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 مقدمه

نامه فرصت مطالعاتی اعضایی هیئت علمی دانشگاهها و موسسات پژوهشی این دستورالعمل اجرایی پیرو ابالغ شیوه

و جهت  ( تدوین شده17/06/97مورخ 3201در جامعه و صنعت )مصوب وزارت علوم،تحقیقات و فناوری به شماره 

نامه مذکور به منظور برقراری ارتباط موثر، است. شیوههای الحاقی به آن افزوده شده سازی آن بندها و تبصرهشفاف

مک به منسجم و پایدار میان دانشگاه و صنعت، افزایش شناخت اعضای هیئت علمی از فضای کار در صنعت، ک

، جهت عملیاتی کردن یافته های اعضای هیئت علمیشناسایی و رفع مشکالت علمی و تخصصی مبتال به صنعت، 

است. بر  دهی به پژوهش های دانشگاه و گسترش دانش و فناوری کابردی مورد نیاز صنعت، تدوین و ابالغ شده

معه و گذراندن فرصت مطالعاتی در جا آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی، 14و12مواد  2اساس بندهای

می کنند،  دوره پیمانی یا رسمی آزمایشی خود را آغاز 1398می که از ابتدای سال صنعت برای اعضای هیئت عل

 17/6/97مورخ  3201شماره نامه هتواند ناقض شیوالزامی است. دستورالعمل اجرایی حاضر در هیچ موردی نمی

 ف باشد.وزرات عت

 

 . تعاریف و اختصارات1ة ماد

 : وزارت علوم، تحقیقات و فناوریوزارت عتف

 : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستاندانشگاه

و مشتتمول دکترا ؤستتستته که دارای مدر  معلمی تمام وقت از اعضتتای هیئتآن دستتته  :مامور هیئت علمی

 .باشنداستفاده از فرصت مطالعاتی صنعت می

عتی،          اقتصتتادی، صتتنآموزشتتی، تربیتی، اجتماعی، های ستتازمان دولتی یا غیر دولتی فعال در بخش صنننعت:

 پژوهشی تجاری و
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ستگاه اجرایی دولتی،  واحد عملیاتی: سازمانبنگاهد صنعتیها یا  سعه های فرهنگی و  ، واحدهای پژوهش و تو

ضور  ضی ح صادی یا خدماتی دولتی یا غیردولتی که متقا ضو هیأتاقت صی خاص در ع ص علمی در زمینة تخ

 اند.واحد خویش

صت مطالعاتی     ضو هیئت :صنعت فر ست که در مدتی معین در دورة حضور ع سسه ا شرایط مؤ علمی واجد 

 پردازد.واحد عملیاتی به پژوهش و مطالعه می

  . اهداف2مادة 

 و صنعتاز فضای کار واقعی در جامعه  دانشگاه علمیعضای هیئتا. کمک به افزایش شناخت 2-1        

 بین های پایدار علمی و پژوهشتتیهمکاریبا جامعه و صتتنعت، همینین گستتترش  . تقویت ارتباط مؤستتستته2-2         

 و واحد عملیاتی مؤسسه

 و تجهیزات واحدهای عملیاتی  ها. استفادة مفید و مؤثر از امکانات، آزمایشگاه2-3

 کاربردی مورد نیاز جامعه و صنعتگسترش دانش و فناوری های مؤسسه و دهی به پژوهش. جهت2-4

و فنی  دانش و فناوری مؤسسه به جامعه و صنعت با هدف ارتقای توان علمیهای جدید افتهی. انتقال و ترویج 2-5

 واحدهای عملیاتی

 . کمک به رفع مشکالت علمی و تخصصی واحدهای عملیاتی2-6

زمان تحویل و ... و و کیفیت محصول یا خدمات، قیمت،  واحدهای عملیاتی از لحاظ تنوع. شناسایی مشکالت 2-7

 طرح پیشنهاد و راهکار برای حل آنها

 های مورد نیاز و طرح پیشنهاد برای تدوین یا انتقال فناوری به واحدهای عملیاتیشناسایی فناوری. 2-8

ستم. 2-9 سیا صالح گذاری و تعریف طرح برایشارکت در  صادی کشور، فرایندها و محصوالت توسعة پ ا ایدار اقت

 ، بهبود محیط زیست مردمو ایمنی مانند مصرف بهینة انرژی، ارتقای سالمت
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 شرایط اجرای دورة فرصت مطالعاتی.3 مادة

مصتتوب واحد  حقیقاتیت -علمی برنامة پذیرش منظم به  اعالم نامهعلمی به همراه یئته. درخواستتت عضتتو 3-1

  عملیاتی

صره خصتتو و به عهده عضتتو هیات علمی بوده و الزم استتت این پذیرش با تاخذ پذیرش از واحد عملیاتی  :1 تب

 زمینه فعالیت عضو هیات علمی مرتبط باشد.

