
 
 

 شیوه نامه اجرایی فرصتهای مطالعاتی صنعتی دانشگاه صنعتی ارومیه

 

 مقدمه

یش جهت افزا فرصتهای مطالعاتی صنعتی اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز علمی در جامعه و صنعت، فرصت مناسبی

تواند در حل مشکالت و معضالت صنعت موثر و مفید هیات علمی از مشکالت صنایع و جامعه بوده و میشناخت اعضای 

فته در دانشگاه با نیازهای تحقیقات انجام یا تواند کمک شایانی به همراستا نمودنواقع شود. همچنین اجرای این طرح می

مورخ 1023-ش-پیرو ابالغیه شماره عتف ،شیوه نامه کند و اثرگذاری پژوهشهای دانشگاهی را افزایش دهد. اینصنعت 

ر در دفت وزارت عتف و برای ساماندهی فرصتهای مطالعاتی صنعتی اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی ارومیه30/4/79

 .ده استتدوین ش ارتباط با صنعت دانشگاه با حضور کارگروه بررسی شیوه نامه اجرایی فرصت مطالعاتی صنعتی دانشگاه

بایستی  ، شرایط زیر را نیزنامه ابالغی وزارت عتف ضمن رعایت کلیه مفاد شیوهی فرصت مطالعاتی صنعتی، متقاض

 :داشته باشد

 شرایط و ضوابط و الزامات متقاضی فرصت مطالعاتی صنعتی : 1ماده 

 .دمرتبط باشرشته و تخصص عضو هیات علمی متقاضی با نیازهای سازمان پذیرنده یا واحد عملیاتی پیشنهادی  -3-3

 .سال سابقه کار در دانشگاه داشته باشدعضو هیات علمی متقاضی فرصت مطالعاتی صنعتی حداقل یک نیم -3-0

 3171طبق آیین نامه استخدامی، گذراندن فرصت مطالعاتی صنعتی برای اعضای هیات علمی که از ابتدای سال  -3-1

الزامی است. این دسته از اعضای هیات علمی می بایست برای تبدیل کنند دوره پیمانی یا رسمی آزمایشی خود را آغاز می

 .فرصت مطالعاتی را گذرانده باشند ،وضعیت هر دوره صرفا در آن دوره

در موارد استثنایی که عضو هیات علمی، مجری چندین طرح صنعتی بوده و از تجربه کافی در صنعت و یا جامعه  : 3تبصره

ی عضو هیات علم ،کمیته راهبردی ارتباط با صنعت و جامعهتایید و پژوهشی آموزشی و اون برخوردار باشد با پیشنهاد مع

یلیون مصد مبلغ حداقل طرح خارج از دانشگاه را مجموعا به  یا چند تواند به جای گذراندن فرصت مطالعاتی صنعتی یکمی

رای میلیون تومان )ب صد و بیست و پنجمجموعا به مبلغ حداقل تومان)برای تبدیل از دوره پیمانی به رسمی آزمایشی( و 

تا  02همچنین در صورت ارائه قرارداد صنعتی بین  .تبدیل از دوره رسمی آزمایشی به رسمی قطعی( اجرا و به اتمام رساند



 
 

ده رقام اشاره شالزم به ذکر است ضریب افزایش ا .تقلیل است نصف قابلبه  برای هر دوره میلیون تومان، مدت طرح 322

 هر ساله بر حسب افزایش ضریب حقوق اعضا هیات علمی دانشگاه تغییر خواهد کرد.

هیات علمی می تواند فرصت  که امکان فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت وجود ندارد، عضو در رشته هایی :0تبصره 

ته راهبردی کمیبا تائید ی شرکتهای دانش بنیان و تمام مراکز تحقیقاتی داخل کشور ،مطالعاتی خود را در یکی از دانشگاهها

 .دانشگاه بگذراند ارتباط با صنعت و جامعه

در دوره های تمام وقت فرصت مطالعاتی، هیات علمی فعالیت آموزشی نداشته ولی راهنمایی و مشاوره دانشجویان  -3-4

 .باشدتحصیالت تکمیلی بر عهده ایشان می

هیات علمی به نصف کاهش یافته و سایر فعالیتها و  یمطالعاتی، تعداد واحد موظف وقت فرصت های پاره در دوره -3-0

