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:89-90 دانشجويان ورودي سال تحصيلي

شـهريه. باشـد مـي نيمسال شامل شهريه ثابت به عالوه شهريه تعداد واحدهاي هر تحصيلي

هـر واحـد پـروژه شهريهيورو، 132هر واحد درسي اخذشده شهريهيورو، 1980 تحصيلي

هــر وشــهريهيــورو66هــر واحــد جبرانــي شـهريه يــورو، 198هــر واحــد آزمايشــگاهي

شد يورو 66 آموزش زبان .محاسبه خواهد

و ساير هزينه هزينه .شودهاي دانشجويي نميهاي مسكن، اياب وذهاب، تغذيه ،كتاب

و يا اخراج دانشجو از ترم، و بـه هـر دليـل، برنامهانصراف در هر يك از مراحل تحصـيل

ب .ابت شهريه به وي مسترد نخواهد شد دانشجو

و يـا نيمسال تحصيلي الزامي است حتي اگر دانشجو در مرخصي تحصيلي باشت در هر د

.دنام كرده باشثبت يا زبان جبراني
:ها برنامه

در صـنعتي شـريف هاي دانشگاه صنعتي شريف در جزيره كيش مطابق با محتواي آموزشي دانشـگاهه

واحد است گذراندن دروس جبراني مـورد نيـاز34هاي كارشناسي ارشد التحصيلي در برنامه براي فارغ

. كارشناسي الزامي خواهد بود

آن) نيمسال4معادل(سال2 كارشناسي ارشد .است)نيمسال5معادل(سال 2.5و حداكثر

برگـزار)بـدون پايـان نامـه(آموزشـي.2و)با پايان نامه(پژوهشي-آموزشي.1 ارشد ناپيوسته به دو شيوه

و پايان نامه استاپژوهشي دوره اي است كه محتو– آموزشي .ي برنامه آن مشتمل بر واحد هاي درسي

و بـدونموزشي دوره اي است با محوريت آموزش كه دانشجو پـس از گذرانـدن واحـد هـاي درسـي

.شوده دانش آموخته مي

و انتخابشان در يكي از شيوه و سوابق تحصيلي هاي فوق پذيرفتـه خواهنـدس پرونده

نيمسالهاي بعدي بر اساس تقويم دانشگاه همـراه بـا نامه تا پايان مراحل دفاع آن ثبت نام دانشجو در كليه

. الزامي است

و جهـت ادامـه تحصـيل در دوره تحصـيلي بـاالتر  كارشناسي ارشد در هر دو شيوه ارزش يكساني داشته

:برنامه درخواست شركت در
 توسط داوطلب

در صورت دارا بودن مـدرك كـارداني ارائـه ريزنمـرات ان نيـز( دوران كارشناسيچهار ساله نمرات

و پسـت الكترونيكـي را بـه صـورت خوانـا پشـت كپـي-هاي ثابـت شماره تلفن( شناسنامه اضـطراري

.ها ذكر نام داوطلب در پشت آن

و بررسي درخواست به مبلغ ،بـه حسـاب)،)پانصـد هـزار ريـال( ريال 000/500 هزينه تشكيل پرونده

.پرديس بين الملل شريف كيششعبه مركزي كيش به نام) سيبا(مليبانك

 ،به حساب فوق)پانصد هزار ريال(ريال 000/500 هزينه آزمون ورودي به مبلغ

، ارائه اصل كليه مدارك در زمان ثبت .نام الزامي است داوطلب

الزم است قبل از اتمام مهلت اعالم شده در جدول زمانبندي ذيل با پست پيشتاز به آدرس زير، درخواست

 11155-8639كدپستي–دانشگاه صنعتي شريف–خيابان آزادي–
ي كيشالمللي دانشگاه صنعتي شريف در جزيرهبينسيپرددفتر

خق .واهد رسيدسايت سازمان سنجشو سايت دانشگاه به اطالع متقاضيان

 نمايند سئواالت خود را به زبان انگليسي به پست الكترونيكي زير ارسال
kishprogram@sharif.edu                                                                             

و ساير اطالعات به آدرس زير مراجعه نماييدت :نام

www.sharif.kish.ac.ir                            
 

021–66022754:نمابر0

13/10/1389درخواست پذيرشدريافت  

17/10/1389 17برگزاري آزمون زبان  

16/11/1389شروع كالسها  

 آگهي پذيرش دانشجو

ك- المللس بينيپرد- دانشگاه صنعتي شريف شيجزيره
)ارشد مقطع كارشناسي(
89-90سال تحصيلي دوم نيمسال

