
 نكات  مهم در خصوص شركت در تمامي دوره هاي بين الملل:

باشد، در غير اين صورت  تعداد  در صورت گذراندن درس در دانشگاه مقصد، تاييديه دروس از سوي دانشكده الزامي مي .1

 واحد هاي تطبيقي پس از بازگشت به عهده دانشجو و بر اساس تشخيص شوراي دانشكده مربوطه مي باشد    

باشد، الزم به ذكر است داشتن استاد ميزبان در  مي ميدر صورت انجام پروژه در دانشگاه مقصد، تاييد استاد راهنما الزا .2

در صورت عدم اخذ تاييديه از سوي استاد راهنما شركت در . باشدباشد و بر عهده دانشجو ميالزامي مي نيزدانشگاه مقصد 

 دوره امكان پذير نمي باشد  

  د و وضعيت پورتال كبير ثبت نام باش بايست در طول مدت حضور در دانشگاه مهمان در دانشگاه صنعتي اميردانشجو مي .3

 فعال باشد   وي

در دانشگاه صنعتي اميركبير پرداخت  را  شهريه ثابت    دانشجويان شهريه پرداز  در طول مدت حضور در دانشگاه خارجي .4

نيز پرداخت    را  متغير  شهريه  % مبلغ 30  حدود   تمامي دانشجويان پس از تطبيق دروس  ، الزم به ذكر استند كردخواه

 خواهند كرد

هر ترم   درواحد    6واحد و ارشد    12در مقطع كارشناسي    مهمان در برنامه هاي تبادلحد اقل تعداد واحد براي دانشجويان   .5

 باشد.  تطبيق خورده در دانشگاه صنعتي اميركبير ميواحد هاي  ، باشد، الزم به ذكر است اين تعداد واحدمي

 واحد مي باشد.   6ه هاي تابستاني حداكثر تعداد واحد براي برنام .6

دانشگاه هاي   .7 دانشجو در  در    محسوب شدهجزو سنوات    خارجيزمان حضور  پرداخت شهريه  تنها در صورت  دانشجو  و 

. اين توافق براي دانشجويان دانشگاه مقصد و با توافق طرفين از پرداخت هزينه در دانشگاه صنعتي اميركبير معاف خواهد شد

الم  توسط مديريت دانشجويان امور بين الملل به دانشكده اع   با درخواست دانشجو  دكتري در قرارداد كوتوتل ذكر خواهد شد

 خواهد شد

، فرم  باشد)بنا به مقطع( جهت شركت در تمامي دوره ها الزامي ميكل  تاييديه استاد راهنما و تحصيالت تكميلي/آموزش   .8

. پس از اعالم نتايج و در صورت پذيرش فرم امضا شده به كارشناس دوره  تاييديه شركت در دوره به پيوست آمده است

 ارسال شود 

م شده از حمايت مالي برخوردار باشد امكان ثبت نام در بيش از يک دوره نمي باشد و براي هر  در صورتي كه برنامه اعال .9

 ترم متقاضي مجاز به ثبت درخواست در يک دوره را دارد 

 در صورت ناقص بودن مدارک متقاضي در مرحله اول حذف خواهد شد .10

جهت پيگيري امور و يا عدم شركت در دوره  شركت  دانشجو ملزم به اعالم وضعيت خود در خصوص  پس از اعالم نتايج،   .11

 باشد  به كارشناس مسئول آن دوره مي آموزشي و نامه نگاري هاي مربوطه

باشد در حين دوره امكان پذير نمي باشد مگر در مواقع خاص )به تشخيص انصراف از دوره هايي كه داراي حمايت مالي مي .12

به معاونت امور بين الملل   يافت شدهينه در  زهدر صد  50دانشجو موضف به پرداخت  شوراي بين الملل( در غير اين صورت  

 باشد  مي  دانشگاه

ض دريافت كارنامه از دانشگاه مقصد دانشجو مي بايست از طريق دفتر مديريت همكاري  پس از شركت در دوره و به مح  .13

 هاي علمي و بين المللي )كارشناس مربوط به دوره(  جهت ارسال كارنامه به دانشكده به منظور تطبيق دروس اقدام نمايد

ثبت شده و نمره در    "اعتباري"ا عنوان  الزم به ذكر است تمامي دروس گذرانده شده خارج از دانشگاه صنعتي اميركبير ب  .14

 كارنامه ثبت نخواهد شد  



دانشجويان كارشناسي در سال اول تحصيل خود امكان استفاده از برنامه هاي تبادل را نداشته و از ترم سه به بعد امكان   .15

   باشداعزام مي

سيه كوتاه مدت واجد شرايط ذيل دانشجوي متقاضي مشغول به تحصيل در دوره دكتري بايستي در زمان استفاده از بور .16

 باشد: 

o  آزمون جامع را با موفقيت سپري كرده باشد 

o  موضوع رساله ايشان تصويب شده باشد 

o  داراي نمره زبان عمومي باشد 

o  حداكثر مشغول به تحصيل در ترم هفتم باشد 

 


