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موزشی هاي نظام آدر چارچوب برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ، سیاستدانشگاه تهران کیش  بین المللی پردیس
الملل ارشد بینناسیره کارشغیر ایرانی  در دو داوطلبان ایرانی وبه منظور پاسخگویی به تقاضاي  تعامالت بین المللی و عالی کشور و

از  ناوريفتحقیقات و ، زارت علومو 03/03/1393مورخ 36645/22/2شماره براساس مجوز  به زبان انگلیسی به صورت مجازي،
 .پذیردمی دانشجو 1401-1402براي سال تحصیلی  ،میان داوطلبان واجد شرایط

  شرایط عمومی:

 ت جمهوري اسالمی ایران.تابعی - 1

  نداشتن سوء پیشینه کیفري به تشخیص مراجع ذي صالح. - 2
 نداشتن منع قانونی براي ادامه تحصیل از نظر خدمت وظیفه عمومی. - 3

 انشگاهها ومرکز دداشتن سالمت جسمانی متناسب با رشتۀ مورد تقاضا. (مطابق با دفترچۀ راهنماي آزمون دکتري نیمه مت - 4
 شور)مراکز آموزش عالی ک

ابق دفترچۀ راهنماي (مطیا معافیت تحصیلی و دائم (کفالت، پزشکی، ...) معافیت وظیفه، نظام خدمت پایان کارت بودن دارا - 5
 ) کارشناسی ارشدآزمون 

است،  رسیده انپای به آناناعزام به خدمت  فرصت یا و هستند غیبت داراي که مشمولینی به تحصیلی معافیت اعطاي تذکر:
  .یستن پذیر امکان

  پذیرد. صورت می »دستورالعمل دانشجویان بین الملل«پذیرش داوطلبان غیرایرانی بر اساس  

 شرایط اختصاصی: 

رت علوم، یید وزاهاي داخل یا خارج مورد تادارا بودن مدرك رسمی کارشناسی اعم از پیوسته یا ناپیوسته از دانشگاه - 1
 پزشکی. تحقیقات و فناوري یا وزارت بهداشت، درمان وآموزش 

م، صالح وزارت علوانطباق و معادل سازي مدارك تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور بر عهده مراجع ذي: توجه - 2
 تحقیقات و فناوري می باشد.

 در مقطع کارشناسی. 20از  12داشتن حداقل میانگین معدل کل  - 3

 و کسب حداقل امتیاز الزم.نام و ارزیابی سوابق تحصیلی، علمی، پژوهشی، افتخارات علمی متقاضی ثبت - 4

 دارا بودن حداقل نمره زبان انگلیسی مطابق جدول زیر: - 5

ه ش وه  ذ ی  ا ل ا م ن ا د  ی ار نا ع  کار و  ی ) جازی دا گ ن
ان    (  زبان ا گاه  ش ش   دا ی   م ن ا س   د     

ی سال     ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲  ی
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  دانشگاه تهران
University 
Of Tehran  

  انواع آزمون               
  

  رشته/ سهمیه       

 ته هاکلیه رش  70 6 600 85  220 70

    .استسال  2آزمون به مدت  يبرگزار خیاعتبار مدرك زبان از تار *
  * داشتن گواهی زبان بر اساس جدول فوق جهت شرکت در آزمون ورودي الزامی است. 

 دوره:هاي ویژگی

  مدرك دانش آموختگی پردیس بین المللی کیش ، مدرك رسمی دانشگاه تهران است. - 1

 . داد واحدهاي آن، مطابق آخرین برنامه درسی مصوب استو تع آموزشی هررشته محتواي - 2

محل تحصیل پذیرفته شدگان پردیس بین المللی کیش جزیره کیش. - 3

است.دانشگاه تهران تحصیل در دوره هاي بین الملل تابع آیین نامه ها و مقررات آموزشی - 4

  است.  بین المللی کیش ، مطابق تقویم آموزشی دانشگاه تهرانآموزشی پردیس  تقویم - 5
  .  تاسوع ممن انتقال یا مهمانی پذیرفته شدگان این  دوره ها به سایر واحدهاي دانشگاه و  دیگر دانشگاه ها، - 6

