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های نظام آموزشي عالي کشور در چارچوب برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي ، سياستدانشگاه تهران کيش  بين المللي پرديس

و نقش آفريني در آموزش عالي در سطح  خارجيبه منظور پاسخگويي به تقاضای داوطلبان ايراني و های استراتژيک دانشگاه و همچنين برنامه

از  تحقيقات و فناوری، وزارت علوم 27/12/1397مورخ  336197/2شماره براساس مجوز بين المللي با اتکا بر پيشرفت های علمي کشور 

 دانشجو 1399-1400برای سال تحصيلي  ) به زبان انگليسي(بين الملل تحصيل در مقطع دکتری تخصصي ميان داوطلبان واجد شرايط

 .پذيردمي

 شرایط عمومی: 

 نداشتن سوء پيشينه کيفری به تشخيص مراجع ذی صالح. -1

 نداشتن منع قانوني برای ادامه تحصيل از نظر خدمت وظيفه عمومي. -2

 شرایط اختصاصی:  

يا خارج کشور که مورد ای از دانشگاه های داخل ارشد اعم از پيوسته يا ناپيوسته و دکترای حرفهدارا بودن مدرک رسمي کارشناسي -1

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

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

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

 حداقل نمره زبان انگليسي مطابق شرح زير: دارا بودن -3

 

 حداقل نمره قابل قبول   نوع آزمون

IELTS  5.5 

TOEFL PBT  510 

TOEFLIBT  64 

UTEPT  60 

MSRT  60 

گلیسی(بین الملل دکتری تخصصیرد مقطع دانشجو  اجرایی پذریش شيوه انمه گاه تهران   )هب زبان ان  -1400  سال تحصیلیرد  رپدیس  بین المللی کیش  دانش
1399     
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 :وظيفه نظام وضعيت

 وظيفه عموميسازمان نظام نداشتن منع قانوني برای ادامه تحصيل از نظر 

 سهميه ایثارگران  و سهميه مربيان :

 شود.سازمان سنجش آموزش کشور اعمال مي1399سال  (PH.Dسهميه ها مطابق دفترچه راهنمای آزمون ورودی دکتری )

 هاي دوره :ویژگی

دوره  یاطالع از محتوا ی. براشونديبرگزار م يسيها به زبان انگلکالس يخارج انيبودن دوره و حضور دانشجو يالملل نيبا توجه به ب .1

 .دييمراجعه نما kish.ut.ac.ir تيبه سا يسيبه زبان انگل

 شود. آموختگان مدرک رسمي بين المللي دانشگاه تهران اعطاء ميدانش به .2

 شود. های نظير در دانشگاه تهران تدريس ميها از نظر تعداد واحد و محتوای آموزشي همان است که در رشتهمحتوای آموزش رشته .3

 شود()در شرايط خاص، کالسها به صورت بر خط برگزار ميها الزامي است. در کالسمحل تحصيل جزيره کيش مي باشد و حضور  .4

 ها خواهند بود. شدگان ملزم به حضور در کالسشود و پذيرفتهها برای تمامي روزهای هفته انجام ميريزی تشکيل کالسبرنامه .5

 هد آمد. در تامين مسکن و تسهيالت رفاهي در حد امکانات موجود همکاری به عمل خوا .6

 دانشجويان از امکانات و تسهيالت ورزشي برخودار خواهند شد.  .7

 برنامه آموزشي درپرديس بين المللي کيش مطابق تقويم آموزشي مصوب دانشگاه تهران است . .8

 های اصلي، دانشجو ملزم به گذراندن دروس مورددر صورت ضرورت، برای تقويت پايه علمي و کسب آمادگي برای شرکت در کالس .9

باشد. ضرورت ياد شده به تشخيص گروه آموزشي تخصصي است حداکثر تعداد واحد ها بر اساس مقررات نياز با پرداخت هزينه مي

 جاری است.

 است. ممنوعها ها و دانشگاهانتقال يا مهمان شدن پذيرفته شدگان اين پرديس به ساير پرديس .10

 : شهریه دوره

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

 شهريه گروه

 رفتاری علوم اجتماعي و - علوم انساني
دويست و شصت و هزار و  هشتصد و شصت و دوميليون و هفتاد و دو نهصد و )ريال972.862.268

 (ريال هشت

 ساير گروهها
هشتصد هزار و   پنجاه و سهميليون و  هشتاد و نهصد و يک ميليارد و ريال ) 1.189.053.883

 (ريال و هشتاد و سه

 .شودميکتاب و... ن - تغذيه -بيمه -اياب وذهاب-شامل هزينه های خوابگاه تعيين شده،مبلغ شهريه  -1

 سال دريافت مي گردد.شهريه تحصيلي در هشت قسط مساوی در ابتدای هر نيم -2

 . الزامي است، حتي اگر دانشجو در مرخصي تحصيلي باشدداخت شهريه در هر نيمسال تحصيلي رپ -3

