
 

کوثر )ویژه خواهران( دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه  

 

 

 1مشخصات سند

 دستورالعمل اجرایی فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی در جامعه و صنعت  عنوان سند:
 30/11/98 – 28336/2/15عتف به  شماره سند: دستورالعمل نوع سند:

 6از  1صفحه:   01ویرایش: 

 

 کنندگاناقدام 

 امضاء واحد سازمانی نام و نام خانوادگی اقدامات

  رئیس دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت وندزهرهعباس مهندس  :تهیه کننده

  معاون آموزشی و پژوهشی زهرا براتی سدهدکتر  تأیید کننده:

  رئیس دانشگاه دکتر علیرضا حسینی تصویب کننده:

 

 امضاء شماره و تاریخ صورتجلسه نام خانوادگی دبیرنام و  مرجع تایید و ثبت

 شورای پژوهشی دانشگاه
فاطمه بدیعیان دکتر 

 سیاهیباغ

  96 جلسه شماره:

 15/11/1398 تاریخ:

 دکتر ابراهیم کنعانی هیأت رئیسه
  151 جلسه شماره:

 14/02/1399 تاریخ:

 

 و شماره ابالغ سندتاریخ  حوزه کارشناس هیأت رئیسه مرجع نگهداری سند

  ریاست الهه ربانی هیأت رئیسه

 

 

 

 

 

                                                           
 شود.کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه نگهداری میبرگ در محل دفتر کار این 1

 



 عنوان سند: 

 عتدستورالعمل اجرایی فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی در جامعه و صن

 28336/2/15عتف به  شماره:

 30/11/1398 تاریخ: 01 ویرایش:

 6از  2 صفحه:

 

 در جامعه و صنعتدستورالعمل اجرایی فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی 

 مقدمه

ای هو صنعت در همه حوزه های جامعهاه با بخشگاین دستورالعمل به منظور برقراری ارتباط قوی و منسجم میان دانش

های اعضای هیئت علمی و آشنایی آنان با نیازهای واقعی صنعت و جامعه براساس تهعلمی، همچنین عملیاتی کردن یاف

ها و موسسات پژوهشی در جامعه و صنعت، مصوب وزارت علوم اعضای هیئت علمی دانشگاهنامه فرصت مطالعاتی شیوه

 تدوین شده است. 17/6/1397مورخ  3201تحقیقات و فناوری به شماره 

 ( تعاریف و اختصارات1ماده 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.وزارت: 

 دانشگاه کوثر )ویژه خواهران(دانشگاه: 

 ی تمام وقت دانشگاه که دارای مدرک دکترا هستند.اعضای هیئت علمعضو: 

های آموزشی، تربیتی، اجتماعی، اقتصادی، صنعتی، تجاری و سازمان دولتی یا غیر دولتی فعال در بخشصنعت: 

 .پژوهشی

های فرهنگی و صنعتی، واحدهای پژوهش و توسعه، اقتصادی یا خدماتی دولتی یا ها یا سازمانبنگاهواحد عملیاتی: 

 اند.ر دولتی که متقاضی حضور عضو در زمینه تخصصی خاص در واحد خویشغی

دوره حضور عضو واجد شرایط دانشگاه است که در مدتی معین در واحد عملیاتی به پژوهش و فرصت مطالعاتی: 

 پردازد.مطالعه می

 ( اهداف2ماده 

 .نعتکمک به افزایش شناخت اعضای عضو از فضای کار واقعی در جامعه و ص. 2-1

های پایدار علمی و پژوهشی بین دانشگاه و واحد تقویت ارتباط با جامعه و صنعت، همچنین گسترش همکاری. 2-2

 .عملیاتی

 .های و تجهیزات واحدهای عملیاتیاستفاده مفید و موثر از امکانات، آزمایشگاه. 2-3

 



 عنوان سند: 

 جامعه و صنعت دستورالعمل اجرایی فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی در

 28336/2/15عتف به  شماره:

 30/11/1398 تاریخ: 01 ویرایش:

 6از  3 صفحه:

 .های دانشگاه و گسترش دانش و فناوری کاربردی مورد نیاز جامعه و صنعتدهی به پژوهشجهت. 2-4

