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شیوهنامه مشارکت اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه اصفهان
در برنامههای اراسموس پالس
نظر به گسترش همكاريهاي علمي بينالمللي با اتحاديه اروپا در قالب برنامههاي گوناگون از جمله اراسممو و
افق  2020و پيرو طرح گزارش رسمي كارگروه كميسيون اروپايي در دويست و پنجممين جلسمه هيمت رييسمه
دانشگاه مورخ  1397/12/20به منظور مشاركت در برنامههاي اراسمو جهت مبادلمه اعضماي هيمت علممي و
غيرعلمي و دانشجويان دانشگاه ،شيوهنامه آموزشي ،پژوهشي و سازوكارهاي اداري-مالي به شرح زير تدوين شده
است:
الف) معرفی طرح اراسموس:
اراسمو پال برنامه بور آموزشمي تحمت حمايمت اتحاديمه اروپما بما سمابهه  30سماله اسمت كمه بما همد
سازماندهي تبادل دانشجو و اعضاي هيت علمي بين دانشگاهها و مؤسسا آمموزش عمالي اروپما و سماير نهما
جهان راهاندازي شده است.
در اين برنامه اعضاي هيت علمي دانشگاه اصفهان با برقرار كردن ارتبما بما همتايمان علممي خمود در دانشمگاه
خارجي از ايشان دعو به عهد قرارداد برنامه اراسمو پال مينمايند .در ادامه ،طر مهابل پس از مذاكره بما
دانشگاه خود و جلب نظر آن دانشگاه نظر خود را اعالم مينمايد .در صور مثبت بودن ،فرم قمرارداد توسم دو
طر تكميل و توس مسئوالن دانشگاه امضا ميشود و يک عضو هيمت علممي و همتماي وي بمه عنموان رابم
قرارداد ) (Contact Personمعرفي ميشوند .بسته بمه توافمق بوجمود آممده ،دو طمر پمس از عهمد قمرارداد
ميتوانند اعضاي هيت علمي ،غيرعلمي و دانشجويان خود را بين دو دانشگاه مبادله نمايند و تتمين هزينهها بمر
عهده اتحاديه اروپا خواهد بود.
عضو هيت علمي متهاضي در طرح مبادله استاد ،بسته به نوع قرارداد مميتوانمد عمالوه بمر تمدريس ،نسمبت بمه
برگزاري كارگاههاي آموزشي و يا ارائه دورههاي آموزشمي-پژوهشمي طمي ممد مشمص شمده در قمرارداد ،در
دانشگاه هاي همكار خارجي اقدام نمايد .در اين صور عضو هيا علمي نه تنها هزينه اي نمي پردازد بلكه براي
تتمين بلي رفت و برگشت به كشور ميزبان و همچنين هزينههاي اقامت از اتحاديه اروپا كممک هزينمه دريافمت
نموده و قادر است طي مد حضور در دانشگاه ميزبان از بور ها ،پروژههما و فرصمتهماي محلمي ) (localآن
كشور مطلع و از آنها استفاده نمايد.
دانشجويان دانشگاه اصفهان نيز ميتوانند از طريق برنامه اراسمو پال با تحصيل بمه ممد  3تما  12مماه در
خارج از كشور مهار هاي علمي ،ارتباطي ،زباني و بين فرهنگي خويش را تهويمت نمموده و بما گسمترش دانمش

خويش با موفهيت وارد بازار كار آينده شوند .طي اين برنامه دانشجويان مميتواننمد در دورههماي كوتماهممد در
دانشگاههاي اروپايي تحصيل كرده و از مزايا و امكانا آنها بهرهمند گردند.
داوطلبان شركت در برنامه اراسمو پال هزينه بلي رفت و برگشت و هزينههاي اقامت در دانشگاه ميزبمان را
در كشور متبوع دريافت خواهند نمود .ميزان اين كمک هزينهها بستگي به هزينههاي زندگي در كشور ميزبان و
همچنين فاصله بين دو كشور بر اسا توافق طرفين دارد.

ب) تبادل اعضای هیأت علمی:
 .1عضو هيت علمي كه در عهد قرارداد برنامه اراسمو تالش و همكاري نموده اسمت (رابم قمرارداد در
اولويت اعطاي متموريت و نيز اعزام تنها يكي از دانشجويان خود قرار ميگيرد.
تبصره :سهميه اعزام بر اسا
اصفهان است.

قرارداد ،شامل كليه اعضماي هيما علممي و كليمه دانشمجويان دانشمگاه

 .2راب قرارداد موظف به اطالع رساني عمومي در سطح دانشگاه با ذكر مدارک مورد نيماز و برناممه زممان
بندي دريافت مدارک و اعزام افراد است.
 .3اعضاي هيت علمي متهاضي اعزام در برنامههاي اراسمو
با استاد و گروه آموزشي ميزبان در دانشگاه مهصد هستند.

موظف به مذاكره و پيگيري در كسب توافمق

 .4كليه درخواستها در زمان مهرر در كارگروه تصصصي اراسمو
از فرصت به دانشگاه ميزبان معرفي خواهند شد.

