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  ٢٢/٦/٩٩مورخ فرصت مطالعاتي نوع دوم 
  پژوهشي خارج از كشور) مأموريت هاي(اعزام اعضاي هيأت علمي دانشگاه تهران به 
 

  تعريف : -١ماده 
ــي) به دور ــت مطالعاتي نوع دوم (مأموريت پژوهش ــو هيأت علمي براي انجام  طرح تحقيقاتي اي گفته ميهفرص ــود كه عض ش

هاي اجباري و اســتثنايي)  به يكي از ماهيانه (تســهيالت مصــوب هيأت رئيســه دانشــگاه براي دورهمصــوب با دريافت حقوق 
نامه شرايط . در اين آيينشودتحقيقاتي، صنعتي و فرهنگي معتبر خارج از كشور اعزام   ها يا مؤسسات پژوهشي، مراكزدانشگاه

  است.و ضوابط استفاده از مأموريت پژوهشي ارائه شده
  

 شرايط استفاده از مأموريت پژوهشي:  -٢ماده 
  :الملل پرديس/ دانشكده برسدموضوع طرح تحقيقاتي متقاضي بايد به تأييد گروه/دانشكده و شوراي روابط بين -٢-١

   باشد؛موضوع تحقيق با تخصص فرد متقاضي تطابق داشته 
   بين موضوع طرح تحقيقاتي پيشنهادي متقاضي ودانشگاه پذيرنده (گروه ميزبان يا استاد ميزبان) ارتباط منطقي

  وجود داشته باشد. 
سال سن، و استادان  ٦٠سال خدمت)، دانشياران با حداكثر  ٢٥سال سن (يا حداكثر ٥٥استادياران با داشتن حداكثر  -٢-٢

  استفاده نمايند؛ماموريت پژوهشي ز توانند اسال سن مي ٦٥با حداكثر 
براي اعضاي شوراي دانشگاه، پس از اتمام مسئوليت مديريتي مذكور  شرط سني  تا حداكثر سه سال قابل افزايش  -١تبصره
  است.  
اعضاي هيأت علمي اعزامي به مأموريت پژوهشي، پس از بازگشت به ازاي هر سال مأموريت حداقل بايد يك سال به  -٢تبصره

  خدمت خود در دانشگاه تهران ادامه دهند.
در  "اعضاي هيأت علمي پيماني (به استثناي مشمولين مأموريت پژوهشي الزامي  مندرج در حكم استخدامي عضو) صرفا -٢ -٣

    توانند از مأموريت پژوهشي استفاده  كنند:طول قرارداد با رعايت ضوابط ذيل مي
  سال سابقه خدمت تمام وقت در دانشگاه تهران؛ ٤حداقل 
 ارائه تعهدات الزم مصوب دانشگاه؛ 
  پايه اســتحقاقي عادي ســاليانه براســاس ترفيع چهار ســال منتهي به تاريخ درخواســت مأموريت  ٣كســب حداقل
 .وهشيپژ



  :طول مدت مأموريت پژوهشي  -٣ماده 
  مأموريت پژوهشي شامل دو نوع است:  -٣- ١

  ساس قوانين با شي) كه بر ا شرط عدم تالقي بيش از ده روز با تقويم آموز سقف حداكثر دو ماه (به  كوتاه مدت تا 
 شود؛ صدور حكم در پرديس/ دانشكده انجام مي

  سال شوراي بينبلندمدت تا حداكثر دو نيم  صويب  سال كه با ت صيلي، در مجموع يك  صدور تح شگاه و  الملل دان
  باشد.حكم توسط اداره كل منابع انساني قابل انجام مي

  
مأموريت پژوهشي خود را ساالنه و جمعًا حداكثر  ميتواندعضو هيأت علمي اعزامي به مأموريت پژوهشي بلند مدت  :٣تبصره

شر شرط احراز  سال به  سه  شي را به مدت  صويب مأموريت پژوه ضي براي تمديد دوره بايد مراحل ت ايط تمديد نمايد. متقا
 نامه طي نمايد. طبق اين آيين

