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                                            علم و فرهنگدانشگاه  درخشان هايسهميه استعداد دكتريدانشجوي دوره فراخوان پذيرش 
 )97-98 سال تحصيلي (

ها  آموختگان كارشناسي ارشد دانشگاه زمينه جذب برگزيدگان علمي و مستعد از بين دانشبه منظور فراهم نمودن  فرهنگ و علمدانشگاه       

 “نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي دكتري  آيين”لي كشور و در راستاي اجراي هاي آموزش عا و مؤسسه

وزارت علوم، تحقيقات و  18/4/93مورخ  67272/21شماره  نامه شوراي هدايت استعدادهاي درخشان، آيين 27/3/93مصوب جلسه مورخ 

وزارت علوم، تحقيقات و  16/12/96مورخ  299574/2و بخشنامه شماره  16/12/93مورخ  237200/21فناوري و اصالحيه آن به شماره 

آمادگي ، علم و فرهنگ مصوب دانشگاهنامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان (برگزيدگان علمي)  شيوه براساسو همچنين  ”فناوري

شناسي  زيست رشته هاي ي تخصصيادر دوره دكتر ،به شرح زير پذيرش برگزيدگان علمي واجد شرايط عمومي و اختصاصيبراي خود را 

براي سال تحصيلي  سازه - عمرانحقوق خصوصي و مهندسي  ،شناسي باليني روانمديريت گردشگري، تكويني،  سلولي و - جانوري

 دارد. اعالم مي 98-97

 بدون آزمون دكتريدانشجوي دوره شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي پذيرش 

 عمومي شرايط –الف 
 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايراناعتقاد به دين مبين اسالم يا يكي از اديان شناخته شده در  -1
 با نظام جمهوري اسالمي ايرانپذيرفتن قانون اساسي و عدم مخالفت   -2
 ت وظيفه عمومي براي داوطلبان مردنداشتن منع قانوني ادامه تحصيل از لحاظ خدم  -3
 شينه به تشخيص مراجع صاحب صالحيتنداشتن سوء پي  -4
 رب و ملحد و عدم هواداري از آنهاعدم وابستگي تشكيالتي به احزاب و گروه هاي محا  -5

شهريه صندوق رفـاه دانشـجويان وزارت علـوم تحقيقـات و فنـاوري و نيـز از       دانشجويان اين دانشگاه، در صورت تأمين اعتبار، از مزاياي وام  -6
 هاي عادي ضروري و اضطراري) برخوردار خواهند شد.  الحسنه دانشجويان ايران (وام ازدواج و وام تسهيالت صندوق قرض

هاي خصوصي معتبر و مورد  شجويان در خوابگاهاين دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال تأمين خوابگاه ندارد. اما تالش خود را براي اسكان دان  -7
 تأييد خواهد داشت.

نامه مربـوط   اعطاي هر نوع مدرك تحصيلي منوط به گذراندن تمامي واحدهاي مصوب درسي رشته تحصيلي، از جمله تصويب و دفاع از پايان -8
 است.

 در صورت ترك تحصيل، اخراج و يا انصراف از تحصيل، بدون عذر موجه به تشخيص دانشگاه، كل شهريه دوره دريافت خواهد شد. -9

 نام، ضمانت الزم براي تحصيل در طول مدت دوره آموزشي اخذ خواهد شد. از دانشجو همزمان با ثبت -10

 شرايط و ضوابط اختصاصي-ب

و ” علوم، تحقيقات و فناوري“هاي معتبر داخل كشور مورد تأييد وزارتين  كارشناسي ارشد دانشگاه مقطعآموخته يا دانشجوي نيمسال آخر  دانش -1
 (به تشخيص دانشگاه)” بهداشت، درمان و آموزش پزشكي“

 داوطلبمقطع كارشناسي ارشد در التحصيلي  فارغ تاريخسال از  2بيش از نگذشتن  -2

 در دوره كارشناسي ارشد -بدون احتساب نمره پايان نامه  -و باالتر  17 و ميانگين كل اسيو باالتر در دوره كارشن 16 داشتن ميانگين كل -3

گا�ی  وا���ه � �ھاددا��
اداره �دمات آ�وز�ی و ���یالت 
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يا نامه پذيرش چاپ قطعي مقاله در مجالت معتبر (مورد تأييد استاد راهنماي اصلي داوطلب)  شده چاپ پژوهشي - مقاله علمي 2حداقل ارائه  -4

نامه دوره كارشناسـي ارشـد داوطلـب     و مقاله ديگر مرتبط با موضوع پايان بودههاي حاصل از آن  نامه و داده كه يك مقاله الزاماً مستخرج از پايان
 باشد.

