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تماعي و قتصادي، اجادر چارچوب برنامه هاي توسعه  تحقيقات و فناوري، وزارت علومدانشگاه تهران براساس مجوز کيش  بين المللي پرديس

ت گسترش فعالي هاي استراتژيک دانشگاه در زمينههاي نظام آموزشي عالي کشور و همچنين برنامهفرهنگي سند چشم انداز بيست ساله، سياست

تحصيل در  جد شرايطميان داوطلبان وا ازلبان ايراني و توسعه پژوهش، در دورهاي تحصيالت تکميلي و با هدف پاسخگويي به تقاضاي داوط

 پذيرد.دانشجــو مي 1399-1400، براي سال تحصيلي (.Ph.D)مقطع دکترى تخصصى

 شرایط عمومی: 

 تابعيت جمهوري اسالمي ايران. -1

 نداشتن سوء پيشينه کيفري به تشخيص مراجع ذي صالح. -2

 تحصيل از نظر خدمت وظيفه عمومي.نداشتن منع قانوني براي ادامه  -3

 شرایط اختصاصی:  

رد اي از دانشگاه هاي داخل يا خارج کشور که موارشد اعم از پيوسته يا ناپيوسته و دکتراي حرفهدارا بودن مدرک رسمي کارشناسي -1

 تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکي باشد.

 نيستند. اين فراخوان ، مجاز به شرکت در معادل کارشناسى ارشدان با مدرک تحصيلى متقاضي تبصره:

 .ارشددر مقطع کارشناسي 20از  14داشتن حداقل ميانگين معدل کل  -2

 :وظيفه نظام وضعيت

 . يا معافيت تحصيلي و دائم )کفالت،پزشکي، ...( معافيت وظيفه ، نظام خدمت پايان کارت بودن دارا

 .نيست رپذي امکان است رسيده پايان به آنان فرصت يا و باشنديم غيبت داراي که مشموليني به تحصيلي معافيت اعطاي تذکر:

 سهميه ایثارگران  و سهميه مربيان :

 شود.سازمان سنجش آموزش کشور اعمال مي1399سال  (PH.Dسهميه ها مطابق دفترچه راهنماي آزمون ورودي دکتري )

 هاي دوره :ویژگی

مدرک دانش آموختگي پرديس بين المللي کيش، مدرک رسمي دانشگاه تهران است.  -1

هران است.تان رشته در دانشگاه ها و تعداد واحدهاي هر رشته مطابق با سرفصل دروس و تعداد واحدهاي همآموزشي رشته محتواي -2

گزار خاص، کالسها به صورت بر خط برهاي آن الزامي است. )در شرايط محل تحصيل، جزيره کيش است و حضور در کالس -3

شود(مي

گاه تهران  رد  رپدیس  بین المل   (.Ph.D) دانشجو مقطع  دکتری تخصصی اجرایی پذریش شيوه انمه      1399 -1400  سال تحصیلیلی کیش  دانش
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 ازمان متبوعسز سوي تحصيل در دوره دکتري به صورت تمام وقت است و داوطلبان شاغل پذيرفته شده، با ارائه موافقت نامه رسمي ا -4

 د.اهد آمخومجاز به ثبت نام و ادامه تحصيل مي باشند در غير اين صورت از ثبت نام و ادامه تحصيل آنان ممانعت به عمل 

 ها هستند. شدگان ملزم به حضور درکالسشود و پذيرفتهها براي تمامي روزهاي هفته انجام ميريزي تشکيل کالسبرنامه -5

 در تامين خوابگاه و تسهيالت رفاهي، بهداشتي و درماني هماهنگي و همکاري الزم به عمل خواهد آمد.  -6

 تقويم آموزشي دانشگاه تهران است. تقويم آموزشي پرديس بين المللي کيش عيناً مطابق -7

است.ممنوع  انتقال يا ميهماني پذيرفته شدگان اين پرديس به ساير پرديس ها و دانشگاه ها -8

مراجعه نماييدقسمت برنامه هاي درسي مصوب  www.msrt.irبراي مشاهده سر فصل دروس و تعداد واحد رشته ها به سايت  توجه:

 :مقررات زبان عمومی

اند،   کسب نموده ذيلجدول  دسته از داوطلباني که قبالً نمره زبان را با شرايط مندرج درارائه اصل مدرک قبولى زبان عمومى براي آن .1

هنگام ثبت نام الزامي است.

 مومى دانشگاه باشند از شرکت در آزمون زبان ع هاى ذکر شده کسب نمودهآزمونکه قبال حد نصاب الزم را در يکى از داوطلبانى

 تهران معاف هستند.

