
 
 

 
 
 

 
دستور العمل  ،هاهيات علمي دانشگاهاعضاي  انواع فرصت مطالعاتياستفاده از  جديدآيين نامه  ه استنادب
 ه تصويببتهيه و هاي همكاران متقاضي استفاده از انواع فرصت مطالعاتي، پرونده اولويت دهي بهجهت  حاضر
 .رسيد دانشگاهرئيسه هيات 

  
 هر عضو هيات علمي داوطلب استفاده از  اجرايي و فرهنگي ،آموزشي، پژوهش و فناوري مجموع امتيازات

يك از مواد، محاسبه  نامه در هر هاي اين آييننامه ارتقا و با رعايت سقف ينيفرصت مطالعاتي براساس آ
 . شود مي

  از كيفيت تدريس  به بعد براي بار سوم 17براي بار دوم و  16براي بار اول،  15كسب حداقل متوسط امتياز
 .براي متقاضيان فرصت مطالعاتي ضروري مي باشد

 و يا مراجعت از فرصت به عنوان استاديار از تاريخ استخدام  داوطلب هايفعاليت صرفا ،در محاسبه امتيازات
 با داوطلب  سال اخير 5متيازات امجموع  و شود مي منظورسال اخير  10مدت به حداكثر  قبلي، مطالعاتي
 .شودمي منظور  1و پنج سال قبل از آن با ضريب   2 ضريب

 9/0ب در ضريب به ترتي ...چهارم و  ، سوم دوم، هرداوطلب فرصت مطالعاتي بار مجموع اين امتيازات براي 
مونه كشوري، استاد نمونه نر پژوهشگبراي امتيازات اين  به عالوه، .ضرب مي شود...   7/0، و 8/0، 

در با حداقل سه سال سابقه اجرايي  ش از ده ميليارد ريال، و داوطلبخاتمه يافته بي كشوري، مجري طرح
 .شودرب ميض 1/1در ضريب براي هر مورد احراز اين عناوين، جداگانه دانشگاه،  سمت معاون

  آن شود و امتيازات بقيه نسبت به مي منظور  90در بند قبل حداكثر امتياز كسب شده توسط داوطلبان
 .شود نرماليزه مي

 و يا مراجعت از به عنوان استاديار تاريخ استخدام (اوليه داوطلب با پايه  پنج سال قبل نصف اختالف پايه
امتياز براي داوطلبان با مرتبه استادي و  2و  5به ترتيب   و نيز امتياز  5تا حد اكثر  ) قبلي فرصت مطالعاتي

 .شودمي محاسبه دانشياري 

  شود تعيين مي 100از  قبل بند دو  مجموع امتيازاتامتياز نهايي داوطلبان بر اساس. 

 هايو برنامه داوطلبان امتياز نهاييبا توجه به فرصت مطالعاتي در هرسال  انواعاز كنندگان فهرست استفاده 
  .شود تعيين مي دانشگاهپژوهشي 

  

 
 دانشگاه صنعتي اصفهان

 
 معاونت پژوهش و فناوري

تعاليبسمه  
 

اعضاي هيات علمي فرصت مطالعاتي دستورالعمل اجرايي       
 


