مدارك مورد نياز به منظور مصاحبه دكتري سال 1400
با سالم
ضمن تبريك به معرفيشدگان مصاحبه دوره دكتري ،خواهشمند است مدارك اعالم شده به ايمیل پژوهشکده مرتبط
(درجدول زير) ارسال شده و با نماينده هر پژوهشکده براي برگزاري مصاحبه در تاريخ و ساعتهاي اعالم شده
هماهنگي الزم صورت گیرد.
مصاحبه به شرح جدول زير توسط اعضاي هیات علمي سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران راس ساعت مربوطه صورت
خواهد پذيرفت.
رديف

رشته

تاريخ هاي مصاحبه

يکشنبه 1400/3/23

1

مهندسي
شيمي

2

شيمي
معدني

3

صنايع غذايي شنبه 1400/3/29

تاريخ مصاحبه

نماينده

جاماندگان

پژوهشکده

شنبه 1400/4/5

جناب آقاي دكتر
صالحي راد

ايمیل

chemistry@irost.ir

تلفن مستقیم

021-56276637

نمابر

021-56276265

دوشنبه 1400/3/24
چهارشنبه 1400/3/26

دوشنبه1400/4/7

جناب آقاي دكتر
صالحي راد

chemistry@irost.ir

021-56276637

021-56276265

دوشنبه 1400/3/31
يکشنبه 1400/4/6

جناب آقاي دكتر
صالحي راد

chemistry@irost.ir

021-56276637

021-56276265

يکشنبه 1400/3/30

4

بيوشيمي

5

بيوتکنولوژي
ميکروبي

6

مکانيک

شنبه 1400/3/29

سه شنبه1400/4/1

حناب آقاي دكتر
حسيني پژوه

dr.hoseinipajooh@g
mail.com

021-56276636

021-56276636

يکشنبه 1400/3/30
سه شنبه 1400/3/25

سه شنبه1400/4/1

حناب آقاي دكتر
حسيني پژوه

dr.hoseinipajooh@g
mail.com

021-56276636

021-56276636

چهارشنبه 1400/3/26
يکشنبه1400/3/23

يکشنبه1400/3/30

آقاي
جناب
مهندس بختياري

mech_dept@irost.ir

56276632-021

021-56276632

مدارك مورد نیاز:
 -1اصل و كپي مدرك و ريز نمرات كارشناسي ارشد (فوق ليسانس) و يا اصل گواهي تأييد شده توسط دانشگاه يا مؤسسه آموزش
عالي محل اخذ مدرك براي دانشجوي سال آخر دوره كارشناسي ارشد كه حداكثر تا تاريخ 1400/06/31فارغالتحصيل خواهند
شد..
 -2اصل و كپي مدرك و ريز نمرات كارشناسي (ليسانس) و اصل مدرك كارداني براي فارغالتحصيل دوره كارشناسي ناپيوسته.
3ـ اصل و كپي شناسنامه و كارت ملي.

4ـ مدركي كه وضعيت نظام وظيفه معرفي شده را مشخص نماييد (براي برادران).
 5ـ اصل گواهي مبني بر اينکه عضو هيات علمي رسمي و يا پيماني وزارت متبوع بوده كه به تاييد باالترين مقام مسئول نيز
رسيده باشد( .براي آن دسته از معرفي شدگاني كه مايل به استفاده از سهميه مربيان ميباشند).
 -6مدركي كه نشانگر وضعيت استفاده از سهميه رزمندگان باشد.
 -7اصل گواهي شركت در آزمونهاي ملي و بينالمللي كه در آن نمره زبان اخذ شده مشخص باشد.
 -8پرينت كارنامه اعالم نتايج كه بر روي سايت اطالع رساني سازمان سنجش قرار گرفته است.
 -9پايان نامه كارشناسي ارشد.
 -10گواهي اخذ رتبه تحصيلي برتر در دوره كارشناسي ارشد و كارشناسي.
 -11توصيه نامه از دو نفر از اساتيد.
 -12متن كامل مقاالت چاپ شده در مجالت يا ارائه شده در همايشها و سمينارها.
 -13گواهينامههاي شركت در دورههاي آموزشي.
 -14سوابق پژوهشي (طرح هاي ملي ،تحقيقاتي و غيره).
 -15كسب رتبه در جشنواره ها و مسابقات علمي معتبر.
 -16گواهي ثبت اختراع.
 -17كتابهاي تاليف يا ترجمه شده.
 -18سوابق آموزشي و شغلي.
 -19جهت پرداخت هزينه انجام مصاحبه به مبلغ  1/000/000به آدرس درگاه اينترنتي https://payment.irost.ir/payment
مراجعه و درقسمت انتخاب واحد سازماني گزينه اداره تحصيالت تکميلي و آموزش هاي تخصصي انتخاب گرددو در بخش انتخاب
سرويس ،گزينه مصاحبه دكتري انتخاب و سپس اطالعات در خواستي تکميل گردد ،و در پايان پس از پرداخت موفقيت آميز وجه از
فيش واريزي پرينت و اسکن شود و به همراه ساير مدارك به آدرس ايمیل پژوهشکده مربوطه كه در جدول فوق اعالم شده
است ،ارسال گردد.

توجه :مصاحبه ها بصورت آنالين برگزار مي گردد
در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران امکان ارائه خوابگاه به پذيرفته شدگان وجود ندارد.
آدرس:
سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران :بزرگراه آزادگان -مسير شمال به جنوب -احمدآباد مستوفي -بعد از ميدان
پارسا -انتهاي خيابان انقالب -خيابان شهيد احساني راد ،مجتمع تحقيقاتي عصر انقالب

