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 های بین المللی نامه مقررات و آیین -4

رسننی د در و ننرح ونن ف ا ننیی  ا  در ایننف ل ننو  نن اط عنن  ا نن  

عننق اننرا یف  اتنن را      للنند دا اننتیط ن،نن ا   الم هننیب عننیف لعیلینن 

 الملو دا اتیط  هیب عیف هیب حیکم ع  لعیلی   یاق هی ا ویرط  یاق آییف

عن اب آونییید   . پن دازد  هی ا اکینبی  الزم  ین  اند   ل م  هیب اج اید  راال

گن دد   منردار سنیوتیر     عیات  عنی سنیوتیر اینف اعیا ن   پیانی،ید اند      

   .دا اتیط ن، ا  اطیلعق گ ددالملو  سیزای د رااعط عیف

 
 الملل اهداف کلی معاونت بین  4-7

 های دانشگاه به عنوان یک هدف راهبردی ها و برنامه سازی فعاليت المللي بين 

 المللي به عنوان یک ضرورت برای دانشگاه های بين نهادینه سارتن همكاری 

 

 الملل وظایف معاونت بین  4-1

منظور تدوین  های سایر كشورها به عيت دانشگاهضهای الزم جهت شنارت و بررسي ت2

 .سازی دانشگاه المللي های همكاری با آنها در راستای سياست بين برنامه

ای  المللي و منطقه های بين های مربوط به روابط و همكاری ها و برنامه مشي تدوین رط ت1

ساندن هرچه بيشتر المللي و شنا ها و مراكز علمي و تحقيقاتي بين دانشگاه با سایر دانشگاه

 .المللي دانشگاه در جوامع بين

هتتا و  هتتا، پروتكتتل نامتته  قراردادهتتا، موافقتتت  تتتدوین  الزم جهتتت  هتتا و مطالعتتات بررستتي ت3

های علمي و آموزشي دانشتگاه   محوله با معرفي ظرفيت  وظایف  در چارچوب  تفاهم  های یادداشت

 . شده  موارد توافق  تا تحقق  تهران و پيگيری

علمي دانشگاه جهت شركت در  هيأتریزی الزم جهت ارائه ردمات به اعضای  مهبرنا ت4

 .المللي ها و سمينارهای بين ها، كنفرانس كنگره

المللي و  های بين های ارتقاء دانشگاه در سيستم یابي و پایش وضعيت شارص موقعيت ت1

 .پيگيری امور مربوط به آن
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مللي دانشگاه تهران و ارائه پيشنهاد به ال های اهدای جوایز بين مطالعه و بررسي زمينه ت1

 .واحدهای ذیربط

برداری اساتيد و دانشجویان بر اساس  های رارجي جهت بهره ها و بورس معرفي دوره ت7

 .ضوابط مربوطه

منظور شركت در المپيادهای  های دانشجویي به م جهت اعزام تيمانجام اقدامات الز  ت8

 .جهاني، اعم از علمي و ورزشي

ت الزم در رصتتوص صتتدور گتتواهي و معرفتتي استتاتيد و دانشتتجویان بتته    اتختتاذ تمهيتتدا  ت1

 .از كشور  رارز  به  دانشگاه  مأمورین  عزیمت  امور كنسولي  و پيگيری  های رارجي و انجام سفارتخانه

علمي جهت  هيأتارائه تسهيالت الزم به دانشجویان تحصيالت تكميلي و اعضای  ت21

 .های بين المللي دارلي شركت در كنگره

  دانشگاه، اعزام  مسئوالن  رسمي  در مورد دیدارهای  و اقدام  ، هماهنگي ریزی برنامه ت22

 . مربوطه  مكاتبات  كليه  از كشور، و انجام  رارز  به  واجد شرایط  و كاركنان  مأموران

های رسمي دانشگاه به رارز و همچنين  هيأتارائه ردمات مورد نياز برای سفر  ت21

 .های آموزشي ها و گروه رجي دانشگاه با همكاری دانشكدهها و مهمانان را هيأت

بتا    در ارتبتاط   هتا و ستایر واحتدهای تابعته     دانشتگاه، دانشتكده    بتين   ایجاد همتاهنگي  ت23

 . مرزی  برون  های فعاليت
 

 الملل های معاونت بین فعالیت 4-3

 ملليهای علمي بين ال پيگيری امور مربوط به حضور فعال دانشگاه در مجامع و شبكه ت2

هتای   نامته  هتای علمتي و پژوهشتي، عقتد موافقتت      هيتأت ریزی دیدارهای متقابتل   برنامه ت1

 همكاری و گسترش آنها

 افزایش حضور اساتيد و دانشجویان غير ایراني در واحدهای تابعة دانشگاه ت3

ها و اعزام اساتيد به  ها، كنفرانس اعزام اساتيد و دانشجویان دانشگاه تهران به كنگره ت4

 های پژوهشي مطالعاتي و مأموریتمنظور فرصت 

وری و تسهيل توليد  ها، ارتقاء بهره های رارجي در برنامه تبادل نظر و تجربه با دانشگاه ت1

 علم در صحنة جهاني

 امضای قراردادهای همكاری پژوهشي ت1

 آمورتگاني پویا و قادر به رقابت در بازار جهاني كار كمک به آموزش دانش ت7

 ر اساس تجارب بين الملليكمک به ارتقاء آموزش رالق ب ت8
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 تالش در جهت جذابيت بيشتر دانشگاه برای اساتيد و دانشجویان غير ایراني ت1

 المللي مشاركت در ارتقاء رتبة علمي دانشگاه در سطح بين ت21

دانشگاه و مركز آموزش  111الملل دانشگاه، تاكنون با بيش از  الزم به ذكر است معاونت بين

نامة علمي منعقد نموده است؛ از جمله  همكاری و موافقت  اهمعالي در سطح جهان یادداشت تف

با آذربایجان، آرژانتين، آلمان، آمریكا، استراليا، اروگوئه، اسپانيا، استراليا، اوكراین، اتریش، 

انگلستان، اندونزی، ایتاليا، الجزایر، بالروس، چين، روسيه، سنگال، سویيس، شيلي، ژاپن، عراق، 

ژاپن، عراق، غنا، فيليپين،  سه، كانادا، كلمبيا، مالزی، نروژ، ونزوئال، شيلي،غنا، فيليپين، فران

فرانسه، كانادا، كلمبيا، مالزی، نروژ، ونزوئال، یونان، اسلوني، افغانستان، امارات عربي متحده، 

بوسني هرزگوین، پاكستان، تایلند، تاجيكستان، تركيه، تونس، فلسطين، كوبا، لبنان، نيوزیلند، 

 .ام، هند، یونان، سنگاپور، ارمنستان و لهستانویتن

ها  هایي با دانشگاه نامه های دانشگاه تهران، تفاهم ها و پردیس عالوه بر آن، برري از دانشكده

اند كه اطالعات مربوط به برري از آنها در سایت  امضا نموده... و مراكز آموزش عالي و پژوهشي و

 .دباش ها موجود مي ها و دانشكده پردیس

شود  صورت كلي و یا جزئي توافق مي نامه كه درباره آنها به محورهای اصلي یک تفاهم

 :عبارتند از

 (علمي و محققان هيأتازجمله تبادل )های مشترک پژوهشي  اجرای فعاليت 

 های علمي مشاركت در سمينارها و نشست 

 تبادل مطالب آموزشي و سایر اطالعات علمي 

 های مشترک راص و در مواردی، تشكيل دورهمدت  های علمي كوتاه برنامه 

 تبادل دانشجو 

 های علمي و پژوهشي بين المللي مناسب و مورد توافق دو دانشگاه سایر فعاليت 

ها طرفين، موافقت رود را در تسهيل انتشار  نامه های تفاهم و موافقت در این یادداشت

 .دارند ل علمي اعالم ميمقاالت مشترک و درز مقاالت در نشریات یكدیگر با رعایت اصو

 

 الملل کنندگان و کارشناسان بین مشاوران، هماهنگ 4-4

 الملل دانشکده در امور بین /مشاور رئیس پردیس 4-4-7

ها، مشاوران  دانشكده /ها الملل به پردیس در راستای تفویض برري از ارتيارات معاونت بين

الملل منصوب  نوان بازوان كمكي معاونت بينع الملل به ها در امور بين دانشكده /ها رؤسای پردیس



 هيأتالمللي در واحد مربوطة رود، بين اعضای  های بين آنها عمدتاً، به ارتقاء برنامه. اند شده

 .كنند علمي و دانشجویان مقاطع تحصيالت تكميلي كمک مي

 

 الملل دانشکده در امور بین /وظایف محوله به مشاور رئیس پردیس 4-4-1

 /توان با وظایف و فرایندهایي كه انجام آنها بر عهده مشاور ریيس پردیس ، ميدر این بخش

كتاب  11توانند به صفحه  مندان مي عالقه. باشد، آشنا شد الملل مي دانشكده در امور بين

 .مراجعه نمایند "المللي های بين نامه ها و آیين نظامنامه"

 

 دانشکده /الملل پردیس کارشناس بین 4-4-3

های  نامه ها و آیين نظامنامه"كتاب  14توان به صفحه  مي ،عات در این رابطهبرای كسب اطال

 .مراجعه نمود "المللي بين

 

 الملل وظایف محوله به کارشناسان بین 4 -4-4

توان با وظایف و فرایندهایي كه انجام آنها بر عهده كارشناسان  در این بخش، مي    

ها و  نظامنامه" كتابكتاب  14توانند به صفحه  ن ميمندا عالقه. آشنا شد باشد، الملل مي بين

 .مراجعه نمایند "المللي های بين نامه آیين

 

هاای پژوهشای اسااتید  و شارکت در      فرصت مطالعاتی و مأموریت 4-5

 بین المللی ها و مجامع ها، کنفرانس کنگره

 لمنند از  هینن   یاننق اسننت یدض ا  ننیب  آیننیفایننف ع ننم وننیاو 

را ن  اج ایند اسنت یدط از ل صن  اطیلعنیند        هیب اطیلعنیند ا  ل ص 

اا  ی    ف نحتیتیند ل صن  اطیلعنیند  جن ال اتنعی  پیینی        

   مردارهنیب ل ایین     هیب اتتیتد اسنت یدط از ل صن  اطیلعنیند     یاق

هننیب   یاننق ایاررینن  آیننیف  مر ننق اکینبننی  الزم    اج اینند ا عر ننق 

هنیب     ایاررین  را   ص ار حکم ایارری  ا  مر ق اکینبی  پژاهاد 

 عیو  اد  پژاهاد 
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 های مطالعاتی علمی از فرصت هیأتنامه استفادة اعضای  آیین 4-5-7

علمي دانشگاه تهران، شرایط  هيأتبه منظور افزایش ميزان كارآیي و كارآمدی اعضای 

 :گردد علمي از فرصت مطالعاتي به شرح زیر تعيين مي هيأتاستفادة اعضای 

 اهداف ا7مادة 

علمي و اعتالی جایگاه دانشگاه در سطح  هيأتتجارب اعضای  ارتقاءوليد دانش، ت ت2ت2

 المللي بين

 های تخصصي ت تسهيل حل مشكالت علمي و فني كشور از طریق تحقيق در زمينه2ت1

های نوین آموزشي و  ت آشنایي و استفاده از دستاوردها و دانش فني و امكانات و روش2ت3

 تحقيقاتي

 المللي در روابط بين دانشگاهي ای و بين های علمي منطقه دن همكاریت نهادینه كر2ت4

 شرایط استفاده از فرصت مطالعاتي رارز از كشور ا1مادة 

توانند پس از تصویب  مي( استادیار، دانشيار و استاد)علمي واجد شرایط  هيأتت اعضای 1ت2

 :فرصت مطالعاتي استفاده كنند الملل دانشگاه، به مدت یک سال به شرح زیر، از شورای روابط بين

 ماه اول با مزایای فرصت مطالعاتي 1
المللي و تأیيد  ماه سوم و چهارم منوط با كسب موافقت درز مقاله در مجالت معتبر بين 3

 الملل با مزایای فرصت مطالعاتي دانشكده و تصویب شورای روابط بين

يه در اولویت استفاده از ت متقاضيان فرصت مطالعاتي كه به دليل محدودیت سهم1ت1

گيرند، در صورت بررورداری از سایر شرایط، در اولویت استفاده از  فرصت مطالعاتي قرار نمي

قرار ( رئيسه دانشگاه هيأتهای پژوهشي مصوب  نامه مأموریت طبق آیين)مأموریت پژوهشي 

 .رواهند گرفت

صله بعد از پایان آن، علمي در حين فرصت مطالعاتي و همچنين بالفا هيأتت اعضای 1ت3

 .توانند از مررصي استحقاقي استفاده كنند نمي

باید در چارچوب طرح جامع  های پيشنهادی طي فرصت مطالعاتي مي ت اجرای طرح1ت4

های بنيادی و كاربردی، دستاوردهای علمي داشته و از نظر  تحقيقات و در زمينة پژوهش

 .وزشي ت پژوهشي نقش مؤثر داشته باشدهای آم آموزشي در كيفيت ارائه دروس و نوآوری

سال سابقه استادیاری و دارا  1ت استادان و دانشياران در شرایط مساوی و استادیاران با 1ت1

 .توانند تقاضای رود برای اعزام را ارائه نمایند بودن سایر شرایط مي

 .ده باشندپایه ترفيع كسب كر 1سال گذشته،  1باید طي  ت متقاضيان فرصت مطالعاتي مي1ت1



الملتتل بتتر استتاس بودجتتة تخصيصتتي دانشتتگاه، ستتهمية هتتر یتتک از   تتت معاونتتت بتتين1تتت7

هتای كلتي دانشتگاه بته      گانة دانشگاه را با توجه به سرانة اساتيد و سياستت  های شش كميسيون

 .نماید های مذكور ارائه مي رؤسای كميسيون

 :مالک كميسيون برای انتخاب بر اساس موارد زیر رواهد بود -

 يه هر كميسيونسهم -

/ بر اساس پيشنهاد كميتة ارتقاء پردیس)اولویت امتيازهای كسب شده در فرم ارتقا  -

 (مميزه هيأتدانشكده و مصوب كميسيون تخصصي 

 طرح تحقيقاتي متقاضي

در شرایط كلي و مساوی حق تقدم با متقاضياني است كه در گذشته، از فرصت  :7تبصرة 

 .اند مطالعاتي استفاده نكرده

های دانشگاه، ليست مورد نظر رود را پس از طي مراحل مربوطه با  كميسيون :1صرة تب

 .نمایند الملل ارائه مي الملل به معاونت بين رزرو جهت تصویب نهایي در شورای روابط بين% 31