 علمی در مجاری رسمی مؤسسههیئت . بررسی و تأیید درخواست3-2

 نامة پژوهشی بین مؤسسه و واحد عملیاتی. هماهنگی با واحد عملیاتی برای انعقاد قرارداد یا تفاهم3-3

 علمی به واحد عملیاتیو معرفی عضو هیئت. صدور حکم مأموریت 3-4

ری روز کا 2) دست کم وقت روز کاری در هفته( یا پاره 5م وقت )تما واحد عملیاتیدر علمی . حضور هیئت3-5

 در هفته( است.

های اعالم شده برای اجرای فرصت وظایف و فعالیت هستند ودهای عملیاتی دولتی یا غیردولتی . واح3-6

خش مربوطه و علمی، پژوهشی و فناورانه باشد و مؤسسه انطباق آن با نیازهای ب "مطالعاتی باید کامال

 تأیید کند.علمی را تخصو عضو هیئت

وقت بودن را هغیبت یا نیم قبال مؤسسه در شرایط حضور،علمی را در مؤسسه باید تکالیف عضو هیئت :2تبصرة 

شده اعالم چگونگی هدایت دانشجویان تعهد شده و روش تدریس توافقبه روشنی مشخو کند. همینین 

 شود.

 . ضوابط و شرایط متقاضی4 مادة

مورد با گروه تشخیو این  اشد.بعلمی با نیازهای واحد عملیاتی مرتبط . رشته و تخصو عضو هیئت4-1        

 آموزشی مربوطه بوده و الزم است که به تصویب شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه برسد.

ضو هیئت4-2         صت مطالعاتی . ع ستفاده از فر ضی ا شته رکود علمی میعلمی متقا سال گذ ست در دو  بای

 نداشته باشد.
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صنعت 4-3         صت مطالعاتی در جامعه و  ضای هیئت. دورة فر ست کم برای اع ماه  6علمی در دورة پیمانی د

 وقت است.ماه نیمه 6ماه تمام وقت یا  3وقت و در دورة رسمی آزمایشی ماه نیمه 12یا تمام وقت 

صرة       ساس بندهای :3تب ضعیت آیین 14و  12مادة  د بر ا ستخدامی برای تبدیل و ضای هیئتنامة ا علمی اع

در جامعه کنند گذراندن فرصت مطالعاتی دورة پیمانی یا رسمی آزمایشی را آغاز می 1398که از ابتدای سال 

 و صنعت الزامی است.

ماهه یا  3های تمام وقت دورهعلمی دارای مرتبة علمی دانشتتیار و استتتادی نیز با گذراندن اعضتتای هیئت .4-4

صت 6وقت پاره شویقی فر سه میمند میها بهرهماهه از مزایای ت س نامة ترفیع خود را به تواند آیینشوند. مؤ

صت مطالعاتی گونه شونده به فر شیاران اعزام  ستادان و دان صالح کند که امتیازات مربوطه برای ا ر در نظای ا

 گرفته شود.

ستتمی های پیمانی و رمطالعاتی الزامی در دورههای . برای استتتفادة مجدد از فرصتتت مطالعاتی ) جز فرصتتت5-4

شی( می شد. مدت آن از اتمام  یقبلبرابر زمان دورة فرصت مطالعاتی  5کم بایست دستآزمای دوره گذشته با

 شود.می اضافهاستفاده از مرخصی بدون حقوق نیز به این مدت 

علمی از تجربة کافی در یئتعضو هرئیسه در خصوص اینکه در موارد بسیار خاص، با تشخیو هیئت :4تبصرة 

، یکی از شرایط زیر با امکان فرصت مطالعاتی فراهم نباشدهایی که صنعت یا جامعه برخوردار است یا در رشته

 ی صنعت گردد:مطالعاتمی تواند جایگزین دوره فرصت  تایید شورای پژوهش و فناوری دانشگاه

سه ماه تمام  میلیون ریال برای هر 100الف( طرح پژوهشی ارتباط با صنعت )به عنوان مجری اول( با حداقل رقم 

اعالمی بانک  بوده و برای سال های قبل یا بعد از آن بر اساس متوسط نرخ تورم 1399وقت. این رقم مبنای سال 

