
 بسمه تعالي
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 مطالعاتي اعضاي هيئت علمي دانشگاهها،   آئين نامه اجرائي استفاده از دوره فرصت
 و مؤسسات تحقيقات علوم پزشكي دانشكده ها

 :مقدمه
ايجاد فرصت الزم جهت بهره گيري اعضاي هيئت علمي دانشگاهها، استعانت از خداوند متعال و به منظور  با     

دانشكده ها و مؤسسات تحقيقات علوم پزشكي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از دستاوردهاي 
علمي و پژوهشي و آشنايي آنها با دانش نوين در عرصه هاي علوم پزشكي و انتقال آن به مؤسسات آموزش عالي و 

 . هشي آشور و تبادل اطالعات وتجارب حاصله ، اين آئين نامه تدوين گرديد پژو
آه در اين آئين نامه ( اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و دانشكده ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي علوم پزشكي آشور 

آه در اين آئين نامه ( مي توانند طبق ضوابط مندرج در آئين نامه از دوره فرصت مطالعاتي ) دانشگاه ناميده مي شوند
   .استفاده نمايند) دوره ناميده مي شود

استادان، دانشياران و استادياران تمام وقت رسمي قطعي آموزشي يا پژوهشي دانشگاهها مي توانند از اين دوره  :١ماده 
 .ماه استفاده نمايند ١٢در هرنوبت حداقل سه ماه و حداآثر 

 . ت متداوم يا متناوب در داخل آشور به ازاء حداقل چهارسال خدمت مي باشداستفاده از اين دوره بصور: ٢تبصره 
از دوره فرصت مطالعاتي در داخل آشور، “ استفاده مربيان و اعضاي هيئت علمي رسمي آزمايشي صرفا: ٣تبصره 

    .برابر مفاد اين آئيين نامه بالمانع است

آئين نامه ارتقاء  ١،٢،٣اجدشرايط براساس امتيازات مندرج در مواداستفاده از اين دوره براي تمام متقاضيان و :٢ماده 
اعضاء هيئت علمي و ديگر فعاليتها و بارعايت حداقل امتيازات مكتسبه از زمان استفاده از آخرين دوره فرصت 

 :اهد بودبشرح ذيل خو) يا تاريخ استخدام رسمي آزمايشي براي آسانيكه از اين دوره استفاده ننموده اند(مطالعاتي 

 .درهرسال حداآثر ده درصد اعضاء هيئت علمي در هردانشگاه مي توانند از اين دوره استفاده نمايند: ١تبصره 
درصورتيكه تعداد واجدين شرايط استفاده از دوره بيش از حدنصاب تعيين شده باشد، انتخاب متقاضيان : ٢تبصره 

  :اولويت برمبناي جمع امتياز آسب شده از موارد زير مي باشدبراساس تعيين 

 ) امتياز ١٥حداآثر ( ارتباط دوره با فعاليتهاي پژوهشي متقاضي در جهت رفع نيازهاي آشور –الف  

 ) امتياز ١٥حداآثر ( ارتباط دوره با پيشبرد برنامه هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه متبوع  –ب 

( اجرائي برابر آئين نامه ارتقاء  _ضي در هريك از فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي و خدماتي ميزان مشارآت متقا –ج 
 ) امتياز به ازاء هر سال  ٣٠حداآثر “ و جمعا ١٠حداآثر امتياز براي هر فعاليت 

 امتياز ١٠امتيازات مربوط به مدت زمان فعاليت تمام وقت آموزشي و پژوهشي داوطلب به ازاء هر سال  -د

دمت در مراآز تحقيقاتي صنعتي ، توليدي و خدماتي در مناطق محروم آشور بصورت ماموريت تمام وقت به خ –ه 
 امتياز ١٥ازاء هرسال آامل 

دانشگاه يا مؤسسه اي بعنوان ميزبان داخل يا خارج از آشور جهت انجام دوره قابل قبول است آه مورد تأئيد  :٣ماده  
بوده بنحوي آه متقاضي بتواند به پيشرفتهاي علمي، فني و تحقيقاتي آه در دانشگاه محل خدمت عضو هيئت علمي 

