
موضوع قراردادتاريخ و دوره اعتبارمحل قراردادکشور طرف قراردادطرفين قراردادعنوان تفاهم نامهرديف

1
تفاهم نامه همكاري بين ايران و 

اكراين
اكرايندانشكده مواد و اكادمي علوم اكراين

دانشگاه صنعتي 

اصفهان
تاريخ و دوره اعتبار

تبادل دانشجو 

تبادل اعضاي هيات علمي و دانشجويان تحصيالت تكميلي

دوره ها و فعاليتهاي تحقيقاتي مشترک

برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک

تبادل اطالعات علمي و انتشارات

همكاري بين ايران و قرفيزستان2
دانشگاه صنعتي اصفهان و آكادمي 

كشاورزي قرقيزستان
زراعت و كشاورزي و صنايع  هاي آبياري و منابع آب، همكاري در زمينه1373ايران- اصفهان قرقيزستان

توليد كشاورزي و خاكشناسي

3

همكاري ميان دانشكده 

كشاورزي و مركز تحقيقات 

ICARDAالمللي كشاورزي  بين

دانشگاه صنعتي اصفهان و مدير كل 

ايكاردا
1377سوريهمجارستان

تعليم دانشجويان محقق در جهت نيازهاي كشاورزي ملي

هاي كشاورزي آموزش تحصيالت تكميلي در رشته

دعوت در برگزاري سمينارها، كنفرانسها و جلسات

هاي كشاورزي  هاي آموزشي و پژوهشي در زمينه تبادل اطالعات و گسترش برنامه

ملي

همكاري بين ايران و آلمان4
دانشگاه صنعتي اصفهان و دانشگاه علوم 

كاربردي اشتوتگارت آلمان
 سال2به مدت  1378ايران- اصفهانآلمان

هاي كوتاه و بلند مدت همكاري در زمينه مبادله استاد و دانشجو براي دوره

باشد هاي سفر و اقامت مأمور در زمينه آموزشي بعهده ميزبان مي كل هزينه

5

همكاري بين دانشگاه صنعتي 

اصفهان و كانون مهندسين و 

متخصصين ايراني در آلمان

1379ايرانآلمانآلمان- ايران 

اندازي ساختارهاي تحقيقاتي مشترک در زمينه آب و محيط زيست، متالورژي،  راه

معماري

تبادالت الكترونيكي شبكه جهاني اينترنت و انفورماتيك و مهندسي مكانيك

تسهيالت ممكن در جهت تبادل دانشجويان تحصيالت تكميلي و برگزاري كنفرانس 

و سمينارها و ارائه مقاالت جهت چاپ در نشريات علمي

تسهيالت الزم مربوط به دعوت از استادان و محققان برجسته ايراني مقيم خارج
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همكاري بين ايران و فرانسه6
  3Sدانشگاه صنعتي اصفهان و آزمايشگاه 

فرانسه
همكاري در زمينه مكانيك، مواد و خاك1379ايران- اصفهانفرانسه

همكاري بين ايران و انگلستان7
دانشگاه  –دانشگاه صنعتي اصفهان 

گالسكو
هاي تبادل استاد و اطالعات همكاري در زمينه1379ايران- اصفهان انگلستان

8

همكاري گسترده در زمينه 

    ICTPعلوم و تكنولوژي بين 

ايتاليا و دانشگاه  صنعتي 

اصفهان

دانشگاه صنعتي - دانشكده فيزيك 

 تريست ايتالياICTPاصفهان و  
ايتاليا

مركز فيزيك نظري 

(ايتاليا)
1379

امكان استفاده ار فرصت تحقيقاتي به فيزيكدانان نظري و رياضيدانان ايراني

تأمين بليط سفر به تريست از طرف دانشگاه

ICTPاز طرف ...... هاي اقامت و  تعهد هزينه

9

همكاري گسترده در زمينه 

  ICTPعلوم و تكنولوژي بين 

ايتاليا و دانشگاه  صنعتي 

اصفهان

دانشگاه صنعتي - دانشكده رياضي

 تريست ايتالياICTPاصفهان و  
ايتاليا

مركز فيزيك نظري 

(ايتاليا)
 سال5به مدت   1379

امكان استفاده ار فرصت تحقيقاتي به فيزيكدانان نظري و رياضيدانان ايراني

تأمين بليط سفر به تريست از طرف دانشگاه

ICTPاز طرف ...... هاي اقامت و  تعهد هزينه

10

همكاري گسترده در زمينه 

   ICTPعلوم و تكنولوژي بين 

ايتاليا و دانشگاه  صنعتي 

اصفهان

دانشگاه صنعتي - دانشكده فيزيك 

 تريست ايتالياICTPاصفهان و  
ايتاليا

مركز فيزيك نظري 

(ايتاليا)
 سال5به مدت   1379

F ederation Arrangement

شركت  ساليانه تعدادي از دانشجويان دكتري در دوره هاي آموزشي

 به امضاي معاون پژوهشي

11

همكاري گسترده در زمينه 

  ICTPعلوم و تكنولوژي بين 

ايتاليا و دانشگاه  صنعتي 

اصفهان

دانشگاه صنعتي - دانشكده رياضي

 تريست ايتالياICTPاصفهان و  
ايتاليا

مركز فيزيك نظري 

(ايتاليا)
 سال2به مدت   1379

F ederation Arrangement

شركت  ساليانه تعدادي از دانشجويان دكتري در دوره هاي آموزشي

 به امضاي معاون پژوهشي

12
نامه همكاري بين ايران و  تقاهم

روسيه

دانشگاه صنعتي اصفهان

دانشكده فيزيك و پژوهشكده برق و )

و انستيتو اطالعات و  (كامپيوتر

 سال2به مدت   1379ايران- اصفهان روسيه
تفاهم نامه همكاري متقابل در ارتباط با انتقال اطالعات و تكنولوژي در زمينه 

ها ها و هگزافريت تحقيقات مشترک با استفاده از مواد فريت
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13
نامه علمي بين ايران و  تقاهم

لهستان

دانشگاه - دانشگاه صنعتي اصفهان

تكنيك  صنعتي اميركبير  ودانشگاه پلي

ورشو

هاي تبادل استاد و برگزاري كنفرانس همكاري در زمينه به بعد1380لهستان- ورشولهستان

14
نامه همكاري بين ايران و  تقاهم 

اكراين

دانشگاه صنعتي اصفهان و دانشگاه 

نيكاليف اوكراين
هاي تحقيقاتي علوم دريايي و مدرنيزه كردن آزمايشگاهها و  همكاري در زمينهبه بعد 1380ايران- اصفهان اكراين

تجهيزات آن

همكاري بين ايران و آلمان15
دانشگاه صنعتي اصفهان و دانشكده 

عمران دانشگاه آخن آلمان
هاي كوتاه و بلند مدت همكاري علمي و مبادله استاد و دانشجو براي دوره1380ايران- اصفهانآلمان

