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  بسمه تعالی
اطالعیه پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران در خصوص مرحله ارزیابی تخصصی 

  1400آزمون نیمه متمرکز دکتري سال 
، پذیرش دانشجو در این آزمون شامل اجراي )Ph.D(با توجه به آیین نامه پذیرش دانشجو در دوره دکتري     

فرایند دو مرحله اي خواهد بود که اجراي این مراحل مطابق با شیوه نامه اجرایی آزمون ورودي دوره دکتري 
(Ph.D)  مرحله اول مربوط به سنجش علمی بوده که برگزاري آزمون آن از . صورت خواهد گرفت 1400سال

نجام می گیرد و مرحله دوم آن شامل بررسی سوابق علمی داوطلبان است طریق سازمان سنجش آموزش کشور ا
در راستاي اجراي مرحله دوم موارد ذیل . که توسط دانشگاهها و پژوهشگاه هاي پذیرنده دانشجو صورت می گیرد

  :را به اطالع داوطلبان می رساند

 :حد نصاب پژوهشگاه -1

توسط سازمان سنجش ) سنجش علمی(مه مرحله اول داوطلبان حاضر در جلسه آزمون که براي آنها کارنا
  )1(آموزش کشور صادر شده است در صورت داشتن حد نصابهاي اعالم شده در جدول 

بدیهی است داوطلبانی می توانند جهت ارزیابی . می توانند در آزمون تخصصی پژوهشگاه شرکت نمایند 
یند که نمره کل مندرج در کارنامه آزمون تخصصی در هر کد رشته محل به پژوهشگاه درخواست ارائه نما

آنها در رشته امتحانی مربوطه مساوي یا باالتر از حد نصاب مندرج در  1400نیمه متمرکز دکتري سال 
  .باشد) 1(جدول شماره 

درصد و براي داوطلبان داراي سهمیه  70شایان ذکر است حد نصاب الزم براي داوطلبان داراي سهمیه ایثارگر 
) 1مندرج در جدول شماره (درصد حد نصاب اعالم شده براي داوطلبان آزاد  80و مربیان حائز شرایط رزمندگان 
  .خواهد بود

کد رشته محل مورد پذیرش پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران در مرحله تکمیل ظرفیت و حد نصاب ): 1(جدول شماره 
  اعالمی براي ورود به مرحله ارزیابی تخصصی

کد 
رشته 
  محل

کد 
رشته 

  امتحانی
کد   نام رشته امتحانی

کد   نام گرایش  گرایش
  ظرفیت  نام دوره  دوره

حد 
نصاب 

نمره 
  کل

محل 
  تحصیل

 تهران 3000  4 روزانه  1  شیمی آلی  1  شیمی   2212  2531
*نوبت دوم  1  شیمی آلی  1  شیمی   2212  2546  تهران 1400  2 
 تهران  2700  3 روزانه  1  شیمی تجزیه  1  شیمی   2213  2596
*نوبت دوم  1  شیمی تجزیه  1  شیمی   2213  2611  تهران  2000  1 

 تهران  1258  3 روزانه  1  شیمی معدنی  1  شیمی  2214  2652
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*نوبت دوم  1  شیمی معدنی  1  شیمی  2214  2665  تهران  904  1 
 تهران  1600  3 روزانه  1  شیمی فیزیک  1  شیمی  2211  2474
*نوبت دوم  1  شیمی فیزیک  1  شیمی  2211  2486  تهران  1600  1 
 تهران  2050  8 روزانه  1  مهندسی شیمی  1  مهندسی شیمی  2360  4427

شهریه دوره نوبت دوم مقطع دکتري پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران مطابق با شهریه نوبت دوم مصوب دانشگاه : توجه*
  .می باشد 1400-1401تهران براي سال تحصیلی 

 :برنامه زمانی ارزیابی تخصصی -2

  
کد رشته محلهاي مورد پذیرش پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران و تاریخهاي مراجعه حائزین ): 2(شماره جدول 

