
 

 

 
 

 رشته های دایر: .1

المللي در آموزشي بين یها دورهاخذ شده از وزارت علوم، تحقيقات و فناوری،  یدانشگاه صنعتي شريف بر اساس مجوزها

 :دينماي م برگزار ريزرا در جزيره کيش به شرح  يمقطع کارشناسي ارشد  به زبان  انگليس

 رفیتظ   *  رشته ها وانعن 
 Civil Eng. (Structural) 15 (سازه)  عمران مهندسي
 Civil Eng. (Earthquake) 15 (زلزله) عمران مهندسي

 Civil Eng. (Geotechnique) 15 مهندسي عمران ) ژئوتکنیک (
 Civil Eng.( Construction Management) 15 (ساخت تیریمد)عمران مهندسي

 Electrical Eng. (Digital Electronic systems) 15 (دیجیتال الکترونیکسیستمهای ) برق مهندسي

 Mechanical  Eng. (Energy Conversion) 15 (یانرژ لیتبد) کیمکان يمهندس

 Eng.   Mechatronics    15 مکاترونیک مهندسي

 Mechanical Eng.(Applied Mechanics & Design.) 15 (یکاربرد يطراح)کیمکان يمهندس

 Computer Eng. (Computer Networks) 15 (یکامپیوتر یهاشبکه) کامپیوتر يمهندس

 Corrosion and Protection of MaterialsEng. ( Materials 15( (خوردگي و حفاظت مواد) مواد  يمهندس

 Industrial Eng.(Engineering Management) 15 (يمهندس تیریمد) صنایع مهندسي

دانشجویان رشته های مهندسي مکانیک و مهندسي صنایع مي توانند با احراز شرائط در قالب دوره کارشناسي ارشد   ➢

 که دارای تفاهم نامه و قرارداد با دانشگاه صنعتي شریف مي باشد، شرکت نمایند.   ( فرانسه)   ENSAMمشترک با دانشگاه  

 :دوره هایویژگي.  2

 يدانشگاه صنعت يدانش آموختگان مدرک رسم بهايران  یفنآور اخذ شده از وزارت علوم، تحقيقات و یبر اساس مجوزها 1.2

 شود.يالملل کيش،  اعطا مپرديس بين -شريف

خواهد ارسال  يدرخواست معافيت تحصيل ،نامپس از ثبت يمطابق قوانين نظام وظيفه عموم يدانشجويان ذکور ايران یبرا  2.2

 شد.

 اقدام خواهد کرد. يدانشجويان خارج یدانشگاه جهت اخذ رواديد برا  3.2

 است.  يها به زبان انگليس دوره یبرگزار  4.2

 .باشديمجزيره کيش  در فيشر يصنعت دانشگاه الملل نيب سيپردمحل تحصيل در   5.2

انتقال يامهمان شدن پذيرفته شدگان در پرديس بين الملل کيش تحت هيچ شرايطي به دانشگاه صنعتي شريف امکان پذير   6.2

 نيست.

 :. شرایط پذیرش دانشجو در دوره کارشناسي ارشد3

 .ذکور داوطلبان یبرا يعموم فهيوظ خدمتاز لحاظ  ليادامه تحص يمنع قانون نداشتن    1.3

 ارشد  يورود به دوره کارشناس يعموم طيبودن شرا دارا    2.3

 30/10/98 خيحداکثر تا تار يدر مقطع کارشناس لياز تحص فراغت    3.3

و شرکت  يتخصص و يعلم مصاحبه ازينو در صورت  علمي –يليسوابق تحص يبررس به توجه با يتخصص يابيارز در تيموفق   4.3

 در آزمون اختصاصي تحت نظارت سازمان سنجش

مورد   يخارج  یها دانشگاهداخل کشور و يا معادل آن از    یاز دانشگاه ها  ريز  یهارشته   از  يکي  دردارا بودن مدرک کارشناسي    5.3

 يتاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوری و يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

 کنکورسراسریاز طریق  آگهي پذیرش دانشجو
 جزیره کیش- پردیس بین الملل-دانشگاه صنعتي شریف

 1398- 99سال تحصیلي    دومنیمسال  

 )مقطع کارشناسي ارشد(

 
 



 مدارک کارشناسي قابل قبول برای پذیرش رشته ها وانعن

 مهندسي عمران ) عمران( مهندسي عمران ) سازه(

 مهندسي عمران ) عمران( مهندسي عمران )زلزله(

 عمران ) عمران(مهندسي  مهندسي عمران )ژئوتکنیک(

 مهندسي عمران ) عمران( (ت ساختیمدیرمهندسي عمران )

