« آیين نامه مالی و یارانه ارزی مربوط به فرصت های مطالعاتی »
دانشگاه علوم پزشكی بيرجند

 معادل ریالی هزینه های درمانی متناسب با مدت دوره برای عضو هیأت علمی و اعضای خانواده وی (حداکثر تا 4
نفر) از محل اعتبارات مؤسسه پرداخت می گردد.
 مابه التفاوت معادل ریالی مقرری ارزی فرصت مطالعاتی عضو و افراد خانواده وی (حداکثر تا  4نفر) که با حقوق و
مزایای عضو هیأت علمی سنجیده می شود ،از محل اعتبارات مؤسسه پرداخت می گردد.

 اعتبار اجرای برنامه فرصت های مطالعاتی در بودجه تفصیلی مؤسسه ساالنه به تصویب خواهد رسید.
 هزینه های بیم ه درمانی جهت متقاضی و اعضای خانواده همراه وی براساس سقف تعیین شده توسط مراجع ذیصالح
کشور (بانک مرکزی) قابل پرداخت خواهد بود.

 متقاضی در قبال استفاده از دوره فرصت مطالعاتی خارج از کشور باید به موجب سند رسمی تعهد نماید که به مدت
 3برابر زمان استفاده از دوره در دانشگاه متبوع خدمت نماید .به منظور حسن اجرای این تعهد ،متقاضی می بایست به
میزان  2برابر کل هزینه های ارزی وریالی که قرار است در طول استفاده از دوره فرصت مطالعاتی دریافت دارد
(مبلغ آن توسط دانشگاه متبوع تعیین خواهد شد) تعهد بسپارد .چگونگی اخذ تعهد به عهده دانشگاه متبوع می باشد.
متقاضی برای سپردن تعهد فوق به تشخیص دانشگاه می تواند به یکی از دو روش زیر با توجه به سایر مقررات اقدام
نماید  :الف) سپردن وثیقه ملکی ب) سپردن ضمانت نامه معتبر کارمندی یا سپردن وجه نقد یا اوراق بهادار همانند
سفته و بیمه نامه (به غیر از چک).

 اعضاء هیات علمی در مدت استفاده از دوره خارج از کشور از حقوق و فوق العاده مخصوص مرتبه خود استفاده
خواهند کرد .دانشگاه متبوع موظف است هزینه رفت و برگشت ،هزینه عوارض گذر نامه و خروج از کشور آنها و
خانواده شان (حداکثر 5نفر با احتساب متقاضی) را فقط یک بار در طول هر دوره پرداخت نماید.

 حقوق و مزایای اعضای هیات علمی که از دوره فرصت مطالعاتی داخل کشور استفاده می نماید مطابق با آیین نامه
ماموریتها توسط دانشگاه مبدا پرداخت خواهد شد .واحد میزان حتی االمکان تسهیالت رفاهی نظیر مسکن را برای
این اعضا فراهم خواهد نمود.

 در دوره داخل کشورهزینه رفت وبرگشت متقاضی وخانواده وی (حداکثر 5نفر با احتساب متقاضی) یک بار در
طول مدت استفاده از هر دوره از محل اعتبارات دانشگاه مبدا قابل پرداخت می باشد.

 الزم است دانشگاهها اعتبارات الزم را جهت انجام دورههای فرصت مطالعاتی اعضای هییت علمی خود در بودجه
ساالنه پیش بینی ومنظورنماید.
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تبصره -1مابه التفاوت معادل ریالی مقرری ارزی انجام دوره فرصت مطالعاتی متقاضی وافراد خانواده همراه وی ( 5نفر
با احتساب متقاضی) با حقوق ومزایای استفاده کننده از محل اعتبارات دانشگاه قابل پرداخت خواهد بود.دریافت حق
التحقیق از موسسه اموزشی محل طی دوره در خارج از کشور بالمانع می باشد.
تبصره -2معادل ریالی هزینه های بیمه درمانی (موضوع تبصره 2ذیل ماده  4این ایین نامه) حداکثر به میزان تعیین شده
در دستور العمل های مربوطه پس از ارایه اسناد مثبته به شرط وجود اعتبار از محل اعتبارات دانشگاه قابل پرداخت می
باشد.

 در صورت وجود اعتبار تمام یا قسمتی از هزینه های الزم جهت اجرای طرح دوره فرصت مطالعاتی داخل کشور از
محل ردیف متمرکز مربوطه در معاونت تحقیقات و فناوری تأمین و در اختیار واحد میزان قرار می گیرد.

