
 6971-79 مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی در دانشجو پذيرش*

 دانشگاه تهرانو ارس بین المللی کیش  های  پرديس 

های  برنامه اساس دانشگاه تهران و بر درخشانبه پشتوانه پيشينه  و ارس  بين المللي كيش های  ديسپر

تربيت  ،پاسخگويي به تقاضای داوطلبان ايراني و غير ايراني ودر گسترش آموزش عالي اين دانشگاه استراتژيک 

ی دانشجو ،از ميان داوطلبان واجد شرايط تحقيقات و فناوری ،مجوز وزارت علوم با ،متخصص نيروی انساني

 پذيرد: مي كارشناسي ارشد

 کارشناسی ارشد: های الف( شرايط الزم برای پذيرش دانشجو در دوره

های معتبرداخلي يا خارجي مورد تاييد وزارت علوم، ارشناسي از دانشگاهدارا بودن مدرك رسمي ك .6

 تحقيقات و فناوری

شرايط مزبور مبتني بر نظر  با: بررسي انطباق و معادل سازی مدارك تحصيلي داوطلبان خارجي 6 تبصره

 رسمي مراجع ذيصالح وزارت علوم، تحقيقات و فناوری خواهد بود.

مصاحبه تخصصي با توجه به سوابق تحصيلي، علمي، پژوهشي، و (مصاحبه تخصصي  درشركت ، نام ثبت .2

 .و قبولي در آن سواالت تخصصي از رشته مورد تقاضا انجام مي گيرد(

: در صورت شركت داوطلب در آزمون سراسری نمره آزمون به عنوان يکي از معيارهای پذيرش 2تبصره 

 مورد توجه قرار مي گيرد.

گری اوليه بر اساس امتحان كتبي يا بررسي  ه به تعداد داوطلبان، احتمال انجام غربال: با توج9تبصره 

 وجود دارد. و سوابق تحصيلي مدارك

 : های معتبر جدول زير از يکي از آزموندارا بودن حداقل نمره زبان  .9

 

 كارشناسي ارشد نوع مدرك

UTEPT (دانشگاه تهران زبان عمومي) و باالتر 57 

IELTS 7.7 باالتر و 

TOLIMO 775 و باالتر 

TOEFL PBT 775 و باالتر 

TOEFL iBT 05 و باالتر 

 
 

نداشته  را مطابق جدول فوق : به داوطلبي كه ساير شرايط پذيرش را داشته باشد اما حداقل نمره زبان 4تبصره 

شركت فوق يا  جدول باشد، پذيرش مشروط داده خواهد شد و ثبت نام قطعي او منوط به كسب نمره به شرح

هزينه كالسها بصورت (. خواهد بود در امتحان تعيين سطح و طي دوره متناوب با نمره اخذ شده بشرح ذيل 

  .  )مجزا از داوطلب دريافت مي شود

 :از گذراندن دوره زبان معاف مي شوند معاف 

  سطحA ريال( 9077777 )پرداختنيمسال تحصيلي  6: موظف به گذراندن 



 سطحB ريال( 62777777 )پرداخت نيمسال تحصيلي 2: موظف به گذراندن 

 سطحC ريال( 60777777 )پرداخت نيمسال تحصيلي 2: موظف به گذراندن 

  سطحD ريال( 60777777 )پرداخت نيمسال تحصيلي 2: موظف به گذراندن 

 نامه از پايان قبل از دفاع مركز زبان و اتمام واحد های درسي خود تاييديهكليه دانشجويان موظف به اخذ نکته: 

 د.وش ميمجوز دفاع از پايان نامه صادر ن ، در غير اين صورتهستند

 های دوره:ب( ويژگی

  شود.  مي ءمدرك رسمي دانشگاه تهران اعطاها اين پرديس  آموختگان  دانشبه 

 دانشگاه دانشکده های در  رشته های نظير همانند  ها از نظر تعداد واحد و محتوارشته يمحتوای آموزش

 . است تهران 

  مي باشد جلفا واقع در شهر پرديس ارس  وجزيره كيش  واقع در  پرديس بين المللي كيشمحل تحصيل

 ها الزامي است. كالس كليه و حضور در

 شدگان ملزم به حضور در شود و پذيرفتهها برای تمامي روزهای هفته انجام ميريزی تشکيل كالسبرنامه

 ا خواهند بود. هكالس

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

  .دانشجويان از امکانات و تسهيالت ورزشي برخودار خواهند شد 

 های هزينه های دوره اعم از شهريه ثابت ومتغير، شهريه دروس پيش نياز، پايه و زبان انگليسي و هزينه

صورت يکجا در هنگام ثبت نام توسط دانشجو  اقامتي به عهده دانشجو است كه طبق تقويم آموزشي و به

 .بايستي پرداخت شود

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

 است .

