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 به نام خدا

 فرانسه ENSAMبا دانشگاه دوگانه المللی مقطع کارشناسی ارشد کت در دوره مشترک بینبرنامه شر

 

 مقدمه -1

ارشد مقطع کارشناسی دانشجویان  برخی از، فرانسه ENSAMبا دانشگاه  منعقدهنامه در قالب تفاهمدانشگاه علم و صنعت ایران 

د. این دانشجویان بخشی از دوران تحصیلی مقطع ماینبه فرانسه اعزام می باشند را پذیرش وهای مختلف که واجد شرایط گرایش

نامه کارشناسی ارشد در فرانسه و ایران، از هر دو ارشد خود را در آن کشور گذرانده و در صورت دفاع موفقیت آمیز از پایان

  نمود.مدرک کارشناسی ارشد دریافت خواهند  ،دانشگاه

 

 پذیرششرایط  -2

 :پذیرش اولیهشرایط الف( 

 .14 از باالتر کارشناسی معدل -

 .شود(های انگلیسی یا فرانسه )توسط کمیته پذیرش ارزیابی میتسلط کافی به یکی از زبان -

 گروه تخصصی مربوطه و شورای تحصیالت تکمیلی وسیله به که پذیرش کمیته حضوردر  انتخاب متقاضیان با انجام مصاحبه

 .شد خواهد لحاظ هم مصاحبه امتیاز و صورت پذیرفته شوند،می تعییندانشکده 

 :پذیرشثانویه شرایط ب( 

 ،(15حداقل معدل  با کسبواحد درسی از دروس کارشناسی ارشد را با موفقیت ) 18حداقل باید داوطلبین قبل از اعزام  -

تئوری قبل از اعزام گذرانده شود که این امر سبب امتیاز  کلیه دروس ،شود در صورت امکانپیشنهاد می گذرانده باشند.

 مثبت در بررسی پرونده متقاضیان خواهد شد. 

موضوع پروژه و سمینار با هماهنگی اساتید داخل و خارج تعیین شده و سمینار کارشناسی ارشد تا  دقبل از اعزام بای -

 پایان نیمسال دوم بوسیله دانشجو ارائه شود.

 . نمایندهای فشرده زبان فرانسه شرکت دوم در دوره نیمسالدر  دبا زبان فرانسه آشنایی ندارند بایداوطلبینی که  -

های پژوهشی، باید قوانین مندیمدارک رسمی زبان، سوابق و عالقه ،های آموزشیدر تشریح شرایط پذیرش عالوه بر حد نصاب

حصیلی از تالمراحل اعزام و ضروریات برای صدور مدرک فارغ آموزشی برای عدم لغو دوره از سوی متقاضی و همچنین چگونگی

 سوی دو دانشگاه مورد اشاره قرار گیرد.
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 چرخه کار -3

 ریزی شده است:چرخه کار در سه مرحله برنامه

(A )دوره مشترک درپذیرش و نام ثبت ل:مرحله او 

(B) دوره در فرانسه انجاماعزام و  م:مرحله دو 

(C) التحصیلیاتمام دوره و اعالم فارغ م:مرحله سو 

 

(A) دوره مشترک درپذیرش و نام ثبت: مرحله اول 

1A -  های الزم.و توزیع فرماعالم فراخوان به متقاضیان شرکت در دوره مشترک 

2A - اخذ تعهدنامه کتبی برای شرکت در  به همراههای اعالم شده مدارک الزم مطابق با حداقل و نیزها دریافت تقاضا نامه

 .دوره

3A -  متقاضی. بهاعالم نتیجه پذیرش یا رد در کمیته مربوطه دانشکده و و انجام مصاحبه ارزیابی علمی دانشجو 

4A -  منظور حفظ سوابق آموزشی و معرفی به نظام وظیفه جهت هبگلستان سامانه  درنهایی ثبت اسامی پذیرفته شدگان

 برای متقاضیان مشمول ذکور.اقدامات الزم 

 :عبارتند از نظام وظیفهمشمول مراحل دریافت گذرنامه برای دانشجویان 

 .گلستانسامانه  از کشور از خروج مجوز نامه درخواست .1

 .دانشگاهتحصیالت تکمیلی  و دانشکده آموزش، راهنما دتیتاد/اسااس تاییدهای و کشور از خروج مجوز فرمتکمیل  .2

