
 یمقطع کارشناسدر  پذیرش دانشجو یآگه

 جزیره کیش - الملل پردیس بین -دانشگاه صنعتی شریف 

  1400-1401نیمسال اول سال تحصیلی 

  :ریدا يها رشته.  1

المللی در مقطع آموزشی بین يدوره ها ز وزارت علوم، تحقیقات و فناوري،دانشگاه صنعتی شریف بر اساس مجوزهاي اخذ شده ا

 :دینما یبرگزار م ریزبه شرح  شیک رهیالملل جز نیب سیپردرا در  یسیانگل زبان بهکارشناسی 
  

  ظرفیت رشته هاعنوان 

 Industrial Engineering 30  مهندسی صنایع

 Civil Engineering 30  مهندسی عمران

 Computer Engineering 30  کامپیوترمهندسی 

 Material Engineering 30 مواد مهندسی 

 Mechanical Engineering 30  مهندسی مکانیک

 Aerospace Engineering 30  مهندسی هوافضا
  

  :دوره يهایویژگ.  2

 یدانشگاه صنعت یبه دانش آموختگان مدرك رسم ایران يفنآور اخذ شده از وزارت علوم، تحقیقات و يبر اساس مجوزها  1.2

 شود.یاعطا م کیش المللپردیس بین -  شریف

 خواهد شد.ارسال  ینام درخواست معافیت تحصیلپس از ثبت یمطابق قوانین نظام وظیفه عموم یدانشجویان ذکور ایران يبرا  2.2

 .نمود اقدام خواهد یدانشجویان خارج يدانشگاه جهت اخذ روادید برا  3.2

 برگزاري دوره ها به زبان انگلیسی میباشد.  4.2

 . کیش میباشدیس بین الملل دانشگاه صنعتی شریف در جزیره دپرمحل تحصیل   5.2

  :یکارشناس دوره شرایط پذیرش دانشجو در .  3
  نداشتن منع قانونی ادامه تحصیل از لحاظ خدمت وظیفه عمومی براي داوطلبان ذکور  1.3

  دارا بودن شرایط عمومی ورود به دوره کارشناسی   2.3

  )یتحصیل سال  دوازده(معادل  یتجرب علوم ایفیزیک و  یدر رشته ریاض یدانشگاهپیش يمتوسطه و دورهدارا بودن دیپلم   3.3

 31/06/1400دریافت دیپلم متوسطه و اتمام دوره پیش دانشگاهی حداکثر تا تاریخ   4.3

 سازي و بررسی خواهد شد.معادل دفتر امور مدارس خارج ازکشورمدارك تحصیلی داوطلبان خارج از ایران مطابق با شرایط   5.3

 ریاضی و فیزیک براي دیپلم هاي رشته  علوم تجربی و برخی از دیپلم هاي ریاضی فیزیک گذراندن دروس جبرانی تذکر:

 الزامی است. به تشخیص پردیس بین الملل

 به شرح زیر استمیالدي  2021سال  براي ارائه نمره حد نصاب الزم در یکی از آزمون هاي رسمی  6.3

  

  

  
  

بوده و  به ثبت ناممجاز  ،فاقد نمره حد نصاب جدول فوق میباشندهنگام ورود به دوره پذیرفته شدگان علمی که  :تذکر

درصورت ارائه مدرك رسمی  هر زمان پس از ورود به دوره، میباشند. انگلیسی زبانپیش نیاز  واحد 12ملزم به گذرندن 

  دانشجو از گذراندن مابقی واحد پیش نیاز زبان در نیمسال هاي بعدي معاف میشود.، با حد نصاب مذکور

  

 TOEFL مقطع تحصیلی
 IBT 

TOEFL   
PBT 

TOEFL   
CBT 

TOLIMO MSRT IELTS  

 5/5  50  510  195 525 69 کارشناسی



  

  .میباشد یو تخصص یو در صورت ضرورت مصاحبه علم یعلم -یلیسوابق تحص یشامل بررس یتخصص یابیارز در تیموفق  7.3

  درصورت نیاز به تشخیص کمیته پذیرش دانشگاه صنعتی شریف آزمون کتبی برگزار خواهد شد. تبصره:  

 :یاز مقررات آموزش برخی.  4

و ی دانشگاه صنعتی شریف خواهد بود مطابق با قوانین عمومی آموزش عالی و قوانین آموزش دوره هاقوانین کلی آموزشی  1.4

 کیش و مصوبات شوراي آموزش و کمسیون موارد خاص دانشگاه صنعتی شریف در پردیس بین الملل ها آئین نامه تمامی

 اجرا می گردد.

