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   نامه/پايانگيري از اساتيد راهنما و مشاور خارجي براي بهره نامهشيوه

  دانشگاه خوارزمي هايرساله
  

 :مقدمه
دانشجويان ه مشاور و راهنمايي در خارجي اساتيد متنوع هاي تخصص از گيري بهره و آموزشي كيفيت ارتقاي منظور به

 و وانت از گيري از اساتيد خارجي، استفادههدف از بهرهگردد.  مي تدوين حاضر نامه آيين ،تحصيالت تكميلي

 در دانشجويان در انگيزه ايجاد تكميلي، تحصيالت مقاطع هاي نامه پايان كيفيت ارتقاء براي خارجي متخصصان

 براي سازي زمينه دانشگاه، در نوآوري و خالقيت ارتقاي و تشويق و آفرين ارزش هاي فناوري توسعه و خلق راستاي

 بيشتر اعزام براي سازي زمينه خارجي و همچنين هاي دانشگاه با دانشگاه دانشجويان و اساتيد بين تعامالت افزايش

  باشد.ماهه مي ٩ تا ٦ پژوهشي فرصت به دكتري دانشجويان

 
  تعاريف -١ماده 

  :رودمي كار به نامهاين شيوه در زير تعاريف اختصار، رعايت براي

  است. »دانشگاه خوارزمي« منظور: دانشگاه/ مؤسسه

ي تحصيالت تكميلدانشجوي  مقررات، طبق خوارزمي است كه دانشگاه هايدانشكده از يك منظور هر: دانشكده

  .پذيرندمي

عضو هيات علمي تمام وقت دانشگاه خوارزمي است كه شرايط اخذ دانشجوي تحصيالت  منظور :عضو هيات علمي

   .تكميلي را داشته باشد

مربوط  صيليرشته تح زمينه در دكتري كارشناسي ارشد/ دانشجوي كه است پژوهشي منظور فعاليت: رسالهنامه/ پايان

  .دهدمي انجام راهنما و مشاور ان)( استاد راهنمايي تحت و

علمي داراي مدرك دكتري تخصصي است كه مسئوليت راهنمايي دانشجو را در يكي از اعضاي هيأت: استاد راهنما

  به عهده دارد.تحصيل طول دوره 

كه راهنمايي دوم  هاي خارجي استاستاد راهنما/ مشاور خارجي: منظور عضو هيات علمي تمام وقت يكي از دانشگاه

  .مايدن ي پايان نامه/ رساله را قبولو يا مشاوره
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  : نامهمخاطبان اين شيوه – ٢ ماده
دانشگاه خوارزمي است كه خواهان همكاري با راهنماي  نامه براي اعضاي هيات علمي تمام وقتموارد شمول اين شيوه

ذهاب -هاي ايابدرخواست پرداخت هزينه ٥هاي خارج از ايران بوده و مطابق ماده دوم و يا مشاور از يكي از دانشگاه

الي اي مهاز طرف دانشگاه هستند. براي مواردي كه صرفا بحث ارتباطات علمي بدون هزينه الذكراساتيد فوق و اسكان

  كند. مد نظر باشد موافقت گروه آموزشي و دانشكده كفايت مي

 
  شرايط استاد خارجي:  – ٣ ماده
از  مترككشور با رتبه  از خارج هاي دانشگاه از علمي يكي هيأت عضو خارجي بايستي مشاور و راهنما استاد -الف

   داشته باشد.بصورت تمام وقت اشتغال به تدريس  زمان تدوين پروپوزال در كه باشد ١٠٠٠

 
   گيري از استاد خارجي:فرايند بهره –٤ ماده

آن موضوع پر اهميتي در مرزهاي دانش  كه ميشود استفاده موضوعاتي در خارجي مشاور و راهنما اساتيد از -الف

  .باشد

 شوراي تصويب با مربوطه، دانشكده و آموزشي گروه تأييد داخلي، استاد دانشجو، پيشنهاد با خارجي استاد -ب

  .شودمي انتخاب المللي بين و علمي هايهمكاري آموزشي و هماهنگي مديريت

 صورت رسميبتاييد راهنما يا مشاور خارجي صرفا با موافقت كتبي استاد مربوطه مبني بر آمادگي ايفاي نقش  -ج

 انجام پذير است.

نامه  انپاي انجام از كه...  و نوآوري اختراع، يا ابداع مقاالت، انتشار شامل پژوهشي برونداد هرگونه معنوي حقوق -د 

 است يهيبد بود، خواهد خوارزمي دانشگاه به مربوط اختصاصاً گيرد، صورت دانشگاه اين دانشجويان به مربوط هاي

 .است بالمانع همكار عنوان به دانشگاه از خارج اساتيد ذكر نام

استاد  از تكميلي تحصيالت دانشجويان از درصد ٥ معادل حداكثر تواند مي تحصيلي سال هر طول در دانشكده هر -ه 

  .نمايد استفاده خارجي راهنماي يا مشاور

  مجازي الزامي است. يسامانهبراي استاد راهنماي (دوم) خارجي حضور در جلسه پروپوزال و دفاع نهايي از طريق  -و

صورت مشاركت استاد راهنما/مشاور خارجي توسط دانشجو بصورت انگليسي ارايه پروپوزال و دفاع نهايي در  -ز

  گيرد.انجام مي
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 :هافرآيند هزينه -٥ ماده
 ارجيخ مشاور يا راهنما استاد برگشت و رفت بليت يكبار هزينهحضور در دفاع نهايي،  ضرورت در صورت -الف 

   .باشدمي دانشگاه عهده به

  .اشدبو از بودجه خارج از شمول ميمنوط به تصويب در هيات رييسه دانشگاه  ذهابپرداخت هزينه اياب و مجوز  -ب

 .گردد مي تأمين كرج يا تهران در دانشگاه، اقامتگاه در خارجي مشاور و راهنما استاد روزي شبانه ٣ اقامت -ج

  شود.محاسبه مي/مشاور دانشگاه خوارزمي راهنمابرابر استاد  ٣ معادل خارجي مشاور و راهنما استاد الزحمه حق -د

  اداري صورت پذيرد.-هاي آموزشي و ماليمقدمات پرداخت حق الزحمه بايستي قبل از دفاع با هماهنگي معاونت -ه

در صورتي كه در پروپوزال و دفاع نهايي بصورت حضوري و يا مجازي مشاركت داشته  خارجي استاد الزحمه حق -و

   .باشد قابل پرداخت است

 
  نظارت و مفاد تفسير -٦ماده 

ت معاونت آموزشي و تحصيالي هنامه بر عهدراي صحيح مفاد آيينو نظارت بر اج تفسير مفاد ،شرح مواد مسكوت

  .استدانشگاه تكميلي 

  

  اجرا و تصويب -٧ماده 
و اجراي  هرسيددانشگاه خوارزمي  هيات رييسهبه تصويب  ٧/١١/١٣٩٩ در تاريخ ماده هفت بر نامه مشتملاين شيوه

  مذكور بالمانع است.آن از تاريخ 

  
  


