
  
                             دستورالعمل اجرایی استفاده از ماموریت فرصت مطالعاتی

  هیات رئیسه دانشگاه    1395/  6/  14   مصوبه مورخ
 ،11/10/1389آن مصوب  شیوه نامه و 30/6/1389وزارت عتف مصوب  فرصت مطالعاتی آیین نامه در راستاي اجراي

کـه در راسـتاي    انشـگاه در خصـوص فرصـت مطالعـاتی اعضـاي هیـات علمـی       مصوبات هیات امنـا و هیـات رئیسـه د   
هـاي ابالغـی   هـا و برنامـه  سیاسـت  ، دیپلماسـی علمـی،  توانمندسازي و ترغیب آنها در جهت تحقق دانشگاه نسل سـوم 

  شود:این دستورالعمل اجرایی به شرح زیر ابالغ می، باشددانشگاه می
  :دانشگاه هیات ممیزه گانهششتخصصی  هايوهگرسهمیه  -1ماده 

دانشـگاه   تخصصی شش گانه هیات ممیزههاي هر یک از گروهفرصت مطالعاتی (الف) براي تعداد سهمیه  - 1-1  
  گردد:در هر سال بر اساس رابطه زیر تعیین می

)5  ) + (6تعداد استادیاران   ) + (5تعداد دانشیاران   تعداد استادان) = امتیاز هر گروه تخصصی  
  

  باشد.:  تعداد استادان، دانشیاران و استادیاران بر اساس آمار کارگزینی دانشگاه در اول مهرماه هرسال می 1وضیح ت
       تخصصی مشخص  گردد و امتیازات مذکور، سهمیه هر گروهبر اساس سهمیه فرصت مطالعاتی که در هر سال تعیین می  : 2 توضیح

    شود.می                 
جهـت   )1( جـدول  هیات رئیس دانشکده ها براساسدانشگاه،  راهبردير تحقق بیش از پیش سند به منظو -1-2

 15دانشـیاران بـا حـداکثر    از بین  می توانند حداکثر یک نفر هیات علمی فعال اعضايتوانمند سازي 
 سـهمیه  خـارج از کشـور عـالوه بـر     (ب) بـه  براي فرصت مطالعاتی را  ان دانشکده سابفه خدمتسال 
رئـیس   نماینـد. پیشـنهاد    ذیـربط  تخصصـی  سـیون هـاي  یکم بـه  (فرصت مطالعـاتی (الـف))   انهسالی

الزم  .نمایـد مـی   معرفـی  دانشـگاه  را بـه معاونـت پژوهشـی و فنـاوري     نهـایی  کمیسیون فرد منتخب
همچنـین  نمی تواند عضو هیات رئیسه فعلی دانشکده باشد و در زمان تقاضا ست که این شخص ابذکر

در سامانه مربوطـه ثبـت نـام    (الف) در فاصله زمانی مقرر ر متقاضیان فرصت مطالعاتی باید مطابق دیگ
فـرد   .را کسـب نمایـد   هـاي مربوطـه  و شـیوه نامـه    ها طبق آیین نامهامتیازات الزمه  حداقل نموده و

 منتخب ابتدا می بایست در فرایند فرصت مطالعاتی (الف) شرکت نماید و چنانچه جـزو افـراد اولویـت   
  وارد فرایند فرصت مطالعاتی (ب) گردد. ،عزام قرار نگرفتا دار

  
  فعال توسط هیات رئیسه دانشکده ها دانشیاران) شرایط معرفی 1جدول (                                                   

  نمایه برتر حداقل سرانه تعداد مقاله  *فرصت مطالعاتی (ب)تعداد سهمیه   هاي موضوعیگروه
  **هاد دهندهپیشن ي دانشکده

