
1راهنمایهمکاریهایعلمیبینالمللی

همکاری های علمی بین المللی
دستورالعمل ها، آیین نامه ها، قوانین و  روند  اجرایی

مرکز همکاری های علمی بین المللی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



راهنمایهمکاریهایعلمیبینالمللیراهنمایهمکاریهایعلمیبینالمللی 23

مقـدمه

و  تغییر  دایما در حال دگرگوین،  نهادها  بیروین  و  محیط های دروین 
پویایی هستند. در چنین شرایطی نهادی موفق عمل یم کند که تغییر 
حرکت  جدید  محیطی  شرایط  با  متناسب  و  کرده  درک  را  پارادیم 

نماید.
اخیر  اهداف سال های  از  آموزش عایل کشور ییک  بین الملیل سازی 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده است و قرار گرفتن در چرخه 
دانایی جهاین و بهره گیری از ظرفیت های موجود در منطقه و جهان 
با حفظ عزت میل  نوآوری  و  فناوری  و بسترسازی مراودات علیم، 
با  خوشبختانه  که  است  وزارتخانه  این  جاری  برنامه های  جمله  از 
همراهی و هماهنیگ دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و مراکز فناوری بزرگ 
کشور همراه بوده و دستاوردهای گرانبهایی داشته است که حضور 
افزایش  دنیا،  پژوهیش  مراکز  و  دانشگاه ها  رتبه بندی های  در  موفق 
شتابان رشد مقاالت علیم مشترک و جذب دانشجویان کشورهای 

دیگر بخیش از آن یم باشد.
برابر  را  مقاالت  انتشار  )اگر  حالت  بهترین  در  که  نکنیم  فراموش 
تولید علم بدانیم که بر آن نقد های جدی وارد است(، تنها 2 درصد 
انتشارات ISI دنیا را ما تولید یم کنیم و برای کسب و درک محتوای 
98 درصد مابقی احتیاج به حضور در جوامع علیم دنیا داریم و این 
به غیر از نیاز شرکت های دانیش ما به بازار های منطقه ای و جهاین 

است که تنها در بستر تعامالت بین الملیل حاصل یم شود.
الملیل سازی  بین  مهم  ساخت های  زیر  از  ییک  به  حاضر  مجموعه 
آموزش عایل کشور که قوانین و مقررات است اشاره دارد و امیدوام 

بستر مناسیب برای توسعه همکاری ها فراهم آورد.
در تهیه مقررات و ضوابط کنوین هم در طول سال های اخیر و هم 
و  ادارات  روسای  معاونین،  اینجانب،  کتابچه، همکاران  این  تهیه  در 
کارشناسان ارجمند زحمات زیادی را متقبل شدند که بدینوسیله از 

همه آنها سپاسگزارم.

    حسین ساالر آمیل
1400  
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همـکاری های علمـی بین المللـی از منظر قانـون اهـداف، وظایف 
و تشـکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

از ابتدای برنامه سوم 

توسعه »وزارت فرهنگ و 

آموزش عایل« به »وزارت 

علوم، تحقیقات و فن آوری« 

تغییرنام یم یابد 

1

بر اساس ماده 99 قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه فرهنگی اجتماعی و اقتصادی کشور، به منظور انسجام بخشیدن 
به امور اجرائی و سیاست گذاری نظام علمی کشور، از ابتدای برنامه سوم توسعه »وزارت فرهنگ و آموزش عالی« به 
»وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری« تغییرنام می یابد و وظایف برنامه ریزی، حمایت و پشتیبانی، ارزیابی و نظارت، بررسی 
و تدوین سیاست ها و اولویت های راهبردی در حوزه های تحقیقات و فن آوری به وظایف وزارتخانه مذکور افزوده می شود. 
پس از آن، قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تدوین می شود و در تاریخ 18 مرداد ماه 

1383 در مجلس شورای اسالمی تصویب می شود. 
این قانون شامل سیزده ماده و نه تبصره است که چندین بند از آن به طور مشخص چارچوب تعامالت علمی و بین 
المللی را در زمینه تبادالت علمی، ایجاد شعب مشترک دانشگاهی در داخل و خارج از کشور، جذب نخبگان ایرانی و 
خارجی، توسعه زبان فارسی، تعامل و همکاری با سازمان های بین المللی، ارزشیابی و اعتبارسنجی مدارک تحصیلی فارغ 
التحصیالن دانشگاه های خارج از کشور و جذب دانشجویان خارجی و پیگیری امور دانشجویان ایرانی در خارج از کشور 

را تبیین می کند. بندهای مورد اشاره عبارتند از:

ماده 2- ب       توسعه همکاری های علمی بین المللی و اتخاذ تدابیر الزم به منظور نهادینه کردن همکاری ها و مبادالت 
علمی بین مراکز علمی- تحقیقاتی داخل کشور با مراکز علمی- تحقیقاتی منطقه ای و بین المللی در چارچوب ضوابط و 

مقررات مصوب مراجع ذیصالح.
 تبصره: دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند با تصویب هیئت امنا و تایید وزیر ذیربط، روابط 
تحقیقاتی، علمی و فنی با موسسات و مراکز صنعتی و سازمان های مشابه خارجی برقرار نمایند و یا به عضویت 
موسسات و سازمانهای مذکور درآیند. حق عضویت مراکز مذکور در این قبیل موسسات با تصویب هیات امنا قابل 
پرداخت خواهد بود. صدور مجوز »تاسیس دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دولتی و غیر دولتی با مشارکت دانشگاه ها 

و مراکز علمی خارج از کشور بر اساس ضوابط مصوب مراجع ذیصالح«
ج( سایر موارد: تعیین ضوابط ارزشیابی علمی مدارک فارغ التحصیالن....... و تعیین ضوابط مرتبط به تشخیص ارزش 
ارزش  تعیین  و  خارجی  علمی  موسسات  و  دانشگاه ها  علمی  پژوهش های  و  عالی  آموزش های  نامه های  گواهی  علمی 
مدارک مذکور به استثنای گروه پزشکی. برنامه ریزی برای جذب متخصصان ایرانی داخل و خارج از کشور جهت همکاری 

علمی، تحقیقاتی و فناوری
 تبصره: وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجازند از اعضای هیات 

علمی و محققان غیر ایرانی خارج از کشور به منظور استفاده از خدمات علمی و تحقیقاتی دعوت به کار نمایند.
ایجاد  و  از کشور  ایرانی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی خارج  امور دانشجویان  اداره   

زمینه های علمی و فنی متقابل از طریق اعزام رایزن های علمی با هماهنگی وزارت امور خارجه
 اهتمام در معرفی میراث علمی تمدن ایرانی و اسالمی و گسترش زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه ها ومراکز 

تحقیقاتی خارج از کشور
و  ماموریت ها  حوزه  در  الزم  ارتباطات  برقراری  و  المللی  بین  سازمان های  و  مجامع  در  دولت  نمایندگی   

اختیارات وزارتخانه و انجام امور مربوط به کمیسیون ملی یونسکو
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همکاری های علمی بین المللی
از منظر نقشه جامع علمی کشور 

در این سند تالش شده 

بر مباین ارزیش و بویم 

کشور، تجربیات گذشته و 

نظریه ها و نمونه های علیم 

و تجارب عمیل تكیه شود

2

»سند نقشه جامع علمی کشور« در تاریخ 89/10/14 به تصویب رسید و از زمان تصویب، الزم االجرا شد. در ترسیم این 
نقشه کوشش شده، تا با الهام گیری از اسناد باالدستی و بهره گیری از ارزشهای بنیادین آنها و توجه به اهداف راهبردی 
نظام جمهوری اسالمی ایران، چشم انداز علم و فناوری در افق 1404 هجری شمسی تبیین شود. نقشۀ جامع علمی کشور 
بنا به تعریف، مجموعه ای است جامع و هماهنگ و پویا و آینده نگر، شامل مبانی، اهداف، سیاستها و راهبردها، ساختارها 
الزامات تحول راهبردی علم و فناوری مبتنی بر ارزش های اسالمی برای دستیابی به اهداف چشم انداز بیست ساله  و 
کشور در این سند تالش شده بر مبانی ارزشی و بومی کشور، تجربیات گذشته و نظریه ها و نمونه های علمی و تجارب 

عملی تکیه شود. 

فصل اول:    ارزش های بنیادین و الگوی نظری نقشه جامع علمی کشور
1-1. مبانی و ارزش های بنیادین نقشه جامع علمی کشور: تعامل فعال و الهام بخش با محیط جهانی و فرآیندهای 

توسعۀ علم و فناوری در جهان؛
 ویژگی های اصلی الگوی نظام علم و فناوری و نوآور

 اجتماع دو رویکرد برون مداری و درون مداری: نظام علم و فناوری جامعه ایرانی از نظر توجه به نیازها و قابلیتها و 
ظرفیت های بومی و مزیت های نسبی کشور، درون مدار است. از سوی دیگر با توجه به فرصت های پیش رو در جهان 
و کشور های اسالمی، در عرصه علم و فناوری با جهان اسالم و سایر کشورها مشارکت فعال دارد و بنابراین در این 

زمینه برون مدار است. 
فصل دوم:    وضع مطلوب علم و فناوری

ایران  جمهوری اسالمی  1-2. چشم انداز علم و فناوری جمهوری اسالمی ایران در افق 1404هجری شمسی: 
در افق 1404 هجری شمسی در علم و فناوری، با اتکال به قدرت الیزال الهی و با احیای فرهنگ و برپایی تمدن نوین 

اسالمی- ایرانی برای پیشرفت ملی، گسترش عدالت و الهام بخشی در جهان، کشوری خواهد بود:
 پیشتاز در مرز های دانش و فناوری با مرجعیت علمی در جهان.

2-2. اهداف کالن نظام علم و فناوری کشور
 دستیابی به جایگاه اول علم و فناوری در جهان اسالم و احراز جایگاه برجسته علمی و الهام بخشی در جهان؛

 استقرار جامعه دانش بنیان، عدالت محور و برخوردار از انسان های شایسته و فرهیخته و نخبه برای احراز مرجعیت 
علمی در جهان؛

 ارتقای جایگاه زبان فارسی در بین زبان های بین المللی علمی؛
 کمک به ارتقای علم وفناوری در جهان اسالم و احیای موقعیت محوری و تاریخی ایران در فرهنگ و تمدن اسالمی؛

 گسترش همکاری در حوزه  های علوم و فناوری با مراکز علمی معتبر بین المللی.
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3-2. اهداف بخشی نظام علم، فناوری و نوآوری کشور
 دستیابی به سطح دانش و مهارت نیروی کار کشور متناسب با معیار جهانی و در جهت پاسخگویی به نیاز های 

جامعه و بازار کار داخلی و بین المللی؛
 کسب رتبه نخست در رتبه بندی دانشگاه های جهان اسالم و احراز جایگاه شاخص در بین دانشگاه  های دنیا؛

 تثبیت جایگاه کشور در:
- علوم و فناوری  های حوزه نفت و گاز به منظور دستیابی به نقش محوری در منطقه؛

- فناوری اطالعات به منظور کسب جایگاه اول در حوزه علم و فناوری در جهان اسالم؛
- فناوری زیستی به منظور کسب 3 درصد از بازار جهانی مربوطه؛

- فناوری های نانو و میکرو به منظور کسب 2 درصد از بازار جهانی مربوطه؛

راهبرد کالن 9
تعامل فعال و اثرگذار در حوزه علم و فناوری با کشور های دیگر به ویژه کشور های منطقه و جهان اسالم 

راهبرد های ملی
 توسعه زبان فارسی به عنوان یکی از زبان  های علمی در سطح جهان؛

 توسعه و تقویت شبکه  های مناسبات ملی و فراملی دانشمندان و پژوهشگران و همکاری بین المللی با اولویت 
کشور های اسالمی و کشور های فارسی زبان؛

 اصالح سازوکارها و قوانین استخدام، ارتقای محققان و تخصیص مشوق ها، رتبه  های )بورس های( تحصیلی، 
فرصت های مطالعاتی و پژوهانه ها برای افزایش همکاری های بین المللی محققان؛

 همکاری فعال با جهان اسالم و ایفای نقش پیشگامی برای تولید معرفت علمی مورد نیاز تمدن نوین اسالمی؛
 برنامه ریزی به منظور کسب رتبه اول علم و فناوری در منطقه و جهان اسالم.

اقدامات ملی
 افزایش پذیرش دانشجویان خارجی به منظور گسترش زبان فارسی و بسترسازی مرجعیت علمی کشور با اولویت  

کشورهای اسالمی و همسایه؛)1(
 تقویت جریان معادل سازی برای واژه های علمی بیگانه در تمام رشته ها و تأکید بر نگارش مقاالت علمی- تخصصی 

به زبان روان فارسی؛ )1(
 توسعه و ابداع روش های سهل و سریع فارسی آموزی؛ )1(

 حمایت از تأسیس رشته زبان فارسی در دانشگاه های مختلف جهان؛ )1(
 اصالح و تحول در روش های آموزش زبان به ویژه زبان عربی و انگلیسی در مقاطع آموزش عمومی؛ )2(

 ایجاد و توسعه نمایندگی های علمی و فناوری در سفارتخانه های جمهوری اسالمی ایران در حوزه های اولویت دار به 
منظور انتقال دستاوردها و تجارب جهانی در فناوری های پیشرفته و صادرات دستاورد های جمهوری اسالمی ایران 

در عرصه فناوری به سایر کشورها؛ )2(
 همکاری بین المللی با اولویت کشور های جهان اسالم با توجه به مزیت های نسبی و منابع هر کشور؛ )2(

 ایجاد شبکه  های پژوهشی در داخل و خارج از کشور برای انتشار و تبادل دانش و فناوری متناسب با اولویت های 
ملی و بهره گیری از فرصت های جهانی؛ )2(

 ایجاد پژوهشگاه های بین المللی فراملی به منظور توسعۀ همکاری های بین المللی به ویژه با کشور های جهان اسالم؛ 
)2(

 تأکید بر برگزاری سمینار های منطقه ای و بین المللی و ترجمۀ آثار ایرانی- اسالمی به زبان های مختلف منطقه و 
جهان؛ )2(

 تقویت جریان اطالعات مفید در حوزه علم و فناوری و توسعۀ فعالیت های انجمن های علمی و نهاد های پژوهشی 
کشور در سطح بین المللی با اولویت کشور های جهان اسالم؛ )2( 

 ساماندهی تعامل و ارتباطات بین المللی در حوزه علم و فناوری بین سازمانها، مجامع، دانشمندان و متخصصان و 
افزایش برگزاری نشست  های علمی مشترک؛ )2(
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 حمایت از طرح های پژوهشی و فناوری بین المللی با سرمایه گذاری مشترک و تسهیل همکاری های با مؤسسات 
فناوری خارجی و گسترش تعامالت فناورانه با کشور های دارای فناوری پیشرفته با روشهایی نظیر مشارکت در 

کنسرسیومها با رعایت سیاست های نظام؛ )2(
 فراهم آوردن بستر مشارکت دانشمندان ایرانی در مجامع و مراکز برتر جهان و بهره گیری از دانشمندان شناخته شده 

جهانی در ایران برای تبادل آرا و نظریات و معرفی پدیده  های نو علمی با اولویت  کشور های جهان اسالم؛ )2(
 تبدیل پدیده خروج نخبگان به فرصتی برای گسترش نگرش و منطق انقالب اسالمی به سراسر جهان؛ )2(

 ایجاد سازوکار  های حمایتی، اعطای بورس های تحصیلی، فرصت های مطالعاتی و پژوهانه برای افزایش همکاری های 
بین المللی دانشگاه ها و حضور آنها در مجامع و شبکه های علمی بین المللی؛ )3(

 تقویت و توسعه نظام مند همکاری دانشگاه های کشور با دانشگاه های بزرگ و معتبر جهانی، به ویژه با دانشگاه های 
جهان اسالم با اولویت دوره  های تحصیالت تکمیلی و با انجام پژوهش های مشترک؛ )3(

 اصالح قوانین و مقررات مربوط به انتقال فناوری به کشور و ایجاد و توسعه نهاد های انتقال و بومی سازی فناوری 
از خارج به داخل و بالعکس؛)3(

 حمایت از مطالعات الزم برای شناسایی، نحوه توانمندسازی و نیاز های علمی و پژوهشی جهان اسالم و کشور های 
منطقه؛ )4(

 ترجمه منابع علمی ایرانی اسالمی و ارسال کتب فارسی مرجع حاوی تولیدات و نظرات علمی دانشمندان کشور 
به مراکز و کتابخانه  های معتبر جهان؛ )4(

 بهره گیری از فرصت های جهانی و توانمندی های ملی برای توسعه و تعالی حوزه علوم انسانی و اجتماعی براساس 
مبانی بینشی و ارزشی اسالم؛ )4(

 مشارکت فعال در تنظیم معیارها و اهداف نظام اعتبارسنجی و رتبه بندی مراکز آموزش عالی در منطقه و جهان 
اسالم؛ )4(

 تقویت و توسعه همکاری الهام بخش و اثرگذار با دانشگاه های کشور های جهان اسالم و بهره برداری از ظرفیت 
دانشگاه های کشور های پیشرو در علم و فناوری از طریق تبادل استاد و دانشجو و اجرای دوره  های آموزشی مشترک 

در رشته  های اولویت دار؛ )4(
 جلب مشارکت مؤثر متخصصان و پژوهشگران ایرانی و غیر ایرانی مقیم خارج از کشور؛ )5(
 حمایت از ارائه مقاالت معتبر علمی در عرصه بین المللی و ثبت اختراعات و اکتشافات؛ )5(

راهبرد کالن 10
متحول سازی و ارتقای کّمی و کیفی در علوم انسانی و هنر مبتنی بر معارف اسالمی

اقدامات ملی
 ارتقای جایگاه کرسی های نظریه پردازی برای فعالیت در سطح بین المللی با تأکید بر جهان اسالم؛)3(

راهبرد کالن 12
نقش  ایفای  برای  نوآوری  و  فناوری  و  علم  چرخه  به  جهت دهی 

آفرینی مؤثرتر در حوزه فنی و مهندسی

اقدامات ملی
در طرح  های  مشارکت  برای  مهندسی  طراحی  از شرکت های   حمایت 

بین المللی؛)1(
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همکاری  های علمی بین المللی در سیاست  های کلی
»علم و فناوری« ابالغی مقام معظم رهبری

تبدیل ایران به قطب علیم 

و فناوری جهان اسالم

3

حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر انقالب اسالمی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاست  های کلی »علم و 
فناوری« را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، در تاریخ 29/ 6/ 1393ابالغ کردند.

محور های بین المللی قید شده در این ابالغیه عبارتند از: 

1. جهاد مستمر علمی با هدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان با تأکید بر:
۱-۱. تولید علم و توسعه نوآوری و نظریه پردازی.

۲-۱. ارتقاء جایگاه جهانی کشور در علم و فناوری و تبدیل ایران به قطب علمی و فناوری جهان اسالم. 
۵. ایجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری با سایر بخش ها با تأکید بر:

۵-۵. تعیین اولویت ها در آموزش و پژوهش با توجه به مزیت ها، ظرفیت ها و نیاز های کشور و الزامات نیل به جایگاه 
اول علمی و فناوری در منطقه.

۸-۵. توسعه و تقویت شبکه  های ارتباطات ملی و فراملی میان دانشگاه ها، مراکز علمی، دانشمندان و پژوهشگران 
و بنگاه  های توسعه فناوری و نوآوری داخلی و خارجی و گسترش همکاری ها در سطوح دولتی و نهاد های مردمی 

با اولویت کشور های اسالمی.
۶. گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام بخش در حوزه علم و فناوری با سایر کشورها و مراکز 

علمی و فنی معتبر منطقه ای و جهانی بویژه جهان اسالم همراه با تحکیم استقالل کشور، با تأکید بر:
۱-۶. توسعه صنایع و خدمات مبتنی بر علوم و فناوری های جدید و حمایت از تولید و صادرات محصوالت دانش 
بنیان و متکی بر فناوری های بومی بویژه در حوزه های دارای مزیت و ظرفیت، با اصالح امر واردات و صادرات کشور.

۲-۶. اهتمام بر انتقال فناوری و کسب دانش طراحی و ساخت برای تولید محصوالت در داخل کشور با استفاده از 
ظرفیت  بازار ملی در مصرف کاالهای وارداتی.

۳-۶. استفاده از ظرفیت های علمی و فنی ایرانیان مقیم خارج و جذب متخصصان و محققان برجسته سایر کشورها 
بویژه کشورهای اسالمی حسب نیاز.

۴-۶. تبدیل ایران به مرکز ثبت مقاالت علمی و جذب نتایج پژوهش های محققان، نخبگان علمی و نوآوران سایر 
کشورها بویژه جهان اسالم.
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همکاری های علمی بین المللی در سند همکاری های علمی بین 
المللی مصوب شورایعالی انقالب فرهنگی 

حمایت و هدفمندكردن 

پذیرش دانشجویان 

غیرایراین و اخذ بورس های 

تحصییل و فرصت های 

مطالعایت خارج از كشور 

4

سند جامع روابط علمی بین المللی جمهوری اسالمی ایران در جلسه 805 مورخ 15/ 12/ 1396 شورای عالی انقالب 
فرهنگی به تصویب رسیده است. متن مصوبه به شرح زیر است:

مقدمه: در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران، بند ششم سیاست های کلی علم و فناوری و 
راهبرد کالن نهم نقشه جامع علمی کشور که در آنها گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام بخش در حوزه علم 
و فناوری با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه ای و جهانی همراه با تحکیم استقالل کشور و جلوگیری 
از تحقق اهداف نظام سلطه بر اساس اصل عزت، حکمت و مصلحت مورد تأکید قرار گرفته و به منظور اجرای دستور 
العالی( در خصوص مراودات و مبادالت علمی، آموزشی و پژوهشی  مورخ 1395/06/09 مقام معظم رهبری )مدظله 
با سایر کشورها، سند حاضر با عنوان »سند جامع روابط علمی بین المللی جمهوری اسالمی ایران« به شرح ذیل به 

تصویب رسید:

ماده 1     اهداف کالن
مراودات و مبادالت علمی، آموزشی، پژوهشی و فناوری بین المللی که در این سند به اختصار »روابط علمی بین المللی« 

نامیده می شود، دارای اهداف کالن ذیل است:
 تحقق دیپلماسی علمی فعال برای کسب دانش ها و فناوری های برتر و نوپدید و مورد نیاز اولویت دار کشور و 

همچنین افق گشایی علمی بر اساس مبانی معرفتی اسالمی
 ارائه، بسط و تعمیق مطلوب معارف و علوم انسانی و اسالمی در مجامع علمی بین المللی به ویژه جهان اسالم.

و  جوامع  سایر  فناوری  و  علمی  سطح  ارتقاء  جهت  کشور  علمی  ظرفیت های  از  منسجم  و  هماهنگ  استفاده   
کشورهای همس.

 ترویج، انتشار و انتقال دستاوردهای علمی و فناوری کشور در چارچوب منافع ملی و سیاست های کالن نظام. 
 مقابله با نفوذ و انحصارطلبی علمی نظام سلطه و حفاظت و صیانت هوشمند از سرمایه های انسانی و علمی کشور

ماده 2   راهبردها
 هماهنگی و هم افزایی دستگاه های ذی ربط و سیاست گذاری یکپارچه برای توسعه همکاری های علمی بین 

الملل.
 تقویت و توسعه شبکه های صیانت شده فراملی میان دانشمندان، دانشجویان و پژوهشگران دانشگاه ها و حوزه های 

علمیه، مراکز پژوهشی، پارك های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان در داخل و خارج از کشور.
 توسعه هوشمند و الهام بخش روابط علمی با سایر کشورها با تأکید بر مزیت های نسبی کشور به ویژه در علوم 

اسالمی.
 تسهیل دستیابی به دانش طراحی و تولید با رویکرد بومی سازی فناوری های راهبردی و مورد نیاز با پیشگیری 

از آسیب های احتمالی آن.
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ماده 3.   اقدامات ملی
 تقویت و بهره برداری از ظرفیت سفارتخانه ها، رایزنی های فرهنگی و سایر نهادهای فعال در عرصه بین المللی 

برای توسعه هوشمند نظام روابط علمی بین المللی )1(
 طراحی و پیاده سازی سامانه امن ثبت اطالعات، رصد، پایش و ارزیابی روابط علمی بین المللی کشور )1(

 تعیین ضوابط و تسهیل هدفمند عضویت و نقش آفرینی تأثیرگذار سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی، مراکز 
علوم دینی، انجمن های علمی و صنفی، پژوهشگران و فناوران در مجامع و رویدادهای علمی بین المللی )2

 تعیین چارچوب و ضوابط ارائه و نشر دستاوردهای مهم و برون داده ای علمی اولویت دار در عرصه های بین المللی 
از طرق مختلف از قبیل پایگاه ها و بانك های اطالعاتی، شبکه های اجتماعی، مقاالت، شناخت نامه ها، پایان نامه ها، 

کنفرانس ها و رویدادهای کارآفرینی به منظور رعایت منافع ملی و ایجاد فضای امن ارتباطی )2(
 توسعه بازار محصوالت و خدمات علمی و فناورانه به ویژه دانش بنیان در کشورهای هدف کمك های علمی و 

فناوری به کشورها و جوامع همسو با بهره گیری هدفمند از دیپلماسی و کمك های توسعه ای کشور )3(
 ترجمه، نشر و گسترش منابع و دستاوردهای علمی و فرهنگی ایرانی - اسالمی به ویژه علوم انسانی و معارف 

اسالمی با بهره گیری از توانمندی های حوزه های علمیه و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی کشور )3(
 توسعه و به کارگیری روش ها و ابزارهای ترویج زبان فارسی به منظور ارتقای جایگاه زبان فارسی در بین زبان های 

بین المللی علمی )3(
 توسعه ساز و کار جذب، اقامت و بهره گیری ضابطه مند از ظرفیت و توان دانشمندان، پژوهشگران، فناوران و 

دانشجویان خارجی به ویژه ایرانیان مقیم خارج از کشور )4(
و فرصت های  بورس های تحصیلی  اخذ  و  دانشجویان غیرایرانی  پذیرش   سامان دهی، حمایت و هدفمندکردن 

مطالعاتی خارج از کشور مبتنی بر اولویت های تعیین شده در اسناد باالدستی نظام )2 و 4(
تحقیقاتی،  مراکز  و  پروژه ها  دانشگاهی،  و  آموزشی  دوره های  قبیل  از  المللی  بین  علمی  همکاری های  توسعه   

شرکت های دانش بنیان، مجالت علمی و سرمایه گذاری مشترك با کشورهای خارجی )4(
 تبصره. تدوین و تصویب ضوابط مربوط به این اقدام مطابق بند 2 ماده 4 سند عمل خواهد شد.

 پیاده سازی پیوست فناوری در قراردادهای بین المللی و طرح های مهم ملی و نظارت بر آن )4(
 صیانت از پژوهشگران و فناوران، دستاوردهای علمی و حقوق مالکیت فکری آن ها در عرصه های بین المللی و آگاه 

سازی و ارائه آموزش های الزم )2 و 3(

ماده 4.   راهبری و نظارت
 دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی وظیفه نظارت بر این سند و سایر اسناد بین المللی در عرصه روابط علمی 

و فرهنگی را با همکاری مبادی مسئول بر عهده دارد.
 ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور بر اساس تبصره 4 ماده 5 آیین نامه ستاد، با حضور و حق رأی وزیر 

امور خارجه و وزیر اطالعات، وظیفه تصویب ضوابط الزم را بر عهده دارد.
 تبصره. حسب موضوع، عالی ترین مقام سایر دستگاه های مرتبط با حق رأی به جلسات ستاد دعوت می شود.

 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مسئولیت اجرایی سازی مفاد این سند را بر عهده دارد.
ماده 5.

این سند مشتمل بر یك مقدمه، 5 ماده و 2 تبصره در جلسه 805 مورخ 1396/12/15 شورای عالی انقالب فرهنگی 
به تصویب رسید و از تاریخ تصویب الزم االجراست و مصوبات و سیاست های مغایر، لغو و بالاثر خواهند بود.
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بخش دوم
آییــن نامـه هــــا
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آیین نامه اجرایی بند الف ماده 64 
قانون برنامه ششم توسعه

ییک از اقدامایت که در 

توسعه همکاری های علیم 

و بین الملیل و ارتقای 

کیفیت آموزش عایل موثر 

است، ایجاد شعب مشترک 

دانشگاهی است

1

ایجاد شعب مشترک دانشگاهی
یکی از اقداماتی که در توسعه همکاری های علمی و بین المللی و ارتقای کیفیت آموزش عالی موثر است، ایجاد شعب 
مشترک دانشگاهی است. این شعب در سطح گروه، دانشکده، پژوهشکده، پژوهشگاه و یا واحدهای فناوری و نوآوری، 

با مشارکت یك دانشگاه و مؤسسه پژوهشی معتبر بین المللی در دانشگاه / موسسه پژوهشی داخلی تشکیل می شود.
 بند )الف( ماده )64( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران )مصوب 
ارتقای علمی و رقابت بین دانشگاه های کشور و  1395( تصریح کرده است.« به دولت اجازه داده می شود به منظور 
تعامالت بین المللی در طی برنامه نسبت به ایجاد واحدها و شعب آموزش عالی با مشارکت دانشگاه های معتبر بین 
المللی و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فنی- حرفه ای و دانشگاه جامع علمی- کاربردی در داخل 
کشور در چهارچوب سیاست های شورای عالی انقالب فرهنگی اقدام نماید.« بر این اساس، هیأت وزیران در جلسه مورخ 
7 /11 /1397 به پیشنهاد مشترك سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور، آئین نامه اجرائی بند 

مذکور را تصویب کرد. 

طبق ماده 4 آئین نامه، فرآیند ایجاد واحد یا شعبه مشترك دانشگاهی به شرح زیر است:
الف( استعالم اولیه مؤسسه از وزارتین حسب مورد در خصوص دانشگاه و مؤسسه پژوهشی معتبر بین المللی و 

امکان همکاری مشترك از نظر اعتبار و مجاز بودن.
ب( طرح موضوع در هیأت امنای مؤسسه و اخذ مصوبه.

پ( تنظیم مفاد تفاهم نامه توسط مؤسسه با دانشگاه و موسسه پژوهشی معتبر بین المللی.
ت( اخذ موافقت اصولی شورای گسترش آموزش عالی وزارتین حسب مورد.

ث( عقد قرارداد تأسیس واحد یا شعبه مشترك با دانشگاه و مؤسسه پژوهشی معتبر بین المللی.
ج( ارسال یك نسخه از تصویر قرارداد منعقده به دبیرخانه کارگروه موضوع ماده )3(

چ( اخذ موافقت قطعی شورای گسترش آموزش عالی وزارتین حسب مورد.

و  تسهیل  موانع،  رفع  منظور حمایت،  به  دستگاهی  بین  گروهی  کار  نامه،  آئین   3 ماده  اساس  بر  است  ذکر  به  الزم 
هماهنگی در اجرایی نمودن توافقات مؤسسه با دانشگاه و مؤسسه پژوهشی معتبر بین المللی، متشکل از نمایندگان 

نهادهای ذیربط با ریاست، رئیس مرکز همکاری های علمی و بین المللی تشکیل شده است. 
دستورالعمل داخلی کارگروه در اولین جلسه به پیشنهاد مشترك وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی تصویب شد. همچنین کار برگ های مربوط به ایجاد شعب مشترک دانشگاهی به تصویب اعضا 
رسیده است. دبیرخانه کار گروه در مرکز همکاری های علمی و بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مستقر است.
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آیین نامه اجرایی بند الف ماده 64
قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب 1397/11/07

هیأت وزیران در جلسه 7 /11 /1397 به پیشنهاد مشترك سازمان  های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور 
و به استناد بند )الف( ماده )64( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 

ایران مصوب 1395، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح ذیل تصویب کرد:
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ماده 1    در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف( وزارتین: وزارتخانه  های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

المللی: دانشگاه  های خارجی که بر اساس نظام  های رتبه بندی بین  ب( دانشگاه و موسسه پژوهشی معتبر بین 
المللی توسط وزارتین تعیین می شود.

پ( مؤسسه: دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، فنی حرفه ای و دانشگاه جامع علمی 
- کاربردی داخلی است که با مجوز شورای گسترش آموزش عالی یکی از وزارتین ایجاد شده است.

ت( واحد یا شعبه مشترك: واحد یا شعبه ای که در سطح گروه، دانشکده، پژوهشکده، پژوهشگاه و یا واحد های 
فناوری و نوآوری با مشارکت یك دانشگاه و مؤسسه پژوهشی معتبر بین المللی تشکیل می شود.

ماده 2    اهداف این آیین نامه به شرح زیر است:
الف( حرکت در مرز های دانش و تبادل نظام مند دانش نوین.

ب(  ارتقای سطح عملکرد کیفی مؤسسه.
پ(  توسعه خالقیت و نوآوری در کشور با بهره گیری از ظرفیت  های بین المللی.

ت(  قرار گرفتن مؤسسه در چرخه بین المللی تبادل دانش و اثرگذاری بر آن.
ث(  گسترش دیپلماسی علمی و فناوری.

ج(  اجرای تمهیدات الزم برای گردش نخبگان.
ماده 3   به منظور حمایت، رفع موانع، تسهیل و هماهنگی در اجرایی نمودن توافقات مؤسسه با دانشگاه و 
مؤسسه پژوهشی معتبر بین المللی، کارگروهی به ریاست یکی از معاونین ذی ربط وزارت علوم، تحقیقات و 

فناوری و نمایندگان تام االختیار دستگاه  های اجرایی زیر تشکیل می شود:
الف( وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

ب( وزارت امور خارجه.
پ( وزارت اطالعات.

ت( وزارت کشور.
ث( وزارت امور اقتصادی و دارایی )سازمان سرمایه گذاری و کمك  های اقتصادی و فنی ایران(.

ج( وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
چ( سازمان برنامه و بودجه کشور.

ح( سازمان اداری و استخدامی کشور.
خ( معاونت علمی و فناوری رییس جمهور.

د( بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران.
 تبصره 1. نمایندگان سایر دستگاه  های اجرایی به تشخیص رییس کارگروه و متناسب با موضوع جلسه با حق 

رأی به جلسه دعوت می شوند.
 تبصره 2. دستورالعمل داخلی کارگروه در اولین جلسه به پیشنهاد مشترك وزارتین به تصویب کارگروه می رسد. 

دبیرخانه کارگروه در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بدون ایجاد تشکیالت جدید مستقر است.
ماده 4    فرآیند ایجاد واحد یا شعبه مشترك به شرح زیر است:

الف( استعالم اولیه مؤسسه از وزارتین حسب مورد در خصوص دانشگاه و مؤسسه پژوهشی معتبر بین المللی و 
امکان همکاری مشترك از نظر اعتبار و مجاز بودن.

ب( طرح موضوع در هیأت امنای مؤسسه و اخذ مصوبه.
پ( تنظیم مفاد تفاهم نامه توسط مؤسسه با دانشگاه و موسسه پژوهشی معتبر بین المللی.

ت( اخذ موافقت اصولی شورای گسترش آموزش عالی وزارتین حسب مورد.
ث( عقد قرارداد تأسیس واحد یا شعبه مشترك با دانشگاه و مؤسسه پژوهشی معتبر بین المللی.

ج( ارسال یك نسخه از تصویر قرارداد منعقده به دبیرخانه کارگروه موضوع ماده )3(.
چ( اخذ موافقت قطعی شورای گسترش آموزش عالی وزارتین حسب مورد.

ماده 5    نحوه مشارکت، جذب و تردد اعضای هیأت علمی و دانشجویان به شرح زیر است:
الف( میزان مشارکت مؤسسه از نظر مالی، امکانات زیرساختی، تجهیزات و نیروی انسانی با تصویب هیأت امنای 

مؤسسه.
ب( مشخص نمودن تعهدات دانشگاه و مؤسسه پژوهشی معتبر بین المللی در تأمین منابع مالی، تجهیزات، اعزام 
اعضای هیأت علمی، منابع علمی و هرگونه بسترسازی برای راه اندازی و اداره شعبه مشترك به صورت شفاف در 

قرارداد.
پ( جذب دانشجو و تعیین میزان شهریه در شعبه مشترك برای دانشجویان خارجی بر اساس تفاهم نامه  های مربوط 
به تبادل دانشجو و یا جذب دانشجوی خارجی توسط مؤسسه و برای دانشجویان داخلی بر اساس شیوه نامه مصوب 

وزارتین حسب مورد.
به  مشترك  شعبه  محققان  و  دانشجویان  و  علمی  هیأت  اعضای  تردد  تسهیل  چگونگی  دستورالعمل  تنظیم  ت( 

پیشنهاد وزارتین و تأیید کارگروه موضوع ماده )3(
ث( تسریع و تسهیل بررسی و صدور مجوز اقامت اعضای هیأت علمی و دانشجویان خارجی و وابستگان حسب 

قوانین و مقررات، توسط وزارت کشور.
ج( تسریع و تسهیل بررسی و صدور مجوز کار اعضای هیأت علمی و دانشجویان خارجی و وابستگان حسب قوانین 

و مقررات، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
 تبصره. رییس مؤسسه، پاسخگوی قانونی فعالیت  های شعبه مشترك می باشد.

ماده 6    بعد از کسب موافقت اصولی از شورای گسترش آموزش عالی وزارتین برای ایجاد واحد یا شعبه 
مشترك، حمایت  های زیر صورت گیرد:

الف( صدور مجوز توسط سازمان اداری و استخدامی کشور در صورت لزوم برای بکارگیری نیروی انسانی و توسعه 
تشکیالتی در چهارچوب قوانین و مقررات، در راستای اجرای قرارداد.

ب( تسهیل صدور ویزای مکرر اعضای هیئت علمی، کارکنان و محققان خارجی و روادید دانشجویان خارجی و 
وابستگان در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط توسط وزارت امور خارجه.

پ( فراهم نمودن خطوط اعتباری الزم و تسهیل در تعامالت ارزی برای هر یك از واحدها و شعب مشترك توسط 
بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران در این راستا واحدها و شعب مشترك نیاز های ارزی خود را به بانك  های عامل 

منعکس می کنند تا در چهارچوب ضوابط و مقررات ارزی، اقدام الزم از سوی بانك  های مزبور به عمل آید.
ت( فراهم نمودن تسهیالت الزم برای اخذ مجوز های مورد نیاز در جهت تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی 

توسط سازمان سرمایه گذاری و کمك  های اقتصادی و فنی ایران.
ث( پیش بینی پرداخت حقوق ورودی تجهیزات علمی وارداتی برای شعبه مشترك توسط سازمان برنامه و بودجه 

کشور از محل ردیف اعتباری جمعی - خرجی مربوط در لوایح بودجه سنواتی کل کشور.
معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری
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آیین نامه بکار گیری استاد 
وابسته بین المللی

جذب عضو هیات علیم 

وابسته بین الملیل یم تواند 

راهکاری موثر محسوب 

شود

2

مراکز  و  دانشگاهها  با  المللی  بین  تعامالت  و  تبادالت  گسترش  مستلزم  عالی  آموزش  نظام  در  علمی  کیفیت  ارتقای 
پژوهشی معتبر بین المللی و بهره گیری از ظرفیت های علمی و فنی متخصصان ایرانی و بین المللی مقیم خارج از کشور 
است. قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال 1383 مجلس شورای اسالمی 
و راهبرد کالن 9 نقشه جامع علمی کشور بر تعامل فعال و اثر گذاردر حوزه علم و فناوری با کشور های دیگر به ویژه 
المللی می تواند  اند. در این راستا، جذب عضو هیات علمی وابسته بین  کشور های منطقه و جهان اسالم تاکید کرده 
راهکاری موثر محسوب شود. عضو هیات علمی وابسته بین المللی، متخصص برجسته ای است که یا به طور داوطلبانه 
یا به پیشنهاد دانشگاه / دانشکده، موسسه، گروه آموزشی، پژوهشگاه یا مرکز تحقیقاتی طی قرارداد مشخص در مدت 
معینی در زمینه  های آموزشی و پژوهشی، خدمات تخصصی و مشاوره ای با دانشگاه همکاری پاره وقت دارد. در این 
ارتباط طبق آئین نامه پیشنهادی که توسط مرکز همکاری های علمی و بین المللی به شورای معاونین وزارت علوم ارائه 
شد، دستور العمل بکار گیری عضو وابسته بین المللی در پیوست »شش« آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی 

موسسه ادغام گردید و برای اجرا به دانشگاهها ابالغ شد.

طبق ماده 6 دستورالعمل فوق فرآیند پذیرش عضو وابسته بین المللی به شرح زیر است: 
 درخواست دانشکده / پژوهشکده موسسه ) دانشگاه / پژوهشگاه ( مبنی بر اعالن نیاز به همکاری با عضو وابسته

 معرفی فرد پیشنهادی به همراه شناسنامه علمی به هیات اجرایی جذب موسسه
 تعیین عضو هیات علمی همکار برای درخواست استفاده از عضو وابسته بین المللی توسط دانشکده/ پژوهشکده 

/ موسسه
 انجام هماهنگی  های الزم با مرکز همکاری های علمی و بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای عضو 

وابسته بین المللی
 صدور حکم همکاری عضو وابسته توسط رئیس موسسه پس از تایید هیات اجرایی جذب موسسه و تصویب هیات 

رئیسه موسسه
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پیوست شماره شش
دستورالعمل بکار گیری عضو وابسته در موسسه موضوع ماده 
»119« آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی موسسه

نامه استخدامی اعضای هیات علمی و در راستای اجرای ردیف ۶ بند ج ماده ۲  به استناد ماده ۱۱۹ آیین  مقدمه: 
قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تبصره ذیل آن مبنی بر »برنامه ریزی برای جذب 
متخصصان ایرانی و غیرایرانی داخل و خارج از کشور جهت همکاری های علمی تحقیقاتی و فناوری« و راهبرد کالن 9 
نقشه جامع علمی کشور مبنی بر »تعامل فعال و اثرگذار در حوزه علم و فناوری با کشورهای دیگر به ویژه کشورهای 

منطقه و جهان اسالم«، دستورالعمل به کارگیری عضو وابسته در موسسه به شرح ذیل می باشد:

ماده ۱.   تعاریف
عضو وابسته افراد برجسته علمی می باشند که به درخواست دانشکده/ پژوهشکده/ موسسه با تصویب هیات اجرایی جذب 
موسسه و حکم رئیس موسسه برای انجام وظایف آموزش و پژوهش و فناوری به عنوان عضو وابسته به شرح ذیل، انتخاب 

و به کار گرفته می شود.
1-1. عضو وابسته داخلی: فرد برجسته علمی ایرانی داخل کشور است که به عنوان عضو هیات علمی، محقق و 
مدرس که به صورت استخدام رسمی در موسسه یا سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و 

مراکز تحقیقاتی داخل کشور مشغول به خدمت می باشند.
1-2. عضو وابسته بین المللی: فرد برجسته علمی )اعم از ایرانی و خارجی( مقیم خارج از کشور است که به عنوان 
عضو هیات علمی، محقق و متخصص در یکی از دانشگاه ها، پژوهشگاه ها یا مرکز تحقیقاتی معتبر در خارج از 

کشور مشغول به خدمت می باشند.
 تبصره. استفاده از خدمات عضو وابسته، وضعیت استخدامی جدید تلقی نمی شود.

ماده ۲.   اهداف فعالیت »عضو وابسته« به شرح ذیل می باشد:
2-1. ارتقای سطح آموزش، پژوهش و فناوری موسسه با بهره گیری از توان اعضای هیات علمی رسمی دانشگاه ها 
و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی داخل کشور، متخصصان ایرانی داخل کشور و اعضای هیات علمی و 

متخصصان ایرانی و غیرایرانی مقیم خارج از کشور.
با دانشگاه ها و موسسات  2-2. توسعه دیپلماسی علمی و فناوری و بسترسازی همکاری های بین المللی موسسه 

آموزش عالی و پژوهشی و فناوری داخل و خارج از کشور.
2-3. حرکت در مرزهای دانش و تبادل نظام مند دانش و فناوری در سطح بین المللی.

2-4. فراهم آوردن زمینه استفاده بیشتر از ظرفیت های آموزش، پژوهش و فناوری دانشگاه و موسسات آموزش 
عالی و پژوهش داخل و خارج از کشور.

ماده ۳   شرایط عمومی عضو وابسته به شرح زیر می باشد:
3-1. اعالم نیاز موسسه/ واحد.

3-2. داشتن مدرک تحصیلی دکترای تخصصی.
3-3. ارتباط تخصصی فرد با زمینه های علمی مورد نیاز موسسه/ واحد متقاضی.

3-4. سایر شرایط حسب نظر موسسه )برای عضو وابسته داخلی(
 تبصره ۱. در صورتی که عضو وابسته داخلی، از میان اعضای هیات علمی رسمی سایر دانشگاه ها و موسسات 
آموزش عالی و پژوهشی دولتی داخل کشور باشد، اخذ موافقت موسسه محل استخدام به عنوان عضو هیات علمی 

توسط موسسه الزامی است.
 تبصره ۲. اخذ موافقت و مجوزهای الزم از محل خدمت اولیه عضو وابسته بین المللی به عهده فرد می باشد.

