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 مقدمه 
تا به امروز     المللمعاونت امور بین  بین الملل از آغاز تاسیسدانشگاه صنعتی امیرکبیر در حوزه  هاي  ترین دستاوردها و فعالیتاي از مهمرو، چکیدهدر گزارش پیش

هاي برتر هاي تراز اول، همواره یکی از معیارهاي اصلی رشد دانشگاهالمللی، گسترش و تحکیم روابط با دانشگاهشناخته شدن در مجامع بین  ارائه شده است.

المللی خود گام بردارد. در  نیز ارتقاي آوازه بین  گیري کوشیده در این راستا و جهان بوده است. معاونت امور بین الملل دانشگاه صنعتی امیرکبیر، از ابتداي شکل 

ارتقاي جایگاه دانشگاه  برنامه راهبردي  و چشم انداز دانشگاه به ایجاد و تقویت روابط علمی با دیگر دانشگاه ها و موسسات علمی و تحقیقاتی معتبر جهان و نیز  

  به تراز بین المللی توجه و تاکید شده است. 

  :شودی  م میتقس یبه سه دسته اصل ین معاونتاقدامات ا یطور کل به

   يا   توسعه اقدامات. 1

  این دسته از اقدامات شامل اقداماتی است که پیش از این وجود نداشته و توسط معاونت اموربین الملل تحقیق و توسعه داده شده است.

   زیرساختی  اقدامات  . 2

  تسهیل در انجام وظایف جاري و محوله معاونت به آنها نیاز مبرم احساس شده است.این دسته از اقدامات شامل اقداماتی است که براي 

    يجار  اقدامات .  3

  هیأتعضاي ااین دسته از اقدامات شامل اقداماتی است که به صورت روتین توسط این معاونت انجام می شود و در پاسخگویی به نیازهاي دانشجویان و 

.محترم برنامه ریزي و ساماندهی می شود علمی
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   يا  توسعه اقدامات

کامال به صورت ابداعی و براي اولین بار در  موارد    ن یاز ا  ی . برخو در ذیل گزارش داده شده استمورد انتخاب    19  ايتوسعه   ي هاتیفعالاز مجموعه اقدامات و  

   مشخص شده است. ابداعیدانشگاه بررسی و اجرا شده است که با عنوان 

 

 انجام شده  اياقدامات توسعه -1جدول

  عنوان اقدام   نوع  ردیف

  علمی دانشگاه   هیأتالمللی در حوزه آموزش و پژوهش در امتیاز ارتقاي اعضاي هاي بیندریافت تاییدیه اولیه لحاظ کردن فعالیت   ابداعی   1

  علمی هیأتدانشگاه به منظور ترغیب اعضاي آموزشی   هايمشوقدر  المللیفعالیت بین تصویب و اعطاي امتیاز به بیست  ابداعی   2

  علمی  هیأتدانشگاه به منظور ترغیب اعضاي  پژوهشیدر گرنت  المللیفعالیت بین تصویب و اعطاي امتیاز به یازده  ابداعی   3

  ابداعی   4

المللی زبان دانشگاه (شامل سه بخش آموزش زبان انگلیسی به دانشجویان کلیه مقاطع در سه سطح براي شرکت  تاسیس مرکز بین

س آموزش زبان فارسی و هاي بین المللی، بخش آموزش زبان فارسی به دانشجویان خارجی دانشگاه و بخش تربیت مدردر برنامه

  انگلیسی)

  مکاتبات و ارتباطات  ،يمجاز يدر فضا  یدانشگاه هايجلوه ي با استانداردسازالملل در سطح بیندانشگاه  يبرندساز  ابداعی   5

  الملل دانشگاه مسلمان به عنوان اهرم ارتقاي تعداد دانشجویان بین   و  منطقه کشورهاي  از دانشجو جذب  هاي همکاري با آژانس  ابداعی   6

  اندازي سامانه آنالین پذیرش دانشجویان خارجی به دو زبان انگلیسی و عربیراه  ابداعی   7

  ابداعی   8
  يز اول جهان براترا صنعتی و  علمی موسسات  و  هادانشگاه در  شاغل دانشگاه آموختگاندانش با  ارتباط ویژه وبسایت اندازيراه

  گسترش شبکه همکاري 

  ابداعی   9
سازي  ها و شبکهالمللی، برگزاري جلسات همتایابی، مستندسازي فعالیتاندازي سامانه همتایابی براي ثبت اطالعات محققین بینراه

  هاي تحقیقاتی مورد نظر دانشگاه انبود در حوزه

  میلیارد تومان از بودجه متمرکز دانشگاه  1.9نشگاه ساالنه به مبلغ  هاي داهاي علمی بین المللی پردیسحمایت مالی از فعالیت  ابداعی   10

  ابداعی   11

گرنت ایجاد ارتباط با  ) و Seed Grant(  یگرنت آغازین میزبانی از همتاي خارجبا عنوان  المللیبین هاياز همکاري مالی حمایت

  پردیس/دانشکده/پژوهشکده در همکاري با همتاي خارجیگرنت توانمندسازي ) و Bridging Grantی (همتاي خارج

)Capacity Building Grant ( 

  ابداعی   12
سخنرانی/ کارگاه تخصصی (دوره  ، )ي(دوره مجاز  يمجازالمللی ویژه دوران کرونا شامل تدریس حمایت مالی از فعالیت هاي بین

  یالملل  نیب هايکسب گرنت يبرا یقاتیتحق هايگروه لیو تشک يمجاز یابیهمتاي و مجاز  یمدرسه فصل، کوتاه مدت) مجازي

  ابداعی   13
تشکیل کارگروه همکاري با آلمان، برگزاري وبینار مشترك با بنیاد پژوهش آلمان و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناروران کشور  

