بسمه تعالی

شماره................ :
تاریخ................. :

فرم ثبت اطالعات ویژه داوطلبان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان سال  5931دانشگاه صنعتی کرمانشاه

الف) مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی:

سال تولد:

وضعیت تاهل:

وضعیت نظام وظیفه:

وضعیت اشتغال:

تلفن تماس:
Email:

نشانی پستی:

توجه :کلیه موارد ذکر شده در بند های (ب) و (ج) این فرم با ارائه مدرک معتبر قابل ارزیابی می باشد.
ب) سوابق آموزشی:
مدرک

عنوان رشته -گرایش

محل اخذ مدرک تحصیلی

معدل کل

سال شروع

سال خاتمه

دیپلم
کارشناسی
رتبه آزمون سراسری ورود به دوره کارشناسی........................ :

مدال های کسب شده در المپیاد های علمی دانش آموزی معتبر:ردیف

نام المپیاد

مدال

سال کسب مدال

1
2
3
4

رتبه های اکتسابی در المپیاد های علمی دانشجویی معتبر:ردیف
1
2
3
4

نام المپیاد

رتبه

سال کسب رتبه

ج) سوابق پژوهشی
-1مقاالت چاپ شده در مجالت علمی معتبر داخلی و خارجی و یا کنفرانس ها و سمینار ها و همایش های داخلی و خارجی
عنوان مقاله

عناوین مقاالت مستخرج از
پروژه یا طرح تحقیقاتی
دانشجو در مجالت علمی
پژوهشی معتبر

عناوین خالصه
مقاالت ارائه شده به
صورت پوستر یا
سخنرانی در کنگره ها

عنوان مجله
سال انتشار

نام نویسندگان(نویسنده مسئول
مقاله را با عالمت * مشخص
فرمایید)

چاپ شده

پذیرفته شده

چاپ شده

پذیرفته شده

-2اختراع ثبت شده مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
ردیف

محل ثبت

نام اختراع

تاریخ ثبت

1
2
3
4

-3جشنواره های علمی معتبر یا هنری طراز اول
ردیف
1
2
3
4

عنوان جشنواره/هنری طراز اول

رتبه اکتسابی

نهاد برگزار کننده

تاریخ برگزاری

-4ترجمه کتاب
عنوان کتاب

سال انتشار
تعداد صفحات

نام مترجمان به ترتیب ذکر شده روی جلد

-5طرح های تحقیقاتی پایان یافته با تایید شورای پژوهشی دانشگاه محل تحصیل یا سایر مراجع ذی صالح
عنوان طرح

نام همکاران طرح (نام مجری طرح با عالمت * مشخص شود)

اینجانب  ........................صحت اطالعات و مدارک اعالم شده فوق را تایید می نمایم و متعهد می شوم نسبت به بارگذاری
مستندات آن ها اقدام نمایم ,درغیر این صورت دانشگاه صنعتی کرمانشاه ,درخواست پذیرش این جانب را بررسی و ارزیابی
نخواهد کرد و حق هیچ گونه اعتراضی نخواهم داشت.
تاریخ ............................................. :امضاء ................................................:

