
(کد  1264کد رشته مجموعه   آب منابع مدیریت گرایش عمران دوره مشترك رشته مهندسی

 )26080محل تحصیل 

 

 –آذر  16خیابان  –خیابان انقالب صبح  به آدرس :  9ساعت  12/4/1397  شنبهسه روز  تاریخ مصاحبه
 اتاق شورا –دانشکده مهندسی عمران  –پردیس دانشکده هاي فنی 

 09106842390در صورت داشتن هر گونه ابهامی داوطلبان می توانند با آقاي مهندسی قلی زاده به شماره 
 مراجعه نمایند.  www.ut.ac.irتماس حاصل نموده و یا به سایت دانشگاه به آدرس 

 

 

 مدیریت)دانشکده تحصیل مدیریت امور شهري  (محل 

 به آدرس  )15955)         کد محل تحصیل نوبت دوم (15951( کد محل تحصیل روزانه 

 –به آدرس تقاطع بزرگراه چمران و جالل آل احمد  17صبح الی  30/8ساعت    16/4/1397تاریخ مصاحبه 
 شگاه تهراننروبروي پل نصر دانشکده مدیریت دا

 

 

 )قمپردیس فارابی مدیریت امور شهري  (محل تحصیل 

 )15956)         کد محل تحصیل نوبت دوم (15952کد محل تحصیل روزانه  (

باالتر  – 2کیلومتر  –جاده قدیم تهران  –به آدرس قم   30/8ساعت   7/5/1397تاریخ مصاحبه روز یکشنبه 
 پردیس فارابی دانشگاه تهران  –از ترمینال 

  

http://www.ut.ac.ir/


(کد محل تحصیل   1267کد رشته  کاربردي طراحی گرایش مکانیک دوره مشترك مهندسی

21615( 

باالتر از  –به آدرس خیابان کارگر شمالی صبح  9ساعت  11/4/1397تاریخ مصاحبه روز دوشنبه 

دانشکده مهندسی مکانیک (ساختمان  -  2ی شماره پردیس دانشکده هاي فن –جالل آل احمد 

 جدید)

یا  61119907سرکار خانم کربالیی به شماره در صورت داشتن هر گونه ابهامی داوطلبان می توانند با 
 مراجعه نمایند.  www.ut.ac.irتماس حاصل نموده و یا به سایت دانشگاه به آدرس   61119908

 

  ) 1131هاي مطالعات جهان (مجموعه  مجموعه رشته

هر رشته (رشته مطالعات ژاپن به زبان ژاپنی یا  زبان اصلیمصاحبه در دو بخش کتبی و شفاهی و به 

در دانشکده مطالعات جهان (واقع در انتهاي خیابان کارگر  1397/4/24انگلیسی) روز یکشنبه مورخ 

 گردد. ، ورودي پردیس شمالی دانشگاه تهران) برگزار می16و 15شمالی، بین خیابان 

 http://fws.ut.ac.ir وب سایتاً در اطالعات تکمیلی آزمون مصاحبه متعاقب شایان ذکر است

 دانشکده مطالعات جهان براي داوطلبان در دسترس خواهد بود.

 

از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی گرایش سیستم  سنجش«دوره مشترك رشته 
 سوئد لوندبا دانشگاه » اطالعات جغرافیایی

خیابان  -(خیابان انقالب  جغرافیاواقع در دانشکده  صبح 9ساعت  1397/4/16 شنبه مصاحبه روز

در روز مصاحبه باید  فقطداوطلبان  در ضمنگردد.  وصال شیرازي نبش کوچه آذین) برگزار می

 را امضا نمایند و نیاز به مدرك دیگري نیست. تعهدنامه

http://www.ut.ac.ir/


  مکانیکمهندسی  رشتۀ آگهی پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد

  (IUPUI)پردو -مشترك دانشگاه تهران با دانشگاه ایندیانا دورة 

 

  بسمه تعالی

پردو واقع در -بر اساس توافق انجام شده بین دانشگاه تهران و دانشگاه ایندیانامشترك کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک  دورة

  با شرایط زیر برگزار خواهد شد.  1ایندیاناپولیس کشور آمریکاشهر 

پذیرفته  ورهدبراي تحصیل در این  )طراحی کاربرديگرایش ( در رشته مهندسی مکانیک ) نفر10ده ( 1397-98در نیمسال اول 

ان سنجش از برابر ظرفیت هر رشته از سوي سازم پنجبصورت نیمه متمرکز (معرفی  پذیرش دانشجو در این دوره خواهند شد.

