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 (لوموزارت عنامه و شيوهنامه آيين اتمصوب)انواع فرصت مطالعاتي-١

 :مدت()بلند خارج از كشورفرصت مطالعاتي   -

در اين نوع فرصت مطالعاتي عضو هيات علمي منتخب براي تحقيق و مطالعه در مورد يك موضوع خاا  كاه امناان ان اا  آن در داخا       

و  هاشاغ  در خارج از كشور ضروري باشد، بر اساس كسب حداق  امتياز استاداننظران و بحباشد و يا ان ا  كار مشترك با صاكشور نمي

اخذ پذيرش از يك دانشگاه يا مركز علمي پژوهشي معتبرمورد تاييد وزارت علو ، تحقيقات و فناوري و موافقت هيات امناء ذيربط به خارج 

 شود.  مياز كشور اعزا

 :(كوتاه مدت)خارج از كشورفرصت مطالعاتي   -

هااي علماي و   ماه براي ان ا  مطالعه و تحقيقاي معاين و ياا ان اا  كاار      ٢اين نوع فرصت مطالعاتي در مدت تعطيالت تابستان و به مدت 

 گيرد.فناوري باشد ان ا  مياي علمي در خارج از كشور كه مورد تاييد وزارت علو ، تحقيقات و آزمايشگاهي با همناري موسسه

 :داخ  كشورفرصت مطالعاتي   -

هاي پژوهشي و با ان ا  مطالعاه و تحقياق در ياك    عضو هيات علمي منتخب براي تقويت و افزايش توانمنديدر اين نوع فرصت مطالعاتي 

پردازد. در اين نوع فرصات  قيق ميحقيقاتي و صنعتي معتبر به تشخيص دانشگاه به مطالعه و تحموضوع خا  در ساير موسسات و مراكز ت

 مطالعاتي بايد موافقت موسسه ميزبان براي ان ا  فرصت مطالعاتي كسب شود. 

 

 (لوموزارت عنامه و شيوهنامه آيين ات)مصوب براي استفاده از فرصت مطالعاتي اعضاي هيات علمي شرايط الزم-٢

 :شرايط عمومي  -

 درخواست.مشخص نمودن فرصت مطالعاتي از ابتداي  -

 دارا بودن مرتبه استادياري و باالتر. -

 هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه به تشخيص هيات رئيسه دانشگاه.ارتباط موضوع فرصت مطالعاتي با اهداف و برنامه -

المللاي در  در نشريات علمي معتبر باين  مقاله ٥و  به بعد داشتن حداق  براي استفاده از فرصت مطالعاتي از دفعات د -

ذف دانشا و  حا هاا متقاضاي باياد پا  از     لهاضروري است. در تمامي اين مق شودميها محاسبه اي كه امتيازدورهطول 

 نويسنده اول باشد.

ارائه يك برنامه مطالعاتي با يك طرح تحقيقاتي مشخص و مرتبط با اهداف دانشگاه و تايياد هياات رئيساه دانشاگاه و      -

 بر داخلي يا خارج از كشور.كسب نظر مساعد و پذيرش از يك موسسه معت

هااي آموزشاي و   موافقت دانشگاه با استفاده عضو هيات علمي از فرصت مطالعاتي مبني بر عد  اي اد خل  در فعاليات  -

 پژوهشي در زمان استفاده از فرصت مطالعاتي.

 برخورداري از صالحيت عمومي و اخالقي و نداشتن منع قانوني. -

 نامه در دوره تحصيالت تنميلي.دار بودن راهنمايي پاياننامه در صورت عهدهمعرفي استاد راهنماي مشترك پايان -
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 براي پذيرش در خواست فرصت مطالعاتي خارج از كشور و فرصت مطالعاتي كوتاه مدت خارج از كشور: شرايط اختصاصي  -

اساتخدامي رسامي    و وضاعيت  رسمي قطعي باراي فرصات مطالعااتي خاارج از كشاور      دارا بودن وضعيت استخدامي -

آزمايشي و رسمي قطعي براي فرصت مطالعاتي كوتاه مدت خارج از كشور. در شرايط خا  و براي ان ا  تحقيقاتي ويژه 

تواناد از فرصات مطالعااتي خاارج از     و با نظر هيات امناي دانشگاه، عضو هيات علمي با وضعيت رسمي آزمايشي نيز مي

 كشور استفاده نمايد.