 عضو هیات علمی در دوران استفاده از دوره فرصت مطالعاتی داخل کشور عالوه بر حقوق و فوق العاده مخصوص
می تواند از واحد میزان حق التحقیق و نیز حق التدریس در دوره های آموزشی شبانه دریافت نماید.
تبصره -1چنانچه متقاضی استفاده از دوره خارج ازکشوربه هردلیل موفق به اخذ روادید ورود به کشور میزبان نگردیده
ومراجعت نماید ،با احتساب شرایط و مدتی که درخارج ازکشور بوده ،پرداخت حداکثر یک ماه مقرری ارزی به وی
بالمانع می باشد.
تبصره -2در صورت انصراف عدم توفیق دراخذ رواید و یا نیمه تمام گذاردن دوره فرصت مطالعاتی در خارج از
کشور ،استفاده کننده موظف است نسبت به استرداد ارز مازاد دریافتی به بانک عامل اقدام نماید .معاونت پژوهشی
دانشگاه مسول پیگیری این امر می باشد.
تبصره  -3استفاده کن نده از دوره فرصت مطالعاتی خارج از کشور مجاز به ثبت نام و ادامه تحصیلی برای اخذ مدرك
دانشگاهی نمی باشد ودر این مدت فقط از مقرری ارزی مربوط به هزینه زند گی وحق تکفل وعائله مندی می تواند
استفاده نماید.

 به اعضای هیأت علمی در مدت استفاده از فرصت مطالعاتی داخل و یا خارج از کشور کلیه حقوق و مزایای مندرج
در آخرین حکم کارگزینی پرداخت می گردد و پرداخت فوق العاده های مدیریت و محرومیت از مطب و تمام
وقتی در این ایام مقدور نمی باشد .در صورت استفاده از فرصت مطالعاتی خارج از کشور ،هزینه رفت و برگشت،
عوارض گذرنامه و خروج از کشور متقاضی و خانواده وی (همسر و حداکثر دو فرزند) قابل پرداخت می باشد.

 در صورت درخواست شهریه و هزینه ثبت نام از سوی مؤسسه میزبان هزینه مربوطه به عهده عضو هیأت علمی است.
 عضو هیأت علمی در پایان زمان مقرر شده برای فرصت مطالعاتی نمی تواند به هیچ عنوان به صورت بالفصل از
مرخصی استحقاقی یا بدون حقوق استفاده نموده و همچنین پس از بازگشت از فرصت مطالعاتی تا پایان انجام آن
حق استفاده از مرخصی بدون حقوق را ندارد.
 مقرری متعلقه بابت همسر به میزان  06درصد و بابت فرزندان (حداکثر دو فرزند) هر یک به میزان  36درصد مقرری
مندرج در جدول فوق الذکر می باشد.
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 پس از بررسی و تصویب اعطای دوره توسط کمیته فرصت های مطالعاتی و اخذ تعهدنامه و ضمانت محضری،
نسبت به صدور ابالغ استفاده از دوره به عنوان استفاده کننده و با امضای باالترین مقام مسئول اقدام گردد .این ابالغ
می بایست شامل تاریخ تص ویب ،رشته و یا عرصه مورد نظر ،دانشگاه و کشور محل در طی دوره و نیز هزینه های
ماهانه قابل پرداخت باشد.
 صدور حواله های بانکی به امضای باالترین مقام مسئول و یا نماینده وی و ذیحساب صرفاً جهت پرداختهای سه
ماهه بوده و پرداخت هزینه های سه ماهه های بعدی موکول به دریافت گزارش پیشرفت کار دوره و تأیید کمیته می
باشد.
 استفاده کننده از دوره موظف می باشد در بازگشت نسبت به ارائه دستاوردهای خود در عرصه مورد مطالعه به
صورت تهیه و ارائه گزارش کامل به صورت مکتوب و یا لوح فشرده جهت درج در کتابخانه ،ارائه سخنرانی در
مجامع علمی داخل کشور به ویژه دوره های آموزشی مداوم /باز آموزی و غیره ،ارائه سخنرانی در همایش اعضای
هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه محل خدمت اقدام نموده و تسویه حساب با استفاده کننده موکول به انجام آن
خواهد بود.

 با توجه به محدودیت های اعتباری به ویژه یارانه ارزی ،دوره های کوتاه مدت تر و نیز در عرصه هایی که موجب
انتقال دانش و فناوری نوین از مراکز معتبر علمی می باشد در اولویت خواهند بود.

 میزان پرداخت یارانه به شرح ذیل می باشد:

میزان مقرری ماهانه متعلقه استفاده کننده بر اساس کشور محل طی دوره :
نام كشور

ميزان مقرری
(دالر آمریكا)

نام كشور

ميزان مقرری
(دالر آمریكا)

نام كشور

ميزان مقرری
(دالر آمریكا)

پاکستان

456

زالند نو

056

بلژیک

1166

هندوستان

456

ایتالیا

1666

استرالیا

1266

سوریه

456

اتریش

1666

فرانسه

1266

لبنان

456

دانمارك

1666

نروژ

1266

روسیه

066

فنالند

1666

عربستان

1266

مالزی

056

آلمان

1166

سوئیس

1266

هلند

066

سوئد

1166

آمریکا

1566

اسپانیا

056

کانادا

1166

کره جنوبی

1566

انگلیس

1566

ژاپن

2666

فیلیپین

566

تایوان

1406

قبرس

056

آفریقای جنوبی

066
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