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فراخوان شرکت در دوره تابستانه دانشگاه مونتان اتریش
اطالعیه مهم

اطالعیه مهم

احتراما به اطالع دانشجویان گرامی رسانده می شود در قالب تفاهم نامه همکاری های علمی پژوهشی بین دانشگاه خلیج فارس و دانشگاه مونتان شهر
لئوبن اتریش و با توجه به دعوت نامه رسمی آن دانشگاه ،برنامه ریزی های الزم برای بازدید دانشجویان و اساتید دانشگاه خلیج فارس از دانشگاه مونتان
و صنایع مستقر در این شهر انجام شده است .بدینوسیله فراخوان جهت نام نویسی دانشجویان عزیز در این دوره تابستانه که با موضوع انرژی ،محیط
زیست و پایداری در شهریور ماه سال جاری ارائه خواهد شد اعالم می گردد .دانشجویان مقطع تحصیالت تکمیلی رشته های تحصیلی :مهندسی مکانیك،
مهندسی شیمی ،عمران ،نفت و برق می توانند در این فراخوان شرکت نمایند .متقاضیان شرکت در این دوره با ارائه مدارک زیر به دفتر دانشکده
مهندسی نفت ،گاز و پتروشیمی مراجعه فرمایند .بدیهی است فهرست نهایی پذیرفته شدگ ان بر اساس مدارک ارسالی و احراز شرایط اعالمی می باشد.
الزم به ذکر است هزینه سفر دانشجویان از محل پژوهانه یا بطور شخصی تامین خواهد شد .برنامه زمانبندی این دوره به پیوست آمده است.
مدارک و شرایط:

-1
-2
-3
-4

تکمیل فرم ثبت نام
کپی کارت ملی ،کارت دانشجویی و یك قطعه عکس .4×3
تسلط بر زبان انگلیسی ومرتبط بودن موضوع پایان نامه دانشجو با حوزه های تخصصی ذکر شده.
عدم وجود مشکل خروج از کشور.
دانشکده مهندسی ،نفت ،گاز و پتروشیمی
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Time

Sunday
10 Sept

Early
morning
Morning

Monday
11 Sept
8:15-9:00
Breakfast
University welcome brunch
with relevant professors

ARRIVAL DAY
-Pick up in Vienna
-Drive to Leoben
-check in at accommodation

9:00-10:30
-Welcome words MUL
-PGU presentation +
Internationalization strategy
(30 min.)
-MUL presentation +
Internationalization strategy
(30 min.)
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Tuesday
12 Sept
8:15-9:00
Breakfast
>PROF. KIENBERGER

>PROF. LEHNER

9:30-13:00
Day at the Chair of
Energy Network
Technology (EVT)

9:30-16:00
Day at Chair of
Process Technology
and Industrial
Environmental
Protection

-Energy management
-Energy Systems
- Laboratory tour

11:00-12:15
-Discussion and networking

2:30-13:30

Lunch break

Afternoon
Possible welcome snack
depending on arrival time

18:00-19:00

14:00-16:00 Lectures &
discussions
> Kic/ EIT Raw Materials/
Esee
-(Raw) Materials
-Life cycle of materials
-Circular economy
-Knowledge and innovation
16:00:17:00
-Leoben old town city tour
Dinner

Wednesday
13 Sept
8:15-9:00
Breakfast

Lunch break
14:00-17:00
Cultural program
-visit Graz or hiking
trip

Dinner

Thursday
14 Sept
Breakfast take away
bag
>Coordinator: Dipl. Ing.
Mohsen Fakhari

>Coordinator: Dipl.
Ing. Mohsen Fakhari

Field trip to
Voestalpine:
International steel
based technology and
capital goods group

Field trip to OMV

- Advanced technology
in energy and
environment
- Sustainability
- Laboratory tour
(more details see page
2***)
Lunch break
9:30-16:00
Day at Chair of
Process Technology
and Industrial
Environmental
Protection

Dinner

Friday
15 Sept
Breakfast take away
bag

Lunch break

Field trip to
Voestalpine

into hydrogen
-oil& gas innovative
energy solutions
-research project
wind2hydrogen:
transforming
renewable energy

Lunch break

Field trip to OMV

Saturday
16 Sept
Breakfast take
away bag
Culture day
Vienna

8:00-10:30
-Bus/train to
Vienna
-Sightseeing &
culture

Lunch break
-Sightseeing &
culture
-Possibility to
continue journey
in Europe or take
plain back to Iran

Farewell dinner

Dinner

