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 علمی در جامعه و صنعت  هیأتفرصت مطالعاتی اعضای دستورالعمل 

با جامعه و صنعت در حوزه  ر نامه به منظواین شیوه ارتباط قوی و منسجم میان دانشگاه    ، های مختلفبرقراری 

یافته رهمچنین عملیاتی ک اعضادن  ن   علمی و آشنایی  هیأت ی  های  با  در  آنان  و  و جامعه  واقعی صنعت  یازهای 

عه و صنعت  موسسات پژوهشی در جام  علمی دانشگاهها و  هیأت نامه فرصت مطالعاتی اعضای    ن راستای اجرای آیی

  .تدوین شده است  97/ 17/06مورخ   3201-ش -شماره عتف  هب

 : تعریف 1ماده 

های  ها و مهارتعلمی درجامعه و صنعت زمینه مناسبی را برای ارتقای توانمندی  هیأتاعضای  ی  لعات فرصت مطا

سازد. در طی این دوره عضو  جامعه فراهم میصنعت و  آنها در کسب دانش بومی و انتقال یافته های پژوهشی به  

یا غیر دولتی )شامل بخش  هیأت دولتی  واحد عملیاتی  اقتصادی،    هایعلمی در  فرهنگی،  و  اجتماعی  صنعتی، 

 . یابد ضور میحو یا جامعه خدماتی و کشاورزی( یا مراکز پژوهشی مرتبط با صنایع 

 : شرایط و ضوابط استفاده از دوره فرصت مطالعاتی 2ماده 

در  -1 نباید  مشمول    دو  متقاضی  درخواست،  به  منتهی  بند سال  با  )مطابق  علمی  نامه    34-1  رکود  آیین 

 .علمی( باشد  هیأت استخدامی اعضای 

اعالم شده برای انجام فرصت    هایتواند دولتی و یا غیردولتی باشد و وظایف و فعالیت واحد عملیاتی می  -2

علمی باید به    هیأتمطالعاتی باید کامالً علمی و پژوهشی و فناورانه باشد و انطباق آن با تخصص عضو  

 تایید گروه و دانشکده برسد.

واحدهای -3 از  همعمل  پذیرش  به  پژیاتی  برنامه  در راه  فناوری    وهشی مشخص  و  دانش  گسترش  راستای 

 ائه شود. رکاربردی ا

اعضای  ی  ماه نیمه وقت( و برا  12وقت )   مماه تما  6ه پیمانی  رعلمی در دو  هیأته برای اعضای  مدت دور  -4

 .ماه نیمه وقت( است 6ماه تمام وقت ) 3علمی رسمی آزمایشی و رسمی قطعی  هیأت

دوره پیمانی یا رسمی آزمایشی    98علمی که از ابتدای سال   هیأت ی  ضااعوره برای  گذراندن این د  :1تبصره  

 .کنند، الزامی استرا آغاز می 
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اعضای یک گروه  تعداد  درصد    20علمی باید به این صورت باشد که همزمان بیش از    هیأتاعزام  :  2تبصره  

  روه، دانشکده و گ  استفاده بیش از این ظرفیت با پیشنهاد.د ندر فرصت مطالعاتی نباش )گرد به باال(  تخصصی  

 ئیس دانشگاه بالمانع است.  رو موافقت   و پژوهشی  اونت آموزشیعم

  ی دهای عملیاتحوا  رعلمی دانشگاه د  هیأتاعضای    ر وضامکان ح  ،دانشگاه  هایبا عنایت به محدودیت  :3تبصره  

یش از دو روز  بور حضدر مورد فرصت مطالعاتی پاره وقت،  هفته است.  روز در 2ه وقت به میزان  رت پاربه صو

   .بالمانع استدانشکده و مجوز معاون آموزشی دانشگاه  ، با پیشنهاد گروه واحدهای عملیاتی تنها هفته در  رد

 :  یا جایگزین آن : شرایط اجرای دوره فرصت مطالعاتی3ماده 

بند ذیل این ماده، به    4را با انتخاب یکی از    یا جایگزین آن  تواند دوره فرصت مطالعاتی خودعضو متقاضی می 

 انجام رساند:

نامه وزارتی با انعقاد قرارداد در صنعت یا جامعه طبق ضوابط شیوهانجام دوره فرصت مطالعاتی    - 3-1

 امه پژوهشی بین مؤسسه و واحد عملیاتی. نیا تفاهم

سال المقدر با طول نیم ای تنظیم شود که حتی مطالعاتی باید به گونه شروع و پایان دوره فرصت    :1  تبصره 

یا فرصت مطالعاتی پاره   شروع فرصت مطالعاتی تمام وقت برای اعضای پیمانیتحصیلی تداخل نداشته باشد )

  فرصت مطالعاتی   دوره  انجام   باشد.یا ابتدای نیمسال دوم  شهریور    15، باید از  وقت برای اعضای رسمی آزمایشی

