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 دستورالعمل اجرايي فرصت مطالعاتي صنعتي اعضاي هيات علمي دانشگاه صنعتي اصفهان
 

 مقدمه:

 71/6/71به منظور اجراي شيوه نامه فرصت مطالعاتي اعضاي هيات علمي دانشگاه و موسسات پژوهشي در جامعه و صنعت، مصوب 

ناميده مي شود و هدف آن برقراري ارتباط  "شيوه نامه"وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه در اين دستورالعمل  يسوابالغي از 

صنعت در همه حوزه هاي علمي، همچنين عملياتي كردن يافته هاي اعضاي بويژه جامعه و مختلف ميان دانشگاه با بخش هاي  موثرتر

 هاي واقعي صنعت و جامعه است، اين دستورالعمل اجرايي به شرح زير تهيه و تنظيم گرديده است:هيات علمي و آشنايي آنان با نياز

 متقاضياعضاي هيات علمي شرايط  -1ماده

 ، شرايط زير را نيز رعايت مي نمايد:"شيوه نامه "ه مفاد متقاضي ضمن رعايت كلي

 متقاضي در طول دوره فرصت مطالعاتي صنعتي نبايد پست اجرايي داشته باشد. -7

عضو هيات علمي متقاضي فرصت مطالعاتي  "هشيوه نام" 4ماده  3-4ذيل بند  2و تبصره  4ماده  2-4بند  تامين شرائطبه منظور  -2

  سال در دانشگاه سابقه كار داشته باشد. 2 حداقلمي بايست صنعتي 

  فرآيند اجرايي -2ماده 

( خود را كه شامل موارد زير است تهيه و پس از تاييد گروه و دانشكده مربوط به صورت 7متقاضي درخواست كتبي )فرم  -7

 و فناوري دانشگاه ارائه مي دهد. مكتوب از طرف معاون پژوهشي دانشكده به حوزه معاونت پژوهش

 .است روز كاري در هفته( 2روز كاري در هفته( يا پاره وقت ) 5تمام وقت )قابل قبول، فرصت مطالعاتي  -7-7

 مشخص شود. محل، تاريخ شروع و تاريخ خاتمه فرصت مطالعات صنعتيدرخواست در متن الزم است  -7-2

 د شود.تايي شكدهتوسط شوراي آموزشي و پژوهشي دان ،واحد عملياتي مورد توافق باطرح پيشنهادي الزم است  -7-3

 ارائه شود. (2لي در صورت استفاده )فرم فرصت مطالعاتي قب نتايجگزارش و  -7-4

 (3فرم ))در صورت نياز( و پژوهشي آموزشي  جايگزين مناسب براي انجام فعاليت هايموافقت دانشكده با تعيين  -7-5

 كسب شود.

دانشگاه،  ههيات رئيسي دانشگاه درخواست فرصت مطالعاتي صنعتي متقاضي را بررسي و پس از طرح در و فناور پژوهش معاون -2

 مي كند. عالمدانشگاه ا اداره فناوري و ارتباط با صنعتدر صورت تائيد و احراز شرايط الزم، مراتب را به 

س واحد عملياتي اقدام مي نمايد. واحد عملياتي پ نسبت به ارسال درخواست و طرح پيشنهادي بهاداره فناوري و ارتباط با صنعت  -3

نعت اداره فناوري و ارتباط با صاعالم مي نمايد. اداره فناوري و ارتباط با صنعت ، مراتب را به نهايي از بررسي، در صورت تائيد

 فرصت مطالعاتي صنعتيدانشگاه جهت صدور حكم ماموريت اداري و آموزشي  دانشگاه پس از اخذ تائيديه، موارد را به امور

 .كندمي اعالممتقاضي 

( 5مورد واحد عملياتي )فرم  ( و اظهار نظر در4متقاضي نسبت به شروع ماموريت، انجام كار، ارسال خالصه گزارش نهايي )فرم  -4

 اقدام مي نمايد.
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( و ارسال تائيديه نهايي به 6فرم ه از واحد عملياتي ) نسبت به بررسي گزارش ها و اخذ تائيدياداره فناوري و ارتباط با صنعت  -5

 پژوهشي دانشگاه اقدام مي نمايد. معاونت

به منظور از سرگيري روند آموزشي تمام وقت  آموزشو  امور اداريپژوهشي دانشگاه نسبت به اعالم خاتمه ماموريت به  معاونت -6

 اقدام مي نمايد.

الكيت فكري طبق آيين نامه مبا صنعت ميزبان ارداد اوليه حقوق مالكيت فكري نتايج حاصل از تحقيقات عضو هيات علمي طي قر -1

 ميشود.  دانشگاه تعيين

 متناسب با ميزان قراردادهاي منعقده با دانشگاه به هر صنعت براي جذب اعضاي هيات علمي دانشگاه امتياز ويژه داده ميشود. -8

رئيسه  به درخواست دانشكده،  هيات ، نداشته باشدوجود در صنعت در صورتي كه براي بعضي رشته ها امكان فرصت مطالعاتي  -7

 اتخاد خواهد نمود.را تصميم مقتضي 

فاصله  و در هر سال از لحاظ تعداد افراد استفاده كننده از اين فرصت رسمي آزمايشي و رسمي قطعيبراي اعضاي هيات علمي  -71

 .خواهد كرداعالم محدوديت هاي الزم را  هيات رئيسه ،زماني بين دو نوبت استفاده

 

 مزاياي متعلقه به متقاضي -3ماده 

 پرداخت حقوق و مزايا متناسب با حكم استخدامي عضو هيات علمي متقاضي توسط دانشگاه انجام مي شود. -7

 ( توسط واحد عملياتي انجام مي شود.نه اياب و ذهاب و اسكان متقاضي )در صورت نيازپرداخت هزي -2

 توسط واحد عملياتي متناسب با قرارداد طرح پژوهشي مربوطهو هزينه مواد و آزمايش پرداخت حق التحقيق  -3

 ي شود.قرارداد پرداخت متوافق شده در مبلغ حق التحقيق متقاضي از طريق عقد قرارداد پژوهشي و متناسب با شرايط  :4تبصره 

 تعهدات متقاضي -4ماده 

حاوي دستاوردهاي حاصل از اجراي دوره به همراه راهكارها و پيشنهادهاي  ، گزارش نهاييمتقاضي مي بايست در پايان دوره -7

هاي ارائه دهد و نتايج دستاورداداره فناوري و ارتباط با صنعت اصالحي براي بهبود امور را پس از تائيد واحد عملياتي به 

 خود را طي يک سمينار علمي در دانشكده ارائه دهد.

 خود را در دانشگاه پوشش دهد. پژوهشي آموزشي واحد هاي موظف  %51متقاضي نيمه وقت مي بايست  -2

تمام وقت است مگر آنكه دليل كافي براي فرصت پاره وقت وجود باشد و تداخلي فرصت مطالعاتي ترجيح دانشگاه  تبصره: 

 .با كار دانشكده بوجود نيايد

 

 به تصويب رسيد.دانشگاه هيات رئيسه  7/11/89ار تبصره در جلسه مورخهچاين دستورالعمل در چهار ماده و 


