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 بسمه تعالی

 حضرت معصومه )س( در جامعه و صنعتشیوه نامه اجرایی فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه 

 مقدمه

 "ها و موسسات پژوهشی در جامعه و صنعتفرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه"نامه این شیوه نامه در راستای اجرای آیین

نمودن  با هدف ایجاد تعامل و تقویت ارتباط بین دانشگاه، جامعه و صنعت، عملیاتیو  31/6/71مورخ  1023-ش-به شماره عتف

های اعضای هیات علمی دانشگاه و آشنایی آنان با نیازهای واقعی جامعه و صنعت و در نهایت موجب توسعه تعامالت دانش و یافته

آیین نامه  31و  30موارد  0بر اساس بندهای  های دولتی و خصوصی خواهد شد، تدوین شده است.پایدار بین دانشگاه و سازمان

دوره  3171می، گذراندن فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت برای اعضای هیات علمی که از ابتدای سال استخدامی اعضای هیات عل

 کنند، الزامی است.پیمانی یا رسمی آزمایشی خود را آغاز می

 

 تعاریف -(1)ماده 

 «پژوهشی در جامعه و صنعتها و موسسات شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه» شیوه نامه فرصت مطالعاتی: 

 و فناوری. ابالغی از سوی وزارت علوم، تحقیقات 31/6/71مصوب 

 دانشگاه حضرت معصومه )س( دانشگاه:

های فرهنگی و صنعتی، واحدهای پژوهش و توسعه اقتصادی با خدمات دولتی یا غیر دولتی که ها یا سازمانبنگاهواحد عملیاتی: 

های دانش بنیان با فعالیت مرتبط با زمینه تخصصی خاص در آن مجموعه هستند. شرکت متقاضی حضور عضو هیات علمی در

 توانند متقاضی میزبانی از عضو هیات علمی باشند.تحقیقات عضو هیات علمی نیز می

دوره معینی که طی آن عضو هیات علمی واجد شرایط دانشگاه حضرت معصومه )س( در واحد عملیاتی حضور  فرصت مطالعاتی:

 پردازد.یافته و به پژوهش و مطالعه می

عضو هیات علمی که تقاضای وی در خصوص حضور در جامعه و صنعت مورد تایید قرار گرفته و مشغول به فعالیت  هیات علمی مامور:

 در واحد عملیاتی است.

 

 الزامات قبل از اعزام -(2)ماده 

 الب فرم تقاضای استفاده از فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت.ارائه ایده/طرح پژوهشی و برنامه مطالعاتی پیشنهادی در ق (3

 مرتبط بودن رشته و تخصص عضو هیات علمی با نیازهای واحد عملیاتی. (0

 اعالم آمادگی و کسب موافقت اولیه از واحد عملیاتی جهت گذراندن دوره فرصت مطالعاتی متقاضی. (1

 فناوری دانشگاه.تایید صالحیت واحد عملیاتی توسط معاونت پژوهش و  (1
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 شرایط متقاضی -(3)ماده 

 باید شرایط ذیل را نیز احراز نماید:« شیوه نامه فرصت مطالعاتی وزارت علوم»متقاضی ضمن رعایت کلیه مفاد 

بایست در دو سال گذشته رکود علمی نداشته باشد. تاییدیه عضو هیات علمی متقاضی استفاده از فرصت مطالعاتی می (3

دانشگاه مبنی بر عدم رکود علمی متقاضی در دو سال گذشته برای استفاده از دوره فرصت مطالعاتی الزامی معاونت آموزشی 

 به تاییدیه عدم رکود علمی ندارند. باشد، نیازاست. متقاضیانی که سابقه استخدامی آنها کمتر از دو سال می

 یت اجرایی در دانشگاه داشته باشد.متقاضی در مدت زمان حضور خود در دوره فرصت مطالعاتی نباید مسئول (0

آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، اعضای هیات علمی که تاریخ شروع دوره پیمانی آنها از  30بر اساس بند د ماده  (1

باشد، برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی، گذراندن یک دوره فرصت مطالعاتی تمام و بعد از آن می 3171ابتدای سال 

 0روز کاری در صنعت و  0) ماهه 30و یا پاره وقت روزکاری در صنعت و قطع ارتباط فیزیکی با دانشگاه(  5)ه ماه 6وقت 

 الزامی است. روز کاری در دانشگاه(

ای تنظیم شود که بیشتر از مدت بندی حضور در فرصت مطالعاتی به گونهتمام وقت زمانماهه  6مطالعاتی  برای فرصت: 1تبصره

نیمسال تحصیلی را شامل نشود، بنابراین الزم است زمان بندی از اول مرداد تا پایان دی ماه یا از ابتدای بهمن ماه تا زمان یک 

 پایان تیر ماه در نظر گرفته شود.

آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، اعضای هیات علمی که تاریخ شروع دوره رسمی آزمایشی  31بر اساس بند د ماده  (1

باشد، برای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی، گذراندن یک دوره فرصت مطالعاتی و بعد از آن می 3171ابتدای سال آنها از 

روز کاری در صنعت  0)ماهه  6و یا پاره وقت  روزکاری در صنعت و قطع ارتباط فیزیکی با دانشگاه(  5) ماهه 1تمام وقت 

 الزامی است.روز کاری در دانشگاه(  0و 

 ماه تابستان تنظیم شود. 1بندی حضور در فرصت مطالعاتی برای ماهه تمام وقت زمان 1برای فرصت مطالعاتی  :2تبصره 

های فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی با مرتبه مربی برای تبدیل وضعیت استخدامی، الزامی برای گذراندن دوره: 3 تبصره

ماهه را بگذرانند و از مزایای  6ماهه و یا پاره وقت  1عاتی تمام وقت توانند به صورت اختیاری دوره فرصت مطالندارند و می

 مند شوند. ها بهرهتشویقی فرصت

ماهه از  6وقت ماهه یا پاره 1های تمام وقت نیز با گذراندن دورهمرتبه دانشیاری و استادی  دارایاعضای هیات علمی  (5

 شوند.مند میها بهرهمزایای تشویقی فرصت

بندی حضور اعضای هیات علمی که الزامی به گذراندن دوره فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت ندارند، برای زمان :4تبصره 

 پذیر است.های تمام وقت فقط در ایام تابستان امکاندوره

قبلی،  برابر دوره فرصت مطالعاتی 5بایست از تاریخ اتمام فرصت مطالعاتی قبلی، حداقل برای استفاده مجدد متقاضی، می (6

 شود.باشد. مدت مرخصی بدون حقوق نیز به این مدت اضافه می سپری شده

فعالیت آموزشی ندارد و تنها در راهنمایی و مشاوره دانشجویان فعالیت  ،در دوره تمام وقت، هیات علمی مامور به صنعت (1

 یابد.می کاهشوقت، تعداد واحد موظف هیات علمی مامور به صنعت به نصف نیمهدر دوره کند. می
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عضو هیات علمی مامور به صنعت در دوره فرصت مطالعاتی، مجاز به اشتغال در سازمان دیگر یا گذراندن فرصت مطالعاتی  (1

 دیگری نیست.

 

 تعیین شرایط خاص -(4)ماده 

یل شرایط خاص به شرح ذ اینیگزینی دوره فراهم است. در موارد بسیار خاص با تصویب هیات رئیسه امکان تعیین شرایطی برای جا

 گردد:اعالم می

 حجم قرارداددارای طرح پژوهشی کاربردی برون دانشگاهی با تا قبل از درخواست تبدیل وضع  عضو هیات علمی متقاضی (3

 . مبالغتمام وقت باشد هسه ماهدوره کند برای هر ای که شورای پژوهش تعیین میمالی که برابر با حداقل رقم سالیانه

 باشد.مزبور توسط شورای پژوهشی دانشگاه هر سال قابل بازنگری می

 در شرایط خاص حضور تمام وقت عضو هیات علمی در دانشگاه الزامی است.: 1تبصره 

تمام وقت که شامل مورد  هسه ماه دوره بندی مورد اعتبار وزارتین و مرتبط با جامعه و صنعت برای هری دارای رتبهمقاله (0

 مطالعاتی از جامعه و صنعت باشد.

در شرایط خاص به خروجی فعالیت )مقاله، ثبت اختراع و ...( امتیاز جهت ترفیع، ارتقا و ... تعلق خواهد گرفت ولی : 2تبصره 

 گیرد.امتیاز مادی مانند: تشویق مقاله، استفاده از گرنت و . . . به آن تعلق نمی

 های علمی و صنعتی برای هر سه ماه تمام وقت.مورد تایید سازمان پژوهشثبت اختراع  (1

در موارد بسیار خاص، معرفی یک محور مطالعاتی در سطح جامعه )استان و منطقه( و واگذاری اجرای آن به عضو هیات  (1

 علمی.

با جامعه و صنعت و واگذاری ی دانشگاه هادر موارد بسیار خاص، تعریف یک فعالیت اجرایی جهت توسعه و بهبود همکاری (5

 آن به عضو هیات علمی.

 

 روند درخواست شرکت در فرصت مطالعاتی -(5)ماده 

تایید  تحقیقاتی مورد-تکمیل فرم درخواست توسط متقاضی به انضمام نامه موافقت واحد عملیاتی در صنعت و برنامه علمی (3

 واحد عملیاتی صنعت.

درصد از اعضای هیات علمی گروه  05به منظور عدم ایجاد اشکال در برنامه آموزشی دانشگاه، در هر زمان حداکثر  :1تبصره 

 توانند در فرصت مطالعاتی جامعه و صنعت حضور داشته باشند. آموزشی مربوط می

 بررسی و تایید درخواست متقاضی در شورای گروه تخصصی. (0

 دانشگاه و طرح در هیات رئیسه دانشگاه. وهش و فناوریبررسی درخواست متقاضی در شورای پژ (1
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در صورت موافقت هیات رئیسه دانشگاه با درخواست متقاضی، عضو هیات علمی متقاضی باید هماهنگی الزم با صنعت  (1

 مربوطه را برای انعقاد قرارداد پژوهشی و فناوری بین دانشگاه و صنعت انجام دهد.

