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در چارچوب برنامه هاي توسعه اقتصادي،  تحقيقات و فناوري، براساس مجوز وزارت علوم، دانشگاه تهران کیش الملليبين پرديس

هاي استراتژيک دانشگاه در زمينه هاي نظام آموزشي عالي کشور و همچنين برنامهاجتماعي و فرهنگي سند چشم انداز بيست ساله، سياست

ميان  ازت در دورهاي تحصيالت تکميلي و با هدف پاسخگويي به تقاضاي داوطلبان ايراني و غير ايراني و توسعه پژوهش، گسترش فعالي

  پذيرد.دانشجــو مي 1044-1041سال تحصيلي  نيمسال دوم ، براي(h.DP)مقطع دکترى تخصصىتحصيل در داوطلبان واجد شرايط 

 شرایط عمومی: 

 ن.تابعيت جمهوري اسالمي ايرا -1

 نداشتن سوء پيشينه کيفري به تشخيص مراجع ذي صالح. -2

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

نيمه متمرکز دانشگاهها و مراکز آموزش  دکتري آزمونراهنماي  )مطابق با دفترچۀ .سماني متناسب با رشتۀ مورد تقاضاداشتن سالمت ج -0

 (عالي کشور

  شرایط اختصاصی: 

کشور که مورد  از اي از دانشگاه هاي داخل يا خارجارشد اعم از پيوسته يا ناپيوسته و دکتراي حرفهدارا بودن مدرک رسمي کارشناسي -1

 آموزش پزشکي باشد.و درمان  ،تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت

 نيستند. اين فراخوان ز به شرکت در ، مجامعادل کارشناسى ارشدمتقاضيان با مدرک تحصيلى  تبصره:

سازمان سنجش مطابقت  1التحصيلي مقطع قبلي، مطابق با جداول دفترچه ثبت نام شماره رشته مورد تقاضاي داوطلب بايد با رشته فارغ -2

 .باشدداشته باشد، در غير اين صورت داوطلب مجاز به شرکت در مصاحبه نمي

 )بدون نمره پايان نامه( .ارشدمقطع کارشناسيدر  24از  10کل داشتن حداقل ميانگين  -3

 :وظيفه نظام وضعيت

  )مطابق با دفترچۀ راهنماي آزمون دکتري(.يا معافيت تحصيلي و پزشکي، ... دائم )کفالت، معافيت وظيفه، نظام خدمت پايان کارت بودن دارا

 پذير امکان است رسيده پايان به آنانبه خدمت  اعزام صتفر يا و دباشنمي غيبت داراي که مشموليني به تحصيلي معافيت اعطاي تذکر:

 .نيست

 

صصیرد دانشجو  اجرایی پذریشی  شيوه انهم مقطع  دکتری تخ
 (Ph.D)    دااگشنه تهران     نیب المللی کیش  رپدیسرد   

     1044 -1041  سال تحصیلی نیمسال دوم ربای
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 سهميه ایثارگران  :

 شود.اعمال ميسازمان سنجش آموزش کشور،  1044 سال (PH.D) يآزمون ورودي دکتري راهنماي دفترچه با مطابقسهميه ها، 

  هاي دوره :ویژگی

انشگاه تهران است. مدرک رسمي د،  نش آموختگي پرديس بين المللي کيشمدرک دا -1

است.آخرين برنامه درسي مصوب  ، مطابقواحدهاي آناد و تعد رشته هرآموزشي  محتواي -2

 .است پرديس بين المللي کيش:  جزيره کيش محل تحصيل -3

مجاز تبوع، رسمي از سوي سازمان م موافقت نامۀ ا ارائهب صرفاً تمام وقت است و داوطلبان شاغل پذيرفته شده، تحصيل در دوره دکتري -0

 عمل خواهد آمد. ت از ثبت نام و ادامه تحصيل آنان، ممانعت بهدر غير اين صورثبت نام و ادامه تحصيل مي باشند.  به

ها هستند.درکالس شرکتشدگان، ملزم به شود و پذيرفتهته انجام ميبراي تمامي روزهاي هفها، ريزي تشکيل کالسبرنامه -5

ن خوابگاه  ندارد .دانشگاه هيچ تعهدي براي تامي -6

 است. تقويم آموزشي دانشگاه، مطابق  بين المللي کيش ويم آموزشي پرديستق -7

است.ممنوع  ،دانشگاه هاساير ها و  / دانشکدهبه ساير پرديس ها  هماني پذيرفته شدگان اين پرديسانتقال يا م -8

 :مقررات زبان عمومی

کسب نموده اند،   زيراوطلباني که قبالً نمره زبان را با شرايط مندرج در جدول دسته از دارائه اصل مدرک قبولى زبان عمومى براي آن -1

هنگام ثبت نام الزامي است.

 .باشديسال م 2آزمون به مدت  يبرگزار خياعتبار مدرک زبان از تار :1تبصره 

آزمون جامع )مطابق با  تا قبل از (رزبان )طبق جدول زيپذيرفته شدگان فاقد مدرک زبان عمومي، موظف به کسب نمره قبولي در آزمون  -2

آيين نامه آموزشي( هستند، در غير اين صورت به هيچ عنوان مجوز شرکت در آزمون جامع و ادامه تحصيل را نخواهند داشت.

