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دستور جلسه
-

ارائه گزارش سفر اخیر وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و هیئت همراه توسط دانشگاه صنعتي امیركبیر
ارائه گزارش مذاكرات و دستاوردهای سفر توسط دانشگاه های حاضر در سفر و پیشنهادات برای همکاری
های آینده
بحث آزاد توسط اعضای كارگروه
جمع بندی بحث و برنامه ریزی برای تهیه نقشه راه همکاری های علمي بین ایران و فرانسه

سفر وزیر محترم علوم به همراه هیات روسای دانشگاه ها به فرانسه ( 28الی  30خرداد)
• دانشگاه پاریس سکلی

• سخنرانی های کلیدی و عقدتفاهم نامه مابین

• (امیرکبیر و روابط بین الملل وزارت امور خارجه فرانسه – شریف و پاریس سکلی – تهران و لیل  -3وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
و اتحادیه دانشگاه های فرانسوی زبان)

• معرفی فعالیت های مشترک دانشگاه های ایران و فرانسه
• تشکیل کارگروه های تخصصی در حوزه مهندسی ،علوم انسانی و پزشکی

•
•
•
•

سینکروترون سولیل
مرکزپژوهش های فرانسه
دانشگاه سوربن
اتحادیه دانشگاه های فرانسوی زبان

) خرداد30  الی28( سفر وزیر محترم علوم به همراه هیات روسای دانشگاه ها به فرانسه
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امیرکبیر
شریف
تهران
شهید بهشتی
اصفهان
صنعتی اصفهان
تبریز
مشهد
علم وصنعت

• پژوهشگاه ها
•
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•
•

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی
مهندسی ژنتیک
علوم و فناوری رنگ
مرکز مطالعات علمی و بین المللی

• علوم پزشکی
•
•
•
•

مشاور محترم وزیر
علوم پزشکی تبریز
علوم پزشکی مازندران
علوم پزشکی شهیدبهشتی

آشنایی با نظام آموزشی کشور فرانسه
• دانشگاه ها

• اکول ها
• دانشگاه ها

• مرکز پژوهش های علمی
• کنفرانس دانشگاه ها
• دانشگاه های فرانکوفونی
• سفارت فرانسه
• کنفرانس اکول ها
• کنفرانس دانشگاه ها
• متخصصین فرانسه
• کامپوس فرانس

نام ارگان
آژانس همکاری های بین المللی
فنی فرانسه
اتحادیه مدیران دانشگاه های فنی
مهندسی فرانسه

شرح فعاليت

توسعه متوازن کشورهای شریک در راستای برنامه توسعه پایدار  2030کشور مشارکت در اجراي پروژه هاي تعریف شده این آژانس در  5حوزه
Expertise France
فرانسه زیر نظر مشتترک وزارت امور خارجه و وزارت اقتصاد و دارایی این کشور بهداشت،اقتصاد و دارایي ،صلح و ثبات و امنيت بين المللي ،توسعه
French agency of international
پایدار محيط زیست و کشاورزي

technical expertise

ارتقاء سطح آموزش و تربیت مهندسان در فرانسه ،اروپا و سراسر دنیا در  5حوزه مشارکت در برنامه تبادل دانشجویان و اساتيد در حوزه مهندسي
توسعه روابط بین الملل ،مدل های آموزش مهندسی و کاربرد در جامعه ،مالی ،بين مجموعه هاي مهندسي فرانسه و دانشگاه هاي خارج از فرانسه

CDEFI
 Conference of the directors ofپژوهش و فناوری و آموزش عالی و همکاری پژوهشی با حمایت مالی وزارت
 French engineering schoolsعلوم ،تحقیقات و فناوری و همچنین وزارت امور خارجه

اتحادیه روسای دانشگاه های فرانسه

CPU
Conférence des présidents
d'université

آژانس کامپوس فرانس

Campus France Agency

اتحادیه گرند اکول های فرانسه

مدل همكاري

ارتقاء سطح آموزش عالی در فرانسه و همچنین گسترش همکاری های بین رایزني و تبادل نظر با کميسيون همكاري هاي بين المللي این
المللی اعضا با برگزاری گردهمایی و نشست اعضا در قالب  11کمیسیون از اتحادیه و شروع همكاري ها در قالب همكاري دانشگاه هاي دو
کشور

جمله آموزش ،پژوهش و نوآوری ،روابط بین الملل ،دیجیتال و آموزش نوین،
پردازش داده و اطالعات ،ساختار سازمانی و غیره

