
  

  

  
 

  رشته هاي دایر:.  1

المللی در آموزشی بین يها دورهاخذ شده از وزارت علوم، تحقیقات و فناوري،  يدانشگاه صنعتی شریف بر اساس مجوزها

  :دینمایم برگزار ریزرا در جزیره کیش به شرح  یمقطع کارشناسی ارشد  به زبان  انگلیس

  ظرفیت  رشته ها وانعن  

  Civil Eng. (Structural) 15  )سازه(  عمران مهندسی

 Civil Eng. (Earthquake) 15  )زلزله( عمران مهندسی

 Civil Eng. (Construction Management) 15  )ساخت تیریمد( عمران مهندسی

  Civil Eng. (Geotechnique) 15  )ژئوتکنیک(مهندسی عمران 

 Electrical Eng. (Digital Electronic systems) 15  )دیجیتال الکترونیکسیستمهاي ( برق مهندسی

 Mechanical  Eng. (Energy Conversion) 15  )يانرژ لیتبد( کیمکان یمهندس

 Mechanical  Eng. (Mechatronics)  15   )مکاترونیک( کیمکان مهندسی

 Mechanical Eng. (Applied Mechanics & Design.) 15  )يکاربرد یطراح( کیمکان یمهندس

 Mechanical Eng. (Machinery Maintenance and Condition Monitoring) 15  )نگهداري و پایش تجهیزات( کیمکان یمهندس

  Computer Eng. (Computer Networks) 15  مهندسی کامپیوتر/ شبکه هاي کامپیوتري

 Corrosion and Protection of Materials. (Eng Materials 15(  )حفاظت موادخوردگی و ( مواد  یمهندس

  Industrial Eng. (Engineering Management) 15  )یمهندس تیریمد( صنایع مهندسی

 Industrial Eng. (System Optimization) 15  (بهینه سازي سیستم ها) مهندسی صنایع

  Industrial Eng. (Macro systems) 15  (سیستم هاي کالن) مهندسی صنایع

  Aerospace Eng. (Aerodynamics) 15  (آیرودینامیک) مهندسی هوافضا

  Aerospace Eng. (Propulsion) 15  (جلوبرندگی) مهندسی هوافضا

  Aerospace Eng. (Air Constructions) 15  (سازه هاي هوایی) مهندسی هوافضا

  Aerospace Eng. (Flight and Control Dynamics) 15  کنترل)(دینامیک پرواز و  مهندسی هوافضا

  MBA (Marketing) 15  ➢ )بازاریابی(مدیریت کسب و کار 

  MBA (Finance) 15  ➢ )مالی(مدیریت کسب و کار 

  MBA (Strategy) 15  ➢ )استراتژي(مدیریت کسب و کار 

  Philosophy of Science 15  ➢➢ فلسفه علم
 

اساتید  توسط فوق رادر سه گرایش اعالم شده در جدول  MBAدوره  ،مدیریت کسب و کاردانشجویان رشته   ➢

  می گذرانند. دانشگاه صنعتی شریف ردیس کیشپدر  استرالیا Flindersدانشگاه 

  

دانشجویان رشته هاي مهندسی مکانیک و مهندسی صنایع می توانند با احراز شرائط در قالب دوره کارشناسی   ➢➢

  .ندبا دانشگاه صنعتی شریف می باشد، شرکت نمایکه داراي تفاهم نامه  فرانسه ENSAM  ارشد مشترك با دانشگاه

  

 :دوره هايویژگی.  2

 یدانشگاه صنعت یدانش آموختگان مدرك رسم بهایران  يفنآور اخذ شده از وزارت علوم، تحقیقات و يبر اساس مجوزها  2.1

 شود.یالملل کیش،  اعطا مپردیس بین -شریف

  از طریق بررسی سوابق تحصیلی و آزمون اختصاصی آگهی پذیرش دانشجو

  جزیره کیش -پردیس بین الملل-دانشگاه صنعتی شریف

  1400- 1401نیمسال اول سال تحصیلی 

 (مقطع کارشناسی ارشد)