ء گیری در خصوص موارد استثناتصمیم  .(تابستان باشد دوره   درتمام وقت برای اعضای رسمی آزمایشی، باید  

 برعهده معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه است.  شود، که توسط گروه و دانشکده پیشنهاد می 

  ن یا  در.  باشد   منقطع   دوره   چند   ای  و   ک ی  صورت   به  تواند ی م  جامعه  و   صنعت   در  یمطالعات  فرصت  :2تبصره  

  شده   ذکر  زمان  مدت  با  مطابق  د یبا  مختلف  یزمان  یهابازه   در  یعلم  ئتیه  عضو  شرکت  زمان   مجموع  صورت

علمی در دوره فرصت مطالعاتی، مجاز به اشتغال در واحد دیگری    هیأت: عضو  3تبصره  باشد.    2ماده    4  بند   در

 نیست.

برابر مدت دوره قبلی از اتمام آن    5های الزامی( باید دست کم  برای استفاده از دوره )به جز دوره  :3تبصره  

 شود.دوره گذشته باشد. مدت مرخصی بدون حقوق نیز به مدت توقف بین دو دوره اضافه می 

 

یا قراردادهای خدماتی )از جمله امور   یافته با طرف قرارداد خارج از مؤسسهخاتمهطرح پژوهشی    - 3-2

میلیون تومان برای   20  مبلغ    احداقل ب  حقوقی، مشاوره مهندسی و...( با طرف قرارداد خارج از مؤسسه

شگاه پرداخت  که باالسری آن به دان  هامیلیون تومان برای سایر رشته  5های فنی و مهندسی و  رشته

 .دشوجایگزین دوره فرصت مطالعاتی میشده باشد، 

  1صرفا طرح پژوهشی که در دوره توقف عضو )اعم از پیمانی یا رسمی آزمایشی( مشمول تبصره    :1تبصره 

 به اتمام رسیده است، در این بند قابل احتساب است.  2ذیل ماده  
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   شود.در نظر گرفته نمی   موظفواحد کسر  ،انیمتقاضاین دسته از  برای  :2تبصره 

 

به شرط احراز همه   یعلم و فنارو   یهاپارک  ا ی  یدانشگاهمرکز رشد    رمجموعهیز   شرکت   سیسأت  - 3-3

 :ریز  طیشرا
 .باشد  عضو مطابق با تخصص  ،شرکت یمحور  دهیموضوع ا -

کل  درصد سهام  20حداقل دار ماسهعضو، همزمان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و یا  -

 .شرکت باشد 

 شرکت مزبور در مرحله رشد یا پسارشد باشد.   -

 .   یا رئیس پارک علم و فناوری رئیس مرکز رشد توسط  فعال بودن شرکت تأیید  -

 شود.  در نظر گرفته نمی   موظفواحد کسر  ان،یمتقاضاین دسته از   برای :1تبصره 

 

 .نیروی شاغل داشته باشدنفر  10عضو کارآفرینی که در مجموعه تحت مدیریت خود، حداقل  - 3-4

لیست بیمه،  ، شامل  تحت مدیریت وی  تعداد افراد شاغل  کارآفرینی عضو و نیز مستندات   مستندات  :1تبصره 

 .   الزم است به تأیید معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه برسد  ، های مالیاتیلیست پرداخت حقوق و گزارش 

 باشد.فعالیت شرکت باید در راستای تخصص عضو  :2تبصره 

 شود.  در نظر گرفته نمی   موظف واحد کسر    ان،یمتقاضاین دسته از   برای  :3تبصره 

 ( 1-3مشمولین بند ویژه ) ه فرصت مطالعاتیراندن دور: مزایای گذ4ماده 

 .شود می  علمی مطابق با حکم استخدامی وی پرداخت هیأت و حقوق و مزایای کامل عض -1

تواند پرداخت  می   التدریس آموزشی حداکثر یک درس ه، حق ر مدت دو  ر نیاز دانشکده/گروه د  رت صو  رد -2

 شود.

ا مطابق  رهای تحصیالت تکمیلی  نامهه پایانرعلمی سهمیه راهنمایی و مشاو   هیأت ه، عضو  ردر مدت دو -3

خواهد   دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت  صرف    داشت ضوابط  کافی  زمان  است  الزم  مشینماها رو  و  وه  ای 

 دانشجویان تعهد شده اختصاص دهد.

  3علمی، برای هر   هیأتفرصت مطالعاتی در زمره امتیاز کار اجرایی بوده و در ترفیع و ارتقای عضو    هدور  -4

 . شودمی ر یید دانشکده منظوأایی با ترامتیاز اجماه نیمه وقت( تا یک  6مام وقت )ماه ت

بسته و پرداخت مالی داشته باشد، ضرورتا  وهشی  قرارداد پژبا متقاضی    بخواهد   واحد عملیاتیتی که  در صور -5

 باید طرف عقد قرارداد، دانشگاه میبد باشد.

