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هدف :
در راستای تقويت تعامل و ارتباط بین صنعت و دانشگاه و ارتقاء دانش فني در حوزه فعالیتهای صنعتي و
به منظور عملیاتي نمودن دانش و يافتههای اعضاء هیات علمي دانشگاه صنعتي امیرکبیر در بخش صنعت و نیز
آشنايي اعضاء هیات علمي با فضای کار تولید و صنعت ،آئیننامه حاضر تهیه و تصويب گرديده است.
در اين طرح دانشگاه صنعتي امیرکبیر شرايط الزم را برای حضور اساتید در صنايع داخلي در قالب فرصت -
مطالعاتي  3تا  9ماهه فراهم ميآورد .واحد صنعتي ميتواند خصوصي يا دولتي بوده و شامل بخشهای صنعتي،
خدماتي ،کشاورزی و يا مراکز تحقیقاتي مرتبط با صنايع و رشتههای فعال دانشگاه باشد.
در طي اين دوران استاد به عنوان نماينده دانشگاه در صنعت حضور مييابد اهداف زير در قالب اين طرح دنبال
ميشود :
 شناسايي مشکالت واحد صنعتي از جهت تنوع و کیفیت محصول ،قیمت ،زمان تحويل و  ...و ارائه پروپوزال
و راهکار در جهت حل آنها.
 شناسايي فناوریهای موردنیاز 1و ارائه پیشنهاد جهت تدوين و يا انتقال فناوری به واحد صنعتي
 مشارکت درجهت سیاستگذاری و تعريف پروژههايي برای اصالح فرايندها و محصوالت در جهت توسعه
پايدار (صرفهجويي در انرژی مالحظات سالمتي ،زيستمحیطي و ) ....
 تعريف فرآيندهای جديد تولید ،قیمتگذاری ،روشهای انعقاد قراردادهای اجرای پروژههای تحقیقات
صنعتي با دانشگاه با توجه به ظرفیت و استعداد واحد صنعتي و دانشگاه

Technology gap analysis
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 -1شرايط احراز و کسب الويت عضو هیات علمی :
 -1-1دارا بودن حداقل وضعیت استخدامي رسمي آزمايشي
تبصره  :1برای تقاضای استفاده مجدد از فرصت مطالعاتي صنعتي ميبايست حداقل  5برابر زمان دوره
فرصت مطالعاتي صنعتي قبلي از اتمام دوره قبلي گذشته باشد .مدت استفاده از مرخصي بدون حقوق نیز
به اين مدت اضافه ميشود.
 -2-1مرتبط بودن رشته و تخصص عضو هیأت علمي با نیازهای واحد صنعتي
 - 3-1اتمام حداقل يک پروژه تحقیقات صنعتي با تائید دانشگاه و يا چاپ حداقل سه مقاله نمايه شده
بینالمللي در  3سال گذشته
 -4-1تايید دانشکده مبني بر عدم ايجاد اختالل در برنامه آموزشي و پژوهشي دانشکده

 -2شرايط و تعهدات واحد صنعتی :
 -1-2واحد صنعتي ميتواند خصوصي يا دولتي باشد .همچنین بخش صنعتي يا تحقیقاتي مرتبط با
صنايع باشد.
 -2-2واحد صنعتي بايد فعال بوده و بر طبق طبقهبندی وزارت صنعت ،معدن و تجارت دارای درجه ممتاز
باشد و انجام فرصت مطالعاتي صنعتي توسط معاونت پژوهشي اين وزارت خانه تايید شده باشد.
 -3-2واحد صنعتي موظف است در طول فرصت صنعتي ،امکانات و تسهیالت مورد توافق ،منابع علمي و
تجهیزات الزم را که در برنامه تحقیقاتي عضو هیات علمي ارائه شده را رسما تايید و تامین نمايد.
برنامه تحقیقاتي و نامه تايید واحد صنعتي از پیوستهای مهم قرارداد فيمابین دانشگاه و صنعت
ميباشد.
 -4-2واحد صنعتي موظف است برنامهريزی الزم و اقدام مرتبط جهت تامین هزينههای اعالم شده
توسط پژوهشگر را برای انجام فرصت مطالعاتي صنعتي ،از قبیل پرداخت تنخواههای الزم را در
اسرع وقت معمول دارد .بديهي است پژوهشگر ضمن رعايت ضوابط و مقررات مربوطه ،بايد طبق
قرارداد در پايان دوره فرصت مطالعات صنعتي ،نسبت به تسويه حساب اقدام نمايد.
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 -5-2واحد صنعتي ميتواند به منظور نشر نتايج تحقیقات انجام شده توسط پژوهشگر ،وی را برای
شرکت در سمینار يا کنگره علمي بینالمللي اعزام نمايد .چاپ مقاالت بايد با توافق واحد صنعتي
باشد.
 -6-2واحد صنعتي ميتواند بر اساس مقررات داخلي خود ،حقالتحقیق به پژوهشگر پرداخت نمايد.

