
 شرایط فرصت مطالعاتی اساتید درجامعه و صنعت 

 

تعداد دوره های الزامی  
 فرصت مطالعاتی 

وضعیت استخدامی عضو هیات  
 علمی 

 سال استخدامی 

  شروع دوره پیمانی   1 بار در دوره رسمی آزمایشی 
 

و سال های ماقبل آن   1397  شروع دوره رسمی آزمایشی  الزامی ندارد   

یمانیشروع دوره پ 2 بار      
 

یشیآزما یدوره رسم شروع 1 بار   1398   

 

 استاد پیمانی : 6 ماه تمام وقت یا 12 ماه نیمه وقت .    ***     استاد رسمی آزمایشی : 3 ماه تمام وقت یا 6 ماه نیمه وقت . 

 تمام وقت : 5 روز کاری در هفته     * **   پاره وقت : 2 روز کاری در هفته .

 

 معاونت پژوهشی و فناوری 

 دفتر امور فناوری و طرح های کاربردی  

 دانشگاه شیراز  
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در ادامه به برخی از سواالت دانشگاهها و موسسات پژوهشی که در خصوص آیین نامه فرصت مطالعاتی مطرح شده پاسخ 

داده میشود.  

ردیف
ماده/عنوان

در آئین نامه
توضیحاتسوالات

7

:تعاریف و 1ماده 

اختصارات: 

ت علمی: آن دسته هیأ

علمی  هیأتاز اعضای 

تمام وقت مؤسسه که 

دارای مدرک دکترا 

 .هستند

ا از جمله هنر، هدر برخی از رشته

علمی با مدرک  هیأتهنوز 

کارشناسی ارشد وجود دارد. 

فرصت مطالعاتی این افراد چگونه 

 خواهد بود؟

ریااف، گذراناادن ایاان دوره بااا توجااه بااه تع

هیئاات علماای بااا ماادرک  باارای اعضاااء

توانناد کارشناسی ارشد الزامای نباوده و مای

بصاااورت اختیااااری در صاااورت موافقااات 

شاارکت نماینااد و از دانشااگاه در ایاان دوره 

در ایااان  مناااد گردناااد.مزایاااای آن بهاااره

-هاا برناماهخصوص مناساب اسات دانشاکاه

هااای جااامعی تاادوین و علاااوه باار اسااتفاده 

هیئاات  بهینااه از تااوان و تخصااص اعضاااء

در جهااات گساااترش تعامااال باااا  علمااای

هااای ممکاان را جامعااه، امتیااازات و مشااوق

 بینی نمایند.پیش
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: ضوابط و 4ماده 

 قاضی:شرایط مت

علمی هیأت. عضو 2-6

متقاضی استفاده از 

فرصت مطالعاتی 

بایست در دو سال می

گذشته رکود علمی 

 .نداشته باشد

علمی که دارای  هیأتآیا اعضای 

 باشند و در اینیکسال سابقه می

د انمدت نیز رکود علمی نداشته 

توانند از دوره فرصت می

 مند شود؟مطالعاتی بهره

کااه دارای سااابقه علماای  هیااأتاعضااای 

و در ایاان ماادت باشااند میسااال  6کمتاار از 

تواننااد از انااد مااینیااز رکااود علماای نداشااته

 فرصت مطالعاتی استفاده نمایند.
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 : 4ماده  2تبصره 

آیین نامه استخدامی 

برای تبدیل وضعیت 

ت علمی که أاعضای هی

 7931از ابتدای سال 

در برخی از رشته های دانشگاهی 

ظرفیت مناسب و امکان برگزاری 

دوره بسیار محدود بوده یا تقریباً 

غیر ممکن می باشد.

: در موارد بسااایار 2ماده  9با توجه تبصاااره 

خاص، با تشاخیص هیأت رئیسه در خصوص 

جربه کافی در اینکاه عضاااو هیأت علمی از ت

صانعت یا جامعه برخوردار اسات یا در رشته 

هاایی کاه امکاان فرصااات مطالعاتی فراهم 
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دوره پیمانی یا رسمی 

آزمایشی را آغاز 

، گذراندن کنندمی

فرصت مطالعاتی در 

جامعه و صنعت الزامی 

 است.

نباشد. موسسه شرایط جایگزین تعیین و اجرا 

می کند. با توجه به تبصاااره فوق این امکان 

برای دانشاااگاه ها در شااارایط خاص جهت 

جایگزین دوره فرصاات مطالعاتی وجود دارد. 

