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شيًٌ وامٍ" فزصت مطالعاتي اعضاء َيأتعلمي
داوشگاٌَا ي مؤسسات آمًسش عالي ي پژيَشي"
(ايي قيَُ ًبهِ خبيگعيي قيَُ ًبهِ اثالغي هَضخ  89/10/11هي ثبقس)

مقذمٍ
زض ضاؾتبي اخطاي " آئيهوامٍ استفادٌ اس فزصتَاي مطالعاتي بزاي اعضاي َيأتعلمي داوشگاٌَا ي مؤسسات آمًسش عالي

ي پژيَشي" ههَة ٍ 89/6/30ظيط هحتطم ػلَم ،تحميمبت ٍ فٌبٍضي ٍ انالحيِ هَضخ  89/7/25ثِ قوبضُ ٍ 3/30742
ثب اؾتٌبز ثِ هبزُ  6ايي آئيي ًبهِ ،قيًَُبهِ اخطايي ثِ قطح ظيط انالح ٍ اثالؽ هيقَز.
مادٌ  – 1شزايط السم بزاي پذيزش درخًاست اوًاع فزصت مطالعاتي

1- 1

قطايظ الظم ثطاي پصيطـ زضذَاؾت اًَاع فطنت هغبلؼبتي ذبضج اظ وكَض ٍ وَتبُ هست ذبضج اظ وكَض

 1- 1- 1ػسم تَلف ثيف اظ ّفت ؾبل زض هطتجِ ػلوي فؼلي ثِ اؾتثٌبء اؾتبز توبهي
تًضيح :هجٌبي هحبؾجِ ّفت ؾبل ٍ زٍاظزُ ؾبل ،ظهبًي اؾت وِ زضذَاؾت هتمبضي زض وويتِ هٌترت زاًكىسُ
تهَيت هيقَز.
 -2-1-1اضتمبئ هطتجِ ػلوي تب حس اؾتبز توبهي ثطاي اؾتفبزُ اظ ًَثت ثؼسي
تًضيح :هٌظَض اظ اضتمبء هطتجِ ػلوي تب حس اؾتبز توبهي ثطاي اؾتفبزُ ًَثت ثؼسي ،ايي اؾت وِ زض ًَثت ثؼسي ضتجِ
ػلوي ّيأتػلوي هي ثبيؿتي يه هطحلِ اضتمبء پيسا وٌس يؼٌي هثالً اگط ّيأتػلوي زض ظهبى اؾتفبزُ اظ فطنت
هغبلؼبتي اؾتبزيبض ثبقس ثبيس ثطاي زٍضُ ثؼسي زاًكيبض ثبقس.
 -3-1-1ػسم اؾتفبزُ ثيف اظ ؾِ ثبض اظ فطنت هغبلؼبتي ذبضج اظ وكَض ٍ پٌح ثبض اظ ّط ًَع فطنت هغبلؼبتي زض عَل
ذسهت
 -4-1-1هكرم ًوَزى ًَع فطنت هغبلؼبتي اظ اثتساي زضذَاؾت

تبصزٌ  -1اؾتفبزُ وٌٌسگبى فطنت هغبلؼبتي پؽ اظ تهَيت فطنت هغبلؼبتي هتمبضي زض ّيأت ضئيؿِ هؤؾؿِ ،يه
ًَثت ثطاي ٍي هحؿَة هيگطزز .تجسيل فطنت هغبلؼبتي اظ ذبضج ثِ وَتبُ هست ذبضج ٍ يب زاذل ثب هَافمت هؤؾؿِ
اهىبىپصيط ثَزُ ٍلي ثِ ػٌَاى يه ًَثت فطنت هغبلؼبتي ذبضج هحؿَة هيقَز.
 -2-1قطايظ الظم ثطاي پصيطـ زضذَاؾت اًَاع فطنت هغبلؼبتي زاذل وكَض
 -1-2-1ػسم اؾتفبزُ ثيف اظ پٌح ثبض اظ ّط ًَع فطنت هغبلؼبتي زض عَل ذسهت
 -2-2-1ػسم تَلف ثيف اظ زٍاظزُ ؾبل زض هطتجِ ػلوي فؼلي ثِ اؾتثٌبء اؾتبز توبهي
تبصزٌ  -2هَاضز اؾتثٌبء ايي هبزُ ثب هَافمت ضئيؽ هؤؾؿِ اهىبىپصيط هيثبقس.
مادٌ  -2حذاقل امتياسات السم بزاي پذيزش درخًاست

