
  آگهي پذيرش دانشجوي دوره كارشناسي ارشد مهندسي برق

  پردو -اينديانا دانشگاه با تهران دانشگاه مشترك دورة 

  

گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك دوره مشترك با   -متقاضيان پذيرش كارشناسي ارشد مهندسي برق 
  دانشگاه اينديانا پردو 

در اتاق جلسات ساختمان  9- 11از ساعت  11/4/96مصاحبه در دانشكده مهندسي برق روز يكشنبه 
  باشد. قديم مي

دوره هاي مشترك  1پردو واقع در شهر ايندياناپوليس كشور آمريكا- بر اساس توافق انجام شده بين دانشگاه تهران و دانشگاه اينديانا
پذيرش دانشجو در اين دوره ها بصورت نيمه متمركز با شرايط زير برگزار خواهد شد.كارشناسي ارشد در رشته مهندسي برق 

(چهارده) يا باالتر در مقطع  14(معرفي سه برابر ظرفيت هر رشته از سوي سازمان سنجش از ميان متقاضيان داراي معدل كل 
سوي دو  در صورت رعايت تمامي ضوابط اعالم شده ازكارشناسي، و انجام مصاحبه حضوري توسط دانشگاه تهران) خواهد بود. 

  آموختگان اين دوره ها دو مدرك جداگانه از دو دانشگاه دريافت خواهند نمود.دانشگاه، دانش

  شرايط دوره:

  دو و نيم سال تحصيلي (شامل پنج نيمسال تحصيلي) است كه دو نيمسال اول در دانشكده هاي بطور معمول مدت دوره
 پردو در كشور آمريكا برگزار خواهد شد.-انافني دانشگاه تهران و سه نيمسال بعد در دانشگاه ايندي

  در مدت تحصيل دانشجويان در ايران، دروس عمدتا به زبان انگليسي ارائه خواهند شد. در صورت نياز، دانشجويان براي
  هاي خارجي دانشگاه تهران معرفي خواهند شد.هاي تقويت زبان انگليسي به دانشكده زبانشركت در كالس

 و  20از  14واحد درسي و احراز حداقل معدل كل  12تحصيل دانشجويان به شرط گذراندن حداقل  در پايان سال اول
پردو را -به دانشگاه اينديانا رفتنمجوز IELTSدر آزمون  5/6يا حداقل نمره (IBT)در آزمون تافل  79كسب حداقل نمره 

  نخواهند داشت. GREدريافت خواهند نمود. بر اساس توافق بين دو دانشگاه، اين دانشجويان نيازي به شركت در آزمون 
  پردو -دانشگاه اينديانا با هماهنگيواحد  12از مجموع واحدهاي گذرانده شده در دانشكده هاي فني دانشگاه تهران تعداد

تمامي واحد هاي  گذرانده شده در دانشكده هاي فني دانشگاه بديهي است كه ( .ه آن دانشگاه خواهد بودقابل انتقال ب
  تهران براي دريافت مدرك كارشناسي ارشد دانشگاه تهران احتساب خواهد شد.)

 دانشگاه  تعريف، راهنمايي و ارزيابي پروژه كارشناسي ارشد دانشجويان اين دوره ها بصورت مشترك توسط اساتيد دو
  انجام خواهد گرفت.
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 پردو، دانشجويان موظف به بازگشت به ايران و تكميل مراحل فراغت از تحصيل -پس از اتمام تحصيل در دانشگاه اينديانا
در دانشگاه تهران مي باشند. تا زماني كه مراحل فراغت از تحصيل در دانشگاه تهران بطور كامل انجام نشده است، 

  از دو دانشگاه مدركي دريافت نخواهند نمود.دانشجويان از هيچيك 
  دانشجوياني كه نمره تافل(IBT) و يا نمره 99و  79ها در هنگام عزيمت به آمريكا بين آنIELTS 7و  5/6ها بين آن 

