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 تعالی باسمه

 فارسخلیج هنشگادا علمی هیأت يعضاا مطالعاتی فرصت از دهستفاا نامه هشیو

 مهمقد

 «هشیوپژ و عالی زشموآ تسسامؤ و هاهنشگادا علمی هیأت يعضاا ايبر مطالعاتی يفرصتها از دهستفاا نامهیینآ» ايجرا به منظور

 30742/3 يهارهشما به آن يبعد يصالحیههاا و 30/06/1389 رخمو 18946/3 رهشما به وريفنا و تتحقیقا م،علو وزارت بالغیا

 دهستفاا نامههشیو ،02/06/1390 رخمو 86859/3 رهشما نامههشیو همچنین و 22/06/1390 رخمو 106982/3 و 25/07/1389 رخمو

 :شودتدوین می فارسخلیج هنشگادا علمی هیأت يعضاا مطالعاتی فرصت از

 

 اهداف -1ماده 

 پژوهشی هايهسته و علمی هیأت اعضايها و ارتباطات علمی همکاري توسعه 1-1

 جهان معتبر هايدانشگاه با استاد مبادله گسترش 2-1

 پژوهشی هايهسته المللیبین هايبرنامه و هاطرح از حمایت 3-1

 

 تیمطالعا فرصت اعنوا  -2 دهما 

 :دشومی يبندطبقه یلذ ستهد دو به منجاا محل حسب بر مطالعاتی فرصت -2-1

 رکشو از رجخا مطالعاتی فرصت (کد A) 

 رکشو خلدا مطالعاتی فرصت (کد B) 

 :دشومی يبندطبقه یلذ ستهد دو به علمی یترمامو منجاا تمد حسب بر مطالعاتی فرصت -2-2

 (1 کد) تمد بلند مطالعاتی فرصت 

 (2 کد) تمد هکوتا مطالعاتی فرصت 

 

 مطالعاتی فرصت اعنوا از دهستفاا جهت عمومی یطاشر -3 دهما 

 تسساؤم و هاهنشگادا علمی هیأت يعضاا ايبر مطالعاتی يهافرصت از دهستفاا نامهیینآ» 1 -3 دهما در رجمند یطاشر احراز -3-1

 .وريفنا و تتحقیقا م،علو وزارت 30/06/1389 رخمو  18946/3 رهشما به بالغیا «هشیوپژ و عالی زشموآ

 دانشگاه. مصوب راهبردي سند چارچوب در مطالعاتی فرصت عموضو طتباار -3-2

  .هنشگادا وريفنا و هشوپژ نتومعا ییدتأ ردمو و مشخص تحقیقاتییشنهاده پ یک یا مطالعاتی برنامه یک ئهارا -3-3

 تمقاال رات،نتشاا فهرست ،خدمتی و میاستخدا بقاسو شامل مطالعاتی فرصت ستاخودر به طمربو يهانامهشپرس تکمیل -3-4

 .مطالعاتی فرصت در تحقیق عموضو با نهاآ طتباار و متقاضی ايجرا ستد در و یافته نپایا تحقیقاتی يهاوژهپر و علمی
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 رکشو از رجخا یا خلدا ريتجا صنعتی يشرکتها یا هشیوپژ و شیزموآ تموسسا از یکی قلاحد از شپذیر و فقتامو ئهارا -3-5

 .نظر ردمو برنامه ايجرا جهت هنشگادا ییدأت ردمو

 .ستا میالزا مقصد هشیوپژ زشموآ موسسه شپذیر نامه در هنشگادا بمصو تحقیق عموضو درج: 1تبصره 

 وزارت هشیوپژ نتومعا فقتامو و هنشگادا ئیسر تأیید با مطالعاتی فرصت یترمومأ منجاا ايبر ییاجرا يهاهستگاد بنتخاا: 2تبصره 

 .میباشد پذیر امکان وريفنا و تتحقیقا م،علو

 و ظایفو در تاللخا دیجاا معد بر مبنی هنشگادا تکمیلی تتحصیال و شیزموآ نتومعا ه،نشکددا رايشو وه،گر رايشو ییدأت -3-6

