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 هدف 

رغيب و حمايت از اعضاي هيأت تالمللي در مجامع تراز اول جهاني، در راستاي برنامه دانشگاه در زمينه ارتقاي آوازه بين

ها، موسسات و مراكز ژوهشي با دانشگاهپ -هاي علميسازي، گسترش و عمق بخشيدن به همكاريعلمي براي زمينه

راي حضور در عرصه هاي معاونت امور بين الملل بكشورهاي خارجي، همواره از مهمترين برنامهآموزشي و پژوهشي 

 جهاني بوده است.

هاي و گسترش گروه گيريشكل به منظور، حمايت از آغاز و تقويت ارتباطات هدفمند حمايت ماليهدف از ارائه اين 

يقاتي مشترك علمي هاي تحقتهيه طرح با هدف خارجي،تحقيقاتي مشترك بين اعضاي هيأت علمي دانشگاه با همتايان 

 بين المللي است.

هاي ايداري در روند همكاريپمحدوديت منابع مالي در كشور و دانشگاه، نوسانات نرخ ارز و لزوم توجه به ايجاد تعادل و 

المللي دانشگاه و نعلمي و بين المللي از يك سو و ضرورت گسترش روزافزون شبكه همكار دانشگاه و رشد آوازه بي

را وارد بيان شده هاي تراز اول علمي جهان، از سويي ديگر، اختصاص يك حمايت مالي براي تحقق محضور در عرصه

 .نمايدميضروري 

 بين المللي حمايت ماليانواع  

 (Seed Grant)  يآغازين ميزباني از همتاي خارج حمايت مالي -1-2

 خارجي همتاي با بيراميرك صنعتي دانشگاه اعضاي هيأت علمي الملليبين هايحمايت از فعاليت حمايت ماليهدف اين 

 خارجي منابع از ملليالبين حمايت مالي دريافت براي( صنعتي /پژوهشي /آموزشي) علمي مشترك پروژه انجام منظور به

نعتي اميركبير حضوريافته، خارجي در دانشگاه ص همتاي كه گيردمي شكل شرايطي در حمايت اين. است اروپا اتحاديه مانند

  ورت پذيرد. صدر فرم مربوطه مندرج  الملليهاي بينموافقت اوليه براي شروع يا گسترش تعدادي از همكاري

 (Bridging Grant) خارجي  همتاي حضور در دانشگاه حمايت مالي -2-2

 خارجي همتاي با بيراميرك صنعتي دانشگاه هيأت علمياعضاي  الملليحمايت از فعاليت هاي بين حمايت ماليهدف اين 

مللي از منابع خارجي البين حمايت مالي دريافت براي( صنعتي /پژوهشي /آموزشي) علمي مشترك پروژه انجام منظور به

 /دانشگاه در اميركبير تيصنع دانشگاه عضو هيأت علمي كه گيردمانند اتحاديه اروپا است. اين حمايت در شرايطي شكل مي

مندرج  بين المللي موافقت اوليه براي شروع يا گسترش تعدادي از همكاري هاي حضوريافته، خارجي تحقيقاتي موسسه

 صورت پذيرد.   در فرم مربوطه
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توانمندسازي پرديس/ دانشكده/ پژوهشكده در همكاري با همتاي  حمايت مالي -3-2

 (Capacity Building Grant) خارجي

 /دانشگاه با اميركبير تيصنع دانشگاه پژوهشكده /دانشكده /پرديس المللي بين هايحمايت از فعاليت حمايت ماليهدف اين 

 از الملليبين اليمحمايت دريافت  برايصنعتي(  /پژوهشي /آموزشي) علمي مشترك پروژه انجام منظور به خارجي موسسه

 دانشگاه پژوهشكده /دانشكده /پرديس كه گيردمي شكل شرايطي در حمايت اين. است اروپا اتحاديه مانند خارجي منابع

روع يا گسترش تعدادي از موافقت اوليه براي ش كرده، برقرار ارتباط خارجي موسسه /دانشگاه با بتواند اميركبير صنعتي

 صورت پذيرد.   مندرج در فرم مربوطه الملليهاي بينهمكاري

 (Online Course Grant) مجازي  دوره /ارائه درس حمايت مالي -4-2

 يسيزبان انگل رس به دبا ارائه  يعلم يالمللنيجوامع بفضاي مجازي در از حضور موثر در حمايت  حمايت ماليهدف اين 

 هايسامانه يبر رو ه ودرس موردنظر درقالب ارائه شده توسط معاونت امور بين الملل تهيه شدذكر است كه  انياست. شا

مايت در شرايطي شكل حاين  از آن استفاده كنند. توانند يم انعالقمند كهمجازي متعلق به دانشگاه قرار گرفته  رسمي

هيه و به معاونت امور ويديوي درس مورد نظر را به صورت كامل ت اميركبير صنعتي دانشگاه عضو هيأت علمي كه گيردمي

 بين الملل ارسال كند.

