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 های مطالعاتی نامه استفاده از فرصتشیوه

 

موسسات آموزش عالی و ها و ت علمی دانشگاهبرای اعضای هیأاستفاده از فرصت مطالعاتی "نامهدر اجرای آیین

به  25/7/89و اصالحیه مورخ علوم، تحقیقات و فناوری از طرف وزارت  30/6/89مورخ  18946/3که طی نامه شماره "پژوهشی

 گردد. ه میاستفاده از فرصت مطالعاتی ارائ به شرح ذیل براینامه ، این شیوه30742/30شماره 

 
 : مقدمه

 های علمی وبه منظور ارتقاء سطح علمی اعضای هیأت علمی، آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی پژوهشی و توسعه همکاری

نامه برای گذراندن دوره فرصت المللی، همه ساله تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشگاه با رعایت ضوابط مندرج در این شیوهبین 

 گردند.خارج از کشور اعزام میداخل یا ها و مراکز تحقیقاتی مطالعاتی به یکی از دانشگاه
 

 اهداف -1ماده 

 اعضای هیأت علمی و آشنایی بیشتر آنها با دستاوردهای علمی و دانش فنی جدید. توسعه و گسترش تجارب علمی -1-1

 کمک به رفع مشکالت علمی و تخصصی کشور با انتقال تجربیات مراکز علمی برجسته از خارج به داخل کشور. -1-2

 و خارج از کشور. استفاده موثر و مفید از امکانات علمی، تجهیزاتی و آزمایشگاهی مراکز علمی برتر داخل -1-3

انجام کارهای تحقیقاتی مشترک با دانشمندان و پژوهشگران سایر مراکز علمی برجسته داخل و خارج از کشور به منظور  -1-4

 المللی.های بیناعتالی موقعیت علمی و فناوری کشور و حضور موثر در همکاری

 لمللی.اای و بینهای علمی منطقهکمک به توسعه و تقویت همکاری -1-5

 های علمی و کارایی آنان.به روز شدن دانش تخصصی اعضای هیأت علمی و افزایش توانمندی -1-6

های علم و فناوری کشور بایست در اولویتچنانچه در دوره فرصت مطالعاتی نیاز به انجام طرح پژوهشی باشد، طرح می -1تذکر 

 نتیجه انجام اجرای آن مشخص باشد. وبوده 

-هایی برای اعزام جهت فرصت مطالعاتی در اولویت خواهند بود که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با آنها تفاهمکشور -2تذکر 

 نامه همکاری داشته و در تبادل استاد و دانشجو باشد.

 

 شرایط عمومی استفاده از فرصت مطالعاتی -2ماده 

 دارا بودن مرتبه علمی استادیاری و باالتر -2-1

شوند استفاده از فرصت مطالعاتی برای مربیانی که برابر ضوابط مربوطه از نظر آموزشی و پژوهشی برجسته محسوب می: 1تبصره

با  ءنامه ارتقاپژوهشی آئین 3حداقل بندهای ماده % 85و  1ز ماده % امتیا100بر اساس داشتن حداقل کیفیت برجستگی بالمانع است. 

 شود.ن مییت ممیزه تعیکمیته هیأنظر 

 .نامهشیوه بق مفادط های آموزشی و پژوهشیبرای فعالیت دانشگاهکسب حداقل امتیازهای تعیین شده توسط  -2-2

است پژوهشگاه و معاونت وزارتین های ریاست دانشگاه، ریآن دسته از اعضای هیأت علمی که تصدی یکی از سمت :2تبصره 

اند، حق استفاده از به عهده داشته آموزش پزشکی و باالتر را برای یک دوره چهارسالهعلوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و 

 را دارند. 2-2فرصت مطالعاتی بدون رعایت بند 
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و کسب نظر  دانشگاهو تأیید  1مندرج در ماده ارائه یک برنامه مطالعاتی یا یک طرح تحقیقاتی مشخص با توجه به اهداف  -2-3

موسسه معتبر داخل یا خارج از کشور )که مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در همه ابعاد علمی، و پذیرش از یک مساعد 

 اجتماعی باشد(.

