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 فرصت مطالعاتي خارج از  كشور اعضاي هيأت علمي دانشگاهفرصت مطالعاتي خارج از  كشور اعضاي هيأت علمي دانشگاهفرصت مطالعاتي خارج از  كشور اعضاي هيأت علمي دانشگاهفرصت مطالعاتي خارج از  كشور اعضاي هيأت علمي دانشگاه

در اين نوع فرصت مطالعاتي عضو هيأت علمي منتخب براي تحقيق و مطالعه، در مورد يك موضوع خاص كه امكان انجام آن در  •

كشور ضروري باشد، براساس كسب داخل كشور نمي باشد و يا انجام كار مشترك با صاحب نظران و اساتيد شاغل در خارج از 

پژوهشي معتبر مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و  –حداقل امتيازات و اخذ پذيرش از يك دانشگاه يا مركز علمي

 .موافقت هيأت امناء ذيربط به خارج از كشور اعزام مي شود

بعالوه داراي حداقل پنج سال  .باشد رسمي قطعي وضعيت استخدامي يدر اين نوع فرصت مطالعاتي عضو هيأت علمي بايد دارا •

سابقه خدمت تمام وقت براي بار اول و حداقل پنج سال خدمت تمام وقت در دانشگاه  پس از پايان فرصت مطالعاتي قبلي براي 

امي و ارتقاء مرتبه از جمله شرايط الزم ديگر عدم توقف بيش از هفت سال در مرتبه علمي فعلي به استثناء استاد تم.دفعات بعد باشد

متقاضيان اين فرصت مطالعاتي نبايد بيش از سه بار از فرصت مطالعاتي  .علمي تا حد استاد تمامي براي استفاده در نوبت بعدي است

براي استفاده از فرصت مطالعاتي دو م به . خارج از كشور و پنج با از هر نوع فرصت مطالعاتي در طول خدمت استفاده كرده باشند

در اين مقاالت . مقاله در نشريات معتبر بين المللي در طول دوره اي كه امتيازات محاسبه ميشود ضروري است 5داشتن حداقل  بعد

 .متقاضي بايد پس از حذف دانشجو نويسنده اول باشد

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

اعضاء هيأت علمي از ابتداي اشتغال در دانشگاه براي نوبت اول و از پايان فرصت مطالعاتي قبلي براي نوبتهاي بعدي شرط الزم ارتقاء

  .براي استفاده  از اين نوع فرصت مطالعاتي است

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

 .دستور العملي كه به تصويب هيأت رئيسه دانشگاه مي رسد،صورت مي پذيرد

اجراي آن ايج نت كه كشور اولويت هاي علم و فناوريمشخص در راستاي  تحقيقاتيطرح  هيأت علمي يك عضو الزم است توسط •

و پذيرش يك مؤسسه خارج از كشور كه از همه ابعاد علمي و اجتماعي  نظر مساعد براي اجراي طرح بايد.ارائه شود مشخص باشد

 .مورد تاييد وزارت تحقيقات و فناوري است اخذ و در نهايت به تصويب هيأت رئيسه دانشگاه برسد

 .با تشخيص رئيس دانشگاه است و پژوهشي با اهداف و برنامه آموزشي ارتباط موضوع فرصت مطالعاتي •

اول آبان ماه  را حداكثر تا تاريخ)) شيوه نامه فرصت مطالعاتي(( 4رصت مطالعاتي بايد مدارك مذكور در ماده داوطلب استفاده از ف •

منع هيچ گونه  و برخوردارصالحيت عمومي و اخالقي بايد از  عضو هيأت علمي .هر سال به معاونت پژوهشي دانشگاه ارائه نمايد

 .نداشته باشد جهت فرصت مطالعاتيقانوني 

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

 .بايد به تصويب نهايي رئيس دانشگاه برسد فعاليتهاي آموزشي وپژوهشي در زمان استفاده عضو هيأت علمي از فرصت مطالعاتي

 16حداكثر سن فرزند (فرصت مطالعاتي عضو هيأت علمي، همسر و حداكثر دو فرزند  هزينه هاي ريالي و ارزي مترتب بر انجام •

شامل بهاي بليط رفت و برگشت و اقامت در كشور مقصد، بيمه و هزينه هاي پزشكي و هزينه اخذ ويزا و عوارض خروج از ) سال

قوق و مزاياي عضو هيأت علمي و براساس كشور تا سقف تعرفه اي كه به تصويب هيأت امناء دانشگاه مي رسد از محل تأمين ح

. التفاوت آن از اعتبارات پژوهشي پيش بيني شده و در بودجه تفصيلي مؤسسه پرداخت خواهد شد آخرين حكم و هم چنين، مابه

