بسمه تعالی

آگهی پذيرش دانشجو در دوره مشترک بینالمللی کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری
)(Geoinformatics

برای سال تحصیلی 39-39
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدين طوسی ايران و دانشکده  ITCدانشگاه  Twenteکشور هلند با مجوز رسممی از وزار
علوم ،تحقیقا و فناوری ،برای دوره مشترک کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری از بین داوطلبان واجد شرايط (دختر
و پسر) دانشجو می پذيرند.
 -1نحوه اجرا و شرايط تحصیلی
( )1-1طول دوره هیجده ماه بوده و دانشجويان برای دوازده ماه در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدين طوسی و
شش ماه در دانشکده ITCهلند به تحصیل خواهند پرداخت .در شرايط خاص و با تايید شوراهای مربوطه به
طول دوره می تواند حداکثر دوازده ماه اضافه گردد.
( )9-1کلیه دروس و همچنین پايان نامه دانشجويان به زبان انگلیسی توسط اساتید مجرب داخلی و خارجی
ارائه خواهند شد.
( )9-1به دانشجويانی که دوره مشترک کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری را طی نمايند ،مدرک
کارشناسی ارشد مشترک مهندسی نقشه برداری دانشگاه صنعتممی خواجممه نصیرالدين طوسی و
مدرک  MSc.دانشکده  ITCهلند با ذکر گرايش مربوطه اعطمما خواهد شد.
( )4-1حداکثر ظرفیت پذيرش در اين دوره مشترک  11نفر می باشد.
 -9شرايط عمومی
( )1-9داشتن شرايط عمومی ورود به دوره های کارشناسی ارشد داخل.
( )9-9نداشتن منع قانونی ادامه تحصیل از لحاظ خدمت نظام وظیفه عمومی برای داوطلبان ذکور.
 -9شرايط اختصاصی
( )1-9داشتن مدرک کارشناسی معتبر به شرح جدول ذيل
گرایش

سيستمهاي اطالعات مکاني و سنجش از دور)(GFM
Remote Sensing and Geospatial Information
)Systems (Eng

نوع كارشناسي (ليسانس) مورد قبول

كليه رشتههاي مهندسي ،كليه رشته هاي علوم پایه (ریاضي و فيزیک)،
زمين شناسي

( )9-9داشتن توانايی مالی جهت پرداخت کلیه هزينه های دوره ويا داشتن بورس از دستگاهها و موسسا
اجرايی.
( )9-9قبولی در مصاحبه علمی به زبان انگلیسی.
( )4-9آشنايی و تسلط کامل به زبان انگلیسی با حد نصاب الزم ذيل:
English language tests: minimum requirements
Only internationally recognised test results are accepted.
TOEFL Paper-based Test (PBT) 550
TOEFL Internet-based Test
79-80
British Council / IELTS
6.0
Cambridge
CPE/CAE
 -4ساير ويژگی ها و امتیازا دوره
( )1-4امکان ادامه تحصیل در رشتههای نو و بسیار کاربردی و مورد نیاز در داخل کشور و جامعه جهانی.
( )9-4برخورداری از معافیت تحصیلی در حین تحصیل.
 -1هزينه های دوره
( )1-1شهريه ريالی ( 90میلیون ريال)در ابتدای ثبت نام پرداخت می گردد.
( )9-1شهريه ارزی (  3100يورو) در ابتدای ثبت نام پرداخت می گردد.
( )9-1هزينه های مخارج زندگی در کشور هلند (شامل هزينه های بیمه ،اقامت و غذا) برای مد

