
صنعتجبمعه و فزصت مطبلعبتی اعضبی هیئت علمی دانشگبه در  نبمه اجزاییشیوه

ٍ نٌؼت، اكعایف قٌبذت اػضبی ّیئت ػلوی  ًبهِ ثِ هٌظَض ثطهطاضی اضتجبط ٍ ّوٌبضی هَثط، هٌؿدن ٍ پبیساض ثیي زاًكگبُایي قیَُ

ّبی اظ كضبی ًبض ٍاهؼی زض نٌؼت، ًوي ثِ قٌبؾبیی ٍ ضكغ هكٌالت ػلوی ٍ ترههی هجتال ثِ نٌؼت، ػولیبتی ًطزى یبكتِ

. اػضبی ّیئت ػلوی، خْت زّی ثِ پػٍّف ّبی زاًكگبُ ٍ گؿتطـ زاًف ٍ كٌبٍضی ًبضثطی هَضزًیبظ خبهؼِ تسٍیي قسُ اؾت

ی هغبلؼبتی اػضبی ّیئت ػلوی زاًكگبُ زض نٌؼت ظهیٌِ هٌبؾت ضا ثطای اضتوبی تَاًوٌسیْب ٍ هْبضتْبی ایكبى زض ًؿت ّبكطنت

ًبهِ كطنت هغبلؼبتی ًبهِ اخطایی پیطٍ اثالؽ قیَُؾبظز. ایي قیَُّبی پػٍّكی ثِ نٌؼت ضا كطاّن هیزاًف ثَهی ٍ اًتوبل یبكتِ

 3201ت پػٍّكی زض خبهؼِ ٍ نٌؼت )ههَة ٍظاضت ػلَم، تحویوبت ٍ كٌبٍضی ثِ قوبضُ اػضبی ّیئت ػلوی زاًكگبّْب ٍ هَؾؿب

 ( تسٍیي قسُ اؾت.17/6/97هَضخ 

ماده1. تعاریف و اختصارات

 دانشگاه: دانشگاه گنبدکاووس
ٍاحسّبی  : ؾبظهبى زٍلتی یب ؿیط زٍلتی كؼبل زض ثرف ّبی ًؿت ٍ ًبض، نٌؼتی، اهتهبزی، اختوبػی ٍ پػٍّكی یبصنعت

ترههی هطثَعِ ًِ هتوبضی حضَض ػضَ ّیئت ػلوی زض ظهیٌِ ترههی ذبل زض آى ؾبظهبى یب ٍاحس ترههی ّؿتٌس.

هٌظَض كطنت هغبلؼبتی نٌؼتی اؾت ًِ ههَة ٍظاضت ػلَم، تحویوبت ٍ كٌبٍضی ثَزُ ٍ عی آى فزصت مطبلعبتی :

 ٍّف ٍ هغبلؼِ هی پطزاظز.ػضَ ّیئت ػلوی زاًكگبُ  زض هستی هؼیي زض ٍاحس ػولیبتی ثِ پػ

شزایط، ضوابط و الشامبت متقبضی . 2مبده 

هطثَعِ هطتجظ ثبقس. ؾبظهبى پصیطًسُضقتِ ٍ ترهم ػضَ ّیئت ػلوی هتوبضی ثب ًیبظّبی  2-1

1اذیط ضًَز ػلوی زاقتِ ثبقس. زٍ ؾبل ػضَ ّیئت ػلوی هتوبضی اؾتلبزُ اظ كطنت هغبلؼبتی ًجبیؿتی زض    2-2

تَؾظ هؼبًٍت پػٍّف ٍ: اػضبی ّیئت ػلوی ًِ ؾبثوِ ًبض ًوتط اظ زٍؾبل زاضًس، زض نَضت تبییس كؼبلیت ػلوی 1 تجهطُ
تَاًٌس اظ كطنت هغبلؼبتی اؾتلبزُ ًٌٌس. زض ؾبلْبی اؾترساهی، هیكٌبٍضی زاًكگبُ 

هبُ ًیوِ ٍهت ٍ ثطای 12هبُ توبم ٍهت ٍ یب  6حساًثط زٍضُ كطنت هغبلؼبتی زض نٌؼت ثطای اػضبی ّیئت ػلوی پیوبًی  2-3
اعضاي هیئت علمی رسمی آزمایشی و قطعی 3 ماه تمام وقت و 6 ماه نیمه وقت است. تغییر در مدت فرصت با نظر دانشگاه 

