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ایران کنفرانس

پذیرش دانشجو در 85 رشته گرایش ارشد و دکتری در پردیس دانشگاه سمنان  
  

رییس پردیس بینالملل دانشگاه سمنان، گفت: پذیرش دانشجو در 85 رشته گرایش  دکتری و کارشناسی ارشد این پردیس
در سال تحصیلی 92-93، از 29 تیر ماه برای  بار دوم آغاز شده است.

  

به گزارش خبرنگار دانشگاهی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه سمنان، دکتر مسعود ذوالفقاری با اعلام این خبر،
افزود: پردیس بینالملل دانشگاه  سمنان با کسب مجوز از وزارت علوم و نیز نظارت سازمان سنجش امسال در 37 رشته 

گرایش دکتری و 48 رشته گرایش کارشناسی ارشد دانشجو میپذیرد.

  

وی افزود: مهندسی برق، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی  مواد، فیزیک، شیمی، ریاضی، ادبیات
فارسی، علوم اقتصادی و روانشناسی و  گرایشهای تعین شده از رشتههای مقطع دکتری پردیس بینالملل دانشگاه سمنان 

است.

  

به گفته ذوالفقاری، رشتههای مهندسی برق، مهندسی شیمی، مهندسی عمران،  مهندسی مکانیک، مهندسی مواد، مهندسی
کامپیوتر، شیمی، فیزیک، ریاضی، مهندسی  پزشکی، مهندسی نفت، مهندسی سیستمهای انرژی، زبان و ادبیات فارسی، زبان و

 ادبیات عرب، آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، تربیت بدنی و علوم  ورزشی، فیزیولوژی ورزشی، زبان شناسی
همگانی، الهیات و معارف اسلامی، عرفان  اسلامی، آموزش زبان انگلیسی، زبان و ادبیات انگلیسی، حسابداری، مهندسی 

منابع طبیعی، گرافیک و پژوهش هنر هم از جمله رشتههای مقطع کارشناسی ارشد  پردیس بینالملل دانشگاه سمنان است.

  

وی به شهریه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری این پردیس اشاره کرد و  افزود: هزینه تحصیلی برای مقطع
دکتری در رشتههای غیر علوم انسانی 55  میلیون تومان و برای غیر علوم انسانی 45 میلیون تومان است.

  

ذوالفقاری ادامه داد: همچنین شهریه مقطع کارشناسی ارشد برای رشتههای غیر  علوم انسانی 17 میلیون تومان و برای
رشتههای علوم انسانی 15 میلیون تومان  است.

  

رییس پردیس بینالملل دانشگاه سمنان، گفت: براساس بخشنامههای مربوط، پذیرش  دانشجو در پردیس بینالملل دانشگاه
سمنان از طریق آزمون اختصاصی و مصاحبه  صورت گرفته و در صورتی که تعداد داوطلبان کمتر از 20 نفر باشد، مصاحبه 

مبنای پذیرش دانشجو خواهد بود.
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