دستورالعمل پذيرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی ( )Ph.D.برای سال تحصیلی 6971-79
پرديس بین المللی کیش و پرديس ارس دانشگاه تهران
پرديس بين المللي كيش و پرديس ارس دانشگاه تهران به پيشينه درخشان و موثر دانشگاه تهران در زمينه آموزش و پژوهش و
براساس مجوز وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري در چارچوب برنامه هاي توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي سند چشم انداز
بيست ساله ،سياستهاي نظام آموزشي عالي كشور و همچنين برنامه هاي استراتژيک دانشگاه در زمينه گسترش فعاليت در
دورهاي تحصيالت تکميلي و با هدف پاسخگويي به تقاضاي داوطلبان ايراني و غير ايراني ،و توسعه پژوهش از ميان داوطلبان واجد
شرايط تحصيل در مقطع دكترى تخصصى ( ،)Ph.D.براي سال تحصيلي  6971-79دانشجــو مي پذيرد.
الف – شرايط عمومی:

 - 1تابعيت جمهوري اسالمي ايران.
 - 2نداشتن سوء پيشينه كيفري به تشخيص مراجع ذيصالح.
 - 3نداشتن منع قانوني براي ادامه تحصيل از نظر خدمت وظيفه عمومي براى داوطلبان ذكور.
 -4توانمندي در زبان عمومي
ب – شرايط اختصاصی:

 - 6دارا بودن مدرک كارشناسي ارشد يا باالتر از دانشگاه هاي داخل يا خارج كشور كه به تأييد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
رسيده باشد.
تبصره :متقاضيان با مدرک تحصيلى معادل كارشناسى ارشد  ،مجاز به شركت در آزمون ورودى نيستند.
 -2داشتن حداقل ميانگين معدل كل  64از  22در مقطع كارشناسي ارشد.
 -9ثبت نام ،شركت در مصاحبه تخصصي (مصاحبه تخصصي با توجه به سوابق تحصيلي ،علمي ،پژوهشي ،افتخارات علمي و فوق
برنامه ... ،و سواالت تخصصي از رشته مورد تقاضا انجام مي گيرد) و قبولي در آن.
تبصره :در صورت نياز در بعضي از رشته ها به تشخيص گروه مربوطه آزمون كتبي برگزار مي گردد.
 - 4دانشجويان نيمسال آخر دوره كارشناسي ارشد يا دكتري حرفه اي در صورت فراغت از تحصيل تا تاريخ 6971/21/96
مي توانند ثبت نام نمايند.
 -5دارا بودن حداقل نمره زبان عمومى مطابق شرح زير:
حد نصاب الزم زبان مطابق شرح مندرج در ستون مالحظات جدول ذيل مى باشد .داوطلبانى كه قبالٌ حد نصاب الزم را در يکى از
آزمون هاى زير كسب كردهاند از شركت در آزمون زبان عمومى دانشگاه تهران معاف مى باشند( .اعتبار مدرک زبان  2سال است).
مالحظات

دانشگاه تهران
)(UTEPT
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کلیه رشته ها به جز رشته هاي زبان و ادبیات
انگلیسي و آموزش زبان انگلیسي

21

5/5

281

521

46

521

41

مربوط به رشته زبان و ادبیات فارسى

21

5

241

691

55

691

51

ایثارگران و مربیان

21

5

241

691

55

691

51

تبصره  :6ارائه مدرک قبولى زبان عمومى براي آن دسته از داوطلباني كه قبالً نمره زبان با شرايط مندرج در جدول فوق كسب
نموده اند( ،به جز رشتههاي زبان و ادبيات انگليسي و آموزش زبان انگليسي) ،هنگام ثبت نام الزامي ميباشد.
تبصره  :2ارائه مدرک زبان در هنگام ثبت نام الزامي است ،در غير اينصورت به دانشجو پذيرش مشروط داده خواهد شد و دانشجو
موظف به ارائه گواهي زبان عمومي (مطابق ضوابط دانشگاه) تا قبل از امتحان جامع است.

نکته :كليه دانشجويان موظف به اخذ تاييديه مركز زبان و اتمام واحد هاي آموزشي خود تا قبل ازآزمون جامع هستند ،در غير اين
صورت به هيچ عنوان مجوز شركت در آزمون جامع و ادامه تحصيل را نخواهند داشت .
ج) ويژگیهای دوره:



مدرک فارغالتحصيلي مدرک رسمي دانشگاه تهران ميباشد.



