
 

  فرصت مطالعاتیراهنمای اجرایی شیوه نامه 

 علمی دانشگاه فردوسی مشهد در جامعه و صنعت هیأتعضاء ا

 00شماره بازنگري: 

  2از  1صفحه: 

 

 

 مقدمه :

 "علمی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی در جامعه و صنعت هیأتشیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضاء "در راستای اجرای 

مقام  22/12/1397و مورخ /331215و به استناد نامه شماره  وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری 17/06/1397مصوب 

های و منسجم میان دانشگاه با بخش مستمرو به منظور برقراری ارتباط وزارت مبنی بر تدوین سازوکار اجرایی مناسب، 

 گردد.  نامه مذکور تدوین میشیوه اجرائی راهنمایمختلف جامعه و صنعت، 

و ناقض هیچ کدام از بندهای  نیاز به توضیحات داشتهنامه مصوب وزارتی است که بندهای شیوه، ناظر به راهنمااین مفاد 

 باشد. نامه مذکور نمیشیوه

 

 تعاریف –1ماده 

 .دانشگاه فردوسی مشهددانشگاه:  -

 .فناوری دانشگاهمعاونت پژوهش و معاونت:  -

  .دانشگاه فردوسی مشهدشاغل علمی تمام وقت  هیأتاعضاء علمی:  هیأت -

  .و مشاورهپژوهش و مطالعه  و به منظوربرای مدتی معین در سازمان علمی  هیأتحضور عضو فرصت مطالعاتی:  -

های فرهنگی، صنعتی، خدماتی، اقتصادی و تولیدی دولتی و یا غیردولتی ها و یا سازمانها، شرکتکلیه بنگاهسازمان:  -

 .صنعتی، تجاری و پژوهشیهای آموزشی، تربیتی، اقتصادی، اجتماعی، فعال در بخش

 "ها و مؤسسات پژوهشی در جامعه و صنعتعلمی دانشگاه هیأتنامه فرصت مطالعاتی اعضای شیوهشیوه نامه:  -

 .وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری 17/06/1397مصوب 

علمی نمی تواند از فرصت مطالعاتی موضوع این شیوه  هیأتدر شرایطی که عضو  جایگزین فرصت مطالعاتی: -

مند رییسه دانشگاه رسیده است جهت جایگزینی بهره هیأتتواند از شرایط مشابهی که به تایید نامه استفاده نماید می

 گردد. 

 

  علمی متقاضی: هیأتو الزامات شرایط  -2ماده 

 اشد.بمرتبط مقصد  سازمانعلمی با نیاز  هیأترشته و تخصص عضو  -2-1

 .علمی متقاضی در دو سال گذشته رکود علمی نداشته باشد و حداقل یک پایه ترفیع گرفته باشد هیأتعضو  -2-2

در طول دوره فرصت مطالعاتی درصورت ارائه کار شاخص )به تشخیص مدیریت توسعه و انتقال علمی  هیأتعضو  -2-3

 .باشدمیفناوری( و یا کسب امتیازات الزم )به جز بخش امتیازات آموزشی( مشمول ترفیع 

واحد( به شرط ارائه در  4تواند فقط یک درس )حداکثر علمی در دوره فرصت مطالعاتی تمام وقت می هیأتعضو  -4-2

  تدریس نماید. و تایید گروه ساعت غیر اداری دانشگاه 

 خود را ماهانه به مدیر گروه ارائه نماید. برنامه مطالعاتی پیشرفت  گزارشعلمی، موظف است  هیأتعضو  -2-5



 

  فرصت مطالعاتیراهنمای اجرایی شیوه نامه 

 علمی دانشگاه فردوسی مشهد در جامعه و صنعت هیأتعضاء ا

 00شماره بازنگري: 

  2از  2صفحه: 

 

 

بایست نیمی از برنامه علمی پیمانی در صورت استفاده از فرصت مطالعاتی در دو سال اول استخدام می هیأت عضو -2-6

های بعدی منعی برای حضور در دوره فرصت مطالعاتی در طول د ولی در سالود را در سه ماهه تابستان بگذرانحضور خ

 باشد. ترم نمی

 مدت زمان دوره فرصت مطالعاتی نباید مسئولیت اجرایی در دانشگاه داشته باشد.علمی در  هیأتعضو  -2-7

 5علمی موظف است در طول مدت دوره فرصت مطالعاتی در سازمان پذیرنده به صورت تمام وقت ) هیأتعضو  -2-8

 روز در هفته( حضور یابد. 2روز در هفته( یا پاره وقت )

 انجام شود. 3ماده  8الی  1بایست مراحل علمی به تمدید دوره فرصت مطالعاتی می هیأتدر صورت تمایل عضو  -2-9

 باشد.بر عهده معاونت می ،ردها و تصویب سازمان های مورد قبول برای حضور متقاضیانتعیین استاندا -2-10

