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 به نام خدا

 

 فناوري و پژوهش معاونت

  جامعه و صنعت با ارتباط و كارآفريني گروه

 

 

 

 

 

  و صنعت دانشگاه مالير جامعه فرصت مطالعاتي داخلي نامه شيوه

  

  

  

  

دانشگاه يمحترم پژوهش يشورا ٢11مصوب جلسه   

  ٢٤/٠٣/1٤٠1مورخ  11ابالغ به شماره نامه 
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 :مقدمه -١

 ابالغيـه " و صـنعت  جامعـه  در پژوهشـي  موسسات و دانشگاهها علمي هيئت اعضاي مطالعاتي فرصت نامه شيوه"استناد  به نامه شيوه اين

 نيـز  نامـه  شيوه اين در باالدستي، سند علوم، بعنوان وزارت نامه شيوه در شده مطرح گانه هشت است. مواد شده نوشته فناوري و تحقيقات علوم وزارت

 .است شده بيان صنعت و جامعه در اساتيد مطالعاتي فرصت اجراي مالير جهت دانشگاه ضوابط و اجرا شرايط نامه شيوه اين در باشد.مي  االجرا الزم

 .است " صنعت و جامعه در مطالعاتي فرصت"نامه  شيوه اين در" مطالعاتي فرصت"از  منظور

  .است شده آورده جايگزيني شرايط اختتام و شرط مطالعاتي، فرصت شروع اداري فرآيند حاضر نامه شيوه در

 عتف وزارت و صنعت ابالغيه جامعه مطالعاتي در فرصت نامه شيوه -٢

 الزم نيـز  نامـه  شـيوه  اين در باالدستي، سند ، بعنوانكه خالصه آن در زير آورده شده است علوم وزارت نامه شيوه در شده مطرح گانه هشت مواد

  .مي باشد االجرا

  .باشد غيردولتي يا و دولتي ميتواند مطالعاتي فرصت اجراي جهت عملياتي واحد :١ ماده مطابق -١-٢

هدف از گذراندن دوره باال بردن شناخت اعضاي هيئت علمي از فضـاي كـار واقعـي در جامعـه و صـنعت و برطـرف كـردن         :٢ ماده مطابق -٢-٢

  مشكالت و بهبود شرايط واحد عملياتي

 و بوده فناورانه و پژوهشي علمي، كامالً بايد مطالعاتي ميشود. فرصت اجرا نامه تفاهم يا و قرارداد لبقا در مطالعاتي فرصت :٣مطابق ماده  -٣-٢

 باشد؛ علمي هيئت عضو تخصص بر منطبق

 دسـت  پيماني دوره در مطالعاتي . فرصتزمان درخواست فرصت مطالعاتي مشمول ركود علمي نباشد در علمي هيئت عضو :٤ه ماد مطابق -٤-٢

 سال ابتداي از كه علمي هيئت است. اعضاي وقت پاره ماه 6يا  تمام وقت ماه ٣ آزمايشي-رسمي دوره در وت وق هپار ماه 1٢ يا وقت تمام ماه 6 كم

 آزمايشـي -رسـمي  بـه  وضـع  تبـديل  براي آنها براي مطالعاتي فرصت گذراندن اند، نموده آغاز را آزمايشي) خود–(رسمي پيماني دورهبه بعد  1٣98

 است. الزامي قطعي)-(رسمي

 وقـت  پـاره دوره  در و اسـت  دانشـجويان  راهنمـايي  به مربوط فقط وقت تمام دوره در علمي هيئت عضو آموزشي موظفي :٥ماده  مطابق  -٥-٢

 .ميابد تقليل نصف به آموزشي موظفي

واحد عملياتي مي تواند مطابق مقررات داخلي خود طي يك قرارداد پژوهشي با موسسه به عضو هيئت علمي حق التحقيـق   :٦مطابق ماده  -٦-٢

  پرداخت نمايد.

