
  
  
  

 

  هاي داير:.  رشته1
با آموزش  الملليآموزشي بين يها دورهو فناوري،  اخذ شده از وزارت علوم، تحقيقات يدانشگاه صنعتي شريف بر اساس مجوزها

 1401الملل جزيره كيش، از نيمسال اول تحصيلي ( مهر ماه) در پرديس بيندر مقطع كارشناسي ارشد به زبان انگليسي 
  دانشجو مي پذيرد:

  ظرفيت    رشته هاوانعن 
  Civil Eng. (Structural)10  )سازه(  عمران مهندسي
 Civil Eng. (Earthquake)10  )زلزله( عمران مهندسي
 Civil Eng.( Construction Management)10 )ساختتيريمد( عمران مهندسي

  Civil Eng.(Geotechnique)10 مهندسي عمران ژئوتكنيك
 Electrical Eng. (Digital Electronic systems)15 )الديجيتالكترونيكسيستمهاي( برق مهندسي
 Mechanical  Eng. (Energy Conversion)15 ➢ )يانرژ ليتبد( كيمكان يمهندس

 Eng.   Mechatronics 15  مكاترونيك مهندسي
 Mechanical Eng. (Applied Mechanics & Design.)15 ➢ )يكاربرديطراح( كيمكان يمهندس

 Mechanical Eng. (Machinery Maintenance and مهندسي مكانيك (نگهداري و پايش تجهيزات)
Condition Monitoring)

15  
 Nano Technology15  نانو مواد) ( نانو فناوري
  Industrial Eng. (Engineering Management)15 ➢ )يمهندستيريمد( صنايع مهندسي

 Industrial Eng. ( System Optimization)15 (بهينه سازي سيستم ها) مهندسي صنايع
  Industrial Eng. ( Macro systems)15 (سيستم هاي كالن) مهندسي صنايع
  Aerospace Eng. (Aerodynamics)15 (آيروديناميك) مهندسي هوافضا

  Aerospace Eng. ( Propulsion)15 مهندسي هوافضا(جلوبرندگي)
  Aerospace Eng. ( Air Constructions)15 (سازه هاي هوايي) مهندسي هوافضا

  Aerospace Eng. ( Flight and Control Dynamics)15 (ديناميك پرواز و كنترل) هوافضامهندسي 
  Philosophy of Science15  فلسفه علم

 

توانند با احراز شرائط در قالب دوره كارشناسي ارشد دانشجويان رشته هاي مهندسي مكانيك و مهندسي صنايع مي ➢
  .ندشركت نماي ،استنامه و قرارداد با دانشگاه صنعتي شريف كه داراي تفاهم فرانسه   ENSAMمشترك با دانشگاه

   

 :دوره هايويژگي.  2

الملل نامه رسمي پرديس بيندانشدانش آموختگان  به يفنĤور اخذ شده از وزارت علوم، تحقيقات و يبر اساس مجوزها 1,2
 شود.ي،  اعطا مكيش دانشگاه صنعتي شريف

واهد خارسال  يدرخواست معافيت تحصيل ،نامپس از ثبت يمطابق قوانين نظام وظيفه عموم يدانشجويان ذكور ايران يبرا 2,2
 شد.

 اقدام خواهد كرد. يدانشجويان خارج يدانشگاه جهت اخذ رواديد برا 3,2

 است.  يها به زبان انگليسدوره يبرگزار 4,2

  .استجزيره كيش  در فيشر يصنعت دانشگاه المللنيب سيپرد ،محل تحصيل 5,2

  آگهي پذيرش دانشجو از طريق بررسي سوابق تحصيلي و آزمون اختصاصي
  جزيره كيش -پرديس بين الملل-دانشگاه صنعتي شريف

  1401-1402نيمسال اول سال تحصيلي 
 (مقطع كارشناسي ارشد)



  .مطابق مقررات ممنوع استالملل كيش شدگان در پرديس بينيا مهمان شدن پذيرفته، تغيير رشته انتقال 2.6
 :شرايط پذيرش دانشجو در دوره كارشناسي ارشد . 3

 .ذكور داوطلبان يبرا يعموم فهيوظ خدمتاز لحاظ  ليادامه تحص يمنع قانون نداشتن   1,3

 ارشد  يورود به دوره كارشناس يعموم طيبودن شرا دارا   2,3

  31/6/1401 خيحداكثر تا تار يدر مقطع كارشناس لياز تحص فراغت   3,3
اصي آزمون اختص و يعلم مصاحبه ازينو در صورت  علمي – يليسوابق تحص يبررس به توجه با يتخصص يابيارز در تيموفق  4,3

