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مراغهعاتي دانشگاه آيين نامه فرصت مطال دستورالعمل اجـرائي  

 
 

 

 )شوراي پژوهشي دانشگاه  21/21/39  مورخ  و سومين جلسه يکصد مصوب (
 64981/3ه نامه وزارت متبوع)آئين نامه شماره شورای پژوهشي دانشگاه دستورالعمل موجود فرصت مطالعاتي را طبق آئين نامه و شيو     

 49429/3و شيوه نامه شماره  33/1/6393مورخ  631943/3و شماره  32/7/6349مورخ  33783/3و اصالحيه شماره  33/1/6349مورخ 

 شرح ذيل به تصويب رساند.ه تنظيم و ب ،( بازنگری 7/1/6393مورخ  93973/3و شيوه نامه شماره  3/1/6393مورخ 

 

  فرصت مطالعاتي خارج از كشور -2ماده 

وزارت های مطالعاتي آئين نامه استفاده از فرصت 3ماده در شرايط مندرج  ضمن احرازمتقاضي استفاده از فرصت مطالعاتي خارج از کشور 

 را نيز مد نظر قرار دهد. شيوه نامه اجرائي مربوطه، الزم است قبل از درخواست موارد زير 3و ماده  6و ماده ( 3-3و  3-3، 6-3)علوم 

 الزم براي پذيرش درخواست انواع فرصت مطالعاتي خارج از كشور و كوتاه مدت خارج از كشور شرايط -2-2

قطعي  ت علمي با وضعيت استخدامي رسميأمدت استفاده از فرصت مطالعاتي خارج از کشور برای اعضای هي -6-6-6

  ؛حداقل يك و حداکثر دو نيم سال تحصيلي است

تواند از مدت زمان فصل تابستان در آغاز يا ميانه يا ه تشخيص شورای پژوهشي دانشگاه ميعلمي بنا بت أعضو هي  -6-6-3

 ؛پايان مدت فرصت مطالعاتي به عنوان بخشي از فرصت استفاده نمايد

 بار در طول خدمت 2 فرصت مطالعاتيهر نوع و بار  3خارج از کشور  مطالعاتيفرصت استفاده از حداکثر دفعات  -6-6-3

 ؛شدبامي

 دانشگاهسال خدمت تمام وقت در  چهارداقل سال سابقه خدمت تمام وقت برای بار اول و ح چهاردارا بودن حداقل  -6-6-8

 ؛پس از پايان فرصت مطالعاتي قبلي برای دفعات بعد الزامي است

 را در دانشگاه مقصد اعالم نمايد؛ اعضای هيأت علمي مي بايست تاريخ دقيق شروع فرصت مطالعاتي خود -6-6-2

وطلبان در قبال استفاده از فرصت مطالعاتي در خارج از کشور بايد به موجب سند رسمي تعهد نمايند که به مدت دا  -6-6-1

کل برابر  3وثيقه ملکي به ميزان  بايست داوطلبان سندلعاتي در دانشگاه خدمت کنند و ميسه برابر زمان استفاده از فرصت مطا

تعيين  ل استفاده از فرصت مطالعاتي دريافت دارند و مبلغ آن توسط دانشگاه)ارزی و ريالي( که قرار است در طو ایهزينه

خواهد شد، تعهد نمايند تا در صورت تخلف از مفاد تعهد، دانشگاه بدون هيچ گونه تشريفات و يا اعالم به دفترخانه در مورد 

تزام و بابت ديون خسارات دولت از متعهد و برابر کليه وجوه هزينه های ارزی و ريالي پرداختي بابت وجه ال 3به ميزان تخلف 

 يا متضامناً وصول و دريافت نمايد؛ضامن 

 ضروری است؛ سال در مرتبه فعلي به استثناء استاد تمامي 7عدم توقف بيش از  -6-6-7

 شود.مبنای محاسبه هفت سال، زماني است که درخواست متقاضي در کميته منتخب دانشکده تصويب مي توضيح:

 الزم است؛ مي تا حد استاد تمامي برای استفاده از نوبت بعدیارتقا مرتبه عل -6-6-4

منظور از ارتقا مرتبه علمي تا حد استاد تمامي برای استفاده نوبت بعدی، اين است که در نوبت بعدی رتبه  توضيح:

ت بايستي يك مرحله ارتقا پيدا کند يعني مثال اگر هيات علمي در زمان استفاده از فرصعلمي هيات علمي مي

 مطالعاتي استاديار باشد بايد برای دوره بعدی دانشيار باشد.

فرزند  1)شامل همسر و حداكثر  ت علمي و خانوادهأمين كامل هزينه هاي عضو هيأاز كشور با ت فرصت مطالعاتي خارج  -2-1

 : سال( 21زير 



 

  

3 
 

مراغهعاتي دانشگاه آيين نامه فرصت مطال دستورالعمل اجـرائي  

 
 

 

 :تتسهيال

 ؛ب جاری مامور واريز خواهد شدصورت ماهانه به حساه ت علمي که بأکامل عضو هيآخرين حقوق و مزايای  پرداخت -

به هنگام اعزام عضو هيأت علمي و در ابتدای دوره تمديد، در صورت درخواست، مجموع مبالغ حقوق و مزايای متقاضي در  :2تبصره 

الحساب توسط معاونت پيشاپيش به صورت عليپس از کسر کسورات قانوني و تا سقف معادل ارزی مصوب وزارتي مدت مصوب 

 الي دانشگاه قابل پرداخت مي باشد.مو اداری
 

ای طالعاتي بر مبنای نرخ ارز مبادلهپرداخت معادل ريالي مابه التفاوت سقف مقرری ارزی کشور محل انجام فرصت م -6-3-6

قبل از اعزام. )بديهي است با توجه به احتمال تغيير در سياستهای ارزی بانك مرکزی، مبنای محاسبه و پرداخت معادل ريالي 

تعيين خواهد ت علمي أبانك مرکزی در زمان اعزام عضو هيرزی فرصتهای مطالعاتي بر اساس آخرين مقررات ارزی تفاوت ا

 د(؛ش

 ؛ت علمي و خانواده قبل از اعزامأه بليط رفت و برگشت هوايي عضو هيپرداخت هزين -6-3-3

 ؛با ارائه اسناد مثبته ت علمي و خانواده تا سقف پانصد دالر ماهانه برای هر خانوادهأحق بيمه عضو هي پرداخت -6-3-3

 .ت علمي و خانواده با ارائه اسناد مثبتهأديد و عوارض خروج از کشور عضو هيپرداخت هزينه روا  -6-3-8

در صورت عدم وجود سفارت کشور محل فرصت مطالعاتي در ايران، بهای بليط رفت و برگشت، هزينه های اخذ رواديد و : 2تذكر 

خانواده وی به کشور ثالث برای يك بار جهت اخذ رواديد در پايان فرصت مطالعاتي عوارض خروج از کشور عضو هيات علمي و 

 .قابل پرداخت است

 هاكشور با تامين بخشي از هزينه رصت مطالعاتي خارج ازف -2-9

 تسهيالت: 

ر که با توجه به محدوديت د(آئين نامه 3واجد شرايط اعزام )موضوع ماده رسمي قطعي  ت علميأآن عده از اعضای هي   -

توانند با حکم ماموريت گيرند، در صورت تمايل مياعتبارات و مجموع امتيازات مکتسبه در اولويت اول اعزام قرار نمي

عضو هيات علمي از فرصت مطالعاتي و پس از کسر کسورات قانوني پژوهشي و صرفاً با دريافت حقوق و مزايای کامل 

 .خارج از کشور استفاده نمايند

 

