
ھا،  مطالعاتی اعضای ھیأت علمی دانشگاه نامه اجرایی استفاده از دوره فرصت آیین

 )١٣٨٠مصوب سال ( ھا و مؤسسات تحقیقات علوم پزشكی دانشكده

 :مقدمه

گیری اعضای ھیأت علمی  ایجاد فرصت الزم جھت بھره با استعانت از خداوند متعال و به منظور

تحقیقات علوم پزشكی وابسته به وزارت بھداشت، درمان و  ھا و مؤسسات ھا و دانشكده دانشگاه

ھای  علمی و پژوھشی و آشنایی آنھا با دانش نوین بشری در عرصه آموزش پزشكی از دستاوردھای

به مؤسسات آموزش عالی و پژوھشی كشور و تبادل اطالعات و تجارب  علوم پزشكی و انتقال آن

 .تدوین گردید نامه حاصله این آیین

علوم پزشكی كشور  ھا و مؤسسات آموزشی و پژوھشی ھا و دانشكده ھیأت علمی دانشگاهاعضای 

نامه از دوره فرصت  مندرج در آیین توانند طبق ضوابط می) شوند نامه دانشگاه نامیده می كه در این آیین

 .استفاده نمایند) شود می نامه دوره نامیده كه در این آیین(مطالعاتی 

ھا  رسمی قطعی آموزشی یا پژوھشی دانشگاه وقت انشیاران و استادیاران تماماستادان، د - ١ماده 

 .ماه استفاده نمایند ١٢ماه و حداكثر  توانند از این دوره در ھر نوبت حداقل سه می

سال  ۵پیوسته و متداوم در خارج از كشور به ازای حداقل  استفاده از دوره صرفًا به صورت -١تبصره 

ھای علوم پزشكی و خدمات بھداشتی درمانی  نوبت برای دانشگاه ت جھت ھروق خدمت مداوم تمام

ایران، اصفھان، اھواز، تبریز، شیراز و مشھد و چھار سال یك بار برای سایر  تھران، شھید بھشتی،

 .خواھد بود ھا دانشگاه

قل چھار سال كشور به ازای حدا استفاده از این دوره به صورت متداوم و یا متناوب در داخل -٢تبصره 

 .باشد خدمت می

ھیأت علمی رسمی آزمایشی صرفًا از دوره فرصت مطالعاتی در  استفاده مربیان و اعضای -٣تبصره 

 .نامه بالمانع است آیین داخل كشور، برابر مفاد این

 ٢،٣، ١واجد شرایط بر اساس امتیازات مندرج در مواد استفاده از این دوره برای تمام متقاضیان - ٢ماده 

ھا و با رعایت حد اقل امتیازات مكتسبه از زمان  و دیگر فعالیت نامه ارتقای اعضای ھیأت علمی آیین

یا تاریخ استخدام رسمی آزمایشی برای كسانی كه از این (فرصت مطالعاتی  ایتفاده از آخرین دوره

 .به شرح زیر خواھد بود) اند ننموده دوره استفاده



توانند از این دوره  ھیأت علمی در ھر دانشگاه می درصد اعضای در ھر سال حداكثر ده -١تبصره 

 .استفاده نمایند

 صورتی كه تعداد واجدین شرایط استفاده از دوره بیش از حد نصاب تعیین شده باشد، در - ٢تبصره 

 :باشد می انتخاب متقاضیان بر اساس تعیین اولویت بر مبنای جمع امتیاز كسب شده از موارد زیر

 (امتیاز ١۵حداكثر ) ھای پژوھشی متقاضی در جھت رفع نیازھای كشور باط دوره با فعالیتارت -الف

 (امتیاز ١۵حداكثر (دانشگاه متبوع  ھای آموزشی و پژوھشی ارتباط دوره با پیشبرد برنامه -ب

ھای آموزشی، پژوھشی و خدماتی ـ اجرایی برابر  فعالیت میزان مشاركت متقاضی در ھر یك از -ج

