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 مقدمه: 1ماده

ا در المللي و فراملي نقش مهمي رهای بینماهیت فرامرزی دانش سبب شده است که همکاری

کي از وان يتوسعه و پیشرفت جايگاه علوم داشته باشند. به همین سبب دانشگاه صنعتي امیرکبیر به عن

 نامهینئه تدوين آايران اقدام بجمهوری اسالمي های صنعتي نشگاههای کشور و مادر داقديمي ترين دانشگاه

يگاه مي در جااسال تا گامي بلند در جهت پیشرفت و اعتالی دانشگاه و ايران مکاری با اساتید خارجي نمودهه

 جهاني، بردارد.

 

 اهداف :2ماده

 جذب اساتید خارجي جهت همکاری علمي و پژوهشي -

 ج از کشور جهت همکاری علمي و پژوهشيجذب اساتید ايراني مقیم خار -

 گیری از توان علمي استادان برجسته بین الملليبهره -

 ليالملینبجايگاه دانشگاه صنعتي امیرکبیر در عرصه  المللي و ارتقاءهای بینگسترش همکاری -

 کیفیت آموزش و پژوهش در دانشگاه ارتقاء  -

 

 تعریف :3ماده

 ژوهشگری،استاد يا پبه  ،در دانشگاه صنعتي امیرکبیررجي خااستاد همکار  :استاد همکار خارجی

ح حال بررسي شر پس از های موجود،ها و رويهنامهینتخصصي خود، برابر با آئ یشود که در رشتهگفته مي

تي امیرکبیر و در دانشگاه صنع يپژوهشهای انجام فعالیت يا به تدريس وايشان و تايید عنوان همکاری، 

 پردازد.ميشگاه های دانپرديس

 

 های هدفگروه: 4 ماده

  ها و موسسات معتبر خارجياعضای هیئت علمي دانشگاه -

 ممتازپژوهشگران  -

 متخصصین حوزه صنعت -
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 ايرانیان خارج کشور -

 در خارج کشور التحصیالن دانشگاه صنعتي امیرکبیرفارغ -

در حال  دهند وبنشگاه ادامه اند به همکاری با دانتوانستهاساتید سابق دانشگاه که به داليل شخصي  -

 حاضر در خارج کشور هستند.

 

 ط علمی و تخصصی شرای:  5ماده

 "اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات معتبر خارجی"شرایط علمی  -5-1

ینارها و در سمللي، المشده بین ايشان در مجامع شناخته مراجعه به سوابقبا  اين گروه از اعضای هیات علمي

ن شرکت يا در آ ها آن را اجرا وهای ديگر علمي که دانشگاه و يا دانشکدهای مشترک و مناسبتهکنفرانس

-ت بینمعروفی هدف راهبردی افزايش له اول در راستایـهشوند. جذب اين گروه در وشناسايي مي ،کنندمي

حقیقاتي تمتیاز ر ادتای هدف راهبردی مشارکت گیری تحقیقاتي در راسله دوم بهرههالمللي دانشگاه و در و

نت توسط معاونامه اهمتفها انجام شود اما انعقاد تواند توسط دانشکدهمعرفي اين افراد مي. باشددانشگاه مي

:های زير باشندبايد دارای ويژگياين گروه  .پذيردالملل صورت ميبین

 های معتبرمدرک دکتری تخصصي از دانشگاه -

 درجه استاد تمامي -

 ستند، قوی و قابل دفاععلمي مشرح حال  -

 "پژوهشگران ممتاز " ط علمی و تخصصیشرای -5-2

شرايط باشند ولي در مراکز تحقیقاتي معتبر خارجي فعال هستند. ها نمياين افراد عضو هیئت علمي دانشگاه

 :و تخصصي اين افراد به شرح زير استعلمي 

 مانند نوبل و از اين قیبل الملليجوايز معتبر بیندارای  -

 Science و  Natureمجالت سطح نتشار مقاالت در ا -

 الملليهای مهم مديريتي در مراکز تحقیقاتي و علمي بیندارای سمت -

  المللياتي بینقهای مهم تحقیهداشتن مسئولیت در پروژ -
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 "متخصصین حوزه صنعت "شرایط  -5-3

