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ماهته در دانشتگاه    9تتا   6ي که مايل هستتند در يتد دوره   يهابا اجرای اين برنامه اعضاء هیات علمي دانشگاه

شوند. ری هیات علمي زبده اين دانشگاه در يد حوزه علمي تحقیق نمايند پذيرش مياصنعتي امیرکبیر با همک

شود، زمینه رشد تعداد مقاالت های ديگر کشور ميسطح علمي دانشگاه ءموجب ارتقا ها نه تنهااجرای اين دوره

شود مشابه ايتن شترايط را   ای که برای اين منظور تدوين مينمايد. همچنین رويهشگاه را فراهم ميمشترک دان

   نمايد.  فراهم مي درآينده برای اعضاء هیات علمي دانشگاه های ديگر کشورها را نیز
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 : شرایط ارائه فرصت مطالعاتی -1

 باشد. به باالو با مرتبه علمي استاديار يا رسمي آزمايشي وضعیت استخدامي رسمي  یدارامتقاضي بايد  -1-1

پذيرنده در دانشگاه صنعتي  دانشکدهنمودن با مشخص خود را  تقاضای  عضو هیأت علمي متقاضي -2-1

فرم "در ذيل  دانشگاه مربوطه. (1)پیوست  نمايدارائه مي و عضو هیأت علمي میزبان امیرکبیر

 نمايد.يخود موافقت خويش را اعالم م "درخواست فرصت مطالعاتی

 به باال باشد.و عضو هیأت علمي میزبان بايد دارای مرتبه علمي دانشیار  :1تبصره 

 الزم باشد. ظرفیت خاليبايد  دانشکده و عضو هیأت علمي میزبان -3-1

 .علمي جوان باشد تواند میزبان يد عضو هیأتهر عضو هیأت علمي در يد زمان فقط مي :2تبصره 

 شود.هر ترم تحصیلي توسط دانشگاه تعیین مي ظرفیت هر دانشکده در :3تبصره 

ذيرش قرار گرفته و به گروه، دانشکده مربوطه  مورد پ بايد توسط علمي میزبانت درخواست عضو هیأ -4-1

  تصويب هیات رئیسه دانشگاه برسد.

هیأت علمي میزبان  زمینه تخصصي فرد متقاضي توسط عضو هیأت علمي بايد با زمینه تخصصي عضو :4تبصره 

 اهداف واحدهای پژوهشي دانشکده و دانشگاه هم راستا باشد. و 
                   

2-  

قالب در و  ماه 9ماه يا  6تواند مدت فرصت مطالعاتي بنا به درخواست متقاضي و تأيید دانشگاه مي -1-2

 باشد.  های زيريکي از دوره

 ماهه( 6)  همان سال بهمن ماه  15مرداد ماه لغايت  15از  -الف(

 ماهه( 6)  مرداد ماه سال بعد  15بهمن ماه لغايت  15از  -ب( 

 ماهه( 9)  خرداد ماه سال بعد 15شهريور ماه لغايت  15از  -ج( 
 

3- 

لعاتي مطاگاه مربوطه برای استفاده از فرصت وسط عضو هیأت علمي و دانشتارسال تقاضا و فرجة زمان  -1-3

 .باشدو زمان بررسي و پاسخ به تقاضا مطابق جدول زير مي
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 : زمان بندی ارسال تقاضا و پاسخ دانشگاه صنعتی امیرکبیر1جدول

 یزبانمتوسط دانشگاه و پاسخ زمان تصمیم گیری  آخرین مهلت دریافت درخواست فرم زمان مورد نظر برای استفاده از فرصت مطالعاتی

بهمن ماه همان  15مرداد ماه لغايت  15الف( از 

 ماهه( 6سال )

ام آذرماه سال قبل از فرصت سي

 درخواستي

 پايان سال قبل از سال فرصت درخواستي

مرداد ماه سال  15بهمن ماه لغايت  15ب( از 

 ماهه( 6بعد )

سي ويکم ارديبهشت ماه سال فرصت 

 درخواستي

 ييکم شهريور سال فرصت درخواست سي و

خرداد ماه  15شهريور ماه لغايت  15از  -ج( 

 ماهه( 9سال بعد )

ام آذرماه سال قبل از فرصت سي

 درخواستي

 پايان سال قبل از سال فرصت درخواستي

  

