
 

 

  

  
يق در يك تحقهاي پژوهشي و يا انجام مطالعه و در اين نوع فرصت مطالعاتي، عضو هيات علمي منتخب به منظور تقويت و افزايش توانمندي

واند به تموضوع خاص در ساير موسسات و مراكز تحقيقاتي و صنعتي داخلي معتبر به تشخيص موسسه و يا در دانشگاه محل خدمت خود مي
  مطالعه و تحقيق بپردازد.

  

  اهداف 
 توسعه و گسترش تجارب علمي اعضاي هيات علمي و آشنايي بيشتر آنها با دستاوردهاي علي و دانش فني جديد -
 كمك به رفع مشكالت علمي و تخصصي كشور با انتقال تجربيات مراكز علمي برجسته. -
 استفاده از موثر و مفيد از امكانات علمي، تجهيزاتي و آزمايشگاهي مراكز علمي برتر داخل از كشور. -
 انجام كارهاي تحقيقاتي مشترك با دانشمندان و پژوهشگران ساير مراكز علمي برجسته داخل كشور. -
 وز شدن دانش تخصصي اعضاي هيات علمي و افزايش توانمندي علمي و كارايي آنان.به ر -

  

  شرايط عضو هيات علمي
 دارا بودن حداقل وضعيت استخدامي (پيماني) -
 دارا بودن مرتبه علمي استاديار و باالتر. -
 انشگاه.ي پژوهشي دانشكده و دمرتبط بودن زمينه تخصصي فرد متقاضي با زمينه تخصصي عضو هيات علمي ميزبان و اهداف واحدها -
 اخذ پذيرش براي برنامه مورد مطالعه از يكي از موسسات آموزشي، پژوهشي يا صنعتي داخل كشور كه مورد قبول دانشگاه باشد. -

  

  نحوه اجرا
 تواند براي فرصت مطالعاتي داخل اقدام نمايد.يكبار در هر سال مي هيات علميهر عضو  -
اي بار دوم متقاضي باشد بايد يا يك طرح خاتمه يافته برون سازماني داشته باشد يا يك مقاله چاپ اگر چنانچه عضو هيات علمي بر -

علمي پژوهشي  Scopus,WOSهاي مهندسي و علوم پايه و براي اعضاي هيات علمي دانشكده  (JCG)الملليشده با نمايه معتبر بين
 هاي علوم انساني.براي رشته

 تواند تقاضاي مرخصيدوره فرصت مطالعاتي كوتاه مدت ملزم به شروع كار در دانشگاه بوده و نميعضو هيات علمي پس از اتمام  -
 استحقاقي يا مرخصي بدون حقوق نمايد.

ه مربوطه مورد پذيرش قرار گرفته و به تصويب شوراي پژوهشي و ددرخواست عضو هيات علمي متقاضي بايد توسط گروه، دانشك -
 هيات رييسه دانشگاه برسد.

 عهدات عضو هيات علميت -
 متقاضي موظف است كه برنامه كاري خود را پس از تاييد استاد راهنما به دانشگاه تحويل دهد. -
 در مدت فرصت مطالعاتي عضو هيات علمي پذيرفته شده بايد به طور تمام وقت در دانشكده مقصد حضور فعال داشته باشد. -

  

  شرايط حمايتي
 پرداخت حقوق و مزايا مطابق با حكم استخدامي عضو هيات علمي توسط مركز آموزشي در طول مدت دوره فرصت مطالعاتي  -
هاي استفاده از فرصت مطالعاتي كوتاه مدت از محل اعتبارات ويژه پژوهشي (گرانت) عضو هيات علمي با ارائه مدارك پرداخت هزينه -

 معتبر (مطابق جدول هزينه كرد گرنت).
  
  

 

  آيين نامه نحوه استفاده اعضاي هيات علمي دانشگاه سيستان و بلوچستان از 

  فرصت هاي مطالعاتي كوتاه مدت داخلي
 حوزه معاونت پژوهش و فناوري



 

 

  مدت فرصت مطالعاتي
امكان استفاده از فرصت مطالعاتي كوتاه مدت فقط در تابستان و حداكثر به مدت دو ماه وجود دارد (از درخواست مدت بيشتر از سقف  -
 ماه نيازمند تصويب هيات رئيسه دانشگاه است). ٢
 

  زمان ارسال و بررسي تقاضاها
  تاريخ  ارسال درخواست

  نيمه دوم فروردين  هيات علميارسال درخواست توسط عضو 
  دهه اول ارديبهشت  بررسي و ارسال درخواست توسط دانشكده 

  نيمه دوم ارديبهشت  بررسي و تاييد درخواست توسط حوزه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه
 

  اتمام دوره فرصت مطالعاتي
هاي صورت گرفته در زمينه آموزشي همكاري فعاليت پس از اتمام زمان دوره فرصت مطالعاتي، گزارش كامل فرصت مطالعاتي (شامل -

گردد. درصورت تاييد گزارش توسط عضو هيات علمي ميزبان، شوراي هاي دانشجويي/ وضعيت ارسال مقاله و ...) ارائه ميدر پروژه
 موفقيت آميز فرصتگواهي گذراندن  "آموزشي پژوهشي دانشكده و معاونت پژوهشي دانشگاه فرصت مطالعاتي به اتمام رسيده و

 .گردداز طريق دانشگاه ميزبان به دانشگاه عضو هيات علمي حاضر در فرصت مطالعاتي ارسال مي "مطالعاتي
ا نمايه المللي ياگر چنانچه دوره فرصت مطالعاتي كوتاه مدت داخلي عضو هيات علمي منجر به چاپ يك مقاله در مجالت معتبر بين -

Wos,Scopus, JCR) داراي  علمي پژوهشيIF  يا عقد قرارداد طرح تحقيقاتي برون سازماني با تاييد شوراي پژوهشي دانشگاه شود (
  گردد.ميليون ريال به مبلغ گرنت وي اضافه مي ٠٠٠/٠٠٠/٥٠تا سقف 

  

در جلسه هيات رئيسه  و ٢١/٣/١٣٩٧در جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه سيستان و بلوچستان مورخ آيين نامه اين 
  قابل اجرا است. ٣١/٦/١٣٩٧تصويب و از تاريخ  ٣١/٦/٩٧دانشگاه مورخ 

 


