
 

 
 

  تهران پردیس دانشگاه نام ثبت

ی از دانشگاه هایی که بر اساس سوابق تحصیلی و بدون شرکت در کنکور دانشجو می پذیرد، دانشگاه پردیس یک

خودگردان است. پردیس های خودگردان، در تمامی شهرهای ایران وجود دارند و داوطلبان برای ثبت نام در این 

شته باشند. تمامی داوطلبان باید در مدت زمان دانشگاه ها، باید شرایطی را دارا بوده و مدارکی را نیز به همراه دا

اقدام نمایند. الزم به ذکر است تا بدانید که پردیس های خودگردان  ثبت نام دانشگاه پردیس تهران مقرر، برای

دانشجو می پذیرد. اگر  برای ورودی نیمسال مهر و نیمسال بهمن همانند دانشگاه های دیگر، دو بار در طی سال

ادی هستید که می خواهید در پردیس تهران بدون آزمون ثبت نام کنید، باید از زمان و شرایط شما هم جز افر

ثبت نام اطالع داشته باشید. برای آشنایی با زمان ثبت نام، شرایط ثبت نام، رشته های دانشگاه پردیس تهران و 

  .سایر اطالعات، در ادامه مقاله با ما همراه باشید

  

 �� اطالعیه ��

 برای هم معموال ها دانشگاه این که باشند داشته دقت باید خودگردان پردیس های دانشگاه یان پذیرش درمتقاض

 می اند نشده دانشگاه این اول نیمسال نام ثبت به موفق که داوطلبانی و پذیرند می دانشجو بهمن برای هم و مهر

 .کنند امتحان را خود شانس ۱۴۰۱ بهمن برای توانند

  

  

 نام دانشگاه پردیس تهرانثبت  زمان

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

زمان ثبت نام دانشگاه  .آزمون سراسری و کسب نمره قبولی و یا بر اساس سوابق تحصیلی )بدون کنکور( می باشد

زمان با کنکور سراسری خواهد بود و داوطلبان پس از اعالم نتایج پردیس خودگردان برای رشته های با آزمون هم



 

 
 

اولیه، در صورت کسب رتبه الزم در لیست انتخاب رشته خود دانشگاه های پردیس خودگردان را در اولویت قرار 

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

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

باید دقت داشته باشند که عنوان بدون کنکور در  ۱۴۰۱ثبت نام رشته های بدون کنکور پردیس خودگردان بهمن 

  .حاظ نشده و اعتبار مدرک با اعتبار مدارک رشته های با آزمون یکسان استمدارک آن ها ل

  

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

 مرداد ماه 24 مرداد ماه 23 مرداد ماه 18  مرداد ماه 18

  

الزم به ذکر است تا بدانید که زمان ثبت نام ترم بهمن ماه هنوز از سمت سازمان سنجش اعالم نشده است،  ��

 .به محض اعالم شدن مقاله به روز رسانی خواهد شد

  

 شرایط ثبت نام دانشگاه پردیس

ری می یکی از روش های ورود و تحصیل در رشته های دانشگاه های پردیس خودگردان شرکت در کنکور سراس

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. اما در سایر رشته ها، این دانشگاه 

شرایط عمومی و اختصاصی ثبت نام در پردیس دانشجویان با بنا به شرایطی، پذیرش می کند. برخی از مهم ترین 

  :های خودگردان، شامل موارد زیر می باشند

https://sanjesh.org/
https://sanjesh.org/


 

 
 

 شرایط عمومی و اختصاصی ثبت نام دانشگاه پردیس تهران بدون کنکور

 پذیرش ظرفیت ریاضی و تجربی کنکور در فقط سراسری کنکور در شرکت طریق از  دانشگاه های پردیس ️✔

 .دارد دانشجو

 دارا بودن شرایط جسمی و روانی الزم ️✔

 توانایی پرداخت شهریه الزم برای هر نیمسال تحصیلی ️✔

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

 توانایی پرداخت هزینه های تسهیالتی و رفاهی به صورت جداگانه ️✔

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

 نداشتن سابقه عضویت در سازمان های غیرقانونی ️✔

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

 کاردانی

 ( ) داوطلبان آقاداشتن کارت پایان خدمت  ️✔

 اعتقاد به دین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده ️✔

 نداشتن سابقه کیفری ️✔

  



