
 پژوهشکده ذرات وشتابگرها

 )5560 محل داوطلبان دوره دکتري (کداطالعیه مصاحبه 

که در دفترچه انتخاب رشته تحت عنوان  5560آزمون مصاحبه دوره دکتري براي داوطلبان پذیرفته شده در کد رشته محل  
 خواهد شد.  برگزار گرهاذرات و شتابتوسط پژوهشکده ، اعالم گردیده " ذرات بنیادي و نظریه میدان ها فیزیک"

تمایل به ارائه درخواست خود براي تحصیل در دوره دکتري در  "استعدادهاي درخشان"متقاضیانی که تحت عنوان  توجه:
 باشند.دارند نیز ملزم به شرکت در آزمون شفاهی طبق برنامه زیر می ذرات و شتابگرهاپژوهشکده 

خود در روز مصاحبه  "استعدادهاي درخشان"و یا موسسه مرجع را مبنی بر وضعیت  بایست تأیید کتبی دانشگاهاین متقاضیان می
 به همراه داشته باشند.

 نکات مهم: 

هاي شامل پرسشبرگزار خواهد شد و خرداد ماه  18صبح روز شنبه  9:30تنها به صورت شفاهی می باشد که از ساعت آزمون  -
 عمومی و تخصصی فیزیک خواهد بود. 

ارشد و نیز کارشناسی و کارشناسی  ، ریز نمراتیک کپی از پایان نامه کارشناسی ارشددرخواست می شود  نداوطلبااز 
 همراه داشته باشند. امضاشده یک توصیه نامه علمی

هاي ، پژوهشگاه دانشبزرگراه ارتش، روبروي اراج، جنب باغ بهشت: تهران، نشانی پژوهشکده ذرات وشتابگرها
 پژوهشکده ذرات وشتابگرها، بنیادي

پذیرفته شدگان، دانشجوي تمام وقت محسوب می گردند و باید اوقات خود را با وضعیت تحصیلی خود هماهنگ نموده و  -
مجازبه اشتغال خارج از چارچوب پژوهشگاه نمی باشند. هرگونه اشتغال خارج از چارچوب پژوهشگاه به معناي انصراف از ادامه 

 .تحصیل است

 .، حمایت مالی از فعالیتهاي علمی طبق ضوابط پژوهشگاه می باشددورهاین مزایاي  از - 

چنانکه در هر مرحله از ثبت نام، برگزاري آزمون و تحصیل مشخص شود که داوطلب داراي هر یک از شرایط مذکور در این  -
هاي شرکت در آزمون وزارت علوم، تحقیقات و فناوري نبوده است بالفاصله از ثبت نام و شرکت در نامهاطالعیه و یا شرایط آیین

 آزمون و ادامه تحصیل او جلو گیري به عمل خواهد آمد و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد.

برگه هاي  "زم است حتماسازد که النکته مهم: مطابق اعالم معاونت پژوهشی و به منظور یادآوري، خاطر نشان می
 مربوط به صالحیت عمومی داوطلب مطابق با دستورالعمل شیوه نامه اجرایی تکمیل شود.


