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دستورالعمل اجرايي فرصت مطالعاتي داخل كشور اعضاي هيئت علمي 
 دانشگاه اراك در جامعه و صنعت

  
 1401 خرداد
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صنعت  امعه وجها و موسسات پژوهشي در نامه فرصت مطالعاتي اعضاي هيئت علمي دانشگاهپيرو ابالغ شيوه اين دستورالعمل

ه منظور برقراري نامه مذكور ب) تدوين شده است. شيوه17/6/97مورخ  3201(مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به شماره 

جامعه و  كار در مسنجم و پايدار ميان دانشگاه با جامعه و صنعت، افزايش شناخت اعضاي هيئت علمي از فضايارتباط موثر، 

اي هاي علمي اعضصنعت، كمك به شناسايي و رفع مشكالت علمي و تخصصي مبتال به جامعه و صنعت، عملياتي كردن يافته

است. بر  الغ شدهفناوري مورد نياز جامعه و صنعت، تدوين و ابهاي دانشگاه و گسترش دانش و دهي به پژوهشهيئت علمي، جهت

صنعت براي  نامه استخدامي اعضاي هيئت علمي، گذراندن فرصت مطالعاتي در جامعه وآئين 14و  12مواد  2اساس بندهاي 

  ت.اس كنند، الزاميدوره پيماني يا رسمي آزمايشي خود را آغاز مي 1398اعضاي هيئت علمي كه از ابتداي سال 

  

  تعاريف و اختصارات – 1ماده 

 :دانشگاه اراك دانشگاه  

 :ولتي فعال غير د وشركت، سازمان، كارخانه يا بنگاه توليدي/خدماتي اعم از دولتي  واحد عملياتي فعال در جامعه/صنعت

خصصي تمشكالت حل براي ها در راستاي شناسايي و ارائه راهكه متقاضي استفاده از تخصص اعضاي هيئت علمي دانشگاه

لمي نيز ع) با فعاليت مرتبط با زمينه تخصصي عضو هيئت 2هاي دانش بنيان صنعتي (توليدي نوع خود هستند. شركت

  توانند متقاضي ميزباني از عضو هيئت علمي باشند.مي

 :نامه ن شيوهيا 2دوره معيني است كه طي آن عضو هيئت علمي دانشگاه كه واجد شرايط مذكور در ماده  فرصت مطالعاتي

  پردازد.باشد، در واحد عملياتي حضور يافته و به پژوهش و مطالعه مي

 :عضو هيئت علمي متقاضي استفاده از فرصت مطالعاتي در جامعه/صنعت متقاضي 

 :غاز نموده آلياتي عضو هيئت علمي كه دوره فرصت مطالعاتي خود را پس از تاييد هيئت رئيسه دانشگاه در واحد عم مامور

  است

  

  شرايط، ضوابط و الزامات متقاضي -2ماده 

  زمينه استفاده از تخصص متقاضي بايد در واحد عملياتي موجود باشد. -1-2
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 صص متقاضيط با تخاولويت انتخاب واحد عملياتي با واحدهاي داخل استان است و تنها در صورت عدم وجود واحدهاي مرتب -2-2

از  حدهاي خارجي در وايا در صورت ايجاد ظرفيت جديد براي دانشگاه، با حضور متقاضيا عدم موافقت واحدهاي موجود در استان و 

  استان موافقت خواهد شد.

  ود ندارد.ستند وجهامكان استفاده از فرصت مطالعاتي براي اعضاي محترم هيئت علمي كه داراي سمت اجرايي در دانشگاه  -3-2

در صورت  ال دارند،داشته باشد. اعضاي هيئت علمي كه سابقه كمتر از دو سمتقاضي نبايستي در دو سال اخير ركود علمي  -4-2

ستفاده العاتي توانند از فرصت مطاهاي استخدامي سپري شده، ميهاي علمي و حضور ايشان در سالارزيابي مناسب از فعاليت

  نمايند.

