
 دانشگاه تهران البرز مقطع کارشناسی ارشد پرديس در دانشجو پذيرش نامه شيوه

 
 برنامه هاا  توسا ه اصادااد ،    نقشه جامع علمی کشور،، سند چشم انداز بیست ساله کشور در چارچوبپردیس البرز دانشگاه تهران 

ین برنامه اساراتژیک دانشاگاه در زمیناه تساار     سایر اسناد باالدسای حوزه نظام آموزشی عالی کشور و همچن اجاماعی و فرهنگی،

آموز  عالی و با هدف پاسخگویی به تقاضا  داوطلبان ایرانی و غیر ایرانی، با مدوبه هیات امنا  دانشگاه تهران و مجوز شورا  تسار ، 

ر  ساز  ناایج تحقیقات و برا  مشارکت در تربیت نیرو  انسانی ماخدص، توس ه تحقیقات و مشارکت درتولید علم و فناور  و تجا

 ه و از بین داوطلبان واجد شرایط و عالصمند به تحدیلشدصابل رصابت در سطح منطقه و جهان، تاسیس   ،یافاه ها  علمی با کیفیت

 دانشجو می پذیرد.

 

 ها  کارشناسی ارشد:( شرایط الزم برا  پذیر  دانشجو در دورهالف

داخلی یا خارجی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناور  ر ها  م اباهدارا بودن مدرك رسمی کارشناسی از دانشگ .1

 ایران.

تبدره: بررسی انطباق و م ادل ساز  مدارك تحدیلی داوطلبان خارجی یا شرایط مزبور مبانی بر اعالم نظر رسمی مراجع 

 ذیدالح وزارت علوم، تحقیقات و فناور  ایران خواهد بود.

 تخددی  مداحبه شرکت درو  پرونده علمی ارزیابی .2

 تیرد.نمره آزمون به عنوان یكی از م یارها  پذیر  مورد توجه صرار می ،در صورت شرکت داوطلب در آزمون سراسر  .3

 :ب(  دورها  زبان        

ضی نشدن اعابار ، در صورت تایید نمره و منق نمرات ذیل را کسب کرده باشنددر یكی از آزمونها  رسمی زبان  دانشجویانی که         

             م اف می باشند.    زبان آن، از تذراندن کالسها

  کارشناسی ارشد

 UTEST 57 و باالتر

و باالتر 7.7  IELTS 

و باالتر 775  TOLIMO 

و باالتر 775  TOEFL PBT 

و باالتر 05  TOEFL iBT 

 

 شی زبان وکسب نمره صبولی خواهد بود.بدیهی است که اخذ واحد پایان نامه منوط به تذراندن دورها  آموز 

  سطح  زبان پذیرفاه شدتان  ترامی در بدو ورود مورد ارزیابی صرار ترفاه و بر اساس نایجه آزمون کابی و مداحبه شفاهی یا

و واحد پیش نیازB (21  )واحدپیش نیازA  (6 ،)آموز  زبان  از تذراندن کالسها  زبان م اف شده و یا در یكی از تروه ها 

C (26  .به ارتقائ سطح زبان خود خواهند پرداخت وهزینه کالسها  زبان به شرح جدول ذیل می باشد )واحد پیش نیاز 

 سطح هزینه

ریال 5755555  A 

 B ریال 21555555

 C ریال 27555555

 .که واحد ها  مذکور بر طبق جدول زیر و همراه با دروس اصلی ارائه می تردد 

C B A 
دو ترم کی ترم  دو ترم  یک ترم  یک ترم   

واحد( 4) مكالمه واحد(4) مكالمه  واحد( 1) مكالمه  واحد( 1) مكالمه  واحد( 1) مكالمه   
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خواندن و درك 

 مفاهیم

واحد( 1)   

 1البراتوار زبان )

 واحد(

 آمادتی آزمون تافل دکار 

واحد خواندن و درك  1)

 مفاهیم،

واحد ترامر( 1  

واحد( 1البراتوار زبان ) آزمون تافل آمادتی  

 دکار 

واحد خواندن و درك  1)

 مفاهیم،

واحد ترامر( 1  
واحد( 1ترامر)  خواندن و درك  

واحد( 1)مفاهیم  

 خواندن و درك مفاهیم

واحد( 1)  

آزمون سنجش)زبان( شامل 255 سوال تسای با نمره منفی بوده که از 3 بخش ترامر )45 سوال(، لغت )15 سوال(، و درك مفاهیم )45 

 سوال( تشكیل می شود. 

