




ارائه تسهیالت وام دانشجویی

 دانشجویانوام صندوق رفاه

 بانک قرض الحسنه مهر ایرانوام



:شهریهوامپرداختبازشرایط

.

«دگیرمیصورتدانشجوییمنويآموزشجامعسامانهطریقازرفاهصندوقوامدرخواستثبت»

فاهرصندوقطریقازتحصیلی،شهریهپرداختدرتسهیلودانشجویانحالرفاهمنظوربه
مقاطعدانشجویانبهدرصد4کارمزدباشهریهوامآوري،فنوتحقیقاتعلوم،وزارت

.گرددمیاعطاتحصیلیمختلف
:باشدمیزیرجدولشرحبهواممبالغ1400-1401تحصیلیسالدر

، به صورت اقساط ماه پس از تاریخ فراغت از تحصیل9زمان شروع باز پرداخت وام شهریه، 
.می باشد( سال5طی )ماهه 60

تحصیلیمبالغ وام شهریه در مقاطع مختلف 

(ریال)مبلغ مقطعردیف
10.000.000کارشناسی1
20.000.000کارشناسی ارشد2
50.000.000دکتري تخصصی3



وام بانک قرض الحسنه مهر ایران
خصوصبهواستعدادهارشدجهتمناسبهايزمینهایجادوام،ایناعطايازهدف
.باشدمیدرآمدکممستعددانشجویانتحصیلادامهبهکمک

ویهشهرمیزانبهایرانمهرالحسنهقرضبانکوامترمهرکیشپردیسمنظورهمینبه
.نمایدمیاعطاتسهیالتتحصیلیمختلفمقاطعدانشجویانبه،درصد3کارمزدبا

ایرانمهرالحسنهقرضبانکوامپرداختبازشرایط
برداشتقابلغیرحساببهوجهواریزازپسماهیکوام،اینپرداختباز

.باشدمیماهه12اقساطصورتبهدانشجویی،

وتحقیقاتعلوم،وزارتتسهیالتازاستفادهباترمهردانشجویاناستبدیهی
انندتومیکیشپردیسسويازایرانمهرالحسنهقرضبانکوامهمچنینوفناوري
.نماینداقدامخودشهریهتأمینبهنسبت

ثبت درخواست وام بانک قرض الحسنه مهر ایران از طریق
.می گیردصورت بخش خدمات دانشجویی –سایت پردیس کیش 



خدمات خوابگاهیارائه 

خوابگاه ترمی

خوابگاه شبانه



تأمیندراندانشجوینگرانیکاهشبرايتالشلزوموتحصیلبهعالقمنددانشجویانفراوانیبهعنایتبا
ردیسپدانشجویان،برايخوابگاهیامکاناتبهینهتوزیعهدفباوتحصیلمدتطولدرمناسبمسکن

همراهبهرادانشجویانرضایتوبرداشتهمؤثريبسیارگامزمینهایندرتهراندانشگاهکیشالمللیبین
-میماتخدارائهبخشدودرتهراندانشگاهکیشالمللیبینپردیسدانشجوییهايخوابگا.استداشته
:نماید

:ترمیهايخوابگاه1.

دخواهناقامتهاخوابگاهدرخودتحصیلیترمطولدرکهاستدانشجویانیویژهترمی،هايخوابگاه
.باشدمیرفاهیامکاناتکلیهدارايومسکونیمنزلقالبدرهاخوابگاهاین.داشت

خواب،اتاقیکداراي:نفرهدوهايخوابگاه

خواب،اتاقدوداراي:نفرهچهارهايخوابگاه

خواباتاقسهداراي:نفرهششهايخوابگاه.

.باشدمیمجزاتختدودارايخواب،اتاقهر:نکته

:شبانههايخوابگاه1.

