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 «جلسه مجازی شرکت درنحوه و تکمیلی مدارک راهنمای ارسال »

 ۱۳۹۹ـ۱۴۰۰ دوره دکتری فیزیک ماده چگال ورودی و مصاحبه آزمون مرحله دوم

 های بنیادی ژوهشکده علوم نانو، پژوهشگاه دانشپ
 

 تا تاریخمگابایت  ۱۰ با حداکثر حجم pdfیک فایل  و در قالبایمیل بایست از طریق میان داوطلبمدارکی که  الف()

 :نمایندارسال  nanooffice@ipm.irالکترونیکی به آدرس  ۶/۷/۱۳۹۹

 

 رک جایگزین طبق نکات ذیل همین بنداا مدارشد، و ی کارشناسیو کارشناسی های دورهمدرک یا گواهی موقت  تصویر (1

 داوطلبان مردبرای یا مدرکی دال بر وضعیت خدمت وظیفه عمومی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم، و  تصویر (2

 مربیسهمیه  استفاده از مربوط بهمدرک  تصویر (3

 )همه صفحات به ترتیب( شده توسط داوطلب امضاو  تکمیل 1شماره  فرم تصویر (4

 (ارشد یکارشناس توسط استاد راهنمای دورهترجیحاً نامه )هیتوص کیحداقل  (5

 و یا مدرکی دال بر سطح تسلط بر زبان انگلیسی TOEFL, TOLIMO, IELTS, MSRT (MCHE) همانندمعتبر رک زبان مد (6

 

  :نکات مهم 

  توانند نامه اعالم اتمام میالتحصیل مرد فارغ، داوطلبان و کارشناسی ارشد کارشناسی هایدورهدر صورت نداشتن مدرک یا گواهی موقت

 به سازمان نظام وظیفه را ارائه نمایند.  مذکور هایمعافیت تحصیلی دوره
 

  مدرک خدمت و نیز داوطلبان مردی که شاغل به تحصیل بوده و دارای ، اندنشده التحصیلفارغ دوره کارشناسی ارشداز که هنوز داوطلبانی

 «دوره کارشناسی ارشدهای دانشجویان سال آخر دوره فرم مخصوص معدل»بایست میباشند، ( نمیاز لیست فوق 2)مورد  وظیفه عمومی

را پس از تکمیل و تایید دانشگاه محل تحصیل  13۹۹ب رشته آزمون ورودی دوره دکتری )مرحله اول( سال مندرج در دفترچه راهنمای انتخا

 ارسال نمایند. 
 

   و یا تا آخرین  3۰/۷/13۹۹تا تاریخ بایست میاز تحصیل فراغت ، اندنشده التحصیلفارغ دوره کارشناسی ارشداز که هنوز برای داوطلبانی

 مهلت تعیین شده بر اساس اعالم وزارت عتف انجام پذیرد.  
 

  قطعی یا و تصویر حکم و یا گواهی اشتغال به کار )رسمی ،بایست واجد شرایط مربوطه بودهجهت استفاده از سهمیه مربی، داوطلبان می

 .از لیست فوق( 3)مورد  ارائه نمایند، به تایید باالترین مقام مسوول رسیده باشد هکرا ها و موسسات آموزش عالی هآزمایشی( در دانشگارسمی
 

 گردد. ارسالفوق  الکترونیکیبه آدرس  مربوطه )ان(وسط استادبایست مستقیما ت)ها( مینامههیصتو 
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اسرع وقت و پیش از پژوهشکده را در دفتر بایست داوطلبان می، تا تاریخ یادشده در صورت عدم امکان ارسال هر کدام از مدارک فوق توجه:

قرار بررسی مورد های الزم و انجام هماهنگیمربوطه مدارک مهلت ارسال  د تا امکان تمدیدمطلع نماینو علت آن از موضوع برگزاری آزمون، 

  گردد. و به داوطلب اعالمگرفته 

 

از  (دوم مرحله)و مصاحبه شرکت در آزمون جهت نام ثبتپیش در هنگامقبالً و بایست ان میداوطلب( مدارکی که )ب

 بارگذاری نموده باشند: jsp99http://nano.ipm.ac.ir/phd.طریق وبگاه پژوهشکده 
 

  تصویر شناسنامه و کارت ملی (1

  کارشناسی ارشد و کارشناسیریز نمرات دوره تصویر  (2

  نامه کارشناسی ارشدچکیده پایانعنوان و  (3

 جدید تصویر عکس پرسنلی (4

  رزومه علمی (5

ارسال  (الف) بند موارد مندرج در همراه سایر رک مربوطه را بهااید، مدموفق به بارگذاری هریک از مدارک فوق نگردیدهقبالً چنانچه  :توجه

 .نمایید

 

در محل  (مرحله دوم) و مصاحبه در جلسه مجازی روز آزمونجهت ارائه بایست میان داوطلبمدارکی که  ()ج

 همراه داشته باشند:به حضور خود 

 

  کارت ملیاصل اصل شناسنامه و  (1

 (الف)طبق بند ایگزین و یا مدارک ج ،کارشناسی و کارشناسی ارشدهای دورهاصل مدرک یا اصل گواهی موقت  (2

 )طبق بند الف(خدمت وظیفه عمومی برای داوطلبان مرد اصل مدارک مرتبط با وضعیت  (3

 (طبق بند الف) مدرک مربوط به استفاده از سهمیه مربیاصل  (4

 بند الف(طبق ) مدرک زباناصل  (5

 مربوط به سوابق علمی آموزشی و پژوهشیمستندات  سایر (6

 

