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ی
کمعرف ی مشتر ی ترددی دوگانه )کوتوتل(د  -برنامه رساله دکتر  COTUTELLE PhD Program -کتر

ی با دو مدرک برنامه  برنامه کوتوتل نویع از  کیتوسط دو استاد راهنما ، هر  یدکتر  یدانشجو  کیاست که در آن دکتر

ک  به صورتمختلف ،  یدانشگاه ها  مدتر از زمان تحصیل خود را در هریک از دانشگاه ها شود و دانشجو  یمهدایت مشتر

ی را تسهیل یمای است که تبکوتوتل برنامهگذراند.    یم ن کند و به توسعه همکاری علیم ادل دانشجویان دوره دکتر   لملیلابی 

ی باید تحکمک یم ک در دو کشور انجام کند. دانشجوی دوره دکتر دهد و این موضوع بر اساس قیقات خود را به صورت مشتر

ن دو دانشگاه امضا یم د. شود صورت یمقراردادی که بی   گت 

 . پس از اتمام سد یو ن هر دو دانشگاه یم یمتشکل از اعضا مشورتر  تهینظر کم ر یرا ز  خود  نامه انیدانشجو پادر این برنامه 

دوگانه بودن مدرک،  نام دانشگاه همکار آورده شده که در هریک از آنان با ذکر کند ،    یم افتیدر  مدرک، دانشجو دو تحصیل

ن دو دانشگاه برای یک دانشجو که قرار است در دو موسسه تحصیل   است.  برنامه کوتوتل یط امضای تفاهم نامه های بی 

 کند، انجام یم شود. 

است، و دانشجو  Dual Degreeاین است که چون زیرمجموعه دوره های با مدرک دوگانه یا کوتوتل از مزایای عمده برنامه  

ی و اخذ مدرک مربوطه را  ایط الزم دوره دکتر ن موجود دانشگاه،  حتما شر نیاز به کسب رعایت خواهد کرد، بر اساس قوانی 

 ندارد. مجوز از وزارت علوم 

ا در کیکه در حال حاضن در   اتن یدانشجو  را با استاد  نهیگز   نیا د یکنند ، با  یم لیتحص دانشگاه صنعتر اصفهان دوره دکتر

با دانشگاه همکار تماس گرفته  د ی، دانشجو با دانشکدهبگذارند. در صورت توافق استاد راهنما و  انیخود در م فعیل یراهنما

. تحصیالت تکمییل دانشگاه صنعتر اصفهان واحد تایید کننده این برنامه بوده و مرکز کند   ت  اسارا شن یاستاد راهنما کیو 

ن   های الزم را انجام خواهد داد. همکاریهای علیم بی 
ی

ی که فرصت مطالعاتر خود را در دانشگاهالملیل هماهنگ  دانشجویان دکتر

ی یم کنند، یم توانند با دانشگاه مورد نظر در خصوص تبدیل فرصت مطالعاتر خود به دوره دو مدرکه  کوتوتل  های خارج ستر

بان انجام شدتن است. شایان مذاکره نمایند. در بسیاری از این موارد این امکان با ت ن مدید مدت حضور دانشجو در دانشگاه مت 

ذکر است اقدامات الزم جهت ارسال قرارداد دو مدرکه برای وزارت علوم به منظور خروح از کشور و تایید مدرک نهات  توسط 

ن الملل انجام یم پذیرد و این مورد توسط رویه مشوق های آموزشر دانشگاه مورد حمایت د. در دوره   امور بی  قرار یم گت 

ن دو دانشگاه منعقد یم گردد.   کوتوتل برای هر دانشجو یک قرارداد به صورت مجزا بی 

 : ایط متقاضی ایط استفاده  شر ایط اولیه اعزام به فرصت مطالعاتر را از نظر دانشکده داشته باشند واجد شر دانشجویاتن که شر

 از این برنامه یم باشند. 

