دوره ﻣﺸﺘﺮک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ ﻧﺴﺎﺟﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ،ﮔﻨﺖ)ﺑﻠﮋﯾﮏ( ،ﻟﯿﺒﺮﺳﮏ )ﺟﻤﮭﻮری ﭼﮏ( و
اﻧﺴﯿﺴﺎ)ﻓﺮاﻧﺴﮫ(
دوره ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ارﺷد ﻣﮭﻧدﺳﯽ ﻧﺳﺎﺟﯽ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ )E-TEAM (European Textile Engineering Advanced Master

اﺗﺤﺎدﯾﮫ ) AUTEXداﻧﺸﮑﺪه ھﺎی ﻧﺴﺎﺟﯽ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﺟﮭﺎن( اﻧﺠﻤﻨﯽ اﺳﺖ
ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺑﯿﺶ از  40داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﺗﺮ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ ﻧﺴﺎﺟﯽ
دارﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  28داﻧﺸﮕﺎه اروﭘﺎﯾﯽ 2 ،داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ6 ،
داﻧﺸﮕﺎه آﺳﯿﺎﯾﯽ 3 ،داﻧﺸﮕﺎه از اﻓﺮﯾﻘﺎ و ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه از اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻋﻀﻮ
اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ھﻤﮑﺎری ھﺎی اﺻﻠﯽ اﻧﺠﻤﻦ  AUTEXﺑﺮای
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آﻣﻮزش ﻧﺴﺎﺟﯽ ،اﯾﺠﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ  E-Teamﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ آﻣﻮزش
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻧﺴﺎﺟﯽ در اروﭘﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ در ﺳﻄﺢ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ارﺷﺪ در زﻣﯿﻨﮫ ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﻧﺴﺎﺟﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ در آﻣﻮزش
ﻧﺴﺎﺟﯽ در داﻧﺸﮕﺎھﮭﺎی ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﮫ در اروﭘﺎ ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﺪه و ﺷﺎﻣﻞ دو ﺳﺎل
آﻣﻮزش ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ھﻤﮫ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻀﻮ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺴﺘﮫ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ھﺮ ﺗﺮم ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ھﺮ داﻧﺸﺠﻮ ﺣﺪاﻗﻞ در ﺳﮫ ﯾﺎ ﭼﮭﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﻧﺴﺎﺟﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﺗﺮم آﺧﺮ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﮫ ﻧﮕﺎرش ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﮐﻨﺎر آﻣﻮزش ﺳﻨﺘﯽ ،داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﯾﺪ در
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮردی ،اراﺋﮫ ﻣﻘﺎﻻت ،ﮐﺎر ﻋﻤﻠﯽ در آزﻣﺎﯾ ﺸﮕﺎه ھﺎ ،ﺑﺎزدﯾﺪ از
ﺻﻨﻌﺖ و ﻏﯿﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﻃﻮل اﯾﻦ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ،ﻣﮭﺎرت ھﺎﯾﯽ ﭼﻮن داﻧﺶ زﺑﺎن ،ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻓﺮھﻨﮓ ھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﻧﻔﺲ و ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺴﺐ ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﺑﺪاﻋﺎت ﺗ ﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ،
ﺧﻼﻗﯿﺖ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮآورده ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
 E-Teamآﻏﺎز اﯾﺪه آﻟﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن  18دوره ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎھﮭﺎی ﻋﻀﻮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ دوره
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ  2021-2019ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری داﻧﺸﮕﺎھﮭﺎی ﮔﻨﺖ ﺑﻠﮋﯾﮏ )ﺗﺮم اول(،
ﻟﯿﺒﺮﺳﮏ ﺟﻤﮭﻮری ﭼﮏ )ﺗﺮم دوم( ،اﻧﺴﯿﺴﺎی ﻓﺮاﻧﺴﮫ )ﺗﺮم ﺳﻮم( و ﺻﻨﻌﺘﯽ
اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ اﯾﺮان )ﺗﺮم ﭼﮭﺎرم( ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮔﺮدد .ھﺮ درس در ﻃﻮل ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ
و ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺠﺮب داﻧﺸﮕﺎھﮭﺎی ﻋﻀﻮ از ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ دروس اراﺋﮫ ﺷﺪه در دوره ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﺣﻮزه ھﺎی
ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ ﻧﺴﺎﺟﯽ ﺷﯿﻤﯽ ﻧﺴﺎﺟﯽ ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﺴﺎﺟﯽ و ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ اﻟﯿﺎف ،داﻧﺶ و
ﻣﮭﺎرت ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﮑﺎت ﻣﮭم

