اطالعیه شماره 2
پذیرش دانشجوی دکتری سال تحصیلی  69-69دانشگاه علم وفرهنگ
ضمن عرض تبر یک م جدد خدمت داوطل بین م جاز آز مون دک تری  ،بدینو سیله
شرایط،ت سهیالت و ضوابط دان شگاه ع لم و فره نگ در مق طع دک تری براي سال
تحصیلي  69-69جهت استحضار اعالم ميگردد.
از داوطلبین محترم تقاضا دارد قبل از انتخاب هریک از کد رشته های
دانشگاه علم و فرهنگ این اطالعیه را به دقت مطالعه نمایند.
فهرست رشته ها
ردیف

نام رشته

کد رشته

1

مدیریت  -گردشگری

1999

2

روانشناسی  -بالینی

1699

3

حقوق  -خصوصی

1323

4

عمران  -سازه

3993

9

زیست شناسی جانوری  -تکوینی

2912

شرایط ،تسهیالت و ضوابط
الف ) شرایط ،تسهیالت و ضوابط عمومي
 -1امکان تقسیط شهریه دانشجویان برابر مصوبات هیات امنا و هیات رئیسه
دانشگاه در هشت قسط مساوی فراهم می باشد (مبلغ
اطالعیه درج شده است).

شغهریه در بنغد  11همغین

 -2دان شجویان ا ین دان شگاه از مزا یای وام شهریه صندوق ر فاه دان شجویان
وزارت علغغوم تحقیقغغات و فنغغاوری و نیغغز از تسغغهیالت صغغندوق قغغرض ا حسغغنه
دان شجویان ا یران (وام ازدواج و وام های عادی ضروری و ا ضطراری) در صورت
تامین اعتبار برخوردار خواهند شد.
 -3با تعدادی از بانکها جهت اخذ تسهیالت شهریه با شرایط خاص ،مذاکره و
امکان بهره مندی از وام شهریه برای دانشجویان فراهم می باشد.
 -4این دانشگاه هیچگونه تعهدي در قبال تامین خوابگاه ندارد .اما تالش
خود را ج هت ا سکان دان شجویان در خواب گاه های خصو صی معت بر و مورد تای ید
خواهد داشت.
ب ) شرایط ،تسهیالت و ضوابط اختصاصي
 -1برا ساس ه ماهنگی ها و ت فاهم نا مه های منع قده و در د ست ا قدام با
تعغغدادی از دانشغغگاههای معتبغغر خغغارجی ن یغغر  WARWIKو NOTTINGHAM
انگلستان UPM ،و  USMمغا زی و  MONASHاسغترا یا ،دانشغجویان در صغورت
ا حراز شرایط عل می و پژوه شی الزم و تای ید ا ساتید راهن ما و ت صویب گروه های
آموز شی ام کان گذرا ندن بخ شی از تح صیل خود را در ا ین دان شگاه ها برا بر
ً هزینه های تحصیل در دانشگاه های
مقررات و ضوابط مربوط خواهند داشت .ضمنا
مذکور برعهده دانشجو خواهد بود.

 -2پذیرش در ر شته زی ست شنا سی ع لوم جانوری گرایش ت کوینی به من ور
پاسداشت زحمات و خدمات زنده یاد دانشمند جهادگر دکتر سعید کاظمیآشغتیانی
بنیانگذار پژوهشگاه رویان به صورت مشترک با آن پژوهشگاه و به صورت دوره
روزانه(بدون اخذ شهریه) صورت می پذیرد.
 -9شرط د عوت به م صاحبه در ر شته زی ست شنا سی گرایش ت کوینی دارا بودن
مدرک زبان طبق جدول زیر می باشد.
MSRT
)(MCHE

