
 

 

 ٍ اًجام ّز دٍ هزحلِ الشاهی است. هی تاشدهزحلِ  2ثثت ًام شاهل  ،هی رساًد هحتزم داٍطلثاىتِ اطالع 

 :شرح زیره ب نام الکترونیکی)غیر حضوری(ثبت  هرحله اول:

  هزاجعِ تِ آدرطhttp://edu.usc.ac.ir   

  ارعال کذ اهٌیتی ارائِ ؽذُ تَعظ عیغتن 

 :ٍارد کزدى ؽٌاعِ کارتزی ٍ گذر ٍاصُ تِ صَرت سیز 

 الف: ؽٌاعِ کارتزی; ؽوارُ داٍعلثیusc       :هثالusc         

 (دُ رقن) ب: گذر ٍاصُ; کذ هلی  
 .پس اس ٍرٍد تِ سیستن جْت ثثت ًام ٍارسال هدارک تِ شزح سیز اقدام ًوایید 

  ِتا کلیک تز رٍی کلوِ اًتخاب درّز ردیف .ًوایٌذتکویل  تِ تزتیة ثثت ًام راهزاحل  السم اعت هعزفی ؽذگاى هحتزمپذیزػ غیز حضَری در صفح(، 
  دکوِ اعوال تغییزات را کلیک کٌیذ( "تلِ"تِ  "خیز"ٍ در پاییي صفحِ تا تغییز صفحِ هزتَعِ تاس هی ؽَد کِ السم اعت اعالعات تکویل 

 ًیاسی تِ تکویل ًذارد.« اجاسُ دعتزعی تِ ایي هکاى تزای ؽوا ٍجَد ًذارد» ردیف ّایی کِ در ٌّگام تاس کزدى در سیز صفحِ تا ًَار قزهش پیغام 
 تا فزهت سیز را  ر هزحلِ هزتَط تِ ارعال هذارک، هذارکدpdf  کوتزاس(kb022 )ارعال ًواییذ.  
 هذارک الشاهی 

 ؽٌاعٌاهٍِ تَضیحات تصَیز صفحِ اٍل  -1

 تصَیز کارت هلی -0

 تصَیز هذرک تحصیلی کارؽٌاعی دارای هعذل -3

 دٍرُ ٍ تاریخ  فزاغت اس تحصیل هختص داًؼ آهَختگاى  ،تصَیز هذرک تحصیلی کارؽٌاعی ارؽذ دارای هعذل -4

 اختصاصی داًؾگاُ علن ٍ فزٌّگ 1فزم ؽوارُ تصَیز  -5

 تصَیز کارًاهِ آسهَى ًیوِ هتوزکش دکتزی  -6

 حکن کارگشیٌی تزای داٍعلثاى حائش ؽزایظ عْویِ هزتیاى رعوی قغعی ٍ یا رعوی آسهایؾی ٍسارت علَم تحقیقات ٍ فٌاٍری تصَیز -7

تِ ًام داًشگاُ تاًک هلت شعثِ تَستاى  22011122تِ حساب )یکصد ّشار تَهاى(  ریال0111111هثلغ )پزداخت پزداخت الکتزًٍیکیاّی تصَیز گَ -8

  (در کلیِ شعة تاًک هلتقاتل پزداخت علن ٍ فزٌّگ 

 تصَیز چکیذُ پایاى ًاهِ کارؽٌاعی ارؽذ -9

 تصَیز صفحِ اٍل هقاالت علوی ٍ پضٍّؾی -12

 ّای چاج ؽذُ صفحِ اٍل کتابتصَیز  -11

 تصَیز گَاّی ًاهِ جؾٌَارُ ّای علوی، کٌفزاًظ ٍ ... -10

 تصَیز گَاّی ًاهِ ثثت اختزاع -13

 تصَیز هذرک ستاى اًگلیغی -14

 حضَری الشاهی اعت. هصاحثِارائِ آى تزای  ٍ َداًؾج غیزحضَری ثثت ًامگَاّی  در هزحلِ پایاًی چاج 

 هصاحبه علویانجام جهت  دانشگاههراجعه به ساختواى هرکسی  هرحله دوم:              

 علوی هصاحثِاًجام ٍ  هذارکارائِ جْت  اعالعیِ در ؽذُ اعالم سهاًثٌذیتزًاهِ  اعاط تزهزاجعِ 
 فزٌّگ ٍ علن داًؾگاُ خیاتاى ّوا، تْار، خیاتاى ،(عاتق پارک)یوَؽقؽْیذ خیاتاى ّوت، پل تِ ًزعیذُ اصفْاًی، اؽزفی تلَار تْزاى،آدرط: 

 ؽٌاعٌاهِ اصل -1

 کارت هلی اصل -0

 هذرک تحصیلی کارؽٌاعی دارای هعذل اصل یا گَاّی هَقت -3

 دٍرُ ٍ تاریخ  فزاغت اس تحصیل  ،هذرک تحصیلی کارؽٌاعی ارؽذ دارای هعذل اصل یا گَاّی هَقت -4

 اصل فیؼ تاًکی -5

 1ؽوارُ  ؽذُ تکویلاصل فزم  -6

 اصل گَاّی ًاهِ ستاى اًگلیغی -7

 1396دکتزی عال دٍرُ کارًاهِ آسهَى ًیوِ هتوزکش  اصل -8

 حکن کارگشیٌی تزای داٍعلثاى حائش ؽزایظ عْویِ هزتیاى رعوی قغعی ٍ یا رعوی آسهایؾی ٍسارت علَم تحقیقات ٍ فٌاٍری اصل -9

 پایاى ًاهِ دٍرُ کارؽٌاعی ارؽذ، هقاالت، کتاتْا، گَاّی ًاهِ ّای اختزاعات ٍ جؾٌَارُ ّا ٍ ...(اصل هذارک ٍ هغتٌذات علوی)چکیذُ  -12

 

 علوی هصاحثِهؾاّذُ سهاًثٌذی 

 هی تاؽذ 1396دٍرُ دکتزی عال  تَجِ: ارعال هذارک ٍ ثثت ًام فقظ جْت ؽزکت در آسهَى علوی
 تَعظ عاسهاى عٌجؼ آهَسػ کؾَر اعالم هی گزدد. 96در هزداد هاُ ٍ ًتیجِ قغعی قثَلی 

 فرهنگ و علن دانشگاه 1396 آزهوى تخصصی دکتری سال داوطلباى شرکت در ارزیابی هرحله دومثبت نام  دستورالعول

 است. الشاهی علوی آسهَى رٍس در الذکز فَق هدارک اصل داشتي ّوزاُ
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