 شود.یمرکزی یا بنا به پیشنهاد شورای پژوهشی دانشگاه بروزرسانی م

 .مراجع ذیصالحد ب( ثبت یک اختراع مورد تایی

درصد  10 ( حداقل1دانشگاهی با مجوزهای الزم از طرف دانشگاه مشروط به  های ج( تاسیس و فعالیت در شرکت

ساالنه آمد ( براساس نسبت سهام اختصاصی، سهم متقاضی از ناخالو در2از سهام شرکت متعلق به متقاضی باشد، 

 محصول و ...( از رقم بند الف تبصره حاضر کمتر نباشد.)فروش خدمات، 
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از طریق داشتهجامعه و صنعت راباکافیوالزمارتباطوقبل از استخدام تعاملعلمیهیئتعضواینکهد( اثبات

 یکی از دو مورد زیر:

ه تخصصی متقاضی م قبلی )قابل اثبات با بیمه و مستندات تکمیلی( در جامعه و صنعت مرتبط با حوزاستخدا -

 حداقل به میزان برابر مدت الزامی فرصت مطالعاتی جامعه و صنعت.

ذراندن دوره پسادکتری صنعتی مرتبط با حوزه تخصصی متقاضی حداقل برابر مدت الزامی فرصت مطالعاتی گ -

 جامعه و صنعت.

 . الزامات متقاضی5مادة 

در مشتتتاوره و  لیستتتت ودر واحد عملیاتی تمام وقت ا علمیهای تمام وقت حضتتتور عضتتتو هیئت. در دوره5-1

 یابد.میوقت واحد موظف به نصف تقلیل های پارهدر دورهکند. فعالیت میراهنمایی دانشجویان 

ی شود مماهه تمام وقت زمان بندی حضور در فرصت مطالعاتی طوری تنظیم  6برای فرصت مطالعاتی  :5تبصره 

رداد تا پایان بنابراین الزم است زمانبندی از اول م .سال تحصیلی را شامل نشودمدت زمان یک نیمکه بیشتر از 

ماهه  3ای فرصت مطالعاتی دوره هبرای ریزی برنامه دی ماه یا از ابتدای بهمن تا پایان تیر ماه در نظر گرفته شود.

 پذیر است.نیز صرفاً برای دوره تابستان امکان

عایت سایر ر، با نداشته باشدم قانونی برای گذراندن دوره فرصت مطالعاتی اگر عضو هیئت علمی الزا :6تبصره 

بل از آغاز قتمام وقت می تواند استفاده کند که فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت موارد، در صورتی از دوره 

تعیین  4 تبصره بند الف رقم مالی آن را مطابقحداقل ، حداقل یک قرارداد پژوهشی ارتباط با صنعت که دوره

 شود، با صنعت مورد نظر انجام داده باشد.می

 از به اشتغال در سازمان دیگری نیست.علمی در دورة فرصت مطالعاتی مج. عضو هیئت5-2

احد عملیاتی اعالم کند و هر ماه پیشرفت کار خود برنامة حضور خود را در وعلمی عضو هیئت. ضروری است 5-3

 ل الزامی است.گزارش دهد. در انتهای قرارداد نیز ارائة گزارش کام انشگاهو فناوری درا به معاونت پژوهشی 

 برای بایست در انتهای دوره دستاوردهای آن را به همراه راهکارها و پیشنهادهای اصالحی . متقاضی می5-4

 نامة حاضر گزارش دهد.شیوه 8و7امور و موضوعات مهم پژوهشی براساس مواد بهبود 
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 واحد عملیاتی . الزامات6مادة 

صت مطالعاتی . 6-1 ست در طول فر سهیالت مورد توافق واحد عملیاتی موظف ا شده در برنامة دامکانات و ت رج 

ضو هیئت سماعلمی را پژوهشی ع صوب  حقیقاتیت -علمی تأیید و تأمین کند. برنامة  "ر فرصت مطالعاتی و م

 یاتی است.و واحد عمل های قرارداد بین مؤسسهنامة تأیید واحد عملیاتی از پیوست

ا بشی از طریق عقد قرارداد پژوهعلمی به عضو هیئتمی تواند ی بر اساس مقررات داخلی خود واحد عملیات .6-2

 کند.یباالسری کسر نمکند. مؤسسه از این نوع قراردادها التحقیق پرداخت مؤسسه حق

علمی، در اسرع ضو هیئتعاجرای برنامة پژوهشی ملیاتی به تأمین منابع مالی برای در صورت اعالم واحد ع. 6-3

شده ریزی و برای تأمین هزینهوقت برنامه ضو هیئتهای اعالم  ضمن رعایت علمی اقدام کند. طبق قرارداد، ع

