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الف -دستورالعمل استفاده اعضای هیأتعلمی دانشگاه کردستان از فرصت مطالعاتی و نحوه پرداخت هزینهها

به منظور ارتقاء سطح علمی دانشگاه و اعضای هیأتعلمی و توسعه ارتباطات و همکاریهای علمی بینالمللی موارد ذیل به عنوان
دستورالعمل استفاده اعضای هیأتعلمی دانشگاه کردستان از فرصت مطالعاتی و نحوه پرداخت هزینهها تعیین میشود .این
دستورالعمل در  12ماده و دو تبصره در تاریخ  1396/2/11پس از اصالحاتی به تصویب هیأت رئیسه دانشگاه رسید و از این
تاریخ به بعد قابلاجرا میباشد .در جلسه هیات رئیسه دانشگاه مورخ  ، 1397/11/1هزینه های پرداختی در موارد الف تا ج ماده
 ،6برای کشورهای کانادا ،آمریکا  ،استرالیا ،نیوزلند و ژاپن تا سقف مبلغ ( 250دویست و پنجاه) میلیون ریال و برای سایر
کشورها تا سقف ( 200دویست) میلیون ریال تعیین گردید و از تاریخ تصویب اجرا میشود.

 )1کلیه شرایط الزم برای پذیرش درخواست استفاده از فرصتهای مطالعاتی خارج و داخل کشور برای اعضای هیأتعلمی
دانشگاه کردستان مطابق «آئیننامه استفاده از فرصتهای مطالعاتی برای اعضای هیأتعلمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالی و پژوهشی» به شماره  3/18946مورخ  1389/6/30و با رعایت اصالحیه آن به شماره  3/30742مورخ 1389/7/25
ابالغشده از طرف وزیر علوم و همچنین شیوهنامه «فرصت مطالعاتی برای اعضای هیأتعلمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالی و پژوهشی» به شماره  3/92972مورخ  1390/6/7ابالغشده از طرف معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم تعیین میشود.
 )2متقاضیان فرصت مطالعاتی فقط میتوانند به دانشگاههایی که مطابق آخرین رتبهبندی موسسه تایمز انگلستان رتبه آنها
برتر از رتبه بهترین دانشگاه کشور باشد ،اعزام شوند.
 )3درخواست متقاضیان فرصت مطالعاتی پس از طرح و تصویب در شورای آموزشی گروه و دانشکده ،حداکثر تا پایان آذرماه هر
سال از طریق معاون پژوهشی دانشکده مربوطه برای تصمیمگیری نهایی به شورای پژوهشی دانشگاه ارجاع داده میشود.
 )4شورای پژوهشی دانشگاه درخواست متقاضیان فرصت مطالعاتی را در دیماه هر سال بررسی کرده و پس از نهایی نمودن
لیست افراد واجد شرایط و تصویب اولیه درخواست ایشان ،به این افراد تا اول خرداد سال بعد فرصت داده میشود که
فرمهای الف و ب تکمیل شده مربوط به فرصت مطالعاتی را همراه با نامه پذیرش و رزومه استاد یکی از دانشگاههای معتبر
خارجی با رعایت بند دوم این آییننامه ،به معاونت پژوهشی دانشگاه ارائه نمایند تا درخواست ایشان در هیات رئیسه دانشگاه
مطرح و تائید نهایی گردد و پس از آن برای اخذ ویزا و سایر مراحل موردنیاز سفر معرفی خواهند شد.
 )5پس از تائید نهایی درخواست فرصت مطالعاتی در هیات رئیسه دانشگاه ،متقاضیان استفاده از طرح فرصت مطالعاتی حداکثر
تا آخر بهمن همان سال جهت اعزام شدن فرصت دارند .درصورتیکه درخواست آنها تایید نهایی شده باشد و تا این تاریخ
موفق به اعزام نشوند ،اعزام آنها منتفی و یک دوره فرصت مطالعاتی استفادهشده برای آنها در نظر گرفته میشود .در
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صورتیکه افراد دارای موافقت اولیه برای اعزام به فرصت مطالعاتی تا تاریخ مشخص شده مدارک را تکمیل ننمایند ،بایستی
انصراف خود را کتب ًا با ذکر دالیل محکم به شورای پژوهشی دانشگاه ارائه نمایند تا نوبت ایشان به شخص دیگری واگذار شود
و در غیر اینصورت ،یک دوره فرصت مطالعاتی استفادهشده برای ایشان در نظر گرفته میشود.
 )6حمایتهای مالی مطابق دستورالعمل زیر از اعضاء هیأتعلمی واجد شرایط مطابق آییننامه اجرایی فرصتهای مطالعاتی
خارج از کشور و پس از تائید در شورای پژوهشی دانشگاه و تأمین اعتبار صورت میگیرد:
الف -هزینه بلیط رفتوبرگشت متقاضیان و همراهان وی (همسر و حداکثر دو فرزند زیر  16سال) پرداخت میگردد.
