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المللي   بين  مجوز    ارسپرديس  اساس  عالي بر  آموزش  گسترش  پيشينه    دفتر  پشتوانه  بر   درخشانبه  و  تهران   6  اساس  دانشگاه 

های استراتژيک آن در گسترش آموزش عالي به منظور پاسخگويي به تقاضای داوطلبان ايراني و غير ايراني، تربيت نيروی برنامه 7 

و   تحقيقات  توسعه  متخصص،  علوم  با  فناوریانساني  وزارت  فناوری،  مجوز  و  شرايط  تحقيقات  واجد  داوطلبان  ميان   8 ،از 

 9 پذيرد: مي ی کارشناسي ارشد دانشجو

 10 ي كارشناسي ارشد:راي پذيرش دانشجو در دوره الزم بشرايط  

دانشگاه -1 از  كارشناسي  مدرك رسمي  بودن  فناوريدارا  و  تحقيقات  علوم،  وزارت  تاييد  مورد  يا خارجي  معتبرداخلي  .  هاي  11 

فناوري  مراجع ذيصالح وزارت علوم، تحقيقات و با وختگان خارج از كشور دانش آمانطباق و معادل سازي مدارك تحصيلي  12 

 13 خواهد بود. 

با توجه به سوابق تحصيلي،  صاحبهم)  و قبولي در آن.  شركت در مصاحبه تخصصي  و  نامثبت  -2 علمي، پژوهشي،   تخصصي  14 

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

 16 ي سانشراك  عطقم رد 20 زا 12 لك  لدعم لقادح نتشاد -3

 17 (دشر ا يسان شراك نو مزآ يامنهار هچر تفد  اب قب اطم) اضاقت درو م  هتشر اب  ب س ان تم ينامسج  ت مالس نتشاد  -4

 18 هاي دوره: يژگيو

 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    مسئوليتي ندارد اما   هداشتي و درمانيتسهيالت رفاهي، ب  ،در تامين خوابگاه    بين المللي ارسپرديس   - 23 

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

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

 26 باشد. مي

 27 . ت سا  نارهت هاگشن اد يمسر ك ردم ،سرا يللملا ني ب سيدرپ يگتخو مآ شناد ك ردم -

 28 . است  ممنوعها و دانشگاهدانشکده ها  / به ساير پرديسدانشکده ها  / انتقال يا مهمان شدن پذيرفته شدگان اين پرديس  -

سايت دانشگاه )  www.ut.ac.ir و      www.gostaresh.msrt.irبراي مشاهده سر فصل دروس و تعداد واحد رشته ها به سايت   29 

 30 مراجعه نماييد.  (تهران

 31 

   ارسپرديس بین المللي  1400-1401كارشناسي ارشد سال تحصیلي  ع ط ق م رد  دانشجو 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 دانشجو  پذيرش و نهايي نتيجه اعالم از پس  تحصيلي، شهريه واريز و محضري تعهد ،ريزنمرات تحصيلي، مدارك  اصل ارائه .1

 7 .الزامي است 

 8 . ت س ا عونمم عطقم/ هتشر ود رد  نامزمه ليصحت تاررقم ساسارب .2

 9 . دشاب  يم ب لطوا د هدهعرب هدش  هئارا ك رادم ت حص  ت يلو ئسم .3

تعداد دانشجويان در   منوط به حد نصاب رسيدن  هاي مورد پذيرش،    رشتهيک از    هركالس ها و ادامه تحصيل در    برگزاري .4 10 

لم يکن   او كان  نام  شهريه داوطلب مسترد و ثبت   ،در صورت عدم تشکيل رشته  فقط  است.  آن رشته برابر مصوبات دانشگاه 11 

 12 شود. مي لقيت

 13  ز ا  شيب  رد  ب لطواد  يي اه ن  يلو بق  ترو صرد  .درشته مي باشن  دنچ  اي مجاز به انتخاب و ثبت نام در يک  ر يک از داوطلبان  ه .5

 14 . ت سا ريذپ ناکما  ،هتشر کي رد اف رص يو باختنا س اسار ب يياهن مان ت ب ث ،هتشر کي

 15 باشند.دانش آموخته دوره كارشناسي  1400/ 06/ 31 تمامي متقاضيان بايد حد اكثرتا تاريخ .6

 16 هستند )مشروط به دانش آموختگي قبل از كارشناسي آخردوره ترم دانشجوي  حاضر درحال كه ازداوطلباني دسته  آن براي .7

دانشگاه مربوطه   اشتغال به تحصيل شامل تعداد واحد گذرانده و معدل )از ياگواهي  تحصيل  از فراغت  گواهي  1400/ 06/ 31 17 

 18 كند.به تأييد مراجع ذيربط( براي ثبت نام كفايت مي دانشگاه ها ساير يامعادل آن ازو 

