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دستورالعمل اعزام فرصت تحقیقاتی
ماده -1مقدمه:
یکی از روش های توسعه و تعمیق بیشتر دانش و تجارب سرمایهی انسانی دانشگاه و اعتالی مستمر علمیی ن هتیح یش مشیکال
علمی و فنی بخش دفاع در سایه توسعه تعامال در سطح ملی و بینالمللیی و اسیتداده از امکانیا و ریشیرفحهیای علمیی هیییی در
وزههای مختلف علوم دفاعی اسح .در این راستا دانشجویا دوره دکترا ی واهیشیرای میی تواننیی بیه منآیور نشینایی بیا دانیش و
فناوریتای نوظتور و استداده از امکانا ریشرفته علمی برای تحقیقا دوره دکتری خود با هیف انتقال نتایج مطالعاتی و رژوهشی بیه
داخش کشور ،با استداده از تستیال مقرر در دوره های فرصح تحقیقاتی خارج از کشور شرکح نماینی.

ماده  – 2اهداف:
 -1-2تقویح بنیه علمی و تحقیقاتی دانشجویا دوره دکترا در هتح تکمییش زنجییره علی و فنیاوریهیای میرت

بیا نیازهیای

(نموزشی ،رژوهشی و صنعتی) دانشگاه
 -2-2دظ و ارتقای انگیزه رژوهشی دانشجویا دوره دکترای دانشگاه
 -3-2نشنایی با هیییترین دستاوردها و فناوریها و استداده از امکانا ریشرفته علمی نموزشی و رژوهشی بین المللی
 -4-2کمک به دستیابی راهتا ،شیوه ها ،روشتای رفع گلوگاههیای رژوهشیی ،فنیاوری و سیامانههیای دفیاعی از طرییق کسی
اطالعا و دانش و اخذ خیما از خارج کشور
 -5-2نشنایی با رویکردهای رژوهشی و نموزشی نینیه نگر

ماده  -3منظور:
منآور از تتیه این دستورالعمش ،سامانیهی ،نآاممنیسازی و رایش فرنینی اهرایی ،نحوه تکمیش و ارائه درخواسح و بررسیی مییار
موردنیاز در اعزامها در چارچوب ضواب ابالغی اسح ،به گونهای که ضمن راسخگویی به نیازهای علمیی -تخصصیی بخیش دفیاع،
بتوانی تعامال بینالمللی با مجامع علمی و تخصصی دیگر کشورها را برای دانشجویا محقق دوره دکترای دانشگاه فراه سازد.

ماده  -4تعاریف ،مفاهیم و اصطالحات:
 -1-4و ی دانشگاهی :منآور مجتمع های دانشگاهی ،مراکز رژوهشی ،نموزشی دانشگاه صنعتی مالک اشتر می باشی.
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 -2-4دانشگاه :منآور دانشگاه صنعتی مالک اشتر اسح.
 -3-4دانشجو :منآور دانشجوی دوره دکترای نموزش-رژوهش و رژوهشی دانشگاه می باشی.
ماده  -5شرایط متقاضی :هرسال یاکثر  %20از کش دانشجویا دکتری که دارای شرای ذیش باشنی می تواننی برای استداده
از فرصح تحقیقاتی اقیام نماینی.
 -1-5از زما شروع تحصیش در مقطع دکتری بیش از سه سال و شش ماه نگذشته باشی.
 -2-5دانشجو بایستی ی نصاب نمره زبا مورد ق ول دانشگاه را ا راز نموده باشی.
 -3-5تأییی و موافقح استاد راهنما را برای لزوم استداده از فرصح تحقیقاتی داشته باشی.
 -4-5گواهی ق ولی در ارزیابی هامع بتمراه طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه را داشته باشی.
 -5-5دارای برنامه تحقیقاتی خارج کشور ]مصوب گروه (یا استاد راهنما)[ باشی.
 -6-5توا ررداخح بخشی از هزینه های فرصح تحقیقاتی،مازاد بر م لغ  6000دالر تامین شیه توس دانشگاه را داشته باشی.
 -7-5مانعی برای سدر به خارج (ماننی نآام وظیده ،مسائش قوقی یا داظتی ،ریشرفح نامناس تحصیلی) نیاشته باشی.
 -8-5توا سپرد تعتی ملکی به میزا دو برابر هزینه های دوره را داشته باشی.