  شرایط مرحله ارزیابی تخصصی

تاریخ ارسال 
  مدارك

کدرشته 
  محل

کدرشته 
  امتحانی

نام رشته 
  امتحانی

نام 
  گرایش

نحوه   ظرفیت  نام دوره
  مصاحبه

محل 
  تحصیل

  تاریخ مصاحبه

شیمی   شیمی  2213  2474  13/03/1400
  فیزیک

  و 17/03/1400  تهران  مجازي  3  روزانه
18/03/1400  

شیمی   شیمی  2213  2486  13/03/1400
  فیزیک

نوبت 
  دوم

  19/03/1400  تهران  مجازي  1

شیمی   شیمی  2212  2531  13/03/1400
  آلی

  و 23/03/1400  تهران  مجازي  4  روزانه
24/03/1400  

شیمی   شیمی  2212  2546  13/03/1400
  آلی

نوبت 
  دوم

  25/03/1400  تهران  مجازي  2

شیمی   شیمی  2211  2596  13/03/1400
  تجزیه

  و 23/03/1400  تهران  مجازي  3  روزانه
24/03/1400  

شیمی   شیمی  2211  2611  13/03/1400
  تجزیه

نوبت 
  دوم

  25/03/1400  تهران  مجازي  1

شیمی   شیمی  2214  2652  13/03/1400
  معدنی

  و 29/03/1400  تهران  مجازي  3  روزانه
30/03/1400  

شیمی   شیمی  2214  2665  13/03/1400
  معدنی

نوبت 
  دوم

  31/03/1400  تهران  مجازي  1

مهندسی   2360  4427  13/03/1400
  شیمی

مهندسی 
  شیمی

  و 22/03/1400  تهران  مجازي  8  روزانه
  و 23/03/1400

24/03/1400  
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 :مدارك مورد نیاز -3

 )الزامی) (1شماره فرم (تکمیل فرم ثبت اطالعات داوطلب  )3-1

 )الزامی(تمام رخ  3×4فایل عکس  )3-2

 )الزامی(تصویرکارت ملی و  تمام صفحات شناسنامه  )3-3

 )الزامی(تصویرگواهی یا مدرك دیپلم داراي معدل کل  )3-4

 )الزامی(تصویرگواهی یا مدرك دوره کارشناسی داراي معدل  )3-5

 )الزامی(فراغت از تحصیل  تصویرگواهی یا مدرك دوره کارشناسی ارشد داراي معدل دوره و تاریخ )3-6

دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی ارشد می بایستی به جاي مدرك کارشناسی ارشد فرم  :1تبصره 
مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام و شرکت در آزمون یا دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي (معدل

ا تکمیل و از سوي دانشگاه ر) سازمان سنجش آموزش کشور 1400تحصیلی ورودي دوره دکتري سال 
  )الزامی.(محل تحصیل تایید شده باشد، ارائه نمایند

 31/6/1400تا تاریخ ) دفاع از پایان نامه(ارائه نامه تایید استاد راهنما مبنی بر اتمام تحصیل : 2تبصره 
  .الزامی است

 )الزامی(تصویر کارنامه مرحله اول سنجش علمی   )3-7

نه از اساتید دوره کارشناسی ارشد که ضروري است یکی از آنها استاد تصویر توصیه نامه علمی محرما  )3-8
درصورت مصاحبه حضوري به صورت محرمانه و در پاکت در بسته هنگام مصاحبه . ( راهنماي اصلی باشد

تصویر گواهی رتبه اول الی سوم دوره کارشناسی از مدیریت امور آموزشی دانشگاه محل ) باید ارائه شود
 ت دارا بودن رتبه مربوطهتحصیل در صور

تصویر گواهی رتبه اول دوره کارشناسی ارشد از مدیریت امور آموزشی دانشگاه محل تحصیل دوره در  )3-9
 صورت دارا بودن رتبه مربوطه

 )الزامی(تصویر ریز نمرات کارشناسی  )3-10

 )الزامی(تصویر ریز نمرات کارشناسی ارشد  )3-11

 تصویر گواهی زبان انگلیسی معتبر  )3-12

 )الزامی) (براي فارغ التحصیالن کارشناسی ارشد(یده پایان نامه تصویر کپی چک )3-13

 کنفرانس هاي معتبر / ترویجی  -علمی/ پژوهشی -تصویر کپیصفحه اول مقاالت علمی )3-14

نامه : تذکر(تصویر کپی نامه پذیرش چاپ قطعی مقاله یا مقاله هایی که تا کنون چاپ نشده باشند  )3-15
 )وصول مقاله قابل قبول نیست

گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش هاي علمی و ( تندات اختراع به ثبت رسیدهتصویر مس )3-16
 ) صنعتی ایران
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گواهی صادره از دبیرخانه (تصویر مستندات برگزیدگان جشنواره، مسابقات بین المللی و المپیادهاي معتبر )3-17
 )یا مراجع ذي ربط

تصویر روي جلد، (ط با رشته تحصیلیتصویر مستندات مربوط به تالیف کتب یا  ترجمه کتب مرتب )3-18
 )شناسنامه کتاب و گواهی انتشار از ناشر مربوطه

 موسسه / تصویرگواهی سابقه تدریس در مراکز آموزش عالی با تایید معاون آموزشی دانشگاه )3-24

 پروژه هاي تحقیقاتی اتمام یافته، داراي گواهی از مراجع ذي صالح/ تصویر گواهی طرح ها )3-25

و   4001021203000119ریال به شماره حساب   600000هزینه ثبت نام به مبلغ  تصویر فیش پرداخت  )3-26
 و کدشناسهIR640100004001021203000119شماره شبا

به نام  "تمرکز وجود درآمد اختصاصی "تحت عنوان  347021282113565000000000000027
کلیه شعب  تمامی بانکها پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران نزد بانک مرکزي  قابل پرداخت در 

 )الزامی(

 .وارد کردن کدشناسه براي پرداخت الزامی می باشد: توجه

  
  شرایط ارسال مدارك -4

  به صورت  فرمت هر تصویرjpg باشد.  
  باشد 250تا  100حجم هر تصویر بین.  
  پیکسل باشد 300*400وحداکثر  200*300باید حداقل  3*4اندازه عکس. 

 بصورت  بایست کلیه مدارك باال را فقطمی داوطلبان : نکته مهم
با عنوان نام خانوادگی و گرایش RARفایل فشرده با فرمت  یک

طریق پست از ) عنوان فایل به زبان انگلیسی(امتحانی خود 
جدول زیر تا تاریخ هاي اعالم شده  الکترونیکی به آدرس هاي

موضوع . بارگذاري و ارسال نمایند  )2(در جدول شماره
 .هم نام خانوادگی و رشته درخواستی باشد) subject(ایمیل
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  آدرس پست الکترونیکی  دوره  رشته و گرایش
 Organic.chem1@ccerci.ac.ir  روزانه  شیمی آلی–شیمی 

 Organic.chem2@ccerci.ac.ir  نوبت دوم  شیمی آلی–شیمی 

 Analytical.chem1@ccerci.ac.ir  روزانه  شیمی تجزیه–شیمی 

 Analytical.chem2@ccerci.ac.ir  نوبت دوم  تجزیهشیمی –شیمی 

 Inorganic.chem1@ccerci.ac.ir  روزانه  شیمی معدنی–شیمی 

 Inorganic.chem2@ccerci.ac.ir  نوبت دوم  شیمی معدنی–شیمی 

 Physical.chem1@ccerci.ac.ir  روزانه  شیمی فیزیک–شیمی 

 Physical.chem2@ccerci.ac.ir  نوبت دوم  شیمی فیزیک–شیمی 

  Chem.engineering@ccerci.ac.ir  روزانه  مهندسی شیمی-مهندسی شیمی
  

  

 نکات مهم

 ترویجی و مقاالت چاپ شده در کنفرانس ها در  -پژوهشی، علمی -کلیه مقاالت داوطلبان اعم از علمی
 .حوزه تخصصی داوطلب باشندصورتی قابل امتیازدهی هستند که مستخرج از پایان نامه یا مرتبط با 

  چاپ شده باشند قابل ) فاقد اعتبار علمی از نظر وزارتین علوم و بهداشت(مقاالتی که در مجالت ممنوعه
 .بررسی و امتیازدهی نیستند

