
 

 

 

 

 
 

 

 

 

اجتماعي در چارچوب برنامه های توسعه  ،، تحقيقات و فناوریوزارت علوم دفتر گسترش آموزش عالي ،بر اساس مجوز کيش  پرديس بين المللي

کشور و همچنين برنامه های استراتژيک دانشگاه در زمينه گسترش فعاليت دردوره های تحصيالت تکميلي  آموزش عالي و فرهنگي، سياستهای نظام

-1400برای سال تحصيلي   ،از ميان داوطلبان واجد شرايطتربيت نيروی انساني متخصص،  و پاسخگويي به تقاضای داوطلبان ايرانيبا هدف 

 پذيرد:ميدانشجو کارشناسي ارشد در مقطع 1399

 

 : شرایط عمومی

 .اعتقاد به اسالم و يا يکي از اديان مصرح قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران -1

 نه کيفری به تشخيص مراجع ذی صالحنداشتن سوء پيشي -2

 عمومي وظيفه خدمت لحاظ از تحصيل ادامه قانوني منع نداشتن -3

 شرایط اختصاصی:   

 . های معتبرداخلي يا خارجي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوریدارا بودن مدرك رسمي کارشناسي از دانشگاه -1

صالح وزارت علوم، تحقيقات و مراجع ذیبر عهده وختگان خارج از کشور دانش آمانطباق و معادل سازی مدارك تحصيلي : توجه

 .مي باشدفناوری 

 .در مقطع کارشناسي  20از  12داشتن حداقل ميانگين معدل کل  -2

مصاحبه تخصصي با توجه به سوابق تحصيلي، علمي، پژوهشي، افتخارات علمي )نام و شرکت در مصاحبه تخصصي و قبولي در آن. ثبت -3

 (و سواالت تخصصي از رشته مورد تقاضا انجام مي پذيرد

 : وضعیت نظام وظیفه

 .يا معافيت تحصيلي و دائم معافيت وظيفه، نظام خدمت پايان کارت بودن دارا -1

 .نيست پذير امکان است رسيده پايان به آنان فرصت يا و باشند مي غيبت دارای که نيليمشمو به تحصيلي معافيت اعطای -2

 سهمیه ایثارگران  :

 شود.آموزش کشور اعمال مي سازمان سنجش1399سهميه ها مطابق دفترچه راهنمای آزمون ورودی کارشناسي ارشد  سال 

 هاي دوره:ویژگی

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

 .مي باشد کيش ، منطقه آزاد کيش پرديس بين المللي  محل تحصيل -2

 مطابق تقويم آموزشي مصوب دانشگاه تهران است. کيش پرديس بين المللي  در های آموزشيبرنامه  -3

گاه تهران     کیشرد  رپدیس  بین المللی   دانشجو مقطع  کارشناسی ارشد  اجرایی پذریش شيوه انمه      ١399 -1400  حصیلیت سال دانش



شرايط )در . ها خواهند بودشدگان ملزم به حضور در کالسشود و پذيرفتهها برای تمامي روزهای هفته انجام ميريزی تشکيل کالسبرنامه -4

 شود (خاص ، کالسها به صورت الکترونيکي و مجازی برگزار مي

مکاری الزم را به تسهيالت رفاهي، بهداشتي و درماني مسئوليتي ندارد اما هماهنگي و ه ، ، اقامتدر تامين خوابگاه کيش بين المللي پرديس  -5

 .عمل خواهد آورد

 باشد.مي ) طبق جدول شهريه دوره ( هر نيمسال تحصيليکامل ملزم به پرداخت شهريه به هنگام  ثبت نام دانشجو  -6

 است. ممنوعها دانشکده ها و دانشگاه /به ساير پرديس مان شدن پذيرفته شدگان اين پرديسانتقال يا مه -7

 :شهریه دوره

 : جدول ذيل است به شرح   1399-1400برای وروديهای سال تحصيلي دوره  شهريه تحصيلي

 نام رشته
 شهريه ثابت

 )ريال(

شهريه متغير به ازای هر 

 واحدنظری)ريال(

شهريه متغير به ازای هر 

 واحد عملي)ريال(

نامه به ازای شهريه پايان

 هرواحد)ريال(

 علوم انساني،علوم

 رفتاری اجتماعي و
38221722 3822172 4864583 9555431 

 9555431 4864583 3822172 46908477 ساير گروهها 

 

در شهريه تحصيلي دانشجويان، علي الحساب محاسبه شده است که پس از تصويب هيات امنای دانشگاه به صورت قطعي مشخص و  -1

 .شودمحاسبه ميهر نيمسال تحصيلي 

 .شودميکتاب و... ن - تغذيه -بيمه -اياب وذهاب-شامل هزينه های خوابگاه تعيين شده،مبلغ شهريه  -2

 گردد.در صورت گذراندن دروس جبراني، هزينه آن دروس مطابق با تعرفه تعيين شده مقطع قبلي دريافت مي -3

 .نخواهد شد دادهعودت شهريه واريزی به هيچ عنوان دانشجو، انصراف در صورت  -4

 .امکان پذير است از طريق درگاه الکترونيکيالزاماٌ  پرداخت شهريه -5

 . رداخت شهريه ثابت نيمسال مي باشددانشجو در صورت مرخصي تحصيلي ملزم به پ: نکته مهم 

  :آموزشدرسامانه جامع ثبت تقاضا  مدارك الزم جهت

الزم است در مهلت تعيين شده به سامانه  کيش پرديس بين المللي  کارشناسي ارشد داوطلبان محترم جهت شرکت در آزمون اختصاصي دوره 

رشته های مورد جدول ) ثبت نام صرفاً در يکي از رشته های مورد نظر نسبت به ونموده مراجعه  ut.ac.ir1ems. به آدرسجامع آموزش 

 به شرح زير اقدام نمايند.  ، مدارك مورد نياز  بارگذاری و   (پذيرش 

 پرسنلي 3*4 عکس -1

 ات شناسنامهصفحتمام  -2

 کارت ملي -3

 گواهي ديپلم متوسطه  -4

 گواهي پيش دانشگاهي  -5

 .و ريز نمرات تاييد شده مقطع کارشناسي  پايان تحصيالت يگواه -6

به تاييد وزارت ، پيش از ثبت نام، بايد مدرك آنان اشررندبميداوطلباني که دارای مدرك غيررسررمي /دوره های آموزشررهای آزاد  تبصررره:

 . ، تحقيقات و فناوری رسيده باشدعلوم

 . کارشناسي( ترم آخردانشجويان خاص با ذکر معدل ) ٣١/٦/99گواهي اشتغال به تحصيل تا تاريخ  -7

ems1.ut.ac.ir
ems1.ut.ac.ir
https://academics.ut.ac.ir/file/download/news/1596973670-1399-.pdf
https://academics.ut.ac.ir/file/download/news/1596973670-1399-.pdf


 .سوابق تحصيلي، علمي، پژوهشي، افتخارات علمي  -8

 ( ربوط)متقاضيان سهميه م مدارك مربوط به سهميه ايثارگران -9

)وجه پرداختي در از طريق درگاه الکترونيکيهزينه ثبت نام ريال(   و دويست هزار ريال) يک ميليون 000/200/1واريز مبلغ -10

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

 شود.مياختصاصي از شرکت در آزمون انه جامع آموزش منجر به محروميت عدم تکميل فرآيند ثبت نام و يا ثبت نام اشتباه در سام تذکر مهم:

 نکات مهم :

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

کليه مدارك و مستندات مندرج در اين شيوه نامه الزم است در مهلت مقرر در سامانه جامع آموزش دانشگاه  بارگذاری گردد. به مدارکي  -2

 گيرد.خارج از مهلت مقرر بارگذاری شوند در زمان مصاحبه ترتيب اثر داده نخواهد شد و امتيازی به آنها تعلق نمي که

نقص مدرك يا بارگذاری مدارك غير مربوط و يا وجود هر گونه مغايرت در مدارك بارگذاری شده، در هر مرحله از پذيرش يا تبصره: 

 های دريافتي مسترد نخواهد شد.و کليه شهريهتحصيل، منجر به لغو قبولي خواهد شد 

 .الزامي است دانشجو پذيرش و نهايي نتيجه اعالم از پس تحصيلي، شهريه واريز و محضری، تعهد ،ريزنمرات تحصيلي، مدارك اصل ارائه -3

نشجويان در آن رشته برگزاری کالس ها و ادامه تحصيل در هر يک از  رشته های مورد پذيرش، منوط به حد نصاب رسيدن  تعداد دا -4

 شود.مي لقيلم يکن ت است. فقط در صورت عدم تشکيل رشته، شهريه داوطلب مسترد و ثبت نام او کان برابر مصوبات دانشگاه 

 .صرفاً مجاز به انتخاب و ثبت نام در يک رشته مي باشندهر يک از داوطلبان  -5

 دانش آموخته دوره کارشناسي باشند. 31/6/1399تمامي پذيرفته شدگان مي بايست حداکثر تا تاريخ  -6

خذ گواهي زمان ثبت نام موفق به ادر صورت پذيرش، چنانچه در  ستنده کارشناسي آخردوره ترم نشجویکه در حال حاضر دا داوطلباني -7

 .نام الزامي است مربوطه جهت ثبتاز دانشگاه  معدل با ذکرشامل تعداد واحد گذرانده اتمام دوره  گواهي فراغت از تحصيل نگردند، ارائه

 

 :کیش تماس با پردیس بین المللی 

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

  های زير تماس حاصل نمايند.تلفن

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

  02188962128  - 02188963954   تلفن تماس دفترتهران:      -     ( عصر 16صبح لغايت  8ساعت 

صورت  Academics.ut.ac.ir دانشگاه به نشاني شيمعاونت آموز به داوطلبان منحصراً از طريق پايگاه اينترنتي های ضروریاطالع رساني

مذکور ويا سايت پرديس سايت به  ،اطالعيهتغيير احتمالي در برگزاری مصاحبه يا هرگونه  ونحوه مکان واطالع از زمان  جهتلذا  .پذيردمي

 .نمايند بين المللي کيش مراجعه

 

 
 

گاه تهران                                                                                                                                           معاونت آموزشی دانش
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