شيوهنامه شركت اعضاي هيات علمي دانشگاه اصفهان در دورههاي تحقيقاتي كوتاهمدت خارج از كشور

مقدمه
بهمنظور ارتقاي سطح كيفي پژوهش و آموزش وگسترش فعاليتهاي علمي بينالمللي با ساير كشورها و دستيابي به آخرين
يافتههاي علمي ،اعضاي هيات علمي دانشگاه اصفهان ميتوانند با رعايت شرايط و ضوابط زير در دورههاي تحقيقاتي كوتاهمدت
خارج از كشور شركت نمايند.

ماده  :1شرايط استفاده از دورههاي تحقيقاتي

-1-1زمان دوره حداقل  2هفته و حداكثر سه ماه و زمان ارائه درخواست تابستان هر سال خواهد بود.
تبصره :آن دسته از همکاران متقاض ي استفاده از دوره هاي تحقيقاتي كوتاه مدت كه بنا به داليلي نظير عدم فعاليت
دانشگاه هدف در تابستان و يا عدم صدور به موقع رواديد موفق به طي دوره مورد نظر در تابستان نمي شوند مي توانند
با تنظيم صحيح زمان دوره مورد نظر در محدوده زماني بين دو نيمسال و يا تعطيالت سال نو اقدام به ارائه درخواست
نمايند .بررسي اين درخواست در شوراي تخصصي پژوهش و فناوري منوط به تاييد گروه و دانشکده مربوطه و انجام
تمامي هماهنگيهاي الزم در خصوص كالس هاي درس و دانشجويان تحت هدايت متقاضي خواهد بود.
 -2-1حضور متقاضي در دانشگاه حداقل ده روز قبل از شروع نيمسال تحصيلي الزاميميباشد.
 -3-1زمينه تحقيق و هدف از انجام دوره توسط متقاضي مشخص شود.
 -4-1ارائه پذيرش از يکي از دانشگاه ها /مؤسسات يا مراكز تحقيقاتي معتبر خارج از كشور با ذكر زمان دوره كه مورد تاييد
شوراي پژوهشي دانشگاه باشد.
 -5-1شوراي پژو هشي گروه مربوطه وظايف آموزشي و پژوهشي متقاضي درخواست را بررسي و عضو هيات علمي جانشين
متقاضي را معرفي مينمايد.
 -6-1اولويت با كساني ميباشد كه در تحصيالت تکميلي دانشگاه فعاليت داشته باشند.
 -7-1ارائه سخنراني در مورد نتايج حاصل از سفر به صورت سميناري در سطح گروه با حضور دانشجويان تحصيالت تکميلي و
يا در هفته پژوهش الزاميميباشد.
 -8-1بررسي درخواستهاي بعدي (دوره دوم به بعد) منوط به ارائه حداقل يک مقاله علمي چاپ شده در مجالت نمايه شده
حاصل از نتايج دوره قبلي مي باشد.

ماده  :2مراحل اجرايي
درخواست عضو هيات علمي بايد با رعايت مفاد ماده يک به همراه مدارك مربوطه شامل :درخواست متقاضي ،دعوتنامه
معتبر ،صورتجلسات شوراهاي پژوهشي گروه و دانشکده مربوطه مبني بر تاييد درخواست و فرم مربوطه  44روز قبل از تاريخ
شروع دوره به شوراي پژوهشي دانشگاه رسيده باشد .پس از انجام ماموريت ،مدارك مربوط به تاييد گزارش علمي از طرف
شوراي پژوهشي گروه و دانشکده مربوطه مبني بر انجام سخنراني و تاييد گزارش به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه ارسال
ميشود.

ماده  :3تامين هزينه

عالوه بر پرداخت حقوق ماهيانه متقاضي هزينه بليط رفت و برگشت و ثبت نام متقاضي از اعتبار پژوهشي به وي پرداخت
خواهد شد.
اين شيوهنامه در  3ماده در تاريخ  85/2/11به تصويب كميسيون فناوري و پژوهشهاي كاربردي دانشگاه رسيد و پس از تاييد
در جلسه مورخ  85/2/24شوراي پژوهش دانشگاه و در جلسه مورخ  85/2/24هيات رئيسه دانشگاه به تصويب رسيد و از
تاريخ  85/2/24قابل اجرا ميباشد .ضمنا" با توجه به درخواست متقاضيان تبصره فوق الذكردر تاريخ  14/8/6در شوراي
پژوهش و فناوري دانشگاه مطرح و به تصويب رسيد.