 خواهد شد.ارسال  یدرخواست معافیت تحصیل ،نامپس از ثبتمطابق قوانین نظام وظیفه  یدانشجویان ذکور ایران يبرا 2.2

 اقدام خواهد کرد. یدانشجویان خارج يدانشگاه جهت اخذ روادید برا  3.2

 است.  یها به زبان انگلیس دوره يبرگزار  4.2

  .باشدیمجزیره کیش  در فیشر یصنعت دانشگاه الملل نیب سیپرد ، محل تحصیل  5.2

مهمان شدن پذیرفته شدگان در پردیس بین الملل کیش تحت هیچ شرایطی به دانشگاه صنعتی شریف امکان  انتقال یا 2.6

  پذیر نیست.

 :شرایط پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی ارشد . 3

 .ذکور داوطلبان يبرا یعموم فهیوظ خدمتاز لحاظ  لیادامه تحص یمنع قانون نداشتن   1.3

 ارشد  یورود به دوره کارشناس یعموم طیبودن شرا دارا   2.3

  31/06/1400 خیحداکثر تا تار یدر مقطع کارشناس لیاز تحص فراغت   3.3

و  یتخصص و یعلم مصاحبه ازینو در صورت  علمی – یلیسوابق تحص یبررس به توجه با یتخصص یابیارز در تیموفق  4.3

  شرکت در آزمون اختصاصی تحت نظارت سازمان سنجش

 یخارج يها دانشگاهداخل کشور و یا معادل آن از  ياز دانشگاه ها ریز يهارشته از یکی دردارا بودن مدرك کارشناسی   5.3

  یمورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

  مدارك کارشناسی قابل قبول براي پذیرش  رشته ها وانعن

 مهندسی عمران ( عمران)  مهندسی عمران ( سازه)

 مهندسی عمران ( عمران)  مهندسی عمران (زلزله)

  مهندسی عمران ( عمران)  )ت ساختیمدیرمهندسی عمران (

  مهندسی عمران ( عمران)  ( ژئوتکنیک) مهندسی عمران

 مهندسی برق (همه گرایشها ) و مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)  دیجیتال)الکترونیک سیستمهاي مهندسی برق (

  مهندسی مکانیک (تبدیل انرژي)
مهندسی مکانیک، مهندسی هوافضا، مهندسی شیمی و مهندسی 

 فیزیکو  عمران (آب)

  )مکاترونیک( مکانیک مهندسی
 مهندسی کامپیوتر (سخت افزار  مکانیک، مهندسی برق، مهندسی

 مهندسی هوافضا، فیزیک وماشینهاي کشاورزي، )و نرم افزار

 )و مهندسی عمران(سازه مکانیک، مهندسی هوا فضا مهندسی  مهندسی مکانیک(طراحی کاربردي)

  )نگهداري و پایش تجهیزات( کیمکانمهندسی 
مهندسی  ،مهندسی عمران ،مکانیک، مهندسی هوا فضا هندسیم

 ،مهندسی کامپیوتر  برق،

  مهندسی کامپیوتر(شبکه هاي کامپیوتري)
مهندسی برق، علوم  ،مهندسی فناوري اطالعات ،مهندسی کامپیوتر

  کامپیوتر

 شیمی و فیزیک، رشته هاي مهندسیکلیه   )موادخوردگی و حفاظت ( مواد  یمهندس

  رشته هاي مهندسی کلیه  )مدیریت مهندسیمهندسی صنایع (

 رشته هاي مهندسی کلیه  مهندسی صنایع(بهینه سازي سیستم ها)

  رشته هاي مهندسی کلیه  مهندسی صنایع(سیستم هاي کالن)

  کلیه رشته هاي مهندسیکلیه رشته هاي علوم پایه و   مهندسی هوافضا(آیرودینامیک)

  کلیه رشته هاي علوم پایه و کلیه رشته هاي مهندسی  مهندسی هوافضا(جلوبرندگی)

  کلیه رشته هاي علوم پایه و کلیه رشته هاي مهندسی  مهندسی هوافضا(سازه هاي هوایی)

