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آموزش عالي در واحدهای صنعتي دفاعي( فرصت مطالعاتي دفاعي)

ما يك مجموعهى علمى داريم اينجا؛ يك مجموعهى صنعتى داريم اينجا؛ صنعتىهاى ما تشنهى دست يافتن به پيشرفتهاى
علمى و تحقيقات دانشگاه ها و مراكز علمى ما هستند؛ دستگاه هاى علمى ما هم براى اينكه مثل اين چشمههااى ووااا
وواش آ ها ادامه پيدا كند و وريا پيدا كند احتياج به بازار مصرفكننده ى علم خوداا دارند؛ بين اينها رابطاهى
منطقى و كامل ووود ندارد.
اگر ما بتوانيم اين رابطه ى صنعت و دانشگاه را صنعت و مراكز تحقيق را يا به معناى عام صنعت و علم را به صورت كامل
برگزار كنيم نتيجه به اين صورت خواهد بود كه هم دستگاه هاى صنعتى ما راد پيدا خواهند كرد وهم دانشگاههااى ماا
وريا پيدا خواهند كرد؛
از فرمايشات فرماندهي معظم كل قوا در هفتمين همايش ملي نخبگا ووا در تاريخ1392/7/17 :




مقدمه
ار راستای سياستتای کدا خواکفایا افااا امنيتا ابالغا مقام ماظم رتبتری (متد ظدته اعاتاعا) ار
جهت اجرای مااه  5اصالحا پيوست شماره  6آئين نامه استخداما ااءای تيعتت ادمتا اان ت اهتتا مؤسستات
کيالت زارت ادتوم ،حقيقتات فنتا ری ،بته

پژ ت ا ک ور موضوع بند ب مااه یك قانون اتداف ،ظایف

منظور ار باط پيوسته تدفمند ااءای تيعت ادما با سایر اان اهتا مؤسسات ادما پژ ت ا ماتبر ااخدا
خارجا با تدف ااتالی موقايت ادما فنا ری ک ور تمچنين اجرای مااهی ا فاتمنامه تمکتاری آموزشتا،
پژ ت ا فنا ری ميان زارت افاع پ تيبانا نير تای مستدح

زارت ادتوم ،حقيقتات فنتا ری بته شتماره

 65101/101/1/18/1638مورخ  1392/11/29به منظور:
 -1مر فع نموان نيازتای ادما -فنا رانهی صنایع افااا
 -2حمایت از وساه ادوم فنا ریتای پي رفته ار اان اهتتا از طریتق حمایتت از پژ ت ت ران جهتتاتتا
پژ تش اان اهتا مراکز حقيقا ا به سمت پژ تشتای کاربرای
 -3ار قای وان فنا ،وانمندیتای حرفهای ،کسب مهارت

جربه امدا تيعت ادما اان اهتا با ر یکرا ار قای

انجام پژ تشتای افااا
«شيوهنامهی حمایت از انجام فرصت مااعاا ا ااءای تيعت ادما اان اهتا مؤسسات آموزش ااعا پژ ت تا
ار احدتای صناتا افااا» به شرح ذیل د ین گراید.
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ماده  .1اهداف
اتداف مورا نظر ار د ین این سند ابار ند از:
 1-1استفااه از ظرفيت وان ادما ااءای تيعتت ادمتا وانمنتد متاهتد ار فرآینتد وستاهی ادتوم ،حقيقتات
فنا ریتای مورا نياز بخش افاع

أمين نيازتای بخش افاع ،با أکيد بر ا مؤعفهی بوماسازی ر زآمدی

 2-1انتقال یافتهتای کاربرای جدید اان اهتا مراکز حقيقا ا ار حوزه ادم فنتا ری متر ب بتا بختش افتاع بته
سازمانتای افااا ،ار راستای ار قای وان ادما فنا صنایع افااا
 3-1جهتاار نموان کاربرای نموان اانش اسا يد از طریق آشنایا ااءای تيعت ادما با مسائل گدوگاتا /نوظهور
بدیع احدتای صناتا افااا انجام پژ تشتای کاربرای
 4-1حل مسائل فنا رانهی صنایع افااا با استفااه از اانش ظرفيت ادمتا محققتين مراکتز ادمتا

حقيقتا ا ار

جهت ار قای وان افااا
 5-1جهتاتا به حقيقات اان اتا به یژه رساعهتای اکترا ،پایان نامهتای کارشناسا ارشد ،پر ژهتا سمينارتای
خصصا آموزشا ...
 6-1استفااه مؤثر مفيد ااءای تيعت ادما اان اهتا از زیرساختتای آزمای اتا
 -7-1گسترش

جهيزات صنایع افااا

وساه جارب ادما فنا ااءای تيعت ادما از طریق آشنایا با استا راتای افااا

ماده  .2محدوده كاربرد
این شيوهنامه به منظور اجرایا نموان فاتمنامه مناقده بين زارت افاع پ تيبانا نير تتای مستدح
حقيقات فنا ری د ین ار ساح احدتای اباه

زارت ادتوم،

ابسته به طرفين الزماالجرا ماباشد.

ماده  .3تعاريف و اختصارات
 .1-3وزارت دفاع :منظور زارت افاع پ تيبانا نير تای مسدح ماباشد.
 .2-3وزارت علوم :منظور زارت ادوم ،حقيقات فنا ری است که ار این شيوهنامه به اختصار زارت ادتوم ناميتده
ماشوا.
 .3-3شيوهنامه :منظور شيوهنامه حمایت از انجام فرصت مااعاا ا ااءای تيعت ادما اان اهتا مؤسسات آمتوزش
ااعا پژ ت ا ار احدتای صناتا افااا (فرصت مااعاا ا افااا) ماباشد.
 .4-3مؤسسه :منظور مؤسسه آموزشا

حقيقا ا صنایع افااا ماباشد.

