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ي مشترک ها دورهنامه برگزاري  دستورالعمل اجرايي آيين

 هاي خارجي مصوب عالي با همکاري دانشگاه آموزش

 عالي شوراي گسترش آموزش 51/7/5935مورخ 

اه علمه   منظهرر ررتقهاي جا  ه    هاي برنامه پنجم و بهه  در جهت تحقق سياست

رلملل ، ر جاد ررتباط فعها  و هماهنهب بهين     ري و بين کشرر در سطح ملّ ، منطقه

در  فنهاوري هاي درخل و خارج رز کشرر و دستياب  به جا  اه رو  علم  و  درنش اه

عهال  و   هاي آمرزش ها و مؤسسه منطقه و تثبيت آن تا پا ان برنامه پنجم، درنش اه

 هت وهرربو و مقهررري ر هن دسهترررلعمل و در      تررننه  بها رعا   پژوهش  کشرر مه  

هها و   ي مشترک آمرزش  بها درنشه اه  ها دوره 51/7/15نامه مصرب  چارچرب آ ين

 مررکز پژوهش  معتبر خارج  رر برگزرر نما ن .

ههاي خهارج  بهه پيشهنهاد      ي مشترک با همکاري درنش اهها دورهبرگزرري  -5

 پذ ر رمکانعال   گسترش آمرزشبا مجرز شررري منحصررً  شررري مؤسسه درخل  و

 ؛باش  م 

ي مشهترک بها   هها  دورهنامهه   هاي مشترک با رعا ت مفاد آ ين رجرري رشته -2

 ؛باش  م  پذ ر رمکانمجرز شررري گسترش 

مشترک با تررفهق رهرفين    ري دوره هاي تحصيل  هاي آمرزش  رشته برنامه -3

 ؛باش  م همکاري و با تأ ي  وزرري قابل رجرر 

رل هر مصهرب    نامهه  تفهاهم »با سهت بررسها     ررفين مه   نامه تفاهمي کليا -4

 عال  برس ؛ ، تنظيم و به تأ ي  شررري گسترش آمرزش«وزرري

ميزرن شههر ه تحصهيل  و روش رخهذ آن، بررسها  مصهربه هيهأي رمنهاي         -1

نامه قي   شرد و در متن تفاهم مؤسسه درخل  و تررفق با مؤسسه خارج  تعيين م 
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ست ر ن رمر در متن آگه  و مستن رت  که در رختيار متقاويان قررر شرد الزم ر م 

 شرد؛ رسان  ررالعگيرد. به صررت  کامالً شفاف،  م 

چنانچه درنشجر ان بمنظرر تکميل برنامه آمرزش  و پژوهش  خرد ملزم به  -6

خروج رز کشرر باشن  و در ر ن رربطه بها مشهکل مررجهه شهرن ، مؤسسهه درخله        

 رلتحصيل ش ن آن رق رم نما   ...؛ به حل مشکل، تا فارغ مرظف رست نسبت

تررن  با تهيه دسترررلعمل رجرر   نسهبت بهه رفه      مؤسسه درخل  م  -تبصره

 مشکل فرق رق رم نما  .

 نامهه  ي مشترک در درخل کشرر ربق مفاد تفهاهم ها دورههاي در   کال  -7

دوره مشترک در خارج هاي در   شرد و کال  در مؤسسه ر ررن  رجرر م منحصررً 

 شرد؛ کشرر ربق مفاد تفاهمنامه رلزرما در کشرر مؤسسه خارج  برگزرر م 

ي غيهر  هها  دورهي مشهترک بهه   ها دورهميهمان ش ن و  ا رنتقا  درنشجر رز  -8

 ؛باش  م ن پذ ر رمکانمشترک 

هاي ر ررن، الزم رست هرگرنهه   تحصيل رتباع خارج  در درنش اه درخصرص -1

رزه کنسرل  رتباع خارج  رز رر ق ردرره رمهرر کنسهرل  درنشهجر ان    فعاليت در ح

 خارج  در سازمان رمرر درنشجر ان، رنجام پذ رد؛

تعامهل و همکهاري    درخصهرص  صهال   رخذ مجرزهاي الزم رز مررجه  يي  -51

ها و مؤسساي خارج  و نيز ورود رتباع خهارج  بهه    هاي درخل  با درنش اه درنش اه

 و درنشجر رلزرم  رست.کشرر در قالب رستاد 

 51/7/15بن  و  ک تبصهره در جلسهه مهرر      51ر ن دسترررلعمل مشتمل بر 

رالجهرر   عهال  بهه تصهر ب رسهي  و رز تهار ي تصهر ب الزم       شررري گسترش آمرزش

 .باش  م 
 

عال  شررري گسترش آمرزش  


