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  »ماموريت پژوهشينامه شيوه«
و تبصره  71اين شـيوه نامه بر اساس مفاد فصل هفتم آيين نامه استخدامي اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و ماده  

  ) تنظيم شده است.1هاي مربوط به آن (ضميمه 
  تعريف و اهداف -1ماده 

  ناميده شده است. "دانشگاه"به اختصار دانشگاه هنر اصفهان، در اين شيوه نامه، 
ضو عاز سوي معاونت پژوهشي دانشگاه به به صورت موقت و موردي شـود كه  مأموريت پژوهشـي، به مأموريتي گفته مي 

و امكانات تحقيقاتي و همچنين  ي پژوهشيهاتحقيق و مطالعه، جذب فرصتارائه دسـتاوردهاي پژوهشـي،   هيأت علمي براي 
خارج از دانشگاه (اعم از داخل و يا خارج از كشور)  دردر حوزه تخصـصـي خود    يپژوهشـ ايجاد تعامالت و ارتباطات الزم 

  دانشگاه باشد.آن در راستاي منافع به نحوي كه دستاوردهاي  داده مي شود،
م مأموريت پژوهشي بر اساس اخذ پذيرش و يا دعوتنامه قابل استناد از يك دانشگاه و يا مركز علمي پژوهشي و اانج -1تبصره 

  پذيرد.صورت مي، براي اعضاي هيات علمي )معاونت پژوهشيمورد تأييد (فرهنگي معتبر  -يا نهاد هنري

  اهداف:
  ي و فراسازمانيهاي بين دانشگاهل انجام پژوهشهاي پژوهشي و تسهيگسترش افق -1
  الملليگسترش تعامالت علمي در حوزه ملي و بين -2
ــطح پژوهش -3 ــورتارتقــاء سـ ــگــاه هــاي صـ ــي بــه امكــانــات ملي و  گرفتــه در دانشـ ــترسـ   بــا ايجــاد امكــان دسـ

  الملليبين
  الملليت علمي در سطح ملي و بينئدانشگاه و اعضاي هي تبهارتقاء سطح و رمطرح كردن و  -4
  
  مصاديق مأموريت پژوهشي موردتأييد دانشگاه -2ماده 
شركت در كنفرانس ها و همايش هاي معتبر علمي مرتبط با تخصص عضو هيات علمي با مقاله يا پوستر پذيرش شده  -1

  براي ارائه.
ي لمللاهاي تخصصي و معتبر ملي و بينهاي علمي برگزار كننده كنفرانسشـركت در جلسات هيأت اجرايي و يا كميته  -2

 Keynoteسـخنران اصلي (  . يكي از مصـاديق اين بند شـركت در كنفرانسـها به عنوان   (در داخلي و خارج از كشـور) 

Speaker( .است  
معاونت پژوهشــي هاي تخصــصــي با زمينه فعاليت مورد تأييد هاي علمي و اجرايي انجمنشــركت در جلســات كميته -3

  .دانشگاه
و يا طرح پژوهشي (مورد تاييد بخش ارتباط با صـنعت)  سـازماني  يا برون  طرح پژوهشـي درون  انجام امور مربوط به -4

  و فرايندهاي رسمي مربوط ، ارائه گزارشمذاكرات الزم جهت عقد قراردادها از قبيلالمللي مشترك بين
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ه عضو هيات علمي اختصاص بودجه اي بدر صورتي كه هزينة ماموريت در قالب قرارداد طرح پژوهشي آمده باشد،  -1تيصـره 

  داده نمي شود.  

ي و تخصصحوزه المللي در سطح ملي و بين رسازماني دبرقراري تعامالت رسـمي الزم جهت ايجاد ارتباط نزديك بين  -5
و در صـــورت لزوم  از رئيس دانشـــگاه به نمايندگي از گروه و دانشـــگاه (با كســـب موافقت و حدود اختيارات الزم

 ي) با نهادهاي علمي، پژوهشــي، اجرايي و يا اقتصــادي مرتبط با حوزه تخصــصــ هماهنگي روابط بين الملل دانشــگاه
  متقاضي.

