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 مقدمه

ی جامعه و صنعت در هانامه به منظور برقراری ارتباط قوی و منسجم میان دانشگاه یا پژوهشگاه با بخشاین شیوه

واقعي صنعت ی اعضای هیئت علمي و آشنایي آنان با نیازهای های علمي، همچنین عملیاتي کردن یافتههاهمة حوزه

ی مطالعاتي اعضای هیئت علمي موسسه در جامعه و صنعت زمینة مناسبي را هاو جامعه تدوین شده است. فرصت

ميی پژوهشي به جامعه فراهم های ایشان در کسب دانش بومي و انتقال یافتههاو مهارت هابرای ارتقای توانمندی

ی صنعتي، هاد عملیاتي دولت یا غیر دولتي )شامل بخشدر طي فرصت مطالعاتي، عضو هیئت علمي در واح سازد.

ی فعال موسسه هااجتماعي و فرهنگي، اقتصادی، خدماتي و کشاورزی( یا مراکز پژوهشي مرتبط با صنایع و رشته

. به منظور حفظ انسجام و جلوگیری از بروز مشکل در وظایف واحدهای سازماني در مؤسسه باید یابدميحضور 

 عضای هیئت علمي به گونه ای تعیین گردد که خللي به وظایف آموزشي و پژوهشي مؤسسه وارد نشود.ظرفیت اعزام ا

و موسسات  هانامه فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاهشیوهپیرو ابالغ حاضر دستورالعمل اجرایي 

تدوین ( 17/6/97مورخ  3201)مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره  پژوهشی در جامعه و صنعت

 .شده است

 تعاریف و اختصارات .1ماده 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت عتف:

 دانشگاه لرستان مؤسسه:

 آن دسته از اعضای هیئت علمي تمام وقت مؤسسه که دارای مدرک دکترا هستند. هیئت علمی:

های آموزشي، تربیتي، اجتماعي، اقتصادی، صنعتي، تجاری و سازمان دولتي یا غیر دولتي فعال در بخش صنعت:

 پژوهشي

ی فرهنگي و صنعتي، واحدهای پژوهش و توسعه، اقتصادی یا خدماتي دولتي یا هاها یا سازمانبنگاه واحد عملیاتی:

 اند.خاص در واحد خویشدر زمینه تخصصي غیردولتي که متقاضي حضور عضو هیئت علمي 

باشند که مجوز فعالیت خود را از واحدهای عملیاتي غیردولتي یا خصوصي در صورتي واجد شرایط مي. 1 تبصره

ها امضاء کرده نامه في مابین با آن سازمانکسب و یا وزارت عتف تفاهم های تابعههای دولتي یا سازمانهوزارتخان

بخش تحقیق و توسعه باشد و یا دارای آزمایشگاه، تجهیزات و امکانات مرتبط با  همچنین واحد عملیاتي دارای باشد.

 برنامه فرصت مطالعاتي عضو هیئت علمي باشد.

تواند نیز ميو وابسته به موسسه بنیان با فعالیت مرتبط با تحقیقات عضو هیئت علمي های دانششرکت .2 تبصره

جدیدی در آن بنیان دانششرط آنکه متقاضي برنامه تولید محصول باشند به متقاضي میزباني از عضو هیئت علمي 

 .شرکت را ارائه دهد

فعالیت واحد عملیاتي در راستای اولویت با سند جشم انداز دانشگاه بوده و های عملیاتي، . در انتخاب واحد3 تبصره

 باشد.دار استان و نیازهای اولویتهای دانشگاه ماموریت
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دوره حضور عضو هیئت علمي واجد شرایط مؤسسه است که در مدتي معین در واحد عملیاتي به  فرصت مطالعاتی:

  پردازد.و مطالعه مي پژوهش

 

 اهداف .2ماده

 ها از فضای کار واقعي در جامعه و صنعت کمک به افزایش شناخت اعضاء هیئت علمي مؤسسه .2-1

ي بین مؤسسه پژوهشی پایدار علمي و هاگسترش همکاریتقویت ارتباط مؤسسه با جامعه و صنعت، همچنین . 2-2

 و واحد عملیاتي

 ها و تجهیزات واحدهای عملیاتيآزمایشگاه استفاده مفید و مؤثر از امکانات،.2-3

 مؤسسه و گسترش دانش و فناوری کاربردی مورد نیاز جامعه و صنعتهای جهت دهي به پژوهش .2-4

