
  

  

  )Visiting Professor(انتخاب و فعاليت عضو هيأت علمي بازديد كننده شيوه نامه نحوه 

   :مقدمه) 1 ماده

به منظور ارتقاء و افزايش فعاليت گروههاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه از مجراي گسترش تبادالت و تعامالت با مراكز 

 .انتخاب و فعاليت عضو هيأت علمي بازديد كننده تدوين گرديده استمعتبر علمي بين المللي، شيوه نامه نحوه 

  

  :تعريف عضو هيأت علمي بازديد كننده) 2 ماده

متخصص برجسته اي است كه به صورت داوطلبانه و يا به پيشنهاد دانشگاه، ) Visiting Professor(عضو هيأت علمي بازديد كننده 

  . دانشكده، گروه آموزشي و يا مركز تحقيقات در زمينه هاي آموزشي يا درماني با دانشگاه همكاري دارد

  

  :شرايط عضويت) 3ماده 

o ي صدارا بودن مدرك دكتراي تخص)Ph.D (يا بورد تخصصي، فوق تخصصي  

o حسن شهرت برخورداري از  

o دارا بودن ويژگي هاي خاص يا برجسته واضح علمي در رشته مورد نظر و فعاليت پيشنهادي از سوي گروه آموزشي  

o  مي تواند استاديار باشدبا تأييد شوراي دانشگاه در موارد استثنا ( دارا بودن مرتبه حداقل دانشياري(  

  

   :عضو هيأت علمي بازديد كننده انتخابمراحل اجرايي ) 4ماده 

  :مراحل انتخاب عضو هيأت علمي بازديد كننده به شرح زير مي باشد

o ارائه درخواست عضو هيأت علمي بازديد كننده به گروه آموزشي مربوطه 

o  ارائه صورتجلسه گروه الزامي است(موافقت گروه آموزشي مربوطه و اعالم آن به دانشكده مربوطه( 

o  مربوطه  و ارسال آن به معاونت آموزشي دانشگاهموافقت دانشكده 

o موافقت شوراي آموزشي دانشگاه و ارسال آن به شوراي دانشگاه 

o توسط مديريت امور بين الملل دانشگاه موافقت شوراي دانشگاه و ابالغ آن جهت اجرا 

 

  



  

   :زمينه هاي همكاري عضو هيأت علمي بازديدكننده) 5 ماده

  :كننده حسب شرايط مي تواند در زمينه هاي زير با دانشگاه همكاري نمايدعضو هيأت علمي بازديد 

o برگزاري كارگاههاي آموزشي براي اعضاي هيأت علمي و يا دانشجويان 

o برگزاري دوره هاي بازآموزي 

o انجام فعاليت هاي تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه و يا طرحهاي تحقيقاتي مشترك 

o  بالينيارائه خدمات آموزشي 

o ارائه خدمات مشاوره اي در راه اندازي بخش ها يا مراكز درماني و يا تحقيقاتي  

  

   :مشخصات برنامه محوله به عضو هيأت علمي بازديدكننده) 6ماده 

 :بايستي طبق شرايط زير تنظيم گردد بازديدكنندهبرنامه هاي عضو هيأت علمي 

o   در مواردي كه عضو هيأت علمي بازديدكننده به صورت مشترك با . شودروزه درنظر گرفته  3برنامه هاي حضوري حداقل

  .روز طراحي شود 3ساير دانشگاه ها در ايران همكاري دارد برنامه حضور مي تواند كمتر از 

o  بار امكان پذير خواهد  4پرداخت بليط هواپيما جهت رفت و آمد عضو هيأت علمي بازديدكننده در طول يك سال حداكثر

 .بود

  

  :وظايف امور هيأت علمي دانشگاه) 7 ادهم

o  تشكيل پرونده براي عضو هيأت علمي بازديدكننده 

o  بين الملل دانشگاه امورانجام مكاتبات مرتبط با عضو هيأت علمي بازديدكننده با دانشكده و گروه مربوطه و 

o طرح موضوع در شوراي آموزشي دانشگاه و شوراي دانشگاه جهت تأييد 

o  بين الملل دانشگاه جهت انجام امور مربوطه با رونوشت به  امورمعرفي عضو هيأت علمي بازديدكننده تأييد شده به مدير