میباشد.
2-4 بر اساس بندهاي 2 ماده 12 و 14 آیین نامه استخدامی براي تبدیل وضعیت اعضاي هیئت علمی، گذراندن فرصت

مطالعاتی در صنعت براي اعضاي هیئت علمی که از ابتداي سال 1398 دوره پیمانی یا رسمی آزمایشی خود را آغاز  میکنند، 

هٌتْی ثِ تبضید زضذَاؾت كطنت هغبلؼبتی ثِ اًساظُ اهتیبظات الظم ثطای اذص پبیِ تطكیغ ؾبالًِ ضا اگط هتوبضی زض زٍ ؾبل هتَالی  1
 قَز.هحؿَة هیزاضای ضًَضز ػلوی ًساقتِ ثبقس، 



ثبیؿت ثِ اظای ّط تجسیل ٍضؼیت ذَز زض عَل زٍضُ اؾترساهی، یي ثبض اظ كطنت  العاهی اؾت.  ایي زؾتِ اظ اػضب هی
یي ثبض ٍ ثطای تجسیل اظ ضؾوی  ینٌؼتی اؾتلبزُ ًطزُ ثبقٌس. ثسیي هؼٌی ًِ ثطای تجسیل اظ پیوبًی ثِ ضؾوی آظهبیك

بیكی ثِ ضؾوی هغؼی ًیع یي ثبض زیگط زض نٌؼت حضَض زاقتِ ثبقٌس.آظه

ثطای اؾتلبزُ هدسز ػضَ ّیئت ػلوی هتوبضی اظ كطنت هغبلؼبتی )ثِ خع كطنتْبی هغبلؼبتی العاهی هٌسضج زض  2-5
ثبقس. هست گصقتِ  ثطاثط زٍضُ كطنت هغبلؼبتی هجلی 5كطنت هغبلؼبتی حساهل آذطیي (، ثبیؿتی اظ تبضید اتوبم 2-4ثٌس 

قَز. هطذهی ثسٍى حوَم ًیع ثِ ایي هست اضبكِ هی

ًوبیس.ّبی توبم ٍهت، ّیئت ػلوی كؼبلیت آهَظقی ًساضز ٍلی هی تَاًس زض ضاٌّوبیی ٍ هكبٍضُ زاًكدَیبى كؼبلیت زض زٍضُ 2-6
در دورههاي پاره وقت، تعداد واحد موظف هیئت علمی به نصف تقلیل می یابد.

دبظ ثِ اقتـبل زض ؾبظهبى زیگطی ًیؿت.هػضَ ّیئت ػلوی زض زٍضُ كطنت هغبلؼبتی   2-7

ػضَ ّیئت ػلوی زض زٍضُ كطنت هغبلؼبتی هدبظ ثِ گصضاًسى یي كطنت هغبلؼبتی زیگط ًیؿت. 2-8

زض ذهَل ایٌٌِ ػضَ ّیأت ػلوی اظ تدطثِ ًبكی زض نٌؼت زاًكگبُ زض هَاضز ثؿیبض ذبل، ثب تكریم ّیأت ضییؿِ . 2 تجهطُ
ًوبیس.ّبیی ًِ اهٌبى كطنت هغبلؼبتی كطاّن ًجبقس، زاًكگبُ قطایظ خبیگعیي تؼییي ٍ اخطا یب خبهؼِ ثطذَضزاض اؾت یب زض ضقتِ

شیوه اجزا .3مبده 

پیَؾت قوبضُ یي(كطهت )تٌویل كطم زضذَاؾت ػضَ ّیبت ػلوی ثِ ّوطاُ ثطًبهِ هغبلؼبتی  3-1

ثطضؾی ٍ تبییس زضذَاؾت ٍ ثطًبهِ هغبلؼبتی ػضَ ّیئت ػلوی زض قَضای گطٍُ ترههی ٍ قَضای زاًكٌسُ  3-2

ثطضؾی ٍ تبییس زضذَاؾت ٍ ثطًبهِ هغبلؼبتی ػضَ ّیئت ػلوی زض قَضای پػٍّف ٍ كٌبٍضی زاًكگبُ  3-3

تَؾظ نٌؼتتأییس ثطًبهِ هغبلؼبتی ػضَ ّیأت ػلوی   3-4

نسٍض حٌن هبهَضیت ٍ هؼطكی ػضَ ّیئت ػلوی ثِ نٌؼت هطثَعِ  3-5

بضُ ٍهت )حساهل زٍ ضٍظ ًبضی زض ّلتِ( ضٍظ ًبضی زض ّلتِ( یب پ 5حضَض ّیئت ػلوی زض نٌؼت هطثَعِ توبم ٍهت )  3-6
اؾت.

