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 چکیده
نماید. گسترش و الملل دانشگاه طیف متنوعی از خدمات را به اساتید و دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف ارائه میدفتر امور بین

های تبادل(، تالش برای جذب کارآموزی، مدرسه تابستانه، دورهجایی دانشجو )مدرک دوگانه، فرصت مطالعاتی، های جابهتسهیل دوره

های رسمی معرفی به سفارت برای سفرهای علمی اساتید و دانشجویان، تنظیم و بررسی المللی، صدور نامهدانشجویان و محققین بین

الملل تنها بخشی از خدمات دفتر امور بین ان خارجیمیهماناخذ ویزا برای  و های مختلف دانشگاهها و قراردادهای بخشنامهتفاهم

-های دانشگاه، باألخص معاونتالملل همکاری نزدیکی با دیگر بخشاست. بایستی توجه شود که در تمامی این خدمات دفتر امور بین

ات خاص دانشگاه است. د رعایت مقررالملل نیازمندانشگاه دارد. از این رو، ارائه هرکدام از خدمات دفتر بین یو پژوهش یهای آموزش

دهد. امیدواریم با رعایت مقررات و اصول به روشنی شرح میرا الملل این دفترچه، روند استفاده مطلوب از خدمات دفتر امور بین

روز روند استفاده از خدمات دفتر شده از مخاطبین گرامی روزبهها براساس بازخورد گرفتهمندرج در این دفترچه و بهبود مستمر آن

شود. از این رو روزرسانی میتر نماییم. شایان ذکر است که این دفترچه به صورت مستمر بهالملل را تسهیل و مطلوبامور بین

affairs-http://ia.sharif.ir/international-الملل از طریق آدرس خواهشمندیم با مراجعه به پایگاه دفتر امور بین

/faculty-office/about_us/instruction برای هرکدام از خدمات  . ضمناًحاصل نمائیدروزبودن نسخه مورد مطالعه اطمینان از به

توانید در صورت هرگونه ابهام یا سوالی با ه است که میالملل ذکر شدشده، اطالعات تماس کارشناس مربوطه در دفتر امور بینارائه

 ایشان تماس حاصل نمایید.
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 جایی دانشجوهای جابهبرنامه (1
ریف تحت عناوین و با حفظ موقعیتش در دانشگاه صنعتی ش شود که دانشجوهایی اطالق میجایی دانشجو به برنامههای جابهبرنامه

پایان دوره دانشجو  ها مدرک محورند به این معنا که درشود. برخی از این مدلالمللی اعزام مییک مؤسسه بینهای مختلف به مدل

انشجو مدرک تحصیلی د ،در انتهای دوره که محورند به این معناها غیرمدرکنماید و برخی از آناز دانشگاه مقصد مدرکی دریافت می

های تبادل دوره وجایی دانشجو مدرک محور، های جابهدوگانه دکتری مثال بارز برنامه های مدرککند. دورهمجزایی دریافت نمی

. در ادامه توضیحی محور هستندجایی دانشجو غیرمدرکهای جابهدانشجو، فرصت مطالعاتی، کارورزی و مدرسه تابستانه از جمله دوره

 شود.میها ارائه ورود به آن دستورالعملها و از هرکدام از این دوره

 های مدرک دوگانه دکتریدوره( 1-1

  تعریف (1-1-1

ها همچنین . این دورههای دکتری استالمللی دانشگاه، عقد قراردادهای مدرک دوگانه در دورههای همکاری بینترین مدلیکی از مهم

شناختی که از سطح  شوند. به طور خالصه، دو دانشگاه بامی نامیده 2+2های نامه دکتری و دورهمشترک پایانهای راهنمایی دوره

کنند. در للی میالمباالی آموزش، پژوهش و دانشجویان تحصیالت تکمیلی یکدیگر دارند اقدام به امضاء این دست قراردادهای بین

سال است( در  2حداقل  از هردو دانشگاه، نیمی از دوره را )که برای دانشجویان دکتری ها دانشجو با داشتن اساتید راهنمااین دوره

و مدرک به دست ددر انتها  ،کردن شرایط الزمکند و در صورت برآوردهدانشگاه مبدأ و نیمی دیگر را در دانشگاه مقصد سپری می

بی است تا ها فرصت مناسد. این دورهگرددرک ذکر مید که البته اکتساب مدارک از طریق یک دوره مشترک در هر دو مآورمی

  نمایند.دانشجویان بتوانند از نقاط قوت هر دو دانشگاه استفاده 

دانشگاه با پذیرش  شوند. در قراردادهای نهادی دوقراردادهای مدرک دوگانه گاهی به صورت نهادی و گاهی به صورت فردی منعقد می

کنند. در قراردادهای سر جزئیات طرح مانند تعداد دانشجویان ارسالی در هر سال و مسائل مالی می شرایط یکدیگر اقدام به توافق بر

و دانشگاه به دهای مدرک دوگانه برای یک دانشجوی خاص تحت راهنمایی دو استاد از  هر فردی، دو دانشگاه بر سر اجرای دوره

المللی دانشگاه )با و  بین ها با مقررات آموزشیبررسی متون قراردادها، تطبیق آنلملل وظیفه تنظیم و ارسند. دفتر امور بینتوافق می

دهای فردی دوره مدرک از این رو درخواست تمام قرارداها را به عهده دارد. همکاری معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی( و امضاء آن

الملل انال دفتر امور بینکها، ابتدا از ین تحصیالت تکمیلی دانشکدهدوگانه دکتری بایستی پیرو درخواست اساتید محترم راهنما و معاون

 عبور کند. 

  انواع  (2-1-1

 های مدرک دوگانه نهادی با حمایت مالی و سهمیه تعریف شدهدوره 

 شدههای مدرک دوگانه نهادی بدون حمایت مالی و سهمیه تعریفدوره 

 فردی با نظارت دانشگاههای مدرک دوگانه دوره 

 مخاطبین بالقوه (۳-1-1

 دانشجویان سال اول و دوم مقطع دکتری دانشگاه صنعتی شریف قبل از تعریف پیشنهاد پژوهشی 
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 )مطابق بندرند ها را دا: در شرایط خاص دانشجویان پس از دفاع از پیشنهاد پژوهشی نیز امکان شرکت در این دورهتبصره 

 این دستورالعمل( (1-1-4)

 شرایط (4-1-1

 الملل به آدرس دفتر امور بینشده دانشجویان در سامانه آموزش دانشگاه و سایت ایمیل ثبتia.sharif.edu ،های کانال

سی ایمیل خود یا نشجویان با بررهاست. الزم است داگیری با دانشجویان محترم در حوزه این فرصترسانی و ارتباطاطالع

گردد رسال نمیهای رسمی دانشگاه به آدرس ایمیلتان اها مطلع شوند. چنانچه ایمیلمراجعه به سایت فوق از این فرصت

 با مرکز محاسبات دانشگاه تماس بگیرید و مشکل خود را مطرح نمایید.

  گذراندن امتحان جامع و دفاع از پیشنهاد پژوهشی پیش از شروع دوره 

 المقدورو حتی باشدشود تا استاد راهنمای خارجی درفرآیند دفاع از پروپزوال اظهار نظر کردهبه شدت توصیه می

 موافقت امهباشد. در غیر این صورت ندر جلسه دفاع از پروپوزال )ولو به صورت ویدئو کنفرانس( حضور داشته

 .شده پروپوزال ضروری استاستاد راهنمای خارجی با موضوع تصویب

 المللاعالم موافقت کتبی هردو استاد راهنمای داخلی و خارجی به دفتر امور بین 

o دیگر مدارک  )به همراه در مورد قراردادهای نهادی دارای سهمیه مشخص دانشجویان بایستی ابتدا تقاضای خود را

اهنما را در رموافقت نهایی یک استاد ، شدنشرکت در دوره اعالم نمایند و در صورت پذیرفته برای شده(اعالم

 دانشگاه مقصد جلب نمایند.