 (امتیاز به ازای ھر سال ٣٠و جمعًا حداكثر  ١٠برای ھر فعالیت  حداكثر امتیاز(امه ارتقا ن آیین

 ١٠وقت آموزشی و پژوھشی داوطلب به ازای ھر سال  به مدت زمان فعالیت تمام امتیازات مربوط -د

 امتیاز

مأموریت به صورت  خدمت در مراكز تحقیقاتی صنعتی، تولیدی و خدماتی در مناطق محروم كشور - ھـ

 امتیاز ١۵وقت به ازای ھر سال كامل  تمام

ای به عنوان مؤسسه میزبان داخل یا خارج از كشور جھت انجام دوره  مؤسسه دانشگاه یا -٣ماده 

كه مورد تأیید دانشگاه محل خدمت عضو ھیأت علمی بوده به نحوی كه متقاضی  قابل قبول است

ی كه در منطقه دانشگاھی وی امكان دسترسی به آن ھای علمی، فنی و تحقیقات پیشرفت بتواند به

 .دست یابد نیست،

كشور و واحد میزبان، مدت و  در رابطه با دوره فرصت مطالعاتی در خارج از كشور، صالحیت - ١تبصره 

تصویب شورای پژوھشی دانشگاه رسیده و  بایست در مرحله اول به موضوع دوره فرصت مطالعاتی می

احقیقات و فناوری وزارت متبوع، در مرحله بعدی به  سط رئیس دانشگاه به معاونپس از اعالم مراتب تو

 .یاد شده برسد تأیید كمیته مربوطه در حوزه معاونت

 :باشد می شرایط میزبانی دوره در داخل كشور به شرح ذیل -٢تبصره 

یزبان نامیده واحد م ھا یا مراكز پژوھشی كه از این به بعد ھای آموزشی دانشگاه ھا و بخش گروه

 :دارای شرایط ذیل باشند بایست خواھند شد، برای رشته ورد نظر جھت گذراندن دوره داخلی می

یا تخصص در رشته مورد نظر  (Ph.D) وقت دارای درجه دكترای تخصصی تعداد محققان تمام -الف

 .نفر باشد ۵بایست حداقل  می



ه مورد نظر برای دوره فرصت مطالعاتی در چاپ شده محققان واحد میزبان در رشت تعداد مقاالت -ب

آنھا  درصد ٢٠مقاله به ازای ھر محقق بوده و حداقل  ٢بایست حداقل  سال اخیر می ۵معتبر در  مجالت

 .در مجالت خارجی چاپ شده باشد

سال  ۵در دست اجرای واحد میزبان در رشته مورد نظر در  ھای تحقیقاتی پایان یافته و یا تعداد طرح -ج

 .طرح باشد ٣گذشته حداقل 

فیزیكی،  بایست امكانات كافی جھت اجرای طرح مورد نظر در دوره از جمله فضای واحد میزبان می -د

 .دارا باشد تجھیزات پیشرفته و سیستم تداركاتی مناسب برای تھیه مواد و وسایل پژوھشی را

شروع دوره فرصت  از قبل(سال گذشته  ۵ھر یك از اعضای ھیأت علمی واحد میزبان در  - ھـ

تخصص و یا فوق تخصص  (Ph.D) نامه دكترای تخصصی پایان ٣بایست راھنمایی حداقل  می) مطالعاتی

 .پزشكی را انجام داده باشند

ارزیابی واحدھا از نظر قابلیت میزبانی برنامه دوره داخل كشور، كمیته تخصصی  به منظور - ٣تبصره 

 «رایط جھت میزبانی دوره فرصت مطالعاتی داخل كشورارزشیابی واحدھای واجد ش«عنوان  تحت

 :مركب از اعضای زیر تشكیل خواھد شد

 .فناوری كه دبیر كمیته نیز خواھد بود یك نفر به انتخاب معاون تحقیقات و -الف

رشته مربوطه به انتخاب معاون آموزشی و امور  حسب مورد، یك نفر از اعضای ھیأت ممتحنه -ب

