
)PH.D(دكتراي تخصصي آگهي پذيرش دانشجو

ك-المللس بينيپرد-دانشگاه صنعتي شريف شيجزيره
و مهندسي كامپيوتر هاي رشته( )مهندسي مكانيك

89-90سال تحصيلي دوم نيمسال

:89-90ها براي دانشجويان ورودي سال تحصيلي شهريه برنامه

هر 3000(يورو است كه شامل شهريه ثابت 5000شهريه هر نيمسال تحصيلي حدوداًً� يورو براي

و 200(و شهريه تعداد واحد درسي اخذ شده) نيمسال يـورو 400يورو براي هر واحـد درسـي

شد) يورو براي هر واحد آزمايشگاهي 400و دكترا رسالهبراي هر واحد  . محاسبه خواهد

مي� .خت نمودتوان در دو قسط پردامبلغ شهريه هر نيمسال را

و سـاير هزينـه مبلغ شهريه شامل هزينه�  هـاي دانشـجويي هاي مسكن، اياب وذهاب، تغذيه ،كتاب

.شودنمي

و بـه� و يا اخراج دانشجو از برنامه در هر يك از مراحل تحصيل در صورت حذف ترم، انصراف

.هر دليل، وجوه دريافتي از دانشجو بابت شهريه به وي مسترد نخواهد شد 

ش� هريه ثابـت در هـر نيمسـال تحصـيلي الزامـي اسـت حتـي اگـر دانشـجو در مرخصـي پرداخت

و يا آنكه در واحدهاي جبراني يا زبان ثبت فرصت مطالعاتيياو تحصيلي .نام كرده باشدباشد

:برنامهمدارك الزم جهت درخواست شركت در
 توسط داوطلب پذيرش تكميل فرم درخواست�

شد� .ه در فرم درخواست پذيرشارسال كليه مستندات قيد

و پسـت-هـاي ثابـت شـماره تلفـن(و كـارت ملـي فتوكپي تمام صفحات شناسـنامه� اضـطراري

).الكترونيكي را به صورت خوانا پشت كپي شناسنامه ذكر شود

آن3×4دو قطعه عكس� .ها با ذكر نام داوطلب در پشت

و بررسي درخواست به مبلـغ� پانصـد( ريـال 000/500 اصل فيش پرداخت هزينه تشكيل پرونده

پرديس بين شعبه مركزي كيش به نام) سيبا(ملي بانك0106428120009،به حساب)هزار ريال

.الملل شريف كيش

،به حسـاب)پانصد هزار ريال(ريال 000/500اصل فيش پرداخت هزينه آزمون ورودي به مبلغ�

 فوق

، ارائه اصل كليه مدارك در زمان ثبت نـام الزامـي در صورت پذيرش داوطلب
.است

:نحوه ارسال مدارك
كليه مدارك الزم است قبل از اتمام مهلت اعالم شده در جدول زمانبندي ذيل با پست پيشتاز�

:به آدرس زير ارسال گردد 

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

و حرفه-علميسوابق زبان، آزمون نمره تحصيلي،براساس بررسي سوابق پذيرش.� اي

.بود خواهد علميمصاحبه 

:ساير اطالعات
 داوطلبان مي توانند سئواالت خود را به زبان انگليسي به پست الكترونيكي زير ارسال نمايند�

kishprogram@sharif.edu                                                
ساجهت دريافت فرم ثبت� و :ير اطالعات به آدرس زير مراجعه نماييدنام

www.sharif.kish.ac.ir

 021–66022754: نمابر 021-66165041: تلفن�

30/07/1389مهلت ارسال درخواست پذيرش

16/11/1389كالسهاشروع

17/10/1389انگليسيبرگزاري آزمون زبان

و فناوري، اخذ شده مجوزهاي دانشگاه صنعتي شريف بر اساس  از وزارت علوم، تحقيقات
 جزيره كيش به شرحدر دكترادر مقطع الملليآموزشي بينهاي برنامهاقدام به برگزاري

