
 
 

  مشتركالمللی بين هایشرايط و ضوابط کلی پذيرش و تحصيل در دوره

 فرانسه  ENIBو  ENSAMمدارس عالی دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی و 

 مهندسی مواد( کارشناسی ارشد )
 

به صورت نیمه متمرکز بوده و پس از معرفی داوطلبین از سوی سازمان سنجش  هادورهپذیرش دانشجو در این  -۱ 

نصیرالدین طوسی دعوت  جهت انجام مصاحبه غیرحضوری در دانشگاه صنعتی خواجه ایشانو آموزش کشور، از 

 به عمل خواهد آمد.

انشکده مهندسی و خواهد بود که سال اول تحصیلی در دنیمسال تحصیلی(  4)سال  ۲ حداقل هامدت دوره -۲

در فرانسه  ENIBیا  ENSAMعلم مواد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و سال دوم در مدرسه عالی 

تعدادی دروس )برخی به زبان فرانسه و برخی به زبان نیمسال اول حضور در فرانسه، گذرانده خواهد شد. در 

هیات علمی عضو به صورت مشترك )توسط یک دانشجو  نامهپایان نیز دوم نیمسالشود. در انگلیسی( گذرانده می

(، تعریف شده و مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر هیات علمی از دانشکده عضو از فرانسه و یک

 کز دانشگاهی مذکور انجام خواهد شد.ادر مر

 باشد.سال قبلی میادامه تحصیل دانشجویان در هر نیمسال منوط به کسب امتیازات الزم در نیم -۳

دانشجویان در مدت تحصیل در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تابع مقررات آموزشی جمهوری  -4

 کشور خواهند بود.آن تابع مقررات آموزشی  فرانسهاسالمی ایران و در مدت تحصیل در 

انگلیسی و آشنایی با در زمان مصاحبه، توانایی زبان انگلیسی داوطلب سنجیده خواهد شد. ارائه مدرك زبان  -۵

 .یستولیکن الزامی ن ،در پذیرش نهایی موثر بودهزبان فرانسه 

هزینه ریالی تحصیل هر دانشجو در این دوره مشترك در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با توجه به  -۶

. برآورد هزینه های تحصیل برای خواهد بود شده و مطابق با مصوبه هیئت امنا دانشگاهعداد واحدهای اخذ نوع و ت

 عهده دانشجو یورو است که بر 4000نیمسال اول حضور در فرانسه )شامل اقامت، بیمه، غذا و ایاب و ذهاب(، حدود 

یورو به دانشجو  ۵00طور متوسط در هر ماه حدود ه بمراکز دانشگاهی میزبان در فرانسه ست. در نیمسال دوم، ا

  دهد. های او را پوشش میهزینه غالبد که نکنپرداخت می

تبصره: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تعهدی از نظر تامین خوابگاه و نیز وام دانشجویی در طول 

 .تحصیل در ایران ندارد

ش از دانشگاه صنعتی یدو دانشنامه کارشناسی ارشد جداگانه در دو گرادانشجویان پس از اتمام دوره مشترك،  -7

 .در فرانسه دریافت خواهند نمودمرکز دانشگاهی مذکور خواجه نصیرالدین طوسی و 



 
 

طول دوره از معافیت تحصیلی برخوردار خواهند بود و از نظر نظام وظیفه نباید هیچگونه دانشجویان ذکور در  -۸

 منعی داشته باشند.

زیر را به اداره آموزش دانشکده مهندسی تصویر مدارك ، ۱40۱ تیرماه ۲۱شنبه سهداوطلبین الزم است تا تاریخ  -9

 :نمایند ارسال doc@kntu.ac.ir-mse الکترونیکی و علم مواد به آدرس

 مدارك شناسایی )کارت ملی و شناسنامه(. -الف 

 نشنامه و ریزنمرات کارشناسی و یا گواهی موقت فراغت از تحصیل.دا –ب 

 ارائه مدرك زبان معتبر در صورت اخذ. -ج 

 . ( در صورت وجود)مقاله و ... های پژوهشیمستندات مرتبط با فعالیت -د

 فرم تعهدنامه تکیل شده )فرم خام تعهدنامه بر روی سایت قرار داده شده است( -و

و  IR78 0100 0040 0107 4803 0063 09حساب ریال به شماره  ۵00،000به مبلغ  فیش واریزی -ه

 ۳۵۲074۸74۱40۱0۳7۸۱900000000000شناسه پرداخت 

 

  شرایط مصاحبه -۱0

 محل دانشکده مهندسی و علم مواددر  ۱40۱ تیرماه ۲۲ چهارشنبهحضوری در تاریخ مصاحبه داوطلبان به صورت 

از طریق  متعاقباًهر داوطلب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزار خواهد شد. ساعت دقیق مصاحبه 

   رسانی خواهد شد.اطالع mse.kntu.ac.irسایت دانشکده مهندسی و علم مواد به آدرس 

 
 

 معاونت آموزشی دانشکده مهندسی و علم مواد

 گاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسیدانش
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 با سالم

دوره کارشناسی تحصیل در ................................، متقاضی ............ به شماره ملی .....................اینجانب .....................

 ENSAMبا یکی از مدارس عالی فرانسه ) دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیمهندسی مواد  ارشد مشترك

 مدرسه عالیبا آگاهی از این موضوع که امکان عدم صدور ویزا یا عدم پذیرش نهایی اینجانب از سوی  ،(ENIB یا

بر همچنین اعالم می دارم در این دوره ثبت نام نموده و عالقه مند به تحصیل در این دوره می باشم. وجود دارد، 

 کارشناسی ارشد تبدیل دورهستم که اساس اطالع کسب شده از قوانین آموزشی دانشگاه بر این موضوع واقف ه

 مغایر با مقررات دانشگاه است. به دوره کارشناسی ارشد روزانه مشترك 

بدینوسیله اعالم می نمایم، در صورت بروز این شرایط یا موارد دیگری که باعث عدم امکان تکمیل دوره شود، 

 عتراضی در این موارد نخواهم داشت. ادعا یا امسئولیت آن را متوجه خود دانسته و هیچ گونه 

 

 

  امضای متقاضینام خانوادگی و نام و 

 

 


