آگهي پذیرش دانشجو
دانشگاه صنعتي شریف-پردیس بين الملل-جزیره کيش
(مقطع کارشناسي ارشد)
نيمسال اول سال تحصيلي 1397-98

 .1رشته های دایر:
دانشگاه صنعتي شریف بر اساس مجوزهای اخذ شده از وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری ،دوره های آموزشي بينالمللي در
مقطع کارشناسي ارشد به زبان انگليسي را در جزیره کيش به شرح زیر برگزار مينماید:

عنوان رشته ها
مهندسي عمران ( سازه)
مهندسي عمران (مهندسي زلزله)
مهندسي عمران(مهندسي ومدیریت ساخت)
مهندسي برق (الکترونيک دیجيتال)
مهندسي کامپيوتر (شبکههای کامپيوتری)
مهندسي مکانيک (تبدیل انرژی)
مهندسي مکاترونيک
مهندسي مکانيک(طراحي کاربردی)
مهندسي نانوفناوری (نانو مواد)
مهندسي مواد (خوردگي و حفاظت مواد)
مهندسي صنایع (مدیریت مهندسي)

ظرفيت
)Civil Eng. (Structural

26

)Civil Eng. (Earthquake Eng.

15

)Civil Eng.( Construction Eng. and Management

15

)Electrical Eng. (Digital Electronics

15

)IT Eng. (Computer Networks

15

)Mechanical Eng. (Energy Conversion

26

Mechatronics Eng.

15

)Mechanical Eng.(Applied Mechanics & Design.

36

)Nano Technology Eng. (Nano Materials

15

)Materials Eng. (Corrosion and Protection of Materials

15

)Industrial Eng.(Engineering Management

15

 .2ویژگيهای دوره:
 1.2بر اساس مجوزهای اخذ شده از وزارت علوم ،تحقيقات و فنآوری ایران به دانش آموختگان مدرک رسمي دانشگاه صنعتي
شریف -پردیس بينالملل کيش ،اعطا ميشود.
 2.2برای دانشجویان ذکور ایراني مطابق قوانين نظام وظيفه عمومي پس از ثبتنام درخواست معافيت تحصيلي ارسال خواهد
شد.
 3.2دانشگاه جهت اخذ روادید برای دانشجویان خارجي اقدام خواهد کرد.
 4.2برگزاری دوره ها به زبان انگليسي است.
 5.2محل تحصيل درپردیس بين الملل دانشگاه صنعتي شریف در جزیره کيش ميباشد.

 .3شرایط پذیرش دانشجو در دوره کارشناسي ارشد:

1.3
2.3
3.3
4.3
5.3

نداشتن منع قانوني ادامه تحصيل از لحاظ خدمت وظيفه عمومي برای داوطلبان ذکور
دارا بودن شرایط عمومي ورود به دوره کارشناسي ارشد
فراغت از تحصيل در مقطع کارشناسي حداکثر تا تاریخ 97/06/31
موفقيت در ارزیابي تخصصي با توجه به بررسي سوابق تحصيلي – علمي و در صورت نياز مصاحبه علمي و تخصصي
دارا بودن مدرک کارشناسي در یکي از رشتههای زیر از دانشگاه های داخل کشور و یا معادل آن از دانشگاه های
خارجي مورد تایيد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری و یا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي

مدارک کارشناسي قابل قبول برای پذیرش

عنوان رشته ها
مهندسي عمران ( سازه)

مهندسي عمران ( عمران)

مهندسي عمران (مهندسي زلزله)

مهندسي عمران ( عمران)

*مهندسي عمران (مهندسي و مدیرت ساخت)

مهندسي عمران ( عمران)

مهندسي برق (الکترونيک دیجيتال)

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

مهندسي کامپيوتر (شبکههای کامپيوتری)

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

مهندسي مکانيک (تبدیل انرژی)

