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وسعه تر چارچوب برنامه هاي دبراساس مجوز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  شعبه گرجستان-ارس دانشگاه تهران پرديس بين المللي

 ژيک دانشگاهاسترات هاي چنين برنامه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سند چشم انداز بيست ساله، سياست هاي نظام آموزشي عالي کشور و هم

مورخ  201529/170اره مصوبه شوراي بين الملل دانشگاه تهران به شمبه و به استناد تکميلي  التتحصيي  دردورهليت در زمينه گسترش فعا

و توسعه پژوهش،  للدانشجويان بين المبا هدف پاسخگويي به تقاضاي 12/10/1401مورخ مصوبه هيات رئيسه دانشگاه تهران  و 27/07/1401

 .پذيرد و ميدانشجــ 1401-1402سال تحصيلي نيمسال دوم براي ( PhD)ل در مقطع دکترى تخصصىاز ميان داوطلبان واجد شرايط تحصي

 

 ( :PhD)در دوره ی دکترى تخصصىی بین الملل برای پذیرش دانشجوالزم شرایط 
 .نداشتن سوء پيشينه کيفري به تشخيص مراجع ذي صالح .1

 .شتن منع قانوني براي ادامه تحصيلندا .2

 .ۀ مورد تقاضامتناسب با رشتداشتن سالمت جسماني  .3

رد کشور که مو خارج از اي از دانشگاه هاي داخل يا ارشد اعم از پيوسته يا ناپيوسته و دکتراي حرفه دارا بودن مدرك رسمي کارشناسي .4

 .تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي باشد

 .معادل کارشناسى ارشد، مجاز به شرکت در اين فراخوان نيستند متقاضيان با مدرك تحصيلى تبصره:

سازمان سنجش مطابقت  1التحصيلي مقطع قبلي، مطابق با جداول دفترچه ثبت نام شماره  رشته مورد تقاضاي داوطلب بايد با رشته فارغ .5

 .باشد داشته باشد، در غير اين صورت داوطلب مجاز به شرکت در مصاحبه نمي

 .ارشد. )بدون نمره پايان نامه( در مقطع کارشناسي 20از  14ميانگين کل  داشتن حداقل .6
 

  ه:وضعیت نظام وظیف

 ز کشورم خارج ابراي متقاضياني ايراني مقي و يا معافيت تحصيلي (کفالت،پزشکي، ...)، معافيت دائم بودن کارت پايان خدمتدارا 

 . تذير نيسباشند و يا فرصت آنان به پايان رسيده است امکان پ مي تذکر: اعطاي معافيت تحصيلي به مشموليني که داراي غيبت
 

 : ویژگیهای دوره

 .مدرك دانش آموختگي پرديس بين المللي ارس، مدرك رسمي دانشگاه تهران است .1

 .است هرانتانشگاه ها و تعداد واحدهاي هر رشته مطابق با سرفصل دروس و تعداد واحدهاي همان رشته در د محتواي آموزشي رشته .2

  دانشگاه تهران مي باشد.  پرديس بين المللي ارسدانشجويان بين الملل  دفتر محل تحصيل .3

 .دوره دکتري به صورت تمام وقت استتحصيل در  .4

 . دسها هستنشدگان، ملزم به شرکت درکال شود و پذيرفته تشکيل کالسها، براي تمامي روزهاي هفته انجام ميبرنامه ريزي  .5

 . براي تامين خوابگاه ندارددانشگاه هيچ تعهدي  .6

 .تهران است ي دانشگاهعيناً مطابق تقويم آموزشدانشگاه تهران  پرديس بين المللي ارسدانشجويان بين الملل  دفترقويم آموزشي ت .7

 .به ساير پرديس ها و دانشگاه ها ممنوع است ميهماني پذيرفته شدگان انتقال يا .8
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 : مقررات زبان عمومی

شي( امه آموزتا قبل از آزمون جامع )مطابق با آيين ندانشگاه تهران ف به کسب نمره قبولي در آزمون زبان پذيرفته شدگان موظ

 .هستند، در غير اين صورت به هيچ عنوان مجوز شرکت در آزمون جامع و ادامه تحصيل را نخواهند داشت

