آگهي پذیرش دانشجو از طریق کنکورسراسری
دانشگاه صنعتي شریف-پردیس بین الملل-جزیره کیش
نیمسال دوم سال تحصیلي 1398-99
(مقطع کارشناسي ارشد)
 .1رشته های دایر:
دانشگاه صنعتي شريف بر اساس مجوزهای اخذ شده از وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری ،دوره های آموزشي بينالمللي در
مقطع کارشناسي ارشد به زبان انگليسي را در جزيره کيش به شرح زير برگزار مينمايد:

عنوان رشته ها

*

ظرفیت

مهندسي عمران ( سازه)

)Civil Eng. (Structural

15

مهندسي عمران (زلزله)

)Civil Eng. (Earthquake

15

)Civil Eng. (Geotechnique

15

)Civil Eng.( Construction Management

15

)Electrical Eng. (Digital Electronic systems

15

)Mechanical Eng. (Energy Conversion

15

Mechatronics Eng.

15

)Mechanical Eng.(Applied Mechanics & Design.

15

)Computer Eng. (Computer Networks

15

)Materials Eng. (Corrosion and Protection of Materials

15

)Industrial Eng.(Engineering Management

15

مهندسي عمران ( ژئوتکنیک )
مهندسي عمران(مدیریت ساخت)
مهندسي برق (سیستمهای الکترونیک دیجیتال)
مهندسي مکانیک (تبدیل انرژی)
مهندسي مکاترونیک
مهندسي مکانیک(طراحي کاربردی)
مهندسي کامپیوتر (شبکههای کامپیوتری)
مهندسي مواد (خوردگي و حفاظت مواد)
مهندسي صنایع (مدیریت مهندسي)

➢ دانشجویان رشته های مهندسي مکانیک و مهندسي صنایع مي توانند با احراز شرائط در قالب دوره کارشناسي ارشد
مشترک با دانشگاه ( ENSAMفرانسه) که دارای تفاهم نامه و قرارداد با دانشگاه صنعتي شریف مي باشد ،شرکت نمایند.

 .2ویژگيهای دوره:
 1.2بر اساس مجوزهای اخذ شده از وزارت علوم ،تحقيقات و فنآوری ايران به دانش آموختگان مدرک رسمي دانشگاه صنعتي
شريف -پرديس بينالملل کيش ،اعطا ميشود.
 2.2برای دانشجويان ذکور ايراني مطابق قوانين نظام وظيفه عمومي پس از ثبتنام ،درخواست معافيت تحصيلي ارسال خواهد
شد.
 3.2دانشگاه جهت اخذ رواديد برای دانشجويان خارجي اقدام خواهد کرد.
 4.2برگزاری دوره ها به زبان انگليسي است.
 5.2محل تحصيل درپرديس بين الملل دانشگاه صنعتي شريف در جزيره کيش ميباشد.
 6.2انتقال يامهمان شدن پذيرفته شدگان در پرديس بين الملل کيش تحت هيچ شرايطي به دانشگاه صنعتي شريف امکان پذير
نيست.
 .3شرایط پذیرش دانشجو در دوره کارشناسي ارشد:
 1.3نداشتن منع قانوني ادامه تحصيل از لحاظ خدمت وظيفه عمومي برای داوطلبان ذکور.
 2.3دارا بودن شرايط عمومي ورود به دوره کارشناسي ارشد
 3.3فراغت از تحصيل در مقطع کارشناسي حداکثر تا تاريخ 98/10/30
 4.3موفقيت در ارزيابي تخصصي با توجه به بررسي سوابق تحصيلي– علمي و در صورت نياز مصاحبه علمي و تخصصي و شرکت
در آزمون اختصاصي تحت نظارت سازمان سنجش
 5.3دارا بودن مدرک کارشناسي در يکي از رشتههای زير از دانشگاه های داخل کشور و يا معادل آن از دانشگاه های خارجي مورد
تاييد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری و يا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي

مدارک کارشناسي قابل قبول برای پذیرش

عنوان رشته ها
مهندسي عمران ( سازه)

مهندسي عمران ( عمران)

مهندسي عمران (زلزله)

مهندسي عمران ( عمران)

مهندسي عمران (ژئوتکنیک)

مهندسي عمران ( عمران)

مهندسي عمران (مدیریت ساخت)

مهندسي عمران ( عمران)

مهندسي برق (سیستمهای الکترونیک دیجیتال)

مهندسي برق (همه گرايشها ) و مهندسي کامپيوتر (سخت افزار)

