د س را ی
ا ور نام ل
آئين نامه فرصت مطالعاتي نوع اول مورخ ٩٩/٦/٢٢

)اعزام اعضاي هيأت علمي رسمي دانشگاه تهران به فرصت مطالعاتي(
ماده  -١تعاريف:
واحد :پرديس/دانشكده ،مؤسسات و مراكز آموزشي دانشگاه تهران.
كمي سيونهاي تخ ص صي هيأت مميزه دان شگاه :عبارتند از كمي سيونهاي تخ ص صي علوم ان ساني ،علوم اجتماعي و رفتاري،
علوم پايه ،دامپزشكي ،فني و مهندسي ،كشاورزي و منابع طبيعي ،و هنر.
فر صت مطالعاتي نوع اول :فرصــت مطالعاتي نوع اول مأموريتي اســت كه به اعضــاي هيأت علمي واجد شــرايط دانشــگاه داده
ميشـــود تا براي مدتي معين براي تحقيق و مطالعه در مورد يك موضـــوع خاص و يا انجام كار مشـــترك با صـــاحب نظران و
پژوهشگران بينالمللي به خارج از كشور اعزام شوند.
ماده  -٢اهداف:
 -٢-١ارتقاي دانش و تجربه اعضاي هيأت علمي و اعتﻼي جايگاه دانشگاه در سطح بينالمللي؛
 -٢-٢كمك به حل مشكﻼت كشور از طريق پژوهش بين دانشگاهي )داخلي و خارجي(؛
 -٢-٣استفاده از دستاوردها ،دانش ،امكانات و روشهاي نوين آموزشي و پژوهشي در سطح بينالملل؛
 -٢-٤نهادينه كردن همكاريهاي علمي و تبادل دانش در سطوح ملي و بينالمللي.
ماده -٣شرايط اعضاي هيأت علمي براي استفاده از فرصت مطالعاتي:
اعضاي هيأت علمي دانشگاه تهران كه شرايط زير را داشته باشند ،مي توانند از تسهيﻼت فرصت مطالعاتي استفاده كنند:
 ٣-١هيأت علمي رسمي قطعي؛
 ٣-٢كسب حداقل  ٣پايه استحقاقي عادي ساليانه و حداقل  ١٠٠امتياز آموزشي ،پژوهشي و اجرايي براساس ترفيع پنج سال
منتهي به تاريخ درخواست فرصت مطالعاتي؛ اولويت بندي براساس مجموع امتياز ترفيع پنج ساله انجام خواهد شد.
تبصره  -١استادياران با داشتن حداكثر  ٥٥سال سن )يا حداكثر  ٢٥سال خدمت( ،دانشياران با حداكثر  ٦٠سال سن ،و استادان
با حداكثر  ٦٥سال سن ميتوانند از فرصت مطالعاتي استفاده نمايند.
تبصره  –٢اعضاي شوراي دانشگاه پس از اتمام مسئوليت مديريتي در صورت احراز شرايط مندرج در ماده  ،٣با هماهنگي واحد و پس از
تنظيم و تعيين تكليف امور آموزشي و پژوهشي محوله بدون رعايت شرايط متقاضيان اين آييننامه ميتوانند در سقف اعتبارات مربوط در

