
 

 

		"اطالعیه"	 	

و  17معدل باالي که داراي  دکتري یارشد انخبه مقطع کارشناسی دانشجویان قابل توجه 

  مرتبط باشند. هاي خارجیمسلط به زبان

ي استفاده اجهت دوره هاي دانش افزایی ( از دوهفته تا یک ترم تحصیلی ) به ویژه براعزام 

با هدف تکمیل اطالعات  ورد درخواست متقاضی،م هاي از منابع علمی و استادان دانشگاه

 .به هر یک از دانشگاه هاي طرف تفاهم اعالم می دارد دانشجوورد نیاز پایان نامه و رساله م

  به شرح پیوست) لیست دانشگاه ها(

  اسکان رایگان  -2-گشت و بر هزینه رفت- 1شامل : از متقاضی دانشگاه  حمایت

  سایر هزینه ها به عهده متقاضی می باشد. 

کارشناس پژوهشی از طریق  15/10/95 پایان وقت اداري  تاثبت نام  آخرین مهلت

  می باشد. دانشکده اقتصاد



 تفاهم نامه های دانشگاه عالمه طباطبائی
 تفاهم نامه های بین المللی

 تاریخ انعقاد کشور دانشگاه طرف تفاهم ردیف
 

 تاریخ انقضاء
 

 قراردادهای پیوست

  03/8/09 03/8/03 چین دانشگاه مطالعات خارجی پکن 1
  5/13/09 5/13/03 چین دانشگاه نرمال شانگ های 2
  2/0/09 2/0/03 قرقیزستان دانشگاه آربایف 0
  23/6/06  23/6/02 افغانستان رابعه بلخی تحصیالت عالی موسسه 9
  21/11/06 21/11/02 هندوستان دانشگاه لکنو 5
  21/2/09 21/2/00 ترکیه دانشگاه استانبول 6
  5/6/09 5/6/00 فرانسه آموزشکده عالی روش شناسی علوم انسانی 9
 13/8/00تبادل دانشجو  25/9/06 25/9/00 اسپانیا دانشگاه الی کانته 8
  15/9/09 15/9/00 ارمنستان بوساک دانشگاه های 0
   29/8/06 29/8/00 آلمان موسسه حقوقی مکس پالنک 13
   2/0/09 2/0/00 هندوستان دانشگاه جامعه ملیا اسالیا 11
   2/0/09 2/0/00 هندوستان دانشگاه همدرد 12
   2/0/09 2/0/00 هندوستان روهیلکنددانشگاه  10
  1/0/09 1/0/00 آلمان دانشگاه گیسن 19
  9/12/09 9/12/00 پاکستان دانشگاه الهور 15
  9/12/09 9/12/00 پاکستان دانشگاه زنان بی نظیر بوتو 16
  9/12/09 9/12/00 پاکستان دانشگاه ایندوس 19
  9/12/09 9/12/00 پاکستان دانشگاه زنان فاطمه جناح 18
  9/12/09 9/12/00 پاکستان دانشگاه همدرد کراچی 10
  10/2/08 10/2/09 روسیه انستیتوی زبانشناسی آکادمی علوم روسیه 23
  11/0/08 11/0/09 روسیه دانشگاه علوم انسانی و اجتماعی سن پترزبورگ 21

 8/8/09تبادل دانشجو  12/0/08 12/0/09 روسیه دانشگاه ملی زبانشناسی مسکو 22
 15/2/05تبادل استاد 



 تبادل دانشجو 10/0/08 10/0/09 روسیه دانشگاه دولتی علوم انسانی مسکو 20
  23/5/09 23/5/09 انگلستان دانشگاه اسکس 29
 9/5/05تبادل دانشجو  01/5/08 01/5/09 کره جنوبی دانشگاه هانکوک  25
  13/6/09 13/6/09 اسپانیا دانشگاه سویا 26
  10/6/00 10/6/09 اسپانیا دانشگاه کامپلوتنسه 29
  16/6/08 16/6/09 فرانسه موسسه زبانها و تمدنهای شرقی )اینالکو( 28
  16/6/08 16/6/09 اتریش دانشگاه اف اچ یوانیوم 20
  19/6/08 19/6/09 فرانسه دانشگاه پواتیه 03
  0/8/08 0/8/09 یونان دانشگاه ارسطو 01
  --- 6/8/09 دانشگاه از ایران و روسیه 23 های برتر ایران و روسیه تفاهم نامه دانشگاه 02
  16/8/08 16/8/09 اسپانیا دانشگاه پومپه فابرا 00
  26/8/08 26/8/09 اسپانیا بنیاد سه فرهنگ مدیترانه ای 09
  16/13/08 16/13/09 قرقیزستان دانشگاه بیشکک 05
  25/11/08 25/11/09 بین المللی اکوموسسه فرهنگی  06
  29/12/08 29/12/09 روسیه دانشگاه چلیابینسک 09
  12/2/09 12/2/05 آلمان مرکز سیاست جهانی دانشگاه فرای برلین 08
  19/2/1933 19/2/05 اسپانیا دانشگاه اسپانیایی 9ائتالف  00
  18/2/1933 18/2/05 روسیه انتشارات زالتا اوست 93
  13/0/00 13/0/05 روسیه انستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه 91
  26/0/1933 26/0/05 قزاقستان دانشگاه ملی اوراسیا 92
  26/0/1933 26/0/05 اسپانیا دانشگاه ییدا 90
  28/0/1933 28/0/05 روسیه دانشگاه داغستان 99
  1/9/00 1/9/05 چین دانشگاه مطالعات خارجی پکن 95
  8/9/00 8/9/05 روسیه آفریقا دانشگاه دولتی مسکو-آسیا انستیتو 96
  9/9/00 9/9/05 لهستان دانشگاه گدانسک  99
  8/9/00 8/9/05 هندوستان دانشگاه پنجاب 98
 20/9/05تبادل دانشجو  20/9/1933 20/9/05 روسیه دانشگاه مسکو 90
  20/9/1933 20/9/05 روسیه دانشگاه روس نو 53
    اسپانیا اتونما اسپانیا )قرارداد تبادل دانشجو(دانشگاه  51



 

 تفاهم نامه های همکاری بین المللی با نهاد های داخلی

 تاریخ انعقاد کشور دانشگاه طرف تفاهم ردیف
 تاریخ انقضاء

 
 1/5/09 1/5/00 ایران مجمع تقریب مذاهب اسالمی 1
 20/9/09 20/9/00 ایران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2
 11/12/09 11/12/00 ایران موسسه مطالعات ایران و اوراسیا )ایراس( 0
 19/2/08 19/2/09 ایران مرکز آموزش و پژوهش های وزارت امور خارجه 9
 1/13/08 1/13/09 ایران ستاد حقوق بشر قوه قضاییه 5
 21/11/08 21/11/09 ایران دانشگاه کردستان 6
 26/2/09 26/2/05 ایران بنیاد سعدی 9
 19/0/00 19/0/05 ایران تفاهم نامه شش دانشگاه ایرانی 8
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