محتواي آموزش رشتهها ،تعداد واحدهاي هر رشته مطابق با محتواي آموزشي و تعداد واحدهاي همان رشته در دانشگاه
تهران خواهد بود.



محل تحصيل جزيره كيش و شهر جلفا مي باشد و حضور در كالسها الزامي است.



تحصيل در دوره دكتري بصورت تمام وقت است.



برنامهريزي تشکيل كالسها براي تمامي روزهاي هفته انجام ميشود و پذيرفتهشدگان ملزم به حضور در كالسها خواهند
بود.



در تامين خوابگاه و تسهيالت رفاهي ،بهداشتي و درماني هماهنگي و همکاري الزم بعمل خواهد آمد.



دانشجويان از امکانات و تسهيالت ورزشي برخودار خواهند شد.



هزينه هاي دوره اعم از شهريه ثابت ومتغير ،شهريه دروس پيش نياز ،پايه و زبان انگليسي و هزينههاي اقامتي به عهده
دانشجويان خواهد بود ،كه هزينه هاي فوق الذكر طبق تقويم آموزشي در هنگام ثبت نام توسط دانشجويان بايستي
پرداخت شود.



برنامه آموزشي درپرديس بين المللي كيش و پرديس ارس مطابق تقويم آموزشي دانشگاه تهران است.



در صورت ضرورت براي تقويت پايه علمي و كسب موفقيت بيشتر ،دروس پايه و پيش نياز با هزينه دانشجويان ارائه
مي گردد .پذيرفته شدگان موظفند به تشخيص گروه آموزشي مربوطه در اين پرديس دروس پيش نياز و جبراني از دروس
مقطع كارشناسي ارشد (حتي در صورت تکرارواحدهاي درس مزبور درمقطع كارشناسي ارشد)با پرداخت شهريه همان
مقطع انتخاب و بگذرانند.



انتقال يا ميهمان شدن پذيرفته شدگان اين پرديس به ساير پرديس ها و دانشگاه ها ممنوع مي باشد.

توجه :براي مشاهده سر فصل دروس و تعداد واحد رشته ها به سايت  www.gostaresh.msrt.irمراجعه نماييد.
د) وضعیت نظام وظیفه:



نداشتن منع قانوني ادامه تحصيل از لحاظ خدمت وظيفه عمومي براي داوطلبين مرد



دارا بودن كارت پايان خدمت نظام وظيفه ،معافيت دائم و يا معافيت تحصيلي



تذكر :اعطاي معافيت تحصيلي به مشموليني كه داراي غيبت مي باشند و يا فرصت آنان به پايان رسيده است امکان
پذير نيست.

تذکرات مهم :



ارائه اصل مدارک تحصيلي ،ريزنمرات ،تعهد محضري ،سفته ،چک و واريز شهريه تحصيلي ،پس از اعالم نتيجه نهايي و
پذيرش دانشجو الزامي مي باشد.



چنانچه در هر مرحله از ثبت نام ،مصاحبه ،برگزاري امتحانات و تحصيل در دانشگاه مشخص شود كه داوطلب واجد يکي
از شرايط الزامي نبوده است بالفاصله از ثبت نام ،شركت در امتحان و يا ادامه تحصيل او جلوگيري به عمل آمده و طبق
مقررات با وي رفتار خواهد شد .



در صورت قبولي ،شروع به تحصيل داوطلب منوط به تائيد صالحيت عمومي وي از سوي هيأت مركزي گزينش دانشجو
ميباشد .



در صورت به حد نصاب نرسيدن تعداد پذيرفته شدگان ،دانشگاه تصميم مقتضي اتخاذ مينمايد و داوطلب حق هيچ
اعتراضي را ندارد .تشکيل هر يک از رشتههاي آموزشي منوط ومتوقف به حد نصاب رسيدن كالسها در هركدام از
گروههاي آموزشي است .