 

 
 

 نحوه ثبت نام دانشگاه پردیس تهران

 پذیرش برای و اینترنتی پذیرش دانشگاه تهران در رشته محل های بدون آزمون، برای پذیرش مهر ماه به صورت

ضوری انجام می پذیرد. برای ثبت نام در نوبت مهر، داوطلبان می بایست ح صورت به معموال نیز ماه بهمن ورودی

مطابق با راهنمای موجود در ادامه مقاله، فرآیند ثبت نام خود را به انجام برسانند. در واقع، آن ها باید مراحلی را 

  :طی نمایند که این مراحل، شامل موارد زیر می باشند

 sanjesh.org زش کشور به نشانیمراجعه به سایت سازمان سنجش آمو ✅

 صفحه راست سمت منوی از ،“ سراسری ” انتخاب گزینه ✅

ثبت نام و انتخاب رشته برای پذیرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصیلی در ” کلیک روی لینک فعال  ✅

  دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

 صفحه راست سمت اصلی منوی از “باری اعت کارت خرید ” پرداخت هزینه ثبت نام با انتخاب گزینه ✅

 دریافت و شتاب شبکه عضو بانکی های کارت طریق از تومان 600 و هزار 37 مبلغ به نام ثبت هزینه واریز ✅

 پرداخت پیگیری شماره

ثبت نام و انتخاب رشته برای پذیرش دانشجو صرفا بر ” بازگشت به صفحه اول سامانه و کلیک روی لینک  ✅

  حصیلی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالیاساس سوابق ت

 صفحه در موجود امنیتی کد و اعتباری کارت سریال شماره وارد نمودن ✅

 رشته انتخاب و نام ثبت راهنمای دفترچه در مندرج مشخصات با مطابق داوطلب بارگذاری عکس ✅

 رشته کد 100 حداکثر درج و اینترنتی تقاضانامه فرم تکمیل ✅



 

 
 

  

  .��، بر روی لینک مربوطه کلیک کنیدخودگردانثبت نام دانشگاه پردیس  شنایی بیشتر با نحوهبرای آ�� 

  

  

  مدارک الزم برای ثبت نام دانشگاه پردیس

همان طور که در ابتدا مقاله بیان شد، متقاضیان عزیز برای ثبت نام در دانشگاه پردیس تهران بدون آزمون، عالوه 

مهم ترین مدارک مورد نیاز برای تحصیل بر شرایط ذکر شده باید مدارکی را نیز به همراه داشته باشند. برخی از 

  :در پردیس تهران بدون کنکور، شامل موارد زیر می باشند

 4*3اسکن عکس  ✅

 اطالعات و مدارک شناسایی ✅

 اطالعات مربوط به سوابق تحصیلی ✅

 اطالعات مندرج در مدرک دیپلم ✅

 اطالعات محل سکونت و آدرس ✅

 اطالعات مربوط به سهمیه و امتیازها ✅

 اطالعات تماسی داوطلب ✅

  

https://irantahsil.org/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86/


 

 
 

  رشته های دانشگاه پردیس تهران

 �� (دانشگاه تهران )محل تحصیل پردیس خودگردان کیش ��

  جنسیت عنوان رشته دوره تحصیلی گروه تحصیلی

 علوم انسانی
پردیس 

 خودگردان
  زن/مرد مدیریت صنعتی

 ریاضی و فنی
پردیس 

 خودگردان
  زن/مرد مهندسی صنایع

 ریاضی و فنی
پردیس 

 خودگردان
  زن/مرد مهندسی کامپیوتر

 ریاضی و فنی
پردیس 

 خودگردان
  زن/مرد مهندسی معماری

 علوم انسانی
پردیس 

 خودگردان
  زن/مرد حقوق

 علوم انسانی
پردیس 

 خودگردان
  زن/مرد مدیریت مالی

 هنر
پردیس 

 خودگردان
  زن/مرد طراحی صنعتی



 

