
 
 
 

  دکتری فيزيک ذرات دوره
 
 
 

 
 ١٣٨٣ دانشهای بنيادی از پائيز سال              پژوهشگاه دکتری فيزيک ذرات در پژوهشکده فيزيک                 دوره

 .ی پذيردمدانشجو 
 در  را به منظور تربيت افرادی طراحی شده است که بتوانند جنبه های مختلف فيزيک ذرات                     دوره اين

 فيزيک, ف شامل نظريه های مختلف فيزيک ذرات                جوانب مختل  . سطح بين المللی به پيش ببرند             
 .شتابگرها و فيزيک پالسما است , تکنولوژی 

 کارشناسی  مدرک دانشجويان از ميان کليه فارغ التحصيالن رشته های علوم و مهندسی که دارای                     اين
 .شوندمشمول آئين نامه استعدادهای درخشان باشند برگزيده می , ارشد باشند
 در برنامه های    تدريجاول دروس اصلی خود را می آموزند و از ابتدای سال دوم به                در سال    دانشجويان

 .تحقيقاتی خود مشغول به کار خواهند شد
 . می يابندراه پس ازگذراندن امتحان جامع به طور رسمی به مراحل تحقيقاتی دوره دکتری دانشجويان

 های فيزيک   آزمايشگاهدن و حضور در      اعظم تحقيقات اين دوره در امور تجربی همراه با کارکر          قسمت
 .  ژنو خواهد بوددر CERN ذرات و شتابگرهای آزمايشگاههای بين المللی مانند

 آمده است به    زير مندان می توانند فرم کامل شدة در خواست شرکت در آزمون ورودی را که در                   عالقه
 . فيزيک ارسال نمايندههمراه مدارک خواسته شده به پژوهشکد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 آگهی پذيرش اولين دوره دکتری
 فيزيک ذرات

 پژوهشگاه دانشهای بنيادی
 پژوهشکده فيزيک

 
 

از بين داوطلبان واجد      ) .Ph. D( برای دوره دکتری        ١٣٨٣-٨۴پژوهشکده فيزيک در سال تحصيلی          
شرايط بر اساس قبولی در آزمون کتبی ورودی و مصاحبه علمی طبق مواد مندرج در اين اطالعيه و                        

 رشته  ٣تحقيقات و فناوری در رشته فيزيک ذرات با         , مصوبة شورای عالی برنامه ريزی وزارت علوم      
 ١٣٨٣شروع دوره از مهر ماه           . دانشجو می پذيرد       " فيزيک پالسما و شتابگرها      , فيزيک ذرات     "

 .خواهد بود
 :  شرايط عمومی –الف 
 دارا بودن صالحيت عمومی ) ١
 تحصيل از لحاظ خدمت وظيفه عمومی برای داوطلبان مردنداشتن منع قانونی ادامه ) ٢

 :  شرايط اختصاصی –ب 
داشتن دانشنامه کارشناسی ارشد در علوم پايه يا مهندسی از يکی از دانشگاه های داخل يا خارج از                      ) ١

 .تحقيقات و فناوری رسيده باشد, کشور که به تاييد وزارت علوم
 به پايان    ٣١/۶/٨٣سی ارشد که تحصيالت خود را تا تاريخ               دانشجويان دوره های کارشنا     :  ١تبصره  
 .رسانند 
 استعداد های درخشان: ٢تبصره 

 شورای  ٢٩٨افراد مجاز جهت ادامه تحصيل از مقطع کارشناسی ارشد به دکتری طبق مصوبه جلسه                     
 تحقيقات فناوری, برنامه ريزی وزارت علوم

  مدارک مورد نياز جهت ثبت نام–ج 
 شده در خواست ثبت نامبرگ تکميل ) ١
  تمام رخ با ذکر مشخصات در پشت آنها ۶*۴ قطعه عکس ٢) ٢
 روگرفت ريز نمرات دانشگاهی) ٣

داوطلبانی که به دليل قانون تعهد آموزش رايگان به ريز رسمی نمرات دوران تحصيلی خود                    : تبصره  
 .دهندمی توانند ريز نمرات خود را به صورت غير رسمی ارائه , دسترسی ندارند

در وجه حساب    ) يکصد هزار ريال      (  ريال    ٠٠٠/١٠٠اصل رسيد بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ             ) ۴
 بنام مرکز تحقيقات فيزيک نظری و رياضيات بابت ثبت              ١٧٠١ بانک ملی شعبه نياوران کد          ٩٠١٣٣

 .نام آزمون ورودی دوره دکتری فيزيک ذرات 
 .رد نخواهد شد مدارک و وجه ثبت نام به هيچ عنوان مست: تبصره 

 
 
 :  نکات مهم -د
 )تاريخ تحويل نامه به پست پيشتاز.(  می باشد١٠/۵/٨٣آخرين مهلت ثبت نام ) ١
(  به نشانی خيابان شهيد لواسانی          -پژوهشکده فيزيک    , محل دريافت کارت ورود به جلسه آزمون         ) ٢

حقيقات فيزيک نظری و        مرکز ت    - نبش کوچه شهيد محمد فربين           -بين ديباجی و کامرانيه          ) فرمانيه
 . پژوهشکده فيزيک می باشد- رياضيات

 . خواهد بود١٨/۵/٨٣ و تاريخ آزمون ١٧/۵/٨٣تاريخ دريافت کارت ) ٣
 .محل برگزاری آزمون در روز دريافت کارت ورود به جلسه آزمون به داوطلب اعالم خواهد شد) ۴



غ التحصيلی خود را تا موقع ثبت نام           داوطلبان در صورت قبولی در امتحانات می بايد گواهی فار              ) ۵
 .در غير اينصورت قبولی آنها منتفی خواهد شد. ارائه نمايند