 .5-3سازمانهای دفاعي :منظور کديهی سازمانتای اباهی زارت افاع پ تيبانا نير تای مسدح ماباشد.
 .6-3واحدهای صنعتي دفاعي :منظور احدتای صناتا زیرمجمواه سازمانتای افااا ابستته بته زارت افتاع
پ تيبانا نير تای مسدح ماباشند.
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 .7-3دانشگاهها و مؤسسات آموزشي عالي و پژوهشي :منظتور کديته اان ت اهتتا مؤسستات آمتوزش اتاعا
پژ ت ا اارای مجوز از زارت ادوم است که ار این شيوهنامه به اختصار «اان اه» ناميده ماشوند.
 . 8-3فرصت مطالعاتي :فرصت مااعاا ا مأموریتا است که به ااءتای تيعتت ادمتا اجتد شترای منتختب یتك
اان اه اااه ماشوا که برای مد ا ماين به منظور انجام مااعاات
ادما به حقيقا ا برجسته ااخل خارج از ک ور حءور یابند.

حقيقات م ترک ار ستایر اان ت اهتتا مراکتز

 .1-8-3فرصت مطالعاتي خارج از كشور :ار این نوع فرصت مااعاتا ا اءتو تيعتت ادمتا منتختب بترای
حقيق مااعاه ار مورا یك موضوع خاص که امکان انجام آن ار ااخل ک ور نماباشتد یتا انجتام کتار م تترک بتا
صاحب نظران اسا يد شاغل ار خارج از ک ور ضر ری باشد ،بر اساس کسب حداقل امتيتازات اخت پت یرش از یتك
اان اه یا مرکز ادما پژ ت ا ماتبر مورا أیيد زارت ادوم ،حقيقات فنا ری موافقت تيعت امنا ذیرب به ختارج
از ک ور اازام ما شوا.
 .2-8-3فرصت مطالعاتي كوتاه مدت خارج از كشور :این نوع فرصت مااعاا ا ار مدت اايالت ابستان
حداکثر به مدت  2ماه برای انجام مااعاه حقيقتا ماتين بتا انجتام کارتتای ادمتا آزمای ت اتا بتا تمکتاری
اان اتا ار خارج از ک ور که مورا أیيد زارت ادوم ،حقيقات فنا ری باشد انجام ماگيرا.
 .3-8-3فرصت مطالعاتي داخل كشور :ار این نوع فرصت مااعاا ا اءو تيعت ادما منتخب برای قویت
افزایش وانمندیتای پژ ت ا با انجام مااعاه
صناتا ماتبر به

حقيق ار یك موضوع خاص ار سایر اان اهتا مراکز حقيقا ا

خيص اان اه یا ار است اه محل خدمت خوا به مااعاه

مااعاا ا باید موافقت اان

حقيق ماپراازا .ار این نوع فرصتت

اه ميزبان برای انجام فرصت مااعاا ا کسب گراا.

 . 4-8-3فرصت مطالعاتي دفاعي :مأموریتا است که به ااءتای تيعتت ادمتا اجتد شترای منتختب یتك
اان اه اااه ماشوا که برای مد ا ماين به منظور انجام مااعاات
حءور یابند.

حقيقات م تترک ار احتدتای صتنایع افتااا

 .9-3شورای ارجرايي :شورای ارجرايي مفاد توافقنامه وزارت دفااع و پشاتيباني نيروهاای مسالو و وزارت
علوم ،تحقيقات و فناوری
 .10-3اعضا هيئت علمي :منظور از ااءای تيعت ادما ،افراای تستند که با مدرک حصيدا اکتتری ار استتخدام
اان اهتا مؤسسات آموزش ااعا پژ ت ا بواه به دریس پژ تش م غول ماباشند.
 .11-3دبيرخانه :مرکز تمکاریتای ادما امور نخب ان افااا حوزه ادوم ،حقيقتات

وستاه فنتا ری افتااا بته

انوان ابيرخانه اامالت م ترک ا زار خانه نقش ابيرخانه اجرایا این شيوهنامه را ایفا مانماید.
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ماده  .4موضوع ايوهنامه
بهکارگيری ااءای تيعت ادما اان اهتا مراکز آموزشا ار احتدتای صتناتا افتااا براستاس آیتيننامته فرصتت
مااعاا ا تيعت ادما اان اهتا مؤسسات آموزش ااعا مؤسسات پژ ت ا بر استاس متااه  5اصتالحا آیتيننامته
استخداما تيعت ادما اان اهتا
ماده .5ضوابط و الزامات كلي
 .1-5این شيوه نامه اال ه بر بايت از مقررات اموما حاکم بر جمهوری اسالما ایران ،از قوانين مقتررات حتاکم بتر
زارت ادوم ،حقيقات فنا ری

زارت افاع نيز بايت مانماید .ار صور اکه بتين مفتاا ایتن شتيوهنامته ضتواب

ااخدا اختالف یا اارضا مارح گراا ،طرفين مابایست با ا عویت اجرای این شيوهنامه ،نستبت بته رفتع اختتالف
اارض اتتمام اقدام نمایند.
 .2-5قرارااا تمکاری براساس ضواب