16
همكاري ميان ايران و 

مجارستان

دانشگاه صنعتي اصفهان و دانشگاه 

صنعتي و اقتصادي بوداپست
هاي كوتاه و بلند مدت،  همكاري علمي و مبادله استاد و دانشجو براي دوره1380اصفهانمجارستان

شركت در كنفرانسهاي هر دو كشور

همكاري بين ايران و سوئيس17
 ETHدانشگاه صنعتي اصفهان و  مؤسسه 

سوئيس
1380ايران-اصفهانسوئيس

تبادل كادر علمي  دانشگاهها

تبادل اطالعات تحقيقاتي و انتشارات

همكاري در انجام فعاليتهاي پژوهشي مشترک 

18
همكاري بين دانشگاه ووپرتال 

آلمان و دانشگاه صنعتي اصفهان

دانشكده عمران دانشگاه صنعتي اصفهان 

و دانشگاه ووپرتال
آلمان

دانشگاه صنعتي 

اصفهان
همکاری آموزشی مشترک جهت اجرای دوره های مشترک کارشناسی سال5به مدت   1381

19
همكاري بين دانشگاه ووپرتال 

آلمان و دانشگاه صنعتي اصفهان

دانشگاه صنعتي اصفهان و دانشگاه 

ووپرتال آلمان
آلمان

دانشگاه صنعتي 

اصفهان
نامحدود - 1383

همكاري آموزشي با تبادل استاد و همكاران علمي براي تدريس و سخنراني

همكاري پژوهشي با انجام پژوهش هاي مشترک و تبادل نتايج تحقيفات

فرصت هاي مطالعاتي اعضاي هيات علمي

تبادل دانشجو

كتابخانه و آزمايشگاه- مراكز كامپيوتر- همكاري سازماني

20
همكاري با مدرسه تربيت معلم 

ENSفرانسه 

دانشگاه صنتعي اصفهان و مدرسه تربيت 

ENSمعلم 
فرانسه

دانشگاه صنعتي 

اصفهان
همکاری علمی و مبادله استاد و دانشجو برای دوره های کوتاه مدت و بلند 1383

مدت، شرکت در کنفرانسهای هر دو کشور
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21
همكاري متقابل با انستيتو 

 فرانسهn+iمهندسي 

دانشگاه صنعتي اصفهان و انستيتو 

 فرانسهn+iمهندسي 
فرانسه

دانشگاه صنعتي 

اصفهان
1383

همكاري علمي و مبادله استاد و دانشجو براي دوره هاي كوتاه مدت و بلند مدت، 

شركت در كنفرانسهاي هر دو كشور

22
همكاري متفابل با دانشگاه 

فرايبورگ آلمان

دانشگاه صنعتي اصفهان و  دانشگاه 

فرايبورگ آلمان
آلمان

دانشگاه صنعتي 

اصفهان
همکاری علمی و مبادله استاد و دانشجو برای دوره های کوتاه مدت و بلند 1383

مدت، شرکت در کنفرانسهای هر دو کشور

23
همكاري متفابل با دانشگاه 

نيوكاسل
دانشگاه صنعتي اصفهان و دانشگاه 

Newcas tle  Upon Tyne
انگلستان

دانشگاه صنعتي 

اصفهان
همکاری علمی و مبادله استاد و دانشجو برای دوره های کوتاه مدت و بلند 1383

مدت، شرکت در کنفرانسهای هر دو کشور

24
 و APPITهمكاري متقابل با 

شرکت سامان گستر

 و APPITدانشگاه صنعتي اصفهان و 

شرکت سامان گستر
مالزي

دانشگاه صنعتي 

اصفهان
 سال5به مدت  1384

همكاري هاي آموزشي

همكاريهاي پژوهشي

تبادل استاد و دانشجو و كاركنان

همكاري بين ايران و فرانسه25
  IFPدانشگاه  –دانشگاه صنعتي اصفهان 

فرانسه
همكاري در آموزش به مهندسين پتروشيمي1384فرانسهفرانسه

26
همكاري بين ايران و شركت 

پتروشيمي و فرانسه

دانشگاه صنعتي اصفهان و شركت 

پتروشيمي گاز ايران و فرانسه
همكاري های آموزشی مشترك با گرونوبل براي آموزش مهندسين پتروشيمي1384فرانسهفرانسه

همكاري بين ايران و انگلستان27

دانشكده )دانشگاه صنعتي اصفهان 

و   (مكانيك

Queens Maryدانشگاه 

1384از طريق مكاتباتانگلستان

تبادل دانشجو 

تبادل اعضاي هيات علمي و دانشجويان دكترا

دوره ها و فعاليتهاي تحقيقاتي مشترک

كالسها و كارگاههاي آموزشي مشترک

بازديد هاي علمي دوجانبه

تبادل اطالعات علمي و انتشارات
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همكاري بين ايران و انگلستان28
 (دانشكده مواد)دانشگاه صنعتي اصفهان 

Nottingham و دانشگاه 
1384از طريق مكاتباتانگلستان

تعليم و تعلم و تالش براي برنامه هاي آموزشي كه به گرفتن مدرک منجر گردد

تبادل دانشجو در محدوده زماني منعقد در تفاهم نامه هاي فيمابين

تبادل كادر علمي  دانشگاهها

تبادل اطالعات تحقيقاتي و انتشارات

همكاري در انجام فعاليتهاي پژوهشي مشترک

فرانسهENSAM دانشگاه صنعتي اصفهان و  همكاري بين ايران و فرانسه29
دانشگاه صنعتي 

اصفهان
1384

دوره مشترک فيمابين هر سه موسسه جهت صدور مدرک كارشناسي ارشد به 

مهندسين پتروشيمي از دانشگاه گرونوبل فرانسه

همكاري بين ايران و كره30

دانشكده )دانشگاه صنعتي اصفهان 

و انستيتو تحقيقاتي ماشين آالت  (نساجي

نساجي كره

كره جنوبي
دانشگاه صنعتي 

اصفهان
1385

تبادل دانشجو 

تبادل اعضاي هيات علمي و دانشجويان دكترا

دوره ها و فعاليتهاي تحقيقاتي مشترک

برگزاري سمينارها، كنفرانسها و كارگاههاي آموزشي مشترک

تبادل اطالعات علمي و انتشارات

همكاري بين ايران و سوئد31
دانشكده )دانشگاه صنعتي اصفهان

Borasو دانشگاه  (مهندسي شيمي
1385از طريق مكاتباتسوئد

تعليم و تعلم و تالش براي برنامه هاي آموزشي كه به گرفتن مدرک منجر گردد

تبادل دانشجو در محدوده زماني منعقد در تفاهم نامه هاي فيمابين

تبادل كادر علمي  دانشگاهها

تبادل اطالعات تحقيقاتي و انتشارات

همكاري در انجام فعاليتهاي پژوهشي مشترک

همكاري بين ايران و  ايتاليا32
دانشگاه صنعتي اصفهان و دانشگاه 

السپانزا
ايتاليا

دانشگاه صنعتي 

اصفهان
1385

تبادل اعضاي هيات علمي و دانشجويان دكترا

تبادل اطالعات

فعاليتهاي پژوهشي مشترک
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 دالر از طرف دانشگاه500 و  DAADاعزام و پذيرش مربي زبان آلماني به هزينه DAAD1385مركز آلمانDAADدانشگاه صنعتي اصفهان و مركز همكاري بين ايران و آلمان33

