
 

 ۹۹تابستان -مدرسه تابستانه روسیهفراخوان 

 دانشجویان گرامی 

 با سالم و احترام

بیست و دو نفر از دانشجویان دانشکده های مختلف دانشگاه به دوره های تابستانی در دانشگاههای روسیه اعزام شدند. این دانشجویان از  98در سال 

ار به برای اولین ب 97کمک هزینه پرداختی دانشگاه )که منابع مالی آن از سوی معاونت علمی ریاست جمهوری تامین شد( استفاده کردند. در سال 

رزبورگ به دانشجویان کارشناسی نیز اجازه شرکت در این برنامه داده شد و نیز برای اولین بار دانشجویان اجازه یافتند عالوه بر پلی تکنیک سنت پت

 .رفتند LETI ، و سه نفر به HSE، دو نفر به ITMOنفر، دو نفر به 22دانشگاههای معتبر دیگر روسیه هم بروند لذا ار این 

 :کسی می تواند داوطلب شودچه 

 .واحد گذرانده باشند مجازند ثبت نام کنند 85، حداقل 98عالوه بر دانشجویان تحصیالت تکمیلی، دانشجویان کارشناسی که تا انتهای بهمن . ۱

 .د لذا لطفا ثبت نام نکنندتعداد واحد گذرانده از سامانه آموزش دانشگاه استخراج خواهد شد و افرادی که واجد این شرط نباشند حذف خواهند ش

 در چه دوره تابستانی روسیه می توانیم شرکت کنیم؟

مثال می  دوره های تابستانی چند دانشگاه ذیال پیشنهاد شده است یا ممکن است دوره تابستانی دیگری در روسیه را شما به ما پیشنهاد دهید.. 2

 .ی را انتخاب کند که تناسب با رشته تحصیلی داشته باشدتوانید در لینک زیر جستجو کنید. البته دانشجو بایستی مورد

/additional/apply-is-russia/programs/type-in-https://studyinrussia.ru/en/study 
 

 :پلی تکنیک سنت پترزبورگ )دوره های بسیار متنوع به شرح مذکور در لینک زیر( -الف

/school-programs/summer-term-https://english.spbstu.ru/education/programs/short 

 :دانشگاه ایتموی سنت پترزبورگ)دوره های مختلف عمدتا در زمینه اپتیک و کامپیوتر و نانو( به شرح مذکور در لینک زیر -ب

term_programs.htm-http://en.ifmo.ru/en/page/19/Short 

 مسکو، سنت پترزبورگ و نیژنی نوگراد HSE انشگاهد-ج

 :دوره های اقتصاد و مدیریت و کامپیوتر و ریاضی و روایط بین الملل به شرح مذکور در لینکهای زیر

/https://www.hse.ru/international/summer 
https://spb.hse.ru/io/sumsch 

 (دوره های مختلف در زمینه های برق، مکانیک ،انرژی، کامپیوتر و مدیریت)  LETIدانشگاه الکتروتکنیک سنت پترزبورگ، معروف به-د

/schools-summer-https://etu.ru/en/study/international 

در صورتی که متقاضی فاند دانشگاه باشید، بایستی قبل از ثبت نام دوره تابستانی در دانشگاههای فوق، با رفتن به لینک زیر، ابتدا . ۳

 .است اسفند 12روز  24ددالین ثبت نام ساعت  .نزد ما ثبت نام کنید

/school-courses/summer-russia/short-http://ia.sharif.ir/sharif 

فرادی که مناسبتر می دانند را انتخاب کنند. ما مشخصات افرادی که از هر دانشکده ثبت نام کرده اند را به همان دانشکده می دهیم تا از میان آنها ا

اسفند به دفتر روابط بین الملل مراجعه کرده و ضمن پر کردن فرم مربوطه و  2۱این افراد بایستی تا  .اسفند اعالم خواهند شد ۱8افراد منتخب تا 

ست و بیانگر آن است که شما مطمئنا به این سفر ا non-refundable دالر ودیعه بپردازند. این مبلغ ۱00دادن آزمون شفاهی زبان انگلیسی، 

