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 فرصت مطالعاتی خارج از کشور دانشگاه لرستان نامه استفاده ازشیوه

 

 . تعاریف1ماده 

رای مدتی شود که بمأموریتی است که به اعضای هیأت علمی واجد شرایط منتخب دانشگاه داده می :فرصت مطالعاتی

کشور  یا تحقیقاتی برجسته خارج ازها و مراکز علمی معین به منظور انجام مطالعات و تحقیقات مشترک در سایر دانشگاه

 حضور یابند.

 عضو هیأت علمی منتخب برای تحقیق و مطالعه در ،در این نوع فرصت مطالعاتی: فرصت مطالعاتی خارج از کشور

تادان نظران و اسباشد و یا انجام کار مشترک با صاحبمورد یک موضوع خاص که امکان انجام آن در داخل کشور نمی

 –کشور ضروری باشد، بر اساس کسب حداقل امتیازات و اخذ پذیرش از یک دانشگاه یا مرکز علمی  از ل در خارجغشا

 شود.هیأت رئیسه ذیربط به خارج از کشور اعزام میپژوهشی معتبر مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و موافقت 

ثر به ی در مدت تعطیالت تابستان و حداکاین نوع فرصت مطالعات: فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور

 ای علمی درماه برای انجام مطالعه و تحقیقی معین و یا انجام کارهای عملی و آزمایشگاهی با همکاری مؤسسه 2مدت 

 گیرد.و فناوری باشد انجام می تحقیقاتخارج از کشور که مورد تأیید وزارت علوم، 

 

 . اهداف2ماده 

 د؛ها با دستاوردهای علمی و دانش فنی جدیتر آنب علمی اعضای هیأت علمی و آشنایی بیش. توسعه و گسترش تجار2-1

 . کمک به رفع مشکالت علمی و تخصصی کشور با انتقال تجربیات مراکز علمی برجسته از خارج به داخل کشور؛2-2

 ؛رتر خارج از کشور. استفاده مؤثر و مفید از امکانات علمی، تجهیزاتی و آزمایشگاهی مراکز علمی ب2-3

مشترک با دانشمندان و پژوهشگران سایر مراکز علمی برجسته خارج از کشور به منظور  ی. انجام کارهای تحقیقات2-4

 ؛المللیهای بیناعتالی موقعیت علمی و فناوری کشور و حضور مؤثر در همکاری

 ؛المللیای و بینهای علمی منطقه. کمک به توسعه و تقویت همکاری2-5

 کارایی آنان.شدن دانش تخصصی اعضای هیأت علمی و افزایش توانمندی علمی و  روز. به 2-6

 

 . شرایط استفاده از فرصت مطالعاتی3ماده 

 رسمی قطعی ووضعیت استخدامی رسمی آزمایشی دارا بودن  .3-1

 . دارا بودن مرتبه علمی استادیاری و باالتر 3-2
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مطالعاتی برای مربیانی که برابر ضوابط مربوطه از نظر آموزشی و پژوهشی برجسته محسوب استفاده از فرصت . 1 ۀتبصر

 شوند بالمانع است.می

 امتیازاز کل  ٪ 70حداقل ) سال گذشته 5در  یعلم یأته یامه ارتقاء اعضانییناز آ یازاتکسب حداقل امت .3-3

 یزه(.مم یئته یتخصص یسیونمصوب کم ارتقای

خدمت تمام وقت در مؤسسه  حداقل چهار سالسابقه خدمت تمام وقت برای بار اول و  حداقل چهار سال. دارا بودن 3-4

 پس از پایان فرصت مطالعاتی برای دفعات بعد.

پذیرش  و گاهدانش آن توسط و تأییدالعاتی یا یک طرح پژوهشی مشخص برای فرصت مطالعاتی . ارائه یک برنامه مط3-5

ابعاد علمی و اجتماعی  ۀدر هم علوم، تحقیقات و فناوریاز یک مؤسسه معتبر خارج از کشور )که مورد تأیید وزارت 

 باشد(.