ت اولویت استفاده از فرصت مطالعاتي بر مبنای كل امتيازات كسب شده از مجموع مواد 1ت8

حداقل امتياز از مجموع سه ماده طي پنج . باشد علمي مي هيأتاعضای  ءمة ارتقانا آیين 3و  1،2

 .شود نامة ارتقا محسوب مي آیين% 71سال گذشته،

 . باشد سال از زمان اتمام فرصت مطالعاتي اول مي 1ت حداقل فاصلة بين دو فرصت مطالعاتي، 1ت1

المللي مقاالتي  عتبر بيندر صورتي كه متقاضي طي فرصت مطالعاتي در مجالت م :تبصره

 .شود سال، معاف مي 1مقاله چاپ شده حداكثر تا یک سال از مدت  1ارائه كند، به تعداد هر 

های  ماهه تابستاني در سال 3های  تواند به دفعات به نوبت ت دورة فرصت مطالعاتي مي1ت21

 .ارائه گرددمتواتر تقسيم شود به شرط آن كه هر بار، از دانشگاه مذكور پذیرش معتبر 

دانشگاه عالوه بر پردارت هزینة بليط سفر اول متقاضي و رانواده، فقط هزینه بليط : تبصره

 .پذیرد رفت و برگشت متقاضي را برای سفر دوم مي

ت اعضای شورای منتخب دانشگاه به محض انفصال از پست مدیریتي، بدون رعایت 1ت22

 .فرصت مطالعاتي رارز یا دارل استفاده كنندتوانند از  نامه، مي شرایط متقاضيان این آیين

 های فرصت مطالعاتي رارز از كشور هزینه -3مادة 

شان موافقت شده است در مدت فرصت مطالعاتي حقوق  ت افرادی كه با فرصت مطالعاتي3ت2

 .و مزایای رود را كامل دریافت رواهند كرد

های كشورهای مختلف،  زینهرئيسه دانشگاه، ارتيار دارد هر سال بر اساس ه هيأتت 3ت1

مقرری ارزی متقاضيان فرصت مطالعاتي را تصویب نماید مشروط به آنكه مجموع دریافتي 
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از سقف جدول مصوب ساالنة وزارت علوم، ( مقرری ارزی+ بيمه + حقوق و مزایا )متقاضي 

 .تحقيقات و فناوری در این رابطه، تجاوز ننماید

بابت ( حداكثر به مدت یک سال)ماهانه ( دالر... عادل م)ریال ... ت هر رانواده مبلغ 3ت3

 .بيمه، به شرط ارائه مدارک مثبوت، دریافت رواهند نمود

ماه اول، تمدید سه ماهة سوم با هزینه و تمدید سه ماهة چهارم طبق  1ت پس از پایان 3ت4

 .پذیر رواهد بود امكان( 1-2) هزینه با شرایطي كه قبالً اعالم شده

يان كل هزینه بليط رفت و برگشت را بدون توجه به كشور مقصد، برای ت متقاض3ت1

 .ریال دریافت رواهند نمود... و حداكثر تا مبلغ ( نفر همراه 4یک نفر متقاضي و )نفر  1حداكثر 

 .نامه عمل رواهند نمود هایي كه بودجة مستقل دارند نيز در چارچوب این آیين ت پردیس3ت1

 ارلفرصت مطالعاتي د ا4مادة 

علمي، منوط به  هيأتاعضای % 21تواند در هر ترم تحصيلي، تا سقف  ت دانشگاه مي4ت2

 .تقاضای شخصي آنان، به فرصت مطالعاتي دارل اعزام نماید
توانند با رعایت مقررات از فرصت مطالعاتي دارل كشور شامل  علمي مي هيأتت اعضای 4ت1

طي فرصت . ارل كشور و صنعت استفاده كنندها و مراكز تحقيقاتي د دانشگاه /دانشگاه تهران

 .علمي به طور كامل پردارت رواهد شد هيأتمطالعاتي دارل كشور، حقوق و مزایای عضو 

علمي در مدت فرصت مطالعاتي دارل، از ارائه واحد آموزشي معاف  هيأتت اعضای 4ت3

ر تا سقف مجاز حداكث)های در ارتيار  نامه رواهند بود و معادل واحدهای راهنمایي پایان

 .نمایند الزحمه دریافت مي حق( نامه در ترم واحدهای پایان

و حداكثر، دو ترم ( از مهر ماه)ت فرصت مطالعاتي دارل حداقل، یک ترم تحصيلي 4ت4

 .باشد مشروط به آن كه تا پایان شهریور سال بعد به اتمام برسد تحصيلي مي

 .رل نيز صادق استدر مورد فرصت مطالعاتي دا 1-1ت تبصرة بند 4ت1
ت تمدید فرصت مطالعاتي دارل برای نيمسال دوم تحصيلي یا سه ماهة تابستان منوط 4ت1

باشد كه ضرورتاً، به حل مشكالت  به كسب موافقت درز مقاله در مجالت معتبر علمي مي

در . مرجع تشخيص این امر معاونت پژوهشي دانشگاه رواهد بود. پژوهشي كشور مربوط باشد

 .شود مدید سه ماهة تابستان، مررصي استحقاقي متقاضي برای آینده ذريره ميصورت ت

 

 نامه شیوه -5مادة 

 .رئيسه دانشگاه رواهد بود هيأتنامة مصوب  نامه بر اساس شيوه اجرای این آیين

 



علمی از فرصت  هیأتروند اجرایی استفادة اعضای محترم  4-5-1

 مطالعاتی خارج از کشور
 سفر؛ جهت تصویب پيش از ا بخش اول

 دانشکده/ا فرآیند پردیس الف
ارائه تقاضای مكتوب به مدیر گروه به همراه مدارک الزم جهت دریافت موافقت با  ت2

 فرصت مطالعاتي
 :مدارک مورد نياز

  كه باید در ( مطابق مشخصات طرح تحقيقاتي فرصت مطالعاتي پيوست)طرح تحقيقاتي
 .راستای برنامة جامع تحقيقات مصوب باشد

 های متقاضي نامه جدول اطالعات مربوط به وضعيت پایان 

 دانشكده جهت امتيازدهي /ارائه فرم ارتقاء تكميل شده به كميتة منتخب پردیس ت1

 :مدارک مورد نياز

 نامة موافقت مدیر گروه با تقاضای فرصت مطالعاتي -
 فرم ارتقاء تكميل شده در سيستم ساعد  -
 گردد دانشكده مي /ة منتخب پردیساین مدارک، توسط متقاضي تحویل كميت. 
الملل و ارسال  دانشكده در امور بين /ررسي مدارک متقاضي توسط مشاور رئيس پردیسب -3

 الملل دانشكده به معاونت بين /نامة موافقت با تقاضای فرصت مطالعاتي به امضای ریاست پردیس

 :**مدارك مورد نیاز

  (امع تحقيقات مصوب باشدكه باید در راستای برنامة ج)طرح تحقيقاتي 

 های در دست اجرا نامه جدول اطالعات مربوط به وضعيت پایان 

 نامة موافقت مدیر گروه 

 تصویر آررین حكم استخدامي 

 دانشكده /فرم ارتقاء امتيازدهي شده در كميتة منتخب پردیس 

 الملل دانشكده در امور بين /این مدارک، توسط متقاضي تحویل مشاور ریاست پردیس **
 .گردد مي

 

 الملل فرآیند معاونت بین( ب

دانشكده متقاضي به  /ارسال فرم ارتقاء امتيازدهي شده در كميتة منتخب پردیس -2

الملل جهت بررسي و تأیيد نهایي  مميزة دانشگاه توسط معاونت بين هيأتكميسيون تخصصي 

 امتيازات مكتسبه
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 :مدارک مورد نياز

 دانشكده /نتخب پردیسفرم ارتقاء امتيازدهي شده در كميتة م 

درصد بيشتر از سهمية  31اعالم فهرست نهایي متقاضيان فرصت مطالعاتي با احتساب  -1

 الملل دانشگاه گانه به معاونت بين های شش مصوب توسط كميسيون

 :مدارک مورد نياز

 دانشكده/كلية مدارک مرحله چهارم ارسال شده به همراه نامة موافقت ریاست پردیس 

 مميزه در فرم ارتقا هيأتيون تخصصي امتيازات كميس 

الملل دانشگاه و  الملل، طرح موضوع در شورای روابط بين بررسي مدارک در معاونت بين -3

 دانشكده /گانه و پردیس های شش ارسال مصوبات آن شورا به كميسيون

 :مدارك مورد نیاز

 دانشكده /همراه نامه موافقت ریاست پردیس كلية مدارک مرحله چهارم ارسال شده به 

 گانه های شش وجود نام متقاضي در فهرست فرصت مطالعاتي كميسيون 

  مميزه در فرم ارتقا هيأتامتيازات كميسيون تخصصي 

 پذیرش معتبر و مورد تأیيد دانشگاه تهران* 

الملل  ارائه پذیرش معتبر و مورد تأیيد دانشگاه تهران تا پيش از تشكيل شورای روابط بين *

 .باشد شرایط الزامي طرح تقاضا در این شورا ميدانشگاه، یكي از 

دانشكده جهت  /الملل توسط پردیس اعالم تاریخ رروز متقاضي از كشور به معاونت بين -4

 علمي هيأتصدور حكم كارگزیني به مدت سه تا شش ماه بر مبنای تقاضای عضو 

 

 (ماهة متوالی 3دورة  1حداکثر تا )ا حین سفر؛ جهت تمدید  بخش دوم

 دانشکده /فرآیند پردیس ا الف

ارائه تقاضای مكتوب به مدیر گروه به همراه مدارک الزم جهت دریافت موافقت با تمدید  ت2

 فرصت مطالعاتي

 :مدارك مورد نیاز

 تقاضای تمدید متقاضي 

 گزارش پيشرفت طرح تحقيقاتي 

 پذیرش مقاالت تعهد شده در صورت ارذ پذیرش پيش از زمان مقرر 

الملل و ارسال  دانشكده در امور بين/وسط مشاور رئيس پردیسبررسي مدارک متقاضي ت ت1

 الملل دانشكده به معاونت بين/نامة موافقت با تقاضای فرصت مطالعاتي به امضای ریاست پردیس



 :**مدارك مورد نیاز

 تقاضای تمدید متقاضي 

 گزارش پيشرفت طرح تحقيقاتي 

 مقرر پذیرش مقاالت تعهد شده در صورت ارذ پذیرش پيش از زمان 

 نامة موافقت مدیر گروه 

الملل  دانشكده در امور بين/این مدارک، توسط مدیر گروه تحویل مشاور رئيس پردیس **

 .گردد مي

 الملل فرآیند معاونت بین( ب

 /الملل دانشگاه و ارسال مصوبات شورا به پردیس طرح موضوع در شورای روابط بين ت3

 دانشكده جهت اقدامات الزم

 :مدارك مورد نیاز

 دانشكده /كلية مدارک مرحله دوم ارسال شده به همراه نامة موافقت ریاست پردیس 

 الملل صدور حكم تمدید فرصت مطالعاتي بنا به دررواست معاونت بين ت4

 :مدارك مورد نیاز

 الملل در رصوص تمدید فرصت مطالعاتي نامة معاونت بين 

 

 ا پس از سفر؛ جهت خاتمه بخش سوم

 کدهدانش/فرآیند پردیس( الف

الملل، ارسال  دانشكده در امور بين /بررسي مستندات سفر توسط مشاور رئيس پردیس ت2

پذیرش )گزارش سفر و اصل مقاالت به معاونت پژوهش و تصویر آنها به همراه سایر مستندات 

دانشكده به  /توسط رئيس پردیس..( مقاالت، الشة بليط و تصویر گذرنامه، مدارک بيمه و 

 دانشگاهالملل  معاونت بين

 :*مستندات مورد نیاز

 گزارش سفر 

 اصل و پذیرش مقاالت تعهد شده در صورت ارذ پذیرش پيش از زمان مقرر 

  (صفحة مهر شده به مهر ورود و رروز)الشة بليط و تصویر گذرنامه 

 مدارک بيمه 

علمي استفاده كننده از فرصت مطالعاتي به مشاور  هيأتاین مستندات، توسط عضو  *

 .گردد الملل تحویل مي دانشكده در امور بين /رئيس پردیس
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 الملل فرآیند معاونت بین( ب

الملل و اعالم تاریخ راتمة فرصت مطالعاتي و  بررسي مستندات سفر توسط معاونت بين ت1

 آغاز به كار به مدیریت نيروی انساني دانشگاه

 :مستندات مورد نیاز

 كلية مستندات ارائه شده در مرحله اول 

كننده از فرصت مطالعاتي بر اساس گزارش  علمي استفاده هيأته كار عضو اعالم آغاز ب ت3

 الملل توسط مدیریت نيروی انساني دانشگاه معاونت بين

 :مدارك مورد نیاز

  الملل در رصوص تاریخ مذكور نامة معاونت بين 

 فرآیند معاونت پژوهشی( ج

 ح تحقيقاتيبررسي گزارش سفر جهت تطبيق نتایج سفر با تعهدات مندرز در طر ت4

 :مدارك مورد نیاز

 دانشكده /گزارش سفر ارسال شده توسط پردیس 

 اصل مقاالت تعهد شده 

 

 علمی  از فرصت مطالعاتی خارج از کشور هیأتمالحظات استفادة اعضای محترم  4-5-3

 .ماه و حداكثر یک سال است 3حداقل مدت زمان فرصت مطالعاتي  ت2

نخواهد بود مگر آن كه دانشگاه از متقاضي  فرصت مطالعاتي قابل انتقال به سال بعد ت1

این امر باید به صورت كتبي و . دررواست انتقال فرصت مطالعاتي به سال آینده را نموده باشد

 .الملل دانشگاه در پرونده متقاضي درز شود به امضای ریاست دانشگاه یا معاون بين

استفاده از فرصت  علمي متقاضي هيأتهای در دست اجرای عضو  نامه دررصوص پایان ت3

 :مطالعاتي رارز از كشور

 دار راهنمایي و یا مشاوره  متقاضي باید صرفاً عهده :نامه کارشناسی ارشد پایان

 .هایي باشد كه تا  قبل از عزیمت به اتمام رسيده و یا احتمال اتمام آنها باشد نامه پایان

 ت مطالعاتي، از طریق وظایف راهنمایي و مشاوره متقاضي در طي فرص :های دکترا رساله

 .پذیرد و حضور استاد راهنما در زمان دفاع از رسالة دكترا، الزامي است مجازی صورت مي

. متقاضي باید استاد جایگزین رود را در زمينة دروس به آموزش دانشكده معرفي نماید ت4

ضي مصوبة گروه آموزشي با تقاضای فرصت مطالعاتي به معنای جایگزیني تعهدات آموزشي متقا