 . منطقه دانشگاهي وي امكان دسترسي به آن نيست ، دست يابد

 :شرايط ميزباني دوره در داخل آشور به شرح ذيل مي باشد:  ٢تبصره 

ناميده خواهند شد براي “ دميزبانواح“گروهها و بخش هاي آموزشي دانشگاهها يا مراآز پژوهشي آه از اين به بعد 
 :رشته مورد نظر جهت گذراندن دوره داخلي مي بايست داراي شرايط ذيل باشند



يا تخصص در رشته مورد نظر ميبايست حداقل  (Ph.D)تعداد محققان تمام وقت داراي درجه دآتراي تخصصي  –الف 
 .نفر باشد ٥

رشته مورد نظر براي دوره فرصت مطالعاتي در مجالت معتبردر تعداد مقاالت چاپ شده محققان واحدميزبان در  –ب 
درصد آنها در مجالت خارجي چاپ شده  ٢٠سال اخير ميبايست حداقل دو مقاله به ازاي هر محقق بوده و حداقل  ٥

 .باشد

 ٣حداقل  سال گذشته ٥تعداد طرحهاي تحقيقاتي پايان يافته يا در دست اجراي واحد ميزبان در رشته موردنظر در  –ج 
 .طرح باشد

 ٣سال گذشته حداقل  ٥واحد ميزبان مي بايست امكانات آافي جهت اجراي واحد ميزبان در رشته موردنظر در  –د 
 .طرح باشد

ميبايست ) قبل از شروع دوره فرصت مطالعاتي ( سال گذشته  ٥هريك از اعضاي هيئت علمي واحدميزبان در  –ه 
 .تخصص يا فوق تخصص پزشكي را انجام داده باشند (Ph.D)اي تخصصي پايان نامه دآتر٣راهنمائي حداقل 

تحت عنوان “ آميته تخصصي “بمنظورارزيابي واحدهاازنظر قابليت ميزباني برنامه دوره داخل آشور،:  ٣تبصره 
مرآب از اعضاي زير تشكيل “ ارزشيابي واحدهاي واجدشرايط جهت ميزباني دوره فرصت مطالعاتي داخل آشور“

 :دشدخواه

 .يكنفربه انتخاب معاون تحقيقات و فنآوري آه دبيرآميته نيز خواهدبود _الف 

 حسب مورد، يكنفر از اعضاي هيئت ممتحنه رشته مربوطه به انتخاب معاون آموزشي و امور دانشگاهها _ب 

 حسب مورد، يكنفر ازمحققان واحد متقاضي ميزباني به انتخاب رئيس واحد _ج 

 فرازمحققان برجسته در رشته مورد تقاضا به انتخاب معاون تحقيقات و فنآوري حسب مورد، دو ن _د 

 : توضيح اينكه 

دبيرخانه بررسي درخواست متقاضيان براي ميزباني دوره فرصت مطالعاتي تحت نظر دبيرآميته در معاونت تحقيقات 
 .وفنآوري تشكيل خواهدشد

آليه درخواستهاي متقاضيان جهت ميزباني ميبايست حداآثرتا پايان اسفندماه هرسال ازطريق رئيس دانشگاه به دبيرخانه 
( آميته موظف است صالحيت واحدمتقاضي را بررسي وتا شروع سال تحصيلي بعد. آميته تخصصي ارسال گردد

 .ات علوم پزشكي آشور اعالم نمايدنتيجه رابه متقاضيان ميزباني وآليه دانشگاهها و مؤسس) مهرماه

 .سال يكبار صالحيت تأئيدشده واحدميزبان رامورد ارزشيابي مجدد قراردهد ٣آميته تخصصي مي بايست هر 

درصورتي آه واحدي جهت ميزباني اين دوره مورد تصويب آميته تخصصي ارزشيابي قرار گرفت ، متقاضي پس 
 .بان جهت راهنمائي انجام اين دوره به رئيس واحد معرفي خواهدشدازانتخاب يكي از اعضاي هيئت علمي واحدميز

حقوق ومزاياي اعضاي هيئت علمي آه از دوره فرصت مطالعاتي داخل آشور استفاده مي نمايند مطابق با آئين  :٧ماده  
مسكن را براي  واحدميزبان حتي االمكان تسهيالت رفاهي نظير. نامه مأموريتها توسط دانشگاه مبداء پرداخت خواهدشد

