
 بیا  ات....طرحی نو  رد اندازیم 

رسانی این گاهنامه خبری که با هدف اطالع     

در خصوص اخبار مربوط به همکااریایاای         

المللی دانشگاه منتشر می شود،     علمی بین 

از پیشنیادات و انتقادات سازنده هماگای        

شما بزرگواران در جیت تقویت  و ارتاقاا           

-المللی سازی استقبال مای     فرهنگ بین 

 نماید.  

   isco@cc.iut.ac.ir:  آدرس الکترونیکی

 302-00521333-6تلفن:                   

ها و موسسات علللملی        المللی با دانشگاه  گسترش همکاریهای علمی بین   
 تحقیقاتی خارج از کشور

هلا  الملللل، ، دانال لا         های دولت تدبیر و امید، و در راستای گسترش تعامالت بین      نظر به سیاست  

الملل، با موسسات علم،  ماموریت یافتند در حوز  علم و فناوری به بسط و ایجاد ارتباطات علم، بین             

به جای ا  برتر منطقه در  4141و تحقیقات، معتبر در خارج از کاور بپردازند تا بتوانند بر اساس افق          

این حوز  دست یابند.  دانا ا  صنعت، اصفهان در نظر دارد  به منظور عمل، نلملودن ایلن ملهلم                    

فعالیت در زمینه کاورهای همسلایله در         -4الملل، خود را در دو حوز   تقویت نماید.           تالشهای بین 

ایجاد ارتباط با کاورهای برتر علم، در جهان بله               -2حوز  بازاریاب، علم، )کاورهای حوز  نفوذ(         

 های علم، )کاورهای حوز  هدف(. روز کردن آموخته منظور  کسب دانش و به

توان کالورهلای   های اعزام، که در پاییز امسال میهمان دانا ا  بودند، م، ترین هیات از جمله عمد   

ها دانامندان و متخصصیلن     فرانسه را برشمرد. البته عالو  بر هیات         -چین    -اسپانیا  -سوئیس-آلمان

اند. بسیلاری از      های این دانا ا  بود    مختلف، نیز بنا بر زمینه تخصص، خود مرتبا میهمان داناکد          

قلابل       iscoweb.iut.ac.irالملل، بله آدرس       های علم، بین  این اخبار در وب ا  دفتر همکاری     

 باشد. دسترس م،

 دانشگاه صنعتی اصفهان -معاونت پژوهش و فناوری-گاهنامه خبری الکترونیکی همکاریهای علمی بین المللی   49پاییز  -شماره اول

 شماره اول -49پاییز  -دانشگاه صنعتی اصفهان
گاه نو    المللیهای علمی بینای به همکاریپنجره -ن

 

 سوئیس دیدار مسئولین ای پی اف ال

  بازدید نمایندگان سازمان کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل )آنکتاد( دیدار نمایندگان ائتالف چهارگانه اسپانیا

 بازدید رئیس دانشگاه شیامین چین

 دیدار مدیران ارشد بنیاد الکساندر وان هامبولت آلمان
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در ششمین نشست مشورتی  مااااوناان و            

الملل دانشگاه ها، مراکز پژوهشای،      مدیران بین 

های علم و فناوری و مراکز رشد منتابا           پارك

  کشور 

تواند در آینده نجلات     دانشگاهی می «

یابد که بین المللی شود و عصاره  عللل          

 » دنیا را انتقال دهد

المل  در ایلن نالسلت           قائم مقام وزیر علوم در اموربین      

توصیه کرد: در جهت علم حرکت کنند، زایش علم، داشته باشید و نیاز جامعه را برطرف کنید، در غلیلر ایلن                   

عالم    صورت سع، کنید از لحاظ اقتصادی روی پای خود بایستید و    اگر نتوانستید به این میم دست یابید باید ا

 ورشکستگی کنید.

های تبدی  تهدید و چلاللش بله          ح الملل، وزارت عتف، یک، دی ر از را      های علم، بین  رئیس مرکز همکاری  

دکتر ساالرآمل، در پایان سخنانش، بهلا دادن بله آملوزش            ها عنوان کرد.   الملل، کردن دانا ا   فرصت را بین  

ها، شنلاسلایل،     نفوذ در دانا ا       نیروی انسان،، عام  ان یزش،، ماخص کردن کاورهای هدف، دارا بودن حوز           

دانا ا  در خلارج از کالور             ایرانیان خارج از کاور از طریق هر استان و برقراری ارتباط با آنها، تاسیس شعبه              

های خارج، را از جمله ملراحل         های یکساله و شش ماهه با دانا ا       نامهحت، به صورت ماترك و انعقاد تفاهم      

تواند در آیند  نجات پلیلدا      دانا اه، م،” ها مطرح کرد و گفت:  الملل، کردن دانا ا  بین    عملیات، شدن قضیه  

توان به کمك دی ران به داخ  کالور        علم دنیا را م،       کند که بین الملل، شود که قطعا با انجام این مهم، عصار            

 ”انتقال داد.

