
 

 
 

 1401 الملل بین پردیس دکتری های رشته

دانشگاه های پردیس خودگردان، در مقاطع تحصیلی مختلف دانشجو می پذیرند. داوطلبان تحصیل در این دانشگاه 

می توانند در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در این دانشگاه ها ثبت نام کرده و درس بخوانند. این 

هم بدون شرکت در آزمون و بر اساس سوابق  افراد می توانند هم از طریق شرکت در کنکور و کسب رتبه مجاز و

رشته های  تحصیلی، در رشته های دکتری پردیس خودگردان، ثبت نام نمایند. تمامی این افراد برای ثبت نام در

 .، باید تمامی شرایط عمومی و اختصاصی را دارا باشنددکتری پردیس بین الملل

های دکتری پردیس خودگردان ثبت نام نموده و درس  اگر شما هم جز افرادی هستید که می خواهید در رشته

بخوانید، بهتر است که ابتدا با شرایط ثبت نام آشنا شوید. سپس، در زمان مقرر نسبت به انجام این فرایند اقدام 

ه که کنید. برای آشنایی با شرایط، زمان ثبت نام و .... در ادامه مقاله با ما همراه باشی. ما در ادامه مقاله هر آن چ

 .باید در رابطه با رشته های دکتری پردیس خودگردان بدانید را برای شما عزیزان بیان خواهیم کرد

  

  

 :اطالعیه

 مرداد 23 تا و شروع ماه مرداد 18 تاریخ از 1401زمان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پردیس خودگردان 

 .دارد ادامه ۱۴۰۱ ماه

  

  

  



 

 
 

 المللمعرفی دانشگاه های پردیس بین 

های دولتی در ایران هستند که با  هایی از دانشگاه الملل شعبههای بینهای خودگردان یا همان پردیس پردیس 

اند. بنابراین، تمام امکانات موجود در این دانشگاه بر اساس شهریه  هدف دریافت شهریه از دانشجویان تاسیس شده

ر کنکور سراسری های پردیس خودگردان باید دلی در دانشگاه باشند. داوطلبان برای قبوو دریافت هزینه می 

نویسی نمایند. های پردیس خودگردان نام های اختصاصی دانشگاه سازمان سنجش شرکت کنند یا از طریق آزمون 

 .الملل شناخته شدندهای بینهای خودگردان در ابتدا با نام پردیس معموالً پردیس 

ها سه برابر ظرفیت هر پذیرفتند. آن متمرکز دانشجو می به صورت نیمه  1392ال های خودگردان تا س پردیس

ها بر زبان انگلیسی، آن ها کردند تا با بررسی میزان تسلط آن رشته از دانشجویان متقاضی دعوت به مصاحبه می

الت متمرکز تغییر یافتند و متمرکز به ح ها از حالت نیمه این دانشگاه 1393کنند. ولی از سال را تایید یا رد 

 به نیازی گونه هیچ بنابراین،. باشد می ممکن سنجش سازمان قبولی در دانشگاه پردیس خودگردان تنها با اعالم

 پردیس دانشجویان و کنکور بدون دکتری و ارشد کارشناسی داوطلبان که چند هر. نیست آن در مصاحبه

قبول شوند. اما داوطلبانی که در ظرفیت مازاد  شریف باید در مصاحبه صنعتی و امیرکبیر های دانشگاه خودگردان

 .قبول شدند، نیازی به مصاحبه ندارند

  

 زمان ثبت نام رشته های دکتری پردیس بین اللمل

زمان ثبت نام در تمامی دانشگاه های ایران، توسط سازمان سنجش اعالم می گردد. هر ساله، سازمان سنجش 

، در هر دو ترم مهر و بهمن، اعالم می کند. الزم رشته های دکتری پردیس بین الملل ت نام درزمانی را برای ثب

به ذکر است تا بدانید که این دانشگاه هم با کنکور و هم بدون کنکور دانشجو می پذیرد به همین دلیل، افرادی 

د رشته های دکتری این دانشگاه که در کنکور شرکت کرده اند، همزمان با انتخاب رشته کنکور سراسری می توانن

را انتخاب نمایند. اما، افرادی که تصمیم دارند تا بدون شرکت در کنکور در رشته دکتری این دانشگاه درس بخوانند، 

