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 دانشگاه صنعتی اصفهانپسادکترای  فرم درخواست

 )با منابع داخلی(

 دانشگاه صنعتی اصفهان
 معاونت پژوهش و فناوری

 . رزومه و صفحه اول مقاالت پژوهشگر ضمیمه این فرم شودمدرک دکتری، طفاً ل
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دانشگاه  نامه پسادکترایدر چارچوب آیینجهت هدایت طرح تحقیقاتي پژوهشگر پسادکترا، به عنوان استاد مسئول آمادگي خود را  ،ضمن تأیید موارد فوق

 .نمایماعالم ميصنعتي اصفهان 

 مسئول )ان(امضاي استاد و تاریخ                                         و امضاي متقاضی پسا دکتري تاریخ

 

                □متأهل      □مجرد :   وضعیت تأهل - ........................    : ................................................................................نام و نام خانوادگي -

  .........................: .........سال اخذ مدرک -           .................................: ........................................................... دکتری محل اخذ مدرک -

     : ..............چاپ شدهتعداد مقاالت کنفرانسي  -.......    ........: چاپ شده چارک اول ISIتعداد مقاالت  -    : ................چاپ شده ISI ژورناليتعداد مقاالت  -

 ...................................: ...................................................................................آدرس پست الکترونیک -        ....... : ..................................................تلفن همراه -

 □ندارد     □دارد :  نیاز به خوابگاه در داخل دانشگاه                        -            □معافیت دائم   □خدمت کرده : وضعیت نظام وظیفه -

 

 

 

 

 

   

  

 : ....................................مرتبه علمي -  ............               : ..............پژوهشکده/ دانشکده  -      ........................ ...............................................: نام و نام خانوادگي -

 □خیر  □هبل:  دداشته ای ی دیگری راآیا تاکنون سابقه همکاری با پژوهشگر پسادکترا -    □خیر □بله: دحاضر پژوهشگر پسادکترای فعال داریآیا در حال -

 ......................................................................................................... :ژوهشگردرصورت پاسخ مثبت، نام پ -

 : ...................التحصیل شدهراهنمایي تعداد دانشجوی دکترای فارغ –: .........................                        در سه سال اخیر  ISI- Q1تعداد مقاالت  -

 ...............: .................آمادگي برای شروع پذیرش از تاریخ _......................         :تعداد طرح پژوهشي پایان یافته با گواهي حسن انجام کار -

 .................................................................................................................................................................................................................:  ش مورد نظرعنوان زمینه پژوه -

 

 

  

 

 ....................تاريخ 

 ....................شماره 

 :معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه -3

 با سالم 

 شرایط جذب پسادکترا و  ...........................آقای دکتر /به عمل آمده، خانمهای و بررسي دانشگاه صنعتي اصفهاننامه ابالغي پسادکترای حتراماً براساس آیینا    

 .باشدرا دارا مي شگاه صنعتي اصفهاندانشرایط احراز پژوهشگر پسادکترای .. .............دکتر ............................ آقای/خانم 

 . دارداعالم مياین دانشکده آمادگي خود را در همکاری طرح مذکور  
 

 پژوهشکده/ ریاست دانشکدهامضاي تاریخ و 

 :نظر معاون پژوهش و فناوري دانشگاه -4

 ه پژوهشي نامه دوراستاد مسئول و تأیید ریاست محترم دانشکده مبتني بر احراز شرایط الزم استاد مسئول و پژوهشگر براساس آیین با توجه به درخواست    
 .شودمي   □مخالفت     □، با درخواست فوق موافقت اصفهان دانشگاه صنعني یپسادکترا

 ..........................................: ...........................................................................................................................مخالفت دلیل

   وهش و فناوري دانشگاهامضاي معاون پژتاریخ و 


