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 مقدمه 

در راستای ایجاد تعامل و تقویت ارتباط بین دانشگاه و صنعت و به منظور عملیاتی نمودن دانش و یافته های اعضای هیات 

ت اهی یدستورالعمل استفاده از دوره فرصت مطالعاتی اعضا2ماده به استناد مفاد علمی دانشگاه در بخش صنعت و جامعه و 

فرصت نحوه ارزیابی درخواستهای دستورالعمل ( ت علمیااعضای هی موضوع آیین نامه استخدامی) علمی دانشگاه 

 .استگردیده تدوین تهران علوم پزشكی  ت علمی دانشگاهااعضای هیصنعتی مطالعاتی

ایجاد فرصت صنعتی،تحقیقاتی و توسعه همكاری های علمی و پژوهشی بین دانشگاه و واحد های برنامه این هدف از معرفی 

 می باشد بادل اطالعات و تجارب حاصلهو تصنعتی تحقیقاتی و ت علمی دانشگاه از عرصه هایابهره گیری اعضای هی وآشنایی 

 . کنندگان این فرصتها را در افزایش بازدهی کار در دانشگاه توانمند می سازد به طوری که دریافت

جهت دهی به پژوهشهای دانشگاهی در راستای نیاز های  صنعتی،در مراکز رصت مطالعاتیاز ف هدفدر این دستور العمل 

 متقاضی افراد فرصتی برای در حقیقت. است پژوهشمطالعه و تعامل ،اختصاص دادن یک دوره زمانی به با و جامعه صنعت

افزایش  پژوهشیتوانایی های حقیقی خود را در دانش پژوهی و فعالیتهای عت صندر یک و توسعه  با انجام تحقیق که است که

 .وده و با نیازهای واقعی صنعت مرتبط به تخصص و حوزه کاری خود از نزدیک آشنا گردندنماثبات داده و یا 

 

 تعاریف -1ماده 

است که به بطور پیوسته یا گسسته  بین سه تا دوازده ماهبا مدت معین ماموریتی : بلند مدت  صنعتی رصت مطالعاتیف

پژوهش مطالعات و با انجام  داده می شود تابرای تقویت و افزایش توانمندی های پژوهشی  واجد شرایطت علمی اهی اعضای

دانشگاه در  و با تایید و تصویبو بنگاه های اقتصادی  صنایع مراکز تحقیقاتی، مورد نظردر یک موضوع خاص مشترک  های

 . وقت باشدپاره به دو صورت تمام وقت و می تواند  این نوع فرصت مطالعاتی. حضور یابندفوق الذکر واحد های 

 های تحقیقاتی وماموریتی برای اعضای هیات علمی متقاضی جهت حضور در واحد : کوتاه مدت صنعتی رصت مطالعاتیف

و با تایید و تصویب دانشگاه به صنعتی برای مدت کمتر از سه ماه جهت کمک به رفع مشكالت اولویت دار علمی و تخصصی 

 . انجام می رسد

 . می بایست موافقت واحد میزبان کسب گرددصنعتی  فرصت مطالعاتیدوره در هر : 1تبصره

 است متناسب با حوزه تخصصی متقاضی اقتصادیو بنگاه های  ، خدماتییصنعت گروه هاییاتحقیقاتی  موسسه: میزبانواحد 

در این دستورالعمل صنعت بمعنای عام  .دکه آمادگی برای پذیرش اعضای هیات علمی به عنوان فرصت مطالعاتی را دار

 . واحدهای تولیدی، خدماتی و اقتصادی جامعه است

 

 صنعتیمطالعاتی  فرصتشرایط  -2ماده 

فرصت مطالعاتی امتیازی است ویژه که بر اساس کسب امتیازات الزم از فعالیتهای موثر و مفید علمی، پژوهشی به اعضای 

 .داده می شوددانشگاه ت علمی اهی
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 :افراد واجد شرایط 2-1

 تمام وقت آموزشی یا پژوهشی دانشگاه  برجسته مربیانو  ستادان، دانشیاران و استادیارانا -