34
 –همكاري بين ايران و اسپانيا 

دانشگاه مادريد

دانشگاه صنعتي اصفهان و  دانشگاه 

مادريد
اسپانيا

دانشگاه صنعتي 

اصفهان
1385

تبادل دانشجو 

تبادل اعضاي هيات علمي و دانشجويان دكترا

دوره ها و فعاليتهاي تحقيقاتي مشترک

برگزاري سمينارها، كنفرانسها و كارگاههاي آموزشي مشترک

تبادل اطالعات علمي و انتشارات

1385مالزي- دانشگاه مارامالزيUiTMدانشگاه صنعتي اصفهان و دانشگاه تفاهم نامه همكاري با مالزي35

 ماهه فرصت مطالعاتي6تبادل دانشجو دكتري براي دوره هاي 

تبادل اعضاي هيات علمي و دانشجويان دكترا

دوره ها و فعاليتهاي تحقيقاتي مشترک

برگزاري سمينارها، كنفرانسها و كارگاههاي آموزشي مشترک

تبادل اطالعات علمي و انتشارات

MOUبر اساس 1385مالزي- دانشگاه مارامالزيUiTMدانشگاه صنعتي اصفهان و دانشگاه قرارداد همكاري با مالزي36

همكاري بين ايران و آلمان37
دانشگاه صنعتي اصفهان و دانشگاه 

ووپرتال آلمان
آلمان

دانشگاه صنعتي 

اصفهان
1385

فعاليتهاي پژوهشي مشترک

تبادل مقاالت و كتب منتشره 

تبادل اعضاي هيات علمي و محققين

(كارشناسي ارشد و دكترا)توسعه دوره آموزشي به دوره هاي تحصيالت تكميلي 
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همكاري بين ايران و چك38
دانشكده )دانشگاه صنعتي اصفهان 

و ليبرس چك (نساجي
جمهوري چك

دانشگاه صنعتي 

اصفهان
1385

همكاري آموزشي با تبادل استاد و همكاران علمي براي تدريس و سخنراني

همكاري پژوهشي با انجام پژوهش هاي مشترک و تبادل نتايج تحقيفات

فرصت هاي مطالعاتي اعضاي هيات علمي

ادامه دوره مشترک عمران در مقطع كارشناسي ارشد و دكترا

تبادل دانشجو

كتابخانه و آزمايشگاه- مراكز كامپيوتر- همكاري سازماني

همكاري بين ايران و استراليا39
دانشگاه صنعتي اصفهان و  دانشگاه 

ولونگونگ
استراليا

دانشگاه صنعتي 

اصفهان
1386

تبادل دانشجو 

تبادل اعضاي هيات علمي و دانشجويان دكترا

دوره ها و فعاليتهاي تحقيقاتي مشترک

برگزاري سمينارها، كنفرانسها و كارگاههاي آموزشي مشترک

تبادل اطالعات علمي و انتشارات

همكاري بين ايران و فرانسه40
دانشكده نساجي دانشگاه صنعتي 

ENSAITاصفهان و 
1386از طريق مكاتباتفرانسه

تعليم و تعلم و تالش براي برنامه هاي آموزشي كه به گرفتن مدرک منجر گردد

تبادل دانشجو در محدوده زماني منعقد در تفاهم نامه هاي فيمابين

تبادل كادر علمي  دانشگاهها

تبادل اطالعات تحقيقاتي و انتشارات

همكاري در انجام فعاليتهاي پژوهشي مشترک

همكاري بين ايران و فرانسه41
دانشگاه صنعتي اصفهان و   دانشگاه ليل 

US TL
1386فرانسهفرانسه

تبادل دانشجو 

تبادل اعضاي هيات علمي و دانشجويان دكترا

دوره ها و فعاليتهاي تحقيقاتي مشترک

برگزاري سمينارها، كنفرانسها و كارگاههاي آموزشي مشترک

تبادل اطالعات علمي و انتشارات
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موضوع قراردادتاريخ و دوره اعتبارمحل قراردادکشور طرف قراردادطرفين قراردادعنوان تفاهم نامهرديف

1386از طريق مكاتباتانگلستاندانشگاه صنعتي اصفهان و   دانشگاه ليدزهمكاري بين ايران و انگلستان42

تعليم و تعلم و تالش براي برنامه هاي آموزشي كه به گرفتن مدرک منجر گردد

تبادل دانشجو در محدوده زماني منعقد در تفاهم نامه هاي فيمابين

تبادل كادر علمي  دانشگاهها

تبادل اطالعات تحقيقاتي و انتشارات

همكاري در انجام فعاليتهاي پژوهشي مشترک

43
- همكاري بين ايران و اسپانيا

ICMN

دانشگاه صنعتي اصفهان و  دانشگاه 

كاتالونيا
اسپانيا

دانشگاه صنعتي 

اصفهان
1386

تبادل دانشجو 

تبادل اعضاي هيات علمي و دانشجويان دكترا

دوره ها و فعاليتهاي تحقيقاتي مشترک

برگزاري سمينارها، كنفرانسها و كارگاههاي آموزشي مشترک

تبادل اطالعات علمي و انتشارات

44
همكاري بين ايران و ايتاليا  

(تجديد قرارداد)

دانشگاه صنعتي - دانشكده رياضي

اصفهان و مركز فيزيك نظري عبدالسالم 
IC TP

1386از طريق مكاتباتايتاليا

تعليم و تعلم و تالش براي برنامه هاي آموزشي كه به گرفتن مدرک منجر گردد

تبادل دانشجو در محدوده زماني منعقد در تفاهم نامه هاي فيمابين

تبادل كادر علمي  دانشگاهها

تبادل اطالعات تحقيقاتي و انتشارات

همكاري در انجام فعاليتهاي پژوهشي مشترک

ايران و فرانسه45
علوم و صنايع - دانشكده كشاورزي

غذايي  دانشگاه صنعتي اصفهان  و 
Blaise  Pascal Univ. C leremontII

ايجاد دوره كارشناسي ارشد مشترك با صدور دو مدرك1386از طريق مكاتباتفرانسه
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موضوع قراردادتاريخ و دوره اعتبارمحل قراردادکشور طرف قراردادطرفين قراردادعنوان تفاهم نامهرديف