 مهندسي برق )همه گرايشها ( و مهندسي کامپيوتر )سخت افزار( الکترونیک دیجیتال(سیستمهای مهندسي برق )

 فيزيکو  مهندسي مکانيک، مهندسي هوافضا، مهندسي شيمي و مهندسي عمران )آب( مهندسي مکانیک )تبدیل انرژی(

 مهندسي مکاترونیک
، مهندسي (و نرم افزار مهندسي کامپيوتر )سخت افزار  مکانيک، مهندسي برق، مهندسي

 ماشينهای کشاورزی هوافضا، فيزيک و

 و مهندسي عمران)سازه( مکانيک، مهندسي هوا فضا مهندسي )طراحي کاربردی( مهندسي مکانیک

 ، علوم کامپيوتر، مهندسي برقمهندسي کامپيوتر، مهندسي فناوری اطالعات کامپیوتری(های )شبکه کامپیوترمهندسي 

 شيمي و فيزيک، رشته های مهندسيکليه  (خوردگي و حفاظت مواد) مواد  يمهندس

 رشته های مهندسي کليه (مدیریت مهندسيمهندسي صنایع )

 به شرح زير است ميالدی 2020سال  برایارائه نمره حد نصاب الزم در يکي از آزمون های رسمي   6.3

 

بوده و ملزم به  به ثبت نام مجازپذيرفته شدگان علمي که  هنگام ورود به دوره فاقد نمره حد نصاب جدول فوق ميباشند  تذکر:

واحد پيش نياز زبان انگليسي در دو نيمسال متوالي ميباشند. هر زمان پس از ورود به دوره، درصورت ارائه مدرک   12گذراندن  

زبان انگليسي دوره  نيمسال بعدی معاف ميشود. هزينه اندن واحد پيش نياز زبان دررسمي با حد نصاب مذکور دانشجو از گذر

 و مجزا از شهريه پرديس است. بعهده دانشجو

 :ثارگرانيا و رزمندگان هيسهم  7.3

»آزادگان و ظرفيت هر کد رشته محل به »همسر و فرزندان شهدا و مفقوداالثر« %  25 (:تيظرف%  25) ثارگرانيا هيسهم

 % و باالتر و همسر و فرزاندان آنان« اختصاص دارد. 25همسر و فرزندان آنان« و »جانبازان 

% و همسر و فرزندان آنان« و  25هر کد رشته محل نيز به » جانبازان زير ظرفيت %  5 (:تيظرف%  5) ثارگرانيا هيسهم

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

% نمره آخرين فرد   70درصدی(    5و يا    25براساس قوانين مذکور حدنصاب نمره ايثارگران )اعم از ايثارگران مشمول ظرفيت  

% نمره آخرين فرد پذيرفته شده در  80پذيرفته شده در گزينش آزاد در هر کد رشته محل و حد نصاب نمره رزمندگان 

 شته محل است.گزينش آزاد در هر کد ر

 (%5)بيش از که امکان گرد کردن رياضي ظرفيت در کد رشته محل هايي به سهميه های فوق تخصيص مي يابد، :1تبصره 

 برای آنها وجود داشته باشد.

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي  90طبق تبصره بند الف ماده : 2تبصره 

در صدی ايثارگران توسط داوطلبان مشمول سهميه فوق تکميل نشود، خالي مانده آن ابتدا  25ايران، در صورتي که سهميه 

درصدی ايثارگران که شرايط و حدنصاب الزم را داشته باشند. تخصيص يافته و اگر باز هم اين ظرفيت   5به مشمولين سهميه  

 اد اختصاص مي يابد.خالي ماند، مابقي آن به داوطلبان سهميه آز

 

   :دورهشي و مدت  زمحتوای آمو .4

دانشگاه صنعتي شريف در   يآموزش  یشريف در جزيره کيش مطابق با محتوا  يدانشگاه صنعت  یهابرنامه  يآموزش  یمحتوا   1.4

 سيپرد در فيشر يصنعت دانشگاه خاص موارد ونيکمس وآموزش  یها و مصوبات شورا نامه نيآئ هيوکل باشد يمتهران 

 .گردديم اجرا الملل نيب

 TOEFL IBT TOEFL PBT TOEFL CBT MSRT TOLIMO IELTS مقطع تحصيلي
 5/5 510 50 195 525 69 کارشناسي ارشد



مورد   يگذراندن دروس جبران واست    واحد  32تا    29ارشد    يکارشناس  دورهدر    يالتحصيلفارغ  یتعداد واحد مورد نياز برا   2.4

 خواهد بود. يواحد الزام 12تا  حداکثر يبا مدرک کارشناس نياز متناسب

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

تا پايان مراحل دفاع از آن ثبت نام دانشجو در کليه کارشناسي ارشد پايان نامه ثبت نام دانشجو در درس پس از    4.4

