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عالي با همکاري  ي مشترک آموزشها دورهنامه برگزاري  آيين

 51/7/5935هاي خارجي مصوب مورخ  دانشگاه

 اليع شوراي گسترش آموزش

 مقدمه

منظنو  ا وانا     ( از بند )و( قانون برنامه پننم  ووسن ه و بنه   3به استناد جزء )

المللي، ايمناد ا واناف ا نا  و     ا  و بين جايگاه علمي کشو  د  سطح ملي، منطاه

ها  داخل و خا ج از کشو  و دستيابي به جايگاه او  علمي  هماهنگ بين دانشگاه

هنا    هنا و مسسهنه   پايان برنامه پنم ، دانشگاه د  منطاه و وثايت آن وا اناو  و 

ووانند با  عايت ضوابط و مار ات و يين شده د   عالي و پژوهشي کشو  مي آموزش

  مشنتر   هنا  دو ه ينز ، اخنم ممنوز و بررنزا        نامه نهات به برنامه اين آيين

 ها و مراکز پژوهشي م تار خا جي اقدام نمايند. آموزشي با دانشگاه

 اريف و اصطالحاتتع -5ماده 

 شوند: شرح زير و ريف مي نامه به کا   اته د  آيين هو اصطالحات ب ها واژه

 ؛اناو  وزا ت: وزا ت علوم، وحاياات و  -1-1

عالي و پژوهشي دولتي  ها  آموزش ها و مسسهه مسسهه داخلي: دانشگاه -1-2

 و غيردولتي کشو ؛

 ي م تار خا جي؛مسسهه خا جي: دانشگاه يا مرکز علمي پژوهش -1-3

عالي ووسط مسسهه داخلي با  دو ه مشتر : بررزا   يک ماطع آموزش -1-4

 ها و مراکز علمي پژوهشي م تار خا جي؛ همکا   و مشا کت دانشگاه

ها  داخلي و خا جي بررزا  کنننده   طراين همکا  : هر يک از مسسهه -1-5

 دو ه مشتر ؛
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 شو ا  مسسهه داخلي: شو ا  دانشگاه. -1-6

 اهداف -0اده م

 رهترش مرزها  دانش و اازايش سه  ووليد علمي کشو ؛ -2-1

 ها و دستاو دها  علمي کشو  به جهانيان؛ شناساندن ووانمند  -2-2

   علمي متاابل؛ها يااتهوااد  ومربيات و  -2-3

ها  داخلي  ها  علمي و آموزشي بين مسسهه ووس ه واادالت و همکا   -2-4

 ها  خا جي؛ با مسسهه

هنا  خنا جي و    ها  وخصصي و ومهيزاوي مسسهه استفاده از ووانمند  -2-5

 عالي؛ داخلي د  ووس ه وحصيالت وکميلي آموزش

ا ايه خدمات علمي و آموزشي به ساير کشنو ها، بنا اولوينت کشنو ها       -2-6

 ا . مهلمان و منطاه

 ي مشترکها دورهشرايط دانشگاه متقاضي اجراي  -9ماده 

بننند     مشنتر ، براسننات  واننه هننا دو هااضنني بررننزا   دانشنگاه مت  -3-1

بايهنت جنزو بيهنت دانشنگاه برونر       عالي کشو ، مي ها و مسسهات آموزش دانشگاه

 باشد.

وواننند بننا نظنا ت يکنني از    هنا د  صننو ت وماينل منني   سايردانشننگاه -تبصرره 

   مشتر  اقدام نمايد.ها دو هها  برور برا  اجرا   دانشگاه

 الزامات و ها ويژگي -4ماده 

 ؛باشد مي  مشتر  ونها ويژه وحصيالت وکميلي ها دو هبررزا    -4-1

ها  م تانر   بايهت د  ليهت دانشگاه مسسهه خا جي طرف همکا   مي -4-2

و مو د وأييد وزا ت بوده و به لحاظ ووانايي د  مشا کت برا  وحصيالت وکميلني  

 نيز به وأييد وزا ت برسد؛

  الزم اسنت مأمو ينت و وينايف هنر ينک از      د  بررزا   دو ه مشنتر  -4-3

نامنه همکنا   و ينين و     طراين همکا   به صو ت شفاف و کامل د  متن وواان  
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 مشخص شده باشد و طراين بر اجرا  دقي  اين و هدات ملزم رردند؛

