
 برای شرکت و ثبت نام الکترونیکی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی پردیس بین المللی کیش سواالت متداول

 8991-99نیم سال اول سال تحصیلی 

 

 آیا پردیس بین المللی کیش از طریق کنکور سراسری دانشجو می پذیرد؟ .8

شیوه نامه بررسی یق آزمون اختصاصی )راز ط فقط 8991-99برای نیم سال تحصیلی  پردیس بین المللی کیش .خیردر سال جاری 

 .(دانشجو می پذیردپژوهشی و مصاحبه-سوابق آموزشی

 آزمون کتبی دارد؟ ،آیا آزمون اختصاصی .2

 .دارد (پژوهشی-بررسی سوابق آموزشی) خیر. آزمون اختصاصی فقط مصاحبه

 کنم؟ انتخابسی یا کارشناسی ارشد را کارشنامقطع که غیر مرتبط با  ای آیا می توانم رشته  .9

 .داوطلبان کارشناسی ارشد می توانند در همه رشته ها شرکت کنند

در و  توسط سازمان سنجش و آموزش کشوراعالم شدهدکتری تخصصی با توجه به جدول رشته ها که مقطعبرای 

 .نمایندانتخاب  داوطلب می تواند رشته اطالعیه هست دو  شماره پیوست

 ؟مطالعه کنم االعات مربوط به پذیرش دانشجو راطنم اچطور می تو .4

 می باشد.  kish.ut.ac.ir به نشانی اطالعات پذیرش دانشجو در سایت پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

 منبعی می باشد؟چه سواالت مصاحبه از  .5

 می باشد. پژوهشی-سوابق آموزشی بررسیو  مصاحبه مقطع کارشناسی ارشد دروس اصلی کارشناسیبرای 

 می باشد. پژوهشی-بررسی سوابق آموزشیکارشناسی ، کارشناسی ارشد و برای مصاحبه مقطع دکتری تخصصی دروس 

 چه مدارکی برای ثبت نام الکترونیکی الزم هست؟ .6

 .مدارک مورد نیاز برای ثبت نام وجود دارد 4در پیوست شماره 

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

 می باشد 24/19/8991بوده  و تمدید آن برای آخرین بار  87/19/8991لغایت  18/19/8991ثبت نام الکترونیکی از تاریخ 

  زمان مصاحبه کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی چه تاریخی هست؟ .1

می باشد که زمان و مکان دقیق  85/14/8991لغایت  81/14/8991کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی از تاریخ مقطع مصاحبه 

 خواهد شد.روی سایت پردیس بین المللی کیش اعالم متعاقبا بر 

  بارگذاری کرد؟ در سایت آیا الزم هست تمام مدارک هنگام ثبت نام الکترونیکی .9

 مدرکی به صورت دستی اخذ نمی شود.بله. فقط مدارکی که در سایت بارگذاری می شود قابل استناد می باشد. هیچ 

 به هر دلیلی نتوانم شرکت کنم به چه صورت است؟ مصاحبه کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی در روز اگر  .81

 .وجود ندارد مجدد در صورت شرکت نکردن در مصاحبه کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی به هر دلیلی امکان مصاحبه

 رد؟آیا دانشگاه خوابگاه  دانشجویی دا .88

 ریال 99/  111/  111 نفره چهار دوخوابه  -نیمسال ترمی  - بله

 ریال 49/  111/  111 نفره دو  یکخوابه ترمی -نیمسال ترمی 

 می باشد.  هزار تومان 91نفره(  4هزار تومان و ویژه ) 45نفره( 6های عادی ) شبانهخوابگاه های 

 

 

 



  آیا دانشگاه وام به دانشجو می دهد؟ .82

دانشجویی برای هر ترم یک میلیون و صد هزار تومان و برای مقطع  وزارت علوم مقطع کارشناسی ارشد صندوق رفاهی. برای بله

 دانشجویی برای هر ترم دو میلیون و پانصد هزار تومان می باشد. علوم وزارت  دکتری صندوق رفاهی

 کارشناسی ارشد چند ترم هست؟ .89

 در برخی رشته ها بسته به تعداد واحدها ممکن است متفاوت باشد.  ترم می باشد. 4که واحد دارد  92کارشناسی ارشد اصوالً 

 

  دکتری تخصصی چند ترم هست؟ .84

ترم دانشجو رفت و آمد خواهد داشت و مابقی به صورت رساله می  9واحد آموزشی است که در طی  81اصوالً  –سال  4 – ترم 1

 خواهد بود.باشد که دانشجو با توجه به شرایط در رفت و آمد 

 آیا انتقالی یا مهمانی در پردیس بین المللی کیش وجود دارد؟ .85

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

  آیا مدارک دانشگاه خارجی اعتبار دارد؟ .86

  ارزشیابی وزارت علومبله. به شرط 

  توانم با مدرک معادل ادامه تحصیل دهم؟ آیا من می .87

  تایید از سوی  وزارت علومبله. به شرط 

 ؟آیا ایثارگران و جانبازان در مصاحبه سهمیه دارند .81

ه به ک شود می اعمال کشور آموزش سنجش سازمان 8991 سال دکتری ورودی آزمون راهنمای دفترچه 9 بند مطابق ها سهمیه

 .می باشد 4پیوست شماره 

  ریه دارند؟هایثارگران و رزمندگان در صورت قبولی تخفیف ش آیا .89

 بله، مطابق مقررات 

 آیا مربیان سهمیه دارند؟ .21

 4بله . با توجه به پیوست شماره 

 

 آیا برای ثبت نام الکترونیکی دکتری تخصصی مدرک زبان الزم می باشد؟   .28

خود را ارائه دهند، چنانچه دانشجویی فاقد مدرک زبان می  دانشجویان مقطع دکتری تخصصی باید در روز ثبت نام مدرک زبان

 کند.برای ثبت نام هر ترم گواهی ثبت نام آزمون زبان را ارائه باشد باید 

 


