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 ندارد

 روسای محترم واحدهای استانی 

 ؛سالم علیکم

 
رساند که در راستای به استحضار می 04/04/88/م مورخ 04804/88احتراماً پیرو نامه شماره       

کاربردی، مذاکراتی با دانشگاه علمی المللی دانشگاه جامع علمی های علمی و بینتوسعه همکاری

های علمی کاربردی آلمان است، انجام شده و مقرر کاربردی درسدن آلمان که از معتبرترین دانشگاه

گردیده است تا در مرحله اول تعدادی از دانشجویان مقطع کارشناسی مراکز علمی دانشگاه جامع علمی 

و یا گذرانیدن تعدادی از واحدهای یا پروژه رزی کارو،های کارآموزیکاربردی جهت گذرانیدن دوره

نیمسال تحصیلی صرفاً با هزینه شخصی دانشجویان به دانشگاه علمی تا دو درسی در طول یک 

کاربردی درسدن اعزام شوند. در این راستا دانشگاه جامع علمی کاربردی درصدد است تا از میان 

واجد  افراد تعدادی از ، خدمات اجتماعیهای آموزشی مهندسی و مدیریت و گروهداوطلبان 

 مصاحبه، بر حسب اولویت انتخاب و در طی چند مرحله اعزام نماید. انجام پس از را شرایط زیر 

 شرایط الزم:

 در دوره کاردانی و دروس گذرانیده شده در مقطع کارشناسی   01داشتن حداقل معدل  - 

 داشتن کارت پایان خدمت برای آقایان یا ارائه وثیقه مالی جهت خروج از کشور  -

 داشتن سوابق مهارتی یا پژوهشی مناسب-

در  B2یا   B1در سطح ی ) همچنین تسلط به زبان آلمانی داشتن  تسلط کافی به زبان انگلیس -

 اولویت خواهد بود(

 یورو در ماه 0444ه میزان حدود تأمین هزینه های ویزا، سفر، اقامت و بیمه ب  -

در  0404-0400زمینه در سال تحصیلی این جهت اخذ اطالعات بیشتر در زمینه دروس ارائه شده در 

 دانشگاه علمی کاربردی درسدن می توانید به آدرس زیر مراجعه فرمائید:

-https://www2.daad.de/deutschland/studienangebote/international

programmes/en/detail/4762/ 

آید تا دعوت به عمل می فوقهای مند جهت حضور در دورهدانشجویان عالقههای استانی دارای از واحد

های کارآموزی، کارورزی و یا با ذکر دقیق تقاضا برای دوره 04/04/88دانشجویان مورد نظر را تا تاریخ 

به این به همراه تصویر مدارک و مستندات آموزشی، پژوهشی و رزومه علمی و تجربی گذرانیدن دروس، 

 دفتر معرفی فرمایند. 
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