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 صنعت جامعه و علمی دانشگاه در هیأتفرصت مطالعاتی داخل کشور اعضای  ستورالعمل اجرایید

ها و موسسات پژوهشی در جامعه و صنعت علمی دانشگاه هیأتنامه فرصت مطالعاتی اعضای این دستورالعمل اجرایی پیرو ابالغ شیوه

نامه مذکور به منظور برقراری ارتباط است. شیوه( تدوین شده01/6/71مورخ  3200)مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره 

علمی از فضای کار در صنعت، کمک به شناسایی و رفع  هیأتموثر، منسجم و پایدار میان دانشگاه و صنعت، افزایش شناخت اعضای 

های دانشگاه و ه پژوهشعلمی، جهت دهی ب هیأتهای اعضای مشکالت علمی و تخصصی مبتالبه صنعت، عملیاتی کردن یافته

نامه استخدامی آیین 01و  02مواد  2بر اساس بندهای . ی موردنیاز صنعت، تدوین و ابالغ شده استدگسترش دانش و فناوری کاربر

دوره پیمانی یا  0371علمی که از ابتدای سال  هیأتصنعت برای اعضای  جامعه و علمی، گذراندن فرصت مطالعاتی در هیأتاعضای 

 کنند، الزامی است.رسمی آزمایشی خود را آغاز  می

 

 و اختصارات فی. تعار1ماده

 قم یدانشگاه صنعت :دانشگاه
  در عالف )شرکت، صنعت، وزارتخانه، استانداری، فرمانداری، مراکز فرهنگی و غیره( یا غیردولتی یدولت سازمان: واحد عملیاتی

 هکمربوطه  یتخصص یواحدهاو سایر ساختارهای اجتماعی و اقتصادی و  یپژوهش و یاقتصاد ،یصنعتو کار،  کسب یهابخش

با  انیبن دانش یهاشرکت .هستند یتخصص واحد ای سازمان آنخاص در  یتخصص نهیدر زم یعلم هیأتحضور عضو  یمتقاض

  د.نباشعلمی   هیأتمیزبانی از عضو  یمتقاضتوانند نیز می یعلم هیأت عضو قاتیتحق با مرتبط تیفعال

 ژوهشپ بهعلمی واجد شرایط دانشگاه در واحد عملیاتی حضور یافته و  هیأتی معینی که طی آن عضو دوره: یمطالعات فرصت

 .پردازدیم مطالعه و
صنعت مورد تأیید قرار گرفته و مشغول  جامعه و علمی که تقاضای وی در خصوص حضور در هیأت عضو :علمی مأمور هیأت

 به فعالیت در واحد عملیاتی است.
 

 هیأت علمی مأمور الزاماتو  ضوابط ط،یشرا.  9 ماده

 اعالم شده توسط صنعت مربوطه مرتبط باشد. یازهاین با یمتقاض یعلم هیأت عضوو زمینه فعالیت  تخصص -2-0

 نمی تواند از این آئین نامه استفاده نماید.نگرفته باشد،  هیپا تاریخ درخواستی منتهی به در دو سال متوال یمتقاض اگر -2-2

  توانند از فرصت مطالعاتی استفاده کنند.میندارند،  سالو نیم  یکعلمی که سابقه کار کمتر از  هیأتاعضای  -3-2

 به صرفاً صنعت، و جامعه در مطالعاتیهای  فرصت برای دار ستاره های سمت دارای علمی هیات اعضای ماموریت درخواست -1-2

 .گیردمی  قرار تایید مورد وقت نیمه صورت

در صنعت برای اعضای  یفرصت مطالعات آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، گذراندن 01و  02ماده  2بر اساس بندهای  -5-2

بایست کنند، الزامی است. این دسته از اعضا میز  میدوره پیمانی یا رسمی آزمایشی خود را آغا 0371هیأت علمی که از ابتدای سال 

استفاده کرده باشند. بدین معنی که برای تبدیل از  مطالعاتی در جامعه و صنعتدر هر مرحله از تبدیل وضعیت، یک بار از فرصت 