در طول دوره فرصت مطالعاتی امکانات و تسهیالت مورد توافق درج شده در برنامه پژوهشی  واحد عملیاتی موظف است: 2تبصره 

 متقاضی را فراهم کند.

 صدور حکم ماموریت و معرفی متقاضی به واحد عملیاتی. (5

 

 تعهدات متقاضی -(6)ماده 

وزارت است. در صورتیکه عضو  عضو هیات علمی مامور ملزم به رعایت کلیه تعهدات قید شده در شیوه نامه ابالغی از سوی (3

 ها از دانشگاه در طول دوره از محلدوره را ناتمام یا لغو نماید متعهد به پرداخت کلیه دریافتی شبه اختیار خود ،مامور

باشد. در صورت لغو فرصت مطالعاتی با دالیل موجه و تایید شورای پژوهشی، دریافتی خود می مطالبات، حقوق و مزایای

 فرصت مطالعاتی توسط عضو مامور در سایر واحدهای عملیاتی وجود دارد. امکان تداوم

در صورت موافقت با اجرای تمام وقت دوره، عضو مامور، موظف به انجام کامل وظایف پژوهشی و هدایت پایان  :1تبصره 

دوره، عضو مامور موظف های دانشجویی بدون نیاز به حضور در دانشگاه است و در صورت موافقت با اجرای نیمه وقت نامه

درصد  52های دانشجویی و حضور به انجام نیمی از وظایف آموزشی و انجام کامل وظایف پژوهشی و هدایت پایان نامه

 معادل ساعت موظف حضور اعضای هیات علمی در دانشگاه است.

اقل دو روز کاری در هفته در روز کاری در هفته و پاره وقت حد 5حضور هیات علمی مامور در واحد عملیاتی )تمام وقت  (0

 صنعت و حداقل دو روز کاری در هفته در دانشگاه(.

)حداکثر یک ماه پس از پایان ماموریت( به معاونت  ارائه گزارش جامع فرصت مطالعاتی عضو هیات علمی مامور به صنعت (1

گردد )حداقل یکی از کر میآموزشی و پژوهشی دانشگاه به همراه دستاوردهای فرصت مطالعاتی که در ذیل موارد آن ذ

 موارد(:

 ارائه سمینار علمی تخصصی در حوزه فعالیت انجام شده. -

 وهشی با صنعت.ژالب تعریف موضوع و عقد قرارداد پجذب حمایت مالی در ق -

 اخذ حمایت از پایان نامه دانشجویان تحصیالت تکمیلی. -

 ثبت اختراع مشترک با صنعت. -

 دستاوردهای فرصت مطالعاتی.چاپ مقاله علمی پژوهشی از  -

و و الزام شخص به جبران خسارت دانشگاه ه فعلی رهای ارائه شده موجب رد دویا مقبول نبودن گزارش عدم ارائه گزارش (1

 شود.محرومیت یکساله از درخواست فرصت مطالعاتی بعدی می

ه علمی و دانشکده در خصوص تایید یا رد در صورت اختالف نظر میان عضو هیات علمی مامور، واحد عملیاتی، گرو: 2تبصره 

 گزارش نهایی، نظر شورای پژوهشی دانشگاه تعیین کننده خواهد بود. 
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 امتیازات فرصت مطالعاتی در صنعت -(7)ماده 

حقوق و مزایای عضو هیات علمی متقاضی در مدت فرصت مطالعاتی، مطابق با حکم استخدامی وی توسط دانشگاه پرداخت  (3

 شود.می

 هیات علمی در طول دوره فرصت مطالعاتی، مانند سایر اعضای هیات علمی، از حمایت و تسهیالت موجود در دانشگاهعضو  (0

 مند خواهد بود.)گرنت و...( بهره

و عضو هیات علمی حکم فرصت مطالعاتی در صنعت در زمره امتیازات خدمات اجرایی عضو هیات علمی محسوب شده  (1

 0تواند از امتیاز اجرایی تا سقف شود، میره و دریافت گواهینامه از معاونت پژوهشی میمامور که موفق به گذراندن دو

 .مند شودامتیاز )پس از طی مراحل تصویب در هیات ممیزه دانشگاه( بهره

تواند بر اساس مقرارت داخلی خود به عضو هیات علمی از طریق عقد قرارداد پژوهشی با دانشگاه، واحد عملیاتی صنعت می (1

 التحقیق پرداخت کند.متناسب با ساعات حضور ایشان در صنعت، حق

 

در نشست شورای  تبصره 11و ماده  7شیوه نامه اجرایی فرصت مطالعاتی اعضا هیات علمی دانشگاه حضرت معصومه )س( در 

 باشد.به تصویب رسیده و از تاریخ ابالغ رئیس دانشگاه الزم االجرا می 3/1/3177پژوهشی دانشگاه در مورخ 