جدید دانش و فناوری مؤسسه به جامعه و صنعت با هدف ارتقای توان علمي و فني های انتقال و ترویج یافته .2-5

 واحدهای عملیاتي

 و تخصصي واحدهای عملیاتي کمک به رفع مشکالت علمي .2-6

شناسایي مشکالت واحدهای عملیاتي از لحاظ تنوع و کیفیت محصول یا خدمات، قیمت، زمان تحویل و ... و  .2-7

 طرح پیشنهاد و راهکار برای حل آنها

 و طرح پیشنهاد برای تدوین یا انتقال فناوری به واحدهای عملیاتي 1ی مورد نیازهاشناسایي فناوری .2-8

یف طرح برای اصالح فرایندها و محصوالت و توسعه پایدار اقتصادی کشور، مشارکت در سیاست گذاری و تعر. 2-9

 مانند مصرف بهینه انرژی، ارتقای سالمت و ایمني، و بهبود محیط زیست مردم

 

  شرایط اجرای دوره فرصت مطالعاتی .3ماده

 درخواست عضو هیئت علمي به همراه برنامه مطالعاتي بر اساس الگوی مؤسسه .3-1

 بررسي و تأیید درخواست عضو هیئت علمي در مجاری رسمي مؤسسه .3-2

 نامه پژوهشي بین مؤسسه و واحد عملیاتيتي برای انعقاد قرارداد یا تفاهمهماهنگي با واحد عملیا .3-3

 صدور حکم مأموریت و معرفي عضو هیئت علمي به واحد عملیاتي .3-4

روز  2)دست کم  روز کاری در هفته( یا پاره وقت 5وقت ) عضو هیئت علمي در واحد عملیاتي تمامحضور  .3-5

 کاری در هفته( است.

ی اعالم شده برای اجرای فرصت مطالعاتي هاواحدهای عملیاتي دولتي یا غیردولتي هستند و وظایف و فعالیت .3-6

تخصص عضو هیئت علمي باید کامالً علمي، پژوهشي و فناورانه باشد و مؤسسه انطباق آن با نیازهای بخش مربوطه و 

 را تأیید کند.

                                                           
1 Technology gap analysis 



 

 

 

 لرستان  دانشگاه علمی هیئت اعضای مطالعاتی فرصت اجرایی نامهشیوه

 جامعه و صنعت در
 

 

مؤسسه باید تکالیف عضو هیئت علمي را در قبال مؤسسه در شرایط حضور، غیبت یا نیمه وقت بودن را به  .4تبصره 

و روش تدریس توافق شده اعالم شود )مراجعه روشني مشخص کند. همچنین چگونگي هدایت دانشجویان تعهد شده 

 های مربوطه(.فرمبه 

 

 ضوابط و شرایط متقاضی .4ماده

 رشته و تخصص عضو هیئت علمي با نیازهای واحد عملیاتي مرتبط باشد.. 4-1

 عضو هیئت علمي متقاضي استفاده از فرصت مطالعاتي مي بایست در دو سال گذشته رکود علمي نداشته باشد.. 4-2

ماه تمام وقت  6پیماني دست کم  دوره فرصت مطالعاتي در جامعه و صنعت برای اعضای هیئت علمي در دوره. 4-3

 ماه نیمه وقت است. 6ماه تمام وقت یا  3ماه نیمه وقت و در دوره رسمي آزمایشي  12یا 

آیین نامه استخدامي برای تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمي که از  14و  12بر اساس بندهای د ماده  .5 تبصره

از مي کنند گذراندن فرصت مطالعاتي در جامعه و صنعت دوره پیماني یا رسمي آزمایشي را آغ 1398ابتدای سال 

 الزامي است.

سال دارند، درصورت تایید فعالیت علمي توسط معاونت پژوهش  اعضای هیئت علمي که سابقه کمتر از دو .6 تبصره

 توانند از فرصت مطالعاتي استفاده کنند.و فناوری دانشگاه در سالهای استخدامي مي

توانند به از اعضای هیئت علمي در گروه مي 10موافقت گروه و دانشکده، به طور همزمان %درصورت . 7 تبصره

در  نیز مي توانند به صورت نیمه وقت از فرصت مطالعاتي صنعت و جامعه استفاده نمایند. 10صورت تمام وقت و %

بازه زماني واحد، حداکثر یک  نفر مي باشند، در یک 10های آموزشي که دارای تعداد عضو هیئت علمي کمتر از گروه