ماده  -6شرایط دوره:
 -1-6می زما دوره فرصح تحقیقاتی یاکثر  6ماه می باشی.
تبصره  )1در شرای خاص و ریشرفح مناس

امکا تمییی بمی  3ماه قابش بررسی اسح.

 -2-6دعوتنامه یا رذیرش از یکیی ازدانشیگاه هیا و ییا مراکیز تحقیقیاتی معت یر بیه تشیخی

وزار (علیوم ییا بتیاشیح) و از

کشورهای دوسح باشی.
 -3-6دوره دارای استاد میزبا با سابقه تحقیقاتی برهسته در تخص

مربوطه و صا

اختیار نزمایشگاه تحقیقاتی مرت

باشی.

 -4-6دعو نامه اوی اطالعا شداف از ق یش طول دوره ،زما ا تمالی شروع ،نام اسیتاد ،هزینیه هیا ییا ررداخیح هیا و ...و
توافق صریح استاد و یا میزبا باشی.
 -5-6همکارا نزمایشگاهی دانشگاه میزبا امکا برقراری ارت اط علمی به یکی از زبانتای رایج ترهیحاً انگلیسی را داشته باشنی.
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تبصره  )2اولویح رذیرش با مواردی اسح که مرکز میزبا دستمزد یا هزینه نزمایشگاهی درخواسح ننموده باشی یا هزینه هیای
درخواستی متعارف و یاقش باشی ،رذیرش های دارای کمک هزینه ارهح می باشی.

ماده  -7فرآیند بررسی ،انتخاب و اعزام:
 -1-7اساتیی راهنمای دانشجویا دکتری که بخش عملی رایا نامه دانشجوهای ننتا در ال انجیام میی باشیی (بعیی از نزمیو
هامع رژوهشی در دوره های نموزشی-رژوهشی و بعی از نزمو هامع رژوهشی  2در دوره های رژوهشی) در صورتیکه
دانشجویا دارای شرای ماده  5این دستورالعمش بوده و استداده از نزمایشگاه ها ،تجتیزا بتتر و یا دسترسی و مشیاوره
اساتیی متخص

در رشته تحصیلی دانشجو در خارج کشور موه

بتینه شی نتایج عملی یا ارتقیا سیطح کیدیی راییا

نامه دانشجو شود می تواننی این دانشجویا را برای اسیتداده از فرصیح تحقیقیاتی دوره دکتیرا بیا ذکیر دالییش و اهمییح
موضوع ،به ریاسح مجتمع (وا ی دانشگاهی) معرفی نماینی.
 -2-7رئیس وا ی دانشگاهی ضمن بررسی درخواسح اساتیی راهنما ،تعامش با دانشجویا معرفی شیه و مال آه ریشرفح ننا ،
براساس اهمیح رروژه و استیالل اساتیی راهنما و یاکثر تا  %20از تعیاد دانشجویا دوره دکترا را ظرف ییک هدتیه از
تاریخ دریافح،انتخاب و به اساتیی مربوطه اعالم نمایی.
 -3-7دانشجویا منتخ

با همکاری اساتیی راهنمای خود بنیهای الف و ب کاربرگ درخواسح فرصح تحقیقاتی را تکمییش

