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 :قدمهم

بروز  های آتي وهای سالدر افق برنامه ي اعضای هیات علمي، تحقیقاتالمللهای بینفعالیتبه منظور افزايش 

کاربردی و هدفمندی و نیز در جهت ارتقاء  بهینه از اوقات تابستان استفاده، وری علميهبهبود بهر ،نمودن اطالعات

شرايط اعطاء  واجدينتعريف و بر اساس اين رويه به مدت کوتاه تحقیقاتي ، فرصتهانامههای تحقیقاتي و پايانپروژه

 خواهد شد. 

در جلسه که   AUT-PR-2207به شماره  رويه فرصت مطالعاتي اعضاء هیات علمي دانشگاه صنعتي امیرکبیر

 . به قوت خود باقي است مصوب گرديده است 04/08/95هیئت رئیسه مورخ 
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 :افهدا

 هنشگادااعضای هیات علمي و لملليابین تتباطاار تقويت -1

 رنظدلتباو فعالیت آنان  ،رکشواز  رجخادر  لفعا متخصصینآشنايي با  -2

 الملليهماهنگ نمودن پروژه های تحصیالت تکمیلي با کالن روندهای بین کسب اطالعات بروز علمي و -3

 های موجود و استفاده از پتانسیل در سطح دانشگاه لملليابین متقابل هایهمکاریترويج  -4

 رکشواز  رجعلميخا مجامع بهآن  یپتانسیلهاو  هنشگادا نشناساند -5

 طرفین  تحقیقاتي تمکاناو ا مايشگاهيآز اتتجهیز ،علمي منابعبه مستمر دستیابي  -6

 تکمیلي تتحصیال یهاوژهپر ایجرو ا تعريفپروژه های صنعتي و  ،تحقیقاتي یهاحطر منجااريزی جهت برنامه  -7

 مشترک
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 :ئیننامهآ از دهستفاا بطاضو

 عضو هیئت علمي اه میزبانگرزومه فرد يا آزمايش ارائه -1

 :برای دوره فرصت شامله برنامه پژوهشي قابل قبول ارائ -2

 مقاله مشترک، راهنمايي دانشجوی مشترک،  وجود های مشترک در صورتهمکاری توسعه و پیگیری(

 و .....( های مشترک، برنامه نوآوری، دورههای مشترکانجام پروژه

 ي، دوره گرنت پژوهش، قرارداد صنعتي، تحقیقاتي )پروژههای رسمي در قالب توافقنامه گیری همکاریشکل

 و انتشارات(مشترک، برنامه نوآوری 

 های تحقیق و نوآوریهای جديد در برنامهگیریتوسعه جهت 

  های نسل جديددانشگاه در آشنايي با فرهنگ آکادمیک و نوآوریبروز شدن و 

 دورنمای همکاری دراز مدت 

    مورد تائید وزارت علوم،  رکشواز  رجتحقیقاتي( خا يا نشگاهيدا) علمي مرکز يکاز  معتبر نامهتعود خذا  -3

 یرماه لغايت پانزدهم شهريور ماه()از ابتدای ت نتابستا لطودر  معین تمد تحقیقات و فناوری برای

يا ها نامه، دفاع پايانارسال نمرات نیمسال دوم سال تحصیلي اعم ازکلیه وظايف آموزشي )يا تعیین تکلیف  تماما  -4

  .تکمیلي( با تائید معاونت آموزشي دانشگاهتحصیالت دانشجويانراهنمائي 

مرتبط با خارج صنعتي و قراردادهای ها و فناوری )از جمله عدم تاخیر طرح يوظايف پژوهشتعیین تکلیف   -5

 .دانشگاه( با تائید معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

و نیز باقي بودن شامل پرداخت  (گرنت پژوهشی)، دارا بودن حد اقل امتیاز حداقل سه سال سابقه خدمتداشتن  -6

   باشد.ضروری مي خدمتاز سال  2حداقل 

بندی دانشگاه باشد، اولويت اتمدت بیش از سقف اعتبارکوتاهمطالعاتي فرصتدر صورتیکه تعداد متقاضیان  -7

و  ارائه پذيرش از يکصد دانشگاه برتر جهان ساالنه، پژوهشي امتیاز گرنت برنامه ارائه شده، متقاضیان براساس

