
دستورالعمل استفاده از دوره فرصت مطالعاتي اعضاي هيات علمي  

 (آئين نامه استخذامی اعضای هيات علمی 34ماده  2موضوع تبصره )دانشگاه

                                                                    

  :مقذمه 

ثً مىظُس ايجبد فشفت الصو جٍت ثٍشي گيشي اػضبي ٌيئت ػهمي  َ متؼبلثب اعتؼبوت اص خذاَوذ 

اص دعتبَسدٌبي ػهمي َ پژٌَؾي َ آؽىبيي آ وٍب ثب داوؼ وُيه دس ػشفً ٌبي ػهُو  داوؾگبي 

پضؽكي َ اوتمبل َ تجبدل اطالػبت َتجبسة حبفهً ، دعتُسانؼمم اعتفبدي اص فشفت مطبنؼبتی 

 .اػضبی ٌيبت ػهمی داوؾگبي تذَيه گشديذ 

اعتبدان، داوؾيبسان، اعتبدیبسان تمبو َلت سعمی لطؼی، سعمی آصمبیؾی َ ( 1ماده 

پيمبوی آمُصؽی یب پژٌَؾی داوؾگبي می تُاوىذ اص ایه دَسي دس ٌش وُثت حذالم عً مبي َ 

عبل عىُات خذمت مذاَو  5اعتفبدي اص دَسي ثً اصاء حذالم .مبي اعتفبدي ومبیىذ 12حذاکثش 

 .یش اعتٌيبت ػهمی امکبن پز

٪ متمبضيبن می تُاوىذدس 25دس مُاسد خبؿ َ ثً مىظُس پيؾجشد اٌذاف داوؾگبي، تب عمف  -تجقشي

عبل خذمت مذاَو اص ایه فشفت اعتفبدي  3فُست تقُیت ؽُسای ثُسط داوؾگبي پظ اص 

. ومبیىذ

 

لبثم داوؾگبي يب مُعغً اي ثؼىُان ميضثبن دس داخم يب خبسج اص کؾُس جٍت اوجبو دَسي ( 2ماده 

ثُدي، ثً وحُي کً متمبضي ثتُاوذ ثً مُضُػبت ػهمي ،  لجُل اعت کً مُسد تبييذ داوؾگبي 

. فىي َ تحميمبتي کً دس مىطمً داوؾگبٌی َي امکبن دعتشعي ثً آن ويغت ، دعت يبثذ

دس ساثطً ثب دَسي فشفت مطبنؼبتي دسخبسج اص کؾُس، فالحيت کؾُس َ َاحذ ميضثبن ، مذت  -تجقشي

َسي فشفت مطبنؼبتي ميجبيغت دسمشحهً اَل ثً تقُيت ؽُسای داوؾکذي َ یب مشکض َ مُضُع د

. تحميمبتی مشثُطً َ پظ اص اػالو مشاتت ثً تبييذ ؽُسای ثُسط داوؾگبي ثشعذ

 

دس خُاعت متمبضي جٍت اعتفبدي اص دَسي فشفت مطبنؼبتي خبسج اص کؾُس پظ اص ( 3ماده 

يذسييظ داوؾکذي َ يب مشکض تحميمبتی ثشاي ثشسعي کغت وظش مذيش گشَي آمُصؽي مشثُطً َ تبي

کبسؽىبعي ثً حُصي سَاثظ ثيه انمهم داوؾگبي اسعبل َ وتيجً پظ اص طشح دس ؽُساي ثُسط 

 .داوؾگبي ثً داوؾکذي َ يب مشکض اػالو خُاٌذ ؽذ

اَنُیت ثىذی اعتفبدي اص دَسي فشفت مطبنؼبتی ثشاعبط تؼذاد متمبضيبن َ ويبص داوؾگبي  -1تجقشي

