قابل توجه پذيرفتهشدگان نهايي آزمون نيمهمتمركز دكتري پژوهشمحور سال 1396
پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران (ايرانداک)
با شادباش به پذيرفتهشدگان نهايی آزمون نيمهمتمركز دكتري پژوهشمحور سال  1396در پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران (ايرانداک) ،به آگاهی میرساند:
همة پذيرفتهشدگان الزم است مدارک مربوط به ثبتنام در نيمسال اول سال تحصيلی  1396-97را به صوورت دسوتی در تواري هواي  21و  22شهریور اه  1396از

-

س عت  14ت  ،16به ترتيب اعالم شده ،به مديريت آموزش تحويل دهند.
ترجه :عدم ایاجعه پذویفتهشدگ ن بیاي ثبتن م د ت وخ تعيين شد  ،به انزلة انصیاف از تحصيل آن ن تلقي خراهد شد.

ادا ك الزم بیاي ثبتن م
 .1اصل و كپی مدارک كارشناسی (ليسانس) و كارشناسیارشد مورد تأييد وزارت علوم ،تحقيقات ،و فناوري يا وزارت بهداشت ،درمان ،و آموزش پزشكی
و يا شوراي عالی انقالب فرهنگی كه در آن معدل دورة كارشناسی (ليسانس) و معدل دورة كارشناسیارشد (فوقليسانس) نوشته شده باشد .
تبصرة -1پذيرفتهشدگانی كه به داليلی امكان ارائة اصل مدرک كارشناسیارشد (فوقليسانس) را ندارند ،الزم است اصل گواهی تأييد شده از سوي دانشگاه
يا موسسة آموزش عالی محل دريافت كارشناسیارشد (فوقليسانس) را ارائه نمايند.
تبصره -2آندسته از پذيرفتهشدگانی كه در زمان ثبتنام براي شركت در آزمون( ،زمان ثبتنام  1395/9/16تا  )1395/9/22دانشجوي سال آخر مقطع
كارشناسیارشد بودهاند و تا تاري  1396/6/31فارغالتحصيل میشوند ،الزم است معدل كل واحدهاي گذرانده آنان بر پاية ( )0تا ( )20تا تاري
 ( 1395/6/31و يا بيشينه تا تاري  )1395/11/30از سوي موسسة آموزش عالی محل فارغ التحصيلی دورة كارشناسیارشد در فرم مخصوص (مندرج در
صفحة  40دفترچة راهنماي ثبتنام و يا مندرج در صفحة  96دفترچة راهنماي انتخاب رشتههاي تحصيلی) درج و پس از تأييد مسئول ذيربط ،هنگام
ثبتنام ارائه گردد.
.2

اصل و دو سري تصوير از تمام صفحات شناسنامه و كارت ملی.

.3

شش قطعه عكس تمام رخ  3×4تهيه شده در سال جاري.

.4

ارائة مدركی كه وضعيت نظام وظيفة آنها را با توجه به بند «مقررات وظيفة عمومی» مندرج در صفحة  3دفترچة راهنماي ثبتنام و شركت در آزمون

.5

حكم مرخصی ساالنه يا موافقت كتبی و بدون قيد و شرط سازمان متبوع براي كارمندان دولت.

.6

الزم است معرفینامههاي اشاره شده در زير بيشينه تا قبل از پايان نيمسال دوم سال تحصيلی  1396-97از سوي پذيرفتهشدگان از محل مربوط دريافت و به

ورودي دورة دكتري «( »Ph.Dنيمهمتمركز) سال  1396مشخص كند (براي برادران).

مؤسسة آموزش عالی محل قبولی تحويل گردد ،در غير اين صورت از ثبتنام آنان براي نيمسال دوم سال تحصيلی جاري ممانعت به عمل خواهد آمد و
قبولی آنان «كان لم يكن» تلقی میگردد.
.7

ارائة معرفینامة رسمی مبنی بر واجد شرايط بودن براي استفاده از امتياز ويژة مربيان رسمی قطعی و رسمی آزمايشوی وزارت علووم ،تحقيقوات ،و فنواوري.
اين سهميه شامل مربيان رسمی قطعی و رسمی آزمايشی دانشگاهها ،و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم ،تحقيقات ،و فناوري است كه پذيرش
دانشجوي آنها از طريق آزمون سازمان سنجش آموزش كشور صورت می پذيرد.

تذكیات ارم
.1

حضور شخص پذيرفته شده براي ثبتنام الزامی است و ثبتنام فقط در تاري اعالم شده از سوي پژوهشگاه و با ارائة مدارک كامل مندرج در اين اطالعيه
صورت میپذيرد و عدم مراجعه پذيرفتهشدگان در تاري يا تاري هاي تعيين شده براي ثبتنام به منزلة انصراف از ادامة تحصيل تلقی خواهد شد.

.2

ميانگين نمرات مدرک كارشناسی و كارشناسیارشد پذيرفتهشده بايد با معدلهايی كه هنگام ثبتنام و يا شركت در آزمون به سازمان اعالم نموده ،يكسان
باشند ،بديهی است در غير اين صورت از ثبتنام آن دسته از داوطلبانی كه معدل مندرج در مدرک تحصيلی كارشناسی و كارشناسیارشد آنان كمتر از
معدل اعالم شده به سازمان سنجش باشد ،خودداري خواهد شد.

.3

از پذيرفتهشدگانیكه بيشينه تا تاري  1396/6/31فارغالتحصيل نشوند ،ثبتنام نخواهد شد و با «كان لميكن» تلقی شدن قبولی آنان ،برابر مقررات با ايشان
رفتار خواهد شد.

.4

در هر مرحله از ثبتنام و هنگام تحصيل ،چنانچه مشخص گردد كه داوطلبی حقايق را كتمان و يا اطالعات اشتباه ارائه نموده ،و داراي شرايط نمیباشد،
قبولی وي «كانلم يكن» تلقی شده و برابر مقررات با وي رفتار خواهد شد.

.5

برابر ضوابط ،پذيرفتهشدگان نهايی دورههاي روزانه در آزمون دكتري نيمهمتمركز سال  1396حتی در صورت عدم ثبتنام و يا انصراف قطعی از رشتة

.6

به ديگر مواردي كه در اطالعية سازمان سنجش كشور درج گرديده ،توجه نموده و بر آن پايه اقدام فرماييد.

قبولی ،مجاز به ثبت نام و شركت در آزمون دكتري تخصصی « »Ph.Dسال  1397به منظور انتخاب رشتههاي تحصيلی دورة روزانه نخواهند بود.

براي اطالعات بيشتر با (رايانامة  edu@irandoc.ac.irو يا تلفن شمارة  66494980داخلیهاي  352و  )248تماس بگيريد.
مديريت آموزش
پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران

