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 نام طرح ميزان حمايت منديبهرهشرايط  دستورالعمل ثبت درخواست
نهاد 

 حامي
ارسال درخواست حمايت مالي و پروپوزال طرح موردنظر به ادرس 

  edu.org-mahdiehaghazadeh@eurasايميل 

هاي بين المللي دانشگاه جهت پيگيري اين دفترهمكارياطلاع به 

 امر در صورت نياز

 اطلاعات كلي

متقاضي، عضو هيات علمي يكي از دانشگاه هاي عضو اتحاديه 

 يوراس باشد.

در صورت دعوت از مهمان خارجي براي حضور دربرنامه و يا 

ترك مهمان عضو يكي از دانشگاه هاي عضو تعريف پروژه مش

 اتحاديه يوراس باشد.

بسته به نوع درخواست ارسالي به 

داوري ميزان  آكادمي و تصميم تيم

 حمايت متفاوت است

حمايت از برگزاري كارگاه، 

كنفرانس، سخنراني و 

 تعريف پروژه
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هاي علمي و همكاريارسال فراخوان از سوي اين اتحاديه به دفتر 

ازآن توسط اين مديريت انعكاس به اساتيد جهت المللي و پسبين

 مندياعلام علاقه

شده در آن فراخوان كننده معرفيارسال درخواست به هماهنگ

 توسط اساتيد دانشگاه بسته به اعلام نياز

 تمامي اعضاي هيات علمي بسته به نوع فراخوان و موضوع برنامه

 

يتي شامل هزينه سفر هاي حمابسته

 و اقامت

بسته به نوع فراخوان ميزان حمايت 

 متغير است

حمايت از شركت اساتيد 

هاي ها، كارگاهدر كنفرانس

هاي برگزار شده در دانشگاه

 جنوب شرق آسيا
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هاي حمايتي شامل هزينه بسته

التدريس براي اقامت، سفر و حق

)مدعو( و اساتيد در حالت تبادل 

 مندي از فرصت مطالعاتيبهره

حمايت از حضور اساتيد به 

عنوان استاد مدعو در 

هاي جنوب شرق دانشگاه

 آسيا عضو اتحاديه آساهيل

ارسال طرح مورد نظر به مديريت همكاري هاي بين الملل 

 دانشگاه

 ارتباط اين مديريت با اتحاديه آساهيل در اين خصوص

 مديريت به شخص متقاضياعلام نتيجه از سوي اين 

 هاي عضو اتحاديه آساهيلتمامي اعضاي هيات علمي دانشگاه

بسته به طرح پيشنهادي از سوي 

متقاضي اين حمايت متغير خواهد 

 بود

هاي حمايت از طرح

پيشنهادي از سوي شخص 

متقاضي براي اجرا در  

هاي جنوب شرق دانشگاه

 آسيا عضو اتحاديه آساهيل

mailto:mahdiehaghazadeh@euras-edu.org
http://euras-edu.org/about-us/
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هاي علمي و سوي اين اتحاديه به دفتر همكاري ارسال فراخوان از

ازآن توسط اين مديريت انعكاس به اساتيد جهت المللي و پسبين

 مندياعلام علاقه

 فراخوان آن در شدهمعرفي كنندههماهنگ به درخواست ارسال

 نياز اعلام به بسته دانشگاه اساتيد توسط

متفاوت بسته به هر فراخوان شرايط قيد شده براي همكاري 

 خواهد بود

بسته به هر فراخوان و تصميم تيم 

داوري ميزان حمايت متغير خواهد 

 بود
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