اجا بين سازمانتای افااا اءو تيعت ادما اجد شرای اریافتت فرصتت

مااعاا ا افااا مناقد ماگراا.
 .3-5ار فرآیند اریف اجرای فرصت مااعاا ا افااا ،حقوق ماعکيت ماای مانوی موضوع پژ ت ا بين ستازمان
افااا اءو تيعت ادما ايين ماگراا.
 .4-5حمایت از ااءای تيعت ادما ار قاعب طترح فرصتت مااعاتا ا افتااا بته صتورت تدفمنتد ،متؤثر براستاس
سياستتا ا عویتتای زارت افاع

زارت ادوم به صورت سازمانیافته ار قاعب یك استتوراعامل اجرایتا صتورت

ماپ یرا.
ماده  .6مالحظات حفاظتي و امنيتي
 .1-6سازمانتای افااا براساس اع وی شکست کار ،انا ین موضواات ادما -فنا رانه را با کاتش ساح طبقتهبنتدی
ار قاعب پر ژهتای پژ ت ا قابل اگ اری ،متناسب با مالحظات مورا نياز برای اجرای فرصت مااعاا ا افتااا احصتای
مانمایند.
 .2-6سازمان تای افااا با راایت مالحظات الزم ،امکان حءور اسا يد نخب ان اان اهتا مراکز پژ ت ا ک ور ار
مراکز حقيقا ا صنایع افااا را به منظور انجام فرصتتای مااعاا ا افااا مورا نظر فراتم مانمایند.
تبصره :اجرای مالحظات حفاظتا امنيتا بر اساس منتدرجات موجتوا ار پيوستت حفتاظتا (پيوستت) کته وست
حفاظت اطالاات د ین تر شش ماه یك بار بازن ری ماگراا ،الزم ضر ری است.

5

شناسه سند

عنوان سند
شيوهنامهحمايت از انجام فرصت مطالعاتي اعضا هيئت علمي دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالي در واحدهای صنعتي دفاعي( فرصت مطالعاتي دفاعي)

I-38-WI-136

طبقه بندي

 .3-6سازمانتای افااا ار اامل با حفاظت اطالاات تر سازمان ،صتالحيت امنيتتا ااءتای تيعتت ادمتا متقاضتا
فرصت مااعاا ا افااا را متناسب با طبقهبندی موضوع ساح استرسا اسا يد به آزمای اهتای خصصا ،بررسا
أیيد مانمایند.
 .4-6اءو تيعت ادما امکان انت ار نتایج استا راتای حاصل از فرصت مااعاا ا افااا را با راایت مقررات امنيتا
اخ أیيدیه از سازمان افااا را اارا.
ماده  .7اركا همكاري
ارکان تمکاری ابار ند از :شورای اجرایا مفاا وافقنامه زار ين افاع ادوم که رکيب شرح ظتایف آن بته شترح
ذیل است.
 .1-7اوراي اورايي مفاد توافقنامه وزارتين دفاع و علوم:

این شورا ار چارچوب رایف  5بند  5وافقنامه زارت به شماره  65101/1/16/3799مورخ  ،1395/12/07با تدف:
سياستگ اری ،تدایت ااعا ،صویب برنامهتای ساالنه ،نظارت بر حسن اجرای وافق نامه ،صویب شيوهنامهتا آیين
نامهتای مربوطه ،با رکيب زیر شکل گرفته گزارش پي رفت تر یك از فرآیندتا را تر شش ماه یکبار برای زرای
ادوم افاع هيه ارسال مانماید.
تركيب اوراي اورايي مفاد توافقنامه وزارتين دفاع و علوم:

( )1ماا ن پژ تش فنا ری زارت ادوم
( )2رئيس مؤسسه
( )3ماا ن آموزشا زارت ادوم
( )4ماا نين پژ ت ا سه سازمان افااا بهرهبراار با بي ترین موضواات فرصت مااعاا ا افااا (برحسب ضتر رت
به صورت مداو)
( )5ماا نين پژ ت ا سه اان اه مجری با بي ترین فرصت مااعاا ا افااا (برحسب ضر رت به صورت مداو)
( )6مدیرکل ار باط با صنات زارت ادوم
( )7رئيس حوزه اتف مؤسسه (ابير)
( )8مسعول تمکاریتای ادما سه سازمان افااا بهرهبراار (برحسب ضر رت به صورت مداو)
( )9نماینده حفاظت اطالاات حراست اان اه
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ماده  .8وظايف نهادهاي مؤثر در فرآيند تعريف اوراء و حمايت از فرصت مطالعاتي دفاعي:
 .1-8سازما هاي دفاعي

( )1سازمانتای افااا با وجه به نيازتای ادما -فنا رانه مورا نياز حال آینده بختش افتاع ،انتا ین موضتواات
پژ ت ا قابل اجرای ار قاعب فرصت مااعاا ا افااا را احصای با قيد ا عویت طبقهبندی موضتوع بته ابيرخانته
ارسال مانماید.
( )2سازمانتای افااا ااتبار مورا نياز برای اجرای فرصت مااعاا ا افااا مورا نياز را ار برنامهتای ساالنه مصوب
از آن محل نسبت به حمایت ماعا از ااءای تيعت ادما مجری پر ژهتا اقدام مانماید.
( )3سازمانتای افااا با راایت مالحظات الزم ،امکان حءور اسا يد نخب ان اان اهتا مراکز پژ ت ا ک ور ار
مراکز حقيقا ا صنایع افااا را به منظور انجام فرصتتای مااعاا ا افااا مورا نظر فراتم مانمایند.
( )4سازمانتای افااا متقاضا مابایست انا ین پر ژهتایا که اجرای آنها مستدزم بهکارگيری ااءای تيعت ادما
ما باشند را با ذکر م خصات پر ژه از قبيل (ضر رت استفااه از ااءای تيعت ادما استتا راتای متورا انتظتار،
مدت زمان بهکارگيری ،رشته ،گرایش