 .مرداد ماه بر ای ثبت نام اقدام نمایند 24مرداد لغایت  18باید از تاریخ 

  



 

 
 

  

 

  

  

 نشرایط ثبت نام در رشته های دکتری پردیس خودگردا

همان طور که در ابتدا مقاله بیان شد، شما عزیزان اگر قصد ثبت نام در هر یک از رشته های دکتر پردیس 

عزیزان باید تمامی شرایط عمومی و تمامی شرایط  خودگردان را دارید، باید شرایطی را دارا باشید. در واقع، شما

 :اختصاصی را دارا باشید که برخی از مهم ترین این شرایط، شامل موارد زیر می باشند

  



 

 
 

 شرایط عمومی ثبت نام رشته های دکتری پردیس بین الملل

صورت عدم وجود  شرایط عمومی، برای تمامی داوطلبان ثبت نام در رشته های پردیس خودگردان می باشد و در

هر یک از آن ها، این افراد نمی توانند در دانشگاه های پردیس خودگردان ثبت نام نمایند. برخی از مهم ترین 

 :شرایط عمومی ثبت نام در رشته های دکتری پردیس بین الملل، شامل موارد زیر می باشند

  قانون اساسی، اعتقاد داشته باشندتمامی داوطلبان باید به دین اسالم یا یکی از ادیان مشخص شده در. 

  همه متقاضیان ثبت نام در رشته های دکتری پردیس بین الملل باید شرایط جسمی و روانی سالمی

 .داشته باشند

 تمامی داوطلبان گرامی باید توانایی پرداخت شهریه در هر نیمسال تحصیلی را دارا باشند. 

 هر یک از داوطلبان نباید در هیچ یک از احزاب سیاسی عضویت و یا وابستگی داشته باشند. 

 متقاضیان عزیز در صورت مذکر بودن باید کارت پایان خدمت و یا معافیت سربازی داشته باشند. 

  

  



 

 
 

 

  

 شرایط اختصاصی ثبت نام در رشته های دکتری پردیس خودگردان

عالوه بر شرایط عمومی که برای تمامی رشته های دکتری پردیس خودگردان است، شرایط اختصاصی نیز وجود 

دارد که فقط برای برخی از رشته های دکتری این دانشگاه ها می باشند. داوطلبان و متقاضیان عزیز برای ثبت نام 

رایط اختصاصی ثبت نام در رشته های دکتری باید تمامی این شرایط را نیز دارا باشند که برخی از مهم ترین ش

 :پردیس بین الملل، شامل موارد زیر می باشند

 تمامی متقاضیان عزیز باید مدرک کارشناسی ارشد را ارائه دهند. 



 

 
 

  میانگین معدل مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد تمامی داوطلبان ثبت نام در رشته های دکتری پردیس

 .باشد 14خودگردان باید بیشتر از 

  متقاضیان رشته های نظری باید معدل کتبی کارشناسی و کارشناسی ارشد خود و متقاضیان رشته های

 .دیگر باید معدل کل کارشناسی ارشد خود را ارائه دهند

الزم به ذکر است تا بدانید که شرایط پذیرش در رشته های دکتری پردیس بین الملل بدون شرکت در کنکور، با 

 .وت می باشند. جهت آشنایی با آن شرایط می توانید مقاله زیر را به خوبی مطالعه کنیدشرایط ذکر شده متفا

  

  

 .، بر روی لینک مربوطه کلیک کنیددکتری بدون آزمون پردیس برای آشنایی با شرایط

  

  

  

 مدارک الزم برای ثبت نام رشته های دکتری پردیس خودگردان

داوطلبان عزیز برای ثبت نام در رشته های دکتری پردیس بین الملل، عالوه بر داشتن تمامی شرایط عمومی و 

ز با خود به همراه داشته باشند. در واقع، عدم وجود هر یک از مدارک زیر سبب می اختصاصی، باید مدارکی را نی

 :ترین این مدارک، شامل موارد زیر می باشند شوند تا آن ها نتوانند در این دانشگاه ثبت نام نمایند. تعدادی از مهم

