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 بسمه تعالی
 

  

  

  

  

در راسـتاي پیـاده سـازي     وشوراي عالی انقالب فرهنگی)  25/04/1392مورخ  735(مصوب جلسه با نگاه ویژه به سند دانشگاه اسالمی 

تحول هدفمند ماموریت هاي مطالعـاتی و سـاماندهی و هـدایت علمـی و      مبنی برنظام آموزشی  13از جمله راهبرد  ،راهبردهاي آن

اندهی و سـام  مبنـی بـر  نظـام پـژوهش و فنـاوري     4راهبـرد   و با توجه به نیاز ها و اولویت هاي کشور فرهنگی دانشجویان و اساتید

پیوسـته و   ارتبـاط بـه منظـور    وژوهشی بر اساس مزیت هاي نسبی و رقابتی و ماموریت گرایی دانشگاه هدفمند سازي برنامه هاي پ

توانمندسـازي علمـی و    راستايدر ها و موسسات علمی و پژوهشی معتبر داخلی و خارجی  هدفمند اعضاي هیات علمی با سایر دانشگاه

اعـتالي موقعیـت علمـی و فنـاوري     رفع مشکالت جامعـه و صـنعت و    نیزآشنایی با دستاوردها و روش هاي جدید علمی و فناوري و 

 "در دانشگاه هـا، مراکـز علمـی، جامعـه و صـنعت      بخشنامه ماموریت مطالعاتی"المللـی   هاي علمی بین کشور و حضور در عرصه

  شود. به شرح زیر ابالغ می اسالمی آزاد دانشگاه

  تعریف ها: -1ماده 

  منظور دانشگاه آزاد اسالمی است. دانشگاه:) 1-1

 است.پیمانی ) رسمی آزمایشی، اعضاي هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسالمی (رسمی قطعی،منظور هیات علمی:) 1-2

 است. دانشگاه آزاد اسالمی دکتري تخصصی مقطعدر حال تحصیل در منظور دانشجویان  دانشجو:) 1-3

  دانشگاه آزاد اسالمی است. پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهیمنظور : ) پژوهشگاه1-4

 اسالمی و یـا بـه  دانشگاه آزاد  ازمنظور هیات علمی و یا دانشجوي مقطع دکتري متقاضی ماموریت مطالعاتی  ) پژوهشگر:1-5

  .اسالمی است آزاددانشگاه 

منظور هیات علمی خود دانشگاه آزاد اسالمی که از مزایـاي بـورس تحصـیلی دانشـگاه آزاد      بورسیه:) دانشجوي دکتري 1-6

  اسالمی استفاده می کند.

 .ماموریت تحقیقاتی جهت رفع مشکالت دانشگاه، جامعه و صنعت با اولویت نظام موضوعات دانشگاه :) پروژه1-7

و یـا انجـام    هاي پژوهشی است که متقاضی براي افزایش توانمندي اي منظور دوره ماموریت مطالعاتی خارج از کشور:) 1-8

زیر نظر یا با همکاري صاحب نظران و استادان برجسته خـارج   دانشگاه و کشور مطالعه درباره یک موضوع خاص اولویت دار

  گذراند. از کشور می

  

  صنعت و جامعه علمی، مراکز ها، دانشگاه در مطالعاتی ماموریت بخشنامه موضوع:

  پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی
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هاي پژوهشی و یـا   و افزایش توانمنديمتقاضی براي تقویت  اي است که منظور دورهماموریت مطالعاتی داخل کشور: ) 1-9

انجام مطالعه درباره یک موضوع خاص در سایر موسسات و مراکز پژوهشی و صنعتی معتبر داخل کشور بـه تشـخیص واحـد    

   گذراند. دانشگاهی محل خدمت می

خـارج از دانشـگاه بـراي افـزایش      یاي اسـت کـه متقاضـیان    منظـور دوره  :از دانشـگاه  ماموریت مطالعاتی متقاضیان خارج) 1-10

پژوهشی و یا مطالعه در مورد یک موضوع علمی و تخصصی خاص زیرنظر یا با همکاري یکی از اعضاي هیات  هاي توانمندي

    گذراند. علمی برجسته دانشگاه آزاد اسالمی می

سازمان دولتی یا غیر دولتی فعال در بخش هاي آموزشی، فرهنگـی، اجتمـاعی، اقتصـادي، صـنعتی،      ) جامعه و صنعت:1-11

 است. تجاري و ...

واحدهاي صنعتی و نهادها یا سازمان هاي فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي، سیاسی، خـدماتی و نهادهـاي    ) واحد عملیاتی:1-12

ور عضو هیأت علمی در زمینه تخصصـی خـاص در واحـد خـویش     که متقاضی حض -دولتی یا غیر دولتی -پژوهشی مرتبط، 

 هستند.

مأموریتی است که به عضو هیأت علمی واجد شرایط منتخب دانشـگاه داده  ) ماموریت مطالعاتی در جامعه و صنعت : 1-13

  می شود که براي مدتی معین به منظور انجام مطالعات و تحقیقات مشترك در واحد عملیاتی حضور یابد.
  

  ماموریت مطالعاتی در جامعه و صنعت :الف

  اهداف   -2ماده 

 ) کمک به افزایش شناخت اعضاي هیأت علمی دانشگاه از فضاي کار واقعی در جامعه و صنعت.2-1 

) تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت، همچنین گسترش همکاري هاي پایـدار علمـی و پژوهشـی بـین دانشـگاه و      2-2 

 واحد عملیاتی.

  استفاده مفید و مؤثر از امکانات، آزمایشگاه ها و تجهیزات دانشگاه واحدهاي عملیاتی. )2-3 

 ) جهت دهی به پژوهش هاي دانشگاه و گسترش دانش و فناوري کاربردي مورد نیاز جامعه و صنعت.2-4 

ي تـوان علمـی و فنـی    ) انتقال و ترویج یافته هاي جدید دانش و فناوري دانشگاه به جامعـه و صـنعت بـا هـدف ارتقـا     2-5 

 .عملیاتی و رفع مشکالت علمی و تخصصی آنهاواحدهاي 

واحـدهاي عملیـاتی از لحـاظ نحـوه      و کمک به رفع مشکالت علمـی و تخصصـی   ) آسیب شناسی و شناسایی مشکالت2-6

 مدیریت تنوع و کیفیت محصول یا خدمات، قیمت، زمان تحویل و ... و طرح پیشنهادي و راهکار براي حل آنها.

 ) شناسایی فناوري هاي مورد نیاز و پیشنهاد طرح براي تدوین یا انتقال فناوري به واحدهاي عملیاتی.2-7

براي اصالح فرآیندها و محصوالت و توسعه پایدار اقتصادي  هاي پژوهشی ف طرح) مشارکت در سیاست گذاري و تعری2-8

  .و ...  کشور، مانند مصرف بهینه انرژي، ارتقاي سالمت و ایمنی، بهبود محیط زیست مردم

  اجراي طرح هاي برون دانشگاهی.توسعه بستر مناسب اخذ و جهت  با صنعت و جامعه ) ایجاد ارتباط بیشتر2-9
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  شرایط اجراي دوره ماموریت مطالعاتی: 3ماده

توسط شـوراي   ي عملیاتی و اولویت بندي آنهابه واحدها ) جمع آوري و ارائه عناوین نیازهاي پژوهشی و مشکالت مبتال3-1

 .پژوهشی و فناوري استان و در واحد هاي مستقل توسط شوراي پژوهشی واحد

شـوراي پژوهشـی   باشـد و  داشـته  پژوهشی و فناورانـه   ماهیتی کامال علمی،در جامعه و صنعت باید  ماموریت مطالعاتی) 3-2

 را تأیید کند.متقاضی ماموریت مطالعاتی انطباق آن با نیازهاي بخش مربوطه و تخصص واحد 

هاي دانشگاه کـه توسـط شـوراي پژوهشـی و      اولویت) درخواست عضو هیأت علمی به همراه برنامه مطالعاتی بر اساس 3-3

 تان مشخص می شود.فناوري اس

 شوراي پژوهشی واحد.هیأت علمی در عضو ) بررسی و تأیید درخواست 3-4

 ) ارائه درخواست عضو هیأت علمی به همراه نتیجه بررسی دانشگاه به شوراي پژوهش و فناوري استان.3-5

