
 فرصت مطالعاتی اعضاي هیئت علمی 
در جامعه و صنعت 

1400 تیر 

 معـاونت پژوهشـی و فنـاوري
 دفتر ارتباط با جامعه و صنعت



 فرصت مطالعاتی اعضاي هیئت علمی

در جامعه و صنعت 

  تهیه و تنظیم :       رضا کریم نژاد 

 1400سال انتشار:   

021-82233551       شماره تماس:  

021-88575662        نمابر: 

 industry.msrt.ir  وبسایت:   

 msrt.irindustry@   ایمیل:  

 آدرس: تهـران، شـهرك قدس، بلـوار خوردیـن،
خیابان هرمزان، نبش خیابان پیروزان جنوبی

mailto:industry@msrt.ir




 
بنده است. همیشه به مسئوالن این از آرزوهاي دیرینه 

هاي گذشته سفارش هاي مرتبط دولتگوناگون بخش
کردم که بین صنعت و دانشگاه ارتباط برقرار کنید.می  

پژوهش مقدس است و محصول آن نیز باید مورد احترام 
 همگان باشد.

ها وزارت علوم، تحقیقات و فناوري به همراه تمامی دانشگاه
و مراکز پژوهشی کشور با افتخار در خدمت صنعت، تولید و 

 شکوفایی اقتصاد کشور است.





رپیشگفتا

در وزارت "در جامعه و صنعت یعلم ئتیه ياعضا یفرصت مطالعات"نامه طرح نییآ 1397از سال 
ایجاد زمینه  طرح نیضرورت و هدف ا .دیها ابالغ گردمصوب و به دانشگاهعلوم، تحقیقات و فناوري 

 قیو دق یواقع ییآشنا قیها با جامعه و صنعت از طرتر دانشگاهيجد يهمکار يبرا و روش مناسب
 نیا هیبر پا رگیعبارت دبه .خود بود یصصتخحوزه  ییو مسائل اجرا شرایطبا  یعلم ئتیه ياعضا

وقت به سازمان تمام ایوقت سال به صورت پارهکیتا  هما 3 نیتوانند بیم یعلم ئتیه يطرح اعضا
با مسائل و مشکالت  ییبر آشنا شده و عالوه است مأمور هاآن تخصصی حوزه با مرتبط که شرکتی ای

 نیاست ا یهیبد .ندینماها مشارکت آن يوربهره شیو افزا طیتا حد امکان در بهبود شرا ،هاآن
تر و استفاده قیعم يهايها و همکاراز پروژه ياریبه بس لیدر درازمدت تبد تواندیم هايهمکار

هاي هاي موجود و همچنین زمینهتنوع و گستردگی تخصص .کشور گردد یعلم يهالیاز پتانس نهیبه
مدیریت مناسب از این روش ها با کند که دانشگاهاجرایی و صنعتی متعدد در کشور ایجاب می

ی ها و مراکز اجرایهاي تخصصی مفیدي بین اساتید و شرکتها و شبکهاستفاده و بتوانند زنجیره
  ایجاد نمایند.

هاي این طرح ایم و بتدریج ظرفیتها بودهخوشبختانه طی چند سال اخیر شاهد رشد این همکاري
این طرح فرصت خوبی براي صنایع ایجاد کرده که طبیعتاً برداري است. شناخته شده و در حال بهره

بتوانند از اعضاي هیات علمی براي آسیب شناسی مشکالت و مسایل خود و همچنین تدوین راهکارها 
ی و هاي اجرایی فرهنگها بهره ببرند. البته این طرح محدود به صنایع نیست و کلیه دستگاهحلو راه

ت امید اس ضاي هیات علمی مرتبط با حوزه خود بهره ببرند.توانند از همکاري اعاقتصادي کشور می
ها و مراکز علمی در بهبود شرایط کشور به هاي دیگر بتواند اثربخشی دانشگاهاین طرح در کنار طرح

دنبال داشته باشد.

 دکتر غالمحسین رحیمی 
 معاون پژوهش و فناوري
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 مقدمه .1

ــارکت  ــور و مش ــد حض ــورها نیازمن ــرفت کش ــعه و پیش ــامی توس ــاوري در تم ــی و فن ــز پژوهش مراک
خوشــبختانه در چنــد دهــه  .اعی، صــنعتی و فرهنگــی مــورد نیــاز اســتهــاي اقتصــادي، اجتمــهحوز

هــاي علمــی کشــور صــورت گرفتــه و اي در تمــامی حوزهاخیــر رشــد کمــی و کیفــی بســیار گســترده
ــه لحــاظ شــرایط خــاص کشــور و  ــده اســت. در عــین حــال ب ــراهم گردی زیربناهــاي علمــی خــوبی ف

ــ ــاعی، نیازه ــی و اجتم ــت محیط ــائل زیس ــادي، مس ــکالت اقتص ــتردهمش ــارکت اي گس ــراي مش اي ب
 هاي کشور ایجاد شده است.ها و پژوهشگاهدانشگاه

 
شــود و بــا توجــه بــه نقــش آفرینــی نقــش پــژوهش و فنــاوري در توســعه جوامــع هــر روز بیشــتر می

ــگاه ــاط آندانش ــزوم ارتب ــوع، ل ــن موض ــنایع در ای ــتگاهها و ص ــنایع و دس ــا ص ــا ب ــی در ه هاي اجرای
پــر رنــگ شــده اســت. بــر ایــن اســاس گســترش منطقــی و هدفمنــد  هاي اخیــر بــیش از پــیشســال

 ها و صنعت در جهت توسعه علمی کشور ضروري و حائز اهمیت است.ارتباط دانشگاه

 
ها گزارش حاضر به منظـور تشـریح و بررسـی طـرح فرصـت مطالعـاتی اعضـاي هیـات علمـی دانشـگاه

ــزارشپو موسســات  ــده اســت. در گ ــه ش ــه و صــنعت تهی ــابقه موضــوع،  ژوهشــی در جامع حاضــر س
رســانی توســط دبیرخانــه و هــاي صــورت گرفتــه، نحــوه اطالعنامــه، اقــدامات و هماهنگیبررســی آئین

ها و همچنـین آمـار و نتـایج و ابهامـات طـرح گـزارش شـده اسـت و در نهایـت نحوه ثبـت درخواسـت
 ردیده است. بندي ارائه گجمع پیشنهادات و
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ت و فناوريوزارت علوم، تحقیقا  

 معاونت پژوهش و فناوري 

 سابقه موضوع .2

در  یمهم ریتاث تواندیکشور م ییاجرا يهاو دستگاه عیصنا تیاز وضع قیمتجربه و شناخت ع

ز ا یکیکشور و  طیداشته باشد. مسلماً با توجه به شرا یو پژوهش یعلم يهاتیو اولو هايریگجهت

 طیاو مشارکت در بهبود شر ییاجرا يازهایبه ن ییپاسخگو یها و مراکز علمدانشگاه یاصل يهاتیمسئول

برنامه  یکنندگان اصل تیبعنوان هدا یعلم ئتیه يراستا اعضا نیکشور است. در ا یو اجتماع ياقتصاد

ها و مشکالت جامعه و صنعت داشته و مسلماً درك آنها از دغدغه ینقش مهم یقاتیتحق يهاها و پروژه

 يکار ایو  یموزشآ طیبه لحاظ شرا یعلم ئتیه ياز اعضا یخواهد بود. اگرچه بخش يضرور اریبس

