
 شیوه نامه اجرایی فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه در جامعه و صنعت

عضای این شیوه نامه به منظور برقراری ارتباط و همکاری موثر، منسجم و پایدار بین دانشگاه و صنعت، افزایش شناخت ا

هیئت علمی از فضای کار واقعی در صنعت، کمک به شناسایی و رفع مشکالت علمی و تخصصی مبتال به صنعت، عملیاتی 

های دانشگاه و گسترش دانش و فناوری کاربری موردنیاز  کردن یافته های اعضای هیئت علمی، جهت دهی به پژوهش

جامعه تدوین شده است. فرصت های مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه در صنعت زمینه مناسب را برای ارتقای 

امه یوه نتوانمندیها و مهارتهای ایشان در کسب دانش بومی و انتقال یافته های پژوهشی به صنعت را فراهم می سازد. این ش

اجرایی پیرو ابالغ شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات پژوهشی در جامعه و صنعت 

 ( تدوین شده است، ۱7/6/97مورخ  ۳۲۰۱)مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره 

  ، تعاریف و اختصارات۱ماده 

  :الدین اسدآبادیسید جمالدانشگاه دانشگاه 

  :با  و پژوهشی ، فرهنگیهای کسب و کار، صنعتی، اقتصادی، اجتماعیغیر دولتی فعال در بخش یاسازمان دولتی صنعت

سازمان یا واحد تخصصی تخصصی مربوطه که متقاضی حضور عضو هیئت علمی در زمینه تخصصی خاص در آن  واحدهای

  .هستند

  :لمی ععضو هیئت  منظور فرصت مطالعاتی است که مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و طی آنفرصت مطالعاتی

 .دانشگاه در مدتی معین در واحد عملیاتی به پژوهش و مطالعه می پردازد

 شرایط، ضوابط و الزامات متقاضی .۲ماده 

 .هیئت علمی متقاضی با نیازهای سازمان پذیرنده مربوطه مرتبط باشدرشته و تخصص عضو  1-2

. 1عضو هیئت علمی متقاضی استفاده از فرصت مطالعاتی نبایستی در دو سال اخیر رکود علمی داشته باشد 2-2
پژوهش و فناوری دانشگاه در سالهای : اعضای هیئت علمی که سابقه کار کمتر از دو سال دارند، در صورت تایید فعالیت علمی توسط معاونت 1تبصره 

 استخدامی، می توانند از فرصت مطالعاتی استفاده کنند.

اعضای  ماه نیمه وقت و برای ۱۲ماه تمام وقت و یا  6دوره فرصت مطالعاتی برای اعضای هیئت علمی پیمانی  3-2

 .ماه نیمه وقت است 6ماه تمام وقت و  ۳هیئت علمی رسمی آزمایشی و قطعی 

 توانند از دوره فرصت مطالعاتی استفاده کنند.: اعضای هیئت علمی تنها در فصل تابستان می1تبصره 

ندن آیین نامه استخدامی برای تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی، گذرا ۱۴و  ۱۲ماده  ۲بر اساس بندهای  4-2 

ود را دوره پیمانی یا رسمی آزمایشی خ ۱۳9۸ی هیئت علمی که از ابتدای سال مطالعاتی در صنعت برای اعضا فرصت

خدامی، یت خود در طول دوره استبایست به ازای هر تبدیل وضعالزامی است. این دسته از اعضا می ،آغاز می کنند

 .اده کرده باشنداستف مطالعاتیبار از فرصت یک

                                                           
اگر متقاضی در دو سال متوالی منتهی به تاریخ درخواست فرصت مطالعاتی به اندازه امتیازات الزم برای اخذ پایه ترفیع  1

 ساالنه را نداشته باشد، دارای رکورد علمی محسوب می شود

 



بند  فرصتهای مطالعاتی الزامی مندرج دربرای استفاده مجدد عضو هیئت علمی متقاضی از فرصت مطالعاتی )به جز  5 - ۲

ر دوره فرصت مطالعاتی قبلی گذشته باشد مدت مرخصی ببرا 5آخرین فرصت مطالعاتی حداقل ( بایستی از تاریخ اتمام ۲-۴

 .بدون حقوق نیز به این مدت اضافه می شود

راهنمایی و مشاوره دانشجویان فعالیت  تواند درعلمی فعالیت آموزشی ندارد ولی میوقت، هیئت های تمامدر دوره 6 - ۲ 

های پاره در دوره (.در صورت نیاز دانشگاه ارائه حداکثر یک درس با موافقت معاونت پژوهش و فناوری بالمانع است) .نماید

