
 

 ت مطالعاتیراهنمای ثبت درخواست فرص

 نکات مهم:

* ضروری است قبل از هرگونه اقدام در زمینه ثبت درخواست فرصت مطالعاتی، عضو محترم با دفتر 

 های الزم را به عمل آورد.ارتباط با صنعت دانشگاه هماهنگی 

*با توجه به روند اتوماسیونی فرصت مطالعاتی، از هرگونه مراجعه حضوری به دفاتر دیگر در 

 دانشگاه خودداری گردد.

 سرپرست دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه. با تشکر.

 1400ربابه تقی زاده بروجنی، پاییز  

 اول: مرحله

قرارداد  اقدام به جایابی و تهیهپس از (( ضروري است عضو محترم 1با توجه به فرم گردش کار)پیوست )

قابل ذکر است زمان ثبت درخواست خویش را در سامانه پژوهشی دانشگاه ثبت نماید. ، پروپوزال طرح و 

، در ادامه نحوه ثبت درخواستباشد.  دوماه قبل از تاریخ شروع فرصت مطالعاتیدرخواست عضو بایستی 

 در سامانه پژوهشی آورده شده است. و گزارش ماهانه از روند انجام فرصت مطالعاتی الصاق پروپوزال

 دوم: مرحله

را انتخاب  امور پژوهشی/ ورود اطالعات پژوهشی/ فرصت مطالعاتی /عضو محترم از طریق کارتابل استاد

ات، امکان رجاعدر قسمت ا نموده و سپس موارد خواسته شده را در کادرهاي مربوطه ثبت و ارسال نماید.

 وجود دارد.روند بررسی درخواست پیگیري 
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 صفحه مشخصاتالف(

 

 : درج عنوانعنوان فرصت مطالعاتی (1

 درج عنوان به زبان انگلیسی عنوان انگلیسی فرصت مطالعاتی: (2

 ایران کشور: (3

 شهر محل انجام فرصت مطالعاتی شهر: (4

 فرصت مطالعاتی را می گذراند. آن عضو دردانشگاه محل تحقیق: منظور سازمانی است که  (5

 نوع واحد محل تحقیق: دولتی یا خصوصی بودن واحد (6

 گزینه را بایستی انتخاب نماید. 4یل انجام آن، عضو یکی از نوع فرصت مطالعاتی: با توجه به طرح و دال (7

 گردد. انتخاببا توجه به قرارداد فرصت مطالعاتی نوع پرداختی روش پرداخت هزینه:  (8

 تاریخ شروع فرصت مطالعاتی تاریخ شروع: (9

 تاریخ اتمام فرصت مطالعاتی تاریخ اتمام: (10
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 صفحه خالصهب( 

 

 

 ه صورت پیش فرض گزینه )هست( قرارداده شده است و نیازي به انتخاب گزینه نیست.به نام دانشگاه: ب (1

 را انتخاب بفرمایید. ها گزینه ی ازحوزه فعالیت: با توجه به طرح یک (2

 ذکر بفرمایید.. گروه علمی:  طرح مربوط به کدام حوزه تخصصی  میشود (3

 : با توجه به نوع طرح پیشنهادي خویش از کشوي منو یک گزینه را انتخاب بفرمایید.نوع تحقیق (4

تمام اطالعات اعم از موضوع، که حاوي  طرح پروپوزال شرح مختصر اما جامع ازی : در این قسمت بایستچکیده فارسی (5

 شود.درج  است، و دستاورد حاصل از آن کار روند اقدامات،

 این قسمت توسط اداره پژوهش دانشگاه تکمیل می گردد.: مالحظات پژوهشی (6
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 صفحه الصاق فایلج( 

 

 

قرارداد ، صورت گرفته است ،که رایزنی ها براي انجام فرصت مطالعاتی در آن سازمان موافقت سازمانینامه  (1

عضو  پروپوزال طرح پیشنهاديو همچنین  که به امضاي ریاست سازمان مربوطه رسیده باشد فرصت مطالعاتی

نیز بایستی در مدارک عضو موجود صورتجلسه گروه آموزشی همچنین  الصاق خواهد شد. ، در این فیلد محترم

 باشد.
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 صفحه اسکن مدارکد( 

 
 در صورت نیاز به مدارک اسکن شده، در این قسمت بارگزاري شود. (1
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زمان اتمام طرح و اعطاي امتیاز حاصله پس مربوط به پژوهشی، ارتقا و ترفیع( صفحات امتیاز دهی )و( 

 راي پژوهش و هیات رییسه است.واز طرح در ش
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 صفحه مرحله نهاییه( 

 
ارسال درخواست بر روي گزینه  شد، (1) تأییدتوسط عضو  هاي باالپس از آنکه از صحت و درستی مطالب درج شده در فرم

 شود.می و تأیید کلیک( 2) اولیه
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 نحوه پیگیري درخواستمرحله سوم: 

عضو محترم با مراجعه به کارتابل استاد/ امور پژوهشی/کارتابل اداري/ کارتابل نامه/ ارجاع شده، از روند درخواست 