  تحت نظارت سازمان سنجش
مورد  يخارج يها دانشگاهداخل كشور و يا معادل آن از  يهااز دانشگاه ريز يهارشته از يكي دردارا بودن مدرك كارشناسي   5,3

  يتاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك

  مدارك كارشناسي قابل قبول براي پذيرش رشته هاوانعن
 مهندسي عمران ( عمران) عمران ( سازه) مهندسي

 مهندسي عمران ( عمران) مهندسي عمران (زلزله)

  مهندسي عمران ( عمران) )ت ساختيمديرمهندسي عمران (
  مهندسي عمران ( عمران) مهندسي عمران( ژئوتكنيك)

 كامپيوتر (سخت افزار)مهندسي برق (همه گرايشها ) و مهندسي  الكترونيك ديجيتال)سيستمهايمهندسي برق (

مهندسي مكانيك، مهندسي هوافضا، مهندسي شيمي و مهندسي   مهندسي مكانيك (تبديل انرژي)
 فيزيكو  عمران (آب)

 مهندسي كامپيوتر (سخت افزار  مكانيك، مهندسي برق،مهندسي  مهندسي مكاترونيك
 ، مهندسي هوافضا، فيزيك وماشينهاي كشاورزي)و نرم افزار

 و مهندسي عمران(سازه) مكانيك، مهندسي هوا فضامهندسي كانيك(طراحي كاربردي)مهندسي م

مكانيك، مهندسي هوا فضا، مهندسي عمران، مهندسي مهندسي  مهندسي مكانيك (نگهداري و پايش تجهيزات)
  مهندسي كامپيوتر  برق،

 شيمي و فيزيك، رشته هاي مهندسيكليه نانو فناوري ( نانو مواد)

  رشته هاي مهندسيكليه )مديريت مهندسيصنايع ( مهندسي
 رشته هاي مهندسيكليه مهندسي صنايع(بهينه سازي سيستم ها)

  رشته هاي مهندسيكليه مهندسي صنايع(سيستم هاي كالن)
  كليه رشته هاي علوم پايه و كليه رشته هاي مهندسي مهندسي هوافضا(آيروديناميك)

  رشته هاي علوم پايه و كليه رشته هاي مهندسيكليه مهندسي هوافضا(جلوبرندگي)
  كليه رشته هاي علوم پايه و كليه رشته هاي مهندسي مهندسي هوافضا(سازه هاي هوايي)

  كليه رشته هاي علوم پايه و كليه رشته هاي مهندسي مهندسي هوافضا(ديناميك پرواز و كنترل)
  رشته هاي مهندسيفلسفه و كليه رشته هاي علوم پايه و كليه  فلسفه علم

  به شرح زير است ميالدي 2021سال  برايارائه نمره حد نصاب الزم در يكي از آزمون هاي رسمي   6,3

  
كه شرايط علمي را احراز كرده ولي در هنگام ورود به دوره حد نصاب الزم نمره زبان انگليسي را احراز  شدگانيپذيرفته تذكر:

زبان انگليسي خواهند بود. اين داوطلبان، پس از پذيرش و  نيازپيش واحد 12ندن انام ملزم به گذرنكرده باشند، در ثبت

 TOEFL مقطع تحصيلي
IBT 

TOEFL   
PBT 

TOEFL 
CBT 

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



نياز زبان انگليسي (در هاي پيشزم، از گذراندن مابقي واحدورود به دوره، درصورت ارائه مدرك رسمي با حد نصاب ال
  و مجزا از شهريه پرديس است. عهده دانشجوه بزبان انگليسي دوره  هزينهشوند. هاي بعدي) معاف مينيمسال

  
نده چنانچه پس از پذيرش و در طول دوره، مغايرتي بين اطالعات ارائه شده توسط داوطلب در طي مراحل بررسي پرو  7,3

پذيرش و مستندات رسمي موجود محرز شود، پذيرش دانشجو مطابق مقررات بازبيني شده و در صورت لزوم لغو خواهد 
  شد و دانشگاه نيز اقدامات قانوني مرتبط را در اين رابطه به عمل خواهد آورد.

