آگهی پذيرش دانشجو
دانشگاه صنعتی شريف  -پرديس بينالملل  -جزيره کيش
(مقطع کارشناسی)
نيمسال دوم سال تحصيلی 97 -98
 .1رشته های دایر:
دانشگاه صنعتي شريف بر اساس مجوزهاي اخذ شده از وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ،دوره هاي آموزشي بينالمللي در مقطع
کارشناسي به زبان انگليسي را در پرديس بين الملل جزيره کيش به شرح زير برگزار مي نمايد:

ظرفيت

عنوان رشته ها
مهندسی صنایع

Industrial Engineering

20

مهندسی عمران

Civil Engineering

20

Computer Engineering

20

Material Engineering

20

مهندسی مکانیک

Mechanical Engineering

20

مهندسی هوافضا

Aerospace Engineering

20

مهندسی کامپیوتر
مهندسی مواد

 .2ویژگیهای دوره:
 1.2بر اساس مجوزهاي اخذ شده از وزارت علوم ،تحقيقات و فنآوري ايران به دانش آموختگان مدرک رسمي دانشگاه صنعتي شريف-
پرديس بينالملل کيش اعطا ميشود.
 2.2براي دانشجويان ذکور ايراني مطابق قوانين نظام وظيفه عمومي پس از ثبتنام درخواست معافيت تحصيلي ارسال خواهد شد.
 3.2دانشگاه جهت اخذ رواديد براي دانشجويان خارجي اقدام خواهد نمود.
 3.3برگزاري دوره ها به زبان انگليسي ميباشد.
 4.3محل تحصيل درپرديس بين الملل دانشگاه صنعتي شريف در جزيره کيش ميباشد .
 .3شرایط پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی:
 1.3نداشتن منع قانوني ادامه تحصيل از لحاظ خدمت وظيفه عمومي براي داوطلبان ذکور
 2.3دارا بودن شرايط عمومي ورود به دوره کارشناسي
 3.3دارا بودن ديپلم متوسطه و اتمام دورهي پيشدانشگاهي در رشته رياضيفيزيک و يا علوم تجربي (معادل دوازده سال تحصيلي)
 4.3دريافت ديپلم متوسطه و اتمام دوره پيش دانشگاهي حداکثر تا تاريخ 97/06/30
 5.3مدارک تحصيلي داوطلبان خارج از ايران مطابق با شرايط مذکور در دفتر امور مدارس خارج ازکشور معادلسازي و بررسي خواهد شد.
تذکر :گذراندن دروس جبراني رياضي و فيزيک براي ديپلم هاي رشته علوم تجربي و برخي از ديپلم هاي رياضي فيزيک به تشخيص
پرديس بين الملل الزامي است.
 6.3ارائه نمره حد نصاب الزم در يكي از آزمون هاي رسمي براي سال  2019ميالدي به شرح زير است
مقطع تحصیلی

TOEFL
IBT

TOEFL
PBT

TOEFL
CBT

TOLIMO

MSRT

IELTS

کارشناسی

69

525

195

510

50
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تذکر :پذيرفته شدگان علمي که هنگام ورود به دوره فاقد نمره حد نصاب جدول فوق ميباشند ،مجاز به ثبت نام بوده و ملزم به
گذرندن  12واحد پيش نياز زبان انگليسي ميباشند .هر زمان پس از ورود به دوره ،درصورت ارائه مدرک رسمي با حد نصاب
مذکور ،دانشجو از گذراندن مابقي واحد پيش نياز زبان در نيمسال هاي بعدي معاف ميشود.
 7.3موفقيت در ارزيابي تخصصي شامل بررسي سوابق تحصيلي– علمي و در صورت ضرورت مصاحبه علمي و تخصصي ميباشد.

تبصره :درصورت نياز به تشخيص کميته پذيرش دانشگاه صنعتي شريف آزمون کتبي برگزار خواهد شد.
 .4برخی از مقررات آموزشی:
 1.4قوانين کلي آموزشي دوره ها مطابق با قوانين عمومي آموزش عالي و قوانين خاص آموزشي دانشگاه صنعتي شريف خواهد بود و
کليه آئين نامه و مصوبات شوراي آموزش و کمسيون موارد خاص دانشگاه صنعتي شريف در پرديس بين الملل اجرا مي گردد.
 2.4هرگاه معدل کل دانشجو کمتر از  10شود ،يا سه نيمسال متوالي و يا چهار نيمسال غير متوالي معدل نيمسال وي کمتر از 12
شود ،از ادامه تحصيل محروم خواهد شد.
 3.4انتقال يا مهمان شدن دانشجو تحت هر شرايطي به دانشگاه صنعتي شريف و يا دانشگاه هاي ديگر کشور امكان پذيرنخواهد بود.
 .5محتوای آموزشی و مدت دوره:
 1.5محتواي آموزشي برنامههاي پرديس بين الملل دانشگاه صنعتي شريف مطابق با محتواي آموزشي دانشگاه صنعتي شريف است.
 2.5طول مقطع کارشناسي  4سال  ،شامل  8نيمسال تحصيلي است و در صورت نياز تا  4نيمسال ديگر قابل تمديد مي باشد .
 3.5سقف واحدهاي مورد نياز براي فارغ التحصيلي تابع مقررات وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و دانشگاه صنعتي شريف ميباشد.
 .6شهریه دوره برای نیمسال دوم سال تحصیلی:97- 98
 1.6شهريه هر نيمسال تحصيلي شامل شهريه ثابت به عالوه شهريه متغير براساس تعداد واحد هاي هر نيمسال ميباشد.

