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 الی کشورعهاي نظام آموزشی سیاست ،در چارچوب برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگیدانشگاه تهران  پردیس بین المللی کیش 
مورخ  336197/2اره شماساس مجوز  بر ،ایرانی و غیر ایرانیبه منظور پاسخگویی به تقاضاي داوطلبان  نقش آفرینی در سطح بین المللیو 
 براي ،)Ph.D( بین الملل دکتري تخصصیتحصیل در مقطع  از میان داوطلبان واجد شرایط تحقیقات و فناوري، وزارت علوم 27/12/1397

  .پذیردمی دانشجو 1401-1402سال تحصیل 
      شرایط عمومی: 

 داوطلبان ایرانی:

  .صالح نداشتن سوء پیشینه کیفري به تشخیص مراجع ذيو  تابعیت جمهوري اسالمی ایران - 1
 .نداشتن منع قانونی براي ادامه تحصیل از نظر خدمت وظیفه عمومی - 2

ا و مراکز نشگاههداشتن سالمت جسمانی متناسب با رشتۀ مورد تقاضا. (مطابق با دفترچۀ راهنماي آزمون دکتري نیمه متمرکز دا - 3
 آموزش عالی کشور)

 رچۀ راهنماي آزموندفت (مطابقیا معافیت تحصیلی و زشکی، ...)دائم (کفالت، پ معافیت وظیفه، نظام خدمت پایان کارت بودن دارا - 4
 دکتري) 

 پذیر امکان است دهرسی پایان به آناناعزام به خدمت  فرصت یا و باشندمی غیبت داراي که مشمولینی به تحصیلی معافیت اعطاي تذکر:

  .نیست
 

  :غیر ایرانی داوطلبان
 ماه. 6معتبر با اعتبار حداقل  خارجی گذرنامه داراي - 1

 .داشتن کارت اقامت معتبر - 2

 داشتن شرایط و ضوابط الزم بر اساس قوانین و مقررات جمهوري اسالمی ایرانی.  - 3

 وزارت یرانیرایغ یاندانشجو امور سازمان بخشنامۀ آخرین ا توجه بهب رانیا در میمق کشورهاي اتباع معتبر هویتی مدارك داراي  - 4
 .متبوع

  
  

ه ش وه  ذ ی  ا ی ا ری  ع  د و  ل    )Ph.D( دا م ی )   ن ا گ ن
س  ( زبان ا ش  د ی  م     ن ا

ی ی ان سال  گاه  ش   ۱۴۰۱-۱۴۰۲ دا
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   شرایط اختصاصی:

د اي از دانشگاه هاي داخل یا خارج کشور که مورارشد اعم از پیوسته یا ناپیوسته و دکتراي حرفهك رسمی کارشناسیدارا بودن مدر - 1
 آموزش پزشکی باشد. و درمان ،تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري یا وزارت بهداشت

مان سنجش ساز 1اول دفترچه ثبت نام شماره ق با جدالتحصیلی مقطع قبلی، مطابرشته مورد تقاضاي داوطلب باید با رشته فارغ - 2
 .باشدمطابقت داشته باشد، در غیر این صورت داوطلب مجاز به شرکت در مصاحبه نمی

 ( بدون نمره پایان نامه).ارشددر مقطع کارشناسی 20از  14داشتن حداقل میانگین معدل کل  - 3

زمان متبوع، موافقت نامۀ رسمی از سوي سا ده، صرفًا با ارائهتحصیل در دوره دکتري تمام وقت است و داوطلبان شاغل پذیرفته ش - 4
  د آمد.مل خواهعمجاز به ثبت نام و ادامه تحصیل می باشند. در غیر این صورت از ثبت نام و ادامه تحصیل آنان، ممانعت به

 زیر:جدول  داقل نمره زبان انگلیسی مطابقدارا بودن ح - 5

 

MCHE  

MSRT  

TOFEL 

Computer 

TOFEL  

IBT 

TOFEL Paper Based  

And 

TOLMO  

 

IELTS  

   

  دانشگاه تهران

University 
Of Tehran  

  انواع آزمون               
  

  رشته/ سهمیه       

 کلیه رشته ها   60 5/5 510 64  190 60

  .باشدیسال م 2آزمون به مدت  يبرگزار خیاعتبار مدرك زبان از تار*

  :وظیفه نظام وضعیت
ترچۀ راهنماي آزمون (مطابق با دف.یا معافیت تحصیلی و پزشکی، ...دائم (کفالت،  معافیت وظیفه، نظام خدمت نپایا کارت بودن دارا

 دکتري) 

