شیوه نامه پذيرش دانشجوي دوره كارشناسي ارشد سال تحصیلي  1398-99پرديس هاي بین المللي
كیش و ارس

پرديس های بين المللي كيش و ارس بر اساس مجوز شماره  2/22/155881مورخ  1131/11/5دفتر گسترش آموزش عالي
به پشتوانه پيشينه درخشان دانشگاه تهران و بر اساس برنامههای استراتژيک آن در گسترش آموزش عالي به منظور
پاسخگويي به تقاضای داوطلبان ايراني و غير ايراني ،تربيت نيروی انساني متخصص ،توسعه تحقيقات و فناوری با مجوز
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری از ميان داوطلبان واجد شرايط ،دانشجوی كارشناسي ارشد ميپذيرد:

شرايط الزم براي پذيرش دانشجو در دورههاي كارشناسي ارشد:

 -1دارا بودن مدرك رسمي كارشناسي از دانشگاههاي معتبرداخلي يا خارجي مورد تاييد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري.
انطباق و معادل سازي مدارك تحصيلي دانش آموختگان خارج از كشور با مراجع ذيصالح وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوري خواهد بود.
 -2ثبتنام و شركت در مصاحبه تخصصي و قبولي در آن( .مصاحبه تخصصي با توجه به سوابق تحصيلي ،علمي،
پژوهشي ،افتخارات علمي و سواالت تخصصي از رشته مورد تقاضا انجام مي پذيرد)
ويژگيهاي دوره:

-

محل تحصيل پرديس بين المللي كيش جزيره كيش و محل تحصيل پرديس بين المللي ارس شهر جلفا واقع در
آذربايجان شرقي منطقه آزاد تجاري صنعتي ارس مي باشد.

-

برنامه كالسي در پرديس هاي بين المللي كيش و ارس مطابق تقويم آموزشي مصوب دانشگاه تهران است.

-

برنامهريزي تشکيل كالسها براي تمامي روزهاي هفته انجام ميشود و پذيرفتهشدگان ملزم به حضور در كالسها
خواهند بود.

-

پرديس هاي بين المللي كيش و ارس در تامين خوابگاه  ،تسهيالت رفاهي ،بهداشتي و درماني مسئوليتي ندارد اما
هماهنگي و همکاري الزم را به عمل خواهد آورد .هزينه اقامتي به عهده دانشجو است.

-

دانشجويان در طول تحصيل خود از امکانات و تسهيالت ورزشي بهره مند مي باشند.

-

دانشجو ملزم به پرداخت شهريه هر نيمسال تحصيلي به طور كامل ،اعم از ثابت ،متغير ،جبراني و  ...به هنگام ثبت نام
ميباشد.

-

انتقال يا مهمان شدن پذيرفته شدگان اين پرديس  /دانشکده ها به ساير پرديس /دانشکده ها و دانشگاهها ممنوع است.

براي مشاهده سر فصل دروس و تعداد واحد رشته ها به سايت  www.gostaresh.msrt.irو  www.ut.ac.irسايت
دانشگاه تهران مراجعه نماييد.

وضعیت نظام وظیفه:



نداشتن منع قانوني ادامه تحصيل از لحاظ خدمت وظيفه عمومي.



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



اعطاي معافيت تحصيلي به مشموليني كه داراي غيبت مي باشند و يا فرصت آنان به پايان رسيده است امکان پذير نمي
باشد.

