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 باسمه تعالی

  تدریس اعضای هیأت علمی به منظور اجرایی سفرهای نامه شیوه

 خارج از کشور دانشگاه هایدر 

های علمی بین  های خارج از کشور با هدف گسترش همکاری اعزام اعضای هیأت علمی برای تدریس در دانشگاه مقدمه:

اینگونه ماموریت ها  های خارجی، از برنامه های پیش بینی شده در دانشگاه عالمه طباطبائی است. المللی با دانشگاه

برای تعامالت علمی چهره به چهره اساتید و دانشجویان در مجامع بین المللی فراهم می آورد. بی تردید توسعه  را فرصتی

بر ارتقاء رتبه بین المللی این  ی استادان دانشگاه در رشته های متعدد علوم انسانیعلم زبان فارسی و معرفی ظرفیت های

دانشگاه تاثیر بسزایی خواهد گذاشت. گفتنی است شیوه نامه مذکور بر اساس اصولی همچون اصل توسعه تمدن اصیل 

و ارتقای جایگاه  و اجتماعی م انسانیعلوو نیز معرفی دانش و اندیشه های دانشمندان ایرانی در حوزه  ایرانی و اسالمی

این شیوه  با رعایت موازین و اصول اساسی جمهوری اسالمی ایران تنظیم شده است. دانشگاه در رتبه بندی های بین المللی

 آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها تهیه شده است.  نامه بر اساس

 عضو هیات علمی مامورط یشرا -1مادۀ 

 هیات علمی رسمی و یا پیمانی دانشگاهضو ع .1-1

 مسلط به زبان انگلیسی و یا زبان کشور مقصد.    2-1

 دارای کارنامه علمی معتبر و مرتبط با موضوع تدریس به تایید گروه آموزشی.   3-1

عضو هیات علمی ملزم  ،)در صورت نیاز با ماموریت پژوهشی عضو هیات علمی -مسئولیت های آموزشی تزاحمعدم .   4-1

 .(استبه معرفی جایگزین در دانشکده برای انجام مسئولیت های آموزشی و پژوهشی 

و  بمانددر پست هیات علمی باقی  می تواند ماه، تنها دوره تدریس بیش از دو: عضو هیات علمی متقاضی برای تبصره یک 

  استعفا دهد.دانشگاهی  ییاجرا از همه سمت هایباید 

 ط اعزامشرای -2مادۀ 

 نیمسال تحصیلی است.یک  حداکثر یک هفته تااز حداقل  برای تدریس دوره اعزام اعضای هیات علمی .1-2

تبصره دو:  ماموریت اعزام برای تدریس در نیمسال تحصیلی مجدد، بنا به درخواست عضو هیات علمی و موافقت گروه و 

 تمدید است. ک نیمسال دیگر قابلبرای ی فقط پژوهشی دانشگاه های آموزشی و  شورای دانشکده و صالحدید معاونت
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( ساعت تدریس در 11در دانشگاه میزبان باید دو عنوان درسی و یا معادل ) : میزان تدریس عضو هیات علمیسه تبصره

 باشد.هفته 

نداشته و تهیه مسکن بر ان تدریس ردانشگاه عالمه طباطبائی تعهدی نسبت به تهیه مسکن عضو هیات علمی در دو . 2-2

 عهده دانشگاه میزبان است.

دعوت نامه از سوی دانشگاه )به همراه  پیش از اعزامعضو هیأت علمی، حداقل سه ماه درخواست اعزام به پیشنهاد .  3-2

یا  سدر دعوتنامه یاد شده الزم است عنوان در اعالم شود. هالزم است به گروه مربوط (و طرح نامه درس مربوطه میزبان

 ، ساعات تدریس در هفته و تاریخ دقیق حضور عضو هیات علمی در دانشگاه میزبان مشخص شود. دروس

 -اعالم نظر به شورای آموزشی برایپس از تصویب،  در اولین جلسه خود طرح و را گروه مربوط درخواست اعزام. 4-2

 ارسال می نماید. پژوهشی دانشکده 

به  ،نظر گروههفته پس از دریافت  دو مکتوب خود را حداکثر نظرپژوهشی دانشکده الزم است  -آموزشی شورای.  5-2

  اعالم نمایند.معاون پژوهشی دانشگاه 

تبصره چهار: برای اعزام های طوالنی تر از یک ماه، اخذ تعهدات کتبی )مطابق با آیین نامه فرصت های مطالعاتی اعزام 

 اعضای هیات علمی( ضرورت دارد. 

