بسمه تعالی
فرم ثبت پایاننامههای المصطفی

(ص)
(ره)

جشنواره بینالمللی پژوهشی شیخ طوسی
فرم شماره 3

لطفا در این کادر چیزی نوشته نشود 

مشخصات فردی

کد اثر...................... :
کد پژوهشگر.............. :

نام( :رسمی براساس شناسنامه  /پاسپورت).................................................. :

نام مستعار............... :

نام خانوادگی (رسمی براساس شناسنامه  /پاسپورت)........................................ :

نام خانوادگی مستعار..................................... :

کد ملی.................................... :

ش.پاسپورت.............................................. :

ملیت................... :

تابعیت.................................................... :

نام پدر................................. :

تاریخ تولد :روز  ......ماه  ......سال  ......ق/ش/م
جنسیت:

مرد 

وضعیت تأهل:

زن 

متأهل 

مجرد 

سوابق حضور

سابقه شرکت در جشنواره شیخ طوسی:
.........................
سالهای مشارکت:
رتبههای کسبشده :رتبه ....................
رتبه ....................
رتبه ....................

دارم 

ندارم 

.........................
سال.................. :
سال.................. :
سال.................. :

/
/
/

...........................
رتبه..................... :
رتبه..................... :
رتبه..................... :

.............................
سال...................... :
سال...................... :
سال...................... :

تحصیالت

حوزوی:
آخرین مدرک تحصیلی:

سطح  1

سطح  2

سطح  3

سطح  4

سطح  5

اجتهاد 

اشتغال به تحصیل  :آزاد  تحت مدرسه ( نام مدرسه /واحد آموزشی .................... :کشور.......... :
دانشگاهی:
آخرین مدرک تحصیلی:
دکتری 
کارشناسی ارشد 
کارشناسی 
کاردانی 
شهر................................ :
کشور................................... :
نام دانشگاه ............................................ :
تخصصی:
نام مرکز /واحد آموزشی............................................. :
نام رشته تحصیلی ......................................... :
ترم تحصیلی............................ :
ناتمام 
در حال تحصیل 
فارغالتحصیلی 

شهر) ............... :

شماره حساب

شماره حساب بانک صادرات........................................................ :
شماره حساب غیر از بانک صادرات................................................ :

نام بانک................................................ :

نام صاحب حساب (براساس آنچه در بانک ثبت شده)........................... :

شماره شباIR .......................................... :

در صورتی که شماره حساب به نام شخص دیگری است ،علت آن را بنویسید (ویژه غیرایرانیها):
شماره حساب بانکی ندارم (غیرایرانی)  در صورت تعلق هدیه نقدی آن را به  ...................................................تحویل دهید.

مشخصات اثر

عنوان پایاننامه.............................................................................................................................................. :
رساله دکتری 

نوع اثر:

تعداد صفحات...................... :

پایاننامه ارشد 

سمینار (کارشناسی) 

تحقیق پایانی (کارشناسی) 

زبان اثر .......................... :و  ..................................و ...............................

نوع پژوهش

توضیحات.......................................................................................................................... :

 تألیف

 شرح و تحقیق

عنوان اصلی اثر................................................ :

نویسنده................. :

زبان....................... :

 ترجمه

عنوان اصلی اثر................................................ :

نویسنده................. :

زبان....................... :

دستهبندی موضوعی

علوم اسالمی 

علوم انسانی 

علوم انسانی  -اسالمی 

علوم طبیعی 

علوم ریاضی 

فنی  -کاربردی 

هنر 

هنر اسالمی 

قرآن و علوم قرآنی 

حدیث و علوم حدیث 

فقه و اصول 

فلسفه و منطق 

مهدویت 

عرفان و تصوف 

کالم و دینپژوهی 

ادیان و فرق 

تاریخ ،جغرافیا و شخصیتشناسی 

حقوق 

زبان و ادبیات فارسی 

زبان و ادبیات غیرفارسی 

اخالق ،روانشناسی و علوم تربیتی 

مدیریت 

علوم سیاسی 

اقتصاد 

جامعهشناسی 

تبلیغ و ارتباطات 

مرجع و کلیات 

سایر 

دسته موضوعی اثر:

موضوع اثر:

آدرس و نشانی (جهت انجام مکاتبات و ارسال دعوتنامه)

محل سکونت:

کشور.......................... :

استان............................... :

شهر........................................ :

نشانی کامل پستی.......................................................................................................................................... :
....................................................

کد پستی........................... :

صندوق پستی............................. :

تلفن همراه...................................... :

تلفن منزل.......................... :

تلفن ضروری............................. :

پست الکترونیک................................................... :

Email: .............................................................

مدارک مورد نیاز

یک قطعه عکس پرسنلی 

اصل اثر 

فایل عکس پرسنلی 

آدرس :قم ،بلوار امین ،سهراه ساالریه ،مجتمع امین ،بلوک  ،1پژوهشگاه بینالمللی المصطفی(ص) ،دبیرخانه جشنواره شیخ طوسی
تلفن دبیرخانه530-13311123 :

تلفکس530-13311120 :

رایانامهtousi@miu.ac.ir :

(ره)

کارشناس جشنواره50353232553 :

پایگاه اینترنتیhttp://tousi.miu.ac.ir :

