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 اتحادیه اروپا اراسموس پالس )آموزش محور(برنامه 

( در چارچوب Erasmus Plusاراسموس پالس)»مجموعه برنامه های    

سند استراتژی اروپا  Youth on the move)تحرك جوانان))ابتکار دوم 

تعریف و اجرا می شود. اراسموس پالس در واقع طرحی اروپایی برای 

رویارویی با چالش های اجتماعی اروپا با تاکید بر چالش جوانان است و 

بر آموزش و ایجاد مهارت برای جوانان با هدف ادغام آنها در بازار کار 

اراسموس »با نام  2013تا  2007بین سالهای   تاکید دارد. این برنامه قبال

اجرا می شد ولی اتحادیه اروپا بعد از تجمیع چند برنامه « موندوس

آموزشی مختلف از جمله خود برنامه اراسموس موندوس، برنامه جدید 

را به وجود آورد. هدف برنامه اراسموس «  +Erasmus» خود با نام

ز بحران مالی موندوس، جهانی کردن آموزش اروپایی بود ولی ظاهرا بعد ا

 اتحادیه اروپا، اراسموس پالس سبقه ای درون نگرانه تر دارد. 

د با تحصیل در خارج از کشور از طریق برنامه نتوانمی دانشجویان 

های ارتباطی، زبانی و بین فرهنگی خویش را اراسموس پالس مهارت

موفقیت وارد بازار کار آینده  تقویت نموده و با گسترش مهارت خویش با

های کوتاه مدت در توانند در دورهمی همچنیند. طی این برنامه نشو

ها بهره مند های اروپایی تحصیل کنند و از مزایا و امکانات آندانشگاه

 گردند.

این ه مند می شوند؛ از جمله بهر آن های حمایت از نیز مختلف های سازمان از زیادی تعداد بلکه نیست دانشجویان برای فقطاین برنامه 

 .نهادها می توان به دانشگاه ها، سازمان و نهادهای آموزش محور و تحقیق محور و غیره اشاره نمود

هر برنامه به این منظور طراحی شده است که تجارب بین المللی دانشجویان را بیشتر کند و معموال در سال دوم یا سوم دوره تحصیلی 

برنامه شرکت کرده اند پارتنرهایی در سرتاسر اتحادیه اروپا دارند و به عنوان مثال دانشجویی رخ می دهد؛ در واقع دانشگاه هایی که در این 

در کشور ایتالیا است می تواند سال دوم تحصیالت خود را در ” الف“که از بورسیه اراسموس استفاده کرده و مشغول تحصیل در دانشگاه 

اراسموس بگذراند؛ منتهی باید توجه نمود که این مسئله باید از قبل یعنی هنگام در فرانسه یا سایر کشورهای عضو برنامه ” ب“دانشگاه 

 .ارائه درخواست بهره مندی از بورسیه اراسموس مشخص گردد

برنامه اراسموس عالوه بر پرداخت هزینه تحصیل، هزینه زندگی مشمولین را نیز می پردازد البته نباید از نظر دور داشت در هر برنامه ای 

هزینه ها پوشش داده  %50” الف“ن آن متفاوت است به عنوان مثال ممکن است برای تحصیل در رشته محیط زیست در دانشگاه میزا

 .هزینه ها به دانشجو پرداخت گردد %100شود و در یک برنامه دیگر 

 7/14بر ای بالغ با بودجه 2020تا  201۶ سالهای پروژه اراسموس پالس به عنوان بخشی از برنامه اراسموس اتحادیه اروپا برای اجرا بین

 ایسلند، نروژ، ، لیختنشتاین کشور 5های کشورهای عضو اتحادیه اروپا بعالوه میلیارد یورو طراحی شده است. طبق این برنامه دانشگاه

 کشورهای جهان که به آنهاهای سایر توانند با دانشگاهشوند میشناخته می Program Countries عنوان با که ترکیه و مقدونیه

Partner Countries نمایند استفاده آن مزایای از طرف دو هر و کنند امضا گویند قرارداد اراسموس پالسمی.  
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 چیست؟ پالس اهداف اراسموس

اقتصادی می گسترش فرصت های آموزشی و شغلی در اتحادیه اروپا، برابری اجتماعی و در نهایت توسعه پالس  هدف برنامه اراسموس

باشد به همین دلیل تمرکز اصلی خود را بر روی آموزش و تحصیل دانشجویان نخبه و نهادهای مرتبط قرار داده است. از جمله مسائلی 

