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 مدت خارج از  كشور اعضاي هيأت علمي دانشگاهمدت خارج از  كشور اعضاي هيأت علمي دانشگاهمدت خارج از  كشور اعضاي هيأت علمي دانشگاهمدت خارج از  كشور اعضاي هيأت علمي دانشگاه    فرصت مطالعاتي كوتاهفرصت مطالعاتي كوتاهفرصت مطالعاتي كوتاهفرصت مطالعاتي كوتاه

  

حداكثر به مدت دو ماه در تعطيالت تابستان از اول تير ماه لغايت پانزدهم شهريور ماه  اين نوع فرصت مطالعاتي •

همچون ارسال نمرات نيمسال دوم سال تحصيلي و (وظايف آموزشي  انجام كليهبدين منظور . گردانجام مي

از جمله (با تأييد معاونت آموزشي دانشگاه و وظايف پژوهش و فناوري ) دانشجويان تحصيالت تكميليراهنمايي 

با تاييد معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه، توسط عضو هيأت علمي ) عدم تأخير طرح هاي مرتبط با خارج دانشگاه

 .تقاضي، ضروري استم

در اين نوع فرصت مطالعاتي مطالعه و تحقيق معيني يا انجام كارهاي عملي و آزمايشگاهي با همكاري مؤسسه اي  •

 .گيردعلمي در خارج از كشور كه مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است، انجام مي

توانند از اين نوع فرصت ميبا وضعيت استخدام رسمي اعضاي هيأت علمي داراي مرتبه علمي استاديار و باالتر  •

 . مطالعاتي استفاده نمايند

عضو هيأت علمي بايد حداقل داراي سه سال سابقه خدمت باشد و بين دو فرصت مطالعاتي بايد حداقل سه سال  •

معتبر بين المللي در  مقاله در نشريات علمي 5دوم به بعد داشتن حداقل براي استفاده از فرصت مطالعاتي . فاصله باشد

در اين مقاالت متقاضي بايد پس از حذف دانشجو . شود ضروري استمياي كه امتيازات محاسبه طول دوره

 . نويسنده اول باشد

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

از ابتداي انتقال به دانشگاه براي نوبت اول و از پايان فرصت مطالعاتي قبلي براي ي اعضاء هيأت علمي نامه ارتقا

 .استفاده از اين نوع فرصت مطالعاتي استهاي بعدي، شرط الزم براي نوبت

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

 .پذيردرسد، صورت ميمتقاضيان براساس دستورالعملي كه به تصويب هيأت رئيسه دانشگاه مي

هاي علم و فناوري كشور كه الزم است توسط عضو هيأت علمي يك طرح تحقيقاتي مشخص در راستاي اولويت •

معتبر خارج از  براي اجراي طرح بايد نظر مساعد و پذيرش يك مؤسسه. نتايج اجراي آن مشخص باشد ارائه شود

به   كشور كه از همه ابعاد علمي و اجتماعي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است اخذ و در نهايت

 .تصويب هيأت رئيسه دانشگاه برسد

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

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

 .اول اسفند ماه هر سال 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  •

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

هاي آموزشي و يا پژوهش و فناوري در زمان استفاده عضو هيأت علمي از فرصت مطالعاتي ايجاد خلل در فعاليت

 .بايد به تصويب نهايي رئيس دانشگاه برسد

فرصت مطالعاتي كوتاه مدت خارج از كشور، حقوق و مزاياي عضو هيأت علمي، بليط رفت و دانشگاه در طول  •

-دالر ماهانه با ارائه مدرك مثبته را پرداخت مي 300التفاوت ارزي و بيمه تا سقف هيأت علمي، مابهبرگشت عضو 

 .نمايد

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

 .است

فرصت مطالعاتي دراولويت خواهند بود كه وزارت علوم، تحقيقات و عضو هيأت علمي به  كشورهايي براي اعزام •

 .باشدداشته فناوري با آنها تفاهم نامه همكاري تبادل استاد و دانشجو 

اخذ . ي الزامي استالمللي پس از انجام فرصت مطالعاتبينا نمايه استنادي يچاپ حداقل يك مقاله در نشريات معتبر  •

ساير اقدامات الزم براي تأييد . پذيرش مقاله بايد حداكثر تا شش ماه پس از خاتمه فرصت مطالعاتي صورت پذيرد

 .است» نامه فرصت مطالعاتيشيوه« 7مطابق با ماده نتايج فرصت مطالعاتي 

شيوه نامه فرصت مطالعاتي  5اتي كوتاه مدت خارج از كشور مطابق ماده مراحل ارائه درخواست دوره فرصت مطالع •

 .است

عضو هيأت علمي در قبال استفاده از فرصت مطالعاتي اعم از داخل يا خارج از كشور بايد به موجب سند رسمي      •

 .متبوع خدمت كند دانشگاهمدت سه برابر زمان استفاده از فرصت در ه تعهد نمايد كه ب

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

باشد كه قرار است در طول مدت هاي مصروفه اعم از ريالي و ارزي مياسناد تجاري به ميزان دو برابر كل هزينه

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

ميزان دو ه تشريفات و يا با اعالم به دفترخانه، از طريق صدور اجرائيه ب يارسمي، مؤسسه بتواند فارغ از هرگونه الزام 

نحو ه مصروفه بابت وجه التزام و ديون خسارات دولت از متعهد و ضامن يا ضامنين وي ب برابر كليه هزينه هاي

 .اخذ نمايد) مسئوليت تضامني(انفرادي يا اشتراكي 

مسئوليت اخذ سند تعهد رسمي و اتخاذ تصميم راجع به كيفيت سند مأخوذه اعم از تضمين ملكي يا تعهد كارمندي 

 .مي باشد نشگاهداتوأم با توثيق اسناد تجاري با 

مدت تابستان استفاده نمايند براساس بودجه توانند از فرصت مطالعاتي كوتاهتعداد اعضاي هيأت علمي دانشگاه كه مي  •

 .شوددانشگاه و تعداد تخصيص يافته به انواع ديگر فرصت مطالعاتي توسط هيأت رئيسه دانشگاه تعيين مي

 