 التیتحص انیپس از پا ماًیمستق یعلم ئتیه يعمده اعضا یحوزه دارند ول نیدر ا يدیتجارب مف

اط ارتب دیها شده و لذا آنچنان که باها و پژوهشگاهجذب دانشگاه یعلم ئتیبعنوان عضو ه یدانشگاه

و هم  یهنگقادر به هما لذاخود نداشته و  یمرتبط با حوزه تخصص يهاو سازمان ینفعانیبا ذ یمنسجم

 تیقورفع مشکل فوق و ت ي. براستندیکشور ن طیو شرا ازهایخود با ن یعلم يتهایفعال نیب يراستاساز

 يکوتاه مدت اعضا تیو مأمور یمطالعات يهابا جامعه و صنعت، فرصت یعلم ئتیه يارتباط اعضا

آن فراهم  يساز ییاجرا اتداده شده و مقدم صیتشخ یروش مناسب ربطیبه مراکز ذ یعلم ئتیه

 یتواند عامل مهم یم ،ییاجرا يهاو دستگاه دیاسات نیبر درك متقابل بروش عالوه نی. مسلماً ادیگرد

 ها با جامعه و صنعت هم باشد.دانشگاه يهاو برنامه هاتیکل فعال یدر هماهنگ
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ه تاید مقام عالی وزارت علوم، تحقیقات با ارزیابی گسترده تهیه و ب 1397نامه مربوطه این طرح طی سال آئین
 نامه در پیوست این گزارش ارئه شده و اهم موارد و روش اجرا عبارتند از:و فناوري رسید. متن کامل آئین

 ) اهداف :1

/پژوهشـگاه از فضــاي کـار، تولیــد وکمـک بـه افــزایش شـناخت اعضــاي هیـات علمـی دانشــگاه .1-1
 صنعت.

ــاط صــنعت و دانشــگاه .1-2 ــت ارتب ــاري تقوی ــعه همک ــزو توس ــین مراک ــی و پژوهشــی ب ــاي علم ه
هاي صنعتی، اقتصادي یا خدماتی آموزشی و واحد

استفاده مفید و موثر از امکانات آزمایشگاهی و تجهیزات واحدهاي عملیاتی .1-3

هـاي کـاربردي و مـورد نیـازهـا و فنـاوريدهی بـه تحقیقـات دانشـگاهی و توسـعه دانـشجهت .1-4
 رایی، تشکل هاي بخش خصوصیهاي اجصنایع، دستگاه

هـايهـاي جدیـد دانـش و فنـاوري مراکـز آموزشـی و پژوهشـی بـه واحـدانتقال و ترویج یافتـه .1-5
 صنعتی با هدف ارتقاي توان علمی و فنی واحدهاي صنعتی

هاي موردنیـاز و ارائـه پیشـنهاد جهـت تـدوین و یـا انتقـال فنـاوري بـه واحـدشناسایی فناوري .1-6
 عملیاتی

هـا و محصـوالتهـایی بـراي اصـالح فراینـدگـذاري و تعریـف پـروژهت سیاسـتمشارکت درجه .1-7
در جهت توسعه پایدار 

 . کلیات طرح3
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 :لوم، تحقیقات و فناوري) تعهدات وزارت ع2

ـــط  .2-1 ـــی توس ـــات علم ـــتخدامی عضـــو هی ـــم اس ـــا حک ـــابق ب ـــا مط ـــوق و مزای پرداخـــت حق
دانشگاه/پژوهشگاه به عضو هیات علمی در مدت دوره فرصت مطالعاتی 

هـا، دسـتگاه هـاي اجرایـی، تشـکل هـاي بخـش خصوصـی و ...  در راسـتايهمکاري با وزارتخانـه .2-2
 هاي فرصت مطالعاتیهاي مختلف، جهت تعریف دورهشناسایی موضوعات و مشکالت حوزه

 ) شرایط واحد عملیاتی:3

هــاي فرصــتهــاي در ســازمان جهــت تعریــف دورهتعیــین و ارائــه عنــاوین، موضــوعات و چــالش .3-1
 لعاتیمطا

در طــول فرصــت مطالعــاتی، امکانــات و تســهیالت مــورد توافــق، منــابع علمــی وواحــد عملیــاتی  .3-2
ــد و  ــما تایی ــده را رس ــه ش ــی ارائ ــات علم ــو هی ــاتی عض ــه تحقیق ــه در برنام ــزات الزم را ک تجهی

 تامین نماید. 

واحد عملیاتی بر اساس مقررات داخلـی خـود، مـی توانـد متناسـب بـا میـزان حضـور عضـو هیـات .3-3
ـــا عل ـــی ب ـــه پژوهش ـــاهم نام ـــا تف ـــرارداد ی ـــاد ق ـــق انعق ـــاتی، از طری ـــد عملی ـــی در واح م

 دانشگاه/پژوهشگاه حق التحقیق پرداخت نماید.

واحد عملیاتی می تواند بـه منظـور نشـر نتـایج تحقیقـات انجـام شـده توسـط عضـو هیـات علمـی .3-4
-علمــی بــین و یــا دریافــت اطالعــات نــوین فناورانــه، وي را بــراي شــرکت در ســمینار یــا کنگــره

المللــی اعــزام نمایــد. چــاپ مقــاالت بــا توافــق واحــد عملیــاتی مــی باشــد. مالکیــت فکــري نتــایج 
ــابین دانشگاه/پژوهشــگاه و  ــق فیم ــر اســاس تواف ــن دوره ب ــات در طــی ای حاصــل از انجــام تحقیق

 واحد عملیاتی تصمیم گیري می شود.

هیــه مــییــات علمــی تهــاي مــورد نیــاز را جهــت پــذیرش عضــو هواحــد عملیــاتی دســتورالعمل .3-5
 نماید.
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 اقدامات اجرایی .4

ها و مراکز پژوهشی هاي مختلف در دانشگاههزار عضو هیئت علمی در رشته 30در حال حاضر حدود      

شوند. وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري کشور مشغول به کار بوده و مشمول طرح فرصت مطالعاتی می

وان از مکانیسم طرح فرصت مطالعاتی استفاده نمود، در کوتاه مدت امکان مشارکت و مسلماً در صورتی که بت

نظران همکار وجود داشته و همکاري مقدار قابل توجهی از اعضاي هیات علمی به صورت مشاوران و صاحب

راه، هشهاي ابتدایی براي شناسایی مسائل، تجزیه و تحلیل، تدوین نقتوان بسیاري از گامها میبا کمک آن

عریف ها امکان تها و ... انجام داد. بدیهی است که بر اساس این فعالیتمطالعات تطبیقی، مقایسه شرایط استان

توان مجریان مناسب براي آنها نیز تدریج میتر و هدفمندتر وجود داشته و بهعمیقهاي ها و برنامهپروژه

رسد هم در ادارات استانی و هم در ستاد د به نظر میهاي موجوانتخاب نمود. با توجه به نیازها و فعالیت

ها کمک موثري براي سازمان در تهران ظرفیت خوبی براي این نوع همکاري وجود داشته و خود این همکاري

 هاي فناورانه و علمی سازمان خواهد بود.تر کل فعالیتتر و دقیقمدیریت جامع

ها و هم مقدمات مناسبی فراهم گردد و هم در سطح دانشگاه براي اجرایی سازي این طرح جدید الزم بود که

سازي و آشنایی الزم صورت گیرد. در این راستا طی هاي اجرایی آمادهها و دستگاهدر سطح وزارتخانه