 . برخورداری از صالحیت عمومی و اخالقی و نداشتن منع قانونی دیگر.3-6

 استفاده از فرصت مطالعاتیزمان . مدت 4ماده 

سال تحصیلی است. عضو هیأت علمی بنا به حداقل یک و حداکثر دو نیمطالعاتی استفاده از فرصت مزمان . مدت 4-1

به  ت مطالعاتیتواند از مدت زمان فصل تابستان در آغاز یا میانه یا پایان مدت فرصمی دانشگاهتشخیص شورای پژوهشی 

فصل تابستان بر عهده شخص های مدت زمان عنوان بخشی از فرصت مطالعاتی استفاده نماید. قابل ذکر است که هزینه

 است.

 یژوهشپ یمراکز علم یمال یتاز نوع تقاضا و حما یاز فرصت مطالعات یعلم یأتکه استفاده عضو هیدر صورت: 1تبصرۀ 

داده  یصتشخ یحل مسأله ضرور یبرا یدر فرصت مطالعات یعلم یأتتر عضو هیشباشد و حضور بدانشگاه خارج از 

أت رئیسه دانشگاه و تأیید هی کمیته فرصت مطالعاتیموافقت  ،عملکرد یبا بررس یلیال تحصسیمدوره تا سه ن یدتمد ؛شود

 پذیر خواهد بود.امکان

درخواست هر گونه مرخصی استحقاقی با / بدون حقوق بالفاصله قبل یا بعد از استفاده از دوره فرصت مطالعاتی . 4-2

 باشد.ممنوع می

شود. متقاضی باید تا پیش ابتدا صادر میاول ماه  6حکم فرصت مطالعاتی بر مبنای تقاضای عضو هیئت علمی برای . 4-3

ید تمد از نماید.غخدمت خود بازگردد و وظایف آموزشی خود را آ نیمسال اول یا نیم سال دوم تحصیلی به محل غازاز آ

 دومماهه  3 یدتمدو  Web of Science (JCR)مجالت نمایه شده در پایگاه مقاله در  یرشمنوط به پذ اول هماه 3

 است. Web of Science (JCR)مجالت نمایه شده در پایگاه  در یگرمقاله د یرشمنوط به پذ

این فاصله برای اعضای هیئت  از زمان اتمام فرصت مطالعاتی قبلی است. سال 4حداقل فاصلۀ بین دو فرصت مطالعاتی . 4-4

 سال کاهش خواهد یافت: 3که دارای شرایط زیر باشند به سال منتهی به فرصت مطالعاتی  4علمی که در 

  Web of Science (JCR)مجالت نمایه شده در پایگاه  مقاله در 6حداقل الف. انتشار 
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 Web of Science / Essential المللیینب یگاهامقاالت برتر، پراستناد و داغ بر اساس پ یدارا یعلم یأته یب. اعضا

Science Indicators؛ 

علم و  پارک ییدشرکت فناور مورد تأ یا یانبنشرکت دانش یاندازو راه یجادا یکه مسئول اصل یعلم یأته ی. اعضاپ

 ی؛فناور

ن )برو ینیارتباط با جامعه و کارآفر یریتبخش مد یکاربرد یقاتیتحق یهاطرح یمجر یعلم یأته ی. اعضات

باشد و طرح  الیر یلیاردم یممجموع اعتبار حداقل دو و ن کهیندانشگاه باشد، مشروط به ا یت( که منطبق با مأموریدانشگاه

 باشند. یدهدوره سه ساله به اتمام رس یکها از زمان شروع در طرح یا

انه جشنواره گسه یهااز رتبه یکیاول کتاب برتر کشور، برنده کسب عنوان مؤلف به که موفق  یعلم یأته ی. اعضاث

 و پژوهشگر نمونه و استاد نمونه کشور از نفر اول تا سوم شوند. یراز ی،خوارزم

سال  کی( در طول یالر یلیون)حداقل ششصد م یجذب منابع مال یکه موفق به کسب گرنت به ازا یعلم یأته ی. اعضاج

 شوند. یداخل یردولتیغ یهامؤسسات و شرکت یاسال( به صورت گرنت خارج کشور  یانتا پا ین)از اول فرورد

فرصت مطالعاتی  لۀ دوهش فاصانی، کاسو علوم ان رهای علوم اجتماعی، هنیونسبرای اعضای هیئت علمی کمی :2تبصرۀ 

