مدارك مورد نياز به منظور مصاحبه دكتري سال 0011
با سالم
ضمن تبريك به معرفيشدگان مصاحبه دوره دكتري ،خواهشمند است نسبت به بارگذاري مدارك زير و آمادگي
الزم در تاريخ و ساعتهاي مشخص شده هماهنگي هاي الزم جهت انجام مصاحبه با نماينده هر پژوهشکده
صورت پذيرد.
مصاحبه به شرح جدول زير در محل سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران راس ساعت مربوطه صورت خواهد پذيرفت.
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مدارك مورد نیاز:
 -1اصل و کپی مدرك و ریز نمرات کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) و یا اصل گواهی تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه
آموزش عالی محل اخذ مدرك برای دانشجوی سال آخر دوره کارشناسی ارشد که حداکثر تا تاریخ 1011/12/21فارغالتحصیل
خواهند شد..
 -3اصل و کپی مدرك و ریز نمرات کارشناسی (لیسانس) و اصل مدرك کاردانی برای فارغالتحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته.
2ـ اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی.

0ـ مدرکی که وضعیت نظام وظیفه معرفی شده را مشخص نمایید (برای برادران).
 5ـ اصل گواهی مبنی بر اینکه عضو هیات علمی رسمی و یا پیمانی وزارت متبوع بوده که به تایید باالترین مقام مسئول نیز
رسیده باشد( .برای آن دسته از معرفی شدگانی که مایل به استفاده از سهمیه مربیان میباشند).
 -2مدرکی که نشانگر وضعیت استفاده از سهمیه رزمندگان باشد.
 -5اصل گواهی شرکت در آزمونهای ملی و بینالمللی که در آن نمره زبان اخذ شده مشخص باشد.
 -1پرینت کارنامه اعالم نتایج که بر روی سایت اطالع رسانی سازمان سنجش قرار گرفته است.
 -2پایان نامه کارشناسی ارشد.
 -11گواهی اخذ رتبه تحصیلی برتر در دوره کارشناسی ارشد و کارشناسی.
 -11توصیه نامه از دو نفر از اساتید.
 -13متن کامل مقاالت چاپ شده در مجالت یا ارائه شده در همایشها و سمینارها.
 -12گواهینامههای شرکت در دورههای آموزشی.
 -10سوابق پژوهشی (طرح های ملی ،تحقیقاتی و غیره).
 -15کسب رتبه در جشنواره ها و مسابقات علمی معتبر.
 -12گواهی ثبت اختراع.
 -15کتابهای تالیف یا ترجمه شده.
 -11سوابق آموزشی و شغلی.
 -12جهت پرداخت هزینه انجام مصاحبه به مبلغ  1/111/111به آدرس درگاه اینترنتی https://payment.irost.ir/payment
مراجعه و درقسمت انتخاب واحد سازمانی گزینه اداره تحصیالت تکمیلی و آموزشهای تخصصی انتخاب گردد و در بخش انتخاب
سرویس گزینه مصاحبه دکتری انتخاب و سپس اطالعات در خواستی تکمیل گردد ،و در پایان پس از پرداخت موفقیت آمیز وجه از
فیش واریزی پرینت و اسکن شود و به همراه سایر مدارك بارگذاری صورت پذیرد.

توجه :مصاحبه ها بصورت آنالین برگزار می گردد
در سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران امکان ارائه خوابگاه به پذیرفته شدگان وجود ندارد.
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