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تعاريف
دانشگاه :دانشگاه صنعتي اميرکبير
واحد صنعتي :واحد صنعتي ميتواند شامل بنگاهها يا سازمانهاي (اعم از صنعتي ،واحدهاي پژوهش و توسعه،
مشاوره اي ،اقتصادي يا خدماتي) دولتي يا غيردولتي فعال در بخشهاي آموزشي ،تربيتي ،اجتماعي ،اقتصادي،
صنعتي ،تجاري و پژوهشي مرتبط با صنايع و رشتههاي فعال دانشگاه باشد.
فرصت مطالعاتي :دوره حضور عضو هيئت علمي واجد شرايط دانشگاه است که در مدتي معين در صنعت به
پژوهش و مطالعه ميپردازد .
متقاضي :عضو هيات علمي که متقاضي استفاده از فرصت مطالعاتي در صنعت است.

هدف :
در راستاي تقويت تعامل و ارتباط بين صنعت و دانشگاه و ارتقاء دانش فني در حوزه فعاليتهاي صنعتي و
به منظور عملياتي نمودن دانش و يافتههاي اعضاء هيات علمي دانشگاه صنعتي اميرکبير در بخش صنعت و نيز
آشنايي اعضاء هيات علمي با فضاي کار توليد و صنعت ،آئيننامه حاضر تهيه و تصويب گرديده است.
در اين طرح دانشگاه صنعتي اميرکبير شرايط الزم را براي حضور اساتيد در صنايع داخلي در قالب فرصت
مطالعاتي  6تا  12ماهه فراهم ميآورد.
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 کيفيت محصول ،قيمت ،زمان تحويل و موارد ديگر و
همچنين ارائه پروپوزال و راهکار در جهت حل آنها.
 شناسايي فناوريهاي موردنياز1و ارائه پيشنهاد جهت تدوين و يا انتقال فناوري به واحد صنعتي

Technology gap analysis
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 مشارکت درجهت سياستگذاري و تعريف پروژههايي براي اصالح فرايندها و محصوالت در جهت توسعه
پايدار (صرفهجويي در انرژي ،مالحظات سالمتي ،زيست محيطي و غيره )
 تعريف فرآيندهاي جديد توليد ،قيمتگذاري ،روشهاي انعقاد قراردادهاي اجراي پروژههاي تحقيقات صنعتي
با دانشگاه با توجه به ظرفيت و استعداد واحد صنعتي و دانشگاه

 -1شرايط احراز و کسب اولويت عضو هيات علمي :
 -1-1دارا بودن حداقل وضعيت استخدامي پيماني
 -1-2مرتبط بودن رشته و تخصص عضو هيأت علمي با نيازهاي واحد صنعتي
 -1-3تاييد کتبي دانشکده مبني بر عدم ايجاد اختالل در برنامه آموزشي و پژوهشي دانشکده
تبصره  :1طبق ابالغيه وزارت عتف ،اساتيدي که آغاز دوره قرارداد پيماني و يا رسمي آزمايش آنها در ابتداي
سال  1398و بعد از آن باشد ،براي تبديل وضعيت الزم است دوره فرصت مطالعاتي در صنعت را طي
نمايند.
تبصره  :2براي تقاضاي 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 نيز
به اين مدت اضافه ميشود.
تبصره  :3در شرايط بسيار خاص که تخصص عضو هيات علمي امکان حضور وي در صنعت مرتبط را فراهم
نسازد و يا در مواردي که عضو هيات علمي از تجربه کافي در صنعت برخوردار است ،با درخواست شوراي
آموزشي پژوهشي دانشکده و ارائه مستندات و موافقت پرديس تخصصي ،فرصت مطالعاتي مي تواند با يک
قرارداد صنعتي سطح ( 1معادل  100ميليون تومان) جايگزين گردد .همچنين در صورت ارائه قرارداد
صنعتي بين  50تا  100ميليون تومان ،مدت طرح به سه ماه قابل تقليل است .پيشنهاد جايگزيني طرح،
از طرف پرديس تخصصي داده شده و در صورت تاييد ،جايگزين فرصت مطالعاتي مصوب شده و ابالغ مي
گردد ( فرم پيوست  .)8اين مصوبه و مستندات در پرونده تبديل وضعيت ملحوظ خواهد شد.
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 -2شرايط و تعهدات واحد صنعتي :
 -2-1واحد صنعتي ميتواند خصوصي يا دولتي ،همچنين بخش صنعتي يا تحقيقاتي مرتبط با صنايع باشد.
شرکتهاي دانش بنيان نيز مي توانند در صورت بررسي دانشکده و تاييد پرديس تخصصي مد نظر
قرار گيرند.
 -2-2واحد صنعتي بايد فعال بوده و حتي المقدور بر طبق طبقهبندي وزارت صنعت ،معدن و تجارت داراي
درجه ممتاز باشد و انجام فرصت مطالعاتي صنعتي توسط معاونت پژوهشي اين وزارتخانه تاييد شده
باشد.
تبصره :4در صورتي که واحد صنعتي داراي درجه ممتاز نباشد ،صالحيت واحد مذکور بايستي از طريق
معاونت پژوهشي دانشکده بررسي و سپس در معاونت پژوهشي دانشگاه مورد تاييد قرار گيرد.
 -2-3واحد صنعتي موظف است در طول فرصت مطالعاتي صنعتي ،امکانات و تسهيالت مورد توافق مانند
امکان اقامت و زندگي ،منابع علمي و تجهيزات سخت افزاري ،اتاق کار و ساير موارد الزم را که در
برنامه تحقيقاتي عضو هيات علمي ارائه شده است ،قبل از شروع طرح رسما تاييد و تامين نمايد.
برنامه تحقيقاتي و نامه ي تاييد واحد صنعتي از پيوستهاي مهم قرارداد فيمابين دانشگاه و صنعت
ميباشد که به امضاي هر دو طرف مي رسد.
 -2-4واحد صنعتي موظف است برنامهريزي الزم و اقدام مرتبط جهت تامين هزينههاي اعالم شده توسط
پژوهشگر را براي انجام فرصت مطالعاتي صنعتي ،از قبيل پرداخت تنخواههاي 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.
 -2-5واحد صنعتي ميتواند به منظور نشر نتايج تحقيقات انجام شده توسط پژوهشگر ،وي را براي شرکت
در سمينار يا کنگره علمي بينالمللي اعزام نمايد .چاپ مقاالت بايد با توافق واحد صنعتي باشد.
 -2-6واحد صنعتي ميتواند بر اساس مقررات داخلي خود ،حقالتحقيق به پژوهشگر پرداخت نمايد.

