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المللي در مقطع آموزشي بين دوره هاياز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، 
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 ،)هنگ كنگ HKUST (دانشجويان دكتري مي توانند با احراز شرائط در قالب دوره دكتري مشترك با يكي از دانشگاه هاي

Waterloo )كانادا(و ، Grenoble  )كه داراي  ،)فرانسه

 -مـدرك رسـمي دانشـگاه صـنعتي شـريف     به دانش آموختگـان  

 .خواهد شدارسال نام درخواست معافيت تحصيلي 

 .خدمت وظيفه عمومي براي داوطلبين  ذكور

  ) معدل تراز شده(در دوره كارشناسي 

و يـا معـادل آن از    هـاي داخـل كشـور    انشـگاه د

  .خارجي مورد تائيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  قابل قبول براي پذيرش

دسي دريا، ن، مهمهندسي شيمي، مهندسي بيومكانيك

    مهندسي عمران، مهندسي شيمي

   آگهي پذيرش دانشجو
 

جزيره كيش -الملل پرديس بين -دانشگاه صنعتي شريف 

Dدكتري تخصصي مقطع (

 -1400سال تحصيلي  اولنيمسال 

از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري،  اخذ شده مجوزهاي دانشگاه صنعتي شريف بر اساس

  :نمايدمي برگزار ذيل در جزيره كيش به شرح

  ن رشته هااعنو

 .Material Eng  مهندسي مواد

 .Mechanical Eng  مهندسي مكانيك

 .Marine Eng  مهندسي دريا

 .Aerospace Eng  مهندسي هوافضا

 .Industrial Eng  مهندسي صنايع

دانشجويان دكتري مي توانند با احراز شرائط در قالب دوره دكتري مشترك با يكي از دانشگاه هاي

Waterloo)فرانسه(ENSAM ، )ميالن( Politecnico، )استراليا

  .تفاهم نامه و قرارداد با دانشگاه صنعتي شريف مي باشد، شركت نمايند

  

به دانش آموختگـان  فنĤوري  بر اساس مجوزهاي اخذ شده از وزارت علوم، تحقيقات و

 .شوداعطا مي الملل كيش،

نام درخواست معافيت تحصيلي دانشجويان ذكور ايراني مطابق قوانين نظام وظيفه عمومي پس از ثبت

 .دانشگاه جهت اخذ رواديد براي دانشجويان خارجي اقدام خواهد نمود

 :دوره دكترا شرايط پذيرش دانشجو در

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

 شرايط عمومي ورود به دوره دكترا

در دوره كارشناسي  13ل معدل حداق و در دوره كارشناسي ارشد  15ل معدل 

 31/06/1399فراغت از تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد حداكثرتا  

  شركت در آزمون اختصاصي 

  موفقيت در مصاحبه علمي و تخصصي

د ارشـد در يكـي از رشـته هـاي زيـر از     كارشناسي و  دارا بودن مدرك كارشناسي

خارجي مورد تائيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

قابل قبول براي پذيرشكارشناسي و كارشناسي ارشد  مدارك 

 مهندسي مواد، مهندسي شيمي و شيمي

مهندسي شيمي، مهندسي بيومكانيكمهندسي مكانيك، مهندسي هوافضا، مهندسي عمران، 

  مهندسي انرژي، مهندسي هسته اي

مهندسي عمران، مهندسي شيمي، فضا هوا يمهندسمهندسي دريا، مهندسي مكا نيك، 

  مهندسي مكانيك، مهندسي هوافضا

  كليه رشته هاي مهندسي

  :رشته هاي داير .  1

دانشگاه صنعتي شريف بر اساس

در جزيره كيش به شرح را دكتري

دانشجويان دكتري مي توانند با احراز شرائط در قالب دوره دكتري مشترك با يكي از دانشگاه هاي

Macquarie)استراليا

تفاهم نامه و قرارداد با دانشگاه صنعتي شريف مي باشد، شركت نمايند
  

  :دورههاي ويژگي.  2

بر اساس مجوزهاي اخذ شده از وزارت علوم، تحقيقات و  1,2

الملل كيش،پرديس بين

دانشجويان ذكور ايراني مطابق قوانين نظام وظيفه عمومي پس از ثبتبراي   2,2

دانشگاه جهت اخذ رواديد براي دانشجويان خارجي اقدام خواهد نمود  3,2
  

شرايط پذيرش دانشجو در.  3

نداشتن منع قانوني ادامه تحصيل از لحاظ    1,3

شرايط عمومي ورود به دوره دكترا دارا بودن   2,3

ل معدل دارا بودن حداق   3,3

فراغت از تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد حداكثرتا     4,3

شركت در آزمون اختصاصي    5,3

موفقيت در مصاحبه علمي و تخصصي    6,3

دارا بودن مدرك كارشناسي   7,3

خارجي مورد تائيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دانشگاههاي

  رشته ها وانعن

  موادمهندسي 

  مكانيكمهندسي 

  مهندسي دريا

  مهندسي هوافضا

  مهندسي صنايع

 



و يـا حـداكثر تـا    تائيد شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه در هنگام ثبت نـام   ردمو انگليسيارائه مدرك يكي از آزمون هاي زبان    8,3

