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 مدتفرصت مطالعاتی کوتاه نامهآیين

 

 مقدمه

وهشی ژعالی و پها و موسسات آموزش علمی دانشگاههیأتهای مطالعاتی اعضای نامه استفاده از فرصتندر راستای اجرای آیی

این  المللیبین داخلی و مراکز علمی معتبر ه باحیدریعلمی دانشگاه تربتتأاعضای محترم هینظر به اهمیت ارتباط مستمر  و

 :نامه به شرح ذیل تدوین شده استنییآ

 

 مدتشرایط الزم برای احراز فرصت مطالعاتی کوتاه -1ماده 

 .دارا بودن وضعیت استخدامی رسمی یا پیمانی -1-1

رصت توانند از این نوع ففقط در طول مدت قرارداد میبا تأیید هیأت رئیسه دانشگاه علمی پیمانی اعضای هیأت -1تبصره 

 مطالعاتی استفاده نمایند.

 .دارا بودن سه سال سابقه خدمت و سه سال فاصله سنواتی بین دو فرصت مطالعاتی -1-2

 .کشورنامه معتبر از دانشگاه یا مرکز تحقیقات علمی داخل یا خارج از ارائه دعوت -1-3

 شد.فناوری با بایست مورد تأیید وزارت علوم تحقیقات ودانشگاه یا مرکز تحقیقات علمی خارج از کشور می -2تبصره 

نتخاب امورد تأیید وزارت علوم تحقیقات و فناوری معتبر های بایست از بین دانشگاهدانشگاه داخل کشور می -3تبصره 

 رسد.و به تأیید شورای پژوهشی دانشگاه ب گردد

علوم  مورد تأیید وزارت معتبرهای بایست از پژوهشکدهمی ی منتخب داخل کشورهامراکز تحقیقاتی و پژوهشکده -4تبصره 

   و به تأیید شورای پژوهشی دانشگاه برسد. باشندفناوری  تحقیقات و

 

 مدتمدت استفاده از طرح فرصت مطالعاتی کوتاه -2ماده 

 شهریور ماه(. 11تیر ماه تا  11 )از باشدماه می 4حداکثر مدت مطالعاتی کوتاه مدت استفاده از طرح فرصت -2-1

 ن جانشینتعیی ، با تأیید مقام مافوق و پس ازدانشگاه دارند علمی که مسئولیت اجرایی درتأدرخصوص اعضای هی :5تبصره 

 .، امکان استفاده از فرصت میسر خواهد بوددر بازه زمانی فرصت مطالعاتی
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العاده در نظر گرفته موریت بدون فوقأعلمی به عنوان ممدت برای عضو هیأتگذراندن فرصت کوتاه مدت زمان -2-2

 شود.می

 مدتهای مالی دانشگاه در طی دوره فرصت مطالعاتی کوتاهحمایت -3ماده 

 شود.پرداخت می صورت کاملهعلمی بهیأتحقوق و مزایای عضو  ،مدتفرصت مطالعاتی کوتاه در طی دوره -3-1

از محل اعتبار پژوهانه عضو هیأت پژوهانه درصد  04علمی تا سقف هزینه بلیط رفت و برگشت و اسکان عضو هیأت -3-2

  باشد.قابل پرداخت میعلمی 

قف س نماید، را ارائه ایمقاله ،المللیبین یدر همایشبازه زمانی فرصت مطالعاتی خود، علمی در هیأتچنانچه عضو  -3-3

 ۹4میلیون ریال برای کشورهای نزدیک و مبلغ  04مبلغ ، همایش بین المللی با ارائه مقالهجهت شرکت در امنا ) هیأتمجاز 

وه بر عال علمیهیأتبه عضو علمی دانشگاه تأاعضای هی پژوهانهنامه آیین مطابق مفادمیلیون ریال برای کشورهای دور( 

 پژوهانه عضو هیأت علمی قابل پرداخت خواهد بود.از محل اعتبار  4-0مبلغ ماده 

 

 فرآیند انجام کار -4ماده 

بایست دعوت نامه از استاد راهنمای دانشگاه یا مرکز تحقیقات علمی معتبر مقصد را علمی دانشگاه میعضو هیأت -4-1

ا دوره آموزشی تحقیقاتی تخصصی ربرای گذراندن دوره فرصت مطالعاتی مبنی بر انجام پروژه یا طرح مشترک یا گذراندن 

ایست مطابق بعلمی میپس از تأیید گروه، برای تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه ارائه نماید. موضوع تحقیقاتی عضو هیأت

 با نیازهای رشته و دانشگاه بوده و مورد تأیید شورای پژوهشی دانشگاه قرار گیرد.

علمی ماه از تاریخ بازگشت، عضو هیأت 1مدت و گذشت حداکثر اتی کوتاهپس از بازگشت عضو از دوره فرصت مطالع -4-2

 کار پروژه انجام شده و سخنرانی علمی خود را در گروه و شورای پژوهشی ارائه نماید.بایست گزارشمی

بط ای مرت، فاکتورهو ارائه گزارش اختتام دورهآغاز و ارائه صورت جلسه شورای پژوهش مبنی بر  ،جهت تسویه مالی -4-3

)در صورت استفاده از فرصت خارج کشور( و نامه تأیید استاد راهنمای دعوت مهر ورود و خروج در صفحات گذرنامه و ارائه 

 باشد.جهت استفاده از پژوهانه الزامی میکننده )داخلی یا خارجی( 

 

 4۸/41/10۸۹رئیسه مورخه جلسه هیاتو  11/40/10۸۹مورخ  شورای پژوهشیجلسه در تبصره  4 وماده  0 نامه دراین آیین

 مورد تصویب اعضا قرار گرفت.

 


