
  بسمه تعالي 

  نادانشگاه صنعتي اصفه                   

             معاونت پژوهش و فناوري                     

  

 فرصت مطالعاتي داخل كشور اعضاي هيأت علمي دانشگاهفرصت مطالعاتي داخل كشور اعضاي هيأت علمي دانشگاهفرصت مطالعاتي داخل كشور اعضاي هيأت علمي دانشگاهفرصت مطالعاتي داخل كشور اعضاي هيأت علمي دانشگاه

 

در اين نوع فرصت مطالعاتي عضو هيأت علمي براي تقويت و افزايش توانمندي هاي پژوهشي و يا انجام مطالعه و تحقيق در يك موضوع  •

و يا در دانشگاه محل خدمت خود به مطالعه و تحقيق مي دانشگاه در ساير مؤسسات و مراكز تحقيقاتي و صنعتي معتبر به تشخيص خاص 

 . پردازد

 .در اين نوع فرصت مطالعاتي بايد موافقت مؤسسه ميزبان براي انجام فرصت مطالعاتي كسب گردد •

 .براي استفاده از اين نوع فرصت مطالعاتي عضو هيأت علمي بايد حداقل داراي وضعيت استخدام رسمي  آزمايشي باشد •

براي . باشد و بين دو فرصت مطالعاتي بايد حداقل چهار سال فاصله باشد خدمتسابقه چهار سال  داراي علمي بايد حداقلعضو هيأت  •

اي كه امتيازات محاسبه دوره مقاله در نشريات علمي معتبر بين المللي در طول 5استفاده از فرصت مطالعاتي دوم به بعد داشتن حداقل 

 .باشد االت متقاضي بايد پس از حذف دانشجو نويسنده اول در اين مق. شود ضروري استمي

آئين نامه ) هاي پژوهشيفعاليت( 3از حداقل امتياز ماده  % 80و) هاي آموزشيفعاليت( 2از حداقل امتياز ماده % 100 كسب  •

هاي بعدي، شرط الزم اعضا هيأت علمي از ابتداي انتقال به دانشگاه براي نوبت اول و از پايان فرصت مطالعاتي قبلي براي نوبت ارتقاء

 . براي استفاده از اين نوع فرصت مطالعاتي است

متقاضيان براساس بندي باشد، اولويتدر صورتي كه تعداد متقاضيان فرصت مطالعاتي بيش از سقف اعتبارات و سهميه دانشگاه  •

 .پذيردرسد، صورت ميدستورالعملي كه به تصويب هيأت رئيسه دانشگاه مي

شرايط استفاده از فرصت مطالعاتي داخل كشور عدم استفاده بيش از پنج بار از هر نوع فرصت مطالعاتي در طول خدمت و عدم توقف  •

 . بيش از دوازده سال در مرتبه فعلي، به استثناي استاد تمامي است

هاي علم و فناوري كشور كه نتايج اجراي آن توسط عضو هيأت علمي يك طرح تحقيقاتي مشخص در راستاي اولويتالزم است  •

و پذيرش يك مؤسسه معتبر داخل كشور اخذ و در نهايت به تصويب هيأت براي اجراي طرح بايد نظر مساعد . مشخص باشد ارائه شود

 .رئيسه دانشگاه برسد

 .هاي آموزشي و پژوهشي با تشخيص رئيس دانشگاه استموضوع فرصت مطالعاتي با اهداف و برنامه ارتباط •

را حداكثر تا تاريخ اول آبان ماه هر سال » شيوه نامه فرصت مطالعاتي« 4داوطلب استفاده از فرصت مطالعاتي بايد مدارك مذكور در ماده  •

 .به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه ارائه نمايند

 .عضو هيأت علمي بايد از صالحيت عمومي و اخالقي برخوردار و هيچ گونه منع قانوني جهت فرصت مطالعاتي نداشته باشد •

از فرصت مطالعاتي با توجه به عدم ايجاد خلل در هاي ذيربط، استفاده عضو هيأت علمي پس از انجام كليه مراحل و تصويب بخش •

 .ن استفاده عضو هيأت علمي از فرصت مطالعاتي بايد به تصويب نهايي رئيس دانشگاه برسدهاي آموزشي و يا پژوهشي در زمافعاليت

 .نمايددانشگاه در طول مدت فرصت مطالعاتي داخل كشور، حقوق و مزاياي عضو هيأت علمي را به طور كامل پرداخت مي •

. نمايدعلمي در طول فرصت مطالعاتي اقدام ميحق مأموريت به عضو هيأت در صورت تصويب هيأت امناء، دانشگاه نسبت به پرداخت 

 .شوددستورالعمل مربوطه توسط هيأت رئيسه دانشگاه براي تصويب نهايي به هيأت امناء پيشنهاد مي

 التدريس واحدهاي آموزشي وحق. در طول فرصت مطالعاتي داخل از ارائه واحد آموزشي معاف خواهد بودعضو هيأت علمي   •

پايان نامه هاي كارشناسي ارشد در صورت تصويب هيأت امناء و تصويب دستورالعمل مربوطه به عضو هيـأت علمي هاي دكتري و رساله 

