اطالعیه برگزاري مصاحبه دکتري سال  59پژوهشکده هواشناسی
پژوهشکده هواشناسی از بین داوطلبان آزمون نیمه متمرکز دوره دکتري معرفی شده از سوي سازمان سنجش آموزش کشور
براي شرکت در مصاحبه علمی آزمون دکتري نیمه متمرکز سال  5931دعوت می نماید .لذا داوطلبان در روز سه شنبه
مورخ  31/49/40ساعت  3صبح ،با در دست داشتن مدارك ذیل براي شرکت در مصاحبه به محل پژوهشکده واقع در تهران،
بزرگراه شهید همت غرب ،بزرگراه شهید خرازي ،بلوار پژوهش ،پژوهشکده هواشناسی مراجعه نمایند.

الزم به ذکر با توجه به تعداد زیاد معرفی شدگان ،در صورت لزوم مصاحبه پذیرفته شدگان تا روز
 59/50/59نیز ادامه خواهد یافت.
داوطلبان موظفند در تاریخ فوق در محل سالن کنفرانس به منظور تحویل مدارك و مصاحبه علمی
شفاهی حضور به هم رسانند.
بدیهی است عدم تحویل مدارك و شرکت در مصاحبه به منزله انصراف دانشجو تلقی می شود.
مدارك مورد نیاز طبق اطالعیه سازمان سنجش و دیگر مدارك الزم که می بایست معرفی شدگان براي انجام مراحل
مصاحبه همراه خود داشته باشند به شرح ذیل می باشد:
 -5اصل مدرك کارشناسی ارشد و یا کارنامه ریز نمرات
تبصره :معرفی شدگانی که دانشجوي سال آخر دوره کارشناسی ارشد بوده و حداکثر تا تاریخ  31/40/95فارغ التحصیل
خواهند شد اصل گواهی تایید شده توسط دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل اخذ مدرك مطابق فرم مندرج در صفحه
93دفترچه راهنماي ثبت نام و شرکت در آزمون و یا صفحه  35دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصیلی را ارائه نمایند.
 -2اصل مدرك کارشناسی و یا کارنامه ریز نمرات
تبصره  :1آن دسته از معرفی شدگانی که فارغ التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته می باشند عالوه بر اصل مدرك
کارشناسی ناپیوسته می بایست اصل مدرك کاردانی را نیز ارائه نمایند.
توجه :معرفی شدگانی که به دالئلی قادر به ارائه اصل مدرك یا مدارك مندرج در بندهاي  5و  2فوق نمی باشند ،الزم است
اصل گواهی فارغ التحصیلی تایید شده توسط دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل اخذ مدرك را به همراه داشته باشند.
 -9اصل شناسنامه و یا کارت ملی براي تطبیق مشخصات شناسنامه اي معرفی شده با مشخصات اطالعات ارسالی از
سوي سازمان سنجش
 -0مدرکی که وضعیت نظام وظیفه معرفی شده را با توجه به بند" مقررات وظیفه عمومی" مندرج در دفترچه
راهنماي شرکت در آزمون مذکور مشخص کند (براي برادران).
 -1مدرکی که نشانگر وضعیت استفاد ه از سهمیه رزمندگان باشد براي آن دسته از داوطلبانی که با استفاده از سهمیه
رزمندگان جزو چند برابر معرفی شدگان قرار گرفته اند.
 -0اصل گواهی مبنی بر اینکه عضو هیأت علمی رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی وزارت متبوع بوده که به تأیید
باالترین مقام مسئول نیز رسیده باشد.

توجه :آن دسته از معرفی شدگان براي مصاحبه که بر اساس مندرجات کارنامه آزمون و همچنین مندرجات فایل
اطالعات ارسالی که توسط سازمان سنجش از طریق پرتال در اختیار مؤسسه قرار گرفته ،متقاضی استفاده از سهمیه
مربی گردیده اند ،موظف به ارائه گواهی معتبر در این خصوص می باشند.
معرفی شدگان براي مصاحبه با ارسال ایمیل به آدرس الکترونیکی  ،amoozeshhavashenasi@gmail.comفرم
مشخصات فردي داوطلب را دریافت نموده و پس از تکمیل فرم مذکور آن را تا پایان وقت اداري روز  31/42/95به
آدرس الکترونیکی  amoozeshhavashenasi@gmail.comارسال نموده و کپی آن را در روز مصاحبه به همراه داشته
باشید .فرم ارسالی حتما به فرمت  WORDباشد.
 -3پرینت کارنامه سنجش

ضمنا مدارك اختصاصی که داوطلبان در صورت دارا بودن الزم است در روز مصاحبه به همراه داشته باشند
عبارت است از:
 -5پایان نامه کارشناسی ارشد
 -2گواهی اخذ رتبه تحصیلی برتر در دوره کارشناسی ارشد و یا کارشناسی
 -9توصیه نامه از اعضاي هیات علمی مرتبط با دوره کارشناسی ارشد (ترجیحاً اساتیدراهنما و مشاور داوطلب)
 -0متن کامل مقاالت علمی پژوهشی ،مقاالت علمی ترویجی چاپ شده داوطلب و ISI
 -1متن کامل کنفرانسهاي معتبر داوطلب
 -0سوابق پژوهشی (طرحهاي ملی ،تحقیقاتی و غیره)
 -3گواهی کسب رتبه در جشنواره ها و مسابقات علمی معتبر
 -8گواهی ثبت اختراع
 -3کتب تألیفی یا ترجمه شده توسط داوطلب
 -54مدرك زبان
 -55سوابق آموزشی