 .باشد در مدت مأموریت مي



 .توانند از فرصت مطالعاتي استفاده نمایند استادیاران در طول دورة استادیاری فقط یک بار مي ت1

 :فرم ارتقا، در سيستم ساعد و با رعایت شرایط زیر ارائه گردد ت1
استادیاران باید فرم ارتقا را از بدو استخدام پيماني تاكنون ارائه نمایند و امتياز به  -

 .گيرد كه از بدو استخدام تاكنون منتشر شده باشند واردی از فرم ارتقا تعلق ميم
 .دانشياران و اساتيد فرم ارتقا را از آررین ارتقا تاكنون ارائه نمایند -
در صورتي كه متقاضيان دارای رتبة دانشيار و استاد، قبالً از فرصت مطالعاتي استفاده  -

 .زمان بازگشت از فرصت مطالعاتي تاكنون ارائه نمایندنموده باشند، باید فرم ارتقا را از 
 .سال سابقه استخدام داشته باشد 17زیر  2312متقاضي باید در مهر ماه  ت7
دانشكده برای  /متقاضي پس از ارذ پذیرش از دانشگاه مقصد، بر اساس معرفي پردیس ت8

 .نماید الملل جهت ارذ ویزا اقدام مي دریافت نامة معاونت بين
تواند از فرصت مطالعاتي استفاده نماید و باید  م موافقت دانشگاه، متقاضي ميپس از اعال ت1

 .برنامة رود را طوری تنظيم كند كه تا اول مهر ماه سال بعد، به محل ردمت رود بازگردد

تواند از مررصي تابستاني رود در آغاز فرصت مطالعاتي استفاده نماید  متقاضي مي: تبصره

 .شود شهریور ماه صادر مي 21لعاتي، از اما حكم آغاز فرصت مطا

در زمان صدور حكم كارگزیني توسط )الملل دانشگاه  پس از تصویب در شورای روابط بين ت21
ماه پس از رروز از كشور و  21، متقاضيان تمدید سه ماه سوم، حداكثر تا (الملل معاونت بين

ز كشور، موظف به ارائه پذیرش ماه پس از رروز ا 21متقاضيان تمدید سه ماه چهارم، حداكثر تا 
 .باشند به ازای هر سه ماه تمدید رود مي( مالحظات 24با شرایط مندرز در بند )یک مقاله معتبر 

هرگونه اعالم نظر نهایي در مورد تمدید سه ماه سوم و یا چهارم فرصت مطالعاتي در  ت22
صویب مجدد انتهای شش ماه مصوب، با تقاضای ارسالي توسط متقاضي در هر مرحله و ت

 .الملل دانشگاه رواهد بود دانشكده مربوطه و تصویب نهایي در شورای روابط بين /پردیس

پس از تصویب تمدید سه ماه سوم و یا چهارم، متقاضي حين حضور در فرصت  ت21
تواند نسبت به دریافت مقرری اقدام نماید  مطالعاتي یا پس از عزیمت به كشور، صرفاً زماني مي

، برای سه ماه سوم و مقاله (مالحظات 24با شرایط مندرز در بند )یک مقاله كه پذیرش قطعي 
 .، برای سه ماه چهارم را ارائه نماید(مالحظات 24با شرایط مندرز در بند )دوم 

در ( مالحظات 24با شرایط مندرز در بند )در صورت عدم ارائه پذیرش قطعي مقاله  ت23
، بر حسب تصميم شورای (مالحظات 22ع بند موضو)موعد مقرر، حكم تمدید فرصت مطالعاتي 

 .الملل دانشگاه به ماموریت پژوهشي تغيير رواهد نمود روابط بين

های علوم انساني در شرایط  برای رشته. است ISIالمللي، مقاله  منظور از مقاله معتبر بين ت24
 .بول استالملل دانشگاه نيز قابل ق المللي تأیيد شده در شورای روابط بين راص، نشریه بين
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ماه یک بار  3متقاضي، گزارش فعاليت تحقيقاتي رود را در حين فرصت مطالعاتي هر ت21
و همچنين پس از پایان فرصت مطالعاتي از طریق دانشكده به معاونت پژوهش و تصویر آن را به 

معاونت پژوهشي هرگونه نظر در روند پژوهش را به متقاضي . نماید الملل ارائه مي معاونت بين
 .كند الملل اعالم مي دانشكده متقاضي و معاونت بين/و رونوشت آن را به پردیس اعالم

الملل هر سال، جهت اعالم به  ظرفيت تخصيصي هر كميسيون توسط معاونت بين ت21
 .ها رواهد رسيد های عضو كميسيون به اطالع كميسيون ها و پردیس مراكز، دانشكده

فرصت مطالعاتي رارز و هر گروه آموزشي هر دانشكده در هر سال، حداكثر از دو : تبصره

 .كند حداكثر، از یک فرصت مطالعاتي رارز استفاده مي

ارائه پذیرش معتبر و مورد تأیيد دانشگاه تهران تا پيش از تشكيل شورای روابط  ت27
 .باشد الملل دانشگاه، یكي از شرایط الزامي طرح تقاضا در این شورا مي بين

نها موافقت شده است، در مدت فرصت مطالعاتي افرادی كه با فرصت مطالعاتي آ ت28
 .حقوق و مزایای كامل رود را دریافت رواهند نمود

 .های متعلقة فوق، نصف رواهد شد هزینه ،چنانچه اساتيد به تنهایي سفر كنند :تبصره

 .شود الملل پردارت مي بيمه توسط معاونت بين ت21

 

 مشخصات طرح تحقیقاتی فرصت مطالعاتی 4-5-4

 :گردد ارائه مي Wordاتي فرصت مطالعاتي شامل حداقل موارد ذیل، در قالب یک فایل طرح تحقيق
 ت مشخصات متقاضي فرصت مطالعاتي2
 نام و نام رانوادگي 

 مرتبة دانشگاهي، نوع استخدام 
 پردیس، گروه آموزشي /دانشكده 

 تلفن تماس، تلفن همراه، پست الكترونيكي 

 ضيت عنوان طرح جامع تحقيقاتي مصوب متقا1

 ت عنوان طرح تحقيقاتي فرصت مطالعاتي3

 :صفحه، شامل موارد زیر ضميمه گردد 3ت رالصة طرح تحقيقاتي، حداقل در 4

 طرح موضوع و نتایج مورد نظر از طرح تحقيقاتي 
 مورد استفادة طرح تحقيقاتي برای دانشگاه 

 مورد استفادة طرح تحقيقاتي برای جمهوری اسالمي ایران 

 قيقاتي با ذكر مآرذسابقة علمي طرح تح 

 منابع و مآرذ علمي مورد استفاده در اجرای طرح تحقيقاتي 



 بيني زمان الزم برای اجرای كامل طرح تحقيقاتي پيش 

 ذكر دليل انتخاب محل فرصت مطالعاتي 

 

 های متقاضی استفاده از فرصت مطالعاتی خارج از کشور نامه پایانجدول وضعیت  4-5-5

یكي از   علمي متقاضي فرصت مطالعاتي، هيأتدست اقدام اعضای های در  نامه نوضعيت پایا

بایست جدول مربوطه را كه در قالب  علمي مي هيأتعضو . باشد مدارک و مالحظات اساتيد مي

مندان  عالقه. با سایر مدارک تحویل دهد الملل باشد را پر كرده و به معاونت بين یک فرم مي

 "المللي بين های نامه ها و آیين نظامنامه"كتاب  87 توانند به صفحه جهت رویت این فرم مي

 .مراجعه نمایند

علمي متقاضي  هيأت، اعضای محترم های کارشناسی ارشد نامه پایاندررصوص * 

دار راهنمایي و  استفاده از فرصت مطالعاتي رارز از كشور، در زمان دررواست، باید صرفاً عهده

های  رسالهدررصوص . ا قبل از عزیمت به اتمام برسدهایي باشند كه ت نامه یا مشاوره پایان

پذیرد و  ، وظایف راهنمایي و مشاوره در طي فرصت مطالعاتي، از طریق مجازی صورت ميدکترا

 .حضور استاد راهنما در زمان دفاع از رساله دكترا، الزامي است

 نمودارهای فرآیند اجرایی ا فرصت مطالعاتی 4-5-6

علمي از فرصت مطالعاتي رارز از  هيأتد اجرایي استفاده اعضای در نمودارهای زیر فراین

 .كشور ترسيم گردیده است
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 نمونه مکاتبات فرصت مطالعاتی 4-5-1

مندان جهت آشنایي با نمونه نوشتاری در رصوص معرفي به مدیریت منابع انساني و امور  عالقه

ها و  نظامنامه"كتاب  12د به صفحه واننت مطالعاتي، مي رفاهي دانشگاه برای صدور حكم فرصت

 .مراجعه نمایند "های بين المللي نامه آیين
 

های مستقل خارج از تهران جهت صدور  علمی پردیس هیأتمعرفی عضو  4-5-1-7

 حکم فرصت مطالعاتی 

های مستقل رارز از تهران برای  علمي پردیس هيأتنمونه مكاتبات الزم برای اعضای 

 "المللي های بين نامه ها و آیين نظامنامه"كتاب  13عاتي، در صفحه الهای مط صدور حكم فرصت

 .باشد قابل مشاهده مي
 

های داخل تهران، جهت صدور حکم  علمی پردیس هیأتمعرفی عضو  4-5-1-1

 فرصت مطالعاتی 

صدور های مستقل دارل تهران برای  علمي پردیس هيأتنمونه مكاتبات الزم برای اعضای 

قابل "المللي  های بين نامه ها و آیين نظامنامه"كتاب  11عاتي، در صفحه طالهای م حكم فرصت

 .باشد مشاهده مي
 

 نامة التین اساتید جهت اخذ ویزا برای استفاده از فرصت مطالعاتی معرفی 4-5-1-3

مراحل اداری جهت ارذ ویزا  "های بين المللي نامه ها و آیين نظامنامه"كتاب  17در صفحه 

 .ه از فرصت مطالعاتي  و نيز نمونه التين معرفي نامه قابل مشاهده استبرای استفاد
 

 های پژوهشی نامة مأموریت آیین 4-6
المللي  های بين دانشگاه و افزایش همكاریعلمي  هيأتمنظور ارتقاء توان پژوهشي اعضای  به

 :باشد های پژوهشي به شرح زیر مي دانشگاه، شرایط استفاده از مأموریت
 

 أموریت پژوهشیتعریف م

علمي جهت انجام  هيأتشود كه توسط عضو  مأموریت پژوهشي به مأموریتي اطالق مي

و بدون دریافت هيچ هزینة )دادن پروژة تحقيقاتي رود، فقط با دریافت حقوق و مزایای ریالي 

 .های رارز از كشور صورت پذیرد و به دعوت یكي از دانشگاه( دیگری
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 اهداف مأموریت پژوهشی

 المللي علمي و اعتالی جایگاه دانشگاه در سطح بين هيأتتجارب اعضای  ارتقاءد دانش و تولي 

 های تخصصي كمک به حل مشكالت علمي و فني كشور از طریق تحقيق در زمينه 

 های نوین آموزشي و تحقيقاتي آشنایي و استفاده از دستاوردها، دانش فني، امكانات و روش 

 المللي در روابط بين دانشگاهي ای و بين منطقه های علمي نهادینه كردن همكاری 

 شرایط استفاده از مأموریت پژوهشي

  سال  1علمي در  هيأتاعضای  ارتقاءنامة  آیين 3و  1، 2كسب حداقل امتيازات از مواد

 (مميزه هيأتامتيازات ارتقاء مصوب كميسيون تخصصي % 71حداقل )گذشته 

 ت بر اساس چک ليست زیر به تصویب گروه و بایس موضوع و طرح تحقيقاتي متقاضيان مي

 .شورای پژوهشي دانشكده برسد

 موضوع تحقيق با تخصص فرد متقاضي تطابق داشته باشد. 

 های بنيادی یا كاربردی  موضوع تحقيق باید رافع بخشي از نيازهای كشور باشد یا در پژوهش

 .ي نقش مؤثر داشته باشدهای آموزشي و پژوهش دانشگاه دستاوردهای علمي داشته و در نوآوری

  ( گروه ميزبان یا استاد ميزبان)بين موضوع تحقيق پيشنهادی متقاضي و دانشگاه پذیرنده

 .ارتباط منطقي وجود داشته باشد

 

 شرایط عمومی

  ماه  1این مأموریت باید برای دانشگاه محصول عيني داشته باشد، از جمله طي حداكثر

یا یک كتاب علمي ارائه  ISIمقاله علمي ت پژوهشي  پس از بازگشت از مأموریت حداقل، یک

فرصت مطالعاتي بعدی / گيری برای مأموریت  بدیهي است این عملكرد مبنای تصميم. نمایند

 .رواهد بود

 ریال برای هر ........... تا سقف )تواند از محل گرانت رود جهت هزینه بليط  متقاضي مي

 .استفاده نماید( ریال ماهانه برای هر رانواده. ..........تا سقف )و حق بيمه ( رانواده

 های پژوهشي حداقل دو ماه و حداكثر یک سال نافذ  نامه در رصوص مأموریت این آیين

 .است و جایگزین فرصت مطالعاتي نيست

 های سه ماهه تقسيم شود به شرط آن كه  تواند به دفعات به نوبت مأموریت پژوهشي مي

 .نشگاه مذكور ارائه گرددهر بار، پذیرش معتبر از دا

  بایست گزارش  علمي مي هيأتبرای تمدید سه ماهة سوم مأموریت پژوهشي، عضو

برای تمدید سه . پيشرفت كار رود را كه توسط گروه مربوطه و دانشكده تأیيد شده، ارائه نماید



ه گواهي ماهة چهارم مأموریت پژوهشي عالوه بر ارسال گزارش مورد تأیيد گروه و دانشكده، ارائ

 .هم الزامي است ISIالمللي  مبني بر چاپ یا موافقت با چاپ مقاله در یک ژورنال بين

 ای با حضور اساتيد  بایست در جلسه متقاضيان طي دو ماه پس از بازگشت از مأموریت مي

 .های دانشكده، گزارش علمي مأموریت رود را ارائه نمایند و دانشجویان گروه

 بایست واجد كلية شرایط الزم باشند و با  موریت پژوهشي ميمتقاضيان استفاده از مأ

شده، آررین  های تكميل نامة مأموریت پژوهشي دررواست رود، فرم رعایت كامل ضوابط و آیين

كه باید به امضای اعضای كميتة منتخب دانشكده و به تصویب )های ارتقا  ، فرم حكم استخدامي

با ذكر معرفي جایگزین تدریس دروس )رای گروه ، موافقت شو(كميسيون تخصصي رسيده باشد

و شورای پژوهشي دانشكده و همچنين پذیرش از ( علمي هيأتمتقاضي در زمان غيبت عضو 

. الملل دانشگاه ارسال نمایند دانشگاه مورد نظر در كشور محل مأموریت را به دفتر روابط بين

 .رواهد داد الملل تصویب نهایي را انجام بدیهي است شورای روابط بين

 ها و مدارک متقاضيان در كميتة منتخب پژوهشي دانشگاه بررسي و جهت  دررواست

 .الملل دانشگاه ارائه رواهد شد تصویب نهایي به شورای روابط بين

 شود و امكان انقطاع ندارد دورة مأموریت پژوهشي، یک مأموریت واحد تلقي مي. 