بـا تصـویب شـوراي    وهشی بین دانشگاه و واحد عملیاتی ) هماهنگی با واحد عملیاتی براي انعقاد قرارداد یا تفاهم نامه پژ3-6

 استان. پژوهش و فناوري

  ) اعالم موافقت شوراي پژوهش و فناوري استان به عضو هیأت علمی جهت اخذ موافقت نامه رسمی دانشگاه.3-7

 خواهد رسید. واحدرئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان و در واحدهاي مستقل به امضاي رئیس مجوز نهایی به امضاي تبصره: 

) صدور حکم مأموریت و معرفی عضو هیأت علمی به واحد عملیاتی با درج تاریخ شروع و خاتمه ماموریت مطالعاتی به 3-8

مدت حداقل یک نیمسال تحصیلی و حداکثر دو نیمسال تحصیلی، که می تواند از مدت زمان سه ماهه تابستان در ابتدا، وسـط  

 استفاده نماید.و انتهاي دوره ماموریت 

 2روز کاري در هفته) یا پـاره وقـت (دسـت کـم      5هیأت علمی در واحد عملیاتی به صورت تمام وقت (عضو ) حضور 3-9

 روز کاري در هفته) خواهد بود.

) ارائه گزارش پیشرفت کار توسط عضو هیأت علمی به شوراي پژوهش و فناوري اسـتان و نظـارت مسـتقیم شـورا بـر      3-10

 .و جمع بندي و ارائه گزارش نهایی شش ماهه به پژوهشگاه با بررسی گزارش هاي ارائه شدهعملکرد فرد 

تکالیف عضو هیأت علمی را در قبال دانشگاه در شرایط حضور، غیبـت یـا نیمـه     شوراي پژوهشی واحد می بایست :1 تبصره

شده و روش تدریس توافق شده اعـالم  وقت بودن را به روشنی مشخص نموده و همچنین چگونگی هدایت دانشجویان تعهد 

  شود.

رئیس شوراي پژوهش و فناوري استان می بایست گزارش ماموریت هاي انجام شده را جمع بندي و هر شـش مـاه   : 2تبصره 

  یک بار (پایان شهریور ماه و پایان اسفند ماه) به پژوهشگاه ارسال نماید.
  

  : ضوابط و شرایط متقاضی4ماده

  یا رسمی قطعی.ت استخدامی رسمی آزمایشی ) دارا بودن وضعی4-1

میلیـارد ریـال طـرح     2اعضاي هیات علمی با وضعیت استخدامی پیمانی هم به شرط داشتن حداقل سـابقه اجرایـی   : 1 تبصره

 پژوهشی برون دانشگاهی می تواند متقاضی دوره ماموریت مطالعاتی باشند.
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 ن مرتبه علمی استادیاري و باالتر.) دارا بود4-2

 نیازهاي واحد عملیاتی مرتبط باشد.رشته و تخصص عضو هیأت علمی با به تشخیص شوراي پژوهشی واحد ) 4-3

 ) عضو هیأت علمی متقاضی استفاده از ماموریت مطالعاتی می بایسـت در دو سـال گذشـته رکـود علمـی نداشـته باشـد؛       4-4

 بررسی این موضوع با شوراي پژوهشی واحد است.

تشـخیص و   بـه  2منـدرج در مـاده   با توجه به اهـداف   برون دانشگاهی) ارائه یک برنامه مطالعاتی یا یک طرح تحقیقاتی 4-5

 شوراي پژوهشی واحد.تأیید 

 سنواتی بین دو ماموریت مطالعاتی. دو سال فاصلهحداقل ) چهار سال سابقه خدمت و 4-6

هیأت علمی از ماموریت مطالعاتی مبنی بر عدم ایجاد خلـل در فعالیـت   ) موافقت رئیس واحد دانشگاهی با استفاده عضو 4-7

 و هیأت علمی از ماموریت مطالعاتی.هاي آموزشی و یا پژوهشی در زمان استفاده عض

براي آن دسته از اعضاي هیأت علمی که در سازمان مرکزي دانشگاه سمت اجرایی دارند و یا تصدي یکی از سـمت   :1 تبصره

  دانشگاه آزاد اسالمی الزامی است. رئیسعاونت هاي واحد دانشگاهی را بر عهده دارند موافقت هاي ریاست یا م

  ) برخورداري از صالحیت عمومی و اخالقی و نداشتن منع قانونی دیگر.4-8
 

 : الزامات متقاضی5 ماده

دوره هاي ماموریت مطالعـاتی  . در ) در دوره هاي تمام وقت حضور عضو هیأت علمی در واحد عملیاتی تمام وقت است5-1

  پاره وقت، واحد هاي موظفی تدریس عضو هیات علمی به نصف تقلیل می یابد.

 .) عضو هیأت علمی در دوره ماموریت مطالعاتی مجاز به اشتغال در سازمان دیگري نیست5-2

ار خـود را از  ه پیشـرفت کـ  ) ضروري است عضو هیأت علمی برنامه حضور خود را در واحد عملیاتی اعالم کند و هر ما5-3

نیـز ارائـه    پایان ماموریتبه شوراي پژوهش و فناوري استان گزارش دهد. در  ی دانشگاهعلمی واحد طریق معاونت پژوهشی/

  گزارش کامل الزامی است.

) متقاضی می بایست در انتهاي دوره دستاوردهاي آن را به همراه راهکارها و پیشنهادهاي اصـالحی بـراي بهبـود امـور و     5-4

  گزارش دهد.شیوه نامه حاضر  8پژوهشی بر اساس ماده موضوعات مهم 

حقوق مالکیـت   در خصوص دستاوردها و تولیدات علمی حاصل از پروژه هاي انجام شده در واحد عملیاتی می بایست )5-5

  معنوي دانشگاه در قرارداد مربوطه لحاظ شود.
 

  واحد عملیاتی وظایف: 6ماده 

) واحد عملیاتی موظف است در طول ماموریت مطالعاتی امکانات و تسهیالت مورد توافق درج شده در برنامـه پژوهشـی   6-1

مطالعاتی و نامه تأییـد واحـد عملیـاتی از پیوسـت هـاي      عضو هیأت علمی را رسماً تأیید و تأمین کند. برنامه کاري ماموریت 

 بین دانشگاه و واحد عملیاتی است. قرارداد

عضو هیـأت   حق التحقیقبر اساس مقررات داخلی خود از طریق عقد قرارداد پژوهشی با دانشگاه بایستی ) واحد عملیاتی 6-2

  کند.  را پرداخت  علمی
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هزینه ایاب و ذهاب و اسکان عضو هیأت علمی مأمور که استان محل سکونت و محل ماموریـت او متفـاوت اسـت     :1 تبصره

 .درج می شودبا واحدهاي عملیاتی  دانشگاهقرارداد  درشود و این امر می توسط واحد عملیاتی پرداخت 

  دانشگاه معاف هستند.حق باالسري از این نوع قراردادها : 2تبصره 

عضو هیأت علمی را به منظور نشر نتایج تحقیقات یا دریافت اطالعات نوین فناورانه به مدت می تواند ) واحد عملیاتی 6-3

در تشخیص این امر با شوراي پژوهش و فناوري استان است. کند.  گره هاي علمی بین المللی اعزامیک ماه، به سمینارها و کن

واحد عملیاتی تصمیم  ا در طی این دوره بر اساس توافق بین دانشگاه وخصوص مالکیت فکري نتایج حاصل از پژوهش ه

 گیري می شود.

) واحد عملیاتی موظف است از پایان نامه هاي کارشناسی ارشد یا رساله هاي دکتراي دانشجویان عضو هیأت علمی که 6-4

ماموریت مطالعاتی را در آن واحد عملیاتی گذرانده حمایت نماید. موضوع پایان نامه یا رساله می بایست مطابق نیازهاي 

  واحد عملیاتی باشد.توسط اظهار شده 

 ییات علمی در طول دوره از حمایت ها و تسهیالت واحد عملیاتی متبوع وفق قرارداد دانشگاه با واحد عملیات) عضو ه6-5

  بهره مند می شود.