 پیمانی به رسمی آزمایشی یک بار و برای تبدیل از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی نیز یک بار دیگر در صنعت حضور داشته باشند.
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 صنعت در یکاف تجربه از یمانیپ یعلم هیأت عضو نکهیا خصوص در دانشگاه، سهییرهیأت  صیخاص، با تشخ طیشرا درتبصره: 

و  زیر با تأیید شورای پژوهش نیگزیجا طیشرا یکی از نباشد، فراهم یمطالعات فرصت امکان که ییها رشته در ای است برخوردار

 فناوری دانشگاه قابل قبول است:

 .برای هر سه ماه تمام وقت کندای که شورای پژوهش تعیین میرقم سالیانهالف( طرح پژوهشی با صنعت با حدأقل 

که شامل مورد  برای هر سه ماه تمام وقت صنعت و مرتبط با جامعه مورد اعتبار وزارتین و بندیدارای رتبه یب( مقاله

 .مطالعاتی از جامعه و صنعت باشد

 وقت.تمام عتی برای هر سه ماهنهای علمی و صپ( ثبت اختراع مورد تأیید سازمان پژوهش

 وقت.برای هر سه ماه تمام نوآوری دانشگاهشده در مرکز طرح فناورانه پذیرفتهت( 

در موارد بسیار خاص، معرفی یک محور مطالعاتی در سطح جامعه )استان و منطقه( و واگذاری اجرای آن به عضو هیأت ث( 

 .علمی

های دانشگاه با جامعه و صنعت و در موارد بسیار خاص، تعریف یک فعالیت اجرایی جهت توسعه و بهبود همکاریج( 

 .واگذاری اجرای آن به عضو هیأت علمی

 یاعضا یوقت و برا مهیماه ن 02 ایماه تمام وقت  6 قلحدا یمانیپ یعلم هیأت یاعضا یصنعت برا در یمطالعات فرصت دوره -6-2

در  یروز کار 5در صنعت ) متقاضیتمام وقت  حضور. استوقت  مهیماه ن 6 ایماه تمام وقت  3 یو قطع یشیآزما یرسم یعلم هیأت

ماه نیمه  02ماه تمام وقت یا  6حداکثر دوره فرصت مطالعاتی در صنعت  .است( هفته در یکار روز دو)حداقل  وقت پاره یاهفته( 

 وقت می باشد.

 .ماه تابستان تنظیم شود 3برای بندی حضور در فرصت مطالعاتی ماهه تمام وقت زمان 3: برای فرصت مطالعاتی 0 تبصره

شود که بیشتر از مدت بندی حضور در فرصت مطالعاتی طوری تنظیم میزمانماهه تمام وقت  6برای فرصت مطالعاتی : 2 تبصره

 ماه یا از ابتدای بهمن تا پایان دیتا پایان  مرداداز اول بندی بنابراین الزم است زمان زمان یک نیمسال تحصیلی را شامل نشود

 در نظر گرفته شود.تیر ماه 

ماهه از مزایای  6ماهه یا پاره وقت  3و استادی نیز با گذراندن دوره های تمام وقت  یهیأت علمی دارای مرتبه دانشیار اعضای -1-2

 تشویقی فرصت ها بهره مند می شوند. 

برای بندی حضور اعضای هیأت علمی که الزامی به گذراندن دوره فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت ندارند، زمان :0تبصره 

 پذیر است.فقط در ایام تابستان امکانهای تمام وقت دوره

اگر عضو هیأت علمی الزام قانونی برای گذراندن فرصت مطالعاتی ندارد، با رعایت سایر موارد، در صورتی از دوره تمام  :2تبصره 

قرارداد پژوهشی که حدأقل رقم  د که قبل از آغاز فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت، حدأقل یکنتواند استفاده کوقت می

 کند با صنعت مورد نظر عقد کرده باشد.سالیانه آن را شورای پژوهش تعیین می

 یاتمام فرصت مطالعات خیتار از یستیبا ،(2-3مندرج در بند  یالزام یمطالعات یهافرصت جزء)به  یمتقاضاستفاده مجدد  یراب -1-2

