
 «بسمه تعالی»

 مقطع دکتری استعدادهای درخشاناطالعیه زمانبندی مصاحبه و نحوه ارائه مدارک توسط داوطلبان 

 79-79سال تحصیلی 

 (IBB)مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک 

را با توجه به زمینه  فرم مخصوص انجام مصاحبه و انتخاب استاد راهنمابایست  داوطلبان گرامی می -1

 40/40/69حداکثر تا تاریخ تحقیقاتی اساتید گروه آموزشی مربوطه و عالقمندی خود با دقت تکمیل نموده و 

 (.نه تحقیقاتی اساتید به پیوست استفرم مصاحبه و فایل زمی). ارسال نمایند h_farhadi@ut.ac.irبه نشانی 

کلیه مدارک آموزشی و پژوهشی خود که قبال طی زمانبندی های اعالم شده از سوی معاونت آموزش از  -2

حبه و در روز مصاتهیه کرده  یک نسخه کپیدانشگاه، در سامانه جامع آموزش دانشگاه بارگذاری نموده اید، 

و تأیید نیز در هنگام مصاحبه می بایست جهت تطبیق  اصل مدارکو ضمنا نمائید به آموزش مرکز تحویل 

تأکید می گردد که تنها مدارکی که در سامانه بارگزاری شده است، مالک ارزیابی در روز مصاحبه  .ارائه گردد

 .می باشد

 :در پوشه مربوطه یریب قرار گیمدارک الزم و ترت

 شناسنامه و کارت ملي يکپ -1

 مشخصات فردی تکمیل شده فرم  -2

 یپلم د طعمق تحصیلي مدرک -3

 ریز نمرات کارشناسي+  يکارشناسمدرک تحصیلي مقطع  -4

 ارشد  يز نمرات کارشناسیر +مدرک تحصیلي مقطع کارشناسي ارشد  -5

 گواهي دوره زبان خارجي -6

ن یو ب يداخل ینارها و کنفرانسهایشرکت در سم -اختراعات و اکتشافات  -يفیکتب تأل -مقاالت -پایان نامه) يمدارک پژوهش -7

 (يعلم یق نامه هایر تشویسا -يالملل

 توصیه نامه -8

مصاحبه برای هر سه رشته بیوشیمی، بیوفیزیک و بیوانفورماتیک مرکز تحقیقات  زمان

 .باشد می 69تیر  11و  14روزهای شنبه و یکشنبه بیوفیزیک در  -بیوشیمی

 :آدرس مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک

 -جنب دانشکده زیست شناسي -درب شرقي دانشگاه تهران -نيروبروی خیابان طالقا -خیابان قدس -خیابان انقالب اسالمي -تهران

 (IBB)مرکز تحقیقات بیوشیمي و بیوفیزیک 

 66455248 – 61112476: تلقن آموزش



 69-69سال تحصیلی  دوره دکتری استعدادهای درخشان اسامی دعوت شدگان به مصاحبه

 (IBB) بیوفیزیک -مرکز تحقیقات بیوشیمی

 : رشته بیوشیمي

 يپریسا فرج -1

 مهرناز حسیني جعفری -2

 

 : رشته بیوفیزیک

 الناز حسیني -1

 علي خطیبي -2

 قزبيطیبه  -3

 

 :رشته بیوانفورماتیک

 الهام وحدت اهر -1

 محبوبه گنجي -2

 فرشته فالح اتانکي -3

 سیده رضیه عبدالهي -0

 نغمه عسگری -9

 مریم محمودی -9

 