های آموزشی و یا موافقت رئیس دانشگاه با استفاده عضو هیأت علمی از فرصت مطالعاتی مبنی بر عدم ایجاد خلل در فعالیت -2-4

 .هیأت علمی از فرصت مطالعاتیپژوهشی در زمان استفاده عضو 

 برخورداری از صالحیت عمومی و اخالقی و نداشتن منع قانونی دیگر. -2-5

 

 خارج از کشور استفاده از فرصت مطالعاتیالزم برای شرایط  -3ماده

 دارا بودن وضعیت استخدامی رسمی قطعی و مرتبه علمی استادیار و باالتر -3-1

، عضو هیأت علمی با وضعیت رسمی آزمایشی نیز دانشگاه: در شرایط خاص و برای انجام تحقیقاتی ویژه با نظر هیأت امنای 3تبصره

 تواند از فرصت مطالعاتی خارج از کشور استفاده کند.یم

از سال فاصله  5برای بار اول و دست کم  تکمیل درخواستسال  ماهسال سابقه خدمت رسمی تا اول مهر 5دارا بودن حداقل  -3-2

 پایان فرصت مطالعاتی قبلی برای دفعات بعد

 یابد.سال کاهش می 4های تازه تأسیس و در حال توسعه است مدت فوق به که دانشگاه گلستان جزء دانشگاهتازمانی :4تبصره

 استاد تمامی یثناءعدم توقف بیش از هفت سال در مرتبه علمی فعلی به است -3-3

ی برای استفاده از فرصت منظور این است که در نوبت بعد تمامی برای استفاده از نوبت بعدی،ارتقاء مرتبه علمی تا حد استاد  -3-4

 بایست یک مرحله ارتقاء پیدا کند.مطالعاتی، عضو هیأت علمی می

 عدم استفاده از سه بار فرصت مطالعاتی خارج از کشور و پنج بار از هر نوع فرصت مطالعاتی در طول خدمت -3-5

 

 شرایط الزم برای استفاده از فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور -4ماده 

 دارا بودن وضعیت استخدامی رسمی -4-1

 پس از پایان فرصت مطالعاتی قبلی برای دفعات بعدی دانشگاهم وقت در دارا بودن سه سال خدمت تما -4-2

 

 شرایط الزم برای استفاده از فرصت مطالعاتی داخل کشور -5ماده 

 حداقل وضعیت استخدامی رسمی آزمایشیدارا بودن  -5-1

 پس از پایان فرصت مطالعاتی قبلی برای دفعات بعد دانشگاهو حداقل چهار سال خدمت تمام وقت در چهار سال سابقه خدمت  -5-2

 عدم استفاده بیش از پنج بار از هر نوع فرصت مطالعاتی در طول خدمت -5-3

 استاد تمامی یاستثناءعدم توقف بیش از دوازده سال در مرتبه علمی فعلی به  -5-4

 باشد.امکان پذیر می دانشگاهاین ماده با موافقت رئیس  یاستثناءموارد  -5 تبصره

 

 حداقل امتیازات الزم برای پذیرش در خواست -6ماده 

نامه ارتقاء اعضای آئین(3ماده)% از حداقل امتیاز بندهای پژوهشی 80( و 2ماده آموزشی )بندهای % از حداقل امتیاز 100کسب  -6-1

 های بعدیان فرصت مطالعاتی قبلی برای نوبتنوبت اول و از پایت علمی دارای مرتبه استادیار از ابتدای اشتغال در دانشگاه برای هیأ
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المللی بینمقاله در نشریات علمی معتبر  5ل برای استفاده از فرصت مطالعاتی از دفعات دوم به بعد در مرحله استادی داشتن حداق -6-2

در تمامی این مقاالت متقاضی باید پس از حذف دانشجو نویسنده اول  .شود ضروری استمتیازات محاسبه میای که ادر طول دوره

 باشد.

 

 بندی متقاضیلویتوهای الزم برای اشاخص -7ماده 

دی نبلویتوهای زیر برای اشاخصدر صورتی که تعداد متقاضیان فرصت مطالعاتی بیش از سقف اعتبارات و سهمیه دانشگاه باشد 

 شود:متقاضیان منظور می

 ت علمینامه ارتقای اعضای هیأ)آموزشی و پژوهشی( آیین 3و 2واد امتیاز کسب شده از م -7-1

های معاون ت علمی که تصدی یکی از سمتران پژوهشی برتر کشوری، اعضای هیأاستادان نمونه و پژوهشگران برتر و مدی -7-2

داشته باشند، پژوهشگران، مدرسان  به عهده ه سه سالهبرای حداقل یک دور را دانشگاه و مسئولیت مدیریتی در سطح وزارتخانه عتف

 مدیران برتر دانشگاه. و

 افرادی که در سه سال منتهی به در خواست فرصت مطالعاتی امتیاز پژوهشی بیشتری کسب نموده باشند. -7-3

 عاتی.های فعالیت تمام وقت آموزشی و پژوهشی داوطلب از تاریخ استخدام و یا آخرین فرصت مطالسال -7-4