 

 یدروند صدور احکام مأموریت پژوهشی اسات 4-6-7

  proposalابتدا دررواست موافقت دانشكده به انضمام دعوتنامه، صورتجلسه گروه،

 .گيرد و كلية مدارک الزم در دستور كار شورا قرار مي( پيشنهاد، برنامه كاری)

 :الملل مورد موافقت قرار گرفت پس از آنكه دررواست در شورای فرعي روابط بين

ها باشد مراتب جهت صدور حكم به  از پردیسعلمي یكي  هيأتچنانچه متقاضي عضو  –2

 .شود دفتر ریاست پردیس مربوطه ارسال مي

ها باشد مراتب جهت صدور حكم به  علمي یكي از دانشكده هيأتچنانچه متقاضي عضو  –1

 .شود كارگزیني دانشگاه ارسال مي

مدت  برای صدور حكم مأموریت پژوهشي متقاضي، بر اساس تاریخ ذكر شده در دعوتنامه و

 .شود الملل، با استفاده از حقوق و مزایا اقدام مي زمان موافقت شده در شورای روابط بين

همچنين متقاضي جهت استفاده از تخفيف مقرر بليط، به دفتر فروش بليط هواپيمایي 

 .گردد جمهوری اسالمي ایران معرفي مي
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 های پژوهشی نمونه مکاتبات مأموریت 4-6-1

 /علمي پردیس هيأتا نمونه نوشتاری در رصوص معرفي عضو مندان جهت آشنایي ب عالقه

ها  نظامنامه"كتاب 211و214توانند به صفحات  دانشكده برای صدور حكم ماموریت پژوهشي مي

 .مراجعه نمایند "المللي های بين نامه و آیين

 

هاا و مجاامع    هاا، کنفارانس   شرکت اساتید و دانشاجویان در کنگاره    4-1

 المللی بین

خش به دستورالعمل استفاده از تسهيالت دانشگاه جهت شركت اساتيد و در این ب

المللي، مدارک مورد نياز برای شركت اساتيد و دانشجویان در  های بين دانشجویان در همایش

ها و  المللي، حمایت مالي دانشگاه جهت شركت در كنگره های بين ها و كنفرانس كنگره

علمي جهت شركت در  هيأتاحكام مأموریت اعضای المللي، روند صدور  های بين كنفرانس

 217توان به صفحه  نایي با سرفصل مباحث  این بخش ميجهت آش. گردد اشاره مي... كنگره و 

 .مراجعه نمود "المللي های بين نامه ها و آیين نظامنامه"كتاب 

 

 سالة توسعة جمهوری اسالمی ایران  برخی از مواد برنامة پنج 4-1-7
سالمي ایران در رابطه با سالة توسعة جمهوری ا  برنامه پنج 28دو بند از ماده  در این بخش

توانند به صفحه  مندان مي عالقه. المللي گنجانده شده است سازی موسسات علمي در تراز بينتوانمند

 .، مراجعه نمایند"المللي دانشگاه تهران های بين نامه ها و آیين نظامنامه" از فصل سوم كتاب 218

 

 اعضاای  شارکت  جهات  دانشاگاه  تسهیالت از استفاده نامهآیین 4-1-1

 المللیبین هایهمایش  در تهران دانشگاه دانشجویان و علمی هیأت
 مقدمه

 به منجر مقاله چكيده یا مقاله ارائه صورت در هاكنگره در شركت شامل دستورالعمل این

 همایش DC در شده ارائه یا و كنگره مقاالت رالصه یا مقاالت مجموعه نشریه یا كتاب در چاپ

 یا و باشد مربوطه تخصصي هایرشته در معتبر ایندكس یا و الملليبين ایندكس دارای كه

 گرفته قرار مربوطه واحد المللبين روابط شورای تأیيد مورد تخصصي زمينه در كه هایيهمایش

 .باشدمي شده،



 در دانشگاه دانشجویان و علمي هيأت اعضای شركت برای نياز مورد مدارک -7ماده

 :الملليبين هایهمایش و ها كنگره

 همایش برگزاركننده پذیرش نامه -2

 مقاله رالصه -1

 مربوطه گروه شورای مصوبه -3

 در دانشگاه دانشجویان و علمي هيأت اعضای شركت از دانشگاه مالي حمایت -1ماده

 :الملليبين همایش

 علمي هيأت اعضای -الف

 الملليبين هایهمایش در شده پذیرفته مقاله دارای كه علمي هيأت ممحتر اعضای -1-2

 محل از ریال 111/111/21 مبلغ به پایه هزینه كمک از توانندمي سال در یكبار برای باشند

 .شوند برروردار معاونت اعتبارات

( گرنت) ویژه اعتبار محل از نيز زیر مبالغ پایه هزینه كمک مبلغ پردارت بر عالوه -1-1

 .است پردارت قابل سال در یكبار برای علمي هيأت اعضای

 كمترین كه نحوی به برعكس و همایش محل به تهران از برگشت و رفت بليط بهای  

 (مستندات برابر. )باشد دربرداشته را هزینه

 سفر هزینه كمک ریال 111/111/1مبلغ  

 (باشدمي ایمبادله ارز بهمحاس مبنای) ریال 111/111/21 مبلغ تا حداكثر نام ثبت حق  

 علمي هيأت اعضای گرنت محل از و مأموریت حكم صدور فقط دوم بار سفر برای -1-3

 ميسر( مبادالتي ارز محاسبه مبنای با ریال111/111/21 سقف تا) نامثبت هزینه پردارت

 .بود رواهد

 از قبل ستا پردارت قابل گرنت محل از كه مبالغي كليه ٪11 است ذكر شایان :7 تبصره

 گزارش شامل سفر از بازگشت مدارک ارائه به منوط بقيه ٪ 11 و شودمي پردارت سفر انجام

 .است ميسر پاسپورت تصویر و بليط تصویر ارائه و بازگشت از پس متقاضي توسط سفر

 صدور عدم دليل به و بوده همایش مصوب سفر دارای كه علمي هيأت یاعضا: 1 تبصره

 هزینه و نام ثبت هزینه) مقرر مبالغ ٪ 11 توانندمي یابندنمي را همایش در شركت امكان ویزا

 .نمایند دریافت گرنت محل از را( ویزا

 هایهزینه ٪ 11 است، رسيده چاپ به آنها مقاله كه( مشابه شرایط با) دانشجویان مورد در

 .بود رواهد پردارت قابل ریال 111/111/1 سقف تا شده انجام
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 كه الملليبين هایهمایش در شركت متقاضي علمي هيأت اعضای از هدست آن :3تبصره

 در یكبار برای تنها باشندمي( همسایه كشورهای) ثالث كشور به سفر به مجبور ویزا ارذ جهت

 محل از دو هر) برگشت و رفت بليط هزینه و ریال 111/111/1 مبلغ به هزینه كمک از سال

 .گردندمي برروردار مذكور سفر برای( گرنت

 اول ٪ 21 جزو سال هر در تخصيصي ویژه اعتبار نظر از كه علمي هيأت اعضای :4تبصره

 در شركت برای دوم سفر در توانندمي سال همان در. باشندمي مربوطه دانشكده/پردیس گرنت

 ریال 111/111/1 مبلغ و برگشت و رفت بليط هزینه نام،ثبت هزینه بر عالوه الملليبين همایش

 .نمایند هزینه رود گرنت محل از را سفر هزینه كمک بابت

 هایهمایش در شركت متقاضي بازنشسته علمي هيأت اعضای از دسته آن :5تبصره

 این بر و نمایندمي همكاری ادامه دانشگاه با پژوهشي امور انجام در همچنان كه المللي بين

 از توانندمي مصوب روال طي از پس گردند؛مي پژوهشي ساليانه برروردار گرنت از اساس

 .نمایند استفاده( گرنت محل از) مصوب های هزینه

ابن فارابي، رازی، روارزمي، هایجشنواره جوایز سوم تا اول برندگان كه اساتيدی :6 تبصره

 باشندمي( تهران دانشگاه و فناوری و تحقيقات علوم، وزارت) پژوهش جشنواره برگزیدگان سينا،

 پژوهشگران نيز و( شوندمي تشویقي پایه مشمول اساس این بر و) تهران اهدانشگ المللبين و

 و انتخاب سال طي در اضافي یكبار برای توانندمي دانشگاه، پژوهش جشنواره نمونه پيشكسوت

 . نمایند استفاده 1 بند در دانشگاه تسهيالت از آن از پس متوالي سال دو

 سال در بار دو كالً 1 و 4 های تبصره شمولينم برای تسهيالت از استفاده سقف :1 تبصره

 .باشدمي

 غير صورت به كه الملليبين هایكنفرانس از برري در نامثبت هزینه پردارت: 8 تبصره

 اساتيد گرنت محل از دانشگاه المللبين شورای تصميمبا  شوندمي برگزارwebinar) ) حضوری

 .باشدمي مجاز

 :دانشجویان -ب

  بار دو فقط دكتری دوره دانشجویان و بار یک فقط ارشد كارشناسي طعمق دانشجویان -2

 .شوند برروردار ریال111/111/21 مبلغ به پایه هزینه كمک از توانندمي تحصيل طول در

 در یكبار توانندمي دكتری مقطع در تحصيل به شاغل ایراني غير دانشجویان :9 تبصره

 .شوند برروردار ریال 111/111/21 مبلغ به المللنبي معاونت پایه هزینه كمک از تحصيل طول



 در بار سه( بعد به پنج ترم از) بيوتكنولوژی رشته در پيوسته دكتری مقطع دانشجویان -1

 الملليبين هایكنگره در شركت جهت دانشگاه تسهيالت از توانند مي تحصيل مدت طول

 .نمایند استفاده

 دریافت امكان فوق، هزینه كمک بر عالوه ندررشا استعدادهای و نخبه دانشجویان -3

 دانشجویان است بدیهي. دارند را مقررات اساس بر دررشان استعدادهای دفتر از هزینه كمک

 به مدارک سایر همراه به را بودن دررشان استعداد گواهي دررواست فرم در بایستمي مذكور

 .نمایند ارائه المللبين مشاورین

 در و كنندمي دریافت هزینه كمک محل یک از فقط هستند هبورسي كه دانشجویاني -4

 ارائه را علوم وزارت توسط الزم گواهي باید حتماً دانشگاه تسهيالت از استفاده به تمایل صورت

 .نمایند

 :اجرایي فرآیند -3ماده

 به سفر انجام از قبل ماه یک تا حداقل مؤكدا متقاضي توسط نياز مورد مدارک كليه -3-2

 مربوطه واحد المللبين روابط شورای در تصویب منظور به دانشكده /پردیس المللبين مشاور

 .گردد ارائه

 چاپ صورت در) كامل مقاله متن در یا و مقاله رالصه متن در مقاله پذیرش نامه در -3-1

 university of Tehran  صورت به تهران دانشگاه نام متقاضي، مشخصات و نام حتما( كامل صورت به

 .گردد قيد

 عنوان به داوطلب آن در بایستي و است شركت چگونگي نشانگر مقاله پذیرش: 71 تبصره

 .باشد شده معرفي كامل مشخصات با و تهران دانشگاه از عضوی

 موضوع و مقاله عنوان با متقاضي دانشجوی و استاد تخصص بين روانيهم :77 تبصره

 نظر مد دانشكده /پردیس المللبين روابط ورایش در بایستمي امر این كه است ضروری كنگره

 .گيرد قرار تصویب مورد و

 .باشد اصلي زبان به بایستيمي كامل مقاله یا و چكيده -3-3

 قيد صراحت به( acceptance) پذیرش و ذكر مقاله عنوان حتما مقاله پذیرش نامه در -3-4

 برروردار دانشگاه تسهيالت از باشد شده دعوت فقط متقاضي كه صورتي در است بدیهي. گردد

 مجوز كسب و دانشكده /پردیس المللبين روابط شورای در تصویب شرط به مگر شد نخواهد

 در اساتيد شركت مصوب دستورالعمل قالب در هم آن دانشگاه المللبين شورای از مربوطه

 (مقاله ارائه دونب هاكنفرانس و هاكنگره از غير) بزرگ رویدادهای و هانمایشگاه ها،كارگاه
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 نام باشد، شده تدوین دیگر مؤسسات با و مشترک صورت به مقاله كه صورتي در -3-1

 .شود درز ابتدا در تهران دانشگاه

 ضروری و نماید استفاده دانشگاه تسهيالت از تواندمي نفر یک فقط مشترک، مقاله در -3-1

 این بر نظارت مسئوليت و نمایند الماع نظر مورد فرد شركت با را رود رضایت دیگر نفرات است

 .بود رواهد دانشكده /پردیس عهده به امر

 و راهنما استاد بين مشترک مقاله چنانچه دكتری، دوره دانشجویان مورد در :17 تبصره

 دانشجو شركت لزوم كه صورتي در و بوده شجویيندا نامهپایان از مستخرز مربوطه، دانشجوی

 المللبين شورای موافقت صورت در باشد مؤثر نامهپایان لميع سطح ارتقاء در كنگره در

 ثبت و بليط هزینه رود گرنت محل از تمایل صورت در تواندمي راهنما استاد دانشكده /پردیس

 برای نامثبت هزینه پردارت قابل سقف حداكثر مورد این در. نماید تقبل را دانشجو كنگره نام

 مبادالتي ارز مبنای بر سال در ریال 111/111/21 جموعم در علمي هيأت عضو و دانشجویان

 .بود رواهد

حضتتور در  جهتتت( دانشتتگاه مصتتوب متتوارد بتتر متتازاد) ریتتالي اعتبتتارات ارتصتتاص -3-7

