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 شوندگان: مصاحبه شرایط خصوص در نکاتی
 

، انتخاب نام پژوهشکده نجوم بعد از ورود به لینک زیر ، فرم مربوط را تکمیل نموده و با برای پرداخت مبلغ مصاحبه، -
 .نجوم را پرداخت نمایید /https://payment.ipm.ir  : مبلغ مربوط به مصاحبه دکتری پژوهشکده

محل ذکر شده، در مرحله اول آزمون ورودی داوطلبان دوره دکتری که  برای کدرشتهبایست حدنصاب الزم را اوطلبان مید
قبال توسط سازمان سنجش کشور برگزار گردیده است، احراز نموده و طبق ضوابط به عنوان قبولی مرحله اول به پژوهشگاه 

 های بنیادی معرفی شده باشند.دانش
ز جمله نداشتن منع قانونی ادامه تحصیل از لحاظ خدمت وظیفه عمومی بایست واجد شرایط عمومی اداوطلبان مرد می -

 های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشند.ها و دستورالعملنامهو نیز سایر شرایط اعالم شده در آیین برای داوطلبان مرد،
 مصاحبه به صورت شفاهی و در تاریخ )متعاقبْا اعالم خواهد شد( برگزار خواهد شد. -
در طول مصاحبه باید تمامی مدارک بارگذاری شده در سامانه در دسترس باشد تا در صورت نیاز در اختیار مصاحبه  - 

 کننده قرار گیرد.

 پذیرفته شدگان نهایی، در هیچ شرایطی امکان شرکت در آزمون سال بعد را نخواهند داشت. -

 نخواهند پژوهشگاه چارچوب از خارج اشتغال به مجاز و شده محسوب پژوهشگاه وقتتمام دانشجوی شدگان،پذیرفته -
 است. تحصیل ادامه از انصراف معنای به پژوهشگاه چارچوب از خارج اشتغال گونه هر بود.

 .است پژوهشگاه ضوابط طبق دانشجویان علمی هایفعالیت از مالی حمایت دوره، مزایای از -
 ضروری شرایط از یک هر دارای داوطلب که شود مشخص تحصیل و آزمون اریبرگز نام،ثبت از مرحله هر در چنانکه  -

 جلوگیری او تحصیل ادامه و آزمون در شرکت و نام ثبت از بالفاصله است، نبوده پژوهشگاه دکتری دوره در تحصیل جهت
 .شد خواهد رفتار وی با مقررات مطابق و آمد خواهد عمل به
 ندارد. دکتری دانشجویان برای خوابگاه تامین درخصوص تعهدی هیچ پژوهشگاه -
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