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در چارچوب برنامه های توسعه اجتماعي  ،، تحقيقات و فناوریوزارت علوم دفتر گسترش آموزش عالي ،بر اساس مجوز کيش بين المللي پرديس

تحصيالت کشور و همچنين برنامه های استراتژيک دانشگاه در زمينه گسترش فعاليت دردوره های  آموزش عالي و فرهنگي، سياستهای نظام

سال نيمسال دوم  برای  ،از ميان داوطلبان واجد شرايطتربيت نيروی انساني متخصص،  و پاسخگويي به تقاضای داوطلبان ايرانيتکميلي با هدف 

  د:نپذيرميدانشجو کارشناسي ارشد در مقطع 1044-1041تحصيلي 

 : شرایط عمومی

 .جمهوری اسالمي ايرانتابعيت  -1

 .ی به تشخيص مراجع ذی صالحنه کيفرنداشتن سوء پيشي -2

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

 داشتن سالمت جسماني متناسب با رشتۀ مورد تقاضا.)مطابق با دفترچه راهنمای آزمون کارشناسي ارشد( -0

 شرایط اختصاصی:   
مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و  های داخل يا خارجاعم از پيوسته يا ناپيوسته از دانشگاه دارا بودن مدرك رسمي کارشناسي -1

  . يا وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکي فناوری

صالح وزارت علوم، تحقيقات و مراجع ذیبر عهده وختگان خارج از کشور دانش آمانطباق و معادل سازی مدارك تحصيلي : توجه
 .مي باشدفناوری 

 .در مقطع کارشناسي 24 از 12داشتن حداقل ميانگين معدل کل  -2

 .متقاضي و کسب حداقل امتياز الزمسوابق تحصيلي، علمي، پژوهشي، افتخارات علمي ارزيابي نام و ثبت -3

 وضعیت نظام وظیفه :

يا معافيت تحصيلي. )مطابق با دفترچۀ راهنمای آزمون  و دائم )کفالت، پزشکي، ...( معافيت وظيفه، نظام خدمت پايان کارت بودن دارا -1

 رشناسي ارشد( کا

 .نيست پذير امکان ،است رسيده پايان به فرصت اعزام به خدمت آنان يا و  غيبت دارای مشموليني که به تحصيلي معافيت اعطای تذکر:

 هاي دوره:ویژگی

.، مدرك رسمي دانشگاه تهران است بين المللي کيش مدرك دانش آموختگي پرديس -1

ای آن، مطابق آخرين برنامه درسي مصوب است.و تعداد واحده آموزشي هر رشته محتوای -2

 .مي باشدجزيره کيش پرديس بين المللي کيش  در محل تحصيل -3

ها هستند.درکالس شرکتشدگان، ملزم به شود و پذيرفتهها، برای تمامي روزهای هفته انجام ميريزی تشکيل کالسبرنامه -0

.دانشگاه هيچ تعهدی برای تامين خوابگاه  ندارد -5

 بين المللي کيش، مطابق تقويم آموزشي دانشگاه است. آموزشي پرديستقويم  -6

است.ممنوع  دانشگاه ها، / دانشکده و سايربه ساير پرديس ها  يا مهماني پذيرفته شدگان اين پرديس يانتقال -7



 دااگشنه تهران   کیشرد  رپدیس نیب المللی   مقطع  کارشناسی ارشد  رد دانشجو اجرایی پذریش شيوه انهم
     1044 -1041  حصیلیت سال  نیمسال دوم 

 



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

 شود.ميکتاب و... ن - تغذيه -بيمه -اياب وذهاب-شامل هزينه های خوابگاهده، تعيين شمبلغ شهريه  -2
  .به هيچ عنوان عودت داده نخواهد شد های واريز شده دانشجو، شهريهانصراف در صورت  -3

 از طريق درگاه الکترونيکي امکان پذير است. الزاماً پرداخت شهريه  -0

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

  1044-1041شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد)پردیس های خود گردان( سال تحصیلی 

 پایان نامه جبرانی عملی جبرانی نظری واحد عملی واحد نظری شهریه ثابت گروه آموزشی

-علوم انسانی 

 علوم رفتاری
 ریال60.0..69.. ریال.690..960 ریال3..63.06. ریال69.964.3. ریال964.868.9 ریال946.886.94

 ریال60.0..69.. ریال.690..960 ریال3..63.06. ریال69.964.8. ریال964.868.9 ریال0648.60.0. سایر گروهها

  :نام ثبت مدارك الزم جهت
الزم است در مهلت تعيين شده به  ، کيش پرديس بين المللي  کارشناسي ارشد داوطلبان محترم جهت شرکت در آزمون اختصاصي دوره 

 به شرح زير اقدام نمايند.  ، مدارك مورد نياز  و بارگذاری ثبت نام  نسبت به مراجعه و ut.ac.ir1ems. به آدرسسامانه جامع آموزش 
 پرسنلي 3*0 عکس -1

 ات شناسنامهصفحتمام  -2

 کارت ملي -3

 فردی اطالعات  فرم -0
 گواهي ديپلم متوسطه  -5

 اهي گواهي پيش دانشگ -6

 .و ريز نمرات تاييد شده مقطع کارشناسي  پايان تحصيالت يگواه -7

 .  کارشناسي( ترم آخردانشجويان  برایبا ذکر معدل ) 34/11/1044تا تاريخ  دانش آموختگيمبني بر گواهي اشتغال به تحصيل  -8

