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، حوزه هاي علمیبخش هاي جامعه و صنعت در همه یان دانشگاه هنر اصفهان و متباط راین شیوه نامه به منظور ایجاد و تسهیل ا

 دانشگاه هنر اصفهان همچنین ایجاد ارتباط قوي بین اقدامات پژوهشی و یافته هاي علمی اعضاي هیت علمی و  نريفرهنگی، هپژوهشی، 

 هاتوانمنديارتقاي زمینه هدف این است فرصت مطالعاتی اعضاي هیت علمی در جامعه و صنعت و نیاز هاي واقعی جامعه است.  اتبا تولید

بخش یافته هاي پژوهشی، عملیاتی، و کاربردي اعضاي هئیت علمی دانشگاه در کسب و تولید دانش بومی و انتقال اثرو مهارت هاي 

   .فراهم سازدرا   و..) دولتی (صنعت، نهادها، موسسات حاصل به جامعه

 : تعاریف1ماده

 دانشگاه هنر اصفهان  :موسسه -1-1

 ي و کارشناسی ارشد)با درجه دکتر ( اصفهان و پیمانی شاغل در دانشگاه هنر اعضاي رسمی: ت علمیئعضو هی -1-2

تجاري  ، صنعتی ، اقتصاديگردشگريتربیتی، صنعتی، آموزشی،  هنري، ، سازمان دولتی یا غیر دولتی فعال در بخش هاي :صنعت :-1-3

 و پژوهشی

یا خدماتی، دولتی یا و صنعتی، واحد هاي پژوهش و توسعه، اقتصادي  هنري -بنگاه ها یا سازمان هاي فرهنگی :واحد عملیاتی: -1-4

در واحد  مرتبط با تخصص هاي موجود در دانشگاه هنر اصفهانغیر دولتی که متقاضی حضور عضو هیئت علمی در زمینه تخصصی 

 . این واحد ها دولتی یا غیر دولتی هستند.خویش هستند

 به صورت تمام وقت یا پاره وقتکه  ،است در واحد عملیاتی یت علمی واجد شرایط موسسهدوره حضور عضو ه :فرصت مطالعاتی :-1-5

 دازد.ردر واحد عملیاتی به پژوهش و مطالعه می پ
 : اهداف2ماده 

 ؛فرایند اجرایی استفاده عضو هیت علمی از فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت سازيشفاف  -2-1

 ؛مرتبط هاي عملیاتی و واحدموسسه ایجاد و حمایت ازهمکاري هاي پایدار علمی و پژوهشی بین  -2-2

هاي عملیاتی هبنگا کیفیت و تنوع درو ایجاد وري آوکمک به  نو با رویکرد توسعه  فرهنگی و هنري ،شناخت مشکالت جامعه -2-3

  ؛مرتبط

مشارکت در ارتقاء دانش رویکرد   با ،کاربردي، مسئله محور و تقاضامحور يهاهاي پژوهشی و پایان نامهها، طرحتعریف پروژه -2-4

 و خدمات؛ محصوالت، اکاربردي و اصالح فرایند ه

 ؛و پژوهشی به جامعه ، فنیو تخصصی هاي علمیانتقال و ترویج یافته -2-5

 هاي دانشگاهیهاي علمی و پژوهشتجاري سازي یافته -2-6

 در جامعه و صنعتشرایط اجراي دوره فرصت مطالعاتی  -3ماده 

 )1پیوست (اجراي دوره فرصت مطالعاتی در صنعت و جامعه مطابق با فلوچارت درخواست و  شرایط و فرایند  -3-1

 صدور حکم ماموریت و معرفی عضو هیات علمی به واحد عملیاتی -3-2

 روز در هفته ) است. 2حداقل ( پاره وقتروز درهفته) و  5( تمام وقت در صورت حضور هیئت علمی در واحد عملیاتی -3-3

  پژوهشی و فناورانه باشد.  هنري، -فرهنگی وظایف و فعالیت هاي اعالم شده براي احراز فرصت مطالعاتی باید کامال علمی، -3-4

  هاي آنهاي پژوهشی دانشکدهو الویتوسسه مفرصت مطالعاتی عضو هیات علمی در راستاي برنامه راهبردي  شود: توصیه می1تبصره 

 باشد.



مشخص کند ، یا نیمه وقت بودن در شرایط حضور، غیبت موسسهتکالیف عضو هیات علمی را در قبال الزم است  گروه آموزشی: 2تبصره

 .ها)ها و رساله(پایان نامهتوافق شده اعالم شود چگونگی هدایت دانشجویان تعهد و همچنین  

شیوه نامه وزارت علوم ،تحقیقات  4ماده  مفادبا مطالعاتی در جامعه و صنعت منطبق  تفرصاستفاده از دوره  یشرایط متقاض: 4ماده 

 باشد. )3201_ش_به شماره سند: عتف 17/6/97مورخ (فناوري 

 17/6/97فناوري (مورخ  و قیقاتشیوه نامه وزارت علوم ،تح 5مات ماده اموظف به رعایت الزمتقاضی استفاده از فرصت مطالعاتی : 5ماده 

 باشد.می )3201_ش_به شماره سند: عتف

 هاي واحد عملیاتی: شرایط و ویژگی6ماده 

  .احراز شود یاعتبار سنجی و صالحیت واحد عملیاتی توسط گروه آموزش -1 -6

 .واحد عملیاتی داراي ماهیت حقیقی و حقوقی باشد: 3تبصره

 دانش بنیان باشد االمکان حتیجربه پذیرش پژوهشگر را داشته، یا ت: واحد عملیاتی 4تبصره 

