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  بنابمعاونت پژوهش و فناوري دانشگاه 

  

 در علمی هیئت بلند مدت اعضاي پژوهشیمأموریت اجرائی  دستورالعمل

   از کشور خارج و داخل
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  از کشور خارج و داخل در علمی هیئت بلند مدت اعضاي مأموریت پژوهشیاجرائی  دستورالعمل

 

نامه استخدامی اعضاي هیات علمی و به منظور ارتقاي سطح کیفی پژوهش آیین 71و ماده  69ماده  با عنایت به

پژوهشی  هايهاي علمی و تبادل یافتهالمللی، دستیابی به آخرین پدیدههاي علمی بینو آموزش، گسترش فعالیت

در این  جتوانند با شرایط و ضوابط مندردانشگاه بناب می رسمی و پیمانیبا دیگر پژوهشگران، اعضاي هیات علمی 

 مأموریت اختصار به دستورالعمل این در که کشور از خارج و داخل درماموریت پژوهشی بلند مدت دستورالعمل در 

 براي علمی هیئت عضو که شودمی گفته ايدوره به پژوهشی مأموریت. شرکت نمایند ،است شده خوانده پژوهشی

 زمراک معتبر، پژوهشی اتسمؤس یا هاهدانشگا از یکی به ماهانه، حقوق دریافت با فقط مصوب، تحقیقاتی طرح انجام

 دو حداکثر مأموریت اینشود. مدت  اعزام کشور از خارج یا رسمی، پذیرش با داخل وکارخانجات عهتوس و تحقیق

  .استو تایید هیات رئیسه دانشگاه  پژوهشی شوراي تصویب با سال یک جمعا تحصیلی، سال نیم

 

 بلند مدت یپژوهش مأموریت از استفاده الزم براي رایط: ش1ماده 

 دانشکده شوراي پژوهشی آموزشی، گروه تأیید به لذی موارد اساس بر باید متقاضیان تحقیقاتی طرح موضوع 1-1

  .برسد پژوهشی دانشگاه شوراي و

 باشد وي تحقیقات جامع طرح چارچوب در و باشد داشته تطابق متقاضی تخصص با تحقیق موضوع. 

 بنیادي يهاپژوهش رايب علمی دستاوردهاي یا کند رفع را کشور نیازهاي از یبخش باید تحقیق موضوع 

 .باشد داشته مؤثر نقش پژوهشی و آموزشی هاينوآوري در همچنین،. باشد داشته دانشگاه کاربردي یا

 ارتباط میزبان استاد یا میزبان روهگ پذیرنده، دانشگاه و متقاضی پیشنهادي تحقیقاتی طرح موضوع بین 

  .باشد داشته وجود منطقی

نـیم سـال  دودارا بودن وضعیت استخدام پیمانی یا رسمی و سابقه خدمت تمام وقت حـداقل بـه مـدت  1-2

  .دانشگاهدر  تحصـیلی

اعالم رضایت از عملکرد متقاضی و دارا بودن صالحیت علمی و رعایت کیفیت آموزش و پژوهش به تایید  1-3

  کده.دانششوراي و  آموزشی گروه

هـا و صـنایع داخـل ها، موسسات معتبر علمی تخصصی یا شرکتوت نامه مرتبط از یکی از دانشگاهارائه دع 1-4

    .یـا خـارج از کشور
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  بلند مدت یپژوهش مأموریت از استفاده براي روند اجرایی: 2ماده 

ی شو در صورت اطمینان گروه از عدم ایجاد وقفه در امور آموزشی یا پژوه آموزشی بررسی تقاضا توسط گروه 2-1

شی شوراي پژوهبررسی تقاضا توسط آموزشی.  دانشکده به همراه صورتجلسه گروهشوراي  ه، اعـالم موافقت بگروه

ال مدارك دانشکده و در صورت همسویی ماموریت با اهداف منـدرج در دسـتورالعمل حاضـر، اعـالم موافقـت و ارس

 .و صـورت جلسـه شـوراي دانشکده آموزشی به همراه صورت جلسه شوراي گـروه دانشگاهبه حوزه معاونت پژوهشی 

تقاضا  بررسی. دانشگاهو در صورت موافقت ارسال مدارك به هیات رئیسه  دانشگاهبررسی تقاضا در شوراي پژوهشی 

