بسمه تعالی
اطالعیه شماره یک
مدارك مورد نیاز به منظور مصاحبه دكتري سال 89
با سالم و احترام؛
ضمن عرض تبریک به معرفی شدگان مصاحبه دوره دكتري ،خواهشمند است با به همراه داشتن مدارك زیر در
تاریخ هاي قید شده در اطالعیه شماره  3به محل انجام مصاحبه مراجعه فرمایید .از تمامی داوطلبان مجدانه
خواستاریم تمامی اطالعیه ها را با دقت مطالعه نموده و موارد مندرج را دقیقا اجرا نمایند.

مدارك مورد نیاز:
 -1اصل و كپي مدرك و ريز نمرات كارشناسي ارشد (فوق ليسانس) و يا اصل گواهي تأييد شده توسط دانشگاه يا
مؤسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك براي دانشجوي سال آخر دوره كارشناسي ارشد كه حداكثر تا تاريخ 98/6/13
فارغالتحصيل خواهند شد..
 -2اصل و كپي مدرك و ريز نمرات كارشناسي (ليسانس) و اصل مدرك كارداني براي فارغالتحصيل دوره كارشناسي
ناپيوسته.
1ـ اصل و كپي شناسنامه و كارت ملي.
4ـ مدركي كه وضعيت نظام وظيفه معرفي شده را مشخص نماييد (براي برادران).
 5ـ اصل گواهي مبني بر اينكه عضو هيات علمي رسمي و يا پيماني وزارت متبوع بوده كه به تاييد باالترين مقام
مسئول نيز رسيده باشد( .براي آن دسته از معرفي شدگاني كه مايل به استفاده از سهميه مربيان ميباشند).
 -6مدركي كه نشانگر وضعيت استفاده از سهميه رزمندگان باشد.
 -7اصل گواهي شركت در آزمونهاي ملي و بينالمللي كه در آن نمره زبان اخذ شده مشخص باشد.
 -8پرينت كارنامه اعالم نتايج كه بر روي سايت اطالع رساني سازمان سنجش قرار گرفته است.
 -9پايان نامه كارشناسي ارشد.
 -31گواهي اخذ رتبه تحصيلي برتر در دوره كارشناسي ارشد و كارشناسي.
 -33توصيه نامه از دو نفر از اساتيد.
 -32متن كامل مقاالت چاپ شده در مجالت يا ارائه شده در همايشها و سمينارها.

 -31گواهينامههاي شركت در دورههاي آموزشي.
 -34سوابق پژوهشي (طرح هاي ملي ،تحقيقاتي و غيره).
 -35كسب رتبه در جشنواره ها و مسابقات علمي معتبر.
 -36گواهي ثبت اختراع.
 -37كتابهاي تاليف يا ترجمه شده.
 -38سوابق آموزشي و شغلي.
 -39اصل و كپي فيش واريزي به مبلغ  3511111ريال به شماره حساب  4113121811117111و شماره شباي

 IR980100004001020803007300و شناسه واريز 392020811354400000000000001871
نزد خزانه داري كل كشور نزد بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران به نام حساب تمركز درآمدهاي اختصاصي
سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران واريز نمايند.
***** توجه نمائيد درج شناسه واريز در فيش هاي واريزي الزامي بوده و از پذيرفتن فيش هاي فاقد شناسه واريز
معذوريم*****.
 -21ارائه طرح واره براساس اطالعيه شماره دو و فايل پيوست طرح واره.

در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران امكان ارائه خوابگاه به پذيرفته شدگان وجود ندارد.
آدرس:

سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
به تمامي داوطلبان توصيه مي شود جهت مشاهده كروكي و انتخاب مسير حتما به سايت سازمان بخش اطالعات
تماس مراجعه فرمائيد.

