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 1400در سال دکتري  دوره سهميه استعدادهاي درخشان استفاده از انيمتقاض اعالم زمان مصاحبه
 

که مدارک خود را براي  - 1400سهمیه استعدادهاي درخشان دوره دکتري در سال  متقاضیان استفاده ازبه اطالع کلیه 

، به 19 –گیري بیماري کووید با توجه به شرایط خاص ناشی از همهرساند، می -اند دانشگاه علم و فرهنگ ارسال نموده

هاي توسط گروه الکترونیکی )غیرحضوري(به روش  علمی، ، انجام مصاحبهاوطلبان محترممنظور صیانت از سالمت د

هاي متمرکز دورهداوطلبان آزمون نیمه مصاحبههمزمان با جلسه و هاي مندرج در جدول زیر آموزشی، طبق تاریخ

 انجام خواهد شد.  1400دکتري تخصصی سال 

رسانی درخصوص ساعت مصاحبه هر یک از متقاضیان، از طریق ارسال پیامک به شماره تلفن اطالعذکر است  شایان

اعالم شده توسط متقاضی )مندرج در فرم درخواست استفاده از تسهیالت پذیرش استعداد درخشان( صورت  همراه

محترم ضمن فراهم نمودن امکانات و تجهیزات الزم براي مصاحبه الکترونیکی  متقاضیان خواهشمند استخواهد گرفت. 

براي انجام مصاحبه علمی  در تاریخ و ساعت مقرر)از جمله اینترنت پرسرعت، میکروفن، اسپیکر و دوربین قوي و فعال(، 

 د.آمادگی الزم را داشته باشن
  

 عنوان رشته تحصیلی ردیف
کد 

 رشته
مصاحبه محیط تاریخ مصاحبه علمی  

سلولی و تکوینی -زیست شناسی جانوری 1  
2754 

خردادماه 24و دوشنبه  23یکشنبه    

سامانه 

مصاحبه 

الکترونیکی 

دانشگاه 
(Adobe 

Connect) 

 

2757 

خردادماه 30یکشنبه  1987 حقوق خصوصی 2  

شناسی بالینیروان 3 تیرماه 3و پنجشنبه  2چهارشنبه  1876   

هاسازی سیستمبهینه -مهندسی صنایع 4 تیرماه 5و شنبه  2چهارشنبه  4231   

تیرماه 7و دوشنبه  6، یکشنبه 5شنبه  2259 گردشگری 5  

سازه –مهندسی عمران  6 تیرماه 9چهارشنبه  3647   
 

 

 انجام مصاحبه علمی به روش الکترونيکی

و مطالعه راهنماي کار با سامانه   www.usc.ac.irمراجعه به سایت دانشگاه علم و فرهنگ به نشانی -1

 (Adobe Connect) مصاحبه الکترونیکی دانشگاه

از طریق  بندي، نام کاربري و کلمه عبور که متعاقباًبرنامه زمان علمی براساس ورود به فضاي مجازي مصاحبه -2

 پیامک به اطالع خواهد رسید.

گاهی  وابسته هب جهاددانش
 اداره خدمات آموزشی و تحصیالت تکمیلی

http://www.usc.ac.ir/
http://www.usc.ac.ir/
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  نکات مهم:
 شود. بندي اعالم شده، براي هر داوطلب یک بار برگزار میمصاحبه به صورت مجازي و مطابق برنامه زمان -1

را در در ادامه این اطالعیه درج شده است ی را که کلیه مدارکدر زمان مصاحبه  محترم الزم است متقاضیان -2

نامه یا سایر مدارک دسترس داشته باشند تا اگر اعضاي هیئت مصاحبه کننده در جریان مصاحبه از پایان

 افزار مرتبط وجود داشته باشد.از طریق نرم نهاآگذاري اشتراکبه الی داشته باشند، امکان ؤس

الزامی است؛ بدون وجود  متقاضیانو ارائه تصویر از سوي  خواهد بودتصویري  -مصاحبه به صورت صوتی  -3

 دوربین و ارائه تصویر از سوي داوطلب، مصاحبه فاقد اعتبار است.

رسی به اینترنت مطمئن و دست برايتمهیدات الزم  زمان مصاحبه،براي  محترم متقاضیانضروري است  -4

را در و نیز امکان استفاده از لپ تاپ با شارژ کامل و پاور بانک )براي استفاده در صورت قطعی برق(  ایدارپ

 نظر گیرند. 

