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  :مقدمه

شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضاي هیئت علمی دانشگاهها و موسسات پژوهشی در جامعه و "این شیوه نامه به استناد 

نامه وزارت علوم،  مسلما مواد هشت گانه مطرح شده در شیوه ابلاغیه وزارت علوم تحقیقات و فناوري نوشته شده است. "صنعت

بعنوان سند بالادستی، در این شیوه نیز لازم الاجرا میباشد. در این شیوه نامه شرایط اجرا و ضوابط دانشگاه حیکم سبزواري جهت 

  اجراي فرصت مطالعاتی اساتید در جامعه و صنعت بیان شده است.

  است.  "عه و صنعتفرصت مطالعاتی در جام"در این شیوه نامه  "فرصت مطالعاتی"منظور از 

فرآیند اداري شروع فرصت مطالعاتی، شرط اختتام، شرایط جایگزینی و تسهیلات مرتبط با فرصت مطالعاتی حاضر شیوه نامه  در

 آورده شده است. 

  خلاصه الزامات مطرح در شیوه نامه وزارت علوم:

 غیردولتی باشد. : واحد عملیاتی جهت اجراي فرصت مطالعاتی میتواند دولتی و یا1مطابق ماده -

 :3ماده مطابق -

  فرصت مطالعاتی در قالب قرارداد و یا تفاهم نامه اجرا میشود؛ 

 فرصت مطالعاتی باید کاملا علمی، پژوهشی و فناورانه بوده و منطبق بر تخصص عضو هیئت علمی باشد؛

 : 4مطابق ماده -

 نداشته باشد؛علمی عضو هیئت علمی در دو سال گذشته رکود 

ماه تمام  3ماه نیمه وقت) و در دوره رسمی آزمایشی  12ماه تمام وقت ( 6کم  تی در دوره پیمانی دستفرصت مطالعا

  ماه نیمه وقت) است؛ 6وقت (

دوره پیمانی را آغاز نموده اند، گذراندن فرصت مطالعاتی براي تبدیل وضع  1398اعضاي هیئت علمی که از ابتداي سال 

  به رسمی آزمایشی الزامی است؛

دوره رسمی آزمایش را آغاز نموده اند، گذراندن فرصت مطالعاتی براي  1398ي هیئت علمی که از ابتداي سال اعضا

 تبدیل وضع به رسمی قطعی الزامی است؛ 
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موظفی آموزشی عضو هیئت علمی در دوره تمام وقت فقط مربوط به راهنمایی دانشجویان است و در دوره : 5مطابق ماده -

 ی به نصف تقلیل میابد.نیمه وقت موظفی آموزش

 دانشگاه حقوق و مزایاي عضو هیئت علمی را مطابق با حکم استخدامی پرداخت میکند؛: 7مطابق ماده -

 : 8مطابق ماده  -

ماه بعد از فرصت مطالعاتی باید گزارش اختتام جامع به دانشگاه ارائه شده و دانشگاه اقدام به ارزیابی گزارش  3حداکثر تا 

  نماید؛

  وزارت علوم ارسال نماید؛را به  سال گذشته ید تا پایان اردیبهشت ماه هر سال گزارش فرصت هاي مطالعاتیدانشگاه با

  فرصت مطالعاتی در دانشگاه حکیم سبزواري: جهت شروعیند اداري آفر 1-1

اه با همر درخواست عضو هیئت علمی از دفتر ارتباط با جامعه و صنعت مبنی بر گذراندن فرصت مطالعاتی در جامعه هدف -1

 تایید مدیر گروه و ریاست دانشکده؛

: مسلما باید گروه و دانشکده دلایل کافی جهت رد درخواست عضو هیئت علمی به عضو هیئت علمی و دفتر ارتباط با توجه

 صنعت و جامعه ارائه نمایند؛

لب قرارداد پژوهشی و یا تفاهم شیوه نامه وزارت، فرصت مطالعاتی باید در قا 3ماده 3: باید توجه نمود که مطابق بند1تبصره

  نشگاه و واحد عملیاتی صورت پذیرد؛نامه فی مابین دا

: در موارد خاص و به تشخیص دفتر ارتباط با جامعه و صنعت عضو هیئت علمی بدون انعقاد تفاهم نامه و قرارداد 2تبصره

  مامور گردد؛ جهت عارضه یابی میتواند به واحد عملیاتی 

و تعیین فعالیت پژوهشی و یا  عضو هیئت علمیفرصت مطالعاتی  اعلام نظر در موردصنعت مبنی بر ت دانشگاه از درخواس -2

