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 نوآوری معاونت پژوهش و 

دانشگاه کردستان از فرصت   یعلمأتیه  يدستورالعمل استفاده اعضا

 ها نهیو نحوه پرداخت هز  یمطالعات

 30393/9/00شماره:  

 22/12/1400تاریخ:  

 4از    2صفحه  

 

دستورالعمل  المللی موارد ذیل به عنوان  هاي علمی بینعلمی و توسعه ارتباطات و همکاريبه منظور ارتقاء سطح علمی دانشگاه و اعضاي هیأت
  دستورالعمل   الزم به ذکر است  .شودها تعیین میو نحوه پرداخت هزینه  علمی دانشگاه کردستان از فرصت مطالعاتیاستفاده اعضاي هیأت

   باشد.می  28/5/1397مورخ  مصوب هیأت امناي دانشگاه  ، جایگزین دستورالعمل قبلی  حاضر
علمی دانشگاه کردستان هاي مطالعاتی خارج و داخل کشور براي اعضاي هیأتشرایط الزم براي پذیرش درخواست استفاده از فرصت   تمامی   : 1ماده  

 18946/3به شماره    »ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشیعلمی دانشگاههاي مطالعاتی براي اعضاي هیأتنامه استفاده از فرصتآئین«مطابق  
 «فرصت نامه  شده از طرف وزیر علوم و همچنین شیوهابالغ  25/7/1389مورخ    3/ 30742ا رعایت اصالحیه آن به شماره  و ب  30/6/1389مورخ  

شده از طرف معاون  ابالغ   7/6/1390مورخ    92972/3به شماره    »ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشیعلمی دانشگاهمطالعاتی براي اعضاي هیأت
 شود. ین میپژوهش و فناوري وزیر علوم تعی

ها از  رتبه آن  ، انگلستان  مزیبندي موسسه تاکه مطابق آخرین رتبهاعزام شوند  هایی  به دانشگاه  توانندیمتقاضیان فرصت مطالعاتی فقط م  :2ماده  
 باشد. بهتر دانشگاه کشور بهترین رتبه 
ماه هر سال از طریق معاون  دانشکده، حداکثر تا پایان آذرپس از طرح و تصویب در شوراي گروه و  متقاضیان فرصت مطالعاتی  درخواست    : 3ماده  

 شود. گیري نهایی به شوراي پژوهشی دانشگاه ارجاع داده میپژوهشی دانشکده مربوطه براي تصمیم
افراد    ماه هر سال بررسی کرده و پس از نهایی نمودن لیسترا در دي  متقاضیان فرصت مطالعاتی شوراي پژوهشی دانشگاه درخواست    :4ماده  

هاي الف و ب تکمیل شده مربوط به شود که فرم، به این افراد تا اول خرداد سال بعد فرصت داده میها آن واجد شرایط و تصویب اولیه درخواست  
نت پژوهشی  نامه، به معاوینئاین آ  2ماده  هاي معتبر خارجی با رعایت  فرصت مطالعاتی را همراه با نامه پذیرش و رزومه استاد یکی از دانشگاه

در هیات رئیسه دانشگاه مطرح و تائید نهایی گردد و پس از آن براي اخذ ویزا و سایر مراحل موردنیاز سفر ها  آندانشگاه ارائه نمایند تا درخواست  
 .  شوند معرفی 

حداکثر تا آخر    ،ت مطالعاتیمتقاضیان استفاده از طرح فرصپس از تائید نهایی درخواست فرصت مطالعاتی در هیات رئیسه دانشگاه،    : 5ماده  
ها  اعزام آن   ،و تا این تاریخ موفق به اعزام نشوند  باشد  شدهتایید نهایی  ها  که درخواست آنفرصت دارند. درصورتی،  جهت اعزامسال بعد  ماه    بهمن

   .شودیها در نظر گرفته مشده براي آنمنتفی و یک دوره فرصت مطالعاتی استفاده
اعزام به فرصت مطالعاتی در    :1تبصره   اولیه براي  افراد داراي موافقت  الزم است  تا تاریخ مشخص شده مدارك را تکمیل ننمایند،    ،صورتیکه 

