
  

 

 

 

 

 

در چارچوب برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعی و  تحقیقات و فناوري، مجوز وزارت علومدانشگاه تهران براساس ارس  بین المللی پردیس

هاي استراتژیک دانشگاه در زمینه گسترش فعالیت  هاي نظام آموزشی عالی کشور و همچنین برنامه فرهنگی سند چشم انداز بیست ساله، سیاست

تحصیل در میان داوطلبان واجد شرایط  ازدر دورهاي تحصیالت تکمیلی و با هدف پاسخگویی به تقاضاي داوطلبان ایرانی و توسعه پژوهش، 

 پذیرد. دانشجــو می 1399-1400، براي سال تحصیلی ).Ph.D(مقطع دکترى تخصصى

 شرایط عمومی: 

 اعتقاد به اسالم  و یا یکی از ادیان مصرح قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران. -1
 نداشتن سوء پیشینه کیفري به تشخیص مراجع ذي صالح. -2
 نداشتن منع قانونی براي ادامه تحصیل از نظر خدمت وظیفه عمومی. -3

 شرایط اختصاصی:  

اي از دانشگاه هاي داخل یا خارج کشور که مورد  ارشد اعم از پیوسته یا ناپیوسته و دکتراي حرفه کارشناسیدارا بودن مدرك رسمی  -1
 تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري یا وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی باشد.

 نیستند. این فراخوان ، مجاز به شرکت در معادل کارشناسى ارشدمتقاضیان با مدرك تحصیلى  تبصره:

 .ارشد در مقطع کارشناسی 20از  14داشتن حداقل میانگین معدل کل  -2

 :وظیفه نظام وضعیت

 . یا معافیت تحصیلی و دائم (کفالت،پزشکی، ...) معافیت وظیفه ، نظام خدمت پایان کارت بودن دارا

 .نیست پذیر امکان است رسیده پایان به آنان فرصت یا و باشند یم غیبت داراي که مشمولینی به تحصیلی معافیت اعطاي تذکر:

 سهمیه ایثارگران  و سهمیه مربیان :

 شود. سازمان سنجش آموزش کشور اعمال می1399سال  )PH.Dسهمیه ها مطابق دفترچه راهنماي آزمون ورودي دکتري (

 هاي دوره :ویژگی

 ، مدرك رسمی دانشگاه تهران است. ارس مدرك دانش آموختگی پردیس بین المللی  -1

 ها و تعداد واحدهاي هر رشته مطابق با سرفصل دروس و تعداد واحدهاي همان رشته در دانشگاه تهران است.آموزشی رشته  محتواي -2

هاي آن الزامی است. (در شرایط خاص، کالسها به صورت بر است و حضور در کالسمنطقه آزاد ارس ( شهر جلفا ) محل تحصیل،  -3
 شود) خط برگزار می
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دکتري به صورت تمام وقت است و داوطلبان شاغل پذیرفته شده، با ارائه موافقت نامه رسمی از سوي سازمان متبوع  تحصیل در دوره -4
 مجاز به ثبت نام و ادامه تحصیل می باشند در غیر این صورت از ثبت نام و ادامه تحصیل آنان ممانعت به عمل خواهد آمد.

 شدگان ملزم به حضور درکالس ها هستند.شود و پذیرفتههفته انجام می ها براي تمامی روزهايریزي تشکیل کالسبرنامه -5
 در تامین خوابگاه و تسهیالت رفاهی، بهداشتی و درمانی هماهنگی و همکاري الزم به عمل خواهد آمد.  -6
 تقویم آموزشی پردیس بین المللی کیش عیناً مطابق تقویم آموزشی دانشگاه تهران است. -7
 است.ممنوع  رفته شدگان این پردیس به سایر پردیس ها و دانشگاه هاانتقال یا میهمانی پذی -8

 :مقررات زبان عمومی

کسب نموده اند،   ذیلدسته از داوطلبانی که قبالً نمره زبان را با شرایط مندرج در جدول  ارائه اصل مدرك قبولى زبان عمومى براي آن .1
 هنگام ثبت نام الزامی است.

باشند از شرکت در آزمون زبان عمومى دانشگاه  هاى ذکر شده کسب نموده الزم را در یکى از آزمونکه قبال حد نصاب  داوطلبانى •
 تهران معاف هستند.

کلیه پذیرفته شدگان فاقد مدرك زبان عمومی، موظف به کسب نمره قبولی در آزمون مذکور و اتمام واحد هاي آموزشی خود تا قبل  .2
موزشی) هستند، در غیر این صورت به هیچ عنوان مجوز شرکت در آزمون جامع و ادامه تحصیل را از آزمون جامع (مطابق با آیین نامه آ

 نخواهند داشت .

