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 معاونت آموزشی

 

 

 

 

 الي کشورهای نظام آموزشي عسياست ،در چارچوب برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگيدانشگاه تهران  کيش بين المللي  پرديس

نگليسي الل به زبان ی بين المبرای تحصيل در دوره دکتر ايراني ايراني و غيربه منظور پاسخگويي به تقاضای داوطلبان  و بين المللي تعامالتو 

ای سال بر ،از ميان داوطلبان واجد شرايط تحقيقات و فناوری، وزارت علوم 27/12/1397مورخ  336197/2شماره اس مجوز بر اس

 .پذيردمي دانشجو 1400-1401تحصيلي

     شرایط عمومی: 

 .تابعيت جمهوری اسالمي ايران -1

 .سوء پيشينه کيفری به تشخيص مراجع ذی صالحنداشتن  -2

 .نداشتن منع قانوني برای ادامه تحصيل از نظر خدمت وظيفه عمومي -3

ا و مراکز نشگاههداشتن سالمت جسماني متناسب با رشتۀ مورد تقاضا. )مطابق با دفترچۀ راهنمای آزمون دکتری نيمه متمرکز دا -4

 آموزش عالي کشور(

 رچۀ راهنمای آزموندفت )مطابقيا معافيت تحصيلي و دائم )کفالت، پزشکي، ...( معافيت وظيفه، نظام خدمت پايان کارت بودن دارا -5

 دکتری( 

 پذير امکان، است هرسيد پايان به آناناعزام به خدمت  فرصت يا و هستند غيبت دارای که مشموليني به تحصيلي معافيت اعطای تذکر:

 .نيست

 

  پذیرد.صورت می «بین المللدانشجویان  العملدستور» بر اساس ایرانیغیر داوطلبانپذیرش  
  

  شرایط اختصاصی:

د ای از دانشگاه های داخل يا خارج کشور که مورارشد اعم از پيوسته يا ناپيوسته و دکترای حرفهدارا بودن مدرک رسمي کارشناسي -1

  ي باشد.آموزش پزشک و درمان ،تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوری يا وزارت بهداشت

سنجش  سازمان 1ترچه ثبت نام شماره جداول دفبر اساس التحصيلي مقطع قبلي، رشته مورد تقاضای داوطلب بايد با رشته فارغ -2
 .يستمطابقت داشته باشد، در غير اين صورت داوطلب مجاز به شرکت در مصاحبه ن

 نيستند. اين فراخوان در ، مجاز به شرکت معادل کارشناسى ارشدمتقاضيان با مدرک تحصيلى  تبصره:

 ) بدون نمره پايان نامه(.ارشددر مقطع کارشناسي 20از  14کل داشتن حداقل ميانگين  -3

صصی اجرایی پذریش شيوه انمه تخ
گلیسی هب)  بین الملل  (Ph.D) دانشجو مقطع  دکتری  ن

تحصی  شبین المللی کی   اهی رپدیس رد   (زبان ا
     1400 -1401  لیسال 
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ان متبوع، وی سازمستحصيل در دوره دکتری تمام وقت است و داوطلبان شاغل پذيرفته شده، صرفاً با ارائه موافقت نامۀ رسمي از  -4

 .واهد آمدخغير اين صورت از ثبت نام و ادامه تحصيل آنان ممانعت به عمل  . درهستندمجاز به ثبت نام و ادامه تحصيل 

 

 زير:جدول  داقل نمره زبان انگليسي مطابقدارا بودن ح -5

 

MCHE 

MSRT 

TOFEL 

Computer 

TOFEL 

IBT 

TOFEL Paper Based 

And 

TOLMO 

 

IELTS 

  

 دانشگاه تهران

University 

Of Tehran 

 انواع آزمون               

 

 رشته/ سهميه       

70 
220 

 کلیه رشته ها 70 6 600 85

   .استسال  2آزمون به مدت  یبرگزار خياعتبار مدرک زبان از تار*

  داشتن گواهي زبان بر اساس جدول فوق جهت شرکت در آزمون ورودی الزامي است. *

 هاي دوره :ویژگی

  ي دانشگاه تهران است.مدرک رسم، بين المللي کيش های نش آموختگي پرديسمدرک دا -1

  .استآخرين برنامه درسي مصوب  ، مطابقاد واحدهای آنو تعد هررشتهآموزشي  محتوای -2

- است. جزيره کيش پرديس بين المللي کيش شدگانپذيرفته  محل تحصيل

-  آموزشي ها و مقررات آيين نامهتحصيل در دوره های بين الملل تابعاست. تهران دانشگاه

- است. تهران ، مطابق تقويم آموزشي دانشگاه بين المللي کيشهای ديس تقويم آموزشي پر  

  . استممنوع  دانشگاه ها، ديگر  واحدهای دانشگاه وبه ساير  دوره ها نتقال يا مهماني پذيرفته شدگان اين ا -6

 : شهریه دوره

 شود.محاسبه مي شهريه تحصيلي دوره بر اساس مصوبه هيأت امنای دانشگاه -1

 شود.ندن دروس جبراني، هزينه دروس جبراني مطابق تعرفه کارشناسي ارشد، محاسبه و دريافت ميدر صورت گذرا -2

 د.نخواهد ش داده های واريز شده عودتشهريه دانشجو، انصرافدر صورت  -3

 

 جدول زير است به شرح . بدون احتساب هزينه خوابگاه ، غذا ، بيمه و .. دوره  شهريه تحصيلي: 

 نیمسالشهریه هر  شهریه  مبلغ کل گروه آموزشی

 ریال158.090.119   ریال 1.264.720.948 علوم انسانی و علوم رفتاری

 ریال193.221.256   ریال1.545.770.048  سایر گروه ها
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  :نام ثبت  مدارك الزم جهت

