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 مقدمه

ها و موسسات پژوهشی فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه  نیل به اهداف مندرج در شیوه نامهاجرای دقیق و  جهت

مبنی بر گذراندن یک دوره آموزشی یک  9/4/7991و نیز اجرای مصوبه بیست و پنجم هیات امنای مورخ در جامعه و صنعت 

الزم ه بعد ب 7998ساله در دانشگاه فنی و حرفه ای توسط اعضای هیات علمی جذب شده با مدرک کارشناسی ارشد از سال 

  .اقدام نمایند دستورالعمل وفق شیوه نامه مزبور و اینو واحدهای استانی  ها است متقاضیان و آموزشکده/دانشکده

 

 تعاریف:

   ها و موسسات پژوهشی در جامعه و صنعتفرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه  شیوه نامهشیوه نامه: 

  ها و موسسات پژوهشی در جامعه و صنعتفرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه  دستورالعمل :دستورالعمل

 ها و موسسات پژوهشی در جامعه و صنعتفرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه  فرصت مطالعاتی:

 کمیته اجرایی فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در صنعت و جامعه دانشگاه :اجرایی کمیته

 می باشند مدرک دکتری: منظور آن دسته از اعضای هیئت علمی تمام وقت موسسه ها که دارای هیات علمی

گذراندن طرح فرصت مطالعاتی جهت تبدیل وضعیت استخدامی مشمول اعضای هیات علمی با مدرک کارشناسی  :تبصره

 ارشد نمی باشد.

و الحاق بند د به آن  71براساس اصالح بند ج ماده  9/4/7991امنای مورخ مصوبه بیست و پنجم هیات  مصوبه هیات امنا:

توسط اعضای هیات علمی جذب شده ماهه یک ساله  71ماهه تمام وقت و یا  6مبنی بر گذراندن یک دوره فرصت مطالعاتی 

 .به بعد 7998با مدرک کارشناسی ارشد از سال 

 دانشگاه و جامعه صنعتدر اعضای هیات علمی فرصت مطالعاتی کمیته اجرایی  -1ماده 

 کمیته ای مرکب از 

 معاون پژوهش و فناوری دانشگاه )رئیس کمیته(   -7

 معاون آموزش دانشگاه   -1

 رئیس مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت )دبیر کمیته(   -9

 رئیس مرکز امور مدرسان   -4

 مدیر کل امور پژوهش    -5

 جذب هیات علمی یهیات اجرای خانهدبیررئیس    -6

 تخصصی برنامه ریزی درسی رشته مربوطهرئیس کارگروه    -1

 گردد. می صادر سال 2مدت برای حکم اعضا توسط رئیس دانشگاه 
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 اجراییکمیته وظایف  -2ماده  

 حداکثر ظرف یک ماهوفق شیوه نامه  پژوهش استان کمیتهبررسی تقاضاهای ارسالی از سوی  -

  انجام طرحنظارت بر حسن  -

 تهیه شده توسط عضو هیات علمی و ناظر مطالعاتی نهایی فرصتادواری و بررسی گزارشات  -

 دوره فرصت مطالعاتی عضو هیات علمیارزیابی  تهیه و تدوین فرآیندها، شیوه ها و فرم های -

  شیوه نامه جهت بررسی و تایید هیات رئیسه دانشگاه  4ماده  9تعیین شرایط جایگزین وفق تبصره  -

 به متقاضیان شناسایی و معرفی واحدهای عملیاتی  -

 

 

 کمیته اجرایی دبیرخانه  -9ماده 

 تشکیل و وظایف آن به شرح زیر می باشد.دانشگاه صنعت  در دفتر کارآفرینی و ارتباط باکمیته اجرایی دبیرخانه 

 اجرایی تهیه مقدمات تشکیل جلسات کمیته -

 اجرایی فرصت مطالعاتی متقاضیتعیین گروه آموزشی علمی جهت بررسی و اعالم نظر در خصوص کلیه فرآیندهای  -

 مستند سازی تجارب بدست آمده از فرصت های مطالعاتی با کمک عضو هیات علمی استفاده کننده فرصت مطالعاتی -

 

 

