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 بين المللي مسابقات علمي شيوه نامه شركت دانشجويان دانشگاه عالمه طباطبائي در 

 

 معاونت پژوهشي برتر علمي در سطح جهاني جايگاهر مسابقات علمي بين المللي و كسب دنظر به اهميت شركت دانشجويان  
تاي تقويت حضور علمي در راسحاضر با هدف نظام مند كردن اين موضوع شيوه نامه  تا بر حسب مقتضيات دانشگاه مناسب ديد

ر دزمينه پيشرفت دانشجويان در زمينه هاي عملي  فراهم ساختنو  دانشگاه عالمه طباطبائي در عرصه هاي بين الملليدانشجويان 
در عرصه هاي علمي  حضوربا دانشجويان عملي  آموزش اميد كه با تنظيم اين شيوه نامه اهدافي چون شود.فراهم عرصه پژوهش ، 

 بين المللي نيز بر آورده شود.  

 

  . شرايط متقاضي 1ماده 

 دانشگاهيا دكتري  ، كارشناسي ارشددانشجوي مقطع كارشناسي -1-1

 17دارا بودن دست كم ميانگين نمرات كارشناسي ارشد و طع كارشناسي و ابراي دانشجويان مق 18 معدل دارا بودن دست كم  -1-2
در  ( براي دانشجويان مقطع دكتري.پژوهشي داخلي  -علميدو مقاله  يا   Scopusيا   ISIمقاله با نمايه پذيرش/انتشار يك  يا  و

 صورتيكه دانشجويي واجد يكي از شرايط فوق نبود چنانچه از نظر ميانگين نمرات، در بيست درصد اول هم ورودي هاي خود قرار 
 ، حضور وي در رقابت ها بالمانع است.)گيرد

                           مسابقهبه زبان تسلط  -1-3

 :الزامي است از شرايط زيرداشتن يكي  ،انگليسي باشد مسابقهدر صورتي كه زبان 

  )5يا آكادميك 5,5 الف) كسب نمره آيلتس (جنرال

 MSRTو يا  كسب حداقل پنجاه درصد از نمره آزمون هاي  PBT از آزمون  500 و  IBTز آزمون ا 70م ب) كسب نمره تافل دست ك
 TOLIMOو   



 )به تشخيص گروه آموزشي ذيربط در يك مقطع تحصيلي دست كم) فارغ التحصيلي در رشته هاي زبان و ادبيات انگليسي (پ

   در يك مقطع تحصيلي)دست كم ) فارغ التحصيلي از يكي از دانشگاه هاي انگليسي زبان (ت

 گذراندن معتبر مدرك ارائه راه از نظر مورد زبان به كافي آشنايي تشخيص باشد، انگليسي غير رقابت رسمي زبان كه صورتي ث) در
  .بود خواهد مربوط زبان متخصص استادان همكاري با آموزشي گروه عهده به يا و زبان آن فراگيري دوره

مي تواند توسط ج) در صورت محقق نشدن هيچ يك از موارد فوق، تنها در موارد خاص، توانايي دانشجو در زمينه زبان خارجي 
ند، مورد گروه آموزشي مربوطه برگزار مي ك نماينده اي از با حضوركه دفتر همكاري هاي علمي بين المللي دانشگاه مصاحبه اي 

 ارزيابي قرار گيرد. 

دانشجوياني كه به عنوان مربي تيم علمي بين المللي شركت نمايند. ( بار در رقابت هاي نشجويان در هر مقطع مي توانند دودا -1-4
 را همراهي مي كنند از اين قاعده مستثني مي باشند.) 

 مسابقه  . شرايط 2ماده 

پيشنهاد گروه اعتبار آن به  سنجشمراكز علمي معتبر در سطح بين المللي باشد (يا  از ميان دانشگاه ها و مسابقه بايدبرگزار كننده  
 ).منوط خواهد بود معاونت پژوهشي تائيدشوراي دانشكده و مربوط و  آموزشي

كليه تيم هاي دانشجويي بايد با حضور يك عضو هيئت علمي از دانشگاه عالمه طباطبائي به عنوان سرپرست تيم در  :1تبصره 
در قالب مأموريت اداري به مسابقه اعزام  شوراي پژوهشي دانشكدهسرپرست تيم پس از معرفي به گروه و  مسابقات شركت نمايند.

 خواهد شد. 

 شرايط انتخاب مربي

يا فارغ التحصيالن رشته تحصيلي مرتبط با موضوع مسابقه با پيشنهاد سرپرست تيم انتخاب مي شود. مربي مربي از بين دانشجويان 
 دست كم بايد دانشجوي كارشناسي ارشد رشته مرتبط باشد و سابقه اي مفيد از شركت در مسابقات بين المللي مشابه داشته باشد. 

