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ماده  )1مقدمه
ماهیت فرامرزی دانش سبب شده است که همکاری های بین المللي و فراملي نقش مهمي را در توسعه و
پیشرفت جايگاه علوم داشته باشند .به همین سبب دانشگاه صنعتي امیرکبیر به عنوان يکي از قديمي ترين
دانشگاه های کشور و مادر دانشگاه های صنعتي جمهوری اسالمي ايران اقدام به تدوين آيین نامه همکاری با
اساتید خارجي نموده تا گامي بلند در جهت پیشرفت و اعتالی دانشگاه و ايران اسالمي در جايگاه جهاني،
بردارد.

ماده  )2اهداف
 جذب اساتید خارجي جهت همکاری علمي و پژوهشي جذب اساتید ايراني مقیم خارج از کشور جهت همکاری علمي و پژوهشي بهره گیری از توان علمي استادان برجسته بین المللي گسترش همکاری های بین المللي و ارتقای جايگاه دانشگاه صنعتي امیرکبیر در عرصه بین المللي -ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش در دانشگاه

ماده  )3تعريف
استاد همکار خارجي :استاد همکار خارجي در دانشگاه صنعتي امیرکبیر ،به استاد يا پژوهشگری ،گفته مي
شود که در رشته ی تخصصي خود ،برابر با آيین نامه ها و رويه های موجود ،پس از بررسي شرح حال ايشان
و تايید عنوان همکاری ،به تدريس و يا انجام فعالیتهای پژوهشي در دانشگاه صنعتي امیرکبیر و پرديسهای
دانشگاه ميپردازد.

ماده  )4گروههای هدف
-

اعضای هیئت علمي دانشگاه ها و موسسات معتبر خارجي
پژوهشگران ممتاز
متخصصین حوزه صنعت
ايرانیان خارج کشور
فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتي امیرکبیر در خارج کشور
اساتید سابق دانشگاه که به داليل شخصي نتوانستهاند به همکاری با دانشگاه ادامه بدهند و در حال
حاضر در خارج کشور هستند.
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ماده  )5شرائط علمی و تخصصی
 1-5شرايط علمی "اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات معتبر خارجی"

اين گروه از اعضای هیات علمي با مراجعه به سوابق ايشان در مجامع شناختهشده بینالمللي ،در سمینارها و
کنفرانسهای مشترک و مناسبت های ديگر علمي که دانشگاه و يا دانشکده ها آنرا اجرا و يا در آن شرکت مي
کنند ،شناسايي مي شوند .جذب اين گروه در وهله اول در راستای هدف راهبردی افزايش معروفیت بین
المللي دانشگاه و در وهله دوم بهره گیری تحقیقاتي در راستای هدف راهبردی مشارکت در امتیاز تحقیقاتي
دانشگاه مي باشد .معرفي اين افراد ميتواند توسط دانشکدهها انجام شود اما انعقاد تفاهمنامه توسط معاونت
بینالملل صورت ميپذيرد .اين گروه بايد دارای ويژگيهای زير باشند:
 مدرک دکتری تخصصي از دانشگاههای معتبر درجه استاد تمامي -شرح حال علمي مستند ،قوی و قابل دفاع

 2-5شرايط علمی و تخصصی " پژوهشگران ممتاز"
اين افراد عضو هیئت علمي دانشگاهها نميباشند ولي در مراکز تحقیقاتي معتبر خارجي فعال هستند .شرايط
علمي و تخصصي اين افراد به شرح زير است:
 دارای جوايز معتبر بینالمللي مانند نوبل و از اين قیبل انتشار مقاالت در سطح مجالت  Natureو Science دارای سمتهای مهم مديريتي در مراکز تحقیقاتي و علمي بینالمللي -داشتن مسئولیت در پروژهای مهم تحقیقاتي بین المللي

