
 97-98سال تحصیلی دوم  برای نیمسال (.Ph.D) مقطع دکتری تخصصی در دانشجو پذيرشدستورالعمل 

 دانشگاه تهران پرديس بین المللی ارس 
 

براساس مجوز  موثر دانشگاه تهران در زمینه آموزش و پژوهش و درخشان و به پیشینه دانشگاه تهران ارس پردیس بین المللی 

، فرهنگی سند چشم انداز بیست ساله در چارچوب برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعی و ناوريتحقیقات و ف ،وزارت علوم

فعالیت هاي ملی و بین المللی هاي نظام آموزشی عالی کشور و همچنین برنامه هاي استراتژیک دانشگاه در زمینه گسترش  سیاست

تحصیل واجد شرایط   از میان داوطلبان پژوهش،توسعه  وان و با هدف پاسخگویی به تقاضاي داوطلبدورهاي تحصیالت تکمیلی  در

 .می پذیرد، بر اساس شیوه نامه مصوب دانشگاه تهران ، دانشجــو (.Ph.D) مقطع دکترى تخصصىدر 
 

 :شرايط عمومی –الف 

 .ت جمهوري اسالمی ایرانیتابع - 1

 .ینه کیفري به تشخیص مراجع ذیصالحنداشتن سوء پیش - 2

  .ع قانونی براي ادامه تحصیل از نظر خدمت وظیفه عمومی براى داوطلبان ذکورنداشتن من - 3

 

 : شرايط اختصاصی –ب 

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

 . رسیده باشد

 . ستندی، مجاز به شرکت در آزمون ورودى ن دل کارشناسى ارشدمعالى یان با مدرک تحصیمتقاض: تبصره

 .در مقطع کارشناسی ارشد 22از  11کل معدل داشتن حداقل میانگین  -2

 پژوهشی، افتخارات علمی و فوق برنامه، سوابق علمی،شامل بررسی مصاحبه تخصصی ) مصاحبه تخصصی درشرکت ، ثبت نام -3

اخذ نمره قبولی از مجموع نمرات اخذ و  (می باشدو سواالت تخصصی از رشته مورد تقاضا یسی، انگیزه، مقدار تسلط بر زبان انگل

 . شده از بخش هاي مصاحبه و سوابق تحصیلی

 .در صورت عدم تکمیل فرآیند ثبت نام در سامانه جامع آموزش گلستان، دعوت به مصاحبه به عمل نخواهد آمد: 1تبصره 

 .ی از رشته ها به تشخیص گروه مربوطه آزمون کتبی برگزار می گردددر صورت نیاز در بعض: 2تبصره 

بارگذاري کلیه سوابق آموزشی در زمان ثبت نام الزامی است و به مدارک آموزشی که پس از خاتمه زمان ثبت نام به طور : 3صره تب

 . دستی تحویل داده می شود، هیچ گونه امتیاز آموزشی تعلق نمی گیرد

باید در زمان مصاحبه تحویل  میي صفحه اول سوابق پژوهشی در سامانه ثبت نام الزامی بوده و متن کامل آنها بارگذار: 1صره تب

 . شود

           32/11/1317خ یفراغت از تحصیل تا تار ی ارشد یا دکتري حرفه اي در صورتدانشجویان نیمسال آخر دوره کارشناس - 1

 . نمایند ثبت ناممی توانند 

 :ریحداقل نمره زبان عمومى مطابق شرح ز دندارا بو -5

 نمره زبان عمومی  جدول حد نصاب مورد پذیرش 
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آزمون زبان 

عربی 

 اشتمال 

زبان و ا به جز رشته هاي رشته هکلیه 

 21 41 46 521 281 5/5 21 ادبیات انگلیسی و آموزش زبان انگلیسی

رشته هاي دانشکده زبانها و ادبیات 

 خارجی 
24 --  ---- -- -- -- 

 21 51 55 691 241 5 21 ایثارگران و مربیان



قبال حد نصاب الزم را در یکی از داوطلبانی که . می باشدزبان عمومی جدول به شرح نمرات مندرج در  قبولی  حد نصاب: 1تبصره 

سال  2اعتبار مدرک زبان ) از شرکت در آزمون زبان عمومى دانشگاه تهران معاف مى باشند، نموده اند کسب  را اي مذکور آزمون ه

 (.است

ل فوق کسب جدودسته از داوطلبانی که قبالً نمره زبان با شرایط مندرج در  ان عمومى براي آنارائه مدرک قبولى زب: 2تبصره 

 .باشدمیالزامی  زمان ثبت نام نهایینموده اند در 

 پذیرش مشروط داده خواهد شد و دانشجو دانشجوبه  اینصورت غیر در ،استارائه مدرک زبان در هنگام ثبت نام الزامی  : 3تبصره 

بدون ارائه گواهی زبان  گردد ید می تاک .است تا قبل از امتحان جامع (مطابق ضوابط دانشگاه) یزبان عموم موظف به ارائه گواهی

 . برگزاري امتحان جامع امکان پذیر نمی باشدعمومی 
 

 :های دورهويژگی( ج

 باشددانشگاه تهران میبین المللی هاي  پردیسالتحصیلی مدرک رسمی مدرک فارغ . 