 .ثً دَسي مشثُطً تُعظ ؽُسای ثُسط داوؾگبي اوجبو خُاٌذ ؽذ

اعتفبدي کىىذي اص دَسي فشفت مطبنؼبتی خبسج اص کؾُس مجبص ثً ثجت وبو َ ادامً تحقيم  -2تجقشي

 .دس دَسي ٌبی مىتٍی ثً اخز مذسک داوؾگبٌی ومی ثبؽذ

َجت عىذ سعمی متمبضي دس لجبل اعتفبدي اص فشفت مطبنؼبتي خبسج اص کؾُس ثً و( 4ماده 

ثً مىظُس . تؼٍذ می ومبيذ کً ثً مذت عً ثشاثش صمبن اعتفبدي اص دَسي دس داوؾگبي خذمت ومبيذ

حغه اجشای ايه تؼٍذ، متمبضي ميجبِعت ثً ميضان دَ ثشاثش کم ٌضیىً ٌبی سیبنی کً لشاس اعت 



عفتً تؼٍذ  ثً فُست عپشدن دس طُل اعتفبدي اص دَسي ثشاعبط ایه دعتُسانؼمم دسیبفت ومبیذ، 

 .ثغپبسد

کً ػالَي ثش حمُق َ مضایب ثشای اعتفبدي کىىذي ( حك مبمُسیت)ميضان ممشسي مبٌبوً (  5ماده 

اص دَسي فشفت مطبنؼبتی لبثم پشداخت خُاٌذ ثُد ثش اعبط کؾُس محم طی دَسي ثً ؽشح ریم 

 (:  دس خقُؿ عبیش کؾُسٌب ميضان ممشسی تُعظ ؽُسای ثُسط تؼييه می گشدد) اعت 

 

ٌشيك ( حذاكثش دَ فشصوذ ) دسفذ َ ثبثت فشصوذان  60ممشسيمتؼهمً ثبثت ٌمغش ثً ميضان - 5– 1
 .دسفذ ممشسي مىذسج دس جذَل فُق انزكشمي ثبؽذ 30ثً ميضان 

 

 .ؽٍشيً اي ثبثت دَسي فشفت مطبنؼبتی پشداخت وخُاٌذ ؽذ ٌيچگُوً - 5 –2

 

( وفش ثب احتغبة متمبضی 4حذاکثش ) ٌضيىً سفت َ ثشگؾت متمبضي َ خبوُادي َي - 1تبصره 
 .ثشای یکجبس، پشداخت می گشدد

 

 .دالس پشداخت می گشدد 500ٌضیىً ثيمً دسمبوی تب عمف مؼبدل - 2تبصره 

 

مبي اَل ثش اعبط وشخ اسص ثبوک مشکضی پظ  3مؼبدل سیبنی اسص محبعجً ؽذي ثشای  -3تبصره 
 .صا َ لطؼی ؽذن عفشلجم اص اػضاو پشداخت خُاٌذ ؽذاص اخز َی

 

مبثمی ممشسی مبٌبوً تب عمف مقُة ؽُسای ثُسط داوؾگبي ثب اسائً مذاسک مثجتً -4تبصره 
دس فُست تمذیذ دَسي َ تبیيذ گضاسػ عفش، اص عُی سَاثظ ثيه انمهم داوؾگبي پشداخت مي 

 .گشدد



 

ػهت، متمبضی مُظف اعت مجبنؾ دسیبفت دس فُست نغُ یب کبٌؼ مذت عفش ثً ٌش  -5تبصره 
ؽذي سا حذاکثش ظشف مذت یک مبي اص صمبن تؼييه ؽذي ثشای ؽشَع دَسي ثً سَاثظ ثيه انمهم 

 .داوؾگبي مغتشد ومبیذ

 

 َل مذت فشفت مطبنؼبتی ثذَن مقُثًتغييش مُضُع تحميك، کؾُس ممقذ َ ط -6تبصره 
. سسی وخُاٌذ ثُدؽُسای ثُسط داوؾگبي ممىُع اعت َ مؾمُل پشداخت مك

