
 

 
 
 
 

  دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

 )پلی تکنیک تهران(   

  

  الملل ومصوبات مربوط به مدرك دوره خودگردان، مدرك دوره بین

  گواهی گذراندن دروس به زبان انگلیسی

)16/2/96( 

 11/8/95و مصوبات مورخ 22/4/1395هیات رئیسه دانشگاه مورخ مصوب  AUT-PR-4302بر اساس رویه 

مدرك تحصیلی کلیه  ،الملل و آموزش و تحصیالت تکمیلی دانشگاههاي امور بیناونتمع مدیرانِ 23/1/96و 

 با عنوانپس از اتمام دوره  )المللدوره بین( با نوع ورود پردیس خودگردانتحصیالت تکمیلی دانشجویان 

به  "مللالبین دوره"زیر، مدرك مشروحه صادر خواهد شد و تنها در صورت احراز شرایط  "خودگردان دوره"

   . شوددانشجویان اعطا می

) ب یاالف و(در صورت احراز یکی از شرایط زیر  )المللدوره بین(خودگردان پردیس براي دانشجویان  - 1

گردد و فعال می در پورتال ایشان "را دارد نام در کالس ارائه شده به زبان انگلیسی اجازه ثبت"گزینه 

 :ثبت نام نماید شود،میبه زبان انگلیسی ارایه  هاي درسی کهدر گروهتواند دانشجو می

  :1هاي معتبر مطابق جدولدارا بودن نمره یکی از آزمون –الف 

  هاي انگلیسیحدنصاب قابل قبول نمره آزمون زبان جهت شرکت در کالس :1جدول 

  ESTA* IELTS  TOEFL (pbt)  TOEFL(ibt)  نام  آزمون

  80-79 550 6.0 6.0  نمره آزمون

  المللی زبان دانشگاه صنعتی امیرکبیرمدرك آزمون استاندارد زبان انگلیسی صادر شده از مرکز بین *             

  

  



المللی زبان هاي زبان مرکز بیندورهکلیه هاي زبان انگلیسی پس از گذراندن تائید احراز مهارت –ب 

هاي ه مطابق آئین نامه برگزاري دورهالملل دانشگاتوسط معاونت امور بین) اتمام دوره پیشرفته(دانشگاه 

 (AUT-PR-4303)  الملل زبان انگلیسیبین

  

 .شش واحد درسی گذرانده شده به زبان انگلیسی در کارنامه دانشجو ثبت شده باشد - 2

  

نامه در پورتال و بخش زبان نگارش پایانو ارائه شده رساله دانشجو به زبان انگلیسی تهیه /نامهپایان - 3

 .درج شده باشد "َنامه  انگیسیپایان"،آموزشی

  

الملل دانشگاه ارائه بین معاونت امور، دانشجو باید مستندات خود را به در صورت احراز بند الف و یا ب -

الملل دانشگاه به مدیریت تحصیالت بین معاونت اموراز سوي حائز شرایط اسامی دانشجویان نموده و 

نام در کالس ارائه  اجازه ثبت"پورتال آنان ثبت و گزینه  تکمیلی دانشگاه ارسال و مدارك مربوطه در 

 . گرددبراي آنها فعال می "را دارد شده به زبان انگلیسی

مستندات خود  در اسرع وقت "ب"ویا  "الف"پس از احراز یکی از بندهاي  یاندانشجو :توصیه مهم -

بر اساس تعداد دانشجویان واجد شرایط ها بتوانند د تا دانشکدهنالملل ارائه نمایبین معاونت اموررا به 

الزم به ذکر است که ارائه . ریزي آموزشی نمایندهاي انگلیسی ترم آینده برنامهبراي ارائه کالس

باشد، در غیر این صورت مستندات حداکثر تا یک هفته قبل از شروع هر ترم تحصیلی امکان پذیر می

 .ثبت نام نمایدکور هاي انگلیسی ترم مذتواند در کالسنمیدانشجو 

در صورت اتمام دوره و به بعد  95ورودي  خودگردانبه دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی پردیس  -