 .(توزرا داخل دانشجویان امور)و فناوری تحقیقات م، علو وزرات تایید .3

 .وظیفه نظام سازمان به کشور از خروج مجوز نامه تحویل .4

 .وظیفه نظام از وثیقه نامه دریافت .5

 .وظیفه نظام به بانکی مدارک تحویل .6

 .جهت درخواست گذرنامه 10. مراجعه به پلیس + 7

5A -  فرانسه.دانشگاه به نماینده مربوطه در فرانسه جهت اجرای مقدمات پذیرش از نهایی اعالم اسامی پذیرفته شدگان 

 

(B )هدوره در فرانس انجام: اعزام و مرحله دوم 

1B - .تعیین استاد راهنما برای دانشجو و تعیین محور تخصصی یا موضوع پروژه در پایان نیمسال دوم 
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2B -  .تعریف نتایج ردیف قبلی در سامانه گلستان برای ادامه مکاتبات الزم 

3B - اهقبل از عزیمت با حضور نماینده دانشگو  تابستانیا  پایان نیمسال دومدر  برگزاری یک نشست برای دانشجویان اعزامی 

دوره، مدارک الزم برای  انجامدر این جلسه جزئیات ) هاایجاد آمادگیالزم و  مراحل اقداماتتبین تعریف شرایط و به منظور 

 .(افزایش یابد از سوی سفارت ویزای تحصیلیتا احتمال موفقیت صدور  دنگردشرکت و دیگر ضروریات تشریح می

 عبارتند از: مراحل اخذ ویزا برای دانشجویان پدیرفته شده برای دوره مشترک

 . دریافت گذرنامه1

 VFS و CAMPUSFRANCE برای . ترجمه مدارک مورد نیاز2

    www.iran.campusfrace.org. ثبت نام و تشکیل پرونده در سایت 3

 مدارک ترجمه شده بارگذاریالف( 

 یک قطعه عکس -

 رزومه -

 انگیزه نامه -

 شناسنامه -

 شده(گواهی اشتغال به تحصیل )ترجمه  -

 )ترجمه شده( مدارک دانشگاهی به همراه ریزنمرات -

 های الکترونیکیفرم تکمیلب( 

 ج( پرداخت هزینه تشکیل پرونده

 و درست بودن مدارک در صورت کاملCAMPUSFRANCE  د( گرفتن تاییدیه و درخواست وقت مصاحبه از

 CAMPUSFRANCE از VFS . درخواست وقت مصاحبه برای4

 آخرین مدرک تحصیلی از سفارت فرانسه. مهر تاییدیه 5

 و تحویل مدارک مورد نیاز و درخواست ویزای کشور فرانسه  VFS. مراجعه به6

  

شده  بیاناست که تمامی مدارک  شایان ذکر .ضمیمه شده است ی،به ایمیل ارسال  VFSمدارک مورد نیاز برای درخواست ویزا از

نوع و تعداد مدارک مورد نیاز  لذا قبل از ارسال مدارک برای ترجمه، از ،در این فایل ممکن است برای همه افراد مورد نیاز نباشد

 .(CAMPUSFRANCE )از طریق اطمینان حاصل فرمایید تا هزینه مازاد تحمیل نشود

4B -  ثبت نام در دانشگاه به صورت در سامانه گلستان دریافت نتایج ویزا و ثبت نام نیمسال آموزشیENSAM . 
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5B -  ثبت در سامانه گلستان.دریافت نمرات و دروس آموزشی گذرانده شده در فرانسه جهت تطبیق و 

B6 -  سوم، نتایج تحصیلی از سوی دانشگاه  نیسمالدر صورت قبولی و کسب نمرات آموزشی الزم در پایانENSAM  دانشگاه به

وارد سامانه گلستان  ENSAMدانشگاه صورت ثبت نام در ه اعالم تا ثبت نام نیمسال دوم )مشابه ترم قبلی( بایران علم و صنعت 

 گردد.

تبط با پایان نامه را با استاد رهای آموزشی و پژوهشی متمامی تبادالت و هماهنگی باشدمیدانشجو موظف شایان ذکر است 

تعریف موضوع و .... ، و تمامی اقدامات آموزشی الزم برای درج اخذ پایان نامه صورت دهددانشگاه علم و صنعت ایران راهنمای 

 در سامانه گلستان نهایی گردد.

در صورتی که دانشجو به هر دلیلی در طی نمودن دروس آموزشی نیسمال اول در فرانسه دچار مشکل شود و نمرات در حد 

باید ترتیب مراجعت دانشجو و ادامه روند آموزشی در ایران فراهم گردد تا با مشکل اضافه سنوات  ،نشکده نباشدقبولی و انتظار دا

 و تحمیل شرایط شهریه مازاد تحصیلی مواجه نگردد.