خصص مورا نياز ،ستاح کيفتا کمتا ختدمات متورا انتظتار ،ستاح

طبقهبندی حفاظتا  )...ماابق پيوست ا به ابيرخانه ارائه مانمایند.
( )5ماا نت پژ تش فنا ری سازمان افااا پس از أیيد شورای اجرایا نسبت به اناقاا قرارااا با استاا مجری
ماا نت پژ تش فنا ری اان اه اقدام سپس یك نسخه از آن را به ابيرخانه ارسال مانماید.
()6سازمانتای افااا گزارش پي رفت طرحتای فرصت مااعاا ا افااا را به صورت سه ماه یکبار به ابيرخانه ارائته
مانمایند.
تبصره  :1چنانچه ارخواست فرصت مااعاا ا افااا مورا أیيد شورای اجرایا قرار ن يرا ،سازمان افتااا متقاضتا
نها یکبار ما واند ،ارخواست خوا را به تمراه مستندات کميدا جهت بررسا مجدا به ابيرخانه ارائه نماید.
تبصره  :2تریك از احدتای صناتا افااا موظفند اعزامات حقوقا ،ماعا امنيتا متورا نيتاز را ماتابق ستاز کار
سازمان متبوع خوا عحاظ نمایند.
( )8حقاعتحقيق اءو تيعت ادما اال ه بر حقوق مزایای مفاا مندرج ار بند  4-8ایتن شتيوهنامته بته ميتزان
حداکثر سقف جدا ل مصوب ار تيعت امنای اان اه ،وس مؤسسته بترای متدت  3ستال از شتر ع ابتالر طترح
پرااخت ماگراا.
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( )9پرااخت تزینهی مسکن (ار صور اکه فرصت مااعاا ا افااا ار محدا غير از محل اقامت اائما اءتو تيعتت
ادما انجام شوا) طبق ارف محل

صویب تيعت رئيسه /تيعت امنا /تيعت مدیرهی سازمان افتااا بهترهبتراار

صورت ماپ یرا پس از آن اهد  50-50بين سازمان مؤسسه بيين ما گراا.
( )10سازمان افااا بهرهبراار ،از پایاننامهتای کارشناسا ارشد یا رساعهتای اکتری اان جویان اسا يدی که فرصت
مااعاا ا افااا را ار آن سازمان گ رانده موضوع پایاننامه /رساعه از نيازتای صنات افااا انتخاب شده باشتد،
حمایت مانماید.
( )11چنانچه به تر اعيل ار طول فرصت مااعاا ا افااا ،سازمان افااا صميم به قاع فرصت مااعاتا ا ب يترا
الزم است مرا ب را با االیل قانع کننده به ابيرخانه جهت طرح ار شورای اجرایا ااالم نماید.
 .2-8مؤسسه آموزاي و تحقيقاتي صنايع دفاعي

مؤسسه آموزشا

حقيقا ا صنایع افااا ،به انوان ابيرخانه اامالت فامابين اجتا

زارت ادتوم ،براستاس

دبير زیر محترم افاع متوعا امر تماتن ا ،تدایت حمایت از اامالت بين سازمانتای افااا اان اهتتا ارائته
گزارشات مربوطه به مراجع ذیصالح بواه برای این منظور ساز کار الزم را فراتم ماآ را.
 .1-2-8حوزه عتف -مركز همكاريهاي علمي و امور نخبگا دفاعي

مرکز تمکاریتای ادما امور نخب ان افااا حوزهی اتف به انوان ابيرخانه شورای اجرایا مفاا وافقنامه زار ين
افاع ادوم انجام ظيفه مانماید .اتم ظایف این ابيرخانه به شرح ذیل خواتد بوا:
( )1پي يری سياستتا ،راتبراتا

ابالر مصوبات شورای اجرایا مفاا وافقنامه زار ين افاع

ادوم ار ساح

اجا
( )2نظيم برنامه ساالنه فرصت مااعاا ا افااا ارسال آن به شورای اجرایا مفاا وافقنامه زار ين افاع ادوم
جهت بررسا

صویب

( )3ایجاا بهر زرسانا بانك اطالاا ا از ااءای تيعت ادما متخصص ،متاهد االقهمند به تمکاری با احدتای
صناتا افااا
( )4ارسال انا ین نيازتای خصصا پژ ت ا سازمانتای افااا بهرهبراار به اان اهتا با استفااه از ظرفيت
نمایندگان مقيم اجا ار اان اهتا
( )5ایجاا بهر زرسانا بانك اطالاا ا ااءای تيعت ادما متخصص ،متاهد االقهمند به تمکاری با احدتای
صناتا افااا
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پژ ت ا سازمانتای افااا ميزبان به اان اهتا با استفااه از ظرفيت

نمایندگان مقيم اجا ار اان اهتا
( )7بررسا ارخواست فرصت مااعاا ا افااا سازمانتا جهت پرتيز از موازیکاری ار امر پژ تش اناکاس به
شورای اجرایا مفاا وافقنامه زار ين افاع ادوم جهت ارزیابا