46
همكاري بين ايران و ايتاليا  

(تجديد قرارداد)

دانشگاه صنعتي - دانشكده فيزيك 

اصفهان و مركز فيزيك نظري عبدالسالم
1386از طريق مكاتباتايتاليا

تبادل دانشجو 

تبادل اعضاي هيات علمي و دانشجويان دكترا

دوره ها و فعاليتهاي تحقيقاتي مشترک

برگزاري سمينارها، كنفرانسها و كارگاههاي آموزشي مشترک

تبادل اطالعات علمي و انتشارات

ايران و مالزي47
دانشگاه صنعتي اصفهان و  دانشگاه مارا 

مالزي
مالزي

دانشگاه صنعتي 

اصفهان
1386

تبادل دانشجو 

تبادل اعضاي هيات علمي و دانشجويان دكترا

دوره ها و فعاليتهاي تحقيقاتي مشترک

برگزاري سمينارها، كنفرانسها و كارگاههاي آموزشي مشترک

تبادل اطالعات علمي و انتشارات

ايران و اكراين48
دانشگاه صنعتي اصفهان و  آكادمي ملي 

متالورژي اكراين
اكراين

دانشگاه صنعتي 

اصفهان
1386

تبادل اعضاي هيات علمي و دانشجويان دكترا

دوره ها و فعاليتهاي تحقيقاتي مشترک

همكاريهاي و آموزشهاي تخصصي دوجانبه

تبادل اطالعات علمي و انتشارات

ايران و اكراين49
پژوهشكده فوالد دانشگاه و  آكادمي ملي 

متالورژي اكراين
اكراين

دانشگاه صنعتي 

اصفهان
1386

تبادل دانشجو 

تبادل اعضاي هيات علمي و دانشجويان دكترا

دوره ها و فعاليتهاي تحقيقاتي مشترک

برگزاري سمينارها، كنفرانسها و كارگاههاي آموزشي مشترک

تبادل اطالعات علمي و انتشارات

1386از طريق مكاتباتسوئيسETHدانشگاه صنعتي اصفهان و (تجديد قرارداد)ايران و سوئيس 50

تبادل كادر علمي  دانشگاهها

تبادل اطالعات تحقيقاتي و انتشارات

همكاري در انجام فعاليتهاي پژوهشي مشترک
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موضوع قراردادتاريخ و دوره اعتبارمحل قراردادکشور طرف قراردادطرفين قراردادعنوان تفاهم نامهرديف

1387از طريق مكاتباتسوئددانشگاه صنعتي اصفهان و بوراس سوئد(تجديد قرارداد)ايران و سوئد 51

تعليم و تعلم و تالش براي برنامه هاي آموزشي كه به گرفتن مدرک منجر گردد

تبادل دانشجو در محدوده زماني منعقد در تفاهم نامه هاي فيمابين

تبادل كادر علمي  دانشگاهها

تبادل اطالعات تحقيقاتي و انتشارات

همكاري در انجام فعاليتهاي پژوهشي مشترک

1387از طريق مكاتباتفرانسهChemie Lilleدانشگاه صنعتي اصفهان و ايران و فرانسه52

تبادل دانشجو 

تبادل اعضاي هيات علمي و دانشجويان دكترا

دوره ها و فعاليتهاي تحقيقاتي مشترک

برگزاري سمينارها، كنفرانسها و كارگاههاي آموزشي مشترک

تبادل اطالعات علمي و انتشارات

ايران و سوريه53
دانشگاه صنعتي اصفهان و مركز 

SSRCمطالعات علمي پژوهشي سوريه،  
سوريه

دانشگاه صنعتي 

اصفهان
1387

تبادل دانشجو 

تبادل اعضاي هيات علمي و دانشجويان دكترا

دوره ها و فعاليتهاي تحقيقاتي مشترک مورد نظر طرفين

برگزاري سمينارها، كنفرانسها و كارگاههاي آموزشي مشترک

تبادل اطالعات علمي و انتشارات

 در دوره هاي تحصيالت تكميلي دانشگاه صنعتي اصفهانSSRCشركت كاركنان 

توسعه دروس مشترک
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موضوع قراردادتاريخ و دوره اعتبارمحل قراردادکشور طرف قراردادطرفين قراردادعنوان تفاهم نامهرديف

1387از طريق مكاتباتعراقدانشگاه صنعتي اصفهان و دانشگاه كربالايران و عراق54

تبادل دانشجو 

تبادل اعضاي هيات علمي و دانشجويان دكترا

دوره ها و فعاليتهاي تحقيقاتي مشترک

برگزاري سمينارها، كنفرانسها و كارگاههاي آموزشي مشترک

تبادل اطالعات علمي و انتشارات

برنامه هاي آموزشي مشترک در مقطع تحصيالت تكميلي

برنامه هاي فرهنگي مشترک

1387از طريق مكاتباتعراقدانشگاه صنعتي اصفهان و دانشگاه كوفهايران و عراق55

تبادل دانشجو 

تبادل اعضاي هيات علمي و دانشجويان دكترا

دوره ها و فعاليتهاي تحقيقاتي مشترک

برگزاري سمينارها، كنفرانسها و كارگاههاي آموزشي مشترک

تبادل اطالعات علمي و انتشارات

برنامه هاي آموزشي مشترک در مقطع تحصيالت تكميلي

برنامه هاي فرهنگي مشترک

56
همكاري فيمابين ايران و 

سوئيس

دانشگاه صنعتي اصفهان و انستيتو آبي 

EAWAGعلوم و تكنولوژي سوئيس 
1387از طريق مكاتباتسوئيس

تبادل اعضاي هيات علمي و دانشجويان دكترا

دوره ها و فعاليتهاي تحقيقاتي مشترک

برگزاري سمينارها، كنفرانسها و كارگاههاي آموزشي مشترک

تبادل اطالعات علمي و انتشارات

دروه هاي  آموزشي مشترک در مقطع تحصيالت تكميلي

57
 Letter of –ايران و فرانسه 

Intent

 Chemieدانشگاه صنعتي اصفهان و 

L ille
همكاري درازمدت در  پروژه هاي مشترك كارشناسي ارشد در خصوص در حال انجاماز طريق مكاتباتفرانسه

مهندسي شيمي
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موضوع قراردادتاريخ و دوره اعتبارمحل قراردادکشور طرف قراردادطرفين قراردادعنوان تفاهم نامهرديف