نامنه م تانر ونظني  و بنه      برا  بررزا   دو ه مشتر  الزم است وواان   -4-4

 ها  داخلي و خا جي برسد؛ هر يک از مسسههامضا  باالورين ماام مهسو  د  

د  «  عايت کليه ضوابط و مار ات کشو   و مننااع ملني  »د ج عاا ت  -4-5

 نامه الزامي است؛ وواا 

امکانات الزم آموزشي، پژوهشي، خندماوي و پشنتيااني بنرا  بررنزا        -4-6

  ويژه مسسهه خنا جي د  دو ه مشتر  ووسط طراين همکا   اراه  ررديده و به

جهت وأمين محل اسکان دانشمويان د  طي مدت اقامت د  کشو  محل وحصيل، 

 ها  پشتيااني الزم  ا عرضه نمايد؛ سرويس

عالي    مشتر  با وواا  طراين و با وأييد شو ا ها دو هبرنامه آموزشي  -4-7

 ؛باشد مي يز  قابل اجرا  برنامه

و موااانت شنو ا     بررزا   دو ه مشتر  به پيشنهاد شنو ا  دانشنگاه   -4-8

 ؛باشد ميرهترش قابل اجرا 

هننا  اسننالمي ايراننني د  طنني دو ه مشننتر ،   عايننت ارهنننگ و ا زش -4-9

عالي کشو  برا  کليه دانشنمويان الزامني      داير د  آموزشها دو ههمچون ساير 

 است؛

که مسسهه خا جي به هر دليل از اجرا  و هدات منند ج د    د صو وي -4-11

نامنه نهنات بنه     وواند د  محدوده وواا  ناع و زد، مسسهه داخلي مينامه امت وواا 

ادعا  خها ت وا ده اقدامات قانوني  ا م مو  دا د. لنيکن اينن اقندامات موجن      

 يز  مهتال و يا مشتر  با مسسهه  سل  مهسوليت از مسسهه داخلي برا  برنامه

 شود. خا جي ديگر برا  اومام وحصيل دانشمويان شاغل به وحصيل نمي

 مقررات آموزشي -1ماده 

هنا  آموزشني مصنوز وزا ت     نامه   مشتر  وابع آيينها دو هبررزا    -5-1

 ؛باشد مي

پميرش دانشمو از طري  آزمون اختصاصي مو د وواا  طراين همکا    -5-2
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 پميرد؛ انمام مي

ميزان شهريه وحصيلي و  وش اخم آن، براسنات مصنوبه هينأت امننا       -5-3

شنود و الزم اسنت د  منتن     وواا  با مسسهه خا جي و يين مني  مسسهه داخلي و

ريرد، به صو وي کامالً شنفاف،   آرهي و مهتنداوي که د  اختيا  متااضيان قرا  مي

 شود؛  ساني اطالع

  مشتر ، همچون سناير دانشنمويان ايرانني    ها دو هدانشمويان ايراني  -5-4

ينه وهنهيالت مربنوف بنه     عنالي کشنو ، طان  مانر ات، از کل     پرداز آموزش شهريه

ها   ااه دانشمويان و مزايا  م اايت وحصنيلي نظنام وييفنه برخنو دا       صندوق

 رردند؛ مي

هايي که د  داخل کشو  و ووسنط اعضنا     زبان اجرا  دو ه برا  کالت -5-5

شنود، اا سني و بنرا  سناير منوا د زبنان        هيأت علمي مسسهه داخلي بررزا  مني 

 همکا   خواهد بود؛ المللي مو د وواا  طراين بين

  مشننتر  وننابع کليننه ضننوابط مصننوز هننا دو هدانشننمويان خننا جي  -5-6

 دانشمويان غيرايراني خواهند بود؛

آموختگان دو ه مشتر  ووسط دانشگاه ايرانني و دانشنگاه    مد   دانش -5-7

 شود. خا جي به صو ت ممزا صاد  و با وأييد وزا ت، اعطا مي

نامه وابع ضنوابط و مانر ات    نشده د  اين آيينبيني  کليه موا د پيش -6ماده 

 .باشد ميعالي و قوانين و مار ات حاک  بر جمهو   اسالمي ايران  آموزش

واصنره د  ونا ي     1مناده و   7نامه مشتمل بر يک مادمه و  اين آيين -7ماده 

به وصنوي  شنو ا    « 6/12/91نامه مصوز  جايگزين آيين عنوان به» 15/7/1391

 االجرا است. الي  سيد و از وا ي  ابالغ الزمع رهترش آموزش
 

 شو ا  رهترش آموزش عالي