ساب خود  صت مطالعاتی ح سویه میضوابط و مقررات مربوطه در پایان دورة فر د را به اطالع کند و مواررا ت

 .رساندمؤسسه خود می

شر نتایج تحقیقات عضو یا دریافت اطالعات نوین فناورانه هیئتمی تواند  واحد عملیاتی. 6-4 علمی را به منظور ن

شتتتود. در مقاالت با توافق واحد عملیاتی چاپ میکند. المللی اعزام های علمی بینگرهبه ستتتمینارها و کن

ق بین مؤستتستته و واحد توافاستتاس ها در طی این دوره برخصتتوص مالکیت فکری نتایج حاصتتل از پژوهش

 شود.گیری میعملیاتی تصمیم

 امتیازات. 7 مادة

 کند.علمی را مطابق با حکم استخدامی وی پرداخت میعضو هیئت. مؤسسه حقوق و مزایای 7-1

ر ترفیع، درا در زمرة امتیازات کار اجرایی در نظر گیرد و . ضتتروری استتت مؤستتستته دورة فرصتتت مطالعاتی 7-2

علمی لحاظ دانشتتجویان تحصتتیالت تکمیلی اعضتتای هیئتارتقای مرتبه و ستتهمیة پذیرش امتیازات اجرایی 

 نمایند.

علمی وقتتت بتتر استتاس میتتزان حضتتور عضتتو هیئتتتفرصتتت مطالعتتاتی در شتترایط پارهمتتدت دورة  :7تبصننرة 

یتتازات حکتتم فرصتتت مطالعتتاتی در صتتنعت در زمتتره امتهمینتتین  شتتود.محاستتبه میدر واحتتد عملیتتاتی 

رفیتع و خدمات اجرایی عضو هیات علمتی محستوب شتده و بتا توجته بته آیتین نامته هتای مربتوط از جملته ت

ز می شود.امتیا 2ماه نیمه وقت، حداکثر حائز  6ارتقای مرتبه، به ازای هر سه ماه تمام وقت یا 
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 شود.مند میها و تسهیالت واحد عملیاتی متبوع بهرهلمی در طول دوره از حمایتع. عضو هیئت7-3

و تقویت ارتباط با ها دورهدر مدت فرصت مطالعاتی برای گسترش خود می تواند به صالحدید  دانشگاه :8تبصرة

 ند.مالی ک پروژه فرصت مطالعاتی مربوطه حمایتاز واحد عملیاتی 

 

 مطالعاتیگزارش فرصت . 8 مادة

ستفاده8-1 صت مطالعاتی موظف. ا شرفتاند در پایان هر مقطع کنندگان از فر سه گزارش پی س کار خود را به مؤ

جامع  فرصتتتت مطالعاتی دربارة فعالیت خود به طورماه پس از پایان دورة مصتتتوب  3ارستتتال کنندو حداکثر 

 گزارش دهند.

سی و ارزیابی میده های فرصت مطالعاتی در مؤسسة اعزام کنن. گزارش8-2 شود. مواردی همیون انجام کار برر

ردادهای بعدی به همراه افراد همکاری و عقد قراهای های فنی و زمینهشتتتاخو در طول فرصتتتت، برداشتتتت

شی کلیدی در واحد عملیاتی مربوطه، طراحی دوره صی کوتاههای آموز ص مدت با همکاری واحد عملیاتی، تخ

ع انسانی، و ، توصیه برای بهبود وضعیت مدیریت فنی و منابرتبط با موضوع صنعتچاپ مقاله یا ثبت اختراع م

شنهاد اجرای  شی از جملة معیارهاییطرحپی سه اعزام های پژوه س ست مؤ سی و کننده جزئیات آن را  ا برر

 دربارة آن اعالم نظر خواهد کرد.

 مطالعاتی بعدی خواهد شد.و محرومیت از فرصت گزارش منجر به رد شدن دوره  مقبول نبودن .8-3

جویان های تحصیالت تکمیلی دانشنامهعلمی با تعریف پایانعضو هیئت پس از پایان دورة فرصت مطالعاتی. 8-4

 بخشد.نیازهای واحد عملیاتی شرایط را در واحد عملیات بهبود میخود در خصوص 

اردیبهشت ماه سال بعد در پایگاه اطالعاتی طرح را هر سال حداکثر تا پایان رای . مؤسسه نتایج حاصل از اج8-5

 کند.معاونت پژوهش و فناوری )مپفا( بارگذاری می
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 علمی دانشگاه در جامعه و صنعت

   شماره:

 تاریخ:   ویرایش:

  صفحه:

 
 

 : شیوه اجرا: 9ماده 

ست. تکمیل فر 9-1 ضی )پیو سط متقا ست تو ست3م درخوا ضمام نامه موافقت واحد عملیاتی )پیو ( در 2( به ان

حقیقاتی مورد تأیید واحد عملیاتی صنعتت-صنعت و برنامه علمی

صره پذیرش فرصتتت مطالعاتی از جامعه و صتتنعت مورد نظر به عهده متقاضتتی )عضتتو  ذمکاتبه اولیه و اخ :9 تب

هیات علمی( می باشد.به عنوان یک مرجع متمرکز، فهرستی بروزی از اعالم نیازهای فرصت مطالعاتی جامعه 

ست. صنعت وزارت عتف قابل دسترس ا سایت دفتر ارتباط با جامعه و  صنعت در  در خصوص دستگاههای  و 

 اجرایی دولتی، حداقل مرجع صدور پذیرش فرصت مطالعاتی، مراجع استانی خواهند بود.

درصتد از اعضتای هیات  25. به منظور عدم ایجاد اشتکال در برنامه آموزشتی دانشتگاه، در هر زمان حداقل  9-2

ور داشته باشند.برای مثال در علمی گروه آموزشی مربوط می توانند در فرصت مطالعاتی جامعه و صنعت حض

یک گروه آموزشی با چهار عضو هیات علمی تنها یک نفر می تواند در فرصت مطالعاتی جامعه و صنعت حضور 

 یابد.

 (4. بررسی و تأیید درخواست متقاضی در شورای گروه تخصصی و شورای دانشکده.)پیوست9-3

 (4دانشگاه و طرح در هیات رییسه دانشگاه )پیوست. بررسی درخواست متقاضی در شورای پژوهش و فناوری 9-4

 ا صنعت مربوطه برای انعقاد قرارداد پژوهشی و فناوری بین دانشگاه و صنعت، در صورت موافقت. هماهنگی ب9-5

صنعت و برنامه علمی ضی. نامه اعالم پذیرش  ست متقا شگاه با درخوا سه دان د تأیید تحقیقاتی مور-هیات رئی

 یوست های قرارداد بین دانشگاه و صنعت است.واحد عملیاتی، از پ

 . صدور حکم ماموریت و معرفی متقاضی به واحد عملیاتی.9-6

روز کاری در هفته / پاره وقت: حداقل دو روز  5علمی مأمور در واحد عملیاتی )تمام وقت:  . حضتتتور هیات9-7

 کاری در هفته در صنعت(.

ست 9-8 صنعت به معاونت فر و ارائه گزارش جامع 5. تکمیل فرم پیو ضو هیات علمی مأمور به  صت مطالعاتی ع

ستاوردهای  صت مطالعاتی در انتهای دوره. د ستاوردهای فر شگاه به همراه د شی و فناوری دان وره می دپژوه

 تواند حداقل یکی از موارد ذیر باشد:
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   شماره:

 تاریخ:   ویرایش:

  صفحه:

 
 

در  برنامه  گزارش علمی و فنی مورد تایید واحد عملیاتی صتنعت که بر مبنای حل مشتکل نعریف شتده -

تحقیقاتی عضو هیات علمی تهیه و تدوین گردیده باشد.-علمی

شتر  برای همکاری دانشگاه با صنعت مورد نظرمدفتر و ...  اندازی مرکز،راه -

جذب حمایت مالی در قالب، تعریف موضوع و عقد قرارداد پژوهشی با صنعت -

اخذ حمایت صنعت از پایان نامه دانشجویان تحصیالت تکمیلی -

ثبت اختراع مشتر  با صنعت -

چاپ مقاله علمی، پژوهشی از دستاوردهای فرصت مطالعاتی  -

یابی د9-9 ناوری . ارز مأمور توستتتط شتتتورای پژوهش و ف یات علمی  یانی ه پا جامع  رخواستتتتت و گزارش 

(6دانشگاه.)پیوست

 

ه رسیده و دانشگاهیات رئیسه به تصویب  17/09/1399تبصره در تاریخ  9ماده و  9نامه در این شیوه

 االجراست.الزم از تاریخ تصویب
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   شماره:

 تاریخ:   ویرایش:

  صفحه:

 
 

 : نمونه درخواست عضو هیات علمی به واحد عملیاتی مربوطه برای درخواست پذیرش 1پیوست



 مدیر عامل محترم شرکت/ سازمان/ ........