مکاتبـات بـا مراجـع ذیـربط توسـط حـوزه معاونـت  و در صورت تایید نهایی انجام دانشگاهدر هیات رئیسه 

  .دانشگاهپژوهشی 

اخذ ضمانت هاي مشخص شده توسط هیات رییسه براي متقاضی ماموریـت توسـط مراجـع ذیـربط جهـت  2-2

  صـدور حکـم ماموریت

عضو هیات علمی الزم است برنامه علمی و کاري خـود را متناسـب بـا مـدت ماموریـت در فـرم تقاضـاي  2-3

ماموریـت ارائـه و همچنین براي ماموریت هایی که در طول نیم سال هاي اول و دوم سال تحصیلی انجام می شود 

ید. مشخصات فرد جانشین باید معرفی نما یک نفر از اعضاي هیـات علمی همان گروه را به عنوان جانشین

  .قید شودآموزشی در صورتجلسه شوراي گروه 

گروه آموزشی، شوراي دانشکده و شوراي  تأیید و موافقت به مشروط داخل یا خارج پژوهشی مأموریت مدت 2-4

 پژوهشی از مأموریت استفاده زمان مدت است. سال یک علمی حداکثر هیئت عضو تقاضاي حسب پژوهشی دانشگاه،

 مراجعه دانشگاه مأموریت به پایان از پس بالفاصله متقاضی و شود مشخص حکم صادره طبق از عزیمت پیش باید

  .گیرد سر از را خود پژوهشی و هاي آموزشیفعالیت و کند

 المللی دانشگاهبینعلمی  هايهمکاري، الزم است تا با تسلیم مدارك به دفتر مأموریتپس از صدور حکم  2-5

نسبت به صدور نامه کنسولی براي اخذ روادید (در صورت لزوم) و در صورت امکان صدور نامه ارزي از طریق وزارت 

  متبوع اقدام گردد.

درخواست هر گونه مرخصی استحقاقی یا بدون حقوق، در حین استفاده، قبل و بالفاصله بعد از استفاده از  2-6

  .ماموریت پژوهشی ممنوع است

  .ماموریت پژوهشی یک ماموریت واحد تلقی می شود و امکان انقطاع ندارددوره  2-7

  .پایان ماموریت متقاضی باید تا قبل از اتمام قرداد پیمانی عضو هیات علمی پیمانی باشد 2-8

  .استسر می تحصیلی سال نیم هر ابتداي از بلندمدت پژوهشی مأموریت حکم صدور 2-9
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شیوه  3هاي مطرح در ماده بیش از سقف اعتبارات دانشگاه باشد، شاخص در صورتی که تعداد متقاضیان 2-10

با تشخیص شوراي )  7/6/90مورخ  92972/3( به شماره عتفهاي مطالعاتی اعضاء هیأت علمی وزارت نامه فرصت

  بندي مدنظر قرار خواهد گرفت.جهت اولویتپژوهشی دانشگاه 

 ی در سطح دانشگاه می باشند می توانند با حفظ پست سازمانیاعضاي هیات علمی که داراي مسولیت اجرای 2-11

 اهدانشگ(بدون دریافـت حق مدیریت در زمان انجام ماموریت) و معرفی جانشین، ضمن همـاهنگی الزم بـا رئـیس 

  .نمایند یک نیم سالیـا معـاون شـاخه ذیـ ربط تقاضاي ماموریت حداکثر به مدت 

مسولیت پیگیري صدور حکم ماموریت بر عهده عضو متقاضی است و ایشان باید به گونه اي برنامه ریزي و  2-12

  .روز قبل از انجام ماموریت، نتیجه نهـایی را دریافـت نموده باشد 15حداقل  کهعمل کند 

 فرصت یا پژوهشی مأموریت پژوهشی، متقاضی مأموریت پایان از پس که علمی هیئت اعضاي از دسته آن 2-13

 مدت، این شدن سپري از پس و شوند تدریس مشغول به تحصیلی سال نیم دو حداقل باید هستند، مطالعاتی

 .کنند مطرح بعدي پژوهشی از مأموریت استفاده براي را خود تقاضاي

  