 :که توسط برنامه اراسموس+ مورد هدف قرار گرفته اند عبارت هستند از

  کاهش نرخ بیکاری جوانان در اروپا 

 که مستقیما در بازار کار می توان از آن ها استفاده نمود نبزرگساالهای فنی  ارتقای آموزش 

 تشویق جوانان به فعالیت در حوزه دموکراسی 

 تشویق و حمایت از نوآوری و فعالیت های جمعی 

 کاهش ترك تحصیل به دلیل مسائل مالی 

 ارتقای سطح همکاری بین دولت های عضو اتحادیه اروپا 

 :مدت دوره

ماه )یا  12 وحداکثر (تحصیلی نیمسال ماه )یا یک 3تواند حداقل در چارچوب این برنامه می فرصت تحصیل در خارج از کشور

 .باشد( تحصیلی نیمسال دو

  :شرایط 

ای است که منجر به مدرك تحصیلی استفاده از برنامه اراسموس پالس ثبت نام در یکی از مراکز آموزش عالی در دوره شرط عمومی

 گردد.

 كشورهاي طرف برنامه:

 چهار دسته از کشورها می توانند در برنامه های اراسموس پالس شرکت کنند:

 .کشورهای عضو اتحادیه اروپا1

 .کشورهای غیر اروپایی شامل: یوگسالوری سابف، ایلند، نروژ، لیختنشتاین و جمهوری مقدونیه2

شریک، کشورهای جنوب مدیترانه و ... دسته بندی .کشورهای شریک برنامه در چندین منطقه از جمله غرب بالکان، کشورهای شرقی 3

 شده اند.

این ها عمدتا کشورهایی هستند که متعاقب کشورهای قبلی شریک اجرای این برنامه شده اند. ایران به همراه یمن و  .سایر کشورها:4

 .این برنامه است 9عراق در منطقه 
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 برنامه هاي اقدام اراسموس پالس 

 the Europeanمسئول اجرا و نظارت بر طرح اراسموس پالس، کمیسیون اروپا است و در داخل کمیسیون اروپا نیز 

Commission's Education, Audiovisual and Culture Executive Agency   این برنامه را اجرای می کند. اتحادیه

 اجرا می کند: « برنامه های اقدام کلیدی» اروپا در چارچوب اراسموس پالس، پنج برنامه اقدام با عنوان

 :الف: اقدام كلیدي یك: جابجایي و آموزشي افراد شامل

 آموزش و یادگیری در خارج -

 درس دادن و آموختن در خارج -

 پروژه هایی برای جوانان و داوطلبان -

 :ب: اقدام كلیدي دو: همكاري براي نوآوي و تبادل تجریبات برتر شامل

 اجرای تجربیات نوآورانهتوسعه، انتقال و  -

 انجام فعالیت های مشترك توسعه همکاری -

 ::اقدام كلیدي سه شامل حمایت از اطالعات سیاستيج

 نشست بین جوانان و تصمیم گیریان در حوزه جوانان -

 برنامه های شبیه سازی کارکردهای نهادهای دمکراتیک -
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 د:فعالیت هاي جان مونه

کارشناسی ارشد با هدف پیشبرد بهتر آموزش ، تحقیقات در حوزه مطالعات اتحادیه فعالیت های آموزشی در حوزه دکتری و  -

 اروپا در جهان

 فعالیت هایی با هدف تقویت دیالوگ بین دانشگاهیان جهان و سیاست گذاران -

 ه. ورزش

نوآورانه در زمینه ورزش و  برای توسعه و اجرای فعالیتهای مشترك جهت ارتقا ورزش و فعالیتهای بدنی ، شناسایی و اجرای فعالیتهای

 مدیریت رویدادهای غیرانتفاعی جهت افزایش مشارکت در ورزش طراحی شده است.

