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 1401در سال  (Ph.D) دکتری دوره و شهریه شرایط عمومی و اختصاصی
بدینوازیله ، 1401نیمه متمرکز  ازا  آزمون دکتری به انتخاب رشته  ن مجازتبریک به داوطلباضمن عرض 

الم اعز 1401 - 1402 تحصزیلو ازا  درشرایط و ضزوابط عمزومو و اصتصا زو دانهزعام علزر و  ر نز  

 د:شومو

 اختصاصی عمومی و شرايط و ضوابط 

 امکان تقسیط شهریه دانهجویان برابر مصوبات  یأت امنا و  یأت رئیسه دانهعام، وجود دارد. -1

دانهجویان این دانهعام از م ایای وام شهریه  ندوق ر ام دانهجویان وزارت علوم تحقیقات و  -2

 ای عادی، جویان ایران )وام ازدواج و وامالحسنه دانه ناوری و نی  از تسهیالت  ندوق قرض

 ضروری و اضطراری(، در  ورت تأمین اعتبار برصوردار صوا ند شد. 

این دانهعام  یچعونه تعهدی در قبا  تأمین صوابعام ندارد. اما تالش صود را جهت ااکان دانهجویان  -3

  ای صصو و معتبر و مورد تأیید صوا د داشت.در صوابعام

 نام، ضمانت الزم برای تحصیل در طو  مدت دورم آموزشو اصذ صوا د شد.مان با ثبتاز دانهجو  م  -4

که  عام در آنها پذیرش دانهجو دارند(دانه 3 ایو که حداقل داوطلبان برتر آزمون دکتری )در رشته -5

محل تحصیل صود را دانهعام علر و  ر ن  انتخاب نمایند، در ورت پذیرش نهایو عالوم بر م یت 

 مند صوا ند شد. میلیون تومان بهرم 15ای به ارزش رایعان از جای م تحصیل

 ای دکتری تخصصو : داوطلب برتر، داوطلب حائ  رتبه او  در آزمون کتبو ارااری دورم1تبصرم 

)برگ ارشدم از اوی اازمان انجش آموزش کهور( اات، مهروط بر اینکه دانهجو در مرحله 

 ا اه را احراز نمودم باشد.مصاحبه دانهعام نی  رتبه یک ت

 ای پیهر ت : یک اوم مبلغ  دیه تا پایان نیمسا  دوم تحصیلو و الباقو براااس شاصص2تبصرم 

 شود. ای بعدی پرداصت موتحصیلو در نیمسا 

 ای دکتری تخصصو که محل تحصیل  ای دوم تا پان د ر آزمون کتبو ارااری دورمداوطلبان رتبه -6

در د از  50تا  10و  ر ن  انتخاب نمایند، در ورت پذیرش نهایو از تخفیف صود را دانهعام علر 

 کل شهریه برصوردار صوا ند شد.

الولو و تکوینو )با  مکاری پژو هعام رویان( به منظور  –شنااو جانوری پذیرش در رشته زیست -7

نعذار پژو هعام آشتیانو بنیایاد دانهمند جهادگر دکتر اعید کاظموپااداشت زحمات و صدمات زندم

 ای دولتو نامه دانهجویان روزانه دانهعامرویان با ظر یت یک نفر، بدون اصذ شهریه )بر اااس آیین

 نخوا ند بود.( 6و  5شدگان این رشته، مهمو  تخفیف بند ای پذیرد. )پذیر تهکهور(  ورت مو

تکوینو با  مکاری  الولو و –شنااو جانوری با عنایت به اینکه دورم دکتری در رشته زیست -8

 ای پژو هو این پژو هعام، به منظور شود و با توجه به ا میت طرحپژو هعام رویان انجام مو

 ای تحقیقاتو بنیادی و کاربردی در  ای دانهجویان مستعد برای انجام پروژممندی از توانمندیبهرم

در مقطع کارشنااو ارشد برای داوطلبان این  16 ای بنیادی، دارا بودن حداقل معد  کل عر ه الو 

رشته ال امو اات؛ لذا صوا همند اات دانهجویانو که حدنصاب معد  را ندارند، از انتخاب این 

 کدرشته و اراا  مدارک صودداری  رمایند.

 



 
 

یا دانهجویان دکتری به ازای انتهار یا ارایه  ر مقاله، متنااب با اطح علمو و می ان اعتبار مجله  -9

 ای پژو هو، نامه تهویق  عالیتکنفرانس، بر اااس نظر شورای پژو هو دانهعام، مستند به آیین

 از تخفیف در شهریه برصوردار صوا ند شد.

 ای الزم و نیاز واحد ا، مؤاسات آموصتعان مقطع دکتری دانهعام، مهروط به احراز  الحیتدانش -10

 ای علمو  مکاری در طرح و ضوابط مربوط برای ای جهاددانهعا و برابر مقررات و پژو هکدم

 پژو هو و آموزشو معر و صوا ند شد.

توانند در دورم دکتری ثبت داوطلبان دارای اهمیه مربو در ورت موا قت دانهعام محل صدمت مو -11

 ا اعر از روزانه و نوبت دوم برعهدم نام نمایند. ضمناً پرداصت شهریه تحصیل مربو در تمامو دورم

 باشد. دمت وی و یا شخص داوطلب مومحل ص

  ر ن  و علرمتعاقباً از طریق اایت دانهعام  مصاحبه علموشرکت در  ونام ثبتنحوم  داتورالعمل -12

  صوا د شد. راانواطالع www.usc.ac.irبه نهانو 

 1401اه علم و فرهنگ در سال مقطع دکتری دانشگو شهریه  ظرفیت پذیرش ،عنوان، کد رشته

 عنوان رشته ردیف
 رشته کد

 محل -
 هر نیمسال شهریه 

 )در سنوات مجاز تحصیلی(

 رایگان 2748 یتکوین سلولی و -جانوری زیست شناسی 1

 تومان 000/500/17 2752 سلولی و تکوینی -جانوری زیست شناسی 2

3 

 2292 گردشگری

 2014 حقوق خصوصی تومان 000/000/15

 1896 شناسی بالینیروان

 تومان 000/500/17 3581 سازه –مهندسی عمران  4

 تومان 000/500/17 4159 هاسازی سیستمبهینه -مهندسی صنایع 5

 

 ،موشوقصیابان شهید  ، متب رگرام نرایدم به پل  ،اشر و ا فهانوشهید بلوار  ، لکه دوم  ادقیه ،: تهراننهانو

 علر و  ر ن  دانهعام، بهار صیابان

 021-44214750نمابر:    021- 44238171-5تلفن: 
 

  www.usc.ac.ir: دانهعام راانوپایعام اطالع نهانو

  info@usc.ac.irپست الکترونیکو: 

  www.royaninstitute.org: پژو هعام رویان راانوپایعام اطالع نهانو

  021-23562180تلفن پژو هعام: 

 مدیریت خدمات آموزشی و تحصیالت تکمیلی

26/02/1401 

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

