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  آئین نامه استفاده اعضاي هیات علمی دانشگاه تهران
  هاي مطالعاتیاز فرصت

  
به منظور افزایش میزان کارایی و کارآمدي اعضاي هیـات علمـی دانـشگاه تهـران، شـرایط اسـتفاده            

  :گردداعضاي هیات علمی از فرصت مطالعاتی به شرح ذیل تعیین می
  

   اهداف-1ماده 
  .قاء تجارب اعضاي هیات علمی و اعتالي جایگاه دانشگاه در سطح بین المللیتولید دانش و ارت

  .کمک به حل مشکالت علمی و فنی کشور از طریق تحقیق در زمینه هاي تخصصی
 .آشنایی و استفاده از دستاوردها و دانش فنی و امکانات و روشهاي نوین آموزشی و تحقیقاتی

 . و بین المللی در روابط بین دانشگاهینهادینه کردن همکاریهاي علمی منطقه اي
 

  :  شرایط استفاده از فرصت مطالعاتی-2ماده 
مـی تواننـد حـداکثر بـه مـدت      )  اسـتاد - دانشیار -استادیار  ( اعضاي هیات علمی واجد شرایط       -1-2

یکسال بشرح زیر از فرصت مطالعاتی پس از تصویب شوراي روابط بین الملل دانشگاه استفاده نمایند           
مجـالت  کسب موافقـت درج مقالـه در     منوط به     ماه سوم  3 -ماه اول با مزایاي فرصت مطالعاتی        6: 

  . با مزایاي فرصت مطالعاتی  و تائید دانشکده و تصویب شوراي روابط بین المللمعتبر بین المللی
ـ                   : تبصره   ی کـه  تمدید سه ماهه چهارم منوط بـه کـسب موافقـت درج مقالـه در مجـالت بـین الملل
مرجع تشخیص این امـر معاونـت   .  خواهد بود باشد ر  در رابطه با حل یکی از مشکالت کشو     "اضرورت

  .  خواهد بود دانشگاه پژوهشی
 متقاضیان فرصت مطالعاتی که به دلیـل محـدودیت سـهمیه در اولویـت اسـتفاده از فرصـت                   - 2-2

  ماموریـت پژوهـشی    ه از در اولویت اسـتفاد     شرایط  در صورت داشتن سایر    ،گیرند  مطالعاتی قرار نمی  
  .قرار خواهند گرفت )طبق آئین نامه ماموریتهاي پژوهشی مصوب هیات رئیسه دانشگاه(
 نمی توانند   مچنین بالفاصله بعد از پایان آن      اعضاي هیات علمی درحین فرصت مطالعاتی و ه        - 3-2

  .از مرخصی استحقاقی استفاده نمایند
      مطالعــاتی مــی بایــد دســتاوردهاي علمــی در انجــام طرحهــاي پیــشنهادي در ایــام فرصــت-4-2

پژوهش هاي بنیادي و کاربردي داشته و از نظـر آموزشـی در کیفیـت ارائـه دروس و نـوآوري هـاي              
  . پژوهشی نقش مؤثر داشته باشد-آموزشی 

  .طرح ارائه شده توسط متقاضی را مورد بررسی قرار می دهد شوراي پژوهشی دانشکده -5-2
 سال سـابقه اسـتادیاري و دارا بـودن    5نشیاران در شرایط مساوي و استادیاران با         استادان و دا   -6-2

  .سایر شرایط می توانند تقاضاي خود را براي اعزام ارائه نمایند



  . پایه ترفیع کسب کرده باشند5 سال گذشته 5 متقاضیان فرصت مطالعاتی می باید درطول -7-2
 6 ، سـهمیه هـر یـک از کمیـسیونهاي     دانـشگاه صی  معاونت بین الملل بر اساس بودجه تخصی  -8-2

 به روساي کمیسیون هاي مـذکور گانه دانشگاه را با توجه به سرانه اساتید و سیاستهاي کلی دانشگاه          
  .  ارائه می نماید

  :مالك کمیسیون  براي انتخاب بر اساس موارد ذیل خواهد بود 
   سهمیه هر کمیسیون -
 پـردیس و / بر اساس پیشنهاد کمیته ارتقـاء دانـشکده   ( ارتقاء رم اولویت امتیازهاي کسب شده در ف      -

  )مصوب کمیسیون تخصصی هیات ممیزه
   طرح پژوهشی متقاضی-
   پذیرش معتبر و مورد تائید دانشگاه تهران-