با توجه به ضرورت اخذ مجوز هیات نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت از وزارت متبوع، ضرورت دارد عضو . 6-2

 روز قبل از انجام سفر نسبت به تکمیل فرم مربوط اقدام نماید. 45هیات علمی 

 تیالهتس -3ماده 

محل اعتبارات  عضو هیات علمی ازخروج از کشور و بیمه مسافرتی عوارض هزینه بلیت رفت و برگشت، روادید،  .1-3

 پرداخت خواهد شد.در صورت عدم پرداخت از سوی میزبان  دانشگاه  و یا بین المللی ژوهشیپ

میلیون ریال بابت غذا و دو میلیون ریال بابت  روزانه دو ،حق ماموریت عضو هیات علمی بر اساس ضوابط مالی .2-3

پرداخت خواهد شد. حقوق و مزایای با تایید انجام سفر توسط معاونت پژوهشی دانشگاه پس از سفر حق ماموریت 

  در طول دوره ماموریت به صورت ثابت و کامل پرداخت خواهد شد.عضو هیأت علمی 

، تصمیم گیری بدون علت موجه و بازگشت زودتر از موعدعدم تکمیل دوره ماموریت عضو هیات علمی در صورت  .3-3

ماموریت بنا به نظر شورای پژوهشی دانشگاه و به عهده شورای بورس دانشگاه  میزان پرداختی فوق العاده مورد در

 است.
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در صورت ضرورت سفر به کشور ثالث برای اخذ روادید، هزینه بلیت و رفت و برگشت، روادید، خروج از کشور و  .4-3

 بیمه مسافرتی عضو هیأت علمی برای یکبار پرداخت خواهد شد.

 .مسئولیت هزینه های خانواده عضو هیات علمی در سفر به عهده متقاضی است.5-3

 و روز رفت و برگشت منظور می شود.تعداد روزهای ماموریت بر اساس تاریخ آغاز و پایان تدریس به همراه د . 6-3

 ممنوع است.، تا سه سال متوالی اعزام مجدد اعضای هیات علمی اعزام شده برای دو نیمسال تحصیلی.7-3

گواهی رسمی برگزاری دوره تدریس خود را مبنی بر تدریس به تعداد واحدهای موظفی  ملزم استعضو هیأت علمی .8-3

تایید ساعات  دانشگاه ارائه کند.معاونت پژوهشی  از دانشگاه میزبان دریافت کرده و برای تسویه حساب به دانشگاه مبدادر 

 تدریس به عهده معاونت پژوهشی دانشگاه است. 

 برای تسویه حساب است.ازگشت ملزم به ارائه گزارش کار عضو هیات علمی پس از ب.  9-3

 

 دیگر ضوابط و شرایط  -4ماده 

با پرسشنامه  بازگشت، نسبت به فرستادن گزارش سفر همراه حداکثر دو ماه پس از عضو هیات علمی اعزامیالزم است . 1-4

به  ،تصویر صفحه اول و ورود و خروج گذرنامه و گواهی رسمی برگزاری دورهو فاکتور بلیت، روادید،  هتکمیل شده مربوط

 و از آنجا به معاونت پژوهشی دانشگاه فرستاده شود. اقدام نمایدمعاونت پژوهشی دانشکده 

برای  ،مسایل علمی مرتبط با سفر را در گروه تخصصی خودسفر و  کاملی از الزم است تا گزارش علمی هیأتعضو . 2-4

، همراه با دیگر مدارک را پس از درج در صورت جلسه گروه علمی گروه ارایه دهد و گواهی گزارش مذکور هیأتاعضای 

  .بفرستد معاونت پژوهشی دانشکدهخواسته شده به 

ظرف  پرداخت شده از سوی دانشگاه مبالغ، ملزم به بازگرداندن هر دلیل از انجام سفر منصرف شود چنانچه متقاضی به. 3-4

  است. مدت یک ماه
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