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دفتر همكاريهاي علمي بين المللي -صنعتي اصفهاندانشگاه 
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عضو هيات علمي دانشكده مهندسي مكانيك



مشترك بين سوئيس و ايران همكار هاي
 سال در .رددگمي باز پيش قرن نيم و يك به سوييس و ايران بين تجاري و سياسي روابط سابقه■

.گرديد امضاء سوييس و ايران ميان مودت عهدنامه شمسي 1252
  مشترك ايبيانيه در سوئيس كنفدراسيون و ايران اسالمي جمهوري ،1394 اسفند 9 تاريخ در■

 مدتدراز و مشترك همكاري چارچوب يك كردن نهادينه و توسعه براي كشور دو كه كردند اعالم
.اندكرده تدوين راه نقشه يك چندجانبه، و ايمنطقه دوجانبه، هايحوزه در

  هاي زمينه در همكاري براي را خود منديعالقه طرفين برن،-تهران روابط توسعه راه نقشه در■
.نموده اند ابراز فناوري و پژوهش علوم،
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 ارتباط با كشور سوئيسدر برقراري ، مرجع ملي دانشگاه صنعتي اصفهان

برتر كشور سوئيس دانشگاه هايپيشينه همكاري دانشگاه صنعتي اصفهان با ■
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2017تا  2012توليدات علمي مشترك ايران و سوئيس در بازه زماني 

 مشترك مقاالت كل تعداد■
 زماني بازه در سوئيس ايران
:2017 تا 2012

                     

 زهبا در ايران مقاالت كل تعداد■
  :2017 تا 2012 زماني
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2017تا  2012نمودار مقاالت مشترك ايران و سوئيس در بازه زماني 



دانشگاه صنعتي اصفهان بين الملليعلمي و  همكاري هايميز سوئيس دفتر 

 و علمي  همكاري هاي مركز 1395/10/15 مورخ 229255/16 شماره ابالغيه پيرو■
  با رتباطا برقراري در ملي مرجع عنوان به اصفهان صنعتي دانشگاه ،عتف وزارت بين المللي

.گرديد تعيين سوئيس كشور
 اين بين المللي و علمي همكاري هاي دفتر نظارت تحت سوئيس ميز راستا همين در■

.گرديد تأسيس دانشگاه

:  مسئول ميز سوئيس

دانشيار دانشكده منابع طبيعي دانشگاه صنعتي اصفهان
فارغ التحصيل دوره دكتراي منابع طبيعي از دانشگاه زوريخ

5



اطالعاتي در باره كشور سوئيس
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اطالعاتي در باره كشور سوئيس

7

جمهوري فدرال تشكيل 
لمستق كانتون 26شده از 

قع كيلومتر مربع وا 41285
در غرب اروپاي مركزي با 

ميليون نفر جمعيت 8

عدم عضويت در اتحاديه 
 بي طرفياروپا، سياست 
سياسي

چهار زبان رسمي آلماني، 
فرانسوي، ايتاليايي و 

رمانش

ميزباني از نهادهاي 
، UN مانند دفتر بين المللي
FIFA ،FIVB  وIOC

سه، همسايه با ايتاليا، فران
آلمان، اتريش و 
ليختن اشتاين



سفارت سوئيس در ايران
خارجـيقسمت حافظ منافع  -سوئيس سفارت ■ ، پالك ) قاميرابراهيمي ساب(كوچه پايدارفـرد موسوي، نبش خيابان شهيد ) گلستان پنجم(، پاسداران  :نشاني

39
صدور ويزاقسمت  -سفارت سوئيس ■

No. 2 Yasaman Street, Sharifi Manesh Ave., Elahieh,Tehran, 
https://www.eda.admin.ch/tehran

15:00تا  07:45از ساعت تماس در روزهاي يكشنبه تا پنجشنبه تعيين وقت مالقات قبلي از طريق ■
هاجمعه ها و شنبه : روزهاي تعطيل

02 60 00 22 21 98+تلفن■

tehran.visa@eda.admin.ch
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سوئيسكشور  دانشگاه هاي

Higher Education 
Institutes in 
Switzerland

Universities
Cantonal 

Universities

Federal Institutes 
of Technology

Universities of Applied 
Sciences (UAS)
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كانتونال و فدرال كشور سوئيسدانشگاه هاي 
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االيي  دانشگاه ها از استقالل ب. مي شودكانتون ها اداره دانشگاه فدرال تحت نظارت  10تعداد ■
.در زمينه هاي آكادميك مالي و سازماني برخوردارند



دانشگاه هاي كانتونال

St Gallenو  Basel ،Bern ،Lucerne دانشگاه هاي          –

Neuchatelو  Geneva ،Lausanne دانشگاه هاي            –

Lugano دانشگاه              –

Fribourg دانشگاه–
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تكنولوژي فدرال انستيتوهاي
  ارائه دروس هك هستند فعاليت به مشغول سوئيس كشور در فدرال تكنولوژي انستيتوي دو■

