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فلسفه  يدوره دکتر يبرا 1402-1401سال اول  نیمهاي بنیادي در  پژوهشکده فلسفه تحلیلی پژوهشگاه دانش
 .ردیپذ یدانشجو م اند هشد یسازمان سنجش معرف يکه از سو یداوطلبان انیاز م یلیتحل

به آدرس به صورت الکترونیکی  7/3/1401را تا تاریخ  زیرمدارك توانند یمداوطلبان 
philosophy.ipm@gmail.com   .ارسال کنند 

 
 :الزممدارك 

 را کلیک کنید). اینجا(براي دریافت فرم مشخصات فردي  ) فرم تکمیل شده مشخصات فردي1
 .و کارت ملی صفحه اول شناسنامهتصویر ) 2
 .تمام رخپرسنلی  عکس) اسکن 3
 .) گواهی پایان تحصیالت و ریزنمرات تایید شده مقطع کارشناسی4
 .(در صورت فراغت از تحصیل) ) گواهی پایان تحصیالت و ریزنمرات تایید شده کارشناسی ارشد5
ز (در صورت فراغت ا ) گواهی صورتجلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد با درج نمره و عنوان پایان نامه6

 ).لیتحص
 منتشر شده. مقاالت فایل ) 7
 .(CV)) سوابق آموزشی، علمی و پژوهشی 8
مدرك قابل قبول زبان الزم است ، یستند) گواهی مدرك زبان عمومی. پذیرفته شدگانی که داراي مدرك زبان ن9

 .کنندعمومی مورد تایید وزارت علوم را تا قبل از برگزاري آزمون جامع ارائه 
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پس از دریافت و بررسی مدارك، پژوهشگاه با داوطلبان تماس گرفته و از آنها جهت شرکت در آزمون کتبی و 
پذیرش نهایی بر اساس احراز شرایط عمومی و اختصاصی و نتیجه مصاحبه حضوري دعوت به عمل خواهد آورد. 

 .مصاحبه حضوري صورت خواهد گرفتآزمون کتبی و 
 

 پژوهشگاه تاریخ و مواد آزمونِ
قابل  اینجااز  یبرگزار خواهد شد. مواد آزمون کتب 13الی  9از ساعت  1401 ریت 3روز جمعه  یآزمون کتب

داوطلبان قرار خواهد گرفت، و آنها  اریخرداد در اخت 8 خیپرسش در تار کی ،یجز آزمون کتب به .است یدسترس
   مصاحبه متعاقبا اعالم خواهد شد. تاریخ. ارسال کنند 1401 خرداد 15 خیفرصت دارند پاسخ آن را تا تار

 نکات مهم
 نیاز هرگونه مغایرت ب یتبعات ناش تیمسئول امال خوانا باشند.کاسکن اطالعات و مدارك ارسالی الزم است ) 1

 است.  یبا اصل مدارك بر عهده متقاضارسالی مدارك 
به اتمام برسانند. در غیر این  1401 وریشهر 31 انیتا پارا ارشد  یدوره کارشناس) الزم است متقاضیان محترم 2

 خواهد بود.  کنیآنها کان لم  یقبولصورت، 
 است. پژوهشگاه  یطبق ضوابط داخل یعلم يها تیاز فعال یمال تیدوره حما نیا ياز مزایا) 2
یید بدون تا يگریبه اشتغال د مجاز، و ُشوند یوقت محسوب م تمام يدوره دانشجو نیشدگان در ا پذیرفته) 3

 یستند.ن آنو خارج از چارچوب پژوهشگاه 
 است. داخل کشور  يپذیرش دانشجوي دکتر یکل نامه وهیشبراساس العیه اط نیسایر مقررات ذکرنشده در ا) 5
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