
 

در چارچوب راهبرد  "ن بین دانشگاهها و موسسات آموزش عالیطرح تعاو"ضوابط و مقررّات
شوراي گسترش و   11/8/1399آموزش عالی کشور مصوّب جلسه مورخ   هايمؤسسهتوانمندي  

  آموزش عالی   ي زی ربرنامه

  

پارهبه منظور شفاف  رفع  و  ابهامات،  سازي  از  و مقررّاتاي  و  "  ضوابط  دانشگاهها  بین  هاي    مؤسسهطرح تعاون 
  11/8/1399آموزش عالی کشور مصوّب جلسه مورخ    مؤسسه هايدر چارچوب راهبرد توانمندي    " آموزش عالی

  : گرددیم  تشریح ذیلآموزش عالی به شرح  يزیربرنامهشوراي گسترش و 

از  هاي همجوار  استان  ویا  متقاضی واقع در یک استان  مؤسسهو    اجراي طرح تعاون بین دانشگاه یاریگر .١
 انع است. بالم نفعان واقع در دو استان نیز طرح مزبور براي ذياي لیکن اجر ،اولویت برخوردار است

  ی آموزش  هاينهیدر چارچوب طرح تعاون، در زم  ، یچند مؤسسه متقاض  ای  کی با    تواند یم  یاریگردانشگاه   .٢
  ک یبا   تواند یفقط م شیگرا- در هر رشته گریاریدانشگاه الزم به ذکر است که  . د ی نما يهمکار یو پژوهش

 . داشته باشد يهمکار یمؤسسه متقاض 
با .٣ ازا  د یقرارداد طرح تعاون  به  کامل آموزش   کی  يحداقل  توافق شده باشد،    یلیدر مقطع تحص  یدوره 

  ي سال و برا  4حداقل  یتخصص يو دکترا یاخذ مجوز دوره کارشناس  يطرح برا نیقرارداد ا بیترت ن یبد 
همکار قابل    هايقرارداد بنا به توافق مؤسسه  ن یسال باشد. ا  2حداقل    ستباییارشد م   یدوره کارشناس 

 ياجرا  يبرا  یبا مؤسسه متقاض  يمتعهد به همکاردر متن قرارداد    د ی با  گریاریدانشگاه    .باشد ی م  د ی تمد 
 کامل آن تا اتمام زمان قرارداد باشد. 

اجراي طرح تعاون، دانشگاه .٤ و  در  پژوهشگاه- غیر دولتی  مؤسسه هايها  انتفاعی،  و  غیر   مؤسسه هايها 
هاي و دستگاه(به استثناء وزارت بهداشت)  ها  هاي وابسته به سایر وزارتخانه پژوهشی و همچنین دانشگاه

 .  توانند دانشگاه یاریگر باشنداجرایی نمی
بهرهپژوهشی    هايهو مؤسس  ها، پژوهشکدههاپژوهشگاه .٥ اخذ    منديمشمول  براي  مزایاي طرح تعاون  از 

 . باشند نمی مجوز دوره  
توانند به عنوان مؤسسه متقاضی همکاري  غیرانتفاعی میها و موسسات آموزش عالی غیردولتی  دانشگاه .٦

و   کارشناسی  مقاطع  در  دوره  اجراي  مجوز  اخذ  درخواست  تعاون  طرح  قالب  در  یاریگر  دانشگاه  با 
دکتري لیکن در مقطع  ارائه نمایند.  عالی غیر  فقط دانشگاه  ،کارشناسی ارشد را  ها و موسسات آموزش 

 باشند. استفاده از طرح تعاون می غیر انتفاعی سطح یک مجاز به- دولتی



پ .٧ دانشگاه    طیشرارعایت  با    تواند می نور    امیدانشگاه  عنوان  به  ضوابط،  متقاض  گریاریو  مؤسسه  ، یبا 
  دی با  ي. قرارداد همکارد ینما  يدر قالب طرح تعاون همکار  غیر انتفاعی،- غیر دولتی  مؤسسه هايخصوصاً  

نور درهر    امیدانشگاه پ  ن ینور منعقد شود.  همچن  ام یدانشگاه پ  يو سازمان مرکز  یمؤسسه متقاض  نیب
  ي همکار ی مؤسسه متقاض ک یتنها با ، شیگرا- در هر رشته تواند، می ) گانهمنطقه آن دانشگاه (مناطق ده

 داشته باشد. 
 باشد.  ) مورد تقاضا اشاره شده ي(هاشیگرا- به صراحت به نام و مقطع رشته   د یدر قرارداد طرح تعاون با .٨
تقاضا  شیگرا- رشته  قطعی  مجوز  د یبا  گریاریدانشگاه   .٩ بر آن،  را داشته باشد.  (هاي) مورد  دانشگاه  عالوه 

همکار  شیگرا- رشتههر    ياجرا  يبرا  ،یکاف  یعلم   هیئت تعداد    د یبا  گریاری و  خود  دانشگاه  در    يدر 
اعضا  ،یمتقاض   مؤسسهدر    شیگرا- رشته  ياجرا است  الزم  و  باشد  داشته    ي همکار  ی علم  هیئت  يرا 

   .دیو ثبت نما یمعرف یرا در سامانه آموزش عال ی در مؤسسه متقاض شیگرا- رشته يکننده در اجرا
علمی تمام    هیئتاعضاي    % 60متقاضی باید حداقل    مؤسسهگرایش،  - ÷براي صدور مجوز اجراي رشته . ١٠

