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اعتباربخشی فرایندی  اتدک  دا نا ندا اربیدآابی  م را  دی مدبام  دو بدرا   بت دا  
(Institution )و  و برا  برنا ا  ا  قابل اجرا معریف نمبن.

 زایا و پآا ی ا  اعتبار بخشی■

نر حآطا حرفا ا •

(Recognition)نر رابطا با با رتمآک یناتی •

یناتایی نقاط قب  و ضعف  بت ا و میوین پروتا بابنگر  و اصالح•

ارائا یک  بیک مابه نر عرصا معا ال •



المللیاهمیت اعتبار بخشی بین 

المللیگبا ی ضمانک با  خاطبام بآن ■

 مک با نانشجبیام  می نر انتخاب نانشگاه با  آفآک ■

با خببی مربآک ییهالتحصآالمنر انتخاب فارغ  ارفر ایام مک با ■

برا  نانشگاه جهک اربیابی، پایش و بهببن  آفآک تاختمنیفرا و  رنم ابزار  ■

  ببیی، پژو شی و یانگآر فراینی ا مضمآن قابل اعتمان ببنم نانشگاه برا  ■

المللی مک با افزایش افتخار و یهر  نانشگاه نر تطبح  لی،  نطقا ا  و بآن ■



المللیفرصت های اعتبار بخشی بین 

Tailoringنانشگاه  ببیی ا برنا اتاب  تناتبومطبآق■ Curriculum

Transferخارجینانشجبیامبرا ییهگذرانیهواحی ا مطبآقوتاب  عانلا کامم هآل■ Credit

Projects شترکمحقآقامی ا پروژهمبتعاوافزایش■ Research Joint

Programs ار نامونانشجباتتان،مبانل ا برنا امبتعاوافزایش■ Mobilityاعتباربخشیطریقاب

جهانیبنی رمبا ا تآ تونرنانشگاهرمبابر  تقآوغآروبالقبهماثآرگذار ■



ASICسازمان اعتبار بخشی 

■ ACCREDITATION SERVICE FOR 

INTERNATIONAL 

SCHOOLS,COLLEGES & 

UNIVERSITIES

■ www.asicuk.com

■ info@asic.org.uk | +44 (0)1740 617 

920

■ ASIC House, 13 Yarm Road, 

Stockton-on-Tees, TS18 3NJ



 ASICدرباره

.اتک نالین  ببشن نیگامارائاو انانشگاه ا، الج یارس،برا المللیبآن آفیاتتانیارنیکASICاعتباربخشی■

■ASIC لمللیابآناعتباربخشیترویسطریقابجهام،تراترنرعالی  ببش را زونانشجبیامبا  تقلاطالعا ارائابرا
.اتکییهمشکآلعآنیونقآقتنجش عآاربا

ا، یرتبا مچنآنوباینینایتامر  گا اناانتخاب ا رنخبا ی مکوالیینونانشجبیامباASICطریقاباعتباربخشی■
امنشالمللیبآننانشجبیامبا ا رنخبا نی مکنورراهاب  ببشخی ا ن نیهارائایا  ببشن نیهارائانانشگاه، الج،
.  تنیباال آفآکبا بت امی ان نی

 نابع،، آفآکنظرابواقعا بت ا ا نچاابصانقاناوواقعیمصبیرنانشجبیامن ی یاجابه اباالمللیبآناعتباربخشی■
. ورنیبیتک،ناراتکنانشجبیامابحمایک

■ASICنارنجهانی  ببشبابارنرفرن با نحصربآنش،المللیبآن  ببشمجربان اتامقریبااتاسبر.



للیالمبین اعتباربخشیپیش شرط های اجرای 

نانشگاه نر  آئک رئآ ا نانشگاهالمللیبآن اعتباربخشی بضبع طرح ■

المللیبآن اعتباربخشی صببا  آئک رئآ ا برا  اجرا  نریافک ■

نانشگاهالمللیبآن اعتباربخشیتنی مضمآن  آفآک و میوین ■

اوندک  دا و  آدا  رئآ دا،  ع)نر نانشدگاه المللدیبآن اعتباربخشیمشکآل یبکا تا الیا ا  مضمآن  آفآک و ■
(نانشکیه  ا

نرنانشگاهالمللیبآن اعتباربخشینبآرخانا یبکا مضمآن  آفآک و مشکآل ■

احکام اجرایی برا  اعضا  یبکا نر  ر الیاصیور ■

رابطآن برا   ر الیا اب یبکامعآآن ■



اعتباربخشیمجموعه شاخص های 

 ا    ببیییاخص ■

 ا  پژو شییاخص ■

المللی ا  بآن یاخص ■

نانشجبیی ا  یاخص ■

مبتعا  نابع ا  یاخص ■





دانشگاه خوارزمی/ برنامه های حمایت مالی اتحادیه اروپااز پروژه های علمی و تحقیقاتی

اتحادیه اروپابرنامه های حمایت مالی 
تحقیقاتیپروژه های علمی و از 

European 
Commision

European 
Commision

دانشگاه خوارزمی
المللیهای علمی بین دفتر همکاری
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دانشگاه خوارزمی/ برنامه های حمایت مالی اتحادیه اروپااز پروژه های علمی و تحقیقاتی

Marie Slodowska Curie Action (MSCA)

Horizenدربرنامهاین2014سالاز• دانشمندبناموگرفتجای2020
.استشدهنامگذاریکوریماریلهستانی،مشهور

ازاعممحققینکاریمراحلتمامدرراهاپروژهمالیتامینبرنامهاین•
.دهدمیانجامراعلمیهیاتاعضایودکتریپسادکتری،دانشجوی

قینمحقباهمکاریبهراصنایعوتحقیقاتیمراکزدانشگاهها،برنامهاین•
.نمایندحرکتشدنالمللیبینجهتدرتانمایدمیترغیبخارجی

دادهشافزایخودفنیوعلمیقابلیتهاینمایدترغیبرامحققینبرنامهاین•
.گیرندبکارخصوصیصنعتییادانشگاهیواحدهایدردرآیندهتا

حیطمیکدرکارحیندرمحققینرویپیشدرکههاییچالشبربرنامهاین•
.آیدمیفایقدارد،وجوددیگرالمللیبین

25000حدودحمایتتواناییوباشدمییورومیلیارد6.1برنامهاینبودجه•
.داردرادکتریپساودکتریپروژه
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دانشگاه خوارزمی/ برنامه های حمایت مالی اتحادیه اروپااز پروژه های علمی و تحقیقاتی

طبقه بندی انواع پروژه های ماری کوری

1. Innovative training network (ITN): شبکه های نوآورانه آموزش
مشترکشبکه های آموزش اروپایی، درجه دکتری : های اولیه ودوره دکترا و دکترا صنعتی اروپاآموزش 

2. Individual Fellowship (IF): بورسیه مستقل
با تجربه به این منظور که در بخش های داخلی و بین المللی سیار باشند و پس از اقامت در پژوهشگران حمایت از 

