
 

 

 در اسپانیا (University of Almeria)برنامه تبادل دانشجو بین دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه آلمریا 

 و دانشگاهها بین دانشجو تبادل سازماندهی هدف با که اروپاست اتحادیه حمایت تحت آموزشی بورس برنامه پالس اراسموس

 از کشور از خارج در تحصیل با میتواند دانشجو برنامه این در . است شده راهاندازی جهان نقاط سایر و اروپا عالی آموزش مؤسسات

 میتوانند دانشجویان برنامه این طی .نماید تقویت را خویش فرهنگی بین و زبانی ارتباطی، مهارتهای پالس اراسموس برنامه طریق

 .گردند مند بهره آنها امکانات و مزایا از و کنند تحصیل اروپایی دانشگاههای در مدت کوتاه های دوره در

 

 بین همکاری تفاهمنامه عقد از پس و المللی بین و علمی همکاریهای مدیریت توسط گرفته صورت تالشهای پیرو مسیر، این در

 را امکان این قرارداد این .گردید منعقد پالس اراسموس دانشجو تبادل قرارداد ،اسپانیاآلمیرایا  دانشگاه و امیرکبیر صنعتی دانشگاه

 به تحصیل بپردازد. مقصد دانشگاه درماه  5تا به مدت  میدهد دانشجو به

 

 نکات مهم قرارداد: 

یوتر و فناوری اطالعات، پزشکی و ریاضی پتنها دانشجویان مقطع کارشناسی در رشته های مهندسی مکانیک، شیمی، کام -

 .نمايندشركت در اين برنامه اقدام  جهتتوانند  ميو علوم کامپیوتر 

رشته های موجود را بررسی  تواننددر صفحه سایت این مدیریت می English Coursesدانشجویان با مراجعه به لینک  -

 نموده و سپس درخواست خود را ثبت نمایند

  خواهد گرفتصورت از سوی اراسموس پالس حمایت مالی کامل  -

o  شود به دانشجو اختصاص داده مییورو بابت هزینه اقامت و زندگی  800ماهانه مبلغ 

 نشگاه ثبت نام شوند بایست در دو دادانشجویان در مدت تحصیل خود می -

 بایست حداقل دو ترم را در دانشگاه صنعتی امیرکبیر گذرانده باشد دانشجو می -

 باشد و در بدو ورود به کشور مذکور ارائه آن الزامیست. داشتن بیمه سالمت در طول مدت اقامت در خارج از کشور الزامی می -

 

 مدارک مورد نیاز جهت ثبت درخواست: 

o  ارائه ریزنمرات 

o  حداقل( مدرک سطح مهارت زبان انگلیسیB1  ) 

o  تکمیل قسمت“before mobility”  فرمlearning agreement 

o  تکمیل فرم ثبت نام 

 

 همچنین .خواهد شد اعالم متقاضیان به نتایج آلمیریا دانشگاه به مدارک ارائه و امیرکبیر صنعتی دانشگاه توسط ارزیابی از پس

آماده همراهی شما ( 12الی  10)شنبه الی چهارشنبه از ساعت  5414 داخلی شماره با دهقانی خانم سرکار برنامه این کارشناس

 باشد. می

  در لينک ثبت نام تکميل كنند  8139اه آبان م 11  تا حداكثرخود را مدارک  ستيبايمثبت و بررسي درخواست متقاضيان جهت 

 

 المللی بین و علمی همکاریهای مدیریت

 امیرکبیر صنعتی دانشگاه