 2.6در هر نيمسال تحصيلي نرخ شهريه متغير بر اساس مصوبات پرديس بين الملل کيش اعالم ميگردد.
 3.6مبلغ شهريه شامل هزينههاي مسكن ،اياب وذهاب ،تغذيه ،کتاب و ساير هزينههاي دانشجويي نميشود.
 4.6در صورت حذف ترم ،انصراف و يا اخراج دانشجو از برنامه در هر يک از مراحل تحصيل و به هر دليل ،وجوه دريافتي از دانشجو
بابت شهريه به وي مسترد نخواهد شد .
 5.6در صورت انصراف از تحصيل در هريک از مراحل ،پرداخت شهريه ثابت نيمسال بعد الزامي است.
 6.6پرداخت شهريه ثابت در هر نيمسال تحصيلي الزامي است حتي اگر دانشجو در مرخصي تحصيلي باشد و يا آنكه در واحدهاي
جبراني ثبتنام کرده باشد.
 .7تخفیفات و بورس تحصیلی:
 1.7به سه نفر از پذيرفته شدگان که موفق به کسب رتبه هاي زير 2000کشوري در آزمون سراسري گردند .بورس تحصيلي (معاف از
پرداخت شهريه تحصيلي(مصوب هيات امناي دانشگاه صنعتي شريف پرديس بين الملل کيش تعلق مي گيرد.
 2.7براي پذيرفته شدگان از طريق آزمون سراسري که سه سال مقطع متوسطه و پيش دانشگاهي خود را در کيش گذرانده
باشند  30%تخفيف در شهريه ثابت و متغير مصوب هيات امناي دانشگاه صنعتي شريف پرديس بين الملل کيش در نظر گرفته خواهد
شد.
تبصره :1دانشجويان در طول تحصيل تنها ميتوانند از يک نوع تخفيف استفاده کنند.
 .8وضعیت نظام وظیفه:
 1.8نداشتن منع قانوني ادامه تحصيل از لحاظ خدمت وظيفه عمومي براي داوطلبان ذکور
 2.8دارا بودن کارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم يا معافيت تحصيلي

تذکر :اعطاي معافيت تحصيلي به مشموليني که داراي غيبت ميباشند و يا فرصت آنها به پايان رسيده است امكان پذير نميباشد.
 .9مدارک الزم جهت انجام ثبت نام اینترنتی:
 1.9پرداخت هزينه تشكيل پرونده و ساير مراحل پذيرش بصورت الكترونيكي از طريق سامانه پذيرش به مبلغ 3/000/000ريال ( سه ميليون
ريال)
 2.9تصوير تمام صفحات شناسنامه و کارت ملي
 3.9تصوير ريز نمرات سه ساله دوره متوسطه و يكساله پيش دانشگاهي
 4.9تصوير مدرک زبان انگليسي در صورت وجود
 5.9تصوير عكس (تمام رخ ،پشت زمينه سفيد،طول  300پيكسل ( )21/28mmو عرض  226پيكسل( )16mmکيفيت تصوير dots ( 300
)per inch
 هزينه نام نويسي غير قابل استرداد ميباشد.
 .10نحوه ثبت نام اینترنتی:
داوطلبان ميبايست تمامي مدارک مورد درخواست را قبل از اتمام مهلت اعالم شده تهيه و از طريق سامانه پذيرش روي وب سايت رسمي
دانشگاه به آدرس  www.kish.sharif.eduقرار دهند.
 .11جدول زمانبندی پذیرش:
مهلت دریافت مدارک از طریق وب سایت
اعالم نتایج پذیرش روی سایت دانشگاه

از  97/10/25الی 97/11/10
از طریق سایت سازمان سنجش

تاریخ واریز علی الحساب

 97/11/20الی 97/11/23

زمان ثبت نام ورودی های جدید در پردیس کیش

 97/11/23الی 97/11/25

شروع کالسها

97/11/27

 1.9تشكيل هريک از رشته هاي آموزشي منوط به حد نصاب رسيدن کالسها در هر کدام از رشته ها ميباشد
 2.9پذيرش بر اساس بررسي سوابق تحصيلي خواهد بود.
 3.9نتايج پذيرش از طريق سايت رسمي دانشگاه به آدرس www.kish.sharif.eduبه اطالع متقاضيان خواهد رسيد.
** شرکت در آزمون اختصاصی برای تمامی متقاضیان الزامی است .این آزمون فقط یكبار در دانشگاه صنعتی شریف (تهران) برگزار میگردد .ساعت
آزمون  8:30صبح میباشد.

داو ط لبااان م ح ترم م ي توا ننااد در صاااورت بروز هر گونااه مشاااكاال در ا نجااام ثباات نااام ا ي ن تر ن تي ب اا آدرس پساااات ا ل ك ترو ن ي كي
 Admission@kish.sharif.eduنامه نگاري نموده يا با شماره تلفنهاي زير تماس حاصل نمايند:
نمابر دفتر تهران 021–66022754 :
تلفن دفتر تهران  66165041 :و021-66165042
تلفن روابط عمومي0764-44421649 :