با توجه به ماهیت فعالیت تعریف شده، دستاوردهای مورد انتظار از فرصت مطالعاتی طبق توافقنامه متقاضی و  -2-11

 شود.تعیین می پژوهش و فناوری دانشگاهمعاونت 

 شود.انجام می پژوهش و فناوری دانشگاه تایید نهایی توسط معاونتارزیابی دستاوردها و  -2-12

اند با تایید علمی که از امتیاز ماموریت فرصت مطالعاتی خارج از کشور استفاده نموده هیأتآن دسته از اعضای  -2-13

رییسه از مشمولین این شیوه نامه  هیأتدر توسط مدیریت توسعه و انتقال فناوری و تصویب درخواست معافیت ایشان 

 گردند.خارج می

 

 مراحل ارائه درخواست و شرایط اجرای دوره فرصت مطالعاتی: -3ماده 

مدیر سازمان به به همراه برنامه مطالعاتی فرصت مطالعاتی و نامه تأیید پذیرش درخواست خود را علمی  هیأتعضو  -3-1

 نماید.میرائه ا گروهگروه جهت بررسی در شورای 

فراهم در سازمان در شرایط خاص و در رشته هایی که امکان فرصت مطالعاتی  ،شیوه نامه 4ماده  3 به استناد تبصره تبصره:

 ارائه نماید.را  جایگزین فرصت مطالعاتی سازمان /همکاری با واحدتواند موضوع علمی می هیأتعضو نیست، 

توسط مدیر گروه به رئیس دانشکده علمی  هیأتدرخواست عضو گروه،  شورای تایید درخواست توسطدرصورت  -3-2

دانشکده به  پژوهشی گروه آموزشی ودرخواست در  .شودمی جهت بررسی در شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده ارسال

علمی با نیاز سازمان  هیأتعلمی و گروه و مرتبط بودن تخصص عضو  هیأتلحاظ وضعیت آموزشی و پژوهشی عضو 

 گیرد.پذیرنده مورد بررسی قرار می

علمی توسط رئیس  هیأتدرصورت تایید درخواست توسط شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده، درخواست عضو  -3-3

های آموزشی ارسال دانشکده به معاونت آموزشی دانشگاه جهت بررسی رکود علمی و عدم مغایرت با ضوابط و برنامه

 شود.می

توسط معاونت  تایید شده های آموزشی، درخواستدر صورت عدم رکود علمی و عدم مغایرت با ضوابط و برنامه -3-4

 شود.آموزشی دانشگاه جهت بررسی به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ارسال می



 

  فرصت مطالعاتیراهنمای اجرایی شیوه نامه 

 علمی دانشگاه فردوسی مشهد در جامعه و صنعت هیأتعضاء ا

 00شماره بازنگري: 

  2از  3صفحه: 

 

 

به مدیریت توسعه و انتقال فناوری ارجاع  بررسی تخصصمعاونت پژوهش و فناوری دانشگاه درخواست را جهت   -3-5

 نماید.می

 .شودمی نتیجه به معاونت ابالغدر مدیریت توسعه و انتقال مطرح و فرصت مطالعاتی و یا جایگزین، درخواست  -3-6

 نمودهغ متقاضی ابالای مراتب را به معاونت پژوهش و فناوری در صورتی که درخواست فرد رد شده باشد طی نامه - 3-7

 .نمایدمطرح میرئیسه دانشگاه  هیأترا جهت تصویب در  و درصورت تایید، درخواست

انعقاد قرارداد یا مدیریت توسعه و انتقال فناوری نسبت به رئیسه دانشگاه،  هیأتدرخواست توسط  درصورت تایید -3-8

و در صورت  نمایداقدام می انتظار و نحوه نظارتتنظیم توافق دستاوردهای مورد ، با سازمان پذیرنده یتفاهم نامه پژوهش

 شود.یابالغ مدانشگاه پژوهش و فناوری توسط معاونت عدم تایید، مراتب 

گزارش پذیرنده،  سازمان از تأییدیه انجام دوره فرصت مطالعاتی علمی، هیأتدر انتهای دوره فرصت مطالعاتی عضو  -3-9

را  راهکارها و پیشنهادهای اصالحی برای بهبود امور و موضوعات مهم پژوهشی واز نتایج فرصت مطالعاتی  یعلمی نهای

 نماید.ارائه می گروهبه 

جهت ارزیابی نهایی  مدیریت توسعه و انتقال فناوریبه  ، اطالعاتگروهمستندات خاتمه دوره توسط پس از تایید  -3-10

 .گرددمیارائه 

 .پذیردصورت می مراجع ذیربطبه  معاونت پژوهش و فناوری دانشگاهتوسط ه فرصت مطالعاتی خاتمه دور بالغا -3-11

 

 