.خارج از کشور، کار خود را مجدد راه اندازی و ادغام کنند

3. Research and Innovation Staff Exchange (RISE):  نوآوری و پژوهشپرسنل، تبادل
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتیکارکناناز طریق تبادل بخشی همکاری بین المللی و بین 

4. Co-funding of regional, national and international programmes (COFUND): 
بین المللی و ای، ملیبرنامه های منطقه کمک هزینه مالی های برنامه 
های فرصت مطالعاتیدکترا و برنامه های برنامه 

5. European Research Night (NIGHT):  تجمع و گردهمایی پژوهشگران برنامه
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دانشگاه خوارزمی/ برنامه های حمایت مالی اتحادیه اروپااز پروژه های علمی و تحقیقاتی

واجدین شرایط

به درخواست
تامین کننده 

مالی

درخواست
مستقل به 

سازمان

مدرک/سابقه

COFUND ITN, RISE / از چهار سال سابقه تحقیقکمتر
دانشجوی دکتری

COFUND IF RISE مدرک / بیش از چهار سال سابقه تحقیق
دکتری

RISE مدیریتی و تکنسین هاپرسنل

NIGHT علمی تجمع پژوهشگرانرویداد
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دانشگاه خوارزمی/ برنامه های حمایت مالی اتحادیه اروپااز پروژه های علمی و تحقیقاتی

Innovative training network (ITN):  شبکه های نوآورانه آموزش

(ITN):  های نوآورانه آموزش انواع شبکه

1. European Training Network (ETN)
آموزش تحقیقات مشترک بین حداقل سه مرکز

5

2. European Joints Doctorates (EJD)

جهت اخذ دو مدرک حداقل بین سه مرکز آکادمیکدوره دکتری مشترک گذراندن 

3. European Industrial Doctorates (EID)
دانشگاه، داشتن دو استاد راهنما از هردو طرف الزامی است، حداقل گذراندن دوره دکتری مشترک بین صنعت و 

.نیمی از زمان دانشجو باید به مسایل آکادمیک اختصاص یابد

این برنامه بیشتربرای گذراندن دوره دکتری در یک دانشگاه ، مرکز تحقیقاتی یا در یک محیط 
امکان درخواست از کلیه کشورها وجود دارد و هدف آموزش محققین جوان در . صنعتی می باشد

. محیط های بین المللی می باشد



دانشگاه خوارزمی/ برنامه های حمایت مالی اتحادیه اروپااز پروژه های علمی و تحقیقاتی

Innovative training network (ITN):  شبکه های نوآورانه آموزش

(یورو)شرایط مالی 

غیرمستقیمهزینه
و مدیریت

آموزشهزینه هزینه خانوادهکمک هزینه کمک
جابجایی 

هزینه زندگیکمک
( ماهیانه)

1200 1800 500 600 3100

و تغییر می کندهزینه ها با توجه به کشور محل اقامت با یک ضریب محاسبه

نحوه درخواست
تکمیل فرمهای مربوطه

ارسال پروپوزال،

6

فراخوان آغاز پایان بودجهمیزان

H2020-MSCA-ITN-2017 15-Sep-2016 10-Jan-2017 €430 million

تاریخ های مهم



دانشگاه خوارزمی/ برنامه های حمایت مالی اتحادیه اروپااز پروژه های علمی و تحقیقاتی

این برنامه بیشتربرای محققین با تجربه می باشد، که قصد دارند قابلیت های خود را در یک محیط بین 
آنها برروی یک پروژه طراحی شده توسط خود . المللی افزایش داده و خود را برای کار دایم آینده آماده کنند

.تمام رشته ها تحت حمایت قرارمی گیرند. کار می کنند و آن را به نتیجه می رسانند
جابجایی بین کشورها الزامی است و همچنین همکاری بین محیط های آکادمیک و غیرآکادمیک ترغیب 

می شود 

(IF): نواع بورسیه مطالعات فردیا

بورسیه اروپایی-1
برگزاری در اروپا یا کشورهای وابسته

برای محققین در اروپا یا ازهرکجای دنیا
کمک به محققین برای شروع مجدد، مدتی توقف پس از دکترا

European Fellowships (EF)
1. Standard European fellowships (EF)
2. Career restart panel (EF-CAR)
3. Reintegration panel (EF-RI)
4. Society and enterprise panel (EF-SE)

Individual Fellowship (IF): بورسیه مطالعات فردی

European 
Fellowships

7



دانشگاه خوارزمی/ برنامه های حمایت مالی اتحادیه اروپااز پروژه های علمی و تحقیقاتی

Individual Fellowship (IF): بورسیه مطالعات فردی

1. Standard European fellowships (EF-ST)

.این نوع پروپوزال در زیرمجموعه یکی از هشت گرایش اصلی صورت می گیرد

:شرایط مجاز
پژوهشگر با تجربه

پژوهشگر با هر ملیت و بدون محدودیت سنی
نمایدپژوهشگر باید ازهرکشوری به یکی از کشورهای اتحادیه اروپا یا کشورهای همکار نقل مکان
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2. Career restart panel (EF-CAR)

پژوهشگر نباید در طول یک سال گذشته قبل از پایان موعد درخواست در کار تحقیقاتی فعال باشد
. در هنگام نوشتن پروپوزال باید دالیل دوری از تحقیق با جزییات ذکر گردد

د این برنامه برای آن دسته از پژوهشگرانی است که یک دوره توقف در کار تحقیق داشته ان
...(کار غیرتحقیقاتی، بیماری، مرخصی زایمان و )

.بودجه مربوطه به هر بخش با توجه تعداد پروپوزالهای ارسالی مشخص می شود



دانشگاه خوارزمی/ برنامه های حمایت مالی اتحادیه اروپااز پروژه های علمی و تحقیقاتی

Individual Fellowship (IF): بورسیه مطالعات فردی

3. Reintegration panel (EF-RI)

.ا هستنداین برنامه برای آن دسته از پژوهشگرانی است که به دنبال یک موقعیت کار تحقیقاتی دراز مدت در اروپ
هیه می و یک لیست اولویت تشودتوجه تعداد پروپوزالهای ارسالی مشخص می این بورسیه، با بودجه مربوطه به 

. گردد

ط در پژوهشگر باید ازهرکشوری به یکی از کشورهای اتحادیه اروپا یا کشورهای همکار نقل مکان نماید و فق
.تعطیالت حق ترک کار را دارد
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4. Society and enterprise panel (EF-SE)

وژه تحقیق این یک برنامه چند جانبه برای آن دسته از پژوهشگرانی است که به دنبال انجام یک پر
.و نوآوری در یک سازمان غیرآکادمیک هستند

یردولتی، مرکز مقصد باید غیر آکادمیک باشد که می تواند شامل مراکز صنعتی، مراکز تجاری، مراکز غ
د دارای مرکز بای. باشند... مراکز فرهنگی شامل موزه ها، بیمارستانها، مراکز تجارت جهانی، سازمان ملل و 

