اطالعیه شماره 4
شرایط عمومی ،اختصاصی و شهریه داوطلبان دوره دکتری نیمه متمرکس سال  3569در رشته های
مدیریت گردشگری،زیست شناسی تکوینی ،عمران (سازه) ،حقوق خصوصی و روانشناسی بالینی

ضوي عسض تبسیه خدهت داٍطلبیي هجاشبهِ اًخاهار زؾهخِ دز آشههَى دوخهس ،بدیٌَغهیلِ ؾهسای ٍ ضهَاب
عوَهي ٍ اخخصاصي داًؿگاُ علن ٍ فسٌّگ دز همطع دوخس ،بسا ،غال تحصیلي  96-97اعالم هيگسدد.
شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي
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ول هبلغ ؾْسیِ داًؿجَیاى دز ّؿت ًیوػال با الػاط بسابس دزیافت هي گسدد.
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داًؿجَیاى ایي داًؿگاُ اش هصایاٍ ،ام ؾْسیِ صٌدٍق زفاُ داًؿجَیاى ٍشازت علَم تحمیمات ٍ فٌهاٍزٍ ،

ًیص اش تػْیالت صٌدٍق لسض الحػٌِ داًؿجَیاى ایساى (ٍام اشدٍاج ٍ ٍاهْا ،عاد ،ضهسٍز ٍ ،اضهطساز،د دز
صَزت تاهیي اعخباز بسخَزداز خَاٌّد ؾد.
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با تعداد ،اش باًىْا جْت اخر تػْیالت ؾْسیِ با ؾسای خاـ هراوسُ ٍ اهىاى بْسُ هٌهد ،اش ٍام ؾهْسیِ

بسا ،داًؿجَیاى فساّن هي باؾد.
 -4ایي داًؿگاُ ّیچگًَِ تعْد ،دز لبال تاهیي خَابگاُ ًهدازد .اهها تهالؼ خهَد زا جْهت اغهىاى داًؿهجَیاى دز
خَابگاُ ّا ،خصَصي هعخبس ٍ هَزد تایید خَاّد داؾت.
شرايط و ضوابط اختصاصي
 -1پریسؼ دز زؾخِ شیػت ؾٌاغي – علَم جاًَز – ،تىَیٌي بِ هٌظهَز پاغداؾهت شاوهات ٍ خهدهات ازشًهدُ
شًدُ یاد داًؿوٌد جْادگس دوخس غعید واظويآؾخیاًي بٌیاًگراز پطٍّؿگاُ زٍیاى بهِ صهَزت هؿهخسن بها آى
پطٍّؿگاُ ٍ بِ صَزت دٍزُ زٍشاًِ(بس اغاظ آییي ًاههِ داًؿهجَیاى زٍشاًهِ داًؿهگاّْا ،دٍلخهي وؿهَزد
صَزت هي پریسد.
 -2اش هجوههَ ظسفیههت پههریسؼ داًؿههجَوِ ً 5فههس دز پطٍّؿههگاُ زٍیههاى تْههساى ٍ ً 2فههس دز پطٍّؿههگاُ زٍیههاى
پطٍّؿىدُ بیَتىٌَلَض ،جاًَزٍ ،الع دز اصفْاى هؿغَل بِ تحصیل خَاٌّد ؾد.

-3داٍطلباى آشهَى دوخس ،غایس وهد زؾهخِ ّها ،داًؿهگاُ (ًفهس اٍل دازا ،بستهسیي ًوهسُ بسابهس اعهالم غهاشهاى
غٌجؽد وِ هحل تحصیل خَد زا داًؿگاُ علن ٍ فسٌّگ اًخاار ًوایٌد دز صَزت پریسؼ ًْایي اش هصیت تحصهیل
زایگاى بْسُهٌد خَاٌّد ؾد(.ؾسای ااساش دز فسآیٌد هصاابِ تاصصي اعالم خَاّد ؾدد .ضهوٌا ًفهسات بستهس اش
تافیف دز ؾْسیِ بسابس همسزات ٍ ضَاب طبك جدٍل ذیل بسخَزداز خَاٌّد بَد.
 -4بههها عٌایهههت بهههِ ایٌىهههِ زؾهههخِ علهههَم جهههاًَز - ،تىهههَیٌي بههها ّوىهههاز ،پطٍّؿهههگاُ زٍیهههاى اًجهههام
هيؾَد با تَجِ بِ اّویت طساْا ،پطٍّؿي ایي پطٍّؿگاُ ٍ بِ هٌظَز بْسُهٌهد ،اش تَاًوٌهدیْا ،داًؿهجَیاى
هػههخعد بههسا ،اًجههام پههسٍضُ ّهها ،تحمیمههاتي بٌیههاد ٍ ،وههازبسد ،دز عسصههِ غههلَلْا ،بٌیههاد ،دازا بههَدى
حداقل معدل کل  31دز همطع وازؾٌاغي ازؾد بسا ،داٍطلباى زؾخِ علَم جاًَز – ،تىَیٌي الصاههي اغهت .لهرا
داًؿجَیاًي وِ ادًصار هعدل زا ًدازًد لطفا اش اًخاار ایي ود زؾخِ ٍ ازغال هدازن خَدداز ،فسهایٌد.
 -5داًؿجَیاى دوخس ،بِ اشاء اًخؿاز یا ازایِ ّس همالِ هخٌاغب با غطح علوي ٍ هیصاى اعخباز هجلِ یها وٌفهساًع
بس اغاظ ًظس ؾَزا ،پطٍّؿي داًؿگاُ هػخٌد بِ آییي ًاهِ تؿَیك فعالیخْا ،پطٍّؿي اهخیاش هالي تؿَیمي
تعلك هي گیسد.
 -6بسابس هصَبِ ّیات اهٌا داًؿگاُ ؾْسیِ زؾخِ ّا ،همطع دوخسٍ ،زٍد ،غال  1396بِ ؾسح جدٍل ذیل هي باؾد.
ردیف

نام رشته ها

مبلغ شهریه

-1

زیست شناسی تکوینی

رایگان (بورسیه سنده یاد دکتز کاظمی آشتیانی بنیانگذارپژوهشگاه رویان)

( 47میلیون تومان)
مدیریت گردشگری
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توضیحات :

رتبه اول آسمون رایگان

حقوق خصوصی

رتبه های دوم تا پنجم  50درصد اس کل شهزیه

روانشناسی بالینی

رتبه های ششم تا دهم  55درصد اس کل شهزیه
رتبه های یاسدهم تا پانشدهم  00درصد اس کل شهزیه

( 29میلیون تومان)
توضیحات :
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عمران (سازه)

رتبه اول آسمون رایگان
رتبه های دوم تا پنجم  50درصد اس کل شهزیه
رتبه های ششم تا دهم  55درصد اس کل شهزیه
رتبه های یاسدهم تا پانشدهم  00درصد اس کل شهزیه
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