 -1-2وؿت  %100اظ حسالل اهتيبظ هبزُ آهَظظقي ( %80 ٍ )1اظ حسالل اهتيبظ ثٌسّبي هبزُ پػٍّكي (  )2آئيي ًبهِ
اضتمبء اػضبء ّيأتػلوي زاضاي هطتجِ ػلوي اؾتبزيبض اظ اثتساي اقتغبل زض هؤؾؿِ
تبصزٌ  -3زض نَضت تغييط زض آئيي ًبم اضتمبء هَاضز تغجيمي زض وليِ هَاز اظ ؾَي هؼبًٍت پػٍّكي ٍ فٌبٍضي ٍظاضت
هتجَع اػالم ذَاّس قس.
 -2-2اضتجبط هَضَع فطنت هغبلؼبتي ثب اّساف ٍ ثطًبهِّبي آهَظقي پػٍّكي هؤؾؿِ ثِ تكريم ضئيؽ زاًكگبُ
 -3-2ثطاي اؾتفبزُ اظ فطنت هغبلؼبتي اظ زفؼبت زٍم ثِ ثؼس زض هطتجِ ػلوي اؾتبزي زاقتي حسالل  5همبلِ زض ًكطيبت
ػلوي هؼتجط ػلوي ثييالوللي زض عَل زٍضُاي وِ اهتيبظات هحبؾجِ هيقَز ضطٍضي اؾت .زض توبهي ايي همبالت
هتمبضي ثبيس پؽ اظ حصف زاًكدَ ًَيؿٌسُ اٍل ثبقس.
مادٌ  -3شاخص َاي السم بزاي ايلًيت بىذي متقاضيان

زض نَضتي وِ تؼساز هتمبضيبى فطنت هغبلؼبتي ثيف اظ ؾمف اػتجبضات ٍ ؾْويِ هؤؾؿِ ثبقس قبذمّبي ظيط ثطاي
اٍلَيت ثٌسي هتمبضيبى هٌظَض هيقَز.
 -1-3اهتيبظ وؿت قسُ اظ هبزُ  2اضتمبء اػضبي ّيأتػلوي