 
 

 ریاضی و فنی
پردیس 

 خودگردان
  زن/مرد مهندسی شهرسازی

 جزیره در علوم و مهندسی خودگردان پردیس تحصیل محل) تهران –دانشگاه صنعتی شریف  ��

 ��(کیش

  جنسیت عنوان رشته دوره تحصیلی گروه تحصیلی

 ریاضی و فنی
پردیس 

 خودگردان
  زن/مرد مهندسی صنایع

 ریاضی و فنی
پردیس 

 خودگردان
  زن/مرد مهندسی عمران

 ریاضی و فنی
پردیس 

 خودگردان
  زن/مرد مهندسی کامپیوتر

 ریاضی و فنی
پردیس 

 خودگردان
  زن/مرد مهندسی مکانیک

 ریاضی و فنی
پردیس 

 خودگردان
  زن/مرد مهندسی مواد و متالورژی

 ریاضی و فنی
پردیس 

 خودگردان
  زن/مرد مهندسی هوافضا

  



 

 
 

 نشانی و تلفن دانشگاه های پردیس تهران

 �� تلفن تماس  �� وب سایت  ️⛪ آدرس  �� دانشکده پردیس  ردیف

 پردیس علوم 1

تهران خیابان انقالب 

اسالمی درب اصلی 

دانشگاه تهران پردیس 

 مرکزی

science.ut.ac.ir 

61112498 - 

۶۱۱۱۲۷۲۱ 

2 
های پردیس دانشکده

 فنی

تهران خیابان کارگر 

شمالی )امیرآباد( باالتر از 

تقاطع بزرگراه جالل آل 

تر از کوی احمد پایین

 ۲دانشگاه پردیس شماره 

 فنی

eng.ut.ac.ir/fa 

61114466 - 

۸۸۶۳۰۱۸۸ 

 هنرهای زیباپردیس  3

تهران خیابان انقالب 

اسالمی درب اصلی 

دانشگاه تهران پردیس 

 مرکزی

finearts.ut.ac.ir 

66955625 - 

۶۶۹۵۵۶۲۶ 

4 
پردیس کشاورزی و 

 منابع طبیعی

کرج بلوار شهید چمران 

سه راه پردیس کشاورزی و 

 منابع طبیعی

utcan.ut.ac.ir 

2220756 3 - 

۳۲۲۲۲۸۴۲ 

http://science.ut.ac.ir/
http://eng.ut.ac.ir/fa
http://finearts.ut.ac.ir/
http://utcan.ut.ac.ir/


 

 
 

 پردیس ابوریحان 5

شهرستان پاکدشت 

 رضا امام بلوار ۲۲ کیلومتر

 سابق خاوران( ع)

abu.ut.ac.ir 36041017 

 (پردیس فارابی )قم 6

ه قدیم شهرستان قم جاد

بعد از پایانه  -قم تهران 

روبروی  -مسافربری 

 پزشکی قانونی

farabi.ut.ac.ir ___ 

7 
المللی پردیس بین

 کیش

بلوار مهنا  _جزیره کیش 

 ابتدای نیایش _
c.irkish.ut.a 

56 - ۴۴۳۰۰۵۵ - 

۴۴۳۵۲۰۳ 

 ۲۰۵ - ۲۰۳داخلی 

 پردیس البرز 8

 خیابان – تهران

 وصال خیابان – انقالب

 نبش – شیرازی

 ۲ پالک – فردانش

alborz.ut.ac.ir 88390881-5 

9 
پردیس بین المللی 

 ارس

 -آذربایجان شرقی 

 خمینی امام بلوار – جلفا
aras.ut.ac.ir 04142024820 

  

  

 . ، بر روی لینک کلیک کنیدانتخاب رشته دانشگاه پردیس خودگردان دفترچه برای دانلود

http://abu.ut.ac.ir/
http://farabi.ut.ac.ir/
http://kish.ut.ac.ir/
http://alborz.ut.ac.ir/
http://aras.ut.ac.ir/
https://irantahsil.org/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%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-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%af/


