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معاونت تحقیقات و فناوري 

دفتر همکاري دانشگاه،صنعت و جامعه

صنعتی پژوهشیو فرصت مطالعاتیاجراییدستورالعمل

اعضاي هیات علمی دانشگاه داخل کشور 

1396فروردین : تاریخ تهیه

حاضر توسط دفتر همکاري دانشگاه، صنعت و اجرایی دستور العمل 
در خصوص فرصت مطالعاتی جامعه دانشگاه، گروه ارتباط با صنعت 

. تدوین گردیده استداخل کشوردر واحد هاي صنعتیپژوهشیو 

.  این دستور العمل هرچهار سال یک بار بازنگري خواهد شد
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مقدمه 

در راستاي ایجاد تعامل و تقویت ارتباط بین دانشگاه و صنعت و به منظور عملیاتی نمودن دانش و یافته هاي اعضاي هیات 
فضاي کار صنعتی به استناد مفاد فصل ازدانشگاهیان و بهره گیري متقابال آشناییعلمی دانشگاه در بخش صنعت و جامعه و 

و دستور العمل اجرایی فرصت هاي مطالعاتی،می دانشگاه علوم پزشکی تهرانپنجم آیین نامه استخدامی اعضاي هیات عل
.استگردیده تدوین تهران علوم پزشکی صنعتی اعضاي هیات علمی دانشگاهپژوهشی

توسعه همکاري هاي علمی و پژوهشی بین دانشگاه و واحد هاي صنعتیپژوهشیهدف از معرفی برنامه فرصت مطالعاتی و 
بادل اطالعات و تجارب و تصنعتی ت علمی دانشگاه از عرصه هاي ابهره گیري اعضاي هیوآشنایی ایجاد فرصت صنعتی،
.  می باشدحاصله

جهت دهی به پژوهشهاي دانشگاهی در راستاي نیاز هاي صنعتی،پژوهشیو رصت مطالعاتیدر این دستور العمل منظور از ف
کنندگان این فرصتها را در ، به طوري که دریافتاستپژوهشاختصاص دادن یک دوره زمانی به مطالعه و صنعتی و معدنی با

و توسعه با انجام تحقیقکهاست کهمتقاضیافرادفرصتی برايدر حقیقت. افزایش بازدهی کار در دانشگاه توانمند می سازد
حداقل .نماینداثبات را افزایش داده و یا پژوهشیتوانایی هاي حقیقی خود را در دانش پژوهی و یا فعالیتهاي عت صندر یک 

.شده استبیان در صنعت پژوهشیو استفاده اعضاي هیات علمی از فرصت مطالعاتیالزامات مورد نیاز جهت 

تعاریف-1ماده 

است که به بین سه تا دوازده ماه با مدت معین ماموریتی : بلند مدت کشورداخل صنعتیپژوهشیو رصت مطالعاتیف
پژوهش مطالعات و با انجام داده می شود تابراي تقویت و افزایش توانمندي هاي پژوهشی واجد شرایطت علمی اهیاعضاي

در این نوع . حضور یابنددانشگاه در واحد هاي صنعتیمورد نظر صنایع و با تایید و تصویبدر یک موضوع خاص مشترك هاي
. میزبان کسب گرددواحد صنعتیموافقت که به دو صورت تمام وقت و غیر تمام وقت می باشد، می بایست فرصت مطالعاتی

ماموریتی براي اعضاي هیات علمی متقاضی جهت حضور :کوتاه مدتداخل کشور صنعتی پژوهشیو رصت مطالعاتیف
. استمورد تاییددر واحد صنعتی براي مدت کمتر از سه ماه جهت کمک به رفع مشکالت اولویت دار علمی و تخصصی 

که آمادگی براي پذیرش اعضاي استداخل کشور اقتصاديو بنگاه هاي یصنعتگروه هايیاموسسه : میزبانواحد صنعتی 
.دصنعتی را دارپژوهشیو هیات علمی به عنوان فرصت مطالعاتی 

صنعتی پژوهشیو مطالعاتی فرصتشرایط -2ماده 

امتیازي است ویژه که بر اساس کسب امتیازات الزم از فعالیتهاي موثر و مفید علمی، صنعتیپژوهشیو فرصت مطالعاتی 
.داده می شوددانشگاه ت علمی اهیپژوهشی به اعضاي 
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:افراد واجد شرایط2-1

تمام وقت آموزشی یا پژوهشی دانشگاه برجستهمربیانو ستادان، دانشیاران و استادیارانا-
و پیمانیآزمایشی،دارا بودن حداقل وضعیت استخدامی رسمی-
متقاضیدارا بودن صالحیت عمومی و اخالقی -

: قبل از اعزامالزامات2-2

ارائه ایده پژوهشی با توجه به اولویت علم و فناوري کشور -
کسب موافقت موسسه میزبان -
دانشگاه اجرایی ارتباط با صنعت کمیته دریافت مصوبه-
پژوهشیارائه طرح پژوهشی بین یک ماه تا سه ماه بعد از شروع فرصت مطالعاتی و -

