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 مرجع تصویب تاریخ تصویب موضوع

 دانشگاه فناوری و پژوهش شورای 82/19/8931 فرصت مطالعاتی داخل

 

 

 معاونت پژوهشی

 
 

 

 

 علمی از فرصت مطالعاتی داخل ئتاستفاده اعضای هی دستورالعمل اجرایی

 

ها و اعضای هيئت علمي دانشگاهاستفاده از فرصت های مطالعاتي برای "نامه شيوهدر راستای اجرای اين دستورالعمل 

که طي بخشنامه شماره  وزارت علوم، تحقيقات و فناوری۲۰/۲۰/۳۱۰۲ تاريخ مصوب "موسسات آموزش عالي وپژوهشي

نامه فرصت مطالعاتي اعضای هيئت و شيوهابالغ شده است  هابه دانشگاه برای اجرا ۲2/۲۰/۳۱۰۲به تاريخ  ۰۰۰2۰/۱

وزارت علوم،تحقيقات و فناوری  ۳۰/۲0/۳۱۰2ها و موسسات پژوهشي در جامعه و صنعت مصوب تاريخ علمي دانشگاه

ها و مراکز رشد مراکز تحقيقاتي، پارک ها،های خارجي اعضای هيئت علمي دانشگاهنامه ساماندهي ماموريتو آيين

 اعضای هيئت علمي با شرايط و ضوابط ، به منظور آشناييتحقيقات و فناوری  وزارت علوم، ۱۳/۲۱/۳۱۰1تاريخ مصوب 

 تدوين شده است.، موارد زيراز  استفادهنحوه و 

 باشد.به معنای پرديس/ دانشکده مستقل/ واحد پژوهشي مستقل مي (واحد)در اين دستورالعمل، 

 رصت مطالعاتی داخلفعلمی دانشگاه تهران به  ئتالف: اعزام اعضای هی

 اخلد نامه وزارتي، شرايط اختصاصي زير بايد برای استفاده از فرصت مطالعاتيمندرج در آيين عمومي عالوه بر شرايط

 اعضای هيئت علمي دانشگاه تهران محقق شود:

 .باشندو پيماني مشمول اين دستورالعمل مي رسميدانشگاه اعم از هيئت علمي  کليه اعضای -۳

چهار سال فاصله سنواتي بين دو فرصت نيز و  بودهت چهار سال سابقه خدمحداقل  دارای عضو هيئت علمي بايد -۰

 ايشان باشد. )داخل يا خارج( مطالعاتي

 .استفاده نمايد در طول خدمتفرصت مطالعاتي هر نوع تواند از هر عضو هيئت علمي بيش از پنج بار نمي -۱

 .باشدنموده را کسب  فرم ارتقاء درصد امتياز ۰۲زمان تقاضا حداقل  دربايد عضو هيئت علمي  -0

 س ازپمتقاضي برای دوره فرصت مطالعاتي بايد هيئت علمي برنامه مطالعاتي يا طرح پژوهشي عضو درخواست و  -1

تغال محل اش وهشي مستقلژپرديس/ دانشکده مستقل/ واحد پ گروه/ دانشکده وابسته و پژوهشيهای تاييد شورا

ريزی و نظارت مربوط به اداره کل برناماز طريق معاون پژوهشي واحد تصويب هيئت رئيسه  وعلمي عضو هيئت

 پژوهشي دانشگاه ارسال شود.



 
2 

 

احد ومورد درخواست برای گذراندن دوره فرصت مطالعاتي بايد به تاييد شورای پژوهشي کز پژوهشي و مر دانشگاه  -۰

 برسد.  محل اشتغال متقاضي

 هستند.معاف  دانشگاه تهران وظايف آموزشي دردر طول استفاده از فرصت مطالعاتي از اعضای هيئت علمي   -2

های رفاهي مرتبط شامل اسکان، هزينهاگر محل فرصت مطالعاتي در شهری خارج از محل خدمت متقاضي باشد   -8

 باشد.قابل پرداخت ميايشان اياب و ذهاب و ... از محل گرنت 

تا  مربوط واحد موافقتو درخواست متقاضي ماه مي باشد و در صورت ارائه  ۰زمان استفاده از فرصت مطالعاتي   -۰

 استخدامي تا پايان زمان قرارداد دورهدر خصوص اعضای هيئت علمي قراردادی، اين  قابل تمديد است.يک سال 

 باشد و پس از تمديد قرارداد قابل تمديد است.ميايشان 

 ود.شبه دانشگاه ارائه  توسط متقاضي مبني بر گذراندن دوره مقصدگواهي رسمي از موسسه  ،پس از پايان دوره -۳۲

 .استفاده نمايندفرصت مطالعاتي داخل  ازتوانند مي هر واحداعضای هيئت علمي  درصد از ۳۲حداکثر ساالنه  -۳۳

 در دانشگاه تهران پذیرش اعضای هیات علمی برای فرصت مطالعاتی داخل -ب

با توجه به تقاضا و برنامه مطالعاتي يا طرح پژوهشي ارائه شده برای دوره فرصت مطالعاتي  هر واحدمعاون پژوهشي   -۳

واحد با مرتبه حداقل دانشيار و تصويب شورای پژوهشي  آن و نامه پذيرش از سوی يکي از اعضای هيات علمي متقاضي

 د.تواند نسبت به معرفي متقاضي به معاونت پژوهشي دانشگاه اقدام نمايمي واحد

برمبنای بررسي و تاييد  علمي خود ئتدرصد اعضای هي ۳۲تعداد  به  تواند در هر سال حداکثرميواحد هر   -۰

 ها را پذيرش نمايد.، متقاضيان فرصت مطالعاتي داخل از ساير دانشگاهپروپوزال ارائه شده

 باشد.قابل افزايش مي فوق درصد اشاره شده در بند، واحددر شرايط خاص با موافقت شورای پژوهشي  -۳تبصره 

 امور آموزشي و پژوهشي همکاری نمايد. از برخيدر در صورت موافقت واحد تواند متقاضي مي -2

موظف به تامين دفتر کار با امکانات اوليه جهت حضور فرد متقاضي واحد يس ئبا هماهنگي رپذيرش دهنده  واحد  -0

 مي باشد. 

و امکان استفاده از منابع علمي را برای فرد  صادر نموده برای دوره مورد موافقت هويت موقتکارت تهران دانشگاه   -1

 نمايد.متقاضي فراهم مي

از دانشگاه تهران نام  به نحو مقتضي، در طول دورههای انجام گرفته پژوهش از های حاصلدر مقاالت و گزارش  -۰

  برده شود.

شود و متقاضي توسط موسسه مبدا تامين مي و اسکان و ... مزاياهای مربوط به پژوهش و حقوق و کليه هزينه -2

 موظف به هيچ نوع پرداختي به متقاضي نيست. تهران دانشگاه

 شود.موسسه مبدا صادر مي بهتهران  توسط معاون پژوهشي دانشگاه گواهي گذراندن دوره، پس از پايان دوره  -8

به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب  ۰0/۲۳/۳۱۰8به تاريخ  دانشگاهشورای پژوهش و فناوری  در جلسه دستورالعملاين 

 قابل اجراست. 


