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 دانشگاه شیراز  هیأت علمی اعضاي نامه فرصت مطالعاتی شیوهنامه و آئین

 مقدمه: 

ها با دانش  ، آشنایی آنهیأت علمیگیري اعضاي محترم  با استعانت از خداوند متعال و به منظور ایجاد فرصت الزم جهت بهره 
می و پژوهشی معتبر داخل و خارج  ها و موسسات علبا سایر دانشگاه  هدفمندارتباط پیوسته و  ،  ري، انتقال و تبادل اطالعاتنوین بش
فرصت    نامهنامه وشیوهآئینشیراز  المللی، دانشگاه  هاي علمی بیناهمیت حضور در عرصهبه دلیل    ،ي مالیهاتنگناه  غمر ، علیاز کشور

 دارد.  را به شرح زیر اعالم میمطالعاتی  
 

 اهداف  -1ماده 

 و آشنایی با دستاوردهاي علمی و دانش فنی جدید. هیأت علمیتوسعه و گسترش دانش و تجارب علمی و پژوهشی اعضاي  -1-1
ها و مراکز علمی، پژوهشی و یا صنعتی داخل و  دانشگاه در سایر دانشگاه  هیأت علمی ایجاد بستر مناسب براي حضور اعضاي    - 1-2

 خارج از کشور.
 یا صنعتی و تخصصی کشور.   پژوهشی  -و کمک به رفع مشکالت علمی  هیأت علمیپژوهشی اعضاي  - افزایش توانمندي علمی  -1-3
 انتقال تجربیات مراکز علمی برجسته خارج به داخل کشور. -1-4
 استفاده موثر و مفید از امکانات علمی و پژوهشی، تجهیزاتی و آزمایشگاهی مراکز علمی برتر داخل و خارج از کشور  -1-5
انجام تحقیقات مشترك با دانشمندان و پژوهشگران سایر مراکز علمی برجسته داخل و خارج از کشور به منظور اعتالي موقعیت    -1-6

 علمی و فناوري کشور.  
 المللی.اي و بینهاي علمی منطقهکمک به توسعه و تقویت همکاري  -1-7

 

 تعاریف -2  ماده

 تعاریف کلی  -2-1

 م، تحقیقات و فناوري وعلموسسه: کلیه موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري داراي مجوز از وزارت  - 2-1-1
شود که براي مدتی  جد شرایط منتخب یک موسسه داده میوا  هیأت علمی است که به اعضاي    فرصتی فرصت مطالعاتی:    - 2-1-2

تحقیقاتی برجسته داخل و خارج از کشور حضور    ها و مراکز علمی ر سایر دانشگاهمعین به منظور انجام مطالعات و تحقیقات مشترك د 
 یابند.

 . هاي استادیاري، دانشیاري و استاديدر مرتبه تمام وقت دانشگاه شیراز هیأت علمی اعضاي  : هیأت علمی - 2-1-3
 

 تعاریف انواع فرصت مطالعاتی - 2-2

 : فرصت مطالعاتی خارج از کشور - 2-2-1

انجام آن در    منتخب براي تحقیق و مطالعه در مورد یک موضوع خاص که امکان   هیأت علمی در این نوع فرصت مطالعاتی عضو        
یا    هااخذ پذیرش از دانشگاه  با  باشد،میخارج از کشور ضروري شترك با صاحب نظران و اساتید  باشد و یا انجام کار مداخل کشور نمی

 شود. اعزام می دانشگاهرئیسه  تأهیشوراي پژوهشی و یید أمورد تمعتبر  و یا صنایع مراکز علمی پژوهشی
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 فرصت مطالعاتی داخل کشور:  -2-2-2

و تحقیق    انجام مطالعه   یا هاي پژوهشی و  دينممنتخب براي تقویت و افزایش توان  هیأت علمیدر این نوع فرصت مطالعاتی عضو        
  ت أهیو  دانشگاه  شوراي پژوهشی صنعتی معتبر به تشخیص یا   دانشگاهی  ، در یک موضوع خاص در سایر موسسات و مراکز تحقیقاتی

  که به منزله پذیرش است   موسسه میزبان   کتبی  پردازد. در این نوع فرصت مطالعاتی باید موافقتبه مطالعه و تحقیق می  دانشگاهرئیسه  
 گردد.   اخذبراي فرصت مطالعاتی 