 گیرند.لویت قرار میودر صورت امتیاز یکسان، افراد با مرتبه علمی و پایه بیشتر در ا -7-5

 لویت با افرادی است که برای اولین بار متقاضی فرصت مطالعاتی هستند.وبرای افرادی که از شرایط مساوی بر خوردارند، ا -7-6

 

 دانشگاهمراحل ارائه درخواست دوره فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی  -8 ماده

 بررسی و تصویب درخواست متقاضی مبنی بر استفاده از فرصت مطالعاتی و برنامه تحقیقاتی پیشنهادی در شورای گروه -8-1

بررسی و تصویب درخواست متقاضی مبنی بر استفاده از فرصت مطالعاتی و برنامه تحقیقاتی پیشنهادی در کمیته منتخب یا  -8-2

 شورای پژوهشی دانشکده 

های تکمیل شده و سایر مدارک به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه به همراه برنامه پیشنهادی و تعیین محل ارسال پرسشنامه -8-3

 میزبان

 ت رئیسه دانشگاهر شورای پژوهش و فناوری دانشگاه و معرفی به هیألویت متقاضیان استفاده از فرصت مطالعاتی دوتعیین ا -8-4

 دانشگاهدر هیأت رئیسه  هادر خواستبررسی و تصویب  -8-5

و وزارت علوم، تحقیقات و  دانشگاهالمللی نهای علمی بیدید توسط دفتر همکاریهای الزم برای اخذ روانامهتهیه معرفی -8-6

 فناوری

 صدور حکم مأموریت توسط رئیس دانشگاه پس از تکمیل مراحل و ارائه روادید الزم -8-7

های مأموریت معرفی متقاضی برای خرید ارز از بانک و خرید بلیط رفت و برگشت متقاضی و همراهان توسط پرداخت هزینه -8-8

 الحساببه صورت علی دانشگاه

ام متقاضی با هماهنگی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و معرفی وکیل جهت پیگیری امور مربوط به متقاضی در طول اعز -8-9

 مأموریت
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بایستی نامه در دوره تحصیالت تکمیلی را بر عهده داشته باشد میکه عضو هیأت علمی متقاضی، راهنمایی پایاندر صورتی -6 تبصره

 معرفی نماید. وفناوری نامه را به معاونت پژوهشاستاد راهنمای مشترک پایان ،قبل از اعزام

 مهر ماه به گروه، 30( حداکثر تا ءخواست فرصت مطالعاتی و مدارک مربوطه ) فرم پر شده آیین نامه ارتقازمان ارسال فرم در -8-10

 اشد.بآذر به معاون پژوهش و فناوری دانشگاه می 30آبان به دانشکده و  15 

 

 

 مدت استفاده از فرصت مطالعاتی -9ماده 

 باشد.نیمسال تحصیلی می 2ده از فرصت مطالعاتی داخل و خارج از کشور حداقل یک و حداکثر امدت استف -9-1

 باشد.ماه در تابستان می 2مدت استفاده از فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور حداکثر  -9-2

 باشد.استحقاقی یا بدون حقوق بالفاصله قبل یا بعد از استفاده از دوره فرصت مطالعاتی ممنوع می گونه مرخصیخواست هردر -9-3

کز علمی پژوهشی خارج از ت علمی از فرصت مطالعاتی از نوع تقاضا و حمایت مالی مراکه استفاده عضو هیأدر صورتی -9-4

یید مسال تحصیلی با بررسی عملکرد و تأتکرار و تمدید دوره تا سه نی ،له ضروریاس نیاز خارج از دانشگاه و حل مسأبر اسدانشگاه، 

 باشد.عتف امکان پذیر می فقت معاونت پژوهش و فناوری وزارتدانشگاه و موا

ت علمی أنامه جزو سابقه خدمت دانشگاهی عضو هیبه شرط رعایت مفاد مواد این شیوهمدت استفاده از فرصت مطالعاتی  -9-5

 .محسوب خواهد شد

 

 نحوه پرداخت مقرری ارزی به عضو هیأت علمی و خانواده وی -10ماده

 دانشگاه های فرد و خانواده توسطفرصت مطالعاتی خارج از کشور با تأمین کامل هزینه -10-1

شامل ت علمی، همسر و حداکثر دو فرزند تحت تکفل ط بر انجام فرصت مطالعاتی عضو هیأهای ریالی و ارزی مرتبهزینه -10-1-1

که به  ایبهای بلیط رفت و برگشت و اقامت در کشور مقصد، بیمه و هزینه اخذ ویزا و عوارض خروج از کشور تا سقف تعرفه

تفاوت النین مابهچت علمی و بر اساس آخرین حکم و همرسد از محل تأمین حقوق و مزایای عضو هیأمی ت امنای ذیربطتصویب هیأ