 – 3تعهدات دانشگاه :
دانشگاه مکلف است تسهیالت زير را در اختیار عضو هیأت علمي قرار دهد.
 -1-3اعضاء هیأت علمي در صورت استفاده از فرصت مطالعاتي صنعتي استحقاق دريافت حقوق از
دانشگاه ميباشد .بنابراين ،دانشگاه عالوه بر پرداخت حقوق و مزايای تعهد شده توسط واحد
صنعتي حقوق عضو هیات علمي را نیز بر اساس قوانین و مقررات پرداخت مينمايد.
 -2-3کسر کسورات قانوني حقوق طبق ضوابط جاری خواهد بود.
 -3-3مدت استفاده از فرصت مطالعاتي صنعتي به شرط رعايت مفاد اين آئیننامه جزء سابقه خدمت
دانشگاهي عضو هیأت علمي محسوب خواهد شد.

 – 4نحوه اجرا :
وظايف و فعالیتهای اعالم شده برای انجام فرصت مطالعاتي صنعتي بايد کامال" علمي و پژوهشي و مطابق
با نیازهای صنعت و همچنین براساس تخصص عضو هیات علمي باشد .همچنین پیشنهاد ميگردد که در
صورت امکان هماهنگيهای قبلي توسط عضو هیات علمي با واحد صنعتي صورت گرفته باشد .مراحل
اجرايي به شرح زير خواهد بود.
 -1-4ارائه درخواست شامل برنامه مطالعاتي و مشخصات شخصي و شغلي (پیوست شماره  )1توسط عضو
هیأت علمي ،همراه با سوابق علمي و پژوهشي به دانشکده
تبصره  :2دانشکده انتظارات خود را بايد به روشني در خصوص حضور ،عدم حضور و يا نیمهوقت عضو هیات
علمي در دانشگاه مشخص نمايد .همچنین چگونگي هدايت دانشجويان تعهد شده و يا در صورت تمايل دروس
قابل ارائه خود را بايد اعالم نمايد.
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 -2-4درخواست و برنامه عضو هیات علمي در شورای آموزشي پژوهشي دانشکده ارائه و در صورت تايید،
نامه رسمي تايید دانشکده به معاونت پژوهشي ارسال ميگردد.
تبصره  :3تعداد اعضاء هیات علمي حاضر در فرصت مطالعاتي صنعتي نبايد در همه حال از  %5تعداد اعضاء
هیات علمي دانشکده بیشتر باشد.
 -4-4مدارک همراه با موافقت دانشکده به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ارسال ميگردد.
 -5-4مدارک ارسالي در معاونت پژوهشي بررسي و خالصه پرونده به هیأت رئیسه دانشگاه ارائه ميشود.
 -6-4در صورت تصويب هیأت رئیسه دانشگاه ،حکم مأموريت با درج تاريخ شروع و خاتمه فرصت مطالعاتي
صنعتي به مدت حداقل  3ماه و حداکثر دو نیمسال تحصیلي صادر ميگردد .برای دوره فرصت مطالعاتي
صنعتي ميتوان از تعطیالت سه ماهه تابستان در اول ،بین يا آخر دوره فرصت نیز استفاده نمود.
 -7-4پس از تايید هیات رئیسه ،هماهنگي جهت مکاتبه رسمي و عقد قرارداد فرصت مطالعاتي صنعتي في-