 -2-3اؾتبزاى ًوًَِ ٍ پػٍّكگطاى ثطتط ٍ هسيطاى پػٍّكي ثطتط وكَضي ،آى زؾتِ اظ اػضبي ّيأتػلوي وِ تهسي
يىي اظ ؾوتّبي هؼبٍى هؤؾؿِ ،هؼبٍى پػٍّكگبُ ٍ هؿئَليت هسيطيتي زض ؾغح ٍظاضتربًِ ػتف ضا ثطاي حسالل يه
زٍضُ ؾِ ؾبلِ ثِ ػْسُ زاقتِ اًس ،پػٍّكگطاى ،هسضؾبى ٍ هسيطاى ثطتط زاًكگبّي
 3-3افطازي وِ زض ؾِ ؾبل هٌتْي ثِ زضذَاؾت فطنت هغبلؼبتي اهتيبظ پػٍّكي ثيكتطي وؿت ًوَزُ ثبقٌس.
 -4-3زض نَضت اهتيبظ يىؿبى ،افطاز ثب هطتجِ ػلوي ٍ پبيِ ثيكتط زض اٍلَيت لطاض هيگيطًس.
 -5-3ثطاي افطازي وِ اظ قطايظ هؿبٍي ثطذَضزاضًس ،اٍلَيت ثب افطازي اؾت وِ ثطاي اٍليي ثبض هتمبضي فطنت هغبلؼبتي
ّؿتٌس.
 -6-3نبحجبى عطحّبي هلي ٍ پطٍغُّبي نٌؼتي والى ذبتوِ يبفتِ ٍ يب زض زؾت السام وِ زض حل هكىالت اؾبؾي
وكَض هؤثط ٍالغ قسُاًس.
 -7-3هيعاى هكبضوت ػضَ ّيأتػلوي زض فؼبليتّبي پػٍّكي ،آهَظقي ،فطٌّگي ٍ ذسهبت اخطائي هؤؾؿِ ثِ
تكريم ّيأت ضئيؿِ
-8-3ويفيت تسضيؽ ٍ ضػبيت ثْتط لَاًيي آهَظقي ٍ اذاللي
 -9-3ؾبلّبي فؼبليت توبم ٍلت آهَظقي ٍ پػٍّكي زٍاعلت اظ تبضيد اؾترسام ٍ يب اظ ظهبى آذطيي فطنت هغبلؼبتي
 -10-3ذسهت زض هطاوع تحميمبتي ،نٌؼتي ،تَليسي ٍ ذسهبتي زض هٌبعك هحطٍم وكَض وِ ثِ نَضت هأهَضيت توبم
ٍلت ثبقس.
 – 11-3اًدبم پػٍّف ٍ اضائِ ذسهت زض ضاثغِ ثب ًيبظّبي اٍلَيت اظ وكَض
 -12-3زضخِ اٍلَيت هَضَع تحميك زض ثطًبهِّبي هلي وكَض
مادٌ  4مشخصات ي مختصات بزوامٍ عضً َيأتعلمي

زاٍعلت اؾتفبزُ اظ فطنت هغبلؼبتي ثبيس هساضن ظيط ضا زض اضتجبط ثب ثطًبهِ ذَز ثِ هؼبًٍت پػٍّكي اضائِ ًوبيس:
 -1-4ثطًبهِ هَضز هغبلؼِ ثطاي فطنت هغبلؼبتي قبهل ػٌَاىّ ،سف ،ؾَاثك ،ضٍـ اًدبم وبض ،ظهبىثٌسي اضائِ گعاضقبت
ٍ هحَض انلي ٍ اضتجبط هَضَػي آى ثب اٍلَيتّبي پػٍّكي زاًكگبُ يب وكَض

 -2-4تىويل پطؾكٌبهِّبي هطثَط ثِ زضذَاؾت فطنت هغبلؼبتي هرهَل هَؾؿِ قبهل ؾَاثك اؾترساهي ٍ
ذسهتي ،فْطؾت اًتكبضات  ،همبالت ػلوي ٍ پطٍغُّبي تحميمبتي پبيبى يبفتِ ٍ زض زؾت اخطاي هتمبضي ٍ اضتجبط آًْب ثب
هَضَع تحميك زض فطنت هغبلؼبتي
 -3-4اضائِ هَافمت يىي اظ هؤؾؿبت آهَظقي يب پػٍّكي زاذل يب ذبضج اظ وكَض وِ هَضز تأييس ّيأت ضئيؿِ هؤؾؿِ
اؾت ،زض اخطاي ثطًبهِ هَضز ًظط
تبصزٌ  -4اًتربة زؾتگبُّبي اخطائي ثطاي اًدبم هأهَضيت فطنت هغبلؼبتي ثب تأييس ضئيؽ هؤؾؿِ ٍ هَافمت هؼبًٍت
پػٍّكي ٍظاضت ػلَم ،تحميمبت ٍ فٌبٍضي اهىبىپصيط هيثبقس.
تبصزٌ  - 5ػضَ ّيأتػلوي زض عي زٍضُ فطنت هغبلؼبتي هدبظ ثِ ثجت ًبم ٍ ازاهِ تحهيل زض زٍضُّبي تحهيلي ثطاي
اذص هسضن زاًكگبّي ًويثبقس.
مادٌ  -5مزاحل ارائٍ درخًاست ديرٌ فزصت مطالعاتي اعضاي َيأتعلمي مؤسسٍ

