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به  ،1399متمرکز سال شدگان برای مصاحبه آزمون ورودی دوره دکتری نیمهضمن عرض تبریک به معرفی

است و انجام کامل هر دو  الکترونیکی و حضوری دو مرحلهشامل  ،مصاحبه علمیشرکت در  رساندمیاطالع 

 مرحله الزامی است. 
نام غیرحضوری فرصت دارند تا نسبت به ثبت 31/06/1399شدگان حداکثر تا پایان روز شایان ذکر است معرفی

 و ارسال الکترونیکی مدارک اقدام نمایند.
 

 :شرح زیره ب حضوری()غیر نام الکترونیکیثبت مرحله اول:

  مراجعه به آدرس http://edu.usc.ac.ir  

  ارسال کد امنیتی ارائه شده توسط سیستم 

  شناسه کاربری و گذر واژه به صورت زیر:وارد کردن 

 الف: شناسه کاربری= شماره داوطلبیusc991    مثال :usc99159812    

 (یده رقم) ب: گذر واژه= کد ملی  
  ثبت نام وارسال مدارک به شرح زیر اقدام نمایید. برایپس از ورود به سیستم 

  دهند انجام به ترتیب نام راثبتمراحل  باید شدگان محترممعرفی ،حضوریپذیرش غیردر صفحه.  

با تغییر  ،اطالعات تکمیلپس از شود که الزم است باز می صفحه مربوط ،هر ردیف با کلیک بر روی کلمه انتخاب درراهنمایی: )
  (شود.دکمه اعمال تغییرات کلیک بر روی مندرج در پایین صفحه،  "بله"به  "خیر"

 نیستبه تکمیل  نیاز« مکان برای شما وجود ندارد اجازه دسترسی به این»: زیر صفحه با نوار قرمز پیغامکردن در هایی که در هنگام بازردیف. 
 با فرمت زیر را  در مرحله مربوط به ارسال مدارک، مدارکJPEG  کمتراز(kb200)  شودارسال.  
 

 مدارک الزامی

 شناسنامهو توضیحات تصویر صفحه اول  -1

 تصویر کارت ملی -2

 تحصیلی کارشناسی دارای معدلتصویر مدرک  -3

 آموختگان تاریخ  فراغت از تحصیل مختص دانش ،تصویر مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد دارای معدل  -4

)دریافت فرم ، (pdfبا فرمت   )دریافت فرم  pdfبا فرمت  اختصاصی دانشگاه علم و فرهنگ 1شماره تکمیل شده فرم تصویر  -5

 (wordبا فرمت 

 1399سال متمرکز دکتری تصویر کارنامه آزمون نیمه -6

       تحقیقات ،آزمایشی وزارت علوم -قطعی و یا رسمی -ان حائز شرایط سهمیه مربیان رسمیحکم کارگزینی برای داوطلب تصویر -7

 و فناوری

 شماره به حسابهزار تومان(  هشتادو )یکصد ریال 1800000مبلغ هزینه ثبت نام  به  پرداخت الکترونیکیتصویر گواهی  -8

و غیرقابل  )قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت بانک ملت شعبه بوستان به نام دانشگاه علم و فرهنگ 22100027

 ( عودت

 pdfبا فرمت  کارشناسی ارشدنامه تصویر چکیده پایان -9

 پژوهشی -تصویر صفحه اول مقاالت علمی -10

 ورودیآزمون  مصاحبهشرکت در از معرفی شدگان چند برابر ظرفیت برای نام ثبت دستورالعمل

 فرهنگ و علم دانشگاه 1399 سالنیمه متمرکز (Ph.D) دکتری دوره  

http://edu.usc.ac.ir/
http://edu.usc.ac.ir/
http://usc.ac.ir/files/1600144775324.pdf
http://usc.ac.ir/files/1600144732098.docx
http://usc.ac.ir/files/1600144732098.docx
http://usc.ac.ir/files/1600144732098.docx


 های چاپ شدهاول کتابصفحه تصویر  -11

 کنفرانس و ...وهشی، ژپهای علمی، نامه جشنوارهتصویر گواهی -12

 نامه ثبت اختراعتصویر گواهی -13

 تصویر مدرک زبان انگلیسی -14

 

 

              

 حضوریانجام مصاحبه  علم و فرهنگ برایمراجعه به دانشگاه  مرحله دوم:
 

به نشانی علم و فرهنگ که متعاقباً از طریق سایت دانشگاه بندی برنامه زمان براساس داوطلبان محترم، الزم است
www.usc.ac.ir  رسانی همچنین اطالع نمایند. مراجعهدانشگاه این به برای انجام مصاحبه علمی ، شودمی اعالم

درخصوص زمان مصاحبه آزمون دکتری از طریق ارسال پیامک به شماره تلفن همراه درج شده توسط داوطلب )در 

 فرم شماره یک( صورت خواهد گرفت. 

 

 اصل شناسنامه -1

 اصل کارت ملی -2

 اصل یا گواهی موقت مدرک تحصیلی کارشناسی با درج معدل دوره -3

 اصل یا گواهی موقت مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد با درج معدل دوره و تاریخ  فراغت از تحصیل  -4

 اصل فیش بانکی -5

 1اصل فرم تکمیل شده شماره  -6

 نامه زبان انگلیسیاصل گواهی -7

 1399اصل کارنامه آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری سال  -8

آزمایشی وزارت علوم  -قطعی و یا رسمی -اصل حکم کارگزینی برای داوطلبان حائز شرایط سهمیه مربیان رسمی -9

 تحقیقات و فناوری و اصل نامه موافقت دانشگاه محل خدمت

های اختراعات، نامهها، گواهیشد، مقاالت، کتابنامه دوره کارشناسی اراصل مدارک و مستندات علمی)چکیده پایان -10

 ها و ...(شرکت در جشنواره

 

 

 

 

 

 

 

 قموشی، خیابان شهید خیابان همت، پل به نرسیده اصفهانی، شهید اشرفی : تهران، بلوارفرهنگ و علم آدرس دانشگاه

 ، )ورود از درب شمالی دانشگاه(بهار
 و تحصیالت تکمیلی  یآموزش معاونت 

 دانشگاه علم و فرهنگ

24/06/1399 

 توجه:
 باشد.می 1399نام، فقط برای شرکت در مصاحبه علمی دوره دکتری سال ارسال مدارک و انجام ثبت -1

های بهداشتی الزامی است. در زمان مصاحبه علمی، همراه داشتن ماسک و دستکش و رعایت کامل پروتکل -2

موجب  داوطلبان،هر یک از از سوی  ،عدم رعایت مقررات و ضوابط بهداشتی در طول برگزاری آزمون

 .شودمی جلسه مصاحبهاز حضور یا ادامه حضور در  ویمحرومیت 

 سازمان سنجش آموزش کشور اعالم خواهد شد.نتیجه قطعی قبولی توسط  -3

 است. الزامی علمی مصاحبه روز در ذیل، مدارک اصل داشتن همراه

 گزینه ایجاد را انتخاب نمایید.باشند، در ارسال مدارکی که دارای چند صفحه می تذکر:


