قابل تىجه داوطلبان مصاحبه تخصصی دوره دکتری  69دانشکذه فیسیک

زاّطلـثاى گطاهی ضوي تثطیک قثْلی زض هطحلَ اّل آظهْى زکتطی فیعیک ؼال  66تَ اطالع هیطؼاًس هصاحثَ ترصصی زاًفکسٍ اظ
ضّظ ـٌثَ هْضخ  66/4/71تطای گطایؿ ُای اتوی هلکْلیْ حالت جاهس تطگعاض هی گطزز.ضّظ ّ ؼاعت زقیق هصاحثَ ُا تَ تفکیک
گطایؿ ُاّ جسّل ظهاًثٌسی زقیق تطای ُط هتقاضی هتعاقثاً اعالم هیگطزز .ذْاُفوٌس اؼت تَ ًکات شیل تْجَ فطهاییس :
.7

پػ اظ اعالم ًتایج آظهْى تْؼظ ؼاظهاى ؼٌجؿ آهْظؾ کفْض ،هتقاضیاى هعطفی ـسٍ تَ ایي زاًفکسٍ جِت اضظیاتی
ترصصی هیثایؽت کلیَ هساضک ّ هؽتٌسات* ذْز ضاتَ ُوطاٍ فطم تکویل ـسٍ هفرصات ّ گطایؿ هْضز ًظط
اظتاضید  66/3/71تا 66/3/71تَ ایویل هسیط گطٍّ گطایؿ* هطتْطَ اضؼال ًوایٌس ( زض هْضْع ایویل حتوا عثاضت "هصاحثَ
زکتطی  "66قیس ـْز)  .فطم هفرصات ضا هی تْاى اظ ؼاهاًَ ظیط زض یافت ًوْز.
آزضغ ؼاهاًَ physics.iust.ac.ir https://:
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 - 7تا تْجَ تَ ظهاى کْتاٍ تطای اضظیاتی هساضک زاّطلثاى ،هِلت ثثت ًام ّ اضؼال هساضک تَ ُیچ ّجَ توسیس ًرْاُس ـس.
تسیِی اؼت عسم تکویل فطم ّ اضؼال هْاضز شکط ـسٍ تَ هٌعلَ اًصطاف اظ ـطکت زض هصاحثَ هیثاـس.
 - 3صحت اطالعات ّاضز ـسٍ تَ عِسٍ زاّطلة هی تاـس ّ زض صْضتیکَ زض ُط هطحلَ اظ فطایٌس پصیطؾ زاّطلة ّ یا حتی
پػ اظ قثْلی زض زاًفگاٍ هفرص گطزز کَ اطالعات ّاضز ـسٍ تا اطالعات ّاقعی هغایطت زاضز ،هطاتق تا قْاًیي تطذْضز
ذْاُس ـس ّ پصیطؾ زاّطلة لغْ هی گطزز.
 - 4چٌاًچَ زاّطلثی هتقاضی ـطکت زض چٌس گطایؿ تاـس تایؽتی صطف ًظط اظ ًْع ّضّز (ضّظاًًَْ ،تت زّم ّ پطزیػ
ذْزگطزاى )ُعیٌَ جساگاًَ ای تطای ثثت ًام زض ُط گطایؿ پطزاذت ًوایس.
* اصل فیؿ ّاضیعی تَ مبلغ  ۰۰۰۱۱۰۱۱۱ریال (یک میلیىن و دویست هسار ریال) تاتت ُعیٌَ اضظیاتی ترصصی،
ّاضیع ـسٍ تَ حؽاب ـواضٍ  ۰۰۰۰۰۰6۱۱۰۱۱۰به ًام زضآهسُای اختصاصی معاونت آمىزشی زاًفگاٍ علن ّ
صٌعت ایطاى ًعز تاًک هلی ـعثَ هیٌْ اصل فیؿ ّاضیعی زض ضّظ تحْیل هساضک زضیافت ذْاُس ـس.

* زاّطلثاًی کَ فقظ کسضـتَ هحل پطزیػ ذْزگطزاى ضا اًتراب کطزٍ اًس هثلغ شکط ـسٍ ضا تایس تَ حؽاب
 ۰۰۰۰۰۰6۱۰۰۱۱6تَ ًام زضآهسُای اذتصاصی پردیس دانشگاهی زاًفگاٍ علن ّ صٌعت ایطاى ًعز تاًک هلی ایطاى
ـعثَ هیٌْ ّاضیع ًوایٌس( .اصل فیؿ ّاضیعی زض ضّظ تحْیل هساضک زضیافت ذْاُس ـس
- 5الظم تَ شکط اؼت اظ  711اهتیاظ کلً 51 ،وطٍ هطتْط تَ آظهْى هتوطکعً 31 ،وطٍ هطتْط تَ هصاحثَ حضْضی ّ ً 71وطٍ
هطتْط تَ ؼْاتق آهْظـی ّ ؼْاتق پژُّفی زاّطلة هیثاـس.
- 6هتقاضیاى ّاجس ـطایظ اعالم ـسٍ تایؽتی اصل کلیَ هساضک ّ هؽتٌسات ذْز ضا کَ قثال تصْضت الکتطًّیکی تطای
هسیط گطٍّ هطتْطَ اضؼال ًوْزٍ اًس ،زض ضّظ هصاحثَ ُوطاٍ زاـتَ تاـٌس.

زض هْضز هقاالت ّ کتاب ُای تالیف ّ تطجوَ ـسٍ اضائَ هساضک ظیط العاهیؽت :
* صفحَ اّل هقاالت ژّضًال کَ تَ چاپ ًِایی ضؼیسٍ ّ زاضای ـواضٍ جلس ّ ـواضٍ صفحَ تاـٌس ( زض صْضت پصیطؾ
ًِاییً ،اهَ پصیطؾ العاهیؽت)
* صفحَ اّل هقاالت کٌفطاًػ کَ تطگعاض ـسٍ تاـٌس (هقالَ تایؽتی زاضای هفرصات کٌفطاًػ تاـس)
* تصْیط جلس ّ ـٌاؼٌاهَ کتاب ُای تالیف ّ تطجوَ ـسٍ
مذارک الزم جهت ارائه در روز مصاحبه :

.7

فطم اطالعات زاّطلثاى تَ صْضت تکویل ـسٍ

.7

اصل کاضت هلی ّ یا ـٌاؼٌاهَ ّ تصْیط آى

.3

کلیَ هؽتٌسات فعالیت ُای پژُّفی (هقاالت ،کتة ،اذتطاعات ّ )...

.4

اصل هسضک کاضـٌاؼی ّ تصْیط آى تَ ُوطاٍ ضیع ًوطات ّ اصل پایاى ًاهَ ( زض صْضت ّجْز )

.5

اصل هسضک کاضـٌاؼی اضـس ّ تصْیط آى تَ ُوطاٍ ضیع ًوطات ّ اصل پایاى ًاهَ

.6

اصل هسضک ظتاى هاًٌس .... ّ msrt ، tofel

.1

ؼْاتق تسضیػ

.8

تصْیط پطزاذت الکتطًّیکی ُعیٌَ هصاحثَ یا اصل فیؿ ّاضیعی

.6

گْاُی هعتثط هثٌی تط زاـتي ـطایظ اؼتفازٍ اظ ؼِویَ قثْل ـسٍ (ّیژٍ هطتیاى ،ضظهٌسگاى ّ ایثاضگطاى )

 .71تْصیَ ًاهَ اظ زّ اؼتاز کَ یکی اظ آًاى اؼتاز ضاٌُوا تاـس.