اضائِ گعاضـ كطنت هغبلؼبتی ػضَ ّیئت ػلوی ثِ هؼبًٍت پػٍّكی ٍ كٌبٍضی زاًكگبُ  3-7

ذَز ضا  (2پیَؾت قوبضُ كطهت هغبلؼبتی )الق: ػضَ ّیئت ػلوی ثبیؿتی ّط ؾِ هبُ یٌجبض گعاضـ پیكطكت كطنت 
زّس.  اضایِ

بی زٍضُ، حساًثط زٍ هبُ پؽ اظ پبیبى زٍضُ ههَة كطنت هغبلؼبتی، گعاضـ خبهغ ة: ػضَ ّیئت ػلوی ثبیؿتی زض اًتْ
ثطای ًتبیح ثِ نَضت ؾویٌبض ّوچٌیي  ًوبیس.پیكطكت كطنت هغبلؼبتی ضا ثِ ّوطاُ زؾتبٍضزّبی كطنت هغبلؼبتی اضائِ 

.گطززاؾبتیس ٍ زاًكدَیبى اضائِ 

. اػضبی ًویتِ قبهلقَزهیّبی كطنت هغبلؼبتی زض زاًكگبُ تَؾظ یي ًویتِ ترههی زض زاًكگبُ اضظیبثی  گعاضـ  3-8
تجبط ثب ضهؼبٍى پػٍّكی ٍ اٍ هطًع ضقس ٍ كٌبٍضی زاًكگبُ؛ اضتجبط ثب نٌؼت ٍ ًبضآكطیٌی  ،ی ٍ كٌبٍضیاهَض پػٍّك اىهسیط

اًدبم ًبض قبذم، ّوٌبضی ٍ ػوس ّوچَى اضظیبثی گعاضـ، هَاضزی ثبقٌس. زض هی هطثَعِ ٍ هسیط گطٍُ زاًكٌسُخبهؼِ 



ٍ تؼطیق پطٍپعال ّبی تحویوبتی ٍ هست ّبی آهَظقی ترههی ًَتبُ هطاضزازّبی پػٍّكی، ثجت اذتطاع ٍ عطاحی زٍضُ
كطنت آى ضا هسًظط هطاض ذَاّس زاز. هوجَل ًكسى گعاضـ  ی اؾت ًِ ًویتِ هصًَضیاظ خولِ هؼیبضّبتحهیالت تٌویلی 

 . ثبقس هغبلؼبتی ثِ هٌعلِ ػسم تبییس زٍضُ كطنت هغبلؼبتی هی

ٍ زض ضاؾتبی هأهَضیتْبی  كٌبٍضاًِ ًبهال ػلوی، پػٍّكی، ثطًبهِ هغبلؼبتی ػضَ ّیئت ػلوی زض نٌؼت ثبیؿتی . 3تبصزه 

ئت ػلوی تبییس ًٌس. خعییبت هطثَعِ ٍ ترهم ػضَ ّیٍ خبهؼِ ثبقس ٍ زاًكگبُ ثبیؿتی اًغجبم آى ضا ثب ًیبظّبی نٌؼت  زاًكگبُ
 قَز.   تٌبلیق ػضَ ّیئت ػلوی زض ثطًبهِ پیَؾت اضائِ هی

امتیبسات و اقذامبت اجزایی دانشگبه . 4مبده 

ٍ تبییس هحل كطنت هغبلؼبتی اهسام نٌؼتثب  یب تلبّن ًبهِ پػٍّكی زاًكگبُ زض ذهَل ّوبٌّگی ٍ اًؼوبز هطاضزاز  4-1
ًٌس. اخطایی هی

ًٌس. زاًكگبُ حوَم ٍ هعایبی ػضَ ّیئت ػلوی  ضا هغبثن ثب حٌن اؾترساهی ٍی پطزاذت هی  4-2

قَز. هٌس هیُّب ٍ تؿْیالت زاًكگبُ ثْطػضَ ّیئت ػلوی زض عَل زٍضُ اظ حوبیت 4-3

ًؿتظ ثِ بٍهت ًیوبمًهق ٍ زض نَضت ت ثِ نَضت  اهتیبظات خْت اذص پبیِ تطكیغٍهت زض كطنت هغبلؼبتی پبضُ  4-4
.ًیؿتثطای اذص پبیِ  ات هؼوَلاهتیبظ