 ھا دانشگاه

 محققان واحد متقاضی میزبانی به انتخاب رئیس واحد مورد، یك نفر ازحسب  -ج

 برجسته در رشتھمورد تقاضا به انتخاب معاون تحقیقات و فناوری حسب مورد، دو نفر از محققان -د

 :توضیح اینكه

كمیته در  دبیرخانه بررسی درخواست متقاضیان برای میزبانی دوره فرصت مطالعاتی تحت نظر دبیر -1

 .ونت تحقیقات و فناوری تشكیل خواھد شدمعا

بایست حداكثر تا پایان اسفندماه ھر سال از  جھت میزبانی می ھای متقاضیان كلیه درخواست -2

كمیته موظف است صالحیت واحد . دبیرخانه كمیته تخصصی ارسال گردد طریق رئیس دانشگاه به

جه را به متقاضیان میزبانی و كلیه نتی) مھرماه(شروع سال تحصیلی بعد  متقاضی را بررسی و تا

 .مؤسسات علوم پزشكی كشور اعالم نماید ھا و دانشگاه



صالحیت تأیید شده واحد میزبان را مورد ارزشیابی  سال یك بار ٣بایست ھر  كمیته تخصصی می -3

  .مجدد قرار دھد

ی قرار گرفت، واحدی جھت میزبانی این دوره مورد تصویب كمیته تخصصی ارزشیاب در صورتی كه -4

 از انتخاب یكی از اعضای ھیأت علمی واحد میزبان جھت راھنمایی انجام دوره به رئیس متقاضی پس

 .واحد معرفی خواھد شد

مطالعاتی خارج از كشور پس از كسب نظر  درخواست متقاضی جھت استفاده از دوره فرصت - ۴ماده 

مؤسسه برای بررسی كارشناسی به حوزه و یا  مدیر گروه آموزشی مربوطه و تأیید رئیس دانشكده

طرح در شورای پژوھشی جھت اخذ تصمیم به  معاونت پژوھشی دانشگاه ارسال و نتیجه پس از

صورت موافقت با اعطای دوره فرصت مطالعاتی باید  رئیس دانشگاه در. گردد رئیس دانشگاه اعالم می

 .نعكس نمایدتحقیقات و فناوری م مراتب را جھت اقدامات الزم به معاونت

خارج از كشور مجاز به ثبت نام و ادامه تحصیل در  استفاده كننده از دوره فرصت مطالعاتی -١تبصره 

باشد و در این مدت فقط از مقرری ارزی مربوط به  دانشگاھی نمی ھای تحصیلی برای اخذ مدرك دوره

 .تواند استفاده نماید مندی می و عائله ھزینه زندگی و حق تكفل

متقاضی و اعضای خانواده ھمراه وی بر اساس سقف تعیین  ھای بیمه درمانی جھت ھزینه -٢تبصره 

 .قابل پرداخت خواھد بود... ) بانك مركزی ) صالح كشور شده توسط مراجع ذی

از دوره فرصت مطالعاتی خارج از كشور باید به موجب سند رسمی  متقاضی در قبال استفاده -۵ماده 

به منظور حسن . برابر زمان استفاده از دوره در دانشگاه متبوع خدمت نماید ت سهتعھد نماید كه به مد

 ھای ارزی و ریالی كه قرار است در بایست به میزان دو برابر كل ھزینه تعھد، متقاضی می اجرای این

، )خواھد شد مبلغ آن توسط دانشگاه متبوع تعیین(طول استفاده از دوره فرصت مطالعاتی دریافت دارد 

 .باشد چگونگی اخذ تعھد به عھده دانشگاه متبوع می. تعھد بسپارد

سایر  تواند به یكی از دو روش زیر با توجه به برای سپردن تعھد فوق به تشخیص دانشگاه می متقاضی