 المللبه دفتر امور بین ی معاونت تحصیالت تکمیلی دانشکدهاعالم موافقت کتب 

 المللنتوسط دفتر امور بی استعالم و اخذ موافقت معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه و ریاست دانشگاه 

 مور توسط دفتر ا در صورت وجود سهمیه محدود برای دانشجویان ، مصاحبه و گزینشبررسی رزومه تحصیلی متقاضی

 المللبین

 دانشجو  که دکننالزام می (های مدرک دوگانه )مانند مدرک زبانهای مقصد هرکدام شرایط خاصی را برای دورهدانشگاه

 گردد.م میها اعالرسانیدر مورد قراردادهای نهایی این شرایط در اطالع باشد.را احراز کردهاین شرایط بایستی 

 یالت تکمیلی بررسی مفاد قرارداد و تطبیق آن با مالحظات و قوانین حقوقی و آموزشی دانشگاه با همکاری مدیریت تحص

 30الی 25ط )صنعتی شریف، وجود یک چکیده مبسونامه دکتری دانشگاه )از جمله این قوانین رعایت و سازگاری با آئین

ارجی و شرایط ( به زبان فارسی، توافق بر شرایط اداری و مالی برگزاری جلسه دفاع با حضور استاد راهنمای خایصفحه

 مالکیت معنوی رساله است(

 رسانی دوره به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسط معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلیاطالع 

  هامحدودیت  (5-1-1

  های ا هماهنگیتوظیفه الزم است سال، دانشجویان مشمول نظام2با توجه به نیاز اقامت در خارج از کشور به مدت حداقل

وظیفه نظام سازمان های مدرک دوگانه توسطباشند. در حال حاضر دورهوظیفه به انجام رساندهموردنیاز را با سازمان نظام

 است.تعریف شده

 ریف باشد. دفتر شتراز یا بهتر از دانشگاه صنعتی درمورد قراردادهای مدرک دوگانه فردی، سطح دانشگاه مقصد بایستی هم

 د.نماینگیری میالملل با همکاری معاونت محترم آموزشی و تحصیالت تکمیلی در این زمینه تصمیمامور بین
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 دانشجو باشد. 7ور نبایستی دیرتر از شروع ترم شروع دوره در خارج از کش 

o :ودیت مرکز این محد در شرایط خاص با درخواست استاد راهنما و معاون تحصیالت تکمیلی دانشکده/ تبصره

 استثنابردار است.

 ای نهادیاردادهای های مدرک دوگانه دکتری وجود دارد. کانال اول قرهای دورهطور کلی چهار کانال برای تأمین هزینهبه

است. در مورد هشده( مورد توافق قرار گرفتدادهاست که در آن حمایت مالی تعدادی از دانشجویان )مطابق سهمیه تخصیص

( 1ها وجود دارد: راه برای تأمین هزینه ( سه1.1.2شده ندارند )موارد دوم و سوم بند هایی که حمایت مالی تعریفدوره

دردسترس  ( مذاکره با استاد راهنمای دانشگاه مقصد جهت دریافت بورس از منابع2 تأمین هزینه توسط شخص دانشجو،

های مدرک دوگانه ه( تأمین هزینه از منابع خارجی )برای مثال سفارت فرانسه در ایران اقدام به حمایت از دور3ایشان، و 

 گردد.رسانی می. به دانشجویان اطالع1.1.4شده های فراهمنماید(. فرصتهای ایران و فرانسه میدکتری میان دانشگاه

 معرفی به  شود و دانشگاه صنعتی شریف نامهنامه از جانب دانشگاه مقصد صادر میشدن، دعوتگرچه درصورت پذیرفته

ر دریافت ویزا داین دستورالعمل( ولی طبعاً شروع این دوره منوط به موفقیت دانشجو  5کند )مطابق بند سفارت صادر می

 مقصد است. از کشور

 مالحظات  (6-1-1

 و در دانشگاه شریفزمانی بیشتر است که استاد راهنمای دانشج ،( احتمال موفقیت در ورود به دوره1.1.2های فردی )در مورد دوره
 م دانشجو احتمال موفقیتاقدام مستقیاین دوره را فراهم کند و  یزمینه ،با شناختی که از دانشگاه مقصد )و استاد راهنمای دوم( دارد

 ستاد راهنمایکمی دارد )مگر در مواردی که به واسطه پژوهش مشترک، فرصت مطالعاتی و غیره شناخت متقابلی میان دانشجو و ا

 دانشگاه مقصد وجود دارد(.

دفتر  به مذاکره مستقیم ماید و یا نیازنویس قرارداد مدرک دوگانه فردی را مطالبه نهای فردی، دانشگاه مقصد پیشچنانچه برای دوره
کامل  مرکز آمادگی /الملل پیروی درخواست استاد راهنما و معاونت تحصیالت تکمیلی دانشکدهالملل باشد، دفتر امور بینامور بین

 برای همکاری دارد.

موجود  programs-degree-http://ia.sharif.ir/joint/در آدرس  وجود دانشگاه صنعتیهای مشترک نهادی ملیست دوره
 است.

 ز کند.را در دانشگاه مقصد آغا 5شدن ترم است تا دانشجو بتواند در صورت پذیرفته  3زمان برای اقدام ترم بهترین 

 

( یا رایانامه 3 داخلی) 66164780تلفن شماره الملل با های مدرک دوگانه در دفتر امور بینکارشناس دورهلطفاً برای ارتباط با  
ia_st@sharif.edu .تماس حاصل فرمایید 

 

http://ia.sharif.ir/joint-degree-programs/
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 های تبادل دانشجودوره (1-2

 تعریف (1-2-1

ها دانشجویان متقاضی یک تا المللی است. در این دورههای بیننامهسازی تفاهمهای تبادل دانشجو از دیگر انواع رایج عملیاتیدوره

در آزمایشگاه تحت نظارت یک  پژوهشگذرانند. در این مدت دانشجویان اقدام به گذراندن درس و/یا دو ترم را در دانشگاه مقصد می

شده را تحت یک نامه رسمی به  جمله وضعیت دروس اخذ ازکنند. در انتهای دوره دانشگاه میزبان اطالعات حضور دانشجو استاد می

توانند در یک سال تبادل کنند ذکر تعداد دانشجویانی که دو دانشگاه می کند. در قراردادهای تبادل دانشجودانشگاه مبدأ ارسال می

ها بدون وجود کند. البته امکان شرکت در این دورهدانشگاه مقصد هزینه تحصیل دریافت نمی ،هادر این دوره شود. همچنین عموماًمی

الملل در زمینه انعقاد قراردادهای تبادل دانشجو، بین یک قرارداد نهادی و از طریق قراردادهای فردی نیز ممکن است.  دفتر امور

http://ia.sharif.ir/exchange-های تبادل دانشجو از آدرس کند. لیست دورهگزینش و معرفی دانشجویان متقاضی فعالیت می

/programs ل دانشجو فرصت مناسبی است تا دانشجویان از فضای آموزشی یک دانشگاه بینهای تباداست. دوره قابل دسترس-

 های دیگر بپردازند.مند شوند و به کسب تجربه و آشنایی با فرهنگالمللی بهره

 المللهای دفتر امور بینفعالیت( 2-2-1

 اری و مشورت مراجع های برتر دنیا با حداکثر امتیازات ممکن با همکدانشجو با دانشگاههای تبادل تالش برای تأسیس دوره

 مرتبط درون دانشگاه

 ها )در صورت لزوم(های تبادل دانشجوی موجود جهت بهبود کیفیت، تمدید یا لغو آننظارت بر دوره 

 المللدفتر امور بینایت های تبادل دانشجو به دانشجویان از طریق سامانه ایمیل و وبساعالن فرصت 

 الملل های دانشجویان به همراه مدارک مورد نیاز از طریق سامانه دفتر امور بینآوری درخواستجمعia.sharif.edu 

 )گزینش دانشجویان متقاضی بر اساس صالحیت )در صورت لزوم 

 شده به دانشگاه مقصدمعرفی دانشجویان گزینش 

  نامه(آئین 5 بخش)مطابق  دانشجوصدور نامه معرفی به سفارت برای 

 عاونت آموزشی و آن به م مهای دوره از دانشگاه مقصد و اعالدریافت اطالعات تحصیلی دانشجو و گزارش دوره تبادل در انت