دانا ا  صنعت، اصفهان در نیمسال تحصیللل،        

جاری میزبان، تعداد بسیاری از متخصصیلن و         

هلای  الملل، جهان در رشلتله       دانامندان بین 

مرتبط را به عهلد  داشلت. بلرخل، از ایلن                  

میهمانان به منظور شرکت و یا ارائه سمینار بله          

دانا ا  آمدند. از آن جملله اسلت بلرگلزاری              

کاری داناکلد  علللوم       مدرسه تابستان، کاش،  

ریاض، که ط، دوهفته در شهریور ما ، حلدود          

میهمان خارج، و تعدادی از داناجویان و          63

اساتید برجسته ریاضیات را پذیرا بلود  اسلت.          

ط، فص  گذشته  دو تن از اساتید همبلسلتله            

دانا ا  صنعت، اصفهان آقایان پروفسور هانلس       

کراول، استاد ریاضیات از دانا ا  وللفل لانل            

گوته آلمان و پروفسور ژوزف سن، استاد منابل          

 ETHموسسه ايالتي علوم تحقيقااتاي        طبیع، از   

به منظور ارائه سمینار، تدریس و      زوريخ سوئيس،   

شرکت در جلسه دفاع چند تن از داناجلویلان          

در دانا ا  حضور داشتند. ارائه سمینار توسلط         

های شنلاخلتله شلللد         متخصصین، که چهر   

های ملهلنلدسل،      الملل، دارند، در داناکد    بین

مواد، برق و کامپیوتر، فلیلزیلك، کالاورزی،            

های طبیع، و .. همچنین میزبان، از هیات        مناب 

های مختلف دنیا، از دیل لر         اعزام، از دانا ا   

الملل، دانال لا      های تعامالت علم، بین   نمونه

تلا     41ای که از ابتدای سلال        باشد به گونه  م،

دانامند و متخصص خارج،      421کنون تعداد   

 اند.    از این دانا ا  بازدید نمود 

، دانا ا  صنعت، اصفهان توانسته است از ره ذر دید و بازدیلدهلای    41-46در طول  ترم اول سال تحصیل،    

انجام شد  با مراکز و موسسات آموزش عال، معتبر درسراسر جهان،  قراردادهای، را به امضا بلرسلانلد. از آن                          

هلای اسلپلانلیلا،        توان به یادداشت تفاهم همکاری با دانا ا  شیامین چین، ائتالف چهارگانه دانا ا            جمله م، 

تکنیك سلیمانیه ، دانا ا  سلیمانیه و دانا ا  کویه اقلیم کردستان عراق اشار  کرد. جلای شلك                   دانا ا  پل، 

-نیست که انجام این قراردادها م، تواند نقطه شروع، برای آغاز همکاری علم، با دی ر موسسات علم، بلیلن               

کده                 الملل، باشد،    هاا  اما نفطه عطف این میم به همکاری و پیگیری جدی اعضای محترم هیات علمی در دانش

علم، بین   بستگی دارد.     الملل، آمادگ، خود را برای ارائه ماورت و ایجاد تسهیالت الزم            دفتر همکاریهای 

در روندهای اداری از جمله همیاری در اخذ روادید برای بازدید متخصصان و یا کسب مجوزهای الزم هلیلات                      

الملللل،   نظارت بر سفرهای خارج، کارکنان دولت و یافتن سازوکارهای مناسب جهت همکاری های علم، بین              

 41های انجام شد  ط، سال      نامهنماید.  به منظور اطالع از متن تفاهم        ها و موسسات معتبر  اعالم م،      با دانا ا  

اللمللللل،     های طرف قرارداد لطفا به سایت دفتر همکاریهای علم، بلیلن    های دانا ا و همچنین ورود به وب ا     

 iscoweb.iut.ac.irدانا ا  صنعت، اصفهان به آدرس زیر مراجعه فرمایید. 