.است معماري و مهندسي پايه، علوم زمينه در آنها در اصلي پژوهشي خط و شده

–          Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH Zurich)

–          École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)
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ETH Zurichمعرفي دانشگاه 
  هايدانشگاه از يكي عنوان به امروزه و است شده تأسيس 1855 سال در دانشگاه اين■

.شودمي شناخته طبيعي علوم و تكنولوژي مهندسي، حوزه در برجسته
  حدود كه است، كرده پذيرش كشور 120 تقريباً از را دانشجو هزار20 از بيش دانشگاه اين■

 زمينه در تحقيقاتي پروفسور 500 از بيش .هستند دكترا دانشجوي هاآن از نفر هزار4
 هدانشگا اين در اجتماعي علوم و مديريت طبيعي، علوم رياضيات، معماري، مهندسي،
.هستند تدريس به مشغول
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2017جايگاه در رتبه بندي هاي جهاني 
10 THE: Times Higher Education World University Rankings

7 QS: University Rankings by Quacquarelli Symonds

19 ARWU: Academic Ranking of World Universities 



EPFLمعرفي دانشگاه 
  در سپس و شد تأسيس خصوصي مدرسه يك عنوان به 1853 سال در ابتدا دانشگاه اين■

  .كرد ارك به شروع فدرال تكنولوژي انستيتوي يك عنوان به و فعلي نام تحت 1969 سال
 تحصيل به مشغول دانشگاه اين در مختلف مليت 125 از بيش از دانشجو هزار10 بر بالغ■

  كادر نفر هزار5 به نزديك .هستند دكترا دانشجوي آنها نفر هزار2 تقريباً كه هستند
  .كنندمي فعاليت دانشگاه اين در اداري و تحقيقاتي و آموزشي
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2017جايگاه در رتبه بندي هاي جهاني 
38 THE: Times Higher Education World University Rankings

12 QS: University Rankings by Quacquarelli Symonds

11 ARWU: Academic Ranking of World Universities 



UZHمعرفي دانشگاه 
 تأسيس 1833 سال در كه شود مي محسوب زوريخ شهر دانشگاه بزرگترين دانشگاه اين■

  .كرد آغاز پزشكي و فلسفه حقوق، حوزه در را خود فعاليت و گرديد
  حدود در تعداد، اين از كه اند مشغول تحصيل به دانشجو هزار25 از بيش دانشگاه اين در■

  700 و هزار5 بر بالغ مجموع، در .شوند مي محسوب خارجي دانشجويان آنها از نفر هزار4
  .هستند شاغل دانشگاه اين در اجرايي و آموزشي كادر نفر
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2017جايگاه در رتبه بندي هاي جهاني 
106 THE: Times Higher Education World University Rankings

80 QS: University Rankings by Quacquarelli Symonds

58 ARWU: Academic Ranking of World Universities 



كاربردي سوئيس-دانشگاه هاي علمي
.ه مي دهنداين دانشگاه ها تحصيل بر پايه ي تمرينات عملي را به منظور آماده كردن دانشجويان جهت استخدام در بازار كار ارائ■

از شوراي فدرال كسب كرده اند  1998هفت دانشگاه علمي كاربردي عمومي وجود دارد كه مجوز فعاليت خود را از سال –
:و هر يك توسط يك يا چند كانتون اداره مي شوند

■University of Applied Sciences of Bern 
■University of Applied Sciences of Eastern Switzerland 
■University of Applied Sciences of French-speaking Switzerland 
■University of Applied Sciences of Northwest Switzerland 
■Hochschule Luzern 
■Fernfachhochschule Schweiz
■University of Applied Sciences of Zurich 

:تاييديه خود را از شوراي فدرال كسب كرده اند 2008و  2005دو دانشگاه خصوصي وجود دارد كه در سال هاي –
■Kalaidos University of Applied Sciences
■Fachhochschule Les Roches-Gruyère
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ZHAWدانشگاه علمي كاربردي 
  پرديس هايي اينكه ضمن است شده واقعWinterthurشهر در زوريخ ZHAW دانشگاه■

  دانشگاه هاي بزرگترين از يكي دانشگاه اين .داردWädenswilو زوريخ شهرهاي در نيز
  علوم دانشگاه(ZFHدهنده ي تشكيل اجزاي از يكي و بوده سوئيس كاربردي علوم

.است ) زوريخ كاربردي

  آموزشي موسسه ي چهار ادغام پي در و 2007 سپتامبر در زوريخ كاربردي علوم دانشگاه■
  كاربردي علوم دانشگاه ، زوريخ Winterthurكاربردي علوم دانشگاه مستقل