 موسسهارج از كشور با تقاضا و حمايت مراكز علمي پژوهشي خارج از مطالعاتي خفرصت  -2-4

 اين نوع فرصت مطالعاتي برای برطرف نمودن يك نياز پژوهشي و يا حل مشکل يك سازمان و بنا به درخواست مراکز و يا 

صرفا حقوق و مزايای خود گيرد. در اين حالت عضو هيات علمي با حکم ماموريت پژوهشي، های تحقيقاتي کشور انجام ميسازمان

 های ديگر توسط سازمان حامي بيرون از دانشگاه خواهد بود.کند و تامين بخش يا کل هزينهرا از موسسه دريافت مي

 تسهيالت:

 عضو هيأت علمي پس از کسر کسورات قانونيحقوق و مزايای کامل  -

 

 

 ركشوهاي مطالعاتي خارج از هاي فرصتنحوه بررسي و انتخاب درخواست -2-5

  ر:شور به ترتيب دهای واجدين شرايط فرصت مطالعاتي خارج از کدرخواست
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 ارائه درخواست به مديريت گروه حداکثر تا پايان آذر ماه هر سال( گروه آموزشي مربوطه( 

 کميته منتخب دانشکده 

 شورای آموزشي و پژوهشي دانشکده 

  تخصصي مربوطه در دانشگاه کميته 

  دانشگاهشورای پژوهشي 

  رئيسه دانشگاههيات 

هر سال طي نامه کتبي مستقيماً از  بيست و پنجم دي ماهبررسي و با رعايت مفاد آيين نامه وزارتي و ضوابط موجود حداکثر تا 

صورت يکجا به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ارسال خواهد شد. شورا بر ه /پژوهشکده مربوطه بهسوی دانشکده/آموزشکد

از  نفر يک ،دانشکده کشاورزیاز  دو نفرعلوم پايه،  دانشکدهاز  دو نفر (،4بندي متقاضيان )ماده هاي اولويت شاخصاساس 

 تامينبرای اعزام با  هاي اولاولويت( را به عنوان نفر ششمجموعاً فني مهندسي ) دانشکدهاز  نفر يکعلوم انساني و  دانشکده

علوم  دانشکدهاز يک نفر ( انتخاب خواهد نمود. شورا همچنين 3-6 )تسهيالت بند ت علمي و خانوادهأهاي عضو هيكامل هزينه

ه ( را بمجموعاً چهار نفرفني مهندسي ) دانشکدهاز  يک نفرعلوم انساني و  دانشکدهاز  نفر يککشاورزی،  دانشکدهاز  يک نفرپايه، 

توانند با حکم د که در صورت تمايل ميجهت اعزام به فرصت مطالعاتي خارج از کشور انتخاب خواهد نمو هاي دوماولويتعنوان 

 امکانپذير خواهد بود.ها در صورت تامين اعتبار کليه اولويت .ماموريت پژوهشي و صرفاً دريافت حقوق و مزايای کامل اعزام شوند

 

صصي را انجام ای متشکل از افراد زير تشکيل و وظايف کميته تخدر صورتي که دانشگاه فاقد کميته تخصصي باشد، کميته :1تبصره

 خواهند داد:

 تركيب كميته تخصصي دانشکده مربوطه
 معاون پژوهشي يا مدير پژوهشي دانشگاه -6

 رئيس دانشکده مربوطه -3

 های مربوطه به انتخاب هيات رئيسه دانشگاهسه نفر از دانشياران دانشکده -3

های نزديك دانشکده ا مرتبه دانشياری رشتهکمبود اعضای هيات علمي با مرتبه علمي دانشياری، از همکاران ب در صورت :9تبصره

 مربوطه استفاده شود.

