بسمه تعالی

شیوه نامه کارگروههای همکاریهای علمی بین المللی
دانشگاه الزهراء
مقدمه:
تشکیل کارگروههای همکاریهای علمی بینالمللی با کشورهای خارجی دانشگاه الزهراء به استناد نامه شماره 11/42198
مورخ  21 /8/94تشکیل کارگروه های ملی هماهنگی و پیگیری همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری و بنا بر سیاستهای کالن دانشگاه و با توجه به اهمیت بینالمللی شدن دانشگاهها و حرکت به سمت بین المللی
شدن ،با هدف تحقق اهداف کالن دانشگاه با بستر سازی و گسترش ارتباطات ،ايجاد هماهنگی ،همافزايی و بهرهگیری از
توانمندی اعضای هیات علمی دانشگاه تشکیل شده است و پیشننويس ايین نامه در جلسه هیات رئیسه در آذر ماه 1921
مطرح و مقرر شد در اولین جلسه شورای بین الملل مطرح و بررسی شود.

تقسیم بندی کارگروه ها:
 کارگروه کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا و شبه قاره هندوستان:
( هند ،مالزی ،ژاپن ،کره جنوبی ،چین ،پاکستان ،افغانستان ،سنگاپور ،اندونزی( )...،آذربايجان ،ارمنستان ،بالروس،
تاجیکستان ،گرجستان و )...کشورهای شرق اروپا (لهستان ،اسلوواکی ،مجارستان ،بلغارستان)
 کارگروه کشورهای اروپایی و آمریکایی:
(آلمان ،اتريش ،انگستان ،فرانسه ،هلند ،نروژ ،سوئد ،برزيل ،استرالیا ،آمريکا ،کانادا ،مکزيک ،ترکیه و قبرس)
 کارگروه کشورهای عرب زبان خاورمیانه و آفریقا:
(عراق ،اقلیم کردستان ،لبنان ،سوريه ،فلسطین ،اردن ،امارات متحده عربی ،عمان ،کويت ،قطر ،اردن ،يمن ،تونس ،الجزائر،
مراکش ،سودان ،مصر)

ماده :1
 هدف از تشکیل کارگروه های همکاریهای علمی بینالمللی

 جلب مشارکت افراد فعال و توانمند دانشگاه در راستای اجرايی کردن تفاهم نامه ها و شناسايی فرصتهای بینالمللی
 بهره مندی از ظرفیتهای نیروهای دانشگاهی در گسترش همکاریهای علمی بینالمللی با دانشگاه های همکار
 کمک به بین المللی سازی/شدن به عنوان يک اصل ضروری در تعامالت علمی دانشگاهها و مراکز پژوهشی و فناوری.
 پیشنهاد شناسايی مراحل عملیاتی و تعیین اولويتهای همکاریهای علمی بین المللی بر اساس اهداف ،نیازها و
امکانات.
 سوقدهی همکاریهای علمی بین المللی به سمت برنامه های عملیاتی و دارای نتايج ملموس

ماده :2
شرح وظایف کارگروههای همکاریهای علمی بینالمللی
 طراحی و برنامه ريزی برنامه های توسعه همکاری های علمی با کشور هدف

 پیشنهاد دوره های مشترک آموزشی ،جذب دانشجويان خارجی ،طرح های تحقیقاتی مشترک ،فراهم آوردن زمینههای
فرصت مطالعاتی ،تبادل استادان ،اعضای هیات علمی و دانشجويان ،نشست ها ،کارگاه ها و سمینارهای علمی و
هرگونه برنامه ای که به توسعه و تعمیق فعالیت های دوجانبه بین المللی منجر می شود.
 پیشنهاد بررسی امکان ايجاد دفتر در يکی از دانشگاههای کشور هدف.
 بررسی امکان نمايندگی مراکز علمی دانشگاه های خارجی در دانشگاه الزهرا
 هر گونه ماموريت محوله از سوی رياست دانشگاه
 تشکیل جلسات مستمر و ارائه گزارش های سه ماهه فعالیت ها به مديريت همکاری های علمی بین المللی
 تعامل با دانشگاه های متولی کارگروه های ملی وزارت علوم

ماده :3
ارکان کارگروههای همکاریهای علمی بینالمللی با کشورهای خارجی
 دبیر کارگروه

 اعضای کارگروه 8 :نفر
 کارشناس هماهنگ کننده کارگروه ها (کارشناس مديريت بین الملل)
تبصره :1صدور حکم دبیران کارگروه ها توسط رئیس دانشگاه برای  9سال
تبصره :2پیشنهاد اعضا توسط دبیران کارگروه ها به مدير بین الملل و صدرو حکم اعضاء توسط مدير همکاری های
علمی بین المللی برای  9سال

ماده :4
وظایف دبیرخانه مستقر در مدیریت همکاری های علمی و بین المللی
 برنامهريزی و بررسی برنامه های کارگروهها
 هماهنگی برای تشکیل منظم جلسات کارگروهها
 ارسال دعوت نامه برای اعضای کارگروه.
 دريافت صورتجلسه ها و ارسال به رياست دانشگاه به صورت منظم.
 جمع آوری گزارش عملکرد و پايش فعالیت های علمی بین المللی با کشور هدف
 اطالع رسانی اولويت های همکاری با کشورهای هدف

اين آيیننامه در چهار ماده و دوتبصره در دومین جلسه شورای سیاستگذاری همکاریهای علمی بینالمللی در تاريخ
 1921/19/12به تصويب رسید.

