
 پذيرش دانشجو يآگه
 

جزيره كيش -الملل پرديس بين -دانشگاه صنعتي شريف   

  )ي(مقطع كارشناس
  96 -97 يسال تحصيل اولنيمسال  

  :ريدا يها رشته .1
در مقطع المللي آموزشي بين يدوره ها دانشگاه صنعتي شريف بر اساس مجوزهاي اخذ شده از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، 

 :دينما يبرگزار م ريزبه شرح  شيك رهيالملل جز نيب سيپردرا در  يسيانگل زبان بهكارشناسي 

  
  ظرفيت رشته ها عنوان

 Industrial Engineering٣٠  مهندسي صنايع
 Civil Engineering٣٠  مهندسي عمران

 Computer Engineering٣٠  كامپيوترمهندسي 
 Material Engineering٣٠ مواد مهندسي 

 Mechanical Engineering٣٠  مهندسي مكانيك

 Aerospace Engineering٣٠  مهندسي هوافضا
  

  :دوره يهايويژگ .2
 -شريف يدانشگاه صنعت يبه دانش آموختگان مدرك رسم ايران يفنĤور اخذ شده از وزارت علوم، تحقيقات و يبر اساس مجوزها 1,2

 شود.ياعطا م كيش المللپرديس بين

 خواهد شد.ارسال  ينام درخواست معافيت تحصيلپس از ثبت يمطابق قوانين نظام وظيفه عموم يدانشجويان ذكور ايران يبرا 2,2

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

 برگزاري دوره ها به زبان انگليسي ميباشد.  3,3

 . ميباشد كيش يس بين الملل دانشگاه صنعتي شريف در جزيره دپردرمحل تحصيل  4,3

  :يكارشناس 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
  )يتحصيل سال  دوازده(معادل  يتجرب علوم ايفيزيك و يدر رشته رياض يدانشگاهپيش ياتمام دورهدارا بودن ديپلم متوسطه و  3,3
 31/06/96دريافت ديپلم متوسطه و اتمام دوره پيش دانشگاهي حداكثر تا تاريخ  4,3

سازي و سپس بررسي معادل دفتر امور مدارس خارج ازكشورمدارك تحصيلي داوطلبان خارج از ايران مطابق با شرايط مزبور در  5,3
 خواهد شد.

به  رياضي و فيزيك براي ديپلم هاي رشته  علوم تجربي و برخي از ديپلم هاي رياضي فيزيك گذراندن دروس جبرانيتذكر: 
 الزامي است. تشخيص پرديس بين الملل

 زير استبه شرح ميالدي  2017سال  براي ارائه نمره حد نصاب الزم در يكي از آزمون هاي رسمي 6,3

  
  
  

  
بوده و ملزم به  مجاز  به ثبت نام ،فاقد نمره حد نصاب جدول فوق ميباشندهنگام ورود به دوره پذيرفته شدگان علمي كه  :تذكر

درصورت ارائه مدرك رسمي با حد نصاب  هر زمان پس از ورود به دوره، ميباشند. انگليسي زبانپيش نياز  واحد 12گذرندن 
  مذكوردانشجو از گذراندن مابقي واحد پيش نياز زبان در نيمسال هاي بعدي معاف ميشود.

  .ميباشد يو تخصص يو در صورت ضرورت مصاحبه علم يعلم –يليسوابق تحص يشامل بررس يتخصص يابيارز در تيموفق 7,3

 TOEFL مقطع تحصيلي
 IBT 

TOEFL   
PBT 

TOEFL   
CBT 

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



  درصورت نياز به تشخيص كميته پذيرش دانشگاه صنعتي شريف آزمون كتبي برگزار خواهد شد. تبصره:
 :ياز مقررات آموزش ياپاره .4

و ي دانشگاه صنعتي شريف خواهد بود مطابق با قوانين عمومي آموزش عالي و قوانين خاص آموزش دوره هاقوانين كلي آموزشي  1,4
 مصوبات شوراي آموزش و كمسيون موارد خاص دانشگاه صنعتي شريف در پرديس بين الملل اجرا مي گردد.كليه آئين نامه و 

 12يا سه نيمسال متوالي و يا چهار نيمسال غير متوالي معدل نيمسال وي كمتر از  ،شود 10هرگاه معدل كل دانشجو كمتر از  2,4
 شود، از ادامه تحصيل محروم خواهد شد.

 .امكان پذيرنخواهد بودصنعتي شريف و يا دانشگاه هاي ديگر كشور دانشگاه همان شدن دانشجو تحت هر شرايطي به انتقال يا م 3,4

  :دورهمحتواي آموزشي و مدت  .5
دانشگاه صنعتي شريف دانشگاه صنعتي شريف مطابق با محتواي آموزشي  پرديس بين الملل هايمحتواي آموزشي برنامه 1,5

 خواهد بود.