 با سالم

شتی  ن   نیازمنتییها  اعت  در فهرستت ) عنوان فرصت مطالعاای  صانعت  احتراماً، با عنایت به تعریف موضوع .... 

 -شرکت/ سازما  برا  فرصت مطالعاتی صنعت اعضا  هیتا  عمیتی داناتهاهها، بیینوستیمه ضتیا ارستاه رلزمته عمیتی

تتر  پژلهای به پیوست ایا نامه درخواست خود را جهت گذرانی  دلر  فرصت مطالعاتی صنعت در ن  سازما /شترکت م 

ار متالی بتی  دلر  فرصت مطالعاتی صنعت اعضا  هیا  عمیتی داناتهاهها هیوهونته اع   می دارد. اضافه می نیایی گذران

لت  عدتی برا  لاحی عیمیاتی ل صنعت مربوطه نیاشته ل تیامی هزینه ها  مربوطه به حق الزحیه عضتو هیتا  عمیتی در  ا

  رارداد رسیی توسط داناهاهها پرداخت می گردد.

 امضاء

 نام و نام خانوادگ 

 دانشگاه......عضو هیات علم  
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   شماره:

 تاریخ:   ویرایش:

  صفحه:

 
 

 : نمونه نامه اعالم پذیرش صنعت با درخواست عضو هیات علمی برای گذراندن فرصت مطالعاتی2پیوست

 صنعت

 

 معالنت م تر  پژلهای ل فنالر  داناها .......

 با س  

......ن تتتتتتا / ......................احترامتتتتتتاً، عطتتتتتتف بتتتتتته درخواستتتتتتت شتتتتتتیار .........................مور  

گذرانتتی   یاتتا  بتترا اخانم...............................عضتتو م تتتر  هیتتا  عمیتتی ن  داناتتها  مهنتتی بتتر ع  تته منتتی  

رخواستتت نتتامهرد  ستتیمه بتتا دفرصتتت مطالعتتاتی ............ ماهتته در ایتتا ستتازما / شرکت.............................بیینو

تتتایم متتورد ت دیدتتاتی ل ن-ت در انجتتا  طتتر. ... و عنتتوا  فرصتتت مطالعتتاتی صتتنعتع بتتا برنامتته عمیتتیجهتتت ماتتارک

ت انتظتتار در پیوستتت منتتوذ بتته پتتذیری هزینتته هتتا  حتتق الزحیتته عضتتو هیتتا  عمیتتی توستتط ن  داناتتها  موافدتت

  تیتتا  ل ت/نییتته ....ل بصتتورگتتردد. ضتتیناً فرصتتت مطالعتتاتی متتورد اشتتار  از تتتاری. ...................تتتا ..............می

..بتتا ........................ل تتت بتتود  ل عضتتو م تتتر  هیتتا  عمیتتی ت تتت نظتتار  ن تتا ............................/ خانم......

ستیی رزلمه عمیی ل اجرایتی پیوستت در طتی فرصتت مطالعتاتی فتوی فعالیتت خواهتی نیتود. بتییهی استت شترلع ر

  نبتته عدتتی  تترارداد رستتیی فییتتابیا ل معرفتتی عضتتو هیتتا  عمیتتی از ستتو   دلر  فرصتتت مطالعتتاتی فتتوی منتتوذ

 داناها  می باشی.

 

 امضاء

 نام و نام خانوادگ 

 مدیر عامل                       

 



 

 

دستورالعمل اجرایی فرصت مطالعاتی اعضای هیئت 

 علمی دانشگاه در جامعه و صنعت

   شماره:

 تاریخ:   ویرایش:

  صفحه:

 
 

 : فرم درخواست عضو هیات علمی برای گذراندن فرصت مطالعاتی داخل کشور در جامعه و صنعت3پیوست 

 مشخصات عضو هیات علم  متقاض :

 کی ممی:                  نا  خانوادگی:     نا :

 حوز  تخصصی:                گرل :                داناکی :

 تمفا م ل کار:                                    تمفا هیرا :     پست الکترلنیکی:

 مرتهه عمیی:                    لضعیت استخیامی:

 تاری. استفاد  از نخریا فرصت مطالعاتی: مرتهه:نخریا تاری. ارتداء 

 مشخصات فرصت مطالعای  جامعه و صنعت:

    لاحی عیمیاتی:                                شیار  تیاس                عنوا  کمی جامعه ل صنعت:                                    نا  لاحی عیمیاتی:

 ر لاحی عیمیاتیو رلز در هفتهعدتاری. شرلع:                  تاری. پایا :                      می  حضور            ندرس لاحی عیمیاتی:

 گردد** ت دیداتی مورد نظر برا  دلر  فرصت مطالعاتی پیوست درخواست –** نامه پذیری از لاحی عیمیاتی به انضیا  برنامه عمیی 

 ض  در دوره فرصت مطالعای  جامعه و صنعت:خالصه برنامه و اهداف متقا

 

 

 

 

 دستاوردهای مورد انتظار فرصت مطالعای  جامعه و صنعت:

 انتخاب حیا ل یکی از موارد زیر ضرلر  است.
 جذب حیایت مالی در  ال ، تعریف موضوع ل عدی  رارداد پژلهای با صنعت 

 اخذ حیایت صنعت از پایا  نامه داناجویا  ت صی   تکییمی 

 ثهت اختراع ماترک با صنعت 

  چاپ مداله عمیی، پژلهای از دستالردها  فرصت مطالعاتی 

 هیتا   ت دیدتاتی عضتو-گزاری عمیی ل فنی مورد تاییتی لاحتی عیمیتاتی صتنعت کته بتر مهنتا  حتل ماتکل نعریتف شتی  در  برنامته عمیتی

 عمیی تهیه ل تیلیا گردیی  باشی.

  هیکار  داناها  با صنعت مورد نظر انیاز  مرکز، دفتر ل ... ماترک برا را 

 ..سایر دستالردها  مورد انتظار وشر. داد  شودع:............................................................

 ی.:امضا  متداضی:                                                                                       تار

 



 

 

دستورالعمل اجرایی فرصت مطالعاتی اعضای هیئت 

 علمی دانشگاه در جامعه و صنعت

   شماره:

 تاریخ:   ویرایش:

  صفحه:

 
 

 فرصت مطالعاتی صنعت و جامعه: فرم گردش کار درون دانشگاهی برای 4پیوست  

 گروه :تاییدیه 

................. مطرح شد و با ..........مورخ ........دات پیوست در جلسه گروه براساس فرم درخواست و مستن دکتر ............... قای/خانمدرخواست فرصت مطالعاتی آ

مدت )  □نیمه وقت  □، با درخواست ایشان به صورت حضور  تمام وقت فرصت مطالعاتی با تخصو ایشانتوجه به تناسب واحد عملیاتی صنعت و برنامه 

سرپرستی زمان حضور در صنعت  : .... روز در هفته ( موافقت و وظایف محوله به ایشان )پاسخگویی دانشجویان، تدریس دروس، سرپرستی آزمایشگاه ها، 

 ی تحقیقاتی و قراردادهای جاری( در صورتجلسه گروه تعیین تکلیف شد .واحده های پژوهشی، پیگیری پرونده ها

 مضاء : انام و نام خانوادگی مدیر گروه :                                                      تاریخ :                         

 تاییدیه ریاست دانشکده : 

 معاونت محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه 

ت در جلسه شورای دانشکده مورخ واست فرصت مطالعاتی آقای /خانم دکتر ....................................که براساس فرم درخواست و مستندات پیوسدرخ

 ...................مطرح و مورد موافقت قرار گرفته و جهت بررسی و دستور اقدام مقتضی تقدیم می شود. 

 امضاء ریاست دانشکده :                                                            تاریخ : 

 تاییدیه حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه )شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه(

 :ومطرح وری دانشگاه شورای پژوهشی و فناجلسه مورخ ....... در ........درخواست و دستاوردهای مورد انتظار فرصت مطالعاتی آقای /خانم دکتر 

 مناسب ارزیابی نمی شود . □مناسب ارزیابی می شود.                                                                   □

 ی و جامعه      امضاء مدیر پژوهشی و فناوری                                                                 امضاء مدیر کارآفرین

 اریخ :تاریخ :                                                                                     ت                 

 موضوع جهت اطالع متقاضی به دانشکده عودت گردد. □موضوع جهت طرح به هیات رئیسه محترم دانشگاه ارجاع شود.         □

 امضائ معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه                     تاریخ :       

 ت رئیسه محترم دانشگاه طرح و پس از بررسی ........هیا...............خ ...درخواست متقاضی در جلسه مور

 مورد موافقت قرار نگرفت .  □مورد موافقت قرار گرفت .                               □

 امضاء معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه                                          تاریخ :  
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 علمی دانشگاه در جامعه و صنعت

   شماره:

 تاریخ:   ویرایش:

  صفحه:

 
 

 : فرم ارسال گزارش نهایی دوره فرصت مطالعاتی صنعت5پیوست  

 

 

 

 
 
 