اصلی،  خواهید رفت لذا این وجه در صورت انصراف شما از رفتن به سفر )به هر دلیل موجه یا غیر موجه( عودت داده نخواهد شد. اگر کسانی از لیست

 .این مرحله را طی نکنند افراد جایگزین از لیست رزرو، جایگرین آنان خواهند شد

 

 :جه کنید که هزینه های دوره بطور تقریبی بصورت زیر پیش بینی می شودتو .۴

 یورو 300بلیط و ویزا و بیمه و عوارض خروج حدود 

 یورو )بسته به دوره انتخابی( 800تا  300شهریه دوره 

 یورو ۱۴0-2۱0خوابگاه یا محل اقامت )دو یا سه هفته( 

 یورو ۱۴0-300خوراک )دو یا سه هفته( 

به عالوه مبلغی در حدود ( یورو 600با سقف  early bird فقط یک دوره، شهریه) ای که ما می پردازیم عبارت است از شهریه دورهکمک هزینه 

یورو بسته به سطح زندگی مورد نظرتان، طول  300-500 یورو. این به آن معناست که شما بایستی مبلغی هم خودتان هزینه کنید )تخمیناً 300

و شهریه دوره انتخابی(. احتماال شهریه را ما مستقیما به دانشگاه مقصد پرداخت کنیم و مازاد بر آن را به قیمت روز یورو، به شما مدت دوره انتخابی 

https://studyinrussia.ru/en/study-in-russia/programs/type-is-additional/apply/
https://english.spbstu.ru/education/programs/short-term-programs/summer-school/
http://en.ifmo.ru/en/page/19/Short-term_programs.htm
https://www.hse.ru/international/summer/
https://spb.hse.ru/io/sumsch/
https://etu.ru/en/study/international-summer-schools/
http://ia.sharif.ir/sharif-russia/short-courses/summer-school-2019/


 
 .به ریال پرداخت خواهیم کرد تا خودتان با مراجعه به بازار آزاد، ارز تهیه کنید

استفاده کنید که پس از بازگشت ازاین دوره هنوز دانشجوی شریف باشید لذا مثال  توجه کنید که تنها در صورتی می توانید از کمک هزینه دانشگاه. 5

از تز ارشد خود دفاع خواهید کرد نمی توانید از این فاند استفاده کنید. همچنین توجه کنید که بایستی سطح انگلیسی شما در سطح  98اگر خرداد 

برای این منظور منتخبین، مورد آزمون شفاهی کارشناسان دفتر روابط بین الملل قرار می گیرند  قابل قبولی باشد که بتوانید از دوره ها استفاده کنید.

د. همچنین دانشجویانی که تابستان امسال یا سالهای قبل از این امکان )فاند شرکت در یل قبولی ندارید لطفا ثبت نام نکنلذا اگر سطح انگلیسی قاب

 .ه اند نمی توانند مجددا در همان مقطع تحصیلی داوطلب شونددوره تابستانی در روسیه( استفاده کرد

این سفر توجه کنید که پس از انتخاب شدن، قبل از دریافت فاند، تعهد نامه ای را امضاء خواهید کرد که از جمله مفاد آن، رعایت کلیه شئونات در . 6

 .و نیز ارایه اسناد هزینه و گزارش سفر پس از مراجعت از سفر می باشد

کلیه کارهای ثبت نام در دوره و خرید بلیط و ... را بایستی خودتان انجام دهید لذا خودتان بایستی  توجه کنید که پس از انتخاب شدن،. 7

 .مراقب موعد ها )ددالین ها( باشید. یعنی این، یک تور نیست بلکه خودتان می روید ولی ما کمک در هزینه ها می کنیم

نیازی به این فاند نداشته باشید الزم نیست نزد ما ثبت نامی انجام دهید، می توانید مستقیما در هر یک از این دوره ها که آخرین نکته این که اگر . 8

 !می خواهید ثبت نام کنید

 

 ( مطرح نمایید.۵)داخلی  ۶۶1۶4۷۸۰و شماره تلفن  ia_russia@sharif.eduلطفا سواالت خود را از طریق رایانامه 
 

 با تقدیم احترام

 محمد مهدی نایبی

 مسوول امور روسیه در دفتر روابط بین الملل

mailto:ia_russia@sharif.edu

