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فراخوان پذیرش دانشجوی دوره دکتری سهمیه استعدادهای درخشان دانشگاه علم و فرهنگ
( سال تحصیلی )1401-1402
دانشگاه علم و فرهنگ به منظور فراهم نمودن زمینه جذب برگزیدگان علمی و مستعد از بین دانشآموختگان کارشناسی ارشد دانشگاهها و
مؤسسههای آموزش عالی کشور و در راستای اجرای ”آییننامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری“ مصوب
جلسه مورخ  1۳9۳/۳/27شورای هدایت استعدادهای درخشان ،آییننامه شماره  21/67272مورخ  1۳9۳/۴/18وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
و اصالحیه آن به شماره  21/2۳7200مورخ  1۳9۳/12/16و دستورالعمل اجرایی آییننامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقاطع
تحصیلی دکتری و کارشناسی ارشد به شماره  ۳606مورخ  1۳98/01/28سازمان سنجش آموزش کشور”(دریافت آییننامه و دستورالعمل اجرایی)،
آمادگی خود را برای پذیرش برگزیدگان علمی واجد شرایط عمومی و اختصاصی به شرح زیر ،در دوره دکترای تخصصی رشتههای:

 -1زیستشناسی جانوری -سلولی و تکوینی -2 ،روانشناسی بالینی -۳ ،حقوق خصوصی -۴ ،مهندسی صنایع -بهینهسازی سیستمها،
 -5گردشگری -6 ،مهندسی عمران – سازه برای سال تحصیلی  1۴01 -1۴02اعالم میدارد.

شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی پذیرش دانشجوی دوره دکتری بدون آزمون
الف – شرایط عمومی
 -1اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
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پذیرفتن قانون اساسی و عدم مخالفت با نظام جمهوری اسالمی ایران
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نداشتن منع قانونی ادامه تحصیل از لحاظ خدمت وظیفه عمومی برای داوطلبان مرد
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نداشتن سوء پیشینه به تشخیص مراجع صاحب صالحیت
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عدم وابستگی تشکیالتی به احزاب و گروههای محارب و ملحد و عدم هواداری از آنها

 -6دانشججیویان این دانشججگاه در صججورن تعمین اعتبار از مزایای وام شججهریه صججندوش رفاه دانشججیویان وزارن علوم تحقیقان و فناوری و نیز از
تسهیالن صندوش قرضالحسنه دانشیویان ایران (وام ازدواج و وامهای عادی ضروری و اضطراری) برخوردار خواهند شد.
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این دانشگاه هیچگونه تعهدی در قبال تعمین خوابگاه ندارد .اما تالش خود را برای اسکان دانشیویان در خوابگاههای خصوصی معتبر و مورد
تعیید خواهد داشت.

 -8اعطای هر نوع مدرک تح صیلی منوط به گذراندن تمامی واحدهای م صوب در سی ر شته تح صیلی از جمله ت صویب و دفاع از ر ساله مربوط
است.
 -9در صورن ترک تحصیل اخراج و یا انصراف از تحصیل بدون عذر موجه به تشخیص دانشگاه شهریه دوره تا زمان تحصیل دریافت خواهد
شد.
 -10از دانشیو همزمان با ثبتنام نهایی ضمانت الزم برای تحصیل در طول مدن دوره آموزشی اخذ خواهد شد.
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ب -شرایط و ضوابط اختصاصی
 -1دانشآموخته یا دان شیوی نیم سال آخر مقطع کار شنا سی ار شد دان شگاههای معتبر داخل ک شور مورد تعیید وزارتین “علوم تحقیقان و فناوری”
و “بهداشت درمان و آموزش پزشکی” (به تشخیص دانشگاه)
 -2نگذشتن بیش از  2سال از تاریخ فارغالتحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد داوطلب
 -3داشتن حداقل میانگین کل  16در مقطع کارشناسی و میانگین کل حداقل  - 17بدون احتساب نمره پایاننامه  -در مقطع کارشناسی ارشد
 -4کسب حداقل  60امتیاز از فعالیتهای آموزشی پژوهشی و مصاحبه
تب صره :در صورتیکه داوطلب دارای حداقل یک مقاله علمی  -پژوه شی م ستخرج از پایاننامه چاپ شده یا دارای نامه پذیرش چاپ قطعی در
میالن نمایه شده برتر ( JCRمورد تعیید ا ستاد راهنمای ا صلی) با شد و با حذف نام ا ساتید راهنما و م شاور نوی سنده اول تلقی شود داوطلب
میتواند به صورن مشروط درخواست پذیرش نماید .بدیهی است در صورن تعیید مقاله ارائه شده توسط گروه آموزشی ذیربط امکان بررسی
درخواست پذیرش داوطلب فراهم خواهد شد.
 -5پذیرش قطعی پذیرفتهشدگان منوط به تعیید صالحیت عمومی آنان توسط مراجع ذی صالح مربوط و تعیید نهایی سازمان سنیش آموزش کشور
است.
 -6کسب حداقل نمره  50از آزمون زبان ( MCHEیا معادل آن در سایر آزمونها) قبل از آزمون جامع دکتری
 -7دان شیویان دکتری به ازای انت شار یا ارائه هر مقاله متنا سب با سطح علمی و میزان اعتبار میله یا کنفرانس برا ساس م صوبه شورای پژوه شی
دانشگاه مستند به آییننامه تشویق فعالیتهای پژوهشی از تخفیف در شهریه برخوردار خواهند شد.
ج – نکات مهم:
 -1اتباع غیرایرانی و دانشآموختگان دانشگاههای خارج از کشور میاز به ارائه درخواست استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان نمیباشند.
 -2داوطلبان با مدارک تحصیلی معادل کارشناسی ارشد میاز به ثبت نام نمیباشند.
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مقاالتی که در میالن فاقد اعتبار علمی از نظر وزارتین علوم و بهداشت چاپ شده باشند قابل بررسی و امتیازدهی نیستند.

