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ایران کنفرانس

پذیرش دانشجو در ۵۷ رشته دوره دکتری پردیس بینالمللی دانشگاه تهران  
پردیس بینالمللی کیش دانشگاه تهران از میان داوطلبان واجد  شرایط تحصیل در ۵۷ رشته مقطع  

دکتری تخصصی برای نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸  دانشجو میپذیرد.
  

به گزارش حوزه آموزشی و پژوهشی گروه دانشگاه خبرگزاری آنا،  پردیس بینالمللی کیش دانشگاه تهران از میان
داوطلبان واجد شرایط تحصیل در  ۵۷ رشته مقطع دکتری تخصصی برای نیم سال اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸ دانشجو 

میپذیرد.

  

متقاضیان میتوانند با مراجعه به سایت پردیس بینالمللی کیش نسبت به  انتخاب رشته مرتبط دقت لازم را به عمل آورند.
هر داوطلب میتواند یک رشته  براساس جدول پذیرش رشتهها انتخاب کند. در غیراین صورت هرگونه عواقب بعدی 

متوجه شخص متقاضی است.

  

متقاضی باید مدرک کارشناسی ارشد یا بالاتر از دانشگاههای داخل یا خارج  کشور که به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و
فناوری رسیده داشته باشد.

  

متقاضیان با مدرک تحصیلی معادل کارشناسی ارشد، مجاز به شرکت در آزمون  ورودی نیستند. داشتن حداقل میانگین
معدل کل ۱۴ از ۲۰ در مقطع کارشناسی ارشد  ضروری است.

  

دانشجویان نیمسال آخر دوره کارشناسی ارشد یا دکتری حرفهای در صورت فراغت از تحصیل تا پایان ۹۸ میتوانند
ثبتنام کنند.

  

مدرک فارغالتحصیلی، دانشآموختگان پردیس کیش، مدرک رسمی دانشگاه تهران  است. محتوای آموزشی رشتهها و
تعداد واحدهای هر رشته مطابق با سرفصل دروس و  تعداد واحدهای همان رشته در دانشگاه تهران است.

  

محل تحصیل، جزیره کیش است و حضور در کلاسهای آن الزامی است. تحصیل در دوره دکتری به صورت تماموقت
است.
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برنامهریزی تشکیل کلاسها برای تمامی روزهای هفته انجام میشود و پذیرفتهشدگان ملزم به حضور در کلاسها هستند.

  

در تأمین خوابگاه و تسهیلات رفاهی، بهداشتی و درمانی هماهنگی و همکاری  لازم به عمل خواهد آمد. دانشجویان از
امکانات و تسهیلات ورزشی برخوردارند.

  

هزینههای دوره اعم از شهریه ثابت و متغیر، شهریه دروس پیش نیاز، پایه و  زبان انگلیسی و هزینههای اقامتی بر عهده
دانشجویان است. هزینههای یاد  شده طبق تقویم آموزشی هنگام ثبتنام توسط دانشجویان بایستی پرداخت شود.

  

تقویم آموزشی پردیس بینالمللی کیش عیناً مطابق تقویم آموزشی دانشگاه تهران است.

  

در صورت ضرورت، برای تقویت پایه علمی و کسب آمادگی برای شرکت در  کلاسهای اصلی، دانشجو ملزم به گذراندن
دروس پایه و پیش نیاز با هزینه شخصی  است. ضرورت یاد شده به تشخیص گروه آموزشی مربوطه است.

  

دروس پیشنیاز و جبرانی از دروس مقطع کارشناسی ارشد خواهد بود. شهریه هر درس بر اساس مصوبه هیئت امنای
دانشگاه محاسبه میشود.

  

انتقال یا میهمان شدن پذیرفتهشدگان این پردیس به سایر پردیسها و دانشگاهها ممنوع است.
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