 .شودیمدت اضافه م نیبه ا زیبدون حقوق ن یباشد. مدت مرخص گذشته ،یقبل یمطالعات فرصت دوره برابر 5 حداقل ،یقبل

. کندمی تیفعال انیدانشجو مشاوره و ییراهنما درتنها و  ندارد یآموزش تیفعال ی مأمور به صنعتعلم هیأت وقت، تمام دوره در -7-2

 .ابدییم لیتقل نصف به ی مأمور به صنعتعلم هیأت موظفپاره وقت، تعداد واحد  دورهدر 

یا گذراندن فرصت مطالعاتی  گرید سازمان در اشتغال به مجاز ی،در دوره فرصت مطالعاتمأمور به صنعت  یعلم هیأتعضو  -00-2

 .ستیندیگری 
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 اجرا وهی. ش3 ماده

ید تحقیقاتی مورد تأی -کمیل فرم درخواست توسط متقاضی به انضمام نامه موافقت واحد عملیاتی در صنعت و برنامه علمیت .3-0

 واحد عملیاتی صنعت 

علمی گروه آموزشی  هیأتاعضای  از درصد 25در هر زمان حدأکثر به منظور عدم ایجاد اشکال در برنامه آموزشی دانشگاه،  .3-2

لمی ع هیأت. برای مثال در یک گروه آموزشی با چهار عضو صنعت حضور داشته باشندجامعه و ر فرصت مطالعاتی توانند دمربوط می

 صنعت حضور یابد. جامعه وتواند در فرصت مطالعاتی تنها یک نفر می

 .بررسی و تایید درخواست متقاضی در شورای گروه تخصصی و شورای دانشکده .3-3

 .رییسه دانشگاه هیأتدانشگاه و طرح در  و فناوری در شورای پژوهشمتقاضی درخواست  یبررس. 3-1

صفحه  )پیوست پژوهشی و فناوری بین دانشگاه و صنعت یا تفاهم نامه هماهنگی متقاضی با صنعت مربوطه برای انعقاد قرارداد. 3-5

قرارداد  یهاوستیتوسط صنعت از پ دییتانامه (. 1-1رئیسه دانشگاه با درخواست متقاضی )مطابق بند  هیأت، در صورت موافقت (00

  دانشگاه و صنعت است.  نیب

 .صدور حکم ماموریت و معرفی متقاضی به واحد عملیاتی. 3-6

در صنعت  / پاره وقت:حداقل دو روز کاری در هفتهه روز کاری در هفت 5 علمی مأمور در واحد عملیاتی )تمام وقت: هیأتحضور . 3-1

 .(هفته در دانشگاه و حدأقل دو روز کاری در

به همراه  دانشگاه یپژوهشو  یآموزشعلمی مأمور به صنعت به معاونت  هیأتفرصت مطالعاتی عضو  جامع ارائه گزارش. 3-1

 در انتهای دوره )حداکثر یک ماه پس از پایان مأموریت(. (دایره توپر –ذیل  از موارددو مورد )حدأقل  دستاوردهای فرصت مطالعاتی

نیست عضو هیئت علمی در ابتدای ورود به دوره،  موارد انتخابی را ذکر کند. صرفاً تعهد انجام دو مورد از بند فوق کافی است و  الزم تبصره:

 متقاضی در پایان دوره موارد مورد نظر را انجام و مستندات را ارائه می کند.

  :ارائه یکی از موارد ذیل 

o پژوهش،  یخبرنامهخالصه گزارش در  چاپو  در سطح کشور شدهجام در حوزه فعالیت ان ارائه سمینار علمی تخصصی

 با هماهنگی مدیریت امور پژوهشی دانشگاهو وبسایت  فناوری و کارآفرینی 

o در صنعت/جامعه از طریق مطالعات و تحقیقات کتابخانه ای/  ارائه پیشنهادهای بهبود و ارتقاء در جهت حل یک مسئله

 میدانی/عملیاتی که به تایید ناظر صنعت/جامعه مورد نظر برسد 

o در صنعت/جامعه مورد نظر که به تایید ناظر صنعت/جامعه مورد  پیشنهاد فناوری جدید و انجام تحقیقات آینده پژوهی

 نظر برسد.

