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  مراحل ارائه درخواست فرصت مطالعاتي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

همراه برنامه پيشنهاديبه گروه مربوطه )متقاضي (ارائه درخواست توسط عضو هيات علمي دانشگاه   
 

متقاضی- ١  

 پيشنهادي تحقيقاتيوبرنامهمطالعاتيفرصتازاستفادهبرمبنيمتقاضي درخواست وتصويببررسي
دانشكدهپژوهشيشورايدر  

 

دانشکده- ٣  

 برنامه همراه به دانشگاهوفناوريپژوهشمعاونتبهمداركوسايرشده تكميل هاي پرسشنامهارسال
ميزبانمحلوتعيينپيشنهادي

 

انشکده - ٤  

 در پيشنهادي تحقيقاتيوطرحمطالعاتيفرصتازاستفادهبرمبني متقاضي درخواستوتصويب
گروهشوراي

 

گروه -٢
 آموزشی

 ارسال به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه  ارجاع به كميته فرصت هاي مطالعاتي دانشگاه

در هيات رئيسه دانشگاهبررسي وتصويب تقاضاي فرصت مطالعاتي  
معاونت  - ٥

 پژوهشی

رواديد واخذ تعهدات ،ارائه پذيرش اخذ فرايند تكميل منظور به متقاضي دانشگاه رئيسه هيات مصوبه ابالغ   معاونت  - ٥
 پژوهشی

  تهيه معرفي نامه هاي الزم براي اخذ روادي توسط دفتر همكاري هاي علمي بين الملي موسسه و وزارت عتف -8

ماموريت صدور حكم - 9
پس  توسط رئيس دانشگاه 

از تكميل مراحل وارائه 
 رواديدالزم

پرداخت هزينه هاي ماموريت-10
براي خريد ارز  ،معرفي متقاضي

از بانك وخريد بليط رفت 
وبرگشت متقاضي وهمراهان به 

علي الحساب صورت  

اعزام متقاضي باهماهنگي  -11
معاونت پژوهش وفناوري 

عرفي وكيل جهت دانشگاه وم
پيگيري امور مربوطه به 
 متقاضي در طول ماموريت
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 بسمه تعالي

  
  معاونت پژوهش و فناوري

  مدير محترم گروه
  باسالم 

با آگاهي كامل از تسهيالت وتعهدات مندرج در آيين نامه استفاده از فرصت مطالعاتي اعضاي .......عضوهيات علمي گروه...............اينجانب 
  علمي دانشگاه لرستان تقاضاي استفاده از  هيات

 در كشور) حداقل يك نيمسال (فرصت مطالعاتي خارج از كشور...........  
 در كشور) ماه2در تعطيالت تابستان وحداكثر براي (فرصت مطالعاتي كوتاه مدت خارج از كشور.............  
فرصت مطالعاتي داخل كشور در..................  

 .فرم تكميل شده درخواست و مدارك الزم و برنامه پيشنهادي  به شرح زير جهت طرح در گروه آموزش ارسال مي گرددبه پيوست  .مداررا 
و ساير  نسبت به تهيه گزارش نهائي وحداقل يك مقاله در نشريات معتبر علمي در ضمن اينجانب متعهد مي شوم كه پس از بازگشت از سفر،

   .اقدام نمايم نامه فرصت هاي مطالعاتيتعهدان مندرج در آيين 
  رسمي آزمايشي        رسمي قطعي     وضعيت استخدام 

  استاددانشيار        استاديار          مرتبه علمي
  ...../..../......تاريخ نيل به رتبه علمي فعلي 

مطالعاتي خارج از كشور وحداكثر توقف  استفاده از فرصت عدم توقف بيش از هفت سال در مرتبه علمي فعلي به غير از استاد تمامي براي(
  .)درخواست است  سال براي استفاده از فرصت مطالعاتي داخل كشور از شرايط الزم براي پذيرش12
             پيش از اين هيچگاه از فرصت مطالعاتي استفاده نكرده ام(  

             ي استفاده نمودهام پيش از اين به شرح زير از فرصت مطالعات  
  :مدت زمان                                   :    كشور                               

  نام ونام خانوادگي                                                              
  امضاء وتاريخ                                                                                                                                                                         

  پيوست 
 شامل سوابق استخدامي وخدمتي،فهرست انتشارات ،مقاالت علمي وپروژه هاي (به همراه مستندات )مواد آموزشي ، پژوهشي واجرائي ( فرم تكميل شده ارتقاء
  حقيقاتي پايان يافته ودر دست اجراي متقاضي وارتباط انها با موضوع تحقيق در فرصت مطالعاتي ت
حكم كارگزيني كه معرف آخرين وضعيت استخدامي باشد  
 پذيرش كننده ، وآدرس دقيق موسسه واستاد دعوت نامه بايستي شامل نام(نامه پذيرش وموافقت اوليه دانشگاه موسسه آموزش عالي يا مركز پژوهشي مقصد

  )باشد تاريخ شروع دوره ومدت آن ،وعنوان پروژهمشتركي كه در اين مدت به انجام مي رسد
 شامل عنوان ، هدف، سوابق ، روش انجام كار، زمانبندي ارائه گزارشات ومحور هاي اصلي وارتباط موضوعي ان با اولويت (برنامه مورد مطالعه