 

 در زمان تقاضا: شرایط متقاضی -3ماده

پژوهشی  ـ    هاي موثر و مفید آموزشی ساس کسب امتیازات الزم از فعالیتبا توجه به اینکه فرصت مطالعاتی امتیازي است ویژه که بر ا 
   شرایط زیر را براي استفاده از این فرصت دارا باشد. هیأت علمی شود الزم است عضو ء میاعطا  دانشگاه  هیأت علمیبه اعضاي 

 بایستی در زمان ارائه تقاضا احراز گردد.این شرایط می. 1 تبصره

   شرایط عمومی  - 3-1

 برخورداري از صالحیت عمومی و اخالقی و نداشتن منع قانونی دیگر  - 3-1-1
 دارا بودن مرتبه علمی استادیاري و باالتر  - 3-1-2
به   پژوهشی دانشگاه به تشخیص شوراي پژوهشی دانشگاه هاي آموزشی و فرصت مطالعاتی با اهداف و برنامهارتباط موضوع  -   3-1-3
 .م نمایدتنظی خص و مرتبط با اهداف دانشگاه یک برنامه مطالعاتی یا یک طرح تحقیقاتی مش بتواند هیأت علمیعضو که شکلی 
ء  نامه ارتقا ) آئین3ماده (پژوهشی  از حداقل امتیاز    امتیاز   %80کسب حداقل    و  )  2(  از ماده  آموزشی  امتیازات   %100کسب    -3-1-4

یا پس از فرصت مطالعاتی   از زمان استخدام (به مرتبه دانشیاري براي استادیاران و به مرتبه استادي براي دانشیاران و استادان)  مرتبه
 . براي ورود به رقابتقبلی 

 باشد.میمالك محاسبه هاي آموزشی و پژوهشی حداکثر هفت سال گذشته منتهی به زمان تکمیل فرم تقاضا فعالیت.  2 تبصره

 از ابتدا نوع فرصت مطالعاتی داخل یا خارج از کشور را مشخص نماید. بایستی  هیأت علمیعضو . 3 بصرهت

 فرصت مطالعاتی خارج از کشور  براي استفاده از هیأت علمیعضو  شرایط  -3-2

 .دارا بودن وضعیت استخدامی رسمی قطعی - 3-2-1
پس    دانشگاه شیرازدارا بودن حداقل پنج سال سابقه خدمت تمام وقت براي بار اول و حداقل پنج سال خدمت تمام وقت در   - 3-2-2

 . قبلی فرصت مطالعاتی از پایان  

تعهد خدمت ناشی از فرصت مطالعاتی قبلی  است.    امتیاز خدمت  وقت در دانشگاه شیراز مرجع محاسبه  ت تمامفقط خدم.  4  تبصره

 تمام شده باشد.باید 

 بار از فرصت مطالعاتی خارج از کشور استفاده کرده باشد. 2، بیش از ینباید در سنوات گذشته خدمت  هیأت علمیعضو . 5 تبصره

 ) به استثناء مرتبه استادي (لمی فعلی سال در مرتبه ع تفعدم توقف بیش از ه  - 3-2-3
در دانشگاه ارتقاء    بعد از فرصت مطالعاتی قبلی   خدمت مدت  براي استفاده از فرصت مطالعاتی بعدي باید در    هیأت علمی عضو    - 3-2-4

 . ي)مرتبه استاد (به استثناء  مرتبه گرفته باشد 

تواند به فرصت  و موافقت هیأت رئیسه دانشگاه می  هیأت علمی دراز مدت خارج از کشور با تقاضاي عضو    فرصت مطالعاتی .  6  تبصره

از   به عنوان یک مرحله استفاده  اما  یا دراز مدت داخل تبدیل شود.  خارج    دراز مدت  فرصت مطالعاتی مطالعاتی کوتاه مدت خارج 
 شود.محسوب می



 

4 
 

 فرصت مطالعاتی داخل کشور براي استفاده از هیأت علمی عضو  شرایط -3-3

 .آزمایشی  رسمی دارا بودن حداقل وضعیت استخدامی  - 3-3-1
دارا بودن حداقل چهار سال سابقه خدمت تمام وقت براي بار اول و حداقل چهار سال خدمت تمام وقت در دانشگاه شیراز    -3-3-2

   .پس از پایان فرصت مطالعاتی قبلی

تعهد خدمت ناشی از فرصت مطالعاتی قبلی  است.  امتیاز خدمت فقط خدمت تمام وقت در دانشگاه شیراز مرجع محاسبه  . 7 تبصره

 باید تمام شده باشد.