نهادی دولتی با ماموریت ارتقا آموزش عالی در فرانسه در قالب جذب ارائه دهنده مشاوره و خدمات اخذ پذیرش و بورس تحصيلي،
دریافت ویزاي تحصيلي و کوتاه مدت ،تسهيل امر اقامت و اسكان
دانشجویان ،محققان و متخصصان از سراسر دنیا است
براي دانشجویان مایل به تحصيل در کشور فرانسه

 CGEمتشکل از 223گرنداکول از کشور فرانسه و  13دانشگاه از سایر کشورها بهره مندي از ظرفيت این شبكه به منظور شناسایي و ایجاد
CGE
با هدف شبکه سازی مراکز آموزش عالی در سطح ملی و بین المللی فعال است .همكاري با اعضاي این اتحادیه در حوزه هاي مختلف آموزش،
Conference des grandes ecoles
پژوهشي و شرکت در برنامه هاي اتحادیه اروپا

مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه

CNRS
Centre National de la
Recherche Scientifique

اتحادیه دانشگاههای فرانکوفونی
فرانسه

AUF
Agence Universitaire de la
Francophonie

معتبرترین نهاد پژوهشی کشور فرانسه متشکل از شبکه آزمایشگاه های مجهز پروژه هاي مشترک دوطرفه بين اساتيد
در داخل و خارج این کشور زیر نظارت وزارت آموزش ،تحصیالت تکمیلی و شبكه هاي تحقيقاتي متشكل از گروه هاي مختلف
شبكه هاي آزمایشگاهي متشكل از  2تا  4گروه
تحقیقات این کشور با هدف ارتقاء پژوهش های بین المللی مشترک با محققان
مرکز تحقيقاتي متشكل از گروه ها
سراسر دنیا در حال فعالیت است.
و بهره مندي از حمایت مالي براي تجهيزات و نيروي انساني
 AUFبا هدف ارتقاء همکاری های بین المللی مراکز آموزش عالی و همچنین شبكه سازي و همكاریابي براي مشارکت و اجراي پروژه هاي
اتحادیه اروپا
ارتقاء سطح آموزش عالی و پژوهش با استفاده از روش های نوین آموزشی
برگزاري کارگاه هاي تخصصي مشترک علمي برگزاري دوره هاي
مجازي تبادل دانشجو و استاد با رویكرد آموزش زبان فرانسه
تعریف پروژه هاي تحقيقاتي مشترک و بهره مندي از حمایت مادي
این نهاد

فرصت مطالعاتی ،کوتوتل ،تبادل و راهنمایی مشترک

دانشجو

پروژه مشترک (جندی شاپور ،مرکز پژوهشها و فرانکوفونی)

استاد
فرصت کوتاه مدت (در دانشگاه ها یا مرکز پژوهشها)
کارشناسی ارشد مشترک (دیپلم مهندسی ،ارشد دوساله و ارشد یکساله)

دانشجو
دوره دکتری مشترک و تبادل دانشجو
تبادل استاد

استاد

مرکزپژوهشها (گروه تحقیقاتی ،آزمایشگاه مجازی و مرکز تحقیقاتی مشترک)

دانشگاه
دانشگاهها (مشارکت در پروژه های اتحادیه اروپا و همکاری استراتژیک)

ساختاریافته

همکاری با موسسات علمی فرانسه

انفرادی

حمایت هاي مالي
• سفارت فرانسه
• وزارت علوم (جندی شاپور)
• بورس های موجود در فرانسه مانند کروز یا آیفیل
• اتحادیه های مختلف فرانسه مانند فرانکوفونی
• اتحادیه اروپا

تاسیس مراکز مشترک:
گروه های تحقیقاتی،
آزمایشگاهها فیزیکی و مجازی
مراکز تحقیقاتی مشترک
شرکت در پروژه های اتحادیه اروپا

نقشه راه

برگزاری جلسات رودررو به منظور
آشنایی و ایجاد اطمینان متقابل:
برگزاری کارگاه های
همتایابی علمی در ایران
ارسال تعدادی از اساتید
ایرانی به دانشگاه ها فرانسه

بلند مدت

میان مدت

کوتاه مدت

پنج ساله

دوساله

اکنون

راهنمایی مشترک دانشجو
فرصت مطالعاتی دانشجوی دکتری
اجرای برنامه کوتوتل
برگزاری دوره های مشترک
انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک بین اساتید