 
حمُق َ مضایبی اػضبی ٌيبت ػهمی کً اص دَسي فشفت مطبنؼبتی اعتفبدي می ومبیىذ (  6ماده 

آئيه وبمً اعتخذامی اػضبی ٌيبت ػهمی تُعظ داوؾگبي پشداخت خُاٌذ  37ثشاعبط مبدي 
. ؽذ

عبل  5پشداخت حك محشَميت اص مطت ثشای متمبضيبن تمبو َلت جغشافيبیی کً حذالم  -تجقشي 
مبي ثب تقُیت ؽُسای  6لجم اص فشفت مطبنؼبتی ثً فُست ممتذ خذمت ومُدي اوذ تب عمف 

 .ثُسط داوؾگبي ثالمبوغ اعت

اعتفبدي کىىذگبن اص دَسي فشفت مطبنؼبتي مُظفىذ گضاسػ پيؾشفت مطبنؼً َ (  7ماده 
مهم َ تحميمبت خُد سا لجم اص پبيبن عً مبي ثً مذيشيت سَاثظ داوؾگبٌي ، امُس ثيه ال

عميىبسٌب اسعبل ومبیىذ تب دس فُست نضَو ثبتبييذ گشَي مشثُطً، مشکض تحميمبتی َ ؽُساي ثُسط 
ٌمچىيه گضاسػ جبمغ فؼبنيتٍبی ػهمي َ . داوؾگبي وغجت ثً تمذيذ آن الذاو الصو ثؼمم آيذ

مبي پظ اص پبیبن  2پژٌَؾي طُل دَسي، طجك فشمت يبد ؽذي دس لغمتمذاسک ، ثبیذ حذاکثش 
. ثً مذيشيت سَاثظ داوؾگبٌي ، امُس ثيه انمهم َ عميىبسٌبي داوؾگبي اسائً گشدد دَسي

دس فُست ػذو تبييذ گضاسؽٍب تُعظ گشَي مشثُطً، مشکض تحميمبتی َ يبؽُساي ثُسط  –تجقشي
داوؾگبي َ يب دس مُاسدي کً ثً ٌش دنيم اعتفبدي کىىذي اص اسائً گضاسؽٍبي يبد ؽذي اعتىکبف 

ٌمچىيه چىبوچً گضاسؽٍبي . اعتفبدي دَسي ٌبی ثؼذی محشَو خُاٌذ ؽذ َسصيذي ثبؽذ ، اص
ادَاسي مُسد تبييذ ؽُسای مزکُس لشاس وگيشد ، ثبليمبوذي دَسي فشفت مطبنؼبتي نغُ َ مشاتت ثً 

 .کىىذي اثالؽ مي گشدد اعتفبدي

مذت اعتفبدي اص دَسي فشفت مطبنؼبتي جضَ عبثمً خذمت داوؾگبٌي اعتفبدي (  8ماده
 .ي محغُة مي ؽُدکىىذ

پظ اص آوکً متمبضي ثخؾي اص آن سا ) اوقشاف اص ادامً اوجبو دَسي فشفت مطبنؼبتي ( 9ماده
ثؼىُان يکجبس اعتفبدي اص دَسي ثشاي َي محغُة مي گشدد َ َی ثبیذ دالیم ( اوجبو دادي اعت

ٌضیىً  دس فُست ػذو تبیيذ ایه دالیم تُعظ ؽُسای ثُسط داوؾگبي،. اوقشاف سا اػالو ومبیذ
 .ٌبی دسیبفتی مغتشد گشدد

دس مُاسدرکش وؾذي دس ایه دعتُسانؼمم ثش اعبط آیيه وبمً اعتخذامی اػضبی ٌيبت ( 10ماده
 .ػهمی َ تؾخيـ ؽُسای ثُسط داوؾگبي ػمم خُاٌذ ؽذ

به تصویب شورای  22/12/89تبصره در تاریخ  12ماده و  10این دستورالعمل در 

 .دانشگاه رسيذ

 