دوره ﻣﺸﺘﺮک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ ﻧﺴﺎﺟﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ،ﮔﻨﺖ)ﺑﻠﮋﯾﮏ( ،ﻟﯿﺒﺮﺳﮏ )ﺟﻤﮭﻮری ﭼﮏ( و
اﻧﺴﯿﺴﺎ)ﻓﺮاﻧﺴﮫ(
 -1اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺧﺎص و ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ
ﻧﺴﺎﺟﯽ ،ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ ﺷﯿﻤﯽ و ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ ﭘﻠﯿﻤﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ھﻤﮫ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ
واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ دوره ﻣﺸﺘﺮک را دارﻧﺪ.
 -2ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﻮاﺑﮕﺎه
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎھﮭﺎی ﻓﻮق اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
 -3ھﺰﯾﻨﮫ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ،ﺧﻮاﺑﮕﺎه و ﯾﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ در ﻃﻮل ﻣﺪت ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﺧﺎرج از
ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -4داﺷﺘﻦ ﺑﯿﻤﮫ ﺳﻼﻣﺖ در ﻃﻮل ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در
ﺑﺪو ورود ﺑﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺬﮐﻮر اراﺋﮫ آن اﻟﺰاﻣﯿﺴﺖ.
 -5در ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ از ﺳﻮی داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻨﺖ ﺑﻠﮋﯾﮏ ﺑﮫ داﻧﺸﺠﻮ
ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻧﮑﺎت آﻣوزﺷﯽ و اداری داﻧﺷﺟوﯾﺎن
ﺗﺮم اول دوره در داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻨﺖ ﺑﻠﮋﯾﮏ از اواﺧﺮ ﺷﮭﺮﯾﻮر ﻣﺎه 10) 98
-1
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  (2019ﺗﺎ دی ﻣﺎه ) 1398ژاﻧﻮﯾﮫ  (2020ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -2ﺗﺮم دوم دوره در داﻧﺸﮕﺎه ﻟﯿﺒﺮﺳﮏ ﺟﻤﮭﻮری ﭼﮏ
ﺗﯿﺮ  1399ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

از اواﺧﺮ ﻓﺮوردﯾﻦ  1399ﺗﺎ

 -3ﺗﺮم ﺳﻮم دوره در داﻧﺸﮕﺎه اﻧﺴﯿﺴﺎی ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﮫ ﻃﺒﻖ ﺗﻘﻮﯾﻢ
آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه از اواﺧﺮ ﺷﮭﺮﯾﻮرﻣﺎه  1399ﺷﺮوع و ﺗﺎ دی ﻣﺎه ھﻤﺎن ﺳﺎل
اداﻣﮫ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.
 -4ﺗﺮم ﭼﮭﺎرم در داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﺟﮭﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوھﺶ و ﻧﮕﺎرش ﭘﺎﯾﺎن
ﻧﺎﻣﮫ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -5واﺣﺪھﺎی ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪه در داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻨﺖ ،ﻟﯿﺒﺮﺳﮏ و اﻧﺴﯿﺴﺎ در ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ
آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
 -6ﺗﺮمھﺎی ﺣﻀﻮر داﻧﺸﺠﻮ در داﻧﺸﮕﺎهھﺎی ﻣﯿﮭﻤﺎن ﺟﺰو ﺳﻨﻮات داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد.
 -7ھﺰﯾﻨﮫ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﮫ ﺑﮫ داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻨﺖ ) 900ﯾﻮرو( ،ﺑﮫ اﺗﺤﺎدﯾﮫ
 1000)AUTEXﯾﻮرو( و ﻧﯿﺰ ﺑﮫ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ )در ﺗﺮم ﭼﮭﺎرم( ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﯽ ﺷﻮد.

دوره ﻣﺸﺘﺮک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ ﻧﺴﺎﺟﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ،ﮔﻨﺖ)ﺑﻠﮋﯾﮏ( ،ﻟﯿﺒﺮﺳﮏ )ﺟﻤﮭﻮری ﭼﮏ( و
اﻧﺴﯿﺴﺎ)ﻓﺮاﻧﺴﮫ(
 – 8اﻓﺮاد ذﯾﻞ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ دوره درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را
ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ:
•

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ ﻧﺴﺎﺟﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ :اﯾﻦ
اﻓﺮاد در اﻧﺘﮭﺎی دوره ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ را ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﺮده و از ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﮭﺮﯾﮫ ﺑﮫ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ درﺗﺮم ﭼﮭﺎرم ﻣﻌﺎف
ھﺴﺘﻨﺪ.

