باسمه تعالی

شیوه انهم ازعام و پذریش ردخواست فرصت مطالعاتی دانشجویان دکترا
مقدمه:
به منظور گسترش همکاریهای آموزشی و پژوهشی با دانشگاههای معتبر داخل و خارج از کشور ،استفاده از ظرفیت
علمی اساتید سایر دانشگاهها ،و ارتقای جایگاه بین المللی دانشگاه خلیج فارس شیوهنامه اعزام و پذیرش فرصت
مطالعاتی دانشجویان دکترای مشتمل بر  5ماده11 ،بند ،و  1تبصره در تاریخ  1321/3/92در هیأت رئیسه دانشگاه
به تصویب رسید و از تاریخ فوق الزماالجرا است.
ماده  :1تعاریف
 1-1دانشجو :دانشجوی دکترای شاغل به تحصیل در داخل یا خارج از کشور؛
 9-1دانشگاه مبدأ :دانشگاهی است که دانشجو در آن به طور رسمی پذیرفته شده و مشغول به تحصیل میباشد؛
 3-1دانشگاه مقصد :دانشگاهی است که دانشجو قصد دارد فرصت مطالعاتی دکترای خود را در آن دانشگاه بگذراند؛
 1-1استاد راهنما :استادی است که در دانشگاه مبدأ وظیفه راهنمایی دانشجو را بر عهده دارد؛
 5-1استاد همکار :استادی است که در دانشگاه مقصد وظیفه هدایت و راهنمایی دانشجو را بر عهده خواهد داشت؛
ماده  :2مرجع ارسال و دریافت درخواست
 1-9مرجع ارسال درخواست گذراندن فرصت مطالعاتی دانشجویان دانشگاه خلیج فارس به دانشگاه مقصد یا حوزههای
ذیصالح در وزارت عتف ،معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه میباشد؛
 9-9دریافت درخواست گذراندن فرصت مطالعاتی دانشجویان باید بر اساس نامه معاونت پژوهش و فناوری یا معاونت
آموزشی و تحصیالت تکمیلی آن دانشگاه باشد؛
 3-9مرجع مکاتبه و اعالم نظر دانشگاه خلیج فارس مبنی بر پذیرش ،عدم پذیرش و شروع به کار دانشجوی دانشگاه
مبدأ صرفاً معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه است؛
ماده  :3رویه بررسی درخواست
 1-3مطابق گردش کار پیوست ،مراحل بررسی درخواست در دانشگاه خلیج فارس به ترتیب زیر است .الزم به ذکر
است که بررسی در هر مرحله منوط به موافقت مرحله قبل میباشد؛
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 بررسی درخواست در گروه آموزشی بررسی درخواست در شورای آموزشی دانشکده بررسی درخواست در شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه بررسی درخواست در شورای پژوهش و فناوری دانشگاه 9-3چنانچه درخواست اعزام دانشجویان دانشگاه خلیج فارس به دانشگاه مقصد در هر یک از مراحل بند  1-3مورد
موافقت قرار نگیرد؛ مرجع رسیدگی کننده باید ضمن اطالعرسانی کتبی به دانشجوی ذینفع و مجموعههای قبلی،
یک نسخه از مکاتبات را جهت درج در سوابق دانشجو به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ارسال نماید؛
ماده  :4شرایط و اولویت های الزم برای بررسی درخواست
 1-1شرایط اعزام دانشجویان دکترا به خارج از کشور:
 اخذ پذیرش از یکی از دانشگاههای معتبر خارج از کشور (تشخیص بر عهده گروه آموزشی است) داشتن فرصت کافی برای ادامه تحصیل (تشخیص بر عهده معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه است) داشتن شرایط عمومی و اختصاصی وزارت عتف موضوع تحقیق دانشجو متناسب با اولویتهای تحقیقاتی مندرج در سند راهبردی دانشگاه باشد (به تشخیص شورایپژوهش و فناوری دانشگاه)
 9-1شرایط پذیرش دانشجو:
 دانشگاه مبدأ باید به لحاظ رتبه بندی  ISCجایگاه باالتری نسبت به دانشگاه خلیج فارس داشته باشد مشخص شدن استاد همکار در دانشگاه خلیج فارس توسط گروه و تأیید گروه ،دانشکده ،معاونت آموزشی و تحصیالتتکمیلی دانشگاه ،و معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه
 اعالم موافقت مراجع ذیصالح نام برده شده در بند 1-3ماده  :5آغاز به کار دانشجو
 1-5آغاز به کار دانشجوی اعزامی از بدو اعزام با نامه شروع به کار ایشان توسط استاد همکار میباشد؛
تبصره  :1دانشجوی اعزامی همانند سایر دانشجویان باید انتخاب واحد الکترونیکی را انجام دهد.
 9-5آغاز به کار دانشجوی دانشگاه مبدأ در دانشگاه خلیج فارس با دریافت حکم وزارت عتف و نامه شروع به کار
توسط استاد راهنما است ،که مکاتبات آن با خارج از دانشگاه بر اساس بند  3-9میباشد؛
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