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 دانشگاه کردستان

 معاونت پژوهش و فناوري

 
 

تجارب و  يدانش و ارتقا دیتول يدانشگاه و در راستا یعلمتایه ياعضا یاستخدام نامهنییآ 71به استناد ماده 
کشور در  یو فن یکمک به حل مشکالت علم ،یالمللنیدانشگاه در سطح ب گاهیجا ياعتال ،یعلمتایه يدانش اعضا

 یعلمتایه ياعضا تواندی، دانشگاه میالمللنیب یعلم يهايکردن همکار نهیو نهاد و گسترش خاص يهانهیزم
و  هابه دانشگاه توانندیفقط م ماموریت پژوهشیان یمتقاض .دیاعزام نما کوتاه مدت یپژوهش يهاتیخود را به مأمور
و  دنباشجزء هزار دانشگاه برتر دنیا انگلستان  مزیموسسه تا بنديرتبهن یه مطابق آخرکاعزام شوند  مراکز تحقیقاتی

تواند زمینه آشنایی استادان با این دستور العمل همچنین میاجراي  .مورد تایید شوراي پژوهشی دانشگاه قرار گیرند
هاي  مشترك ها و پروژهند جانبه و نیز انجام پژوهشهاي علمی دو جانبه و چالمللی، انجام همکاريمراکز علمی بین

اعضاي هیأت  تابستانه هاي دانش افزایی کوتاه مدتالمللی را فراهم آورد. در این دستور العمل، فرآیند دورهبین
 ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی معتبر خارج از کشور آمده است.علمی دانشگاه کردستان در دانشگاه

 

توانند براي اعزام به ماموریت پژوهشی کوتاه مدت اقدام نمایند اما اولویت با علمی رسمی و پیمانی میاعضاي هیات  )1
فرم تکمیل شده درخواست عضو هیات علمی همراه با برنامه و دعوتنامه پس از  .استعلمی رسمی اعضاي هیأت

و  شود تصویبشوراي پژوهشی دانشگاه ماه قبل از اعزام در  دوموافقت شوراهاي گروه و دانشکده، باید دست کم 
 .پس از آن در هیات رئیسه دانشگاه به تصویب نهایی برسد

 . تابستان استدر طول و ماه  3حداکثر حداقل یک ماه و مدت مأموریت  )2

در حین استفاده یا بالفاصله بعد و قبل از  و فرصت مطالعاتی بلند مدت درخواست مرخصی استحقاقی یا بدون حقوق )3
 ممنوع است.تابستانه پژوهشی  مأموریت

دانشگاه براي اعزام اعضاي هیات علمی به ماموریت پژوهشی توسط معاونت پژوهشی دانشگاه با توجه  ظرفیت ساالنه )4
 تعیین خواهد شد. و تحقق یافته، مصوب هاي پژوهشیبه بودجه

دانشگاه کردستان از  یعلمأتیه يدستورالعمل استفاده اعضا

 کوتاه مدت تابستانه یپژوهش يها تیمامور



 

 
 امه پژوهشینآیین

 

 
 

 
2 
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هاي اجرایی فرصت نامهآیینواجد شرایط مطابق علمی هیأتاعضاء هاي مالی مطابق دستورالعمل زیر از حمایت )5
 :ردیگیماعتبار صورت  تأمیندر شوراي پژوهشی دانشگاه و  تائیدو پس از  مطالعاتی خارج از کشور

 متقاضی  وبرگشترفتهزینه بلیط  -الف

 .گرددیم(سیصد) دالر ماهانه پرداخت  300با ارائه اسناد مثبته و تا سقف متقاضی پزشکی  هايهزینهبیمه و  -ب

. براي کشورهایی که در ایران گرددیمخروج از کشور براي متقاضی پرداخت عوارض زینه اخذ ویزا و ه -ج
کشور) براي اخذ ویزا  تریننزدیکبار به فقط یک(متقاضی به کشور ثالث  وبرگشترفتسفارتخانه ندارند، هزینه 

 .گرددیمپرداخت 

در جلسه هیات رئیسه دانشگاه مورخ  تا ج،: سقف هزینه هاي پرداختی مربوط به موارد الف 1تبصره 

 .شودو از تاریخ تصویب اجرا می گردیدمیلیون ریال تعیین  150 مبلغ 1/11/1397

 .گرددیمبه ایشان پرداخت  ماموریتدر طول مدت علمی هیأتحقوق و مزایاي کامل عضو  -د

 باشد.می ماموریت بهعلمی هیأتمنوط به اعزام الف تا ج، هاي پرداخت هر یک از هزینه -ذ

سقف حقوق و دالر و حداکثر تا  2000ماهانه حداقل ( يامبادلهدانشگاه متقاضیان را براي دریافت ارز به نرخ  )6
 نماید.میهاي عامل معرفی به بانکهاي موافقت شده دوره ماموریت پژوهشی، به تعداد ماهمزایاي دریافتی) 