در سنوات گذشته خدمت   هیأت علمیعضو  .  8  تبصره از  ینباید  بیش  از    2،  بیش  و  فرصت مطالعاتی خارج  از  از فرصت    2بار  بار 

 . ه کرده باشدمطالعاتی داخل کشور استفاد
 .)ي به استثناء مرتبه استاد(ال در مرتبه علمی فعلی  س  7عدم توقف بیش از  - 3-3-3

 

 از انواع فرصت مطالعاتی مدت استفاده  -4ماده  

  هیأت علمی باشد. عضو  نیمسال تحصیلی می  2و حداکثر    1ل  مدت استفاده از فرصت مطالعاتی داخل و خارج از کشور حداق   -4-1
استفاده    نیز   از مدت زمانی فصل تابستان در آغاز، یا میانه مدت فرصت مطالعاتی   دانشگاه تواند بنا به تشخیص شوراي پژوهشی  می

 نماید. 

 

 حین فرصت مطالعاتی هیأت علمی عضو پژوهشی مشخصات برنامه  -5ماده 

   باشد.می زمان بندي  و  روش انجام کار ،سوابق ،هدف  ،مورد مطالعه براي فرصت مطالعاتی شامل عنوانبرنامه  -5-1
سال آینده به تصویب   5دار خود را براي  پرونده، برنامه پژوهشی جهت  بررسی باید قبل از تقاضاي اعزام و    هیأت علمی عضو    -5-2

 دانشگاه رسانده باشد. 
 باشد.  هیأت علمیعضو دار برنامه پژوهشی جهتدر راستاي   فرصت مطالعاتی بایدبرنامه پژوهشی   -5-3
عنوان برنامه صراحت  پذیرش مربوطه به   نامه  ید موسسه مقصد بوده و درأیباید مورد قبول و ت  هیأت علمیبرنامه پژوهشی عضو    -5-4

 پژوهشی آمده باشد. 

 

   محل فرصت مطالعاتی  موسسه پژوهشی/صنعت /دانشگاهاستاد میزبان شرایط  -6ماده 

 باشد.  مطالعاتی  رتبه علمی استاد میزبان همتراز یا باالتر از استاد متقاضی فرصتم -6-1

پژوهشی  در زمینه برنامه  بایستی  استاد میزبان می، به تشخیص شوراي پژوهشی دانشگاه  6-1در صورت عدم احراز ماده  .  9  تبصره

 فرصت مطالعاتی از نظر علمی شاخص باشد. 

قابل قبول    Hنظر باشد (داراي ارجاعات و شاخص    صاحب   ی طرح فرصت مطالعاتی متخصص واستاد میزبان در زمینه پژوهش  - 2-6
 باشد).بنا به تشخیص شوراي پژوهشی دانشگاه در حوزه تخصصی خود 

 میزبان موجود باشد.یا موسسه پژوهشی امکانات پژوهشی کافی براي انجام طرح فرصت مطالعاتی در دانشگاه  -6-3
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 جهت استفاده از انواع فرصت مطالعاتی شیوه امتیازبندي - 7ماده  

کلیه متقاضیانی    .شود میدر هر سال توسط هیأت رئیسه دانشگاه مشخص  نمایند،  که از فرصت مطالعاتی استفاده می  تعداد افرادي       
   گیرند.در فرایند امتیاز بندي قرار می هاي مربوطهپس از تکمیل فرم، دنامه را دارا باشن) این آئین3-1که شرایط عمومی (

 باشد. نحوه امتیازبندي به شرح زیر می
از بدو استخدام یا از    هیأت علمی اعضاي  نامه ارتقاء  آئینو اجرایی)  پژوهشی    (آموزشی،   4و    3  ،  2امتیازات کسب شده از مواد    -7-1

 زمان فرصت مطالعاتی قبلی.  