   شهریه دوره  

  شود.شهریه تحصیلی دوره بر اساس مصوبه هیأت امناي دانشگاه محاسبه می - 1
 شود.یمارشد، محاسبه و دریافت در صورت گذراندن دروس جبرانی، هزینه دروس جبرانی مطابق تعرفه کارشناسی  - 2

 د.هاي واریز شده عودت داده نخواهد ششهریه دانشجو، انصرافدر صورت  - 3

 الزامٌا از طریق درگاه الکترونیکی امکان پذیر است. پرداخت شهریه - 4

 ست ر ابه شرح جدول زی علی الحساببه صورت . بدون احتساب هزینه خوابگاه ، غذا ، بیمه و .. دوره  شهریه تحصیلی :  

  1401- 1402(پردیس هاي خود گردان) سال تحصیلیبین الملل مجازي  شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد
 پایان نامه جبرانی عملی جبرانی نظري واحد عملی واحد نظري شهریه ثابت گروه آموزشی

- علوم انسانی 
 علوم رفتاري

59,625,887 
 

5,962,588 
 

7,588,748 
 

3,252,320 
 

4,878,482 
 

14,906,472 
 

 73,177,224 سایر گروهها
 

5,962,589 
 

7,588,750 
 

3,252,320 
 

4,878,482 
 

14,906,472 
 

   :آموزشدرسامانه جامع ثبت تقاضا  مدارك الزم جهت
لت در مه داوطلبان محترم جهت شرکت در آزمون اختصاصی دوره کارشناسی ارشد  پردیس بین المللی  کیش ، الزم است

دارك مورد نیاز،  م  ثبت نام  و بارگذاري نسبت به مراجعه و ut.ac.ir1ems. به آدرسده به سامانه جامع آموزش تعیین ش
  به شرح زیر اقدام نمایند. 

 پرسنلی 3*4 عکس - 1
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 ات شناسنامهصفحتمام  - 2
 کارت ملی - 3
  فرم اطالعات فردي - 4
 گواهی دیپلم متوسطه  - 5
 گواهی پیش دانشگاهی  - 6
 .مرات تایید شده مقطع کارشناسی و ریز ن پایان تحصیالت یگواه - 7
 رتــرم آخــدانشــجویان بــراي بــا ذکــر معــدل ( 31/6/1401تــا تــاریخ مبنی بر دانــش آمــوختگی گواهی اشتغال به تحصیل  - 8

 . کارشناسی)
 ( در صورت وجود) سوابق آموزشی، علمی، پژوهشی وافتخارات علمی - 9

گذاري شود. انشگاه بارالزم است کلیه مدارك و مستندات مندرج در این شیوه نامه در مهلت مقرر در سامانه جامع آموزش د: 1تذکر مهم 
 گیرد.تعلق نمیصورت فیزیکی ارائه شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد و امتیازي  به مدارکی که  خارج از مهلت مقرر

رش یا رحله از پذیممرتبط، یا وجود هر گونه مغایرت در مدارك بارگذاري شده، در هر نقص مدرك، بارگذاري مدارك غیر  : 2تذکر مهم
  پرداختی، مسترد نخواهد شد. انجامد و شهریهتحصیل، به لغو قبولی می

یت از حرومممنجر به  سایر آزمونهاي مندرج در سامانه جامع آموزش عدم تکمیل فرآیند ثبت نام و یا ثبت نام اشتباه در :3تذکر مهم 
 شود.شرکت در آزمون اختصاصی می

 داوطلبان  غیر ایرانی الزم است مدارك فوق را  به پست الکترونیکیتوجه :kish@ut.ac.ir   مایند.نارسال  
 
 ق درگاه ریبابت ثبت نام در هر کد رشته از ط) یکصدو نودو پنج هزار تومان ( ریال000/950/1مبلغ واریز

 گردد).(وجه پرداختی در صورت انصراف یا عدم پذیرش مسترد نمی الکترونیکی ودریافت کد رهگیري.
  پذیرش: فرآیند 

ت (در صورافتخارات علمی و علمی، پژوهشیق سواب ،ارشد از طریق بررسی سوابق تحصیلیپذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی - 1
 .خواهد بود الزم ازیو کسب حداقل امتوجود) 

 بر اساس زمان بندي اعالم شده توسط پردیس صورت می پذیرد.شرکت داوطلبان در جلسه مصاحبه  - 2

