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 نامه استفاده از دوره های تحقيقاتی کوتاه مدتآئين

 مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراینویژه اعضاء هيآت علمی 

 

 مقدمه :

و  عالی آموزش دانشگاهها و موسساتموثر  بر ارتباط و همكاري مبنی ايران اسالمی جمهوري سياست به با توجه

از کشور و به منظور ارتقاء فعاليت هاي  و داخل کشور ا دانشگاهها و مراکز تحقيقاتی معتبر خارجکشور ب پژوهشی

آموزشی و تحقيقاتی دانشگاه اين آيين نامه تدوين می شود. دانشگاه يا مرکز تحقيقاتی معتبر: دانشگاه و يا مراکز 

 تحقيقاتی مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 

 اهداف: 

 يی با دانش و فناوري هاي روز دنيا در زمينه تخصصی متقاضیآشنا

 ارتقاء سطح علمی و حفظ پويايی علمی اعضاء هيئت علمی دانشگاه

 انتقال دانش روز دنيا به داخل کشور

 تشويق اعضاء هيئت علمی براي انجام بيشتر فعاليت هاي پژوهشی

 خارج از کشورتقويت ارتباط دانشگاه با دانشگاهها و مراکز تحقيقاتی 

 کمک به اعضاء هيئت علمی جهت انجام امور تحقيقاتی در خارج از کشور که انجام آنها در داخل کشور ميسر نباشد

 استفاده از امكانات و تجهيزات تحقيقاتی ساير دانشگاهها جهت پاسخگويی به نيازهاي تحقيقاتی محققان دانشگاه

 

 وتاه مدت:شرایط استفاده از فرصت مطالعاتی ک -1ماده 

قطعی می توانند از اين دوره تحقيقاتی  ، رسمی آزمايشی و رسمیاعضاء هيئت علمی با استخدام پيمانی -1-1

 استفاده کنند. 

 شماره:                                         

                                        95؟؟/؟؟/تاريخ:   
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مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی سال سابقه فعاليت تمام وقت در  يکحداقل بايد  عضو هيئت علمی -2-1

 داشته باشد اسفراين 

يک ماه مرخصی استحقاقی و و با استفاده از تعطيالت تابستانی دانشگاه  مطالعاتی کوتاه مدت صرفا در دوره -3-1

 . ماه قابل انجام است 2و حداکثر به مدت  تشويقیمرخصی يک ماه 

تشخيص و تصويب شوراي پژوهشی توسط گروه و دانشكده و پيشنهاد طرح  ضرورت استفاده از اين فرصت  -4-1

  داده شود

 علمی سياستهاي و دانشگاه اعتبارات ميزان به توجه با سال هر در مدت مطالعاتی کوتاه دوره تعداد و سهميه -5-1

 .گردد می تعيين دانشگاه رئيسه هيات دانشگاه با پيشنهاد شوراي پژوهشی دانشگاه و تصويب در

 تاييد مورد که معتبر تحقيقاتی مراکز يا موسسات دانشگاهها، از يكی از پذيرش دعوت نامه از استاد و يا ارايه -6-1

 .باشد دانشگاه پژوهشی يشورا

که متقاضی استفاده از دوره  (فروردينيا فروردين تا  در سال تحصيلی)مهر تا مهر عضو هيئت علمی -7-1

اجازه شرکت در کنفرانس  همچنينمطالعاتی می باشد نبايد در کنفرانس خارجی شرکت کرده باشد و 

 را نخواهد داشت. تحصيلی خارجی در آن سال

بر  امتياز پژوهشی 10حداقل  ) در يک سال گذشته(  سال منتهی به سفر دربايد  عضو هيئت علمی متقاضی -8-1

 کسب کرده باشد. (  )به جز پايان نامهاساس آيين نامه ارتقاء 

 اخذ شودها  امتياز  می تواند از کنفرانس 4حداکثر  امتياز بند فوق 10از  تبصره:

 حضور عضو هيأت علمی حداقل يک هفته قبل از شروع نيمسال تحصيلی در دانشگاه الزامی است.   -9-1

 

 تسهيالت مالی: -2ماده 

متقاضی عالوه بر دريافت حقوق و مزاياي معمول خود هزينه سفر شامل بليط هواپيما )يا وسيله نقليه ديگر( به   2-1

 ميليون ريال 30از کشور، بيمه و ساير هزينه ها جمعا حداکثر تا مبلغ اضافه هزينه ثبت نام، اخذ ويزا و عوارض خروج 

  .را دريافت می نمايدميليون ريال )براي داخل کشور(  15و  )براي خارج کشور(

 درصد هزينه ها قبل از سفر بر اساس درخواست متقاضی قابل پرداخت می باشد 70تا   2-2
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 تعهدات متقاضی -3ماده 

به به دانشكده و تاييد آن در دانشكده، گزارش علمی خود را ارائه گزارش سفر از مراجعت عالوه بر  متقاضی بايد پس

 .  دهدصورت يک سمينار تخصصی در گروه و با حضور دانشجويان تحصيالت تكميلی ارائه 

 

 مراحل اجرایی -4ماده 

استاد يا همراه با ارائه پذيرش از يک ه مدت حقيقاتی کوتادرخواست استفاده از دوره ت پيشنهاد طرح تحقيق، ارائه 4-1

 گروه و دانشكده.   به  با قيد موضوع و زمينه تحقيقاتی و دانشگاه يا مرکز آموزشی ـ پژوهشی معتبر 

  ) حداکثر تا اول خرداد ماه(.پژوهشی به حوزه دانشكده در  تأييدپس از اولويت بندي درخواست ها و ارسال آنها  4-2

  .سه دانشگاهيأت رئيشده به ه تأييدواست هاي خارسال در شوراي پژوهشی و در است هابررسی درخو 4-3

 انيسه دانشگاه به متقاضيأت رئياعالم نظر ه 4-4

 انجام تشريفات و امور مربوط به خروج از کشور توسط حوزه پژوهشی 4-5

بازگشت از سفر، فرم گزارش سفر ماه پس از  کيقاتی و حداکثر يدوره تحق مراجعت ازاز أت علمی پس يعضو ه 5-5

  د.يا دانشكده مربوطه ارائه نمايد به شوراي گروه تخصصی يي( را جهت بررسی و تأ2)فرم شماره 

دانشگاه د در شوراي پژوهشی ييارسال شود تا پس از تأ حوزه پژوهشید در دانشكده به ييگزارش سفر پس از تأ 5-6

 با متقاضی اقدام گردد.  ه()بر اساس مدارک مثبته حساب مالیيجهت تسو
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