
 تعالي باسمه

 2طالعيه شماره ا

 1397در سال » Ph.D«دكتري دوره و شهريه ضوابط عمومي و اختصاصي،شرايط

بدينوسـيله شـرايط و   ، 1397نيمـه متمركـز سـال    آزمـون دكتـري   به انتخاب رشته ن مجازتبريك به داوطلباضمن عرض 

 گردد: اعالم مي 97-98 سال تحصيلي درضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه علم و فرهنگ 

 شرايط و ضوابط عمومي  
از مزايـاي وام شـهريه صـندوق رفـاه دانشـجويان وزارت علـوم       ، در صورت تأمين اعتبار، دانشجويان اين دانشگاه -1

عادي ضروري هاي  الحسنه دانشجويان ايران (وام ازدواج و وام تحقيقات و فناوري و نيز از تسهيالت صندوق قرض

   برخوردار خواهند شد.و اضطراري) 

اسـكان دانشـجويان در    بـراي امـا تـالش خـود را    خوابگـاه نـدارد.   مين تـأ اين دانشـگاه هيچگونـه تعهـدي در قبـال       -2

 خواهد داشت. ييدو مورد تأ هاي خصوصي معتبر هخوابگا

، از جملـه تصـويب   رشته تحصيلياعطاي هر نوع مدرك تحصيلي منوط به گذراندن تمامي واحدهاي مصوب درسي  -3

 ه مربوط است.نام و دفاع از پايان

به تشخيص دانشـگاه، كـل شـهريه دوره     در صورت ترك تحصيل، اخراج و يا انصراف از تحصيل، بدون عذر موجه -4

 دريافت خواهد شد.

 نام، ضمانت الزم براي تحصيل در طول مدت دوره آموزشي اخذ خواهد شد. از دانشجو همزمان با ثبت -5

 شرايط و ضوابط اختصاصي  
آشـتياني بنيانگـذار پژوهشـگاه     ياد دكتـر كـاظمي   و خدمات ارزنده دانشمند جهادگر زنده به منظور پاسداشت زحمات -1

طـور مشـترك بـا پژوهشـگاه      بـه  ،تكـويني سـلولي و   -شناسي جانوري رشته زيستدوره روزانه پذيرش در رويان، 

 پذيرد.  صورت ميبدون اخذ شهريه رويان و 

محـل   كـه  آمـوزش كشـور)،    برابر اعالم سازمان سـنجش (گاه هاي دانش ساير كد رشتهآزمون دكتري هاي اول  رتبه -2

منـد  بهـره  مزيـت تحصـيل رايگـان   از  در صورت پذيرش نهـايي  نمايندتحصيل خود را دانشگاه علم و فرهنگ انتخاب 

 .  خواهند شد

ر ز تخفيـف د ا(برابر اعالم سازمان سنجش آموزش كشور)، طبق جدول زير آزمون دكتري  پانزدهم تادوم  هاي رتبه -3

 شهريه برخوردار خواهند بود.

 



 1397مقطع دكتري دانشگاه علم و فرهنگ در سال و شهريه  ظرفيت پذيرش ،عنوان، كد رشته

 عنوان رشته رديف
 كد

 رشته 
ظرفيت 
 پذيرش

 هر نيمسال شهريه 
 (در سنوات مجاز تحصيلي)

 تخفيف شهريه

1 

 زيست شناسي

سلولي  -جانوري

 يتكوين و

 رايگان نفر 4 2662
وزانه (بورسيه زنده ياد دكتر كاظمي آشتياني بنيانگذار ر

 )دوره بدون اخذ شهريه -پژوهشگاه رويان

2 

 زيست شناسي

سلولي  -جانوري

 و تكويني

 نفر 2 2664

اطالع از مبلغ  براي

شهريه به پايگاه 

اطالع رساني 

پژوهشگاه رويان 

.شودمراجعه   

 رتبه اول آزمون رايگان

درصد از كل شهريه  50هاي دوم تا پنجم  رتبه   

درصد از كل شهريه  25هاي ششم تا دهم  رتبه  

درصد از كل شهريه 10هاي يازدهم تا پانزدهم  رتبه  

3 

 مديريت گردشگري

 حقوق خصوصي

 شناسي باليني روان

 

2188 

1959 

1856 

 

 نفر 7
9 

 ميليون تومان

 رتبه اول آزمون رايگان

درصد از كل شهريه  50هاي دوم تا پنجم  رتبه   

درصد از كل شهريه  25هاي ششم تا دهم  رتبه  

درصد از كل شهريه 10هاي يازدهم تا پانزدهم  رتبه  

4 
 -مهندسي عمران 

 سازه
 نفر 7 3549

10 

 ميليون تومان

 رتبه اول آزمون رايگان

درصد از كل شهريه  50هاي دوم تا پنجم  رتبه   

شهريه درصد از كل  25هاي ششم تا دهم  رتبه  

درصد از كل شهريه 10هاي يازدهم تا پانزدهم  رتبه  

 
به اهميت  و نظر ،سلولي و تكويني با همكاري پژوهشگاه رويان -شناسي جانوري رشته زيست برگزاريبا عنايت به  -4

هـاي  هاي دانشـجويان مسـتعد بـراي انجـام پـروژه      مندي از توانمنديبهره لزومو  گاهپژوهشاين هاي پژوهشي  طرح

 ارشـد  در مقطع كارشناسي 17حداقل معدل كل  هاي بنيادي، دارا بودن قيقاتي بنيادي و كاربردي در عرصه سلولتح

لذا خواهشمند است دانشجوياني كـه  است.  سلولي و تكويني ضروري -شناسي جانوري زيستبراي داوطلبان رشته 

 اري فرمايند.حدنصاب معدل را ندارند، از انتخاب اين كد رشته و ارسال مدارك خودد

دانشجويان دكتري به ازاي انتشار يا ارائه هر مقالـه متناسـب بـا سـطح علمـي و ميـزان اعتبـار مجلـه يـا كنفـرانس،            -5

هاي پژوهشـي، از تخفيـف در شـهريه     نامه تشويق فعاليت شوراي پژوهشي دانشگاه مستند به آيين مصوبهبراساس 

 برخوردار خواهند شد.

هـا و   مؤسسـات، پژوهشـگاه  هـاي الزم و نيـاز واحـدها،     شروط بـه احـراز صـالحيت   آموختگان مقطع دكتري، م دانش -6

پژوهشـي و   ،هـاي علمـي   همكـاري در طـرح   بـراي  ؛هاي جهاددانشگاهي، برابر مقررات و ضوابط مربـوط  پژوهشكده

 آموزشي معرفي خواهند شد.
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