 .امناي واحد عملیاتی نباشد مدیره یا اعضاي هئیتفرصت مطالعاتی، از سهامداران،  عضو هئیت علمی متقاضی: 5تبصره 

 .نیاز و حوزه فعالیت واحد عملیاتی با تخصص عضو هیات علمی منطبق باشد :6تبصره 

  .ها باشددانشکدهو  هاي پژوهشی مرتبط دانشگاه هنردر راستاي اولویت واحد عملیاتی حوزه همکاريئل و مسا -2 -6

 .هنري و فناورانه باشد -فرهنگیحوزه فعالیت واحد عملیاتی الزم است، علمی، پژوهشی،  -6-3

فناورانه و هنري آن را به همراه فهرست  سابقه و رزومه پژوهشی، ،براي واحدهاي عملیاتی با ماهیت خصوصی الزم است گروه -6-4

 اعضاي هیات مدیره و مدیر عامل بررسی نماید.

 الزامات واحد عملیاتی: 7ه ماد

قرارداد مربوط به فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت بین عضو هیت علمی  در صورتی که فرصت منجر به امضاي قرارداد شود،  -1 -7

دستورالعمل طرح هاي به (ارجاع  ؛شودها بسته میین طرحاطرح هاي برون سازمانی و طبق ضوابط اول مدل و واحد عملیاتی مطابق با 

ایف تخصصی عضو ظانطباق وبرنامه کاري، مربوط به تاییدات  (و نامه تایید واحد عملیاتی فرصت مطالعاتی که برنامه کاري )برون سازمانی

 هاي این قرارداد است.از پیوست ت و تسهیالت مورد توافق)اامکانهیئت علمی با نیازهاي موسسه، 

 .: به این نوع قراردادها باالسري تعلق نمی گیرد7تبصره

در  )3201_ش_به شماره سند: عتف97 /17/6فناوري (مورخ  و تحقیقات ،آیین نامه وزارت علوم 6ماده  3و  2بندهاي رعایت -2 -7

 است.واحد عملیاتی  الزامات زا ،روند دوره

 و تحقیقات ،وزارت علوم شیوه نامه 4بند با توجه به مفاد  فرصت حاصل از دوره و دستاوردهاي کیت فکري نتایجلدر خصوص ما  -7-3

 و بر اساس توافق بین موسسه و واحد عملیاتی تصمیم گیري می شود. )3201_ش_به شماره سند: عتف97 /17/6فناوري (مورخ 

 

 

 

 زات و اقدامات اجرایی موسسهاامتی: 8ماده 

 فرصت مطالعاتیهماهنگی با واحد عملیاتی و تایید محل  -1 -8



تحقیقات  وزارت علوم، شیوه نامه 7ماده  2استناد بند به( ی،پرداخت حقوق و مزایاي عضو هیئت علمی مطابق با حکم استخدام -2 -8

 .)3201_ش_به شماره سند: عتف 17/6/97مورخ  ،فناوري

ارتقاي مرتبه و ، عضو هیئت علمی محاسبه شده و در ترفیع و امتیازات اجرایی دوره فرصت مطالعاتی در زمره امتیاز کار اجرایی -8-3

  تحصیالت تکمیلی لحاظ می شود. نسهمیه پذیرش دانشجویا

 بر اساس میزان حضور عضو هیئت علمی در واحد عملیاتی محاسبه می شود.مدت دوره فرصت مطالعاتی در شرایط پاره وقت  :8تبصره

 .شود متبوع بهره مند عملیاتی واحدو تسهیالت  از حمایت هامی تواند عضو هیئت علمی در طول دوره  -4 -7

 

 گزارش فرصت مطالعاتی :9ماده 

گزارش پیشرفت کار  حداکثر تا سه ماه پس از پایان دوره فرصت، در پایان دوره  موظف است از فرصت مطالعاتی هاستفاده کنند -1 -8

  .خود را به موسسه ارسال کند

    /17/6فناوري (مورخ  و تحقیقات وزارت علوم، شیوه نامه 8عنوان شده در بند دوم ماده هاي گزارش ارسال شده با توجه به شاخص-2 -8

ارسال  به دفتر امور پژوهش دانشگاه نهایینظر اقدام یا  وبررسی شده شوراي پژوهش دانشگاه در  )3201_ش_شماره سند: عتفبه  97

 خواهد شد.

 از گزارش منجر به رد دوره و محرومیت عضو هیئت علمی از فرصت مطالعاتی بعدي خواهد شد.عدم دریافت نتیجه مثبت : 9تبصره

عضو هئیت ، خص گردداطراحی و ارائه محصول یا دستاورد نوآورانه و شطرح برون سازمانی، : چنانچه دوره مذکور منجر به 10تبصره

 علمی (بر حسب تصمیم شوراي پژوهش دانشگاه) به صورت ویژه تشویق خواهد شد. 

در  ،ایان نامه تحصیالت تکمیلیپوره با تعریف پس از پایان د فرصت مطالعاتی، استفاده کننده ازعضو هیئت علمی شود، توصیه می -3-8

 .کند اقدام شرایط آن واحد راستاي توسعه و بهبود و درمسائل و نیارهاي واحد عملیاتی خصوص رفع 

 

 رسیده است. دانشگاه هنر اصفهانشوراي به تصویب  12/5/1398تبصره در تاریخ10 وماده  9این شیوه نامه در 

  



 