 .است بالمانع قبل هایسال مانند هاپردیس و هادانشكده طرف از الملليبين های همایش
 به مجاز دانشكده /پردیس دانشجویان از نفر 1 و علمي هيأت اعضای از نفر 1 حداكثر -3-8

 نفر 1 از همایش در شركت متقاضيان تعداد چنانچه. بود رواهند واحد همایش یک در شركت

 ارائه( oral) شفاهي صورت به را رود مقاله كه بود رواهد متقاضياني با اولویت باشد، بيشتر

 به نهایي تصميم باشد نفر 1 از بيش متقاضيان تعداد كه صورتي در راص موارد در. نمایند

 .بود رواهد دانشكده /پردیس المللبين روابط شورای عهده

 :اینامه طي مراحل انجام از پس هادررواست -3-1

 پردارت جهت المللبين معاونت به واحد پژوهشي محترم معاونت یا و ریاست طرف از -الف

 (مستندات ارائه و سفر از مراجعت از پس) هزینه كمک

 بتا  واحتد  الملتل بتين  معاونتت  بته  واحتد  پژوهشتي  محترم معاونت یا و ریاست طریق زا -ب

 هتا دانشتكده  علمتي  هيتأت  اعضتای  مأموریتت  حكم صدور جهت انساني نيروی محترم مدیریت

 مراحتل  استت  بتدیهي . گتردد مي مكاتبه( پردیس رود توسط هاپردیس مأموریت احكام صدور)

 پژوهشتي  معاونتت  توستط  السابقفي كما گرنت، به ربوطم مبالغ از علمي هيأت اعضای استفاده

 .شد رواهد انجام دانشكده /پردیس



 در شركت منظور به گرنت از استفاده در بهتر هرچه هماهنگي و تسهيل جهت :37تبصره

 بلوكه واحدها به ارتصاصي گرنت مبلغ كل ٪21 غيره و الملليبين هایهمایش ها،كنگره

 .گردد زینهه فوق موارد در تا شود مي

 .باشد قابل اجرا مي 2313/ 21/2 تاریخ از و تدوین تبصره 32 و ماده 3 در نامهآیين این 

 

ها و  مدارك مورد نیاز برای شرکت اساتید و دانشجویان در کنگره 4-1-3

 المللی های بین کنفرانس

 علمي هيأتاعضای  -الف

 فرم تقاضا ت2

 نامة پذیرش برگزاركنندة همایش ت1

 ترجيحاً اصل مقاله رالصة مقاله و ت3

 مدرک پردارت هزینة ثبت نام ت4

 دانشكده/ مصوبة شورای گروه پردیس ت1

 

و دانشجویان  علمی هیأت شرکت اعضای جهت دانشگاه، مالی حمایت4-1-4

 المللی بین های کنفرانس و ها کنگره در

 المللي بين های كنگره و درسمينارها شده پذیرفته مقالة دارای كه علمي هيأت اعضای 

 محل از ریال.......................  مبلغ به پایه هزینة كمک از توانند مي سال، در بار یک شند،با

 و 1 تبصرة) راص موارد در آنها دوم بار سفر برای. شوند برروردار الملل بين معاونت اعتبارات

 ویژة اعتبار محل از( مقرر سقف تا) نام ثبت هزینة پردارت و مأموریت حكم ارائه فقط ،(3

 .بود رواهد ميسر( گرنت) اساتيد

 از) پنجم نوع پژوهشي طرح قالب در زیر مبالغ پایه، هزینة كمک مبلغ پردارت بر عالوه 

 :است پردارت قابل( اساتيد ویژه اعتبار محل

 ممكن هزینه كمترین با كنفرانس محل به تهران از برگشت و رفت بليط بهای -الف

 سفر هزینه كمک ریال....... ..................... مبلغ -ب

 ریال............................  مبلغ تا حداكثر نام ثبت حق -ز
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 شامل سفر از بازگشت مدارک ارائه به منوط دانشگاه تسهيالت است ذكر شایان ا7 تبصرة

 در سخنراني ارائه بر مبني گروه مصوبة ،(الكترونيكي نسخه ارائه امكان صورت در) سفر گزارش

 .است ميسر سفر از بازگشت از پس پاسپورت تصویر و بليط تصویر ارائه و متقاضي توسط هگرو

 باشد دانشكده/ پردیس گرنت اول% 21 جزء ایشان گرنت ميزان كه اساتيدی ا1 تبصرة

 از ریال.................  مبلغ و برگشت و رفت بليط هزینة نام، ثبت هزینة نيز دوم سفر در توانند مي

 .نمایند هزینه رود تگرن محل

 فارابي و رازی روارزمي، های جشنواره جوایز سوم تا اول برندگان كه اساتيدی -3 تبصرة

 از بعد، سال یا سال همان در توانند مي( شوند مي تشویق پایه مشمول اساس این بر و) باشند مي

 .كنند استفاده 1 تبصرة در دانشگاه تسهيالت

 

 ا دانشجویان ب

ع كارشناسي ارشد، فقط یک بار و دانشجویان دوره دكتری، فقط دو بار دانشجویان مقط ت3

استفادة . ریال برروردار شوند................. هزینة پایه به مبلغ  توانند از كمک در حين تحصيل مي

 .دانشجویان مقطع دكتری از دو سهمية رود در طول یک سال بالمانع است

توانند  مي( از ترم پنج به بعد)ة بيوتكنولوژی دانشجویان مقطع دكتری پيوسته در رشت ت4

كساني . ها استفاده كنند سه بار در مدت تحصيل از تسهيالت دانشگاه جهت شركت در كنگره

الملل دانشگاه با نظر مثبت  كه بيش از سه بار قصد شركت داشته باشند شورای روابط بين

 .موضوع را بررسي رواهد نمود

هزینة فوق، بر اساس مقررات،  ای دررشان عالوه بر كمک دانشجویان نخبه و استعداده ت1

بدیهي است دانشجویان . امكان دریافت كمک هزینه از دفتر استعدادهای دررشان را دارند

بایست در فرم دررواست، گواهي استعداد دررشان بودن و سایر مدارک را به  مذكور مي

 .الملل ارائه نمایند مشاوران بين

كنند و در صورت تمایل  هزینه دریافت مي فقط از یک محل كمکدانشجویان بورسيه،  ت1

 .به استفاده از تسهيالت دانشگاه حتماً، باید گواهي وزارت علوم را ارائه نمایند

 

 فرآیند اجرایی

االمكان تا یک ماه قبل از انجام سفر  كلية مدارک مورد نياز توسط متقاضي، مؤكداً حتي ت7

الملل فایل تقاضا را به صورت دیجيتالي در  در معاونت بينمسئول امر . شود در سایت درز مي

 .دهد الملل قرار مي ارتيار مشاور بين



در نامة . كنند حتماً باید مدارک الزم ارائه گردد هایي كه متقاضيان شركت مي در كنگره ت8

پذیرش مقاله، در متن رالصه مقاله و در متن مقالة كامل، حتماً نام و مشخصات متقاضي، نام 

و آدرس سایت دانشگاه تهران در مقاله كامل  University of Tehran انشگاه تهران به صورتد

 .قيد شود

دهندة چگونگي شركت است و در آن، داوطلب باید به عنوان  پذیرش مقاله نشان -7تبصرة 

 .عضوی از دانشگاه تهران و با مشخصات كامل معرفي شود

شجوی متقاضي با عنوان مقاله و موضوع همخواني بين تخصص استاد و دان -1تبصرة 

 .كنگره ضروری است
المللي نباشد اما به صورت چندجانبه برگزار شود و  در صورتي كه كنگره، بين -3تبصرة 

در این صورت، . الملل قابل اقدام است دارای موضوع تخصصي باشد با كسب نظر معاونت بين

دانشكده به معاونت / الملل در پردیس جهت ارذ تصميم، استدالل الزم توسط مشاوران بين

 .گردد الملل ارسال مي بين

 .باشد( رفرنس)مقاله بایستي به زبان اصلي و شامل رالصه مقاله، متن و منابع مورد ارذ  ت1

. در نامة پذیرش مقاله، حتماً عنوان مقاله، ذكر و پذیرش آن، به صراحت قيد شود ت21

باشد از تسهيالت دانشگاه برروردار  بدیهي است در صورتي كه متقاضي، فقط دعوت شده

 .نخواهد شد

در صورت تدوین مقاله به صورت مشترک و با مؤسسات دیگر نام دانشگاه تهران در  ت22

 .ابتدا درز شود

نفرات دیگر . تواند از تسهيالت دانشگاه استفاده كند در مقاله مشترک فقط یک نفر مي ت21

عالم نمایند؛ مسئوليت نظارت بر این امر به باید رضایت رود را با شركت فرد مورد نظر كتباً ا

 .دانشكده رواهد بود/ عهده پردیس

ها و  المللي از طرف دانشكده های بين ارتصاص اعتبارات ریالي جهت حضور در همایش ت23

التفاوت برای دانشجویان تحصيالت  همچنين پردارت مابه. های قبل بالمانع است ها مانند سال پردیس

 .باشد فوق از محل اعتبار ویژه اساتيد با نظر استاد مربوطه، بالمانع مي تكميلي تا سقف مبالغ

( مشروط به اینكه همگي از یک گروه نباشند)علمي  هيأتحداكثر پنج نفر از اعضای  ت24

. و پنج نفر از دانشجویان یک دانشكده، مجاز به شركت در یک كنفرانس واحد رواهند بود

ه، از پنج نفر بيشتر باشد اولویت با مؤلفاني رواهد بود چنانچه تعداد متقاضيان شركت در كنگر

الملل بر  در موارد راص كه نظر شورای فرعي روابط بين. كه مقاله رود را شفاهي ارائه نمایند
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الملل  افزایش تعداد حاضرین در یک همایش باشد، جهت اتخاذ تصميم، موضوع به معاونت بين

 .شود ارجاع مي

ای به امضای معاونت پژوهشي یا رئيس  مراحل، طي نامه ها پس از انجام دررواست ت21

 :دانشكده/ پردیس

 الملل جهت پردارت كمک هزینه به معاونت بين -2

علمي  هيأترونوشت به مدیریت نيروی انساني جهت صدور حكم مأموریت اعضای  -1

 (گيرد ها توسط رود پردیس صورت مي صدور احكام مأموریت پردیس)ها  دانشكده

( اعتبار ویژه)ست مراحل استفادة اساتيد محترم از مبالغ مربوط به گرنت بدیهي ا

 .ها انجام رواهد شد ها و دانشكده های پژوهشي پردیس السابق توسط معاونت كمافي

، روندهای (Online)اندازی فضای مجازی و امكان دررواست همزمان  در صورت راه ت21

 .شود اجرایي فوق به صورت مجازی انجام مي

 

علمی جهت شرکت در  هیأتروند صدور احکام مأموریت اعضای  4-1-5

 کنگره

 :الملل پس از تصویب شورای فرعي روابط بين

های كشاورزی و منابع طبيعي، ابوریحان و فارابي مستقالً، برای صدور حكم  پردیس تالف

ط هواپيما، مأموریت، معرفي به هواپيمایي جمهوری اسالمي ایران جهت استفاده از تخفيف مقرر بلي

 .كنند اقدام مي( ریال)............. استفاده از مبالغ مربوط به گرنت و استفاده از كمک هزینة دانشگاه 

های فني، هنرهای زیبا و علوم در زمينة صدور حكم مأموریت،  برای متقاضيان پردیس ت ب

ط هواپيما، معرفي به هواپيمایي جمهوری اسالمي ایران جهت استفاده از تخفيف مقرر بلي

الملل  استفاده از مبالغ مربوط به گرنت و بررورداری از كمک هزینه، موضوع به معاونت بين

 .شود منعكس مي

 ها ت دانشكده ز

الملل، موضوع توسط رئيس دانشكده یا مشاور جهت  پس از كسب موافقت شورای فرعي بين

جهت استفاده از تخفيف صدور حكم مأموریت، معرفي به هواپيمایي جمهوری اسالمي ایران 

جهت . شود مقرر بليط هواپيما به ادارة كل نيروی انساني و امور رفاهي دانشگاه منعكس مي

استفاده از مبالغ مربوط به گرنت هم معاونت پژوهشي دانشكده اقدام و جهت استفاده از كمک 

 .گردد الملل دانشگاه مكاتبه مي هزینه با معاونت بين



ت دانشگاه پس از بازگشت از سفر و ارائه مدارک مستدل شامل قابل ذكر آن كه تسيهال

بليط، پاسپورت با مهر ورود و رروز، گواهي شركت و ارائه توضيحات مكتوب در مورد چگونگي 

 .باشد برگزاری كنگره قابل پردارت مي

 

 ها  ها و کنفرانس فرآیند شرکت اساتید در کنگره  4-1-6
ها در نمودارهای زیر ترسیم  ها و کنفرانس کنگرهعلمی در  هیأتمراحل شرکت اعضای 

 .گردیده است

 (پیش از سفر)
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 (پس از سفر)

 
 معرفی به سفارت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت اخذ ویزا

 



های علمی و  های همکاری نامه و تفاهمالمللی  عضویت در مجامع بین 4-8

 المللی بین

مجامع  نحوه عضویت،   عضویت، امتيازات در این بخش اطالعات جامعي در رصوص
المللي كه دانشگاه تهران در آنها عضو است و بسياری موارد دیگر قابل دسترسي است و  بين

المللي دانشگاه  های بين نامه آیين" از فصل چهارم كتاب 231جهت مطالعه مي توان به صفحه 
 .مراجعه نمود  "تهران
 

المللی  های بین جهت استفاده از فرصت المللی همکاری با نهادهای بین 4-9

 ...(بورس، اعزام و)

 های تخصصي  المللي تبادل دانشجو برای دوره آیسته؛ سازمان بين 4-9-7

این سازمان جهاني . توان آشنا شد در این بخش با سازمان آیسته و كميته ملي آیسته ایران مي
كشور ما نيز در . كند فعاليت مي  ی عضو،المللي ميان كشورها به منظور تبادل دانشجو در سطح بين

همكار به به عنوان موسسه  2382بوده و دانشگاه تهران نيز از سال  عضو  2344این سازمان از سال 
 های كميته ملي اطالعات در زمينه اهداف، فعاليت مندان جهت كسب عالقه. عضویت آن در آمد

 211تا  211توانند به صفحات  این كميته، ميها و دستاوردهای  آیسته ایران و نيز گزارش فعاليت
 .مراجعه نمایند "المللي دانشگاه تهران های بين نامه آیين "كتاب
 