 تحصیالت تکمیلی دانشگاه

 المللی برای تسهیل فرآیند و رفع مشکالت احتمالی های الزم داخلی و بینانجام هماهنگی 

 هایط و محدودیتشرا ( ۳-2-1

 الملل به آدرس دفتر امور بینشده دانشجویان در سامانه آموزش دانشگاه و سایت ایمیل ثبتia.sharif.edu های کانال

یل خود یا سی ایمهاست. الزم است دانشجویان با بررگیری با دانشجویان محترم در حوزه این فرصترسانی و ارتباطاطالع

گردد رسال نمیهای رسمی دانشگاه به آدرس ایمیلتان اها مطلع شوند. چنانچه ایمیلمراجعه به سایت فوق از این فرصت

 مرکز محاسبات دانشگاه تماس بگیرید و مشکل خود را مطرح نمایید. با

 دفتربا استعالم از  ظیفه بایستیوجویان مشمول نظامسال، دانش یک ترم تا یکبه مدت خروج از کشور  لزوم با توجه به 

. مطابق آئین نامه فعلی، دانشجویان کارشناسی ارشد حاصل نماینداز امکان خروج از کشور اطمینان دانشگاه نظام وظیفه 

http://ia.sharif.ir/exchange-programs/
http://ia.sharif.ir/exchange-programs/
http://ia.sharif.ir/exchange-programs/
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ماه تحت عنوان فرصت مطالعاتی از کشور خارج شوند. خروج دانشجویان کارشناسی نیز در بازه تابستان  6توانند به مدت می

 است. بالمانع

 بنی بر مشان را دانشجویان متقاضی بایستی نامه موافقت استاد راهنما و معاون آموزشی/تحصیالت تکمیلی دانشکده

 الملل تحویل دهند.حضورشان در دوره تبادل به دفتر امور بین

  درس خواست فرم در»شوند درقالب  میهماندانشجویان متقاضی بایستی لیست دروسی را که قصد دارند در دانشگاه مقصد

 ند.ها اطمینان خاطر به عمل آورپذیری درسشان تحویل دهند و از امکان تطبیقبه آموزش دانشکده« میهمان

 عاونت آموزشی و منظر در دانشگاه مقصد بگذارند بسته به میهمانعنوان دانشجوی تواند بههایی که دانشجو میتعداد درس

تکمیلی  ها/مراکز است. این رو متقاضیان بایستی موافقت کامل معاونت آموزشی/تحصیالتکدهتحصیالت تکمیلی دانش

 .باشندفتهها/مراکز را )در مورد اصل شرکت دانشجو در این دوره، تعداد دروس و محتویات دروس مدنظر( گردانشکده

 وق را با موفقیت طی انی را که تمامی مراحل فهای تبادل دانشجو، اسامی دانشجویالملل به عنوان رابط دورهدفتر امور بین

دام به صدور یک نماید. معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی نیز اقباشند به طور رسمی به دانشگاه مقصد اعالم می کرده

رد تأیید در دانشگاه مقصد مو میهمانها به عنوان نامه انگلیسی رسمی شامل نام دانشجو و دروسی که گذراندن آن

 نماید.می ،استگرفتهقرار

 عموماً برای  است که )معدل، مدرک زبان و غیره( های تبادل دانشجو نیازمند احراز شرایط دانشگاه مقصدشرکت در دوره

 شود.الملل ذکر میهای دفتر امور بینرسانیاین شرایط در اطالع .هر دانشگاه متفاوت است

 کند، دفتر یم رداد فردی تبادل دانشجو را برای شرکت دانشجو الزامیدر موارد معدودی که دانشگاه مقصد امضاء یک قرا

ت تکمیلی تحصیال/درخواست استاد راهنما و معاون آموزشی که پیرو- محترم دانشکدهدرخواست رئیس  الملل پیروامور بین

 نماید.اقدام به بررسی، اصالح و امضاء قرارداد می -شودبه ایشان انجام می

یید یا با مکاتبه نما ia_st@sharif.eduالملل با رایانامه تباط با کارشناس تبادل دانشجو در دفتر امور بینلطفاً برای ار 

 نمایید. ل( تماس حاص3 )داخلی 66164780شماره 

 

 

 

 

 

 

mailto:ia_st@sharif.edu
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 المللیهای کارورزی بیندوره (1-۳

 تعریف (1-۳-1

ا دانشجویان با حضور در هالمللی است. در این دورههای کارورزی بینالمللی دورههای بیننامهسازی تفاهمهای عملیاتییکی از مدل

 پردازند. ان میوزه تحصیالتشبه کسب تجربه و مهارت مرتبط با ح ،های خارجییا شرکت هاپژوهشی دانشگاه و های تحقیقاتیمحیط

 المللهای دفتر امور بینفعالیت (2-۳-1

 المللیمؤسسات بینگیری با المللی از طریق ارتباطهای کارورزی بینتالش برای ایجاد دوره 

 المللیهای کارورزی بینهای مالی برای دورهتالش برای جذب حمایت 

 المللی به دانشجویان از طریق سامانه ایمیل و وبسایت دانشگاههای کارورزی بیناعالن فرصت 

 گزینش دانشجویان )در صورت نیاز( بر اساس صالحیت 

 )معرفی دانشجویان متقاضی به طرف خارجی )در صورت نیاز 

 مطابق الملل بین ک الزم در پورتال دفتر امورصدور نامه معرفی به سفارت به زبان انگلیسی پیروی درخواست و ارائه مدار(

 نامه(آئین 5 بخش

 دسترسی از:  

ia.sharif.edu-> Request Forms-> Certification Letter for Internships 

 داند، دفتر م میهای کارورزی الزدر موارد خاص که طرف خارجی انعقاد یک قرارداد فردی را میان دو دانشگاه برای دوره

عاون پژوهش و الملل پیروی درخواست کتبی رئیس دانشکده/پژوهشکده )که به دنبال درخواست استاد راهنما و مامور بین

 پذیرد( اقدام به بررسی متن قرارداد و انجام اقدامات مقتضی خواهد کرد.الملل دانشکده صورت میبین

 ( دریافت تأییدیه شرکت در دوره کارورزی از جانب مؤسسه خارجی)رتبط در های مو اعالم آن به بخش در صورت لزوم

 دانشگاه

 هاشرایط و محدودیت (۳-۳-1

 الملل به آدرس بین امورشده دانشجویان در سامانه آموزش دانشگاه و سایت دفتر ایمیل ثبتia.sharif.edu های کانال

سی ایمیل خود یا هاست. الزم است دانشجویان با برران محترم در حوزه این فرصتگیری با دانشجویرسانی و ارتباطاطالع

گردد رسال نمیهای رسمی دانشگاه به آدرس ایمیلتان اها مطلع شوند. چنانچه ایمیلمراجعه به سایت فوق از این فرصت

 مرکز محاسبات دانشگاه تماس بگیرید و مشکل خود را مطرح نمایید. با

  ،شود. درس کارآموزی دانشجویان محسوب نمی واحد های کارورزی به عنواندورهدر حال حاضر 

 موماً مشکلی برای خروج دانشجویان مشمول نظام عپذیرد، در دوره تابستان انجام می های کارورزی عموماًجا که دورهاز آن

ظیفه دانشگاه از امکان تعالم از دفتر نظام ووظیفه وجود ندارد. با این وجود، دانشجویان متقاضی موظفند پیش از اقدام با اس

 خروجشان برای کل دوره کارورزی اطمینان خاطر به عمل آورند.