ظرفيت پذيرش در هر رشته      % ٣٠, بر اساس دستورالعمل اجرايی پذيرش دانشجوی دوره دکتری          ) ۶
تحقيقات و فناوری      , دانشگاههای وابسته به وزارت علوم          ) آزمايشی و قطعی        (به مربيان رسمی        

 ختصاص دادها
 .می شود

ظرفيت پذيرش در هر رشته      % ٢٠, بر اساس دستورالعمل اجرايی پذيرش دانشجوی دوره دکتری          ) ٧
اسرا و همسران   , مفقودين, فرزندان شهدا , آزادگان, جانبازان  , رزمندگان( به ايثارگران انقالب اسالمی     

 .اختصاص داده می شود% ) ۵٠آنها و فرزندان جانبازان باالی 
امتياز کسب شده توسط آخرين پذيرفته        % ٨٠ بايستی حداقل     ٧ و   ۶پذيرفته شدگان موضوع موارد      ) ٨

 .شده آزاد را احراز نموده باشند
دانشجوی تمام وقت محسوب می گردند و بايد اوقات خود را با وضعيت تحصيلی                     , پذيرفته شدگان ) ٩

 . را ندارندخود هماهنگ نمايند  و حق اشتغال در هيچ نهاد دولتی و خصوصی
متقاضی شرکت در آزمون دکتری     " داوطلبان حتما بايد روی پاکت نام و نام خانوادگی خود را نوشته و               ) ١٠

 ". فيزيک ذرات را قيد نمايند١٣٨٣سال 
 

 مراجعه نماييد و برای طرح            http://theory.ipm.ac.irبرای دريافت فرم ثبت نام لطفا به نشانی                   
 و  ٢٢٨٠۶٩٢ – ٢٢٨٠۴١۵ و يا تلفن های          davarpanah@ipm.ir سواالت با آدرس الکترونيکی     

 . تماس حاصل فرمائيد٢٢٨٠۴١۵دور نگار
 

 نبش کوچه    - بين کامرانيه و ديباجی        -) فرمانيه  (  خيابان شهيد لواسانی       -تهران  : نشانی پژوهشکده    
  ١٩۵٣٨ -٣٣۵١١ مرکز تحقيقات فيزيک نظری و رياضيات کدپستی -شهيد محمد فربين 

  پژوهشکده فيزيک-١٩٣٩۵-۵۵٣١ندوق پستی   ص
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 برگه در خواست ثبت نام در آزمون پذيرش دانشجوی
 دکتری فيزيک ذرات

 
 
 
 :مشخصات فردی. ١
 :ناسنامهشماره ش:                               فرزند:                         نام خانوادگی:                          نام

 مرد/ زن : جنسيت:                         محل تولد:                                 متولد:                       صادره
 : متاهل:                        مجرد

 
 : مشخصات تحصيلی. ٢

 :معدل کل:                          تاريخ اخذ:        دانشگاه:                   گرايش:                      کارشناسی
 :معدل کل:               تاريخ اخذ:                  دانشگاه:                  گرايش:                کارشناسی ارشد

 
 :وضعيت نظام وظيفه. ٣

 :نوع :                        معاف موقت :                         معاف دائم :                 پايان خدمت 
باتوضيح ( ساير موارد   . در حال خدمت که حداکثر تا تاريخ              خدمت خود را به اتمام خواهم رساند                                     

 ) :دقيق
 

 :تاريخ اعزام:                            دارای دفترچه خدمت بدون مهر غيبت 
 
 :اطالعات متفرقه . ۴

:       بلی  . شگاه                             و متقاضی استفاده از سهميه مربی می باشم                                              عضو رسمی هيات علمی دان     
 :خير

 :خير:           بلی . متقاضی استفاده از سهميه ايثارگران می باشم
 :خير:              بلی . کارمند رسمی دولت می باشم

 :خير:            بلی. اهها و موسسات اجرايی می باشممتقاضی استفاده از آئين نامه قرارداد بورس داخلی دانشگ
 :نشانی و تلفن محل کار:                                 شغل فعلی 

 :نشانی محل اقامت
 :شماره تلفن برای پيام در مواقع ضروری

 
 .مشخصات حداقل دو استاد که بتوانند در مورد وضعيت علمی شما اظهار نظر نمايند.۵

 :نشانی پست الکترونيک:                                                                    نام خانوادگی :    نام 
 :نشانی محل کار

.............................................................................................. 
 :نشانی پست الکترونيک:                                           ی نام خانوادگ:                           نام 

 :نشانی محل کار
 

اينجانب                                گواهی می نمايم که کليه مدارک و اطالعات ضميمه شده مطابق واقع بوده و                                                   
پژوهشکده مجاز  , ثابت شود پرسشنامه فوق را در نهايت دقت و صحت تکميل نموده ام و چنانچه خالف آن                          

است در هر مرحله از آزمون و يا در حين تحصيل از ادامه تحصيل اينجانب جلوگيری کرده و طبق مقررات با                      
 .اينجانب رفتار نمايد

 
 :امضاء :                                                                                تاريخ 

 
 

)doc Format(.Application Form 
 

http://physics.ipm.ac.ir/news/PhD/application.doc
http://physics.ipm.ac.ir/news/PhD/application.doc
http://physics.ipm.ac.ir/news/PhD/application.doc
http://physics.ipm.ac.ir/news/PhD/application.doc


 :موارد امتحانی در سطح کارشناسی ارشد شامل 
 

 الکتروديناميک در سطح کتاب الکتروديناميک کالسيک نوشته جکسون -١
 مکانيک آماری در سطح کتاب مکانيک آماری پاتريا -٢
 اکورايی مکانيک کوانتمی در سطح کتاب س -٣
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