ود تا قبل خموزشي کليه پذيرفته شدگان فاقد مدرک زبان عمومي، موظف به کسب نمره قبولي در آزمون مذکور و اتمام واحد هاي آ .2

ا امه تحصيل رع و ادير اين صورت به هيچ عنوان مجوز شرکت در آزمون جاماز آزمون جامع )مطابق با آيين نامه آموزشي( هستند، در غ

نخواهند داشت .

باشد. سال مي 2اعتبار مدرک زبان از تاريخ برگزاري آزمون به مدت  .3

 حد نصاب الزم نمره زبان عمومي در هر يک از آزمون هاي معتبر به شرح جدول ذيل مى باشد:

 زبان اشتمال

 

 20حداکثرامتياز

MCHE 
 

 100حداکثرامتياز

TOFEL 

IBT  
 

 120حداکثرامتياز

TOFEL Paper Based 
And 

TOLMO 

  677حداکثرامتياز

 

IELTS 

 

 9حداکثرامتياز 

 دانشگاه تهران

University 

Of Tehran 

 20حداکثرامتياز

 انواع آزمون               

 

 رشته/ سهميه       

12 60 64 510 5/5 12  
های رشتهکلیه رشته ها به جز 

 خارجیزبانهاوادبیاتدانشکده

-- 50 57 490 5 10 

مربوط به رشته های زبان و ادبیات فارسی/ 

زبان و ادبیات عرب/ علوم قرآن و حدیث / 

فقه شافعی/ فقه و مبانی حقوق اسالمی/ 

 مدرسی معارف اسالمی

 رشته های دانشکده زبانها و ادبیات خارجی 16 -- -- -- -- --

 زبان و ادبیات عرب و مترجمی زبان عربی -- -- -- -- -- 16

 سهمیه مربیان و ایثارگران 10 5 490 57 50 10

 سایر زبانهای  مورد پذیرش، بر اساس ضوابط و شرایط آزمون زبان انگلیسی دانشگاه تهران قابل اعمال است.

 

 

 

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

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

 شهريه گروه

 (فت ريالهنهصد و هشتاد و هشت ميليون و نهصد و هشتاد و هفت هزار و پتجاه و )ريال988.987.057 يرفتار علوم اجتماعي و - علوم انساني

 ساير گروهها
زار و  ميليارد و دويست و هشت ميليون و هفتصد و شصت و يک هيک ريال ) 1.208.761.958

 (نهصد و پنجاه و هشت ريال

 تذکر مهم : شهريه پرداختي به هيچ عنوان مسترد نمي گردد .

شخص و مشهريه تحصيلي دانشجويان، علي الحساب محاسبه شده است که پس از تصويب هيات امناي دانشگاه به صورت قطعي  -1

 شود.محاسبه مي

 سال دريافت مي گردد.شهريه تحصيلي در هشت قسط مساوي در ابتداي هر نيم -2

 . رداخت شهريه در هر نيمسال تحصيلي الزامي است، حتي اگر دانشجو در مرخصي تحصيلي باشدپ -3

 شود.در صورت گذراندن دروس جبراني، هزينه دروس جبراني مطابق تعرفه کارشناسي ارشد محاسبه و دريافت مي -4

 شهريه هاي واريز شده  به هيچ عنوان عودت داده نخواهد شد. دانشجو، انصرافدر صورت  -5

  :آموزشبارگذاري درسامانه جامع  ثبت تقاضا و مدارك الزم جهت

نه سيستم ه سامابداوطلبان محترم جهت شرکت در آزمون اختصاصي دوره دکتري پرديس بين المللي کيش الزم است در مهلت تعيين شده 

ي جدول رشته ها بر اساس ثبت نام صرفاً در يکي از رشته هاي مورد نظر نسبت به مراجعه و   ut.ac.ir1ems.به آدرس جامع آموزش 

 و بارگذاري مدارک مورد نياز  به شرح زير اقدام نمايند. )پيوست( مورد پذيرش 

 پرسنلي 3*4 عکس -1

 ات شناسنامهصفحتمام  -2

 کارت ملي -3

  .فرم مشخصات فردي -4

 .کارشناسي ارشدو  کارشناسيو ريز نمرات تاييد شده مقطع  پايان تحصيالت يگواه -5

 .د با درج نمره و درجه پايان نامهگواهي صورتجلسه دفاعيه پايان نامه کارشناسي ارش -6

يـا  رشناسـي ارشـدکا ترم آخردانشجويان خاص با ذکر معدل ) 31/6/99گواهي اشتغال به تحصيل مبني بر دفاع از پايان نامه تا تاريخ  -7

 . (دکتراي حرفه اي

رت علـوم، مـورد تاييـد وزا مجـالت در )چاپ شده يـا داراي تاييديـه چـاپ(مستخرج و مرتبط با پايان نامه پژوهشي ،علمي مقاالت -8

 و ديگر مدارک و سوابق پژوهشي . تحقيقات و فناوري

ي در صـورت )وجـه پرداختـاز طريق درگـاه الکترونيکيت نام هزينه ثبريال) يک ميليون و دويست هزار ريال( 000/200/1واريز مبلغ -9

