
 

 تعالي باسمه

 
 ،رساند ميبه اطالع ، 1397متمركز سال  شدگان براي مصاحبه آزمون ورودي دوره دكتري نيمه ضمن عرض تبريك به معرفي

  است.الزامي هر دو مرحله كامل و انجام است  الكترونيكي و حضوريمرحله  2شامل براي شركت در مصاحبه نام  ثبت

نام غيرحضوري و ارسال  فرصت دارند تا نسبت به ثبت 13/03/1397شدگان حداكثر تا پايان روز  شايان ذكر است معرفي

 الكترونيكي مدارك اقدام نمايند.

 :شرح زيره ب حضوري)(غير ثبت نام الكترونيكي مرحله اول:

  مراجعه به آدرسhttp://edu.usc.ac.ir   
  ارسال كد امنيتي ارائه شده توسط سيستم 

 :وارد كردن شناسه كاربري و گذر واژه به صورت زير 

 الف: شناسه كاربري= شماره داوطلبيusc971    مثال :usc97159812    

 ده رقم( ب: گذر واژه= كد ملي(  
  ثبت نام وارسال مدارك به شرح زير اقدام نماييد. برايپس از ورود به سيستم 
  دهند انجام به ترتيب نام را ثبتمراحل  بايد شدگان محترم معرفي ،حضوريپذيرش غيردر صفحه.  

مندرج در  "بله"به  "خير"با تغيير  ،اطالعات تكميلپس از شود كه الزم است  باز مي صفحه مربوط ،هر رديف با كليك بر روي كلمه انتخاب درراهنمايي: (
  )شود.دكمه اعمال تغييرات كليك بر روي پايين صفحه، 

 نيستبه تكميل  نياز» مكان براي شما وجود ندارد اجازه دسترسي به اين«: كردن در زير صفحه با نوار قرمز پيغامبازهايي كه در هنگام  رديف. 

 با فرمت زير را  در مرحله مربوط به ارسال مدارك، مداركJPEG  كمتراز)kb200(  شودارسال.  
 

 مورد نياز مدارك
 شناسنامهو توضيحات تصوير صفحه اول  -1

 تصوير كارت ملي -2

 تصوير مدرك تحصيلي كارشناسي داراي معدل -3

 آموختگان  تاريخ  فراغت از تحصيل مختص دانش ،تصوير مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد داراي معدل  -4

 pdfبا فرمت  اختصاصي دانشگاه علم و فرهنگ 1شماره تكميل شده فرم تصوير  -5

 97سال متمركز دكتري  تصوير كارنامه آزمون نيمه -6

 آزمايشي وزارت علوم تحقيقات و فناوري -قطعي و يا رسمي -ان حائز شرايط سهميه مربيان رسميحكم كارگزيني براي داوطلب تصوير -7

بانك ملت  22100027 شماره به حسابهزار تومان) و بيست (يكصد  ريال1200000مبلغ هزينه ثبت نام  به  پرداخت الكترونيكيتصوير گواهي  -8

  )در كليه شعب بانك ملتقابل پرداخت  ( به نام دانشگاه علم و فرهنگشعبه بوستان 
  نامه كارشناسي ارشد تصوير چكيده پايان -9

 پژوهشي -تصوير صفحه اول مقاالت علمي -10

 هاي چاپ شده اول كتابصفحه تصوير  -11

 كنفرانس و ...پؤوهشي، هاي علمي،  نامه جشنواره تصوير گواهي -12

 نامه ثبت اختراع تصوير گواهي -13

 تصوير مدرك زبان انگليسي -14

 الزامي است. ،حضوري مصاحبه در هنگامارائه آن  و غيرحضوري نام انجام ثبتگواهي  چاپ ،در مرحله پاياني نكته مهم:

 مصاحبه علميانجام  علم و فرهنگ براي مراجعه به ساختمان مركزي دانشگاه مرحله دوم:              
  علمي مصاحبهانجام  براي جدول زير، در شده اعالم بندي زمانبرنامه  براساسبه دانشگاه علم و فرهنگ، مراجعه 

 فرهنگ و علم دانشگاه بهار، خيابان هما، خيابان ،)سابق پارك(شهيدقموشي خيابان همت، پل به نرسيده اصفهاني، اشرفي آدرس: تهران، بلوار

 
 

 وروديآزمون  مصاحبهشركت در از معرفي شدگان چند برابر ظرفيت براي نام ثبت دستورالعمل

 فرهنگ و علم دانشگاه 1397 سالنيمه متمركز (Ph.D)  دكتري دوره  

 1فرم شماره دريافت 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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

http://edu.usc.ac.ir/
http://usc.ac.ir/files/1527075502204.docx


 
 آزمون ورودي دكتري  زمان بندي مصاحبه علمي معرفي شدگان

 97در سال تاريخ مصاحبه كد رشته رشتهعنوان 
 خرداد  30و  29 2188 مديريت گردشگري
  تير 17 1856 روان شناسي باليني
 خرداد 20 1959 حقوق خصوصي

 تير 20و 19 3549 سازه - مهندسي عمران
 تير 3و 2 2662 سلولي و تكويني-زيست شناسي جانوري*

 صبح در ساختمان تحصيالت تكميلي 9از ساعت  ،سلولي و تكويني -رشته زيست شناسي جانوري شدگان معرفي علمي مصاحبه * 
 حافظ شرقي برگزار مي شود. خيابانرسالت، خيابان بني هاشم شمالي،  بزرگراهرويان واقع در  (شهيد رعيت) پژوهشگاه

 علمياصل مدارك مورد نياز براي مصاحبه 
 شناسنامه اصل -1

 كارت ملي اصل -2

 مدرك تحصيلي كارشناسي داراي معدل اصل يا گواهي موقت -3

 دوره و تاريخ  فراغت از تحصيل  ،مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد داراي معدل اصل يا گواهي موقت -4

 اصل فيش بانكي -5

 1شماره  شده تكميلاصل فرم  -6
 نامه زبان انگليسي اصل گواهي -7

 1397 دكتري سالدوره كارنامه آزمون نيمه متمركز  اصل -8

 آزمايشي وزارت علوم تحقيقات و فناوري -قطعي و يا رسمي -حكم كارگزيني براي داوطلبان حائز شرايط سهميه مربيان رسمي اصل -9

 ها و ...) ، جشنوارههاي اختراعات نامه ها، گواهي نامه دوره كارشناسي ارشد، مقاالت، كتاب پايان(چكيده اصل مدارك و مستندات علمي -10

 

 

 

 

 .باشدمي 1397دوره دكتري سال  علمي نام فقط جهت شركت در مصاحبهارسال مدارك و ثبت توجه:
 .خواهد شدموزش كشور اعالم توسط سازمان سنجش آنتيجه قطعي قبولي  

 است. الزامي علمي مصاحبه روز در ،فوق مدارك اصل داشتن همراه

 مديريت آموزش و تحصيالت تكميلي 
 دانشگاه علم و فرهنگ

03/02/1397 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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


