دستورالعمل حمایتمالی از فرصتهایمطالعاتی خارج از کشور
حوزه معاونت پژوهش و فناوری

اعضای هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

مقدمه:
در اجرای مفاد ماده « »07آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و به منظور افزایش کارایی و کارآمدی اعضای هیات علمی دانشگاه سیستان
و بلوچستان ،دستورالعمل حمایت مالی از فرصت های مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان به شرح ذیل تصویب می شود.
ماده  -1اعزام اعضای هیات علمی به فرصت مطالعاتی خارج از کشور ،با رعایت مفاد آئین نامه فرصت مطالعاتی ابالغی از سوی وزارت عتف
به شماره  3/64981مورخ  6349/1/37و همچنین شیوه نامه اجرایی شماره  3/99909مورخ  ،6397/1/0به دو صورت به شرح ذیل انجام
میشود:
الف -فرصت مطالع اتی خارج از کشور صرفا با پرداخت حقوق کامل و مزایای پایه و مرتبه عضو هیات علمی.
ب -فرصت مطالعاتی خارج از کشور به صورت حمایتی.

ماده  -2فرصت مطالعاتی خارج از کشور صرفا با پرداخت کامل حقوق و مزایای پایه و مرتبه عضو هیات علمی
آن عده از اعضای هیات علمی واجد شرایط که با توجه به محدودیت اعتبارات پیشبینی شده در بودجه دانشگاه امکان استفاده از تسهیالت
حمایتی در یک سال مشخص را نداشته باشند ،در صورت تمایل میتوانند با حکم ماموریت پژوهشی ،صرفا با دریافت کامل حقوق و
مزایای پایه و مرتبه خود ،در چارچوب آئین نامه مذکور ،از فرصت مطالعاتی خارج از کشور استفاده نمایند.

ماده  -3فرصت مطالعاتی خارج از کشور به صورت حمایتی
 -1-3در این نوع فرصتمطالعاتی ،به عضو هیات علمی متقاضی عالوه بر پرداخت کامل حقوق و مزایای پایه و مرتبه وی ،یک بسته حمایتی
نیز پرداخت میشود.
تبصره  :1در این نوع فرصت مطالعاتی ،الزم است پیشبینی و تامین اعتبار بودجه مورد نیاز در بودجه تفصیلی ساالنه دانشگاه انجام شود .در
این صورت بر اساس دستورالعمل تهیه شده توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه که به تصویب هیات رئیسه میرسد ،تعداد اعضای
هیات علمی واجد شرایط برای استفاده از فرصت مطالعاتی تعیین می شوند.
 -2-3کشورهای مقصد با توجه به هزینه های اقامت به سه گروه به شرح مندرج در جدول زیر تقسیم می شوند:
عنوان گروه
گروه اول
گروه دوم

نام کشور
ژاپن -آمریکا -انگلیس -سنگاپور -کره جنوبی -سوئیس -ایرلند -استرالیا
آلمان -بلژیک ایتالیا -چین -تایوان -دانمارک -سوئد -فرانسه -هلند -فنالند -کانادا -لوکزامبورگ -نروژ -یونان-
عربستان -امارت -آفریقای جنوبی
آرژانتین -اسپانیا -استونی -اسلواکی -اندونزی -اوکراین -برزیل -پاناما -پرتغال -پرو -تایلند -چک -ترکیه-

گروه سوم

روسیه -شیلی -فیلیپین -قبرس -کنیا -لهستان -مالزی -مجارستان -لتونی -مصر -مکزیک -ونزئال -نیجریه-
کرواسی -کلمبیا -هند -تاجیکستان -قطر -بلغارستان -رومانی

توضیح :کشورهایی که در این جدول ذکر نشدهاند بنا به تشخیص معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه در یکی از سه گروه فوق تقسیم بندی
میشوند.

 -3-3بسته حمایتی موضوع این ماده به شرح ذیل است:
 -1-3-3کمک هزینه تهیه بلیط (کالس اقتصادی و مشابه آن) ،تهیه ویزا ،عوارض خروج از کشور برای عضو هیات علمی ،همسر و حداکثر
دو فرزند (با حداکثر سن  61سال) تا سقف مبلغ ریالی  177میلیون ریال.
 -2-3-3کمک هزینه بیمه عضو هیات علمی ،همسر و حداکثر دو فرزند (با حداکثر سن  61سال) تا سقف مبلغ ریالی  377میلیون ریال.

