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 نامه جامع توانمندسازی اعضای هیأت علمی پژوهشگاه نیرونظام

 دوم:بخش 

 علمی هیأت اعضای مطالعاتی فرصتدوره  اجرای نامهشیوه

 برق صنعت در نیرو پژوهشگاه

 

 مقدمه -1ماده

زمینه مناسبی را برای ارتقای  برق صنعتعلمی پژوهشگاه نیرو در  هیأتهای مطالعاتی اعضای فرصت

فراهم برق  صنعتهای پژوهشی به های آنان در کسب دانش بومی و انتقال یافتههارتها و متوانمندی

نامه ارتباطات علمی وزارت نیرو )ابالغیه شماره به منظور تحقق اهداف نظامسازد. در همین راستا می

 علمی هیأتفرصت مطالعاتی اعضای »نامه شیوهاجرای ( و در راستای 53/10/0330مورخ  011/01/53330

-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره عتفمصوب « ها و موسسات پژوهشی در جامعه و صنعتدانشگاه

 در نیرو پژوهشگاه علمی هیأت اعضای مطالعاتی فرصت اجرای نامهشیوه»، 03/10/0333مورخ  3510-ش

 گردد.می تهیه و تنظیمجهت اجرا « برق صنعت

 

 تعاریف -2ماده 

 است.« وهشگاه نیروپژ»منظور  :پژوهشگاه -

 .ستا وقت پژوهشگاهعلمی تمام هیأت ضوعمنظور  :علمی هیأتعضو  -

 است.« رت علوم، تحقیقات و فناوریازو»منظور  :عتف وزارت -
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 .صنایع مرتبط با صنعت برق استمان دولتی یا غیر دولتی فعال در منظور ساز صنعت: -

که متقاضی حضور عضو ست ا صنعت برقهای ازمانسها و یا شرکتها یا منظور بنگاه :واحد عملیاتی -

 هستند. علمی در زمینه تخصصی خاص در واحد خویش هیأت

و  توسعه فناوری یهاطرحو یا های پژوهشی، مراکز یک از گروه هرمنظور  واحد پژوهشی: -

 .ستا های پژوهشگاهپژوهشکده

وهشگاه است که در مدتی علمی واجد شرایط پژ هیأتمنظور دوره حضور عضو  :مطالعاتی فرصتدوره  -

 پردازد.معین در واحد عملیاتی به پژوهش و مطالعه می

معاونت در حوزه  اداره پشتیبانی و خدمات پژوهشیدبیرخانه طرح است که در منظور  :دبیرخانه -

 کند.فعالیت میپژوهشگاه  پژوهشی

 

 فاهدا -3ماده 

در حوزه تخصصی  صنعت حاکم برعلمی پژوهشگاه از فضای  هیأتکمک به افزایش شناخت اعضای  -3-0

 تبط؛مر

های پایدار علمی و پژوهشی بین پژوهشگاه و همکاریصنعت از طریق تقویت ارتباط پژوهشگاه با  -3-5

 ؛عملیاتی هایواحد

 ؛ها و تجهیزات واحدهای عملیاتیآزمایشگاه استفاده مفید و موثر از امکانات -3-3

ش و فناوری کاربردی مورد و گسترش دانمورد نیاز وزارت نیرو، صنعت برق های دهی به پژوهشجهت -3-4

 ؛نیاز صنعت

با هدف ارتقای توان در حوزه صنعت برق  های جدید دانش و فناوری پژوهشگاهانتقال و ترویج یافته -3-0

 ؛علمی و فنی واحدهای عملیاتی

 ؛کمک به رفع مشکالت علمی و تخصصی واحدهای عملیاتی -3-0
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ع و کیفیت محصول یا خدمات، قیمت، زمان تحویل شناسایی مشکالت واحدهای عملیاتی از لحاظ تنو -3-3

 جهت رفع مشکالت موجود؛ی در و طرح پیشنهاد ارائهو ایر موارد مرتبط سو 

طرح پیشنهاد برای تدوین و انتقال فناوری ارائه و در حوزه صنعت برق  های مورد نیازشناسایی فناوری -3-3

 ؛به واحدهای عملیاتی

برای اصالح فرآیندها و محصوالت و توسعه پایدار  یطرحگذاری و تعریف مشارکت در سیاست -3-3

 .در حوزه صنعت برق اقتصادی کشور

 

 ضوابط و شرایط متقاضی -4ماده 

 علمی با نیازهای واحدهای عملیاتی مرتبط باشد. هیأترشته و تخصص عضو  -4-0

رکود علمی  بایست در دو سال گذشتهمی دوره فرصت مطالعاتیعلمی متقاضی استفاده از  هیأتعضو  -4-5

 نداشته باشد.

