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شماره سند

نظام ارتباطات علمی وزارت نیرو

تاريخ صدور
شماره تجديد نظر

شیوهنامة اجرای فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاهها و
مؤسسات پژوهشی در وزارت نیرو

تاريخ تجديد نظر

مقدمه
به منظور تحقق اهداف نظامنامه ارتباطات علمي وزارت نيرو (ابالغيه شماره  53330/01/011مورخ
 )50/3/53و در راستاي اجراي سند چشمانداز و برنامه راهبردي وزارت نيرو در افق  0111در زمينة توسعه
ارتباط وزارت نيرو با دانشگاهها و همچنين ساماندهي امور مربوط و در اجراي بند  1-5تفاهمنامه همكاري
وزارت نيرو و وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ابالغ شده در پيوست نامة شمارة  41/11110/001مورخ
 41/01/03و «تفاهمنامه اجراي فرصت مطالعاتي اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي در
وزارت نيرو» مبادله شده فيمابين معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و معاونت
تحقيقات و منابع انساني وزارت نيرو در تاريخ « ،0343/5/31شيوهنامة اجراي فرصت مطالعاتي اعضاي هيأت
علمي دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي در وزارت نيرو» تدوين شده است.
 -1تعاریف
فرصت مطالعاتی :مأموريتي است كه به اعضاي هيأت علمي واجد شرايط دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي
داده ميشود تا به منظور آشنايي با صنعت آب و برق و شناسايي مسايل و مشكالت آن ،براي مدت معيني در
يكي از واحدهاي وزارت نيرو حضور پيدا كنند.
واحد عملياتی :هر يك از شركتهاي مادرتخصصي وزارت نيرو و شركتهاي زيرمجموعه آنها ،سازمان
انرژيهاي تجديدپذير و بهرهوري انرژي برق ايران (ساتبا) ميباشند.
ناظر :فرد يا واحدي است كه از سوي واحد عملياتي به منظور نظارت بر اجراي فرصت مطالعاتي عضو
هيأت علمي تعيين ميشود.
مراكز پژوهشی :منظور پژوهشگاه نيرو و مؤسسة تحقيقات آب ميباشد.
عضو هيأت علمی :به فردي گفته ميشود كه در يكي از مراتب علمي و با مدرك دكترا به صورت تماموقت
در دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي مورد تأييد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري اشتغال دارد.
مؤسسه :منظور هر يك از مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مورد تأييد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ميباشد.
وزارت عتف :منظور وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ميباشد.
شيوهنامه عتف :منظور شيوهنامه فرصت مطالعاتي اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي در
جامعه و صنعت به شمارة سند عتف-ش 3510-مورخ  43/6/03وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ميباشد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ امضاء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صفحه  1از 3

شماره سند

نظام ارتباطات علمی وزارت نیرو

تاريخ صدور
شماره تجديد نظر

شیوهنامة اجرای فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاهها و
مؤسسات پژوهشی در وزارت نیرو

