فرم درخواست تبدیل مراکز داخل دانشگاه پیام نور به مراکز بین الملل
 -1نام شهر:

نام شهرستان :

نام استان :

 -2موقعیت جغرافیایی شهر:
منطقه مرزی (حداکثر  02کیلومتر فاصله با مرز)
منطقه آزاد تجاری ،صنعتی
در محدوده سازمان منطقه آزاد همان شهر (حداقل فاصله سه هکتار) :
دارای موافقتنامه مناطق آزاد:
منطقه دارای دسترسی باال اعم از دسترسیهای زمینی ،هوایی و دریایی که بتواند نواحی دور افتاده و کور
آموزشی را پوشش داده و بصورت قطب آموزشی منطقه ای عمل کند ( .حداقل فاصله پنج هکتار) :
دارای مجوز شورای برون مرزی (تحقق کلیه تعهدات هیات امناء برای تاسیس مرکز بین الملل):
 -3دالیل اصلی ضرورت بین المللی شدن مرکز :

 -4مشخصات مرکز:
تاریخ تاسیس مرکز:
میزان ظرفیت آموزشی برای جذب دانشجوی داخلی:
میزان ظرفیت آموزشی برای جذب دانشجوی خارجی ( با ارائه مستندات):
متراژ زمین:
دسترسی زمینی :
دسترسی هوای:
دسترسی دریایی:

 -5تعداد دانشجویان و رشته های تحصیلی دایر :
مقطع

تعداد رشته

تعداد دانشجو

کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترا

پیش بینی میزان افزایش دانشجوی ایرانی:
توضیحات:

خارجی:

 -6هرم جذب اعضا هیئت علمی:
تعداد و مشخصات اعضای هیات علمی موجود مرکز با ذکر تخصص( در برگه ای جداگانه ضمیمه شود):
امکان افزایش چه تعداد اعضای هیات علمی در چارت مرکز وجود دارد؟
 -7میزان تحصیالت و تعداد پرسنل مرکز:
زیر دیپلم

دیپلم

فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس

دکتری

جمع

آموزشی
اداری
مالی
خدماتی
جمع
پیش بینی میزان افزایش کادر برای مرکز بین الملل:

 -8تجهیزات و امکانات بالفعل علمی ،پژوهشی :
دسترسی به سایتهای علمی مانند ساینس دایرکتوری و الزویر و سایر سایتهای داخلی و خارجی معتبر از
الزامات است
همچنین این سایتها باید دارای کتابخانه مجازی و کارگاه کامپیوتر با ظرفیت استفاده حداقل چهل دانشجو
بطور همزمان باشند .با زیر بنا حداقل  0022متر مربع

آزمایشگاه ( فیزیک  ،شیمی و ) ....
کارگاه آموزشی
دیداری و شنیداری
رایانه ( قابل دسترسی به فضای مجازی )
سایت ( تعداد رایانه متصل به سایت )
ویژگی های سایت و نحوه اتصال
البراتوار زبان
توضیحات :

 -9مشخصات فضای فیزیکی اداری ،آموزشی موجود:
زیربنای آموزشی(حداقل  0022متر مربع )
زیربنای اداری( حداقل  0022متر مربع)
محوطه
متراژکل زمین
پیش بینی افزایش فضای فیزیکی :

 -11مشخصات فضای فرهنگی ( حداقل  511متر مربع ) :
مسجد و فضای فرهنگی
سالن اجتماعات (به ظرفیت  ........نفر)
سالن ورزشی (به ظرفیت  ........نفر)
کتابخانه (با حداقل  0222جلد کتاب علمی
و سالن مطالعه)

 -11مشخصات فضای پشتیبانی:
استادسرا ( حداقل  1111متر مربع )
دانشجو سرا ( حداقل  0222متر مربع و به
تفکیک جنسیت)
بوفه خودگردان (سالن غذا خوری)

 -12امکانات ایاب و ذهاب:
جهت جابجایی اساتید (حداقل یک مینی بوس )
جهت جابجایی اساتید پروازی (حداقل دو خودروی
سواری)
سایر امکانات نقلیه ( مینی بوس  ،وانت بار  ،اتوبوس
و) ...
 -13میزان خودکفایی مالی( امکان دریافت کمک از سوی مسوولین منطقه اعم از بودجه ،زمین،
ساختمان و :) ...

 -14میزان درآمد حاصله قبل از بین المللی شدن و پیش بینی پس از آن:

توجه  :ارائه طرح توجیهی  3ساله با دیدگاه ارتقای آن مرکز به یک مرکز بین الملل (شامل
وضعیت موجود و پیش بینی وضعیت آینده) و مدارک متقن اعم از نقشه ،سند ملکی ،تضمین
مالی و ...همراه این فرم به عنوان مستندات الزامی است.
نام و نام خانوادکی درخواست کننده:
تلفن مستقیم مرکز:
پست الکترونیک:

سمت:
تلفن همراه:
نمابر:
تاریخ و امضاء

