
 

 

 

 فرانسه تکنیکاکول پلی امیرکبیر و دانشگاه صنعتی دانشگاهبین مشترک  دوره

 59دارای رتبه جهانی  سهفرانتکنیک اکول پلیدانشگاه  تکنیک فرانسه منعقد کرده است.اکول پلیدانشگاه  قرارداد همکاری را باصنعتی امیرکبیر دانشگاه 

 تکنیک فرانسهول پلیاکصنعتی امیرکبیر با مشارکت دانشگاه دانشگاه  بر اساس رده بندی کیواس بوده و از معروف ترین دانشگاه های صنعتی فرانسه است.

 ،دریزی شده است که دانشجویان کارشناسی ارشاین دوره به ترتیبی برنامه  دکتری می باشد.ارشد و دد برگزاری دوره مشترک در مقطع کارشناسی صدر

گاه از پایان نامه خود از هر دودانش موفق تکنیک سپری کرده و پس از دفاعسال اول را در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سال دوم را در دانشگاه اکول پلی

وی دانشجو می تواند در مقطع دکتری ادامه تحصیل دهد به مدرک کارشناسی ارشد دریافت می کنند. در صورت توافق اساتید راهنمای ایرانی و فرانس

و سال سوم به ایران بازخواهد گشت و از پایان نامه دکتری خود دفاع می کند و در صورت قبولی بوده تکنیک اکول پلیدانشگاه ترتیبی که دو سال اول در 

  .کردخواهد دریافت از هر دودانشگاه مدرک دکتری 

 : مهمنکات 

می توانند برای شرکت  مهندسی کامپیوتر، مکانیک، برق و پزشکیدر رشته های  79کارشناسی ارشد ورودي تنها دانشجویان  .1

 در این برنامه اقدام کنند.

یر کسب ای زه. اطالعات بیشتر را می توانید با کلیک بر روی رشته قرارداد به صورت خاص برای متقاضیان رشته های زیر منعقد شده است .2

  ید.کن

BioEngineering 

Renewable Energy Science and Technology 

Fluids Mechanics (More Info) 

Multiscales and Multiphysics Modeling of Materials and Structures 
 

یورو  300بوده و صرفا هزینه ثبت نام )حدود معاف  تکنیکاکول پلیدانشگاه  با توجه به توافقات صورت گرفته، دانشجویان از پرداخت شهریه .3

 ند.  کندر سال( پرداخت می

 باشد.به عهده متقاضی می یورو در ماه( 700)حدود  در طول مدت تحصیل در خارج از کشور اقامتو  زندگی هزینه .4

  الزامیست. مذکور ارائه آن شورباشد و در بدو ورود به کمیداشتن بیمه سالمت در طول مدت اقامت در خارج از کشور الزامی  .5

 بایست در هر دو دانشگاه ثبت نام شوند. دانشجویان در مدت طول تحصیل می .6

 دانشجویانی که متقاضی این دوره هستند می بایست استاد راهنمای دانشگاه صنعتی امیرکبیر خود را در موعد مقرر انتخاب کنند.  . 7

 خود را برای شرکت در این برنامه داشته باشد. راهنمای دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشجو می بایست موافقت کتبی استاد  .8

و در  بوده که شامل اخذ تعدادی درس خواهد شد 2020تا فوریه  2019از سپتامبر  تکنیکاکول پلیترم اول دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه  .9

  تباط با صنعت انجام خواهد شد.ماه در ار 6و به مدت  استترم دوم تمرکز بر روی پایان نامه 

پایان تاد به عنوان اس تکنیکپلیطبق توافق کلی با مدیران این برنامه در اکول  پروژه ارتباط با صنعت دانشجواسم استاد راهنمای خارجی  .10

 گردد. می در پورتال آموزشی ثبتدانشگاه صنعتی امیرکبیر  نامه

در ترم چهار انجام خواهد شد به صالحدید استاد راهنمای دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان در فرانسه که  پروژه ارتباط با صنعت دانشجو .11

. در این صورت اسم استاد دانشگاه صنعتی امبیرکبیر به عنوان استاد راهنمای دانشجو در پورتال باقی پایان نامه دانشجو پذیرفته خواهند شد

ی اسم استاد دانشگاه صنعت به عنوان استاد راهنمای دانشجو باقیمانده و تکنیکپلیخواهد ماند. در غیر این صورت استاد دانشگاه اکول 

 ه در سال آینده به سهمیه ایشان افزوده خواهد شد. امیرکبیر از پورتال حذف شده و ظرفیت مربوط

در مقطع کارشناسی ارشد، در صورتیکه استاد راهنمای خارجی تمایلی به همکاری با اساتید امیرکبیر نداشته باشد الزم است به صورت کتبی  .12