  )  هاي پژوهشي دانشگاه يا كشور
 

  

                                                                                                                                 

 فرم درخواست استفاده از فرصت مطالعاتي

٢٠فرم شماره-پژوهش
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 بسمه تعالي

  
  

  معاونت پژوهش و فناوري
  ........رياست محترم دانشكده 

  باسالم 
  مبني بر استفاده از فرصت مطالعاتي.......................................كترآقاي  د/به اين وسيله به استحضار مي رساند درخواست خانم

  در كشور) حداقل يك نيمسال (فرصت مطالعاتي خارج از كشور........  
  در كشور) ماه 2درتعطيالت تابستان وحداكثر براي ( فرصت مطالعاتي كوتاه مدت خارج از كشور.......  
 ور در فرصت مطالعاتي داخل كش................  

  .....................................................................................................................................وبرنامه تحقيقاتي پيشنهادي ايشان با عنوان
 مطرح واز آنجا كه ارتباط موضوعي برنامه پيشنهادي ايشان با اولويت هاي...........................شوراي گروه ...........در جلسه مورخ 

 پژوهشي دانشگاه يا كشور مورد تاييد بوده وعدم حضور ايشان در زمان فرصت مطالعاتي خللي در برنامه هاي آموزشي گروه ايجاد
درخواست نامبرده وصورتجلسه گروه  فرم به انضمامضمن ارسال مدارك پيوستي مشروحه در ذيل . نمي كند با آن موافقت شد

  .آموزشي، موارد زير را به اطالع مي رساند
   رسمي آزمايشي     رسمي قطعي :    وضيعت استخدام 

  استاد         دانشيار        استاديار:     مرتبه علمي
  ........../....../.....تاريخ نيل به رتبه فعلي 

از فرصت مطالعاتي خارج از كشور وحد اكثر غير از استاد تمامي براي استفاده  ر مرتبه علمي فعلي به عدم توقف بيش از هفت سال د(
مبناي محاسبه تا زمان . سال براي استفاده از فرصت مطالعاتي داخل كشور از شرايط الزم براي پذيرش درخواست است 12توقف 

  )تصويب در خواست متقاضي در كميته دانشكده است 
حداقل امتياز اين ماده از ابتداي اشتغال در دانشگاه براي %100كسب.......(كسب شده از ماده آموزشي آئين نامه ارتقا اضا هيات علمي امتياز 

  )نوبت اول واز پايان فرصت مطالعاتي قبلي براي نوبت هاي بعدي الزم است 

حداقل امتياز اين ماده از ابتداي اشتغال در دانشگاه %80كسب .....(..امتياز كسب شده از بندهاي ماده پژوهشي آئين نامه ارتقا هيات علمي 

  )براي نوبت اول واز پايان فرصت مطالعاتي قبلي براي نوبت هاي بعدي الزم است 

  ..../.../....نوبت دوم           تاريخ بازگشت از فرصت مطالعاتي قبلينوبت اول  درخواست فرصت مطالعاتي  
  .از فرصت مطالعاتي پس از تصويب در هيات مميزه موسسه وصدور حكم يك نوبت براي آنهامحسوب مي شود استفاده كننده گان

از پايان فرصت مطالعاتي قبلي تاكنون موفق به انتشار  آيا در صورتي كه فرصت مطالعاتي براي دفعه دوم به بعد در مرتبه استادي است
  خير  در نشريات معتبر بين المللي شده اند  بلي   پس از حذف نام دانشجو - نويسنده اول(پنج مقاله 

 امضا  -)مدير گروه(نام ونام خانوادگي                                                                                                                

  

  

درخواست استفاده از فرصت مطالعاتياعالم نظر گروه در موردفرم   

٢١فرم شماره-پژوهش
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 بسمه تعالي

  
   

  معاونت پژوهش و فناوري
 وهش وفناوريپژ محترممعاونت
  باسالم  

مبني بر استفاده از فرصت ..........................................اقاي دكتر/به اين وسيله به استحضار مي رساند درخواست خانم 
  ......... ....................... ........................................................... .................... عنواننامه پيشنهادي تحقيقاتي ايشان بامطالعاتي وبر

  .مطرح وبا آن موافقت شد.................شوراي پژوهشي دانشكده .........../..../.در جلسه مورخ 
در خواست نامبرده ومدارك پيوست منظم به مصوبه شوراي پژوهشي گروه وشوراي پژوهشي دانشكده جهت بررسي در  

  .مطالعاتي دانشگاه وساير اقدامات الزم ارسال مي گردد كميته فرصت هاي
  )رئيس دانشكده(نام ونام خانوادگي                                                                                           

  امضاء                                                                                                                     
  پيوست 

  شامل سوابق استخدامي وخدمتي 0به همراه مستندات )مواد آموزشي ، وپژوهشي واجرايي (فرم تكميل شده ارتقاء
 ،فهرست

