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اطالعیه شماره 2
شزایط عمومی و اختصاصی و شهزیه دوره دکتزی« »Ph.Dدر سال 8931
ضوي عزض تثزین تِ داٍطلثاى هجاس تِ اًتخاب رشتِ آسهَى دهتزی ًیوِ هتوزهش ساا  ،8998تذیٌَسایلِ
شزایط ٍ ضَاتط عوَهي ٍ اختصاصي داًشگاُ علن ٍ فزٌّگ در سا تحصیلي  98 -99اعالم هيگزدد:
شرايط و ضوابط عمومي
 -8داًشجَیاى ایي داًشگاُ ،در صَرت تأهیي اعتثاار ،اس هشایاای ٍام شاْزیِ صاٌذٍف رفااُ داًشاجَیاى
ٍسارت علَم تحلیلات ٍ فٌاٍری ٍ ًیش اس تسْیالت صٌذٍف كزضالحسٌِ داًشجَیاى ایزاى (ٍام اسدٍاج
ٍ ٍامّای عادی ضزٍری ٍ اضطزاری) تزخَردار خَاٌّذ شذ.
 -2اعطای ّز ًَع هذرم تحصیلي هٌَط تِ گذراًذى تواهي ٍاحذّای هصَب درساي رشاتِ تحصایلي ،اس
جولِ تصَیة ٍ دفاع اس رسالِ هزتَط است.
 -9در صَرت تزم تحصیل ،اخزاج ٍ یا اًصزاف اس تحصیل ،تذٍى عذر هَجِ تِ تشاخی

داًشاگاُ ،هال

شْزیِ دٍرُ دریافت خَاّذ شذ.
 -4اس داًشجَ ّوشهاى تا ثثتًام ،ضواًت السم تزای تحصیل در طاَ هاذت دٍرُ آهَسشاي اخاذ خَاّاذ
شذ.
 -5ایي داًشگاُ ّیچگًَِ تعْذی در كثا تأهیي خَاتگاُ ًذارد .اها تالش خَد را تزای اساواى داًشاجَیاى
در خَاتگاُّای خصَصي هعتثز ٍ هَرد تأییذ خَاّذ داشت.
شرايط و ضوابط اختصاصي

