
  بسمه تعالي

  

دوره هاي مشترك  ،1پردو واقع در شهر ايندياناپوليس كشور آمريكا- بر اساس توافق انجام شده بين دانشگاه تهران و دانشگاه اينديانا
پذيرش دانشجو در  .با شرايط زير برگزار خواهد شد مكانيككامپيوتر و مهندسي كارشناسي در رشته هاي مهندسي برق، مهندسي 

معدل كتبي  از ميان متقاضيان دارايمعرفي سه برابر ظرفيت هر رشته از سوي سازمان سنجش (اين دوره ها بصورت نيمه متمركز 
در صورت رعايت تمامي .خواهد بود )و انجام مصاحبه حضوري توسط دانشگاه تهران ،يا باالتر در ديپلم دبيرستان) شانزده( 16

جداگانه از دو دانشگاه دريافت خواهند كارشناسي آموختگان اين دوره ها دو مدرك از سوي دو دانشگاه، دانشضوابط اعالم شده 
  .نمود

  :شرايط دوره

  نيمسال اول در دانشكده هاي  چهاراست كه ) نيمسال تحصيلي هشتشامل (سال تحصيلي  چهاربطور معمول مدت دوره
  .پردو در كشور آمريكا برگزار خواهد شد-نيمسال بعد در دانشگاه اينديانا چهارفني دانشگاه تهران و 

 در صورت نياز، دانشجويان براي . در مدت تحصيل دانشجويان در ايران، دروس عمدتا به زبان انگليسي ارائه خواهند شد
  .خواهند شد هاي خارجي دانشگاه تهران معرفيهاي تقويت زبان انگليسي به دانشكده زبانشركت در كالس

  و  20از  5/12واحد درسي و احراز حداقل معدل كل  71تحصيل دانشجويان به شرط گذراندن حداقل  دومدر پايان سال
پردو را -به دانشگاه اينديانا رفتنمجوز IELTSدر آزمون  5/5يا حداقل نمره (IBT)در آزمون تافل  60كسب حداقل نمره 

  .نخواهند داشت GREيازي به شركت در آزمون اين دانشجويان ن. دريافت خواهند نمود
 دانشگاه  با هماهنگيواحد  62حداكثر  از مجموع واحدهاي گذرانده شده در دانشكده هاي فني دانشگاه تهران تعداد

تمامي واحد هاي  گذرانده شده در دانشكده هاي بديهي است كه ( .پردو قابل انتقال به آن دانشگاه خواهد بود-اينديانا
  .)دانشگاه تهران براي دريافت مدرك كارشناسي دانشگاه تهران احتساب خواهد شدفني 

 پردو، دانشجويان موظف به بازگشت به ايران و تكميل مراحل فراغت از تحصيل -پس از اتمام تحصيل در دانشگاه اينديانا
ل فراغت از تحصيل در دانشگاه تهران تا زماني كه مراح. مي باشند ، از جمله ارائه پروژه كارشناسي خوددر دانشگاه تهران

 .، دانشجويان از هيچيك از دو دانشگاه مدركي دريافت نخواهند نمودباشدبطور كامل انجام نشده 
  دانشجوياني كه دوره كارشناسي را طبق ضوابط فوق با موفقيت به پايان برسانند، به شرط احراز ديگر شرايط دانشگاه

، امكان ادامه تحصيل در مقطع اغت از تحصيل از دانشگاه تهران در مقطع كارشناسيو انجام مراحل فر پردو-اينديانا
  .خواهند داشتپردو -كارشناسي ارشد همان رشته را در دانشگاه اينديانا

  نمره تافل در هنگام عزيمت به آمريكا دانشجوياني كه(IBT) و يا نمره آزمون  79و  60ها بين آنIELTS و  5/5ها بين آن
بر اساس نتيجه آزمون . است بايد در نخستين نيمسال تحصيلي در آمريكا در آزمون تعيين سطح زبان شركت كنند 5/6

