
  ""آئین نامه صدور مجوز طی دوره هاي کوتاه مدت خارج از کشورآئین نامه صدور مجوز طی دوره هاي کوتاه مدت خارج از کشور""
  : : هدف هدف 

و و مورد نیاز اعضاي هیـأت علمـی   مورد نیاز اعضاي هیـأت علمـی   و و نیازهاي علمی و آشنایی با یافته ها و تکنیک هاي جدید  نیازهاي علمی و آشنایی با یافته ها و تکنیک هاي جدید    مینمینأأدر راستاي ت  در راستاي ت  
رائـه  رائـه  ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز اقدام بـه ا ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز اقدام بـه ا راه اندازي فن آوریهاي نوین و بازگشائی رشته هاي تحصیلی جدید         راه اندازي فن آوریهاي نوین و بازگشائی رشته هاي تحصیلی جدید         

  ماهـه  ماهـه    1212 تـا    تـا   22  ،،دوره هـاي کوتـاه مـدت      دوره هـاي کوتـاه مـدت      کـه متقاضـی گذرانیـدن       کـه متقاضـی گذرانیـدن        جهت اعـزام اعـضاي هیـأت علمـی            جهت اعـزام اعـضاي هیـأت علمـی           ییتسهیالتتسهیالت
  . . نموده استنموده استمی باشند، می باشند، 

  ::ائه تسهیالت به صورت زیر می باشدائه تسهیالت به صورت زیر می باشدرراا
 درصـد   درصـد  55 که سـالیانه تـا    که سـالیانه تـا    مقرر گردید مقرر گردید  8484//1212//2020 هیأت امناي دانشگاه مورخ      هیأت امناي دانشگاه مورخ     مصوبه بیست ونهمین جلسه   مصوبه بیست ونهمین جلسه   طبق  طبق  

با هزینه شخـصی بـا اخـذ    با هزینه شخـصی بـا اخـذ     (  ( ماههماهه  1212 تا  تا 22 علمی در رشته هاي مورد نیاز به دوره هاي کوتاه مدت   علمی در رشته هاي مورد نیاز به دوره هاي کوتاه مدت  از اعضاي هیأت  از اعضاي هیأت  
مطالعاتی و ارائه گـزارش کـار   مطالعاتی و ارائه گـزارش کـار    پس از بازگشت از سفر  پس از بازگشت از سفر ..ند ند وواعزام شاعزام ش این آئین نامه    این آئین نامه   44طبق بند   طبق بند   ) ) مأموریت آموزشی مأموریت آموزشی 

هه دوم ماهیانه یـک میلیـون تومـان از    هه دوم ماهیانه یـک میلیـون تومـان از     میلیون تومان و در سه ما   میلیون تومان و در سه ما  وو در سه ماه اول ماهیانه د       در سه ماه اول ماهیانه د      ید معاونت آموزشی  ید معاونت آموزشی  و تای و تای 
    .. نماید نماید به عنوان پاداش به آنان پرداخت به عنوان پاداش به آنان پرداخت،، درصد سهم درآمد اختصاصی در اختیار ریاست دانشگاه درصد سهم درآمد اختصاصی در اختیار ریاست دانشگاه55محل محل 
در صورت ارائه گزارش کار و تایید گروه آموزشی مربوطه و شوراي بورس دانشگاه تمدیـد مأموریـت       در صورت ارائه گزارش کار و تایید گروه آموزشی مربوطه و شوراي بورس دانشگاه تمدیـد مأموریـت         ••

بالمـانع  بالمـانع  در شش ماهه دوم مأموریت در شش ماهه دوم مأموریت ن ریال به ازاء هر ماه ن ریال به ازاء هر ماه مبلغ پنج میلیومبلغ پنج میلیوتسهیالت به تسهیالت به  ماه و پرداخت   ماه و پرداخت  1212تا  تا  
  ..می باشدمی باشد

را پـس از  را پـس از  تنهـا بـراي یـک بـار سـفر      تنهـا بـراي یـک بـار سـفر         و همـسر ایـشان   و همـسر ایـشان  دانشگاه هزینه بلیط رفـت و برگـشت شـخص متقاضـی           دانشگاه هزینه بلیط رفـت و برگـشت شـخص متقاضـی           
  ..از سفر به طور کامل قابل پرداخت می باشداز سفر به طور کامل قابل پرداخت می باشدبازگشت بازگشت 