 

(C )التحصیلیمرحله سوم: اتمام دوره و اعالم فارغ 

1C - نامه را با تعریف ثبت پایانباید دانشجویان(، نماینده دانشگاه رم )بسته به شرایط آموزشی ادر پایان نیمسال سوم یا چه

المللی( به دانشگاه اعالم نماید تا مندرجات نام و مشابه اطالعات آلبوم دانشجویان بینهای اطالعاتی )ئیات به همراه فرمجز

 مشخصات استاد راهنمای خارجی نیز در سامانه گلستان درج گردد.

 2C -  ستاد راهنمای ایرانی ا( با حضور/ بدون حضور)پس از پایان پژوهش و اعالم آمادگی برای دفاع، الزم است گزارش دفاع

 .و در صورت امکان در سیستم نیز درج گردد(اعالم شود )

3C -  دانشگاه بندی مراجعت و دفاع در صورت رسمی به دانشگاه اعالم تا زمانه مراتب ب بایدپس از دفاع موفق از پایان نامه

 ثبت شود. نامه در سیستمیا نمره پایاننیز تعیین،  علم و صنعت ایران

4C - التحصیلی مطابق روال دانشجویان جاری دانشگاه خواهد بود.انجام مراحل فارغ 

5C - عالوه بر طی مراتب روال عادی  بایدهای روزانه در صورت تقاضا برای اصل مدرک تحصیلی فرانسه، دانشجویان دوره

لحاظ لغو تعهد و پرداخت ه را ب قطع کارشناسی و کارشناسی ارشد خودموظف هستند اصل دانشنامه هر دو م التحصیلی،فارغ

آزاد نمودن مدرک تحصیلی مقطع  ،هاتسویه نمایند. در خصوص سایر دوره، تحقیقات و فناوری های تعرفه وزارت علومشهریه

صدور مدرک دانشگاه فرانسه منوط به اعالم و بررسی شایان ذکر است که ها الزامی خواهد بود. ناسی( و تسویه بدهی)کارش قبلی

 خواهد بود.علم و صنعت ایران التحصیالن دانشگاه فارغ بالمانع بودن از سوی اداره
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 6C - مبنی بر بالمانع بودن صدور و تحویل مدرک فرانسه، علم و صنعت ایران دانشگاه التحصیالن پس از اعالم رسمی اداره فارغ

واجد شرایط مربوطه متقاضی و تحویل به ایران علم و صنعت دانشگاه مکاتبات با نماینده دانشگاه جهت ارسال مدرک فرانسه به 

 پذیرد.صورت می
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 فرانسه ENSAMدانشگاه با المللی دانشگاه بینبندی دوره مشترک جدول زمان
 پذیرشنام و ثبتمرحله اول:  ماه نیمسال

(A) 

مرحله دوم: دریافت ویزا و اعزام 
 (B) به فرانسه

           مرحله سوم: بازگشت و 
 (C) التحصیلیفارغ

نیمسال 
 اول

         A1 مهر
         A1,A2 آبان
         A1,A2 آذر
         A3 دی

        A3 A4 بهمن
نیمسال 

 دوم
        A4,A5  اسفند

       A5   فروردین
      A5 B1,B2   اردیبهشت

     B3,B4     خرداد
     B3,B4     تیر

     B4     مرداد
     B4     شهریور

نیمسال 
 سوم

    B4      مهر
    -      آبان
    -      آذر
    -      دی

    B5      بهمن
نیمسال 
 چهارم

    B5,B6      اسفند
    B6      فروردین

    -      اردیبهشت
    -      خرداد
    -      تیر

    -      مرداد
   C1 -      شهریور

نیمسال 
 پنجم

  C1,C2 C3       مهر
  C3        آبان
 C3,C4         آذر
 C5         دی

 C5,C6         بهمن
نیمسال 

 ششم

          اسفند

          فروردین

          اردیبهشت

          خرداد

          تیر

 

 ،در موارد خاص، ولیکن تحصیلی استنیمسال مطابق جدول زمانی فوق، دانشجو موظف به اتمام دوره تحصیلی خود در پنج 

 باشد.راهنمای قابل بررسی میی و تایید استاد/استاتید هتقاضای اعطای نیمسال ششم با بیان دالیل توجی