ي در طوالن ووابق بسیار درخشان و يا دارای سالمللي های معتبر بینهای باالی شرکتسمت اين افراد در

( متازموهشگران پژ) الذکرباشند. نحوه شناسايي و انتخاب آنها مانند قسمت فوقهای مختلف صنعت ميحوزه

 باشد. مي

ای هری دورهبرگزا به منظور گیری از تجارب ايشانهدف از ايجاد ارتباط با اين گروه بهرهيا  زمینه همکاری

-اه ميدانشگ مورد توجههای صنعتي در حوزه صنعت در خصوص انجام پروژه نو هم چنیتخصصي  آموزشي

 باشند.داشته  های کالن ملي دانشگاه صنعتي امیرکبیر حضور فعالپروژه درتوانند اين افراد مي باشد.

 

 امکانات و خدمات: 6ماده

ا بیت آنها ه فعالان و زمینگیرد متناسب با میزمیزان امکانات و خدماتي که در اختیار اين گروه قرار مي 

ه جريان بهتر ب به منظور هر چهرا دانشگاه است. بديهي است دانشگاه صنعتي امیرکبیر همه تسهیالت الزم 

خاص در  تيشور اولوکاز خارج  انیرانياالزم به ذکر است که برای افتادن اين نوع همکاری فراهم خواهد کرد.

 التیسهت يژهونیز به صورت  ریرکبیام دانشگاه صنعتي نالیالتحصفارغ یبرا نیهمچن و شوديرفته منظر گ

 در اختیار قرار خواهد گرفت. یشتریب

 

 نحوه شناسایی و برقراری ارتباط با اساتید همکار: 7ماده 

 :باشدنحوه شناسايي و برقراری ارتباط با اساتید همکار خارج کشور به شرح زير مي

 نحوه شناسایی -7-1

مچنین يران ههای جمهوری اسالمي ارجسته علمي خارجي عالقمند به همکاری با دانشگاهشناسايي افراد ب

 همیت خاصياز اه و برقراری مقدماتي ارتباط و جلب نظر آنها برای همکاری با دانشگاايرانیان خارج کشور 

 :شود انجامر زي توسط افراد و واحدهایتر از گذشته بسیار قوی اين فرايندبرخوردار است و ضروری است 

 اعضای هیئت علمي دانشگاه -

 هاو پرديس هاپژوهشکده ها،ها، دانشکدهگروه -
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 های مختلف دانشگاهها و مديريتمعاونت -

 المللمعاونت بین -

 جامعه فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتي امیرکبیر -

، یست جمهورمعاونت علمي و فناوری رياالملل وزارت علوم، استفاده از همکاری مديريت بین -

 های ايران در خارج کشوروزارت امورخارجه و نمايندگي

 ی همکاران خارج کشورتشکیل پایگاه اطالعات -7-2

 ز اساتیداعاتي پايگاه اطال ضروری استخارجي تید همکار ابه منظور تداوم فرايند شناسايي و همکاری با اس

 )کهشور کامیرکبیر مقیم خارج آموختگان دانشگاه صنعتي خارجي و ايرانیان خارج کشور خصوصا دانش

با  پايگاهي اد چنین. مسئولیت ايجايجاد شود نامه را دارند(ینکاری با دانشگاه در چارچوب اين آئامکان هم

ه ين پايگاايجاد ا باشد. مرکز ارتباطات و فناوری دانشگاه و ساير واحدهای ذيربط درميالملل معاونت بین

 .همکاری خواهند داشت

 

 ح وظائف و دستاوردهای مورد انتظارشر :8ماده 

 ر است:رح زيشرح وظائف و دستاوردهای مورد انتظار از فعالیت استاد همکار خارجي برای دانشگاه به ش

 در مقاطع مختلف تحصیلي خصوصا تحصیالت تکمیلي تدريس دروس جديد -

  های کارشناسي ارشد و دکترانامهو مشاوره پايانراهنمايي مشترک  -

 های روز دنیا  مینهزبرگزاری همايش در  اني ورنسخ ايراد -

 های پژوهش و فناوری داخل کشور مشارکت در اجرای طرح -

 ملليالو فناوری بین يهای پژوهشفراهم کردن زمینه مشارکت اساتید دانشگاه در طرح -

 یاعتبر دنمها و مراکز تحقیقاتي و صنعتي فراهم کردن زمینه همکاری دانشگاه با دانشگاه -

