
 

 

 
 

 

 

 

، تحقیقات و وزارت علوم دفتر گسترش آموزش عالی ،بر اساس مجوز)قشم( ، کاسپين و خليج فارس ارس ،  کيش بين الملليهای  پرديس

کشور و همچنین برنامه های استراتژیک دانشگاه در  آموزش عالی در چارچوب برنامه های توسعه اجتماعی و فرهنگی، سیاستهای نظام ،فناوری

بر اساس تربیت نیروی انسانی متخصص،  و پاسخگویی به تقاضای داوطلبان ایرانیسترش فعالیت دردوره های تحصیالت تکمیلی با هدف زمینه گ

سال تحصیلی نیمسال دوم برای   ،از میان داوطلبان واجد شرایطوزارت علوم ، تحقیقات و فناوری  26/10/1401ورخ م88523ه مجوز شمار

 د:نپذیرمیدانشجو شناسی ارشدکار در مقطع 1402-1401

 : شرایط عمومی

 .جمهوری اسالمی ایرانتابعیت  -1

 .نه کیفری به تشخیص مراجع ذی صالحنداشتن سوء پیشی -2

 .عمومی وظیفه خدمت لحاظ از تحصیل ادامه قانونی منع نداشتن -3

 سی ارشد(داشتن سالمت جسمانی متناسب با رشتۀ مورد تقاضا.)مطابق با دفترچه راهنمای آزمون کارشنا -4

 

 شرایط اختصاصی:  
 مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری های داخل یا خارجاعم از پیوسته یا ناپیوسته از دانشگاه دارا بودن مدرك رسمی کارشناسی -1

  . یا وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی

صالح وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مراجع ذیر عهده بوختگان خارج از کشور دانش آمانطباق و معادل سازی مدارك تحصیلی : توجه
 .می باشد

 .در مقطع کارشناسی 20از  12داشتن حداقل میانگین معدل کل  -2

 .متقاضی و کسب حداقل امتیاز الزمسوابق تحصیلی، علمی، پژوهشی، افتخارات علمی ارزیابی نام و ثبت -3

 

 وضعیت نظام وظیفه :

یا معافیت تحصیلی. )مطابق با دفترچۀ راهنمای آزمون  و دائم )کفالت، پزشکی، ...( معافیت وظیفه، نظام خدمت پایان کارت بودن دارا -1

 کارشناسی ارشد( 

 .نیست پذیر امکان ،است رسیده پایان به فرصت اعزام به خدمت آنان یا و  غیبت دارای مشمولینی که به تحصیلی معافیت اعطای تذکر:

 

 هاي دوره:ویژگی

.مدرك رسمی دانشگاه تهران استخلیج فارس و کاسپین ارس،  های بین المللی کیش و ختگی پردیسمدرك دانش آمو -1

و تعداد واحدهای آن، مطابق آخرین برنامه درسی مصوب است. آموزشی هر رشته محتوای -2

ي کاسپين محل تحصيل پرديس بين المللي ارس جلفا ، پرديس بين المللي خليج فارس جزيره قشم ، پرديس بين الملل  -3

رضوانشهر و پرديس بين المللي کيش جزيره کيش مي باشد . –گيالن 

ها هستند.درکالس شرکتشدگان، ملزم به شود و پذیرفتهها، برای تمامی روزهای هفته انجام میریزی تشکیل کالسبرنامه -4

.دانشگاه هیچ تعهدی برای تامین خوابگاه  ندارد -5

 مطابق تقویم آموزشی دانشگاه است.،  مذکور تقویم آموزشی پردیس های  -6

است.ممنوع  دانشگاه ها، دانشکده و سایر /به سایر پردیس ها  یا مهمانی پذیرفته شدگان این پردیس یانتقال -7

، کاسپین و خلیج  ارس ،   کیشبین المللی  اهی رد  رپدیس   مقطع  کارشناسی ارشد  ردو رشته اه   دانشجو  تکمیل ظرفیت پذریش  یاجرای  شيوه انمه
گاه تهرانافرس      1401-1402  حصیلیت سال نیمسال دوم  دانش

 



 :شهریه دوره
 شود.شهریه تحصیلی دوره بر اساس مصوبه هیأت امنای دانشگاه محاسبه می -1

 شود.میکتاب و... ن - تغذیه -بیمه -اب وذهابای-شامل هزینه های خوابگاهتعیین شده، مبلغ شهریه  -2
  .به هیچ عنوان عودت داده نخواهد شد های واریز شده دانشجو، شهریهانصراف در صورت  -3