  1399 ماه دي   از مشترك  هايهسته تشکیل از حمایت و  مذکور سازمان  دو  هايبراي معرفی برنامه 
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  ابداعی   14

آموزش و نظام  ها، ساختار تشکیل کارگروه همکاري علمی با چین، برگزاري جلسات منظم به منظور آشنایی با منابع، حمایت

 تحصیالت دانشجویان علمی،  هیأت اعضاي  از  متشکل تخصصی حوزه  8 در تخصصی هايتحقیقات در آن کشور، تشکیل کارگروه

  ی تخصص  هايي مشترك کارگروههاپروژه از حمایت و  پسادکتري پژوهشگران و  تکمیلی

  ابداعی   15
هاي  علمی و دانشجویان از فرصت هیأترسانی به اعضاي تولید محتوا به صورت کلیپ، اینفوگراف، متن هاي خبري براي اطالع

  هاي ملی و بین المللی موجود المللی و بودجههمکاري علمی بین

  ها سازي و گسترش دایره همکاريبراي شبکه خارج از کشورمقیم  اموختگان دانشانجمن   تیوبسااندازي راه  ابداعی   16

  یرانیاریغ  انیدانشجوپذیرش سامانه  براي معرفی دانشگاه در   يمحتو دیتول  ابداعی   17

  عادي  18
 هايشبکه و  واتساپ  تلگرام، هايرسانپیام در  المللیبین و  علمی هايهمکاري دفتر رسانی اطالع  پایگاه سایت و اندازي وبراه

  اینستاگرام و آپارات 

  اکرون گیريبرگزاري رویدادهاي تخصصی آنالین به صورت وبینار، سخنرانی، تدریس درس و دوره کوتاه مدت در دوران همه  عادي  19

 

  زیرساختی اقدامات

هاي علمی  اغلب این موارد زیرساخت الزم را براي انجام فعالیت.  و در ذیل گزارش داده شده استمورد انتخاب    10زیرساختی    يهاتیفعالاز مجموعه اقدامات و  

هاي به صورت کلی در جهت ترغیب این فعالیت  کند.علمی و دانشجویان در سطح دانشگاه با اثر بخشی بیشتر تضمین می  هیأتبین المللی توسط اعضاي  

فعالیت  علمی  هیأتاعضاي   به  دانشجویان  بینو  رسانی، جذبهاي  اطالع  براي  مناسب  بستر هاي  ایجاد  با  اقناع  المللی  انجام    علمی  هیأتاعضاي  ،  براي 

اي بین المللی و وفادارسازي ایشان به سازمان براي  ه هاي ساده و شفاف براي انجام فعالیتهاي و دستورالعملرویهو تصویب    نگارشهاي بین المللی،  فعالیت

شود.مشابه در سطح دانشگاه می  اقداماتو دانشجویان به   علمی  هیأتاعضاي و ترغیب و تشویق دیگر  هافعالیت هرچه بیشتر این انجام
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 اقدامات زیرساختی صورت گرفته  -2جدول 

  توضیحات   عنوان اقدام   ردیف

1  

تکمیل و به روزرسانی مستمر وب سایت  راه اندازي، 

مطابق با   دانشگاه به دو زبان انگیسی و عربی

  استانداردهاي جهانی 

---  

2  
  و  هاروزرسانی ساالنه بروشور معرفی دانشکدهتهیه و به

  دانشگاه  معرفی تصویري هايکلیپ و  کاتالوگ  ها،پردیس
---  

3  

مالی داخلی و   هاي تهیه پایگاه اطالعاتی از کلیه حمایت

  هیأت اعضاي براي المللیبین هايخارجی از فعالیتی

  یعلم

---  

4  

  آموزش دستاوردهاي معرفی  هايحضور در نمایشگاه

  دانشجو   جذب  براي دانشگاه معرفی و  ایران عالی

  جذب براي  دانشگاه معرفی و  ایران عالی آموزش دستاوردهاي معرفی  هايحضور در نمایشگاه

  هاي دانشگاه   ویژه  هاينمایشگاه ویژه معرفی توانمندي،   Eurie٢٠١٧ ،Eurie٢٠١٦:  دانشجو

    ،1396 اسفند کردستان اقلیم در ایران

 Eurie٢٠١٨  ،Eurie٢٠١٩  ،GHEDEX٢٠١٨  ،GHEDEX ٢٠١٩  

5  

براي معرفی دانشگاه و   المللیدر رویدادهاي بینشرکت 

  از  حمایت مراکز  با متقابل همکاري هايتعریف برنامه

  کشور  آن  در مشترك هاي همکاري

  همکاري هايآلمان براي معرفی دانشگاه و تعریف برنامهایران در هفته علم برنامه  شرکت در 

  1396  تیرماه در کشور  آن در مشترك  هايهمکاري  از  حمایت مراکز  با متقابل

6  
برگزاري رویدادهاي همتایابی بین المللی به منظور  

  گسترش شبکه علمی بین المللی 

  1397کارگروه تخصصی در سال  5برگزاري کارگاه همتایابی در در 

  1398برگزاري کارگاه تخصصی در حوزه نانوالیاف در سال 

7  
براي کسب   عضویت در مجامع و انجمن هاي بین المللی

  حمایت هاي مالی و گسترش شبکه علمی بین المللی 

1395  

International Association of Universities  
Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning 
Association of Universities for Textiles    
Eurasian Universities Union  
1396  

Asian Science Park Association    
1397  

Agence Universitaire de la Francophonie, IAESTE  
Universal Scientific Education and Research Network (USERN)  
1398   