 ) در صورت وجود( افتخارات علميو ، علمي، پژوهشيآموزشي سوابق -9

ه مدارك و مستندات مندرج در اين شيوه نامه در مهلت مقرر در سامانه جامع آموزش دانشگاه بارگذاری شود. الزم است کلي: 1تذکر مهم 
 گيرد.تعلق نميصورت فيزيکي ارائه شوند، ترتيب اثر داده نخواهد شد و امتيازی  به مدارکي که  خارج از مهلت مقرر

نقص مدرك، بارگذاری مدارك غير مرتبط، يا وجود هر گونه مغايرت در مدارك بارگذاری شده، در هر مرحله از پذيرش يا  : 2تذکر مهم
 پرداختي، مسترد نخواهد شد. انجامد و شهريهتحصيل، به لغو قبولي مي

منجر به محروميت از شرکت  امانه جامع آموزشساير آزمونهای مندرج در س عدم تکميل فرآيند ثبت نام و يا ثبت نام اشتباه در :3 تذکر مهم
 شود.در آزمون اختصاصي مي

 

 اه الکترونيکي ودريافت کد )يکصدو پنجاه هزار تومان( بابت ثبت نام در هر کد رشته از طريق درگ 444/544/1مبلغ  واريز
 گردد(.)وجه پرداختي در صورت انصراف يا عدم پذيرش مسترد نمي .رهگيری

 پذیرش: فرآیند 

و  )در صورت وجود(علمي، پژوهشي، افتخارات علمي -ارشد از طريق بررسي سوابق تحصيليپذيرش دانشجو در مقطع کارشناسي -1
 .خواهد بود الزم ازيکسب حداقل امت

 .صورت مي پذيرد شرکت داوطلبان در جلسه مصاحبه )حضوری يا الکترونيکي( بر اساس زمان بندی اعالم شده توسط پرديس -2

 کند.ود هر يک از داوطلبان در مراحل مختلف آزمون، حقي برای پذيرش آنان ايجاد نميور تبصره :

 برای قبولي نهايي داوطلب بر اساس ظرفيت اعالم شده الزامي است. 144از  54سب حداقل امتياز نهايي ارزيابي تخصصي ک -3

 



 نکات مهم :

.است ممنوعتحصيل همزمان در دو رشته/ مقطع  بر اساس مقررات -1
  ليت صحت تمامي مدارك ارائه شده بر عهده داوطلب مي باشد.مسئو -2

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

 .الزامي است دانشجو،

شدن آن منوط به تائيد صالحيت عمومي از سوی هيأت باشد و قطعي مشروط ميه به صورت پذيرفته شد و ثبت نام شروع به تحصيل -0
 مرکزی گزينش دانشجو است. 

تبصره: چنانچه فرد پذيرفته شده به تشخيص دانشگاه، دارای شرايط و ضوابط پذيرش شناخته نشود، در هر مرحله از تحصيل که باشد 
 يکن خواهد شد. لمقبولي وی، کان 

در صورت قبولي نهايي داوطلب در  .مي باشندبين المللي کيش  در پرديسرشته يا چند   يک مجاز به انتخاب و ثبت نام درداوطلبان  -5
 ،  ثبت نام نهايي بر اساس انتخاب وی صرفاً در يک رشته، امکان پذير است.يک رشته  بيش از

دانشجويان در آن رشته  رشته های مورد پذيرش، منوط به حد نصاب رسيدن  تعدادس ها و ادامه تحصيل در هر يک از برگزاری کال -6
 شود.مي لقيلم يکن ت در صورت عدم تشکيل رشته، شهريه داوطلب مسترد و ثبت نام او کانصرفاً است.  برابر مصوبات دانشگاه 

 دانش آموخته دوره کارشناسي باشند. 34/11/1044پذيرفته شدگان مي بايست حداکثر تا تاريخ   -7

خذ زمان ثبت نام موفق به ادر صورت پذيرش، چنانچه در  ستنده کارشناسي آخردوره ترم نشجویکه در حال حاضر دا داوطلباني -8
مربوطه جهت ثبت نام از دانشگاه  معدل با ذکرشامل تعداد واحد گذرانده اتمام دوره  گواهي گواهي فراغت از تحصيل نگردند، ارائه

 .الزامي است

 نمي باشند .  اين فراخوان در  متقاضيان با مدرك تحصيلي معادل کارشناسي ، مجاز به شرکت -9

 : کیش تماس با پردیس بین المللی

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

  زير تماس حاصل نمايند.

صبح  8از ساعت  ) همه روزه 4760 – 0035241 – 241 – 234داخلي  4760 – 0035244يا  4760 – 0034455 – 56ن های تماس کيش : تلف

  عصر(   16لغايت 

  42188962128  - 42188963950تهران:    تلفن تماس دفتر

 به داوطلبان از  رسانياطالعمراجعه کنند.  ذيربط سايت پرديس نحوه برگزاری مصاحبه بهوطلبان جهت اطالع دقيق از زمان و دا

ضروری است داوطلبان به  .پذيردصورت مي  Academics.ut.ac.ir :دانشگاه به نشاني معاونت آموزشي طريق پايگاه اينترنتي

  کنند. ذيربط مراجعه سايت پرديس مذکور ياسايت طور مستمر به به  از هر گونه تغيير احتمالي، اطالعمنظور 
 

 معاونت آموزشی دااگشنه تهران
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