 تبصره ۳. در صورت درخواست کتبی موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی برای استفاده از اعضای 
هیات علمی رسمی موسسه با مرتبه علمی حداقل استادیار به عنوان عضو وابسته در موسسات مذکور، همکاری 
آنان مشروط به موافقت موسسه با حفظ وظایف آموزش و پژوهش و در ساعات خارج از ساعات موظف به حضور 

در موسسه امکان پذیر می باشد.
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ماده 4   شرایط اختصاصی عضو وابسته در موسسه به شرح ذیل می باشد:

شرایط اقتصادی وضعیت موضوع

با مرتبه علمی حداقل دانشیار عضو هیات علمی

 داشتن تالیفات، انتشارات و سوابق علمی مورد تایید هیات اجرایی جذب موسسهعضو وابسته داخلی
 و برخورداری از توانمندی های علمی و فنی الزم با ارائه مدارک و مستندات

مربوط و تایید هیات اجرایی جذب موسسه
محقق یا مدرس

 داشتن تالیفات، انتشارات و سوابق علمی مورد تایید هیات اجرایی جذب موسسه
 و برخورداری از توانمندی های علمی و فنی اعالم با ارائه مدارک و مستندات

مربوطه و تایید هیات اجرایی جذب موسسه

 عضو هیات علمی،
محقق یا متخصص

عضو وابسته بین المللی

 تبصره. در موسساتی که با تایید مراجع ذیصالح وزارت در شمول دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی 
تازه تاسیس و در حال توسعه قرار دارند، به کارگیری عضو وابسته از میان اعضای هیات علمی رسمی با مرتبه 
استادیاری نیز با رعایت سایر شرایط مندرج در این دستورالعمل برای تدریس یا همکاری در تدریس در مقطع 

تحصیلی کارشناسی امکان پذیر می باشد
ماده ۵   حوزه های فعالیت »عضو وابسته« در موسسه به شرح ذیل می باشد:

5-1. راهنمایی و مشاوره پایان نامه و رساله دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی.
5-2. انتشار مقاالت علمی پژوهشی در نشریات علمی پژوهشی معتبر داخلی و بین المللی به نام موسسه.

5-3. انجام فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی و فناوری به نام موسسه.
5-4. تدریس و همکاری در تدریس در مقاطع تحصیالت تکمیلی به صورت حضوری و مجازی.

5-5. ارائه مشاوره علمی و راهبردی در جهت ارتقاء موسسه در سطح بین المللی در چارچوب شرح وظایف مشخص 
قابل ارزیابی.

5-6. سایر فعالیت های تخصصی مورد نیاز موسسه.
ماده 6   فرایند پذیرش عضو وابسته به شرح ذیل است:

6-1. درخواست دانشکده/ پژوهشکده/ موسسه به عضو وابسته.
6-2. معرفی فرد پیشنهادی به همراه شناسنامه علمی به هیئت اجرایی جذب موسسه.

6-3. تعیین عضو هیئت علمی همکار برای درخواست استفاده از عضو وابسته بین المللی توسط دانشکده/ پژوهشگر/ 
موسسه.

6-4. انجام هماهنگی های الزم با مرکز همکاری های علمی و بین المللی وزارت برای عضو وابسته بین المللی
6-5. صدور حکم همکاری عضو وابسته توسط رئیس موسسه پس از تایید هیات اجرایی جذب موسسه و تصویب 

هیئت رئیسه موسسه.
ماده 7    استفاده از خدمات عضو وابسته با رعایت ضوابط مندرج در این دستورالعمل به مدت دو سال است.

 تبصره. همکاری عضو وابسته با رعایت ماده ۸ این دستورالعمل قابل تمدید است.
ماده ۸  ارزیابی عملکرد عضو وابسته در پایان مدت همکاری وی، بر اساس معیارهای ذیل، توسط هیئت 

اجرایی جذب موسسه و تایید معاونت آموزشی و پژوهشی و فناوری موسسه صورت می گیرد.

8-1. مقاالت منتشر شده در مدت همکاری به نام موسسه
8-2. طرح های پژوهشی و نوآوران ارائه شده به نام موسسه

8-3. راهنمایی یا مشاوره پایان نامه ها و یا رساله های مقاطع تحصیالت تکمیلی
8-4. خدمات آموزشی ارائه شده

8-5. مشاوره های تخصصی ارائه شده
8-6. رعایت موازین اخالق حرفه ای

8-7. وظایف خاص محول شده به وی از سوی موسسه
 تبصره. موسسه می تواند شاخص های دیگری را متناسب با انتظارات خود در نظر گیرد.

ماده ۹   تعهدات عضو وابسته به شرح ذیل است:
9-1. انجام وظایف آموزشی، پژوهشی فناوری و خدمات علمی مورد توافق با موسسه

9-2. رعایت حقوق مالکیت فکری موسسه در تمام دستاوردهای علمی، پژوهشی و فناوری
9-3. رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران در مدت حضور در کشور برای عضو وابسته بین المللی.

ماده 10   موسسه می تواند به تشخیص هیات رئیسه، به عضو وابسته یک یا تمام تسهیالت زیر را اعطا نماید:
10-1. استفاده از عنوان عضو وابسته داخلی بین المللی موسسه حسب مورد

فارغ  تکمیلی  تحصیالت  مقاطع  از  یکی  در  که  در صورتی  موسسه  آموختگان  دانش  انجمن  در  10-2. عضویت 
التحصیل موسسه باشد.

10-3. دریافت اعتبار ویژه پژوهشی پژوهانه بر اساس ضوابط و مقررات مربوط
10-4. استفاده از پاداش چاپ مقاالت بین المللی بر اساس ضوابط و مقررات مربوط

10-5. دریافت حق التدریس/ حق التحقیق معادل ضوابط تعیین شده اعضای هیات علمی موسسه با همان پایه و 
مرتبه علمی )برای عضو وابسته خارج از موسسه(

10-6. تهیه بلیط رفت و برگشت عضو وابسته بین المللی
10-7. تامین محل اقامت و ایاب و ذهاب داخلی عضو وابسته

10-8. تامین دفتر کار، امکانات اینترنتی و آزمایشگاهی
10-9. امکان استفاده از سایر تسهیالت رفاهی قابل تامین در موسسه

 تبصره. موسسه می تواند به تشخیص هیات رئیسه، تسهیالت دیگری را عالوه بر موارد مندرج در این ماده، برای 
عضو وابسته بین المللی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط در نظر بگیرد.

ماده ۱۱   هماهنگی های الزم با وزارت امور خارجه برای اخذ ویزا، دریافت مجوز کار برای اتباع خارجی از وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی و اطالع رسانی و هماهنگی با نهادهای نظارتی توسط مرکز همکاریهای علمی و بین المللی وزارت 

علوم، تحقیقات و فناوری انجام می شود.
ماده ۱۲   این دستورالعمل مشتمل بر ۱۲ ماده و ۸ تبصره به استناد مصوبه ........ صورتجلسه هیئت امنای مورخ ........ 

موسسه ........ که به تایید وزیر علوم تحقیقات و فناوری رسیده است، از تاریخ ابالغ قابل اجرا است.
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ساماندهی همکاری های علمی با سازمان ها
و مجامع بین المللی

همکاری های علیم

بین الملیل وزارت عتف 

در دو قالب دو جانبه و 

چندجانبه سازماندهی

شده است

3

همکاری های علمی بین المللی وزارت عتف در دو قالب دو جانبه و چندجانبه سازماندهی شده است. اول؛ همکاری های 
دوجانبه که حوزه تبادل، تعامل و همکاری با دولت ها و بازیگران غیر دولتی در قالب دوجانبه است و دوم؛ همکاری های 
بازیگران  یا  المللی است و دولت ها  با سازمان ها، مجامع و ترتیبات بین  چندجانبه که قلمرو تعامل و همکاری و تبادل 
غیردولتی عضو آنها هستند. سازمان ها و مجامع بین المللی در یک تعریف عمومی، نهاد یا ترتیبات نهادی فراملی هستند 
که با توافق دولت ها یا نهادهای غیر دولتی به منظور تحقق هدف یا اهدافی مشخص تاسیس شده و دایره عملکرد آنها، فراتر 
از عملکرد دولت های ملی است. از این نظر، کلیه سازمان ها، مجامع، نهادها و آژانس های تخصصی علمی زیر نظر سازمان 
ملل، سایر سازمانهای بین الدولی و تشکل های علمی غیر دولتی، پیمان های منطقه ای، ترتیبات منطقه ای و بین المللی 
نهادی، جزو سازمان ها و مجامع بین المللی هستند. این سازمان ها، در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی و همچنین علمی و فناوری فعالیت می کنند. بر اساس بند )14( جزء )ب( ماده)2( قانون اهداف، وظایف و تشکیالت 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، این وزارتخانه متولی » توسعه همکاری های علمی بین المللی و اتخاذ تدابیر الزم به منظور 
نهادینه کردن همکاری ها و مبادالت علمی بین مراکز علمی- تحقیقاتی داخل کشور با مراکز علمی - تحقیقاتی منطقه ای 

و بین المللی در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب مراجع ذی صالح« است. 
   سازمان ها و مجامع بین المللی از یک نظر، به دو دسته تقسیم می شوند: دسته اول، سازمان های بین المللی که دولت ها 

می توانند در آنها عضو شوند )سازمان های بین الدولی( و دسته دوم، سازمان های بین المللی غیر دولتی که نهادهای غیر 
دولتی مانند دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، مراکز آموزشی، پژوهشی و غیره طرف عضویت آن هستند. بر اساس قوانین و مقررات 
موجود کشور، عضویت در سازمان های بین المللی که دولت ها طرف عضویت آنها هستند، بایستی به تصویب مجلس شورای 
اسالمی برسد، ولی بر اساس تبصره بند )14( جزء )ب( ماده)2( قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری، » دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند با تصویب هیات امنا و تایید وزیر ذی ربط، روابط تحقیقاتی 
، علمی و فنی با موسسات و مراکز صنعتی و سازمان های مشابه خارجی برقرار کنند و یا به عضویت موسسات و سازمان 
های مذکور در آیند.« به عبارت دیگر، بر اساس قانون، عضویت دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و آموزشی کشور نیازمند تصویب 
مجلس شورای اسالمی نبوده و »حق عضویت مراکز مذکور در این قبیل موسسات با تصویب هیات امنا قابل پرداخت است.«

    وزارت عتف و نهادهای تابعه با عضو حدود 80 سازمان و مجمع بین المللی هستند یا اینکه با آنها همکاری علمی، پژوهشی 
و فناوری دارند. برخی از این سازمان ها مانند یونسکو، بین الدولی و برخی دیگر، مانند اتحادیه بین المللی دانشگاه ها، غیر 
دولتی هستند. همکاری با سازمان ها و مجامع بین المللی فعال در حوزه علوم، فناوری و پژوهش، از چند نظر اهمیت دارد: 
اول اینکه، درونی سازی علوم و فناوری از طریق همکاری با این سازمان ها تسهیل می شود، یا به عبارت ساده تر، علوم و 
فناوری از طریق همکاری های چندجانبه آسان تر به داخل کشور منتقل می شود. دوم اینکه کشورها )از جمله ایران( می 
توانند از طریق عضویت و همکاری با سازمان ها و مجامع بین المللی،  بر روندهای بین المللی اثر گذاشته و اصطالحا در 
هنجار و قاعده سازي حوزه علوم و فناوری مشارکت کنند. سوم اینکه، همکای های چندجانبه در قالب سازمان ها و مجامع 
بین المللی، هزینه دولت ها و بازیگران غیر دولتی را سرشکن می کند؛ و دست آخر هم اینکه، سازمان ها و مجامع بین المللی 

، محلی برای اقدام و برخورد یکپارچه بین المللی، مقابل مشکالت مشترک بشری هستند. 
    با توجه به دامنه وسیع و متنوع همکاری های وزارت عتف و نهاهای تابعه با سازمان و مجامع بین المللی، لزوم یکپارچه 
سازی سیاست گذاری و برنامه ریزی، تقویت مشارکت دانشگاه ها و موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری)تمرکز زدایی( و 
همچنین اهمیت وحدت رویه و جلوگیری از موازی کاری در این حوزه از همکاری ها، مرکز همکاری های علمی بین المللی 
در سال 1398، آیین نامه همکاری علمی، آموزشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با سازمان ها و مجامع بین 

المللی را تدوین و تصویب کرد.
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آیین نامه همکاری علمی آموزشی و فناوری وزارت علوم 
تحقیقات و فناوری با سازمان ها و مجامع بین المللی

مقدمه
با هدف اجرای بند ۱۴ و تبصره آن از ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
و اقدام ملی ۱۱، راهبرد کالن 9 مربوط به نقشه جامع علمی کشور و اقدام ملی 3 از سند جامع روابط علمی بین 
المللی جمهوری اسالمی ایران برای توسعه همکاری های علمی و بین المللی و اتخاذ تدابیر الزم به منظور نهادینه 
کردن همکاری ها و مبادالت علمی بین مراکز علمی - تحقیقاتی داخل کشور با مراکز علمی - تحقیقاتی منطقه ای 
و بین المللی و همچنین، به منظور تمرکززدایی، وحدت رویه و ساماندهی، آیین نامه همکاری با سازمان ها و مجامع 

بین المللی به شرح زیر تدوین اجرا و اجرا خواهد شد:
ماده ۱   تعاریف

 وزارت عتف: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛
 همکاری های علمی بین المللی: کلیه همکاری های دو یا چند جانبه آموزشی، پژوهشی، فناوری و نوآوری 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه ها و پژوهشگاه ها در سطح منطقه و جهان؛
 موسسات: کلیه دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، سازمانها و پارک های علم و فناوری، انجمن های علمی و سایر 

نهادهای آموزشی، پژوهشی و فناوری که مطابق قوانین، در چارچوب مصوبات وزارت عتف فعالیت می کنند.
 سازمان ها و مجامع بین المللی: کلیه سازمان ها، مجامع نهادها و آژانس های تخصصی علمی زیر نظر سازمان 
ملل، سایر سازمان های بین الدولی و تشکل های علمی غیردولتی، پیمان های منطقه ای، ترتیبات منطقه ای 

و بین المللی نهادی؛
 مرجع ملی: موسسه ای که از سوی وزارت عتف به مثابه هماهنگ کننده ملی فعالیت ها و اقدامات در یک 

سازمان، مجمع یا سایر ترتیبات نهادی بین المللی عمل می کند.
 کارگروه: نهاد هماهنگ کننده ای از موسسات داوطلب که زیر نظر مرجع ملی، برنامه ریزی، هدایت و اجرای 

فعالیت های علمی بین المللی با سازمان و مجمع بین المللی هدف را پیگیری و اجرا می کند.
 رئیس کارگروه: رئیس موسسه مرجع ملی که به سمت فرد هماهنگ کننده اصلی همکاری علمی بین المللی 

با سازمان هدف، انتخاب و معرفی می شود.
 شورا: شورای هماهنگی که وظیفه سیاست گذاری کالن، پایش، نظارت و تایید عضویت و صالحیت مراجع 

ملی را انجام می دهد.
ماده ۲   اهداف

 استفاده بهینه از توانمندی ها و فرصت های موجود در سازمان های بین المللی و همکاری نظام مند دو یا 
چند جانبه برای جذب علوم و فنون روز

 اثر گذاری پویا در فرآیند هنجار، قاعده و استاندارد سازی بین المللی
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 تقویت حضور و مشارکت در بدنه کارشناسی و اداری سازمان های بین المللی
 توسعه دیپلماسی علمی کشور

ماده 3   شورای هماهنگی سازمان ها و مجامع بین المللی
به منظور دستیابی به اهداف و تبیین سیاست های کالن، نظارت بر عملکرد و جلب حمایت سازمانی و همچنین، ایجاد 
هماهنگی و وحدت رویه در فعالیت های وزارت عتف در سازمان ها و مجامع بین المللی، شورایی متشکل از افراد زیر 

تشکیل خواهد شد:
 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به سمت رئیس شورا؛

 قائم مقام وزیر در امور بین الملل به سمت دبیر شورا؛
و  اداری  مالی،  معاون  دانشجویان،  امور  رئیس سازمان  و  وزیر  معاون  فناوری،  و  پژوهشی  آموزشی،  معاونین   

مدیریت منابع، حقوقی و امور مجلس و رئیس هیات امنا و هیات ممیزه مرکزی وزارت متبوع؛
 دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو؛

 3  نفر از مدیران دانشگاهی و صاحبنظران امور سازمان های بین المللی )ترجیحاً یک نفر از وزارت امور خارجه( 
که با حکم وزیر انتخاب می شوند.

سازمان های  با  همکاری  کلی  سیاست های  تعیین  و  بررسی  منظور  به  یکبار  ماه  هر شش  کم  دست  شورا  این   .1-3
بین المللی، پایش و نظارت بر همکاری با سازمان ها و مجامع بین المللی و انجام وظایفی که در ادامه به آن اشاره می 

شود تشکیل جلسه خواهد داد.
3-2. وظایف شورای هماهنگی

 سیاست گذاری کالن برای حضور موثر در سازمان ها و نهادهای علمی بین المللی از جمله رفع موانع قانونی و 
تسهیل همکاری، ارائه راهکارهایی جهت تقویت ظرفیت های انسانی، توسعه کمی و کیفی حضور در سازمان های 
بین المللی، حمایت از میزبانی شعب آژانس های تخصصی، و تمرکززدایی و واگذاری مسئولیت های اجرایی به 

موسسات؛
 نظارت بر عملکرد مراجع ملی و اتخاذ تصمیم در مورد ادامه، لغو عضویت و یا واگذاری مسئولیت آن به موسسه 

دیگر؛
 بررسی و تایید تصدی موسسات به مثابه مرجع ملی همکاری با سازمان و مجمع بین المللی؛

 بررسی تایید، تاسیس و میزبانی از سازمان ها و نهادهای تخصصی بین المللی، شعب و آژانس های تخصصی آنها؛
با  تبیین روش های پیشبرد همکاری  و  برنامه ریزی ساالنه و درازمدت  اجرایی،  کلیه سیاست های   تبصره ۱. 

سازمان بین المللی بر عهده مراجع ملی و کار گروه هماهنگی موضوع ماده ۴ خواهد بود.
3-3. دبیرخانه شورا در مرکز همکاری های علمی بین المللی مستقر خواهد بود و وظیفه ابالغ مصوبات شورا به کارگروه 
و مراجع ملی، تهیه دستور کار و برگزاری جلسات، ارائه گزارش ارزیابی از فعالیت مراجع ملی سازمان های بین المللی، 

ارائه پیشنهادهای جدید و پیگیری مصوبات و درخواست های شورای هماهنگی را بر عهده دارد.
ماده ۴   مرجع ملی همکاری ها با سازمانها و مجامع بین المللی

مرجع ملی موسسه ای است که مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت عتف آن را برای تایید به شورای هماهنگی 
پیشنهاد می کند. وظیفه  مرجع حضور فعال در سازمان و مجامع بین المللی هدف، به منظور دستیابی به اهداف این 

آیین نامه و اجرایی کردن سیاست های کالن است و برای پیشبرد امور و تشکیل کار گروه هماهنگی می پردازد.

کلیه وظایف سیاستگذاری اجرایی، برنامه ریزی سالیانه و درازمدت، تبدیل این روش های همکاری از جمله مشارکت 
اقدام برای تاسیس شعب  ایجاد شده،  فعال در نشست های عمومی و تخصصی، اطالع رسانی و معرفی فرصت های 
سازمان های بین المللی در کشور، معرفی افراد صاحب صالحیت برای حضور در این سازمان ها، پیگیری و نظارت بر 
اجرای برنامه ها و توانمندسازی نیروی انسانی برای در اختیار گرفتن پست های سازمان های بین المللی از وظایف مرجع 

ملی خواهد بود.
 تبصره ۲. وظیفه تامین و پرداخت کلیه هزینه های مربوط به همکاری با سازمان و مجمع بین المللی و پرداخت 

سهمیه عضویت ساالنه در آنها، در چارچوب مقررات، بر عهده موسسه )مرجع ملی( خواهد بود.
ماده ۵  کارگروه همکاری با سازمانها و مجامع بین المللی

اجرای  آیین نامه و همچنین، جهت  این  و ۳  اجرای سیاست های مندرج در مواد ۲  و  اهداف  به  به منظور دستیابی 
هماهنگ و موثر برنامه های همکاری با سازمانها و مجامع بین المللی و برنامه ریزی اجرایی، مرجع ملی موظف است کار 

گروه هماهنگی مرتبط با یک سازمان یا مجمع هدف را تشکیل دهد.
مرجع ملی نباید سازمان، ساختار یا تشکیالت جدیدی را ایجاد کند و موظف است از ساختارهای موجود برای راه اندازی 

و برنامه ریزی های مرتبط استفاده کند.
5-1. اعضای کارگروه: نمایندگان معرفی شده کلیه موسسات داوطلب همکاری با سازمان های بین المللی اعضای 

کارگروه را تشکیل خواهند داد.
5-2. رئیس کارگروه رئیس موسسه مرجع ملی با حکم وزیر عتف یا قائم مقام امور بین المللی وی، حسب مورد، 
ریاست کارگروه را برعهده خواهند داشت و موسسه مربوط جهت توسعه همکاری ها با بهره گیری از ظرفیت های 
بین المللی و همچنین، ظرفیت های ملی از جمله وزارت امور خارجه و رایزنان علمی و سایر نهادهای مرتبط، در 

هماهنگی با مرکز همکاری های علمی بین المللی به مثابه مرجع ملی فعالیت می کند.
بین  از  را  نظر  افراد صاحب  اعضای کارگروه،  پیشنهاد  و  تواند حسب تشخیص  رئیس کارگروه می   تبصره ۳. 

نهادهای ذیربط برای حضور در جلسات کارگروه دعوت کند.
دبیر کارگروه: معاون )یا مدیر( بین الملل موسسه مرجع ملی به سمت دبیر کارگروه انتخاب خواهد شد که وظیفه 

برگزاری منظم جلسات و ارائه گزارش به شورای هماهنگی را برعهده خواهد داشت.
المللی در چارچوب قوانین و  ارتباط علمی بین  برقراری  دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری در   تبصره ۴. 
مقررات مستقل عمل خواهند کرد و کارگروه تنها به مثابه تسهیل کننده و بسترساز موجب هم افزایی و برقرار 

کننده هم گرایی خواهد بود.
 تبصره ۵. در صورتی که چندین موسسه عضو یک سازمان بین المللی باشند )همچون IAU و...( یک موسسه به 
سمت هماهنگ کننده از سوی مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت عتف برای ایجاد هم افزایی و برقراری 

هماهنگی ایجاد می شود.
 تبصره ۶. کارگروه به گونه ای مستمر از فعالیت های خود به شورای هماهنگی گزارش خواهد کرد.