 .دبیاموظف هیئت علمی به نصف تقلیل می تعداد واحد،وقت

 .اشتغال در سازمان دیگری نیستعضو هیئت علمی در دوره فرصت مطالعاتی مجاز به  7 - ۲ 

 .عضو هیئت علمی در دوره فرصت مطالعاتی مجاز به گذراندن یک فرصت مطالعاتی دیگر نیست ۸ - ۲

هایی در رشتهعضو هیات علمی  برای در خصوص اینکه هیأت رییسه دانشگاهتایید شورای پژوهشی و  ، در موارد خاص، با1تبصره  

 .نباشد، دانشگاه شرایط جایگزین تعیین و اجرا نمایدامکان فرصت مطالعاتی فراهم 

 شیوه اجرا .۳ماده  

 تکمیل فرم درخواست عضو هیات علمی به همراه برنامه مطالعاتی )فرمت پیوست شماره یک( ۱- ۳ 

 شورای گروه تخصصیبررسی و تایید درخواست و برنامه مطالعاتی عضو هیئت علمی در  ۲ - ۳

 درخواست و برنامه مطالعاتی عضو هیئت علمی در شورای پژوهش و فناوری دانشگاهبررسی و تایید  ۳ - ۳

 تأیید برنامه مطالعاتی عضو هیأت علمی توسط صنعت ۴ - ۳

توسط معاونت  و معرفی عضو هیئت علمی به صنعت مربوطهالعاده آموزشی و بدون فوقصدور حکم ماموریت  5 - ۳

 آموزشی و پژوهشی

 .استروز کاری در هفته(  5حضور هیئت علمی در صنعت مربوطه تمام وقت ) 6 - ۳

 ارائه گزارش فرصت مطالعاتی عضو هیئت علمی به معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه  7 – ۳

 ( خود را۲ت پیوست شماره مگزارش پیشرفت فرصت مطالعاتی )فر عضو هیئت علمی بایستی هر سه ماه یکبار :الف 

 ارایه دهد.

ر دو ماه پس از پایان دوره مصوب فرصت مطالعاتی، گزارش ثلمی بایستی در انتهای دوره، حداکعضو هیئت ع : ب

جامع پیشرفت فرصت مطالعاتی را به همراه دستاوردهای فرصت مطالعاتی ارائه نماید. همچنین نتایج به صورت 

 .اساتید و دانشجویان ارائه گردد سمینار برای

 شود. اعضای کمیته شاملیته تخصصی در دانشگاه ارزیابی میفرصت مطالعاتی در دانشگاه توسط یک کمهای گزارش ۸ - ۳ 

و  پژوهشی آموزشی و معاون  ،رشد و فناوری دانشگاه زارتباط با صنعت و کارآفرینی و مرکمدیران امور پژوهشی و فناوری 

قراردادهای پژوهشی،  انجام کار شاخص، همکاری و عقدمدیر گروه مربوطه می باشند. در ارزیابی گزارش، مواردی همچون 

های تحقیقاتی و تحصیالت تکمیلی از جمله ثبت اختراع و طراحی دوره های آموزشی تخصصی کوتاه مدت و تعریف پروپزال

منزله عدم تأیید  مطالعاتی به نشدن گزارش فرصت تاییدمعیارهایی است که کمیته مذکور آن را مدنظر قرار خواهد داد. 

 .رصت مطالعاتی می باشدفدوره 



دانشگاه باشد و  اهدافبرنامه مطالعاتی عضو هیئت علمی در صنعت بایستی کامال علمی، پژوهشی، فناورانه و در راستای . 1تبصره  

تکالیف عضو هیئت  یاتدانشگاه بایستی انطباق آن را با نیازهای صنعت و جامعه مربوطه و تخصص عضو هیئت علمی تایید کند. جزی

 .شودارائه میتوسط شورای پژوهشی دانشگاه علمی در برنامه پیوست 

 اجرایی دانشگاه امتیازاتو اقدامات  .۴ماده  

 دانشگاه در خصوص هماهنگی و انعقاد قرارداد با تفاهم نامه پژوهشی با صنعت و تایید محل فرصت مطالعاتی اقدام ۴ - ۱
 .کنداجرایی می

 .کندبق با حکم استخدامی وی پرداخت میدانشگاه حقوق و مزایای عضو هیئت علمی را مطا ۴ - ۲ 

 اقدامات اجرایی و شرایط صنعت .5ماده 

صنعت بر اساس مقررات داخلی خود حتی االمکان به عضو هیئت علمی از طریق عقد قرارداد پژوهشی با دانشگاه  ۱ -5

