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 4338181335تبریز، شهر جدید سهند، پردیس دانشگاه صنعتی سهند، معاونت پژوهش و فناوری، کد پستی  آدرس:

 technology@sut.ac.irپست الکترونیکی:  45833553111نمابر:  45833555344تلفن: 

 های مطالعاتی صنعتی دانشگاه صنعتی سهندنامه اجرایی فرصتشیوه

 مقدمه

 مناسبی فرصت صنعت، و جامعه در علمی مراکز و هادانشگاه علمی هیات اعضای صنعتی مطالعاتی فرصتهای

 و مشکالت حل در تواندمی و بوده جامعه و صنایع مشکالت از علمی هیات اعضای شناخت افزایش جهت

 نمودن راستا هم به شایانی کمک دتوانمی طرح این اجرای همچنین. واقع شود مفید و موثر صنعت معضالت

 این .دهد افزایش را یدانشگاه های پژوهش اثرگذاری و بکند صنعت نیازهای با دانشگاه در یافته انجام تحقیقات

مطالعاتی صنعتی های  فرصتدهی  و برای سامان عتف وزارت 81/3/71 مورخ 3048شماره  ابالغیه پیرو نامه شیوه

 .است شده تدویناعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی سهند 

 نیز را زیر شرایط ،تفع وزارت ابالغی نامهشیوه مفاد کلیه رعایت ضمن صنعتی، مطالعاتی فرصت متقاضی

 :باشد داشته بایستی

 : فرصت مطالعاتی صنعتی ضوابط و الزامات متقاضی و شرایط :1ماده 

 یا واحد عملیاتی رشته و تخصص عضو هیات علمی متقاضی با نیازهای سازمان پذیرنده -8-8

 مرتبط باشد. پیشنهادی

سال سابقه کار در نیم یک عضو هیات علمی متقاضی فرصت مطالعاتی صنعتی حداقل -8-0

 .دانشگاه داشته باشد

گذراندن فرصت مطالعاتی صنعتی برای اعضای هیات علمی که از  ،نامه استخدامیآیینطبق  -8-3

این  است.د الزامی نکنرا آغاز می خود دوره پیمانی یا رسمی آزمایشی 8371سال  یابتدا

بایست برای تبدیل وضعیت هر دوره صرفا در آن دوره دسته از اعضای هیات علمی می

 ه باشند.فرصت مطالعاتی را گذراند
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مجری چندین طرح صنعتی بوده و از تجربه کافی  ،: در موارد استثنایی که عضو هیات علمی8تبصره 

 ،تایید شورای پژوهشیفناوری  با پیشنهاد معاون پژوهشی و باشددر صنعت و یا جامعه برخوردار 

به  را طرح خارج از دانشگاه یک صنعتی جای گذراندن فرصت مطالعاتیه بتواند عضو هیات علمی می

میلیون  سیصدپیمانی به رسمی آزمایشی( و دوره  تبدیل از برایمیلیون تومان) دویستمبلغ حداقل 

 .و به اتمام رسانداجرا  رسمی آزمایشی به رسمی قطعی(دوره  تبدیل از برای) تومان

عضو ، وجود ندارددر جامعه و صنعت  یکه امکان فرصت مطالعات محض یاضیر یدر رشته: 0 تبصره

 داخل کشور یقاتیمراکز تحق یاها دانشگاه یکی از درخود را  یفرصت مطالعات هیات علمی می تواند

 بگذراند. دانشگاه و فناوری با تائید شورای پژوهش

، هیات علمی فعالیت آموزشی نداشته ولی راهنمایی وقت فرصت مطالعاتیهای تمامدر دوره -8-5

 .باشدایشان می مشاوره دانشجویان تحصیالت تکمیلی بر عهدهو 

ت علمی به نصف کاهش یاتعداد واحد موظف ه ، فرصت مطالعاتی وقتهای پارهدر دوره -8-4

ادامه همانند قبل پژوهشی و آموزشی عضو هیات علمی  و تعهدات هایافته و سایر فعالیت

 .خواهد یافت

 .باشد داشته اجرایی سِمت نباید مطالعاتی فرصت دوره طول در علمی هیات عضو -8-3

رسمی آزمایشی به  برای تبدیل از) وقتتمام ماهههای مطالعاتی صنعتی سهمتقاضیان فرصت -8-1