قيق در انتشارات ، مقاالت علمي وپروژه هاي تحقيقاتي پايان يافته ودر دست اجراي متقاضي وارتباط آنها با موضوع تح
  فرصت مطالعاتي 

 حكم كارگزيني كه معرف آخرين وضعيت استخدامي متقاضي باشد.  
 دعوت نامه بايستي شامل نام وآدرس (نامه پذيرش وموافقت اوليه دانشگاه موسسه آموزش عالي يا مركز پژوهشي مقصد

كي كه در اين مدت به انجام مرسد دقيق موسسه واستاد پذيرش كننده تاريخ شروع دوره ومدت آن ،وعنوان پروژوه مشتر
  )باشد
 شامل عنوان ،هدف سوابق ،روش انجام كار ،زمانبندي گزارشات ومحورهاي اصلي وارتباط موضوعي (برنامه مورد مطالعه

 )با اولويت هاي پژوهشي دانشگاه ياكشور
 صورتجلسه شوراي پژوهشي گروه 

صورتجلسه شوراي پژوهشي دانشكده 

 ه فرصت هاي مطالعاتي دانشگاهدبير محترم كميت

  باسالم 
مبني .........................هيات علمي دانشكده ...........................قاي دكتر آ/ خانم مدارك مربوط به درخواستبه اين وسيله 

در شوراي پژوهشي آن دانشكده مطرح وبا آن موافقت شده است جهت بررسي در كميته كه براستفاده از فرصت مطالعاتي 
 .فرصت هاي مطالعاتي دانشگاه وساير اقدامات الزم ارسال مي گردد

 

 همعاون پژوهش وفناوري دانشگا                                                                                                
  امضاء                                                                                                                

  

فرصت مطالعاتيدرخواست استفاده از اعالم نظر دانشكده در مورد فرم  

٢٢فرم شماره-پژوهش
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 بسمه تعالي

  
  

  معاونت پژوهش و فناوري

 معاونت محترم پژوهش وفناوري دانشگاه
  باسالم 

به شرح زير جهت استحضار وهرگونه ...........هيات علمي دانشكده ...........خانم دكتر /نتيجه بررسي مدارك ارسالي آقاي 
  .اقدام الزم ايفاد مي گردد

 ،دانشگاه مطرح شود  جلسه هيات رئيسهدر  مدارك كامل است  
  مدارك جهت رفع نقص به دانشكده عودت داده شود.  
  كسب ننموده است اجلسه هيات رئيسه دانشگاه ردرخواست ايشان شرايط الزم را براي طرح در.  

 دبير كميته فرصت هاي مطالعاتي

 امضاءتاريخ و                

  .........در كشور ) حداقل يك نيمسال (فرصت مطالعاتي خارج از كشور متقاضي استفاده از-1
                          در كشور) ماه 2براي در تعطيالت تابستان وحداكثر ( فرصت مطالعاتي كوتاه مدت خارج از كشور....  

                          فرصت مطالعاتي داخل كشور در.............  
  ...../.../....تاريخ بازگشت از فرصت مطالعاتي قبلي               نوبت دوم نوبت اول  : در خواست فرصت مطالعاتي -2
  رسمي آزمايشي      وضعيت استخدام  رسمي قطعي-3
 استاد        دانشيار    استاد يار: به علميمرت-4

  ....../.../....تاريخ نيل به رتبه علمي فعلي-5
عدم توقف بيش از هفت سال در مرتبه علمي فعلي به غير از استاد تمامي براي استفاده از فرصت مطالعاتي خارج از كشور (

 .)است  شور از شرايط الزم براي پذيرش درخواستسال براي استفاده از فرصت مطالعاتي داخل ك 12وحداكثر توقف 

آيا حداقل سابقه خدمت تمام وقت براي بار اول ويا حداقل سال خدمت تمام وقت پس از پايان فرصت مطالعاتي قبلي -6
 خيربلي                    ؟                كسب شده است 

ر مرتبه استادي است آيا از پايان فرصت مطالعاتي قبلي تا كنون در صورتي كه فرصت مطالعاتي براي نوبت دوم به بعد د-7
 خير    بلي  . در نشريات معتبر بين المللي شده اند) پس از حذف نام دانشجو–نويسنده اول ( موفق به انتشار پنج مقاله 

  در دانشگاه براي نوبت اول  حداقل امتياز ماده آموزشي آئين نامه ارتقاء اعضائ هيات علمي از ابتداي اشتغال%100آيا -8
  خير    بلي    واز پايان فرصت مطالعاتي قبلي براي نوبت دوم كسب شده است

 حداقل امتياز بند هاي ماده پژوهشي آئين نامه ارتقاء اعضاي هيات علمي از ابتداي اشتغال در دانشگاه براي نوبت% 80آيا -9
  خير     بلي                           اول واز پايان فرصت براي نوبت دوم كسب شده است

  .برنامه مورد مطالعه طبق موارد مندرج در شيوه نامه اجرائي فرصت هاي مطالعاتي اعضاي هيات علمي تهيه شده است-10
  خير      بلي                                                                                 

  

 اعالم نتيجه بررسي در خواست استفاده از فرصت مطالعاتي

٢٣فرم شماره-پژوهش