همچنین  گردد.یک نفر محاسبه مي 5/0تواند از فرصت مطالعاتي استفاده نماید و برای کسر بیشتر یا مساوی نفر مي

 باشد.، اولویت با روش نیمه وقت ميجانشین آموزشي تعیین نمایدنتواند  متقاضيدر شرایطي که 

ماهه یا پاره  3ی تمام وقت هادانشیار و استادی نیز با گذراندن دورهاعضای هیئت علمي دارای مرتبه علمي . 4-4

بهره مند مي شوند. مؤسسه مي تواند آیین نامه ترفیع خود را به گونه ای  هاماهه از مزایای تشویقي فرصت 6وقت 

 ر گرفته شود.اصالح کند که امتیازات مربوطه برای استادان و دانشیاران اعزام شونده به فرصت مطالعاتي در نظ

ی پیماني و رسمي آزمایشي( مي هابرای استفاده مجدد از فرصت مطالعاتي )جز فرصت مطالعاتي الزامي در دوره. 4-5

برابر زمان دوره فرصت مطالعاتي قبلي از اتمام آن دوره گذشته باشد. مدت استفاده از مرخصي  5بایست دست کم 

 بدون حقوق نیز به این مدت اضافه مي شود.

در موارد بسیار خاص، با تشخیص هیئت رئیسه در خصوص اینکه عضو هیئت علمي از تجربه کافي در  .8بصره ت

ه شرایط جایگزین ي که امکان فرصت مطالعاتي فراهم نباشد مؤسسیهارشتهصنعت و جامعه برخوردار است یا در 

 کند.تعیین و اجرا مي

( و یا همکار در سطح ملي یا استاني)متقاضي در صورتي که مجری طرح تحقیقاتي خارجي خاتمه یافته . 9 تبصره

)حداکثر در دو سال منتهي به تاریخ تقاضا و بعد از تاریخ  باشدها ها و پژوهشگاهملي با سایر دانشگاهکالن طرحهای 
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دوره فرصت مطالعاتي به شورای پژوهشي  مدارک و مستندات مربوط را جهت بررسي امکان جایگزیني ؛استخدام(

 دانشگاه ارائه نماید. الزم به ذکر است که بررسي مشخصات طرح مورد نظر توسط شورای پژوهشي الزامي است.

های ویژه مراکز و پژوهشکده)ببا واحدهای پژوهشي داخل دانشگاه وقت( )تمام وقت یا پارههمکاری . 10 تبصره

در صورت ارائه این واحدهای )با  دارای قرارداد با واحد عملیاتي مرتبطتقاضامحور طرحهای اجرای و محور( تقاضا

 تواند به عنوان جایگزین فرصت مطالعاتي در نظر گرفته شود.مي (،یید شورای پژوهشيمستندات و تأ

 

 الزامات متقاضی .5ماده

تمام وقت است و در مشاوره و راهنمایي ی تمام وقت حضور عضو هیئت علمي در واحد عملیاتي هادر دوره .5-1

 ی پاره وقت واحد موظف به نصف تقلیل مي یابد.هادانشجویان فعالیت مي کند. در دوره

بندی را طوری تنظیم نمایند که با برنامه درسي آنها تداخل نداشته باشد. برای متقاضیان باید برنامه زمان .11 تبصره

نمیسال تحصیلي  1بندی گردد که حداکثر وقت استفاده نمایند، طوری زمانکساني که مي خواهند از فرصت تمام 

در فرصت مطالعاتي به سر ببرند. چنانچه متقاضي بخواهد در نمیسال اول از فرصت مطالعاتي استفاده کند، بایستي 

چنانچه هر سال به معاونت پژوهشي تحویل دهد و  پایان اردیبهشت ماهمدارک تکمیل شده خود را حداکثر تا 

متقاضي بخواهد در نیمسال دوم از فرصت مطالعاتي استفاده کند، بایستي مدارک تکمیل شده خود را حداکثر تا 

ماه بعد از تحویل مدارک تکمیل شده  ماه به معاونت پژوهشي تحویل دهد. معاونت پژوهشي حداکثر یک پایان آبان

 اعالن نماید.)و ثبت شده در دبیرخانه معاونت(، نتیجه را به متقاضي 

  عضو هیئت علمي در دوره فرصت مطالعاتي مجاز به اشتغال در سازمان دیگری نیست. .5-2

عضو هیئت علمي مأمور به صنعت در دوره فرصت مطالعاتي، مجاز به اشتغال در سازمان دیگر یا گذراندن . 12 تبصره

