فزاخَاى پذٗزش داًشجَ در دٍرُ کارشٌاسٖ ارشد سْوِ٘ استعدادّإ درخشاى داًشگاُ علن ٍ فزٌّگ
(سال تحص٘لٖ )99-99

زاًطگاُ علن ٍ فطٌّگ زض ضاستإ اجطإ س٘استّإ حواٗت ٍ ّساٗت استعسازّإ زضذطاى ٍ تِ استٌاز زستَضالعول اجطاٖٗ
آٗ٘يًاهِ پصٗطش تسٍى آظهَى استعسازّإ زضذطاى زض هقاعع تحص٘لٖ زکتطٕ ٍ کاضضٌاسٖ اضضس تِ ضواضُ  3606هَضخ 1398/01/28
ساظهاى سٌجص آهَظش کطَض ،اظ ت٘ي زاًصآهَذتگاى ٍ زاًطجَٗاى ً٘وسال آذط هقغع کاضضٌاسٖ زاًطگاُّا ٍ هؤسسات آهَظش عالٖ
کطَض هتقاضٖ استفازُ اظ تسْ٘الت پصٗطش تسٍى آظهَى استعساز زضذطاى زض سال  1398زض ضضتِّإ هٌسضج زض اًتْإ اٗي اعالعِ٘
(جساٍل ضواضٓ  1الٖ  )5زاًطجَٕ تسٍى آظهَى هٖپصٗطز.
خًاَشمىد است متقاضیان محترم پس از دریافت ي مطالعة دقیق آییهوامٍ (دریافت آییهوامٍ ي دستًرالعمل
اجرایی) در صًرت داشته شرایط طبق مراحل زیر اقدام ومایىد:
 -1تکو٘ل فطم زضذَاست "استفازُ اظ تسْ٘الت پصٗطش تسٍى آظهَى استعساز زضذطاى" (دریافت فرم)
 -2تِْ٘ گَاّٖ ضتثِ ٍ ضٗعًوطات تأٗ٘س ضسُ تَسظ زاًطگاُ هحل تحص٘ل
 -3تصَٗط صفحٔ اٍل ضٌاسٌاهِ (زض صَضت ٍجَز تَض٘حات ،تصَٗط صفحٔ تَض٘حات ً٘ع اضسال ضَز)
 -4تصَٗط کاضت هلٖ
 -5ف٘ص ٍاضٗعٕ تِ هثلغ  1/400/000ضٗال (ٗکصس ٍ چْل ّعاض تَهاى) جْت تطضسٖ هساضک ٍ اًجام اهَض آهَظضٖ؛ تِ حساب
ضواضٓ  22100027تاًک هلت ،ضعثٔ تَستاى ،فلکٔ پًَک تِ ًام زاًطگاُ علن ٍ فطٌّگ .ضاٗاى شکط است ّعٌِٗ ٍاضٗعٕ
غ٘طقاتل استطزاز هٖتاضس.
 -6زاٍعلثاى ٍاجس ضطاٗظ الظم است حساکثط تا پاٗاى ضٍظ چْاضضٌثِ هَضخ  29ذطزازهاُ  1398فاٗل الکتطًٍ٘کٖ هساضک فَقالصکط
 تا حجن حساکثط  - 5Mضا تِ پست الکتطًٍ٘کٖ زاًطکسُ هطتَعِ تِ ضطح ظٗط ،اضسال ًواٌٗس:ردیف
1
2
3
4
5

آدرس رایاوامٍ جُت ارسال مدارک

داوشکدٌ
زاًطکسٓ فٌٖ ٍ هٌْسسٖ
زاًطکسٓ علَم اًساًٖ
زاًطکسٓ علَم گطزضگطٕ
زاًطکسٓ علَم ٍ فٌاٍضّٕإ ًَٗي ظٗستٖ
زاًطکسٓ ٌّط ٍ هعواضٕ

Info.eng@usc.ac.ir
Info.h.s@usc.ac.ir
Info.t.s@usc.ac.ir
Info.b.s@usc.ac.ir
Info.art@usc.ac.ir

تذکزات هْن:
 -1زضٗافت هساضک تِ صَضت حضَضٕ اهکاىپصٗط ًوٖتاضس.
 -2هتقاض٘اى تطإ کسة اعالعات ت٘طتط هٖتَاًٌس تا زاًطکسٓ هطتَعِ ( )021 -44238171 -5تواؼ حاصل فطهاٌٗس.
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 -3حساکثط هْلت اضسال الکتطًٍ٘کٖ هساضک تاضٗد  1398/03/29است کِ قاتل توسٗس ًوٖتاضس.
 -4تعضٖ اظ گطٍُّإ آهَظضٖ تِ هٌظَض اًتراب ًْاٖٗ زاٍعلثاى ،هصاحثِ علوٖ ذَاٌّس زاضت.