 3-5شرايط " متخصصین حوزه صنعت"
اين افراد در سمتهای باالی شرکتهای معتبر بینالمللي و يا دارای سوابق بسیار درخشان و طوالني در
حوزه های مختلف صنعت مي باشند .نحوه شناسايي و انتخاب آنها مانند قسمت فوق الذکر(پژوهشگران
ممتاز) مي باشد.
زمینه همکاری يا هدف از ايجاد ارتباط با اين گروه بهرهگیری از تجارب ايشان به منظور برگزاری دوره های
آموزشي تخصصي و هم چنین در حوزه صنعت در خصوص انجام پروژه های صنعتي مورد توجه دانشگاه مي
باشد .اين افراد ميتوانند در پروژه های کالن ملي دانشگاه صنعتي امیرکبیر حضور فعال داشته باشند.
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ماده  )6امکانات و خدمات
میزان امکانات و خدماتي که در اختیار اين گروه قرار مي گیرد متناسب با میزان و زمینه فعالیت آنها با
دانشگاه است .بديهي است دانشگاه صنعتي امیرکبیر همه تسهیالت الزم را به منظور هر چه بهتر به جريان
افتادن اين نوع همکاری فراهم خواهد کرد .الزم به ذکر است که برای ايرانیان خارج از کشور اولويت خاص
در نظر گرفته مي شود و همچنین برای فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتي امیرکبیر نیز به صورت ويژه
تسهیالت بیشتری در اختیار قرار خواهد گرفت.

ماده  )7نحوه شناسايی و برقراری ارتباط با اساتید همکار
نحوه شناسايي و برقراری ارتباط با اساتید همکار خارج کشور به شرح زير ميباشد:

 1-7نحوه شناسايی
شناس ايي افراد برجسته علمي خارجي عالقمند به همکاری با دانشگاههای جمهوری اسالمي ايران همچنین
ايرانیان خارج کشور و برقراری مقدماتي ارتباط و جلب نظر آنها برای همکاری با دانشگاه از اهمیت خاصي
برخوردار است و ضروری است اين فرايند بسیار قویتر از گذشته توسط افراد و واحدهای زير انجام شود:
 اعضای هیئت علمي دانشگاه گروهها ،دانشکدهها ،پژوهشکدهها و پرديسها معاونتها و مديريتهای مختلف دانشگاه معاونت بینالملل جامعه فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتي امیرکبیر استفاده از همکاری مديريت بینالملل وزارت علوم ،معاونت علمي و فناوری رياست جمهوری،وزارت امورخارجه و نمايندگيهای ايران در خارج کشور

 2-7تشکیل پايگاه اطالعاتی همکاران خارج کشور
به منظور تداوم فرايند شناسايي و همکاری با اساتید همکار خارجي ضروری است پايگاه اطالعاتي از اساتید
خارجي و ايرانیان خارج کشور خصوصا دانشآموختگان دانش گاه صنعتي امیرکبیر مقیم خارج کشور (که
امکان همکاری با دانشگاه در چارچوب اين آيین نامه را دارند) ايجاد شود .مسئولیت ايجاد چنین پايگاهي با
معاونت بینالملل مي باشد .مرکز ارتباطات و فناوری دانشگاه و ساير واحدهای ذيربط در ايجاد اين پايگاه
همکاری خواهند داشت.
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ماده  )8شرح وظائف و دستاوردهای مورد انتظار
شرح وظائف و دستاوردهای مورد انتظار از فعالیت استاد همکار خارجي برای دانشگاه به شرح زير است:
 تدريس دروس جديد در مقاطع مختلف تحصیلي خصوصا تحصیالت تکمیلي-

راهنمايي مشترک و مشاوره پاياننامههای کارشناسي ارشد و دکترا
ايراد سخنراني و برگزاری همايش در زمینههای روز دنیا
مشارکت در اجرای طرحهای پژوهش و فناوری داخل کشور
فراهم کردن زمینه مشارکت اساتید دانشگاه در طرحهای پژوهشي و فناوری بینالمللي
فراهم کردن زمینه همکاری دانشگاه با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتي و صنعتي معتبر دنیا

 فراهم کردن زمینه فرصت مطالعاتي اساتید و دانشجويان دکترا در مراکز علمي معتبر دنیا همکاری در انتشار مقاالت و کتب مشترک با اساتید دانشگاه و مقاالت مستقلي که نام دانشگاهنیز در آن ذکر شده باشد .انتظار ميرود ساالنه حداقل دو مقاله  ISIبا استناد باال نتیجه اين
همکاری باشد.
 همکاری در راهاندازی و توسعه مراکز رشد و شرکتهای دانش بنیان و ايده پردازی درکشور -همکاری در انتقال فناوریهای نو به داخل کشور و ارتقای سطح فناوری صنايع داخل

