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حمایت مالی دانشگاه از دورههای فرصت مطالعاتی اعضای هیئتعلمی

مدیر مرکز تبادالت آکادمیک آلمان با
رئیس دانشگاه دیدار کرد

دادرخ ادرخ
 155هرامشامش

اخبـــار

و یـــژ ه

نشست مشترک دکتر جعفریان ،رئیس دانشگاه و دکتر Frens

اردیبهشــت ســال جــاری بــه میزبانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی

 ،Stoeckelمدیر مرکز تبادالت آکادمیک آلمان ( )DAADدر

تهــران برگــزار شــد ،اظهــار داشــت :ســخنرانی مدیــر مرکــز

ایران بهمنظور توسعه تعامالت دانشگاهی با این کشور برگزار شد.

تبــادالت آکادمیــک آلمــان در ایران در این ســمینار زمینهســاز

در جریــان ایــن دیــدار روز یکشــنبه  21خــرداد  ،96دکتــر

ایجــاد فرصتــی بــرای آشــنایی بیشــتر بــا  DAADشــد.

امینــی ،مشــاور رئیــس دانشــگاه ،دکتــر عــرب خردمنــد ،دکتــر

مدیــر مرکــز تبــادالت آکادمیــک آلمــان در ایــران نیــز ضمــن

یونســیان و دکتــر جلیلــی ،معاونــان بینالملــل ،پژوهشــی و

تشــکر از فرصتــی که به این مرکــز در قالب ســمینار بینالمللی

آموزشــی دانشــگاه نیــز حضــور داشــتند.

ســازی آمــوزش عالــی داده شــد ،موضوعــات مطــرح شــده در

در آغــاز ،معــاون بینالملــل دانشــگاه بــا اشــاره به شــرکت دکتر

ایــن گردهمایــی را بســیار مفیــد قلمــداد کرد.

 Stoeckelدر ســمینار بینالمللــی ســازی آمــوزش عالــی کــه

دکتــر  Stoeckelتمرکــز اصلــی  DAADرا در حوزههــای علــوم

کند ،گفت :همچنین در زمینه تبادالت دانشجویی نیز از طرف
این مرکز تسهیالتی ارائه میشود که در همین راستا فهرستی
از مراکز آموزش عالی آلمان جهت آشنایی متقاضیان بر روی
وبسایت  DAADقرار گرفته است.
در ادامــه ،موضوعاتــی چــون زبــان آمــوزش در دانشــگاههای
کشــور آلمان ،برگــزاری دورههــای کوتاهمدت ویژه کارشناســان
بینالملــل دانشــگاه و شــرایط اخــذ روادیــد بــرای اعضــای
هیئتعلمــی از ســوی حاضــران مطــرح شــد.
دکتــر  Stoeckelنیــز بــا تأکیــد بــر اینکــه زبــان آموزشــی در
دانشــگاههای موردحمایــت  ،DAADانگلیســی و آلمانی اســت،
بیان داشــت :همچنین برگــزاری دورههای آموزشــی کوتاهمدت
ویــژه کارشناســان نیــز از ســوی ایــن مرکــز حمایــت میشــود.
وی یــادآور شــد :مرکــز تبــادالت آکادمیــک آلمــان در ایــران
تســهیل شــرایط اخــذ ویــزا بــرای اعضــای هیئتعلمی بــا هدف
و تحقیقــات دانســت و تصریــح کــرد :در زمینــه تحقیقــات ایــن

حضــور در دانشــگاههای ایــن کشــور را پیگیــری خواهــد کــرد.

مرکــز تســهیالتی را در اختیــار متقاضیــان مراکز آمــوزش عالی

دکتر جعفریان نیز با اشاره به حمایت مالی دانشگاه از دورههای

آلمــان تــا مقطــع  ،PhDاعضــای هیئتعلمــی (Academic

فرصت مطالعاتی اعضای هیئتعلمی از مرکز تبادالت آکادمیک

 )Staffو کارشناســان قــرار میدهــد.

آلمان در ایران خواست آنها نیز در قالب همکاریهای پیش رو

وی افزود :این در حالی است که از پژوهشگران جوانی که موفق به اخذ

نقش مؤثری در این برنامه ایفا کنند.

دعوتنامه از دانشگاههای کشور آلمان شوند نیز حمایت خواهد شد.

رئیــس دانشــگاه خاطرنشــان کــرد :نتایــج این نشســت بهمنظور

مدیر مرکز تبادالت آکادمیک آلمان در ایران با بیان اینکه DAAD

بهرهبــرداری هرچــه مناســبتر ،از طریــق معاونتهــای

این امکان را دارد که فرصت حضور اعضای هیئتعلمی دانشگاه

بینالملــل ،آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه بــه واحدهــای

را در کنفرانس های علمی به میزبانی دانشگاههای آلمانی فراهم

زیرمجموعــه دانشــگاه ارائــه خواهــد شــد.
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