. باشندLegal validation of entity (PIC Number)اعتبار حقوقی 



دانشگاه خوارزمی/ برنامه های حمایت مالی اتحادیه اروپااز پروژه های علمی و تحقیقاتی

Individual Fellowship (IF): فرصت مطالعات فردی

غیرمستقیمهزینه
و مدیریت

آموزشهزینه هزینه خانوادهکمک هزینه کمک
جابجایی 

هزینه زندگیکمک
( ماهیانه)

500 800 500 600 4650

(یورو)شرایط مالی 
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نحوه درخواست
،همراه با رزومه محققارسال پروپوزال تحقیقاتی

باید با هماهنگی دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی میزبان و استاد راهنما پروپوزال
نوشته شود

.  نحوه نگارش ، معیارهای مجاز باید درنظرگرفته شود

فراخواننوع آغاز پایان بودجهمیزان

H2020-MSCA-IF-2017 11-Apr-2017 14-Sep-2017 €248 million

تاریخ های مهم



دانشگاه خوارزمی/ برنامه های حمایت مالی اتحادیه اروپااز پروژه های علمی و تحقیقاتی

Research and Innovation Staff Exchange(RISE):  و پژوهشنوآوری تبادل پرسنل

(یورو)شرایط مالی 

غیرمستقیمهزینه
و مدیریت

آموزشهزینه هزینه زندگیکمک

700 1800 2000

هزینه ها با توجه به کشور محل اقامت با یک ضریب محاسبه می شود

نحوه درخواست
با هماهنگی دانشگاه و مرکز تحقیقاتی همکارارسال پروپوزال

.نحوه نگارش ، معیارهای مجاز باید در نظر گرفته شود
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نوع فراخوان آغاز پایان میزان بودجه

H2020-MSCA-RISE-2017 1-Dec-2016 5-Apr-2017 €80 million

تاریخ های مهم



دانشگاه خوارزمی/ برنامه های حمایت مالی اتحادیه اروپااز پروژه های علمی و تحقیقاتی

Co-funding of regional, national and international programmes 
(COFUND):  مالی برنامه های ملی، منطقه ای و بین المللیبرنامه های کمک هزینه

(یورو)شرایط مالی 

غیرمستقیم و هزینه
مدیریت

دستمزد حداقل
محققان با تجربه

دستمزد محققان حداقل
مراحل اولیه  در 

325 3675 2597

هزینه ها با توجه به کشور محل اقامت با یک ضریب محاسبه می شود

چه مواردی تحت حمایت مالی قرار می گیرند
یتهای دانشجویان دکتری و محققین باتجربه در جهت آموزش، پژوهش و افزایش قابل

شغلی
ی هر سازمانهای شرکت کننده، هزینه مشخصی را جهت هزینه زندگی و تحقیق برا

.  محقق دریافت می کنند
برنامه های انتخاب شده، کمک هزینه تا حد ده میلیون یورو دریافت می کنند
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فراخواننوع آغاز پایان

H2020-MSCA-COFUND-2017 05-Apr-2017 28-Sep-2017

تاریخ های مهم



دانشگاه خوارزمی/ برنامه های حمایت مالی اتحادیه اروپااز پروژه های علمی و تحقیقاتی

European Researchers Night (NIGHT):  گردهمایی پژوهشگران برنامه

این یک برنامه گسترده اجتماعی،جهت گردهمایی پژوهشگران از رشته های مختلف با هدف افزایش•
.   قابلیت های کاری آنها و نشان دادن فعالیت های علمی آنها بصورت کلی می باشد

. زمان انجام برنامه چهارمین جمعه ماه سپتامبر می باشد•

.برنامه می تواند بخشی و یا بطور کامل مورد حمایت مالی قرار گیرد•

.  زمان فراخوان معموال از اواسط اکتبر تا ژانویه می باشد•
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دانشگاه خوارزمی/ برنامه های حمایت مالی اتحادیه اروپااز پروژه های علمی و تحقیقاتی

مراحل کاری

یافتن فراخوان 
مربوطه

یافتن سازمان 
همکار ارسال پروپوزال آغاز و انجام 

پروژه

14

انتخاب نوع بورسیه با توجه شرایط مجاز•
نیازو مدارک مورد H2020مطالعه دستورالعمل •
انتخاب یکی از هشت گرایش اصلی •
انتخاب زیرگرایش اصلی •
نموددر صورت نیاز می توان یک گرایش دیگر نیز انتخاب•
نظربررسی ثبت نام موسسه مد •
با واحد حمایت سایت درصورت نیازارتباط •



دانشگاه خوارزمی/ برنامه های حمایت مالی اتحادیه اروپااز پروژه های علمی و تحقیقاتی

هشت شاخه اصلی رشته های تحصیلی در برنامه ماری کوری

1. Chemistry (CHE)                                                              شیمی
2. Economic Sciences (ECO)                                         علوم اقتصادی
3. Information Science and Engineering (ENG)  علوم اطالعات و مهندسی
4. Environmental and Geosciences (ENV)        محیط زیست و علوم زمین
5. Life Sciences (LIF)                                                        علوم زیستی
6. Mathematics (MAT)                                                        ریاضیات
7. Physics (PHY)                                                                   فیزیک
8. Social Sciences and Humanities (SOC)            علوم اجتماعی و انسانی

15

هر کدام از رشته های فوق به چند زیرشاخه تقسیم می شود 



1396مرداد 29/برنامه های حمایت مالی اتحادیه اروپااز پروژه های علمی و تحقیقاتی

1. HORIZON 2020 : میلیارد یورو79بودجه 

دانشمالی به پروژه تحقیق و نوآوری برای ایجاد یک اقتصاد مبتنی بر کمک 

2. ERASMUS PLUS  میلیارد یورو 14/8بودجه
ایمالی به پروژه که با هدف افزایش دانش و استعداد حرفه کمک 

ترکیبی از چند برنامه
(Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, Jean Monnet, 
Youth in action and Sport action)

3. CO-SME - میلیارد یورو 2/3بودجه 

متوسطمالی به پروژه است که با هدف افزایش رقابت شرکت های کارآفرین کوچک و کمک 

برنامه های متفاوت حمایتی   

16



1396مرداد 29/برنامه های حمایت مالی اتحادیه اروپااز پروژه های علمی و تحقیقاتی

4. CREATIVE EUROPE - میلیارد یورو 182/2بودجه 

های مالی برای پروژه با هدف حمایت از حفظ و ارتقاء فرهنگ اروپاکمک 

5. ERDF - EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND  میلیارد یورو 18/3بودجه

اراضیهای مالی برای پروژه است که با هدف تقویت انسجام اقتصادی، اجتماعی و کمک 

6. ESF - EUROPEAN SOCIAL FUND میلیارد یورو 84بودجه 

کمک های مالی برای پروژه ای است که با هدف حمایت از بهبود اشتغال واجزا اجتماعی

برنامه های متفاوت حمایتی   

17



1396مرداد 29/برنامه های حمایت مالی اتحادیه اروپااز پروژه های علمی و تحقیقاتی

7. CEF - CONNECTING EUROPE FACILITY میلیارد یورو 30/4بودجه 

اروپاهای مالی برای پروژه های منافع مشترک در چارچوب شبکه های ترانس کمک 

8. JUSTICE PROGRAMME میلیارد یورو 51/54بودجه 

عدالت اروپامالی به پروژه با هدف ادامه توسعه کمک 

9. EASI - EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION میلیارد یورو 122بودجه 

مالی به پروژه برای ترویج یک سطح باالیی از اشتغال، به منظور تضمین کافی اجتماعیکمک 

برنامه های متفاوت حمایتی   

18



دانشگاه / برنامه های حمایت مالی اتحادیه اروپااز پروژه های علمی و تحقیقاتی
خوارزمی