مدرك  )در پورتال آموزشیالتحصیلی تا قبل از فعال شدن گزینه فارغ( فوقسه شرط هر احراز و 

در غیر اینصورت، براساس دفترچه شماره دو آزمون سازمان  .اعطا خواهد شد "المللبین دوره"

 .نموددریافت خواهند  "خودگردان دوره"سنجش آموزش کشور، مدرك 

 احراز در صورت اتمام دوره و  94ورودي  خودگردانبه دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی پردیس  -

- بین دوره"مدرك  )پورتال آموزشیدر التحصیلی تا قبل از فعال شدن گزینه فارغ( شرایط اول و سوم

در غیر اینصورت، براساس دفترچه شماره دو آزمون سازمان سنجش آموزش  .اعطا خواهد شد "الملل

 .دریافت خواهند کرد "خودگردان دوره"کشور، مدرك 

 احراز در صورت اتمام دوره و  93ورودي  خودگردانبه دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی پردیس  -

 "المللبین دوره"مدرك ) در پورتال آموزشیالتحصیلی تا قبل از فعال شدن گزینه فارغ(شرط اول 



در غیر اینصورت، براساس دفترچه شماره دو آزمون سازمان سنجش آموزش کشور، . اعطا خواهد شد

 .دریافت خواهند کرد "خودگردان دوره"مدرك 

 2هاي معتبر را مطابق جدولاز آزموننمره یکی  در شروع یا در حین تحصیل دانشجویانی که : مهم -

المللی زبان دانشگاه را با موفقیت بگذرانند، مرکز بین (Intermediate)دوره میانی کسب نمایند و یا 

نام در کالس ارائه شده به زبان انگلیسی را  اجازه ثبت به صورت مشروط"در پورتال دانشگاه گزینه 

در  هاي انگلیسی را دارند ولیاجازه شرکت در کالس ویاناین دانشج. شودبراي آنها فعال می "دارد

را دریافت نمایند که تا قبل از فعال شدن  "المللبین دوره"آموختگی توانند مدرك دانشصورتی می

را احراز نموده ) 3بندهاي ا الی (الذکر گزینه فارغ التحصیلی در پورتال دانشگاه، شرایط سه گانه فوق

 .باشند

  هاي انگلیسی به صورت مشروطاب قابل قبول نمره آزمون زبان جهت شرکت در کالسحدنص :2جدول 

  ESTA IELTS  TOEFL (pbt)  TOEFL(ibt)  نام  آزمون

  70-69 525 5.5 5.5  نمره آزمون

 

در صورت گذراندن دروس به  ،پردیس خودگردانمقاطع تحصیالت تکمیلی کلیه دانشجویان براي  -

گواهی گذراندن دروس به زبان ، "المللدوره بین"در اخذ مدرك و عدم موفقیت  زبان انگلیسی

 .شودانگلیسی توسط معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه صادر می

در صورت احراز  نوبت دوم نیز قبولی در کنکور، بدون آزمون واعم از  ،سایر دانشجویان دانشگاهبراي  -

-هاي زبان مرکز بیندورهو یا گذراندن  2و  1ل هاي آزمون زبان مندرج در جداوحدنصابیکی از 

نام در کالس ارائه اجازه ثبت"گزینه  ،الملل دانشگاهبین معاونت اموربا تایید ،  المللی زبان دانشگاه

نام در کالس ارائه شده به زبان اجازه ثبت به صورت مشروط"یا گزینه  "را دارد شده به زبان انگیسی

مجاز به اخذ دروس ارایه شده  یاندانشجوگردد و ال آموزشی ایشان فعال میدر پورت "انگیسی را دارد

این قبیل دانشجویان در صورت گذراندن تعدادي دروس به زبان  براي. دنباشمیبه زبان انگلیسی 

و تحصیالت تکمیلی  انگلیسی، گواهی گذراندن دروس به زبان انگلیسی توسط معاونت آموزشی

براي این دسته از دانشجویان  "المللدوره بین"صدور مدرك در هر صورت  .صادر خواهد شد دانشگاه

  .باشدمنتفی می