 کسری باالسری قراردادهای پژوهشی حاصل      ) موضوع و عقد قرارداد پژوهشی با صنعت   ی در قالب تعریف مال تیجذب حما

درصد   00درصد و برای مرتبه سوم به بعد    5از فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت برای مرتبه اول صفر و برای مرتبه دوم    

 (می باشد.

 ط با  ارتباکارآفرینی و د با همکاری دفتر )توصنیه می شنو   یلیتکم التیتحصن  انینامه دانشنجو  انیپاصننعت از   تیاخذ حما

 سعی شود اخذ حمایت در قالب تعریف پایان نامه تقاضامحور باشد(.دانشگاه حتی االمکان صنعت 

 صنعت    اختراع ثبت شترک با  ضی عبارت         م شغل متقا صات مخترع در عنوان  شخ سمت م ضو هیئت علمی  "بطوریکه در ق ع

 درج شود. "آدرس دانشگاه صنعتی قم" و در قسمت آدرس پستی "دانشگاه صنعتی قم

 چاپ مقاله علمی، پژوهشی از دستاوردهای فرصت مطالعاتی 
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  ا  بساعت دوره آموزشی تخصصی در موضوع های مرتبط با دوره فرصت برای دانشجویان و اساتید دانشگاه   1برگزاری حداقل

 همکاری دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه

  سازی سعه   ایجاد یا فعال  شگاه های کنترل کیفی   /واحدهای تحقیق و تو سازی واحدهای     و یا واحدهای جدید /آزمای فعال

 که به تایید ناظر صنعت/جامعه مورد نظر برسد. دوره فرصتراکد در حوزه های مرتبط با فعالیت 

  مورد نظر برسد.تدوین و پیاده سازی استانداردهای مورد نیاز صنعت/جامعه که به تایید ناظر صنعت/جامعه 

                      ناظر ید  تای به  که  ندی/ انرژی  مدیریتی/ فرآی های  عه در حوزه  جام عت/ های مختلف در صنننن های ممیزی  جام پروژه  ان

 صنعت/جامعه مورد نظر برسد.

حاصل نشود مدیر ارتباط با صنعت می تواند موضوع را     عضو هیات علمی  و ناظر صنعت/جامعه  که توافق بین  خاص در موارد تبصره: 

 گزارش دهد تا شورا در این خصوص تصمیم گیری کند. شورای پژوهش سی و به برر

 

 .شورای پژوهش و فناوری دانشگاهعلمی مأمور توسط  هیأتپایانی جامع  گزارشت و درخواسارزیابی . 3-7

 فرصت مطالعاتی در صنعت ازاتیامت.  4 ماده

 شود.علمی در مدت فرصت مطالعاتی، مطابق با حکم استخدامی وی توسط دانشگاه پرداخت می هیأتحقوق و مزایای عضو . 1-0

ها و تسهیالت موجود در دانشگاه از حمایت علمی، هیأتمانند سایر اعضای علمی در طول دوره فرصت مطالعاتی،  هیأتعضو . 1-2

 مند خواهد بود.بهره )گرنت و ...( 

های نامهعلمی محسوب شده و با توجه به آیین  هیأتعت در زمره امتیازات خدمات اجرایی عضو حکم فرصت مطالعاتی در صن. 1-3

 شود.امتیاز می 2حائز  حداکثر ،وقتماه نیمه 6یا  ماه تمام وقت 3، به ازای هر مرتبه یارتقا و عیترفمربوط از جمله 

 ،دانشگاه با یپژوهش قرارداد عقد قیطر از یعلم هیأت عضو به خود یداخل مقررات اساس برتواند می صنعتواحد عملیاتی . 1-1

 پرداخت کند. قیالتحق حق صنعت، در شانیامتناسب با ساعات حضور 

 و تعهدات واحد عملیاتی طیشرا.  5 ماده

حوه نو  مدتعلمی با ذکر زمان شروع،  هیأتجهت طی دوره فرصت مطالعاتی عضو  واحد عملیاتیای مبنی بر تقاضای نامه ارائه. 5-0