های جدید دانش و فناوری دانشگاه به جامعه و صنعت با هدف ارتقای توان علمی و فنی انتقال و ترویج یافته .2-5

 .واحدهای عملیاتی

 .کمک به رفع مشکالت علمی و تخصصی واحدهای عملیاتی. 2-6

یل و... و شناسایی مشکالت واحدهای عملیاتی از لحاظ تنوع و کیفیت محصول یا خدمات، قیمت، زمان تحو. 2-7

 .هاطرح پیشنهاد و راهکار برای حل آن

 .های مورد نیاز و طرح پیشنهاد برای تدوین یا انتقال فناوری به واحدهای عملیاتیشناسایی فناوری. 2-8

گذاری و تعریف طرح برای اصالح فرآیندها و محصوالت و توسعه پایدار اقتصادی کشور، مشارکت در سیاست. 2-9

 .ط زیست مردمرتقای سالمت و ایمنی و بهبود محیانرژی، ا مانند مصرف بهینه

 ( شرایط متقاضی3ماده

 ی مرتبط باشد.تخصص عضو با نیازهای واحد عملیات رشته و. 3-1

بایست در دوسال قبل از تاریخ درخواست، رکورد علمی نداشته عضو متقاضی استفاده از فرصت مطالعاتی می. 3-2

 باشد.

 دوره پیمانی توقف حداقل یکسال الزامی است.برای عضو در  .1تبصره 

ماه نیمه وقت  12وقت یا ماه تمام 6دوره فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت برای عضو در دوره پیمانی حداقل . 3-3

 وقت است.ماه نیمه 6وقت یا ماه تمام 3و در دوره رسمی آزمایشی 

ماهه از  6وقت ماهه یا نیمه 3وقت های تمامگذراندن دوره عضو دارای مرتبه علمی دانشیاری و استادی نیز با. 3-4

 شوند.مند میها بهرهمزایای تشویقی فرصت

برابر زمان دوره فرصت  5بایست حداقل برای استفاده مجدد عضو دانشیار و استاد از فرصت مطالعاتی می. 3-5

 .شودخصی بدون حقوق نیز به این مدت اضافه میمطالعاتی قبلی از اتمام آن دوره گذشته باشد. مدت استفاده از مر

تواند در خصوص اینکه عضو از تجربه کافی در صنعت و جامعه در موارد بسیار خاص، هیئت رئیسه می. 2تبصره 

 هایی که امکان فرصت مطالعاتی فراهم نباشد، شرط زیر را به عنوان جایگزین در نظر گیرد:برخوردار است یا در رشته

 های خارج از دانشگاه، سامانه ساتع، صندوق حمایت از پژوهشگران وقرارداد و اختتام طرح پژوهشی با دستگاهعقد 

 



 عنوان سند: 

 دستورالعمل اجرایی فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی در جامعه و صنعت

 28336/2/15عتف به  شماره:

 30/11/1398 تاریخ: 01 ویرایش:

 6از  4 صفحه:

 

المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )سامانه طوبی( و از های علمی بینفناوران کشور، مرکز مطالعات و همکاری

میلیون ریال )این مبلغ ساالنه  200طریق گروه پژوهشی تقاضا محور در بازه زمانی تبدیل وضعیت، با مبالغ باالتر از 

 شود(.توسط شورای پژوهشی دانشگاه تعیین می

 ( فرآیند اجرای دوره فرصت مطالعاتی4ماده

 . درخواست عضو به همراه برنامه مطالعاتی بر اساس الگوی دانشگاه که توسط واحد عملیاتی تایید شده باشد.4-1

. بررسی و تایید درخواست عضو در گروه آموزشی مربوطه به منظور حفظ انسجام گروه و جلوگیری از بروز مشکل 4-2

 .ژوهشی دانشگاهدر وظایف آموزشی و پ

 .. بررسی و تایید درخواست عضو در شورای دانشکده4-3

 .. بررسی و تایید درخواست عضو در گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت4-4

 .. بررسی و تایید درخواست عضو در شورای پژوهشی دانشگاه4-5

امال علمی، پژوهشی و فناورانه باشد و های اعالم شده برای اجرای فرصت مطالعاتی باید کوظایف و فعالیت: 1تبصره 

 شورای پژوهشی، انطباق آن با نیازهای بخش مربوطه و تخصص عضو را تایید کند.

