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بـدون(آموزشـي.2و)بـا پايـان نامـه(پژوهشـي-آموزشي.1د ناپيوسته به دو شيوه

پژوهشي دوره اي اسـت كـه محتـوي برنامـه آن مشـتمل بـر واحـد هـاي– آموزشي

 پايان نامه است

وزشي دوره اي است با محوريت آموزش كه دانشجو پس از گذراندن واحد هاي

.شود بدون پايان نامه دانش آموخته مي

و انتخاب ايشـان در يكـي از شـيوه و سوابق تحصيلي -س پرونده
. خواهند شد

 نامه تا پايان مراحل دفاع آن ثبت نام دانشجو در كليه نيمسالهاي بعـدي بـر اسـاس

. با پرداخت شهريه ثابت الزامي است

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

. اعتبار يكساني دارند

: برنامه درخواست شركت در
هـا قابـل فرم درخواست بـا مراجعـه بـه آدرس اينترنتـي برنامـه(ت توسط داوطلب

 ).ر ادامه همين فايل

در صـورت دارا بـودن مـدرك كـارداني( نمرات چهار ساله دوران كارشناسي

) الزامي است

و پست الكترونيكي را بـه صـورت اضطراري-هاي ثابت شماره تلفن( شناسنامه

).ذكر شود شناسنامه

.هابا ذكر نام داوطلب در پشت آن

 در صورت دارا بودن)سابقه كار

و بررسي درخواست به مبلـغ پانصـد هـزار( ريـال 000/500 هزينه تشكيل پرونده

پـرديس بـين الملـل شعبه مركزي كيش بـه نـام) سيبا(ملي بانك0106428120009

 ،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

 درخواست الزم است قبل از اتمام مهلت اعالم شده در جدول زمانبندي ذيل با پست

: ارسال گردد

 11155-8639كدپستي–دانشگاه صنعتي شريف–خيابان آزادي

ي كيشدانشگاه صنعتي شريف در جزيره الملليبينسيپرد

خ .واهد رسيدسايت سازمان سنجشو سايت دانشگاه به اطالع متقاضيان

سئواالت خود را به زبان انگليسي به پست الكترونيكي زير ارسال نمايند

kishprogram@sharif.edu                                                                            

و ساير اطالعات به آدرس زير مراجعهت :نماييد نام

www.sharif.kish.ac.ir 
 021–66022754: نمابر021

13/10/1389درخواست پذيرش  

17/10/1389ي آزمون زبان  

16/11/1389ع كالسها  

 آگهي پذيرش دانشجو

جزيره- المللس بينيپرد-دانشگاه صنعتي شريف
مديريت ارشد كارشناسي مقطعدانشكده مديريت
89-90سال تحصيلي دوم نيمسال

دوره كارشناسي ارشد:تذكر

م)پايان نامه .ي شودبرگزار

شيوه آموز

و پا درسي

وزآم شيوه

و بد درسي

داوطلبان بر اساس
هاي فوق پذيرفته

پس از انتخاب پايان نا�

ب تقويم دانشگاه همراه

كگواهينامه پايان دوره

دوره تحصيلي باالتر اعت

مدارك الزم جهت درخو
تكميل فرم درخواست�

يا درو دسترسي است

و ريز فتوكپي كارنامه�

ارائه ريزنمرات ان نيز

فتوكپي تمام صفحات�

خوانا پشت كپي شناسن

با3*4دو قطعه عكس�

ساب(توصيه نامه كاري�

اصل فيش پرداخت هز�

009به حساب،)ريال

.شريف كيش

اصل فيش پرداخت هز�

كپي مدرك زبان�

در صورت پذيرش دا
:نحوه ارسال مدارك

مدارك درخوا تمامي�

پيشتاز به آدرس زير ار

خيا–تهران

پردفتر

ازطريقپذيرش نتايج�

:ساير اطالعات
مي� سئ توانندداوطلبان

ram@sharif.edu                                                                            

جهت دريافت فرم ثبت�

21-66165041:فنتل�

دريافت مهلت

برگزاري

شروع

و فنـاوري، از وزارت علـومه در تحقيقـات
آموزشي هاي برنامهبرگزاري به سازي مديران

بـه با تمركز بر مـديريت پـروژه

س مجوزهاي اخذ شـده از وزارت بر اساالملل كيش،

درخواست معافيت تحصـيلي نام عمومي پس از ثبت

.دكراقدام خواهد

:ارشد كارشناسي
ي و مـوردا معادل آن از ساير كشـورهاي جهـان كشور

و آموزش پزشكي  بهداشت، درمان

.ه عمومي براي داوطلبين ذكور

. الزامي است

IELTSو يـا معـادل آن در آزمـونTOEFL را دارا

. خواهند شد

 4.5 صنعتي شريف برگزار مي شود حداقل معادل

و گذراندن يك ترم زبان در ، وي مجاز به ثبت نام

نام وي در نيمسال دوم تحصيلي ثبت. هد بود مند خوا

.باشد مي

:89-90 تحصيلي

شـهريه.باشـدمينيمسال شهريه تعداد واحدهاي هر

هر واحد پـروژه شهريهيورو، 132د درسي اخذشده

. خواهد شد

و ساير هزينه .شودهاي دانشجويي نمي تغذيه ،كتاب

و بـه هـر دليـل،  برنامه در هر يك از مراحل تحصيل

. نخواهد شد

و  است حتي اگر دانشجو در مرخصـي تحصـيلي باشـد

.د

كيش مطابق با محتـواي آموزشـي دانشـگاهر جزيره

دروس اسـت گذرانـدن واحـد34 ارشـدكارشناسـي

. خواهد بود

آن)نيمسال ) نيمسـال5معـادل(سـال 2.5و حداكثر

اخـذ شـدههاي دانشگاه صنعتي شريف بر اساس مجوز
و توانمند ساز راستاي اعتالي دانش مديريت در كشور

