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 مقدمه
هاي آموزش عالی و مصوبه مؤسسهها و با عنوان طرح تعاون بین دانشگاه 17/09/99و مورخ  /196520نامه شماره با توجه به آیین

به  هاها و نحوه ارزیابی و اجرایی درخواستنامه جهت تعیین شاخصنامه اجرایی این آیینکارگروه طرح تعاون در دانشگاه یزد، شیوه
 گردد. شرح ذیل تدوین می

 نامهشیوه : اهداف1ماده 
 هاي یاریگرهاي متقاضی و دانشگاهتعیین شرایط و ضوابط دانشگاه -

 هاي یاریگر هاي جدید از دانشگاههاي مورد نظر براي درخواست رشتهتعیین شاخص -

 هاي متقاضیهاي مورد نظر براي پذیرش همکاري از سوي دانشگاهتعیین شاخص -

 گیري نهاییها جهت سهولت در تصمیمتعیین استاندارد هر یک از شاخص -

 دانشگاه ن یا یاریگر بودنتعیین فرآیند درخواست در هر یک از دو صورت متقاضی بود -

 : نکات برجسته در خصوص دانشگاه یاریگر و متقاضی2ماده 
هاي یاریگر و متقاضی تعیین شده است که به صورت هایی براي هر یک از دانشگاهشرایط و محدودیت ،نامه طرح تعاونبر اساس آیین

 اند.شده ارائهخالصه در جدول ذیل 
 متقاضیدانشگاه  دانشگاه یاریگر

تعهد به همکاري کامل در کل دوره قرارداد به اندازه طول دوره (در مقطع 
 سال) 2 حداقل سال و کارشناسی ارشد 4کارشناسی و دکتري حداقل 

درصد  50علمی مورد نیاز و  هیأتدرصد اعضاي  60تامین حداقل 
 امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی

 دارا بودن مجوز رشته مورد درخواست
استفاده از هر عضو دانشگاه یاریگر فقط براي اخذ مجوز یک 

 گرایش/رشته

علمی کافی براي اجراي رشته در دانشگاه  هیأتدارا بودن اعضاي 
 متقاضی

 علمی دانشگاه یاریگر در راهنمایی پارساها هیأتاستفاده از اعضاي 

 وجود امکان همکاري تنها با یک دانشگاه براي هر رشته/گرایش
اطالع رسانی به وزارت در صدور قطع همکاري تا قبل از پایان لزوم 

 قرارداد
فراهم آوردن شرایط الزم براي استفاده دانشجویان پذیرش شده ذیل این 
طرح از امکانات آزمایشگاهی/کارگاهی و موافت با گذراندن دوره فرصت 

 دانشجویان مقطع دکتري در دانشگاه یاریگر مطالعاتی

هاي ارزیابی در حالت متقاضی بودن دانشگاه یزدشاخص: 3ماده 
باید موارد زیر هاي مستقل جهت ایجاد رشته گرایش جدید ارائه شود ها / گروهدر صورتی که درخواستی از سوي هر یک از دانشکده

 در فرایند بررسی آن مدنظر قرار گیرند: به عنوان شاخص
 دانشگاه یاریگر یکی از موارد زیر باشد:•
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o ی کشورموزش عالآ 6منطقه  1معتبر یدولت يهادانشگاه
o مجاور يهااستان ریمعتبر سا یدولت يهادانشگاه
o معتبر يهادانشگاه ریسا 

 باشد. Bیا  A زدیگسترش دانشگاه  يدرخواست در شوراداده شده به رشته مورد  صیتخص تیاولو •

 حداقل دانشیار باشد. گریاریدانشگاه  يشده از سو یمعرف یعلم هیأتمرتبه عضو  •

 هاي ارزیابی در حالت یاریگر بودن دانشگاه یزد: شاخص4ماده 
باید موارد زیر به عنوان هت ایجاد رشته گرایش جدید ارائه شود هاي کشور جگاهدر صورتی که درخواستی از سوي هر یک از دانش

   در فرایند بررسی مدنظر قرار گیرند: شاخص
 موارد زیر باشد: دانشگاه متقاضی یکی از •

o داخل استان یدانشگاه دولت
o ی کشورموزش عالآ 6منطقه هاي دانشگاه
o داخل استان یدولت ریمعتبر غ يهادانشگاه
o همجوار يهااستانتهران و  یدولت يهادانشگاه
o یهیتوج لیها با ذکر دالاستان ریسا یدولت يهادانشگاه

 ) نباشد.29حاد (باالتر از وضعیت نسبت دانشجو به استاد در دانشگاه یزد  •

 علمی معرفی شده توسط دانشگاه متقاضی داراي مدرك تحصیلی مرتبط باشند. هیأتاعضاي  •

 دانشگاه یزد از نظر تجهیزات آزمایشگاهی/کارگاهی امکان یاریگري دانشگاه متقاضی را داشته باشد. •