وقت و ماه تمام 0علمی در دوره پیمانی دست کم  هیأتصنعت برای اعضای  دوره فرصت مطالعاتی در -4-3

 وقت است.ماه پاره 05یا 

علمی که  هیأتنامه استخدامی برای تبدیل وضعیت اعضای آیین 04و  05اساس بندهای د ماده  : بر0تبصره 

 فرصت مطالعاتی دردوره گذراندن  ،کنندیپیمانی یا رسمی آزمایشی را آغاز م دوره 0333از ابتدای سال 

 .ستاصنعت الزامی 

های های مطالعاتی الزامی در دوره)جز فرصت صنعتی دوره فرصت مطالعاتیبرای استفاده مجدد از  -4-4

مام آن دوره فرصت مطالعاتی قبلی از ات دوره زمانبرابر  0بایست دست کم پیمانی و رسمی آزمایشی( می

 شود.گذشته باشد. مدت استفاده از مرخصی بدون حقوق نیز به این مدت اضافه می

 هیأتکه عضو : در موارد بسیار خاص و با تشخیص معاونت پژوهشی پژوهشگاه در خصوص این5تبصره 

باشد، فراهم ن دوره فرصت مطالعاتیهایی که امکان برخوردار است یا در رشتهربه کافی در صنعت علمی از تج

 کند.تعیین و اجرا میا رپژوهشگاه شرایط جایگزین
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علمی به عنوان ساعات کار پژوهشی در پژوهشگاه در نظر  هیأتساعات حضور در واحد عملیاتی عضو  -4-0

بایست وقت میعلمی در واحد عملیاتی به صورت پاره هیأتگرفته خواهد شد و در صورت حضور عضو 

 ا حضور فرد در پژوهشگاه تکمیل گردد.مانده بساعات کار پژوهشی باقی

علمی در واحد عملیاتی، ضرورتی به درج ساعات کاری در  هیأتوقت عضو در صورت حضور تمام :3تبصره 

 .پژوهشگاه وجود نخواهد داشت EPMسامانه 

 .یستنعلمی در دوره فرصت مطالعاتی مجاز به اشتغال در سازمان دیگری  هیأتعضو  -4-0

علمی پژوهشگاه به منظور انجام پروژه در خارج از  هیأتیک از اعضای  های پژوهشی که هرتموریأم -4-3

تواند به عنوان دهند، در صورت تمایل درخواست متقاضی و تایید معاونت پژوهشی میپژوهشگاه انجام می

 نامه در نظر گرفته شود.دوره فرصت مطالعاتی مطابق با قوانین و مقررات این آیین

پیشرفت ر ماه ی حضور خودر را در واحد عملیاتی اعالم کند و هعلمی برنامه هیأتروری است عضو ض -4-3

 .ستاالزامی  نهاییی گزارش گزارش دهد. در انتهای قرارداد نیز ارائه کار خود را به واحد پژوهشی

یشنهادهای اصالحی برای بایست در انتهای دوره دستاوردهای آن را به همراه راهکارها و پمتقاضی می -4-3

 .ارائه نمایدبهبود امور و موضوعات مهم پژوهشی 

 

 فرصت مطالعاتی اجرای دوره فرآیند – 5ماده 

 ؛دبیرخانهبه  3-0بند علمی به همراه برنامه مطالعاتی مطابق با  هیأتدرخواست عضو ارائه  -0-0

 ؛دبیرخانهعلمی در  هیأتبررسی و تایید درخواست  -0-5

 ؛ی پژوهشی بین پژوهشگاه و واحد عملیاتینامههماهنگی با واحد عملیاتی برای انعقاد قرارداد یا تفاهم -0-3

 ؛علمی به واحد عملیاتی هیأتصدور حکم ماموریت و معرفی عضو  -0-4

 5کم دستوقت )یا پاره روز کاری در هفته( 0وقت )یاتی تمامر واحد عملعلمی د هیأتحضور عضو  -0-0

 روز کاری در هفته( است.