هاي اجراي آن مورد تجزیه و تحلیل نامه و روشهاي کشوري مختلف موضوع تشریح و جزئیات آئیننشست

هاي اجرایی جلسات و مکاتبات مختلف ها و دستگاهگر براي جلب مشارکت وزارتخانهقرار گرفت، از سوي دی

 صورت گرفت. 
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ت و فناوريوزارت علوم، تحقیقا  

 معاونت پژوهش و فناوري 

 

 

 

 

 

 

 ها ذیل تدوین گردید :هایی با وزارتخانهنامهدر این راستا تفاهم

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح  •

 وزارت نیرو  •

 وزارت نفت •

 وزارت جهاد و کشاورزي •

 توزارت صنعت، معدن و تجار •

 سازمان محیط زیست •

هاي علم و فناوري و بسیاري ساختارهاي دیگر هاي صنعتی، پاركهمچنین موضوع با استاندارهاي، شهرك

ها و مطرح و تالش گردید عناوین و پیشنهادات مناسبی براي حضور اعضاي هیات علمی در سازمان

 هاي اجرایی فراهم آید. دستگاه

بیش از هزاران تقاضاي  1399و  1398اند و طی سال فیدي نیز داشتهها نتایج مخوشبختانه این فعالیت

هاي اجرایی فعال در حوزه صنعت، فرهنگ، کشاورزي و ... دریافت گردید. ها و دستگاهمشخص از سازمان

خوبی ها از این طرح بهمچنین پیگیري و تاکیدات الزم از طرق مختلف صورت گرفته تا دانشگاه و پژوهشگاه

 نموده و بسترهاي الزم را براي گسترش تعامل با جامعه و صنعت فراهم آورند.استفاده 
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 فرصت مطالعاتی اعضاي هیات علمی در جامعه و صنعت

 دفتر ارتباط با جامعه و صنعت 

 

 

 

 

 

 

 

رسانی و ثبت درخواست اطالع .5

ها علمی در راستاي تقویت و برقراري ارتباط منسجم دانشگاه هیأت اعضا طرح فرصت مطالعاتی
چنین عملیاتی هاي علمی و همآموزش عالی و پژوهشی، با جامعه و صنعت در همه حوزه مؤسسات و

برداري بهرهخوشبختانه  .علمی در جامعه و صنعت تدوین گردیده است هیأت اعضا هاينمودن یافته
 1500هاي دولتی صورت گرفته و بیش از ها و دستگاهطرح فرصت مطالعاتی با همکاري اکثر وزارتخانه

نبندي منظم بر روي طبق برنامه زما 1400و موارد جدید در سال  1399محور مورد نیاز در سال 
رسانی شده است. همچنین جهت تسهیل اعالم سامانه فرصت مطالعاتی اعضاي هیات علمی اطالع

ها و محورهاي مورد نیاز خود را با مراجعه به اولویت توانندهاي اجرایی میها و دستگاهنیازها، شرکت
ود نیز براي حضور اساتید اطالع رسانی گسترده فرصت هاي موج همچنین .دیننما لینک زیر تکمیل

 شود.ها و مراکز علمی انجام میبه صورت منظم به دانشگاه
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ت و فناوريوزارت علوم، تحقیقا  

 معاونت پژوهش و فناوري 

 

 

ها و محورهاي همکاري به سایت دفتر درخواستبراي ثبت توانند هاي اجرایی میها و دستگاهشرکت

ارتبا ط با جامعه و صنعت وزارت علوم تحقیقات و فناوري مراجعه کنند و با توجه به فرم زیر اقدام به 

 کنند. محور یا موضوع مورد نیازثبت 
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 فرصت مطالعاتی اعضاي هیات علمی در جامعه و صنعت

 دفتر ارتباط با جامعه و صنعت 
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تعداد فرصت مطالعاتی ارتباط با جامعه و صنعت توسط اعضاي هیات علمی: 1-نمودار

آمار و نتایج  .6

 هاي فرصت مطالعاتی  اعضاي هیات علمی در جامعه و صنعتاولین سال برگزاري دوره 1398سال 
ها و مراکز آموزش عالی که تعداد اعضاي هیات علمی دانشگاهنامه جدید بوده است. آمار و براساس آیین

به  1-اند در نمودارگذرانده 1398تا  1392اتی در ارتباط با جامعه و صنعت را از سال دوره فرصت مطالع
تعداد اعضاي هیات علمی که فرصت مطالعاتی ارتباط  1-. باتوجه به نمودارشودمیتفکیک هرسال مشاهده 

تی اند نسبت به تعداد اعضاي هیات علمی که فرصت مطالعاگذرانده 1398با جامعه و صنعت در سال 
بینی داشته اشته است. پیش %100اند، رشد بیش از گذرانده 1397ارتباط با جامعه و صنعت در سال 

 آینده با رشد بیشتري ادامه یابد.هاي گردد این روند در سالمی
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ت و فناوريوزارت علوم، تحقیقا  

 معاونت پژوهش و فناوري 

 

 

 

 

 

  

۰

۲

۴

۶

۸

۱۰

۱۲

۱۴

از فرصت مطالعاتی در 1398تعداد اعضاي هیأت علمی که در سال : 2-نمودار
.ارتباط جامعه و صنعت استفاده نموده اند

دوره فرصت مطالعاتی اعضاي  1398ها و مراکز آموزش عالی که در سال تعداد اعضاي هیات علمی دانشگاه
ها ارائه شده است. به تفکیک دانشگاه 2-اند نیز در نمودارات علمی در ارتباط با جامعه و صنعت را گذراندههی

هاي اصفهان، حکیم سبزواري و شهید چمران اهواز بیشترین براساس نمودار فوق اعضاي هیات علمی دانشگاه
اند و مجموع تعداد اعضاي هیات علمی ههاي مطالعاتی در ارتباط با جامعه و صنعت را داشتاستفاده از فرصت

 نفر است. 114اند برابر با  از فرصت مطالعاتی در ارتباط با جامعه و صنعت استفاده نموده 1398که در سال 

استفاده از طرح فرصت مطالعاتی اعضاي هیات علمی در ارتباط با جامعه و صنعت با اعالم محورهاي مورد 
 1399گیرد و در سال هاي صنعتی صورت میهاي اجرایی و شرکتها و دستگاهنیاز وزارتخانه

تر بتدریج شاهد استفاده گستردهشود بینی میرسانی شده است. پیشهاي زیادي اعالم و اطالعدرخواست
 از طرح و اثرات مثبت آن باشیم.
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 فرصت مطالعاتی اعضاي هیات علمی در جامعه و صنعت

 دفتر ارتباط با جامعه و صنعت 

 

 

 

 

 

 

 

ف
ردی

 

 توضیحات اتو ابهام سواالت ماده / عنوان در آئین نامه

1 

 تعاریف و اختصارات :1ماده 
هیأت علمی: آن دسته از 

اعضاي هیأت علمی تمام وقت 
مؤسسه که داراي مدرك دکترا 

 هستند.

