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آييننامه استفاده از فرصتهاي مطالعاتي براي اعضاي هيأت
علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالي و پژوهشي مصوب
مورخ  9035/00/00وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
مقدمه
در اجراي ماده  5اصالحي پيوست شماره  6آييننامه استخدامي اعضاي هيأت
علمي دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي کشور و موضوع بند ب ماده  1قانون اهداف،
وظايف و تشکيالت وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ،بهمنظوور ارتبوا پيوسوته و
هدفمند اعضاي هيأت علمي با ساير دانشوگاههوا و حضوور در عرصوههواي علموي
بينالمللي" ،آييننامه استفاده از فرصتهاي مطالعاتي براي اعضاي هيوأت علموي
دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالي و پژوهشي" بهشرح زير تدوين ميشود.
ماده  -9تعاريف
 -9-9تعاريف کلي
 -1-1-1منظوور از دانشگاهها و مراکز آمووزشعوالي و پژوهشوي کليوه
دانشگاهها ،پژوهشگاهها و مؤسسوات آمووزشعوالي و پژوهشوي دولتوي اسوت کوه
بهاختصار "مؤسسه" ناميده ميشود.
 -2-1-1منظور از سازمان ،کليه سازمانهاي تحقيقاتي ،اجتمواعي ،اجرايوي،
توليدي و خدماتي ميباشد که بهاختصار "سازمان" ناميده ميشود.
 -3-1-1منظور از گروه علمي اعم از گروه آموزشي يا پژوهشي است که عضو
هيأت علمي در آن مشغول است.
 -4-1-1فرصت مطالعاتي مأموريتي است که به اعضاي هيأت علموي واجود
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شرايط منتخب يک مؤسسه داده ميشود که براي مدتي معوين بوهمنظوور انجوام
مطالعاتي و تحقيقات مشترک در ساير دانشگاههوا و مراکو علموي يوا تحقيقواتي
برجسته داخل يا خارج از کشور حضور يابند.
 -2-9تعريف انواع فرصتهاي مطالعاتي
 -1-2-1فرصت مطالعاتي خارج از کشور
در اين نوع فرصت مطالعاتي عضو هئيت علمي منتخب براي تحقيق و مطالعوه
در مورد يک موضوع خاص که امکان انجام آن در داخل کشور نميباشد و يا انجام
کار مشترک با صاحبنظران و اساتيد شوالل در خوارج از کشوور ضوروري باشود،
براساس کسب حداقل امتيازات و اخذ پذيرش از يوک دانشوگاه يوا مرکو علموي-
پژوهشي معتبر مورد تأييد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و موافقت هيوأت امنوا
ذيربط به خارج از کشور اع ام ميشود.
 -2-2-1فرصت مطالعاتي کوتاهمدت خارج از کشور
اين نوع فرصت مطالعاتي در مدت تعطيالت تابستان و حداکثر به مدت  2مواه
براي انجام مطالعه و تحقيقي معين و با انجوام کارهواي عملوي و آزمايشوگاهي بوا
همکاري مؤسسهاي علمي در خارج از کشور که مورد تأييد وزارت علوم ،تحقيقات
و فناوري باشد انجام ميگيرد.
 -3-2-1فرصت مطالعاتي داخل کشور
در اين نوع فرصت مطالعاتي عضو هيأت علمي منتخب براي تقويت و افو ايش
توانمنديهاي پژوهشي و يا انجام مطالعه و تحقيق در يک موضوع خاص در ساير
مؤسسات و مراک تحقيقاتي و صنعتي معتبر به تشخيص مؤسسه و يا در دانشوگاه
محل خدمت خود به مطالعه و تحقيق ميپردازد .در اين نوع فرصت مطالعاتي بايد
موافقت مؤسسه مي بان براي انجام فرصت مطالعاتي کسب گردد.
