
 
 

 ت ع��ی دا�ها�ضای �يئ  ا��فاده از دوره ���ت �طا�عا�ی  د��ورا��مل

�ی ا�ضای �يئ �وع آ� �� ا� (�و  ع��ی) ت��دا
   

از  گیـري اعضـاي هیئـت علمـی دانشـگاه     جهـت بهـره    بـا اسـتعانت از خداونـد متعـال و بـه منظـور ایجـاد فرصـت الزم          : مقدمـه 
تجـارب   آنهـا بـا دانـش نـوین در عرصـه هـاي علـوم پزشـکی و انتقـال و تبـادل اطالعـات و            دستاوردهاي علمی و پژوهشـی و آشـنایی  

 .تدوین گردید "ت علمی دانشگاهآئین نامه استخدامی اعضاي هیئ 34 ماده 2تبصره "دستورالعمل به استناد ، این حاصله

آموزشی یا پژوهشی دانشگاه میتوانند از این دوره  و پیمانی رسمی آزمایشی، ، استادیاران تمام وقت رسمی قطعی، دانشیاراناستادان  )1ماده 
 استفاده نمایند.  ماه 12ماه و حداکثر یک در هر نوبت حداقل 

مداوم تمام علمی  تهیئخدمت سنوات  سال 3حداقل به ازاء  کشور و داخلدر خارج  یا متناوببه صورت پیوسته و استفاده از دوره - 1-1
هر حداقل تمام وقت جغرافیایی علمی  تهیئ اعضايبراي از زمان شروع آن، فواصل استفاده از دوره ( امکان پذیر است. در این دانشگاه وقت

علمی نیمه وقت نمی توانند از فرصت  تهیئاعضاي جغرافیایی ( تمام وقتغیرعلمی  تهیئاعضاي  برايسال یک بار  3هر  وسال یک بار  4
 )مطالعاتی استفاده نمایند.

 فرصت مطالعاتی داخل کشور، برابر مفاد این آئین نامه بالمانع است. از دوره"مربیان صرفااستفاده  -2-1
ر (اگ میسر می باشد به استثناء استاد تمامی، استفاده از نوبت بعدي دوره در خارج یا داخل کشور، در صورت ارتقاء مرتبه علمی -1تبصره 

 اده کنند).در نوبت اول در رتبه استادیاري استفاده کرده اند در نوبت دوم باید رتبه دانشیاري باشند تا بتوانند از دوره خارج یا داخل کشور استف
 .اخذ مدرك در دوره فرصت مطالعاتی بالمانع می باشد -2صره تب

ماه در مرکز مربوطه را داشته باشد  12در صورتیکه جهت اخذ مدرك مانند فلوشیپ یا فوق تخصص، فرد نیاز به حضور بیش از  -3تبصره 
 آموزشی انجام خواهد شد.ماه بعد از فرصت مطالعاتی به صورت ماموریت  12با تصویب شوراي بورس دانشگاه، مازاد 

 
کشور جهت انجام دوره قابل قبول است که مورد تایید دانشگاه  از عنوان موسسه میزبان داخل یا خارج ه ب واحد صنعتیدانشگاه یا  )2ماده 
، دست ، فنی و تحقیقاتی که در منطقه دانشگاهی وي امکان دسترسی به آن نیستنحوي که متقاضی بتواند به پیشرفتهاي علمیه بوده ب
 یابد.

بایست در مرحله  کشور، صالحیت کشور و واحد میزبان ، مدت و موضوع دوره میاز رج خا در رابطه با دوره فرصت مطالعاتی -4تبصره 
شوراي پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوري  تاییدعلمی پژوهشی به  تهیئو براي اعضاي  ربوطهم دانشکده بورس شوراي تاییداول به 
 شوراي بورس دانشگاه برسد. صویبو پس از اعالم مراتب به تدانشگاه 
در رابطه با دوره فرصت مطالعاتی داخل کشور، صالحیت واحد میزبان، مدت و موضوع دوره می بایست درمرحله اول به تایید  -5تبصره 

  .برسد دانشگاه بورس شوراي تصویب به مراتب اعالم از پس و  کمیته اجرایی ارتباط با صنعت دانشگاه
مطالعاتی صنعتی توسط مدیریت توسعه فناوري و ارتباط با صنعت دانشگاه  فرصت هاي خواست در ارزیابی نحوه دستورالعمل  -6تبصره  

   تهیه خواهد گردید.
 

معاونت براي بررسی کارشناسی به  )2با رعایت ماده (کشور  و داخل خواست متقاضی جهت استفاده از دوره فرصت مطالعاتی خارجدر  )3ماده 
 اعالم خواهد شد.مربوطه دانشگاه ارسال و نتیجه پس از طرح در شوراي بورس دانشگاه به دانشکده و یا مرکز  بین الملل
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توسط شوراي بورس  ،اولویت بندي استفاده از دوره فرصت مطالعاتی بر اساس تعداد متقاضیان و نیاز دانشگاه به دوره مربوطه -6تبصره 
 دانشگاه انجام خواهد شد.