 .مطالعاتی فرصت از متقاضی دهستفاا نماز در وهگر هشیوپژ و آموزشی يفعالیتها

 به مالی بدهی عنو هر دجوو معد و هشیوپژ يهاحطر در تاللخا دیجاا معد بر مبنی هنشگادا وريفنا و هشوپژ نتومعا ییدتأ -3-7

 .هنشگادا هشیوپژ زهحو

 ايبر .کند اپید تقاار مرتبه یک باید يبعد نوبت دهستفاا ايبر است هدنمو دهستفاا مطالعاتی فرصت ازً قبال که علمی هیأت عضو -3-8

 لمللیا بین معتبر علمی تنشریا در مقاله 5 قلاحد شتندا ديستاا علمی مرتبه در بعد به دوم تفعاد از مطالعاتی فرصت از دهستفاا

 .باشدنویسنده مسئول  باید متقاضی تمقاال ینا تمامی در .ستا وريضر دمیشو محاسبه زاتمتیاا که دورهاي لطو در

 یا و فرهنگی تالدمبا يبرنامهها از دهستفاا نیز و لمللیابین يهانمازسا عطاییا و شیزموآ و تحقیقاتی يهادوره از دهستفاا -3-10

 مطالعاتی فرصت ءجز باشد هما سه از بیش کورمذ يهادوره که تیرصو در شناسیانیرا کزامر در سیرفا نباز يکرسیها در یسرتد

 .شد هداخو رمنظو علمی هیأت عضو

 

 مطالعاتی فرصت از استفادهبراي  ختصاصیا شرایط -4 ماده

 (:1 کد) کشور از خارج مطالعاتی هايفرصت براي اختصاصی شرایط -4-1

 قطعی رسمی استخدامی وضعیت بودن دارا -4-1-1

 آزمایشی رسمی وضعیت با علمی هیأت عضو دانشگاه، یسهئر هیأت ییدأت با ویژه تحقیقاتی انجام براي و خاص شرایط در :1 تبصره

 .کند استفاده کشور از خارج مطالعاتی هايفرصت ازتواندمی نیز

 وقت تمام خدمت سابقه سال  5 حداقل بودن دارا (A1 کد) کشور از خارج مدت بلند مطالعاتی فرصت از استفاده براي -4-1-2 

 کشور از خارج مدت کوتاه مطالعاتی فرصت از استفاده براي است. الزامی بعد دفعات براي ساله 5 زمانی فاصله گذشت و اول بار براي

  است. الزامی بعد دفعات براي ساله 3 زمانی فاصله گذشت و اول بار براي وقت تمام خدمت سابقه سال 3 حداقل بودن دارا (A2 کد)

 انتشار به اقدام الزامی، فناورانه فعالیت یک یا مقاله یک چاپ بر مازاد مطالعاتی، فرصت طول در متقاضی که صورتی در :3 تبصره

 زمانی فاصله مدت از سال 1 حداکثر ،باشدمرتبط  پژوهیفارس خلیجبا موضوع  که نماید المللیبین اختراع ثبت یا ملی طرح ،مقاله

 .گرددمی کسر بعدي مطالعاتی فرصت براي انتظار

  .تمامی استاد ياستثنا به فعلی علمی مرتبه در سال 7 از بیش توقف عدم -4-1-3

 در مطالعاتی فرصت نوع هر از بار پنج و ( A2 و A1 کد) کشور از خارج مطالعاتی فرصت از بار سه از بیش استفاده عدم -4-1-4

 .خدمت طول

 :(B کد) کشور داخل مطالعاتی هايفرصت براي اختصاصی شرایط -4-2
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 آزمایشی رسمی استخدامی وضعیت حداقل بودن دارا -4-2-1

  بعد. تفعاد ايبر ساله 4 اول ربا ايبر مطالعاتی فرصت از استفاده جهت خدمت سابقه سال 4 حداقل بودن دارا -4-2-2

 که ستا مانیز ل،سا دوازده محاسبه يمبنا .تمامی دستاا يستثناا به فعلی علمی مرتبه در لسا 12 از بیش توقف معد -4-2-3

 .دمیشو تصویب هنشکددا منتخب کمیته در متقاضی ستاخودر

 خدمت لطو در مطالعاتی فرصت عنو هر از ربا پنج از بیش دهستفاا معد -4-2-4

 باشد.می پذیر نمکاا سسهمؤ ئیسر فقتامو با دهما ینا ءستثناا اردمو :4 تبصره

 