از  ،  مصوّب شورا  يهابر اساس ضوابط و شاخصدرخواستی،  در رشته    ازیمورد نوقت متخصص   و نیمی 
کارگاهآزمایشگاه و  رشتهها  اجراي  نیاز  مورد  دیگر  - هاي  عبارت  به  باشد.  داشته  اختیار  در  را  گرایش 

طع کارشناسی و کارشناسی ارشد فقط از یک عضو  ادر قالب طرح تعاون در مقتواند  میمتقاضی    مؤسسه
علمی دانشگاه یاریگر جهت اخذ مجوز رشته گرایش   هیئتعضو    2در مقطع دکتري از    و  علمی   هیئت

  استفاده نماید. 
از سو . ١١ اساس طرح تعاون، بصورت    يمجوز صادره  بر  در    رشیکبارپذ یشورا،  تا زمان درج شده  و  بوده 

- یم  د تمدی  سال  هر  ها،مؤسسه  نیب  يهمکار  يهمکار و در صورت برقرار  يهامؤسسه  نمابییقرارداد ف
  ، يرقرارداد همکا  د تمدی   صورت   در   و  لغو   شده   صادر  مجوز   ها،مؤسسه  ي . در صورت خاتمه همکارشود

داشت خواهد  استمرار  آن  بتواند    .اعتبار  متقاضی  مؤسسه  صورتیکه  علمی    % 100در  هیئت  اعضاي 
ش تهیه نماید، مجوز  داز خوگرایش را  - متخصص و کلیه امکانات کارگاهی و آزمایشگاهی مرتبط با رشته

   شود. یکبارپذیرش مؤسسه به مجوز قطعی تبدیل می 
مجوز    کی اخذ    يفقط برا  گریاریتمام وقتِ دانشگاه    یعلم   هیئتاز هر عضو    تواندی م  یمؤسسه متقاض . ١٢

   .د ی استفاده نما شیگرا- رشته
  شان، یتمام وقت منحصر به دو درخواست مصوّب با نام ا  یعلم   هیئتاستفاده از هر عضو    تیمحدود  . ١٣

متقاض  گریاریدانشگاه    یعلم  هیئت  ي اعضا  يبرا مؤسسه  رشته  مجوزِ  اخذ  نم  یجهت  .  شود ی اعمال 
عضو    نیهمچن از  دانشگاه    یعلم  هیئتاستفاده  وقتِ  رشته  يبرا  گریاریتمام  مجوز  در    شیگرا- اخذ 

عضو    ی تیمحدود  ،یمتقاض   سهمؤس  آن  از  استفاده  دانشگاه    يبرا  ی علم  هیئتدر  در  رشته  مجوز  اخذ 
 . کند ینم جادیا گریاری
و    ییدر راهنما  گریاریشده توسط دانشگاه    یمعرف   ی علم  هیئت  يموظّف است از اعضا  ی مؤسسه متقاض . ١٤

نما  یل یتکم  التیتحص  انیدانشجو  يپارساها  تیهدا استفاده  رشته    .دیمؤسسه  مجوز  اخذ  صورت  در 



در    يدکتر  يحضور دانشجو  طیهمکار الزم است شرا  هايطرح تعاون، مؤسسه  قیاز طر  يمقطع دکتر
مطالعا فرصت  دانشگاه    ی تدوره  در  آورند.   گریاریرا  همکاري    فراهم  قرارداد  در  است  الزم  موارد  این 

 هاي همکار به صراحت ذکر شود. مؤسسه
شده در آن، از نظر وزارت معتبر است و درصورت فسخ قرارداد   ن ییزمان تع انیقرارداد طرح تعاون تا پا . ١٥

همکار موظف هستند آن را به اطالع    هاياتمام قرارداد، مؤسسه  خ ی از تار  ش یپ  ی طرح تعاون در بازه زمان
 وزارت برسانند. 

مشترکهاي  همؤسس . ١٦ گزارش  ساالنه  صورت  به  موظفند  همکار  یهمکار  قا  هايياز  در  شده  لب  انجام 
و    تیتحت هدا  يپارساها  گر،یاریدانشگاه    یعلم  هیئتطرح تعاون شامل دروس ارائه شده توسط اعضاء  

و    اهکارگاه  ،يدکتر  انیدانشجو  یمطالعات  هايهمکار، فرصت  هايمؤسسه  یعلم   هیئتاعضاء    ییراهنما
و    یمعاونت آموزش  يو نظارت، برا  ی و ... را، جهت بررس   گریاریدانشگاه    برداريمورد بهره  هايشگاهیآزما

 . ند یوزارت عتف ارسال نما تیفیک نیو تضم یاب یارزمرکز نظارت، 
از    شیگرا- رشته  اندازيدرخواست کسب مجوز راهمهم:   . ١٧ استفاده  از طر  طرح تعاونبا  سامانه    قیصرفاً 

عال درخواستمقدور    یآموزش  و  بررس  هاياست  مذکور  سامانه  از  خارج  شده  نحوه  شود ینم   یارسال   .
طر از  درخواست  در    ق یارسال  اجرا  وهی ش"سامانه  درخواست  ارسال  تحص  ي نامه  با   یلی دوره 
      . آورده شده است "یوابسته در سامانه آموزش عال  یعلم  اتی عضو ه  ا یاستفاده از طرح تعاون 

  

  

  

 

  