 اسکن تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی 

 بارگذاری تمام مشخصات فردی 

 اسکن ریز نمرات مقطع های تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد 

 گواهی پایان تحصیل دوره کارشناسی 

https://irantahsil.org/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%be%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%b3/


 

 
 

 اسکن مدرک زبان انگلیسی 

 عکس اسکن شده تمام رخ پشت سفید 

 اسکن توصیه نامه سه نفر از اساتید کارشناسی ارشد 

 پرداخت هزینه تشکیل پرونده و ثبت نام دکتری آزمون پردیس 

 ه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد با درج نمرهگواهی صورت جلس 

  

 

  

  



 

 
 

 لیست رشته های دکتری پردیس بین الملل

نام در هر یک از رشته های دکتری پردیس  حال که به طور کامل با تمامی شرایط و مدارک مورد نیاز برای ثبت

بین الملل شدید، بهتر است که با لیست تمامی رشته های دکتری پردیس خودگردان نیز آشنا شوید. اسامی رشته 

 :های دکتری پردیس بین الملل در تمامی گروه ها، به شرح زیر می باشند

  

 گروه علوم اجتماعی و رفتاری

  

 جغرافیای سیاسی

 و برنامه ریزی شهریجغرافیا 

 جغرافیا و برنامه ریزی استانی

 مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی

 مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت سیاستگذاری بازرگانی

 مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

 مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی

 مدیریت دولتی گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی

 مدیریت رسانه ای



 

 
 

 مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات

 مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات

 کارآفرینی

 حسابداری

 علم اطالعات و دانش شناسی گرایش بازاریابی اطالعات و دانش

 علم اطالعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطالعات و دانش

 علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بخش عمومی

 علوم اقتصادی گرایش اقتصاد پولی

 مالی گرایش مهندسی مالی

 مدیریت ورزشی

 رفتار حرکتی

 فیزیولوژی ورزشی

 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی

 روان شناسی

 سنجش و اندازه گیری

 روان شناسی سالمت



 

 
 

 روان شناسی تربیتی

 روان شناسی و تربیت کودکان استثنایی

  

 گروه علوم انسانی

  

 روابط بین الملل

 حقوق خصوصی

 حقوق عمومی

 حقوق بین الملل عمومی

 حقوق نفت و گاز

 حقوق کیفری و جرم شناسی

 آموزش زبان انگلیسی

 زبان و ادبیات فارسی

  



 

 
 

 گروه فنی و مهندسی

  

 مهندسی محیط زیست گرایش آب و فاضالب

 مهندسی محیط زیست گرایش منابع آب

 مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی هوا

 مهندسی سیستم های انرژی گرایش انرژی و محیط زیست

 علوم و مهندسی آب گرایش سازه های آبی

  

 گروه علوم پایه

  

 شیمی نانو –علوم و فناوری نانو 

 شیمی گرایش شیمی پلیمر

 بیوانفورماتیک

 علوم کامپیوتر

 زیست شناسی سلولی مولکولی



 

 
 

  

 گروه هنر

  

 پژوهش هنر

 معماری

 شهرسازی

  

 گروه دامپزشکی

  

 بهداشت و بیماری آبزیان

 بهداشت مواد غذایی

 اپیدمیولوژی

  

اگر نمی دانید که باید از تمامی این رشته ها کدام یک را انتخاب کنید، نگران نباشید. زیرا، می توانید با کمک یک 

مشاور تحصیلی خوب، ابتدا اطالعات کاملی در رابطه با هر یک از این رشته ها به دست آورید. سپس، به هر یک 



 

 
 

می توانند به شما عزیزان در این زمینه  ایران تحصیل که عالقمند شدید، آن را انتخاب کنید. مشاوران ما در

 .اطالعات کاملی داده و شما را به درستی راهنمایی کنند

  

  

  

 .، بر روی لینک زیر کلیک کنیدمشاوره تحصیلی آنالین جهت دریافت

  

  

  

 شهریه رشته های دکتری پردیس بین الملل

مامی داوطلبان در تمامی مقاطع تحصیلی، برای تحصیل در دانشگاه های پردیس بین الملل، باید هم در ترم مهر ت

ماه و هم در ترم بهمن ماه شهریه پرداخت نمایند. اما، الزم به ذکر است تا بدانید که شهریه رشته های دکتری 