نموده و ضمن شناسایی یاقش  3مرکز یا نزمایشگاه تحقیقاتی مرت

با رژوهش خود ،اطالعا الزم را در مورد اساتیی

میزبا ریشنتادی و دوره های فرصح تحقیقاتی شناسایی شیه (نآیر نام کشور ،شتر ،دانشگاه ،نزمایشیگاه ،مییزا هزینیه
ها)...را تتیه نموده و به همرام کاربرگ های تکمیش شیه فرصح تحقیقاتی بیه اسیتاد راهنمیای خیود طیی میی یکمیاه
تحویش می نمایی.
 -4-7استاد راهنما در صور تاییی بنیهای الف و ب :کاربرگ را بالفاصله به رییس وا ی دانشگاهی خود تحویش مییهی.
 -5-7رییس وا ی دانشگاهی در صور تاییی بنیهای الف،ب،ج ود کاربرگ فرصیح تحقیقیاتی را طیی سیه روز کیاری بیه
معاونح رواب بین الملش ارسال می دارد.
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 -6-7معاونح رواب بین الملش ضمن اخذ استعالم های امنیتی و مکت ی ،با معاونح نموزش و معاونح ریژوهش نسی ح بیه اخیذ
رذیرش (دعوتنامه) از یکی از مراکز ریشنتادی یا مرکیز هییییی بیا وا یی دانشیگاهی مربوطیه همکیاری الزم بعمیش را
می نورد.
 -7-7معاونح رواب بین الملش رس از دریافح هواب استعالم ها و رذیرش (دعوتنامه) ضمن تکمیش بقیه کاربرگ درخواسح،
نتایج اقیاما را به وا ی دانشگاهی مربوطه اعالم خواهینمود.
 -8-7در صور راسخ مث ح ،وا ی مربوطه دانشجو را برای سپرد وثیقه و تعتی الزم به معاونح نیروی انسانی دانشگاه معرفی
می نمایی.
 -9-7معاونح نیروی انسانی رس از دریافح وثیقه و تعتی الزم ،دانشجو را هتح مشخ
به معاونح نموزش معرفی و نتیجه را نیز بصور کت ی همراه با کاربرگ های مرت

شی خیمح وظیده ،بصیور کت یی
به معاونح رواب بین الملش و ییک

رونوشح ننرا به وا ی مربوطه ارسال مییارد.
 -10-7معاونح رواب بین الملش اقیام های الزم را برای اخذ راسیپور ،ویزا ،و ..اعیزام بیا همکیاری وا ییهای سیتادی بیرای
معرفی دانشجو به وزار علوم و سایر مراهع مرت

خارج دانشگاه (نآیر وزار امیور خارهیه بانکتیا )… ،بعمیش میی

نورد.

ماده  -8سایر موارد:
 -1-8در صور عیم اعزام دانشجو ،ضروریسح کیه وا یی مربوطیه بیاذکر دالییش ،معاونتتیای روابی بیین الملیش ،نمیوزش،
رژوهش و انسانی را مطلع نموده و تسویه ساب مالی الزم را انجام دهی.
 -2-8دانشجو مکلف اسح رس از اعزام ،هر سیه میاه یک یار گزارش فعالیتتیای انجیام شییه ،ریشیرفح و نتیایج اصیله را ط یق
کاربرگ ابالغی معاونح رژوهش تتیه و به وا ی خود ارسال نموده و وا ی مربوطه رس از تأییی ننرا بیه معاونیح روابی
بین الملش ارسال نمایی.
تبصره  )3معاونح رژوهش کاربرگ بنی  2-7را تتیه می نمایی.
 -3-8وا ی مربوطه موظف اسح یاکثر  72ساعح ق ش از اعزام ،دانشجو را به وا ی داظح اطالعا دانشگاه هتح توهییه
معرفی نمایی.
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 -4-8رس از اخذ روادیی توس دانشجو وا ی مربوطه ،به شرط تامین اعت ار یاکثر هیزار دالر بیرای هرمیاه وتیا سیقف شیش
هزار دالررا برای می شش ماه بصور ریالی دراختیار دانشجو قرار داده و معاونح رواب بین الملیش بیرای تتییه ارز از
منابع ریالی با دانشجو همکاری می نمایی.
تبصره  )4به شاغلین وزار دفاع ونیروهای مسلح م لغ فوق تعلق نمی گیرد.
 -5-8دانشجو می بایستی رس از برگشح از سدر و اتمام دوره فرصح تحقیقاتی تجربیا و دستاوردها و نتایج سیدر خیود را از
طریق برگزاری سمینار دراختیار همکارا در وا ی خود قرار دهی .وا ی مربوطه الزم اسح نتایج سمینار و مستنیا ننرا
به معاونح رواب بین الملش ارسال نمایی.

این دستورالعمش در  8ماده و  4ت صره به همراه دو صدحه کاربرگ های مربوطه در تاریخ  93/9/3به تصوی

شورای

راه ردی دانشگاه صنعتی مالک اشتر رسیی و از تاریخ ابالغ الزم االهرا می باشی.

رییس دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دکتررضا مآدرنیا
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