 داخل كشورفرصت مطالعاتي  -1ماده 

وزارت های مطالعاتي آئين نامه استفاده از فرصت 3ماده در شرايط مندرج  ضمن احرازکشور داخل متقاضي استفاده از فرصت مطالعاتي 

 نامه اجرائي مربوطه، الزم است قبل از درخواست موارد زير را نيز مد نظر قرار دهد.شيوه  3و ماده  6و ماده ( 8-3و  6-3ماده )علوم 
 

 ي مطالعاتي داخل هايفرصتالزم براي درخواست  شرايط -1-2

 را در دانشگاه مقصد اعالم نمايند؛اعضای هيأت علمي مي بايست تاريخ دقيق شروع فرصت مطالعاتي خود  -3-6-6

با حداقل وضعيت استخدامي رسمي  ت علميأور برای اعضای هيمدت استفاده از فرصت مطالعاتي داخل کش -3-6-3

 ؛است حداقل يک و حداكثر دو نيم سال تحصيليآزمايشي، 

تواند از مدت زمان فصل تابستان در آغاز يا ميانه يا ت علمي بنا به تشخيص شورای پژوهشي دانشگاه ميأعضو هي -3-6-3

 ؛ه نمايدپايان مدت فرصت مطالعاتي به عنوان بخشي از فرصت استفاد
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 فرصت مطالعاتي خدمت تمام وقت در دانشگاه پس از پاياندارا بودن چهار سال سابقه خدمت و حداقل چهار سال  -3-6-8

 ؛الزامي است قبلي برای دفعات بعد

 بار در طول خدمت 2 فرصت مطالعاتيبار و هر نوع  3خارج از کشور  مطالعاتيفرصت حداکثر دفعات استفاده از  -3-6-2

 ؛باشدمي

 ضروری است؛ سال در مرتبه فعلي به استثناء استاد تمامي 63يش از عدم توقف ب -3-6-1

 شود.سال، زماني است که درخواست متقاضي در کميته منتخب دانشکده تصويب مي 63مبنای محاسبه  توضيح:

 

 تسهيالت:

 پس از کسر کسورات قانوني حقوق و مزايای کامل عضو هيأت علمي -

 

 نحوه بررسي و انتخاب -1-1

ي خارج از تهای فرصت مطالعاصورت مجزا از درخواسته اجدين شرايط فرصت مطالعاتي داخل کشور )بهای ودرخواست 

 :کشور( به ترتيب در

 ارائه درخواست به مديريت گروه حداکثر تا پايان آذر ماه هر سال( گروه آموزشي مربوطه( 

 کميته منتخب دانشکده 

 شورای آموزشي و پژوهشي دانشکده 

  کميته تخصصي مربوطه در دانشگاه 

  دانشگاهشورای پژوهشي 

 هيات رئيسه دانشگاه 

طي نامه کتبي مستقيماً از  بيست و پنجم دي ماه هر سالا حداکثر ت آيين نامه وزارتي و ضوابط موجودبررسي و با رعايت مفاد      

دانشگاه ارسال خواهد شد. شورا بر  و پژوهشي آموزشيصورت يکجا به معاونت ه /پژوهشکده مربوطه بهسوی دانشکده/آموزشکد

از  يک نفرکشاورزی،  دانشکدهاز  يک نفرعلوم پايه،  دانشکدهاز  (، يک نفر4هاي اولويت بندي متقاضيان )ماده شاخصاساس 

عضو  ياي كاملمين حقوق و مزاأترا برای اعزام با ( مجموعاً چهار نفر)فني مهندسي  دانشکدهاز  يک نفر وعلوم انساني  دانشکده

 .ت علمي انتخاب خواهد نمودأهي

 حداکثر يك نفر از هر گروه مجاز به اعزام به فرصت مطالعاتي مي باشد.  :4تبصره      

کل  % 63از کشور( نبايستي بيشتر از حداکثر اعضای هيأت علمي استفاده کننده از انواع فرصت مطالعاتي )داخل و خارج :5تبصره   

 انشگاه باشد.اعضای هيأت علمي د

 