و حداق  پنج سال خدمت تما  وقت در دانشگاه پ  سال سابقه خدمت تما  وقت براي بار اول پنج دارا بودن حداق   -

فرصت مطالعاتي خارج از كشور اساتفاده  از از پايان فرصت مطالعاتي قبلي براي دفعات بعد براي اعضاي هيات علمي كه 

 كنند.مي

-)مبنااي محاسابه، زمااني اسات كاه در      اد تماامي ي به استثناء استعد  توقف بيش از هفت سال در مرتبه علمي فعل -

 شود(.متقاضي در كميته منتخب دانشنده تصويب ميخواست 

 ارتقا مرتبه براي استفاده از نوبت بعدي فرصت. -

 عد  استفاده بيش از سه بار از فرصت مطالعاتي خارج از كشور و پنج بار از هر نوع فرصت مطالعاتي در طول خدمت. -

پذير است ولي به عنوان ياك  مطالعاتي از خارج به كوتاه مدت خارج و يا داخ  با موافقت دانشگاه امنانتبدي  فرصت  -

 شود.نوبت فرصت مطالعاتي خارج محسوب مي

 براي پذيرش درخواست فرصت مطالعاتي داخ  كشور: شرايط اختصاصي -

 دارا بودن حداق  وضعيت استخدامي.-

حداق  چهار سال خدمت تما  وقت در دانشگاه پ  از پايان فرصات مطالعااتي   دارا بودن چهار سال سابقه خدمت و -

 قبلي براي دفعات بعد.

 عد  استفاده بيش از پنج بار از هر نوع فرصت مطالعاتي در طول خدمت.-

 ر مرتبه علمي فعلي به استثناء استاد تمامي.عد  توقف بيش از دوازده سال د-

 

 (لوموزارت عنامه و شيوهنامه آيين ات)مصوبمدت استفاده از فرصت مطالعاتي  -٣

باشد. عضو هيات علماي  مدت استفاده از فرصت مطالعاتي داخ  و خارج از كشور حداق  يك و حداكثر دو نيمسال تحصيلي مي -

بخشاي از   تواند از مدت زماني فص  تابستان در آغاز يا ميانه يا پايان مدت فرصت مطالعاتي به عنوانبنا به تشخيص دانشگاه مي

 فرصت استفاده نمايد.

 قاقي يا بدون حقوق بالفاصله قب  يا بعد از استفاده از دوره فرصت مطالعاتي ممنوع است.حدرخواست هرگونه مرخصي است -

در صورتينه استفاده عضو هيات علمي از فرصت مطالعاتي از نوع تقاضا و حمايت مالي مراكز علمي پژوهشي خاارج از موسساه     -

مسااله ضاروري تشاخيص    ضور بيشتر عضو هيات علمي در فرصت مطالعاتي براي حا   حز خارج از موسسه باشد و بر اساس نيا

 داده شود، تنرار و تمديد دوره تا سه نيم سال تحصيلي با بررسي عملنرد و تاييد موسسه و موافقت معاونات پاژوهش و فنااوري   

 بود.پذير خواهدامنان وزارت علو ، تحقيقات و فناوري

 باشد.ماه و در تابستان مي ٢مدت استفاده از فرصت مطالعاتي كوتاه مدت خارج از كشور   -

 

 (لوموزارت عنامه و شيوهنامه آيين ات)مصوب مشخصات برنامه عضو هيات علمي -٤
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محاور اصالي و   شام  عنوان، هدف، سوابق، روش ان ا  كار، زمانبندي ارائه گازارش و  مطالعاتي برنامه مورد مطالعه براي فرصت  -

