
خواجه نصيرالدين طوسي كه متقاضي پذيرش بدون آزمون( استعدادهاي درخشان)  صنعتي قابل توجه دانشجويان دانشگاه
  مي باشند. 96-97مقطع كارشناسي ارشد در سال تحصيلي 

جه صنعتي خواپيرو فراخوان پذيرش دانشجويان مقطع كارشناسي در مقطع كارشناسي ارشد بدون آزمون( استعدادهاي درخشان) دانشگاه 
يك رشته به جدول رشته هاي بين رشته اي اضافه گرديد. اين بدين معناست كه كليه موارد  ،96-97نصيرالدين طوسي براي سال تحصيلي 

جدول رشته هاي و  حداكثر زمان ارائه درخواست بجز  مهمنكات و شامل: شرايط پذيرش، نحوه ارائه درخواست ، مدارك مورد نياز، 
ا به ر فناوري فرهنگيهمان موارد ذكر شده در فراخوان قبلي مي باشد و تنها متقاضيان واجد شرايط مي توانند رشته ي  بين رشته اي

عنوان رشته اي جديد از جدول رشته هاي بين رشته اي انتخاب نمايند. الزم به ذكر است به علت اعالم دير هنگام اين رشته متقاضيان مي 
متقاضيان اين رشته  مي باشد. 13/01/96حداكثر زمان انتخاب اين رشته تا و رشته اي انتخاب نمايند.  توانند بيش از يك رشته بين

  نمايند. و در صورت تمايل انتخاب الزم است ابتدا ويژگي ها و شرايط تحصيل در اين رشته را مطالعه 

  ويژگي ها و شرايط پذيرش در رشته فناوري فرهنگي 

 و اتعلوم،تحقيق وزارت مجوز اساس بر و جنوبي كره كايست دانشگاه و طوسي نصيرالدين خواجه صنعتي دانشگاه بين توافق اساس بر 
 انامك شرايط، واجد متقاضيان. شد خواهد برگزار دانشگاه دو اين همكاري با "فرهنگي فناوري" رشته تكميلي تحصيالت دوره فناوري،
 اهيآزمون شف و مصاحبه كتبي، اختصاصي آزمون برگزاري طريق از دانشجو پذيرش. دارند نيز را رشته اين دكتري مقطع در پذيرش

 دانشگاه دو از جداگانه مدرك دو ها دوره اين آموختگان دانش دانشگاه، دو سوي از شده اعالم ضوابط تمامي رعايت صورت در. باشد مي
  .نمود خواهند دريافت

  :پذيرش شرايط

 ارائه درخواست مجازبهي مهندسي  ها رشته ي كليه درصنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  دانشگاه  كارشناسي مقاطع آموختگان دانش •
  .باشند مي

  :ميباشند زير جدول شرح به انگليسي زبان مدارك از يكي حداقل ارائه به ملزم داوطلبين •

 TOEFL(IBT) TOEFL(PBT) TOEFL(CBT) IELTS  نوع مدرك

  6,5  220  83 560  حداقل امتياز الزم
  

 مشترك كارگروه توسط نتايج اعالم و ارزيابي ، شفاهي آزمون و مصاحبه ، كتبي آزمون مدارك، بررسي ، پذيرش و جذب مراحل تمامي •
  .شد خواهد انجام دانشگاه دو بين

 وپورتال وسيط نصيرالدين خواجه صنعتي دانشگاه تارنماي در شده بارگذاري منابع از و انگليسي زبان به تشريحي، صورت به كتبي آزمون •
lms.intl.kntu.ac.ir شد خواهد انجام.  

 توسط و انگليسي زبان به كه باشند مي شفاهي آزمون و مصاحبه در شركت به ملزم كتبي، آزمون ظرفيت برابر چند شدگان پذيرفته •
  .شد خواهد برگزار دانشگاه دو مشترك كارگروه

 بين پورتال و طوسي نصيرالدين خواجه صنعتي دانشگاه تارنماي در 1396/  1/  15 تاريخ از دانشجو پذيرش بندي زمان برنامه و شرايط •
  .بود خواهد دسترس قابل lms.intl.kntu.ac.ir دانشگاه الملل

  :دوره شرايط

  .باشد مي كايست دانشگاه مقررات طبق تحصيلي مراحل آميز تيموفق گذراندن به منوط تحصيلي، نيمسال هر در تحصيل ادامه •



 و طوسي نصيرالدين خواجه صنعتي دانشگاه در آن اول نيمسال كه است نيمسال 3 "فرهنگي فناوري" رشته ارشد كارشناسي دوره طول •
  .گردد مي برگزار جنوبي كره دايجون شهر در واقع كايست دانشگاه در بعدي نيمسال دو

 تحصيل هاي زينهه كليه.  گرفت خواهد تعلق طوسي نصيرالدين خواجه صنعتي دانشگاه تحصيلي بورس ممتاز، برگزيده شدگان پذيرفته به •
  .شد خواهد داده پوشش دانشگاه طرف از بورسيه، دانشجويان اقامت و

  :كتبي آزمون امتحاني مواد

• English Writing 

• Programming (Any Object‐Oriented Language) 

• Math (Linear Algebra, Probability, Statistics)  

  

  

در سيستم گلستان و طبق  13/01/96يادآوري: متقاضيان اين رشته مي بايست درخواست هاي خود را حداكثر تا تاريخ 
فراخوان پذيرش دانشجويان مقطع كارشناسي در مقطع كارشناسي ارشد بدون آزمون( استعدادهاي درخشان) دانشگاه 

 در اين رشته پس از تاريخ مذكورارائه نمايند. چنانچه متقاضيان  96-97تحصيلي صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي براي سال 
 ثبت نام نمايند درخواست آنها بررسي نخواهد شد. 