ماده  -2اهداف
 -9-2توسعه و گسترش تجارب علمي اعضاي هيأت علموي و آشونايي بيشوتر
آنها با دستآوردهاي علمي و دانش فني جديد؛
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 -2-2کمک به رفع مشکالت علمي و تخصصي کشور با انتقال تجربيات مراک
علمي برجسته از خارج به داخل کشور؛
 -0-2استفاده مؤثر و مفيد از امکانات علمي ،تجهي اتي و آزمايشگاهي مراکو
علمي برتر داخل و خارج از کشور؛
 -4-2انجام کارهاي تحقيقاتي مشوترک بوا دانشومندان و پژوهشوگران سواير
مراک علمي برجسته داخل و خارج از کشور بهمنظوور اعوتالي موقعيوت علموي و
فناوري کشور و حضور مؤثر در همکاريهاي بينالمللي؛
 -9-2کمک به توسعه و تقويت همکاريهاي علمي منطقهاي و بينالمللي؛
 -0-2بهروز شدن دانش تخصصي اعضاي هيأت علموي و افو ايش توانمنودي
علمي و کارآيي آنان.
تذکر  -9چنانچه در دوره فرصت مطالعاتي نياز به انجام و طرح پژوهشي باشد،
طرح ميبايست در اولويتهاي علم و فناوري کشور بوده در نتيجه انجام اجراي آن
مشخص باشد.
تذکر  -2کشورهايي براي اع ام جهت فرصت مطالعاتي در اولويت خواهند بود
که وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري با آنها تفاهم نامه همکاري داشته و در تبوادل
استاد و دانشجو باشد.
ماده  -0شرايط عضو هيأت علمي در استفاده از فرصت مطالعاتي
با توجه به اينکه فرصت مطالعاتي امتيوازي اسوت ويوژه کوه براسواس کسوب
امتيازات الزم از فعاليتهاي مؤثر و مفيد علمي -پژوهشي به اعضاي هيأت علموي
مؤسسات داده ميشود ،الزم است عضو هيأت علمي شرايط زير را براي استفاده از
اين فرصت دارا باشد:
 -9-0شرايط عمومي
 -1-1-3دارا بودن مرتبه علمي استادياري و باالتر؛
تبصره  -9استفاده از فرصت مطالعاتي براي مربياني که برابر ضوابط مربوطه از
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نظر آموزشوي و پژوهشوي برجسوته محسووب مويشووند بالموانع اسوت .کيفيوت
برجستگي در شيوهنامه اجرايي اين آييننامه بيان خواهد شد.
 -2-1-3کسب حداقل امتيازهاي تعيين شده توسط مؤسسه براي فعاليتهاي
آموزشي و پژوهشي که امتيازهاي الزم جهت اسوتفاده از فرصوت مطالعواتي طوي
شيوهنامه اجرايي تبيين خواهد گشت؛
تبصره  -2آن دسته از اعضاي هيأت علمي کوه تصودي يکوي از سومتهواي
رياست دانشگاه ،رياست پژوهشگاه و معاونت وزارتين علوم ،تحقيقات و فنواوري و
بهداشت ،درمان و آموزش پ شکي و باالتر را براي يوک دوره چهارسواله بوهعهوده
داشتهاند ،حق استفاده از فرصت مطالعاتي بدون رعايت بند  -2-1-3را دارند.
 -3-1-3ارايه يک برنامه مطالعاتي يا يک طرح تحقيقاتي مشخص با توجه بوه
اهداف مندرج در ماده  2و تأييد مؤسسهاي که عضور هيأت علموي در آن شوالل
است و کسب نظر مساعد و پذيرش از يک مؤسسه معتبر داخل و خارج از کشوور
(که مورد تأييد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري در هموه ابعواد علموي ،اجتمواعي
باشد)؛
 -4-1-3موافقت رييس دانشوگاه بوا اسوتفاده عضوو هيوأت علموي از فرصوت
مطالعاتي مبني بر عدم ايجاد خلل در فعاليتهاي آموزشي و يا پژوهشي در زموان
استفاده عضو هيأت علمي از فرصت مطالعاتي؛
 -5-1-3برخورداري از صالحيت عمومي و اخالقي و نداشتن منع قانوني ديگر.