مهندسي مکانیک (تبدیل انرژی)

مهندسي مکانيک ،مهندسي هوافضا ،مهندسي شيمي و مهندسي عمران (آب) و فيزيک

مهندسي مکاترونیک

مهندسي مکانيک ،مهندسي برق ،مهندسي کامپيوتر (سخت افزار و نرم افزار) ،مهندسي
هوافضا ،فيزيک و ماشينهای کشاورزی

مهندسي مکانیک (طراحي کاربردی)

مهندسي مکانيک ،مهندسي هوا فضا و مهندسي عمران(سازه)

مهندسي کامپیوتر (شبکههای کامپیوتری)

مهندسي کامپيوتر ،مهندسي فناوری اطالعات ،مهندسي برق ،علوم کامپيوتر

مهندسي مواد (خوردگي و حفاظت مواد)

کليه رشته های مهندسي ،شيمي و فيزيک

مهندسي صنایع (مدیریت مهندسي)

کليه رشته های مهندسي

 6.3ارائه نمره حد نصاب الزم در يکي از آزمون های رسمي برای سال  2020ميالدی به شرح زير است
مقطع تحصيلي

TOEFL IBT

TOEFL PBT

TOEFL CBT

MSRT

TOLIMO

IELTS

کارشناسي ارشد

69

525

195

50

510
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تذکر :پذيرفته شدگان علمي که هنگام ورود به دوره فاقد نمره حد نصاب جدول فوق ميباشند مجاز به ثبت نام بوده و ملزم به
گذراندن  12واحد پيش نياز زبان انگليسي در دو نيمسال متوالي ميباشند .هر زمان پس از ورود به دوره ،درصورت ارائه مدرک
رسمي با حد نصاب مذکور دانشجو از گذراندن واحد پيش نياز زبان در نيمسال بعدی معاف ميشود .هزينه دوره زبان انگليسي
بعهده دانشجو و مجزا از شهريه پرديس است.
 7.3سهميه رزمندگان و ايثارگران:
سهميه ايثارگران ( % 25ظرفيت) % 25 :ظرفيت هر کد رشته محل به «همسر و فرزندان شهدا و مفقوداالثر» «آزادگان و
همسر و فرزندان آنان» و «جانبازان  % 25و باالتر و همسر و فرزاندان آنان» اختصاص دارد.
سهميه ايثارگران ( % 5ظرفيت) % 5 :ظرفيت هر کد رشته محل نيز به « جانبازان زير  % 25و همسر و فرزندان آنان» و
«همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه» اختصاص دارد.
براساس قوانين مذکور حدنصاب نمره ايثارگران (اعم از ايثارگران مشمول ظرفيت  25و يا  5درصدی)  % 70نمره آخرين فرد
پذيرفته شده در گزينش آزاد در هر کد رشته محل و حد نصاب نمره رزمندگان  % 80نمره آخرين فرد پذيرفته شده در
گزينش آزاد در هر کد رشته محل است.
تبصره  :1ظرفيت در کد رشته محل هايي به سهميه های فوق تخصيص مي يابد،که امکان گرد کردن رياضي (بيش از )%5
برای آنها وجود داشته باشد.
تبصره : 2طبق تبصره بند الف ماده  90قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي
ايران ،در صورتي که سهميه  25در صدی ايثارگران توسط داوطلبان مشمول سهميه فوق تکميل نشود ،خالي مانده آن ابتدا
به مشمولين سهميه  5درصدی ايثارگران که شرايط و حدنصاب الزم را داشته باشند .تخصيص يافته و اگر باز هم اين ظرفيت
خالي ماند ،مابقي آن به داوطلبان سهميه آزاد اختصاص مي يابد.
 .4محتوای آموزشي و مدت دوره:
 1.4محتوای آموزشي برنامههای دانشگاه صنعتي شريف در جزيره کيش مطابق با محتوای آموزشي دانشگاه صنعتي شريف در
تهران مي باشد وکليه آئين نامه ها و مصوبات شورای آموزش و کمسيون موارد خاص دانشگاه صنعتي شريف در پرديس
بين الملل اجرا ميگردد.