   )UT٥) و کنسرسیوم پنج دانشگاه برتر صنعتی (5Uکنسرسیوم پنج دانشگاه برتر (  

8  

دانشجویان مستعد هاي کارگیري توانایی و ظرفیتبه

سازي  دانشگاه صنعتی امیرکبیر در راستاي هدف شبکه

علمی دانشگاه در   هیأتبین المللی با محوریت اعضاي 

  هاي تحقیقاتیقالب گروه

  هاي تخصصی همکاري با چین کارگروه

  برگزاري مدارس فصلی 

9  

هاي  ها و دانشکدهبرگزاري جلسات توجیهی براي پردیس 

علمی   هیأتمختلف به منظور آشنایی و ترغیب اعضاي 

  المللی هاي بین به فعالیت

---  

10  
برگزاري جلسات اطالع رسانی براي دانشجویان به  

  المللی هاي آموزشی و پژوهشی بینمنظور ترویج برنامه
---  
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  جاري  اقدامات

اي به صورت فعالیت جاري این معاونت درامده است به  پروژه قالباز  اغلبمعاونت امور بین الملل است که و روزمره هاي عادي شامل فعالیت  اقدامات جاري

   در ذیل ارائه شده است.  به این اقدامات ریزي مشخص و از پیش تعیین شده در حال اجراست. آمار و ارقام مربوط با برنامه

  

    منعقد شده هايتفاهم نامه و قرارداد

این بخش  . در  خارجی است عالی با نهادهاي آموزشهمکاري  تحکیمآغاز و  اقدامات مستمر معاونت براي ازیکی ها و قراردادهاي آموزشی تفاهم نامهامضاي 

ک از قرادادها ارائه  در هر ی الملل به همراه اعتبارات جذب شدهنامه هاي منعقد شده در سالهاي فعالیت معاونت امور بین تعداد قراردادها و تفاهماز گزارش، 

  شده است. 

 

 هاي منعقد شده به تفکیک سالنامهتعداد قراردادها و تفاهم  -1شکل 

5

37

12

25
28

20

13

42

26

20

14

26

139913981397139613951394

تفاهم نامه

قرارداد
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  هاي منعقد شده به تفکیک کشورنامهتعداد قراردادها و تفاهم  -2 شکل

  

  عملیاتی شده   و قراردادهاي تبادل بین دانشگاهی هاي اتحادیه اروپا در برنامه قراردادها

- در زمینه حمایت از کسب تجربه بین Erasmus+و   Erasmus Mundus مانند اتحادیه اروپا کالن هاي برنامهدر حضور و گسترش مشارکت 

در  ها بوده است. المللی طی این سالهاي علمی و بینیکی از اصلی ترین اهداف دفتر همکاريعلمی   هیأتلمللی، آموزش و تحصیل، دانشجویان و اعضاي ا

- بین علمی و دانشجو در قالب این دو برنامه اصلی اتحادیه اروپا و سایر قراردادهاي عملیاتی شده  هیأتادامه جزئیات مربوط به قراردادهاي تبادل اعضاي 

  .ارائه شده است منعقد گردیده، این معاونتتوسط که   را دانشگاهی
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 جزئیات قراردادهاي عملیاتی شده   -3جدول 

  کشور  دانشگاه  سال
مبلغ اعتبار 

  (یورو)

4139-1393  

University of Minho  پرتغال  

3,000 

University of Nantes فرانسه  

Staffordshire University  انگلیس  

Bielsko-Biała School of Finances and Law  لهستان  

UCTM Sofia ستان ربلغا  

University of Cagliari ایتالیا  

University of Almería  اسپانیا  

Technische Universität Berlin آلمان  

Universidade de Santiago de Compostela  اسپانیا  

1395 

University of Passau 71,730  آلمان 

Paris Decartes 0  فرانسه 

Telecom Paristech 0  فرانسه 

1396 

University Paris-Est Créteil 51,860  فرانسه 

Montan universitaet Leoben 23,730  اتریش 

University of Almería 10,140  سپانیا ا 

4 Universities Alliance, A4U  21,030  اسپانیا 

Centrale Supélec 0  فرانسه 

École Polytechique 0  فرانسه 

Darmstadt University of Applied Sciences 0  آلمان 

1397 

Fatih Sultan Mehmet University  0  ترکیه 

Polytechnic University of Madrid  21,030  اسپانیا 

University of Debrecen  7,010  مجارستان 

University Carlos III de Madrid  21,030  اسپانیا 

Polytechnic University of Milan 26,850  ایتالیا 

Riga Technical University  48,320  لتونی 

Polytechnic University of Turin 19,290  ایتالیا 

Middle East Technical University  24,305  ترکیه 

Technical University of Darmstadt 0  آلمان 

University of Lodz  0  لهستان 

École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers 0  فرانسه 

1398 

University of Passau 22,220  آلمان 

Poznan University of Technology  10,030  لهستان 

Koç University  3,150  ترکیه 

Slovak Technical University in Bratislava  10,930  اسلواکی 

1399 
Tallin University of Technology 5,540  استونی 

Poznan University of Technology  6,130  لهستان 
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École Polytechnique 5,070  فرانسه 

University of Aveiro  5,820  پرتغال 

University of Almería  10,140  اسپانیا 

Slovak Technical University in Bratislava  5,330  اسلواکی 

Polytechnic University of Turin 8,080  ایتالیا 

4 Universities Alliance, A4U  7,010  اسپانیا 

Adana Science and Technology University  21,460  ترکیه 

Universidad Catolica San Antonio de Murcia  14,020  اسپانیا 

 442,185  --- ---  (یورو)   جمع کل

  

  

  

 

  ) یورو(ي اتحادیه اروپا میزان اعتبارات جذب شده بین المللی در قراردادها -3شکل 

   