 -2-0شرايط فرصت مطالعاتي خارج از کشور
 -1-2-3دارا بودن وضعيت استخدامي رسمي قطعي؛
تبصره  -0در شرايط خاص و براي انجام تحقيقاتي ويژه با نظر هيوأت امنواي
مؤسسه ،عضو هيأت علمي با وضعيت رسومي آزمايشوي نيو مويتوانود از فرصوت
مطالعاتي خارج از کشور استفاده کند.
 -2-2-3دارا بودن حداقل پنج سال سابقه خدمت تمواموقوت بوراي بوار اول و
حداقل پنج سال خدمت تماموقت در مؤسسه پس از پايان فرصت مطالعاتي قبلي
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براي دفعات بعد.
تبصره  -4حداقل مدت مذکور براي اعضاي هيأت علموي مؤسسوههواي توازه
تأسيس و در حال توسعه طبق تأييديه وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري چهار سال
خواهد بود.
 -0-0شرايط فرصت مطالعاتي کوتاهمدت خارج از کشور
 -1-3-3دارا بودن وضعيت استخدامي رسمي و يا پيماني.
تبصره  -9اعضاي هيأت علمي پيماني فقط در طول مدت قرارداد ميتوانند از
اين فرصت مطالعاتي استفاده نمايند.
 -4-0شرايط فرصت مطالعاتي داخل کشور
 -1-4-3دارا بودن حداقل وضعيت استخدامي رسمي آزمايشي؛
 -2-4-3چهار سال سابقه خدمت و چهار سال فاصله سنواتي بوين دو فرصوت
مطالعاتي.
ماده  -4تعهدات و تسهيالت مؤسسه
 -9-4فرصت مطالعاتي خارج از کشور
مؤسسه مکلف است براساس نوع فرصت مطالعاتي ،تسهيالتي را در اختيار عضو
هيأت علمي خود بهشرح زير قرار دهد:
 -1-1-4فرصت مطالعاتي خارج از کشور با توأمين کامول ه ينوههواي فورد و
خانواده توسط مؤسسه؛
 -1-1-1-4پيشبيني و تأمين اعتبار موورد نيواز در بودجوه تفصويلي سواالنه
مؤسسه براي استفاده از حداکثر  5درصد اعضاي هيوأت علموي متقاضوي و واجود
شرايط خود جهت گذراندن دوره فرصت مطالعاتي براساس اولويتهايي که تعيين
و اعالم خواهد کرد؛
 -2-1-1-4اعضاي هيأت علمي در مدت استفاده از فرصت مطالعواتي فقوط از
حقوق مبنا استفاده خواهند نمود .ه ينههاي ريالي و ارزي مترتب بر انجام فرصت
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مطالعاتي عضو هيأت علمي ،همسر و حداکثر دو فرزند (حوداکثر سون فرزنود 16
سال) شامل بهاي بليط رفت و برگشت و اقامت در کشور مقصد ،بيمه و ه ينههاي
پ شکي و ه ينه اخذ وي ا و عوارض خروج از کشور تا سقف تعرفهاي که بهتصويب
هيأت امنا ذيربط ميرسد از محل تأمين حقوق و م ايواي عضوو هيوأت علموي و
براساس آخرين حکم و همچنين ،ما به التفاوت آن از اعتبارات پژوهشي پيشبيني
شده و در بودجه تفصيلي مؤسسه پرداخت خواهد شد؛
تذکر  -0سقف مي ان مقرري ارزي براساس آخرين جدول پيشونهادي وزارت
علوم ،تحقيقات و فناوري و تصويب هيأت امناي ذيربط تعيين ميگردد.