ژوهشی می تواند در دانشگاه ها و مؤسسات پ

صااورت عدم نبود متقاضاای در سااطح جامعه 

برای بهره گیری از آن موضاااوع، یااک محور 

مطالعاتی در سااطح جامعه )استان و منطقه( 

تعریف و به عضااو هیأت علمی واگذار نمایند. 

یا یک فعالیت اجرایی جهت توسااعه و بهبود 

های دانشااگاه با جامعه و صاانعت را همکاری

نمایند. مسلمًا استفاده بهینه  تعریف و واگذار

توانااد در تعاااماال بهتر بااا هااا میاز این طرح

ها و اساااتانجامعه مؤثر و مفید واقع شاااود. 

مناااطق مختلف کشاااور دارای مساااایاال و 

مشاااکلااات مختلف اجتماااعی، اقتصاااادی، 

فرهنگی، کشاااورزی و صاانعتی هسااتند، لذا 

توانند با توجه به رساااالت هاا میدانشاااگااه

های ذیربط را مراکز و سااازماناجتماعی خود 

های لازم را جهت شااانااساااایی و هماهنگی

حضاااور اسااااتید و کمک به مراکز ذیرط را 

ذکر این نکته نیز  برناامه ریزی و انجام دهند.

مهم اسااات که توساااعه مراکز آموزشااای و 

بایست بر اساس نیازهای منطقه پژوهشی می

و کشااور باشااد. بدیهی اساات جذب هیئت 

هاایی کاه زمیناه فعاالیت علمی برای بخش

 باشد. ایشان وجود ندارد اصولاً درست نمی
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 : 4ماده  2تبصره 

آیین نامه استخدامی 

برای تبدیل وضعیت 

علمی که  هیأتاعضای 

 7931از ابتدای سال 

دوره پیمانی یا رسمی 

الزامی بودن برای وضعیت 

علمی که دوره  هیأتاعضای 

پیمانی و رسمی آزمایشی خود را 

اند، آغاز نموده 31قبل از سال 

 چگونه است؟

با توجاه باه ایان کاه ایان دوره بارای عضاو 

دوره  31علماای کااه از ابتاادای سااال  هیااأت

پیمااانی یااا رساامی آزمایشاای خااود را آغاااز 

 باشد:می کند به شرح جدول ذیلمی
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آزمایشی را آغاز 

کنند، گذراندن می

فرصت مطالعاتی در 

جامعه و صنعت الزامی 

 است.

سال

عیت عضو وض

علمی هیأت

های تعداد دوره

الزامی فرصت 

مطالعاتی

و  31

سالهای 

ما قبل

شروع دوره 

پیمانی

یکبار در دوره 

رسمی آزمایشی

شروع دوره 

 رسمی آزمایشی
الزامی ندارد

31

شروع دوره 

پیمانی
دو بار

شروع دوره 

 رسمی آزمایشی
یکبار
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: 4مرراده  2تبصررره 

امی آیین ناماه اساتخد

باارای تباادیل وضااعیت 

علماای  هیااأتاعضااای 

کااه از ابتاادای سااال 

دوره پیماااااانی  7931

یا رسامی آزمایشای را 

کننااااد، آغاااااز ماااای

گذراناااادن فرصاااات 

مطالعاااتی در جامعااه و 

 صنعت الزامی است.

گذراندن دوره فرصت مطالعاتی 

قبل از پیمانی شدن عضو هیات 

 علمی است.

)بند فوق(  جدول حاضر 2ردیف با توجه به 

اعضای هیات علمی یکبار در زمان تبدیل 

وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی و یکبار 

در زمان تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به 

رسمی قطعی باید دوره فرصت مطالعاتی را 

بگذرانند.

2

4-5موضوع بند 

 : 4ماده 

برای استفاده مجدد از 

فرصت مطالعاتی )جز 

فرصت های مطالعاتی 

وره های الزامی در د

پیمانی و رسمی 

آزمایشی( می بایست 

برابر زمان  5دست کم 

دوره فرصت مطالعاتی 

قبلی از اتمام آن دوره 

گذشته باشد. مدت 

 هیأتنحوه بهره گیری اعضای 

علمی و استفاده از فرصت 

مطالعاتی برای پیمانی، رسمی 

در خصوص و رسمی  آزمایشی

استفاده مجدد از فرصت 

 مشخص شود.مطالعاتی 

های الزامی فرصاات مطالعاتی در  تعداد دوره

به طور کامل بیان شده جدول حاضر  2 ردیف

 است. 

