
 

 "الملل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیمعاونت بین"

 

 

  مشترک در دوره و تحصیل و ضوابط پذیرششرایط 

 "انتخاب مواد مهندسیشناسایی و گرایش -مهندسی مواد" رشتهکارشناسی ارشد 

 روسیه MISISه گاهمکاری دانشبا 

 

از سوی سازمان برابر ظرفیت  3پس از معرفی  ها به صورت نیمه متمرکز بوده وپذیرش دانشجو در این رشته -1

نصیرالدین طوسی  داوطلبین جهت انجام مصاحبه حضوری در دانشگاه صنعتی خواجهاز ، و آموزش کشور سنجش

 دعوت به عمل خواهد آمد.

 هدر دانشکد نیمسال تحصیلی دو به مدت واحد آن 9خواهد بود که  واحد درسی 34و شامل سال  2،5ها مدت دوره -2

 MISISدانشگاه  در نیمسالدو  واحد به مدت 19 نصیرالدین طوسی و دانشگاه صنعتی خواجه و علم موادمهندسی 

به در طول دوره تا پایان نیمسال چهارم نیز واحد(  6)دانشجو نامه کارشناسی ارشد پایان گذرانده خواهد شد.مسکو 

 . پذیردن نیمسال پنجم، دفاع از پایان نامه صورت میشده و تا پایا، تعریف صورت مشترک توسط اساتید دانشگاه

 باشد.میقبلی  کسب امتیازات الزم در نیمسالمنوط به در هر نیمسال ادامه تحصیل دانشجویان  -3

تابع مقررات آموزشی جمهوری اسالمی  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدانشجویان در مدت تحصیل در  -4

 خواهند بود. روسیه تابع مقررات آموزشی کشور روسیه MISISدانشگاه در ایران و در مدت تحصیل 

و در  به زبان انگلیسی خواهد بودها در طول دوره در ایران غالبا به زبان انگلیسی و در کشور میزبان کال کالس -5

هایی موثر بوده در پذیرش نارائه مدرک زبان مصاحبه حضوری، توانایی زبان انگلیسی داوطلب سنجیده خواهد شد. 

  باشد.نمیالزامی ولیکن 

 معادل ،به ازای هر دانشجودانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی این دوره مشترک در  تحصیل درریالی هزینه  -6

 دالر 8.500حدود  روسیه MISISدانشگاه در  (با احتساب اقامت)ارزی دوره  هزینه د وبوخواهد  ریال 200.000.000

 . است

آزمون سراسری کارشناسی ارشد در این رشته در صورت  20تا  1رتبه های تعدادی از متقاضیان دارای : به 1تبصره 

 قبولی در مصاحبه ورودی، کمک هزینه تحصیلی تعلق خواهد گرفت.

علوم، دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه های رتبه اول کشور مطابق با رتبه بندی وزارت  به تعدادی از: 2تبصره 

 صورت قبولی در مصاحبه ورودی، کمک هزینه تحصیلی تعلق خواهد گرفت. تحقیقات و فناوری، در

در طول و نیز وام شهریه دانشجویی  تامین خوابگاهتعهدی از نظر صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  : دانشگاه3 تبصره

ه به عمل آمد MISIS دانشگاهالزم با  هاییهماهنگ مسکودر خوابگاه مناسب جهت تامین اما  ،نداردتحصیل در ایران 

 .است

از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین  جداگانه دانشنامه کارشناسی ارشد دو، مشترک دانشجویان پس از اتمام دوره -7

 دریافت خواهند نمود. روسیه MISISدانشگاه طوسی و 

ند بود و از نظر نظام وظیفه نباید هیچگونه منعی دانشجویان ذکور در طول دوره از معافیت تحصیلی برخوردار خواه -8

 داشته باشند.

 

 دانشجویان الزم است در روز مصاحبه مدارک زیر را همراه داشته باشند: -10

 مدارک شناسائی )اصل کارت ملی و شناسنامه(. -الف      

 ل.دانشنامه و اصل ریزنمرات کارشناسی و یا اصل گواهی موقت فراغت از تحصی –ب      

 گواهی اشتغال به کار درصورت شاغل بودن. -ج       



 

 ارائه مدرک زبان معتبر درصورت اخذ. –د       

 2177489001006 حساب به یزیانجام مصاحبه، وار نهیبابت هز الیر 500،000به مبلغ  یزیوار شیاصل ف -ه       

 یطوس نیرالدیخواجه نص یمتمرکز دانشگاه صنعت یبنام درآمدها

 

 نکته مهم: 
، دانشجویان الزم است 20/4/97و چهارشنبه مورخ  19/4/97باتوجه به برگزاری مصاحبه در روزهای سه شنبه مورخ 

 زیر ارسال نمایند:به ایمیل  16/4/97مدارک فوق را جهت بررسی تا تاریخ 

 
materials@kntu.ac.ir 

 