مدت زمان استفاده از مأموريت پژوهشي بايد پيش از عزيمت در حكم صادره مشخص شود و متقاضي بالفاصله پس از  -٣-٢
  هاي آموزشي و پژوهشي خود را از سر گيرد. پايان مأموريت به دانشگاه مراجعه نموده و فعاليت

صله مأموريت پژوهشي بلند -٣-٣ سال و فا تا مأموريت پژوهشي  بلندمدت بعدي به ازاي مدت تا فرصت مطالعاتي بعدي دو
  شود؛هر سال استفاده، شش ماه است. مأموريت پژوهشي در صورت تمديد در حين دوره يك مأموريت واحد محسوب مي

  مجموع استفاده از مأموريت پژوهشي بلندمدت در طول خدمت حداكثر سه سال است؛ -٣-٤
  مدت و فرصت مطالعاتي در طول خدمت جمعا حداكثر پنج سال است؛مجموع استفاده از مأموريت پژوهشي بلند -٣-٥
عضو اعزامي به مأموريت پژوهشي به ازاي هر يك سال مأموريت بايد شش ماه در دانشگاه حضور داشته باشد و جمعاً  -٣-٦

  تواند تقاضاي بازنشستگي نمايد.تا دو سال پس از بازگشت نمي
 

  متقاضيان تا صدور حكم اعزام براي مأموريت پژوهشي: شيوه ارسال درخواست از سوي -٤ماده 
توانند درخواست خود را به همراه نامه پذيرش از دانشگاه ) مي٢اعضاي هيأت علمي واجد شرايط مندرج در ماده ( -٤-١

  مقصد و برنامه مطالعاتي به گروه آموزشي مربوطه ارسال نمايند؛
هاي دريافت شده را در جلسه شوراي گروه بررسي و نظر خود را گروه آموزشي مربوطه موظف است درخواست  -٤-٢

  به معاونت پژوهشي يا علمي واحد اعالم كند؛
ضي ، افراد واجد  -٤-٣ ضاي هيأت علمي متقا سي پرونده اع ست پس از برر شي يا علمي واحد موظف ا معاونت پژوه

 الملل واحد اعالم كند؛شرايط را به مشاور بين
الملل واحد جهت طرح در شــوراي ل پرونده متقاضــي را پس از طرح و تصــويب در شــوراي بينالملمشــاور بين -٤-٤

  الملل ارسال مي نمايد.الملل دانشگاه به معاونت بينبين
اه حكم مأموريت كوتاه مدت  با ارسال روز مأموريت با تقويم آموزشي دانشگ ١٠در صورت عدم تالقي بيش از  -٤تبصره 

روز و پس از تأييد واحد مربوطه،  ١٠گردد. در صورت تالقي بيش از ن الملل دانشگاه صادر ميرونوشت به معاونت بي

اع مي شود.الملل دانشگاه ارجمراتب براي بررسي و تأييد نهايي به شوراي بين  

سفرهاي مدت، بايد بر اساس مصوبات كميته نظارت بر هاي پژوهشي، اعم از كوتاه يا بلنداحكام مأموريت -٥تبصره 
 خارجي دانشگاه تهران صادر شود.

  
  



  تسهيالت دانشگاه براي مأموريت پژوهشي: -٥ماده 
شوراي بين -٥-١ صويب در  شي بلندمدت پس از ت ضو هيأت علمي مأموريت پژوه صوب هيأت الملل ميع سقف م تواند تا 

ستفا ستگان درجه يك ا سه از محل گرنت خود براي هزينه بليت و حق بيمه خود و ب ده كند. اين امر با معرفي معاونت رئي
  الملل به معاونت پژوهشي دانشگاه در صورت وجود اعتبار گرنت تحقق مي يابد.بين

توانند فقط آن دسته از متقاضيان مأموريت پژوهشي كه براي اخذ ويزا مجبور به سفر به كشور ثالث هستند، مي -٥-٢
ستگان درجه يك در يك بار تا سقف مصوب هيأت رئيسه از كمك هزينه و  هزينه بليت رفت و برگشت براي خود و ب

