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ّبي آهَظقي ٍ ّب ٍ ًْبزالولل زاًكگبُ صٌعتي اهیطکجیط ثب زاًكگبُزض ضاؾتبي تَؾعِ آهَظقي ضٍاثظ ثیي

ؼیط ايطاًي ثط اؾبؼ  پػٍّكي کكَضّبي ذبضجي ثَيػُ کكَضّبي هٌغمِ ًحَُ تعییي قْطيِ زاًكجَيبى

 .کِ زض ايي ضٍيِ ثِ آى پطزاذتِ قسُ اؾت ثبقس اهطي ضطٍضي هي ،ّبي آهَظقي ٍ هبلي زاًكگبُؾیبؾت

 

ّبي هكتطن، اضائِ الوللي، ثط اجطاي زٍضُثب هَؾؿبت آهَظقي ثیي ٍ تَاـك ًبهِ زاًكگبُ زض عمس لطاضزاز -1

ّبي عطؾ لطاضزاز تبکیس ٍ زضٍؼ هكتطن تَؾظ اؾبتیس عطـیي ٍ جصة زاًكجَ ثِ صَضت گطٍّي اظ زاًكگبُ

الولل ٍ ـطاّن کطزى توْیسات الظم ثطاي اجطاي ّوبٌّگي ثب هعبًٍت اهَض ثیي ٍ اّتوبم ٍيػُ زاضز. لصا ّوكبضي

سيطيت زاًكگبُ زض اظاء ذسهبت ثبقس. ثسيْي اؾت هّبي شيطثظ ضطٍضي هيهَـك لطاضزازّب تَؾظ زاًككسُ

 ّبي الظم ضا هجصٍل ذَاّس زاقت.ّب ٍ حوبيتّب، تكَيكّب هؿبعستزاًككسُ

 

ّبيي هبًٌس پصيطـ اظ عطيك ؾبيت زاًكگبُ، هطاجعِ حضَضي ٍ يب جصة زاًكجَ ثِ صَضت اًفطازي اظ ضٍـ -2

قَز. ايي الولل اًجبم هياهَض ثیي ّبي پصيطـ زاًكجَ، تَؾظ هعبًٍتّبي هطزهي، آغاًؽهعطـي ثَؾیلِ ًْبز

 هعبًٍت توْیسات اجطايي الظم ضا ثطاي اًجبم اهَض ـَق اتربش ذَاّس کطز.

  

الوللي ظثبى زاًكگبُ ذسهبت آهَظقي الظم ضا اعن اظ ظثبى ـبضؾي ٍ اًگلیؿي زض ؾغح هطکع ثیي -3

ّبي شيطثظ ت الظم ضا ثب ّوبٌّگي ًْبزاؾتبًساضزّبي زاًكگبُ ٍ ٍظاضت علَم، تحمیمبت ٍ ـٌبٍضي اضائِ ٍ تؿْیال

 ًوبيس.ثطاي زاًكجَيبى ؼیط ايطاًي ـطاّن هي

 

ًَع ضقتِ ٍ  ثِ زاًكجَيبى ؼیطايطاًي ثب تَجِ اضظي قْطيِ ،ّیئت اهٌب 12/8/94زض چبضچَة هصَثِ هَضخ  -4

تب  2000ثیي  ًیوؿبلزاًكجَيبى زض ّط  ٍ کیفیت گطايف، هفبز لطاضزاز ثب قرصیت حمَلي ٍ هیعاى اؾتمجبل

 قَز.زالض تعییي هي 3000

  

اي کِ ثب هَؾؿِ آهَظقي ثِ تَاـك ضؾیسُ اؾت، تَاًس ثط اؾبؼ قْطيِالولل زاًكگبُ هيهعبًٍت اهَض ثیي -5

تعسازي اظ هتمبضیبى هعطـي قسُ تَؾظ هَؾؿِ ذبضجي ضا ثِ صَضت ثَضؾیِ زاًكگبُ، پصيطـ ًوبيس هكطٍط 