 /Lectureتخصصي/ دوره کوتاه مدت )سخنراني/ کارگاه  حمايت مالي -5-2

Workshop/ Short course Grant) 

دوره كوتاه  يا ه تخصصيكارگا، سخنرانيبا ارائه  يعلم يالملل نيجوامع بدر از حضور موثر حمايت  حمايت ماليهدف اين 

ت ايجاد يا گسترش اين فعالي تركليهدف است كه ذكر  انياست. شا ي همتايان خارجيربا همكا يسيزبان انگل بهمدت 

روري است. در اين ضشبكه همكاري با همتايان خارجي است. لذا برگزاري جلسات همتايابي دركنار برنامه طراحي شده 

اي مشابه رسانده شود تا هراستا پيشنهاد مي شود فعاليت مورد نظر به اطالع همكاران دانشگاه صنعتي اميركبير با تخصص

 سازي علمي مناسبي در حين اين فعاليت انجام داد. فته و بتوان شبكهدر برنامه حضور يا

 (Summer/ Winter School) يمدرسه فصل حمايت مالي -6-2

با همكاري همتايان  يسيزبان انگلبه  يعلم يالمللنيجوامع ببرگزاري مدارس فصلي در از حمايت  حمايت ماليهدف اين 

و همچنين  فعاليت ايجاد يا گسترش شبكه همكاري با همتايان خارجي هدف اصلي اينذكر است كه  انياست. شا خارجي
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است. لذا برگزاري جلسات همتايابي در كنار  يا تبادل دانشجو با ارائه مدركدانشجويان خارجي به منظور جذب براي دوره 

همكاران  رد نظر ازدر برنامه ريزي آموزشي مدرسه موبرنامه طراحي شده ضروري است. در اين راستا پيشنهاد مي شود 

 . حداكثر حسن استفاده انجام شودهاي مشابه دانشگاه صنعتي اميركبير با تخصص

 (Research Group Grant) يالملل نيب يقاتيتحق هايگروه ليتشك حمايت مالي -7-2

 ماليحمايت يافت در به منظورصنعتي(  /پژوهشي /آموزشي) المللي بين هايحمايت از فعاليت حمايت ماليهدف اين 

تعدادي از اساتيد دانشگاه  كه گيردمي شكل شرايطي در حمايت اين. است اروپا اتحاديه مانند خارجي منابع از الملليبين

يان خارجي را نيز پس از هاي تحقيقاتي مشابه تشكيل گروه تحقيقاتي داده و تعدادي از همتاصنعتي اميركبير با زمينه

ك توسط گروه تهيه و به عضويت گروه درآورند. درنهايت پروپزال همكاري مشتر برقراري ارتباط و كسب موافقت ايشان

  به ارگان حامي مالي مربوطه ارسال گردد.

  روش اجرا 

تعيين  يهااساس شاخص بر ي يا دانشكده، پژوهشكده يا پرديسعضو هيأت علم بين المللي يهافعاليت ه،يرو نيبر اساس ا

داده  اختصاص يبه و ومحاسبه  نياز مورد حمايتو  معاونت امور بين الملل ارزيابي شدهمديران در شوراي  زير شده در

جهت ده شده تكميل و هاي برخط آمابين المللي خود را در قالب فرم يهافعاليتمتقاضي از صف يا ستاد  هر .شودمي

نياز از متقاضي به صورت  صورت در يبررسپس از الملل امور بينمعاونت كند. ارسال مي امور بين المللبه معاونت  بررسي

معاونت پس از  اينكند. حضوري دعوت به عمل آورده و از وي توضيحات بيشتري در خصوص طرح پيشنهادي دريافت مي

را تعيين  مورد نظر مايت ماليحهاي پيشنهادي متقاضي و لحاظ كردن امتياز مورد نياز براي هر فعاليت، امتيازدهي به فعاليت

 كند.و نسبت به عقد قرارداد يا پرداخت به صورت تنخواه اقدام ميكرده 
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به ترتيب زير مي باشد: به صورت خالصه مراحل اجراي اعطاي حمايت مالي  
درخواست اعطاي حمايت مالي و ارسال فايل پاورپوينت ارائه پروپوزال ( 1)پيوست  برخط فرم تكميل و ارسال  -1

 (3)پيوست  و موافقت نامه همكاري همتاي خارجي( 2)پيوست همكاري 

 معاونت امور بين الملل مديران بررسي و ارزيابي در شوراي -2

 و ارائه بازخورد به متقاضي و انجام اصالحات درصورت نياز شگاهطرح در هيأت رئيسه دان -3

 تصويب در هيأت رئيسه -4

 نعقاد قرارداد توسط معاونت امور بين المللا -5

 امور بين الملل(  )پس از تاييد معاونت ديريت منابع دانشگاهمپرداخت توسط معاونت توسعه و  -6

 

  

https://intrel.aut.ac.ir/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-2/#tab-id-5
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: فرم درخواست حمايت مالي1پيوست   

 

 

اينترنتي مديريت  تارنمايتكميل و ارسال كنيد يا با مراجعه به  لينكتوانيد از طريق اين فرم درخواست حمايت مالي را مي

معاونت امور بين الملل در بخش منابع، تحت عنوان منابع  (www.intrel.aut.ac.ir)همكاري هاي علمي و بين المللي 

 جعه كنيد.  مالي به قسمت حمايت مالي معاونت امور بين الملل مرا

  

https://intrel.aut.ac.ir/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-2/#tab-id-5
https://intrel.aut.ac.ir/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-2/#tab-id-5
http://www.intrel.aut.ac.ir/
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 : فايل پاورپوينت ارائه پروپزال همكاري با همتاي خارجي2پيوست 

 

هاي علمي مديريت همكاري اينترنتي تارنمايتوانيد با مراجعه به ميفايل پاورپوينت ارائه پروپوزال همكاري را 

 افت كنيد.  الملل در بخش حمايت مالي معاونت امور بين الملل دريالمللي معاونت امور بينو بين
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 : فايل موافقت نامه همكاري با همتاي خارجي3پيوست 

 

هاي ي مديريت همكاريتوانيد با مراجعه به درگاه اينترنترا مينامه همكاري با همتاي خارجي فايل موافقت

 ل دريافت كنيد.  الملل در بخش حمايت مالي معاونت امور بين الملالمللي معاونت امور بينعلمي و بين

 

 

 