 .تعهدات پژوهشی و آموزشی عضو هیات علمی همانند قبل ادامه خواهد یافت

 .مت اجرایی داشته باشدسعضو هیات علمی در طول دوره فرصت مطالعاتی نباید  -3-6

هه تمام وقت )برای تبدیل از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی( بایستی متقاضیان فرصتهای مطالعاتی صنعتی سه ما -3-9

المقدور گذراندن فرصت مطالعاتی صنعتی آنها در تابستان انجام شود. همچنین برای  طوری برنامه ریزی نمایند که حتی

ز تعطیالت ستفاده اوقت )برای تبدیل از پیمانی به رسمی آزمایشی( ا متقاضیان فرصتهای مطالعاتی صنعتی شش ماهه تمام

تصمیم گیری پس از تائید  تابستان الزامی است. ) در موارد استثنایی که امکان استفاده از بازه تابستان وجود نداشته باشد

 دانشگاه می باشد(. کمیته راهبردی ارتباط با صنعت و جامعه

ماهه تمام  6، امکان گذراندن فرصت جامعهکمیته راهبردی ارتباط با صنعت و : در صورت موافقت واحد صنعتی و 1تبصره 

وقت به صورت دو فرصت سه ماهه در تابستان فراهم می شود. همچنین این امکان وجود دارد که فرصت سه ماهه دوم در 

 .یک صنعت متفاوت باشد

 در صورت درخواست هیات علمی پیمانی و تایید مرکز صنعتی و ارائه دالیل توجیهی، دانشگاه می :4تبصره

درصد کل دوره، مدت دوره فرصت مطالعاتی را تمدید کند. بدیهی است این تمدید با تایید کتبی  02تواند حداکثر تا سقف 

 دانشکده مربوطه مبنی بر رعایت آیین نامه های پژوهشی و آموزشی امکان پذیر می باشد.



 
 

شرکتهای  .تی مرتبط با صنایع باشدهمچنین بخش صنعتی یا تحقیقا و یا دولتی تواند خصوصی،واحد صنعتی می -3-1

 و تایید معاونت آموزشی و پژوهشی کمیته راهبردی ارتباط با صنعت و جامعه دانش بنیان نیز می توانند در صورت بررسی

 .دانشگاه مد نظر قرار گیرند

 ایبندی وزارت صنعت، معدن و تجارت دارواحد صنعتی باید فعال بوده و حتی المقدور بر طبق طبقه -3-7

 .درجه ممتاز باشد و انجام فرصت مطالعاتی صنعتی توسط معاونت پژوهشی این وزارتخانه تایید شده باشد

کمیته راهبردی : در صورتی که واحد صنعتی دارای درجه ممتاز نباشد، صالحیت واحد مذکور بایستی از طریق 0تبصره 

 دانشگاه مورد تایید قرار گیرد ارتباط با صنعت و جامعه

 

 دو: فرآیند اجرایی ماده

وقت یا پاره وقت(، محل )صنعت یا  متقاضی بایستی درخواست کتبی خود را که شامل نوع فرصت مطالعاتی )تمام -0-3

 .واحد عملیاتی مربوطه(، تاریخ شروع و خاتمه به همراه برنامه فرصت مطالعاتی به دانشکده مربوطه تحویل دهد

برنامه فرصت مطالعاتی شامل پروپوزالهای پیشنهادی متناسب با واحد عملیاتی بوده که در طول فرصت مطالعاتی  : 6تبصره 

توسط دفتر آن مشخص باشد. همچنین هماهنگی های اولیه نیز با صنعت و یا واحد عملیاتی مربوطه  ایداده انجام و برون

 .انجام شده باشدارتباط با صنعت دانشگاه 

وقت عضو هیات علمی نیمهحضور نشکده انتظارات خود را باید به روشنی در خصوص حضور، عدم حضور و یا : دا9تبصره 

 تعهد شده و یا در صورت تمایل دروسمچگونگی هدایت دانشجویان  عضو هیات علمی در دانشگاه مشخص نماید. همچنین

