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 دانشگاه زنجان جامعه و صنعتدر   یفرصت مطالعات نامه وهیش ییاجرا  پیوست

 ،وزارت عتف جامعه و صنعتها در دانشگاه یعلم اتیه یاعضا یفرصت مطالعات ینامه وهیش در امر اجرای به منظور تسهیلاین پیوست 

با توجه به شرایط مسکوت و یا غیر مذکور در آن و  و موارد اتیجزئ یو در خصوص ارائه 17/6/97 مورخ 3201 -ش-عتفبه شماره سند  

 شده است.    هیته ریبه شرح ززنجان،  دانشگاه

 :  جامعه و صنعتدر  یفرصت مطالعاتاستفاده از  درخواست مراحل  (1 ماده

آموزشی  را به همراه طرح توجیهی به گروه خوددرخواست  ،جامعه و صنعتدر  یفرصت مطالعات استفاده از متقاضی  الزم است ابتدا  -1-1

 نماید.خود ارائه 

و نظر  کرده و دستوالعمل اجرایی دانشگاه بررسی تمام وقت و نیمه وقت(نوع فرصت )با در نظر گرفتن درخواست را گروه مربوطه  -2-1

 .کندارسال میدانشکده به  ،باشدو واحد عملیاتی پیشنهادی می صورت جلسه گروه که شامل اطالعات دوره به همراه گروه راشورای 

، به گروه مربوطه ارائه از شروع دوره پیشروز  45باید حداقل  ،جامعه و صنعتدر  یفرصت مطالعات درخواست متقاضی استفاده از -3-1

 .شود

داخلی دانشگاه و اولویت بندی، نظر گروه  پیوست اجراییشیوه نامه وزارتی،  نلحاظ نمودبا  دانشکده، یو پژوهش یآموزش یوراش -4-1

همراه طرح توجیهی، درخواست متقاضی، صورت جلسه گروه و صورت جلسه شورای به  دانشکده راشورای و نظر کرده مربوطه را بررسی 

 .کنددانشگاه ارسال می شورای پژوهش و فنآوریدانشکده به 

ن شرایط زم با واحد عملیاتی جهت مشخص نمودشورای پژوهش و فنآوری دانشگاه، مکاتبات ال درخواست از سویاولیه با تایید  -5-1

 گردد.میانجام  نامه های مربوطه یوهاجرای فرصت و رعایت ش

ارسال  یپژوهش یشوراجهت جمع بندی نهایی به نتایج مکاتبه با واحد عملیاتی، و خواست متقاضی به همراه نظر گروه و دانشکده در -6-1

 گردد.ارسال می دانشگاه سهیرئ اتجهت تایید نهایی به هیو نظر شورای پژوهش و فنآوری دانشگاه 

شگاه و واحد عملیاتی در خصوص اجرای فرصت قراردادی بین دان /تفاهم نامه ، سه دانشگاهواحد عملیاتی و هیات رئیپس از موافقت  -7-1

 دوره فرصت مطالعاتی ،دانشگاه و با ابالغ حکم از سوی امضا شدهتهیه و  و تعهدات واحد عملیاتی و دانشگاه(شامل الزامات  مطالعاتی)

 ردد.گمی آغاز متقاضی

 ،طرح های فنآوریخارج از دانشگاه و یا مجریان پژوهشی مجریان طرح های  : موافقت شورای پژوهش و فنآوری با درخواست1تبصره 

 باشد.مشروط به رعایت زمانبندی اجرای طرح و تعهد متقاضی در انجام قرارداد می

 ویژگی های واحد عملیاتی قابل قبول: (2ماده 

بررسی و تایید آن برعهده مسئولیت با تخصص متقاضی الزامی بوده و شرح وظایف پیش بینی شده نیز انتخاب شده و تناسب واحد عملیاتی 

 ضروری است.شورای پژوهش و فنآوری دانشگاه آن توسط تصویب بوده و مربوطه  (یا پژوهشکده)دانشکده گروه، 

در اولویت استان واقع در واحد عملیاتی پاسخ به نیاز  ،جامعه و صنعتجامع استان در قبال  : با توجه به وظایف و تکالیف دانشگاه  2تبصره 

 است.

 :    و گروه دانشکده فیوظا (3ماده 

گروه برعهده  دانشگاه، پیوست اجرایی داخلی آن با شیوه نامه وزارتی و تطبیقمتقاضی و توسط ضوابط و شرایط  رعایتمسئولیت  -1-3

ر داخلی باجرایی پیوست و  وزارتی تطبیق آن با شیوه نامهنظارت بر مسئولیت و  بوطهمر دانشکده یو پژوهش یآموزش یشورا ی وآموزش

 .    میباشد دانشگاه عهده مدیر فنآوری
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 ینیگزیجا یبرا مناسبی را است گروه مربوطه برنامه الزم، یدر فرصت مطالعات یتقاضور)تمام وقت یا نیمه وقت( مدر زمان حض -2-3

 . دیلحاظ نماتوسط متقاضی تعهد شده  انیدانشجو ییو راهنما یآموزش فیوظا

 ساعت در دانشگاه حضور یابد.  20متقاضی موظف است حداقل اجرای دوره فرصت مطالعاتی نیمه وقت،  مدت : در3تبصره 

