مديريت همكاري هاي علمي بين المللي دانشگاه صنعتي اميركبير

نهاد
حامي

اتحاديه يوراس

نام طرح

ميزان حمايت

شرايط بهرهمندي

دستورالعمل ثبت درخواست

حمايت از برگزاري كارگاه،
كنفرانس ،سخنراني و
تعريف پروژه

بسته به نوع درخواست ارسالي به
آكادمي و تصميم تيم داوري ميزان
حمايت متفاوت است

متقاضي ،عضو هيات علمي يكي از دانشگاه هاي عضو اتحاديه
يوراس باشد.
در صورت دعوت از مهمان خارجي براي حضور دربرنامه و يا
تعريف پروژه مشترك مهمان عضو يكي از دانشگاه هاي عضو
اتحاديه يوراس باشد.

ارسال درخواست حمايت مالي و پروپوزال طرح موردنظر به ادرس
ايميل mahdiehaghazadeh@euras-edu.org
اطلاع به دفترهمكاريهاي بين المللي دانشگاه جهت پيگيري اين
امر در صورت نياز
اطلاعات كلي

حمايت از شركت اساتيد
در كنفرانسها ،كارگاههاي
برگزار شده در دانشگاههاي
جنوب شرق آسيا

بستههاي حمايتي شامل هزينه سفر
و اقامت
بسته به نوع فراخوان ميزان حمايت
متغير است

اتحاديه آساهيل

حمايت از حضور اساتيد به
عنوان استاد مدعو در
دانشگاههاي جنوب شرق
آسيا عضو اتحاديه آساهيل

بستههاي حمايتي شامل هزينه
اقامت ،سفر و حقالتدريس براي
اساتيد در حالت تبادل (مدعو) و
بهرهمندي از فرصت مطالعاتي

حمايت از طرحهاي
پيشنهادي از سوي شخص
متقاضي براي اجرا در
دانشگاههاي جنوب شرق
آسيا عضو اتحاديه آساهيل

بسته به طرح پيشنهادي از سوي
متقاضي اين حمايت متغير خواهد
بود

تمامي اعضاي هيات علمي بسته به نوع فراخوان و موضوع برنامه

تمامي اعضاي هيات علمي دانشگاههاي عضو اتحاديه آساهيل

ارسال فراخوان از سوي اين اتحاديه به دفتر همكاريهاي علمي و
بينالمللي و پسازآن توسط اين مديريت انعكاس به اساتيد جهت
اعلام علاقهمندي
ارسال درخواست به هماهنگكننده معرفيشده در آن فراخوان
توسط اساتيد دانشگاه بسته به اعلام نياز

ارسال طرح مورد نظر به مديريت همكاري هاي بين الملل
دانشگاه
ارتباط اين مديريت با اتحاديه آساهيل در اين خصوص
اعلام نتيجه از سوي اين مديريت به شخص متقاضي

مديريت همكاري هاي علمي بين المللي دانشگاه صنعتي اميركبير

IAU

اتحاديه بين المللي دانشگاه ها

IAU

بسته به هر فراخوان و تصميم تيم
داوري ميزان حمايت متغير خواهد
بود

بسته به هر فراخوان شرايط قيد شده براي همكاري متفاوت
خواهد بود

ارسال فراخوان از سوي اين اتحاديه به دفتر همكاريهاي علمي و
بينالمللي و پسازآن توسط اين مديريت انعكاس به اساتيد جهت
اعلام علاقهمندي
ارسال درخواست به هماهنگكننده معرفيشده در آن فراخوان
توسط اساتيد دانشگاه بسته به اعلام نياز