 :مقررات اقدام نماید

 سپردن وثیقه ملكی -الف

به (نامه  ار ھمانند سفته و بیمهكارمندی یا سپردن وجه نقد یا اوراق بھاد نامه معتبر سپردن ضمانت -ب

 .(چك غیر از



العاده مخصوص  و فوق اعضای ھیأت علمی در مدت استفاده از دوره خارج از كشور از حقوق -۶ماده 

و برگشت، ھزینه عوارض  دانشگاه متبوع موظف است ھزینه رفت. مرتبه خود استفاده خواھد كرد

را فقط یك بار در طول ) احتساب متقاضی نفر با ۵حداكثر (شان  گذرنامه و خروج از كشور آنھا و خانواده

 .ھر دوره پرداخت نماید

مزایای اعضای ھیأت علمی كه از دوره فرصت مطالعاتی داخل كشور استفاده  حقوق و -٧ماده 

 واحد میزبان. ھا توسط دانشگاه مبدأ پرداخت خواھد شد نامه مأموریت مطابق با آیین نمایند، می

 .نمود تسھیالت رفاھی نظیر مسكن را برای این اعضا فراھم خواھد االمكان حتی

نفر با احتساب  ۵حداكثر ) در دوره داخل كشور ھزینه رفت و برگشت متقاضی و خانواده وی - ٨ماده 

اعتبارات دانشگاه مبدأ قابل پرداخت  یك بار در طول مدت استفاده از ھر دوره از محل) متقاضی

 .باشد می

 

ھای فرصت مطالعاتی اعضای ھیأت  اعتبارات الزم را جھت انجام دوره ھا م است دانشگاهالز -٩ماده 

 .بینی و مظور نمایند ساالنه پیش علمی خود در بودجه

انجام دوره فرصت مطالعاتی متقاضی و افراد خانواده  التفاوت معادل ریالی مقرری ارزی مابه -١تبصره 

و مزایای استفاده كننده از محل اعتبارات دانشگاه قابل حقوق  با) نفر با احتساب متقاضی ۵(وی 

 التحقیق از مؤسسه آموزشی محل طی دوره در خارج از كشور بالمانع دریافت حق .پرداخت خواھد بود

 .باشد می

حداكثر به ) نامه این آیین ۴ذیل ماده  ٢موضوع تبصره (ھای بیمه درمانی  معدل ریالی ھزینه -٢تبصره 

استناد مثبته به شرط وجود اعتبار از محل  ھای مربوطه پس از ارائه ه در دستورالملمیزان تعیین شد

 .باشد می اعتبارات دانشگاه قابل پرداخت

اجرای طرح دوره فرصت  ھای الزم جھت در صورت وجود اعتبار تمام یا قسمتی از ھرینه - ١٠ماده 

تحقیقات و فناوری تأمین و در اختیار  مطالعاتی داخل كشور از محل ردیف متمركز مربوطه در معاونت

 .گیرد واحد میزبان قرار می

استفاده كننده از فرصت مطالعاتی موظف است گزارش پیشرفت مطالعه و تحقیقات خود را  -١١ماده 

زمانی سه  حداقل در فواصل(فواصل معینی كه در ھنگام اعزام و در ھر مورد تعیین خواھد گردید  به

نیز گزارش جامع  ماه پس از پایان دوره ٢بوع خود ارسال نموده و حداكثر به دانشگاه مت) ماھه



 .تسلیم نماید ھای علمی و پژوھش خود در طول دوره را به دانشگاه مربوطه فعالیت

بررسی و تأیید شورای  گزارش ادواری و نھایی دوره فرصت مطالعاتی بایستی مورد - ١تبصره 

مواردی كه به ھر دلیل استفاده كننده از  عدم تأیید شورا و یا دردر صورت . پژوھشی دانشگاه قرار گیرد

. ھای بعدی محروم خواھد شد باشد، از استفاده دوره ھای یاد شده استنكاف ورزیده ارائه گزارش

مانده  تواند در صورت لزوم باقی تأیید شورا قرار نگرفت، دانشگاه می ھای ادواری مورد چنانچه گزارش

