
 به نام خدا

 تحصیالت تکمیلی مقاطع سالهر-هنامپایان راهنمایی براي ،کشور از خارج مشترك راهنماي استاد تعیینیه ور

 :هدف

 تبیین ازکشور خارج هاي دانشگاه علمی هیات اعضاء با دانشگاه علمی هیات اعضاء المللیبین تعامالت توسعه هدف با رویه این

)که در ادامه متن تحت عنوان استاد  ایران از خارج مشترك راهنماي استاد تعیین براي قانونی چارچوب رویه این دراست.  شده

 تحصیالت مقاطع دانشجویان هاي سالهر-ها نامه پایان هدایت و راهنمایی منظور به راهنماي دوم مورد اشاره قرار خواهد گرفت(

 است.شده  عیینتمربوطه هاي مشوقاعمال چگونگی  و شده تعریف تکمیلی

 و دانشکده  موزشیآ در گروه خارجی مشترك راهنماي استادو تایید  معرفی -1

ایشان کرده و مشخصات  پیشنهاد پروژه وارددوم را در فرم  راهنماي استاد نام ،اول راهنماي استادارائه پروپزال دانشجو در هنگام  

و انجام تشریفات  موافقت گروه آموزشینماید. پس از اخذ به مدیر گروه تسلیم میو تکمیل ( 1 پیوست) رم درخواستفا مطابق ر

 الملل ارسال خواهد شد. به معاونت بینریاست دانشکده از طرف فرم تکمیل شده به همراه مدارك الزم  معمول در دانشکده، 

سال پس از تصویب تا یک نیمحداکثر استاد راهنماي دوم رخواست د ،(2پیوست )مطابق مصوبه هیات امناي دانشگاه  تبصره:

  .ورد بررسی قرار خواهد گرفتمدانشجو  پروپوزال

 الملل معاونت بین بررسی -2

اي شروع نامهطی بین الملل ثبت شده و  پایگاه داده معاونتدر دانشگاه،  المللبین معاونایید واصل شده در صورت تدرخواست 

هیأت  هبر اساس مصوب را تسیهالتو میزان نوع الملل معاونت بینهمچنین اعالم خواهد شد. استاد راهنماي دوم به رسمی همکاري 

 .نمایداعالم میدانشگاه به معاونت آموزشی را و مراتب نموده  عیینت (1دانشگاه )پیوست  منايا

  پرداخت تشویقی پس از دفاع موفق دانشجو -3

( 1پیوست )قسمت پایانی فرم درخواست  ،موزشی دانشکدهآمعاون  توسط رساله-پایان نامهدفاع از پایان موفقیت آمیز تایید پس از 

مناي ابر اساس جدول تشویقی مصوب هیأت دانشگاه ارسال می شود.  المللبه معاونت بینتوسط ایشان و ریاست دانشکده تایید و 

 رسال می شود.ابه معاونت اداري و مالی مشوق مربوطه به استاد راهنماي دانشجو درخواست واریز  ،(1)پیوست  دانشگاه

استاد نحو مقتضی به  یا به وشش دادهپمبلغ تشویقی با نظر استاد راهنما می تواند بخشی از هزینه هاي دانشجو را شامل  تبصره:

   . رداخت شودپراهنماي دوم 

 استاد راهنماي دوم خارجیرخواست دفرم  : 1 وستیپ

 هاي در نظر گرفته شدهشوقو مخصوص استاد راهنماي دوم خارجی در مناي دانشگاه امصوبه هیأت  :2پیوست 


