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هذف
ثِ هٌظَس استجبط پيَػتِ ٍ ّذكوٌذ اػضبي ّيئت ػلوي داًـگبُ ػلن ٍ كشٌّگ ثب ػبيش داًـگبُّب ٍ هَػؼبت ػلوي
ٍ پظٍّـي هؼتجش داخلي ٍ خبسخي ٍ ثب ّذف اػتالي هَهؼيت ػلوي ٍ كٌبٍسي داًـگبُ ٍ حضَس دس ػشكِّبي
هختلق ػلوي ايي آيييًبهِ ثِ ؿشح صيش تذٍيي هيگشدد.

تعبريف
فرصت مطالعاتي خارج از کشور :دس ايي كشكت هغبلؼبتي ػضَ ّيئت ػلوي هٌتخت ثشاي تحوين ٍ هغبلؼِ دس
هَسد يي هَضَع خبف ًِ يب اهٌبى اًدبم آى دس داخل ًـَس كشاّن ًجَدُ ٍ يب اًدبم آى ًيبص ثِ ّوٌبسي هـتشى ثب
كبحتًظشاى ٍ اػبتي ذ ؿبؿل دس خبسج اص ًـَس داسد ،ثش اػبع ًؼت حذاهل اهتيبصات هٌذسج دس ايي آيييًبهِ ٍ
اخز پزيشؽ اص يي داًـگبُ يب هشًض ػلويپظٍّـي هؼتجش هَسد تبييذ ٍصاست ػلَم ،تحويوبت ٍ كٌبٍسي ٍ هَاكوت
ؿَساي پظٍّـي ٍ ػپغ ّيئت سئيؼِ داًـگبُ ثِ خبسج اص داًـگبُ اػضام هيؿَد.
فرصت مطالعاتي کوتاه مدت خارج از کشور :ايي ًَع كشكت هغبلؼبتي دس هذت تؼغيالت تبثؼتبى ٍ حذاًثش
ظشف هذت  2هبُ ثشاي اًدبم هغبلؼِ ٍ تحوين هؼيي ٍ يب اًدبم ًبسّبي ػولي ٍ آصهبيـگبّي ثب ّوٌبسي هَػؼِاي
ػلوي دس خبسج اص ًـَس ًِ هَسد تبييذ ٍصاست ػلَم ،تحويوبت ٍ كٌبٍسي ثبؿذ ،اًدبم هيگيشد.
فرصت مطالعاتي داخل کشور :دس ايي ًَع كشكت هغبلؼبتي ،ػضَ ّيئت ػلوي هٌتخت ،ثشاي توَيت ٍ اكضايؾ
تَاًوٌذيّبي پظٍّـي ٍ يب اًدبم هغبلؼِ ٍ تحوين دس يي هَضَع خبف دس ػبيش هَػؼبت ٍ هشاًض تحويوبتي ٍ
كٌؼتي هؼتجش ٍ يب دس داًـگبُ ثِ هغبلؼِ ٍ تحوين هيپشداصد .دس ايي ًَع كشكت هغبلؼبتي ثبيذ هَاكوت هَػؼِ هيضثبى
ثشاي اًدبم كشكت هغبلؼبتي ًؼت گشدد.