  :ثارگرانيا و رزمندگان هيسهم  8,3
  مطابق مقررات جاري:    

همسر و فرزندان شهدا و «) ظرفيت هر كد رشته محل به % 25بيست و پنج در صد (  :ظرفيت)% 25ايثارگران  (سهميه 
  اختصاص دارد.» و باالتر و همسر و فرزندان آنان % 25جانبازان «و » آزادگان و همسر و فرزندان آنان» « مفقوداالثر

و همسر و  % 25جانبازان زير « به  ) ظرفيت هر كد رشته محل نيز% 5پنج درصد (  :ظرفيت)% 5(سهميه ايثارگران 
  اختصاص دارد. » همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه« و » فرزندان آنان 

نمره آخرين  % 70درصدي )  5و يا  25نصاب نمره ايثارگران (اعم از ايثارگران مشمول ظرفيت  براساس قوانين مذكور حد  
نمره آخرين فرد پذيرفته شده در  % 80ر گزينش آزاد در هر كد رشته محل و حد نصاب نمره رزمندگان پذيرفته شده د فرد

  گزينش آزاد در هر كد رشته محل است.

 )% 5   (بيش ازامكان گرد كردن رياضي  يابد،هاي فوق تخصيص ميهايي كه به سهميهظرفيت در كد رشته محل :1تبصره 
  .براي آنها وجود داشته باشد

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي  90طبق تبصره بند الف ماده : 2تبصره 
 ه،مربوط خاليظرفيت درصدي ايثارگران توسط داوطلبان مشمول سهميه فوق تكميل نشود،  25ايران، در صورتي كه سهميه 

شرايط و حدنصاب الزم را داشته باشند. تخصيص يافته و اگر باز هم اين  درصدي ايثارگران كه 5ابتدا به مشمولين سهميه 
  يابد.ظرفيت خالي ماند، مابقي آن به داوطلبان سهميه آزاد اختصاص مي

  
  :دورهشي و مدت زمحتواي آمو.   4

وب هاي مصبر اساس برنامهالملل جزيره كيش دانشگاه صنعتي شريف در پرديس بينهاي كارشناسي ارشد دوره  1,4
ها در چارچوب دوره تحصيل در اين مقررات آموزشي شوند وها در دانشگاه صنعتي شريف برگزار مياين دوره

در دانشگاه صنعتي ارشد هاي مقطع كارشناسي قوانين عمومي آموزش عالي كشور و مقررات آموزشي دوره
  .استدر جزيره كيش دانشگاه الملل و پرديس بينشريف 

مورد  يگذراندن دروس جبران واست  واحد 32تا  29ارشد  يكارشناس دورهدر  يالتحصيلفارغ يواحد مورد نياز براتعداد   2,4
 خواهد بود. يواحد الزام 12تا  حداكثر يبا مدرك كارشناس نياز متناسب

 نيمسال) است. 5سال (معادل  5/2نيمسال) و حداكثر آن  4سال (معادل  2ارشد  يحداقل طول دوره كارشناس  3,4

نامه، ثبت نام دانشجو در تمامي نامه كارشناسي ارشد، تا مرحله دفاع از پايانپس از ثبت نام دانشجو در درس پايان  4,4
  ها بر اساس تقويم دانشگاه و همراه با پرداخت شهريه ثابت، الزامي است.نيمسال

  



ره الملل دانشگاه در جزيدانشگاه صنعتي شريف و پرديس بيننامه كارشناسي ارشد تابع مقررات اخذ درس پايان 5,4
   كيش است. 

  

 : 1401-1402سال تحصيلي  نيمسال اول يبرا دوره شهريه .  5

 .است مسالين هر يواحدها تعدادمتغير براساس  هيشهر عالوه به ثابت هيشهر شامل يليتحص مسالين هر هيشهر 1,5

 

  1401دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي سال براي1401-1402سال تحصيلي شهريه
  مبلغ(ريال) عنوان

  130،094،000  شهريه ثابت هر نيمسال تحصيلي
  4،150،000   جبراني هر واحد
  8،299،000 نظري هر واحد
 12،446،000  آزمايشگاهي هر واحد

 12،446،000  كارگاهي هر واحد

 25،141،000  پروژههر واحد 

و در هر نيمسـال دانشجويان با پرداخت شهريه از   شـود يم اعالماسـاس مصـوبات هيئت امناء   بر هرنيمسـال  هيشـهر جدول    2,5
 خدمات آموزشي استفاده خواهند نمود.