اقذامبت اجزایی و شزایط صنعت . 5مبده 

ثِ ػضَ ّیئت ػلوی اظ عطین ػوس هطاضزاز پػٍّكی ثب زاًكگبُ حن حتی االهٌبىنٌؼت ثط اؾبؼ هوطضات زاذلی ذَز   5-1
 ًوبیس.هیالتحوین پطزاذت 

نٌؼت ثبیؿتی یٌی اظ قطایظ شیل ضا زاقتِ ثبقس:  5-2

، اًطغی، ؾالهت ٍهحیظ ظیؿت ًكبٍضظی ٍثحطاى آة،  ّوچَىهكٌالت ًكَض ضكغ زض ضاؾتبی  نٌؼتكؼبلیت  . أ
ثبقس. اختوبػی ٍ كطٌّگی ًكَض ّبیزاًف ثٌیبى ٍ ثحطاى اهتهبز ایوٌی،

 بقس.ّبی زاًكگبُ ثهأهَضیتزض ضاؾتبی  كؼبلیت نٌؼت . ة

نٌؼت زاضای ثرف تحوین ٍ تَؾؼِ ثبقس. . ت

ثبقس.هطتجظ ثب ثطًبهِ كطنت هغبلؼبتی ػضَ ّیأت ػلوی نٌؼت زاضای آظهبیكگبّْب، تدْیعات ٍ اهٌبًبت  . ث

نٌؼت قطًت زاًف ثٌیبى ثبقس. . ج

این شیوه نامه در ..... ماده و ..... تبصره تهیه و در تاریخ ...../...../.......... در جلسه شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه تایید و در 
جلسه مورخ ...../...../.......... هیأت رئیسه دانشگاه مورد تصویب قرار گرفت و تا زمان بازنگري مجدد الزم االجرا است.



فرآیند تصویب دوره فرصت مطالعاتی صنعتی:

اقذام هبی درون دانشکذه

اقذام هبی دانشگبه

1 

 اًتربة نٌؼت هَضز ًظط•
 (ثب اًتربة ذَزز ٍ یب اظ عطین تلبّن ًبهِ ّبی زاًكگبّی)•

2 
تأییس گطٍُ ٍ زاًكٌسُ•

3 
تأییس قَضای پػٍّكی زاًكگبُ•

4
 اًؼوبز هطاضزاز یب تلبّن ًبهِ پػٍّكی•



مطالعاتی صنعتی:یید گزارش و خاتمه دوره فرصت أفرآیند ت

اقذام هبی درون دانشکذه

اقذام هبی دانشگبه

1 
 تأییس حضَض ػضَ ّیأت ػلوی زض نٌؼت•

2 
اضؾبل گعاضـ ؾِ هبِّ•

3 
 اضؾبل گعاضـ ًْبیی•

4 
ثطضؾی ٍ تأییس گعاضـ  •

5 
تأیید مدیر پژوهش و فناوري دانشگاه•

6 
تأییدیه خاتمه قرارداد  •



صنعت فزم درخواست عضو هیبت علمی بزای گذرانذن فزصت مطبلعبتی در 

مشخصبت عضو هیئت علمی
 ًبم:                                                   ًبم ذبًَازگی:                        ًسهلی:  

ٍضؼیت اؾترساهی:                               هطتجِ ػلوی:                          هحل اذص هسضى تحهیلی :

گطٍُ:                                  قوبضُ توبؼ:  زاًكٌسُ:

اطالعبت دوره فزصت مطبلعبتی
نٌؼت هوهس:ًبم 

 هَضَع كطنت هغبلؼبتی:

زؾتبٍضزّبی كطنت هغبلؼبتی )ثِ اذتهبض(:  )اًتظبضات(اّساف ٍ 

تبضید قطٍع:                  تبضید پبیبى:                       هست حضَض زض نٌؼت )ضٍظ زض ّلتِ( : 

 : (ػوس هطاضزاز)زض نَضت  ػٌَاى هطاضزاز كطنت هغبلؼبتی

قوبضُ هطاضزاز:                                                  تبضید هطاضزاز:هجلؾ هطاضزاز )ثِ ضیبل(:

تبییذیه گزوه
زضذَاؾت آهبی/ذبًن زًترط ............................................ خْرت قرطًت زض كطنرت هغبلؼربتی ثرب هكرهربت كرَم زض خلؿرِ گرطٍُ

