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  حضوريمصاحبه  جهت ارائه در زمانمدارك الزم 
  

در زمان مصاحبه حضوري همراه  يبه صورت نسخه چاپيبايست تمامي مدارك زير را حدنصاب م يدارا يانمتقاض
  :داشته باشندخود 

  

 كارنامه ريز نمرات. و(فوق ليسانس)  مدرك كارشناسي ارشد تصوير .1

اي بوده و حداكثر تا براي متقاضياني كه دانشجوي سال آخر دوره كارشناسي ارشد و يا دكتري حرفه ):1تبصره (
شوند: اصل گواهي تاييد شده توسط دانشگاه يا موسسه آموزش عالي محل التحصيل ميفارغ 31/6/1401تاريخ 

  هاي تحصيلي.دفترچه راهنماي انتخاب رشته 151اخذ مدرك مطابق فرم مندرج در صفحه 
 كارنامه ريز نمرات.و مدرك كارشناسي (ليسانس)  تصوير .2

باشند، عالوه بر اصل مدرك ناپيوسته ميالتحصيل دوره كارشناسي آن دسته از متقاضياني كه فارغ ):1تبصره (
 بايست اصل مدرك كارداني را نيز ارائه نمايند.كارشناسي ناپيوسته مي

باشند، الزم فوق نمي 2و1كساني كه به داليلي قادر به ارائه اصل مدرك يا مدارك مندرج در بندهاي  ):2تبصره (
  عالي محل اخذ مدرك را به همراه داشته باشند.است اصل گواهي تاييد شده توسط دانشگاه يا موسسه آموزش 

براي تطبيق مشخصات معرفي شده با مشخصات اطالعات ارسالي از سوي  ،شناسنامه و كارت مليو تصوير اصل  .3
 اين سازمان.

  .رزومه علمي .4

 . )الزامي است كنندگانجهت رويت مصاحبه نامهصحافي پايان(چاپ شده نامه كارشناسي ارشد و مقاالت پايان .5

 .كارنامه آزمون دكتري .6

 كه براي روي سايت گذاشته شده است.  "سوابق دانشجو"فرم تكميل  .7

ه آدرس نامه را مستقيم بتوانند توصيهيك توصيه نامه از استاد راهنما). اساتيد مي نامه (ترجيحاًيك توصيهحداقل  .8
 .نمايندارسال  particles@ipm.irالكترونيكي 

ها و موسسات انشگاهد "رسمي آزمايشي"يا  و "طعيق رسمي"ي علمصل گواهي مبني بر اين كه عضو هياتا .9
آموزش عالي بوده كه به تاييد باالترين مقام مسئول نيز رسيده باشد. براي آن دسته از افرادي كه از امتياز مربي 

بايست واجد شرايط ها و موسسات آموزش عالي ميتاكيد است مربيان دانشگاه اند الزم بهدر آزمون استفاده نموده
 دفترچه راهنماي انتخاب رشته باشند. 10مطابق توضيحات صفحه 

  علمي نامه صادره از سوي مركز جذب و امور هياتمربيان دانشگاه آزاد اسالمي تنها با معرفي تبصره:
  شند.ابمندي از اين سهميه را دارا مياين دانشگاه امكان بهره

 علمي، آموزشي و پژوهشي و تحقيقاتي.تمامي مستندات مربوط به سوابق  .10

  گردد.ها اعالم ميساير مدارك و مستنداتي كه از سوي دانشگاه .11


