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 بسمه تعالی

 دانشگاه صنعتی اصفهانآيين نامه نحوه به كار گيري استاد همبسته 

        970  ه شماره ب  30/10/98  جلسه هيات رئيسه مورخ مصوب

 همبسته استاد بكارگيري نحوه نامه آيين 

با توجه به نياز مشاركت بين المللی جهت ارتقاء كيفی و كمی فعاليت هاي دانشگاه در راستاي رسيدن به جايگاه دانشگاه هاي برتر 

تقاي رتبه جهانی، ايجاد ظرفيت پذيرش دانشجو در مقطع تحصيالت تكميلی به ويژه دوره هاي دكتري، ارتقاي تعامل بين المللی، ار

بين المللی دانشگاه، ايجاد و افزايش موقعيت هاي فرصت مطالعاتی خارج از كشور دانشجويان دكتري، جبران نقايص تجهيزاتی و 

تحقيقات دانشگاه براي اجراي پروژه هاي تحقيقاتی و همچنين پروژه هاي تحصيالت تكميلی آئين نامه زير جهت جذب اساتيد و يا 

 ( تهيه شده است:adjunct professorن المللی تحت عنوان استاد همبسته )دانشمندان برجسته بي

 تعريف استاد همبسته .1

استاد همبسته، استاد و يا دانشمند برجسته بين المللی است كه طی قرارداد مشخص در مدت معينی در زمينه هاي خاص 

همكاري می نمايد. همكاري افراد با دانشگاه آموزشی پژوهشی با  دانشكده ها / پژوهشكده هاي دانشگاه صنعتی اصفهان 

صنعتی اصفهان طی هر دوره از سال تحصيلی يا تعطيالت قابل اجرا است. دانشگاه صنعتی اصفهان می تواند نام وي را در 

 ليست اعضاي هيات علمی به عنوان استاد همبسته اعالم نمايد.

 همكاري هاي زمينه  .2

 ردادهاي پژوهشی خارج از دانشگاهالف( همكاري در امور تحقيقاتی و قرا

 همكاري در مشاوره و راهنمايی پايان نامه ها و رساله هاي دانشجويان تحصيالت تكميلی  ب(

 ج( ارائه سمينار و كارگاه هاي آموزشی

 دانشگاه نياز مورد و تخصصی دروس ارائه  د(

 ه( كمك و مشاوره در جهت ارتقاء رتبه دانشگاه در سطح جهانی

در رفع مشكالت پژوهشی اساتيد و دانشجويان تحصيالت تكميلی با استفاده از امكانات تحقيقاتی در  و( همكاري

، انجام آزمايش هاي مورد نياز و ساير مواردي كه patent رساندن ثبت به علمی، اطالعات قبيل از)  خارج از كشور

 تی اصفهان انجام آن مقدور نباشد(در دانشگاه صنع

 دانشگاه به عنوان عضو هيات تحريريه مجله ISIز( همكاري در مجالت علمی پژوهشی 

 

 تعهدات استاد همبسته .3

ملحق شده است می بايست، در اين  الف( حكم استاد همبسته به مدت سه سال معتبر است. استاد همبسته كه به دانشكده

باشد و استاد همبسته اي كه براي  كردهيا راهنمايی  هبه صورت مشترك مشاور را يك دانشجوي دكتري مدت حداقل 

https://iscoweb.iut.ac.ir/sites/iscoweb/files/u34/Files/ayyn_nmh_nhwh_bkrgyry_std_hmbsth1.pdf
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حداقل در يك طرح پژوهشی يا مقاله معتبر همكاري هاي تحقيقاتی به پژوهشكده پيوسته است می بايست در اين مدت 

Q1  .همكاري كرده باشد 

 داشته باشد.هفته به صورت تمام وقت در دانشگاه حضور  8سال حداقلسه هفته در سال يا طی دو  حداقل  ب(

 صنعتی دانشگاه آدرس است الزم باشد می مشترك هاي پروژه حاصل كه غيره و علمی هايگزارش مقاالت، كليه در  ج(