 از طریق درگاه الکترونیکی امکان پذیر است. الزاماً پرداخت شهریه  -4

  ... ل زير استجدو شرح به    شهريه تحصيلي بدون احتساب هزينه خوابگاه ، غذا ، بيمه و:  

 )به ريال( 1401-1402سال تحصيليبه صورت علي الحساب در شهريه دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد)پرديس های خود گردان( 

 پايان نامه جبراني عملي جبراني نظری واحد عملي واحد نظری شهريه ثابت گروه آموزشي

-علوم انساني 

 علوم رفتاری
69.563.535 6.956.352 8.853.540 3.794.374 5.691.563 17.390.884 

 17.390.884 5.691.563 3.794.374 8.853.541 6.956.354 85.373.428 ساير گروهها

  :نام ثبت مدارك الزم جهت

 91)المللی ، الزم است در مهلت تعیین شده بین  داوطلبان محترم جهت شرکت در آزمون اختصاصی دوره کارشناسی ارشد  پردیس های

) ثبت نام داوطلبان پذیرش پردیس های اقماری ارشد و دکتری ( ut.ac.ir1ems.  آموزشبه سامانه جامع  (1401 بهمن  26 ايتبهمن لغ

 نسبت به ثبت نام و بارگذاری مدارك مورد نیاز به شرح زیر اقدام نمایند.مراجعه و 

 پرسنلی 3*4 عکس -1

 ات شناسنامهصفحتمام  -2

 کارت ملی -3

 فردی اطالعات  فرم -4
 دیپلم متوسطه گواهی  -5

 گواهی پیش دانشگاهی  -6

 .و ریز نمرات تایید شده مقطع کارشناسی  پایان تحصیالت یگواه -7

 . کارشناسی( ترم آخردانشجویان  برایبا ذکر معدل ) 30/11/1401تا تاریخ  دانش آموختگیمبنی بر گواهی اشتغال به تحصیل  -8

 جود() در صورت و افتخارات علمیو ، علمی، پژوهشیآموزشی سوابق -9

الزم است کلیه مدارك و مستندات مندرج در این شیوه نامه در مهلت مقرر در سامانه جامع آموزش دانشگاه بارگذاری شود.  :1تذکر مهم 
 گیرد.تعلق نمیصورت فیزیکی ارائه شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد و امتیازی  به مدارکی که  خارج از مهلت مقرر

رگذاری مدارك غیر مرتبط، یا وجود هر گونه مغایرت در مدارك بارگذاری شده، در هر مرحله از پذیرش یا نقص مدرك، با  :2تذکر مهم
 پرداختی، مسترد نخواهد شد. انجامد و شهریهتحصیل، به لغو قبولی می

وزش منجر به محرومیت از شرکت عدم تکمیل فرآیند ثبت نام و یا ثبت نام اشتباه در سایر آزمونهای مندرج در سامانه جامع آم :3 ذکر مهمت
 شود.در آزمون اختصاصی می

 
 از   هر رشته /گرایش دارای جلسه مصاحبه جداگانه بابت ثبت نام در( تومان  دویست و هفتاد و سه هزار )ریال  2.730.000مبلغ  واریز

 گردد(.مسترد نمي )وجه پرداختي در صورت انصراف يا عدم پذيرش .اه الکترونیکی ودریافت کد رهگیریطریق درگ

 

 فرآیند  پذیرش:

و کسب  )در صورت وجود(علمی، پژوهشی، افتخارات علمی -ارشد از طریق بررسی سوابق تحصیلیپذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی -1
 .خواهد بود الزم ازیحداقل امت

 .صورت می پذیرد ط پردیسشرکت داوطلبان در جلسه مصاحبه )حضوری یا الکترونیکی( بر اساس زمان بندی اعالم شده توس -2

 کند.ورود هر یک از داوطلبان در مراحل مختلف آزمون، حقی برای پذیرش آنان ایجاد نمی تبصره :

 برای قبولی نهایی داوطلب بر اساس ظرفیت اعالم شده الزامی است. 100از  50سب حداقل امتیاز نهایی ارزیابی تخصصی ک -3

 
 
 



 نکات مهم :
.است ممنوعمان در دو رشته/ مقطع تحصیل همز بر اساس مقررات -1
  مسئولیت صحت تمامی مدارك ارائه شده بر عهده داوطلب می باشد. -2

 پذیرش و نهایی نتیجه اعالم از پس تحصیلی( شهریه واریز و ریزنمرات ،تحصیلی مدارك کلیه مستندات الزم ) تصویر و اصل ارائه -3

 .الزامی است دانشجو،

باشد و قطعی شدن آن منوط به تائید صالحیت عمومی از سوی هیأت مشروط میه به صورت ته شدپذیرف و ثبت نام شروع به تحصیل -4
 مرکزی گزینش دانشجو است. 