نامه چاپ شده يا داراي نامه پذيرش چـاپ قطعـي در    پژوهشي مستخرج از پايان - كه داوطلب داراي حداقل يك مقاله علمي درصورتي :تبصره
داوطلـب   ،راهنماي اصلي) باشد و با حذف نام اساتيد راهنما و مشاور نويسنده اول تلقـي شـود  (مورد تأييد استاد  JCRمجالت نمايه شده برتر 

امكان بررسي  ،ربط در صورت تأييد مقاله ارائه شده توسط گروه آموزشي ذي . بديهي استتواند به صورت مشروط درخواست پذيرش نمايد مي
 درخواست پذيرش داوطلب فراهم خواهد شد.

ييـد نهـايي سـازمان سـنجش آمـوزش      أو تييد صالحيت عمومي آنان توسط مراجع ذي صالح مربوط أمنوط به ت ،شدگان پذيرفتهپذيرش قطعي  -5
 است. كشور

نسبت به ارائـه مـدرك    97-98در صورت پذيرش، الزم است حداكثر تا پايان نيمسال دوم سال تحصيلي  هستند،كه فاقد مدرك زبان  داوطلباني -6
 معتبر اقدام نمايند.

 دانشجويان دكتري به ازاي انتشار يا ارائه هر مقاله متناسب با سطح علمي و ميزان اعتبار مجله يا كنفرانس، براسـاس مصـوبه شـوراي پژوهشـي     -7
 هاي پژوهشي، از تخفيف در شهريه برخوردار خواهند شد. نامه تشويق فعاليت دانشگاه مستند به آيين

 :مهم نكات – ج

 باشند. نمي استفاده از سهميه استعدادهاي درخشاندرخواست ارائه مجاز به  ،هاي خارج از كشور آموختگان دانشگاه اتباع غيرايراني و دانش -1
 باشند. نميداوطلبان با مدارك تحصيلي معادل كارشناسي ارشد مجاز به ثبت نام  -2
 قابل بررسي و امتيازدهي نيستند. ،فاقد اعتبار علمي از نظر وزارتين علوم و بهداشت چاپ شده باشند مقاالتي كه در مجالت  -3
تحصيلي داوطلب باشـد، در غيـر    ليف يا ترجمه ارائه شده مرتبط با رشتهأت ، الزم استليف، گردآوري يا ترجمه كتابأدر صورت ارائه ت -4

 گيرد. صورت امتيازي به آن تعلق نمي اين
فهرسـت   درصـورت ارائـه درخواسـت هـاي متعـدد از     در يك رشته تحصيلي هسـتند و  پذيرش داوطلبان فقط مجاز به ارائه درخواست  -5

 شد. داوطلبان حذف خواهند
شدگان به حدنصاب نرسد،  تعداد پذيرفته ،هاي دكتري تخصصي م شده، از طريق آزمون ورودي دورههاي اعال چنانچه در هر يك از رشته  -6

 شود. ام نميپذيرش دانشجو انج ،هاي مورد نظر نيز در رشته سهميه استعدادهاي درخشاناز طريق 
، از شـرايط اصـلي   و مورد تصويب دانشگاه قـرار گرفتـه اسـت    كسب حدنصاب علمي الزم براي پذيرش كه توسط گروه آموزشي تعيين -7

 باشد. پذيرش داوطلبان برگزيده علمي نميپذيرش است و در صورت عدم كسب حد نصاب مذكور، دانشگاه ملزم به 

التحصـيل   و فـارغ نمـوده  نامه خـود دفـاع    از پايان 1397شهريورماه سال  31حداكثر تا  بايد ،دانشجويان نيمسال آخر در صورت پذيرش  -8
 شوند؛ در غيراين صورت اسامي آنان از فهرست داوطلبان واجد شرايط پذيرش حذف خواهد شد.

