
 

  (...هصاحبِ ٍ بشسسی سَابك علوی ٍ پژٍّشیهشحلِ دٍم)دس داٍطلباى ششوتلابل تَجِ 

 1396سال  ًیوِ هتوشوض(Ph.D)  ٍسٍدی دوتشیآصهَى 
 

 ، بِ اطالع هی سساًذ: 96-97سال تحصیلی  دوتشی دس آصهَى ٍ داٍطلباى هشحلِ اٍل هعشفی شذگاىضوي عشض تبشیه بِ ولیِ 

سیاصهاى سیٌ آ آهیَص      بش اساس ششایط ٍضَابط عوَهی ٍ اختصاصیی  صیشدس سشتِ ّای  (ٍابستِ بِ جْادداًشگاّی) داًشگاُ علن ٍ فشٌّگ

 هی پزیشد. دوتشی یاص داٍطلبیي ٍاجذ ششایط داًش َ ٍ بشسسی سَابك علوی ٍ پژٍّشی علوی هصاحبِاً ام وشَسٍ 

 اسسال ًوایٌذ. ریل بِ ششح خَد بِ اسسال هذاسن ًسبت  30/03/1396شٌبِ سِ حذاوثش تا پایاى سٍص  ،هی تَاًٌذ داٍطلبیي

ضیوٌا  هحیل هصیاحبِ     بِ اسسال هذاسن خَد الذام ًوایٌیذ، ًسبت  20/03/1396تىَیٌی بایذ تا پایاى سٍص شٌبِ  -تزوش: داٍطلبیي سشتِ علَم جاًَسی

 داٍطلباى فَق پژٍّشگاُ سٍیاى هی باشذ.

 

 

 

 

 

 شٌاسٌاهِتصَیش صفحِ اٍل ٍ سَم  -1

 تصَیش واست هلی -2

 تصَیش هذسن تحصیلی واسشٌاسی داسای هعذل -3

 فشاغت اص تحصیل هختص داًآ آهَختگاى  تصَیش هذسن تحصیلی واسشٌاسی اسشذ داسای هعذل دٍسُ ٍ تاسیخ -4

  تصَیش سیضًوشات دٍسُ واسشٌاسی اسشذ -5

 1تىویل فشم شواسُ  -6

 آصهَى ًیوِ هتوشوض دوتشی تصَیش واسًاهِ  -7

 صباى اًگیسیتصَیش هذسن  -8

 حىن واسگضیٌی بشای داٍطلباى حائض ششایط سْویِ هشبیاى سسوی لطعی ٍ یا سسوی آصهایشی ٍصاست علَم تحمیمات ٍ فٌاٍسی تصَیش -9

 

 دوتشی داًشگاُ علن ٍ فشٌّگ داٍطلباى دٍسُ علوی هصاحبِ بٌذی صهاىجذٍل 

 

 هبلغ شْشیِ هصاحبِ علویصهاى  هحل وذ سشتِ دٍسُ سشتِ

 24:7تیر  :2 و29 3342 غیرانتفاعی مدیریت -گردشگری

 24:7 تیر 33و  32 2978 غیرانتفاعی شناسی بالینی روان لطفاً کلیک کنید

 24:7تیر  29و  26 ::46 غیرانتفاعی سازه -مهندسی عمران

 24:7تیر  25و  24 2:94 غیرانتفاعی حقوق خصوصی

 24:7خرداد  42و  42 3832 روزانه تکوینی -علوم جانوری

دس پایگاُ اطالع سساًی داًشگاُ علن ٍ فشٌّگ بِ ًشاًی   ششوت دس اسصیابی هشحلِ دٍم ،  ثبت ًام ٍ  هشبَط بِ ًحَُ اطالعیِ تَجِ:

www.usc.ac.ir  ٍواًال سسوی سٍابط عوَهی داًشگاُ دس تلگشامuscnewsline@ .بِ اطالع داٍطلباى خَاّذ سسیذ 

 

 هذیشیت خذهات آهَصشی ٍ تحصیالت تىویلی

02/03/1396 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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