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براساس مجوز  موثر دانشگاه تهران در زمینه آموزش و پژوهش و درخشان و دانشگاه تهران به پیشینهارس  یین المللب پردیس
، فرهنگی سند چشم انداز بیست ساله در چارچوب برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعی و فناوريتحقیقات و  ،وزارت علوم

دورهاي تحصیالت  فعالیت درهاي نظام آموزشی عالی کشور و همچنین برنامه هاي استراتژیک دانشگاه در زمینه گسترش  سیاست
در  تحصیلاز میان داوطلبان واجد شرایط  پژوهشتوسعه  و نی،و با هدف پاسخگویی به تقاضاي داوطلبان ایرانی و غیر ایراتکمیلی 

 می پذیرد.دانشجــو  1396-97 تحصیلیسال نیمسال دوم ، براي ).Ph.D( مقطع دکترى تخصصى

 :شرایط عمومی –الف 

 ت جمهوري اسالمی ایران.یتابع - 1
 ینه کیفري به تشخیص مراجع ذیصالح.نداشتن سوء پیش - 2
  .نی براي ادامه تحصیل از نظر خدمت وظیفه عمومی براى داوطلبان ذکورنداشتن منع قانو - 3
 توانمندي در زبان عمومی -4

 : شرایط اختصاصی –ب 

تحقیقات و فناوري  ،ارج کشور که به تأیید وزارت علومهاي داخل یا خ کارشناسی ارشد یا باالتر از دانشگاه دارا بودن مدرك - 1
 . رسیده باشد

 ستند. ی، مجاز به شرکت در آزمون ورودى ن معادل کارشناسى ارشدلى یبا مدرك تحص انیتبصره: متقاض
 .در مقطع کارشناسی ارشد 20از  14کل معدل داشتن حداقل میانگین  -2
پژوهشی، افتخارات علمی و فوق  مصاحبه تخصصی با توجه به سوابق تحصیلی، علمی،( مصاحبه تخصصی درشرکت ، ثبت نام -3

 .و قبولی در آن و سواالت تخصصی از رشته مورد تقاضا انجام می گیرد)برنامه ، ...
 تبصره :در صورت نیاز در بعضی از رشته ها به تشخیص گروه مربوطه آزمون کتبی برگزار می گردد.

           30/11/1396خ یفراغت از تحصیل تا تار ی ارشد یا دکتري حرفه اي در صورتدانشجویان نیمسال آخر دوره کارشناس - 4
 نمایند.  ثبت ناممی توانند 

 ر:یحداقل نمره زبان عمومى مطابق شرح ز دارا بودن -5
کى از یداوطلبانى که قبالٌ حد نصاب الزم را در  مى باشد. ذیلمطابق شرح مندرج در ستون مالحظات جدول حد نصاب الزم زبان 

 .)استسال  2(اعتبار مدرك زبان  .مى باشند نشگاه تهران معافن زبان عمومى دااند از شرکت در آزموکسب کردهر یآزمون هاى ز

 مالحظات
 دانشگاه تهران
(UTEPT) 
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TOEFL IBT TOLIMO MCHE 

ا به جز رشته هاي زبان و ادبیات رشته هکلیه 
 60 510 64 510 180 5/5 12 انگلیسی و آموزش زبان انگلیسی

 50 490 57 490 160 5 10 رشته زبان و ادبیات فارسىمربوط به 

 50 490 57 490 160 5 10 ایثارگران و مربیان

 
دسته از داوطلبانی که قبالً نمره زبان با شرایط مندرج در جدول فوق کسب نموده  ان عمومى براي آنارائه مدرك قبولى زب: 1تبصره 

 باشد.میهنگام ثبت نام الزامی  ،)و آموزش زبان انگلیسی ي زبان و ادبیات انگلیسیهابه جز رشته( اند،
 پذیرش مشروط داده خواهد شد و دانشجو دانشجوبه  اینصورت غیر در ،استارائه مدرك زبان در هنگام ثبت نام الزامی : 2تبصره 

 .است تحان جامعتا قبل از ام (مطابق ضوابط دانشگاه) یزبان عموم موظف به ارائه گواهی



 هاي دوره:) ویژگیج

 باشد. دانشگاه تهران میپردیس بین المللی ارس التحصیلی مدرك رسمی مدرك فارغ •
تعداد واحدهاي هر رشته مطابق با محتواي آموزشی و تعداد واحدهاي همان رشته در دانشگاه  ، هامحتواي آموزش رشته •