ماده ۶   حضور در سازمان های بین المللی تابع سیاست ها، مقررات و ضوابط تعیین شده جمهوری اسالمی 
ایران و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

این آیین نامه در یک مقدمه، 6 ماده و 6 تبصره در تاریخ...... به تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسید و تاریخ ابالغ، 
قابل اجرا خواهد بود.
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آیین نامه اعزام اساتید به کرسی های زبان فارسی خارج از 
کشور

آیین نامه مدیریت کرسی های زبان و 4
ادبیات فارسی و ایران شناسی در دانشگاه ها 

و مراکز علمی خارج از کشور
مقدمه

تشکیالت  و  وظایف  اهداف،  قانون   ۲ ماده  ج  بند   ۸ ردیف  اجرای  در 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب مجلس شورای اسالمی در سال 
بیست ساله،  انداز  و اصل ۳۳ سند چشم  اساس اصل ۵  بر  و   ،۱۳۸۳
شرح  با  مطابق  و  کشور،  علمی  جامع  نقشه   1 بند  و   9 کالن  راهبرد 
آیین نامه  این  المللی،  بین  علمی  های  همکاری  مرکز  رسمی  وظایف 

جایگزین آیین نامه های پیشین می شود.
ماده 1    تعاریف

از  فناوری«  و  تحقیقات  علوم،  »وزارت  جای  به  نامه  آیین  این  در 
»وزارت«؛ به جای »مرکز همکاری های علمی بین المللی« از »مرکز«؛ 
از  ایران شناسی«  و  فارسی  ادبیات  و  زبان  »معاونت گسترش  جای  به 
و  زبان  گسترش  ریزی  برنامه  و  علمی  »شورای  جای  به  »معاونت«؛ 
ادبیات فارسی و ایران شناسی« از »شورا«؛ به جای »کرسی های زبان 
از  و ادبیات فارسی و ایران شناسی در دانشگاه ها و مراکز علمی خارج 
به جای »دانشگاه ها و موسسات آموزشی و  از »کرسی ها« و  کشور« 

پژوهشی« از »دانشگاه« استفاده می شود.
ماده ۲   اهداف

کرسی های زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی در دانشگاه ها و مراکز 
زیر  به شیوه  داوطلب  دانشجویان  برای تحصیل  از کشور  علمی خارج 

مدیریت می شوند:
1. اعزام مدرس از طریق وزارت در چارچوب مقرراتی که در این 

آیین نامه بدان پرداخته می شود.
با هم  از طریق همکاری دانشگاهی: دانشگاه ها  اعزام مدرس   .2
و  سفر  هزینه  کنند.  اعزام  مدرس  می تواند  مرکز  هماهنگی  کار 
اقامت با هماهنگی دانشگاه مبدا و مقصد تامین می شود و مرکز 
نیز بسترسازی، حمایت های پشتیبانی و در صورت لزوم، بخشی از 

هزینه های ماموریت را برعهده می گیرد.
یا  از کشور  ایرانیان مقیم خارج  توان  از  توانند  3. کرسی ها می 
دانش آموختگان خارجی رشته زبان و ادبیات فارسی ایران شناسی 
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که به کشور خود بازگشته اند، استفاده کنند. این اقدام پس از هماهنگی با سفارت جمهوری اسالمی ایران در خارج 
از کشور صورت می گیرد.

4. تدریس غیر حضوری: که مدرسان دانشگاه های داخل کشور انجام می دهند.
5. تدریس به شیوه ترددی: برای دوره های کوتاه و بلند مدت با امکان اعزام مدرس برای دوره های چندهفته ای 

که به تشخیص مرکز و دانشگاه صورت می گیرد.
ماده ۳  وظایف مرکز

1. مدیریت کرسی های زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور مبتنی بر ماده ۲ این آیین نامه؛
2. انجام امور اجرایی مرتبط با موضوع گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی در دانشگاه ها و مراکز علمی 

خارج از کشور؛
3. انجام امور اجرایی مربوط به استانداردسازی محتوا، سیاست گذاری، پیگیری، تشخیص صالحیت علمی و عمومی 
مدرسان اعزامی و نظارت و کرسی های خارج از کشور و مدرسان یاد شده و دوره های غیرحضوری و فعالیت 

دانشگاه های داخل )در زمینه اجرای این آیین نامه(؛
4. فراخوان ساالنه اعزام مدرسان و اطالع رسانی آن به اعضای هیئت علمی رشته های مرتبط برای تدریس زبان و 

ادبیات فارسی در دانشگاه و مراکز علمی خارج از کشور؛
5. دریافت اطالعات مربوط به سوابق متقاضیان اعزام از دانشگاه ها و مراکز علمی و انجام امور کارشناسی

6. دریافت منظم گزارش ها از عملکرد مدرسان اعزامی و بازدید از کرسی ها در صورت لزوم
7. مشارکت در برگزاری همایش های ملی و بین المللی مرتبط به منظور تبیین سیاست ها، همگرایی، هم افزایی و 

معرفی فعالیت های مرکز؛
8. مرجع نهایی انتخاب اعضای هیئت علمی مورد نظر برای اعزام

9. تجهیز کرسی ها از نظر کتاب ها و منابع آموزشی و وسایل کمک آموزشی
۱۰. حمایت مالی بر برای ایجاد کرسی های جدید در دانشگاه ها و مراکز علمی خارج از کشور؛

11. انتخاب اعضای شورای علمی و برنامه ریزی گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی و کارگروه علمی این 
شورا و مدیریت و نظارت بر آن؛

۱۲. دیگر موارد ارجاعی از سوی وزارت.
ماده ۴   معرفی شورا و اعضای آن

شورا در حکم هسته ای مشترک بردیم و علمی مرکز است که به منظور اموری همچون سیاست گذاری، برنامه ریزی، 
سیاست های مرتبط با صالحیت علمی متقاضیان، مدرسان دوره های مجازی، همکاری دانشگاهی و داوطلبان اعزام به 
خارج از کشور، کمک به ارزیابی کرسی های زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی در خارج از کشور و همکاری در نظارت 

بر فعالیت کرسی ها و مدرسان اعزامی تشکیل می شود.
اعضای شورا:

 رئیس مرکز همکاری های علمی بین المللی )رئیس شورا(
 معاون گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی مرکز )نایب رئیس و دبیر شورا(

 پنج تن از اعضای هیئت علمی زبان و ادبیات فارسی با رتبه استادی یا دانشیاری
 دو تن از اعضای هیئت علمی ایران شناسی با رتبه استادی یا دانشیاری یا استادیاری

 دو تن از اعضای هیئت علمی زبان شناسی با رتبه استادی یا دانشیاری
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 یک تن از اعضای هیئت علمی فرهنگ و زبان های ایران باستان با رتبه استادی یا دانشیاری
 نماینده وزارت امور خارجه

 رئیس یا نماینده تام االختیار بنیاد سعدی
 رئیس یا نماینده تام االختیار سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی

 نماینده معاونت اداری مالی و مدیریت منابع وزارت
 نماینده مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت

 مدیرکل دانشجویان غیرایرانی سازمان امور دانشجویان وزارت
 نماینده سازمان سنجش آموزش کشور.

 تبصره 1. شورا دارای یک کارگروه علمی است که وظایف آن در ماده ۵ بیان شده است.
 تبصره ۲. شورا از این اختیار برخوردار است که حذف مورد از روسای انجمن های علمی و نهادهای مرتبط برای 

حضور در جلسه، بدون داشتن حق رای، دعوت کند.
 تبصره ۳. اعضای حقیقی شورا با انتخاب و حکم رئیس مرکز برای سه سال منصوب می شوند انتصاب مجدد 

اعضای حقیقی بالمانع خواهد بود.
 تبصره ۴. نشست های شورا با حضور تعداد حداقل نصف به عالوه یک اعضا رسمیت می یابد.

وظایف شورا:
1. سیاست گذاری در زمینه گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی در دانشگاه ها و مراکز علمی خارج از 

کشور و استاندارد سازی محتوا؛
2. سیاست گذاری در برگزاری نشست ها و همایش های علمی و تخصصی با مشارکت مراکز علمی و داخل و خارج 

از کشور؛
3. ارزیابی و بررسی گزارش های دریافتی و فعالیت های کرسی های خارج از کشور و پیشنهاد ایجاد کرسی های 

جدید
4. بررسی موانع و مشکالت و ارائه راهکارها در زمینه گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی در دانشگاه ها 

و مراکز علمی خارج از کشور؛
5. دیگر موارد ارجاعی از سوی مرکز؛

 تبصره ۵. شورا، حسب به مورد، از اختیار ایجاد گروه های تخصصی برخوردار است.
ماده ۵   کارگروه علمی

کارگروه علمی متشکل از اعضای حقیقی شورای علمی و برنامه ریزی از که سیاست های مصوب شورا را پیگیری می کند 
و ریاست آن به عهده معاون گسترش زبان فارسی و ایرانشناسی مرکز است.

کارگروه در موارد زیر همکاری می کند:
1. بررسی صالحیت علمی متقاضیان اعزام کرسی ها 

2. بررسی کیفی دوره های درسی در کرسی ها
3. نظارت و ارزیابی عملکرد علمی مدرسان اعزامی 

4. حسب نیاز، همکاری و مشارکت با مراکز ذی ربط در تدوین یا بازنگری سرفصل های درسی کرسی ها؛
5. همکاری و مشارکت در تدوین آزمون های علمی معیار )آزمون های تعیین سطح همچون سامفا( با مراکز ذی 

ربط؛

6. بررسی و ارزیابی متون آموزشی و کمک آموزشی مرتبط موجود و سفارش تدوین و تولید متون مورد نیاز؛
7. مشارکت و همکاری در شناساندن آموزش سامفا و اعتبار بین المللی گواهی صادره از این آزمون؛

8. دیگر موارد ارجاعی از سوی مرکز.
ماده ۶   تعیین صالحیت ها، انتخاب و اعزام مدرسان

الف( صالحیت عمومی: بررسی و تایید صالحیت عمومی متقاضیان اعزام به خارج از کشور در عهده مراجع ذی صالح 
این  ایران در  اسالمی  یا مدرسان خارجی جمهوری  ایرانی مقیم خارج  بود صالحیت عمومی دانش آموختگان  خواهد 

کشورها تایید می شود.
ب( صالحیت علمی: صالحیت علمی متقاضیان یا اعضای هیئت علمی با مرتبه استادی فقط با بررسی سوابق علمی 
آنان انجام می شود و صالحیت علمی متقاضیان با مرتبه های استادیاری و دانشیاری با مصاحبه حضوری و بررسی سوابق 

علمی آنان تایید می شود.
1. صالحیت علمی متقاضیان و داوطلبان اعزام به خارج از کشور به عنوان مدرسان همکاری های بین دانشگاهی و 
دوره های غیر حضوری و نیمه حضوری از سوی گروه زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه مبدا و با تایید نهایی مرکز 

تایید می شود.
2. مرکز صالحیت علمی دانشگاه آموختگان ایرانی مقیم خارج و مدرسان خارج را تایید می کنند.

 تبصره ۶. مرکز اختیار واگذاری تایید صالحیت علمی متقاضیان را به کارگروه علمی دارد.
 تبصره ۷. متقاضیان اعزام باید توانایی بیان و انتقال مفاهیم به زبان رسمی )فارسی سلیس( را داشته باشند و مسلط 

به زبان کشور محل اعزام با یک زبان بین المللی باشند.
 تبصره ۸. متقاضیان یا اعضای هیئت علمی منتخب برای اعزام، در صورت صالحدید مرکز، باید در دوره های توجیهی 

اعزام و کارگاه های ویژه آموزش مقدماتی زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی شرکت کنند.
 تبصره ۹. متقاضیان اعزامی که به زبان و ادبیات فارسی و مباحث ایران شناسی آشنا هستند، برای اعزام در اولویت 

قرار دارند.
ج( انتخاب و اعزام مدرسان به کرسی ها

1. متقاضیان پس از تایید صالحیت عمومی و علمی برای تدریس، از سوی وزارت یا از طریق دانشگاه ها، بر اساس 
زمان بندی در نوبت اعزام به کشورهای دارای گرسی قرار می گیرند.

2. مرکز پس از انتخاب مدرسان اعزامی نسبت به انجام فرایند اداری و نظرخواهی از دانشگاههای مبدا، گرفتن 
پذیرش از دانشگاه ها و مراکز علمی مقصد با ارسال شرح حال علمی مدرس اعزامی، صدور حکم مأموریت، تهیه 
بلیت و ارز از طریق معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت متبوع، صدور گذرنامه و دریافت روادید و دریافت 

همترازی از طریق وزارت امورخارجه اقدام می کنند.
 تبصره ۱۰. مرکز این اختیار را دارد که راسا با کسب نظر رئیس مرکز یا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، برای اعزام 

مدرس اقدام کند.
د( اعزام های بین دانشگاهی

1. اعزام در چارچوب روابط بین دانشگاهی بر اساس تفاهمنامه بین دانشگاهی یا به درخواست مرکز، با حفظ پست 
سازمانی در دانشگاه ها و مراکز علمی محل خدمت، به شکل ماموریت آموزشی )یا فرصت مطالعاتی( انجام می گیرد.

2. اعزام  اعضای هیئت علمی رشته های زبان و ادبیات فارسی، ایران شناسی و سایر رشته های مرتبط در قالب بین 
دانشگاهی و با هماهنگی مرکز صورت می گیرد و مدرسان اعزامی از سوی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی موظف اند 
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که گزارش عملکرد خود را به مرکز ارائه کنند 
3. صالحیت علمی و عمومی و عروق از مدرسان از سوی دانشگاه تعیین می شود.

۴. دانشگاه ها می توانند از دانشجویان دکتری یا فارغ التحصیالنی که سابقه موفق تدریس دارند، پس از تایید گروه 
علمی مربوط در دانشگاه، برای دوره های مقدماتی تدریس زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور استفاده کنند.

ماده ۷   مقررات مالی و اداری 
1. امور مالی و اداری مربوط به مدرسان اعزامی از سوی وزارت بنا به درخواست مرکز از طریق معاونت اداری، مالی 
و مدیریت منابع وزارت بر اساس دستورالعمل تایید شده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا مقررات ماموران ثابت 

دستگاه ها در خارج از کشور )وزارت امور خارجه( صورت می گیرد.
2. هرساله، مرکز اعتبارات این بخش را به دو شکل پیشنهاد می کند: هزینه های اعزام تمام وقت و ترددی مدرسان 
از سوی وزارت تامین می شود و هزینه های حمایت از دانشگاه ها، تدریس غیر حضوری، انتخاب و مدرسان را کشور 

محل ماموریت می پردازد؛
3. در اعزام های بین دانشگاهی هزینه ها بر عهده دانشگاه محل خدمت است. مرکز سالیانه بر اساس کمیته کمیت 

و کیفیت فعالیت دانشگاه ها مبلغی بین دانشگاه ها کمک می کند.
4. حق الزحمه مدرسان دوره های غیر حضوری و اعضای شورای علمی برنامه ریزی و کارگروه های مربوطه، و ارسال 

کتاب ها و منابع علمی به درخواست مرکز، از طریق معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت تامین می شود.
5. حمایت ها و کمک های مالی بالعوض برای ایجاد، تقویت و تجهیز کرسی های زبان فارسی و ایران شناسی در 
خارج از کشور به درخواست مرکز از ردیف اعتبارات کرسی های زبان و ادبیات فارسی و از طریق معاونت اداری، 

مالی و مدیریت منابع وزارت بعد پرداخت می شود.
6. مدرسان اعزامی در هنگام ماموریت، بر اساس مقررات ثابت دستگاه ها در خارج از کشور، تحت نظر نمایندگی 

جمهوری اسالمی ایران در کشور مربوط فعالیت می کنند.
7. مدت ماموریت مدرسان اعزامی به خارج از کشور یک سال تحصیلی )دو ترم( است و در صورت نیاز به تشخیص 
مرکز و به شرط انجام عملکرد مطلوب آموزشی، پژوهشی و تحقیقی مناسب تا دو ترم دیگر نیز تمدید شدنی است.

 تبصره ۱۱. در شرایط خاص، تمدید مأموریت مدرس اعزامی تا حداکثر سه سال با موافقت وزیر علوم، تحقیقات 
و فناوری امکان پذیر است.

8. اعزام مجدد مدرسان، دست کم پس از یک دوره اقامت سه ساله در داخل کشور مجاز خواهد بود.
9. نه تدریس حضوری و غیر حضوری در دانشگاه های خارج از کشور هنگام محاسبه پایه پایه ساالنه و ارتقای 

مدرسان اعزامی منظور خواهد شد.
10. اعضای هیئت علمی بازنشسته امکان اعزام به کرسی ها را ندارند.

۱۱. در اعزام های بین دانشگاهی، افزون بر حقوق ریالی، تهیه بلیط رفت و برگشت برای مدرس اعزامی و همراهان 
)یک بار( نیز بر عهده دانشگاه یا موسسه محل خدمت است.

ماده ۸   شرح وظایف مدرسان اعزامی
1. تدریس زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی در دانشگاه ها و مراکز محل مأموریت؛

ایران شناسی در محل  و  فارسی  ادبیات  و  زبان  تقویت  و  بهبود  نحوه  و  آموزش  ارائه گزارش منظم در زمینه   .2
مأموریت هر سه ماه یک بار به مرکز؛

3. همکاری با مرکز در خصوص بهره گیری از ظرفیت ها و فرصت های علمی و دانشگاهی در کشور محل مأموریت، 
بسترسازی تفاهم نامه های همکاری دوجانبه، و ارائه گزارش از وضعیت و روند توسعه آموزش عالی و مراکز علمی، 

آموزشی و تحقیقاتی؛
 تبصره ۱۲. ارزیابی عملکرد و پرداخت فوق العاده اشتغال منوط به ارائه منظم گزارش بند ۲ و ۳ است.

زمینه  در  ماموریت  ایران در کشور محل  اسالمی  فرهنگی جمهوری  و  علمی  نمایندگی سیاسی،  با  4. همکاری 
گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی در دانشگاه ها و مراکز خارج از کشور؛

5. برگزاری امور فوق برنامه با همکاری نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در کشور محل ماموریت مانند برگزاری 
روز ها و مناسبت های ادبی و فرهنگی )همچون فردوسی سعدی موالنا حافظ و...( و ارائه گزارش به مرکز؛

ها،  کنفرانس  برگزاری  زمینه  در  ایران  اسالمی  و سفارت جمهوری  ماموریت  های محل  دانشگاه  با  6. همکاری 
همایش های بین المللی، نشست های علمی و جشنواره های فرهنگی به منظور گسترش زبان و ادبیات فارسی و 

موضوعات مرتبط و اعالم آن به مرکز؛
7. برطرف کردن مشکالت گویشی و آموزشی و کمک به ارتقای علمی مدرسان خارجی و محلی زبان و ادبیات 

فارسی از طریق تعریف و اجرای دوره های آموزش کوتاه مدت؛
8. راهنمایی دانشجویان رشته های زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی؛

9. تالش برای تجهیز کتابخانه های کرسی های زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی و خانه های فرهنگی ایران در 
کشور محل اعزام؛

10. معرفی کتاب، مجله، نشریه، منابع و مآخذ ادبی، علمی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران به دانشجویان عالقه 
مند به رشته زبان و ادبیات فارسی و مدرسان محلی؛

11. کوشش در شناساندن سابقه تاریخی، اهمیت زبان و ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی و گسترش جغرافیایی آن 
در ادوار مختلف و ارائه گزارش به مرکز؛

12. همکاری با مراکز فرهنگی در محل مأموریت و همکاری با محققان، مدرسان و دانشجویان خارجی که در حوزه 
های زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی و فرهنگ اسالمی- ایرانی مطالعه و تحقیق می کنند و ارائه گزارش به 

مرکز؛
13. بررسی نیازهای علمی دانشجویان و افرادی که در حوزه های زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی و فرهنگ 

ایرانی- اسالمی فعالیت می کنند و تا حد امکان، سعی در رفت و انعکاس نیازها به مرکز؛
14. شناسایی مراکز آموزش و تحقیقاتی در محل مأموریت و بررسی پیشینه علمی و ارائه گزارش های مرتبط؛

15. برقراری ارتباط با کتابخانه های دارای کتاب های نایاب و کمیاب فارسی )نسخه های خطی چاپ سنگی و...( 
و همکاری با مراکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی واقع در محل مأموریت؛
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16. شناسایی چهره های علمی- فرهنگی و برگزیدگان رشته های زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی کشور محل 
ماموریت و تایید بانک اطالعاتی برای ایجاد ارتباط دائمی با آنان؛

17. فعالیت در زمینه توسعه همکاری های علمی- فرهنگی جمهوری اسالمی ایران با کشور و دانشگاه های محل 
مأموریت؛

18. تالش به منظور فراهم آوردن فرصت مطالعاتی برای مدرسان خارجی زبان و ادبیات فارسی و ایرانشناسی محل 
مأموریت در ایران، جذب و معرفی دانشجویان مستعد و عالقه مند به تحصیل در رشته های زبان و ادبیات فارسی 
و ایران شناسی در دانشگاه های داخل، با هدف به کارگیری آنها برای تدریس در کشورهای متبوع پس از فراغت 

از تحصیل.
ماده 9   حسب مورد و در صورت لزوم، مرکز دستورالعمل های اجرایی این آیین نامه را تهیه و ابالغ می کند.

ماده 10  آیین نامه مشتمل بر یک مقدمه، ۱۰ ماده  و ۱۱۲ تبصره است که در تاریخ 1400/01/21 به تصویب وزیر 
علوم، تحقیقات و فناوری رسیده و از تاریخ ابالغ الزم االجرا است.

 

آزمون سنجش استاندارد مهارت های زبان فارسی )سامفا(
آزمون سنجش استاندارد مهارت های زبان فارسی )سامفا(، توسط مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت عتف با 
در  تحصیل  متقاضي  خارجي  دانشجویان  زبان آموزی  مهارت  برای سنجش  کشور،  آموزش  سازمان سنجش  همکاری 
است که  و گفتاری  نوشتاری  و شامل بخش های شنیداری، خوانداری،  اجرا شده  و  ایران طراحي  دانشگاه های داخل 
پیش از شروع نیمسال های تحصیلی دانشگاه ها و مراکز آموزش زبان فارسی، به وسیله آن، مهارت داوطلبان سنجیده 
می شود. این آزمون سه بار در سال،  معموالً در ماه های خرداد، شهریور و دی در دانشگاه های داخل و خارج از کشور 

برگزار می شود.
شیوه برگزاری آزمون بدین گونه است که در دو روز  که در روز اول آزمون عمومی؛ و در روز دوم در بخش آکادمیک، 
داوطلبان مورد سنجش قرار می گیرند. از سال 1396 تا کنون هفت دوره از این آزمون برگزار شده است. و حدود 2000 

نفر تا کنون در این آزمون شرکت نموده اند.

