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 مقدمه:

از دستاوردهاي  ايران علوم پزشكي  ت علمي دانشگاهاگيري اعضاي هي با استعانت از خداوند متعال و به منظور ايجاد فرصت الزم جهت بهره

 05/0/80مورخ  005051و تبادل اطالعات و تجارب حاصله و به موجب ابالغيه شماره علمي و پژوهشي و آشنايي آنها با دانش نوين بشري 

در خصوص تفويض اختيار امور اجرائي مربوط به شرکت اعضاي هيأت علمي در دوره هاي فرصت مطالعاتي خارج از کشور به دانشگاههاي 

 09تبصره و  9ماده،  01با اين آئين نامه آئين نامه اداري استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه،  21علوم پزشكي کشور و به استناد ماده 

  گرديد. تصويبدانشگاه علوم پزشكي ايران  شورايتوسط  1/1/92مورخ  و اصالحيه 05/01/91بند در تاريخ 

 

 6 حداکثرحداکثر يكسال به طور يكجا يا متناوب ماه و  1نوبت حداقل توانند از اين دوره در هر  مي اعضاي هيأت علمي دانشگاه )1ماده 

 . استفاده نمايندروه و دانشكده مشروط به موافقت گ اهم 01ماه )باليني( قابل تمديد تا  2)علوم پايه( و  ماه

و براي اعضاي   مداوم براي اعضاي هيأت علمي تمام وقت جغرافيايي خدمت  سال 2  ازأ حداقل  از کشور به  در خارجوره از د  استفاده-1-1

 . باشد مي امكان پذيرسال يكبار  6هيأت علمي تمام وقت حداقل 

و براي اعضاي   مداوم براي اعضاي هيأت علمي تمام وقت جغرافيايي خدمت  سال 1  ازأ حداقل  کشور به داخلدر وره از د  استفاده -1-2

 .باشد مي سال يكبار امكان پذير 6هيأت علمي تمام وقت حداقل 

سال ديگر  1ي که حداقل تا ماهه فرصت مطالعاتي و سه برابر آن براي انجام تعهد، صرفاً پرونده متقاضيان 01 تا 1با توجه به مدت  -1-3

 .قابل بررسي خواهد بود ،نمي گردندمشمول مقررات مصوب بازنشستگي دانشگاه 

 ( ميسر نيست.و ... ي تعهدات قبلي خدمت )از جمله استفاده از بورس تحصيلي استفاده از فرصت مطالعاتي تا پايان انجام کليه -1-4

 برند، مورد بررسي قرار نخواهد گرفت. حقوق به سر مي  دونعلمي که در مرخصي ب هيأت  تقاضاي اعضاي  -1-5

مدت زمان خدمت نظام وظيفه عضو هيأت علمي )طرح سربازي در دانشگاه يا خدمت مذکور در نهادهاي ذيربط( جزء سنوات قابل  -1-6

 گردد. قبول براي مأموريت فرصت مطالعاتي محاسبه و منظور نمي

ال قابل س 1ز اعالم آمادگي براي استفاده از فرصت مطالعاتي، تقاضاي استفاده مجدد وي پس از در صورت انصراف متقاضي پس ا -1-7

 .ارائه و بررسي خواهد بود

 

 

 

 
و  یدااگشنه علوم زپشک   

شت  اریانی ردمانی خدمات بهدا  
 معاونت نیب الملل

 آیین نامه اجرایی استفاده از فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی

لوم پزشکی ایراندانشگاه ع  
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و ديگر فعاليتها و با رعايت حداقل امتيازات مكتسبه از زمان   علمي  ارتقأ اعضأ هيات  نامه  آئين 1  امتياز از ماده 50  حداقل  دارا بودن -1-8

   .که از اين دوره استفاده ننموده اند(  براي کسانيو پيماني از آخرين دوره فرصت مطالعاتي )يا تاريخ استخدام رسمي  استفاده

  رايب باشد و  خارجي معتبر  از آنها در مجالت  يكي  که  انگليسي  زبان  به  شده  چاپ  مقاله سه  داراي  پايه  علوم  علمي  اعضأ هيأت -1-9 

 .باشد  و يا نويسنده مسئول  بايد نفر اول  فرد متقاضي  مقاالت  و در کليه  است  باشد الزم  از آنها انگليسي  يكي  که  دو مقاله  لينيبا  همكاران

 .باشد  نوين  و تكنيكهاي  و دانش  دهنده  و انتقال  دانشگاه  نيازها و اولويتهاي  در راستاي  مطالعاتي  فرصت  دوره  موضوع -1-11

  انگليسي  زبان  تسلط به -1-11 

 

آئين نامه ارتقاء اعضاء هيأت  1و 1، 0ستفاده از اين دوره براي تمام متقاضيان واجد شرايط براساس امتيازات مندرج در مواد ا ( 2ماده 

تاريخ استخدام رسمي علمي و ديگر فعاليتها و با رعايت حداقل امتيازات مكتسبه از زمان استفاده از آخرين دوره فرصت مطالعاتي )يا 