زشی،آموهايکالسدرشرکتجهتهفتهپایاندرفقطکهاستدانشجویانیویژهشبانه،هايخوابگاه
بهورفاهیامکاناتکلیهدارايومسکونیمنزلقالبدرهاخوابگاهاین.یابندمیحضوردانشگاهدر

.باشندمینفرههشتونفرهشش،(ویژه)نفرهچهارصورت

.گرددمیاعالممتاقباًهاخوابگاهشهریه



هراندانشگاه تبین المللی کیش کتابخانه پردیس 



اندازيراه1386سالماهبهمنازتهراندانشگاهکیشبین المللیپردیسکتابخانه

.استشده

4300وچاپیالتینکتابعنوان9840وفارسیکتابعنوان15985حاضردرحال

دانشجویانبهمختلفهايرشتهدرالکترونیککتابعنوان10000ونامهپایان

.دهدمیارائهخدماتپژوهشگرانو

ابانتختهراندانشگاهنمونهکتابخانهعنوانبه1394سالدرکیشپردیسکتابخانه

ساختمانهمکفطبقهدرمربعمتر470بربالغفضاییدرمجموعهاینواستشده

.استگرفتهقرارتهراندانشگاهکیشالمللیبینپردیس



نحوه دسترسی به منابع کتابخانه

استفادهباوkishlib.ut.ac.irآدرسبهکیشپردیسکتابخانهسایتبهمراجعهبا

.نماییدجستجوراخودنظرموردکتابهايتوانیدمیآذرساافزارنرماز

انهکتابخسایتدردیجیتالکتابخانهونامهپایانوکتابجستجوراهنماهاي

.باشدمیموجودکنندگاناستفادهراهنمايقسمتکیشپردیس

دانشگاهVPNبایدعلمیاطالعاتهايپایگاهومنابعبهدسترسیجهت

.نماییدنصبخودسیستمرويبر(دانشگاهازخارجدسترسی)

.می نهیمارجکتابخانه پردیس بین المللی کیش صمیم قلب حضور سبزتان را در از 



یمرکز تندرستی و آمادگی جسمان



با1388سالدرتهراندانشگاهکیشالمللیبینپردیسجسمانیآمادگیوتندرستیمرکز

ایی،شناسهدفباواندازيراهتکنوجیمشرکتپیشرفتهوروزبهورزشیتجهیزاتازبرخورداري

رزشی،واستعدادهايشناساییورزشی،تمریناتتجویزجسمانی،هايناهنجارياصالحپیشگیري،

ضمنمجموعهاین.استنمودهکاربهشروعورزشیهايآسیبومزمنهايبیماريازپیشگیري

بای،ورزشعلومحوزهدرکشوروتهراندانشگاهبرجستهاساتیدومتخصصینحضورازمنديبهره

متسالسطحافزایشبهکمکراستايدروعلمیاصولپایهبرتمرینیهايبرنامهازاستفاده

هايگروهونخبهورزشکارانسالمندان،جوانان،،نوجوانانمختلفهايگروهدرجامعهعمومی

درگامیبتواندتهراندانشگاهکیشالمللیبینپردیساستامید.باشدمیفعالیتحالدرخاص

.برداردجامعهتندرستیوسالمتارتقايجهت



خدمات مرکز تندرستی

جسمانی،هايناهنجارياصالحومدیریتکنترل،زمینهدرتخصصیهايمشاورهارائه

مطلوب،بدنیوضعیتآموزيبازوصحیححرکتیهايعادتآموزش

ان،آموزدانشوکودکانبیندرهاناهنجاريازپیشگیريوشناساییزمینهدرغربالگريتخصصیخدماتارائه

عملکردي،هايارزیابی

عضالنی،استقامتوعضالنیآمادگیبدنی،وضعیتارزیابی

،بدنی،ترکیبسنجشوارزیابیپیکرسنجی،استعدادیابی

آن،بهبودوهوازيبیآمادگیوعروقیوقلبیآمادگیارزیابی

ها،ارزیابینتایجبهتوجهباورزشیرشتهویژهايتغذیههاينسخهوورزشیفعالیتتجویز

باردار،زنانسالمندان،معلولین،خاص،بیمارانيویژهدرمانیحرکت

خاص،هايگروهدر(ارگونومی)تفریحیوآموزشیکاري،فضاهايدرحرکتیعاداتبهبودویژههايتوصیه

افتادنخطراحتمالوتعادلارزیابی.