مجری برگزاری خارجی مجری برگزاری داخلی  تاریخ دوره ها ردیف

-
تهران )مؤسسه ی دهخدا(، فردوسی مشهد، 

اصفهان، بین المللی امام خمینی)ره( و 
بوعلی سینا همدان

5 و 6 بهمن 1396 اولین دوره 1

-
تهران )مؤسسه ی دهخدا(، فردوسی مشهد، 
بین المللی امام خمینی)ره(، شیراز، بوعلی 

سینا همدان، کردستان و مازندران

31 خردادماه و 1 
تیرماه 1397

دومین دوره 2

-
تهران )مؤسسه ی دهخدا( ، بین المللی امام 

خمینی)ره(، کردستان و مشهد
15 و 16 شهریور 

1397
سومین دوره 3

 بنگالدش، ترکیه، گرجستان، 
لبنان و اربیل عراق

تهران )کالج بین المللی زبان دانشگاه علوم 
پزشکی و مؤسسه ی دهخدا(، فردوسی 

مشهد، بین المللی امام خمینی)ره(، شیراز، 
بوعلی سینا همدان، کردستان و مازندران

27 و 28 دی ماه 
1397

چهارمین دوره 4

عراق )اربیل، نجف(، 
لبنان)بیروت(، ترکیه )آنکارا( و 

سوریه )دمشق(

تهران )مؤسسه ی دهخدا(، فردوسی مشهد، 
اصفهان، بین المللی امام خمینی)ره(، 
شیراز، بوعلی سینا همدان و کردستان

15 و 16 شهریور 
1398

پنجمین دوره 5

بیروت، بغداد و سلیمانیه

تهران)مؤسسه ی دهخدا(، دانشگاه فردوسی 
مشهد، دانشگاه بین المللی امام خمینی 

)ره(، دانشگاه اصفهان، دانشگاه کردستان، 
دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 بهمن 1398 ششمین دوره 6

عراق )سلیمانیه( و گرجستان
بوعلی سینا همدان، کردستان، تهران 
)مؤسسه دهخدا(، فردوسی مشهد، 

بین المللی  امام خمینی )ره(
اسفند 1399 هفتمین دوره 7

در دست اقدام -- مهرماه 1400 هشتمین دوره 8
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 آیین نامه سنجش استاندارد مهارت های زبان فارسی )سامفا(

به منظور توسعه 
دیپلمایس علیم، تبادل 

دانش و فناوری و 
افزایش سرمایه های 

علیم، فناوری، اجتماعی 
و فرهنیگ در داخل و 

خارج از کشور

5

مقدمه
با توجه به بند ۸ و ۹ ماده ۲ قانون وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳ مجلس 
شورای اسالمی و بند ۴ ماده ۴ آیین نامه شورای علمی و برنامه ریزی گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی و 
اعزام مدرس به دانشگاهها و مراکز علمی خارج از کشور و با عنایت به ضرورت طراحی و اجرای آزمون استاندارد زبان 
فارسی برای جذب و پذیرش دانشجویان غیر ایرانی در دانشگاه ها و مراکز علمی کشور این آیین نامه تدوین و پس از 

امضای وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی الزم االجرا می باشد.

ماده 1   تعریف مفاهیم:
 »سامفا«: سنجش استاندارد مهارت های زبان فارسی؛

 وزارتین: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛
 سازمان سنجش: سازمان سنجش آموزش کشور؛

 سازمان: سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛
 مرکز: مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛

 موسسه: دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی.
ماده ۲   تعریف آزمون:

»سامفا«، سنجش استاندارد مهارت های زبان فارسی است که به منظور سنجش میزان آشنایی و سطح مهارت های 
زبانی غیر فارسی زبانان برگزار می شود. نام این آزمون از ترکیب سر واژه های عبارت »سنجش استاندارد مهارت 
نویسه های  آزمون،  بین المللی  نام  است.  تشکیل شده  »فا«  و  »م«  »ا«،  نویس های »س«،  شامل  فارسی«  های 

التین همان سرواژه های فارسی به صورت »SAMFA« است.
ماده ۳   اهداف کاربرد آزمون:

سطح بندی دانش و مهارتهای زبانی دانشجویان و داوطلبان عالقمند به زبان فارسی در دنیا
ورود دانشجویان غیر ایرانی برای تحصیل در دانشگاه ها و مراکز علمی کشور

استانداردسازی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
 تبصره ۱. این آزمون می تواند برای سایر موارد مورد نیاز دستگاه های دیگر برای اتباع غیر ایرانی از جمله 

دریافت روادید کار، دریافت اقامت، تاسیس دفاتر در ایران و... نیز مورد استفاده قرار گیرد.
 تبصره ۲. تنها مالک پذیرش دانشجویان غیر ایرانی تحصیل در دانشگاه ها و مراکز علمی کشور، شرکت 

در آزمون سامفا و کسب حد نصاب آن مدرک قبولی »سامفا« است.
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ماده ۴   مجری آزمون:
از شروع  قبل  سال  در  بار   2 که  باشد  می  آموزش کشور  سازمان سنجش  عهده  به  »سامفا«  اجرای  و  طراحی 
موظف  آزمون های  دستورالعمل های  مقررات  و  قوانین  علمی،  استانداردهای  کلیه  رعایت  با  تحصیلی  نیمسال 

برگزار می شود.
ماده 5 شورای سیاستگذاری »سامفا« به عهده سازمان سنجش آموزش کشور می باشد که 2 بار در سال قبل از 
شروع نیمسال تحصیلی با رعایت کلیه استاندارهای علمی، قوانین و مقررات و دستورالعامل های آزمون موظف 

برگزار می شود.
ماده ۵   شورای سیاستگذاری »سامفا«

 رئیس سازمان سنجش آموزش کشور )رئیس شورا(
 نماینده مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم )معاون گسترش زبان فارسی و ایران شناسی در 

 دانشگاه ها و مراکز علمی خارج از کشور(
 مدیر کل دانشجویان غیر ایرانی سازمان امور دانشجویان

 نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 نماینده دانشگاه آزاد اسالمی

 رئیس اداره دانشجویی و بورس های وزارت امور خارجه
 2 نفر از روسای مراکز آموزش زبان فارسی دانشگاه ها به پیشنهاد مرکز

 معاون امور آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور )دبیر شورا(
 تبصره 3. نشست های شورا با تعداد حداقل نصف بعالوه یک اعضا رسمیت می یابد.

ماده ۶     وظیفه شورای سیاستگذاری
 تعیین سیاست های کالن آزمون

 نظارت بر حسن اجرای دقیق و علمی و استاندارد آزمون
 بازنگری و اصالح آیین نامه در صورت لزوم

 تشکیل کارگروه علمی و اجرایی »سامفا« و نظارت بر فعالیت آنها
 تعیین هزینه نام نویسی داوطلبان در آزمون »سامفا«

 تبصره ۴. بازنگری و اصالح آیین نامه توسط این شورا نیاز به تصویب مجدد و امضای وزیر ندارد و الزم 
االجرا می باشد.

ماده 7   وظایف کارگروه علمی و اجرایی
اعضای کارگروه های علمی و اجرایی به پیشنهاد مرکز و با حکم رئیس شورای سیاستگذاری تعیین می شوند. 

وظایف این دو گروه در شیوه اجرایی سامفا آمده است.

ماده ۸  ساختار آزمون
این آزمون شامل 4 مهارت )شنیدن- خواندن- نوشتاری و گفتاری( می باشد که مجموع کل نمرات ۲۴۹ خواهد 

بود.
 تبصره ۵. حداقل نمره قبولی آزمون ۵۰ درصد کل نمره در هر ۴ مهارت می باشد و نمره پذیرش دانشجو 

در هر دانشگاه می تواند توسط خیر خود هیئت رئیسه دانشگاه به صورت مستقل تعیین کرد.
 تبصره ۶ مدت اعتبار مدرک آزمون از تاریخ صدور به مدت 2 سال می باشد.

ماده ۹   شیوه نامه اجرای آزمون
شیوه نامه اجرایی آزمون آزمون از قبیل: تعیین وظایف کارگروه های علمی و اجرایی، نحوه و زمان اجرا، ساختار 
بر سیستم نمره دهی و سایر موارد مرتبط به اجرای آزمون توسط کارگروه اجرایی تهیه و پس از تایید شورای 

سیاستگذاری با این نامه الحاق خواهد شد.
ماده 10  هزینه های آزمون

کلیه هزینه های برگزاری سامفا از محل نام نویسی داوطلبان 
تامین می شود. این آیین نامه در یک مقدمه و ۱۰ ماده ۱۰۶ 
تبصره در تاریخ 96/5/28 به امضای وزیر علوم، تحقیقات و 
فناوری رسیده و از نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 الزم 

االجرا می باشد.
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شیوه نامه اجرایی سنجش استاندارد مهارت های زبان فارسی 
)سامفا(

ماده 1    مقدمه
این شیوه نامه بر اساس ماده ۹ آیین نامه سنجش استاندارد مهارت های زبان فارسی )سامفا( و با هدف تعیین مراحل 
اجرایی آزمون بسندگی زبان فارسی شامل ساختار محتوایی، فرایندهای طراحی )چارچوب آزمون و نحوه طراحی سوال(، 
اجرا )شامل نحوه ثبت نام، چاپ سوال، دوره های زمانی برگزاری، اجرای آزمون(، نمره گذاری )شامل چهارچوب تفسیر 
نمرات و صدور کارنامه( تهیه شده است. آزمون سامفا دارای سند پشتیبانی علمی و اجرایی است که بر اساس این شیوه 

نام تهیه خواهد شد.

شیوه نامه اجرایی سنجش استاندارد مهارت های زبان فارسی 
)سامفا(

ماده 1     مقدمه
این شیوه نامه بر اساس ماده ۹ آیین نامه سنجش استاندارد مهارت های زبان فارسی )سامفا( و با هدف تعیین 
مراحل اجرایی آزمون بسندگی زبان فارسی شامل ساختار محتوایی، فرایندهای طراحی )چارچوب آزمون و نحوه 
طراحی سوال(، اجرا )شامل نحوه ثبت نام، چاپ سوال، دوره های زمانی برگزاری، اجرای آزمون(، نمره گذاری 
)شامل چهارچوب تفسیر نمرات و صدور کارنامه( تهیه شده است. آزمون سامفا دارای سند پشتیبانی علمی و 

اجرایی است که بر اساس این شیوه نام تهیه خواهد شد.
ماده 2   ساختار آزمون

سامفا دارای چهار بخش به شرح زیر خواهد بود که در مجموع ۱۵۵ دقیقه به طول می انجامد و در مجموع 240 
نمره خواهد داشت.

ماده ۳   طراحی آزمون
طراحی سوال های آزمون با توجه به ساختار )ماده ۲( در دفتر آزمون سازی و روان سنجی سازمان 
سنجش آموزش کشور زیر نظر کارگروه علمی منتخب و مورد تایید شورای سیاستگذاری سامفا با 

رعایت اصول طراحی آزمون های بسندگی انجام خواهد شد.
تبصره 1. سوال های آزمون سامفا منتشر نخواهد شد و در هر آزمون بخشی از سوال های آزمون 

بعدی پیش آزمون شده و ویژگی های فنی آن برآورد خواهد شد.
ماده ۴   فرایند اجرای آزمون

الف( ثبت نام آزمون به صورت اینترنتی و توسط خود داوطلبان و از طریق سایت سازمان 
سنجش آموزش کشور انجام می شود. فرم ثبت نام به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی درس 

قرار خواهد گرفت.
 تبصره ۲ هزینه ثبت نام توسط داوطلبان و از طریق سامانه اینترنتی پرداخت خواهد شد.

 تبصره ۳ مبلغ هزینه ثبت نام توسط شورای سیاستگذاری تعیین خواهد شد و در خارج از 
کشور به صورت یورو و در داخل کشور معادل ریالی آن خواهد بود.
ب( اجرای آزمون توسط سازمان و به صورت زیر انجام خواهد شد:

انجام  مصوبه  امنیتی  های  پروتکل  به  توجه  با  و  سازمان  این  دولت  در  1. چاپ سوال ها 
می گیرد

2. اجرای آزمون با توجه به تعداد شرکت کنندگان و موقعیت جغرافیایی در دانشگاه ها و 
مراکز آموزش عالی دارای امکانات صوتی و اجرای مناسب )مطابق استانداردهای سازمان( 

و در داخل و خارج از کشور اجرا خواهد شد.
 تبصره ۴. آزمون چهار بار در سال )ماه های میانی فصل های هر سال( اجرا و نتایج حداکثر 

1 ماه پیش از پس از برگزاری به اطالع داوطلبان رسانده می شود.
ماده ۵   نمره گذاری

نمره گذاری به صورت بخش بخش و حداکثر ۲۴۰ خواهد بود. حداقل به اخذ شده برای داوطلبان 
متقاضی تحصیل در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ۱۲۰ خواهد بود و موسسات آموزش عالی 
می تواند بر اساس نیاز خود در فاصله ۱۲۰ در ۲۴۰ برای پذیرش داوطلبان حداقل به تعیین کنند. 
انجام خواهد شد و شامل  انگلیسی و عربی  صدور کارنامه توسط سازمان و به سه زبان فارسی، 

عملکرد داوطلب در مهارت های چهارگانه و عملکرد کلی است.
نتایج آزمون می توانند در خصوص  از  نهادها و موسسات استفاده کننده  سایر   تبصره 5. 

تعیین حداقل بسندگی با توجه به نیاز اقدام نمایند.

نمره زمان
تعداد 
سوال

بخش های آزمون
مهارت های 

آزمون

 60 نمره
20 دقیقه 10 مکالمه کوتاه

20 دقیقهشنیداری 10 بلند مکالمه 
20 دقیقه 10 گفتگو کوتاه

 60 نمره
20 دقیقه 15 خواندن متن عمومی

خواندن
20 دقیقه 15 خواندن متن خاص

 60 نمره
20 دقیقه  2

تکلیف

توصیف نوشتاری 
جدول و نمودار نوشتاری

20 دقیقه نگارش موضوعی

 60 نمره

5 دقیقه
 3

بخش

گفتگوی موضوعی 
)عمومی(

گفتاری
5 دقیقه

گفتگوی موضوعی 
)خاص(

5 دقیقه گفتگوی استداللی

240 155 دقیقه جمع نمره
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شیوه نامه اجرایی سنجش استاندارد مهارت های زبان فارسی 
)سامفا(

روش نمره کل سازی آزمون سنجش استاندارد مهارت زبان فارسی )سامفا(
آزمون سنجش استاندارد مهارت های فارسی )سامفا( در دو حالت آزمون عمومی و آزمون آکادمیک مستقل از هم 
برگزار می شود. سامفا دارای چهار بخش شنیداری، خوانداری، نوشتاری و گفتاری است که در مجموع به مدت 195 
دقیقه به طول می انجامد. روش نمره کل سازی آزمون عمومی و آزمون آکادمیک به شرح ذیل می باشد که با توجه 

به اینکه داوطلب در کدام آزمون شرکت کرده است بایستی نمره سازی انجام و کارنامه برای داوطلب صادر شود.
1. آزمون عمومی 

حداکثر 

نمره
نمره

شماره 

دفترچه

شماره 

سوال تعداد 

سوال

نوع آزمون
بخش آزمون ردیف

تا از مکالمه تشریحی/  تستی

60 هر سوال صحیح 2 نمره 1 30 1 30  بخش شنیداری 1

60 هر سوال صحیح 2 نمره 1 60 31 30  بخش خوانداری 2

60 اعالمی از آزمون سازی 2 62 61 2  بخش نوشتاری 3

60 اعالمی از آزمون سازی 3 65 63 3  بخش گفتاری 4

حداکثر 

نمره
نمره

شماره 

دفترچه

شماره 

سوال تعداد 

سوال

نوع آزمون
بخش آزمون ردیف

تا از مکالمه تشریحی/  تستی

60 هر سوال صحیح 2 نمره 1 30 1 30  بخش شنیداری 1

60 هر سوال صحیح 2 نمره 1 60 31 30  بخش خوانداری 2

60 اعالمی از آزمون سازی 2 62 61 2  بخش نوشتاری 3

60 اعالمی از آزمون سازی 3 65 63 3  بخش گفتاری 4

 هر بخش دارای ۶۰ نمره می باشد بخش های شنیداری و خوانداری دارای ۳۰ سوال است که هر سوال صحیح دارای 2 
نمره می باشد.

 بخش های نوشتاری و گفتاری به صورت تشریحی/ مکالمه میباشد که نمرات این دو بخش توسط دفتر آزمون سازی به 
دفتر فناوری اطالعات ارسال می شود.

 در آزمون فوق نمره منفی وجود ندارد.
 نمره کل نهایی، جمع نمرات 4 بخش می باشد. لذا نمره کل نهایی نمره ما بین 0 تا ۲۴۰ خواهد بود.

 در کارنامه داوطلبان ۵ نمره درج خواهد شد که این مراتع عبارتند از نمره شنیداری، خوانداری، نمره نوشتاری، گفتاری 
و نمره کل نهایی.

2. آزمون آکادمیک:

انسانی و علوم پزشکی برگزار می شود. سواالت  آزمون آکادمیک در چهار گروه علوم مهندسی، علوم اجتماعی، علوم 
بخش شنیداری در هر 4 گروه یکسان می باشد ولی سواالت بخش خوانداری، نوشتاری و گفتاری در گروه های مختلف 
متفاوت می باشد بنابراین هر یک از این 3 بخش دارای 4 کلید است. هر بخش آزمون دارای ۶۰ مرحله می باشد بخش 

شنیداری و خوانداری در ۳۰ سوال است که هر سوال صحیح دارای 2 نمره می باشد.
 بخش های نوشتاری و گفتاری به صورت تشریحی/ مکالمه باشد که نمرات این دو بخش توسط دفتر آزمون سازی به دفتر 

فناوری اطالعات ارسال می شود.
 در آزمون فوق نمره منفی وجود ندارد.

 نمره کل نهایی، جمع نمرات 4 بخش می باشد. لذا نمره کل نهایی، نمره ای ما بین 0 تا 240 خواهد بود.
 در کارنامه داوطلبان ۵ نمره درس خواهد شد که این مراتع عبارتند از نمره شنیداری، نمره خوانداری، نمره نوشتاری، نمره 

گفتاری و نمره کل نهایی.
 در کارنامه داوطلبان آزمون آکادمی گروه امتحانی داوطلب نیز باید قید شود.

6
آیین نامه تعیین مراکز ملی

همکاری های علمی بین المللی
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مقدمه
با عنایت به بند ب ماده )2(  قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در راستای اجرای فصل 
چهارم راهبرد کالن 9 نقشه جامع علمی کشور و با توجه به ضرورت ارتقای همکاری های علمی بین المللی و برقراری 
تعامل فعال و اثرگذار در حوزه علم و فناوری و تمرکز همکاری با کشورهای هدف، همچنین جلب مشارکت و تمرکز 
زدایی از فعالیت های اجرایی علمی بین المللی وزارت عتف و جهت دهی مسئولیت های مرکز به سمت سیاست گذاری، 
پایش حمایت و ارزیابی فعالیت های علمی بین المللی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری، این آیین نامه، تدوین و 

ارائه می شود.
ماده 1    تعاریف و مفاهیم

1-1. وزارت: وزارت علوم تحقیقات و فناوری
1-2. مرکز: مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

1-3. موسسه: کلیه دانشگاه ها، موسسه های آموزش عالی پژوهشی و فناوری مورد تایید وزارت
1-4. کارگروه ملی: نمایندگان جمعی از موسسه های عالقه مند به همکاری های علمی بین المللی که با مدیریت 

یک موسسه برای هر کشور هدف تشکیل می شود.
1-5. رئیس کارگروه ملی: رئیس موسسه است که به عنوان هماهنگ کننده اصلی همکاری علمی بین المللی با 

کشور هدف که توسط وزارت، انتخاب و معرفی می شود.
1-6. کشور هدف: کشور یا مجموعه ای از کشورها که با عنایت به سیاست های وزارت و سطح همکاری های علمی 

و فناوری دو یا چند جانبه، در اولویت توسعه همکاری های علمی، پژوهشی و فناوری قرار می گیرد.
1-7. دبیرخانه: دبیرخانه کارگروه ملی همکاری های علمی بین المللی کشور هدف که در موسسه هماهنگ کننده 

تشکیل می شود.
1-8. موسسه عضو: کلیه موسسه هایی که به با ارائه درخواست مستقیم به رئیس کارگروه عضویت آن در می آیند.

1-9. کمیته: کمیته بررسی و ارزیابی عملکرد کارگروه های ملی
ماده ۲    اهداف

2-1. شبکه سازی و تسهیل همکاری های فناورانه و نوآورانه میان موسسه های داخل کشور با موسسه های هم تراز 
در کشورهای هدف.

2-2. کمک به بین المللی سازی / شدن و نهادینه سازی همکاری های بین المللی به عنوان یک هدف راهبردی 
در تعامالت علمی موسسه ها.

2-3. تمرکززدایی از فعالیت های علمی بین المللی ستاد وزارت و بهره گیری از ظرفیت ها و توانمندی موسسه ها.
2-4. ماموریت گرایی موسسه ها در مسیر همکاری های علمی بین المللی با کشورهای هدف.

ماده ۳   وظایف و مأموریت های اجرایی
وظایف و مأموریت های اجرایی کارگروه به شرح زیر می باشد:

3-1. طراحی سامانه اطالع رسانی، ایجاد همگرایی و هم افزایی و کمک به برنامه ریزی و اجرای برنامه های توسعه 
چارچوب  در  هدف  کشور  با  دانشجویی  و  فناوری  پژوهشی  آموزشی،  های  حوزه  در  بین المللی  همکاری های 

سیاست های ابالغی وزارت.
3-2. رصد و شناسایی فرصت ها در کشور هدف و بسترسازی برای ارتقای همکاری های علمی بین المللی و ارائه 

آن در سامانه مربوطه.

انجام طرح های تحقیقاتی و فناوری مشترک بین دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و  برنامه ریزی و بسترسازی   .3-3
فناوری موسسه های عضو با کشور هدف.

پسا  دوره های  مطالعاتی،  فرصت های  قالب  در  دانشجویان  و  علمی  هیات  اعضای  تبادل  برای  زمینه سازی   .4-3
دکتری و بورس های تحصیلی، آموزشی و پژوهشی متقابل و دعوت به تدریس و آموزش های مجازی.

