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 � به پشتوانه پیشینه دفتر گسترش آموزش عالی19/5/1384 مورخ 17689/1 بر اساس مجوز شماره پردیس بین المللی کیش

هاي استراتژیک آن در گسترش آموزش عالی به منظور پاسخگویی به تقاضاي داوطلبان  برنامه دانشگاه تهران و براساسدرخشان � 

از  تحقیقات و فناوري،  مجوز وزارت علومایرانی و غیر ایرانی، تربیت نیروي انسانی متخصص، توسعه تحقیقات و فناوري با � 

 � پذیرد:میي کارشناسی ارشد  دانشجو،میان داوطلبان واجد شرایط

 �� 

 ��  شرایط الزم براي پذیرش دانشجو در دوره هاي کارشناسی ارشد:

دارا بودن مدرك رسمی کارشناسی از دانشگاههاي معتبرداخلی یا خارجی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري.  -1 �� 

انطباق و معادل سازي مدارك تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور با مراجع ذیصالح وزارت علوم، تحقیقات و فناوري  �� 

 �� خواهد بود.

نام و شرکت در مصاحبه تخصصی و قبولی در آن.(مصاحبه تخصصی با توجه به سوابق تحصیلی، علمی، پژوهشی، ثبت -2 �� 

 �� افتخارات علمی و سواالت تخصصی از رشته مورد تقاضا انجام می پذیرد)
 �� 

 �� ویژگیهاي دوره:

 �� محل تحصیل جزیره کیش می باشد.  -

 �� برنامه کالسی در پردیس بین المللی کیش مطابق تقویم آموزشی مصوب دانشگاه تهران است. -

برنامهریزي تشکیل کالسها براي تمامی روزهاي هفته انجام میشود و پذیرفتهشدگان ملزم به حضور در کالسها خواهند  - �� 

 �� بود. 

پردیس کیش در تامین خوابگاه ، تسهیالت رفاهی، بهداشتی و درمانی مسئولیتی ندارد اما هماهنگی و همکاري الزم را به  - �� 

 �� عمل خواهد آورد. هزینه اقامتی به عهده دانشجو است.

 �� دانشجویان در طول تحصیل خود از امکانات و تسهیالت ورزشی پردیس کیش بهره مند می باشند. -

دانشجو ملزم به پرداخت شهریه هر نیمسال تحصیلی به  طور کامل، اعم از ثابت، متغیر، جبرانی و ... به هنگام ثبت نام  - �� 

 �� می باشد.

 �� ها ممنوع است./ دانشکده ها و دانشگاهانتقال یا مهمان شدن پذیرفته شدگان این پردیس / دانشکده ها به سایر پردیس -

 �� و سایت دانشگاه تهران به نشانی www.gostaresh.msrt.irبراي مشاهده سر فصل دروس و تعداد واحد رشته ها به سایت 

www.ut.ac.ir.تهران مراجعه نمایید  �� 

 �� 

  1398-99کارشناسی ارشد پردیس بین المللی کیش سال تحصیلی ي دوره شیو نامه پذیرش دانشجو

http://www.gostaresh.msrt.ir/
http://www.gostaresh.msrt.ir/
http://www.ut.ac.ir/


 � :وضعیت نظام وظیفه

 � نداشتن منع قانونی ادامه تحصیل از لحاظ خدمت وظیفه عمومی. -

 � دارابودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه، معافیت دائم ویا معافیت تحصیلی. -

 � .اعطاي معافیت تحصیلی به مشمولینی که داراي غیبت می باشند و یا فرصت آنان به پایان رسیده است امکان پذیر نیست -

 � تذکرات مهم :

 � تعهدمحضري، و واریز شهریه تحصیلی، پس ازاعالم نتیجه نهایی و پذیرش ،ارائه اصل مدارك تحصیلی، ریزنمرات .1

 � .دانشجوالزامی است

برگزاري کالس ها و ادامه تحصیل در هر یک از  رشته هاي مورد پذیرش، منوط به حد نصاب رسیدن  تعداد دانشجویان در  .2 � 

 � لم یکن  است. فقط در صورت عدم تشکیل رشته، شهریه داوطلب مسترد و ثبت نام او کانآن رشته برابر مصوبات دانشگاه 

 �� لقی می شود.ت

 �� %ظرفیت پذیرش در هر رشته، به متقاضیان سهمیه ایثارگران (به شرط کسب حد نصاب الزم)تعلق می گیرد.30 .3

 �� هر یک از داوطلبان صرفاً مجاز به انتخاب و ثبت نام در یک رشته می باشند. .4

 ��  دانش آموخته دوره کارشناسی شده باشند.31/06/1398تمامی متقاضیان باید حد اکثر تا تاریخ  .5

براي آندسته از داوطلبانی که درحال حاضر دانشجوي ترم آخردوره کارشناسی هستند (مشروط به دانش آموختگی قبل از  .6 �� 

) گواهی فراغت ازتحصیل یاگواهی اشتغال به تحصیل شامل تعداد واحد گذرانده و معدل (ازدانشگاه مربوطه و 31/06/1398 �� 

 �� یا معادل آن ازسایر دانشگاه ها به تأیید مراجع ذیربط) براي ثبت نام کفایت می کند.

 �� :شهریه دوره

به صورت علی الحساب و بر اساس مصوبه هیأت امناء شهریه هر نیمسال تحصیلی بدون احتساب هزینه خوابگاه، غذا، بیمه و ...  �� 

 �� میباشد : زیربه شرح دانشگاه 

 �� 

 نام رشته
 شهریه ثابت

 (ریال)

شهریه متغیر به ازاي 

 هر واحدنظري

 (ریال)

شهریه متغیر به ازاي 

 هر واحد عملی

 (ریال)

نامه به شهریه پایان

 ازاي هرواحد

 (ریال)

علوم انسانی،علوم 

 MBAاجتماعی و
33236280 3323628 4230072 8309070 

، هنرفنی و مهندسی، 

 علوم پایه
40789980 3323628 4230072 8309070 

 �� 
 �� 

 ،صورت الکترونیکی براي کلیه پذیرفته شدگان ه طبق تقویم آموزشی دانشگاه ب پرداخت شهریه پذیرفته شدگان موقع ثبت نام �� 

 �� .الزامی است

  یست.شامل هزینه هاي خوابگاه، ایاب وذهاب،بیمه،تغذیه، کتاب و... نجهت ثبت نام مبلغ شهریه �� 



 شهریه واریزي انصراف بر اساس مصوبه شوراي پردیس، در صورت . پرداخت شهریه در هر نیمسال تحصیلی الزامی است � 

 � به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.
 � 

 �  مدارك الزم براي ثبت نام اینترنتی:

 � .مطابق با دستورالعمل اعالم شدهacademics.ut.ac.irثبت نام در سامانه جامع آموزش -1

داوطلبان براي ثبت نام الکترونیکی ملزم به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال به صورت الکترونیکی و فقط از طریق درگاه  -2 � 

 �  قابل استرداد نیست). وجهحساب بانک معرفی شده در سایت ثبت نام هستند (مبلغ پرداختی به هیچ

 � :تماس با پردیس بین المللی کیش

 � یا با https://kish.ut.ac.irداوطلبان محترم میتوانند پس از مطالعه دقیق این اطالعیه براي کسب اطالعات بیشتر به سایت

 �� هاي زیر تماس حاصل نمایند.شماره تلفن

صبح لغایت 8(همه روزه از ساعت 0764 -4435201 و 201 داخلی  0764- 4435200یا 0764- 4430055-56تلفن تماس:  �� 
 �� عصر).16
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