
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فناوريپژوهش و  تمعاون

  

1393  

 

رسمي ي هيأت علمي اعضا العمل فرصت مطالعاتي خارج از كشور دستور

  دانشگاه زنجان
 



 

٢

  بسمه تعالي

  

  

  دانشگاه زنجانرسمي اعضاي هيأت علمي  العمل فرصت مطالعاتي خارج از كشور دستور

 

  

مورخ  18946/3آيين نامه شماره (نامه وزارت متبوع  و شيوهنامه  فرصت مطالعاتي خارج از كشور طبق آيين

و  22/6/1390مورخ  106982/3و شماره  25/7/1389مورخ  30742/3و اصالحيه شماره  30/6/1389

تواند مورد استفاده  كه با دستورالعمل حاضر مي چهار نوع است) 2/6/1390مورخ  89859/3نامه شماره  شيوه

سمي اعضاي هيأت علمي ر) با تصويب هيأت امنا(اعضاي هيأت علمي رسمي قطعي و در شرايط خاص 

  :آزمايشي دانشگاه قرار گيرد

  هاي فرد و خانواده توسط دانشگاه فرصت مطالعاتي خارج از كشور با تأمين كامل هزينه: نوع اول

  ها توسط دانشگاه فرصت مطالعاتي خارج از كشور با تأمين بخشي از هزينه: نوع دوم

  پژوهشي خارج از دانشگاه فرصت مطالعاتي خارج از كشور با تقاضا و حمايت مراكز علمي: نوع سوم

  كوتاه مدتفرصت مطالعاتي خارج از كشور : نوع چهارم

  

ماه و مراحل بررسي و تصويب نهايي آنها در  هاي فرصت مطالعاتي براي هر سال تا آخر آذر درخواست -1

 .گيرد در طول دي و بهمن سال قبل انجام مي

 گزارش ارائه از پس مدت اين كه است ماه شش سوم و دوم اول، نوع مطالعاتي فرصت مدت حداكثر -2

 و دانشكده گروه، شوراي تصويب با الزم داليل ذكر و متقاضي درخواست براساس ماهه شش علمي

 مطالعاتي فرصتحداكثر مدت  .بود خواهد تمديد قابل ديگر ماه شش تا حداكثر دانشگاه رئيسه هيأت

 .باشد نوع چهارم نيز دو ماه در طول تابستان مي

هاي فرصت مطالعاتي نوع اول، دوم و سوم حداكثر براي بازه يك نيمسال  واستدرخ: تبصره

تحصيلي و تابستان و درخواست تمديد آنها مجموعĤً حداكثر براي بازه دو نيمسال 

  .تحصيلي و تابستان قابل بررسي هستند

لعاتي فرصت مطا  الذكر، درخواست نامه فوق نامه و شيوه اعضاي هيأت علمي پس از مطالعه آيين -3

هاي تكميل شده مربوط و مستندات الزم، حداكثر تا آخر  نامه معتبر، فرم خويش را به همراه پذيرش

ماه شرايط الزم براي پذيرش درخواست  شوراي گروه تا نيمه دي. نمايند ماه به گروه ارائه مي آذر

نامه ارائه  پذيرش نامه بررسي نموده و در صورت احراز شرايط و تأييد اعتبار متقاضي را طبق شيوه

 .نمايد شده، مراتب را به رييس دانشكده اعالم مي

ماه در كميسيون تخصصي مربوط  هاي واصله به همراه مستندات الزم حداكثر تا نيمه بهمن درخواست -4

در . شوند نامه و حداقل امتيازات الزم براي پذيرش درخواست بررسي مي از لحاظ اعتبار پذيرش

اي بيش از يك نفر باشد، الزم است كميسيون تخصصي با توجه  يان دانشكدهصورتي كه تعداد متقاض

بندي پيشنهادي خويش را نيز همراه با  نامه، اولويت بندي مذكور در شيوه هاي اولويت به شاخص

 .امتيازات كسب شده از طريق رئيس دانشكده به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه اعالم نمايد



 

٣

 .باشد ماه مي نامه معتبر، نيمه بهمن هلت براي ارائه پذيرشحداكثر زمان م: تبصره

  نامه هاي واصله را بررسي و با توجه به آيين ماه درخواست در نهايت هيأت رئيسه دانشگاه تا آخر بهمن -5

 .گيري خواهد نمود نامه مذكور تصميم و شيوه

راي پژوهش و فناوري و ها براي فرصت مطالعاتي نوع اول به پيشنهاد شو سهميه هر سال دانشكده - 6