 فرصت مطالعاتی در خصوص  استانکمیته پژوهشی وظایف  -4ماده 

 شیوه نامه  4 و 1 الزامات متقاضی استفاده از طرح وفق مادهبررسی  -

 شیوه نامه  6بررسی الزامات واحد عملیاتی وفق ماده  -

 عملیاتیم آمادگی و کسب موافقت واحد الاعبررسی پتانسیل، امکانات و  -

 تعیین ناظر جهت اجرای طرح -

 عقد قرارداد با واحد عملیاتی -

 عقد قرارداد با متقاضی مبنی بر مسئولیت متقاضی در پرداخت هرگونه خسارت به واحد عملیاتی -

 شیوه نامه 5بر روند اجرای طرح وفق ماده نظارت  -

 دریافت و بررسی گزارشات ادواری و پایانی طرح -

 کمیته اجرایی مستندات و گزارشات به تقاضا، ارسال  -

 

 طول دوره: -5ماده 

ماه   9ماه و اعضای رسمی آزمایشی  6روز( برای اعضای پیمانی  5مدت حضور متقاضی در واحد عملیاتی در تمام وقت )

بر این اساس ساعات  .می باشدماه  6اعضای رسمی آزمایشی و  ماه 71اعضای پیمانی روز( برای  9ر نیمه وقت ) و د

 ساعت و واحدهای موظف در آن دوره نصف واحدهای موظفی خواهد بود. 76موظف حضور در دانشگاه در نیمه وقت 
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جهت اجرای مصوبه و به بعد  7998از سال با مدرک کارشناسی ارشد جذب شده  برای اعضای هیات علمی : 1تبصره

تا پیش از رسمی آزمایشی  ماهه  6یا تمام وقت  وقت یک ساله نیمهیک دوره فرصت مطالعاتی  گذراندن هیات امنا

 می باشد. شدن الزامی

 متقاضی می بایست به صورت کامل در دانشکده/آموزشکده حضور داشته باشد.  ،: با پایان طرح1تبصره

کمیته اجرایی ی پژوهش استان و  کمیتهی پژوهش استان و موافقت  کمیتهنظر و پیشنهاد متقاضی یا  : با9تبصره

ی عملیاتی دیگر به متقاضی می تواند بخشی از طرح را در یک واحد عملیاتی گذرانده و بقیه طرح را در واحد یا واحدها

 . انجام برساند

که سابقه ی فعالیت و همکاری به  هیات علمیاعضای  شیوه نامه فرصت مطالعاتی 4ماده  9بر اساس تبصره  :4تبصر            

کاری  با ارائه پرینت تایید شده سوابق، را دارند جامعه/صنعت مرتبط با رشته خودسال در بخش های  4مدت بیش از 

 ارتقا برای ،یته پژوهشی استان و کمیته اجراییتایید کم ، بررسی وای خود از سازمان تامین اجتماعی بیمهمرتبط 

               .ندارند برای یک سطح پیمانی یا رسمی آزمایشی را مطالعاتی فرصت دوره این گذراندن به نیاز خود استخدامی وضعیت

 عملیاتی هایفی مابین دانشکده/ آموزشکده و واحد /جامعه ایصنعتی هایارائه قراردادبا : اعضای هیئت علمی 5تبصره           

 مطالعاتیجایگزین طرح فرصت  قرارداد مذکور ،اجرایی کمیته و با موافقت ریالمیلیون  صدباالی سی مبلغ با مجموع

                        د.نگردمی  از انجام طرح معافمصوب شده و 

 

 شرایط و تعهدات واحد عملیاتی  -6ماده 

  حسب رزومه ) دارندرا  ملیاتی که سابقه کاری در آن واحدجذب شده مجاز به انتخاب واحد های ع هیات علمیاعضای

 به عنوان واحد عملیاتی فرصت مطالعاتی نیستند.  استخدامی(

  نوع کارکرد و فناوری شده باید از نظر میزان حجم کاری، جذب  هیات علمیواحد عملیاتی پیشنهاد شده از طرف عضو

 .قرارگیردپژوهش استان به کاری گیری شده جهت گذراندن طرح فرصت مطالعاتی مورد بررسی و تایید کمیته 

 معدن و تجارت دارای درجه ممتاز  ،دور بر طبق طبقه بندی وزارت صنعتواحد عملیاتی باید فعال بوده و حتی المق

 .توسط کمیته اجرایی تایید شده باشد جامعه/صنعتجام فرصت مطالعاتی باشد و ان

  شیوه اجرای دوره فرصت مطالعاتی -7ه ماد

صنعت و جامعه/وظایف و فعالیت های اعالم شده برای انجام فرصت مطالعاتی باید کامال علمی و پژوهشی و مطابق با نیازهای 

همچنین در صورت امکان هماهنگی های قبلی توسط عضو هیات علمی با همچنین براساس تخصص عضو هیات علمی باشد. 