148,680
139,520

60,454

204,000

34,000

13991398139713961395
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   خارجیي هابا دانشگاه گروهی هاي مشتركدوره

قراردادها  ها و موسسات خارجی است. این  هاي مشترك آموزشی با دانشگاه برگزاري دوره المللی،  ین ترین سطوح قراردادهاي همکاري آموزشی بیکی از عالی

هاي مشترك و دومدرکه  اي از جزئیات مربوط به دوره در ادامه خالصه  گروهی و قرارداد دومدرکه انفرادي باشد.  مدرکهچند تواند شامل دوره مشترك، قرارداد  می

  ه است.قابل مشاهدها براي دانشجویان منتخب در فرآیند گزینش ورود به این دوره 1399- 1395هاي اجرا شده طی سال گروهی

  

 هاي مشترك و دومدرکه گروهی دوره -4جدول

  دانشکده   دانشگاه هاي خارجی همکار  مقطع تحصیلی   نوع قرارداد 
  حمایت مالی مبلغ 

  (یورو)

  فرانسه  -اکول پلی تکنیک  کارشناسی ارشد و دکتري   دومدرکه 
  - مهندسی مکانیک -مهندسی برق

  مهندسی کامپیوتر -مهندسی پزشکی
24,000 

 0  هاي مهندسی کلیه رشته  فرانسه  -اکول پلی تکنیک  کارشناسی و کارشناسی ارشد   دومدرکه 

 0  مدیریت   هلند  -دلفتصنعتی   دکتري   دوره مشترك

  دکتري   دوره مشترك
  هلند  -ماستریخت

  
 0  مدیریت 

 0  مدیریت   هلند  -روتردام  دکتري   دوره مشترك

  کارشناسی ارشد   سه مدرکه 
  آلمان  -فرایبرگو  اتریش -مونتان

  
 23,730  مهندسی معدن 

 0  مهندسی مکانیک   فرانسه  -انسام  کارشناسی ارشد   دومدرکه 

 0  مهندسی نساجی   فرانسه  -مدآرت  کارشناسی ارشد   دومدرکه 

  کارشناسی ارشد   دومدرکه 
یونان، -پواس آتنبلژیک، -گنت

  رومانی -یاسی
 15,696  مهندسی نساجی 

  

  المللی  هاي تحقیقاتی بینگرنت
، یکی از  در کشورها حمایت بنیادهاي پژوهش و نهادهاي دولتی آموزش عالی  تحتهاي پژوهشی مشترك تشویق به برقراري ارتباط، همتایابی و تعریف پروژه

ي اعضاي  هاز مهمترین همکاري. در ادامه برخی االملل بوده استالمللی از بدو تاسیس معاونت امور بینهاي علمی و بینهاي مستمر مدیریت همکاريبرنامه

مجموع کل  است  آورده شده است. شایان ذکر    مشترك با همتاي خارجی   پژوهشیاجراي طرح    تشکیل گروه تحقیقاتی در دانشگاه و   در قالب  هیأت علمی،

  بوده است. 1399تا   1394هاي  یورو در سال 642،107  ها،براي این طرح دریافتی
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  به تفکیک سال   المللی جذب شده تحقیقاتی بینهاي تعداد گرنت -4شکل 

  هاي مالی دریافت شده:ترین حمایتبرخی از مهم

  آلمان 

  )هاي ایراندانشگاه پذیرش در(رتبه نخست میزان   مورد  11 -)DFG(  آلمان  بین المللی از بنیاد پژوهشگرنت آغازین شروع همکاري  دریافت

  مورد   1 -) براي پروژه تحقیقاتی مشترك DFGحمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و بنیاد پژوهش آلمان ( دریافت گرنت فراخوان مشترك صندوق  

 1  -) براي پروژه مشتركBMBFدریافت گرنت طرح پژوهشی در فراخوان مشترك وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و وزارت فدرال آموزش و پژوهش آلمان (

  مورد 

  مورد   AvH (– 2آلمان ( گرنت از بنیاد الکساندر فون همبولتموفقیت در دریافت دو 

  فرانسه 

  مورد  2 -هاي فرانسههمکاري مشترك با دانشگاه -برنامه پژوهشی جندي شاپوردریافت گرنت 

  روسیه 

  - براي پروژه تحقیقاتی مشترك  )RFBR(   هی روس  نیادیبن  يهاپژوهش   ادیاز پژوهشگران و فناوران کشور و بن  تیصندوق حمامشترك    در فراخوان  دریافت گرنت

  مورد  1

  مورد  VIAM(- 1دریافت گرنت براي همکاري پژوهشی با موسسه علمی تحقیقاتی مواد هوایی روسیه (

13
1212

8

5

13991398139713961395
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  ترکیه 

  مورد   6 -مشترك) براي پروژه تحقیقاتی TÜBİTAK( پژوهش و فناوري ترکیه شوراي  دریافت گرنت در فراخوان مشترك وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و 

  چین

  مورد  CAS(-1دریافت گرنت بازدید و انجام فرصت مطالعاتی بلند مدت از آکادمی علوم چین (

  مورد  MOST(- 1علوم و فناوري چین ( از وزارت  Talented Young Scientist Program (TYSP)دریافت گرنت تحقیقاتی 

  

 

 ) یورو( به تفکیک سال شدههاي تحقیقاتی بین المللی جذب تگرنمبلغ   -5 شکل

    

  با کشور فرانسه هاي علمی به عنوان مرجع ملی همکاري  اقدامات
به منظور تمرکز بر    یالمللن یب  یروابط علم  نینو  یسامانده  يبرا  ی وزارت علوم، تحقیقات و فناوريالملل  نیب  یعلم  يهاي مرکز همکار  استیس  يدر راستا