 : امکانات در اختیار و تعهدات استفاده کننده فرصت مطالعاتی -4

هتا يتا مراکتز    ر دانشکده، آزمايشتگاه دت علمي پذيرفته شده أبرای عضو هیاستقرار الزم دانشکده محل  -1-4

 .را تامین مي نمايدهشي و ...وپژ

تواند از امکانات عمومي دانشکده و دانشگاه شامل کتابخانته، مراکتز   عضو هیأت علمي پذيرفته شده مي -2-4

 ( استفاده نمايد. گاهضوابط دانش قوطه )طببعلمي، سلف سرويس وسرويس اساتید و آزمايشگاههای مر

تأيیتد شتورای    يد بهو باباشد ميعهده استاد میزبان ر ئه برنامه کار عضو هیأت علمي پذيرفته شده بارا -3-4

 د.برسدانشکده 

 درس با استاد میزبان همکاری داشته باشد.  عضو هیأت علمي پذيرفته شده بايستي حداقل در ارائه يد -4-4

ارشتد يتا يتد    کارشناستي  پروژه دانشجوئي  2عضو هیأت علمي پذيرفته شده بايستي حداقل در ارائه  -5-4

 قرارداد صنعتي همکاری داشته باشد.

در مدت فرصت مطالعاتي عضو هیأت علمي پذيرفته شده بايد بطور تمام وقت در دانشکده حضور فعال  -6-4

 داشته باشد. 

يتد   منجر به پذيرش و چاپحاصل همکاری پژوهشي عضو هیأت علمي پذيرفته شده بايستي حداقل  -7-4

 . گرددبین المللي شده  نمايه در مجالت مقاله 



های در ارائه فرصت مطالعاتي به هیأت علمي جوان دانشگاه
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سال بعد از اتمام فرصت مطالعاتي بیش از يد  2اگر در مدت فرصت مطالعاتي يا در محدوه زماني  :5تبصره 

( از مقالته دوم بته بعتد پتاداش     6-4المللي چاپ گردد )مطابق با شرايط بند شده بیننمايه مقاله در مجالت 

  به عضو هیأت علمي میهمان پرداخت خواهد شد. نشگاه میزبان دا رويهنقدی مطابق 

 

5-  

های )شامل فعالیت فرصت مطالعاتيکامل گزارش ، 3بند زمان فرصت مطالعاتي مطابق اتمام پس از  -1-5

ارائه ...(  های دانشجوئي و صنعتي / وضعیت ارسال مقاله وصورت گرفته در زمینه آموزشي/ همکاری در پروژه

دانشکده و معاونت شورای آموزشي پژوهشي  ،گزارش توسط عضو هیأت علمي میزباندر صورت تايید گردد. مي

از طريق دانشگاه  "گواهی حضور در دوره فرصت مطالعاتی"فرصت مطالعاتي به اتمام رسیده و پژوهشي دانشگاه 

  گردد.  ارسال ميحاضر در فرصت مطالعاتي  میزبان به دانشگاه عضو هیأت علمي

آمیز وفقیتمگواهی گذراندن " (6-4بند ) پس از پذيرش مقاله / مقاالت در مجالت نمايه شده بین المللي -2-5

 به دانشگاه میزبان ارسال خواهد شد.  "فرصت مطالعاتی
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 کبیرت مطالعاتی دردانشگاه صنعتی امیر: فرم درخواست فرص1پیوست 

(AUT-FM-2212-01) 
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 در دانشگاه صنعتي امیر کبیر واست فرصت مطالعاتيخفرم در
 AUT-FM-2212-01کد فرم : 

 تاريخ درخواست : 

 مشخصات متقاضی و دانشگاه مربوطه:  -1 

 نام و نام خانوادگي متقاضي : -

 دانشکده / دانشگاه فرد متقاضي : -

 زمینه تخصصي متقاضي : -

 سابقة کار :     مرتبه علمي متقاضي: مدرک / رشته و  -

 

  :در دانشگاه صنعتی امیر کبیر نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی میزبان -2 

 

 ( زمان و مدت استفاده از فرصت مطالعاتي : 3 

   ماه 6بهمن ماه سال................ بمدت 15مرداد ماه سال............. 15از 

   ماه 6مرداد ماه سال................ بمدت 15.........بهمن ماه سال.... 15از 

  ماه 9خرداد ماه سال................ بمدت 15شهريور ماه سال........... 15از   

 

 

 :مهمانتأیید و مهر دانشگاه      امضاء فرم متقاضی : 

  

 

 