  واحد عملیاتی صورت گرفته شود

 ساسنامه/رزومه به همراه ا عملیاتیمطالعاتی را همراه با موافقت واحد  فرصتگذراندن رخواست می بایست د متقاضی

 در واحد عملیاتیو تاریخ شروع بکار خود کاری  ،مطالعاتیهای رنامه ب ،ژوهشیپ ،سوابق علمی کاری واحد عملیاتی،

از را رسالت دانشگاه فنی و حرفه ای و وظایف محوله به خود در دانشگاه  ،شیوه نامه 1 منتخب را بر اساس اهداف ماده

اه در نیم سال اول سال م مهر 90حداکثر تا آموزشکده  /به رئیس دانشکده /معاون آموزشیمدیر گروه طریق

 ارائه نماید. ماه در نیم سال دوم سال تحصیلی اردیبهشت 90تحصیلی و 

 

 شیوه  4و 9 ،1وادهفته مطابق م حداکثر ظرف یکپیشنهاد طرح متقاضی را می بایست  آموزشکده /رئیس دانشکده

شیوه نامه  4و 9 همراه با مستندات مورد نیاز موادتایید به همراه موافقتنامه  در صورتس از بررسی نامه بررسی و پ



5 

 

 در نیم سال دوم سال تحصیلی خرداد ماه 20در نیم سال اول سال تحصیلی و آبان ماه  20حداکثر تا مزبور 

 ماید.بطور مکتوب به متقاضی اعالم ندالیل رد را ی پژوهش استان ارسال و در غیر اینصورت  کمیتهبه 

 

 10حداکثر تا طرح متقاضی را پس از بررسی و تایید به همراه ناظر پیشنهادی می بایست  ،پژوهش استان کمیته ی 

ارسال کمیته اجرایی به  ماه در نیم سال دوم سال تحصیلی تیر 10ماه در نیم سال اول سال تحصیلی و  آذر

 نماید.

با رشته  دانشگاه/پژوهشگاه ها مرتبطدان دانشگاه فنی و حرفه ای و یا عضو هیات علمی سایر : ناظر طرح از استا1ه تبصر

متقاضی بایست در طول دوره  و می معرفی شده آموزشکدهکه بوسیله حکمی توسط دانشکده/ متقاضی طرح بودهتحصیلی 

ناظر می بایست هر سه  مرتبه بازدید از واحد عملیاتی داشته باشد. 1و متقاضی رسمی آزمایشی حداقل  4پیمانی حداقل 

 ارائه نماید.کمیته اجرایی به  اعملکرد ر ماه یک بار گزارش

 آموزشکدهدوره فرصت مطالعاتی را گذارنده باشند، با تایید دانشکده/ 9: ناظران فرصت های مطالعاتی که بیش از 8تبصره 

 میتوانند ارتقاء سطح پیدا کنند.

 ماه در نیم  آذر 90حداکثر تا طرح متقاضی را در اولین جلسه خود بررسی و نتیجه را می بایست  کمیته اجرایی

به  حکم برای طی مراحل اداری و صدورماه در نیم سال دوم سال تحصیلی  تیر 90سال اول سال تحصیلی و 

  .ارسال می نمایدو واحد استانی مربوطه دانشگاه  اداریمعاونت 

 

  منعقد نماید. واحد عملیاتییا مسئول رئیس قرارداد فرصت مطالعاتی را با  می بایست دانشکده/آموزشکدهرئیس  

  در جبران مبنی بر مسئول بودن عضو هیات علمی  عضو هیات علمیقرارداد با می بایست  دانشکده/آموزشکدهرئیس