تبصره: چنانچه فرد پذیرفته شده به تشخیص دانشگاه، دارای شرایط و ضوابط پذیرش شناخته نشود، در هر مرحله از تحصیل که باشد 
 یکن خواهد شد. لمقبولی وی، کان 

در صورت قبولی نهایی داوطلب  .می باشندمذکور بین المللی های  در پردیسرشته یا چند   مجاز به انتخاب و ثبت نام در یکداوطلبان  -5
 ،  ثبت نام نهایی بر اساس انتخاب وی صرفًا در یک رشته، امکان پذیر است.یک رشته  در بیش از

ی مورد پذیرش، منوط به حد نصاب رسیدن  تعداد دانشجویان در آن رشته برابر برگزاری کالس ها و ادامه تحصیل در هر یک از رشته ها -6
 شود.می لقیلم یکن ت است. صرفًا در صورت عدم تشکیل رشته، شهریه داوطلب مسترد و ثبت نام او کان مصوبات دانشگاه 

 شند.دانش آموخته دوره کارشناسی با 30/11/1401پذیرفته شدگان می بایست حداکثر تا تاریخ   -7

خذ گواهی زمان ثبت نام موفق به ادر صورت پذیرش، چنانچه در  ستنده کارشناسی آخردوره ترم نشجویکه در حال حاضر دا داوطلبانی -8
 .مربوطه جهت ثبت نام الزامی استاز دانشگاه  معدل با ذکرشامل تعداد واحد گذرانده اتمام دوره  گواهی فراغت از تحصیل نگردند، ارائه

 . نمی باشند این فراخوان مدرك تحصیلی معادل کارشناسی ، مجاز به شرکت در  متقاضیان با -9

  

 پرديس های بين المللي : کارشناسي ارشد عناوين رشته  / گرايش های مورد پذيرش آزمون اختصاصي 
 

 پرديس های خودگردان بين الملل رشته/گرايش رديف

 خلیج فارس)قشم( -ارس  ارتباط تصویری 1

 ارس سی ورزشی و تمرینات اصالحی گرایش آسیب شناسی ورزشی آسیب شنا 2

 ارس آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصالحی گرایش تمرینات اصالحی  3

 کیش-خلیج فارس)قشم(-ارس آموزش زبان انگلیسی 4

 کیش-خلیج فارس)قشم(-ارس ایمنی ، بهداشت و محیط زیست 5

 کیش -ارس  ی آمایش سرزمینبرنامه ریز 6

 ارس جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش آمایش شهری 7

 کیش-کاسپین-خلیج فارس)قشم(-ارس حسابداری 8

 ارس حقوق تجارت بین الملل 9

 کیش-کاسپین-خلیج فارس)قشم( حقوق تجاری اقتصادی بین المللی  10

 خلیج فارس)قشم(-ارس حقوق جزا و جرم شناسی 11

 کیش-کاسپین-خلیج فارس)قشم(-ارس حقوق خصوصی 12

 کیش-خلیج فارس)قشم( -ارس  حقوق نفت و گاز 13

 کاسپین-ارس روان شناسی بالینی 14

 کیش-خلیج فارس)قشم(-ارس روان شناسی عمومی 15

 کیش-خلیج فارس)قشم( روان شناسی ورزشی 16

 کیش-خلیج فارس)قشم(-ارس روانشناسی تربیتی 17

 ارس ریز زیست فناوری 18

 کیش ات فارسیزبان و ادبی 19

 خلیج فارس)قشم( زیست شناسی سلولی و ملکولی 20



 کیش زیست فناوری  گرایش میکروبی 21

 ارس زیست فناوری گرایش صنعت و محیط زیست 22

 ارس سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی گرایش سنجش از دور 23

 ارس العات جغرافیاییسنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی گرایش سیستم اط 24