 دانشجو  های اصلي، آمادگي برای شركت در كالس كسب و برای تقويت پايه علمي ،در صورت ضرورت

به تشخيص گروه آموزشي ضرورت ياد شده  .پايه و پيش نياز با هزينه خود است دروس ملزم به گذراندن

)حتي در  مقطع كارشناسي شود كه از را شامل مي جبرانيپيشنياز وواحد درس  62 است و تا مربوط

 .خواهد بود كارشناسي(صورت تکرار واحدهای درس مزبور درمقطع 

  استممنوع  ها ها و دانشگاه به ساير پرديسها  مهمان شدن پذيرفته شدگان اين پرديسانتقال يا. 

 مراجعه نماييد. www.gostaresh.msrt.irبرای مشاهده سر فصل دروس و تعداد واحد رشته ها به سايت  توجه:

 :وظیفه نظام ( وضعیت ج

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

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

 پايان به آنان فرصت يا و باشند مي غيبت دارای كه مشموليني به تحصيلي معافيت اعطای :تذكر 

 .يستن پذير امکان است رسيده

 تذکرات مهم :

 نتيجه اعالم از پس ،تحصيلي شهريه واريز و محضری، تعهد ،ريزنمرات تحصيلي، مدارك اصل ارائه 

 .استالزامي  دانشجو پذيرش و نهايي

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


 ها در هركدام از  رسيدن كالسحد نصاب متوقف به  رشته های آموزشي منوط و تشکيل هر يک از

 ايشان نام شهريه داوطلب مسترد و ثبت ،فقط در صورت عدم تشکيل رشته های آموزشي است.  گروه

 شود. مي لقي لم يکن ت كان

 ايثارگر  در كليه رشته های پذيرنده دانشجو؛ سهميه متقاضيان واجد شرايط استفاده از تسهيالت شاهد و

 1931آزمون كارشناسي ارشد سال  1مطابق بند ب سهميه ها و تسهيالت مندرج در دفترچه شماره 

     اعمال خواهد شد. 

 : دقت الزم را به عمل آورند. هر  ، هنگام انتخاب رشته توصيه مي گردددر  متقاضيان محترم به توجه

د. در غير اينصورت هر گونه عواقب مايراساس جدول پذيرش را انتخاب نب رشته 2مي تواند داوطلب 

 .استبعدی متوجه شخص متقاضي 

  دانش آموخته دوره كارشناسي شده باشند. 96/71/6971تمامي متقاضيان بايد حد اكثرتا تاريخ 

 مشروط به هستند  كارشناسي دوره آخر ترم دانشجوی حاضر حال در كه داوطلباني از آندسته برای(

اشتغال به تحصيل شامل  ياگواهي تحصيلي از فراغت گواهي( 96/71/6971از قبل  دانش آموختگي

كشورهای جهان به تأييد مراجع  ساير دانشگاه مربوطه و يامعادل آن از از) معدل تعداد واحد گذرانده و

 6971ارائه مدرك تحصيلي قبل از اتمام نيمسال اول سال تحصيلي  كند. مي كفايت ( برای ثبت نامذيربط

 الزامي است. 

 :شهريه دورهد( 

به دانشگاه هيأت امناء بر اساس مصوبه  ...بيمه و  ،غذا ،شهريه هر نيمسال تحصيلي بدون احتساب هزينه خوابگاه

 :است زير جدول شرح

 )ريال( شهريه ثابت های آموزشي گروه
ازای شهريه متغير به 

 )ريال( هر واحدنظری

شهريه متغير به ازای 

 )ريال( عمليهر واحد 

جبراني نظری واحد 

 )ريال(

جبراني عملي واحد 

 )ريال(

نامه به  شهريه پايان

 ازای هرواحد

 )ريال(

علوم انساني،علوم 

 رفتاری
50675655 5067565 0560605 0566765 6709005 5905055 

 5905055 6709005 0566765 0560605 5067565 50005655 ها ساير گروه

 

  :نکته

 ،صورت الکترونيکي برای كليه پذيرفته ه طبق تقويم آموزشي دانشگاه ب پرداخت شهريه موقع ثبت نام

 .شدگان الزامي است

 يست.، كتاب و... نتغذيه بيمه، ذهاب، ابگاه، اياب ومبلغ شهريه شامل هزينه های خو 

  تحصيلي الزامي استپرداخت شهريه در هر نيمسال. 

 ملزم به  ، دانشجودر هر زمان انصرافدر صورت ها بر اساس مصوبه شورای پرديس  قابل تاكيد است كه

 نخواهد شد.داده  و شهريه واريزی به هيچ عنوان عودتغرامت است پرداخت 

 



 

 

 
 

