
 
 

  مشتركالمللی بين شرايط و ضوابط کلی پذيرش و تحصيل در دوره

 روسيه RUDN دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی و دانشگاه

 مهندسی مواد( کارشناسی ارشد )
 

سازمان سنجش از سوی  داوطلبینبه صورت نیمه متمرکز بوده و پس از معرفی  دورهپذیرش دانشجو در این  -۱

نصیرالدین طوسی دعوت  در دانشگاه صنعتی خواجهغیرحضوری جهت انجام مصاحبه  ایشانو آموزش کشور، از 

 به عمل خواهد آمد.

و گاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در دانشبخشی از دوره سال خواهد بود که  ۲ حداقل هامدت دوره -۲

واحد(  ۶نامه کارشناسی ارشد دانشجو )گذرانده خواهد شد. پایانمسکو در شهر  RUDNدر دانشگاه  دیگربخش 

و در مرکز دانشگاهی مذکور و  دوشمیدانشگاه تعریف دو نیز در طول دوره به صورت مشترک توسط اساتید 

  .انجام خواهد شد

 .استادامه تحصیل دانشجویان در هر نیمسال منوط به کسب امتیازات الزم در نیمسال قبلی  -۳

دانشجویان در مدت تحصیل در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تابع مقررات آموزشی جمهوری  -۴

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

انگلیسی انایی زبان مصاحبه، توزمان به زبان انگلیسی خواهد بود و در روسیه ها در طول دوره در کشور کالس -۵

  .یستولیکن الزامی ن ،ارائه مدرک زبان در پذیرش نهایی موثر بودهداوطلب سنجیده خواهد شد. 

ا توجه در این دوره مشترک در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی بهر دانشجو هزینه ریالی تحصیل  -۶

 .خواهد بودمیلیون ریال(  ۳۵0)حدود  امنا دانشگاهشده و مطابق با مصوبه هیئت واحدهای اخذ به نوع و تعداد 

بیمه، خوابگاه  رفت و آمد، باشد )هزینههزار روبل روسیه می ۳۲۵برابر با   RUDNدوره در دانشگاه شهریههزینه 

 (.خواهد بوددانشجو  بر عهدهو تغذیه در شهریه در نظر گرفته نشده است و 

ن طوسی تعهدی از نظر تامین خوابگاه و نیز وام دانشجویی در طول یدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالد: تبصره

به عمل  RUDNهای الزم با دانشگاه تحصیل در ایران ندارد، اما جهت تامین خوابگاه مناسب در مسکو هماهنگی

 آمده است.

دانشجویان پس از اتمام دوره مشترک، دو دانشنامه کارشناسی ارشد جداگانه از دانشگاه صنعتی خواجه  -۷

 روسیه دریافت خواهند نمود. RUDNنصیرالدین طوسی و دانشگاه 

دانشجویان ذکور در طول دوره از معافیت تحصیلی برخوردار خواهند بود و از نظر نظام وظیفه نباید هیچگونه  -۸

 ته باشند.منعی داش



 
 

اداره آموزش دانشکده  بهرا دارک زیر تصویر م، ۱۴0۱تیرماه  ۲۱ سه شنبهتاریخ تا الزم است  داوطلبین -9

 :ارسال نمایند doc@kntu.ac.ir-mse  الکترونیکی آدرس مهندسی و علم مواد به

 شناسنامه(.ی )کارت ملی و مدارک شناسای -الف 

 نمرات کارشناسی و یا گواهی موقت فراغت از تحصیل. دانشنامه و ریز –ب 

 صورت اخذ. ارائه مدرک زبان معتبر در -ج 

 های پژوهشی )مقاله و ...( در صورت وجود مستندات مرتبط با فعالیت -د

و  IR78 0100 0040 0107 4803 0063 09حساب ریال به شماره  ۵00،000به مبلغ  فیش واریزی -ه

 ۳۵۲0۷۴۸۷۴۱۴0۱0۳۷۸۱900000000000شناسه پرداخت 

 

  شرایط مصاحبه -۱0

محل دانشکده مهندسی و علم در  ۱۴0۱ تیرماه ۲۲ چهارشنبهحضوری در تاریخ مصاحبه داوطلبان به صورت 

از  متعاقبا  هر داوطلب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزار خواهد شد. ساعت دقیق مصاحبه  مواد

   رسانی خواهد شد.اطالع mse.kntu.ac.irطریق سایت دانشکده مهندسی و علم مواد به آدرس 

 

 معاونت آموزشی دانشکده مهندسی و علم مواد

 دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی
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