 

  الزامات دانشگاهامتیازات و : 7 ماده

در صنعت و جامعه در خصوص هماهنگی با واحد عملیاتی و تأیید محل ماموریت مطالعاتی موظف است ) دانشگاه 7-1

 نماید.اقدام 

 ، حکم مأموریت پژوهشی صادر نماید.متقاضی ماموریت) دانشگاه موظف است براي عضو هیأت علمی 7-2

) دانشگاه در طول مدت ماموریت مطالعاتی، مکلف است حقوق و مزایاي عضو هیأت علمی را مطابق یا حکم استخدامی 7-3

 پرداخت نماید.وي 

ارتقاي مرتبه و  گیرد و در ترفیع، کار اجرایی در نظرعاتی را در زمره امتیاز یت مطال) ضروري است دانشگاه دوره مامور7-4

  میلی اعضاي هیأت علمی لحاظ نماید.دانشجویان تحصیالت تکتعداد سهمیه پذیرش 

 

  ارزیابی گزارش ماموریت مطالعاتی فرآیند: 8 ماده

شوراي پژوهشی واحد ) استفاده کنندگان از ماموریت مطالعاتی موظفند در پایان هر مقطع گزارش پیشرفت کار خود را به 8-1

 دهند.ماه پس از پایان دوره مصوب ماموریت مطالعاتی، درباره فعالیت خود به طور جامع گزارش  3ارسال کنند و حداکثر 

بررسی و ارزیابی می شود. مواردي همچون انجام کار  شوراي پژوهشی واحد) گزارش ماموریت هاي مطالعاتی در 8-2

شاخص در طول ماموریت، برداشت هاي فنی و زمینه هاي همکاري و عقد قراردادهاي بعدي به همراه افراد کلیدي در واحد 

له یا ثبت اختراع عملیاتی مربوطه، طراحی دوره هاي آموزشی تخصصی کوتاه مدت با همکاري واحد عملیاتی، چاپ مقا
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٦

مرتبط با موضوع جامعه و صنعت، توصیه براي بهبود وضعیت مدیریت فنی و منابع انسانی و پیشنهاد اجراي طرح هاي 

آن را بررسی و براي اعالم نظر نهایی به شوراي  جزئیات شوراي پژوهشی واحدپژوهشی از جمله معیارهایی است که 

 .و فناوري استان ارسال خواهد کرد پژوهش

 العاتی بعدي خواهد شد.) مقبول نبودن گزارش منجر به رد شدن دوره و محرومیت از ماموریت مط8-3

) پس از پایان دوره ماموریت مطالعاتی عضو هیأت علمی با تعریف پایان نامه هاي تحصیالت تکمیلی دانشجویان خود 8-4 

  بهبود می بخشد. یدر خصوص نیازهاي واحد عملیاتی شرایط را در واحد عملیات

) پس از اتمام ماموریت مطالعاتی عضو هیات علمی می بایست یک دوره آموزش کوتاه مدت براي سایر اعضاي هیات 8-5

  علمی و دانشجویان گروه آموزشی و رشته هاي آموزشی مرتبط برگزار نماید.

  

  : وظایف شوراي پژوهش و فناوري استان9ماده 

 سائل واحدهاي عملیاتی به دانشگاه.) اطالع رسانی و انعکاس م9-1

نیازهاي پژوهشی واحدهاي  ) تأیید طرح پژوهشی و تحقیقاتی ارائه شده از سوي اعضاي هیأت علمی در جهت رفع9-2

 عملیاتی.

 اموریت مطالعاتی اعضاي هیأت علمی.) تعیین روش هاي نظارت بر روند انجام م9-3

 وژه ها و حل برخی چالش هاي اساسی.) تعیین شرایط حمایتی ویژه جهت انجام پر9-4

 ده منتج از ماموریت هاي مطالعاتی.) مستندسازي تجارب بدست آم9-5

 تخصصی و نشریات تخصصی.-ت هاي علمی) انتشار تجارب بدست آمده در سای9-6

 ) هماهنگی الزم جهت عقد قرارداد.9-7

 یت هاي مطالعاتی.مامور) هماهنگی جهت برگزاري نشست علمی و تجربی پس از انجام 9-8

  بین عضو هیأت علمی و واحد عملیاتی و انجام تعهدات متقابل.بر حسن اجراي مفاد قرارداد فی ما) نظارت 9-9

 ) تهیه، جمع بندي و ارسال گزارش اقدامات شش ماهه شوراي پژوهش و فناوري استان به پژوهشگاه.9-10

  

  : ماموریت مطالعاتی در دانشگاه ها و مراکز علمیب

 اهداف -10ماده 

  و آشنایی بیشتر دانشگاهیان با دستاوردهاي علمی و دانش فنی جدید؛ ) توسعه و گسترش تجارب پژوهشی10-1

  مراکز علمی برتر داخل و خارج از کشور؛ دانشگاه و ) استفاده موثر و مفید از امکانات علمی و پژوهشی10-2

  المللی به داخل کشور؛ ینمراکز علمی و پژوهشی ب دانش و فناوري) انتقال 10-3
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٧

) انجام پژوهش و مطالعات مشترك با پژوهشگران سایر مراکز علمی و پژوهشی برجسـته داخـل و خـارج از کشـور بـه      10-4

  المللی؛ هاي بین علمی و حضور موثر در همکاري دیپلماسیمنظور اعتالي 

  ؛و بین المللی شدن آموزش عالی المللی هاي علمی بین ) کمک به توسعه و تقویت همکاري10-5

  .پژوهشی اعضاي هیات علمی –) افزایش توانمندي علمی 10-6

  مطالعاتی ماموریت : شرایط فرد متقاضی براي استفاده از دوره11ماده 

مـاه از   6تواننـد بـه مـدت     و یـا بـاالتر مـی    استادیاريبا مرتبه و رسمی آزمایشی اعضاي هیات علمی رسمی قطعی و  )11-1

مـاه دیگـر    3استفاده کنند. در صورت نیاز، این دوره حداکثر تـا  این بخشنامه  14تسهیالت ماده مطالعاتی با دریافت  ماموریت

  تنها با دریافت حقوق و مزایاي مندرج در حکم استخدامی مربوط قابل تمدید است.

  توانند از ماموریت مطالعاتی استفاده کنند. می، 10با حداقل پایه  مربیهاي هنر در مرتبه  اعضاي هیات علمی رشته :1تبصره 

  سال باشد. 25حداکثر سنوات خدمتی فرد متقاضی نبایستی باالتر از : 2تبصره 

، اعضاي هیأت علمی رسمی قطعی و یـا رسـمی آزمایشـی    (Fund)درصورت اخذ اعتبارات تحقیقاتی خارج از کشور ) 11-2

پرداخت  د.مطالعاتی استفاده کنن ماموریتاز بدون دریافت حق مرتبه علمی ایا دریافت حقوق و مز بابه مدت یکسال  توانند می

محاسـبه مـی    متقاضـی  مطالعاتی، جزو سنوات خدمت ماموریتدوره  حق بیمه متقاضی توسط واحد دانشگاهی الزامی است و

  شود.

اعتبـارات تحقیقـاتی خـارج از     سال سابقه همکـاري و  3 ) اعضاي هیات علمی پیمانی می توانند به شرط داشتن حداقل11-3

مطالعاتی به مدت یکسال بـدون دریافـت حقـوق و     ماموریت) با پرداخت حق بیمه خود به واحد دانشگاهی از Fund( کشور

مشکل بیمه فرد متقاضی را به هنگام بازگشت از دوره یادشـده حـل و فصـل     موظف استمزایا استفاده کنند. واحد دانشگاهی 

 ماموریـت محـل خـدمت، دوره    یدانشـگاه واحـد  بـه نـام    JCRحق بیمه و ارائه حداقل یک مقالـه   کند. در صورت پرداخت

  سنوات خدمت عضو هیات علمی محاسبه می شود. ءجز مطالعاتی

بورسیه دکتري تخصصی که امتحان جامع را گذرانده و حداقل یکسال از تصویب موضـوع رسـاله    اعضاي هیات علمی) 11-4

کشور به مدت شـش مـاه بـا دریافـت حقـوق و مزایـاي       از مطالعاتی خارج  ماموریتدکتري ایشان گذشته باشد، می توانند از 