 المللی های علمی بینها نقطه شروعی برای گسترش همکاریتفاه  نامه

 رویداد های علمی  بین المللی 

دکتر ساالر آملی در ششمین نشست مشورتی مدیران و 

  59مااونان روابط بین الملل دانشگاه های منتب   در میرماه 
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 برگزاری کالس زبان آلمانی

با  جلب همکاری سازمان تبادالت علللمل،           

، این سازمان نسبت به اعزام     DAADآلمان  

مدرس زبان آلمان، ازآن کاور ، به دانال لا        

هلای  صنعت، اصفهان، مبادرت نمود. کلالس      

خانم رزا بروکلت از آبان ما  سال جلاری در           

شود. دفلتلر      مرکز آموزشهای آزاد برگزار م،    

هلای   ها تالش دارد تلا بلا رایلزنل،           همکاری

مناسب،  از حضور ایاان در دانا ا  تا پایان         

ملنلد   نیم سال دوم سال تحصیل، جاری بهر      

 کردد. عالقمندان جهت کسب اطالع بیالتلر      

 توانند با ایمی  زیر تماس حاص  نمایند.  م،

language[at]isco.iut.ac.ir  

 

 سفرهای علمی بین المللی

 11تا به حال تلعلداد          4641از ابتدای سال    

نفر از اعضای هیات علللمل، دانال لا  در              

المللللل،  شلرکلت          کنفرانسهای علم، بین  

های تابستانه هم با استقبلال      داشتند . فرصت   

نفر( از اعضای هیات علمل،         41قاب  قبول، )   

ما   انجام شلد. کله            2/1برای مدت یك تا     

بیاترین  تعداد راه، کالورهلای کلانلادا،            

اسپانیا، اتریش و دی ر کاورهلای اروپلایل،          

شدند.در حال حاضر نیز آقایان دکتلر حلاج           

عباس، و دکتر حسین، در ماموریت فرصلت         

برنلد.   مطالعات، بلندمدت در امریکا به سر م،      

نفر از داناجویان دکتری نلیلز در        15تعداد  

به ماموریت فرصت مطالعات، اعلزام    41سال  

اند.  قوانین و شیو  نامه های مربوط بله     شد 

توان از سایت دفلتلر       این قبی  سفرها را م،    

المللللل، بله آدرس         همکاریهای علم، بین  

iscoweb.iut.ac.ir  . دریافت نمود 

sharafeddin[at]isco.iut.ac.ir 

 

 

تأسیس پایگاه تخصصی هلملکلاری بلا          

دانشمندان و متخصصان ایرانی غیرمقی  در      

 دانشگاه صنعتی اصفهان

دانا ا  صنعت، اصفهان با همکاری بنیاد مل، نخلبل لان و       

المل  معاونت علمل، و فلنلاوری ریلاسلت                دفتر امور بین  

جمهوری اقدام به تأسیس پای ا  تخصص، هلملکلاری بلا              

ایلن      متخصصان و دانامندان ایران، غیرمقیم نمود  است.       

های فناورانه بله       طرح به منظور انتقال دانش، تجربه، و اید        

کاور با همکاری معاونت علم، و فناوری ریاست جمهوری،         

گلردد تلا در          های منتخب اجرا م، های تخصص، همکار( در حوز   و مراکز پژوها، برگزید  کاور )پای ا         بنیاد مل، نخب ان  

های فناوری کوتا  مدت و    های علم، و پژوها، شام  پسا دکتری، فرصت مطالعات،، تعریف پروژ           قالب حمایت از انجام دور     

های تخصص، به ارتباط موثر دانامندان و متخصصان ایران، غیرمقیم و مراکلز   ها و برگزاری کارگا  بلندمدت، و انجام سخنران، 

های علم، و    های پیاین خود در خصوص همکاری پژوها، برگزید  کاور یاری نماید. دانا ا  صنعت، اصفهان پیرو سیاست 

نلملایلد.    تحقیقات، با هموطنان غیر مقیم، از حضور تمام، متخصصان و دانامندان ایران، مقیم خارج از کاور استقبلال مل،     

توانند با ملراجلعله بله          متقاضیان همکاری در قالب این طرح با دانا ا  صنعت، اصفهان م،          

و انتخاب گزینه درخواست هلملکلاری     http://international.bmn.irپای ا  اینترنت،  

علوم پایه، علللوم        نام شد  و سپس در مرحله انتخاب حوز  تخصص،، گزینه           وارد سامانه ثبت  

مهندس، و مناب  طبیع، )دانا ا  صنعت، اصفهان( را انتخاب نمایند.  در صورت نلیلاز بله                  

اطالعات بیاتر، لطفا با قسمت تماس با ما سامانه ارتباط با متخصصان و دانامندان ایلرانل،                  

 و یا نالانل، ایلملیل         bmn.ir-http://contact.iغیرمقیم بنیاد مل، نخب ان به ناان،  

 tajvari[at]of.iut.ac.ir     .مکاتبه نمایید 

  

