 درباره دانشگاه

دانشگاه خلیج فارس یکی از دانشگاههای جامع ایران با بیش از 25
سال سابقه میباشد که از نظر موقعیت جغرافیایی و همجواری با آب
های نیلگون خلیج فارس در جنوب غرب کشور ایران قرار دارد.
دانشگاه خلیج فارس از نظر کیفیت آموزش و پژوهش در کشور
جایگاه دوم را از نظر کیفیت مقاالت چاپ شده در مجالت علمی ،به
دست آورده است.

 نحوه ثبت نام
مدارک مورد نیاز:
 فرم ثبت نام تایپ شده (فارسی  ،انگلیسی)
 اسکن پاسپورت
 اسکن ترانسکریپت
 اسکن آخرین مدرک تحصیلی
 اسکن عکس پرسنلی
ارسال مدارک به صورت مجزا و در قالب یک پوشه فشرده با
عنوان نام متقاضی ،از طریق ارسال یک ایمیل به ایمیل دفتر
امور بینالملل ( )intl.pgu@gmail.comو دانشجویان غیر
ایرانی با عنوان “درخواست پذیرش”

 8 دانشکده
 8469دانشجو
 259 اعضای هیات علمی
 86 رشته در مقاطع تحصیلی لیسانس ،ماستری و دکتری
 9 مرکز تحقیقاتی
 199632متر مربع فضاهای آموزشی ،کمک آموزشی و رفاهی

نوع پذیرش فیس تحصیلی هزینه خوابگاه هزینه تغذیه
1

رایگان

رایگان

رایگان

2

رایگان

پرداخت هزینه

پرداخت هزینه

3

 70درصد فیس
تحصیلی رایگان

پرداخت هزینه

پرداخت هزینه

4

پرداخت هزینه

پرداخت هزینه

پرداخت هزینه

www.pgu.ac.ir
intl.pgu@gmail.com
(+98( 773 122 2251
(+98) 773 122 2226

Persian Gulf St., Bushehr, Iran
Postal Code: 7516913817

انجنیری تولید گیاه و ژنتیک

*

گیاه پزشکی
علوم دامی(حیوانی)

*
*

علوم و انجنیری باغبانی -میوه

*

علوم و انجنیری باغبانی -سبزی

*

علوم و انجنیری باغبانی -گیاهان زینتی

*

مهندسی ژنتیک و بهنژادی گیاهی

*

انجنیری مکانیک -طراحی کاربردی

*

انجنیری مکانیک -تبدیل انرژی

دانشکده انجنیری

انجنیری سیویل

*
*

انجنیری سیویل -ساخنار ساختمانی

*

انجنیری سیویل -ژئوتکنیک و مکانیک
خاک

*

انجنیری سیویل -سازههای آّب و
هیدرولیک

*

انجنیری سیویل -سواحل ،بنادر و
سازههای دریایی
انجنیری سیویل -انجنیری و مدیریت
منابع آب
انجنیری دریایی

*
*
*

انجنیری دریایی -هیدرومکانیک کشتی

*

دانشکده
هنر
و
معماری

دانشکده انجنیری نفت،گاز و
پتروشیمی

انجنیری دریایی -ساختار کشتی
انجنیری کیمیا
انجنیری نفت

*

*
*

*
*

انجنیری کیمیا -فرآیندهای جداسازی

*

انجنیری کیمیا -ترموسینتیک و
کاتالیست

*

انجنیری کیمیا -طراحی فرآیند

*

انجنیری کیمیا -صنایع پتروشیمی

*

انجنیری نفت -مخازن هیدروکربوری

*

شهرسازی

*

معماری

*

دانشکده نانو و علوم زیستی و فناوری

انجنیری مکانیک

*

دانشکده مهندسی سیستمهای
هوشمند و
علوم داده

دانشکده زراعت

علوم و انجنیری باغبانی

*

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دانشکده

دانشکده کسب وکار

رشته

مقطع تحصیلی
دکتری
لیسانس ماستری

دانشکده

رشته

مدیریت تجارت
مدیریت تجارت -بازاریابی
مدیریت تجارت -مدیریت استراتژیک
مدیریت تجارت -کارآفرینی
مدیریت صنعتی
مدیریت صنعتی -مدیریت تولید
مدیریت صنعتی -تحقیق در عملیات
حسابداری
اقتصاد
اقتصاد انرژی
زبان و ادبیات انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی
زبان و ادبیات عربی
زبان و ادبیات فارسی -ادبیات پایداری
تاریخ
تاریخ ایران پس از اسالم
تاریخ -مطالعات خلیج فارس
روانشناسی
روانشناسی تربیتی
روانشناسی عمومی
علم اطالعات و مطالعات دانش
آمار و کاربردها
آمار ریاضی
آمار اقتصادی
ریاضیات و کاربردها
ریاضیات کاربردی -آنالیز عددی
ریاضی محض -آنالیز
انجنیری برق -مخابرات
انجنیری برق -کنترل
انجنیری کامپیوتر -نرم افزار
فیزیک
فیزیک هسته ای
فیزیک حالت جامد
فیزیک -اپتیک و لیزر
ژئوفیزیک
کیمیا محض
کیمیای فیزیکی
کیمیای تحلیلی
کیمیای دریا
کیمیای معدنی
کیمیای آلی
بیولوژی سلولی و مولکولی
زیست فناوری دریا
محیط زیست دریا
علوم شیالت
علوم و مهندسی شیالت  -تکثیر و پرورش
آبزیان

مقطع تحصیلی
لیسانس ماستری

دکتری

*

هزینه دانشکدهها برای سمستر تحصیلی

*
*
*
*
*
*

*

*
*

فیس تحصیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
(برای هر سمستر)

*
*

*

*

*

*
*

فیس تحصیلی سایر دانشکدهها
(برای هر سمستر)
ماستری
 1125دالر

دکتری
 700دالر

لیسانس
 375دالر

*
*

ماستری
 900دالر

دکتری
 562/5دالر

لیسانس
 500دالر

*
*
*

دانشکده زراعت
در سال 1401

*
*
*

تغذیه
(روزانه)
صبحانه 110،000:ریال

*

نهار 280،000 :ریال

*
*
*
*
*

*
*

*

*
*

*
*
*
*
*
*

تعداد اتاقهای لیلیه محدود است و اولویت با کسانی
است که در بورس نوع  1پذیرش میگیرند.

*
*
*
*
*
*
*
*

 27,000,000ریال

شام 250،000 :ریال

*

*

 20,000,000ریال

شام 280،000 :ریال
سایر دانشکدهها
در سال 1401
تغذیه
لیلیه
(روزانه)
(برای هر سمستر)
صبحانه 100،000 :ریال
نهار 250،000 :ریال

*

لیلیه
(برای هر سمستر)

*

هزینه بیمه درمانی به عهده دانشجو است.

