
 

 

 فرانسه  انسام  امیرکبیر و دانشگاه صنعتی دانشگاه بین مشترک  دوره

  انسام با مشارکت دانشگاه  انسام فرانسه منعقد کرده است. طی این قرارداد دانشگاه صنعتی امیرکبیر  دانشگاه    قرارداد همکاری باصنعتی امیرکبیر  دانشگاه  

سال اول    ، این دوره به ترتیبی برنامه ریزی شده است که دانشجویان کارشناسی ارشد  می باشد.ارشد  دد برگزاری دوره مشترک در مقطع کارشناسی  صدر

از پایان نامه خود از هر دودانشگاه مدرک کارشناسی ارشد    موفق  سپری کرده و پس از دفاع انسامرا در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سال دوم را در دانشگاه  

 دریافت می کنند. 

 :  مهمنکات 

توانند برای شرکت در   می  مواد و متالورژيو مهندسی    مکانیكدر رشته مهندسی  1400کارشناسی ارشد ورودي  تنها دانشجویان  .1

 این برنامه اقدام کنند.

 زیر کسب کنید. لینک. اطالعات بیشتر را می توانید با کلیک بر روی منعقد شده استاین رشته  قرارداد به صورت خاص برای متقاضیان  .2
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  باشد.به عهده متقاضی می  یورو در ماه( 800)حدود  در طول مدت تحصیل در خارج از کشور  اقامتو  زندگی هزینه .3

  الزامیست.  مذکور ارائه آن  باشد و در بدو ورود به کشورمی داشتن بیمه سالمت در طول مدت اقامت در خارج از کشور الزامی   .4

 بایست در هر دو دانشگاه ثبت نام شوند.  دانشجویان در مدت طول تحصیل می .5

 یرکبیر خود را در موعد مقرر انتخاب کنند. دانشجویانی که متقاضی این دوره هستند می بایست استاد راهنمای دانشگاه صنعتی ام .6

 برگزار می شود.   انسامدانشگاه  صنعتی امیرکبیر و دانشگاه   دتیاسا  مشترکو دفاع از آن با راهنمایی  دورهی نامه پایان .7

دانشگاه    پایان نامه به عنوان استاد    افق کلی با مدیران این برنامه در انسام طبق تو  پروژه ارتباط با صنعت دانشجواسم استاد راهنمای خارجی   .8

 گردد.  می  در پورتال آموزشی ثبتصنعتی امیرکبیر 

در فرانسه که در ترم چهار انجام خواهد شد به صالحدید استاد راهنمای دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان پایان    پروژه ارتباط با صنعت دانشجو .9

م استاد دانشگاه صنعتی امبیرکبیر به عنوان استاد راهنمای دانشجو در پورتال باقی خواهد  . در این صورت اسنامه دانشجو پذیرفته خواهند شد

امیرکبیر از پورتال حذف  اسم استاد دانشگاه صنعتی    به عنوان استاد راهنمای دانشجو باقیمانده و   ماند. در غیر این صورت استاد دانشگاه انسام

 یشان افزوده خواهد شد.  شده و ظرفیت مربوطه در سال آینده به سهمیه ا

انجام دفاع از پایان نامه در صورت امکان در دانشگاه صنعتی امیرکبیر صورت خواهد گرفت و در غیر این صورت جلسه دفاع به صورت ویدئو   .10

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

بوده و   نامهانیپادوم تمرکز بر روی    درترمو  است    2023تا فوریه    2022از سپتامبر    انسامشروع ترم اول دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه   .11

 . شدخواهد انجام در ارتباط با صنعت  الزحمهحق با دریافت  ماه   6به مدت 

 نمایند.  بارگزای    1401  اردیبهشت  11تا    حداکثر  این لینکمدارک زیر را از طریق    ستیبای م  متقاضیانثبت و بررسی درخواست خود  جهت  

 

 : شودیمشامل موارد زیر جهت درخواست پذیرش )به زبان انگلیسی(  ازیموردنمدارک  

 رزومه علمی  .أ

 انگیزه نامه   .ب

    دوره کارشناسی زنمراتیر .ت

 دوره کارشناسی ارشد   زنمراتیر .ث

 )اختیاری(انگلیسی مدرک سطح مهارت زبان   . ج 

 

 مدیریت همکاري هاي علمی و بین الملل دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
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