 بینی شده در بودجه تفضیلی دانشگاه پرداخت خواهد شد.آن از اعتبارات پژوهشی پیش

% برای هر 30% مقرری برای همسر و 60گیرد و میزان مقرری ارزی براساس جدول مصوب به عضو هیأت علمی تعلق می -10-1-2

 شود.به آن اضافه میسال(  16)حداکثر تا دو فرزند و کمتر از فرزند 

گیرد که همراه عضو هیأت علمی در آن کشور ی از خانواده عضو هیأت علمی تعلق میپرداخت مقرری ارزی به افراد -10-1-3

 سکونت داشته باشند.

های اخذ ویزا و ینهزدر صورت عدم وجود سفارت کشور محل فرصت مطالعاتی در ایران، بهای بلیط رفت و برگشت، ه -10-1-4

 بار جهت اخذ ویزا قابل پرداخت است.ثالث برای یکعوارض خروج از کشور عضو هیأت علمی و خانواده وی به کشور 
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گیرد که در فقط به افرادی از خانواده عضو هیأت علمی تعلق می رف(اصورت متعه ) ب پرداخت بهای بلیط رفت و برگشت -10-1-5

عاتی و برگشت اقدام محدوده زمانی حداکثر سه ماه قبل و بعد از مدت مأموریت فرصت مطالعاتی از ایران به مقصد محل فرصت مطال

 نموده باشند.

 مثبته برای تمام افراد خانواده. ارکواده با ارائه مدندالر ماهانه برای هر خا 500پرداخت هزینه بیمه خانواده تا سقف  -10-1-6

 

 دانشگاه پژوهشی خارج از -ور با تقاضا و حمایت مراکز علمیفرصت مطالعاتی خارج از کش -10-2

-ازمانخواست مراکز و یا سا حل مشکل یک سازمان و بنا به درمطالعاتی برای بر طرف نمودن یک نیاز پژوهشی و یاین نوع فرصت 

موریت پژوهشی، صرفاً حقوق و مزایای خانواده گیرد. در این حالت عضو هیأت علمی با حکم مأهای تحقیقاتی کشور انجام می

های سفر شامل بلیط رفت و برگشت عضو کند و تأمین کل هزینهه دریافت مین(، خود را از دانشگا)بارعایت محدودیت تعداد و س

-ن حامی بیرون دانشگاه پرداخت میالتفاوت ارزی توسط سازماج از کشور، بیمه و مابهت علمی و هزینه اخذ ویزا، عوارض خروأهی

 شود.

 

 فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور -10-3

 حقوق و مزایای عضو هیأت علمی، بلیط رفت و برگشت عضو هیأت علمی، در این نوع فرصت مطالعاتی، دانشگاه  -10-3-1

 نماید.پرداخت می رک مثبتهادالر را ماهانه با ارائه مد 300و هزینه بیمه تا سقف  التفاوت ارزیمابه

 

 دانشگاهها توسط مین کامل هزینهی داخل کشور با تأفرصت مطالعات -10-4

 کند.ور کامل پرداخت میبه ط نشگاه در طول مدت فرصت مطالعاتی داخل کشور، حقوق و مزایای عضو هیأت علمی رادا -10-4-1

 واحد آموزشی معاف خواهند بود، ت علمی که در طول فرصت مطالعاتی داخل از ارائه تواند به اعضای هیأدانشگاه می -10-4-2

نامه در ترم( را حداکثر تا سقف مجاز پایانارشد )های کارشناسینامههای دکتری و پایانو رساله التدریس واحدهای آموزشیحق

 پرداخت نماید.

 

 پژوهشی خارج از دانشگاه-فرصت مطالعاتی داخل کشور با تقاضا و حمایت مالی مراکز علمی -10-5

 کند.ی حقوق و مزایای او را پرداخت میموریت پژوهشعلمی داوطلب، با حکم مأ تدانشگاه برای عضو هیأ -10-5-1

ت علمی پرداخت می و سازمان به عضو هیأت علاساس قرارداد منعقده بین عضو هیأ ای برالزحمهتواند حقسازمان می -10-5-2

 نماید.