است بايد در نخستين نيمسال تحصيلي در آمريكا در آزمون تعيين سطح زبان شركت كنند. بر اساس نتيجه آزمون 
انگليسي در آن دانشگاه گردند. تعيين سطح، اين دانشجويان ممكن است ملزم به شركت در يك يا چند كالس زبان 

از شركت در آزمون تعيين  يا باالتر است 5/7ها آن IELTS يا باالتر و يا نمره 100ها آن (IBT)دانشجوياني كه نمره تافل 
  سطح زبان و گذراندن كالس هاي زبان انگليسي معاف خواهند بود.  

  دانشجويان شهريه  معادلبصورت ريالي و هزينه دوره در مدتي كه دانشجويان در داخل كشور مشغول به تحصيل هستند
و مقطع مشابه و با همان سازوكار (تركيب شهريه هاي ثابت و متغير)  دانشگاه تهران در رشته پرديس هاي خودگردان

پردو توسط آن دانشگاه بصورت دالري و -هزينه دوره در مدت تحصيل در دانشگاه اينديانا .2محاسبه و دريافت خواهد شد
  .3بر اساس ضوابط اعالم شده در سايت آن دانشگاه دريافت خواهد شد

  عادي دانشجويان بيندر شهريه  % تخفيف25از دانشجويان اين دوره كه شرايط عزيمت به آمريكا را احراز كرده باشند-

مجاز به ارائه پردو)برخوردار خواهند شد. اين دانشجويان همچنين -دانشگاه اينديانااعالم شده در سايت المللي (
و  (Teaching Assistant)قالب دستمزدهاي دستيار آموزشي درخواست براي استفاده از كمك هزينه هاي متعارف در 

- تصميم . در هر حالخواهند بودپردو - بر اساس ضوابط دانشگاه اينديانا(Research Assistant)يا دستيار پژوهشي 

  پردو خواهد بود. -بطور كامل در اختيار دانشگاه اينديانا مورد هر نوع كمك هزينهدر  گيري
  پردو تعهدي -اقامت در كشور آمريكا بطور كامل به عهده دانشجويان خواهد بود و دانشگاه ايندياناهزينه هاي مسافرت و

در خصوص تامين محل اقامت دانشجويان به عهده نخواهد داشت. برآورد هزينه هاي اقامت در شهر ايندياناپوليس 
  پردو قابل دسترسي است.-بصورت روزآمد از طريق سايت دانشگاه اينديانا

 پردو ضمن معرفي دانشجوياني كه شرايط اعزام به آمريكا را احراز نموده اند به يكي از كنسولگري هاي -شگاه اينديانادان
دانشجوياني كه به دليل آن كشور در منطقه، تمامي تالش خود را براي اعطاي ويزا به اين دانشجويان بكار خواهد بست. 

به شرط آنكه تعمدا اقدامي كه به عدم (عزيمت به آن كشور نمي شوند موفق به عدم اعطاي ويزا از سوي دولت آمريكا 
اعطاي ويزا منجر مي شود انجام نداده باشند) به تشخيص دانشگاه تهران تحصيالت خود را در يكي از پرديس هاي 

رك مشترك خودگردان دانشگاه تهران (پرديس البرز يا پرديس كيش) به پايان خواهند رساند. اين دانشجويان تنها مد
  دانشكده هاي فني و پرديس مربوطه را دريافت خواهند نمود.

 پردو -دانشجويان در مدت تحصيل در ايران تابع مقررات آموزشي دانشگاه تهران و در مدت تحصيل در دانشگاه اينديانا
  تابع مقررات آموزشي آن دانشگاه خواهند بود.

  
                                                            

 مراجعه نماييد. http://alborz.ut.ac.irبراي نمونه به سايت پرديس البرز دانشگاه تهران به نشاني 2
3 http://bursar.iupui.edu/apps/costestimator.aspx 



 

  

  