ها هنوز در برخی از رشته
هیأت علمی با مدرك 
کارشناسی ارشد وجود 
دارد. فرصت مطالعاتی این 

 افراد چگونه خواهد بود؟

ن دوره براي اعضاء هیئت با توجه به تعریف، گذراندن ای
-علمی با مدرك کارشناسی ارشد الزامی نبوده و می

توانند بصورت اختیاري در صورت موافقت دانشگاه در 
 مند گردند.این دوره شرکت نمایند و از مزایاي آن بهره

هاي ها برنامهاهدر این خصوص مناسب است دانشگ
 از توان و تخصص استفاده بهینهبا جامعی تدوین و 

گسترش تعامل با جامعه، رااعضاء هیئت علمی، 
 نمایند.ریزي برنامه

 . سواالت متداول7

در جامعه و صنعت زمینۀ مناسبی را براي  ي مطالعاتی اعضاي هیئت علمیهاهمانطور که اشاره شد فرصت
هاي پژوهشی به جامعه فراهم هاي ایشان در کسب دانش بومی و انتقال یافتهها و مهارتارتقاي توانمندي

-سازد. در طی فرصت مطالعاتی، عضو هیئت علمی در واحد عملیاتی دولتی یا غیردولتی (شامل بخشمی

ي، خدماتی، و کشاورزي) یا مراکز پژوهشی مرتبط با صنایع و هاي صنعتی، اجتماعی و فرهنگی، اقتصاد
ب هاي پژوهشی خود متناسهاي مناسبی براي فعالیتتواند برنامههاي فعال مؤسسه حضور یافته و میرشته

 با نیازها تنظیم نماید.

 توضیحات با توجه به جدید بودن طرح، سواالت و ابهامات مختلفی در اجراي آن بوجود آمده و ضروري است
شود. اهم این موارد در جدول ذیل ذکر شده و راجع به هر یک نیز توضیحاتی کافی در این موارد ارائه می
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ت و فناوريوزارت علوم، تحقیقا  

 معاونت پژوهش و فناوري 

ف
ردی

 

 توضیحات اتو ابهام سواالت ماده / عنوان در آئین نامه

2 

 :3-3بند  3ماده 
هماهنگی با واحد عملیاتی براي 

انعقاد قرارداد یا تفاهم نامه 
پژوهشی بین موسسه و واحد 

 عملیاتی

آیا موسسه براي اجراي 
دوره فرصت مطالعاتی 
باید با واحد هاي پذیرنده 

اد امضا اهم نامه یا قراردتف
 نمایند؟

آیا انجام دوره فوق فقط 
-باید در صنایع و دستگاه

هاي اجرایی دولتی 
 باشند؟

ا هوزارت علوم، تحقیقات و فناوري با برخی از وزارتخانه
هاي همکاري را منعقد فاهم نامهتهاي اجرایی و دستگاه

هاي ها و دستگاهنموده و در حال پیگیري با وزارتخانه
ز می باشد. همچنین مکاتباتی را با اجرایی دیگر نی

هاي بخش خصوصی، ها، تشکلها، وزارتخانهاستانداري
هاي علم و فناوري و ... صورت ها صنعتی، پاركشهرك

ها نیز با ها و موسسهداده است. مناسب است دانشگاه
ختلف خدماتی، صنعتی، فرهنگی مرتبط با واحدهاي م

و در صورت نیاز ارتباط برقرارکرده  حوزه تخصصی خود
هاي همکاري جهت اجراي دوره فرصت تفاهم نامه

 مطالعاتی منعقد نمایند.
نامه محدودیتی در خصوص همچنین با توجه متن آیین

توانند ها میواحد عملیاتی وجود نداشته و دانشگاه
ها، ها، ادارات استانبصورت کامل از ظرفیت وزارتخانه

هاي علم و هاي خصوصی ، پاركهاي، شرکتشهرك
دانش بنیان بهره برده و  ناور یاف هايفناوري و شرکت

هاي اجتماعی و فرهنگی نیز با ادارات همچنین در حوزه
هاي ذیربط فعال در امور هنري، اجتماعی و و سازمان

در نهایت  هاي الزم را انجام دهند.فرهنگی هماهنگی
 به عهدهواحد پذیرنده  تشخیص مناسب بودن شرایط

 .استاه دانشگ

3 

: ضوابط و شرایط 4ماده 
 متقاضی

. عضو هیأت علمی متقاضی4-2
استفاده از فرصت مطالعاتی 

بایست در دو سال گذشته می
 رکود علمی نداشته باشد.

آیا اعضاي هیأت علمی که 
-داراي یکسال سابقه می

باشند و در این مدت نیز 
اند رکود علمی نداشته 

توانند از دوره فرصت می
 مند شود؟عاتی بهرهمطال

سال  2اعضاي هیأت علمی که داراي سابقه کمتر از 
اند باشند و در این مدت نیز رکود علمی نداشتهمی

 توانند از فرصت مطالعاتی استفاده نمایند.می
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ف
ردی

 

 توضیحات اتو ابهام سواالت ماده / عنوان در آئین نامه

4 

 :2تبصره  4ماده 
آیین نامه استخدامی براي 

تبدیل وضعیت اعضاي هیأت 
 1398علمی که از ابتداي سال 

نی یا رسمی آزمایشی دوره پیما
کنند، گذراندن را آغاز می

فرصت مطالعاتی در جامعه و 
 صنعت الزامی است.

وضعیت الزامی بودن براي 
اعضاي هیأت علمی که 
دوره پیمانی و رسمی 
آزمایشی خود را قبل از 

اند، آغاز نموده 98سال 
 چگونه است؟

 باشد:شرح جدول ذیل می الزامی بودن دوره به
 

 
 سال

عضو هیأت  وضعیت
 علمی

هاي الزامی تعداد دوره
 فرصت مطالعاتی

و  97
سالهاي 
 ما قبل

 شروع دوره پیمانی
یکبار در دوره رسمی 

 آزمایشی
شروع دوره رسمی 

 آزمایشی
 الزامی ندارد

و  98
سالهاي 

 بعد

 دو بار شروع دوره پیمانی

شروع دوره رسمی 
 آزمایشی

 یکبار

 
هیأت علمی مرجع نهایی پذیرش گزارش اعضاي 

دانشگاه است. در عین حال حضور عضو هیات علمی 
 نیز باید بعنوانو تایید حضور ایشان  در واحد پذیرنده

 ها توسط دانشگاه بررسی شود.یکی از شاخص

5 

 :2تبصره  4ماده 
آیین نامه استخدامی براي 

تبدیل وضعیت اعضاي هیأت 
 1398علمی که از ابتداي سال 

آزمایشی دوره پیمانی یا رسمی 
کنند، گذراندن را آغاز می

فرصت مطالعاتی در جامعه و 
 صنعت الزامی است.

هاي در برخی از رشته
مناسب  ظرفیتدانشگاهی

و امکان برگزاري دوره 
بسیار محدود بوده یا 

می  تقریباً غیر ممکن 
 باشد.

: در موارد بسیار خاص، با 4ماده  3تبصره به با توجه 
خصوص اینکه عضو هیأت تشخیص هیأت رئیسه در 

علمی از تجربه کافی در صنعت یا جامعه برخوردار است 
یا در رشته هایی که امکان فرصت مطالعاتی فراهم 
نباشد. موسسه شرایط جایگزین تعیین و اجرا می کند. 
با توجه به تبصره فوق این امکان براي دانشگاه ها در 

دوره فرصت  نمودن شرایط خاص جهت جایگزین
تی وجود دارد. دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی مطالعا

بروز چنین شرایطی، خود د در صورت نمی توان
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ف
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 توضیحات اتو ابهام سواالت ماده / عنوان در آئین نامه

هاي توسعه محورهایی را براي شناسایی و ارزیابی روش
تعامل با جامعه و صنعت و یا انجام مذاکرات و 

هاي مرتبط تعریف و از اعضاي هیات علمی ریزيبرنامه
مسلماً استفاده  .در این محورهاي کاري همکاري نمایند

تواند در تعامل بهتر با جامعه ها میبهینه از این طرح
ها و مناطق مختلف کشور استانمؤثر و مفید واقع شود. 