 .. بررسی و تایید درخواست عضو توسط هیئت رئیسه دانشگاه4-6

نامه پژوهشی بین دانشگاه و واحد عملیاتی توسط گروه هماهنگی با واحد عملیاتی برای انعقاد قرارداد یا تفاهم .4-7

 .کارآفرینی و ارتباط با صنعت

 . صدور حکم ماموریت و معرفی عضو به واحد عملیاتی4-8

 روز کاری در هفته( است. 2داقل وقت )حروز کاری در هفته( یا نیمه 5وقت ). حضور عضو در واحد عملیاتی، تمام4-9

وقت در فرصت مطالعاتی، مطابق نظر شورای پژوهشی در موارد خاص، مدت حضور عضو به صورت نیمه. 2تبصره

 شود.گیری میتصمیم

ریزی کند که بیش از یک نیمسال ای برنامه. عضو مکلف است زمان حضور خود در فرصت مطالعاتی را به گونه4-10

 موزشی وی مختل نگردد.تحصیلی وظایف آ



 عنوان سند: 

 دستورالعمل اجرایی فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی در جامعه و صنعت

 28336/2/15عتف به  شماره:

 30/11/1398 تاریخ: 01 ویرایش:

 6از  5 صفحه:

 

 ( تکالیف متقاضی5ماده4

تواند به صورت راهنمایی و مشاوره و صرفا میوقت است وقت حضور عضو در واحد عملیاتی تمامدر دوره تمام. 5-1

 یابد.وقت، واحد موظف عضو به نصف تقلیل میهای نیمهدانشجویان فعالیت کند. در دوره

 عضو در دوره فرصت مطالعاتی مجاز به اشتغال در سازمان دیگر نیست.. 5-2

پیشرفت کار خود را به معاونت پژوهشی عضو باید برنامه حضور خود را در واحد عملیاتی اعالم کند و هرماه . 5-3

 دانشگاه گزارش دهد.

عضو باید در انتهای دوره، دستاوردهای آن را به همراه راهکارها و پیشنهادهای اصالحی برای بهبود امور و . 5-4

 نامه گزارش دهد.این شیوه 8و  7موضوعات مهم پژوهشی براساس مواد 

 دانشگاه.انجام کلیه تعهدات پژوهشی عضو به . 5-5

 ( تکالیف واحد عملیاتی6ماده

واحد عملیاتی موظف است در طول فرصت مطالعاتی امکانات و تسهیالت مورد توافق درج شده در برنامه پژوهشی . 6-1

 عضو را رسما تایید و تامین کند. برنامه کاری فرصت مطالعاتی و نامه تایید واحد عملیاتی برای اعزام عضو الزامی است.

تواند بر اساس مقررات داخلی خود به عضو از طریق عقد قرارداد پژوهشی با دانشگاه حق د عملیاتی میواح. 6-2

 التحقیق پرداخت کند. از این قراردادها باالسری کسر نخواهد شد.

ارها تواند عضو را به منظور نشر نتایج تحقیقات عضو یا دریافت اطالعات نوین فناورانه به سمینواحد عملیاتی می. 6-3

شود. در خصوص مالکیت فکری المللی اعزام کند. مقاالت با توافق واحد عملیات چاپ میهای علمی، ملی و بینو کنگره

 شود.گیری میها در طی این دوره بر اساس توافق بین دانشگاه و واحد عملیاتی تصمیمنتایج حاصل از پژوهش

 مند شود.یالت واحد عملیاتی متبوع بهرهها و تسهتواند از حمایتعضو در طول دوره می. 6-4

 ( تکالیف دانشگاه7ماده

 دانشگاه مکلف است حقوق و مزایای عضو را مطابق با آخرین حکم استخدامی وی پرداخت کند.. 7-1

 نامه ارتقاء(آیین 4ماده  12دوره فرصت مطالعاتی در زمره امتیازات کار اجرایی در نظر گرفته خواهد شد. )بند . 7-2

 



 عنوان سند: 

 دستورالعمل اجرایی فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی در جامعه و صنعت

 28336/2/15عتف به  شماره:

 30/11/1398 تاریخ: 01 ویرایش:

 6از  6 صفحه:

 

وقت براساس میزان حضور عضو در واحد عملیاتی محاسبه مدت دوره فرصت مطالعاتی در شرایط نیمه. 1تبصره 

 شود.می

مند تواند از امکانات دانشگاه و همچنین پژوهانه، برابر ضوابط دانشگاه بهرهعضو در مدت فرصت مطالعاتی می. 7-3

 گردد.