 – 3تعهدات دانشگاه :
دانشگاه مکلف است موارد ذيل را در اختيار عضو هيأت علمي قرار دهد.
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 -3-1دانشگاه مکلف است عالوه بر پرداخت حقوق و مزاياي تعهد شده توسط واحد صنعتي ،حقوق عضو
هيات علمي را نيز بر اساس قوانين و مقررات و مطابق با حکم استخدامي وي پرداخت نمايد.
 -3-2کسر کسورات قانوني حقوق طبق ضوابط جاري خواهد بود.
 -3-3مدت استفاده از فرصت مطالعاتي صنعتي به شرط رعايت مفاد اين آئيننامه جزء سابقه اجرايي
دانشگاهي عضو هيأت علمي محسوب خواهد شد و در ارتقا عضو هيات علمي تاثير خواهد داشت.

 – 4نحوه اجرا :
وظايف و فعاليتهاي اعالم شده براي انجام فرصت مطالعاتي صنعتي بايد کامال علمي و پژوهشي و مطابق با
نيازهاي صنعت و همچنين براساس تخصص عضو هيات علمي باشد .همچنين پيشنهاد ميگردد که در صورت
امکان هماهنگيهاي قبلي توسط عضو هيات علمي با واحد صنعتي صورت گرفته باشد .مراحل اجرايي به
شرح زير خواهد بود.
 -4-1ارائه درخواست (فرم شماره  )1به همراه برنامه مطالعاتي ( فرم شماره  )2و مشخصات شخصي و سوابق
علمي و پژوهشي (فرم شماره  )3و خالصه اي فعاليتهاي واحد عملياتي توسط عضو هيأت علمي به دانشکده
تحويل شده و نظر تخصصي دانشکده به پرديس تخصصي اعالم مي گردد ( فرم شماره .)1
تبصره  :5دانشکده انتظارات خود را بايد به روشني در خصوص حضور ،عدم حضور و يا نيمهوقت عضو هيات
علمي در دانشگاه مشخص نمايد .همچنين چگونگي هدايت دانشجويان تعهد شده و يا در صورت تمايل دروس
قابل ارائه خود را بايد اعالم نمايد.
 -4-2درخواست و برنامه عضو هيات علمي در شوراي آموزشي پژوهشي پرديس تخصصي ارائه شده و تاييد
رياست پرديس تخصصي از طريق معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه به هيأت رئيسه دانشگاه ارائه ميشود
(فرم شماره .)1
 -4-3براي اعضاي پيماني در صورت تصويب هيأت رئيسه دانشگاه ،حکم مأموريت با درج تاريخ شروع و خاتمه
فرصت مطالعاتي صنعتي به مدت  6ماه به صورت تمام وقت و يا دو نيمسال تحصيلي به صورت پاره وقت
صادر ميگردد .براي اعضاي رسمي آزمايشي در صورت تصويب هيأت رئيسه دانشگاه ،حکم مأموريت با درج
تاريخ شروع و خاتمه فرصت مطالعاتي صنعتي به مدت  3ماه به صورت تمام وقت و يا يک نيمسال تحصيلي
به صورت پاره وقت صادر ميگردد.

