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در یک محور  و تحقیق مطالعهبرای  )پیمانی، رسمی( یأت علمیژوهشی همکار هن نوع ماموریت پدر ای عریف:ت( 1) ماده

با اخذ پذیرش از دانشگاه یا مرکز علمی معتبر  و اساتید شاغل در خارج از کشور، ا انجام کار مشترک با صاحب نظرانی خاص و

  شود.به خارج از کشور اعزام می ،أیید دانشگاهمورد ت

 استفاده تابستانی مرخصی ماه یک از باید علمی عضوهیأت باشد، ماه سه تحقیقاتی دوره رشپذی مدت چنانچه :یک تبصره

           .نماید

 استفاده از مأموریت پژوهشی جهت شرایط عضو هیأت علمی (:2) ماده

 شرایط عمومی:

o یاریمرتبه استاد لدارا بودن حداق 

o یو پژوهش یآموزشی ها و برنامهمرتبط با اهداف  و طرح تحقیقاتی مشخص یا ارائه یک برنامه مطالعاتی 

 دانشگاه

o  استفاده از مأموریت پژوهشی عضو هیأت علمی جهتگروه، دانشکده و دانشگاه موافقت 

 شرایط اختصاصی:

o ماهه 6داد با اعتبار حداقل قرارو  غیر مشروط دارا بودن وضعیت استخدامی پیمانی 

o  در دانشگاه مراغهحداقل دو نیمسال تحصیلی سابقه خدمت 

 

 مور:تعهدات مأ (3) ماده

سسه / انعقاد یک طرح پژوهشی مشترک با مویا  از نتایج کار تحقیقاتیبا نام دانشگاه مراغه به عنوان آدرس اول  ارائه یک مقاله .1

 از خاتمه ماموریتدانشگاه پذیرنده حداکثر پس از یکسال 

 ئه حداقل یک مقاله )ازاهای مطالعاتی منوط به ارانواع فرصتپژوهشی و های ماموریتاعزام عضو هیأت علمی به  :دوتبصره 

 ( از نتایج کار تحقیقاتی و یا انعقاد یک قرارداد انجام طرح مشترک با دانشگاه پذیرنده خواهد بود.JCRلیست 

 ر هر مرتبه علمی ماموریت پژوهشی تابستان داول استفاده از مزایایی  یرسدر منحصرا عضو هیأت علمی  هر :سه تبصره

  .دباشمعاف از ارائه مقاله می

علمی یا  JCRلیست  از تواند مقاله مورد نظر را در یکی از مجالتدانشکده علوم انسانی میعضو هیأت علمی  :چهار تبصره

 چاپ برسانند.به ( مورد تایید وزرات علوم با مشارکت نویسنده خارجی)پژوهشی 
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 ارئه گواهی شرکت در دوره تحقیقاتی  .2

 ماموریتاز خاتمه پس ماه  سهارئه سخنرانی علمی حداکثر  .3

ئه مقاله در مجامع اتواند از مأموریت دانشگاهی برای شرکت و ار، در خالل دوره نمیعضو هیأت علمی مأمور :پنج تبصره

 ده نماید.االمللی استفبین

تابستان تدوین های تحقیقاتی کوتاه مدت در طول فصل گذراندن دوره حاضر منحصراً جهتآیین نامه  :شش تبصره

 گردیده است و جایگزین فرصت مطالعاتی نیست.

 .المللی رسیده باشدهای علمی بینماه به دفتر همکاری بهمنمتقاضی باید تا پایان  درخواست :هفت تبصره

 خواست مأموریت پژوهشیمراحل در: (4)ماده 

با آن  ش کار، محور اصلی و ارتباط موضوع: عنوان، هدف، سوابق، رومطالعه برای مأموریت پژوهشی شاملتدوین برنامه مورد  .1

 .پژوهشی دانشگاه یا کشور اولویت های

 .آموزشیقاضی به گروه عضو هیأت علمی متتوسط ارئه درخواست به همراه فرم های مربوطه  .2

 .تحقیقاتی پیشنهادی در گروهموریت پژوهشی و برنامه مبنی بر استفاده از مأدرخواست متقاضی  و تصویببررسی  .3

 .مه تحقیقاتی پیشنهادی در دانشکدهو برنا درخواست متقاضی مبنی بر استفاده از مأموریت پژوهشی و تصویببررسی  .4

 دانشگاه رئیسههیأت پژوهشی و دانشگاه و طرح در شورای  یالمللبین علمی هایکلیه مدارک به مدیریت همکاریارسال  .5

 صدور حکم مأموریت پس از تکمیل مراحل .6

 هزینه های قابل پرداخت: :(5) ادهم

به حساب جاری مامور واریز خواهد علمی که در طول مدت مأموریت بصورت ماهانه پرداخت حقوق و مزایای کامل عضو هیأت  .1

 شد.

ذیل به متقاضی ارائه  مک هزینهسال خاتمه ماموریت ک حداکثر پس از یکاز نتایج کار تحقیقاتی  1Qدر صورت چاپ مقاله  .2

 :می گردد

 (، از محل گرنت)بعد از انجام سفر( بلیط رفت و برگشت متقاضی میلیون ریال 30تا سقف حداکثر ) هزینهکمک  2-1

 (: تصویب6ماده )

تبصره  7ماده و  6دستور العمل مأموریت پژوهشی کوتاه مدت خارج از کشور در فصل تابستان از محل گرنت در  

در هیأت رئیسه دانشگاه به تصویب  30/10/97 در شورای پژوهش و فناوری دانشگاه و در تاریخ 13/9/97در تاریخ

 رسید.


