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 دانشگاه کردستان

 معاونت پژوهش و فناوري

 مقدمه 

 موسسات و هادانشگاه علمی هیات اعضاي مطالعاتی فرصت يهنامشیوه«دستورالعمل حاضر به منظور عملیاتی کردن 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، در دانشگاه کردستان تدوین شده  17/6/97مورخ  3201به شماره  »صنعت و جامعه در پژوهشی
 است.

 تعاریف و اختصارات -1ماده 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري وزارت عتف:

 ه کردستاندانشگا دانشگاه:

آن دسته از اعضاي هیات علمی تمام وقت دانشگاه کردستان که داراي مدرك دکترا بوده و داراي حکم استخدامی  هیات علمی:
 پیمانی، رسمی آزمایشی یا رسمی قطعی هستند.

اتی، تجاري، بازرگانی، هاي صنعتی، خدمها و واحدهاي دولتی یا غیردولتی فعال در بخشها، نهادها، بنگاهسازمان جامعه و صنعت:

 اجتماعی و پژوهشی خارج از دانشگاه-آموزشی، فرهنگی

بازرگانی، هاي صنعتی، خدماتی، تجاري، ها و واحدهاي دولتی یا غیردولتی فعال در بخشها، نهادها، بنگاهسازمان واحد عملیاتی:
 نیاز مورد تخصصی يهاجتماعی، و پژوهشی خارج از دانشگاه که متقاضی حضور عضو هیات علمی دانشگاه در زمین -آموزشی، فرهنگی

 .هستند خود واحد

 .گیرندمی قرار عملیاتی واحد و صنعت يهبنیان وابسته به دانشگاه کردستان نیز در زمرهاي دانششرکت :1تبصره 

ماه به صورت پیوسته یا گسسته است که به عضو هیات علمی دانشگاه  12تا  3أموریتی با مدت زمان معین از م فرصت مطالعاتی:

هاي کاربردي و مورد نیاز جامعه در یک حوزه تخصصی شود تا در یک واحد عملیاتی حضور یافته و بتواند با انجام پژوهشداده می
 17/6/97مورخ  3201شماره نامه ت، در راستاي دستیابی به اهداف مندرج در شیوهخاص، که مورد تأیید دانشگاه و واحد عملیاتی اس

 فعالیت کند.وزارت عتف 

 گروه آموزشی محل اشتغال عضو هیات علمی در دانشگاه کردستان گروه آموزشی:

سئول ارتباط با صنعت و اي دوساله با پیشنهاد مشوراي ارتباط با صنعت دانشگاه که در دوره :دانشگاه صنعت با ارتباط يهکمیت
 حکم معاونت پژوهشی دانشگاه منصوب می گردند.

 3201 يهو موسسات پژوهشی در جامعه و صنعت به شمار دانشگاهها علمی هیات اعضاي مطالعاتی فرصت يهنامشیوه نامه:شیوه
 عتف وزارت 17/6/97 مورخ

 مطالعاتی فرصت يهو اجراي دورفرآیند تصویب  -2ماده 

. آموزشی گروه به علمی هیات عضو جانب از دانشگاه مصوب کاري و مطالعاتی يهبرنام يهشدتکمیل الگوي و درخواست يهارائ -2-1 
 . برسد عملیاتی واحد مقام باالترین تأیید به قبالً مذکور يهشد تکمیل کاري و مطالعاتی يهبرنام است الزم

 عاتی و کاري باید پژوهشی، کاربردي یا فناورانه باشد.مطال يهبرنام :2تبصره 
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 دانشگاه کردستان

 معاونت پژوهش و فناوري

 فناوري و پژوهش شوراي و صنعت با ارتباط يهصالحیت واحد عملیاتی باید مورد تأیید گروه آموزشی، دانشکده، کمیت :3تبصره 
 .گیرد قرار دانشگاه

