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  در جامعه و صنعت ت پژوهشیها و مؤسسانامه فرصت مطالعاتی اعضاء هیأت علمی دانشگاهشیوه اجرایی دستورالعمل
  هیأت رئیسه دانشگاه 02/02/1398شوراي پژوهشی دانشگاه و  26/01/1398مصوب  

    

  مقدمه
به  "ها و مؤسسات پژوهشی در جامعه و صنعتنامه فرصت مطالعاتی اعضاء هیأت علمی دانشگاهشیوه"در راستاي اجرایی کردن 

  تدوین گردیده است:شرح زیر نامه به ن شیوهای اجرایی دستورالعمل 3201 -ش- شماره سند عتف
  

  فرصت مطالعاتی شرایط متقاضی: 1ماده 
 ،کنددوره پیمانی یا رسمی آزمایشی را آغاز می 98که از ابتداي سال  عضو هیأت علمیبراي گذراندن فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت  - 1

  .الزامی است
او از حکم نیمسال تحصیلی  8و بیش از  ،گذشتهعلمی  هیأتعضو  یرسمی آزمایشیا  از تاریخ حکم پیمانینیمسال تحصیلی  3حداقل  - 2

 نگذشته باشد و در این بازه رکود علمی نداشته باشد.
این ماهه از مزایاي تشویقی  6وقت نیمهماهه یا  3هاي تمام وقت علمی داراي مرتبه علمی دانشیار و استادي با گذراندن دوره اعضاء هیأت - 3

 شوند.مند میهبهر تیمطالعا فرصت
  

برابر  5حداقل  مستلزم سپري شدنهاي پیمانی و رسمی آزمایشی) هاي الزامی در دورهفرصت(بجز استفاده از فرصت مطالعاتی مجدد  :1تبصره 
  .ددگر. مدت استفاده از مرخصی بدون حقوق نیز به این مدت افزوده میاستزمان دوره فرصت مطالعاتی قبلی از اتمام آن دوره 

تواند شرایط را نامه مربوطه پاسخ صریح و روشنی ارائه نکرده است، هیأت رئیسه میدر موارد بسیار خاص، و در هر موردي که شیوه :2 تبصره
 تعیین و براي اجرا ابالغ نماید. 

 

  فرصت مطالعاتی ضوابط: 2ماده 
 .علمی با نیازهاي واحد عملیاتی مرتبط باشد رشته و تخصص عضو هیأت - 1
 .هاي اعالم شده براي اجراي فرصت مطالعاتی باید کامالً علمی، پژوهشی و فناورانه باشدایف و فعالیتوظ - 2
وقت و براي اعضاء هیأت علمی رسمی ماه نیمه 12وقت یا ماه تمام 6دوره فرصت مطالعاتی براي اعضاء هیأت علمی پیمانی دست کم  - 3

 وقت است.ماه نیمه 6وقت یا ماه تمام 3آزمایشی 

  است. روز کاري در هفته 2دست کم و روز کاري  5به ترتیب به مفهوم  وقتنیمهو  وقتحضور تمام :3تبصره 
  .یابدوقت به نصف تقلیل میموظف در دوره نیمهواحد تعداد  - 4
 عضو هیأت علمی در دوره فرصت مطالعاتی، مجاز به اشتغال در سازمان دیگري نیست. - 5

 

  اتیفرصت مطالع نحوه اجرا: 3ماده 
 هاي(فرم درخواست فرصت مطالعاتی جامعه و صنعت هايفرمشامل مستندات مورد نیاز دوره فرصت مطالعاتی  ،ت علمیأعضو هی - 1

 گروه تقدیم نماید. جهت طرح در گروه آموزشی به مدیرخود  حکم کارگزینیبه همراه را ) 2و  1شماره 
از حیث علمی، پژوهشی و فناورانه بودن و عضو هیأت علمی رنامه مطالعاتی مطابقت بگروه آموزشی پس از بررسی، نظر خود را در خصوص  - 2

ریزي الزم براي جایگزینی وظایف آموزشی و گروه مربوطه برنامهبدیهی است،  .اعالم نماید هماهنگی با نیازهاي گروه و تخصص متقاضی
 در فرصت مطالعاتی لحاظ نماید.عضو هیأت علمی راهنمایی دانشجویان تعهد شده را در زمان حضور 

قبل از شروع فرصت مطالعاتی به معاونت ماه  3و حداقل  در شوراي دانشکده را پس از تأیید عضو هیأت علمیدانشکده مستندات درخواست  - 3
 پژوهش و فناوري ارسال نماید.

 نماید. ارسالیأت رییسه دانشگاه معاونت پژوهش و فناوري، پس از بررسی، مدارك مربوطه را جهت طرح در شوراي پژوهشی و ه - 4
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معاونت پژوهش و فناوري پس از اخذ تأییدیه شوراي پژوهشی و هیأت رییسه دانشگاه، موافقت خود را جهت صدور حکم مأموریت به  - 5
 اعالم نماید. به معاونت اداري و مالیرا و رونوشت آن  وزشی و تحصیالت تکمیلیآم معاونت

  نماید.اقدام  و واحد عملیاتی دانشگاهنامه پژوهشی بین قرارداد یا تفاهمنسبت به انعقاد صنعت مدیریت کارآفرینی و ارتباط با  -6

 نامهو یا تفاهم ، مقدمات الزم براي انعقاد قراردادمدیریت کارآفرینی و ارتباط با صنعت با هماهنگی بایستمیهیأت علمی عضو  :4تبصره 
  هم سازد.پژوهشی بین دانشگاه و واحد عملیاتی را فرا

