
  :91-92ها براي دانشجويان ورودي سال تحصيلي شهريه برنامه
 نيمسال هر واحدهاي تعداد شهريه عالوه به ثابت شهريه شامل تحصيلي نيمسال هر شهريه •

هفت ميليون و نهصد  ريال (بيست و 27،900،000 تحصيلي نيمسال هر ثابت شهريه. باشدمي
ريال (يك ميليون و هشتصد و  1،860،000ه شد هزار ريال)، شهريه براي هر واحد درسي اخذ

ريال (دو ميليون و هفتصد و نود  2،790،000شصت هزار ريال)، براي هر واحد آزمايشگاهي 
ريال (نهصد و سي هزار ريال) محاسبه خواهد  930،000هزار ريال) و براي هر واحد جبراني 

  .شد
 هايهزينه ساير و كتاب تغذيه، ذهاب، و اياب مسكن، هايهزينه شامل شهريه مبلغ •

  .شودنمي دانشجويي
 به و تحصيل مراحل از يك هر در برنامه از دانشجو اخراج يا و انصراف ترم، حذف صورت در •

  .شد نخواهد مسترد وي به شهريه بابت دانشجو از دريافتي وجوه دليل، هر
در مرخصي پرداخت شهريه ثابت در هر نيمسال تحصيلي الزامي است حتي اگر دانشجو  •

  ثبت نام كرده باشد.ني تحصيلي باشد و يا آنكه در واحدهاي جبرا
  :تخفيف شهريه

شوراي عالي دانشگاه صنعتي شريف به شرح ذيل براي  الملل بر اساس مصوبات پرديس بين
  نمايد:دانشجويان حائز شرايط تخفيف در شهريه تحصيلي لحاظ مي

  درصد شهريه متغير 40تا  20فرزندان اعضاي هيات علمي:      •
در دروس تخصصي سه ساله دبيرستان و پيش  17 موزون معدل حداقل بودن دارا     •

  درصد شهريه متغير 25دانشگاهي: 
  مصوبه وزارت علوم، تحقيقات و فناورير: بر اساس ايثارگ و شاهد دانشجويان     •
  درصد شهريه متغير 40تا  20: تحصيلي نيمسال هر در سوم تا اول هاي رتبه     •
  درصد شهريه متغير 50پذيرفته شدگان از طريق كنكور سراسري:      •
  درصد شهريه ثابت 50: پاياني نيمسال در(به غير از پروژه)  درس يك تنها اخذ     •

  ينترنتي: مدارك الزم جهت انجام ثبت نام ا
  ).دانشگاهي پيش و دبيرستان ساله سه( تحصيل آخر سال چهار ي كارنامه تصوير •
  .شناسنامه صفحات تمام تصوير •
 226و عرض  (21,28mm)پيكسل  300(تمام رخ، پشت زمينه سفيد، طول  تصويرعكس •

 (dots per inch) 300كيفيت تصوير  (16mm)پيكسل 
 1،000،000ل فيش پرداخت هزينه تشكيل پرونده و ساير مراحل پذيرش به مبلغ اص تصوير •

   نام به شعبه مركزي كيش بانك تجارت 101028208، به حساب ريال (يك ميليون ريال)
  . شريف المللبين پرديس

     .وجود صورت در زبان مدرك تصوير •
  ، ارائه اصل كليه مدارك در زمان ثبت نام الزامي است.در صورت پذيرش داوطلب

  نحوه انجام ثبت نام اينترنتي:
ده تهيه و بايست تمامي مدارك مورد درخواست را قبل از اتمام مهلت اعالم شداوطلبين مي   •

 ياو  www.kish.sharif.edu سايت رسمي دانشگاه به آدرساز طريق سامانه پذيرش وب
www.sharif.kish.ac.ir  نام و ارسال مدارك خود به صورت اينترنتي اقدام نسبت به ثبت
  و كد رهگيري دريافت نمايند.

