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 اجرایی فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی  انمهشیوه

 مقدمه
 تکمیل ايبررا  دخو قتو متما علمی تهیأ يعضاا ندامیتو هنشگادا ،علمی تهیأ يعضاا میاستخدا نامه یینآ 70 دهما سساا بر

 تهیأ تصویب به که ايبرنامه طبق ت،تحقیقا گونه یندر ا شرکتو  رکشو رجخا یا خلدا پیشرفته تتحقیقااز  گاهیو آ تطالعاا

از  دهستفاا ستاخودر شپذیر ايبر زمال یطاشر کلیه. نماید امعزا مطالعاتی فرصت زا دهستفاا ايبر ،سدرمی هنشگادا ئیسهر

از  دهستفاا هنام یینآ مطابق هکرمانشا صنعتی هنشگادا علمی تهیأ يعضاا ايبر رکشو خلو دا رجخا مطالعاتی يفرصتها

 رخمو 3 /18946 رهشما به "هشیوپژو  عالی زشموآ تمؤسساو  هاهنشگادا علمی تهیأ يعضاا ايبر مطالعاتی يفرصتها

 يعضاا ايبر اتیمطالع فرصت نامه هشیو همچنینو  1389/7/25 رخمو 3/30742 رهشما بهآن  صالحیها عایتر باو  1389/6/30

 ییاجرا نامهشیوه. دمیشو تعیین 1390/6/7 رخمو 3/92972 رهشما به "هشیوپژو  عالی زشموآ تمؤسساو  هاهنشگادا علمی تهیأ

و  ستا هیددگر ینودت رمذکو اردمو ايجردر ا شفافیت رمنظو به "هکرمانشا صنعتی هنشگادا علمی تهیأ يعضاا مطالعاتی فرصت

 دارد. هعهد بررا  نامه یینآ ینا ايجرا بر رتنظا مسئولیت هنشگادا وريفناو  هشوپژ نتومعا

زام هب فرصت مط: 1ماده   العاتیروند ردخواست اع
بیستم   تا همهرما یکم ) مربوطه وهگر به متقاضی توسط ديپیشنها برنامه اههمر به مطالعاتی فرصت به امعزا ستاخودر ارسال: 1-1

را از  ستاخودر وهگر رايشو تیآ جلسه لیندر او ،ستاخودر هر یافتاز در پس میبایست شیزموآ وهگر مدیر ماه هرسال(دي

 وهگر شیزموآ يبرنامهها به ننشدوارد  خدشه ه،نشگاو دا وهگر افهدو ا سالتر دپیشبر به کمک دي،پیشنها برنامه کیفیت منظر

 هیماام د 30 هنشکددا به وهگراز  ستهااخودر لساار مهلت خرینآ. نماید لساار هنشکددا رايشو به تصویب رتصوو در  سیربر

 .ستا لسا هر
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 مدیریت به هشد ویبتص يستهااخودر لساو ار هنشکددا رايشودر  هاوهگراز  هشد لساار يستهااخودر سیربرو  تجمیع: 1-2

 (لسا هر هما بهمن همدپانز تا) هنشگادا وريفناو  هشوپژ

 یطاشر جدوا ادفرا فهرست دنمون نهاییو  هنشگادا وريفناو  هشوپژ رايشودر  هاهنشکداز دا سالیار يستهااخودر سیربر: 1-3

 (لسا هر هما سفندا همدپانز تا) نیشاا به معالو ا لویتاو کرذ با

و  هشوپژ مدیریت هب یطاشر جدوا نمتقاضیا توسط نمیزبا دستاا مهو رزو شپذیر نامه منضماا به مربوطه يهامفر تحویل: 1-4

 بیستم فروردین ماه هر سال( تا) وريفنا

 هام ینوردفر نپایا تا) ییسهر تیأه به هنشگادا وريفنا و هشوپژ مدیریت توسط یطاشر جدوا نمتقاضیا نهایی فهرست لساار: 1-5

 هر سال(

 هما یبهشتارد همدپانز تا) هشد رفتهگ نظر در يبند سهمیه و جهدبو به توجه با ییسهر تهیأدر  ستهااخودر نهایی تصویب:  1-6