 قراردادهاي قابل انعقاد توسط دانشگاه هاي ایران

 :شودمی منعقداز طریق دانشگاه های ایران با دانشگاه های اروپایی در حال حاضر دو نوع قرارداد اراسموس پالس 

توانند نسبت به تبادل دانشجو، استاد و کارشناس طبق این قرارداد دو دانشگاه امضا کننده می  :یا تبادل Key Action 1 الف

گیرد و ای است که دانشگاه اروپایی از اتحادیه اروپا میتخصصی یا اداری اقدام نمایند. تعداد تبادالت در این نوع قرارداد وابسته به بودجه

ماه، تبادل اساتید  10تا  3باشد. معموالً مدت تبادالت دانشجویی بین پذیرد نیز قابل مذاکره میبادل در آنها صورت میهایی که ترشته

 در نهایی نتیجه گیرد. پس از انجام مذاکرات فنی بین طرفین و رسیدن بهروز انجام می 15تا  7روز و تبادل کارشناس بین  30تا  7بین 

 و نهایی مربوطه مسئول امضا اخذ و سازی آماده و تکمیل از پس تا شودمی ارجاع کل اداره این به قرارداد تتبادال مدت و تعداد مورد

 .گردد اجرا قابل

در این نوع قرارداد چند دانشگاه از اتحادیه اروپا با چند دانشگاه : یا ظرفیت سازي در حوزه آموزش عالي ) Key Action 2 ب

 طرح تدوین از پس که بدینصورت، نمایندکنند همکاری میای که به صورت مشترك تدوین میپروژهغیرعضو شریک شده و بر روی 

دجه به پروژه تخصیص یافته و پروژه به صورت مشترك بو تصویب، صورت در سپس و کنندمی ثبت اروپا اتحادیه در را آن پروژه اولیه

 جدید هایسرفصل تدوین زمینه در اموری به و است هدف عالی آموزش سازی المللی ها بیشتر توسعه بینشود. در این نوع پروژهاجرا می

 .یابدمی اختصاص دانشگاه و صنعت نزدیکی ها،دانشگاه سازی المللی بین درسی،

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices_en 

 

 اراسموس پالسبرنامه  فرصت هاي موجود در

 فرصت هایی را برای افراد در هر سنی دارد ، به آنها کمک می کند تا دانش و تجربه خود را در موسسات    :فردي

 و سازمان های کشورهای مختلف توسعه دهند و به اشتراك بگذارند.

 

 وسیعی از سازمان ها ، از جمله دانشگاه ها ، دارای فرصت هایی برای طیف  :از طریق دانشگاه و مراكز علمي

 ارائه دهندگان آموزش و پرورش ، اتاق های فکر ، سازمان های تحقیقاتی و مشاغل خصوصی است.

 

 در این مجموعه ما به فرصت های فردی خواهیم پرداخت.  

( و افزایي و توانمندسازي دانشكادر اداري )براي ، )براي تدریس( براي دانشجویان، كادر آموزشي ي فرديفرصت ها 

 كارآموزان مي باشد. 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices_en


 

 6 مرکز همکاریهای علمی بین المللی

 

 معرفی اجمالی برنامه اراسموس پالس

ده شده تحصیل در خارج از کشور بخش اصلی اراسموس + است و نشان دا: در خارج از كشور دانشجویانالف( فرصت تحصیل 

و غرق  و استقالل است که تأثیر مثبتی در آینده شغلی دارد. همچنین فرصتی برای بهبود مهارت های زبانی، کسب اعتماد به نفس

  شدن در فرهنگ جدید است.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/studying-abroad_en 
 

 افراد واجد شرایط: 

 . 1دانشجویان همه مقاطع تحصیلی شاغل در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای همکار -

کارشناسی ارشد اراسموس بهره  توانند از وامدانشجویان ارشد که  دوره کامل را درخواست دهند یعنی دو سال کامل می -

  .برند

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/erasmus-plus-master-degree-loans_en 

 

دانشجوی کارشناسی الزم است که حداقل در سال دوم تحصیل خود  -

 باشد. 

 

 :فواید استفاده از این دوره

 تقویت زبان و آشنایی با مهارت های بین فرهنگی -بهبود مهارت های ایجاد ارتباط

 

 :دیگر امكانات

 

  .تواند برنامه کارآموزی خود را نیز با این برنامه تلفیق کنددانشجو می -

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-students_en 

 

  دسترسی به حمایت ناشی از آموزش زبان آنالین -

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/online-linguistic-support_en 

 

 مدت زمان

  ماه  در یک مقطع تحصیلی 12ماه تا حداکثر  3مدت زمان حضور  در این برنامه از حداقل 

 ند.از این فرصت استفاده ک ندتوااست. در مقاطع مختلف نیز می

 

 :ملزومات انجام دوره

  .برای برقراری این برنامه می بایست که بین دو دانشگاه  قرارداد بین دانشگاهی امضا شود -

