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 فيتعار

 ريرکبيام يدانشگاه: دانشگاه صنعت 

، واحدهاي پژوهش و توسعه، يا سازمانهاي )اعم از صنعتيبنگاهها تواند شامل واحد صنعتي مي: يصنعت واحد 

، اقتصادي، ي، اجتماعيتي، تربيفعال در بخشهاي آموزش يردولتيا غي يدولت ي(ا خدماتياقتصادي مشاوره اي، 

 هاي فعال دانشگاه باشد. مرتبط با صنايع و رشته ي، تجاري و پژوهشيصنعت

ن در صنعت به يمع يط دانشگاه است که در مدتيواجد شرا يئت علمي: دوره حضور عضو هيفرصت مطالعات

  .پردازديپژوهش و مطالعه م

 .در صنعت است ياستفاده از فرصت مطالعات يکه متقاض يعلم تاي: عضو هيمتقاض 

 :هدف 

 و يصنعت يهاتيدر حوزه فعال يارتقاء دانش فن ن صنعت و دانشگاه ويت تعامل و ارتباط بيتقو يدر راستا     

 زينعت و نصر در بخش يرکبيام يدانشگاه صنعت يات علمياعضاء ه يهاافتهينمودن دانش و  ياتيبه منظور عمل

 ت.ده اسيب گرديه و تصويمه حاضر تهنانيد و صنعت، آئيکار تول يبا فضا يمات عليه ءاعضا ييآشنا

ب فرصت در قال يع داخليد در صنايحضور اسات يط الزم را براير شرايرکبيام ين طرح دانشگاه صنعتيدر ا

 آورد. يم ماهه فراهم 12تا  6 يمطالعات

ن طرح دنبال يار در قالب ياف زاهدابد ييدانشگاه در صنعت حضور م ندهينمان دوران استاد به عنوان يا يدر ط

 شود : يم

 و گريموارد دل و يمت، زمان تحويت محصول، قيفيک تنوع و از جهت يمشکالت واحد صنعت ييشناسا 

 پروپوزال و راهکار در جهت حل آنها.ارائه ن يهمچن

 يبه واحد صنعت يفناورا انتقال ين و يتدوشنهاد جهت يارائه پو  1ازيموردن يهايفناور ييشناسا 

                                                 
Technology gap analysis 
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 و محصوالت در جهت توسعه  هاندياصالح فرا يبرا ييهاپروژه فيو تعر يگذاراستيجهت سمشارکت در

 (  غيرهو  يطيمح ستي، زيمالحظات سالمت ،يدر انرژ ييجوصرفهدار )يپا

 يقات صنعتيقتح يهاپروژه ياجرا يقراردادها انعقاد يهاروش، يگذارمتيد، قيتول ديجد يهانديف فرآيتعر 

 و دانشگاه يت و استعداد واحد صنعتيبا دانشگاه با توجه به ظرف

 

 : يات علميعضو ه تياولو احراز و کسبط شراي -1

 يمانيپ يت استخداميدارا بودن حداقل وضع -1-1

  يواحد صنعت يازهايبا ن يأت علميمرتبط بودن رشته و تخصص عضو ه -2-1

  دانشکده يو پژوهش يدر برنامه آموزش اختاللجاد يعدم ا بر يدانشکده مبن يکتب دييتا -3-1

 يابتداش آنها در يآزما يا رسميو  يمانيکه آغاز دوره قرارداد پ يديه وزارت عتف، اساتي: طبق ابالغ1 تبصره

 يطدر صنعت را  يت الزم است دوره فرصت مطالعاتيل وضعيتبد يو بعد از آن باشد، برا 1398سال 

 ند. ينما

ان دوره برابر زم 5بايست حداقل : براي تقاضاي استفاده مجدد از فرصت مطالعاتي صنعتي مي2تبصره 

قوق نيز حقبلي از اتمام دوره قبلي گذشته باشد. مدت استفاده از مرخصي بدون  فرصت مطالعاتي صنعتي

 شود. به اين مدت اضافه مي

راهم در صنعت مرتبط را ف يامکان حضور و يات علميخاص که تخصص عضو هار يبسط ي: در شرا3 تبصره

 يت شورا، با درخواسو يا در مواردي که عضو هيات علمي از تجربه کافي در صنعت برخوردار است نسازد

يک ا بمي تواند  يفرصت مطالعات ،پرديس تخصصي و موافقت و ارائه مستندات دانشکده يپژوهش يآموزش

ارداد همچنين در صورت ارائه قر د.گردجايگزين  ميليون تومان( 100)معادل  1سطح  قرارداد صنعتي

طرح،  يجايگزينپيشنهاد ميليون تومان، مدت طرح به سه ماه قابل تقليل است.  100تا  50صنعتي بين 

مي  و ابالغشده صورت تاييد، جايگزين فرصت مطالعاتي مصوب  داده شده و در پرديس تخصصياز طرف 

  اين مصوبه و مستندات در پرونده تبديل وضعيت ملحوظ خواهد شد. .(8) فرم پيوست  گردد
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 : يواحد صنعتو تعهدات شرايط  -2

 .ع باشديصنا اتبط بمر يقاتيا تحقي يصنعت بخشن يهمچن ،يا دولتي يتواند خصوصيم يواحد صنعت -2-1

ظر مد ن تاييد پرديس تخصصيدانشکده و  بررسيمي توانند در صورت نيز شرکتهاي دانش بنيان 

  قرار گيرند. 