دروس ارائه شده )با رعایت صوانین مربوط به پیش نیاز بودن ب ضی دروس( و صبولی در آنها می باشد و  همهتذراندن  ،* مالك اتمام دوره

.بولی در هر یک از دروس، دانشجویان موظف به پرداخت شهریه و تذراندن مجدد آن درس می باشنددر صورت عدم ص  

 .در کالسها  آمادتی آزمون دکار  شرکت نماید Bتنها پس از پایان کامل دوره و در صورت تمایل می تواند به همراه تروه  C* تروه 

 ها  دوره در مقطع کارشناسی ارشد:( ویژتیج

  باشد. الاحدیلی مدرك رسمی دانشگاه تهران میمدرك فارغ 

 ها ت داد واحدها  هر رشاه مطابق با محاوا  آموزشی و ت داد واحدها  همان رشاه در دانشگاه تهران خواهد محاوا  آموز  رشاه

  بود.

  ها الزامی است. می باشد و حضور در کالسشهرساان کرج محل تحدیل 

  ها خواهند بود. شدتان ملزم به حضور در کالسشود و پذیرفاه  تمامی روزها  هفاه انجام میها براریز  تشكیل کالسبرنامه 

  .در تامین خوابگاه و تسهیالت رفاهی ، بهداشای و درمانی هماهنگی و همكار  الزم ب مل خواهد آمد 

 که هزینه ها  فوق الذکر طبق  خواهد بود. به عهده دانشجویانبت وماغیر و شهریه دروس پیش نیاز هزینه ها  دوره اعم از شهریه ثا

 .تقویم آموزشی در هنگام ثبت نام توسط دانشجویان بایسای پرداخت شود

  مطابق تقویم آموزشی دانشگاه تهران است .البرز برنامه آموزشی درپردیس 

 پذیرفاه تردد. انشجویان ارائه میدر صورت ضرورت برا  تقویت پایه علمی و کسب موفقیت بیشار، دروس پایه و پیش نیاز با هزینه د

شدتان موظفند به تشخیص تروه آموزشی مربوطه در این پردیس از هشت تا شانزده واحد درس پیش نیاز وجبرانی از دروس مقطاع  

 کارشناسی )حای در صورت تكرارواحدها  درس مزبور درمقطع کارشناسی (با پرداخت شهریه همان مقطع اناخاب و بگذرانند.

  یا مهمان شدن پذیرفاه شدتان این پردیس امكان پذیر نمی باشد.اناقال 

 مراج ه نمایید.   www.gostaresh.msrt.irبرا  مشاهده سر فدل دروس و ت داد واحد رشاه ها به سایت  توجه:

 :وظیفه نظام وض یت(  د

 .ذکور داوطلبین برا  عمومی وظیفه خدمت لحاظ از تحدیل ادامه صانونی منع نداشان

 م افیت تحدیلی یا و دائم م افیت وظیفه، نظام خدمت پایان کارت بودن دارا

 .باشد نمی پذیر امكان است رسیده پایان به آنان فرصت یا و باشند می غیبت دارا  که مشمولینی به تحدیلی م افیت اعطا  :تذکر

 

 تذکرات مهم :

 نهایی نایجه اعالم از پس ،تحدیلی  شهریه واریز و محضر ، ت هد ، ریزنمرات تحدیلی، مدارك اصل ارائه که است ذکر به الزم 

 .باشد الزامی می دانشجو پذیر  و

 

 تشكیل هر یک ازرشاه ها  آموزشی منوط وماوصف به حد نداب رسیدن کالسها در هرکدام از تروهها  آموزشی  می باشد. 
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http://www.gostaresh.msrt.ir/