ه شخصی دانشجو مشروط بـه ارایـه یـک مقالـه     مربوط استفاده کنند. در صورت نیاز این مدت حداکثر تا سه ماه دیگر با هزین

JCR .دیگر قابل تمدید است. الزم به ذکر است این مدت جزو سنوات تحصیلی ایشان محاسبه نخواهد شد  

غیر بورسیه مقطع دکتري تخصصی که امتحـان جـامع را گذرانـده و حـداقل یکسـال از تصـویب        اعضاي هیات علمی) 11-5

کشور به مدت شـش مـاه   از توانند با هزینه شخصی از ماموریت مطالعاتی خارج  موضوع رساله دکتري ایشان گذشته باشد، می

، قابل تمدید است. الزم به ذکر JCRیک مقاله  استفاده کنند. در صورت نیاز این مدت حداکثر تا سه ماه دیگر مشروط به ارایه

  سنوات تحصیلی ایشان محاسبه نخواهد شد. ءاست این مدت جز

تاییـد اسـتاد راهنمـا و    دکتري تخصصی مشروط بـه موافقـت و   مقطع استفاده از ماموریت مطالعاتی براي دانشجویان : 1تبصره 

  است.استان شوراي پژوهش و فناوري  تاییدو شوراي پژوهش واحد دانشگاهی و  هگروه آموزشی مربوط

  موضوع رساله دکتري دانشجو مرتبط باشد.عنوان و موضوع ماموریت مطالعاتی باید با : 2تبصره 
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٨

در دوره ماموریـت مطالعـاتی از پرداخـت شـهریه معـاف       دانشجوي دکتري تخصصـی  بورسیه اعضاي هیات علمی: 3تبصره 

  هستند.

غیربورسیه دکتري تخصصی براي استفاده از ماموریـت مطالعـاتی خـارج از کشـور از تسـهیالت وام       اعضاي هیات علمی: 4تبصره 

منـد   میلیون ریال (مازاد بر تسهیالت عادي) با رعایـت سـایر مقـررات و ضـوابط مربـوط بهـره       500رفاهی دانشجویی تا سقف  صندوق

  شوند. می

ایشی از ماموریت مطالعاتی داخل یا خارج از کشور مشروط به ) استفاده اعضاي هیات علمی رسمی قطعی یا رسمی آزم11-6

درصـد از کـل    10ماموریت مطالعـاتی بـا رعایـت سـقف     سال فاصله سنواتی بین دو  2سال سابقه خدمت و  4داشتن حداقل 

بـر بـا   اعضاي هیات علمی استادیار به باالي واحد هاي دانشگاهی در همان سال و چاپ حداقل یک مقاله در مجلـه هـاي معت  

یک اختراع بین المللی یا اتمام یک طرح پژوهشی برون دانشـگاهی بـا    یا ثبت معتبر در نشریات علمییا دو مقاله  JCRنمایه 

  حداقل یک میلیارد ریال به عنوان مجري است.

گروه مربوط را مختل کند و تـا حـد امکـان     و پژوهشی ) آغاز دوره ماموریت مطالعاتی نباید اجراي برنامه هاي آموزشی11-7

  همزمان با آغاز نیمسال تحصیلی باشد.

و فـورس مـاژور   بیمـاري و وقـوع حـواث غیرمترقبـه      ماننـد ) در صورت قطع استفاده از ماموریت مطالعاتی به دالیلـی  11-8

انصـراف از انجـام ماموریـت مطالعـاتی کلیـه وجـوه        الکـن در صـورت   .وجوه اخذ شده نمی باشد استردادپژوهشگر ملزم به 

  مسترد شود.باید پرداختی 

) در صورتی که عضو هیات علمی به دلیل نگرفتن روادید، به کشور بازگردد؛ با توجه به شرایط و مدتی که در خارج از 11-9

  ود.به وي پرداخت می شکشور بوده است، هزینه هاي انجام شده در قبال ارائه اسناد مثبته 

) ماموریت مطالعاتی در یکی از دانشگاه هاي معتبر یا موسسات معتبر بین المللی انجام مـی شـود و تاییـد اعتبـار ایـن      11-10

استان است که موظف است گزارش شش ماه اطالعات مربوطه را بـه پژوهشـگاه و شـبکه     با شوراي پژوهش و فناوريمراکز 

  .آزمایشگاهی ارائه دهد

این بخشنامه پس از تایید توسـط شـوراي پژوهشـی واحـد، تاییـد توسـط        11تشخیص موارد مندرج در ماده : مرجع 1تبصره

  شوراي پژوهش و فناوري استان است.
  

  : فرآیند صدور مجوز استفاده از ماموریت مطالعاتی12ماده 

واحدهاي دانشگاهی باید کلیه درخواست هاي ماموریـت مطالعـاتی واجـد شـرایط را بـا توجـه بـه داشـتن اعتبـارات           )12-1

  بررسی کرده و سپس به دبیرخانه هیات امناي استانی بفرستند. در شوراي پژوهشی واحدپژوهشی 

گاهی را باید در شـوراي پـژوهش و   هاي فرستاده شده از سوي واحدهاي دانش دبیرخانه هیات امناي استانی درخواست )12-2

اقدام کرده و آن را  رئیس بزرگترین واحد استانبراي صدور مجوز با امضاي  ،فناوري استان مطرح و پس از بررسی و تایید آن

مجـوز   بفرسـتد.  و معاونت بین الملل و امور دانشـجویان غیرایرانـی   جهت بررسی به پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه

  صادر می شود. توسط پژوهشگاهامور پژوهشی دانشگاه شوراي س از تایید نهایی پ
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٩

شوراي امـور   پس از تایید، صدور مجوز : در واحدهاي جامع مستقل پس از موافقت شوراي پژوهش و فناوري واحد1تبصره 

  صادر می شود. توسط پژوهشگاه پژوهشی دانشگاه

هـاي امنـاي اسـتانی، رؤسـاي      دبیرخانـه هیـات   يسارواستفاده از ماموریت مطالعاتی خارج از کشور براي دبیران و : 2تبصره 

  منوط به استعفا از پست است.و مدیران سازمان مرکزي دانشگاه  واحدهاي جامع مستقل و معاونان

دوره انشگاهی گرفته شود که در سـال مـیالدي   براي استفاده از ماموریت مطالعاتی خارج از کشور، پذیرش باید از د :3تبصره 

 اس. ) و کیـو. Times)، تـایمز ( Shanghaiهـاي (  هـاي شـانگ   بر اساس یکی از رتبـه بنـدي   1000زیرداراي رتبه  ماموریتاخذ 

)QS(  المللی  بین ملی یاتراز باشد و یا استاد راهنماي پذیرش دهنده در زمینه موضوعی مربوط به عنوان فردي صاحب نظر در

و توسـط  شـوراي امـور پژوهشـی دانشـگاه     توسـط  تایید ایـن تبصـره    بررسی شوراي پژوهش و فناوري استان و مرجع. باشد

  پژوهشگاه است.

  بالمانع است. 3استفاده از ماموریت مطالعاتی داخل کشور با رعایت مفاد مندرج تبصره : 4تبصره 
  

  ماموریت مطالعاتی: تعهد متقاضی براي تسویه حساب مالی 13ماده 

براي تمدیـد بـه مـدت     JCRارائه یک مقاله دیگر  تعهدماه ماموریت مطالعاتی و  6در پایان دوره  JCR) ارایه یک مقاله 13-1

ماهه دیگر و سپردن تعهد خدمت دو برابر مدت زمان استفاده از دوره یاد شده براي استفاده از ماموریت مطالعـاتی   3یک دوره 

  الزامی است.خارج از کشور 

دوم بـراي تمدیـد   ماه پس از انجام ماموریـت مطالعـاتی و مقالـه     6اول حداکثر و یا انتشار مقاله  پذیرشمهلت ارائه : 1تبصره 

  پس از اتمام ماموریت مطالعاتی می باشد. یک سالماهه ماموریت مطالعاتی حداکثر  3مدت 

  .شود JCR می تواند جایگزیندر نشریات علمی معتبر مقاله ارائه  براي رشته هاي علوم انسانی: 2تبصره 

المللـی   هاي معتبر بین داراي نمایه نشریات علمی) ارایه یک مقاله مربوط به موضوع پژوهش دوره ماموریت مطالعاتی در 13-2

داخـل کشـور الزامـی    و تعهد خدمت در دانشگاه برابر مدت زمان استفاده از دوره یادشده براي استفاده از ماموریت مطالعـاتی  

  است.