سهمیه مربیان :

بر اساس قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دورههاي تحصيالت تکميلي و تخصصي مصوب مورخ 6937/26/27
مجلس شوراي اسالمي ،ده درصد ( )%62سهميه مازاد برظرفيت (حداقل  6نفر در هر رشته)براي مربيان رسمي قطعي و يا رسمي
آزمايشي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري (بجز مربيان دانشگاه آزاد اسالمي) ،به
شرط كسب حداقل هشتاد در صد ( )%32نمره آخرين فرد پذيرفته شده اختصاص مي يابد.
سهمیه ايثارگران :

بر اساس قانون ايجاد تسهيالت براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مصوب
سه نفر و باالتر  6913/22/63هيأت محترم وزيران و قانون اصالح قانون مذكور مصوب  6996/27/66مجلس محترم شوراي
اسالمي و همچنين با توجه به تصويب قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران ،افراد مشمول متقاضي استفاده از سهميهها و
تسهيالت بيست و پنج درصد ( )%25ظرفيت به رزمندگان و ايثارگران اختصاص مييابد كه حد نصاب نمره علمي الزم براي
رزمندگان هشتاد در صد ( )%08و ايثارگران هفتاد درصد ( )%08نمره آخرين فرد پذيرفته شده درسهميه آزاد مي باشد.
تبصره  %25 :6ظرفيت پذيرفته شدگان در هر رشته بر اساس مقررات به ايثارگران معزز انقالب اسالمي شامل رزمندگان،
جهادگران،آزادگان و جانبازان اختصاص دارد .همسر و فرزندان عزيز شهدا ،مفقودين ،اسرا و جانبازان  %52به باال در گزينش جزء
سهميه ايثارگران محسوب خواهند شد .داوطلبان استفاده از سهميه فوق بايد گواهي استفاده از سهميه را حسب مورد توسط بنياد
شهيد ،امور ايثارگران و ساير مراجع ذيربط در هنگام ثبت نام ارائه نمايند .
تبصره  :2داوطلباني كه از تاريخ  6957/1/96لغايت  6919/1/96حداقل شش ماه داوطلبانه در مناطق عملياتي جبهه هاي نبرد
حق عليه باطل حضور داشتهاند ،ميتوانند از سهيمه فوق استفاده نمايند .داوطلباني كه از سال  6913به بعد يک نوبت با سهميه
مذكور در آزمونهاي ورودي پذيرفته شدهاند در صورتي كه داراي گواهي حداقل  62ماه حضور داوطلبانه در جبهه باشند ميتوانند
از سهميه ايثارگران استفاده نمايند .
توجه :از متقاضيان محترم خواهشمند است نسبت به انتخاب رشته مرتبط دقت الزم را به عمل آورند .در غير اينصورت هر گونه
عواقب بعدي متوجه شخص متقاضي خواهد بود.
ه) شهريه دوره :

شهريه هر نيمسال تحصيلي بدون احتساب هزينه خوابگاه  ،غذا  ،بيمه و  ...پس از تصويب هيأت امناء قطعي خواهد شد به شرح
زير ميباشد :
ميزان تقريبي كل شهريه مقطع دكتري براي رشته هاي علوم انساني و علوم اجتماعي و رفتاري مبلغ 962،221،222ميليون ريال
(96ميليون و دويست و بيست هزار و ششصدتومان) است و براي ساير رشته ها مبلغ  392،494،222ميليون ريال (39ميليون و
چهل و هفت هزار و چهارصدتومان) كه پس از تصويب در هيئت امناء دانشگاه تهران نهائي خواهد شد .پرداخت شهريه براي كليه
پذيرفته شدگان الزامي است.

گروه

شهريه

علوم انساني و علوم رفتاري

 006،672،777ريال

ساير گروهها

 007،404،777ريال

نحوه پرداخت شهريه:

 .6نحوه پرداخت شهريه در هشت قسط مساوي خواهد بود.
 .2براي نيمسال هاي پس از نيمسال هشتم ،برابر ضوابط اعالمي شهريه مصوب دريافت خواهد شد.
تذکر:

 پرداخت شهريه پذيرفته شدگان موقع ثبت نام ،طبق تقويم آموزشي دانشگاه خواهد بود .
 مبلغ شهريه شامل هزينه هاي خوابگاه ،اياب و ذهاب ،بيمه ،تغذيه  ،كتاب و ...نيست.
 پرداخت شهريه در هر نيمسال تحصيلي الزامي است ،حتي اگر دانشجو در مرخصي تحصيلي باشد.
 قابل تاكيد است كه پس انصراف در هر زمان شهريه واريزي به هيچ عنوان عودت نخواهد شد.