 -1تِ هٌظَر پاعذاؽت سحوات ٍ خذهات سًذُیاد داًؾوٌذ جْادگز دکتز ععیذ کاظویآؽتیاًی تٌیاًگذار
پضٍّؾگاُ رٍیاى ،پذیزػ در رؽتِ سیغتؽٌاعی جاًَری – علَلی ٍ تکَیٌی (تا ّوکاری پضٍّؾگاُ
رٍیاى) تا ظزفیت ً 2فز ،تذٍى اخذ ؽْزیِ صَرت هیپذیزد.
 -2داٍطلثاى تزتز آسهَى دکتزی عایز کذرؽتِّا (در رؽتِّایی کِ حذاقل  3داًؾگاُ در آًْا پذیزػ داًؾجَ
دارًذ) کِ هحل تحصیل خَد را داًؾگاُ علن ٍ فزٌّگ اًتخاب ًوایٌذ ،در صَرت پذیزػ ًْایی عالٍُ تز
هشیت تحصیل رایگاى اس جایشُای تِ ارسػ  51هیلیَى تَهاى تْزُهٌذ خَاٌّذ ؽذ.
تبصره  :1داًؾجَی تزتز ،داًؾجَی حائش رتثِ اٍل در آسهَى کتثی عزاعزی دٍرُّای دکتزی تخصصی
(تزگشارؽذُ اس عَی عاسهاى عٌجؼ آهَسػ کؾَر) اعت هؾزٍط تز ایٌکِ داًؾجَ در هزحلِ هصاحثِ
داًؾگاُ ًیش رتثِ یک تا عِ را احزاس ًوَدُ تاؽذ.
تبصره  :2یک عَم هثلغ ّذیِ تا پایاى ًیوغال دٍم تحصیلی ٍ الثاقی تزاعاط ؽاخصّای پیؾزفت
تحصیلی در ًیوغالّای تعذی پزداخت هیؽَد.
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داٍطلثاى رتثِّای دٍم تا پاًشدّن آسهَى کتثی عزاعزی دٍرُّای دکتزی تخصصی در عایز کذرؽتِّا
کِ هحل تحصیل خَد را داًؾگاُ علن ٍ فزٌّگ اًتخاب ًوایٌذ ،در صَرت پذیزػ ًْایی اس تخفیف  51تا
 11درصذ اس کل ؽْزیِ تزخَردار خَاٌّذ ؽذ.
تا عٌایت تِ ایٌکِ سیغتؽٌاعی جاًَری – علَلی ٍ تکَیٌی تا ّوکاری پضٍّؾگاُ رٍیاى اًجام هیؽوَد ٍ
تا تَجِ تِ اّویت طزحّای پضٍّؾی ایي پضٍّؾگاُ ،تِ هٌظَر تْزُهٌذی اس تَاًوٌوذیّوای داًؾوجَیاى
هغتعذ تزای اًجام پزٍصُّای تحقیقاتی تٌیادی ٍ کارتزدی در عزصِ علَلّای تٌیادی ،دارا تَدى حوذاقل
هعذل کل  51در هقطع کارؽٌاعی ارؽذ تزای داٍطلثاى ایي رؽتِ الشاهوی اعوتل لوذا خَاّؾووٌذ اعوت
داًؾجَیاًی کِ حذًصاب هعذل را ًذارًذ ،اس اًتخاب ایي کذرؽتِ ٍ ارعال هذارک خَدداری فزهایٌذ.
داًؾجَیاى دکتزی تِ اساء اًتؾار یا ارایِ ّز هقالِ ،هتٌاعة تا عطح علوی ٍ هیشاى اعتثار هجلِ یا
کٌفزاًظ ،تز اعاط ًظز ؽَرای پضٍّؾی داًؾگاُ ،هغتٌذ تِ آییيًاهِ تؾَیق فعالیتّای پضٍّؾی ،اس
تخفیف در ؽْزیِ تزخَردار خَاٌّذ ؽذ.
داًؼآهَختگاى هقطع دکتزی داًؾگاُ ،هؾزٍط تِ احزاس صالحیتّای السم ٍ ًیاس ٍاحذّا ،هؤعغات ٍ
پضٍّؾکذُّای جْادداًؾگاّی تزاتز هقزرات ٍ ضَاتط هزتَط جْت ّوکاری در طزح ّای علوی پضٍّؾی
ٍ آهَسؽی هعزفی خَاٌّذ ؽذ.
داٍطلثاى دارای عْویِ هزتی درصَرت هَافقت داًؾگاُ هحل خذهت هیتَاًٌذ در دٍرُ دکتزی ثثت ًام
ًوایٌذ .ضوٌاً پزداخت ؽْزیِ تحصیل هزتی در تواهی دٍرُّا اعن اس رٍساًِ ٍ ًَتت دٍم تزعْذُ هحل
خذهت ٍی ٍ یا ؽخص داٍطلة هیتاؽذ.

عنوان ،کد رشته ،ظزفیت پذیزش و شهزیه مقطع دکتزی دانشگاه علم و فزهنگ در سال 8931
ظزفیت

شهزیه هز نیمسال

پذیزش

(در سنوات مجاس تحصیلی)

رایگان

ردیف

عنوان رشته

کد رشته

1

زیست شناسی جانوری -سلولی و تکوینی

2225

 2نفر

2

زیست شناسی جانوری -سلولی و تکوینی

2225

 2نفر

گردشگری

2110

حقوق خصوصی

2151

روانشناسی بالینی

2150

3

 1نفر

 11/500/000تومان

 9/000/000تومان

4

مهندسی عمران – سازه

2301

 1نفر

 11/500/000تومان

5

مهندسی صنایع -بهینهسازی سیستمها

2350

 5نفر

 11/500/000تومان
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