نمره آزمون زبان جهـت   .ه ذكر است كه اين مدرك پيش نياز شركت دانشجو در امتحان جامع خواهد بودبالزم  پايان نيمسال اول

 :نمره آزمون زبان الزم جهت امتحان جامع به شرح زير ميباشد% 85پذيرش معادل 

 

  حد نصاب نمره  آزمون

MSRT 60  

TOLIMO 550  

TOEFL 

Paper based 550  

Internet based  79  

Computer based  213  

IELTS 5/6  

  .در زمان مقرر منجر به محروميت دانشجو از ادامه تحصيل خواهد شدعدم ارائه مدرك زبان با حد نصاب الزم : تذكر   

  .ظرفيت به داوطلبان واجد شرايط به شرط كسب حد نصاب نمره الزم اختصاص مي يابد% 25سهميه رزمندگان و ايثارگران    9,3

اهها و موسسات آموزشي وابسته براي مربيان رسمي و يا رسمي آزمايشي دانشگ) حداقل يك نفر(سهميه مازاد بر ظرفيت 10% 10,3

  .نمره آخرين فرد قبولي درگزينش آزاد اختصاص دارد% 80به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به شرط كسب حداقل 

 

 : دورهمحتواي آموزشي و مدت .  4

   صنعتي شريف در تهرانهاي دانشگاه صنعتي شريف در جزيره كيش مطابق با محتواي آموزشي دانشگاه محتواي آموزشي برنامه   1,4

 .مي باشد

 .مي باشدمطابق آئين نامه دكتري دانشگاه صنعتي شريف دكترا   دورهالتحصيلي در تعداد واحد مورد نياز براي فارغ   2,4

 .است) نيمسال 9معادل (سال  5/4و حداكثر آن ) نيمسال 7معادل (سال  5/3دكترا  حداقل طول دوره    3,4

هاي بعدي بر اساس تقويم دانشگاه همراه با  نيمسال تماميثبت نام دانشجو در  ،آن از تا پايان مراحل دفاع رسالهپس از انتخاب    4,4

 .پرداخت شهريه ثابت الزامي است

  

 : 1399-0014تحصيلي سال نيمسال اول دوره براي شهريه .  5

  .باشدتعداد واحدهاي هر نيمسال ميمتغير بر اساس شهريه هر نيمسال تحصيلي شامل شهريه ثابت به عالوه شهريه    1,5

1399براي دانشجويان دكتري ورودي سال  1399- 1400سال تحصيلي  شهريه  

)ريال(مبلغ عنوان  

 97,810,000  شهريه ثابت هر نيمسال تحصيلي

 7,487,000   نظري هر واحد

 14,972,000  هر واحد آزمايشگاهي

 36,217,000  امتحان جامع دكتري

 36,217,000  پيشنهاد پژوهشي

 14,972,000  هر واحد رساله دكتري

 3,745,000  هر واحد جبراني

 

و در هر نيمسال دانشجويان با پرداخـت شـهريه از خـدمات     گردديم اعالممصوبات هيئت امناء اساس بر هرنيمسال هيشهرجدول   2,5

 .آموزشي استفاده خواهندنمود

  .شودينم يدانشجوي يهامسكن، اياب وذهاب، تغذيه ،كتاب و ساير هزينه يهامبلغ شهريه شامل هزينه   3,5

 



دانشجو عالوه بر پرداخت شهريه نيمسـال ثبـت نـام شـده موظـف بـه        ،دورهدر صورت حذف ترم، انصراف و يا اخراج دانشجو از    4,5

 .پرداخت شهريه ثابت نيمسال بعد مي باشد

باشـد و يـا آنكـه در     يتحصـيل  ياگـر دانشـجو در مرخصـ    ياست حت يالزام يهر نيمسال تحصيل ابتدايپرداخت شهريه ثابت در  5,5

  .نام كرده باشدثبت يسيانگلجبراني يا زبان  يواحدها
  

 :تخفيفات و بورس تحصيلي.  6

 به سه نفر از پذيرفته شدگان كه موفق به كسب رتبه هاي اول تا سوم در مقطع كارشناسي ارشد خود از دانشگاه هاي دولتي     6,1

به تشخيص  مصوب هيات امناي دانشگاه صنعتي شريف) معاف از پرداخت شهريه تحصيلي(باشند بورس تحصيلي سطح يك 

  .شوراي پذيرش پرديس تعلق مي گيرد

  .التحصيالن پرديس كيش مطابق با ضوابط فارغ التحصيالن دانشگاه صنعتي شريف ارزيابي مي شوندفارغ   :تبصره

% 20به پذيرفته شدگان مقطع دكتري پرديس كه دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد خود را در پرديس گذرانده باشند تا سقف  	6,2

  .مي گيرد تخفيف در شهريه متغير به شرط احراز شرايط كيفيت آموزشي تعلق

 .دانشجويان در طول تحصيل تنها ميتوانند از يك نوع تخفيف استفاده كنند: تبصره

 

  

و يا با شماره ارسال  edu.sharif.kish@Admission يكيپست الكترونآدرس داوطلبان مي توانند سئواالت خود را به 

 :هاي زير تماس حاصل نمايند تلفن

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


