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 پردو -کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک با دانشگاه ایندیانا دورۀ مشترکشرکت در  داوطلبان آگهی مصاحبۀ

 مهرماه بصورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.  9روز چهارشنیه  14پردو از ساعت  -با دانشگاه ایندیانا کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه تهران مصاحبۀ داوطلبان دورۀ مشترک

به مهرماه  8ا پایان روز سه شنبه تکمیل نموده و تکه از طریق ایمیل برای آنان ارسال شده است ( را word)فایل پیوست با فرمت  "دورۀ مشترکمصاحبۀ فرم اطالعات داوطلبان "داوطلبان باید 

 (02161119907 )تلفن ضروری در ساعات اداری: د.ایمیل کنن (zanjani@ut.ac.irدفتر دانشکدۀ مهندسی مکانیک )سرکار خانم زنجانی: 

در  آغاز مصاحبهدقیقه زودتر از زمان  30داوطلبان  ۀکلیالزم است  به اشتراک بگذارند.وبکم( خود را د و داوطلبان باید در طول مصاحبه، تصویر دوربین )مصاحبه بصورت صوتی و تصویری خواهد بو

در مدت مصاحبۀ هر داوطلب،  .شدخواهد وارد اتاق مصاحبه اعالم مدیر اتاق انتظار، با  هر داوطلب اطمینان حاصل کنند. تصویری مناسبصوتی و ارتباط وجود و از  یافتهحضور اتاق انتظار مجازی 

 دیگر داوطلبان اجازۀ حضور در اتاق مصاحبه را نخواهند داشت.

https://webinar.ut.ac.ir/b/moh-9xa-ydk    لینک اتاق انتظار 

https://webinar.ut.ac.ir/b/moh-efp-3nt    لینک اتاق مصاحبه 

 مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید: ،مصاحبه های انتظار وورود به اتاقبرای 

 

  استفاده نمایید(. فایرفاکس کلیک کنید )حتما از مرورگر گوگل کروم یا موزیال اتاق انتظار یا مصاحبهروی لینک 

  در باال سمت چپ صفحه کلیک کنید. "ایجاد حساب"گزینه روی 

 را کلیک کنید. "ایجاد حساب"، پست الکترونیکی خود به همراه یک رمز عبور معتبر را برای ایجاد حساب ثبت نموده و گزینه پس از پر کردن مشخصات خود 

 کلیک کرده و حساب خود را تایید نمایید. ارسال شده شده در ایمیل ، بر روی لینک ارائهت قبلی ثبت نمودید(خود )که در قسم با مراجعه به ایمیل 

  از طریق "پس از آن وارد لینک جلسه شده و در زیر گزینهcas"،  را بزنید. "ورود"کرده و گزینه ثبت نمودید، را وارد  3ایمیل و سپس کلمه عبوری که در مرحله 

  کنید.را کلیک در سمت راست وسط صفحه  "اتاقورود به "آیتم 

  را انتخاب کنید. "میکروفن"، آیتم "مایلید با چه روشی به بخش صدا وارید شوید؟ "در پنجره 

mailto:zanjani@ut.ac.ir
https://webinar.ut.ac.ir/b/moh-9xa-ydk
https://webinar.ut.ac.ir/b/moh-efp-3nt


  چند کلمه صحبت کرده و مطمئن شوید اکو صدای خود را می شنوید. در این حالت "یا صدا را می شنوید؟آاین آزمایش اکوی صدای شخصی است. چند کلمه صحبت کنید.  "با آمدن پیام ،

 کلیک کنید. "بله"روی 

 حتما میکروفن فعال سیستم خود را  " منبع ورودی میکروفن "و بخش  "تغییر تنظیمات صدا "کلیک کرده و با ورود به  "خیر"شنوید، روی گزینه در صورتی که اکو صدای خود را نمی

 انتخاب کنید.