 دانشگاه. پژوهشیو  آموزشیبه معاونت  حضور )تمام وقت/نیمه وقت(

و خاتمه مأموریت تعریف شده  حضور، عملکرد مطلوب ییدأی مبنی بر تای فرصت مطالعاتی، واحد عملیاتی نامهدر انتهای دوره. 5-2

 کند.علمی مأمور، به دانشگاه ارسال می هیأتبرای عضو 

 98/84/1488دانشگاه و در جلسه مورخ  پژوهشیشورای در  95/83/1488تبصره در تاریخ  5و ماده  5 در دستوالعملاین 

 رئیسه دانشگاه مورد تصویب قرار گرفت و تا زمان بازنگری مجدد الزم االجرا است. هیأت

 

 



 2089 -پ  –د   شماره:
 دستور العمل اجرایی

فرصت مطالعاتی داخل کشور اعضای هیئت علمی 

 صنعتدانشگاه در 
 

  03 ویرایش:  تاریخ:

   00      :از      6  صفحه: 

 

6 

 

 صنعتجامعه و داخل کشور در فرصت مطالعاتی گذراندن علمی برای  هیأتدرخواست عضو فرم 
 

 :علمی متقاضی هیأتمشخصات عضو 
 نام:                                                   نام خانوادگی:                                   کدملی:  

 دانشکده:                                            گروه:                                             حوزه تخصصی: 

                      پست الکترونیکی:                                  تلفن محل کار :                                تلفن همراه :                        

 وضعیت استخدامی:                               مرتبه علمی:                                                 

 تبه:                      تاریخ استفاده از آخرین فرصت مطالعاتی:                          آخرین تاریخ ارتقاء مر

 :صنعت جامعه و مشخصات فرصت مطالعاتی

 نام واحد عملیاتی:           صنعت:                              عنوان کلی جامعه و

 :واحد عملیاتیآدرس                                         :عملیاتیشماره تماس واحد 

 )روز در هفته(:   واحد عملیاتیتاریخ شروع:                  تاریخ پایان:                           مدت حضور در 

                                         

 )با دقت توضیح داده شود(: خالصه برنامه و اهداف متقاضی در دوره فرصت مطالعاتی جامعه و صنعت

 

 

 

 

 

 

 جامعه و صنعت: مطالعاتی فرصتدستاوردهای مورد انتظار 
ضو هیأت علمی   ضی ع صنعت     متقا شور در جامعه و  صت مطالعاتی داخل ک ستی مطابق بند   برای گذراندن فر ستورالعمل  د 1-3بای

ستاوردی غیر از         ستاورد ارائه دهد. اگر د صت به عنوان د شده را حداکثر یکماه پس از اتمام دوره فر اجرایی دو مورد از موارد ذکر 

 می باشد توضیح دهد. عضو هیأت علمیموارد ذکر شده مورد نظر 

  فرصت مطالعاتی داخل دستورالعمل اجرایی 1-3بند موارد ذکر شده در دو مورد از  

توضننیح: الزم نیسننت عضننو هیئت علمی در ابتدای ورود به دوره،  موارد انتخابی را ذکر کند. صننرفاً تعهد انجام دو مورد از بند فوق 

 کافی است و متقاضی در پایان دوره موارد مورد نظر را انجام و مستندات را ارائه می کند.

 داده شود(: ...............................................................)شرح دستورالعمل اجرایی  1-3غیر از بند ها ردسایر دستاو 

           امضای متقاضی:                                                                                        تاریخ:

 

 

       



 2089 -پ  –د   شماره:
 دستور العمل اجرایی

فرصت مطالعاتی داخل کشور اعضای هیئت علمی 

 صنعتدانشگاه در 
 

  03 ویرایش:  تاریخ:

   00      :از      1  صفحه: 

 

1 

 

 :تاییدیه گروه
......................... مورخ درخواسننت فرصننت مطالعاتی آقای/خانم دکتر ............................................ با مشننخصننات فوق در در جلسننه گروه ............. 