( یا رایانامه 3)داخلی  66164780لطفاً با شماره الملل المللی در دفتر امور بینهای کارورزی بینبرای ارتباط با کارشناس دوره

ia_st@sharif.edu  فرمایید.تماس حاصل 
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 فرصت مطالعاتی (1-4 

 المللخدمات دفتر امور بین (1-4-1

 دگی به درخواست اری نماید. مدت زمان رسیبارگذ صدور نامه معرفی به سفارت: دانشجو بایستی درخواست خود را در سامانه

 نامه مراجعه نمایید(.آئین 5 بخش)لطفا به  باشد.روز می 7

 :دسترسی  

http://ia.sharif.edu -> Request Forms-> Certification Letter for Conference or Sabbatical 
 

  تی دانشجو شرط برای دوره فرصت مطالعارا در موارد نادری که دانشگاه مقصد امضاء یک قرارداد فردی میان دو دانشگاه

بیمه متقاضی  وشده در دوره بودن اطالعات کسبدر مورد مالکیت فکری دستاوردهای دوره، محرمانه کند )که عموماًمی

 نماید.قتضی میمالملل پیروی نامه رئیس دانشکده اقدام به بررسی متن قرارداد و انجام اقدامات است(، دفتر امور بین

 های فصلی )تابستانه، زمستانه(مدرسه (1-5

 تعریف (1-5-1

ند و در انتهای دوره محور نیستها مدرکهستند. این دوره صلیفهای جایی دانشجو، مدرسهالمللی جابههای بینیکی دیگر از برنامه

حضور در  جویان بادانش ،انجامدها که معموالً از چند روز تا دوماه به طول میشود. در این دورهمدرک تحصیلی به دانشجو اعطاء نمی

 مل گذراندن چندتواند شاها میکنند. این برنامههای خاصی شرکت میدر برنامهیا زمستان یک دانشگاه خارجی در دوره تابستان 

انشجویانی فرصت مغتنمی برای د صلیفهای های فرهنگی باشد. مدرسهدرس محدود، شرکت در یک پروژه آزمایشگاهی یا برنامه

 د.ببرن ترمشانوره تعطیالت میاندحداکثر استفاده را از المللی حضور در یک دانشگاه بینبا خواهند است که می

 المللاقدامات دفتر بین (2-5-1

 های خارجیبا دانشگاه لیفصهای تالش برای گسترش مدرسه 

 هاهای مالی برای این دورهتالش برای جذب حمایت 

 ها به دانشجویاناین فرصت رسانیاطالع 

 شده به طرف خارجیگزینش دانشجویان متقاضی بر اساس شایستگی و اعالم دانشجویان انتخاب 

 نامه(آئین 5 بخش)مطابق  صدور نامه معرفی به سفارت برای دانشجویان براساس مقررات دانشگاه 

  اه )در صورت لزوم(به نهادهای ذیربط در دانشگدریافت گزارش شرکت در مدرسه تابستانه از دانشگاه مقصد و اعالم آن 

 هاشرایط و محدودیت  (۳-5-1

 الملل به آدرس بین امورسایت دفتر وبشده دانشجویان در سامانه آموزش دانشگاه و ایمیل ثبتia.sharif.edu های کانال

سی ایمیل خود یا هاست. الزم است دانشجویان با بررمحترم در حوزه این فرصتگیری با دانشجویان رسانی و ارتباطاطالع

گردد رسال نمیهای رسمی دانشگاه به آدرس ایمیلتان اها مطلع شوند. چنانچه ایمیلمراجعه به سایت فوق از این فرصت

 ا مرکز محاسبات دانشگاه تماس بگیرید و مشکل خود را مطرح نمایید.ب



 دانشگاه صنعتی شریف   المللبین امور دفتر خدمات از استفاده دستورالعمل و معرفی

 10  

 کلی برای خروج از کشور شوند، عموماً مشهای کوتاه و در تابستان برگزار میهای تابستانه در بازهکه مدرسه با توجه به این

ظیفه دانشگاه از دانشجویان مشمول نظام وظیفه وجود ندارد. با این وجود دانشجویان بایستی با استعالم از دفتر نظام و

 خاطر به عمل آورند.اطمینان  نظر امکان خروج از کشورشان در بازه مورد

  عالم از معاونت شامل گذراندن تعدادی واحد در دانشگاه مقصد است، دانشجویان بایستی با است صلیفدر مواردی که مدرسه

در مورد  «(از دانشگاه صنعتی شریف میهمانمعرفی دانشجوی فرم »)تحت عنوان شان آموزشی/تحصیالت تکمیلی دانشکده

 ها اطمینان خاطر به عمل آورند.در دانشگاه مقصد و امکان تطبیق درسها شدن آن درسمیهمان

 رایگان هستند و برای تعداد خاصی  ها کامالًهای تابستانه با هم تفاوت دارند. برخی از از آنمدرسه ،از نظر هزینه و الزامات

گان است و مابقی ه شرکت در برنامه رایشود. در برخی موارد تنها هزینمی های سفر پوشش دادهاز دانشجویان تمام هزینه

ایط شرکت در هاست. همچنین شرانشجو مکلف به پرداخت کلیه هزینهها بر عهده دانشجو است و در مابقی موارد دهزینه

به اطالع دانشجویان  های ساالنهمدرسه تابستانه متفاوت است و در فراخوان بسته به هر ،مدرسه تابستانه از جمله مدرک زبان

 واهد رسید.خ

 جذب دانشجوی خارجی (2

یازمند تبلیغ مستمر ن. این امر استالمللی شده دانشگاه در سطح بیندهنده جایگاه شناختهحضور دانشجویان خارجی در دانشگاه نشان

آموزش عالی،  هایاست. شرکت در نمایشگاهامکانات آموزشی، پژوهشی و رفاهی دانشگاه به متقضایان بالقوه تحصیل در دانشگاه 

شده در های ارائهورهدهای گویی به سؤاالت احتمالی متقاضیان و اعالم دقیق ویژگی، پاسخ سازی بروشورها و محتوای تبلیغاتیآماده

استا اقدام به ین رالملل در ااز جمله اموری است که برای جذب فعال دانشجو الزم است. دفتر امور بین ،دانشگاه به مخاطبین

الملل شجویان بیننماید. البته دانشجویان متقاضی پس از جذب اولیه برای ارسال درخواست رسمی به دفتر دانهای فوق میفعالیت

 شوند.معرفی می ،دانشگاه که زیرمجموعه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی است

 المللیقراردادهای بین (۳
های کلی، قراردادهای نامهنماید. این اسناد تفاهمالمللی میاسناد بیندانشگاه صنعتی شریف به عنوان یک نهاد حقوقی اقدام به امضاء 

ظیفه تنظیم و بررسی الملل وگیرد. دفتر بینآموزشی نهادی و فردی، قراردادهای ارتباط با صنعت و قراردادهای پژوهشی را در برمی

لی دانشگاه از جمله مواردی المللی و همچنین قوانین داخالمللی دانشگاه را برعهده دارد. مطابقت با قوانین مختلف بیناسناد بین متون

حصیالت تکمیلی( های دانشگاه )برای مثال دفتر حقوقی و معاونت آموزشی و تالملل با همکاری دیگر بخشاست که دفتر امور بین

 .شودها و قراردادها داده مینامهر ادامه توضیح کوتاهی در مورد فرآیند امضاء تفاهمدهد. دمد نظر قرار می

 های خارجینامه با دانشگاهامضاء تفاهم (۳-1

 مقدمه (1-1-۳

ارتباط نهادی بلندمدت میان دانشگاه صنعتی شریف و یک مؤسسه خارجی محسوب گیری یک نامه اولین گام در شکلامضاء تفاهم

میان اساتید و مسئوالن دانشگاه  ای است که عموماًنامه نیازمند مذاکرات گستردهشود. با این حال رسیدن به مرحله عقد تفاهممی

شود و چهارچوب های مشخصی منعقد میاهی میان دانشکدهها گنامهدهد. تفاهمهای خارجی رخ میمبدأ و اساتید و مسئوالن دانشگاه

گیرد و گاهی ساختاری کلی دارند و محدود به رشته یا حوزه همکاری خاصی نیستند. ها مورد تأیید قرار میهمکاری خاصی در آن
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-بررسی و اصالح محتوایی تفاهمها بر اساس نیاز و درخواست طرفین، نامهسازی تفاهمالملل در زمینه تنظیم و آمادهدفتر امور بین

های منعقدشده و نامهکند. همچنین پیگیری تفاهمها توسط مسئولین ذیربط فعالیت مینامههای پیشنهادشده و امضا تفاهمنامه