 ( گزارش فرصت مطالعاتی8ماده

کار خود را به دانشگاه ارسال کند و پس از اتمام دوره  تعضو مکلف است در پایان هر مقطع گزارش پیشرف. 8-1

 فرصت مطالعاتی درباره فعالیت خود به طور جامع گزارش دهد.

های پژوهشی بررسی خواهد شد. در صورت مقبول گزارش نهایی فرصت مطالعاتی توسط کارگروه تخصصی طرح. 8-2

 و به طریق ذیل عمل خواهد شد. گرددنبودن گزارش، منجر به رد شدن دوره فرصت مطالعاتی می

 شود تا مشکالت را برطرف و گزارش اصالحی را ارائه کند.الف( به عضو سه ماه فرصت داده می

 شود.ب( در صورت عدم تایید گزارش اصالحی به مدت یک سال از فرصت مطالعاتی بعدی محروم می

به مدت دو سال از فرصت مطالعاتی بعدی  ج( در صورت اعزام مجدد به فرصت مطالعاتی و رد شدن مجدد گزارش،

 محروم خواهد شد.

د( در صورت اعزام برای مرتبه سوم به فرصت مطالعاتی و رد شدن مجدد گزارش، به مدت سه سال از فرصت مطالعاتی 

 بعدی محروم خواهد شد.

یمانی باشد به خدمت ه( چنانچه گزارش عضو در مرتبه سوم فرصت نیز رد گردد در صورتی که در وضعیت استخدامی پ

 آزمایشی باشد به حالت پیمانی بازگشت داده خواهد شد.-خاتمه داده خواهد شد و چنانچه رسمی

 ( تصویب و اجرا9ماده

طرح و مصوب  15/11/1398شورای پژوهشی دانشگاه در تاریخ  جلسهنود و ششمین ماده در  9این دستورالعمل در 

به تصویب نهایی رسید و از این  14/02/1399هیأت رئیسه دانشگاه تاریخ  جلسهگردید و در یکصد و پنجاه و یکمین 

 باشد.تاریخ قابل اجرا می
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درخواست شرکت در فرصت مطالعاتی جامعه و صنعت - 1فرم شماره   

  کاربرگ درخواست تایید وضعیت استخدامی

 متقاضی 1

 :شماره شناسنامه :کد ملی :نام خانوادگی : نام

 :تبشماره تلفن ثا :شماره تلفن همراه :محل تولد :تاریخ تولد

 :آدرس :ایمیل

 خالصه وضعیت استخدامی متقاضی 2

 تاریخ انتصاب در سمت فعلی: سمت فعلی: گروه آموزشی:  دانشکده:

 تاریخ آخرین تمدید قرارداد پیمانی: استخدام پیمانی:تاریخ  رسمی قطعی رسمی آزمایشی   پیمانی    وضعیت استخدامی:  

 تاریخ تبدیل وضعیت به رسمی قطعی: تاریخ تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی:

 تاریخ ارتقا مرتبه به استادیاری: استاد دانشیار     استادیار      مرتبه علمی:    

 استادی:تاریخ ارتقا مرتبه به  تاریخ ارتقا مرتبه به دانشیاری:

 تاریخ دریافت آخرین پایه ترفیع: تاریخ دریافت آخرین پایه: آخرین پایه:

 مشخصات فرصت مطالعاتی درخواستی 3

 بازه زمانی فرصت مطالعاتی درخواستی: از تاریخ ..... / ...... /..... تا تاریخ .... / ....... / ....... پاره وقت تمام وقت      نوع فرصت مطالعاتی:  

 :تعداد دفعات استفاده از فرصت مطالعاتی جامعه و صنعت خیر بلی     :    از فرصت مطالعاتی جامعه و صنعت استفاده نموده ام الًقب