 شیوه محاسبه امتیازات -5 ماده

 اعزام براي شده گرفته نظر در سهمیه تعداد ،فناوري و پژوهش هايسیاست و اختیار در مالی منابع به توجه با دانشگاه سال هر -5-1

 پژوهشی( هايهسته برنامه از خارج) انفرادي اعزام و پژوهشی هايهسته قالب در مطالعاتی فرصت ماموریت به علمی هیأت اعضاي

 در علمی هیأت اعضاي ثرمؤ مشارکت از حمایت نیز و فناورانه هايفعالیت گسترش و هدایت منظور به همچنین .نمایدمی مشخص را

 در با تأیید هیأت رئیسه اجرایی مدیران و فناوران گروه دو از یک هر براي نیز مازاد سهمیه درصد 20سال هر در اجرایی، هايفعالیت

 اعتبارات سقف از بیش مازاد هايسهمیه و عادي سهمیه در مطالعاتی فرصت متقاضیان تعداد که صورتی در شد. خواهد گرفته نظر

 :شودمی منظور متقاضیان بندياولویت براي 1جدول  هايشاخص باشد دانشگاه سهمیه و

 

 هاي امتیازي براي اولویت بندي متقاضیان فرصت مطالعاتی: شاخص1جدول 

 توضیحات سقف امتیاز موضوع ردیف

1- 
ارتقا )با توجه به امتیازات سامانه  نامهآیین از شده کسب امتیاز

 پژوهش(
--  

2- 
 پژوهشی، هايدرفعالیت علمی هیأت عضو مشارکت میزان

 دانشگاه اجرائی وخدمات فرهنگی آموزشی،
 رئیسه تشخیص هیأت به 15

3- 
 صنعتی، تحقیقاتی و مراکز در مطالعاتی فرصت مصوب برنامه

 تولیدي
20  

  15 کشوري برتر مدیران و برتر پژوهشگران و نمونه استادان -4

  10 دانشگاهی، برتر مدیران و مدرسان پژوهشگران، -5

  10 مطالعاتی فرصت بار اولین تقاضاي -6

    متقاضیان پایه و علمی مرتبه -7
مرتبه به ازاي امتیاز و  0.5)به ازاء هر پایه 

 امتیاز( 5

 10 اخالقی و آموزشی قوانین بهتر رعایت و تدریس کیفیت -8

مشروط به حضور تمام وقت عضو هیأت 

معاونت آموزشی و تحصیالت  علمی و تأیید

 تکمیلی

 

 مطالعاتی فرصت درخواست به منتهی اخیر سال چهار هايفعالیت ،(7)به جز ردیف 1جدول  امتیازهاي محاسبه مبناي :5تبصره 

 شهریور(. 15بهمن و  15) است
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 یمطالعات فرصت از استفاده زمان مدت -6 ماده

 باشد:می 2جدول برابر با  مطالعاتی فرصت از استفاده مدت -6-1

 

 : مدت زمان و شرایط تمدید فرصت مطالعاتی2جدول 

 کد
 /مدت زمان مصوب )ماه(

 شرایط
 شرایط /)ماه( مبار دو-تمدید شرایط /بار اول )ماه(-تمدید

A1  وB1 
/ )از شروع نیمسال  6

 تحصیلی(

 و متقاضی درخواست وصولمنوط به   /3

 دانشکده و گروه تأیید مورد مأموریت گزارش

 قبل ماه 1 حداکثر پژوهشی حوزه معاونت به

 پژوهش معاونت تأیید به موریت،أم اتمام از

 دانشگاه فناوري و

 و متقاضی درخواست وصول هنوط بم /3

 و گروه تأیید مورد مأموریت گزارش

 حداکثر معاونت پژوهشی حوزه به دانشکده

 هیأت ییدأت به موریت،أم اتمام از قبل ماه 1

 است دانشگاه یسهئر

A2  وB2 3 / در تابستان -- -- 

 

