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  معاونت پژوهش و فناوري

1401  

 

 

 يياجرا  پيوست

و  جامعهدر   يفرصت مطالعات نامهوهيش

 دانشگاه زنجان صنعت

  



٢ 

 

 

 دانشگاه زنجان صنعتو  جامعهدر   يفرصت مطالعات نامهوهيش يياجرا  پيوست

وزارت عتف  صنعتو  جامعهها در دانشگاه يعلم اتيه ياعضا يفرصت مطالعات ياين پيوست به منظور تسهيل در امر اجراي شيوه نامه

مسكوت و يا غير مذكور در آن و با توجه به  و موارد اتييه جزيو در خصوص ارا 17/06/1397مورخ  3201 -ش-عتفبه شماره سند  

 شده است.    هيته ريبه شرح ز شرايط دانشگاه زنجان،

  :  صنعتو  جامعهدر  يفرصت مطالعاتاستفاده از  مراحل درخواست )1 ماده

صنعت، درخواست خود را به همراه طرح توجيهي به گروه آموزشي و  جامعهدر  يفرصت مطالعاتالزم است ابتدا متقاضيِ استفاده از -1-1

  ه نمايد.يخود ارا

دستوالعمل اجرايي دانشگاه بررسي كرده و نظر  گروه مربوطه درخواست را با در نظر گرفتن نوع فرصت (تمام وقت و نيمه وقت) و -2-1

  .كند، به دانشكده ارسال ميات دوره و واحد عملياتي پيشنهاديشوراي گروه را به همراه صورت جلسه گروه شامل اطالع

ه يدوره، به گروه مربوطه ارا عوپيش از شرروز  45صنعت بايد حداقل و  جامعهدر  يفرصت مطالعاتدرخواست متقاضي استفاده از  -3-1

  شود.

با لحاظ نمودن شيوه نامه وزارتي، پيوست اجرايي داخلي دانشگاه و اولويت بندي، نظر گروه  دانشكده، يو پژوهش يآموزش يوراش -4-1

سه شوراي مربوطه را بررسي كرده و نظر شوراي دانشكده رابه همراه طرح توجيهي، درخواست متقاضي، صورت جلسه گروه و صورت جل

  .كنددانشكده به شوراي پژوهش و فنĤوري دانشگاه ارسال مي

با تاييد اوليه درخواست از سوي شوراي پژوهش و فنĤوري دانشگاه، مكاتبات الزم با واحد عملياتي جهت مشخص نمودن شرايط  -5-1

  گردد.هاي مربوطه انجام مياجراي فرصت و رعايت شيوه نامه

 يپژوهش يشورابندي نهايي به همراه نظر گروه و دانشكده و نتايج مكاتبه با واحد عملياتي، جهت جمع در خواست متقاضي به -6-1

  گردد.ارسال مي دانشگاه سهيرئ اتيارسال و نظر شوراي پژوهش و فنĤوري دانشگاه جهت تاييد نهايي به ه

شگاه و واحد عملياتي در خصوص اجراي فرصت قراردادي بين داننامه /  تفاهم، واحد عملياتي و هيات رئيسه دانشگاهپس از موافقت  -7-1

 مطالعاتي(شامل الزامات و تعهدات واحد عملياتي و دانشگاه) تهيه و امضا شده و با ابالغ حكم از سوي دانشگاه، دوره فرصت مطالعاتي آغاز

  گردد.مي

 ،هاي فنĤوريخارج از دانشگاه و يا مجريان طرح هشيپژو هاي: موافقت شوراي پژوهش و فنĤوري با درخواست مجريان طرح1تبصره 

 .استبندي اجراي طرح و تعهد متقاضي در انجام قرارداد مشروط به رعايت زمان

  هاي واحد عملياتي قابل قبول:)ويژگي2ماده 

بررسي و تاييد آن مسئوليت با تخصص متقاضي الزامي بوده و بيني شده شرح وظايف پيشنيز انتخاب شده و تناسب واحد عملياتي 

