
   ها سیستم سازي بهینه - صنایع مهندسی رشته براي آزمون برگزاري محل و مصاحبه تاریخ

 فرانسه ENSAMدانشگاه  با (دوره مشترك

 صنایع در دانشکده مهندسی   27/04/96صبح روز سه شنبه مورخ   9ساعت  در مذکور داوطلبان مصاحبه 

  .تشکیل می گردد

 مانند دیگر احتمالی مدارك همراهدانشگاهی (به نمرات ریز و کارشناسی مدرك داوطلبان محترم است الزم

کارشناسی ارشد،  کنکور رتبه زبان)، گواهی مدرك و افتخارات علمی جوایز، پژوهشی، هايفعالیت و مقاالت

 ارزیابی و امتیازبندي فرم تکمیل را جهت همسر) یا خانم (ولی داوطلب کتبی رضایت شخصی و رزومه

  .داشته باشتد خود همراه دانشکده

است دو فایل زیر را مطالعه، تکمیل و سپس امضاء نمایند و  الزم لطفاً جهت آگاهی بیشتر داوطلبان محترم، 

 همراه داشته باشند. به

 الف) شرایط دوره مشترك بین دانشگاه تهران و فرانسه

 ب) اظهارنامه براي مصاحبه دوره مشترك

 



 
 

  فرانسه ENSAMبين دانشگاه تهران و دانشگاه  ه مشتركورط ديشرا 

 

 دانشگاهن دانشگاه تهران و يب ينامه همكارتفاهمبر اساس  هاسازي سيستمبهينه – عيصنا يارشد مهندس يدوره كارشناس -1
ENSAM به عهده دانشگاه اول  دوره در سال تيريو مده دروس، آزمون ياراسال برگزار خواهد شد.  دو يدر طمشترك  بصورت

  باشد.يانسه مفر ENSAM دانشگاهبه عهده ال دوم سو در  تهران

 ي) مطابق با برنامه درسواحدي 2واحدي و يك سمينار  3 درس شش( يواحد درس 20ن در سال اول موظف به اخذ يداوطلب  -2
 -  يفن يس دانشكده هايپرد(ع يصنا يهندسم دانشكدهدر  بهينه سازي سيستمها گرايش - عيصنا يارشد مهندس يدوره كارشناس
با  صورت انفرادي يابه اين دوره آموزش زبان ممكن استباشند. يك دوره آموزش زبان فرانسه مي ز شركت دريو ن )دانشگاه تهران

  ساعت صورت گيرد. 120هماهنگي وابسته فرهنگي سفارت فرانسه به مدت 

نامه با ) در دانشگاه تهران صورت گيرد. موضوع پايانتحصيلي (سال اول اولنيمسال الزم است كه انتخاب استاد راهنما در طي  -3
 به تصويب دانشكده مهندسي صنايع برسد.سپس تهيه و  دومدر طي نيمسال كمك ايشان در قالب طرح نوع ششم دانشگاه تهران 

  پيشنهاد موضوع كمك نمايد. راهنمايي الزم را در خصوص ENSAMدر اين راستا ممكن است يك استاد از دانشگاه 

ان دوره يت در آزمون پايز موفقيدر دروس اخذ شده در سال اول و ن يمشروط به كسب حد نصاب قبول ،ان سال اوليدر پا -4
  ر رايز يهاشياز گرا يكي دردر فرانسه ل سال دوم يط ادامه تحصيشرا يفرانسو - يرانيئت مشترك ايك هيآموزش زبان فرانسه، 

  كند:يم يبررس

1- KIMP (Knowledge Integration in Mechanical Production) 

2- CII (Conception, Industrialisation, Innovation) 

ن دروس ياز ب ياريدرس اخت 3يا  2ش منتخب) و ي( مطابق با گرا يدرس اجبار 3يا  2داوطلب موظف با اخذ  ،در سال دوم -5
الي  100حدود  يبيس بطور تقرون دريباشد. جمع كل ساعات ايموه دوره مشترك در فرانسه يا مدير گرد راهنما ياسات يشنهاديپ

تشكيل و ارايه دروس به زبان انگليسي در شهرهاي ليل و پاريس هاي درسي كالس. خواهد بود) credit 30(معادل ساعت  150
نامه مصوب دانشكده مهندسي صنايع با موضوع پايان ) مطابقcredit 30معادل يك پروژه تحقيقاتي در فرانسه (همچنين  باشد.مي
  باشد.يم يط كار اجباريبا مح ييز درس آشنايزبان فرانسه و ن يليگذراندن دروس تكم در ضمن،. گيردانجام ميدانشگاه تهران  –