 .شودپرداخت مي
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تواند براساس قرارداد منعقده بين دانشگاه و سازمان گذراند، ميسازماني كه عضو هيأت علمي فرصت مطالعاتي خود را در آن مي •

 .هيأت علمي پرداخت نمايداي براي عضو الزحمهحق

در صورتي كه فرصت مطالعاتي داخل كشور با تقاضا و حمايت مالي مراكز علمي پژوهشي خارج از دانشگاه باشد، دانشگاه با حكم  •

در اين صورت نيز سازماني كه عضو هيأت علمي فرصت . نمايدمأموريت پژوهشي نسبت به پرداخت كامل حقوق و مزاياي وي اقدام مي

اي را به عضو هيأت الزحمهتواند براساس قرارداد منعقده بين عضو هيأت علمي و سازمان حقگذراند ميخود را در آن مياتي مطالع

در صورت تصويب دستورالعمل پيشنهادي هيأت رئيسه در هيأت امناء دانشگاه براي گذراندن هر دوره شش ماهه . علمي پرداخت نمايد

 .نمايدبه عضو هيأت علمي اعطا ميتشويقي فرصت مطالعاتي داخلي يك پايه 

زمان فصل  تواند از مدتعضو هيأت علمي مي. نيمسال تحصيلي است 2مدت استفاده از فرصت مطالعاتي داخلي حداقل يك و حداكثر  •

 . تابستان در آغاز يا ميانه يا پايان مدت فرصت مطالعاتي به عنوان بخشي از فرصت استفاده نمايد

در صورتيكه عضو هيأت علمي از مدت زمان فصل تابستان در ابتدا، بين و يا انتهاي مدت فرصت مطالعاتي استفاده كند  :توضيح

 .شودهزينه پرداختي در فصل تابستان مشابه بقيه زمان فرصت مطالعاتي براي هيأت علمي محاسبه مي

ضا و حمايت مالي مراكز علمي پژوهشي خارج از مؤسسه براساس در صورتي كه استفاده عضو هيأت علمي از فرصت مطالعاتي از نوع تقا •

نياز آن مؤسسه باشد و حضور بيشتر عضو هيأت علمي در فرصت مطالعاتي براي حل مسأله ضروري تشخيص داده شود، تكرار و تمديد 

ي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دوره تا سه نيم سال تحصيلي با بررسي عملكرد و تأييد دانشگاه و موافقت معاونت پژوهشي و فناور

 .امكان پذير خواهد بود

 درخواست هر گونه مرخصي استحقاقي يا بدون حقوق بالفاصله قبل يا بعد از استفاده از دوره فرصت مطالعاتي ممنوع مي باشد •

اخذ پذيرش مقاله بايد . امي استچاپ حداقل يك مقاله در نشريات معتبر با نمايه استنادي بين المللي پس از انجام فرصت مطالعاتي الز •

 7ساير اقدامات الزم براي تأييد نتايج فرصت مطالعاتي مطابق با ماده . حداكثر تا شش ماه پس ازخاتمه فرصت مطالعاتي صورت پذيرد

 .است» نامه فرصت مطالعاتيشيوه «

 .فرصت مطالعاتي استنامه شيوه 5مراحل ارائه درخواست دوره فرصت مطالعاتي داخل كشور، مطابق ماده  •

مدت ه عضو هيأت علمي در قبال استفاده از فرصت مطالعاتي اعم از داخل يا خارج از كشور بايد به موجب سند رسمي تعهد نمايد كه ب •

 .متبوع خدمت كند دانشگاهسه برابر زمان استفاده از فرصت در 

يا تعهد كارمندي محضري توأم با اسناد تجاري به ميزان دو ) غيرمنقول(صدور حكم استفاده از فرصت مطالعاتي منوط به توثيق سند ملكي 

ط برابر كل هزينه هاي مصروفه اعم از ريالي و ارزي مي باشد كه قرار است در طول مدت استفاده از فرصت دريافت گردد و مبلغ آن توس

تواند فارغ از هر گونه الزام به تشريفات و يا با اعالم به ب دانشگاهعيين خواهد شد تا در صورت تخلف از مفاد سند تعهد رسمي، دانشگاه ت

ميزان دو برابر كليه هزينه هاي مصروفه بابت وجه التزام و ديون خسارات دولت از متعهد و ضامن يا ه دفترخانه، از طريق صدور اجرائيه ب

سند تعهد رسمي و اتخاذ تصميم راجع به كيفيت  مسئوليت اخذ .اخذ نمايد) مسئوليت تضامني(نحو انفرادي يا اشتراكي ه ضامنين وي ب

 .مي باشد دانشگاهسند مأخوذه اعم از تضمين ملكي يا تعهد كارمندي توأم با توثيق اسناد تجاري با 

توانند از فرصت مطالعاتي داخل كشور استفاده نمايند براساس بودجه دانشگاه و تعداد تخصيص تعداد اعضاي هيأت علمي دانشگاه كه مي •

 .شودفته به انواع ديگر فرصت مطالعاتي توسط هيأت رئيسه دانشگاه تعيين مييا