IELTS Academic

)TOEFL(IBT

)TOEFL(CBT

TOEFL(PBT)+TOLIMO

41-44

9/9

46-63

213-236

991-989

 -9از مج موع ظرف یت پذیرش دان شجو در ر شته زی ست شنا سی ع لوم جانوری
گرایش تکوینی  9نفر در پژوهشگاه رویان تهران و  2نفر در پژوهشگاه رویغان
اصفهان (پژوهشکده بیوتکنو وژی جانوری ) مشغول به تحصیل خواهند شد.
 -4با عنا یت به این که ر شته زی ست شنا سی ع لوم جانوری گرایش ت کوینی با
هم کاری پژوه شگاه رو یان ان جام می شود ،با تو جه به اهم یت طرح هاي پژوه شي
این پژوهشگاه و به من ور بهرهمندي از توانمندیهاي دانشجویان مستعد بغراي
انجام پروژههاي تحقیقاتي بنیادي و كاربردي در عرصه سلو هاي بنیادي ،دارا
بودن حداقل معدل كغل  14در مقطغع كارشناسغي ارشغد بغراي داوطلبغان رشغته
زیستشنا سي -ع لوم جانوري ا زا مي ا ست .ذا دان شجویانی که حدن صاب م عدل را
ندارند طفا از انتخاب این کد رشته خودداری فرمایند.
 -8داوطل بان مم تاز آز مون دک تری سایر کد ر شته های دان شگاه (ن فر اول
دارای برترین نمره برابر اعالم سازمان سنجش) که محل تحصیل خود را دانشگاه
ع لم و فره نگ انت خاب نمای ند در صورت پذیرش ن هایی از مز یت تح صیل رای گان
بهرهمند خواهند شد (شرایط احراز در فرآیند مصاحبه تخصصی اعالم خواهد شد).
ً ن فرات دوم و سوم بر ترین ن مره از تخف یف در شهریه برا بر م قررات و
ضمنا
ضوابط برخوردار خواهند بود.
 -4دانشجویان دکتری به ازاء انتشار یا ارایه هر مقا ه ،متناسب با سغط
علمي و میزان اعتبار مجله یا كنفرانس ،بر اساس ن ر شورای پژوهشی دانشگاه
مستند به آیین نامه تشویق فعا یت های پژوهشی از تخفیف در شهریه برخوردار
خواهند شد.
 -8به من ور مزیت افزایی و توانمندسازی دانشجویان تحصیالت تکمیلی و بغر
اساس مصوبات هیات رئیسه و شورای آموزشی دانشگاه ،دانشجویان عالوه بر دروس
م صوب دوره مو ظف به شرکت در کار گاه های تخص صی ا عالم شده از سوی دان شگاه
ن یر ا بزار تحق یق ،روش های تحق یق ک می و کی فی پی شرفته ،نرم ا فزار های
تجزیه و تحلیل اطالعات مربوط به رشته ،کارآفرینی و کالس های آموزشی زبان
انگلی سی و فن ترج مه می با شند .بدیهی ا ست در پا یان دوره تح صیلی مدرک
معت بر ج هت شرکت در کار گاه ها ی فوق ا ذکر به دا نش آموخت گان اع طا خوا هد
شد.

 -6دانشآموختگان مقطع دکتری دانشگاه ،مشروط به احغراز صغالحیتهاي الزم و
ن یاز وا حدها ،مؤس سات و پژوه شكدههاي جهاددان شگاهي برا بر م قررات و ضوابط
مربوط جهت همکاری در طرح های علمی پژوهشی و آموزشی معرفی خواهند شد.
 -11برابر مصوبه هیات امناء دانشگاه  ،شهریه رشته های مقطع دکتری برای
پذیرفته شدگان آزمون سال تحصیلی  69-69به شرح ذیر می باشد.

ردیف

نام رشته

1

زیست شناسی
علوم جانوری
گرایش
تکوینی

2

مدیریت
گردشگری

3

حقوق خصوصی

4

روانشاسی
با ینی

9

عمران
(سازه)

مبل

شهریه

رایگان (بورسیه زنده یاد دکتر کاظمی آشتیانی بنیانگذار
فقید پژوهشگاه رویان)

باتوجه به رتبه علمی و تجارب کارآفرینی ن یر اختراع و
ابتکارات ثبت شده ،سوابق و تجارب تو ید محصوالت جدید دانش
بنیان ،تالش و فعا یت در راه اندازی کسب و کارهای تخصصی و...
بازه دریافت شهریه از 98تا  99میلیون تومان می باشد.
باتوجه به رتبه علمی و تجارب کارآفرینی ن یر اختراع و
ابتکارات ثبت شده ،سوابق و تجارب تو ید محصوالت جدید دانش
بنیان ،تالش و فعا یت در راه اندازی کسب و کارهای تخصصی و...
بازه دریافت شهریه از 98تا  99میلیون تومان می باشد.
باتوجه به رتبه علمی و تجارب کارآفرینی ن یر اختراع و
ابتکارات ثبت شده ،سوابق و تجارب تو ید محصوالت جدید دانش
بنیان ،تالش و فعا یت در راه اندازی کسب و کارهای تخصصی و...
بازه دریافت شهریه از 98تا  99میلیون تومان می باشد.
باتوجه به رتبه علمی و تجارب کارآفرینی ن یر اختراع و
ابتکارات ثبت شده ،سوابق و تجارب تو ید محصوالت جدید دانش
بنیان ،تالش و فعا یت در راه اندازی کسب و کارهای تخصصی و...
بازه دریافت شهریه از  41تا  81میلیون تومان می باشد.

آدرس :ت هران فل كه دوم صادقیه ب لوار ا شرفي ا صفهاني نر سیده به پل ه مت
خیابان شهید غموشي(پارك سابق) كوچه بهار.
تلفن121- 44238141-9 :

نمابر121-44214491 :

آدرس پایگاه اطالعرساني:

www.usc.ac.ir

پست ا كترونیكيinfo@usc.ac.ir :
آدرس پایگاه اطالعرساني پژوهشگاه رویانwww.royaninstitute.org :
تلفن پژوهشگاه121-23992181 :

مدیریت خدمات آموزشی و تحصیالت تکمیلی
دانشگاه علم و فرهنگ1369/11/19

