پذيرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی ( )Ph.D.برای نیمسال اول سال تحصیلی 3198-99
پرديس بین المللی ارس دانشگاه تهران
پرديس بين المللي ارس دانشگاه تهران به پيشينه درخشان و موثر دانشگاه تهران در زمينه آموزش و پژوهش و براساس مجوز
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري در چارچوب برنامه هاي توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي سند چشم انداز بيست ساله،
سياستهاي نظام آموزشي عالي کشور و همچنين برنامه هاي استراتژيک دانشگاه در زمينه گسترش فعاليت در دورهاي تحصيالت
تکميلي و با هدف پاسخگويي به تقاضاي داوطلبان ايراني و غير ايراني ،و توسعه پژوهش از ميان داوطلبان واجد شرايط تحصيل در
مقطع دکترى تخصصى ( ،)Ph.D.براي نيمسال اول سال تحصيلي  8991-99دانشجــوي دکتري تخصصى مي پذيرد.
توجه :
از متقاضيان محترم خواهشمند است نسبت به انتخاب رشته مرتبط دقت الزم را به عمل آورند .هر داوطلب مي تواند يک ()8رشته
براساس جدول پذيرش رشته ها (پيوست) انتخاب نمايد .در غير اينصورت هر گونه عواقب بعدي متوجه شخص متقاضي است.
الف – شرايط عمومی:

 - 8تابعيت جمهوري اسالمي ايران.
 - 2نداشتن سوء پيشينه کيفري به تشخيص مراجع ذيصالح.
 - 9نداشتن منع قانوني براي ادامه تحصيل از نظر خدمت وظيفه عمومي براى داوطلبان ذکور.
ب – شرايط اختصاصی:

 - 8دارا بودن مدرک کارشناسي ارشد يا باالتر از دانشگاه هاي داخل يا خارج کشور که به تأييد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
رسيده باشد.
تبصره :متقاضيان با مدرک تحصيلى معادل کارشناسى ارشد  ،مجاز به شرکت در آزمون ورودى نيستند.
 -2داشتن حداقل ميانگين معدل کل  81از  22در مقطع کارشناسي ارشد.
 -9ثبت نام  ،شرکت در مصاحبه تخصصي و قبولي در آن.
(مصاحبه تخصصي با توجه به سوابق تحصيلي ،علمي ،پژوهشي ،افتخارات علمي و فوق برنامه. ،و سواالت تخصصي از رشته مورد
تقاضا انجام مي گيرد)
تبصره :عدم تکميل فرايند ثبت نام و يا ثبت نام اشتباه در ساير آزمون هاي مندرج درسامانه جامع آموزش منجر به
محروميت از شرکت در آزمون اختصاصي مي شود.
 -1در رشته هايي که متقاضي آن زياد است ،داوطلبان بر اساس ضوابط زير غربالگري شده تا  7برابر ظرفيت اعالم شده براي هر
رشته جهت مصاحبه دعوت مي شوند.
 :8-1معدل ديپلم ،کارشناسي و کارشناسي ارشد بر اساس ضرايب تعريف شده دانشگاه تهران
 :2-1امتياز سوابق پژوهشي و فناوري مرتبط با رشته
 :9-1مدرک زبان مطابق بند 6
تبصره :8بارگذاري کليه سوابق و فرم مشخصات فردي جهت مصاحبه الزامي است .زيرا امتياز معدل سوابق پژوهشي و
فناوري و مدرک زبان فقط بر اساس مدارک بارگذاري شده تعيين مي شود.
 - 5دانشجويان نيمسال آخر دوره کارشناسي ارشد يا دکتري حرفه اي در صورت فراغت از تحصيل تا تاريخ 8991/26/98
ميتوانند ثبت نام نمايند.
 -6دارا بودن حداقل نمره زبان عمومى مطابق شرح زير:
حد نصاب الزم زبان مطابق شرح مندرج در ستون مالحظات جدول ذيل مى باشد .داوطلبانى که قبال حد نصاب الزم را در يکى از
آزمون هاى زير کسب کردهاند از شرکت در آزمون زبان عمومى دانشگاه تهران معاف مى باشند (اعتبار مدرک زبان  2سال است).
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سایر زبانهای مورد پذیرش ،بر اساس ضوابط و شرایط آزمون زبان انگلیسی دانشگاه تهران قابل اعمال است.

تبصره  :8ارائه اصل مدرک قبولى زبان عمومى براي آن دسته از داوطلباني که قبالً نمره زبان را با شرايط مندرج در جدول فوق
کسب نموده اند ،هنگام ثبت نام الزامي است.
تبصره  :2داوطلبان فاقد مدرک زبان در صورت قبولي در آزمون اختصاصي و مصاحبه به صورت مشروط ثبت نام و پذيرش
مي شوند و اين گونه دانشجويان موظف به ارائه گواهي زبان عمومي (مطابق ضوابط دانشگاه) تا قبل از امتحان جامع
هستند.
نکته :کليه دانشجويان موظف به اخذ تاييديه مرکز زبان و اتمام واحد هاي آموزشي خود تا قبل از آزمون جامع هستند ،در غير اين
صورت به هيچ عنوان مجوز شرکت در آزمون جامع و ادامه تحصيل را نخواهند داشت .
ج) ويژگیهای دوره :



مدرک فارغالتحصيلي ،دانش آموختگان پرديس ارس مدرک رسمي دانشگاه تهران است.



محتواي آموزشي رشتهها و تعداد واحدهاي هر رشته مطابق با سرفصل دروس و تعداد واحدهاي همان رشته در دانشگاه
تهران است.



محل تحصيل ،شهرستا ن جلفا واقع در استان آذربايجان شرقي  ،منطقه آزاد تجاري صنعتي ارس مي باشد و حضور در
کالسهاي آن الزامي است.