 ند.ميك پرداخت استخدامي حكم با مطابق را علمي هيئت عضو مزاياي و حقوق دانشگاه :٧ ماده مطابق -٧-٢

 گزارش ارزيابي به اقدام دانشگاه و شده ارائه دانشگاه به جامع اختتام گزارش بايد مطالعاتي فرصت از بعد ماه ٣ تا حداكثر: ٨ ماده مطابق -٨-٢

 ارسـال  علـوم  وزارت بـه در سامانه ساجد ثبـت و   را گذشته سال مطالعاتي هاي فرصت گزارش سال هر ماه ارديبهشت پايان تا بايد دانشگاهنمايد. 

  .نمايد

  مطالعاتي فرصت شروع و اختتام اداري فرآيند -٣
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  اختتام فرصت مطالعاتي طبق فلوچارت زير مي باشد: تااداري شروع  فرآيند

  

شيوه نامه ابالغيه وزارت عتف، متقاضي بايستي تعهد خود را از گذرانـدن دوره بـه دانشـگاه مشـخص      8در تدوين برنامه مطالعاتي، طبق ماده  :١تبصره 

  نمايد.

، فعاليت هـاي  ذكر شده در برنامه مطالعاتيدوره فرصت مطالعاتي خود موظف است عالوه بر انجام تعهدات عضو هيئت علمي پس از گذراندن  :٢تبصره 

در قالب يك سمينار ارائه نمايد. فعاليت هاي اجرايي بـراي برگـزاري ايـن سـمينار بـر      براي ساير اساتيد و دانشجويان  را در واحد عملياتي صورت گرفته

  صنعت مي باشد.جامعه و با  عهده دفتر كارآفريني و ارتباط

عضو هيئت علمي در دوره فرصت مطالعاتي مجاز به اشتغال در سازمان ديگري نيست و در صورت دارا بودن مسئوليت اجرايي مي بايسـت از   :٣تبصره 

شـد، بـا   مسئوليت خود استعفا دهد. اما در صورتي كه داراي مسئوليت اجرايي در داخل دانشگاه باشد و دوره فرصت مطالعاتي وي به صورت پاره وقت با

   قت دانشگاه مي تواند در مسئوليت اجرايي خود باقي بماند.مواف

  شروع دوره ترجيحًا در ابتداي هر نيمسال باشد.  :٤تبصره 
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آيين نامه، در دوره پاره وقت موظفي عضو هيئت علمي به نصف تقليل يافته و در صورت صـالحديد مـدير محتـرم گـروه و      ٥با توجه به ماده  :٥تبصره 

  مي تواند سقف حق التدريس را اخذ نمايد. تدريس عضو هيئت علمي،به  نياز مبرم گروه

  شرايط جايگزيني   -٤

عضو هيئت علمي مي تواند دوره فرصت مطالعاتي خود را در صورت دارا بودن يكي از شرايط زيـر جـايگزين    آيين نامه وزارتي ٤ماده  ٣طبق تبصره 

  نمايد:

اگر عضو هيئت علمي در سطح قراردادهاي مقياس متوسط و به باال قرارداد ارتباط با جامعـه و صـنعت    :قراردادهاي ارتباط با جامعه و صنعتالف)  

  .اجرا كرده باشد نياز به گذراندن فرصت مطالعاتي در جامعه و صنعت ندارد

 شده گنجانده شيوه نامه همين انتهاي در بزرگ و متوسط كوچك، مقياس معامالت نصاب . حداست قرارداد انعقاد سال قرارداد سطح مبناي: ٦ تبصره

 .است

علمي مورد توجه قـرار   هيئت عضو قراردادهاي جمع زير رابطه مطابق است نموده مشاركت طرح چندين درعلمي  هيئت عضو كه مواردي در :٧ تبصره

  : مي گيرد

مبلغ طرح

كف معامالت مقياس متوسط در سال انعقاد قرارداد
× درصد مشاركت عضوهيئت  علمي در طرح ≥ 1 

 علمي هيئت عضو اگر بعبارتي. باشد علمي هيئت عضو استخدامي وضعيت زماني دوره درون در) خارجي قرارداد( قراردادها اختتام تاريخ بايد :٨ تبصره