 1-5اضائِ زضذَاؾت تَؾظ ػضَ ّيأتػلوي هؤؾؿِ (هتمبضي) ثِ گطٍُ هطثَعِ ثِ ّوطاُ ثطًبهِ پيكٌْبزي
 -2-5ثطضؾي ٍ تهَيت زضذَاؾت هتمبضي هجٌي ثط اؾتفبزُ اظ فطنت هغبلؼبتي ٍ ثطًبهِ تحميمبتي پيكٌْبزي زض
قَضاي گطٍُ
 -3-5ثطضؾي ٍ تهَيت زض ذَاؾت هتمبضي هجٌي ثط اؾتفبزُ اظ فطنت هغبلؼبتي ٍ ثطًبهِ تحميمبتي پيكٌْبزي زض
وويتِ هٌترت يب قَضاي پػٍّكي زاًكىسُ
 -5-4اضؾبل پطؾكٌبهِّبي تىويل قسُ ٍ ؾبيط هساضن ثِ هؼبًٍت پػٍّف ٍ فٌبٍضي زاًكگبُ ثِ ّوطاُ ثطًبهِ
پيكٌْبزي ٍ تؼييي هحل هيعثبى
 -5-5ثطضؾي ٍ تهَيت تمبضبي هأهَضيت فطنت هغبلؼبتي زض ّيأت ضئيؿِ هؤؾؿِ
 -6-5تْيِ هؼطفيًبهِّبي الظم ثطاي اذص ضٍازيس تَؾظ زفتط ّوىبضيّبي ػلوي ثييالوللي هؤؾؿِ ٍ ٍظاضت ػلَم،
تحميمبت ٍ فٌبٍضي
 -7 -5نسٍض حىن هأهَضيت تَؾظ ضئيؽ زاًكگبُ پؽ اظ تىويل هطاحل ٍ اضائِ ضٍازيس الظم
 -8-5پطزاذت ّعيٌِّبي هأهَضيت هؼطفي هتمبضي ثطاي ذطيس اضظ ثبًه ٍ ذطيس ثليت ضفت ٍ ثطگكت هتمبضي ٍ
ّوطاّبى تَؾظ هؤؾؿِ ثِ نَضت ػليالحؿبة

 -9-5اػعام هتمبضي ثب ّوبٌّگي هؼبًٍت تحميمبت ٍ فٌبٍضي زاًكگبُ ٍ هؼطفي ٍويل خْت پيگيطي اهَض هطثَط ثِ
هتمبضي زض عَل هأهَضيت
تبصزٌ  – 6زض نَضتي وِ ػضَ ّيأتػلوي هتمبضي ،ضاٌّوبئي پبيبى ًبهِ زض زٍضُ تحهيالت تىويلي ضا ثط ػْسُ زاقتِ
ثبقس هيثبيؿتي لجل اظ اػعام اؾتبز ضاٌّوبي هكتطن پبيبى ًبهِ ضا ثِ هؼبًٍت پػٍّكي هؼطفي ًوبيس.
مادٌ  -6وحًٌ پزداخت مقزري ارسي بٍ عضً َيأتعلمي ي خاوًادٌ يي