ايران و استراليا58
دانشگاه صنعتي اصفهان و دانشگاه  

صنعتي كوئينزلند
1387ازطريق مكاتباتاستراليا

تبادل دانشجو  و استاد

تبادل دانشجو براي دوره ها ي فرصت مطالعاتي دكترا 

دوره ها و فعاليتهاي تحقيقاتي مشترک مورد نظر طرفين

برگزاري سمينارها، كنفرانسها و كارگاههاي آموزشي مشترک

تبادل اطالعات علمي و انتشارات

59
پيش نويس - ايران و استراليا

قرارداد

دانشگاه صنعتي اصفهان و دانشگاه  

ديكين
استراليا

دانشگاه صنعتي 

اصفهان
1388

تبادل استاد 

تبادل اعضاي هيات علمي و دانشجويان دكترا براي دوره هاي فرصت مطالعاتي

دوره ها و فعاليتهاي تحقيقاتي مشترک

برگزاري سمينارها، كنفرانسها و كارگاههاي آموزشي مشترک

برنامه هاي آموزشي مشترک در مقطع تحصيالت تكميلي

ايران و ايرلند60
دانشگاه صنعتي اصفهان و دانشگاه كالج 

دابلين
ايرلند

دانشگاه صنعتي 

اصفهان
1388

تبادل دانشجو  در مقاطع كارشناسي و تحصيالت تكميلي

تبادل اعضاي هيات علمي و دانشجويان دكترا

دوره ها و فعاليتهاي تحقيقاتي مشترک

برگزاري سمينارها، كنفرانسها و كارگاههاي آموزشي مشترک

تبادل اطالعات علمي و انتشارات

برنامه هاي آموزشي مشترک در مقطع تحصيالت تكميلي

ايران و سنگاپور61
دانشگاه صنعتي اصفهان و دانشگاه ملي 

NUSسنگاپور 
1388از طريق مكاتباتسنگاپور

تبادل اعضاي هيات علمي و دانشجويان تحصيالت تكميلي

دوره ها و فعاليتهاي تحقيقاتي مشترک

برگزاري سمينارها، كنفرانسها و كارگاههاي آموزشي مشترک

تبادل اطالعات علمي و انتشارات
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موضوع قراردادتاريخ و دوره اعتبارمحل قراردادکشور طرف قراردادطرفين قراردادعنوان تفاهم نامهرديف

ايران وتاجيكستان62

دانشگاه صنعتي اصفهان و دانشگاه 

نوسيري خوسراو كورگانتپا در زمينه 

علوم پايه

تاجيكستان

نمايشگاه بين 

المللي دانشگاهها 

در تاجيكستان

1388

تبادل دانشجو  در مقاطع كارشناسي و تحصيالت تكميلي

تبادل اعضاي هيات علمي و دانشجويان دكترا

دوره ها و فعاليتهاي تحقيقاتي مشترک

برگزاري سمينارها، كنفرانسها و كارگاههاي آموزشي مشترک

تبادل اطالعات علمي و انتشارات

برنامه هاي آموزشي مشترک در مقطع تحصيالت تكميلي

روسيه- ايران و تاجيكستان63
دانشگاه صنعتي اصفهان و دانشگاه 

اسالوياني روسيه و تاجيكستان
تاجيكستان

نمايشگاه بين 

المللي دانشگاهها 

در تاجيكستان

1388

تبادل اعضاي هيات علمي و دانشجويان تحصيالت تكميلي

دوره ها و فعاليتهاي تحقيقاتي مشترک

ديدار هيا تها

ايران و تاجيكستان64
دانشگاه صنعتي اصفهان و انستيتو 

مهندسي قدرت تاجيك
تاجيكستان

نمايشگاه بين 

المللي دانشگاهها 

در تاجيكستان

1388

تبادل دانشجو 

تبادل اعضاي هيات علمي و دانشجويان دكترا

دوره ها و فعاليتهاي تحقيقاتي مشترک

برگزاري سمينارها، كنفرانسها و كارگاههاي آموزشي مشترک

تبادل اطالعات علمي و انتشارات

ايران و تاجيكستان65
دانشگاه صنعتي اصفهان و دانشگاه ملي 

تاجيكستان
تاجيكستان

نمايشگاه بين 

المللي دانشگاهها 

در تاجيكستان

تبادل دانشجو1388
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موضوع قراردادتاريخ و دوره اعتبارمحل قراردادکشور طرف قراردادطرفين قراردادعنوان تفاهم نامهرديف

ايران و تاجيكستان66
دانشگاه صنعتي اصفهان و دانشگاه 

دولتي تجارت تاجيكستان
تاجيكستان

نمايشگاه بين 

المللي دانشگاهها 

در تاجيكستان

1388

تبادل دانشجو 

تبادل اعضاي هيات علمي و دانشجويان دكترا

تاليف و تدوين كتابهاي درسي و علمي مشترک

تشكيل دوره هاي مشترک كوتاه مدت آموزشي 

استفاده از امكانات دانشگاه هاي طرفين براي انجام كارهاي تحقيقاتي

تاسيس پارک هاي فني مشترک براي جذب فعاليت دانشجويان دانشگاههاي طرفين

تاسيس مراكز مشترک رشد و فناوري با قصد رشد تحقيفات كاربردي

دوره ها و فعاليتهاي تحقيقاتي مشترک

برگزاري سمينارها، كنفرانسها و كارگاههاي آموزشي مشترک

تبادل اطالعات علمي و انتشارات

ايران و تاجيكستان67
دانشگاه صنعتي اصفهان و دانشگاه 

كشاورزي تاجيك
تاجيكستان

نمايشگاه بين 

المللي دانشگاهها 

در تاجيكستان

1388

تبادل دانشجو 

تبادل اعضاي هيات علمي و دانشجويان دكترا

دوره ها و فعاليتهاي تحقيقاتي مشترک

برگزاري سمينارها، كنفرانسها و كارگاههاي آموزشي مشترک

تبادل اطالعات علمي و انتشارات

برنامه هاي آموزشي مشترک در مقطع تحصيالت تكميلي

برنامه هاي فرهنگي مشترک

ايران و آلمان68
دانشكده صنايع  دانشگاه صنعتي 

اصفهان و دانشگاه ووپرتال
آلمان

دانشگاه صنعتي 

اصفهان
1388

همكاري آموزشي مشترک جهت اجراي دوره هاي مشترک صنايع در مقطع 

كارشناسي ارشد

ايران و آلمان69
دانشگاه صنعتي اصفهان و دانشگاه 

ووپرتال آلمان
آلمان

دانشگاه صنعتي 

اصفهان
همكاري آموزشي مشترک جهت اجراي دوره هاي مشترک صنايع در مقطع دكتري1388
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ايران و تاجيكستان70
دانشگاه صنعتي اصفهان و دانشگاه 

