
 

 4اطالعیه شماره 

  فناوری و پژوهشی آموزشی، سوابق بررسی ی،لمع اعالم زمان مصاحبه

 1400 سال دکتری متمرکزآزمون نیمه

مدارک خود را  2که طبق اطالعیه شماره  - 1400متمرکز دکتری سال آزمون نیمه داوطلبان محترمبه اطالع کلیه 

با توجه به شرایط خاص ناشی از رساند، می - انددانشگاه علم و فرهنگ بارگذاری نموده نام الکترونیکیصفحه ثبتدر 

به روش  علمی، ، انجام مصاحبهاوطلبان محترم، به منظور صیانت از سالمت د19 –گیری بیماری کووید همه

 . انجام خواهد شدجدول زیر های مندرج در تاریخ طبق ،های آموزشیتوسط گروه )غیرحضوری(الکترونیکی 

از طریق ارسال پیامک به شماره تلفن  هر یک از داوطلبان،مصاحبه  ساعترسانی درخصوص اطالعذکر است  شایان

( صورت خواهد گرفت. مصاحبه آزمون نیمه متمرکز دوره دکتریمخصوص همراه درج شده توسط داوطلب )در فرم 

)از جمله  تجهیزات الزم برای مصاحبه الکترونیکیامکانات و ضمن فراهم نمودن داوطلبان محترم  خواهشمند است

آمادگی برای انجام مصاحبه علمی  در تاریخ و ساعت مقرر، فعال(قوی و و دوربین  ، اسپیکرمیکروفناینترنت پرسرعت، 

 .دالزم را داشته باشن
  

 تحصیلی عنوان رشته ردیف
کد 

 رشته
 مصاحبه محیط تاریخ مصاحبه علمی

 سلولی و تکوینی -شناسی جانوریزیست  1
2754 

  خردادماه 24و دوشنبه  23یکشنبه 

سامانه 

مصاحبه 

الکترونیکی 

دانشگاه 

(Adobe 

Connect) 

 

2757 

 خردادماه 30یکشنبه  1987 حقوق خصوصی 2

 تیرماه 3پنجشنبه  و 2چهارشنبه  1876 شناسی بالینیروان 3

 تیرماه 5و شنبه  2چهارشنبه  4231 هاسیستمسازی بهینه -مهندسی صنایع 4

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

 تیرماه 9چهارشنبه  3647 سازه –مهندسی عمران  6
 

 دستورالعمل"طبق که ( هاسیستمسازی بهینه -صنایعو سازه  –عمران فنی و مهندسی )های داوطلبان رشته توجه:

مندرج در سایت  2شماره )اطالعیه  "آزمون ورودی دوره دکتری نام از معرفی شدگان برای شرکت در مصاحبهثبت

توانند حداکثر تا دو روز قبل اند، مینشدهبرای شرکت در مصاحبه علمی نام غیرحضوری ، موفق به انجام ثبت(دانشگاه

نام و بارگذاری مدارک در جدول باال( اقدام به ثبت براساس تاریخ مندرجاز زمان شروع مصاحبه رشته تحصیلی مربوط )

از طریق ارسال پیامک به شماره تلفن این گروه از داوطلبان نیز  مصاحبه زمانانی درخصوص رساطالع نمایند.الزم 

( صورت خواهد گرفت. مصاحبه آزمون نیمه متمرکز دوره دکتریمخصوص همراه درج شده توسط داوطلب )در فرم 

 ها وجود ندارد.سایر رشته نام از معرفی شدگانثبتشایان ذکر است با توجه به تکمیل ظرفیت تقاضا، امکان 

 

 

 
 



 انجام مصاحبه علمی به روش الکترونیکی

و مطالعه راهنمای کار با سامانه  www.usc.ac.ir مراجعه به سایت دانشگاه علم و فرهنگ به نشانی -1

 (Adobe Connect)مصاحبه الکترونیکی دانشگاه 

از  بندی، نام کاربری و کلمه عبور که متعاقباًبرنامه زمان ورود به فضای مجازی مصاحبه علمی براساس -2

 طریق پیامک به اطالع خواهد رسید.

  مهم:نکات 
 شود. برگزار می یک باربرای هر داوطلب  ،بندی اعالم شدهمصاحبه به صورت مجازی و مطابق برنامه زمان -1

نام در صفحه ثبت 2ی را که طبق اطالعیه شماره کلیه مدارکدر زمان مصاحبه  محترم الزم استداوطلبان  -2

داشته باشند تا اگر اعضای هیئت را در دسترس  اندالکترونیکی دانشگاه علم و فرهنگ بارگذاری نموده

به الی داشته باشند، امکان ؤنامه یا سایر مدارک داوطلب سمصاحبه کننده در جریان مصاحبه از پایان

 افزار مرتبط وجود داشته باشد.گذاری مدارک درخواستی از طریق نرماشتراک

و ارائه تصویر از سوی داوطلبان الزامی است؛ بدون  خواهد بودتصویری  -مصاحبه به صورت صوتی  -3

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

دسترسی به اینترنت مطمئن و  برایتمهیدات الزم  زمان مصاحبه،برای  محترم ضروری است داوطلبان -4

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

 را در نظر گیرند. 

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

 

 شماره تلفن تماس نام کارشناس رشته تحصیلی دانشکده ردیف

1 
های علوم و فناوری

 نوین زیستی
 خانم دارابی سلولی و تکوینی -شناسی جانوریزیست 

44238171-5 – 021 

 390داخلی 

23562180 - 021 

 021 – 44297582 خانم محمودی گردشگری علوم گردشگری 2

 علوم انسانی 3
 حقوق خصوصی

 خانم سعیدی
44238171-5 – 021 

 شناسی بالینیروان 552داخلی 

 فنی و مهندسی 4
 سازه –مهندسی عمران 

 خانم واحدی
44238171-5 – 021 

 هاسازی سیستمبهینه -مهندسی صنایع 516داخلی 

 

 

 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

 است. الزامی مصاحبه زمان در ذیل، مدارک در دسترس بودن

http://www.usc.ac.ir/
http://www.usc.ac.ir/


 نامه زبان انگلیسیاصل گواهی -6

 1400متمرکز دوره دکتری سال اصل کارنامه آزمون نیمه -7

زمایشی آ -قطعی و یا رسمی -اصل حکم کارگزینی برای داوطلبان حائز شرایط سهمیه مربیان رسمی -8

 وزارت علوم تحقیقات و فناوری و اصل نامه موافقت دانشگاه محل خدمت

های نامهها، گواهینامه دوره کارشناسی ارشد، مقاالت، کتاباصل مدارک و مستندات علمی)چکیده پایان  -9

 ها و ...(اختراعات، شرکت در جشنواره

 

 

 

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

 بهار، )ورود از درب شمالی دانشگاه(

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

 ،، ساختمان تحصیالت تکمیلی شهید رعیت367میدان بنی هاشم، جنب بانک خون بند ناف پژوهشگاه رویان، پالک 

 طبقه سوم

 

 

 

 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 دانشگاه علم و فرهنگ

17/03/1400 

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


