
 شیراز دانشگاه  به میزبانیفرصت مطالعاتی داخلی اعضاي هیات علمی خارج از دانشگاه  مالك و معیار
 

 شرایط استاد میزبان:
 دانشجوي دکتري فارغ التحصیل کرده باشد. 4 باشد و حداقلاستاد استاد میزبان  -
-  H اشد (همانند مصوبه یا بیشتر از متوسط بخش مربوطه ب 5/1حداقل می بایستی ایندکس استاد میزبان

 هیات ممیزه دانشگاه شیراز)
 متقاضی هم راستا باشد.استاد میزبان با استاد تخصص  -
 اداري به عهده استاد میزبان است آزمایشگاهی و تامین فضاي -
امتیاز  50 قبل منتهی به پذیرش استاد متقاضی می بایست حداقل مجموعاً سال 2 دراستاد میزبان  -

 آئین نامه ارتقاء باشد.) 3-1ماده  ازامتیاز آن  40که حداقل کسب کرده باشد پژوهشی 
 شرایط متقاضی:

 با استاد میزبان متناسب و هم راستا باشد. عضو هیات علمی متقاضیطرح تحقیقاتی  -
و واجد شرایط ین نامه فرصت مطالعاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري معرفی شده متقاضی بر اساس آئ -

 باشد.
 امتیاز پژوهشی کسب کرده باشد. 30 حداقل سال اخیر 4در  -
 قوانین دانشگاه شیراز می باشد.کلیه متقاضی موظف به رعایت  -
گذراندن فرصت مطالعاتی در دانشگاه شیراز هیچگونه حق و حقوقی جهت استخدام براي متقاضی ایجاد  -

 نخواهد کرد.
 چگونگی درخواست یا مسیر اداري:

خود را به بخش مربوطه اعالم می نماید که  ش فرصت مطالعاتی داخلی هر ساله استاد میزبان ظرفیت پذیر -
  بعد از تصویب در بخش و دانشکده در سایت دانشگاه درج می گردد. 

موافقت پس از  .گرددارجاع می مربوطه بخش  دانشکده و تقاضاي فرد متقاضی ابتدا به دانشگاه سپس به -
 گردد.می به معاونت پژوهشی ارسال  موضوع جهت بررسی و تائید نهایی ،شمیزبان و تائید بخاستاد 

 به منظور ثبت نام و گردش اداري مقرر گردید فرم ویژه اي در کمیته هاي پژوهشی تهیه گردد. -
 محل تامین هزینه ها

 اضیو دانشگاه اعزام کننده متق ي انجام طرح پژوهشی فرصت مطالعاتی بعهده استاد میزبانکلیه هزینه ها -
 در این خصوص ندارد.هیچگونه تعهد مالی شیراز می باشد و دانشگاه 

را از محل گرنت پژوهشی و یا تحصیالت تکمیلی عضو هیات علمی متقاضی میزبان نمی تواند هزینه استاد  -
 پرداخت نمایدشیراز و یا از بودجه هاي دانشگاه 

کل یا بخشی از هزینه هاي طرح پژوهشی متقاضی عضو هیات علمی میزبان و استاد بر اساس توافق بین  -
 .پرداخت شود استاد متقاضیمی تواند توسط 

 اتمالحظ
 .که در این دوره براي فرد متقاضی تهیه می شود متعلق به دانشگاه شیراز است حقوق مادي و معنويکلیه  -
 .ز خواهد بودرسما متعلق به دانشگاه شیرادر این دوره متقاضی  دکلیه دستاورد هاي علمی و پژوهشی فر -


