
  
  

استاد، دانشيار، ( آيين نامه اجرايي استفاده از دوره فرصت مطالعاتي اعضاي هيات علمي
    1387از ابتداي سال  دانشگاه الزم االجرا )استاديار

  
  
  

ماه به فرصت مطالعاتي مي روند ارزيا  6ماه يا  3به اعضاي هيات علمي كه  .1
 .معادل ريالي آن پرداخت نمي شود

ل مدت استفاده از دوره فرصت مطالعاتي حقوق خود اعضاء هيات علمي در طو .2
حقوق براساس حكم صادره از سوي مديريت امور نيروي . را دريافت مي نمايند

             انساني و با امضاي رياست دانشگاه يا معاونت پژوهشي دانشگاه پرداخت 
 .مي شود

ساب هزينه بليط به عضو هيات علمي پس از بازگشت و در زمان تسويه ح .3
 ) محاسبه مي گردد Economyبليط با درجه . ( پرداخت مي گردد

عضو هيات علمي تقاضاي علي الحساب هزينه بليط خود را قبل از چنانچه  
عزيمت داشته باشد تقاضاي خود را ارائه و امور مالي معاونت پژوهشي پرداخت 

 .مي نمايد

ه فرصت مطالعاتي هزينه بيمه عضو هيات علمي در طول مدت استفاده از دور  .4
 .در زمان تسويه حساب پرداخت مي گردد

 3براي مدت ) اقامت، بليط و بيمه اعم از هزينه( به همراه هيچگونه تسهيالتي  .5
 .نمي گردد ماه پرداخت 6يا 

قيد حمايت مالي در مكاتباتي كه جهت تهيه ويزا به سفارت انجام مي گيرد  .6
 .هيچ گونه تعهدي براي دانشگاه ايجاد نمي نمايد



 
 

                 ه تامين منابع علمي التين اعضاء هيات علمي دانشگاهنحو اجرايي آيين نامه
  1387الزم االجرا از ابتداي سال 

  
  

دم تمركز و واگذاري امور مربوط به تامين منابع در راستاي اجراي سياست ع
چاپي، غير چاپي و (علمي تخصصي التين اعم از كتاب و نشريات ادواري 

و با توجه به اهميت تامين اين منابع جهت استفاده  ها به دانشگاه) الكترونيكي
اعضاء هيات علمي دانشگاه ها، دانشكده ها و مراكز تحقيقاتي علوم پزشكي و 

هاي وابسته و به روز نمودن دانش و آگاهي آنان در عرصه هاي علوم  سازمان
  .پزشكي، اين آيين نامه الزم االجرا مي باشد

دالر امريكا براي هريك از متقاضيان  500پرداخت معادل ريالي ارز تا سقف  .1
 ريال 5950با ارائه رسيد به ازاء هر دالر 

اشتراك نشريات  -اين پرداخت به اعضاء هيات علمي جهت خريد كتاب .2
حق عضويت در انجمن هاي علمي معتبر بين المللي و  -اداوري چاپي

 هزينه چاپ مقاله در مجالت معتبر اختصاص دارد

سهم تعيين شده هريك از متقاضيان غيرقابل انتقال به فرد ديگري خواهد  .3
 .بود

  
  