 پیمانیدارا بودن حداقل وضعیت استخدامی  -

 دارا بودن صالحیت عمومی و اخالقی  -

 : قبل از اعزام الزامات 2-2

 با توجه به اولویت علم و فناوری کشور  و یا برنامه مشخص پژوهشیطرح /ارائه ایده -

  (میزبان)  مرتبط بودن رشته و تخصص عضو هیات علمی با نیاز های واحد صنعتی -

 میزبان  واحدکسب موافقت اعالم آمادگی و  -

 توسط واحد میزبانتسهیالت رفاهی مورد نیاز اعضای هیات علمی امكانات و تامین حداقل  -

 کمیته اجرائی ارتباط با صنعت دانشگاه تایید صالحیت واحد میزبان توسط -

 دانشگاه اجرایی ارتباط با صنعت کمیته  دریافت مصوبه -

 

 تعهدات اعضای هیات علمی به دانشگاه    -3ماده 

پیشرفت مطالعه و تحقیقات خود را به فواصل معینی یک نسخه از گزارش نماید که  می تعهد تقاضی دوره فرصت مطالعاتیم.-

کمیته ناظر و یا به از طریق واحد متبوع خود نهایی را و گزارش ( حداقل در فواصل زمانی سه ماهه) گردیدکه تعیین خواهد 

 . ارسال نمایددانشگاه اجرایی ارتباط با صنعت 

اجرایی علل انصراف را به کمیته ر صورت انصراف و یا نیمه تمام گذاردن دوره فرصت مطالعاتی، استفاده کننده موظف است د.-

دانشگاه نباشد اجرایی ارتباط با صنعت در صورتیكه دالئل ارائه شده مورد تایید کمیته . دانشگاه گزارش نمایدارتباط با صنعت 

 .بهره مندی از فرصت مطالعاتی داخل کشور محروم می گردد اتامتیازوی از 

 

 صنعتیدر زمینه فرصت مطالعاتی دانشگاه اجرایی ارتباط با صنعت وظایف کمیته  -4ماده 

 فرصت مطالعاتی و یا ایده و برنامه کاری طرحمصوبات مربوط به پیگیری  -

 میزبان واحد شیوه ارزیابی متقاضی استفاده و تعیین  -

 (در صورت لزوم)ناظر طرح تعیین  -

 فرصت مطالعاتیادواری و نهایی گزارشات  بررسی و تایید -

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

 مطالعاتی 

 نظارت بر حسن انجام کار  -

 استفاده مجدد از فرصت مطالعاتی تصمیم گیری در خصوص  -
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 ی دوره فرصت مطالعاتی صنعتیشیوه اجرا -5ماده 

اجرایی ارتباط با کمیته جهت بررسی به می بایست  صنعتی فرصت مطالعاتیمیزبانی برای ها درخواست کلیه  -

 . ارائه شوددانشگاه صنعت 

از طریق  واحد میزبانو موافقت همراه با سوابق علمی و پژوهشی متقاضی می بایست درخواست فرصت مطالعاتی را  -

 .  ارائه نمایدمرکز  /كدهرئیس دانشبه مدیر گروه 

اجرایی ارتباط کمیته به موافقتنامه به همراه و تایید پس از بررسی  را متقاضی مرکز ،پیشنهاد طرح/ دانشكده رئیس -

 . دانشگاه ارسال نمایدبا صنعت 

بررسی و نتیجه را به متقاضیان در اولین جلسه خود پیشنهاد طرح متقاضی را  اجرائی ارتباط با صنعت ،کمیته  -

 .  می نمایدفرصت مطالعاتی اعالم 

ان میزبانی اعالم یبه متقاضظرف دو ماه را بررسی و نتیجه را  میزبانصالحیت واحد اجرائی ارتباط با صنعت ،کمیته  -

 .نمایدمی 

معاونت بین موضوع را برای طی مراحل اداری و صدور حكم به ، دانشگاه پس از تایید  فناوریمعاونت تحقیقات و  -

 .  نمایدمی ارسال الملل و معاونت توسعه دانشگاه 

دانشگاه به تصویب هفتادودومین جلسه کمیته اجرایی ارتباط با صنعت ر د 22/9/99ماده در تاریخ  5این دستورالعمل در 

 . رسیده و از تاریخ تصویب قابل اجرا می باشد