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/inter-institutional-

agreement_en 

 

   take-can-plus/about/who-https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-همکارهای کشورهای دانشگاه -

  part_enالزم است که به آنچه که در جداول آمده است متعهد باشند  

 

امضا نمایند که در آن شفافیت موضوع تبادل دانشجو لحاظ شده  learning Agreement دانشگاه مبدأ می بایست که -

برنامه در آن مشخص باشد. در این متن   باشد. همچنین موافقت دانشگاه مبدأ با انجام این برنامه و شناخته شدن اعتبار

   .مسوولیتهای دو طرف کامالً مشخص شده است

                                                 
 همکاران قرار دارد 14و سوییس در ناحیه  9ایران در ناحیه  1

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/studying-abroad_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/erasmus-plus-master-degree-loans_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/inter-institutional-agreement_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/inter-institutional-agreement_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/who-can-take-part_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/who-can-take-part_en
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  .یا دوره کارآموزی باشد تواند در مورد تحصیلاین قرارداد می -

-plus/resources/documents/applicants/learning-https://ec.europa.eu/programmes/erasmus

agreement_en 

 

 بعد از دوره سفر

معتبر و بر اساس قرارداد امضا  ECTS المللیها را معتبر با توجه به استاندارد بیندانشگاه مبدأ نیز باید واحدهای درسی یا معادل آن

  .بداند  learning agreement شده

-accumulation-and-transfer-credit-tools/european-and-https://ec.europa.eu/education/resources

ects_en-system 

 

  .در صورتی که دانشگاه مبدأ از  کشورهای عضو اتحادیه اروپا است این دوره  در مدرك شما ثبت خواهد شد

 

 حمایت مالي

  .این دوره گرانت اراسموس پالس را دریافت می کند.  این گرانت بسته به کشور مبدأ متفاوت استدانشجو در  -

امضا کند که در آن طول زمان  grant agreement بدون توجه به اینکه دانشجو از چه ناحیه ای است می بایست یک -

  .تبادل و مبلغ گرانت و دیگر حقوق وی درج شده است

کند و را امضا می grant agreement دل را در چند کشور  می گذرانددانشگاه عضو اتحادیه  قرار داداگر دانشجو  دوره تبا -

  .ل  پرداخت گرانت به وی می باشدسئوم

 

ها در دانشگاه ها و کتابخانهامتحان و دسترسی به آزمایشگاه 7دانشجوی اراسموس پالس از پرداخت شهریه، هزینه ثبت نام -

  .مقصد معاف است

 

  .برای بیمه و عضویت در اتحادیه دانشجویان فقط شامل حال وی میشود ای اندك هزینه -

 

  .که باید از سایت زیر کسب اطالع کرد های مالی دیگر نیر محتمل است امکان دریافت حمایت -

http://www.european-funding-guide.eu/ 

https://studyportals.com/ 

 

 

  . باشد البته در برنامه کارشناسی ارشد مشترك scholarship همچنین دانشجو ممکن است حایز شرایط دریافت -

 

 روش ارایه تقاضا

  یا از طریق دفتر اراسموس پالس در دانشگاه -

 نشگاه مبدأیا از طریق انتخاب منصفانه دا -

 

 دانشجویان با ناتواني جسمي خاص

  .توانند برای حمایت مالی بیشتر درخواست دهنددانشجویانی که مشکالت فیزیکی یا روانی خاصی دارند نیز می -

 

 اطالعات بیشتر -

  کنید الزم است که در مورد حقوق خود باید آگاه باشیدهنگامی که در این دوره ها شرکت می

b7b4a2c701b0-ac8b-44ba-5c2c-/publication/25f4644f-detail/-https://op.europa.eu/en/publication 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/learning-agreement_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/learning-agreement_en
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/european-credit-transfer-and-accumulation-system-ects_en
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/european-credit-transfer-and-accumulation-system-ects_en
http://www.european-funding-guide.eu/
https://studyportals.com/
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/25f4644f-5c2c-44ba-ac8b-b7b4a2c701b0
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  .برای اطالعات بیشتر حتماً فایل سؤاالت متداول را مطالعه نمایید

-questions-plus/sites/erasmusplus2/files/students-https://ec.europa.eu/programmes/erasmus

answers_en_0.pdf 

 

 

 سموس پالساخارج از كشور با اردر تدریس  -كادر آموزشي(ب

این فرصت ها هم می شود. سسه آموزشی خارج از کشور فراهم وتدریس در یک م یک دورهبا اراسموس + فرصت هایی برای گذراندن 

تا دانش و  می باشد. ایشان در این دوره های دعوت می شوند و هم برای افرادی که خارج از بخش کار می کنندکادر آموزشی برای 

  تجربه خود را به اشتراك بگذارند.

