
 

  
  بر اساس بررسی سوابق تحصیلی و آزمون اختصاصی آگهی پذیرش دانشجو

 

 جزیره کیش - الملل پردیس بین - دانشگاه صنعتی شریف 
 

  )Ph.Dدکتري تخصصی (مقطع 
  98 -99سال تحصیلی  دومنیمسال 

  رشته هاي دایر : .1
 دکتريالمللی در مقطع آموزشی بین دوره هاياز وزارت علوم، تحقیقات و فناوري،  اخذ شده مجوزهاي دانشگاه صنعتی شریف بر اساس

 نماید:می برگزار ذیل در جزیره کیش به شرح را

  ظرفیت  ن رشته هااعنو
 Material Eng. 7  مهندسی مواد

 Mechanical Eng. 7  مهندسی مکانیک

 Marine Eng. 7  مهندسی دریا

  Aerospace Eng. 7  مهندسی هوافضا
 Industrial Eng.  7 مهندسی صنایع

  

  هاي دانشگاه یکی از مشترك با دکتريمی توانند با احراز شرائط در قالب دوره  دکتريدانشجویان HKUST ،(هنگ کنگ) 
Macquarie ،(استرالیا) Politecnico )میالن،( ENSAM )فرانسه،( Waterloo )کانادا،(  وGrenoble )فرانسه،( 

  که داراي تفاهم نامه و قرارداد با دانشگاه صنعتی شریف می باشد، شرکت نمایند.
 

  :دورههاي ویژگی .2
 -مدرك رسمی دانشگاه صنعتی شـریف به دانش آموختگان  فنآوري ایران بر اساس مجوزهاي اخذ شده از وزارت علوم، تحقیقات و  1,2

 شود.اعطا می الملل کیش،پردیس بین
 خواهد شد.ارسال نام درخواست معافیت تحصیلی دانشجویان ذکور ایرانی مطابق قوانین نظام وظیفه عمومی پس از ثبتبراي   2,2
 دانشگاه جهت اخذ روادید براي دانشجویان خارجی اقدام خواهد نمود.  3,2

 :دوره دکترا شرایط پذیرش دانشجو در .3

 .وظیفه عمومی براي داوطلبین  ذکورنداشتن منع قانونی ادامه تحصیل از لحاظ خدمت    1,3
 شرایط عمومی ورود به دوره دکترا دارا بودن   2,3
  در دوره کارشناسی (معدل تراز شده)  13ل معدل حداق و در دوره کارشناسی ارشد  15ل معدل دارا بودن حداق   3,3
 30/11/1398فراغت از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد حداکثرتا     4,3
  شرکت در آزمون اختصاصی    5,3
  موفقیت در مصاحبه علمی و تخصصی    6,3
و یـا معـادل آن از    هـاي داخـل کشـور   انشـگاه د ارشـد در یکـی از رشـته هـاي زیـر از     کارشناسـی  و  دارا بودن مدرك کارشناسی   7,3

  .و آموزش پزشکیخارجی مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري یا وزارت بهداشت، درمان  دانشگاههاي

  قابل قبول براي پذیرشکارشناسی و کارشناسی ارشد  مدارك   رشته ها وانعن
 مهندسی مواد، مهندسی شیمی و شیمی  موادمهندسی 

دسی دریا، مهندسی نمهندسی مکانیک، مهندسی هوافضا، مهندسی عمران، مهندسی شیمی، مهندسی بیومکانیک، مه  مکانیکمهندسی 
  ايانرژي، مهندسی هسته 

    مهندسی عمران، مهندسی شیمی، فضا هوا یمهندسمهندسی دریا، مهندسی مکا نیک،   مهندسی دریا
  مهندسی مکانیک، مهندسی هوافضا  مهندسی هوافضا
  کلیه رشته هاي مهندسی مهندسی صنایع



 

  
  
  
 

تا پایان و یا حداکثر تائید شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه در هنگام ثبت نام  ردمو انگلیسیارائه مدرك یکی از آزمون هاي زبان    8,3
نمـره آزمـون زبـان جهـت      ه ذکر است که این مدرك پیش نیاز شرکت دانشجو در امتحان جامع خواهـد بـود.  بالزم  نیمسال اول

 نمره آزمون زبان الزم جهت امتحان جامع به شرح زیر میباشد: %85پذیرش معادل 
  

  حد نصاب نمره  آزمون
MSRT 60  

TOLIMO 550  

TOEFL 
Paper based 550  

Internet based  79  
Computer based  213  

IELTS 5/6  

  تذکر: عدم ارائه مدرك زبان با حد نصاب الزم در زمان مقرر منجر به محرومیت دانشجو از ادامه تحصیل خواهد شد.
آموزشی وابسته مازاد بر ظرفیت (حداقل یک نفر) براي مربیان رسمی و یا رسمی آزمایشی دانشگاهها و موسسات  % 10ظرفیت   9,3