 شوراي صنعت، با ارتباط يهکده، کمیتدانش آموزشی، گروه شوراي يهجلس در کاري و مطالعاتی يهبررسی درخواست و برنام -2-2

  روز 15 حداکثر زمانی يهباز در هرکدام دانشگاه يهرئیس هیات و دانشگاه فناوري و پژوهش

  لزوم صورت در عملیاتی واحد و دانشگاه میان پژوهشی يهنامانعقاد قرارداد یا تفاهم -2-3

دانشگاه به معاونت اداري مالی دانشگاه جهت صدور حکم معرفی عضو هیات علمی متقاضی از سوي معاون پژوهش و فناوري  -2-4
 ماموریت 

اعالم رسمی شروع به کار عضو هیات علمی در واحد عملیاتی مربوطه به معاون پژوهش و فناوري دانشگاه توسط باالترین مقام  -2-5
 گیر واحد عملیاتیتصمیم

 در خود حضور يهنحو آموزشی، گروه به خود درخواست يهارائعضو هیات علمی متقاضی فرصت مطالعاتی باید در هنگام  :4تبصره 
 .نماید مشخص نامه شیوه 4 ماده -4-4 و -3-4 بندهاي و 3 ماده 5-3 بندهاي مطابق را مطالعاتی فرصت

 الزم است گروه آموزشی و دانشکده تأیید کنند که در زمان حضور عضو هیات علمی در فرصت مطالعاتی (به ویژه در مورد :5تبصره 

 .آمد نخواهد وجود به دانشکده و گروه درسی يهفرصت مطالعاتی تمام وقت)، خللی در وظایف آموزشی و برنام

 ضوابط و شرایط متقاضی  -3ماده 

 رشته و تخصص عضو هیات علمی باید با نیازهاي واحد عملیاتی مرتبط بوده و این موضوع باید به تأیید گروه و دانشکده برسد. -3-1

 سال گذشته رکود علمی داشته باشد. 2ات علمی متقاضی نباید در طول عضو هی -3-2

براي ماه پاره وقت است؛ این دوره  12ماه تمام وقت یا  6 حداقل پیمانی علمی هیات اعضاي براي مطالعاتی فرصت يهدور -3-3
 یک مطالعاتی فرصت يهماه پاره وقت است. حداکثر طول مدت دور 6ماه تمام وقت و یا  3اعضاي هیات علمی رسمی آزمایشی حداقل 

 تمدید دیگر ماه 6 براي علمی هیات عضو عملکرد از دانشگاه رضایت صورت در و صادر ماه 6 براي مأموریت حکم ابتدا که است سال
 . شد خواهد

 تصمیم. دارد وجود نیز سال یک پایان از پس ماه 6 حداکثر میزان به مطالعاتی فرصت يهرایط خاص امکان تمدید دوردر ش: 6تبصره 

 .است دانشگاه يهرئیس هیات عهده بر زمینه این در گیري

 1398ال س ابتداي از که علمی هیات اعضاي وضعیت تبدیل براي استخدامی، يهنامآیین 14و  12بر اساس بندهاي ماده  :7تبصره 
 کنند، گذراندن فرصت مطالعاتی الزامی است. دوره پیمانی یا رسمی آزمایشی را آغاز می

کنند، براي تبدیل دوره پیمانی یا رسمی آزمایشی خود را شروع می 1398آن دسته از اعضاي هیات علمی که از ابتداي سال  -3-4
یشی و از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی) الزم است حداقل یک بار از وضعیت از هر مرحله به مرحله بعد (از پیمانی به رسمی آزما

 فرصت مطالعاتی صنعتی استفاده کرده باشند.