 

سازمان سنجش ، در صورت پذیرفته نشدن در این دوره هران ایجاد نخواهد کرد وهای مشترک هیچگونه تعهدی برای دانشجو یا دانشگاه تشود که شرکت در مصاحبۀ دورهیادآور می

 های بعدی داوطلب را در نظر خواهد گرفت. انتخاب

 آید:زیر میای از شرایط دوره در گزیده

  ( برای تحصیل در این دوره پذیرفته خواهند شد. پذیرش دانشجو در این طراحی کاربردی( نفر در رشته مهندسی مکانیک )گرایش 10ده ) 1399-1400در نیمسال اول

)چهارده( یا باالتر در مقطع کارشناسی، و انجام  14 دوره بصورت نیمه متمرکز )معرفی سه برابر ظرفیت هر رشته از سوی سازمان سنجش از میان متقاضیان دارای معدل کل

آموختگان این دوره دو مدرک جداگانه از دو دانشگاه دریافت مصاحبه توسط دانشگاه تهران( خواهد بود. در صورت رعایت تمامی ضوابط اعالم شده از سوی دو دانشگاه، دانش

 خواهند نمود.

  شامل پنج نیمسال تحصیلی( است که دو نیمسال اول در دانشکده های فنی دانشگاه تهران و سه نیمسال بعد در دانشگاه دو و نیم سال تحصیلی بطور معمول مدت دوره(

 پردو در کشور آمریکا برگزار خواهد شد.-ایندیانا

 های های تقویت زبان انگلیسی به دانشکده زباندر کالس در مدت تحصیل دانشجویان در ایران، دروس به زبان انگلیسی ارائه خواهند شد. در صورت نیاز، دانشجویان برای شرکت

 خارجی دانشگاه تهران معرفی خواهند شد.

  در آزمون تافل  79و کسب حداقل نمره  20از  14واحد درسی و احراز حداقل معدل کل  12در پایان سال اول تحصیل دانشجویان به شرط گذراندن حداقل(IBT)  یا حداقل

 GREپردو را دریافت خواهند نمود. بر اساس توافق بین دو دانشگاه، این دانشجویان نیازی به شرکت در آزمون -به دانشگاه ایندیانا رفتنمجوز  IELTSدر آزمون  5/6نمره 

 نخواهند داشت.

  فرصت خواهند داشت. دانشجویانی که تا این تاریخ موفق به کسب حداقل نمره زبان  1400پذیرفته شدگان در این دوره برای کسب حداقل نمره زبان تنها تا پایان تابستان

 نشوند از ادامه تحصیل در این دوره محروم خواهند شد.



  بدیهی است که  .اه خواهد بودپردو قابل انتقال به آن دانشگ-دانشگاه ایندیانا با هماهنگیواحد  12از مجموع واحدهای گذرانده شده در دانشکده های فنی دانشگاه تهران تعداد

 دانشگاه تهران احتساب خواهد شد. برای دریافت مدرک کارشناسی ارشدواحد(  17حداکثر )تمامی واحد های  گذرانده شده در دانشکده های فنی دانشگاه تهران 

 ید دو دانشگاه انجام خواهد گرفت.تعریف، راهنمایی و ارزیابی پروژه کارشناسی ارشد دانشجویان این دوره ها بصورت مشترک توسط اسات 

 پردو، دانشجویان موظف به بازگشت به ایران و تکمیل مراحل فراغت از تحصیل در دانشگاه تهران می باشند. تا زمانی که مراحل فراغت -پس از اتمام تحصیل در دانشگاه ایندیانا

 یچیک از دو دانشگاه مدرکی دریافت نخواهند نمود.از تحصیل در دانشگاه تهران بطور کامل انجام نشده است، دانشجویان از ه

  دانشجویانی که نمره تافل(IBT) و یا نمره  99و  79ها در هنگام عزیمت به آمریکا بین آنIELTS است باید در نخستین نیمسال تحصیلی در آمریکا در  7و  5/6ها بین آن

انگلیسی در آن دانشگاه آزمون تعیین سطح زبان شرکت کنند. بر اساس نتیجه آزمون تعیین سطح، این دانشجویان ممکن است ملزم به شرکت در یک یا چند کالس زبان 

از شرکت در آزمون تعیین سطح زبان و گذراندن کالس های زبان انگلیسی  یا باالتر است 5/7ها آن IELTS یا باالتر و یا نمره 100ها آن (IBT)دانشجویانی که نمره تافل گردند. 