  کلیه رشته هاي علوم پایه و کلیه رشته هاي مهندسی  مهندسی هوافضا(دینامیک پرواز و کنترل)

  کلیه رشته هاي علوم پایه و کلیه رشته هاي مهندسی  مدیریت کسب و کار

  فلسفه و کلیه رشته هاي علوم پایه و کلیه رشته هاي مهندسی  فلسفه علم



  به شرح زیر است میالدي 2021سال  برايارائه نمره حد نصاب الزم در یکی از آزمون هاي رسمی   6.3

  

بوده و ملزم به  به ثبت نام مجازپذیرفته شدگان علمی که هنگام ورود به دوره فاقد نمره حد نصاب جدول فوق میباشند  تذکر:

واحد پیش نیاز زبان انگلیسی در دو نیمسال متوالی میباشند. هر زمان پس از ورود به دوره، درصورت ارائه  12گذراندن 

دوره  نیمسال بعدي معاف میشود. هزینه مدرك رسمی با حد نصاب مذکور دانشجو از گذراندن واحد پیش نیاز زبان در

  زا از شهریه پردیس است.و مج بعهده دانشجوزبان انگلیسی 

  
   :ثارگرانیا و رزمندگان هیسهم  7.3

همسر و فرزندان شهدا و «%) ظرفیت هر کد رشته محل به  25بیست و پنج در صد (  %ظرفیت ) 25ایثارگران  (سهمیه 

  اختصاص دارد.» ندان آنانباالتر و همسر و فرز % و 25جانبازان «و » آزادگان و همسر و فرزندان آنان» « االثرمفقود

% و همسر و  25جانبازان زیر « رشته محل نیز به  %) ظرفیت هر کد 5پنج درصد (  %ظرفیت ) 5(سهمیه ایثارگران 

  اختصاص دارد.  »همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه« و  »فرزندان آنان 

% نمره آخرین فرد  70درصدي )  5یا  و 25ایثارگران مشمول ظرفیت م از براساس قوانین مذکور حدنصاب نمره ایثارگران (اع

% نمره آخرین فرد پذیرفته شده در  80پذیرفته شده در گزینش آزاد در هر کد رشته محل و حد نصاب نمره رزمندگان 

  گزینش آزاد در هر کد رشته محل است.

 5   (بیش ازامکان گرد کردن ریاضی  به سهمیه هاي فوق تخصیص می یابد، که ظرفیت در کد رشته محل هایی :1تبصره 

  ها وجود داشته باشد.آنبراي  %)

اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی توسعه قانون برنامه پنجساله ششم  90ره بند الف ماده صطبق تب: 2تبصره 

طلبان مشمول سهمیه فوق تکمیل نشود، خالی مانده آن ابتدا در صدي ایثارگران توسط داو 25ایران، در صورتی که سهمیه 

اگر باز هم این  نصاب الزم را داشته باشند. تخصیص یافته ودرصدي ایثارگران که شرایط و حد 5به مشمولین سهمیه 

  ، مابقی آن به داوطلبان سهمیه آزاد اختصاص می یابد.ظرفیت خالی ماند
  

  :دورهشی و مدت زمحتواي آمو.   4

دانشگاه صنعتی شریف در  یآموزش يشریف در جزیره کیش مطابق با محتوا یدانشگاه صنعت يهابرنامه یآموزش يمحتوا  1.4

 نیب سیپرد در فیشر یصنعت دانشگاه خاص موارد ونیکمس وآموزش  يها و مصوبات شورا نامه نیآئ هیکل و باشد یمتهران 

 .گرددیم اجرا الملل

مورد  یگذراندن دروس جبران واست  واحد 32تا  29ارشد  یکارشناس  دورهدر  یالتحصیلفارغ ينیاز براتعداد واحد مورد   2.4

 خواهد بود. یواحد الزام 12تا  حداکثر یبا مدرك کارشناس نیاز متناسب

 نیمسال) است. 5سال (معادل  5/2نیمسال) و حداکثر آن  4سال (معادل  2ارشد  یحداقل طول دوره کارشناس  3.4