در پ، دیدارهای و مذاکرات صلورت گلرفلتله بلا                

های اقلیم کردستان عراق در سلیمانیله، در         دانا ا 

ابتدای نیمسال تحصیل، جاری، دانا ا  صلنلعلتل،          

 اصفهان، دفتر نمایندگ، خللود را در داناللل لا               

تکنیك سلیمانیه عراق افتتاح نمود.  در راستلای         پل،

-نامه همکاری با دانا لا     اجرای، نمودن مفاد تفاهم   

های اقلیم کردستان عراق و ایلجلاد و گسلتلرش               

های علم، آموزش، و پژوها،، ط، سفری       همکاری

تکنیك سلیمانیه و کلویله اقلللیلم             که ریاست محترم دانا ا  و هیات همرا  به دعوت روسای دانا ا  های سلیمانیه، پل،             

هلای  نامله کردستان عراق از ایاان نمود  بودند، این دفتر در دانا ا  پل، تکنیك سلیمانیه تاسیس شد. مفاد یادداشت تفاهم         

امضا شد  فیمابین عمدتا در خصوص پذیرش داناجویان تحصیالت تکمیل، در دانا ا  صنعت، اصفهان ، تلبلادل اسلتلاد،               

هلای  های آموزش، برای تقویت بدنه علم، دانال لا          ها و کارگا   های ماترك، انجام سمینارها و برگزاری دور       انجام پژوهش 

سلنلجل، و         ها م، باشد. وظیفه عمد  این دفتر، نیازسنج،، امکلان   های آن دانا ا   اقلیم و استفاد  از تجهیزات و آزمایا ا       

های امضا شد  و پلیل لیلری املور           نامه  ایجاد ارتباطات سریعتر در هر دو دانا ا  برای هرچه بهتر اجرای، نمودن مفاد تفاهم             

   باشد. های ماترك م، مرتبط با پذیرش و اعزام داناجو و ایجاد تسهیالت الزم جهت انجام پژوهش

 افتتاح دفتر نمایندگی دانشگاه صنعتی اصفهان در اقلی  کردستان عراق
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 تماس با ما:

گااهانااماه خاباری            -نگاه نو 

هاای   الکترونیکی  دفتر همکااری     

مااونت پژوهش  -المللی  علمی بین 

دانشگاه صاناااتای         -و فناوری   

 اصفیان

 المللی معرفی فرصت های علمی بین

المللی صدور کارت بین

 دانشگاهیان

دفتر جهان، کارت داناجوی، بین الملل،      

فعالیلت دارد و هلم          4416که از سال   

کاور دنیا به عنوان تنها مدرك بین الملل، جامعه دانا اه، شناخته مل، شلود بله                      464اکنون در بیش از     

الملل، که بلا    تازگ، نسبت به صدور کارت بین الملل، برای اساتید نیز اقدام م، نماید. دارندگان  این کارت بین            

توانند از ملزایلای اقلتلصلادی،        تهیه م، شود، م، Master Card، یونسکو و ISCIپاتیبان،  دفتر جهان،  

های علم، استفاد  نمایند.  داناجویان و اساتید  عالقمند جهت کسب اطالعات بیاتلر و درخلواسلت                      فرصت

 مراجعه و ثبت نام نمایند.    isicard.orgو یا سایت بین الملل،  isicard.irتوانند به سایت صدور کارت، م،

های علمی به صورت مجازی و رایگان با افزایش میارت

 های ماتبر دنیاراهنمایی اساتید دانشگاه

یك پای ا  آموزش، است که با هلملکلاری      Courseraهای  آموزش،    برنامه

هلا را    های آموزش، آن دانا ا    ای از دور   های برتر دنیا، طیف گسترد     دانا ا 

دهد. این برنامه آموزش، ماموریت خلود را           به صورت رای ان و آنالین ارائه م،      

داند.  ایلن      ها به صورت جهان شمول م،     در دسترس قراردادن بهترین آموزش    

پلذیلر را از       میلیون دانلش    41شروع شد  و تا به حال         2442برنامه از آوری     

اقص، نقاط جهان به خود اختصاص داد  است. عالقمندان برای کسب اطلالع                

مراجعه و از صلدهلا          coursera.orgتوانند به سایت بیاتر از این برنامه آموزش، بسیار جذاب و مفید م،   

 مند گردند.      شود، بهر های مطرح دنیا به صورت مجازی ارائه م،دور  مختلف آموزش، که توسط دانا ا 
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302-00521333-6 تلفن:   

302-00521322 دورنگار:  

@ :      isco@cc.iut.ac.ir 

 iscoweb.iut.ac.ir 

دانشگاه صناتی  -اصفیان نشانی:

 -سازمان مرکزی -اصفیان

 -123اتاق  -طبقه دوم

دفتر همکارییای علمی 

 60222 69236االمللی  بین

59وورتمبرگ آلمان در آذر ماه -سفر نمایندگان دانشگاه های ماتبر ایالت بادن     