 .باشدمي استفاده متقاضي از اين نوع فرصتدفعات تعداد 

، المللييا گرنت پژوهشي بین المللي،يا عقد يک قرارداد صنعتي بینتوافق نامه رسمي همکاری و جاری شدن آن،  -8

 ماه از تاريخ بازگشت 9پس از  الملليبین ا نمايه استنادیدر نشريات معتبر ب مشترک حداقل يک مقالهچاپ و يا 
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 .الزامي است مدتاز فرصت کوتاه

تواند فرصت کوتاه مدت را در صنايع معتبر خارج از کشور بويژه در بخش تحقیق و توسعه سپری متقاضي مي  -9

رئیسه طرح تحقیقاتي صنعتي متقاضي و اعتبار شرکت صنعتي به تشخیص معاونت پژوهشي و هیأت تايید نمايد. 

 باشد. دانشگاه مي

از طريق عقد قرارداد بین صنعت خارج از کشور  مدت صنعتي خارج از کشور،کوتاهمطالعاتييابي نتايج فرصترزا -10

در دانشگاه و يا مشارکت آن  R&Dايجاد واحد يا  يا تحقیقاتي، های صنعتي،و دانشگاه در قالب انجام پروژه

 پذيرد.پس از بازگشت صورت  يک سالباشد که بايد تا ميکشور شرکت با دانشگاه در قراردادهای صنعتي داخل 

تکمیل شده توسط  های پیوستبراساس فرم گزارش سفرو  ارائه شده نتايج پیشرفت برنامه تحقیقاتيارائه  -11

، کپي مقاالت و گزارشات علمي (6)فرم شماره  موسسه میزبانو  (7و  5، 4، 3های شماره )فرممتقاضي 

 تدوين شده در طول مدت مأموريت به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه.

   

:زمان و نحوه اقدام

)فرم فوق مدارک و مستندات مراه ه تقاضای خود را بهمدت بايد مطالعاتي کوتاهداوطلب استفاده از فرصت  -1

 دانشگاه ارائه نمايند.هش و فناوری معاونت پژو بهقبل ماه سال  بهمنحداکثر تا پايان  (2و  1شماره 

 برای استفاده از فرصت مطالعاتي دوم به بعد داشتن  -2

 مدت کوتاه مطالعاتيفرصتها به تشخیص کمیته آمیز از فرصت قبلي و اجرايي شدن برنامهگزارش موفقیت -

 يا  در فاصله بین دو فرصت الملليدر نشريات علمي معتبر بین Q2يا   Q1مقاله نمايه شده 4حداقل   -

 )قرارداد داخلي( يا انجام قرار داد صنعتي در بین دو فرصت با حد اقل يک صد میلیون تومان -

 .باشدضروری مي قرارداد خارجيپنجاه هزار دالر انجام   -

 نمايد. همکاریموسسه خارجي  3 بیشتر از بابايد ننامه از اين آيینمتناوب هر عضو هیات علمي برای استفاده   -3

سال يکبار امکان پذير است. البته در صورت تامین هزينه فرصت از طرف مقابل  2استفاده از اين نوع فرصت هر  -4

 ضای عضو هیات علمي بصورت هر ساله وجود دارد.اامکان بررسي تق

و نیاز به پیگیری  هیئت علمي در فرصت قبليچشمگیر و ارائه نتايج بسیار عالي توسط عضو در صورت موفقیت  -5

تواند پس از يک سال از فرصت بعدی به تشخیص کمیته بررسي و تايید فرصت، متقاضي مي هابرنامه همکاری
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 استفاده نمايد.

مطالعاتي ممنوع استفاده از هرگونه مرخصي استحقاقي يا بدون حقوق بالفاصله قبل يا بعد از استفاده از فرصت  -6

  است.

پذير امکان مدتکوتاه مطالعاتيفرصتسال از بازگشت از  2پس از  عادی )بلند مدت(مطالعاتي فرصت درخواست -7

 است.