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

AUT-PR-2209

شماره:
توسعه برنامه فرصت مطالعاتي صنعتي اساتيد در صنايع

ويرايش:
صفحه:

2
7

تاريخ:

98/09/12

از 24

 -4-4اعضاي هيات علمي دانشيار و استاد مي توانند از فرصت  3ماهه تمام وقت و يا  6ماهه پاره وقت استفاده
نمايند .اين درخواست بنا بر در نظر گرفتن اولويت اساتيد پيماني و رسمي آزمايشي قابل بررسي خواهد
بود.
تبصره  :6منظور از حضور تمام وقت حضور  5روز کاري در هفته و پاره وقت حد اقل  2روز کاري در هفته
است.
تبصره  :7براي دوره فرصت مطالعاتي صنعتي ميتوان از تعطيالت سه ماهه تابستان در اول ،بين يا آخر دوره
فرصت نيز استفاده نمود .همچنين در صورت موافقت واحد صنعتي و معاونت پژوهشي دانشکده ،امکان
گذراندن فرصت  6ماهه تمام وقت به صورت دو فرصت سه ماهه در تابستان فراهم مي شود .همچنين اين
امکان وجود دارد که فرصت سه ماهه دوم در يک صنعت متفاوت باشد.
تبصره  :8مدت دوره فرصت مطالعاتي پاره وقت بر اساس ميزان حضور عضو هيات علمي در واحد صنعتي
محاسبه مي شود.
تبصره  :9در صورت درخواست هيات علمي پيماني و تاييد مرکز صنعتي و ارائه داليل توجيهي ،دانشگاه مي
تواند حداکثر تا سقف  50درصد کل دوره ،مدت دوره فرصت مطالعاتي را تمديد کند .بديهي است اين
تمديد با تاييد کتبي پرديس تخصصي مبني بر رعايت آيين نامه هاي پژوهشي و آموزشي امکان پذير مي
باشد.
 -4-5پس از تاييد هيات رئيسه دانشگاه ،هماهنگي جهت مکاتبه رسمي جهت اعالم تاييد فرصت از سوي
دانشگاه (فرم  )4و دريافت تاييد واحد عملياتي (فرم  )5و عقد قرارداد فرصت مطالعاتي صنعتي فيمابين
دانشگاه و واحد صنعتي (پيوست  )9صورت ميگيرد .واحد صنعتي مي تواند در قرارداد ،پرداخت حقوق
کامل عضو هيات علمي را براي دوره اعالم شده پذيرفته و به عنوان مبلغ قرارداد در نظر گيرد .با توجه به
ماهيت پژوهشي ،به اين قرارداد بيمه تعلق نميگيرد و ماليات آن بر اساس رويههاي جاري کسر و به صندوق
دولت واريز ميگردد.
تبصره  :10ميزان پرداخت واحد صنعتي خارج از بحث حقوق استاد توسط دانشگاه است .دانشگاه مجاز به کسر
باالسري از اين قرارداد نيست.
تبصره  :11بيمه عضو هيات علمي از طريق دانشگاه انجام خواهد شد.
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 -4-6پژوهشگر موظف است طبق توافقات انجام شده با واحد پذيرنده ،فرصت مطالعاتي صنعتي را در تاريخ و
مکان تعيين شده شروع نمايد.
 -4-7ارائه گزارش پيشرفت ماهانه فرصت مطالعاتي توسط عضو هيأت علمي به معاونت پژوهشي دانشکده
ارسال شده و نظارت مستقيم دانشکده بر عملکرد فرد با بررسي گزارشهاي ارائه شده ميباشد.
 -4-8اختتام فرصت از سوي واحد عملياتي به معاونت پژوهشي دانشگاه اعالم مي شود (فرم  .)6نتايج فرصت
در معاونت پژوهشي دانشکده بررسي و نتيجه در جلسه پژوهشي پرديس تخصصي مورد تاييد قرار مي گيرد
( فرم .)7
 -4-8عضو هيات علمي بالفاصله قبل يا پس از اتمام فرصت به مدت ( 4چهار) برابر دوره فرصت اجازه استفاده
از مرخصي بدون حقوق نخواهد داشت.
تبصره  :12تمام قيود آيين نامه وزارت علوم مورد تاييد دانشگاه است و رعايت مي گردد.

 -5زمان ارسال و بررسي تقاضا:
 -5-1زمان ارسال درخواستها توسط دانشکدهها به پرديسهاي تخصصي فقط در دو بازه مي باشد -1 :پايان
فروردين ماه جهت استفاده از فرصت در نيمسال اول و  -2پايان آبان ماه براي استفاده از فرصت در نيمسال
دوم سال تحصيلي .قاعدتا طي مراحل درخواست بايستي به صورتي برنامه ريزي شود تا قبل از انتهاي دو
بازه ي مذکور ،درخواست فرصت مطالعاتي و تمام مدارک مورد نياز به صورت کامل از طريق معاونت
پژوهشي دانشکده ها به معاونت پژوهشي پرديسهاي تخصصي ارسال گردد.
 -5-2تصميم نهايي هيات رئيسه دانشگاه قبل از پايان ترم به متقاضي اعالم ميگردد و در صورت تاييد نهايي،
حکم ماموريت صادر مي شود.