ود،خاجتماعیمسؤولیتانجامراستايدرکشور،عالیآموزشنمادتهراندانشگاه

مرکزروایناز.می ورزداهتمامجامعه،نیاز هايبهپاسخ گوییونقش آفرینیبه

وسیروان شناخدماتارائه يبرايتهراندانشگاهکیشبین المللیپردیسمشاوره

بهخدمت  رسانیارائهآماده يوهشدراه اندازيکیش،زیبايجزیره يدرمشاوره

.می باشدگردشگرانوشهرونداندانشجویان،

ماتخدتهران،دانشگاهکارآزموده يمتخصصانواستادانازبهره گیريبامرکزاین

اینیکایکبهمختلفبخش هايدررااجتماعیوفرهنگیآموزشی،روان شناسی

.می کندارائهخدمات،کیفیتبهتریندرفارس،خلیجمرواریدعزیزان

Utcounseling_kish counselingkish.ut.ac.ir09347681525





آیین نامه هاي آموزشی



سامانهازبایدتحصیلیمعافیتدارايذکوردانشجويevazifeh.police.ir

دواحبهتوانیدمییاونماییداقدامتحصیلیمعافیتدرخواستبهنسبت

رتصوبهشمامعافیتبرايتابگذاریدتیکت(اسديخانم)آموزشدبیرخانه

.شودارسالخدمتتانارسالدستی

يسخاکدپسوردوملیکدهمانیوزرشوید،میواردوظیفهنظامسامانهازاگر

.باشدمیقبلیتحصیلیمقطع

واردداعتبارنیمسالیکبرايتنهاکندمیصادروظیفهنظامکهموقتیبرگ

ومودهناصلیمعافیتبرگاخذبهاقدامنیمسال،یکازبعدبایستمیدانشجو

.نمایداقدامدانشگاهدبیرخانهدرثبتجهت



1400-1401سال تحصیلی تمامی کالسهاي نیمسال اول 

رگزار بآنالین به دلیل شیوع بیماري کرونا به صورت

.خواهد شد



اخذ گواهی هاي اشتغال به تحصیل

ابتدا وارد سامانه جامع آموزش شده...

نماییداقدامدانشجودرخواستهاي–خدمتپیشخوانقسمتاز.

فحهصدرنواريایجاد،ازبعد.باشدمیعمومیتحصیلبهاشتغالآیتماولین

ککلیازبعد.نماییدکلیکرا«شدهارسال»دکمهبایدکهشودمیظاهرشما

ارسالشماایمیلبهوشدهامضاءخودکارصورتبهنامهآن،رويبرکردن

.شدخواهد

(108داخلی)دبیرخانهواحدازلطفاً نشد،ارسالشماایمیلبهگواهیچنانچه

.نماییدپیگیري



نامه خروج از کشور 
(یمخصوص دانشجویان ذکور معافیت تحصیل)

یلتکمرادرخواستیموردهايوکردهانتخابراکشورازخروجگزینهخدمتپیشخوانقسمتاز
.نمائید

تذکر:

نماییدحاصلاطمینانخودتحصیلیمعافیتشمارهدرجازدرخواستثبتازقبل.

باشدبیشترروز21ازنبایدانتخابیبازه.

شوددرجعلمییاوسیاحتیزیارتی،بایدیاسفرازهدف.

