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ایران کنفرانس

پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد در پردیس بینالمللی کیش  
پرديس بين المللي كيش  دانشگاه تهران براي نيمسال دوم سال تحصيلي 94-93 بر اساس شيوه نامه مصوب در   

    مقطع كارشناسي ارشد دانشجو مي پذيرد.

به گزارش  خبرنگار مهر، پردیس بینالمللی کیش دانشگاه تهران برای نیمسال دوم سال  تحصیلی 93-94 بر اساس شیوه
نامه مصوب دانشجو میپذیرد.

  

زمان ثبت نام 

  

داوطلبان  تا 8 اسفند 93 برای ثبت نام الکترونیکی فرصت دارند، همچنین از 9 الی 11  اسفند ماه برای تمدید مهلت ثبت
نام تعیین و از 16 الی 20 اسفند ماه زمان  مصاحبه اختصاصی اعلام شده است.

  

دانشجویان در رشته های گروه های علوم اجتماعی رفتاری، علوم انسانی، فنی و مهندسی، علوم پایه و هنر پذیرش خواهند
شد.

  

شرايط لازم براي پذيرش دانشجو در دوره هاي كارشناسي ارشد:

  

دارا بودن مدرك رسمي كارشناسي از دانشگاههاي معتبرداخلي يا خارجي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
ايران.

  

بررسي  انطباق و معادل سازي مدارك تحصيلي داوطلبان خارجي يا شرايط مزبور مبتنی بر  اعلام نظر رسمي مراجع ذی
صلاح وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ايران خواهد  بود.

  

بررسي پرونده علمي و شركت در مصاحبه تخصصي (مصاحبه  تخصصي با توجه به سوابق تحصيلي ، علمیي ،پژوهشي ،
افتخارات علمي و فوق  برنامه ، ...و سوالات تخصصي از رشته مورد تقاضا انجام ميگيرد ).
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تبصره :در صورت نياز در بعضي از رشته ها به تشخيص گروه مربوطه آزمون كتبي برگزار می شود.

  

دانشجوياني  كه در بدو ورود داراي يکي از نمرات استاندارد اعلام شده دوره زبان باشند  در صورت تاييد نمره و
منقضي نشدن اعتبار آن، از گذراندن کلاس ها معاف می  شوند.

  

كليه دانشجويان موظف به اخذ مهر مركز زبان و اتمام  واحد هاي درسي خود قبل از دفاع هستند ، در غير اين به هیچ
عنوان مجوز دفاع  از پایان نامه و فارغ التحصیلی صادر نخواهد شد .

  

دانشجو مي بايست در شروع ترم مورد تعيين سطح قرار گرفته و در امتحان كتبي شركت كرده باشد در غير اين
مدرک وی مورد قبول نخواهد بود.

  

مدرک  فارغ التحصیلی مدرک رسمی دانشگاه تهران است محل تحصیل جزیزه کیش و حضو ردر  کلاس ها الزامی است
در تعیین خوابگاه و تسهیلات رفاهی هماهنگی به وجود می  آید

  

هزينه هاي دوره اعم از شهريه ثابت ومتغير، شهريه دروس  پيش نياز، پايه و زبان انگليسي و هزينه هاي اقامتي به
عهده دانشجويان خواهد  بود. كه هزينه هاي فوق الذكر طبق تقويم آموزشي در هنگام ثبت نام توسط  دانشجويان

بايستي پرداخت شود

  

انتقال يا مهمان شدن پذيرفته  شدگان اين پرديس به ساير پرديس ها و دانشگاه ها ممنوع است . تمامي متقاضيان  بايد
حد اكثرتا 30 بهمن 93 فارغ التحصيل شده باشند.

  

شهريه دوره در مقطع كارشناسي ارشد

  

بصور ... شهريه دوره در مقطع كارشناسي ارشد شهريه هر نيمسال تحصيلي بدون احتساب هزينه خوابگاه ، غذا ، بيمه و
ت علي الحساب و پس از تصويب هیات امنا ء قطعی خواهد شد .

شهریه متغییر به ازای هر واحد عملی(ریال)  شهریه متغییر به ازای هر واحد نظری(ریال)   شهریه ثابت (ریال)  نام رشته        
شهریه پایان نامه به ازای هر واحد(ریال)  
 
3،360000  2،640000  32،400000  گروه هنر     
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 5،400000
 
    mba علوم انسانی،علوم اجتماعی  

26،400000

  2،640000  3،360000  5،400000  
3،360000  2،640000  32،400000  علوم پایه     
 5،400000
 
3،360000  2،640000  32،400000  فنی و مهندسی    
 5،400000
 

      

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

  

داوطلبان  جهت ثبت نام الکترونيکي ملزم به پرداخت مبلغ يک ميليون ريال به صورت  الکترونیکی به درگاه حساب
مبلغ پرداختي قابل استرداد نیست.)بانک معرفي در سايت ثبت نام است 
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