 -3-1-1-4در صورتيکه مبلغ ريالي ارز تخصيص يافته به عضو هيأت علموي
از مي ان حقوق و م اياي وي کمتر باشد ،پس از کسر مبلغ ريوالي ارز از حقووق و
م اياي متقاضي ،مابه التفاوت آن عضو هيأت علمي برگردانده ميشود؛
 -4-1-1-4کسر کسورات قانوني حقوق و ه ينههواي مصوروفه طبوق ضووابط
جاري خواهد بود؛
 -5-1-1-4مدت استفاده از فرصت مطالعاتي به شر رعايت مفاد موواد ايون
آييننامه ج ء سابقه خدمت دانشگاهي عضو هيأت علمي محسوب خواهد شد.
 -2-1-4فرصت مطالعاتي خارج از کشور با تأمين بخشي از ه ينوههوا توسوط
مؤسسه
آن عده از اعضاي هيأت علمي واجد شرايط (موضوع ماده  )3که بوا توجوه بوه
محدوديت اعتبارات پيشبيني شده در بودجه مؤسسه امکان استفاده از تسهيالت
کامل در يکسال مشخص را نداشته باشند ،در صورت تمايل ميتواننود بوا حکوم
مأموريت پژوهشي صرفاً با دريافت کامل حقووق و م ايواي مرتبوه و پايوه خوود از
فرصت مطالعاتي خارج از کشور استفاده نمايند:
 -3-1-4فرصت مطالعاتي خارج از کشوور بوا تقاضوا و حمايوت مراکو علموي
پژوهشي خارج از مؤسسه
اين نوع فرصت مطالعاتي براي برطرف نموودن يوک نيواز پژوهشوي و يوا حول
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مشکل يک سازمان و بنا به درخواست مراک و يا سوازمانهواي تحقيقواتي کشوور
انجام ميگيرد .در اين حالت عضو هيأت علمي با حکم مأموريت پژوهشوي ،صورفاً
حقوق و م اياي خود را از مؤسسه دريافت ميکند و تأمين بخش يا کل ه ينههاي
ديگر توسط سازمان حامي بيرون دانشگاه خواهد بود.
 -4-1-4فرصت مطالعاتي کوتاهمدت خارج از کشور
مؤسسه در طول مدت فرصت مطالعاتي کوتاهمدت خوارج از کشوور ،حقووق و
م اياي عضو هيأت علمي ،بليط رفت و برگشت عضو هيأت علمي ،ما بوه التفواوت
ارزي و بيمه را پرداخت مينمايد.
 -2-4فرصت مطالعاتي داخل کشور
 -1-2-4فرصت مطالعاتي داخل کشور با تأمين کامل ه ينهها توسط مؤسسه
 -1-1-2-4مؤسسه مي تواند بوراي هرتورم تحصويلي حوداکثر ( %11مجمووع
فرصت مطالعاتي داخل و خارج از کشور) اعضاي هيأت علمي متقاضي منتخوب را
به فرصت مطالعاتي اع ام کند.
 -2-1-2-4کسب موافقت سازمان متقاضي براي تأييد فرصت مطالعاتي داخل
توسط مؤسسه ال امي است.
 -3-1-2-4مؤسسه در طول مدت فرصت مطالعاتي داخل کشور ،مکلف اسوت
حقوق و م اياي عضور هيأت علمي را بهطور کامل پرداخت کند.
تبصره  -9مؤسسه عالوه بر تسهيالت اين بند با تصويب هيأت امنا مويتوانود
نسبت به پرداخت حق مأموريت به عضو هيأت علمي در طوول فرصوت مطالعواتي
اقدام نمايد.
تبصره  -2مؤسسه ميتواند بوه اعضواي هيوأت علموي کوه در طوول فرصوت
مطالعاتي داخل از ارايه واحد آموزشي معاف خواهند بود ،حقالتدريس واحودهاي
آموزشي و رسالههاي دکتري و پاياننامههاي کارشناسي ارشد (حداکثر توا سوقف
مجاز پاياننامه در ترم) را پرداخت نمايد.
