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 2   های علمی و بین المللی دانشگاه صنعتی امیرکبیرمدیریت همکاری

 مقدمه

. در گرددمی محسوب رفناوری در کشو توسعه و پیشتازانی صنعتی کشور، از هادانشگاهمادر  عنوانبهدانشگاه صنعتی امیرکبیر 

و  المللبینمعاونت امور  در حوزه علم و فناوری، المللیبین هایهمکاریگسترش  هایسیاستراستا و با توجه به  همین

دانشگاه و  المللیبینستای افزایش شهرت سلسله اقداماتی را در را المللیبینعلمی و  هایهمکاریخاص مدیریت  صورتبه

در نظر  ،ریبکریام یصنعت دانشگاه المللیبینو  یگسترش روابط علم یدر راستاآموزشی  هایبرنامههمچنین حمایت از توسعه 

 در این دستورالعمل به بیان مراحل به اجرا درآوردن دوره مشترک آموزشی پرداخته شده است. .گرفته است

 مشترک دوره اجرای مراحل

 :گرددمیالملل، تبیین بینمشترک  دوره اجرای مراحلصورت خالصه در ذیل به 

  همکاری شروع برای اولیه مذاکره .1
اولیه  مذاکرات المللیبین و علمی هایهمکاری مدیریت یا دانشکده در ابتدای شروع رایزنی جهت انجام دوره مشترک، نیاز است تا توسط

در این  گردد. ریزیبرنامه هاآناز  هرکداممشخص شده و جهت پیگیری  خوبیبه، منافع و موانع برنامه هاچالش، نیازهاپیشصورت گیرد و 

 و علمی هایهمکاری مدیریتمرحله نسخه اولیه قرارداد بین دو دانشگاه رد و بدل می شود. در این خصوص می توان از نمونه های آماده 

در قسمت منابع / تفاهم نامه  /http://campus.aut.ac.ir/intrel. به این نمونه های می توانید از طریق تارنمای المللی استفاده کردبین

 ها و قرارداد ها دسترسی پیدا کنید.

  پروژه راهبری کارگروه تعیین .2
هر دوره آموزشی نیاز به هماهنگی  کهاینیگیر و آشنا با جزییات آن دارد، همچنین با توجه به هر برنامه جهت اجرای موفق نیاز به مسئولین پ

 هابرنامهجهت راهبری  ایکمیتهاست تا  نیاز، دارد مربوطه دانشکدهگروه /  مسئولینرا عالوه بر  دانشگاهپژوهشی  بعضاًبا مسئولین آموزشی و 

 شامل اعضای ذیل باشد: تواندمین کمیته تشکیل شود. ای

 (کارگروه مسئول) دانشکده نماینده .1

 المللبین دانشجویان مدیر .2

 المللیبین و علمی هایهمکاری مدیر .3

 دانشگاه آموزش یا تکمیلی تحصیالت مدیر .4

 راهبری کارگروه توسط دوره بودن اجرایی دییتأ .3
قرار  الشعاعتحتقرار گیرد و بررسی شود که عملیاتی بودن دوره را  مدنظرراهبری شرایطی  کارگروهاولیه، در  مذاکراتممکن است پس از 

نهایی و قطعی خود را انجام دهد و  هایبررسی کمیتهدهد، لذا الزم است پیش از هرگونه اقدام جهت سیر مراحل در وزارت علوم، این 

 :نامه در دستور کار خود قرار دهدذیل را جهت اجرایی سازی بر اقداماتبود،  فراهم شرایط برگزاری دوره کهدرصورتی

http://campus.aut.ac.ir/intrel/
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 3   های علمی و بین المللی دانشگاه صنعتی امیرکبیرمدیریت همکاری

 (گسترش شورای به آن معرفی صورت این در غیر) علوم وزارت توسط دوره تائیدیه بررسی .1

 دوره مالی شرایط بررسی .2

 دوره مخاطب گروه بررسی .3

 دانشگاه هر در دانشجویان فعالیت نوع و حضور میزان بررسی .4

 دانشگاه هر توسط دروس تطابق و ریز نمرات مدرک، ارائه بررسی .5

 ملزومات پذیرفتن داوطلبان در این دوره .6

 نامهتفاهم/  قرارداد امضای .4
به طرق  المللیبین هایاتحادیهپروژه، از منابع داخلی، خارجی و یا  نیازهایمالی  تأمین، نیاز است تا جهت نامهتفاهم/  پس از انعقاد قرارداد

گردد. این مهم باید توسط مسئولین برگزاری دوره و با هماهنگی معاونت امور  تأمین هاهزینهو یا در صورت امکان تمام  مختلف بخشی

 صورت پذیرد. المللبین

 دوره نهایی تائیدیه و دانشگاه رئیسههیئت در ارائه .5
د، لذا پس سبر دانشگاه رئیسههیئت جهت اقدامات بعدی به تائیدیه ریزیبرنامهو  تأییدکلیه اقدامات باید جهت یکپارچگی و  کهاینبا توجه به 

 شود. تأییدرسمی  صورتبه رئیسههیئتاز طی مراحل قبلی باید این دوره با مستندات و جزییات در اولین جلسه مطرح و پس از توجیه 

 فناوری و تحقیقات علوم، وزارت به دوره رسانیاطالع .9
اجرای آن به اطالع وزارت خانه خواهد رسید و در غیر این صورت و در  صرفاًکه  تائید شده بود ترپیشعلوم  وزارت توسط چه دورهچنان

دوره توسط  رسانیاطالعگسترش صورت پذیرفته باشد و مجوز آن به دانشگاه و وزارت خانه ابالغ شده باشد،  شورای به آن حالتی که معرفی

 راهبری صورت خواهد پذیرفت. کارگروه

 )مهم یهاخیارت و هاتیفعال ( عملیاتی برنامه تهیه .7
لذا تهیه این برنامه با نظر جمعی  شد.دوره نائل  شدهتعیینبه اهداف از پیش  است تا بتوان نیازعملیاتی و دقیق  ایبرنامه دوره،جهت اجرای 

بر  وزارت علوم رسیده است و در مرحله اجرا قرار دارد. تأییداست که به  ایدورهراهبری از جمله اقدامات اولیه و زیربنایی در هر  کارگروه

دانشجویان برای ارزیابی و ارسال پذیرش، اساس تاریخ های مهم هر دو دانشگاه مانند شروع ترم یا موعد ارسال پرونده های درخواست 

  فعالیت های الزم تعریف می گردد.

