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 اطالعيه در خصوص مصاحبه دانشجويان دكتري در پژوهشكده نجوم  
 

دانشجو  ")گرانش و كيهان شناسي( و) نجوم و اخترفيزيك("گرايش  دو در 1401-1402تحصيلي  پژوهشكده نجوم در سال
  پذيرد.مي

زير را مطالعه نموده و در صورت تمايل براي انجام م شرايط يخواهشمندبا توجه به زمان محدود براي مصاحبه داوطلبان دوره دكتري 
  هاي بنيادي يقاتي رشته نجوم و اخترفيزيك در پژوهشكده نجوم پژوهشگاه دانشموضوعات تحقحبه مدارك الزم را ارسال نماييد. مصا

 به صورت زير است:   براي پذيرش دانشجو

 نفر) 6( نجوم و اخترفيزيك - 1
 

مطالعه تشكيل و تحول كهكشانها، محيط ميان ستاره اي، تشكيل و تحول اتم ها و مولكول هاي 
، شبيه سازي هاي رايانه اي و كيهان سنگين، ستاره زايي با روش رصد هاي چند طول موجي 

 شناسي راديويي 
 

 نفر) 1( گرانش و كيهان شناسي نظري - 2
 
  ارسال نماييد: ipm.ir2022astro.phd@به آدرس ايميل ) 1401خرداد ماه 8 تا پايان روز (مدارك زير را  لطفاً   ‐

  باالرشته تحصيلي اشاره شده در  مربوط به گزينه انتخابي  - 1
  رزومه علمي - 2
 حصيالت كارشناسي و كارشناسي ارشدتصوير گواهي و ريز نمرات ت -3

 تصوير كارنامه آزمون دكتري   -4

 ريال بابت وجه مصاحبه دكتري پژوهشكده نجوم  700,000  واريز كد رهگيري مربوط به -5

كسر نخواهد  آن، امتيازي از دانشجوو عدم ارسال ارزيابي دقيق تر است صرفا به منظور (ارسال اين مدارك  مدارك اختياري   -
  :)كرد

توانند توصيه نامه را مستقيم به آدرس الكترونيكي . اساتيد مي از استاد راهنما) ترجيحا يك توصيه نامهيك يا چند توصيه نامه ( -6
  باال ارسال كنند.

يك پروژه فرضي به انتخاب خود پيشنهاد داده و در آن به شرح موضوع، اهميت و اهداف، روشها و چگونگي دست يافتن به  -7
  .باشد 12صفحه با فونت  5. اين پروپزال بايد محدود به ديدكتري بپردازاهداف در مدت محدود دوره 

الزم به ذكر است زمان ارسال مدارك و پرداخت وجه ثبت نام قابل تمديد نيست. لذا خواهشمنديم تمامي مدارك را در زمان 
 مقرر ارسال نماييد.  

تلقي  بديهي است عدم ثبت نام و ارسال به موقع كليه مدارك در زمان تعيين شده  به معني عدم تمايل شما براي انجام مصاحبه
  شود.مي 



همچنين به اطالع مي رساند واريز وجه از لينك زير به صورت آنالين انجام مي شود. لطفًا بعد از ورود به لينك زير ، فرم مربوط را 
نجوم را :  https://payment.ipm.ir/ تكميل نموده و با انتخاب نام پژوهشكده نجوم، مبلغ مربوط به مصاحبه دكتري پژوهشكده 

.پرداخت نماييد  
 

  شوندگان: مصاحبه دانشجويان شرايط خصوص در نكاتي
  

محل ذكر شده، در مرحله اول آزمون ورودي داوطلبان دوره دكتري كه قبال توسط سازمان  براي كدرشتهبايست حدنصاب الزم را داوطلبان مي

  هاي بنيادي معرفي شده باشند.سنجش كشور برگزار گرديده است، احراز نموده و طبق ضوابط به عنوان قبولي مرحله اول به پژوهشگاه دانش

و  ز جمله نداشتن منع قانوني ادامه تحصيل از لحاظ خدمت وظيفه عمومي براي داوطلبان مرد،بايست واجد شرايط عمومي اداوطلبان مرد مي -

  هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري باشند.ها و دستورالعملنامهنيز ساير شرايط اعالم شده در آيين

) برگزار خرداد ماه 18، 17، 16خرداد ماه، گروه نجوم و اخترفيزيك  10گروه گرانش و كيهان شناسي مصاحبه به صورت شفاهي و در تاريخ ( -

  خواهد شد.

  در طول مصاحبه بايد تمامي مدارك بارگذاري شده در سامانه در دسترس باشد تا در صورت نياز در اختيار مصاحبه كننده قرار گيرد. - 

  پذيرفته شدگان نهايي، در هيچ شرايطي امكان شركت در آزمون سال بعد را نخواهند داشت. -

  مهم: نكات	

 اشتغال گونه هر بود. نخواهند پژوهشگاه چارچوب از خارج اشتغال به مجاز و شده محسوب پژوهشگاه وقتتمام دانشجوي شدگان،پذيرفته  - 1

 است. تحصيل ادامه از انصراف معناي به پژوهشگاه چارچوب از خارج

 .است پژوهشگاه ضوابط طبق دانشجويان علمي هايفعاليت از مالي حمايت دوره، مزاياي از  - 2

 دوره در تحصيل جهت ضروري شرايط از يك هر داراي داوطلب كه شود مشخص تحصيل و آزمون اريبرگز نام،ثبت از مرحله هر در چنانكه  - 3

 وي با مقررات مطابق و آمد خواهد عمل به جلوگيري او تحصيل ادامه و آزمون در شركت و نام ثبت از بالفاصله است، نبوده پژوهشگاه دكتري

 .شد خواهد رفتار

  ندارد. دكتري دانشجويان براي خوابگاه تامين درخصوص تعهدي هيچ پژوهشگاه - 4
 

 
 
 
 
 
 
  