 یاعتبر دنفرصت مطالعاتي اساتید و دانشجويان دکترا در مراکز علمي مهم کردن زمینه فرا -

انشگاه ده نام همکاری در انتشار مقاالت و کتب مشترک با اساتید دانشگاه و مقاالت مستقلي ک -

د باال نتیجه اين با استنا ISIرود ساالنه حداقل دو مقاله نیز در آن ذکر شده باشد. انتظار مي

 ری باشد.همکا

  ورازی درکشهای دانش بنیان و ايده پرداندازی و توسعه مراکز رشد و شرکتهمکاری در راه -
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 اخلسطح فناوری صنايع د های نو به داخل کشور و ارتقاءهمکاری در انتقال فناوری -

 

 همکار اساتید باو قرارداد  نامهتفاهمعقد برقراری ارتباط و روال : 9ماده

ز پس اه و حال وی دريافت شد عضو هیئت علمي و برقراری ارتباط مقدماتي، شرح پس از شناسايي -9-1

 ل معاونتتحوي های استاني(، دانشکده، پژوهشکده، پرديس)شامل گروه تصويب شورای واحد میزبان

لل مالت بینان به معاونعنوان استاد میزبه يکي از اساتید نیز ببان واحد میزشود. عالوه بر الملل ميبین

 شود.معرفي مي

اده از لي برای استفالملل دانشگاه بررسي و در صورت تايید، موافقت اصودر شورای بین 1-9موارد بند  - 9-2

 شود.وی بعنوان استاد همکار داده مي

انديدای ه با کالملل دانشگاپس از انجام موارد فوق، مکاتبات و مذاکرات رسمي از طرف معاونت بین -9-3

-يم تهیهن ق طرفینیز برای وی ارسال و قرارداد نهايي با تواف ههای مربوطجام شده و فرمموردنظر ان

 شود.

ه رسد و بيهايي میسه دانشگاه  به تصويب نراه قرارداد توافق شده در هیئت رئپرونده کانديدا به هم -9-4

 شود.اجرا گذاشته مي

 مي ايرانی اسالجمهور رات و قوانین مرتبط کشور: در عقد قرارداد خصوصا با اتباع خارجي کلیه مقر1تبصره

 های الزم با نهادهای ذيربط صورت گیرد.بايد رعايت گردد و هماهنگي

 شود.ز ميشود و فعالیت وی آغاقرارداد رسمي با استاد همکار منعقد ميپس از طي مراحل فوق   9-5

ان يک يد بعنوی و استمرار آن نیز باط ذکر شده میزان همکار: برای عقد قرارداد عالوه بر شراي2تبصره

 شاخص مهم مورد توجه قرارگیرد.

 يا نتواند وباشد  ط الزم و کافي را برای استاد همکار نداشتهنظر شراي: در صورتیکه کانديدای مورد3تبصره

ژوهش پوزش و های آمتوان با وی قرارداد موردی در حوزهبرای همکاری وقت الزم را صرف نمايد، مي

 نمود.  منعقد
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 همکار اساتید و مزایای حق الزحمه: 10ماده 

موارد  حالعین اشد دربها و مزايای استاد همکار براساس توافق انجام شده و  قرارداد منعقده ميکلیه پرداخت

 تواند مالک عمل قرارگیرد:ها ميزير در قرارداد و پرداخت

توسط ارهمکاد الزحمه استائه واحدهای درسي، حقدر صورت برگزاری کارگاه آموزشي، سمینار و يا ار 10-1

 .گرددميپرداخت محاسبه و الملل معاونت روابط بین

 نبنیانشهای داهای پژوهشي و صنعتي، مراکز رشد و شرکتدرصورت همکاری استاد همکار با طرح 10-2

