اطالعیه شماره 2
پذیزش دانشجوی دکتزی سال تحصیلی  79-79در رشته های مدیزیت گزدشگزی،
سیست شناسی تکوینی ،عمزان (ساسه) ،حقوق خصوصی و روانشناسی بالینی
ضوي عشض تثشیه هجذد خذهت داٍطلثیي هجاصتِ اًتخاب سؿتِ دس آصهَى دوتشی  ،تذیٌَػیلِ ؿشایط ٍ ضوَاتط
عوَهي ٍ اختصاصي داًـگاُ علن ٍ فشٌّگ دس همطع دوتشی تشای ػال تحصیلي  96-97اعالم هيگشدد.
شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي
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ول هثلغ ؿْشیِ داًـجَیاى دس ّـت ًیوؼال تا الؼاط تشاتش دسیافت هي گشدد.
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داًـجَیاى ایي داًـگاُ اص هضایای ٍام ؿْشیِ صٌذٍق سفاُ داًـجَیاى ٍصاست علَم تحمیمات ٍ فٌواٍسی ٍ

ًیض اص تؼْیالت صٌذٍق لشض الحؼٌِ داًـجَیاى ایشاى (ٍام اصدٍاج ٍ ٍاهْای عادی ضوشٍسی ٍ اضوطشاسید دس
صَست تاهیي اعتثاس تشخَسداس خَاٌّذ ؿذ.
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تا تعذادی اص تاًىْا جْت اخز تؼْیالت ؿْشیِ تا ؿشایط خاف ،هزاوشُ ٍ اهىاى تْشُ هٌوذی اص ٍام ؿوْشیِ

تشای داًـجَیاى فشاّن هي تاؿذ.
 -4ایي داًـگاُ ّیچگًَِ تعْذی دس لثال تاهیي خَاتگاُ ًوذاسد .اهوا توالؽ خوَد سا جْوت اػوىاى داًـوجَیاى دس
خَاتگاُ ّای خصَصي هعتثش ٍ هَسد تاییذ خَاّذ داؿت.
شرايط و ضوابط اختصاصي
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پزیشؽ دس سؿتِ صیؼت ؿٌاػي – علَم جاًَسی – تىَیٌي تِ هٌظَس پاػذاؿت صحوات ٍ خوذهات اسصًوذُ

صًذُ یاد داًـوٌذ جْادگش دوتش ػعیذ وواموي آؿوتیاًي تٌیاًگوزاس پظٍّـوگاُ سٍیواى توِ صوَست هـوتشن توا آى
پظٍّـگاُ ٍ تِ صَست دٍسُ سٍصاًِ(تش اػاع آییي ًاهِ داًـجَیاى سٍصاًِ داًـگاّْای دٍلتي وـوَسد صوَست
هي پزیشد.
-2اص هجوووَ مشفیووت پووزیشؽ داًـووجَوِ ً 5فووش دس پظٍّـووگاُ سٍیوواى تْووشاى ٍ ً 2فووش دس پظٍّـووگاُ سٍیوواى
پظٍّـىذُ تیَتىٌَلَطی جاًَسی ٍالع دس اصفْاى هـغَل تِ تحصیل خَاٌّذ ؿذ.
-3داٍطلثاى هوتاص آصهَى دوتشی ػایش وذ سؿتِ ّای داًـگاُ (ًفش اٍل داسای تشتشیي ًوشُ تشاتوش اعوالم ػواصهاى
ػٌجؾد وِ هحل تحصیل خَد سا داًـگاُ علن ٍ فشٌّگ اًتخاب ًوایٌذ دس صَست پزیشؽ ًْایي اص هضیت تحصویل