 حراست دانشگاه

o درج اطالعات عضو هيأت علمي بازديدكننده در بانك اطالعاتي اعضاي هيأت علمي دانشگاه 

o  بازديدكننده مرتبط با عضو هيأت علمي) ايران(انجام كليه مكاتبات داخلي 

o  بازديدكنندهانجام مكاتبات الزم جهت پرداخت حق الزحمه عضو هيأت علمي  

  
   



  

   :وظايف گروه آموزشي مربوطه) 8ماده 

o نشگاه علوم پزشكي دا با همكاري جهت وي رضايت جلب وبازديدكننده  علمي هيأت عضو با رايزني و اوليه مكاتبات انجام

 كرمانشاه

o  جهت تأييدمورد نظر گروه به صورت مبسوط به معاونت آموزشي دانشگاه و يا درماني برنامه هاي آموزشي ارائه 

o  مربوط به عضو هيأت علمي بازديد كننده به ) تصوير رنگي پاسپورت و برنامه آموزشي و يا درماني(ارسال مدارك الزم

 حراست دانشگاه ، حداقل يك ماه قبل از ورود به ايران

o  بازديدكننده جهت اجراي برنامه هاي مورد نظرواحدهاي ذيربط و نيز عضو هيأت علمي با هماهنگي  

o الزم به ذكر است جهت اجراي صحيح برنامه ها دانشكده هاي مربوطه و . نظارت كامل بر حسن اجراي برنامه هاي مورد نظر

 .مراكز مرتبط با برنامه ملزم به همكاري كامل مي باشند

o ي اجرا شده توسط عضو هيأت علمي بازديدكننده و ارائه گزارش به معاونت آموزشي دانشگاه جهت ارزشيابي فعاليتها

 پرداخت حق الزحمه

  

  :وظايف مديريت امور بين الملل دانشگاه) 9ماده 

o صدور گواهي عضويت بعنوان عضو هيأت علمي بازديدكننده 

o  بعنوان عضو هيأت علمي بازديدكنندهدرج مشخصات عضو هيأت علمي در سايت فارسي و انگليسي دانشگاه 

o انجام مكاتبات رسمي با عضو هيأت علمي بازديدكننده 

o انجام كليه مكاتبات خارجي الزم در خصوص عضو هيأت علمي بازديدكننده 

o  بازديدكنندهپيگيري جهت پرداخت حق الزحمه عضو هيأت علمي    

  

   :وظايف معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه) 10ماده 

  :موارد برنامه هاي پژوهشي بايستي نكات زير در نظر گرفته شوددر 

o  پرداخت به موقع حق التحقيق به عضو هيأت عملي بازديدكننده همانند اعضاي هيأت علمي هم رده، مطابق با دستورالعمل

 معاونت تحقيقات و فناوري

o  پرداخت پاداش چاپ مقاالت علمي باAffiliation شاه مطابق با دستورالعمل هاي موجوددانشگاه علوم پزشكي كرمان 

o هماهنگي در موارد طرح هاي تحقيقاتي مشترك با دانشگاه هاي خارجي  

  
   



  

   :وظايف دانشگاه) 11ماده 

در قبال انجام فعاليت هاي واگذار شده به عضو هيأت علمي بازديدكننده، دانشگاه موظف است موارد ذيل را انجام دهد كه پيگيري 

  :امور بين الملل دانشگاه مي باشدآن بعهده مديريت 

o  به ايران عضو هيأت علمي بازديدكننده هزينه رفت و آمدپرداخت  

o  الزم به ذكر است كه . در دانشگاه بازديدكنندههزار تومان به ازاي هر روز حضور مؤثر عضو هيأت علمي  500پرداخت مبلغ

 .مي تواند قابل پرداخت باشد% 10ش ساليانه در نظر گرفته شده است و با افزاي 1395مبلغ مزبور براي سال 

o  ميليون تومان با توجه به فعاليت عضو هيأت علمي بازديدكننده  2تهيه هديه مناسب تا سقف 

  

 قابل ،ي دانشگاهامنا هيأت در مالي نظر از و دانشگاه شوراي در نهايي تأييد از پس كه است گرديده تدوين ماده 11 در نامه شيوه اين

  .باشد مي اجرا