ساختار    ک یدر    یاتیمراکز تحق  و ها  توسط دانشگاه   ییافزاو هم   يریگی ها، پبرنامه   ي و اجرا  ییاجرا  ف یاز وظا  ییو تمرکز زدا  تینظارت، حما  ،يگذاراست یس

تالش  .منتصب شد.  المللی با کشور فرانسههاي علمی بینبه عنوان مرجع ملی همکاري  1395سال    ، دردانشگاه صنعتی امیرکبیر  ،يامنسجم و خوشه   یالتیتشک

ها  مشارکت دانشگاه   قیاز طر  یعلم  يهاي توسعه همکار  يهابرنامه   يو اجرا  يزیربرنامه   ،یطراحخود در این زمینه، براي    یاصل  تیمأموراین معاونت در راستاي  

  ، یخارج  انیجذب دانشجو  ،یمشترك آموزش  يهادوره  يو اجرا  يعضو و بسترساز  يو فناور  یها و مراکز پژوهشدانشگاه   ژهیبه و   يو فناور  یو مراکز پژوهش

در جدول   و سمینارها هانشست يبرگزار ان،یو دانشجو یعلم أتیه يتبادل استادان، اعضا ،یمشترك، فراهم آوردن فرصت مطالعات یقاتیتحق يهاطرح  امانج

  زیر گنجانده شده است. 

  

  

111,350

84,626

46,621

261,375

41,820

13991398139713961395
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 به عنوان مرجع ملی همکاري با فرانسه  اقدامات  -5 جدول

  توضیحات   اقدام   سال

1395  

  کارگروه ملی همکاري علمی با فرانسه لیتشک
 و  ها پژوهشگاه  ها،دانشگاه عضویت

  آموزشی   موسسات

  ---  فرانسه  کشور  با همکاري هاياولویت  رسانیشناسایی و اطالع 

  آن مطرح دانشگاه چند روساي و  فرانسه نوآوري و  تحقیقات عالی،  آموزش  وزیر سفر میزبانی و  ریزيبرنامه

  هايپژوهشگاه و  هادانشگاه روساي و  دانشگاه ریاست و  فناوري و  تحقیقات علوم، وزیر با دیدار  و  کشور

    کشور

---  

1396  

  ---  ) فرانسه CNRSبا بنیاد ملی تحقیقات علمی ( يدستورالعمل همکار عیو توز هیته

ها و  با دانشگاه يهمکار هايفرصت يو موتور جستجو یرساناطالع  ینترنتیدرگاه ا  اندازيو راه  یطراح

  يموسسات فرانسو
---  

) در حوزه مهندسی  CNRSکارگاه مشترك با حضور نمایندگان مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه ( برگزاري

  پزشکی  
---  

  ---  رایزن فرهنگی سفارت فرانسه در تهران با ریاست دانشگاه  سفیر و   با جلسه

  ---   École Polytechniqueمشترك آموزشی با    هايبرگزاري دورهانعقاد قرارداد براي 

برگزاري دوره کوتاه مدت و بلند مدت مشترك طراحی در صنایع نساجی، مد و پوشاك و مدیریت اجرایی 

مد و پوشاك با    ،یصنایع پوشاك و کاالي جانبی در صنعت نساجدر تجارت و بازار بین المللی 

Mod'Art International    

---  

- بین و  علمی هايدوره نشست با حضور اعضاي کارگروه و ارسال گزارش به مرکز همکاري 3برگزاري 

  فناوري  و  تحقیقات علوم، وزارت لمللیا
  1396آغاز نشست هاي سالیانه از سال  

1397  

  ---  )  AUF( زبان  فرانسه هايدر آژانس دانشگاه تیعضو

    National Conservatory of Arts and Craftsهمکاري با موسسه 

  1397آغاز از سال     École Polytechnique  کارآموزي  هايشرکت در برنامه

    CentraleSupélec بااجراي برنامه تبادل دانشجو 
- 1397در نیمسال دوم سال تحصیلی 

1398  

  1397مورد در سال   2پذیرش   علمی دانشگاه در قالب برنامه جندي شاپور    هیأتعضو  6 ارسال پروپوزال

  برگزار شد  کارگروه تخصصی  5کارگاه در   ایابی  ) براي برگزاري کارگاه همتAUF(  زبان فرانسه هايدریافت حمایت مالی از آژانس دانشگاه

  1397آغاز از سال      University Paris-Est Créteilتبادل استاد و دانشجو بابرنامه 

، در قالب  École Nationale Supérieure d'Arts et Métiersبرگزاري دوره مشترك با  

 MAGISبرنامه  
  1397آغاز از سال 

  و  هانفره از روساي دانشگاه 16 هیأت زي و سرپرستی سفر وزیر علوم، تحقیقات و فناوري به همراه ریبرنامه

    فرانسه به  کشور  هايپژوهشگاه

- عالوه بر بازدید از دانشگاه ،این سفر در

  هايپژوهش  ملی  مرکز و  مطرح  هاي

  بین هایینامهتفاهم فرانسه علمی

  سکلی،  پاریس و  شریف هايدانشگاه

  و  تحقیقات و  علوم وزارت  ،3لیل و  تهران

  فرانسه هايدانشگاه آژانس  و  فناوري

  وزارت الملل ) و روابط بین AUF( زبان

  صنعتیجه فرانسه با دانشگاه  خار  امور

  امضا شد. ر امیرکبی
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1398  

فرانسه و  University of Poitiers علمی هیأت  اعضاي و  رییس  بازدید جلسه ریزيمیزبانی و برنامه

    ایران هاي روساي دانشگاه
---  

  کارگاه در حوزه نانوالیاف برگزار شد   ) براي برگزاري کارگاه همتایابی AUF(  زبان فرانسه هايدریافت حمایت مالی از آژانس دانشگاه