 

 :PhDتخصصی برای مقطع دکتری پردیس بین المللی ارسدانشجویان بین الملل  شهریه مصوب
 .شود محاسبه ميو به شرح جدول زير شهريه تحصيلي دوره بر اساس مصوبه هيأت امناي دانشگاه  .1
 .شهريه تحصيلي در هشت قسط مساوي در ابتداي هر نيمسال، دريافت مي گردد .2
 .دشو در صورت گذراندن دروس جبراني، هزينه دروس جبراني مطابق تعرفه کارشناسي ارشد، محاسبه و دريافت مي .3
 .هاي واريز شده به هيچ عنوان عودت داده نخواهد شد در صورت انصراف دانشجو، شهريه .4
 .باشد دانشجو در صورت مرخصي تحصيلي ملزم به پرداخت شهريه نيمسال مربوط مي .5

 :شهريه تحصيلي بدون احتساب هزينه خوابگاه، غذا، بيمه و ... به شرح جدول زير است  .6
 

 

 مقطع تحصيلي 

 

  گروه آموزشي

 

 رشته تحصيلي 

 

 جمع کل 

شهريه دوره 

 به يورو  

 جمع کل

ساالنه  هيشهر

 ورويبه 

 شهريه 

 هر نيمسال تحصيلي 

 به يورو

دکتر تخصصي 
PhD  

علوم ، انساني علوم

 رفتاري و اجتماعي

 1495 2990 11960 فارسي ادبيات و زبان

 2210 4420 17680 ها رشته ساير

 2795 5590 22360 دامپزشکي و کشاورزي ،پايه علوم فني مهندسي ، هنر،
 

 

 :و شرکت در آزمون اختصاصی اخذ پذیرشالزم برای مدارك 

  اسفند لغايت 10المللي ارس، الزم است در مهلت تعيين شده )داوطلبان محترم جهت شرکت در آزمون اختصاصي دوره دکتري پرديس  بين

مراجعه شعبه گرجستان، ارشد و دکتري( -)ثبت نام داوطلبان پذيرش پرديس ارس ir.ut.ac.1ems آموزشبه سامانه جامع ( 1401اسفند 20

در صورتيکه امکان ثبت نام از طريق سامانه آموزش ميسر نباشد، و نسبت به ثبت نام و بارگذاري مدارك مورد نياز به شرح زير اقدام نمايند.

 ارسال نمايند.  info@gias.geبه ايميل  داوطلبان کليه مدارك مورد نياز را

  3*4عکس پرسنلي  .1

 تمام صفحات شناسنامه .2

 کارت ملي .3

 تصوير پاسپورت معتبر  .4

 فرم مشخصات فردي .5

 کارشناسي ارشدو  کارشناسيگواهي پايان تحصيالت و ريز نمرات تاييد شده مقطع  .6

mailto:info@gias.ge
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 نمره و درجه پايان نامه گواهي صورتجلسه دفاعيه پايان نامه کارشناسي ارشد با درج .7

ترم آخر کارشناسـي  با ذکر معدل )براي دانشجويان 30/10/1401 گواهي اشتغال به تحصيل مبني بر دفاع از پايان نامه تا تاريخ .8

 (اي ارشـد يـا دکتراي حرفه

 ، تحقيقات ود وزارت علومژوهشي )مستخرج از پايان نامه( ، چاپ شده يا داراي پذيرش چاپ )در مجالت مورد تاييپ -مقاالت علمي .9

مقاالت  رجمه(،فناوري( و ديگر مدارك و سوابق پژوهشي مرتبط با حوزه تخصصي مانند مقاالت علمي پژوهشي، کتاب )تاليف، ت

ي اهتشويق نامه  همايش)ملي، بين المللي(، اکتشاف، اختراع، برگزيدگي المپيادهاي علمي، آثار هنري )مختص رشته هاي هنر(،

 بين المللي( و ساير فعاليت هاي پژوهشيعلمي)ملي، 

کي ي شود. مدارارگذارالزم است کليه مدارك و مستندات مندرج در اين شيوه نامه در مهلت مقرر در سامانه جامع آموزش دانشگاه ب .10