داراي مسایل و مشکالت مختلف اجتماعی، اقتصادي، 
ا هفرهنگی، کشاورزي و صنعتی هستند، لذا دانشگاه

 لاین مسائتوانند با توجه به رسالت اجتماعی خود می
هاي الزم را جهت حضور اساتید را شناسایی و هماهنگی

 و کمک به مراکز ذیرط را برنامه ریزي و انجام دهند.
 

6 
 :2-5بند  5ماده 

 الزامات متقاضی
 

اعضاي هیات علمی که 
ولیت اجرایی ئداراي مس

هستند در صورت اعزام به 
ا آیدوره فرصت مطالعاتی 

توانند در مسئولیت می
کار  خود مشغول به

 ؟باشند

عضو هیات علمی در دوره فرصت مطالعاتی مجاز به 
اشتغال در سازمان دیگري نیست. در صورت دارا بودن 

ا ولیت خود استعفئبایست از مسولیت اجرایی میئمس
اما در صورتی که داراي مسئولیت اجرایی در  کنند.

داخل دانشگاه باشند و دوره فرصت مطالعاتی آنها به 
در  توانندباشد، با موافقت دانشگاه می صورت پاره وقت

مسئولیت اجرایی خود باقی بمانند و دوره فرصت 
 مطالعاتی پاره وقت را بگذرانند.
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ف
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 توضیحات اتو ابهام سواالت ماده / عنوان در آئین نامه

7 

 :3-8بند  8ماده 
مقبول نبودن گزارش منجر به 
رد شدن دوره و محرومیت از 
فرصت مطالعاتی بعدي خواهد 

 شد.

در صورتی که گزارش 
فرصت مطالعاتی از نظر 
دانشگاه قابل قبول نباشد 
راه حل بعدي به چه 
صورت خواهد بود. 
خروجی فرصت مطالعاتی 
به جز گزارش چه خواهد 

 بود.

مناسب است دانشگاه برنامه مطالعاتی عضو هیأت علمی 
در مدت زمان دوره را به طور متناسب ارزیابی نماید. 
این برنامه می تواند شامل طیف وسیعی از فعالیت ها 

شناسایی و عارضه یابی واحد پذیرنده، تعریف  از جمله
پایان نامه هاي تقاضا محور، تعریف پروژه هاي همکاري 
مشترك، تعریف دوره هاي مهارت افزایی مشترك، 
تعریف دوره هاي کارآموزي مشخص، فعال نمودن دفاتر 

 اعضاي مشترك و موارد مشابه باشد. تحقیق و توسعه
ت مطالعاتی براي هیأت علمی که گذراندن دوره فرص

آن ها الزامی نیست، عدم پذیرش گزارش دوره فرصت 
تواند منجر به محرومیت از فرصت مطالعاتی می

 ردد.گبراي مدتی به تشخیص دانشگاه مطالعاتی بعدي 
اعضاي هیأت علمی که گذراندن دوره فرصت مطالعاتی 

 2و تبصره  3-4بند  - 4ماده براي آن ها الزامی است (
) در صورت عدم تأیید گزارش دوره فرصت آئین نامه 

مطالعاتی، نحوه تمدید دوره فرصت مطالعاتی و اجراي 
مجدد آن توسط دانشگاه تعیین می گردد. در هر حال 
براي این افراد گذراندن دوره فوق الزامی وشرط تبدیل 

 وضعیت خواهد بود.

8 
 

 :5-8بند  8ماده 
 گزارش فرصت مطالعاتی

یج نتا دستاوردها و آیا
حاصل از اجراي طرح 
فرصت مطالعاتی باید 

 ثبت گردد؟

حاصل  عمده نتایجپس از گذراندن دوره ضروري است 
از اجراي طرح جهت ثبت و بررسی موضوع در پنل 
فرصت مطالعاتی اعضاي هیات علمی سامانه ساجد 

  گردد. علوم، تحقیقات و فناوري، بارگذاري وزارت
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 . جمعبندي و پیشنهادات8
 

ــه نیازهــاي کشــور و تعامــل  ــا جامعــه نیازمنــد روشگســتردهپاســخگویی ب هــا و ابزارهــاي متنــوع و تر ب
هـا بـوده مختلفی اسـت. فرصـت مطالعـاتی اعضـاي هیـات علمـی در جامعـه و صـنعت یکـی از ایـن روش

 و امید است با اجراي مناسب آن شاهد نتایج مفیدي باشیم. 
ن نامـه بـه شـرح ذیـل پیشنهادات اجرایی ارائـه شـده جهـت بهـره بـرداري بهتـر و مفیـد تـر از ایـن آیـی

 می باشد:
 

 

ــن دوره .1 ــلی ای ــداف اص ــی از اه ــالت یک ــکالت و معض ــع مش ــی در رف ــم افزای ــارکت و ه ــا  مش ه
توجــه جــدي صــورت گرفتــه و انســجام اجرایــی کشــور بــوده و ضــروري اســت بــه ایــن موضــوع 

 هاي دانشگاه وجود داشته باشد.ها و برنامهمناسبی در اجراي طرح و ارتباط آن با ماموریت
 

هــا و هــا و فرصــتضــروري اســت ایــن برنامــه بــه عنــوان ابــزاري مناســب بــراي شناســایی چــالش .2
بــرداري قرارگرفتــه و موجــب هدفمنــد هــاي کشــور مــورد بهــرهشــرایط دقیــق منــاطق و اســتان

و توســعه  هــاي کشــورهــا و پژوهشــگاههــاي پژوهشــی و فناورانــه دانشــگاهشــدن فعالیــت
 گردد. هاي تقاضامحورپژوهش

 
وجـه بــه گسـتردگی و تنــوع ادارات و سـاختارهاي اجرایـی و حقــوقی کشـور، نیــاز بـه حضــور بـا ت .3

 عضـاي هیـات علمـیهـا امـري ضـروري بـوده و ادر تمـامی تخصـص اعضاي هیـات علمـیپررنگ 
ــوزه ــامی ح ــد در تم ــی توانن ــرار داده و م ــی ق ــورد بررس ــور را م ــائل کش ــکالت و مس ــا مش ه

هـا، اسـتانداري د. بـدین منظـور بـا بسـیاري از وزارتخانـهجمعبندي هایی براي بهبـود ارائـه نماینـ
ــا هــا و ســازمان هــا همــاهنگی هــایی صــورت گرفتــه اســت و در عــین حــال در صــورت نیــاز و ب

الزم را بـا  مـذاکراتمـی توانـد خـود هاي مـورد نظـر هـر دانشـگاه یـا پژوهشـگاه توجه به تخصص
 .ریزي و اجرا نمایدهاي مختلف برنامهنهادها و سازمان
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 فرصت مطالعاتی اعضاي هیات علمی در جامعه و صنعت

 دفتر ارتباط با جامعه و صنعت 

 
ـــم .٤ ـــوقناس ـــت مش ـــرايها و روشب اس ـــایتی ب ـــاي حم ـــگاه ه ـــرح در دانش ـــن ط ها و ای

هـا اعضـاي هیـات علمـی فعـال مـورد حمایـت و هاي کشـور تـدوین و بـر اسـاس آنپژوهشگاه
 تقدیر قرار گیرند.