 باید اعالم نماید. نیز قابل ارائه خود را

تعهدات عضو هیات علمی  واست عضو هیات علمی را با در نظر گرفتن محدودیتهای آموزشی ودرخ هدانشکده مربوط -0-0

 .نمایددانشگاه ارسال میشورای آموزشی بررسی و پس از تصویب در شورای دانشکده آن را به 

پژوهش و و در صورت تائید، به معاونت  درخواست فرصت مطالعاتی عضو هیات علمی در شورای آموزشی بررسی -0-1

 .گرددفناوری دانشگاه ارسال می

 



 
 

 

 

دفتر ارتباط با صنعت پس از بررسی و در صورت تصویب درخواست و طرح پیشنهادی در شورای پژوهش دانشگاه،  -0-4

کند. واحد عملیاتی پس از بررسی در صورت جامعه( ارسال می دانشگاه درخواست مربوطه را به واحد عملیاتی )صنعت و

واحد عملیاتی می تواند در قرارداد، پرداخت حقوق کامل عضو هیات علمی را  .نمایدمراتب را به دانشگاه اعالم میتایید، 

برای دوره اعالم شده پذیرفته و به عنوان مبلغ قرارداد در نظر گیرد. با توجه به ماهیت پژوهشی، به این قرارداد بیمه تعلق 

 .گرددجاری کسر و به صندوق دولت واریز می هایگیرد و مالیات آن بر اساس رویهنمی

 میزان پرداخت واحد صنعتی خارج از بحث حقوق استاد توسط دانشگاه است. دانشگاه مجاز به کسر:  1تبصره 

 .باالسری از این قرارداد نیست

 : بیمه عضو هیات علمی از طریق دانشگاه انجام خواهد شد. 7تبصره 

هیه رئیسه دانشگاه و ت عملیاتی، معاونت پژوهشی دانشگاه نسبت به اخذ مصوبه هیات پس از دریافت تاییدیه واحد -0-0

 .حکم ماموریت فرصت مطالعاتی متقاضی اقدام خواهد نمود

برای اعضای پیمانی در صورت تصویب هیأت رئیسه دانشگاه، حکم مأموریت با درج تاریخ شروع و خاتمه فرصت  -0-6

گردد. برای ه صورت تمام وقت و یا دو نیمسال تحصیلی به صورت پاره وقت صادر میماه ب 6مطالعاتی صنعتی به مدت 

اعضای رسمی آزمایشی در صورت تصویب هیأت رئیسه دانشگاه، حکم مأموریت با درج تاریخ شروع و خاتمه فرصت مطالعاتی 

 گردددر میماه به صورت تمام وقت و یا یک نیمسال تحصیلی به صورت پاره وقت صا 1صنعتی به مدت 

 ماهه پاره وقت استفاده 6ماهه تمام وقت و یا   1می توانند از فرصت رسمی قطعی اعضای هیات علمی  -0-9

 نمایند. این درخواست بنا بر در نظر گرفتن اولویت اساتید پیمانی و رسمی آزمایشی قابل بررسی خواهد بود.

 روز کاری در هفته 0اقل هفته و پاره وقت حدروز کاری در  0: منظور از حضور تمام وقت حضور 32تبصره 

 است.

 

 



 
 

 

: در صورت درخواست هیات علمی پیمانی و تایید مرکز صنعتی و ارائه دالیل توجیهی، دانشگاه می تواند حداکثر 33تبصره 

ت معاوندرصد کل دوره، مدت دوره فرصت مطالعاتی را تمدید کند. بدیهی است این تمدید با تایید کتبی  02تا سقف 

 آموزشی و پژوهشی دانشگاه مبنی بر رعایت آیین نامه های پژوهشی و آموزشی امکان پذیر می باشد

فروردین  پایان -3فقط در دو بازه می باشد معاونت آموزشی و پژوهشیها به زمان ارسال درخواستها توسط دانشکده -1-0

ه دوم سال ان آبان ماه برای استفاده از فرصت در نیمپای -0و  سال تحصیلی اول هماه جهت استفاده از فرصت در نیم

ت بازه ی مذکور، درخواس . قاعدتا طی مراحل درخواست بایستی به صورتی برنامه ریزی شود تا قبل از انتهای دوتحصیلی

 فرصت مطالعاتی و تمام مدارک مورد نیاز به صورت کامل از طریق دانشکده ها به معاونت پژوهشی ارسال گردد.