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

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

 

https://kish.ut.ac.ir/
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  :آموزشدرسامانه جامع ثبت تقاضا  مدارك الزم جهت

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

جدول رشته های مورد ) ثبت نام صرفاً در يکي از رشته های مورد نظر نسبت به مراجعه و   ems1.ut.ac.ir به آدرسجامع آموزش 

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

 پرسنلي 3*4 عکس -1

 ات شناسنامهصفحتمام  -2

 کارت ملي -3

  .بارگذاری فرم مشخصات فردی -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

شتغال به تحصيل مبني بر دفاع از پايان نامه تا تاريخ  -7 شجويان خاص با ذکر معدل ) ٣١/٦/99گواهي ا شد ترم آخردان سي ار شنا يا  کار

 . (دکترای حرفه ای

مورد تاييد وزارت  مجالت در )چاپ ش  ده يا دارای تاييديه چاپ(مس  تخرج و مرتبط با پايان نامه يپژوهش   ،علمي مقاالت بارگذاری -8

 و ديگر مدارک و سوابق پژوهشي . علوم، تحقيقات و فناوری

ست هزار ريال(  از طريق درگاه الکترونيکي000/200/1واريز مبلغ -9 صراف و يا ريال) يک ميليون و دوي صورت ان )وجه پرداختي در 

 پذيرش به هيچ عنوان مسترد نمي گردد(عدم 

عدم تکميل فرآيند ثبت نام و يا ثبت نام اشتباه در ساير آزمونهای مندرج در سامانه جامع آموزش منجر به محروميت  از شرکت  تذکر مهم:

 شود.در آزمون اختصاصي مي

 نحوه پذیرش:

 اساس جدول ارزيابي مصاحبه دکتری برای متقاضيان داخل کشور. پژوهشي و افتخارات علمي بر -بررسي سوابق علمي -1

مدارک و مستندات متقاضيان خارج از کشور بعد از بارگذاری، توسط گروه ارزيابي بررسي و در صورت داشتن شرايط و ضوابط   :نکته

 الزم برای انجام مراحل بعدی به معاونت بين الملل دانشگاه ارسال مي گردد.

 اجدين شرايط جهت انجام مصاحبه در هر يک از رشته های مورد پذيرش.اعالم اسامي و -2

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

 .کندورود هر يک از داوطلبان در مراحل مختلف آزمون، حقي برای پذيرش آنان ايجاد نمي :1تبصره 

ر اساس نظر گروه مصاحبه کننده، مطابق با فرم ارزيابي داوطلبي حداقل امتياز الزم را کسب ننمايد، دانشگاه چنانچه داوطلبي ب :2تبصره 

 نمايد.از پذيرش دانشجو در آن رشته معذور است و حقي برای متقاضيان ايجاد نمي

 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

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

 گيرد.خواهد شد و امتيازی به آنها تعلق نميترتيب اثر داده ن در زمان مصاحبه که خارج از مهلت مقرر بارگذاری شوند

https://ems1.ut.ac.ir/home/Default.htm
https://academics.ut.ac.ir/file/download/news/1597575256-.pdf
https://academics.ut.ac.ir/file/download/news/1597575256-.pdf
https://academics.ut.ac.ir/file/download/news/1597575256-.pdf
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نقص مدرک يا بارگذاری مدارک غير مربوط و يا وجود هر گونه مغايرت در مدارک بارگذاری شده، در هر مرحله از پذيرش  تبصره:

 های دريافتي مسترد نخواهد شد.يا تحصيل، منجر به لغو قبولي خواهد شد و کليه شهريه
-  تحصيل، به تشخيص دانشگاه  فردی واجد شرايط و ضوابط مربوط به پذيرش شناخته نشود، قبولي وی کان چنانچه در هر مرحله از

شود.لم يکن مي

 پذيرش و نهايي نتيجه اعالم از پس تحصيلي، شهريه واريز و سفته ،چکمحضری،  تعهد ريزنمرات، تحصيلي، مدارک اصل ارائه -4

 .الزامي است دانشجو،

- د صالحيت عمومي از سوی هيأت ييم پذيرفته شده به صورت مشروط مي باشد و قطعي شدن آن منوط به تاشروع به تحصيل و ثبت نا

مرکزی گزينش دانشجو است.

دانشجو ملزم به گذراندن تعدادی از دروس ، به تشخيص گروه آموزشي ارتباط مدرک مقطع قبلي با رشته مورد پذيرش در صورت عدم -6

 باشد. 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

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

  تماس حاصل نمايند.

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

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

لذا الزم  .پذيردصورت مي Academics.ut.ac.irدانشگاه به نشاني  معاونت آموزشي به داوطلبان منحصراً از طريق پايگاه اينترنتي های ضروریاطالع رساني

بين المللي  سايت پرديس يا و مذکورسايت به  ، به طور مستمراطالعيهتغيير احتمالي در برگزاری مصاحبه يا هرگونه  ونحوه مکان واطالع از زمان  جهت است

 .دگرد مراجعه کيش

گاه تهران  معاونت آموزشی دانش
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