 هفرانسبين مشترك لمي اساتيد ع يتحت سرپرستوي فرانسيا دانشگاه  يقاتياز موسسات تحق يكيدر  يليفارغ التحصنامه پايان -6
شود و سپس دانشجو بايستي جهت دفاع ژوري در فرانسه دفاع ميت ئيك هيدر مقابل نامه پاياندفاع از ابتدا . شودانجام مي رانيو ا

  در دانشگاه تهران به كشور ايران مراجعت نمايد. نامه از پايان

به فارغ التحصيالن، يك مدرك كارشناسي  ENSAMاساس قوانين  در پايان دوره پس از ارزيابي عملكرد تحصيلي سال دوم بر -7
  دانشگاه تهران اعطا خواهد شد. -در گرايش مرتبط و يك مدرك كارشناسي ارشد مهندسي صنايع ENSAM ارشد 

  
  

  موارد فوق مطالعه شد و مورد تاييد مي باشد.
  گي داوطلب:نام و نام خانواده

  تاريخ و امضاء:



 
 

   
ل خواهد ينوبت دوم در دانشگاه تهران ادامه تحص يصورت دانشجوهر داوطلب از دوره مشترك خارج شده و بيط زي: در شرا1 تبصره

  داد:

ط ادامه يدر دروس واجد شرا ير از عدم كسب حد نصاب قبوليغ يليان سال اول داوطلب را به داليت مشترك در پائيالف) ه
  ل سال دوم در فرانسه نداند.يتحص

رغم  يكن عليط دانسته وليل در سال دوم در فرانسه واجد شرايان سال اول داوطلب را جهت ادامه تحصير پات مشترك دئيب) ه
  .نمايدموافقت نرواديد وي  يسفارت فرانسه با اعطااز  رواديداخذ  ياقدام به موقع داوطلب برا

  بر اساس تفاهم نامه نباشند. ينشده قادر به ادامه همكار ينيش بيل  پيج) به دال

مشروط گردد دانشگاه تهران  - يفنهاي دانشكدهس ين پرديل در سال اول مطابق قوانيتحص يكه داوطلب در طي: در صورت2تبصره 
  ران نخواهد داشت.يا خارج از ايدر داخل  يل ويادامه تحص يبرا يچگونه تعهديل محروم و دانشگاه تهران هياز ادامه تحص

دن نمرات دروس گذرانده شده در يت مشترك بعلت به حد نصاب نرسئيه اول توسط هكه داوطلب در مرحلي: در صورت3تبصره 
الت يتحصمحترم صورت نوبت دوم در دانشگاه تهران مشروط به موافقت معاونت هب يل ويت گردد، ادامه تحصيران رد صالحيا

ا رد يدر سال دوم و  ير دروس انتخابد يت داوطلب بعلت عدم قبوليباشد. در صورت رد صالحيم يفن يس دانشكدهايپرد يليتكم
معادل  يليمدرك تحص يا اعطايشان يل ايجهت ادامه تحص يچگونه تعهديدانشگاه تهران ه يليان نامه فارغ التحصيه پايدفاع

  نخواهد داشت.

ي الزم از دانشگاه هاي مرتبط و هماهنگگيري فعاليتولي پي ،باشديوطلب معهده دافرانسه بر به ورود  ديدرواو  گذرنامهاخذ  -8
  گيرد.صورت ميبا وزارت علوم و سفارت فرانسه تهران 

باشد. مينيمسال تحصيلي)  5يا  4(هزينه دوره دانشجويان نوبت دوم كل  معادلدانشگاه تهران در مشترك نه ثبت نام دوره يهز -9
 ر طي دوره خواهد بود. هاي اداري در دانشگاه تهران دهاي آموزشي و هزينهاين هزينه بابت پوشش هزينه

 هزينه ايندوره به صورت كامل در دانشگاه تهران برگزار مي گردد كه در صورت عدم اخذ رواديد توسط سفارت فرانسه،  :1تبصره 
  هزينه دوره دانشجويان نوبت دوم مي باشد. دوره معادل

تحصيلي در دانشگاه بيمه و ثبت نام رو براي يو 500 حدوداي ر صورت اعزام به كشور فرانسه در سال دوم، هزينهد: 2تبصره 
ENSAM گردد. مي پرداختدانشجو  توسط 

 ران و فرانسه،ين ايران و فرانسه، رفت و آمد بياداخل در اب و ذهاب يه، ايمسكن، تغذ، تكميلي بيمهها از جمله نهير هزيسا -10
   باشد.يم اوطلببعهده د غيرهو  گذرنامهو  رواديداخذ 

  باشد.يورو براي هر ماه مي 700ينه ماهانه براي دانشجويان با احتساب تمامي موارد مذكور، حدود هز :1تبصره 

  