 .................................... هغطح قس. ...................................... هَضخ ....
   .ثطًبهِ كطنت هغبلؼبتی هتٌبؾت ثب ترهم ػضَ ّیئت ػلوی اؾت

   ثب قطًت ایكبى ثِ نَضت حضَض توبم ٍهت  یب ًیوِ ٍهت.هست ظهبى حضَض زض نٌؼت : ....... ضٍظ زض ّلتِ( هَاكوت قس(

گطٍُ:   تبضید:  اهضبء: ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی هسیط



معاونت محترم آموزشى و پژوهشى دانشگاه 
تبییذیه دانشکذهموضوع : 

............................................ خْت اؾتلبزُ اظ كطنت هغبلؼربتی ثرب   ثب هَضَع قطًت آهبی/ذبًن زًتط 
هكرهبت كَم زض خلؿِ قَضای زاًكٌسُ  ..................................... هَضخ .............................. هغرطح  

 ت.ٍ تبییس قس. آؿبظ كطنت هغبلؼبتی ایكبى اظ ًظط ایي زاًكٌسُ ثالهبًغ اؾ
     ضییؽ زاًكٌسُ:                               تبضید:                              اهضبء:ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی 

قوبضُ:
تبضید:

دانشگبهشورای پژوهشی تبییذیه 

قرَضای  ثب هَضَع قطًت آهبی/ذبًن زًتط ............................................ خْت اؾتلبزُ اظ كطنت هغبلؼبتی ثب هكرهبت كَم زض خلؿرِ  
 ثالهبًغ اؾت. قَضاهَضخ .............................. هغطح ٍ تبییس قس. آؿبظ كطنت هغبلؼبتی ایكبى اظ ًظط ایي  پػٍّكی زاًكگبُ

تبضید:                                   اهضبی هسیط اضتجبط ثب نٌؼت ٍ ًبضآكطیٌی زاًكگبُ:

تأییدیه هیات رییسه دانشگاه و ابالغ به معاونت ادارى-مالى جهت صدور حکم فرصت

بب سالم؛ 

........................................ احتشاهبً، بذینوسیله دسخواست استفبده اص فشصت هطبلعبتی هوکبس هحتشم، سشکبس خبنن/جنابة قااب. ......................................  

هوسیت و هعشفی عضو هیئات علوای   هطببق بب هشخصبت ریل هوسد تبییذ اشاس گشفت. خواهشنذ است دستوس فشهبییذ که نسبت به صذوس حکن هب

به صنعت مربوطه اقدام مقتضی صورت پذیرد.   
 با شرکت ایشان به صورت حضور  تمام وقت یا   نیمه وقت )مدت زمان حضور در صنعت : ....... روز( موافقت شد.

 نام و نام خانوادگی معاونت آموزشى و پژوهشى دانشگاه:                          تاریخ:                              امضاء:   

جهت استحضبسگبه سونوشت : سیبست هحتشم دانش



در صنعتکبری فرصت مطبلعبتی عضو هیئت علمی برنبمه : عنبوین و سرفصلهبی 1پیوست 

عنواى طشح هوسد تحقیق دس فشصت هطبلعبتی (1

هشخصبت صنعت فشصت هطبلعبتی (2

رکش دالیل انتخبة صنعت بب توجه به نوع تحقیق  (3

دالیل ضشوست انجبم فشصت هطبلعبتی (4

اهذاف فشصت هطبلعبتی (5

دستبوسدهب. فشصت هطبلعبتی  (6

خالصه فشصت هطبلعبتی (7

فعبلیتهب. انجبم شذه دس فشصت هطبلعبتی (8

بشنبهه صهبنبنذ. فشصت هطبلعبتی (9

:عضو هیئت علوی هتقبضینبم و نبم خبنوادگی 

ء:اهضب                          تبسیخ:

در صنعتفرصت مطبلعبتی عضو هیئت علمی  : عنبوین و سرفصلهبی گزارش پیشرفت2پیوست 

عنواى طشح هوسد تحقیق دس فشصت هطبلعبتی (1

فشصت هطبلعبتیاهذاف و خالصه  (2

فشصت هطبلعبتیفعبلیتهب. انجبم شذه دس  (3

فشصت هطبلعبتی دستبوسدهب. (4

هبلی فشصت هطبلعبتیپیششفت فیضیکی و  (5

قتی پیشنهبداتهشکالت هوجود و  (6

:نبم و نبم خبنوادگی عضو هیئت علوی هتقبضی

ء:اهضب                         تبسیخ: 




