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دورۀ فشردۀ همگرایی ضعیف گراوشی 
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بزای داوشجُیان فیشیک در مقطع کارشىاطی ارشذ َ دکتزی در وظز گزفتً  ایه دَري: شرایط شرکت

 با  چىاوچً اس داوشگاٌٍای کشُریک ٌز  ایه مقاطع اسدرداوشجُیان مشغُل بً تحصیل . شذي اطت

. ، مجاس بً شزکت در ایه دَري ٌظتىذباشىذمباوی اختزفیشیِک فزاکٍکشاوی َ کیٍاوشىاطی آشىا 

داوشجُیاوی کً در جلظات ایه دَري بً طُر مظتمز شزکت کىىذ بزای ثبت وام در مذرطً َ کارگاي 

 در پژٌَشگاي داوشٍای بىیادی ، کً در اردیبٍشت ماي *رَشٍای ٌمگزایی ضعیف گزاوشی

در ضمه، شزکت در ایه دَري بزای داوشجُیان مقطِع . بزگشار خُاٌذ شذ، پذیزفتً می شُوذ

کارشىاطی ارشذ کً قصذ داروذ پزَژۀ پایان وامۀ خُد را در حُسۀ اوذاسي گیزی َ تحلیِل دادي ٌای 

رصذی ٌمگزایی ضعیف گزاوشی َ با حمایت طزح رصذخاوۀ ملی ایزان َابظتً بً پژٌَشگاي 

، ***در ٌلىذ َ داوشگاي ُبه در آلمان** داوشٍای بىیادی َ ویش با ٌمکاری داوشکذۀ وجُم داوشگاي لیذن

. اوجام دٌىذ، الشامی اطت

 astro@ipm.ir  آدرص بً دی عالقمىذان جٍت ثبت وام مشخصات داوشجُیی خُد را تا تاریِخ 

. شزکت در ایه دَري پض اس پذیزع رایگان اطت. ارطال کىىذ
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