در غیر    ها به شخص دیگري واگذار شود؛آنبا ذکر دالیل محکم به شوراي پژوهشی دانشگاه ارائه نمایند تا نوبت    یکتبصورت  به انصراف خود را  
 . شودیدر نظر گرفته مها آنشده براي ه فرصت مطالعاتی استفادهیک دوراینصورت، 

، مطابق دستورالعمل زیر  در شوراي پژوهشی دانشگاه و تأمین اعتباراز اعضاء هیأت علمی واجد شرایط، پس از تائید    مالیهاي  حمایت  :6ماده  
 گیرد: صورت می

 . گرددیمسال) پرداخت  16همسر و حداکثر دو فرزند زیر ( متقاضی و همراهان براي برگشت  و هزینه بلیط رفت )الف
 . گرددیمهاي پزشکی خانوار با ارائه اسناد مثبته پرداخت بیمه و هزینه )ب
 . گرددیمخروج از کشور براي متقاضی و همراهان پرداخت عوارض هزینه اخذ ویزا و   )ج

 50براي کشورهایی که در ایران سفارتخانه ندارند. هزینه رفت و برگشت متقاضی و همراهان به کشور ثالث جهت اخذ ویزا تا سقف    :2تبصره  
 قابل پرداخت است. ، عضو هیات علمیپژوهشی سالیانه درصد گرنت 

(پانصد) میلیون ریال و براي   500لند و ژاپن  یکشورهاي کانادا، آمریکا، استرالیا، نیوزهاي پرداختی در موارد الف تا ج براي  سقف هزینه  :3تبصره  
 .باشدمی(چهارصد) میلیون ریال  400سایر کشورها 

 . گرددیمعلمی در طول مدت فرصت مطالعاتی به ایشان پرداخت حقوق و مزایاي کامل عضو هیأت )د
 .استعلمی به فرصت مطالعاتی هاي فوق منوط به اعزام هیأتپرداخت هر یک از هزینه )ذ
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(چهار هزار) یورو تا    4000ماهیانه  عضو هیات علمی را جهت دریافت ارز بر اساس نرخ مصوب بانک مرکزي به مقدار    تواندیم دانشگاه    : 7ماده  
 ماه به هزینه ریالی شخصی، به بانک مرکزي معرفی نماید.   12

که دوره فرصت ورتی مدت فرصت مطالعاتی شش ماه و در صورت تمدید سه ماهه حداکثر نه ماه (دو نیمسال تحصیلی) است. درص  :8ماده  
یا به تابستان ختم گردد، مدت زمان تابستان نیز با رعایت حداکثر مدت فرصت مطالعاتی (حداکثر  شود  علمی با تابستان شروع    مطالعاتی هیأت

دت زمان سه ماهه تواند به دوره فرصت مطالعاتی اضافه شود. در صورتیکه پایان تمدید سه ماهه به شروع تابستان بیانجامد، مماه) می  12تا  
تابستان پس از تایید درخواست تمدید عضو هیات علمی در شوراي گروه و دانشکده مربوطه، از نظر شوراي پژوهشی دانشگاه تمدید شده تلقی  

 شود. می
شده را  پس از بازگشت از سفر، گزارش کار انجامکاري  ماه    حداکثر تا یکاست    شده به فرصت مطالعاتی موظفاعزامعضو هیأت علمی    :9ماده  

همراه با گزارش کار  ، آن را  از معاون پژوهشی دانشکده . پس از دریافت گواهی ارائه  ارائه دهد  و دانشگاه   دانشکدهگروه،  طی فراخوان عمومی در  
 د. نمایارائه  دانشگاه معاونت پژوهشی هحساب بجهت تسویه و مستندات الزم مکتوب 

