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 به نام خدا

 دانشگاه خلیج فارس هیات علمی یپژوهشی اعضا هاییتمأمور دستورالعمل

 

 مقدمه 

 ی،ها و موسسات آموزش عالاستخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه نامهآیین 71با استناد به ماده دستورالعمل ن یا

هیات علمی  یقیقات و فناوری و به منظور توسعه و تعمیق دانش و تجارب اعضاپژوهش و فناوری وزارت علوم، تح

ها، سمینارها حضور در نشست قهای تخصصی از طریو ارتقا سطح علمی و تحقیق در زمینهخلیج فارس دانشگاه 

جدید پژوهشی و آموزشی و گسترش  فنینشآشنایی با دستاوردها و دا المللی وهای معتبر ملی و بینو همایش

ی، استفاده موثر از امکانات علمی، المللبینها و موسسات معتبر با دانشگاهخلیج فارس المللی دانشگاه روابط بین

 صنعتی برتر داخلی تدوین شده است. -تجهیزاتی و آزمایشگاهی مراکز علمی

 

 ریف اتع -1ماده 

 سمینارها، در شرکت منظور بهرا  خود وقت تمام هیات علمی اعضای تواندمی دانشگاه :یت پژوهشیمأمور

 نظایر و مؤسسه اهداف با مرتبط اهداف یا و عضو تخصصی رشته با مرتبط مطالعات انجام ها،کنگره ها،کنفرانس

 .نماید اعزام« پژوهشی یتمأمور» به کشور از خارج یا و داخل در آن

 :از لحاظ مدت زمان های پژوهشییتمأمورانواع  -1-1

 شود.یک هفته گفته میتا های بین یک روز یتمأموریت پژوهشی روزانه: به مأمور: 1-1-1

 شود.سه ماه گفته میتا های بیش از یک هفته یتمأموریت پژوهشی کوتاه مدت: به مأمور: 2-1-1

 شود.گفته میماه  6تا های بیش از سه ماه یتمأمور: به یت پژوهشی بلند مدتمأمور: 3-1-1

 های پژوهشی از لحاظ تسهیالت:یتمأمورانواع : 2-1

کننده ها کلیه حقوق و مزایای عضو هیات علمی استفادهیتمأموردر اینگونه های پژوهشی عادی: یتمأمور: 1-2-1

گونه یت پژوهشی هیچمأموریت پژوهشی با توجه به قوانین دانشگاه قابل پرداخت است و برای انجام مأموراز 

 پرداخت دیگری انجام نخواهد شد.
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 نامه استفاده ازشیوه»مطابق با  هایتمأمورنوع  این شرایط اعزام و تسهیالت درهای مطالعاتی: : فرصت2-2-1

نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیأت شیوه»و  «دانشگاه خلیج فارس اعضای هیات علمی مطالعاتی فرصت

 است.« در جامعه و صنعتها و مؤسسات پژوهشی علمی دانشگاه

 

  یتمأمورجهت اعزام به  شرایط عضو هیات علمی -2ماده 

 

 شرایط اختصاصی نوع مأموریت

 عادی روزانه

های علمی، درصورت انجام مأموریت برای شرکت در کنفرانس، سمینار، کارگاه و یا نشست -

 نامه الزامی است.ارائه دعوت

 فرم درخواست انجام مأموریت تایید مدیر گروه و رییس دانشکده در -

های درصورتی که عضو هیات علمی از طرف دانشگاه مأمور شده باشد، امکان پرداخت هزینه -

 سفر وجود دارد.