یونسکو، اکو )المللی  های بین های دانشگاه تهران با سازمان همکاری 4-71

 (و کنفسیوس

ها همكاری المللي كه دانشگاه تهران با آن های بين خش روانندگان را با انواع سازماناین ب
های  نامه آیين "كتاب 111توان به صفحه  برای مطالعه تفصيلي آن، مي. مایدن آشنا مي  دارد،
 .مراجعه نمود  "المللي دانشگاه تهران بين

 

 یونسکو های کرسی 4-71-7

 در بار، نخستين دانشگاهي بين های همكاری تقویت برای المللي بين طرح یک ارائه فكر
 طرح این سپس،. شد مطرح ژنو در آموزش المللي بين كنفرانس یكمين  و  چهل در ،2181سال

 پنجمين و بيست در و شد گنجانده 2111 ت2111 های سال برای یونسكو مدت ميان برنامة در
 برنامة یونسكو، كل مدیر اساس، این بر. رسيد تصویب به ،2181 سال در یونسكو اجالس
 شده عنوان عالي آموزش كميتة وسيلة به كه كرد ئهارا را یونسكو كرسي و همزاد های دانشگاه
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 و همزاد های دانشگاه اهداف و ماهيت با رود اجالس ششمين و بيست در عمومي كنفرانس. بود
 عبارت ارتصار UNITWIN .یافت موجودیت طرح این ترتيب، بدین. كرد موافقت آنها كار نحوة

University Twinning and Networking است دانشگاهي رانوادگي هم و دیهمزا معني به .
 همكاری طرح یک قالب در عالي آموزش مؤسسات در سازی ظرفيت یادشده، برنامه از هدف
 .كند مي فراهم علمي دستاوردهای گذاشتن به اشتراک زمينة و باشد مي المللي بين

 های هپروژ اجرای با اطالعات گذاشتن اشتراک به راستای در دیگری اهداف كرسي این البته
 .را داردعلمي  مختلف های رشته در گوناگون

 

 تواند میزبان این کرسی باشد؟ کدام نهاد یا ارگان می 4-71-1
 .كتاب مراجعه نمود 118توان به صفحه  های ميزبان كرسي یونسكو، ميبرای آشنایي با نهاد

 

 یونسکو کرسی ایجاد نحوة 4-71-3

 در قرارداد طرف دانشگاه. شود مي ایجاد ينطرف بين نامه تفاهم یک امضای با مسئله این
 :باشد برروردار زیر اركان از باید كرسي ایجاد موضوع

 آكادميک معيار با كرسي استاد 

 مربوطه موضوع در محققان و مدرسان از گروهي 

 در كه كشورها سایر و ميزبان كشور از پژوهشگران و دانشجویان از متشكل گروهي 
 .هستند ارشد كارشناسي مقطع در عالي تحصيالت صدد

 با شود مي تالش و آید مي وجود به یونسكو و نظر مورد كشور بين توافق با یونسكو كرسي
 شرایط هستند مواجه متخصص نيروی كمبود با كه هایي رشته در المللي بين نيروهای استخدام

 در كرسي این كه آن ذكر شایان .گردد فراهم حوزه آن در كاربردی و نظری دانش توسعه
 .باشد مي ساله4 های مدت
 

 نحوة ارزشیابی و نظارت بر کرسی یونسکو 4-71-4

 كتاب 111توان به صفحه  نظارت بر این كرسي و مراحل آن ميبرای آگاهي از نحوه 
 .مراجعه نمود "المللي دانشگاه تهران های بين نامه آیين"

 

 های کوتاه مدت بورس 4-77

پردارته شده  ه مدت و شرایط استفاده از آنها،های كوتا در این بخش به تشریح انواع بورس

المللي  های بين نامه آیين" از فصل پنجم كتاب 117توانند به صفحه  مندان مي عالقه. است

 .مراجعه نمایند  "دانشگاه تهران



 مؤسسة تبادالت آکادمیک آلمان 4-77-7

گاه تهران در ای دانشگاه آلمان است، با دانش های شبكه این موسسه كه یكي از سازمان

مندان جهت اطالع از  عالقه. زمينه اعطای بورسيه به اساتيد، دانشجویان و محققان همكاری دارد

های  نامه آیين"از فصل پنجم كتاب  117توانند به صفحه  مي  های این سازمان، نحوه فعاليت

 .مراجعه نمایند "المللي دانشگاه تهران بين

 

 (دوساراسموس مان)بورس اتحادیة اروپا  4-77-1

اش در جذب دانشجویان غير اروپایي با اعطای بورسيه به  این اتحادیه كه فعاليت عمده

ندان جهت آشنایي با م عالقه. بسيار موفق عمل كرده است تاكنون  باشد، های اروپا مي دانشگاه

ل از فص 131به صفحه توانند به  مي  های آن، تحادیه و نحوه استفاده از بورسيههای این ا فعاليت

 .مراجعه نمایند  "المللي دانشگاه تهران های بين نامه آیين "پنجم كتاب

 

 تحصیلی مشترك های دوره برگزاری خارجی و اساتید با همکاری 4-71

 خارجی استاد 4-71-7

 به نيز و كشور پژوهشي ت علمي  قطب ترین اصلي و ترین قدیمي عنوان به تهران دانشگاه

 از است كوشيده ها، دانشگاه سایر با المللي بين های همكاری مانجا در پيشتاز دانشگاه عنوان

 همكاری از تاكنون، و گيرد بهره دنيا سراسر در برجسته محققان و اساتيد از بسياری دانش

 .است جسته بهره دانشگاهي محيط در رارجي مطرح و برجسته محققان و اساتيد از بسياری

 

 خارجی استاد تعریف

 گفته رارجي دانشگاه یک از علمي هيأت عضو به تهران دانشگاه رد همكار رارجي استاد

 تحقيق و تدریس به رود، دانش و تخصص به توجه با و ها نامه آیين و ضوابط برابر كه شود مي

 همكاری این كه است ذكر شایان. پردازد مي تهران دانشگاه های دانشكده و ها پردیس در 

 عهدة بر رارجي، استاد مزایای و حقوق همة پردارت و تداش نخواهد بر در مالي بار گونه هيچ

 .بود رواهد مبدأ دانشگاه

 

 81ا89 سال تهران دانشگاه در وقت تمام خارجی همکار اساتید اسامی 4-71-1

توانند به صفحه  مندان جهت مطالعه جدول اسامي اساتيد همكار رارجي وقت مي عالقه

 .مراجعه نمایند  "شگاه تهرانالمللي دان های بين نامه آیين "كتاب 142
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  88 سال تا 11 سال از تهران دانشگاه در همکار خارجی اساتید آمار 4-71-3

شي اساتيد همكار رارجي وقت های آموز نيز رشته  مندان جهت مطالعه آمار، مليت و عالقه

 .یندمراجعه نما "المللي دانشگاه تهران های بين نامه آیين "كتاب  141توانند به صفحه  مي

 

 خارجی مدعو استاد 4-71-4

 محقق و استاد ها ده ميزبان تهران، دانشگاه مختلف های دانشكده و ها پردیس ساله، همه

 در شركت از اعم تخصصي های زمينه در همكاری جهت و ایشان دعوت به كه هستند رارجي

 به تكميلي تحصيالت های دوره در تدریس سخنراني، المللي، بين های كنفرانس یا سمينارها

 دهندة نشان الملل بين معاونت در موجود آمار. كنند مي سفر ایران به تحقيق و فشرده صورت

 صدور زمينة در الملل بين معاونت حوزة. است دانشگاه در اساتيد این حضور روزافزون رشد

 و ها پردیس با را الزم های همكاری مرتبط، ردمات سایر و پذیرایي اسكان، اساتيد، این روادید

 .دارد تابعه های دانشكده

 

 یخارج مدعو استاد تعریف

 و ها پردیس دعوت به كه شود مي گفته محققي یا و استاد به رارجي، مدعو استاد

 همكاری این. كند مي سفر ایران به تخصصي های زمينه در همكاری جهت دانشگاه های دانشكده

 صدور زمينة در فقط الملل، بين عاونتم حوزة و داشت نخواهد بر در مالي بار دانشگاه برای

 یا آموزشي كارگاه برگزاری صورت در. نماید مي همكاری پذیرایي و اسكان اساتيد، این روادید

 در. است پردارت قابل الملل بين معاونت حوزه توسط مربوطه های هزینه درسي، واحدهای ارائه

 های دانشكده و ها پردیس با محدود صورت به الملل بين معاونت حوزة ردمات، سایر رصوص

 .داشت رواهد همكاری تابعه

 

  وقت پاره محقق و استاد  4-73
 و آموزش كيفيت ارتقاء و المللي بين برجسته استادان علمي توان از گيری بهره راستای در

 در را برجسته استادان مرتبط، دانشگاه و رارجي استاد موافقت با تهران دانشگاه دانشگاه، در پژوهش

 از رارز ایرانيان عالي شورای تشكيل از پس موضوع این. كند مي جذب همكاری موقت قرارداد قالب

 از رارز اندیشمند ایرانيان از بيشتر چه هر مندی ه بهر منظور به جمهوری، ریاست نهاد در كشور

 البته،. گيرد مي صورت مسلمان و دوست كشورهای از رصوصاً علمي، برجستة استادان و كشور

 .باشد مي تهران دانشگاه های اولویت از نيز زمينه این در رارجي استاد جذب



 تهران دانشگاه در المللی بین وقت پاره اساتید جذب نامه آیین  4-73-7

 :هدف

 با پژوهشي و علمي همكاری برای رارز مقيم ایراني و رارجي اساتيد جذب :7 مادة

 .تهران دانشگاه

 :همكاری نحوة و زمان مدت

 برای علمي هيأت اعضای پيماني قرارداد قالب در وقت، پاره اساتيد بكارگيری :1 ةماد

 .شود مي انجام سال هر در ماه ده حداكثر و ماه دو حداقل

 :انتظار مورد نتایج

 و آموزش كيفيت ارتقاء و المللي بين برجسته اساتيد علمي توان از گيری بهره: 3 مادة

 .پيماني استخدامي هرابط ایجاد با دانشگاه در پژوهش

 

 :هدف های گروه

 اساتید المللی، بین معتبر مؤسسات پژوهشگران و علمی هیأت اعضای: 4 مادة

 .خارج مقیم ایرانی و خارجی بازنشسته اساتید خارج، مقیم ایرانی

 :الزحمه حق

 معادل ایران، در حضور مدت برای تهران دانشگاه در وقت پاره اساتيد الزحمة حق: 5 مادة

 هيأت اعضای مزایای و حقوق جدول اساس بر و مبدأ دانشگاه در آنها دانشگاهي پایة و بهرت

 .بود رواهد تهران دانشگاه علمي

 پيشنهاد به غيره و وری بهره شامل مزایا سایر پردارت اعتبار، وجود صورت در: 7 تبصرة

 دانشگاه نياز ميزان به توجه با و مدعو استاد علمي جایگاه و رتبه حسب بر و دانشكده/ پردیس

% 11. بود رواهد پردارت قابل دانشگاه الملل بين شورای در تصویب از پس وی ردمات به

 دانشگاه منابع محل از الباقي، و دانشكده/ پردیس ارتصاصي درآمد محل از مزایا، سایر پردارت

 .شود مي پردارت

 ردمات از استفاده رایب كار، قانون مقررات چارچوب در قرارداد، طرف استاد: 1 تبصرة

 صورت در و ساالنه قرارداد مدت در كشور، از رارز مقيم ایراني استادان و شود مي معرفي بيمه

 .شد رواهند مند بهره نيز( كار قانون تابع) بازنشستگي مزایای از دررواست،

 همترازی نباشد دانشگاه علمي هيأت عضو رارجي مدعو استاد كه صورتي در :3 تبصرة

 الملل بين روابط شورای تصویب و دانشكده/ پردیس پيشنهاد به نامبرده رزومه اساس بر وی
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 مشخص پایة اما باشد علمي هيأت عضو مدعو استاد كه صورتي در. شود مي تعيين دانشگاه

 زمان مدت اساس  بر و تهران دانشگاه مقررات اساس بر وی، همترازی پایة باشد، نداشته

 .شود مي محاسبه مبدأ دانشگاه در وی استخدامي

 .كند مي مساعدت دانشگاهي محيط در اساتيد اسكان به امكان حد در دانشگاه: 4 تبصرة

 : استاد علمي شرایط

 .باشد دفاع قابل و قوی مستند، علمي حال شرح دارای باید مدعو استاد :6 مادة

 :جذب روال

 شورای در تصویب زا پس و مطرح مربوط، آموزشي گروه در ابتدا ها دررواست :1 مادة

 برای آن رونوشت و آموزشي معاونت به بررسي برای دانشكده،/ پردیس الملل بين روابط فرعي

 گزارش با همراه را متقاضي پروندة آموزشي، معاونت. شود مي ارسال دانشگاه الملل بين معاونت

 دانشگاه بجذ شورای در گيری تصميم برای استاد، عمومي صالحيت دربارة الملل بين معاونت

 .كند مي مطرح

 كل ادارة توسط وقت، پاره استاد پيماني قرارداد جذب، شورای تصویب از پس :7 تبصرة

 آموزشي معاون امضای به استاد انتصاب حكم و صادر دانشگاه، رفاهي امور و انساني منابع

 .شود مي صادر دانشگاه

 هر و است وقت تمام صورت به تهران، دانشگاه در حضور زمان در مدعو استاد كار :1 تبصرة

 .بود رواهد دانشگاه از اجازه كسب به منوط كشور مراكز سایر در وقت پاره فعاليت گونه

 

 :پژوهشی دستاوردهای

 حاصل تهران دانشگاه در حضور زمان در كه مدعو استاد پژوهشي دستاوردهای :8 مادة

 .شود منتشر تهران دانشگاه نام به باید شود مي

 

 وابسته اداست 4-74 
 هستند دیگر كشورهای معتبر های دانشگاه رارجي برجسته اساتيد جمله از وابسته اساتيد

 های دانشكده/ ها پردیس پيشنهاد با ایشان، تخصص به نياز دليل به وابسته، استاد عنوان به كه

 وریحض غير یا حضوری صورت به تواند مي همكاری این. دارند همكاری تهران دانشگاه با تابعه

 مالي بار گونه هيچ دانشگاه برای اساتيد این همكاری. گيرد صورت مناسب های زمان در و

 .داشت نخواهد



 وابسته استاد تعریف

 رارجي برجسته اساتيد دانشگاه، های دانشكده و ها پردیس برري پيشنهاد و دررواست به

 از پس تا شوند مي معرفي لمللا بين معاونت به وابسته استاد عنوان به دیگر كشورهای های دانشگاه

 استاد» عنوان تحت حكمي سپس،. شود تائيد دانشگاه با آنها همكاری عنوان ایشان، حال شرح  بررسي