به صورت تمام وقت اشتغال به تحصيل خواهند داشت و  (استعدادهاي درخشان) هاي تخصصي دكتري بدون آزمون دورهشدگان  پذيرفته -9
 مشمول كليه مقررات آموزشي و انضباطي دانشگاه خواهند بود.

و ضـوابط عمـومي و يـا     مشخص شود كه داوطلب داراي هـر يـك از شـرايط    ،اشتغال به تحصيليا و  چنانچه در هر مرحله از ثبت نام  -10
شـود و مطـابق    ادامه تحصيل او جلوگيري مي يانام طالعيه نبوده است، بالفاصله از ثبت در اين ا مندرجورود به دوره دكتري  اختصاصي

 مقررات با وي رفتار خواهد شد.
ترتيب اثر داده نخواهد شد و وجـه پرداختـي نيـز قابـل      ،به مدارك ناقص و درخواست داوطلباني كه واجد شرايط الزامي پذيرش نباشند -11

 تمـامي  داشـتن شود داوطلبان قبل از ثبت نام، مفاد اطالعيه را به دقت مطالعه و در صورت اطمينان از  توصيه مي استرداد نيست؛ لذا اكيداً
 نام نمايند. ثبت ،طشراي
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محتـرم الزم  داوطلبـان   ، لـذا خواهد شد اعالم www.usc.ac.irبه نشاني  هدانشگا رساني پايگاه اطالعاز طريق  اطالعات تكميلي صرفاً  -12
دانشـگاه مسـئوليتي در    مذكور مالحظه و پيگيري نمايند و رساني اطالع پايگاههاي مربوط را از  اخبار و اطالعيه ،تا زمان اعالم نتايج است

به منزله انصـراف آنـان    ،كه اعالم خواهد شد هايي زمانرساني جداگانه به داوطلبان نخواهد داشت و عدم مراجعه داوطلبان در  قبال اطالع
 شود. تلقي مي

 مصاحبه علمي و اعالم نتايج -د

پايگـاه  از طريـق   1397 ماه سـال تير 12شنبه  سهتا المقدور  حتي مصاحبه،يافتگان به جلسه  سي اوليه درخواست داوطلبان و راهنتيجه برر -1
 .اعالم خواهد شد ) www.usc.ac.ir( رساني دانشگاه اطالع

هاي دكتري تخصصـي سـال    متمركز دوره داوطلبان آزمون نيمه مصاحبهترجيحاً همزمان با جلسه  ،جلسه آزمون شفاهي برگزيدگان علمي -2
داوطلبان ، لذا دانشگاه اعالم خواهد شد رساني اطالع پايگاهاز طريق  ، رشتهه تفكيك طالعيه دعوت به جلسه ببرگزار خواهد شد و ا 1396
رساني از طرق ديگـر نـدارد و    د و دانشگاه مسئوليتي براي اطالعه و مراجعه نمايناز اين طريق تاريخ مصاحبه خود را مشاهد صرفاً محترم

 ،به منزله انصراف وي از درخواست پذيرش خواهد بود و امكان برگزاري مجـدد جلسـه   مصاحبهعدم مراجعه داوطلب در روز برگزاري 
 مقدور نخواهد بود.

 ، مهلت ارسال مدارك و نحوه ارسالالزم مدارك–ج 

با حجم حداكثر و مدارك مورد نياز به شرح زير  1397ماه سال خرداد 24مورخ  شنبهپنجپايان روز الزم است حداكثر تا  ،داوطلبان واجد شرايط
5M پست الكترونيكي به  grad@usc.ac.irارسال نمايند. 