 از فرصت مطالعاتی در     در شرایط کلی و مساوي حق تقدم با متقاضیانی است که           :  1 تبصره
  . استفاده نکرده اندگذشته

کمیسیونهاي دانشگاه لیست مورد نظر خود را پس از طی مراحل مربوطه همـراه               :2صره  تب
رزرو به معاونت بین الملل جهت تصویب نهایی در شوراي روابط بین الملل ارائه مـی            % 30با  

  .نمایند
  3,2,1 اولویت استفاده از فرصت مطالعاتی بر مبناي کل امتیازات کسب شده از مجمـوع مـواد          -9-2
حداقل امتیاز از مجموع سه مـاده در طـی پـنج سـال           . ن نامه ارتقاء اعضا ء هیات علمی می باشد        آئی

  .آئین نامه ارتقاء محسوب می شود% 70گذشته 
   سال از زمان اتمام فرصت مطالعاتی اول می باشد5 حداقل فاصله بین دو فرصت مطالعاتی -10-2

در مجـالت معتبـر بـین        یی مقاالت  فرصت مطالعات  طولدر صورتیکه متقاضی در      : 1تبصره
 سـال معـاف     5 سال از مدت     1 مقاله چاپ شده حداکثر تا       2نماید ،به تعداد هر      ارائه   المللی

   .می گردد
 تر در سـالهاي متـوا   تابـستانی   ماهه 3 دوره فرصت مطالعاتی می تواند به دفعات به نوبتهاي           – 11-2

  .شگاه مذکور ارائه گرددز دانه شرط آنکه هر بار پذیرش معتبر اتقسیم شود ب
فقـط  ،   و خـانواده   عالوه بر پرداخت هزینه بلیط سفر بـار اول متقاضـی          دانشگاه    : 1تبصره

  .می پذیرد براي سفر نوبت دوم رامتقاضی هزینه بلیط رفت و برگشت  
 اعضاي شوراي منتخب دانشگاه به محض انفصال از پـست مـدیریتی بـدون رعایـت شـرایط                 -12-2

  .ئین نامه میتوانند از فرصت مطالعاتی خارج یا داخل استفاده نمایندمتقاضیان این آ
  

  : هزینه هاي فرصت مطالعاتی -3ماده 
 افرادي که فرصت مطالعاتی آنها مورد موافقت قرار گرفته ، حقوق و مزایـاي خـود را در مـدت       -1-3

  .فرصت مطالعاتی به صورت کامل دریافت خواهند نمود



  
تی را بـر    اه اختیار دارد هر سـال مقـرري ارزي متقاضـیان فرصـت مطالعـ              هیات رئیسه دانشگا   -2-3

حقوق (اساس هزینه هاي کشورهاي مختلف تصویب نماید مشروط بر آنکه مجموع دریافتی متقاضی          
از سقف جدول مصوب ساالنه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري در این          )مقرري ارزي   +  بیمه   +و مزایا   

     .رابطه تجاوز ننماید
) یـک سـال  حـد اکثربـه مـدت    (ماهانه )  دالر300معادل ( ریال   000/000/3 هر خانواده مبلغ     -3-3

  .بابت بیمه ، به شرط ارائه مدارك مثبته دریافت خواهند نمود
 بـا  هزینـه   بـا   چهارم تمدید سه ماهه و با هزینه  ماه اول تمدید سه ماهه سوم     6 پس از پایان     -4-3

  . امکان پذیر خواهد بود)2-1(ه گردید  اعالم"شرایطی که قبال
 نفـر    5 متقاضیان کل هزینه بلیط رفت و برگشت را بدون توجه به کشور مقصد براي حـداکثر                  -5-3
  . ریال دریافت خواهند نمود000/000/50 حداکثر تا مبلغ  و) نفر همراه4 نفر متقاضی و 1(
   . عمل خواهند نمود نامه در چارچوب این آیین نیز پردیس هایی که بودجه مستقل دارند-6-3
  

     فرصت مطالعاتی داخل4ماده 
منـوط  بـه تقاضـاي    ت علمـی  ااعضاي هیـ % 10دانشگاه می تواند در هر ترم تحصیلی تا سقف      -1-4

  . به فرصت مطالعاتی داخل اعزام نمایدشخصی  آنان 
 دانشگاه  شاملتوانند با رعایت مقررات  از فرصت مطالعاتی داخل کشور           علمی می هیات   اعضاء   -2-4

 در طـول مـدت فرصـت        . استفاده نماینـد    صنعتودانشگاهها و مراکز تحقیقاتی داخل کشور      /تهران  
  .پرداخت خواهد شدبطور کامل  حقوق و مزایاي عضو هیات علمی ،مطالعاتی داخل کشور