می که برای . اساتید گراپردازدمیها به آن الملل با همکاری اساتید و دانشکدهها قدم بعدی است که دفتر امور بینسازی آنعملیاتی

-توانند با ارتباطها هستند مینامهشریف نیازمند به تعریف و انعقاد تفاهم حقوقی دانشگاه شان تحت عنوانالمللیهای بینهمکاری

را که مایل  الملل به گرمی دست اساتید گرامی. همچنین دفتر امور بیناقدامات مورد نظر را عملی سازندالملل گیری با دفتر امور بین

نامه و دیگر قراردادهای شریف در قالب امضاء تفاهمدانشگاه های نهادی شان برای گسترش همکاریالمللیاز ارتباطات بیناستفاده  هب

 فشارد. ، میهستندالمللی بین

 شرایط (2-1-۳

 ابراز عالقه طرف خارجی یا طرف ایرانی شامل اساتید و مسئولین •

 نامه برای دانشگاه صنعتی شریفسودمندی انعقاد تفاهماحراز  •

 های حقوقیو پروتکل الملل برای احراز سازگاری آن با مقررات دانشگاهنامه توسط دفتر امور بینبررسی متن تفاهم •

 نامهمسازی تفاهنامه از میان افراد حقیقی و حقوقی دانشگاه شریف برای پیگیری و عملیاتیتعریف رابط تفاهم •

 هامحدودیت (۳-1-۳

اشد یا این که در ببندی های معتبر ردهالمللی مطابق نظامهای برجسته بیننامه جزء دانشگاهدانشگاه طرف انعقاد تفاهم •

 الملل احراز شود.سودمندی همکاری نهادی برای دفتر امور بین ،نامهحوزه مورد تأکید تفاهم

  قراردادهای آموزشی (۳-2
های مدرک نشجو و دورههای تبادل داها هستند. دورهنامهسازی تفاهمهای عملیاتیقراردادهای آموزشی نهادی یکی از محبوبترین راه

ها درقالب قراردادهای مهناسازی تفاهمیها هستند. عملیاتنامهترین قراردادهای آموزشی مبتنی بر تفاهمدوگانه دکتری از جمله رایج

الملل در دستور ینبآموزشی نیازمند برگزاری جلسات مختلف، استعالم از معاونت آموزشی و تنظیم دقیق قراردادهاست که دفتر امور 

 کار دارد.

 های دانشگاهالمللی دیگر بخشبررسی قراردادهای بین (۳-۳
 الملل پیرور امور بیناست که دفتالمللی پژوهشی، ارتباط با صنعت و کارآفرینی از دیگر انواع قراردادهای دانشگاه قراردادهای بین

 پردازد.ها میهای دانشگاه به بررسی و تنظیم متن آندرخواست دیگر بخش

 هافعالیت (1-۳-۳

 ا صنعت( های دانشگاه )برای مثال بخش ارتباط بالمللی دیگر بخشبررسی متن و محتوای انگلیسی قراردادهای بین. 1

طبین بالقوه از گیری، برگزاری جلسات با مخاالمللی دانشگاه از طریق ارتباطهای صنعتی بینتالش برای گسترش همکاری. 2

 دو طرف و پیگیری جلسات
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 شرایط (2-۳-۳

المللی پژوهشی، ینالملل اقدام به بررسی، اظهار نظر و اصالح قراردادهای بدرخواست مدیر بخش مربوطه، دفتر امور بین پیرو

 نماید.صنعتی و غیره می
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 المللیهای بینها و هیأتمیهمان (4

 تعریف (4-1

المللی نموده است. برای الملل اقدام به ارائه خدمات زیر به میهمانان بینسازی، دفتر امور بینالمللیدر راستای تسهیل فرایند بین

نک سی در لیاز طریق سیستم آنالین )قابل دسترصرفاً درخواست خود را  توانندمیزبانان گرامی میبهرمندی از این خدمات، 

http://ia.sharif.ir/request-forms/) ی مربوطههاپرداخت هزینهارائه خدمات عنوان شده و د. قابل ذکر است نارسال نمای 

 الملل دانشگاه است.منوط به تائید رئیس دانشکده و موافقت مدیر امور بین

 خدمات ویزا( 4-2

کنند، ایران سفر می کوتاه مدت )مالقات، همایش، کارگاه و...( بهدریافت ویزا برای میهمانان خارجی دانشگاه که برای بازدیدهای 

. با توجه الملل انجام می پذیرد. الزم است اساتید میزبان فرم درخواست ویزا را از طریق سامانه دفتر ارسال نمایندتوسط دفتر امور بین

ل میهمانان اقدام اطالعات کام قت نسبت به بارگذاریبه فرآیند نسبتاً طوالنی اخذ ویزا، خواهشمند است اساتید گرامی در اسرع و

انادا یک ماه و نیم، و اتباع اتباع  ایاالت متحده آمریکا دو ماه و نیم، اتباع کشورهای بریتانیا و ک برایارسال درخواست ویزا  نمایند.

یهمان، خواهشمند می کم تا موعد حضور الزامی است. در صورت فاصله زمان کشورها یک ماه قبل از تاریخ ورود ایشان به کشورسایر 

 است طی تماس تلفنی با دفتر از امکان دریافت ویزا اطمینان حاصل نمائید. 

 :دسترسی 

http://ia.sharif.edu-> Request Forms -> Visa Application Form for Guests   

 .نمایید حاصل تماس( 7 داخلی) 66164780 شماره با المللبین امور دفتر در دریافت ویزا کارشناس با ارتباط برای لطفاً

الملل )زیرمجموعه دکتری در حیطه قوانین دفتر دانشجویان بینالمللی و محققین پسا* شرایط دریافت ویزا برای دانشجویان بین

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی( است.

 هماهنگی تردد میهمان با مدیریت حراست (4-۳

الملل صورت پذیرد. نمطابق مصوبه هیأت امنای دانشگاه، ورود میهمان با ملیت خارجی به دانشگاه بایستی با هماهنگی دفتر امور بی

 ود. رود میهمان خارجی از طریق سامانه این دفتر ارسال شبرای این منظور الزم است فرم مربوطه یک هفته قبل از و

 :دسترسی 

http://ia.sharif.edu-> Request Forms-> Request for Entry of International Guests 

http://ia.sharif.edu-/
http://ia.sharif.edu-/
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لطفاً اطالعات الزم شامل اطالعات مکانی دانشگاه و پوشش مناسب در محیط دانشگاه )قابل دسترس در لینک 

http://ia.sharif.ir/international-affairs-office/pre-arrival/ .را برای میهمان ارسال نمایید  ) 

ت. اسنموده (4-10تا  4-4 )مواردکردن خدمات زیر الملل اقدام به فراهمالملل دفتر امور بینینراستای میزبانی بهتر از مهمانان بدر 

 /http://ia.sharif.ir/request-forms/hospitality-services-formین خدمات از طریق سامانهارائه ا درخواست برای

 پذیرد.رت میصو

 خدمات فرودگاهی (4-4

رده به فرودگاه امام خمینی )ره( استفاده ک های عمومی یا مستقر در فرودگاه برای انتقال میهمان از/توانند از تاکسیاساتید محترم می

الملل میزبان مستقیم میهمان فتر امور بینددر مواردی که الملل قرار دهند. و فاکتور رسمی را برای تسویه در اختیار دفتر امور بین

 ده استاد میزبان است.ت، این دفتر تنها مسئول صدور نامه تردد است و رسیدگی به دیگر امور میهمان برعهالمللی نیسبین

تواند خدمات اعزام به فرودگاه و الملل میهمچنین در مواقعی که حضور کارشناس انگلیسی زبان حائز اهمیت است، دفتر امور بین

نماید. در صورت درخواست این خدمت، خواهشمند است یک هفته قبل از ورود میهمان اسکن بلیط  برگشت به همراه میهمان را ارائه

 نمائید.ارسال  )ia@sharif.ir(الملل ایشان را به دفتر امور بین

 خدمات سیم کارت  (4-5

الملل موجود است که بنا به درخواست استاد میزبان، در بدو ورود در اختیار میهمان در دفتر امور بین تعدادی سیم کارت تلفن همراه

 قرار می گیرد و استاد میزبان مسئولیت برگرداندن سیم کارت به دفتر را بر عهده دارد.