مبده:1شرايطعضوهيئتعلميمتقبضياستفبدهازفرصتمطبلعبتي
ثب تَخِ ثِ ايٌٌِ كشكت هغبلؼبتي اهتيبصي اػت ٍيظُ ًِ ثش اػبع ًؼت اهتيبصات الصم اص كؼبليتّبي هَثش ٍ هليذ
ػلويپظٍّـي ثِ اػضبي ّيئت ػلوي داًـگبُ دادُ هيؿَد ،الصم اػت ػضَ ّيئت ػلوي ؿشايظ صيش سا ثشاي اػتلبدُ
اص ايي كشكت داسا ثبؿذ.
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-1-1شرايطعمومي
 1-1-1داسا ثَدى هشتجِ ػلوي اػتبديبسي ٍ ثبالتش
تبصره  :1اػتلبدُ اص كشكت هغبلؼبتي ثشاي هشثيبًي ًِ ثشاثش ضَاثظ هشثَعِ اص ًظش پظٍّـي ٍ هغبثن ثب خذٍل ()1
ثشخؼتِ هحؼَة هيؿًَذ ثالهبًغ اػت.
ً 2-1-1ؼت حذاهل اهتيبصّبي تؼييي ؿذُ خذٍل ()1
تبصره  :2آى دػتِ اص اػضبي ّيئت ػلوي ًِ تلذي يٌي اص ػوتّبي سيبػت داًـگبُ ،هؼبًٍت ٍصاستيي ػلَم،
تحويوبت ٍ كٌبٍسي ٍ ثْذاؿت ،دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿٌي ٍ ثبالتش سا ثشاي يي دٍسُ چْبسػبلِ ثِ ػْذُ داؿتِاًذ ،حن
اػتلبدُ اص كشكت هغبلؼبتي ثذٍى سػبيت ثٌذ  2-1-1سا داسًذ.
 -3-1-1اسائِ يي ثشًبهِ هغبلؼبتي يب يي عشح تحويوبتي هـخق ٍ هَسد تبييذ ؿَساي پظٍّـي داًـگبُ ٍ ًؼت
ًظش هؼبػذ ٍ پزيشؽ اص يي هَػؼِ هؼتجش داخل يب خبسج اص ًـَس (ًِ هَسد تبييذ ٍصاست ػلَم ،تحويوبت ٍ كٌبٍسي
دس ّوِ اثؼبد ػلوي ،اختوبػي ثبؿذ).
 -4-1-1ثشخَسداسي اص كالحيت ػوَهي ٍ اخالهي ٍ ًذاؿتي هٌغ هبًًَي ديگش
-2-1شرايطفرصتمطبلعبتيخبرجازکشور
 -1-2-1داسا ثَدى ٍضؼيت اػتخذاهي سػوي هغؼي.
تبصره  :3دس ؿشايظ خبف ٍ ثشاي اًدبم تحويوبتي ٍيظُ ثب ًظش ّيئت سئيؼِ داًـگبُ ،ػضَ ّيئت ػلوي ثب ٍضؼيت
سػوي آصهبيـي ًيض هيتَاًذ اص كشكت هغبلؼبتي خبسج اص ًـَس اػتلبدُ ًٌذ.
 -2-2-1داسا ثَدى حذاهل  5ػبل ػبثوِ خذهت توبم ٍهت ثشاي ثبس اٍل ٍ حذاهل پٌح ػبل خذهت توبم ٍهت دس
داًـگبُ پغ اص پبيبى كشكت هغبلؼبتي هجلي ثشاي دكؼبت ثؼذ.

-3-1شرايطفرصتمطبلعبتيکوتبهمذتخبرجازکشور
 -1-3-1داسا ثَدى ٍضؼيت اػتخذاهي سػوي ٍ يب پيوبًي.
تبصره  :4اػضبي ّيئت ػلوي پيوبًي كوظ دس عَل هذت هشاسداد هيتَاًٌذ اص ايي ًَع كشكت هغبلؼبتي اػتلبدُ
ًوبيٌذ.
 -2-3-1داسا ثَدى ػِ ػبل ػبثوِ خذهت ٍ ػِ ػبل كبكلِ ػٌَاتي ثيي دٍ كشكت هغبلؼبتي.