  تهران خواهد بود.
 ها الزامی است. د و حضور در کالسمی باششهر جلفا محل تحصیل  •
 تحصیل در دوره دکتري بصورت تمام وقت است.  •
ها خواهند شدگان ملزم به حضور در کالسشود و پذیرفتهها براي تمامی روزهاي هفته انجام میریزي تشکیل کالسبرنامه •

 بود. 
 الزم بعمل خواهد آمد.  در تامین خوابگاه و تسهیالت رفاهی، بهداشتی و درمانی هماهنگی و همکاري •
  دار خواهند شد.ربرخودانشجویان از امکانات و تسهیالت ورزشی  •
متی به عهده هاي اقا، پایه و زبان انگلیسی و هزینهجبرانی متغیر، شهریه دروس   و هزینه هاي دوره اعم از شهریه ثابت  •

هنگام ثبت نام توسط دانشجویان بایستی که هزینه هاي فوق الذکر طبق تقویم آموزشی در  دانشجویان خواهد بود،
 .پرداخت شود

 مطابق تقویم آموزشی دانشگاه تهران است.ارس بین المللی پردیس  برنامه آموزشی در •
گردد.  می  با هزینه دانشجویان ارائهجبرانی  در صورت ضرورت براي تقویت پایه علمی و کسب موفقیت بیشتر، دروس  •

س جبرانی از دروس مقطع کارشناسی وگروه آموزشی مربوطه در این پردیس در پذیرفته شدگان موظفند به تشخیص
 با پرداخت شهریه همان مقطع انتخاب و بگذرانند. ارشد

 .می باشد ممنوع به سایر پردیس ها و دانشگاه ها همان شدن پذیرفته شدگان این پردیسیانتقال یا م •
 مراجعه نمایید. www.Acadmics.ut.ac.irا به سایت براي مشاهده سر فصل دروس و تعداد واحد رشته ه توجه:

 :وظیفه نظام د) وضعیت

 مرد  داوطلبین براي عمومی وظیفه خدمت لحاظ از تحصیل ادامه قانونی منع نداشتن •
 یا معافیت تحصیلی و دائم معافیت وظیفه، نظام خدمت پایان کارت بودن دارا •
 امکان است رسیده پایان به آنان فرصت یا و باشند می غیبت داراي که مشمولینی به تحصیلی معافیت اعطاي تذکر: •

 .ستنی پذیر

 تذکرات مهم :

 و نهایی نتیجه اعالم از پس تحصیلی، شهریه واریز و سفته ،چک محضري، تعهد ریزنمرات، تحصیلی، مدارك اصل ارائه •
 .باشد الزامی می دانشجو پذیرش

که داوطلب واجد یکی  شودبرگزاري امتحانات و تحصیل در دانشگاه مشخص مصاحبه،  چنانچه در هر مرحله از ثبت نام، •
شرکت در امتحان و یا ادامه تحصیل او جلوگیري به عمل آمده و طبق  ،نبوده است بالفاصله از ثبت نام الزامیاز شرایط 
 وي رفتار خواهد شد. مقررات با

 ید صالحیت عمومی وي از سوي هیأت مرکزي گزینش دانشجوشروع به تحصیل داوطلب منوط به تائ در صورت قبولی، •
 باشد.می

نماید و داوطلب حق هیچ دانشگاه تصمیم مقتضی اتخاذ می ،نصاب نرسیدن تعداد پذیرفته شدگاندر صورت به حد  •
ها در هرکدام از  نصاب رسیدن کالسهاي آموزشی منوط ومتوقف به حد  رشته تشکیل هر یک از اعتراضی را ندارد.

 .است هاي آموزشی گروه
 در مرحله نهایی الزامی می باشد .  100از  40نمره امتیاز کسب  •

 
 
 

http://www.acadmics.ut.ac.ir/


 سهمیه مربیان :

 29/01/1389هاي تحصیالت تکمیلی و تخصصی مصوب مورخ  در دوره بر اساس قانون برقراري عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو
قطعی و یا رسمی مربیان رسمی  نفر در هر رشته)براي 1سهمیه مازاد برظرفیت (حداقل  %)10( ده درصدمجلس شوراي اسالمی، 

به ، )مربیان دانشگاه آزاد اسالمی (بجز تحقیقات و فناوري ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، دانشگاهآزمایشی 
 .می یابداختصاص فته شده نمره آخرین فرد پذیر %)80صد ( در شرط کسب حداقل هشتاد

 سهمیه ایثارگران :