مطرح و در صور تتييد براي اسمتفاده

تبصره :كارگروه تصصصي اراسمو شامل اعضاي اصلي شامل :مدير بين الملل ،دو نفر نماينده از شوراي
سياستگذاري و اعضاي مدعو :يک نفر نماينده از كميته بين المللي سازي و راب قرارداد خواهد شد.
 .5به اعضاي هيت علمي متهاضي و پذيرش شده در برنامه تبادل اراسمو منطبمق بمر توافمق دو جانبمه
دانشگاه اصفهان و دانشگاه ميزبان ،حكم متموريت پژوهشي (با عنوان سفر كوتاه ممد داده مميشمود.
بدين منظور فرد موظف است پذيرش نهايي خود را از طريق اتوماسيون به گروه و دانشكده اعالم نمايد و
در صور موافهت شوراي دانشكده به معاونت پژوهشي ارجاع نمايد.
 .6مد متموريت بر اسا

دوره مندرج در قرارداد به اضافه دو روز زمان رفت و برگشت خواهد بود.

 .7هر فرد (اعضاي هيا علمي و دانشجو تنها يک بار مي تواند از يک قرارداد اراسمو
قرارداد استفاده و در آن برنامه شركت نمايد.
تبصره :در شراي ويژه و با تاييد هيا رييسه موارد خاص قابل بررسي است.

در بازه زماني آن

ج) تبادل دانشجو
 .1فرصت تحصيل در خارج از كشور در چهارچوب اين برنامه مميتوانمد حمداقل 3مماه (يما يمک نميمسمال
تحصيلي و حداكثر  12ماه (يا دو نيمسال تحصيلي باشد.
 .2دانشجويان عالقهمند ميتوانند نسبت به بررسي فهرست دانشمگاههماي طمر قمرارداد در سمايت دفتمر
همكاري هاي علمي بين المللي دانشگاه اقدام نموده و درخواست خود را بر اسا برنامه زمان بندي بمه
راب قرارداد ارائه نمايند .به درخواست هاي ارائه شده در خارج از بازه زماني ترتيب اثر داده نمي شود.
 .3كليه درخواستها توس راب قرارداد بررسي و نتيجه به دفتر همكاريهماي علممي بمينالمللمي ارجماع
ميشود ،سپس در زمان مهرر در كارگروه تصصصي اراسمو مورد بررسي قرار گرفته و پذيرفتهشمدگان
نهايي براي استفاده از اين فرصت انتصاب ميشوند .سپس جهت تصويب نهايي به گروه و دانشكده و بعد
از آن به معاونت آموزشي دانشگاه ارجاع مي گردد.
 .4درخواست مرخصي تحصيلي دانشجوي تاييد شده بر اسا بند  3از طريق دفتمر همكماريهماي علممي
بينالمللي به دانشكده و معاونت آموزشي دانشگاه اعالم ميگردد.
 .5چنانچه معاونت آموزشي دانشگاه امكان معادلسازي واحدهاي گذارنده شده را داشته باشمد واحمدها بمه
عنوان درو اصلي و يا اختياري براي دانشجو لحاظ خواهد شد.
تبصره  :1دانشجويان در صور امكان دروسي را انتصاب مي نمايند كه امكان معادل سازي به صمور
مستهيم با درو دانشگاه مهصد داشته باشد.
 .6در صور عدم امكان معادلسازي واحدها ،دانشجويان عالقه منمد بمه مشماركت در ايمن طمرح بما اخمذ
مرخصي تحصيلي به دانشگاه خارجي اعزام و پس از گذراندن واحدهاي درسي بمدون معمادلسمازي بمه
دانشگاه اصفهان باز خواهند گشت .معاونت آموزشي دانشگاه براي تشمويق و اسمتهبال از ايمن طمرح ،در
چهارچوب ضواب نظام وظيفه ،در عدم احتساب يک نميم سمال تحصميلي مرخصمي ،در سمنوا مجماز
دانشجو اقدام الزم را به عمل خواهد آورد.
 .7اكتساب حداقل نمرا قابل قبول زبان خارجي بر اسا
است.

قرارداد اراسمو

موجود براي دانشمجو الزاممي

تبصره  :1چنانچه دانشجو هيچ يک از اين مدارک را نداشته باشد مركز زبانآموزي دانشگاه بما برگمزاري
آزمون اقدام به صدور مدرک زبان معتبر براي دانشجويان مينمايد .مركز زبان آموزي دانشگاه همكماري
الزم براي برگزاري آزمون بسندگي دانشجويان را خواهد نمود.
نبصره:2
 .8دانشجوي مهطع كارشناسي ترجيحاً در نيمسال هفتم و دانشجوي مهطع كارشناسمي ارشمد ترجيحماً در
نيمسال سوم تحصيلي خود ميتواند از اين فرصت استفاده نمايد.

 .9دانشجوي دوره دكتري بايد براي استفاده از برنامه اراسمو

پال

واجد شراي زير باشد:

 آزمون جامع را با موفهيت سپري كرده باشد؛
 موضوع رساله تصويب شده باشد؛
 موافهت استاد راهنما از طريق دانشكده مربوطه به دفتر همكاريهاي علمي بينالمللي اعالم گردد.
تبصره :براي دانشجويان دكتري ،در صور استفاده از اين طرح در قالب فرصت مطالعاتي ،از برخمي مشمو
هاي مالي در چهارچوب اختيارا معاونت پژوهشي استفاده مي شود.

این شیوه نامه در سی و چهارمین جلسه شورای سیاست گذاری امور بین الملل دانشگاه در تاریخ
 11/9/1398به تصویب اعضاء شورا رسید و از همین تاریخ الزم االجرا است.

دفتر همکاریهای علمی بینالمللی
کمیته بینالمللیسازی
دانشگاه اصفهان
آذر 1398