3-5. بسترسازی تبادل اطالعات علمی و برگزاری رویدادهای علمی و فرهنگی بین المللی با کشور هدف.
3-6. تالش برای ایجاد ساختارها و زیرساخت های آموزشی، پژوهشی و فناورانه مشترک اعم از گروه، دانشکده، 
پژوهشکده، مرکز رشد دانشگاه و پژوهشگاه و شعب مشترک با موسسه ای همتراز خارجی در داخل کشور یا کشور 

هدف.
3-7. تاسیس اتاق های همکاری های علمی دانشگاهی در ایران و کشور هدف با همکاری موسسه همتراز خارجی 

با تایید هیات امنا و مرکز.
3-8. ایجاد ساختارها و بسترسازی برای فروش خدمات علمی، انتقال فناوری و خدمات استانداردسازی و راه اندازی 

شرکت های دانش بنیان.
3-9. برنامه ریزی و مدیریت طرح های مشترک تحقیقاتی دو و چندجانبه در چارچوب مقررات.

و  پژوهشی  توسعه همکاری های علمی-  مرکز در جهت  و  وزارت  از طرف  فعالیت های محول شده  3-10. سایر 
فناوری با کشورهای هدف.

 تبصره 1. موسسه می توانند در برقراری هرگونه ارتباط علمی بین المللی در چارچوب قوانین و مقررات به صورت 
مستقل و بر اساس برنامه هایی که به تایید هیات امنای موسسه رسیده است، عمل کنند.

 تبصره 2. کارگروه ضمن ایفای نقش اتاق فکر، تسهیل کننده، بسترساز، هم افزا و ایجادکننده همگرایی می باشد.
 تبصره ۳. کارگروه می تواند با هماهنگی ستاد وزارت عتف در ارائه بورسیه دانشجویی، پژوهانه تحصیلی، فرصت 

مطالعاتی و پسا دکترا به داوطلبان کشور هدف و نیز برای گفتگوهای زبان فارسی اقدام کند.
 تبصره ۴. مرکز در راستای ایجاد ارتباط بین المللی، معرفی و تایید کارگروه در سطح بین الملل، حضور موسسه 
متولی کارگروه ملی در نشست های علمی، پژوهشی و فناوری دوجانبه با کشور هدف و در صورت امکان، تمهید 

تسهیالت و حمایت های مالی و تدارکاتی از کارگروه ملی اقدام می کند.
 تبصره ۵. موسسه ها می توانند با هدف تسهیل مبادالت علمی فراملی برای انجام طرح های علمی- پژوهشی، به 
منظور ایجاد همکاری های چندجانبه با حضور کشور هدف یا بهره گیری از ظرفیت سازمان های بین المللی اقدام 

کنند.
ماده ۴    ارکان

4-1. رئیس کارگروه ملی: رئیس موسسه است که وظیفه هماهنگی ملی را برعهده دارد و با ابالغ رئیس مرکز به 
مدت سه سال انتخاب می شود و انتخاب مجدد او پس از تایید کمیته، با رای موافق اعضای کارگروه موافقت رئیس 

مرکز بالمانع است.
4-2. دبیر کارگروه ملی: معاون )یا مدیر( بین الملل موسسه است که وظیفه هماهنگی ملی را برعهده دارد و با حکم 

رئیس کارگروه به عنوان رئیس دبیرخانه منصوب می شود.
نمایندگان موسسه های  و  مرکز  نماینده  کارگروه،  دبیر  و  رئیس  از  ملی: گروهی متشکل  کارگروه  اعضای   .3-4

متقاضی عضویت در کارگروه.
 تبصره ۶. رئیس کارگروه ملی می تواند حسب تشخیص و پیشنهاد اعضای کارگروه افراد صاحب نظر را از میان 
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نهادهای ذیربط برای حضور در جلسات کارگروه دعوت کند.
4-4. کمیته بررسی و ارزیابی عملکرد کارگروه های ملی: کمیته ای متشکل از رئیس مرکز، معاون 
دوجانبه  همکاری های  کارگروه  رئیس  مرکز،  تخصصی  سازمان های  و  دوجانبه  همکاری های 
مرکز، کارشناس کشور هدف در مرکز، دو تن از معاونان )مدیران بین الملل( کارگروه های ملی، 
و  دانشجویان  امور  سازمان  نماینده  وزارت،  کیفیت  تضمین  و  ارزیابی  نظارت،  مرکز  نماینده 
رئیس مرکز مطالعات و همکاریهای علمی بین المللی به بررسی و ارزیابی و حمایت از فعالیت

کارگروه می پردازد و گزارش های منظم خود را از طریق رئیس مرکز به وزیر علوم، تحقیقات 
و فناوری ارائه می دهد.

4-5. کمیته هرساله شاخص هایی از قبیل جذب امکانات از کشورهای هدف، جذب دانشجوی 
خارجی، میزان گرنت دریافتی، دوره های مشترک تحصیلی، ایجاد شعب دانشگاه و... را ارائه 

داده و بر آن مبنا ارزیابی می کند.
4-6. کمیته برای ایجاد هماهنگی، انتقال تجربیات و همچنین ارائه خط مشی های مربوط به 

ارزیابی، حداقل هر شش ماه، نشست روسای کارگروه ها را برنامه ریزی و اجرا می کند.
 تبصره ۷. دبیرخانه کمیته در مرکز مستقر و معاون همکاری های دو جانبه و سازمان های 
تخصصی مرکز، دبیر و نایب رئیس کمیته می باشد که با حکم رئیس مرکز منصوب می شود. با 
توجه به دستور کار، رئیس کمیته می تواند از افراد صاحب نظر یا واحدهای دیگر وزارت برای 

جلسه دعوت به عمل آورد.
ماده ۵   وظایف دبیرخانه کارگروه ملی

5-1. تهیه آمارها، اداره سامانه اطالع رسانی و برگزاری هم اندیشی ما بین اعضای کارگروه و 
رصد تحوالت علمی، پژوهشی و فناوری کشور هدف.

5-2. برگزاری منظم جلسات کارگروه حداقل یک بار در هر فصل و ارسال گزارش آن به مرکز.
5-3. ارائه برنامه سال آتی همکاری های مشترک با کشور هدف در راستای تحقق ماموریت 

های تعیین شده در ماده ۳ آیین نامه تا پایان آذر ماه هر سال.
5-4. تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای همکاریهای علمی بین المللی 
با کشور هدف در حوزه ماموریت های تعیین شده در بخش های آموزشی، پژوهشی و فناوری، 

دانشجویی و فرهنگی و طرح و تصویب آن در کارگروه ملی و پیگیری اجرای آن.
5-5. برنامه ریزی و مدیریت اجرایی رویدادهای علمی بین المللی با کشور هدف.

در  تفاهم  یادداشت های  و  نامه ها  شیوه  قراردادها،  پیشنهاد  برای  الزم  مطالعات  انجام   .6-5
چارچوب وظایف محوله.

 تبصره ۸. مرکز در چارچوب این آیین نامه، دستورالعمل های مربوط را تهیه و ابالغ می کند.

این آیین نامه در یک مقدمه ۵ ماده ۳۴ بند و ۸ تبصره در تاریخ 1400/01/22 به تایید وزیر 
علوم، تحقیقات و فناوری رسیده از تاریخ ابالغ قابل اجرا می باشد.
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آیین نامه ساماندهی ماموریت های خارجی اعضای هیئت علمی 
دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی پارک ها و مراکز رشد

7

این آیین نامه در اوایل سال 1395 نهایی شده و توسط وزیر وقت امضاء شده و طی بخش نامه شماره 15/6228 مورخ 
1395/03/31 مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه وزارت متبوع به کلیه دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری ابالغ 

شده است تا در صورت تایید هیات امناء این مراکز اجرایی شود. 
این آیین نامه و اختیارات آن براساس موارد زیر مورد تایید نهادهای ناظر و حقوقی کشور قرار گرفته است. 

1. دادنامه شماره 2921 به تاریخ 1398/10/17 به شماره پرونده 97032405 به مرجع رسیدگی؛ هیات عمومی 
دیوان عدالت اداری

2. نامه شماره 27855/94/28691 مورخ 101394/21 معاونت حقوقی رئیس
3. دادنامه شماره 9809970906010088 به تاریخ 1398/3/8 به شماره پرونده هـ 1372/97/4 دیوان عدالت 

داری

مقدمه
به منظور توسعه دیپلماسی علمی، تبادل دانش و فناوری، بروز قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران و افزایش سرمایه های 
علمی، فناوری، اجتماعی و فرهنگی کشور، آیین نامه ساماندهی ماموریت های خارجی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، 
مراکز تحقیقاتی، پارک ها و مراکز رشد )موسسه( وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )وزارت( با استناد به قانون 

اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۳
بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب 1389/10/15  مجلس شورای اسالمی، بند ۱۲ 
از اقدام ملی راهبرد کالن 9 نقشه جامع علمی کشور و اعالم نظر معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری در خصوص 
مجوز سفر اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی مورخ 1394/10/30 به شماره 94/29705 م و به شرح ذیل 

تدوین می شود.
ماده 1 تعریف ماموریت های خارجی

ماموریت های خارجی شامل کلی سفرهای خارجی است که در قالب توسعه همکاری های علمی بین المللی شامل حضور 
در کمیسیون ها و کمیته های مشترک مابین دو دانشگاه و مراکز فناوری یا کشور ها و نهادها و سازمانهای بین المللی، 
اردوهای علمی،  و  بازدیدها  فناوری، سرپرستی  و  پژوهشی  رابطه علمی،  تفاهم نامه گسترش  برای عقد  مزارع مذاکره 

فرهنگی و ورزشی، حضور در اجالس موسسات و مجامع بین المللی به عنوان عضو، حضور در همایش ها،
سمینارها، کنفرانس ها، کارگاه ها، جشنواره ها، نشست ها، نمایشگاه ها و فن بازار ها، نظارت بر آموزش های سراسری، 
فروش و خرید وسایل و تجهیزات دانشگاهی و انتقال فناوری، جذب و تبادل دانشجو، بسترسازی دوره ها و پروژه های 
مشترک تحقیقاتی و فناوری، تبادل تجربیات علمی پیگیری و نظارت بر امور اجرایی مربوط به قراردادها و تفاهم نامه های 
تحقیقاتی و فناوری، راهنمای پایان نامه و سایر موارد که به تایید کارگروه نظارت بر ماموریت های خارجی برسد، به 

خارج از کشور انجام می شود.
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 تبصره ۴. روسای مراکز ملی )Focal Point( و نمایندگان کلی سازمان ها و نهادهای علمی، پژوهشی و فناوری 
بین الملل که به گونه ای از امکانات و اعتبار محلی جمهوری اسالمی ایران استفاده می نمایند، درخواست خود را 

از طریق رئیس مرکز ملی ارسال می نمایند.
 تبصره ۵. ماموریت های مدیران ستاد وزارت علوم با تایید باالترین مقام واحد مربوط، از طریق مرکز همکاری 

های علمی و بین المللی و با تصویب کارگروه نظارت در ماموریت های خارجی وزارت انجام می شود.
ماده ۴. نظارت کیفی

4-1. موسسه موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از انجام ماموریت، گزارش مربوط به همراه دستاوردهای 
آن را به دبیرخانه کارگروه ارائه ارسال نماید.

موسسه  هدف  کشورهای  و  راهبردی  اهداف  و  ماموریت  تطابق  مبنای  بر  خارجی  ماموریت  کارگروه،  در   .2-4
)راهبردی و حوزه همکاری( مورد تایید قرار می گیرد.

4-3. مرکز همکاری های علمی بین المللی ضمن حفظ گزارش ها و ارائه آمارها، امکان هم گرایی، هم افزایی و انتقال 
تجربیات مابین موسسه را فراهم می آورد.

4-4. روند کلی ماموریت های سالیانه در کارگروه نظارت بر ماموریت خارجی با حضور اعضای کارگروه و در صورت 
نیاز رئیس موسسه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و توصیه های مربوط به هیئت امنا و رئیس موسسه ارائه 

می شود.
4-5. رئیس کارگروه موظف است گزارش ها ماموریت ها را به صورت سالیانه جمع بندی نموده و نتایج آن را به 

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ارائه نمایند.
ماده ۵. این آیین نامه در ۵ ماده و ۵ تبصره در تاریخ ........... به تصویب هیئت امنای ........... رسید و با تایید وزیر علوم، 

تحقیقات و فناوری قابل اجرا می باشد.
دکتر محمد فرهادی

 

ماده 2  اقدامات اجرایی موسسه
2-1. هیئت امنای موسسه، هر ساله چهار چوب و اولویت های ماموریت های علمی- فناوری سالیانه موسسه شامل 
تعداد کلی مأموریت ها را در چارچوب برنامه پنج ساله راهبردی موسسه با تعیین کشورهای هدف و حوزه همکاری 

به تصویب می رساند.
2-2. موضوع، نفرات اعزامی و محل و میزان هزینه ها برای ماموریت های علمی پژوهشی و فناوری اعضای هیات 
علمی موسسه به خارج از کشور، همراه با دالیل توجیه مأموریت، حداقل ۴۵ روز قبل از تاریخ آغاز سفر از سوی 

موسسه به مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت ارسال می شود.
2-3. عضو هیئت علمی موسسه که با دریافت تاییدیه کارگروه نظارت بر ماموریت های خارجی وزارت به ماموریت 
خارج از کشور اعزام می شود، ضمن برخورداری از حقوق و مزایای ریالی، فوق العاده مأموریت روزانه خارج از کشور 

بر اساس مقررات عمومی نیز به صورت ارزی دریافت می کند.
ماده 3  کارگروه نظارت بر ماموریت های خارجی وزارت

3-1. کار گروه نظارت و مأموریت خارجی )کارگروه( به ریاست قائم مقام وزیر در امور بین الملل و رئیس مرکز 
همکاری های علمی بین المللی، رئیس مرکز حراست و 3 تا 5 تن از معاونان و مسئوالن وزارت متبوع به وزیر 
علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل می شود و در چارچوب مصوبات هیات امناء، ماموریت افراد معرفی شده از سوی 
موسسه را بررسی و تصویب و بر انجام آن نظارت می کند. این ماموریت ها کوتاه مدت و حداکثر 3 ماه می باشد.

 تبصره 1. دبیرخانه کارگروه در مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت متبوع مستقر شده و حداکثر ظرف 
مدت چهار هفته پاسخ رد یا قبول را با توجه به موضوع و سیاست های کالن کشور و وزارت، اعالن می کند.

از تصویب  المللی، پس  الملل و رئیس مرکز همکاری های علمی بین  امور بین   تبصره ۲. قائم مقام وزیر در 
کارگروه، وظیفه ارسال نامه به نهادهای مربوطه از جمله وزارت امور خارجه را برعهده می گیرد.

 تبصره ۳. ماموریت های علمی خارج از کشور برای ارائه مقاله در کنفرانس ها و نشست های علمی از این آیین 
نامه مستثنی بوده و در صورت موافقت رئیس موسسه انجام می شود.
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آیین نامه کارگروه توسعه همکاری های علمی بین- المللی قرآنی
مرکز هماهنگی توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور

89
دوره های مشترک آموزش عالی با همکاری

دانشگاه های معتبر خارجی
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مقدمه
در اجرای مصوبه دوازدهمین جلسه »کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور« مورخ 
از کارگروه های  المللی قرآنی« به مثابه یکی  1392/04/15، »گروه توسعه همکاری های علمی بین 
اصلی کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور تشکیل شده است. این آیین نامه به منظور 

نحوه فعالیت و مدیریت این کارگروه تهیه و تنظیم شده است.
ماده ۱. تعاریف و اختصارات

وزیر: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

کمیسیون: کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور
مرکز: مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور

المللی قرآنی کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش  کارگروه: کارگروه توسعه همکاری های علمی بین 
عالی قرآنی کشور

رئیس کارگروه: رئیس مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت
دبیرخانه: دبیرخانه کارگروه توسعه همکاری های علمی بین المللی قرآنی کمیسیون توسعه پژوهش و 

آموزش عالی قرآنی کشور
ماده 2. ماموریت کارگروه

تدوین برنامه های الزم به منظور برقراری، تسهیل و گسترش ارتباطات علمی دانشگاه ها، مراکز آموزش 
عالی و حوزه های علمیه با همتایان غیرایرانی و مدرسان، پژوهشگران و دانشجویان سایر کشورها در 
چارچوب اهداف منشور توسعه فرهنگ قرآنی، سند راهبردی توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی 

کشور و مصوبات کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور
ماده ۳. ارکان

1. رئیس کارگروه: رئیس مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت است که با حکم وزیر به 
این سمت منصوب می شود.

2. اعضای کارگروه: مجمعی متشکل از مدیران نهادهای فعال در حوزه های قرآنی و صاحب نظران 
و پژوهشگران علوم قرآنی که به مدت دو سال به عضویت کارگروه در خواهند آمد.

 تبصره ۱. حکم اعضای کارگروه با امضای رئیس کارگروه صادر می شود و انتخاب مجدد اعضا 
برای یک دوره دیگر بالمانع است.

1. دبیرخانه: دبیرخانه کارگروه در مرکز مستقر شده است. رئیس گروه همکاری های علمی بین 
المللی مرکز، ریاست دبیرخانه کارگروه را برعهده دارد.

ماده ۴. وظایف کارگروه
1. تسهیل و زمینه سازی تسری مصوبات کمیسیون و کارگروه به مراجع ذیربط در داخل و خارج 
از کشور  ایران در خارج  نمایندگی های جمهوری اسالمی  از ظرفیت های  بهره گیری  با  از کشور 
سفارتخانه های  همچنین،  و  شناسی  اسالم  شناسی،  ایران  فارسی،  زبان  کرسی های  استادان  و 

جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور؛
2. برنامه ریزی برای تعامل فعال و اثرگذار در حوزه دانش قرآنی با صاحب نظران دانشگاه ها، مراکز 
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آموزش عالی، موسسات پژوهشی، پژوهشگران، استادان و دانشجویان کشورهای دیگر 
به ویژه کشورهای مسلمان و منطقه؛

دانشگاه  و  دانشکده  گروه/  دوره/  اندازی  راه  از  حمایت  و  تسهیل  برنامه،  3.تدوین 
مشترک با دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، و موسسات پژوهشی کشورهای دیگر؛

4. برنامه ریزی برای اعطای بورس های تحصیلی جمهوری اسالمی ایران به دانشجویان 
و  ایرانی  دانشجویان  برای  المللی  بین  های  بورس  دریافت  بسترسازی  و  الملل  بین 
قرآن  معارف  و  علوم  قرآنی،  علوم  رشته های  در  المللی  بین  های  فرصت  شناسایی 
پژوهشی،  موسسات  عالی  آموزش  مراکز  دانشگاه ها،  به  آن  معرفی  و  عترت)ع(  و 

پژوهشگران، استادان و دانشجویان داخل کشور با هدف توسعه دانش قرآنی کشور؛
5. حمایت از برگزاری کارگاه ها، گردهمایی ها و نشست های علمی بین المللی قرآنی، 
راه اندازی نشریات علمی بین المللی و ارائه فرصت های مطالعاتی و فوق دکترا با هدف 

ایجاد و تقویت تعامالت بین المللی؛
6. حمایت از راه اندازی شعبه دانشگاهی علوم قرآن و حدیث در خارج از کشور؛

7. تدوین شاخص های پایش و ارزیابی وضعیت همکاری های علمی بین المللی در 
حوزه پژوهش و آموزش عالی قرآنی و ارائه گزارش ساالنه؛

8. حمایت از تشکیل اتحادیه دانشگاه های جهان اسالم و سایر نهادها در حوزه علوم 
و  پژوهشی  موسسات  و  عالی  آموزش  مراکز  ها،  دانشگاه  بین الملل  حدیث  و  قرآن 

حوزه های علمیه؛
جمله  از  بین المللی  و  منطقه ای  سازمان ها/نهادهای  با  تعامل  برای  برنامه ریزی   .9

یونسکو، آیسسکو و... در حوزه علوم قرآن و حدیث؛
10. حمایت از تشکیل مراکز بین المللی رشد و انجمن های علمی بین المللی علوم 

قرآن و حدیث در داخل و خارج از کشور؛
11. برنامه ریزی و تدوین راهکارهای تعامل و بهره گیری از ظرفیت دانشجویان، دانش 

آموختگان و ایرانیان متخصص مقیم خارج از کشور در حوزه علوم قرآن و حدیث؛
از  از راه اندازی کرسی های علوم قرآن و حدیث در دانشگاه های خارج  12. حمایت 

کشور و اتخاذ اقدام های حمایتی و پشتیبانی از آنها؛
13. بررسی موضوعات ارجاعی کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور 

و پیشنهاد سیاست های الزم به کمیسیون در حوزه روابط بین الملل؛
14. پایش وضعیت موجود و رصد و جمع آوری اطالعات مربوط به نهادها، اشخاص و 
نشریات فعال در حوزه بین المللی که در حوزه علوم قرآن و حدیث و فعالیت می کنند.

ماده ۵. عضو کارگروه
1. رئیس مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت )رئیس کارگروه(

2. رئیس مرکز ارتباطات و بین الملل حوزه های علمیه )نایب رئیس(
3. نماینده معاونت ارتباطات بین الملل دفتر مقام معظم رهبری

4. رئیس مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور

5. نماینده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی
6. نماینده وزارت امور خارجه

7. نماینده جامعه المصطفی العالمیه
8. نماینده یک دانشگاه جامع

9. نماینده یک دانشگاه/ پژوهشگاه تخصصی علوم انسانی
مرکز  و  دانشگاه  قرآنی  علوم  علمی متخصص حوزه  اعضای هیئت  از  تن  دو   .10

آموزش عالی
11. رئیس گروه همکاری های دو جانبه مرکز همکاریهای علمی بین المللی وزارت

12. رئیس گروه همکاریهای علمی بین المللی مرکز )دبیر کارگروه(
 تبصره 2. رپیس کارگروه اعضای ردیف 10 را منصوب می کند.

 تبصره 3. غیبت اعضای کارگروه در دو جلسه متوالی یا سه جلسه متناوب به 
منزله انصراف از عضویت تلقی می شود. رئیس کارگروه نفرات جدید را منصوب 

می کند.
ماده ۶. وظایف رئیس دبیرخانه

1. صدور و ابالغ حکم اعضای گروه با هماهنگی رئیس کارگروه؛
اطالع رسانی  و  کارگروه  برنامه سالیانه جلسات  تنظیم  برای  اعضا  با  2. هماهنگی 

جلسات؛
3. تنظیم دستور کار جلسات کارگروه؛

4. صدور دعوتنامه و دستور جلسه و تشکیل جلسات در زمان مقرر برای اعضای 
کارگروه؛

5. تهیه صورتجلسه و ارسال نسخ آن به اعضا پس از اتخاذ تایید رئیس کارگروه؛
6. تعیین مصوبات جلسه و مسئول پیگیری آن و ارائه گزارش پیگیری در جلسات؛

7. بایگانی مصوبه ها؛
8. سایر موارد و موضوعات محوله از جانب رئیس کارگروه نیازمند پیگیری در حوزه 

امور اداری هستند؛
ماده ۷. نحوه برگزاری جلسات

1. جلسات کارگروه دو ماه یکبار برگزار می شوند. در صورت درخواست یک سوم 
از اعضای کارگروه و پیشنهاد دبیرخانه، جلسات فوق العاده نیز برگزار خواهد شد.