 کاسپین سیاست گذاری علم و فناوری  25

 کیش طراحی صنعتی 26

 کاسپین طراحی کسب و کار 27

 ارس علوم دامی گرایش ژنتیک و اصالح دام و طیور 28

 کاسپین -ارس  علوم شناختی گرایش روانشناسی شناختی  29

 کیش علوم قرآن و حدیث 30

 ارس لوم تصمیم و دانشعلوم کامپیوتر گرایش ع 31

 ارس علوم و مهندسی باغبانی گرایش گیاهان دارویی 32

 خلیج فارس)قشم( علوم و مهندسی شیالت گرایش بوم شناسی آبزیان 33

 خلیج فارس)قشم( علوم و مهندسی شیالت گرایش تکثیر و پرورش آبزیان 34

 لیج فارس)قشم(خ علوم و مهندسی شیالت گرایش صید و بهره برداری آبزیان  35

 خلیج فارس)قشم( علوم و مهندسی شیالت گرایش فرآوری محصوالت شیالت 36

 کیش -ارس  علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فناوری مواد غذایی 37

 کیش -ارس  علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش صنایع غذایی 38

 ارس علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری 39

 ارس فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی  40

 کیش -کاسپین -خلیج فارس)قشم( کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید 41

 کاسپین-ارس مالی گرایش  مهندسی مالی و مدیریت ریسک  42

 کیش-کاسپین-خلیج فارس)قشم( مالی گرایش بانکداری 43

 ارس مترجمی زبان انگلیسی  44

 ارس ریت امور شهریمدی 45

 کاسپین-خلیج فارس)قشم( -ارس  مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی 46

 خلیج فارس)قشم( -ارس  مدیریت پروژه و ساخت  47

 کیش-کاسپین-خلیج فارس)قشم(-ارس مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی گردشگری 48

 کیش بیوتکنولوژی خاكمدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاك گرایش بیولوژی و  49

 ارس مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی  50

 ارس مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانی  51

 کیش  –خلیج فارس)قشم( -ارس مدیریت رسانه 52

 کیش-خلیج فارس)قشم( مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و بهره وری  53

 کیش-خلیج فارس)قشم(-ارس راتژیمدیریت کسب و کار گرایش است 54

 کیش-خلیج فارس)قشم(-ارس مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی 55

 کیش-خلیج فارس)قشم( -ارس  مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی  56

 کیش-خلیج فارس)قشم( مدیریت کسب و کار گرایش فناوری 57



 ارس یریت استراتژیک منابع انسانی مدیریت منابع انسانی گرایش مد 58

 ارس مدیریت منابع انسانی گرایش منابع انسانی بین الملل  59

 کیش مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی و ارتباطات ورزشی 60

 کیش مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رویدادها و گردشگری ورزشی 61

 کیش-ارس مشاوره  گرایش مشاوره خانواده  62

 کیش-خلیج فارس)قشم( -ارس  معماری داخلی 63

 کیش-خلیج فارس)قشم( -ارس  معماری و انرژی 64

 ارس مهندسی انرژی های تجدید پذیر  65

 کاسپین مهندسی پلیمر گرایش فرآورش  66

 ارس مهندسی در سوانح طبیعی 67

 ارس مهندسی سیستم های میکرو و نانو الکترومکانیک 68

 کیش رایش بیو تکنولوژیمهندسی شیمی گ 69

 کیش مهندسی شیمی گرایش زیست پزشکی  70

 کاسپین مهندسی شیمی گرایش فرآیندهای جدا سازی 71

 کیش -ارس  مهندسی صنایع گرایش آینده پژوهی 72

 کیش-خلیج فارس)قشم( مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها  73

 خلیج فارس)قشم( -ارس  مهندسی صنایع گرایش مدیریت پروژه 74

 کیش-خلیج فارس)قشم( مهندسی عمران گرایش سازه  75

 کیش-خلیج فارس)قشم(-ارس مهندسی فناوری اطالعات 76

 ارس مهندسی فناوری اطالعات گرایش سامانه های شبکه ای  77

 ارس مهندسی فناوری اطالعات گرایش سیستم های چند رسانه ای  78

 ارس علوم و فناوری شبکهمهندسی کامپیوتر گرایش  79

 خلیج فارس)قشم( مهندسی کامپیوترگرایش نرم افزار 80
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