امتیاز   5 حداکثر  امتیاز، دانشگاه 7 حداکثر امتیاز، استانی 10 حداکثر در سطوح مختلف: ملیاستادان نمونه و پژوهشگران برتر  -7-2
ابل ذکر  ق  باشد.می  20  حداکثر  ه و سقف امتیاز از این بندش بودقابل پذیر  مورد  2حداکثر  امتیاز. در هر سطح    3  حداکثر  و دانشکده

 . گرددشی دانشگاه بررسی و محاسبه میهاي تخصصی پژوهاست امتیازات بر اساس کمیته

 بود.در شرایط مساوي اساتید داراي سابقه استاد نمونه و پژوهشگران برتر در اولویت استفاده از فرصت مطالعاتی خواهند . 10تبصره 

 از فرصت مطالعاتی برخودار می شوند. ر اولویت با متقاضیانی است که براي اولین با یکسان  امتیاز در صورت داشتن .  11 تبصره

 

 الزامات و تعهدات متقاضی فرصت مطالعاتی   -8ماده 

نرخ ارز و    و مین  أتعهدي در مورد تگونه  دانشگاه هیچگیرد و  صورت می  ایران   ارز مطابق با قوانین بانکی جاري کشور   دریافت   - 8-1
 شود. آن در بازار و سامانه دولت ندارد. مبالغ مقرري به صورت ریالی پرداخت می نوسانات

جهت استفاده از    اًها صرفهاي تامین کننده ارز مکاتبه داشته و داوطلب را به آنتواند وفق قوانین، فقط با بانک دانشگاه می. 12  تبصره

 رفی نماید.فرصت مطالعاتی مع
ویژه قرادادهاي    ه، پژوهشی (باز زمان ارسال تقاضا تا زمان اخذ روادید به هیچ وجه نباید وظایف آموزشی  هیأت علمی  هر عضو  -8-2

را  ها نامهپایان  وضعیت ارائه دروس ودر مورد با بخش،  الزم هايتمهیدات و هماهنگیباید متقاضی موظف خود را ترك نماید.  ناتمام)
بدیهی    اخذ نماید.  الخصوص قراردادهاي برون دانشگاهی)(علی  دانشگاهو پژوهشی    انجام داده و مجوزهاي الزم را از معاونت آموزشی

 است بعد از اخذ روادید بخش و دانشکده همکاري الزم را با داوطلب جهت اعزام خواهند نمود. 

هاي آموزشی و یا  فعالیتاز فرصت مطالعاتی هیچ خللی به    هیأت علمی ید کند که استفاده عضو  أیطه باید تمربو  بخش.  13  تبصره

از بین اعضاي    نیازمند تعیین جایگزیناعزام متقاضیان،  ت تکمیلی ایشان وارد نخواهد کرد و  و دانشجویان تحصیالپژوهشی بخش  
 باشد. در انجام امور آموزشی و پژوهشی می شاغل دانشگاه  هیأت علمی

م  ها بر اساس قوانین مصوب حوزه معاونت آموزشی دانشگاه اقدا نامهجهت دروس و پایانموظف است    هیأت علمیعضو  .  14  تبصره

 نماید. 
هاي  در زمینه فعالیتاي تنظیم نماید که بخش  اتی زمان رفت و برگشت را به گونهبایست در استفاده از فرصت مطالع متقاضی می  -8-3

 باشد. سال تحصیلی میمشکلی مواجه نشوند. زمان مناسب، مقارن با شروع و یا پایان هر نیم آموزشی با
هاي  است در طول دوره سفر ضمن بررسی راهکارهاي همکاري با کشور میزبان زمینه همکاري  شایسته  هیأت علمیهر عضو    -8-4

   آتی بین دو دانشگاه را فراهم آورد.
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سال پس از فرصت  تا یک   1برابر یا بیشتر از      IF/MIFمقاله در نشریات معتبر علمی با     1حداقل  چاپ  یا    مقاله  اخذ پذیرش  -5-8

  ) Web of Science Core Collectionمقاله انگلیسی در    1پذیرش یا چاپ  هاي علوم انسانی  (براي رشته  مطالعاتی خارج از کشور