 تمامیتا پایان مراحل دفاع از آن ثبت نام دانشجو در کارشناسی ارشد پایان نامه ثبت نام دانشجو در درس پس از   4.4

 هاي بعدي بر اساس تقویم دانشگاه همراه با پرداخت شهریه ثابت الزامی است.نیمسال

 شود.یم برگزار) نامه انیپا(بدون  ی) و آموزشمهنا انی(با پا یپژوهش -یآموزش وهیش دو به وستهیارشد ناپ یدوره کارشناس  5.4

 نامه است. انیو پا یدرس يبرنامه آن مشتمل بر واحد ها ياست که محتوا يادوره یپژوهش -یآموزش وهیش   1.5.4

 TOEFL مقطع تحصیلی
IBT 

TOEFL   
PBT 

TOEFL 
CBT 

MSRT TOLIMO IELTS  

 5/5 510 50 195 525 69 کارشناسی ارشد



نامه انیو بدون پا یدرس يبر آموزش که دانشجو پس از گذراندن واحد ها تمرکزاست با  يادوره یآموزش وهیش  2.5.4

 شود.یآموخته مدانش

 یلیتحص دوره در لیتحص ادامه جهت و داشته یکسانی ارزش وهیش دو هر در ارشد یکارشناس دوره انیپا نامهیگواه  3.5.4

  .است یکسانیاعتبار  يباالتردارا

 سیپرد یآموزش يشورا طیشرا احراز به منوط لیتحص دوم مسالین از پس انیدانشجو  یلیتحص وهیش رییتغ تعیین و :تذکر

  . باشدیم فیشر یصنعت دانشگاه و الملل نیب

  

 : 1400-1401سال تحصیلی  نیمسال اول يبرا دوره شهریه .  5

 باشد.یم مسالین هر يواحدها تعدادمتغیر براساس  هیشهر عالوه به ثابت هیشهر شامل یلیتحص مسالین هر هیشهر 1.5

  1400براي دانشجویان کارشناسی ارشد ورودي سال  1400- 1401سال تحصیلی  شهریه

  (ریال) مبلغ  عنوان

  104.075.000  شهریه ثابت هر نیمسال تحصیلی

  3.320.000   جبرانی هر واحد

  6.638.750  نظري هر واحد

 9.956.250  آزمایشگاهی   هر واحد

 9.956.250  کارگاهی هر واحد

 20.112.500  (پایان نامه) پروژههر واحد 

و در هـر نیمسـال دانشـجویان بـا پرداخـت شـهریه از        گـردد یم اعالماساس مصوبات هیئت امناء بر هرنیمسال هیشهرجدول    2.5

 خدمات آموزشی استفاده خواهند نمود.

 شود.ینم یدانشجوی يهامسکن، ایاب وذهاب، تغذیه ،کتاب و سایر هزینه يهامبلغ شهریه شامل هزینه   3.5

دانشجو عالوه بر پرداخت شهریه نیمسال ثبت نام شـده موظـف بـه     ،دورهجو از در صورت حذف ترم، انصراف و یا اخراج دانش   4.5

  .پرداخت شهریه ثابت نیمسال بعد می باشد

باشـد و یـا آنکـه در     یتحصـیل  یاگر دانشجو در مرخص یاست حت یالزام یهر نیمسال تحصیل ابتدايپرداخت شهریه ثابت در   5.5

 .کرده باشدنام ثبت یسیانگلجبرانی یا زبان  يواحدها

 تخفیفات و بورس تحصیلی .  6

 باشـند  شـده  التحصـیل  فـارغ  دانشـگاه صـنعتی شـریف    کـیش  پـردیس  از کارشناسـی  مقطـع  درکـه   شدگان پذیرفته براي		1.6

  .شد خواهد گرفته نظر در ثابت و متغیر شهریه در تخفیف	20%

 دولتـی  هـاي  دانشـگاه  از خـود  کارشناسـی  مقطـع  در سوم تا اول هاي رتبه کسب به موفق که شدگان پذیرفته از نفر سه به 		2.6