. انگليسي در آن دانشگاه گردندتعيين سطح، اين دانشجويان ممكن است ملزم به شركت در يك يا چند كالس زبان 
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و  5/6ها بين آن IELTSو يا نمره آزمون  94و  80ا بين هآن (IBT)دانشجوياني كه در هنگام عزيمت به آمريكا نمره تافل 
نيز بايد در اين آزمون تعيين سطح شركت كنند و بر اساس نتيجه آزمون تعيين سطح، ممكن است ملزم به است  7

دانشجوياني كه در هنگام عزيمت به آمريكا نمره تافل . شركت در تنها يك كالس زبان انگليسي در آن دانشگاه گردند
(IBT) يا باالتر و يا نمره آزمون  95ها آنIELTS از شركت در آزمون تعيين سطح زبان و گذراندن  يا باالتر است 7ها آن

  .  كالس هاي زبان انگليسي معاف خواهند بود
 بصورت ريالي و معادل شهريه دانشجويان  هزينه دوره در مدتي كه دانشجويان در داخل كشور مشغول به تحصيل هستند

) تركيب شهريه هاي ثابت و متغير(پرديس هاي خودگردان دانشگاه تهران در رشته و مقطع مشابه و با همان ساز و كار 
بصورت دالري و توسط آن دانشگاه پردو -هزينه دوره در مدت تحصيل در دانشگاه اينديانا .محاسبه و دريافت خواهد شد

  .آن دانشگاه دريافت خواهد شداعالم شده در سايت وابط بر اساس ض
  در دانشگاه تهران و حداقل  20از  14كسب حداقل معدل (بخش به شرط عملكرد تحصيلي رضايتدانشجويان اين دوره

% 35از حداقل ) هاي سوم و چهارم تحصيلسال(، در مدت تحصيل در آمريكا )پردو-دانشگاه اينديانادر  4از  3معدل 
  .پردو برخوردار خواهند شد-فيف در شهريه دانشگاه ايندياناتخ

 برآورد هزينه هاي اقامت در . هزينه هاي مسافرت و اقامت در كشور آمريكا بطور كامل به عهده دانشجويان خواهد بود
  .پردو قابل دسترسي است-شهر ايندياناپوليس بصورت روزآمد از طريق سايت دانشگاه اينديانا

 پردو ضمن معرفي دانشجوياني كه شرايط اعزام به آمريكا را احراز نموده اند به يكي از كنسولگري هاي -انادانشگاه ايندي
دانشجوياني كه به دليل . آن كشور در منطقه، تمامي تالش خود را براي اعطاي ويزا به اين دانشجويان بكار خواهد بست

به شرط آنكه تعمدا اقدامي كه به عدم (ن كشور نمي شوند موفق به عزيمت به آعدم اعطاي ويزا از سوي دولت آمريكا 
به تشخيص دانشگاه تهران تحصيالت خود را در يكي از پرديس هاي ) اعطاي ويزا منجر مي شود انجام نداده باشند

اين دانشجويان تنها مدرك مشترك . به پايان خواهند رساند) پرديس البرز يا پرديس كيش(خودگردان دانشگاه تهران 
  .دانشكده هاي فني و پرديس مربوطه را دريافت خواهند نمود

 پردو -دانشجويان در مدت تحصيل در ايران تابع مقررات آموزشي دانشگاه تهران و در مدت تحصيل در دانشگاه اينديانا
  .تابع مقررات آموزشي آن دانشگاه خواهند بود

   



 زمان و مكان برگزاري مصاحبه

  

  دسي كامپيوتررشته هاي مهندسي برق و مهن

  بعداز ظهر 4صبح الي  8ساعت      9/8/95و     8/8/95روزهاي شنبه و يكشنبه    مورخ 

دانشكده مهندسي  –دانشگاه تهران  2پرديس فني شماره  - با التر از جالل آل  احمد  –خيابان كارگر شمالي  
  برق و كامپيوتر

  

  

  رشته مهندسي مكانيك 

  بعداز ظهر 4صبح الي  8ساعت   19/8/95مورخ   چهارشنبه روز

دانشكده مهندسي  –دانشگاه تهران  2پرديس فني شماره  - با التر از جالل آل  احمد  –خيابان كارگر شمالي  
  مكانيك

  