  

 : ی دوره فرصت  مطالعات شروعزمان   (4 ماده

 ماهه 6و ماهه  3 یدوره فرصت مطالعاتاستفاده از ضروری است متقاضی   ،در گروه یآموزش هایبرنامه میتنظ  تیبا توجه به اهم -1-4

( تمام وقت و یا پاره وقت)ماهه  12فرصت مطالعاتی  تحصیلی، ویک ترم در طول حداکثر  )تمام وقت یا پاره وقت( اجرای دوره مذکور را

  نماید.برنامه ریزی تحصیلی ترم  2در طول حداکثر 

در طول سال تمام وقت صورت ه ب اجرای آن ه صورت نیمه وقت است؛ اماب ،جامعه و صنعتفرصت مطالعاتی در اجرای اولویت  -4-2

 امکان پذیر است. سه دانشگاهپژوهش و فنآوری دانشگاه و هیأت رئیشورای یید تأمتقاضی و توجیهی از سوی دالیل  یارائهبا تحصیلی 

 باشد.  داشتهدر دانشگاه   ییپست اجراتواند نمی ،یدر طول دوره  فرصت مطالعات یمتقاض -3-4

 :    انیمتقاض یبند تیاولو یهاشاخص( 5ماده 

 رسد.پایان می ت قانونی برای تبدیل وضعیت آنها بهوقاست که  یانیبا متقاض تیاولو -1-5

  مورد توجه قرار خواهد گرفت: بیبرخوردارند به ترت یمساو طیکه از شرا یافراددر مورد بندی برای اولویت ریز یهاشاخص -2-5

    .جامعه و صنعتدر  یتعداد دفعات استفاده از فرصت مطالعات (الف

 او. و فعالیت های فنآوری یمتقاض ی برون دانشگاه یهاحاصل از طرح یپژوهش ازاتیامتب( 

 .(دانشگاه یپژوهش یشورا صیبه تشخ)توسعه استان و کشور  یها در برنامه یفرصت مطالعات یموضوع برنامه تیدرجه اولو ج(

مالی،  -اداری سیاست هایبا توجه به  ،در هر سال از اعضاء هیات علمی رسمی قطعی یفرصت مطالعات انیمتقاضپذیرش  : تعداد4 تبصره

 .     گرددیم نییدانشگاه تع سهیرئ اتیتوسط ه ،دانشگاه ، پژوهشی و فنآورییآموزش

 :     یتعهدات متقاض (6ماده 

 تمعاون نظارت با ،دانشکده یعلم اتیه یاعضا دانشجویان و با حضور یفرصت مطالعات یاز دستاوردها یناریموظف است سم یمتقاض-1-6

 . دیدانشگاه ارسال نما یو فناور یو گزارش آن را به حوزه معاونت پژوهش مودهن برگزاردانشکده  یپژوهش

 یو فناور یمعاونت پژوهش یعاتالاط گاهیپا لیتکم یبرا ازیعات مورد نالنامه، تمام اط وهیش 8-5موظف است براساس بند  یمتقاض-2-6

 دانشگاه قرار دهد.  یو فناور یمعاونت پژوهش اریدر اخت یدانشکده مربوطه جهت بارگذار دییرا پس از تا (مپفا)وزارت عتف

و  یبررس قابل انتشار نباشد، حاصل از فرصت به لحاظ محرمانه بودن جیبوده و نتا یتیامن ایو  ینظام یاتیکه واحد عمل ی: درصورت5 تبصره

 .   ردیپذیمربوطه، صورت م یاتیدر محل واحد عمل ،جامعه دانشگاه مدیریت فنآوری و ارتباط با یندهیبا حضور نما آن جینتا دییأت

 :  فرصت مطالعاتی انجامحکم (7 ماده

برای انجام دوره دانشگاه  استیر یبا امضا فرصت مطالعاتیانجام حکم ین واحد عملیاتی و دانشگاه، ب قرارداد /نامهتفاهم از عقد پس  -1-7

اتمام و  یاتیواحد عملبا شروع همکاری  متقاضی با زمان  منطبق در داخل بازه مصوب دانشگاه و شروع و خاتمه حکم خیتار. شودیصادر م

 خواهد بود.آن 
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با توجه به رشته ی)نیگزیجا طی، شراشورای پژوهشی دانشگاهیید و هیات علمی با درخواست گروه و تأعضدر موارد خاص، برای -2-7

دانشگاه ارائه  سهیرئ اتیبه ه یریگ میتصمبرای  ،دانشگاه یپژوهش یشورا دییأاز ت و پس شده شنهادیتوسط دانشکده مربوطه پ (یمتقاض

 خواهد شد.   

مصوب  از مزایای تشویقی ،جامعه و صنعتگذراندن فرصت مطالعاتی در  و استادی در صورتدانشیاری دارای مرتبه  هیات علمی   اعضاء-7-3

 شوند. بهرمند می مطالعاتیفرصت  اجرایدانشگاه برای 
 2به مدت  1398سال  از ابتدایو  دهیدانشگاه رس سهیرئ اتیهتصویب به  20/8/98 خیدر تارتبصره   5و   ماده   7 دستورالعمل در  نیا

 باشد.سال قابل اجرا می