European Commision

برنامه جابجایی دوره های کوتاه مدت
برنامه کارشناسی ارشد مشترک

برنامه فعالیتهای ژان مونه
موقعیت های آموزش عالی در کشورهای همکار

• Internatinal Credit Mobility (ICM)

• Erasmus Mondus Joint Master Degrees (EMJMD)

• Capacity Building for Higher Education (CBHE)

• Jean Monnet Activities (JMA)

• Other opportunities

طبقه بندی برنامه های اراسموس پالس

19



دانشگاه / برنامه های حمایت مالی اتحادیه اروپااز پروژه های علمی و تحقیقاتی
خوارزمی

European Commision

Youth in 
action

EU-EU

Leonard
o Davinci Comenius

Grundvi
g

Erasmu
s

Tempu
s

Erasmus 
Mundus

Edulink Alfa

EU-International

Learning 
Mobility

Cooperation

Policy 
support

Jean Monet

Sport

2007- 2013 2014-2020

برنامه جدید اراسموس پالس 

میلیارد یورو14.7بودجه 
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دانشگاه / برنامه های حمایت مالی اتحادیه اروپااز پروژه های علمی و تحقیقاتی
خوارزمی

European Commision
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یرای چه کسانی پیشنهاد می شود
دوره اقامت خارج نیازمندی اخذ مدرک می باشد . دانشجویان و پرسنل جهت نقل و انتقال بین کشورهای برنامه  و همکار

چه کسی می تواند اقدام کند
موسسات آموزش عالی در کشورهای برنامه

به کجا باید درخواست داده شود
به آژانس ملی در هر کشور برنامه

فراخوان پروپوزال

فراخوانآغاز فراخوانپایان پروژهآغاز میلیون )بودجه
(یورو

2016اکتبر 2017فوریه2 2017جون1 130

http://ec.europa.eu/programms/erasmus/erasmus-plus/contact_en#tab-1-0

Internatinal Credit Mobility

http://ec.europa.eu/programms/erasmus/erasmus-plus/contact_en#tab-1-0


دانشگاه / برنامه های حمایت مالی اتحادیه اروپااز پروژه های علمی و تحقیقاتی
خوارزمی

European Commision
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Erasmus Mundus Joint Master Degree

یرای چه کسانی پیشنهاد می شود
شجویان برنامه های کارشناسی ارشد با کیفیت باال ودر موسسات برنامه همراه با بورسیه کامل برای جذب دان

ممتاز برای تحصیل در اروپا

چه کسی می تواند اقدام کند
.  همه موسسات آموزش عالی در کشورهای برنامه می توانند درخواست نمایند

به کجا باید درخواست داده شود
به آژانس ملی در هر کشور برنامه

فراخوان پروپوزال

فراخوانآغاز فراخوانپایان پروژهآغاز میلیون )بودجه
(یورو

بودجه منطقه ای 
(میلیون یورو)

2016اکتبر 2017فوریه16 تا اکتبر آگوست
2017

90 20
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از کشورهای دانشجویان
برنامه

از کشورهای دانشجویان
همراه

یورو در سال4500تا یورو در سال9000تا هزینه کلی کمک

یورو در سال1000 کمتر از یورو در سال برای2000
کیلومتر مسافت4000

یورو در سال برای بیش از 3000
کیلومتر مسافت 4000

هزینه سفرکمک

یورو1000 هزینه استقرارکمک

یورو در ماه1000 در ماهیورو1000 (ماه24حداکثر )زندگی هزینه

شرایط مالی کارشناسی ارشد مشترک
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تحقیقاتلوم،عوزارتالمللبینوروابطتحقیقاتکلمدیرازمتشکلاتریشیپایهبلندهیاتبازدید•
ایرانبهاساتیدوهادانشگاهروسایبرخی،OeADاتریشهمکاریهاآژانسکلمدیراتریش،واقتصاد

95ماهدیدر

مدتبهمشترکهایپروژهانجامبرای((IMPULSEآموزشعلمیهمکاریتفاهمیادداشتامضا•
گهماهنعنوانبهخوارزمیدانشگاهانتخابودوکشوروتحقیقاتعلوموزارتمابینفیدوسال
ملیکننده

بهتوجهباایراندانشگاههایپتانسیلهایومنتخبدانشگاهچهارازاتریشیهیاتبازدید•
تخصصیکارگروههای

ز اتریش ادستاورد سفر هیات بلند پایه علمی 
دانشگاه خوارزمی
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با دانشگاه خوارزمیتهران در اتریش در زمینه آموزش عالی  -مشترک ایرانکنفرانس برگزاری •

ن حضور مقامات عالیرتبه وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری واعضای هیات اتریشی ورؤسا ومدیرا

کشور بین الملل دانشگاههای برتر 

ارائه پتانسیلهای علمی و تحقیقاتی دو کشور

معرفی تخصیص بودجه های  پژوهشی در هر دو کشور

ارائه توضیحات تکمیلی تفاهم نامه امضا شده بین دو کشور

جنوبی امضا تفاهم نامه فی مابین دانشگاه خوارزمی با دانشگاههای مونتان وتربیت دبیر اتریش

الی اتریش در زمینه آموزش ع-مشترک ایرانکنفرانس 
خوارزمیدانشگاه 
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European Commision
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روند اجرای پروژ هااقدامات  و

تشکیل دبیرخانه اتریش وتعیین کارگروه تصویب پروژه ها•

تهیه وچاپ کتابچه معرفی پتانسیلهای علمی وتحقیقاتی در کشور اتریش•

ایجاد سامانه اطالع رسانی ثبت و درخواست پروژه ها •

اه برگزاری کالسهای آموزش زبان آلمانی با همکاری بخش فرهنگی سفارت اتریش در دانشگ•

خوارزمی
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:موسسات مجاز برای شرکت در این برنامه

  اتریش وآموزش عالی  در ایران و موسسات کلیه اعضای هیات علمی دانشگاهها

:مدت زمان انجام  وپروژه ها  

 باشدساله می 2حداکثر زمان انجام پروژه ها

:حمایت مالی

هزار یورو20ساله حداکثر یک -
هزار یورو30حداکثردوساله  -
رش  و پرووآموزشوتربیتدرصد از کل بودجه ها برای پروژه های مربوط به تعلیم 10-