 .شيوه نامه فرصت مطالعاتي است 1- 6عضو هيأت علمي و خانواده وي مطابق بند  به نحوه پرداخت مقرري ارزي
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آن عده از اعضاء هيأت علمي واجد شرايط كه با توجه به محدوديت اعتبارات پيش بيني شده در بودجه دانشگاه  امكان استفاده از  •

عمل هاي مربوطه التسهيالت كامل در يك سال مشخص را نداشته باشند، در صورت تمايل وتصويب مراجع ذيربط، مطابق با دستور 

شي صرفاَ با دريافت كامل حقوق و مزاياي مرتبه و پايه خود، از فرصت مطالعاتي خارج از كشور مي توانند با حكم مأموريت پژوه

 .استفاده نمايند

در صورتي كه فرصت مطالعاتي براي برطرف نمودن يك نياز پژوهشي و يا حل مشكل يك سازمان و بنا به درخواست مراكز و يا  •

أت علمي با حكم مأموريت پژوهشي، صرفاً حقوق و مزاياي مرتبه و پايه خود را عضو هي. سازمانهاي تحقيقاتي كشور انجام مي گيرد

  .از مؤسسه دريافت مي كند و تأمين بخش يا كل هزينه هاي ديگر توسط سازمان حامي بيرون دانشگاه خواهد بود

 .دانشگاه تهيه مي شودشيوه نامه فرصت مطالعاتي توسط هيأت رئيسه  2-6دستور العمل مربوطه براساس بند        

عضو هيأت علمي مي تواند از مدت . نيمسال تحصيلي مي باشد 2مدت استفاده از فرصت مطالعاتي خارجي حداقل يك و حداكثر  •

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

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

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

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

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

تكرار و تمديد دوره تا سه نيم سال تحصيلي با بررسي عملكرد و تأييد مؤسسه و موافقت معاونت پژوهشي و فناوري وزارت علوم، 

 .فناوري امكان پذير خواهد بودتحقيقات و 

 .داستفاده از هر گونه مرخصي استحقاقي يا بدون حقوق بالفاصله قبل يا بعد از استفاده از دوره فرصت مطالعاتي ممنوع مي باش •

له اخذپذيرش مقاالزامي است  چاپ حداقل يك مقاله در نشريات معتبر با نمايه استنادي بين المللي پس از انجام فرصت مطالعاتي •

 7ساير اقدامات الزم براي تاييد نتايج فرصت مطالعاتي مطابق با ماده .فرصت مطالعاتيصورت پذيرد  تا شش ماه پس از خاتمهحداكثر 

 . است))شيوه نامه فرصت مطالعاتي (( 

 .مراحل ارائه دخواست دوره فرصت مطالعاتي داخل كشور مطابق شيوه نامه فرصت مطالعاتي است •

عضو هيأت علمي در قبال استفاده از فرصت مطالعاتي خارج از كشور بايد به موجب سند رسمي تعهد نمايد كه بمدت سه برابر        

يا ) غيرمنقول(صدور حكم استفاده از فرصت مطالعاتي منوط به توثيق سند ملكي . زمان استفاده از فرصت دردانشگاه خدمت كند

جاري به ميزان دو برابر كل هزينه هاي مصروفه اعم از ريالي و ارزي مي باشد كه قرار است تعهد كارمندي محضري توأم با اسناد ت

در طول مدت استفاده از فرصت دريافت گردد و مبلغ آن توسط دانشگاه تعيين خواهد شد تا در صورت تخلف از مفاد سند تعهد 

عالم به دفترخانه، از طريق صدور اجرائيه بميزان دو برابر كليه هزينه بتواند فارغ از هر گونه الزام به تشريفات و يا با ا دانشگاهرسمي، 

) مسئوليت تضامني(هاي مصروفه بابت وجه التزام و ديون خسارات دولت از متعهد و ضامن يا ضامنين وي بنحو انفرادي يا اشتراكي 

ه اعم از تضمين ملكي يا تعهد كارمندي توأم مسئوليت اخذ سند تعهد رسمي و اتخاذ تصميم راجع به كيفيت سند مأخوذ .اخذ نمايد

 .با توثيق اسناد تجاري با دانشگاه مي باشد

استفاده نمايند براساس بودجه دانشگاه و تعداد تعداد اعضاء هيات علمي دانشگاه كه مي توانند از فرصت مطالعاتي خارج از كشور  •

  .انشگاه تعيين مي شودتوسط هيأت رئيسه د تخصيص يافته به انواع ديگر فرصت مطالعاتي

 


