
 آیین نامه فعالیت های بین المللی اعضاء هیات علمی دانشگاه هنر اسالمی تبریز

 

 مقدمه 

ا ط بین الملل دانشگاه بسته پیشنهادی را آماده کرده است تا زمینه ررواب ،در راستای افزایش فعالیت های بین المللی دانشگاه

ارجی جذب دانشجویان خ ،در این بسته پیشنهادیفراهم نماید.  بیشتر اعضای هیات علمی بین المللی جهت فعالیت های

ین تامین و همچن یا عضو هیات علمی تبار گرنت و پژوهانه مستقیم به دانشگاهتامین و پرداخت اعتوسط اعضاء هیات علمی، 

ن آیین نامه از اهداف ای ترفیع ساالنهاعتبار پروژه های تحقیقاتی مشترک و جایگاه فعالیت بین المللی عضو هیات علمی در 

 می باشد.

 جذب دانشجویان خارجی  -1

، تحقیقات و جذب دانشجویان خارجی یکی از اولویت های وزارت علومبا توجه به کاهش دانشجویان داخلی،  از آنجائیکه 

ن در همیزمینه را جهت جذب دانشجویان خارجی فراهم نماید. تا دانشگاه هنر اسالمی تبریز نیز در نظر دارد  ،است فناوری

ی در نظر گرفته م موارد زیر اندبرای اعضاء هیات علمی که در جذب دانشجویان خارجی نقش فعال و پر رنگی داشته راستا

 شود:

به  وند( می شموفق به جذب دانشجو در مقاطع تحصیالت تکمیلی )کارشناسی ارشد و دکتریکه اعضاء هیات علمی  -1-1

 شهریه پرداختی توسط دانشجوی خارجی به گرنت بین الملل هیات علمی افزوده خواهد شد. درصد از کل  02ان میز

هیات علمی می  وعض گرنتی است که صرفاًکه توسط روابط بین الملل دانشگاه محاسبه و ارزیابی میشود، گرنت بین الملل * 

علمی خارجی، مالقات های علمی در های سفر خارجی،  هایکنفرانس شرکت درتواند آن را در فعالیت های بین المللی اعم از

پروژه های مشترک خارجی، فرصت های مطالعاتی خارجی، اعطای بورس کوتاه مدت پژوهشی به دانشجویان داخلی راستای 

 هزینه نماید. ها و نمایشگاه های خارجی ، بازدید علمی از جشنوارهیا خارجی



مازاد بر سقف حق التدریس مصوب قابل پرداخت می  می تواند حق الزحمه راهنمایی دانشجوی ارشد و دکتری خارجی -0-1

 باشد.

 پروژه های خارجی بین المللی  -2

ی کسب گرنت و پژوهانه بین المللعقد قرارداد با موسسات خارج از کشور و یا موفق به دانشگاه که  هیات علمیعضو -1-2

گرنت بین  کسر شده بعنوان باالسری را به عنوان درصد 02از  درصد 11مبلغ  این امکان را خواهد یافت تا ستشده ا آنها از 

 دالملل خود بیافزاید و باز در این مورد نیز هزینه کرد این گرنت صرفاً در راستای گرنت بین الملل هیات علمی قابل هزینه کر

 خواهد بود.

با توجه به اینکه قرارداد بین المللی توسط باالترین مقام دانشگاه امضا میگردد، عضو هیات علمی بایستی از طرف  -1تبصره 

 ایشان به عنوان مجری مسئول پروژه بین المللی انتخاب گردد تا بتواند از مزایای این آیین نامه بهره مند گردد.

دانشگاه جهت حمایت از فعالیتهای گروهی بین المللی، مابقی پنج درصد از بیست درصد باالسری کسر شده را نیز  -0تبصره 

به گرنت بین الملل اعضای هیات علمی اضافه خواهد نمود به شرطی که از طرف مجری مسئول پروژه به عنوان همکار پروژه 

 ر عضو هیات علمی حداکثر یک درصد مبلغ پروژه خواهد بود.انتخاب گردند. گرنت بین الملل اضافه شده به ازای ه

سه ماهه به یک دانشجوی کارشناسی ارشد، و یا دکتری  حداکثراعطای بورس  )* اعطای بورس کوتاه مدت به دانشجویان،

ضو ع خارجی جهت اسکان و حضور در ایران و یا بالعکس حضور دانشجوی کارشناسی ارشد یا دکتری ایرانی تحت راهنمایی

در صورتی است که میزان  (حضور در یک کشور خارجی جهت گذراندن فرصت مطالعاتی کوتاه مدت  به منظورهیات علمی 

 جاری را بدهد. هزینه های دوره مد نظر  کفافاعتبار گرنت بین الملل هیات علمی 

ی پایاننامه ای تحصیالت تکمیلی ای جذب گرنت خارجی باالی ده هزار دالر یک نفر به تعداد ظرفیت راهنمایزبه ا -0-0

 همکار عضو هیات علمی اضافه میشود.

 همایشها و جشنواره های بین المللی -3



برگزاری همایشها، جشنواره ها و دیگر برنامه های بین المللی با مشارکت مالی طرف خارجی به صورت موردی در امور بین 

 الملل دانشگاه قابل بررسی خواهد بود.

 

 جایگاه فعالیت های بین المللی در ترفیع ساالنه هیات علمی  -4

 

 امتیازهای کسب شده از محل فعالیتهای بین المللی در ترفیع ساالنه عضو هیات علمی قابل محاسبه خواهند بود.

 پایه تشویقی به فعالیت های بین المللی توسط عضو هیات علمی -5

یک پایه تشویقی به وی تعلق خواهد  ،دجذب کناند سه دانشجوی خارجی هر عضو هیات علمی که در یک سال بتو -1-1

 گرفت.

دالر را منعقد نماید  02222بتواند یک پروژه بین المللی باالی به عنوان مجری مسئول پروژه  هر عضو هیات علمی که -0-1

 مشمول یک پایه تشویقی خواهد شد.

شده مشروط به تداوم مدت انجام پروژه در سال بعد بر اساس قرارداد، حداکثر  بدالر مازاد جذ 02222به ازای هر تبصره: 
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