نشگاه تهران) (چهارده) یا باالتر در مقطع کارشناسی، و انجام مصاحبه حضوري توسط دا 14میان متقاضیان داراي معدل کل 

از دو  داگانهجدو مدرك  آموختگان این دورهنشگاه، دانشدر صورت رعایت تمامی ضوابط اعالم شده از سوي دو داخواهد بود. 

  دانشگاه دریافت خواهند نمود.

سی مکانیک در ساختمان جدید دانشکدة مهند 11/4/97صبح روز دوشنبه  9مصاحبۀ داوطلبان رشتۀ مهندسی مکانیک از ساعت 

انجام ) 61119908و  61119907هاي تماس: باالتر از تقاطع آل احمد (شماره -دانشگاه تهران واقع در خیابان کارگر شمالی

  شد. خواهد

  مدارك الزم براي روز مصاحبه:

  باشد معدل کتبی دیپلم دهنده نشان هر مدرکی کهتصویر  -1

  تصویر کارنامه کنکور کارشناسی -2

 تصویر کارنامه مقطع کارشناسی -3

  وجود) درصورتمدرك زبان ( -4

  شرایط دوره:

  نشکده هاي نیمسال اول در دادو و نیم سال تحصیلی (شامل پنج نیمسال تحصیلی) است که دو بطور معمول مدت دوره

 پردو در کشور آمریکا برگزار خواهد شد.-فنی دانشگاه تهران و سه نیمسال بعد در دانشگاه ایندیانا

 یان براي شرکت در مدت تحصیل دانشجویان در ایران، دروس به زبان انگلیسی ارائه خواهند شد. در صورت نیاز، دانشجو

  هاي خارجی دانشگاه تهران معرفی خواهند شد.دانشکده زبانهاي تقویت زبان انگلیسی به در کالس

  و  20از  14واحد درسی و احراز حداقل معدل کل  12در پایان سال اول تحصیل دانشجویان به شرط گذراندن حداقل

ردو پ-یندیانابه دانشگاه ا رفتنمجوز  IELTSدر آزمون  5/6یا حداقل نمره  (IBT)در آزمون تافل  79کسب حداقل نمره 

نخواهند  GREرا دریافت خواهند نمود. بر اساس توافق بین دو دانشگاه، این دانشجویان نیازي به شرکت در آزمون 

 داشت.

  دانشجویانی اشت. فرصت خواهند د 1398پذیرفته شدگان در این دوره براي کسب حداقل نمره زبان تنها تا پایان تابستان

  د.ه زبان نشوند از ادامه تحصیل در این دوره محروم خواهند شکه تا این تاریخ موفق به کسب حداقل نمر

                                                             
١ Indiana University Purdue University at Indianapolis (IUPUI): www.IUPUI.edu 



  پردو -اه ایندیانادانشگ با هماهنگیواحد  12از مجموع واحدهاي گذرانده شده در دانشکده هاي فنی دانشگاه تهران تعداد

ي فنی دانشگاه هاتمامی واحد هاي  گذرانده شده در دانشکده بدیهی است که ( .قابل انتقال به آن دانشگاه خواهد بود

  تهران براي دریافت مدرك کارشناسی ارشد دانشگاه تهران احتساب خواهد شد.)

 دو دانشگاه  تعریف، راهنمایی و ارزیابی پروژه کارشناسی ارشد دانشجویان این دوره ها بصورت مشترك توسط اساتید

  انجام خواهد گرفت.

 فراغت از تحصیل  یان موظف به بازگشت به ایران و تکمیل مراحلپردو، دانشجو-پس از اتمام تحصیل در دانشگاه ایندیانا

م نشده است، در دانشگاه تهران می باشند. تا زمانی که مراحل فراغت از تحصیل در دانشگاه تهران بطور کامل انجا

  دانشجویان از هیچیک از دو دانشگاه مدرکی دریافت نخواهند نمود.