أیيد

( )8برنامهریزی تماتن ا جهت برگزاری جدسات شورای اجرایا مفاا وافقنامه زار ين افاع ادوم
( )9پي يری جهت اناقاا قرارااا پژ ت ا ،مااعاا ا ،آزمای اتا ... ،منابق با خصص اءو تيعت ادما اتداف
زارت افاع
( )10اریافت گزارش پي رفت پر ژهتا از سازمانتای افااا /احدتای صناتا بهرهبراار ثبت اطالاات آن ار
بانك اطالاا ا مؤسسه
( )11ارائه گزارش پي رفت کار وس

ابيرخانه به شورای اجرایا مفاا وافقنامه زار ين افاع ادوم

زارت

ادوم
 .2-2-8حوزه راهبري طرحهاي تحقيقات دفاعي و توسعهي صنعتي

مراکز خصصا حوزه راتبری طرحتای حقيقات افااا
فرصت مااعاا ا افااا را با پر ژهتای سازمان افااا بررسا

وساهی صناتا ،ضر رت حقيتق انابتاق موضتوع
أیيد مانماید.

 .3-8وزارت علوم تحقيقات و فناوري

( )1د ین سياستتا ا خاذ دابير الزم جهت بهکارگيری ااءای تيعت ادما اجد شرای

وانمنتد ار راستتای

رفع نيازمندیتا مااعبات ادما -فنا رانه حال آینده بخش افاع ابالر به کديه اان اهتا مراکز پژ ت ا
ک ور
( )2اقدامات مورا نياز جهت اجرای مادوب شيوهنامه ار ساح ستاا زارت اان اهتا مراکز پژ ت ا اباه
( )3ایجاا ساز کار الزم جهت بهرهمندی استاا مجری فرصت مااعاا ا افااا از امتيازات مربوطه
( )4ار ا عویت قرارااان صویب حمایت از فرصتتای مااعاا ا افااا
 .4-8معاونت پژوهش و فناوري دانشگاهها مؤسسات يا پژوهشگاههاي وابسته به وزارت علوم

( )1پرااخت حقوق مزایا ماابق با حکم استخداما اءو تيعت ادمتا وست اان ت اه ار طتول متدت فرصتت
مااعاا ا به استناا مااه  1-3-2-4آیيننامه مورخ  1389/6/30زارت ادوم
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( )2ارائه ارخواست اءو تيعت ادما تمراه با سوابق ادما پژ ت ا به ابيرخانه
( )3تماتن ا جهت اناقاا قرارااا پژ ت ا ،مااعاا ا ،آزمای اتا ... ،منابق با خصتص اءتو تيعتت ادمتا
اتداف زارت افاع
( )4ارائه موافقتنامه رسما وس اان اه به اءو تيعت ادما ابيرخانه
( )5صد ر حکم مأموریت وس اان اه با ارج اریخ شر ع خا مه فرصت مااعاا ا افااا به مدت حداقل یك
رم حداکثر ا رم حصيدا است که ما واند از مدت زمان سه ماته ابستان ار ا ل ،بتين یتا آختر فرصتت
استفااه نماید.
ماده  .9ارايط و تعهدات اعضاء هيئت علمي
 . 1-9ارايط اعضاء هيئت علمي:

( )1اارا بوان حداقل ضايت استخداما رسما آزمای ا
( )2اارا بوان مر به ادما اان اتا
( )3مر ب بوان رشته حصيدا

خصص اءو تيعت ادما با نياز سازمان افااا

 . 2-9تعهدات عضو هيئت علمي:

( )1فرصت مااعاا ا افااا مام قت بواه اءو تيعت ادما مابایست مام قت ار اختيار احد صناتا باشد
سایر فااعيت تای اءو تيعت ادما منحصراً ار م ا ره راتنمایا اان جویان حصتيالت کميدتا خالصته
ماشوا.
( )2اءو تيعت ادما مدزم به راایت قوانين ایمنا حفظ حقوق ماای مانوی (ماعکيت فکتری محرمتان ا)
حاصل از اجرای کار پژ ت ا ،مااعاا ا ،ادما  ...ماابق قرارااا مناقده با سازمان افااا مربوطه ماباشد.
( )3اءو تيعت ادما موضوع پژ تش را با جدیت ماابق شرح خدمات قرارااا ا زمان أیيد صنات افااا انبال
مانماید.
( )4اءو تيعت ادما موظف است تر سه ماه یکبار گزارش پي رفت کار خوا را به احتد صتناتا افتااا محتل
خدمت ارائه ار پایان یك سمينار یك ر زه از یافتهتای ادما خوا را متناسب با نياز بخش افاع برگزار نماید.
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ماده  .10توزيع نسخه ها تعداد مادهها تبصرهها و پيوستها
این سند ار قاعب  11مااه 3 ،بصره  3پيوست که اجزای الینفك آن ماباشند ار  3نسخه د ین ار اریخ
 1396/..... /......به صویب رسيده است.
ماده .11پيوستها
 . 1-1-11کاربرگ ااالم آمااگا ااءای تيعت ادما ار انجام فرصت مااعاا ا افااا
 . 2-1-11فرم استاالم ااءای تيعت ادما جهت انجام فرصت مااعاا ا افااا
 . 3-1-11کاربرگ ااالم آمااگا ااءای تيعت ادما ار انجام فرصت مااعاا ا افااا
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پيوست اماره يك

بسمهتعالي

تاريخ:

نشانه
دانشگاه

کاربرگ اعالم آمادگی اعضاء هیئت علمی در طرح انجام فرصت مطالعاتی دفاعی در واحدهای صنعتی

اطالعات استاد متقاضی فرصت مطالعاتی دفاعی:

نام خانوااگا:

نام:

کدمدا:

دفن محل کار:
ر به اان اتا :استاا

نام اان کده:

دفن تمراه:
اان يار

استاایار

رشته حصيدا مقاع کارشناسا ارشد:
رشته حصيدا مقاع اکترا:

پست اعکتر نيك:

گرایش حصيدا مقاع کارشاسا ارشد:
گرایش حصيدا مقاع اکترا:

حوزهتای خصصا:
موضوع پژوهشی پیشنهادی جهت اجراء در قالب فرصت مطالعاتی دفاعی:

انوان پژ تش:
چکيده حقيق:

تدف /اتداف حقيق:

نتایج /استا راتای حقيق:

سازمان /سازمانتای افااا بهرهبراار پي نهاای:
توافءا
سپند

صاایران
مؤسس ه آموزشا

سازمان صنایع افاع
حقيقا ا صنایع افااا

سازمان صنایع اریایا
سازمان صنایع توایا
سایر
سازمان وان
سازمان جغرافيایا
ا کا

گر ه /صنات افااا پي نهاای:
سایر است اهتای غير افااا پي نهاای جهت بهرهبرااری از نتایج حقيق:
خالصه سوابق پژوهشی استاد متقاضی فرصت مطالعاتی دفاعی در موضوع پیشنهادی:

نام و امضاء استاد متقاضی فرصت مطالعاتی دفاعی:

نام و امضاء معاون پژوهشی دانشگاه:

سا ا

پيوست اماره دو

بسمه ااعا
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهای مسلو

تاريخ:

مؤسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي
حوزه علوم ،تحقيقات و توسعه فناوری

نشانه

نشانه

سازمان

دانشگاه
فرم استعالم اعضاء هیئت علمی جهت انجام فرصت مطالعاتی دفاعی در واحدهای صنعتی دفاعی

اطالعات استاد متقاضی فرصت مطالعاتی دفاعی:

نام خانوااگا:

نام:
دفن محل کار:
ر به اان اتا :استاا
رشته حصيدا ارشد:
رشته حصيدا اکترا:
حوزهتای خصصا:

اان اه:
پست اعکتر نيك:

کدمدا:
دفن تمراه:
استاایار
اان يار
گرایش حصيدا ارشد:
گرایش حصيدا اکترا:

نام اان کده:

موضوع پژوهشی پیشنهادی جهت اجراء در قالب فرصت مطالعاتی دفاعی:

انوان پژ تش:
چکيده حقيق:
تدف /اتداف حقيق:
نتایج /استا راتای حقيق:
سایر سازمانتا  /صنایع افااا /است اهتای غيرافااا پي نهاای جهت بهرهبرااری از نتایج حقيق:
اطالعات سازمان پیشنهاد دهنده فرصت مطالعاتی دفاعی:

نام سازمان افااا بهرهبراار:
نام نام خانوااگا ناظر پر ژه:

نام گر ه:
سمت ناظر پر ژه ار گر ه /صنات:

نام صنات:
شماره ماس ناظر سازمانا پر ژه:

نام و امضاء استاد متقاضی:

نام و امضاء گروه /صنعت دفاعی بهره بردار:

نام و امضاء معاون پژوهش دانشگاه:

نام و امضاء معاون پژوهش و فناوری سازمان دفاعی:

نتیجه بررسی و ارزيابی هیئت اجرايی:

نام و امضاء دبیر شورای اجرايی:

با انجام فرصت مااعاا ا افااا موافقت ماشوا
با انجام فرصت مااعاا ا افااا موافقت نماشوا
با انجام فرصت مااعاا ا افااا به صورت م ر ط موافقت ماشوا.
توضيحات:

پيوست اماره سه

بسمه تعالي

جمهوریاسالمیاريان
وزارتعلومتحقیقاتوفناوری
اماره قرارداد

نشانه

نشانه

تاريخ انعقاد قرارداد

سازمان

دانشگاه

طبقهبندي حفاظتي



قرارداد انجام فرصت مطالعاتی دفاعی اعضاء هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در واحدهای صنعتی دفاعی
(قالب پیشنهادی)
بهرهبردار دفاعي

استاد مجري پروژه پژوهشي در قالب فرصت مطالعاتي دفاعي

سازمان:

دانشگاه /پژوهشگاه:

گروه:

دانشكده:

صنعت:

نام و نام خانوادگي استاد:

ماده  )1طرفين قرارداد:

این قرارااا ار اریخ  ....................ار چارچوب فاتمنامه تمکاری آموزشا پژ ت ا فنا ری فامتابين زارت افتاع پ تتيبانا
نير تای مسدح زارت ادوم ،حقيقات فنا ری به شماره  65101/1/18/1638مورخ  1392/11/29پيتر شتيوهنامته حمایتت از
انجام فرصت مااعاا ا دفاعی ااءای تيعت ادما اان اهتا مؤسسات آموزش ااعا پژ ت ا ار احتدتای صتناتا افتااا بته
شماره  ....................................بين گتر ه /صتنات ...........................................ابستته بته ستازمان  .....................بته نماینتدگا آقا/ختانم
 ..................................به آارس ................................................................................................................................. :به انوان کارفرما از یك طرف
جنتتتتتاب آقای/ستتتتترکار ختتتتتانم  .................................اءتتتتتو تيعتتتتتت ادمتتتتتا اان تتتتت اه  ..........................بتتتتته آارس
...................................................................که ار این قرارااا ،مجری ناميده ما شوا از طرف ای ر بتا شترای ذیتل براستاس مقتررات
قوانين مدنا مقررات حاکم بر ماامالت ا عتا مناقد گرایده راایت آن برای طرفين اعزاما است.
ماده  )2موضوع قرارداد:

بهرهبرااری از ظرفيت پژ ت ا مجری ار جهت رفع نيازتای ادما -فنا رانه صنات ماابق شرح خدمات ايين شده ار این قترارااا
ار قاعب فرصت مااعاا ا دفاعی ااءای تيعت ادما اان اهتا مؤسسات آموزش ااعا مؤسستات پژ ت تا زیتر مجمواته زارت
ادوم ،حقيقات فنا ری
ماده  )3مدت قرارداد:

مدت زمان انجام موضوع قرارااا  ..................ر ز /ماه /سال /کامل شمسا از اریخ  ............ا اریخ  ............ماباشد.
تبصره  :1مجری متاهد گراید موضوع قرارااا را ظرف مدت ايينشده ار محل کار کارفرما حویل نماید .مدید زمان اجرای فرصت
مااعاا ا دفاعی بر اساس وافق طرفين ار چارچوب ضواب زارت ادوم امکانپ یر است.
تبصره  :2ارصورت أخير بيش از حد( ،ماابق مااه)14کارفرما ما واند رأساً نسبت به فسخ قرارااا اقدام نماید.

ماده  )4مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت:

 -1-4نحوه أمين مبدغ قرارااا ار چارچوب شيوهنامه حمایت از انجام فرصت مااعاتا ا افتااا ااءتای تيعتت ادمتا اان ت اهتتا
مؤسسات آموزش ااعا پژ ت ا ار احدتای صناتا افااا صورت خواتد پ یرفت.
 -2-4نحوه پرااخت ماابق شيوهنامه به شرح زیر خواتد بوا:
( )1پرااخت حقوق مزایا ماابق با حکم استخداما اءو تيعت ادما وس اان اه ار طول مدت فرصتت مااعاتا ا افتااا
به استناا مااه  1-3-2-4آیيننامه مورخ  1389/6/30زارت ادوم
( )2پرااخت %50حق اعتحقيق اءو تيعت ادما اال ه بر حقوق مزایای مفاا مندرج ار بند فوق بته ميتزان حتداکثر ستقف
جدا ل مصوب ار تيعت امنای مؤسسه وس سازمان افااا بهکارگيرنده
( )3پرااخت %50حق اعتحقيق اءو تيعت ادما اال ه بر حقوق مزایای مفاا مندرج ار بند فوق بته ميتزان حتداکثر ستقف
جدا ل مصوب ار تيعت امنای مؤسسه وس حوزه اتف مؤسسه ،پس از أیيد کارکرا پرااخت صنات بهرهبراار
ماده  )5ناظر صنعت بهرهبردار:

جناب آقای /سرکار خانم  .....................................با مسعوعيت سازمانا  .............................از سوی صنات  ...............................به انوان ناظر
اجرای پر ژه مارفا ماگراند .نظارت بر اجرای اهدا ا که مجری بر طبق مفاا این قرارااا اسناا متدارک پيوستت آن را قبتل
نمواه است به اهده ناظر کارفرما خواتد بوا .مجری موظف است کارتا را طبق مااه  8قرارااا راایت اصول فنا طبق م خصات
اسناا مدارک پيوست این قرارااا اجرای نماید.

ماده  )6مالكيت مادي و معنوي :

 -1-6تریك از طرفين قرارااا متاهد به حفظ حقوق ماعکيت فکری طرف مقابل براساس قوانين مقررات جاری ک ور است.
 -2-6قدراعسهم ماعکيت ماای پر ژه به ميزان  ............ارصد صنات افااا  ..............ارصد مجری ايين ماگراا.
 -3-6قدراعسهم ماعکيت مانوی پر ژه به ميزان  ............ارصد صنات افااا بهرهبراار  ..............ارصد مجری .........ايين ماگراا.
ماده  )7محل اوراء و تحويل موضوع قرارداد:

 -1-7محل اجرای

حویل موضوع قرارااا ار محل کار کارفرما به آارس قيد شده ار قرارااا خواتد بوا.

ماده  )8تعهدات طرفين قرارداد:

 :1-8تعهدات مجری

 :2-8تعهدات كارفرما

ماده  )9محرمانه بود قرارداد:

 -1-9ماعکيت کديه اطالاات نتایج ،اسناا ،حقيقات ،اانش فنا مستندات مدارک فنا ناشتا از اجترای مفتاا ایتن قترارااا بته
صورت مکتوب ،ایسك ،سا ای تر شکل ای ر متادق به کارفرما بواه محرمانه دقا ماشوا ار پایان قرارااا مابایستت بته
انوان اسناا مدارک قابل حویل ماابق قرارااا به ای ان حویل گراا مجری حق انت ار اصتل صتویربرااری ترگونته ن تر
اطالاات م کور را بد ن موافقت کتبا کارفرما نخواتد ااشت.
 -2-9طرفين قرارااا مجاز به اف ای مام یا قسمتا از مفاا قرارااا به غير نبواه فق مبتاای ذیربت متافوق ار سدستده مرا تب
سازمانا طرفين مجاز به استرسا به مفاا قرارااا ماباشند.
ماده  )10حوادث غيرمترقبه(قوه قاهره):