.تعلق می گیرد

ها نحوه انجام و پذیرش پروژه 
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و برنامه های مشترک کشورهامعرفی برخی بورسها

IMPUSLE Iran – Austria
برنامه مشترک ایران و اتریش

خوارزمیدر سایت دانشگاه http://iajp.khu.ac.ir/enپذیرش پروژه ها از طریق سایت  

:زمینه های تحقیق 

علوم انسانی-
علوم طبیعی ،علوم زیستی-
مهندسی و فناوری اطالعات-
علوم پزشکی-
علوم تربیتی-
هنر و فرهنگ-
جانبهزمینه های دیگر بر اساس توافق دو -

http://iajp.khu.ac.ir/en
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:شرایط و نحوه درخواست انجام پروژه ها

داشتن همکار اتریشی برای انجام پروژه مشترک-
.در خواست خود را ارائه می دهندOaedپژوهشگران اتریشی از طریق -
ئه پژوهشگران ایرانی از طریق سامانه معرفی شده در دانشگاه خوارزمی درخواست خود را ارا-

.می دهند

:مدارک مورد نیاز

(http://iajp.khu.ac.ir/enدر سامانه موجود است )درخواست فرم •
(http://iajp.khu.ac.ir/enدر سامانه موجود است )برگه بودجه •
هماهنگ کننده پروژه و اعضای پروژهرزومه های •
گاه در ایران تأیید قصد انجام پروژه پیشنهادی که توسط مسئولین دو دانش-توافق نامه کنسرسیوم •

.امضا شده است واتریش
دو طرف برای انجام پروژه هاوتمایلنامه درخواست •

http://iajp.khu.ac.ir/en
http://iajp.khu.ac.ir/en
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:موسسات مجاز برای شرکت در این برنامه

و اتریش آموزش عالی  در ایران و موسسات کلیه اعضای هیات علمی دانشگاهها  -

:مدت زمان انجام  وپروژه ها  

ساله می باشد2حداکثر زمان انجام پروژه ها -
:حمایت مالی-
هزار یورو20ساله حداکثر یک -
یوروهزار 30حداکثردوساله  -

و پرورشو تربیت و آموزش درصد از کل بودجه ها برای پروژه های مربوط به تعلیم 10-
.تعلق می گیرد
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معرفی برخی بورسهای ملی کشورها

آلمان  DAADبورس 

ایتالیا  Pietro della Valleبورس 

اسپانیا  Juan de la Cievraبورس 

یرای ارتباط دو طرفه پروژه های ایران و ایتالیا

حمایت از پروژه های پسا دکتری از کل دنیا

پژوهشی دکتری، پسا دکتری و سایرحمایت مالی از اغلب موضوعات

32



1396مهر15/ برنامه های حمایت مالی اتحادیه اروپااز پروژه های علمی و تحقیقاتی

همکاری با کشور فرانسه

چالشهای ارتباط با کشور فرانسه

بروکراسی پیچیده در همکاری با دانشگاه های فرانسه

عدم وجود حمایت های مالی گسترده از طرف صندوق های مالی در فرانسه

عدم همسویی سیاست های کالن کشوری در روابط دوجانبه بین ایران و فرنسه

 به رسمیت نشناختن دوره های مشترک

عدم تسهیل و تسریع در اخذ روادید

دانشگاه صنعتی امیرکبیر نماینده کارگروه ملی 



دانشگاه خوارزمی/ برنامه های حمایت مالی اتحادیه اروپااز پروژه های علمی و تحقیقاتی

Horizon 2020 http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/

en/opportunities/index.html

Participant portal
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ho

me

Helpdesk http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries

Candidates like 

evaluate experts

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/

en/experts/index.html

Mari Curie Actions
http://ec.europa.eu/mariecurieactions 

لینک های مفید
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http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm
http://sme.cordis.europa.eu/home/index.cfm
http://sme.cordis.europa.eu/home/index.cfm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home


دانشگاه خوارزمی/ برنامه های حمایت مالی اتحادیه اروپااز پروژه های علمی و تحقیقاتی

با تشکر از بذل توجه شما

:اطالعات تکمیلی 

international@khu.ac.ir
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1396مهر15-دانشگاه کاشان–بین المللی شدن دانشگاهها و آموزش عالی 

بین المللی شدن دانشگاهها و آموزش عالی

Internationalization of Universities
and Higher Education

دکتر غالمرضا کریمی

مدیردفترهمکاریهای علمی بین المللی
سرپرست مرکز مطالعات اروپا

دانشگاه خوارزمی



1396مهر 15-دانشگاه کاشان–بین المللی شدن دانشگاهها و آموزش عالی 

تعریف بین المللی شدن

“Internationalization at the national, sector and institutional levels
is defined as the process of integrating an international,
intercultural or global dimension into the purpose, functions or
delivery of post-secondary education.”

Ref.  (Jane Knight, Journal of International Higher Education, no. 33, 2003)

در مقیاس بین به عنوان فرآیند ادغام موسسه ای در سطوح ملی، بخش و شدن بین المللی 
پس از دوره متوسطه تعریف می ارایه به آموزش المللی، بین فرهنگی یا جهانی به هدف، 

(نظریه کالن خانم پروفسور جین نایت. )شود

شدن در ایران بر مبنای پررنگ تر شدن امور بین الملل و ایجاد بستر مناسب برایبین المللی 
معاونتهای آموزش و پژوهش و نیل فعالیتهای آنها به سمت بین المللی شدن است



1396مهر 15-دانشگاه کاشان–بین المللی شدن دانشگاهها و آموزش عالی 

بین المللی شدنمفهوم سازی
گفتمان چند قطبی

Stier)چندگانهایدئولوژی های  2004)

آل گراییایده •
ابزارشناسی•
آموزشگرایی•

رشد اقتصادی•
موفقیت•
(Bone 2008)پایداری•

استخدامقابلیت •
فرهنگیهای بین صالحیت •
نوآوری•
بازاریابی•
اائتالف های بین المللی و شبکه ه•
قدرت نرم/ تأثیر •

مرزها و سرحدات•
موانع•
کوته نظری•
سنتی دانشجغرافیای •

موجب افزایش 
(De Wit et al, 2015)
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بین المللی شدن

الزامات بین المللی شدن

کیفیت جابجایی اولویت استخدام 
با افراد دارای 
یتجربه بین الملل

راهبرد موسسه ای
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شدنابعاد بین المللی 

ارزشدانش

فعالیتها

فرهنگ

افراد

مکان

مسایل فرهنگی

برنامه ها
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فعالیتهای گذشته و دستاوردها