امع جامانه به سهلت تعيين شده ، الزم است در متخصصي بين الملل شرکت در آزمون اختصاصي دوره دکتری جهت داوطلبان ایرانی

   ut.ac.ir@Kish :به آدرس پرديس کيشجهت شرکت در آزمون اختصاصي  داوطلبان غیر ایرانیو ems1.ut.ac.ir  :به آدرسآموزش 

 .به شرح زير اقدام کنند مدارک مورد نیاز بارگذاریو  ثبت نام نسبت به و راجعهم

  3*4عکس پرسنلي  -1

  کارت مليو در صورت داشتن توضيحات صفحه آخر به همراه  شناسنامه ه نخستصفح  -2

 فردی.  اطالعات  تکميل شده فرم -3

 .کارشناسي ارشدو  کارشناسيطع او ريز نمرات تاييد شده مق پايان تحصيالت يگواه -4

 .گواهي صورتجلسه دفاعيه پايان نامه کارشناسي ارشد با درج نمره و درجه پايان نامه -5

کارشناسري  رتررم آخردانشرجويان  بررایبا ذکر معدل ) 31/06/1400مبني بر دفاع از پايان نامه تا تاريخ گواهي اشتغال به تحصيل  -6

 .(ایيا دکترای حرفه ارشد

 انگليسي بر اساس جدول زبان. زبان يگواه -7

 ريافت ترونيکي و د)يکصدو پنجاه هزار تومان( بابت ثبت نام در هر کد رشته از طريق درگاه الک 000/500/1مبلغ  واريز

 گردد(.)وجه پرداختي در صورت انصراف يا عدم پذيرش مسترد نمي کد رهگيری .

 پذیرش: فرآیند

باالترين  بر اساس برابر ظرفيت پذيرش 7 تا، جهت انجام مصاحبه در هر يک از رشته های مورد پذيرش اعالم اسامي واجدين شرايط -1

  امتياز کسب شده.

 .مربوط س زمان بندی اعالم شده توسط پرديسکي( بر اسای يا الکترونيداوطلبان در جلسه مصاحبه )حضورشرکت  -2

 : مصاحبه داوطلبان به زبان انگليسي صورت مي پذيرد.2تبصره 

 .کندورود هر يک از داوطلبان در مراحل مختلف آزمون، حقي برای پذيرش آنان ايجاد نمي تبصره:

 .استزامي داوطلب بر اساس ظرفيت اعالم شده ال ی قبولي نهاييبرا 100از  40زيابي تخصصي کسب حداقل امتياز نهايي ار -3

به مدارکي که   شود.انجام مي «شيوه نامه اجرايي پذيرش دکتری» داوطلبان بر اساسي تخصص پژوهشي و -ارزيابي سوابق آموزشي  -4

 گيرد.تعلق نميخارج از مهلت مقرر ارائه شود، امتيازی 

 است. ذيرمکان پثبت نام و ادامه تحصيل، صرفاً در يک رشته با انتخاب پذيرفته شده ا در صورت قبولي داوطلب در چند رشته، -5

 نکات مهم :
- است ممنوع دو رشته/ مقطع تحصيل همزمان در ،بر اساس مقررات. 
 ائه شده، بر عهده داوطلب است.مسؤوليت صحت مدارک ار -2

تائيد  پس از پذيرفته شدگان ايرانيبرای  و قطعي شدن آنت اس مشروط به صورت و ثبت نام  شروع به تحصيل پس از اعالم نتايج -3
 اخذ مجوز از سازمان امور دانشجويانبا غير ايراني  سوی هيأت مرکزی گزينش دانشجو و برای پذيرفته شدگان صالحيت عمومي از 

 ي پذيرد.صورت م علوم تحقيقات و فناوری و ارائه کد رهگيری سامانه صالحيت آن سازمان،وزارت غير ايراني 
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د(. گيرميام مصاحبه به صورت جداگانه انج) بالمانع است و دکتری تخصصي   بين الملل دوره دکتری تخصصي در شرکت داوطلب -4
 ست.امکان پذير ا يک رشته،در  صرفاً بر اساس انتخاب وی  نهايي ثبت نام  دوره، در صورت قبولي نهايي داوطلب در بيش از يک

 است. در آن رشته تعداد دانشجو  رسيدنهای مورد پذيرش، منوط به حد نصاب ز رشتهدر هر يک ادوره برگزاری  -5

 

 :دانشگاه تهران بين المللی کيش   تماس با پردیس

يا با  مراجعه و  sh.ut.ac.irhttps://ki به سايت از مطالعه دقيق اين اطالعيه برای کسب اطالعات بيشتر پس توانند داوطلبان محترم مي

  ، تماس حاصل نمايند.های زيرشماره تلفن

  0764 4435201و  0764 4435200و  0764 4430055 – 56 :(16:00تا  8:00) همه روزه از تلفن های تماس کیش 

             201 و 230داخلي 

  02188962128  - 02188963954   تلفن تماس دفترتهران:

 

 

 مراجعه کنند. المللي کيش های بيننحوه برگزاری مصاحبه به سايت پرديسهت اطالع دقيق از زمان و وطلبان جدا

  Academics.ut.ac.ir دانشگاه به نشاني معاونت آموزشي به داوطلبان از طريق پايگاه اينترنتيضروری  هایرسانياطالع

ذيربط  های مذکور و سايت پرديسسايت به  از هر گونه تغيير احتمالي، اطالعاست داوطلبان به منظور  الزم .ردپذيصورت مي

 .کنند مراجعه

 

گاه تهرانعاونت آم                                                                                                                                         موزشی دانش

 داره کل خدمات آموزشیا                                                                                                                                           
 

https://kish.ut.ac.ir/
http://www.academics.ut.ac.ir/