  قبال ارائه مدارك از محل گرنت برخوردار شوند؛
ــي  جهت دريافت تســهيالت ارزي (با ارائه مدارك ورود به كشــور محل  -٣-٥ معرفي متقاضــيان  مأموريت پژوهش

  شود؛مأموريت) مطابق با ضوابط و مقررات و بر اساس جدول كمك هزينه ارزي مصوب هيأت رئيسه دانشگاه انجام مي
جذب اعضاي هيأت علمي)، نوعي از  فرصت مطالعاتي اعضاي هيأت علمي تازه استخدام (مصوب هيأت اجرايي -٤-٥

الملل دانشگاه، حداكثر براي يك دوره يك ساله مطابق با مأموريت پژوهشي است و حكم آن پس از تأييد شوراي بين
شود.  شگاه صادر مي  ستخدامي دان تواند از تسهيالت عضو هيأت علمي مأمور ضمن دريافت حقوق و مزايا ميقوانين ا

ــوب هيأت ارزي مطابق مأموريت پژو ــقف مص ــتگان درجه يك (تا س ــي و هزينه بليت و حق بيمه براي خود و بس هش
  مند شود؛الملل بهرهرئيسه) از محل گرنت و كمك هزينه از محل اعتبارات معاونت بين

ست -٥-٥ سيا شرايط و با توجه به  سب  شگاه ح سه دان شگاه، در مورد نحوه اجراي هيأت رئي هاي ارزي واعتبارات دان
 نمايند؛فوق تصميم گيري و كمك هزينه را تصويب و اعالم ميبندهاي 

ست ، حقوق و مزاياي خود را در  -٦-٥ شگاه قرار گرفته ا شان مورد موافقت دان شي اي ضياني كه مأموريت پژوه متقا
  كنند؛طول مدت مأموريت پژوهشي دريافت مي

اعضاي هيأت علمي به منظور تكميل پژوهش هاي ميداني و بدون ارائه  مأموريت پژوهشي كوتاه يا بلندمدت -٧-٥
الملل دانشگاه الملل پرديس/ دانشكده و تصويب در شوراي بيندعوتنامه، پس از موافقت گروه / دانشكده و شوراي بين

  امكان پذير است.
  
  تعهدات استفاده كنندگان از تسهيالت مأموريت پژوهشي:  -٦ماده 

  ماه: ٦مأموريت پژوهشي تا تعهدات  الف)
عضو هيأت علمي اعزامي به مأموريت پژوهشي كه حداكثر يك نيمسال تحصيلي در مأموريت باشد موظف است  -١-٦

رسمي مبني بر حضور در دانشگاه يا مؤسسه مقصد  ظرف مدت يك ماه پس از پايان دوره مأموريت پژوهشي تأييديه
پژوهشي خود و همچنين گزارش علمي حاصل از مأموريت را از طريق واحد  در بازه زماني ذكر شده در حكم مأموريت

الملل و معاونت پژوهشي ارسال نمايد و گزارش كار خود را در ظرف يك نيمسال با اعالم آموزشي ذيربط به معاونت بين
  عمومي در گروه / دانشكده  ارائه نمايد. 

  
  ماه: ٦ب) تعهدات مأموريت پژوهشي بيش از 

مدت كه بيش از يك نيمسال تحصيلي در مأموريت باشد، و هيأت علمي اعزامي به مأموريت پژوهشي بلند عض -٢-٦
، حداكثر تا دو سال پس از شروع  مأموريت،  دستاوردهاي حاصل از آن را ١-٦موظف است عالوه بر ارائه تعهدات بند 

المللي يا يا فصلي از كتاب در انتشارات معتبر بين المللي، چاپ كامل كتابدر قالب چاپ مقاله در مجالت با نمايه بين
المللي اختراع در ارتباط با پروژه تحقيقاتي مصوب را از طريق واحد آموزشي به معاونت هاي پژوهشي و بين ثبت بين

  الملل ارائه نمايد. 