.مدت نمی شودکوتاهصنعتیپژوهشیومطالعاتیفرصتمشمول این بند : 1بصرهت

: اعزامحینالزامات2- 3

اجرایی گزارش بازدید نماینده کمیته آمادگی واحد صنعتی میزبان به دانشگاه براي فرصت مطالعاتی صنعتی اعالم -
حقوق و پرداخت ،مربوطهظرفیت واحد بهنیازدر صورت دانشگاه از امکانات واحد صنعتی میزبان ارتباط با صنعت 

مزایاي اعضاي هیات علمی مطابق با آئین نامه ماموریتها توسط دانشگاه 
توسط میزبان اعضا مورد نیازتسهیالت رفاهیتامین حداقل -
. دانشگاهت علمی در بودجه ساالنه ااعضاي هیاعتبارات الزم جهت انجام دوره هاي فرصت مطالعاتیتخصیص-
به شرط رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی جزو سوابق خدمت دانشگاهی مطالعاتیمدت استفاده از فرصت احتساب -
دانشگاهاجرایی ارتباط با صنعت کمیته نظر با پژوهشیو استفاده مجدد از فرصت مطالعاتی-
دانشگاه اجرایی ارتباط با صنعت توسط کمیتهگزارش ادواري و نهایی دوره فرصت مطالعاتیتایید -
کیفیت ،، استانداردهاي کمیته ارزیابیفرصت مطالعاتیچگونگی تنظیم نامه درخواست دورهدر موردمشاوره -

علمیهیاتاعضاي پروپوزال ها و مزایاي خاص
دانشگاه اجرایی ارتباط با صنعت توسط کمیته نظارت بر حسن انجام کار -

تعهدات اعضاي هیات علمی به دانشگاه   - 3ماده 

پیشرفت مطالعه و تحقیقات خود را به فواصل یک نسخه از گزارش تعهد نماید که صنعتیمطالعاتیتقاضی دوره فرصت م.-
کمیته به از طریق واحد متبوع خود نهایی را و گزارش ) حداقل در فواصل زمانی سه ماهه(معینی که تعیین خواهد گردید

. ارسال نمایددانشگاه اجرایی ارتباط با صنعت 
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علل انصراف ، استفاده کننده موظف است صنعتیپژوهشیویا نیمه تمام گذاردن دوره فرصت مطالعاتیر صورت انصراف و د.-
اجرایی ارتباط با در صورتیکه دالئل ارائه شده مورد تایید کمیته . دانشگاه گزارش نمایداجرایی ارتباط با صنعت را به کمیته 

.بهره مندي از فرصت مطالعاتی داخل کشور محروم می گردداتامتیازدانشگاه نباشد صنعت 

دانشگاه اجرایی ارتباط با صنعت وظایف کمیته -4ماده 

دانشگاه عالوه بر وظایف جاري در زمینه فرصت مطالعاتی وظایف زیر را بعهده اجرایی ارتباط با صنعت کمیته 
:خواهد داشت

. را پیگیري نمایدصنعتیپژوهشیو فرصت مطالعاتیطرحمصوبات مربوط به -
. را تعیین نمایدانجام تحقیقات در صنعتشرایط حمایتی ویژه جهت -
.را تعیین نمایدصنعتیپژوهشیو شیوه ارزیابی متقاضی استفاده و میزبان فرصت مطالعاتی-
. را بررسی نمایدصنعتیپژوهشیو فرصت مطالعاتیگزارشات -
.  را مستند سازي نمایدپژوهشیو تجارب بدست آمده از فرصت هاي مطالعاتی -

شیوه اجرایی-5ماده 

و موافقت همراه با سوابق علمی و پژوهشی صنعتی را پژوهشیمتقاضی می بایست درخواست فرصت مطالعاتی و -
.  ارائه نمایدکده یا مرکز تحقیقاترئیس دانشبه از طریق مدیر گروه صنعت مربوطه 

. نمایدبررسی را صالحیت متقاضی کده یا مرکز تحقیقات رئیس دانش-
پس از راصنعتیپژوهشیو فرصت مطالعاتیمتقاضیدانشکده و یا مرکز تحقیقات،پیشنهاد طرح پژوهشیرئیس-

. دانشگاه ارسال نمایداجرایی ارتباط با صنعت کمیته به صالحیت به همراه نامه تاییدبررسی 
 صنعتی کوتاه مدت نمی شودپژوهشیو رصت مطالعاتیاین بند مشمول ف: 1تبصره.
بررسی و نتیجه را به متقاضیان میزبانی در اولین جلسه خود متقاضی را کمیته موظف است پیشنهاد طرح پژوهشی-

.  اعالم نمایدپژوهشیفرصت مطالعاتی و 
اجرایی ارتباط با صنعت کمیته جهت بررسی به می بایست فرصتهاي مطالعاتیمیزبانی براي ها درخواست کلیه -

. ارائه شوددانشگاه 
ان میزبانی فرصت یبه متقاضظرف دو ماه صالحیت واحد متقاضی را بررسی و نتیجه را کمیته موظف است -

.اعالم نمایدپژوهشیو مطالعاتی
دانشگاه پس از تایید موضوع را براي طی مراحل اداري و صدور حکم به اجرایی ارتباط با صنعت معاونت تحقیقات و -

.  واحدهاي ذي ربط ارسال نماید