 
ــنهاد می .5 ــات و وبینارهايپیش ــود جلس ــایش ــاي  یه ــور اعض ــا حض ــاتی ب ــت مطالع ــرح فرص ط

مـرتبط بـا هایی کـه ها و شـرکتمعـه و صـنعت و سـازمانهیات علمـی، مـدیران ارتبـاط بـا جا
ــتند  ــدنظر هس ــی م ــوزه تخصص ــزار ح ــاتی برگ ــت مطالع ــرح فرص ــه ط ــیوهدر رابط ها و و ش

  هاي مشترکی تدوین گردد.برنامه
 
هــا، دوره فرصــت مطالعــاتی محــدود بــه مراکــز صــنعتی نبــوده و حضــور اســاتید در وزارتخانــه .6

هــاي اجتمــاعی و یســتی، مراکــز فرهنگــی و دیگــر ســاختاراســتانداري هــا، فرمانــداري هــا، بهز
 اقتصادي کشور می تواند به درك متقابل و گسترش همکاري ها کمک شایان نماید.

 
اي بلنـد هـاي تخصصـی خـود برنامـهمناسب اسـت هـر دانشـگاه و پژوهشـگاه بـر اسـاس حـوزه .7

ــرح ــن ط ــه از ای ــتفاده بهین ــت اس ــدت جه ــا  م ــل ب ــود تعام ــعه و بهب ــت توس ــه و در جه جامع
 تدوین نماید. صنعت

 
هـاي اجرایـی بـراي هـا و دسـتگاههـاي کـالن بـا وزارتخانـهضروري است وزارت عتف همـاهنگی .8

 دهد. ضرورتها و شرایط اجراي مناسب آن و ایجاد زمینه استفاده بهینه از طرح

 
ــت  .9 ــب اس ــی  مناس ــات علم ــاي هی ــاتی اعض ــت مطالع ــل فرص ــراي در پن ــل از اج ــایج حاص نت

ــراي انتقــال تجــارب و جد وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوري ســامانه ســا ثبــت و زمینــه الزم ب
ارائه دستاوردهاي طرح را فراهم آورد.
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 موانع و مشکالت مهم در مسیر شناسایی مکان مناسب براي فرصت مطالعاتی کدامند؟ .1
در حال حاضر فرایند شناسایی معموال توسط خود هیات علمی صورت می گیرد. بهتر است یک سامانه متمرکز براي شناسایی واحد 

جذب هیات علمی براي دوره فرصت مطالعاتی است طراحی گردد تا صنایع مختلف در آن اعالم نیاز کنند  هاي صنعتی که خواهان
و همچنین تسهیالتی که قرار است در اختیار هیات علمی قرار دهند را مشخص کنند تا هیات علمی بتواند از بین واحد هاي متقاضی 

 انتخاب نماید. بر اساس نوع پروژه و تسهیالت ارایه شده از طرف آنها

 ها و اقدامات مفید انجام شده در دوره فرصت مطالعاتی جنابعالی چه بوده است؟  فعالیت .2

در این دوره ما یک دستگاه نشاکار برنج نو را به صورت کامل باز و جز به جز بررسی و نقشه برداري کردیم و این فرصتی بود تا با 
ت و همچنین مکانیزم هاي پیچیده به کار رفته در آن آشنا شویم که در نوع خود سبک طراحی و فرایندهاي مختلف طراحی و ساخ

 تجربه منحصر به فرد و از لحاظ فنی در سطح بسیار خوبی محسوب می شود.

 مهمترین دستاوردها و نتایج فرصت مطالعاتی که در ادامه فعالیت به عنوان عضو هیات علمی براي جنابعالی مفید بوده کدامند؟ .3

ایی کامل با یک نرم افزار پیچیده و کاربردي جدید که عمال در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین آشنایی با سبک آشن
طراحی به روز و اجزاي یک دستگاه که داراي قطعات متعددي است از مهمترین دستاورد هاي این دوره براي اینجانب محسوب می 

 شود.

 ثربخشی دوره فرصت مطالعاتی در راتباط با جامعه و صنعت چه اقداماتی باید صورت گیرد؟بنظر شما در راستاي افزایش ا .4
 الزم است فرایند انتخاب مکان فرصت مطالعاتی سیستماتیک و داراي پرتال شود.

 د.کنن الزم است فرصت مطالعاتی هدفمند شود و صنایع پروژه اي که هیات علمی قرار است روي آن کار کند را در پرتال مشخص
صنایع موظف شوند در قبال استفاده از تخصص هیات علمی و انجام پروژه تسهیالتی را که به عضو هیات علمی ارائه خواهند کرد را 

 در پرتال مربوطه مشخص کنند.
 

 کارخانه برچینکار یزد :واحد پذیرنده عضو هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه اي
 مهندسی معکوس و نقشه برداري محور مطالعه : فنی شهید صدوقی یزد دانشکده :

 نیمه وقت -یک سال :مدت دوره مهندسی مکانیک تخصصی :حوزه 

 تجارب اعضاي هیات علمی در طرح فرصت مطالعاتی برخی از:   1پیوست 
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 فرصت مطالعاتی اعضاي هیات علمی در جامعه و صنعت

 دفتر ارتباط با جامعه و صنعت 

 :واحد پذیرنده  اصفهاندانشگاه عضو هیات علمی 
سازمان آموزش و پرورش 

 استثنایی کشور

 محور مطالعه : روانشناسیعلوم تربیتی و  دانشکده :
توانبخشی شنیداري براي 

 شنواکودکان کم
 ماه 6 :مدت دوره  واشنآموزش و توانبخشی کودکان کم حوزه تخصصی :

 موانع و مشکالت مهم در مسیر شناسایی مکان مناسب براي فرصت مطالعاتی کدامند؟ .1
 عدم هماهنگی یا ارتباط کم دانشگاه با واحد پذیرنده •
 دن واحد پذیرنده با فرصت مطالعاتیآشنا نبو •
 امکانات کم یا همکاري ضعیف واحد پذیرنده •

 ها و اقدامات مفید انجام شده در دوره فرصت مطالعاتی جنابعالی چه بوده است؟  فعالیت .2

 یابی دبستانی به منظور مسالهشنواي پیشهاي آموزشی و توانبخشی مرتبط با آموزش کودکان کممشاهده بخش •
 دبستانی تحصیلی پیش آموزان ناشنوا در دورههاي انجام شده درباره آموزش کودکان و دانشی فعالیتبررس •
 آموزان ناشنوا و کارشناس مسئول واحد مشاوره ناشنوایان برگزاري جلسه با سرگروه واحد مشاوره و آموزش دانش •
 وا آموزان ناشنبررسی و تعیین مسائل و مشکالت آموزش و توانبخشی دانش •

 مهمترین دستاوردها و نتایج فرصت مطالعاتی که در ادامه فعالیت به عنوان عضو هیات علمی براي جنابعالی مفید بوده کدامند؟ .3

 )کالمی شنیداري توانبخشی بر مبتنی(محور خانواده توانبخشی و آموزشی زودهنگام مداخله جامع تدوین برنامه •
 سال سه ناشنواي زیر کودکان براي بهنگام مداخله پروتکل نتدوی درباره پژوهشی و تصویب طرح پیگیري •
 شنوایی در دانشنامه ایرانی برنامه درسی آسیب با آموزاندانش درسی چاپ مقاله با عنوان برنامه •

