قابل توجه پذيرفته شدگان مرحلة اول آزمون نيمه متمركز دكتري سال  9315پژوهشگاه علوم و فنّاوري اطالعات ايران
ضمن تبريك به پذيرفته شدگان مرحلة آزمون نيمه متمركز دكتري سال  5931در پژوهشگاه علوم و فنّاوري اطالعات ايران موارد زير به اطالع آنان ميرسد:


همة پذيرفته شدگان الزم است مدارك مربوط به مصاحبه به صورت دستي حداكثر تا تاريخ  5931/19/15به مديريت آموزش تحويل دهند.



مدارك درخواستي
-5

كپي كارت ملي (هر دو طرف) ،اصل و كپي تمامي صفحات شناسنامه ،دو قطعه عكس  9×4جديد

-2

تصوير كارنامه آزمون نيمهمتمركز دكتري 31

-9

كپي كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت يا دفترچه آماده به خدمت معتبر براي داوطلبان مرد

-4

تصوير آخرين حكم كارگزيني براي كارمندان رسمي دولت به همراه موافقت كتبي و بدون قيدوشرط محل كار مبني بر ادامه تحصيل

 -1اصل گواهي مبني بر اينكه عضو هيات علمي رسمي قطعي و يا رسمي آزمايشي تابعه وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري بوده كه به تأييد
باالترين مقام مسئول نيز رسيده باشد ،براي آن دسته از معرفي شدگاني كه از امتياز مربي در اين آزمون استفاده نمودهاند.
-6

كپي كلية مستندات الزم براي داوطلبان متقاضي استفاده از سهمية رزمندگان

-7

كپي مدارك تحصيلي (ديپلم ،كارداني (در صورت وجود) ،كارشناسي و كارشناسي ارشد)

-8

ريزنمرات مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد

-3

شرح مختصر پيشينة علمي و عالئق پژوهشي

 -51يك نسخه از كلية طرح هاي پژوهشي ،كتب ،مقاالت مجله يا كنفرانس چاپ يا پذيرفته شده (به همراه گواهي پذيرش آن)
 -55توصيهنامه(ها) در پاكت دربسته
 -52اصل و كپي گواهي معتبر از افتخارات علمي (رتبة كل كشوري  5تا  111آزمون سراسري كارشناسي ،رتبه كل كشوري  5تا  1آزمون
سراسري كارشناسي ارشد ،رتبههاي اول تا سوم المپيادهاي علمي معتبر ،دانش آموخته رتبه اول دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد ،رتبههاي اول
تا سوم جشنوارههاي ملي و المپيادها ،اختراع با تاييدية سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ،عضويت در بنياد ملي نخبگان و دفاتر استعدادهاي
درخشان)
 -59اصل و كپي قرارداد يا گواهي معتبر مربوط به سوابق تدريس و فعاليتهاي كمك آموزشي از مؤسّسه و يا دانشگاه مربوطه
 -54اصل و كپي قرارداد يا گواهي معتبر مربوط به سوابق همكاري در پروژههاي صنعتي و يا پژوهشي از مؤسّسة مربوطه
 -51اصل و كپي مدرك معتبر زبان انگليسي
 -56آن دسته از دانشجويان سال آخر كه حداكثر تا تاريخ  31/16/95در مقاطع كارشناسي ارشد و يا دكتري حرفهآي فارغالتحصيل خواهند
شد ،مي بايست اصل گواهي تأييد شده توسط دانشگاه محل تحصيل ،مربوط به معدل واحدهاي گذرانده تا تاريخ  34/55/91را همراه داشته و
ارائه نمايند.
 -57اصل حكم كار گزيني براي داوطلبان حائز شرايط سهميه مربيان رسمي قطعي و يا رسمي آزمايشي وزات علوم ،تحقيقات وفناوري
 -58داوطلباني كه داراي نمرة زبان در يكي از آزمونهاي زير هستند ،مدارك خود را ارائه دهند .مدارك قابل قبول آزمون زبان انگليسي
عبارتند از:


) TOEFL( Paper basedبا نمرة حداقل 111



 IELTSبا نمرة حداقل 6



) TOEFL(iBTبا نمرة حداقل 61



 Tolimoبا نمرة حداقل 111



 NOETبا نمرة حداقل 61



) MSRT (MCHEبا نمرة حداقل 71

درضمن توجه شود كه از تاريخ آزمون زبان بيش از دوسال نگذشته باشد

.5

تبصره :داوطلبان فاقد اين مدرك ميبايستي تا دو نيم سال بعد از پذيرش ،نمره قابل قبول را كسب نموده و در غيرر اينصرورت از ادامره تحصريل محرروم
مي شوند.
 - 56تعهد كتبي مبني بر تحصيل تمام وقت در دوره دكتري و رعايت كامل ضوابط و دستورالعملهاي داخلي پژوهشگاه

-

احراز تمامي شرايط اعالمي در دفترچه شماره ( )5و ( )2آزمون نيمه متمركز دكتري سال  31الزامي است .در صورت احراز هرگونه مطالب خالف در
مدارك ارائه شده توسط داوطلب در هر مرحلهاي از پذيرش و يا تحصيل ،از ادامة كار وي جلوگيري و پيگرد قانوني به عمل خواهد آمد.

-

شركت در تمامي مراحل ارزيابي تخصصي اعالم شده در اين اطالعيه براي تمامي متقاضيان براي پذيرش نهايي الزامي است.

