
ان هستند، باید با اطالع از زمان ثبت نام داوطلبانی که متقاضی شرکت در رشته های دانشگاه پردیس تهر

این دانشگاه، در مهلت داده شده ثبت نام خود را انجام دهند. ثبت نام پردیس تهران بدون آزمون ورودی 

مانند  ثبت نام دانشگاه پردیس تهران .در بازه زمانی مرداد ماه سال جاری آغاز می شود ۱۰۴۱مهر سال 

ورودی نیمسال مهر و نیمسال  دوبار در سال برای های بدون کنکوررشته  سایر دانشگاه ها در برخی

 پذیرش دارند. ۱۰۴۱ بهمن سال

 ثبت نام دانشگاه پردیس تهران زمان

دانشگاه های پردیس شعبه هایی از دانشگاه های دولتی می باشند. پذیرش داوطلبان به دو صورت شرکت 

 .در آزمون سراسری و کسب نمره قبولی و یا بر اساس سوابق تحصیلی ) بدون کنکور ( می باشد

واهد بود همزمان با کنکور سراسری خ زمان ثبت نام دانشگاه پردیس خودگردان برای رشته های با آزمون

و داوطلبان پس از اعالم نتایج اولیه، در صورت کسب رتبه الزم در لیست انتخاب رشته خود دانشگاه های 

 .پردیس خودگردان را در اولویت قرار دهند

پذیرش داوطلبان در پردیس تهران بدون آزمون در دو نوبت مهر و بهمن ماه صورت می گیرد. داوطلبان 

 .انجام دهند sanjesh.org خود را از طریق سایت سنجش به نشانی می توانند فرآیند ثبت نام

باید دقت داشته باشند  ۱۰۴۱داوطلبان متقاضی ثبت نام رشته های بدون کنکور پردیس خودگردان بهمن 

با اعتبار مدارک رشته های با آزمون  که، عنوان بدون کنکور در مدارک آنها لحاظ نشده و اعتبار مدرک

  .یکسان است

 زمان تمدید شده زمان پایان ثبت نام زمان آغاز ثبت نام زمان انتشار دفترچه

 مرداد ماه مرداد ماه مرداد ماه مرداد ماه

 شرایط ثبت نام دانشگاه پردیس

یکی از دوره های تحصیلی دانشگاه های دولتی، دوره پردیس خودگردان یا همان پردیس بین الملل سابق 

همانند سایر دانشگاه های بدون کنکور در مقطع  ۱۰۴۱است. دانشگاه پردیس خودگردان در سال 

 .کارشناسی اقدام به جذب دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی می کند

صیل در رشته های دانشگاه های پردیس خودگردان شرکت در کنکور یکی از روش های ورود و تح

سراسری می باشد. برخی از رشته های دانشگاه های پردیس خودگردان، شامل رشته های پرطرفدار مانند 

 .رشته های گروه پزشکی و پیراپزشکی همچنان تنها از راه شرکت در کنکور پذیرش دارند

  

 اطالعیه

 .از طریق کنکور سراسری و هم از طریق پذیرش بدون آزمون دانشجو می پذیرنددانشگاه های پردیس هم 

https://sanjesh.org/


  

 شرایط عمومی و اختصاصی ثبت نام دانشگاه پردیس

o از طریق شرکت در کنکور سراسری فقط در کنکور تجربی و ریاضی   دانشگاه های پردیس

 .ظرفیت پذیرش دانشجو دارد

o دارا بودن شرایط جسمی و روانی الزم 

o پرداخت شهریه الزم برای هر نیمسال تحصیلی توانایی 

o محل تشکیل کالس ها از سوی دانشگاه تعیین می گردد. 

o توانایی پرداخت هزینه های تسهیالتی و رفاهی به صورت جداگانه 

o پذیرش دانشجویان در دانشگاه بین الملل به صورت متمرکز و بدون انجام مصاحبه می باشد. 

 م پردیس تهران بدون کنکورشرایط عمومی و اختصاصی ثبت نا

گروه آزمایشی تجربی، انسانی، ریاضی، هنر و زبان  5در هر یک از  ثبت نام دانشگاه پردیس تهران

های خارجی به صورت بدون آزمون ظرفیت پذیرش دانشجو دارد. الزم به ذکر است، پذیرش داوطلبان در 

اساس معدل کتبی دیپلم و در سایر رشته  رشته های دانشگاه خودگردان پردیس تهران رشته های نظری بر

 .ها بر اساس معدل کل صورت می گیرد

  دارا بودن مدرک نظام جدید یا دیپلم چهار ساله نظام قدیم یا مدرک دوره پیش دانشگاهی یا مدرک

 دوره کاردانی

 اعتقاد به دین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده 

 نداشتن سابقه کیفری 

 نداشتن سابقه عضویت در سازمان های غیرقانونی 

 ( داشتن کارت پایان خدمت ) داوطلبان آقا 

 اعتبار مدرک دانشگاه پردیس خودگردان 

 .،کلیک کنیددریافت معدل کتبی دیپلم برای مطالعه مقاله

https://irantahsil.org/%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84-%da%a9%d8%aa%d8%a8%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85/