اعضای هیأت علمی که گذراندن دوره فرصت 

مطاالعاااتی برای آن هاا الزامی نبوده اسااات 

و سااال  31)اعضااای هیئت علمی که سااال 

می آزمایشی خود را آغاز نموده های قبل رس

دد از فرصت مطالعاتی منوط اند( استفاده مج

برابر زمان فرصت  5شادن دسات کم به طی 

برای مثال اگر عضااو  مطالعاتی قبلی اساات.

ماااه فرصااات مطااالعاااتی را  9هیااأت علمی 

 تواندماه می 75گذرانده باشد پس از گذشت 



4

استفاده از مرخصی 

بدون حقوق نیز به این 

 مدت اضافه می شود.

تقاضااا نماید.  دوباره فرصاات مطالعاتی برای

م به ذکر اساات مدت اسااتفاده مرخصاای لاز

بادون حقوق نیز می باایسااات به این مدت 

 اضافه شود.

اعضااای هیااأت علماای کااه گذراناادن دوره 

فرصت مطالعاتی بارای آن هاا الزامای اسات 

محدودیت زمانی قیاد شاده وجاود نخواهاد 

هاا را در داشت ولای مای بایسات ایان دوره

دو مقطع یکای در زماان پیماانی و دیگاری 

 رسمی آزمایشی طی نمایند. در زمان

1

3-7: بند 7ماده 

ضروری است مؤسسه 

دورۀ فرصت مطالعاتی را 

در زمرۀ امتیازات کار 

اجرایی در نظر گیرد و 

در ترفیع، امتیازات 

اجرایی ارتقای مرتبه و 

سهمیۀ پذیرش 

دانشجویان تحصیلات 

 هیأتتکمیلی اعضای 

 علمی لحاظ نمایند.

 عضو هیأت علمی برای ارتقاء

دچار کمبود امتیاز در بخش 

 6امتیازهای آموزشی )ماده 

بند اول ماده  همچنینو ( ارتقاء

ارتقا )حضور تمام وقت( خواهد  2

 بود.

انجااام فرصاات مطالعاااتی باارای اعضااای 

هیااأت علماای )آن دسااته از اعضااای هیااأت 

علماای کااه الزاماای شااده اساات( بااه عنااوان 

 .شرط استخدام در نظار گرفتاه شاده اسات

گذرانادن  اعضاای هیاأت علمای برای دیگار

الزامای نباوده اسات  دوره فرصت مطالعااتی

و در صااورت بهااره گیااری اساااتید از ایاان 

دوره مناسااب اساات کااه موسسااه آن را در 

زمره امتیازات کاار اجرایای در نظار گیارد و 

در ترفیااع، امتیااازات اجرایاای ارتقاااء رتبااه و 

جویان تحصاایلات سااهمیه پااذیرش دانشاا

همچنااین عضااو تکمیلاای لحاااظ نمایااد. 

توانااد تابسااتان و یااا بااه هیااات علماای ماای

وقاات در طااول سااال تحصاایلی صااورت پاااره

باارای گذراناادن فرصاات مطالعاااتی اسااتفاده 

نمااوده و در صااورت نیاااز امتیااازات مربوطااه 

را نیز کسب نماید.

1

: 3-8بند  8ماده 

مقبول نبودن گزارش 

منجر به رد شدن دوره 

و محرومیت از فرصت 

ی خواهد مطالعاتی بعد

 شد.

های عضو مرجع پذیرش گزارش

علمی دانشگاه است یا  هیأت

 ؟واحد صنعتی پذیرنده

 هیأتمرجع نهایی پذیرش گزارش اعضای 

در عین حال حضور عضو  علمی دانشگاه است.

هیات علمی در واحد پذیرنده نیز باید بعنوان 

.بررسی شود توسط دانشگاه هایکی از شاخص
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3

: 3-8بند  8ماده 

بول نبودن گزارش مق

منجر به رد شدن دوره 

و محرومیت از فرصت 

مطالعاتی بعدی خواهد 

 شد.

در صورتی که گزارش فرصت 

مطالعاتی از نظر دانشگاه قابل 

حل بعدی به چه ه قبول نباشد را

صورت خواهد بود. خروجی 

فرصت مطالعاتی به جز گزارش 

 چه خواهد بود.