مطالعاتی با تخصص ایشان، با درخواست ایشان     ........................................ مطرح شد و با توجه به تناسب واحد عملیاتی صنعت و برنامه فرصت     

و وظایف محوله به ایشان )پاسخگویی   )مدت زمان حضور در صنعت: ....... روز در هفته( موافقت    نیمه وقت  به صورت حضور تمام وقت   

شگاه      سرپرستی آزمای شجویان، تدریس دروس،  سرپرستی واحدهای پژوهشی، پیگیری پرونده    دان و قراردادهای جاری( در  های تحقیقاتیها، 

 صورتجلسه گروه تعیین تکلیف شد.

 نام و نام خانوادگی مدیر گروه:                                               تاریخ:                              امضاء:  

 دانشکده: ریاستتاییدیه 
 دانشگاه یو پژوهش یمعاونت محترم آموزش

و  آقای/خانم دکتر ............................................ با مشخصات فوق در جلسه شورای دانشکده مورخ ................... مطرح درخواست فرصت مطالعاتی

 شود.می تقدیمو جهت بررسی و دستور اقدام مقتضی  مورد موافقت قرار گرفت

 تاریخ:                                                                                                  دانشکده:                                    ریاست  امضای

 (فناوری دانشگاهشورای پژوهش و ) دانشگاه یفناورو  پژوهش معاونت حوزه هیدییتا

ست و دستاوردهای مورد انتظار    شگاه  یپژوهش و فناور یشورا در ................................................   دکتر خانم/ آقای مطالعاتی فرصت درخوا ، دان

  :به شرح زیر

  گیرد.در اولویت قرار نمی □                                                   شود.       ارزیابی می مناسب □ 

        

 ینیکارآفر و صنعت با ارتباط ریمد یامضا                                                                   پژوهش و فناوری  ریمد یامضا

 :خیتار                                                           :                                         خیتار

 

 موضوع جهت اطالع متقاضی به دانشکده عودت میگردد. □شود.         رئیسه محترم دانشگاه ارجاع می هیأتموضوع جهت طرح به  □

 :                                                              خیتار                      دانشگاه آموزشی و پژوهشیمعاون  یامضا

 رئیسه محترم دانشگاه طرح و پس از بررسی   هیأتدرخواست متقاضی در جلسه مورخ ......................................  

 در اولویت قرار نگرفت. □مورد موافقت قرار گرفت.                      □ 

 

 :                                                              خیتار                      دانشگاهآموزشی و پژوهشی معاون  یامضا

  



 2089 -پ  –د   شماره:
 دستور العمل اجرایی

فرصت مطالعاتی داخل کشور اعضای هیئت علمی 

 صنعتدانشگاه در 
 

  03 ویرایش:  تاریخ:

   00      :از      1  صفحه: 

 

1 

 

 

 
گزارش نهایی پس از اتمام ماموریت  –فرم ارائه گزارش فرصت مطالعاتی در صنعت   

 

 



 2089 -پ  –د   شماره:
 دستور العمل اجرایی

فرصت مطالعاتی داخل کشور اعضای هیئت علمی 

 صنعتدانشگاه در 
 

  03 ویرایش:  تاریخ:

   00      :از      7  صفحه: 

 

7 

 

 ............................................................ مدیر محترم گروه

گردد. به پیوست تقدیم می ..........................................................................احتراماً گزارش دوره فرصت مطالعاتی در صنعت اینجانب  با سالم،

 محقق شده استبر اساس دستاوردهای مورد انتظار، به شرح زیر فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت اینجانب دارد بدینوسیله اعالم می

 : )دو مورد(

 انجام مورد زیر : 

o ی پژوهش، فناوری ارائه سمینار علمی تخصصی در حوزه فعالیت انجام شده و چاپ خالصه گزارش در خبرنامه

 با هماهنگی مدیریت امور پژوهشیو کارآفرینی و وبسایت دانشگاه 

o معه از طریق مطالعات و تحقیقات ارائه پیشنهادهای بهبود و ارتقاء در جهت حل یک مسئله در صنعت/جا

 رسیده است.کتابخانه ای/ میدانی/عملیاتی که به تایید ناظر صنعت/جامعه مورد نظر 

o  پیشنهاد فناوری جدید و انجام تحقیقات آینده پژوهی در صنعت/جامعه مورد نظر که به تایید ناظر صنعت/جامعه