 زالض ثِ اظاء ّط زاًكجَ کوتط ًكَز. 2000اظ  هیبًگیي قْطيِثط آًكِ 

قًَس ثب زاًكجَيبى ثَضؾیِ پصيطـ زاًكجَيبًي کِ اظ عطؾ ٍظاضت علَم ثصَضت ثَضؾیِ هعطـي هي تبصره :

 الصکط هتفبٍت ثَزُ ٍ پصيطـ ايٌگًَِ زاًكجَيبى هغبثك ضٍال جبضي ثِ لَّت ذَز ثبلي اؾت.ـَق
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 تيتصَ ٍ الولليیث اهَض هعبًٍت كٌْبزیپ ثب ؼیط ايطاًي يحمَل يّبتیقرص ثب ّبي زاًكگبّيلطاضزاز -6

 .اؾت اجطا لبثل ولللايیث اهَض هعبًٍت ياهضب ثب ؿِیئض ئتیّ
 

 هیعاى قْطيِ اضظي زاًكجَيبى ثطاي ّط زٍضُ ٍضٍزي تب پبيبى تحصیالت آًْب ثبثت ذَاّس هبًس. -7

 

 ثب تعطـِ هغبثك يب لطاضزازّبي هٌعمسُ ثط اؾبؼتؽصيِ  ٍ ّعيٌِ ذسهبت زاًكجَيي اظ جولِ ذَاثگبُ، ثیوِ -8

 قَز.تعییي هي الولل ّبي ثیي ايطاًي زٍضُزاًكجَيبى 

 هتفبٍت هٌعمسُ ثب تعطـِ زاًكجَيبى زٍضُ ّبي ثیي الولل لطاضزاز زضزضصَضتیكِ هجلػ تعییي قسُ  : تبصره

 الولل ثِ هعبًٍت زاًكجَيي اثالغ هي گطزز.ثبقس، هبثِ التفبٍت ثصَضت اعتجبض اظ عطؾ هعبًٍت اهَض ثیي 

  

 هي گطزز. تعییيثط اؾبؼ جسٍل شيل  يبى ؼیط ايطاًيزاًكجَهیعاى قْطيِ اضظي  -9
 

 اضظي هیعاى قْطيِ زاًكجَ پصيطـ ًحَُ 

 زالض 3000 اهتیبظ هتَؾظزاًكجَي اًفطازي ثب  1

 زالض 2700 ذَةاهتیبظ ثب زاًكجَي اًفطازي  2

 زالض 2400 اهتیبظ ذیلي ذَةزاًكجَي اًفطازي ثب  3

 زالض 2100 عبلي اهتیبظ زاًكجَي اًفطازي ثب  4

 زالض 2000 – 3000  ّبي هٌعمسُ ثب زاًكگبُ صٌعتي اهیطکجیطلطاضزاز 5

زاًكجَي هعطـي قسُ اظ هطاکع عطؾ لطاضزاز ثطاي زٍضُ ّبي هٌتْي  6

ّي ًظیط کبضآهَظي، زٍضُ ثِ گَاّي ؼیط اظ هساضن اصلي هعتجط زاًكگب

 ّبي کَتبُ هست اضتمب هْبضت، ـطصت هغبلعبتي ٍ ....

 ثط اؾبؼ لطاضزاز ٍ 

اًجبم هطاحل تعییي 

 قسُ

)ثب زض ًظط گطـتي ؾغح ًوطات  اعتجبض زاًكگبُ، هیبًگیي ًوطات تجصطُ : زضجِ ثٌسي اهتیبظ هتمبضیبى ثط اؾبؼ

 تعییي هي گطزز. اضظيبثي ٍ پػٍّكي ٍ قؽلي هطتجظ ٍ هصبحجِ، ؾَاثك آهَظقي ٍ زض زاًكگبُ ٍ کكَض هطثَعِ(

 

 4تب  1شکط قسُ زض ضزيفْبي  هتمبضیبى قْطيِ هكرص ًوَزى هیعاى ٍ زضجِ ثٌسي اهتیبظ صيطـ،پ -11