 انصراف و يا عدم پذيرش به هيچ عنوان مسترد نمي گردد(

ز شرکت محروميت  ا نجر بهعدم تکميل فرآيند ثبت نام و يا ثبت نام اشتباه در ساير آزمونهاي مندرج در سامانه جامع آموزش م تذکر مهم:

 شود.در آزمون اختصاصي مي
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 نحوه پذیرش:

 ژوهشي و افتخارات علمي بر اساس جدول ارزيابي مصاحبه دکتري.پ -بررسي سوابق علمي -1

 اعالم اسامي واجدين شرايط جهت انجام مصاحبه در هر يک از رشته هاي مورد پذيرش. -2

 .شرکت داوطلبان در جلسه مصاحبه )حضوري يا الکترونيکي( بر اساس زمان بندي اعالم شده -3

 .کندهر يک از داوطلبان در مراحل مختلف آزمون، حقي براي پذيرش آنان ايجاد نمي ورود :1تبصره 

سب ننمايد، زم را کالچنانچه داوطلبي بر اساس نظر گروه مصاحبه کننده، مطابق با فرم ارزيابي داوطلبي حداقل امتياز  :2تبصره 

 نمايد.ن ايجاد نميدانشگاه از پذيرش دانشجو در آن رشته معذور است و حقي براي متقاضيا

 نتايج نهايي پس از ارزيابي مراحل مختلف آزمون و کسب امتيازات الزم اعالم خواهد شد. -4

 نکات مهم :

 مسئوليت صحت تمامي مدارک ارائه شده بر عهده داوطلب مي باشد. -1

گردد. به  رگذاريدانشگاه  باکليه مدارک و مستندات مندرج در اين شيوه نامه الزم است در مهلت مقرر در سامانه جامع آموزش  -2

 گيرد.ق نميها تعلترتيب اثر داده نخواهد شد و امتيازي به آن در زمان مصاحبه مدارکي که خارج از مهلت مقرر بارگذاري شوند

ز پذيرش امرحله  نقص مدرک يا بارگذاري مدارک غير مربوط و يا وجود هر گونه مغايرت در مدارک بارگذاري شده، در هر تبصره:

 خواهد شد.هاي دريافتي مسترد نيا تحصيل، منجر به لغو قبولي خواهد شد و کليه شهريه
ي وي کان ، قبولچنانچه در هر مرحله از تحصيل، به تشخيص دانشگاه  فردي واجد شرايط و ضوابط مربوط به پذيرش شناخته نشود -3

شود.لم يکن مي

 پذيرش و يينها نتيجه اعالم از پس تحصيلي، شهريه واريز و ،چک سفتهمحضري،  تعهد ريزنمرات، تحصيلي، مدارک اصل ارائه -4

 .الزامي است دانشجو،

وي ي از سد صالحيت عمومييشروع به تحصيل و ثبت نام پذيرفته شده به صورت مشروط مي باشد و قطعي شدن آن منوط به تا -5

هيأت مرکزي گزينش دانشجو است.

ز تعدادي ا دانشجو ملزم به گذراندن، به تشخيص گروه آموزشي مورد پذيرشارتباط مدرک مقطع قبلي با رشته  در صورت عدم -6

 باشد. دروس اصلي مقطع قبلي)دروس جبراني(، مطابق با سرفصل دروس رشته مورد تقاضا مي

 ها منوط به حد نصاب رسيدن تعداد پذيرفته شدگان است.تشکيل دوره آموزشي هر يک از رشته -7

 :تماس با پردیس بين المللی کيش

يا با شماره   https://kish.ut.ac.ir به سايت توانند پس از مطالعه دقيق اين اطالعيه براي کسب اطالعات بيشتر  داوطلبان محترم مي

  هاي زير تماس حاصل نمايند.تلفن

 8ساعت  روزه از) همه  0764 – 4435201 – 201 – 230داخلي  0764 – 4435200يا  0764 – 4430055 – 56 تلفن های تماس کیش :

  02188962128  - 02188963954   تلفن تماس دفترتهران:      -     ( عصر 16صبح لغايت 

لذا  .پذيردصورت مي Academics.ut.ac.irدانشگاه به نشاني  معاونت آموزشي به داوطلبان منحصراً از طريق پايگاه اينترنتي هاي ضرورياطالع رساني

 مراجعه بين المللي کيش سايت پرديس ياو مذکورسايت به  ،اطالعيهتغيير احتمالي در برگزاري مصاحبه يا هرگونه  ونحوه مکان واطالع از زمان  جهت

 .نمايند

گاه تهران  معاونت آموزشی دانش

https://kish.ut.ac.ir/
http://www.academics.ut.ac.ir/