 يتجارت دارا و، معدن وزارت صنعت يبندبر طبق طبقهالمقدور  يحت و فعال بوده ديبا يواحد صنعت -2-2

شده  دييخانه تان وزارتيا يتوسط معاونت پژوهش يصنعت يفرصت مطالعاتو انجام  باشددرجه ممتاز 

 باشد.

ق يرطاز  يستيبات واحد مذکور يصالح درجه ممتاز نباشد، يدارا يکه واحد صنعت ي: در صورت4تبصره

 د.ريد  قرار گييمورد تادانشگاه  يمعاونت پژوهشدر و سپس بررسي دانشکده  يمعاونت پژوهش

مانند  وافقمورد تالت يتسه ، امکانات ويصنعت يمطالعاتموظف است در طول فرصت  يواحد صنعت -2-3

را که در  مالز ساير موارد، اتاق کار و يسخت افزارزات يتجه و يعلم، منابع يامکان اقامت و زندگ

 د.ينما نيتام د وييرسما تاقبل از شروع طرح  است،ارائه شده  يات علميعضو ه يقاتيبرنامه تحق

شگاه و صنعت ن دانيمابيمهم قرارداد ف يهاوستياز پ يد واحد صنعتييتاي و نامه  يقاتيبرنامه تحق

 .رسد يهر دو طرف م يکه به امضا باشديم

توسط  م شده اعال يهانهين هزيالزم و اقدام مرتبط جهت تام يزيرموظف است برنامه يصنعتواحد  -2-4 

اسرع وقت  در الزم را يهال پرداخت تنخواهياز قب، يصنعت يمطالعاتانجام فرصت  يژوهشگر را براپ

در  اردادد طبق قريضوابط و مقررات مربوطه، بات ياست پژوهشگر ضمن رعا يهيمعمول دارد. بد

 د.يه حساب اقدام نماينسبت به تسو ،يصنعتمطالعات ان دوره فرصت يپا

شرکت  يرا برا ي، وام شده توسط پژوهشگرقات انجيج تحقيتواند به منظور نشر نتايم يصنعتواحد  -2-5

 باشد.  يصنعت د با توافق واحديچاپ مقاالت با د.ينما اعزام يالمللنيب يا کنگره علمينار يدر سم

 د.يق به پژوهشگر پرداخت نمايالتحقخود، حق ياخلتواند بر اساس مقررات ديم يصنعتواحد  -2-6

 

 : تعهدات دانشگاه – 3

 قرار دهد. يار عضو هيأت علميرا در اخت ليموارد ذدانشگاه مکلف است 
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عضو حقوق  ،يسط واحد صنعتتعهد شده تو يايحقوق و مزاپرداخت  عالوه برمکلف است دانشگاه  -3-1

 د. يانمپرداخت  يو يو مطابق با حکم استخدامقوانين و مقررات  ساسا برز يرا ن يات علميه

 خواهد بود. يحقوق طبق ضوابط جار يسر کسورات قانونک -3-2

 يينامه جزء سابقه اجرانئيآت مطالعاتي صنعتي به شرط رعايت مفاد اين مدت استفاده از فرص -3-3

  .ر خواهد داشتيتاث يات علميعضو هو در ارتقا  محسوب خواهد شد يعضو هيأت علمدانشگاهي 

  : نحوه اجرا – 4

و مطابق با  يو پژوهش يد کامال علميبا يصنعت يفرصت مطالعاتانجام  يراباعالم شده  يهاتيف و فعاليوظا

ورت صگردد که در يشنهاد مين پيهمچن باشد. يات علميهن براساس تخصص عضو يصنعت و همچن يهاازين

به  ييصورت گرفته باشد. مراحل اجرا يبا واحد صنعت يات علميتوسط عضو ه يقبل يهايامکان هماهنگ

 ر خواهد بود.يشرح ز

سوابق و  يخصات شخصمش و( 2 ) فرم شماره يبرنامه مطالعات ( به همراه1)فرم شماره ارائه درخواست  -4-1

دانشکده ه ب يتوسط عضو هيأت علمو خالصه اي فعاليتهاي واحد عملياتي  ( 3شماره  فرم)علمي و پژوهشي 

 .(1) فرم شماره  اعالم مي گردد تخصصي دانشکده به پرديس تخصصينظر  وتحويل شده 

ات يو هوقت عضمهيا نيدر خصوص حضور، عدم حضور و  يبه روشند يدانشکده انتظارات خود را با: 5تبصره 

روس دل يا در صورت تمايان تعهد شده و يت دانشجويهدا ين چگونگيد. همچنيدر دانشگاه مشخص نما يعلم

 د.يد اعالم نمايبا ار قابل ارائه خود

د ييتاو شده  ارائه پرديس تخصصي يپژوهش يآموزش يدر شورا يات علميو برنامه عضو ه درخواست -4-2

 شودمي ارائه دانشگاهسه يأت رئيه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه بهاز طريق تخصصي  پرديسرياست 

  .(1)فرم شماره 

روع و خاتمه خ شياربا درج ت تيحکم مأمور، دانشگاه سهيأت رئيهب يتصودر صورت  يمانيپ ياعضا يبرا -4-3

ه وقت به صورت پار يليتحص مساليندو يا به صورت تمام وقت و ماه  6به مدت  يصنعت يفرصت مطالعات

با درج  تيحکم مأمور، سه دانشگاهيأت رئيب هيتصودر صورت  يشيآزما يرسم ياعضا يبرا گردد.يادر مص

 يليتحص نيمسال کييا ماه به صورت تمام وقت و  3به مدت اريخ شروع و خاتمه فرصت مطالعاتي صنعتي ت

  گردد.ادر ميصبه صورت پاره وقت 
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ت استفاده قماهه پاره و 6ا يماهه تمام وقت و  3توانند از فرصت  يار و استاد ميدانش يات علميه ياعضا -4-4

ررسي خواهد اين درخواست بنا بر در نظر گرفتن اولويت اساتيد پيماني و رسمي آزمايشي قابل ب ند.ينما

  بود.