مديريت ارشد كارشناسي در مقطع الملليبين
.اقدام مي كندجزيره كيشدر انگليسي زبان

:ها برنامههاي ويژگي
 به زبان انگليسي استتدريسو آزمون دروس�

المپرديس بين-مدرك رسمي دانشگاه صنعتي شريف�

و،علوم ميفنĤوري ايران تحقيقات .شوداعطا

براي دانشجويان ذكور ايراني مطابق قوانين نظام وظيفه�

.خواهد شد

اقدانشجويان خارجي دانشگاه جهت اخذ رواديد براي�

. محل تحصيل در جزيره كيش است�

هاي كارشنبرنامهشرايط پذيرش دانشجو در حداقل

دارا بودن مدرك كارشناسي از دانشگاههاي داخل كش�

و فناوري و يا وزارت بهد تاييد وزارت علوم، تحقيقات

نداشتن منع قانوني ادامه تحصيل از لحاظ خدمت وظيفه�

در� آزمون كتبي زبان، براي كليه متقاضيان الزام شركت

LTSدر آزمـون 5.5متقاضياني كـه حـداقل نمـره•

باشند از شركت در آزمون شفاهي زبان معاف خو

چنانچه نمره كسب شده در آزمون زباني كه توسط دانشگاه

IELTS ،و داوطلب از لحاظ علمي نيز پذيرفته شده باشد باشد

منيمسال اول تحصيلي مي باشدو از كليه مزاياي دانشجويي بهره

م منوط به اخذ حدنصاب نمره زبان در پايان نيمسال اول تحصيلي

ها براي دانشجويان ورودي سال تحصيشهريه برنامه

هر� شامل شهريه ثابت به عالوه نيمسال تحصيليشهريه

هر واحد شهريهيورو، 1980ثابت هر نيمسال تحصيلي

و 300 خ66هر واحد جبراني شهريهيورو يورو محاسبه

هاي مسكن، اياب وذهاب، تغذمبلغ شهريه شامل هزينه�

و يا اخراج دانشجو ازدر صورت حذف ترم� ، انصراف

وجوه دريافتي از دانشجو بابت شهريه به وي مسترد نخو

پرداخت شهريه ثابت در هر نيمسال تحصيلي الزامي اس�

نام كرده باشدتيا آنكه در واحدهاي جبراني يا زبان ثب

و مدت برنامه :ها محتواي آموزشي

هاي دانشگاه صنعتي شريف درمحتواي آموزشي برنامه�

.صنعتي شريف در تهران خواهد بود

كا التحصـيلي در ايـن تعداد واحد مورد نياز براي فارغ�

جبراني مورد نياز متناسب با مدرك كارشناسي الزامي

ني4معادل(سال2حداقل طول دوره كارشناسي ارشد�

.است



جزيره كيش

8(
)سيديهاي زير بنو به حروف در خانه

�مرد�زن

�مجرد�متاهل: تاهل

: نظام وظيفه

�مشمول� ---- معاف�معاف تكفل� دايم

:معدل كل:سال اخذ مدرك

�)بدون پايان نامه(آموزشي

�)بدون پايان نامه(آموزشي

:تاتاريخ:از تاريخ

:تاتاريخ:از تاريخ

:تاتاريخ:از تاريخ

IELTS ياTOEFL امشركت نكرده�

.ي ارائه خواهم نمودل بعد

شرپذيفرم درخواست

ج-المللس بينيپرد-ه صنعتي شريف
 مديريت

89-90(تحصيليسال دوم نيمسال
و( بنام نام خانوادگي را

:جنسيت:محل تولد:ل صدور

وضعيت:تابعيت: پدر

وضعيت:آدرس الكترونيكي:ن ثابت

معافد

:كد پستي

:محل تحصيل

�)با پايان نامه(پژوهشي–آموزشي

�)با پايان نامه(پژوهشي–آموزشي

 مورد تقاضا
:سمت يا مسئوليت

:سمت يا مسئوليت

:سمت يا مسئوليت

 LTSدر آزمون:TOEFLنمره آزمون

TOEFL امشركت كرده�

:نمره آزمون: آزمون

�.شركت خواهم كردگردد،برگزار مي صنعتي شريف

):پانصد هزار ريال(و بررسي درخواست

:)هزار ريالصدپان(ن زبان انگليسي

و مدارك مثبته الزم را در مراحل  صحت مندرجات اين فرم را تاييد نموده

 تاريخ

دانشگا

 مشخصات فردي
:نام

:خانوادگينام

محل:شماره شناسنامه

(تولدتاريخ پ)سال/ماه/روز: نام

تلفن:تلفن همراه

:آدرس محل سكونت

 تحصيلي مشخصات

:رشته تحصيلي:مقطع

ديپلم

كارداني

كارشناسي

:ساير

 شيوه تحصيلاولويت
الويت اول

دومالويت

سوابق كاري مرتبط با رشته مو
سم:موسسه

سم:موسسه

سم:موسسه

 زبان انگليسي
نمر:IELTSنمره آزمون

LياIELTSدر آزمون زبان انگليسي مشابه
نام آزمون زمان آزمو

صكدر آزمون زبان انگليسي ه توسط دانشگاه

و شماره فيش واريز وجه براي تشكيل پرونده

شماره فيش واريز وجه براي شركت در آزمون

اينجانب صحت

امضاء تا


