
 

 

  
  

  سمه تعالیاب
 

 استفاده از دوره فرصت مطالعاتی دستورالعمل اجرایی
  یدانشگاه تربیت دبیر شهید رجائ علمی هیات اعضاي

  
 همقدم

اعضاي هیئت علمی دانشگاه از دستاوردهاي علمی و پژوهشی و با استعانت از خداوند متعال و به منظور ایجاد فرصت الزم جهت بهره گیري 
 ياعضا یو انتقال و تبادل اطالعات وتجارب حاصله، دستورالعمل استفاده از فرصت مطالعات يهاي علم و فناورآشنایی آنها با دانش نوین در عرصه

مصوب  "یو پژوهش یها و موسسات آموزش عالشگاهدان یعلم أتیاعضاء ه یفرصت مطالعات"نامه نییدانشگاه منبعث از آ یعلم اتیه
  .تدوین گردید يو فناور قاتیوزارت علوم، تحق 07/06/1390
  

  تعریف:1 ماده
 

ها و موسسات علمی و پژوهشی معتبر خارجی با هدف به منظور ارتباط پیوسته و هدفمند اعضاي هیئت علمی با سایر دانشگاه: فرصت مطالعاتی
راي المللی براي اعضاي هیئت علمی واجد شرایط این امکان فراهم گردیده که بهاي بینفناوري کشور و حضور در عرصهاعتالي موقعیت علمی و 

هاي در این نوع فرصت. ها و مراکز علمی یا تحقیقاتی برجسته خارج از کشور حضور یابندانجام مطالعات و تحقیقات مشترك در سایر دانشگاه
باشد و یا انجام کار تخب براي تحقیق و مطالعه در مورد یک موضوع خاص که امکان انجام آن در داخل کشور نمیمطالعاتی عضو هیئت علمی من

  . شود، به خارج از کشور اعزام میباشدمشترك با صاحب نظران و اساتید شاغل در خارج از کشور ضروري 
رئیسه دانشگاه تنها حقوق و مزایاي عضو هیأت علمی در طول مدت دوره در این نوع فرصت مطالعاتی با تأیید هیأت : 1فرصت مطالعاتی نوع 

  .گرددفرصت مطالعاتی پرداخت می
دراین نوع فرصت مطالعاتی با تشخیص هیأت امناي دانشگاه، عالوه بر حقوق و مزایاي ماهانه عضو هیأت علمی، میزان  :2فرصت مطالعاتی نوع 

  .شوددرنظر گرفته می) 7ماده  2مطابق با بند (براي فرد و خانواده وي ) دستورالعمل این 7مطابق با ماده (مقرري ماهانه ارزي 
ي دانشگاه هر ساله بر مبناي میزان بودجه اختصاص یافته، نسبت به تعیین سهمیه هریک از انواع فرصت و فناور معاونت پژوهش: 1 تبصره

 3ماده ( بدیهی است تشخیص نوع فرصت مطالعاتی اختصاص یافته به عضو هیأت علمی بر مبناي معیارهاي برازندگی .نمایدمطالعاتی اقدام می
  . و توسط هیأت رئیسه دانشگاه صورت خواهد گرفت) آیین نامه ارتقاي اعضاي هیات علمی

  

  اهداف: 2 ماده
 

   ؛نهادینه سطح علمی دانشگاه توسعه و تعمیق دانش و تجارب اعضاي هیأت علمی و اعتالي مستمر و2-1
  ؛و سایر موسسات علمیها هاي مطالعاتی اعضاي هیات علمی مؤسسات در سازمانایجاد بستر مناسب براي انجام فرصت 2-2
  و کشورپژوهشی  - استفاده از ظرفیت و توان علمی اعضاي هیات علمی مؤسسات براي کمک به حل مشکالت و رفع نیازهاي علمی 2-3
  هاپژوهشی مؤسسات با سازمان –زمینه هاي همکاري علمی  تقویت 2-4
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  شرایط و حداقل امتیازات الزم براي پذیرش درخواست انواع فرصت مطالعاتی :3 ماده
 

  قطعی - رسمی یاآزمایشی  –بودن مرتبه استادیاري به باال و وضعیت رسمی  دارا -3-1
  استاد تمامیمرتبه عدم توقف بیش از هفت سال در مرتبه علمی فعلی به استثناء  -3-2
  عدم استفاده بیش از سه بار از فرصت مطالعاتی خارج از کشور  -3-3
 ايي اعضـ آئـین نامـه ارتقـا   ) 3مـاده  (از حداقل امتیاز بندهاي مـاده پژوهشـی   % 80و ) 2ماده (از حداقل امتیاز ماده آموزشی % 100کسب  -3-4

