بسمه تعالی

طرح همكاريهاي بينالمللي براي توسعه آموزش (ایسد)
)International Cooperution for Educational Development (ICED

مقدمه :
بسترسازي ارتباطات بينالملل در بخش آموزش ،بهرهگيري از ظرفيتهاي خارج از كشور و به روز كردن
محتواي دروس ميتواند در افزايش كيفيت تحصيلي دانشگاههاي داخل كشور مؤثر باشد .در اين مسير بهرهگيري از
توان باالي ايرانيان مقيم خارج از كشور و "مديريت مغزها" به عنوان سرمايههاي بكر و غني مملكت نيز ميتواند
مدنظر باشد .اميد است كه قرار گرفتن در بستر آخرين تحوالت آموزشي دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي برتر دنيا و
تبادل تجربيات با جذب كوتاه مدت مدرسان اين دانشگاهها زمينه ساز تحوالت آموزشي كشور شود.

هدف :
 -1تبادل تجربيات و بهرهگيري از توان مدرسان برجسته دنيا و اساتيد خارج از كشور براي افزايش بازدهي
آموزشي دانشگاه هاي داخل كشور.
 -2فراهم آوردن بستري مناسب براي بخش آموزشي توافق نامه هاي دوجانبه و چند جانبه دانشگاهي .
 -3بسترسازي ارتباط دائمي براي بهره گرفتن از توان ايرانيان خارج از كشور و مديريت نخبگان ايراني.
موضوع ؛
 -1دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي داخل كشور ميتوانند از اساتيد برجسته خارجي يا ايرانيان مقيم خارج از كشور
دعوت به عمل آورند تا حداقل به مدت يك هفته ( 12ساعت) ،در دانشگاههاي داخل كشور تدريس نمايند.
 -2اساتيد برجسته داخل كشور ميتوانند براي تدريس در دانشگاههاي خارج از كشور حداقل به مدت يك هفته
( 12ساعت تدريس) عازم يكي از دانشگاههاي معتبر ديگر كشورها شوند.
تبصره  :اين تدريس ميتواند با تاييد معاونت آموزشي دانشگاه به عنوان بخشي از واحدهاي آموزشي ارائه
شده دانشگاه به حساب آيد.

حمايت ؛
 -1در صورت حضور يك هفتهاي مدرس (تدريس  12ساعته) ،بليط اياب و ذهاب خارج به داخل و بالعكس
توسط وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ،معاونت آموزشي و مركز همكاريهاي علمي بينالمللي پرداخت
ميشود.
اگر مدت تدريس بيش از دو هفته (بيش از  22ساعت) باشد ،عالوه بر مدرس  ،هزينه يك همراه ايشان
(همسر يا همكار) نيز پرداخت ميگردد.
 -2هزينههاي اقامت در داخل كشور بر عهدة دانشگاه يا مركز تحقيقاتي خواهد بود.
 -3دعوت يا اعزام از آن دسته از اساتيد كه بر مبناي توافق نامه مابين دانشگاهي اقدام مي گردد در اولويت
قرار دارند.
مسير اجرايي ؛
 -1معاونت آموزشي دانشگاه يا مركز تحقيقاتي ،حداقل يك ماه قبل از ورود ،برنامه تدريس ( 12يا 22
ساعته) و رزومه و موافقت استاد مدعو را براي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ارسال ميدارد.
 -2كميتهاي در وزارتخانه ،شامل نمايندگان معاونت آموزشي و مركز همكاريهاي علمي بينالمللي،
پس از بررسي موارد ،حمايتهاي مربوط را تصويب و اعالن خواهند كرد.
 -3استادان ايراني كه مايل به تدريس در خارج از كشور ميباشند نيز ميبايد موافقت دانشگاه محل
مأموريت و محل تدريس در خارج از كشور ،برنامه تدريس و رزومه خود را از طريق معاونت
آموزشي دانشگاه يا مركز تحقيقاتي ارسال نمايند.
 -2بعد از اتمام دوره آموزشي ،گزارش استادان از طريق معاونت آموزشي براي كميته مورد نظر ارسال
ميگرددsh.30.dy.dr/.
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