 .بود خواهدماه  12 تابستان ماه سه احتساب با مطالعاتی فرصت مدت طول حداکثر -6-2

 یمرخص یا و حقوق بدون مرخصی از ،آن پایان از بعد یکسال تا و مطالعاتی فرصت حین در توانندنمی علمی هیأت اعضاي -6-3

 در .نماید استفاده مطالعاتی فرصت آغاز در خود تابستانی مرخصی از تواندمی متقاضی اما .نمایند استفاده ماه یک از بیش استحقاقی

 .گرددمی صادر ماه شهریور 15 از مطالعاتی فرصت آغاز حکم صورت این

 تقسیم متوالی هايسال در تابستانی ماهه 3هاينوبت به تواندمی (A1 کد) مدت بلند کشور از خارج مطالعاتی فرصت دوره :6 تبصره

 و مسافرت بیمه ویزا، صدور هواپیما، بلیط هايهزینه صورت این در .گردد ارائه مقصد دانشگاه از پذیرش بار هر آنکه شرط به شود

 است. پرداخت قابل نامه آیین این طریق از بار یک فقط کشور از خروج

 

 علمی هیأت اعضاي مطالعاتی فرصت از دانشگاه حمایت نحوه و تسهیالت -7ماده 

 فرصت مطالعاتی عبارتند از:انجام تسهیالتی دانشگاه براي  -7-1

  :قحقو ختداپر، هشیوپژ یترموأم حکم ورصد، رکشو رجخا و خلدا تموسسا با زمال اداري تمکاتبا کلیهتسهیالت سفر 

 ،پیمااهو بلیط) بمصو يتخفیفها و تتسهیال یافتدر جهت مکاتبه، یکجا رتصو به بمصو یترموأم دوران کامل يیاامز و

 .(مسافرتی بیمه

 کثراحد و همسر ،علمی تهیا عضو ايبر رکشو از وجخر ارضعو و ایزو ،بیمه ،برگشت و فتر بلیط هزینه: هیژو تتسهیال 

 ،برگشت و فتر بلیط يبها ان،یرا در مطالعاتی فرصت محل رکشو رتسفا دجوو معد رتصو در .ستا ل(سا 16یرز( ندزفر دو

 ایزو خذا جهت ربا یک ايبر ثالث رکشو به وي ادهخانو و علمی أتهی عضو رکشو از وجخر ارضعو و ایزو خذا يهزینهها

 در که دمیگیر تعلق علمی أتهی عضو ادهخانو از اديفرا به فقط برگشت و فتر بلیط يبها ختداپر .ستا ختداپر قابل

 و مطالعاتی فرصت محل مقصد به انیرا از مطالعاتی فرصت یترموأم تمد از بعد و قبل هما سه کثراحد مانیز ودهمحد

 .باشند دهنمو امقدا برگشت
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 از حمایت منظور به مصوبه هیأت امناي دانشگاهمبناي بر و  خاص شرایط در که است تسهیالتی حمایتی: ویژه تسهیالت 

 گیرد.می قرار ایشان اختیار در متقاضی خانواده همراهی یا تحقیقاتی هايبرنامه

 نشان داده شده است: 3ساس نوع فرصت مطالعاتی در جدول اشیوه تخصیص هر یک از تسهیالت بر  -7-2

 

 فرصت مطالعاتی : شیوه تخصیص تسهیالت3جدول 

 توضیحات تسهیالت ویژه حمایتی تسهیالت ویژه تسهیالت سفر کد

A1    
تواند صرفاً به تسهیالت ویژه حمایتی می

 .متقاضیان اعطا شودتعدادي از 

A2   -- 
تسهیالت ویژه شامل همسر و فرزندان 

 .شودنمی

B1 و B2  -- -- 

ه صورت ماهیانه پرداخت بحقوق متقاضی 

هاي مربوط به بلیط و تخفیفشود و می

 باشد.بیمه را نیز شامل نمی

 است. دانشگاه رئیسه هیأت عهده بر ماده این در مندرج تسهیالت کلیه میزان و تعداد خصوص در گیري تصمیم :7 تبصره

 

 علمی أتهی يعضاا مطالعاتی فرصت ستاخودر سیربر و ئهارا حلامر -8 دهما

 فروردین 31 تا ديپیشنها برنامه اههمر به مربوطه وهگر به متقاضی توسط دانشگاه/مؤسسه مقصد پذیرش و ستاخودر ئهارا -8-1

