:
آدرس الكترونيكي::مقطع ليسانس دانشگاه محل تحصيل در

آدرس اسكایپ:: فراغت از تحصيلتاریخ

اا با ارائه اصل مدرك معتبر قابل ارزیابي است. توجه:  كليه موارد ذكر شده در بندهاي «ب» و «ج» مندرج در این فرم، صرف
بدیهي است كه داوطلب باید در صورت ضرورت، اصل مدرك را نيز ارائه نماید.

ب) سوابق پژوهشي

- مقالت چاپ شده در مجلت علمي معتبر داخلي و خارجي، یا كنفرانسها، سمينارها و همایشهاي داخلي و خارجي1
عنوان مجله سال انتشارعنوان مقاله

نام نویسندگان (نویسنده مسئول
مقاله را با علمت*مشخص

فرمائيد)
امتیاز

(در این قسمت
چيزي ننویسيد)

عناوین
مقالت
مجلت

علمي
پژوهشي

(داخلي و
خارجي)

عناوین
مقالت
مجلت

علمي
ترویجي

عناوین
مقالت ارائه

شده در
همایش ها

 (در این قسمت چيزي ننویسيد)جمع امتیاز



- اختراع ثبت شده 2

تاریخ ثبتمحل ثبتنام اختراعردیف
1
2

- كتب (ترجمه يا تأليف)3

سال انتشار عنوان كتاب
تعداد صفحات

نام نویسندگان به ترتيب 
ذكر شده روي جلد

امتیاز 
(در این قسمت
چيزي ننویسيد)

كتب

تأليف

ترجمه

- جشنواره هاي علمي معتبر 4

تاریخ برگزارینهاد برگزار كنندهعنوان جشنوارهردیف

1
2
3
4
5
6
7



ليسانس- امتياز پايان نامه دوره 5

نام استاد راهنماعنوان پروژه یا پایان نامه
امتیاز

نمره قابل
بسیارخوبقبول

عالیخوب

اا در این قسمت چیزی نوشته نشود نمره كل امتیاز پژوهشی داوطلب (لطف

ج) سوابق آموزشي :

سالنمره پایان نامهمعدل كلنام دانشگاهرشته- گرایشمقطع تحصیلی
شروع

سال
خاتمه

ليسانس
عنوان پروژه ليسانس- نام استاد

راهنما

 بين المللي و المپيادهاي معتبر :،مسابقات داخلي، -برگزيدگان جشنواره

سال برگزیده شدنرتبهنام مسابقه/المپياد/جشنوارهردیف
1

2

3

4

مدرك زبان-
توضیحاتسال امتحاننمره اخذ شدهنام آزمون



اا به سؤالت ذیل بطور مختصر و روشن پاسخ دهید. لطف

 و ...) و زبان هاي برنامه نویسي كه به آن تسلطMAT LAB, LISREL- نام نرم افزارهاي تخصصي كامپيوتري (مانند: 1
دارید را ذكر نمایيد.

- در صورتي ك بورس كامل به شما تعلق نگيرد هزینه زندگي شما در دوره تحصيل چگونه تأمين خواهد شد؟2

- چه ویژگيهایي (علمي/عمومي/اخلقي) در خود مي بينيد كه در این پرسشنامه سؤال نشده است و فكر مي كنينند  مي تواننند3
در انتخاب شما تأثير داشته باشد؟

- حداقل سه مورد از موضوعات مورد علقه خود براي ادامه تحصيل در مقطع فوق ليسانس را به ترتيب اولویت بنویسيد:4
استادموضوع تخصصیردیف

1
2
3
4



و برنامه هنناي خننود بعنند از اتمننام دوره بننه صننورتو انگيزه انتخاب و ادامه تحصيل در مقطع فوق ليسانس  در مورد علل .5
مختصر توضيح دهيد.

*پذیرش دانشجویان فوق لیسانس به صورت تمام وقت امكان پذیر خواهد بود و تعهد حضور تمام وقت الزامی است.

نام و نام خانوادگی:                                     تاریخ:                                     امضاء:


