باسمهتعالی

اطالعیه شماره 1
شرایط عمومی و اختصاصی و شهریه دوره دکتری ( )Ph.Dدر سال 1399
ضمن عرض تبریک به داوطلبان مجاز به انتخاب رشته آزمون دکتری نیمه متمرکز ساا  ،1399بدینوسایله
شاارایو و ضااوابو عمااومت و ا تااشاات دان اافاه علا و ر نا در سااا تيااایلت 1399 -1400اعااام
متشود:
شرايط و ضوابط عمومي
 -1دان جویان این دان فاه ،در شورت تأمین اعتباار ،از مزایاای وام شایریه شاندوف ر ااه دان اجویان
وزارت علوم تيقیقات و ناوری و نیز از تسییات شندوف قرضاليسنه دان جویان ایاران ووام ازدوا
و وام ای عادی ضروری و اضطراری) بر وردار وا ند شد.
 -2اعطای ر نوع مدرک تيایلت منوط به گذراندن تمامت واحد ای مااوب درسات رشاته تياایلت ،از
جمله تاویب و د اع از رساله مربوط است.
 -3در شورت ترک تيایل ،ا را و یا اناراف از تيایل ،بدون عذر موجه باه ت اخید دان افاه ،کال
شیریه دوره دریا ت وا د شد.
 -4از دان جو مزمان با ثبتنام ،ضمانت الزم برای تيایل در طو مدت دوره آموزشت ا ذ وا د شد.
 -5این دان فاه یچفونه تعیدی در قبا تأمین وابفاه ندارد .اما تاش ود را بارای اسانان دان اجویان
در وابفاه ای اوشت معتبر و مورد تأیید وا د داشت.
شرايط و ضوابط اختصاصي
 -1به منظور پاسداشت زحمات و دمات زندهیاد دان مند جیادگر دکتر سعید کاظمتآشتیانت بنیانفذار
پژو

فاه رویان ،پذیرش در رشته زیستشناست جانوری – سلولت و تنوینت وبا مناری پژو

فاه

رویان) با ظر یت  2نفر ،بدون ا ذ شیریه شورت متپذیرد.
 -2داوطلبان برتر آزمون دکتری سایر کدرشته ا ودر رشته ایت که حداقل  3دان فاه در آنیا پذیرش
دان جو دارند) که ميل تيایل ود را دان فاه عل و ر ن

انتخاب نمایند ،در شورت پذیرش

نیایت عاوه بر مزیت تيایل رایفان از جایزهای به ارزش  15میلیون تومان بیرهمند وا ند شد.
تبصره  :1دان جوی برتر ،دان جوی حائز رتبه او در آزمون کتبت سراسری دوره ای دکتری
تخاات وبرگزارشده از سوی سازمان سنجش آموزش ک ور) است ،م روط بر ایننه دان جو در
مرحله مااحبه دان فاه نیز رتبه یک تا سه را احراز نموده باشد.
تبصره  :2یک سوم مبلغ دیه تا پایان نیمسا دوم تيایلت و الباقت براساس شا د ای پی ر ت
تيایلت در نیمسا ای بعدی پردا ت متشود.

 -3داوطلبان رتبه ای دوم تا پانزد

آزمون کتبت سراسری دوره ای دکتری تخاات در سایر

کدرشته ا که ميل تيایل ود را دان فاه عل و ر ن

انتخاب نمایند ،در شورت پذیرش نیایت از

تخفیف  10تا  50درشد از کل شیریه بر وردار وا ند شد.
 -4با عنایت به ایننه زیستشناست جاانوری – سالولت و تناوینت باا منااری پژو
متشود و با توجه به ا میت طرح ای پژو

ت این پژو

افاه رویاان انجاام

فاه ،به منظور بیرهمندی از توانمنادی اای

دان جویان مستعد برای انجام پروژه ای تيقیقاتت بنیادی و کاربردی در عرشه سالو اای بنیاادی،
دارا بودن حداقل معد کل  16در مقطع کارشناست ارشد برای داوطلبان ایان رشاته الزامات اساتا لاذا
مند است دان جویانت که حدنااب معد را ندارند ،از انتخااب ایان کدرشاته و ارساا مادارک

وا

ودداری رمایند.
 -5دان جویان دکتری به ازاء انت ار یا ارایه ر مقاله ،متناسب با سطح علمت و میزان اعتبار مجله یا
کنفرانس ،بر اساس نظر شورای پژو

ت دان فاه ،مستند به آییننامه ت ویق عالیت ای پژو

ت ،از

تخفیف در شیریه بر وردار وا ند شد.
 -6دانش آمو تفان مقطع دکتری دان فاه ،م روط به احراز شاحیت ای الزم و نیاز واحد ا ،مؤسسات
و پژو
پژو

نده ای جیاددان فا ت برابر مقررات و ضوابو مربوط جیت مناری در طرح ای علمت
ت و آموزشت معر ت وا ند شد.

 -7داوطلبان دارای سیمیه مربت درشورت موا قت دان فاه ميل دمت متتوانند در دوره دکتری ثبت
نام نمایند .ضمناً پردا ت شیریه تيایل مربت در تمامت دوره ا اع از روزانه و نوبت دوم برعیده
ميل دمت وی و یا شخد داوطلب متباشد.
 -8شرکت در مااحبه علمت ،شامل دو مرحله ثبتنام النترونینت وغیرحضوری) و مااحبه علمت
حضوری است که دستورالعمل آن متعاقباً از طریق سایت دان فاه اعام وا د شد.

عنوان ،کد رشته ،ظرفیت پذیرش و شهریه مقطع دکتری دانشگاه علم و فرهنگ در سال 1399
ظرفیت

شهریه هر نیمسال

پذیرش

(در سنوات مجاز تحصیلی)

رایگان

ردیف

عنوان رشته

کد رشته

1

زیست شناسی جانوری -سلولی و تکوینی

2767

 2نفر

2

زیست شناسی جانوری -سلولی و تکوینی

2770

 2نفر

گردشگری

2261

حقوق خصوصی

1998

روانشناسی بالینی

1893

3

 7نفر

 11/500/000تومان

 9/800/000تومان

4

مهندسی عمران – سازه

3737

 7نفر

 11/500/000تومان

5

مهندسی صنایع -بهینهسازی سیستمها

4314

 7نفر

 11/500/000تومان
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