 در . در صورت ارائه تالیف یا ترجمه کتاب بایستی تالیف یا ترجمه مرتبط با رشته تحصیلی داوطلب باشد
 .ي به آن تعلق نمی گیردغیر اینصورت امتیاز

  پذیرفته شدگان این پژوهشگاه مشمول کلیه مقررات آموزشی و انضباطی وزارت علوم، تحقیقات و
 .فناوریمی باشند

  شروع به تحصیل(پذیرفته شدگانی که در استخدام دستگاه هاي دولتی هستند باید براي ثبت نام (
 .اموریت تحصیلی را ارائه نمایندمدارك الزم مبنی بر موافقت باتحصیل تمام وقت یا م

  چنانچه داوطلبان در تاریخ هاي معین شده براي انجام آزمون تخصصی مراجعه ننمایند، به درخواست
 .پذیرش وي ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجه پرداختی نیز قابل استرداد نخواهد بود

  اطالعات تکمیلی در صورت نیاز طی اطالعیه هاي بعدي و صرفا از طریق صفحه وبگاه پژوهشگاه به
اعالم خواهد شد و داوطلبان بایستی تا زمان اعالم نتایج، اطالعیه هاي  www.ccerci.ac.irآدرس 

ند و پژوهشگاه مسئولیتی در قبال اطالع رسانی جداگانه مربوط را از وبگاه مذکور مالحظه و پیگیري نمای
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از طرق دیگر به داوطلبان نخواهد داشت و عدم مراجعه داوطلبان در هر مرحله اي در موعدهایی که اعالم 
 .خواهد شد به منزله انصراف آنان تلقی می شود

 
 توانند در روزهاي  داوطلبان در صورت نیاز براي کسب اطالعات بیشتر در خصوص این اطالعیه می

صرفا با شماره تلفن  12الی  10و غیر از تعطیالت رسمی از ساعت ) شنبه الی سه شنبه(اداري
تماس بگیرند و از تماس با شماره تلفن هاي  1059و   1060داخلی  44787720- 40و یا  44787795

 .دیگر پژوهشگاه خودداري نمایند

  
 :شرایط عمومی داوطلبان -5

  همچنین به کلیه داوطلبان تأکید ). سنجش علمی(در آزمون مرحله اول کسب حد نصاب الزم 
لذا، . می شود که شرکت داوطلبان در این مرحله بر اساس اطالعات و مدارك خود اظهاري آنان انجام می شود

الزم است داوطلبان واجد کلیه شرایط و ضوابط و توضیحات مذکور در دفترچه راهنماي آزمون ورودي دکتري 
و مندرجات این اطالعیه و اطالعیه هاي بعدي این پژوهشگاه باشند و چنانچه داوطلبی واجد  1400 سال

شرایط و ضوابط الزامی نباشد و یا هر گونه مغایرتی در اطالعات و اصالت مدارك وي وجود داشته باشد 
ایشان خاتمه داده مسئول عواقب آن است و در صورت قبولی در هر مرحله اي از تحصیل که باشد به تحصیل 

  .می شود

در صورت راه یابی داوطلب به مصاحبه علمی ضروري است اصل مدارك شناسایی و نسخه کامل کلیه  : توجه
  .به همراه کپی آنها در هنگام مصاحبه ارائه نماید) 3طبق بند شماره(سوابق آموزشی و پژوهشی خود را

 :شرایط اختصاصی پژوهشگاه -6

بررسی سوابق آموزشی (گرایش هاي این پژوهشگاه صرفا از طریق آزمون شفاهی آزمون در کلیه رشته ) 5-1
  .خواهد بود) و پژوهشی و مصاحبه علمی

باطالع کلیه داوطلبان می رساند که پژوهشگاه فاقد خوابگاه بوده و اکیداً توصیه می )5-2
را  شود که داوطلبانی که امکان تهیه محل مناسب براي اسکان خود در کل مدت تحصیل

در ) مصاحبه(دارا نمی باشند، از ثبت نام براي شرکت در مرحله دوم آزمون دکتري
 .پژوهشگاه خودداري نمایند

 :محل تحصیل -7

 کرج، بلوار پژوهش، خیابان دانش، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران -اتوبان تهران 17کیلومتر



7 
 

 