  فوق مطالعه شد و مورد تاييد مي باشد.موارد 
  داوطلب: گينام و نام خانواده

  :تاريخ و امضاء



   نام خدابه

  فرانسه ENSAMبين دانشگاه تهران و دانشگاه  دوره مشترك متمركز نيمه آزمون دوم مرحله اظهارنامه
  )داوطلب مخصوص(

 

 فردي مشخصات) الف

  :وظيفه نظام وضعيت   :خانوادگي نام و نام

  :داوطلب شماره   :رتبه كنكور

 :تاهل وضعيت   :تولد سال

  :اشتغال وضعيت   :تماس تلفن

   :الكترونيكي آدرس   :آدرس

 بايد داوطلب است بديهي. باشدمي ارزيابي قابل معتبر مدرك اصل ارئه با صرفاً فرم اين در مندرج  »ج«  و »ب« بندهاي در شده ذكر موارد كليه :توجه
 .نمايد ارائه نيز را مدرك اصل ضرورت صورت در

  آموزشي سوابق) ب
 تحصيلي مدرك  - 1

  خاتمه سال  شروع سال  كل معدل  محل تحصيل نام  گرايش -  رشته  تحصيلي مقطع
            ديپلم

             كارشناسي
    كارشناسي پروژه عنوان

    نمره و راهنما استاد نام
  
  زبان مدرك - 2 

  توضيحات  آزمون سال  شده اخذ نمره  آزمون نام
       
       

   
  :برمعت المپيادهاي و المللي بين مسابقات جشنواره، برگزيدگان -  3

  شدن برگزيده سال  رتبه  جشنواره/المپياد/مسابقه نام  رديف
1        
2        
3        

  
  :نمره دروس كارشناسي – 3

  نمره  درس نام رديف    نمره  درس نام رديف
    تئوري احتماالت  5      1رياضي   1
    1كنترل موجودي   6      2رياضي   2
    اقتصاد مهندسي  7      1فيزيك   3
    احدهاي صنعتيورح ريزي ط  8      1تحقيق در عمليات   4



 پژوهشي سوابق) ج

  ايران صنعتي و علمي پژوهشهاي سازمان تأييد مورد شده ثبت اختراع -1
  ثبت تاريخ  ثبت محل  اختراع نام  رديف

1        
2        
  
  خارجي و داخلي همايشهاي و سمينارها و كنفرانسها يا و خارجي و داخلي معتبر علمي مجالت در شده چاپ مقاالت -2

  امتياز  نويسندگان نام  انتشار سالو مجله  عنوان  مقاله عنوان  

 عناوين

 مقاالت

 مجالت
 علمي

 پژوهشي

  

 چاپ
  شده

        

        

 پذيرفته

  شده
      

        

 عناوين

 مقاالت

 مجالت
 علمي

  ترويجي

 چاپ
  شده

        

        

 پذيرفته

  شده

        

        

 عناوين

 ارائه مقاالت

 در شده

 همايشها

  
  

 چاپ
 هشد
  

        

        

 پذيرفته

  شده

        

        

  ننويسيد) چيزي قسمت اين در( امتياز جمع

  
  )تاليف يا ترجمه( كتب -3

 و انتشار سال  كتاب عنوان  
  صفحات تعداد

 ترتيب به نويسندگان نام

  امتياز  جلد روي شده ذكر

  كتب
 تاليف

  

 

  
      

  
  

      

 ترجمه

  
  
  

      

  
 نشود) نوشته چيزي قسمت اين در لطفاً( طلبداو پژوهشي امتياز كل نمره 

  

  



 :دهيد پاسخ روشن و مختصر طورهب ذيل سواالت به لطفاً

 .نماييد ذكر را داريد تسلط آن به كه كامپيوتريو برنامه نويسي  كامپيوتري تخصصي افزارهاي نرم منا -1

  

   شد؟ خواهد تامين چگونه تحصيل دوره در شما زندگي هزينه -2

  

  ايد؟ كرده ريزي برنامه خود تحصيل كنار در ديگري غلش براي آيا -3

  

 در ميتواند ميكنيد فكر و است نشده سوال پرسشنامه اين در كه بينيد مي خود در) اخالقي/ عمومي/علمي( ويژگيهايي چه -4
  باشد؟ داشته تاثير شما تخابنا

  

  

  :بنويسيد اولويت ترتيب به ادوره ر اين در تحصيل ادامه براي خود موردعالقه موضوعات از مورد دو حداقل -5

  تخصصي موضوع  رديف
1    
2    

  
 .است الزامي وقت تمام حضور تعهد و باشدمي وقت تمام صورتبه اين دوره دانشجويان پذيرشيادآوري: 

  

  :خانوادگي نام و نام

 :امضاءو  تاريخ
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