شمبرهصفحه: 4از 9

ننبمهفرصتمطبلعبتي
آيي 
اعضبيهيئتعلميدانشگبهعلموفرهنگ

معبونتپژوهشي

-4-1شرايطفرصتمطبلعبتيداخلکشور
 -1-4-1داسا ثَدى حذاهل ٍضؼيت اػتخذاهي سػوي آصهبيـي.
 -2-4-1چْبس ػبل ػبثوِ خذهت ٍ چْبس ػبل كبكلِ ػٌَاتي ثيي دٍ كشكت هغبلؼبتي.
مبده:2انتخبةعضوهيئتعلمي
پغ اص تؼييي اهتيبص ّش يي اص اػضبي ّيئت ػلوي هغبثن ثب آيييًبهِ استوبء اػضبي ّيئت ػلوي ٍ هلَثِّبي ؿَاسي
پظٍّـي ،كشدي ًِ حبئض ثيـتشيي اهتيبص پظٍّـي هغبثن ثب خذٍل ( )1ؿَد ،ثؼٌَاى ػضَ ّيئت ػلوي هٌتخت هؼشكي
هيگشدد.
تبصره  :5اهتيبصات پظٍّـي اػضبي ّيئت ػلوي اص اثتذاي هْشهبُ ػبل  1388هَسد هحبػجِ هشاس هيگيشد.
تبصره  :6دس كَست ثشاثشي اهتيبصّبي پظٍّـي ،ػبثوِ ػضَيت دس ّيئت ػلوي داًـگبُ ٍ ػذم اػتلبدُ اص كشكت
هغبلؼبتي ،هؼيبسّبي كشػي دس تؼييي ّيئت ػلوي هٌتخت خَاّذ ثَد.

مبده:3شبخصهبيتعيينامتيبزپژوهشياعضبيهيئتعلمي
ؿبخقّبي تؼييي اهتيبص پظٍّـي اػضبي ّيئت ػلوي ثِ ؿشح خذٍل ( )1هيثبؿذ.
تبصره  :7ؿَساي پظٍّـي داًـگبُ هشخغ تؼييي اهتيبصّبي خذٍل ( )1هيثبؿذ.
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شبخصهبيتعيينامتيبزپژوهشياعضبيهيئتعلمي

جذول(:)1
شاخص

نحوه محاسبه امتیاز

زیرشاخص
هوبلِ ًـشيِاي ( ،ISC ،ISIػلويپظٍّـي ،ػلويتشٍيدي)
هوبلِ ًٌلشاًؼي

ؿَساي پظٍّـي هحبػجِ هيگشدد .كَستدلؼبت ؿَساي پظٍّـي داًـگبُ هالى ػول خَاّذ ثَد.

ًتبة تخللي
امتیاز پژوهشي

هغبثن ثب آييي ًبهِ استوبء اػضبي ّيئت ػلوي ٍصاست ػلَم ،تحويوبت ٍ كٌبٍسي ،آيييًبهِ تـَين كؼبليتّبي پظٍّـي ٍ هلَثبت

ساٌّوبيي ٍ يب هـبٍسُ پبيبىًبهِّبي تحليالت تٌويلي
تَليذ اثش ثذيغ ٌّشي

حذاًثش اهتيبص هبثل تخليق ثِ ساٌّوبيي ٍ يب هـبٍسُ ّش پبيبىًبهِ ًبسؿٌبػي اسؿذ ،ثِ تشتيت 0.25 ٍ 0.5 ،اهتيبص ٍ حذاًثش اهتيبص هبثل
تخليق ثِ ساٌّوبيي ٍ هـبٍسُ ّش پبيبىًبهِ دًتشي ،ثِ تشتيت 0.5 ٍ 1 ،هيثبؿذ.
ثب اسائِ گَاّي اص هشاًض هؼتجش ٍ پغ اص تبييذ ؿَساي پظٍّـي
اختشاع يب اًتـبف هزًَس ثبيؼتي ثِ ػٌَاى اختشاع ٍ اًتـبف ثشتش دس يٌي اص خـٌَاسُّبي هؼتجش داخلي ٍ خبسخي ؿٌبختِ ؿذُ ثبؿذ.

اختشاع يب اًتـبكبت ثشتش داخلي ٍ خبسخي

اػتجبس خـٌَاسُ تَػظ ؿَساي پظٍّـي تؼييي هيگشدد.
ثِ اصاي دسيبكت ّش  50هيليَى سيبل 1 ،اهتيبص ثِ اػضبي تين پشٍطُ هغبثن ثب خذٍل تخليق اهتيبصّبي پظٍّـي ٍصاست ػلَم ،تحويوبت

اًدبم عشح پظٍّـي ٍ ًبسكشهبيي

ٍ كٌبٍسي تؼلن هيگيشد.

