
  

  

  معاونت پژوهش و فناوري ٥اطالعيه شماره 

با  فرصت مطالعاتي اعضاء هيات علمي در جامعه و صنعتدرخواست و يا پيگيري امور مربوط به نحوه 

  گذاري اجتماعيرعايت فاصله

 

  ارجمند؛ همكار

گذاري مبارزه با كرونا مبني بر فاصلههاي ستاد ملي رالعملو رعايت دستو ١٩-كوويدويروس  مقابله با گسترشمنظور به 

مطالعاتي اعضاء هيات علمي در جامعه استفاده از فرصت  درخواست نسبت به خواهشمند است تا اطالع ثانوي اجتماعي،

 ا به شيوه زير اقدام و پيگيري فرماييد:هاي مربوطه رو يا ارائه گزارش و صنعت

  فرصت مطالعاتي اعضاء هيات علمي در جامعه و صنعت استفاده ازدرخواست الف) 

پژوهشي در جامعه  سساتؤها و مهيئت علمي دانشگاه ءنامه فرصت مطالعاتي اعضاشيوههمكاران محترمي كه بر اساس 

 و صنعت در جامعه فرصت مطالعاتيابالغي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، شرايط الزم براي استفاده از   و صنعت

ها در جامعه و مي دانشگاهنامه فرصت مطالعاتي اعضاء هيات علدستورالعمل اجرايي شيوهرا دارند، بر اساس 

  :با تكميل )دانشگاهمحترم هيأت رئيسه  ٠٢/٠٢/١٣٩٨شوراي پژوهشي و  ٢٦/٠١/١٣٩٨مصوب ( صنعت

  و )درخواست تأييد وضعيت استخدامي( ١شماره  فرمالف) 

  ) كاربرگ طرح تحقيقاتي در واحد عملياتي( ٢شماره  فرمب) 

كه از طريق مدير محترم گروه مربوطه ارسال  آموزشي مربوطهمحترم به همراه مصوبه گروه مدارك الزم، الصاق و 

 به مديريت كارآفريني و ارتباط با صنعت به آدرسبا ايميل  ،، جهت طرح در شوراي محترم پژوهشي دانشگاهشودمي

hjafari@sru.ac.ir مديريت كارآفريني و رت تكميل بودن مدارك الزم، اقدام نمايند. الزم به ذكر است، در صو

  نمايد. مي، در اسرع وقت نسبت به اخذ مجوزهاي الزم از مراجع مربوطه اقدام ارتباط با صنعت



واحد در جامعه و صنعت، منوط به انعقاد قرارداد پژوهشي بين  فرصت مطالعاتي حكم مأموريتالزم به ذكر است صدور 

  و دانشگاه است. عملياتي

  در سايت دانشگاه از طريق زير قابل دسترسي است: ٢و  ١هاي شماره ، فرمدستورالعمل اجرايي، نامهشيوه

اوري معاونت پژوهش و فن <مديريت كارآفريني و ارتباط با صنعت  <امور ارتباط با صنعت  <ها نامهآيين  

  

  فرصت مطالعاتي اعضاء هيات علمي در جامعه و صنعت ارائه گزارش) ب

، عضو ها در جامعه و صنعتاهنامه فرصت مطالعاتي اعضاء هيات علمي دانشگدستورالعمل اجرايي شيوه ٥بر اساس ماده 

  :موظف استبرد هيأت علمي كه در دوران فرصت مطالعاتي به سر مي

  و  برنامه حضور خود را در واحد عملياتيدر ابتداي دوره فرصت مطالعاتي،  الف)

  ماه پس از پايان دوره ٣ حداكثر گزارش نهايي راو در طول دوره، ماهه را  ٣ هايگزارش ب)

 اطالع و ارسال hjafari@sru.ac.irبه مديريت كارآفريني و ارتباط با صنعت، بصورت الكترونيكي و از طريق آدرس 

ارسالي از عضو هيأت علمي و مستندات مربوطه را بديهي است، مديريت كارآفريني و ارتباط با صنعت، گزارش  نمايد.

 .نمايدارسال ميمربوطه  بررسي و تأييد به دانشكده و گروه آموزشيبه منظور 

  

 از روز ٢٤٠١و يا شماره داخلي  ٢٢٩٧٠٠٢٢از طريق شماره تلفن مستقيم آقايان جعفرپناه و مظفري همچنين 

  شنبه تا چهارشنبه در ساعات اداري دانشگاه، پاسخگوي امور مذكور هستند

  

  

  پژوهش و فناوري تمعاون