 مصاحبه داوطلبان به زبان انگلیسی صورت می پذیرد. :توجه

 کند.ورود هر یک از داوطلبان در مراحل مختلف آزمون، حقی براي پذیرش آنان ایجاد نمی - 3

 زامی است.براي قبولی نهایی داوطلب بر اساس ظرفیت اعالم شده ال 100از  50کسب حداقل امتیاز نهایی ارزیابی تخصصی  - 4

 گیرد.تعلق نمیبه مدارکی که  خارج از مهلت مقرر ارائه شود، امتیازي  - 5

  مهم : نکات
.است ممنوعتحصیل همزمان در دو رشته/ مقطع  بر اساس مقررات - 1
 شد.مسئولیت صحت تمامی مدارك ارائه شده بر عهده داوطلب می با - 2
 پذیرش و نهایی یجهنت اعالم از پس تحصیلی) شهریه واریز و ریزنمرات ،تحصیلی مدارك کلیه مستندات الزم ( تصویر و اصل ارائه - 3

 .الزامی است دانشجو،

می یت عموشروع به تحصیل و ثبت نام پذیرفته شده به صورت مشروط می باشد و قطعی شدن آن منوط به تائید صالح - 4
 کزي گزینش دانشجو است.وي از سوي هیأت مر
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ه ش شناختچنانچه در هر مرحله از تحصیل، به تشخیص دانشگاه فردي واجد شرایط و ضوابط مربوط به پذیرتبصره: 
  شود.نشود، قبولی وي کان لم یکن می

 ،  ثبت نامهک رشتی زا. در صورت قبولی نهایی داوطلب در بیش می باشند یا چند رشته مجاز به انتخاب و ثبت نام در یک داوطلبان  - 5
 نهایی بر اساس انتخاب وي صرفاً در یک رشته، امکان پذیر است.

ویان د دانشجرشته هاي مورد پذیرش، منوط به حد نصاب رسیدن  تعداس ها و ادامه تحصیل در هر یک از برگزاري کال - 6
لم  کان ت نام اوب مسترد و ثبدر صورت عدم تشکیل رشته، شهریه داوطلصرفًا است.  در آن رشته برابر مصوبات دانشگاه 

 شود.می لقییکن ت
 دانش آموخته دوره کارشناسی باشند. 31/6/1401تمامی پذیرفته شدگان می بایست حداکثر تا تاریخ  - 7

بت نام موفق ثهستند در صورت پذیرش، چنانچه در زمان  کارشناسی آخردوره ترم نشجويداوطلبانی که در حال حاضر دا - 8
دانشگاه  عدل ازمز تحصیل نگردند، ارائه گواهی اتمام دوره شامل تعداد واحد گذرانده با ذکر به اخذ گواهی فراغت ا

 مربوطه جهت ثبت نام الزامی است.

 ، مجاز به شرکت در این فراخوان  نیستند.معادل کارشناسى متقاضیان با مدرك تحصیلى  - 9

  :تماس با پردیس بین المللی کیش
یا با   ut.ac.ir.https://kish به سایت اطالعیه براي کسب اطالعات بیشتر مطالعه دقیق اینتوانند پس از  داوطلبان محترم می

  هاي زیر تماس حاصل نمایند:شماره تلفن
   0764 – 4435200 و   0764 – 4430055 – 56تلفن هاي تماس کیش : 

  ر) عص 16صبح لغایت  8روزه از ساعت ( همه  230-201داخلی   0764 – 4435201
   02188962128  -  02188963954تهران:    تلفن تماس دفتر

 د. عه کننمراجبین المللی کیش  داوطلبان جهت اطالع دقیق از زمان و نحوه برگزاري مصاحبه به سایت پردیس
  .ut.ac.irAcademics: نشانیدانشگاه به  معاونت آموزشی به داوطلبان از طریق پایگاه اینترنتی رسانیاطالع

ذکور مسایت ه طور مستمر ببه  از هر گونه تغییر احتمالی، اطالعضروري است داوطلبان به منظور  .پذیردصورت می
   کنند. مراجعهبین المللی کیش  یا سایت پردیس

ان گاه  ش ی دا وز   عاو آ

ل  یاداره  وز   دمات آ