 : مراحل درخواست 3ماده 

 تكميل فرم درخواست توسط متقاضي  -3-1

 تاييد گروه تخصصي  -3-2

 پژوهشي دانشكده آموزشي تاييد شوراي  -3-3

  معاونت پژوهشي دانشگاه  به توسط معاون پژوهشي دانشكده  فرستادن مدارك -3-4



و پس از رسيدن كليه  شود فرستاده معاونت پژوهشي دانشگاهبه  مسابقه ماه پيش از برگزاري سه دست كمتقاضا بايد  :2 تبصره
ظرف يك هفته درخواست كمك  همكاري هاي علمي بين المللي مستندات ذكر شده در شيوه نامه به دست كارشناس مربوطه، دفتر

 نمايد.  اعالم مي شگاههزينه اعضاي تيم را به معاونت مالي دان

 

 : مدارك مورد نياز 4ماده 

  مسابقات علمي ويژه شركت دانشجويان در  فرم تكميل شده -4-1

 شامل بروشور و موارد ديگر جهت بررسي  مسابقه اطالعات  -4-2

به عالوه تعهدنامه از اعضاي تيم به التزام به رعايت قوانين و مقررات دانشگاه، متقاضي  و يا تيم اصل دعوتنامه به نام فرد -4-3
   و دقت كافي براي پيشبرد اهداف التزام به كار عملي و استمرار عضويت و همت

      دانشگاه علمي هيئت عضو دو از اخالقي و علمي تأييديه ارائه-4-4

 دانشكده شوراي و گروه جلسه صورت ارائه-4-5

 : تسهيالت5ماده 

پيش از سفر از بودجه ساليانه معاونت پژوهشي،  مسابقهبت نام در و ث رواديد ،خروج از كشورهزينه بليت رفت و برگشت،  -5-1
هايي كه براي اخذ رواديد نياز به سفر به كشور ثالث باشد، هزينه بليت رفت و برگشت و اخذ رواديد در مورد كشور پرداخت خواهد شد.

گشت به كشور هزينه بليت رفت و بر بديهي است در صورت عدم موفقيت در اخذ رواديد،كشور ثالت براي يكبار پرداخت خواهد شد. 
 خواهد بود. متقاضي ثالث به عهده

پيش از سفر به حساب سرپرست تيم واريز شده و سرپرست تيم مكلف به ارائه مدارك تسويه حساب  ادل مبلغ پرداختي: مع3تبصره 
 بعد از بازگشت از سفر به دفتر همكاري هاي علمي بين المللي دانشگاه است. 

منوط به تكميل مدارك كليه اعضاي تيم بر  براي ثبت نام و يا شركت در مسابقه كمك هزينه اي هرگونه پرداخت   :4تبصره 
 مي باشد.  4و  3اساس مفاد ماده 

 : تسويه حساب  6ماده 

به معاونت پژوهشي دانشكده و از آنجا به هفته پس از بازگشت از سفر موارد زير را  2شركت كننده حداكثر تيم  سرپرستالزم است 
 بفرستد:معاونت پژوهشي دانشگاه 



(مشتمل بر گزارش سير مسابقه ، جزئيات سفر و رتبه كسب و شده ديگر  روند مسابقه و نتايج آناز  مكتوب ارايه گزارش  -6-1
 دستاورها و تجربيات مفيد سفر)

 م براي همه اعضاي تي مسابقه گواهينامه شركت در -6-2

و خروج  هزينه رواديدرفت و برگشت، برگه هاي مربوط به پرداخت  تبليتصوير ، خروج و ورودسفر (گذرنامه با مهر اسناد اصل  -6-3
 ) مسابقه، برگه هاي مربوط به پرداخت هزينه ثبت نام در از كشور

 محتواي علمي تائيد شده براي شركت در مسابقات  -6-4

 تهيه و خريداري شده است.  بودجه مسابقاتمأخذي كه به اين منظور از محل كتب، مقاالت و  -6-5

 تعهدات  :7ماده 

لمي و يا نشست ع حداكثر سه ماه پس از بازگشت از سفر نسبت به برگزاري  هستندشركت كننده موظف اعضاي تيم همه  -7-1 
معاونت پژوهشي و به  دننمايگروه مربوط دريافت را از آن و تاييديه برگزاري  كردهاقدام  كدهدر دانش هاي سفركارگاه و ارائه دستاورد

  د.نكنارائه دانشگاه 

مسابقه و ارائه گزارش كارگاه يا شركت در منوط به تسويه حساب هزينه هاي يان ويه حساب و فارغ التحصيلي دانشجوتس-7-2   
 خواهد بود. نشست 

 

    4/7/1397    به تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه و در تاريخ   9/4/1397      تبصره در تاريخ  چهارماده و هفت اين شيوه نامه در 
  رسيده است. عالمه طباطبائي رئيسه دانشگاه  ياتبه تصويب ه

 

 