 هاي پژوهشي دانشگاه يا كشور.اولويت ارتباط موضوعي آن با

 هاي مربوط به درخواست فرصت مطالعاتي.تنمي  پرسشنامه  -

هيات رئيساه دانشاگاه و موافقات معاونات پژوهشاي       دهاي اجرائي براي ان ا  ماموريت فرصت مطالعاتي با تاييانتخاب دستگاه  -

 باشد.پذير ميي امنانوزارت علو ، تحقيقات و فناور

هااي تحصايلي باراي اخاذ مادرك      ناا  و اداماه تحصاي  در دوره   عضو هيات علمي در طي دوره فرصت مطالعاتي م از به ثبت  -

 باشد.دانشگاهي نمي

 

 (لوموزارت عنامه و شيوهنامه آيين ات)مصوب نحوه ارائه گزارش نهايي پايان دوره فرصت مطالعاتي -٥

شاود و معااون   گزارش دوره فرصت مطالعاتي هر سه ماه ينبار توسط عضو هيات علمي به معاونت پژوهشي دانشنده ارسال مي  -

اه اعاال  و در نهايات نظار معاونات     پژوهشي ذيربط با كسب نظر تخصصي، گزارش را ارزيابي و نتي ه به معاون پژوهشي دانشاگ 

 شود.و هيات علمي اعال  ميضپژوهشي دانشگاه به ع

 شود.گزارش نهايي فرصت مطالعاتي پ  از داوري و تاييد گروه و دانشنده به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه ارائه مي  -

تحقيقاتي فرصت مطالعااتي مبناي    -ماه پ  از مراجعت و تاييد گزارش علمي ٣ايراد يك سخنراني در گروه/ دانشنده حداكثر   -

 ماه پ  از مراجعت. ٦توسط گروه/ دانشنده حداكثر بر مفيد بودن و موثر بودن فرصت مطالعاتي 

 پ  از ان ا  دوره فرصت مطالعاتي ماه ٩ارائه خالصه گزارش نهايي به معاونت پژوهشي وزارت علو  حداكثر   -

هااي علماي و فرصات مطالعااتي بعادي      موجب محروميت از سفربه معاونت پژوهشي وزارت علو  ئه گزارش قاب  قبول عد  ارا  -

 خواهد شد.

 .خاتمه فرصت مطالعاتي خارج از كشورداكثر تا ينسال پ  از حداق  يك مقاله در نشريات معتبر علمي حاخذ پذيرش   -

 

 (لوموزارت عنامه و شيوهنامه آيين ات)مصوب مراحل ارائه درخواست دوره فرصت مطالعاتي -٦

 هاي مربوطه توسط عضو هيات علمي متقاضي به گروه مربوطه.ارائه درخواست به همراه تنمي  فر  -

 پيشنهادي در شوراي گروه.بررسي و تصويب درخواست متقاضي مبني بر استفاده از فرصت مطالعاتي و برنامه تحقيقاتي  -

پژوهشاي  بررسي و تصويب درخواست متقاضي مبني بر استفاده از فرصت مطالعاتي و برنامه تحقيقااتي پيشانهادي در شاوراي     -

 ه.دانشند

 ارسال مدارك و مستندات مربوطه به معاونت آموزشي و تحصيالت تنميلي جهت طرح در شوراي آموزشي دانشگاه. -

 عاونت پژوهش و فناوري دانشگاه به همراه برنامه پيشنهادي.هاي تنمي  شده و ساير مدارك به مارسال پرسشنامه -

بررسي و تصويب درخواست متقاضي مبني بر استفاده از فرصت مطالعاتي و برنامه تحقيقااتي پيشانهادي در شاوراي پژوهشاي      -

 دانشگاه.