 فرصت مطالعاتي كوتاه مدت خارج از كشور -9ماده 

 شرايط -9-2

 ؛شروع فرصت مطالعاتي اعضای هيأت علمي مي بايست اعالم گردد   -3-6-6
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پس از پايان فرصت مطالعاتي قبلي  دانشگاهحداقل سه سال خدمت تمام وقت در يا دارا بودن سه سال سابقه خدمت و  -3-6-3

 ؛برای دفعات بعد الزامي است

حداکثر دو ماه در رسمي)قطعي و آزمايشي( ت علمي أمدت خارج از کشور برای اعضای هي کوتاه مطالعاتي فرصت -3-6-3

 ؛طول تابستان است

 نحوه بررسي و انتخاب  -9-1
های فرصت صورت مجزا از درخواسته شرايط فرصت مطالعاتي کوتاه مدت تابستاني خارج از کشور )ب ينهای واجددرخواست 

 راز کشور( به ترتيب د داخل و خارجمطالعاتي 

 ارائه درخواست به مديريت گروه حداکثر تا پايان آذر ماه هر سال( گروه آموزشي مربوطه( 

 کميته منتخب دانشکده 

 شورای آموزشي و پژوهشي دانشکده 

  کميته تخصصي مربوطه در دانشگاه 

  دانشگاهشورای پژوهشي 

 هيات رئيسه دانشگاه 

طي نامه کتبي  هر سال بيست و پنجم دي ماه حداکثر تا( 4ماده و  2ماده  امه و ضوابط موجودبررسي و با رعايت مفاد آيين ن    

صورت يکجا به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ارسال خواهد شد. ه /پژوهشکده مربوطه بهمستقيماً از سوی دانشکده/آموزشکد

از فرصت مطالعاتي کوتاه مدت تابستاني  راي بار اولكه ب متقاضيانيدادن به اولويت و  کسب شدهشورا بر اساس امتيازات 

 .جهت اعزام انتخاب خواهد نمود (نفر 8مجموعاً ) دانشکده ها از هر يکرا از  نفر دونمايند، مي استفاده

 تسهيالت: 

 به ما ريالي معادل پرداختهای حقوق و مزايای عضو هيات علمي پس از کسر کسورات قانوني و پرداخت کليه رديف -3-6

 به توجه با است بديهي. )اعزام از قبل ایمبادله ارز نرخ مبنای بر مطالعاتي فرصت انجام محل کشور ارزی مقرری سقف لتفاوتا

 بر مطالعاتي هایفرصت ارزی تفاوت ريالي معادل پرداخت و محاسبه مبنای مرکزی، بانك ارزی هایسياست در تغيير احتمال

 ؛(شد خواهد تعيين علمي هيأت عضو اعزام زمان در مرکزی بانك ارزی مقررات آخرين اساس

 ؛علمي تهيأ عضو ذهاب و اياب هزينه -3-3

 .مثبته ركامد ارائه با ماهانه دالر 333 سقف تا بيمه -3-3

 حداقل امتيازات الزم براي پذيرش درخواست -4ماده 

( آئين نامه ارتقا 3هشي )از حداقل امتياز بندهای ماده پژو % 43( و 3از حداقل امتياز ماده آموزشي ) % 633کسب  -6-8-6

 اعضای هيات علمي دارای مرتبه علمي استادياری از ابتدای اشتغال در موسسه

مقاله در نشريات علمي  2برای استفاده از فرصت مطالعاتي از دفعات دوم به بعد در مرتبه علمي استادی داشتن حداقل  -6-8-3

ضروری است. در تمامي اين مقاالت متقاضي بايد پس از  شودای که امتيازات محاسبه ميمعتبر بين المللي در طول دوره

 حذف دانشجو نويسنده اول باشد. 