 سسات آموزشی موجود در همه سطوح وجود دارد.وخارج از کشور با اراسموس + در م فرصتهای تدریس در

 

 در خارج از كشور با ارسموس پالس دانش افزایي و توانمندسازي( ج

زش کار می کنند ، هم در ظرفیتهای آموزشی و هم در با اراسموس + ، فرصتهای آموزشی در اختیار کارکنانی است که در آمو

شغلی ، دوره های مشاهده ، دوره  تجربه اندوزی عملیدوره های آموزشی در خارج از کشور می تواند شامل  ظرفیتهای غیر آموزشی.

  های توسعه حرفه ای یا رویدادهای خاص ایجاد مهارت باشد.

  هم در سازمان های مربوطه که خارج از بخش فعالیت می کنند پشتیبانی می کند. سسات آموزشی وواراسموس + از آموزش هم در م

 فرصتهایی برای شرکت در فعالیتهای توسعه حرفه ای در اختیار کارکنانی است که در همه مقاطع تحصیلی کار می کنند.

 

 لینک های مرتبط و دستورالعمل نحوه شرکت در این برنامه در لینک زیر وجود دارد. 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en 

 

اراسموس + با پشتیبانی از دوره های کارآموزی در خارج از کشور به شما کمک می کند تا تجربه ارزشمندی را در كارآموزان: د(  

محل کار خود کسب کنید. پشتیبانی اراسموس + از دوره های کارآموزی برای دانشجویان آموزش عالی و فارغ التحصیالن اخیر ، و 

 در دسترس است. فارغ التحصیالنی که به تازگی دانش آموخته شده اندکارآموزان و همچنین دانشجویان آموزش و آموزش حرفه ای ، 

 

اراسموس + برای همه جوانان ، و نه فقط برای کسانی که در حال حاضر در آموزش ثبت نام می شوند ، آزاد است. با  جوانان:ه( 

 تبادل جوانان در خارج از کشور شرکت کنید.برنامه  یک اراسموس + می توانید در سراسر اروپا و فراتر از آن داوطلب شوید یا در 

 

اراسموس + از توسعه حرفه ای کارگران جوانان از طریق دوره های آموزش یا شبکه در خارج از کشور پشتیبانی  نیروي كار جوان:و( 

شغلی یا دوره های  اندوزی عملیتجربه می کند. دوره های خارج از کشور می تواند شامل دوره های آموزشی ، بازدیدهای تحصیلی ، 

 مشاهده در سازمان های مربوطه و موارد دیگر باشد.

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/students-questions-answers_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/students-questions-answers_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
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 فرصت هاي اراسموس پالس بر اساس اقدامات كلیدي:

  (Mobility- Learning Mobility of Individuals)(: جابجایي و آموزش Key Action1الف: اقدامات كلیدي یك )

 

که مهم ترین آنها اعطای بورس تحصیلی   در چارچوب این دسته از برنامه ها، کمیسیون اروپایی سه برنامه مشخص طراحی کرده     

(Erasmus Mundus Joint Master Degrees( است. در چارچوب این برنامه، اتحادیه اروپایی بخشی از هزینه های تحصیل )3 

  س را اعطا می کند.سال( دانشجویان دریافت کننده بور 5تا 

با هدف تشویق به تحرك دانش آموزان ، کارمندان ، کارگران جوانان و جوانان است. سازمانها می توانند برای اعزام یا  1اقدام اصلی 

 در چارچوب را ترتیب دهند. تدریس،  پرورشپذیرش دانشجو و کارمند به یا از کشورهای شرکت کننده و همچنین فعالیتهای آموزشی ، 

بورس تحصیلی در نظر گرفته است. این بورس ها در دوره فوق لیسانس هستند  ۶0حدود  توافقات به عمل آمده، اتحادیه اروپا برای ایران 

فعال شده است.این برنامه، با مشارکت کنسرسیومی از موسسات آموزش عالی از   ( آن ماه فوریهApplyو لینک مربوط به درخواست )

 می شود.  کشورهای مختلف اجرا

( اقدام Staff-توانند نسبت به تبادل دانشجو، استاد و کارشناس تخصصی یا اداری)کارکنانکننده می امضاء دو دانشگاه قرارداد این طبق

 در تبادل که هاییرشته و گیردمی اروپا اتحادیه از اروپایی دانشگاه که است ایبودجه به وابسته قرارداد نوع ادالت در اینتب تعداد  نمایند.

