
  

 

-معاونت امور بين ساله4عملكرد  گزارش 

 صنعتي اميركبير دانشگاه  لمللا

1393-1397  

 خالصه 

فعاليت ها و دستاوردهای معاونت بين الملل در این گزارش شرح  

تاكنون به صورت خالصه و    93سال گذشته یعني از سال    4در  

ارائه شده است.   بدون شک این گزارش  با اعداد و ارقام كمي 

گوشه ای از فعاليت های این معاونت است و گزارش های آتي  

  دستاوردهای پيش رو را با جزیيات بيشتر تقدیم خواهد كرد.

 مدیریت همكاری های علمي و بين المللي 
 دانشگاه صنعتي اميركبير
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 استراتژي ها 

نمود. این استراتژی ها با    عملكردیاقدام به تعریف استراتژی های  فعاليت منسجم و با برنامه    گيری به منظورالملل از بدو شكلمعاونت امور بين

 آموزشي،  هایحوزه  در  الملليبين  های همكاری  گسترده  سطح،  خارجي  همكار  اساتيد  و  دانشجویان  قابل توجه  تعدادگذاری های سه گانه  هدف

 تعریف شدند.   الملليبين  سطح در دانشگاه باالی شهرت برخورداریو  صنعتي و پژوهشي

 استراتژِی های درنظر گرفته شده برای نيل به هر یک از اهداف مذكور به شرح زیر ترسيم گردید.

 خارجي همكار  اساتيد و دانشجویان قابل توجه  تعداد .1

 اميركبير صنعتي دانشگاه در تحصيل خارجي متقاضيان تعداد افزایش −

  دانشجویان  آموزش  و  مشترک  های  دوره  اجرای منظور  به  دانشگاه  در(  Infrastructure)   توانمند  ساخت  زیر  یک  ایجاد −

 خارجي

 خارجي  اساتيد همكاری جلب در مناسب راهكارهای اتخاذ −

 الملل بين دانشجویان ویژه فرهنگي تعامل فضای ایجاد −

 صنعتي  و پژوهشي آموزشي، هایحوزه در الملليبين هایهمكاری گسترده سطح .2

 آموزشي های حوزه در علمي معتبر مراكز دیگر و اميركبير صنعتي دانشگاه بين المللي  بين ارتباطات برقراری −

 منتخب  هایدانشگاه  با الملليبين  قراردادهای و نامهتفاهم انعقاد −

 دانشگاهي  محققين سطح در كارآفریني و صنعتي تحقيقات زمينه در الملليبين بسترهای ایجاد −

 دانشجویي  آكادميک تحقيقات تقویت جهت الزم كار و ساز ایجاد −

 المللي بين  سطح  در دانشگاه باالی شهرت برخورداری .3

 الملليبين سطح در اميركبير صنعتي دانشگاه تبليغ و  معرفي جامع برنامه تهيه −

 هستند  باال های رتبه دارای كه جهان های دانشگاه با مشترک های دوره اجرای −

 اقدامات صورت گرفته 

 ساله فعاليت این معاونت به شرح ذیل است:4در راستای نيل به اهداف سه گانه باال در بازه اقدامات صورت گرفته  

 غيرایراني  دانشجویان جذب به  نسبت ها نگرش  تغيير مدیریت .1

 غيرایراني  دانشجویان تحصيل و جذب خاص های نامه آیين تصویب و تدوین .2
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 انگليسي زبان به درس  ارائه  برای الزم های زیرساخت ایجاد .3

 لبنان  و عراق  خصوص  به منطقه كشورهای در دانشگاه معرفي در موفقيت .4

 مختلف   های  شيوه  با  دانشگاه  منتخب  دانشجویان  جذب  خصوص  در  متبوع   های  خانه  وزارت  در  الزم  های  زیرساخت  ایجاد  به  كمک .5

 بورس 

 مشترک  های دوره برگزاری برای  علوم وزارت از الزم های مجوز اخذ .6

 خارجي  اساتيد و دانشگاه اساتيد بين ساختاریافته تباطار ایجاد .7

 المللي به اساتيد و دانشجویان الملل، ملي و بين های مالي موجود در سطوح معاونت امور بينمعرفي انواع حمایت .8

ارائه شده از سوی نهادهای های مادی و معنوی گزارش از انواع حمایت 3با تهيه  96مدیریت همكاری های علمي بين المللي در سال 

اری در وبسایت این  استفاده كنند و بارگذامه های خود  كه اساتيد و دانشجویان مي توانند از آنها جهت پيشبرد برنملي و بين المللي  

 راهنمایي جامع در این خصوص انجام داد. ت یمدیر

 اساتيد  الملل بين های فعاليت از عام مالي حمایت .9

محور همكاری علمي بين المللي اقدام به حمایت مالي از اساتيدی كه    9با تعریف    96مدیریت همكاری های علمي بين المللي در سال  