 دوره به مربوط یهادستورالعمل و مستندات تهیه .8
 کنندهتسهیلراهگشای رفع موانع و  توانندمیدوره  به مربوط هایدستورالعمل و در هر یک از مراحل اجرای طرح، مستندات کهاینه با توجه ب

 راهبری باید با دقت و سرعت مطلوب صورت پذیرد. این موارد به شرح ذیل است: کارگروهامور باشند، تهیه این مستندات توسط 

 دوره معرفی  .1

 متقاضیان برای نامثبت دستورالعمل .2
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 4   های علمی و بین المللی دانشگاه صنعتی امیرکبیرمدیریت همکاری

 شهریه(/مصاحبه وجه دریافت – مصاحبه انجام –برخط نامثبت فرم داخلی )طراحی دستورالعمل .3

 صورت در) جمعی یهارسانه و مجازی یهاشبکه دانشگاه، سایتوب طریق از دوره رسانیاطالع .6

 (لزوم
 همراه مذکوررا بتوانند در دوره  کنندگانشرکتمطلوبی از  حجمکه  رسندمیخود  عالیصورت گرفته در صورتی به هدف  هایفعالیتکلیه 

 روابط، هادانشگاهشبکه بین  هاییترفظاز  حداکثریجهت این مهم و استفاده  مطلوب یهامناسب و شناسایی راهکار رسانیاطالعسازند، لذا 

 .نماید ایفادر این زمینه  مؤثرینقش  تواندمیدانشجویی  هایتشکلو  هاعمومی

 قبولی لیست تعیین و متقاضیان از مصاحبه انجام .11
امیرکبیر و دانشگاه خارجی  صنعتی از دانشگاه هیئتیمشترک توسط  صورتبه تواندمینهایی جهت شرکت در دوره،  شدگانپذیرفتهتعیین 

مچنین الزم است مستندات و مدارک امیرکبیر صورت پذیرد. ه صنعتیبر خط در هنگام مصاحبه( و یا تنها توسط دانشگاه  )برقراری ارتباط /

  شوند. مستندسازیو توسط دانشکده / گروه مربوطه  آوریجمعالزم جهت طی مراحل قانونی و صدور مدرک در انتهای دوره، با دقت 

 نامه و شدگانپذیرفته نهایی تائیدیه درخواست و خارجی طرف برای قبولی لیست مستندات ارسال .11

 هاآن برای پذیرش
طرف خارجی نیز باید مراحلی را جهت پذیرش دانشجو و صدور  کهایندر نهایت و پس از انجام فرآیند مصاحبه و پذیرش، با توجه به 

 .گرددمیراهبری تجمیع، تکمیل و به طرف خارجی ارسال  کارگروهناسب انجام دهد، کلیه مدارک توافق شده توسط م هایگواهی

 نمتقاضیا به قبولی نتایج اعالم .12
در خصوص نتایج از  رسانیاطالعشایسته است  پذیرد. مصاحبه صورتاز فرآیند  متقاضیان باید در اسرع وقت و پس اعالم نتیجه رد یا قبول

 تبلیغ صورت پذیرفته است، اعالن شود. رسانیاطالعکه  هاییشبکه و هاکانالطریق همه 

 شدگانپذیرفته کشور از خروج برای الزم یهایهماهنگ .13
و خروج از کشور نیاز به معرفی از سوی دانشگاه دارند. ضمن  گذرنامهکلیه دانشجویان به جهت تعهد به وزارت علوم برای طی روال دریافت 

هر دوره، الزم است تا مسئول گروه/دانشکده نسبت به طی مراحل اداری و راهنمایی  هایدستورالعملدر  هاآن مستندسازیاشاره به مراحل و 

 ن جهت انجام این مرحله اقدام نمایند.متقاضیا

 شدگانپذیرفته روادید اخذ برای سفارت وقت درخواست .14
چنانچه کشور هدف نیاز به روادید جهت تردد و اقامت دانشجویان داشت، باید با هماهنگی و پیگیری مسئول گروه /دانشکده این مهم حداقل 

بود،  المللبیننیاز به همیاری و هماهنگی از سوی معاونت امور  ایمرحلهسه ماه زودتر توسط دانشجویان پیگیری شود و چنانچه در هر 

 ع داده شود.اطال سریعاً
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 5   های علمی و بین المللی دانشگاه صنعتی امیرکبیرمدیریت همکاری

 میزبان دانشگاه در دانشجویان استقرار برای الزم یهایهماهنگ انجام .15
امیرکبیر و یا صنعتی توسط مسئول مربوطه در گروه / دانشکده پیش از رسیدن دانشجویان به دانشگاه میزبان ) هاهماهنگیالزم است کلیه 

در ) زندگی هزینهکمکو  اقامت ،فرودگاه از نقل حمل خدماتی همچون، اساتیدورود دانشجویان و  محضبهطرف خارجی( صورت پذیرد تا 

 صورت توافق( جهت روزهای حضور در کشور میزبان، به نحو مطلوبی به افراد ارائه شود.