  هیأت علمی داراي مرتبه علمی استادیار از ابتداي اشتغال در موسسه
  دانشگاه هرئیسهیأت هاي آموزشی و پژوهشی دانشگاه به تشخیص ارتباط موضوع فرصت مطالعاتی با اهداف و برنامه -3-5
بنـدي  هـاي زیـر بـراي اولویـت    باشـد، شـاخص  که تعداد متقاضیان فرصت مطالعاتی بیش از سقف اعتبـارات و سـهمیه دانشـگاه    در صورتی -3-6

  . متقاضیان منظور می شود
  ؛اعضاي هیأت علمی يارتقاآیین نامه  3امتیاز کسب شده از ماده 
 ؛و کشور استادان نمونه و پژوهشگران برتر دانشگاه 
 ؛تهی به درخواست فرصت مطالعاتی امتیاز پژوهشی بیشتري کسب نموده باشندنافرادي که در سه سال م  
 ؛گیرنددر صورت امتیاز یکسان، افراد با مرتبه علمی و پایه بیشتر در اولویت قرار می 
 ؛اولویت با افرادي است که براي اولین بار متقاضی فرصت مطالعاتی هستند ،براي افرادي که از شرایط مساوي برخوردارند 
 ؛کیفیت تدریس و رعایت بهتر قوانین آموزشی و اخالقی 
  و هاي آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و خدمات اجرایی دانشگاه به تشخیص هیأت رئیسههیأت علمی در فعالیتمیزان مشارکت عضو 
 درجه اولویت موضوع تحقیق در برنامه هاي ملی کشور. 
  
اسـتفاده  تواننـد از ایـن دوره   مـی و از هر گروه آموزشـی حـداکثر یـک نفـر     ت علمی دانشگاه اهی يدر هر سال حداکثر ده درصد اعضا -2 تبصره
  .نمایند

  
  مراحل ارائه درخواست دوره فرصت مطالعاتی اعضاي هیأت علمی موسسه: 4ماده 

  کشور از معتبرخارج علمی مؤسسات یا و هاازدانشگاه یکییا موافقت اولیه  پذیرش دریافت - 1
  : بررسی و تصویب درخواست متقاضی در کمیته منتخب یا شوراي پژوهشی دانشکده شامل مدارك زیر - 2

و ارتبـاط موضـوعی آن بـا    بندي ارائه گزارشات و محور اصـلی  عنوان، هدف، سوابق، روش انجام کار، زمانشامل برنامه مورد مطالعه  -2-1
  .)الففرم ( هاي پژوهشی دانشگاه یا کشوراولویت

هاي تکمیل شده درخواست فرصت مطالعاتی شامل سـوابق اسـتخدامی و خـدمتی، فهرسـت انتشـارات، مقـاالت       پرسشنامهتکمیل  -2-2
  )بفرم (هاي تحقیقاتی پایان یافته و در دست اجراي متقاضی و ارتباط آنها با موضوع تحقیق در فرصت مطالعاتی علمی و پروژه

براي برنامه مورد نظر از یکی از مؤسسات آموزشی یا پژوهشی یا صـنعتی خـارج از کشـور کـه مـورد قبـول        یا موافقت اولیه پذیرش -2-3
  .باشد دانشگاه

هاي تحصیلی براي اخـذ مـدرك دانشـگاهی    عضو هیأت علمی در طی دوره فرصت مطالعاتی مجاز به ثبت نام و ادامه تحصیل در دوره –3تبصره 
  . باشدنمی

  .هاي تکمیل شده و سایر مدارك به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاهارسال پرسشنامه -3
  .مقصد کشور ویزاي اخذ جهت اقدام - 4
متقاضی پس از حصول اطمینان از دریافت ویزاي کشور مقصد، نام دانشگاه یا موسسه علمی مربوطه و تاریخ شروع و نوع فرصت مطالعاتی را  - 5

  . داردانشگاه اعالم مید و فناوري اي به معاون پژوهشطی نامه
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 ار حساب تسویه به مربوط فرم دفترکارگزینی به مراجعه با متقاضی ي،و فناور پژوهش معاونت سوي از مطالعاتی فرصت محل ازتایید پس -6
  .کندمی دریافت