 که از اين دوره استفاده ننموده اند( به شرح زير خواهد بود. آزمايشي براي کساني

 سقف امتيازها در هر موضوع:  

 امتياز 31   هاي آموزشي فعاليت-الف

 امتياز 00              کميت

 امتياز 00                                      کيفيت

 امتياز 51 ي و فناوري            هاي پژوهش فعاليت-ب

 امتياز 21               هاي اجرايي فعاليت-ج

 امتياز 00 هاي مربوطه مه ارتقا با لحاظ سقفنا آيين 

 امتياز  0          مدت توقف بعد از حداقل سابقه الزم

ه باشد، انتخاب متقاضيان بر اساس تعيين اولويت صورتيكه تعداد واجدين شرايط استفاده از دوره بيش از حد نصاب تعيين شد در -تبصره 

 باشد: بر مبناي جمع امتياز کسب شده از موارد زير مي

 (امتياز 00حداکثر هت رفع نيازهاي کشور ) عاليتهاي پژوهشي متقاضي در جارتباط دوره با ف-الف

 (امتياز 00حداکثر  ) آموزشي و پژوهشي دانشگاه متبوع هاي ارتباط دوره با پيشبرد برنامه-ب

 اجرايي برابر آئين نامه ارتقاء -ميزان مشارکت متقاضي در هر يك از فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي و خدماتي-ج

 (امتياز به ازاء هر سال 15حداکثر و جمعاً  05حداکثر امتياز براي هر فعاليت ) 

 (امتياز 05ه ازاء هر سال ب)  امتيازات مربوط به مدت زمان فعاليت تمام وقت آموزشي و پژوهشي داوطلب-د

 م کشور به صورت مأموريت تمام وقتخدمت در مراکز تحقيقاتي صنعتي، توليدي و خدماتي در مناطق محرو -ه

 (امتياز 00به ازاء هر سال کامل ) 

 

بايست در  يخارج از کشور، صالحيت کشور و واحد ميزبان، مدت و موضوع دوره فرصت مطالعاتي مدوره فرصت مطالعاتي  در(  3ماده

 .مي شود در شوراي بورس دانشگاه مطرح، در مرحله بعدي از اعالم مراتب رسيده و پس  دانشكدهمرحله اول به تصويب شوراي پژوهشي 
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 : گردش كار مراحل اجرايي

فرصت مطالعاتي و تكميل فرم پرسشنامه اوليه درخواست متقاضي جهت استفاده از دوره فرصت مطالعاتي خارج از کشور پس از ( 4ماده 

دانشگاه ارسال و نتيجه پس از طرح در  بين المللبه معاونت و تصويب شوراي پژوهشي دانشكده کسب نظر مدير گروه آموزشي مربوطه 

 گردد. اعالم ميدانشگاه  بورس شوراي

هاي تحصيلي براي اخذ مدرك  استفاده کننده از دوره فرصت مطالعاتي خارج از کشور مجاز به ثبت نام و ادامه تحصيل در دوره -تبصره

 .باشد  نمي  دانشگاهي

 

متقاضي در قبال استفاده از دوره فرصت مطالعاتي خارج از کشور بايد به موجب سند رسمي تعهد نمايد که به مدت سه برابر ( 5ماده 

بايست به ميزان دو برابر کل هزينه هاي ارزي و  استفاده از دوره در دانشگاه متبوع خدمت نمايد. به منظور حسن اجراي اين تعهد، مي زمان

که واحد حقوقي دانشگاه متصدي بسپارد.  اوراق بهادار ) سفته (ريالي که قرار است در طول استفاده از دوره فرصت مطالعاتي دريافت دارد 

 ست.اين امر ا

 

العاده مخصوص مرتبه خود استفاده خواهند کرد.  ت علمي در مدت استفاده از دوره خارج از کشور از حقوق و فوقاعضاء هيأ(  6ماده

         دانشگاه هزينه رفت و برگشت، هزينه عوارض گذرنامه و خروج از کشور آنها و خانواده شان را فقط يك بار در طول هر دوره پرداخت

 نمايد.مي 

 

بيني و  در بودجه ساالنه پيش رات علمي دوره هاي فرصت مطالعاتي اعضاي هيأجهت انجام اعتبارات الزم  الزم است دانشگاه( 7ماده 

 منظور نمايند.

مابه التفاوت معادل ريالي مقرري ارزي انجام دوره فرصت مطالعاتي متقاضي و افـراد خانواده همراه وي با حقوق و مزاياي  -1تبصره  

التحقيق از مؤسسه آموزشي محل طي دوره در خارج از  از محل اعتبارات دانشگاه قابل پرداخت خواهد بود. دريافت حق ،ستفاده کنندها

 باشد. کشور بالمانع مي

ته به شرط هاي مربوطه پس از ارائه اسناد مثب العمل معادل ريالي هزينه هاي بيمه درماني حداکثر به ميزان تعيين شده در دستور -2تبصره 

 باشد. وجود اعتبار از محل اعتبارت دانشگاه قابل پرداخت مي

 

بر  در فواصل زماني سه ماهه )استفاده کننده از دوره فرصت مطالعاتي موظف است گزارش پيشرفت مطالعه و تحقيقات خود را  (8ماده 

