دستورالعمل شيوه پذيرش دانشجويان پسا دکتري و دورههاي کوتاه مدت مطالعاتي ويژه دانشجويان غيرايراني

بنابر مصوبه چهلمين جلسه شوراي سياستگذاري امور بينالملل دانشگاه دستورالعمل شيوه پذيرش دانشجويان پسا
دکتري و دورههاي کوتاه مدت مطالعاتي ويژه دانشجويان غيرايراني به تصويب رسيد .مفاد اين دستورالعمل به شرح زير
است:
جهت تنظيم مراحل پذيرش متقاضيان غيرايراني در دورههاي پسا دکتري و فرصت مطالعاتي کوتاه مدت و همچنين
ايجاد انضباط مالي و هدايت منابع حاصل به محل هزينههاي مرتبط اين دستورالعمل در دو بخش (الف) و (ب) تهيه
ميشود.
الف) دروههاي پسا دکتري بينالمللي:
 درخواست متقاضيان غيرايراني براي پسا دکتري پس از دريافت توسط اداره دانشجويان بينالملل ،به معاونتپژوهش و فناوري دانشگاه ارسال گردد .متعاقبا اين معاونت ،درخواست را براي بررسي موضوع ،تعيين مجري
دوره و تنظيم پيشنهاده به دانشکده ارجاع ميدهد  .نتيجه بررسي گروه و دانشکده به انضمام پيشنهادۀ تدوين
شده براي تصميمگيري به معاونت پژوهش و فناوري عودت داده شده و نتيجه به اداره دانشجويان بينالملل
ابالغ ميگردد.
 پذيرش دانشجويان منوط به معرفي از طرف سازمان ،دانشگاه ،يا موسسه حامي معتبر بوده و الزم است ضمانتمالي الزم ارائه شود.
 هزينههاي دوره به حساب ارزي اداره دانشجويان بينالملل واريز و به عنوان عوايد ارزي معاونت پژوهش وفناوري دانشگاه محسوب ميشود.
 هزينه دوره براي هر سال معادل  5000يورو ميباشد که توسط موسسه حامي پرداخت ميشود .از اين مبلغ 4000يورو در  4قسط (هر قسط به ميزان  1000يورو) در اختيار پژوهشگر پسادکتري قرار ميگيرد .مابقي
طبق جدول زير براي پوشش هزينهها اختصاص مييابد.

 20درصد سهم
دانشگاه

 20درصد سهم مديريت
همکاريهاي علمي بينالمللي
دانشگاه (بابت خدمات)

 40درصد به منظور تشويق
عضو هيأت علمي به پژوهه
(ب) استاد اضافه ميشود.

 20درصد سهم دانشکده و
گروه مربوطه

 هزينههاي دوره و سهم هر واحد به صورت ريالي توسط معاونت پژوهش و فناوري پرداخت ميشود.ب) دورههاي کوتاه مدت بينالمللي:
 درخواست متقاضيان غيرايراني براي دورههاي کوتاه مدت تحقيقاتي پس از دريافت توسط اداره دانشجويانبينالملل به دانشکده جهت اظهارنظر گروه و معرفي استاد راهنما ارسال ميگردد.
 هزينه شرکت متقاضيان غيرايراني در دوره فرصت تحقيقاتي به شرح ذيل ميباشد: -شهريه ثابت ماهانه ( )Tuition feeبه ميزان  150يورو تعيين ميگردد.

-

هزينه خدمات آزمايشگاهي ،کارگاهي و دفتري ( )Bench feeماهانه بين  600-150يورو با نظر معاونت
پژوهش و فناوري دانشگاه تعيين ميگردد 100 .درصد هزينه تحقيق در اختيار مجري قرار ميگيرد.
هزينههاي دوره به حساب ارزي اداره دانشجويان بينالملل واريز و به عنوان عوايد ارزي معاونت پژوهش و
فناوري دانشگاه محسوب ميگردد.
معادل ريالي هزينههاي واريزي دوره توسط معاونت پژوهش و فناوري و طبق جدول زير در اختيار واحدهاي
مربوطه قرار ميگيرد:

 20درصد سهم
دانشگاه

 20درصد سهم مديريت
همکاريهاي علمي بينالمللي
دانشگاه (بابت خدمات)

 40درصد به منظور
تشويق عضو هيأت علمي
به پژوهه (ب) استاد
اضافه ميشود.

 20درصد سهم دانشکده و
گروه مربوطه