 -6گزارشهاي فرصتمطالعات صنعتي :
 -6-1استفاده کنندگان از فرصت مطالعاتي صنعتي موظف هستند گزارش پيشرفت فعاليت انجام شده خود
را هر ماه به معاونت پژوهشي دانشکده مربوطه ارسال و حداکثر سه ماه پس از پايان دوره مصوب فرصت
مطالعاتي صنعتي گزارش جامعي درباره فعاليت خود به صورت کتبي و شفاهي ارائه نمايند.
تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امير کبير بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.
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 -6-2گزارشهاي دوره اي در معاونت پژوهشي دانشکده ها بررسي و نتيجه از طريق پرديس تخصصي به
پژوهشي کل منعکس مي گردد .گزارش انتهاي فرصت مطالعاتي صنعتي پس از ارزيابي در دانشکده و
پرديس تخصصي ،به اداره کل ارتباط با صنعت دانشگاه ميگردد .مواردي همچون کار شاخص انجام شده
در طول فرصت ،برداشتهاي فني و زمينههاي همکاري و عقد قراردادهاي بعدي به همراه افراد کليدي در
صنعت مربوطه ،طراحي دورههاي آموزشي تخصصي کوتاهمدت با همکاري صنعت ،چاپ مقاله و يا ثبت
اختراع مرتبط با موضوع صنعت ،توصيهها جهت بهبود وضعيت مديريت فني و منابع انساني صنعت از جمله
معيارهايي است که جزييات آن توسط دانشکده بررسي شده و سپس در ادارهکل ارتباط با صنعت ،دانشگاه
بررسي و اعالم نظر خواهد شد.
 -6-3عدم ارائه گزارش قابل قبول منجر به محروميت از فرصت مطالعاتي صنعتي بعدي و عدم برخورداري از
امتيازات فرصت مطالعاتي انجام شده خواهد شد.
 -6-4پس از پايان دوره فرصت مطالعاتي ،عضو هيات علمي با تعريف پايان نامه هاي تحصيالت تکميلي خود
در خصوص نيازهاي واحد صنعتي در بهبود شرايط واحد مذکور تالش مي نمايد.
 -6-5معاونت پژوهشي دانشگاه نتايج حاصل از انجام فرصت مطالعاتي صنعتي هر سال را حداکثر تا پايان
ارديبشت ماه سال بعد در پايگاه اطالعاتي معاونت پژوهش و فناوري (مپفا) بارگذاري مي کند.

 -7مراجع :
 -7-1شيوهنامه حمايت از انجام فرصت مطالعاتي اعضاء هيات علمي دانشگاهها و موسسات پژوهشي در
واحدهاي جامعه و صنعت 1397/6/12
 -7-2آئيننامه فرصت مطالعاتي صنعتي اعضا هيات علمي دانشگاه صنعتي اميرکبير 1395/1/17

تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امير کبير بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.
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مدارک :فرم شماره 3 ،2 ،1

بررسي تعهدات آموزشي و پژوهشي
متقاضي در شوراي آموزشي  -پژوهشي
دانشکده
تاييد درخواست در پرديس تخصصي

ارجاع درخواست از معاونت پژوهش و
فناوري دانشگاه به هيات رئيسه دانشگاه

تاييد در هيات رئيسه دانشگاه

ارسال مدارک به صنعت و دريافت تاييد
صنعت
عقد قرارداد فرصت مطالعاتي صنعتي
بين دانشگاه و واحد صنعتي

مدارک :فرم شماره  4و 5

مدارک :پيوست 9

صدور حکم و شروع فرصت
ارائه گزارش مستمر از پيشرفت کار
توسط عضو هيأت علمي به دانشکده در
زمانهاي مقرر
خاتمه فرصت و ارائه گزارش نهايي در
زمان مقرر

مدارک :فرم شماره 6

بررسي گزارش نهايي توسط دانشکده و
تاييد پرديس

مدارک :فرم شماره 7

انتشار گزارش نهايي در سامانه مپفا
توسط معاونت پژوهشي دانشگاه
تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امير کبير بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.
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پيوست شماره 1
فرم درخواست فرصت از سوي عضو هيات علمي )(AUT-FM-2209-01

