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 1طالعیه شماره ا

 1400در سال  (Ph.D) دکتری دوره و شهریه شرایط عمومی و اختصاصی
بدینوسایله ، 1400نیمه متمرکز ساا  آزمون دکتری به انتخاب رشته  ن مجازتبریک به داوطلباضمن عرض 

الم اعا 1400 - 1401 تحاایل  ساا  درشرایط و ضوابط عماوم  و اتتاايا  داناا ال علاف و گر نا  

 د:شوم 

 شرايط و ضوابط عمومي 

از مزایاای وام شایریه ياندوف رگاال دانااجویان ، در يورت تأمین اعتباار، داناجویان این دانا ال -1

الحیانه دانااجویان ایاران موام تحقیقات و گنااوری و نیاز از تیاییالت ياندوف  ارض ،وزارت علوم

   د شد.برتوردار توا نعادی ضروری و اضطراری(  ای ازدواج و وام

، از رشاته تحاایل اعطای  ر نوع مدرک تحایل  منوط به گذراندن تمام  واحد ای مااوب درسا   -2

 مربوط است. رسالهجمله تاویب و دگاع از 

باه تااخید داناا ال، کال  در يورت ترک تحایل، اتراج و یا اناراف از تحایل، بدون عذر موجه -3

 شیریه دورل دریاگت توا د شد.

 نام، ضمانت الزم برای تحایل در طو  مدت دورل آموزش  اتذ توا د شد.ثبت از داناجو  مزمان با -4

اما تالش تود را بارای اسانان دانااجویان تواب ال ندارد. تأمین این دانا ال  یچ ونه تعیدی در  با   -5

  ای تاوي  معتبر و مورد تأیید توا د داشت.در تواب ال

 شرايط و ضوابط اختصاصي 

آشتیان  بنیان ذار یاد دانامند جیادگر دکتر سعید کاظم ات و تدمات زندلبه منظور پاسداشت زحم -1

سلول  و تنوین  مبا  مناری پژو ا ال  –شناس  جانوری پژو ا ال رویان، پذیرش در رشته زییت

 پذیرد. نفر، بدون اتذ شیریه يورت م  2رویان( با ظرگیت 

دانا ال در آنیا پذیرش  3 ای  که حدا ل ه ا مدر رشتداوطلبان برتر آزمون دکتری سایر کدرشته -2

داناجو دارند(  که محل تحایل تود را دانا ال علف و گر ن  انتخاب نمایند، در يورت پذیرش 

 مند توا ند شد. میلیون تومان بیرل 15ای به ارزش نیای  عالول بر مزیت تحایل رای ان از جایزل

 ای دکتری و  در آزمون کتب  سراسری دورلداناجوی برتر، داناجوی حائز رتبه ا :1تبصره 

ماروط بر ایننه داناجو در ، تخاا  مبرگزارشدل از سوی سازمان سنجش آموزش کاور( است

 مرحله مااحبه دانا ال نیز رتبه یک تا سه را احراز نمودل باشد.

یارگت  ای پیک سوم مبلغ  دیه تا پایان نیمیا  دوم تحایل  و البا   براساس شاتد :2تبصره 

 شود. ای بعدی پرداتت م تحایل  در نیمیا 



 ای دکتری تخاا  در سایر  ای دوم تا پانزد ف آزمون کتب  سراسری دورلداوطلبان رتبه -3

 ا که محل تحایل تود را دانا ال علف و گر ن  انتخاب نمایند، در يورت پذیرش نیای  از کدرشته

 توا ند شد.برتوردار دريد از کل شیریه  50تا  10تخفیف 

سالول  و تناوین  باا  منااری پژو اا ال رویاان انجاام  –شناس  جاانوری با عنایت به ایننه زییت -4

 اای مندی از توانمنادی ای پژو ا  این پژو ا ال، به منظور بیرلشود و با توجه به ا میت طرحم 

 اای بنیاادی، در عريه سالو   ای تحقیقات  بنیادی و کاربردیداناجویان میتعد برای انجام پروژل

در مقطع کارشناس  ارشد برای داوطلبان ایان رشاته الزاما  اساتا لاذا  16دارا بودن حدا ل معد  کل 

توا امند است داناجویان  که حدنااب معد  را ندارند، از انتخااب ایان کدرشاته و ارساا  مادارک 

 تودداری گرمایند.

 ر مقاله، متناسب با سطح علم  و میزان اعتبار مجله یا داناجویان دکتری به ازاء انتاار یا ارایه  -5

  ای پژو ا نامه تاویق گعالیتکنفرانس، بر اساس نظر شورای پژو ا  دانا ال، میتند به آیین

 ، از تخفیف در شیریه برتوردار توا ند شد.(معاونت پژو ش و گناوریم مندرج در سایت دانا ال

، مؤسیات  ای الزم و نیاز واحد اآموتت ان مقطع دکتری دانا ال، ماروط به احراز يالحیتدانش  -6

 ای جیاددانا ا   برابر مقررات و ضوابط مربوط جیت  مناری در طرح  ای علم  و پژو اندل

 پژو ا  و آموزش  معرگ  توا ند شد.

توانند در دورل دکتری ثبت داوطلبان دارای سیمیه مرب  دريورت مواگقت دانا ال محل تدمت م  -7

 ا اعف از روزانه و نوبت دوم برعیدل ام  دورلنام نمایند. ضمناً پرداتت شیریه تحایل مرب  در تم

 باشد. محل تدمت وی و یا شخد داوطلب م 

به  گر ن  و علفمتعا باً از طریق سایت دانا ال  مااحبه علم شرکت در  ونام ثبتنحول  دستورالعمل -8

  توا د شد. رسان اطالع www.usc.ac.irناان  

 1400مقطع دکتری دانشگاه علم و فرهنگ در سال و شهریه  ظرفیت پذیرش ،ان، کد رشتهعنو

 رشته کد عنوان رشته ردیف
 هر نیمسال شهریه 

 )در سنوات مجاز تحصیلی(

 رایگان 2754 یتکوین سلولی و -جانوری زیست شناسی 1

 تومان 000/000/14 2757 سلولی و تکوینی -جانوری زیست شناسی 2

3 

 2259 گردشگری

 1987 حقوق خصوصی تومان 000/000/12

 1876 شناسی بالینیروان

 تومان 000/000/14 3647 سازه –مهندسی عمران  4

 تومان 000/000/14 4231 هاسازی سیستمبهینه -مهندسی صنایع 5
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