
 تاريخ تحويل به گروه:

 رديف:

 همتاهب انم يكتاي بي

 تعیین استاد راهنما فرم
 مكانیكبیو -پزشكیمهندسی ويژه دانشجويان کارشناسی ارشد

 (اين برگه در پرونده دانشجوي پذيرفته شده بايگانی و مورد استناد قرارخواهد گرفت)
 

 

 ( مشخصات دانشجو1
 شماره شناسايی:       :نام و نام خانوادگی

 شهر محل سكونت:   13سال     دوم  نیمسال شروع تحصیلی: اول  

 وضعیت تأهل:        تاريخ تولد:

 :و ثابت همراهتلفن         پست الكترونیكی:

          
 

 تحصيلي( سوابق 2
 ( مقطع متوسطه2-1

 معدل کتبی ديپلم:      رشته تحصیلی دبیرستان:

 

 ( مقطع کارشناسی2-2

     ل تحصیل:دانشگاه مح      تحصیلی: گرايش-رشته

 13     فراغت از تحصیل:سال         معدل:

          کارشناسی: نامهايانپعنوان 

 استاد راهنما:

 

 ( آزمون کارشناسی راشد2-3

 رتبه کنكور:   بدون آزمون )استعدادهاي درخشان(   با آزمون  وع پذيرش: ن

 :درصد نمرات آزمون

 

 

 ( میزان تسلط به زبان انگلیسی2-4

 تاريخ آزمون:   نمره آزمون:   : نام آزمون:داراي مدرك زبان 

 ضعیف    متوسط     خوب   عالی  خواندن و درك مطلب: 

 ضعیف    متوسط     خوب   عالی    ن: تنوش

  ضعیف    متوسط     خوب   عالی    مكالمه: 

 

 ( عناوين نرم افزارهاي تخصصی و میزان مهارت در آن:2-5

 1- 

 2- 

 3- 

 4-  

 5- 

  استاتیك، مقاومت مصالح، طراحی اجزاء  تخصصی زبان

  دينامیك و ارتعاشات  رياضیات مهندسی

  بیومكانیك عمومی  ترمودينامیك، مكانیك سیاالت، انتقال حرارت



 6- 
 

 پژوهشي -علمي( سوابق 3
اختراع، طرح پژوهشی، ثبت -)مقاله کنفرانسی، مقاله علمی فعالیت پژوهشیبا تعیین نوع را  جدول زيرپژوهشی  -علمیدر صورت داشتن سوابق 

 و ...( و محل ارائه يا تأيید تكمیل فرمايید.، هاها و کارگاهگذراندن دورهپژوهشی، 

 

 سال ارائه محل ارائه يا تأيید عنوان فعالیت نوع فعالیت رديف

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

 

 
 دانشجو تاريخ و امضاء

 
 

 اطالعات استاد راهنما( 4
 مرتبه/پايه دانشگاهی:       نام و نام خانوادگی:

 رشته/گرايش مقطع دکتري:       گروه/دانشكده:

 رشته/گرايش مقطع کارشناسی:      رشته/گرايش مقطع ارشد:

 تلفن همراه:       پست الكترونیك:

 هاي تحقیقاتی مورد عالقه:حوزه 

 

 

نامه ايشان منوط به نحوه هدايت پايان الزم به ذکر است،. عهده گرفتن راهنمايی سمینار دانشجوي فوق موافقت کامل دارمبا براينجانب 

 .باشدنامه میفعالیت در انجام سمینار و تهیه پروپوزال پايان

 

 تاريخ و امضاء          

 
 

 ( مراتب تاييد5
 

 

 

 نام و نام خانوادگی دبیر پژوهشی گرايش بیومكانیك

 

 

 مدير گروه مهندسی پزشكی

 تاريخ و امضاء تاريخ و امضاء

 


