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تًضیحات ي اصالحات آییه وامٍ فزصت مطالعاتی مصًب 1389/06/30
رؤسا ي معايویه محتزم پژيَص ي فىايري:
احتزاهبً در ارتجبط ثب ثزخي ثٌذّبي آيييًبهِ "استفادٌ اس فزصتَاي مطالعاتی بزاي اعضاي َیأتعلمی داوطگاٌَا ي

مإسسات آمًسش عالی ي پژيَطی " هصَة  ،89/6/30ثٌب ثِ اثْبهبتي كِ اس عزف ثزخي داًؾگبُّب ٍ هؤعغبت
هغزح ؽذُ ،ثذييٍعيلِ ثٌذّبي هزثَعِ ثِ ؽزح سيز رفغ اثْبم هيؽَد:
آییه وامٍ "استفادٌ اس فزصتَاي مطالعاتی بزاي اعضاي َیأتعلمی
داوطگاٌَا ي مإسسات آمًسش عالی ي پژيَطی" (ضمارٌ  3/18946مًرخ )89/6/30
مادٌ  -1بىد 1-2-1
هٌظَر اس هَافقت ّيأت اهٌب ايي اعت كِ هغبئل هبلي فزصت هغبلؼبتي (هقزري ارسي) ثِ صَرت كلي در جلغِ
عبليبًِ ّيأت اهٌبء هَافقت هيؽَد.
مادٌ  -2تذكز 1
ٍاصُ ٍ ثيي دٍ كلوِ اًجبم ٍ عزح پضٍّؾي اضبفِ هي ثبؽذ.
مادٌ  -3بىد  ،1-1-3تبصزٌ 1
كيفيت ثزجغتگي هزثيبى هتقبضي فزصت هغبلؼبتي ،ثز اعبط داؽتي حذاقل  %100اهتيبس هبدُ  %85 ٍ 1حذاقل
ثٌذّبي هبدُ ( 2پضٍّؾي) آئيي ًبهِ ارتقبء ثب ًظز كويتِ تخصصي ّيئت هويشُ هؤعغِ تؼييي ٍ اػالم هيؽَد.
مادٌ  -3بىد 1-3-3
داراثَدى ٍضؼيت اعتخذاهي پيوبًي حذف ؽَد.

تجصزُ  5ايي هبدُ ًيش حذف ؽَد.
مادٌ  -3بىد 2-3-3
ػجبرت "ٍ حذاقل عِ عبل خذهت توبم ٍقت در هؤعغِ پظ اس پبيبى فزصت هغبلؼبتي قجلي ثزاي دفؼبت
ثؼذ" ثِ جبي ػجبرت "ٍ عِ عبل فبصلِ عٌَاتي ثيي دٍ فزصت هغبلؼبتي" قزار گيزد.
مادٌ  -3بىد 2-4-3
ػجبرت "ٍ حذاقل چْبر عبل عبثقِ خذهت توبم ٍقت در هؤعغِ پظ اس پبيبى فزصت هغبلؼبتي قجلي ثزاي دفؼبت
ثؼذ" ثِ جبي ػجبرت "ٍ چْبر عبل فبصلِ عٌَاتي ثيي دٍ فزصت هغبلؼبتي" قزار گيزد.
هبدُ  -4در توبهي ثٌذّبي ايي هبدُ ػجبرات "حقَق ٍ هشايب ٍ :حقَق ٍ هشايبي هزتجِ ٍ پبيِ" ّن هؼٌي ّغتٌذ.
مادٌ  -4بىد 1-1-1-4
هٌظَر اس حذاكثز  5درصذ اػضبي ّيأتػلوي هتقبضي ،هٌظَر  5درصذ كل اػضبي ّيأتػلوي كل هؤعغِ
هيثبؽذ يؼٌي اگز ثِ عَر هثبل هؤعغِاي  100ػضَ ّيأتػلوي دارد هيتَاًذ  5ػضَّيأتػلوي را ثِ ؽزط
آًكِ ؽزايظ السم را احزاس كزدُ ثبؽٌذ ثِ فزصت هغبلؼبتي اػشام كٌذ.
ّوچٌيي هؤعغِ هيتَاًذ ثزاي ّز تزم تحصيلي حذاكثز  %10اػضبء ّيأتػلوي را ثِ اًَاع فزصت هغبلؼبتي (ًَع
ًَ ،1-1-4ع ًَ ،2-1-4ع ًَ ،3-1-4ع ًَ ،4-1-4ع ًَ ٍ -1-2-4ع  )2-2-4اػشام كٌذ كِ در ًَع

