قابل توجه پذيرفته شدگان مرحلة نخست آزمون نيمه متمركز دكتري سال  1396پژوهشگاه علوم و فنّاوري اطالعات ايران (ايرانداک)
با شادباش به پذيرفتهشدگان مرحلة نخست آزمون نيمه متمركز دكتري سال  1396در پژوهشگاه علوم و فنّاوري اطالعات ايران (ايرانداک) ،موارد زير را به
آگاهی میرساند:


همة پذيرفتهشدگان الزم است مدارک مربوط به مصاحبه را در كلر بوک طوسی رنگ و به صوورت دسوتی در تواري هواي  21و  22خردادا ار از
ساعت  10صبح تا  ،15به ترتيب اعالم شده ،به مديريت آموزش تحويل دهند.



اددرك ارخودستي

-1

كپی كارت ملی (هر دو طرف) ،اصل و كپی تمامی صفحات شناسنامه ،دو قطعه عكس  3×4جديد،

-2

تصوير كارنامه آزمون نيمه متمركز دكتري ،96

-3

كپی كارت پايان خدمت وظيفه عمومی يا معافيت يا دفترچه آماده به خدمت معتبر براي داوطلبان مرد،

-4

تصوير آخرين حكم كارگزينی براي كارمندان رسمی دولت به همراه موافقت كتبی و بدون قيدوشرط محل كار مبنی بر ادامه تحصيل،

-5

اصل گواهی مبنی بر اينكه عضو هيئ ت علمی رسمی قطعی و يا رسمی آزمايشی تابعه وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري بوده كه به تأييد باالترين مقام

مسئول نيز رسيده باشد( ،براي آن دسته از معرفی شدگانی كه از امتياز مربی در اين آزمون استفاده نمودهاند) ،
-6

كپی همة مستندات الزم براي داوطلبان متقاضی استفاده از سهمية رزمندگان،

-7

كپی مدارک تحصيلی (ديپلم ،كاردانی (در صورت وجود) ،كارشناسی و كارشناسی ارشد) ،

-8

ريزنمرات مقاطع كارشناسی و كارشناسی ارشد،

-9

شرح مختصر پيشينة علمی و عالئق پژوهشی،

 -10يك نسخه از طرحهاي پژوهشی ،كتابها ،مقاالت مجله يا كنفرانس كه چاپ يا پذيرفته شده (به همراه گواهی پذيرش آن) ،
 -11توصيهنامه(ها) در پاكت دربسته،
 -12اصل و كپی گواهی معتبر از افتخارات علمی (رتبة كل كشوري  1تا  500آزمون سراسري كارشناسی ،رتبه كل كشوري  1تا  5آزمون سراسري
كارشناسی ارشد ،رتبههاي اول تا سوم المپيادهاي علمی معتبر ،دانش آموخته رتبه اول دوره كارشناسی و كارشناسی ارشد ،رتبههاي اول تا سوم جشنوارههاي
ملی و المپيادها ،اختراع با تاييدية سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ،عضويت در بنياد ملی نخبگان و دفاتر استعدادهاي درخشان) ،
 -13اصل و كپی قرارداد يا گواهی معتبر مربوط به سوابق تدريس و فعاليتهاي كمك آموزشی از مؤسّسه و يا دانشگاه مربوط،
 -14اصل و كپی قرارداد يا گواهی معتبر مربوط به سوابق همكاري در پروژههاي صنعتی و يا پژوهشی از مؤسّسة مربوط،
 -15اصل و كپی مدرک معتبر زبان انگليسی،
 -16آن دسته از دانشجويان سال آخر كه بيشينه تا تاري  96/6/31در مقاطع كارشناسی ارشد و يا دكتري حرفهاي فارغالتحصيل خواهند شد ،میبايست اصل
گواهی تأييد شده از سوي دانشگاه محل تحصيل ،مربوط به معدل واحدهاي گذرانده تا تاري  1395/11/30را همراه داشته و ارائه نمايند.
 -17اصل حكم كار گزينی براي داوطلبان حائز شرايط سهميه مربيان رسمی قطعی و يا رسمی آزمايشی وزات علوم ،تحقيقات وفناوري،
 -18داوطلبانی كه داراي نمرة زبان در يكی از آزمونهاي زير هستند ،مدارک خود را ارائه دهند .مدارک قابل قبول آزمون زبان انگليسی عبارتند از:
 TOEFL( Paper based) با نمرة كمينه 500
 IELTS با نمرة كمينه 6
 TOEFL(iBT) با نمرة كمينه 60
 Tolimo با نمرة كمينه 500
 NOET با نمرة كمينه 65
 MSRT (MCHE) با نمرة حداقل 70
توجه  :از تاري آزمون زبان بيش از دوسال نگذشته باشد.
تبصره :داوطلبان فاقد اين مدرک میبايستی تا دو و نيم سال پس از پذيرش ،نمره قابل قبول را به دست آورند ،در غير اينصورت از ادامة تحصيل محروم
میشوند.
 -19تعهد كتبی مبنی بر تحصيل تمام وقت در دوره دكتري و رعايت كامل ضوابط و دستورعملهاي داخلی پژوهشگاه،

