
 

 

 »ي مطالعاتي اعضاي هيأت علميها فرصتفرآيند استفاده از «

ي مطالعاتي مصوب وزارت علوم به شماره ها فرصتنامه استفاده از  ، آيينها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه نامه نييآبه استناد 

فرصـت مطالعـاتي    نامـه  وهيشـ و همچنـين   22/6/90مورخ  106982/3و  25/7/89مورخ  30742/3هاي شماره  و اصالحات آن موضوع بخشنامه 30/6/89مورخ  18946/3

 :7/6/90مورخ  92972/3موضوع بخشنامه شماره 

 ه مبني بر استفاده از مأموريت فرصت مطالعاتي و برنامه پيشنهاديارائه درخواست توسط عضو متقاضي به گروه مربوط )1

 بررسي درخواست متقاضي در شوراي گروه )2

 پژوهشي دانشكده آموزشي و  بررسي درخواست متقاضي در شوراي )3

 به معاونت پژوهشي و پژوهشي آموزشيهاي  ر عدم ايجاد اخالل در برنامهارسال مدارك به همراه تأييديه معاونت آموزشي دانشگاه مبني ب )4

 دانشگاه يپژوهشجهت طرح در شوراي 

شامل برنامه مورد مطالعه، تكميل پرسشنامه، ارائه موافقت دانشگاه داخل يا خـارج محـل مأموريـت، تعيـين و مشـخص نمـودن نـوع فرصـت          مدارك:توضيح

 .باشدمطالعاتي مي

 بررسي تقاضاي مأموريت فرصت مطالعاتي در هيأت رئيسه دانشگاه )5

 به معاونت اداري و مالي دانشگاه توسط معاونت پژوهشي يمتقاض يفمعر )6

ـ ته ازكشـور،  خروج عوارض زا،يو اخذ بابتپرداخت  واريز پيش زين و ليوكي معرفي و محضر تعهد اخذ جهتمعرفي نامه :توضيح  برگشـت  و رفـت  طيبلـ  هي

 .باشدمي علوم وزارت دييتأ مورد سقف تا خانوار مهيبهمچنين  و فرزند دو حداكثر وي و همسر ،يمتقاض

 :به دانشگاهي مال و يادار معاونت توسط يمتقاض يمعرف )7

 دانشـگاه  بـا  عضـو  حسـاب  هيتسو انجام صورت در ليوكي معرف عضو رسمي دانشگاه؛(ليوكي معرفي و محضر تعهد اخذ جهتمديريت امور حقوقي ) الف

 .)باشدالزامي نمي

 .پرداخت پيشواريز  جهتمديريت امور مالي ) ب

 ارائه مدارك الزم توسط عضو متقاضي به معاونت اداري و مالي دانشگاه )8

 .باشدتسويه حساب با دانشگاه مي مدارك شامل تعهد محضري، معرفي وكيل يا:توضيح

 توسط اداره كارگزيني هيأت علمي يمطالعات فرصت صدور حكم مأموريت )9

 يمال امور تيريمد توسط اي جهت دريافت ارز به نرخ مبادله يمتقاضو نيز معرفي  هاي قانوني پرداخت مقرري )10

 .نخواهد بود پذير امكانبه فرصت مطالعاتي قبل از صدور حكم مأموريت  شايان ذكر است كه اعزام اعضاء محترم

 


