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 دانشگاه کردستان

 معاونت پژوهش و فناوري

 
 
 

  مقدمه
تان به منظور اجراي و تسهیل آمد و شدهاي علمی به دانشگاه کردس المللیبینتداوم ارتباطات اکادمیک با استادان  حفظ و راستاي ایجاد، در

اینگونه  یا ترکیبی از کت در جلسات دفاعیه وامه، شرنجلسات مشاوره و راهنمایی پایانهاي کوتاه مدت آموزشی، شرکت در ها، دورهکارگاه
  ه شده است.ئارانامه حاضر آیین ها،فعالیت

 الف) اهداف

 در جهت ارتقاي کیفی آموزش و پژوهش در دانشگاه کردستان  المللیبینمندي از توان علمی استادان و متخصصان بهره -۱

اساس حضور اساتید برجسته   ها یا مؤسسات پژوهشی معتبر جهان بردانشگاه کردستان و دیگر دانشگاه گسترش روابط علمی بین -۲
 هاي دیدار انفرادي بصورت برنامه

 هاي تحقیقاتی مشترك تجهیزات جدید آموزشی از طریق اجراي پروژه جذب منابع، امکانات و -۳

 توان علمی دانشگاه کردستان به جامعه علمی خارج ازکشور  جایگاه، موقعیت وشناساندن  -۴

  هاي علمی آموزشی، پژوهشی و یا ترکیبی استاد مدعوفعالیتب )  
 :(حضوري یا مجازي) آموزشی وظایف )1

 ارائه دروس در حوزه تخصصی استاد مدعو  )1-1

 هاي آموزشی تخصصی براي اعضاي هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه ارائه کارگاه )2-1

 هاي فشرده دروس ویژه دوره برگزاري )3-1

 هاي علمی و تخصصی با دانشجویان تحصیالت تکمیلی برگزاري نشست  )4-1

 پژوهشی:  وظایف )2

یا مرکز  یا تأسیس آزمایشگاه و تحقیقاتی دانشگاه و یا مراکز ها وهاي تحقیقاتی جدید در دانشکدهریزي براي اجراي پروژه برنامه )1-2
 تحقیقاتی جدید

 هاي دانشجویان تحصیالت تکمیلی با اعضاي هیأت علمی دانشگاه کردستان نامهیا مشاوره پایان راهنمایی مشترك و )2-2
 .به صورت مشترك المللیبینهاي تحقیقاتی ملی یا تعریف واجراي پروژه  )3-2

 هاو میزان ساعاتی که به هر قسمت از فعالیت بینی شدههاي پیشپژوهشی ضروري است توافق نحوه انجام فعالیت هاي آموزشی ودر تمام برنامه
 نامه به کارگیري وشیوهکه ترکیب آن در  المللیبیناز سوي گروه مربوط، به کمیته منتخب جذب استادان و متخصصان تخصیص خواهد یافت 

 مشخص شده است ارسال شود.دستان، در دانشگاه کر جذب فارغ التحصیالن و استادان برجسته داخل و خارج ازکشور
 
 

 

 با دانشگاه کردستان یالمللنیاستادان و متخصصان ب ينامه نحوه همکارنییآ
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 دانشگاه کردستان

 معاونت پژوهش و فناوري

 با دانشگاه کردستان    المللیبینشرایط الزم براي همکاري استادان    ج)  
نظر هاي معتبر جهان فعالیت داشته باشند یا به عنوان یک صاحب باید بعنوان عضو هیأت علمی یکی از دانشگاه المللیبین استادان و متخصصان 
 .شده باشندتخصص خود شناخته  رشته وو پژوهشگر ممتاز در 

 باشد.در دانشگاه می کارگروه جذب نخبگانعهده  تعیین احراز این شرایط بر تشخیص و :1تبصره 

 استادان و متخصصان بازنشسته نیز مشمول این آیین نامه خواهند بود. :2تبصره  

موافقت  هیآت علمی دانشگاه کردستان وپیشنهاد یکی از اعضاي خود و یا با این آیین نامه با تقاضاي اعضاي هیأت علمی مشمول  :3تبصره 

پس از تأیید در  شوند ومعرفی می »جذب نخبگان کارگروه«همراه با شرح آثار علمی نامبرده به  هگروه و دانشکده یا مرکز تحقیقاتی مربوط
 مزبور از آنان براي همکاري دعوت خواهد شد.  کارگروه

هاي علمی به مدیریت همکاري توسط دفتر نظارت و ارزیابی ، الزم است پس از پایان همکاريالمللیبینگزارش عملکرد اساتید  :4تبصره

 دانشگاه ارائه شود. المللیبین

 د) تعهدات دانشگاه کردستان 
تعیین شده  هايفعالیت با حضور در هاي موضوع این آئین نامه بصورت پاره وقت وکه درقالب فعالیت المللیبین. دانشگاه کردستان به اساتید 1

 ایاب و ذهاب شامل بلیط رفت و برگشتي هانماید عالوه بر این، هزینهپرداخت میدالر  1000همکاري نمایند با موافقت هیأت رئیسه تا سقف 
 هزینه هاي اقامت استاد مدعو قابل پرداخت خواهد بود. و

هیأت رئیسه   11/98/ 28در جلسه مورخ  ،دانشگاهرتبه بندي اري ذشوراي سیاستگ 10/1398/ 3مورخ نامه پس از تصویب درجلسه این آیین
 قابل اجرا است. به بعد این تاریخ از و شد دانشگاه تصویب