ری )بارگذا  فعاليت در این محورها هستند نمود. بدین صورت كه عضو هيات علمي مي تواند با تكميل فرم درخواست مربوطه مایل به  

 و ارائه آن به آن مدیریت از این حمایت مادی و معنوی بهره مند گردد. شده در وبسایت مدیریت همكاری های علمي بين المللي(

دیریت ارسال شده است كه به همگي این موارد به نحو مقتضي حمایت نقدی )هزینه بليط  مورد فرم درخواست به این م  17تاكنون  

 سفر و اقامت( و غير نقدی )اعطای مهمانسرا به مهمان خارجي و ارائه خدمات( اعطا گردیده است. 

 دكتری دانشجویان و  جوان اساتيد الملل، بين  سرامدان: هدف های گروه از خاص مالي حمایت .10

 همتایابي المللي بين های كارگاه برگزاری .11

مدیریت همكاری های علمي و بين المللي اولين قدم شكل گيری هرگونه فعاليت بين المللي را همتایابي و ایجاد شبكه بين اساتيد  

ی  ترتيب اقدام به برگزاربه     97و    96،  95دانشگاه و اساتيد و متخصصان بين المللي مي داند. به همين منظور این مدیریت در سال  

يد  تاچنين یک هيات سوئيسي متشكل از اسفرانسه و هم CNRSالمان ، و  DFGكارگاه همتایابي با همكاری نهادهای بين المللي 

 محققان این كشور نمود. 

 پژوهشي و  آموزشي گرنت در الملل بين  های فعاليت های مشوق تصویب .12



7139 شهریور ساله معاونت امور بين الملل دانشگاه صنعتي اميركبير 4گزارش عملكرد      

 

4 
 

طي رایزني با معاونت های آموزش و تحصيالت تكميلي و همچنين پژوهش و فناوری به منظور تشویق، ترغيب و حمایت اساتيد از 

همكاری های علمي بين الملل آئين نامه های مشوق فعاليت بين الملل در گرنت آموزش و پژوهش اساتيد به تصویب رسيد تا بر این  

هيات علمي برای هر فعاليت بين الملل انجام شده امتيازی دریافت كند. گستردگي این فعاليت ها اساس در برنامه ای مدون هر عضو  

بان انگليسي و یا هدایت مشترک دانشجوی تحصيالت تكميلي تا حوزه پژوهش همچون  حوزه آموزش همچون تدریس درس به ز از  

و آیين نامه مشوق های    AUT-PR-3312  رویه  شماره  به  آموزشي  های   مشوق  نامه آیين تعریف پروژه مشترک بين المللي است.

 از جمله این موارد است.  AUT-PR-2201پژوهشي به شماره رویه 

  با   ارتباط  ایجاد  خصوص  در  پروژه  مدیر  عنوان   به  فعال  اساتيد  بكارگيری  با  دانشگاه  المللي  بين  های  پروژه  راهبردی  كميته  تشكيل .13

 خارجي  های دانشگاه

اجرایي    96از زمستان سال    پروژه  مدیر  عنوان  به   فعال  اساتيد  بكارگيریایده تشكيل كميته راهبردی پروژه های بين المللي دانشگاه با  

دانشگاه همكار بين المللي را بر عهده داشته و به عنوان نماینده و سفير    25هدایت همكاری با  عضو هيات علمي    21شد. در این برنامه  

 ا آن نهاد در ارتباط هستند.این معاونت ب

 تعریف آیين نامه استاد همكار خارج از كشور .14

از آنجا كه اساتيد مدعو خارجي به عنوان یكي از گروه های هدف مدیریت همكاری های علمي بين المللي محسوب مي شوند، این  

 ب استاد همكار خارجي نمود.اقدام به ارائه سازوكار و روند جذ  AUT-FM-4201با تنظيم و تصویب آیين نامه    95یریت در سال  دم

 مي بين الملليایف و خدمات مدیریت همكاری های علها، وظها، فعاليتمعرفي برنامه .15

ریت  معرفي و آشنایي اساتيد و دانشجویان دانشگاه با این مدیبه منظور    96مي بين المللي در زمستان سال  مدیریت همكاری های عل

فرصت پرسش و پاسخ ا با محوریت دانشجویان و دیگری با محوریت اساتيد نمود و در این دو نشست  اقدام به برگزاری دو نشست مجز

 و همچنين معرفي این مدیریت به وجود آمد.