 التحقیق پرداخت می نماید. حق

 :بایستی یکی از شرایط ذیل را داشته باشد صنعت ۲ - 5 

فعالیت صنعت در راستای رفع مشکالت کشور همچون بحران آب، کشاورزی و محیط زیست، انرژی، سالمت  الف:

 .ایمنی، اقتصاد دانش بنیان و بحران های اجتماعی و فرهنگی کشور باشد و

 .د های دانشگاه باشفعالیت صنعت در راستای مأموریت :ب

 .دنعت دارای بخش تحقیق و توسعه باشص ت:

 .رصت مطالعاتی عضو هیأت علمی باشدها، تجهیزات و امکانات مرتبط با برنامه فصنعت دارای آزمایشگاه ث: 

 .صنعت شرکت دانش بنیان باشد :ج

هیأت رئیسه دانشگاه مورد  ودر جلسه شورای پژوهش و فناوری  23/04/99تبصره تهیه و در تاریخ  4ماده و  ۵این شیوه نامه در 

 .تصویب قرار گرفت و تا زمان بازنگری مجدد الزم االجرا است

 

 

  



عناوین و سرفصلهای برنامه کاری فرصت مطالعاتی عضو هیئت علمی در صنعت: 1پیوست   

  

 به فارسی: طرح مورد تحقیق در فرصت مطالعاتیعنوان  (1

 

 

 به انگلیسی: طرح مورد تحقیق در فرصت مطالعاتیعنوان  (2
 

 

  اقتصادی                 صنعتی                 کسب وکار   : صنعت فرصت مطالعاتی مشخصات (3

فنی و مهندسی                          اجتماعی علوم پایه        علوم انسانی        هنر و معماری        بهداشت و درمان        

صنعت و معدن آب  و کشاورزی             محیط زیست و منابع طبیعی سایر ..........................        

 

 کلمه( 150)حداکثر :  ذکر دالیل انتخاب صنعت با توجه به نوع تحقیق (4

 صنعت مورد مطالعه انتخابعلل  ارتباط با رشته و زمینه 

  صنعت در حال حاضر و تغییرات آیندهوضعیت موجود 

 کلمه( 150)حداکثر : دالیل ضرورت انجام فرصت مطالعاتی (5

  فرصت مطالعاتیاشاره به ضرورت موضوع 

  در جامعه هدف فرصت مطالعاتیاشاره به ضرورت اجرای 

 برد احتمالی نتایجراشاره به پیامدها مساله و کا 

 

 کلمه( 150)حداکثر : طالعاتیفرصت ماهداف  (6

 هدف کلی 

 اهداف جزئی 

 کلمه( 150)حداکثر : دستاوردهای فرصت مطالعاتی (7

 

 

 کلمه( 150)حداکثر : خالصه فرصت مطالعاتی (8

 فرایند انجام فرصت مطالعاتی اشاره به 



 :بندی فرصت مطالعاتیبرنامه زمان (9
 

فرصت مطالعاتیزمان بندی مراحل ا نجام   

 فرصت مطالعاتیمراحل اجرای  ردیف

درصد زمان تقریبی 

 اجرای هر مرحله

تاریخ 

تقریبی 

ارائه 

گزارش 

پیشرفت 

 کار

نحوه گزارش 

 نتایج

کتبی/ شفاهی/ 

استفاده از 

 وسایل دیداری

 هفته ماه فصل

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 

 تاریخ:    امضاء                             :عضو هیئت علمی متقاضینام و نام خانوداگی 



 عناوین و سرفصلهای گزارش پیشرفت فرصت مطالعاتی عضو هیئت علمی در صنعت: 2پیوست 

  

 عنوان طرح مورد تحقیق در فرصت مطالعاتی به فارسی: (1

 
 

 

 : و خالصه فرصت مطالعاتی اهداف (2

  جزئیاهداف کلی و 

 خالصه فرصت مطالعاتی 

 : فعالیتهای انجام شده در فرصت مطالعاتی (3

 

 

 : دستاوردهای فرصت مطالعاتی (4

 دستاوردهای حاصل شده در زمان تهیه گزارش 

 

 پیشرفت فیزیکی و مالی فرصت مطالعاتی (5

 بندیپیشرفت فیزیکی با توجه به برنامه زمان 

 گرفته به طرحپیشرفت مالی در زمینه تخصیصات صورت 

 

 مشکالت موجود و پیشنهادات آتی (6

 مشکالتی در ارتباط با تخصص عضو هیئت علمی 

 ها برای حل مشکالتحلپیشنهادات و راه 

 

 

 

 

 تاریخ:    امضاء                             :عضو هیئت علمی متقاضینام و نام خانوداگی 
 