حداقل امتیاز

حداکثر امتیاز

---

ًبهحذٍد

---

6

---

5

---

---

---

14

---

3

---

ًبهحذٍد

---

ًبهحذٍد

ثِ اصاي كؼبل ػبصي ّش استجبعي ًِ هٌدش ثِ اخز پشٍطُ ؿَد ،هتٌبػت ثب هجلؾ پشٍطُ ،اهتيبص هشثَعِ هحبػجِ هيؿَد .ثذيي كَست ًِ ثِ
طرحهای پژوهشي

پشٍطُيبثي (كؼبلػبصي استجبعبت ٍ ؿشًت دس خلؼبت) ٍ گشكتي پشٍطُ

اصاي ّش  150هيليَى سيبل ٍسٍدي 1 ،اهتيبص ثِ اػضبي تين پشٍطُيبثي هغبثن ثب خذٍل تخليق اهتيبصّبي پظٍّـي ٍصاست ػلَم،
تحويوبت ٍ كٌبٍسي تؼلن هيگيشد.
ثِ اصاي ّش پشٍپضال ٍ ؿشًت دس كشاخَاىّب ًِ سهن پشٍطُ ثبالتش اص  150هيليَى سيبل ثبؿذ 0.5 ،اهتيبص ثِ اػضبي تين هغبثن ثب خذٍل

پشٍپضالًَيؼي ٍ ؿشًت دس كشاخَاىّب

فعالیتهای ویژه و
برجسته

تخليق اهتيبصّبي پظٍّـي ٍصاست ػلَم ،تحويوبت ٍ كٌبٍسي تؼلن هيگيشد.

ثشگضاسي ػويٌبس ػلوي دس داًـگبُ

ثِ اصاي ّش ً 40لشػبػت (يي ػويٌبس ثب ً 20لش ؿشًت ًٌٌذُ ٍ ثِ هذت  2ػبػت)  0.5اهتيبص هبثل تخليق هيثبؿذ.

تؼبهالت پظٍّـي (ػضَيت دس ؿَسا ،ؿشًت دس خلؼبت ٍ ّوبيؾ-

ثِ اصاي ّش  40ػبػت تؼبهل پظٍّـي ،يي اهتيبص هبثل تخليق هيثبؿذ .اػضبي هحتشم ؿَساي پظٍّـي ًِ دس خلؼبت ؿَسا حضَس

ّبي هؼبًٍتّ ،وٌبسي دس اًدبم ثشًبهِّبي هؼبًٍت ٍ )...

ًبهل داؿتِ ثبؿٌذ 1 ،اهتيبص ايي صيشؿبخق سا اخز خَاٌّذ ًوَد.

اسصيبثي ٍ ًظبست ثش كؼبليتّبي پظٍّـي،
كٌبٍسي ٍ ًَآٍسي

هوبلِ
ًتبة
عشح پظٍّـي

ّش ًَع كؼبليتي ًِ خبسج اص هَاسد رًش ؿذُ ،ثِ استوبء خبيگبُ ػلوي،
پظٍّـي ٍ اػتجبسي داًـگبُ ًوي ًوبيذ.

كؼبليتّبي هزًَس اص ػَي هؼبًٍت پظٍّـي اسػبل هيگشدد ٍ ثِ اصاي ّش كؼبليت پظٍّـي اسصيبثي ؿذُ  0.25اهتيبص ثِ ايـبى تؼلن
هيگيشد.

---

4

---

2

---

3

-----

2

---

ؿَساي پظٍّـي ٍ هؼبًٍت پظٍّـي داًـگبُ هشخغ تلوينگيشي هيثبؿذ.
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مبده:4تعهذاتوتسهيالتدانشگبه
-1-4فرصتمطبلعبتيخبرجازکشور
دس عَل هذت اػتلبدُ اص كشكت هغبلؼبتيً ،ليِ حوَم ٍ هضايبي هشثَط ثِ ػضَ ّيئت ػلوي اص عشف داًـگبُ
پشداخت هيگشددّ .وچٌيي داًـگبُ ّ %50ضيٌِ ثليظ سكت ٍ ثشگـت هتوبضي ٍ يي ًلش ّوشاُ (ّوؼش ٍ يب كشصًذ) سا
پشداخت هيًوبيذ.
تبصره  :8داًـگبُ ّيچگًَِ تؼْذي ًؼجت ثِ ػبيش ّضيٌِّبي هتوبضي اػن اص ّضيٌِ اػٌبى ،ثيوِ (ثِ اػتثٌبي ثيوِ
خبسي هتوبضي دس داخل ًـَس) ٍ ً ...ذاسد.