   (يا پژوهشكده) مربوطه بوده و تصويب آن توسط شوراي پژوهش و فنĤوري دانشگاه ضروري است. دانشكدهگروه، برعهده 

 
در اولويت استان واقع در واحد عملياتي پاسخ به نياز  صنعت،و  جامعهجامع استان در قبال  : با توجه به وظايف و تكاليف دانشگاهِ 2تبصره 

  .است

  

  



٣ 

 

 :    و گروه دانشكده فيوظا )3ماده 

نامه وزارتي و پيوست اجرايي داخلي دانشگاه، بر عهده گروه رعايت ضوابط و شرايط توسط متقاضي و تطبيق آن با شيوه مسئوليت -1-3

خلي بر ااجرايي دآموزشي و شوراي آموزشي و پژوهشي دانشكده مربوطه و مسئوليت نظارت بر تطبيق آن با شيوه نامه وزارتي و پيوست 

  .استعهده مدير فنĤوري دانشگاه 

 ينيگزيجامناسبي را براي  است گروه مربوطه برنامه الزم ،يدر فرصت مطالعات يمتقاض (تمام وقت يا نيمه وقت)در زمان حضور -2-3

 .    ديلحاظ نماتوسط متقاضي تعهد شده  انيدانشجو ييو راهنما يآموزش فيوظا

 ساعت در دانشگاه حضور يابد. 20متقاضي موظف است حداقل دوره فرصت مطالعاتي نيمه وقت، : در مدت اجراي 3تبصره 

  : يدوره فرصت مطالعات شروعزمان   )4 ماده

 ماهه 6و  ماهه 3 يدوره فرصت مطالعاتاستفاده از ضروري است متقاضِي  ،در گروه يآموزش هايبرنامه ميتنظ تيبا توجه به اهم -1-4

در طول حداكثر  )پاره وقت(ماهه  12و فرصت مطالعاتي تحصيلي يك ترم در طول حداكثر  ) اجراي دوره مذكور راپاره وقتتمام وقت يا (

  .نمايدريزي برنامهتحصيلي ترم  2

وقت است؛ اما اجراي آن به صورت تمام وقت در طول سال  پارهاولويت اجراي فرصت مطالعاتي در جامعه و صنعت، به صورت  -2-4

  ي داليل توجيهي از سوي متقاضي و تاييد شوراي پژوهش و فنĤوري دانشگاه و هيات رئيسه دانشگاه امكان پذير است.تحصيلي با ارائه

  اولويت اجراي فرصت مطالعاتي در جامعه و صنعت در سه ماه تابستان است.  -3-4

تمام توانند دوره را در دو بخش ميدر صورت موافقت واحد متقاضي واجد شرايط فرصت مطالعاتي شش ماه تمام وقت، متقاضيان  -4-4

  تواند در دو واحد متقاضي متفاوت انجام شوند.انجام دهند. اين دو بخش مي مختلفسال  هاي دودر تابستان هسه ماهوقت 

  تواند پست اجرايي در دانشگاه داشته باشد.، نميتمام وقت متقاضي در طول دوره فرصت مطالعاتي -5-4

 :    انيمتقاض يبند تياولو يهاشاخص) 5ماده 

 رسد.وقت قانوني براي تبديل وضعيت آنها به پايان مياست كه  يانيبا متقاض تياولو-1-5

 مورد توجه قرار خواهد گرفت: بيبه ترت برخوردارند يمساو طيكه از شرا يافراددر مورد بندي براي اولويت ريز يهاشاخص-2-5

    صنعت.و  جامعهدر  يتعداد دفعات استفاده از فرصت مطالعات )الف

 .يمتقاض هاي فنĤوريو فعاليت يِبرون دانشگاه يهاحاصل از طرح يپژوهش ازاتيامتب) 

  .)دانشگاه يپژوهش يشورا صيبه تشخ(توسعه استان و كشور  هايدر برنامه يفرصت مطالعات يموضوع برنامه تيدرجه اولو ج)