  قرارداد بین دانشگاه و متقاضی ماموریت مطالعاتی در دانشگاه ها در دفاتر اسناد رسمی منعقد می شود. :1تبصره 

: استفاده کنندگان از دوره ماموریت مطالعاتی خارج از کشور باید سند ملکی، سفته یا چکی که به تاییـد یـک ضـامن    2تبصره 

اي که قرار است در طـول اسـتفاده از دوره یادشـده دریافـت کننـد نـزد واحـد         زش دو برابر کل هزینهمعتبر رسیده است به ار

که توسط دفاتر حقوقی واحد ها و تایید مرکز امـور  دانشگاهی به امانت بسپارند. بدیهی است در صورت تخلف از مفاد تعهد، 

تواند بـدون هـیچ گونـه تشـریفات و یـا       دانشگاهی میواحد  یانت از دارایی هاي دانشگاه تشخیص داده می شودصحقوقی و 

هاي پرداختی بابت وجه التـزام و   اعالم به دفترخانه در مورد تخلف از طریق صدور اجراییه، به میزان دو برابر کلیه وجوه هزینه

  بابت دیون و خسارت دانشگاه آزاد اسالمی، از متعهد و ضامن یا متقاضیان دریافت کند.
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  یالت استفاده اعضاي هیات علمی از دوره ماموریت مطالعاتی خارج از کشور:: تسه14ماده 

 6(حـداکثر   میلیـون تومـان   5براي هر ماه  ،ارزي ثابت جایگزین هاي پرداخت هزینهو  ماه) 9(حداکثر  پرداخت حقوق ماهانه) 14-1

  )  نخست ماه

ـ میل 5ارزي ثابت (بـراي هـر مـاه    جایگزین شود پرداخت هزینه هاي در خصوص نحوه پرداخت مقرر می  :1تبصره  ون تومـان) بـا   ی

به شرایط مالی واحد باشد. لکن بایستی تا حداکثر پایان ماموریت در صورت انجام تعهدات دوره، تسویه شـود. حقـوق ماهانـه     توجه

    هم مطابق روال معمول پرداخت می شود.

  و گرفتن روادید؛مسافرتی  -) پرداخت حق بیمه درمانی 14-2

  ) پرداخت هزینه بلیط هواپیما براي یک بار رفت و برگشت در طول دوره ماموریت مطالعاتی.14-3

ماهیانـه اخیـر (آخـرین حکـم     ماموریت مطالعاتی داخل کشـور کلیـه حقـوق و مزایـاي     به استفاده کنندگان از دوره : 1تبصره 

  شود. پرداخت می صورت ماهانه بهنه ماه ایشان مطابق حکم مربوط حداکثر به مدت حقوقی) 
  

  تفاده از ماموریت مطالعاتی براي متقاضیان خارج از دانشگاه  سپذیرش ا: فرآیند 15ماده 

منابع خـارج از  از ) Grant( اعتبارتامین ) اعضاي هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی با مرتبه دانشیاري و باالتر در صورت 15-1

خـارج از کشـور و    هـاي  توانند نسبت به پذیرش اعضاي هیات علمـی و دانشـجویان دوره دکتـري تخصصـی دانشـگاه      می دانشگاه

زیرنظر ایشان اقدام کنند. بدیهی اسـت   ،براي استفاده از ماموریت مطالعاتی یا ملیپژوهشگران مراکز پژوهشی معتبر بین المللی 

  گاهی داراي بار مالی باشد.استفاده از دوره یادشده نباید براي واحد دانش

پذیرفته شده در دوره ماموریت مطالعاتی از دفتر کار و امکانات آزمایشـگاهی، کتابخانـه    از دانشگاه، ) پژوهشگران خارج15-2

بهـره منـد    انشگاهدانشجویان داعضاي هیات علمی و متناسب با سایر واحد دانشگاهی و سایر امکانات رفاهی و مرکز کامپیوتر

  .شوند می

  ) در مورد استفاده وسایل و تجهیزات غیرمصرفی بر اساس قوانین و مقررات مالی دانشگاه عمل خواهد شد.15-3

الملـی باشـد.    بـین  ها و یا موسسات ) پژوهشگر خارجی باید عضو هیات علمی یا دانشجوي دکتري تخصصی یکی از دانشگاه15-4

  استان است. اي پژوهش و فناوريواحد و تایید شور تشخیص این موضوع با شوراي پژوهشی

  و فناوري استان برسد. یپژوهش شورايباید به تایید  به داخل کشور) برنامه علمی متقاضی ماموریت مطالعاتی خارج 15-5

در دوره ماموریت مطالعاتی به دانشگاه تولیدات علمی داشته باشد، باید نام و نشانی  از کشور چنانچه متقاضی خارج :1تبصره 

  دانشگاهی و استاد راهنما را هم در اثر منتشره چاپ نماید.واحد 

و بیمـه اقامـت   واحـد دانشـگاهی    از مالکیـت یـا مـدیریت   خـارج  اسکان  هزینهدانشگاه در قبال تهیه بلیط هواپیما،  :2تبصره 

  مسئولیتی ندارد.   ماموریت مطالعاتیمتقاضی ماموریت مطالعاتی در طول مدت 

مـی   دانشـگاه آزاد اسـالمی  تائید صالحیت عمومی فرد متقاضی با معاونت بین الملل و امور دانشـجویان غیرایرانـی    :3تبصره 

  باشد.
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  مطالعاتی  ماموریتاستفاده از دوره  متقاضیان : مدارك مورد نیاز براي بررسی16ماده 

  ج مشخصات متقاضی و رزومه (پیوست بخشنامه) و، ب هاي درخواست الف ) تکمیل فرم16-1

پیوسـت بخشـنامه) تکمیـل و بـه     ب و ج هـاي   فرممربوط به خود را ( هاي دانشجویان دوره دکتري تخصصی فرم :1تبصره 

  .فرستند گروه آموزشی مربوط می

در آن طـول مـدت   ) کـه  12مـاده   3رعایت تبصـره  ) دعوت نامه (پذیرش) رسمی از دانشگاه یا موسسه علمی معتبر (با 16-2

  قید شده است. ماموریت مطالعاتیمطالعاتی و عنوان موضوع  ماموریتدوره 

 ماموریـت با اسـتفاده متقاضـی از   ،) نامه موافقت شوراي پژوهش و فناوري استان یا واحدهاي جامع مستقل حسب مورد16-3

  مطالعاتی؛

  مطالعاتی؛ ماموریت) موضوع Proposal( طرح پیشنهادي) ارائه  16-4

  ) رزومه علمی و مشخصات استاد دعوت کننده (پذیرش دهنده)؛16-5

  متقاضی؛ کارگزینی) آخرین حکم 16-6

 اعضـاي هیـات علمـی بورسـیه و غیـر بورسـیه      ) مصوب موضوع رساله دکتري براي Proposal( طرح پیشنهادي) ارائه 16-7

  شوراي پژوهش و فناوري واحد رسیده باشد، الزامی است.دکتراي تخصصی که به تایید استاد راهنما و گروه آموزشی و 

  دانشگاه امور پژوهشیشوراي  -17 ماده

شوراي امور پژوهشی دانشگاه در پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه برنامه ریزي و تشکیل می شود و اعضاي آن توسط 

  ریاست پژوهشگاه معرفی و منصوب می شوند.