1399  

  ---    Erasmus+ در قالب برنامه  École Polytechniqueامضاي قرارداد تبادل استاد و دانشجو با  

  برگزاري براي ریزيو برنامهرایزن فرهنگی سفارت فرانسه در تهران با ریاست دانشگاه  باجلسه دیدار و 

) و همکاري با مرکز زبان فرانسه تهران  CNRS( فرانسه  علمی تحقیقات مرکز با مشترك  همتایابی کارگاه

  فرانسه زبان  آموزش هايدر برگزاري کالس

---  

مدت و بلند مدت مشترك طراحی در صنایع نساجی، مد و پوشاك و مدیریت اجرایی در  کوتاهبرگزاري دوره  

 Mod'Artمد و پوشاك با    ،یتجارت و بازار بین المللی صنایع پوشاك و کاالي جانبی در صنعت نساج

International   دو رشته )bachelor in fashion design  وbachelor of fashion 

communication نیز در این سال افزوده شدند(  

---  

 

  المللی  دانشجویان بین
  براي  مطلوب تصویري ایجاد در  موفقیت میزان سنجش   در مهم  هايشاخص  از  یکی عنوان به  تحصیلی سال هر  در شدهجذب  خارجیتعداد دانشجویان 

تعداد دانشجویان خارجی در حال تحصیل در دانشگاه   آمار مربوط به .گیرد قرار ارزیابی مورد تواندو رفاهی مربوطه می  آموزشی  هايزیرساخت ایجاد و  تحصیل

تعداد دانشجویان، ورودي هر سال به تفکیک مقطع را نیز  7هم چنین، شکل   ارائه شده است. 6در شکل  1399تا  1391هاي  به صورت تمام وقت، بین سال

  دهد. نشان می

  

  

 

  تعداد دانشجویان خارجی فعال به تفکیک سال  -6شکل 

  

  

235238233230

200

158

86

54

22

139913981397139613951394139313921391
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  :دانست معاونت این  گرفته صورت اقدامات نتیجه توان می را شدهجذب دانشجویان و  تحصیل متقاضیان میزان افزایش

  غیرایرانی  دانشجوي  جذب براي آموزشی هايمشوقتعریف و تصویب  .1

   هاي خاص جذب و تحصیل دانشجویان غیرایرانیتدوین و تصویب آیین نامه .2

  ایجاد زیرساخت، اختصاص مشوق و تصویب رویه هاي الزم براي ارائه دروس به زبان انگلیسی  .3

  هاي جذب دانشجوآژانسدر معرفی دانشگاه در کشورهاي منطقه و همکاري با موفقیت  .4

  خانه هاي متبوع براي جذب دانشجویان منتخب دانشگاه با شیوه هاي مختلف بورس کمک به ایجاد زیرساخت هاي الزم در وزارت  .5

  به دو زبان عربی و انگلیسیراه اندازي سامانه آنالین پذیرش دانشجویان خارجی   .6

 

 

 در هر سال به تفکیک مقطع تحصیلی  وروديتعداد دانشجویان  -7شکل 

 

    المللیبین کارآموزي
آزمایشگاههاي    در  الملل دانشگاه شرایط گذراندن دوره کارآموزي کوتاه مدت را براي تعدادي از دانشجویان غیرایرانیمعاونت امور بین  1398- 1394هاي  طی سال

جات  از تعدادي از صنایع و کارخانفرصت بازدید    فراهم کرده است. افزون بر این، این دانشجویان  علمی  هیأتهاي حوزه تخصصی خود زیر نظر اعضاي  دانشکده

از     هاي ژيانر  سایتمپنا،    شرکت،  الکتروژن  شرکت  ،تهران  فاضالب  تصفیه  کارخانه،  تهران  ترافیک  کنترل  مرکز  ،خودرو   پارس  ،خودرو   ایران  جملهصنعتی 

  داشتند.   تجدیدپذیر

   

18

9 10

15

50

24

17

53

9

13

24
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9
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1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتري
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 دانشجویان خارجی شرکت کرده در برنامه کارآموزي گروهی   -6جدول 

  کشور   دانشگاه مبدا    رشته تحصیلی    تعداد     سال  

 عراق   University of Kerbala  مهندسی برق  -مهندسی مکانیک-مهندسی عمران  15  1394

 عراق  University of Kerbala  برق مهندسی  -مهندسی مکانیک-مهندسی عمران  15  1395

 سوییس    École polytechnique fédérale de Lausanne  مهندسی عمران و مهندسی برق   7  1396

1396  35  
مهندسی  -مهندسی مکانیک-مهندسی عمران

  مهندسی پلیمر  -مهندسی متالورژي -برق

Al Furat Al Awsat Technical University 
University Nahrain  

University of Baghdad  
University of Babylon 
University of Technology, Iraq 

 عراق 

1397  23  
مهندسی  -مهندسی مکانیک-مهندسی عمران

  - مهندسی شیمی -مهندسی پزشکی -برق

Al Furat Al Awsat Technical University 
Nahrain University 
University of Babylon 
University of Technology, Iraq 

 عراق 

1398  43  

مهندسی  -مهندسی مکانیک-مهندسی عمران

  –مهندسی کامپیوتر  -مهندسی شیمی-برق
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  همکار خارجی علمی هیأتاعضاي تعداد 
هایی از قبیل  و فعالیتعلمی در حوزه آموزشی   هیأتاعضاي  بین هاي اولیه هاي مداوم و بلندمدت در سطوح عالی همواره بر پایه همکاريگیري همکاريشکل

ها و تخصیص  ها، مشوقها، با تصویب آیین نامهالملل در این سالشود. معاونت امور بینغاز می راهنمایی مشترك دانشجو، تدریس درس یا دوره کوتاه مدت آ

دهنده اصلی این ارتباط، حمایت کرده  غاز کننده و شکل آ علمی دانشگاه، به عنوان   هیأتحمایت مالی ویژه میزبانی از همکار خارجی، به طور مستمر از اعضاي 

ها با کشورهاي فرانسه، آلمان  تفکیک سال ارائه شده است. عمده این همکاريعلمی خارجی همکار با دانشگاه به  هیأتدر ادامه ارقام مربوط به اعضاي  است.

