
  بسمه تعالی

  رشته مهندسی دریا 1401شدگان به مصاحبه پذیرش دانشجوي دوره دکتراي سال توجه دعوتقابل

 )شده از سوي دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاهکشور یا معرفیداراي کارنامه سازمان سنجش آموزش (

  معاونت پژوهشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی دریا

09/03/1401 

  و چگونگی ارسال آنها پژوهشیمستندات  -2اطالعیه شماره 

 در قالب دستورالعمل زیر  بایستمیمستندات پژوهشی کلیه رساند که وسیله به اطالع میبدین

  .شوند تهیه و ارسال

انگلیسی بوده و شده با حروف بزرگ که عنوان آن، همان نام و نام خانوادگی داوطلب، نوشته) FOLDER(تهیه یک پوشه  -1
بوده و نام خانوادگی،  NAMEبه طور مثال، اگر نام، . انداز یکدیگر جدا شده) - (در آن، نام و نام خانوادگی با یک خط تیره 

FAMILYNAME بایست تنظیم گرددباشد، آنگاه نام پوشه به صورت زیر می:  
NAME-FAMILYNAME 

 شده دربا محتویات تشریح) SUBFOLDER( پوشهزیرتعدادي ، 1درون پوشه اصلی با مشخصات ذکرشده در بند  -2
  :زیر، در نظر گرفته شوند جدول

  محتویات زیرپوشه  عنوان زیرپوشه

NATIONAL CONFERENCE PAPERS 
و هرگونه  )یا ملی(هاي داخلی همایشهاي منتشرشده در فایل مقاله

  هاهاي مربوط به ارائه یا حضور در آن همایشتأییدیه

INTERNATIONAL CONFERENCE PAPERS 
داخلی یا (المللی هاي بینهمایشهاي منتشرشده در فایل مقاله
هاي مربوط به ارائه یا حضور در آن و هرگونه تأییدیه )خارجی

  هاهمایش

JOURNAL PAPERS 
هاي نشریهیا   ترویجی-هاي علمینشریههاي منتشرشده در فایل مقاله

یا  و هرگونه گواهی المللیشده بیننمایههاي نشریه یاپژوهشی -علمی
  به آنها مربوط تأییدیه

PATENTS به ثبت اختراعات مربوط یا تأییدیه هرگونه گواهی تصویري از  
BOOKS  شدهشده یا ترجمهتألیف کتابهرگونه شناسنامه  

MSc THESIS ارشدنامه کارشناسیگواهی نمره اعطاشده به پایان تصویري از  
PGRAD شده در سامانه فایل اطالعات بارگذاريPGRAD  

  

  
اي معاونت پژوهشی و را به صورت فشرده در آورده و آن را به آدرس رایانامه 1پوشه اصلی با مشخصات ذکرشده در بند   -3

  .تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی دریا به نشانی زیر ارسال نمایید
grad.mte@aut.ac.ir  

   .بایست همان نام پوشه اصلی باشد، می)EMAIL(عنوان رایانامه 
براي ارسال آن استفاده  به نشانی زیر WETRANSFERتوانید از امکانات تارنماي حجم پوشه، میباالبودن  در صورت -4

  :نمایید
https://wetransfer.com/  

mailto:grad.mte@aut.ac.ir
https://wetransfer.com/