 دانشگاه امور پژوهشی يشورامرتبط وظایف  -18 ماده

 به صورت کوتاه مدت و بلند مدت براي دوره هاي یکساله؛ بخشنامههاي کلی اجراي  ) تعیین سیاست18-1

 یید نهایی انجام ماموریت مطالعاتی؛) بررسی و تا18-2

  .ماموریت هاي مطالعاتی) نظارت بر شوراي پژوهش و فناوري استان ها جهت پیگیري امور 18-3

  وظایف شوراي پژوهش و فناوري استان -19ماده 

 ؛) بررسی درخواست ها ي اعضاي هیات علمی واحد هاي دانشگاهی براي انجام ماموریت مطالعاتی19-1

 ) تعیین روش هاي نظارت بر روند انجام ماموریت مطالعاتی اعضاي هیأت علمی؛19-2

 الش هاي اساسی؛) تعیین شرایط حمایتی ویژه جهت انجام پروژه ها و حل برخی چ19-3

 ) مستندسازي تجارب بدست آمده منتج از ماموریت هاي مطالعاتی؛19-4

  تخصصی و نشریات تخصصی.-ت هاي علمی) انتشار تجارب بدست آمده در سای19-5
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در سیصـد و چهـاردهمین جلسـه هیـات رئیسـه دانشـگاه بـه         23/09/1398 در تاریخ تبصره 28 و  ماده 19 در  آئین نامهاین 

  شود. هاي پیشین می ها و دستورالعمل نامه ها، آیین رسید و از تاریخ ابالغ جایگزین کلیه بخشنامه تصویب

مسئولیت نظارت بر حسن اجراي آن بر عهده معاونان پژوهش و فناوري/علمی واحدهاي دانشـگاهی و دبیـران هیـات امنـاي      

  استانی و رئیسان واحدهاي جامع مستقل حسب مورد است.

  

 



نشانی: تهران،انتهای بزرگراه شهید ستاری(شمال)،میدان دانشگاه،بلوار شهدای حصارک،سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی کدپستی ١۴۷۷۸۹٣۸۵۵  
تلفن:۴۷٣۵٠٠٠٠ و تلفن گویای ۴۷۴۸

مشخصات متقاضی ماموریت مطالعاتی 

وضعيت تاهل: تاریخ تولد:  نام و نام خانوادگی: 

نوع استخدام: تاریخ استخدام: عضو هيات علمی واحد :

سابقه خدمت: محل خدمت: نحوه همكاري :

پایه: مرتبه دانشگاهی :

تاریخ ارتقاء به استادي : تاریخ ارتقاء به دانشياري  : تاریخ ارتقاء به استادیاري :

درجات علمی و سوابق تحصيلی: 

دكتري : كارشناسی ارشد: كارشناسی

رشته تحصيلی:

دانشگاه محل تحصيل:

سال اخذ مدرك:

رشته تحصيلی:

 دانشگاه محل تحصيل:

 سال اخذ مدرك:

 رشته تحصيلی:

 دانشگاه محل تحصيل:

 سال اخذ مدرك:

خالصه وضعيت پژوهشی:

:ISC مقاالت :ISI مقاالت مقاالت علمی ترویجی: مقاالت علمی پژوهشی:

طرح هاي پژوهشی: همایش هاي داخلی: كنفرانس هاي بين المللی: ثبت  اختراع:

ترجمه كتاب: چاپ كتاب: راهنمایی پایان نامه كارشناسی 

ارشد: 

راهنمایی پایان نامه دكتري:

سابقه استفاده از دوره ماموریت مطالعاتی 

سال :                                                              كشور :                                       

مشخصات استاد راهنما:

رشته: نام :

رتبه دانشگاهی: دانشگاه:

مشخصات دانشگاه:

رتبه دانشگاه  : دانشگاه : شهر:  كشور :

اطالعات مربوط به دعوت نامه:

تاریخ پایان دوره: تاریخ شروع دوره:

عنوان تحقيق:

دالیل متقاضی جهت انتخاب محل ماموریت مطالعاتی با توجه به نوع تحقيق:

  نام و نام خانوادگی متقاضی ماموریت                                                 نام و نام خانوادگی معاون پژوهشی/ علمی
                    تاریخ  و امضاء                                                                                        تاریخ و امضاء

فرم الف
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لطفاً فرم ها به صورت تایپ شده به دفتر امور پژوهشی ارسال گردد.
١-مشخصات فردی  :

واحد دانشگاهی: تاریخ و محل تولد: نام خانوادگی:  نام : 
نشانی و تلفن محل سکونت:                                                                                                      دانشکده:

تلفن همراه:                                     گروه آموزشی:
 دانشجوی دکتری

نشانی الکترونیک: 
                                       هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی

٢-مدارج تحصیلی دانشگاهی :

مقطع تحصیلی
تعداد ترمهای گذرانده 

شده در دوره سال اخذ 
مدرک

سال
 ورود

معدل دانشگاه محل تحصیل رشته تحصیلی مدرک تحصیلی ردیف

١

٢

٣

٣-سوابق فعالیت های آموزشی :
 استاد         دانشیار         استادیار  رتبه علمی :  مربی

١- عضو هیات علمی ......................................... به صورت تمام وقت  نیمه وقت   حق التدریس    از تاریخ ......... تا تاریخ ..........

٢- عضو هیات علمی ......................................... به صورت  تمام وقت نیمه وقت  حق التدریس     از تاریخ ......... تا تاریخ ..........

٣- عضو هیات علمی ......................................... به صورت تمام وقت  نیمه وقت  حق التدریس     از تاریخ ......... تا تاریخ ..........

٤-سوابق فعالیت های اجرایی 
تا تاریخ از تاریخ           مدت تصدی عنوان پست ردیف

٥- سوابق علمی -  تحقیقاتی مرتبط با موضوع ماموریت مطالعاتی

مقاالت علمی پژوهشی: 
زمان انتشار محل انتشار نویسندگان عنوان مقاله ردیف

مقاالت علمی ترویجی: 
زمان انتشار محل انتشار نویسندگان عنوان مقاله ردیف

فرم ب
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:ISI مقاالت 
زمان انتشار IF محل انتشار نویسندگان عنوان مقاله ردیف

:ISC مقاالت 
زمان انتشار محل انتشار نویسندگان عنوان مقاله ردیف

ارائه مقاله در کنفرانس های بین المللی: 
سخنرانی/ پوستر  سال ارائه مقاله  محل ارائه مقاله  عنوان مقاله ردیف

ارائه مقاله در همایش های داخلی: 
سخنرانی/ پوستر  سال ارائه مقاله  محل ارائه مقاله  عنوان مقاله ردیف

تالیف و ترجمه: 
سال انتشار ناشر مولف/مترجم عنوان کتاب ردیف

طرح های پژوهشی:  

سال اجرا محل تامین اعتبار میزان اعتبار عنوان طرح ردیف

راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دانشجویی مرتبط با موضوع  
استاد راهنما یا مشاور نام دانشگاه نام دانشجو مقطع عنوان پایان نامه ردیف

دوره های آموزشی و مطالعاتی  
تاریخ شرکت طول دوره کشور نام دوره ردیف
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عضویت در انجمن های علمی  
تاریخ کشور نام انجمن ردیف

جوایز و افتخارات علمی  

تاریخ کشور عنوان  ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجوی دکتری تخصصی         نام و نام خانوادگی استاد راهنما              نام و نام خانوادگی معاون پژوهشی/ علمی
             متقاضی ماموریت مطالعاتی                           

                        تاریخ                                                                   تاریخ                                                         تاریخ
                        امضاء                                                                   امضا                                                           امضاء

لطفا فرم مذکور پس از تکمیل و تایید در معاونت پژوهشی/علمی از طریق سامانه https://cri.iau.ac.ir به 
پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی ارسال گردد.
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« بسمه تعالی»

قرارداد اعزام عضو هیأت علمی به ماموریت مطالعاتی خارج از کشور یا دانشگاههای خارجی برای 
آموزش یا پژوهشهای کوتاه مدت (ماموریت مطالعاتی)

سند عادی فرم شماره (۲- خ ) پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی
ج

این قرارداد بین دانشگاه آزاد اسالمی .................................................................... واحد ...................................... به اقامتگاه 
قانونی ................................................................................................ با نمایندگی آقای ............................................. که در این 
قرارداد اختصاراً دانشگاه نامیده میشود از یک طرف و آقای/خانم ............................................................. فرزند ................ به 
شماره شناسنامه .................. با اقامتگاه قانونی ................................................................................................................... که 

دراین قرارداد عضو هیات علمی نامیده میشود از طرف دیگر منعقد میگردد.
ماده ۱- موضوع قرارداد: اعزام عضو هیات علمی فوق از طرف دانشگاه آزاد اسالمی واحد ................... برای پژوهش/آموزش 
در رشته ...................... در مقطع .................................. در دانشگاه/ موسسه ...................... میباشد وپرداخت هزینههای مربوط 

به عضو هیات علمی به شرح ماده ۲ برعهده واحد است که در طول آموزش/پژوهش پرداخت خواهد شد.
ماده ۲– تعهدات دانشگاه:

الف- دانشگاه آزاد اسالمی واحد ......................... بهمنظور ارتقاء سطح علمی اعضاء هیات علمی خود نامبرده باال را جهت 
آموزش/پژوهش در رشته .............................................. در مدت ............... ماه/سال به موجب این قرارداد به دانشگاه .............. 