-2-4فرصتمطبلعبتيداخلکشور
دس عَل هذت اػتلبدُ اص كشكت هغبلؼبتيً ،ليِ حوَم ٍ هضايبي هشثَط ثِ ػضَ ّيئت ػلوي اص عشف داًـگبُ
پشداخت هيگشدد.
تبصره  :9داًـگبُ ّيچگًَِ تؼْذي ًؼجت ثِ ػبيش ّضيٌِّبي هتوبضي اػن اص ّضيٌِ اػٌبى ،ثيوِ (ثِ اػتثٌبي ثيوِ
خبسي هتوبضي دس داخل ًـَس) ٍ ً ...ذاسد.

مبده:5مذتاستفبدهازفرصتمطبلعبتي
 -1-5هذت اػتلبدُ اص كشكت هغبلؼبتي داخل ٍ خبسج اص ًـَس حذاهل يي ٍ حذاًثش دٍ ًيوؼبل تحليلي هيثبؿذ.
ػضَ ّيئت ػلوي ثٌب ثِ تـخيق ؿَساي پظٍّـي داًـگبُ هيتَاًذ اص هذت صهبًي كلل تبثؼتبى دس آؿبص يب هيبًِ يب
پبيبى هذت كشكت هغبلؼبتي ثِ ػٌَاى ثخـي اص كشكت اػتلبدُ ًوبيذ .هبثل رًش اػت ًِ ّضيٌِّبي هذت صهبًي
كلل تبثؼتبى اص حوَم ٍ هضايبي ؿخلي تبهيي هيؿَد.
 -2-5هذت اػتلبدُ اص كشكت هغبلؼبتي ًَتبُ هذت خبسج اص ًـَس حذاًثش  2هبُ دس تبثؼتبى هيثبؿذ.
تبصره  :11دسخَاػت ّشگًَِ هشخلي اػتحوبهي يب ثذٍى حوَم ثالكبكلِ هجل يب ثؼذ اص اػتلبدُ اص دٍسُ اػتلبدُ اص
كشكت هغبلؼبتي هوٌَع هيثبؿذ.

مبده:6شيوهنبمهاجرايي
 -1-6چٌبًچِ دس دٍسُ كشكت هغبلؼبتي ًيبص ثِ اًدبم عشح پظٍّـي ثبؿذ ،عشح هيثبيؼت دس اٍلَيتّبي ػلن ٍ
كٌبٍسي ًـَس ثَدُ ٍ خشٍخي آى هـخق گشدد.
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ً -2-6ـَسّبيي ثشاي اػضام ػضَ ّيئت ػلوي ثِ كشكت هغبلؼبتي دس اٍلَيت خَاٌّذ ثَد ًِ ٍصاست ػلَم،
تحويوبت ٍ كٌبٍسي ثب آىّب تلبّن ًبهِ ّوٌبسي داؿتِ ٍ دس تجبدل اػتبد ٍ داًـدَ ثبؿذ.
 -3-6چبح حذاهل يي هوبلِ دس ًـشيبت هؼتجش ثب ًوبيِ اػتٌبدي ثييالوللي  JCRپغ اص اًدبم كشكت هغبلؼبتي
خبسج اص ًـَس ٍ چبح حذاهل يي هوبلِ دس ًـشيبت هؼتجش ػلويپظٍّـي داخلي پغ اص اًدبم كشكت هغبلؼبتي
داخل ًـَس حذاًثش  12هبُ پغ اص هشاخؼت الضاهي اػت .دس كَست ػذم سػبيت آى ،ػالٍُ ثش هحشٍهيت اص
كشكتّبي هغبلؼبتي ٍ ػلشّبي ػلوي ثؼذي ،هؼبدل ّضيٌِّبي تخليق يبكتِ ،اػن اص حوَم ٍ ؿيشُ ،ثِ ػٌَاى
خؼبست دسيبكت هيگشدد.
 -4-6ػضَ ّيئت ػلوي حذاًثش  2هبُ پغ اص هشاخؼت 2 ،ػويٌبس يب ًبسگبُ آهَصؿي (يٌي ثشاي اػضبي ّيئت ػلوي
گشٍُ هشثَعِ ٍ ديگشي ثشاي داًـدَيبى سؿتِ هشثَعِ) دس هحل داًـگبُ ،ثشگضاس ًوبيذ.