1-1-4

(حذاكثز  )%5اگز هثالً  %3اػشام ؽَد ثزاي عبيز اًَاع فزصت هغبلؼبتي هجوَػبً  %7عْن ثبقي هيهبًذ.
مادٌ  -4بىد 2-1-1-4
ًحَُ پزداخت هيتَاًذ ثِ دٍ رٍػ اًجبم گيزد:
 - 1حقَق ػضَ ّيأتػلوي قغغ ؽَد ٍ ثِ جبي آى كالً هقزري ارسي پزداخت ؽَد ،در صَرتي كِ حقَق
فزد اس هيشاى هقزري ارسي ثيؾتز ثبؽذ ّوبًگًَِ كِ در ثٌذ  3-1-1-4گفتِ ؽذ هبثِ التفبٍت ثِ صَرت
ريبلي ثِ ػضَ ّيأتػلوي پزداخت هيؽَد.
 - 2حقَق ػضَ ّيأتػلوي پزداخت ؽَد چٌبًچِ هقزري ارسي هحبعجِ ؽذُ اس حقَق ػضَ ّيأتػلوي
ثيؾتز ثبؽذ ،هبثِ التفبٍت ثِ صَرت ارس در اختيبر ّيأتػلوي قزار هيگيزد.

ّوچٌيي ػالٍُ ثز پزداخت حقَق (ثِ ػٌَاى هقزري ارسي) ثْبي ثليظ رفت ٍ ثزگؾت(ثِ صَرت هتؼبرف)،
ثيوِّ ،شيٌِ اخذ ٍيشا ٍ ػَارض خزٍج اس كؾَر ثب تأييذ ّيأت رئيغِ اس اػتجبرات پضٍّؾي پيؼثيٌي ؽذُ
هؤعغِ پزداخت خَاّذ ؽذ.
مادٌ  -4بىد 1-1-2-4
ػجبرت "اػضبء ّيأتػلوي هتقبضي هٌتخت " ثِ "كل اػضبء ّيأتػلوي اصالح گزديذ.
مادٌ  -4بىد 5-2-2-4
ػجبرت "هؤعغِ هكلف اعت" ثِ "هؤعغِ هيتَاًذ" اصالح گزديذ.
مادٌ  -4بىد  ،5-2-2-4تذكز -4
ثِ دليل آًكِ داًؾگبُّب اس لحبػ قبًًَي ًويتَاًٌذ هأهَريت در هأهَريت اثالؽ ًوبيٌذ ايي ثٌذ اس آئيي ًبهِ
حذف هيگزدد.
مادٌ  -5بىد 1-5
در صَرتي كِ ػضَ ّيأتػلوي اس هذت سهبى فصل تبثغتبى در اثتذا ،ثيي ٍ يب اًتْبي هذت فزصت هغبلؼبتي
اعتفبدُ كٌذ ّشيٌِ پزداختي در فصل تبثغتبى هؾبثِ ثقيِ سهبى فزصت هغبلؼبتي ثزاي ّيأتػلوي هحبعجِ
هيؽَد .ثِ عَر هثبل اگز ػضَ ّيأتػلوي اس اثتذاي تزم دٍم فزصت هغبلؼبتي خَد را آغبس كٌذ ٍ تب تبثغتبى
اداهِ دّذ ّشيٌِ پزداختي ثزاي ػضَ ّيأتػلوي هؾبثِ تزم قجلي هحبعجِ هيگزدد.
محمد مُديوژاد وًري
معاين پژيَطی ي فىايري