 باشد. الزامی میمستخرج از برنامه فرصت مطالعاتی 

  المللی در نشریات علمی معتبر بینپژوهشی  مقاله    7حداقل    چاپ یا پذیرش ،  و سوم  ه از فرصت مطالعاتی دفعات دوم براي استفاد  - 6-8

مقاله    4یا     Science Core CollectionWeb ofمقاله پژوهشی    3هاي علوم انسانی،  (براي رشته  1برابر یا بیشتر از    IF/MIF  با

ISC Core Collection  (باشند  چند نویسنده    اگرشود ضروري است. در تمامی این مقاالت  که امتیازات محاسبه می  ايدر طول دوره
 به متقاضی باشد.  بایست بیشترین امتیاز مربوطمی

مدت استفاده شده از   برابر 3بایستی حداقل از بازگشت از فرصت مطالعاتی، می پسبازنشستگی هستند،  آستانهرادي که در اف  -7-8

طالعاتی  مدت زمان فرصت م فرصت مطالعاتی به زمان بازنشستگی آنان باقی مانده باشد و براي این زمان تعهد انجام خدمت نمایند.  
 سال تحصیلی کمتر باشد.ل نباید از یک نیمدر هر حا 

باشد.  سال سابقه کاري می  30ت امناء  أمصوبه هی نامه خدمتی  ئینآ  بر اساس  ،فرصت مطالعاتی   بازنشستگی   زمان مالك    .  15  تبصره

توانند فرم درخواست را تکمیل نمایند. الزم به ذکر  می  ،باشند   سال  28کمتر از  خدام  لذا افرادي که در زمان تقاضا داراي سابقه است

 کمتر از یک سال خواهد بود.سال،   26افراد داراي سابقه کاري بیش از است مدت استفاده از فرصت مطالعاتی براي 

 : 15 تفسیر تبصره 

نمایند  بار از فرصت مطالعاتی استفاده میکه براي اولین    در آستانه بازنشستگی  هیأت علمیالف) مالك محاسبه امتیاز براي اعضاي  
بدیهی است براساس قانون افرادي که    باشد.سال ماقبل سال تقاضا می  7وهشی  ها پژامتیاز فعالیت  سال تمام)   28(سابقه استخدام  

 باشد.فرصت مطالعاتی قبل می براي بار دوم و سوم براي استفاده از تسهیالت فرصت مطالعاتی اقدام نمایند مالك زمان بازگشت
 باشد: فرصت مطالعاتی مطابق جدول زیر میدر آستانه بازنشستگی مدت زمان مجاز  هیأت علمی ب) براي اعضاي 

 
 
 
 
 

 مربوط است. "بعد از بازگشت از فرصت مطالعاتی تعهد خدمت سه برابر مدت "* موضوع سوابق خدمتی در جدول فوق به 
 باشد.سال تمام می 28مان ارسال فرم حداکثر الزم به ذکر است سابقه خدمت متقاضیان استفاده از فرصت مطالعاتی در ز **

ي مدیریت دانشکده از  واجد شرایط منوط به رضایت مند  هیأت علمی اعضا  ج) تخصیص حمایت از فرصت مطالعاتی این دسته از  
 خواهد بود. هیأت علمی پژوهشی عضو   -فعالیت علمی 

 باشد.اخذ مدرك تحصیلی نمی هاي تحصیلی منجر بهنام در دوره طالعاتی مجاز به ثبتدر طی فرصت م هیأت علمی عضو   -8-8
خود و متعلق به    از کشور   خروجمهر  به  ر  ومهپاسپورت مکپی صفحه    ،موظف است پس از خروج از کشور  هیأت علمیعضو    -8-9

 خانواده را به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال نماید.

 باشد. مین مجاز استفاده از فرصت مطالعاتی قبل یا بعد از بالفاصله ن حقوق درخواست هرگونه مرخصی استحقاقی یا بدو -8-10

 ردیف 
 سابقه خدمتی* 

 ) تمام  (سال
 (ماه)حداکثر مدت زمان فرصت مطالعاتی  (ماه)  تعهد

1 26 36 12)6  +3 +3 ( 
2 27 27 9 
3 28 18 6 
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یک ساله  بایستی یک فاصله زمانی حداقل  می،  قبل از اعزام به فرصت مطالعاتی  مرخصی بدون حقوقاستفاده از  درخصوص  .  16  تبصره