  نمره آخرین فرد قبولی درگزینش آزاد اختصاص دارد. %80به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري به شرط کسب حداقل 
  :ثارگرانیا و رزمندگان هیسهم  10,3

همسر و آزادگان و » «همسر و فرزندان شهدا و مفقوداالثر«ظرفیت هر کد رشته محل به  % 25 ):تیظرف % 25( ثارگرانیا هیسهم
  اختصاص دارد.» و باالتر و همسر و فرزاندان آنان % 25جانبازان «و » فرزندان آنان

همسر و «و » و همسر و فرزندان آنان % 25جانبازان زیر « ظرفیت هر کد رشته محل نیز به  % 5 ):تیظرف % 5( ثارگرانیا هیسهم
  ختصاص دارد.ا» فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه

نمره آخرین فرد  % 70درصدي)  5و یا  25براساس قوانین مذکور حدنصاب نمره ایثارگران (اعم از ایثارگران مشمول ظرفیت 
نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش  % 80پذیرفته شده در گزینش آزاد در هر کد رشته محل و حد نصاب نمره رزمندگان 

  .آزاد در هر کد رشته محل است
براي  )%5(بیش از که امکان گرد کردن ریاضی ظرفیت در کد رشته محل هایی به سهمیه هاي فوق تخصیص می یابد، :1تبصره 

  آنها وجود داشته باشد.
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران،  90طبق تبصره بند الف ماده : 2تبصره 

در صدي ایثارگران توسط داوطلبان مشمول سهمیه فوق تکمیل نشود، خالی مانده آن ابتدا به  25سهمیه  در صورتی که
درصدي ایثارگران که شرایط و حدنصاب الزم را داشته باشند. تخصیص یافته و اگر باز هم این ظرفیت خالی  5مشمولین سهمیه 

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

 : دورهمحتواي آموزشی و مدت  .4

   هاي دانشگاه صنعتی شریف در جزیره کیش مطابق با محتواي آموزشی دانشگاه صنعتی شـریف در تهـران  محتواي آموزشی برنامه   1,4
 .می باشد

 می باشد.مطابق آئین نامه دکتري دانشگاه صنعتی شریف دکترا   دورهالتحصیلی در تعداد واحد مورد نیاز براي فارغ   2,4

 نیمسال) است. 9سال (معادل  5/4نیمسال) و حداکثر آن  7سال (معادل  5/3دکترا  حداقل طول دوره    3,4

هاي بعدي بر اساس تقـویم دانشـگاه همـراه بـا      آن ثبت نام دانشجو در کلیه نیمسال از تا پایان مراحل دفاع رسالهپس از انتخاب    4,4
  پرداخت شهریه ثابت الزامی است.

  



 

  
  
 
 : 89-99تحصیلی سال نیمسال اول دوره براي شهریه  .5

  باشد.تعداد واحدهاي هر نیمسال میمتغیر بر اساس شهریه هر نیمسال تحصیلی شامل شهریه ثابت به عالوه شهریه    1,5

  1398براي دانشجویان دکتري ورودي سال  1398- 99تحصیلی سال شهریه 
  مبلغ(ریال)  عنوان
  85,052,000  تحصیلی شهریه ثابت هر نیمسال

  6,510,000   نظريهر واحد 
  13,019,000  آزمایشگاهیهر واحد

 31,493,000  امتحان جامع دکتري
 31,493,000  پیشنهاد پژوهشی

  13,019,000  رساله دکتريهر واحد 
  3,256,000  هر واحد جبرانی

و در هر نیمسال دانشجویان با پرداخت شـهریه از  گرددیم اعالم شیک الملل نیب سیپرد مصوباتاساس بر هرنیمسال هیشهرجدول   2,5
 خدمات آموزشی استفاده خواهندنمود.