 .نمایدنسبت به هرگونه خسارت محتمل عمدی به واحد عملیاتی منعقد 

 ند.گرد میتوسط دانشگاه  در دوران فرصت مطالعاتی بیمه مسئولیتی مشمول طرح کلیه اعضا 

  توانند  جذب شده با توجه به نیاز واحد عملیاتی به خدمات آنها و تایید کمیته پژوهش استان می هیات علمیاعضای

 برگزار کنند.تابستان  گذراندن طرح در با توصیه برساله و به صورت منفصل  9 حداکثر در بازه رادوره 

  توانند به صورت تمام  جذب شده در حال گذارندن طرح فرصت مطالعاتی در واحد عملیاتی می هیات علمیاعضای

دانشکده/آموزشکده به  واحد درسی با تایید رئیس 6اعات وقت اداری تا میزان حداکثر وقت و نیمه وقت در خارج از س

 صورت حق التدریس کالس برگزارکنند.

  و  ریاست در طول دوره خدمت با حفظ سمتجذب شده  هیات علمیاعضای گذراندن طرح فرصت مطالعاتی برای

 .امکان پذیر نیست تنها گذراندن طرح برای مدیران گروه بصورت نیمه وقت امکان پذیر استمرکز  استانی و معاونت

  ارائه گزارش پیشرفت ماهانه فرصت مطالعاتی توسط عضو هیات علمی به کمیته اجرایی ارسال شده و نظارت مستقیم

 باشد. بر عملکرد فرد با بررسی گزارش های ارائه شده می آموزشکدهدانشکده/

  اعضای هیات علمی موظف هستند ظرف مدت یک هفته از شروع دوره فرصت مطالعاتی خود عدم همکاری و یا

 اعالم آموزشکدهاخذ واحد درسی جایگزین به دانشکده/لغو طرح و  نامناسب بودن شرایط اجرا دوره خود را جهت

 .نمایند

  اعضای هیات علمی موظف به ارائه مستندات جلسات و امور انجام شده در مدت دوره فرصت مطالعاتی خود به صورت

 میباشند. آموزشکدهکمیته اجرایی دانشکده/به ( jpgفایل )عکس 
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 ی کمیته اعضای هیئت علمی موظف به ارائه سمیناری مرتبط با پروژه انجام شده در تاریخ مصوب در جلسه ارزیاب

 باشند. پژوهش می

 از جمله رئیس و معاون  شیوه نامه 4ماده  9در خصوص اعضای هیات علمی مشمول تبصره پژوهش استان  کمیته ی

کمیته  یپیشنهادشیوه موضوع را بررسی و و اعضای هیات علمی شاغل در ستاد دانشگاه دانشکده و واحد استانی 

خرداد ماه در  12آبان ماه در نیم سال اول سال تحصیلی و  12حداکثر تا را جهت جایگزینی با طرح  استان پژوهشی

جهت کمیته اجرایی پیشنهاد و جهت طرح و بررسی ارسال کمیته اجرایی جهت بررسی به نیم سال دوم سال تحصیلی 

به حصیلی تیر ماه در نیم سال دوم سال ت 72آذر ماه در نیم سال اول سال تحصیلی و  72حداکثر تا تصمیم نهایی 

آذر ماه در نیم سال اول سال  92هیات رئیسه دانشگاه نتیجه را حداکثر تا د. گردمی هیات رئیسه دانشگاه ارسال 

 تیر ماه در نیم سال دوم سال تحصیلی اعالم می نماید. 92تحصیلی و 

 و کلیه درخواست هاگروه های علمی آموزشکده/دانشکده ها و تقویم آموزشی جهت رعایت نظم و انضباط اداری : 9ه تبصر

 مندرج در بندهای این ماده برای دو نیم سال تحصیلی بعد بررسی خواهد شدهای گزارشات در صورت ارسال پس از تاریخ 

 . و متقاضی موظف به حضور در دانشگاه در نیم سال تحصیلی بعد خواهد بود

 

دانشگاه به تصویب رسیده و از تاریخ تصویب قابل  هیات رئیسهدر  4/1/1911 خ در تاری تبصره 9و  ماده7این دستورالعمل در 

 باشد. اجرا می

 

 