 .بررسي و تصويب تقاضاي ماموريت فرصت مطالعاتي در هيات رئيسه دانشگاه -

 وزه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه و وزارت علو ، تحقيقات و فناوري.حز  براي اخذ رواديد توسط هاي التهيه معرفي نامه -

 صدور حنم ماموريت پ  از تنمي  مراح  و ارائه رواديد الز . -

 اعزا  متقاضي با هماهنگي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه. -
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 العمل دانشگاه هنر(دستور ات)مصوب پذيرش درخواست انواع فرصت مطالعاتي -٧

بايست تقاضاي خود را حداكثر يك مااه پا  از   جهت استفاده از سهميه فرصت مطالعاتي خارج از كشور هر سال، متقاضيان مي -

تقاضاي مزباور پا  از ااهاار نظار دانشانده و تايياد       ارسال نمايند. دانشنده شروع سال تحصيلي به معاونت پژوهش و فناوري 

اولويات بنادي متقاضايان    ميشاود.  و شوراي پژوهشي براي اخذ تصميم در هيات رئيسه دانشگاه مطرح دانشگاه معاون پژوهشي 

 گيرد.( ان ا  مي٢٢/٢٦/٠٣٩٢قيقات و فناوري )مورخ حنامه فرصت مطالعاتي مصوب وزارت علو ، تشيوه ٣طبق ماده 

 گيرد.ها تعلق ميصورت عد  درخواست از يك دانشنده، سهميه به ساير دانشنده در -

تحصيلي)از ابتداي سال تا ابتداي سال تحصيلي بعد( سهميه هر دانشنده جهت اساتفاده از فرصات مطالعااتي بلناد     در هر سال  -

 % ك  اعضاي هيات علمي است.٥مدت خارج از كشور 

ساابقه خادمت   سال  ٥متقاضيان فرصت مطالعاتي بايد از اعضاي هيات علمي رسمي قطعي با مرتبه استادياري بوده و از حداق   -

 تما  وقت برخوردار باشند.

 سال گذشته باشد. ٥از تاريخ آخرين فرصت مطالعاتي عضو هيات علمي حداق   -

سال در دانشگاه فعاليات  آموزشاي داشاته و تاا كناون از       ٥در شرايط مساوي اولويت با كساني است كه حداق  -٠تبصره

در جهات  هااي پژوهشاي داوطلاب    مطالعاتي با تخصص و فعاليات فرصت مطالعاتي استفاده ننرده باشند و ارتباط فرصت 

 هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه باشد.پيشبرد برنامه

 ها و يا مراكز علمي مورد درخواست در خارج از كشور را داشته باشند.معتبر از دانشگاه بايست پذيرشمتقاضيان مي -

رفتن به فرصت مطالعاتي خارج از كشور منصارف شاود، تاا دو ساال     در صورتي كه عضو هيات علمي پ  از موافقت دانشگاه از  -

بايست با برنامه ريزي دقيق اقدا  به تقاضاي فرصت مطالعااتي  تقاضاي م دد نامبرده بررسي نخواهد شد. بنابراين متقاضيان مي

 كنند.

ت را طوري تنظايم نمايناد كاه باه     بايست در استفاده از فرصت مطالعاتي خارج از كشور، زمان بندي رفت و برگشمتقاضيان مي -

بايست مقارن با شروع و يا انتهاي هر نيمسال تحصايلي  رفت و برگشت مياظ آموزشي با مشن  مواجه نگردند. بنابراين زمان حل

 باشد.

 باشند.شود مواف به رعايت موارد زير مياستفاده از فرصت مطالعاتي كه با درخواست آنان موافقت ميمتقاضيان  -

 ان ا  تحقيقات آنها بايد مطابق با موضوع پيشنهادي مصوب در شوراي پژوهشي دانشگاه باشد. -الف

هااي تحصايلي باراي اخاذ مادرك دانشاگاهي       نا  و ادامه تحصي  در دورهين ان ا  فرصت مطالعاتي م از به ثبتحدر  -ب

هايي كه دانشگاه متحم  شاده اسات را   هباشد در غير اينصورت فرصت مطالعاتي لغو و متقاضي متعهد خواهد بود هزيننمي

 مسترد نمايد.

