
دستورالعمل دوره های آموزشی 
مشترک با موسسات بین المللی



هدف

استفاده بهینه از امکانات علمی و پژوهشی داخل و خارج•
از کشور

افزایش دسترسی به موسسات تحقیقاتی•
یاستفاده مطلوب از تفاهم نامه ها و قراردادهای بین الملل•
ایجاد تجربه فعالیت بین المللی برای دانشجویان •
یگسترش و ارتقای کیفی دوره های تحصیالت تکمیل•
اوتها و جوایز در سطوح متفافزایش شانس دریافت گرانت•
های استخدامی بهتر برای دانشجویانایجاد فرصت•



مراحل اجرای برنامه های 
مشترک بین المللی

تدوین برنامه•

تصویب رشته•

عقد قرارداد•

تشکیل کمیته اجرائی•

اجرای برنامه•

پایش برنامه•



تدوین برنامه

دالیل انتخاب برنامه•

دالیل انتخاب دانشگاه همکار•

تعیین نوع برنامه مشترک•

تدوین جزئیات برنامه مشترک و وظیفه هر دانشگاه•

تعیین نحوه ارائه مدرک•

(ایرانی و غیر ایرانی)تعیین معیار پذیرش دانشجویان •

ملزومات زبانی•

شهریه و هزینه ها•



مراحل تصویب رشته

:دوره های موجود•
در گروه اموزشی و دانشکده: تدوین برنامه–

و مرور ضوابط در معاونت پردیس بین الملل: کارشناسی–

وراشورای آموزشی دانشگاه یا کمیته منتخب ش: تصویب برنامه–

:دوره های جدید•
ناسب عالوه بر مراحل فوق نیازمند تصویب در کمیته تطبیق و مت–

.سازی وزارت بهداشت می باشد



کمیته اجرائی

:ترکیب کمیته•
:لتعداد نفرات از دانشگاه حداقل برابر دانشگاه مقابل شام–

مدیر برنامه آموزشی•

معاون بین الملل؟؟ گروه یا دانشکده•

معاون آموزشی؟؟ دانشکده•



وظائف کمیته اجرائی

شرکت در جلسات پذیرش  •

دوین  پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه براساس کاریکولوم ت•
شده

پایش جذب و اجرای برنامه آموزشی•

تنظیم مستندات برنامه•



انواع دوره های مشترک و مدرک آن

:  دوره با مدرک مشترک•
گذراندن بخشی از دوره در هر دو دانشگاه با رعایت استانداردهای  –

مشترک دو دانشگاه

:  دوره با مدرک دوگانه•
گذراندن بخشی از دوره در هر دو دانشگاه با رعایت استانداردهای  –

ر  هر دانشگاه آموزش گذرانده در دانشگاه دیگ)جداگانه هر دانشگاه 
.(را به رسمیت می شناسند

:دوره با یک مدرک با همکاری دانشگاه دیگر•
استانداردهای یک دانشگاه در دروه آموزشی اعمال می شود ولی آن –

.نددانشگاه آموزش گذرانده در دانشگاه دیگر را به رسمیت می شناس



جزئیات قرارداد

عنوان و مقطع دوره•

مدت اجرا•

ضوابط، تعداد و نحوه پذیرش•

پایان نامه و سایر محصوالت منتج از دوره•

نوع مدرک•

شهریه دوره و سهم هر دانشگاه•

انصراف و تسویه حساب با دانشجو•






