
 تخصصی دکتری و ارشد کارشناسی مقاطع الکترونیکی نام ثبت و شرکت برای متداول سواالت

 کیش المللی بین پردیس

 2042 - 2041 تحصیلی سال اول سال نیم

 پذیرد؟ می دانشجو سنجش سازمان سراسری کنکور طریق از کیش المللی بین پردیس آیا .2

 - )مصاحبه و پژوهشی آموزشی سوابق بررسی( اختصاصی نامه شیوه طریق از فقط کیش المللی بین پردیس. خیر

 . پذیرد می دانشجو

 است؟ کتبی آزمون همان اختصاصی، آزمون اساس بر دانشجو پذیرش از منظور آیا .1

 - .است "مصاحبه و پژوهشی آموزشی سوابق بررسی" اساس بر دانشجو پذیرش اختصاصی، آزمون از منظور. خیر

 دارد؟ وجود ارشد کارشناسی یا کارشناسی مقطع با مرتبط غیر ای، رشته در شرکت امکان آیا. 3

 آنها قبلی مقطع با که هایی رشته حتی(کنند شرکت ها رشته همه در توانند می ارشد کارشناسی مقطع داوطلبان

 تخصصی دکتری نهایی های رشته"عنوان تحت پیوست فایل باید تخصصی دکتری مقطع داوطلبان اما). ندارد ارتباطی

 انتخاب را خود نظر مورد رشته و کرده مطالعه دقت به را باشد می تخصصی دکتری پذیرش بخش در که2042-2041

 .کنند

 کنم؟ مطالعه را دانشجو پذیرش به مربوط اطالعات توانم می چگونه . 0

 پذیرش بخش ، kish.ut.ac.ir نشانی به تهران دانشگاه کیش المللی بین پردیس سایت در دانشجو پذیرش نامه شیوه

 . باشد می پیوست دانشجو،

 باشد؟ می منابعی چه از مصاحبه سواالت . 5

 ررسیب بر عالوه الملل بین تخصصی دکتری و تخصصی دکتری مجازی، الملل بین ، کارشناسی ارشدارشد کارشناسی مقطع در

 از پس ضمنا. بود خواهد قبلی مقاطع یا مقطع درسی منابع از که داشت خواهیم تخصصی مصاحبه پژوهشی، و آموزشی سوابق

 .شد خواهند دعوت مصاحبه به پذیرش ظرفیت برابر 7 پژوهشی و آموزشی سوابق بررسی

 هست؟ ضروری الکترونیکی نام ثبت برای مدارکی چه . 6

 . دارد وجود نام ثبت برای نیاز مورد مدارک باشد می پذیرش اطالعیه پیوست که "دانشجو پذیرش نامه شیوه" فایل در

 هست؟ تاریخی چه تخصصی دکتری و ارشد کارشناسی الکترونیکی نام ثبت زمان . 7

 .باشد می 11/40/2042 لغایت 40/40/2042 تاریخ از الکترونیکی نام ثبت



 هست؟ تاریخی چه تخصصی دکتری و الملل بین مجازی وکارشناسی ارشدارشد کارشناسی مصاحبه زمان . 0

 . شد خواهد اعالم کیش المللی بین پردیس سایت روی بر متعاقباً مصاحبه دقیق مکان و زمان

 است؟ ضروری الکترونیکی نام ثبت هنگام در الزم مدارک کلیه بارگذاری آیا. 9

 و است دهی امتیاز و بررسی قابل شود بارگذاری (ems2.ut.ac.ir) الکترونیکی نام ثبت سامانه در که مدارکی فقط. بله

 .گرفت نخواهد تعلق امتیازی هیچگونه شود داده تحویل فیزیکی بصورت یا و ارسال سامانه این از خارج که مدارکی به

 دارد؟ وجود مصاحبه برای مجدد وقت تعیین امکان آیا کنم شرکت نتوانم دلیلی هر به مصاحبه روز در اگر. 24

 . ندارد وجود مجدد مصاحبه امکان دلیلی، هر به مصاحبه در نکردن شرکت صورت در. خیر

 دارد؟ دانشجویی خوابگاه دانشگاه آیا. 22

 .شد خواهد انجام الزم مساعدت امکانات، حد در اما ندارد خوابگاه تامین خصوص در تعهدی دانشگاه

 دهد؟ می دانشجویی وام شهریه، پرداخت برای دانشگاه آیا.   21

 کارمزد با(ایران مهر الحسنه قرض بانک وام از هم و علوم وزارت رفاه صندوق وام از هم توانند می عزیز دانشجویان. بله

 کلیه ضمنا. شود می تامین ترم هر شهریه کل تقریبا وامها، دریافت و دانشجو درخواست با. کنند استفاده) درصد 3