بسمه تعالي
تاريخ ............
رياست محترم دانشکده ...
با سالم و احترام
اينجانب  .......................................عضو هيات علمي  ،.......................................متقاضي استفاده از فرصت مطالعات صنعتي با
عنوان ................................................................در واحد صنعتي  ...............................................ميباشم .خواهشمند است در اين خصوص اعالم نظر
فرمائيد .در ضمن ،برنامه فرصت مطالعاتي صنعتي (پيوست شماره  )2و فرم مشخصات شخصي و شغلي (پيوست شماره  ) 3اينجانب و
خالصه فعاليتهاي واحد صنعتي پيوست ميباشد.
امضاء متقاضي :
رياست محترم پرديس تخصصي ..........
با سالم
بدينوسيله به اطالع ميرساند که در خواست فرصت مطالعاتي آقاي  .................عضو هيأت علمي اين دانشکده در شوراي آموزشي/پژوهشي
دانشکده مهندسي  .....................مطرح و با توجه به رعايت همه ضوابط و آئيننامههاي دانشگاه در جلسه مورخ  ...............اين شورا (صورتجلسه
پيوست) مورد تاييد قرار گرفت .تاريخ پيشنهادي براي استفاده از فرصت مطالعاتي از تاريخ  .............تا تاريخ  ............به مدت  ...........ماه در
واحد صنعتي .....................................ميباشد .خواهشمند است نسبت به بررسي درخواست اقدامات الزم مبذول گردد.
امضاء رياست دانشکده مهندسي.........
رياست محترم دانشگاه
با سالم
بدينوسيله به اطالع مي رساند که در خواست فرصت مطالعاتي آقاي  .................عضو هيأت علمي دانشکده  ...................مورد تاييد قرار گرفت.
امضاء رياست پرديس تخصصي .................
امضاء معاونت پژوهشي دانشگاه .............

تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امير کبير بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.
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پيوست شماره 2
فرم برنامه مطالعاتي يا تحقيقاتي استفاده از فرصت مطالعاتي صنعتي
)(AUT-FM-2209-02

 نام و نام خانوادگي متقاضي: عنوان طرح : خالصه طرح : سابقه طرح : مراحل انجام طرح :شرح مراحل

زمان اجرا به ماه

-

داليل انتخاب طرح مذکور براي فرصت مطالعاتي :

-

نتايج مورد انتظار از طرح :

مالحظات

تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امير کبير بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.
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پيوست شماره 3
فرم مشخصات شخصي و شغلي متقاضي استفاده از فرصت مطالعاتي صنعتي
)(AUT-FM-2209-03
 -1مشخصات فردي و شغلي :
نام :

نام خانوادگي :

تاري خ تولد :

شماره شناسنامه :

مرتبه هياًت علمي :

نام پدر :
محل صدور :

مدرک و رشته تحصيلي :
محل خدمت :

تاريخ حکم هياًت علمي :

تاريخ استخدام :

وضعيت استخدامي :
پست سازماني :

ميزان تسلط به زبان انگليسي  :متو سط

خوب

عالي

 -2ماًموريتهاي مطالعاتي قبلي در صورت وجود:
نوع ماًموريت
بورس

فرصت مطالعاتي

فرصتمطالعاتي

داخلي

خارجي

موضوع

تاريخ

تاريخ

شروع

خاتمه

کشور و
مؤسسه

 -3زمينه هاي تحقيقاتي:

تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امير کبير بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.
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 -4ساير موارد :

 -5اطالعات تماس :
نشاني :
تلفن :
پست الکترونيکي :

فاکس :
امضاء متقاضي :

تاريخ :
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پيوست شماره 4
فرم اعالم موافقت با درخواست فرصت از سوي دانشگاه به صنعت )(AUT-FM-2209-04

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

نام و نام خانوادگي معاون پژوهشي دانشگاه
مهر و امضاء معاونت پژوهشي

تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امير کبير بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.
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پيوست شماره 5
فرم تائيديه فرصت از واحد صنعتي به دانشگاه )(AUT-FM-2209-05
( در سر برگ رسمی واحد صنعتی تهيه شود)

بسمه تعالي
شماره .................
تاريخ ...................
معاونت محترم پژوهشي دانشگاه
با سالم و احترام
بدينوسيله اعالم ميدارد که با فرصت صنعتي خانم  /آقاي  .............................................عضو هيات
علمي ،....................................متقاضي استفاده از فرصت مطالعاتي صنعتي با عنوان............................................................
در اين شرکت موافقت ميشود .خواهشمند است دستور فرمائيد اقدام الزم در خصوص انعقاد قرارداد پژوهشي
فيمابين صورت گيرد .در ضمن ايشان مي توانند از تاريخ  .....................در اين شرکت مشغول فعاليت شوند.

امضاء و مهر واحد عملياتي :
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پيوست شماره 6
فرم تائيديه اختتام فرصت از واحد صنعتي به دانشگاه )(AUT-FM-2209-06
( در سربرگ رسمی واحد صنعتی تایپ شود)

بسمه تعالي
تاريخ ............
معاونت محترم پژوهشي دانشگاه
با سالم و احترام
بدينوسيله اعالم ميدارد که خانم  /آقاي دکتر  ،.............................................فرصت مطالعاتي صنعتي خود با
عنوان ............................................................را طبق مفاد قرارداد شماره  ........................مورخ  ........................فيما بين
دانشگاه صنعتي اميرکبير و اين شرکت به صورت کامل به اتمام رسانده است.