 . باشدمی مذاکره قابل نیز پذیردمی صورت آنها

  گیرد.روز انجام می 15تا  7روز و تبادل کارشناس بین  30تا  7ماه، تبادل اساتید بین  10تا  3معموالً مدت تبادالت دانشجویی بین 

شود تا ارجاع می کل اداره به این قرارداد تبادالتو مدت  تعداد مورد در انجام مذاکرات فنی بین طرفین و رسیدن به نتیجه نهایی پس از

 گردد. قابل اجرا و نهایی مربوطه مسئول امضاء اخذ پس از تکمیل و آماده سازی و

 

 مراحل ثبت نام براي دریافت بورس

 مراحل ثبت نام برای دریافت بورس ها در چارچوب برنامه اراسموس پالس در لینک زیر آمده است. 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-1-learning-mobility-

individuals/erasmus-mundus-joint-master-degrees_en 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-1-learning-mobility-individuals/erasmus-mundus-joint-master-degrees_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-1-learning-mobility-individuals/erasmus-mundus-joint-master-degrees_en
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 (: همكاري براي نوآوري و تبادل تجربیات موفق Key Actions 2ب:اقدامات كلیدي دو )

 

 در چارچوب این دسته از اقدامات، کمیسیون اروپا پنج دسته برنامه دارد:

 برای حمایت از نوآوری در بخش و همچنین ابتکارات مشترك برای ارتقا: )Strategic Partnerships)همکاری استراتژیک  .1

 همکاری ، یادگیری همساالن و اشتراك تجربه.

آموزش و اشتغال در رفع شکاف مهارتها با توجه  نیب یاز همکارکه  )Sector Skills Alliances)برنامه اثئالف مهارت ها  .2

 بخش خاص. کیدر  یشغل مشخصهچند  ای کیبه 

 موسسات آموزش عالی حمایت می شود.   ا و( که از همکاری بین دانشگاه هKnowledge Allianceبرنامه ائتالف دانش ) .3

( که از همکاری میان کشورهای همکار Capacity Building in the field of youthظرفیت سازی در حوزه جوانان ) .4

 حمایت می شود.

(: در این حوزه نیز از Capacity Building in the field of higher educationظرفیت سازی در حوزه آموزش عالی) .5

 همکاری میان کشورهای شریک حمایت می شود.

وجود دارد، در لینک زیر فعال است. «( Key Action.2»مجموع پروژه هایی که در چارچوب حوزه های فوق )ذیل اقدام کلیدی دو 

 نحوه ثبت نام برای پروژه ها نیز در لینک های مرتبط در همین لینک ذکر شده است:

-and-innovation-for-cooperation-2-action-plus/actions/key-https://eacea.ec.europa.eu/erasmus

ices_enpract-good-exchange 

ای که و بر روی پروژهچند دانشگاه از اتحادیه اروپا با چند دانشگاه غیرعضو شریک شده  قرارداد نوع در این

کنند طرح اولیه پروژه آن را در اتحادیه اروپا ثبت می تدوین که پس از نمایند. بدین صورتکنند همکاری میمی تدوین مشترك صورت به

 شود. مشترك اجرا می صورت یافته و پروژه به تخصیص به پروژه تصویب، بودجه صورت و سپس در

توسعه زیرساخت های آموزشی،  سازی آموزش عالی هدف است و به اموری در زمینه المللی بین توسعه ها بیشترپروژه نوع در این

 دارد. اختصاص ها، نزدیکی صنعت و دانشگاهسازی دانشگاه المللی های جدید درسی، بینسرفصل تدوین

 

 (: همكاري براي نوآوري و تبادل تجربیات موفق  Key Actions 3اقدامات كلیدي سه ) ج:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices_en
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، و تبادل  ها استیس ینوآورانه ، گفتگو و اجرا یها استیتوسعه س کیگسترده با هدف تحر فعالیت های یبرا این اقدامات

شوند.  یره مادا EACEAکند. اکثر آنها توسط  یهم مرا فرا یا نهیآموزش ، آموزش و جوانان ، کمک هز یها نهیدانش در زم