 .شود ذكر نيز اصفهان

 و همبسته استاد) طرفين توافق با كه مشترك هاي پروژه از حاصل اكتشافات و اختراعات در دانشگاه حقوق رعايت  د(

  ن( تعيين می گردد.اصفها صنعتی دانشگاه

 تعهدات دانشگاه صنعتی اصفهان .4

با موافقت  ( براي استاد همبسته، می تواندeconomyالف( در صورت نياز، پرداخت هزينه بليط رفت و برگشت )در سطح 

 صورت پذيرد.پژوهشی دانشگاه  محل اعتباراتاز  معاون پژوهش و فناوري و

نسبت به تخصيص دفتر كار، امكانات كامپيوتري و آزمايشگاهی براي در طول مدت اقامت می بايست  ميزبان دانشكده  ب(

 .نمايد  استاد همبسته اقدام

ج( هيچ گونه حقوق ثابتی به استاد همبسته پرداخت نمی شود، ولی چنانچه دوره كوتاه مدت يا دروسی توسط استاد همبسته 

داخت است به ايشان نيز پرداخت همان شرايط به هيات علمی دانشگاه قابل پر اي معادل با آنچه كه درارائه گردد، حق الزحمه

 شود.می

د( حق الزحمه راهنمايی دانشجو معادل آنچه به هيات علمی دانشگاه با مرتبه مشابه قابل پرداخت است به استاد همبسته 

 پرداخت می گردد.

اسكان رايگان در مهمانسراي دانشگاه صنعتی اصفهان استفاده  استاد همبسته می تواند از ،ه( طی دوره هاي كوتاه مدت حضور

  .نمايد

 اجراچگونگی  .5

روابط بين الملل دانشگاه ارسال شود و پس  يا پژوهشكده به پيشنهاد پذيرش استاد همبسته از طرف دانشكدهضروري است 

می بايست مطابق با شيوه نامه فرآيند اين فعاليت در اين خصوص روند اداري و از آن به تصويب هيات رئيسه دانشگاه برسد. 

 كه پيوست اين آيين نامه است انجام پذيرد.  اجرايی پذيرش استاد همبسته 

 

  



3 
 

 دانشگاه صنعتی اصفهانآيين نامه نحوه به كار گيري استاد همبسته  پيوست 

 شيوه نامه اجرايی پذيرش استاد همبسته: 

  است:پذيرش استاد همبسته به دو صورت قابل انجام 

 . شودفرآيند پذيرش استاد همبسته به پيشنهاد يك عضو هيات علمی آغاز می -1

می شود كه در اين صورت روابط الملل دانشگاه  به دانشكده پيشنهاد پذيرش استاد همبسته توسط روابط بين -2

الملل اطالعات استاد پيشنهادي را طی نامه اي به دانشكده ارسال می كند و مابقی فرآيند مطابق گردش كار بين

گردش كار طی چهار مرحله: پذيرش استاد همبسته،  مرحله قبل از حضور،  و شيوه نامه اجرايی انجام می شود. 

 در حين حضور و پس از انجام ماموريت تقسيم بندي می شود. 

 استاد همبستهپذيرش 

  / هاي متقاضی استفاده از استاد همبسته، الزم است پيشنهاديه همكاري استاد مورد نظر پژوهشكدهدانشكده ها

پژوهشی دانشكده / پژوهشكده، جهت -در امور پژوهشی و آموزشی را پس از تصويب در شوراي مشترك آموزشی 

گاه ارسال نمايند. پيشنهاديه همكاري بايد شامل موارد بررسی، تأييد و اخذ تصميم نهايی براي هيات رئيسه دانش

 زير باشد:

 همبسته دالف( سوابق كامل علمی، پژوهشی، آموزشی و اجرايی استا

ب( اطالعات علمی الزم در خصوص پروژه هاي تحقيقاتی و يا ارائه دروس و كارگاه هاي آموزشی كه استاد همبسته قرار 

 به كارگيري استاد همبسته مورد نظر.است در آن همكاري نمايد و ضرورت 

 ج( برنامه زمان بندي سفر استاد همبسته و شرح خدمات تفصيلی وي

 د( معرفی استاد ميزبان

% اعضاي هيات علمی آن دانشكده / پژوهشكده می توانند 10حداكثر تعداد اساتيد همبسته هر دانشكده / پژوهشكده توجه: 

 باشد.