پایانمی   علمی  هیأتعضو   -6 مازاد  پایان دوره فرصت مطالعاتی، یک سهمیه  از  تحصیالت  نامه  تواند پس 

 . اهنمایی کند رو یا جامعه تکمیلی در راستای بهبود نیازهای واحد صنعتی 
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نتایج حاصل    ،از دوره فرصت مطالعاتی و مالکیت فکری  لدر خصوص استخراج مقاله از دستاوردهای حاص -7

پژوهشی نداشته باشد به  طول دوره فرصت مطالعاتی قرارداد    رعلمی د   هیأتکه    تی ردر صو   ها از پژوهش

که قرارداد پژوهشی در دوره فرصت مطالعاتی ثبت شده    ت و در صورتی تعلق به دانشگاه اس مطور کامل  

 . های موسسه اعزامی و واحد عملیاتی خواهد بودبه تناسب هزینه ،باشد 

 (  1-3)ویژه مشمولین بند   مطالعاتیه فرصت رای دورخواست و اجر احل تصویب در: م5ماده 

دوره  شروع  ماه قبل از    یکتکمیل مدارک و ارائه درخواست فرصت مطالعاتی به گروه مربوطه حداقل   -1

 علمی  هیأتتوسط 

 .پذیرش واحد عملیاتی ✓

 )تعیین روزهای حضور در دانشگاه و واحد عملیاتی(.   برنامه دوره فرصت مطالعاتی ✓

 . های مربوطهبرگرو کاها تکمیل فرم  ✓

با مالحظه عدم ایجاد اختالل در    دانشکدهتأیید رئیس  گروه و  بررسی و تصویب درخواست در شورای    -2

برنامه ها  فعالیت مدت    هایو  به  توجه  و  گروه  وضعیتقآموزشی  تبدیل  زمان  تا  )در    متقاضی  انونی 

 . الزامی( هایدوره 

 . بررسی درخواست در شورای پژوهش و فناوری دانشگاه و ارسال آن به معاونت آموزشی و پژوهشی -3

 .  رئیسه دانشگاه هیأت در ها بندی و تصویب درخواست ت بررسی و اولوی -4

 . وره فرصت مطالعاتی توسط دفتر ارتباط با صنعتنامه دتفاهمقرارداد پژوهشی و یا  عقد  -5

و    ی توسط معاونت آموزشیدر دوره فرصت مطالعاتعضو عملکرد نامه و نحوه تعیین نحوه نظارت بر تفاهم  -6

 .  پژوهشی

   . حکم ماموریت و معرفی به واحد عملیاتیور صد  -7

از طریق  و ارسال آن    گروهعلمی به    هیأتتوسط  ماهه    یکهای  دوره  ائه گزارش فرصت مطالعاتی در را -8

 .  دانشگاه آموزشی و پژوهشی به معاونت دانشکده 

به معاونت آموزشی  از طریق رئیس دانشکده  ارسال  گروه و  شورای  به    علمی  هیأتتوسط  ائه گزارش نهایی  را -9

اتمام دوره در  و یا    ش کمیل گزارتخواست  رو پژوهشی جهت طرح نتایج و اعالم نظر نهایی مبنی بر د

 .  (متخصص استفاده نماید  2تواند از نظر  می  ،شورای پژوهشی )شورای پژوهشی برای بررسی گزارش 

 صدور گواهی خاتمه و تایید دوره فرصت  -10

   .  دانشکده علمی در   هیأت عضو  قالب سخنرانی رمطالعاتی د  تارائه نتایج فرص -11

برای    و پژوهشی عالم به معاونت آموزشی  ا  و،  3ماده    4ایی مطابق بند  رامتیاز اجدرخواست  نامه    صدور -12

 . 3ماده   6 بند ت تکمیلی مطابق با نامه تحصیالسهمیه مازاد پایان  اصاختص

  طرح پژوهشی بین دانشگاه با واحد  د ه موفق به عقد قرارداردر طول دو علمی  هیأت تی که عضو رصو  ر د :1تبصره 

 . شودپژوهشی دانشگاه عمل می هایضوابط طرح رایی و جا  مراحل  قتی شود، مطابعملیا
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  هد نامه خواه جدید دوره بدون استفاده از مزایای این شیوتر به  های الزامی، منجذیرش گزارش دورهعدم پ  :2تبصره  

 . شد 

و در هیئت رئیسه دانشگاه    21/10/1400اه به تاریخ  گ دانش  شورای پژوهشی  درتبصره    14و  ماده    5نامه در  ن شیوه یا

 است. تصویب و از این تاریخ قابل اجرا  14/12/1400به تاریخ 

 