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

مهندسي مکاترونيک

مهندسي مکانيک ،مهندسي برق ،مهندسي کامپيوتر (سخت افزار و نرم افزار) ،مهندسي هوافضا،
فيزیک وماشينهای کشاورزی

مهندسي مکانيک(طراحي کاربردی)

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

مهندسي نانوفناوری (نانو مواد)

کليه رشته های مهندسي ،شيمي و فيزیک

مهندسي مواد (خوردگي و حفاظت مواد)

کليه رشته های مهندسي ،شيمي و فيزیک

مهندسي صنایع (مدیریت مهندسي)

کليه رشته های مهندسي

*

مهندسي عمران(مهندسي ومدیریت ساخت) ميبایست دارای حداقل  2سال سابقه کار مرتبط باشند و دوره بصورت آموزش محور ارائه مي گردد.

 6.3ارائه نمره حد نصاب الزم در یکي از آزمون های رسمي برای سال  2018ميالدی به شرح زیر است
مقطع تحصيلي

TOEFL IBT

TOEFL
PBT

TOEFL
CBT

MSRT

TOLIMO

IELTS

کارشناسي ارشد

69

525

195

50

510

5/5

تذکر :پذیرفته 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 مابقي واحد پيش نياز زبان در نيمسال بعدی معاف ميشود .هزینه این دوره بعهده
دانشجو و مجزا از شهریه پردیس است.
 7.3سهميه رزمندگان و ایثارگران %25 :از ظرفيت به داوطلبان واجد شرایط به شرط کسب حد نصاب نمره الزم اختصاص
مي یابد.

 .4محتوای آموزشي و مدت دوره:

 1.4محتوای آموزشي برنامههای دانشگاه صنعتي شریف در جزیره کيش مطابق با محتوای آموزشي دانشگاه صنعتي شریف
در تهران مي باشد وکليه آئين نامه ها و مصوبات شورای آموزش و کمسيون موارد خاص دانشگاه صنعتي شریف در
پردیس 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 انتخاب پایان نامه تا پایان مراحل دفاع از آن ثبت نام دانشجو در کليه نيمسالهای بعدی بر اساس تقویم
دانشگاه همراه با پرداخت شهریه ثابت الزامي است.
 5.4دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته به دو شيوه آموزشي-پژوهشي (با پایان نامه) و آموزشي(بدون پایان نامه) برگزار ميشود.
 1.5.4شيوه آموزشي -پژوهشي دورهای است که محتوای برنامه آن مشتمل بر واحد های درسي و پایان نامه است.
 2.5.4شيوه آموزشي دورهای است با تمرکز بر آموزش که دانشجو پس از گذراندن واحد های درسي و بدون پایاننامه
دانشآموخته ميشود.
 3.5.4گواهينامه پایان دوره کارشناسي ارشد در هر دو شيوه ارزش یکساني داشته و جهت ادامه تحصيل در دوره
تحصيلي باالتردارای اعتبار یکساني است.
تذکر :تعيين و تغيير شيوه تحصيلي دانشجویان پس از نيمسال دوم تحصيل منوط به احراز شرایط شورای آموزشي پردیس
بين الملل و دانشگاه صنعتي شریف ميباشد .ادامه تحصيل در شيوه آموزشي پژوهشي پس از اتمام نيمسال دوم تحصيل
منوط به احراز شرایط پردیس بين الملل و دانشگاه صنعتي شریف ميباشد .درغير اینصورت شيوه تحصيلي دانشجو با
وجود پذیرش اوليه به صورت آموزشي پژوهشي به آموزش محور تبدیل خواهد شد.
 .5شهریه دوره برای نيمسال اول سال تحصيلي : 1397-98
 1.5شهریه هر نيمسال تحصيلي شامل شهریه ثابت به عالوه شهریه متغير براساس تعداد واحدهای هر نيمسال ميباشد.