 شود.ینم یدانشجوی يهامسکن، ایاب وذهاب، تغذیه ،کتاب و سایر هزینه يهامبلغ شهریه شامل هزینه   3,5
پرداخـت شـهریه نیمسـال ثبـت نـام شـده موظـف بـه         دانشجو عالوه بر  ،دورهدر صورت حذف ترم، انصراف و یا اخراج دانشجو از    4,5

 .پرداخت شهریه ثابت نیمسال بعد می باشد
 يباشد و یا آنکه در واحدها یتحصیل یاگر دانشجو در مرخص یاست حت یالزام یهر نیمسال تحصیل ابتدايپرداخت شهریه ثابت در  5,5

  .نام کرده باشدثبت یسیانگلجبرانی یا زبان 
 
 تحصیلی:تخفیفات و بورس  .6

 ی ارشد خود از دانشگاه هاي دولتیبه سه نفر از پذیرفته شدگان که موفق به کسب رتبه هاي اول تا سوم در مقطع کارشناس   6,1
پردیس بین  باشند بورس تحصیلی (معاف از پرداخت شهریه تحصیلی) مصوب هیات امناي دانشگاه صنعتی شریفسطح یک 
  .دیس تعلق می گیردبه تشخیص شوراي پذیرش پر الملل کیش

  فارغ التحصیالن پردیس کیش مطابق با ضوابط فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی شریف ارزیابی می شوند. تبصره:
دانشگاه صنعتی شریف  کیشبه پذیرفته شدگان مقطع دکتري پردیس که دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در پردیس  	6,2

  تخفیف در شهریه متغیر به شرط احراز شرایط کیفیت آموزشی تعلق می گیرد. %20گذرانده باشند تا سقف 
 : دانشجویان در طول تحصیل تنها میتوانند از یک نوع تخفیف استفاده کنند.1تبصره

 
 ثبت نام اینترنتی : برايمدارك الزم  .7

 سـه ریـال (  000,000,3به مبلغ  بصورت الکترونیکی ازطریق سامانه پذیرش سایر مراحل پذیرش هزینه تشکیل پرونده وپرداخت    1,7
  )ریالمیلیون 

 و کارت ملی تمام صفحات شناسنامه تصویر   2,7
 دوره هاي کارشناسی ارشد، کارشناسی، مدرك کاردانی درصورت وجود، کارنامه دوره کاردانی درصورت وجود. ریزنمراتتصویر    3,7
 در صورت وجودانگلیسی تصویر مدرك  زبان    4,7
 dots per 300کیفیت تصویر  )mm16( پیکسل 226و عرض  )mm28/21( پیکسل 300طول  تمام رخ، پشت زمینه سفید،(عکس  تصویر   5,7

inch(  



 

  
  
 

ترجیحا استاد راهنمـاي پایـان نامـه کارشناسـی      ،ارشد (از سه نفر از اساتید دوره هاي کارشناسی و کارشناسیتوصیه نامه تصویر    6,7
 ارشد)
 نام الزامی است.در صورت پذیرش داوطلب، ارائه اصل کلیه مدارك در زمان ثبت 
  غیر قابل استرداد می باشد. نام نویسیهزینه 

 
  : اینترنتی نام ثبتنحوه  .8

وب سـایت   روي تهیـه و از طریـق سـامانه پـذیرش    قبل از اتمام مهلت اعالم شده  را  تمامی مدارك مورد درخواستن میبایست اداوطلب
  ..بارگذاري نمایند  www.kish.sharif.eduرسمی دانشگاه به آدرس 

 : رشیپذ يزمانبند جدول .9

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خواهد بود. یو سوابق علم آزمون اختصاصی نمره ،یلیسوابق تحص یبر اساس بررس رشیپذ   1,9

  .دیرس خواهد انیمتقاض اطالع به www.kish.sharif.eduس دانشگاه به آدر یرسم تیسا قیاز طر رشیپذ جینتا  2,9
آزمون فقط یکبار در دانشگاه صنعتی شریف (تهران) برگزار  . این براي تمامی متقاضیان الزامی استاختصاصی در آزمون  شرکت

   صبح میباشد. 8:30ساعت آزمون  میگردد.
هـاي  و یا با شماره تلفـن ارسال  Admission@kish.sharif.edu یکیپست الکترونآدرس داوطلبان می توانند سئواالت خود را به 

 تماس حاصل نمایند:زیر 

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

  28/09/98  مهلت دریافت مدارك از طریق وب سایت
  04/10/98 حداکثر زمان دریافت کارت ورود به آزمون اختصاصی

  05/10/98  اختصاصیزمان آزمون 
  14/10/98  دعوت به مصاحبه

  21/10/98  اعالم نتایج پذیرش روي سایت دانشگاه
  1398هفته اول بهمن ماه   تاریخ واریز علی الحساب شهریه 

  1398هفته اول بهمن ماه   زمان ثبت نام ورودي هاي جدید در پردیس کیش
  1398هفته دوم بهمن ماه   شروع کالسها 