 خدمات اقامتی (4-6

هزینه  .گرفته شده استالملل در نظرر امور بیندفتسوی تخفیف برای میهمانان معرفی شده از  ٪20 ،های زیرهتلپیرو مذاکره با 

ش از مدت ذکر شده با . هزینه اقامت بیالملل استبر عهده دفتر امور بینزیر، به شرح  به صورت محدود و ها اقامت در این هتل

های دیگر  تهیه فاکتور رسمی برای تسویه ضروری رت اقامت در هتلباشد. درصوتخفیف مشابه بر عهده میهمان یا میزبان میاعمال 

 الملل صورت گیرد.های دیگر باید با هماهنگی دفتر امور بینقابل ذکر است اقامت در هتل است.

 هتل پنج ستاره اسپیناس خلیج فارس واقع در بلوار کشاورز )حداکثر مدت اقامت سه شب( •

 خیابان فاطمی )حداکثر مدت اقامت سه شب(هتل پنج ستاره الله واقع در  •

 (هتل دو ستاره امید واقع در ضلع شمالی میدان انقالب متعلق به دانشگاه تهران )حداکثر مدت اقامت هفت شب •

mailto:ia@sharif.ir
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 های روزانههزینه  (4-۷

 ( قابل پرداخت است.فاکتور ( و رستوران )حتما با فاکتورالمقدور با روزانه یک میلیون ریال هزینه رفت و آمد )حتی

 های برگزاری کارگاه یا سمینارهزینه (4-8

قبیل چاپ بنر، پوستر  المللی )اموری ازها و سیمنارها با حضور میهمانان بینها، همایشکارگاه امور مربوط به برگزاریپرداخت هزینه 

 پذیر است. الملل امکاندفتر امور بینتأیید رئیس دانشکده و مدیر  باو ...( 

 خدمات تهرانگردی (4-۹

 از بازدید ناهار صرف از پس و شده بازدید هبیمذ-تاریخی اماکن هاصبح تور این در شود.می برگزار یکروزه صورت به تهرانگردی تورهای

 گیرد: می صورت تهران جدید هایجاذبه

سردر باغ ملی، موزه ملک، موزه ایران باستان)موزه ملی(، موزه آبگینه، کاخ گلستان، بازار قدیم تهران، مسجد امام،  تور بازار: •

 الد تهران و سکوی دید باز آن.خانه مقدم، برج می

عمارت مسعودیه، مدرسه و مسجد سپهساالر، مدرسه دارالفنون )نخستین دانشگاه تهران(، محله عودالجان، خانه  تور بهارستان:  •

 ساله، حمام قدیمی نواب، سرای کاظمی، دریاچه چیتگر، بام لند و ایران مال. 900مدرس، امام زاده یحیی، چنار کهن 

کاخ نیاوران، امام زاده صالح و بازارتجریش، باغ فردوس، دربند، سورتمه تهران، پل طبیعت، بوستان آب و آتش،  یاوران:تور ن •

 بوستان بنادر

 خدمات ایرانگردی (4-10

 دیگر شهرهای ایران را نیز فراهم کند.ا دارد که بنا به درخواست و به صورت موردی تور بازدید از رالملل این آمادگی دفتر بین

یا ( 1)داخلی  66164780 شماره به المللبین امور دفتر لطفا در صورت نیاز به اطالعات بیشتر در مورد هریک از خدمات با 

 .نمایید حاصل تماس ia@sharif.eduرایانامه 

  المللیهای بینها و هیأتمیهمانمربوط به خدمات  تسویه حساب مالی (4-11

 سازی دانشگاه قابل پرداخت خواهد بود. المللیهای مربوط به خدمات عنوان شده از محل بودجه بین* هزینه

 الملل دانشگاه است.دیر امور بینئید رئیس دانشکده و موافقت مها منوط به تا* ارائه خدمات درخواست شده و پرداخت کلیه هزینه

 باشد.پذیر نمیهای پرسنلی امکان* پرداخت هزینه

mailto:ia@sharif.edu
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الملل دانشگاه، خدمات دیگری هم برای میهمان خود فراهم توانند پس از کسب موافقت دانشکده و مدیر امور بین* اساتید گرامی می

گیرد، ارائه فاکتور رسمی با مشخصات زیر به دفتر الملل انجام نمیبینهایی که مستقیما توسط دفتر امور کنند. برای تسویه هزینه

 الملل ضروری است:امور بین

  باشد. دو مهر و دو امضاء، تاریخ، آدرس، تلفن و کدپستی فروشندهفاکتور به نام دانشگاه باشد و حاوی 

  یلیون و یکصد هزار با مبلغ باالتر از یک م برای فاکتورهاییکد اقتصادی، شناسه ملی فروشنده و رسید دریافت وجه دریافت

خانوادگی صاحب فروشگاه مطابق کارت ملی باشد. درصورت نداشتن کد اقتصادی، ارائه کد ملی و نام و نامتومان الزامی می

 الزامی می باشد.

 المللیهای بینپذیرش هیأت( 5
-های بینن دانشگاهالمللی شامل اساتید، نمایندگان و مسئولیهای بینل دانشگاه مستلزم دعوت از هیأتالملگسترش ارتباطات بین

انشگاه در حوزه مند است. مذاکره با مسئولین دهای خارجی و دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی عالقهها، شرکتخانهالمللی، سفارت

المللی است. پذیرش بین هایرایج پذیرش هیأت هایفضای دانشگاه از جمله برنامه ها والمللی، بازدید از آزمایشگاهگسترش روابط بین

دو ورود، همراهی بدر  میهمان، استقبال از میهمانهای تشریفاتی خاصی پیش از ورود المللی نیازمند رعایت پروتکلهای بینهیأت

هایی است که به عنوان تالملل میزبان هیأت که دفتر امور بینشود.  الزم به ذکر اسمی میهماندر تمام مدت بازدید و بدرقه  میهمان

المللی برای حضور نشده به اساتید بیآیند. خدمات ارائههای نهادی به شریف میالمللی برای گسترش همکارینماینده مؤسسات بین

 است. مهناآئیناین  4در بند به موارد مندرج  اه و غیره( منحصرهای علمی )تدریس، کارگدر دانشگاه شریف جهت فعالیت

 شرایط (1-5

 المللمندی توسط طرف خارجی برای بازدید از دانشگاه و موافقت دفتر امور بیناعالم عالقه •

 هادعوت مستقیم دانشگاه از هیأت خارجی و پذیرفتن آن •

 هماهنگی ورود با حراست دانشگاه •

 خارجی جهت شرکت در جلسه میهمانهای مندیمسئولین و اساتید مرتبط با عالقهاعالن برگزاری جلسه به  •

 )های( خارجی جهت دریافت ویزا )در صورت لزوم(میهماننامه برای صدور دعوت •

 )های( خارجی )در صورت لزوم(میهماندریافت ویزا برای  •

 ملللار بیناز دفتر امو برنامه)های( خارجی و معرفی رابط میهمانهماهنگی با  •

 کنندگانسازی و ارسال دستور جلسه به شرکتآماده •

 )شامل نام و ملیت(  میهمانموقت  شناسایی سازی کارتآماده •

 از درب ورودی دانشگاه تا مکان جلسه میهماناستقبال از  •

 ان(میهماناعطای پکیج دانشگاه )شامل بروشور و کاتالوگ دانشگاه به  •
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 انمیهماندانشگاه به اعطای هدیه یادبود  •

 ان برای بازدید از دانشگاه )در صورت وجود(میهمانهمراهی  •

 ان تا خارج از دانشگاهمیهمانبدرقه  •

 گاهرسان فارسی و انگلیسی دانشهای رسمی اطالعتهیه عکس و خبر از جلسه برای روابط عمومی و دیگر کانال •

 کنندگاننوشتن صورت جلسه و ارسال آن برای شرکت •

 های صورت گرفته )مطابق صورت جلسه( و انجام اقدامات بعدیپیگیری توافق •

( یا رایانامه 1 )داخلی 66164780الملل با شماره المللی در دفتر امور بینهای بینبرای ارتباط با کارشناس پذیرش هیأت لطفاً 

ia@sharif.edu صل نمایید.تماس حا 

 نامه سفارتصدور معرفی (6

ی جهت سفرهای آکادمیک ها را برای دانشجویان و اعضاء محترم هیأت علمخانهنامه به سفارتالملل وظیفه صدور معرفیدفتر امور بین

های بادل، دورهتهای کارورزی، دورههای دورهبه عهده دارد. منظور از سفرهای علمی شرکت در همایش، کارگاه، فرصت مطالعاتی، 

قت مراجع مربوطه در مه معتبر و کسب موافناوتمدت و اموری از این دست است که نیازمند ارائه دعمدرک دوگانه، ارائه دروس کوتاه

 دانشگاه است. 