-

كليه داوطلباني كه تمام مراحل ارزيابي تخصصي را به پايان برسانند و در رديف پذيرفته شدگان پژوهشگاه قرار بگيرند ،توجه داشته باشند كه پذيرش آنان به
طور مشروط بوده و پذيرش نهايي و قطعي منوط به تأييد صالحيت عمومي آنها از سوي دبيرخانه گزينش دانشجو خواهد بود.

يادآوري :داوطلبان الزم است كاربرگ اطالعات فردي (پیوست) را تكمیل و همراه با ساير مدارك درخواستي به مديريت آموزش تحويل نمايند.

جهت حضور در مصاحبه الزم است مبلغ  033.333ريال به شماره حساب سیبا  0200029332332بانک ملي شعبه دانشگاه تهران كد  70بنام درآمدهاي
اختصاصي پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمي ايران واريز نموده و اصل فیش واريزي خود را به كارشناس مربوطه ارائه نمايید.

تاريخ برگزاري مصاحبه :
 -5رشته مديريت فناوري اطالعات 9 :و  23خرداد 2092
 -2رشته علم اطالعات و دانششناسي  22 :و  20خرداد 2092
 شايان ذكر است جلسه مصاحبه هر رشته تنها در روز تعيين شده انجام خواهد شد و امكان جابه جايي در روز هاي بعد امكان پذير نمي باشد.
 داوطلبان محترم بايد بر اساس برنامه زمانبندي كه متعاقبا از طريق سايت پژوهشگاه به نشاني( www.irandoc.ac.ir :بخش تحصيالت تكميلي)
اعالم ميگردد در جلسة مصاحبه حضور داشته باشند .يادآوري مي شودعدم شركت در جلسة مصاحبه به منزلة انصراف از تحصيل در پژوهشگاه است.
براي كسب اطالعات بيشتر ميتوانيد با شماره تلفنهاي  66315414و 66434381داخليهاي  912و  248تماس حاصل فرماييد.

مديريت آموزش
پژوهشگاه علوم و فنّاوري اطالعات ايران (ايرانداک)

محل درج عكس

ّ
وزارت علوم تحقیقات و فناوری
ّ
ژپوهش گاه علوم و فناوری اطالعات اریان

بسمه تعالي
كاربرگ اطالعات فردي داوطلب دوره دكتري

 -2مشخصات فردي
نام.......................................................... :
نام خانوادگي................................................................. :
نام پدر .......................... :شماره شناسنامه ..................... :محل تولّد ............................ :محل صدور.................. :
تاريخ تولد ..................../......../........ :مذهب ........................................ :تابعيت .......................................... :وضعيت تأهل :مجرد  ،متأهل 
شمارة ملي............................................................. :
محل كار ................................................................................................. :تلفن محل كار...................................................... :
رايانامه (پست الكترونيكي)................................................................................................:
نشررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراني كامرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررل محرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررل سررررررررررررررررررررررررررررررررررررررركونت:
.........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................تلفررررررررررررررن منررررررررررررررزل................................... :تلفررررررررررررررن
همراه....................................:
تلفن ديگري كه در مواقع ضروري بتوان با شما تماس گرفت................................................................................ :
وضعيت نظام وظيفه :خدمت كرده ،

معافيت دائم ،

معافيت تحصيلي ،

مشغول خدمت 

تاريخ پايان خدمت ......................................................
 -0سوابق تحصیلي
رديف

مقطع تحصیلي

2

كارشناسي ارشد

0

كارشناسي

0

كارداني

4

پیش دانشگاهي

2

ديپلم

رشتـه /گرايش

مؤسسه محل تحصیل

-

میانگین كل

كشور محل تحصیل

تاريخ شروع

تاريخ پايان

 -0سوابق فعالیتهاي آموزشي
رديف

عنوان درسهاي تدريس شده

زمان تدريس

نشاني مؤسسه

مقطع

2

0

0

4

2

6

 -4سوابق فعالیتهاي پژوهشي
الف – مقاله و كتاب

رديف

2

0

0

4

2

عنوان مقاله /كتاب

محل انتشار

سال انتشار

نام همكار

ب – طرحهاي پژوهشي
رديف

كارفرما

نام طرح پژوهشي

تاريخ اجرا

نوع همكاري در طرح

2

0

0

4

 –2سوابق فعالیتهاي فرهنگي و اجتماعي
رديف

نام مؤسسه

نوع فعالیت

زمان انجام

مسؤولیت

2

0

0

 -6سوابق اشتغال
رديف

2

0

0

نام محلكار

مسؤولیت

شهر

تاريخ
شروع

پايان

نشـانـي

 -0معرفان علمي :مشخصات سه نفر از افرادي كه به لحاظ علمي شناخت جامعي از شما داشته باشند.
رديف

نام و نام خانوادگي

نوع رابطه

مدت آشنايي

شغل معرف

نشاني محل كار يا سكونت

تلفــن

2

0

0

 -7با توجه به عاليق و ارزيابي از توانمندي خود و زمینۀ تحقیقاتي اعضاي هیئت علمي پژوهشگاه ،اولويتهـاي خـود
را براي انتخاب استاد راهنما به ترتیب بنويسید.
رديف

نام عضو هیئت علمي

زمینه تحقیقاتي هیئت علمي

زمینۀ تحقیقاتي مورد عالقه داوطلب

2

0

0

 -9لطفا موارد ديگري را كه الزم ميدانید مرقوم فرمايید.

امضا و تاريخ