  :: به قرار زیر می باشد به قرار زیر می باشد فوق فوقتسهیالتتسهیالت  شرایط استفاده ازشرایط استفاده از
  و اعـضاء هیئـت     و اعـضاء هیئـت    سـال سـابقه کـار    سـال سـابقه کـار   22   حـداقل  حـداقل بابا  یمانییمانیو پو پ  KK ضریب  ضریب ،، خدمت  خدمت متعهدمتعهدلمی  لمی  اعضاي هیأت ع  اعضاي هیأت ع    --11

    . . از این مزایا استفاده کننداز این مزایا استفاده کنند  دانشگاهدانشگاهو معاون آموزشی و معاون آموزشی   دانشکدهدانشکده با موافقت  با موافقت می توانندمی توانند رسمی  رسمی علمیعلمی
را در ابتـداي دوره  را در ابتـداي دوره   مـاه   مـاه  44تـا  تـا  پس از صدور حکم مأموریت آموزشی، دانشگاه می تواند حقوق و مزایاي         پس از صدور حکم مأموریت آموزشی، دانشگاه می تواند حقوق و مزایاي           --22

  ..پرداخت نمایندپرداخت نمایند  رت پیش پرداخت به متقاضیرت پیش پرداخت به متقاضیبه صوبه صو
  چنانچــه عــضو هیــأت علمــی یــک بــار از ایــن مزایــا اســتفاده نمــوده باشــد ، بــراي مرتبــه بعــد بایــستی حــداقل  چنانچــه عــضو هیــأت علمــی یــک بــار از ایــن مزایــا اســتفاده نمــوده باشــد ، بــراي مرتبــه بعــد بایــستی حــداقل    --33

  ..ع استع است ماه در پنج سال بال مان ماه در پنج سال بال مان1212تا سقف تا سقف و و  ماه باشد  ماه باشد 1212کمتر از کمتر از طول دوره اول طول دوره اول که که    مگر آن مگر آن سال سپري شده باشد سال سپري شده باشد55
أت علمی از فرصت مطالعاتی استفاده نموده است تا دو سال بعـد نمـی توانـد از ایـن           أت علمی از فرصت مطالعاتی استفاده نموده است تا دو سال بعـد نمـی توانـد از ایـن            چنانچه عضو هی    چنانچه عضو هی   ::  11تبصره  تبصره  

  ..تسهیالت استفاده نمایدتسهیالت استفاده نماید
  .. ریال است ریال استیکصد و بیست میلیونیکصد و بیست میلیون سال مبلغ  سال مبلغ 55 سقف پاداش در طول  سقف پاداش در طول ::22تبصره تبصره 
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ه ه از مزایاي این آیین نامـ از مزایاي این آیین نامـ تا شش ماه می توانند      تا شش ماه می توانند       حداکثر    حداکثر     KK ضریب    ضریب    متعهد خدمت   متعهد خدمت   اعضاي هیأت علمی    اعضاي هیأت علمی   ::33  تبصرهتبصره
  ..استفاده نماینداستفاده نمایند

مربوطه مطرح و ضمن تعیین جانشین براي وي و تعیـین عنـوان   مربوطه مطرح و ضمن تعیین جانشین براي وي و تعیـین عنـوان   در گروه   در گروه   ابتدا  ابتدا  تقاضاي عضو هیأت علمی     تقاضاي عضو هیأت علمی       --44
واحـد مربوطـه مـی رسـد بـه دانـشکده ارسـال مـی شـود و            واحـد مربوطـه مـی رسـد بـه دانـشکده ارسـال مـی شـود و            گروه یا   گروه یا    اعضاء    اعضاء    اکثریت  اکثریت یدیدییو رشته مورد نیاز که به تا      و رشته مورد نیاز که به تا      

   )  ) 11  فرم شمارهفرم شماره( ( ..نشگاه ارسال می نمایدنشگاه ارسال می نمایددانشکده مراتب موافقت و تائید خود را به معاونت آموزشی دادانشکده مراتب موافقت و تائید خود را به معاونت آموزشی دا

چنانچه عضو هیأت علمی در چگونگی تصمیم گیري بخش و مدیر گروه اعتراض داشته باشد، موضوع موکـول         چنانچه عضو هیأت علمی در چگونگی تصمیم گیري بخش و مدیر گروه اعتراض داشته باشد، موضوع موکـول         
  ..به قضاوت رئیس دانشکده خواهد شدبه قضاوت رئیس دانشکده خواهد شد