 پذیر است.امکانتصنیفی  کتاب 1 پیا چا Web of Science (JCR)مقاله با نمایۀ  3حداقل  پسال، با چا 3به 

ز فرصت را ا متقاضیان استفاده از فرصت مطالعاتی باید حداکثر تا دو سال پس از بازگشت، دستاورد علمی حاصل. 4-5

هآن را ارائه دهند. شرط بهر پچا پذیرش برسانند یا پبه چا المللینمایه شده بیندر قالب یک مقالۀ علمی در مجالت 

های در همایشهای پژوهشی و شرکت های مطالعاتی، مأموریتفرصت ه در حوزهمندی عضو از خدمات بعدی دانشگا

  باشد.میانجام این تعهد  خارج از کشور

های هیالت شرکت در همایشست توانند ازعلمی تا انجام تعهد خود تنها یک بار می هیأتدسته از اعضای  آن: 3تبصرۀ 

 استفاده کنند.خارج از کشور  المللیبین

متقاضی مأموریت پژوهشی هستند، باید حداقل دو نیمسال علمی که بعد از فرصت مطالعاتی  هیأتآن دسته از اعضای . 4-6

تحصیلی پس از اتمام فرصت مطالعاتی در محل خدمت خود حضور یافته و وظایف آموزشی خود را انجام داده باشند. 

 را انجام داده باشند. 5-4بند به فرصت مطالعاتی مذکور در  هعهدات مربوطالزم است متقاضیان مأموریت پژوهشی ت

 شرکت نماید. خارج از کشور المللی بین همایش، در زینه شخصیهاند با تومیمتقاضی در حین فرصت مطالعاتی . 4-7

صت دلیل عازم فر هری در آن سال به فرصت مطالعاتی، متقاض کمیتهو در چنانچه پس از تصویب تقاضای عض. 4-8

 را طی کند. تقاضا دبعد باید مجددا رون ۀمطالعاتی نشود، برای استفاده از فرصت مطالعاتی در دور

زمان حضور و فعالیت دربارۀ ایهد، تأییدیۀ مقصسرصت مطالعاتی، از دانشگاه یا مؤسف ۀمتقاضی باید پس از اتمام دور. 4-9

 های علمی خود ارائه دهد.

 کلی و مساوی حق تقدم با متقاضیانی است که در گذشته از فرصت مطالعاتی استفاده نکرده باشند. در شرایط. 4-10
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 یفرصت مطالعات یهاینههز -5 ماده

وانند مبلغ حقوق تها مورد موافقت قرار گرفته، به شرط تأمین اعتبار، میآن دسته از متقاضیان که فرصت مطالعاتی آن .5-1

 کسورات، در طول مدت فرصت مطالعاتی به صورت کامل پیش ازسفر دریافت کنند. و مزایای خود را پس از 

که  یافراد 2/12/94ی سوم هیأت امنای دانشگاه لرستان مورخ براساس صورتجلسه چهارمین نشست عادی از دوره. 5-2

 6ر برای مدت حداکث مطالعاتی خود را در مدت فرصت یایآنها مورد موافقت قرار گرفته، حقوق و مزا یفرصت مطالعات

 به شرح زیر دریافت خواهند نمود. ماه

 

 برابر محموع حقوق و مزایای مرتبه و پایه 2با ضریب  -کشورهای گروه اول

جنوبی، ایرلند، هلند، سوئیس، استرالیا، فرانسه، نروژ، آلمان، اسپانیا، بلژیک، چین، سوئد، ژاپن، آمریکا، انگلستان، کره

 ایتالیا، دانمارک، فنالند، پرتغال، زالندنو و سایر کشورهای هم مرتبه.کانادا، اتریش، 

 برابر محموع حقوق و مزایای مرتبه و پایه 8/1با ضریب  -کشورهای گروه دوم

تایوان، لوگزامبورگ، یونان، اندونزی، لهستان، ونزوئال، ترکیه، مکزیک، یوگسالوی، آفریقای جنوبی، شیلی، 

 ژانتین، پاناما، پرو، مالزی، نیجریه، فیلیپین، قبرس، کنیا، برزیل، چک و مصرسنگاپور، مجارستان، آر

