
 يمقطع كارشناسدر  پذيرش دانشجو يآگه

 جزيره كيش -الملل پرديس بين -دانشگاه صنعتي شريف 

  1401-1402نيمسال اول سال تحصيلي 
  :ريدا يها رشته.  1

وزش با آم الملليآموزشي بين يهادورهبراي  ز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري،دانشگاه صنعتي شريف بر اساس مجوزهاي اخذ شده ا
دانشجو   1401از نيمسال اول تحصيلي (مهر ماه)  ،شيك رهيالملل جز نيب سيپرددر  و در مقطع كارشناسي ،زير يسيانگل زبانبه 
 :پذيردمي

  

 ظرفيت هارشتهعنوان
 Industrial Engineering30  مهندسي صنايع

 Civil Engineering30  مهندسي عمران

 Computer Engineering30  كامپيوترمهندسي 

 Material Engineering30 موادمهندسي

 Mechanical Engineering30  مهندسي مكانيك

 Aerospace Engineering30  مهندسي هوافضا
  

  :دوره يهايويژگ.  2
 يبه دانش آموختگان مدرك رسم ،ايرانجمهوري اسالمي  يفنĤور اخذ شده از وزارت علوم، تحقيقات و يبر اساس مجوزها  1-2

 شود.ياعطا م كيش المللپرديس بين-شريف يدانشگاه صنعت

 يمعافيت تحصيلصدور درخواست  ،نامثبتپذيرش و پس از  ،يمطابق قوانين نظام وظيفه عموم ،يدانشجويان ذكور ايران يبرا  2-2
 خواهد شد.ارسال 

 .كرد اقدام خواهد غيرايرانيدانشجويان  يدانشگاه جهت اخذ رواديد برا  3-2

 .استها به زبان انگليسي دورهتمامي برگزاري   4-2

 .استكيش الملل دانشگاه صنعتي شريف در جزيره يس بيندپر ،محل تحصيل  5-2

  :دوره شرايط پذيرش دانشجو در .  3
  نداشتن منع قانوني ادامه تحصيل از لحاظ خدمت وظيفه عمومي براي داوطلبان ذكور  1-3
  دارا بودن شرايط عمومي ورود به دوره كارشناسي   2-3
 سال دوازده(معادل  يتجرب علوم ايفيزيك و  يدر رشته رياض يدانشگاهپيش يديپلم متوسطه و دوره مدارك دارا بودن  3-3

  )يتحصيل
 31/06/1401 قبل ازبه تاريخ دريافت ديپلم متوسطه اتمام دوره پيش دانشگاهي و دارا بودن مدرك   4-3

سازي و بررسي خواهد معادل دفتر امور مدارس خارج ازكشورمطابق با شرايط  كشور،خارج از  با تحصيالت مدارك تحصيلي داوطلبان  5-3
 شد.

به  هاي رياضي فيزيكهاي رشته  علوم تجربي و برخي از ديپلمرياضي و فيزيك براي ديپلم گذراندن دروس جبراني تذكر:
 الزامي است. المللتشخيص پرديس بين

 .ميالدي 2021سال  زبان انگليسي در هاي رسميدر يكي از آزمون (مطابق جدول زير) حد نصاب الزمبا ارائه نمره   6-3

  
  
  

  

 TOEFL مقطع تحصيلي
 IBT 

TOEFL   
PBT 

TOEFL   
CBT 

TOLIMO MSRT IELTS  
 5/5  50  510 195 525 69 كارشناسي



 
نصاب الزم نمره زبان انگليسي را احراز  حدهنگام ورود به دوره  كه شرايط علمي را احراز كرده ولي در يشدگانپذيرفته :تذكر

اين داوطلبان، پس از پذيرش و  .خواهند بود انگليسي زبان نيازپيش واحد 12ملزم به گذرندن  نامثبتدر  نكرده باشند،
در ( انگليسينياز زبان پيش هاياز گذراندن مابقي واحد ،الزمدرصورت ارائه مدرك رسمي با حد نصاب  ورود به دوره،

