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ایران کنفرانس

پذیرش بدون کنکور دکتری و ارشد در پردیس ارس دانشگاه تهران  
  

رئیس  پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران از شروع ثبت نام و پذیریش دانشجو بر  اساس سوابق تحصیلی و مصاحبه
تخصصی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری برای  نیمسال دوم سال تحصیلی۱۴۰۱-۰۲در این مرکز خبر داد

  

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران، زهرا امام جمعه با اشاره  به شروع ثبت نام و
پذیریش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی و مصاحبه تخصصی در  مقطع کارشناسی ارشد و دکتری برای نیمسال دوم سال

تحصیلی۱۴۰۱-۰۲در این مرکز  دانشگاهی افزود:این واحد دانشگاهی برای تکمیل ظرفیت در رشته های علوم  انسانی،
HSE، زیست محیط ،رفتاری و اجتماعی علوم، MBA، ۵۸ و تخصصی دکتری رشته عنوان ۵۸ در پایه  علوم و مهندسی و فنی

عنوان رشته کارشناسی ارشد بر اساس  بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و مصاحبه علمی دانشجو می پذیرد.

  

رئیس پردیس بین المللی ارس  دانشگاه تهران درباره شرایط پذیرش دانشجودراین پردیس گفت: پردیس بین المللی  ارس
دانشگاه تهران بر اساس مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سیاستهای  نظام آموزش عالی کشور و همچنین برنامه های
استراتژیک دانشگاه در زمینه  گسترش فعالیت در دوره های تحصیلات تکمیلی و با هدف پاسخگویی به تقاضای  داوطلبان و
توسعه پژوهش از طریق بررسی سوابق آموزشی - پژوهشی و مصاحبه در  مقاطع دکتری تخصصی (D.Ph.) و کارشناسی ارشد

دانشجو میپذیرد.

  

امام جمعه همچنین گفت: ۱۱مرکز  تحقیقاتی پردیس ارس در انتظار نخبگان جوان است. مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، 
مرکز تحقیقات مهندسی صنایع غذایی، مرکز تحقیقات مدیریت استراتژیک و آینده  پژوهی، مرکز تحقیقات علوم روان شناسی

و مشاوره، مرکز تحقیقات بین المللی  انرژی و ساختمان سبز، مرکز تحقیقات نانو تکنولوژی، مرکز تحقیقات هنرهای 
دیجیتال، مرکز تحقیقات سگهای رهگیر، مرکز تحقیقات سامانههای هوشمند  کاربردی ارس، مرکز تحقیقات شبکه حسگر

بی سیم و مرکز تحقیقات ترکیبات طبیعی و  دارویی از مراکزی است که در اختیار دانشجویان قرار میگیرد.

  

امام جمعه در مورد ثبت نام  داوطلبان گفت: دانشجویان نیمسال آخر کارشناسی و کارشناسی ارشد در صورت  فراغت از
تحصیل تا تاریخ ۳۰.۱۱.۱۴۰۱می توانند تا روز یکشنبه۳۰ بهمن ماه ثبت  نام کنند.

  

 و www.academics.ut.ac.irداوطلبان برای کسب اطلاعات تکمیلی  می توانند به سایت معاونت آموزشی دانشگاه تهران 
همچنین سایت پردیس بین المللی ارس 

www.aras.ut.ac.ir
مراجعه کرده و یا با  شماره تلفن های۰۴۱-۴۲۰۲۴۸۲۵-۷(داخلی ۳۰۶-۳۱۰-۳۰۱) و۰۲۱-۸۸۹۹۰۵۲۹ تماس حاصل  کنند.
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