 -20همانگونه كه پيشتر در وبگاه ايرانداک اعالم شد ،الزم است از عنوان طرح هواي پژوهشوی پژوهشوگاه علووم و فنواوري اطالعوات ايوران ،طورح اوليوه
متقاضی تهيه و تدوين و در زمان انجام مصاحبه و بررسی سوابق آموزشی ،پژوهشی و فناوري به صورت نوشتاري ارائه شود.
طدحه ی پژوهشي پژوهشگ :
-

ارائه روش نمايهسازي خودكار اطالعات چندرسانهاي ( )multimediaعلمی و فناورانه،
ارائه مدل بازيابی و اشاعه اطالعوات گزينشوی ،بوا رويكورد "سيسوتمهواي بافوت-آگواه" ( )context- aware systemsدر پايگواه اطالعوات علموی
ايران(گنج) ،

-

احراز همة شرايط اعالم شده در دفترچه شماره ( )1و ( )2آزمون نيمه متمركز دكتري سال  96الزامی است .در صورت احراز هرگونه مطلب خالف در

مدارک ارائه شده از سوي داوطلب در هر مرحله اي از پذيرش و يا تحصيل ،از ادامة كار وي جلوگيري و پيگرد قانونی به عمل خواهد آمد.
-

شركت در همة مراحل ارزيابی تخصصی اعالم شده در اين اطالعيه براي همة متقاضيان براي پذيرش نهايی الزامی است.

-

داوطلبانی كه همة مراحل ارزيابی تخصصی را به پايان برسانند و در رديف پذيرفته شدگان پژوهشگاه قرار بگيرند ،توجه داشته باشند كه پذيرش آنان به

طور مشروط بوده و پذيرش نهايی و قطعی منوط به تأييد صالحيت عمومی آنان از سوي دبيرخانه گزينش دانشجو خواهد بود.
ي اآوری :ادوطلب ن گدداي المز دس

ك ربدگ دطالع ت فدای رد تكميل و همدد ب س يد اددرك ارخودستي به اديدي

بددی حضور ار اص حبه المز دس

ابلغ  600.000ري ل به شم ر حس ب سيب  2172219001005ب نک الي شعبه ادنشگ تهددن كد  87به ن

آاومزش تحويل نم يند.

ارآاده ی

دختص صي پژوهشگ دطالع ت و اددرك علمي ديددن ودريز نموا و دصل فيش ودريزی خوا رد به ك رشن س ادبوط دردئه نم ييد.

 داوطلبان گرامی بايد بر پاية برنامة زمانبندي كه به زودي از سايت پژوهشگاه به نشانی( www.irandoc.ac.ir :بخش تحصيالت تكميلی) اعالم میگردد،
در جلسة مصاحبه شركت كنند .يادآوري میشود ،عدم حضور در جلسة مصاحبه به منزلة انصراف از تحصيل در پژوهشگاه است.
براي اطالعات بيشتر میتوانيد با شماره تلفنهاي  66951404و 66494980داخلیهاي  352و  248تماس حاصل فرماييد.

مديريت آموزش
پژوهشگاه علوم و فنّاوري اطالعات ايران (ايرانداک)