 حد نصاب الزم نمره زبان عمومي در هر يک از آزمون هاي معتبر به شرح جدول ذيل مى باشد:

 زبان اشتمال

حداکثرامتياز

24 

MCHE 

 144حداکثرامتياز

TOFEL 

IBT  

 124حداکثرامتياز

TOFEL Paper Based 

And 

TOLMO 
  677حداکثرامتياز

IELTS 

 9 حداکثرامتياز 

 دانشگاه تهران

University 

Of Tehran 

 24حداکثرامتياز

 انواع آزمون               

 

 رشته/ سهميه       

12 64 60 514 5/5 12  
ی هاکلیه رشته ها به جز رشته

 خارجیزبانهاوادبیاتدانشکده

-- 54 57 094 5 14 

مربوط به رشته های زبان و ادبیات فارسی/ 

زبان و ادبیات عرب/ علوم قرآن و حدیث / 

فقه شافعی/ فقه و مبانی حقوق اسالمی/ 

 مدرسی معارف اسالمی

 رشته های دانشکده زبانها و ادبیات خارجی 16 -- -- -- -- --

 زبان و ادبیات عرب و مترجمی زبان عربی -- -- -- -- -- 16

 سهمیه ایثارگران 14 5 094 57 54 14

 قابل اعمال است. ،دانشگاه های  مورد پذیرش، بر اساس ضوابط و شرایطسایر زبان
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 : شهریه دوره

  .شودمحاسبه مي شهريه تحصيلي دوره بر اساس مصوبه هيأت امناي دانشگاه -1

  دريافت مي گردد. ،سالمساوي در ابتداي هر نيمشهريه تحصيلي در هشت قسط  -2

 شود.محاسبه و دريافت مي ،در صورت گذراندن دروس جبراني، هزينه دروس جبراني مطابق تعرفه کارشناسي ارشد -3

 .هاي واريز شده به هيچ عنوان عودت داده نخواهد شدشهريه دانشجو، انصرافدر صورت  -0

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

 شهریه هر ترم مبلغ کل شهریه  گروه آموزشی

 ریال81164246882   ریال 67.462.1...86 علوم انسانی و علوم رفتاری

 ریال.86.1..8226   ریال861.1677464.1  سایر گروه ها

 

  :نام ثبت  مدارك الزم جهت

 :به آدرسبه سامانه جامع آموزش الزم است در مهلت تعيين شده ،  المللي کيشي پرديس بيندوره دکترجهت شرکت در آزمون اختصاصي 

.ut.ac.ir1ems   به شرح زير اقدام نمايند. مدارک مورد نیاز بارگذاریو  ثبت نام نسبت به ومراجعه 

  3*0عکس پرسنلي  -1

 ات شناسنامهصفحتمام  -2

 کارت ملي -3

  .فرم مشخصات فردي  -0

 .کارشناسي ارشدو  کارشناسيو ريز نمرات تاييد شده مقطع  ان تحصيالتپاي يگواه -5

 .د با درج نمره و درجه پايان نامهگواهي صورتجلسه دفاعيه پايان نامه کارشناسي ارش -6

يـا   کارشناسي ارشد ترم آخردانشجويان  برايبا ذکر معدل )  34/11/1044گواهي اشتغال به تحصيل مبني بر دفاع از پايان نامه تا تاريخ  -7

 .(ايدکتراي حرفه

وزارت علوم، تحقيقات و  يديدر مجالت مورد تا) چاپ رشيداراي پذ اي شدهچاپ  ، (نامه انيمستخرج از پا)پژوهشي  -مقاالت علمي -8

الت )تاليف، ترجمه(، مقا مقاالت علمي پژوهشي، کتابمانند  مرتبط با حوزه تخصصي پژوهشي مدارک و سوابق گريو د( فناوري

)مختص رشته هاي هنر(، تشويق نامه هاي  بين المللي(، اکتشاف، اختراع، برگزيدگي المپيادهاي علمي، آثار هنري ،همايش)ملي

  (.علمي)ملي، بين المللي( و ساير فعاليت هاي پژوهشي

 شگاه بارگذاري شود. مدارکي که الزم است کليه مدارک و مستندات مندرج در اين شيوه نامه در مهلت مقرر در سامانه جامع آموزش دان -9

 گيرد.تعلق نميو امتيازي ترتيب اثر داده نخواهد شد  صورت فيزيکي ارائه شوند، خارج از مهلت مقرر

نقص مدرک، بارگذاري مدارک غير مرتبط، يا وجود هر گونه مغايرت در مدارک بارگذاري شده، در هر مرحله از پذيرش يا   تبصره:

 پرداختي، مسترد نخواهد شد. انجامد و شهريهميتحصيل، به لغو قبولي 
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عدم تکميل فرآيند ثبت نام و يا ثبت نام اشتباه در ساير آزمونهاي مندرج در سامانه جامع آموزش منجر به محروميت  از  تذکر مهم:

 شود.شرکت در آزمون اختصاصي مي

 دريافت ترونيکي ودرگاه الک در هر کد رشته از طريقثبت نام  بابتهزار تومان( اه پنجنوده )يکصدو  444/544/1مبلغ  واريز

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

 پذیرش: فرآیند 

 پژوهشي و افتخارات علمي توسط کميته پذيرش، بر اساس جدول ارزيابي تخصصي مصاحبه دکتري. -بررسي سوابق علمي -1

برابر ظرفيت پذيرش بر اساس باالترين  7جهت انجام مصاحبه در هر يک از رشته هاي مورد پذيرش، تا  اعالم اسامي واجدين شرايط -2

 امتياز کسب شده. 

 شرکت داوطلبان در جلسه مصاحبه )حضوري يا الکترونيکي( بر اساس زمان بندي اعالم شده توسط پرديس. -3

 کند. براي پذيرش آنان ايجاد نميورود هر يک از داوطلبان در مراحل مختلف آزمون، حقي  : تبصره

 براي قبولي نهايي داوطلب بر اساس ظرفيت اعالم شده الزامي است. 144از  04کسب حداقل امتياز نهايي ارزيابي تخصصي  -0

به مدارکي که   شود.انجام مي دکتري شيوه نامه اجرايي پذيرش اساسداوطلبان بر تخصصي  پژوهشي و -ارزيابي سوابق آموزشي  -5

 گيرد.تعلق نمياز مهلت مقرر ارائه شود، امتيازي خارج 

 است. ذيردر صورت قبولي داوطلب در چند رشته، ثبت نام و ادامه تحصيل، صرفاً در يک رشته با انتخاب پذيرفته شده امکان پ -6

 نکات مهم :
ل همزمان داشته است هر زمان مشخص شود دانشجو، تحصياست و  ممنوع تحصيل همزمان در دو رشته/ مقطع بر اساس مقررات -1

ازادامه تحصيل محروم خواهد شد و حق هرگونه اعتراضي از وي سلب مي گردد.

 بر عهده داوطلب مي باشد. ،وليت صحت مدارک ارائه شدهمسؤ -2

 پذيرش و نهايي نتيجه اعالم از پس (تحصيلي شهريه واريز و ريزنمرات ،تحصيلي مدارک اصلو  تصوير کليه مستندات الزم ) ارائه -3

 .الزامي است دانشجو،

از سوي هيأت مرکزي تائيد صالحيت عمومي شدن آن منوط به  قطعيباشد و گان، مشروط ميته شدپذيرف تحصيل شروع بهو نامثبت  -0
گزينش دانشجو است.

ل که باشد چنانچه فرد پذيرفته شده به تشخيص دانشگاه، داراي شرايط و ضوابط پذيرش شناخته نشود، در هر مرحله از تحصيتبصره: 
يکن خواهد شد. لمقبولي وي، کان 

به تشخيص گروه آموزشي، دانشجو ملزم به گذراندن تعدادي از  رشته هايي که محدوديت پذيرش رشته مقطع قبلي وجود ندارد،در   -5
 باشد. ميبرنامه درسي مصوب رشته  آخريندروس اصلي مقطع قبلي)دروس جبراني(، مطابق با 

د. در صورت قبولي نهايي گيرهاي ياد شده، مصاحبه به صورت جداگانه انجام ميان در هر يک از دورهشرکت داوطلب در صورت -6
 امکان پذير است. يک رشته،در صرفاً  نهايي بر اساس انتخاب وي ثبت نام  دوره، داوطلب در بيش از يک

 است. در آن رشته د دانشجو تعدا رسيدنهاي مورد پذيرش، منوط به حد نصاب در هر يک از رشتهدوره برگزاري  -7
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 :س با پردیس بين المللی کيش دانشگاه تهرانتما

يا با شماره  مراجعه و  https://kish.ut.ac.ir به سايت از مطالعه دقيق اين اطالعيه براي کسب اطالعات بيشتر پس توانند داوطلبان محترم مي

  تماس حاصل نمايند.، رهاي زيتلفن

            241 و 234داخلي  4760 0035241 و 4760 0035244و  4760 0034455 –56  :(16:44تا  8:44) همه روزه از  تلفن های تماس:

  42188962128  - 42188963953   تلفن تماس دفترتهران:
 

 دانشگاه به نشاني  ونت آموزشيمعا از طريق پايگاه اينترنتي، به داوطلبان هاي ضرورياطالع رسانيAcademics.ut.ac.ir  صورت

بين  سايت پرديس يا و مذکورسايت به  ،اطالعيهتغيير احتمالي در برگزاري مصاحبه يا هرگونه  نحوه واطالع از زمان  جهتلذا  .پذيردمي

   .ايندنم مراجعه دانشگاه تهران المللي کيش

 معاونت آموزشی دااگشنه تهران                                                                                                                                      
 اداره کل خدمات آموزشی                                                                                                                                      

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