 جزئیات اجرای دوره فرصت مطالعاتی عبارت است از:
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ستفاده از ثبت درخواست ا»مطابق با فرم  دبیرخانهبایست درخواست خود را به علمی می هیأتعضو  -0-0

 ئه دهد.ارا« برق صنعت دوره فرصت مطالعاتی در

ظرف  واحد پژوهشیتوسط « برق ثبت درخواست استفاده از دوره فرصت مطالعاتی در صنعت»فرم  -0-3

 علمی اعالم خواهد شد. هیأتعضو دبیرخانه و ه ب بررسی و نتیجه آن از دریافت فرم مدت دو هفته

 هیأتخواست عضو در دبیرخانهباشد، « پذیرش»در صورتی که درخواست بررسی شده دارای حالت  -0-3

 علمی پیشنهاد دهنده را به واحد عملیاتی به صورت رسمی اعالم خواهد کرد.

مراتب را به  واحد پژوهشیباشد، « عدم پذیرش»در صورتی که درخواست بررسی شده دارای حالت  -0-3

را واحد پژوهشی بایست موضوع جدیدی که نظرات علمی می هیأتدارد. عضو علمی اعالم می هیأتعضو 

به « برق صنعت ستفاده از دوره فرصت مطالعاتی درثبت درخواست ا»در قالب فرم  دمجد، نقض ننماید

 ارائه نماید. دبیرخانه

علمی به همراه ارائه  هیأتپس از اتمام دوره، سمیناری با هماهنگی واحد پژوهشی و توسط عضو  -0-01

 د.وشمیمربوطه در پژوهشگاه برگزار  هایگزارش

 نهاییجامع تایید گزارش  نامه رسمی از واحد عملیاتی مبنی بر اتمام دوره و پس از دریافت دبیرخانه -0-00

علمی را جهت تهیه مدرک و انجام روال خاتمه  هیأتنامه رسمی تایید پایان دوره عضو ، 3-0مطابق با بند 

 نماید.می عملیاتی اعالم دوره به واحد

 

 فرصت مطالعاتی دوره گزارش -6ماده 

فرصت مطالعاتی موظف هستند گزارش پیشرفت کار خود را به صورت ماهانه  دوره کنندگان ازاستفاده -0-0

ماه پس از پایان دوره مصوب فرصت مطالعاتی درباره فعالیت خود  3ارسال کنند و حداکثر  واحد پژوهشیبه 

 به طور جامع گزارش دهند.

 هیأتبه عضو  ، نتیجه رافتهایست ظرف مدت دو هبمیو  های دریافتی را بررسیگزارش واحد پژوهشی -0-5

 .ندکعلمی اعالم 
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نتیجه نهایی را  واحد پژوهشیباشد، « پذیرش»در صورتی که گزارش نهایی بررسی شده دارای حالت  -0-3

 نماید.جهت انجام سایر روال اداری اعالم می دبیرخانهبه 

های همکاری و عقد فنی و زمینههای مواردی همچون انجام کار شاخص در طول فرصت، برداشت -0-4

های آموزشی تخصصی قراردادهای بعدی به همراه افراد کلیدی در واحد عملیاتی مربوطه، طراحی دوره

مدت با همکاری واحد عملیاتی، چاپ مقاله یا ثبت اختراع مرتبط با موضوع صنعت، توصیه برای بهبود کوتاه

واحد های پژوهشی از جمله معیارهایی است که اجرای طرح و پیشنهاد نسانیوضعیت مدیریت فنی و منابع ا

درباره آن اعالم نظر و بررسی در معاونت پژوهشی  دبیرخانهضمن ارسال به جزئیات آن را بررسی و  پژوهشی

 .شدخواهد 

 فرصت مطالعاتی بعدی خواهد شد. دوره مقبول نبودن گزارش منجر به رد شدن دوره و محرومیت از -0-0

جهت  های تحصیالت تکمیلینامهعلمی با تعریف پایان هیأتعضو  ،پایان دوره فرصت مطالعاتی پس از -0-0