)دانشگاه متقاضیبه عنوان ( در دانشگاه یزد فرایند درخواست ایجاد رشته: 5ماده   
اندازي یک رشته/گرایش جدید در قالب طرح تعاون الزم است تا به ترتیب در صورت تمایل دانشکده/گروه مستقل به اخذ مجوز راه

  مراحل زیر طی گردد:
 علمی مرتبط هیأتاعضاي  و مشخص نمودن دانشگاه یاریگر و عضو/ هاي توجیهی از سوي دانشکده متقاضیتهیه گزارش -1

 در آن دانشگاه

 گرایش از شوراي دانشکده متقاضی/اخذ مصوبه ایجاد رشته -2

 گرایش از شوراي پردیس مربوطه /اخذ مصوبه ایجاد رشته -3

(شامل مصوبات دانشکده و پردیس، سرفصل رشته/گرایش مورد نظر و گزارش الزم  مستنداتارسال درخواست به همراه  -4
 صیالت تکمیلیبه معاونت آموزشی و تحتوجیهی) 

 .باشند زدیباالتر از دانشگاه  ایتراز معتبر هم يهايبندکه در رتبه ییهادانشگاه ۱ 
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 ریزي توسعه و آمایش و رفع نقص احتمالی آنبررسی مستندات ارسالی توسط بخش برنامه -5

 و تحصیالت تکمیلی به دبیرخانه شوراي گسترش توسط معاونت آموزشیبه همراه مستندات مربوطه ارسال درخواست  -6
 صیالت تکمیلیبررسی درخواست در شوراي گسترش و ارسال نتیجه آن به معاونت آموزشی و تح -7

انجام مکاتبات اولیه از طریق معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی با دانشگاه یاریگر و ارجاع درخواست به شوراي دانشگاه  -8
(در صورت تصویب درخواست در شوراي گسترش) 

بررسی درخواست در شوراي دانشگاه  -9
 ، بودجه و تحول اداريمدیریت برنامه ابالغ مصوبه شوراي دانشگاه به معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی و -10

 توسط معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی، ارسال ان به دانشگاه یاریگر و پیگیري عقد آن 2نامهتهیه متن تفاهم -11

توسط معاونت آموزشی و  نامه به شوراي گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوريارسال مستندات الزم به همراه تفاهم -12
 تحصیالت تکمیلی

در دانشگاه متقاضی با همراهی دانشگاه یزد (به عنوان دانشگاه یاریگر) فرایند درخواست ایجاد رشته: 6ماده   
 ارسال درخواست توسط معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی به پردیس/دانشکده مستقل مربوطه  .1
 بررسی درخواست در دانشکده مرتبط و تصویب آن در صورت موافقت .2

(شامل کلیه مصوبات، سرفصل رشته/گرایش مورد نظر و گزارش الزم و ارسال مستندات  اخذ مصوبه پردیس مربوطه  .3
 یلیتکم التیو تحص یبه معاونت آموزش/دانشکده مستقل سیپرد توسطتوجیهی) 

 ریزي توسعه و آمایش و رفع نقص احتمالیبررسی مستندات ارسالی توسط بخش برنامه  .4
 و تحصیالت تکمیلی ها به دبیرخانه شوراي گسترش توسط معاونت آموزشیگزارشارسال درخواست و  .5
 یلیتکم التیتحص و یآموزش معاونت به آن جهینت ارسال و گسترش يشورا در درخواست یبررس .6
ر درخواست د بی(در صورت تصومعاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی توسط  ،دانشگاه سهیرئ هیأتارجاع درخواست به  .7

گسترش)  يشورا
 ، بودجه و تحول اداريرئیسه به معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی و مدیریت برنامه هیأتابالغ مصوبه  .8

و پیگیري عقد آن (در  تقاضیمتوسط معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی ارسال آن به دانشگاه  1نامهتهیه متن تفاهم .9
صورت تصویب درخواست در شوراي گسترش)، 

توسط معاونت آموزشی و  نامه به شوراي گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوريمستندات الزم به همراه تفاهمارسال  .10
 تحصیالت تکمیلی

 .است شده ارائه وستیپ در نامهتفاهم سیشنویپ 2 
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پیوست: 

 قرارداد طرح تعاون

 196520هاي آموزش عالی، ابالغی از وزارت عتف به شماره مؤسسهها و نامه طرح تعاون بین دانشگاهدر راستاي اجراي آیین
گیري از مجموعه امکانات و توان بالقوه و به منظور تقویت فرهنگ مشارکت و کار جمعی و بهره 17/09/1399مورخ 

یندگی اهاي آموزش عالی کشور در توسعه کمی و کیفی آموزش عالی، طرح تعاون بین دانشگاه یزد به نممؤسسهها و دانشگاه
یاریگر/متقاضی و دانشگاه  مؤسسه(رئیس دانشگاه یزد) که در این قرارداد به عنوان  ..........................جناب آقاي دکتر 