هبچنانچهکند،ثبتکشورازخروجدرخواستنیمسالیکطولدربار3تواندمیدانشجوهر
چهارمباربرايکشورازخروجدریافتبهقادردیگرباشدنمودهارسالاشتباهراموارددلیلهر

.بودنخواهد

سایتازبایددانشجو(شودمیمشخصنامهدرگردش)نامهامضاءازپسevazifeh.irنسبت
.نمایداقدامخوددرخواستبه



زمان انتخاب واحد

اطالعآموزشادارهتوسطکهشدهتعیینپیشاززماندراستموظفدانشجو
.نمایدنامثبتبهاقدامآموزشجامعسامانهدر،شودمیرسانی

بقطنکندنامثبتاضافهوحذفپایانتادانشجوییچنانچهاستذکربهالزم
.شدخواهدتحصیلازمحرومآموزشیقوانین

نامثبت–خدمتپیشخوانقسمت–آموزشجامعسامانهازبایدنامثبتبراي–
.نماییدتکمیلراخودنامثبتمراحلوشدهوارداصلینامثبتفرمبهورود



ارزشیابی اساتید

رسانیاطالعآموزشادارهتوسطکهشدهتعیینپیشاززماندراستموظفدانشجو
.نمایداساتیدارزشیابیبهاقدامگلستانسامانهدر،شودمی

جلسهبهورودکارتپرینتامکانارزشیابی،انجامعدمصورتدراستذکربهالزم
برايوجههیچبهآتیترمواحدانتخابهمچنینوجاريترمنمراترویتامتحانات،

.داشتنخواهدوجوددانشجویان

انامکاساتیدوباشدمیمحرمانهکامالً صورتبهاساتیدارزشیابیاستذکرشایان
.ندارندرانمایندمیلحاظدانشجویانکهنمراتیرویت



وChromeمرورگرهايازتوانیدمیآموزش،جامعسامانهبهورودجهت

Internetیا Explorer کنمماینصورتغیردرنمایید،استفادهباالبه10

.شویدمواجهمشکلباشهریهپرداختهنگاماست



پروپوزال–تعداد واحدها –سنوات تحصیلی 

کارشنـاسیمقطع 

سنـوات تحصیـلی

 نیمسال8: حداقل

 نیمسال10: حداکثر

لمدت زمان تصویب پروپوزا

 ماه 4: حداقل

حداقل و حداکثر واحد در هرترم

 واحد12: حداقل

 واحد20: حداکثر



پروپوزال–تعداد واحدها –سنوات تحصیلی 

کارشنـاسی ارشدمقطع 

سنـوات تحصیـلی

 نیمسال3: حداقل

 نیمسال6: حداکثر

لمدت زمان تصویب پروپوزا

 ماه 6: حداقل

حداقل و حداکثر واحد در هرترم

 واحد8: حداقل

 واحد14: حداکثر



پروپوزال–تعداد واحدها –سنوات تحصیلی 

دکتريمقطع 

سنـوات تحصیـلی

 نیمسال6: حداقل

 نیمسال10: حداکثر

لمدت زمان تصویب پروپوزا

 یک سال: حداقل

حداقل و حداکثر واحد در هرترم

 واحد6: حداقل

 واحد10: حداکثر



«قابل توجه دانشجویان مقطع دکتري » 