ر هفته د يروز کار 2در هفته و پاره وقت حد اقل  يروز کار 5: منظور از حضور تمام وقت حضور 6 تبصره

 است.

دوره ا آخر ين يسه ماهه تابستان در اول، بالت يتعطتوان از يم يصنعت يفرصت مطالعاتدوره  يبرا: 7 تبصره

مکان همچنين در صورت موافقت واحد صنعتي و معاونت پژوهشي دانشکده، ا د.واستفاده نمز ينفرصت 

ن اين همچني به صورت دو فرصت سه ماهه در تابستان فراهم مي شود.تمام وقت ماهه  6گذراندن فرصت 

 امکان وجود دارد که فرصت سه ماهه دوم در يک صنعت متفاوت باشد. 

 يتدر واحد صنع يات علميزان حضور عضو هيپاره وقت بر اساس م ي: مدت دوره فرصت مطالعات8 تبصره

  شود. يمحاسبه م

 ينشگاه م، داتوجيهي ليو ارائه دال يد مرکز صنعتييو تا يمانيپ يات علميدرخواست ه: در صورت 9 تبصره

ن يا است يهيبدد کند. يرا تمد ي، مدت دوره فرصت مطالعاتدرصد کل دوره 50 سقف اکثر تاتواند حد

 ير ميذامکان پ يو آموزش يپژوهش ين نامه هاييت آيبر رعا يمبنتخصصي  پرديس يد کتبييد با تايتمد

 باشد.

ييد فرصت از سوي جهت اعالم تا يمکاتبه رسم جهت يهماهنگ ،دانشگاه سهيات رئيد هييپس از تا -4-5

ن يمابيف يتصنع يفرصت مطالعاتعقد قرارداد  و( 5( و دريافت تاييد واحد عملياتي )فرم 4دانشگاه )فرم 

حقوق  پرداخت ،در قراردادتواند  يم يرد. واحد صنعتيگيصورت م (9)پيوست  يدانشگاه و واحد صنعت

رد. با توجه به يرفته و به عنوان مبلغ قرارداد در نظر گيپذدوره اعالم شده  يرا برا يعلمات يعضو هکامل 

سر و به صندوق ک يجار يهاهيات آن بر اساس رويرد و ماليگيعلق نمتمه ين قرارداد بي، به ايت پژوهشيماه

 گردد.يز ميدولت وار

از به کسر دانشگاه مج .است خارج از بحث حقوق استاد توسط دانشگاه يپرداخت واحد صنعتزان ي: م10 تبصره

 ست.ين قرارداد نياز ا يباالسر

 ق دانشگاه انجام خواهد شد.ياز طر يات علميهمه عضو ي: ب11 تبصره
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خ و يرا در تار يصنعت يمطالعات، فرصت رندهيافقات انجام شده با واحد پذپژوهشگر موظف است طبق تو -4-6

 د.ين شده شروع نماييمکان تع

کده دانشمعاونت پژوهشي به  يأت علميتوسط عضو هماهانه فرصت مطالعاتي شرفت يارائه گزارش پ -4-7

  .شدبايم ارائه شده يهاگزارش يبر عملکرد فرد با بررس دانشکدهم يو نظارت مستقارسال شده 

نتايج فرصت  .(6)فرم مي شود معاونت پژوهشي دانشگاه اعالم  اختتام فرصت از سوي واحد عملياتي به -4-8

ي گيرد ممعاونت پژوهشي دانشکده بررسي و نتيجه در جلسه پژوهشي پرديس تخصصي مورد تاييد قرار در 

 (. 7) فرم 

جازه استفاده ابرابر دوره فرصت )چهار(  4به مدت اتمام فرصت  ازا پس يقبل بالفاصله  يات علميعضو ه -8-4

   بدون حقوق نخواهد داشت. ياز مرخص

 گردد. يت ميو رعا يد دانشگاه استيتمام قيود آيين نامه وزارت علوم مورد تا: 12 تبصره

 

 :تقاضا يزمان ارسال و بررس -5

پايان  -1مي باشد: ه در دو بازفقط  پرديسهاي تخصصيها به توسط دانشکده درخواستهازمان ارسال  -5-1

مسال ياستفاده از فرصت در ن يبراماه  آبانپايان  -2و مسال اول ياستفاده از فرصت در ن فروردين ماه جهت

نتهاي دو امراحل درخواست بايستي به صورتي برنامه ريزي شود تا قبل از طي قاعدتا . سال تحصيلي دوم

ونت از طريق معابه صورت کامل  مورد نيازمدارک تمام و مطالعاتي بازه ي مذکور، درخواست فرصت 

 گردد. ارسال پرديسهاي تخصصيبه معاونت پژوهشي پژوهشي دانشکده ها 

ورت تاييد نهايي، صگردد و در ياعالم م يبه متقاضترم ان يدانشگاه قبل از پا سهيرئات يه ييم نهايصمت -5-2

 حکم ماموريت صادر مي شود.