تاريخ تجديد نظر

 -2اهداف
 -0-5توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه در جهت شناسايي و حل مسائل وزارت نيرو.
 -5-5جهتدهي به تحقيقات دانشگاهي و توسعه دانش و فناوريهاي كاربردي مورد نياز وزارت نيرو.
 -3-5زمينهسازي براي شناسايي و انتقال و ترويج يافتههاي جديد دانش و فناوري دانشگاهها و مؤسسات
پژوهشي به واحدهاي وزارت نيرو.
 -1-5بهرهمندي وزارت نيرو از ظرفيتهاي علمي و پژوهشي دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي در حوزههاي
فني و مهندسي ،مديريتي ،مالي ،اقتصادي ،اجتماعي و ....
 -0-5افزايش شناخت اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي از فضاي وزارت نيرو و مسايل
اساسي آن.
 -3محدوده اجرا
كليه شركتهاي مادرتخصصي و شركتهاي زيرمجموعه آنها ،سازمان انرژيهاي تجديدپذير و بهرهوري
انرژي برق (ساتبا).
 -4مسئولیت اجرا
 -0-1مسئوليت اجراي اين شيوهنامه در شركتهاي مادرتخصصي و شركتهاي زيرمجموعه آنها برعهده
مديران عامل و در سازمان انرژيهاي تجديدپذير و بهرهوري انرژي برق (ساتبا) برعهده رئيس آن ميباشد.
 -5-1نظارت بر حُسن اجراي اين شيوهنامه بر عهده معاونت تحقيقات و منابع انساني وزارت نيرو ميباشد.
 -5شرایط اجرا
 -0-0حضور كامل عضو هيأت علمي در محل و ثبت آن توسط واحد عملياتي.
 -5-0اراية گزارش شناخت مرتبط با موضوع فرصت مطالعاتي.
 -3-0پرداخت حقالزحمه توسط واحد عملياتي در انتهاي دوره و حداكثر معادل حقوق عضو هيأت علمي،
عالوه بر حقوق و مزاياي پرداختي توسط مؤسسه.
 -1-0رعايت دورة زماني فرصت مطالعاتي به استناد شيوهنامة عتف و براساس وضعيت استخدامي عضو هيأت علمي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ امضاء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صفحه  2از 3

شماره سند

نظام ارتباطات علمی وزارت نیرو

تاريخ صدور
شماره تجديد نظر

شیوهنامة اجرای فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاهها و
مؤسسات پژوهشی در وزارت نیرو

تاريخ تجديد نظر

 -6روش اجرا
براي اجرايي شدن فرصت مطالعاتي اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي ،با رعايت مفاد
شيوهنامه عتف ،فرايندهاي مربوطه در قالب جدول زير تعريف و اجرا ميشوند:
جدول  :1مراحل پذيرش و اجراي فرصت مطالعاتي توسط عضو هیأت علمي در واحد عملیاتي
مراحل

0
5
3

موضوع

مسئول

معرفي عضو هيأت علمي (همراه با موضوع و برنامه فرصت مطالعاتي) متناسب با زمينه تخصصي

دانشگاهها و
مؤسسات پژوهشي

مرتبط به واحد عملياتي
بررسي مستندات و شرايط عضو هيأت علمي و جايابي و تعيين محل در واحد عملياتي
اعالم جذب نهايي عضو هيأت علمي به دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي ذيربط و ارسال
رونوشت به شركتهاي مادرتخصصي وزارت نيرو

1

تهيه و مبادله توافقنامه به شرح پيوست

0

ارسال يك نسخه از توافقنامه براي شركت مادرتخصصي و حسب مورد براي مركز پژوهشي ذيربط

6

آغاز فرصت مطالعاتي و حضور تماموقت /نيمهوقت عضو هيأت علمي در واحد عملياتي

3
5
4
01
00
05

واحد عملياتي
واحد عملياتي و مؤسسه

تنظيم و ارائه گزارش نهايي فرصت مطالعاتي به صورت مكتوب و مطابق مفاد توافقنامه به ناظر
تعيينشده واحد عملياتي
ارائه گزارش نهايي فرصت مطالعاتي به صورت حضوري براي اعضاي هيأت مديره
اعالم اتمام دوره فرصت مطالعاتي به مؤسسه ذيربط (در صورت تأييد ناظر درخصوص گزارش
حضور عضو هيأت علمي در واحد عملياتي مطابق توافقنامه و همچنين اراية گزارش مؤثر و با كيفيت)
پرداخت حقالزحمه دورة فرصت مطالعاتي به مؤسسه طبق توافقنامه (حداكثر معادل حقوق مستمر
عضو هيأت علمي) در صورت تأييد ناظر
ارسال يك نسخه از گزارش پايان دوره به شركت مادرتخصصي مربوطه و حسب مورد به
پژوهشگاه نيرو و يا مؤسسة تحقيقات آب با امضاي باالترين مقام واحد
ارسال گزارش عملكرد اجراي فرصت مطالعاتي شركتهاي مادرتخصصي و ساتبا براي معاونت
تحقيقات و منابع انساني وزارت نيرو

واحد عملياتي

واحد عملياتي
عضو هيأت علمي
عضو هيأت علمي
عضو هيأت علمي
واحد عملياتي
واحد عملياتي
واحد عملياتي
شركتهاي
مادرتخصصي و ساتبا