 :  از تاریخ ..... / ...... /..... تا تاریخ .... / ....... / ....... بازة زمانی آخرین فرصت مطالعاتی جامعه و  صنعت

 عدم تایید               تایید                    :گزارش آخرین فرصت مطالعاتی جامعه و صنعتنتیجه بررسی 

 دانشگاه پژوهشینتیجه بررسی وضعیت استخدامی عضو هیات علمی در معاونت آموزشی و  4

 خیر         بلی      :وضعیت استخدامی عضو هیات علمی مورد تایید است و متقاضی طی دو سال گذشته رکود علمی نداشته است خالصه

 توضیحات:
 

 

 نام و نام خانوادگی معاون آموزشی و پژوهشی:

 تاریخ و امضاء

 :شماره

 :تاریخ



 علمی برای گذراندن فرصت مطالعاتی در صنعت هیأتفرم درخواست عضو 

 علمی هیأتمشخصات عضو 

 کد ملی:  نام خانوادگی:                                                      نام:                          

 وضعیت استخدامی:                                مرتبه علمی:                                محل اخذ مدرک تحصیلی:

 خ استخدام پیمانی:                           تاری        تاریخ استفاده از آخرین فرصت مطالعاتی:                   

 تاریخ آخرین تبدیل وضعیت:    

          شماره تماس:                دانشکده:                                                گروه:                       

 اطالعات دوره فرصت مطالعاتی

 شماره تماس واحد مربوطه:                                                      دستگاه مقصد:            نام صنعت/

 دستگاه:  / آدرس صنعت

 موضوع فرصت مطالعاتی:

 اهداف و )انتظارات( دستاوردهای فرصت مطالعاتی )به اختصار(:

     

 

 

 

 

 

 مدت حضور در صنعت:                                                       تاریخ شروع:                                            تاریخ پایان: 

 نیمه وقت                   نوع حضور: تمام وقت

 عنوان قرارداد فرصت مطالعاتی )در صورت عقد قرارداد(: 

 تاریخ قرارداد:                   مبلغ قرارداد )به ریال(:                                    شماره قرارداد:          

 امضا:                               نام و نام خانوادگی متقاضی:                               تاریخ:          
  

  تاییدیه گروه

مشخصات فوق در جلسه گروه .......................... درخواست آقای / خانم دکتر ....................................... جهت شرکت در فرصت مطالعاتی با 

 مورخ ............................. مطرح شد.

  علمی است.  هیأتبرنامه فرصت مطالعاتی متناسب با تخصص عضو 

  با شرکت ایشان به صورت حضور تمام وقت    یا  نیمه وقت )موافقت  )مدت زمان حضور در صنعت: ......... روز در هفته

 شد.

 امضا:                               :                               تاریخ:          مدیر گروه نام و نام خانوادگی



 

 

 

 

 ماره:ش                                                             دانشگاه آموزشی و پژوهشیمعاونت محترم 

 اریخ:ت                                                                                                      تاییدیه دانشکده 

 

ی دانشکده ......................... در جلسه شورا ،آقای/ خانم دکتر ...................... از فرصت مطالعاتی با مشخصات فوق استفادةموضوع 

 المانع است.مورخ ............................. مطرح و تایید شد. آغاز فرصت مطالعاتی ایشان از نظر این دانشکده ب

 شکده:                            نام و نام خانوادگی رییس دان

 مضا:ا                               تاریخ:                                                                                      
 

 تاییدیه شورای پژوهشی دانشگاه

 

 شورای پژوهشی دانشگاه  ........... سهجل، در از فرصت مطالعاتی با مشخصات فوق آقای/خانم دکتر ............................... استفادةموضوع 

 نع است............................ مطرح و تایید شد. آغاز فرصت مطالعاتی ایشان از نظر این شورا بالما تاریخ

     کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه:                                               امضای رئیس

 مضا:ا                                             تاریخ:                                                                    

 

 مالی دانشگاه و تاییدیه معاونت اداری

 

 سالم؛با 

ا بمطابق  ............................ احتراماً، بدینوسیله درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی همکار محترم، سرکار خانم/ جناب آقای

