باسمهتعالی
قابل توجه پذیزفتهشدگاى نهایی دوره دکتزی در نیوسال اول سال تحصیلی 1399-1400
با سالم و عزض تبزیک؛
پذیزفتهضدگاى هحتزم ی که اس طزیق ساسهاى سنجص آهوسش کطور به عنواى پذیزفته ضده نهایی
هعزفی ضده اند و هتعاقب آى ،اس سوی دانطگاه علن و فزهنگ بزای آناى پیاهک ارسال ضده است،
السم است بزای ثبتنام 2 ،هزحله سیز را انجام دهند.

رمحلهاول:
الف) ثبتنام غیزحضوری ( ورود به ساهانه جاهع آهوسشی دانشگاه و واریش شهزیه ) اس روس شنبه  3آباىهاه

تزای ٍرٍد تِ ٍبسایت داًشگاُ علن ٍ فزٌّگ تِ آدرس www.usc.ac.ir :اس هزٍرگز Explorer
 Internetیا  Google Chromeاستفادُ ًوَدُ ،سپس تِ تزتیة اقذاهات سیز را اًجام دّیذ:


هزاجعِ تِ قسوت خذهات الکتزًٍیک ٍبسایت ٍ کلیک تز رٍی ساهاًِ جاهع آهَسشی داًشگاُ ٍ
یا ٍرٍد اس طزیق آدرس http://edu.usc.ac.ir



ٍرٍد تِ سیستن



ٍارد کزدى شٌاسِ کارتزی ٍ گذر ٍاصُ تِ صَرت سیز:
شٌاسِ کارتزی= درج عثارت ٍ usc991شوارُ داٍطلثی پشت سز ّن ٍ تذٍى فاصلِ
هثالusc991517319:

گذر ٍاصُ = کذ هلی (دُ رقنی)


ٍاریش شْزیِ (طبق تعزیف سیستن)



چاج گَاّی پذیزش غیزحضَری  .یادآٍر هیشَد ّوزاُ داشتي تصَیز گَاّی پذیزش غیزحضَری
تزای تشکیل پزًٍذُ الشاهی است.

رم حلهدوم) هزاجعه حضوری به دانشگاه بزای تحویل هدارک و تشکیل پزونده

پذیزفتِشذگاى هحتزم ،تزای ارائِ هذارک سیز ٍ تشکیل پزًٍذُ السم است

در تاریخ و

ساعتی که اس طزیق پیاهک اطالعرسانی خواهد شد ،تِ داًشگاُ هزاجعِ ًوایٌذ .
 )1اصل هذرک یا گَاّی هَقت دٍرُ کارشٌاسیارشذ (طثق ضَاتط تا تاریخ هقزر اخذ شذُ تاشذ)
 )2اصل شٌاسٌاهِ
 )3اصل کارت هلی
 )4اصل کارت پایاى خذهت یا هعافیت دائن (هخصَص تزادراى هشوَل)
 )5گَاّی پذیزش غیزحضَری

نکات ههن:
 - 1خياَشمىد است با تًجٍ بٍ شزایط ذاص واشی اس يیزيس کزيوا ي

ضزيرت حضًر حداقلی در محیط

داوشگاٌ ،صزفاً در تارید ي ساعتی کٍ اس طزیق پیامک اطالعرساوی ذًاَد شد ،بٍ داوشگاٌ مزاجعٍ شًد.
 - 2در سمان مزاجعٍ حضًری بٍ داوشگاٌ بزای تشکیل پزيودٌ آمًسشیَ ،مزاٌ داشته ماسک ي دستکش ي رعایت
کامل پزيتکل َای بُداشتی الشامی است  .با عىایت بٍ ضزيرت رعایت فاصلٍ گذاری اجتماعی ،ذًاَشمىد
است اس داشته َمزاٌ ذًدداری شًد.
ًشاًی داًشگاُ :تْزاى ،تلَار شْیذ اشزفی اصفْاًی ،پاییيتز اس پل ّوت ،خیاتاى شْیذ قوَشی(پارک ساتق)،
خیاتاى تْار ،داًشگاُ علن ٍ فزٌّگ ،طثقِ ّوکف ساختواى علن داًشگاُ (ٍرٍدی اس ضلع شوالی داًشگاُ)
هدیزیت خدهات آهوسضی و تحصیالت تکویلی
اداره پذیزش و نظام وظیفه
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