 .بود خواهند محترم داوطلبان آموزشی سؤاالت پاسخگوی (12صبح تا  9اداری ) ساعات در هاآموزش دانشکده کارشناسان

 

 شماره تلفن تماس نام کارشناس رشته تحصيلی دانشکده ردیف

1 
های علوم و فناوری

 نوین زیستی
سلولی و تکوینی -زیست شناسی جانوری  خانم دارابی 

5-44238171 – 021  

390داخلی   

23562180 - 021  

021 – 44297582 خانم محمودی گردشگری علوم گردشگری 2  

 علوم انسانی 3
 حقوق خصوصی

 خانم سعیدی
5-44238171 – 021  

552داخلی  شناسی بالینیروان   

 فنی و مهندسی 4
سازه –مهندسی عمران   

 خانم واحدی
5-44238171 – 021  

516داخلی  هاسازی سیستمبهینه -مهندسی صنایع   

 

 

 اصل شناسنامه -1

 اصل کارت ملی -2

 گواهی موقت مدرک تحصیلی کارشناسی با درج معدل دورهاصل یا  -3

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

 (آموختگاندانش

در صورت دارا )سوم دوره کارشناسی از مدیریت امور آموزشی دانشگاه محل تحصیل  تاگواهی رتبه اول  -5

 (بودن رتبه

است. الزامی مصاحبه زمان در ذیل، مدارک در دسترس بودن  
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در صورت دارا )گواهی رتبه اول دوره کارشناسی ارشد از مدیریت امور آموزشی دانشگاه محل تحصیل  -6

 (بودن رتبه

 نامهتصویر صفحه اول و چکیده پایان -7

  معتبر هايکنفرانس /ترویجی - علمی /پژوهشی -ییدیه مقاالت علمی أگواهی ت -8

پژوهشییی که تا کنون چاپ  -هاي علمی مقالهیید پذیرش چاپ قطعی مقاله یا أنامه از مجالت مبنی بر ت  -9

 )تذکر: نامه وصول مقاله قابل قبول نیست( .نشده باشند

 –هاي معتبر و سییایر مجالت علمی یا سییایر نمایه JCRتائیدیه مبنی بر نمایه شییدن مجله در فهرسییت  -10

 اعتبار مجله باشد.بندي و ي رتبهحاو که صالحذي مراجع از بهداشت یا علوم وزارتین تأیید مورد پژوهشی

هاي علمی و صینعتی یید سیازمان پژوهشأمسیتندات اختراع به ببت رسییده )گواهی ببت اختراع مورد ت -11

 ایران(

المللی و المپیادهاي معتبر )گواهی صییادره از دبیرخانه یا مسییتندات برگزیدگان جشیینواره، مسییابقات بین -12

 ربط(مراجع ذي

مرتبط با رشته تحصیلی )تصویر روي جلد، شناسنامه کتاب  مستندات مربوط به تالیف یا گردآوري کتب -13

 و گواهی انتشار از ناشر مربوطه(

سنامه کتاب و گواهی  -14 شنا صویر روي جلد،  صیلی )ت شته تح ستندات مربوط به ترجمه کتب مرتبط با ر م

 انتشار از ناشر مربوطه(

 مؤسسه گاه/یید معاون آموزشی دانشأگواهی سابقه تدریس در مراکز آموزش عالی با ت -15

 صالح، داراي گواهی از مراجع ذيههاي تحقیقاتی اتمام یافتها/ پروژهگواهی طرح -16

 سال  2زبان انگلیسی داراي اعتبار کمتر از گواهی  اصل -17

 اصل فیش بانکی -18

 

 

 قموشی، خیابان شهید خیابان همت، پل به نرسیده اصفهانی، شهید اشرفی تهران، بلوار: فرهنگ و علم دانشگاه نشانی* 

 بهار، )ورود از درب شمالی دانشگاه(

: بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم، باالتر از میدان هاي نوین پزشکی رویان )شهید رعیت(نشانی دانشکده علوم وفناوري** 

 طبقه سوم ،، ساختمان تحصیالت تکمیلی شهید رعیت367پژوهشگاه رویان، پالک بنی هاشم، جنب بانک خون بند ناف 

 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 دانشگاه علم و فرهنگ

19/03/1400  

نتیجه قطعی قبولی توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعالم خواهد شد. توجه:  

  