دانشجو

فرصت مطالعاتی دکتری•
تبادل دانشجو•
کارآموزی•
دوره مشترک دو مدرکه انفرادی•

دانشگاه

دوره مشترک دو مدرکه گروهی•
دوره مشترک یک مدرکه•
آزمایشگاه مشترک/مرکز تحقیقاتی•

استاد

راهنمایی دانشجو مشترک•
پروژه مشترک تحقیقاتی•
پروژه مشترک صنعتی•
فرصت مطالعاتی•
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را عادی چطور باید درس خواندن در خارج از کشور•
سازی نمود؟

آیا می توان آنرا اجباری نمود و چه موضوعاتی •
اولویت دارند؟

توان از نفوذ و قدرت افرادی که تجربه چطور می•
ی تحصیل در خارج را دارند در جهت بین المللی ساز

دانشگاه استفاده نمود؟
استخدام بهبود پیدا می چطور قابلیت جذب و•

نماید؟

انگیزه و پاداش برای چه چیزی بعنوان•
آنها وجود دارد؟

چطور می تواند درجهت فایق آمدن بر •
ضعفهای موجود سازمان بکارگرفته شود؟

ی آیا جابجایی اساتید یک برنامه راهبرد•
است یا یک ابتکار تاکتیکی؟

دن آنها کار نمود تا بین المللی شچطوربا•
در دانشگاه نهادینه شود؟

چطورمی توان جابجایی را از دانشجویان•
به اساتید گسترش داد؟

چطور میت وان از اقامتهای کوتاه مدت •
آنها استفاده بهینه نمود؟

؟مزایا برای دانشگاه و افراد جدیدالورود•

مللی چطور با آنها کار کنیم تا بین ال•
سازی را در دانشگاه نهادینه کنیم؟

سب چطور می توانیم نتایج خوبی ک•
کنیم؟

چطور می توان بر کسری های •
موجود فایق آمد؟

اعزام 
دانشجویان اعزام اساتید

جذب 
دانشجویان جذب اساتید
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شدنبه بین المللی دستیابی

:فعالیتها

شاملهکشودمیشناختهفعالیتهاازایمجموعهبعنوانشدنالمللیبین

کشور،ازخارجدرتحصیل-1

آکادمیک،هایبرنامه-2

المللی،بیندانشجوی-3

همکار،وایموسسههایشبکه-4

المللیبینهایپروژهبهبود-5

مختلفهایپردیسایجاد-6
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:شدنالمللیبیننتایج

،(2006سالدرDeardorfدکترآقاینظریه)دانشجویانبرایرقابتافزایش-1

دانشجویانواساتیدرزومهوپروفایلبهبود-2

.باشدمیهاپروژهوهمکاران،المللیبینهاینامهتفاهمافزایش-3
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:شدنالمللیبیندالیل
شاملتواندمی.گرددمیتعریفشوندمیآنبهمنجرکهاولیهدالیلبهتوجهبا

آکادمیک،استانداردهای-1

درآمد،تولید-2

فرهنگیتفاوتهای-3

علمیهیاتاعضایودانشجویانقابلیتهایافزایش-4
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:شدنالمللیفرآیندبین
سهبهایموسسهعملکرددرواستشدهگرفتهبکارپایدارشیوهبهکهالمللیبینمقیاسدراستفرآیندی

.یابدمیاختصاصاصلیبخش

یادگیریوتدریس-1

پژوهشوتحقیق-2

جامعهبهخدمات-3
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:اخالق

بیندرکازپشتیبانیوترویجکهشودمیتفسیردانشگاهمحوطهدرفرهنگیکایجادعنوانبهشدنالمللیبین
.نمایدمیدانشگاههایفعالیتاساسبرفرهنگیبینوالمللی
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:مرزهاازخارج

بسیاریهامدلطریقازدیگرکشورهایدرپرورشوآموزشانتقالیامعرفیعنوانبهتواندمیشدنالمللیبین
مانندباشدمتنوعومتفاوت

،چهرهبهچهرهآموزش-1

،دورراهازآموزش-2

مجازیآموزش-3
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 کندر می تر، معتبر و عادالنه تکه آنها را سخت علمی ارتقاء اعضای هیئت های ارزیابی و پاداش برای تقویت سیستم.

افزایش دید دانشجویان، اساتید و مرکز آموزشی

بهبود وضعیت زبان دانشجویان

بین المللی سازی ذات پژوهش و تحقیق

کمک به اقتصاد آموزش

بهبود دیدگاه فرهنگی، اقتصادی و سیاستهای ملی

کمک به درک ادیان و فرهنگ های دیگر مردم

بین المللی سازی مزایای 
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فرار مغزهای دانشجویان و اساتید کشورهای در حال توسعه

 شودمیاساتید برجسته و دانشجویان مزایای بین المللی بودن گاهی محدود به

 استادانتضعیف مشارکت ملی و منطقه ای دانشجویان و

 کار داخلیاثرات نامطلوب بر بازار

 یافتهکشورهای توسعه التحصیالن از نخبگان فارغ

 و از دست دادن فرهنگ و ارزشهای بومیتحریک پذیری

بین المللی سازی معایب 
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:شودمیمطرحشدنالمللیبینبحثدرکهسواالتی

؟گیردرتصونیستندفعالجابجاییفرآینددرکهدانشجویانباالیتعدادبرایتواندمیکارهاییچه

؟نمودازیسالمللیبینفعالیتدرگیرراپژوهشیوآموزشیپرسنلازبیشتریتعدادتوانمیچطور

داد؟افزایشراخارجیدانشجویانتعدادتوانمیچطور

ینبفعالیتهایجهتتوانمیفعالیتهاییچهدارد؟وجودآنهاآموزشوکارمندانبرایفعالیتیچه

داد؟انجامفرهنگی

داد؟ارائهانگلیسیزبانبهارشدوکارشناسیسطحدردروسارایهجهتتوانمیکارهاییچه

نمود؟عملیاتیواجراراسازیالمللیبینراهبردیهایبرنامهچطور
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مشکالت و دغدغه های بین المللی شدن

کمبود ارائه دروس به زبان انگلیسی

طراحی ضعیف سرفصل دروس در جهت جذب دانشجویان خارجی

اشدتعداد کم اعضای هیات علمی که عالقمند به بین المللی سازی هستند و یا سطح زبان انگلیسی آنها باال نمی ب

تعداد کم پروژه های بین المللی و همکاران بین المللی

تعداد کم جابجایی دانشجویان و اعضای هیات علمی



1396مهر 15-دانشگاه کاشان–بین المللی شدن دانشگاهها و آموزش عالی 

 ساده کردن فرآیند پذیرش دانشجویان بین المللی–تعداد دانشجویان خارجی

تعداد استادان خارجی

 (ایجاد یک کنسرسیوم بین المللی)داشتن همکار خارجی برای دانشگاه

تعداد پروژه های مشترک با محققان و دانشگاهیان در مراکز تحقیقاتی خارج از کشور

تعداد مقاالت مشترک با محققان خارجی

 همکاری آموزشی با ایرانیان مقیم خارج از کشور

 تعداد فرصت های مطالعاتی خارج از کشور

شناسه های بین المللی شدن دانشگاه ها
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 شورهاکبه اعضای هیأت علمی و فارغ التحصیالن دیگر ( پسادکتری)مطالعاتیمیزان ارائه فرصت های