می یابند.  رسمیت  اعضا  نصف  و  کارگروه  رئیس  حضور  با  کارگروه  جلسات   .2
تصمیم های اتخاذ شده نیز با رای موافق نصف به عالوه یک اعضای حاضر به منظور 

تصویب در دستور کار جلسه کمیسیون قرار میگیرند.
این آیین نامه در 7 ماده، ۳۹ بند و ۳ تبصره در بیست و نهمین جلسه کمیسیون توسعه 
پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور در تاریخ 1399/11/04 تصویب شد و با تنفیذ وزیر 

علوم، تحقیقات و فناوری از تاریخ تصویب الزم االجرا است.
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آیین نامه تاسیس شعب/ شعبات مشترک موسسات آموزش 
عالی در خارج از کشور

مقدمه10
به استناد جز ۱۱ و ۱۴ بند به قانون اهداف، و وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 1383/5/18 
مجلس شورای اسالمی، راهبرد کالن 9 نقشه جامع علمی کشور، و ماده ۶۶ جدول ۱۲ قانون برنامه پنجساله ششم 
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران موسسات آموزش عالی کشور با رعایت مقررات و ضوابط 

تعیین شده در این آیین نامه مجاز به تاسیس شعب مستقل یا مشترک در کشورهای خارجی هستند.
ماده ۱   تعاریف و اختصارات

واژه ها و اختصارات به کاررفته در آیین نامه به شرح زیر تعریف می شوند:
2-1. وزارت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

2-2. شورا: شورا گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی
2-3.موسسه: دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که با مجوز شورای گسترش آموزش عالی و یا 

شورای عالی انقالب فرهنگی تاسیس شده اند.
پژوهشکده، گروه  پژوهشگاه،  دانشکده، گروه،  دانشگاه،  از جمله  از کشور  2-4. شعبه: شعبات موسسه در خارج 

پژوهشی، مرکز پژوهشی، پارک علم و فناوری، مرکز رشد و مرکز نوآوری
با همکاری موسسه/ موسسات در داخل کشور و موسسه/ موسسات در کشور  2-5 شعبه مشترک: شعبه ای که 

میزبان تاسیس می شود.
2-6. مرکز: مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت

2-7. مرکز نظارت: مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت
از دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز فناوری کشور که شعبه/ شعبات مشترک در آن  2-8. موسسه میزبان: یکی 

تاسیس می شود و از نظر نهادهای متولی آن کشور معتبر است.
ماده ۲   اهداف

1-2. توسعه دیپلماسی علمی و فناوری کشور
2-2. ارتقا و تعمیق کیفی فعالیت های علمی موسسه با تبادل تجربیات و اندوخته های علمی، پژوهشی و فناوری

2-3. کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری برای ارائه خدمات علمی، پژوهشی، آموزشی و فناوری با اولویت اتباع 
کشورهای همسایه و مسلمان

2-4. بهره گیری از بازارهای علمی آموزشی منطقه و بین الملل و بسترسازی صادرات کاال، خدمات دانشی و دانش 
فنی از طریق تاسیس شعب/ مشترک
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ماده ۳ مراحل تاسیس
1-3. کسب مجوز از سوی هیئت امنای موسسه

2-3. انتخاب موسسه میزبان از بین کشورهایی که ارتباط حسنه با جمهوری اسالمی ایران دارند با تأیید مرکز
3-3. کسب موافقت موسسه/ وزارت آموزش عالی/ فناوری کشور میزبان با هماهنگی مرکز و وزارت امور خارجه

4-3. کسب مجوز از سوی شورا بر اساس طرح توجیهی موسسه برای ایجاد شعبه/ شعبات مشترک در خارج از 
کشور

 تبصره 1. ایجاد شعبه/ شعبات مشترک مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری بعد از موافقت معاونت پژوهشی 
و فناوری وزارت انجام می شود.

ماده 4 شرایط موسسه متقاضی ایجاد شعب/ شعبات مشترک
1-4. موسسه ایرانی داوطلب ایجاد شعبه/ شعبات مشترک می بایستی هیئت ممیزه مستقل داشته باشد و در رتبه 

بندی دانشگاه ها با تشخیص شورا دارای رتبه مناسبی باشد.
2-4. رشته درخواستی شعبه/ شعبات مشترک می بایستی دارای برنامه درسی مصوب از سوی شورای گسترش و 

برنامه ریزی آموزش عالی باشد.
3-4. در ارزیابی مدارک دانش آموختگان شعبه/ شعبات مشترک، اعتبار موسسه ایرانی مالک خواهد بود و در هر 

صورت موسسه میزبان می بایستی از نظر نهادهای متولی کشور خود، معتبر باشد.
4-4. موسسات مشمول این ماده مجازند که با همکاری موسسات خارجی نسبت به ایجاد شعبه/ شعبات مشترک 

در کشور خارجی ثالث، با حفظ ضوابط، اقدام کنند.
از شروع مراحل  ارائه مدارک مربوط، در گام نخست و قبل  با  بایست  سایر موسسات داوطلب می   تبصره ۲. 

تاسیس، موافقت اصولی شورا و کسب کنند.
ماده ۵ سایر مقررات

1-5. نظارت بر فعالیت موسسه مشترک بر عهده مرکز نظارت خواهد بود که گزارش ادواری خود را به وزیر، شورا 
و مرکز ارسال می دارد.

اندازی شعب/ شعبات  برای راه  امور خارجه و نهادهای نظارتی، بستر مناسب  با وزارت  با هماهنگی  2-5. مرکز 
مشترک در کشور میزبان را پیگیری و برای اخذ مجوز با موسسه داوطلب همکاری می کند.

3-5. پذیرش دانشجو از طریق آزمون اختصاصی و یا مصاحبه و بررسی سوابق علمی- آموزشی و عمومی در کشور 
محل استقرار شعب انجام می گیرد.

4-5. مجوز شورا برای برگزاری تاسیس شعب/ شعبات مشترک جهت پیگیری بعدی برای موسسه داوطلب، مرکز 
و سازمان امور دانشجویان )اداره کل امور دانش آموختگان( ارسال می شود.

5-5. ضوابط استخدامی و مالی شعبه/ شعبات مشترک تابع ضوابط هیئت امنای موسسه داوطلب خواهد بود.
جز  مشترک  شعبات  شعب/  در  ایرانی  علمی  هیئت  اعضای  فناوری  و  پژوهش  آموزشی،  علمی،  فعالیت   .5-6

فعالیت های رسمی آنها تلقی می شود و برای ترفیع و ارتقا در چارچوب ضوابط مورد قبول است.
7-5. تحصیل در شعب با پرداخت شهریه مصوب هیئت امنای موسسه و برای دوره های مشترک با هماهنگی با 

موسسه های میزبان خواهد بود.
8-5. زبان اجرای دوره زبان فارسی، زبان کشور میزبان و یا یکی از زبان های رایج بین المللی خواهد بود و مدارک 

دانش آموختگان به زبان فارسی و انگلیسی اعطا خواهد د.
9-5. موسسه مدارک دانش آموختگان را با درج شیوه آموزش و محل تحصیل صادر می کند که مورد تایید وزارت 

خواهد بود.
10-5. دانش فنی حاصل از همکاری های پژوهشی و فناوری به نسبت آورده های ملموس و ناملموس طرفین از 

ابتدا مدنظر قرار می گیرد.
11-5. دوره های آموزشی مشترک با موسسات خارج از کشور در تمامی مقاطع تحصیلی نیز تابع این آیین نامه 

می باشد.
12-5. موسسه مجاز است که با تشکیل اتحادیه ای )کنسرسیومی( از دانشگاه ها و سرمایه گذاران داخلی و خارجی، 

در چارچوب این آیین نامه ها شعب/ شعبات مشترک تأسیس کند.
 تبصره ۳. شعب/ شعبات و دوره های مشترک پس از تایید مرکز و کسب مجوز از سوی شورا، حسب مورد، مکلف 
به اتمام دوره صدور مدرک تحصیلی پس از اتمام دوره برای دانش آموختگان است. مدرک مذکور همانند سایر 
مدارک صادره از سوی دانشگاه مورد تایید وزارت و معتبر است مشروط بر اینکه رشته تحصیلی دارای برنامه درسی 

بوده و با مجوز شورا اجرا شده باشد.
ماده ۶ کلیه موارد پیش بینی نشده در این آیین نام تابع ضوابط و مقررات آموزش عالی و قوانین و مقررات حاکم بر 

جمهوری اسالمی ایران است
ماده ۷ این آیین نامه مشتمل بر یک مقدمه و 7 ماده و 3 تبصره در تاریخ 1400/5/24 به تایید وزیر محترم علوم، 

تحقیقات و فناوری رسید.
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بخـش سوم
ــد ارائــه خدمات رون
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1. ارتباط با نهادهای سیاسی دیگر کشور ها 
با سفارتخانه  ارتباط  نامه نگاری، دعوت و  مکاتبه و تماس با سفارتخانه های خارجی مستقر در ایران؛ هرگونه 
خارجی مستقر در ایران از طریق مرکز همکاریهای علمی بین المللی وزارت عتف و وزارت امور خارجه صورت می پذیرد 
و دانشگاه ها/پژوهشگاه ها/ مراکز علمی و فناوری نمی توانند مستقیماً با سفارتخانه های خارجی تماس برقرار نمایند. 

توانند  می  )صف(  کشور  فناوری  و  علمی  مراکز  ها/  ها/پژوهشگاه  دانشگاه  از همتایان خارجی:  و دعوت  همکاری 
مستقیماً با همتایان خود در خارج از کشور با حفظ همترازی ارتباط علمی و فناوری داشته باشند. این موسسات نمی 

توانند با وزارتخانه های کشورهای دیگر )ستاد( ارتباط برقرار نمایند. 

عقد تفاهم نامه: دانشگاه ها/پژوهشگاه هاو مراکز علمی و فناوری می توانند با کسب نظر مرکز همکاریهای علمی بین 
با دیگر مراکز علمی دنیا تفاهم نامه همکاریها )MoU( منعقد نمایند. عقد قرارداد و توافق نامه  المللی وزارت عتف 

)Agreement( تنها در صورت تایید مجلس شورای اسالمی امکان پذیر است. 

از مراودات کالن مابین دو کشور به حساب آمده و تابع  ارتباط علمی- فناوری: ارتباطات علمی و فناوری بخشی 
سیاستهای کالن نظام می باشد. از اینرو کسب اطالع از آخرین سیاست های مرتبط از طریق مرکز همکاریهای علمی 

بین المللی وزارت عتف توصیه می شود. 

2. اخذ مجوز کار  برای  محققان و نخبگان خارجی 
   بین المللی شدن دانشگاهها و توسعه دیپلماسی علمی از نیازهای اجتناب ناپذیر عصر حاضر محسوب می شود. هرگونه 
تحرک در توسعه علمی اعم از آموزشی، پژوهشی و فناوری موکول به همکاری متقابل با کشورهای صاحب علم و فناوری 
و همچنین توان جذب دانشمندان و متخصصان برجسته ای است که با جریان علوم نوین مرتبط اند. قانون اهداف، 
وظایف وتشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ماده 126 قانون کار جمهوری اسالمی ایران، ظرفیت های حقوقی 
بهره گیری از توانمندی نخبگان علمی دیگر کشورها ، خصوصا محققان فرصت مطالعاتی و پسا دکتری را فراهم کرده 
اند. بر این اساس، در چارچوب آئین نامه اجرائی بند الف ماده 64 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ، تفاهم نامه ای در 

تاریخ 22/ 4/ 1399  بین وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به امضا رسید. 
این تفاهم نامه چارچوب صدور و تمدید پروانه کار برای محققان خارجی را به وضوح ترسیم می کند. اتباع خارجی مورد 
نظر در این تفاهم نامه شامل محققان پسا دکتری ، فرصت مطالعاتی و عضو وابسته بین المللی می شوند که در مفاهیم 

مشروط زیر تعریف شده اند: 

پسا دکتری: پسادکتری به دوره معینی از تحقیقات علمی، پس از دکترای تخصصی اطالق می شود. در این دوره، افراد 
به عنوان پژوهشگر در دانشگاه ها یا پژوهشگاه ها، تحت نظارت یک استاد ایرانی برجسته فعالیت پژوهشی انجام می دهند. 

به کار گیری افراد برای دوره پسادکتری وضعیت استخدامی جدید به حساب نمی آید .

فرصت مطالعاتی: فرصت مطالعاتی به دوره ای گفته می شود که عضو هیات علمی خارج از کشور با موافقت موسسه 
محل خدمت خود، برای به روزنمودن اطالعات علمی خود در یکی از موسسات داخلی برای مدت معینی با همکاری 
مشترک یک استاد داخلی، به تحقیق در یک رشته و گرایش خاص می پردازد.به کار گیری افراد برای فرصت مطالعاتی 

وضعیت استخدامی جدید به حساب نمی اید.

عضو وابسته: عضو وابسته، متخصص برجسته خارج از کشور) اعم از ایرانی یا خارجی( است که به پیشنهاد دانشگاه 
یا پژوهشگاه طی قرارداد مشخص در مدت معینی در زمینه های آموزشی و پژوهشی، خدمات تخصصی و مشاوره ای با 

دانشگاه / پژوهشگاه همکاری پاره  وقت دارد. به کار گیری عضو وابسته وضعیت استخدامی جدید به حساب نمی آید.

پژوهشگر: پژوهشگر فرصت مطالعاتی، پسادکتری یا عضو هیئت علمی وابسته ، فردی است که دارای مدرک دکترای 
تخصصی از یکی از دانشگاه های معتبر جهان است و یا عضو هیات علمی بوده و متقاضی فعالیتهای پژوهشی در حوزه 

های خاص علمی در ایران به منظور توسعه و ارتقای مهارتهای تخصصی می باشد. 
طبق ماده 5 تفاهم نامه، مراحل درخواست و صدور پروانه کاربرای محققان خارجی به شرح زیر است:

 تکمیل فرمهای روادید محققان خارجی از طریق سامانه e-visa توسط دانشگاه یا یا پژوهشگاه و مرکز پژوهشی
نوع  به  مربوط  اطالعات  فرم  از   نسخه  یک  همراه  به  پژوهشی  نهادهای  و  دانشگاهها  کتبی  درخواست  ارسال   
مرکز  به  مجاز  امضای  و  مهر  با  متقاضی   فرد   CV انضمام  به  پژوهشگاه  یا  دانشگاه  با  خارجی  محقق  همکاری 

همکاریهای علمی و بین المللی
  ارائه کلیه مدارک به انضمام فرمهای مربوط به صدور پروانه کار موقت توسط مرکز همکاریهای علمی و بین المللی 

به اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 
 ارائه تاییدیه توسط مرکز همکاریها ی علمی و بین المللی  مبنی بر تایید درخواست مجوز کار محقق خارجی به 

دانشگاه و نهاد پژوهشی ذیربط
به استناد تبصره ماده 126 قانون کار ، اعتبار پروانه کار موقت حداکثر سه ماه است و تمدید آن مستلزم تایید هیات 

فنی اشتغال اتباع خارجی است . پروانه کار موقت اتباع خارجی به مدت دو سال قابل تمدید است .
 فرم اطالعات مربوط به نوع همکاری تبعه خارجی با موسسه متقاضی

 فرم های مربوط به صدور پروانه کار و تفاهم نامه صدور پروانه کار فیمابین وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و 
وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی از مرکز همکاری های بین المللی وزارت عتف دریافت شود.

 
3. ماموریت های خارج از کشور

ماموریت هاي خارجي شامل کلیه سفرهاي خارجي است که در قالب توسعه ی همکاری های علمی بین المللی شامل 
و سازمان هاي  نهادها  و  یا کشورها  فناوري  مراکز  و  دانشگاه  دو  مابین  یا کمیته های مشترک  در کمیسیون ها  حضور 
بین المللی،  مذاکره برای عقد تفاهم نامه ی گسترش رابطه ی علمی، پژوهشي و فناوری، سرپرستی بازدیدها و اردوهای 
علمی، فرهنگی و ورزشي، حضور در اجالس موسسات و مجامع بین المللی و... می باشد که مراحل زیر ایفاد می گردد: 
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 موضوع، نفرات اعزامی و محل برای مأموریت هاي علمی پژوهشي و  فناوری اعضای هیات علمی دانشگاه ها و 
مراکز پژوهشی و تحقیقاتی به خارج از کشور، همراه با دالیل توجیهی مأموریت، حداقل 45 روز قبل از تاریخ آغاز 
سفر از سوي ریاست دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی به مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت ارسال 

می شود.
 پس از دریافت مدارک و تایید رئیس کارگروه سفرهای خارجی به مرکز حراست وزارت متبوع ارسال می گردد. 
 بعد از تایید حراست وزارت متبوع در جلسه کارگروه نظارت بر مأموریت خارجی )کارگروه( به ریاست قائم مقام 
وزیر در امور بین الملل و رئیس مرکز همکاری های علمی بین المللي، رئیس مرکز حراست و 3 تا 5 تن از معاونان و 

مسئوالن وزارت متبوع با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل می  شود و بررسی می گردد.  
 پس از تصویب کارگروه، ارسال فرم های مجوز برای هیات نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت نهاد ریاست 

جمهوری ارسال و بعد از دریافت مجوز نامه به نهادهای مربوط از جمله وزارت امور خارجه را برعهده می گیرد. 
 حداکثر ظرف مدت یك ماه پس از انجام مأموریت، گزارش سفر به همراه دستاوردهای آن را به مرکز همکاری های 
علمی بین المللی وزارت متبوع ارسال می نماید و بعد به هیات نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت ارسال 

می گردد.

4. مراحل درخواست روادید برای میهمانان خارجی
 تکمیل فرم های مشخصات فردی و دعوت از کارشناسان خارجی در سایت مرکز 

همکاری های علمی بین المللی و عکس با زمینه سفید و کپی پاسپورت با تاریخ اعتبار بیشتر از 6 ماه و ارسال آن 
ها به همراه کارتابل مرکز همکاری ها برای اقدام.

 برای هر یک بار ورود میهمان دعوت شده از جانب وزارت امور خارجه حداکثر  30 روز 
می باشد.

برای تمدید با نامه درخواستی توسط وزارت علوم - مرکز همکاریها یا دانشگاه هایی که کد مستقل دارند برای ریاست 
محترم نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران پلیس مهاجرت و اتباع خارجی ناجا تا 30 روز تمدید می شود.

1. برای درخواست مالتی )چندبار ورود( میهمانان: در صورتی که حداقل سه بار ورود به ایران را داشته باشد، کپی 
گذرنامه های سه بار ورود به همراه یک برگ رزومه فارسی و یک برگ برنامه کاری از تاریخ ورود تا تاریخ خروج 
متقاضی به همراه نامه که دلیل درخواست مالتی با توضیح کامل از سه ماه یا شش ماه گاهاً تا یک سال با هماهنگی 

وزارت امور خارجه - اداره کل امور کنسولی موافقت می شود. 
2. کشورهای شامل قوانین لغو روادید شده از 14 روز تا 90 روز متغییر است از جانب وزارت امور خارجه : )امکان 
اضافه یا حذف ممکن است( آذربایجان، ترکیه، ارمنستان، گرجستان، سوریه، لبنان، مالزی، بولیوی، ونزوئال، مصر، 

عمان و چین.
3. دعوت از دانشجویان تا دکتری فقط از طریق سازمان امور دانشجویان اقدام می شود.

4. کشورهایی که برای دریافت روادید از طریق فرودگاه های کشورمان نمی توانند اقدام کنند:  آمریکا، انگلستان، 
کانادا، افغانستان، پاکستان، عراق، هند، بنگالدش، سومالی، اردن و کلمبیا. )امکان اضافه یا حذف کشورها ممکن 

است(

5. میزبان دعوت کننده از میهمانان زمین شناسی و محیط زیست باید قبل از ورود به داخل کشور، نامه از سازمان 
حفاظت محیط زیست دریافت نمایند و برای میهمانان باستان شناس باید نامه از میراث فرهنگی دریافت نمایند.

6. برای ثبت درخواست : هزینه برای براساس ملیت، روادید ، نوع ورود و محل اخذ روادید انتخابی می باشد. )عمل 
متقابل هر کشور(

9.  الزم به ذکر است کلیه میهمانانی که با پاسپورت خدمت، سیاسی یا سازمان ملل هستند باید از طریق وزارت 
امور خارجه ساختمان شماره 3 واقع در خیابان امام خمینی )ره( تهران اقدام نمایند.

10. اگر همسر میهمان ایرانی و ساکن ایران است. می تواند برای میهمانش درخواست ویزای بستگان از وزارت 
امور خارجه داشته باشد.

11. اگر میهمان عکاس باشد با همراه خود دوربین فیلمبرداری داشته باشد باید از نیروی انتظامی )موسسه ناجی 
هنر نیروی انتظامی( مجوز عکاسی در سطح شهر دریافت نمایند.

12. در صورت داشتن قرارداد یا تفاهم نامه همکاری پروژه های مختلف با دانشگاه ها، مراکز و ... باید یک نسخه 
امضاء شده با مهر و امضای مسئولین به مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا 

معاونت پژوهشی ارسال نمایند.
براي دعوت از میهمانان اتباع غیر آمریکایي فرم مشخصات فردي، فرم دعوت از کارشناسان خارجي)visa form( ، کپي 

پاسپورت که تا زمان انقضاي آن بیشتر از 6 ماه باقي مانده باشد و عکس با زمینه سفید مورد نیاز است. 
توانند مستقیما  دارند مي  را   evisa.mfa.gov.ir اینترنتي سایت   ثبت  به سیستم  ورود  نمایندگاني که کد   
درخواست نمایند و طي نامه جداگانه به مرکز همکاریها و با رو نوشت مرکز حراست وزارت متبوع اطالع دهند 

)شامل مشخصات کامل میهمان و تابعیت، تاریخ ورود و مدت حضور و دالیل توجیهي دعوت(. 
 در غیر این صورت مدارك براي اقدام الزم از طریق سیستم اتوماسیون به این مرکز ارسال شود.