•

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻤﺘﺎز ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ )اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﺪل 20درﺻﺪ ﺑﺎﻻی داﻧﺸﮑﺪه
ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ ﻧﺴﺎﺟﯽ ،ﺷﯿﻤﯽ و ﭘﻠﯿﻤﺮ( داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎه
ھﺎی دﯾﮕﺮ :اﯾﻦ اﻓﺮاد در اﻧﺘﮭﺎی دوره ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ را
ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و از ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﮭﺮﯾﮫ ﺑﮫ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ درﺗﺮم
ﭼﮭﺎرم ﻣﻌﺎف ھﺴﺘﻨﺪ.

•

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﺎدی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ )داﻧﺸﮑﺪه ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ ﻧﺴﺎﺟﯽ ،ﺷﯿﻤﯽ و ﭘﻠﯿﻤﺮ(
داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی دﯾﮕﺮ :اﯾﻦ اﻓﺮاد در اﻧﺘﮭﺎی
دوره ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻨﺖ ﺑﻠﮋﯾﮏ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﻣﻠﺰم ﺑﮫ ﭘﺮداﺧﺖ
ﺷﮭﺮﯾﮫی ﻣﻌﺎدل داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﻮﺑﺖ دوم ﺑﮫ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ درﺗﺮم
ﭼﮭﺎرم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

•

ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺻﻨﻌﺖ :اﯾﻦ اﻓﺮاد در اﻧﺘﮭﺎی دوره ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻨﺖ
ﺑﻠﮋﯾﮏ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﻣﻠﺰم ﺑﮫ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﮭﺮﯾﮫی ﻣﻌﺎدل داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﭘﺮدﯾﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﮫ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ درﺗﺮم ﭼﮭﺎرم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 -9ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﮭﺖ ﺑﺮرﺳﯽ در داﻧﺸﮑﺪه و اﻋﻼم ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺪارک ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  ۵اﺳﻔﻨﺪ  1397ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ
ﻓﺎﯾﻞ زﯾﭗ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان راﯾﺎﻧﺎﻣﮫ "ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ _ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ" ) (AUTEX_ familynameﺑﮫ
ارﺳﺎل ﮔﺮدد .ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ارﺳﺎل ﻣﺪارک ﺑﮫ ﻣﻨﺰﻟﮫ ﻗﺒﻮﻟﯽ
zdehghani@aut.ac.ir
ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در دوره ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
-

-

رﯾﺰ ﻧﻤﺮات دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در ﯾﮑﯽ از رﺷﺘﮫھﺎی ذﯾﻞ:
 oﻣﮭﻨﺪﺳﯽ ﻧﺴﺎﺟﯽ
 oﻣﮭﻨﺪﺳﯽ ﺷﯿﻤﯽ
 oﻣﮭﻨﺪﺳﯽ ﭘﻠﯿﻤﺮ
اﻧﮕﯿﺰه ﻧﺎﻣﮫ )ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﺣﺪ اﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﮫ(
ﺷﺮح ﺣﺎل ﻋﻠﻤﯽ )ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﺣﺪ اﮐﺜﺮ  2ﺻﻔﺤﮫ(
ﻣﺪرک ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﮫ ﻣﮭﺎرت در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ

دوره ﻣﺸﺘﺮک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ ﻧﺴﺎﺟﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ،ﮔﻨﺖ)ﺑﻠﮋﯾﮏ( ،ﻟﯿﺒﺮﺳﮏ )ﺟﻤﮭﻮری ﭼﮏ( و
اﻧﺴﯿﺴﺎ)ﻓﺮاﻧﺴﮫ(
o
o

 ( Internet – based ) 79ﯾﺎ  ( Paper-based) 550ﯾﺎ 213
ﺗﺎﻓﻞ :
)( Computer-based
آﯾﻠﺘﺲ 5.5 :

ﺗﺒﺼﺮه :ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ اراﺋﮫ ﻣﺪرک زﺑﺎن ﻧﺪارﻧﺪ.