 AUT-PR-3309همکاری وجود دارد طبق رویه موافقت خود را به عنوان استاد مدعو دانشگاه امیرکبیر اعالم نماید. در صورتیکه تمایل به 

 عمل شود.

https://www.universite-paris-saclay.fr/en/education/master/m2-biomechanical-engineering-biomeca#presentation-m2
https://www.polytechnique.edu/en/master-renewable-energy-science-and-technology
https://www.universite-paris-saclay.fr/en/node/6243#presentation-m2
http://www.enseignement.polytechnique.fr/mecanique/KSUP/mecanique/MFFA-M2-UK_2015.html
http://www.enseignement.polytechnique.fr/mecanique/KSUP/mecanique/M4S-M2-UK_2015.html


 

 

و در غیر این صورت جلسه دفاع به صورت ویدئو  خواهد گرفتدر صورت امکان در دانشگاه صنعتی امیرکبیر صورت انجام دفاع از پایان نامه  .13

 رگزار خواهند شد. کنفرانس در کشور مقصد با حضور استاد راهنما، داور داخلی و معاون تحصیالت تکمیلی دانشکده ب

است. الزم به ذکر است که مقطع دکتری  ادامه تحصیل در مقطع دکتری هدف اصلی در این دوره شروع برنامه در مقطع کارشناسی ارشد و .14

مجزا  رتبه صوبا توجه به عملکرد دانشجو )و وجود منابع مالی الزم از طرف استاد فرانسوی(  ای ایرانی و فرانسویحسب توافق اساتید راهنم

 با دو استاد راهنما فراهم می باشد.  (کوتوتلدکتری فردی دومدرکه ) و تحت عنوان قرارداد

 ازطرف استاد فرانسوی خواهد شد. )هزینه زندگی در فرانسه( دانشجو برای مدت سه سال حمایت مالیدر صورت پذیرش در دوره دکتری،  .15

ک در مقطع دکتری مشترک پذیرفته خواهند شد درصورتیکه شرایط دانشجوی دانشجویان کارشناسی ارشدی که در ادامه این دوره مشتر . 16

 ممتاز را داشته باشند به عنوان دانشجوی دکتری )بدون کنکور و بدون پرداخت شهریه( پذیرفته خواهند شد. 

ه صورت حضوری/ مجازی در جلس جلسه دفاع برای این دانشجویان در فرانسه انجام خواهد شد و استاد راهنمای دانشگاه صنعتی امیرکبیر به . 17

 حضور خواهد داشت. 

ن درگاه و آو مدارک خود را در  ودهدرخواست خود را ثبت نم دانشگاه اکول پلی تکنیک فرانسه یدرگاه اینترنتاز طریق  بایستمی  متقاضیان .18

 کنند. اریگذبار ر یدانشگاه صنعتی امیرکب مدیریت همکاری های علمی بین المللی  یدرگاه اینترنت در همچنین

 : شود شامل موارد زیر میجهت درخواست پذیرش )به زبان انگلیسی( مدارک مورد نیاز  .19

 رزومه علمی .أ

 انگیزه نامه  .ب

  )اصل و ترجمه( ریز نمرات دوره کارشناسی .ت

 دوره کارشناسی ارشد )اصل و ترجمه(ریز نمرات  .ث

 برای شما ارسال کند توصیه نامهمشخصات فردی که بتواند  .ج

 نامه تاییدیه استاد راهنما جهت شرکت در دوره  .ح

 مدرک سطح مهارت زبان فرانسه )اختیاری( .خ

 باشد: به شرح زیر میو صنعتی امیرکبیر تکنیک دانشگاه اکول پلی درگاه اینترنتیدر و دسترسی به مدارک  مهم ارسالتاریخ های  .20

 2019می  15مطابق با  98اردیبهشت  25مارس الی چهارشنبه  15مطابق با  97اسفند  24شروع ثبت نام از جمعه  .أ

پس از آن اقدامات مربوط به اخذ ویزا می باشد و دانشجویان  1398اردیبهشت  25ت نهایی ثبت نام الزم به ذکر است مهل .ب

 را انجام خواهند داد. 

تقاضیان تکنیک صورت پذیرفته و نتایج به ماری مدارک، ارزیابی توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر و اکول پلیموعد بارگذ پس از سپری شدن .21

  اعالم خواهد شد.

 

 می باشند. 5414شماره داخلی با نم دهقانی این برنامه سرکار خا مسئول کارشناسضمنا 

 

 

 مدیریت همکاری های علمی و بین المللی

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

https://inception.universite-paris-saclay.fr/en/
http://crm.aut.ac.ir/My/PublicForm.aspx?TypeId=35d93096-1ce6-4e15-811c-c599b631c4b7