 ،  evisa.mfa.gov.ir  اینترنتي در سایت به صورت  ثبت درخواست  با  آمریکایي همزمان  از میهمانان  براي دعوت 
نماینده مرجع درخواست کننده نیز باید به همراه فرم هاي تکمیل شده مخصوص اتباع آمریکایي) فرم سه صفحه اي 
و فرم انگلیسي( ، خالصه رزومه فارسي و برنامه کاري فرد از ورود تا خروج ، کپي پاسپورت، یك قطعه عکس با زمینه 
سفید و همراه داشتن درخواست رسمي با سربرگ دانشگاه،  نامه وزارت علوم تحقیقات و فناوري خطاب به اداره گذرنامه 

و روادید، به صورت حضوري به وزارت امور خارجه ساختمان شماره 3 بخش روادید مراجعه نمایند.
توجه شود که براي اتباع انگلستان و کانادا معرفي نامه وزارت متبوع نیاز نمي باشد.
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5. تشریفات در تعامالت بین المللی
ماموریتي را که جنابعالي مسئولیت آن را تقبل نموده اید، حاصل اقدامات گسترده اي از فعالیت ها و هماهنگي هاي 
و  بر خدمات کارشناسي  اقدامات مشتمل  این  المللي صورت گرفته است.  بین  و  متعددي است که در سطح داخلي 
و  کشور  خارج  هاي  نمایندگي  و  امورخارجه  وزارت  با  مکاتبات  روادید،  و  گذرنامه  به  مربوط  امور  جمله  از  کنسولي 
نمایندگي هاي خارجي مقیم داخل، تهیه و تنظیم و تغذیه اطالعات و گزارش فعالیت ها و سوابق همکاري هاي به عمل 
آمده در خصوص موضوع مورد ماموریت، تهیه و تنظیم محورهاي پیشنهادي براي طرح در مذاکرات، هماهنگي بازه 
زماني سفر در داخل و خارج کشور، تدوین و تنظیم و هماهنگي برنامه سفر در کشور مقصد )مالقات ها و بازدیدهاي 
برون مرزي(، انجام مکاتبات ارزي-ریالي، تهیه بلیط سفر، خدمات و هماهنگي هاي مربوط به مشایعت و استقبال ویژه 

فرودگاهي و...  مي باشد. 
با امعان نظر به این مهم، امید است با توجه و رعایت نکات ذیل، در دستیابي به اهداف پیش بیني شده ماموریت و  تحقق 

آرمان هاي علمي نظام مقدس جمهوري اسالمي ایران، توفیق یابید.
الف:  ارتقاي اثربخشي

 تشکیل جلسات هماهنگي و کارشناسي با اعضاي تیم قبل از سفر و پیگیري نتایج حاصل از انجام ماموریت  و 
ارسال گزارش به مرکز همکاري هاي علمي بین المللي وزارت متبوع.

 مرور گزارش توجیهي و سوابق فعالیت ها و همکاري هاي قبلي، تهیه شده توسط مرکز همکاري هاي علمي بین 
المللي وزارت متبوع )میز تخصصي موضوع ماموریت(.

 همراه داشتن اسناد و مدارك مورد نیاز، پرهیز از همراه داشتن یا جاگذاشتن اسناد و اطالعات مهم و محرمانه در 
هتل یا محل برگزاري نشست.

 جستجو و دریافت اطالعات علمی الزم در خصوص موضوع و طرف همکار خارجي در فضا و شبکه هاي مجازي 
قبل از انجام سفر.

 تهیه و تنظیم متن سخنراني، مباحث و مواضع مورد نظر براي طرح در نشست ها و نحوه و ترتیب ارائه آنها در 
مذاکرات،

 رعایت همترازي در مذاکره با مقامات و طرف هاي خارجي و در صورت نیاز، تعیین و توجیه نماینده جایگزین و 
همسطح جهت مذاکره با طرف خارجي.

 اطمینان از اعتبار و به روز بودن اطالعات و داده ها )ترجیحا در قالب اسالید و پاورپوینت( و هماهنگي قبلي با 
مرکز همکاري هاي علمي بین المللي وزارت متبوع در این خصوص.

 تنظیم گزارش متني و تصویري سفر، جمع بندي مذاکرات و پیگیري ها به صورت مکتوب و انعکاس آن به مرکز 
همکاري هاي علمي بین المللي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و سایر مراکز ذیربط )گزارش ضرورتا شامل: مکان، 
زمان، اعضاي ایراني و خارجي حاضر در مذاکرات و جلسات، اهم نتایج و پیگیري هاي هر جلسه، عکس، فیلم، فایل 

صوتي... باشد(.
 در صورت عدم تسلط کافي به زبان خارجي، استفاده از مترجم در نشست ها به منظور حفظ تمرکز شما در جریان 

مذاکرات و جلوگیري از انتقال مفاهیم نادرست به طرف خارجي.

ب: آداب دیپلماتیک
 نشستن در جلسات با توجه به رعایت سلسله مراتب و  طبق عناوین تعبیه شده در محل نشست.

 ضرورت معرفي اعضاي تیم در اول هر جلسه)ترجیحا توسط خود اعضا( و تقدیر و تشکر از تیم خود و تیم میزبان 
و مسئوالن سفارت در ابتداي جلسه

 همراه داشتن هدایاي معنوي و مفهومي )ترجیحا تندیس و یادمان( متناسب با شان و سطح طرف هاي خارجي.
 عدم ترك جایگاه و کرسي اختصاصي کشورمان در نشست ها و همچنین عدم نجوا در جلسات حتي به زبان فارسي 

و ترجیحا استفاده از یادداشت براي اطالع رساني تیمي.
 ارسال رزومه به زبان بین المللی به طرف خارجي و همراه داشتن کارت ویزیت در سفر و نشست ها و همچنین 

آرشیو و طبقه بندي کارت ویزیت هاي دریافتي از طرف هاي خارجي
 ضرورت خاموش کردن تلفن همراه قبل از شروع جلسات.

 کنترل وضعیت هوا در مقصد و همراه داشتن لباس کافي و مناسب و پوشش رسمي در جلسات.
 اطالع رساني اطالعات پرواز  به سفارتمان و رایزن علمي کشورمان در مقصد.

 اطمینان از برنامه سفر و مالقات ها با هماهنگي سفارت و رایزن علمي در کشور مقصد.
 حضور به موقع در جلسات، مالقات ها و فرودگاه با رعایت فاصله زماني موردنظر.

 پرهیز ار کنکاش و کنجکاوي در مسائل شخصي همچون مسائل خانوادگي، حقوق ماهانه و ... .
 کوتاه، جامع و گزیده گویي و اجتناب از ورود به مسائل حزبي، سیاسي و جناحي کشور.

 در صورت نیاز، حمایت کلي از مشترکات سیاسي، فرهنگي، اجتماعي و تاریخي دو کشور  و پرهیز از مسائل 
جناحي و حزبي و نقاط ضعف کشور میزبان.

 حفظ و صیانت از ارزش هاي ملي و دینی و رعایت آن در مالقات ها و ضیافت ها که متضمن حفظ و افزایش 
اعتبار اشخاص و نشانه اعتماد به نفس، اراده ملي و شخصیت محکم  طرف ایراني مي باشد.

 تقدیر و تشکر مکتوب از اعضاي تیم همراه، طرف میزبان و مسئوالن نمایندگي کشورمان در کشور محل ماموریت.
همانگونه که مردم، دولت ها و سازمان های مختلف در سطح دنیا از یک زبان مشترک و واسطه برای ایجاد تعامالت 
و ارتباطات خود استفاده می کنند، یک مجموعه از آداب، رسوم و تشریافت خاص و تعریف شده در سطح بین المللی 
بصورت مشترک وجود دارد که کشورها، دولت و سازمان های مختلف در سطح بین المللی و در تعامالت و ارتباطات خود 
و در قالب آن پروتکل مشترک، در همکاری های بین المللی از آنها استفاده می کنند. رعایت یا عدم رعایت این پروتکل 
های بین المللی می تواند بطور قابل توجهی اهداف و محتوای تعامالت بین المللی و حتی نتایج آنها را تحت تاثیر خود 

قرار دهد. چنین پروتکل هایی حتی می توانند در سطح همکاری های ملی نیز تعریف و اجرا شوند. 
اصوال پروتکل های بین المللی در سه مرحله: 1- قبل 2-حین و 3-بعد از یک رویداد بین المللی پیش بینی، برنامه 
ریزی و اجرا می شوند. برای رعایت پروتکل های بین المللی نیاز به آموزش، تجربه و داشتن مهارت های فردی و گاها 

ذاتی می باشد.
بین اعضای مرتبط با یک موضوع یا رویداد بین المللی باید به تناسب، جلسات هماهنگی در مراحل مختلف و طبق 

فهرست پروتکل برگزار و پیگیری های الزم برای حصول  اطمینان از رعایت و انجام آنها صورت پذیرد.
برای اطمینان از رعایت صحیح کلیه امور در تعامالت و رویدادهای بین المللی، نیاز است که قبال فهرستی از بایدها و 
نباید ها )فهرست کنترل( پیش بینی و تنظیم گردد. این فهرست باید توسط مدیر تشریفات و با هماهنگی اعضای گروه 
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مرتبط با رویداد یا موضوع، تهیه و به اشتراک گذاشته شود. شرح وظایف هر یک از اعضا باید تلویحا و رسما به آنها 
ابالغ گردد. هر یک از فهرست های کنترل، خود می تواند بعنوان یک مبحث جداگانه مورد بررسی قرار گیرد که در این 

مجال شاید نگنجد،
در یک رویداد بین المللی، شبکه سازی بین اعضا، تقسیم وظایف و رعایت سلسله مراتب بسیار حائز اهمیت است. این 
شبکه سازی هم در فضای واقعی نظیر مکاتبات و هم در فضای مجازی  نظیر ارسال رایانامه ها و پیام های مجازی 
بسیار مهم هستند و ضمن ارتقای سرعت عمل و اطالع رسانی به موفع و فراگیر، مانع از موازی کاری و موجب انسجام 
و وحدت رویه و صرفه جویی در وقت و انرژی اعضا می شوند. در اینجا به فهرستی از بایدها و نباید ها و کنترل ها به 

اختصار اشاره می کنیم:
 تعیین زمان و مکان رویداد با توافق اعضا

 مبادله اسناد و گزارش های مرتبط با موضوع 
 توجیه قبلی اعضا در مورد اهداف و روند کار

 هماهنگی امور با نهادهای باالدستی، همتراز و پایین دستی
 پرهیز از انجام یا بیان نبایدها و سعی در تقویت مشترکات بین اعضا و طرفین

 استعالم و ترکیب اعضای حاضر در رویداد
 تنظیم و نهایی سازی جدول مالقات ها و نشست ها و بازدیدها

 اخذ مجوزهای الزم، انجام امور کنسولی و روادید
 هماهنگی با مبادی ترانزیتی ورودی و خروجی برای اعضا

 نحوه و چیدمان نشست ها و ضیافت ها و پیش بینی بنرها و استندها
 پیش بینی زبان ارتباطی، مترجم، پرچم ها و هدایا

 کنترل امکانات رفاهی و اقامتی و پذیرایی و نحوه انتقال، آمبوالنس و...
 ارسال دعوتنامه ها همراه با بسته های اطالع رسانی به مدعوین

 پوشش خبری و پیش بینی نشست خبری
 تنظیم قبلی متون سخنرانی ها به زبان های مورد نظر

 تهیه دستور کار یک نشست یا رویداد بین المللی بصورت کلی و موردی 
 پیش بینی اینترنت، لینک های دسترسی، اتوماسیون، اپراتور، عوامل تاسیسات و تجهیزات الزم

6. تایید مدارک برای ترجمه
جهت ارسال مدارک به سفارت خانه ها و یا دانشگاه های خارجی در ابتدا می بایست متقاضیان مدارک دانشگاهی خود 
را از جمله گواهی پایان تحصیالت و ریز نمرات خود را از طریق سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان به تایید و پس از 
آن به دارالترجمه های رسمی مراجعه و اقدام به ترجمه مدارک نمایند. الزم به ذکر است مدارک ترجمه شده باید تمبر 

دادگستری نیز داشته باشد. 
در آخر متقاضیان می توانند با در دست داشتن اصل مدارک فارسی و ترجمه بین المللی آن به دبیرخانه مرکز همکای های 

علمی بین المللی وزارت عتف مراجعه و پاکت مهر و موم شده را تحویل گیرند و نسبت به پست آن اقدام نمایند. 

7. تایید اعتبار دانشگاه ها
جهت دریافت گواهی اعتبار رشته و دانشگاه متقاضی می باید با در دست داشتن مدرک دانشگاهی خود به دفتر گسترش 

آموزش عالی وزارت متبوع مراجعه کرده و درخواست گواهی تایید رشته و دانشگاه خود را بنماید. 
از سوی دانشگاه فرد  ارائه آن  با فرمت مشخص که در آن رشته و مجوز  نامه ای  سپس دفتر گسترش آموزش عالی 
متقاضی ثبت شده است را صادر می نماید. در نهایت نامه پس از امضا توسط مدیر کل دفتر گسترش به امضاء و تایید 

رئیس مرکز همکاری های علمی و بین المللی وزارت عتف نیز می رسد. 
8. تایید سیستم نمره دهی

برای ارسال درخواست »گواهی سیستم نمره دهی جمهوری اسالمی ایران«وارد سایت مرکز همکاري هاي علمي بین 
المللي به نشاني cisc.msrt.ir شده و از منوي سمت راست »درخواست هاي آنالین« را انتخاب کنید.

 در صفحه باز شده لینک مربوط به مرکز همکاری های علمی بین المللی را کلیک کنید
 از قسمت موضوع پیام، سرفصل »گواهی سیستم نمره دهی جمهوری اسالمی ایران« را انتخاب کنید

 مدارک الزم شامل تصویر مدرک تحصیلی و درخواست »گواهی سیستم نمره دهی جمهوری اسالمی ایران« را 
در قسمت الصاقی نامه پیوست کنید. برای مشاهده متن درخواست فایل »نمونه« را ببینید.

 دکمه ثبت را بزنید
 شماره رهگیری و رمز عبور را یادداشت بفرمایید.

 برای مشاهده روند کار می توانید از لینک ردیابی نامه و درخواست ها در صفحه درخواست هاي آنالین از منوي 
»ردیابي نامه« استفاده بفرمایید. 

 در صورتی که نامه شما آماده بود با در دست داشتن اصل دانشنامه تحصیلی به مرکز همکاری های علمی بین 
بلوار خوردین خیابان  واقع در شهرک غرب  فناوری  و  تحقیقات  علوم  وزارت  اصلی  نهم ساختمان  المللی طبقه 

هرمزان مراجعه بفرمایید.

9. تایید عدم مانع برای ادامه تحصیل 
 برای ارسال درخواست » صدور گواهی منع ادامه تحصیل«  وارد سایت مرکز همکاري هاي علمي بین المللي به نشاني 

cisc.msrt.ir  شده و از منوي سمت راست »درخواست هاي آنالین« را انتخاب کنید.
 در صفحه باز شده لینک مربوط به مرکز همکاری های علمی بین المللی را کلیک کنید

 از قسمت موضوع پیام، سرفصل  » صدور گواهی منع ادامه تحصیل« را انتخاب کنید
 مدارک الزم شامل تصویر مدرک تحصیلی و درخواست صدور گواهی منع ادامه تحصیل را در قسمت الصاقی نامه 

پیوست کنید. برای مشاهده متن درخواست فایل »نمونه« را ببینید.
 دکمه ثبت را بزنید

 شماره رهگیری و رمز عبور را یادداشت بفرمایید.
 برای مشاهده روند کار می توانید از لینک ردیابی نامه و درخواست ها در صفحه درخواست هاي آنالین از منوي 

»ردیابي نامه« استفاده بفرمایید.
 در صورتی که نامه شما آماده بود با در دست داشتن اصل دانشنامه تحصیلی در روزهای شنبه تا چهارشنبه از 
ساعت 8 تا 14  به  مرکز همکاری های علمی بین المللی طبقه نهم ساختمان اصلی وزارت علوم تحقیقات و فناوری 

واقع در شهرک غرب بلوار خوردین خیابان هرمزان مراجعه بفرمایید.
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نگاهی به بعضی اقدامات اجرایی
و دستاورد ها

با توجه به محدودیت های 
مایل، انساین و تشکیالیت، 

کشورهای هدف 
همکاری های علیم بین 
الملیل در سطح منطقه 
و جهان مشخص شده  

است

1

1. تعیین کشورهای هدف 
در راستای تمرکز فعالیت های علمی بین المللی و بهره گیری بهینه از ظرفیت های موجود و با توجه به محدودیت های 
برنامه  این همکاری ها در سطح منطقه و جهان مشخص شده و در یک  انسانی و تشکیالتی، کشورهای هدف  مالی، 

راهبردی اقدامات اجرایی متعددی به مرحله عمل در آمده است.
الف( کشورهای همکار در حوزه توسعه
ب( کشورهای  همکار در حوزه کیفی

کشورهای هدف همکاری های علمی- بین المللی: عراق، افغانستان، سوریه، لبنان، یمن، کشورهای مسلمان همسایه

کشورهای هدف در حوزه کیفی: آلمان، ایتالیا، اطریش، هند، روسیه، چین، ژاپن، کره، فرانسه، مجارستان و اتحادیه 
اروپا )به عنوان یک هویت مستقل در همکاری های علمی و بین المللی(
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2. تشکیل مراجع ملی همکاری های علمی بین المللی
مراجع ملی همکاری های علمی بین المللی ، در راستای سیاست مرکز همکاری های علمی بین المللی برای ساماندهی 
نوین روابط علمی بین المللی به منظور تمرکز بر سیاست گذاری، نظارت، حمایت و تمرکز زدایی از وظایف اجرایی و 
اجرای برنامه ها، پی گیری و هم افزایی توسط دانشگاه ها و مراکز تحقیاتی در یک ساختار تشکیالتی منسجم و خوشه ای، 
طرح تشکیل مراجع ملی همکاری های علمی بین المللی از سال ۱۳۹۳ در دستور کار مرکز همکاری های علمی بین 
المللی قرار گرفت. مأموریت اصلی مراجع، طراحی، برنامه ریزی و اجرای برنامه های توسعه همکاری های علمی با کشور 
هدف از طریق مشارکت دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری به ویژه دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری عضو و 
بسترسازی و اجرای دوره های مشترک آموزشی، جذب دانشجویان خارجی، انجام طرح های تحقیقاتی مشترک، فراهم 
آوردن فرصت مطالعاتی، تبادل استادان، اعضای هیأت علمی و دانشجویان، برگزاری نشست ها، کارگاه ها و سمینارهای 

علمی و هرگونه برنامه ای است که به توسعه و تعمیق فعالیت های دوجانبه بین المللی منجر می شود.
اهداف این طرح، جلب مشارکت و تمرکز زدایی از فعالیت های اجرایی علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 
جهت دهی مسئولیت های مرکز به سمت سیاست گذاری، پایش، حمایت و ارزیابی فعالیت های علمی بین المللی دانشگاه ها 
و مراکز پژوهشی و فناوری. استفاده از ظرفیت های دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری در توسعه همکاری های علمی 
بین المللی، کمک به بین المللی سازی / شدن به عنوان یک اصل ضروری در تعامالت علمی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی 
و  المللی  بین  اولویت های همکاری های علمی  تعیین  و  اجرایی  فناوری، شناسایی مراحل عملیاتی، سیاست گذاری،  و 
المللی به سمت  امکانات و سوق دهی همکاری های علمی بین  نیازها و  بر اساس اهداف،  اولویت های همکاری  تعیین 
همکاری های محتوا محور می باشد. بر این مبنا، فهرست اولیه مراجع ملی و دستورالعمل موقت اجرایی آن در دی ماه 
۱۳۹۵ به سمع و نظر مقام عالی وزارت رسید. پس از موافقت اولیه و حمایت وزیر محترم وقت از این طرح، احکام ریاست 
19 مرجع ملی صادر گردید.  ودر نهایت آیین نامه تشکیل کارگروه  ملی همکاری های علمی بین المللی در دانشگاه 

ها و موسسه های آموزش عالی ، پژوهشی و فناوری در تاریخ 11 / 11 / 1399 به تصویب رسید. مشخصات این مراجع 
ملی در جدول آورده شده است.

کشور هدف مراجع ملی

اتحادیه اروپا دانشگاه تهران
سوئیس دانشگاه صنعتی اصفهان

هند دانشگاه فردوسی مشهد
پاکستان دانشگاه سیستان و بلوچستان
اتریش دانشگاه خوارزمی

مجارستان داشگاه یزد
آلمان دانشگاه علم و صنعت

اقلیم کردستان جمهوری عراق دانشگاه کردستان
روسیه و قزاقستان دانشگاه شهید بهشتی

ترکیه دانشگاه تبریز
فرانسه دانشگاه صنعنی امیرکبیر
ژاپن دانشگاه تربیت مدرس

کره جنوبی دانشگاه اصفهان
چین دانشگاه صنعتی شریف

گرجستان دانشگاه محقق اردبیلی
آفریقای جنوبی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک

شبکه دانشگاه های جاده ابریشم دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(
اسپانیا و کامستک دانشگاه عالمه طباطبایی

ارمنستان دانشگاه ارومیه

3. رشد مقاالت مشترک بین المللی
مقاالت مشترک بین المللی یک شاخص مهم در روند همکاری های علمی بین المللی به شمار می آید و  روند آن برای 
همه کشورهای دنیا حایز اهمیت است. این مقاالت نتیجه انجام موفقیت آمیز  پروژه مشترک، تبادل استاد-دانشجو، 
بهره گیری از آزمایشگاه های طرفین و برخورداری از دانش طرف خارجی  و به عبارت دیگر نشانه ی بارز  ورود علوم ، 

تکنیک و فناوری به کشور است.
 WOS  در طول سال های اخیر ایران بیشترین رشد مقاالت مشترک بین المللی را بر اساس اطالعات ایندکس های مهم

داشته است به گونه ای که حتی  از رشد انتشار مقاالت  کشورمان  در دنیا، نیز پیشی گرفته است. 
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تولیدات علمی مشترک ایران با کشورهای دیگر  به عنوان معیار توسعه همکاری های علمی بین المللی

WOS در پایگاه  استنادی

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 سال

68795 63045 56269 54508 49418 42083 33997 تعداد کل مدارک

21893 17799 14063 12189 10306 8874 7744 تعداد مدارک مشترک

31.82 28.23 24.99 22.36 20.85 21.09 22.78
درصد مدارک مشترک به 

کل مدارک

 Ranking
 University

 Number
2014

 University
 Number

2015

 University
 Number

2016

 University
 Number

2017

 University
 Number

2018

 University
 Number

2019

 University
2020 Number

QS 2 2 2 5 5 6 6

Lieden 12 13 14 18 23 26 36

Times 1 2 8 13 18 29 40

 Shanghai 1 2 2 8 13 13 12

4. حضور در رتبه بندی دانشگاه های مهم دنیا 
ایران در طول سال های گذشته رشد چشمگیری در رتبه بندی های بین المللی داشته است. جدول زیر گویای این 
رشد می باشد. افزایش دانشگاه ها در رتبه بندی های بین المللی گویای پویایی علم در ایران، اعتبار سبب کسب اعتبار 

جهانی، جذب دانشجویان بین المللی و گرنت های جهانی شده است.
رشد جایگاه دانشگاه های کشور در رنک بندی های دنیا

مرکز همکاری های علمی بین المللی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
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