-رسـمي (پيمـاني  دوره در قراردادهـا  اختتـام  تـاريخ  بايـد  دارد را )قطعي-رسمي( آزمايشي-رسمي به) آزمايشي-رسمي(پيماني دوره از وضع تبديل قصد

  باشد. علمي هيئت عضو )آزمايشي

اثبات اينكه عضو هيئت علمي تعامل و ارتباط الزم و كافي با جامعه داشته باشد و به گذراندن فرصـت مطالعـاتي    :سابقه قبلي عضو هيئت علمي )ب

 :نيازي نداشته باشد از طريق يكي از موارد زير

ت الزامـي فرصـت   مرتبط با حوزه تخصصي وي حداقل به ميزان دو برابـر مـد   صنعتو قبلي قابل اثبات عضو هيئت علمي در جامعه  همكاري  -

اگـر عضـو    يباشـد. بعبـارت   يعلم يئتعضو ه ياستخدام يتوضع يدر درون دوره زمان ( بازه زماني همكاري بايد .و صنعت مطالعاتي در جامعه

در دوره  بازه زمـاني همكـاري   يد) را دارد بايقطع-ي(رسم يشيآزما-ي) به رسميشيآزما-ي(رسميمانيز دوره پوضع ا يلقصد تبد يعلم يئته

 ) باشد. يعلم يئت) عضو هيشيآزما-ي(رسميمانيپ

 .ه مدت الزامي فرصت مطالعاتي باشدگذراندن پسا دكتري صنعتي مرتبط با حوزه تخصصي برابر دور  -

  :سيس شركت) تأج

در صورتي كه عضو هيئت علمي با موافقت رياست محترم دانشگاه اقدام به تأسيس شركت هاي دانشگاهي نمايـد بـه گونـه     دانشگاهي:) شركت ١-ج

ماه باشد و تراز مالي مثبـت   6طول عمر اين شركت ها بايستي حداقل  اي كه نوع و حجم فعاليت هاي آن شركت مورد تاييد شوراي پژوهشي قرار گيرد.

   داشته باشد. )دانشگاه (با تأييد امور مالي
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است كه عضو يا اعضاي هيئت علمي با مجوز رياست و مشاركت دانشـگاه آن را تأسـيس مـي نماينـد. در صـورتي كـه        يشركت دانشگاهي شركت نكته:

درصـد باشـد شـركت     ٥٠اعضاي هيئت علمـي بـاالي    درصد سهامباشد شركت دانشگاهي دولتي و در صورتي كه  درصد ٥٠دانشگاه باالي  درصد سهام

  دانشگاهي خصوصي خواهد بود.

در صورتي كه عضو هيئت علمي اقدام به تأسيس شركت دانش بنيان نمايد به گونه اي كه ايشان عضو هيئت مديره باشـد   ) شركت دانش بنيان:٢-ج

  .دانشكده همراه باشدگروه و اين موضوع با نامه تاييديه شركت و تاييد و 

 از وضـع  تبـديل  قصد علمي هيئت عضو باشد. بعبارتي اگر علمي هيئت عضو استخدامي وضعيت زماني دوره درون بايد تاريخ ثبت شركت در :٩تبصره 

 علمـي  هيئت عضو آزمايشي)-پيماني(رسمي دوره در ثبت شركت تاريخ بايد دارد را قطعي)-آزمايشي (رسمي-رسمي آزمايشي) به-پيماني(رسمي دوره

  باشد.   

سخت افزار و يا نرم افزارهايي كه به علت تحريم امكان دسترسي بـه  تجهيزات، دستيابي به مهندسي معكوس، بومي سازي و  فناورانه:بومي سازي ) د

باشد از طرق مختلف و ارتباطـات خـارج از كشـوري كـه عضـو       كشورگروه و دانشكده مورد نياز مراجع ذيصالح و آنها وجود نداشته و اين موارد با تأييد 

 هيئت علمي مي تواند برقرار نمايد.

