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 غیر ایرانی مهمان در دانشگاه یزد ، محققان و اساتید ویانجآیین نامه پذیرش دانش

 مقدمه .1

پژوهان داخل  کارکرد و اهداف آموزش و پژوهش در عصر حاضر تنها به تربیت و آموزش دانشجویان و دانش

به پیشرفت جهانی علوم و توسعه روابط با دیگر کشورها، الزم است کشور محدود نمی شود بلکه با توجه 

دانشجویان و دانش پژوهان با آخرین دستاوردها و یافته های علمی سایر کشورها از نزدیک آشنا گردند. الزمه 

این آشنایی نیز اعزام و پذیرش متقاضیان به فرصتهای تحقیقاتی کوتاه مدت است که با هدف استفاده از این 

تجارب در آینده به نفع کشور و جامعه خود صورت می پذیرد. در این راستا دانشگاه یزد نیز با هدف توسعه روابط 

علمی با دیگر دانشگاهها و موسسات  خارجی، به پذیرش دانش پژوهان در فرصت های کوتاه مدت تحقیقاتی چند 

راحل و فرایند این فرصتهای کوتاه مدت تحقیقاتی ماهه اقدام نموده است. این آئین نامه نیز به جهت آشنایی با م

 ارائه و تدوین شده است.

 

 اهداف .2

  بسط و گسترش روابط علمی ایران با دیگر کشورها 

  کمک به رشد و توسعه علم و دانش 

 کمک به آشنایی کشورهای دیگر با فرهنگ، دانش و تمدن ایران اسالمی 

  مستعد سایر کشورها پژوهشگرانکمک به شناسایی 

 تعاریف     .3

  گروه: گروه آموزشی از هر دانشکده مجری دوره 

  دانشکده: دانشکده مجری دوره 

 دانشگاه: دانشگاه یزد 

  که دوره اقامت او در دانشگاه یزد تا یک سال باشدخارجی مهمان: دانشجو، محقق و استاد مهمان 

 تسهیالت  و هزینه ها .4

  بر اساس توافق با طرف خارجی مبلغی را به عنوان استاد دانشگاه یزد می تواند های همکاری: هزینه

 هزینه های آزمایشگاهی، همکاری و غیره دریافت نماید.
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  و اینترنت در اختیار مهمان قرار دهد. مربوطه موظف است میز کارگروه 

 هزینه های اقامت و  ،مهمان موظف است مانند سایر کارکنان دانشگاه:و پذیرایی  هزینه های اقامتی

 تغذیه را پرداخت نماید.

 و مدارک مورد نیاز نحوه ارائه تقاضا .5

  خارجی به استاد دانشگاه یزد همانمارسال تقاضای 

 مدارک مورد نیاز 

  همانمتکمیل فرم تقاضا توسط 

  همانمکپی پاسپورت 

 همانم کارنامک علمی 

  در دانشگاه یزدکارنامک علمی استاد  

 پذیرششرایط  .6

 یشرایط عموم 

 نداشتن تابعیت کشور ایران 

 نداشتن منع قانونی تحصیل 

 نداشتن منع اقامت در ایران با تایید مراجع ذیصالح 

 داشتن گذرنامه معتبر 

  اختصاصیشرایط 

  توسط دانشگاه یا موسسه خارجی مهمانمدارک تاییدیه 

  در مجالت و کنفرانس های بین المللی مرتبطداشتن تالیفات 

 پذیرشنحوه  .7

  توسط استاد دانشگاه یزدمهمان ارزیابی درخواست و پذیرش 

 اطالع رسانی استاد دانشگاه یزد به گروه و دانشکده مربوطه 

  دفتر همکاری های علمی و بین المللیبه مربوطه ارسال درخواست دانشکده 

 های علمی و دفتر  همکاری کمیته پذیرش مهمانان خارجی در توسط  ارزیابی نهایی و اعالم نتیجه

 بین المللی