 -4-1-2-4سازمان ميتوانود حوقال حموهاي براسواس قورارداد منعقوده بوين
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مؤسسه و سازمان به عضو هيأت علمي پرداخت نمايد.
 -2-2-4فرصت مطالعاتي داخل کشور با تقاضا و حمايت موالي مراکو علموي
پژوهشي خارج از مؤسسه
 -1-2-2-4مؤسسه مکلف است براي عضو هيوأت علموي داوطلوب ،بوا حکوم
مأموريت پژوهشي نسبت به پرداخت کامل حقوق و م اياي وي ،اقدام نمايد.
 -2-2-2-4سازمان ميتواند حقال حمهاي براساس قرارداد منعقده بوين عضوو
هيأت علمي و سازمان به عضو هيأت علمي پرداخت نمايد.
 -3-2-2-4سازمان امکانات و تسهيالت الزم از جمله منابع علمي ،ارتقا کوار و
 ...را براي استفاده کننده از فرصت مطالعاتي تأمين مينمايد
 -4-2-2-4سازمان ميتواند در صورت امکان براي نشر نتايج تحقيقات انجوام
شده توسط استفاده کننده از فرصوت مطالعواتي ،وي را بوراي شورکت در مجوامع
علمي بينالمللي با ه ينه خود اع ام نمايد.
 -5-2-2-4مؤسسه مکلف است بهمنظور تشويق اعضاي هيأت علمي به انجوام
دوره فرصت مطالعاتي داخل کشور تمهيداتي فراهم آورد از جملوه ايونکوه بوراي
گذراندن هر دوره ششماهه فرصت مطالعاتي داخلي يک پايه تشوويقي بوه عضوو
هيأت علمي اعطا نمايد.
تذکر  -4عضو هيأت علمي در زموان اسوتفاده از هور نووع فرصوت مطالعواتي
ميتواند براي ارايه مقاله به شوهر يوا کشوور ديگور مسوافرت نمووده و از امکانوات
متعارف در ارايه مقاالت در کنفرانسها و همايشهاي معتبر استفاده نمايد.
ماده  -9مدت استفاده از فرصت مطالعاتي
 -1-5مدت استفاده از فرصت مطالعاتي داخل و خارج از کشور حداقل يوک و
حداکثر دو نيمسال تحصيلي ميباشد .عضو هيأت علمي بنا به تشوخيص شووراي
پژوهشي مؤسسه ميتواند از مدت زماني فصل تابستان در آلاز ميانه يا پايان مدت
فرصت مطالعاتي بهعنوان بخشي از فرصت اسوتفاده نمايود .قابول ذکور اسوت کوه
ه ينههاي مدت زماني فصل تابستان بر عهده شخص ميباشد.
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 -2-5مدت استفاده از فرصت مطالعاتي کوتاهمدت خارج از کشور حوداکثر دو
ماه در تابستان ميباشد.
تبصره  -9درخواست هرگونه مرخصي استحقاقي يا بدون حقوق بالفاصله قبل
يا بعد از استفاده از دوره فرصت مطالعاتي ممنوع ميباشد.
تبصره  -2در صورتيکه استفاده عضو هيأت علمي از فرصت مطالعاتي از نووع
تقاضا و حمايت مالي مراک علمي پژوهشي خارج از مؤسسه براساس نياز خوارج از
مؤسسه باشد و حضور بيشتر عضو هيأت علموي در فرصوت مطالعواتي بوراي حول
مساله ضروري تشخيص داده شود ،تکرار و تمديد دوره تا سه نيمسال تحصيلي با
بررسي عملکرد و تأييد مؤسسه و موافقت معاونت پژوهشي و فناوري وزارت علوم،
تحقيقات و فناوري امکانپذير خواهد بود.