شش ماه

برابر (  )1410يورو که چهار ماه قبل از عزيمت به هلند در وجه طرف خارجی دوره پرداخت می گردد.
( )9-6هزينه های تهیه بلیط رفت و برگشت هواپیما به کشور هلند و ويزا
(هزينه های اخذ شده قابل استرداد نمی باشد).
 -6مدارک الزم برای ثبت نام و شرکت در مرحله مصاحبه از معرفی شدگان چند برابر ظرفیت سازمان سنجش
آموزش کشور
( )1-6فرم تکمیل شده تقاضای ثبت نام و شرکت در دوره مشترک ( فرم شماره .)1
( )9-6اصل فیش بانکی به مبلغ  100،000ريال به شماره حساب سیبا  9111403001006نزد بانک ملی شعبه اسکان
به نام دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدين طوسی جهت شرکت در دوره کارشناسی ارشد مهندسی نقشهبرداری
(هزينه اخذ شده قابل استرداد نمی باشد).
( )9-6دو قطعه عکس (( )9×4جديد و تمام رخ) با درج مشخصا کامل داوطلب در پشت عکس ها.
( )4-6کپی از تمام صفحا شناسنامه،
( )1-6مدارک تحصیلی کارشناسی و ريز نمرا دوره کارشناسی.
تبصممره :مممدارک تحصممیلی اخممذ ش مده از دانشممگاههای خممارج از کشممور بايممد توسممط وزار علمموم،
تحقیقا و فناوری ارزشیابی شده باشند.
( )6-6مدرک آزمون زبان انگلیسی.
( )1-6شرح حال فعالیت های علمی ،آموزشی ،تحقیقاتی و اجرايی (رزومه).
( )0-6تصوير کار پايان خدمت يا معافیت دائم يا مدارکی دال بر روشن بودن وضعیت نظام وظیفه داوطلب.

 -1نحوۀ گزينش دانشجو
از داوطلبینی که کلیه شرايط اولیه را احراز کرده باشند برای انجام مصاحبه علمی شامل ارزيابی سطح زبان
انگلیسی و میزان توانايیهای علمی و پايه ای و تجربیا کاری فرد در زمینه مورد عالقه دعو بعمل می آيد.

 -0زمان برگزاری مصاحبه علمی و اعالم نتايج :
پس از دريافت مدارک و انجام بررسی های الزم  ،زمان و مکان شمرکت در مصماحبه از طريما سمايت اينترنتمی
دانشگاه به اطالع واجدين شرايط خواهد رسید.
شروع دوره:

مهرماه 1939

عالقمندان می بايست فرم تکمیل شده ثبت نام و ساير مدارک الزم را به دفتر گروههمای دانشمکده مهندسمی نقشمه بمرداری
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدين طوسی ارسال نمايند .به داوطلبان توصیه می شود که رسید پستی را نزد خود نگمه داشمته و

روی پاکت پستی قید نمايند "مربوط به پذيرش دانشجو در دوره مشترک مهندسی نقشه برداری /دانشکده  ITCهلند"
 -3آدرسهای تماس:

برای کسب اطالعا

بیشتر در خصوص دوره می توانید با شماره تلفن  00110910دبیرخانه دوره مشترک

کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری (دوره  )JKIPتماس و يا به آدرس اينترنتی  www.kntu.ac.irو
برای آشنايی با دانشکده  ITCبه آدرس اينترنتی

www.itc.nl

مراجعه نمائید.

فرم شماره ()1

فرم ثبت نام و تقاضای شرکت در دوره مشترک کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری
بین دانشمممگاه صنعتی خواجه نصیرالدين طوسممممی ايران و دانشکده  ITCهلنمممممد در سمال تحصیلی

در اين محل چیزی ننويسید

در اين محل چیزی ننويسید

اينجانب با مشخصا زير:
نام

نام خانوادگی

تاريخ تولد

محل تولد

سال و ماه اخذ آخرين مدرک تحصیلی
معدل کارشناسی

شماره شناسنامه

مرد

زن

وضعیت تاهل
محل اخذ آخرين مدرک تحصیلی

معدل کاردانی

نمره  IELTSيا TOEFL

 -1به صور آزاد و با هزينه شخصی ،تمايل به شرکت دارم.
 -9بورسیه

اينجانب

می باشم.

تمايل خود را به شرکت در دوره مشترک کارشناسی ارشد

مهندسی نقشه برداری بین دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدين طوسی و دانشکده  ITCهلند با آگاهی کامل از
شرايط و ضوابط مندرج در اين اطالعیه اعالم می دارم و مسئولیت صحت مندرجا اين فرم را به عهده می گیرم.
نشانی:
تلفن :

تاريخ و امضاء