مابین دانشگاه و واحد صنعتي صورت ميگیرد .واحد صنعتي در قرارداد هزينه حقوق کامل عضو هیات
علمي را برای دوره اعالم شده پذيرفته و به عنوان مبلغ قرارداد در نظر ميگیرد .با توجه به ماهیت
پژوهشي ،به اين قرارداد بیمه تعلق نميگیرد و مالیات آن بر اساس رويههای جاری کسر و به صندوق
دولت واريز ميگردد.
تبصره  :4فرمت قرارداد پیوست با هماهنگي معاونت پژوهشي وزارت صنعت ،معدن و تجارت تدوين و در
پیوست  3آورده شده است.
 -8-4پژوهشگر موظف است طبق توافقات انجام شده با واحد پذيرنده ،فرصت مطالعاتي صنعتي را در تاريخ و
مکان تعیین شده شروع نمايد.
 -9-4ارائه گزارش پیشرفت کار توسط عضو هیأت علمي به دانشکده و دانشگاه و نظارت مستقیم دانشکده بر
عملکرد فرد با بررسي گزارشهای ارائه شده ميباشد.
 -10-4عضو هیات علمي قبل يا پس از اتمام فرصت به مدت ( 4چهار) برابر دوره فرصت اجازه استفاده از
مرخصي بدون حقوق نخواهد داشت.
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 -5زمان ارسال و بررسی تقاضا :
 -1-5زمان ارسال تقاضا توسط دانشکدهها به حوزه پژوهشي دانشگاه حداکثر تا پايان آذر ماه هر سال است.
 -2-5درخواستها پس از بررسي و تايید اولیه در حوزه پژوهشي جهت طرح در شورای پژوهشي دانشگاه و
سپس هیات رئیسه آماده ميگردد .
 -3-5تصمیم نهايي هیات رئیسه دانشگاه قبل از پايان ترم به دانشکده و متقاضي اعالم ميگردد.

 -6گزارشهای فرصتمطالعات صنعتی :
 -1-6استفاده کنندگان از فرصت مطالعاتي صنعتي موظفند گزارش پیشرفتکار تحقیقات انجام شده خود را
سه ماه يکبار به ادارهکل ارتباط با صنعت دانشگاه و نیز دانشکده مربوطه ارسال و حداکثر سه ماه پس از
پايان دوره مصوب فرصت مطالعاتي صنعتي گزارش جامعي درباره فعالیت خود ارائه نمايند .
 -2-6گزارشهای فرصت مطالعاتي صنعتي در اداره کل ارتباط با صنعت دانشگاه بررسي و ارزيابي ميگردد.
مواردی همچون کار شاخص انجام شده در طول فرصت ،برداشتهای فني و زمینههای همکاری و عقد
قراردادهای بعدی به همراه افراد کلیدی در صنعت مربوطه ،طراحي دورههای آموزشي تخصصي کوتاه-
مدت با همکاری صنعت ،چاپ مقاله و يا ثبت اختراع مرتبط با موضوع صنعت ،توصیهها جهت بهبود
وضعیت مديريت فني و منابع انساني صنعت از جمله معیارهايي است که جزيیات آن توسط ادارهکل
ارتباط با صنعت ،دانشگاه بررسي و اعالم نظر خواهد شد.
 -3-6عدم ارائه گزارش قابل قبول منجر به محرومیت از فرصت مطالعاتي صنعتي بعدی خواهد شد.