 -1-6فطنت هغبلؼبتي ذبضج اظ وكَض ثب تأهيي وبهل ّعيٌِّبي فطز ٍ ذبًَازُ تَؾظ هؤؾؿِ
 -1-1-6هيعاى همطضي اضظي ثط اؾبؼ خسٍل ههَة ثِ ػضَ ّيأتػلوي تؼلك هيگيطز ٍ  %60همطضي ثطاي ّوؿط ٍ
 %30ثطاي ّط فطظًس (حساوثط تب زٍ فطظًس ٍ ووتط اظ  16ؾبل) ثِ آى آضبفِ هيقَز.
 -2-1-6پطزاذت همطضي اضظي ثِ افطازي اظ ذبًَازُ ػضَ ّيأتػلوي تؼلك هيگيطز وِ ّوطاُ ػضَ ّيأت زض آى وكَض
ؾىًَت زاقتِ ثبقٌس.
 -3-1-6زض نَضت ػسم ٍخَز ؾفبضت وكَض هحل فطنت هغبلؼبتي زض ايطاى ،ثْبي ثليظ ضفت ٍ ثطگكتّ ،عيٌِّبي
اذص ٍيعا ٍ ػَاضو ذطٍج اظ وكَض ػضَ ّيأتػلوي ٍ ذبًَازُ ٍي ثِ وكَض ثبلث ثطاي يه ثبض خْت اذص ٍيعا لبثل
پطزاذت اؾت.
 -4-1-6اذص ٍيعا ثطاي وؿبًي وِ ًيبظ ثِ ٍيعاي ٍضٍز ثِ يه وكَض ضا ًساضًس ،العاهي ًيؿت
 -5-1-6پطزاذت ثْبي ثليظ ضفت ٍ ثطگكت فمظ ثِ افطازي اظ ذبًَازُ ػضَ ّيأتػلوي تؼلك هيگيطز وِ زض هحسٍزُ
ظهبًي حساوثط ؾِ هبُ لجل ٍ ثؼس اظ هست هأهَضيت فطنت هغبلؼبتي اظ ايطاى ثِ همهس هحل فطنت هغبلؼبتي ٍ ثطگكت
السام ًوَزُ ثبقٌس.
 -6-1-6پطزاذت ّعيٌِ ثيوِ ذبًَازُ تب ؾمف  500زالض هبّبًِ ثطاي ّط ذبًَازُ ثب اضائِ هسضن هثجتِ ثطاي توبم افطاز
ذبًَازُ
 -2-6فزصت مطالعاتي خارج اس كشًر با تقاضا ي حمايت مزاكش علمي پژيَشي خارج اس مؤسسٍ

 -1-2-6پطزاذت وليِ ضزيفّبي حمَق ٍ هعايبي ػضَّيأتػلوي تَؾظ هؤؾؿِ
 -3-6فطنت هغبلؼبتي ذبضج اظ وكَض ثب تمبضب ٍ حوبيت هطاوع ػلوي پػٍّكي ذبضج اظ هؤؾؿِ

 -1-3-6پطزاذت وليِ ضزيفّبي حمَق ٍ هعايبي ػضَ ّيأتػلوي تَؾظ هؤؾؿِ ثِ اًضوبم تأهيي ثرف يب ول
ّعيٌِّبي زيگط قبهل ثليظ ضفت ٍ ثطگكت ػضَ ّيأتػلوي ٍ ذبًَازُ (ثب ضػبيت هحسٍزيت تؼساز ٍ ؾي)ّ ،عيٌِ اذص
ٍيعا ٍ ػَاضو ذطٍج اظ وكَض ٍ هبثِ التفبٍت اضظي تَؾظ ؾبظهبى حبهي ثيطٍى هؤؾؿِ
 -4-6فزصت مطالعاتي كًتاٌ مذت خارج اس كشًر

 -1-4-6وليِ ضزيفّبي حمَق ٍ هعايبي ػضَ ّيأتػلوي ،ثليظ ضفت ٍ ثطگكت ػضَ ّيأتػلوي ،هبثِالتفبٍت اضظي
 -2-4-6پطزاذت ّعيٌِ ثيوِ تب ؾمف  300زالض هبّبًِ ثب اضائِ هسضن هثجتِ
مادٌ  -7وحًٌ ارائٍ گشارش وُايي پايان ديرٌ فزصت مطالعاتي