 

 : يمطالعات صنعتفرصت يهاگزارش -6

انجام شده خود  فعاليت شرفتيپ  گزارش هستند  موظف يصنعت يفرصت مطالعاتاستفاده کنندگان از  -6-1

فرصت ان دوره مصوب يسه ماه پس از پا ارسال و حداکثر دانشکده مربوطه  معاونت پژوهشيماه به  هررا 

 ند. يارائه نمابه صورت کتبي و شفاهي ت خود يدرباره فعال يگزارش جامع يصنعت يمطالعات



 

 عيد در صناياسات يصنعت يتوسعه برنامه فرصت مطالعات
 AUT-PR-2209 شماره:
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 بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است. رير کبيام يدانشگاه صنعتتمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به  

به از طريق پرديس تخصصي ه ها بررسي و نتيجه دوره اي در معاونت پژوهشي دانشکد يهاگزارش -6-2

 و دانشکده ارزيابي درپس از  يصنعت يفرصت مطالعاتپژوهشي کل منعکس مي گردد. گزارش انتهاي 

م شده کار شاخص انجاهمچون  يمواردگردد. يم نشگاهاداره کل ارتباط با صنعت دا به، پرديس تخصصي

در  يديکل مراه افراده به يبعد يعقد قراردادهاو  يهمکار يهانهيو زم يفن يهادر طول فرصت، برداشت

بت ا ثيچاپ مقاله و صنعت،  يمدت با همکارکوتاه يتخصص يآموزش يهادوره يطراحصنعت مربوطه، 

از جمله  صنعت يو منابع انسان يت فنيريمد تيها جهت بهبود وضعهي، توصاختراع مرتبط با موضوع صنعت

دانشگاه ، کل ارتباط با صنعتادارهدانشکده بررسي شده و سپس در توسط ات آن ييکه جز است ييارهايمع

  و اعالم نظر خواهد شد. يبررس

و عدم برخورداري از  يبعد يصنعت يفرصت مطالعاتت از يمعدم ارائه گزارش قابل قبول منجر به محرو -6-3

 .خواهد شدامتيازات فرصت مطالعاتي انجام شده 

خود  يليالت تکميتحص يان نامه هايف پايبا تعر يات علمي، عضو هيتان دوره فرصت مطالعايپس از پا -6-4

 د.ينما يط واحد مذکور تالش ميدر بهبود شرا يواحد صنعت يازهايدر خصوص ن

ان ير تا پاحداکثرا  حاصل از انجام فرصت مطالعاتي صنعتي هر سال جيدانشگاه نتامعاونت پژوهشي  -6-5

 .کند يم ي)مپفا( بارگذار يمعاونت پژوهش و فناور يگاه اطالعاتيبشت ماه سال بعد در پايارد

 

 : مراجع -7

در  يات پژوهشها و موسسدانشگاه يات علمياعضاء ه يت از انجام فرصت مطالعاتينامه حماوهيش -7-1

 12/6/1397 جامعه و صنعت يواحدها

 17/1/1395 ريکبريام يدانشگاه صنعت يات علميضا هاع يصنعت ينامه فرصت مطالعاتنيآئ -7-2
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توسط عضو هيات علمي  ارائه درخواست

 به دانشکده 

صدور حکم و شروع فرصت

پيشرفت کار  مستمر از ارائه گزارش

در  توسط عضو هيأت علمي به دانشکده

 زمانهاي مقرر

 3، 2، 1مدارک: فرم شماره 

معاونت پژوهش و ارجاع درخواست از 

 به هيات رئيسه دانشگاه دانشگاه يفناور

تعهدات آموزشي و پژوهشي بررسي 

پژوهشي  - شوراي آموزشي درمتقاضي 

دانشکده
 

 در هيات رئيسه دانشگاه تاييد

 قرارداد فرصت مطالعاتي صنعتيعقد 

 بين دانشگاه و واحد صنعتي

نهايي در  ارائه گزارشخاتمه فرصت و 

 زمان مقرر

نهايي توسط دانشکده و  گزارش بررسي

 تاييد پرديس

انتشار گزارش نهايي در سامانه مپفا 

 توسط معاونت پژوهشي دانشگاه

 تاييد درخواست در پرديس تخصصي

 

ارسال مدارک به صنعت و دريافت تاييد 

 صنعت

 5و  4مدارک: فرم شماره 

 9مدارک:  پيوست 

 6مدارک: فرم شماره 

 7مدارک: فرم شماره 
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 1وست شماره يپ

 (AUT-FM-2209-01) از سوي عضو هيات علمي درخواست فرصت  فرم

  يبسمه تعال 

 خ ............يتار 

  ..است محترم دانشکده .ير

 با سالم و احترام

با  ياستفاده از فرصت مطالعات صنعت يقاضمت .......................................، يات علميه نجانب ....................................... عضويا

خصوص اعالم نظر ن ياست در ا واهشمندخ .باشميم ............................................... يواحد صنعتدر  ....................عنوان............................................