Wädenswil، زوريخ كاربردي روانشناسي مدرسه ي و زوريخ اجتماعي علوم مدرسه 
 .شد تشكيل
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هدايت ارتباطات در سوئيسهاي كانون
 به را خود كشور عالي آموزش مراكز از برخي جانبه دو هاي همكاري هاي نامه موافقت طي سوئيس■

 جاداي كه دنيا مختلف جغرافيايي مناطق با ارتباط ايجاد مسئول ارتباطات، هدايت هاي كانون عنوان
  گسترش و ارائه را مناطق آن با همكاري هاي فرصت تا نموده است، برخوردار اولويت از آنها با ارتباط
  و تعامالت چرخش :كرد خالصه زير مورد دو در توان مي را هدايت كانونهاي اين از هدف .دهند

.نوآوري
EPFLكانون هدايت دانشگاه  -همكاري با برزيل–
زوريخ ETHكانون هدايت دانشگاه  -) شرق و جنوب شرقي آسيا(جنوبي  كره يچين، ژاپن، همكاري با –
 ZHAWكانون هدايت دانشگاه جامع علمي كاربردي زوريخ  -همكاري با جنوب آسيا و ايران–
Baselكانون هدايت دانشگاه  -همكاري با مناطق جنوب صحراي بزرگ افريقا –
دانشگاه لوزانكانون هدايت  -همكاري با هندوستان–
كانون هدايت دانشگاه ژنو -با  روسيههمكاري –
كانون هدايت دانشگاه بازل -همكاري با آفريقاي جنوبي  –
St Gallenكانون هدايت دانشگاه سنت گالن  -با امريكاي التينهمكاري –
HES-SOبا آفريقاي شمالي و خاور ميانه  همكاري –
ژنوهدايت دانشگاه كانون   - CISوبا روسيه همكاري –
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كانون هدايت سوئيس براي  جنوب آسيا و ايران 
 آموزش، امور دبيرخانه جانب از 2017 سال در ،ZHAW زوريخ كاربردي علمي دانشگاه■

  موسسات با پژوهشي هايهمكاري هدايت كانون عنوان به(SERI)نوآوري و تحقيق
.است شده انتخاب ايران و آسيا جنوب در شريك

  در ديكلي موسسات با علمي همكاري تقويت و ترويج عنوان تحت دانشگاه اين مأموريت■
.است شده تعريف 2020-2017 مالي دوره طول در را ايران و جنوبي آسياي

  و ستانپاك ،نپال ،مالديو هند، ،بوتان بنگالدش، افغانستان، شامل جنوبي آسياي منطقه■
  .است شده اضافه دانشگاه اين ماموريت حوزه به نيز ايران و است سريالنكا
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كانون هدايت سوئيس براي  جنوب آسيا و ايران 
 هاي اهدانشگ و كاربردي علمي هاي دانشگاه سوئيس، كانتونال و فدرال هاي دانشگاه از دانشمندان همه■

.هستند درخواست شرايط واجد دولتي تحقيقاتي موسسات همچنين و معلم تربيت
 يم شامل را علمي هاي رشته همه در مشترك، پژوهشي فعاليت انجام تقويت دانشگاه، اين مأموريت■

  .شود
: استاطالعات تماس براي استفاده از حمايتهاي دانشگاه جامع علمي كاربردي زوريخ به قرار زير ■

Leading House South Asia and Iran 
ZHAW School of Management and Law 
Office 03.16 
Stadthausstrasse 14 
8401 Winterthur 
+41 (0) 58 934 40 89 
leadinghouse@zhaw.ch 
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سوئيس و ايرانمابين ابزارهاي حمايت مالي براي همكاريهاي پژوهشي 

Seed(اوليه مالي هاي كمك■ Money Grants(: كنون تا كه كشورهايي موسسات با مشاركت ايجاد 
.داده اند انجام مشترك تحقيقاتي همكاري سوئيس با كمتر

Bridging( دهنده ارتباط مالي هاي كمك■ Grants(: اين از پيش كه سوئيسي محققين مخصوص 
 هاي امهبرن توسعه جهت يا رسانيده اند انجام به ايران يا و آسيا جنوب در شريك يك با را موفق پروژه اي
.مشترك تدريس يا و درسي

Exploratory(آموزشي هايكارگاه و هاسمپوزيوم برگزاري جهت مالي كمك هاي■ Funding(:  
 آسياي منطقه در علمي شركاي همكاري با و سوئيسي محققان توسط كنفرانسها و آموزشي هاي كارگاه
  .شود برگزار مشترك عالقه مورد موضوعات خصوص در ايران و جنوبي
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سوئيس و ايرانمابين ابزارهاي حمايت مالي براي همكاريهاي پژوهشي 