 مصوب عالی آموزش مؤسسات و ها دانشگاه به بسیجی داوطلب جهادگران و رزمندگان ورود براي تسهیالت ایجاد قانون اساس بر
 اسالمی شوراي محترم مجلس 11/09/1371مذکور مصوب  اصالح قانون قانون وزیران و محترم هیأت 18/02/1368 سه نفر و باالتر 

 تسهیالت و ها سهمیه از استفاده مشمول متقاضی افراد ایثارگران، به رسانی خدمات جامع قانون به تصویب توجه با همچنین و
 رزمندگان براي الزم علمی نمره نصاب حد که یابد می اختصاص ایثارگران رزمندگان و به ظرفیت %)25( درصدو پنج  بیست
 .باشد می آزاد درسهمیه شده پذیرفته فرد آخرین نمره %)70هفتاد درصد ( ایثارگران و %)80صد ( در هشتاد

 
. در غیر اینصورت هر گونه دقت الزم را به عمل آورند مرتبط انتخاب رشتهخواهشمند است نسبت به از متقاضیان محترم توجه :

 عواقب بعدي متوجه شخص متقاضی خواهد بود.

 : شهریه دورهه) 

به شرح پس از تصویب هیأت امناء قطعی خواهد شد  ی بدون احتساب هزینه خوابگاه ، غذا ، بیمه و ... شهریه هر نیمسال تحصیل
 باشد :می زیر

میلیون و دویست 71میلیون ریال (712،206،000 شهریه مقطع دکتري براي رشته هاي علوم انسانی و علوم اجتماعی و رفتاري مبلغ 
ویب در هیئت امناء دانشگاه تهران نهائی خواهد شد. پرداخت شهریه براي کلیه ) که پس از تصو بیست هزار و ششصدتومان

 . پذیرفته شدگان الزامی است

 نحوه پرداخت شهریه:

شهریه اعالم شده فوق بر مبناي سنوات مجاز آموزشی دوره دکتري است که بر مبناي تقسیم بندي اعالم شده از طرف 
 پردیس در طول تحصیل اخذ خواهد شد .

 ر:تذک

 ،بود طبق تقویم آموزشی دانشگاه خواهد پرداخت شهریه پذیرفته شدگان موقع ثبت نام.  
  یستتغذیه ، کتاب و... ن ،بیمه ،و ذهابمبلغ شهریه شامل هزینه هاي خوابگاه، ایاب . 
 حتی اگر دانشجو در مرخصی تحصیلی باشدیلی الزامی استپرداخت شهریه در هر نیمسال تحص ، . 
 شهریه واریزي به هیچ عنوان عودت نخواهد شد.انصراف در هر زمان پس ت که قابل تاکید اس 

 
   ارسبین المللی پردیس  نام رشتھ و ظرفیت ھای درخواستی آزمون اختصاصی دکتری

 نام رشته امتحانی ردیف
ظرفیت 

 درخواستی

 7 و جرم شناسی کیفري حقوق  1

 7 حسابداري  2

 7  رفتار سازمانی  –مدیریت دولتی  3

 



 :اینترنتی نام ثبت جهت الزم مدارك -و

 سایت در تقاضانامه موجود فرم تکمیل -1
 پرسنلی 3×4 عکس قطعه یک اسکن -2
حساب  به درگاه و فقط الکترونیکی ریال به صورت هزار نهصد مبلغ ثبت نام الکترونیکی ملزم به پرداخت  داوطلبان جهت وجه :ت

 ).یست(مبلغ پرداختی قابل استرداد ن اشندبانک معرفی در سایت ثبت نام می ب
  می باشد. 1130شایان ذکر است شناسه پرداخت در هنگام پرداخت الکترونیکی 

 

 ارس بین المللی جدول پیشنهادي آزمون اختصاصی دکتري پردیس 

 تاریخ  شرح 

 1396/11/25 شروع ثبت نام الکترونیک 

01/12/1396 پایان ثبت نام الکترونیک   

03/12/1396 انجام مصاحبه شروع   

06/12/1396 پایان مصاحبه   

12/12/1396 به سازمان سنجش آموزش کشور جاعالم نتای  

 

 :ارس بین المللی  تماس با پردیس

حاصل تماس  تلفن هاي زیر شماره هاي ابکسب اطالعات بیشتر  براي این اطالعیهپس از مطالعه دقیق  می توانندمحترم داوطلبان 
 .نمایند

 ) 16الی  8( تماس همه روزه از ساعت  302و301 ؛102 ؛101داخلی  04142024824 ارس:  بین المللی  پردیس تلفن تماس
 )aras.ut.ac.irارس : (بین المللی سایت پردیس 
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