 تواند از طريق اعتبارات مربوط به آنها تامین شود.الزحمه وی ميحق

 ی هیئت علمياز تمامي حقوق و مزايای اعضاتوانند بجای عقد قرارداد جداگانه ميهمکار اساتید  10-3

 .استفاده نماينددانشگاه 

 :مند شوندتوانند بهرهالزحمه از مزايای زير نیز مياساتید همکار عالوه بر حق 10-4

اده از کان استفشگاه امين کارت استاد همکار مانند اساتید دانااستاد همکار)با شناسايي کارت  -

ارت عتبار ک(. ادارد ، پارکینگ و ....سرويستسهیالت داخل دانشگاه مانند کتابخانه، سلف

 ساالنه بوده و هر سال نیاز به تمديد دارد.

 اتاق کار در دانشکده يا دانشگاه -

 محل اقامت و پذيرايي)در صورت نیاز و ذکر آن در قرارداد( -

 ای يکبار در سال )در صورت ذکر در قرارداد(برگشت برو هزينه بلیط رفت  -

 ، گمرک و ... رواديد، گذرنامههمکاری در امور مربوط به  -

 

 همکارارزیابی عملکرد اساتید : 11ماده 

 7ند به در ف و دستاوردهای مورد انتظار )کهمکار خارج کشور براساس شرح وظاي ارزيابي اساتید

با  شود.ام ميصورت ساالنه انج الملل دانشگاه بهورای بینتوسط ش ،پرداخت شده ذکر گرديد( و هزينه

ز ير است. اپذمکانیسه دانشگاه ارئاری يا قطع همکاری با تصويب هیئتالملل ادامه همکپیشنهاد شورای بین

عمل هقدير بای داشته باشند در مراسم ويژه تاساتید همکارخارج کشور که در طول سال فعالیت برجسته

  خواهد آمد.
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 نامه همکار مشارکتفرم تفاهم

(AUT-FM-4201-01) 

 

 

Memorandum of Understanding of Adjunct Faculty at Amirkabir University of Technology 

 

1) Amirkabir University of Technology recognizes that adjunct faculty are a valuable part of the 

academia. As members of faculty, adjuncts perform an important role in the delivery of 

instruction and in providing critical learning experiences for the students they serve. The 

University also recognizes that these guidelines reflect a spirit of cooperation between 

Amirkabir University of Technology and other individuals in the globe. Such cooperation may 

include:  

a) Explore cooperation between faculty members in co-supervision of undergraduate 

and graduate students; 

b) Consider joint organization of courses, study tours, workshops, forums, conferences, 

seminars, and webinars; 

c) Encourage cooperation between faculty members in research publications, especially 

in international journals; 

d) Explore possibilities for faculty exchanges for conducting research and offering 

lectures;  

e) Explore the feasibility of student exchanges; 

f) Seek support for projects determined to be mutually beneficial; 

g) Support internships and sabbaticals; 

h) Consider other forms of university cooperation of mutual interest. 

 

2) Details of any particular activity will be subject to a respective separate agreement that will be 

attached to this MOU as an annexure.  

3) This MOU, in and of itself, does not represent any financial commitment and neither one of 

the parties is obliged to reserve specific funds for any needs that may arise from the said 

MOU. 

4) This memorandum shall become operative on the date of the last signature indicated here 

under and shall remain in force for an initial period of five (5) years with an option to renew 

after a positive evaluation of the cooperation.  
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5) However, either of the signing parties may terminate the agreement in writing at least six 

months prior to the beginning of an academic term/year. 

6) This memorandum may be amended or supplemented by written agreement between the two 

institutions. Each amendment and/or supplement will be appended as an annex. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 
By: ……………………… 
 
 
Vice Chancellor for International Affairs 
Amirkabir University of Technology    
 
 
Date: 

 

_________________________________ 
By: ……………………… 
 
 
 
 
 

 
Date:   
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 فرم قرارداد همکار مشارکت

(AUT-FM-4201-02) 
 

This agreement made and enter into by and between vice-chancellor for international 

affairs, _____________________, as the dully authorized agent of Amirkabir University of 

Technology (the “University”) and ___________________ (the “ Educator”). 