 

  

7 
 

مراغهعاتي دانشگاه آيين نامه فرصت مطال دستورالعمل اجـرائي  

 
 

 

 

 هاي الزم براي اولويت بندي متقاضيشاخص -5ماده 

های زير برای اولويت بندی در صورتي که تعداد متقاضيان فرصت مطالعاتي بيش از سقف اعتبارات و سهميه موسسه باشد شاخص

 ود:شمتقاضيان منظور مي

 ؛ارتقاء اعضای هيات علمي 3امتياز کسب شده از ماده  -2-6

 ؛استادان نمونه و پژوهشگران برتر و مديران پژوهشي برتر کشوری -2-3

 ؛افرادی که در سه سال منتهي به درخواست فرصت مطالعاتي امتياز پژوهشي بيشتری کسب نموده باشند -2-3

 ؛گيرنددر اولويت قرار ميدر صورت امتياز يکسان، افراد با مرتبه علمي و پايه بيشتر  -2-8

اولويت با افرادی است که برای اولين بار متقاضي استفاده از فرصت  برای افرادی که از شرايط مساوی برخوردارند، -2-2

 ؛مطالعاتي هستند

های صنعتي کالن خاتمه يافته و يا در ست اقدام که در حل مشکالت اساسي کشور های ملي و پروژهصاحبان طرح -2-1

 ؛اندهموثر واقع شد

های پژوهشي، آموزشي، فرهنگي و خدمات اجرائي موسسه به تشخيص ميزان مشارکت عضو هيات علمي در فعاليت -2-7

 ؛هيات رئيسه

 ؛کيفيت تدريس و رعايت بهتر قوانين آموزشي و اخالقي -2-4

 ؛تيهای فعاليت تمام وقت آموزشي و پژوهشي داوطلب از تاريخ استخدام و يا از زمان آخرين فرصت مطالعاسال -2-9

خدمت در مراکز تحقيقاتي، صنعتي، توليدی و خدماتي در مناطق محروم کشور که به صورت ماموريت تمام وقت  -2-63

 ؛باشد

 ؛انجام پژوهش و ارائه خدمت در رابطه با نيازهای اولويت دار کشور -2-66

 .در جه اولويت موضوع تحقيق در برنامه ملي کشور -2-63

اتي، حداکثر يك نفر از هر گروه آموزشي و يا پژوهشي در طي هر سال مجاز به های مطالعبا در نظر گرفتن انواع فرصت -1ماده 

 باشد. اعزام به فرصت مطالعاتي مي

گردنـد بـه مـدت سـه برابـر اعضای محترم هيات علمي متعهد مي آخرين آيين نامه فرصت مطالعاتي 7توجه به مفاد ماده  با -7ماده 

د مدت( در دانشگاه متبوع خدمت نمايند، عليهذا آن دسته از متقاضياني کـه برابـر آخـرين آئين زمان استفاده از فرصت مطالعاتي )بلن

ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي امکان انجام تعهد خدمتي فوق االشاره را دارند در نامه استخدامي اعضای هيات علمي دانشگاه

 ت.قرار خواهند گرفاولويت اعزام 

 قبل و پس از اعزام به فرصت مطالعاتي  خدمت حداقل سنوات  -8ماده 

فرصت  و از كشور فرصت مطالعاتي خارج جهت اعزام بهسابقه خدمت تمام وقت  سال 4حداقل دارا بودن   -4-6

ت علمي متقاضي اعزام أدوره انتظار برای اعضای هيالزم به ذکر است ضروري است.  كشور داخل مطالعاتي

 باشد.سال مي 8نيز مجدد 
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ضروری  فرصت مطالعاتي كوتاه مدت تابستانيجهت اعزام سابقه خدمت تمام وقت  سال 9حداقل دن دارا بو -8-1

 باشد.سال مي 3نيز ت علمي متقاضي اعزام مجدد أدوره انتظار برای اعضای هيالزم به ذکر است است. 