مبده:7تضميناستفبدهازفرصتمطبلعبتي
 -1-7ػضَ ّيئت ػلوي دس هجبل اػتلبدُ اص كشكت هغبلؼبتي اػن اص داخل يب خبسج اص ًـَس ثبيذ ثِ هَخت ػٌذ
سػوي تؼْذ ًوبيذ ًِ ثِ هذت ػِ ثشاثش صهبى اػتلبدُ اص كشكت دس داًـگبُ خذهت ًوبيذ.
 -2-7كذٍس حٌن اػتلبدُ اص كشكت هغبلؼبتي هٌَط ثِ تَثين ػٌذ هلٌي (ؿيش هٌوَل) يب تؼْذ ًبسهٌذي هحضشي
تَام ثب اػٌبد تدبسي ثِ هيضاى دٍ ثشاثش ًل ّضيٌِّبي هلشٍكِ اػن اص سيبلي ٍ اسصي هيثبؿذ ًِ هشاس اػت دس عَل
هذت اػتلبدُ اص كشكت دسيبكت گشدد ٍ هجلؾ آى تَػظ داًـگبُ تؼييي خَاّذ ؿذ تب دس كَست تخلق اص هلبد ػٌذ
تؼْذ سػوي ،داًـگبُ ثتَاًذ كبسؽ اص ّش گًَِ الضام ثِ تـشيلبت ٍ يب ثب اػالم ثِ دكتشخبًِ ،اص عشين كذٍس اخشاييِ ثِ
هيضاى دٍ ثشاثش ًليِ ّضيٌِ ّبي هلشٍكِ ثبثت ٍخِ التضام ٍ ديَى خؼبسات دٍلت اص هتؼْذ ٍ ضبهي يب ضبهٌيي ٍي ثِ
ًحَ اًلشادي يب اؿتشاًي (هؼئَليت تضبهٌي) اخز ًوبيذ.
 -3-7هؼئَليت اخز ػٌذ تؼْذ سػ وي ٍ اتخبر تلوين ساخغ ثِ ًيليت ػٌذ هبخَرُ اػن اص تضويي هلٌي يب تؼْذ
ًبسهٌذي تَام ثب تَثين اػٌبد تدبسي ثب داًـگبُ هيثبؿذ.

مبده:8سبيرموارد
ّ -1-8ش ػبل ثب تلَيت ّيئت سئيؼِ داًـگبُ تؼذاد اكشادي ًِ هيتَاًٌذ اص كشكتّبي هغبلؼبتي اػتلبدُ ًوبيٌذ،
تؼييي هيگشدد.
 -2-8هشخغ تؼييي ٍ تبييذ اػتجبس هوبالت هتوبضي پغ اص هشاخؼت ٍ ّوچٌيي ًيليت ثشگضاسي ًبسگبُّبي آهَصؿي،
ؿَساي پظٍّـي ٍ هؼبًٍت پظٍّـي داًـگبُ هيثبؿذ.
شمبرهصفحه: 8از 9

ننبمهفرصتمطبلعبتي
آيي 
اعضبيهيئتعلميدانشگبهعلموفرهنگ

معبونتپژوهشي

ّ -3-8ش يي اص اػضبي ّيئت ػلوي هَظقاًذ تب ًليِ كؼبليتّبي هشثَط ثِ ؿبخق پشٍطُيبثي سا اص عشين هؼبًٍت
پظٍّـي ٍ يب ػبصهبى ػلوي تخللي ػلن ٍ كشٌّگ ثِ اًدبم ثشػبًٌذ.
مبده9
ايي آيييًبهِ دس  9هبدُ ٍ  10تجلشُ دس تبسيخ  1391/11/18ثِ تبييذ ّيئت سئيؼِ داًـگبُ سػيذُ ٍ دس كَست ػذم
ًيبص ثِ تـييشات ،هبثل توذيذ ثشاي ػبلّبي آتي هيثبؿذ.
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