تذكرات مهم :

 .1ارائه اصل مدارك تحصيلي ،ريزنمرات ،تعهد محضري ،و واريز شهريه تحصيلي ،پس از اعالم نتيجه نهايي و پذيرش
دانشجو الزامي است.
 .2برگزاري كالس ها و ادامه تحصيل در هر يک از رشته هاي مورد پذيرش ،منوط به حد نصاب رسيدن تعداد
دانشجويان در آن رشته برابر مصوبات دانشگاه است .فقط در صورت عدم تشکيل رشته ،شهريه داوطلب مسترد و ثبت
نام او كان لم يکن تلقي ميشود.
 %33 .3ظرفيت پذيرش در هر رشته ،به متقاضيان سهميه ايثارگران (به شرط كسب حد نصاب الزم) تعلق مي گيرد.
 .4هر يک از داوطلبان صرفاً مجاز به انتخاب و ثبت نام در يک رشته مي باشند.
 .5تمامي متقاضيان بايد حد اكثرتا تاريخ  1331/30/31دانش آموخته دوره كارشناسي شده باشند.
 .0براي آن دسته ازداوطلباني كه درحال حاضر دانشجوي ترم آخردوره كارشناسي هستند (مشروط به دانش آموختگي قبل
از  )1331/30/31گواهي فراغت از تحصيل ياگواهي اشتغال به تحصيل شامل تعداد واحد گذرانده و معدل (از دانشگاه
مربوطه و يامعادل آن از ساير دانشگاه ها به تأييد مراجع ذيربط) براي ثبت نام كفايت ميكند.
شهريه دوره:

شهريه هر نيمسال تحصيلي بدون احتساب هزينه خوابگاه ،غذا ،بيمه و  ...به صورت علي الحساب و بر اساس مصوبه هيأت امناء
دانشگاه به شرح زير ميباشد :

نام رشته

علوم انساني،علوم
اجتماعي وMBA
فني و مهندسي ،هنر،
علوم پايه

شهريه متغير به ازای

شهريه متغير به ازای

شهريه پاياننامه به

هر واحدنظری

هر واحد عملي

ازای هرواحد

(ريال)

(ريال)

(ريال)

38331233

2733283

4854683

1555522

45988422

3833123

4854683

1555522

شهريه ثابت
(ريال)



پرداخت شهريه پذيرفته شدگان موقع ثبت نام ،طبق تقويم آموزشي دانشگاه به صورت الکترونيکي براي كليه پذيرفته
شدگان الزامي است.



مبلغ شهريه جهت ثبت نام شامل هزينه هاي خوابگاه ،اياب وذهاب ،بيمه ،تغذيه ،كتاب و ...نيست.



پرداخت شهريه در هر نيمسال تحصيلي الزامي است .بر اساس مصوبه شوراي پرديس ،در صورت انصراف شهريه
واريزي به هيچ عنوان مسترد نخواهد شد.

مدارک الزم براي ثبت نام اينترنتي:

 -1ثبت نام در سامانه جامع آموزش  Academics.ut.ac.irمطابق با دستورالعمل اعالم شده.
 -2داوطلبان براي ثبت نام الکترونيکي ملزم به پرداخت مبلغ يک ميليون ريال به صورت الکترونيکي و فقط از طريق درگاه
حساب بانک معرفي شده در سايت ثبت نام هستند (مبلغ پرداختي به هيچ وجه قابل استرداد نيست).
تماس با پرديس بین المللي كیش:

داوطلبان محترم ميتوانند پس از مطالعه دقيق اين اطالعيه برای كسب اطالعات بيشتر به سايت https://kish.ut.ac.ir
يا با شماره تلفنهای زير تماس حاصل نمايند.
تلفن تماس 3855- 5523355-55 :يا  3855- 5525333داخلي  332و ( 3855- 5525332همه روزه از ساعت  7صبح
لغايت  25عصر).
تماس با پرديس بین المللي ارس:

داوطلبان محترم ميتوانند پس از مطالعه دقيق اين اطالعيه برای كسب اطالعات بيشتر به سايت https://aras.ut.ac.ir
يا با شماره تلفنهای زير تماس حاصل نمايند.
تلفن تماس 332-77113355 :و  332-77113531از روزهای شنبه تا چهارشنبه  7صبح الي 25
دفتر منطقه آزاد ارس 352-53335735 :داخلي های  232و  233روزهای سه شنبه الي شنبه  7صبح الي 25