 .گيرد که خارج از مهلت مقرر صورت فيزيکي ارائه شوند، ترتيب اثر داده نخواهد شد و امتيازي تعلق نمي

تحصيل، به  ذيرش ياشده، در هر مرحله از پ ارسالمدارك غير مرتبط، يا وجود هر گونه مغايرت در مدارك  ارسال قص مدرك،ن تبصره:

 .نجامد و شهريه پرداختي، مسترد نخواهد شدا لغو قبولي مي

 ريق طاز داگانه ، جحبه هر رشته /گرايش داراي جلسه مصا ( بابت ثبت نام دري هزارريالسميليون و هفتصد و دو)2.730.000 واريز

 گردد()وجه پرداختي در صورت انصراف يا عدم پذيرش مسترد نميدرگاه الکترونيکي ودريافت کد رهگيري.

 

 : فرآیند پذیرش

 تخارات علمي توسط کميته پذيرش، بر اساس جدول ارزيابي تخصصي مصاحبه دکتريپژوهشي و اف -بررسي سوابق علمي .1

ش بر اساس باالترين برابر ظرفيت پذير 5يک از رشته هاي مورد پذيرش، تا اعالم اسامي واجدين شرايط جهت انجام مصاحبه در هر  .2

 امتياز کسب شده

 لملل اان بين دفتر دانشجويشرکت داوطلبان در جلسه مصاحبه )حضوري يا الکترونيکي( بر اساس زمان بندي اعالم شده توسط  .3

 .کند يک از داوطلبان در مراحل مختلف آزمون، حقي براي پذيرش آنان ايجاد نمي ورود هر تبصره : 

 لزامي استبراي قبولي نهايي داوطلب بر اساس ظرفيت اعالم شده ا 100از  40سب حداقل امتياز نهايي ارزيابي تخصصي ک .4

کي که ه مدارشود. ب کتري انجام ميپژوهشي و تخصصي داوطلبان بر اساس شيوه نامه اجرايي پذيرش د-ارزيابي سوابق آموزشي .5

 گيرد خارج از مهلت مقرر ارائه شود، امتيازي تعلق نمي

 .ذير استمکان پادر صورت قبولي داوطلب در چند رشته، ثبت نام و ادامه تحصيل، صرفاً در يک رشته با انتخاب پذيرفته شده  .6

 

 نکات مهم:  

ست اشته اوع است و هر زمان مشخص شود دانشجو، تحصيل همزمان دبر اساس مقررات تحصيل همزمان در دو رشته/ مقطع ممن .1

 .ازادامه تحصيل محروم خواهد شد و حق هرگونه اعتراضي از وي سلب مي گردد

 .مسؤوليت صحت مدارك ارائه شده، بر عهده داوطلب مي باشد .2

ش هايي و پذيرتيجه نيلي( پس از اعالم نارائه کليه مستندات الزم ) تصوير و اصل مدارك تحصيلي، ريزنمرات و واريز شهريه تحص .3

 .دانشجو، الزامي است

ت سوي هيأ باشد و قطعي شدن آن منوط به تائيد صالحيت عمومي از شروع به تحصيل پذيرفته شدگان، مشروط مي ثبت نام و .4

 .مرکزي گزينش دانشجو است
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ي ه باشد قبولحصيل کتذيرش شناخته نشود، در هر مرحله از چنانچه فرد پذيرفته شده به تشخيص دانشگاه، داراي شرايط و ضوابط پ تبصره:

 وي کان لم يکن خواهد شد

عدادي از تراندن در رشته هايي که محدوديت پذيرش رشته مقطع قبلي وجود ندارد، به تشخيص گروه آموزشي، دانشجو ملزم به گذ .5

 باشد ته ميدروس اصلي مقطع قبلي)دروس جبراني(، مطابق با آخرين برنامه درسي مصوب رش

هايي نت قبولي گيرد. در صور هاي ياد شده، مصاحبه به صورت جداگانه انجام مي در صورت شرکت داوطلبان در هر يک از دوره .6