وقت و براي متقاضي نيمه ماه 12وقت يا مامماه ت 6دوره فرصت مطالعاتي در جامعه/صنعت براي متقاضي پيماني حداقل  -5-2

اري در هفته و روز ك 5وقت به معني حضور . حضور تمام*وقت استماه نيمه 6وقت يا ماه تمام 3قطعي -آزمايشي و رسمي-رسمي

  وقت به معني حضور حداقل دو روز كاري در هفته است.نيمه

  وقت مي باشد.ماه نيمه 6وقت و يا مامماه ت 3مدت فرصت مطالعاتي غيرالزامي (تشويقي) نيز * 

داقل حاتي قبلي، مطالع تهاي مطالعاتي الزامي)، بايستي از تاريخ تاييد اتمام فرصبراي استفاده مجدد متقاضي (به جز فرصت -6-2

ه سال نيز ب از يك برابر طول دوره فرصت مطالعاتي قبلي، گذشته باشد. مدت مرخصي بدون حقوق و يا ماموريت پژوهشي بيشتر 5

  شود.اين مدت اضافه مي

  ند. كتواند فعاليت وقت فعاليت آموزشي ندارد و تنها در راهنمايي و مشاوره دانشجويان ميمامور در دوره تمام -7-2

ا تواند ته ميفقت گرووقت موظفي آموزشي عضو هيئت علمي بسته به ميزان حضور در واحد عملياتي و با مواهاي پارهدر دوره -8-2

  يابد. نصف كاهش 

  نيست. مامور در دوره فرصت مطالعاتي، مجاز به اشتغال در سازمان ديگر يا گذراندن فرصت مطالعاتي ديگري -9-2

ي در جربه كافتدر شرايط بسيار خاص، با تشخيص هيئت رئيسه دانشگاه، در خصوص اين كه عضو هيئت علمي پيماني از  -10-2

رصت را براي ف ايگزينهايي كه امكان فرصت مطالعاتي فراهم نباشد، دانشگاه يك فعاليت جر رشتهجامعه/صنعت برخوردار است يا د

  گردد:كند. فعاليت جايگزين از بين موارد زير تعيين ميمطالعاتي الزامي تعيين مي

، دكتري معادل هاي تحصيالت تكميلي در جامعه/صنعت (كارشناسي ارشد معادل يك و نيم ماه تمام وقتنامهانجام پايان •

 سه ماه تمام وقت)
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  توليد يك محصول فناورانه •

 USيا  Euro Patentهاي علمي و صنعتي ايران) يا بين المللي (گواهي از سازمان پژوهشبا ثبت يك اختراع داخلي ( •

Patent(  

 انجام ماموريتي خاص از طرف دانشگاه •

ت فر عضو هيئص دو نبه عهده كميته ارزيابي است. در اين خصو بررسي درخواست مورد جايگزين و همچنين كفايت و تاييد نتيجه 

  تواند به كميته ارزيابي اضافه گردد.علمي با تخصص مرتبط به پيشنهاد معاون پژوهشي دانشگاه مي

  

  شيوه اجرا -3ماده 

  رايزني و جلب موافقت واحد عملياتي توسط متقاضي -1-3

  ر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاهتحويل نامه موافقت واحد عملياتي به دفت -2-3

د نظر تحقيقاتي م-تكميل فرم درخواست فرصت مطالعاتي در جامعه/صنعت توسط متقاضي شامل برنامه جامع علمي -3-3

  متقاضي در واحد عملياتي

نظر در  ي مدملياتپژوهشي و فناورانه باشد و با نيازهاي واحد ع-: برنامه مطالعاتي متقاضي بايستي كامال علمي1* تبصره 

طالعاتي مرنامه جامعه/صنعت و تخصص عضو هيئت علمي تطبيق داشته باشد. جزييات تكاليف متقاضي در قالب فرم درخواست و ب

 جامعه/صنعت، ارائه مي شود. متقاضي در

قبل از  و ماهبايست حداقل د: درخواست متقاضي و نامه موافقت واحد عملياتي براي استفاده از فرصت مطالعاتي مي2* تبصره 

  تاريخ مدنظر متقاضي براي شروع دوره به دفتر ارتباط با جامعه و صنعت ارائه شده باشد. 