از ارائه واحد آموزشی معاف خواهنـد     داخل  علمی در طول مدت فرصت مطالعاتی       هیات   اعضاء   -3-4
 سقف مجاز واحد هـاي پایـان   حداکثر تا (بود و معادل واحد هاي راهنمایی پایان نامه هاي در اختیار 

  .دریافت می نمایندحق الزحمه  )نامه در ترم
 و حد اکثر دو ترم تحصیلی  مـی        )از مهر ماه  ( فرصت مطالعاتی داخل حداقل یک ترم تحصیلی       -4-4

  .ط آنکه تا پایان شهریور سال بعد به اتمام برسد بشردباش
  . در مورد فرصت مطالعاتی داخل نیز نافذ است2-10 تبصره بند -5-4
 منـوط بـه   تابـستان سـه ماهـه    دوم تحصیلی و یا  نیمسال تمدید فرصت مطالعاتی داخل براي       -6-4

 مـشکالت پژوهـشی      در رابطه با حـل     "علمی  که ضرورتا   کسب موافقت درج مقاله در مجالت معتبر        
 در صـورت   مرجع تشخیص این امر معاونت پژوهشی دانـشگاه خواهـد بـود     .کشور باشد میسر است     

  . مرخصی استحقاقی  متقاضی  براي  آینده ذخیره می گرددتمدید سه ماهه تابستان ،
  

   شیوه نامه -5ماده 
  .هد بودخوادانشگاه اجراء این آئین نامه بر اساس شیوه نامه مصوب هیئت رئیسه 



  :شیوه نامه آیین نامه فرصت مطالعاتی
  .ه استشدتنظیم دانشگاه ت امنا أنامه فرصت مطالعاتی مصوب  هی  آیینياین شیوه نامه جهت اجرا

  
  :مدارك مورد نیاز  -1

   زیرهمراه مدارك ه راتکمیل نموده وب پیوست فرم ستبایفرصت مطالعاتی میاز داوطلب استفاده -الف
   کم استخدامیآخرین ح ●
     فرم ارتقاء●
   موافقت شوراي گروه مربوطه و شوراي پژوهشی دانشکده ●
  پذیرش از دانشگاه مقصد فرصت مطالعاتی  ●
   ) صفحه5 الی 3در  ( در ایام فرصت مطالعاتی تحقیقاتیطرح پیشنهادي ●

  .ویل نماید تحت ممیزه أه جهت طرح در کمیته منتخب هیپردیس مربوط /دانشکده  / را به مرکز
 گانه دانشگاه جهـت انتخـاب       شش پردیس پرونده را به یکی از کمیسیون هاي         / دانشکده / مرکز -ب

  .دارائه می ده
 تخصصی   کمیسیون هاي  دبیرخانه به    کمیسیون مربوط  فرم ارتقاء کمیته منتخب متقاضیان را         – ج
  .ت ممیزه جهت نهایی نمودن نمره ارتقاء ارسال می داردأهی
 لیـست  آئین نامه  2-8 بر اساس بند  با توجه به پرونده کامل متقاضی و      دانشگاه  هاي ون کمیسی – د

به معاونت بین الملل دانشگاه جهت تصویب نهـایی درشـوراي روابـط       )رزرو% 30با  (مورد نظر خود را     
  . دننمای  ارائه میدانشگاه بین الملل

  
   زمان ارسال مدارك-2
بهمـراه مـدارك مـذکور از اول دي مـاه و     صـت مطالعـاتی را    متقاضیان می توانند تقاضـاي فر    -فال

  .مرکز ارائه نمایند  / ماه به گروهپایان دياکثر تا حد
  جهت تکمیل پرونده خـود    ماه پذیرش معتبر را    اسفندپایان   حد اکثر تا      متقاضی می بایست   :تبصره

  .نمایدارائه 
  کمیتـه منتخـب    بـه  مـاه   بهمـن 51 همراه مصوبه گـروه تـا  ه  مرکز تقاضاي مربوطه را ب     /گروه -ب

  .پردیس ارائه می نماید/ دانشکده 
پرونـده    ماه ضـمن کـسب مـصوبه شـوراي پژوهـشی،     پایان بهمن   پردیس حداکثر تا  / دانشکده -ج  

 ارائـه    گانـه   شـش   یکـی ازکمیـسیون هـاي       نظر کمیته منتخب به    و اء فرم ارتق  به همراه    متقاضی را 
  .مایدن می