 

 :طرحو تصویب ضوابط مالی 

 15غ بلز میو ن يور، حقوق و مزايای عضو هیأت علممدت خارج از کشمطالعاتي کوتاهدانشگاه در طول فرصت -1

میلیون تومان برای ساير کشورها جهت  12 سوئیس و ژاپن و ،آمريکای شماليهای میلیون تومان برای دانشگاه

 نمايد. پرداخت ميو ساير موارد بیمه  ،متقاضي بلیط رفت و برگشت هزينه

 دالر به 1500مبلغ  ( دانشگاه معادلQSيا  TIMESبندی دانشگاه برتر دنیا )رتبه 30در صورت اخذ پذيرش از  -2

 نمايد.به متقاضي پرداخت مي عالوه بر مبالغ فوق صورت ريالي

 مدتمطالعاتي کوتاهکمیته فرصت تقاضاهای ارائه شده پس از کارشناسي و تايید مديريت پژوهشي دانشگاه در -3

الملل، معاونت آموزشي، و معاونت توسعه و منابع متشکل از نمايندگان معاونت پژوهش و فناوری، معاونت امور بین

 رسد.تصويب مي انساني به

مطالعاتي به تصويب نهايي هیئت رئیسه مدت پس از بررسي توسط کمیته فرصتمطالعاتي کوتاهتقاضاهای فرصت -4

 رسند.دانشگاه مي

 ت.استفاده گرديده اس لحاظ و در فرصت )سالیانه( عضو هیئت علمي مرخصي تابستانه -5
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 درخواست اعضاء هیأت علمی جهت استفاده از فرم :  1پیوست 

 کوتاه مدت فرصت مطالعاتی

(AUT-FM-2213-01) 
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 دانشگاه صنعتی امیر کبیر

 (  پلی تکنیک تهران)

 مشخصات متقاضی: (1

    نوع استخدام: مرتبه علمي:دانشکده:نام خانوادگي: نام و

        موريت فرصت مطالعاتي دانشگاه/ آزمايشگاه صنعتي:محل مأ :کشور مقصد

 توضیحات:  ساير:

 :Emailنام فرد میزبان و آدرس 

 پايان دوره:  تاريخ شروع دوره:

 

 مطالعاتی:مورد تحقیق در فرصت( عنوان طرح 2

 فارسي: 

 

 التین: 

 

 :های دارای امتیاز در برنامه به شرح زیر می باشند.()شاخصارائه برنامه پژوهشی قابل قبول برای دوره فرصت ( 3

 های مشترک قبلي با ذکر جزئیاتتوسعه و پیگیری همکاری 

 های تحقیق و نوآوریهای جديد در برنامهتوسعه جهت گیری 

 های مشترک، ، دوره، قرارداد صنعتي، گرنت پژوهشيتحقیقاتي های رسمي در قالب توافقنامه )پروژهگیری همکاریشکل

 و انتشارات( های نوآوریبرنامه

 های نسل جديدبروز شدن و آشنايي با فرهنگ آکادمیک و نوآوری در دانشگاه 

 دورنمای همکاری دراز مدت 

 

 

 

 

 

 از  فرم درخواست اعضاء هیئت علمی جهت استفاده
 مدتکوتاه مطالعاتیفرصت

 اعضاء هیأت علمی  
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 ( خالصه طرح:4 

 

 

    

 

 

 

 

 

                   

 (تاریخ خاتمه: شروع:دارم )تاریخ ندارم( ماموریت مطالعاتی قبلی:5

لطفا عناوین و مقاالتی حاصل شده، و یا از قبل همکاریهایی وجود داشته است  قبل برنامه های مشترک و( در صورتیکه از مأموریت 6

 ذکر نمائید: مقاالت را در جدول زیر و موارد دیگر را در صفحات پیوست محل چاپ و ارائه

 اسامی همکاران به ترتیب و محل چاپتاریخ  نام ناشر عنوان مقاله ردیف

  

 

 

 

   

 

 نام و نام خانودگی:

 امضاء:

 تاریخ:
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 دانشکده جهت استفاده ازدرخواست فرم :  2پیوست 

 مدت اعضاء هیأت علمیکوتاه مطالعاتیفرصت 

 (AUT-FM-2213-02) 
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 دانشگاه صنعتی امیر کبیر

 (  پلی تکنیک تهران)

 دانشکده جهت استفاده ازدرخواست فرم 
 اعضاء هیأت علمی مدتکوتاه فرصت مطالعاتی 

 اعضاء هیأت علمی  

 معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه

................................. .........................به پیوست درخواست استفاده از ماموريت فرصت مطالعاتي کوتاه مدت آقا/ خانم .................... با سالم و احترام،    

.......... در کشور ............................................. از ......................./ مرکز .................................................که قصد گذراندن مأموريت در دانشگاه عضو هیأت علمي

دعوتنامه و يک نسخه از برنامه ضمنا گردد. . را دارند جهت استحضار ارسال ميتاريخ................................ لغايت .................................................................