 اتوماسیون. طریق از سال هر ماه

 .وهگر رايشو در ديپیشنها تحقیقاتی برنامه و مطالعاتی فرصت از دهستفاا متقاضی ستاخودر تصویب و سیربر -8-2

 برنامه اههمر به هنشگادا وريفنا و هشوپژ نتومعا به اركمد لساار و هنشکددا در متقاضی ستاخودر تصویب و سیربر -8-3

 .لسا هر هما اردیبهشت 15 یخرتا تا کثراحد ديپیشنها

 سیربر جهت هنشگادا رئیسه أتهی به نتایج لساار و هنشگادا وريفنا و هشوپژ نتومعا توسط زاتمتیاا معالا و تقاضاها سیربر -8-4

 (.ستا پژوهشی سامانه در هشد ثبت يهافعالیت زات،متیاا سیربر كمال) .لسا هر هما اردیبهشت 31 تا کثراحد ،تصمیم خذا و

 ل.سا هر هما خرداد15 تا کثراحد سسهؤم ئیسهر تأهی در مطالعاتی فرصت یترموأم يتقاضا تصویب و سیربر -8-5

 .وريفنا و تتحقیقا م،علو وزارت و هنشگادا لمللیابین علمی يهاريهمکا فترد توسط یدرواد خذا ايبر زمال ينامههامعرفی تهیه -8-6

 .فرصت مطالعاتی متقاضیمبنی بر حمایت دانشگاه از  مقصد هنشگادا ايبر زمال يهامعرفینامه تهیه -8-7

یک نامه که  موجب به موظفند A کد مطالعاتی فرصت از دهستفاا متقاضی نطلباداو .تعهد خذا جهت حقوقی فترد با مکاتبه -8-8

 در مطالعاتی فرصت از دهستفاا نماز برابر سه تمد به که نمایند تعهدرسد به امضاي دو نفر از همکاران هیأت علمی دانشگاه می

 .کنند خدمت هنشگادا

 تحت تکمیلی تتحصیال يهادوره ينامههانپایا از هریک و دروس با بطهرا در را دخو جایگزین دستاا باید علمی هیأت عضو -8-9

 هنشکددا زشموآ به نددار هبرعهد را هاآن هنماییرا که يکترد و شدار شناسیرکا ننشجویادا سامیا اههمر به و مشخص دخو حمایت

 تکلیف تعیین صخصو در امعزا از قبل دبای ،باشد اجرا ستد در هشیوپژ يهااردادقر داراي متقاضی چنانچه همچنین .نماید ئهارا
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 از متقاضی دهستفاا نماز در حطر ندرو در لخالا دیجاا معد بر مبنی هنشگادا از رجخا يفرمارکا از تاییدیه ئهارا جمله از دخو اردادقر

 .نماید امقدا مطالعاتی فرصت

 .یترمومأ لطو در متقاضی به طمربو رموا يپیگیر جهت کیلو معرفی -8-10

 . یترمومأ حکم ورصد جهت هنشگادا یربطذ نناومعا با مکاتبه -8-11

 .عطالا جهت هنشگادا ستاحر با مکاتبه -8-12

 ارزي. ريمقر خذا جهت عامل بانک با مکاتبه -8-13

 .پیماییاهو شرکت به معرفینامه ورصد -8-14

 . متقاضی امعزا -8-15

 

 مطالعاتی فرصت ارشگز ئهارا فرایند -9 دهما

 از پس و دمیشو لساار وهگر مدیر به سامانه سادا طریق از علمی تأهی توسط ریکبا هما 3 هر مطالعاتی فرصت دوره ارشگز -9-1

 ونمعا نظر نهایت در و معالا هنشگادا وريفنا و هشوپژ ونمعا به بطرذي هنشکددا هشیوپژ ونمعا طریق از نتیجه ،تخصصی یابیارز

 .دمیشو معالا علمی هیأت عضو به هنشگادا وريفنا و هشوپژ

نسبت به ارائه گزارش فرصت مطالعاتی اقدام  4بندي مندرج در جدول کلیه اعضاي هیأت علمی باید بر أساس برنامه زمان 2--9

 نمایند.