 رنگي تمام رخ 3×4قطعه عكس  يك -1
 كارت ملي تصوير -2
  داوطلبان ذكور)مختص ( تصوير مدرك نظام وظيفه -3
 تصوير مدرك تحصيلي كارشناسي داراي معدل -4
 )آموختگان دانش (مختصتصوير مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد داراي معدل دوره و تاريخ فراغت از تحصيل   -5
 )در صورت دارا بودن رتبه(سوم دوره كارشناسي از مديريت امور آموزشي دانشگاه محل تحصيل  تاتصوير گواهي رتبه اول  -6
 )در صورت دارا بودن رتبه(صوير گواهي رتبه اول دوره كارشناسي ارشد از مديريت امور آموزشي دانشگاه محل تحصيل ت  -7
 تصوير ريزنمرات دوره كارشناسي  -8
 تصوير ريزنمرات دوره كارشناسي ارشد   -9

 نامه تصوير صفحه اول و چكيده پايان  -10
 دريافت فرم كليك كنيد)(براي  بفرم تكميل شده ثبت اطالعات داوطلتصوير   -11
  معتبر هاي كنفرانس /ترويجي - علمي/ پژوهشي -ييد يه مقاالت علمي أتصوير مربوط به گواهي ت  -12
(تـذكر: نامـه    .پژوهشي كه تا كنون چاپ نشده باشند -هاي علمي  د پذيرش چاپ قطعي مقاله يا مقالهييأتصوير نامه از مجالت مبني بر ت -13

  وصول مقاله قابل قبول نيست).
 ييـد تأ مـورد  پژوهشـي  –هاي معتبر و ساير مجالت علمي  يا ساير نمايه JCRتصوير گواهي تائيديه مبني بر نمايه شدن مجله در فهرست  -14

 بندي و اعتبار مجله باشد. ي رتبهحاو كه صالح ذي مراجع از بهداشت يا علوم وزارتين
 هاي علمي و صنعتي ايران) ييد سازمان پژوهشأد تتصوير مستندات اختراع به ثبت رسيده (گواهي ثبت اختراع مور  -15
 ربط) ي صادره از دبيرخانه يا مراجع ذيالمللي و المپيادهاي معتبر (گواه تصوير مستندات برگزيدگان جشنواره، مسابقات بين   -16

http://usc.ac.ir/files/1524892360988.pdf
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كتب مرتبط با رشته تحصيلي (تصوير روي جلد، شناسنامه كتاب و گواهي انتشار از ناشـر  تصوير مستندات مربوط به تاليف يا گردآوري  -17
 مربوطه)

 تصوير مستندات مربوط به ترجمه كتب مرتبط با رشته تحصيلي (تصوير روي جلد، شناسنامه كتاب و گواهي انتشار از ناشر مربوطه)  -18

 مؤسسه معاون آموزشي دانشگاه/ييد أتدريس در مراكز آموزش عالي با ت تصوير گواهي سابقه  -19
 صالح ، داراي گواهي از مراجع ذيهاي تحقيقاتي اتمام يافته ها/ پروژه تصوير گواهي طرح -20

  سال 2داراي اعتبار كمتر از زبان انگليسي تصوير گواهي  -21
ـ بـه   پرداخت هزينه ثبت نام و بررسي مـدارك تصوير فيش  -22  بـه حسـاب شـماره   ) ريـال  و پانصـد هـزار   يـك ميليـون  ( 000/500/1غ مبل

 قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملت ،بانك ملت شعبه بوستان) 22100027(

 ييديه رسيد مدارك در زمان مصاحبه الزامي است.ق و تأارايه اصل مدارك و مستندات فو -23

 ،سـابق) موشـي(پارك  قخيابـان شـهيد   نرسيده به پل همت،  ،اشرفي اصفهانيشهيد بلوار  ،فلكه دوم صادقيه ،رس: تهراندآ

 بهار خيابان

 00/16لغايت  00/8از ساعت  360داخلي  44238171به شماره  )سركار خانم كوچكي(اداره خدمات آموزشي و تحصيالت تكميلي  شود: يادآور مي
 021-44214750نمابر:   خواهند بود. داوطلبان محترماالت احتمالي ؤپاسخگوي س

 021-44214750نمابر:    021- 44238171-5تلفن: 
  www.usc.ac.irرساني:  آدرس پايگاه اطالع
  info@usc.ac.irپست الكترونيكي: 
 www.royaninstitute.org رساني پژوهشگاه رويان:  آدرس پايگاه اطالع

 021-23562180تلفن پژوهشگاه: 

 تكميليمديريت خدمات آموزشي و تحصيالت 
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