صنعتي تاجيك
تاجيكستان

دانشگاه صنعتي 

اصفهان
1388

تبادل اعضاي هيات علمي و دانشجويان دكترا

دوره ها و فعاليتهاي مشترک

برگزاري سمينارها، كنفرانسها و كارگاههاي آموزشي مشترک

تبادل اطالعات علمي و انتشارات

ايران و تاجيكستان71
دانشگاه صنعتي اصفهان و آكادمي علوم 

تاجيكستان
تاجيكستان

دانشگاه صنعتي 

اصفهان
1388

تبادل اعضاي هيات علمي و دانشجويان دكترا

دوره ها و فعاليتهاي مشترک

برگزاري سمينارها، كنفرانسها و كارگاههاي آموزشي مشترک

تبادل اطالعات علمي و انتشارات

ايران و آلمان72
دانشگاه صنعتي اصفهان و دانشگاه 

كالستهاول آلمان
آلمان

دانشگاه صنعتي 

اصفهان
1388

برگزاري كنفرانس و كارگاه آموزشي مشترک

برگزاري دوره هاي مشترک  كارشناسي ارشد

 هفته6 تا 4تبادل دانشجو براي 

راهنمايي مشترک براي دانشجويان دكتري

تبادل اعضاي هيات علمي

پذيرش اساتيد براي گذراندن دوره هاي فرصت مطالعاتي

تبادل اطالعات علمي 

ايران و تاجيكستان73
دانشگاه صنعتي اصفهان و آكادمي ملي 

تاجيكستان
تاجيكستان

دانشگاه صنعتي 

اصفهان
1388

ارائه سمينار  مشترک

تبادل استاد و دانشجو

تبادل اطالعات علمي در زمينه هاي مورد توافق طرفين

ايران و تاجيكستان74
دانشگاه صنعتي اصفهان و دانشگاه 

تكنيكال تاجيك
تاجيكستان

دانشگاه صنعتي 

اصفهان
1388

ارائه سمينار  مشترک

تبادل استاد و دانشجو

تبادل اطالعات علمي در زمينه هاي مورد توافق طرفين
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ايران و ايتاليا75
دانشكده فيزيك دانشگاه صنعتي اصفهان 

و مركز فيزيك نظري عبدالسالم
1388از طريق مكاتبهايتاليا

Federation Agreementتمديد 

اعزام دانشجويان دكتري جهت گذراندن دوره هاي كارآموزي به ايتاليا

ايران و ايتاليا76
دانشكده رياضي دانشگاه صنعتي اصفهان 

و مركز فيزيك نظري عبدالسالم
1388از طريق مكاتبهايتاليا

Federation Agreementتمديد 

اعزام دانشجويان دكتري جهت گذراندن دوره هاي كارآموزي به ايتاليا

ايران و اتريش77
دانشكده منابع طبيعي دانشگاه صنعتي 

اصفهان و دانشگاه دامپزشكي وين اتريش
1388از طريق مكاتبهاتريش

انجام تحقيقات مشترک

تبادل استاد و دانشجو

برگزاري سمينار ها و كنفرانس هاي مشترک

همكاري مشترک هر دو دانشكده پس از تامين و جلب حمايت هاي مالي 

تبادل اطالعات و انتشارات 

ايران و آمريكا78

پژوهشكده نانوتكنولوژي دانشگاه صنعتي 

اصفهان و مركز نانوتكنولوژي كاليفرنياي 

شماري دانشگاه كاليفرنيا ديويس امريكا

1388از طريق مكاتبهامريكا

تعريف تحقيقات مشترک

برگزاري سمينارهاي مشترک

تبادل استاد

تبادل محقق و دانشجوي مشترک در زمينه نانو تكنولوژي

آموزشهاي تخصصي دو جانبه

تبادل اطالعات و انتشارات  در زمينه هاي مورد توافق

تبادل اعضاي هيات علمي در دور ه هاي كوتاه مدت

ايران و يونان79

پژوهشكده نانوتكنولوژي دانشگاه صنعتي 

اصفهان و آزمايشگاه فوق تخصصي مواد 

دانشگاه پتراس يونان

يونان
دانشگاه صنعتي 

اصفهان
1389

تعريف تحقيقات مشترک

برگزاري سمينارهاي مشترک

تبادل استاد

تبادل محقق و دانشجوي مشترک در زمينه نانو تكنولوژي

آموزشهاي تخصصي دو جانبه

تبادل اطالعات و انتشارات  در زمينه هاي مورد توافق

تبادل اعضاي هيات علمي در دور ه هاي كوتاه مدت
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عضويت در انجمن1389از طريق مكاتبهسوئيسعضويت در انجمن بين المللي منظر(عضويت)ايران و سوئيس 80

ايران و بالروس81
دانشگاه  ايالتي فرانكي سكورينا گومل 

بالروس و دانشگاه صنعتي اصفهان
بالروس

دانشگاه صنعتي 

اصفهان
1390

تعريف تحقيقات مشترک

برگزاري سمينارهاي مشترک

 ماه12 تا 9تبادل استاد براي دوره هاي تحقيقاتي 

 ماهه 6تبادل  دانشجوي دكتري براي دوره هاي تحقيقاتي 

تبادل اطالعات و انتشارات  در زمينه هاي مورد توافق

ايران و بالروس82
دانشگاه  ايالتي برانوويچ  بالروس و 

دانشگاه صنعتي اصفهان
بالروس

دانشگاه صنعتي 

اصفهان
1390

تعريف تحقيقات مشترک

برگزاري سمينارهاي مشترک

 ماه12 تا 9تبادل استاد براي دوره هاي تحقيقاتي 

 ماهه 6تبادل  دانشجوي دكتري براي دوره هاي تحقيقاتي 

تبادل اطالعات و انتشارات  در زمينه هاي مورد توافق

ايران و بالروس83

دانشگاه  ايالتي انفورماتيك و راديو 

الكترونيك  بالروس و دانشگاه صنعتي 

اصفهان

بالروس
دانشگاه صنعتي 

اصفهان
1390

تعريف تحقيقات مشترک

برگزاري سمينارهاي مشترک

 ماه12 تا 9تبادل استاد براي دوره هاي تحقيقاتي 

 ماهه 6تبادل  دانشجوي دكتري براي دوره هاي تحقيقاتي 

تبادل اطالعات و انتشارات  در زمينه هاي مورد توافق

ايران و بالروس84
دانشگاه  ملي تكنيكال بالروس و 

دانشگاه صنعتي اصفهان
بالروس

دانشگاه صنعتي 

اصفهان
1390

تعريف تحقيقات مشترک

برگزاري سمينارهاي مشترک

 ماه12 تا 9تبادل استاد براي دوره هاي تحقيقاتي 

 ماهه 6تبادل  دانشجوي دكتري براي دوره هاي تحقيقاتي 

تبادل اطالعات و انتشارات  در زمينه هاي مورد توافق
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ايران و بالروس85
دانشگاه ايالتي صنعتي بالروس و 