جدٍل شوارُ  :1رشتِّإ هقطع کارشٌاسٖ ارشد داًشکدٓ فٌٖ ٍ هٌْدسٖ -پذٗزش بدٍى آسهَى
ردٗف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

عٌَاى رشتٔ تحص٘لٖ
هٌْسسٖ عوطاى -ساظُ
هٌْسسٖ عوطاى -ظلعلِ
هٌْسسٖ عوطاى -غئَتکٌ٘ک (ذاک ٍ پٖ)
هٌْسسٖ عوطاى -هٌْسسٖ آب ٍ ساظُّإ ّ٘سضٍل٘کٖ
هٌْسسٖ تطق قسضت -الکتطًٍ٘ک قسضت ٍ هاض٘يّإ الکتطٗکٖ
هٌْسسٖ کاهپَ٘تطً -طم افعاض
هٌْسسٖ صٌاٗع  -س٘ستنّإ هالٖ
هٌْسسٖ صٌاٗع -تٌِْ٘ساظٕ س٘ستنّا
هٌْسسٖ صٌاٗع -هٌْسسٖ لجست٘ک ٍ ظًج٘طُ تأه٘ي
هٌْسسٖ تطق -س٘ستنّإ الکتطًٍ٘ک زٗج٘تال
هٌْسسٖ صٌاٗع – هسٗطٗت هٌْسسٖ

جدٍل شوارُ  :2رشتِّإ هقطع کارشٌاسٖ ارشد داًشکدٓ علَم اًساًٖ  -پذٗزش بدٍى آسهَى
ردٗف
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14

عٌَاى رشتٔ تحص٘لٖ
هسٗطٗت کسة ٍ کاض ( -)MBAگطاٗص استطاتػٕ
هسٗطٗت کسة ٍ کاض)-(MBAگطاٗص هٌاتع اًساًٖ ٍ ضفتاض ساظهاًٖ
هسٗطٗت ٍضظضٖ -هسٗطٗت ضساًِّإ ٍضظضٖ
آهَظش ٍ تْساظٕ هٌاتع اًساًٖ
هسٗطٗت ٍ تطًاهِضٗعٕ آهَظش عالٖ
حقَق ذصَصٖ
حقَق تجاضت الکتطًٍ٘کٖ
حقَق جعا ٍ جطمضٌاسٖ
ضٍاىضٌاسٖ -ذاًَازُ زضهاًٖ
حساتساضٕ
علَم اجتواعٖ -هغالعات فطٌّگٖ
حقَق عوَهٖ
حقَق ًفت ٍ گاظ
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جدٍل شوارُ  :3رشتِّإ هقطع کارشٌاسٖ ارشد داًشکدٓ علَم گزدشگزٕ -پذٗزش بدٍى آسهَى
ردٗف
1
2
3
4

عٌَاى رشتٔ تحص٘لٖ
عث٘عت گطزٕ (اکَتَضٗسن)
جغطاف٘ا ٍ تطًاهِضٗعٕ گطزضگطٕ هٌغقِإ
هسٗطٗت جْاًگطزٕ -تاظاضٗاتٖ جْاًگطزٕ
هسٗطٗت تطًاهِضٗعٕ تَسعِ  -جْاًگطزٕ

جدٍل شوارُ  :4رشتِّإ هقطع کارشٌاسٖ ارشد داًشکدٓ علَم ٍ فٌاٍرّٕإ ًَٗي سٗستٖ -پذٗزش بدٍى آسهَى
ردٗف
1
2
3
4
5
6

عٌَاى رشتٔ تحص٘لٖ
ظٗستضٌاسٖ علَم جاًَضٕ  -سلَلٖ تکٌَٖٗ
ظٗستضٌاسٖ -علَم سلَلٖ ٍ هَلکَلٖ
ظٗستضٌاسٖ علَم سلَلٖ ٍ هَلکَلٖ -غًت٘ک
ظٗستضٌاسٖ فٌاٍضٕ -ه٘کطٍتٖ
اذالق ظٗستٖ
ظٗستضٌاسٖ -تَ٘اًفَضهات٘ک

جدٍل شوارُ  :5رشتِّإ هقطع کارشٌاسٖ ارشد داًشکدٓ ٌّز ٍ هعوارٕ  -پذٗزش بدٍى آسهَى
ردٗف
1
2
3
4
5
6
7

عٌَاى رشتٔ تحص٘لٖ
پػٍّص ٌّط
عطاحٖ پاضچِ ٍ لثاؼ
اضتثاط تصَٗطٕ
ًقاضٖ
هٌْسسٖ هعواضٕ
هعواضٕ زاذلٖ
ٌّط اسالهٖ ً -گاضگطٕ

هدٗزٗت خدهات آهَسشٖ ٍ تحص٘الت تکو٘لٖ
1399/32/33
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