می تواننـد در خـارج از   می تواننـد در خـارج از   ) ) حداقل یک نفر حداقل یک نفر ((درصد از اساتید یک بخش یا یک گروه  درصد از اساتید یک بخش یا یک گروه  2020همزمان حداکثر   همزمان حداکثر     --55
  ..کشور باشندکشور باشند

  .. طبق ضوابط اداره حقوقی دانشگاه جهت خروج از کشور طبق ضوابط اداره حقوقی دانشگاه جهت خروج از کشورسفتهسفتهتضمین به صورت تضمین به صورت سپردن سپردن   --66
تکنیک ها و آموزش هاي یاد گرفتـه شـده خـود را     تکنیک ها و آموزش هاي یاد گرفتـه شـده خـود را     متعهد شود که    متعهد شود که    عضو هیأت علمی اعزام شده بایستی       عضو هیأت علمی اعزام شده بایستی         --77

آموزشـی  آموزشـی    د و گروه مربوطه گزارش در این مـورد بـه دانـشکده و معاونـت       د و گروه مربوطه گزارش در این مـورد بـه دانـشکده و معاونـت        دانشجویان آموزش ده    دانشجویان آموزش ده    و  و به همکاران به همکاران 
     ) )22فرم شماره فرم شماره ( ( گاه ارائه نماید گاه ارائه نماید دانشدانش

چنانچه انتقال تجربیات واطالعات صورت نپذیرد ضمن عدم پرداخت پاداش از موافقت مجدد با گذرانیـدن ایـن    چنانچه انتقال تجربیات واطالعات صورت نپذیرد ضمن عدم پرداخت پاداش از موافقت مجدد با گذرانیـدن ایـن    
    ..گرددگرددمی می نوع دوره ها براي فرد مورد نظر خودداري نوع دوره ها براي فرد مورد نظر خودداري 

ئی ئی ید مراتب را جهت تـصمیم گیـري نهـا       ید مراتب را جهت تـصمیم گیـري نهـا       ئئدانشگاه پس از بررسی گزارش در صورت تا       دانشگاه پس از بررسی گزارش در صورت تا       معاون آموزشی   معاون آموزشی     --88
  .. می نماید می نمایدممبه ریاست محترم دانشگاه اعالبه ریاست محترم دانشگاه اعال

  ) ) 33فرم شماره فرم شماره ( ( تعیین فرم ارائه گزارش سفر و تقاضاي پاداش تعیین فرم ارائه گزارش سفر و تقاضاي پاداش   --99

از لحاظ تعداد افـراد اعـزام شـده و تعـداد     از لحاظ تعداد افـراد اعـزام شـده و تعـداد     ی ی للامامککمعاون آموزشی دانشگاه موظف است هر سال گزارش      معاون آموزشی دانشگاه موظف است هر سال گزارش        --1010
نظـرات اعـضا هیئـت علمـی     نظـرات اعـضا هیئـت علمـی     ین ین در راه اندازي فـن آوریهـا و رشـته هـاي جدیـد و همچنـ      در راه اندازي فـن آوریهـا و رشـته هـاي جدیـد و همچنـ      دوره ها و تاثیر دوره ها  دوره ها و تاثیر دوره ها  

  .. به ریاست دانشگاه ارائه نماید به ریاست دانشگاه ارائه نماید و ورا جمع آوريرا جمع آوريشرکت کننده شرکت کننده 
در در مقرر گردید کمیتـه فرصـت هـاي مطالعـاتی و بـورس و دوره هـاي مـصوب هیـأت امنـاء و شـرکت                 مقرر گردید کمیتـه فرصـت هـاي مطالعـاتی و بـورس و دوره هـاي مـصوب هیـأت امنـاء و شـرکت                   --1111

 جلـسات مـنظم و دعـوت از رؤسـاي محتـرم       جلـسات مـنظم و دعـوت از رؤسـاي محتـرم      تـشکیل تـشکیل ضـمن  ضـمن  دیگر ادغـام و   دیگر ادغـام و   ککییکنفرانس هاي خارج از کشور در       کنفرانس هاي خارج از کشور در       
 نـسبت بـه انتخـاب افـراد و دوره هـاي       نـسبت بـه انتخـاب افـراد و دوره هـاي      ،،دانشکده ها و مدیران محترم گروه آموزشی به عنوان افراد صـاحب نظـر          دانشکده ها و مدیران محترم گروه آموزشی به عنوان افراد صـاحب نظـر          