حداقل   است، از کارهاي پژوهشی که در دوره فرصت مطالعاتی انجام دادهاست،  شده به فرصت مطالعاتی موظفاعزامعضو هیأت علمی   :10ماده  
هاي  معتبر براي رشته نمایه  داراي  باشد (و یا در موارد خاص در مجالت معتبر خارجی    1آن بزرگتر از    MIFبه    IFکه نسبت    JCRیک مقاله  

پس از بازگشت به معاونت پژوهشی دانشگاه ارائه نماید.  یک سال د و حداکثر ظرف مدت ي پژوهشی دانشگاه) را منتشر نمای راخاص به تائید شو
هایی شامل محرومیت از فرصت مطالعاتی بعدي، محرومیت از اعطاي پایه در سال استفاده از فرصت مطالعاتی و  در غیر این صورت محرومیت

  لحاظ علمی  خارجی به مدت یک سال براي عضو هیأتهاي  استفاده از تسهیالت دانشگاه براي شرکت در همایشمحرومیت  محرومیت از گرنت و  
 خواهد شد. 

قابل    1(یکهزار و دویست) میلیون ریال مطابق جدول شماره    1200مبلغ کمک هزینه فرصت مطالعاتی به عضو هیأت علمی تا سقف    : 11ماده  
 پرداخت است. 

 هزینه فرصت مطالعاتی  : کمک1جدول  

 (میلیون ریال)  مبلغ ضریب شرط معیار  ردیف 
 400 100% - مبلغ پایه 1

2* 

زندگیهزینه خانواده   (بر  هاي  اعضاي  تعداد  مجموع  اساس 
 سال)  16شامل عضو هیات علمی، همسر و فرزندان زیر 

 50% نفر 1
 75% نفر 2 400

 100% نفر  2بیشتر از 

3** 

رتبه رتبه   آخرین  تایمز دانشگاه مقصد مطابق  بندي موسسه 
 انگلستان در سال قبل از درخواست اعزام به فرصت مطالعاتی 

 100% 500تا  1رتبه 
 85% 750تا  501رتبه  200

 70% 1000تا  751رتبه 

4*** 

نسبت میانگین امتیاز پژوهشی فرد در سه سال شمسی قبل  
میانگین امتیازهاي پژوهشی گروه در آن  از سال درخواست به  

 سه سال

 100% بزرگتر یا مساوي یک
200 

 کوچکتر از یک 
ها  نسبت میانگین

 درصد 100در  ضرب

 
  6ماه). در غیر اینصورت میزان پرداخت بر اساس درصدي از طول دوره رسمی (  3به شرط همراهی در مدت زمان حداقل نصف دوره رسمی (  *

 . شودیمحاسبه مماه) 
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دانشگاه  ي آن توسط شوراي پژوهشی  موسسه و یا پژوهشکده تحقیقاتی باشد، اعتبار و معادل رتبه ،  در صورتیکه مقصد فرصت مطالعاتی   **
 شود. تعیین می

 شود.لحاظ می هنفره و یا بیشتر در دانشکده مربوط 5نفر، میانگین امتیازهاي پژوهشی نزدیکترین گروه آموزشی  5هاي کمتر از براي گروه ***
 

رفت و برگشت، بیمه، ویزا، عوارض   هاي بلیطل هزینه(شام  11و ماده    6ج ماده  -ب-مجموع مبلغ حمایت مالی دانشگاه براي بندهاي الف  :12ماده  
 (یکهزار و پانصد) میلیون ریال است. 1500و کمک هزینه زندگی) تا سقف خروج از کشور 

 
قرار گرفت. تصویب  و    بازبینیمورد  در شوراي پژوهشی دانشگاه    1400/ 8/04تبصره در تاریخ    3ماده و    12این دستورالعمل در  

رسید و  به تصویب   3/12/1400 و در جلسه هیات امناي دانشگاه مورخ  04/05/1400  دانشگاه مورخ  یسهئر  هیأتهمچنین در جلسه  
مصوب هیأت امناي دانشگاه دستورالعمل، جایگزین دستورالعمل قبلی  این    الزم به ذکر است  باشد.قابل اجرا می  1400/ 1/7  از تاریخ

 باشد.می  28/5/1397مورخ  