عادی کوتاه 

 مدت

 دارا بودن مرتبه علمی حداقل استادیاری -

 پذیرش و موافقت از یک دانشگاه، موسسه یا مرکز صنعتی معتبر داخلی یا خارجی -

 ارائه یک برنامه مطالعاتی یا طرح تحقیقاتی مشخص -

های آموزشی و پژوهشی توسط گروه و دانشکده و اعالم موافقت بررسی عدم اختالل در برنامه -

 با انجام مأموریت عضو

 عادی بلند مدت

 دارا بودن مرتبه علمی حداقل استادیاری -

 معتبر داخلی یا خارجی پذیرش و موافقت از یک دانشگاه، موسسه یا مرکز صنعتی -

 ارائه یک برنامه مطالعاتی یا طرح تحقیقاتی مشخص -

های آموزشی و پژوهشی توسط گروه و دانشکده و اعالم موافقت بررسی عدم اختالل در برنامه -

 با انجام مأموریت عضو
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 مدت زمان مأموریت با درخواست عضو و موافقت گروه، دانشکده و شورای پژوهش و فناوری و -

 عدم منافات با سایر مفاد این دستورالعمل تا دوبار و هربار تا سقف سه ماه قابل تمدید است.

 شرایط اعمالی بر وضعیت استخدامی و مرتبه علمی عضو:  -

 باشد.در وضعیت فعلی مانده سال  5است، نباید بیش از  آزمایشی-یا رسمی اگر پیمانی -1       

 .در مرتبه فعلی مانده باشدسال  7است، نباید بیش از یار یا دانشاگر استادیار  -2       

 معرفی یک عضو هیات علمی در صورت نیاز به عنوان جایگزین  -

برای درخواست ماموریت بلند مدت عادی دوم به بعد، امتیاز پژوهشی یک سال ماقبل از  -

 درخواست متقاضی باید بیش از دو برابر متوسط امتیاز گروه ایشان باشد.

مطالعاتی  فرصت

 مدتکوتاه

مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه  نامه استفاده از فرصتشیوه» شرایط اعزام در 

ها و مؤسسات نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاهشیوه»و « خلیج فارس

مطالعاتی  فرصت آمده است.« پژوهشی در جامعه و صنعت

 بلندمدت

 

  

 یت پژوهشیمأمورمراحل درخواست دوره  -3 ماده

 مراحل درخواست تینوع مأمور

های تکمیل فرم مأموریت روزانه )درصورت شرکت در کنفرانس، سمینار، کارگاه و یا نشست - روزانه یعاد

 نامه الصاق گردد.(علمی، دعوت

 تایید مدیر گروه و رییس دانشکده-

 تایید معاون پژوهش و فناوری -

مأموریت خارج از کشور است، تایید هیات رییسه و ارسال به مدیریت روابط  درصورتی که -

 های الزم برای اخذ روادیدالملل جهت تهیه معرفی نامهبین
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الملل های خارج از کشور به دلیل نیاز به مکاتبات توسط دفتر امور بیندرخصوص مأموریت -

م تایید شده به دست معاون پژوهش و روز زودتر از تاریخ مأموریت فر 45دانشگاه، الزم است 

 فناوری رسیده باشد.

کوتاه  یعاد

 مدت

 ارائه درخواست به گروه  -

بررسی و تصویب درخواست متقاضی مبنی بر استفاده از مأموریت  پژوهشی و برنامه تحقیقاتی  -

 پیشنهادی در شورای گروه و ارسال به شورای دانشکده

مبنی بر استفاده از مأموریت پژوهشی و برنامه تحقیقاتی بررسی و تصویب درخواست متقاضی  -

 پیشنهادی در شورای دانشکده و ارسال به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

درصورتی که بازه انجام مأموریت در تابستان است، نیاز به تایید شورای گروه و شورای  :1تبصره

 کافی است. دانشکده نیست و صرفاً تایید مدیرگروه و رییس دانشکده

 بررسی و تصویب تقاضای مأموریت پژوهشی در شورای پژوهش و فناوری -

درصورتی که مأموریت خارج از کشور است، تایید هیات رییسه و ارسال به مدیریت روابط  -

 های الزم برای اخذ روادیدالملل جهت تهیه معرفی نامهبین

الملل ه مکاتبات توسط دفتر امور بینهای خارج از کشور به دلیل نیاز بدرخصوص مأموریت -

روز زودتر از تاریخ مأموریت فرم تایید شده به دست معاون پژوهش و  45دانشگاه، الزم است 

 فناوری رسیده باشد.