 دوره های آموزشی با دانشگاه های معتبر دنیابرگزاری

 به روزرسانی–زبان انگلیسیوجود سامانه فعال به

 درصد آن اجرایی شده باشد25تفاهم نامه هایی که بیش از

 دانشگاهی در خارج از کشورتاسیس شعبه

 المللیهای بین میزان دریافت گرنت

همایش های بین المللی برگزار شده

شناسه های بین المللی شدن دانشگاه ها
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سواالت در خصوص ارزیابی فرآیند بین المللی سازی 

گردد؟میارزیابیشود،میانجامکهکارهاییچطور

گردد؟میارزیابیچیزیچه

دارد؟وجودارزیابیبرایمعیاریچه

فعالیتها؟یاشودمیارزیابیفرآیند

کیفیتبهبودهتجدرسازیالمللیبینتاثیریایابدافزایشفرآیندکیفیتکهنظرینقطهباگیردمیانجامارزیابی

گردد؟میارزیابیآموزشسیستم

کیفی؟یاگیردمیقرارمدنظرکمیمعیارهایارزیابیبرای

گواهینامه،اعتبارسنجیتمرین،بهترینسنجش،معیار)گیردمیقراراستفادهموردارزیابیجهتسیستمیوابزارچه

؟(بندیرتبهوارزیابیها،



1396مهر 15-دانشگاه کاشان–بین المللی شدن دانشگاهها و آموزش عالی 

تقویت ساختار بین المللی و بین فرهنگی

ضرورت ارزیابی مداوم

مجهز بودن به رهیافت سیستمی

تفکر استراتژیک
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طلبانهفرصتوسیستماتیک،خالقانه،عقلیتفکربرایفردظرفیتعنوانبهاستراتژیکتفکر

.استشدهتعریفآیندهدرموفقیتبهدستیابیبهتوجهبا

یک الزام بــرای تمامی سازمان ها و
افرادی که در دنیــای نامتعیــن 

.امروزی مشغــول بکار هستند

یک تجزیه و تحلیل جامع وعمل 
گرا از تمامی فرصت ها و چالش ها

متفاوت از برنامه ریزی 
استراتژیک

تفکر استراتژیک 
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:توصیه های عملی

تالش برای فهم استراتژیک های اصل دانشگاهیان و گفتگوی جزئی در این خصوص با همکاران دیگر

 (نیازها، ارزش ها و)ارزیابی منتقدانه مشتریان، رقبا و صنعت دانشگاهی...

 ارزیابی منتقدانه تقاضا، دغدغه ها و دیدگاه های ذینفعان داخلی

طراحی چشم انداز

Design  a  Vision !

جستجوی تصویر بزرگ-1
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تعریف اهداف استراتژیک-2

:عملیهایتوصیه

آنآنهاچرااینکهودارندانتظارشماواحدازهاآنکهراآنچه.کنیدروشنوشفافکنید،صحبتخودبرترمدیرانبا

.کنیدحمایتجدیدهایایدهاز.دهندمیانجامرا

وهافرصتخصوصدرهابینیپیشوهاضعفها،قوتبگیریدنظردر.کنیدتعریفراخودواحدمدتبلنداهداف

.فرارواحتمالهایچالش

وهاحدواسایربرآنتأثیراتبینیپیشوخوداهدافباآنهمگراییتحلیلوتجزیهازقبلراجدیدیپروژههرکز

.نکنیدقبولمؤسسهکل
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جمع آوری داده ها و جستجوی روندها بحرانی-3

:عملیهایتوصیه

کنیدسؤالرادیگرانهایدیدگاهوواکنش.کنیدایجادعملکردتانازخارجیوداخلارزیابیسیستمیک.

نشویدمتمرکزغیرضروریجزئیاترویاطالعاتآوریجمعهنگام.

هاورودیدرصد20ازپیامدهادرصد80)نداردوجودهاخروجیوهاورودیبینتوازنیاوقاتبیشترکنید؛توجه20/80قاعدهبه
(است

80 Percent of Your Outcomes Come From 20 Percent of Your Input

%80وهستندمفیداطالعاتایناز%20تنهاکهیافتدرخواهیدمیبریدبکارسازماندرشدهآوریجمعاطالعاتمورددرراقانونایناگر
.گیرندنمیقراراستفادهموردهاآن

کنیدفکرآنچراییوافتدمیاتفاقآنچهبهراجعانتقادیبطورکنیدسعی.

دارد؟وجودمرتبطغیرظاهراًهایچالشبرخیبینارتباطییاشباهتهیچآیا
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:عملیهایتوصیه

برایبهتریراهآیا.کنیدفکرشدهایجادفرآیندهایوتستیهایروالدربارۀدوبارهبکشید؛چالشبهراهایتانفرضیه
دارد؟وجودجاریهایموقعیتبامواجهه

اهآندربارهکردنفکربهخودفراغتاوقاتدررازمانیحداقل.نکنیدردرااهمیتبیظاهراًوجدیدهایایدههرکز
.اندشدهاستخراجگذشتهمرتبطغیرواحمقانههایایدهازامروزیکاملهایایدهازبسیاری.بپردازید

دهیدءارتقاکارتانمحیطدرراایدهتولیدوخالقیت/کنیدکمکدرخواستوبگذاریداشتراکبهرااندازتانچشم.

خالق بودن-4
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:توصیه های عملی 

برایراهممواستراتژیکهایفعالیتکنید،تمرکزدارندتانبزرگباراتناسببشترینکهمهمیهایفعالیتروی
.نکنیدقربانیفوریوجاریوظایف

بلندومدتکوتاههایچالشومزایاپیامدها،نیازها،بینتوازنی.کنیدتحلیلوتجزیهکاملبطورراجایگزینیهر
.کنیدبرقرارمدت

کنیدگذاریسرمایهدارید،افزودهارزششماکههاییحوزهدر.

گفتن"نه"قدرت.