 شرایط (6-1

 حصیالن وجود ندارد.التها برای فارغشود و امکان صدور این نامهها فقط به دانشجویان و اساتید گرامی داده میاین نامه •

 شود.گرامی صادر میها فقط برای سفرهای علمی دانشجویان و اساتید این نامه •

 آموختگان واقع در ساختمان آموزش مراجعه نمایند.التحصیالن بایستی به اداره امور دانشفارغ •

 اجعه نمایند.شان بایستی به معاونت اداری مراساتید گرامی برای دریافت نامه معرفی به سفارت جهت سفرهای غیرعلمی •

 ی به معاونت اداری مراجعه نمایند.کارمندان بایستی جهت دریافت نامه انگلیس •

ک دوگانه صادر های مدرالمللی و دورههای فرصت مطالعاتی، کنفرانس، کارورزی بینهای معرفی به سفارت تحت قالبنامه •

 ست.ات برای احراز صحت اطالعااین دفتر  در سامانه اری مدارک الزمبارگذها منوط به شود که صدور هرکدام از آنمی

 ی: دسترس 

http://ia.sharif.edu-> Request Forms-> Certification Letter (Faculty Member) – Academic Trip 
یان گرامی تقاضی رو از اساتید و دانشجوانجامد. از اینهفته به طول میاری تمامی اطالعات صدور نامه یکبارگذپس از  •

 ریزی خود در نظر بگیرند.این بازه زمانی را دربرنامهشود که می

امه به مکانی غیر از که نیاز به صدور نگنجد یا اینهای فوق نمیای باشد که در مدلدر شرایط خاص که نیاز به صدور نامه •

 طر به عمل آورید.طمینان خاالملل تماس حاصل فرمایید و از امکان این امر ابا دفتر  امور بین سفارت باشد، لطفاً

 

mailto:ia@sharif.edu
http://ia.sharif.edu-/
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تماس حاصل  ia@sharif.edu( یا رایانامه 1 )داخلی 66164780با شماره  نامهدر خصوص صدور معرفیبرای ارتباط  لطفاً 

 نمایید.

 

 تسهیل دریافت ویزای اساتید (۷

اکنون به صورت است. این طرح همالملل اقدام به اجرای آزمایشی طرح دریافت ویزا برای سفرهای علمی اساتید نمودهدفتر امور بین

چنانچه  های گسترش یابد. ضمناًای نزدیک این طرح به تمامی سفارتشود. امید است در آیندهمحدود برای چندکشور انجام می

الملل اطالع دهند تا با رایزنی توانند به دفتر امور بینشان دارند میبرای سفرهای علمی اساتید گرامی مشکلی در دریافت وقت سفارت

 با سفارت مدنظر در راستای حل مشکل اقدام گردد.

 .نمایید حاصل تماس( 7 داخلی) 66164780 شماره با المللبین امور دفتر در دریافت ویزا کارشناس با ارتباط برای لطفاً

mailto:ia@sharif.edu
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 سفرهای خارجی با تخفیف برای اساتیددریافت بلیط  (8
در حال  د محترم دارد.الملل با مذاکره با خطوط هوایی مختلف سعی در ارائه بلیط با تخفیف برای سفرهای علمی اساتیدفتر امور بین

مندی از هرهببرای باشد. درصدی بسته به نوع بلیط و مقصد مسافر می 6الی  2آماده ارائه تخفیف  Turkish Airحاضر خط هوایی 

 س مربوطه را بعمل آورند.با کارشنا های الزمهماهنگی الزم است اساتید گرامی این تخفیف

 ( و رایانامه6 )داخلی 66164780 تلفن توانند برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه با شمارهاساتید گرامی می

ia@sharif.edu .تماس حاصل فرمایند 

 المللی اساتیدهای گرنت بینبررسی و ارسال درخواست (۹
تید است. دریافت این های پژوهشی اساکننده فعالیتالمللی و تسهیلهای موفق پژوهش بینالمللی یکی از راههای بیندریافت گرنت

های ریافت گرنتهای دالملل اعالن فرصتها و ارسال به موقع مدارک الزم است. دفتر امور بینها نیازمند پایش فراخوانگرنت

 .ر داردگرنت انگلیسی اساتید را با امضاء رئیس دانشگاه در دستور کا هایدرخواستالمللی و همچنین ارسال بین

 المللخدمات دفتر امور بین (۹-1

 به شرح: سایت دفتروبالمللی به اساتید دانشگاه از طریق سامانه ایمیل اساتید و های بیناعالن گرنت 

 دسترسی: 

http://ia.sharif.edu -> Resources-> Support from International Funds  
 المللیهای بینهای درخواست گرنتبررسی و امضاء فرم 

 شرایط (۹-2

حداقل یک بازه  هابا توجه به زمان مورد نیاز برای فرآیند فوق شایسته است اساتید گرامی با توجه به مهلت ارسال درخواست •

 د.  ای را مدنظر قرار دهندوهفته

( یا رایانامه 3 )داخلی 66164780با شماره تلفن  المللیهای بینتماس با کارشناس بررسی گرنت یالطفاً بر

ia_st@sharif.edu .تماس حاصل نمایید 

 جذب محققین و اساتید خارجی در قالب استاد معین و پسادکتری (10
الملل قراردارد. برای جذب های خارجی )نه ایرانیان مقیم خارج از کشور( در دستور کار دفتر امور بینجذب محققین با ملیتتسهیل 

ای، درخواست المللی در هیأت جذب دانشکدهشدن درخواست استاد بینمطرح ها بایستی پیروالمللی، رؤسای دانشکدهاستاد معین بین

الملل به همراه رزومه استاد معین به هیأت جذب دانشگاه ارسال نمایند. در صورت پذیرش نهایی استاد معین دفتر امور بین خود را
المللی توسط شایان ذکر است که قرارداد جذب استاد معین بیننماید. اقدام به تهیه نامه پذیرش انگلیسی با امضاء رئیس دانشگاه می

 است.است و در اختیار معاونت پژوهشی قرار گرفتهزبان انگلیسی ترجمه شدهالملل به دفتر امور بین

درخواساات یکی از اساااتید  ی پیروالملل )به غیر از ایرانیان غیرمقیم( نیز معاونت پژوهشاادر مورد جذب محققین پسااادکتری بین

شکده ست یکی از دان شگاه و ریا سادکتری بیندان ست پذیرش پ ست که تهیه را بررسی میالمللی ها/مراکز، درخوا شایان ذکر ا کند. 
الملل )زیرمجموعه المللی در حوزه مسئولیت دفتر دانشجویان بینالمللی مانند ویزای دانشجویان بینویزای محققین پسادکتری بین

mailto:ia@sharif.edu
http://ia.sharif.edu/
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به تهیه نامه  الملل اقدام. در صااورت دریافت موافقت مراجع فوق، دفتر امور بینباشاادمیوزشاای و تحصاایالت تکمیلی( معاونت آم

الملل به زبان نماید. شایان ذکر است که قرارداد دوره پسادکتری توسط دفترامور بینپذیرش محقق پسادکتری به زبان انگلیسی می
 است.است و در اختیار معاونت پژوهشی قرار گرفتهانگلیسی ترجمه شده

