قابل توجه دانشجویان محترم مقاطع کارشناسی ،کارشناسی ناپیوسته ،کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه علم و فرهنگ؛
با توجه به اهداف راهبردی دانشگاه علم و فرهنگ برای توسعه روابط بین الملل و ایجاد شرایط مطلوب برای اعزام دانشجویان مستعد
به خارج از کشور ،تفاهم نامه های متعددی با مراکز و دانشگاه های معتبر دنیا با هدف ارتقای سطح علمی و عملی دانشجویان در
مقاطع مختلف تحصیلی منعقد گردیده و دانشگاه علم و فرهنگ به عنوان یک مجموعه پیشرو ،در تالش است تا با اعزام دانشجویان
برتر و توانمند ،مسیر انتقال دانش ،تکنولوژی ها و فناوری های روز دنیا بیش از پیش هموار نماید.
در این راستا ،دانشجویانی که عالقه مند به گذراندن بخشی از تحصیالت خود در دانشگاه وارویک ( )University of Warwickو
دانشگاه شفیلد ( )University of Sheffieldدر کشور انگلستان و دانشگاه پوترا ( )University Putra Malaysiaو دانشگاه علوم
( )University of Science, Malaysiaدر کشور مالزی می باشند ،الزم است با تکمیل فرم شماره ( 1درخواست اعزام به خارج
از کشور)(جهت دریافت کلیک نمایید) ،آمادگی اولیه خود را حداکثر تا پایان مهرماه  1331از طریق رایانامه  Intr@usc.ac.irاعالم
نماید ،بدیهی است پس از بررسی های اولیه و تایید گروه های آموزشی نسبت به سایر مراحل اقدام خواهد شد .ظمنا زمان شروع
اعزام از نیمسال دوم سال تحصیلی  31 -39به بعد خواهد بود.
شایان ذکر است ،فرایند پیش بینی شده براساس مراحل زیر می باشد:

درخواست دانشجویان متقاضی

بررسی وضعیت علمی ،آموزشی و فرهنگی
دانشجویان متقاضی توسط مراجع ذی ربط

اعالم فهرست دانشجویان واجد شرایط

تکمیل فرم های نهایی و ثبت نام در سیستم

اعالم زمان اعزام
تذکر:
 -1 دانشجویان متقاضی مقطع کارشناسی از نیمسال چهارم به بعد اعزام خواهند شد .و همچنین متقاضیان کارشناسی ناپیوسته و
کارشناسی ارشد از نیمسال دوم به بعد اعزام می شوند.
 -2 هزینه اعزام به خارج از کشور بر عهده خود دانشجویان می باشد و دانشگاه همکاری های الزم را در جهت تسهیل این امر
انجام خواهد داد.
 -3 هر دانشجو می تواند حداکثر تا دو دانشگاه را با ذکر اولویت انتخاب نماید.

حوزه روابط بین الملل دانشگاه علم و فرهنگ