 2.4تعداد واحد مورد نياز برای فارغالتحصيلي در دوره کارشناسي ارشد  29تا  32واحد است و گذراندن دروس جبراني مورد
نياز متناسب با مدرک کارشناسي حداکثر تا  12واحد الزامي خواهد بود.
 3.4حداقل طول دوره کارشناسي ارشد  2سال (معادل  4نيمسال) و حداکثر آن  2/5سال (معادل  5نيمسال) است.
 4.4پس از ثبت نام دانشجو در درس پايان نامه کارشناسي ارشد تا پايان مراحل دفاع از آن ثبت نام دانشجو در کليه
نيمسالهای بعدی بر اساس تقويم دانشگاه همراه با پرداخت شهريه ثابت الزامي است.
 5.4دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته به دو شيوه آموزشي-پژوهشي (با پايان نامه) و آموزشي (بدون پايان نامه) برگزار ميشود.
 1.5.4شيوه آموزشي -پژوهشي دورهای است که محتوای برنامه آن مشتمل بر واحد های درسي و پايان نامه است.
 2.5.4شيوه آموزشي دورهای است با تمرکز بر آموزش که دانشجو پس از گذراندن واحد های درسي و بدون پاياننامه
دانشآموخته ميشود.
 3.5.4گواهينامه پايان دوره کارشناسي ارشد در هر دو شيوه ارزش يکساني داشته و جهت ادامه تحصيل در دوره تحصيلي
باالتردارای اعتبار يکساني است.
تذکر :تعيين و تغيير شيوه تحصيلي دانشجويان پس از نيمسال دوم تحصيل منوط به احراز شرايط شورای آموزشي پرديس
بين الملل و دانشگاه صنعتي شريف ميباشد.
 .5شهریه دوره برای نیمسال دوم سال تحصیلي : 1398-99
 1.5شهريه هر نيمسال تحصيلي شامل شهريه ثابت به عالوه شهريه متغير براساس تعداد واحدهای هر نيمسال ميباشد.
شهریه سال تحصیلي  1398-99برای دانشجویان کارشناسي ارشد ورودی سال 1398
عنوان

مبلغ(ريال)

شهريه ثابت هر نيمسال تحصيلي

72.400.000

هر واحد جبراني

2.309.000

هر واحد نظری

4.618.000

هر واحدآزمايشگاهي و کارگاهي

6.926.000

هر واحد پروژه

13.991.000

 2.5جدول شههريه هرنيمسهال براسهاس مصهوبات پرديس بين الملل کيش اعالم ميگردد و در هر نيمسهال دانشهجويان با پرداخت
شهريه از خدمات آموزشي استفاده خواهند نمود.
 3.5مبلغ شهريه شامل هزينههای مسکن ،اياب وذهاب ،تغذيه ،کتاب و ساير هزينههای دانشجويي نميشود.
 4.5در صهورت حذف ترم ،انصهراف و يا اخراد دانشهجو از دوره ،دانشهجو عالوه بر پرداخت شههريه نيمسهال ثبت نام شهده موظف به
پرداخت شهريه ثابت نيمسال بعد مي باشد.
مرخص ي تحصهيلي باشهد و يا آنکه در
ه
 5.5پرداخت شههريه ثابت درابتدای هر نيمسهال تحصهيلي الزامي اسهت حتي اگر دانشهجو در
واحدهای جبراني يا زبان انگليسي ثبتنام کرده باشد.
 .6تخفیفات و بورس تحصیلي
 1.6برای پذيرفته شههدگان که در مقطع کارشههناسههي از پرديس کيش دانشههگاه صههنعتي شههريف فارغ التحصههيل شههده باشههند
 20%تخفيف در شهريه ثابت و متغير در نظر گرفته خواهد شد.
 2.6به سهه نفر از پذيرفته شهدگان که موفق به کسهب رتبه های اول تا سهوم در مقطع کارشهناسهي خود از دانشهگاه های دولتي سطح
يک باشهند بورس تحصهيلي (معاف از پرداخت شههريه تحصهيلي) مصوب هيات امنای دانشگاه صنعتي شريف پرديس بين الملل
کيش به تشخيص شورای پذيرش پرديس تعلق مي گيرد.
تبصره :1فارغ التحصيالن پرديس کيش مطابق با ضوابط فارغ التحصيالن دانشگاه صنعتي شريف ارزيابي مي شوند.
تبصره :2دانشجويان در طول تحصيل ميتوانند تنها از يک نوع تخفيف استفاده کنند.

داوطلبههان محترم ميتواننههد در صهههورت بروز هرگونههه مشهههکههل در انجههام ثبههت نههام اينترنتي به ا آدرس پسههههت الکترونيکي
 Admission@kish.sharif.eduنامه نگاری نموده و يا با شماره تلفن های 021-66165042تماس حاصل فرمايند
نمابر دفتر تهران 021–66022754 :
تلفن دفتر تهران  021-66165042 :و 021-66165041