کشور ................... اعزام مینماید.
ب- عضو هیات علمی پس از اتمام دوره فوق در دانشگاه آزاد اسالمی واحد ..................................... (واحد اعزام کننده) به 

خدمت در کادر هیات علمی ادامه خواهد داد.
ج- دانشگاه متعهد به پرداختهای زیر میباشد: 

 ۱- حقوق و مزایای دریافتی 
........................................ -۲

.................................. -۳
ماده ۳- مدت قرارداد ....................... ماه/سال از تاریخ ................................ میباشد 

ماده ۴- شرایط و تعهدات عضو هیات علمی:
الف - عضو هیات علمی  جهت تضمین انجام تعهدات مندرج در این قرارداد و (درصورت عدم انجام کلیه تعهدات خود) 
پرداخت ٢ برابر حقوق و مزایای دریافتی  و کلیه وجوهی که بابت وام و هرنوع هزینهای دریافت داشته است .......... فقره
سفته/چک بشماره ...................................................... بانک .................................... به مبلغ ........................... ریال به تاریخ
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سند رسمی فرم شماره(۲-خ) - دفتر امورحقوقی 

................... تا پایان مدت قرارداد و انجام کلیه تعهدات فوق به دانشگاه آزاد اسالمی واحد ...................... تسلیم نمود. در 
صورت تخلف از مفاد تعهدات مقرر واحد دانشگاهی نسبت به وصول کلیه خسارات وارده از محل تضمین فوق اقدام خواهد 

نمود. 
تبصره ۱: ظهر سفته یا چک مأخوذه میبایست به امضاء دو نفر ضامن معتبر برسد . 

ب–عضو هیات علمی تعهد می نماید که برابر مدت استفاده از دوره مذکور  پس از اتمام آن  در دانشگاه آزاد اسالمی – 
واحد................................... ( واحد اعزام کننده) خدمت نماید. 

ج- عضو هیات علمی  ملزم گردید چنانچه در طی دوره مزبور  یا پس از آن  از انجام تعهدات خود استنکاف ورزد به میزان 
٢ برابر وجوهی که دانشگاه به عنوان حقوق و مزایا  و سایر هزینهها به او پرداخت کرده است بابت جبران ضرر و زیان وارده 
به دانشگاه آزاد اسالمی – واحد ....................................... بپردازد در غیر اینصورت نسبت به  وصول ٢ برابر هزینههای 

مذکور از محل تضمین مربوط اقدام خواهد شد.
تبصره۲ : در صورتی که دانشگاه ناچار به اقدام قانونی جهت وصول خسارات عدم انجام تعهدات عضو هیات علمیگردد 
کلیه هزینههای دادرسی و اجرایی به عهده عضو مذکور خواهد بود و دانشگاه میتواند هزینههای موصوف را نیز از محل 

تضمین اخذ شده و یا به هرطریق که صالح دانست وصول نماید.
تبصره ۳: مالک تشخیص و تعیین بدهی به نامبرده دفاتر و اسناد مالی دانشگاه میباشد و عضو هیات علمی حق هرگونه 

اعتراضی را در این خصوص از خود سلب نمود.
د- عضو هیات علمی متعهد گردید که به طور تمام وقت و برابر آییننامههای آموزشی مربوطه به امر آموزش / پژوهش 

ادامه دهد.
هـ-عضو هیأتعلمی استفاده کننده از ماموریت مطالعاتی موظف است حداکثر ۶ ماه پس از انجام ماموریت مطالعاتی یک 
مقاله JCR را ارائه نماید و درصورت درخواست تمدید ماموریت مطالعاتی به مدت ٣ ماه دیگر (جمعاً ۹ ماه) ارائه یک مقاله 

JCR دیگر حداکثر ١٢ ماه پس از انجام ماموریت مطالعاتی ضروری است.

تبصره ۴: برای رشته های علوم انسانی ارائه مقاله در نشریات علمی معتبر می تواند جایگزین مقاله JCR شود.
و- عضو هیات علمی متعهد میگردد که جز با موافقت ریاست دانشگاه حق تغییر رشته آموزشی/پژوهشی خود را نداشته باشد.   

ماده ۵- عضو هیات علمی حق فسخ این قرارداد را در طول مدت قرارداد و در دوره تضمین خدمت از خود سلب نموده 
است. لیکن دانشگاه میتواند درصورت بروز یکی از موارد ذیل قرارداد حاضر را فسخ و پرداخت هزینههای عضو هیات 

علمی  طرف قرارداد را قطع نماید:
الف- عضو هیات علمی به دالیلی آموزشی قادر به ادامه دوره نباشد.

ب- عضو هیات علمی شرایط عمومی عضویت در هیات علمی دانشگاه را از دست بدهد.
پ- عضو هیات علمی دلیل قانع کنندهای برای انصراف از ادامه دوره ارائه ندهد.
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سند رسمی فرم شماره(۲-خ) - دفتر امورحقوقی

تبصره ۶ : مرجع تشخیص و ارزیابی موارد فوق معاونت آموزشی/پژوهشی دانشگاه است و عضو هیات علمی حق اعتراض به 
آن را از خود سلب نمود. درمورد وجوه دریافتی عضو هیات علمی و ضرر و زیان حاصله به دانشگاه برابر بند های ب و ج 

ماده ٤ و تبصره دو آن رفتار خواهد شد.
ماده ۶- در صورت بروزحوادث قهریه و فورس ماژور چنانچه این حوادث باعث تعلیق درانجام موضوع قرارداد گردد اگر 
مدت تعلیق به مدت یک دوم زمان دوره باشد پس از رفع موانع تعهدات عضو هیات علمی پا برجا خواهد بود و مدت تعلیق 
به مدت قرارداد افزوده خواهد شد و درصورت ادامه تعلیق بیشتر از زمان مذکور یا عدم امکان اجرای مفاد قرارداد به لحاظ 
حوادث قهریه و فورس ماژور حسب مورد اتخاذ تصمیم در خصوص فسخ قرارداد یا ادامه آن منوط به تصمیم معاونت 
آموزشی/پژوهشی دانشگاه میباشد و این تصمیم به هر نحو که باشد مورد قبول عضو هیات علمی بوده و نامبرده حق 

هیچگونه اعتراضی نسبت به تصمیمات مرجع مذکور را نخواهد داشت.
ماده ۷- رعایت مفاد آئین نامههای آموزشی وپژوهشی دانشگاه از ناحیه طرفین الزم االجراست.

این قرارداد در ۷ ماده و ١١ بند و ۶ تبصره و در.............. نسخه تنظیم و در تاریخ ........................ توسط طرفین در دفترخانه 
اسناد رسمی شماره ................................ امضاء شده کلیه نسخهها دارای ارزش یکسان است.

١- ضامن اول:
نام و نام خانوادگی ........................................... شماره شناسنامه ..................... نام پدر ..................... شغل ..............

                                                                                             محل امضاء                  تاریخ

٢- ضامن دوم:
نام و نام خانوادگی ........................................... شماره شناسنامه ..................... نام پدر ..................... شغل ..............