اي  در صورتي كه در دانشكده. تأييد هيأت رئيسه دانشگاه در مهرماه سال قبل تعيين خواهد شد

هاي  تواند اين سهميه را براساس شاخص متقاضي وجود نداشته باشد، هيأت رئيسه دانشگاه مي

 .ها اختصاص دهد بندي به متقاضيان ساير دانشكده اولويت

ها تعيين  اي براي دانشكده هاي نوع دوم، سوم و چهارم محدوديت سهميه براي فرصت مطالعاتي -7

گردد و موارد درخواستي حسب مورد در شوراي گروه و كميسيون تخصصي مربوط بررسي و در  نمي

 .گيري خواهند شد هيأت رئيسه دانشگاه تصميم

 .شود ت علمي پرداخت ميدر هر چهار نوع فرصت مطالعاتي حقوق و مزاياي عضو هيأ -8

 مبالغ مجموع درخواست، صورت در دوره تمديد، ابتداي در و علمي هيأت عضو اعزام هنگام به: صرهتب

 معاونت توسط الحساب علي صورت به پيشاپيش مصوب مدت در متقاضي مزاياي و حقوق

 .باشد مي پرداخت قابل دانشگاه مالي -اداري

، بيمه، ويزا )كالس اكونومي(بليط رفت و برگشت خارج ) متعارف(در فرصت مطالعاتي نوع اول هزينه  -9

و كمك هزينه اقامت ) نامه مشمول آيين(و عوارض براي عضو هيأت علمي، همسر و حداكثر دو فرزند 

دالر در ماه براي  300 دالر در ماه براي عضو هيأت علمي، 400ريالي معادل  در كشور مقصد به مبلغ

براي هر فرزند از اعتبارات مصوب فرصت مطالعاتي معاونت پژوهش و  دالر در ماه 150همسر و 

بليط رفت و برگشت خارج ) متعارف(در فرصت مطالعاتي نوع چهارم هزينه . شود فناوري پرداخت مي

 .گردد و بيمه عضو هيأت علمي پرداخت مي) كالس اكونومي(

در فرصت مطالعاتي نوع اول و (انفرادي براي عضو هيأت علمي سقف قابل پرداخت بيمه : 1تبصره 

دالر در ماه  500) در فرصت مطالعاتي نوع اول(دالر و براي كل خانواده  300) چهارم

 .است

 عوارض و ويزا بيمه، ،)اكونومي كالس(خارج  برگشت و رفت بليط )متعارف(هاي هزينه: 2 تبصره

 ارائه با ،دينگينق وجود صورت در و درخواست حسب متقاضي، اعزام هنگام به الذكر فوق

 معاونت مطالعاتي فرصت مصوب اعتبارات محل از الحساب علي صورت به مربوط اسناد

 .باشند مي پرداخت قابل دانشگاه فناوري و پژوهش

اي به مقدار متناسب با  هاي عامل را براي دريافت ارز مبادله هاي الزم به بانك نامه دانشگاه معرفي  -10

عالوه   براي عضو هيأت علمي به) 88وب وزارت متبوع در سال مص(دوره طبق جدول مقرري ارزي 

 . صادر خواهد كرد) نامه حداكثر دو فرزند مشمول آيين(براي هر فرزند % 30براي همسر و % 60

اي در تاريخ شروع فرصت مطالعاتي مالك تبديل ارز  ها به ريال بوده و قيمت ارز مبادله كليه پرداخت  -11

 .باشد به ريال مي

المللي پس از  نامه مربوط، چاپ حداقل يك مقاله در نشريات معتبر با نمايه استنادي بين وهطبق شي -12

در صورت عدم رعايت آن، عالوه بر محروميت از . انجام فرصت مطالعاتي خارج از كشور الزامي است



 

٤

وان عن هاي مصروفه اعم از حقوق و غيره به هاي مطالعاتي و سفرهاي علمي بعدي، معادل هزينه فرصت

 .گردد خسارت از عدم انجام تعهد رسمي تعيين مي

مدت سه برابر زمان استفاده از  در فرصت مطالعاتي نوع اول، دوم و سوم تعهد خدمت در دانشگاه به -13

يا تعهد كارمندي محضري توأم با اسناد تجاري به ) غيرمنقول(فرصت مطالعاتي و توثيق سند ملكي 

 .فه ضروري استهاي مصرو ميزان دو برابر كل هزينه

  

توسط شوراي پژوهش و فناوري پيشنهاد  18/3/1393تبصره در تاريخ  5بند و  13اين دستورالعمل مشتمل بر 

   .به تصويب هيأت رئيسه دانشگاه زنجان رسيد 20/3/1393شد و در تاريخ 

  