 .گردد مي صادر دانشگاه محترم ریاست امضای به و ایشان به نام "“ Adjunt Professorوابسته 

 رارز در است ممكن و ندارد دائمي موقعيت علمي، نهاد در كه است استادی وابسته استاد

 تخصصي و راص های رشته و ها زمينه در تدریس مشغول دانشگاهي، واحد یا مؤسسه آن از

 شده، منصوب فرد برای مزایا و حقوق پردارت رصوص در دانشگاه، برای انتصاب این. باشد

 استحكام و برقراری انتصاب این از اصلي هدف گفت توان مي. داشت نخواهد مالي بار گونه هيچ

 و مشترک های همكاری و سفر جهت وابسته استاد از دعوت و جهان دیگر های دانشگاه با روابط

 .است طرفين عالقة مورد

 

 دانشگاه با حاضر حال در که تهران دانشگاه وابسته اساتید اسامی 4-74-7

  ددارن همکاری

های  نامه آیين"كتاب  111توانند به صفحه  مندان جهت آشنایي با اسامي ایشان مي عالقه

 .مراجعه نمایند "المللي دانشگاه تهران بين

 

 نمونه حکم اساتید وابسته به زبان انگلیسی   4-74-1

  "المللي دانشگاه تهران های بين نامه آیين"كتاب  111این حكم به صورت نمونه در صفحه 

 .آورده شده است

 

 فرم دعوت از کارشناسان و مدیران خارجی  4-74-3

المللي  های بين نامه آیين" كتاب 113توانند به صفحه  مندان برای رویت این فرم مي قهعال

 .مراجعه نمایند  "دانشگاه تهران

 

 (ویژة اتباع آمریکایی)ضمیمة پرسشنامة روادید 4-74-4

های  نامه آیين "كتاب  111توانند به صفحه  مندان جهت مطالعه این ضميمه مي عالقه

 .مراجعه نمایند "تهران المللي دانشگاه بين
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 مشترك دکتری  های  دوره برگزاری  4-75 

سیلة نرسعة   از ع  یاة پیج  02در ایف ع م عی هیب ط ا ب ایدط 

   یاة جم،ررب اس اد ای ا  در راعطق عی پذی ش دا اجریی  ویرجد  آییف

ازار   لرم نحتیتی  ا ) اات ك  دکت ب  هیب  دارط  حرض ع گ ارب 

کیروییسد )هیب نح ی   نکمیلد   یاة ع گ ارب دارط ییف  آ(لییارب

هیب ویرجد گیجی  ط  ا دکت اب اات ك دا اتیط ن، ا  عی دا اتیط( ارو 

هیب اات ك دا اتیط  و ط ا در پییی  گ ارود ا ت   از ع گ ارب دارط

 .هیب ویرج از کارر  ارائق گ دی ط اس  ن، ا  ا دا اتیط
 

 پنج ساله پنجم جمهوری اسالمی ایران برخی از مواد برنامه 4-75-7

 
 

 ،وزارت علوم)  مشترك  دکتری  های دوره  برگزاریة نحو  ةنام ینیآ 4-75-1

 (تحقیقات و فناوری

 سطح ارتقاء منظور به و ایران اسالمي جمهوری ةتوسع سوم ةبرنام راهبردهای چارچوب در

 المللي، بين علمي ارتباطات تقویت نيز و دارل (.Ph.D) دكترا ایه دوره كيفيت بهبود و علمي

 ، بند ط11ماده 

شود بخشي از ظرفيت آموزشي رود را از طریق پذیرش  ها اجازه داده مي به دانشگاه* 

های  منظور ترویج ارزش در موارد راص به. دانشجوی رارجي با دریافت شهریه تكميل كنند

دریافت شهریه یا با امنا بدون  هيأترارجي با تصویب اسالمي و انقالبي پذیرش دانشجوی 

 .تتخفيف مجاز اس

 ی ، بند 11ماده 

های علوم، تحقيقات و فناوری و  های كشور، حسب مورد به تشخيص وزارتخانه دانشگاه* 

های مربوط  بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با تصویب شورای گسترش وزارتخانه

ر شهر محل استقرار رود یا دیگر شهرها و مناطق آزاد توانند نسبت به تاسيس شعب د مي

رودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان صورت دارل كشور و نيز در رارز از كشور به 

 .اقدام كنند



 ةشمار ةبخشنام موضوع ،مشترک های دوره برگزاری ةنام ينیآ در بازنگری از پس نامه ينیآ این

 .شود مي ابالغ و تدوین 28/21/72 مورخ 18133/1

  تعاریف

 :شوند مي  زیر تعریف  صورت  هب  نامه آیين در این  رفته كاره ب ها و اصطالحات واژه :7ة ماد

 و فناوری  ، تحقيقات علوم وزارت:  وزارت  

 موافقت  كه  وزارت  به  وابسته  یا پژوهشي  عالي  آموزش  سسهؤم یا  دانشگاه : مجری دانشگاه 

 . است  كرده  دریافت  عالي  آموزش  گسترش را از شورای  دكتری ة دور  اجرای  اصولي 

 یيد أمورد ت)  یا رارجي  دارلي  یا پژوهشي  عالي  آموزش  سسهؤیا م  شگاهدان: همكار  دانشگاه

 .كند مي  همكاری (.Ph.D)  دكتری ة دور  در برگزاری  كه(  متبوع  وزارت  دانشجویي  معاونت

 و فناوری  ، تحقيقات علوم  وزارت  المللي و بين  علمي  های دفتر همكاری: اه دفتر همكاری  

 وزارت  دانشجویي  معاونت ي رارج  و امور دانشجویان  بورس  كلة ادار : بورس كلة ادار 

  و فناوری  ، تحقيقات علوم 

 

  اهداف

 :عبارتند از  نامه ينیآ  این  اهداف :1ة ماد

  دكتری  های دوره  كيفي  و ارتقاء  گسترش ت1ت2

 كشور  و رارز  دارل  و پژوهشي  علمي  از امكانات  بهينهة استفاد ت1ت1

   ها و مراكز پژوهشي در دانشگاه  پژوهش  فرهنگ  تقویت ت1ت3

   المللي بين  ها و قراردادهای نامه از تفاهم  مطلوب ة استفاد ت1ت4

 . و پژوهشي  عالي  آموزش  های سسهؤها و م در دانشگاه  و همكاری  تعاون  فرهنگ  تقویت ت1ت1

  های یا گرایش  در رشته  مشترک  دكتری  های دوره  برگزاری  برای  مجری  دانشگاه :3ة ماد

 .بگيرد  اصولي  موافقت  عالي  آموزش  گسترش  از شورای ، ضوابط معمول  باید طبق ،جدید

 در این. كند  امضا و مبادله  همكاری  نامه همكار تفاهم  باید با دانشگاه  مجری  دانشگاه: 4ة ماد

و ضوابط و حدود   مشترک  دكتری  دوره  برای  استفاده مورد  و منابع  امكانات  دو طرف  نامه تفاهم 

 .كنند مي  رود را مشخص  همكاری

 نامه در تفاهم  مورد تفاهم  و منابع  امكانات  بر اساس  عالي  آموزش  گسترش  شورای : تبصره

 .كند مي  گيری تصميم  مشترک  دكتری ة دور  قطعي صدور مجوز ةدربار ، فيمابين 

، همكار رارجي  رود با دانشگاه  همكاری  نامه تواند در تفاهم مي  مجری  اهدانشگ :5ة ماد

  بيني از كشور پيش  رارز  به  اعزام  دو نوبت  مشترک  دكتری ة دور  از دانشجویان  هر یک  برای 
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 دوره  مدت%  11تواند تا  مي  همكار رارجي  حضور دانشجو در دانشگاه  زمان  مدت  كل .كند

 .باشد(  دو سالحداكثر ) 

باید با   نامه باشد انعقاد تفاهم مي  علمي ة نمایند  دارای  وزارت  كه  در كشورهایي :7ة تبصر

 .انجام شود مذكور ةنمایند  هماهنگي

 قبيل از  از كشور باید در مواردی  رارز  دانشجو به  اعزام  برای  مجری  دانشگاه :1ة تبصر

،  امور رارجه  وزارت  به  ، معرفي ، ارذ تعهدات رارجي  زبان  حضور در هر بار، معلومات  مدت 

بليط   های ، هزینه و رساله  ، كتاب بيمه  های هزینه  ، كمک ، شهریه مقرری  صدور روادید و پردارت

 .آورد  عمل  به را  الزم  های هماهنگي  كل بورس ةا ادار، بو غيره  برگشت  و  رفت

 باید برای،  همكار رارجي  با دانشگاه  مجری  دانشگاه  همكاری  هنام تفاهم  نویس پيش: 6ة ماد

 را بر اساس  شده یاد  نامه تفاهم ،دفتر مذكور. شود  ها ارسال دفتر همكاری  یيد بهأو ت  بررسي 

دو   ، حداكثر طي مدت وزارت  دانشجویي  معاونت  و با هماهنگي  نامه و ضوابط آیين  جاری  مقررات 

 .كند مي  اعالم  مجری  دانشگاه  را به  و نظر وزارت  بررسي  هفته

،  همكار رارجي  و دانشگاه  مجری  دانشگاه  ميان  منعقده  های نامه از تفاهم  ای نسخه :1ة ماد

 .شود  ارسال  وزارت  دانشجویي  ها و معاونت دفتر همكاری  باید به ،از امضا پس

و   مجری  توانند از دانشگاه مي  فيمابين  نامه اهمتف  و مشاور طبق راهنما  استادان :8ة ماد

 .شوند  همكار انتخاب  دانشگاه

با   فيمابين  نامه تفاهم بر اساس  توان دانشجو را مي  از تحصيل  فراغت  دانشنامه :9ة ماد

 .صادر كرد  مجری  دانشگاه همكار یا فقط  و دانشگاه  مجری  دانشگاه  مشترک  امضای

  از كشور و ردیف  رارز  دانشجو به  اعزام  در بودجه  جویي صرفه  از محل  وزارت :71ة ماد

 .دهد مي  ارتصاص اعتباری  مجری  دانشگاه  ، به مشترک  های دورهة بودج

  وابسته ، دارل  پژوهشي  های سسهؤها و م از دانشگاه  همكار یكي  دانشگاه  چنانچه :7ة تبصر

 .شود برروردار مي  وزارت  مالي  نيز از حمایت  سسهؤم یا  دانشگاه  باشد آن  وزارت  به

باشد   امضا نرسيده  همكار به  و دانشگاه  مجری  دانشگاه  بين  ای نامه تفاهم  چنانچه :1ة تبصر

  صورت  به ،( و غيرایراني  ایراني)كشور  از  رارز  مقيم  استادان  تواند از همكاری مي  مجری  دانشگاه

 .كند  استفاده  نامه آئين  این  اهداف  تحقق  جهت در ، موردی

  از امكانات  برای استفاده  الزم  موظفند تسهيالت ، بورس  كلة ها و ادار دفتر همكاری :77 ةماد

 دانشجویان  و اعزام  در دارل  تدریس  برای  رارجي  استاداناز   از كشور، دعوت  رارز  تحقيقاتي

همكار   و دانشگاه  مجری  دانشگاه  برای نامه آیين  این  ر در چارچوباز كشو  رارز  ها به دوره  این 

 .دسازن  فراهم



 از كشور اعزام  رارز  به  نامه آیين  این  در چارچوب  كه  دانشجویاني  ایراني  استادان :71ة ماد

  تحصيل  محل  به،  دو هفته  مدت  به حداكثر  و هر نوبت  دو نوبت ، توانند طي دوره مي ،شوند مي 

 .كنند  دانشجو مسافرت

 عالي  آموزش  های سسهؤها و م دانشگاه  سایؤر ة عهد هب  نامه آیين  این  اجرای  حسن :73ة ماد

 زمينه  رود را در اینة عملكرد ساالن  گزارش  ها و مراكز تحقيقاتي و دانشگاه  است  و پژوهشي 

 .كنند مي  ها ارسال همكاری و دفتر  دانشجویي  ، معاونت آموزشي  معاونت  برای 

،  وزیر علوم  تصویب  به 11/1/71  در تاریخ  تبصره 1و   ماده 24در   نامه آیين  این :74ة ماد

 . االجراست الزم  ابالغ  تاریخ رسيد و از  و فناوری  تحقيقات

 

 یکارشناس)تحصیالت تکمیلی  یها دوره یبرگزار ةنام نییآ 4-75-3

 یخارج یها دانشگاه تهران با دانشگاهمشترك  یو دکترا( ارشد

 مقدمه

 و ارشدي كارشناس مقاطع در مشترکی ها دورهی برگزاری تقاضا رشد به رو روند به توجه با

ه ب كه (يرارجی ها دانشگاهی سو از هم و دانشگاهی ها دانشكده و ها سیپردی سو از هم) دكترا

ی امضا قیطر از ای رنديگ يم استم ها دانشكده و ها سیپرد و دياسات باي ارتصاص صورت

 ةدور ةنام نیيآ به توجه با كه ریز شنهاداتيپ ،هستند ها دوره نیای برگزار رواهان نامه تفاهم

، است شده هيتهي رارجی ها دانشگاهي برر وی فناور و قاتيتحق علوم وزارت مشترکی دكتر

 به توجه با حهمطرو موارد ليتكم وي نظررواه جهت شنهاداتيپ نیا .گردد ارائه مي

 بهیي نها دیيأت از پس تا شود يم ارسالي رارجی ها دانشگاه با روابط وي آموزشی ها استيس

 رديگ قرار  دانشگاهی ها سیپرد و ها دانشكده اريارت در بخشنامه صورت به و آماده ،مدون شكل

 .شود ارائه داوطلبي رارجی ها دانشگاه به ترجمه از پس و

 تيفيك بهبود وي علم سطح ارتقاء منظور به و دانشگاهي علمی راهبردها چارچوب در

 شنهاديپ ریز ةنام نیيآ المللي بيني علم ارتباطات تیتقو و دكترا و ارشدي كارشناسی ها دوره

 .است گرفته قرار نظر مد آن در زين متبوع وزارت مربوطه مقررات كه شود يم
 

 اهدافا 7

 نامه عبارتند از  نیيآ نیا اهداف

 دكترا و ارشدي كارشناسی ها دورهي فيك ارتقاء و گسترش 

 كشور از رارز و دارلي پژوهش وي علم امكانات از نهيبه ةاستفاد 



 45 نامه راهنمای اعضای هیات علمیدست 

 دانشگاه در پژوهش فرهنگ تیتقو 

 بين الملليی قراردادها و ها نامه تفاهم از مطلوب ةاستفاد. 