امضاء واحد صنعتي :

تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امير کبير بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.
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پيوست شماره 7
فرم تائيديه اختتام فرصت )(AUT-FM-2209-07
بسمه تعالي
رياست محترم دانشکده ...
با سالم و احترام
اينجانب  .......................................عضو هيات علمي  ،.......................................فرصت مطالعات صنعتي با عنوان................................................................
در واحد صنعتي  ...............................................را به اتمام رسانده ام .گزارش نهايي فرصت مطالعاتي صنعتي به پيوست تقديم مي گردد.
خواهشمند است نسبت به بررسي گزارش و اعالم اختتام فرصت به معاونت پژوهشي دانشگاه مساعدت فرماييد.
امضاء متقاضي :
رياست محترم پرديس تخصصي ..........
با سالم
بدينوسيله به اطالع ميرساند که گزارش فرصت مطالعاتي آقاي  .................عضو هيأت علمي اين دانشکده در معاونت پژوهشي دانشکده
بررسي و جهت تاييد به آن پرديس تقديم مي گردد .خواهشمند است نسبت به برگزاري جلسه گزارش شفاهي ايشان مساعدت الزم مبذول
گردد .نتيجه اين گزارش داراي اين موارد شاخص زير مي باشد :کار شاخص انجام شده در طول فرصت ،برداشتهاي فني و زمينه هاي
همکاري و عقد قراردادهاي بعدي به همراه افراد کليدي در صنعت مربوطه،طراحي دوره هاي آموزشي تخصصي کوتاه مدت با همکاري
صنعت ،چاپ مقاله و يا ثبت اختراع مرتبط با موضوع صنعت،توصيه هاي موثر جهت بهبود وضعيت مديريت فني و منابع انساني صنعت
امضاء رياست دانشکده مهندسي.........
معاونت محترم پژوهشي دانشگاه
با سالم
بدينوسيله به اطالع ميرساند که گزارش نهايي فرصت مطالعاتي آقاي  .................عضو هيأت علمي دانشکده  ...................پس از ارائه شفاهي
در جلسه پژوهشي پرديس  ...................................در تاريخ  ..........................................مورد تاييد قرار گرفت (صورتجلسه پيوست).
امضاء رياست پرديس تخصصي .................
امضاء معاونت پژوهشي دانشگاه .............
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پيوست شماره 8
فرم درخواست جايگزيني قرارداد صنعتي بجاي طرح صنعتي )(AUT-FM-2209-08

بسمه تعالي
تاريخ ............
رياست محترم پرديس تخصصي ..................
با سالم و احترام
اينجانب  .......................................عضو هيات علمي  ،.......................................متقاضي جايگزيني کامل  /سه ماه از فرصت
مطالعات صنعتي با قرارداد صنعتي به مبلغ  ................................با شماره قرارداد  ......................................مورخ
 .................................مي باشم .کپي قرارداد صنعتي و نامه اختتام آن پيوست اين درخواست ميباشد.
امضاء متقاضي :

معاونت محترم پژوهشي دانشگاه
با سالم
بدينوسيله اعالم ميدارد اين پرديس تخصصي ،پس مطرح شدن درخواست در شوراي پژوهشي پرديس تخصصي
 .......................مورخ  ..........................با جايگزيني کامل /

سه ماه از فرصت صنعتي خانم  /آقاي

 .............................................عضو هيات علمي ،....................................با قرارداد صنعتي سطح ( 1مبلغ  100ميليون تومان)
 /مبلغ  50ميليون تومان موافقت کرد /نکرد.
امضاء و مهر رياست پرديس تخصصي :
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پيوست شماره 9
”قرارداد فرصت مطالعاتي“

قرارداد ذيل في مابين شرکت  ...................................به شماره ي ثبت ...........................و شناسه ي
ملي  .........................و داراي کد اقتصادي  ،............................با نمايندگي ،...............................با استناد به
آخرين آگهي منتشره در روزنامه ي رسمي شماره ي  ........................مورخ  .....................به
نشاني .................................................................................. :و تلفن ..................... :و کد پستي ......................... :که
از اين پس در اين قرارداد واحدعملياتي ناميده ميشود و دانشگاه صنعتي اميرکبير به شماره ي ثبت
 1630727و شناسه ملي  14002812508و کد اقتصادي  411341654765با نمايندگي آقاي دکتر
حسين حسيني تودشکي (معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه) به نشاني :تهران خيابان حافظ روبروي
خيابان سميه و تلفن 021- 66952282 :و صندوق پستي 15875-4413 :که از اين پس در اين قرارداد
موسسه ناميده ميشود و سرکارخانم/جناب آقاي دکتر  ..........به کدملي  ..........و نشاني .................که در
اين قرارداد مجري ناميده ميشود منعقد و طرفين متعهد و ملتزم به اجراي دقيق مفاد آن مي باشند:
ماده  )1موضوع:
موضوع قرارداد عبارت است از فرصت مطالعاتي شناسايي نيازها و ضرورت هاي تحقيقاتي در
صنعت و ارائه راهکاري فناورانه و علمي براي رفع نيازهاي واحد صنعتي به شرح خدمات مندرج
در پيوست شماره ي ( )1قرارداد که از منضمات الينفک قرارداد حاضر مي باشد.
ماده  )2مدت قرارداد:
مدت زمان فرصت مطالعاتي به صورت پارهوقت/نيمهوقت به مدت …… ماه کامل شمسي ميباشد.
تبصره )1پارهوقت ،حداقل دو روز در هفته و تمام وقت پنج روز کاري در هفته ميباشد.
ماده  )3مبلغ:
حقوق و مزاياي مجري (استاد حاضر در فرصت مطالعاتي) طبق آييننامه شمارهي  ......عتف از منابع
دانشگاه پرداخت ميگردد.