زمان استفاده  برابر دونماید که به مدت می کشور به موجب سند رسمی تعهد از تی خارج عاضی در قبال استفاده از فرصت مطالمتقا )4ماده 
به میزان دو برابر کل هزینه هاي ریالی که قرار است ست بای از دوره در دانشگاه خدمت نماید. به منظور حسن اجراي این تعهد، متقاضی می

 براساس این دستورالعمل دریافت نماید، به صورت سفته تعهد بسپارد. در طول استفاده از دوره
 

قابل پرداخت خواهد بود به  خارج کشور دوره فرصت مطالعاتی(حق ماموریت) که براي استفاده کننده از میزان مقرري  ) 5ماده 
   :شرح ذیل است

ریال 000/000/004ماه) :  3:  (تا یک سطح کشورهاي   

 ریال 000/000/800ماه):  12(تا                                 
 

ریال 000/000/003ماه) :  3:  (تا دو سطح کشورهاي   

 ریال  000/000/600ماه):  12(تا                               
 

مصوب شوراي بورس دانشگاه   تا سقفمابقی و  قبل از اعزام درصورت وجود اعتبارپس از اخذ ویزا و بلیط،   کمک هزینه 50% - 5 – 1
 از سوي معاونت بین الملل دانشگاه پرداخت خواهد شد.با ارائه مدارك مثبته پس از بازگشت، 

 پرداخت نخواهد شد. خارج کشور بابت دوره فرصت مطالعاتی هیچگونه  شهریه اي - 5–2-1
شده را حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان تعیین شده براي در صورت لغو سفر به هر علت، متقاضی موظف است مبالغ دریافت  -7تبصره 

 بین الملل دانشگاه مسترد نماید.معاونت شروع دوره به 
ممنوع است و مشمول بدون مصوبه شوراي بورس دانشگاه  تغییر موضوع تحقیق، کشور مقصد و طول مدت فرصت مطالعاتی -8تبصره 

 پرداخت مقرري نخواهد بود.
 

آئین نامه  37بر اساس ماده استفاده می نمایند  خارج و داخل ت علمی که از دوره فرصت مطالعاتیمزایاي اعضاي هیئحقوق و  ) 6ماده 
 پرداخت خواهد شد.علمی توسط دانشگاه  تهیئاستخدامی اعضاي 

 
ت خود را قبل از پایان گزارش پیشرفت مطالعه و تحقیقا ندموظف خارج و داخل کشور از دوره فرصت مطالعاتی استفاده کنندگان ) 7ماده 

 شوراي بورس دانشگاه طبق مصوبهتا سه ماه با تایید مدیر گروه و یا رئیس مرکز تحقیقات مربوطه به معاونت بین الملل دانشگاه ارسال نمایند 
، براي فرصت مطالعاتی خارج کشور طول دورهفعالیتهاي علمی و پژوهشی  گزارش جامع . همچنیننسبت به تمدید آن اقدام الزم بعمل آید

تکمیل و با تایید باالترین مقام مسئول محل خدمت با ماه پس از پایان  2حداکثر می بایست ، درج شده در سامانه گزارش هاطبق فرمت 
ارائه دانشگاه  به معاونت بین الملل یید کمیته فناوري دانشگاهو براي فرصت مطالعاتی داخل کشور با تا تایید برگزاري کارگاه در واحد مربوطه

 . گردد
و یا شوراي بورس دانشگاه  کمیته اجرایی ارتباط با صنعتو یا  مربوطه واحدها توسط  در صورت عدم تایید گزارش – 9 تبصره

دوره هاي بعدي محروم خواهد از ، از استفاده هاي یاد شده استنکاف ورزیده باشد ر دلیل استفاده کننده از ارائه گزارشه و یا در مواردي که به
 ، باقیمانده دوره فرصت مطالعاتی لغو و مراتب به استفاده کننده ابالغ قرار نگرفت گزارشهاي ادواري مورد تایید شوراي مذکورشد. چنانچه 

 می گردد.
 

 جزو سابقه خدمت دانشگاهی استفاده کننده محسوب می شود. خارج و داخل کشور مدت استفاده از دوره فرصت مطالعاتی  ) 8ماده



اقل شش ماهه، با تایید گزارش ثر در داخل کشور براي یک دوره حدبه منظور تشویق به انجام دوره فرصت مطالعاتی موفق و مو -1-8
   علمی تعلق گیرد. تهیئمتیاز پژوهشی به عضو ا دانشگاه، بورس شوراي تصویب و عملکرد توسط کمیته اجرایی ارتباط با صنعت

 ، مدت جزء خدمت استفاده کننده محسوب نخواهد شد.در مورد کسانی که گزارش آنها مورد تایید شورا قرار نگیرد - 10 تبصره
 

زمان مصوبه شوراي بورس دانشگاه نمی تواند به صورت مدت استفاده کننده از دوره فرصت مطالعاتی خارج و داخل کشور در پایان  )9ماده 
 نماید.بالفصل از مرخصی استحقاقی استفاده 

 
عنوان ه ( پس از آنکه متقاضی بخشی از آن را انجام داده است) ب خارج و داخل کشور انصراف از ادامه انجام دوره فرصت مطالعاتی )10ماده

 یکبار استفاده از دوره براي وي محسوب می گردد. 
 
 

دانشگاه  رئیسه تهیئبه تصویب   13/08/97تبصره در تاریخ    10ماده و  10 مشتمل براین دستورالعمل 

 الزم االجرا است. 01/07/97رسید و از تاریخ 
 