قوه قاتره ار این قرارااا ابارت است از حااثه غيرقابل پيشبينا خارج از ارااهی متاهد که ی قدرت افع رفع آن را نداشته باشد
اجرای اهدات به طور کدا منتفا نماید یا به أخير اندازا .ار مورا بر ز قوهی قاتره راایت موارا زیر اعزاما است:
 -1-10طرفا که قوهی قاتره بر ا حااث گرایده ،موظف است بالفاصده پس از قوع آن ،طرف ای تر را مادتع ستازا .ار غيتر ایتن
صورت مسعول جبران خسارت ناشا از أخير ار ااالم خواتد بوا.
 -2-10خيص قوع قوه قاتره ختم آن بر اهده شورای اجرایا آئيننامه خواتد بوا.
 -3-10ار صور ا که قوع قوه ی قاتره ،اجرای موضوع قرارااا را کالً منتفا نمایتد ،حستب متااه  229 227قتانون متدنا امتل
خواتد شد.
 -4-10ار موارای که قوه قاتره موجب أخير ار اجرای قرارااا گراا ،چنانچه این أخير بيش از  60ر ز به طول انجامد طرفتا کته
قوهی قاتره بر ا حااث ن ده است ،حق فسخ پيدا خواتد کرا .ار غير اینصورت ا رهی قوهی قاتره به مدت قرارااا اضتافه خواتتد
شد.
ماده  )11افزايش يا كاهش موضوع قرارداد:

ار صورت نياز کاتش یا افزایش مفاا قرارااا ،با وافق طرفين امکانپ یر خواتد بوا.
ماده  )12فسخ و خاتمه قرارداد:

 -1-12ار صورت خيص کارفرما مبنا بر بر ز خدف ،أخير ،نقص یا ادم انجام اهتدات مفتاا ایتن قترارااا از ناحيته مجتری،
کارفرما حق خواتد ااشت با ارسال ارخواست کتبا به ن انا طرف مربوطه اجرای صتحيح کامتل بتاايتب نقتص فتوری مفتاا
قرارااا را مااعبه نماید .چنانچه مجری ظرف مدت  30ر ز از ارسال اخااریه نسبت به انجام خواستهتای کارفرما جدب رضایت ی
اقدام ننماید به نحوی که قرارااا به حاعت اديق ارآید کارفرما حق خواتد ااشت بد ن ریفات نسبت به فسخ قرارااا اقدام نماید.
 -2-12این قرارااا ار صورت ایفای کامل اهدات طرفين خا مهیافته دقا خواتد ااشت.
تبصره :3چنانچه کارفرما بخواتد قرارااا را براساس یکا از ادل موجه ارفا ،شراا قانونا فسخ نماید مابایست یك متاه قبتل از
فسخ قرارااا موضوع را کتباً به اطالع مجری برساند.
تبصره :4چنانچه کارفرما به اهدات خوا ار برابر مجری امل ننماید ،مجری حق خواتد ااشت با ارسال ارخواست کتبا به ن تانا
کارفرما ،اجرای صحيح کامل مفاا قرارااا را مااعبه نماید .چنانچه کارفرما ظرف مدت  30ر ز از ارسال ارخواست نسبت بته انجتام
اهدات خوا ار برابر مجری جدب رضایت ی اقدام ننماید به نحوی که ااامه اجرای قرارااا امکانپ یر نباشد ،مجری حتق خواتتد
ااشت نسبت به فسخ قرارااا مااعبه حقوق خوا اقدام نماید.

تبصره :5ار صورت احراز ممنوايتتای مندرج ار قرارااا کارفرما حق فسخ اارا.
تبصره : 6چنانچه ار تر یك از مراحل اجرای قرارااا ،ادم صالحيت امنيتا مجری از سوی حفاظت اطالاات ااتالم گتراا کارفرمتا
حق فسخ قرارااا را خواتد ااشت تر گونه ضرر زیان ناشا از فسخ قرارااا بر اهدهی طرف ا م خواتد بوا.
ماده  )13پيوستهاي قرارداد:

این قرارااا م تمل بر  ......پيوست به شرح زیر است .بدیها است اسناا مزبور جزی الینفك قرارااا ماباشد ترگونه خدتف از آنهتا
از اجرای قرارااا دقا ماشوا.
 -1-18اسناا مدارک مءوع بصره مااه ( )1قرارااا
ماده  )14مروع حل اختالف:

ار صورت بر ز اختالف فامابين ار خصوص اجرای این قرارااا ادم حل فصل آن از طریق م اکره نيز اتدم وافتق طترفين ار
مورا ارجاع اختالف جهت اا ری به شورای اجرایا آئيننامه ارجاع خواتد شد.
ماده  )15طبقهبندي قرارداد:

کديه اطالاات ،اسناا مدارک قرارااا حاضر اارای طبقهبندی  ...............ماباشد.
ماده  )16تعداد مواد تبصرهها پيوستها و نسخ قرارداد:

این قرارااا شامل  16مااه  6بصره  ......صفحه به تمراه پيوست اعحاقا ار  3نسخه که تم ا ار حکم احد متاباشتند نظتيم
گراید ار اریخ  ..........................فامابين طرفين به امءای رسيده است از اریخ ابالر به مجری قابل اجرای ماباشد.

كارفرما
نام و امضاء معاونت پژوهش و فناوري سازما

نام و امضاء گروه /صنعت بهرهبردار

نام و امضاء ناظر

توزيع نسخ:
 طرف ا ل سازمان بهرهبراار
 طرف ا م اان اه
 طرف سوم ابيرخانه شورای اجرایا آئيننامه

مجري
نام و امضاء معاونت پژوهشي دانشگاه

نام و امضاء استاد متقاضي فرصت مطالعاتي دفاعي

