تبادل دانشجو بین دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه صنعتی خاورمیانه ترکیه
اراسموس پالس برنامه بورس آموزشی تحت حمایت اتحادیه اروپاست که با هدف سازماندهی تبادل دانشجو بین دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی اروپا و سایر نقاط جهان راهاندازی شده است .در این برنامه دانشجو میتواند با تحصیل در خارج از کشور از
طریق برنامه اراسموس پالس مهارتهای ارتباطی ،زبانی و بین فرهنگی خویش را تقویت نماید .طی این برنامه دانشجویان میتوانند
در دورههای کوتاهمدت در دانشگاههای اروپایی تحصیل کنند و از مزایا و امکانات آنها بهرهمند گردند.
در این مسیر ،پیرو تالشهای صورت گرفته توسط مدیریت همکاریهای علمی و بینالمللی و پس از عقد تفاهمنامه همکاری بین
دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه صنعتی خاورمیانه ترکیه ،قرارداد تبادل دانشجو اراسموس پالس نیز منعقد گردید .این قرارداد
این امکان را به دانشجو میدهد تا بین یک الی دو ترم را در دانشگاه مقصد طی کند.
دانشگاه صنعتی خاورمیانه میانه واقع در آنکارا است که تمرکز ویژهای بر تحقیق و آموزش در علوم مهندسی و علوم طبیعی دارد،
حدود  40رشته کارشناسی در  5دانشکده و  97رشته کارشناسی ارشد و  62برنامه دکتری در  5دانشکده تحصیالت تکمیلی ارائه
میدهد.
نکات مهم:
 دانشجویان در هر سه مقطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری امکان حضور در این برنامه را دارند
 دانشجویان با مراجعه به لینکهای زیررشتههای موجود را میتوانند بررسی نموده و سپس درخواست خود را ثبت نمایند:
(اطالعات بیشتر اینجا و اینجا)
 حمایت مالی کامل از سوی اراسموس پالس برای دو متقاضی
 حمایت نسبی (حذف شهریه دانشگاه) برای دو متقاضی
 دانشجویان مقطع دکتری این امکان را دارند تا با پیدا کردن استاد راهنما فرصت مطالعاتی خور را در این دانشگاه بگذرانند
 داشتن بیمه سالمت در طول مدت اقامت در خارج از کشور الزامی است
 دانشجویان در مدت طول تحصیل میبایست در هر دو دانشگاه ثبتنام شوند
 متقاضیان میبایست مدارک خود را به آدرس ایمیل zdehghani@aut.ac.irارسال نمایند.
 مدارک موردنیاز جهت ثبت درخواست:
 oتکمیل نمودن فرم درخواست
 oارائه ریزنمرات
 oمدرک سطح مهارت زبان انگلیسی (اختیاری)
پس از ارزیابی توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر و ارائه مدارک به دانشگاه صنعتی خاورمیانه ترکیه نتایج به متقاضیان اعالم خواهد
شد .همچنین کارشناس این برنامه سرکار خانم دهقانی با شماره داخلی  5414و رایانامه  Zdehghani@aut.ac.irآماده همراهی
شما میباشند.
مدیریت همکاریهای علمی و بینالمللی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