ماده  -0شيوهنامه اجرايي
شيوهنامه اجرايي آييننامه استفاده از فرصوت مطالعواتي مشوتمل بور شواخص
امتيازدهي و تعيين حداقل امتيازات الزم براي پذيرش درخواست ،ميو ان و نحووه
سپردن تعهد خدمت عضو هيأت علمي برخوردار از تسوهيالت فرصوت مطالعواتي،
مشخصات و مختصات برنامه عضو هيأت علموي براسواس اولويوتهواي پژوهشوي
کشور ،نحوه ارايه گ ارش نهائي پايان دوره فرصت مطالعاتي و نحووه توأثير آن در
استفاده از ترفيع ،ارتقاي و استفاده بعدي از فرصت مطالعواتي ....،توسوط معاونوت
پژوهشي و فناوري وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري تدوين و بهتصويب وزير علوم،
تحقيقات و فناوري خواهد رسيد و جهوت اجورا بوه کليوه مؤسسوات تابعوه ابوال
ميشود.
تذکر  -9چنانچه در دوره فرصت مطالعاتي نياز به انجام طرح پژوهشي باشود،
طرح ميبايست در اولويتهاي علم و فناوري کشور بوده و خروجوي آن مشوخص
گردد.
تذکر  -0کشورهايي براي اع ام عضو هيوأت علموي بوه فرصوت مطالعواتي در
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اولويت خواهند بود که وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري با آنها تفاهم نامه همکاري
داشته و در تبادل استاد و دانشجو باشد.
تذکر  -5چوا حوداقل يوک مقالوه در نشوريات معتبور بوا نمايوه اسوتنادي
بينالمللي پس از انجام فرصت مطالعاتي خارج از کشور و چا حداقل يک مقالوه
در نشريات معتبور علموي -پژوهشوي داخلوي پوس از انجوام فرصوت مطالعواتي و
سفرهاي علمي بعدي ،معادل ه ينههاي مصروفه اعم از حقوق و ليوره بوهعنووان
خسارت از عدم انجام تعهد رسمي تعيين ميگردد.
ماده  -5تضمين استفاده از فرصت مطالعاتي
عضو هيأت 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 مؤسسه متبوع خدمت کند.
صدور حکم استفاده از فرصت مطالعاتي منوو بوه توثيوق سوند ملکوي (ليور
منقول) يا تعهد کارمندي محضري توام با اسناد تجواري بوه ميو ان دو برابور کول
ه ينههاي مصروفه اعم از ريالي و ارزي ميباشد کوه قورار اسوت در طوول مودت
استفاده از فرصت دريافت گردد و مبلغ آن توسط مؤسسه تعيين خواهد شد تا در
صورت تخلف از مفاد سند تعهد رسمي ،مؤسسه بتواند فوار از هرگونوه الو ام بوه
تشريفات و يا با اعالم به دفترخانه ،از طريق صدور اجراييه به مي ان دو برابر کليوه
ه ينههاي مصروفه بابت وجه الت ام و ديون خسارات دولت از متعهود و ضوامن يوا
ضامنين وي بنحو انفرادي يا اشتراکي (مسؤوليت تضامني) اخذ نمايد.
تذکر  -3مسؤوليت اخذ سند تعهد رسمي و اتخاذ تصميم راجوع بوه کيفيوت
سند ماخوذه اعم از تضمين ملکي يا تعهد کارمندي توام با توثيق اسناد تجاري بوا
مؤسسه ميباشد.
ماده  -3نظارت بر حسن اجرا
نظارت بر حسن اجراي اين آييننامه برعهده معاونت پژوهشي و فناوري وزارت
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علوم ،تحقيقات و فناوري است.
ماده  -5تصويب
آييننامه استفاده از فرصت مطالعاتي خوارج از کشوور مشوتمل بور  9مواده9 ،
تبصره و  8تذکر در تاريخ  89/6/31به تأييد وزير علوم ،تحقيقات و فناوري رسيده
است و از تاريخ ابال الزماالجراست.
با ابال اين آييننامه کليه آييننامهها و دسوتورالعملهواي فرصوت مطالعواتي
موجود لغو و بال اثر اعالم ميگردد.
وزير علوم ،تحقيقات و فناوري -کامران دانشجو