  1  هر سال یک نفر  ***کشاورزي و دامپزشکی
  6/1  هر سال یک نفر  مهندسی و معماري

  8/1  هر سال یک نفر  علوم پایه
  8/0  هر گروه هر سال یک  نفر  علوم انسانی الف و ب

  
  وري دانشگاه خواهد بود.هر دوره با نظر معاونت پژوهشی و فنا فرصت مطالعاتی (ب)  تعداد سهمیه قطعی*:                   
           فرصت مطالعاتی  ق جدول فوق الذکر را داشته باشند و معیار هاي انتخابصرفا دانشکده هایی می توانند پیشنهاد دهنده باشد که حداقل سرانه طب**:                   

  اعمال نمی گردد. آینده راي گروه هاي علوم انسانی تا سه سالاین شرط ب  ده باشند.را به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه اعالم کر(ب)                         
  معرفی می گردد.رئیس کمسیون تخصصی کشاورزي رد منتخب به فکشاورزي و دامپزشکی، براي گروه موضوعی : ***                  

  



  
    :فرصت مطالعاتی (الف) براي اولویت بندي متقاضیان دهیامتیاز -2ماده 

  یین نامه ارتقاء و مصوبات هیات ممیزه دانشگاه می باشد.آمالك و نحوه امتیاز دهی بر اساس آخرین                 
  الف: سقف امتیازها در هر موضوع :

 امتیاز  20                                                                                  هاي آموزشی فعالیت -1
 امتیاز 10    تدریس یتکم -1-1
 امتیاز 10  تدریس  کیفیت-1-2
 

 امتیاز  60                                                                 هاي پژوهشی و فناوريفعالیت   -2
 
   امتیاز  20                                                                                    اجرایی -علمی هايفعالیت -3

  15       صادره توسط هیات رئیسه دانشگاه مـی باشـد)  و لوح هاي شامل ایفاي مسئولیت در قواي سه گانه و احکام  (  اجرایی - 3-1
 امتیاز

                                                                         امتیاز  5همکاري مؤثردر امور دانشکده به تشخیص هیات رئیسه دانشکده     - 3-2
               

   :الذکرفوق  امتیاز در موارد نحوه محاسبه ب :
باشـد،  تخصصی می هاي هبر اساس گرو(الف) سهمیه فرصت مطالعاتی  ،1با توجه به اینکه برطبق ماده  -1             

    گردند.می بندي (بدون لحاظ دانشکده) اولویت گروه تخصصیهر ر متقاضیان دلذا 
آیین نامـه  حداکثر امتیاز در هر موضوع در جداول با در نظرگرفتن ي فوق سه گانه هايدر فعالیتامتیاز   -2

  گردد.ارتقا تعیین می
اجرایـی   –هاي علمـی  در فعالیتو حداکثر امتیاز قابل احتساب  30امتیاز قابل احتساب در کمیت تدریس  حداکثر :1تبصره 

   باشد.   ) میفوق الذکر ز در هر موضوع براي هر فعالیت اجرایی( بدون احتساب حداکثر امتیا 60
  
هاي سه گانه فوق، به باالترین امتیاز مکتسـبه در  در محاسبه امتیاز هر متقاضی در هر فعالیت از فعالیت -4

و  گیـرد ) تعلـق مـی  15، 60، 20( همربوطـ امتیاز فعالیت  ) سقف1( با لحاظ تبصره  یان ـــبین متقاض
بـه امتیـاز    بـدون تغییـر   2-3شود و سپس امتیاز بنـد  ضیان متناسب با آن محاسبه میمتقا امتیاز سایر

  نهایی اضافه می شود.
  شرایط استفاده از فرصت مطالعاتی: -3ماده 

(مبنـاي محاسـبه آخـر     الزامی است سال در مرتبه فعلی به استثناء استاد تمامی 7عدم توقف بیش از  -3-1
بـراي بقیـه مـوارد     . ه هاي ارتقاي در دست انجام مالك عمـل نمـی باشـد)   آذرماه سال تقاضا و پروند