 

 مطالعاتیبندي ارائه گزارش فرصت : برنامه زمان4جدول 

 کد

ارائه گزارش 

 نهایی

ارائه سخنرانی در 

 دانشکده
 انتشار مقاله

ارائه خالصه گزارش نهایی 

 براي ارسال به وزارت عتف

 ماه بعد از اتمام دوره 3حداکثر 
حداکثر یک سال پس از اتمام 

 دوره

پس از اتمام ماه  6حداکثر 

 دوره

A1   
 حداقل یک مقاله مشترك بین المللی

(Q2)  

A2   
 حداقل یک مقاله مشترك بین المللی

(ISI یا SCOPUS )  

B1   
 یا   ISIحداقل یک مقاله با نمایه )

SCOPUS )  

B2   
چاپ حداقل یک مقاله با نمایه 

(ISC )  

 

 هنشگادا وريفنا و هشوپژ ونمعا به  ماه 2حداکثر پس از ، هنشکددا و وهگر ییدأت و داوري از پس مطالعاتی فرصت نهایی ارشگز -9-3

 .شودمی ئهارا
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 يبعد مطالعاتی فرصت و علمی يسفرها ازمتقاضی  میتومحر موجب 4مطابق با موارد مندرج در جدول  ارشگز ئهارا معد :8 هتبصر

 .شد هداخو

 

 اردمو سایر -10 دهما

 هیأت در متقاضی مطالعاتی فرصت تصویب از پس .ستا میالزا ستاخودر ايبتدا از مطالعاتی فرصت عنو دننمو مشخص -10-1

 کد) رجخا تمد هکوتا به (A1 کد) رجخا تمد بلند مطالعاتی فرصت تبدیل .ددمیگر بمحسو وي ايبر نوبت یک ه،نشگادا ئیسهر

A2) خلدا یا و (يکدها B1 یا B2) بمحسو رجخا مطالعاتی فرصت نوبت یک انعنو به لیو ؛ستا پذیرنمکاا ئیسهر أتهی فقتامو با 

 .ددمیگر

 مطالعاتی فرصت از دهستفاا معد به تصمیم لیلد هر به مطالعاتی فرصت به امعزا ايبر هشد پذیرفته علمی هیأت عضو چنانچه -10-2

)در غیر اینصورت این پذیرش به  نماید معالا نشگاهدا هشیوپژ نتومعا به غ،بالا از پس هفته یک کثراحد را دخو افنصرا باید ،دارد

وقفه  از پس ندامیتو متقاضی، در صورت اعالم انصراف در موعد مقرر. استفاده از فرصت مطالعاتی محسوب خواهد شد( منزله یکبار

 .نماید امقدا مطالعاتی فرصت از دهستفاا جهت داًمجد یک ساله

 معد یا و تحریمها قبیل از متقاضی لکنتر از رجخا یطاشر کهآن مگر دبو هدانخو بعد لسا به لنتقاا قابل مطالعاتی فرصت -10-3

 .دبو هداخو هنشگادا رئیسه هیأت صخا یطاشر ییدتأ كمال .دشو متقاضی امعزا از مانع قهریه ملاعو سایر یا و ایزو ورصد

 ركمد خذا ايبر تحصیلی يهادوره در تحصیل مهادا و منا ثبت به زمجا مطالعاتی فرصت از دهستفاا نماز در علمی أتهی عضو -10-4

 بابت ینا از که را هزینههایی دبو هداخو متعهد متقاضی و لغو وي مطالعاتی فرصت حکم رتینصوا غیر در .نمیباشد نشگاهیدا

 .نماید ختداپرزبا را ستا هشد متحمل هنشگادا

 رئیسه أتهی تایید و هنشگادا وريفنا و هشوپژ ونمعا دپیشنها با ستا هنشد کرذ نامه هشیو ینا در که ارديمو و تجزئیا سایر -10-5

 .دمیگیر منجاا هنشگادا

 

 تصویب -11 دهما

 .ستاالجرا زمال یخرتااین  از و ستا هسیدر هنشگادا ئیسهر هیأت ییدتأ به 1396 /16/11 یخرتا در نامه هشیو ینا -10-1

 