و  جانبني( ا 3وست شماره ي)پ يو شغل ي( و فرم مشخصات شخص2وست شماره ي)پ يصنعت يدر ضمن، برنامه فرصت مطالعات د.يفرمائ

 باشد.يم وستيپ يواحد صنعت خالصه فعاليتهاي

 : يامضاء متقاض                                                                                           

 

 پرديس تخصصي ..........محترم  رياست

 با سالم 

 يپژوهش/يآموزش يشورا ن دانشکده دريا يعلم هيأت..... عضو ............ يآقا يفرصت مطالعات رساند که در خواستيله به اطالع مينوسيبد

)صورتجلسه ن شورا يا...............  ورخدانشگاه در جلسه م يهانامهنيضوابط و آئ ت همهي. مطرح و با توجه به رعا.................... يدانشکده مهندس

ماه در  ........... به مدت ............ خي..... تا تار......خ ..يتار از ياستفاده از فرصت مطالعات يبرا يشنهاديخ پيد قرار گرفت. تارييمورد تاوست( يپ

 مبذول گردد. درخواست اقدامات الزم يباشد. خواهشمند است نسبت به بررسيم .....................................يواحد صنعت

 .........يشکده مهندساست دانيامضاء ر                                                                                          

 

 دانشگاه رياست محترم

 با سالم 

 رار گرفت.   قمورد تاييد . ..................رساند که در خواست فرصت مطالعاتي آقاي ................. عضو هيأت علمي دانشکده بدينوسيله به اطالع مي

                                         

 .................پرديس تخصصي امضاء رياست 

 

 معاونت پژوهشي دانشگاه ............. امضاء
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 2وست شماره يپ

  يصنعت يمطالعات فرصت از استفاده يقاتيتحق اي يمطالعات برنامهفرم 

 (AUT-FM-2209-02) 

 نام و نام خانوادگي متقاضي: -

 عنوان طرح : -

 خالصه طرح : -

 سابقه طرح : -

 مراحل انجام طرح : -

 مالحظات زمان اجرا به ماه شرح  مراحل

   

   

 

 

  

 

 

 : يفرصت مطالعات يل انتخاب طرح مذکور برايدال -

 

 طرح :از ج مورد انتظار ينتا -
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 بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است. رير کبيام يدانشگاه صنعتتمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به  

 3وست شماره يپ

 يصنعت ياستفاده از فرصت مطالعات يمتقاض يو شغل يفرم مشخصات شخص

(AUT-FM-2209-03) 

 : يو شغل يمشخصات فرد -1

 در :پ:                                     نام  ينام :                          نام خانوادگ

 خ تولد :                شماره شناسنامه :                              محل صدور :يتار

 :                  يلي:                           مدرک و رشته تحص ياًت علميمرتبه ه

 محل خدمت :         :                  ياًت علميخ حکم هيتار

 خ استخدام :               ي:                    تار يت استخداميوضع

 : يپست سازمان  

 

  ي:  متو سط             خوب           عال يسيزان تسلط به زبان انگليم

 

 :در صورت وجود يقبل يمطالعات يهاتيماًمور -2

 تينوع ماًمور

 موضوع
خ يتار

 شروع

خ يتار

 خاتمه

کشور و 

مؤسسه 

 زبانيم
 بورس

 يفرصت مطالعات

 يداخل

 يمطالعاتفرصت

 يخارج

     

     

     

     

 زمينه هاي تحقيقاتي: -3
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 ساير موارد : -4

 

 

 

 

 

 : اطالعات تماس -5

 : ينشان

 

 : تلفن :                                                           فاکس

 

 : يتقاضم:                                                                 امضاء  يکيپست الکترون

 

 

 خ :يارت                                                                                        
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 24 از           15     صفحه:   
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 4وست شماره يپ

 (AUT-FM-2209-04) از سوي دانشگاه به صنعت موافقت با درخواست فرصت اعالم  فرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبسمه تعال

 شماره .................

 خ ..................يتار

 شرکت ......................

 

 با سالم 

 يلمت عيأ.. عضو ه............آقا / خانم ...................... يداخل يفرصت مطالعات عنايت به مذاکرات قبلي، اين دانشگاه با با

 .نمايديموافقت مبه مدت .......... ............................................، 

فرم مشخصات  و يدر ضمن ، برنامه فرصت مطالعات .مبذول گرددن خصوص ياقدامات الزم در ا دستور فرمائيد خواهشمند است

 د است.ييباشد، مورد تأيوست مينامبرده که به پ يو شغل يشخص

 

                                                        

 دانشگاه يمعاون پژوهش ينام و نام خانوادگ

 يپژوهش تمعاون مهر و امضاء
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 5وست شماره يپ

 (AUT-FM-2209-05) به دانشگاه يواحد صنعتفرصت از فرم تائيديه 

 ) در سر برگ رسمی واحد صنعتی تهيه شود(

 

 

  

 يبسمه تعال

 شماره .................

 ...................خ يتار

 

 دانشگاه  يمعاونت محترم پژوهش

 با سالم و احترام

  

ات يه .... عضو......................................... يخانم / آقا يکه با فرصت صنعت دارديمله اعالم ينوسيبد

........... .................................................با عنوان يصنعت يفرصت مطالعات استفاده از  ي..........................، متقاض..........يعلم

 يژوهشپدستور فرمائيد اقدام الزم در خصوص انعقاد قرارداد خواهشمند است شود. يموافقت م اين شرکتدر 

 ت شوند. يغول فعالمشن شرکت يخ ..................... در ايتوانند از تار يشان ميا در ضمن  مابين صورت گيرد.في

  

 

 : عملياتيواحد  و مهرامضاء                                                      
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 بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است. رير کبيام يدانشگاه صنعتتمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به  

 6وست شماره يپ

 (AUT-FM-2209-06) از واحد صنعتي به دانشگاه  اختتام فرصتفرم تائيديه 

 ) در سربرگ رسمی واحد صنعتی تایپ شود(

 

 

 

 

 يبسمه تعال

 ............خ يتار   

 

 دانشگاه  يمعاونت محترم پژوهش

 با سالم و احترام

  

با صنعتي خود  ياتفرصت مطالع .،............................................دارد که خانم / آقاي دکتر بدينوسيله اعالم مي

يما بين فاره ........................ مورخ ........................ مفاد قرارداد شمرا طبق ..................................... .............عنوان..........