ب -بیمه و هزینههای پزشکی خانوار با ارائه اسناد مثبته و تا سقف ( 300سیصد) دالر ماهانه پرداخت میگردد.
ج -هزینه اخذ ویزا و خروج از کشور برای متقاضی و همراهان پرداخت میگردد .برای کشورهایی که در ایران سفارتخانه
ندارند ،هزینه رفتوبرگشت متقاضی و همراهان به کشور ثالث (فقط یکبار به نزدیکترین کشور) برای اخذ ویزا پرداخت
میگردد.
تبصره  :1در جلسه هیات رئیسه دانشگاه مورخ  ،1397/11/1هزینه های پرداختی در موارد الف تا ج برای
کشورهای کانادا ،آمریکا  ،استرالیا ،نیوزلند و ژاپن تا سقف مبلغ ( 250دویست و پنجاه) میلیون ریال و برای
سایر کشورها تا سقف ( 200دویست) میلیون ریال تعیین گردید و از تاریخ تصویب اجرا میشود.
د -حقوق و مزایای کامل عضو هیأتعلمی در طول مدت فرصت مطالعاتی به ایشان پرداخت میگردد.
ذ -پرداخت هر یک از هزینههای فوق منوط به اعزام هیأتعلمی به فرصت مطالعاتی میباشد.
 )7دانشگاه میتواند متقاضیان را برای دریافت ارز به نرخ مبادلهای (تا سقف حقوق و مزایای دریافتی) به بانکهای عامل معرفی
نماید.
 )8مدت فرصت مطالعاتی شش ماه و در صورت تمدید سه ماهه حداکثر نه ماه (دو نیمسال تحصیلی) است .درصورتیکه دوره
فرصت مطالعاتی هیأتعلمی با تابستان شروع یا به تابستان ختم گردد ،مدت زمان تابستان نیز با رعایت حداکثر مدت فرصت
مطالعاتی (حداکثر تا 12ماه) میتواند به دوره فرصت مطالعاتی اضافه شود .در صورتیکه پایان تمدید سه ماهه به شروع
تابستان بیانجامد ،مدت زمان سه ماهه تابستان پس از تایید درخواست تمدید عضو هیات علمی در شورای گروه و دانشکده
مربوطه ،از نظر شورای پژوهشی دانشگاه تمدید شده تلقی میشود.
 )9افراد اعزامشده به فرصت مطالعاتی موظف خواهند بود که حداکثر تا یک ماه کاری پس از بازگشت از سفر ،گزارش کار
انجامشده را طی فراخوان عمومی در گروه ،دانشکده و دانشگاه ارائه دهند و از طرف معاون پژوهشی دانشکده گواهی ارائه
برای ایشان صادر و این گواهی را همراه با گزارش کار مکتوب و مستندات الزم جهت تسویهحساب به معاونت پژوهشی
دانشگاه ارائه نمایند.
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 )10افراد اعزامشده به فرصت مطالعاتی موظفاند از کارهای پژوهشی که در دوره فرصت مطالعاتی انجام دادهاند حداقل یک مقاله
 JCRکه نسبت  IFبه  MIFآن بزرگتر از  1باشد (و یا در موارد خاص در مجالت معتبر خارجی با سایر ایندکسهای معتبر
برای بعضی رشتههای خاص به تائید شورای پژوهشی دانشگاه) را منتشر نمایند و حداکثر ظرف مدت نه ماه پس از بازگشت
به معاونت پژوهشی دانشگاه ارائه نمایند .در غیر این صورت محرومیتهایی شامل محرومیت از فرصت مطالعاتی بعدی،
محرومیت از اعطای پایه در سال استفاده از فرصت مطالعاتی و محرومیت از گرانت و استفاده از تسهیالت دانشگاه برای
شرکت در همایش خارجی به مدت یک سال برای عضو هیأتعلمی اعمال خواهد شد.
 )11به منظور تشویق بیشتر افراد اعزامشده به فرصت مطالعاتی ،مقرر گردید درصورتیکه متقاضیان حداکثر تا یک سال پس از
بازگشت از فرصت مطالعاتی ،مقاله یا مقاالتی از کارهای انجامشده در هنگام فرصت مطالعاتی در مجالت معتبر بینالمللی
پذیرش یا چاپ نمایند ،مبلغی معادل  )IF/MIF(×20/000/000ریال تا سقف ( 60/000/000شصت میلیون) ریال به عنوان
تشویقی و جبران بخشی از هزینههای دوره فرصت مطالعاتی به عضو هیأتعلمی پرداخت شود .در این رابطه  IFضریب تأثیر
مجلهای است که مقاله در آن چاپشده و  MIFمیانه ضریب تأثیر مجالت آن رشته میباشد .بدیهی است تشویقی
درصورتیکه تعلق میگیرد که نسبت  IF/MIFبزرگتر یا مساوی یک باشد و برای نسبتهای بیشتر از یک به ازای هر واحد
افزایش با توجه به گروه مجله بین  1و  3تعیینشده و مبلغ تشویقی مربوطه محاسبه خواهد شد.
 )12جدول محاسبه کمک هزینه فرصت مطالعاتی  200تا  600میلیون ریال بر اساس مصوبه هیأت امنای سال به شرح زیر
تعیین شد و از مهر سال  1397این بند جایگزین بند  11می شود.
ردیف
1
)1(2