 -7بازنگری

اين شيوهنامه به صورت آزمايشي به مدت دو سال اجرا ميشود .تمديد و يا بهروزرساني اين شيوهنامه بنا
بر ضرورت و بازخوردهاي دريافت شده در حين اجرا ،با پيشنهاد دفتر آموزش ،تحقيقات و فناوري در
دستور كار قرار خواهد گرفت.
 -8اسناد مربوط و پیوست

سند «فرم توافقنامه اجراي فرصت مطالعاتي عضو هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي كشور در
وزارت نيرو» پيوست اين شيوهنامه ميباشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ امضاء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صفحه  3از 3

نامهاجرایفرصتمطالعاتیعضوهيأتعلمی
فرمتوافق 


دانشگاههاومؤسساتپژوهشیکشوردروزارتنيرو 
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بسمه تعالي
در راستاي اجراي جزء  1بند « 0شيوهنامة اجراي فرصت مطالعاتي اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و
مؤسسات پژوهشي در وزارت نيرو» ،اين توافقنامه ميان شركت  ...............به نمايندگي آقاي/خانم  ...............به
نشاني  .............................................كه در اين توافقنامه «شركت» ناميده ميشود و دانشگاه  ...............به
نمايندگي آقاي/خانم  ...............به نشاني  .............................................كه در اين توافقنامه «مؤسسه» ناميده
ميشود ،به شرح ذيل مبادله ميشود:
مادة  -1موضوع توافقنامه
موضوع اين توافقنامه عبارتست از انجام فرصت مطالعاتي آقاي/خانم  ...............عضو هيأت علمي «مؤسسه» در
«شركت» بهمنظور شناسايي و تعريف مسايل و چالشهاي اساسي شركت در حوزه /حوزههاي  ...............و
تعريف و تبيين عناوين پروژههاي پيشنهادي براي حل آنها.
مادة  -2مبلغ توافقنامه
مبلغ حقالزحمة انجام فرصت مطالعاتي با موضوع فوقالذكر در مجموع به ميزان  ..........................ريال تعيين
ميگردد كه توسط شركت به مؤسسه پرداخت ميشود.
تبصره -مبلغ فوق در انتهاي دورة فرصت مطالعاتي در صورت تأييد ناظر درخصوص حضور كامل عضو هيأت
علمي در شركت و همچنين اراية گزارش پاياني مؤثر و با كيفيت پرداخت ميشود.
مادة  -3مدت توافقنامه
مدت اجراي توافقنامه از تاريخ انعقاد (در صورت حضور تماموقت عضو هيأت علمي)  ...ماه (و در صورت
حضور نيمهوقت عضو هيأت علمي)  ...ماه تعيين ميشود .اين توافقنامه با موافقت طرفين حداكثر تا  3ماه قابل
تمديد ميباشد .زمان حضور عضو هيأت علمي (در صورت حضور تماموقت) كليه روزهاي كاري شركت و (در
صورت حضور نيمهوقت) روزهاي  ..................به صورت كامل ميباشد.
ماده  -4محل انجام
محل انجام فرصت مطالعاتي واقع در واحد  ................شركت به نشاني  .................................................ميباشد.
ماده  -5واحد نظارت
نظارت بر حسن اجراي فرصت مطالعاتي عضو هيأت علمي بر عهده واحد  .....شركت به نمايندگي آقاي /خانم
 ................ميباشد.
صفحه  1از 3