 سفر ماه 9 برابرهزینه دو ریالی معادل بانکی وثیقه گذاردن به نسبت دانشگاه دفترحقوقی به مراجعه باان انواع فرصت مطالعاتی متقاضی - 7
  .دنکنمی اقدام مطالعاتی فرصت

 و مطالعاتی فرصت ارز اختصاص به نسبت تا کرده اعالم يو فناور پژوهش معاونت به را مراتب وثیقه، سپردن و نهایی حساب تسویه از پس - 8
  .شود اقدام هواپیما بلیط خرید الحسابعلی

  .دانشگاه پس از تکمیل مراحل و ارائه روادید الزمصدور حکم مأموریت توسط رئیس  - 9
ي با و فناور در طول دوره فرصت مطالعاتی هر سه ماه یک گزارش شامل کارهاي مطالعاتی و آزمایشگاهی انجام شده به معاونت پژوهش - 10

  .)جفرم (شود فاکس یا پست الکترونیکی ارائه می
 با را مراتب باشد داشته را ماه سه حداکثر تا مطالعاتی فرصت مدت تمدید تقاضاي کهدرصورتی متقاضی مطالعاتی، فرصت پایان از قبل - 11

  .کندمی ارسال الکترونیکی پست
 موافقت متقاضی مطالعاتی فرصت تمدید با صورتی در بنابراین .باشد آتی تحصیلی ترم شروع از قبل بایستمی مطالعاتی فرصت ایانپ - 12

  .باشد داشته حضور ایران در آتی ترم شروع از قبل که شد خواهد
  .نمایدمی اعالمدانشگاه  پژوهشیمدیریت امور  به دانشکده ریاست طریق از را خود حضور تاریخ دانشگاه، و کشور به مراجعت از پس- 13
  .)دفرم ( کند می ارائه را مالی تسویه جهت مدارك و اسناد و مطالعاتی فرصت نهایی گزارش- 14
  

  یمدت فرصت مطالعات: 5ماده 
 6به صورت (در خارج از کشور  نه ماههاي مطالعاتی در هر نوبت به مدت حداکثر فرصت ،تواند به اعضاي هیأت علمی استادیار به باالمی دانشگاه

   .دقرار گیرد با رعایت سایر مقررات اعطا نمای دانشگاهاي که مورد تصویب رئیس طبق برنامه) ماه قطعی و سه ماه شرطی
آموزشی هاي مطالعاتی در موارد خاص و بسیار استثنایی به شرط ارائه به موقع گزارش علمی به گروه تمدید سه ماه شرطی فرصت - 4 تبصره

 هرئیسهیأت مربوط، ارزیابی کار در حد خیلی خوب و ضروري دانستن تداوم آن توسط گروه، تأیید نظر گروه توسط شوراي پژوهش و تصویب 
   .باشدمانع میبال ،دانشگاه

  
  هازمان ارسال و بررسی درخواست: 6ماده 

 هايفرم ستبایمتقاضی دوره فرصت مطالعاتی می علمی دانشگاه هیات عضو هر است شده مشخص دستورالعمل این در که ضوابطی براساس
  . دهد ارائه خود به دانشکده مربوطه مستندات با و همراه تکمیل حداکثر تا پایان آذرماه هر سالرا  مربوط

رئـیس  . شـود پیشـنهاد مـی   دانشگاهبراي اخذ تصمیم به رئیس  دانشگاهپژوهشی  شورايو تأیید  همربوط دانشکدهنظر  تقاضاي مزبور پس از اظهار
شـود، بـا   ن دانشـگاه هـاي  برنامه یتواند طبق برنامه مصوب، مشروط بر آنکه اعطاي فرصت مطالعاتی به هیچ وجه موجب وقفه یا تعطیلمیدانشگاه 

  .گزارش نماید علوم، تحقیقات و فناورياعطاي فرصت مطالعاتی موافقت و مراتب را جهت اخذ تصمیم نهایی به وزارت 
  

  نحوه پرداخت مقرري ارزي : 7ماده 
که عـالوه بـر حقـوق و مزایـا بـراي اسـتفاده کننـده از دوره فرصـت مطالعـاتی قابـل            2فرصت مطالعاتی نوع ) حق ماموریت(میزان مقرري ماهانه 

حسـب مـورد بـا     سـت، ا نیامـده این جدول هزینه کشورهایی که در ( است )1(جدول پرداخت خواهد بود بر اساس کشور محل طی دوره به شرح 
  ).نشگاه تعیین می گرددهاي زندگی با کشورهاي فهرست، توسط هیأت امناي داتوجه به مشابهت هزینه
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  )1(جدول 
  میزان مقرري  نام کشور