Mobility( چرخشي هاي فعاليت براي مالي كمك■ Grant(: به جوان استعدادهاي جذب براي 
 در قيقتح زمان گذراندن با خود علمي آينده گسترش و ارتقا به سوئيسي محققان تشويق و سوئيس
 .است كشور از خارج آكادميك و علمي فضاهاي

خالقانه مشاركتي هاي نوآوري از حمايت براي مالي كمك هاي■
)Innovation Partnership Grants(:  

 به آسيا نوبج يا ايران در تحقيقاتي موسسه يك سوئيس، در تحقيقاتي موسسه يك مابين مشترك همكاري
.سوئيس تجاري فعال شركت يك و هند از غير
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(SNSF)بنياد ملي علم سوئيس

Swiss( سوئيس علم ملي بنياد■ National Science Foundation–SNSF( يك  
  فعاليت سوئيس فدرال دولت نظر تحت كه است علمي تحقيقات از حمايت سازمان
  .مي كند

■SNSF  مي كندحمايت مالي از علوم پايه در تمامي مقاطع تحصيلي آكادميك.
و مشاغل تحقيقاتي پروژه هاحمايت از –
تحصيلي و حمايت مالي از محققين جوان كمك هزينه ي–
)دكترا رساله هايعمدتا (حمايت از برگزاري سمينارها و انتشارات علمي –

  كار و كسب و پروژه يك مابين تحقيقاتي و علمي پروژه هاي از مالي حمايت امكان■
.است فراهم جهان كشورهاي برخي با سوئيس داخل در پژوهشي

 هند، روسيه، برزيل، كشورهاي محققين اروپايي، غير كشورهاي بين از حاضر حال در■
.دارند را حمايت ها اين از استفاده امكان آرژانتين و ژاپن كره، جنوبي، افريقاي چين،
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بورس هاي ممتاز دولت سوئيس براي پژوهشگران و محققان  
  تتعامال توسعه ي منظور به را دولتي ممتاز بورس سوئيس، كنفدراسيون ساله، همه■

  به دنيا كشور 180 از بيش از و سوئيس مابين تحقيقاتي همكاري هاي و بين المللي
.مي دهد اختصاص متقاضياني

  دانشجويان تحصيلي بورس هاي فدرال كميسيون تصميم گيرنده  نهاد توسط شرايط واجدين■
Federal( خارجي Commission for Scholarship for Foreign

Students – FCS( مي شوند انتخاب.
  دوره ي كه خارجي كشورهاي جوان محققين از تا دارد تالش سوئيس دولت ممتاز بورس■

 مدرك داراي كه هنرمنداني همچنين و كرده اند تمام را خود دكتراي و ارشد كارشناسي
.نمايد حمايت هستند كارشناسي
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سوئيسانواع بورس ممتاز دولت 
  ايرشته هر در ارشد كارشناسي حداقل مدرك داراي محققان براي كه تحقيقاتي بورس■

  مقطع در تحصيل ادامه يا خود تحقيقات كردن دنبال منظور به سوئيس به سفر قصد كه
 .است فراهم دارند را پسا دكترا يا دكترا

 يس،سوئ دولتي دانشگاه هاي تمامي در تحقيق يا تحصيل ادامه براي تحقيقاتي بورس اين■
 اهدا )EPFL و ETH(فدرال تكنولوژي موسسه ي دو همچنين و كاربردي علمي دانشگاه هاي

.مي شود
  يرشپذ موسسات يا دانشگاه ها از يكي در راهنما استاد يك از كه متقاضياني درخواست فقط■

.مي شود بررسي باشند داشته
 عمقط در هنري رشته يك در تحصيل ادامه قصد كه متقاضياني به كه هنري بورس■

  .مي شود اهدا باشند داشته را سوئيس در ارشد كارشناسي
 سسوئي كشور هنر دانشگاه هاي يا زيبا هنرهاي هنرستان هاي از يك هر در مي تواند متقاضي■

.بپردازد تحصيل ادامه به
.است فراهم كشور محدودي تعداد از متقاضياني براي تنها بورس اين■
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سوئيساقدام براي بورس دولت  		مراحل
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فرصتهاي كوتاه كارآموزي براي دانشجويان غير دكترا
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نمونه حمايتهاي اخذ شده توسط اساتيد دانشگاه صنعتي اصفهان

: Dr. Peiman Mosaddegh
Subject: On the Cornea Biomechanics

: Dr. Mahmoud Ashrafizadeh
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Systems

: Dr. Milad Aminzadeh
Subject: Evaporation Suppression and Energy Balance of 
Water Reservoirs Covered with Floating Elements: Modeling 
and Design Consideration
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با تشكر از توجه شما
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