  

مالي،  -اداري سياست هايبا توجه به  ،در هر سالاز اعضا هيات علمي رسمي قطعي  يفرصت مطالعات انيمتقاض رشي: تعداد پذ4تبصره

  .     گردديم نييدانشگاه تع سهيرئ اتيتوسط ه ،دانشگاه ، پژوهشي و فنĤورييآموزش

      : يتعهدات متقاض )6ماده 

گروه و دانشكده  با تصويب شوراي متقاضي موظف به ارائه گزارش عملكرد ماهيانه براي تمام وقت و دو ماه يك بار براي پاره وقت -1-6

اي از عملكرد و شامل خالصه گزارش نهاييت علمي بايد اعضو هي ،مطالعاتي چنين حداكثر سه ماه پس از پايان فرصتهم است.

 .نمايدارائه  دفتر فناوري و ارتباط با جامعهگروه، دانشكده و شوراي جهت تاييد به  العاتي رادستاوردهاي انجام فرصت مط

 نظارت، با دانشكده يعلم اتيه ياعضا دانشجويان و با حضور يفرصت مطالعات ياز دستاوردها يناريموظف است سم يمتقاض-2-6

  . ديدانشگاه ارسال نما يو فناور يو گزارش آن را به حوزه معاونت پژوهش نموده برگزاردانشكده  يپژوهش تمعاون



٤ 

 

 يو فناور يمعاونت پژوهش يعاتالاط گاهيپا ليتكم يبرا ازيعات مورد نالنامه، تمام اط وهيش 8-5براساس بند موظف است  يمتقاض-3-6

 دانشگاه قرار دهد.  يو فناور يمعاونت پژوهش اريدر اخت يدانشكده مربوطه جهت بارگذار دييرا پس از تا )مپفا( وزارت عتف

 يبررس ،نباشد انتشار قابلحاصل از فرصت به لحاظ محرمانه بودن  جيبوده و نتا يتيامن ايو  ينظام ياتيكه واحد عمل ي: درصورت5 تبصره

  .   رديپذيمربوطه، صورت م ياتيدر محل واحد عمل ،جامعه دانشگاه مديريت فنĤوري و ارتباط با يندهيبا حضور نماآن  جينتا دييو تا

  :  انجام فرصت مطالعاتيحكم )7 ماده

براي انجام دانشگاه  استير يبا امضا انجام فرصت مطالعاتيحكم قرارداد بين واحد عملياتي و دانشگاه، تفاهم نامه / از عقد  پس-1-7

 مصوب دانشگاه و منطبق با زمان شروع همكاريِ متقاضي با واحد عملياتيدر داخل بازه شروع و خاتمه حكم  خيتار. شوديصادر مدوره 

  و اتمام آن خواهد بود.

(با توجه به رشته  در موارد خاص، براي عضو هيات علمي با درخواست گروه و تاييد شوراي پژوهشي دانشگاه، شرايط جايگزيني-2-7

گيري به هيات رئيسه دانشگاه ارائه شوراي پژوهشي دانشگاه، براي تصميمدانشكده مربوطه پيشنهاد شده و پس از تاييد  متقاضي) توسط

  خواهد شد.

يت ع، در صورتي كه در بازه زماني تبديل وضپس از تاييد گروه، دانشكده و شوراي پژوهشي زيرپژوهشي و  فناوريخدمات  -6تبصره 

  :گرفته شونددر نظر  در جامعه و صنعت يدوره فرصت مطالعات نيگزيجا دتوانمي ،باشد

در و  1-3جدول  9و  11بند ( نامه ارتقاءطبق آيينامتياز  6هاي پژوهشي در دانشگاه با مجموع حداقلطرحيا  انجام طرح -الف