در موسسة معتبر مورد تاييد معاونت  پژوهشي كوتاه مدت -يا برگزاري دوره آموزشي سخنراني يا برگزاري كارگاهارائه  -7
  .پژوهشي دانشگاه

  ا تهيه امكانات پژوهشي مورد نياز دانشگاه در حوزه تخصصي (از قبيل كتاب، لوازم آزمايشگاهي و ...)خريد ي -8
ــگاه  -9 ــفهان در  برگزاري نمايش ــگاه هنر اص ــكدة متبوع با ذكر نام دانش ــو هيات علمي يا دانش هنري مربوط به خود عض

  نامه اثر بديع هنري) (بر اساس آيين مايشگاه معتبر مورد تاييد معاونت پژوهشي دانشگاهن
  
  شرايط استفاده از مأموريت پژوهشي: -3ماده 
  .متقاضي تطابق داشته باشد موضوع مأموريت پژوهشي، با تخصص و تجارب علمي -1
عيني و پژوهشـي دانشـگاه باشـد و دستاوردهاي     اي علميهرافع بخشـي از نياز  پژوهشـي بايسـتي  موضـوع مأموريت   -2

نامه، قراردادهاي پژوهشــي و ...) ، به گسترش هاي پژوهشـي، مقاالت علمي، تفاهم طرحملموس آن (در قالب گزارش 
  ابعاد پژوهش در دانشگاه ياري رساند.

و گروه  است دانشــگاهانجام مأموريت پژوهشـي اعضـاي هيأت علمي منوط به موافقت شـوراي پژوهشـي دانشـكده،       -3
  دروس عمومي فقط نياز به تاييد مدير گروه است.

تواند استفاده مي ( از فروردين تا اسفند ) در سـال روز مأموريت پژوهشـي   14يكبار و حداكثر از  هر ترمتقاضـي در  م -4
  كند.

داراي قابليت ارتباط براي به پيش بردن ماموريت تشخيص پژوهشـي  از سـوي معاونت  ماموريت بين المللي متقاضـي   -5
  داده مي شود. 

  اسب و ارتباط منطقي وجود داشته باشد.تنأموريت و اهداف ذكر شده براي مأموريت، و مقصد م ازه زماني، ببين مكان -6
دعوتنامه موسسة مورد نظر (درمورد ماموريت بين المللي)، پذيرش و در درخواست ارائه شده از سوي متقاضي، بايستي  -7

  الي مأموريت قيد گردد.هاي پژوهشي دانشگاه و دستاوردهاي احتمو مرتبط با اهداف و برنامهمقصد و زمان 
اعزام مي گردند هزينه ماموريت ارزي بين المللي سال براي بار اول به ماموريت پژوهشي  براي متقاضياني كه در -1تبصره 

مه، بيثبت نام همايش، (هزينه هاي ويزا، تاد ميليون ريال شبه صورت معادل ريالي به نرخ بانك مركزي تا سقف ه
نه هاي لغ جهت پوشش هزيقابل پرداخت است. اين مب ماموريت تنها براي عضو متقاضي) سكونت و سفر به شهر مقصد
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ناد بر مبناي اس حمل و نقل، بيمه و اسكان و پيش از ماموريت و براي هزينه هاي بليطو  ، ثبت نام كنفرانساخذ ويزا
  پرداخت مي شود.پس از بازگشت مثبت مالي 

مطابق آئين نامه ست مستقيم دانشگاه به ماموريت پژوهشي اعزام مي گردند، اعضاي هيئت علمي كه با درخوا -2تبصره 

  حق ماموريت دريافت مي كنند.استخدامي 
  دانشگاه هيچگونه پرداخت ارزي به متقاضيان نخواهد داشت. -3تبصره 

  پرداخت شود، از سوي دانشگاه پرداخت نخواهد شد. براي عضو كه از طرف صادر كنندة دعوتنامه  هزينه هايي -4تبصره 

  مراحل درخواست ماموريت پژوهشي -4ماده 
اولويتهاي پژوهشي ، روش انجام كار و ارتباط موضوع آن با زمان بنديشامل عنوان،  تماموري تكميل فرم درخواست -1