پس از بازگشت از سفر، کاري ماه  یکثر تا کحدا خواهند بود که موظف ماموریت پژوهشیبه  شدهاعزامافراد  )7
 یده ارائه دهند و از طرف معاون پژوهشکدانشگروه و در  یفراخوان عمومسمیناري با  یرا ط شدهانجامار کگزارش 

الزم و مستندات توب کهمراه با گزارش کار مرا  ین گواهیشان صادر و ایا يبراگزارش کار  ارائه یده گواهکدانش
 ند.نمایارائه  دانشگاه یمعاونت پژوهش هب حسابتسویهجهت 

کند، ملزم به ارائه مستندات یکی از عضو هیأت علمی که در دوره ماموریت پژوهشی کوتاه مدت شرکت می )8

یک  حداکثر تا یمشارکت اساتید خارجبا دستاوردهاي زیر (جدا از فعالیت هاي علمی موظف ساالنه خود) 

 باشد:می ام سفرپس از انج سال

 یک کتاب تألیفی  (Editor)یا تدوین  (یا قرارداد نگارش) نگارش •

 MIFه ب IFبا مشخصات  JCRبا نمایه  معتبر بین المللیدر مجالت یک مقاله  انتشار (یا پذیرش انتشار) •
 1بزرگتر از 

   المللیمشارکت در یک طرح پژوهشی بین •
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 در کشور میزبان ساعت 30مدت تدریس در کارگاه یا کالس درس دست کم به  •

و  هماهنگیاي علمی در کشور خارجی با موسسه بابین المللی پژوهشی -نامه همکاري علمیتفاهمیک عقد  •
 المللی دانشگاههاي علمی و بینگروه همکاريتائید 

محقق توسط عضو هیات علمی  ،ندرج در بند فوقورد انتظار مدر صورتی که به هر دلیلی دستاوردهاي علمی م )9
مندرج در بند  لغابه معاونت پژوهشی دانشگاه ارائه نشود، مب(تا یک سال پس از بازگشت) در موعد مقرر  نشد و

از اولین حقوق و  ،مور مالیبه امعاونت پژوهشی  نامهبا پرداخت شده عضو هیات علمی  که به  6الف تا ج ماده 
 کسر خواهد شد.  ایشانمزایاي 

ت علمی به ارا براي هر عضو هی 6ماده  ج تاهاي عنوان شده در بند الف هزینهمعاونت پژوهشی الزم است  )10
الحساب در اختیار عضو مبلغ اعالمی به صورت علی و صورت جداگانه برآورد و به معاونت اداري و مالی اعالم نماید

ینه کرد مغایر با ضوابط چنانچه از نظر معاونت پژوهشی دانشگاه، هر یک از اقالم هز. هیأت علمی قرار خواهد گرفت
ت علمی مورد اپرداختی به عضو هیمبالغ و مقررات پژوهشی و مالی دانشگاه تشخیص داده شود، در تسویه حساب 

 .کسر خواهد شد ایشانگیرد و از حقوق مینمحاسبه قرار 

در  دانشگاه مشغول به خدمت هستند، ییاجرا يهاپسته در سمت علمی کتهیا ياز اعضا آن دسته يبرا )11
 ت پرداخت نخواهد شد.یریحق مد پژوهشی، مأموریتدوره طول 

درخواست مجدد براي استفاده از دوره ماموریت پژوهشی منوط به تحقق یکی از شرایط پژوهشی الزم مندرج  )12
ه باشد. در شرایط برابر نیز اولویت با کسانی است که از این دوره استفاده نکردبراي تسویه دوره قبلی می 8در ماده 

 باشند.

در صورت عدم تحقق شرایط براي تسویه دوره قبلی ماموریت پژوهشی استفاده شده، عالوه بر بازگردان هزینه  )13
عضو هیات علمی به حساب معاونت پژوهشی دانشگاه، شخص تا و مزایاي از محل حقوق  6هاي بند الف تا ج ماده 

 .بوددو سال پس از آن نیز مجاز به ارائه درخواست مجدد نخواهد 

شوراي پژوهشی دانشگاه و در تاریخ    بیبه تصو 14/12/1396خ یماده در تار 13ن دستورالعمل در یا

در هیات امنا به  28/5/1397در تاریخ همچنین  د.یسه دانشگاه رسیرئ هیأت به تصویب 25/4/1397

 قابل اجرا می باشد. 1398تصویب رسید و از سال 


