«بسمه تعالی»
اطالعیه زمانبندی مصاحبه و نحوه ارائه مدارک توسط داوطلبان شرکت در مصاحبه
مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک )(IBB
ضمن عرض تبريک به کليه پذيرفته شدگان؛ خواهشمند است جهت شرکت در مصاحبه به موارد ذيل توجه فرمائيد.

 -1داوطلبان گرامی (رشتههای بيوفيزيک و بيوانفورماتيک) میبايست فرم مخصوص انجام مصاحبه و انتخاب
استاد راهنما را با توجه به زمينه تحقيقاتی اساتيد گروه آموزشی مربوطه و عالقمندی خود با دقت تکميل
نموده و حداکثر تا تاريخ  97/03/31به نشانی  stuedu.ibb@ut.ac.irارسال نمايند( .فرم مصاحبه و فايل
زمينه تحقيقاتی اساتيد به پيوست است).

 -2از کليه مدارک آموزشی و پژوهشی خود که قبال طی زمانبندی های اعالم شده از سوی معاونت آموزش
دانشگاه ،در سامانه جامع آموزش دانشگاه بارگذاری نموده ايد ،يک نسخه کپی تهيه کرده و به شرح ذيل در
يک پوشه رنگی قرار داده و در روز مصاحبه به آموزش مرکز تحويل نمائيد و ضمنا اصل مدارک نيز در هنگام
مصاحبه می بايست جهت تطبيق و تأييد ارائه گردد .تأکيد می گردد که تنها مدارکی که در سامانه بارگزاری
شده است ،مالک ارزيابی در روز مصاحبه می باشد.

لطفا به رنگ پوشه ها توجه شود:
پوشه مربوط به رشته بيوشيمی ***** قرمز رنگ
پوشه مربوط به رشته بيوفيزيک ***** آبی رنگ
پوشه مربوط به رشته بيوانفورماتيک **** زرد رنگ
مدارک الزم و ترتيب قرار گيری در پوشه مربوطه:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

کارنامه سازمان سنجش
مدارک تحصیلی مقاطع دیپلم و کارشناسی که معدل کل در آنها قید شده باشد
آخرین ریز نمرات کارشناسی ارشد (چنانچه داوطلب فارغ التحصیل شده باشد می بایست کپی گواهی فراغت از
تحصیل را نیز ضمیمه نماید)
گواهی دوره زبان خارجی
مدارک پژوهشی (مقاالت -کتب تألیفی -اختراعات و اکتشافات -شرکت در سمینارها و کنفرانسهاي داخلی و
بین المللی -سایر تشویق نامه هاي علمی)
پایان نامه کارشناسی ارشد

()1

تاريخ مصاحبه برای هر سه رشته بيوشيمی ،بيوفيزيک و بيوانفورماتيک مرکز تحقيقات بيوشيمی -بيوفيزيک
در تاريخهای  9و  10تير  97و مطابق جدول ذيل می باشد.
عنوان رشته

شرکت کنندگان

تاريخ مصاحبه

بیوشیمی
بیوفیزیک

شنبه 1397/04/09

افرادي که حرف ابتداي نام خانوادگی ایشان با
حروف (الف تا ع) می باشد

بیوانفورماتیک
بیوشیمی
بیوفیزیک

یکشنبه 1397/04/10

افرادي که حرف ابتداي نام خانوادگی ایشان با
حروف (غ تا ي) می باشد

بیوانفورماتیک
ضمنا با توجه به تعداد زياد داوطلبان مصاحبه ،احتمال دارد که زمان مصاحبه تا ساعات پايانی روز به طول
انجامد لذا از متقاضيان محترمی که از شهرستان جهت مصاحبه حضور می يابند خواهشمند است که اين
موضوع را در تنظيم زمان بازگشت و تهيه بليط خود در نظر گيرند.

آدرس مرکز تحقيقات بيوشيمی و بيوفيزيک:
تهران -خیابان انقالب اسالمی -خیابان قدس -روبروي خیابان طالقانی -درب شرقی دانشگاه تهران -جنب دانشکده
زیست شناسی -مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک )(IBB
تلقن آموزش66405248 - 61112479 :

()2