 گردد. ن معاونت در دو حوزه آموش و پژوهش و فناوری در ادامه ارائه ميهای ایبه منظور ارائه شفاف گزارش عملكرد، فعاليت
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 حوزه آموزش 

 شاخص  1394 1395 1396 1397

 تعداد دانشجویان خارجي 160 200 230 -

 تعداد اساتيد همكار خارجي   14 12 16 -

 مشترک تحصيالت تكميليدوره های تعداد  1 5 7 5

 الملل )فرصت، كارآموزی، انتقالي، مسابقات(دانشجویان با تجربيات بينتعداد  69 56 66 10

 های منعقدشده  نامه تعداد تفاهم 46 42 49 6

 های مشترک تعداد دانشجویان شاغل به تحصيل در دوره 2 15 25 10

ومين سال متوالي، ر با دانشگاه پاسائو آلمان برای سدوره های مشترک مدیریتي ماستریخت، دلفت و روتردام، دوره مشترک مهندسي كامپيوت  یاجرا

ناسي آغاز دوره های مشترک تحصيالت تكميلي با دانشگاه اكول پلي تكنيک فرانسه، انسام فرانسه و دوره سه جانبه مونتان فرایبرگ در مقطع كارش

 دوره های مشترک دانشگاهي است. یشد و همچنين دوره كوتاه مدت مدآرت فرانسه، گنت بلژیک از فعاليت های این معاونت در حوزه اجراار

 حوزه پژوهش و فناوري

 است:  ت به شرح ذیلاین معاون ددر حوزه های پژوهش و فناوری در دوره چهارساله عملكر المللي بين های برنامه در مشاركت

 طرح 6 -دانشجو و استاد تبادل از حمایت حوزه در پالس اراسموس برنامه در مشاركت .1

 طرح 9 -آلمان  DFGگرنت آغازین شروع همكاری  برنامه در مشاركت .2

 طرح 1 –برای تعریف پروژه مشترک  DFG-INSFدریافت گرنت مشترک  .3

 طرح 2 –آلمان  AvH برنامه در مشاركت .4
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 حاصل از تعریف پروژه های مشترک بين لمللي   2017هزار یورو در سال    250و    2016هزار یورو گرنت بين المللي در سال    40دریافت   .5

 ای و بين المللياتحادیه منطقه 11 -خارجي های دانشگاه با همكاری بسط و المللي بين های اتحادیه در عضویت .6

 های خارجي ميزباني از هيات های مدیریتي و تخصصي از دانشگاه .7

كشور بود. بيشترین تعداد هيات های   36هيات از    180،  2017كشور دنيا و در سال    34هيات از    100این معاونت ميزبان    2016در سال   .8

 بازدید كننده از كشورهای آلمان، فرانسه بوده است. 

 تفاهم نامه و قرارداد با دانشگاه های خارجي  یاامض .9

  20تفاهم نامه و    23و    2016قرارداد در سال    14تفاهم نامه و    28  یما حصل بازدیدهای مدیریتي و تخصصي صورت گرفته امضا .10

 بوده است.  2017قرارداد در سال 

 رتبه بندي جهاني 

ميزان شهرت جهاني و كيفيت آموزش و پژوهش آن نهاد است. به همين    معيارهایترین  های رتبه بندی جهاني از مشخصجایگاه دانشگاه در نظام

یت دستور  لواز ابتدا در او  Shanghaiو    QS  ،THEمنظور ارتقا رتبه دانشگاه صنعتي اميركبير در نظام های رتبه بندی معتبر جهاني از جمله  

دانشگاه برتر صنعتي دنيا بر اساس رتبه    150صنعتي اميركبير قرار گيری در بين    هادستاورد قابل تامل دانشگ  كار فعاليت این معاونت قرار گرفت.

 بندی شانگهای است. 

Shanghai 

Academic Ranking of World 

Universities 
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 QSدر نظام رتبه بندی  مقایسه با دانشگاه های ایران و منطقه مورد توجه قرار داشته است. جایگاه دانشگاه در ارتقاء بندی جهاني، عالوه بر رتبه

پس از دانشگاه صنعتي شریف رتبه دوم دانشگاه های ایران را كسب نموده است. این در    2019و    2018دانشگاه صنعتي اميركبير در سال های  

ته اند. پيش از این  حالي است كه دانشگاه های علم و صنعت و دانشگاه تهران به ترتيب در رتبه های سوم و چهارم در این نظام رتبه بندی جاگرف

همچنين در   دانشگاه صنعتي اميركبير پس از دانشگاه صنعتي شریف و دانشگاه علم و صنعت در جایگاه سوم جهاني ایستاده بود.  2017در سال  

شگاه تهران در اولين دانشگاه صنعتي ایران و پس از دان 2018و  2017و  2016نظام رتبه بندی شانگهای دانشگاه صنعتي اميركبير در سال های 

 رتبه دوم دانشگاه های ایران قرار گرفته است. 

 


