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دستورالعمل اجرايي استفاده از فرصت مطالعاتي اعضاي هيات علمي در جامعﻪ و صﻨعت دانشگاه
سيستان و بلوچستان

مﻘﺪمﻪ
اين دستورالعمل اجرايي پيرو ابﻼغ شيوه نامه فرصت مطالعاتي اعضاي هيات علمي دانشگاه و موسسات پژوهشي در جامعه و صنعت
)مصوب وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري به شماره  ٣٢٠١مورخ  (١٣٩٧/٦/١٧تدوين شده است .شيوه نامه مذكور به منظور برقراري
ارتباط موثر ،منسجم و پايدار ميان دانشگاه و صنعت ،افزايش شناخت اعضاي هيئت علمي از فضاي كار در صنعت ،كمك به شناسايي
و رفع مشكﻼت علمي و تخصصي مبتﻼ به صنعت ،عملياتي كردن يافتههاي اعضاي هيئت علمي ،جﻬتدهي به پژوهشهاي دانشگاه
و گسترش دانش و فناوري كاربردي مورد نياز صنعت ،تدوين و ابﻼغ شده است.
ماده  -١تعاريف و اختصارات
دانشگاه :دانشگاه سيستان و بلوچستان
واحﺪ عملياتي :سازمانﻬاي دولتي يا غيردولتي و واحدهاي تحقيق و توسعه فعال در بخش هاي كسب و كار ،صنعت ،اقتصاد و
پژوهش و ساير ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي كه متقاضي حضور عضو هيئت علمي در زمينه تخصصي خاص در آن سازمان يا
واحد تخصﺺ هستند.
فرصت مطالعاتي :دوره معيني كه طي آن عضو هيئت واجد شرايط دانشگاه ،در واحد عملياتي حضور يافته و به پژوهش و مطالعه
مي پردازد.

متﻘاضي :عضو هيئت علمي متقاضي استفاده از فرصت مطالعاتي در صنعت و جامعه كه با تاييد دانشگاه محقق مي شود.
هيئت علمي مامور :عضو هيئت علمي كه تقاضاي وي در خصوص حضور در صنعت و جامعه مورد تاييد قرار گرفته و مشغول به
فعاليت در واحد عملياتي است.
كميتﻪ ارزيابي دانشگاه :كميته اي متشكل از معاونت پژوهش و فناوري ،مدير پژوهشي ،مدير دفتر ارتباط با صنعت ،رئيس دانشكده

مرتبط با متقاﻇي ،نماينده معاونت آموزشي و دو نفر عضو هيئت علمي متخصﺺ به انتخاب رئيس آن دانشكده است .وﻇيفه اين
كميته بررسي و تاييد درخواست متقاضي ،ارزيابي برنامه علمي تحقيقاتي و گزارشات هيئت علمي مامور است.

ماده  - ٢شرايط و ضوابط و الزامات متﻘاضي
 (١-٢كليه اعضاي هيئت علمي دانشگاه مي توانند متقاضي استفاده از فرصت مطالعاتي در جامعه و صنعت به شرط تطابق با شرايط
اين دستورالعمل شوند .اعضاي هيئت علمي كه از ابتداي سال  ١٣٩٨دوره پيماني و رسمي آزمايشي را آغاز نموده اند ،اعضاي هيئت
علمي ملزم و ساير اعضاي هيئت علمي ،اعضاي غير ملزم به گذراندن فرصت مطالعاتي در جامعه و صنعت شناخته مي شوند.