م دانشجو بعد از تعریف عنوان رساله یم تواند اقدامات الزم جهت ورود به دوره  کوتوتل را انجا کوتوتل: زمان تقاضای دوره  

ین زمان  ن همزمان با دوره فرصت مطالعاتر است. دهد. بهتر وع این دوره نت   شر

ی دوگانه کوتوتل  قرارداد برنامه دکتر

ن  دانشجو و اساتید راهنما  در  زماتن که  هر دو دانشگاه،  توافق دو دانشگاه را بر مسائیل از قبیل بازهاین قرارداد عالوه بر تعیی 

دانشجو در هر یک از دانشگاه ها باید حضور داشته باشد، محل و نحوه برگزاری جلسه دفاع، داوران حاضن در جلسه، زبان 

ایط ثبت نام در هر یک از دانشگاه ها و شکل مد ارک صادره برای تکمیل این برنامه رساله  و چکیده آن، زبان جلسه دفاع، شر

 اعالم یم نماید. 
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ی ترددی دوگانه )کوتوتل(گردش کار اجمایل    COTUTELLE PhD Program -برنامه دکتر

 جلب موافقت استادان راهنما در دو دانشگاه  -1
ن هر دو دانشگاه یم باشد  قرارداد:  -2  فیمابی 

که برای هر دانشجو به   قرارداد مربوط به دوره کوتوتل قراردادی توافقر

. چون معموال دانشگاه های خارجی قرارداد خاص خود را برای این برنامه دارند، معموال صورت انفرادی امضا یم شود 

ن دانشجو قرارداد مورد تایید دانشگاه همکار را دریافت به دانشگاه صنعتر اصفهان ارائه یم نماید تا مفاد آن با قوا نی 

یق و در صورت نیاز تصحیح گردد. البته اگر دانشگاه همکار قرارداد خایص را برای این برنامه موجود در دانشگاه تطب

 قرار یم دهد.  دانشکده مربوطهنداشته باشد، دانشگاه صنعتر اصفهان پیش نویس  قرارداد  کوتوتل را در اختیار 

ن الملل ا -مفاد قرارداد مورد نظر باید به ترتیب به تایید دانشکده -3 تحصیالت تکمییل و در صورت نیاز دفتر  –مور بی 

 حقوقر دانشگاه برسد. 

ه ب From No. Cotutelle-2 و   Form No. Cotutelle-1 تکمیل شده قرارداد به انضمام فرم های ،پس از تایید  -4

 صیالت تکمییل دانشگاه خواهد رسید. ریاست دانشگاه و یا رئیس تحامضای 

 سپس قرارداد امضا شده برای امضای نهات  به دانشگاه همکار ارسال یم گردد.  -5

د.  -6  این قرارداد باید در سه نسخه در اختیار دانشگاه همکار، دانشگاه صنعتر اصفهان و دانشجوی متقایصن قرار گت 
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ی دوگانه   COTUTELLE PhD Program -)کوتوتل(فرم های درخواست دوره دکتر

Form No. ISCC-Cotutelle-1 

 

  

mailto:international@iut.ac.ir


1399پاییز  معرفی دوره دکتری ترددی دوگانه )کوتوتل(  

  
 

Page 5 of 19 
 

international@iut.ac.ir  , https://international.iut.ac.ir 

 

  

mailto:international@iut.ac.ir


1399پاییز  معرفی دوره دکتری ترددی دوگانه )کوتوتل(  

  
 

Page 6 of 19 
 

international@iut.ac.ir  , https://international.iut.ac.ir 

Form No. ISCC-Cotutelle-2 
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 قرارداد  کوتوتل  منعقد شده  با ییک از دانشگاه های همکار خارج   نمونه
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 حه(صف 9ایتالیا )در  POLITOنمونه قرارداد کوتوتل امضا شده با دانشگاه  
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 توسط ییک از دانشگاه های همکار خارج   مدرک صادر شده نمونه

ن الملیل دانشگاه ذیال آمده است.  از مدریک که برای یگ از دانشجویان صادر شده است نمونه ای مرکز همکاری  های علیم بی 

داخیل با درج نام   مدریکموافقت با صدور  اخذ  صنعتر اصفهان در صدد رایزتن با معاونت آموزشر دانشگاه در خصوص

 دانشگاه همکار خارجی برای دانشجویان یم باشد. 

 

 

 

 

 

  

 بلژیک  Antwerpenنمونه مدرک صادر شده از طرف دانشگاه 
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 مرکز همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان

 پست الکترونیکی:

 international@iut.ac.ir 

   وبگاه:

https://International.iut.ac.ir 

 تلفن:

6-33912505-031  

 فاکس:

031-33912511 

 IUT_International شبکه های مجازی: 
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