هاي پيشرفت )هر سه ماه ينبار( و گزارش نهايي فرصات مطالعااتي باا توجاه باه آخارين       در صورت ان ا  سفر، گزارش -ج

گياري و  هاا، بحاو و نتي اه   ه، روش تحقيق، شرح آزمايش يافتهحهاي علمي كه شام  عنوان، چنيده در يك صفآورددست

 منابع و ماخذ به صورت تايپ شده تهيه و به معاونت پژوهش و فناوري ارسال نمايد. ليست

بايسات توساط عضاو هياات     قاب  قبول تشخيص داده نشود مي شوراي پژوهشي دانشگاههايي كه توسط گزارش-٢تبصره

 شد.هاي علمي بعدي محرو  خواهدو سفر شود در غير اينصورت از فرصت مطالعاتي حعلمي اصال

حداق  يك مقاله علمي در م الت معتبر علمي در زماان فرصات مطالعااتي    در صورت عد  ارائه گزارش و ارائه  -٣تبصره

 ارزيابي نتايج فرصت مطالعاتي غير قاب  قبول و موجب محروميت از فرصت مطالعاتي و سفرهاي علمي بعدي خواهد بود.

ه مطالعاتي در خارج از كشور به موجب سند رسمي وثيقه ملني يا چك ب بايست در قبال استفاده از فرصتقب  از ان ا  سفر مي -

 هاي فرصت را كه مبلغ آن توسط دانشگاه تعيين خواهد شد ارائه نمايد.برابر ك  هزينه ٢ميزان 
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ينباار  اناد باه عناوان    انصراف از فرصت مطالعاتي اعم از داخ  و خارج پ  از آننه عضو هيات علمي بخشي از آن را ان اا  داده  -

گردد و ارز متعلقه و يا معادل ريالي آن متناسب باا تعاداد روزهاايي خواهاد باود كاه در       استفاده از فرصت مطالعاتي مصوب مي

 اند.فرصت مطالعاتي بوده

تواناد از مرخصاي   عضو هيات علمي در حين استفاده از فرصت مطالعاتي و همچنين بالفاصله پ  از پايان فرصت مطالعاتي نمي -

 قوق استفاده نمايد.حقي و يا بدون قاحاست

ماوارد خاا  و بسايار     ،مااه(  ٩ماه تاا   ٦)از  مشروطماه است كه تمديد سه ماهه  ٦تا  ٣طول مدت استفاده از فرصت مطالعاتي  -

 تن تداو  آن پ  از تاييدكار در حد خيلي خوب،  ضروري دانس استثنايي بشرط ارائه به موقع گزارش علمي به دانشگاه، ارزيابي

 شوراي پژوهشي دانشگاه و هيات رئيسه دانشگاه ان ا  خواهد گرفت.

المللاي(  بينيا پژوهشي و  -م وز چاپ مقاله در يك م له علمي در صورت درخواست متقاضي )به شرط داشتن -٤تبصره

 باشد.ماه قاب  تمديد مي ٣به مدت  شوراي پژوهشي دانشگاه و هيات رئيسه دانشگاهو موافقت دانشنده و 

ها مصوب وزارت علو ، نامه استفاده از فرصت مطالعاتي اعضاي هيات علمي دانشگاهفرصت مطالعاتي داخ  كشور، مطابق با آيين -

 تحقيقات و فناوري اجرا خواهد شد.

