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نحوه برگزاری آزمونهای ارشد و دکتری در پردیسهای خودگردان دانشگاه تهران

معاون  آموزشی دانشگاه تهران گفت: آزمون دکتری پردیس های خودگردان دانشگاه تهران  (کیش و البرز) به صورت  
  متمرکز برگزار نشده بلکه هر پردیس خود به صورت مستقل  و جداگانه این آزمون را برگزار خواهد کرد.

دکتر سید مهدی قمصری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تا کنون بیش از سه هزار  نفر برای شرکت در آزمون كارشناسي
ارشد پرديس هاي خودگردان دانشگاه تهران  (البرز،کیش، ارس ) از طريق پايگاه اينترنتي سازمان سنجش ثبت نام

کرده اند.

  

وی ادامه داد: تمام فارغالتحصيلان دورههاي كارشناسي مورد تاييد  (بدون توجه به نوع مدرك تحصيلي) ميتوانند در
آزمون ورودي دورههاي  كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل در رشتههاي امتحاني گروه علوم  انساني، علوم پايه، فني و

مهندسي، كشاورزي، هنر ثبتنام و شركت  كنند.

  

معاون آموزشی دانشگاه تهران افزود: آزمون كارشناسي ارشد پرديس هاي  خودگردان دانشگاه تهران براي تمام
داوطلبان متقاضي در تمامي رشتههاي  امتحاني در روز جمعه، 15 شهريورماه 1392در شهر تهران برگزار خواهد شد و از 

مهرماه کلاس این دانشجویان تشکیل خواهد شد.

  

وی درباره آزمون متمرکز دکتری پردیس های خودگردان دانشگاه تهران هم گفت:  آزمون دکتری پردیس های
خودگردان کیش و البرز دانشگاه تهران به صورت متمرکز  برگزار نشده بلکه پردیس خودگردان کیش و البرز به صورت

مستقل و جداگانه این  آزمون را برگزار خواهند کرد.

  

به گزارش مهر، شهريه هاي اين دوره ها در پرديس هاي البرز، ارس و كيش و  همچنين در گروه هاي آموزشي هنر،
علوم انساني، علوم پايه، فني و مهندسي،  كشاورزي متفاوت است.

  

ظرفيت پذيرش دانشجو در هريك از كدرشته محل هاي كارشناسي ارشد پرديس هاي  البرز، ارس و كيش دانشگاه
تهران ۱۵ نفر (زن و مرد) خواهد بود.
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