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ایران کنفرانس

پذيرش دانشجو در پرديس 2 دانشگاه شهيدبهشتي/شهريه و مهلت ثبتنام  
  

دانشگاه شهيدبهشتي براي مقطع کارشناسی ارشد در پردیس شماره 2 اين دانشگاه  با دريافت شهريه براي سال تحصیلی
91-92 دانشجوي حضوري و مجازي  ميپذيرد كه  طي آن آخرين مهلت ثبتنام نيز 19 مهر ماه تعيين شده است.

  

 دانشگاه شهید بهشتی در چارچوب سند چشم اندازبه گزارش خبرنگار دانشگاهي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)،
بیست ساله کشور و برنامه  استراتژیک دانشگاه در زمینه گسترش آموزش عالي و با هدف پاسخگویی به تقاضای  داوطلبان
ایرانی و غیر ایرانی با توجه به مصوبه هیئت امنای دانشگاه و مجوز  شورای گسترش آموزش عالی از بین داوطلبان واجد
شرایط و علاقمند به تحصیل در  مقطع کارشناسی ارشد از طریق بررسی سوابق تحصیلی و مصاحبه حضوری و در صورت 

نیاز برگزاری آزمون اختصاصی ورودی در پردیس شماره 2 خود واقع در تهران برای  سال تحصیلی 1391-92 دانشجو
میپذیرد.

  

اين واحد دانشگاهي براي دوره حضوري كارشناسي ارشد در گروه فني مهندسي در  رشتههاي مهندسي برق (الكترونيك و
مخابرات و قدرت)، مهندسي كامپيوتر (نرم  افزار، سخت افزار)،  گروه علوم پايه شامل رشتههاي فيزيك، ماده چگال، 
سيستمهاي پيچيده و ديناميك غير خطي، ميكروبيولوژي، علوم كامپيوتر، آمار،  گروه علوم انساني شامل رشتههاي

حسابداري، مديريت صنعتي، مديريت  مالي،مديريت بازرگاني،مديريت دولتي، مديريت اجرايي (MBA)،مديريت
فن آوري  اطلاعات،مشاوره خانواده، مديريت آموزشي، آموزش و بهسازي منابع  انساني،مديريت و برنامه ريزي

آموزش عالي، برنامه ريزي درسي، روانشناسي  باليني كودك و نوجوان، جغرافيا (برنامه ريزي شهري – برنامه ريزي 
روستايي)،زبان و ادبيات فارسي، آموزش زبان انگليسي، زبان و ادبيات فرانسه،  مترجمي زبان فرانسه، حقوق خصوصي،

حقوق بين الملل، حقوق جزا و جرم  شناسي،حقوق عمومي،حقوق اقتصادي،حقوق تجارت بين المل، حقوق مالكيت
فكري،  حقوق محيط زيست، علوم اقتصادي،  گروه هنر شامل رشتههاي مهندسي معماري،  مديريت پروژه و ساخت،

بازسازي پس از سانحه دانشجو پذيرش مي كند.

  

بر اساس اين گزارش شهريههاي تعيين شده براي مقطع كارشناسي ارشد در پرديس  شماره 2 شهيد بهشتي در گروه
علوم انساني شامل 22 ميليون و 400 هزار ريال  شهريه ثابت، 2 ميليون و 280 هزار ريال شهريه متغيير و 4

ميليون و 560 هزار  ريال شهريه پايان نامه و براي ساير دورهها شهريه ثابت 28 ميليون ريال  تعيين شده است.

  

همچنين اين واحد دانشگاهي در دوره مجازي در رشتههاي حسابداري، مديريت  فناوري اطلاعات و ارتباطات،مهندسي
كامپيوتر (نرم افزار)، مهندسي كامپيوتر  (معماري كامپيوتر) و علوم كامپيوتر پذيرش دانشجو خواهد داشت.
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به گزارش ايسنا، شهريه دورههاي مجازي براي گروه علوم انساني شامل 10  ميليون ريال شهريه ثابت، يك ميليون و
250 هزار ريال شهريه هر واحد متغيير و  2 ميليون ريال شهريه هر واحد پايان نامه و در گروه فني مهندسي و علوم
پايه  شامل 10 ميليون ريال شهريه ثابت، يك ميليون و 400 هزار ريال هر واحد  متغيير و 2 ميليون و 500 هزار

ريال  شهريه هر واحد پايان نامه تعيين شده  است.

  

متقاضيان بايد براي ثبتنام اينترنتي به سايت ir.ac.sbu مراجعه كنند و پس  از كسب شرايط لازم و ثبتنام يك كد
رهگيري 14 رقمي را دريافت و  در محل  مخصوص تعيين شده در فرم تقاضانامه ثبتنام اينترنتي درج كنند.
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