 سازمان امکانات و تسهیالت الزم از جمله منابع علمی، اتاق کار و ... را برای استفاده کننده از فرصت مطالعاتی تامین  -10-5-3

 نماید.می
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ی، وی را تواند در صورت امکان برای نشر نتایج تحقیقات انجام شده توسط استفاده کننده از فرصت مطالعاتسازمان می -10-5-4

 المللی با هزینه خود اعزام نماید.ینبرای شرکت در مجامع ب

 .ت علمی به انجام دوره فرصت مطالعاتی داخل کشور تمهیداتی فراهم آوردتواند به منظور تشویق اعضای هیأدانشگاه می -10-5-5

 نماید.ت علمی اعطا داخلی یک پایه تشویقی به عضو هیأ از جمله اینکه برای گذراندن هر دوره شش ماهه فرصت مطالعاتی

 

 نحوه ارائه گزارش نهایی پایان دوره فرصت مطالعاتی -11ماده

شود و معاون پژوهشی گروه ارسال می ت علمی بهعضو هیأبار توسط ماه یک 3دوره فرصت مطالعاتی هر پیشرفت گزارش  -11-1

معاون پژوهش اعالم و در نهایت نظر و فناوری دانشگاه  را به معاون پژوهشذیربط با کسب نظر تخصصی گزارش را ارزیابی و نتیجه 

 شود.به عضو هیأت علمی اعالم میو فناوری دانشگاه 

 ماه پس از مراجعت  3ایراد یک سخنرانی در گروه/ دانشکده حداکثر  -11-2

پژوهش معاون به ماه پس از مراجعت  6حداکثر  دانشکده و گزارش نهایی فرصت مطالعاتی پس از داوری و تأیید گروهارائه  -11-3

 .و فناوری دانشگاه

 ماه بعد از انجام دوره فرصت مطالعاتی  9ارائه خالصه گزارش نهایی به معاونت پژوهشی وزارت حداکثر  -11-4

) یا اخذ المللی پس از انجام فرصت مطالعاتی خارج از کشور چاپ حداقل یک مقاله در نشریات معتبر با نمایه استنادی بین -11-5

-و چاپ حداقل یک مقاله در نشریات معتبر علمیحداکثر تا یکسال پس از خاتمه فرصت مطالعاتی خارج از کشور( مقاله  پذیرش

های یت آن، عالوه بر محرومیت از فرصتپژوهشی داخلی پس از فرصت مطالعاتی داخل کشور الزامی است. در صورت عدم رعا

 اعم از حقوق و غیره به عنوان خسارت از عدم انجام تعهد رسمی تعیین های مصروفه و سفرهای علمی بعدی، معادل هزینهمطالعاتی 

 گردد.می

 عدم ارائه گزارش قابل قبول موجب محرومیت از سفرهای علمی و فرصت مطالعاتی بعدی خواهد شد. -7تبصره

 مطالعاتی الزامی است.های پژوهشی و فناوری مستخرج از فرصت ذکر نام دانشگاه به صورت کامل در تمامی فعالیت -8تبصره

 

 تضمین استفاده از فرصت مطالعاتی -12ماده 

مدت ه عضو هیأت علمی در قبال استفاده فرصت مطالعاتی اعم از داخل یا خارج از کشور باید به موجب سند رسمی تعهد نماید که ب

 سه برابر زمان استفاده از فرصت در دانشگاه خدمت کند.

محضری توأم با اسناد تجاری به ا تعهد کارمندی به توثیق سند ملکی )غیر منقول( ی مطالعاتی منوطصدور حکم استفاده از فرصت 

باشد که قرار است در طول مدت استفاده از فرصت دریافت گردد و های مصروفه اعم از ریالی و ارزی میمیزان دو برابر کل هزینه

از مفاد سند رسمی، دانشگاه بتواند فارغ از هرگونه الزام به تشریفات و یا  مبلغ آن توسط دانشگاه تعیین خواهد شد تا در صورت تخلف

های مصروفه بابت وجه التزام و دیون خسارات دولت از متعهد میزان دوبرابر کلیه هزینهه با اعالم به دفترخانه، از طریق صدور اجرائیه ب

 نی( اخذ نماید.حو انفرادی یا اشتراکی )مسئولیت تضامبه نو ضامن یا ضامنین وی 
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مسئولیت اخذ سند تعهد رسمی و اتخاذ تصمیم راجع به کیفیت سند مأخوذه اعم از تضمین ملکی یا تعهد کارمندی توأم با  -3تذکر

 باشد. توثیق اسناد تجاری با دانشگاه می

 

نامه ذکر نشده است با موافقت معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بر اساس  هسایر جزئیات و مواردی که در این شیو

 گیرد.دستورالعمل اجرایی دانشگاه انجام می

 

 

 23/9/93نشگاه رسید و در تاریخ به تصویب شورای پژوهشی دا 19/8/93در تاریختذکر  3و تبصره  8، ماده 12این شیوه نامه در 

 ت رییسه دانشگاه تایید شد. توسط هیأ

 

 

 

 