 يهدور گذراندن با نیز قطعی رسمی علمی هیات اعضاي یا استادي و دانشیاري علمی يهتمام اعضاي هیات علمی داراي مرتب -3-5
 .شد خواهند برخوردار حاضر دستورالعمل 6 يهماهه از مزایاي تشویقی مندرج در ماد 6 وقت پاره یا ماهه 3 وقت تمام مطالعاتی فرصت
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 است الزم) آزمایشی رسمی و پیمانی هايدوره در الزامی مطالعاتی فرصت از غیر( مطالعاتی فرصت از مجدد يهبراي استفاد -3-6
شته باشد. مدت استفاده از مرخصی بدون حقوق نیز به گذ دوره آن اتمام تاریخ از قبلی مطالعاتی فرصت يهبرابر زمان دور 5 حداقل

 شود.این مدت اضافه می

 صنعت در کافی يهتجرب از علمی هیات عضو اینکه خصوص در دانشگاه، يهدر موارد بسیار خاص، با تشخیص هیات رییس :8تبصره 
کند. این تبصره یط جایگزین تعیین و اجرا میشرا دانشگاه نباشد، فراهم مطالعاتی فرصت و امکان که هاییرشته در یا است برخوردار

گردد و در یم اعمال است اجباري آنان براي مطالعاتی فرصت يهفقط در مورد اعضاي هیات علمی پیمانی و رسمی آزمایشی که دور
 کند.مورد سایر اعضاي هیات علمی صدق نمی

 متقاضی الزامات -4ماده 

 از وي است، وقت تمام عملیاتی واحد در علمی هیات عضو حضور اینکه به توجه با وقت، تمام مطالعاتی فرصت يهدر دور -4-1

 مطالعاتی فرصت يهدور در کند؛می فعالیت دانشجویان يهمشاور و راهنمایی يهزمین در فقط و گردیده معاف دانشگاه در تدریس
 یابد.می به نصف تقلیل میعل هیات عضو تدریس موظف واحد میزان وقتپاره

 در مطالعاتی فرصت از استفاده یا دیگري واحد یا سازمان در اشتغال به مجاز علمی هیات عضو مطالعاتی فرصت يهدر طول دور -4-2
 بعدي مطالعاتی فرصت از سال 5 مدت به فرد و شده لغو مطالعاتی فرصت مأموریت اتفاق، این يهمشاهد صورتی در. نیست دیگر جایی

 ز محروم خواهد شد.نی

الزم است عضو هیات علمی در زمان شروع به کار در واحد عملیاتی، حضور خود در واحد مذکور را به صورت رسمی و با امضاي  -4-3
گیري واحد عملیاتی به اطالع معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه برساند. همچنین الزم است بصورت سه ماهه باالترین مقام تصمیم

گیري واحد عملیاتی به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه ارسال نماید. در شرفت کار خود را با تأیید باالترین مقام تصمیمگزارش پی
 عملیاتی واحد گیريتصمیم مقام باالترین تأیید با را خود مطالعاتی فرصت يهانتهاي دوره نیز عضو هیات علمی باید گزارش نهایی دور

 دانشگاه ارسال نماید.  فناوري و پژوهش معاونت به

الزم است عضو هیات علمی در انتهاي دوره، دستاوردها، موضوعات مهم پژوهشی، راهکارها و پیشنهادهاي اصالحی براي بهبود  -4-4
 دستورالعمل حاضر گزارش دهد. 8امور را بر اساس ماده 

 واحد عملیاتی الزامات -5ماده 

 و مطالعاتی يهفرصت مطالعاتی امکانات و تسهیالت مورد توافق مندرج در برنام يهواحد عملیاتی موظف است در طول دور -5-1
 و دانشگاه بین قرارداد هايپیوست از عملیاتی واحد تأیید يهنام و کاري و مطالعاتی يهبرنام. کند تامین را علمی هیات عضو کاري
 .است عملیاتی واحد

د از طریق عقد قرارداد پژوهشی با دانشگاه، به عضو هیات علمی متناسب با تواند بر اساس مقررات داخلی خوواحد عملیاتی می -5-2
 کند.ساعات حضور وي در واحد عملیاتی حق التحقیق پرداخت کند. دانشگاه از این قراردادها باالسري کسر نمی
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 دانشگاه کردستان
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گیري در واحد مقام تصمیم باالترین تأیید با دوره نهایی گزارش و علمی هیات عضو کار پیشرفت هايگزارش يهالزم است هم -5-3
هاي ارسالی را در دستور صورت دانشگاه هیچ کدام از گزارشعملیاتی براي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه ارسال گردد. در غیر این

 کار انجام نخواهد داد.