 . مي باشدنيمسال ديگر قابل تمديد  4در صورت نياز تا  و نيمسال تحصيلي است 8سال ، شامل   4كارشناسي  طول مقطع 2,5

صنعتي شريف م، تحقيقات و فناوري  وهمچنين دانشگاه سقف واحدهاي مورد نياز براي فارغ التحصيلي تابع مقررات وزارت علو 3,5
  باشد.مي

 :69- 79تحصيليسال  اولنيمسال براي  دورههريه ش .6
  .باشديم سالمين هر يها واحد تعداد متغير براساس هيشهر عالوه به ثابت هيشهر شامل يليتحص مسالين هر هيشهر 1,6

  
  مبلغ(ريال)  عنوان

 000,176,40  شهريه ثابت هر نيمسال تحصيلي
  چهل ميليون و يكصد و هفتادو شش هزار ريال

نرخ شهريه براي نيمسال اول 
97

-
96

 040,607,1   جبراني واحدهر   
  يك ميليون و ششصدو هفت هزارو چهل ريال

  080,214,3  نظري هر واحد
  سه ميليون و دويست و چهارده هزارو هشتاد ريال

 120,821,4  آزمايشگاهي هر واحد
 چهار ميليون و هشتصدو بيست و يك  هزارويكصدو بيست ريال

 120,821,4  كارگاهي هر واحد
  هشتصدو بيست و يك  هزارويكصدو بيست ريالچهار ميليون و 

 120,821,4  پروژههر واحد 
 چهار ميليون و هشتصدو بيست و يك  هزارويكصدو بيست ريال

  040,607,1  كار آموزيهر واحد 
  يك ميليون و ششصدو هفت هزارو چهل ريال

 
 ميگردد.كيش اعالم شهريه متغير بر اساس مصوبات پرديس بين الملل نرخ در هر نيمسال  2,6

 شود.هاي دانشجويي نميهاي مسكن، اياب وذهاب، تغذيه ،كتاب و ساير هزينهمبلغ شهريه شامل هزينه 3,6

در صورت حذف ترم، انصراف و يا اخراج دانشجو از برنامه در هر يك از مراحل تحصيل و به هر دليل، وجوه دريافتي از دانشجو  4,6
 اهد شد .بابت شهريه به وي مسترد نخو

پرداخت شهريه ثابت در هر نيمسال تحصيلي الزامي است حتي اگر دانشجو در مرخصي تحصيلي باشد و يا آنكه در واحدهاي  5,6
  .نام كرده باشدجبراني ثبت

 تخفيفات و بورس تحصيلي: .7

 معاف( تحصيلي بورس, گردند سراسري آزمون در كشوري 2000زير هاي رتبه كسب به موفق كه شدگان پذيرفته از نفر سه به 1,7
  .گيرد مي تعلقمصوب هيات امناي دانشگاه صنعتي شريف پرديس بين الملل كيش )تحصيلي شهريه پرداخت از



 گذرانده كيش در را خود سه سال مقطع متوسطه و پيش دانشگاهي كه سراسري آزمون طريق از شدگان پذيرفته براي 2,7
 گرفته نظر درمصوب هيات امناي دانشگاه صنعتي شريف پرديس بين الملل كيش  متغيرثابت و  شهريه در تخفيف %30 باشند
 .شد خواهد

  : دانشجويان در طول تحصيل تنها ميتوانند از يك نوع تخفيف استفاده كنند.1تبصره
 

  :وضعيت نظام وظيفه .8
 ذكورداوطلبان ادامه تحصيل از لحاظ خدمت وظيفه عمومي براي  قانوني اشتن منع ند 1,8

 دارا بودن كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم يا معافيت تحصيلي 2,8

و يا فرصت آنها به پايان رسيده است امكان پذير  داراي غيبت ميباشندكه  مشموليني اعطاي معافيت تحصيلي به :تذكر
  نميباشد.

 انجام ثبت نام اينترنتي:مدارك الزم جهت  .9
 سال آخر تحصيل (سه ساله دبيرستان و پيش دانشگاهي).ي چهار كارنامهتصوير  1,9

 و كارت ملي تمام صفحات شناسنامه تصوير 2,9

كيفيت تصوير )mm16( پيكسل 226عرض  و )mm)28/21 پيكسل 300طول  تمام رخ، پشت زمينه سفيد،(عكس  تصوير 3,9
300 (dots per inch) 

 در صورت وجود انگليسي مدرك  زبان تصوير 4,9

 
  است. ينام الزامصورت پذيرش داوطلب، ارائه اصل كليه مدارك در زمان ثبتدر 

 باشديم استرداد قابل ريغ نام ثبت نهيهز. 
 

  

  ينترنتيا يسينو نام نحوه  .10
ازطريق بررسي سوابق تحصيلي روي سايت سازمان سنجش به نشاني اطالعات مربوط به نحوه انجام ثبت نام  اتيجزئ 1,10

www.sanjesh.org گرددياعالم م. 

و يا با شماره ارسال  Admission@kish.sharif.eduپست الكترونيكي آدرس داوطلبان مي توانند سئواالت خود را به 
 هاي زير تماس حاصل نمايند:تلفن

  021–66022754: دفتر تهران  نمابر                          021-66165042و 66165041: دفتر تهران  تلفن
  0764-44421649تلفن روابط عمومي: 

- 66165042 مارهبا شو يا Admission@kish.sharif.eduبا آدرسانجام ثبت نام اينترنتي  در صورت بروز هرگونه مشكل در***
  حاصل فرمائيد.تماس  021


