
 

  
  

  آگهی پذیرش دانشجو
 

 جزیره کیش -الملل پردیس بین -دانشگاه صنعتی شریف 

  )Ph.Dدکتري تخصصی (مقطع 
  98 -99سال تحصیلی  اولنیمسال 

  رشته هاي دایر : .1
در  را دکتريدر مقطع  المللیآموزشی بین دوره هاياز وزارت علوم، تحقیقات و فناوري،  اخذ شده مجوزهاي دانشگاه صنعتی شریف بر اساس

 نماید:می برگزار ذیل جزیره کیش به شرح

  عناوین رشته ها
 Material Engineering  مهندسی مواد

 Mechanical Engineering  مهندسی مکانیک
 Marine Engineering  مهندسی دریا

 Aerospace Engineering  مهندسی هوافضا
  

  :دورههاي ویژگی .2
پردیس  -مدرك رسـمی دانشـگاه صـنعتی شـریف    به دانش آموختگان فنآوري  بر اسـاس مجوزهاي اخذ شـده از وزارت علوم، تحقیقات و    1,2
 شود.اعطا می الملل کیش،بین
 خواهد شد. ارسال نام درخواست معافیت تحصیلیبراي دانشجویان ذکور ایرانی مطابق قوانین نظام وظیفه عمومی پس از ثبت  2,2
 نمود.دانشگاه جهت اخذ روادید براي دانشجویان خارجی اقدام خواهد   3,2

 :يدوره دکتر شرایط پذیرش دانشجو در .3
 .نداشتن منع قانونی ادامه تحصیل از لحاظ خدمت وظیفه عمومی براي داوطلبین  ذکور   1,3
 يشرایط عمومی ورود به دوره دکتر دارا بودن   2,3
  دردوره کارشناسی. 13کارشناسی ارشد و معدل در دوره  15دارا بودن حداقل معدل    3,3
 31/06/1398فراغت از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد حداکثرتا     4,3
  شرکت در آزمون اختصاصی دکتري سازمان سنجش    5,3
  موفقیت در مصاحبه علمی و تخصصی  6,3
خارجی  دانشگاههايو یا معادل آن از  هاي داخل کشورانشگاهد ارشد در یکی از رشته هاي زیر ازکارشناسی و  دارا بودن مدرك کارشناسی 7,3

  .مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  قابل قبول براي پذیرشکارشناسی و کارشناسی ارشد  مدارك   رشته ها وانعن
 مهندسی مواد، مهندسی شیمی و شیمی  موادمهندسی 
 مهندسی مکانیک، مهندسی هوافضا، مهندسی عمران، مهندسی شیمی، مهندسی بیومکانیک   مکانیکمهندسی 

  شناسی و کارشناسی ارشد در رشته هاي مهندسیرمدرك کا  مهندسی دریا
  مهندسی هوافضا، مهندسی مکانیک  مهندسی هوافضا

 

ــیارائه مدرك یکی از آزمون هاي زبان    8,3 ــگاه در هنگام ثبت نام و یا حداکثر تا پایان   ردمو انگلیس ــیالت تکمیلی دانش ــوراي تحص تائید ش
نمره آزمون زبان جهت پذیرش معادل ه ذکر اســت که این مدرك پیش نیاز شــرکت دانشــجو در امتحان جامع خواهد بود. بالزم  .نیمســال اول

  نمره آزمون زبان الزم جهت امتحان جامع به شرح زیر میباشد:  85%
  
  



 

  
  

  حد نصاب نمره  آزمون
MSRT 60  

TOLIMO 550  

TOEFL 
Paper based 550  

Internet based  79  
Computer based  213  

IELTS 5/6  
 

 : دورهمحتواي آموزشی و مدت  .4
ــی برنامه   1,4 ــریف در جزیره کیش مطابق با محتواي محتواي آموزش ــنعتی ش ــگاه ص ــریف    برنامه هاي دانش ــنعتی ش ــگاه ص ــی دانش   آموزش

 .می باشد
 می باشد.مطابق آئین نامه دکتري دانشگاه صنعتی شریف ي دکتر دورهالتحصیلی در تعداد واحد مورد نیاز براي فارغ   2,4
 نیمسال) است. 9سال (معادل  5/4نیمسال) و حداکثر آن  7سال (معادل  5/3  يدکترحداقل طول دوره    3,4
ه هاي بعدي بر اساس تقویم دانشگا آن ثبت نام دانشجو در کلیه نیمسال از تا پایان مراحل دفاع دکتري رساله ثبت نام دانشجو درپس از    4,4

 همراه با پرداخت شهریه ثابت الزامی است.

