
 اعضاي محترم هيئت علمي دانشگاه

 طضواب مطابق "پژوهشي و عالي آموزش مؤسسات و ها دانشگاه علمي هيات اعضاي براي مطالعاتي هاي فرصت"		مطلع هستيد
 دفمنده و پيوسته ارتباط منظور به كشور، پژوهشي مؤسسات و ها دانشگاه علمي هيات اعضاي استخدامي نامه آيين		به مربوط
ر عرصه هاي علمي بين المللي هدف گذاري شده و در حال اجرا است. در د حضور و ها دانشگاه ساير با علمي هيات اعضاي

همين راستا و به منظور اطالع رساني گسترده و بهره مندي هرچه بيشتر اعضاي هيئت علميِ شامل شرايط استفاده از اين 
و توضيحات مربوط  و اصالحات "علمي هيات اعضاي براي مطالعاتي فرصتهاي از استفاده 		آئين نامه"فرصت، به پيوست 

فرم "و  )4(پيوست شماره  "شيوه نامه فرصت مطالعاتي اعضاي هيات علمي") به همراه 3، و 2، 1(پيوست هاي شماره 
  ) ارسال مي گردد.5(پيوست شماره  "درخواست فرصت مطالعاتي

ده از فرصت مطالعاتي (وضعيت ضروري است متقاضيان، پس از مطالعه آئين نامه و اصالحات آن و در صورت احراز شرايط استفا
اين شيوه نامه) با ارائه  5استخدامي، امتيازات آموزشي و پژوهشي، و..)، بر اساس شيوه نامه فرصت مطالعاتي (خصوصا ماده 

درخواستها منحصرا در ابتداي هر ترم، براي استفاده در ترم آتي 		فرم درخواست، فرآيند اجرايي را آغاز نمايند. مقتضي است
  و ارسال شوند. تدوين

  به طور خالصه، فرآيند اجرايي استفاده از فرصت مطالعاتي به شرح زير است:

شنهادي و نامة پذيرش            -1 ضي) به گروه مربوطه به همراه برنامه پي شگاه (متقا ضو هيئت علمي دان سط ع ست تو ارائه درخوا
  دانشگاه مقصد

  ارت و ارزيابي دانشگاه (متقاضيان داراي شرايط استادياري)تكميل پروندة ارتقا به همراه ارائة مدارك مربوط در دفتر نظ -2
  بررسي و تصويب درخواست متقاضي مبني بر استفاده از فرصت مطالعاتي و برنامه تحقيقاتي پيشنهادي در شوراي گروه -3
خب نامه تحقيقاتي پيشنهادي در كميته منتبررسي و تصويب درخواست متقاضي مبني بر استفاده از فرصت مطالعاتي و بر   -6

  يا شوراي پژوهشي دانشكده
شنهادي و              -7 شگاه به همراه برنامه پي ساير مدارك به معاونت پژوهش و فناوري دان شده و  شنامه هاي تكميل  س سال پر ار

  تعيين محل ميزبان.
  بررسي و تصويب تقاضاي ماموريت فرصت مطالعاتي در هيئت رئيسه دانشگاه -8
شگاه و  تهيه معرف -9   و تحقيقات علوم، وزارت		ي نامه هاي الزم براي اخذ رواديد توسط دفتر همكاريهاي علمي بين المللي دان

  فناوري
  صدور حكم ماموريت توسط رئيس دانشگاه پس از تكميل مراحل و ارائه رواديد الزم -10
ت و برگشت متقاضي و همراهان   پرداخت هزينه هاي ماموريت و معرفي متقاضي براي خريد ارز از بانك و خريد بليت رف  -11

  توسط دانشگاه به صورت علي الحساب
اعزام متقاضي با هماهنگي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه و معرفي نماينده جهت پيگيري امور مربوط به متقاضي در    -12

  	طول ماموريت
يستي ي را برعهده داشته باشد مي باتوجه:در صورتيكه عضو هيئت علمي متقاضي، راهنمائي پايان نامه در دوره تحصيالت تكميل

  	قبل از اعزام استاد راهنماي مشترك پايان نامه را به معاونت پژوهشي معرفي نمايد.
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