 اســفند مـاه کلیــه پرونـده هــاي متقاضـیان را بــه دبیرخانــه    10 ثرتا کمیـسیون مربوطــه حـداک  -د
  .ت ممیزه جهت نهائی نمودن امتیاز ارتقاء ارسال می نمایدأکمیسیونهاي تخصصی هی

 شـش   کلیه پرونده ها را به کمیسیون هاي پایان اسفند ماه کمیسیونهاي تخصصی حداکثر تا       -هـ  
  .گانه ارسال می نمایند



همـراه بـا     ، نهایی و  پایان فروردین ماه  حداکثر تا    گانه دانشگاه    ششدر کمیسیون   مراحل انتخاب    -و
  .گردد به شوراي روابط بین الملل دانشگاه ارائه میلیست رزرو % 30

 لیـست مـصوب را بـه    ) اردیبهـشت  15حـداکثر تـا   (در اولـین جلـسه   شوراي روابط بین الملـل      -ز
  .دنمای  میمتقاضیان ارسال و کمیسیون هاي دانشگاه 

  
   شرایط فرصت مطالعاتی-3

  . ماه اول ، طبق آئین نامه قابل تمدید می باشد6 فرصت مطالعاتی پس از -الف
توانند پس از اخذ پذیرش از دانشگاه مقصد از اول اسفند ماه بـر اسـاس معرفـی           متقاضیان می  -ب  

  . ویزا اقدام نمایندروابط  بین الملل جهت اخذ پردیس نسبت به اخذ نامه دفتر/ دانشکده / مرکز
 می توانند  ماهمتقاضیان پس از اعالم موافقت دانشگاه از نیمه دوم شهریور و یا نیمه دوم بهمن                 -ج  

 در هر صورت متقاضی می بایست تا پایان شهریور ماه سال بعـد         .از فرصت مطالعاتی استفاده نمایند      
   .به محل خدمت خود بازگردد

صی تابستانی خود در آغاز فرصت مطالعاتی استفاده نماید در ایـن   متقاضی می تواند از مرخ  -تبصره
  .  شهریور ماه صادر می گردد15صورت حکم آغاز فرصت مطالعاتی  متقاضی از 

متقاضیان فرصت مطالعاتی باید استاد جایگزین خود را در رابطه با دروس و هر یک از پایان نامه                 -د
ی دانـشجویان کارشناسـی ارشـد و دکتـري کـه             خود مشخص و همـراه بـا اسـام         هدایتهاي تحت   

مـصوبه گـروه آموزشـی بـا تقاضـاي          . راهنمایی آنها را به عهده دارند به آموزش دانشکده ارائه نمایند          
فرصت مطالعاتی به معناي جایگزینی تعهدات آموزشـی و راهنمـائی پایـان نامـه متقاضـی در مـدت            

  .ماموریت می باشد
  . ماه و حداکثر یکسال است3اتی  حداقل مدت زمان فرصت مطالع -هـ

که دانشگاه از متقاضـی درخواسـت    فرصت مطالعاتی قابل انتقال به سال بعد نخواهد بود مگر آن    -و
صورت کتبی و به امـضاي  ه این امر می بایست ب .انتقال فرصت مطالعاتی به سال آینده را نموده باشد   

  . ونده متقاضی درج گردد در پر دانشگاه و یا معاون بین المللدانشگاهریاست 
 3 هر در حین فرصت مطالعاتی       بر اساس فرم پیوست     تحقیقاتی خود را   فعالیت گزارش   ،  متقاضی  -ز

 از طریق دانشکده به معاونت پژوهشی و تـصویر  و همچنین پس از پایان فرصت مطالعاتی     بار ماه یک 
نه نظـري در رونـد پـژوهش را بـه      معاونت پژوهشی هرگو.نماید می ارائه آن را به معاونت بین الملل   

  .متقاضی اعالم و رونوشت آن را به دانشکده متقاضی و معاونت بین الملل اعالم می دارد
 ظرفیت تخصیصی هر کمیسیون توسط معاونـت بـین الملـل در آذر مـاه هـر سـال بـه اطـالع                     – ح

  .  رسیدکمیسیون ها جهت اعالم به مراکز، دانشکده ها و پردیس هاي عضو کمیسیون خواهد
 فرصت مطالعاتی خارج و هر گروه آموزشـی حـداکثر           2 هر دانشکده در هر سال حداکثر از       :  تبصره

  . فرصت مطالعاتی خارج استفاده می نماید1از 
  
 