فت. خواهشمند است دستور مورد تایید قرار گردر جلسه ........... هیأت رئیسه در تاریخ  .................. بررسی و مشخصات ذیل 

 ت علمی به صنعت مربوطه اقدام مقتضی صورت پذیرد.یأکه نسبت به صدور حکم ماموریت و معرفی عضو ه ییدفرما

 با شرکت ایشان به صورت حضور تمام وقت   نیمه وقت  یا افقت شد.)مدت حضور در صنعت: ......... روز( مو 

 شی و پژوهشی دانشگاه:           معاونت آموزنام و نام خانوادگی 

                                                                       

 مضا:ا                              تاریخ:                                                                                           

 

 

 رونوشت: ریاست محترم دانشگاه جهت استحضار

 



 فرصت مطالعاتی در صنعت اجرای طرح پژوهشی جایگزینعلمی برای  هیأتفرم درخواست عضو 

 

 علمی هیأتمشخصات عضو 

 کد ملی:  نام خانوادگی:                                                                             نام:    

 وضعیت استخدامی:                                مرتبه علمی:                                محل اخذ مدرک تحصیلی:

 تاریخ استخدام پیمانی:                                   تاریخ استفاده از آخرین فرصت مطالعاتی:                   

 تاریخ آخرین تبدیل وضعیت:    

          شماره تماس:                دانشکده:                                                گروه:                       

 طرح پژوهشیاطالعات دوره 

 :                                                           شماره تماس واحد مربوطه:کارفرمادستگاه  نام صنعت/

 دستگاه:  / آدرس صنعت

 :طرحموضوع 

 )به اختصار(: طرحاهداف و )انتظارات( دستاوردهای 

     

 

 

 

                         همکار/ ان:                               تاریخ شروع:                                            تاریخ پایان: 

 نیمه وقت                   نوع حضور: تمام وقت

  مشخصات قرارداد اجرای طرح:

 تاریخ قرارداد:      مبلغ قرارداد )به ریال(:                                    شماره قرارداد:                       

 امضا:            :                               تاریخ:          نماینده سازمان کارفرمانام و نام خانوادگی 

 ح:رنحوه دریافت ط

    سامانه ساتع   پیشنهاد عضو با سازمان کارفرما   صندوق حمایت از پژوهشگران   سامانه طوبی  دفتر ارتباط

 با صنعت دانشگاه
  

  تاییدیه گروه

 تاجرای طرح پژوهشی جایگزین فرصت مطالعاتی جامعه و صنعدرخواست آقای / خانم دکتر ....................................... جهت 

 با مشخصات فوق در جلسه گروه .......................... مورخ ............................. مطرح شد.

 علمی است.  هیأتمتناسب با تخصص عضو  اجرای طرح پژوهشی 

  با شرکت ایشان به صورت حضور تمام وقت    یا  نیمه وقت  )مدت زمان حضور در صنعت: ......... روز در هفته(

 موافقت شد.

 امضا:                               :                               تاریخ:          مدیر گروه نام و نام خانوادگی



 

 

 

 

 

 

 شماره:                                                             دانشگاه آموزشی و پژوهشیمعاونت محترم 

 تاریخ:                                                                                                      تاییدیه دانشکده 

 

 جامعه و صنعت فرصت مطالعاتی اجرای طرح پژوهشی جایگزین کتر ...................... ازآقای/ خانم د استفادةموضوع 

......... مطرح و تایید شد. آغاز اجرای در جلسه شورای دانشکده ......................... مورخ .................... ،با مشخصات فوق

 ایشان از نظر این دانشکده بالمانع است. طرح

 س دانشکده:                            تاریخ:                                          امضا:نام خانوادگی رئینام و 
 

 تاییدیه شورای پژوهشی دانشگاه

 

جامعه و  فرصت مطالعاتی اجرای طرح پژوهشی جایگزین از  آقای/خانم دکتر ............................... استفادةموضوع 

 آغازمورخ ........................... مطرح و تایید شد.  ...........جلسه شورای پژوهشی دانشگاه، در با مشخصات فوق صنعت

 ایشان از نظر این شورا بالمانع است. اجرای طرح

 کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه:                                                       تاریخ: امضای رئیس

 

 مالی دانشگاه و تاییدیه معاونت اداری

 

 با سالم؛

همکار  جامعه و صنعت فرصت مطالعاتی اجرای طرح پژوهشی جایگزین از احتراماً، بدینوسیله درخواست استفاده 

مطابق با مشخصات ذیل مورد تایید قرار گرفت. خواهشمند است  ............................ خانم/ جناب آقای محترم، سرکار

ت علمی به صنعت مربوطه اقدام مقتضی صورت یأکه نسبت به صدور حکم ماموریت و معرفی عضو ه دستور فرمایید

 پذیرد.