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

AUT-PR-2209

شماره:
توسعه برنامه فرصت مطالعاتي صنعتي اساتيد در صنايع

ويرايش:
صفحه:

2
21

تاريخ:

98/09/12

از 24

مبلغ  ..........از طرف واحد عملياتي به مجري در ازاي انجام خدمات و عمليات مندرج در موضوع قرارداد،
در موعد مقرر و به شرح ذيل توسط واحد عملياتي به حساب شماره  ..............و شماره
شبا ...........................................پرداخت ميگردد.
ماده  )4تعهدات مجري:
 -4-1مجري متعهد ميشود که موضوع ماده ي ( )1قرارداد را بر اساس مراحل مندرج در پيوست (،)1
با رعايت زمان بندي انجام شده اجراء نمايد.
 -4-2مجري متعهد است گزارش ماهيانه پيشرفت کار و خدمات انجام يافته در خصوص موضوع قرارداد
شامل کليه ي عمليات اجرايي ،موانع و مشکالت ،ميزان پيشرفت يا تأخير در برنامه هاي زمان بندي
شده و ديگر اطالعات فني و جانبي آن را به صورت مکتوب در قالب فايل الکترونيکي به همراه مستندات
تهيه و تحويل نمايندهي واحدعملياتي دهد.
 -4-3مجري متعهد است که همهي سعي و تالش خود را به کار گيرد تا پروژه ي موضوع قرارداد با
حداکثر کيفيت به اهداف تعيين شده نايل شود.
 -4-4مجري متعهد است ضمن رعايت محرمانگي اطالعات واحدعملياتي ،کليه ي مستندات تهيه شده
را در اختيار واحدعملياتي قرار دهد.
 -4-5مجري متعهد است بدون اطالع و مجوز واحدعملياتي بخشي از پروژه را به خارج از دانشگاه واگذار
ننمايد.
ماده  )5تعهدات واحدعملياتي:
 -5-1واحدعملياتي متعهد ميشود که مبالغ قرارداد را بر اساس ماده( )3قرارداد در قبال اجراي هر مرحله
از کار تائيد شده حداکثر ظرف مدت  .....روز پرداخت نمايد.
 -5-2واحدعملياتي متعهد مي شود امکانات و تسهيالت و منابع مالي الزم جهت انجام سريع و مطلوب
موضوع قرارداد ،مدارک و اطالعات فني موجود نزد خود را در دسترس مجري قراردهد تا در راستاي
موضوع قرارداد از آنها بهره برداري شود.
 -5-3واحدعملياتي مکلف است حداکثر ظرف دو هفته نسبت به تأييد يا عدم تأييد گزارش هاي ارائه
شده از سوي مجري به صورت کتبي اعالم نظر نمايد .در صورت تأخير واحدعملياتي در اعالم نظر ،مجري
ميتواند ادامه پروژه را طبق زمانبندي اعالم شده ادامه دهد.
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 -5-4در طول مدت اجراي قرارداد نماينده ي واحدعملياتي مبادرت به نظارت به نحوه ي انجام خدمات
و عمليات اجرائي مجري خواهد نمود و مجري متعهد است همکاري الزم را با نماينده واحدعملياتي به
عمل آورده و اطالعات مورد نياز را در اختيار وي قراردهد.
 -5-5واحد عملياتي مکلف است مجري را قبل از امضا قرارداد از سطح محرمانگي و محدوديتهاي حين
و پس از انجام پروژه به صورت کامل آگاه نمايد.
 -5-6واحد عملياتي موظف است در طول فرصت مطالعاتي صنعتي ،امکانات و تسهيالت مورد توافق
مانند امکان اقامت و زندگي ،منابع علمي و تجهيزات سخت افزاري ،اتاق کار و هزينه هاي رفت و آمد و
ساير موارد الزم را که در برنامه تحقيقاتي عضو هيات علمي ارائه شده است ،قبل از شروع طرح رسما
تاييد و تامين نمايد.
ماده  )6کسور قانوني:
 -6-1درصورتي که از طرف واحد عملياتي مبالغ ديگري پرداخت ميگردد کسورات طبق ضوابط و روال
قانوني خواهد بود.
ماده  )7مالکيت اسناد:
 -7-1نتايج حاصل از قرارداد و بروندادهاي علمي و فناورانه به صورت مشترک در اختيار دانشگاه و واحد
عملياتي ميباشد و مجري حق واگذاري به غير را نخواهد داشت.
 -7-2مجري مي تواند نتيجه علمي حاصل از اجراي اين پروژه را با توافق واحد عملياتي بصورت مقاله
در مجامع علمي ارائه نمايد.
ماده  )8حوادث غير مترقبه (فورس ماژور):
حوادث غيرمترقبه به وقوع حوادثي مانند سيل ،زلزله ،آتش سوزي و امثالهم که ايجاد و دفع آن خارج از
حيطه و اقتدار و اراده طرفين قرارداد باشد اطالق مي شود .در صورت حدوث آن براي هر يک از طرفين،
وي مي بايست ضمن اعالم کتبي مراتب مزبور ،ظرف مدت يکماه از تاريخ وقوع حوادث غيرمترقبه نسبت
به تمديد يا فسخ قرارداد با طرف ديگر توافق نمايد .در اين حالت هيچ يک از طرفين حق هيچگونه ادعايي
نسبت به يکديگر در مدت فورس ماژور نخواهند داشت .در صورت عدم اعالم و توافق فوق الذکر ظرف
مهلت تعيين شده ،کليه ي مسئوليتها و جبران هزينه ها و خسارات وارده به طرف ديگر بر عهده ي
متخلف از مفاد اين ماده مي باشد.