 بنظر شما در راستاي افزایش اثربخشی دوره فرصت مطالعاتی در راتباط با جامعه و صنعت چه اقداماتی باید صورت گیرد؟ .4
 نگی و برقراري ارتباط دانشگاه و دانشکده با واحد پذیرندههماه •
 آشنا نمودن و برگزاري دوره آموزشی براي مسئوالن واحد پذیرنده با طرح فرصت مطالعاتی •
 فراهم کردن امکانات مورد نیاز براي عضو هیات علمی یا همکاري بیشتر واحد پذیرنده •
 واحد پذیرنده ها براي دانشگاه وسازي انتظارات و خروجیشفاف •
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  معاونت پژوهش و فناوري 

 :واحد پذیرنده حکیم سبزواري عضو هیات علمی دانشگاه
شرکت اسانسور سازي آسا آسانبر 

 الماس کاران آپادانا

 محور مطالعه: علوم پایه شکده:دان
تولید نور مایع به کمک ترکیبات 
فلوئورسان و استفاده از ان در نور 

 پردازي اسانسور ها

 حوزه تخصصی:
 -لیزر اپتیک و -فیزیک

 خواص نوري مواد
 ماه 3 :مدت دوره

 

 موانع و مشکالت مهم در مسیر شناسایی مکان مناسب براي فرصت مطالعاتی کدامند؟ -1

فرصت هاي مطالعاتی براي گرایش هاي فیزیک نسبت به رشته هاي مهندسی در ایران بسیار محدود است. مهندسی برق و 
ها و کارخانه نیاز عملی دارند ولی کوانتوم، فوتونیک و پالسما که عموما مربوط به الکترونیک و مواد و مکانیک در همه کارگاه 

مطالعات اتمی و ساختار هاي ریز هستند در کمتر از یک درصد صنایع کاربرد سطحی دارند. انتظار از رشته هاي علوم پایه در 
 با صنایع خاص با دیگر کشور ها فراهم شود.جهت ارتباط با صنعت در ایران باید تعدیل شود، مگر اینکه زمینه ارتباط 

 عالی چه بوده است؟ها و اقدامات مفید انجام شده در دوره فرصت مطالعاتی جنابفعالیت -2

در فرصتی که در اختیار اینجانب قرار گرفت، به جنبه هاي بصري نورهاي فلورسان در طراحی درون کابین اسانسور پرداختیم. 
ي مورد پسند مدیران شرکت واقع شد، ولی در مراحل بعد قوانین ایمنی آسانسور ها از جمله عدم هرچند طرح از نظر سلیقه ا

استفاده از آب و مایعات و مواد اشتعال پذیر در سازه اسانسور ها ادامه کار را با مشکل جدي مواجه نمود و ادامه کار موکول شد 
 ته جلوه هاي بصري را تنزل داد. به استفاده از محیط هاي جامد و غیر اشتعال پذیر که الب

 عالی مفید بوده، کدامند؟ترین دستاوردها و نتایج فرصت مطالعاتی که در ادامه فعالیت به عنوان عضو هیأت علمی براي جنابمهم -3

این موضوع  كآشنایی با شرایط بازار ، آشنایی با نوع نگاه صاحبان صنایع به دانشگاه و علم، آشنایی با اولویت صاحبان صنایع، در
که در بازار و صنعت سود مالی در اولویت است تا جزئیات علمی. هر چند در این فرصت کم محصول مطلوب ساخته نشد ولی 

 همچنان و خارج از فرصت بدنبال بهبود محصول و در ارتباط هستیم.
 

 نعت چه اقداماتی باید صورت گیرد؟به نظر شما در راستاي افزایش اثربخشی دوره فرصت مطالعاتی در ارتباط با جامعه و ص -4

براي رشته هاي علوم پایه نظیر فیزیک زمینه همکاري در عرصه بین المللی بسیار الزم و اجتناب ناپذیر است. ارتباطات صنعتی 
اند وو پژوهشی با صنایع هایتک که بیشتر از کارخانجات سنتی از فیزیک کاربردي سود می برند. گرایش حالت جامد بسیار می ت

 در صنایع نیمرسانا مفید باشد که متاسفانه محدود به شرکت هاي کامپیوتري معدودي در سطح جهان است.
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 :واحد پذیرنده بیرجند دانشگاهعضو هیات علمی 
شرکت دانش بنیان داده پرداز 

 تاراتک شرق

 هاي برقمانیتورینگ پست محور مطالعه : دانشکده فنی فردوس دانشکده :

 ماه  3 :مدت دوره مهندسی برق : حوزه تخصصی

 موانع و مشکالت مهم در مسیر شناسایی مکان مناسب براي فرصت مطالعاتی کدامند؟ .1
 هایی که در حوزه تخصص فرد باشد بسیار زمانبر بود. پیدا کردن شرکت •
وزه تخصص فرد را دارند هایی که حدهند و خیلی از شرکتهاي الزم براي فرصت مطالعاتی را انجام نمیها همکاريشرکت •

 کنند به سختی فرصت مطالعاتی را تایید می
 روند بررسی و تایید فرصت مصالعاتی فرد بسیار طوالنی است. •

 ها و اقدامات مفید انجام شده در دوره فرصت مطالعاتی جنابعالی چه بوده است؟  فعالیت .2
شود تا بتوان از روندهایی مانند آتش سوزي هاي برق انجام میدر فرصت مطالعاتی اینجانب مانیتورینگ صداهاي مزاحم در پست

هاي برق فعالیت خود را شروع کند و وظیفه مانیتورینگ و سرقت جلوگیري انجام داد. محصول این شرکت قرار است در پست
 باشد.هاي برق میاتفاقات پست

 عنوان عضو هیات علمی براي جنابعالی مفید بوده کدامند؟مهمترین دستاوردها و نتایج فرصت مطالعاتی که در ادامه فعالیت به  .3

 .شوندآشنایی با محصوالتی که در صنعت استفاده می و استفاده از تجربیات صنعتگران در تولید محصوالت
 بنظر شما در راستاي افزایش اثربخشی دوره فرصت مطالعاتی در راتباط با جامعه و صنعت چه اقداماتی باید صورت گیرد؟ .4

 

موانع ناشی از حضور عضو هیات علمی در صنعت برداشته شود. موانعی مانند احکام اعضاي هیات علمی که به فرصت مطالعاتی  -1
روند و بتوانند از آیین نامه جدید هیات علمی تمام وقت ویژه استفاده نمایند چون این مورد به تازگی تمام وقت یا نیمه وقت می

تصمیمی در این مورد اخذ شود. چون عضو هیات علمی که مجبور است بصورت تمام وقت یا پاره بوجود آمده است و باید یک 
هاي هیات علمی تمام وقت ویژه بی وقت در صنعت حضور داشته باشد و هیچگونه درآمدي غیر از دانشگاه ندارد نباید از مزیت

 بهره بماند.
ها در هنگام هاي شهر خود اطالع رسانی جهت آیین نامه فرصت مطالعاتی انجام دهد تا شرکتام شرکتهر دانشگاه به تم -2

 درخواست عضو هیات علمی واکنش نامتعارف نشان ندهند.
عضو هیات علمی که فرصت مطالعاتی صنعت خود را شروع کرده است بتواند درخواست تبدیل وضعیت خود را بعد از شروع  -3

 تبدیل وضعیت عضو به پایان یافتن فرصت گره نخورد. طرح بدهد و 
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ت و فناوريوزارت علوم، تحقیقا  

  معاونت پژوهش و فناوري 

 کارخانه آسفالت نصیري :واحد پذیرنده علم و صنعت ایران دانشگاهعضو هیات علمی 

 بهینه سازي در بازیافت روسازي ها محور مطالعه : مهندسی عمران دانشکده :