 : 89-99تحصیلی سال نیمسال اول دوره براي شهریه  .5
 باشد.تعداد واحدهاي هر نیمسال می متغیر براساس شهریهشهریه هر نیمسال تحصیلی شامل شهریه ثابت به عالوه    1,5

  1398براي دانشجویان دکتري ورودي سال  1398-99تحصیلی سال شهریه 
  )الی(رمبلغ  عنوان

  85,052,000  یلیتحص مسالین هر ثابت هیشهر
  6,510,000   نظريهر واحد 
  13,019,000  یشگاهیآزماهر واحد
 31,493,000  يدکتر جامع امتحان

 31,493,000  یپژوهش شنهادیپ
  13,019,000  يدکتر رسالههر واحد 

  3,256,000  یجبران واحد هر

 .گرددیم اعالم شیک الملل نیب سیپرد مصوباتاساس  بر هرنیمسال هیشهر  2,5
 شود.ینم یدانشجوی يهامسکن، ایاب وذهاب، تغذیه ،کتاب و سایر هزینه يهامبلغ شهریه شامل هزینه   3,5
شجو از         4,5 صراف و یا اخراج دان صورت حذف ترم، ان شده موظف به پرداخت         ،دورهدر  سال ثبت نام  شهریه نیم شجو عالوه بر پرداخت  دان

 .شهریه ثابت نیمسال بعد می باشد
شهریه ثابت در   5,5 صیل    ابتدايپرداخت  سال تح ست حت  یالزام یهر نیم ص    یا شجو در مرخ صیل  یاگر دان شد و یا آنکه در واحدها  یتح   يبا

 .نام کرده باشدثبت یسیانگلجبرانی یا زبان 

 تخفیفات و بورس تحصیلی: .6
 کیسطح  به سه نفر از پذیرفته شدگان که موفق به کسب رتبه هاي اول تا سوم در مقطع کارشناسی ارشد خود از دانشگاه هاي دولتی 	6,1

شخیص به ت امناي دانشگاه صنعتی شریف پردیس بین الملل کیش تحصیلی) مصوب هیاتباشند بورس تحصیلی (معاف از پرداخت شهریه 
  .شوراي پذیرش پردیس تعلق می گیرد

 .شوند می ارزیابی شریف صنعتی دانشگاه التحصیالن فارغ ضوابط با مطابق کیش پردیس التحصیالن فارغ	  تبصره:



 

 
  
ه در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد خود از پردیس کیش دانشگاه صنعتی براي پذیرفته شدگان از طریق آزمون تحصیالت تکمیلی ک 	6,2

 در نظرمصوب هیات امناي دانشگاه صنعتی شریف پردیس بین الملل کیش تخفیف در شهریه متغیر 	%20	شریف فارغ التحصیل شده باشند
  .گرفته خواهد شد

و معدل کارشناسی 	13	براي متقاضیانی است که داراي معدل کارشناسی باالي پذیرشطبق شرایط پذیرش پردیس بین الملل کیش, اولویت 		6,3
 .(با توجه به معدل تراز شده) می باشند 15	ارشد باالي

 
 تحصیل تنها میتوانند از یک نوع تخفیف استفاده کنند. ی: دانشجویان در ط1تبصره

هاي زیر تماس و یا با شـماره تلفن ارسـال   Admission@kish.sharif.edu یکیپسـت الکترون آدرس داوطلبان می توانند سـئواالت خود را به  
 حاصل نمایند:

 076-4421649عمومی: تلفن روابط                 021–66022754: دفتر تهران  نمابر                     021-66165042: دفتر تهران  تلفن


