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آئین نامه  لمللی،ابه منظور ارتقای توان پژوهشی اعضاء هیات علمی دانشگاه و تشویق آنان برای مشارکت در پروژه های بین 

 وقل دو ماه شی حدار خصوص ماموریت های پژوهاستفاده از ماموریت های پژوهشی به شرح زیر تدوین می گردد. این آئین نامه د

 ل نافذ است و جایگزین فرصت مطالعاتی نیست.احداکثر یک س

 تعریف ماموریت پژوهشی -1ماده 

جهت کشور  خارج از یکی از دانشگاه ها یا موسسات تحقیقاتی یتقاضابه ماموریتی اطالق می شود که در آن عضو هیات علمی به 

 ، به خارج از کشور اعزام می گردد.قیقاتیت در یک پروژه تحمشارک

 اهداف ماموریت پژوهشی -2ماده 

 تولید دانش و ارتقاء تجارب اعضاء هیات علمی و اعتالی جایگاه دانشگاه در سطح بین المللی 

 کمک به حل مشکالت علمی و فنی کشور از طریق تحقیق در زمینه های تخصصی 

 ی، امکانات و روش های نوین آموزشی و تحقیقاتیآشنایی و استفاده از دستاوردها، دانش فن 

 بین دانشگاهی هنهادیه کردن همکاری های علمی منطقه ای در رابط 

 ز ماموریت پژوهشیشرایط استفاده ا -3ماده 

 کثر یک و حدا عضو هیات علمی رسمی یا پیمانی می تواند جهت شرکت در پروژه های تحقیقاتی به مدت حداقل دو ماه

 یت پژوهشی به خارج از کشور اعزام گردد.سال با مامور

  الزامی است.سال گذشته  2امتیاز از فعالیت های پژوهشی و فناوری در  30کسب حداقل 

 10  اعضای هر گروه آموزشی مجاز به درخواست این نوع از ماموریت پژوهشی می باشند.درصد از 

 پژوهش و فناوری دانشکده برسدرای موضوع و طرح تحقیقاتی متقاضیان می بایست به تصویب گروه و شو. 

 .موضوع تحقیق باید با تخصص فرد متقاضی تطابق داشته باشد 

 ه و می را داشتهای علموضوع تحقیق باید رافع بخشی از نیازهای کشور یا در پژوهش بنیادی یا کاربردی دانشگاه دستاورد

 در نوآوری پژوهشی و فناوری نقش موثر داشته باشد.

 ق پیشنهادی متقاضی و دانشگاه پذیرنده )گروه میزبان یا استاد میزبان( ارتباط منطقی وجود داشته بین موضوع تحقی

 باشد.



3 

 

اید به محل رداد استخدامی باعضای هیات علمی با وضعیت استخدامی پیمانی حداقل یک ماه قبل از تاریخ انقضای قرا -1تبصره 

 آن اقدام نمایند.کار خود در دانشگاه مراغه مراجعت و نسبت به تمدید 

مول م می گردند، مشاعضاء هیات علمی که در چارچوب تفاهم نامه های پژوهشی مشترک به خارج از کشور اعزا -3تبصره 

 تسهیالت و تعدات این آئین نامه خواهند بود.

 شرایط عمومی -4ماده 

 از موسسه/دانشگاه پذیرنده دعوت نامهاخذ  -1

 شکدهانموافقت شورای گروه آموزشی و د -2

 ش و فناوری دانشگاهموافقت شورای پژوه -3

 للی(تقاضیان استفاده از ماموریت پژوهشی )قابل دریافت از سایت مدیریت همکاری های علمی بین المتکمیل فرم م -4

باید ستند، فرصت مطالعاتی هن دسته از اعضاء هیات علمی که پس از پایان ماموریت پژوهشی متقاضی ماموریت پژوهشی یا آ -5

ژوهشی وریت پحداقل یک نیم سال تحصیلی مشغول به فعالیت شوند و پس از سپری شدن این مدت، به فرصت مطالعاتی یا مام

 بعدی اعزام گردند.