باشد. همچنین، هر یک از گروه های رشته پردیس خودگردان نسبت به سایر مقاطع تحصیل، کمی گران تر می 

های دکتری نیز شهریه ای متفاوت دارند. شهریه رشته های دکتری پردیس بین الملل در گروه های مختلف 

 :تحصیل، به شرح زیر می باشند

  

 حداکثر مبلغ حداقل مبلغ گروه تحصیلی

 هزار تومان 800میلیون و  18 میلیون تومان 17 علوم انسانی

https://irantahsil.org/
https://irantahsil.org/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86/


 

 
 

 میلیون تومان 22 هزار تومان 500میلیون و  19 فنی مهندسی

 میلیون تومان 21 هزار تومان 500میلیون و  18 علوم پایه

 میلیون تومان 19 هزار تومان 550میلیون و  17 علوم پزشکی

 میلیون تومان 19 میلیون تومان 18 هنر

  

  

 



 

 
 

  

  

 جدیدترین اخبار پیرامون رشته های دکتری پردیس بین الملل

 آغاز آموزش به زبان انگلیسی در شش رشته دکتری |المللی ارس دانشگاه تهران تشریح شد های پردیس بین برنامه

جمعه ابتدا با اشاره به اینکه همزمان شدن روز خبرنگار با تاسوعا و عاشورا باعث شد یک هفته  زهرا امام دکتر

 به تهران گیری کرونا دانشگاه های گروهی باشد گفت: در دوران همه زودتر میزبان خبرنگاران و نمایندگان رسانه

ف بیشتر دانشجو بپذیریم، از جمله امارات، عمان، مختل کشورهای از داد امکان ما به و رفت مجازی آموزش سمت

 .گرجستان یا حتی آلمان

 پذیرد المللی ارس دانشگاه تبریز دانشجو می پردیس بین

المللی ارس دانشگاه تبریز در مقطع  های دانشگاه تبریز گفت: پردیس بین سیّد صمد حسینی، رئیس پردیس

تحصیلی کارشناسی ارشد با بررسی سوابق تحصیلی و در مقطع دکتری تخصصی با آزمون اختصاصی برای نیمسال 

 ۳۶رایش کارشناسی ارشد و گ رشته ۴۱از بین داوطلبان داخلی و خارجی در  ۱۴۰۰-۱۴۰۱اول سال تحصیلی 

های تحصیلی فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی، کشاورزی دانشجو خواهد  رشته گرایش دکتری در گروه

 .پذیرفت

 پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران بدون کنکور دانشجوی دکتری و ارشد پذیرش می کند

 ۱۴۰۰-۱۴۰۱ تحصیلی سال برای دانشگاهی پردیس این: گفت تهران دانشگاه ارس المللی بین پردیس رئیس

 .کند می پذیرش ارشد کارشناسی و دکتری دوره دانشجوی کنکور بدون

  

 :اطالعیه



 

 
 

 .درصد افزایش می یابد 15الی  10میزان شهریه دکتری پردیس های خودگردان هر ساله 

  

  

 خالصه مطلب

رشته های  امل و مفصل با شرایط ثبت نام، زمان ثبت نامما در این مقاله سعی داشتیم تا شما عزیزان را به طور ک

و ... آشنا کنیم. به یاد داشته باشید که پیش از ثبت نام حتما اطالعات کاملی را در  دکتری پردیس بین الملل

رابطه با تمامی رشته ها به دست آورید. سپس، نسبت به ثبت نام و پرداخت شهریه نیمسال تحصیلی، اقدام کنید. 

به دست آوردن تمامی اطالعات مربوطه به رشته های دکتری پردیس خودگردان، می توانید از مشاوران ما  برای

در ایران تحصیل کمک بگیرید. مشاوران ما در هر ساعت از شبانه روز آماده پاسخ گویی به سواالت شما عزیزان و 

ت تا با ما تماس گرفته و یا در انتها این مقاله، کمک به شما می باشند. برای برقراری ارتباط با مشاوران ما کافی اس

  .کامنت بگذارید

  

  

  .کنید کلیک برای دانلود پی دی اف مقاله

  

 