 2.5شهریه هرنيمسال برمصوبات اساس پردیس بين الملل کيش اعالم ميگردد.
 3.5مبلغ شهریه شامل هزینههای مسکن ،ایاب وذهاب ،تغذیه ،کتاب و سایر هزینههای دانشجویي نميشود.
 4.5در صورت حذف ترم ،انصراف و یا اخراج دانشجو از دوره ،دانشجو عالوه بر پرداخت شهریه نيمسال ثبت نام شدده موظدف بده
پرداخت شهریه ثابت نيمسال بعد مي باشد.
 5.5پرداخت شهریه ثابت درابتدای هر نيمسال تحصيلي الزامي است حتي اگر دانشجو در مرخصي تحصيلي باشدد و یدا آنکده در
واحدهای جبراني یا زبان انگليسي ثبتنام کرده باشد.

 .6تخفيفات و بورس تحصيلي
 1.6برای پذیرفته شدگان از طریق آزمون تحصيالت تکميلي  %25تخفيف در شهریه متغير مصوب هيات امنای دانشدگاه صدنعتي
شریف پردیس بين الملل کيش در نظر گرفته خواهد شد.
 2.6برای پذیرفته شدگان از طریق آزمون تحصيالت تکميلي که در مقطع کارشناسي از پردیس کديش دانشدگاه صدنعتي شدریف
فارغ التحصيل شده باشند  %20تخفيف در شهریه ثابت و متغير مصوب هيات امنای دانشگاه صدنعتي شدریف پدردیس بدين الملدل
کيش در نظر گرفته خواهد شد.
 3.6به سه نفر از پذیرفته شدگان که موفق به کسب رتبه های اول تا سوم در مقطع کارشناسي خود از دانشگاه های دولتي سطح
 1و  2باشند بورس تحصيلي (معاف از پرداخت شهریه تحصيلي) مصوب هيات امنای دانشگاه صنعتي شدریف پدردیس بدين الملدل
کيش به تشخيص شورای پذیرش پردیس تعلق مي گيرد.
تبصره :1فارغ التحصيالن پردیس کيش مطابق با ضوابط فارغ التحصيالن دانشگاه صنعتي شریف ارزیابي مي شوند.
تبصره :2دانشجویان در طول تحصيل تنها مي توانند از یک نوع تخفيف استفاده کنند.

.7
1.7
2.7
3.7
4.7
5.7

مدارک الزم برای ثبت نام اینترنتي:
تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملي
تصویر ریز نمرات چهار ساله دوره کارشناسي (در صورت دارا بودن مدرک کارداني ارائه تصویر ریزنمرات آن نيز الزامي است )
تصویر مدرک زبان انگليسي در صورت وجود
تصویر عکس (تمام رخ ،پشت زمينه سفيد،طول  300پيکسل ( )21/28mmو عرض  226پيکسل( )16mmکيفيت تصدویر
)dots per inch( 300
تصویر توصيه نامه کاری (سابقه کار) در صورت وجود برای داوطلبان رشته مهندسي عمران(مهندسي ومدیرت ساخت)
 در صورت پذیرش داوطلب ،ارائه اصل کليه مدارک در زمان ثبتنام الزامي است.
 هزینه نام نویسي غير قابل استرداد ميباشد.

داوطلبان مي توانند سئواالت خود را به آدرس پست الکترونيکي  Admission@kish.sharif.eduارسال و یا با شماره تلفنهدای
زیر تماس حاصل نمایند:
تلفن دفتر تهران  021-66165042 :و 021-66165041
نمابر دفتر تهران 021–66022754 :
تلفن روابط عمومي0764-4421649 :
داوطلبان محترم ميتوانند در صورت بروز هرگونه مشکل در انجام ثبت نام اینترنتي با آدرس پست الکترونيکي
 Admission@kish.sharif.eduنامه نگاری نموده و یا با شماره تلفن های021-66165042تماس حاصل فرمایند.