    باشد.میتقاضا آخر اسفند ماه سال بررسی در این دستورالعمل  هازمانمبناي محاسبه 
دانشـیار بـه    فرصت مطالعاتی و سه برابر آن براي انجام تعهد، پرونده متقاضـیان  دورهبا توجه به مدت  -3-2

اعزام متقاضیان دانشـیار بـه    .بررسی می گردد، داشته باشند سال سابقه خدمت 28 که کمتر از ییباال
در هیـات رئیسـه   پس از بررسی در دانشکده و اخذ اولویت سال سابفه خدمت  28باالي داراي بیش از 

  .دانشگاه قابل بررسی است
  می باشد.نشکده ها بررسی در دا سال مالك 25براي متقاضیان استادیار، سابقه خدمت کمتر از   -3-3
ي تعهدات قبلی خـدمت (از جملـه اسـتفاده از بـورس     استفاده از فرصت مطالعاتی تا پایان انجام کلیه -3-4

  تحصیلی) میسر نیست.



  
  
برند، مـورد بررسـی قـرار نخواهـد     تقاضاي اعضاي هیات علمی که در مرخصی بدون حقوق به سر می -3-5

  گرفت.
عضو هیات علمی (طـرح سـربازي در دانشـگاه یـا خـدمت مـذکور در        مدت زمان خدمت نظام وظیفه -3-6

  نهادهاي ذیربط) جزء سنوات قابل قبول براي ماموریت فرصت مطالعاتی محاسبه و منظور نمی گردد.
قبلـی  فرصـت مطالعـاتی   بار اول از زمان استادیاري و براي دفعات بعد از پایـان  براي سال خدمت  5  -3-7

سبه امتیازات، براي بار اول از زمـان اسـتادیاري و بـراي بـار بعـدي از زمـان       باشد ولی محامیضروري 
  باشد.می(اسفند ماه) فرصت مطالعاتی قبلی صویب ت

و لـوح   و همچنـین احکـام  گانـه  ایفاي مسئولیت در قواي سهشامل  اجرایی -هاي علمیفعالیتامتیاز  -3-8
  شود.توسط هیات رئیسه دانشگاه می صادره  هاي

ماه پس از تصویب فرصـت مطالعـاتی متقاضـی توسـط هیـات       18 حداکثر زمان خارج شدن از کشور -3-9
رئیسه دانشگاه می باشد و مصوبات جاري در زمـان تصـویب فرصـت مطالعـاتی مـالك خواهـد بـود و        

  تغییرات احتمالی شامل متقاضی نخواهد شد.
العاتی تا اخر خرداد ماه سال پس از تقاضا می زمان اعالم امادگی استفاده و یا انصراف از فرصت مط  -3-10

محرومیـت از تقاضـاي فرصـت    مـذکور باشـد،  میـزان    . در صورتی که زمان انصراف پس از زمان باشد
  .دانشگاه تعیین می شود و فناوري مطالعاتی بعدي توسط معاونت پژوهشی

  

  
  مقررات مرتبط با ماموریت فرصت مطالعاتی: -4ماده 

 براسـاس کشـور  و  براي حداکثر شش مـاه هاي فرصت مطالعاتی خارج از کشور هزینه جدول پرداخت -4-1
بـه صـورت ماموریـت     فرصـت مطالعـاتی   مـدت   تمدید ورده شده است.آ) 1در پیوست (محل عزیمت 

  باشد.  می و با تایید معاونت پژوهش و فناوريمطالعاتی  تابع آیین نامه فرصت العادهبدون فوق
ابالغـی  فرصت مطالعاتی مطابق دسـتورالعمل  تشویقی مبلغ )، 1-4جدول پرداخت بر طبق بند فوق الذکر (: عالوه بر 1تبصره 

  واجدین شرایط پرداخت می شود. بهنیز  )2(به شرح پیوست  95سال 
هاي ارزي، بیمه، رفت و برگشـت، مخـارج پزشـکی    مطالعاتی (هزینه ها مرتبط با فرصتتمامی هزینه  -4-2

  ماموریت فرصت مطالعاتی به عهده متقاضی است.در طول ) احتمالی و . . .
  