 ؛فناوري مد نظر جهت فرصت مطالعاتی

اگر واحد عملیاتی از بخش خصوصی باشد باید صلاحیت واحد مذکور به تایید دفتر ارتباط با جامعه و صنعت  :3تبصره

 دانشگاه برسد؛ 

 واحد عملیاتی؛ توسط ش فرصت مطالعاتیپذیرتاییدیه  ارسال نامه -3

 ؛طرح در شوراي پژوهشی و اخذ تاییدیه شورا -4
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مستندات لازم جهت طرح درخواست در شوراي پژوهشی: نامه درخواست عضو هیئت علمی؛ تاییدیه مدیرگروه و رئیس  توجه:

ژوهشی واحد عملیاتی با دانشگاه (و یا تفاهم دانشکده، نامه تاییدیه واحد عملیاتی به همراه تعیین موضوع پژوهشی، قرارداد پ

 نامه)  

 اه؛رونوشت هاي لازم داخل دانشگو  تیصدور حکم مأموریت و معرفی عضو هیئت علمی به واحد عملیا -5

  ؛میباشندبا مجوز هیئت رئیسه دانشگاه مجاز به استفاده از فرصت مطالعاتی (رئیس و معاونین)  2و  1مدیران سطح  :4تبصره

غیر ا تایید مدیر بالادست، در ایام ب انشگاه (روساي دانشکده ها، مدیران گروه، مدیران ستادي)د 4و  3مدیران سطح  :5تبصره

  یباشند؛ممجاز به استفاده از فرصت مطالعاتی آموزشی 

با تایید شوراي و ارائه دلایل توجیهی، دانشگاه میتواند  واحد عملیاتیدر صورت درخواست هیات علمی و تایید : 6تبصره

 4ماه تمام وقت و یا  2ماه نیمه وقت) براي اعضاي هیئت علمی پیمانی و ( 6 ماه تمام وقت و یا3(حداکثر تا محترم پژوهشی 

  .، مدت دوره فرصت مطالعاتی را تمدید کند.ماه نیمه وقت) براي اعضاي هیئت علمی رسمی ازمایشی

  شرایط اتمام فرصت مطالعاتی و فرآیند اداري 1-2

 ؛لعاتی و تاییدیه حسن انجام دورهابلاغ واحد عملیاتی به دانشگاه مبنی بر اختتام دوره فرصت مطا -1

 و صنعت با تایید ریاست دانشکده؛ ه فرصت مطالعاتی به دفتر ارتباط با جامعه ورارائه گزارش علمی عضو هیئت علمی از د -2

: در مواردي که فرصت مطالعاتی در قالب قرارداد ارتباط با جامعه انجام میشود گزارش طرح بعنوان گزارش فرصت 7تبصره

  ؛گیردلعاتی مد نظر قرار میمطا

 ؛در مواردي که عنوان فرصت مطالعاتی توسط واحد عملیاتی محرمانه تلقی میشود نیاز به ارائه گزارش نمیباشد: 8تبصره

 ارسال خلاصه گزارش فرصت مطالعاتی مطابق فرم پیوست به دفتر ارتباط با جامعه و صنعت؛ -3

 مبنی بر حسن اختتام دوره فرصت مطالعاتی عضو هیئت علمی؛ ابلاغ معاونت پژوهشی به کارگزینی و هیئت جذب  -4

  شرایط جایگزین فرصت مطالعاتی 3- 1

اد قرارد و به بالا سطح قراردادهاي مقیاس متوسطدر علمی اگر عضو هیئت  قراردادهاي ارتباط با جامعه و صنعت: 1- 3- 1

  ارتباط با جامعه و صنعت اجرا کرده باشد نیاز به گذراندن فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت ندارد. 
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  : مبناي سطح قرارداد سال انعقاد قرارداد است.9تبصره

عضو هیئت در چندین طرح مشارکت نموده است مطابق رابطه زیر جمع قراردادهاي عضو هیئت علمی  : در مواردي که10تبصره

  احراز میشود.  2- 3- 1به و شرط محاس

)  

  درصد مشارکت عضو هیئت علمی درطرح

×  

  مبلغ طرح
(∑=<1  

100  
  کف معاملات مقیاس متوسط در سال انعقاد قرارداد

هیئت باید تاریخ اختتام قراردادها در درون دوره زمانی وضعیت استخدامی عضو هیئت علمی باشد. بعبارتی اگر عضو  :11تبصره