] 

  ۱۰۴۱  مدارک الزم برای ثبت نام دانشگاه پردیس

  4*3اسکن عکس 

 اطالعات و مدارک شناسایی 

 اطالعات مربوط به سوابق تحصیلی 

 اطالعات مندرج در مدرک دیپلم 

 اطالعات محل سکونت و آدرس 

 متیازهااطالعات مربوط به سهمیه و ا 

 اطالعات تماسی داوطلب 

  

 اطالعیه

در نیمسال اول  پذیرش در رشته های با 1441دانشگاه پردیس خودگردان  متقاضیان رشته های با کنکور

در نیمسال دوم باید تا پایان بهمن  پذیرش و برای رشته های دارای ۱۰۴۱ باید تا پایان شهریور ماه سال

 .فارغ التحصیل شوند

  

  اره دانشگاه پردیس تهرانهمه چیز درب



، امکان تحصیل بدون کنکور را برای متقاضیان فراهم کرده است.  پردیس خودگردان دانشگاه تهران

امکان انتقال دانشجویان دانشگاه پردیس خودگردان به خارج از کشور وجود دارد. از لحاظ اعتبار دانشگاه 

 .تتهران باید بگوییم، این دانشگاه اصطالحا، دانشگاه مادر و نماد آموزش عالی اس

، تحت نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد مصوبه هیات  پردیس خودگردان دانشگاه تهران

امنای دانشگاه تهران اداره می شود و بر اساس مفاد اساسنامه و ضوابط و مقررات مربوط به آن فعالیت 

 .می کند

تربیت نیروهای متخصص می پردازد.  با توجه به اساسنامه خود به پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

شامل تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز ، با  پردیس خودگردان دانشگاه تهران مهمترین اهداف

توجه به استانداردهای بین المللی، گسترش امکانات آموزش عالی در مناطق آزاد کشور، همچنین بهره 

 .لمللی شدن استبردن از همه ظرفیت های دانشگاه تهران برای بین ا

 1041رشته های دانشگاه پردیس تهران 

 (دانشگاه تهران )محل تحصیل پردیس خودگردان كیش

گروه 

 تحصیلی

دوره 

 تحصیلی

  جنسیت عنوان رشته

علوم 

 انساني

پردیس 

 خودگردان

  زن/مرد مدیریت صنعتي

ریاضي و 

 فني

پردیس 

 خودگردان

  زن/مرد مهندسي صنایع

ریاضي و 

 فني

پردیس 

 خودگردان

  زن/مرد مهندسي كامپیوتر

ریاضي و 

 فني

پردیس 

 خودگردان

  زن/مرد مهندسي معماري

علوم 

 انساني

پردیس 

 خودگردان

  زن/مرد حقوق

علوم 

 انساني

پردیس 

 خودگردان

  زن/مرد مدیریت مالي

پردیس  هنر

 خودگردان

  زن/مرد طراحي صنعتي

ریاضي و 

 فني

پردیس 

 خودگردان

  زن/مرد مهندسي شهرسازي

تهران )محل تحصیل پردیس خودگردان مهندسي و علوم در جزیره  –دانشگاه صنعتي شریف 

 (كیش

گروه 

 تحصیلی

دوره 

 تحصیلی

  جنسیت عنوان رشته

ریاضي و 

 فني

پردیس 

 خودگردان

  زن/مرد مهندسي صنایع



ریاضي و 

 فني

پردیس 

 خودگردان

  زن/مرد مهندسي عمران

ریاضي و 

 فني

پردیس 

 خودگردان

  زن/مرد مهندسي كامپیوتر

ریاضي و 

 فني

پردیس 

 خودگردان

  زن/مرد مهندسي مكانیك

ریاضي و 

 فني

پردیس 

 خودگردان

مهندسي مواد و 

 متالورژي

  زن/مرد

ریاضي و 

 فني

پردیس 

 خودگردان

  زن/مرد مهندسي هوافضا

 .،کلیک کنیدانشگاه پردیس خودگردانپزشکی بدون کنکور د برای مطالعه مقاله

  

 1041نکات طالیی رشته های بدون کنکور پردیس 

باید دقت داشته باشند  1441متقاضیان ثبت نام در رشته های دانشگاه پردیس تهران بدون آزمون سال -1

که لیست رشته های بدون کنکور ورودی مهر و بهمن به صورت مجزا منتشر می شود و لذا ممکن است 

 .یست رشته های ارائه شده هر ورودی و یا ظرفیت های ارائه شده با هم متفاوت باشندل

 ۱۰۴۱داوطلبان بهتر است که پیش از اقدام به ثبت نام رشته های بدون کنکور پردیس خودگردان -2

نخست شرایط الزم برای پذیرش و تحصیل در این دانشگاه را بررسی کنند و پس از حصول اطمینان از 

 .بودن تمامی شرایط عمومی و اختصاصی الزم برای نام نویسی خود اقدام کنند دارا

با توجه به شهریه پرداز بودن پردیس تهران بدون آزمون توصیه می شود نخست شهریه دانشگاه پردیس -3