 داد به عنوانن قرار.................... به نمایندگی آقاي دکتر/سرکارخانم دکتر ........................... (رئیس دانشگاه ...............) که در ای
 مؤسسهاندازي رشته .................. در مقطع ................... در شود، با هدف اخذ مجوز راهمتقاضی/یاریگر نامیده می مؤسسه

متقاضی و یاریگر به شرح زیر به اجرا در  مؤسسهعلمی و امکانات موجود در  هیأتاعضاي  ظرفیتمتقاضی با استفاده از 
 آید:می

 : اهداف قرارداد1 ماده

متقاضی و یاریگر در  مؤسسهگیري از مجموعه امکانات و توان بالقوه تقویت فرهنگ مشارکت و کار جمعی و بهره -1-1
 رشته مورد توافق 

هاي مشترك آموزشی و پژوهشی در حوزه رشته/گرایش مورد توافق انجام طرح -1-2

 : ضوابط و مقررات:2ماده 

علمی تمام وقت  هیأتمتقاضی از هر عضو  مؤسسهنامه مصوب وزارت عتف در خصوص طرح تعاون، طبق آیین -2-1
 دانشگاه یاریگر تنها براي ارسال درخواست جهت اخذ یک مجوز رشته/گرایش استفاده خواهد کرد.

دانشگاه متقاضی مجاز اندازي رشته/گرایش مورد توافق در این قرارداد، در صورت عدم موافقت وزارت عتف با راه -2-2
 اندازي رشته/گرایش دیگري نخواهد بود.به استفاده از این قرارداد جهت ارسال درخواست اخذ مجوز راه

علمی  هیأتمتقاضی موظف است از اعضاي  مؤسسهنامه مصوب وزارت عتف در خصوص طرح تعاون، طبق آیین -2-3
هاي دانشجویان تحصیالت ها/رسالهنامهمورد استفاده در اخذ مجوز رشته/گرایش در راهنمایی و مشاوره پایان

 تکمیلی استفاده نماید.

هاي الزم جهت ارسال درخواست از طریق سامانه آموزش عالی براي اخذ یاریگر موظف است همکاري مؤسسه -2-4
 د.مجوز رشته/گرایش مورد توافق را انجام ده

 ها در سامانهمؤسسهاي از این قرارداد را پس از امضا روساي هاي یاریگر و متقاضی موظف هستند که نسخهمؤسسه -2-5
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 آموزش عالی بارگذاري نمایند.

هاي یاریگر و متقاضی موظف هستند به مؤسسهنامه مصوب وزارت عتف در خصوص طرح تعاون با توجه به آیین -2-6
هاي انجام شده در ذیل این قرارداد شامل دروس ارائه شده توسط همکاريصورت سالیانه گزارشی مشترك از 

علمی  هیأتهاي تحت راهنمایی/مشاوره توسط اعضاي ها/رسالهنامهعلمی دانشگاه یاریگر، پایان هیأتاعضاي 
ده توسط برداري و سایر امکانات مورد استفاهاي مورد بهرهها/کارگاههاي یاریگر و متقاضی و آزمایشگاهمؤسسه
 متقاضی براي معاونت آموزشی و مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت عتف ارسال نمایند. مؤسسه

 گرید طرففسخ به  یدادن اعالن کتب قیاز طرهاي یاریگر و متقاضی مؤسسهاز  کیتوسط هر  قرارداد نیفسخ ا -2-7
 خواهد بود. ریپذامکان

قرارداد طرح تعاون تا پایان زمان تعیین شده در آن، از نظر وزارت عتف معتبر است  و در صورت فسخ آن در بازه  -2-8
هاي یاریگر مؤسسهنامه مصوب وزارت عتف در خصوص طرح تعاون زمانی پیش از تاریخ اتمام قرارداد، طبق آیین

 رسانی آن به وزارت عتف هستند.و متقاضی موظف به اطالع

 ونه ضوابطی که پس از این توسط وزارت عتف در خصوص طرح تعاون وضع گردد الزم االجرا خواهد بود.هر گ -2-9

 : مدت قرارداد:3ماده 

........ به مدت ............. تعیین ........ دوره کامل آموزشی در مقطع ...................... به ازاي ....مدت این قرارداد از تاریخ ......... -3-1
 پذیر خواهد بود.گردد و تمدید آن با توافق طرفین امکانمی

 ماده و در دو نسخه در تاریخ ................ تنظیم و امضا گردید و هر دو نسخه داراي اعتبار یکسان است. 3این تفاهم نامه در 

 ...............دکتر 

 رئیس دانشگاه یزد

 مهر و امضا

 .............دکتر .....

 دانشگاه .........رئیس 

 مهر و امضا


