
 

 برای رشته های بین المللی دکتری تخصصیمقطع  در دانشجو پذيرش

 پرديس بین المللی کیش دانشگاه تهران 9398-99 سال تحصیلی اول نیمسال در
 

گسترش آموزش عالي به های استراتژيک  برنامه اساس دانشگاه تهران و بر درخشانبه پشتوانه پيشينه  ديس بين المللي كيشپر

اتکا  با بين المللي در سطح داوطلبان ساير كشورها و نقش آفريني در آموزش عاليپاسخگويي به تقاضای داوطلبان ايراني و  منظور

 تخصصي دكتریی دانشجو ،از ميان داوطلبان واجد شرايط تحقيقات و فناوری ،مجوز وزارت علوم بر پيشرفت های علمي كشور با

 پذيرد: مي

 :دکتری یها رش دانشجو در دورهالف( شرايط الزم برای پذي

 ارج كشور های داخل يا خ كارشناسي ارشد يا باالتر از دانشگاهمعتبر  دارا بودن مدرک - 1

مصاحبه تخصصي با توجه (مصاحبه تخصصي  درشركت و ارائه مدارک به منظور ارزيابي علمي داوطلبان و در صورت نياز  نام ثبت-2

 به سوابق تحصيلي، علمي، پژوهشي، افتخارات علمي و فوق برنامه و سواالت تخصصي از رشته مورد تقاضا انجام مي گيرد( 

توانند  مي 31/60/1398خ يفراغت از تحصيل تا تار ای در صورت ي ارشد يا دكتری حرفهسال آخر دوره كارشناس دانشجويان نيم -3

 نمايند. ثبت نام

 .نيستند ورودى آزمون در شركت به مجاز ، ارشد كارشناسى معادل تحصيلى مدرک با متقاضيان :تبصره

 :جدول زير در زمان انجام مصاحبهمطابق  انگليسيحداقل نمره زبان  دارا بودن -4
 

 قبول حداقل نمره قابل   آزموننوع 

IELTS  6 

TOEFL PBT  520 

TOEFLIBT  70 

UTEPT  75 

MSRT  60 

 
 الزامیست. فوق در زمان مصاحبه تبصره: ارائه مدرک معتبر در یکی از آزمون های جدول 

 رشته های بین المللی پذيرش مقطع دکتری تخصصیهای ويژگی( ب

 یبرا .دشویبرگزارمیسیبهزبانانگلیدرسیایندورههاکالس ،يخارج انيبودن دوره و حضور دانشجو يالملل نيبا توجه به ب 

 .دييمراجعه نما kish.ut.ac.ir تيبه سا يسيدوره به زبان انگل یاطالع از محتوا

  شود.  دانشگاه تهران اعطاء ميبين المللي مدرک رسمي  گانآموخت دانشبه 

 های نظير در دانشگاه تهران  ها از نظر تعداد واحد و محتوای آموزشي همان است كه در رشتهمحتوای آموزش رشته

 شود.  تدريس مي

 ها الزامي است. محل تحصيل جزيره كيش مي باشد و حضور در كالس 

 ها خواهند شدگان ملزم به حضور در كالسشود و پذيرفتهها برای تمامي روزهای هفته انجام ميريزی تشکيل كالسبرنامه

 بود. 

  مسکن و تسهيالت رفاهي در حد امکانات موجود همکاری به عمل خواهد آمددر تامين . 

  .دانشجويان از امکانات و تسهيالت ورزشي برخودار خواهند شد 

 های اقامتي به عهده دانشجو است كه طبق و هزينه شهريه ثابت ومتغير، شهريه دروس موردنياز هزينه های دوره اعم از

 .پرداخت شود دتوسط دانشجو باي سال برای هر نيم صورت يکجا در هنگام ثبت نام قويم آموزشي و بهت

 . برنامه آموزشي درپرديس بين المللي كيش مطابق تقويم آموزشي مصوب دانشگاه تهران است 



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

حداكثر تعداد  استتخصصي . ضرورت ياد شده به تشخيص گروه آموزشي باشد ميهزينه  پرداخت با مورد نيازدروس 

 واحد ها بر اساس مقررات جاری است.

  ممنوع است ها ها و دانشگاه به ساير پرديس مهمان شدن پذيرفته شدگان اين پرديسانتقال يا. 