  )دالر آمریکا(
  میزان مقرري  نام کشور

  )دالر آمریکا(
  میزان مقرري  نام کشور

  )دالر آمریکا(
  500  هلند  600  آلمان  1500  ژاپن

  800  استرالیا  500  فنالند  1000  آمریکا
  500  اتریش  500  سوئد  1000  انگلیس
  500  ایتالیا  500  دانمارك  700  فرانسه
  400  اسپانیا  600  بلژیک  800  سوئیس
  1000  کره جنوبی  700  نروژ  800  کانادا

  300  فیلیپین  250  پاکستان  450  زالندنو
  250  هندوستان  300  روسیه  250  مالزي

آئین نامـه اسـتخدامی اعضـاي هیـات      37اساس ماده  نمایند برحقوق و مزایاي اعضاي هیات علمی که از دوره فرصت مطالعاتی استفاده می -7-1
 .علمی توسط دانشگاه پرداخت خواهد شد

یک به  هر) حداکثر دو فرزند(درصد و بابت فرزندان  60متعلقه بابت همسر به میزان  مقرري، 2در مورد متقاضیان فرصت مطالعاتی نوع   -2- 7
  .باشدمی درصد مقرري مندرج در جدول فوق الذکر 30میزان 

  .فرصت مطالعاتی پرداخت نخواهد شد هدوراي بابت شهریه  ونهگهیچ  -3- 7
پرداخت  باریکبراي  2نوع  در فرصت مطالعاتی) نفر با احتساب متقاضی 4حداکثر (هزینه رفت و برگشت متقاضی و خانواده وي   -5تبصره 

  .گرددمی
  .گرددپرداخت میدر هر ماه  با ارائه اسناد مثبته دالر 300تا سقف معادل حداکثر هزینه بیمه درمانی   -6تبصره 
ماه از زمان تعیین  دودر صورت لغو یا کاهش مدت سفر به هر علت، متقاضی موظف است مبالغ دریافت شده را حداکثر ظرف مدت  -7تبصره 

  .شده براي شروع دوره به دانشگاه مسترد نماید
حقوق تغییر موضوع تحقیق، کشور مقصد و طول مدت فرصت مطالعاتی بدون مصوبه شوراي دانشگاه ممنوع است و مشمول پرداخت  - 8تبصره 

  .نخواهد بود ارزي مقرريماهیانه و 
 

  نحوه ارائه گزارش نهایی پایان دوره فرصت مطالعاتی: 8ماده 
شود و  دانشکده ارسال می ریاستبار توسط هیأت علمی از طریق پست یا پست الکترونیکی به ماه یک 3گزارش دوره فرصت مطالعاتی هر  -1- 8

ي دانشگاه اعالم و و فناور گزارش را ارزیابی و نتیجه به معاون پژوهش از گروه آموزشی ذیربط با کسب نظر تخصصی دانشکده پژوهشیشوراي 
  . شودیأت علمی اعالم مینشگاه به عضو هي داو فناور در نهایت نظر معاون پژوهش

  .گرددي دانشگاه ارائه میو فناور دانشکده به معاون پژوهشو داوري و تأیید گروه  گزارش نهایی فرصت مطالعاتی پس از-2- 8
  .تعماه پس از مراج 3دانشکده حداکثر / ایراد یک سخنرانی در گروه  -3- 8
  .از فعالیت پژوهشی دوره فرصت مطالعاتی JCRکم دو مقاله ارائه دست -4- 8
ماه  6، حداکثر و دانشکدهتحقیقاتی فرصت مطالعاتی مبنی بر مفید بودن و موثر بودن فرصت مطالعاتی توسط گروه  - تأیید گزارش علمی -5- 8

  .پس از مراجعت
   .ماه بعد از انجام دوره فرصت مطالعاتی 9حداکثر  ري، تحقیقات و فناوعلوم ي وزارتو فناور ارائه خالصه گزارش نهایی به معاونت پژوهش - 6- 8
  

 اعتبار دستورالعمل: 9ماده
و جلسه مورخ  شوراي پژوهشی 13/07/1394 مورخ جلسه در تبصره 8 و ماده 9 اصالحی در نظرات اعمال از پس دستورالعمل این
  .رسید تصویب بههیأت رئیسه دانشگاه  08/09/1394