  بلند مدت یپژوهش مأموریت از استفاده برايمامور  تعهدات: 3ماده 

 زمان گواهی و نهایی گزارش باید داخل، یا خارج مدت بلند پژوهشی ماموریت دورة پایان از پس متقاضی 3-1

 همچنین. دهد ارائه است، رسیده مأموریت مقصد ۀسمؤس یا دانشگاه تأیید به که را خود علمی هايفعالیت و حضور

 (از لیست Q2حداقل یک مقاله  پژوهشی، مأموریت از استفاده سال نیم هر ازاي به بازگشت از پس است ضروري

JCR )که در آن شخص مامور نفر اول و یا نویسنده مسئولCorresponding Author باشد) از نتایج کار (

یا انعقاد یک طرح پژوهشی مشترك با دانشگاه یا موسسه  تحقیقاتی مشترك با دانشگاه یا موسسه پذیرنده و

  ارائه دهند. پذیرنده حداکثر پس از یکسال از خاتمه ماموریت

 و بابلند مدت متعهد می شود نتایج حاصل از ماموریت خود را بعـد از مراجعـت  پژوهشی متقاضی ماموریت 3-2

  .به صورت یک سمینار تخصصی ارائه نماید دانشگاه پژوهشی و تایید شورايهماهنگی 

انجام کلیـه تعهـدات  بهمنوط  دانشگاهبررسی ماموریت هاي آتی متقاضی به تشخیص معاونت پژوهشی  3-3

  .هاي قبلی می باشدماموریـت
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  دانشگاه حمایت هاي مالی: 4ماده 

پرداخت حقوق و مزایاي کامل عضو هیئت علمی در طول مدت ماموریت به صورت ماهیانه به حساب جاري  4-1

 مامور واریز خواهد شد.

از محل گرنت شخصی عضو هیئت علمی و بعد بیمه و رفت و برگشت (کالس اکونومی)  تبلی هزینه متعارف 4-2

 و تایید مستندات در شوراي پژوهشی دانشگاه قابل پرداخت خواهد بود. ماموریتاز انجام 

پس از بازگشت و ارائه اسناد مربوط، در صورتی که مانده گرنت کافی وجود داشته باشد اقدام به تسویه  تبصره:

ت مبلغ قابل پرداخت به عنوان هزینه در صف منظور شده و اسناد حساب با متقاضی خواهد شد و در غیر اینصور

ه هاي بعدي اعتبارات، بپژوهش دانشگاه باقی خواهند ماند تا مانده گرنت ایشان با تخصیص مدیریت ها نزدهزینه

ها سابتسویه حاندازه کافی برسد. در هر حال اگر تا انتهاي سال مانده گرنت کافی تامین نشود، به جهت لزوم انجام 

  مد.عمل خواهد آ(حاصل از کل تخصیص آن سال) تسویه حساب به تا انتهاي سال مالی، تا سقف مبلغ مانده گرنت

 به مراحل، کلیۀ طی و حکم صدور از پس پژوهشی، مأموریت از استفاده متقاضی علمی هیأت عضو نانچهچ 4-3

 هیالتست کلیۀ ،پژوهشی معاونت  به رسانی اطالع منض است موظف نشود، مأموریت به اعزام به موفق دلیل هر

 دانشگاه مالی اداري معاونت هب یپژوهش مأموریت شروع براي شده اعالم زمان از هفته دو ظرف حداکثر را دریافتی

  .دهد عودت دانشگاه پژوهشی معاونت هماهنگی با

  اشد.بشروع ماموریت مالك تبدیل ارز به ریال میاي در تاریخ ها به ریال بوده و قیمت ارز مبادلهکلیه پرداخت 4-4

   

  : نظارت بر حسن اجرا5ماده 

. در مواردي که دستورالعمل هستنظارت بر حسن اجراي این دستورالعمل بر عهده معاونت پژوهش دانشگاه 

  مسکوت است، با نظر شوراي پژوهش دانشگاه اقدام خواهد شد.

وري و فنا توسط شوراي پژوهش 30/5/1397 تبصره در تاریخ 1بند و  24ماده و  5این دستورالعمل مشتمل در 

را الزم االج تاریخ تصویببه تصویب هیئت رئیسه دانشگاه بناب رسیده و از  4/6/1397 پیشنهاد شد و در تاریخ

  باشد.می