 نیست. )به طور همزمان( فرصت مطالعاتي دیگری

)که به امضای باالترین مقام تصمیم را در واحد عملیاتي ت عضو هیئت علمي برنامه حضور خود ضروری اس .5-3

اعالم کند و هر ماه پیشرفت کار خود را به معاونت پژوهشي مؤسسه گزارش دهد. گیری واحد عملیاتي رسیده باشد( 

 در انتهای قرارداد نیز ارائه گزارش کامل الزامي است.

در انتهای دوره دستاوردهای آن را به همراه راهکارها و پیشنهادهای اصالحي برای بهبود  متقاضي مي بایست .5-4

 شیوه نامه حاضر گزارش دهد. 8و  7ي بر اساس مواد پژوهشامور و موضوعات مهم 

 

 الزامات واحد عملیاتی .6ماده

توافق درج شده در برنامه واحد عملیاتي موظف است در طول فرصت مطالعاتي امکانات و تسهیالت مورد . 6-1

وهشي عضو هیئت علمي رارسماً تأیید و تأمین کند. برنامه کاری فرصت مطالعاتي و نامه تأیید واحد عملیاتي از ژپ

 ی قرارداد بین مؤسسه و واحد عملیاتي است.هاپیوست
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ژوهشي با مؤسسه حق واحد عملیاتي بر اساس مقررات داخلي خود به عضو هیئت علمي از طریق عقد قرارداد پ. 6-2

 التحقیق پرداخت مي کند. مؤسسه از این نوع قراردادها باالسری کسر نمي کند.

در صورت اعالم واحد عملیاتي به تأمین منابع مالي برای اجرای برنامه پژوهشي عضو هیئت علمي، در اسرع . 6-3

رداد، عضو هیئت علمي ضمن رعایت ضوابط ی اعالم شده اقدام کند. طبق قراهاوقت برنامه ریزی و برای تأمین هزینه

و مقررات مربوطه در پایان فرصت مطالعاتي حساب خود را تسویه مي کند و موارد را به اطالع مؤسسه خود مي 

 رساند. 

واحد عملیاتي هیئت علمي را به منظور نشر نتایج تحقیقات عضو یا دریافت اطالعات نوین فناورانه به سمینارها . 6-4

مقاالت با توافق واحد عملیات چاپ مي شود. در خصوص مالکیت فکری ی علمي بین المللي اعزام مي کند. اهو کنگره

 در طي این دوره بر اساس توافق بین مؤسسه و واحد عملیاتي تصمیم گیری مي شود. هانتایج حاصل از پژوهش

واحد عملیاتي به عنوان وابستگي دوم یا در بخش تقدیر و تشکر، توسط متقاضي در کلیه نتایج چاپ شده  .13 تبصره

ذکر اسامي افراد شاغل در واحد عملیاتي به عنوان همکار چاپ و نشر در نتایج حاصل از  ذکر گردد.تواند مي

بالمانع  ،پیشنهادیه وجود داشته باشد ی انجام شده دوره فرصت مطالعاتي در صورتي که اسامي ایشان درهاپژوهش

که نصف دوره مدت دوره سپری نشده باشد به درخواست متقاضي و تایید ین اسامي همکاران درصورتيناست. همچ

  واحد مربوط قابل تغییر است.

 

 امتیازات و اقدامات اجرایی مؤسسه .7ماده

 مؤسسه در خصوص هماهنگي با واحدهای عملیاتي و تأیید محل فرصت مطالعاتي اقدام اجرایي مي کند. . 7-1

 مؤسسه حقوق و مزایای عضو هیئت علمي را مطابق با حکم استخدامي وی پرداختي مي کند.. 7-2

در ترفیع، امتیازات  امتیازات کار اجرایي در نظر گیرد و ضروری است مؤسسه دوره فرصت مطالعاتي را در زمره. 7-3

 اجرایي ارتقای مرتبه و سهمیه پذیرش دانشجویان تحصیالت تکمیلي اعضای هیئت علمي لحاظ نمایند.