 تعهدات مامور -5ماده 

ر پس از ا نام دانشگاه مراغه به عنوان آدرس اول( حداکث( از نتایج کار تحقیقاتی مشترک )بJCR)از لیست  Q1چاپ یک مقاله  -1

ا موسسه/ شترک بیک سال از خاتمه ماموریت، چاپ یک کتاب مشترک در انتشارات بین المللی معتبر یا انعقاد طرح پژوهشی م

 دانشگاه پذیرنده.

 ره ماموریت پژوهشی کوتاه یا بلندمدت خارج از کشورائه گزارش سفر و گواهی حضور پس از پایان دوار -2

 رائه یک سخنرانی علمی حداکثر پس از سه ماه از خاتمه ماموریتا -3
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( JCR)از لیست  Q1اعزام عضو هیات علمی به ماموریت پژوهشی یا فرصت مطالعاتی بعدی از منوط به چاپ یک مقاله  -4تبصره 

ک یوریت، چاپ تمه مامدانشگاه مراغه به عنوان آدرس اول( حداکثر پس از یک سال از خااز نتایج کار تحقیقاتی مشترک )با نام 

 د.اهد بوکتاب مشترک در انتشارات بین المللی معتبر یا انعقاد طرح پژوهشی مشترک با موسسه/دانشگاه پذیرنده خو

لمللی امع بین امج له درای شرکت و ارائه مقاعضو هیات علمی مامور، در خالل دوره نمی تواند از ماموریت دانشگاهی بر -5تبصره 

 ت، تنهاس از بازگشواند پتمقاله شفاهی ارایه نماید می  لی چنانچه در طول دوره ماموریت در یک مجمع بین المللیو استفاده نماید

ات علمی عضو هین . همچنیدرخواست نموده و دریافت داردطبق آیین نامه شرکت در مجامع بین المللی را حق ثبت نام کنفرانس 

 می تواند از گرنت خویش، هزینه بلیت و اسکان در کنفرانس را درخواست نماید. مامور

ه صورت انشگاه بدماموریت پژوهشی بیشتر از یک سال با موافقت گروه آموزشی، دانشکده، و تصویب در هیات رئیسه  -6تبصره 

 ساالنه میسر خواهد بود.

ت تشویق ین المللی، ضروربپروژه در دست اجرای ارتقاء سطح علمی دانشگاه مراغه به تراز نمودن اهمیت  ظبا ملحو  -6ماده 

نی اعزام ریفات قانوهیل تشمشارکت فعال پژوهشگران دانشگاه مراغه در پروژه های بین المللی خارج از کشور، رفع موانع اداری و تس

ردد به کالت تو موسسات تحقیقاتی خارجی و رفع مش اه هاو ایجاد امکان برای محقیقن جهت همکاری علمی مستمر با دانشگ

ید ولی با شندمی با کشور خارجی در مقاطع مختلف زمانی، اعزام شوندگان در قالب این آئین نامه از سپردن و تعهد خدمت معاف

 .اقدام به سپردن تعهد مالی نمایند

 هزینه های قابل پرداخت -7ماده 

اریز علمی که در طول مدت ماموریت به صورت ماهانه به حساب جاری مامور و عضو هیاتپرداخت حقوق و مزایای کامل  -1

 خواهد شد.

 ینک جهت دریافت ارز براساس سقف مقرری ارزی فرصت مطالعاتی کشور پذیرنده به هزینه ریالی شخصمعرفی به با -2

 تصویب: 8ماده 

در جلسه شورای  تبصره 6ماده و  8دمدت خارج از کشور( در مدت و بلنموریت پژوهشی کوتاه آئین نامه فرصت تحقیقاتی )مأ

 به تصویب رسید. 12/12/97و نشست هیأت رئیسه دانشگاه به تاریخ  16/11/97پژوهشی به تاریخ 