 .کنند استفاده وام دو هر از توانند می دانشجویان

 هست؟ ترم چند ارشد کارشناسی مقطع . 23

 تعداد است ممکن ها رشته برخی در. بگذراند درسی واحد 31 باید دانشجو که است ترم 0 ارشد کارشناسی مقطع

 .باشد واحد 31 از بیشتر واحدها

 هست؟ ترم چند تخصصی دکتری مقطع .20

 از پس و بگذرانند آموزشی واحد 20 باید ترم 3 - 1 طی در دکتری دانشجویان). سال 0 - 3( ترم 0 حداکثر و ترم 6 حداقل

 .نمایند اخذ را نامه پایان واحد باید ترم 3 برای آن

 دارد؟ وجود کیش المللی بین پردیس در مهمانی یا انتقالی آیا .25

 ها دانشگاه/ ها دانشکده/ پردیس سایر به کیش المللی بین پردیس شدگان پذیرفته شدن مهمان یا انتقال. خیر

 .نیست امکانپذیر

 است؟ قبول قابل خارجی های دانشگاه از شده اخذ تحصیلی مدارک آیا .26

 .باشد می قبول مورد علوم وزارت تایید و ارزشیابی شرط به. بله



 دارد؟ وجود جانبازان و ایثارگران سهمیه از استفاده امکان آیا. 27

 .شود می اعمال کشور سنجش سازمان 2042 سال دکتری ورودی آزمون راهنمای دفترچه 9 بند مطابق ها سهمیه. بله

 .باشد می پیوست دانشجو، پذیرش بخش کیش، المللی بین پردیس سایت در ها سهمیه به مربوط فایل

 دارند؟ شهریه تخفیف قبولی صورت در ایثارگران آیا. 20

 شهید بنیاد توسط مقررات طبق شهدا همسر و فرزندان همچنین و باالتر و % 15 جانبازان برای شهریه، اعظم قسمت

 آگاهی برای که کرد استفاده ایثارگران سهمیه از توان می مقررات طبق دوره در قبولی برای همچنین. شود می پرداخت

 .کنید مراجعه دانشجو پذیرش قسمت در "ایثارگران سهمیه" پیوست فایل به موضوع این از

 دارند؟ سهمیه مربیان آیا . 29

 پیوست فایل به موضوع این از آگاهی برای. کرد استفاده مربیان سهمیه از توان می دکتری مقطع در قبولی برای. بله

 .کنید مراجعه دکتری دانشجوی پذیرش قسمت در "مربیان سهمیه"

 است؟ الزامی زبان مدرک داشتن الملل، بین تخصصی دکتری و تخصصی دکتری الکترونیکی نام ثبت برای آیا. 14

 تحصیل طی در باید دانشجویان ولی نیست الزامی نام، ثبت هنگام زبان مدرک داشتن تخصصی، دکتری داوطلبان برای

 .نماید ارایه معتبر زبان مدرک)  1 ترم پایان تا(جامع آزمون از قبل تا

 نامه شیوه طبق(معتبر زبان مدرک الکترونیکی، نام ثبت زمان در باید الملل بین تخصصی دکتری مقطع داوطلبان

 .نمایند بارگذاری الکترونیکی نام ثبت هنگام را خود زبان مدرک و باشند داشته) دانشجو پذیرش بخش در پیوست

 چیست؟ دکتری مصاحبه به دعوت شرایط . 12

 بر پذیرش ظرفیت برابر 24 تا پذیرش، مورد های رشته از یک هر در مصاحبه انجام جهت شرایط واجدین اسامی اعالم

 .باشد می پژوهشی و آموزشی سوابق بررسی از شده کسب امتیاز باالترین اساس

 چیست؟ کیش المللی بین پردیس در تحصیل ویژگیهای . 11

 - .است تهران دانشگاه رسمی مدرک کیش، المللی بین پردیس آموختگی دانش مدرک

 . - است تهران دانشگاه کیش المللی بین پردیس کیش، جزیره دانشجویان، تحصیل محل

 - همچنین و اداری ساعت از بعد ترجیحا و هفته روزهای تمامی برای کرونا شرایط در ها، کالس تشکیل ریزی برنامه

 و اداری ساعت از بعد ترجیحا و هفته طول در مجازی کالسهای پساکرونا، شرایط در و است جمعه و شنبه پنج روزهای

 .بود خواهد جمعه و شنبه پنج حضوری کالسهای



 بود؟ خواهد حضوری یا و مجازی بصورت کالسها تشکیل.   13

 بصورت کالسها، شدن حضوری و پساکرونا شرایط در و مجازی بصورت کامال کرونا زمان در کالسها برگزاری

 .بود خواهد) حضوری و مجازی(تلفیقی