 تاریخ:                                      امضا:معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه:                  نام و نام خانوادگی 

 

 

 رونوشت: ریاست محترم دانشگاه جهت استحضار

 



 دستاوردهای مورد انتظار در پایان این دوره فرصت مطالعاتی در صنعت:

 در دانشگاه.دهی به حوزه پژوهشی جدید در زمینه  جهت .............................................................. 

 جذب حمایت مالی در قالب تعریف موضوع و عقد قرارداد / گرنت پژوهشی با صنعت 

 برداری از خدمات آزمایشگاهی و تجهیزات تحقیقاتی موجود در واحد عملیاتی صنعتتسهیل بهره 

 نامه دانشجویان تحصیالت تکمیلیداد ......................... پایانخذ حمایت صنعت از تعا 

 ثبت تعداد ......................... اختراع مشترک با صنعت 

 فراهم نمودن تعداد ....................... فرصت کارآموزی دانشجویان در صنعت 

  تعریف و طراحی تعداد ........................... دوره آموزشی تخصصی کوتاه مدت 

 .................................. ایجاد دفتر توسعه فناوری مشترک با صنعت تحت عنوان 

 آموختگان دانشگاه در صنعتفراهم نمودن زمینه اشتغال تعداد .......................... دانش 

 تشار تعداد ..................... مقاالت علمی انISI مشترک 

 ................................................................................ )سایر موارد )لطفا توضیح دهید 

 

قبلی، نوع تحقیق و دستاوردهای دالیل خود را در رابطه با انتخاب محل فرصت مطالعاتی در صنعت با توجه به وجود ارتباطات علمی 

 ت داشته اید؟ لطفا اعالم فرمایید.مورد انتظار بیان نمایید. آیا تا به حال همکاری علمی مشترک با این صنع

 

 

 

 

 

 

 

 

 انوادگی متقاضیامضا                                                     تاریخ                                              نام و نام خ

 



 

 مدیر محترم گروه

 گردد.گزارش دوره فرصت مطالعاتی در صنعت اینجانب  .............................................................. به پیوست تقدیم میاً با سالم، احترام

 ....................................دارد برنامه مطالعاتی اینجانب با عنوان .......................................................................................بدینوسیله اعالم می

 بر اساس دستاوردهای مورد انتظار به شرح زیر محقق شده است:

 ژوهشی جدید در زمینه  .............................................................. در دانشگاه.جهت دهی به حوزه پ 

 جذب حمایت مالی در قالب تعریف موضوع و عقد قرارداد / گرنت پژوهشی با صنعت 

 تسهیل بهره برداری از خدمات آزمایشگاهی و تجهیزات تحقیقاتی موجود در واحد عملیاتی صنعت 

 خذ حمایت صنعت از تعداد ......................... پایان نامه دانشجویان تحصیالت تکمیلیا 

 ثبت تعداد ......................... اختراع مشترک با صنعت 

 فراهم نمودن تعداد ....................... فرصت کارآموزی دانشجویان در صنعت 

  تعریف و طراحی تعداد ........................... دوره آموزشی تخصصی کوتاه مدت 

 .................................. ایجاد دفتر توسعه فناوری مشترک با صنعت تحت عنوان 

 فراهم نمودن زمینه اشتغال تعداد .......................... دانش آموختگان دانشگاه در صنعت 

 تشار تعداد ..................... مقاالت علمی انISI مشترک 

 ................................................................................ )سایر موارد )لطفا توضیح دهید 

 

 

در این خصوص به عمل که مستندات مربوطه در پیوست گزارش آورده شده است. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام مقتضی 

 آورند.