دانشگاه از فرصت مطالعاتي استفاده نمايند .در صورتي كه تعداد متقاضيان مشمول اين تبصره بيش از ظرفيت باشد ،اولويت به ترتيب با
اعضاي شوراي منتخب ،رؤساي پرديسها ودانشكدههاي مستقل خواهد بود .شرط سني مندرج در آييننامه براي مشمولين اين تبصره
نيز لحاظ ميگردد با اين تفاوت كه برحسب طول مدت عضويت ايشان در مسئوليت مربوطه تا حداكثر  ٣سال به شرط سني افزوده
ميشود.
تبصره  -٣در شرايط مساوي حق تقدم با متقاضياني است كه از فرصت مطالعاتي استفاده نكرده باشند.
تبصره  -٤عضو اعزامي به فرصت مطالعاتي تا  ٢سال پس از بازگشت نميتواند تقاضاي بازنشستگي نمايد.
تبصره  -٥فاصله فرصت مطالعاتي تا مأموريت پژوهشي بلند مدت دو سال است.
تبصره  -٦متقاضي بايد مسئوليتها و تعهدات آموزشي و پژوهشي )از جمله پژوهشهاي كاربردي( را براي دوره اعزام تعيين
تكليف نمايد.
ماده  -٤طول دوره فرصت مطالعاتي:
 -٤-١طول دوره فرصت مطالعاتي بر مبناي تقاضاي عضو هيأت علمي از  ٦ماه تا  ١٢ماه )حداكثر دو نيم سال تحصيلي( است
و متقاضي بايد بﻼفاصله پس از اتمام فرصت و تا پيش از آغاز نيمسال اول و يا نيمسال دوم تحصيلي به محل خدمت خود
مراجعه و وظايف آموزشي و پژوهشي خود را از سر گيرد؛
 -٤-٢فاصله بين دو فرصت مطالعاتي پنج سال است .اين فاصله براي مشمولين تبصره  ،٢سه سال ميباشد.
تب صره  -٧چنانچه عضــو هيأت علمي پس از اتمام فرصــت مطالعاتي موفق به اخذ ســه پايه ممتاز گردد ،فاصــله بين دو فرصــت
مطالعاتي به  ٤سال كاهش مي يابد.
 -٤-٣در موارد ويژه و در شرايط خاص و در صورت ارتباط م ستمر آموز شي و پژوه شي با دان شگاه مق صد ،ا ستفاده از فر صت
مطالعاتي تابستاني )حداكثر به مدت  ٩ماه در  ٣دوره تابستاني( براي اعضاي شوراي دانشگاه و مديران كل ستادي مشروط به
تصويب در شوراي بينالملل دانشگاه امكان پذير است.
تبصره  -٨متقاضيان استفاده ازفرصت مطالعاتي تابستاني داراي سمت اجرايي مصوب حق مديريت دريافت نخواهند كرد.
ماده  -٥شيوه ارسال درخواست ازسوي متقاضيان تا صدور حكم اعزام براي فرصت مطالعاتي:
 -٥-١هر ســال پس از اعﻼم فراخوان از ســوي معاونت بينالملل دانشــگاه ،اعضــاي هيأت علمي واجد شــرايط مندرج در اين
آييننامه مي توانند درخواســت خود را به همراه برنامه مطالعاتي يا طرح تحقيقاتي خود در ســامانه فرصــتهاي مطالعاتي ثبت
نمايند؛
 -٥-٢مديرگروه /رئيس دان شكده پس از تاييد اعتبار دان شگاه /مو س سه مربوطه ،درخوا ست متقا ضي را در شوراي آموز شي
گروه /دانشكده طرح نموده و پس از تعيين تكليف تعهدات آموزشي و پژوهشي عضو  ،در سامانه تأييد و براي مشاور بينالملل
واحد ارسال مي نمايد؛
 -٥-٣مشاور بينالملل واحد پس از دريافت درخواست تكميل شده ،پرونده متقاضي را در شوراي بينالملل واحد مطرح و پس
از تصويب ،در سامانه تأييد و براي طرح در شوراي بينالملل دانشگاه ارسال مي نمايد؛
 -٥-٤معاون بينالملل دانشــگاه به عنوان دبير شــوراي بينالملل ،پروندههاي دريافتي متقاضــيان را جهت تصــويب نهايي در
شوراي بينالملل دانشگاه مطرح ميكند؛

 - ٥-٥براي متقاضياني كه با درخواست فرصت مطالعاتي ايشان در شوراي بينالملل دانشگاه موافقت شود ،پس از طي مراحل
اداري ،حكم فرصت مطالعاتي صادر مي شود.
تب صره  - ٩چنانچه در پايان موعد اعﻼم شده براي ا ستفاده از فر صت مطالعاتي اع ضاي هيأت علمي سهميه دان شگاه تكميل ن شود ،با
تأييد شوراي بينالملل بازه زماني جديدي براي ثبت تقاضا در سامانه اعﻼم خواهد شد.
تب صره  -١٠چنانچه پس از ت صويب تقا ضاي فر صت مطالعاتي فرد در شوراي بينالملل دان شگاه ،متقا ضي درآن سال به هر دليل
عازم فرصت مطالعاتي نشود ،براي استفاده از فرصت مطالعاتي در دوره بعد بايد روند تقاضا را مجدداً طي نمايد.
تبصره  -١١چنانچه متقاضي با استفاده از مرخصي تابستاني قصد عزيمت به فرصت مطالعاتي را داشته باشد ،بايد اين موضوع را به
صورت مكتوب از طريق واحد آموزشي خود به معاونت بينالملل دانشگاه اطﻼع دهد.
تب صره  -١٢احكام فر صت مطالعاتي بايد بر ا ساس م صوبات كميته نظارت بر سفرهاي خارجي دان شگاه تهران صادر
شود.
ماده  -٦تسهيﻼت دانشگاه براي استفاده از فرصت مطالعاتي:
پس از صدور حكم اعزام فرصت مطالعاتي ،هر عضو هيأت علمي مي تواند از تسهيﻼت ذيل )به شرح مصوب و ابﻼغ تسهيﻼت توسط
هيأت رئيسه( استفاده نمايد:
 -٦-١كمك هزينه ريالي و ارزي متقاضـــيان فرصـــت مطالعاتي )با ارائه مجوز ورود به كشـــور محل مأموريت( كه بر اســـاس
هزينههاي كشورهاي مختلف توسط هيأت رئيسه دانشگاه تصويب ميشود؛
 -٦-٢افرادي كه با فر صت مطالعاتي آنها موافقت شده ا ست ،ميتوانند به شرط تأمين اعتبار ،معادل مدت مأموريت ،حقوق و
مزاياي خود را )پس از كسورات( پيش از سفر دريافت نمايند.
تبصره  -١٣ميزان حمايت مالي دانشگاه براساس جدول ابﻼغي مصوب هيأت رئيسه دانشگاه محاسبه خواهد شد.
ماده  -٧تعهدات استفاده كنندگان از تسهيﻼت فرصت مطالعاتي:
 -٧-١عضو هيأت علمي پس از پايان دوره فرصت مطالعاتي موظف است گواهي رسمي مبني بر حضور در دانشگاه يا مؤسسه مقصد
در بازه زماني ذكر شده در حكم فرصت مطالعاتي خود را به گروه /دانشكده ذيربط و معاونت بينالملل ارائه و گزارش علمي حاصل از
فرصت را در سخنراني علمي تشريح نمايد؛
تبصره  -١٤عضو هيأت علمي موظف است حداكثر دوماه پس از بازگشت از فرصت مطالعاتي گزارش كتبي فرصت مطالعاتي خود
را پس از تأييد گروه  /دانشكده و واحد آموزشي به معاونت بينالملل ارائه نمايد.
 -٧-٢عضو هيأت علمي موظف است حداكثر تا دو سال پس از شروع فرصت مطالعاتي ،دستاوردهاي مأموريت خود را در قالب چاپ مقاله
در مجﻼت با نمايه معتبر بينالمللي ،چاپ كتاب كامل يا فصـــلي از كتاب در انتشـــارات بينالمللي و يا ثبت بينالمللي اختراع در ارتباط با
پروژه تحقيقاتي مصوب ارائه و به معاونت پژوهشي ارسال نمايد؛
 -٧-٣عضــو هيأت علمي در حين فرصــت مطالعاتي و همچنين بﻼفاصــله بعد از پايان آن تا دو ســال نميتواند از مرخصــي
استحقاقي ،ذخيره مرخصي استحقاقي و همچنين مرخصي بدون حقوق استفاده كند؛