 خویش مطلع می گردد.
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 نحوه ارسال گزارش ماهانه در سامانه پژوهشیمرحله چهارم: 

استفاده کنندگان از فرصت مطالعاتی موظفند : وزارت عتف ( شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضاي هیات علمی8مطابق ماده )

دوره مصوب گزارش پیشرفت کار خود را در پایان هر مقطع به صالحدید موسسه ارسال و حداکثر سه ماه پس از پایان 

فرصت مطالعاتی گزارش جامعی درباره فعالیت خود ارائه نمایند. همچنین عدم ارائه گزارش قابل قبول منجر به رد شدن 

کارتابل استاد/مکاتبات اداري/کارتابل بدین منظور عضو در   دوره و یا محرومیت از فرصت مطالعاتی بعدي خواهد شد.

ل گزارش سابراي ار عضواست لذا  شده از دبیرخانه فرستاده عضودرخواست  ۀنام از آنجاییکه توجه:) ارجاع نشدهنامه/

 فرم الصاقیمسیر  پس از انتخاب نامه موردنظر، طبق تصویر زیر  وارد شده و (را انتخاب نمایدبایستی قسمت ارجاع نشده 

 ارسال گزارش ماهانهبر روي  (3) گزارش ماهانه را الصاق کرده، سپس در قسمت مرحله نهایی ،(2) الصاق فایل / (1)

 ل آخرین گزارشسادر زمان اراین مرحله را تکرار نماید.  بایستی عضو براي ارسال گزارش هر بار .کندکلیک و تایید می 

نیز تکمیل و به همراه آخرین  گزارش ماهانه ارسال  (3( و )2پیوست )عضو محترم  فرم هاي آورده شده در   ماهانه

 نماید.می

دفتر  .که عضو در قسمت ارجاع می تواند روند را پیگیري نماید خواهد شدگزارش ماهانه به دفتر ارتباط با صنعت ارسال  

را داشته  ا دوباره به عضو ارجاع می دهد تا عضو امکان ارسال گزارش بعديارتباط با صنعت پس از دریافت گزارش، نامه ر

این گزارشات  (1آورده شده در پیوست ) طبق شیوه نامه ،ل گزارشاتساار ، پس از پایانبسته به نوع فرصت مطالعاتی باشد.

 اهد شد.در جلسه شوراي پژوهشی دانشگاه بررسی و گواهی انجام فرصت مطالعاتی براي عضو صادر خو
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 (: گردش کار درخواست فرصت مطالعاتی1پیوست )
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 (: 2پیوست )

 فرم تأیید انجام فرصت مطالعاتی از طرف صنعت

 

 

 يبسمه تعال

 خ ............يتار   

 

 دانشگاه  يمعاونت محترم پژوهش

 با سالم و احترام

  

با صنعتي خود  يفرصت مطالعات ....................،.........................دارد که خانم / آقاي بدينوسيله اعالم مي

را طبق مفاد قرارداد شماره ........................ مورخ ........................ فيما بين ..................................... .............عنوان..........

 اتمام رسانده است.  .............. و ......................... به صورت کامل بهدانشگاه ..................

 : واحد صنعتيامضاء                                                      
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(3پیوست )  

طرح فرصت مطالعاتی فرم تأیید اختتام   

  بسمه تعالي 

 صنعت دانشگاهمدیریت محترم دفتر کارافریني و ارتباط با 

 با سالم و احترام

عنوان................................................................ در واحد اينجانب ....................................... عضو هيات علمي .......................................، فرصت مطالعات صنعتي با 

خواهشمند است نسبت به  .را به اتمام رسانده ام. گزارش نهايي فرصت مطالعاتي صنعتي به پيوست تقديم مي گردد صنعتي ...............................................

 بررسي گزارش و اعالم اختتام فرصت به معاونت پژوهشي دانشگاه مساعدت فرماييد.

 امضاء متقاضي :                                                                                           

 .......... آموزش و پژوهش دانشگاه محترم معاونت

 با سالم 

. بررسي و جهت تاييد تقديم مي گردد گاه................. عضو هيأت علمي اين دانش خانم /فرصت مطالعاتي آقايگزارش رساند که بدينوسيله به اطالع مي

  الزم مبذول گردد. مساعدت ش ايشانبرگزاري جلسه گزارخواهشمند است نسبت به 

 امضا مدیر دفتر کارافریني و ارتباط با صنعت دانشگاه .....

 شورای پژوهشي دانشگاه

 با سالم 

................... پس از ارائه در جلسه  گاه................. عضو هيأت علمي دانش خانم /فرصت مطالعاتي آقاي گزارش نهاييرساند که بدينوسيله به اطالع مي

                          شود(. صورتجلسه پیوست) مورد تاييد قرار گرفتپژوهشي ................................... در تاريخ .......................................... 

 .....................دانشگاه امضاء ریاست 

 معاونت پژوهشي دانشگاه ............. امضاء
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