 پذیرش شوراي تشخیص بهپردیس مصوب هیات امناي ) تحصیلی شهریه پرداخت از(معاف  تحصیلی بورسسطح یک باشند 

  .گیرد می تعلق پردیس

  .شوند می ارزیابی شریف صنعتی دانشگاه التحصیالن فارغ ضوابط با مطابق کیش پردیس التحصیالن فارغ		.1ه تبصر

  دانشجویان در طول تحصیل میتوانند تنها از یک نوع تخفیف استفاده کنند. . 2 تبصره

 

 :ینترنتیاثبت نام  برايمدارك الزم .   7
 

ــا   1.7 ــده و س ــه تشــکیل پرون ــت هزین ــذ ریپرداخ ــل پ ــورت الکترون رشیمراح ــیبص ــاز طر یک ــذ قی ــامانه پ ــغ  رشیس ــه مبل ب

  ریال) ونیلیمسه ( الیر000/000/3



 یمل کارت وتمام صفحات شناسنامه  ریتصو  2.7

 )است یالزامن آ نمرات زیر ریارائه تصو ی(در صورت دارا بودن مدرك کاردان یکارشناس هنمرات چهار ساله دور ریز ریتصو  3.7 

 وجود صورت در یسیانگلزبان مدرك  ریتصو  4.7 

 300ریتصـو  تیـ فی) کmm16( کسـل یپ 226 عـرض  و) mm28/21( کسلیپ 300طول د،یسف نهیزم پشت رخ،عکس (تمام  ریتصو 5.7 

)dots per inch( 

    وجوددر صورت  تصویر توصیه نامه (سابقه کار)   6.7

 است. ینام الزام در صورت پذیرش داوطلب، ارائه اصل کلیه مدارك در زمان ثبت  :1 تذکر                     

  .باشدیقابل استرداد م ریغ یسینو نام نهیهز  :2 تذکر                     

 :ثبت نام اینترنتینحوه .  8
 

    يرو رشیسـامانه پـذ   قیـ و از طر هیـ تهمدارك مورد درخواست را  قبل از اتمام مهلت اعـالم شـده    یتمام ستیبایم داوطلبان

 .نمایند بارگذاري www.kish.sharif.eduدانشگاه به آدرس  یرسم تیسا وب

  جدول زمانبندي پذیرش: .  9

  17/06/1400  مهلت دریافت مدارك از طریق وب سایت

  18/06/1400 حداکثر زمان دریافت کارت ورود به آزمون اختصاصی

  19/06/1400  زمان آزمون اختصاصی

  22/06/1400  اعالم نتایج پذیرش روي سایت دانشگاه

  27/06/1400تا  23/06/1400  تاریخ واریز علی الحساب شهریه 

  30/06/1400تا  27/06/1400  زمان ثبت نام ورودي هاي جدید در پردیس کیش

  27/06/1400  شروع کالسها 

 

) ها شی(گرا ها رشته از کدام هر در کالسها دنیرس نصاب حد به منوط یآموزش) يها شی(گراي ها رشته از کیهر لیتشک  1.9

   .باشدیم

 .بود خواهد یعلم وسوابقاختصاصی  زبان آزمون نمره ،یلیتحص سوابق یبررس اساس بر رشیپذ  2.9

  .دیرس خواهد انیمتقاض اطالع به www.kish.sharif.eduس آدر به دانشگاه یرسم تیسا قیطر از رشیپذ جینتا  3.9

  برگزار(تهران)  شریف صنعتی دانشگاه در یکبار فقط آزمون. این است یالزام انیمتقاض یتمام يبرااختصاصی  آزمون در شرکت  

   .باشدیصبح م 8:30. ساعت آزمون میگردد

  

ــان ــرم م داوطلب ــدیمحت ــورت در توانن ــروز ص ــه ب ــکل هرگون ــام در مش ــت انج ــام ثب ــیا ن ــ ینترنت ــت  آدرس اب ــیلکتروناپس   یک

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

  021–66022754نمابر دفتر تهران :             021- 66165041و   021-66165042تلفن دفتر تهران : 

  

   