دانشگاه صنعتي اصفهان
بالروس

دانشگاه صنعتي 

اصفهان
1390

تعريف تحقيقات مشترک

برگزاري سمينارهاي مشترک

 ماه12 تا 9تبادل استاد براي دوره هاي تحقيقاتي 

 ماهه 6تبادل  دانشجوي دكتري براي دوره هاي تحقيقاتي 

تبادل اطالعات و انتشارات  در زمينه هاي مورد توافق

(عضويت)ايران و دانمارک 86
 و آزمايشگاه و ITTC كميته بين المللي 

حوضچه کشش  پژوهشكده زير دريا
Towing Tankعضويت در كميته بين المللي 1390از طريق مكاتبهدانمارک

ايران و چك87
دانشگاه توماس باتا در زلين و دانشگاه 

صنعتي اصفهان
1390از طريق مكاتبهجمهوري چك

تعريف تحقيقات مشترک

برگزاري سمينارهاي مشترک

 ماه12 تا 9تبادل استاد براي دوره هاي تحقيقاتي 

 ماهه 6تبادل  دانشجوي دكتري براي دوره هاي تحقيقاتي 

تبادل اطالعات و انتشارات  در زمينه هاي مورد توافق

1391از طريق مكاتبهبلژيك  و  دانشگاه صنعتي اصفهانGhentدانشگاه ايران و بلژيك88

تعريف تحقيقات مشترک

برگزاري سمينارهاي مشترک

 ماه12 تا 9تبادل استاد براي دوره هاي تحقيقاتي 

 ماهه 6تبادل  دانشجوي دكتري براي دوره هاي تحقيقاتي 

تبادل اطالعات و انتشارات  در زمينه هاي مورد توافق

(تجديد قرارداد)ايران و ايتاليا 89
دانشگاه صنعتي - دانشكده فيزيك 

 تريست ايتالياICTPاصفهان و  
1391از طريق مكاتبهايتاليا

تبادل دانشجو 

تبادل اعضاي هيات علمي و دانشجويان دكترا

دوره ها و فعاليتهاي تحقيقاتي مشترک

برگزاري سمينارها، كنفرانسها و كارگاههاي آموزشي مشترک

تبادل اطالعات علمي و انتشارات

Page 18 of 24



موضوع قراردادتاريخ و دوره اعتبارمحل قراردادکشور طرف قراردادطرفين قراردادعنوان تفاهم نامهرديف

(تجديد قرارداد)ايران و ايتاليا 90
دانشگاه صنعتي - دانشكده رياضي 

 تريست ايتالياICTPاصفهان و  
1391از طريق مكاتبهايتاليا

تبادل دانشجو 

تبادل اعضاي هيات علمي و دانشجويان دكترا

دوره ها و فعاليتهاي تحقيقاتي مشترک

برگزاري سمينارها، كنفرانسها و كارگاههاي آموزشي مشترک

تبادل اطالعات علمي و انتشارات

ايران و كره جنوبي91

دانشكده برق و كامپيوتر دانشگاه صنعتي 

اصفهان و دانشكده مهندسي مكاترونيك 

 کره جنوبيSMARTو انستيتو 

كره جنوبي

حضور رييس 

انستيتو در دانشگاه 

جهت ارائه سمينار

همكاري هاي آموزشي و پژوهشي مشترک1391

ايران و كره جنوبي92
موسسه ملي فناوري نانو مواد  دانشگاه 

Pohang  کره و قطب علمي نانو مواد کاربردي   

دانشگاه صنعتي اصفهان

كره جنوبي

حضور رئيس 

موسسه ملي 

فناوري نانو مواد 

 در Pohangدانشگاه 

دانشگاه صنعتي اصفهان

1392

آموزش و  تحقيقات مشترک

 ماه12 تا 9تبادل استاد براي دوره هاي تحقيقاتي 

 ماهه 6تبادل  دانشجوي دكتري براي دوره هاي تحقيقاتي 

ايران و فرانسه93
 فرانسه و دانشگاه Valenciennesدانشگاه 

صنعتي اصفهان
1393از طريق مكاتبهفرانسه

تبادل دانشجو 

تبادل اعضاي هيات علمي و دانشجويان دكترا

دوره ها و فعاليتهاي تحقيقاتي مشترک

برگزاري سمينارها، كنفرانسها و كارگاههاي آموزشي مشترک

تبادل اطالعات علمي و انتشارات

ايران و دانمارک94
دانشگاه كپنهاگ و دانشگاه صنعتي 

اصفهان
1393از طريق مكاتبهدانمارک

تبادل دانشجو 

تبادل اعضاي هيات علمي و دانشجويان دكترا

دوره ها و فعاليتهاي تحقيقاتي مشترک

برگزاري سمينارها، كنفرانسها و كارگاههاي آموزشي مشترک

تبادل اطالعات علمي و انتشارات
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ايران و سوئيس95
مركز تحقيقاتي جنگل، برف و مرتع 

فدرال سوئيس و دانشگاه صنعتي اصفهان
1393از طريق مكاتبهسوئيس

تبادل دانشجو 

تبادل اعضاي هيات علمي و دانشجويان دكترا

دوره ها و فعاليتهاي تحقيقاتي مشترک

برگزاري سمينارها، كنفرانسها و كارگاههاي آموزشي مشترک

تبادل اطالعات علمي و انتشارات

ايران و سوئد96
دانشگاه بوراس سوئد و دانشگاه صنعتي 

اصفهان
1393از طريق مكاتبهسوئد

تبادل دانشجو 

تبادل اعضاي هيات علمي و دانشجويان دكترا

دوره ها و فعاليتهاي تحقيقاتي مشترک

برگزاري سمينارها، كنفرانسها و كارگاههاي آموزشي مشترک

تبادل اطالعات علمي و انتشارات

ايران و سوئد97
دانشكده فني بوراس سوئد و دانشكده 

مهندسي شيمي
1393از طريق مكاتبهسوئد

تبادل دانشجو 

تبادل اعضاي هيات علمي و دانشجويان دكترا

دوره ها و فعاليتهاي تحقيقاتي مشترک

ايران و تايوان98
دانشگاه ملي علم و فناوري تايوان و 

دانشگاه صنعتي اصفهان
1393از طريق مكاتبهتايوان

تبادل دانشجو 

تبادل اعضاي هيات علمي و دانشجويان دكترا

دوره ها و فعاليتهاي تحقيقاتي مشترک

برگزاري سمينارها، كنفرانسها و كارگاههاي آموزشي مشترک

تبادل اطالعات علمي و انتشارات
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ايران و اقليم كردستان عراق99
دانشگاه سليمانيه و دانشگاه صنعتي 