مناسااب اساات دانشااگاه برنامااه مطالعاااتی 

ضااو هیااأت علماای در ماادت زمااان دوره را ع

نمایاد. ایان برناماه  ارزیاابیبه طور متناسب 

می تواناد شاامل طیاف وسایعی از فعالیات 

ها از جمله شناساایی و عارضاه یاابی واحاد 

پذیرنااده، تعریااف پایااان نامااه هااای تقاضااا 

محاااور، تعریاااف پاااروژه هاااای همکااااری 

مشترک، تعریاف دوره هاای مهاارت افزایای 

دوره هاااای کاااارآموزی  مشااترک، تعریاااف

مشااخص، فعااال نمااودن دفاااتر دانشااگاه در 

صاانعت و جامعااه جهاات توسااعه همکاااری 

د های مشترک، ایجااد و توساعه مراکاز رشا

و شااارکت هاااای مساااتقر در دانشاااگاه در 

راسااتای نیازهااای شناسااایی شااده و مااوارد 

باشد.مشابه 

اعضااای هیااأت علماای کااه گذراناادن دوره 

اماای فرصاات مطالعاااتی باارای آن هااا الز

عادم پاذیرش گازارش دوره فرصات  نیست،

منجار باه محرومیات از  توانادمای مطالعاتی

 گردد.فرصت مطالعاتی بعدی 

اعضای هیأت علمی که گذراندن دوره فرصت 

 9-2مطالعاتی برای آن ها الزامی است ) بند 

آئین نامه ( در صورت عدم  2ماده  6و تبصره 

تأیید گزارش دوره فرصت مطالعاتی، نحوه 

دید دوره فرصت مطالعاتی و اجرای مجدد تم

در هر  آن توسط دانشگاه تعیین می گردد.

حال برای این افراد گذراندن دوره فوق الزامی 

 وشرط تبدیل وضعیت خواهد بود.

71
 :3-3بند  3ماده 

هماهنگی با واحد 

عملیاتی برای انعقاد 

قرارداد یا تفاهم نامه 

یا موسسه برای اجرای دوره آ

فرصت مطالعاتی باید با واحد 

های پذیرنده تفاهم نامه یا 

 قرارداد امضا نمایند.

وزارت علوم، تحقیقاات و فنااوری باا برخای 

هااای اجرایاای از هااا و دسااتگاهاز وزارتخانااه

دفاااع و پشااتیبانی نیروهااای جملااه وزارت 

مسااالح، وزارت نفااات، وزارت نیااارو، وزارت 

صااانعت، معااادن و تجاااارت و ساااازمان 
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پژوهشی بین موسسه و 

 واحد عملیاتی

آیا انجام دوره فوق فقط باید در 

های اجرایی صنایع و دستگاه

 دولتی باشند؟

هاای حفاظت از محایط زیسات تفااهم ناماه

همکااااری را منعقاااد نماااوده و در حاااال 

هااای هااا و دسااتگاهپیگیااری بااا وزارتخانااه

اجرایاای دیگاار نیااز ماای باشااد. همچنااین 

هاا، ناههاا، وزارتخامکاتباتی را باا اساتانداری

هااا هااای بخااش خصوصاای، شااهرکتشااکل

هااای علاام و فناااوری و ... صاانعتی، پااارک

-صورت داده اسات. مناساب اسات دانشاگاه

هاا نیاز باا واحادهای مختلاف ها و موسساه

خاادماتی، صاانعتی، فرهنگاای و ... ارتباااط 

-برقرارکاارده و در صااورت نیاااز تفاااهم نامااه

هااای همکاااری جهاات اجاارای دوره فرصاات 

 نمایند.مطالعاتی منعقد 

ناماااه همچناااین باااا توجاااه ماااتن آیاااین

محاادودیتی در خصااوص واحااد عملیاااتی 

تواننااد هااا ماایوجااود نداشااته و دانشااگاه

هااا، بصااورت کاماال از ظرفیاات وزارتخانااه

هاای هاای، شارکتها، شاهرکادارات استان

هااای علاام و فناااوری و خصوصاای ، پااارک

هااای دانااش بنیااان بهااره باارده و شاارکت

جتمااااعی و هاااای اهمچناااین در حاااوزه

هااای فرهنگاای نیااز بااا ادارات و سااازمان

ذیااربط فعااال در امااور هنااری، اجتماااعی و 

هااای لااازم را انجااام فرهنگاای هماااهنگی

دهنااد. انتخاااب واحااد پذیرنااده بااا تاییااد 

 دانشگاه می باشد.
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