  .)امتياز، مدت دوره نصف خواهد شد 3طرح با يك صورت انجام 

 مدت زمان برابر با فرصت مطالعاتي،  حداقل به، دانشگاه و نوآوري هاي فناور مستقر در مركز رشددر شركت فناورانهفعاليت  -ب

 10حداقل  شده باشد. مركز يا دانش بنيان آن منطبق بر ايده محوري استقرار در كه منجر به طراحي و توليد محصول فناورانه

باشد كه  موثردر تدوين دانش فني كاال  عضو هيات علميتخصص درصد سهم شركت متعلق به عضو هيات علمي باشد. بعالوه 

(بدون نياز به تاييد  بايد همراه باشد. شوراي مركز رشد) همصوببا ( اين موضوع با نامه رسمي شركت، تاييد رييس مركز رشد

  گروه و دانشكده)

  (بدون نياز به تاييد گروه و دانشكده)دانشگاه  توليد محصول دانش بنيان با تاييد شوراي پژوهش و فناوري -پ

 حداقل به ميزان دو برابر مدت زمان فرصت مطالعاتي مرتبط با تخصص متقاضي صنعتيداخلي گذراندن دوره پسادكتري  -ج

  كه از طريق معاونت پژوهش و فنĤوري دانشگاه بوده است.

اتي كه منجر به عقد قرارداد شود. به ازاي هر دانشجو يهاي تحصيالت تكميلي تقاضا محور در واحد عملنامهانجام پايان -چ

تمام وقت (و متناسب براي پاره وقت)  كارشناسي ارشد معادل دو ماه و دانشجوي دكتري معادل چهارماه از فرصت مطالعاتي 

  ده الزم است.رتجلسه دفاعيه كه به تاييد دانشكده رسيوگردد. در اين مورد گواهي حسن انجام كار از كارفرما و صكسر مي

شركت خصوصي يا  دولتي سابقه استخدام قبلي (قابل اثبات با سابقه بيمه و مستندات تكميلي) در يك سازمانداشتن  -ح

(از پايان استخدام قبلي نبايد  مرتبط با تخصص متقاضي حداقل به ميزان سه برابر مدت دوره فرصت مطالعاتي تمام وقت بزرگ

  سال گذشته باشد). چهاربيش از 

تقاضاي جايگزيني  نباشد، فراهم صنعت و جامعه در عضو مطالعاتي فرصت امكان كه هاييرشته در و استثنايي شرايط در -خ

 شوراي در دانشكده، و شوراي آموزشي جايگزين) پس از تاييد در گروه شرايط پيشنهاد و توجيهي گزارش ارايه با (همراه

براي افراد واجد اين  شود.مي ارسال دانشگاه يسهرئ هيات به گيريپس از تاييد، براي تصميمشده و  بررسي دانشگاه پژوهشي

  در طرح جايگزين استفاده نمايد.دانشگاه ها  و يا حل مسايل تواند از عضو هيات علمي در پژوهشكدهشرايط دانشگاه مي

 



٥ 

 

، به ازاي هر سه ماه تمام وقت يا شش اندندهارا گذر فرصت مطالعاتي در جامعه و صنعت كهدر ترفيع و ارتقاي اعضا هيات علمي  -3-7

در صورت امكان و چنين يك سهميه اضافي دانشجوي تحصيالت تكميلي هم. شد امتياز اجرايي در نظر گرفته خواهد يكماه پاره وقت، 

 گرفته خواهد شد.برآوردن نيازهاي پژوهشي و فناوري واحد متقاضي در نظر  صرفا جهت

  

اعضا هيات علمِي داراي مرتبه دانشياري و استادي در صورت گذراندن فرصت مطالعاتي در جامعه و صنعت از مزاياي تشويقي  -4-7

 شوند.مند ميمصوب دانشگاه براي اجراي فرصت مطالعاتي بهره

  

  .استسال قابل اجرا  2هيات رئيسه دانشگاه رسيده و به مدت  بيبه تصو 22/03/1401 خيدر تارتبصره  6و  ماده 7دستورالعمل در  نيا

  


