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 «بسمه تعالی»

 اطالعیه زمانبندی مصاحبه و نحوه ارائه مدارک توسط داوطلبان شرکت در مصاحبه

 (IBB)مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک 

 :به موارد ذيل توجه فرمائيدجهت شرکت در مصاحبه رفته شدگان؛ خواهشمند است يه پذيک به کليضمن عرض تبر

با توجه را  فرم مخصوص انجام مصاحبه و انتخاب استاد راهنماحبه در روز مصا بايستداوطلبان گرامی می -1

)برای مطالعه نمايند  و ارائهاساتيد گروه آموزشی مربوطه و عالقمندی خود با دقت تکميل  تحقيقاتیبه زمينه 

 .مراجعه فرمائيد( ibb.ut.ac.irزمينه تحقيقاتی  اساتيد به سايت مرکز به آدرس 

قبال طی زمانبندی های اعالم شده از سوی معاونت آموزش  کهخود  یو پژوهش یه مدارک آموزشيکلاز  -2

ل در يو به شرح ذه کرده يته کپیک نسخه ي ،بارگذاری نموده ايددانشگاه در سامانه جامع آموزش  ،دانشگاه

نگام نيز در ه اصل مدارک ،ضمنا .نمائيدل يقرار داده و در روز مصاحبه به آموزش مرکز تحو یک پوشه رنگي

اری ه تنها مدارکی که در سامانه بارگذتأکيد می گردد ک ارائه گردد.و تأييد مصاحبه می بايست جهت تطبيق 

 شده است، مالک ارزيابی در روز مصاحبه می باشد.

 لطفا به رنگ پوشه ها توجه شود:

 قرمز رنگ ***** یميوشيپوشه مربوط به رشته ب

 رنگ یآب ***** کيزيوفيپوشه مربوط به رشته ب

 زرد رنگ **** کيوانفورماتيپوشه مربوط به رشته ب

 

 در پوشه مربوطه: یريب قرار گيمدارک الزم و ترت

 گواهی ثبت نام در سامانه جامع آموزش دانشگاه تهران -1

 کارنامه سازمان سنجش -2

 د شده باشدیق هاکه معدل کل در آن یکارشناس دیپلم و مقاطع تحصیلی رکامد -3

ل یفراغت از تحص یگواه یست کپیبا یل شده باشد می)چنانچه داوطلب فارغ التحص ارشد یز نمرات کارشناسیر -4

 د(یمه نمایز ضمیرا ن

  گواهی دوره زبان خارجی -5

و  یداخل ينارها و کنفرانسهایشرکت در سم -اختراعات و اکتشافات -یفیکتب تأل -مقاالت) یمدارک پژوهش -6

 (یعلم يق نامه هایر تشویسا -ین المللیب

 کارشناسی ارشدپایان نامه  -7



(2) 

 

 

بيوفيزيک  -تاريخ مصاحبه برای هر سه رشته بيوشيمی، بيوفيزيک و بيوانفورماتيک مرکز تحقيقات بيوشيمی

 مطابق جدول ذيل می باشد

 شرکت کنندگان تاريخ مصاحبه عنوان رشته

 بیوشیمی 

 بیوفیزیک 
 18/03/1398 شنبه

با افرادي که حرف ابتداي نام خانوادگی ایشان 

 می باشد (ش)تا  (الف)حروف 

 تمامی داوطلبان 18/03/1398 شنبه بیوانفورماتیک

 بیوشیمی 

 بیوفیزیک
 19/03/1398 یکشنبه

افرادي که حرف ابتداي نام خانوادگی ایشان با 

 ( می باشد)يتا  ص(حروف )

 19/03/1398 یکشنبه بیوانفورماتیک
افرادي که بعلت تداخل تاریخ مصاحبه با سایر 

 نشگاهها، موفق به حضور در روزهاي قبل نشده اند.دا

 بیوشیمی 

 بیوفیزیک 

 بیوانفورماتیک

 20/03/1398 دوشنبه

افرادي که بعلت تداخل تاریخ مصاحبه با سایر 

)با  به حضور در روزهاي قبل نشده اند دانشگاهها، موفق

 صاحبه(مبنی بر تداخل زمان م گواهیارائه 

به طول تا ساعات پايانی روز حبه احتمال دارد که زمان مصا ،ضمنا با توجه به تعداد زياد داوطلبان مصاحبه

اين انجامد لذا از متقاضيان محترمی که از شهرستان جهت مصاحبه حضور می يابند خواهشمند است که 

 موضوع را در تنظيم زمان بازگشت و تهيه بليط خود در نظر گيرند.

 

 آدرس مرکز تحقيقات بيوشيمی و بيوفيزيک: 

جنب دانشکده  -درب شرقی دانشگاه تهران -روبروي خیابان طالقانی -قدسخیابان  -خیابان انقالب اسالمی -تهران

 (IBB)مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک  -زیست شناسی
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