پذیرش دانشجوی دکتری در رشته فیزیک ماده چگال
پژوهش کدهی فیزی ک در س ال تحص يلی  ۱۴۰2-۱۴۰۱ب راي دورهی دك تری تخصص ی  PhDاز می ان معرفیش دگان واج د ش رایط توس ط
شرح مندرج در اين اطالعيه و مص وبهی ش ورای برن امهريزی وزارت عل وم ،تحقيق ات و فن اوری در رش ته
ِ
سازمان سنجش آموزش کشور به
فيزيك ،گرايش "فيزيك ماده چگال" (كد رشته مح ل  )3123دانش جو میپ ذيرد .ش روع دوره از مهرم اه  1401و ح داکثر ظ رفيت پ ذيرش
دانشجو  2نفر خواهدبود.

توجه :پژوهشکده ملزم به پر کردن ظرفيت رشته نمیباشد و تنها در صورت احراز صالحيت علمی ،دانشجو پذيرش خواهد شد.

ضمن آرزوی موفقیت در آزمون مصاحبه ،توجه داوطلبان را به نکات زیر جلب می نماییم:
الف  -شرایط عمومی

-

دارا بودن شرایط عمومی طبق آییننامههای دوره دکتری تخصصی وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری

-

نداشتن منع قانونی ادامه تحصيل از لحاظ خدمت وظيفه عمومی براي داوطلبان مرد

-

داوطلبان میبایست حدنصاب الزم را برای کدرشتهمحل ذکر شده ،در مرحله اول آزم ون ورودی داوطلب ان دوره دک تری ک ه قبال توس ط
سازمان سنجش کشور برگزار گردیده است ،احراز نموده و طبق ضوابط ب ه عن وان قب ولی مرحل ه اول ب ه پژوهش گاه دانشه ای بنی ادی
معرفی شده باشند.

ب -نحوه آزمون/مصاحبه

-

طبق شيوهنامه اجرايي پذيرش دانشجو دوره دكتري ( 1401متعاقبا اعالم خواهد شد)

نکات مهم
 )۱پذيرفتهشدگان در این دوره دانشجوی تماموقت محسوب میشوند و باي د اوق ات خ ود را ب ا وض عيت تحص يلي خ ود هماهن گ نم وده و
مُ جاز به اشتغال دیگری بدون تایی د و ی ا خ ارج از چ ارچوب پژوهش گاه نمیباش ند .هرگون ه تخطی از این ام ر بهمعن ای انص راف از ادامهی
تحصیل تلقی میشود.
 )۲از مزايای این دوره حمایت مالی از فعالیتهای علمی طبق ضوابط داخلی پژوهشگاه میباشد.
مقررات ذكرنشده در این اطالعیهی پذيرش براساس شیوهنامهی کلی پذيرش دانشجوي دكتری داخل کشور اجرا میگردد.
ِ
تذكر  :۱ساير
تذکر  :۲چنانچه در هر مرحله از ثبتنام ،برگزاری آزمون ،و یا در حین تحصيل مشخصشود که داوطلب دارای هر يک از شرايط مذکور در
اين اطالعيه نبوده یا اطالعات دریافتی از داوطلب مخدوش است ،بالفاصله از ثبتنام و شرکت در آزمون و یا ادامهی تحص يل او جلوگ يری
شده و مطابق مقررات عمل خواهدشد.

پژوهشگاه هیچگونه تعهدی در قبال تامین خوابگاه برای دانشجویان ندارد.
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