اصفهان
عراق

در دانشگاه صنعتي 

اصفهان
1394

تبادل دانشجو 

تبادل اعضاي هيات علمي و دانشجويان دكترا

دوره ها و فعاليتهاي تحقيقاتي مشترک

برگزاري سمينارها، كنفرانسها و كارگاههاي آموزشي مشترک

تبادل اطالعات علمي و انتشارات

همياري در تاسيس دانشكده هاي مورد نياز 

همكاري در تعريف ساختارهاي آموزشي

ايران و اقليم كردستان عراق100
دانشگاه پلي تكنيك سليمانيه و دانشگاه 

صنعتي اصفهان
عراق

در دانشگاه صنعتي 

اصفهان
1394

تبادل دانشجو 

تبادل اعضاي هيات علمي و دانشجويان دكترا

دوره ها و فعاليتهاي تحقيقاتي مشترک

برگزاري سمينارها، كنفرانسها و كارگاههاي آموزشي مشترک

تبادل اطالعات علمي و انتشارات

همياري در تاسيس دانشكده هاي مورد نياز 

همكاري در تعريف ساختارهاي آموزشي

ايران و چين101
دانشگاه شيامين چين و دانشگاه صنعتي 

اصفهان
چين

در دانشگاه صنعتي 

اصفهان
1394

تبادل دانشجو 

تبادل اعضاي هيات علمي و دانشجويان دكترا

راهنمايي مشترک دانشجويان دكتري

دوره ها و فعاليتهاي تحقيقاتي مشترک

برگزاري سمينارها، كنفرانسها و كارگاههاي آموزشي مشترک

تبادل اطالعات علمي و انتشارات

Page 21 of 24



موضوع قراردادتاريخ و دوره اعتبارمحل قراردادکشور طرف قراردادطرفين قراردادعنوان تفاهم نامهرديف

ايران و اسپانيا102

ائتالف چهارگانه دانشگاه هاي اسپانيا 

دانشگاه - مادريد-دانشگاه بارسلونا)

و  ( و دانشگاه پومپئو فابراIIIكارلوس 

دانشگاه صنعتي اصفهان

اسپانيا

در دانشگاه صنعتي 

اصفهان و از طريق 

مكاتبه

1394

تبادل دانشجو 

تبادل اعضاي هيات علمي و دانشجويان دكترا

دوره ها و فعاليتهاي تحقيقاتي مشترک

برگزاري سمينارها، كنفرانسها و كارگاههاي آموزشي مشترک

تبادل اطالعات علمي و انتشارات

ايران و اقليم كردستان عراق103

انستيتو مطالعات استراتژيك و تحقيقات 

علمي كردستان و دانشگاه صنعتي 

اصفهان

عراق
در دانشگاه اقليم 

كردستان عراق
1394

تبادل دانشجو 

تبادل اعضاي هيات علمي و دانشجويان دكترا

دوره دكتري مشترک

دوره ها و فعاليتهاي تحقيقاتي مشترک

برگزاري سمينارها، كنفرانسها و كارگاههاي آموزشي مشترک

تبادل اطالعات علمي و انتشارات

عراقدانشگاه كويه و دانشگاه صنعتي اصفهانايران و اقليم كردستان عراق104
در دانشگاه كويه 

عراق
1394

تبادل دانشجو 

تبادل اعضاي هيات علمي و دانشجويان دكترا

دوره دكتري مشترک

دوره ها و فعاليتهاي تحقيقاتي مشترک

برگزاري سمينارها، كنفرانسها و كارگاههاي آموزشي مشترک

تبادل اطالعات علمي و انتشارات

همياري در تاسيس دانشكده هاي مورد نياز 

همكاري در تعريف ساختارهاي آموزشي
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ايران و فرانسه105
 ( دانشگاه فرانسه10ائتالف )پاريس تك 

و دانشگاه صنعتي اصفهان
فرانسه

ازطريق مكاتبه در 

حال انجام
1394

تبادل دانشجو 

تبادل اعضاي هيات علمي و دانشجويان دكترا

دوره دكتري مشترک و دوره ها و فعاليتهاي تحقيقاتي مشترک

برگزاري سمينارها، كنفرانسها و كارگاههاي آموزشي مشترک

تبادل اطالعات علمي و انتشارات

همياري در تاسيس دانشكده هاي مورد نياز 

همكاري در تعريف ساختارهاي آموزشي

ايران و آلمان106
دانشگاه پاسآاو و دانشگاه صنعتی 

اصفهان
1394از طريق مکاتبهآلمان

تبادل دانشجو 

تبادل اعضاي هيات علمي و دانشجويان دكترا

دوره دكتري مشترک و دوره ها و فعاليتهاي تحقيقاتي مشترک

برگزاري سمينارها، كنفرانسها و كارگاههاي آموزشي مشترک

تبادل اطالعات علمي و انتشارات 

تشويق اعضاي هيئت علمي دو طرف به همكاري آكادميك و انتشارات مقاالت 

مشترک 

فراهم سازي امكان دوره هاي كارآموزي فرصت مطالعاتي از جانب دو طرف

برگزاري دوره هاي تحصيالت تكميلي مشترک

ايران و فرانسه107
دانشگاه والنسين فرانسه و دانشگاه 

صنعتي اصفهان
 سال5به مدت 1394 از طريق مكاتبهفرانسه

انجام تحقيقات مشترک

تبادل استاد و دانشجو

برگزاري سمينار ها و كنفرانس هاي مشترک

همكاري مشترک هر دو دانشكده پس از تامين و جلب حمايت هاي مالي 

تبادل اطالعات و انتشارات 

سرپرستي مشترک دانشجويان دكترا

همكاري در پروژه هاي علمي تحقيقاتي بين المللي
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موضوع قراردادتاريخ و دوره اعتبارمحل قراردادکشور طرف قراردادطرفين قراردادعنوان تفاهم نامهرديف

ايران و اقليم كردستان عراق108
دانشگاه صنعتي اصفهان و دانشگاه 

سليمانيه
 سال5به مدت 1394 از طريق مكاتبهعراق

مكانيك و برق و كامپوتر - تفاهم نامه جهت تأسيس دانشكده هاي مهندسي شيمي 

توسط دانشگاه صنعتي اصفهان در دانشگاه سليمانيه

تبادل دانشجويان و اساتيد در دوره هاي كارشناسي و تحصيالت تكميلي

ايران و آلمان109
دانشگاه صنعتي اصفهان دانشگاه فولدا 

آلمان
آلمان

در بازديد حضوري 

رئيس دانشگاه 

فولدا از دانشگاه

 سال5به مدت 1394 

تبادل دانشجو 

تبادل اعضاي هيات علمي و دانشجويان دكترا

دوره ها و فعاليتهاي تحقيقاتي مشترک

برگزاري سمينارها، كنفرانسها و كارگاههاي آموزشي مشترک

تبادل اطالعات علمي و انتشارات
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