اه، محداکثر پس از یک متقاضی به ماموریت اعزام شده و پس از اتمام دوره، گزارش نهایی فرصت مطالعاتی صنعتی را -0-7

 .نمایددانشگاه ارسال می دفتر ارتباط با صنعتدانشکده مربوطه به  محتوای علمی توسط با تایید

فرصت مطالعاتی به  دادهای حاصل از انجامگزارش نهایی فرصت مطالعاتی صنعتی، حاوی دستاوردها و برون : 30تبصره

بوده که به اطالع واحد مربوطه رسیده و نظر  همراه ارائه راهکارها و پیشنهادهای اصالحی برای بهبود امور در واحد عملیاتی

 .واحد عملیاتی اخذ شده باشد

ماده  1بند  0)مشمولین تبصره د نندار ایجاد فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت را که امکان رشته هایی  : 31 تبصره

 .باشدمنوط به ارائه یک مقاله علمی پژوهشی میحداقل  آنها یک(، اتمام فرصت مطالعاتی

 پژوهشی دانشگاه نسبت به اعالم خاتمه ماموریت به دانشکده مربوطه جهت شروع آموزشی و معاونت -0-32

 .نمایدفعالیتهای آموزشی و پژوهشی متقاضی اقدام می

نامه جزء سابقه اجرایی دانشگاهی عضو مدت استفاده از فرصت مطالعاتی صنعتی به شرط رعایت مفاد این آئین -0-33

  .هیأت علمی محسوب خواهد شد و در ارتقا عضو هیات علمی تاثیر خواهد داشت

 

 



 
 

 1پیوست شماره 

 مطالعاتی صنعت از سوی عضو هیات علمیفرم درخواست فرصت 

 

 بسمه تعالي
 

 ............ تاريخ
 

 .............. رياست محترم دانشکده
 

 با سالم و احترام

 صنعتي بامطالعات  اينجانب ....................................... عضو هيات علمي .......................................، متقاضي استفاده از فرصت

 خواهشمند است در اين خصوص اعالم نظر ....... ميباشمعنوان................................................................ در واحد صنعتي .........................................

  .اشدبخالصه فعاليتهاي واحد صنعتي پيوست مي جانب وفرمائيد. در ضمن، برنامه فرصت مطالعاتي صنعتي و فرم مشخصات شخصي و شغلي اين
 

 : امضاء متقاضي
 

 آموزشي و پژوهشي دانشگاه محترم معاونت

 با سالم

...... ....عضو هيأت علمي اين دانشکده در دانشکده .............. ...........بدينوسيله به اطالع ميرساند که در خواست فرصت مطالعاتي آقاي .................

مورد تاييد قرار گرفت. تاريخ پيشنهادي براي  ... ......هاي دانشگاه در جلسه مورخ ............نامهمطرح و با توجه به رعايت همه ضوابط و آئين

باشد. خواهشمند است نسبت  ............. مي......صنعتي واحد استفاده از فرصت مطالعاتي از تاريخ ............. تا تاريخ ............ به مدت ........... ماه در

 .به بررسي درخواست اقدامات الزم مبذول گردد
 

 .................امضاء رياست دانشکده 
 

 رياست محترم دانشگاه

 با سالم

با طرح در شوراي  ................................ عضو هيأت علمي دانشکده .....بدينوسيله به اطالع ميرساند که در خواست فرصت مطالعاتي آقاي ..........

 .مورد تاييد قرار گرفت پژوهشي دانشگاه در مورخ ......................
 

 

 پژوهشي دانشگاهآموزشي و امضاء معاونت                                    



 
 

 

 ارومیه تهیه شده و در تاریخاین شیوه نامه به منظور تسهیل فرصتهای مطالعاتی صنعتی در دانشگاه صنعتی 

به تصویب کارگروه راهبردی ارتباط با صنعت دانشگاه  و یک فرم پیوستی تبصره 31بند و  02در دو ماده و  30/33/77

 قابل اجرا می باشد. 71رسید و از اول سال 