تحصيل در دوره دکتري به صورت تمام وقت است.



برنامهريزي تشکيل کالسها براي تمامي روزهاي هفته انجام ميشود و پذيرفتهشدگان ملزم به حضور درکالس ها
هستند.



در تامين خوابگاه و تسهيالت رفاهي ،بهداشتي و درماني هماهنگي و همکاري الزم به عمل خواهد آمد.



دانشجويان از امکانات و تسهيالت ورزشي برخودارند.



هزينه هاي دوره اعم از شهريه ثابت و متغير ،شهريه دروس پيش نياز ،پايه و زبان انگليسي و هزينههاي اقامتي بر عهده
دانشجويان است .هزينه هاي ياد شده طبق تقويم آموزشي هنگام ثبت نام توسط دانشجويان بايستي پرداخت شود.



تقويم آموزشي پرديس بين المللي ارس عيناً مطابق تقويم آموزشي دانشگاه تهران است.



در صورت ضرورت ،براي تقويت پايه علمي و کسب آمادگي براي شرکت در کالس هاي اصلي ،دانشجو ملزم به گذراندن
دروس پايه و پيش نياز با هزينه شخصي است .ضرورت ياد شده به تشخيص گروه آموزشي مربوطه است .دروس پيش نياز
و جبراني از دروس مقطع کارشناسي ارشد خواهد بود .شهريه هر درس بر اساس مصوبه هيات امناي دانشگاه محاسبه
مي شود.



انتقال يا ميهمان شدن پذيرفته شدگان اين پرديس به ساير پرديس ها و دانشگاه ها ممنوع است.

توجه :براي مشاهده سر فصل دروس و تعداد واحد رشته ها به سايت  www.gostaresh.msrt.irمراجعه نماييد.
د) وضعیت نظام وظیفه:



نداشتن منع قانوني ادامه تحصيل از لحاظ خدمت وظيفه عمومي براي داوطلبين مرد



دارا بودن کارت پايان خدمت نظام وظيفه ،معافيت دائم و يا معافيت تحصيلي



تذکر :اعطاي معافيت تحصيلي به مشموليني که داراي غيبت مي باشند و يا فرصت آنان به پايان رسيده است امکان
پذير نيست.

تذکرات مهم :



ارائه اصل مدارک تحصيلي ،ريزنمرات ،تعهد محضري ،سفته ،چک و واريز شهريه تحصيلي ،پس از اعالم نتيجه نهايي و
پذيرش دانشجو الزامي است.



چنانچه درهر مرحله از تحصيل ،به تشخيص دانشگاه داوطلب واجد شرايط و ضوابط مربوط به پذيرش شناخته نشود،
قبولي داوطلب کان لم يکن مي شود .



در صورت قبولي ،شروع به تحصيل داوطلب منوط به تائيد صالحيت عمومي وي از سوي هيأت مرکزي گزينش دانشجو
است .



تشکيل دوره آموزشي هر يک از رشتهها منوط به حد نصاب رسيدن تعداد پذيرفته شدگان است.
سهمیه ايثارگران و سهمیه مربیان :

سهميه ها مطابق بند  9دفترچه راهنماي آزمون ورودي دکتري ( )PH.Dسال  8991سازمان سنجش آموزش کشور اعمال مي شود.
ه) شهريه دوره :

شهريه هر نيمسال تحصيلي بدون احتساب هزينه خوابگاه  ،غذا  ،بيمه و  ...بصورت علي الحساب و به شرح جدول ذيل است :

گروه
علوم انساني – علوم اجتماعي و
رفتاری
فني و مهندسي – علوم پایه  -هنر

شهریه
 717186922ريال ( 71ميليون و هفتصد و هشتاد ويک هزار و ششصدو سي تومان)
 989997722ريال ( 98ميليون و سيصد و نود و نه هزار و هفتصد و هفتاد تومان)

شهريه تحصيلي دانشجويان ،پس از تصويب هيات امناء قطعي مي گردد.

نحوه پرداخت شهريه:

.8

شهريه تحصيلي قطعي دانشجويان ،هر ساله بر اساس تصميمات هيات امناي دانشگاه مشخص و اعالم مي گردد.

 .2شهريه تحصيلي در هشت قسط مساوي در ابتداي هر نيمسال دريافت مي گردد.
 .9پرداخت شهريه در هر نيمسال تحصيلي الزامي است ،حتي اگر دانشجو در مرخصي تحصيلي باشد.


 .1در صورت انصراف دانشجو ،شهريه هاي واريز شده به هيچ عنوان عودت داده نخواهد شد.

و -مراحل ثبت نام اينترنتی:

 -8ثبت نام در سامانه جامع آموزش دانشگاه.
 -2اسکن يک قطعه عکس  9*1پرسنلي.
توجه  :داوطلبان جهت ثبت نام الکترونيکي ملزم به پرداخت مبلغ يک ميليون ريال به صورت الکترونيکي و از طريق درگاه حساب
بانک معرفي شده در سامانه ثبت نام است( .مبلغ پرداختي قابل استرداد نيست).
 شايان ذکر است شناسه پرداخت در هنگام پرداخت الکترونيکي  8892مي باشد.
تماس با پرديس بین المللی ارس :

داوطلبان محترم مي توانند پس از مطالعه دقيق اين اطالعيه براي کسب اطالعات بيشتر به شماره هاي تلفن هاي زير تماس حاصل
نمايند.
تلفن تماس 228 -11992261 :و ( 228-11992529همه روزه از ساعت  1صبح لغايت  86عصر(
نشاني سايت پرديس بين المللي ارس aras.ut.ac.ir :