  دانشجویانی که نمره تافل(IBT) و یا نمره  99و  79در هنگام عزیمت به آمریکا بین ها آنIELTS 7و  5/6بین  هاآن 

آزمون  است باید در نخستین نیمسال تحصیلی در آمریکا در آزمون تعیین سطح زبان شرکت کنند. بر اساس نتیجه

ردند. گشگاه انگلیسی در آن دانتعیین سطح، این دانشجویان ممکن است ملزم به شرکت در یک یا چند کالس زبان 

رکت در آزمون تعیین از ش یا باالتر است 5/7ها آن IELTSیا باالتر و یا نمره  100ها آن (IBT)دانشجویانی که نمره تافل 

  سطح زبان و گذراندن کالس هاي زبان انگلیسی معاف خواهند بود.  

  دانشجویان شهریه  معادلهزینه دوره در مدتی که دانشجویان در داخل کشور مشغول به تحصیل هستند بصورت ریالی و

دانشگاه تهران در رشته و مقطع مشابه و با همان سازوکار (ترکیب شهریه هاي ثابت و متغیر)  پردیس هاي خودگردان

پردو توسط آن دانشگاه بصورت دالري -در دانشگاه ایندیانا. هزینه دوره در مدت تحصیل 2محاسبه و دریافت خواهد شد

  .3و بر اساس ضوابط اعالم شده در سایت آن دانشگاه دریافت خواهد شد

  انشجویان عادي ددر شهریه  تخفیف %25از دانشجویان این دوره که شرایط عزیمت به آمریکا را احراز کرده باشند

مجاز به ارائه ین برخوردار خواهند شد. این دانشجویان همچن پردو)-ایندیانادانشگاه اعالم شده در سایت المللی (بین

و  (Teaching Assistant)درخواست براي استفاده از کمک هزینه هاي متعارف در قالب دستمزدهاي دستیار آموزشی 

 گیريصمیمت در هر حال. خواهند بودپردو -بر اساس ضوابط دانشگاه ایندیانا (Research Assistant)یا دستیار پژوهشی 

  پردو خواهد بود. -بطور کامل در اختیار دانشگاه ایندیانا مورد هر نوع کمک هزینهدر 

 پردو تعهدي -دیاناهزینه هاي مسافرت و اقامت در کشور آمریکا بطور کامل به عهده دانشجویان خواهد بود و دانشگاه این

ناپولیس بصورت داشت. برآورد هزینه هاي اقامت در شهر ایندیا در خصوص تامین محل اقامت دانشجویان به عهده نخواهد

  پردو قابل دسترسی است.-روزآمد از طریق سایت دانشگاه ایندیانا

 کی از کنسولگري هاي پردو ضمن معرفی دانشجویانی که شرایط اعزام به آمریکا را احراز نموده اند به ی-دانشگاه ایندیانا

به احیانا یانی که دانشجو. به عمل خواهد آوردبراي اعطاي ویزا به این دانشجویان  را هماهنگی الزمآن کشور در منطقه، 

اقدامی که به  به شرط آنکه تعمدا(موفق به عزیمت به آن کشور نمی شوند دلیل عدم اعطاي ویزا از سوي دولت آمریکا 

ه پایان خواهند دانشگاه تهران بلبرز پردیس اعدم اعطاي ویزا منجر می شود انجام نداده باشند) تحصیالت خود را در 

شترك دانشکده این دانشجویان تنها مدرك م هاي فنی دانشگاه تهران تشکیل خواهند شد.)در دانشکدهها کالس( رساند

  را دریافت خواهند نمود. البرزهاي فنی و پردیس 

  پردو -یندیاناامدت تحصیل در دانشگاه دانشجویان در مدت تحصیل در ایران تابع مقررات آموزشی دانشگاه تهران و در

  تابع مقررات آموزشی آن دانشگاه خواهند بود.

                                                             
 مراجعه نمایید. =999http://alborz.ut.ac.ir/Page.php?ID پردیس البرز دانشگاه تهران به نشانی  هايشهریهصفحۀ جدول براي نمونه به  2

٣ http://bursar.iupui.edu/apps/costestimator.aspx    :براي آگاهی از شهریۀ دانشگاه و دیگر هزینه ها به سایت روبرو مراجعه نمایید   
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