 

WHEREAS, the University and the Educator ("the Parties") desire to enter into a 

formal agreement under the terms of which the University employs the Educator for 

the University year specified below NOW, THEREFORE, the parties hereto mutually 

promise, covenant and agree as follows:  

 

1. EMPLOYMENT - The University hereby agrees to employ the Educator for the 

______ University year, with duties commencing on or about __________ and 

concluding on or about ______________.   

 

2. DUTIES - The Educator shall be assigned the position of ___________. The 

Educator shall perform those duties which are customarily performed by those in 

similar positions in independent universities and other duties as specifically discussed 

with the head of associated department, those being primarily to teach, coach, counsel, 

supervise, and care about the students, work in partnership with other faculty 

members, advocate and promote the University, and grow professionally. The 

Educator acknowledges that the position specified is a full-time occupation. During the 

term of this Agreement, the Educator shall not, without the prior written consent of the 

head of University, engage in the operation, management, or conduct or any other 

occupation or business. 

 

3. COMPLIANCE WITH REGULATIONS - The Educator agrees to support the 

mission and philosophy of the University and to perform the duties in a professional 

manner and in compliance with any rules, regulations and requirements established by 

the University, as set forth in the Faculty Handbook. The Educator acknowledges that 
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the University's rules, regulations, and requirements may be amended and modified by 

the University at any time during the term of this Agreement. 

 

4. SALARY - In consideration for the Educator's services for the term stated above, 

the University agrees to pay the Educator the sum of $ ________________ payable in 

equal monthly installments during the period commencing __________, and ending 

_________.  

 

5. EARLY TERMINATION - The University has the option to terminate this 

Agreement for cause, in advance of the date set forth above, effective immediately 

upon written notice of such termination to the Educator, in the event of a material 

breach by the Educator of the University's rules, regulations, and requirements, or the 

terms of this Agreement, or the instructions of the Educator's superior(s) relating to the 

conduct of the Educator's work and the performance of the Educator's duties, or the 

Educator's failure to abide by standards of conduct and behavior reasonably expected 

in universities of similar quality and reputation, or the Educator's inability because of 

illness or incapacity to perform his/her duties. This agreement shall terminate 

immediately, without notice, upon the death of the employee. 

 

6. NOTICE - Any notice required or permitted hereunder shall be made in writing and 

either personally delivered to the Educator or mailed to the Educator at his/her address 

on file with the University by certified or registered mail, return receipt requested. In 

the event of mailing, the notice shall be effective on the date of its mailing.   

 

7. AMENDMENT AND WAIVER - No amendment or modification of this 

Agreement shall be valid or binding upon the University unless made in writing and 

signed by a duly authorized agent of the University. The waiver by the University of 

the breach of any provision of this Agreement by the Educator shall not operate nor be 

construed as a waiver of any subsequent breach. The University's failure, for whatever 

reason, to insist upon enforcement of any provision of this Agreement shall not be 

construed as a waiver of its right to do so at any later time.   

 

8. GOVERNING LAW - The validity and effect of this Agreement and the rights and 

obligations of the parties hereto shall be construed and determined in accordance with 
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the laws of Iran. Any lawsuit arising out of or relating to this Agreement or Educator's 

employment shall be commenced and resolved only in Iran.   

 

9. ENTIRE AGREEMENT -This Agreement contains all of the terms agreed upon by 

the parties with respect to the subject matter hereof and supersedes all prior or 

contemporaneous agreements, arrangements, and communications between the parties 

dealing with such matter, whether oral or written. 

 

10. ASSIGNMENT - This Agreement shall be binding upon and shall inure to the 

benefit of the transferees, successors and assigns of the University. The assignment by 

Educator of this Agreement or any interest herein or of any money due or to become 

due by reason hereof shall be void without the prior written consent of the University. 

This Agreement must be returned, signed by Educator, within ( ___________ ) days of 

the date it is offered, or the offer of the Agreement contained herein is automatically 

revoked, unless the University ratifies the Agreement.   

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

_________________________________ 
By: ……………………… 
 
 
Vice Chancellor for International Affairs 
Amirkabir University of Technology    
 
 
Date: 

 

_________________________________ 
By: ……………………… 
 
 
 
 
 

 
Date:   

 

 