ي دانشجوها براشهريه برنامه

نيمسال تحشهريه هر�

ثابت هر نيمسال تحص

شــهريهيـورو، 300

رشته آمدرسي واحد

شامل هزمبلغ شهريه�

حذف تر در صورت�

وجوه دريافتي از دانش

پرداخت شهريه ثابت�

ج آنكه در واحدهاي

و مدت محتواي آموزشي

محتواي آموزشي برنامه�

.تهران خواهد بود

تعداد واحد مورد نياز بر�

متناسب با مدرك كارش

حداقل طول دوره كارش�

سيدوره كارشنا:تذكر�

.دشومي

شيوه آمو�

موآشيوه�

پايان نامه

داوطلبان بر اساس-
.شد

پس از انتخاب پايان نام�

پرداخت شهريه ثابت الز

گواهينامه پايان دوره كار

.اعتبار يكساني دارند

مدارك الزم جهت درخو
تكميل فرم درخواست�

ن فتوكپي كارنامه� و ريز

)الزامي است

ش� فتوكپي تمام صفحات

).شناسنامه ذكر شود

با3×4دو قطعه عكس�

اصل فيش پرداخت هز�

با0106428120009

اصل فيش پرداخت هزي�

 كپي مدرك زبان�

در صورت پذيرش

:نحوه ارسال مدارك
مدارك درخواس تمامي�

:ارسال گردد

–تهران
دفت

ازطريق پذيرش نتايج�

:ساير اطالعات
داوطلبان مي توانند سئو�

جهت دريافت فرم ثبت�

21-66165041:تلفن�

درمهلت

برگ

و فناوري، آموزشي هاي برنامه وزارت علوم، تحقيقات
:مي كند برگزار ذيلجزيره كيش به شرح

� ه�
Civil Eng. (Structure) 

Electrical Eng. (Digital Electronics)

IT Eng. (Communication & Computer 
Networks) 

Industrial  Eng. (system & Productivity 
Management ) 
Mechanical  Eng. (Energy conversion) 

Engineering.  Mechatronics

Mechanical  Eng.(Applied Mechanics &
Design.) 
Nano Technology Eng. (Nano Materials)

Teaching  English as a Foreign Languag

و،س مجوزهـاي اخـذ شـده از وزارت علـوم بـر اسـا كـيش،  تحقيقـات

.نام درخواست معافيت تحصيلي خواهد شدس از ثبت

.دكرد

مورد تاييد وزارت علوم، يا معادل آن از ساير كشورهاي جهان

 پزشكي

) سازه(براي ورود به رشته مهندسي عمران)عمران

بـراي ورود بـه رشـته) سـخت افـزار(و مهندسي كـامپيوتر) گرايشها

، علـوم كـامپيوتر بـراي، مهندسي بـرق مهندسي فناوري اطالعات كامپيوتر،

و كامپيوتري )هاي ارتباطي

 فيزيكو رياضي كـاربردي بـراي ورود بـه رشـته مهندسـي صـنايع

و مهندسـي عمـران، مهندسي هوافضاك ،)آب(، مهندسي شيمي

)تبديل انرژي

و براي ورود بـه) سخت افزار(مهندسي كامپيوترمكانيك، مهندسي برق،

بـراي ورود بـه رشـته) سازه(مكانيك، مهندسي هوا فضاو مهندسي عمران

و فيزيك براي ورود به رشته مهندسي نانو تكنولـوژي نـانو( شيمي

كـه داراي كارشناسـي زبـان، افـراديه رشته آموزش زبان انگليسـي

. برخوردارند

.ي براي بعضي از رشته ها الزامي است

.ي است

IELTSو يـا معـادل آن در آزمـونTOEFL از را دارا باشـند

ط دانشگاه صنعتي شريف برگزار مي شـود حـداقل معـادل

و گذرانـدن يـك  پذيرفته شده باشد، وي مجاز به ثبت نام

نـام وي در ثبـت. مزاياي دانشجويي بهره مند خواهد بود

.باشدلي مي زبان در پايان نيمسال اول تحصي

. براي داوطلبين ذكور

از وزا اخذ شده مجوزهاي دانشگاه صنعتي شريف بر اساس
جزيدررا انگليسي به زبان ارشد كارشناسيدر مقطع الملليبين

�و�
 ر����
)سازه(مهندسي عمران

)الكترونيك ديجيتال(مهندسي برق

و شبكه(مهندسي فنĤوري اطالعات هاي ارتباطي

)كامپيوتري

و بهره وري(مهندسي صنايع ) مديريت سيستم

)تبديل انرژي(مهندسي مكانيك

 مكاترونيك مهندسي

&)طراحي كاربردي(مهندسي مكانيك

(s)نانو مواد(نانوتكنولوژي مهندسي

age آموزش زبان انگليسي

:ها برنامههاي ويژگي
و آزمون دروس� .به زبان انگليسي استهارشته تمامي تدريس

الملـل كـيشپرديس بين-مدرك رسمي دانشگاه صنعتي شريف�

.شودفنĤوري ايران اعطا مي

براي دانشجويان ذكور ايراني مطابق قوانين نظام وظيفه عمومي پس�

اقدام خواهددانشجويان خارجي دانشگاه جهت اخذ رواديد براي�

در� . جزيره كيش استمحل تحصيل

:ارشد هاي كارشناسيبرنامهشرايط پذيرش دانشجو در حداقل
و� دارا بودن مدرك كارشناسي از دانشگاههاي داخل كشور