 

 :مقرراتا 1

 شود رائها دانشكده/ سیپرد توسط دیبا مشترک ةدوری انداز راه هيتوج. 

 ای رشته در مخصوصاً مشترکی ها دورهی برگزاری برا ،یمجر ةدانشكد/ سیپرد 

 .كند جلب را دانشگاهي آموزش معاونتي اصول موافقت ،مقررات طبق دیبا ،دیجدی ها شیگرا

 دانشگاه انيم شده امضای همكار ةنام تفاهم چارچوب در دیبا ،یمجر ةدانشكد/ سیپرد 

 حدود ،مطروحه ضوابط و استفاده مورد منابع و امكانات اساس بر ،همكار دانشگاه و تهران

 .دینما مشخص را رودی همكار

 معاونت ةحوز و سهيرئ هيأتی ريگ ميتصم اساس بر ،مشترکی ها دورهي قطع مجوز صدور 

 متبوع وزارتي عال آموزش گسترشی شورا در مرتبط مقررات به توجه با ،دانشگاهي آموزش

 .رديگ يم صورت

 اساس بري رارج همكار دانشگاه بارا  رودی همكار تواند يم ،یمجر ةدانشكد/ سیپرد 

 مشترکی دكترا و ارشدي كارشناس ةدور انیدانشجو از کی هری برا نامه اهمفت ةيالحاقی امضا

 دانشگاه در دانشجو حضور زمان مدت كل. دینماي نيب شيپ كشور از رارز به اعزام نوبت دو در

 .شودي نيب شيپ سالدو  حداكثري رارج همكار

 باشد يم دانشجو انتخاب وي ابیارز به موظف ،یمجر ةدانشكد/ سیپرد. 

 معلومات حضور، مدت ليقب ازی موارد دیبا دانشجو اعزامی برا ،یمجر ةدانشكد/ سیپرد 

 ریسا و دیرواد صدور، رارجه امور وزارت و علوم وزارت بهي معرف تعهدات، ارذ ،يرارج زبان

 .دینما تیرعا را مرتبط واردم و ها نهیهز

 همكار دانشگاه و تهران دانشگاه انيم منعقده ةنام تفاهم طبق مشاور و راهنما استادان 

 .شوند نييتع توانند يمي رارج

 دانشگاه و تهران دانشگاه مشترکی امضا با منعقده ةنام تفاهم اساس بري ليتحص مدرک 

 .شود يم صادر تهران دانشگاه فقط ای همكار

 اساس بر و همكار دانشگاه و تهران دانشگاه انيم توافق با اعزام به مربوطی ها هنیهز 

 .گرفت رواهد صورت متبوع وزارت اعزام مقررات



 سیپرد باشد نشده امضا همكار دانشگاه و تهران دانشگاه انيمی ا نامه تفاهم چنانچه /

 با)ي رانیرايغ دياسات ای شورك از رارز ميمقي رانیا دياساتی همكار از تواند يم ،یمجر ةدانشكد

 .رديگ بهره (دوطرفه توافق

 دعوت ،كشور از رارزي قاتيتحق امكانات از استفاده برای الزم التيتسه است موظف دانشگاه 

 در كشور از رارز به ،ها دوره نیا انیدانشجو اعزام و دارل دری همكاری براي رارج دياسات از

 .كند فراهمرا  همكار دانشگاه وی مجر ةدانشكد/ سیپرد یبرا مقررات و نيقوان چارچوب

 

های مشترك دانشگاه تهران و  گزارش مختصر از برگزاری دوره 4-75-4

 های خارج از کشور دانشگاه
 كاليفرنيا و پردو ایندیانا مانند يیها دانشگاه همكاری با تهران دانشگاه ،حاضر حال در

. كند مي برگزار مشترک های دوره ،رانسهف كشور  ENSAMدانشگاه نيز و امریكا كشور دیویس

 صدور به كه كند يم برگزار  co-tutelleدكتری مشترک های دوره تهران دانشگاه همچنين

. شود يم منجر( فرانسه كشور معموالً) رارجي دانشگاه یک و تهران دانشگاه بين مشترک مدرک

 و مدیریت ةدانشكد فني، ایه دانشكده پردیس از دكترا دانشجویان از نفر 11 حدود ،كنون تا

 .اند شده مند بهره طرح این از انساني علوم و ادبيات ةدانشكد

 

 ،ISI،Scopus،Google Scholar)های استنادی  کارگاه آشنایی با پایگاه 4-76

ISC )نویسی و کاربرد آنها در تحقیق و مقاله 

 معتبر مجالت به مقاالت هارائ نحوة و استنادی های پایگاه با آشنایي آموزشي های كارگاه 

 المللي بين

 دوره مدت 

 دوره محتوای 

 علمي مقاالت تدوین در استنادی های پایگاه از استفاده در موضوعي رویكرد 

 است درآمده اجرا به آنها در مذكور كارگاه كه هایي دانشكده و ها پردیس 

 ضروری پژوهي پيشينه و مرتبط اطالعاتي منابع به دسترسي تحقيقات، دادن انجام برای 

 اسكوپوس، و علمي اطالعات مؤسسه های پایگاه ویژه، به استنادی های پایگاه وادی این در. است

 مؤثر نحوی به توان مي مذكور های پایگاه كمک به. دارند تحقيقاتي های فعاليت در بسزایي نقش

 منظور به مقاالت ميان استنادی شبكة از و كرد پيدا دسترسي مرتبط مقاالت به كارآمد و
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 استنادی گزارشات پایگاه طریق از توانند مي محققان عالوه، به. جست بهره پژوهي پيشينه

 المللي بين مجالت به و شوند آگاه رود رشتة با مرتبط هستة مجالت فهرست از ،(JCR) مجالت

 استفاده با كه يمحققان شود مي گفته. دهند ارائه مقاله باال، (Impact factor) تأثير ضریب دارای

 بر عالوه توانند مي كارآمدتری و مؤثرتر طور به پردازند مي تحقيق به استنادی، های پایگاه از

 .برسانند پایان به بهتری كيفيت با را تحقيق فرآیند رود، كار با مرتبط هستة مقاالت شناسایي

 و اجتماعي علوم های رشته برای ویژه، به و است زیاد بسيار استنادی های پایگاه های قابليت

 مذكور اطالعاتي های پایگاه طریق از ها، رشته این دانشجویان و اساتيد. دارد بسيار كاربرد انساني

 امر، این. كنند بررسي را رود كار با مرتبط مقاالت به استناد و توليد مختلف های جنبه توانند مي

 استنادی های پایگاه طریق از مثال، برای. است (Scientometrics) سنجي علم حوزة از مهمي بخش

 رود همكاران مقاالت از استفاده و توليد وضعيت بررسي به توانند مي محققان ،.آی. اس. آی ویژه به

 با را رود علمي هيأت اعضای علمي توليدات توانند مي نيز ها دانشگاه و ها دانشكده رؤسای. بپردازند

 از استفاده با ترتيب، بدین. كنند مقایسه( المللي بين یا ليم سطح در) ها دانشگاه یا ها دانشكده سایر

 اقدام علمي توليدات ضعف یا قوت نقاط شناسایي برای توان مي مذكور های پایگاه از حاصل های داده

 .كرد اتخاذ مناسبي رویكرد احتمالي رألهای به پردارتن برای و كرد

 

 ارائه نحوة و استنادی های پایگاه با آشنایی آموزشی های کارگاه 4-76-7

 المللی بین معتبر مجالت به مقاالت
 نحوة و استنادی های پایگاه با رابطه در را  آموزشي های كارگاه الملل بين معاونت ساله، همه

 طول در تكميلي تحصيالت دانشجویان و اساتيد برای المللي بين معتبر مجالت به مقاالت ارائه

 .نماید مي برگزار سال

 ورهد محتوای 

 :است زیر مطالب برگيرندة در شده ارائه آموزشي مطالب اصلي محتوای

 پژوهش ارزیابي و توليد در ارزشمند منبعي عنوان به استناد مفهوم با آشنایي •

 ایران در توليد در محققان چالش و روداستنادی و رارجي استناد •

 :شود مي اشاره هریک ایمحتو و ها دوره این اصلي های سرفصل به مختصر صورت به زیر در

 ISI Web of Science  استنادی پایگاه با آشنایي •

 ساده جستجوی بخش با آشنایي 

 پيشرفته جستجوی بخش با آشنایي 

 تحليلي گزارشات بخش با آشنایي 



 استنادی گزارشات بخش با آشنایي 

 به مقاالت اطالعات انتقال و سازی ذريره شيوة  Excel 

 با اتيمقدم آشنایي  EndNote 

 جاری رساني آگاهي قابليت با آشنایي. 

 

 (Journal citation Reports)  مجالت استنادی گزارشات پایگاه با آشنایي •

 استنادی اثرگذاری مفهوم با آشنایي  Impact Factor 

 مفهوم با آشنایي  h-index 

 مفهوم با آشنایي  Immediacy Index 

 در شده نمایه هسته تمجال فهرست به دسترسي  ISI 

 پایگاه در مختلف جستجوهای دادن انجام JCR . 

 

 Scopus  استنادی پایگاه با آشنایي •

 استنادی پایگاه های شباهت و ها تفاوت ISI و Scopus 

 ساده جستجوی بخش با آشنایي 

 پيشرفته جستجوی بخش با آشنایي 

 تحليلي گزارشات بخش با آشنایي 

 به مقاالت اطالعات انتقال و سازی يرهذر شيوة Excel. 

 

 Google Scholar  و وب تحت استنادی های پایگاه با آشنایي •

 اسكاالر گوگل های محدودیت و مزایا 

 انساني علوم و اجتماعي علوم های رشته در اسكاالر گوگل كاربرد 

 پيشرفته و ساده جستجوی بخش با آشنایي 

 وب محيط در متن متما مقاالت به دسترسي. 

 

 اسالم جهان علوم استنادی های پایگاه با آشنایي •

 پایگاه محتوای  ISC 

 پایگاه های محدویت و مزایا  ISC 

 پيشرفته و ساده جستجوی بخش با آشنایي 
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 در شده نمایه مجالت فهرست به دسترسي ISC آنها استنادی اثرگذاری و. 

 دانشكده/ پردیس موضوعي زمينة اساس بر تمرین ارائه و عملي كار •

 تحقيقات با مرتبط مقاالت بازیابي برای پيشرفته و ساده جستجوی برای تمرین ارائه 

 علمي هيأت اعضای

 جهان و ایران در تحقيقاتي های حوزه در پراستناد محققان شناسایي 

 عالقه مورد مشخص موضوعي زمينه یک در علم توليد و استناد اثرگذاری سنجش 

 علمي هيأت اعضای

 آی. اس. آی توسط شده نمایه هسته مرتبط مجالت فهرست به دسترسي و شناسایي .

 علمي هيأت اعضای موضوعي زمينه به توجه با

 تخصصي حوزه با مرتبط مقاالت رساني آگاهي و سازی ذريره رصوص در تمرین 

 .علمي هيأت اعضای

  

 دوره مدت

 این با(. شود مي پيشنهاد زمان و امكانات كمبود صورت در تنها) فشرده طور به ساعت چهار

 1 مدت در حدوداً، و انجاميده طول به ساعت 4 از بيش مذكور های كارگاه موارد اغلب در حال،

 .است شده برگزار ساعت

 

 تدوین در استنادی های پایگاه از استفاده در موضوعی رویکرد4-76-1

 علمی مقاالت
 و علمي مجالت انتخاب شيوة و ها مثال كلية است شده سعي مذكور های دوره برگزاری در

 مقاالت تدوین با مرتبط مباحث سایر و علمي مجالت به مقاالت ارائه شيوة و استنادی ردگيری

 مقاالت ها رشته از برري در مثال، برای. شود توجه ای رشته ميان های تفاوت بحث به علمي،

 و. آی. اس. آی مجالت تعداد همچنين. دارند علم توليد در كمتری یا بيشتر نقش علمي

 مثال، برای. باشند متفاوت مختلف های رشته در است ممكن پایگاه دو این كاربرد و اسكوپوس

 و رارجه های زبان های رشته در و مجالت تعداد بيشترین دامپزشكي و كشاورزی رشته در

 .هستند دسترس قابل علمي مجالت از كمتری تعداد الهيات

 

 است شده اجرا آنها در مذکور کارگاه که هایی دانشکده و ها ردیسپ 4-76-3



 :از عبارتند است درآمده اجرا به آنها در مذكور كارگاه كه هایي دانشكده و ها پردیس

 ابوریحان پردیس .2

 طبيعي منابع و كشاورزی پردیس .1

  قم پردیس .3

 دامپزشكي دانشكدة .4

 بدني تربيت دانشكدة .1

 زیست يطمح دانشكدة .1

 رارجي ها و ادبيات زبان دانشكدة .7

 جهان مطالعات دانشكدة .8

 اقتصاد دانشكدة .1

 مدیریت دانشكدة .21

 اسالمي معارف و الهيات دانشكدة .22

 كارآفریني دانشكدة .21

 

 اسالم جهان دانشمندان کشور و از خارج مقیم ایرانیان با ارتباط 4-71 

های مربوط به دبيررانه ارتباط با امور  معي از فعاليتاین بخش شامل اطالعات كامل و جا

. باشد های مربوطه و وظایف این دبيررانه، مي نامه ایرانيان مقيم رارز از كشور و نيز آیين

ي این شبكه تا سال های اجرای همچنين در رصوص شبكه دانشمندان جهان اسالم، برنامه

مندان  عالقه. تفصيلي ارائه گردیده است های صورت گرفته توسط آن، گزارش و فعاليت 2311

 كتاب 311تا  327توانند به فصل نهم كتاب صفحات  جهت كسب اطالعات در این زمينه مي

 .مراجعه نمایند "المللي دانشگاه تهران های بين نامه ها و آیين نظامنامه"

 

 های خارجی در دانشگاه تهران هیأتحضور میهمانان و  4-78

تفصيلي و كاملي در رصوص روند اجرایي حضور ميهمانان و  در این بخش اطالعات

شایان ذكر است این حضور یا به  .های رارجي در دانشگاه تهران، ارائه گردیده است هيأت

صورت پيشنهادی از سوی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، وزارت امور رارجه و سازمان 

. شود طرف دانشگاه رارجي انجام مي طور مستقيم از هنگ و ارتباطات اسالمي است یا بهفر

 كتاب 388تا  313توانند برای مطالعه آن به فصل یازدهم، صفحات  مندان مي عالقه

 .مراجعه نمایند "المللي دانشگاه تهران های بين نامه ها و آیين نظامنامه"