 هاي همان رشته در دانشگاه تعداد واحدهاي هر رشته مطابق با محتواي آموزشی و تعداد واحد ، هامحتواي آموزش رشته

  .تهران خواهد بود

  و حضور در . می باشدشهرستان جلفا واقع در استان آذربایجان شرقی، منطقه آزاد تجاري صنعتی ازس محل تحصیل

 . ها الزامی استکالس

 تحصیل در دوره دکتري بصورت تمام وقت است . 

 ها شدگان ملزم به حضور در کالسشود و پذیرفتهمیشده ام ها براي تمامی روزهاي هفته انجریزي تشکیل کالسبرنامه

 . خواهند بود

 در تامین خوابگاه و تسهیالت رفاهی، بهداشتی و درمانی هماهنگی و همکاري الزم بعمل خواهد آمد . 

  دار خواهند شدربرخودانشجویان از امکانات و تسهیالت ورزشی.  

  متی به عهده هاي اقا، پایه و زبان انگلیسی و هزینهجبرانی ر، شهریه دروس متغی  و هزینه هاي دوره اعم از شهریه ثابت

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

 .پرداخت شود

 مطابق تقویم آموزشی دانشگاه تهران است ارس بین المللیپردیس  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 وپذیرفته شدگان موظفند به تشخیص گروه آموزشی مربوطه در این پردیس در

 .با پرداخت شهریه همان مقطع انتخاب و بگذرانندرا  ارشد
 .می باشد ممنوعساير پرديس ها و دانشگاه ها بین المللی ارس به پرديس همان شدن پذيرفته شدگان یتقال يا مان

 .مراجعه نمایید.cadmics.ut.ac.irawww براي مشاهده سر فصل دروس و تعداد واحد رشته ها به سایت  :توجه

 

 (:فقط برای داوطلبان مرد)  ظیفهو نظام وضعیت( د

 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، مدارک اصل ارائه 

 .باشد الزامی می دانشجو پذیرش

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


 ،یکی که داوطلب واجد  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 

.باشدمی

 نماید و داوطلب حق هیچ دانشگاه تصمیم مقتضی اتخاذ می ،نصاب نرسیدن تعداد پذیرفته شدگانه حد در صورت ب

آن ها در هرکدام از  هاي آموزشی منوط ومتوقف به حد نصاب رسیدن کالس رشته تشکیل هر یک از .اعتراضی را ندارد

. رشته ها می باشد

  می باشد  در مرحله نهایی الزامی 122از  12نمره  امتیازکسب .  

  سهمیه مربیان: 

 21/21/1331هاي تحصیالت تکمیلی و تخصصی مصوب مورخ  در دوره بر اساس قانون برقراري عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو

قطعی و یا رسمی مربیان رسمی  براي (نفر در هر رشته 1حداقل )سهمیه مازاد برظرفیت  %(12) مجلس شوراي اسالمی، ده درصد

به ، (مربیان دانشگاه آزاد اسالمی بجز) تحقیقات و فناوري ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، شگاهدانآزمایشی 

 .می یابداختصاص نمره آخرین فرد پذیرفته شده  %(32)صد  در شرط کسب حداقل هشتاد

 

 :سهمیه ايثارگران 

ظرفیت به رزمندگان و ایثارگران %( 22)، بیست درصد 2/12/1311با توجه به مصوبه قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مورخ 

نمره %( 72)، و براي ایتارگران هفتاد درصد %(32)حد نصاب نمره علمی الزم براي رزمندگان هشتاد درصد . اختصاص می یابد

 .  آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه آزاد است

ده از سهمیه را حسب مورد توسط بنیاد شهید ، امور ایثارگران و سایر مراجع داوطلبان استفاده از سهمیه فوق باید گواهی استفا

 . ارائه نمایند  هنگام مصاحبه ذیربط در 

درصد و همسر و فرزندان آنان و همسر و فرزندان  25درصد از ظرفیت پذیرش در هر کد رشته محل نیز به جانبازان زیر  5

آزمون درصد نمره در هر یک از مراحل 72)ر جبهه به شرط کسب حد نصاب علمی ماه حضور داوطلبانه د 6رزمندگان با حداقل 