 .داوطلب در بيش از يک دوره، ثبت نام نهايي بر اساس انتخاب وي صرفاً در يک رشته، امکان پذير است

 .ش، منوط به حد نصاب رسيدن تعداد دانشجو در آن رشته استهاي مورد پذير برگزاري دوره در هر يک از رشته .7

 

 (PhD)گرايش های مورد پذيرش آزمون اختصاصي دکتری تخصصي/عناوين رشته
 

 پرديس بين المللي رشته/گرايش رديف 

 شعبه گرجستان –ارس آسيب شناسي ورزشي و حرکات اصالحي  1

 شعبه گرجستان –ارس نگليسيآموزش زبان ا  2

 شعبه گرجستان –ارس آينده پژوهي  3

 شعبه گرجستان –ارس برنامه ريزي آمايش سرزمين  4

 شعبه گرجستان –ارس پژوهش هنر  5

 شعبه گرجستان –ارس جغرافياي سياسي  6

 شعبه گرجستان –ارس حسابداري  7

 شعبه گرجستان –ارس حقوق بين الملل عمومي  8

 شعبه گرجستان –ارس اسيحقوق جزا و جرم شن  9

 شعبه گرجستان –ارس حقوق خصوصي  10

 شعبه گرجستان –ارس حقوق عمومي  11

 شعبه گرجستان –ارس حقوق نفت و گاز  12

 شعبه گرجستان –ارس رفتار حرکتي   13

 شعبه گرجستان –ارس روابط بين الملل  14

 شعبه گرجستان –ارس روان شناسي  15

 شعبه گرجستان –ارس روان شناسي باليني  16

 شعبه گرجستان –ارس روان شناسي سالمت  17

 شعبه گرجستان –ارس روان شناسي و آموزش کودکان استثنايي  18

 شعبه گرجستان –ارس روانشناسي تربيتي  19

 شعبه گرجستان –ارس ريز زيست فناوري )نانوبيوتکنولوژي(  20
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 شعبه گرجستان –ارس ژئومورفولوژي  21

 شعبه گرجستان –ارس شهرسازي  22

 شعبه گرجستان –ارس ش شيمي پليمرشيمي گراي  23

 شعبه گرجستان –ارس علوم اقتصادي گرايش اقتصاد مالي   24

 شعبه گرجستان –ارس علوم سياسي گرايش انديشه هاي سياسي   25

 شعبه گرجستان –ارس علوم سياسي گرايش جامعه شناسي سياسي   26

 شعبه گرجستان –ارس علوم سياسي گرايش سياستگذاري عمومي   27

 شعبه گرجستان –ارس و مهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذاييعلوم   28

 شعبه گرجستان –ارس علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري مواد غذايي  29

 شعبه گرجستان –ارس فيزيولوژي ورزشي  30

 شعبه گرجستان –ارس کارآفريني  31

 شعبه گرجستان –ارس گردشگري  32

 گرجستانشعبه  –ارس مالي گرايش مهندسي مالي  33

 شعبه گرجستان –ارس محيط زيست گرايش برنامه ريزي  34

 شعبه گرجستان –ارس انيمديريت بازرگاني گرايش رفتار سازماني و مديريت منابع انس  35

 شعبه گرجستان –ارس مديريت بازرگاني گرايش مديريت بازاريابي  36

 جستانشعبه گر –ارس مديريت بازرگاني گرايش مديريت سياستگذاري بازرگاني  37

 شعبه گرجستان –ارس مديريت دولتي کرايش تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي  38

 شعبه گرجستان –ارس مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني  39

 شعبه گرجستان –ارس مديريت رسانه  40

 شعبه گرجستان –ارس قراردادهاي نفت و گاز  مديريت  41

 شعبه گرجستان –سار مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات  42

 شعبه گرجستان –ارس مديريت ورزشي   43

 شعبه گرجستان –ارس مشاوره  44

 شعبه گرجستان –ارس معماري  45

 شعبه گرجستان –ارس معماري منظر  46

 شعبه گرجستان –ارس مهندسي پزشکي  47

 شعبه گرجستان –ارس مهندسي سوانح  48

 شعبه گرجستان –ارس مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست  49
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