
 داًـگاُ تیي الوللی چاتْاس، خاًِ ایشاًی

 جایگاُ داًؾ تیي الولل

 

  تیي الوللی چاتْاسداًـگاُ دس  پیَػتِپزیشؽ داًـجَ دس همغع کاسؿٌاػی 

اسؿٌاػی کدس همغع  97-98 اٍل ؼال تحصیلیًیواص پزیشؽ داًـجَ تشای چاتْاس  داًـگاُ تیي الوللی هٌْذع دطکام ػشپشػت

 تیي الوللی دس هماعع کاسؿٌاػی ٍ کاسؿٌاػی اسؿذ دس داًـگاُ ٍ علَم تشتیتی حمَقایـاى افضٍدًذ، اهؼال دٍ سؿتِ  ،داد خثش پیَػتِ

دایش ؿذُ اػت. هحتَای دسػی ایي سؿتِ ّا تا ّوکاسی ّیات علوی اػتادیاس توام ٍلت ٍ ّوکاسی اػاتیذ هعتثش داخلی تشگضاس خَاّذ 

 .ؿذ

 98 -97داًـگاُ تیي الوللی چاتْاس تشای ػال تحصیلی  :الوللی چاتْاس، اسػالى دطکام اظْاس کشد گضاسؽ سٍتظ عوَهی داًـگاُ تیي تِ

ادتیات اًگلیؼی، التصاد،  ٍ صتاى  دس همغع کاسؿٌاػی دس سؿتِ ّای تحصیلی هٌْذػی کاهپیَتش، هٌْذػی هعذى، هٌْذػی هعواسی،

 .دسصذ ؿْشیِ تا پایاى دٍسُ تحصیلی داًـجَ هی پزیشد 44یت صٌعتی تا تخفیف هذیشیت اهَس تاًکی، ٍ هذیش

 -: ّوکاسی ّای تیي الوللی ایي داًـگاُ ؿاهل دٍسُ ّای هـتشن تا داًـگاُ ًثشیخا اػپاًیا، هذیشیت کؼة ٍ کاسًذافضٍد ایـاى

ٌذ دس صهیٌِ عشاحی تاصی ّای سایاًِ ای گشایؾ گشدؿگشی، حمَق تجاست تیي الولل، دٍسُ ّای هـتشن تا هَػؼِ هلی عشاحی ّ

ٍ عشاحی اًیویـي، اهکاى اداهِ ی تحصیل دس داًـگاّْای هعتثش خاسجی ّوکاسی تا داًـگاُ تیي الوللی چاتْاس ٍ استثاط تا فضای 

ذ ٍ اػپاًیا کاس تیي الوللی اصعشیك دفتش صادسات خذهات فٌاٍسی داًـگاُ هی تاؿذ. ایي داًـگاُ تا داًـگاّْای هعتثش چیي، ٌّ

تفاّوٌاهِ ّوکاسی داسد. تْشُ گیشی اص اػاتیذ خاسجی هعتثش دس اسائِ هحتَای دسػی ٍ تثادل اػتاد ٍ داًـجَ تا داًـگاّْای عشف 

 .ّای ّوکاسی تیي الوللی داًـگاُ اػت تفاّن، اص جولِ ظشفیت

تگاّْای داًـجَیی کـَس هٌحصش تفشد هی ایـاى خاعش ًـاى ػاخت، اهکاًات لَکغ الاهتی ایي داًـگاُ دس هیاى تواهی خَا

ّای فٌاٍس داًـگاُ،  تاؿٌذ. دػتشػی تِ ؿثکِ کاسآفشیٌی ٍ استثاط تا صٌایع هؼتمش دس تٌذس ساّثشدی چاتْاس اص عشیك هشکض سؿذ ٍاحذ

شُ گیشی اص تَاًذ دغذغِ داًؾ آهَختگاى داًـگاُ تشای اؿتغال سا سفع ًوایذ. ایي داًـگاُ تا تْ هضیت ٍیظُ ای اػت کِ هی

 .هتخصصیي حَصُ صٌعت ٍ کاسآفشیٌی، دٍسُ ّای هتٌَع ساُ اًذاصی کؼة ٍ کاسّای هثتٌی تش فٌاٍسی سا اسائِ هی ًوایذ
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فعالیت ًوَدُ اػت، دس دس هٌغمِ آصاد چاتْاس ؿشٍع تِ  ۱۸۳۱الصم تِ رکش اػت داًـگاُ تیي الوللی چاتْاس کِ تِ ّویي ًام اص ػال 

رکش ؿذُ اػت. داٍعلثاى الصم اػت دلت داؿتِ تاؿٌذ داًـگاُ « داًـگاُ غیشاًتفاعی چاتْاس»دفتشچِ اًتخاب سؿتِ تا عٌَاى 

 .غیشاًتفاعی چاتْاس تِ دلیل هاّیت ّوکاسی تا داًـگاّْای هعتثش خاسجی، تِ عٌَاى داًـگاُ تیي الوللی چاتْاس ؿٌاختِ هی ؿَد

هی تاؿذ. جْت کؼة اعالعات تیـتش هی ( 79هشدادهاُ  42لغایت 51تاسیخ )اص هشحلِ  ًام ٍ اًتخاب سؿتِ هتماضیاى ایي هْلت ثثت

تواع حاصل ًواییذ.** آدسع  ٍب ػایت داًـگاُ تشای آؿٌایی   01241452450ٍ  ٥١٣۸١۸۱٣۸٥۱تَاًیذ تاؿواسُ ّای 

 هی تاؿذ.  www.iuc.ac.irتیـتش تا داًـگاُ 

 

 

http://www.iuc.ac.ir/