:نمايدمي ذيل

���و� ر�
	 ه�
     .Mechanical Engمهندسي مكانيك

.Computer Engمهندسي كامپيوتر

:ها برنامههاي ويژگي
ك� و آزمون دروس  ها به زبان انگليسي است برنامهليه تدريس

س بـر اسـا الملـل كـيش، پـرديس بـين-مدرك رسمي دانشگاه صـنعتي شـريف به دانش آموختگان�

و،مجوزهاي اخذ شده از وزارت علوم مي تحقيقات .شودفنĤوري ايران اعطا

ت معافيـت نـام درخواسـ براي دانشجويان ذكور ايراني مطابق قوانين نظام وظيفه عمومي پـس از ثبـت�

.تحصيلي خواهد شد

.اقدام خواهد نموددانشجويان خارجي دانشگاه جهت اخذ رواديد براي�

در محل تحصيل در جزيره كيش است� و حضور تمام وقت دانشجويان دكترا در طول دوره تحصـيل

د. پرديس بين الملل دانشگاه الزامي است قالـب طرحهـايردانشجويان دكترا در طول دوره تحصـيل

شددست و پژوهشي از حمايت مالي برخوردار خواهند .يار آموزشي

:دوره دكترا هايبرنامهشرايط پذيرش دانشجو در حداقل
 شرايط عمومي ورود به دوره دكترا دارا بودن-1

از دانشگاههاي داخل هاي زيردر يكي از رشتهارشد كارشناسيو دارا بودن مدرك كارشناسي-2

از كشور .جهانمعنبرگاههاي دانشو يا معادل آن

در هاي مهندسـي كـامپيوتر در رشتهارشد كارشناسيو كارشناسيمدرك• بـراي پـذيرش

.دكتراي مهندسي كامپيوتر

مهندسـي هوافضـاودر رشته هاي مهندسي مكانيك ارشد كارشناسيو كارشناسيمدرك•

.براي پذيرش در دكتراي مهندسي مكانيك

از-3 .لحاظ خدمت وظيفه عمومي براي داوطلبين ذكورنداشتن منع قانوني ادامه تحصيل

معـادل نمره ،يا TOEFLو يا معادل آن در آزمون  IELTSدر آزمون6دارا بودن حداقل نمره-4

 هاي مشابه به تشخيص دانشگاه صنعتي شريفدرآزمون

.در دوره كارشناسي ارشد15دارا بودن حداقل معدل-5

ميدر صورتي كه داوطلب داراي شرط زب:تذكر تواند در يكي از آزمونهاي زبـان ان نباشد،

چنانچه نمـره. شركت نمايد-جهت تعيين سطح-كه توسط دانشگاه صنعتي شريف برگزار مي شود

و داوطلب از لحـاظ علمـي نيـز پذيرفتـه شـده  IELTS در آزمون6كسب شده حداقل معادل  باشد

و از كليه مزاياي دا .نشجويي بهره مند خواهد بودباشد، وي مجاز به ثبت نام بوده

 30/11/1389 حداكثرتا در مقطع كارشناسي ارشد فراغت از تحصيل-6

و مدت برنامه :ها محتواي آموزشي

هاي دانشگاه صـنعتي شـريف در جزيـره كـيش مطـابق بـا محتـواي آموزشـي محتواي آموزشي برنامه�

.دانشگاه صنعتي شريف در تهران خواهد بود

و18تا15دكترا شامل التحصيلي در برنامهبراي فارغ تعداد واحد مورد نياز� واحد24واحد آموزشي

.رساله دكترا مي باشد

آن) نيمسال6معادل(سال3دكترا حداقل طول دوره� .است) نيمسال9معادل(سال5/4و حداكثر

ني� مسالهاي بعدي بـر اسـاس پس از انتخاب پايان نامه تا پايان مراحل دفاع آن ثبت نام دانشجو در كليه

.تقويم دانشگاه همراه با پرداخت شهريه ثابت الزامي است