 المللی دانشگاههای بینآوری آمار فعالیتجمع (11

المللی، لی و بینها و همچنین ارائه آمار به نهادهای داخها در همه حوزهالمللی دانشکدههای بینجهت بررسی و پایش فعالیت

های آموزشی، هحوزالمللی در های بینالمللی ضروری است. این آمار شامل کلیه همکاریهای بینآوری مستمر آمار فعالیتجمع

المللی. مشترک بین هایالمللی، انجام پروژهپژوهشی، ارتباط با صنعت و کارآفرینی است. مقاالت منتشرشده با همکاری محققین بین

سال المللی یا ارویان بینالمللی، پذیرش دانشجها و جوایز بینالمللی، دریافت گرنتهای بینها و کارگاهبرگزاری یا شرکت در همایش

لل نیازمند پایش دقیق المالمللی است که دفتر امور بینهای همکاری بینشاخصترین المللی از جمله مهمهای بیندانشجو برای دوره

ها در تخصیص کدهاساتید و دانش یالمللهای بینآوری مستمر اطالعات آن است. این آمار همچنین در تحلیل میزان فعالیتو جمع

 صورت زیر است: آوری آمار در حال حاضر بههای جمعکند. مکانیزمنقش محوری ایفا می ،سازیالمللیبه بینهای مربوط بودجه

 از جانب اساتید ia@sharif.eduدریافت اطالعات و مستندات از طریق ایمیل . 1

 ها توسط اساتیدها و پژوهشکدهشده در دانشکدهنصب یالمللهای بینتکمیل اطالعات نقشه .2

 http://ia.sharif.eduالملل الملل در وبسایت امور بینان بینمیهمانهای ورود اطالعات مستخرج از درخواست. 3

 اطالعات دریافتی از معاونت پژوهش و فناوری در مورد مقاالت منتشرشده اساتید. 4

 المللیعضویت در نهادهای بین (12
شده امتیازهای فراهم المللی و استفاده ازهای معتبر بینالمللی دانشگاه و وجهه آن نیازمند عضویت در شبکهگسترش ارتباطات بین

بردن یات یکدیگر و بهرهتجرب المللی فراوانی وجود دارند که امکان ارتباط مؤثر اعضاء، استفاده ازبه واسطه این نهادهاست. نهادهای بین

زیابی سودمندی عضویت المللی آموزش عالی، ارالملل وظیفه بررسی نهادهای بینکنند. دفتر امور بیناز برخی تسهیالت را فراهم می

 شده را به عهده دارد. ها، عضویت در نهادهای مورد تأیید و استفاده حداکثری از امکانات فراهمدر آن

 هافعالیت (12-1

 المللیشده در نهادهای بینهای فراهمبررسی دقیق فرصت 

 المللی آموزش عالیعضویت در نهادهای بین 

 شده به واسطه عضویتاستفاده از امکانات فراهم 

 ها )در صورت لزوم(گرفته و تمدید یا لغو آنهای صورتنظارت بر عضویت 

 ها به اساتید و مسئولینعضویتشده به واسطه های فراهماعالن فرصت 

 مالحظات( 12-2

ه ایمیل اساتید دانشگاه سامان ،المللی اساتیدهای بینشده برای فعالیتهای فراهمرسانی فرصتاطالعرساند که کانال به استحضار می

 است.این دفتر  سایتوبو 

http://ia.sharif.edu/
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 دسترسی: 

http://ia.sharif.edu -> Resources 

تماس  ia_st@sharif.edu( یا رایانامه 3 )داخلی 66164780با تلفن  المللی لطفاًجهت ارتباط با کارشناس نهادهای بین 

 حاصل نمایید.

 نگلیسی دانشگاهروز رسانی سایت ابه (1۳
المللی و وجهه بین تولید محتوای بروز و مستمر برای سایت انگلیسی دانشگاه )در قالب اخبار و دیگر اطالعات مفید( باعث ارتقاء

اه با محتوای تولیدشده روزرسانی سایت انگلیسی دانشگالملل اقدام به بهشود. در این راستا دفتر امور بینپذیری دانشگاه میرؤیت

-دارای ارزش بین وتوانند با ارسال اخبار مهم . اساتید گرامی مینمایدمیهای دانشگاه توسط مدیریت روابط عمومی و دیگر بخش

دارد، فراهم  دانشگاه را موجبات رونق وبسایت انگلیسی دانشگاه را که حکم ویترین مجازی ia@sharif.eduالمللی خود به ایمیل 

 آورند.

رایانامه یا ( 4 )داخلی 66164780برای ارتباط با مسئول تأمین محتوای وبسایت  انگلیسی دانشگاه لطفا با شماره  

ia_st@sharif.edu تماس حاصل نمایید. 

 ها/مراکزسازی دانشکدهالمللیاعتبار بین (14
های رای گسترش فعالیتها و مراکز بالملل برای اولین بار اقدام به تخصیص اعتبار به دانشکدهدفتر امور بین 1397از ابتدای سال 

شود ها تعیین میته آنالمللی سال گذشهای بینها و مراکز براساس آمار فعالیتاست. میزان اعتبار دانشکدهشان نمودهالمللیبین

گردد. در بالغ مییافته برای آن سال به رئیس دانشکده/مرکز اساله میزان اعتبار تخصیصاین دستورالعمل( و همه 9طابق بخش )م

 شود.بد و ابالغ مییاشرایط خاص اعتبار مازاد نیز در نیمه دوم سال )بسته به عملکرد دانشکده/مرکز در نیمه اول سال( تخصیص می

 مالحظات: (14-1

ای هلیست حوزه 21-1شود. جدول سازی دانشکده/مرکز هزینهالمللیهای مرتبط با بینیافته بایستی در زمینه فعالیتاعتبار تخصیص

کان الملل از امر امور بینکرد با استعالم از دفتخواهشمند است قبل از هرگونه هزینه دهد.سازی را نشان میالمللیکلی مرتبط با بین

 ورید.آسازی اطمینان خاطر به عمل المللیتأمین اعتبار از محل بین

 نام شاخص شماره

 المللیحمایت در جذب اساتید معین بین 1

 المللی دانشگاههمانان بینیم 2

 المللیحمایت در جذب پسادکتری بین ۳

 ریفالمللی شهای نهادی بینهمکاریسفرهای اساتید و هیأت رئیسه دانشکده/مرکز برای مذاکرات و گسترش  4

 هاالمللی برای دریافت گرنت و دیگر همکاریمذاکره بین 5

 زمرک ها/ها شامل کاتالوگ، کلیپ و تابلوهای دانشکدهزیرساخت 6

http://ia.sharif.edu/
mailto:ia_st@sharif.edu
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فناوری و معاونت  وهای ملی معاونت پژوهشی طور خاص حمایتهای دیگر درون دانشگاه )بههای موردنیاز نبایستی از کانالبرنامه

بیان دیگر، هربرنامه ههای مالی آن بگنجند. بباشند یا این که در ذیل حمایت آموزشی و تحصیالت تکمیلی( حمایت مالی دریافت کرده

مالی های باید با حمایتنالملل های مالی دفتر امور بینتواند از یک کانال درون دانشگاه حمایت مالی دریافت نماید و حمایتتنها می

 باشد.پوشانی داشتهدیگر هم

 شیوه استفاده از اعتبار (14-2
کرد اعتبار هزینه ها/مراکز بایستی درخواست خود را برایتقاضای اساتید گرامی، رئیس محترم دانشکده برای دریافت اعتبار پیرو

الملل ارسال فتر امور بیندسازی( به المللیهای بینبرنامه و ارتباط مستقیم آن با شاخص )شامل هزینه مورد نیاز برای برنامه، جزئیات

 گیرد.ها/مراکز قرار مینمایند. پس از بررسی درخواست و تأیید آن، مبلغ در اختیار دانشکده

 تماس حاصل فرمایید. ia@sharif.edu( یا رایانامه 1 )داخلی 66164780لطفاً با شماره  برای کسب اطالعات بیشتر

 

mailto:ia@sharif.edu