یا سه نیمسال متوالی و یا چهار نیمسال غیر متوالی معدل نیمسال وي کمتر  ،شود 10هرگاه معدل کل دانشجو کمتر از  2.4

 شود، از ادامه تحصیل محروم خواهد شد. 12از 

  امکان پذیرصنعتی شریف و یا دانشگاه هاي دیگر کشور دانشگاه ال یا مهمان شدن دانشجو تحت هر شرایطی به انتق 3.4

 .نخواهد بود

  :دورهمحتواي آموزشی و مدت .  5

دانشگاه صنعتی دانشگاه صنعتی شریف مطابق با محتواي آموزشی  کیش پردیس بین الملل هايمحتواي آموزشی برنامه  1.5

 است.شریف 

می نیمسال دیگر قابل تمدید  4در صورت نیاز تا  و نیمسال تحصیلی است 8 سال، شامل 4مقطع کارشناسی  مدت دوره  2.5

 .باشد

صنعتی شریف و دانشگاه  ات وزارت علوم، تحقیقات و فناوريسقف واحدهاي مورد نیاز براي فارغ التحصیلی تابع مقرر  3.5

  باشد.می

 : 1400-1401 تحصیلیسال  اولنیمسال براي  دورههریه ش.  6

  .باشدیم سالمین هر يها واحد تعداد متغیر براساس هیشهر عالوه به ثابت هیشهر شامل یلیتحص مسالین هر هیشهر  1.6

  1400براي دانشجویان کارشناسی ورودي سال  1400- 1401شهریه سال تحصیلی 

  (ریال) مبلغ  عنوان

  79.701.250  تحصیلی شهریه ثابت هر نیمسال

  3.052.500  جبرانی هر واحد

  6.101.250  نظري هر واحد

 9.151.250  آزمایشگاهیهر واحد

 9.151.250  کارگاهی هر واحد

 9.151.250  پروژههر واحد 

  3.052.500  آموزيکارهر واحد 

  3.052.500  دروس صفر واحدي

 میگردد.کیش اعالم شهریه متغیر بر اساس مصوبات پردیس بین الملل نرخ تحصیلی در هر نیمسال  2.6

 شود.هاي دانشجویی نمیهاي مسکن، ایاب وذهاب، تغذیه ،کتاب و سایر هزینهمبلغ شهریه شامل هزینه 3.6

در صورت حذف ترم، انصراف و یا اخراج دانشجو از برنامه در هر یک از مراحل تحصیل و به هر دلیل، وجوه دریافتی از  4.6

 دانشجو بابت شهریه به وي مسترد نخواهد شد .

 پرداخت شهریه ثابت نیمسال بعد الزامی است. ،انصراف از تحصیل در هریک از مراحلدر صورت  5.6

پرداخت شهریه ثابت در هر نیمسال تحصیلی الزامی است حتی اگر دانشجو در مرخصی تحصیلی باشد و یا آنکه در  6.6

  .نام کرده باشدواحدهاي جبرانی ثبت



  

 تخفیفات و بورس تحصیلی:.  7

 تحصیلی بورس ،گردند سراسري آزمون در کشوري 2000ر زی هاي رتبه کسب به موفق که شدگان پذیرفته از نفر سه به  1.7

  .گیرد می تعلقپردیس مصوب هیات امناي  )تحصیلی شهریه پرداخت از معاف(

 گذرانده کیش در را خود سال مقطع متوسطه و پیش دانشگاهی 3 که سراسري آزمون طریق از شدگان پذیرفته براي  2.7

 .گیرد می تعلقپردیس مصوب هیات امناي  ثابت و متغیر شهریه در تخفیف %30 باشند

  تحصیل تنها میتوانند از یک نوع تخفیف استفاده کنند. طی دورهدانشجویان در  تبصره:   

  

  :وظیفهوضعیت نظام .  8

 ذکورداوطلبان ادامه تحصیل از لحاظ خدمت وظیفه عمومی براي  قانونی اشتن منع ند  1.8

 دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم یا معافیت تحصیلی  2.8

امکان پذیر و یا فرصت آنها به پایان رسیده است  داراي غیبت میباشندکه  مشمولینی اعطاي معافیت تحصیلی به :تذکر

  نمیباشد.

 انجام ثبت نام اینترنتی:مدارك الزم جهت .  9

 یمل کارت وتمام صفحات شناسنامه  ریتصو  1.9

  متوسطه  و یکساله پیش دانشگاهی هساله دور سهریز نمرات  ریتصو  2.9

  وجود صورت در یسیانگلمدرك  زبان  ریتصو  3.9

 300 ریتصو تیفی) کmm16(کسلیپ 226 عرض و) mm28/21( کسلیپ 300 طول د،یسف نهیزم پشت رخ،(تمام عکس  ریتصو  4.9

)dots per inch( 

 .باشدیقابل استرداد م ریغ یسینو نام نهیهز :تذکر

 :ثبت نام اینترنتینحوه .  10
 

بـه   سـایت سـازمان سـنجش    قیـ و از طر هیـ تهمدارك مورد درخواست را  قبل از اتمام مهلت اعالم شده  یتمام ستیبایم داوطلبان

  .دهند قرار  آدرس

  جدول زمانبندي پذیرش: .  11

  ز طریق سایت سازمان سنجشا  دریافت مدارك 

 ز طریق سایت سازمان سنجشا اعالم نتایج 

27/06/1400تا  23/06/1400  شهریه تاریخ واریز علی الحساب  

30/06/1400تا  27/06/1400  در پردیس کیش زمان ثبت نام ورودي هاي جدید  

27/06/1400  شروع کالسها  

 

ــان ــدیم داوطلب ــورت در توانن ــروز ص ــه ب ــکل هرگون ــام در مش ــت انج ــام ثب ــیا ن ــ ینترنت ــت  آدرس اب ــیلکتروناپس   یک

Admission@kish.sharif.edu هاي زیر تماس حاصل نمایند:یا با شماره تلفن نموده ينگار نامه  

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

  0764- 44421649تلفن روابط عمومی: 