 ..... مدیر محترم گروه

 گردد. اه مستندات تکمیلی الزم تقدیم میبا سالم، احتراماً به پیوست گزارش دوره فرصت مطالعاتی صنعت اینجانب ...............................  به همر

 ست: بدینوسیله اعالم می دارد  نتایج و دستاوردهای فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت اینجانب، به شرح زیر محقق شده ا

 
 جذب حیایت مالی در  ال ، تعریف موضوع ل عدی  رارداد پژلهای با صنعت 

 اخذ حیایت صنعت از پایا  نامه داناجویا  ت صی   تکییمی 

 ثهت اختراع ماترک با صنعت 

 اپ مداله عمیی، پژلهای از دستالردها  فرصت مطالعاتی چ 

 ت دیدتاتی عضتو-گزاری عمیی ل فنی مورد تاییی لاحتی عیمیتاتی صتنعت کته بتر مهنتا  حتل ماتکل نعریتف شتی  در  برنامته عمیتی 

 هیا  عمیی تهیه ل تیلیا گردیی  باشی.

  رد نظراناها  با صنعت مودانیاز  مرکز، دفتر ل ... ماترک برا  هیکار  را 

 ( :لطفا توضیح دهیدسایر موارد )

 

 

 

 

 

 ام شود .که مستندات و فایل گزارش مربوط در پیوست این فرم آورده شده است . دستور فرمایید اقدام مقتضی در این خصوص انج

 

 نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:

 

        :   گروه آموزشی:                                                                                 دانشکده 

                                              

                                                                  مضاء :                        ا     تاریخ :                                                                                          
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   شماره:

 تاریخ:   ویرایش:

  صفحه:

 
 

 : فرم ارزیابی نهایی دوره فرصت مطالعاتی صنعت6پیوست 

 ریاست محترم دانشکده 

 مستندات پیوست در جلسه گروه  ..... براساس............گزارش دوره فرصت مطالعاتی در صنعت آقای/خانم دکتر .............................................................

مورد تایید قرارگرفت . همینین تایید می شود که ایشان در تاریخ   نتایج بدست آمده.................................... مورخ ..........................................مطرح شد و 

 ...................................... سمیناری برای معرفی دستاوردهای ماموریت خود برگزار نموده اند .

  امضاء :                       نام و نام خانوادگی مدیر گروه :                                      تاریخ :    

 مدیر محترم کارآفرینی و ارتباط با جامعه 

 ستندات پیوست در جلسه شورای دانشکده مگزارش دوره فرصت مطالعاتی در صنعت آقای/خانم دکتر ..................................................... براساس 

 حقیقاتی اولیه پیشنهادی متقاضی ، ت-اق با برنامه علمیمورخ .................................................... مطرح و نتایج به دست آمده بر اساس گزارش مذکور و انطب

 د .مناسب ارزیابی نمی شو □مناسب ارزیابی می شود .                                                  □

  مضاء :ا  نام و نام خانوادگی رئیس دانشکده :                                       تاریخ :                              

 معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه 

ه فرصت های مطالعاتی در صنعت ست در جلسه کمیتگزارش دوره فرصت مطالعاتی در صنعت آقای/خانم دکتر ............................براساس مستندات پیو

 دانشگاه مورخ ............................................ مطرح شد و نتایج به دست آمده بر اساس گزارش پیوست :

 مناسب ارزیابی نمی شود . □مناسب ارزیابی می شود .                                             □

 برسی و دستور اقدام مقتضی ایفاد می گردد.مراتب جهت 

                                                تاریخ :                                                                       امضاء مدیر کارآفرینی با جامعه :



 

 

دستورالعمل اجرایی فرصت مطالعاتی اعضای هیئت 

 علمی دانشگاه در جامعه و صنعت

   شماره:

 تاریخ:   ویرایش:

  صفحه:

 
 

 ارزیابی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه 

 ح مذکور در فوق رت گرفته و دستاورد های مورد انتظار در طی مدت ماموریت فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت ، به شرموضوع فعالیت های صو

 مناسب ارزیابی می شود : اعالم اتمام موفق ماموریت فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت  □

ارج کشور قرار نمی گیرد و ماموریت پژوهشی و فرصت مطالعاتی داخل و خ مناسب ارزیابی نمی شود : متقاضی در دو سال آینده در اولویت استفاده از □

 وردار نمی شود .برخ 4ماده  4-4و  1-4از مزایای بندهای 

 )اطالع به متقاضی، امور اداری و دفتر جذب دانشگاه(

 اریخ :ت     انشگاه       ء معاون پژوهشی و فناوری دامضا                                                            

 

 