 -٧-٤چنانچه متقاضي پس از صدور حكم و طي نمودن مراحل دريافت تسهيﻼت مالي به هر دليلي موفق به اعزام به مأموريت
ن شود ،موظف ا ست ت سهيﻼت دريافتي را حداكثر ظرف  ١٥روز كاري از زمان شروع فر صت مطالعاتي )برا ساس حكم مأموريت
صادره( با اطﻼع معاونت بينالملل به معاونت اداري و مالي دانشگاه عودت دهد؛
 -٧-٥در صورت عدم استرداد تسهيﻼت دريافتي ،معاونت اداري و مالي و اداره كل حقوقي دانشگاه طبق مقررات مجاز هستند با
اعﻼم كتبي به متقاضي و ارسال رونوشت به معاونت بينالملل براي تأديه كليه مبالغ از طرق قانوني اقدام نمايند؛
 -٧-٦دوره فرصت مطالعاتي يك مأموريت واحد تلقي مي شود و امكان انقطاع آن وجود ندارد؛
 -٧-٧ناتمام گذاشــتن فرصــت مطالعاتي بدون هماهنگي و دليل موجه مورد تأييد شــوراي بينالملل دانشــگاه ،تخلف اســت و
متقاضي موظف است تسهيﻼت دريافتي را به دانشگاه مسترد نمايد.
تبصره  -١٥چنانچه عضو هيات علمي بدون هماهنگي فرصت مطالعاتي را ناتمام بگذارد و پيش از طي شدن سه ماه
از فرصت بازگردد ،موظف است تسهيﻼت دريافتي را براساس تصميم شوراي بينالملل و محاسبه معاونت اداري و مالي
به نرخ روز به دانشگاه بازگرداند.
تبصره  -١٦چنانچه عضوهيات علمي پس از طي كردن سه ماه از زمان فرصت مطالعاتي بازگردد ،تسهيﻼت دريافتي بر
اساس زمان حمايت مالي مندرج در جدول بر  ٦ماه تقسيم و مطابق با زمان تعجيل در بازگشت با هماهنگي معاونت
بين الملل از طريق معاونت اداري و مالي بازگردانده ميشود.
تبصره  -١٧چنانچه عضو هيات علمي با هماهنگي واحد آموزشي و مجوز شوراي بينالملل فرصت مطالعاتي را ناتمام
بگذارد ،تسهيﻼت دريافتي بر اساس مصوبه شوراي بينالملل با اطﻼع معاونت بينالملل و از طريق معاونت اداري و مالي
و متناسب با زمان باقيمانده بايد بازگردانده شود.

تبصره  -١٨عضو هيأت علمي در صورت ناتمام گذاشتن فرصت مطالعاتي )موجه يا غيرموجه( تا پنج سال نميتواند از
فرصت مطالعاتي استفاده كند.

 -٧-٨تأخير و تعجيل در بازگشت از فرصت مطالعاتي با فاصله  ١٥روز از تاريخ بازگشت ذكر شده در حكم مجاز
مي باشد.
اين آييننامه در  ٧ماده و  ١٨تبصره در جلسه مورخ  ١٣٩٩/٦/٢٢هيأت رئيسه دانشگاه تهران به تصويب رسيد.
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