 . گرددارسال ميضمیمه  به تحقیقاتي ايشان که قرار است در مدت مأموريت انجام شود

 :با نظر موافق در خصوص اين مأموريت موارد زير را اعالم مي دارد دانشکدهاين 

 .باشدنمي            باشد  مي     اعتبار مرکز علمي فوق مورد تائید        -1

 .موضوع فعالیت با تخصص متقاضي ارتباط مستقیم                دارد                 ندارد -2

 است. نموده است          ننموده           مدت خارج از کشور استفاده متقاضي قبال از مأموريت پژوهشي کوتاه -3

 

 

 امضاء رئیس دانشکده                                            امضاء معاون پژوهشی دانشکده                                   

 

 

 

 مدیرکل محترم امور پژوهشی دانشگاه

 با سالم و احترام،

 موارد جهت بررسي و اقدام مناسب مورد تائید میباشد.

 

 امضاء                                                                                                                   

 معاون پژوهش و فناوری دانشگاه

 

 

 



مدت اعضاء هیأت کوتاه مطالعاتيفرصتنامه آئین

 علمي دانشگاه

AUT-PR-2213 

 1 ويرايش:

 

 تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.
 

 

 

 

 مدتکوتاه مطالعاتیفرم گزارش فرصت:  3پیوست 

 اعضاء هیات علمی 

 (AUT-FM-2213-03) 



مدت اعضاء هیأت کوتاه مطالعاتيفرصتنامه آئین

 علمي دانشگاه

AUT-PR-2213 

 1 ويرايش:

 

 تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.
 

 
 دانشگاه صنعتی امیر کبیر

 (  پلی تکنیک تهران)

 مدت کوتاه مطالعاتیفرم گزارش فرصت
 اعضاء هیأت علمی  

 ( مشخصات متقاضی:1

 عضو هیأت علمي دانشکده:نام خانوادگي:نام:

 دانشگاه/ مرکز آزمايشگاهي صنعت/ ساير: موريت فرصت مطالعاتيمحل مأمرتبه دانشگاهي:

 

 پايان دوره:         تاريخ شروع دوره:کشور:

 

 ( عنوان طرح مورد تحقیق در فرصت مطالعاتی:2

 فارسي: 

 

 التین: 

 

 :اهمیت موضوع برنامه تحقیقاتی به لحاظ تحقیقاتی و کاربردی بودن را توضیح دهید( 3

 

 

 

 

 

 :سابقه آشنایی با موضوع انتخاب شده( 4

 

 

 

 

 

 



مدت اعضاء هیأت کوتاه مطالعاتيفرصتنامه آئین

 علمي دانشگاه

AUT-PR-2213 

 1 ويرايش:

 

 تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.
 

                                    

 :اهداف مورد نظر در ارتباط با موضوع تحقیقاتی( 5

 

 

 شده با عضو هیئت علمی یا موسسه خارج از کشور با ذکر جزئیات و زمانبندیهای توافق ها و پروژهبرنامه (6

 

 

اگر در طول فرصت مطالعاتی کتب و مقاالتی را تالیف و در مجالت و سمینارها ارائه و منتشر نموده اید عناوین آنها را در جدول  (7

 :زیر مرقوم و یک نسخه از آنها را ضمیمه نمائید

 اسامی همکاران به ترتیب تاریخ و محل چاپ نام ناشر تالیف / ترجمه لهعنوان کتاب و مقا ردیف

  

 

 

 

    

 

 :منابع و ماخذ مورد استفاده در طرح تحقیقاتی را نام ببرید( 8

 

 

 :سایر توضیحات( 9

 

 

 نام و نام خانوادگی:

 امضاء:

 تاریخ:

 

 

 

 



مدت اعضاء هیأت کوتاه مطالعاتيفرصتنامه آئین

 علمي دانشگاه

AUT-PR-2213 

 1 ويرايش:

 

 تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.
 