زبانمدرکارائهبهنسبت(4ترمحداکثر)جامعآزمونازقبلتابایددکتريمقطعدانشجویان

.نماینداقداممعتبر

ذکربهالزمبگذرانند،پایانبهموفقیتباراخودجامعآزمونبایدچهارمترمتاحداکثردانشجو

دانشجوییچنانچه.نماییدشرکتجامعآزموندرتوانندمیبار2حداکثردانشجویاناست

.شدخواهدتحصیلازمحرومضوابططبقنشود،جامعآزمونگذراندنبهموفق

زاغیردر،نمایدتصویبراخودپروپوزالموضوعپنجمترمپایانتاحداکثربایددانشجو

خدماتکلادارهبهنامهورسمیدرخواستطیبایدوباشدمیتحصیلازمحروماینصورت

.نموداقدامالزممجوزاخذبهنسبتتهران،دانشگاهآموزشی



.حد نصاب الزم نمره زبان عمومی درهریک ازآزمون هاي معتبر به شرح جدول ذیل می باشد



باشدهاي سطح یک کشور که مورد تایید مرکز زبان میدانشگاه لیست 

تهراندانشگاه

اصفهاندانشگاه

اصفهانصنعتیدانشگاه

تبریزدانشگاه

مدرستربیتدانشگاه

بهشتیشهیددانشگاه

شیرازدانشگاه

مشهدفردوسیدانشگاه

امیرکبیردانشگاه

صنعتوعلمدانشگاه

طباطباییعالمهدانشگاه

طوسینصیرالدینخواجهدانشگاه

شریفصنعتیدانشگاه



مرخصی زایمان

چهاروزایمانازقبلترمیککهباشدمینیمسال5کالًزایمانمرخصی

.باشدمیزایمانازبعدترم

سنواتجزءکهباشدمیسنواتدراحتساببدونمرخصیفوق،مرخصی

.باشدمیترمشهریهازمعافوشدنخواهدمحسوبدانشجوآموزشی



دفـاع

06/31تاریختادومنیمسالدرو11/30تاریختاتوانندمیاولنیمسالدردانشجویان

.نماینددفاع

نواتسداشتنصورتدربایدنمایددفاعفوقتاریخهايتانتوانددانشجوییچنانچه

.نمایداقدامآتیترمنامثبتبرايمجاز،

جلسه-آموزشجامعسامانهدرراخوددرخواستدفاعازقبلهفتهدوبایددانشجو

.نمایدثبتدفاع



امور فارغ التحصیلی

بوطمرامورتاداردفرصتترمیکتنهارساله/نامهپایانازدفاعازبعددانشجو

آموزشامهبخشنبرابراینصورتغیردر،برسانداتمامبهراخودالتحصیلیفارغبه

.شدخواهدجریمهمشمولتهراندانشگاهکل

نهساماازبایددانشجوالتصیالن،فارغواحدبهمستنداتومدارکارائهازبعد

.نمایدتحصیلیمدرکدرخواستخدمتپیشخوانقسمت–آموزشجامع

لکادارهبهبعدياقدامجهتوبررسیاولویتترتیببهعزیزانشمادرخواست

.شدخواهدارسالتهراندانشگاهآموزش



آموزشهاي تخصصی پردیس بین المللی کیش





سامانه های 
آموزش مجازی 

Big Blue 
Button

Lms

Skyroom

کالس  533برگزاري 

فراگیر 7033

98سال 

آموزش حضوري

کالس 431برگزاري 

فراگیر4683حدود 

99سال 

آموزش آنالین

کالس 300برگزاري 

فراگیر3565حدود 

1400سال 

آموزش آنالین 

فروردین تا آبان



آموزشی،مسائلآموزشی،تقویمها،نامهآیینازاعمعزیزانشماسواالت

وجامعآزموندروسلیستجامع،آزمونبرگزاريزماندرسی،هايبرنامه

kish.ut.ac.irنشانیبهتهراندانشگاهکیشالمللیبینپردیسسایتدر...

.باشدمیدسترسدر



ارتباط با کارشناسان

سامانهبهتهراندانشگاهیکتايشناسهباورودits3.ut.ac.ir

درخواستارسالوثبت"دکمهرويبرکلیک"

هادانشکده/پردیسزبانهازکیشالمللیبینپردیسانتخاب

موجوددرخواستازتصویريکهدرصورتی)درخواستشرحتایپوموضوعتعیین

(کردپیوستراآنتوانمینیزاست

ثبتدکمهرويبرکلیک

تهراندانشگاهایمیلطریقازجوابپیگیري

http://its3.ut.ac.ir/


its3.ut.ac.ir

http://its3.ut.ac.ir/