  د.نشومعاف مي )هاي بعدينيمسال
  

  .ستا يو تخصص يو در صورت ضرورت مصاحبه علم يعلم -يليسوابق تحص يشامل بررس ،براي پذيرش در دوره يتخصص يابيارز  7-3
  د.برگزار خواهد ش نيز آزمون كتبي ،پذيرش دانشگاه صنعتي شريف شورايبه تشخيص  و درصورت نياز تبصره:  

چنانچه پس از پذيرش در دوره، هر نوع مغايرتي بين اطالعات ارائه شده توسط داوطلب در طي مراحل بررسي پرونده پذيرش و   8-3
ادامه تحصيل در دوره محروم خواهد شد و دانشگاه  از پذيرش دانشجو در همان زمان لغو و ويمستندات رسمي موجود محرز شود، 

  نيز اقدامات قانوني مرتبط را در اين رابطه به عمل خواهد آورد.

 :دوره يمقررات آموزش.  4

 هاي مقطع كارشناسي دردوره يآموزش مقرراتو  كشور قوانين عمومي آموزش عاليدر چارچوب  هادورهآموزشي  مقررات 1-4
 و هانامهآئين تماميپذيرد. تحصيل دانشجو در دوره با توجه به اين مقررات صورت ميو  استدانشگاه صنعتي شريف 

 .ستنده نافذنيز جاري و  كيش المللمصوبات شوراي آموزش و كمسيون موارد خاص دانشگاه صنعتي شريف در پرديس بين

شود. باشد، دانشجو در آن نيمسال مشروط تلقي مي 12سال تحصيلي كمتر از چنانچه ميانگين نمرات دانشجو در هر نيم 2-4
چنانچه دانشجويي به تعداد و  سال استنيم 3دوره  طول در ،اعم از متوالي يا متناوب ،مشروط هايسالنيم سقف مجاز

 .شودسال مشروط شده باشد، از ادامه تحصيل محروم ميسقف مجاز نيم

 .نيست پذيرامكان ،تحت هر شرايطي، هاي ديگر كشورنعتي شريف و يا دانشگاهصدانشگاه به  انتقال يا مهمان شدن دانشجو 3-4

  :دورهمحتواي آموزشي و مدت .  5
مشابه  هايبرنامهبا محتواي آموزشي  نطبقدانشگاه صنعتي شريف م كيش المللپرديس بيندر آموزشي  هايبرنامه محتواي  1-5

 است.دانشگاه صنعتي شريف در 

صالح تاييد مراجع ذي و . در شرايط خاصنيمسال تحصيلي است 8 سال، شامل 4مقطع كارشناسي  معمول تحصيل در مدت  2-5
  .هاي تحصيلي در مقطع كارشناسي استتمديد سنوات تحصيلي تابع مقررات جاري دانشگاه صنعتي شريف براي دوره

ريف صنعتي شو دانشگاه  ات وزارت علوم، تحقيقات و فناوريمقرر تابعدر دوره التحصيلي فارغها و احراز شرايط تطبيق واحد  3-5
  .است

 : 1140-2140 تحصيليبراي سال  دورههريه ش.  6

و بر مبناي مندرجات  سالمين هر يهاواحد تعداد براساس ،متغير هيشهر عالوهبه ثابت هيشهر شامل ،يليتحص سالمين هر هيشهر  1-6
  .شودجدول زير محاسبه مي

  
 

 

  
 

  
  
  



  1401براي دانشجويان كارشناسي ورودي سال  1401-1402شهريه سال تحصيلي 
  (ريال) مبلغ عنوان

  99,628,000 تحصيليشهريه ثابت هر نيمسال
  7,628,000  نظري هر واحد
 11,440,000 آزمايشگاهيهر واحد

