
 :الزم مدارك 
 شناسنامه و كارت ملي  ه اولصفح تصویرـ 1

 مدرك كارشناسي ارشد )فوق ليسانس(.گواهي  تصویر -2

 مي شوند التحصيل فارغ 11/6/91ارشد بوده و حداكثر تا تاریخ  كه دانشجوي سال آخر دوره كارشناسي يداوطلبان -تبصره 

ارسال  راكه معدل نيز در آن قيد گردیده باشد را )گواهي تأیيد شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك 

 (.نمایند

 مدرك كارشناسي )ليسانس(.تصویر گواهي  -1

مدرك كارشناسي ناپيوسته  كپيباشند عالوه بر  التحصيل دوره كارشناسي ناپيوسته مي كه فارغ يداوطلبانآندسته از  -1تبصره 

 مدرك كارداني را نيز ارائه نمایند. كپيبایست  مي

باشند، الزم است گواهي تأیيد  فوق نمي  1و2مندرج در بندهاي  كه به دالئلي قادر به ارائه مدرك یا مدارك يداوطلبان - 2تبصره 

 .ارسال نمایند  آن قيد گردیده باشد راكه معدل نيز در شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك را

 ریز نمرات دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد تصویر -4

 پایان نامه كارشناسي ارشد با درج نمره و درجه صورتجلسه دفاعيه تصویر -5

پژوهشي مستخرج از پایان نامه ،پذیرش یا چاپ شده در مجالت مورد تایيد وزارت علوم ،تحقيقات و  -تصویر مقاالت علمي -6

 فناوري 

 گواهي تایيدیه چاپ مقاالتتصویر -7

،اختراع، اكتشافات ،افتخارات ، شركت در همایشب امقاالت ، كت(شامل: پژوهشى و سوابق علمى، آموزشىتصاویركليه  -8

 ،سمينار،آثار هنري ، تشویق نامه ها،توصيه نامه،گواهي معتبر زبان و......(

به همراه داشتن اصل كليه مدارك مذكور براي متقاضيان واجد شرایط، به هنگام بررسي سوابق و مصاحبه توجه : 

 .الزامي است
 نكات مهم :

 دو عددخود را در و....آموزشي وپژوهشي علمي،  كليه سوابق و مدارك انداوطلب CD   لوح فشرده ( ضبط و قفل(

ارسال نمایند و نسخه دیگر رادر صورتي كه به مصاحبه دعوت شوند به  مدارك تصویرهمراه و یک نسخه را  نموده

 قرار دهند . دانشگاه تهران كيش  بين المللي پردیسو در اختيار مسئولين مربوطه  همراه اصل مدارك ارسالي

 پس از . بدیهي است به مداركي كه ي كه در روز مصاحبه ارائه شود، امتياز تعلق خواهد گرفتمدارك فقط و فقط به

 . هيچگونه امتيازي تعلق نمي گيرد  انجام مصاحبه ارائه شود،

 گيرد الزم است كليه  باتوجه به اینكه امتياز دهي به اصل مدارك تحصيلي و آموزشي وپژوهشي و...تعلق مي

 .به همراه داشته باشنددر روز مصاحبه )در صورت دعوت شدن (را  اركاصل مدن اداوطلب

 یا فارغ التحصيل شوند.فارغ التحصيل شده باشند 11/66/1191كنندگان گرامي حداكثر تا تاریخ  كليه شركت، 
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 نامببانک تجارت   165825966شماره  حساب به ) تومان هزاریكصد  (ریال  1666666 مبلغ است الزم داوطلبان 

 و )مبلغ واریزي مسترد نخواهد شد(نمایند واریز بصورت فيش نقدي  پردیس بين المللي كيش دانشگاه تهران

 . ارسال نمایند مربوطه مستندات و مدارك همراه به را اصل فيش 

 آگهيدر مندرج ضوابط و شرایط از یكي واجد یا نموده كتمان را حقایق داوطلب، كه شود مشخص موقع هر 

 خواهد محروم ....(و دانشگاه در تحصيل حين ، شدن پذیرفته ، مصاحبهدر شركت) اي هرمرحله در باشد، نمي

 .شد

 ها الزامي است.  محل تحصيل جزیره كيش مي باشد و حضور در كالس 

 ذكور داوطلبين براي عمومي وظيفه خدمت لحاظ از تحصيل ادامه قانوني منع نداشتن. 

  نماید و داوطلب حق پذیرفته شدگان ، دانشگاه تصميم مقتضي اتخاذ ميدر صورت به حد نصاب نرسيدن تعداد

رشته هاي آموزشي منوط ومتوقف به حد نصاب رسيدن كالسها در  تشكيل هر یک از هيچ اعتراضي را ندارد .

.هركدام از گروههاي آموزشي مي باشد

  از سوي هيأت مركزي گزینش در صورت قبولي، شروع به تحصيل داوطلب منوط به تائيد صالحيت عمومي وي

باشد.دانشجو  مي

  هزینه تحصيلي )شهریه ( پردیس بين المللي كيش 

 54ميليون ریال) 546ميزان تقریبي شهریه مقطع دكتري براي رشته هاي علوم انساني و علوم اجتماعي مبلغ

ميليون تومان ( كه پس از تصویب در  66ميليون ریال ) 666باشد و براي سایر رشته ها مبلغ ميليون تومان  مي

هيئت امناء دانشگاه تهران نهائي خواهد شد. پرداخت شهریه براي كليه پذیرفته شدگان الزامي است .

 گردد ، ترتيب اثر داده نخواهد شد ارسال مداركي كه خارج از مهلت تعيين شده به.

 

. اداره آموزش و تحصيالت تكميلي پردیس بين المللي كيش   
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