اقداماتانتخاب-5
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برنامه ریزی

:برنامه های کوتاه مدت

اینترنتیدرگاهرسانیروزبهوطراحی

کارگروهمنظمهاینشستبرگزاری

همکاریهایفرصتومحققینشناساییبرایجستجوموتورهایاولیهمعرفی

عالقمندهایدانشگاهازکارگروهمسولمعرفی
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:برنامه های میان مدت

کشورازخارجباموفقهایهمکاریبهمربوطاطالعاتگردآوری

(محوراستاد)فعالوشدهشناختهافرادبهمربوطاطالعاتیبانکگردآوری

(محورمرکز–دانشگاه)ایرانباهمکاریعالقمندوفعالهایدانشگاهومراکزشناسایی

(محورموسسه)آموزشی-پژوهشیمشترکهایپروژهانجامبرایفرانسهوایراندرمالهایحمایتهایموقعیتشناسایی

اهیدانشگواساتیددانشجویی،سطحدرصنعتیوپژوهشیآموزشی،حوزهدرهمتایانباهمکاریمختلفانحایشناسایی
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:برنامه های بلند مدت

مختلفهایحوزهدرهادانشگاهاساتیدمحوریتبامحورپروژههایکارگروهتشکیل

هایپروژهایموضوعاتوایشانهایعالقمندیواساتیدازدادهپایگاهتهیهمنظوربهعالقمندمراکزبایافتهسازمانارتباطایجاد
مربوطههایآزمایشگاهوموسساتوعالقهمورد

مدرسهتاد،اسودانشجوتبادلمشترک،راهنمایاستاد:قبیلازهاییفعالیتانجاممنظوربهاساتیدبینارتباطیشبکهایجاد
(...وتابستانی

خارجیوایرانیاساتیدبینهمتایابی

علمیمراکزوهادانشگاهدرذیربطارگانهایباهماهنگی

ودانشگاهبینجانبهچندهایپروژهانجاممنظوربهایراندربازرگانیهایاتاقومتبوعکشوردرصنعتیهایشبکهباارتباط
صنعت
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Sub-Saharan Africa

South Africa: International Education Association of South Africa (IEASA)

The Americas

Canada: Canadian Bureau for International Education (CBIE)

Mexico: National Association of Universities and Institutions of Higher Education 

(ANUIES)

United States: Institute of International Education (IIE)

Asia

China: China Scholarship Council (CSC)

India: Association of Indian Universities (AIU)

Japan: Japan Student Services Organization (JASSO)
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Europe

Finland: Centre for International Mobility (CIMO)

France: CampusFrance

Germany: German Academic Exchange Service (DAAD)

Ireland: Education Ireland

Netherlands: Netherlands Organization for International Cooperation in Higher Education (NUFFIC)

Spain: Fundacion Universidad.es

Sweden: Swedish Institute

United Kingdom: British Council

Austria: OeAD

Oceania

Australia: Australian Education International (AEI)

New Zealand: New Zealand Ministry of Education
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دکتر غالمرضا کریمی

مدیردفترهمکاریهای علمی بین المللی
سرپرست مرکز مطالعات اروپا

دانشگاه خوارزمی

طرح همکاری با متخصصان و دانشمندان 
ایرانی غیر مقیـم
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بجذجهتدرجمهوریریاستفناوریوعلمیمعاونتبادانشگاهتوافقنامهانعقاد

براییزهانگایجادوتسهیلترغیب،هدفباومقیمغیرایرانینخبگانودانشمندان

.استهشدارائهذیلشرحبهتسهیالتینخبه،محققانوآموختگاندانشبازگشت

مقیمغیرایرانیدانشمندانجذب
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,QSبندیرتبهنظاماساسبر400تا1رتبه)کشورازخارجبرترهایدانشگاهازیکیدرکهدکتریدورهآموختگاندانش Times,

Scimago)بادکتراساپپژوهشگرهمچنین.بگذرانندخوارزمیدانشگاهدرومزایاحقوقدریافتبارادکتراپسایکسالهدورهتوانندمی
.نمایدتمدیدرادورهاینماهششمدتبهتواندمیاستگردیدهتعیینفناوری–علمیمعاونتطرفازکهشرایطیداشتن

:مزایا

(تهراندانشگاهدریکپایهاستادیارحقوقمیزانبه)ریالمیلیونچهلماهانهمبلغاختصاص■

آموختگاندانشازهریکبهپژوهانهاعتبارعنوانبهریالمیلیون200مبلغاختصاص■

.قراردادپایانتاقراردادشروعتاریخازنخبگانملیبنیادطرفازتکمیلیبیمهوپایهبیمههزینهتأمین■

ازپروازیتمسافاساسمعتبربرالمللیبینهایکنفرانسدرشفاهیمقالهارائهجهت(سالدریکبار)سفرهزینهکمکاختصاص■
ریالمیلیون50تاریالمیلیون20

آزمایشگاهیشبکهخدماتازاستفادهجهتدکتراپساپژوهشگربرایریالمیلیون50سقفتاپژهانهاعتباراختصاص■

ماه2مدتبهسالدرمرخصیداشتنامکان■

دکتراتسهیالت حمایت از دوره پسا 
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دانشگاه برتر دنیا 400دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی برتر خارج از کشور با سابقه تدریس تمام وقت در یکی از اساتید 
.ماه می توانند از این حمایت استفاده نمایند12ماه تا حداکثر 3به  مدت حداقل 

:مزایا

داخت جهت پر( درجه علمی مشابه در دانشگاه تهران)مبلغ معادل با حقوق دریافتی اساتید دانشگاه با اختصاص ■
.ماه12تا حداکثر 3حقوق و مزایا به استاد به مدت 

. میلیون ریال 50کمک هزینه سفر به مانند گزینه نخست تا سقف اختصاص ■

(اجاره نامه معتبر)میلیون ریال جهت کمک هزینه اقامت با ارائه اسناد معتبر30مبلغ ماهیانه تا سقف اختصاص ■

.  میلیون ریال متناسب با دوره و نوع پروژه برای هر استاد500گرنت پژوهشی تا سقف اختصاص ■

.دادهزینه بیمه پایه و بیمه تکمیلی از طرف بنیاد ملی نخبگان از تاریخ شروع قرارداد تا پایان قرارتأمین ■

مطالعاتیتسهیالت حمایت از فرصت 
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. میلیون ریال50کمک هزینه سفر به مانند گزینه نخست تا سقف ■

.اردادتأمین هزینه بیمه پایه و بیمه تکمیلی از طرف بنیاد ملی نخبگان از تاریخ شروع قرارداد تا پایان قر■

(اجاره نامه معتبر)میلیون ریال جهت کمک هزینه اقامت با ارائه اسناد معتبر30اختصاص مبلغ ماهیانه تا سقف ■
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.باشدیمسالدریکبارتنهاحمایتاین.نماینداستفادهحمایتاینازتوانندمیمقیمغیرایرانیمتخصصانواساتیدمحققان،

:مزایا

.ریالمیلیون50سقفتانخستگزینهمانندبهسفرهزینهکمکاختصاص■

سفرنههزیکمکپرداختامکانفناوری،–علمیمعاونتتأییدواستادرزومهبراساستخصصی،پایگاهتأییدوخاصشرایطدر■

.باشدمیپذیرامکانشدهتعیینسقفبرابردوتابرجسته،محققانبرای

تخصصیحمایت از برگزاری سخنرانی و کارگاه های تسهیالت 



1396مهر 15-دانشگاه کاشان–طرح حمایت از نخبگان ایرانی غیرمقیم 

شماتوجهبذلازتشکربا

www.khu.ac.ir
Email: international@khu.ac.ir
Tel: +98 21 88825818

http://www.khu.ac.ir/

	اعتبار بخشی
	برنامه های حمایت مالی از تحقیقات
	بین المللی شدن دانشگاه ها و آموزش عالی
	همکاری با متخصصان غیر ایرانی