 بخشد.در خصوص نیازهای واحد عملیاتی شرایط را در واحد عملیات بهبود میها، ارائه به دانشگاه

سال حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه  حاصل از اجرای طرح را هر مشخصات مرتبط با دورهپژوهشگاه  -0-3

 کند.بعد در پایگاه اطالعاتی معاونت پژوهش و فناوری وزارت عتف )مپفا( بارگذاری میسال 

 

 واحد عملیاتیالزامات  -7ماده 

فرصت مطالعاتی امکانات و تسهیالت مورد توافق درج شده دوره موظف است در طول واحد عملیاتی  -3-0

فرصت مطالعاتی و نامه  دوره . برنامه کاریعلمی را رسماً تایید و تامین کند هیأتدر برنامه پژوهشی عضو 

 های قرارداد بین پژوهشگاه و واحد عملیاتی است.تایید واحد عملیاتی از پیوست

از طریق عقد قرارداد  در صورت نیاز علمی هیأتداخلی خود به عضو اساس مقررات  واحد عملیاتی بر -3-5

 کند.این نوع قرارداد باالسری کسر نمی کند. پژوهشگاه ازالتحقیق پرداخت میحق ،پژوهشی با پژوهشگاه

را  علمی هیأتتامین منابع مالی برای اجرای برنامه پژوهشی عضو  امکانواحد عملیاتی در صورتی که  -3-3

های اعالم شده اقدام و برای تامین هزینه الزم را مبذول ریزیدر اسرع وقت برنامهبایست می، داشته باشد
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علمی ضمن رعایت ضوابط و مقررات مربوطه در پایان دوره فرصت مطالعاتی  هیأت. طبق قرارداد، عضو نماید

 رساند.کند و موارد را به اطالع پژوهشگاه میحساب خود را تسویه می

نشر نتایج تحقیقات عضو یا دریافت اطالعات نوین علمی را به منظور  هیأتعضو  ،واحد عملیاتی -3-4

کند. مقاالت با توافق واحد عملیاتی چاپ المللی اعزام میعلمی بینهای فناورانه به سمینارها و کنگره

اساس توافق بین  بر ،ها در طی این دورهخصوص مالکیت فکری نتایج حاصل از پژوهش شود. درمی

 شود.گیری میپژوهشگاه و واحد عملیاتی تصمیم

 

 امتیازات و اقدامات اجرایی پژوهشگاه -8ماده 

 الزم را انجام خواهد داد. اجرایی اتهنگی با واحدهای عملیاتی اقدامپژوهشگاه درخصوص هما -3-0

 کند.علمی را مطابق با حکم استخدام وی پرداخت می هیأتپژوهشگاه حقوق و مزایای عضو  -3-5

 ر اجرایی در نظر گیرد و در ترفیعضروری است پژوهشگاه دوره فرصت مطالعاتی را در زمره امتیازات کا -3-3

 د.جرایی ارتقای مرتبه لحاظ نمایامتیازات ا پایه عضو و

علمی در واحد  هیأتاساس میزان حضور عضو  وقت بر: مدت دوره فرصت مطالعاتی در شرایط پاره4تبصره 

 شود.عملیاتی محاسبه می

 شود.مند میها و تسهیالت واحد عملیاتی متبوع بهرهعلمی در طول دوره از حمایت هیأتعضو  -3-4

 هیأتها از عضو فرصت مطالعاتی برای گسترش دوره دوره واند به صالحدید در مدتت: پژوهشگاه می0تبصره 

 علمی خویش پشتیبانی مالی کند.

 

 حسن اجرانظارت بر لیت سئوم -9ماده 

 مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل، بر عهده معاون پژوهشی پژوهشگاه است.

 

 



  برق صنعت در نیرو پژوهشگاه علمی یأته ایاعض مطالعاتی فرصتدوره  اجرای نامهشیوه
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 تصویب و بازنگری -11ماده 

االجراست. الزم ریختااین و از  رسیدهبه تصویب  03/13/33 تاریختبصره در  0ماده و  01در  دستورالعملاین 

پس از طی حداقل یک سال از  با پیشنهاد معاون پژوهشی ودستورالعمل این در بازنگری در صورت لزوم، 

 .انجام خواهد شدزمان ابالغ 


