مراحل درخواست براي
انواع فرصت مطالعاتي

فرصت مطالعاتي خارج از كشور
فرصت مطالعاتي كوتاه مدت خارج از كشور
 فرصت تحقيقاتي )ماموريت پژوهشي( خارج از
كشور
فرصت مطالعاتي داخلي
فرصت مطالعاتي صنعتي
نكات مهم:
• همكاران محترم قبل از اقدام به شرايط مورد نياز براي استفاده از فرصت
مطالعاتي و تحقيقاتي دقت فرمايند.
• براي استفاده از فرصت تحقيقاتي كوتاه مدت ،پرونده متقاضي بايستي حداكثر تا
آخر بهمن ماه به معاونت پژوهش و فناوري ارسال گردد.
• مهلت ارسال درخواستها و مدارك براي شروع فرصت مطالعاتي از تابستان يا
نيمسال اول ،آخر بهمن ماه و براي نيمسال دوم ،آخر مهرماه مي باشد.

اخذ دعوتنامه از مركز علمي معتبر خارجي

فرصت مطالعاتي خارج از كشور

ارائه نامه درخواست متقاضي ،فرم تكميل شده ماده٢و  ٣آيين نامه ارتقا،
دعوتنامه و پيشنهاده )پروپوزال( پژوهشي به گروه يا دانشكده
بررسي موضوع در دانشكده ،محاسبه امتياز ماده ٢و  ٣و تعيين جانشين عضو
هيات علمي متقاضي براي انجام امور آموزشي و دانشجويي در شوراي
دانشكده و ارسال به شوراي آموزشي و تحصيﻼت تكميلي
ارسال مدارك ،امتياز ماده ٢و ٣و موافقت دانشكده و شوراي آموزشي و
تحصيﻼت تكميلي به معاونت پژوهش و فناوري جهت طرح موضوع در شوراي
پژوهشي
بررسي پرونده در شوراي پژوهشي دانشگاه

بررسي پرونده در كميته فرصت تحقيقاتي خارج از كشور

بررسي پرونده در جلسه هيات رئيسه دانشگاه

تكميل فرم هاي ﻻزم و تعهد با هماهنگي مدير همكاري علمي بين المللي و
حراست دانشگاه بر حسب نوع فرصت و صدور حكم ماموريت
پرداخت هزينه ها بر اساس آئين نامه و نوع فرصت مطالعاتي تصويب شده

فرصت مطالعاتي كوتاه مدت خارج از كشور

اخذ دعوتنامه از مركز علمي معتبر خارجي براي مدت معين
در طول تابستان )ابتداي تير ماه لغايت پانزدهم شهريور
ماه(و تصويب در شوراي دانشكده
ارسال پرونده به معاونت آموزشي و تحصيﻼت تكميلي در مورد تعيين تكليف
وظايف آموزشي
ارسال پرونده به معاونت پژوهش و فناوري در خصوص تعيين تكليف طرحها
و قراردادهاي پژوهشي
ارسال پرونده كامل شامل نامه درخواست متقاضي ،رزومه فرد يا آزمايشگاه
ميزبان ،دعوتنامه و پيشنهاده )پروپوزال( پژوهشي به مدير امور پژوهشي تا آخر
بهمن ماه
بررسي پرونده توسط مدير پژوهشي

بررسي پرونده در كميته فرصت تحقيقاتي خارج از كشور

بررسي پرونده در جلسه هيات رئيسه دانشگاه
تكميل فرم هاي ﻻزم و تعهد با هماهنگي مدير همكاري علمي بين المللي و
حراست دانشگاه بر حسب نوع فرصت و صدور حكم ماموريت
پرداخت هزينه ها بر اساس آئين نامه و نوع فرصت مطالعاتي تصويب شده

فرصت تحقيقاتي )ماموريت پژوهشي( خارج از كشور

اخذ دعوتنامه و گواهي رسمي حمايت مالي از موسسات و مراكز علمي
معتبر خارجي مطابق آئين نامه فرصت تحقيقاتي

ارائه نامه درخواست متقاضي ،فرم تكميل شده ماده  ٣آيين نامه ارتقا،
دعوتنامه ،حمايت مالي و پيشنهاده )پروپوزال( پژوهشي به گروه يا دانشكده
بررسي امتيازات و شرايط ﻻزم مطابق ماده  ٣آئين نامه ارتقاء ،تعيين جانشين
عضو و هيات علمي متقاضي براي انجام امور آموزشي و دانشجويي و تصويب
در شوراي دانشكده و شوراي آموزشي و تحصيﻼت تكميلي دانشگاه
ارسال مدارك ،امتياز ماده  ٣و موافقت دانشكده و معاونت آموزشي و تحصيﻼت
تكميلي به معاونت پژوهش و فناوري جهت طرح موضوع در شوراي پژوهشي

بررسي پرونده در شوراي پژوهشي دانشگاه

بررسي پرونده در كميته فرصت تحقيقاتي خارج از كشور

بررسي پرونده جلسه هيات رئيسه دانشگاه

تكميل فرم هاي ﻻزم و تعهد با هماهنگي مدير همكاري علمي بين المللي و
حراست دانشگاه و صدور حكم ماموريت

اخذ دعوتنامه از مركز علمي معتبر داخلي

فرصت مطالعاتي داخلي

ارائه نامه درخواست متقاضي ،موافقت مركز ميزبان و پيشنهاده )پروپوزال(
پژوهشي به گروه يا دانشكده
بررسي موضوع در شوراي دانشكده و شوراي آموزشي و تحصيﻼت تكميلي
دانشگاه و تعيين جانشين عضو هيات علمي متقاضي براي انجام امور آموزشي
و دانشجويي
ارسال پرونده و مدارك به معاونت پژوهش و فناوري جهت طرح موضوع در
شوراي پژوهشي
بررسي پرونده در شوراي پژوهشي دانشگاه

بررسي پرونده در جلسه هيات رئيسه دانشگاه

صدور حكم ماموريتت

هماهنگي اوليه متقاضي با مركز معتبر صنعتي داخلي

فرصت مطالعاتي صنعتي

ارائه نامه درخواست متقاضي شامل نوع فرصت مطالعاتي صنعتي )تمام وقت يا
پاره وقت( ،محل و تاريخ شروع و اتمام و پيشنهاده )پروپوزال( پژوهشي به
دانشكده
بررسي موضوع در شوراي دانشكده با در نظر گرفتن تعهدات عضو هيات
علمي
ارسال درخواست متقاضي و موافقت دانشكده به معاونت آموزشي و تحصيﻼت
تكميلي
ارسال درخواست متقاضي و موافقت معاونت آموزشي و تحصيﻼت تكميلي به
مدير ارتباط با صنعت معاونت پژوهش و فناوري
ارسال درخواست فرصت مطالعاتي به واحد صنعتي ميزبان توسط مدير
ارتباط با صنعت
ارسال موافقت واحد صنعتي و شوراي پژوهش به
جلسه هيات رئيسه دانشگاه
صدور حكم ماموريت