 

 مدتکوتاه مطالعاتیتائید دانشکده از فرصت فرم:  4پیوست 

 میاعضاء هیأت عل 

(AUT-FM-2213-04) 



مدت اعضاء هیأت کوتاه مطالعاتيفرصتنامه آئین

 علمي دانشگاه

AUT-PR-2213 

 1 ويرايش:

 

 تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.
 

 
 دانشگاه صنعتی امیر کبیر

 (  پلی تکنیک تهران)

 کوتاه مدت م تائید دانشکده از فرصت مطالعاتیفر

 اعضاء هیأت علمی 

 محترم پژوهش و فناوری دانشگاه معاون

 با سالم و احترام،

هیأت علمي به خارج از مطالعاتي خانم/ آقا ................................................................... به استناد آئین نامه ماموريت های اعضاء گزارش مأموريت فرصت 

 گردد.ذکر نمائید(، خدمتتان ارائه ميرا عدم تائید داليل آن ) در صوت نگرفت گرفت                  کشور در تابستان مورد تائید قرار 

 

 

 

 

 

 رئیس دانشکده

 امضاء

 



مدت اعضاء هیأت کوتاه مطالعاتيفرصتنامه آئین

 علمي دانشگاه

AUT-PR-2213 

 1 ويرايش:

 

 تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.
 

 

 

 

 

مدت اعضاء کوتاه مطالعاتیارائه اسناد مثبته فرصت فرم: 5پیوست 

 حسابهیأت علمی به منظور تسویه

 (AUT-FM-2213-05) 

  



مدت اعضاء هیأت کوتاه مطالعاتيفرصتنامه آئین

 علمي دانشگاه

AUT-PR-2213 

 1 ويرايش:

 

 تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.
 

  

 
 دانشگاه صنعتی امیر کبیر

 (  پلی تکنیک تهران)

مدت اعضاء کوتاه مطالعاتیاسناد مثبته فرصتفرم ارائه 
 حسابهیأت علمی به منظور تسویه

 ریاست محترم دانشکده      

 با اهداء سالم،

 احتراماً، به پیوست فرم تکمیلي گزارش فرصت مطالعاتي اينجانب موضوع حکم مأموريت شماره                      مورخ  

 گردد.بانضمام اسناد هزينه های مشروحه زير جهت استحضار تقديم مي

 مستدعي است ترتیبي اتخاذ فرمائید مراتب به منظور تسويه حساب نهايي به معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال گردد.     

 ريال. بلیط رفت و برگشت ريالي به تعداد                فقره1    

 ريال. بلیط رفت و برگشت ارزی به تعداد                فقره2    

 ريالخروج به تعداد                              فقره. عوارض 3    

 ريال . جمع کل4    

 ريال . علي الحساب دريافتي5    

 ريال . مابه التفاوت علي الحساب دريافتي هزينه های انجام شده6    

 

 

 نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی:                                                                                                         

 تاریخ و امضاء:                                                                                                                     

 

 ی دانشگاهپژوهش و فناور معاون محترم

 با اهداء سالم، 

مطالعاتي و اسناد هزينه سفر آقای                                       عضو هیأت علمي اين احتراماً، بدينوسیله عین گزارش نهايي فرصت

 گردد.دانشکده جهت استحضار و تسويه حساب ارسال مي

 

 رئیس دانشکده                                                                                                                        

 امضاء                                                                                                                               

 

 

 

 



مدت اعضاء هیأت کوتاه مطالعاتيفرصتنامه آئین

 علمي دانشگاه

AUT-PR-2213 

 1 ويرايش:

 

 تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.
 

 

 

Attachment 6: Certificate of Attendance 

 (AUT-FM-2213-06) 

 

 

  



مدت اعضاء هیأت کوتاه مطالعاتيفرصتنامه آئین

 علمي دانشگاه

AUT-PR-2213 

 1 ويرايش:

 

 تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.
 

