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به پشتوانه پيشينه  دفتر گسترش آموزش عالي 91/5/9871مورخ  98671/9بر اساس مجوز شماره  ارسپرديس بين المللي  6 

های استراتژيک آن در گسترش آموزش عالي به منظور پاسخگويي به تقاضای  برنامه اساس دانشگاه تهران و بر درخشان 7 

تحقيقات و ، مجوز وزارت علوم با فناوریداوطلبان ايراني و غير ايراني، تربيت نيروی انساني متخصص، توسعه تحقيقات و  8 

 9 پذيرد: مي ی کارشناسي ارشددانشجو ،از ميان داوطلبان واجد شرايط فناوری

 10 

 11 هاي كارشناسي ارشد: راي پذيرش دانشجو در دورهشرايط الزم ب 

. هاي معتبرداخلي يا خارجي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوريدارا بودن مدرك رسمي كارشناسي از دانشگاه -1 12 

مراجع ذيصالح وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با وختگان خارج از كشور دانش آمانطباق و معادل سازي مدارك تحصيلي  13 

 14 خواهد بود.

علمي، پژوهشي،  تخصصي با توجه به سوابق تحصيلي، صاحبهم) و قبولي در آن. شركت در مصاحبه تخصصي و نام ثبت -2 15 

 16 (پذيردرشته مورد تقاضا انجام مي  ازافتخارات علمي و سواالت تخصصي 

 17 

 18 هاي دوره:ويژگي

 19 . مي باشد منطقه آزاد ارس )شهر جلفا(محل تحصيل  -

 20 مطابق تقويم آموزشي مصوب دانشگاه تهران است. ارسپرديس بين المللي  در هاي آموزشيبرنامه  -

ها خواهند شدگان ملزم به حضور در كالسشود و پذيرفتهها براي تمامي روزهاي هفته انجام ميريزي تشکيل كالسبرنامه - 21 

 22 بود. 

هماهنگي و همکاري  سئوليتي ندارد امام تسهيالت رفاهي، بهداشتي و درماني ،در تامين خوابگاه  بين المللي ارسپرديس  - 23 

 24 است. هزينه اقامتي به عهده دانشجو  .آوردعمل خواهد ه ب را الزم

 25 هنگام ثبت نامبه ، اعم از ثابت، متغير، جبراني و ... طور كامل  به هر نيمسال تحصيليدانشجو ملزم به پرداخت شهريه  -

 26 باشد. مي

 27 .استها ممنوع  و دانشگاه/ دانشکده ها  به ساير پرديس/ دانشکده ها انتقال يا مهمان شدن پذيرفته شدگان اين پرديس  -

سايت دانشگاه )  www.ut.ac.irو   www.gostaresh.msrt.irبراي مشاهده سر فصل دروس و تعداد واحد رشته ها به سايت  28 

 29 مراجعه نماييد. (تهران

 30 

 31 

  ارسپرديس بین المللي  0911-0011كارشناسي ارشد سال تحصیلي  ي دورهدانشجو شیو نامه پذيرش

http://www.gostaresh.msrt.ir/
http://www.ut.ac.ir/


 1 :وظیفه نظام وضعیت

 2 .عمومي وظيفه خدمت لحاظ از تحصيل ادامه قانوني منع نداشتن 

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

 4 .نيست پذير امکان است رسيده پايان به آنان فرصت يا و باشند مي غيبت داراي كه نيليمشمو به تحصيلي معافيت اعطاي 

 5 تذكرات مهم :

 6 پذيرش و نهايي نتيجه اعالم از پس تحصيلي، شهريه واريز و محضري، تعهد ،ريزنمرات تحصيلي، مدارك اصل ارائه .1

 7 .الزامي است دانشجو

تعداد دانشجويان در  منوط به حد نصاب رسيدن هاي مورد پذيرش،  رشته يک از  هركالس ها و ادامه تحصيل در  برگزاري .2 8 

لم يکن  او كان نام شهريه داوطلب مسترد و ثبت ،در صورت عدم تشکيل رشته فقط است. آن رشته برابر مصوبات دانشگاه  9 

 10 شود. مي لقيت

 11 تعلق مي گيرد. (حد نصاب الزم كسب )به شرط ايثارگرانظرفيت پذيرش در هر رشته، به متقاضيان سهميه  33% .3

 12 مجاز به انتخاب و ثبت نام در يک رشته مي باشند. هر يک از داوطلبان صرفاً .4

 13 دانش آموخته دوره كارشناسي شده باشند. 31/30/1311 تمامي متقاضيان بايد حد اكثرتا تاريخ .5

 14 هستند )مشروط به دانش آموختگي قبل از كارشناسي آخردوره ترم دانشجوي حاضر درحال كه ازداوطلباني دسته آن براي .0

دانشگاه مربوطه  اشتغال به تحصيل شامل تعداد واحد گذرانده و معدل )از ياگواهي تحصيل از فراغت گواهي 31/30/1311 15 

 16 كند. به تأييد مراجع ذيربط( براي ثبت نام كفايت مي دانشگاه ها ساير و يامعادل آن از

 17 :شهريه دوره 

به صورت علي الحساب و بر اساس مصوبه هيأت امناء شهريه هر نيمسال تحصيلي بدون احتساب هزينه خوابگاه، غذا، بيمه و ...  18 

 19 باشد :مي زيربه شرح دانشگاه 

 20 

 نام رشته
 شهريه ثابت

 )ريال(

شهريه متغير به ازای 

 هر واحدنظری

 )ريال(

شهريه متغير به ازای 

 هر واحد عملي

 )ريال(

به  نامه پايانشهريه 

 ازای هرواحد

 )ريال(

علوم ،علوم انساني

 اجتماعي
92330233 3822172 0250629 9555431 

 ،هنر، فني و مهندسي

 علوم پايه
05112022 3822172 0250629 9555431 
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 ،پذيرفته شدگان صورت الکترونيکي براي كليه ه طبق تقويم آموزشي دانشگاه ب پرداخت شهريه پذيرفته شدگان موقع ثبت نام 23 

 24 .الزامي است

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



 شهريه واريزي انصراف در صورت  ،بر اساس مصوبه شوراي پرديس. پرداخت شهريه در هر نيمسال تحصيلي الزامي است 1 

 2 شد.نخواهد  مستردبه هيچ عنوان 

 3 

 4 مدارک الزم براي ثبت نام اينترنتي: 

 5 .مطابق با دستورالعمل اعالم شدهems1.ut.ac.ir  در سامانه جامع آموزشثبت نام  -1

و فقط از ريال به صورت الکترونيکي و دويست هزار  يک ميليونطلبان براي ثبت نام الکترونيکي ملزم به پرداخت مبلغ داو -2 6 

 7 قابل استرداد نيست(. وجه  در سايت ثبت نام هستند )مبلغ پرداختي به هيچ شده گاه حساب بانک معرفيطريق در

 8 :ارستماس با پرديس بین المللي 

 9 بايا  https://aras.ut.ac.irبه سايت برای کسب اطالعات بيشتر  اين اطالعيهتوانند پس از مطالعه دقيق  داوطلبان محترم مي

 10  تماس حاصل نمايند. های زير شماره تلفن

)بجز روزهای يکشنبه و  306 – 305 – 301های:  داخلي  04142024825-7اداره آموزش پرديس: با  تماسهای تلفن  11 

 12 (.عصر 16صبح لغايت  8از ساعت  دوشنبه

 UTaras 13@کانال پرديس:    -      02188990529      تلفن تماس دفترتهران:

 14 