 .خودگردان را بررسی کرده و سپس برای ثبت نام اقدام کنند

 اطالعیه

https://irantahsil.org/%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%af%d8%b1%d8%af/


ردیس خودگردان می توانند با ثبت نام کنکور سراسری سال جاری و داوطلبان رشته های با کنکور دوره پ

[دریزی صحیح، به هدف خود دست یابن برنامه

  

  

 .، کلیک کنیدمقایسه دانشگاه پردیس و مجازی برای مطالعه مقاله

  

 نشانی و تلفن دانشگاه های پردیس تهران

دانشکده   ردیف

 پردیس

 تلفن تماس وب سایت آدرس

تهران خیابان انقالب  پردیس علوم ۱۴

اسالمی درب اصلی 

دانشگاه تهران پردیس 

 مرکزی

science.ut.ac.ir 61112498 - 

۱۱۱۱۱۱۱۱ 

پردیس  ۱۱

های  دانشکده

 فنی

تهران خیابان کارگر 

شمالی )امیرآباد( باالتر 

از تقاطع بزرگراه جالل 

تر از کوی  آل احمد پایین

یس  د دانشگاه پر

eng.ut.ac.ir/fa 61114466 - 

۸۸۱۰۴۱۸۸ 

https://irantahsil.org/%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%b3-%d9%88-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%a7-%d9%88-%d9%85/
http://science.ut.ac.ir/
http://science.ut.ac.ir/
http://eng.ut.ac.ir/fa
http://eng.ut.ac.ir/fa


 فنی ۱ شماره

پردیس  ۱۱

 هنرهای زیبا

تهران خیابان انقالب 

صلی اسالمی درب ا

دانشگاه تهران پردیس 

 مرکزی

finearts.ut.ac.ir 66955625 - 

۱۱۶۵۵۱۱۱ 

پردیس  ۱۱

کشاورزی و 

 منابع طبیعی

کرج بلوار شهید چمران 

سه راه پردیس 

کشاورزی و منابع 

 طبیعی

utcan.ut.ac.ir 2220756 3 - 

۰۱۱۱۱۸۰۱ 

۰۱۱۰۶۰۱۴ 

پردیس  ۱۸

 ابوریحان

شهرستان پاکدشت 

بلوار امام  ۱۱ کیلومتر

 رضا )ع( خاوران سابق

abu.ut.ac.ir 36041017 

پردیس  ۱۶

 (فارابی )قم

شهرستان قم جاده قدیم قم 

بعد از پایانه  -تهران 

روبروی  -مسافربری 

 پزشکی قانونی

farabi.ut.ac.ir بلوار دانشگاه -قم- 

قدیم جاده  ۵کیلومتر 

پردیس فارابی -تهران

 دانشگاه تهران

پردیس  ۱۱

المللی  بین

 کیش

جزیره کیش _ بلوار 

 میرمهنا _ ابتدای نیایش

kish.ut.ac.ir 56 - ۰۰۰۴۴۵۵ - 

۰۰۰۵۱۴۰ 

 ۱۴۵ - ۱۴۰داخلی 

– خیابان انقالب – تهران پردیس البرز ۱۰

خیابان وصال  

نبش  – شیرازی

 ۱ پالک – فردانش

alborz.ut.ac.ir 88390881-5 

پردیس بین  ۱۱

 المللی ارس

 -آذربایجان شرقی 

 بلوار امام خمینی – جلفا

aras.ut.ac.ir 04142024820 

 اخبار دانشگاه پردیس 

 .استاندار تهران: زمین برای احداث پردیس دانشگاه فرهنگیان واگذار می شود

گانه کسب مهارت،  اندازی پردیس سه ستی برای راهریزی بهزی کشور از برنامه بهزیستی سازمان رئیس

 .گذران اوقات فراغت و کسب و کار ویژه معلوالن خبر داد

 

 .کامل مقاله کلیک کنید پی دی اف برای دانلود

 خالصه مطلب

http://finearts.ut.ac.ir/
http://finearts.ut.ac.ir/
http://utcan.ut.ac.ir/
http://utcan.ut.ac.ir/
http://abu.ut.ac.ir/
http://abu.ut.ac.ir/
http://farabi.ut.ac.ir/
http://farabi.ut.ac.ir/
http://kish.ut.ac.ir/
http://kish.ut.ac.ir/
http://alborz.ut.ac.ir/
http://alborz.ut.ac.ir/
http://aras.ut.ac.ir/
http://aras.ut.ac.ir/
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/06/ثبت-نام-دانشگاه-پردیس-تهران-1401.pdf


عالقه مندان به تحصیل در دانشگاه پردیس تهران در صورت احراز شرایط ثبت نام و قبولی نهایی می 

 .اه شوندتوانند وارد این دانشگ

و لیست  ثبت نام دانشگاه پردیس تهران در نهایت به داوطلبان توصیه می کنیم پس از مطالعه کامل مقاله،

 .رشته های دانشگاه های پردیس خودگردان اقدام به انجام مراحل ثبت نام کنند

  

  

 