 .يستن يدانشجوي يهامسكن، اياب وذهاب، تغذيه ،كتاب و ساير هزينه يهامبلغ شهريه شامل هزينه   3,5

دانشجو عالوه بر پرداخت شهريه نيمسال ثبت نام شده موظف  ،دورهاخراج دانشجو از  ، انصراف و يانيمسالدر صـورت حذف     4,5
  .نيز هستبه پرداخت شهريه ثابت نيمسال بعد 

در  باشد و يا آنكه يتحصيل ياگر دانشجو در مرخص يحت ،است يالزام يهر نيمسـال تحصيل  ابتدايپرداخت شـهريه ثابت در    5,5
 .نام كرده باشدثبت يسيانگلجبراني يا زبان  يواحدها

 .  تخفيفات و بورس تحصيلي 6

 تخفيف		%20 باشند شده التحصيل فارغ دانشگاه صنعتي شريف كيشپرديس  از كارشناسي مقطع دركه  شدگان پذيرفته براي			1,6
  .شد خواهد گرفته نظر در ثابت و متغير شهريه در

طح س دولتي هايدانشگاه از خود كارشناسي مقطع در سوم تا اول هايرتبه كسب به موفق كه شدگان پذيرفته از نفر سـه  به 			2,6
لملل امصوب هيات امناي دانشگاه صنعتي شريف پرديس بين) تحصيلي شهريه پرداخت از(معاف  تحصيلي بورسيك باشند 

  .گيردمي تعلق پرديس پذيرش شوراي تشخيص بهكيش 
الملل كيش مشابه با ضوابط ارزيابي دانش آموختگان دانشگاه صنعتي ضـوابط ارزيابي دانش آموختگان پرديس بين  		:1تبصـره 

  شريف است.
  توانند تنها از يك نوع تخفيف استفاده كنند.: دانشجويان در طول تحصيل مي2تبصره

 

 :ينترنتياثبت نام  برايمدارك الزم .   7
 

 الير000/000/3به مبلغ  رشيسامانه پذ قياز طر يكيصورت الكترونه ب رشيمراحل پذ ريپرداخت هزينه تشكيل پرونده و سا 1,7
  ريال) ونيليمسه (

 يمل كارت وتمام صفحات شناسنامه  ريتصو  2,7

 )است يالزام زين نآ نمرات زير ريارائه تصو ي(در صورت دارا بودن مدرك كاردان يكارشناس هنمرات چهار ساله دورريز ريتصو  3,7 

 وجود صورت در يسيانگلمدرك  زبان  ريتصو  4,7 



 dots( 300ريتصو تيفي) كmm16( كسليپ 226 عرض و) mm28/21( كسليپ 300طول د،يسف نهيزم پشـت  رخ،عكس (تمام  ريتصـو  5,7 

per inch( 

   وجوددر صورت  تصوير توصيه نامه (سابقه كار)   6,7
 است. ينام الزام در صورت پذيرش داوطلب، ارائه اصل كليه مدارك در زمان ثبت  :1 تذكر               

  .استقابل استرداد  ريغ يسينونام نهيهز  :2 تذكر               

 :ثبت نام اينترنتينحوه .  8
 

ــده  يتمام ســتيبايم داوطلبان ــامانه پذ قيو از طر هيتهمدارك مورد درخواســت را  قبل از اتمام مهلت اعالم ش  يرو رشيس
 .بارگذاري نمايند www.kish.sharif.eduدانشگاه به آدرس  يرسم تيساوب

  .  جدول زمانبندي پذيرش: 9

 1401/06/15  از طريق وب سايت مدارك ارسالآخرين مهلت 

 16/06/1401 دريافت كارت ورود به آزمون از طريق ايميل زمان

  17/06/1401 زمان آزمون اختصاصي
  22/06/1401 اعالم نتايج پذيرش

  27/06/1401تا   23/06/1401 شهريهالحسابتاريخ واريز علي
  30/06/1401تا 27/06/1401 هاي جديد در پرديس كيشزمان ثبت نام ورودي

  27/06/1401 هاشروع كالس
 

  ها است.گرايش-ها در هر كدام از رشتههاي اعالم شده منوط به به حد نصاب رسيدن كالسگرايش-تشكيل هريك از رشته  1,9
 .بود خواهد يعلم سوابق و يليتحص سوابق يبررس اساس بر رشيپذ  2,9

  
ــورت در تواننــديمحترم م داوطلبــان ــكــل هرگونــه بروز صـ ــ ينترنتيا نــام ثبــت انجــام در مشـ   يكيلكتروناپســــت  آدرس اب

Admission@kish.sharif.edu نديفرما حاصل تماس021-66165041-42يها تلفنبا شماره  اينموده و   ينگار نامه.  
         

  021–66022743نمابر دفتر تهران :             021-66165041و   021-66165042تلفن دفتر تهران : 
  

  