در ضمن در ارتبـاط بـا هـر نـوع تـصمیم گیـري کمیتـه نظرخـواهی از معاونـت هـاي                در ضمن در ارتبـاط بـا هـر نـوع تـصمیم گیـري کمیتـه نظرخـواهی از معاونـت هـاي                . . اقدام نماید اقدام نماید ... ... مورد نیاز و    مورد نیاز و    
  ..ئت علمی با حوزه هاي معاونین ضروري استئت علمی با حوزه هاي معاونین ضروري استدانشگاه پیرامون همکاري اعضاء هیدانشگاه پیرامون همکاري اعضاء هی

  .. در هیأت رئیسه دانشگاه به تصویب رسید در هیأت رئیسه دانشگاه به تصویب رسید8686//66//1717این آئین نامه در تاریخ این آئین نامه در تاریخ   --1212
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  فرم درخواست صدور مجوز براي طی دوره هاي کوتاه مدت خارج از کشورفرم درخواست صدور مجوز براي طی دوره هاي کوتاه مدت خارج از کشور

  فرم شماره یک فرم شماره یک 
  ......................واحد واحد ............. ............. گروه گروه ........... ........... ......عضو هیئت علمی دانشکده عضو هیئت علمی دانشکده ........................................................احتراماً اینجانب احتراماً اینجانب   

  : : ماه دوره آموزشی خارج از کشور می باشمماه دوره آموزشی خارج از کشور می باشم......................................متقاضی گذراندنمتقاضی گذراندن
  ........................................................  ::تاریخ احتمالی عزیمت تاریخ احتمالی عزیمت 

  ........................................................  ::طول دوره طول دوره 
  ........................................................  ::عنوان دوره عنوان دوره 

  ........................................................  ::ر ر کشوکشو
  ........................................................  ::نام مرکز آموزش دهندهنام مرکز آموزش دهنده

  cراه اندازي رشته جدیدراه اندازي رشته جدید                cراه اندازي روش درمانی جدیدراه اندازي روش درمانی جدید: : ضرورت دوره آموزشی براي دانشگاهضرورت دوره آموزشی براي دانشگاه

    ..موارد دیگر ذکر شودموارد دیگر ذکر شود
  کدام کشور؟ کدام کشور؟               چه مدت؟ چه مدت؟       c  خیرخیر      cآیا در پنج سال گذشته از این فرصت استفاده نموده اید؟ بلیآیا در پنج سال گذشته از این فرصت استفاده نموده اید؟ بلی

  تسهیالت استفاده شده و نتایج حاصله چه بوده است؟تسهیالت استفاده شده و نتایج حاصله چه بوده است؟
  

  امضاء عضو هیئت علمی امضاء عضو هیئت علمی 
  تعهد نامه جایگزین تعهد نامه جایگزین 

دوره کوتاه دوره کوتاه ......................................در مدت در مدت ..........................گروهگروه..................................عضو هیئت علمی واحد  عضو هیئت علمی واحد  ........................................................  اینجانباینجانب
   فوق وظائف آموزشی پژوهشی ایشان را تقبل می نمایم فوق وظائف آموزشی پژوهشی ایشان را تقبل می نمایممدت متقاضیمدت متقاضی

  عضو هیئت علمی جایگزینعضو هیئت علمی جایگزینامضاء امضاء 
  

  
.................... .................... جلسه شوراي گروه یا شوراي واحد فوق تخصصی         جلسه شوراي گروه یا شوراي واحد فوق تخصصی         ................. ................. در تاریخ   در تاریخ   موافقت گروه آموزشی    موافقت گروه آموزشی    

  : :  ضرورت طی دوره آموزش ایشان مورد تائید قرار گرفت ضرورت طی دوره آموزش ایشان مورد تائید قرار گرفترارامطرح و با اکثریت آمطرح و با اکثریت آ
  

  

  مربوطه  مربوطه  ) ) گروه فوق تخصصیگروه فوق تخصصی((امضاء رئیس واحد امضاء رئیس واحد      مربوطه  مربوطه ))گروه فوق تخصصیگروه فوق تخصصی((امضاء اعضا واحدامضاء اعضا واحد
  