 

 

 

http://nano.ipm.ac.ir/phd99.jsp


3 
 

 :د( سایر نکات مهم)
 

 در تمامی مدارک ذکر شده  اصل بنیادی هایدر پژوهشگاه دانشدوره دکتری در نام بایست در هنگام ثبتمی پذیرفته شده نهایی،ن داوطلبا

در ا تصویر ارسال شده از مدرک مربوطه بایست بمدارک میاصل  ارائه نمایند. حضوریبه صورت را و سایر مدارک مورد نیاز  بند )الف( تا )ج(

 داشته باشد. کاملدر هر مورد مطابقت مرحله آزمون و مصاحبه 
 

 بایست واجد شرایط عمومی تحصیل در دوره دکتری )از جمله، برای داوطلبان مرد، نداشتن می داوطلباننام و شروع به تحصیل، جهت ثبت

های وزارت عتف ها و دستورالعملنامهمنع قانونی ادامه تحصیل از لحاظ خدمت وظیفه عمومی( و سایر شرایط و مقررات مذکور در آیین

 باشند. 
 

  هر یک از شرایط ضروری جهت  حائز داوطلب/دانشجومشخص شود که  پس از آن نام، ومصاحبه، ثبت آزمون و یک از مراحلچنانکه در هر

وده توسط وی مخدوش یا فاقد اعتبار بمستندات و اطالعات ارائه شده  هر یک از مدارک، و یااست، نبوده در دوره دکتری پژوهشگاه اشتغال 

ه عمل جلوگیری با پژوهش وی در پژوهشگاه یا ادامه تحصیل و ینام، و مصاحبه، انجام ثبتشرکت در آزمون و ادامه فرایند بالفاصله از است، 

 .ا وی رفتار خواهد شدخواهد آمد و مطابق مقررات ب
 

  باشد.وقت محسوب شده و تابع مجموعه مقررات جاری پژوهشگاه و وزات عتف میای تمامپژوهشگاه دوره دکتریدوره 
 

  اشتغال خارج از دوره نخواهند بود و هر گونه اشتغال خارج از چارچوب پژوهشگاه به معنای انصراف از ادامه دانشجویان دکتری مجاز به

  .تحصیل است
 

 های علمی طبق ضوابط پژوهشگاه استاز مزایای دوره دکتری، دریافت کمک هزینه تحصیلی و حمایت مالی از فعالیت. 
 

 نداردزمدت )خوابگاه( برای دانشجویان دوره دکتری را پژوهشگاه در حال حاضر امکان ارائه اسکان درا. 

 

 

 :( نحوه برگزاری جلسه مجازیه)

 

 از  اتاق مجازی جلسهورود به  جهتمربوط انجام خواهد پذیرفت. لینک روم تفرم مجازی اسکایجلسه مجازی آزمون و مصاحبه از طریق پل

به آدرس از طریق ایمیل شناسه و رمز ورود به اتاق مجازی وبگاه پژوهشکده به اطالع داوطلبان خواهد رسید. نیز از طریق طریق ایمیل و 

 الکترونیکی هر داوطلب به صورت جداگانه ارسال خواهد شد. 
 

 :راهنمای استفاده از پلتفرم ، احتمالی دفع وقتآزمون و مصاحبه خود و اختالل در فرایند جلوگیری از  برایپیش از شروع جلسه و  مهم

 زیر مالحظه نمایید:از طریق لینک با دقت  روم رااسکای

http://www.skyroom.online/pages/web-app-help 
 

  نیز یا اسپیکر، و و کم(، میکروفون و هدفون بایست امکانات الزم جهت شرکت در جلسه مجازی از جمله کامپیوتر، دوربین )وبمیداوطلبان

 بینی، آزمایش و فراهم نمایند. دسترسی اینترنتی مناسب و بدون اختالل را برای روز آزمون و مصاحبه با مسوولیت خود پیش

http://www.skyroom.online/pages/web-app-help


4 
 

 

  است.  ضروری فوقپلتفرم  از طریقارتباط صوتی و تصویری واضح و همزمان ایجاد منظور احراز هویت داوطلب، به 
 

 .جلسه مصاحبه به صورت کامل ضبط خواهد شد 
 

  داوطلب  خواهد شد.اعالم به وی از طریق ایمیل ، شده، طبق زمانبندی تعیینآزمون و مصاحبه در جلسهداوطلب آنالین حضور زمان

 در دسترس باشد. با وی های الزم هماهنگیدر روز آزمون و مصاحبه جهت تماس تلفنی و انجام بایست می
  

  و از طریق ایمیل  جلسهبرگزاری بایست مراتب را در اسرع وقت و تا روز قبل از شده برای داوطلب مناسب نباشد، وی میزمان تعیینچنانچه

 اطالع دهد. به پژوهشکده نیز تماس تلفنی 
 

  گردد.منزله انصراف تلقی میشده به شرکت در جلسه در زمان تعیینعدم 
 

  از فوراً بایست مراتب را نیابد، میشده را مجازی در زمان تعیینامکان حضور در جلسه داوطلب، به دلیلی خارج از اراده شخصی، چنانچه

زمان جایگزین  ،به صالحدید هیات ممتحنینو ید. متعاقباً به پژوهشکده اعالم نما یمیل و با ذکر علت و ارسال مدارک تاییدکنندهطریق ا

 گردد. برای آزمون و مصاحبه تعیین و به وی اعالم می

 