 به مديريت روابط بين الملل و هيات رئيسه دانشگاه ارسال می شود مراتب براي كسب موافقت و مجوز. 

 : پس از صدور مجوز از هيات رئيسه دانشگاه 

اي براي استاد همبسته ارسال می شود و پس از اخذ امضاي ايشان مراتب به دانشكده اعالم الف( متن توافق نامه طی نامه

 لملل منعكس می گردد. اده / پژوهشكده و سايت روابط بينو در سايت دانشك

روند اداري و هماهنگی سفر استاد همبسته از طريق مرجع ذيربط در دانشگاه و اخذ مجوز ورود به كشور از سامانه اخذ ب( 

 رواديد مركز همكاريهاي علمی بين المللی وزارت عتف پيگيري خواهد شد.
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 ت ايران در آن كشور به استاد ميهمان اعالم می گرددپس از دريافت مجوز  ورود به كشور مراتب جهت اخذ ويزا  از سفار. 

 استاد ميهمان:  حضورقبل از اقدامات 

  به روابط بين الملل از طرف دانشكده / استاد ميزبان  ميهمان به دانشگاه  حداقل يك هفته پيش از ورود زمان قطعی ورود

 . شوداعالم می

  در دانشكده / پژوهشكده:آماده سازي تمهيدات مرتبط با حضور استاد ميهمان 

o  دانشكده توسط فرودگاهی ترانسفر -معمول اداري وسايل -چاپگر به دسترسی – كامپيوتر -كار ميز –تامين اتاق 

 پژوهشكده /

o محل اسكان در  -سالن بدنسازي -امكان استفاده از سوله ورزشی -كارت شناسايی -كارت تردد -تهيه كيف پول

 همكاريهاي علمی بين المللی مهمانسراي دانشگاه  توسط مركز

  بر  استاد ميهمانبه حساب  مبلغ قابل پرداختمكاتبات مربوطه  و درخواست تخصيص و واريز در صورت ارائه درس انجام

 انجام می شود.  معاونت اداري مالی و توسطمركز همكاريهاي علمی بين المللی ايشان با اعالم اساس مرتبه علمی 

 اقدامات در حين حضور: 

 آمد در فرودگاه و بدرقه تا فرودگاهخوش 

  تحويل امكانات و وسائل اداري مورد نياز 

  تشكيل جلسه اي در دانشكده / پژوهشكده براي معرفی استاد ميهمان و اعضاي هيات علمی دانشكده مرتبط با گرايش

 ايشان

  همكاري هاي دوجانبه فيمابين دو دانشگاهتدارك يك جلسه ديدار با رئيس روابط بين الملل دانشگاه به منظور بررسی 

 فراهم آوردن تمهيدات الزم جهت حداقل يك بازديد از اماكن تاريخی / ديدنی اصفهان 

 تمديد ويزاي اقامت در صورت نياز 

 اقدامات پس از هر بار خروج از كشور  استاد ميهمان:  

 برنامه هاي آتی ايشان كه  پس از تاييد رئيس آن واحد   ارسال گزارش توسط استاد ميزبان  به دانشكده / پژوهشكده و اعالم

 گزارش نهايی به مركز همكاريهاي علمی بين المللی ارسال خواهد شد. 

 اين روند براي تمامی سفرهاي استاد ميهمان انجام می شود.  توجه:

 ارزيابی خود را از حضور اين استاد در طی  پژوهشكده/يك ماه قبل از اتمام دوره اعتبار توافق نامه استاد همبسته، دانشكده

دو سال گزارش و به مركز همكاريهاي علمی بين المللی  اعالم می نمايد و در صورت تمايل به تمديد اين همكاري مراتب 

 را به روابط بين الملل منعكس كرده تا مجددا توافق نامه با تاريخ هاي جديد تهيه و به امضاي طرفين برسد. 
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