 ماه 3 :مدت دوره راه و ترابري حوزه تخصصی :

 

 

 مسیر شناسایی مکان مناسب براي فرصت مطالعاتی کدامند؟ موانع و مشکالت مهم در .1

در جریان  و سازمان ها، هنوز نیازمندي هاي واقعی خود را احصاء ننموده و یا ادارات رانیو مد هدف عیصاحبان صنانظر به اینکه 
داخل کشور قرار نگرفته اند، اطالعات منسجم و دقیقی در رابطه با  پژوهشی -توسط مراکز علمی صنعتی خدمات سرویسارائه 

 اندن فرصت مطالعاتی در دسترس نیست.گذر به منظورناسایی مکان مناسب و سازمانها جهت شصنایع این نیازمندي هاي موجود 

 ها و اقدامات مفید انجام شده در دوره فرصت مطالعاتی جنابعالی چه بوده است؟  فعالیت .2

 تبیین نیازمندي کارخانه با موضوع ایجاد بهره وري در بازیافت آسفالت به کمک اجرایی نمودن روش هاي نوین در دنیا •
 به منظور شناخت از توانمندي ها و نقصان هاي موجود در کارخانههاي اولیه انجام مطالعات و بررسی •
 شناسایی ملزومات، مشکالت و موانع فراروي ایجاد و ارتقاء بهره وري در کارخانه •

 پیشنهادات اولیه جهت تأمین ملزومات و رفع مشکالت و موانع شناخته شده در مسیر بهره وري مورد نظر کارخانه •

 مهمترین دستاوردها و نتایج فرصت مطالعاتی که در ادامه فعالیت به عنوان عضو هیات علمی براي جنابعالی مفید بوده کدامند؟ .3

 ي صنعت احصاء بی واسطه ي نیازمندي ها •

 التجهت حل این مشک تعریف پروپوزال هاي مسئله محور آتی از نزدیک و متعاقباًشناسایی مشکالت و موانع پیشروي صنعت  •

 بنظر شما در راستاي افزایش اثربخشی دوره فرصت مطالعاتی در راتباط با جامعه و صنعت چه اقداماتی باید صورت گیرد؟ .4

 در کل کشور به صورت برخط ایجاد بانک داده منسجم و جامع نیازمندي هاي صنایع هدف و سازمانها و ادارات •

 ورکش و اعضاي هیئت علمی در کلپژوهشی و پژوهشگران  -ایجاد ویترین ملی و جامع سرویس خدمات قابل ارائه مراکز علمی •

 ایجاد ساز و کار بهینه و کارا جهت مرتبط و متناظر نمودن مشکالت و نیازمندي ها با خدمات و راهکارها •

انها در جهت بکار بستن نتایج خروجی فرصت ها در صورت فراهم نمودن ضمانت اجرایی مناسب از سمت صنایع هدف و سازم •
 آنها کارا بودن
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 ماه 6 مدت دوره : یزددانشگاه عضو هیات علمی 
 ايهاي نوین سازهارزیابی سیستم محور مطالعه : مهندسی عمران دانشکده :

 مهندسان مشاور طرح و تدبیر ماندگار ه :واحد پذیرند سازه حوزه تخصصی :

 موانع و مشکالت مهم در مسیر شناسایی مکان مناسب براي فرصت مطالعاتی کدامند؟ .1
ژوهشی هاي پتطابق نیاز واحد پذیرنده با زمینهزمینه کاري عضو هیات علمی دارند ، اي که نیازي مرتبط با یافتن واحدهاي پذیرنده

ز پژوهشی واقعی در واحد پذیرنده و نه نیاز به دانش متعارف در رشته تخصصی عضو هیات علمی؛ در وجود نیا، عضو هیات علمی
نحوه تعامل، تخصیص زمان، . ها در صنعت وجود ندارد واقع نیاز به حل مشکالت یا ارائه راهکار براي مسائلی باشد که پاسخ آن

 تناسب زمان در نظر گرفته، واحد پذیرنده جهت انجام فرصت مطالعاتی فضاي کاري و امکانات مورد نیاز به عضو هیات علمی از طرف
الزحمه توسط عضو هیات علمی از نحوه دریافت حق، شده براي انجام فرصت مطالعاتی با وظایف محول شده به عضو هیات علمی

 واحد پذیرنده (در صورتی که براي فرصت مطالعاتی تعریف شده باشد)

 ید انجام شده در دوره فرصت مطالعاتی جنابعالی چه بوده است؟  ها و اقدامات مففعالیت .2

هتر شناخت ب، هاي آتی گردیدحل نیاز تحقیقاتی واحد پذیرنده که منجر به ارائه الگویی روشن به ایشان جهت استفاده در پروژه
حث تحقیقاتی مرتبط با نیاز واحد کاربردي کردن مبا، نیازهاي صنعت با شرکت در جلسات و مباحث فنی و پژوهشی واحد پذیرنده

 پذیرنده

 مهمترین دستاوردها و نتایج فرصت مطالعاتی که در ادامه فعالیت به عنوان عضو هیات علمی براي جنابعالی مفید بوده کدامند؟ .3

 جهت گیري پژوهشی متناسب با شناخت ایجاد شده در ارتباط با نیازهاي صنعت
 احدهاي صنعتی مرتبط با مباحث علمی و پژوهشی روزافزایش آگاهی و شناخت از نیازهاي و

 تعریف طرح پژوهشی بین واحد پذیرنده و دانشگاه در راستاي نیاز پژوهشی مرتبط با فرصت مطالعاتی 
 تعریف موضوعات تحقیقاتی مرتبط با فعالیت فرصت مطالعاتی

 لعاتی هاي مرتبط پس از پایان دوره فرصت مطامشاوره به واحد پذیرنده در زمینه
 انتقال دانش به دست آمده در طول فرصت مطالعاتی به دانشجویان کارشناسی و تحصیالت تکمیلی در زمان ارائه دروس

 بنظر شما در راستاي افزایش اثربخشی دوره فرصت مطالعاتی در راتباط با جامعه و صنعت چه اقداماتی باید صورت گیرد؟ .4
اي در خصوص پتانسیل موجود براي بکارگیري ظرفیت اعضاي هیات علمی براي رفهآگاهی بخشی بیشتر به واحدهاي صنعتی و ح

 پاسخ به نیازهاي تحقیقاتی واحد مربوطه
 هاي آن و اطالع رسانی هدفمندهاي پژوهشی واحدهاي صنعتی متناسب با ظرفیت هر دانشگاه و تواناییدسته بندي زمینه

 عاتی به منظور ایجاد انگیزه براي ارتباطات بیشتر با دانشگاه در آیندهتشویق واحدهاي پذیرنده پس از خاتمه فرصت مطال
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در  یعلم ئتیه ياعضا یمطالعاتفرصت "نامه طرح نییآ 1397از سال 
مصوب و به دانشگاهدر وزارت علوم، تحقیقات و فناوري "جامعه و صنعت

 ایجاد زمینه و روش مناسب طرح نیضرورت و هدف ا .دیها ابالغ گرد
 یعواق ییآشنا قیها با جامعه و صنعت از طرتر دانشگاهيجد يهمکار يبرا

خود  یصصتخحوزه  ییل اجراو مسائ شرایطبا  یعلم ئتیه ياعضا قیو دق
ها هاي دیگر بتواند اثربخشی دانشگاه. امید است این طرح در کنار طرحبود

 و مراکز علمی در بهبود شرایط کشور به دنبال داشته باشد.
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