هاي معرفـی  باشد  و صدور نامهمبناي معرفی براي دریافت ارز صرفاً بر اساس مقرري ارزي مصوب می -4-3
ها با محتواي متفاوت که صرفاً جهت تسهیل در اخذ ویزا  اسـت، مـالك عمـل نخواهـد     خانهبه سفارت

  بود.
پـذیر  اي نمودن ماموریت پس از اعـزام امکـان  ل ماموریت فرصت مطالعاتی و یا مرحلهتغییر کشور مح -4-4

 و فنـاوري   در شرایط استثنایی با ذکر دالئـل و مسـتندات کـافی بـا نظـر معاونـت پـژوهش        باشد.نمی
  قابل بررسی می باشد.  دانشگاه 

آموزشـی و راهنمـایی و یـا مشـاوره     ریزي گردد که به امور اي برنامهعزیمت به خارج از کشور به گونه -4-5
  اي وارد نشود.پایان نامه / رساله دانشجویی لطمه

  بایست صورت گیرد.ماه پس از مراجعت می 1تسویه حساب مالی فرصت مطالعاتی حداکثر  -4-6



  
  

  :فرصت مطالعاتی (الف و ب) گردش کار مراحل اجرایی -5ماده 
ها در مهر ماه هـر  افراد متقاضی فرصت مطالعاتی به دانشکدهمعرفی درخواست اي مبنی بر ارسال نامه -5-1

  ).پویا(فعال نمودن سامانه  سال توسط معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه
ها و اطالعات مرتبط با درخواست اسـتفاده از فرصـت مطالعـاتی توسـط عضـو هیـات       تکمیل کاربرگ -5-2

  پویا. سامانهعلمی متقاضی در 
شـوراي   اطالع رسـانی در گروه مربوطه به منظور بررسی اولیه و تکمیل مدارك و  ارسال درخواست به -5-3

  گروه.
دانشکده جهت بررسـی و طـرح در شـوراي پژوهشـی      و فناوري ارسال درخواست به معاونت پژوهشی -5-4

فرصـت   بعـالوه فـرد منتخـب    و معرفی افـراد متقاضـی بـه ترتیـب اولویـت      / کمیته منتخب دانشکده
  .تا اخر دي ماه به کمیته تخصصی هیات ممیزه ، )1جدول (  با فرض داشتن شرایطمطالعاتی (ب) 

تـا اخـر    دانشـگاه  رئیسـه ارسال درخواست به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه جهت طرح در هیات  -5-5
  .بهمن ماه

ـ  المللـی دانشـگاه  هاي علمـی و بـین  به متقاضی و مدیریت همکاري رئیسهابالغ مصوبه هیات  -5-6 ا اخـر  ت
  .اسفندماه 

اي فرصت مطالعاتی توسط عضو هیات علمی به گـروه و ارجـاع آن بـه مـدیریت     ارسال گزارشات دوره -5-7
  المللی دانشگاه.  هاي علمی بینهمکاري

  .برگشت از فرصت مطالعاتی و ارائه گزارش نهایی فرصت مطالعاتی و انجام کلیه مراحل تسویه حساب -5-8
تاوردهاي فرصت مطالعاتی در گروه / دانشکده با هماهنگی معاون/ معاونت پـژوهش و  ارائه سمینار دس -5-9

  فناوري دانشکده.
  