 مربوط. فرمو تكميل  دانشگاه

دانشكده (در مورد ماموريت بين المللي  به معاونت پژوهشيارائه درخواست به همراه فرم مربوط توسط متقاضي  -2
 .دعوتنامه بايد ضميمه گردد)

 رسي و تصويب، و درخواست صدور حكم ماموريت مي گردد.و برطرح درخواست در شوراي پژوهشي دانشگاه  -3

الملل  هاي علمي و بينتهيه معرفي نامه هاي الزم براي اخذ ويزا و پيگيري امور اعزام و پشتيباني توسط دفتر همكاري  -4
و به ابالغيه مديريت تقاضاي سفرهاي خارجي دانشگاه ها كه توسط كارگروه سفرهاي  در صورت لزوم. دانشگاه

 خارجي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارسال شده توجه شود.

  نحوه ارائه گزارش پايان دوره ماموريت پژوهشي -5ماده 
 /مراجعت، گزارشي از ماموريت را به همراه مستندات الزم به معاون پژوهشي دانشكدهعضو هيئت علمي مي بايست پس از 

رگزاري بدر صورت لزوم گزارش  ،پس از بررسي تخصصيبر مبناي نوع ماموريت ارائه دهد. معاون پژوهشي دانشكده  دانشگاه
مجموعه گزارشها و نظرات تخصصي را و  را برنامه ريزي و دستاوردها  / دانشگاهيدرون دانشكده اييا نمايشگاه سمينار 

  پيرامون نتايج ماموريت مذكور، به معاونت پژوهشي ارسال مي كند.
زمان بررسي و تاييد احتمالي درخواستهاي استفاده از ماموريت پژوهشي حداقل دو ماه كاري است. و متقاضي موظف  -1تبصره 

  .به برنامه ريزي زماني صحيح جهت طي فرآيندهاي مربوط است

ه به ماموريت نشود، براي استفاد ندر صورتي كه عضو هيئت علمي متقاضي، پس از موافقت دانشگاه موفق به رفت -2تبصره 

همچنين در صورتي كه تنها موفق به اخذ ويزا نشود، هزينه  مجدد از ماموريت كليه مدارك و درخواستها مجددا بررسي مي شود.

  هاي مربوط به ترجمه مدارك و امور سفارت به متقاضي داده مي شود. 

متقاضيان مي بايست به گونه اي رفت و برگشت خود را زمان بندي كنند كه در وظايف ستادي و آموزشي آنها خللي  -3تبصره 

  وارد نگردد.

  ماموريت پژوهشي نمي تواند بالفاصله پس يا پيش از فرصت مطالعاتي متقاضي باشد.  زمان انجام -4تبصره 
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 ،)عضو هيات علمي پرداخت مي شود از پژوهانةكه هزينة آن ( در كنفرانس با ارائه مقالهعضو هيات علمي براي شركت  -5تبصره

  است .مورد نيازپذيرش جهت تاييد اعتبار رويداد و صحت هشي دانشكده/ دانشگاه تاييد شوراهاي پژو

هر گونه مرخصي استحقاقي يا بدون حقوق در حين استفاده يا بالفاصله بعد يا قبل از ماموريت پژوهشي طبق آيين  -6تبصره 

  نامه استخدامي اعضاي هيات علمي دانشگاه ها ممنوع است.

( همايش، براي انجام ماموريت پژوهشي مسافت هاي طوالني حكم ماموريت پژوهشي از يك روز قبل از برگزاري  -7تبصره 

  در نظر گرفته مي شود. ( همايش، سخنراني، كارگاه و...)تا يك روز بعد از برگزاري  سخنراني، كارگاه و...)

در شوراي پژوهشي دانشگاه هنر اصفهان به تصويب  15/10/1398در تاريخ  تبصره سيزدهاين شيوه نامه در شش ماده و 
  نشگاه هنر اصفهان قابل اجرا است.رسيده  و پس از تاييد هيات رييسة دا

  

  

  مواد مربوط به ماموريت هاي مختلف در آيين نامه استخدامي اعضاي هيات علمي دانشگاه ها: -1ضميمه 
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