نام رشته های درخواستی آزمون اختصاصی دکتری پردیس کیش بر اساس مجوز شماره
 2/22/627239مورخ  6971/1/65دفتر گسترش آموزش عالی حداکثر  9نفر در سال تحصیلی

رشته هاي پذيرش دانشجو دكتري تخصصي نيمسال اول  6971-79پرديس بين المللي كيش
رشته هاي مرتبط كه فارغ التحصيالن آن مي توانند در اين

رديف

رشته ها

1

مهندسي صنايع

تمامي رشته ها

2

مهندسي پليمر

تمامي رشته ها

3

مهندسي نفت (مخازن )

تمامي رشته ها

4

مهندسي مکانيک  -ساخت و توليد

تمامي رشته ها

5

مهندسي هوافضا گرايش آئروديناميک

تمامي رشته ها

6

مهندسي محيط زيست -گرايش آب و فاضالب

تمامي رشته ها

7

مهندسي محيط زيست -گرايش منابع آب

تمامي رشته ها

8

مهندسي محيط زيست -گرايش آلودگي هوا

تمامي رشته ها

كدرشته شركت كنند بر اساس دفترچه راهنماي آزمون ورودي
دوره دكتري سال  6971سازمان سنجش آموزش كشور

9

مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط
زيست

تمامي رشته ها

10

محيط زيست -گرايش برنامه ريزي

تمامي رشته ها

11

نانوشيمي(-علوم و فناوري نانو -نانو سوپرا ملکول)

تمامي رشته ها

12

شيمي پليمر

تمامي رشته ها

13

حقوق خصوصي

تمامي گرايش هاي حقوق فقه و مباني حقوق اسالمي

14

حقوق عمومي

تمامي گرايش هاي حقوق فقه و مباني حقوق اسالمي

15

حقوق بين الملل عمومي

16

حقوق جزا و جرم شناسي

17

آموزش زبان انگليسي

18

زبان وادبيات انگليسي

19

زبان وادبيات فارسي

20

پژوهش هنر

21

روانشناسي عمومي

22

روانشناسي تربيتي

23

معماري

24

آب و هواشناسي (اقليم شناسي )

25

جغرافياي سياسي

26

جغرافيا و برنامه ريزي شهري

27

جغرافيا و برنامه ريزي روستايي

28

ژئومورفولوژي

تمامي گرايش هاي حقوق فقه و مباني حقوق اسالمي وتمامي
گرايش هاي علوم سياسي
تمامي گرايش هاي حقوق فقه و مباني حقوق اسالمي
آموزش زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي زبان و ادبيات
انگليسي زبانشناسي همگاني
زبان و ادبيات انگليسي مترجمي زبان انگليسي آموزش زبان
انگليسي زبانشناسي همگاني
زبان و ادبيات فارسي ،زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودک و
نوجوان ،زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي ،زبان و ادبيات
فارسي گرايش ادبيات پايداري ،آموزش زبان فارسي ،زبان و ادبيات
فارسي گرايش هاي نظريه ها و نقد ادبي ،ويرايش و نگارش و ادبيات
روايي

ايران شناسي و تمامي رشته هاي هنر ،باستان شناسي،
فرهنگ و زبا نهاي باستاني

تمامي رشته هاي علوم تربيتي و رشته ها با گرايش علوم تربيتي و
روان شناسي ،بهداشت و درمان ،توان بخشي (علوم پزشکي) ،مشاوره
(تمام گرايش ها)

تمامي رشته هاي علوم تربيتي و رشته ها با گرايش علوم تربيتي و روان
شناسي ،رشته هاي آموزش رياضي ،رشته هاي آموزش فيزيک ،رشته هاي
آموزش شيمي،آموزش زبان فارسي ،مشاوره (تمام گرايش ها)

29
30

مديريت ورزشي  -مديريت اوقات فراغت و ورزش هاي
تفريحي
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي و رسانه ها
در ورزش

رشته گرايش ها و هاي معماري ،تکنولوژي معماري ،انرژي
معماري
تمامي رشته هاي علوم جغرافيايي ،هواشناسي ،زمين شناسي
تمامي رشته هاي علوم جغرافيايي ،علوم سياسي ،روابط بين
الملل ،حقوق
تمامي رشته هاي علوم جغرافيايي ،شهرسازي و طراحي
شهري ،برنامه ريزي توسعه منطقه اي
تمامي رشته هاي علوم جغرافيايي ،برنامه ريزي توسعه منطق
هاي ،اقتصاد كشاورزي ،توسعه روستايي
تمامي رشته هاي علوم جغرافيايي ،زمين شناسي ،آبخيزداري
تمامي گرايشهاي تربيت بدني و علوم ورزشي

تمامي گرايشهاي تربيت بدني و علوم ورزشي

34

32
33
34
35
36

مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در سازمان ها و
رويدادهاي ورزشي

فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي عصبي
عضالني
فيزيولوژي ورزشي گرايش بيوشيمي و متابوليسم
ورزشي
فيزيولوژي ورزشي گرايش قلب و عروق و تنفس
آسيب شناسي ورزشي وحركات اصالحي گرايش امداد گري
ورزشي

آسيب شناسي ورزشي وحركات اصالحي گرايش
حركات اصالحي

تمامي گرايشهاي تربيت بدني و علوم ورزشي

تمامي گرايشهاي تربيت بدني و علوم ورزشي
تمامي گرايشهاي تربيت بدني و علوم ورزشي

تمامي گرايشهاي تربيت بدني و علوم ورزشي

تمامي گرايشهاي تربيت بدني و علوم ورزشي
تمامي گرايشهاي تربيت بدني و علوم ورزشي
علم اطالعات و شناسي (شامل تمامي رشته ها و گرايش ها از جمله
مديريت كتابخانه هاي دانشگاهي ،مطالعات كتابخانه هاي عمومي،

37

علم اطالعات و دانش شناسي با گرايش بازيابي
اطالعات و دانش

مديريت كتابخانه هاي ديجيتال ،مديريت اطالعات ،مطالعات آرشيو،
علم سنجي ،مديريت و سازماندهي نسخه هاي خطي) ،كتابداري و
اطال ع رساني ،مهندسي كامپيوتر -نرم افزار ،زبان شناسي رايانه اي،
 )2مديريت اطالعات و دانش مديريت(تمام گرايش ها) ،علوم
ارتباطات ،علوم اجتماعي

38

زيست شناسي  -علوم سلولي و مولکولي

تمامي رشته ها

39

بيوانفورماتيک

تمامي رشته ها

40

مديريت بازرگاني گرايش مديريت بازاريابي

تمامي رشته ها

41
42

مديريت بازرگاني گرايش مديريت سياستگذاري
بازرگاني
مديريت دولتي گرايش تصميم گيري و خط مشي
گذاري عمومي

تمامي رشته ها

تمامي رشته ها

43

مديريت گرايش مديريت رسانه اي

تمامي رشته ها

44

مديريت گرايش توليد و عمليات

تمامي رشته ها

45

مديريت گرايش تحقيق در عمليات

تمامي رشته ها

46

كارآفريني

تمامي رشته ها

47

مهندس مالي

تمامي رشته ها

48

حسابداري

حسابداري ،مديريت مالي و علوم مالي ،تمامي گرايش هاي
مديريت ،تمامي گرايش هاي اقتصاد

49

اقتصاد سنجي

تمامي گرايش هاي اقتصاد

نام رشته و ظرفیت های درخواستی آزمون اختصاصی دکتری پردیس ارس
ظرفیت

ردیف

نام رشته امتحاني

1

حقوق خصوصي

7

2

حقوق عمومي

7

3

مدیریت دولتي – مدیریت منابع انساني

7

درخواستي

و -مدارك الزم جهت ثبت نام اينترنتی:

 -6تکميل فرم تقاضانامه موجود در سايت
 -2اسکن يک قطعه عکس  9*4پرسنلي
توجه  :داوطلبان جهت ثبت نام الکترونيکي ملزم به پرداخت مبلغ يک ميليون و دويست هزار ريال به صورت الکترونيکي و فقط به
درگاه حساب بانک معرفي در سايت ثبت نام مي باشند (مبلغ پرداختي قابل استرداد نيست).
 شايان ذكر است شناسه پرداخت در هنگام پرداخت الکترونيکي  6692مي باشد.

جدول پیشنهادی آزمون اختصاصی دکتری پردیس کیش و ارس
شرح

تاریخ

شروع ثبت نام الکترونیک

1396/6/52

پایان ثبت نام الکترونیک

1396/7/4
0931/7/01

پایان مصاحبه

0931/7/05

اعالم نتایج به سازمان سنجش آموزش کشور

0931/7/07

شروع انجام مصاحبه

تماس با پرديس بین المللی کیش و ارس:

داوطلبان محترم مي توانند پس از مطالعه دقيق اين اطالعيه براي كسب اطالعات بيشتر به شماره هاي تلفن هاي زير تماس حاصل
نمايند.
تلفن تماس پرديس كيش  2914- 4492255-51 :يا 2914- 4495222داخلي  226و (2914- 4495226همه روزه از ساعت 3
صبح لغايت  61عصر(

تلفن تماس پرديس ارس 24642224324 :داخلي 626؛ 622؛ 926و ( 922تماس همه روزه از ساعت  3الي ) 61