  پژوهشي توسط متقاضي (در صورت درخواست فرصت مطالعاتي تمام وقت)-تعيين جانشين آموزشي -4-3

  و شوراي دانشكده تحقيقاتي متقاضي در شوراي گروه تخصصي–بررسي و تاييد درخواست و برنامه علمي -5-3

  انشگاهدرئيسه  تحقيقاتي متقاضي در دفتر ارتباط با جامعه و صنعت و هيئت–بررسي و تاييد درخواست و برنامه علمي -6-3

  : اعتبار واحد عملياتي بايد به تاييد مدير ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه برسد.1* تبصره 

  بررسي و تاييد درخواست متقاضي در هيئت رئيسه دانشگاه -7-3

  نامه بين دانشگاه و واحد عملياتيهماهنگي متقاضي با واحد عملياتي براي انعقاد تفاهم -8-3
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  صدور حكم ماموريت و معرفي متقاضي به واحد عملياتي  -9-3

  هفته) روز كاري در 2فته / پاره وقت: حداقل روز كاري در ه 5حضور متقاضي در واحد عملياتي (تمام وقت:  -10-3

  ارائه گزارش فرصت مطالعاتي مامور به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه؛ -11-3

  الف: ارائه گزارش از پيشرفت برنامه فرصت مطالعاتي هر سه ماه يك بار 

  ريت)ن مامويك ماه پس از پايا ب: ارائه گزارش جامع به همراه دستاوردهاي فرصت مطالعاتي در انتهاي دوره (حداكثر

  ج: برگزاري وبينار/سمينار ارائه تجربيات فرصت مطالعاتي 

  دريافت نامه تاييد واحد عملياتي مبني بر تطابق دستاوردها با نياز واحد  -12-3

باط مدير ارت ل ازاي متشكتحقيقاتي (پروپوزال) و گزارش پاياني هيئت علمي توسط كميته–ارزيابي درخواست، برنامه علمي -13-3

  جامعه و صنعت دانشگاه (دبير كميته)، مدير امور پژوهشي دانشگاه و معاون پژوهشي دانشكده مربوطه با

  

  امتيازات فرصت مطالعاتي در جامعه و صنعت -4ماده 

معه/صنعت جا رآيين نامه استخدامي اعضاي هيات علمي، گذراندن فرصت مطالعاتي د 14و  12ماده  2بر اساس بندهاي  -1-4

عضا است. اين دسته از اكنند، الزامي دوره پيماني يا رسمي آزمايشي خود را آغاز مي 1398براي اعضاي هيئت علمي كه از ابتداي 

اي بر هبدين معني ك مي بايست در هر مرحله از تبديل وضعيت، يك بار از فرصت مطالعاتي در جامعه/صنعت استفاده كرده باشند.

تمام  ماه 3مدت  گر (بهه رسمي آزمايشي يك بار و براي تبديل از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي نيز يك بار ديتبديل از پيماني ب

  ماه نيمه وقت) در صنعت حضور داشته باشند. 6وقت و يا 

  .شودداخت ميپر حقوق و مزاياي عضو هيئت علمي در مدت فرصت مطالعاتي، مطابق با حكم استخدامي وي توسط دانشگاه -2-4

ر دموجود  ها و تسهيالتعضو هيئت علمي در طول دوره فرصت مطالعاتي، مانند ساير اعضاي هيئت علمي، از حمايت -3-4

  مند خواهد بود.دانشگاه (گرنت و ...) بهره

ه با توجه حكم فرصت مطالعاتي در جامعه/صنعت در زمره امتيازات خدمات اجرايي عضو هيئت علمي محسوب شده و ب -5-4

به مدت زمان فرصت و  شود. اين امتياز با توجهامتياز مي 2هاي مربوط از جمله ترفيع و ارتقاي مرتبه، حداكثر حائز نامهآيين