                                                                                             محل امضاء                  تاریخ

نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی

امضاء

رئیس واحد دانشگاهی

امضاء

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان

امضاء
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اطالعات فردی

 مشخصات تحقیق

گزارش دورهای طرح تحقیقاتی  
به پیوست گزارش دورهای اینجانب در قالب فایل Word و PDF که مشتمل بر موارد به شرح ذیل میباشد، ارائه میگردد: 

فهرست مطالب .١
تعریف کامل مسأله و اهداف طرح  .٢

پیشینه تحقیق  .٣
روش تحقیق  .۴

جمعآوری دادهها / تحلیلهای انجام گرفته (در صورت وجود ) .۵
موانع و مشکالت تحقیق برای تحقق اهداف طرح  .۶

راه حلهای پیشنهادی برای رفع موانع و مشکالت تحقیق  .۷
منابع و مآخذ  .۸

رشته تحصیلی: نام خانوادگی: نام:
واحد دانشگاهی محل خدمت: رتبه علمی:

کشور: نام دانشگاه مقصد: تاریخ شروع دوره :

الف) عنوان طرح تحقیقاتی (مندرج در پروپزال):
فارسی:

انگلیسی:

ب) اهداف طرح :

گزارش دورهای سه ماهه ماموریت مطالعاتی  فرم شماره ۱
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برنامه زمانبندی اجرای طرح تحقیقاتی (مندرج در پروپزال)
میزان پیشرفت 

(درصد)
تاریخ پایان تاریخ شروع زمان انجام (هفته) شرح فعالیت تحقیق ردیف

سایر فعالیتهای تحقیقاتی طی دوره ماموریت مطالعاتی ( شرکت در کنفرانسها، کارگاهها، مجامع علمی و پژوهشی و .... )
مکان تاریخ پایان تاریخ شروع شرح فعالیت تحقیقاتی نام فعالیت تحقیقاتی ردیف

محدودیتها و موانع احتمالی برای انجام موفقیتآمیز دوره  ماموریت مطالعاتی 
.١
.٢
.٣
....

اظهارنظر مدیر گروه 
گزارش دورهای پیشرفت تحقیقات انجام شده (به پیوست) ماموریت مطالعاتی آقای/ خانم ............................... مورد تأیید است. 

                                                                                 نام و نام خانوادگی
                                                                                امضای مدیر گروه  

 اظهارنظر معاون پژوهش/علمی واحد دانشگاهی 
گزارش دورهای پیشرفت تحقیقات انجام شده (به پیوست) ماموریت مطالعاتی آقای/ خانم ............................... مورد تأیید است. 

                                                                                                                  نام و نام خانوادگی   
                                                                                       معاون پژوهش و فناوری/ معاون علمی
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اطالعات فردی

 مشخصات تحقیق

گزارش نهایی طرح تحقیقاتی  
به پیوست گزارش دورهای اینجانب در قالب فایل Word و PDF که مشتمل بر موارد به شرح ذیل میباشد، ارائه میگردد: 

فهرست مطالب .١
تعریف کامل مسأله و اهداف طرح  .٢

پیشینه تحقیق  .٣
روش تحقیق  .۴

جمعآوری دادهها  .۵
تحلیل .۶

نتیجهگیری و جمعآوری .۷
منابع و مآخذ  .۸

رشته تحصیلی: نام خانوادگی: نام:
تاریخ شروع دوره: واحد دانشگاهی محل خدمت: رتبه علمی:

کشور مقصد : نام دانشگاه مقصد: تاریخ پایان دوره :

الف) عنوان طرح تحقیقاتی(مندرج در پروپزال):
فارسی:

انگلیسی:

ب) اهداف طرح :

گزارش پایان دوره  ماموریت مطالعاتی  فرم شماره ۲
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تلفن:۴۷٣۵٠٠٠٠ و تلفن گویای ۴۷۴۸

سایر فعالیتهای تحقیقاتی طی دوره ماموریت مطالعاتی ( شرکت در کنفرانسها، کارگاهها، مجامع علمی و پژوهشی و .... )
مکان تاریخ پایان تاریخ شروع شرح فعالیت تحقیقاتی نام فعالیت تحقیقاتی ردیف

محدودیتها و موانع 
.١
.٢
.٣
....

اظهارنظر مدیر گروه 
گزارش ومقاله ارائه شده (به پیوست) حاصل از دوره ماموریت مطالعاتی آقای/ خانم ............................... مورد تأیید است.                                         

شایان ذکر است مقاله ارائه شده هیچ گونه همپوشانی با سایر تالیفات نامبرده (مقاالت مستخرج از پایان نامه دانشجویان کارشناسی 
ارشد و دکتری ،طرح پژوهشی و کتاب و...) ندارد.

                                          

                                                                                                     نام و نام خانوادگی
                                                                                                      امضای مدیر گروه  

 اظهارنظر معاون پژوهش واحد دانشگاهی 
گزارش ومقاله ارائه شده (به پیوست) حاصل از دوره ماموریت مطالعاتی آقای/ خانم ............................... مورد تأیید است.                                        

شایان ذکر است مقاله ارائه شده هیچ گونه همپوشانی با سایر تالیفات نامبرده (مقاالت مستخرج از پایان نامه دانشجویان کارشناسی 
ارشد و دکتری، طرح پژوهشی و کتاب و ... ) ندارد.

                                                                                                    نام و نام خانوادگی   
                                                                                                     معاون پژوهش و فناوری/ معاون علمی



نشانی: تهران،انتهای بزرگراه شهید ستاری(شمال)،میدان دانشگاه،بلوار شهدای حصارک،سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی کدپستی ١۴۷۷۸۹٣۸۵۵  
تلفن:۴۷٣۵٠٠٠٠ و تلفن گویای ۴۷۴۸

«فرم بررسی و ارزیابی متقاضی ماموریت مطالعاتی در دانشگاه های خارج از کشور، صنعت و جامعه »

اطالعات فردی:
هزینه درخواستی

(به ریال)
رشته تخصصی رتبه علمی نام و نام خانوادگی واحد دانشگاهی

اطالعات ماموریت مطالعاتی مورد درخواست:
هزینه های قابل پرداخت 

طبق بخشنامه
نام دانشگاه کشور یا محل 

حضور برای 
ماموریت 
مطالعاتی

مدت زمان ماموریت 
مطالعاتی

تاریخ 
(شروع و خاتمه)

موضوع ماموریت مطالعاتی

اعالم نظر تخصصی و ارائه مستندات

 عدم تایید           نقص مدارک          تایید
ذکر دالیل

 انطباق موضوع ماموریت مطالعاتی با برنامه نظام موضوعات علمی دانشگاه (پایش)، (مشخصا به بند مربوطه در نظام موضوعات پاییش اشاره شود.) 
 موضوع  ماموریت مطالعاتی در راستای اولویت های دانشگاه، صنعت و جامعه است. (به تشخیص شورای پژوهشی واحد مستدل توضیح داده شود.) 
 محل انجام ماموریت علمی از میان دانشگاه های معتبر بین المللی است. (رتبه این دانشگاه ها در سایت های معتبر شانگهای (Shanghai)، تایمز 

(Times) یا کیو. اس. (QS) باید زیر ١٠٠٠ باشد، رتبه دانشگاهی دقیقا مشخص شود.)

 انتقال و ترویج یافته های جدید دانش و فناوری با هدف ارتقای توان علمی و فنی. (دانش یا فناوری جدیدی که منتقل می شود مشخص شود.)
 کمک به رفع مشکالت علمی و تخصصی منطبق با برنامه نظام موضوعات علمی دانشگاه (پایش). (نوع مشکل رفع شده تشریح شود.)

 استاد راهنمای متقاضی درخواست ماموریت مطالعاتی از اعضای هیات علمی معتبر دانشگاه یا محل ماموریت مطالعاتی است. رشته 
تخصصی استاد راهنما منطبق با رشته متقاضی است و دارای رتبه علمی باالتر از متقاضی می باشد) .(نام و رتبه استاد راهنما مشخص شود.) 

  متقاضی دارای پذیرش رسمی از محل انجام ماموریت مطالعاتی است. (پذیرش با ذکر موضوع ماموریت پیوست شود.)
 JCR متقاضی ماموریت مطالعاتی حداقل دارای ٢ مقاله در نشریه های علمی معتبر یا یک مقاله در نشریه های مندرج در فهرست 

است. (در رزومه متقاضی مشخص شود.)
 آیا امکانات مشابه در داخل کشور برای انجام تحقیق و یا ماموریت مطالعاتی وجود دارد یا خیر؟ (توضیح داده شود.)

  تسلط متقاضی ماموریت مطالعاتی به زبان رسمی محل ماموریت (ترجیحا زبان انگلیسی). (مدارک پیوست شود.)

                                                                                                 معاون پژوهشی و فناوری/معاون علمی
                                                                                                                                          امضاء
                                                                                                                                          تاریخ

فرم ج