 -7مراجع :
 -1-7شیوهنامه حمايت از انجام فرصت مطالعاتي صنعتي داخل کشور اعضاء هیات علمي دانشگاهها و
موسسات آموزش عالي و پژوهشي دارای مجوز از وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در واحدهای
صنعتي ،معدني و تجاری
 -2-7آئیننامه فرصت مطالعاتي صنعتي اعضا هیات علمي دانشگاه صنعتي امیرکبیر
 -3-7آئیننامه فرصت مطالعاتي صنعتي اعضا هیات علمي دانشگاهها و مراکز پژوهشي در وزارت نیرو
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پیوست شماره 1
فرم درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی

)(AUT-FM-2209-01

بسمه تعالی
تاريخ ............
رياست محترم دانشکده ...
با سالم و احترام
اينجانب  .......................................عضو هیات علمي  ،.......................................متقاضي استفاده از فرصت مطالعات صنعتي با
عنوان ................................................................در واحد صنعتي  ...............................................ميباشم .خواهشمند است در
اين خصوص اعالم نظر فرمائید .در ضمن ،برنامه فرصت مطالعاتي صنعتي (پیوست شماره  )1-1و فرم مشخصات
شخصي و شغلي (پیوست شماره  ) 2-1اينجانب و مشخصات واحد صنعتي پیوست ميباشد.
امضاء متقاضی :
معاونت محترم پژوهشی دانشگاه
با سالم
بدينوسیله به اطالع ميرساند که در خواست فرصت مطالعاتي آقای  .................عضو هیأت علمي اين دانشکده در
شورای آموزشي/پژوهشي دانشکده مهندسي  ................مطرح و با توجه به رعايت همه ضوابط و آئیننامههای دانشگاه
در جلسه مورخ  ...............اين شورا (صورتجلسه پیوست) مورد تايید قرار گرفت .تاريخ پیشنهادی برای استفاده از فرصت
مطالعاتي ار تاريخ  .............تا تاريخ  ............به مدت  ...........ماه در واحد صنعتي

ميباشد .خواهشمند است

نسبت به بررسي درخواست اقدامات الزم مبذول گردد.
امضاء رياست دانشکده مهندسی.........
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پیوست شماره 2
فرم موافقت با درخواست فرصت مطالعاتی)(AUT-FM-2209-02

بسمه تعالي
شماره .................
تاريخ ..................
شرکت ......................
با سالم
با عنايت به مذاکرات قبلي ،اين دانشگاه با فرصت مطالعاتي داخلي آقا  /خانم  ....................................عضو هیأت علمي
 ،............................................به مدت  ..........موافقت مينمايد.
خواهشمند است دستور فرمائید اقدامات الزم در اين خصوص مبذول گردد .در ضمن  ،برنامه فرصت مطالعاتي و فرم
مشخصات شخصي و شغلي نامبرده که به پیوست ميباشد ،مورد تأيید است.

نام و نام خانوادگی معاون پژوهشی دانشگاه
مهر و امضاء معاونت پژوهشی

تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیر کبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

شماره:
توسعه برنامه فرصت مطالعاتي صنعتي اساتید در صنايع

ويرايش:
صفحه:

AUT-PR-2209
1
10

تاريخ:

95/01/17

از 15

پیوست شماره 3
فرم برنامه مطالعاتی يا تحقیقاتی استفاده از فرصت مطالعاتی صنعتی
)(AUT-FM-2209-03

 عنوان طرح : خالصه طرح : سابقه طرح : منابع و مآخذ علمي : مراحل انجام طرح :شرح مراحل

-

داليل انتخاب طرح مذکور برای فرصت مطالعاتي :

-

نتايج مورد انتظار طرح :

زمان اجرا به ماه

مالحظات

تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیر کبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

شماره:
توسعه برنامه فرصت مطالعاتي صنعتي اساتید در صنايع

AUT-PR-2209
1

ويرايش:

11

صفحه:

تاريخ:

95/01/17

از 15

پیوست شماره 4
فرم مشخصات شخصی و شغلی متقاضی استفاده از فرصت مطالعاتی صنعتی
)(AUT-FM-2209-04
 -1مشخصات فردی و شغلی :
نام :