بلند  یعاد

 مدت

 ارائه درخواست به شورای گروه  -

برنامه تحقیقاتی بررسی و تصویب درخواست متقاضی مبنی بر استفاده از مأموریت  پژوهشی و  -

 پیشنهادی در گروه و ارسال به شورای دانشکده

بررسی و تصویب درخواست متقاضی مبنی بر استفاده از مأموریت پژوهشی و برنامه تحقیقاتی  -

 پیشنهادی در شورای دانشکده و ارسال به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

 پژوهش و فناوریبررسی و تصویب تقاضای مأموریت پژوهشی در شورای  -

 بررسی و تصویب در هیات رییسه دانشگاه -

 ارسال به معاون اداری و مالی به منظور صدور حکم مأموریت -

الملل جهت تهیه درصورتی که مأموریت خارج از کشور است، ارسال به مدیریت روابط بین -

 های الزم برای اخذ روادیدمعرفی نامه
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الملل ور به دلیل نیاز به مکاتبات توسط دفتر امور بینهای خارج از کشدرخصوص مأموریت -

روز زودتر از تاریخ مأموریت فرم تایید شده به دست معاون پژوهش و  45دانشگاه، الزم است 

 فناوری رسیده باشد.

 فرصت

 یمطالعات

 مدتکوتاه

اه مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگ نامه استفاده از فرصتشیوه» شرایط درخواست در 

ها و مؤسسات نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاهشیوه»و « خلیج فارس

 آمده است.« پژوهشی در جامعه و صنعت

 فرصت

 یمطالعات

 بلندمدت

 

 یت پژوهشیمأمورنحوه ارائه گزارش پایان دوره  -4ماده 

بایست پس از پایان دوره، گزارش عضو هیات علمی میکوتاه و بلند مدت عادی های یتمأموردرخصوص : 1-4

 قیق خود را به گروه خود در دانشکده ارائه و پس از بررسی و کسب نظر تخصصی با تایید گزارش و اعالمنهایی تح

دانشگاه  المللو دفتر امور بین با تحقیق توسط دانشکده به معاون پژوهش و فناوری برگزاری سمیناری مرتبط

 رای پژوهشی دانشگاه ارائه شود.ارسال و سپس جهت اطالع به شو

یت فرصت مأمورهای عادی بلندمدت، عضو هیأت علمی حداکثر تا یک سال پس از پایان یتمأمور: درخصوص 2-4

ارائه نماید. این مقاالت ( Q2و  Q1بندی در چارک اول و دوم )دستهبا  JCRدارد، حداقل یک مقاله در نشریات 

 درصورت عدم ارائه مقاله طرح تحقیقاتی ارائه شده برای انجام مأموریت باشد. باید مرتبط با برنامه مطالعاتی یا

 بعدی ایشان بررسی نخواهد شد. های، درخواستسالبعد گذشت یک  منتشر شده

 

 یت پژوهشیمأمورپذیرش درخواست سایر موارد درخصوص  -5ماده

 درصد اعضای یک گروه 20نباید بیش از های آموزشی و در بازه زمانی غیر از تابستان، درخصوص گروه: 1-5

 کوتاه یا بلند مدت باشند. پژوهشی یتمأمورزمان در هم آموزشی

: در صورتی که عضو هیات علمی پس از موافقت دانشگاه، از رفتن به مأموریت پژوهشی منصرف شود، برای 2-5

 جام خواهد شد.استفاده از مأموریت پژوهشی بعدی همه مدارک مجددا بررسی و مراحل الزم ان
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 : تصویب و اجرا6ماده 

دانشگاه خلیج فارس تصویب شد و از این زمان  هیأت رییسه 12/3/1399در جلسه  ماده 6این دستورالعمل در 

 الزم االجراست.