 از وضـع  تبـديل  قصـد  علمـي  هيئت عضو باشد. بعبارتي اگر علمي هيئت عضو استخدامي وضعيت زماني دوره درون بايد تاريخ اين اقدام در :١٠تبصره 

  باشد. علمي هيئت عضو آزمايشي)-پيماني(رسمي دوره در اقدام تاريخ بايد دارد را قطعي)-آزمايشي (رسمي-رسمي آزمايشي) به-پيماني(رسمي دوره

 ٣ تمددر  كه هنشگادر دا صنعت مانيا اتتجهيز بـا  صنعت مالي حمايتو  ريهمكا با همايشگاآز يك قلاحد ازيندراه ا راه انـدازي آزمايشـگاه:   هـ)

  .باشد دهكر ئهارا صنعتو  هنشگادا به مايشگاهيو آز هشيوپژ تخدما لسا

 سالهر يك حداقل هنماييرايا  رتقاضامحو نامهنپايا ٢ قلاحد هنماييرا ايبر صنعتاز  مالي حمايت يافتدر پارساهاي تقاضا محور: و)

 .رتقاضامحو يساهاريي پااجرا ييننامهآ سساابر نهاآ مختتاا و رتقاضامحو

  هنشگادر دا مطالعاتي فرصت منجاا يطاشر ز) 

و تأييـد شـوراي    و ارتبـاط بـا جامعـه و صـنعت     ينيكـارآفر  مدير تشخيص به صنعت در جامعه و مطالعاتي فرصت گذراندن نمكاا كه هايي شتهر )1-ز 

  پژوهشي نداشته باشند.

و ارتبـاط   ينيكـارآفر  مدير به تشخيصرا  صنعتي مطالعاتي فرصتدوره  نداتو مي علمي تهيا عضو ه،نشگادا يها ههشكدوپژ يمنديهازنيا سساابر )٢-ز

  .هدد منجاا ها ههشكدوپژدر و تأييد شوراي پژوهشي با جامعه و صنعت 

ــف   صنعتو  جامعه با تعامل توسعه يهاروش يابيو ارز شناسايي ايبررا  هاييرمحو دخو نداتو مي هنشگا، دا٢-ز يا 1-ز يطاشر جدوا ادفرا ايبر تعريــــ

ــد  ــا  ياو نمايـ ــتفاده ريكا يهارمحو يندر ا علمي تهيا يعضااز ا مرتبط يها ييزر برنامهو  اتكرامذ منجاابـ از  نداميتو هنشگادا همچنين. نمايد اسـ

  .نمايد دهستفاا جايگزين حطر در ماليو اداري و  هشيوپژ ،نياعمر مسائل حل جهت علمي تهيا يعضاا تخصص

و بايسـتي مـورد تأييـد شـوراي پژوهشـي قـرار        دميشو سيربرو ارتباط با جامعه و صنعت  ينيكارآفر مدير توسط ٢-ز و 1-ز يبندهادر  رجمند يطاشر

  .گيرد
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  :اخير سالهاي در معامالت نصاب حد  -٥
  

  سال  رديف
 مقياس معامالت سقف

  )تومان ميليون( كوچك

 مقياس معامالت سقف

  )تومان ميليون( متوسط

  پس از تعيين توسط هيئت دولت  توسط هيئت دولتپس از تعيين   1٤٠1  1

٢  1٤٠٠  6٥  6٥٠  

٣  1٣99  ٤٥٠  ٤٥  

٤  1٣98  ٣٢.8  ٣٢8  

٥  1٣9٢٥٠  ٢٥  ٧  

6  1٣96  ٢٢٠  ٢٢  

٧  1٣9٢٠٠  ٢٠  ٥  

8  1٣9٤  1٣.9  1٣9  

9  1٣9٣  1٢  1٢٠  

1٠  1٣9٢  8.8  88  

11  1٣91  6.٧  6٧  

11  1٣9٥٥  ٥.٥  ٠  

  

 

  

 