ماده )9روال برقراری ارتباط و عقد تفاهم نامه و قرارداد با اساتید همکار
 1-9پس ا ز شناسايي عضو هیئت علمي و برقراری ارتباط مقدماتي ،شرححال وی دريافت شده و پس از
تصويب شورای واحد میزبان (شامل گروه ،دانشکده ،پژوهشکده ،پرديسهای استاني) تحويل معاونت بین-
الملل ميشود .عالوه بر واحد میزبان يکي از اساتید نیز به عنوان استاد میزبان به معاونت بینالملل معرفي
ميشود.
 2-9موارد بند  9-1در شورای بین الملل دانشگاه بررسي و در صورت تايید ،موافقت اصولي برای استفاده از
وی بعنوان استاد همکار داده ميشود.
 3-9پس از انجام موارد فوق ،مکاتبات و مذاکرات رسمي از طرف معاونت بینالملل دانشگاه با کانديدای
مورد نظر انجام شده و فرمهای مربوطه نیز برای وی ارسال و قرارداد نهايي با توافق طرفین تهیه ميشود.
 4-9پرونده کانديدا به همراه قرارداد توافق شده در هیئت رئیسه دانشگاه به تصويب نهايي ميرسد و به اجرا
گذاشته ميشود.
تبصره :9در عقد قرارداد خصوصا با اتباع خارجي کلیه مقررات و قوانین مرتبط کشور جمهوری اسالمي ايران
بايد رعايت گردد و هماهنگيهای الزم با نهادهای ذيربط صورت گیرد.
 5-9پس از طي مراحل فوق قرارداد رسمي با استاد همکار منعقد ميشود و فعالیت وی آغاز ميشود.
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تبصره : 2برای عقد قرارداد عالوه بر شرائط ذکر شده میزان همکاری و استمرار آن نیز بايد بعنوان يک شاخص
مهم مورد توجه قرارگیرد.
تبصره : 3در صورتیکه کانديدای مورد نظر شرائط الزم و کافي را برای استاد همکار نداشتهباشد و يا نتواند
برای همکاری وقت الزم را صرف نمايد ،ميتوان با وی قرارداد موردی در حوزههای آموزش و پژوهش منعقد
نمود.

ماده  )11حق الزحمه و مزايای اساتید همکار
کلیه پرداخت ها و مزايای استاد همکار براساس توافق انجام شده و قرارداد منعقده ميباشد در عینحال موارد
زير در قرارداد و پرداختها ميتواند مالک عمل قرارگیرد:
 1-11در صورت برگزاری کارگاه آموزشي ،سمینار و يا ارائه واحدهای درسي ،حق الزحمه استاد همکارتوسط
معاونت روابط بین الملل محاسبه و پرداخت ميگردد.
 2-11درصورت همکاری استاد همکار با طرح های پژوهشي و صنعتي ،مراکز رشد و شرکتهای دانشبنیان
حقالزحمه وی ميتواند از طريق اعتبارات مربوط به آنها تامین شود.
 3-11اساتید همکار ميتوانند بجای عقد قرارداد جداگانه از تمامي حقوق و مزايای اعضای هیئت علمي
دانشگاه استفاده نمايند.
 4-11اساتید همکار عالوه بر حقالزحمه از مزايای زير نیز ميتوانند بهرهمند شوند:
 کارت شناسايي استاد همکار(با ا ين کارت استاد همکار مانند اساتید دانشگاه امکان استفاده ازتسهیالت داخل دانشگاه مانند کتابخانه ،سلفسرويس ،پارکینگ و  ....دارد) .اعتبار کارت
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) هزينه بلیط رفت و برگشت بر ای يکبار در سال (در صورت ذکر در قرارداد) -همکاری در امور مربوط به گذرنامه ،رواديد ،گمرک و ...

ماده  )11ارزيابی عملکرد اساتید همکار
ارزيابي اساتید همکار خارج کشور براساس شرح وظائف و دستاوردهای مورد انتظار (که در بند  7ذکر گرديد)
و هزينه پرداخت شده ،توسط شورای بینالملل دانشگاه بهصورت ساالنه انجام ميشود .با پیشنهاد شورای
بینالملل ادامه همک اری يا قطع همکاری با تصويب هیئترئیسه دانشگاه امکانپذير است .از اساتید
همکارخارج کشور که در طول سال فعالیت برجستهای داشته باشند در مراسم ويژه تقدير بهعمل خواهد آمد.

تمامي اطالعات موجو د در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