)2(3

)3(4

معیار
مبلغ پایه
هزینههای زندگی
(بر اساس مجموع تعداد اعضای خانواده شامل عضو هیات علمی،
همسر و فرزندان زیر  16سال)

شرط

ضریب

-

%100

 1نفر

%50

 2نفر

%75

بیشتر از  2نفر

%100

رتبه  1تا 500

%100

رتبه دانشگاه مقصد مطابق آخرین رتبه بندی موسسه تایمز انگلستان
در سال قبل از سال درخواست اعزام به فرصت مطالعاتی
رتبه  501تا 750

%85

رتبه  751تا 1000

%70

نسبت میانگین امتیاز پژوهشی فرد در سه سال شمسی قبل از سال بزرگتر یا مساوی یک

%100

درخواست به دو برابر سرانه میانگین امتیازهای پژوهشی گروه
کوچکتر از یک

در آن سه سال

نسبت میانگینها
ضربدر 100
درصد

مبلغ
(میلیون ریال)
200
200

100

100

تبصره :2
( )1به شرط همراهی در مدت زمان حداقل نصف دوره رسمی ( 3ماه) .در غیر اینصورت میزان پرداخت بر اساس درصدی از طول دوره
رسمی ( 6ماه) حساب میشود
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( )2در صورتیکه مقصد فرصت مطالعاتی موسسه و یا پژوهشکده تحقیقاتی باشد ،اعتبار و معادل رتبه ی آن توسط شورای پژوهشی
تعیین میشود.
( )3برای گروههای کمتر از  5نفر ،میانگین امتیازهای پژوهشی نزدیکترین گروه آموزشی  5نفره و یا بیشتر در دانشکده مربوط لحاظ
میشود.

این دستورالعمل در  12ماده و دو تبصره در تاریخ  1396/2/11پس از اصالحاتی به تصویب هیأت رئیسه
دانشگاه رسید و از این تاریخ به بعد قابلاجرا میباشد .در جلسه هیات رئیسه دانشگاه مورخ ،1397/11/1
هزینه های پرداختی در موارد الف تا ج ماده  ، 6برای کشورهای کانادا ،آمریکا  ،استرالیا ،نیوزلند و ژاپن تا
سقف مبلغ ( 250دویست و پنجاه) میلیون ریال و برای سایر کشورها تا سقف ( 200دویست) میلیون ریال
تعیین گردید و از تاریخ تصویب اجرا میشود.
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