 پذیر امکان است یدهرس پایان به آناناعزام به خدمت  فرصت یا ومی باشند  غیبت داراي که مشمولینی به تحصیلی معافیت اعطاي تذکر:

  .نیست

  سهمیه ایثارگران  :
  شود.یمسازمان سنجش آموزش کشور، اعمال  1401سال  )PH.Dي (آزمون ورودي دکتري راهنماي دفترچه با یه ها، مطابقسهم

  هاي دوره :ویژگی
  مدرك رسمی دانشگاه تهران است.،  نش آموختگی پردیس بین المللی کیشمدرك دا - 1

  .استرسی مصوب آخرین برنامه د ، مطابقاد واحدهاي آنو تعد هررشتهآموزشی  محتواي - 2

 .پردیس بین المللی کیشجزیره کیش  :محل تحصیل - 3
است. تهران دانشگاهآموزشی ها و مقررات آیین نامهتحصیل در دوره هاي بین الملل تابع  - 4

   است. ، مطابق تقویم آموزشی دانشگاه تقویم آموزشی پردیس بین المللی کیش - 5
   . استممنوع  دانشگاه ها، دیگر  واحدهاي دانشگاه وسایر به  دوره ها نتقال یا مهمانی پذیرفته شدگان این ا - 6

 : شهریه دوره
  شود.محاسبه می شهریه تحصیلی دوره بر اساس مصوبه هیأت امناي دانشگاه - 1
  سال، دریافت می گردد.شهریه تحصیلی در هشت قسط مساوي در ابتداي هر نیم - 2

 شود.عرفه کارشناسی ارشد، محاسبه و دریافت میدر صورت گذراندن دروس جبرانی، هزینه دروس جبرانی مطابق ت - 3
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 د.هاي واریز شده به هیچ عنوان عودت داده نخواهد ششهریه دانشجو، انصرافدر صورت  - 4

 ذیل می باشد  جدول به شرح   علی الحساببه صورت   بدون احتساب هزینه خوابگاه ، غذا ، بیمه و ...  دوره  شهریه تحصیلی: 

  
  1401- 1402(پردیس هاي خودگردان) سال تحصیلی بین الملل  طع دکتري تخصصیشهریه دانشجویان مق
 شهریه هر ترم  مبلغ کل شهریه  گروه آموزشی

 ریال 189,708,143 ریال 1,517,665,138 علوم انسانی و علوم رفتاري

 ریال 231,865,507   ریال1,854,924,058  سایر گروه ها

  
   :نام ثبت  مدارك الزم جهت

به  تعیین شده الزم است در مهلت المللی کیشبین پردیس بین الملل جهت شرکت در آزمون اختصاصی دوره دکتريبان ایرانی داوطل
ثبت  نسبت به و راجعهم   https://kish.ut.ac.irبه آدرس : غیر ایرانی و داوطلبان     ut.ac.ir1ems. :به آدرسجامع آموزش سامانه 

 ( تفکیک شود براي داوطلبان ایرانی و خارجی)  .به شرح زیر اقدام کنند مدارك مورد نیاز بارگذاريو  نام

  3*4عکس پرسنلی  - 1
 براي داوطلبان ایرانی و کارت ملی ات شناسنامهصفحتمام  - 2
 گذرنامه یا کارت اقامت معتبر براي داوطلبان خارجی - 3
 فرم تکمیل شده پذیرش براي داوطلبان خارجی  - 4
 مشخصات فردي.  تکمیل شده فرم - 5
 .کارشناسی ارشدو  کارشناسیطع او ریز نمرات تایید شده مق پایان تحصیالت یگواه - 6
 .گواهی صورتجلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد با درج نمره و درجه پایان نامه - 7
یــا  کارشناســی ارشــد ترم آخردانشجویان  برايبا ذکر معدل ( 31/6/1401از پایان نامه تا تاریخ گواهی اشتغال به تحصیل مبنی بر دفاع  - 8

 .)ايدکتراي حرفه
ارکی که  مدبه  انجام می شود. دکتري ژوهشی و  تخصصی داوطلبان بر اساس  شیوه نامه اجرایی پذیرشپ - ارزیابی سوابق آموزشی  - 9

 گیرد.لق نمیتعامتیازي ارائه شود،  خارج از مهلت مقرر

 ترونیکیدرگاه الک ثبت نام در هر کد رشته از طریق بابت) یکصدو نودو پنج هزار تومان ( ریال 000/950/1 مبلغ  واریز 
 گردد).(وجه پرداختی در صورت انصراف یا عدم پذیرش مسترد نمی و دریافت کد رهگیري .