 .اين اعضاء فراهم خواهد نمود

يكبار ) نفربااآتساب متقاضي  ٥حداآثر ( در دوره داخل آشور هزينه رفت و برگشت متقاضي وخانواده وي  :٨ماده  
  .در طول مدت استفاده از هر دوره از محل اعتبارات دانشگاه مبداء قابل پرداخت خواهدبود



تبارات الزم را جهت انجام دوره هاي فرصت مطالعاتي اعضاي هيئت علمي خود در الزم است دانشگاهها اع :٩ماده 
 .بودجه ساالنه پيش بيني و منظور نمايند

درصورت وجود اعتبار تمام يا قسمتي از هزينه هاي الزم جهت اجراي طرح دوره فرصت مطالعاتي داخل  :١٠ماده  
  .تحقيقات و فنآوري تأمين و در اختيار واحد ميزبان قرار مي گيردآشور از رديف متمرآز مربوطه در معاونت 

استفاده آننده از دوره فرصت مطالعاتي موظف است گزارش پيشرفت مطالعه و تحقيقات خود را به فواصل  :١١ماده 
شگاه متبوع به دان) حداقل در فواصل زماني سه ماهه ( معيني آه در هنگام اعزام و در هر مورد تعيين خواهد گرديد 

ماه پس از پايان دوره نيز گزارش جامع فعاليتهاي علمي و پژوهشي خود در طول دوره  ٢خود ارسال نموده و حداآثر 
 .را به دانشگاه مربوطه تسليم نمايد

گزارش ادواري ونهايي دوره فرصت مطالعاتي بايستي مورد بررسي و تأئيد شوراي پژوهشي دانشگاه قرار : ١تبصره 
صورت عدم تأئيد شورا و يا در مواردي آه به هردليل استفاده آننده از ارئه گزارشهاي يادشده استنكاف در. گيرد

چنانه گزارشهاي ادواري مورد تأئيد شورا قرار نگرفت ، . ورزيده باشد، از استفاده دوره هاي بعدي محروم خواهد شد
  .را لغو و مراتب را به استفاده آننده ابالغ نمايد دانشگاه مي تواند درصورت لزوم باقيمانده دوره فرصت مطالعاتي

 . مدت استفاده از دوره فرصت مطالعاتي جزو سابقه خدمت دانشگاهي استفاده آننده مجسوب مي شود :١٢ماده 

درموردآسانيكه گزارش آنها مورد تأئيد شوراي پژوهشي دانشگاه قرار نگيرد ، مدت دوره جزو خدمت   :١تبصره 
  .ه محسوب نخواهدشداستفاده آنند

عضوهيئت علمي در دوران استفاده از دوره فرصت مطالعاتي داخل آشور عالوه برحقوق و فوق العاده  :١٤ماده 
 .مخصوص مي تواند از واحدميزبان حق التحقيق و نيز حق التدريس در دوره هاي آموزشي شبانه دريافت نمايد

) پس از آنكه متقاضي بخشي از آن را انجام داده است ( لعاتيانصراف از ادامه انجام دوره فرصت مطا :١٥ماده 
 .بعنوان يكبار استفاده از دوره براي وي محسوب ميگردد

درصورتيكه عضو هيئت علمي پس از اتمام دوره فرصت مطالعاتي به موقع خود را به دانشگاه متبوع  :٣تبصره 
 .خواهد شدمعرفي ننمايند، غايب محسوب و برابر مقررات با وي رفتار 

ماه يكبار گزارشات علمي حاصل از انجام دوره هاي فرصت  ٦معاونت پژوهشي دانشگاه موظف است هر   : ٤تبصره 
 .مطالعاتي اعضاي هيئت علمي خود را با استفاده از شيوه هاي اطالع رساني دراختيار ساير محققين گشور قرار دهد

ميبايست نسبت به صدور ) درصورت وابسته نبودن به دانشگاه ( رئيس دانشگاه يا مؤسسه واحدميزبان  :١٦ماده  
 .گواهينامه گذراندن دوره فرصت مطالعاتي داخل براي استفاده آننده اقدام نمايد

 

 

 

 

 

 

 

 


