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 حیدریهعلمی دانشگاه تربتمطالعاتی اعضای هیأتنامه داخلی فرصتشیوه
 ((۸۷/6/۸93۷مورخ  ها و مؤسسات پژوهشی در جامعه و صنعتعلمی دانشگاهنامه فرصت مطالعاتی اعضای هیأت))پیوست شیوه

 

 

 پیوست مقدمه

 باشد.تقاضی م علمیعضو هیأترشته تخصصی مرتبط با  بایستمی صنعت یا واحد عملیاتی مورد نظر بخشی از فعالیت

با در نظر گرفتن الزام شرکت برای اعضای پیمانی و رسمی آزمایشی در فرصت  واعزام به ترتیب درخواست افراد لویت وا

 باشد.می ۸93۱مطالعاتی سال 

 

 3ماده پیوست 

مطالعاتی در علمی از فرصتهیأتاستفاده عضو مدت زمان  ،تعداد روزشامل علمی درخواست عضو هیأت 2-3پیوست 

پژوهشی  و معاون آموزشی و سپس یگروه آموزش، برنامه مطالعاتی و مقصد منتخب بایستی ابتدا به تأیید جامعه و صنعت

دار ستارهعلمی دارای پست مدیریتی اعضای هیأت اَی مطرح و موافقت گردد. ضمنشورای پژوهش برسد و در نهایت در

  دوره مدیریت از این فرصت استفاده نمایند. توانند تا پایاننمی

 و بین معاونت آموزشی( فایل پیوست)مطابق فرمت دانشگاه بایست می عملیاتی نامه با واحدتفاهم 3-3پیوست 

 منعقد گردد. عملیاتی واحدپژوهشی دانشگاه و 

 

 4ماده پیوست 

ماه تمام وقت یا  6 ،پیمانیعلمی برای اعضای هیأتمطالعاتی ارتباط با صنعت میزان استفاده از فرصت 3-4پیوست 

حضور در واحد عملیاتی  باشد.ماه نیمه وقت می 6ماه تمام وقت یا  9علمی رسمی ماه نیمه وقت و برای اعضای هیأت ۸۲

 علمی در طول سال تحصیلی پیش نیاید.ریزی شود تا خللی در برنامه آموزشی عضو هیأتای برنامهبه گونهبایستی 

 

 7ماده پیوست 

علمی از فرصت مطالعاتی وتویی برای استفاده اعضای هیأت غیرامتیاز در بخش پژوهشی  ۲نامه ترفیع، در آیین 7-3-1

ننده در فرصت کشرکتعلمی تکمیلی اعضای هیأتسهمیه پذیرش دانشجویان تحصیالتشود. همچنین میدر نظر گرفته 

 یابد.مینفر افزایش یک مطالعاتی 

 ری است.ف قابل بازنگتنامه در صورت نیاز به اصالحات یا در صورت تغییر قوانین باال سری وزارت عاین آیینپیوست 



 36669  شماره:                                                                                                                                               

 ۷/۲/۸93۱:   تاریخ                                                                                                                                              

 

2 
 

 

 

  و هیأت رئیسییه مورخ ۷/۲/۸93۱مورخ در جلسییه شییورای پژوهشییی صییورت پیوسییت  به داخلینامه شیییوهاین 

 مورد تصویب اعضا قرار گرفت. ۸1/۲/۸93۱
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