يات علمي عضو ه شود. بديهي است در صورت استفاده از شرايط جايگزيني، اين امتياز بهكيفيت گزارش و دستاوردها لحاظ مي

  گيرد.تعلق نمي
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 ه، متناسبا دانشگابپژوهشي  تواند بر اساس مقررات داخلي خود به عضو هيات علمي از طريق عقد قراردادميواحد عملياتي  -6-4

ز امبلغ بيش  نعت بابا ساعات حضور ايشان در آن واحد، حق التحقيق پرداخت كند. بديهي است عقد قرارداد ارتباط با جامعه/ص

يئت عضاي هااي تحقيقاتي با هدايت عضو هيئت علمي و همكاري ساير هحق التحقيق عضو هيئت علمي، به منظور اجراي طرح

  علمي و دانشجويان در طول دوره فرصت مطالعاتي مورد تاكيد دانشگاه است.

حصيالت ساهاي تدر صورتي كه در حين و يا پس از اتمام دوره فرصت مطالعاتي، عضو هيئت علمي مبادرت به تعريف پار -7-4

  شود.دار مينامه پارساهاي تقاضامحور برخورعملياتي نمايد، از كليه مزاياي مندرج در آئين تكميلي با همكاري واحد

  

  شرايط و تعهدات واحد عملياتي -5ماده 

ع، مدت، مان شرواي مبني بر تقاضاي واحد عملياتي جهت طي دوره فرصت مطالعاتي عضو هيئت علمي با ذكر زارائه نامه -1-5

اهيانه به عضو هيئت م: پرداخت 5-4ه وقت)، نحوه عقد قرارداد واحد عملياتي با دانشگاه (موضوع بند نيم-نحوه حضور (تمام وقت

نين شگاه و همچري دانعلمي يا واگذاري قرارداد تحقيقاتي به متقاضي فرصت مطالعاتي در جامعه/صنعت) به معاونت پژوهش و فناو

  تحقيقاتي متقاضي.–تاييد برنامه علمي

انشگاه مور، به دبراي ما اي مبني بر تاييد و خاتمه ماموريت تعريف شدهدوره فرصت مطالعاتي، واحد عملياتي نامهدر انتهاي  -2-5

  نمايد.ارسال مي

  

 نحوه ارزيابي و داوري گزارش -6ماده 

مي و لهاي عهاي علمي و دستاوردداوطلب استفاده از فرصت مطالعاتي در جامعه/صنعت بايد برنامه مورد تحقيق، فعاليت

قيق برنامه تح بوط بهدستاوردهاي مورد انتظار خود در اين دوره را به دقت عنوان كند. پرسشنامه مربوطه جهت درج اطالعات مر

ضميمه  ه/صنعتتنظيم شده كه الزم است پس از تكميل توسط متقاضي، به فرم درخواست استفاده از فرصت مطالعاتي در جامع

 هاي برنامهستاوردرسد. تاييد فرصت مطالعاتي در جامعه/صنعت منوط به ارزيابي مناسب از دشده و به تاييد واحد عملياتي ب

ه بالعاتي از مقايسه  نتايج ) خواهد بود. تاييد اتمام موفق فرصت مط11-3مطالعاتي ارائه شده توسط متقاضي در كميته ارزيابي (بند 

  گيرد.ورت ميصو نظر كارشناسي واحد عملياتي در پايان دوره بيني شده دست آمده در پايان ماموريت با دستاوردهاي پيش
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بايست ده ميصالح شا تواند مورد بازنگري و اصالح قرار گيرد. در صورت نياز به بازنگري، گزارش گزارش نهايي فقط يك بار مي

ا يك سال تعلمي  ، عضو هيئتدر صورت رد گزارشا جامعه و صنعت اعالم وصول شود. حداكثر ظرف مدت دو ماه در دفتر ارتباط ب

  تواند درخواست فرصت مطالعاتي جديد نمايد.نمي

  جاع دهد.تبط ارتواند گزارش را جهت داوري، به دو كارشناس با تخصص مردر صورت نياز، كميته ارزيابي فرصت مطالعاتي مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  