  

 
 دانشگاه صنعتی امیر کبیر

 (  پلی تکنیک تهران)

Certificate of Attendance 

This document must be filled by the grant holder and signed by both the 

coordinator in Host Institution and by the grant holder.  

The Host Institution will provide the grantee as well as the research office of 

ith a copy that shall be sent to Amirkabir University of Technology w

ill also send the original document by w Host Institutionhe . Tintoff1@aut.ac.ir

post to the Research office, Amirkabir University of Technology (Tehran 

polytechnic). 

 

Personal Details: 

Last name (as on passport):First Name (as on Passport): 

Email Address:Telephone: 

 

Mobility details: 

Home Institution:Host Institution: 

Date of Arrival:Period of mobility: 

Date of departure: 

Field of study: 

Name and signature of the coordinator at Host Institution 

 

Date: 

 

 

mailto:intoff1@aut.ac.ir


مدت اعضاء هیأت کوتاه مطالعاتيفرصتنامه آئین

 علمي دانشگاه

AUT-PR-2213 

 1 ويرايش:

 

 تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.
 

 

 

Attachment 7: Academic survey of end of mobility 

 (AUT-FM-2213-07) 

 

  



مدت اعضاء هیأت کوتاه مطالعاتيفرصتنامه آئین

 علمي دانشگاه

AUT-PR-2213 

 1 ويرايش:

 

 تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.
 

 

  
 دانشگاه صنعتی امیر کبیر

 (  پلی تکنیک تهران)

Academic survey of end of mobility 

A.Beneficiary details 

Name and surname:  

 

Home University:  

Host University: 

 

 

 

Level of studies (Bachelor, 

Doctorate. Post – doctorate, 

Academic Staff): 

 

 

 

Length of stay (indicate start and end 

date) 

 

 

 

Name and surname of the local 

coordinator: 

 

 

 

Contact details (address, Email, tel.):  

B.Evaluation of institutions 

 

Judge the following aspects of the institutions involved in your mobility stay: 

 

 Very 

satisfield 

Quite 

satisfied 

indifferent Quite 

dissatisfied 

Very 

dissatisfied 

Quality of administrative support 

structures at host university 

     

 

Ease of access to administrative 

support procedures at host university 

     

 

General availability of administrative 

support staff at host university 

     

 

Speed with which administrative 

departments at host university resolved 

incidents during your stay 

     

 

Reason      

 

 



مدت اعضاء هیأت کوتاه مطالعاتيفرصتنامه آئین

 علمي دانشگاه

AUT-PR-2213 

 1 ويرايش:

 

 تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.
 

2. Academic appraisal 

Rate the following academic aspects of your mobility stay: 

 Very 

satisfied 

Quite 

satisfied 

Indifferent Quite 

dissatisfied 

Very 

dissatisfied 

Academic activities carried Out      

Quality of human resources of teaching staff/ 

researchers 

     

Quality of study/ research plan      

Ease of access to academic procedures      

Support offered by academic coordinator      

Were the general conditions of the mobility 

call fulfilled? 

     

Supplementary academic studies offered at 

host university (Language courses, 

complementary courses, etc.) 

     

Academic level required      

3. Your expectations concerning the mobility stay 

Indicate below which expectations (concerning your stay) were not fulfilled. Please state reasons why not: 

1) 

Reason: 

2) 

Reason: 

3) 

Reason: 

4) 

Reason: 

5) 

Reason: 

 

1. Highlight the three aspects of your experience you consider most positive within the Short sabatical leave project: 

2. Development of new Research directions. 

3. Establishment of formal cooperation Framework Agreement. 

4. Personal Cultural Growth and interactions with local people. 

 

 

 



مدت اعضاء هیأت کوتاه مطالعاتيفرصتنامه آئین

 علمي دانشگاه

AUT-PR-2213 

 1 ويرايش:

 

 تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.
 

 

5. Highlight three aspects, which would improve the development of the short sabatical leave project: 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

6. Recommendations 

State any recommendations you consider useful to improve the diffusion/ exploitation of the experience and 

results of your mobility stay. 

 

 

 

7. Observations 

Offer any observations you consider appropriate concerning the whole process of your mobility stay: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