  و کانادا صورت گرفته است.
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  با ملیت خارجی به تفکیک سال  همکار  علمی هیأتاعضاي  -8شکل 

  

    :ي مدیریتی و تخصصیهاهیأتسفرا،  میزبانی از 
و مالقات با مسئولین عالی  خانه هاي خارجی در تهران از دانشگاه  و نمایندگان سفارتها  خانهمسئولین وزارتو مراکز تحقیقاتی،  ها  سفرا، روساي دانشگاهبازدید  

  به شرح زیر است:به تفکیک سال ها هیأتآمار بازدید این دارد.  دانشگاه  هايو ظرفیت هايتوانمنداز  ترروشن ارائه تصویر در  رتبه دانشگاه، اغلب نقش موثري

1395  

  کشور  (عمدتاً از کشورهاي آلمان، فرانسه، اتریش، عراق، هند و غیره)  34از   هیأت 100  

1396  

  کشور  (عمدتاً از کشورهاي آلمان، فرانسه، چین، اسپانیا، عراق و غیره) 36از  هیأت 180

1397  

  کشور (عمدتاً از کشورهاي فرانسه، آلمان، عراق، ترکیه، چین، استرالیا)  29از   هیأت  90

1398  

  کشور (عمدتاً از کشورهاي فرانسه، هلند، کره جنوبی، عراق، تایلند، هند و غیره)  29از   هیأت  60

1399  

  فرانسه، عراق و سوریه)   از کشورهاي عمان،(کشور   4از   هیأت 6

74

28
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1214
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 از دانشگاه به تفکیک سال  کننده بازدیدهاي خارجی   هیأتتعداد   -٩ شکل 

  

  ي برگزارشده رویدادها
علمی در به    هیأتسازي بین اعضاي هاي همکاري، ایجاد ارتباط و شبکهرویدادها در راستاي معرفی دانشگاه به مخاطبان خارجی و فرصتترین مهمبرخی از 

  شرح زیر است: 

1395  

  در زمینه توسعه پایدار در شهریورماه  Youth Encounter on Sustainability (YES) المللیبرگزاري رویداد بین

)، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در زمینه  DAAD)، موسسه تبادالت آکادمیک آلمان (DFGبرگزاري کارگاه مشترك با بنیاد پژوهش آلمان ( 

  همکاري پژوهشی در شهریورماه  

1396  

  ماه  سازي آموزش در ایران آبانالمللیدر زمینه بین ) EURAS( هاي کشورهاي اوراسیا برگزاري اولین رویداد آکادمی اتحادیه دانشگاه

  المللی در شهریورماه  هاي علمی و بینهاي همکاري هاي علمی و بین المللی و روشهاي دفتر همکاريمعرفی برنامه

  )  در مهرماه  DAADدر همکاري با موسسه تبادالت آکادمیک آلمان (  Falling wallsبرگزاري رویداد 

  ماه  در فروردینهاي همکاري و نحوه ارسال پروپوزال در زمینه آشنایی با روش) CNRSبرگزاري کارگاه مشترك با مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه (

1397  

 ز، اینترنت اشیا و ابرداده در مهرماه  زمینه تخصصی زیست فناوري، مدیریت منابع آب، نانوفناوري و مواد، نفت و گا 5برگزاري اولین کارگاه همتایابی در 

  هاي کل کشور در اسفندماه  علمی دانشگاه  هیأت) و نحوه پروپوزال نویسی براي اعضاي H٢٠٢٠( 2020برگزاري کارگاه آشنایی با برنامه افق 

100

180

90

60

6

95 96 97 98 99
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1398  

 ماه در دانشگاه در اردیبهشت Universal Scientific Education and Research Networkافتتاح دفتر 

  المللی در زمینه نانوالیاف در اسفندماه  برگزاري دومین کارگاه همتایابی بین 

1399  

  در شهریورماه   بنیادهاي حمایت مالی این  برگزاري وبینار مشترك با بنیاد پژوهش آلمان در زمینه ساختار مدیریت پژوهش در آن کشور و برنامه

  هاي همکاري دانشگاهی با چین و معرفی نظام آموزش، تحقیقات و فناوري در مهرماه  معرفی فرصتبرگزاري رویداد 

1400  

  ماه  هاي همکاري به ویژه در دوران کرونا در اردیبهشتبرگزاري وبینار مشترك با بنیاد پژوهش آلمان براي معرفی فرصت

  سایر اقدامات  
بسیار موثري داشته به ترتیبی که نه تنها در نظم دهی به فعالیت هاي   المللیتسهیل تعامالت بین منظور ي آموزشی و پژوهشی به هارویهتنظیم و تصویب 

ند. به عالوه، در  جاري کمک شایانی می کند، بلکه اعضاي هیات علمی از انواع فعالیت هاي بین المللی آگاه شده و طی فرایند اعالم شده می توانند اقدام کن

عنوان از رویه هاي تصویب  48لیست  7ر معاونت امور بین الملل نقش بسزایی ایفا می کند. جدول تثبیت فعالیت هاي ابداعی براي ادامه در سالهاي آتی د

  شده و در حال تهیه و تصویب را نمایش می دهد.  

