
 «بسمه تعالی»

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

 97-98سال تحصیلی 

 (IBB)مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک 

ز سوی معاونت آموزش کليه مدارک آموزشی و پژوهشی خود که قبال طی زمانبندی های اعالم شده ااز  -1

و در روز مصاحبه تهيه کرده  یک نسخه کپیدانشگاه، در سامانه جامع آموزش دانشگاه بارگذاری نموده اید، 

و تأیيد نيز در هنگام مصاحبه می بایست جهت تطبيق  اصل مدارکو ضمنا نمائيد به آموزش مرکز تحویل 

انه بارگزاری شده است، مالک ارزیابی در روز مصاحبه تأکيد می گردد که تنها مدارکی که در سام ارائه گردد.

 می باشد.

را با  فرم مخصوص انجام مصاحبه و انتخاب استاد راهنمابایست می رشته بيوانفورماتيکداوطلبان گرامی  -2

حداکثر تا ساتيد گروه آموزشی مربوطه و عالقمندی خود با دقت تکميل نموده و توجه به زمينه تحقيقاتی ا

)فرم مصاحبه و فایل زمينه تحقيقاتی اساتيد به ارسال نمایند.  h_farhadi@ut.ac.irبه نشانی  31/03/79تاریخ 

 پيوست است(.

 در پوشه مربوطه: یريب قرار گيمدارک الزم و ترت

 مشخصات فردی تکمیل شده فرم  -1

 دیپلم  طعمق تحصیلی مدرک -2

 + ریز نمرات کارشناسی یکارشناسمدرک تحصیلی مقطع  -3

 ارشد  یز نمرات کارشناسیر مدرک تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد + -4

 گواهی دوره زبان خارجی -5

ن یو ب یداخل ینارها و کنفرانسهایشرکت در سم -اختراعات و اکتشافات  -یفیکتب تأل -مقاالت -)پایان نامه یمدارک پژوهش -6

 (یعلم یق نامه هایر تشویسا -یالملل

 توصیه نامه -7

روزهای بيوفيزیک در  -مرکز تحقيقات بيوشيمی کليه رشته هایمصاحبه برای  زمان

 باشد. می 97تير  10و  9شنبه و یکشنبه 

 آدرس مرکز تحقيقات بيوشيمی و بيوفيزیک:

 -ه زیست شناسیجنب دانشکد -درب شرقی دانشگاه تهران -روبروی خیابان طالقانی -خیابان قدس -خیابان انقالب اسالمی -تهران

 (IBB)مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک 

 66405248 – 61112479تلقن آموزش: 



 97-98سال تحصيلی  دوره دکتری استعدادهای درخشان اسامی دعوت شدگان به مصاحبه

 (IBB) بيوفيزیک -مرکز تحقيقات بيوشيمی

 رشته بیوشیمی: 

 زینب شاکران -1

 فدورا خطیبی شهیدی -2

 فهیمه صالحی -3

 

 رشته بیوانفورماتیک:

 فرشته فالح اتانکی -1

 عاطفه ناصری -2

 


