آییه وامه وحوه همکاری استادان و متخصصان بیه المللی
با داوشگاه فردوسی مشهذ
هقسهِ:
زر راعتای ایجاز ،حفظ ٍ تساٍم ارتثاعات آکازهیک تا اعتازاى تیي الوللی ٍ تغْیل آهس ٍ ؽسّای ػلوی تِ زاًؾگاُ
فززٍعی هؾْس تِ هٌظَر اجزای کارگاّْا ،زٍرُ ّای کَتاُ هست آهَسؽی ،ؽزکت زر جلغات هؾاٍرُ ٍ راٌّوایی
پایاى ًاهِ ،ؽزکت زر جلغات زفاغیِ ٍ یا تزکیثی اس ایٌگًَِ فؼالیتْا ،تِ اعتٌاز آییي ًاهِ هصَب

"ًحَُ ّوکاری

اعتازاى ٍ هترصصاى ایزاًی ذارج اس کؾَر تا زاًؾگاُ فززٍعی هؾْس " جْت تغزی تغْیالت پیؼ تیٌی ؽسُ زر
آییي ًاهِ هذکَر تِ اعاتیس ٍ هترصصاى غیز ایزاًی ،آییي ًاهِ حاضز تصَیة ٍ جایگشیي هی گززز:
الف) اهذاف

 .1تْزُ هٌسی اس تَاى ػلوی اعتازاى ٍ هترصصاى تیي الوللی زر جْت ارتقای کیفی آهَسػ ٍ پضٍّؼ زر
زاًؾگاُ فززٍعی هؾْس
 .2گغتزػ رٍاتظ ػلوی تیي زاًؾگاُ فززٍعی هؾْس ٍ زیگز زاًؾگاّْا یا هؤعغات پضٍّؾی هؼتثز جْاى
تزاعاط حضَر اعاتیس تزجغتِ تصَرت تزًاهِ ّای زیسار اًفزازی
 .3جذب هٌاتغ ،اهکاًات ٍ تجْیشات جسیس آهَسؽی اس عزیق اجزای پزٍصُ ّای تحقیقاتی هؾتزک
 .4ؽٌاعاًسى جایگاُ ،هَقؼیت ٍ تَاى ػلوی زاًؾگاُ فززٍعی تِ جاهؼِ ػلوی ذارج اس کؾَر
ب) فعالیتهای علمی ،آموزشی ،پژوهشی و یا ترکیبی استاد مذعو

 .1تزًاهِ ّای آهَسؽی:
 -1-1ارائِ زرٍیظ زر حَسُ ترصصی اعتاز هسػَ
 -2-1ارائِ کارگاّْای آهَسؽی ترصصی تزای اػضای ّیأت ػلوی ٍ زاًؾجَیاى زاًؾگاُ
 -3-1تزگشاری زٍرُ ّای فؾززُ زرٍط ٍیضُ

ّ -4-1وکاری زر تسریظ زٍرُ ّای زکتزی
 -5-1تزگشاری ًؾغت ّای ػلوی ٍ ترصصی تا زاًؾجَیاى تحصیالت تکویلی

 .2تزًاهِ ّای پضٍّؾی:
 -1-2تزًاهِ ریشی تزای اجزای پزٍصُ ّای تحقیقاتی جسیس زر زاًؾکسُ ّا ٍ یا هزاکش تحقیقاتی زاًؾگاُ ٍ یا تأعیظ
آسهایؾگاُ ٍ یا هزکش تحقیقاتی جسیس
 -2-2راٌّوایی هؾتزک ٍ یا هؾاٍرُ پایاى ًاهِ ّای زاًؾجَیاى زکتزی یا اػضای ّیأت ػلوی زاًؾگاُ فززٍعی
هؾْس
 -3-2تؼزیف ٍ اجزای پزٍصُ ّای تحقیقاتی هلی یا تیي الوللی تِ صَرت هؾتزک
زر توام تزًاهِ ّای آهَسؽی ٍ پضٍّؾی ضزٍری اعت تَافق ًحَُ اًجام فؼالیتْای پیؼ تیٌی ؽسُ ٍ هیشاى عاػاتی کِ
تِ ّز قغوت اس فؼالیتْا ترصیص ذَاّس یافت اس عَی گزٍُ هزتَط تِ کویتِ هٌترة جذب اعتازاى ٍ هترصصاى
تیي الوللی کِ تزکیة آى زر تثصزُ  3هؾرص ؽسُ اعت ارعال ؽَز.
ج) ضوابط اجرایی استافذه از خذمات استادان و متخصصان بیه المللی