استفاده از مرخصی   فرصت مطالعاتی،  بین پایان مرخصی و زمان اعزام به فرصت مطالعاتی وجود داشته باشد. همچنین تا پایان تعهد 
 باشد.مین مجاز بدون حقوق 

دي که به فرصت مطالعاتی اعزام  در زمره افرا  رفتنو قرارگ  مبنی بر احراز شرایط  هیأت علمی  بعد از اطالع رسانی به عضو  -8-11
  تا تصمیم خود را مبنی براستفاده از فرصت مطالعاتی یا انصراف از آن اعالم نمایند.   شودها داده میند یک فرصت مشخص به آنشومی

ی نخواهد شد.  تقاضاي مجدد نامبرده بررس  دوره یک تا    ، پس از مدت زمان مشخص شده منصرف شود هیأت علمیدرصورتی که عضو  
وجه  و سایر مسائل مرتبط با آن به هیچ  انتظار روادید  م نماید.ریزي دقیق نسبت به ارسال تقاضا اقدابایست با برنامهبنابراین متقاضی می

باید در فاصله زمانی مشخص داده شده تصمیم خود را مبنی    هیأت علمی مدت زمان مذکور را اضافه نخواهد کرد و در هر حال عضو  
 به دانشگاه به صورت کتبی اعالم نماید.  ،استفادهعدم بر 

 

 اي فرصت مطالعاتیدورههاي گزارشنحوه ارائه  -9ماده  

ود و معاون  شبه معاونت پژوهشی دانشکده ارسال می  هیأت علمیبار توسط عضو  هر سه ماه یک اي فرصت مطالعاتی  ورهگزارش د  -9-1
ارسال    دانشگاه  به شوراي پژوهشی  طرح در شوراي پژوهشی دانشکده  یید بخش وأ، تپس از ارزیابی توسط داورپژوهشی دانشکده  

 گردد. اقدام میحسب قوانین به تمدید فرصت مطالعاتی نسبت دانشگاه رئیسه  ت أهی پژوهشی وئید شوراي  أکند. پس از تمی

ها باید عنوان  گزارشماهه باید به شکل شفاف و مشخص که قابلیت داوري داشته باشد تهیه گردد و در آن   3  هاي گزارش.  17  تبصره

پژوهش، هدف، میزان کارهاي انجام شده، امکانات دانشگاه مقصد و سایر مسائل پژوهشی درج گردد. حوزه معاونت پژوهشی فرمت  
 . رسانداضی میخاصی در این مورد تهیه و به اطالع متق 

 اي مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.و با همان روال گزارش میان دوره ماه پس از بازگشت  3 تا گزارش نهائی فرصت مطالعاتی   -9-2

 گزارش نهائی فرصت مطالعاتی باید حاوي کلیه مسائل جزئی و کالن مدت زمان فرصت مطالعاتی باشد.  .  18 تبصره

سخنرانی عمومی  بخش، دانشکده و دانشگاه و ایراد یک  مجامع منتخبن در  ئید گزارش نهائی آأاز تفرصت مطالعاتی بعد . 19 تبصره

قسمت پایانی فرصت مطالعاتی الزامی    غیره به عنواننند بیمه و احساب مالی مشود. بدیهی است تسویه  در بخش پایان یافته تلقی می
 است.

ش  در وزارتخانه را نیز داشته باشد. عدم تهیه گزاراي تنظیم شود که امکان بازبینی و داوري  گونههفایل گزارش نهائی باید ب.  20  تبصره

تواند منجر به الزام پرداخت کلیه تسهیالت  هاي مطالعاتی آینده میصتت از فررسند عالوه بر ممانعهائی که به تصویب نمییا گزارش
 و امتیازات از سوي فرد اعزام شده بشود.

 

 نحوه پرداخت مقرري به فرد متقاضی -10ماده 

 حمایت مالیارج از کشور با فرصت مطالعاتی خ -10-1

اعتبارات دانشگاه  به صورت سالیانه و براساس    ،هیأت علمیاز عضو  در طی فرصت مطالعاتی خارج از کشور  میزان حمایت    -10-1-1
 گردد.وبه هیأت رئیسه دانشگاه تعیین میمصو 

را    بیمه مدارك مثبتهبیمه نماید و  در کشور محل انجام فرصت مطالعاتی  را  خود و همراهان است  موظف    هیأت علمی عضو   -10-1-2
الحساب پرداخت و پس از بازگشت  صورت علیمبلغ بیمه بهپس از بازگشت از فرصت مطالعاتی به معاونت پژوهشی دانشگاه ارائه دهد.  