  
 ج) تعهدات مأموريت پژوهشي بيش از يك سال تحصيلي:

سال منتهي به درخواست تمديد موفق به كسب امتيازات ترفيع حداقل در صورتي كه عضو هيأت علمي در  -٣-٦
الملل دانشگاه بر مبناي درخواست فرد و تأييد گروه/ دانشكده/ پرديس و معادل يك پايه ويژه شده باشد، شوراي بين

  گيرد:هاي وي در حين مأموريت شامل موارد ذيل، نسبت به تمديد مأموريت پژوهشي وي تصميم ميگزارش فعاليت
  ؛WOS ) چاپ مقاله مشترك با دانشگاه يا مركز محل مأموريت با ايندكس١
 المللي جهت اعزام دانشجوي دكتري به فرصت مطالعاتي؛) جذب گرنت بين٢
 المللي شود؛) انعقاد قرارداد پژوهشي مشترك بين دانشگاه تهران با مركز يا دانشگاه محل مأموريت كه منجر به جذب گرنت بين٣
  انعقاد قرارداد برگزاري دوره مشترك آموزشي بين دانشگاه تهران با مركز يا دانشگاه محل مأموريت؛) ٤
 ) مشاركت در برگزاري كارگاه يا كنفرانس مشترك بين دانشگاه تهران با مركز يا دانشگاه محل مأموريت؛٥
  ين مأموريت.) تدريس حداقل دو درس به صورت مجازي در هر نيمسال در دانشگاه تهران در ح٦

 
تواند مدت و همچنين بالفاصله بعد از پايان آن تا دو سال نميعضو هيأت علمي در حين مأموريت پژوهشي بلند - ٤-٦

  از مرخصي (اعم از استحقاقي، ذخيره استحقاقي و همچنين مرخصي بدون حقوق) استفاده نمايد؛
 مدت، يك فقره چك بانكي به ميزان دوپژوهشــي بلنداز مأموريت  اســتفاده ازاي هيأت علمي پيماني در عضــو -٦-٥

نمايد، به دانشـــگاه تحويل برابركمك هزينه و حقوق و مزايايي كه در مدت مأموريت يا فرصـــت مطالعاتي دريافت مي
متعهد مي شود چنانچه پس از پايان مدت مأموريت به محل خدمت خود در دانشگاه  سند رسمي موجب دهد و بهمي

شخيص و ارزيابي خود از وي مراجعه ننماي شگاه اين مبالغ را به ت سته مأموريت را ارائه ندهد، دان شاي د و گواهي انجام 
  مطالبه نمايد و از مطالبات موجود يا آيندة او كسر كند؛

آزمايشي يا رسمي قطعي باشد صدور و تحويل يك فقره -اگر متقاضي مأموريت پژوهشي عضو هيأت علمي رسمي -٦-٦
ـــو كمك هزينه و حقوق و مزايايي كه در مدت مأموريت دريافت مي نمايد، كافي اســـت؛ چك به مبلغ هيأت علمي  عض

مدت، يك فقره چك بانكي به ميزان كمك از مأموريت پژوهشي بلند استفاده ازاي در آزمايشي يا رسمي قطعي-رسمي
  دهد.نمايد، به دانشگاه تحويل ميميهزينه و حقوق و مزايايي كه در مدت مأموريت يا فرصت مطالعاتي دريافت 

سهيالت مالي معاونت بين -٧-٦ صدور حكم و انجام مراحل دريافت ت ضي پس از  الملل به هر دليلي موفق چنانچه متقا
شروع  شده براي  سهيالت دريافتي را حداكثر ظرف دو هفته از زمان اعالم  ست ت شود،  موظف ا به اعزام به مأموريت ن

صادره) با اطالع معاونت بينمأموريت پژوهشي (ب ساس حكم مأموريت  شگاه را الملل از طريق معاونت اداري و مالي دان
  عودت دهد.

ستفاده از مأموريت پژوهشي   -٨-٦ ضيان پس از بازگشت از سفر تعهدات خود را انجام ندهند، از هر گونه ا چنانچه متقا
  يا فرصت مطالعاتي محروم خواهند شد. 

  
 در هيأت رئيسه دانشگاه تهران به تصويب رسيد. ٢٢/٦/١٣٩٩تبصره در جلسه تاريخ  ٦ماده و  ٦نامه در اين آيين
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