 كليک كنيد. ار اينجاآنها برای مشاهده سر فصل دروس و تعداد واحد  توجه:

 :وظیفه نظام ( وضعیتج

 و داشتن شرايط و ضوابط الزم بر اساس قوانين و مقررات نظام وظيفه. ايراندر  تحصيل ادامه قانوني منع نداشتن 

 تذکرات مهم :

 و نهايي نتيجه اعالم از پس تحصيلي، شهريه واريزو   سفته ، محضری تعهد ريزنمرات، تحصيلي، مدارک اصل ارائه 

 .باشد الزامي مي دانشجو پذيرش

 ،كه داوطلب واجد يکي  شودبرگزاری امتحانات و تحصيل در دانشگاه مشخص مصاحبه،  چنانچه در هر مرحله از ثبت نام

شركت در امتحان و يا ادامه تحصيل او جلوگيری به عمل آمده و طبق  ،نبوده است بالفاصله از ثبت نام الزماز شرايط 

وی رفتار خواهد شد. مقررات با

 ،عمومي وی از سوی هيأت مركزی گزينش دانشجويد صالحيت شروع به تحصيل داوطلب منوط به تائ در صورت قبولي 

باشد.مي

 .داوطلب حق انتخاب فقط يک رشته را دارد

 استها  رشتهها در هركدام از  های آموزشي منوط به حد نصاب رسيدن كالس رشته تشکيل هر يک از.

  در غير اينصورت هر گونه  دقت الزم را به عمل آورند انتخاب رشته مرتبطخواهشمند است نسبت به از متقاضيان محترم

 عواقب بعدی متوجه شخص متقاضي خواهد بود.

  سهميه ها مطابق با دفترچه راهنمای آزمون دوره دكتری (Ph.D) سازمان سنجش آموزش كشور اعمال  1398سال 

 .مي گردد

 : شهريه دوره( د

 تهران تعيين مي گرددشهريه ثابت و متغير دروس مطابق با مصوبه هيات رئيسه/ هيات امناء دانشگاه  -

 شهريه تحصيلي بدون احتساب هزينه خوابگاه ، غذا ، بيمه و ... بصورت علي الحساب  و به شرح  جدول ذيل است : -

 شهریه گروه

 ميليون و نهصد و نود هشت هزار و هشتصد و هفتاد و چهار تومان( 88ريال ) 889988948  علوم انساني

 ميليون و نهصد و نود هشت هزار و هشتصد و هفتاد و چهار تومان( 88ريال ) 889988948  علوم اجتماعي ورفتاري

 ميليون و يکصد و نه هزار و هفتصد و سي و پنچ تومان( 168ريال ) 1681699388  فني و مهندسي

 ميليون و يکصد و نه هزار و هفتصد و سي و پنچ تومان( 168ريال ) 1681699388 علوم پایه 

 ميليون و يکصد و نه هزار و هفتصد و سي و پنچ تومان( 168ريال ) 1681699388 هنر 

 گردد. ميشهريه تحصيلي  فوق بصورت پيشنهادی بوده و  پس از تصويب هيات امناء قطعي  -

 نحوه پرداخت شهريه:

 .نحوه پرداخت شهريه در هشت قسط مساوی خواهد بود .1

 اعالمي شهريه مصوب دريافت خواهد شد.سال هشتم، برابر ضوابط  های پس از نيم سال برای نيم .2

 تذکر:

 ،بود طبق تقويم آموزشي دانشگاه خواهد پرداخت شهريه پذيرفته شدگان موقع ثبت نام.  

  يستتغذيه ، كتاب و... ن ،بيمه ،و ذهابمبلغ شهريه شامل هزينه های خوابگاه، اياب . 

http://kish.ut.ac.ir/IPPWebV1C010/English_WebUI/Templates/WebSiteTemplate1/WebSiteFile917.aspx?MainInformationID=273682


 دانشجو در مرخصي تحصيلي باشد، حتي اگر يلي الزامي استپرداخت شهريه در هر نيمسال تحص . 

 عنوان مسترد  چيبه ه یزيوار هيدر صورت انصراف در هر زمان، شهر سيپرد یقابل تاكيد است كه بر اساس مصوبه شورا

 اقدام خواهد شد. شيك يالملل نيب سينخواهد شد و مطابق مقررات مصوب پرد

 مدارک الزم برای ثبت نام اينترنتی: (ـه

 سامانه جامع آموزش برای داوطلبان ايرانيثبت نام در  -1

 پرسنلي 3×4عکس  قطعه يک اسکن -2

 : ريال به صورت الکترونيکي و فقط از  داوطلبان ايراني برای ثبت نام الکترونيکي ملزم به پرداخت مبلغ يک ميليون توجه

 قابل استرداد نيست(. وجه  طريق درگاه حساب بانک معرفي شده در سايت ثبت نام هستند )مبلغ پرداختي به هيچ

 :تماس با پرديس بین المللی کیش

 و يا با شماره   kish.ut.ac.irبه وبگاه  كسب اطالعات بيشتر برای اين اطالعيهپس از مطالعه دقيق  مي توانندمحترم داوطلبان 

 .تماس حاصل نمايند تلفن های زير

صبح  8)همه روزه از ساعت 6904- 4438261و  261داخلي 6904- 4438266يا  6904- 4436688-80: پرديس كيش  تلفن تماس

  )عصر 10لغايت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


