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جلسهدستور 

یرامیركبصنعتيدانشگاهتوسطههمراهیئتوفناوریوتحقیقاتعلوم،وزارتاخیرسفرگزارشارائه-
یهمکاربرایپیشنهاداتوسفردرحاضرهایدانشگاهتوسطسفردستاوردهایومذاكراتگزارشارائه-

آیندههای
كارگروهاعضایتوسطآزادبحث-
فرانسهوایرانبینعلميهایهمکاریراهنقشهتهیهبرایریزیبرنامهوبحثبندیجمع-



(خرداد30الی 28)سفر وزیر محترم علوم به همراه هیات روسای دانشگاه ها به فرانسه 

دانشگاه پاریس سکلی•
سخنرانی های کلیدی و عقدتفاهم نامه مابین •

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری -3تهران و لیل –سکلی و پاریس شریف –امیرکبیر و روابط بین الملل وزارت امور خارجه فرانسه )•
(و اتحادیه دانشگاه های فرانسوی زبان

معرفی فعالیت های مشترک دانشگاه های ایران و فرانسه•
تشکیل کارگروه های تخصصی در حوزه مهندسی، علوم انسانی و پزشکی•

سینکروترون سولیل•

مرکزپژوهش های فرانسه•

دانشگاه سوربن•

اتحادیه دانشگاه های فرانسوی زبان•



(خرداد30الی 28)سفر وزیر محترم علوم به همراه هیات روسای دانشگاه ها به فرانسه 

CNRS 

Ecole des Ponts ParisTech

Ecole polytechnic 

Arts et Metiers ParisTech – ENSAM

IPM (Institute de Physique et 

mathematiques) 

Centralesupelec

Paris Descartes 

CPU

Universite Pierre et Marie Curie

ecol national de’ingenieurs de Brest 

(ENIB)

Universite de Strasbourg 

Universite Paris Saclay

ENSISA

CDEFI (Conference of the directors of 

French engineering schools) 

CGE (Conference des grandes ecoles) 

Expertise France (French agency of 

international technical expertise) 

Universite Lyon 2

Universite Lyon 3

Universite de Tours 

Universite paris 3 

Fondation Sciences Mathematiques de 

paris

IEP Paris (Sciences po – Paris institute 

of political studies) 

IEP Lyon ( Sciences po Lyon – Lyon 

institute of political studies) 

INALCO (National institute for 

oriental languages and civilizations) 

ENS Lyon (Ecole normale superieure 

de lyon) 

EPHE (Ecole pratique des hautes 

etudes) 

CNAM (Conservatoire des arts et 

métiers) 

APHP ( Assistance publique-hopitaux 

des paris – medical) 

INP Toulouse (national polytechnic 

institute of Toulouse) 

INSA Lyon (institute national des 

sciences appliquees de lyon) 



(خرداد30الی 28)سفر وزیر محترم علوم به همراه هیات روسای دانشگاه ها به فرانسه 

دانشگاه ها•
امیرکبیر•
شریف•
تهران•
شهید بهشتی•
اصفهان•
صنعتی اصفهان•
تبریز•
مشهد•
علم وصنعت•

پژوهشگاه ها•
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی•
مهندسی ژنتیک•
علوم و فناوری رنگ•
یمرکز مطالعات علمی و بین الملل•

علوم پزشکی•
مشاور محترم وزیر•
علوم پزشکی تبریز•
مازندرانعلوم پزشکی •
تیشهیدبهشعلوم پزشکی •



دانشگاه ها•
اکول ها•
دانشگاه ها•

مرکز پژوهش های علمی•

کنفرانس دانشگاه ها•

دانشگاه های فرانکوفونی•

سفارت فرانسه•

کنفرانس اکول ها•

کنفرانس دانشگاه ها•

متخصصین فرانسه•

کامپوس فرانس•

آشنایی با نظام آموزشی کشور فرانسه



مدل همكاري شرح فعاليت نام ارگان
حوزه5درآژانساینشدهتعریفهايپروژهاجرايدرمشارکت

توسعهي،المللبينامنيتوثباتوصلحدارایي،وبهداشت،اقتصاد
کشاورزيوزیستمحيطپایدار

کشور2030پایدارتوسعهبرنامهراستایدرشریککشورهایمتوازنتوسعه
شورکاینداراییواقتصادوزارتوخارجهاموروزارتمشتترکنظرزیرفرانسه

Expertise France

French agency of international 

technical expertise

همکاری های بین المللی آژانس 
فنی فرانسه

سيمهندحوزهدراساتيدودانشجویانتبادلبرنامهدرمشارکت
هفرانسازخارجهايدانشگاهوفرانسهمهندسيهايمجموعهبين

حوزه5رددنیاسراسرواروپافرانسه،درمهندسانتربیتوآموزشسطحارتقاء
ی،مالجامعه،درکاربردومهندسیآموزشهایمدلالملل،بینروابطتوسعه

وزارتمالیحمایتباپژوهشیهمکاریوعالیآموزشوفناوریوپژوهش
خارجهاموروزارتهمچنینوفناوریوتحقیقاتعلوم،