 .تی را لغو و مراتب را به استفاده كننده ابالغ نمایدمطالعا دوره فرصت

 استفاده از دوره فرصت مطالعاتی جزو سابقه خدمت دانشگاھی اتفاده كننده محسوب مدت -١٢ماده 

 .شود می

قرار نگیرد، مدت دوره  در مورد كسانی كه گزارش آنھا مورد تأیید شورای پژوھشی دانشگاه -١تبصره 

 .ده محسوب نخواھد شدجزو خدمت استفاده كنن

تواند از  ھیأت علمی ھنگام استفاده از دوره فرصت مطالعاتی خارج از كشور نمی عضو -١٣ماده 

 .استفاده نماید مرخصی

مطالعاتی داخل كشور عالوه بر حقوق و  عضو ھیأت علمی در دوره استفاده از دوره فرصت -١۴ماده 

ھای آموزشی  التدریس در دوره التحقیق و نیز حق حق تواند از واحد میزبان العاده مخصوص می فوق

 .شبانه دریافت نماید

انجام داده  پس از آنكه متقاضی بخشی از آن را(انصراف از ادامه انجام دوره فرصت مطالعاتی  -15 ماده

 .گردد به عنوان یك بار استفاده از دوره برای وی محسوب می) است

به  دوره خارج از كشور به ھر دلیل موفق به اخذ روادید ورودچنانچه متقاضی استفاده از  -1 تبصره

بوده، پرداخت  كشور میزبان نگردیده و مراجعت نماید، با احتساب شرایط و مدتی كه در خارج از كشور

 .باشد حداكثر یك ماه مقرری ارزی به وی بالمانع می

ام گذاردن دوره فرصت مطالعاتی در انصراف، عدم توفیق در اخذ روادید و یا نیمه تم در صورت -٢تبصره 

اقدام  از كشور، استفاده كننده موظف است نسبت به استرداد ارز مازاد دریافتی به بانك عامل خارج

 .باشد معاونت پژوھشی دانشگاه مسؤول پیگیری این امر می. نماید

ود را به صورتی كه عضو ھیأت علمی پس از اتمام دوره فرصت مطالعاتی به موقع خ در - ٣تبصره 

 .متبوع معرفی ننماید، غایب محسوب و برابر مقررات با وی رفتار خواھد شد دانشگاه



 ماه یك بار گزارشات علمی حاصل از انجام ۶معاونت پژوھشی دانشگاه موظف است ھر  -۴تبصره 

اختیار در  رسانی ھای اطالع ھای فرصت مطالعاتی اعضای ھیأت علمی خود را با استفاده از شیوه دوره

 .سایر محققین كشور قرار دھد

بایست  می) در صورت وابسته نبودن به دانشگاه(میزبان  رئیس دانشگاه یا مؤسسه واحد -١۶ماده 

 .دوره فرصت مطالعاتی داخل برای استفاده كننده اقدام نماید نسبت به صدور گواھینامه گذراندن

نامه را جھت اطالع اعضای ھیأت علمی به  پژوھشی دانشگاه موظف است این آیین معاون - ١٧ماده 

 .نماید آنھا ایالغ

فناوری وزارت بھداشت،  نامه به عھده معاونت تحقیقات و نظارت بر حسن اجرای این آیین - ١٨ماده 

 .باشد درمان و آموزش پزشكی می

علمی  نامه استخدامی اعضای ھیأت آیین ۶اصالحی پیوست شماره  ۵ماده  نامه به استناد این آیین

تبصره به تصویب  ١٨ماده و  ١٨مؤسسات آموزش عالی و پژوھشی كشور در یك مقدمه،  ھا و دانشگاه

ھای قبلی و  نامه آیین .باشد االجرا می بھداشت، درمان و آموزش پزشكی رسیده و از این تاریخ الزم وزیر

 .گردد ھای آن لغو و بدون اعتبار اعالم می اصالحیه

 