 

 نام و نام خانوادگی:

 

 امضا:                      تاریخ:                                                      دانشکده:                                    

 

 

 

 

 گزارش نهایی پس از اتمام ماموریت _فرم ارائه گزارش فرصت مطالعاتی در صنعت 



 

 

 ریاست محترم دانشکده

دکتر .........................................با مشخصات فوق در جلسه گروه .............................. گزارش دورة فرصت مطالعاتی در صنعت آقای / خانم 

شود تایید می مورخ .................................. مطرح شد و نتایج بدست آمده بر اساس برنامه پیشنهادی اولیه، مورد تایید قرار گرفت. همچنین

 اند.اریخ ........................................ سمیناری برای معرفی دستاوردهای ماموریت خود برگزار نمودهکه ایشان در ت

 وهتاریخ:                                                                                                          امضای مدیر گر

 

 و پژوهشی دانشگاهمعاونت محترم آموزشی 

مورخ شورای دانشکده  فرصت مطالعاتی در صنعت آقای / خانم دکتر .........................................با مشخصات فوق در جلسه گزارش دورة

 یشنهادی متقاضی، گزارش مذکور و انطباق با برنامه اولیه پ بدست آمده بر اساس جی.................................. مطرح شد و نتا

 شود.                                           مناسب ارزیابی می شود.مناسب ارزیابی نمی 

 رئیس دانشکده امضایتاریخ:                                                                              
 

 آموزشی و پژوهشی دانشگاه محترم معاونت

در صنعت، به شرح  مطالعاتیهای صورت گرفته و دستاوردهای مورد انتظار در طی مدت ماموریت فرصت موضوع فعالیت :ارزیابی 

 ،  مذکور

 شود.      مناسب ارزیابی می 

 اعالم اتمام موفق ماموریت فرصت مطالعاتی در صنعت 

                                                                 )به متقاضی و دفتر جذب دانشگاه(                    

 شود.مناسب ارزیابی نمی      

متقاضی در دو سال آینده در اولویت استفاده از ماموریت پژوهشی و فرصت 

برخوردار  4ماده   4-4و  1-4و از مزایای بندهای  گیردمطالعاتی قرار نمی

 شود.نمی

 رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت :       

  امضاء:                           تاریخ:                                      

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دانشگاه اداری و مالیمعاونت محترم 

. شورای گزارش دورة فرصت مطالعاتی در صنعت آقای / خانم دکتر ......................................... با مشخصات فوق در جلسه شماره .....

ر محورها و نتایج پژوهشی دانشگاه تاریخ ...................................... مطرح شد و نتایج بدست آمده بر اساس برنامه پیشنهادی مورد انتظار د

      شود.مناسب ارزیابی نمی شود.                           مناسب ارزیابی می ملموس زیر،  

 شود. مراتب جهت بررسی و دستور اقدام مقتضی ایفاد می

 ........................................................  در دانشگاه.جهت دهی به حوزه پژوهشی جدید در زمینه ...... 

 جذب حمایت مالی در قالب تعریف موضوع و عقد قرارداد / گرنت پژوهشی با صنعت 

 تسهیل بهره برداری از خدمات آزمایشگاهی و تجهیزات تحقیقاتی موجود در واحد عملیاتی صنعت 

 تحصیالت تکمیلیخذ حمایت صنعت از تعداد ......................... پایان نامه دانشجویان ا 

 ثبت تعداد ......................... اختراع مشترک با صنعت 

 فراهم نمودن تعداد ....................... فرصت کارآموزی دانشجویان در صنعت 

  تعریف و طراحی تعداد ........................... دوره آموزشی تخصصی کوتاه مدت 

  مشترک با صنعت تحت عنوان ..................................ایجاد دفتر توسعه فناوری 

 فراهم نمودن زمینه اشتغال تعداد .......................... دانش آموختگان دانشگاه در صنعت 

  انتشار تعداد ..................... مقاالت علمیISI مشترک 

 ................. )سایر موارد )لطفا توضیح دهید............................................................... 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 پژوهشی معاون آموزشی و امضای                                           امضای مدیر پژوهش و فناوری      

 

 تاریخ                                            تاریخ                                      

 

 

 

 

 

 رونوشت: ریاست محترم دانشگاه جهت استحضار

 

 

 

 

 

 