 هرسال(

 یطاشر جداو نمتقاضیا ،ظرفیت تکمیل جهت ییسهر تهیأ فقتاموو  مطالعاتی فرصت سهمیه تکمیل معد رتصودر  :1هتبصر

 وهگر رايشودر  صویبتاز  پس. نمایند تحویل مربوطه شیزموآ وهگر به هما یبهشتارد نپایا تارو  دخو يستهااخودر نندامیتو

 نپایا تا) هنشگادا ريوفناو  هشوپژ رايشودر  تصویب، و (همادادخر بیستم تا) هنشکددا رايشودر  تصویب، (همادادخر همد تا)

 ییسهر تهیأ به تصویبو  سیربر جهت نمیزبا دستاا مهو رزو شپذیر نامه منضماا به یطاشر جدوا يستهااخو، در(همادادخر

 .شد هنداخو لساار هنشگادا

  عتفرت و وزا هنشگادا لمللا بین رموا فترد توسط یدرواد خذا ايبر زمال ينامهها معرفی تهیه: 1-7

 زمال یدرواد ئهارا و حلامر تکمیلاز  پس هنشگادا ییسر توسط یترمأمو حکم ورصد: 1-8

 رتصو به هنشگادا طتوس برگشت و فتر بلیط خریدو  بانکارز از  خرید ايبر متقاضی معرفی ،هزینهها ختداپر: 1-9

 بلحسااعلی

 لطودر  متقاضی به طمربو رموا يیرپیگ جهت کیلو معرفیو  هنشگادا وريفنا و هشوژپ نتومعا هماهنگی با متقاضی امعزا: 1-10

 یترمأمو

 د،نشو امعزا به موفق شمسی لساآن  نپایا تا ییسهر تهیأدر  ستاخودر نهایی تصویباز  پس متقاضی که تیرصودر  :2هتبصر

 . دمیشو گرفته نظردر  نیشاا ايبر هشد دهستفاا مطالعاتی فرصتدوره  یکو  منتفی امعزا
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 فرصت به امعزز اا یاو  دنشو شپذیر خذا به موفق متقاضی ه،نشگادا هشیوپژ رايشو فقتامواز  پس که تیرصودر  :3 هتبصر

 مدیریت به کتباً لالید کرذ بارا  دخو افنصرا الیلد ییسهر تهیأ به ستاخودر لسااز ار قبل میبایست د،شو فمنصر مطالعاتی

 مطالعاتی فرصتوره د یک رتینصوا غیر. در دشو ارگذوا يیگرد شخص به نیشاا نوبت تا نماید معالا هنشگادا وريفناو  هشوپژ

 .دمیشو گرفته نظردر  نیشاا ايبر هشد دهستفاا

 : حمایت مالی از فرصت مطالعاتی2ماده 
 رعتباا تأمینو  هنشگادا ییسهر تهیأدر  تأییداز  پس مطالعاتی فرصت به امعزا یطاشر جدوا علمی تهیأ يعضااز ا مالی حمایت

ناي یئت امهمصوب ششمین نشست عادي از دوره چهارم  "یعلم اتیه ياعضا یازفرصت مطالعات تیدستورالعمل حما"مطابق 

 .دمیگیر رتصو  27/11/1398دانشگاه رازي و دانشگاه صنعتی کرمانشاه در مورخ 

 مطالعاتیگزارش فرصت : 3ماده 
 هشد منجاا رکا ارشزگ ،سفراز  گشتزبااز  پس ريکا هما یک کثراحد که دبو هنداخو موظف مطالعاتی فرصت به هشد امعزا ادفرا

 هیاوگ ین. اددگر درصا نایشا ايبر ئهارا هیاگو هنشگادا وريفناو  هشوپژ نتومعا فطرو از  نمایند ئهارا عمومی انخوافر طیرا 

 .نددگر ئهاار میبایست مالی تسویه مهنگادر  هشیوپژ يهاوردستاد با مرتبط اتمستندو  بمکتو رکا ارشگز اههمر به

 