 شده  تنظیم هاي رویه -7جدول 

  عنوان رویه  وضعیت  ردیف

  هاي خارج از کشور دانشگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر و هاي مشترك نامه تحصیلی دورهآیین  تصویب شده   1

  کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتريپذیرش متقاضیان غیرایرانی در مقاطع تحصیلی  اخذنامه نحوه آیین  تصویب شده   2

  هاي خارج از کشور و تفاهم نامه همکاري  نامه همکاري با استاد همکار در دانشگاهآیین  تصویب شده   3

  صنعتی امیرکبیر  در دانشگاه المللیاساتید بیننامه فرصت مطالعاتی آیین  تصویب شده   5

6  
  تصویب شده 

نامه شرایط و مراحل تعیین استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان استاد راهنماي مشترك پروژه دانشجویان شاغل  آیین

  هاي خارج از کشور دانشگاهبه تحصیل در 

  2و   1 هاي استاندارد زبان انگلیسی با دروس زباننشگاه و آزموناالمللی زبان دهاي زبان مرکز بین نامه تطبیق دورهآیین  تصویب شده   7

  هاي پردیس التدریس دورهنامه تعیین حد نصاب تشکیل کالس و ضرایب حقآیین  تصویب شده   8

  هاي بین الملل نامه ارائه دروس دورهآیین  تصویب شده   9
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  عنوان رویه  وضعیت  ردیف

10  
  تصویب شده 

هاي  ها و اساتید راهنماي دانشجویان دکتري خودگردان، نوبت دوم و دورهالسهم دانشکدهسازي حق نامه همسانآیین

  ها صی و بورسیه سازمانهزینه شخ الملل (دانشجویان خودگردان و ایرانی)،بین

  تعیین میزان شهریه دانشجویان غیرایرانینامه نحوه آیین  تصویب شده   11

  الملل هاي پردیس بین ها از دورهالسهم دانشکده نامه محاسبه حقآیین  تصویب شده   12

  الملل  هاي ویژه براي دانشجویان بیننامه برنامهآیین  تصویب شده   13

  صنعتی امیرکبیر  دانشگاهالملل در نامه برنامه تابستانی براي دانشجویان بینآیین  تصویب شده   14

  صنعتی امیرکبیر  الملل در دانشگاهنامه برنامه کارآموزي دانشجویان بینآیین  تصویب شده   15

  صنعتی امیرکبیر  المللی در دانشگاهراي اساتید بین صنعتی ب -نامه برنامه کارگاه تخصصیآیین  تصویب شده   16

  المللی و ارزیابی ساالنهالنه دفتر همکاري هاي علمی و بینبازبینی برنامه راهبردي سا  در حال تصویب  17

  رسانی عملکرد ساالنه دانشگاه  اطالع   در حال تصویب  18

  پذیرش و پذیرایی هیئت خارجی    در حال تصویب  19

  نحوه تهیه اطالعات براي مراکز رده بندي بین المللی   در حال تصویب  20

  رویدادهاي دوره اي بین المللیساخت تقویم   در حال تصویب  21

  هاالمللی و مستندسازي عضویتعضویت در مجامع بین   در حال تصویب  22

  تعیین روند انعقاد تفاهم نامه ها و قرارداد هاي بین المللی   در حال تصویب  23

  المللیها و رویدادهاي بین رسانی کنفرانس خدمات اطالع   در حال تصویب  24

  المللی براي دانشجویان و اساتید هاي بین هاي همکاري برگزاري جلسات معرفی فرصت   تصویبدر حال   25

  چک لیست نمایشگاه هاي خارجی   در حال تصویب  26

  محاسبه و اعطاي تخفیف ویژه دانشجوییان بین المللی   در حال تصویب  27

  المللی انعقاد قرارداد با آزانس هاي جذب دانشجوي بین   در حال تصویب  28

  نحوه اجراي دوره هاي مشترك بین المللی  در حال تصویب  29

  ایجاد و به روزرسانی اینفوگراف   در حال تصویب  30

 WES سامانه  ارسال مدارك براي  در حال تصویب  31

  تهیه مستندات فرصت هاي همکاري بین المللی   در حال تصویب  32
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  عنوان رویه  وضعیت  ردیف

  المللی الکترونیکی دانشگاه تهیه و ارسال خبرنامه بین   در حال تصویب  33

  چک لیست برگزاري رویداد بین المللی  در حال تصویب  34

  )CNRSروش هاي همکاري با مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه (  در حال تصویب  35

  فعالیت یوسرن امیرکبیر  در حال تصویب  36

  مقیم خارج از کشور دانشگاه   اموختگاندانشوب سایت انجمن   در حال تصویب  37

  یکپارچه سازي، بازنگري و بهینه سازي فرم ها   در حال تصویب  38

  گرنت مربوط به استراتژي هاي ارتباطات مجازي   در حال تصویب  39

  گرنت آغازین معاونت امور بین الملل   در حال تصویب  40

  هاي پژوهشی و سازوکارهاي حمایتی کشورشناسنامه از سیستم آموزش عالی، سازمان تهیه  در حال تصویب  41

  به روزرسانی شبکه هاي اجتماعی و ایجاد شبکه هاي جدید   در حال تصویب  42

  محور هاي تخصصی کشور ایجاد کارگروه  در حال تصویب  43

  ارسال مدارك براي دانشگاه هاي خارج از کشور   در حال تصویب  44

  المللی ت اساتید و دانشجویان تبادلی بینمستند سازي تجربیا  در حال تصویب  45

  براي میهمانان روادیددرخواست   در حال تصویب  46

  چک لیست برگزاري و فرآیند پیگیري جلسات   در حال تصویب  47

  همتایابی علمی   در حال تصویب  48

  