ره به همراه گزارش کار نهایی دو يهخاتم و تأیید بر مبنی اينامه عملیاتی واحد مطالعاتی، فرصت يهالزم است در انتهاي دور -5-4
را (بر اساس آنچه که قبالً در برنامه مطالعاتی و کاري فرصت مطالعاتی به تأیید دانشگاه، عضو هیات علمی و واحد عملیاتی رسیده 

 است) به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه ارسال نماید. 

 فرصت مطالعاتی  امتیازات -6ماده 

 کند.فرصت مطالعاتی حقوق و مزایاي عضو هیات علمی را مطابق با حکم استخدامی وي پرداخت می يهدانشگاه در طول دور -6-1

 مرتبه ارتقاء اجرایی امتیازات ترفیع، در و گیرد نظر در اجرایی کار امتیازات يهزمر در را مطالعاتی فرصت يهدانشگاه دور -6-2

 کند.لی عضو هیات علمی لحاظ میتکمی تحصیالت دانشجویان پذیرش يهسهمی و) امتیاز 3 حداکثر(

 دانشگاه در موجود تسهیالت و هاحمایت از علمی هیات اعضاي سایر مانند مطالعاتی فرصت يهعضو هیات علمی در طول دور -6-3
 گردد.مند میبهره...)  و گرنت(

 اه نیست.دانشگ عهده بر مطالعاتی فرصت يههزینه ایاب و ذهاب و اسکان عضو هیات علمی در طول دور -6-4

 واحد و دانشگاه به توافقی صورت به مطالعاتی فرصت يهي حاصل از دورمالکیت فکري هرگونه دستاورد علمی و فناورانه -6-5
 .گرفت خواهد تعلق عملیاتی

 : گزارش فرصت مطالعاتی7ماده 

 در گیرتصمیم مقام باالترین تأیید با را کار پیشرفت گزارش نوع دو باید مطالعاتی فرصت يهطول دورعضو هیات علمی، در  -7-1
 .دوره نهایی گزارش)ب و ماهه 3 کار پیشرفت گزارش)الف: نماید ارسال دانشگاه فناوري و پژوهش معاونت براي عملیاتی واحد

گروه آموزشی ارسال کند تا فرآیند بررسی، ارزیابی و اظهارنظر الزم است عضو هیأت علمی گزارش فرصت مطالعاتی را به  -7-2
 زمانی بازه در هرکدام( دانشگاه فناوري و پژوهش شوراي و صنعت با ارتباط يهکمیت دانشکده، آموزشی، گروه در نهایی گزارش يهدربار

 .پذیرد انجام) روز 15 حداکثر

 نخواهد لحاظ علمی هیات عضو براي مطالعاتی فرصت يهر نگیرد امتیازات دورتا زمانی که گزارش نهایی دوره مورد تایید قرا :9تبصره 
 . شد

 شیوه نامه وزارت عتف باشد. 8فرصت مطالعاتی می باید بر اساس ماده  معیار ارزیابی گزارش -7-3

ي فرصت مطالعاتی را دستاوردها نموده برگزار مربوطه يهالزم است عضو هیات علمی پس از پایان دوره یک سمینار در دانشکد -7-4
 با عالقمندان در میان بگذارد.

أت رئیسه دانشگاه در هی 3/6/98و در تاریخ  شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه در 25/4/98در تاریخ تبصره  9ماده و  7 درنامه این آئین
 باشد.قابل اجرا می 3/6/98به تصویب رسید و مفاد مندرج در آن از تاریخ 