نام خانوادگي :

نام پدر :

تاريخ تولد :

شماره شناسنامه :

محل صدور :

مدرک و رشته تحصیلي :

مرتبه هیاًت علمي :
تاريخ حکم هیاًت علمي :
وضعیت استخدامي :

محل خدمت :
تاريخ استخدام :

پست سازماني :
میزان تسلط به زبان انگلیسي  :متو سط

خوب

عالي

 -2وضعیت تحصیلی :
 -1-2مدارج تحصیلی (آخرين مدرک تا لیسانس) :
مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

تاريخ شروع

تاريخ اخذ

محل اخذ مدرک

مدرک

(مؤسسه ،شهر ،کشور)

 -2-2عنوان و موضوع رساله (پايان نامه) فوق لیسانس:

 -3-2عنوان و موضوع رساله (پايان نامه ) دکتری:
تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیر کبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

شماره:
توسعه برنامه فرصت مطالعاتي صنعتي اساتید در صنايع

AUT-PR-2209

ويرايش:
صفحه:

1
12

تاريخ:

95/01/17

از 15

 -3ماًموريتهای مطالعاتی قبلی:
نوع ماًموريت
بورس

فرصت مطالعاتي

فرصتمطالعاتي

داخلي

خارجي

موضوع

تاريخ

تاريخ

شروع

خاتمه

کشور و
مؤسسه
میزبان

 -4فعالیت ها :
 -1-4همکاری در انجام پروژه يا طرح های پژوهشی :
رديف

عنوان پروژه با طرح

تاريخ

پژوهشی

شروع

تاريخ پايان

مسئولیت

درصد

در پروژه

مشارکت

تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیر کبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

سازمان
طرف
قرارداد

شماره:
توسعه برنامه فرصت مطالعاتي صنعتي اساتید در صنايع

ويرايش:
صفحه:

AUT-PR-2209
1
13

تاريخ:

95/01/17

از 15

 -2-4مشخصات پايان نامه های تحصیالت تکمیلی راهنمايی شده :
رديف

تعداد واحد

عنوان پايان نامه

تاريخ

تاريخ

مقطع

شروع

پايان

تحصیلی

توضیحات

 -3-4مقاالت چاپ شده :
نوع مقاله
رديف

عنوان مقاله

حاصل

گردآو

تحقیقات

ری

نحوه
انتشار
مجله*

کنفرانس *

عنوان مجله يا

سال ارايه يا

کنفرانس

انتشار

*نحوه انتشار عبارتست از :داخلي و خارجي
تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیر کبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

شماره:
توسعه برنامه فرصت مطالعاتي صنعتي اساتید در صنايع

ويرايش:
صفحه:

AUT-PR-2209
1
14

تاريخ:
از 15

 -4-4ساير موارد :

 -5نشانی :
نشاني :
فاکس :

تلفن :
پست الکترونیکي :

امضاء متقاضي :

تاريخ :

تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیر کبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

95/01/17

شماره:
توسعه برنامه فرصت مطالعاتي صنعتي اساتید در صنايع

ويرايش:
صفحه:

AUT-PR-2209
1
15

95/01/17

تاريخ:
از 15

پیوست شماره 5
فرم تائیديه واحد پذيرنده صنعتی )(AUT-FM-2209-05

بسمه تعالي
تاريخ ............
معاونت محترم پژوهشی دانشگاه
با سالم و احترام
بدينوسیله اعالم ميدارد که با فرصت صنعتي خانم  /آقای  .............................................عضو هیات
علمي ،....................................متقاضي استفاده از فرصت مطالعاتي صنعتي با عنوان ...............................................در
شرکت  ....................................................موافقت ميشود.
خواهشمند است دستور فرمائید اقدام الزم در خصوص انعقاد قرارداد پژوهشي فيمابین صورت گیرد.
در ضمن ايشان مي توانند از تاريخ  .....................در اين شرکت مشغول فعالیت شوند .

امضاء واحد پذيرنده :

تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیر کبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