قطعی را دارد باید تاریخ اختتام قراردادها در _آزمایشی/رسمی_آزمایشی به رسمی_بدیل وضع از دوره پیمانی/رسمیعلمی قصد ت

  آزمایشی عضو هیئت علمی باشد؛_دوره پیمانی/رسمی

بعلاوه باید عضو متعلق به عضو هیئت علمی باشد. سهم شرکت درصد  4دانش بنیان که حداقل  تولید محصول فناوري: 2- 3- 1

ئت علمی مشارکت موثر در تدوین دانش فنی کالاي دانش بنیان داشته باشد که این موضوع با نامه تاییدیه شرکت و تایید رئیس هی

  شکده باید همراه باشد؛دان

اثبات اینکه عضو هیئت علمی تعامل و ارتباط لازم و کافی با جامعه داشته باشد و به سابقه قبلی عضو هیئت علمی:  3- 3- 1

   : از موارد زیر از طریق یکی فرصت مطالعاتی نیازي نداشته باشدگذراندن 

استخدام قبلی قابل اثبات عضو هیئت علمی در جامعه (صنعت) مرتبط با حوزه تخصصی وي در دانشگاه حداقل به ول: مورد ا

  ؛مدت الزامی فرصت مطالعاتی در جامعه میزان دو برابر

  ؛با حوزه تخصصی برابر دوره مدت الزامی فرصت مطالعاتی باشد گذراندن پسا دکتري صنعتی مرتبطم: مورد دو

  با فرصت مطالعاتیتسهیلات مرتبط  1-4

 )نامه ارتقاء آیین 4ماده(اجرایی عضو هیأت علمی  -ي خدمات علمی گذراندن فرصت مطالعاتی در صنعت و جامعه در زمره 1- 4- 1

به ازاي هر ماه و ارتقاي مرتبه،  ، تبدیل وضعطه از جمله ترفیعهاي مربو نامه محسوب شده و عضو هیات علمی، با توجه به آیین

امتیاز  2 امتیاز و براي کل دوره فرصت مطالعاتی حداکثر 0,5ماه فرصت مطالعاتی نیمه وقت   2فرصت مطالعاتی تمام وقت و یا 

  . اجرایی برخوردار خواهد شد -علمی
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ت علمی از محل قرارداد پژوهشی و به استناد شیوه نامه امتیاز طرح امتیاز پژوهشی مرتبط با فرصت مطالعاتی عضو هیئ 2- 4- 1

  هاي پژوهشی ارتباط با جامعه و صنعت تعیین خواهد شد. 

تعداد عناوین پایان نامه ها و رساله هاي تحصیلات تکمیلی که در راستاي نیاز واحد عملیاتی تعریف شده و مورد تایید  3- 4- 1

  همیه مجاز پذیرش دانشجوي تحصیلات تکمیلی عضو هیئت علمی اضافه خواهد شد؛ واحد عملیاتی باشد، به تعداد س
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	"فرم خلاصه وضعیت فرصت مطالعاتی" 	

  مشخصات عضو هیئت علمی:

  نام و نام خانوادگی:

  دانشکده/گروه/زمینه تخصصی:

  تی:تاریخ شروع فرصت مطالعاتی:                                     تاریخ اتمام فرصت مطالعا

  مشخصات واحد عملیاتی:

  نام واحد عملیاتی:

  نام و اطلاعات تماس مدیر یا مدیرتحقیقات:

  :و افراد کلیدي واحد عملیاتی کارشناساننام و اطلاعات تماس 

  

  

  آدرس:

  آدرس سایت:

  مشخصات قرارداد و یا تفاهم نامه پژوهشی که فرصت مطالعاتی در قالب آن شکل گرفته است:

  عنوان:

  قاد:                                   تاریخ اختتام:                                             مبلغ قرراداد:تاریخ انع
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  (دو سطر):فرصت مطالعاتیخلاصه گزارش 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فعالیت پژوهشی و اجرایی شاخص انجام شده:
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  :دهاي پژوهشیعناوین طرح هاي پیشنهادي عارضه یابی شده جهت انعقاد قراردا

  عنوان طرح  ردیف
تهیه 

RFP 

تهیه 

  پروپوزال

/کارشناس حوزه تخصصی

  واحد در این حوزه

درصد پیشرفت 

جهت انعقاد 

  قرارداد

1    □  □      

2    □  □      

3    □  □      

4    □  □      

  

  دوره هاي تخصصی مورد نیاز واحد عملیاتی:عناوین 

  عنوان دوره  ردیف

1    

2    

  

  