 معاف خواهند بود.  

  و  دانشگاه تهران در رشته پردیس های خودگرداندانشجویان شهریه  معادلهزینه دوره در مدتی که دانشجویان در داخل کشور مشغول به تحصیل هستند بصورت ریالی و

پردو توسط آن دانشگاه -. هزینه دوره در مدت تحصیل در دانشگاه ایندیانا1مقطع مشابه و با همان سازوکار )ترکیب شهریه های ثابت و متغیر( محاسبه و دریافت خواهد شد

 .2بصورت دالری و بر اساس ضوابط اعالم شده در سایت آن دانشگاه دریافت خواهد شد

  پردو(-دانشگاه ایندیانااعالم شده در سایت المللی )عادی دانشجویان بیندر شهریه  تخفیف %25از دانشجویان این دوره که شرایط عزیمت به آمریکا را احراز کرده باشند 

 Teaching)قالب دستمزدهای دستیار آموزشی  مجاز به ارائه درخواست برای استفاده از کمک هزینه های متعارف دربرخوردار خواهند شد. این دانشجویان همچنین 

Assistant)  و یا دستیار پژوهشی(Research Assistant) بطور  مورد هر نوع کمک هزینهدر  گیریتصمیم . در هر حالخواهند بودپردو -بر اساس ضوابط دانشگاه ایندیانا

 پردو خواهد بود. -کامل در اختیار دانشگاه ایندیانا

  پردو تعهدی در خصوص تامین محل اقامت دانشجویان به عهده -و اقامت در کشور آمریکا بطور کامل به عهده دانشجویان خواهد بود و دانشگاه ایندیاناهزینه های مسافرت

 پردو قابل دسترسی است.-نخواهد داشت. برآورد هزینه های اقامت در شهر ایندیاناپولیس بصورت روزآمد از طریق سایت دانشگاه ایندیانا

 برای اعطای ویزا  هماهنگی الزم راپردو ضمن معرفی دانشجویانی که شرایط اعزام به آمریکا را احراز نموده اند به یکی از کنسولگری های آن کشور در منطقه، -دانشگاه ایندیانا

موفق به عزیمت به آن کشور نمی یل دیگر( )و نه دالکا به دلیل عدم اعطای ویزا از سوی دولت آمریاحیانا دانشجویانی که . به عمل خواهد آوردبه این دانشجویان 

                                                           
 مراجعه نمایید. =999http://alborz.ut.ac.ir/Page.php?ID پردیس البرز دانشگاه تهران به نشانی  هایصفحۀ جدول شهریهبرای نمونه به  1

2 http://bursar.iupui.edu/apps/costestimator.aspx    :برای آگاهی از شهریۀ دانشگاه و دیگر هزینه ها به سایت روبرو مراجعه نمایید   



دانشگاه تهران به پایان خواهند پردیس البرز به شرط آنکه تعمدا اقدامی که به عدم اعطای ویزا منجر می شود انجام نداده باشند( تحصیالت خود را در )شوند 

را دریافت  البرزنها مدرک مشترک دانشکده های فنی و پردیس این دانشجویان ت های فنی دانشگاه تهران تشکیل خواهند شد.(در دانشکدهها )کالس رساند

های فنی دانشگاه تهران را های کارشناسی ارشد روزانه یا نوبت دوم دانشکدهدانشجویان این دوره تحت هیچ شرایطی امکان انتقال به دوره خواهند نمود.

 نخواهند داشت.

 پردو تابع مقررات آموزشی آن دانشگاه خواهند بود.-ی دانشگاه تهران و در مدت تحصیل در دانشگاه ایندیانادانشجویان در مدت تحصیل در ایران تابع مقررات آموزش 

 

 

 