 .1ؽزایظ السم تزای ّوکاری اعتازاى تیي الوللی تا زاًؾگاُ فززٍعی هؾْس
اعتازاى ٍ هترصصاى تیي الوللی تایس تِ ػٌَاى ػضَ ّیأت ػلوی یکی اس زاًؾگاّْای هؼتثز جْاى (زاًؾگاّْای
فْزعت ٍ تأییس ؽسُ عغح الف اس عَی ٍسارت ػلَم ،تحقیقات ٍ فٌاٍری) فؼالیت زاؽتِ تاؽٌس یا تِ ػٌَاى یک
صاحثٌظز ٍ پضٍّؾگز هوتاس زر یک هؤعغِ پضٍّؾی هؼتثز زر رؽتِ ٍ ترصص ذَز ؽٌاذتِ ؽًَس.
تثصزُ  :1تؾریص ٍ تؼییي احزاس ایي ؽزایظ تز ػْسُ کویتِ هٌترة زر زاًؾگاُ هی تاؽس.
تثصزُ  :2اعتازاى ٍ هترصصاى تاسًؾغتِ ًیش هؾوَل ایي آییي ًاهِ ذَاٌّس تَز.

تثصزُ  :3اػضای ّیأت ػلوی هؾوَل ایي آییي ًاهِ تا تقاضای ذَز ٍ یا تا پیؾٌْاز یکی اس اػضای ّیأت ػلوی
زاًؾگاُ فززٍعی هؾْس ٍ هَافقت گزٍُ ٍ زاًؾکسُ یا هزکش تحقیقاتی هزتَط ّوزاُ تا ؽزح آثار ػلوی ًاهثززُ تِ
"کویتِ هٌترة جذب اعتازاى ٍ هترصصاى تیي الوللی" هؼزفی هی ؽًَس ٍ پظ اس تأییس زر کویتِ هشتَر اس آًاى تزای
ّوکاری زػَت ذَاّس ؽس .ایي کویتِ هزکة اس هؼاًٍاى آهَسؽی ٍ پضٍّؾی زاًؾگاُ ،هسیز ّوکاریْای ػلوی تیي
الوللی ٍ زٍ ػضَ هتغیز ؽاهل رئیظ زاًؾکسُ ٍ هسیز گزٍُ یا رئیظ هزکش تحقیقاتی هزتَط تِ ترصص ػضَ ّیأت
ػلوی هسػَ ذَاّس تَز.
تثصزُ  :4گشارػ ػولکزز اعاتیس تیي الوللی ،السم اعت پظ اس پایاى ّوکاری تِ هسیزیت ّوکاری ّای ػلوی تیي
الوللی زاًؾگاُ ارائِ ؽَز.
د) تعهذات داوشگاه فردوسی مشهذ

 .1زاًؾگاُ فززٍعی هؾْس تِ اعاتیس تیي الوللی کِ زر قالة فؼالیتْای هَضَع ایي آییي ًاهِ تصَرت پارُ ٍقت ٍ تا
حضَر زر تزًاهِ تؼییي ؽسُ ّوکاری ًوایٌس تا عقف هثلغ  1000زالر ٍ تزای هَرز  3 – 2تا عقف هثلغ  1500زالر
پززاذت هی ًوایس .ػالٍُ تزایيّ ،شیٌِ اقاهت اعتاز هسػَ زر هْواًغزای زاًؾگاُ تا عقف زٍ ّفتِ قاتل پززاذت
ذَاّس تَز .پززاذت کلیِ ّشیٌِ ّا اس عَی زفتز ّوکاری ّای ػلوی تیي الوللی صَرت هی گیزز.
ایي آییي ًاهِ پظ اس تصَیة زر جلغِ یاسزّن ؽَرای عیاعتگذاری اهَر تیي الولل زاًؾگاُ زر جلغِ هَرخ
ّ 95/6/28یأت رئیغِ زاًؾگاُ تصَیة ٍ اس ایي تارید قاتل اجزا اعت.