صدور حکم مأموریت و معرفی عضو هیأت علمی به واحد نسبت به  واحد عملیاتی بانامه پژوهشی قرارداد یا تفاهمدانشگاه پس از انعقاد  - 7
 نماید.اقدام  عملیاتی

امعه و صنعت ریزي و صدور ابالغ شروع حضور در ج، برنامهپیمانی علمی هیأتاز خدمات عضو گروه آموزشی جهت برخورداري حداکثري  - 8
 .است، در دي یا تیر ماه هر سال ایشانبراي 

بطور تمام  قطعی صدور ابالغ شروع حضور در جامعه و صنعت -آزمایشی و رسمی -براي اعضاي هیات علمی با وضعیت استخدامی رسمی - 9
 اول تیر ماه هر سال است.وقت، 

  

  کند.مطابق با حکم استخدامی وي پرداخت میمطالعاتی در طول فرصت حقوق و مزایاي عضو هیأت علمی را  دانشگاه :5تبصره 
  شود.امتیاز می 2امتیازات خدمات اجرایی عضو هیأت علمی محسوب شده و حد اکثر حائز  دوره فرصت مطالعاتی، از جمله حکم  :6تبصره 

  

 و شروع زمان بر مبنی واحد عملیاتی واهیگ نیز و از آن، خروج و حضور در واحد عملیاتی زمان با باید موریتأم حکم خاتمه و شروع تاریخ - 10
  . باشد منطبقعضو هیأت علمی  حضور خاتمه

  فرصت مطالعاتی محل: 4ماده 
بنگاه یا سازمان فرهنگی و صنعتی، واحدهاي پژوهش و توسعه، اقتصادي یا خدماتی  تواندمحل گذراندن دوره فرصت مطالعاتی می - 1

 و نهایتًا هیأت رییسه دانشگاه باشد.و دانشکده مربوطه .. که مورد تأیید گروه آموزشی ......و . یانبنهاي دانشو یا شرکتدولتی یا غیر دولتی 
. تغییر دهدموضوع و برنامه فرصت مطالعاتی را پس از تصویب برنامه مطالعاتی در شوراي پژوهشی دانشگاه،  تواندنمیعضو هیأت علمی  - 2
پیش از اقدام، معاونت پژوهش و فناوري را (پس از اخذ تأییدیه از ماه  2حداقل ی باشد، باید نانچه در شرایط خاص، الزم به انجام تغییراتچ

     شوراي گروه و دانشکده) با ذکر ادله کافی در جریان دقیق و بموقع امر قرار دهد تا تمهیدات الزم صورت پذیرد. 

  فرصت مطالعاتی گزارش: 5ماده 
را گزارش نهایی در طول دوره،  هماه 3 هايگزارشضمن ارائه و د را در واحد عملیاتی اعالم موظف است برنامه حضور خو هیأت علمیعضو  - 1

 ارائه نماید.معاونت پژوهش و فناوري به  ،ماه پس از پایان دوره 3حداکثر نیز 
دانشکده و گروه آموزشی  معاونت پژوهش و فناوري، گزارش ارسالی از عضو هیأت علمی و مستندات مربوطه را به منظور بررسی و تأیید به - 2

 نماید. ارسال می
در پایان دوره، دستاوردهاي فرصت را به همراه پیشنهادهاي اصالحی براي بهبود امور و موضوعات مهم موظف است  هیأت علمیعضو  - 3

 آتی لحاظ خواهد شد.هاي این دستاوردها پس از بررسی در گروه آموزشی و سپس شوراي پژوهشی دانشگاه در برنامه پژوهشی ارائه نماید.
 در خصوص اجرا و دستاوردهاي دوره فرصت مطالعاتی خود، یک سمینار در محل دانشکده برگزار نماید. موظف است هیأت علمیعضو  - 4

  فرصت مطالعاتی ارزیابی: 6ماده 
اري و عقد قراردادهاي هاي همکزمینه ،دهی به حوزه پژوهشی جدید در دانشگاهجهت، مطالعاتی فرصت دوره انجام کار شاخص در طول - 1

طراحی نامه دانشجویان تحصیالت تکمیلی، پژوهشی با صنعت و یا پایان پژوهانهجذب حمایت مالی در قالب واحد عملیاتی مربوطه،  بابعدي 
زمینه  فراهم نمودن هاي آموزشی تخصصی کوتاه مدت با همکاري واحد عملیاتی، چاپ مقاله یا ثبت اختراع مرتبط با موضوع صنعت،دوره

توصیه  آموختگان دانشگاه در صنعت یا جامعه، فراهم نمودن فرصت کارآموزي و کارورزي دانشجویان دانشگاه در صنعت یا جامعه،اشتغال دانش
 . دهدمیها مد نظر قرار در بررسی و ارزیابی گزارش دانشگاهبراي بهبود وضعیت مدیریت فنی و منابع انسانی، از جمله معیارهاي است که 

 مقبول نبودن گزارش، منجر به رد شدن دوره و محرومیت از فرصت مطالعاتی بعدي خواهد شد. - 2
 

ت أبه تصویب هی 02/02/1398تصویب شوراي پژوهشی دانشگاه و در تاریخ  به 26/01/1398تاریخ در  تبصره 6 و ماده 6این دستورالعمل در 
  تاریخ الزم االجراست. آنرئیسه دانشگاه رسیده و از 