مادة  -6تعهدات شرکت
 -0-6شركت موظف است امكانات مورد نياز عضو هيأت علمي جهت حضور فعال وي در شركت و همچنين
منابع اطالعاتي الزم جهت شناسايي چالشها و مسايل موضوع فرصت مطالعاتي را در اختيار وي قرار دهد.
 -5-6شركت منابع مالي مورد نياز اجراي فرصت مطالعاتي را طبق مفاد مادة  ،5پيشبيني و از محل اعتبارات
پژوهشي پرداخت مينمايد.
تبصره -كلية كسورات قانوني اعم از بيمه ،ماليات و  ...بر عهدة مؤسسه بوده و هيچگونه مسئوليتي بر عهدة
شركت نميباشد.
مادة  -7تعهدات مؤسسه
 -0-3مؤسسه متناسب با نوع فرصت مطالعاتي ،حضور تمام وقت /نيمه وقت عضو هيأت علمي را در ساعات
كاري شركت تضمين مينمايد.
 -5-3مؤسسه موظف است توسط عضو هيئت علمي ،مسايل و چالشهاي اساسي شركت را در حوزه/
حوزههاي موضوع فرصت مطالعاتي شناسايي نموده و گزارشي در چارچوب زير ارايه نمايد:
الف) معرفي وضعيت موجود واحد عملياتي
ب) تعريف مسئله (معرفي دقيق ابعاد و حدود مسئله ،روشن نمودن جنبههاي مجهول و مبهم ،محدوديتها و )...
ج) اهميت مسئله
د) سوابق علمي -پژوهشي مسئله
هـ) تجزيه و تحليل مسئله
و) تعريف عناوين پروژههاي پيشنهادي براي حل مسئله
ز) روش كلي پيشنهادي حل مسئله
ح) منابع و مآخذ (فارسي -التين)
ط) مستندات
 -3-3موسسه عدم افشاي اسرار و اطالعات شركت توسط عضو هيأت علمي در طول و بعد از اجراي دورة
فرصت مطالعاتي را تضمين مي نمايد.
 -1-3مؤسسه متعهد به پوشش بيمهاي حوادث و مسئوليت براي عضو هيأت علمي در دورة فرصت مطالعاتي ميباشد.
 -0-3مؤسسه موظف است خسارت احتمالي وارده به تجهيزات ،امكانات و  ...شركت توسط عضو هيأت علمي
را جبران نمايد.
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مادة  -8حل اختالف
در صورت بروز اختالف ،موضوع از طريق كارگروهي متشكل از نمايندگان قانوني و تاماالختيار دو طرف
بهعالوة يك نفر داور مرضيالطرفين حل و فصل ميشود .در صورت عدم حل اختالف ،موضوع از طريق مراجع
صالحة قضايي مورد رسيدگي قرار ميگيرد.
مادة  -9تعلیق و فسخ توافقنامه
 -0-4چنانچه هر يك از طرفين توافقنامه ،مفاد آن را رعايت ننمايند ،موضوع براي بار اول به صورت مكتوب
همراه با داليل به طرف مقابل اعالم ميشود و در صورت تكرار ،توافقنامه فسخ ميشود.
 -5-4در صورت عدم رضايت شركت از حضور عضو هيأت علمي ،موضوع همراه با ذكر داليل به مؤسسه
اعالم ميشود .در صورت عدم اقدام مؤثر ،توافقنامه به صورت يك طرفه از جانب شركت فسخ ميشود.
 -3-4در صورت عدم رضايت عضو هيأت علمي از شركت ،موضوع همراه با ذكر داليل توسط مؤسسه به
شركت اعالم ميشود .در صورت عدم اقدام مؤثر ،توافقنامه به صورت يك طرفه از جانب مؤسسه فسخ ميشود.
 -1-4در صورت بروز هر يك از حوادث پيشبينينشده و حوادث قهري مانند سيل ،زلزله ،جنگ و  ...كه
اجراي توافقنامه را تحت تأثير قرار دهد ،توافقنامه به مدت دو ماه به حالت تعليق در ميآيد .در صورت عدم
رفع مانع بعد از اين مدت ،توافقنامه فسخ مي گردد و حقالزحمه فرصت مطالعاتي متناسب با مدت زمان
حضور عضو هيأت علمي در شركت قابل پرداخت خواهد بود.
مادة  -11شمار نسخههای توافقنامه
اين توافقنامه در  01ماده و در  5نسخه تنظيم شده و به امضاي طرفين توافقنامه رسيده و هر دو نسخه آن اعتبار
يكسان دارند.
نام و نام خانوادگي نمایندة شرکت

نام و نام خانوادگي نمایندة مؤسسه

امضا

امضا
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