 

 
 

  

  

   نکات مهم ثبت نام در دانشگاه پردیس تهران بدون آزمون

شما متقاضیان گرامی، در هنگام ثبت نام باید نکات مهمی را دانسته و آن ها را رعایت نمایید. دانستن این نکات 

  :مشکلی نشوید. برخی از مهم ترین این نکات، شامل موارد زیر می باشند به شما کمک می کنند تا در آینده دچار

باید دقت داشته باشند که  1401متقاضیان ثبت نام در رشته های دانشگاه پردیس تهران بدون کنکور سال  ��

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

 .های ارائه شده هر ورودی و یا ظرفیت های ارائه شده با هم متفاوت باشند

داوطلبان بهتر است که پیش از اقدام به ثبت نام رشته های بدون کنکور پردیس خودگردان نخست شرایط  ��

رایط الزم برای پذیرش و تحصیل در این دانشگاه را بررسی کنند و پس از حصول اطمینان از دارا بودن تمامی ش

 .عمومی و اختصاصی الزم برای نام نویسی خود اقدام کنند

با توجه به شهریه پرداز بودن پردیس تهران بدون کنکور توصیه می شود نخست شهریه دانشگاه پردیس  ��

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

  

 جدیدترین اخبار دانشگاه های پردیس تهران بدون کنکور

 های نجومی از دانشجویان پردیس تهران بدون کنکور صحت دارد؟دریافت شهریه ��

 خودگردان و پردیس های دانشگاه نجومی های شهریه پیرامون شده منتشر اخبار: گفت علوم وزارت آموزشی معاون

 .دارد امناء هیئت نظر تصویبِ به بستگی



 

 
 

 شهریه باالی دانشگاه پردیس خودگران دغدغه دانشجویان شد ��

 این. دهند ادامه هادانشگاه در خود تحصیل به تا دارند شهریه پرداخت و نام ثبت دغدغه دانشجویان هااین روز

ز پردا شهریه هایدانشگاه در که هایی آن ویژه به است کرده مند دغدغه بیشتر را جدیدالورود دانشجویان موضوع

 خودگردان هایی که شهریه پرداز است و مبلغ شهریه آن نیز بسیار باالست پردیسپذیرفته شده اند. یکی از دانشگاه

 .است

  

 میلیون تومان ۱۵۱گرانترین شهریه در دانشگاه تهران؛ شهریه دکتری پردیس خودگردان  ��

های دولتی ، هیأت امنای برخی از دانشگاه۱۴۰۱با توجه به اعالم نتیجه نهایی کنکور کارشناسی ارشد و دکتری 

 این اما . دهدمی نشان را درصدی ۴۰ تا ۲۰ افزایش که جدولی. کردند مصوب را امسال مهرماه شهریه جدول

 ۱۵۱روزانه، چندان هم رایگان نیست و گاه تا  ظرفیت بر مازاد هایدوره در شده پذیرفته دانشجویان برای میزبانی

 .میلیون تومان هم هزینه به دنبال دارد

  

 �� خالصه مطلب��

و شرایط ثبت  ثبت نام دانشگاه پردیس تهران ما در این مقاله سعی داشتیم تا شما داوطلبان عزیز را با زمان

. به یاد داشته باشید که پیش از ثبت نام باید با نام در دانشگاه پردیس تهران بدون آزمون به طور کامل آشنا کنیم

تمامی رشته های دانشگاه پردیس تهران بدون آزمون به طور کامل آشنا شوید. برای آشنایی با این رشته های می 

توانید از مشاوران کمک بگیرید. اگر در هر مرحله از ثبت نام در این دانشگاه ها دچار مشکل شدید، می توانید از 

ان ما در ایران تحصیل، کمک بگیرید. آن ها شما را با تمامی اطالعات مربوط به این دانشگاه آشنا کرده و به مشاور

  .شما کمک خواهند کرد
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