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مدتخارجازکشورکوتاهپژوهشییهانامهشرکتدردورهشیوه

 

مقدمه

به های علمی و  ، دستیابی به آخرین روشی دیگرالمللی با کشورها های علمی بین آموزش و پژوهش، گسترش فعالیت کیفیتارتقای  برای

نامه در  توانند با رعایت شرایط مندرج در این شیوه می گلستاناعضای هیات علمی دانشگاه تولید علم، رای ب ت علمیاعضای هیاروز بودن 

 .شرکت نمایند)تا شروع نیمسال اول تحصیلی( در طول تابستان مدت خارج از کشور  کوتاه پژوهشیای ه دوره

ر شرکت د ،شدهه ارائ پژوهشی برنامه وعضو هیات علمی سوابق پژوهشی  تبصره: در موارد خاص با تشخیص شورای پژوهشی و بر اساس

 .مانعی ندارد در خارج از بازه زمانی ذکر شدهدوره تحقیقاتی 

شرایطاستفادهازدورهتحقیقاتی .1ماده

 باشد.ماه  2 سقف تا تواند می زمان دوره .1.1

 .معتبر پژوهشیکز رم یا از دانشگاه ه پذیرشئارا .1.2

 با تأیید معاونت آموزشی دانشگاه خدشه به وظایف آموزشی و پژوهشی متقاضی وارد نشدن .1.1

 تقانامه ار پژوهشی )در نشریات معتبر و به نام دانشگاه( بر اساس آیین -، از چاپ مقاالت علمی علمی در سال قبل یاتعضو ه .1.1

 نموده باشد.امتیاز کسب  1حداقل 

 .ترفیع سالیانه و ارسال کارنامه پژوهشی کسب .1.1

راحلاجراییم .2ماده

حوزه به  ماه قبل از شروع دوره 2حداقل  ،دانشکدهگروه و شورای پژوهشی   تایید، پس از همراه پذیرشبه درخواست نامه  .2.1

 شود.  فرستادهمعاونت پژوهش و فناوری دانشگاه 

 پس ازباشد. گزارش سفر باید  میه گزارش سفر ئملزم به ارا بازگشتماه پس از  2حداکثر ، شرکت در دورهپس از متقاضی  .2.2

 فرستاده شود.پژوهش و فناوری دانشگاه معاونت تایید گروه از طریق دانشکده به حوزه 

آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری،  71ماده  1براساس تبصره  .2.1

 باشند. نامه، مشمول این ماده می اعضای پیمانی صرفاً در طول قرارداد و با رعایت سایر ضوابط و مقررات این آیین

آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری،  71ماده  2صره براساس تب .2.1

درخواست هرگونه مرخصی استحقاقی یا بدون حقوق در حین استفاده یا بالفاصله بعد یا قبل از استفاده از مأموریت پژوهشی 

 باشد. ممنوع می

هاتامینهزینه .3ماده

هزینه های پژوهشی  برای شرکت در دورهتواند بخشی از اعتبار ویژه پژوهشی خود را  قوق و مزایای ماهیانه، میمتقاضی ضمن دریافت ح

اینها خواهد بود و نباید از سقف پرداخت تعیین شده بر اساس  مانندرفت و برگشت، خرید ارز و  تبلی برای تهیهنماید. ایـن هزینـه 

 .مصوبات هیـات امنـا بیشـتر باشد

دانشگاه  شورایبه تایید  91 /12/2و در تاریختصویب دانشگاه  یشورای پژوهش دربند  9ماده و در سه  10/1/1191نامه در تاریخ  شیوهن ای

به  شورای دانشگاه 21/11/91جلسه مورخ در  نامه این شیوه ،دانشگاه یشورای پژوهش 1/11/91 جلسه مورخدر  از بازنگری پسد و رسی

 .رسیدتصویب 