المقدور گذراندن فرصت مطالعاتی ریزی نمایند که حتیبایستی طوری برنامه رسمی قطعی(

 های مطالعاتی صنعتیفرصتمتقاضیان همچنین برای . شوددر تابستان انجام  آنها صنعتی

( استفاده از تعطیالت تابستان رسمی آزمایشیپیمانی به  برای تبدیل از) وقت ماهه تمامشش

که امکان استفاده از بازه تابستان وجود نداشته باشد ) در موارد استثنایی  الزامی است.
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-می دانشگاه شورای پژوهش و فناوری بر عهده پس از تائید شورای آموزشی  گیری تصمیم

 (.باشد

 فرآیند اجرایی: :ماده دو

یا  وقت درخواست کتبی خود را که شامل نوع فرصت مطالعاتی )تمام بایستی متقاضی -0-8

تاریخ شروع و خاتمه به همراه برنامه فرصت  ،مربوطه( یا واحد عملیاتی محل )صنعت ،وقت( پاره

 .دهدمطالعاتی به دانشکده مربوطه تحویل 

های پیشنهادی متناسب با واحد عملیاتی بوده که برنامه فرصت مطالعاتی شامل پروپوزال: 8 تبصره 

های اولیه نیز با  همچنین هماهنگی مشخص باشد.آن دادهای  در طول فرصت مطالعاتی انجام و برون

انجام  (ریاضی محضی ) دانشکده یا دپارتمان مربوطه برای رشته و یا واحد عملیاتی مربوطه صنعت

 ه باشد.شد

و های آموزشی  با در نظر گرفتن محدودیتدانشکده مربوط درخواست عضو هیات علمی را  -0-0

بررسی و پس از تصویب در شورای دانشکده )یا شورای پژوهش دانشکده(  عضو هیات علمیتعهدات 

 نماید.دانشگاه ارسال می آموزشی و تحصیالت تکمیلیآن را به معاونت 

تحصیالت تکمیلی بررسی  در شورای آموزشی ودرخواست فرصت مطالعاتی عضو هیات علمی  -0-3

 گردد.میبه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ارسال و در صورت تائید، 

در شورای پژوهش وفناوری  تصویب درخواست و طرح پیشنهادیبررسی و در صورت پس از  -0-5

به واحد عملیاتی )صنعت و  دانشگاه درخواست مربوطه را کارآفرینیفناوری و  امور مدیریت ،دانشگاه

-مراتب را به دانشگاه اعالم می ،کند. واحد عملیاتی پس از بررسی در صورت تاییدجامعه( ارسال می

 نماید

پس از دریافت تاییدیه واحد عملیاتی، معاونت پژوهشی دانشگاه نسبت به اخذ مصوبه هیات  -0-4

 تهیه حکم ماموریت فرصت مطالعاتی متقاضی اقدام خواهد نمود. و دانشگاه رئیسه
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را    گزارش نهایی فرصت مطالعاتی صنعتی و پس از اتمام دوره،متقاضی به ماموریت اعزام شده  -0-3

 .نمایدایید دانشکده مربوطه به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال مییکماه، با ت پس از حداکثر

دادهای حاصل از انجام  گزارش نهایی فرصت مطالعاتی صنعتی، حاوی دستاوردها و برون :8 تبصره

کارها و پیشنهادهای اصالحی برای بهبود امور در واحد عملیاتی  فرصت مطالعاتی به همراه ارائه راه

 باشد. اخذ شده عملیاتیو نظر واحد  واحد مربوطه رسیده اطالعبوده که به 

ماده یک(، اتمام فرصت مطالعاتی  3 بند 0ریاضی محض )مشمولین تبصره  ی: برای رشته0 تبصره

 باشد.منوط به ارائه یک مقاله علمی پژوهشی می

معاونت پژوهشی دانشگاه نسبت به اعالم خاتمه ماموریت به دانشکده مربوطه جهت شروع  -0-1

 نماید. های آموزشی و پژوهشی متقاضی اقدام می فعالیت

 

 

خ تاری در و هشد تهیه سهند صنعتی دانشگاه در های مطالعاتی صنعتیفرصت به منظور تسهیلنامه شیوهاین 

اول  از و رسید دانشگاه و هیات رئیسه پژوهشی شورای تصویب تبصره به 4و بند  85و ماده  دودر  38/45/71

 باشد. می اجرا قابل 8371سال 
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