  

  

جلـسه شـوراي آموزشـی پژوهـشی دانـشکده مطـرح و ضـمن تائیـد         جلـسه شـوراي آموزشـی پژوهـشی دانـشکده مطـرح و ضـمن تائیـد         ...................... ...................... موافقت دانشکده در تـاریخ   موافقت دانشکده در تـاریخ   
    ..ضرورت طی دوره مورد موافقت قرار گرفتضرورت طی دوره مورد موافقت قرار گرفت

    امضاء مدیر گروه امضاء مدیر گروه 
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  درخواست پاداش درخواست پاداش و و ارش سفر ارش سفر ارائه گزارائه گزفرم فرم 
  
  
  
  

  ::فرم شماره سه فرم شماره سه 
ــاس          ــه براس ــاند ک ــی رس ــالع م ــه اط ــیله ب ــاً بدینوس ــاس       احترام ــه براس ــاند ک ــی رس ــالع م ــه اط ــیله ب ــاً بدینوس ــماحترام ــمحک ــی حک ــت آموزش ــی  مأموری ــت آموزش ــماره و   مأموری ــا ش ــماره و   ب ــا ش    ب

با با ............ ............ ................. .............  تاریخ  تاریخ تاتا.............. .............. ................از تاریخاز تاریخ......................................................اینجانب اینجانب .................. .................. ................................  تاریخ تاریخ 

  طـی  طـی  و و مهـارت هـاي زیـر را فـرا گرفتـه            مهـارت هـاي زیـر را فـرا گرفتـه            ................ ................ ................................................................................................................................مرکز  مرکز  همکاري  همکاري  

  ..برنامه هاي پیوست به دیگر اعضاء واحد یا گروه خود یا افراد دیگر بر اساس لیست پیوست آموزش داده امبرنامه هاي پیوست به دیگر اعضاء واحد یا گروه خود یا افراد دیگر بر اساس لیست پیوست آموزش داده ام
  

     متقاضی متقاضیییامضاء عضو هیئت علمامضاء عضو هیئت علم

  

  
  ..است است ........................... ........................... مراتب مورد تائید گروه مراتب مورد تائید گروه 

  امضاء مدیر گروهامضاء مدیر گروه                    

  

  
  

  

  ..می باشدمی باشد....................... ....................... مراتب فوق مورد تائید دانشکده مراتب فوق مورد تائید دانشکده 

  امضاء رئیس دانشکده امضاء رئیس دانشکده 
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  ارائه گزارش سفر به دانشکده و معاونت آموزشی دانشگاه ارائه گزارش سفر به دانشکده و معاونت آموزشی دانشگاه فرم فرم   
  

  
     دو دوفرم شمارهفرم شماره

دانـشگاه  دانـشگاه  ........................................................ مأموریـت آموزشـی   مأموریـت آموزشـی  حکـم حکـم احتراماً بدینوسیله اطالع می رساند کـه براسـاس    احتراماً بدینوسیله اطالع می رساند کـه براسـاس      
  .................. .................. ................................مرکز مرکز . ........... . ........... ......................در کناردر کنار....... ....... ....................................تا تا ..... ..... ....................................اینجانب از تاریخاینجانب از تاریخ

مهارت هاي زیر را فرا گرفته ام و طی برنامه هاي پیوسـت بـه دیگـر اعـضاء واحـد یـا                 مهارت هاي زیر را فرا گرفته ام و طی برنامه هاي پیوسـت بـه دیگـر اعـضاء واحـد یـا                 ............................................................................
  ..گروه خود یا افراد دیگر براساس لیست پیوست آموزش داده امگروه خود یا افراد دیگر براساس لیست پیوست آموزش داده ام

  امضاء عضو هیئت علمی امضاء عضو هیئت علمی 
  

  امضاء اعضاء واحد یا گروه امضاء اعضاء واحد یا گروه 
  
  

  

  .. است  است ......................................................گروه گروه مراتب مورد تائید مراتب مورد تائید 

  امضاء مدیر گروه امضاء مدیر گروه                     
  

  

  

  
  

  ..می باشدمی باشد....................... ....................... مراتب فوق مورد تائید دانشکده مراتب فوق مورد تائید دانشکده 

  امضاء رئیس دانشکده امضاء رئیس دانشکده 
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