 -4در صورن ارائه تعلیف گردآوری یا ترجمه کتاب الزم ا ست تعلیف یا ترجمه ارائه شده مرتبط با ر شته تح صیلی داوطلب با شد در غیر
اینصورن امتیازی به آن تعلق نمیگیرد.
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داوطلبان فقط میاز به ارائه درخواسججت پذیرش در یک رشججته تحصججیلی هسججتند و درصججورن ارائه درخواسججت های متعدد از فهرسججت
داوطلبان حذف خواهند شد.
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چنانچه در هر یک از رشتههای اعالم شده از طریق آزمون ورودی دورههای دکتری تخصصی تعداد پذیرفته شدگان به حدنصاب نرسد
از طریق سهمیه استعدادهای درخشان نیز در رشتههای مورد نظر پذیرش دانشیو انیام نمیشود.
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ک سب حدن صاب علمی الزم برای پذیرش که تو سط گروه آموز شی تعیین و مورد ت صویب دان شگاه قرار گرفته ا ست از شرایط ا صلی
پذیرش است و در صورن عدم کسب حد نصاب مذکور دانشگاه ملزم به پذیرش داوطلبان برگزیده علمی نمیباشد.
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دانشیویان نیمسال آخر در صورن پذیرش باید حداکثر تا  ۳1شهریورماه سال  1401از پایاننامه خود دفاع نموده و فارغالتحصیل شوند؛
در غیراین صورن اسامی آنان از فهرست داوطلبان واجد شرایط پذیرش حذف خواهد شد.

 -9پذیرفته شدگان دورههای تخصصی دکتری بدون آزمون (استعدادهای درخشان) به صورن تمام وقت اشتغال به تحصیل خواهند داشت و
مشمول کلیه مقرران آموزشی و انضباطی دانشگاه خواهند بود.
 -10چنانچه در هر مرحله از ثبت نام و یا اشججتغال به تحصججیل مشججخص شججود که داوطلب دارای هر یک از شججرایط و ضججوابط عمومی و یا
اخت صا صی ورود به دوره دکتری مندرج در این اطالعیه نبوده ا ست بالفا صله از ثبت نام یا ادامه تح صیل او جلوگیری می شود و مطابق
مقرران با وی رفتار خواهد شد.
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 -11به مدارک ناقص و درخواسججت داوطلبانی که واجد شججرایط الزامی پذیرش نباشججند ترتیب اثر داده نخواهد شججد و وجه پرداختی نیز قابل
ا سترداد نی ست؛ لذا اکیداً تو صیه می شود داوطلبان قبل از ثبت نام مفاد اطالعیه را به دقت مطالعه و در صورن اطمینان از دا شتن تمامی
شرایط ثبتنام نمایند.
 -12اطالعان تکمیلی صرفاً از طریق پایگاه اطالعر سانی دان شگاه به ن شانی  www.usc.ac.irاعالم خواهد شد لذا داوطلبان محترم الزم
ا ست تا زمان اعالم نتایج اخبار و اطالعیههای مربوط را از پایگاه اطالعر سانی مذکور مالحظه و پیگیری نمایند و دان شگاه م سئولیتی در
قبال اطالعر سانی جداگانه به داوطلبان نخواهد دا شت و عدم مراجعه داوطلبان در زمانهایی که اعالم خواهد شد به منزله ان صراف آنان
تلقی میشود.
د -مصاحبه علمی و اعالم نتایج
 -1نتییه برر سی اولیه درخواست داوطلبان و راهیافتگان به جلسه مصاحبه از طریق پایگاه اطالعرسانی دانشگاه ( )www.usc.ac.irاعالم
خواهد شد.
 -2جل سه آزمون شفاهی برگزیدگان علمی ترجیحاً همزمان با جل سه م صاحبه داوطلبان آزمون نیمهمتمرکز دورههای دکتری تخ ص صی سال
 1401برگزار خواهد شد و اطالعیه دعون به جلسه به تفکیک رشته از طریق پایگاه اطالعرسانی دانشگاه اعالم خواهد شد لذا داوطلبان
محترم صرفاً از این طریق تاریخ م صاحبه خود را م شاهده و مراجعه نمایند و دان شگاه م سئولیتی برای اطالعر سانی از طرش دیگر ندارد و
عدم مراجعه داوطلب در روز برگزاری م صاحبه به منزله ان صراف وی از درخوا ست پذیرش خواهد بود و امکان برگزاری میدد جل سه
مقدور نخواهد بود.
ج –مدارک الزم ،مهلت ارسال مدارک و نحوه ارسال
داوطلبان واجد شرایط الزم است حداکثر تا پایان روز چهارشنبه مورخ  29دیماه سال  1۴00مدارک مورد نیاز به شرح زیر و با حیم حداکثر 5M
به پست الکترونیکی  grad@usc.ac.irارسال نمایند.
 -1یک قطعه عکس  3×4رنگی تمام رخ
 -2تصویر کارن ملی
 -3تصویر مدرک نظام وظیفه (مختص داوطلبان ذکور)
 -4تصویر مدرک تحصیلی کارشناسی دارای معدل
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تصویر مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد دارای معدل دوره و تاریخ فراغت از تحصیل (مختص دانشآموختگان)