 (٢-٢تخصﺺ و زمينه فعاليت عضو هيئت علمي متقاضي با نيازهاي اعﻼم شده توسط صنعت و يا واحد عملياتي مربوطه ،مرتبط
باشد.
 (٣-٢متقاضي استفاده از فرصت هاي مطالعاتي نبايد در طي دو سال گذشته ركود علمي داشته باشد.
 (٤-٢اعضاي هيئت علمي غير ملزم داراي مرتبه علمي دانشياري و استادي نيز مي توانند متقاضي گذراندن دوره هاي فرصت مطالعاتي
در جامعه و صنعت باشند ،مشروط به اينكه حداقل  ٢٤ماه از زمان اتمام دوره فرصت مطالعاتي قبليشان گذشته باشد) .مدت مرخصي
بدون حقوق به اين مدت اضافه مي شود(.
اعضاي هيئت علمي غير ملزم كه مجري قرارداد پژوهشي برون دانشگاهي با مجموع حداقل  ١٠امتياز بر اساس آئين نامه ارتقاء
باشند مي توانند متقاضي حضور تمام وقت باشند؛ در غير اينصورت به صورت نيمه وقت و در بازه هاي تعطيﻼت تابستان مي توانند
از فرصت مطالعاتي جامعه و صنعت استفاده نمايند.
 (٥-٢دوره فرصت مطالعاتي در جامعه و صنعت براي اعضاي هيئت علمي ملزم در دوره پيماني حداقل  ٦ماه تمام وقت و يا  ١٢ماه
نيمه وقت و در دوره رسمي آزمايشي  ٣ماه تمام وقت و يا  ٦ماه نيمه وقت مي باشد.
 (٦-٢دوره فرصت مطالعاتي در جامعه و صنعت براي اعضاي هيئت علمي غير ملزم  ٣ماه تمام وقت و يا  ٦ماه نيمه وقت مي باشد.
تبصره  :١حضور تمام وقت و نيمه وقت به ترتيب به مفﻬوم  ٥روز كاري و دست كم  ٢روز كاري در هر هفته است.
تبصره  :٢دوره فرصت مطالعاتي در صنعت و جامعه مي تواند به صورت يك و يا چند دوره منطبق بر بازه تعطيﻼت تابستان باشد.

در صورتيكه اين دوره در چند بازه زماني غير متوالي انجام مي شود ،مجموع زمان شركت عضو هيئت علمي در بازه هاي زماني
مختلف بايد مطابق با مدت زمان ذكر شده در بند  ٥-٢باشد.
 (٧-٢در دوره تمام وقت عضو هيئت علمي مامور ،وﻇيفه آموزشي ندارد و تنﻬا در راهنمايي و مشاوره دانشجويان مي تواند فعاليت
كند .در دوره پاره وقت تعداد واحد موﻇف عضو هيئت علمي مامور به نصف تقليل مي يابد.

 (٨-٢عضو هيئت علمي مامور در دوره فرصت مطالعاتي مجاز به اشتغال در سازمان ديگر و يا گذراندن فرصت مطالعاتي ديگر نيست.

ماده  - ٣شيوه اجرا
 (١-٣متقاضي بايد درخواست خود را به انضمام نامه موافقت واحد عملياتي در صنعت و جامعه و برنامه تحقيقاتي مورد تاييد واحد
عملياتي و فرم هاي درخواست فرصت مطالعاتي جﻬت طرح در گروه آموزشي تقديم مدير گروه نمايد .برنامه مطالعاتي متقاضي بايد
كامﻼً علمي پژوهشي و فناورانه باشد .بديﻬي است گروه مربوطه بايد برنامه ريزي ﻻزم براي جايگزيني وﻇايف آموزشي و راهنماي
دانشجويان تعﻬد شده را در زمان حضور عضو هيأت علمي در فرصت مطالعاتي لحاظ نمايد.

 (٢-٣بررسي درخواست تا برنامه علمي تحقيقاتي متقاضي در شوراي گروه و شوراي دانشكده و در صورت تصويب ارسال به شوراي
پژوهشي دانشگاه ،حداقل سه ماه قبل از شروع فرصت مطالعاتي.
 (٣-٣بررسي درخواست برنامه علمي تحقيقاتي متقاضي در كميته ارزيابي و در صورت تاييد طرح در هيئت رئيسه دانشگاه.
تبصره  :٣در صورت صﻼحديد كميته ارزيابي ،يك نفر از صنعت و يا واحد عملياتي مربوطه نيز مي تواند به جلسه ارزيابي درخواست
متقاضي دعوت شود.