 23/10/1391 ارسال اينترنتي مدارك ت وسايمهلت مراجعه به وب

 12/11/1391 زبان ورودي آزمون برگزاري**

   
  سايت دانشگاه به اطالع متقاضيان خواهد رسيد.وبنتايج پذيرش از طريق    •

   و اين الزامي است**شركت در آزمون ورودي زبان براي تمامي متقاضيان 
) تهران( شريف صنعتي دانشگاه در مذكور  تاريخ در  و باريك فقط آزمون
  .گرددمي  برگزار

زير  االت خود را به آدرس پست الكترونيكيسؤتوانند داوطلبان مي  
  ارسال

 Admission@sharif.kish.ac.ir    
  هاي زير تماس حاصل نمايند:و يا با شماره تلفن

  021–66022754نمابر دفتر تهران :                 021-66165042تلفن دفتر تهران : 
  0764-4421649تلفن روابط عمومي:              0764- 4423751 آموزش دفتر   تلفن
- 4422299نام اينترنتي با شماره در صورت بروز هرگونه مشكل در انجام ثبت***

  ) تماس حاصل فرمائيد.361(داخلي  0764
  
  

  

  آگهي پذيرش دانشجو                      
  المللپرديس بين –دانشگاه صنعتي شريف 

  (مقطع كارشناسي)
  91-92سال تحصيلي  ومدنيمسال 

  
دانشگاه صنعتي شريف بر اساس مجوزهاي اخذ شده از وزارت علوم، تحقيقات و 

المللي در مقطع كارشناسي را در پرديس هاي آموزشي بينفناوري، برگزاري برنامه
 كند:تهران به شرح ذيل برگزار مي

 عناوين رشته ها

 Civil Engineering (CE)مهندسي عمران

 Information Technology Engineering (IT)مهندسي فنĤوري اطالعات

 Mechatronics Engineering (MT)مكاترونيكمهندسي

 Mechanical Engineering (ME)مكانيكمهندسي

 Petroleum Engineering (PE)مهندسي نفت

    
  :هاي برنامهويژگي

شده از  اخذ مجوزهاي اساس بر الملل، بين پرديس -شريف صنعتي دانشگاه رسمي مدرك •
  وزارت علوم، تحقيقات و فنĤوري ايران اعطا مي شود.

 درخواست نام ثبت از پس عمومي وظيفه نظام قوانين مطابق ايراني ذكور دانشجويان براي •
  .شد خواهد تحصيلي معافيت

  .كردواهدخ اقدام خارجي دانشجويان براي رواديد اخذ جهت دانشگاه •
  .باشدمي تهران در تحصيل محل •

  :هاي كارشناسيقل شرايط پذيرش دانشجو در برنامهحدا
 علوم يا و فيزيك رياضي رشته در دانشگاهي پيش ي دوره اتمام و متوسطه ديپلم بودن دارا •

  ).تحصيلي سال دوازده معادل( تجربي
 مدارس امور دفتر در مزبور شرايط با مطابق ايران از خارج داوطلبان تحصيلي مدارك        
  سازي و سپس بررسي خواهد شد.معادل كشور زا خارج
هاي رشته علوم تجربي و جبراني رياضي و فيزيك براي ديپلمگذراندن دروس  :تذكر        

  برخي از ديپلم هاي رياضي فيزيك الزامي است.
آزمون  5,5 نمره معادل هك شريف، صنعتي دانشگاه )زبان( ورودي آزمون قبولي نمره كسب •

IELTS باشد.مي  
بوده و داوطلب  IELTSآزمون  4,5چنانچه نمره كسب شده حداقل معادل نمره  :تذكر        

ارائه مدرك معادل، از لحاظ علمي نيز پذيرفته شده باشد، وي مجاز به ثبت نام بوده و ملزم به 
  باشد.نام ميماه (شش ماه) از تاريخ ثبت 6ظرف مدت 

  :پاره اي از مقررات آموزشي
 آموزشي خاص قوانين و عالي آموزش عمومي قوانين با مطابق برنامه آموزشي كلي قوانين •

  .بود خواهد شريف صنعتي دانشگاه
شود و يا سه نيمسال متوالي و يا چهار نيمسال غير  10 از كمتر نشجودا كل معدل هرگاه •

  شود، از ادامه تحصيل محروم خواهد شد. 12متوالي معدل نيمسال وي كمتر از 
 و) شريف صنعتي دانشگاه( مادر دانشگاه به شرايطي هر تحت دانشجو شدن مهمان يا انتقال •
  .است ممنوع كشور ديگر هاي دانشگاه يا

  :هاآموزشي و مدت برنامه محتواي
الملل دانشگاه صنعتي شريف مطابق با محتواي هاي پرديس بيني برنامهآموزش محتواي •

  آموزشي دانشگاه صنعتي شريف خواهد بود.
 4نيمسال تحصيلي است. و در صورت نياز تا  8سال، شامل  4 كارشناسي مقطع طول •

  . نيمسال ديگر قابل تمديد است
 ي وم، تحقيقات و فناورت وزارت علومورد نياز براي فارغ التحصيلي تابع مقرراسقف واحدهاي  •

  .باشدهمچنين دانشگاه صنعتي شريف مي
  