تبصره  :2در صورت ضرورت و با ارائه اسناد مثبته و تائید معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ،تجمیع بندهای « »6-3-3و « »9-3-3با
رعایت سقف کلی  977میلیون ریال امکان پذیر است.
 -3-3-3کمک هزینه اقامت برای عضو هیات علمی ،همسر و حداکثر دو فرزند (با حداکثر سن  61سال) بر اساس فرمول و مبانی محاسباتی
ذیل تا سقف مبلغ ریالی  077میلیون ریال.
کمک هزینه اقامت
Hi
SJ
N
F
E
W

حقوق (جمع کلیه ردیف های حکم استخدامی)  iامین عضو هیات علمی واجد شرایط استفاده از بسته حمایتی.
امتیاز مکتسبه  jامین عضو هیات علمی واجد شرایط استفاده از بسته حمایتی.
تعداد افرادی که در سال جاری بسته حمایتی به آنان اختصاص می یابد.
حقوق (جمع کلیه ردیف های حکم استخدامی) استاد تمام پایه  22دانشگاه در سال جاری برحسب ریال.
دو برابر حقوق (جمع کلیه ردیف های حکم استخدامی) دانشیار پایه  22دانشگاه در سال جاری برحسب ریال.
مطابق با جدول ذیل تعیین می شود.
عضو هیات علمی و

عضو هیات علمی،

عضو هیات علمی،

همسر

همسر و یک فرزند

همسر و دو فرزند

عضو هیات علمی و همراهان
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W = 3/ 5

W = 4/55

W = 4/555

W=5

گروه دوم
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گروه سوم
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کشور مقصد

عضو هیات علمی

تبصره  :3کمک هزینه اقامت برای مدت « »9ماه فرصت مطالعاتی و حضور در خارج کشور درنظر گرفته شده است .در صورتی که مدت زمان
فرصت بیش از « »9ماه باشد ،برای ماههای بعدی کمک هزینه اقامت پیشبینی نشده است و عضو هیات علمی صرفا مبلغ ریالی حقوق و مزایای
خود را دریافت مینماید .سقف هر مرحله از فرصت مطالعاتی دوازده ماه است .همچنین برای اعضای هیات علمی که مدت فرصت مطالعاتی
آنها کمتر از « »9ماه باشد ،میزان کمک هزینه اقامت ،به تناسب مدت زمان فرصت ،کاهش خواهد یافت.

ماده  -4نحوه پرداخت به اعضای هیات علمی در دوران استفاده از فرصت مطالعاتی
 -1-4حقوق و مزایای عضو هیات علمی در هر دو نوع فرصت مطالعاتی خارج از کشور تعریف شده در این دستورالعمل با توجه به مدت زمان
فرصت مطالعاتی عضو هیات علمی در دو نوبت به شرح ذیل پرداخت می شود:
الف -در نوبت اول قبل از شروع سفر ،حقوق و مزایای « »9ماهه عضو هیات علمی و به صورت علیالحساب به وی پرداخت میشود.
ب -در نوبت دوم بعد از  9ماه ،حقوق و مزایای مدت تایید شده مازاد بر « »9ماه فرصت مطالعاتی عضو هیات علمی تا سقف سه ماه ،به
حساب عضو هیات علمی واریز می شود.
 -2-4در فرصت مطالعاتی خارج از کشور به صورت حمایتی ،پرداخ ت مبالغ بسته حمایتی مندرج در این دستورالعمل در صورت ارائه مدارک
مثبته ،قبل از شروع فرصت مطالعاتی به عضو هیات علمی پرداخت میشود .در صورت عدم وجود مدارک الزم ،مبالغ پرداختی به صورت علی
الحساب به عضو هیات علمی پرداخت میشود.
 -3-4در هر دو نوع فرصت مطالعاتی خارج از کشور ،تامین بخشی از هزینههای فرصت مطالعاتی که محقق نشده ،در صورت ارائه اسناد مثبته،
از محل اعتبار پژوهشی (گرنت) عضو هیات علمی و با نظر و تشخیص معاون پژوهش و فناوری دانشگاه امکان پذیر است.
 -4-4پرداخت موارد اشاره شده در بندهای « »6-8و « »9-8این ماده منوط به پیش بینی و تامین اعتبار الزم در بودجه تفصیلی دانشگاه
میباشد.
ماده  -5معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه مکلف است در اسرع وقت دستورالعمل اجرائی و گردش کار فرصت مطالعاتی خارج از کشور
اعضای هیات علمی دانشگاه را تهیه و به تصویب هیات رئیسه دانشگاه برساند.
ماده  -6این دستورالعمل در « »6ماده و « »2تبصره ،در هیات امنای مورخ  1331/26/22برای اجرا در دانشگاه
سیستان بلوچستان از تاریخ 1331/22/21به تصویب رسید.