يان دوره نيز گزارش جامع فعاليتهاي علمي و پژوهشي ماه پس از پا 1و حداکثر  ارسالگروه مربوطه ( به اساس فرم گزارش پيشرفت کار

 تسليم نمايد. دانشگاهبه ) بر اساس فرم گزارش سفر( خود در طول دوره را 

قرار گيرد. چنانچه گزارشهاي ادواري گروه و دانشكده  بايستي مورد بررسي و تأييد گزارش ادواري و نهايي دوره فرصت مطالعاتي -تبصره 

 .اقدام قانوني را لحاظ نمايدتواند در صورت لزوم باقيمانده دوره فرصت مطالعاتي را لغو و  گرفت، دانشگاه ميمورد تأييد قرار ن
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 شود. مدت استفاده از دوره فرصت مطالعاتي جزو سابقه خدمت دانشگاهي استفاده کننده محسوب مي( 9ماده 

 خدمت استفاده کننده محسوب نخواهد شد. ءار نگيرد، مدت دوره جزدر مورد کساني که گزارش آنها مورد تأييد دانشگاه قر -تبصره 

انصراف از ادامه انجام دوره فرصت مطالعاتي )پس از آنكه متقاضي بخشي از آن را انجام داده است( به عنوان يك بار استفاده از  (11ماده 

 گردد. دوره براي وي محسوب مي

به موقع خود را به دانشگاه متبوع معرفي ننمايد، غايب مام دوره فرصت مطالعاتي، پس از ات ت علميدر صورتي که عضو هيآ -1تبصره 

 محسوب و برابر مقررات با وي رفتار خواهد شد.

عضو هيأت علمي در پايان زمان مقرر شده براي فرصت مطالعاتي نمي تواند به هيچ عنوان به صورت بالفصل از مرخصي -2تبصره

ه نموده و همچنين پس از بازگشت از فرصت مطالعاتي تا پايان تعهدات آن حق استفاده از مرخصي بدون استحقاقي يا بدون حقوق استفاد

 حقوق را ندارد.

 

 هيئت علمي به آنها ابالغ نمايد. دانشگاه موظف است اين آئين نامه را جهت اطالع اعضاي آموزشي معاون( 11ماده 

 

 باشد.  مي دانشگاه معاونت بين المللعهده نظارت بر حسن اجراي اين آئين نامه به  (12ماده 

 

 ميزان مقرري ماهانه ( 13ماده 
 مقصد.ميزان مقرري ماهانه متعلقه استفاده کننده بر اساس کشور  -13-1

 

      مقرری                 نام کشور

 ) دالر امریکا(

 مقرری                      نام کشور

 ) دالر امریکا(

                       مقرری     نام کشور

 ) دالر امریکا(

 1111 فنالند 1461 تايوان 1111 اتريش

 511 فيليپين 1111 دانمارک 851 اسپانيا

 751 قبرس 611 روسيه 1211 استراليا

 1111 كانادا 951 زالندنو 811 افريقاي جنوبي

 1511 كره جنوبي 2111 ژاپن 1111 آلمان

 451 لبنان 451 سوريه 1511 امريکا

 751 مالزي 1111 سوئد 1511 انگليس

 1211 نروژ 1311 سوئيس 1111 ايتاليا

 811 هلند 1211 عربستان 1111 بلژيک

 451 هندوستان 1211 فرانسه 451 پاكستان
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 محاسبه مي گردد. بانك مرکزيرخ مرجع روز نريالي ارز طبق جدول فـوق براساس  پرداخت -تبصره

 مي باشد.جدول فوق طبق درصد  15هر يك به ميزان درصد و بابت فرزندان  65ه ميزان ت همسر بمقرري متعلقه باب -13-2

نمايد هرگونه مخارج پزشكي احتمالي در طول مأموريت فرصت مطالعاتي به  نظر به اينكه عضو هيأت علمي هزينه بيمه دريافت مي -13-3

 عهده متقاضي است.

 بر اساس مقصد سفر و بليط کالس عادي پرداخت خواهد شد.  قاضي و خانوادهبه مت  و برگشت هزينه بليط رفت  -13-4

 باشد. پذير نمي اي نمودن مأموريت پس از اعزام امكان تغيير کشور محل مأموريت فرصت مطالعاتي و يا دو مرحله -13-5

 .مي باشدممنوع در طول دوره فرصت مطالعاتي به متقاضي پرداخت هر گونه شهريه  -13-6

، ذ تعهد نامه و ضمانت محضرياخو صدور مجوزهاي الزم توسط وزارت، شوراي بورس پس از بررسي و تصويب اعطاي دوره توسط  -13-7

 ماهه ماموريت براي عضو هيأت علمي صادر مي گردد.  1 ابالغپس از ارائه فيزيك بليط بر اساس تاريخ آن، 

شگاه هيچگونه تعهدي نسبت به تقاضاي فرصت مطالعاتي عضو هيأت علمي در صورت عدم رعايت هر يك از موارد بند فوق دان -13-8

 نخواهد داشت.
 