 11,440,000 كارگاهي هر واحد

 11,440,000  پروژههر واحد 

  3,817,000  جبراني هر واحد
  3,817,000  كارآموزيهر واحد 

  3,817,000  دروس صفر واحدي

 .شودمياعالم سال تحصيلي به دانشجويان در هر نيمكيش الملل شهريه متغير بر اساس مصوبات پرديس بيننرخ   2-6

 .يستدانشجويي ن هايهاي مسكن، اياب وذهاب، تغذيه ،كتاب و ساير هزينهشامل هزينه مصوب مبلغ شهريه  3-6

  در هر يك از مراحل تحصيل و به هر  دوره،و يا اخراج دانشجو از  از تحصيل ، انصرافسال تحصيلينيمدر صورت حذف   4-6
 دليل، وجوه دريافتي از دانشجو بابت شهريه به وي مسترد نخواهد شد .

 سال بعد الزامي است.پرداخت شهريه ثابت نيم ،تحصيل در صورت انصراف از تحصيل در هريك از مراحل   5-6

كه در  حتي اگر دانشجو در مرخصي تحصيلي باشد و يا آن ،سال تحصيلي الزامي استپرداخت شهريه ثابت در هر نيم  6-6
  .باشد داشتهنام واحدهاي جبراني ثبت

  
 تخفيفات و بورس تحصيلي:.  7

 2000ر زي هايرتبه كسب به موفق كه هادر دوره شدگانپذيرفته از نفر سه بهبر اساس مصوبات هيات امناي پرديس،   1-7
 پرداخت از يتمعاف( تحصيلي بورس ،هاي كارشناسي شده باشندها براي ورود به دورهدانشگاه سراسري آزمون در كشوري
  شود.اعطا مي )تحصيلي شهريه

 خود سال مقطع متوسطه و پيش دانشگاهي 3 كه شدگانپذيرفتهآن دسته از  برايبر اساس مصوبات هيات امناي پرديس،   2-7
 .شودلحاظ مي ثابت و متغير شهريه در تخفيف %30 ،باشند گذرانده كيش جزيره در را

  .هستنددر دوره آموزشي  خود تحصيل طي دورهدر تنها مجاز به استفاده از يك نوع تخفيف،  ،دانشجويانهر يك از  تبصره:  
  

 :عمومي وظيفهوضعيت نظام .  8

  داوطلبين مرد بايد حائز يكي از شرايط زير باشند:
 ادامه تحصيل از لحاظ خدمت وظيفه عمومي قانوني براي پذيرش واشتن منع ند  1-8

 مت نظام وظيفه يا معافيت دائمدارا بودن كارت پايان خد  2-8

 انجام ثبت نام اينترنتي:مدارك الزم جهت .  9

 يمل كارت وتمام صفحات شناسنامه  ريتصو  1-9

  متوسطه  و يكساله پيش دانشگاهي هساله دور سهريز نمرات  ريتصو  2-9
 وجود صورت در يسيانگلمدرك زبان  ريتصو  3-9

 
 
  



 300 ريتصو تيفي) كmm16(كسـل يپ 226 عرض و) mm28/21( كسـل يپ 300 طول د،يسـف  نهيزم پشـت  رخ،(تمام عكس  ريتصـو   4-9
)dots per inch( 

 .استقابل استرداد  ريغ يسينو نام نهيهز :تذكر

 :ثبت نام اينترنتي روش.  10
 

به  سـايت سـازمان سنجش   قيو از طر هيتهمدارك مورد درخواسـت را  قبل از اتمام مهلت اعالم شـده    يتمام سـت يبايم داوطلبان
  .جهت ثبت نام اقدام كنند  آدرس

  جدول زمانبندي پذيرش:.  11
  از طريق سايت سازمان سنجش دريافت مدارك 

 از طريق سايت سازمان سنجش اعالم نتايج 

27/06/1401تا  23/06/1401 تاريخ واريز علي الحساب شهريه  
30/06/1401تا  27/06/1401 در پرديس كيش زمان ثبت نام ورودي هاي جديد  

27/06/1401 شروع كالسها  
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