 19 م ان  ت بث ت هج  مزال کرادم

 20  ه ب  هدش  نييعت  ت لهم  رد  ت سا  مزال  ،سرا  يللملا  نيب  سيدرپ  دشرا  ي سان شراك   هرود  يصاصتخا  نو مزآ  رد  ت ك ر ش  ت ه ج  مرتحم  نابلطواد

 21 : دنيامن مادقا ريز حرش هب زاين دروم ك رادم يراذگ ر اب و مان ت بث هب   ت بسن و هعجارم ems1.ut.ac.ir سردآ هب شزو مآ عماج  هناماس

 22 ي لنسرپ 3*4 سکع .1

 23 ه مانسانش تاحفص مامت .2

 24 ي لم تراك  .3

 25 يدرف تاصخشم مرف .4

 26 م لپيد يهاو گ  .5

 27 ي سا نشراك  عطقم هدش ديئات تارمنزير و تاليصحت ناي اپ يهاو گ  .6

 28 ي سا نشراك  عطقم تارمن زير .7

 29 عطق م رخآ مرت نا ي و جشناد يارب) لدعم رك ذ اب 1400/ 06/ 31 خيرات ات يگتخو مآ شناد  رب ينبم ليصحت هب لاغتش ا يهاو گ  .8

 30 ( يسان شراك 

 31 ( دو ج و  ترو صرد) يملع  تاراختفا و  يشهوژپ ،يملع  ،يشزو مآ قب او س .9

 32  ها گشناد شزو مآ عماج  هناماس رد ررقم ت ل هم رد همان هويش نيا رد جردنم تادنت سم و ك ر ادم هيلك  ت سا مزال :1مهم رك ذت

 33 . دش دهاوخن هداد رثا ب يترت ،دنو ش هئارا يک يز يف ترو ص  هب ررقم ت لهم زا جر اخ  هك  يك رادم هب .دو ش  يراذگ راب



 1  هلحرم ره رد ،هدش ير اذگ راب  ك رادم رد ترياغم هنو گ ره  دو جو  اي  ،طبترمريغ ك رادم يراذگ راب ،ك رادم صقن :2 مهم رك ذت

 2 . دش دهاو خن درتسم يتخادرپ هي ر هش و دش دهاو خ  و جشناد يلو بق  و غل ب جو م ،ليصحت اي شريذپ زا

 3  رب  شزو مآ عماج هن اماس رد جردنم يا هنو مزآ رياس رد  هابت شا مان ت بث  اي مان ت بث دنيآرف ل يمکت مدع ت ي لو ئسم  :3مهمرك ذت

 4   .دو ب  دهاو خ ب ل طواد هدهع

 5  ت ف ايرد و يکينورتکلا ه ا گ رد قيرط زا هتشر دك  ره رد مان  ت بث ت ب اب  (نامو ت رازه هاجنپ ودصکي) لاير 1500000 غلبم زيراو -

 6 ( .ددرگ  يمن درتسم شريذپ مدع اي فارصنا ترو ص  رد يتخ ادرپ هجو) يريگهر دك 

 7 : شهريه دوره 

  ... بيمه و  نيمسال تحصيلي بدون احتساب هزينه خوابگاه، غذا،  امناء شهريه هر  الحساب و بر اساس مصوبه هيأت  به صورت علي  8 

 9 باشد :مي زيربه شرح دانشگاه 

 10 

 نام رشته
 شهريه ثابت 

 )ريال(

شهريه متغير به ازای 

 هر واحدنظری 

 )ريال(

شهريه متغير به ازای 

 هر واحد عملي 

 )ريال(

به   نامهشهريه پايان

 ازای هرواحد

 ريال()

علوم  ،علوم انساني 

 اجتماعي 
 ريال  12422060 ريال  6323957 ريال  4968823 ريال  49،688،239

 ريال  12422060 ريال  6323958 ريال  4968824 60،981،020 اير گروهها س

 11 

صورت الکترونيکي براي كليه پذيرفته شدگان  ه طبق تقويم آموزشي دانشگاه ب پرداخت شهريه پذيرفته شدگان موقع ثبت نام، ▪ 12 

 13 . الزامي است 

 14 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  ▪ 15 

 16 شد. نخواهد  مستردبه هيچ عنوان 

 17 

 18 مدارک الزم براي ثبت نام اينترنتي: 

 19 .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 20 

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

 22 

 23 :ارس ماس با پرديس بین المللي ت

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

 25  تماس حاصل نمايند. های زيرشماره تلفن 

 26 



 1 

 2 

 3 اداره آموزش پرديس: با   تماسهای  تلفن  

 4 

 5 (.14:30صبح لغايت   8از ساعت    )بجز روزهای يکشنبه و دوشنبه  306 –  305 –  301های:    داخلي   7-04142024825  

 6 

 7 ( 14:30صبح لغايت   8از ساعت  هعمج و    هبنشج نپ)بجز روزهای    -       02188990529       تلفن تماس دفترتهران:

 8 

 UTaras   9@کانال پرديس:   

 10 

 UT.aras 11@پرديس:   مار گاتسنيا