 

المللي حداکثر شش ماه پـس از انجـام  چاپ يا اخذ پذيرش چاپ حداقل يك مقاله در نشريات معتبر با نمايه اسنادی بين -3ماده  

پـس از انجـام فرصـت داخلي پژوهشي  -چاپ حداقل يك مقاله در نشريات معتبر علمي يا فرصت مطالعاتي خارج از کشور و 

صورت مجلـد تائيـد شـده از سـوی ه مطالعـاتي داخـل کـشور و همچنـين ارائـه گـزارش مبـسوط فرصـت مطالعـاتي بـ

کده/پژوهشکده مربوطه از نظر مفيد بودن و موثر بودن فرصت مطالعاتي و ارائه يك يـا چنـد سـخنراني بـرای دانشجويان گروه/دانش

ت علمي أهـای ارزی و ريـالي عـضو هيشرط بازپرداخت باقيمانده هزينـه الزامي بوده و حداکثر سه ماه پس از خاتمه فرصت مطالعاتي

  د.خواهد بو

 تفاده از فرصت مطالعاتيتضمين اس -21ماده 

عضو هيات علمي در قبال استفاده از فرصت مطالعاتي اعم از داخل يا خارج از کشور، بايد به موجب سند رسمي تعهد نمايد که به مدت 

 سه برابر زمان استفاده از فرصت در موسسه مطبوع خدمت کند.

ا تعهد کارمندی محضری توام با اسناد تجاری به ميزان ير منقول( يصدور حکم استفاده از فرصت مطالعاتي منوط به توثيق سند ملکي )غ

باشد که قرار است در طول مدت استفاده از فرصت دريافت گردد و مبلغ آن های مصروفه اعم از ريالي و ارزی ميدو برابر کل هزينه

از هر گونه الزام به تشريفات و يا اعالم به  توسط موسسه تعيين خواهد شد تا در صورت تخلف از مفاد سند رسمي، موسسه بتواند فارغ

های مصروفه بابت وجه التزام و ديون خسارات دولت از متعهد و ضامن و دفتر خانه، از طريق صدور اجرائيه به ميزان دو برابر کليه هزينه

 نين وی به نحو انفرادی يا اشتراکي )مسئوليت تضامني( اخذ نمايد.ميا ضا

توسط گروه/دانشکده  فرصت مطالعاتيمبني بر مفيد و موثر بودن بودن فرصت مطالعاتي  تحقيقاتي-علميتائيد گزارش   :1تبصره

 های مطالعاتي بعدی محروم خواهد بود.ماه پس از مراجعه ضروری است. در صورت عدم ارائه گزارش قابل قبول، از فرصت 1حداکثر 

فرصت مطالعاتي، به هر دليلي اعالم انصراف نمايـد، مـي توانـد پـس از يـك چنانچه متقاضي حائز شرايط و منتخب اعزام به  -22ماده 

 .دوره انتظار يك ساله مجدداً در چارچوب ضوابط موجود درخواست فرصت مطالعاتي نمايد

اعـزام أت علمي هيهای تابعه، چنانچه هر يك از اعضاء محتـرم نظور اجتناب از بروز اختالل در برنامه آموزشي دانشکدهه مب  -21ماده 

درخواست اعضای محترم در سال بعدی در هر سال موفق به اخذ رواديد نگردند،  پايان شهريور ماهشـونده بـه فرصت مطالعاتي تا 

 اولين اولويت مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

الزم برای پذيرش و همين  های اولويت بندی، شرايطدر ساير موارد و همچنين نحوه انتخاب عضو هيأت علمي، شاخص -29ماده 

و نظر نهايي  صالحي آنهای انامه مربوطه وزارتي و الحاقيهو شيوهمعتبر زمان اعزام طور نحوه پرداخت تسهيالت، آخرين آئين نامه 

 های مطالعاتي مالك عمل خواهد بود.شورای پژوهشي دانشگاه در خصوص فرصت

       

به  68/63/98و تاريخ  به تصويب شورای پژوهشي و فناوری دانشگاه  63/63/93ره در تاريخ تبص 1و  ماده 63اين شيوه نامه مشتمل بر 

 مراغه رسيد. تصويب هيات رئيسه دانشگاه
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