سایگاى تْشُهٌذ خَاٌّذ ؿذ(.ؿشایط احشاص دس فشآیٌذ هصاحثِ تخصصي اعالم خَاّوذ ؿوذد .ضووٌا ًفوشات دٍم ٍ
ػَم تشتشیي ًوشُ اص تخفیف دس ؿْشیِ تشاتش همشسات ٍ ضَاتط تشخَسداس خَاٌّذ تَد.
 -4تووا عٌایووت تووِ ایٌىووِ سؿووتِ صیؼووت ؿٌاػووي – علووَم جوواًَسی تووا ّوىوواسی پظٍّـووگاُ سٍیوواى اًجووام
هيؿَد ،تا تَجِ تِ اّویت طشحْای پظٍّـي ایي پظٍّـگاُ ٍ تِ هٌظَس تْشُهٌوذی اص تَاًوٌوذیْای داًـوجَیاى
هؼتعذ تشای اًجام پشٍطُ ّای تحمیماتي تٌیادی ٍ واستشدی دس عشصِ ػلَلْای تٌیادی ،داسا تَدى حذالل هعذل ول
 17دس همطع واسؿٌاػي اسؿذ تشای داٍطلثاى سؿتِ صیؼتؿٌاػي -علَم جاًَسی الضاهي اػوت .لوزا داًـوجَیاًي
وِ حذًصاب هعذل سا ًذاسًذ لطفا اص اًتخاب ایي وذ سؿتِ ٍ اسػال هذاسن خَدداسی فشهایٌذ.
 -5داًـجَیاى دوتشی تِ اصاء اًتـاس یا اسایِ ّش همالِ ،هتٌاػة تا ػطح علوي ٍ هیضاى اعتثاس هجلوِ یوا وٌفوشاًغ،
تش اػاع ًظش ؿَسای پظٍّـي داًـگاُ هؼتٌذ تِ آییي ًاهِ تـَیك فعالیتْای پظٍّـي اهتیاص هالي تـَیمي تعلك
هي گیشد.
 -6تشاتش هصَتِ ّیات اهٌا داًـگاُ  ،ؿْشیِ سؿتِ ّای همطع دوتشی تِ ؿشح ریل هي تاؿذ.
ردیف

نام رضته

مثلغ ضهزیه
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زیست شناسی تکوینی

رایگان (تورسیه سنذه یاد دکتز کاظمی آضتیانی تنیانگذارپژوهطگاه رویان)
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مدیریت گردشگری

تاتوجه ته رتثه علمی و تجارب کارآفزینی نظیز اختزاع و اتتکارات ثثت ضذه ،سواتق و تجارب
تولیذ محصوالت جذیذ دانص تنیان ،تالش و فعالیت در راه انذاسی کسة و کارهای تخصصی
و000
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حقوق خصوصی

-4

روانشاسی بالینی

-5

عمران (سازه)

مثلغ دریافت ضهزیه اس 56میلیون تا  47میلیون تومان متغییز می تاضذ.
تاتوجه ته رتثه علمی و تجارب کارآفزینی نظیز اختزاع و اتتکارات ثثت ضذه ،سواتق و تجارب
تولیذ محصوالت جذیذ دانص تنیان ،تالش و فعالیت در راه انذاسی کسة و کارهای تخصصی
و000
مثلغ ضهزیه اس 56میلیون تا  47میلیون تومان متغییز می تاضذ.
تاتوجه ته رتثه علمی و تجارب کارآفزینی نظیز اختزاع و اتتکارات ثثت ضذه ،سواتق و تجارب
تولیذ محصوالت جذیذ دانص تنیان ،تالش و فعالیت در راه انذاسی کسة و کارهای تخصصی
و000
مثلغ ضهزیه اس  56میلیون تا  47میلیون تومان متغییز می تاضذ
تاتوجه ته رتثه علمی و تجارب کارآفزینی نظیز اختزاع و اتتکارات ثثت ضذه ،سواتق و تجارب
تولیذ محصوالت جذیذ دانص تنیان ،تالش و فعالیت در راه انذاسی کسة و کارهای تخصصی
و000
مثلغ دریافت ضهزیه اس  00میلیون تا  29میلیون تومان متغییز می تاضذ.
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