 (٤-٣در صورت موافقت هيئت رئيسه دانشگاه ،متقاضي مي بايست هماهنگي ﻻزم جﻬت انعقاد قرارداد پژوهشي و يا تفاهمنامه بين
دانشگاه و واحد عملياتي را فراهم نمايد .برنامه مطالعاتي عضو هيئت علمي و همچنين نامه تاييديه برنامه مذكور توسط واحد عملياتي
از پيوست هاي قرارداد است.
 (٥-٣معاونت پژوهشي و فناوري پس از اخذ تاييديه شوراي پژوهشي و هيئت رئيسه دانشگاه و پس از انعقاد قرارداد يا تفاهم نامه
پژوهشي با واحد عملياتي مربوطه ،موافقت خود را جﻬت صدور به معاونت آموزشي و تحصيﻼت تكميلي و رونوشت آن را به معاونت
پشتيباني اعﻼم مي نمايد.
 (٦-٣جﻬت برخورداري حداكثري گروههاي آموزشي از خدمات اعضاي هيئت علمي ،صدور ابﻼغ شروع دوره فرصت مطالعاتي براي
اعضاي هيئت علمي ملزم شروع يكي از نيمسال هاي تحصيلي و براي اعضاي هيئت علمي غير ملزم از شروع تعطيﻼت تابستاني هر
سال مي باشد.

ماده  - ٤امتيازات فرصت مطالعاتي در جامعﻪ و صﻨعت
 (١-٤بر اساس بندهاي  ٢ماده  ١٢و  ١٤آيين نامه استخدامي اعضاي هيات علمي ،گذراندن فرصت مطالعاتي در صنعت و جامعه
براي اعضاي هيئت علمي كه از ابتداي سال  ٩٨دوره پيماني يا رسمي آزمايش را آغاز ميكنند الزامي است .اين دسته از اعضا بايد
در هر مرحله از تبديل وضعيت يكبار از فرصت استفاده كرده باشند .بدين معني كه براي تبديل از پيماني به رسمي آزمايشي يكبار
و براي تبديل از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي نيز يك بار ديگر در صنعت حضور داشته باشند.
 (٢-٤مطابق با شيوه نامه ابﻼغ شده توسط وزارت علوم تحقيقات و فناوري دوره فرصت مطالعاتي محدود به مراكز صرفاً صنعتي
نيست و استانداريها ،فرمانداريها ،پژوهشكده ها و ساير ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي كشور را نيز شامل مي شود.
 (٣-٤گذراندن فرصت مطالعاتي در صنعت و جامعه در زمره خدمات علمي اجرايي عضو هيئت علمي )ماده  ٤آئين نامه ارتقا( محسوب
شده و عضو هيئت علمي با توجه به آيين نامه هاي مربوطه از جمله ترفيع و ارتقاي مرتبه ،حداكثر از  ٢امتياز علمي اجرايي برخوردار
خواهد شد.
تبصره  :٤امتياز حضور پاره وقت در صنعت متناسب با زمان حضور قابل محاسبه خواهد بود.
 (٥-٤در زمان فرصت مطالعاتي جامعه و صنعت حقوق و مزايا مطابق با حكم استخدامي عضو هيئت علمي مي بايست توسط دانشگاه
به عضو هيئت علمي پرداخت شود.