0596-95پرديس بين المللي كيش سال تحصيلي  رشته های كارشناسي ارشد    

تحصيليرشته  رديف  

 گروه علوم اجتماعي و رفتاری

   مديريت كسب وكار گرايش بازاريابي 1

ديريت كسب وكار گرايش استراتژیم 2  

فناوری اطالعاتو    3 وكار گرايش سيستم های اطالعاتي مديريت كسب   

گرايش مديريتبازرگاني  مديريت بازاريابي   4  

 مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسک 5

 كارآفريني گرايش فناوری  6

  كارآفريني گرايش كسب و كارجديد 7

  كارآفريني گرايش سازماني 8

  كارآفريني گرايش بين الملل 9

  كارآفريني گرايش توسعه 10

 تحقيقات آموزشي 11

جهانگردی گرايش بازار يابي جهانگردی مديريت 12  

رسانهمديريت  13  

 حسابداری 14

 مديريت اجرايي 15

 مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش  16

 مديريت ورزشي گرايش  مديريت رويداد های ورزشي  17

 آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي  گرايش حركات اصالحي   18

 آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي  گرايش امدادگری ورزشي  19

ورزشيفيزيولوژی ورزشي گرايش فيزيولوژی   كاربردی 20    

 جغرافيا وبرنامه ريزی شهری 21

 روانشناسي عمومي  22

 گروه علوم انساني

 آموزش زبان انگليسي 23

 حقوق عمومي 24



 حقوق خصوصي 25

 بين المللي تجاری اقتصادی  حقوق 26

 حقوق نفت وگاز 27

 روانشناسي تربيتي  28

 گروه فني و مهندسي

پليمر گرايش پليمر مهندسي 29  

گرايش مخازن هيدروكربوریمهندسي نفت   30  

  (IT)تايش فناوری اطالعمهندسي فناوری اطالعات گرا 31

 مهندسي مکانيک گرايش ساخت وتوليد 32

مکانيک گرايش تبديل انرژی گرايش ماشينهای آبي مهندسي 33   

شيمي گرايش بيوتکنولوژی مهندسي 34   

كامپيوتر گرايش نرم افزار مهندسي 35   

  عمران گرايش سازهمهندسي   36

 صنايع گرايش بهينه سازی سيستم ها مهندسي 37

 مکاترونيک مهندسي 38

 بهداشت و محيط زيست ايمني 39

  محيط زيست گرايش آب و فاضالب مهندسي 40

 انرژی های تجديد پذير مهندسي 41

 گروه علوم پايه

 شيمي نانو 42

 سلولي وملکوليشناسي گرايش علوم  زيست 43

 گروه هنر

 صنعتي طراحي 44

 معماری مهندسي 45

 انرژی  معماری 46

 داخلي معماری 47

 تصويری ارتباط 48

 برنامه ريزی شهری 49

پرديس ارس 0596-95رشته های كارشناسي ارشد سال تحصيلي    

 رشته تحصيلي رديف

 گروه علوم اجتماعي و رفتاری



   بازاريابي  كسب وكار گرايش مديريت 1

  كسب وكار گرايش استراتژی مديريت 2

  مديريت كسب و كار گرايش فن آوری  3

 گروه علوم انساني

 خصوصي حقوق 4

  جزا و جرم شناسي حقوق 5

 گروه فني و مهندسي

 بهداشت و محيط زيست ايمني 6

 گروه هنر

 معماری مهندسي 7

 

 اختصاصي كارشناسي ارشدجدول پيشنهادی آزمون                   

 پرديس های بين المللي كيش و ارس                            

 تاريخ شرح
 92/6/6926 شروع ثبت نام الکترونیکی 

 61/7/6926 پایان ثبت نام الکترونیکی 

 65/7/6962 شروع انجام مصاحبه 

 67/7/6926 پایان مصاحبه 

 96/7/6926 اعالم نتایج به سازمان سنجش آموزش کشور 

 

 ه( مدارک الزم برای ثبت نام اينترنتی:

 سامانه جامع آموزش در تقاضانامه موجود فرم تکميل -6

 پرسنلي 9×4 عکس قطعه يک اسکن -2

 : دويست هزار ريال به و  يک ميليونداوطلبان برای ثبت نام الکترونيکي ملزم به پرداخت مبلغ  توجه

در سايت ثبت نام هستند )مبلغ  شده گاه حساب بانک معرفيو فقط از طريق درصورت الکترونيکي 

 قابل استرداد نيست(. وجه  پرداختي به هيچ

 است 6697 ذكر است شناسه پرداخت در هنگام پرداخت الکترونيکي شايان. 

 :تماس با پرديس بین المللی کیش -

 های زير تلفن شماره اكسب اطالعات بيشتر ب برای اين اطالعيهداوطلبان محترم مي توانند پس از مطالعه دقيق 

 تماس حاصل نمايند.

 8)همه روزه از ساعت 7914- 4490276و  276داخلي 7914- 4490277يا  7914- 4497700-01تلفن تماس: 

 )عصر  61صبح لغايت 

 :ارس تماس با پرديس  -



 های زير تلفن شماره اكسب اطالعات بيشتر ب برای اين اطالعيهداوطلبان محترم مي توانند پس از مطالعه دقيق 

 تماس حاصل نمايند.

صبح لغايت  8)همه روزه از ساعت  726-11711709و نيز  974و  676 های  داخلي 74642724824 تلفن تماس: 

 )عصر  61

 

 

 
 