 اتمام رسانده است.  دانشگاه صنعتي اميرکبير و اين شرکت به صورت کامل به

  

 

 : نعتيصواحد امضاء                                                      

 

 



 

 عيد در صناياسات يصنعت يتوسعه برنامه فرصت مطالعات
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 12/09/98                   تاريخ:           2 ش:يرايو

 24 از           18     صفحه:   

 

 بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است. رير کبيام يدانشگاه صنعتتمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به  

 7وست شماره يپ

 (AUT-FM-2209-07)اختتام فرصت فرم تائيديه 

  بسمه تعالي 

 رياست محترم دانشکده ... 

 با سالم و احترام

........ ............رصت مطالعات صنعتي با عنوان............................................اينجانب ....................................... عضو هيات علمي .......................................، ف

 .العاتي صنعتي به پيوست تقديم مي گرددرا به اتمام رسانده ام. گزارش نهايي فرصت مط در واحد صنعتي ...............................................

 خواهشمند است نسبت به بررسي گزارش و اعالم اختتام فرصت به معاونت پژوهشي دانشگاه مساعدت فرماييد.

 :امضاء متقاضي                                                                                            

 

 محترم پرديس تخصصي .......... رياست

 با سالم 

پژوهشي دانشکده اونت در معفرصت مطالعاتي آقاي ................. عضو هيأت علمي اين دانشکده گزارش رساند که بدينوسيله به اطالع مي

زم مبذول ال مساعدت برگزاري جلسه گزارش شفاهي ايشان. خواهشمند است نسبت به گرددبه آن پرديس تقديم مي  بررسي و جهت تاييد

 هاي زمينه و فني هايبرداشتکار شاخص انجام شده در طول فرصت، نتيجه اين گزارش داراي اين موارد شاخص زير مي باشد:  گردد.

 همکاري اب مدت کوتاه تخصصي آموزشي هاي دوره طراحيمربوطه، صنعت در کليدي افراد همراه به بعدي قراردادهاي عقد و همکاري

 ع انساني صنعتت فني و منابمديري وضعيت بهبود جهت ي موثرها توصيهصنعت، موضوع با مرتبط اختراع ثبت يا و مقاله چاپ صنعت،

 نشکده مهندسي.........امضاء رياست دا                                                                                          

 

 معاونت محترم پژوهشي دانشگاه

 با سالم 

شفاهي رائه .... پس از ا...............فرصت مطالعاتي آقاي ................. عضو هيأت علمي دانشکده  گزارش نهاييرساند که بدينوسيله به اطالع مي

 (.صورتجلسه پيوست) يد قرار گرفتمورد تاي.... در جلسه پژوهشي پرديس ................................... در تاريخ ......................................

                                     

 .................پرديس تخصصي امضاء رياست 

 

 معاونت پژوهشي دانشگاه ............. امضاء
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 8وست شماره يپ

 (AUT-FM-2209-08) درخواست جايگزيني قرارداد صنعتي بجاي طرح صنعتي فرم 

 بسمه تعالي

 تاريخ ............ 

 رياست محترم پرديس تخصصي  .................. 

 با سالم و احترام

از فرصت  سه ماه  /کامل يگزيني .، متقاضي جا............اينجانب ....................................... عضو هيات علمي ..........................

...................................... مورخ  با شماره قراردادداد صنعتي به مبلغ ................................مطالعات صنعتي با قرار

 باشد.ميرخواست اين دمي باشم. کپي قرارداد صنعتي و نامه اختتام آن پيوست  .................................

 مضاء متقاضي :ا                                                                                           

 

 

 معاونت محترم پژوهشي دانشگاه 

 با سالم 

 پس مطرح شدن درخواست در شوراي پژوهشي پرديس تخصصيدارد اين پرديس تخصصي، بدينوسيله اعالم مي

ت صنعتي خانم / آقاي از فرص کامل /  سه ماهبا جايگزيني ....................... مورخ .......................... 

 ميليون تومان( 100)مبلغ  1سطح رارداد صنعتي ق.......، با ............................................. عضو هيات علمي.............................

 . کرد/ نکردموافقت   ميليون تومان 50مبلغ  /

 

 :يس تخصصي پردرياست امضاء و مهر                     
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 9يوست شماره پ

 “فرصت مطالعاتيقرارداد ”

 

 ناسه ي شو .......... .................ذيل في مابين شرکت ................................... به شماره ي ثبتقرارداد 

ه ...............................، با استناد بنمايندگي با ملي ......................... و داراي کد اقتصادي ............................،

 ... به ............آخرين آگهي منتشره در روزنامه ي رسمي شماره ي ........................ مورخ ......

که ......... لفن: ..................... و کد پستي: ................ت......... و ............................................................نشاني: .............