 رسیده است.مورد نظر 

 ضوع و عقد قرارداد پژوهشی با صنعتی در قالب تعریف مومال تیجذب حما 

 ی لیتکم التیتحص انینامه دانشجو انیپاصنعت از  تیاخذ حما 

 عضو هیئت علمی  "بطوریکه در قسمت مشخصات مخترع در عنوان شغل متقاضی عبارت       مشترک با صنعت   اختراع ثبت

 است.شده درج  "آدرس دانشگاه صنعتی قم"و در قسمت آدرس پستی  "دانشگاه صنعتی قم

 چاپ مقاله علمی، پژوهشی از دستاوردهای فرصت مطالعاتی 

  ساعت دوره آموزشی تخصصی در موضوع های مرتبط با دوره فرصت برای دانشجویان و اساتید دانشگاه  1برگزاری حداقل

 با همکاری دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه

       سازی واحدهای شگاه های کنترل کیفی / واحدهای جدید و یا فعال سازی واحدهای تحقیق و توسعه / آزمای ایجاد یا فعال 

 رسیده است.راکد در حوزه های مرتبط با فعالیت دوره فرصت که به تایید ناظر صنعت/جامعه مورد نظر 

 رسیده است.ایید ناظر صنعت/جامعه مورد نظر تدوین و پیاده سازی استانداردهای مورد نیاز صنعت/جامعه که به ت 

                    ناظر تایید  به  مدیریتی/ فرآیندی/ انرژی که  انجام پروژه های ممیزی های مختلف در صننننعت/جامعه در حوزه های 

 رسیده است.صنعت/جامعه مورد نظر 

 :)لطفا توضیح دهید(سایر موارد 

 

 

خواهشمند است دستور فرمایید اقدام مقتضی در این خصوص       آورده شده است.    این فرممربوط در پیوست  و فایل گزارش که مستندات  

 .انجام شود

 نام و نام خانوادگی:

 ا:دانشکده:                                                                        تاریخ:                                    امض

 

 



 2089 -پ  –د   شماره:
 دستور العمل اجرایی

فرصت مطالعاتی داخل کشور اعضای هیئت علمی 

 صنعتدانشگاه در 
 

  03 ویرایش:  تاریخ:

   00      :از      00  صفحه: 

 

00 

 

 

 ریاست محترم دانشکده

با مشننخصننات فوق در جلسننه گروه    .......................................................................آقای/خانم دکتر دوره فرصننت مطالعاتی در صنننعت گزارش 

ساس      ...............................مورخ  .................................... ست آمده بر ا شد و نتایج به د س مطرح  مورد تایید قرار گرفت. همچنین  ت اولیهدرخوا

 سمیناری برای معرفی دستاوردهای ماموریت خود برگزار نموده اند.  .................................شود که ایشان در تاریخ تایید می

 امضاء:                تاریخ:                                       :                   مدیر گروهنام و نام خانوادگی 
 

                                                                                                                      محترم پژوهش و فناوری دانشگاه مدیر

با مشخصات فوق در جلسه شورای دانشکده       ..............................................................گزارش دوره فرصت مطالعاتی در صنعت  آقای/خانم دکتر   

 مطرح شد و نتایج به دست آمده بر اساس گزارش مذکور و انطباق با برنامه اولیه پیشنهادی متقاضی،  .................................................مورخ 

 شود.ارزیابی نمی مناسب □شود.                  یابی میارز مناسب □

 نام و نام خانوادگی رییس دانشکده:                               تاریخ:                              امضاء:      

 

                                                                                                                      معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه

با مشننخصننات فوق در جلسننه کمیته      ..............................................................گزارش دوره فرصننت مطالعاتی در صنننعت  آقای/خانم دکتر   

  گزارش پیوست:مطرح شد و نتایج به دست آمده بر اساس  .................................................انشگاه مورخ های مطالعاتی در صنعت دفرصت