 -6تصویر گواهی رتبه اول تا سوم دوره کارشناسی از مدیریت امور آموزشی دانشگاه محل تحصیل (در صورن دارا بودن رتبه)
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تصویر گواهی رتبه اول دوره کارشناسی ارشد از مدیریت امور آموزشی دانشگاه محل تحصیل (در صورن دارا بودن رتبه)
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تصویر ریزنمران دوره کارشناسی

-9

تصویر ریزنمران دوره کارشناسی ارشد

 -10تصویر صفحه اول و چکیده پایاننامه
 -11تصویر فرم تکمیل شده ثبت اطالعان داوطلب (برای دریافت فرم کلیک کنید)
 -12تصویر مربوط به گواهی تعیید یه مقاالن علمی  -پژوهشی /علمی  -تروییی /کنفرانسهای معتبر
 -13ت صویر نامه از میالن مبنی بر تعیید پذیرش چاپ قطعی مقاله یا مقالههای علمی  -پژوه شی که تا کنون چاپ ن شده با شند( .تذکر :نامه
وصول مقاله قابل قبول نیست).
 -14ت صویر گواهی تائیدیه مبنی بر نمایه شدن میله در فهر ست  JCRیا سایر نمایههای معتبر و سایر میالن علمی – پژوه شی مورد تعیید
وزارتین علوم یا بهداشت از مراجع ذیصالح که حاوی رتبهبندی و اعتبار میله باشد.
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 -15تصویر مستندان اختراع به ثبت رسیده (گواهی ثبت اختراع مورد تعیید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران)
 -16تصویر مستندان برگزیدگان جشنواره مسابقان بینالمللی و المپیادهای معتبر (گواهی صادره از دبیرخانه یا مراجع ذیربط)
 -17تصویر مستندان مربوط به تالیف یا گردآوری کتب مرتبط با رشته تحصیلی (تصویر روی جلد شناسنامه کتاب و گواهی انتشار از ناشر
مربوطه)
 -18تصویر مستندان مربوط به ترجمه کتب مرتبط با رشته تحصیلی (تصویر روی جلد شناسنامه کتاب و گواهی انتشار از ناشر مربوطه)
 -19تصویر گواهی سابقه تدریس در مراکز آموزش عالی با تعیید معاون آموزشی دانشگاه /مؤسسه
 -20تصویر گواهی طرحها /پروژههای تحقیقاتی اتمام یافته دارای گواهی از مراجع ذیصالح
 -21تصویر گواهی زبان انگلیسی دارای اعتبار کمتر از  2سال
 -22ت صویر فیش پرداخت هزینه ثبت نام و برر سی مدارک به مبلغ  2 000 000ریال (دوی ست هزار تومان) به ح ساب شماره ()22100027
بانک ملت شعبه بوستان قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت
 -23ارایه اصل مدارک و مستندان فوش و تعییدیه رسید مدارک در زمان مصاحبه الزامی است.

نشانی دانشگاه علم و فرهنگ :تهران ،فلکه دوم صادقیه ،بلوار شهید اشرفی اصفهانی ،نرسیده به پل شهید همت ،خیابان شهید
قموشی(پارك سابق) ،خیابان بهار
یادآور می شود :اداره خدمان آموز شی و تح صیالن تکمیلی ( سرکار خانم کوچکی) به شماره  44238171داخلی  360در ساعان اداری روزهای
شنبه و دوشنبه پاسخگوی سؤاالن احتمالی داوطلبان محترم خواهند بود.
تلفن021- 44238171-5 :

نمابر021-44214750 :

نشانی پایگاه اطالعرسانیwww.usc.ac.ir :
پست الکترونیکیinfo@usc.ac.ir :
نشانی پایگاه اطالعرسانی پژوهشگاه رویانwww.royaninstitute.org :
تلفن پژوهشگاه021-23562180 :

مدیریت خدمات آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه
1۴00/09/22
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