  المللی دانشگاه:هاي علمی بیناقدامات مرتبط با مدیریت همکاري -6ماده 
  معرفی به دایره حقوقی براي سپردن وثیقه. -6-1
نامـه اسـتفاده از   ت صدور حکم ماموریت و معرفینامه اخذ روادید، درخواسصدور تاییدیه مالی، معرفی -6-2

  تخفیف بلیط هواپیما.
  معرفی به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه براي دریافت تنخواه و معرفی به بانک براي دریافت ارز. -6-3
اي و نهایی فرصت مطالعاتی و مدارك مربوطه و ارسال آن به معاونت پـژوهش و  هاي دورهاخذ گزارش -6-4

  ري دانشگاه جهت اقدامات بعدي.فناو
  

جلسه هیـات   در 14/6/1395در تاریخ پیوست  دو و تبصره یک، ماده هفتاین دستورالعمل در  -7ماده 
سـت مصـوبات تکمیلـی    ا ذکره الزم ب میباشد. جراو از تاریخ ابالغ الزم اال بازنگريرئیسه دانشگاه 

  نیز الزم االجرا می باشد. دانشگاه دیگر هیات رئیسه
  
  



  
  

  1پیوست 
  

  :هیات امنا 3/7/1393مورخ  مصوبه
نامه استفاده از فرصت مطالعاتی موضوع آیین  4ماده  2-1-1-4هاي امنا و در اجراي بند قانون تشکیل هیات "  7 "ماده  "ن"هیات امنا به استناد بند 

هاي فرصت مطالعاتی خارج از )، با پرداخت هزینهمعاونت پژوهش و فناوري وزارت متبوع   30/6/1389مورخ   3-18946(بخشنامه شماره 
برابر مجموع حقوق و  6/1،  4/1،  2/1ماه با ضرایب  6کشور به اعضاي هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد صرفاً براي مدت حداکثر 

رات تخصصی سالیانه موافقت نمود. این و با توجه به کشور محل عزیمت به شرح ذیل، مشروط به تامین اعتبار در سقف اعتبا مزایاي عضو هیات علمی
شود و از محل اعتبار حقوق و هاي ریالی و ارزي مترتب بر انجام فرصت مطالعاتی عضو هیات علمی و همراهان مطابق آیین نامه مربوطه میمبلغ صرف هزینه

باشد و می  1/1/1393هد شد. تاریخ اجراي این مصوبه مزایاي عضو هیات علمی و از اعتبارات معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه تامین و پرداخت خوا
  باشد.به بعد می 1393شامل افرادي خواهد بود که تاریخ عزیمت آنان از ابتداي سال 

  گردد.لغو می  26/1/1389از تاریخ تصویب این مصوبه ، مصوبه سوم از صورتجلسه بیستمین نشست عادي هیات امنا مورخ 
  برابر مجموع حقوق و مزایاي مرتبه و پایه  6/1یب با ضر –کشورهاي گروه اول 

  ایرلند  کره جنوبی  انگلستان  آمریکا  ژاپن
  آلمان  نروژ  فرانسه  استرالیا   سوئیس
  اتریش  کانادا  سوئد  چین  بلژیک
  زالندنو  پرتقال  فنالند  دانمارك  ایتالیا
  سایر کشورهاي هم رتبه  هلند  اسپانیا

  

  برابر مجموع حقوق و مزایاي مرتبه و پایه  4/1با ضریب  –کشورهاي گروه دوم 
  سنگاپور  اندونزي  یونان  لوگزامبورك  تایوان 
  لهستان  افریقاي جنوبی  یوگسالوي  مکزیک  ترکیه

  شیلی  پرو  پاناما  آرژانتین  مجارستان 
  مالزي  لیتوتیا  کنیا  قبرس  فیلیپین

  چک  برزیل  ونزوئال  نیجریه  مصر
  

  برابر مجموع حقوق و مزایاي مرتبه و پایه  2/1با ضریب  –کشورهاي گروه اول 
  تاجیکستان  سودان  بحرین  امارات متحده عربی  عربستان

  تایلند  اسلوواکی  اسئونیا  اسلوونیا  قطر
  رومانی  بلغارستان  اوکراین  التویا  کلمبیا
  سایر کشورهاي مشابه  لبنان  هند  پاکستان  روسیه

گروه  3نا به تشخیص معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه دریکی از کشورهایی که در جدول باال وجود ندارند، ب توضیح:
    گردند. مذکور دسته بندي می
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