
 برای شرکت و ثبت نام الکترونیکی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی پردیس بین المللی کیش   سواالت متداول 

 1399-1400نیم سال اول سال تحصیلی  

 

 آیا پردیس بین المللی کیش از طریق کنکور سراسری دانشجو می پذیرد؟ .1

المللی کیش   . خیردر سال جاری   بین  نیم سال تحصیلی    پردیس  ط   فقط   1399-1400برای  )راز  اختصاصی  آزمون  نامه  یق  شیوه 

 . (دانشجو می پذیردپژوهشی و مصاحبه-بررسی سوابق آموزشی

 آزمون کتبی دارد؟  ،آیا آزمون اختصاصی  .2

 . دارد (پژوهشی-بررسی سوابق آموزشی ) خیر. آزمون اختصاصی فقط مصاحبه

 کنم؟  انتخاب د را شناسی ارشسی یا کارکارشنامقطع که غیر مرتبط با  ای  آیا می توانم رشته  .3

 . داوطلبان کارشناسی ارشد می توانند در همه رشته ها شرکت کنند

در و    توسط سازمان سنجش و آموزش کشوراعالم شده  دکتری تخصصی با توجه به جدول رشته ها که   مقطعبرای  

 .نمایندانتخاب    داوطلب می تواند رشته    لیست رشته ها  پیوست

 ؟ مطالعه کنم  ابه پذیرش دانشجو رمربوط العات اطنم  ا چطور می تو .4

 می باشد.    kish.ut.ac.ir به نشانی  اطالعات پذیرش دانشجو در سایت پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

 منبعی می باشد؟ چه سواالت مصاحبه از  .5

 می باشد.   پژوهشی-بررسی سوابق آموزشی و  کارشناسی ارشد دروس اصلی کارشناسی مصاحبه مقطع برای 

 می باشد.  پژوهشی-بررسی سوابق آموزشی کارشناسی ، کارشناسی ارشد و برای مصاحبه مقطع دکتری تخصصی دروس  

 چه مدارکی برای ثبت نام الکترونیکی الزم هست؟ .6

 . نام وجود داردمدارک مورد نیاز برای ثبت    2در پیوست شماره 

 خی هست؟ چه تاریکارشناسی ارشد و دکتری تخصصی زمان ثبت نام الکترونیکی   .7

 می باشد   1399/ 06/ 14لغایت  1399/ 05/ 15ثبت نام الکترونیکی از تاریخ 

  زمان مصاحبه کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی چه تاریخی هست؟ .8

 خواهد شد. روی سایت پردیس بین المللی کیش اعالم متعاقبا بر    کارشناسی ارشد و دکتری تخصصیمقطع مصاحبه 

   بارگذاری کرد؟ در سایت بت نام الکترونیکیآیا الزم هست تمام مدارک هنگام ث .9

 بله. فقط مدارکی که در سایت بارگذاری می شود قابل استناد می باشد. هیچ مدرکی به صورت دستی اخذ نمی شود. 

 به هر دلیلی نتوانم شرکت کنم به چه صورت است؟ ارشد یا دکتری تخصصی مصاحبه کارشناسی در روز  اگر  .10

 . وجود ندارد مجدد دکتری تخصصی به هر دلیلی امکان مصاحبهصاحبه کارشناسی ارشد یا در صورت شرکت نکردن در م

 آیا دانشگاه خوابگاه  دانشجویی دارد؟  .11

 آمد  خواهد عمل  به  الزم همکاری  و هماهنگی  درمانی و بهداشتی رفاهی، تسهیالت   و خوابگاه تامین در

  آیا دانشگاه وام به دانشجو می دهد؟ .12

ارشدبله کارشناسی  مقطع  برای  تخصصی    .  دکتری  مقطع  رفاهی  و  علوم  صندوق  درخواست    دانشجویی    وزارت  به  توجه  با 

 . دانشجو وام تخصیص داده می شود

 کارشناسی ارشد چند ترم هست؟  .13

 اوت باشد.  در برخی رشته ها بسته به تعداد واحدها ممکن است متف ترم می باشد.  4که واحد دارد  32کارشناسی ارشد اصوالً 

 



  دکتری تخصصی چند ترم هست؟ .14

ترم دانشجو رفت و آمد خواهد داشت و مابقی به صورت رساله    3واحد آموزشی است که در طی    18اصوالً    –سال    4  –  ترم   8

 خواهد بود. می باشد که دانشجو با توجه به شرایط در رفت و آمد 

 ارد؟آیا انتقالی یا مهمانی در پردیس بین المللی کیش وجود د .15

 .است  غیرممکن  ها دانشگاه و ها  دانشکده / پردیس سایر لی کیش به بین المل پردیس شدگان پذیرفته شدن مهمان یا انتقال

   آیا مدارک دانشگاه خارجی اعتبار دارد؟ .16

   ارزشیابی وزارت علومبله. به شرط  

   آیا من می توانم با مدرک معادل ادامه تحصیل دهم؟ .17

 . نیستند فراخوان  این  در شرکت به  مجاز  ارشد، کارشناسى  معادل تحصیلى مدرک با  متقاضیان

 ؟آیا ایثارگران و جانبازان در مصاحبه سهمیه دارند .18

 . شود می  اعمال کشور آموزش سنجش  سازمان 1399 دکتری سال ورودی آزمون راهنمای  دفترچه مطابق  ها سهمیه

   ریه دارند؟هآیا ایثارگران و رزمندگان در صورت قبولی تخفیف ش .19

 بله، مطابق مقررات  

 سهمیه دارند؟ آیا مربیان  .20

 . شود می  اعمال کشور آموزش سنجش  سازمان 1399 سال  دکتری ورودی آزمون راهنمای  دفترچه مطابق  ها سهمیه

 آیا برای ثبت نام الکترونیکی دکتری تخصصی مدرک زبان الزم می باشد؟    .21

خود را ارائه دهند، چنانچه دانشجویی فاقد مدرک زبان می    زبان دانشجویان مقطع دکتری تخصصی باید در روز ثبت نام مدرک

 کند. برای ثبت نام هر ترم گواهی ثبت نام آزمون زبان را ارائه باشد باید 

 دکترا و ارشد نیاز به ارائه مدرک زبان می باشد؟آیا برای مصاحبه ورودی  .22

، برای شرکت در  دکترامقطع    ذراندن واحد های درسین و گفته شدخیر. برای ورود به دکترا نیازی نیست اما پس از پذیر

 . امی استارائه مدرک زبان الز  ،آزمون جامع 

 