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

AUT-PR-2209

شماره:
توسعه برنامه فرصت مطالعاتي صنعتي اساتيد در صنايع

ويرايش:
صفحه:

2
23

تاريخ:

98/09/12

از 24

ماده  )9حل اختالف:
درصورت بروز هر گونه اختالف در خصوص استنباط از مفاد و مدلول اين قرارداد و يا تفسير و تأويل الفاظ
و عبارات مستعمله يا حدوث اختالف نظر در نحوه ي اجراء و ايفاي تعهدات  ،موضوع اختالف با برگزاري
جلسه اي با حضور طرفين مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت و حتي المقدور به نحو کدخدامنشانه و
مسالمت آميز حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم حصول توافق در اين زمينه ،حل و رفع اختالفات
و فصل خصومت در صالحيت مراجع محترم قضايي خواهد بود.
ماده  )10تغييرات:
در صورت ضرورت و يا وقوع موارد پيش بيني نشده در طول اجراي قرارداد ،هرگونه تغيير يا اصالحيه در
مفاد و تعهدات قرارداد در مورد موضوع ،کاهش يا افزايش مبلغ قرارداد ،پس از حصول توافق طرفين
بالمانع بوده و طي الحاقيهاي منضم به اين قرارداد ،با امضاء صاحبان حق امضا مجاز ،نافذ و معتبر خواهد
بود.
ماده  )11فسخ قرارداد:
واحد عملياتي حق دارد در صورت قصور مجري در اجراي قرارداد ،يک ماه پس از اعالم کتبي اداري
قرارداد را فسخ نمايد در اينصورت موظف به پرداخت کليه ي هزينه ها تا زمان فسخ قرارداد مي باشد.
در صورتيکه در پرداخت به موقع هر مرحله از قرارداد ،بنا بر دليل غيرموجهي اقدام ننمايد ،مجري حق
درخواست فسخ قرارداد را داشته و واحد عملياتي موظف به پرداخت کليه ي هزينهها و جبران خسارات
وارده مي باشد.
ماده  )12ساير شرايط قرارداد:
ساير شرايط و مواردي که در اين قرارداد پيشبيني نشده است ،تابع احکام کلي و شرايط عمومي مربوط
به قراردادها و قوانين جاري مملکت بوده و الزم االتباع مي باشد.
ماده )13اقامتگاه قانوني:
اقامتگاه طرفين همان است که در مقدمهي قرارداد درج گرديده و در صورت تغيير آن ،طرفين لزوماً بايد
قبل از هرگونه تغييري در اقامتگاه خود ،حداقل ظرف يک هفته قبل از تغيير نشاني اقامتگاه جديد خود
را به طرف ديگر اعالم نمايند در غير اين صورت ابالغ اوراق قانوني و مکاتبات اداري به آدرس قبلي مناط
اعتبار خواهد بود و هيچ يک از طرفين در اين خصوص نميتوانند به عذر عدم اطالع متعذّر گردند.
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اين قرارداد مشتمل بر  13ماده و در  3نسخه ي متحدالمتن و با اعتبار واحد تنظيم و پس از امضاء ،في
مابين طرفين مبادله گرديد و طرفين اجراي مفاد آن را قبول نمودند.
نماينده قانوني واحد عملياتي

مجري

(مدير عامل شرکت)

(عضو هيات علمي)

نماينده موسسه
(معاون پژوهشي و فناوري
دانشگاه صنعتي اميرکبير)
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