به شماره ي ثبت شود و دانشگاه صنعتي اميرکبير ناميده مي واحدعملياتيدر اين قرارداد از اين پس 

نمايندگي آقاي دکتر ا ب 411341654765و کد اقتصادي  14002812508و شناسه ملي  1630727

بروي به نشاني: تهران خيابان حافظ رو (پژوهشي و فناوري دانشگاه معاون) حسين حسيني تودشکي

 ين قرارداددر ااز اين پس ه ک 15875-4413و صندوق پستي:  021- 66952282خيابان سميه و تلفن: 

.. که در ............. و نشاني...و سرکارخانم/جناب آقاي دکتر .......... به کدملي .........شود ناميده مي موسسه

 :مي باشند طرفين متعهد و ملتزم به اجراي دقيق مفاد آنو منعقد شود ناميده مي مجرياين قرارداد 

 موضوع: (1ماده 

فرصت مطالعاتي شناسايي نيازها و ضرورت هاي تحقيقاتي در ست از ا عبارتقرارداد موضوع 

درج به شرح خدمات من صنعت و ارائه راهکاري فناورانه و علمي براي رفع نيازهاي واحد صنعتي

 قرارداد که از منضمات الينفک قرارداد حاضر مي باشد. (1)شماره ي  در پيوست

 مدت قرارداد: (2ماده 

 . باشدميماه کامل شمسي  ……ه مدت وقت بوقت/نيمهورت پارهه صب زمان فرصت مطالعاتيمدت 

 باشد.وقت، حداقل دو روز در هفته و تمام وقت پنج روز کاري در هفته مي( پاره1تبصره

 مبلغ: (3ماده 

از منابع  ي ...... عتفنامه شمارهطبق آيين (استاد حاضر در فرصت مطالعاتيمجري )حقوق و مزاياي 

 گردد.ميدانشگاه پرداخت 
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ر موضوع قرارداد، مبلغ .......... از طرف واحد عملياتي به مجري در ازاي انجام خدمات و عمليات مندرج د

. و شماره ...........در موعد مقرر و به شرح ذيل توسط واحد عملياتي به حساب شماره ..

 گردد. پرداخت مي .......................................شبا....

 تعهدات مجري: (4ماده 

 ،(1) راحل مندرج در پيوست( قرارداد را بر اساس م1)ي شود که موضوع ماده متعهد مي مجري -1-4

 نمايد.بندي انجام شده اجراء  با رعايت زمان

ارداد مجري متعهد است گزارش ماهيانه پيشرفت کار و خدمات انجام يافته در خصوص موضوع قر -2-4

مان بندي و مشکالت، ميزان پيشرفت يا تأخير در برنامه هاي زشامل کليه ي عمليات اجرايي، موانع 

 اتمستند اهبه همر مکتوب در قالب فايل الکترونيکيشده و ديگر اطالعات فني و جانبي آن را به صورت 

 دهد. واحدعملياتيي تهيه و تحويل نماينده

د با موضوع قرارداي سعي و تالش خود را به کار گيرد تا پروژه ي مجري متعهد است که همه -3-4

 حداکثر کيفيت به اهداف تعيين شده نايل شود.

ده ، کليه ي مستندات تهيه شواحدعملياتيمجري متعهد است ضمن رعايت محرمانگي اطالعات  -4-4

 قرار دهد. واحدعملياتيرا در اختيار 

واگذار شگاه مجري متعهد است بدون اطالع و مجوز واحدعملياتي بخشي از پروژه را به خارج از دان -5-4

 ننمايد.

 :واحدعملياتيت تعهدا (5ماده 

( قرارداد در قبال اجراي هر مرحله 3د را بر اساس ماده)شود که مبالغ قراردامتعهد مي واحدعملياتي -1-5

 پرداخت نمايد...... روز  حداکثر ظرف مدت از کار تائيد شده

مطلوب  وجهت انجام سريع  و منابع مالي الزم متعهد مي شود امکانات و تسهيالت واحدعملياتي -2-5

استاي رموضوع قرارداد، مدارک و اطالعات فني موجود نزد خود را در دسترس مجري قراردهد تا در 

 موضوع قرارداد از آنها بهره برداري شود.

ارائه  مکلف است حداکثر ظرف دو هفته نسبت به تأييد يا عدم تأييد گزارش هاي واحدعملياتي -3-5

مجري ظر، ندر اعالم  واحدعملياتيکتبي اعالم نظر نمايد. در صورت تأخير  شده از سوي مجري به صورت

 تواند ادامه پروژه را طبق زمانبندي اعالم شده ادامه دهد.مي



 

 عيد در صناياسات يصنعت يتوسعه برنامه فرصت مطالعات
 AUT-PR-2209 شماره:

 12/09/98                   تاريخ:           2 ش:يرايو

 24 از           22     صفحه:   

 

 بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است. رير کبيام يدانشگاه صنعتتمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به  

مبادرت به نظارت به نحوه ي انجام خدمات  واحدعملياتيدر طول مدت اجراي قرارداد نماينده ي  -4-5

به  واحدعملياتياست همکاري الزم را با نماينده و عمليات اجرائي مجري خواهد نمود و مجري متعهد 

 عمل آورده و اطالعات مورد نياز را در اختيار وي قراردهد.

اي حين هواحد عملياتي مکلف است مجري را قبل از امضا قرارداد از سطح محرمانگي و محدوديت -5-5

 و پس از انجام پروژه به صورت کامل آگاه نمايد.

