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به  ،1401متمرکز سال شدگان برای مصاحبه آزمون ورودی دوره دکتری نیمهضمن عرض تبریک به معرفی

است و انجام کامل هر دو  الکترونیکی و حضوری دو مرحلهشامل  ،مصاحبه علمیشرکت در  رساندمیاطالع 

 مرحله الزامی است. 

نام تا نسبت به ثبت فرصت دارند 10/03/1401 شنبهسه پایان روزشدگان حداکثر تا شایان ذکر است معرفی

 غیرحضوری و ارسال الکترونیکی مدارک اقدام نمایند.
 

 :حضوری()غیر ثبت نام الکترونیکی مرحله اول:

مندرج در جدول زیر، وارد صفحه  کلیک بر روی عنوان رشته قبولیشدگان محترم الزم است با  معرفی

، مدارک مصاحبه آزمون نیمه متمرکز دوره دکترینام الکترونیکی شوند و پس از تکمیل فرم مخصوص ثبت

 الزم  را بارگذاری نمایند.
 

 محل رشته کد عنوان رشته ردیف

 2748 یتکوین سلولی و -شناسی جانوریزیست 1

 2752 سلولی و تکوینی -شناسی جانوریزیست 2

 2292 گردشگری 3

 2014 حقوق خصوصی 4

 1896 شناسی بالینیروان 5

 3581 سازه –مهندسی عمران  6

 4159 هاسازی سیستمبهینه -مهندسی صنایع 7

 الزم برای بارگذاریمدارک 

 تصویر صفحه اول و توضیحات شناسنامه -1

 تصویر کارت ملی -2

 تصویر مدرک تحصیلی کارشناسی دارای معدل -3

 آموختگان تصویر مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد دارای معدل، تاریخ  فراغت از تحصیل مختص دانش -4

 (دریافت فرم)  pdfاختصاصی دانشگاه علم و فرهنگ با فرمت  1تصویر فرم تکمیل شده شماره  -5

 1401متمرکز دکتری سال تصویر کارنامه آزمون نیمه -6

 .تحقیقات و فناوری ،آزمایشی وزارت علوم -قطعی و یا رسمی -شرایط سهمیه مربیان رسمیتصویر حکم کارگزینی برای داوطلبان حائز  -7

توانند در دوره دکتری ثبت نام نمایند. ضمنًا داوطلبان دارای سهمیه مربی درصورت موافقت دانشگاه محل خدمت میشود یادآور می

 باشد. برعهده محل خدمت وی و یا شخص داوطلب می ،بت دوماعم از روزانه و نو ،هاپرداخت شهریه تحصیل مربی در تمامی دوره

 

 ورودیآزمون  مصاحبهشرکت در از معرفی شدگان چند برابر ظرفیت برای نام ثبت دستورالعمل

 فرهنگ و علم دانشگاه 1401 سالنیمه متمرکز (Ph.D) دکتری دوره  

http://form.usc.ac.ir/form/view.php?id=49002
http://form.usc.ac.ir/form/view.php?id=46052
http://form.usc.ac.ir/form/view.php?id=47527
http://form.usc.ac.ir/form/view.php?id=45475
http://form.usc.ac.ir/form/view.php?id=46936
http://form.usc.ac.ir/form/view.php?id=46936
http://form.usc.ac.ir/form/view.php?id=46936
http://form.usc.ac.ir/form/view.php?id=48195
http://form.usc.ac.ir/form/view.php?id=48404
http://usc.ac.ir/files/1653116660870.docx
http://usc.ac.ir/files/1653116660870.docx


بانک ملت  22100027شماره  به حسابهزار تومان( سیصد )ریال  3000000به مبلغ  هزینه ثبت نام تصویر گواهی پرداخت الکترونیکی -8

 ( و غیرقابل عودت شعبه بوستان به نام دانشگاه علم و فرهنگ ) قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت

 pdfنامه کارشناسی ارشد با فرمت تصویر چکیده پایان -9

 پژوهشی -تصویر صفحه اول مقاالت علمی -10

 های چاپ شدهتصویر صفحه اول کتاب -11

 وهشی، کنفرانس و ...ژهای علمی، پنامه جشنوارهتصویر گواهی -12

 نامه ثبت اختراعتصویر گواهی -13

 تصویر مدرک زبان انگلیسی -14

 

 

              

 

 حضوریانجام مصاحبه  علم و فرهنگ برایمراجعه به دانشگاه  مرحله دوم: 

به نشانی علم و فرهنگ که متعاقباً از طریق سایت دانشگاه بندی برنامه زمان براساس داوطلبان محترم، الزم است

www.usc.ac.ir  رسانی همچنین اطالع نمایند. مراجعهدانشگاه این به برای انجام مصاحبه علمی ، شودمی اعالم

از طریق ارسال پیامک به شماره تلفن همراه درج شده هر یک از داوطلبان، درخصوص زمان مصاحبه آزمون دکتری 

 ( صورت خواهد گرفت. متمرکز دوره دکتریمصاحبه آزمون نیمه فرم مخصوص توسط داوطلب )در 

 

 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

 نامه زبان انگلیسیاصل گواهی -6

 1401اصل کارنامه آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری سال  -7

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

 فناوری و اصل نامه موافقت دانشگاه محل خدمت

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

 ها و ...(جشنواره

 

 

 

 

 

 

 

 است. الزامی علمی مصاحبه روز در ذیل، مدارک اصل داشتن همراه

 استفاده نمایید. pdfاز فرمت باشند، در ارسال مدارکی که دارای چند صفحه می تذکر:

 توجه:
 باشد.می 1401نام، فقط برای شرکت در مصاحبه علمی دوره دکتری سال مدارک و انجام ثبت بارگذاری -1

بهداشتی )از جمله استفاده  هایدستورالعمل کامل رعایت وواکسن کرونا دو نوبت تزریق  ،برای حضور در دانشگاه -2

هر یک از از سوی  ،نعدم رعایت مقررات و ضوابط بهداشتی در طول برگزاری آزمو الزامی است. از ماسک(

 .شودمی جلسه مصاحبهاز حضور یا ادامه حضور در  ویموجب محرومیت  داوطلبان،

 نتیجه قطعی قبولی توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعالم خواهد شد. -3



 داوطلبان آموزشی سؤاالت پاسخگوی (12صبح تا  9اداری ) ساعات در هاآموزش دانشکده کارشناسان -

 .بود خواهند محترم
 

 شماره تلفن تماس نام کارشناس رشته تحصیلی دانشکده ردیف

1 
های علوم و فناوری

 نوین زیستی
 خانم دارابی سلولی و تکوینی -جانوری شناسیزیست

23562180 - 021 

 )روزهای زوج( 

44238171-5 – 021 

 390داخلی 

 )روزهای فرد( 

 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 

 

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

 ، )ورود از درب شمالی دانشگاه(بهار

 

 

 

 

 

 
 

 و تحصیالت تکمیلی  یآموزش معاونت

 دانشگاه علم و فرهنگ

31/02/1401 