  شوند. یم تیریمد شنهاداتیپ یساالنه برا یمومخارج از فراخوان ع KA3اکثر اقدامات تحت 

 اطالعات مرتبط در لینک زیر قابل مشاهده است.
 https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/support-for-policy-reforms_en 

 

 د: برنامه جان مونه

یکی از پایه گذاران اتحادیه اروپا نیز می دانند. اتحادیه اروپا برای جان ماری گابریل مونه دیپلمات و اقتصاددان فرانسوی است که او را     

گسترش همگرایی میان کشورهای عضو اتحادیه، به خصوص در حوزه پژوهش و آموزش مطالعات اتحادیه اروپا، فعالیت هایی را تحت 

زنجیره برنامه ها، تقویت گفت و گو میان دانشگاهیان برنامه ریزی و تامین مالی می کند. هدف اصلی این « برنامه اقدامات جان مونه»عنوان 

و تصمیم گیرندگان سیاسی در حوزه مربوط به مطالعات اتحادیه اروپا به ویژه موضوع همگرایی است. فراخوان طرح ها و پروژه های قابل 

ادامه می یابد. دوره ارزیابی و تایید اکتبر هر سال فعال شده و تا فوریه سال بعد  20اجرا در چارچوب برنامه فعالیت های جان مونت 

 ماه )تا جوالی( است و آغاز اجرای پروژه ها ماه سپتامبر است. 5پروژه ها 

 حوزه هایی که توسط این برنامه حمایت می شود:

 الف( آموزش و پژوهش: کرسی ها و قطب های مطالعاتی 

 .کرسی جان مونه 1

 .تاسیس قطب مطالعات اتحادیه اروپا2

 از انجمن های علمی ب( حمایت

 .حمایت مالی از انجمن های علمی در زمینه مطالعات اتحادیه اروپا3

 .حمایت از برگزاری دوره های کوتاه مدت مطالعات اتحادیه اروپا4

 ج( سیاست تعامل و مباحثه با جهان علم: 

 .حمایت از تاسیس شبکه های علمی در حوزه مطالعات و تبادل اطالعات اتحادیه اروپا5

 .حمایت از پژوهش های جدید در حوزه مطالعات اتحادیه اروپا۶

اطالعات تکمیلی، مراحل ثبت درخواست مشارکت، فرم ها، ضمایم و ... در باره برنامه فعالیت های جان مونت در لینک زیر در دسترس 

 است:

monnet_en-plus/actions/jean-https://eacea.ec.europa.eu/erasmus 

برنامه ژان " برای آشنا کردن دانشگاهیان ایرانی با  1395بهمن ماه  11اداره کل آموزش ، فرهنگ، ورزش و جوانان اتحادیه اروپا      

مینار ، آشنا کردن دانشگاهیان ایرانی با نحوه استفاده از برنامه های ( برگزار کرد . هدف این سWebinarیک سمینار اینترنتی) "مونه

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/support-for-policy-reforms_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/support-for-policy-reforms_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet_en
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نفر از  50موسوم به ژان مونه بود. با هماهنگی مرکز همکاری های علمی بین المللی و دانشگاه مطالعات جهان دانشگاه تهران، نزدیک به 

مدرس، خوارزمی، گیالن و مرکز مطالعات و همکاری های دانشگاه های مختلف کشور از جمله دانشگاه تهران، اصفهان، شیراز، تربیت 

 دقیقه ای شرکت کردند. 90سمینار  ایندر   علمی بین المللی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

با اتحادیه  و برنامه جان مونه در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي  2اقدام كلیدي  -1اقدام كلیدي  حوزه آموزش عاليدر 

 جام مي شود. اروپا ان

 روند كلي: 

 ثبت درخواست قرارداد:

 ( می توانند ثبت درخواست نمایند.Program Countriesدانشگاه های اروپائی ) •

تمامی دانشگاههای اتحادیه اروپا یک بار در سال می توانند ثبت درخواست قرارداد نمایند. متقاضیان باید درخواست بودجه  •

ظهر به وقت بروکسل در آژانس ملی کشور خود ثبت نمایند. این پروژه  12فوریه( ساعت  2خود را قبل از مهلت مقرر هر ساله )

 آغاز می شوند.  ها در صورت پذیرش اول اوت همان سال

 فرایند ثبت و گزینش تقاضاها توسط هر یک از آژانس های ملی کشورهای اروپایی انجام می پذیرد.  •