و آموزش پز و يا وزارت بهداشت، درمان و فناوري تحقيقات

عم( مدرك كارشناسي در رشته مهندسي عمران•

گ(مدرك كارشناسي در رشته مهندسي برق• همه

)الكترونيك ديجيتال(مهندسي برق

هاي مهندسي كامپيوترمدرك كارشناسي در رشته•

هشبكه( ورود به رشته مهندسي فناوري اطالعات

و• مدرك كارشناسي در همه رشته هاي مهندسي

و بهره وري( )مديريت سيستم

مدرك كارشناسي در رشته هاي مهندسي مكانيك•

تبد(براي ورود به رشته مهندسي مكانيك فيزيك

مكانيك هاي مهندسيمدرك كارشناسي در رشته•

).مكاترونيك(مكانيك رشته مهندسي

مكانيك هاي مهندسيمدرك كارشناسي در رشته•

).طراخي كاربردي(مهندسي مكانيك

و• مدرك كارشناسي در همه رشته هاي مهندسي

)مواد

مدرك كارشناسي در همه رشته ها براي ورود به•

باشندازامتياز باالتري برخبا هر گرايشميانگليسي

گذراندن حداكثر يك نيمسال دروس جبراني *:

براي كليه متقاضيان الزاميشركت در آزمون كتبي زبان،�

ELTSدر آزمـون 5.5متقاضياني كه حداقل نمره•

شد آزمون شفاهي زبانشركت در .معاف خواهند

چنانچه نمره كسب شده در آزمون زباني كه توسط•

4.5 IELTS و داوطلب از لحاظ علمي نيز پذ باشد

باشدو از كليهترم زبان در نيمسال اول تحصيلي مي

ز نيمسال دوم تحصيلي منوط به اخذ حدنصاب نمره

ب� نداشتن منع قانوني ادامه تحصيل از لحاظ خدمت وظيفه عمومي
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 اولوبت شيوه تحصيلي
�)بدون پايان نامه(آموزشي�)با پايان نامه(پژوهشي

�)بدون پايان نامه(آموزشي�)با پايان نامه(پژوهشي

)هاي زير بنويسيد

�مرد�زن:جنسيت

�مجرد�متاهل:وضعيت تاهل

:وضعيت نظام وظيفه

�مشمول� ---- معاف�معاف تكفل�معاف دايم

كل: مدرك :معدل

:تاتاريخ: از تاريخ

:تاتاريخ: از تاريخ

:تاتاريخ: از تاريخ

TOEFL امشركت نكرده�

.د

 فرم درخواست پذيرش
جزيره كيش- المللس بينيپرد- دانشگاه صنعتي شريف

)ارشد مقطع كارشناسي(
)89-90(سال تحصيليدوم نيمسال

 نام رشته
پژوهش–آموزشي

پژوهش- آموزشي

و( هخانوادگي را به حروف در خانهنام نام

جنس:محل تولد:ل صدور

وض:تابعيت: پدر

وض:آدرس الكترونيكي:ن ثابت

م

:كد پستي

سال اخذ مدر:دانشگاه محل تحصيل

:ت يا مسئوليت

:ت يا مسئوليت

:ت يا مسئوليت

Lيا  IELTSدر آزمون:TOEFL آزمون

�ام شركت كرده

:نمره آزمون

.شركت خواهم كرد گردد،برگزار ميف

):پانصد هزار ريال( درخواست

:)هزار ريالصدپان( انگليسي

و مدارك مثبته الزم را در مراحل بعدي ارائه خواهم نمود  مندرجات اين فرم را تاييد نموده

 رشته مورد تقاضا
 اولويت
 اول

 دوم

 مشخصات فردي

:نام

:خانوادگينام

محل:شماره شناسنامه

(تاريخ تولد نام پد)سال/ ماه/روز:

تلفن:تلفن همراه

:آدرس محل سكونت

 مدرك تحصيليآخرين مشخصات
:رشته تحصيلي:مقطع

 كارداني

 كارشناسي

:ساير

 سوابق كاري مرتبط با رشته مورد تقاضا

سمت:موسسه

سمت:موسسه

سمت:موسسه

 زبان انگليسي

نمره: IELTSنمره آزمون

 TOEFLيا IELTSدر آزمون زبان انگليسي مشابه

:نام آزمون زمان آزمون 

در آزمون زبان انگليسي كه توسط دانشگاه صنعتي شريف

و بررسي در شماره فيش واريز وجه براي تشكيل پرونده

شماره فيش واريز وجه براي شركت در آزمون زبان انگل

صحت مندرجا اينجانب

 امضاء تاريخ