 باشد.  سال می 2اعتبار مدرك زبان از تاریخ برگزاري آزمون به مدت  .3

 حد نصاب الزم نمره زبان عمومی در هر یک از آزمون هاي معتبر به شرح جدول ذیل مى باشد:

 زبان اشتمال

 
 20حداکثرامتیاز

MCHE 
 

 100حداکثرامتیاز

TOFEL 
IBT  

 
 120حداکثرامتیاز

TOFEL Paper Based 
And 

TOLMO 
  677حداکثرامتیاز

 
IELTS 

 
 9حداکثرامتیاز 

 دانشگاه تهران

University 
Of Tehran 

 20حداکثرامتیاز

 انواع آزمون               

 

 رشته/ سهمیه       

12 60 64 510 5/5 12  
هاي  کلیه رشته ها به جز رشته

 خارجی زبانهاوادبیات دانشکده

-- 50 57 490 5 10 

مربوط به رشته هاي زبان و ادبیات فارسی/ 

زبان و ادبیات عرب/ علوم قرآن و حدیث / 

فقه شافعی/ فقه و مبانی حقوق اسالمی/ 

 مدرسی معارف اسالمی

 ادبیات خارجیرشته هاي دانشکده زبانها و  16 -- -- -- -- --

 زبان و ادبیات عرب و مترجمی زبان عربی -- -- -- -- -- 16

 سهمیه مربیان و ایثارگران 10 5 490 57 50 10

 سایر زبانهاي  مورد پذیرش، بر اساس ضوابط و شرایط آزمون زبان انگلیسی دانشگاه تهران قابل اعمال است.
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 : شهریه دوره

 : جدول ذیل است به شرح 1399-1400هاي سال تحصیلی دره براي ورودي شهریه تحصیلی 

 شهریه گروه
 )نهصد و هشتاد و هشت میلیون و نهصد و هشتاد و هفت هزار و پتجاه و هفت ریال(ریال988,987,057 رفتاري علوم اجتماعی و - علوم انسانی

 سایر گروهها
و شصت و یک هزار و  یک میلیارد و دویست و هشت میلیون و هفتصد ریال ( 1,208,761,958

 )نهصد و پنجاه و هشت ریال

شهریه تحصیلی دانشجویان، علی الحساب محاسبه شده است که پس از تصویب هیات امناي دانشگاه به صورت قطعی مشخص و  -1
 شود. محاسبه می

 دریافت می گردد. ر هشت قسط مساوي در ابتداي هر نیمسالشهریه تحصیلی د -2

 اً از طریق درگاه الکترونیکی امکان پذیر است.الزام ،تحصیلیرداخت شهریه هر نیمسال پ -3

 . باشد مربوط می در صورت مرخصی تحصیلی ملزم به پرداخت شهریه نیمسال دانشجو نکته مهم:

 شود. در صورت گذراندن دروس جبرانی، هزینه دروس جبرانی مطابق تعرفه کارشناسی ارشد محاسبه و دریافت می -4

 شهریه هاي واریز شده  به هیچ عنوان عودت داده نخواهد شد. دانشجو، انصرافدر صورت  -5

  :آموزشبارگذاري درسامانه جامع  ثبت تقاضا و مدارك الزم جهت

به سیستم جامع الزم است در مهلت تعیین شده  ارس  داوطلبان محترم جهت شرکت در آزمون اختصاصی دوره دکتري پردیس بین المللی

جدول رشته هاي مورد ( ثبت نام صرفاً در یکی از رشته هاي مورد نظر نسبت به مراجعه وems1.ut.ac.ir  به آدرس  دانشگاه  آموزش

 و بارگذاري مدارك مورد نیاز  به شرح زیر اقدام نمایند.  )پذیرش

 پرسنلی 3*4 عکس -1

 ات شناسنامهصفحتمام  -2

 کارت ملی -3
  .فرم مشخصات فردي -4
 .کارشناسی ارشدو  کارشناسیو ریز نمرات تایید شده مقطع  پایان تحصیالت یگواه -5
 .د با درج نمره و درجه پایان نامهگواهی صورتجلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارش -6
یـا   کارشناسـی ارشـد   ترم آخردانشجویان خاص با ذکر معدل ( 31/6/99گواهی اشتغال به تحصیل مبنی بر دفاع از پایان نامه تا تاریخ  -7

 . )حرفه اي دکتراي

مـورد تاییـد وزارت علـوم،     مجـالت  در (چاپ شده یـا داراي تاییدیـه چـاپ)   مستخرج و مرتبط با پایان نامه پژوهشی ،علمی مقاالت -8
 و دیگر مدارك و سوابق پژوهشی . تحقیقات و فناوري