 ماهه داشته باشند.  3۶یا  24این پروژه ها می توانند بازه زمانی  •

 معیار ذیل ارزیابی می گردد: 4کیفیت تقاضا و تبادالت درخواست شده بر اساس  •

 استراتژی بین المللی سازی. ارتباط پروژه با 1

 . کیفیت تجربه های تعامالت قبلی و برنامه ریزی های آینده بین دو مؤسسه2

 . کیفیت طراحی و اجرای پروژه3

 . اثرگذاری و نحوه توزیع تبادالت برنامه ریزی شده4

 نقش و مسئولیت هاي مؤسسات شركت كننده در پروژه هاي تبادل

 )غیر اروپائی( ثبت می نماید. مؤسسه شریکرا در آژانس ملی از طرف )اروپایی( تقاضا مؤسسه متقاضی  •

در صورت پذیرش پروژه، مؤسسه متقاضی تفاهم نامه گرنت را امضاء می کند و گزارش پایانی پروژه را نیز تهیه می نماید و  •

 مسئولیت مالی پروژه برعهده این مؤسسه خواهد بود. 
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مسئول گزینش دانشجویان و کارکنان و اعزام ایشان به خارج می باشد. این فعالیت مؤسسه اعزام کننده )هر یک از دو طرف(  •

 شامل آماده سازی، ارزیابی و اعتبارسنجی می گردد.

مؤسسه میزبان )هر یک از دو طرف( پذیرنده دانشجویان و کارکنان اعزامی از خارج از کشور می باشد و باید در زمان حضور از  •

 ایشان حمایت کند. 

جویان و کارکنان تقاضای خود را در مؤسسه متبوع خویش ثبت می نمایند. معیارهای انتخاب افراد توسط مؤسسات شرکت دانش •

 کننده تعیین می گردد.
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 اطالعات تكمیلي:منابعي براي 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/erasmus-mundus-

joint-master-degrees_en 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/template-ka1-mobility-

learners-staff-feb-2020_en.pdf 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/information-about-inter-

instutional-agreements-between-programme-countries-calls_en 

 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-inter-institutional-

agreement-2014-2023-institutions-programme-and_en 

 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-students_en 

 

https://ec.europa.eu/education/ 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/student-charter_en 

 

https://ec.europa.eu/info/index_en 

 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/25f4644f-5c2c-44ba-ac8b-b7b4a2c701b0 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/frequently-asked-questions-

students-and-staff_en 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/studying-

abroad_en 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities_en 

 

 

https://www.scienceeurope.org/our-priorities/eu-framework-programmes/ 

 

 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-1-learning-mobility-individuals/joint-

master-degrees/scholarships_en 

 

 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-

exchange-good-practices_en 

 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en 

  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/erasmus-mundus-joint-master-degrees_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/erasmus-mundus-joint-master-degrees_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/template-ka1-mobility-learners-staff-feb-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/template-ka1-mobility-learners-staff-feb-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/information-about-inter-instutional-agreements-between-programme-countries-calls_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/information-about-inter-instutional-agreements-between-programme-countries-calls_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-inter-institutional-agreement-2014-2023-institutions-programme-and_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-inter-institutional-agreement-2014-2023-institutions-programme-and_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-students_en
https://ec.europa.eu/education/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/student-charter_en
https://ec.europa.eu/info/index_en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/25f4644f-5c2c-44ba-ac8b-b7b4a2c701b0
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/frequently-asked-questions-students-and-staff_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/frequently-asked-questions-students-and-staff_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/studying-abroad_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/studying-abroad_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities_en
https://www.scienceeurope.org/our-priorities/eu-framework-programmes/
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-1-learning-mobility-individuals/joint-master-degrees/scholarships_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-1-learning-mobility-individuals/joint-master-degrees/scholarships_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
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Steps to apply for an Erasmus+ Grant 
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ه بر اساس نرخ یورو است از تقریبی ماهیانه زندگی در برخی از کشورهای اروپایی جدول زیر ک جهت اطالع از هزینه های 

 ارائه می شود.  سفیران سروش سعادت بگاهو
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 مرکز همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان

 پست الکترونیکی:

 international@iut.ac.ir 

   وبگاه:

https://International.iut.ac.ir 

 تلفن:

۶-33912505-031  

 فاکس:

031-33912511 

 IUT_International شبکه های مجازی: 

 
 