ق مورد توافالت يتسه ، امکانات ويصنعتمطالعاتي ل فرصت موظف است در طو عملياتيواحد  -6-5

رفت و آمد و  سخت افزاري، اتاق کار و هزينه هايزات يتجهي و ، منابع علممانند امکان اقامت و زندگي

رسما طرح  قبل از شروع است،ارائه شده  يات علميعضو ه يقاتيالزم را که در برنامه تحقساير موارد 

 د.ين نمايتامد و ييتا

 :کسور قانوني( 6ماده 

روال  گردد کسورات طبق ضوابط ودرصورتي که از طرف واحد عملياتي مبالغ ديگري پرداخت مي -1-6

 قانوني خواهد بود.

 :مالکيت اسناد( 7ماده 

انشگاه و واحد نتايج حاصل از قرارداد و بروندادهاي علمي و فناورانه به صورت مشترک در اختيار د -1-7

 حق واگذاري به غير را نخواهد داشت. مجريو  باشدعملياتي مي

رت مقاله بصو واحد عملياتيمي تواند نتيجه علمي حاصل از اجراي اين پروژه را با توافق  مجري -2-7

 در مجامع علمي ارائه نمايد.

 ( حوادث غير مترقبه )فورس ماژور(:8ماده 

ع آن خارج از که ايجاد و دفآتش سوزي و امثالهم  ع حوادثي مانند سيل، زلزله،وقبه وحوادث غيرمترقبه 

از طرفين،  حيطه و اقتدار و اراده طرفين قرارداد باشد اطالق مي شود. در صورت حدوث آن براي هر يک

به نسبت وي مي بايست ضمن اعالم کتبي مراتب مزبور، ظرف مدت يکماه از تاريخ وقوع حوادث غيرمترق

يچگونه ادعايي يک از طرفين حق ه در اين حالت هيچبه تمديد يا فسخ قرارداد با طرف ديگر توافق نمايد. 

ر ظرف نسبت به يکديگر در مدت فورس ماژور نخواهند داشت. در صورت عدم اعالم و توافق فوق الذک

 ي هدهمسئوليتها و جبران هزينه ها و خسارات وارده به طرف ديگر بر عي کليه  ،مهلت تعيين شده

 متخلف از مفاد اين ماده مي باشد.
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 :حل اختالف( 9 ماده

و تأويل الفاظ  درصورت بروز هر گونه اختالف در خصوص استنباط از مفاد و مدلول اين قرارداد و يا تفسير

 با برگزاري  و عبارات مستعمله يا حدوث اختالف نظر در نحوه ي اجراء و ايفاي تعهدات ، موضوع اختالف

منشانه و رفت و حتي المقدور به نحو کدخداجلسه اي با حضور طرفين مورد بحث و بررسي قرار خواهد گ

الفات مسالمت آميز حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم حصول توافق در اين زمينه، حل و رفع اخت

 و فصل خصومت در صالحيت مراجع محترم قضايي خواهد بود.

 ات:تغيير( 10ماده 

اصالحيه در  ايهرگونه تغيير  ،قرارداددر صورت ضرورت و يا وقوع موارد پيش بيني نشده در طول اجراي 

 فق طرفينپس از حصول توا ،در مورد موضوع، کاهش يا افزايش مبلغ قراردادمفاد و تعهدات قرارداد 

اي منضم به اين قرارداد، با امضاء صاحبان حق امضا مجاز، نافذ و معتبر خواهد طي الحاقيهو  بالمانع بوده

 بود.

 :فسخ قرارداد( 11ماده 

داري ااعالم کتبي  يک ماه پس ازدر اجراي قرارداد، جري حق دارد در صورت قصور م عملياتيواحد 

 داد مي باشد.هزينه ها تا زمان فسخ قراري قرارداد را فسخ نمايد در اينصورت  موظف به پرداخت کليه 

حق جري م ايد،مبنا بر دليل غيرموجهي اقدام نن ،قرارداداز موقع هر مرحله ه در صورتيکه  در پرداخت ب

خسارات جبران ها و هزينهکليه ي موظف به پرداخت واحد عملياتي را داشته و  قرارداد درخواست فسخ 

 وارده مي باشد.

 :ساير شرايط قرارداد (12ماده 

لي و شرايط عمومي مربوط کتابع احکام  ،بيني نشده استساير شرايط و مواردي که در اين قرارداد پيش

 به قراردادها و قوانين جاري مملکت بوده و الزم االتباع مي باشد.

 اقامتگاه قانوني:(13 ماده

ي قرارداد درج گرديده و در صورت تغيير آن، طرفين لزوماً بايد اقامتگاه طرفين همان است که در مقدمه

اه جديد خود حداقل ظرف يک هفته قبل از تغيير نشاني اقامتگقبل از هرگونه تغييري در اقامتگاه خود، 

آدرس قبلي مناط  را به طرف ديگر اعالم نمايند در غير اين صورت ابالغ اوراق قانوني و مکاتبات اداري به

 ر گردند.توانند به عذر عدم اطالع متعذّاعتبار خواهد بود و هيچ يک از طرفين در اين خصوص نمي
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و پس از امضاء، في تنظيم ي متحدالمتن و با اعتبار واحد نسخه  3ماده و در  13مل بر مشتاين قرارداد 

 را قبول نمودند. مفاد آني و طرفين اجرامابين طرفين مبادله گرديد 

 

 نماينده قانوني واحد عملياتي

 (مدير عامل شرکت)

 

 مجري

 (عضو هيات علمي)

 

 موسسه ندهينما

 معاون پژوهشي و فناوري)

 (ريرکبيام يصنعتدانشگاه 

 

                                                                                                                            

 

 