ماده  - ٥شرايط جايگزين
 (١-٥بر اساس تبصره  ٣شيوه نامه ابﻼغي وزارت علوم تحقيقات و فناوري در موارد خاص كه عضو هيئت علمي از تجربه كافي در
صنعت و يا جامعه برخوردار است و يا در رشتههايي كه امكان فرصت مطالعاتي فراهم نباشد هيئت رئيسه ميتواند شرايط جايگزين
تعيين و اجرا نمايد .موارد زير جايگزين فرصت مطالعاتي جامعه و صنعت در نظر گرفته شده است.
الف( افرادي كه تحت عنوان مجري و يا همكار در قراردادهاي پژوهشي برون دانشگاهي مشاركت داشته و مطابق با شيوه نامه ارتقا
حداقل  ٧امتياز در اين خصوص اخذ كرده باشند.
ب( افرادي كه قبل از استخدام در دانشگاه داراي سابقه فعاليت پژوهشي و صنعتي به مدت حداقل  ٦ماه در شركت مرتبط با حوزه
تخصصي خود باشند و از اين سابقه كاري بيش از  ٢سال نگذشته باشد.
ج( افرادي كه مديرعامل عضو هيئت مديره و يا سﻬامدار )بيش از  ٢٠درصد( يك شركت دانش بنيان مستقر در مركز رشد دانشگاه
يا پارك علم و فناوري استان باشند.
د( افرادي كه فعاليت نيمه وقت در مركز نوآوري اجتماعي دانشگاه داشته باشند .همكاري اين افراد بايد در قالب يك برنامه مطالعاتي
كامﻼ علمي ،پژوهشي و فناورانه باشد كه اين برنامه مطالعاتي به تاييد كميته ارزيابي دانشگاه رسيده باشد.
ه( افراد فعال در زمينه كارآفريني به گونه اي كه در مجموعه تحت مديريت خودشان حداقل  ١٠نفر نيرو شاغل داشته باشند) .ليست
بيمه ،ليست پرداخت حقوق و گزارشات مالياتي بايد تاييد كننده تعداد افراد شاغل باشد(.

ماده  - ٦گزارش فرصت مطالعاتي و ارزيابي
 (١-٦عضو هيئت علمي مامور موﻇف است گزارش هاي حضور خود در واحد عملياتي اعﻼم شده را در بازه هاي زماني  ٢ماهه به
دانشگاه ارسال و همچنين در پايان دوره نيز گزارش نﻬايي تاييد شده توسط واحد عملياتي مربوطه را به معاونت پژوهش و فناوري
ارائه نمايد.
 (٢-٦معاونت پژوهش و فناوري گزارش ارسالي از عضو هيئت علمي و مستندات مربوطه را به منظور بررسي و تاييد به دانشكده و
گروه آموزشي ارسال مي نمايد.
 (٣-٦عضو هيئت علمي موﻇف است در خصوص اجرا و دستاوردهاي دوره فرصت مطالعاتي خود ،يك سمينار در محل دانشكده
برگزار نمايد.
 (٤-٦جﻬت تاييد اختتام فرصت مطالعاتي در جامعه و صنعت ،گزارش هاي ماهانه و نﻬايي عضو هيئت علمي پس از تاييد در گروه و
دانشكده مربوطه ،در كميته ارزيابي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

 (٥-٦انجام كار شاخﺺ در طول فرصت مطالعاتي ،عقد قراردادهاي جديد با واحد عملياتي مربوطه ،جذب حمايت مالي در قالب
پژوهانه پژوهشي ،تعريف پايان نامه هاي دانشجويي در ارتباط با نيازهاي واحد عملياتي و تامين هزينه هاي پايان نامه ها توسط واحد
عملياتي ،طراحي دوره هاي آموزشي تخصصي كوتاه مدت با همكاري واحد عملياتي ،ثبت اختراع مرتبط با موضوع فرصت مطالعاتي،
اشتغال دانش آموختگان دانشگاه در واحد عملياتي ،راه اندازي آزمايشگاه هاي پژوهشي جديد يا تجﻬيز آزمايشگاه هاي دانشگاه با
همكاري واحد عملياتي ،از جمله معيارهاي هستند كه دانش كميته ارزيابي دانشگاه در بررسي و ارزيابي گزارش نﻬايي عضو هيئت
علمي مامور مدنظر قرار مي دهد.
 (٦-٦عدم ارائه گزارش قابل قبول منجر به رد شدن دوره و يا محروميت از فرصتمطالعاتي بعدي خواهد شد.

ماده  – ٧اين دستورالعمل در  ٧ماده و  ٤تبصره در جلسﻪ  ٤٥٠هيئت رئيسﻪ دانشگاه مورخ  ١٣٩٩/٦/٢٢تصويب و از
تاريخ تصويب تا زمان بازنگري مجﺪد ﻻزماﻻجراست.