 -1-7گعاضـ زٍضُ فطنت هغبلؼبتي ّط  3هبُ يىجبض تَؾظ ّيأتػلوي اظ عطيك پؿت يب پؿت الىتطًٍيىي ثِ هؼبًٍت
پػٍّكي گطٍُ /زاًكىسُ /پػٍّكىسُ اضؾبل هيقَز ٍ هؼبٍى پػٍّكي شيطثظ ثبوؿت ًظط ترههي گعاضـ ضا اضظيبثي ٍ
ًتيدِ ثِ هؼبٍى پػٍّكي هؤؾؿِ اػالم ٍ زض ًْبيت ًظط هؼبٍى پػٍّكي هؤؾؿِ ثِ ػضَ ّيأتػلوي اػالم هيقَز.
 -2-7گعاضـ ًْبيي فطنت هغبلؼبتي پؽ اظ زاٍضي ٍ تأييس گطٍُ ،زاًكىسُ/پػٍّكىسُ ثِ هؼبٍى پػٍّكي هؤؾؿِ اضائِ
هيگطزز.
 -3-7ايطاز يه ؾرٌطاًي زض گطٍُ /زاًكىسُ حساوثط  3هبُ پؽ اظ هطاخؼت
 -4-7تأييس گعاضـ ػلوي – تحميمبتي فطنت هغبلؼبتي هجٌي ثط هفيس ٍ هؤثط ثَزى فطنت هغبلؼبتي تَؾظ گطٍُ /
زاًكىسُ  /پػٍّكىسُ حساوثط  6هبُ پؽ اظ هطاخؼت.
 -5-7اضائِ ذالنِ گعاضـ ًْبيي ثِ هؼبًٍت پػٍّكي ٍظاضت حساوثط  9هبُ ثؼس اظ اًدبم زٍضُ فطنت هغبلؼبتي
تبصزٌ  -7ػسم اضائِ گعاضـ لبثل لجَل هَخت هحطٍهيت اظ ؾفطّبي ػلوي ٍ فطنت هغبلؼبتي ثؼسي ذَاّس قس.
 -6-7اذص پصيطـ حسالل يه همبلِ زض ًكطيبت هؼتجط ػلوي حساوثط تب يىؿبل پؽ اظ ذبتوِ فطنت هغبلؼبتي ذبضج اظ
وكَض ثب تأهيي وبهل ّعيٌِّبي فطز ٍ ذبًَازُ تَؾظ هؤؾؿِ (ًَع )1
مادٌ  -8وحًٌ تأثيز فزصت مطالعاتي در تزفيع ي يا ارتقاء عضً َيأتعلمي

ثِ هٌظَض تكَيك اػضبي ّيأتػلوي ثِ اًدبم زٍضُ فطنت هغبلؼبتي هَفك ٍ هؤثط زض زاذل وكَض ثطاي يه زٍضُ حسالل
قفهبِّ  ،هؤؾؿِ هيتَاًس يه پبيِ تكَيمي ثِ ػضَ ّيأتػلوي اػغب ًوبيس.

مادٌ  – 9سايز مًارد

 – 1-9پطؾكٌبهِّبي هَضز ًيبظ ثطاي زضذَاؾت فطنت هغبلؼبتي ثط اؾبؼ آئييًبهِ ٍ قيًَُبهِ فطنت هغبلؼبتي
تَؾظ هؤؾؿِ تْيِ هيگطزز.
 -2-9ؾبيط خعئيبت ٍ هَاضزي وِ زضايي قيًَُبهِ شوط ًكسُ اؾت ثب هَافمت هؼبٍى پػٍّكي ٍظاضت ػلَم ،تحميمبت ٍ
فٌبٍضي ٍ ثط اؾبؼ زؾتَضالؼول اخطايي هؤؾؿِ اًدبم هيگيطز.
مادٌ  – 10تصًيب

ايي قيًَُبهِ زض 10هبزُ 7 ٍ ،تجهطُ ثبظًگطي ٍ زض تبضيد  90/6/20ثِ تأييس ٍظيط ػلَم ،تحميمبت ٍ فٌبٍضي ضؾيسُ اؾت
ٍ اظ تبضيد اثالؽ الظم االخطاؾت.
محمذ مُذيوژاد وًري
معاين پژيَشي ي فىايري