  گردد. ، مبلغ مذکور مسترد میارائه مدارك مربوطهدر صورت عدم   گیرد.متقاضی با ارائه فاکتور بیمه تسویه حساب صورت می
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  150حداکثر    (تا سقف  در صورت داشتن اعتبار   هیأت علمی و  عض  پژوهشی   گرنت از محل    روادید اخذ    د فرآین  هزینه کمک    - 10-1-3
   .باشدمیبرداشت  ) قابلمیلیون ریال

 باشد. ها قابل پرداخت نمیاز محل گرانت یا سایر محل )-10- 1رج از موارد ذکر شده (در بندهاي هاي خا هزینه. 21 تبصره

موضوع بند ب    - دستورالعمل خدمت اعضاي هیأت علمی به شیوه تمام وقت ویژه (پیوست شماره یک   3ماده    مطابق  .  22  تبصره

پژوهشی»،    مأموریت به خدمت بدون حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی»، «  مأموریتضرایب در دوران استفاده از «مصوبه اول) اعمال  
  باشد.وقت بانوان» مقدور نمیحضوري»، «خدمت نیمه«خدمت نیمه

براساس فقط  فرصت مطالعاتی و    زمان  در زمان فرصت مطالعاتی به تناسب مدت   هیأت علمیپرداخت کارائی اعضاء    .  23  تبصره

 .  محاسبه خواهد شدسال تحصیلی بعدي نامه امتیازات پژوهشی و پایان

 دانشگاهخانواده توسط   هاي فرد وأمین کامل هزینهمطالعاتی داخل کشور با تفرصت  -10-2

وبه مصو  اعتبارات دانشگاه    به صورت سالیانه و براساس  داخلدر طی فرصت مطالعاتی    هیأت علمیمیزان حمایت از عضو    -10-2-1
   گردد.هیأت رئیسه دانشگاه تعیین می

نظر جهت حمایت  .  24  تبصره مورد  است  6براي  مبلغ  نظر گرفته شده  در  باز  . ماه  از  در صورت  از    مأموریت گشت  ماه،    6زودتر 

 شود. اساس مدت زمان از نامبرده کسر میالتفاوت پرداختی بر مابه
 

 یند تقاضاي فرصت مطالعاتیآ فر -11ماده 

هاي ادبیات و علوم انسانی، الهیات و معارف اسالمی،  دانشکدهشامل  (علوم انسانی  هاي  گروهابتداي هر سال تحصیلی، سهیمه    در   -11-1
تربیتی علوم  اجتماعی،  علوم  و  و  اقتصاد مدیریت  و علوم سیاسی  روانشناسی، حقوق  و معماري  و  غ)  هنر  انسانی  و  علوم  (شامل  یر 

هاي نوین،  امپیوتر، فناوري، مهندسی شیمی، نفت و گاز، مهندسی مکانیک، مهندسی برق و ک عمران و مواد  مهندسی هاي  دانشکده
 . تعیین می گرددتوسط شوراي پژوهشی دانشگاه  علوم، کشاورزي و دامپزشکی) 

 ا تخصیص خواهد یافت. هگروهبه سایر    آن گروه در صورت عدم دریافت درخواست از یک حوزه بر مبناي ظرفیت، سهمیه    .  25  تبصره

بایستی حداقل  می  آن گروهگردد و متقاضیان  حد نصاب امتیاز توسط شوراي پژوهشی دانشگاه تعیین می  گروهبراي هر  .26  تبصره