 برابر محموع حقوق و مزایای مرتبه و پایه 6/1با ضریب  -کشورهای گروه سوم

عربستان، روسیه، پاکستان، هند، بلغارستان، تایلند، قطر، امارات متحده عربی، بحرین، سودان، لبنان، رومانی، کلمبیا، 

 وونیا، اوکراین، اسلوواکی، تاجیکستان و سایر کشورهای مشابهاسل

 شند،بایم( سایههم یکشورها) مجبور به سفر به کشور ثالث یزاکه جهت اخذ و یفرصت مطالعات یانآن دسته از متقاض. 5-3

 یبرا یالر یلیونم 10 سقف حداکثر تا رفت و برگشت یطبل ینهو هز یالر 5/  000/  000 ینهاز کمک هزیک بار  یتنها برا

یسفر مذکور برخوردار م برایپژوهانه از محل  یالر یلیونم 30خانواده حداکثر تا سقف  یخود و در صورت همراه

 .گردند

 گردد.به هیأت رئیسه دانشگاه واگذار می 4-5و  3-5. با توجه به تغییرات اقتصادی اختیار اصالح موارد 5-4

به شرح زیر را انجام دهند و  یفیاوظ یفرصت مطالعات یتانجام مأمور یندر ح یعلم تأیه یکه اعضایدر صورت. 5-5

ای برای دانشگاه داشته باشند از جایزۀ تشویقی معاونت پژوهشی دانشگاه برخوردار خواهند دستاوردهای علمی برجسته

 شد.

 رددگدر خصوص تبادل دانشجویان تحصیالت تکمیلی و پست دکترا  ای که منجر به عقد قراردادالف. انعقاد تفاهمنامه

 های خارج از کشورهای آموزشی مشترک با دانشگاهدورهب. ایجاد 

 سایر موارد مورد تأیید هیأت رئیسه دانشگاهدانشگاه و  نامههای پژوهشی براساس آیینج. انعقاد قرارداد طرح

 دانشگاه خواهد بود. رئیسه یئتبه عهده ه یدستاورد علم کیفیت یصتشخ. 1تبصرۀ 
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 مطالعاتی. تضمین استفاده از فرصت 6ماده 

عضو هیأت علمی در قبال استفاده از فرصت مطالعاتی اعم از داخل و خارج از کشور باید به موجب سند رسمی تعهد . 6-1

 نماید که به مدت سه برابر زمان استفاده از فرصت در مؤسسه متبوع خدمت کند.

وأم با ول( یا تعهد کارمندی محضری تصدور حکم استفاده از فرصت مطالعاتی منوط به توثیق سند ملکی )غیر منق. 6-2

باشد که قرار است در طول مدت استفاده از لی و ارزی میهای مصروفه اعم از ریااسناد تجاری به میزان دو برابر کل هزینه

فرصت دریافت گردد و مبلغ آن توسط مؤسسه تعیین خواهد شد تا در صورت تخلف از مفاد سند تعهد رسمی، مؤسسه 

های از هرگونه الزام به تشریفات و یا با اعالم به دفترخانه، از طریق صدور اجرائیه به میزان دو برابر کلیه هزینهبتواند فارغ 

هد و ضامن یا ضامنین وی بنحو انفرادی یا اشتراکی )مسئولیت عمصروفه بابت وجه التزام و دیون خسارات دولت از مت

 تضامنی( اخذ نماید.

تعهد رسمی و اتخاذ تصمیم راجع به کیفیت سند مأخوذه اعم از تضمین ملکی یا تعهد مسئولیت اخذ سند : 1تبصرۀ 

 باشد.می واحد حقوقی دانشگاهکارمندی توأم با توثیق اسنادی تجاری با 

 

 . نظارت بر حسن اجرا8ماده 

 است. دانشگاهنامه بر عهده معاونت پژوهشی و فناوری شیوه نظارت بر حسن اجرای این 

رسید و در به تصویب شورای پژوهشی  16/2/1396در تاریخ  تبصره 6، بند 29و  هدام 7، قدمهمشیوه نامه در یک این 

 دانشگاه لرستان به تصویب رسید. 30/3/1397مورخ ات امنای هشتمین نشست عادی از دوره سوم هی