 .الکترونیکیاز طریق درگاه هزینه ثبت نام ریال( یک میلیون و دویست هزار ریال)  000/200/1واریز مبلغ -9
 (وجه پرداختی در صورت انصراف و یا عدم پذیرش به هیچ عنوان مسترد نمی گردد)

جامع آموزش منجر به محرومیت  از شرکت  یستمعدم تکمیل فرآیند ثبت نام و یا ثبت نام اشتباه در سایر آزمونهاي مندرج در س تذکر مهم:

 شود. در آزمون اختصاصی می
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 نحوه پذیرش:

 پژوهشی و افتخارات علمی بر اساس جدول ارزیابی مصاحبه دکتري. -سوابق علمیبررسی  -1

 اعالم اسامی واجدین شرایط جهت انجام مصاحبه در هر یک از رشته هاي مورد پذیرش. -2

 .شرکت داوطلبان در جلسه مصاحبه (حضوري یا الکترونیکی) بر اساس زمان بندي اعالم شده -3
 .کند در مراحل مختلف آزمون، حقی براي پذیرش آنان ایجاد نمی ورود هر یک از داوطلبان :1تبصره 

چنانچه داوطلبی بر اساس نظر گروه مصاحبه کننده، مطابق با فرم ارزیابی داوطلبی حداقل امتیاز الزم را کسب ننماید،  :2تبصره 
 نماید. دانشگاه از پذیرش دانشجو در آن رشته معذور است و حقی براي متقاضیان ایجاد نمی

 نتایج نهایی پس از ارزیابی مراحل مختلف آزمون و کسب امتیازات الزم اعالم خواهد شد. -4

 نکات مهم :

 مسئولیت صحت تمامی مدارك ارائه شده بر عهده داوطلب می باشد. -1

کلیه مدارك و مستندات مندرج در این شیوه نامه الزم است در مهلت مقرر در سامانه جامع آموزش دانشگاه  بارگذاري گردد. به  -2
 گیرد.ترتیب اثر داده نخواهد شد و امتیازي به آنها تعلق نمیدر زمان مصاحبه مدارکی که خارج از مهلت مقرر بارگذاري شوند 

مدارك غیر مربوط و یا وجود هر گونه مغایرت در مدارك بارگذاري شده، در هر مرحله از پذیرش  نقص مدرك یا بارگذاري تبصره:
 هاي دریافتی مسترد نخواهد شد. یا تحصیل، منجر به لغو قبولی خواهد شد و کلیه شهریه

شناخته نشود، قبولی وي کان چنانچه در هر مرحله از تحصیل، به تشخیص دانشگاه  فردي واجد شرایط و ضوابط مربوط به پذیرش  -3
 شود. لم یکن می

 پذیرش و نهایی نتیجه اعالم از پس تحصیلی، شهریه واریز و سفته ،چکمحضري،  تعهد ریزنمرات، تحصیلی، مدارك اصل ارائه -4

 .الزامی است دانشجو،

صالحیت عمومی از سوي ید ی باشد و قطعی شدن آن منوط به تایشروع به تحصیل و ثبت نام پذیرفته شده به صورت مشروط م -5
 هیأت مرکزي گزینش دانشجو است.

به تشخیص گروه آموزشی دانشجو ملزم به گذراندن تعدادي از  ، ارتباط مدرك مقطع قبلی با رشته مورد پذیرش در صورت عدم -6
 باشد.  دروس اصلی مقطع قبلی(دروس جبرانی)، مطابق با سرفصل دروس رشته مورد تقاضا می

 ها منوط به حد نصاب رسیدن تعداد پذیرفته شدگان است. هر یک از رشتهتشکیل دوره آموزشی  -7
 

 :تماس با پردیس بین المللی ارس

هاي زیر تماس حاصل  یا با شماره تلفن  https://aras.ut.ac.ir به سایت کسب اطالعات بیشتر  جهتتوانند  داوطلبان محترم می
  نمایند.

صبح  8( بجز روزهاي یکشنبه و دوشنبه ساعت  306 – 305 – 301داخلی هاي  04142024825 – 7 : ارس تلفن هاي تماس 
  UTarad@کانال پردیس :  – 02188990529عصر ) تلفن تماس دفتر تهران :  16لغایت 

 
لذا  .پذیرد صورت می Academics.ut.ac.irدانشگاه به نشانی  معاونت آموزشی به داوطلبان منحصراً از طریق پایگاه اینترنتی هاي ضروري اطالع رسانی

 مراجعهبین المللی  ارس  سایت پردیس یاو مذکورسایت به  ،اطالعیهتغییر احتمالی در برگزاري مصاحبه یا هرگونه  ونحوه مکان واطالع از زمان  جهت
 .نمایند

گاه ���ان  �عاونت آ�وز�ی دا��
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