 های بعدی بر اساس تقويم دانشگاه همراه با پرداخت شهريه ثابت الزامي است.نيمسال

 شود.يم  برگزار(  نامه  انيپا)بدون   ي( و آموزشنامه اني)با پا يپژوهش-يآموزش  وهيش  دو  به  وستهيارشد ناپ   يدوره کارشناس   5.4

 نامه است. انيو پا يدرس یبرنامه آن مشتمل بر واحد ها یاست که محتوا یادوره يپژوهش -يآموزش وهيش   1.5.4

نامه انيو بدون پا يدرس یبر آموزش که دانشجو پس از گذراندن واحد ها تمرکزاست با  یادوره يآموزش وهيش  2.5.4

 شود.يآموخته مدانش

 يليتحص  دوره  در  ليتحص  ادامه  جهت  و  داشته  يکساني  ارزش  وهيش  دو  هر  در  ارشد  يکارشناس  دوره  انيپا  نامهيگواه   3.5.4

 .است يکسانياعتبار  یباالتردارا

 سيپرد يآموزش یشورا  طيشرا احراز به منوط ليتحص دوم مسالين از پس  انيدانشجو  يليتحص وهيش رييتغ تعيين و :تذکر

 . باشديم فيشر يصنعت دانشگاه و الملل نيب
 

 :  8139- 99سال تحصیلي  دوم  نیمسال    یبرا  دوره  شهریه   .5

 باشد.يم مسالين هر یواحدها تعدادمتغير براساس  هيشهر عالوه به ثابت هيشهر شامل يليتحص مسالين هر هيشهر 1.5

 1398برای دانشجویان کارشناسي ارشد ورودی سال  1398- 99سال تحصیلي    شهریه
 مبلغ)ريال(  عنوان 

 72.400.000 شهريه ثابت هر نيمسال تحصيلي

 2.309.000   جبراني  هر واحد

 4.618.000 نظری  هر واحد

 6.926.000 کارگاهيآزمايشگاهي و  هر واحد

 13.991.000 پروژههر واحد  

و در هر نيمسهال دانشهجويان با پرداخت  گردديم اعالم شيک الملل نيب سيپرد اسهاس مصهوباتبر هرنيمسهال هيشههرجدول    2.5

 شهريه از خدمات آموزشي استفاده خواهند نمود.

 شود.ينم يدانشجوي یهامسکن، اياب وذهاب، تغذيه ،کتاب و ساير هزينه یهامبلغ شهريه شامل هزينه   3.5

دانشهجو عالوه بر پرداخت شههريه نيمسهال ثبت نام شهده موظف به  ،دورهدر صهورت حذف ترم، انصهراف و يا اخراد دانشهجو از     4.5

 .پرداخت شهريه ثابت نيمسال بعد مي باشد

ر باشهد و يا آنکه د يتحصهيل ياگر دانشهجو در مرخصه  ياسهت حت يالزام يهر نيمسهال تحصهيل ابتدایپرداخت شههريه ثابت در   5.5

 .نام کرده باشدثبت يسيانگلجبراني يا زبان  یواحدها

 

 تخفیفات و بورس تحصیلي  .6

  باشههند شههده  التحصههيل فارغ  دانشههگاه صههنعتي شههريف کيش پرديس  از کارشههناسههي مقطع درکه  شههدگان پذيرفته  برای   1.6

 .شد خواهد گرفته نظر در ثابت و متغير شهريه در تخفيف 20%

سطح  دولتي های دانشهگاه از خود کارشهناسهي مقطع در سهوم تا اول های  رتبه کسهب به موفق که شهدگان پذيرفته  از نفر سهه به   2.6

مصوب هيات امنای دانشگاه صنعتي شريف پرديس بين الملل ( تحصهيلي شههريه پرداخت از)معاف  تحصهيلي  بورسيک باشهند 

 .گيرد مي تعلق پرديس پذيرش شورای تشخيص بهکيش 

 .شوند مي ارزيابي شريف صنعتي دانشگاه التحصيالن فارغ ضوابط با مطابق کيش پرديس التحصيالن فارغ  :1تبصره

 دانشجويان در طول تحصيل ميتوانند تنها از يک نوع تخفيف استفاده کنند. : 2تبصره



   يکيلکتروناپسههههت  آدرس ابهه  ينترنتيا نههام ثبههت انجههام در مشهههکههل هرگونههه بروز صهههورت در تواننههديمحترم م داوطلبههان

Admission@kish.sharif.edu نديفرما حاصل تماس 021-66165042یها تلفنبا شماره  اينموده و   ینگار نامه       

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