
 دانشگاه  علمی هیات اعضای کشور از خارج آموزشی ماموریت دوره دستورالعمل 

 ( دانشگاه  علمی هیات  اعضای استخدامی نامه آئین 26  ماده موضوع)

 

  است، هزینه پرداخت بدون  که کشور خارج آموزشی  ماموریت از توانند می دستورالعمل این مفاد رعایت با دانشگاه علمی هیات اعضای: مقدمه

 :نمایند استفاده

  تصویب  با دوره این از توانند  می  دانشگاه پژوهشی و آموزشی پیمانی و آزمایشی رسمی قطعی، رسمی وقت تمام علمی هیات اعضای (1ماده

 .نمایند استفاده دانشگاه بورس شورای

 .است تمدید قابل سال دو تا  شود، می مدرک اخذ  به  منجر که مواردی در- تبصره

 .است پذیر امکان  علمی هیات علمی مرتبه در مداوم خدمت  سنوات سال  سه حداقل ازاء به دوره از استفاده (2ماده

  تحقیقاتی مرکز یا و پژوهشکده یا و دانشکده شورای تایید  به بایست می دوره موضوع و  مدت میزبان، واحد و کشور صالحیت- 1تبصره

 .برسد

 .نماید نمی دریافت کننده دعوت شرکت  یا موسسه طرف از مبلغی دوره از استفاده قبال در  شود می متعهد متقاضی- 2تبصره

  جهت باشد، رسیده خدمت محل  مقام باالترین تایید  به که دوره در شرکت گواهی و گزارش ارائه علمی، هیات اعضای بازگشت از پس (3ماده

 .است الزامی خدمت محل در حضور تاریخ  اعالم و آموزشی ماموریت پایان حکم صدور

  پرداخت کشور خارج آموزشی ماموریت دوره از هاستفاد طول در علمی هیات اعضای مزایای و حقوق ماموریت، حکم صدور با (4ماده

 .گیرد نمی تعلق کننده استفاده به  دوره بابت ای هزینه ولی گردد می

  



ماموریت 
آموزشی خارج از 

کشور 
شروع

 ررسی درخواست اولیه ماموریت خارج از  ر  ریاست م ل خدمت 
از  ری  اتوماسیو 

 ر  در شورای  ور  دانشگاه

آیا مدار  مورد تایید است      ار اع مدار  نا     ه م ل خدمت شخ  متقاضی

   

یا ممو ه شورای  ور  را دریا ت  آ
نموده است  

اع   عد  تصوی  در شورای  ور   ه ریاست م ل خدمت 
شخ 

اع    دریا ت مصو ه  ه م ل خدمت و درخواست اع   تاری  
شروع ماموریت 

   

   

 ررسی مدار  دریا تی از م ل خدمت و ارسا  درخواست  دور 
    کار  ی ی

 ررسی و ر   نق  مدار  

     

 ررسی مدار  درخواست تمدید ماموریت  از م ل خدمت شخ   ا 
ارائه   ار  عمل رد

یا مدار  مورد تایید است  آ اع   عد   ام ا   ر  در شورای  ور  دانشگاه  ه م ل خدمت 
شخ 

ت یه دستور کار شورای  ور  دانشگاه

مصو ه شورای  ور  
دانشگاه

اع    ه کار  ی ی   ت  دور     تمدید ماموریت خارج

 ررسی مدار  دریا تی از م ل خدمت شخ  مب ی  ر اع    ایا  
ماموریت و  از شت  شخ   ه م ل خدمت

اع    ایا  ماموریت و شروع  ه کار م دد  ه کار ی ی   ت  دور 
    استخدامی

   

   

   

 ر ی  رای  دور م وز  5اع   دریا ت مصو ه  ه م ل خدمت و درخواست ارسا   ر  ت میل شده 
 اع ا   ه خارج و  اع   تاری  شروع س ر    از دریا ت  لی  و وی ا و ت میل  ر  م درج درسایت

   اع   عد  تصوی   ه م ل خدمت

درج مشخصات  رد و س ر در سامانه وزارت   داشت

دریا ت م وز اع ا   ه خارج از وزارت   داشت

 