 شود.ميعمل  قيقات و فناوريحعلوم، تت ارآيين نامه و شيوه نامه وزموارد اعال  نشده در مصوبات دانشگاه هنر طبق  -

 

 العمل دانشگاه هنر(دستور ات)مصوبتعهدات مالي دانشگاه هنر در مورد انواع فرصت مطالعاتي -٨

 فرصت مطالعاتي خارج از كشور -

 فرصت مطالعاتي شش ماهه )شام  يك نيم سال تحصيلي(:-٠

مزايااي  قوق و حماهه به صورت شش ماه  ٦هاي مطالعاتي كمك هزينه فرصت مطالعاتي اعضاء هيات علمي براي فرصت -

مقرري ارزي تعيين شده توسط وزارت عتف بر اساس ارز دولتي)با ي معادل ريالي دو ماه ماهانه عضو هيات علمي به اضافه

 .(٠٢/٠٢/٩٩مصوبه هيات رئيسه دانشگاه مورخ)در قبال ارائه اسناد مثبته كسر دو ماه حقوق ماهانه عضو هيات علمي( 

،  ون ريال بليط رفت و برگشت باراي عضاو هياات علماي و همسار و دو فرزناد      ميلي ٥٢كمك هزينه خريد بليط به ازاي -

هياات  )مصاوبه  در قبال ارائه اسناد مثبته و  ميليون ريال(تعيين گرديد ٢٢٢داكثر ح)جمعا سال ٠٦حداكثر سن فرزندان 

 .(٠٢/٠٢/٩٩رئيسه دانشگاه مورخ

  .در قبال ارائه اسناد مثبتهدالر در ماه  ٣٢٢بيمه درماني براي هر خانواده تا سقف معادل -

مرباوط   ناماه  آيين بنديجمع ٩بندموارد )با در نظر گرفتن فرصت مطالعاتي دوازده ماهه )شام  دو نيم سال تحصيلي(-٢

 :(به طول مدت استفاده از فرصت مطالعاتي

مااه حقاوق و    هشات ماهه باه صاورت    ٠٢هاي مطالعاتي كمك هزينه فرصت مطالعاتي اعضاء هيات علمي براي فرصت -

ماه مقرري ارزي تعيين شده توسط وزارت عتف بار اسااس    چهاري معادل ريالي مزاياي ماهانه عضو هيات علمي به اضافه

  .ماه حقوق ماهانه عضو هيات علمي( در قبال ارائه اسناد مثبته چهارارز دولتي)با كسر 
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، برگشت باراي عضاو هياات علماي و همسار و دو فرزناد      ميليون ريال بليط رفت و  ٥٢كمك هزينه خريد بليط به ازاي -

 .تعيين گرديد ميليون ريال( در قبال ارائه اسناد مثبته ٢٢٢)جمعا حداكثر سال  ٠٦داكثر سن فرزندان ح

 دالر در ماه در قبال ارائه اسناد مثبته.  ٣٢٢بيمه درماني براي هر خانواده تا سقف معادل -

 فرصت مطالعاتي داخ  كشور -

از محا   صت مطالعاتي بنابر تقاضاي متقاضي، تاييد شوراي پژوهشي دانشاگاه و هياات رئيساه دانشاگاه     فرهاي هزينه -

 گردد.تامين مياعتبارات پژوهشي دانشگاه 

 شود.مي عم  ت علو ، تحقيقات و فناوريراق آيين نامه و شيوه نامه وزموارد اعال  نشده در مصوبات دانشگاه هنر طب -

 

 

در تبصتره  ٤و بنتد  ٨دانشتااه هنتردر  علمت  هيتت  اعضتاي بتراي مطالعتات  فرصت  از استفاده نامهشيوه و نامهآيين بنديجمع
                                 شتتتتتتوراي  دوهشتتتتتت  دانشتتتتتتااه تاييتتتتتتد و در جلستتتتتته هيتتتتتتا  ر يستتتتتته متتتتتتور    ٢٢/١١/٧٢متتتتتتور   ٢٢٢ جلستتتتتته شتتتتتتماره 

 .اين تاريخ الزم االجراس  و از به تاييد نهاي  رسيد١١/١٢/٧٢

 