 شود.ارزیابی نمی مناسب □شود.                  ارزیابی می مناسب □

 شود. مراتب جهت بررسی و دستور اقدام مقتضی ایفاد می

 ینیکارآفر و صنعت با ارتباط ریمد یامضا                                                        و فناوری پژوهش ریمد یامضا

 :خیتار                                                     :                                  خیتار

 هت پژوهش و فناوری دانشگاارزیابی معاون
به شرح مذکور  ، صنعت  جامعه و در فرصت مطالعاتی موضوع فعالیت های صورت گرفته و دستاوردهای مورد انتظار در طی مدت ماموریت    

 در فوق

 شود: اعالم اتمام موفق ماموریت فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعتارزیابی می مناسب □

یت استفاده از ماموریت پژوهشی و فرصت مطالعاتی داخل و خارج کشور قرار شود: متقاضی در دو سال آینده در اولوارزیابی نمی مناسب □

 شود.       برخوردار نمی 1ماده  1-1و  0-1گیرد و از مزایای بندهای نمی

 )به متقاضی و دفتر جذب دانشگاه(

 دانشگاهامضای معاون پژوهش و فناوری                                                                                     

 :تاریخ    

 

 



 2089 -پ  –د   شماره:
 دستور العمل اجرایی

فرصت مطالعاتی داخل کشور اعضای هیئت علمی 

 صنعتدانشگاه در 
 

  03 ویرایش:  تاریخ:

   00      :از      00  صفحه: 

 

00 

 

 )عضو هیئت علمی متن زیر را به کارشناس ذیربط در شرکت می دهد تا متن در سر برگ شرکت وارد شده و به تایید مدیر شرکت برسد.(

 باسمه تعالی 

تفاهم نامه همکاری صنعت و دانشگاه                                 

موضوع فرصت مطالعاتی داخل کشور اعضای هیئت علمی دانشگاه در جامعه و صنعتدر   

ستای          شرکت های تولیدی و خدماتی و دانش بنیان و در را صنایع و  شگاه و  شترک بین دان صت   در جهت همکاریهای م اجرای فر

علوم، تحقیقات و فناوری به شماره  ها و موسسات پژوهشی در جامعه و صنعت )مصوب وزارت      مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه  

( تفاهم می شننود آقای/ خانم ................................................. عضننو هیئت علمی دانشننگاه صنننعتی قم در گروه   01/6/71مورخ  3200

ه پاره وقت / شنننش ماه پاره وقت( از تاریخ        ...................................... به مدت )سنننه ماه تمام وقت / شنننش ماه تمام وقت / دوازده ما          

شرکت ............................................... حضور یافته و دوره   ساند. هدف     ....../....../......... الی ....../....../......... در  صت مطالعاتی را به انجام بر فر

برقراری ارتباط موثر، منسننجم و پایدار میان دانشننگاه و صنننعت، افزایش  از انعقاد این تفاهم نامه و اجرای دوره فرصننت مطالعاتی، 

شناخت اعضای هیأت علمی از فضای کار در صنعت، کمک به شناسایی و رفع مشکالت علمی و تخصصی صنعت، عملیاتی کردن              

ضای هیأت علمی، جهت دهی به پژوهش یافته شجویی     های اع ساله های دان شگاه و پایان نامه و ر سعه دانش و   های دان و ایجاد و تو

 فناوری مورد نیاز صنعت می باشد.  

 روزکاری در هفته و پاره وقت حداقل دو روز کاری در صنعت می باشد.   5در ضمن منظور از حضور تمام وقت 

ی  برده مامضای این تفاهم نامه به معنای موافقت با حضور عضو هیئت علمی مذکور جهت انجام دوره فرصت مطالعاتی در شرکت نام

تحقیقاتی مورد  –باشد. در ضمن محل حضور ایشان در شرکت در قسمت/ حوزه/ دفتر ........................................... بوده و برنامه علمی       

 توافق شامل موارد زیر است:

 

0- ................................. 

2- ................................. 

3- ................................. 

 

 

 

 

 امضای عضو هیئت علمی

...................................... 

 

 مضای مدیر عامل شرکتا

...................................... 

 

....../....../.........تاریخ:   