CDEFI

Conference of the directors of 

French engineering schools

دانشگاه های فنیمدیران اتحادیه 
مهندسی فرانسه

یناالملليبينهايهمكاريکميسيونبانظرتبادلورایزني
دوهايدانشگاههمكاريقالبدرهاهمكاريشروعواتحادیه

کشور

نبیهایهمکاریگسترشهمچنینوفرانسهدرعالیآموزشسطحارتقاء
ازکمیسیون11قالبدراعضانشستوگردهماییبرگزاریبااعضاالمللی
ن،نویآموزشودیجیتالالملل،بینروابطنوآوری،وپژوهشآموزش،جمله

غیرهوسازمانیساختاراطالعات،ودادهپردازش

CPU

Conférence des présidents

d'université
سهاتحادیه روسای دانشگاه های فران

تحصيلي،بورسوپذیرشاخذخدماتومشاورهدهندهارائه
كاناسواقامتامرتسهيلمدت،کوتاهوتحصيليویزايدریافت

فرانسهکشوردرتحصيلبهمایلدانشجویانبراي

جذبقالبدرفرانسهدرعالیآموزشارتقاماموریتبادولتینهادی
استدنیاسراسرازمتخصصانومحققاندانشجویان، Campus France Agency آژانس کامپوس فرانس

ادایجوشناسایيمنظوربهشبكهاینظرفيتازمنديبهره
آموزش،مختلفهايحوزهدراتحادیهایناعضايباهمكاري
اروپااتحادیههايبرنامهدرشرکتوپژوهشي

CGEکشورهاسایرازدانشگاه13وفرانسهکشورازگرنداکول223ازمتشکل
.استعالفالمللیبینوملیسطحدرعالیآموزشمراکزسازیشبکههدفبا

CGE

Conference des grandes ecoles

اتحادیه گرند اکول های فرانسه

اساتيدبيندوطرفهمشترکهايپروژه
مختلفهايگروهازمتشكلتحقيقاتيهايشبكه
گروه4تا2ازمتشكلآزمایشگاهيهايشبكه
هاگروهازمتشكلتحقيقاتيمرکز

انسانينيرويوتجهيزاتبرايماليحمایتازمنديبهرهو

مجهزهایاهآزمایشگشبکهازمتشکلفرانسهکشورپژوهشینهادمعتبرترین
وتکمیلیتحصیالتآموزش،وزارتنظارتزیرکشوراینخارجوداخلدر

محققانابمشترکالمللیبینهایپژوهشارتقاءهدفباکشوراینتحقیقات
.استفعالیتحالدردنیاسراسر

CNRS

Centre National de la 

Recherche Scientifique
سهمرکز ملی تحقیقات علمی فران

هايپروژهاجرايومشارکتبرايهمكاریابيوسازيشبكه
اروپااتحادیه

يهادورهبرگزاريعلميمشترکتخصصيهايکارگاهبرگزاري
فرانسهزبانآموزشرویكردبااستادودانشجوتبادلمجازي
اديمحمایتازمنديبهرهومشترکتحقيقاتيهايپروژهتعریف

نهاداین

AUFنهمچنیوعالیآموزشمراکزالمللیبینهایهمکاریارتقاءهدفبا
آموزشینوینهایروشازاستفادهباپژوهشوعالیآموزشسطحارتقاء AUF

Agence Universitaire de la 

Francophonie

ی اتحادیه دانشگاه های فرانکوفون
فرانسه
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انفرادی

دانشجو فرصت مطالعاتی، کوتوتل، تبادل و راهنمایی مشترک

استاد
(جندی شاپور، مرکز پژوهشها و فرانکوفونی)پروژه مشترک 

(در دانشگاه ها یا مرکز پژوهشها)فرصت کوتاه مدت 

ساختاریافته

دانشجو
(دیپلم مهندسی، ارشد دوساله و ارشد یکساله)کارشناسی ارشد مشترک 

دوره دکتری مشترک و تبادل دانشجو

استاد تبادل استاد

دانشگاه
(کگروه تحقیقاتی، آزمایشگاه مجازی و مرکز تحقیقاتی مشتر)مرکزپژوهشها 

(مشارکت در پروژه های اتحادیه اروپا و همکاری استراتژیک)دانشگاهها 



سفارت فرانسه•
(جندی شاپور)وزارت علوم •
بورس های موجود در فرانسه مانند کروز یا آیفیل•
فرانکوفونیاتحادیه های مختلف فرانسه مانند •
اتحادیه اروپا•

حمایت هاي مالي



اکنون دوساله پنج ساله

جلسات رودررو به منظوربرگزاری 
:لمتقابآشنایی و ایجاد اطمینان 

برگزاری کارگاه های 
همتایابی علمی در ایران
ارسال تعدادی از اساتید 
سهایرانی به دانشگاه ها فران

کوتاه مدت مدتمیان  مدتبلند 

راهنمایی مشترک دانشجو
فرصت مطالعاتی دانشجوی دکتری

اجرای برنامه کوتوتل
برگزاری دوره های مشترک

انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک بین اساتید

:تاسیس مراکز مشترک
های تحقیقاتی،گروه 

آزمایشگاهها فیزیکی و مجازی
تحقیقاتی مشترک مراکز 

شرکت در پروژه های اتحادیه اروپا

نقشه راه