در نظر امتیاز تشویقي در محاسبه گرنت  5اجرایي و امتیاز  2حداکثر  ماه( 6) تمام وقتفرصت برای  .14 تبصره

بند باعث کاهش امتیازات مورد نیاز ترفیع ساالنه عضو هیئت کسب امتیاز اجرایي از این شود. همچنین گرفته مي

  علمي خواهد شد و در محاسبه امتیازات اجرایي جهت ارتقا مرتبه مطابق آیین نامه لحاظ خواهد گردید.

فرصت مطالعاتي در شرایط پاره وقت بر اساس میزان حضور عضو هیئت علمي در واحد  مدت دوره .15 تبصره

 مي شود.عملیاتي محاسبه 

 و تسهیالت واحد عملیاتي متبوع بهره مند مي شود. ها. عضو هیئت علمي در طول دوره از حمایت7-4

ها از عضو هیئت علمي خویش ها به صالحدید در مدت فرصت مطالعاتي برای گسترش دورهمؤسسه. 16تبصره 

 پشتیباني مالي مي کنند.



 

 

 

 لرستان  دانشگاه علمی هیئت اعضای مطالعاتی فرصت اجرایی نامهشیوه

 جامعه و صنعت در
 

 

خت مشاوره )که موارد آن در قرارداد پژوهشي با دانشگاه یا پرداواحد عملیاتي مي تواند نسبت به عقد . 17 تبصره

هزینه ایاب و ذهاب و اسکان عضو هیئت علمي در طول دوره فرصت  دوره مشخص مي شود( اقدام کند. نامهموافقت

 .باشدمتقاضي ميمطالعاتي بر عهده 

 

 گزارش فرصت مطالعاتی .8ماده 

موظف اند در پایان هر مقطع گزارش پیشرفت کار خود را به مؤسسه  استفاده کنندگان از فرصت مطالعاتي. 8-1

ماه پس از پایان دوره مصوب فرصت مطالعاتي درباره فعالیت خود به طور جامع گزارش  3ارسال کنند و حداکثر 

 دهند.

جام کار ی فرصت مطالعاتي در مؤسسه اعزام کننده بررسي و ارزیابي مي شود. مواردی همچون انهاگزارش. 8-2

افراد کلیدی ی همکاری و عقد قراردادهای بعدی به همراه های فني و زمینههاشتبرداشاخص در طول دوره فرصت، 

ی آموزشي تخصصي کوتاه مدت با همکاری واحد عملیاتي، چاپ مقاله یا هادر واحد عملیاتي مربوطه، طراحي دوره

و پیشنهاد اجرای  وضعیت مدیریت فني و منابع انساني ثبت اختراع مرتبط با موضوع صنعت، توصیه برای بهبود

مؤسسه اعزام کننده جزئیات آن را بررسي و درباره آن اعالم نظر که ی پژوهشي از جمله معیارهایي است هاطرح

 خواهد کرد.

، پس از ه مصوب متقاضي و حصول به تعهدات مربوطهیارزیابي گزارش نهایي متقاضي بر اساس پیشنهاد. 18 تبصره

نظر داور و در صورت لزوم  خواهد بوددانشگاه پژوهشي ، بر عهده شورای شورای دانشکدهو  شورای گروهبررسي 

 نیز اخذ خواهد شد.  تخصصي

 مقبول نبودن گزارش منجر به رد شدن دوره و محرومیت از فرصت مطالعاتي بعدی خواهد شد.. 8-3

دوره فرصت مطالعاتي را بدون استفاده از تواند شورای پژوهشي ميدر صورت عدم تأیید گزارش نهایي،  .19تبصره 

برای آن دسته از متقاضیاني که برای آنها  .تا متقاضي تعهدات فرصت را تکمیل نماید نماید تمدید ،مزایای دوره

عدم باعث استفاده از فرصت مطالعاتي در جامعه و صنعت اجباری وجود ندارد، رد شدن در دوره فرصت مطالعاتي 

 خواهد گردید.محروم نیز و از فرصت مطالعاتي بعدی  ها خواهد شداز تشویقمتقاضي مندی بهره

ی تحصیالت تکمیلي دانشجویان هاپس از پایان دوره فرصت مطالعاتي عضو هیئت علمي با تعریف پایان نامه. 8-4

 بخشد.خود در خصوص نیازهای واحد عملیاتي شرایط را در واحد عملیات بهبود مي 

مؤسسه نتایج حاصل از اجرای طرح را هر سال حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد در پایگاه اطالعاتي . 8-5

 معاونت پژوهش و فناوری )مپفا( بارگذاری مي کند.
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