 حد نصاب امتیاز را کسب نمایند.
   .شدگان فرصت مطالعاتی در معاونت پژوهشی دانشگاهنامه اجرایی پذیرفتهتهیه شیوه -11-2
 .هاي مربوطه در بازه زمانی تعیین شده توسط معاونت پژوهشیو تکمیل فرم هیأت علمیارائه درخواست توسط عضو  -11-3
 .هاي پژوهشی، آموزشی واجرایی متقاضی در دانشکدهبررسی و امتیازبندي فعالیت -11-4
 . هاي پژوهشی، آموزشی و اجرایی متقاضی در دانشگاهبررسی و امتیازبندي فعالیت -11-5
 .رئیسه دانشگاه هیأت نامه اجرایی در فرصت مطالعاتی و شیوهشدگان  لیست پذیرفتهید أیت -11-6
 شدگان فرصت مطالعاتی  اعالم فهرست نهائی پذیرفته -11-7
    .اخذ پذیرش توسط متقاضی از دانشگاه محل گذراندن فرصت مطالعاتی -11-8
میزبان  استاد   CVعالوه پیشنهاد تحقیق، نامه پذیرش،  ه(شامل: الف، ب و ج) ب 8هاي مندرج مربوط به ماده  تکمیل و ارائه فرم  -11-9

 . اي از دانشگاه محل گذراندن فرصت مطالعاتی به دانشکده جهت طرح در شوراي پژوهشی دانشکدهو خالصه
   .تعیین داور پیشنهاد تحقیق توسط شوراي پژوهشی دانشکده و ارسال پروپوزال بوسیله معاون پژوهشی دانشکده جهت داوري  -11-10
 دانشگاه.  ارسال کلیه مدارك توسط معاون پژوهشی دانشکده به معاونت پژوهشی دانشگاه جهت طرح در شوراي پژوهشی -11-11
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 .از سوي معاونت پژوهشی دانشگاه  روادیدهاي الزم براي اخذ تنظیم و صدور معرفی نامه -11-12
که شامل    مأموریت جهت اقدام الزم در خصوص صدور حکم  دانشگاه  مراجعه به معاونت پژوهشی    روادیدپس از دریافت    -11-13

 باشد:مراحل زیر می
 . موزشی دانشگاه توسط متقاضیاخذ مجوز از معاونت آ -11-13-1
 .سپردن وثیقه الزم به دفتر حقوقی -11-13-2

از داخلی و خارجی باید به موجب سند رسمی تعهد نماید که به   در قبال استفاده از فرصت مطالعاتی، اعم هیأت علمی عضو  توضیح:

زمان استفاده از فرصت مطالعاتی در دانشگاه خدمت نماید. صدور حکم استفاده از فرصت مطالعاتی منوط به توثیق سند    برابر  3مدت  

تواند فارغ از رعایت  سند رسمی دانشگاه میخلف از مفاد ن توسط دانشگاه تعیین خواهد شد. در صورت ت آملکی (غیر منقول) و مبلغ 
هاي مصروفه بابت وجه التزام و دیون خسارت  برابر هزینه   2اجرائیه به میزان    تشریفات و با اعالم به دفترخانه اسناد رسمی با صدور

ی و اتخاذ تصمیم در  دولت و ضامن یا ضامنین وي به نحو انفرادي یا اشتراکی (تضامنی) اخذ نماید. مسئولیت اخذ سند تعهد رسم 
 باشد.  تجاري با اداره حقوقی دانشگاه میم با توثیق اسناد أخصوص کیفیت سند ماخوذه اعم از تضمین ملکی یا تعهد کارمندي تو

 .انجام سایر مکاتبات اداري بر اساس اعالم نظر معاونت پژوهشی دانشگاه -11-13-3
 .روز قبل از سفر 10رائه بلیط متقاضی و همراهان حداکثر فرصت مطالعاتی پس از ا  مأموریتصدور حکم   -11-13-4

با موافقت شوراي پژوهشی دانشگاه و  سایر جزئیات و موادي که در این شیوه.  27  تبصره و نیز  رئیسه    تهیأنامه ذکر نشده است 

 پذیرد.اجرائی دانشگاه انجام می نامهآیینبراساس 
 

شوراي پژوهشی دانشگاه و در    12/7/1399  جلسه مورخدر  باشد که  می  تبصره  27  ماده و  11  داراي  نامهو شیوه  نامهاین آیین
و از تاریخ    کلیه مصوبات قبلی خواهد بود و جایگزین    ه استرسیدبه تصویب  ت رئیسه دانشگاه  أهی  28/8/99  جلسه مورخ

 االجرا است. سال الزم 2ابالغ به مدت 
 