  پذیرش: فرآیند

  مصاحبه دکتري. اس جدول ارزیابی تخصصیبر اس وسط کمیته پذیرش،ت ت علمیپژوهشی و افتخارا - بررسی سوابق علمی - 1

باالترین  بر اساس برابر ظرفیت پذیرش 7 تا، جهت انجام مصاحبه در هر یک از رشته هاي مورد پذیرش اعالم اسامی واجدین شرایط - 2
   امتیاز کسب شده.

 .توسط پردیسس زمان بندي اعالم شده ) بر اساداوطلبان در جلسه مصاحبه (حضوريشرکت  - 3

  .کندورود هر یک از داوطلبان در مراحل مختلف آزمون، حقی براي پذیرش آنان ایجاد نمی تبصره:
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 .استزامی داوطلب بر اساس ظرفیت اعالم شده ال براي قبولی نهایی 100از  40زیابی تخصصی کسب حداقل امتیاز نهایی ار - 4

به مدارکی که   شود.انجام می شیوه نامه اجرایی پذیرش دکتري اساسداوطلبان بر ی تخصص پژوهشی و - ارزیابی سوابق آموزشی  - 5
 گیرد.تعلق نمیخارج از مهلت مقرر ارائه شود، امتیازي 

 است. ذیرمکان پدر صورت قبولی داوطلب در چند رشته، ثبت نام و ادامه تحصیل، صرفًا در یک رشته با انتخاب پذیرفته شده ا - 6

  نکات مهم :
شته است هر زمان مشخص شود دانشجو، تحصیل همزمان دااست و  ممنوع دو رشته/ مقطع ل همزمان درتحصی بر اساس مقررات - 1

ازادامه تحصیل محروم خواهد شد و حق هرگونه اعتراضی از وي سلب می گردد.
 ائه شده، بر عهده داوطلب است.مسؤولیت صحت مدارك ار - 2
حیت ائید صالت پس از پذیرفته شدگان ایرانیبراي  قطعی شدن آن واست  بت نام و شروع به تحصیل پس از اعالم نتایج مشروطث - 3

ت عتف وزار یاناخذ مجوز از سازمان امور دانشجوبا  سوي هیأت مرکزي گزینش دانشجو و براي پذیرفته شدگان خارجیعمومی از 
صورت می پذیرد . ( متن دفترچه )

دادي از اندن تعبه تشخیص گروه آموزشی، دانشجو ملزم به گذر هایی که محدودیت پذیرش رشته مقطع قبلی وجود ندارد،در رشته  - 4
 باشد. دروس اصلی مقطع قبلی(دروس جبرانی)، مطابق با آخرین برنامه درسی مصوب رشته می

لبان کت داوطست. در صورت شرهمزمان در آزمون هاي اختصاصی دوره دکتري تخصصی و دوره دکتري بین الملل بالمانع اشرکت   - 5
  دوره، کیبیش از  د. در صورت قبولی نهایی داوطلب درگیرمیز دوره هاي یاد شده، مصاحبه به صورت جداگانه انجام در هر یک ا

 امکان پذیر است. یک رشته،در  صرفاً  بر اساس انتخاب وي  نهایی ثبت نام
 است. آن رشته در تعداد دانشجو  رسیدنهاي مورد پذیرش، منوط به حد نصاب در هر یک از رشتهدوره برگزاري  - 6

 

  :تماس با پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

یا با  مراجعه و  ir.https://kish.ut.ac به سایت از مطالعه دقیق این اطالعیه براي کسب اطالعات بیشتر پس توانند داوطلبان محترم می
  ند.، تماس حاصل نمایهاي زیرشماره تلفن

            201 و 230داخلی  0764 4435201و  0764 4435200و  0764 4430055 – 56 :)16:00تا  8:00( همه روزه از تلفن هاي تماس کیش 
   02188962128  -  02188963954   تلفن تماس دفترتهران:

 دانشگاه به نشانی  زشیمعاونت آمو منحصرًا از طریق پایگاه اینترنتی، به داوطلبان هاي ضرورياطالع رسانیemics.ut.ac.irAcad 
یا  ور ومذکسایت ه ب ،اطالعیهتغییر احتمالی در برگزاري مصاحبه یا هرگونه  ونحوه مکان واطالع از زمان  جهتلذا  .پذیردصورت می

 .یندنما دانشگاه تهران مراجعه سایت پردیس بین المللی کیش

ان                                                                                                                                        گاه  ش ی دا وز   عاو آ

یا                                                                                                                                       وز دمات آ ل   داره 

 

  