 هي ثبقس.(  AUT - PR – 4301ضٍيِ  زض تعطيؿ قسُ)ـ طاظ ٍظبيؿ کویتِ پصي 9ثٌس جسٍل 

 

گطزز ثطاي ّوِ ًبهِ تعییي هي کِ هغبثك ايي آيیيّط زاًكجَي ؼیط ايطاًي  اضظيهیعاى قْطيِ  -11

  .(1بضُ پیَؾت قو) االجطا اؾتٍاحسّبي شيطثظ الظم
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ؼیط ايطاًي ثِ حؿبة زضآهس اذتصبصي ثِ ضيبل ذَاّس ثَز. ًطخ تجسيل اضظ  بىپطزاذت قْطيِ زاًكجَي -12

تصَيت ّیئت  پیكٌْبز هعبًٍت اهَض ثیي الولل ٍ ّط ؾبل ثب، زض پبيبى هطزاز هبُ ايي زاًكجَيبى ثطاي قْطيِ

ًطخ  اضظ ثبثت ثبلي ذَاّس هبًس. تجسيل تعییي ٍ تب پبيبى ؾبل تحصیلي علیطؼن ًَؾبًبت ًطخ زاًكگبُ ضئیؿِ

تَؾظ هسيطيت اهَض زاًكجَيبى ثیي الولل ثِ  2 قوبضُ هغبثك پیَؾتهصَة ّیئت ضئیؿِ زاًكگبُ تجسيل اضظ 

 هطزاز هبُ ّط ؾبل اثالغ هي گطزز. پبيبى زض هَظقْبي الكتطًٍیكي ٍ آظازضيبؾت هطکع آ

اضظي  قْطيِ. هي ثبقس جطااال ثطاي کلیِ زاًكجَيبى ؼیط ايطاًي الظم 96-97 ًیوؿبل اٍل اظ ايي ضٍيِ

. قس ذَاّس اثالغ ٍ تعییي 96تب پبيبى هطزاز هبُ  96-97زاًكجَيبى ؼیط ايطاًي ٍضٍزي لجل اظ ًیوؿبل اٍل 

 .ثَز ذَاّس گصقتِ ضٍال هغبثك  اضظي قْطيِ تعییي اظ لجل تب زاًكجَيبى ايي قْطيِ
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 1يوست شماره پ

AUT-FM-4304-01 
 

 رياست محترم مركس آموزشهاي الكتروويكي و آزاد

................................... 
 

 باسالم و احترام 

 

ثِ قطح   AUT - PR - 4304ضٍيِ  هغبثك ؼیط ايطاًي زاًكجَيبى تحصیلي ّط ًیوؿبل قْطيِثسيي ٍؾیلِ 

 هیگطزز. ثالغجْت السام همتضي ا ظيط هٌسضج زض جسٍل

 

 

 تحصيلي ويمسال هر شهريه شماره داوشجويي وام و وام خاووادگي رديف

    

 

 

 با تشكر

................................... 

 مدير امور داوشجويان بيه الملل داوشگاه
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 2يوست شماره پ

AUT-FM-4304-02 
 
 

 

 هاي الكتروويكي و آزادرياست محترم مركس آموزش

................................... 
 

 باسالم و احترام 

 

ثطاي تعییي  ِ ّیئت ضئیؿِ زاًكگبُ هَضذِ ...................هصَث ثِ ضيبل ثط اؾبؼ اضظ تجسيل ثسيي ٍؾیلِ ًطخ

جْت  ظيطثِ قطح   AUT - PR - 4304ضٍيِ  هغبثك زض ؾبل تحصیلي ............ ايطاًيقْطيِ زاًكجَيبى ؼیط

 گطزز.هي ثالغالسام همتضي ا

 

 ّط زالض  ; ....................... ضيبل

 

 

 با تشكر

................................... 

 مدير امور داوشجويان بيه الملل داوشگاه