درصدي ایثارگران ابتدا به  22خالی مانده سهمیه . اختصاص می یابد( براي آخرین فرد پذیرفته شده سهمیه در گزینش آزاد 

باقیمانده آن به داوطلبان سهمیه آزاد  درصدي ایثارگران تخصیص یافته و اگر باز هم این ظرفیت خالی بماند، 5مشمولین سهمیه 

 .اختصاص می یابد

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
منوط به انجام کامل مراحل ثبت نام در هر کدام از رشته های مورد نظر می ثبت نام يک متقاضی در بیش از يک رشته  بالمانع لیکن  

 . باشد

 : شهريه دوره( ه

به طور علی الحساب به شرح جدول زیر ......... شهریه کل تحصیل در مقطع دکتري بدون احتساب هزینه خوابگاه، غذا، بیمه، و 

 .است که پس از تصویب هیات امناء قطعی خواهد شد

 ریه تحصیلی مصوب هیات امناء دانشگاه جدول شه

 شهریه گروه

 717316322 علوم انسانی و رفتاري

 113117722 ها سایر گروه

 :نحوه پرداخت شهريه



است و در هر نیمسال، یک ( هشت نیمسال)شهریه اعالم شده فوق بر مبناي سنوات مجاز آموزشی دوره دکتري  -1

   . هشتم آن می باید پرداخت شود

شهریه مصوب  توسط هیات امناي دانشگاه تهران، سال هاي پس از نیمسال هشتم ، برابر ضوابط اعالمیبراي نیم -2

 .دریافت خواهد شد

  .بود طبق تقویم آموزشی دانشگاه خواهد پرداخت شهریه پذیرفته شدگان موقع ثبت نام، -3

 . یستن... ذیه ، کتاب وتغ ،بیمه ،و ذهابخوابگاه، ایاب واحدهاي جبرانی، مبلغ شهریه شامل هزینه هاي  -1

 . ، حتی اگر دانشجو در مرخصی تحصیلی باشدیلی الزامی استپرداخت شهریه در هر نیمسال تحص -5

شهریه هر نیمسال تحصیلی براي دانشجویان ورودي هر دوره ثابت بوده و در طول دوران تحصیل دانشجو، تغییر  -6

 . نخواهد کرد 

شهریه واریزي به هیچ عنوان انصراف در هر زمان یلی، در صورت در نیمسال اول سال تحصقابل تاکید است که  -7

در صورت انصراف در نیمسال هاي بعدي، استرداد شهریه پرداختی مطابق مصوبات دانشگاه  .عودت نخواهد شد

 . تهران خواهد بود

 

 آزمون اختصاصی دکتري پردیس بین المللی ارسو ظرفیت هاي  جدول رشته ها
 

 رفیت ظ رشته تحصیلی ردیف 

 7 حقوق کیفري و جرمشناسی 1

 7 رفتار سازمانی -مدیریت دولتی 2

 7 آموزش زبان انگلیسی 3

 7 صنایع غذایی -علوم و مهندسی صنایع غذایی 1

 7 گرایش مهندسی مالی  -مالی 5

 7 حسابداري 6
 

 :لکترونیکی ا نام ثبت جهت الزم مدارك -و

 و بارگذاري مدارک  سایت در تقاضانامه موجود فرم تکمیل -1

 پرسنلی 3×1 عکس قطعه یک اسکن -2

 به درگاه و فقط الکترونیکی ریال به صورت هزار نهصد مبلغ ثبت نام الکترونیکی ملزم به پرداخت  داوطلبان جهت :وجه ت 

اخت شایان ذکر است شناسه پرد (.یستمبلغ پرداختی قابل استرداد ن) حساب بانک معرفی در سایت ثبت نام می باشند

 .می باشد 1132در هنگام پرداخت الکترونیکی 

 

 :جدول زمانبندی  -ز

  . زیر می باشدمطابق  17-13دانشجو در نیمسال دوم سال تحصیلی جدول زمان بندي پذیرش 

 تاریخ خاتمه  تاریخ شروع   شرح اقدام 

 23/11/1317 13/11/1317 شروع ثبت نام الکترونیکی
 26/11/1317 21/11/1317 میبرگزاري جلسه هاي مصاحبه عل

-  32/11/1317 اعالم نتایج به سازمان سنجش آموزش کشور

 



 :تماس با پرديس بین المللی ارس   -ح

  )16 الی 3همه روزه از ساعت تماس ) 221-33112521و  221- 33112261 :براي تماس تلفنی 

 :نشانی زیر مراجعه شود تهران بهسایت پردیس بین المللی ارس  براي اخذ اطالعات بیشتر به 
aras.ut.ac.ir 


