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ارتباطاتعلمیوزارتنيرونظام


وزارتنيروسساتپژوهشیدرؤهاومعلمیدانشگاههيأتفرصتمطالعاتیاعضایاجراینامةشيوه

 

 در امور تحقيقات و منابع انساني وزيرمعاون كننده:  مقام تصويب

 كنندگان سند جهت اجراء: دريافت

     ........................................................................................................ هاي مادرتخصصي كليه شركتـ 

     ................................................................................................... صنعت آب و برق مراكز پژوهشيـ 

     ....................................................... با( وري انرژي برق )سات هاي تجديدپذير و بهره سازمان انرژيـ 

 

 

 

 اسناد مرتبط:
 .53/3/50تاريخ  011/01/53330به شماره  نامه ارتباطات علمي وزارت نيرو نظام -

 .0111انداز و برنامه راهبردي وزارت نيرو در افق  سند چشم -

 001/11110/41نامه همكاري وزارت نيرو و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري پيوست نامة شمارة  تفاهم -

 .03/01/41مورخ 

به  ها و مؤسسات پژوهشي در وزارت نيرو علمي دانشگاه هيأتنامه اجراي فرصت مطالعاتي اعضاي  تفاهم -

 .(31/5/0343 در تاريخمبادله شده ) 3/4/0343مورخ  500103/3شمارة 
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 5 اجرا محدوده -3

 5 اجرا تيمسئول -1

 5 شرايط اجرا -0

 3 اجرا روش -6

 3 بازنگري -3

 3 اسناد مربوط و پيوست -5

 





 

 نظام ارتباطات علمی وزارت نیرو

  : شماره سند

 :  تاريخ صدور

 :    شماره تجديد نظر

و  ها ت علمی دانشگاهأفرصت مطالعاتی اعضای هیاجرای  نامة شیوه :      تاريخ تجديد نظر
 وزارت نیروسسات پژوهشی در ؤم

 

 3از  1صفحه ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                      امضاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 مقدمه

مورخ  011/01/53330نامه ارتباطات علمي وزارت نيرو )ابالغيه شماره  اهداف نظام تحققبه منظور 

توسعه  نةدر زمي 0111انداز و برنامه راهبردي وزارت نيرو در افق  سند چشمدر راستاي اجراي ( و 53/3/50

همكاري نامه  تفاهم 1-5و در اجراي بند  امور مربوطساماندهي همچنين و ها  با دانشگاه وزارت نيروارتباط 

مورخ  001/11110/41پيوست نامة شمارة شده در  ابالغ وزارت نيرو و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

ها و مؤسسات پژوهشي در  دانشگاهعلمي  هيأتنامه اجراي فرصت مطالعاتي اعضاي  تفاهم»و  03/01/41

مبادله شده فيمابين معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و معاونت « وزارت نيرو

 هيأتفرصت مطالعاتي اعضاي اجراي  نامة شيوه» ،31/5/0343 در تاريختحقيقات و منابع انساني وزارت نيرو 

 .تدوين شده است« ت نيرووزارسسات پژوهشي در ؤها و م علمي دانشگاه

 

 تعاریف -1

سسات پژوهشي ؤها و م علمي واجد شرايط دانشگاه هيأت: مأموريتي است كه به اعضاي فرصت مطالعاتی

در  يبراي مدت معين ،آشنايي با صنعت آب و برق و شناسايي مسايل و مشكالت آنشود تا به منظور  داده مي

 د.يكي از واحدهاي وزارت نيرو حضور پيدا كنن

هاي زيرمجموعه آنها، سازمان  و شركتوزارت نيرو هاي مادرتخصصي  شركتهر يك از : واحد عملياتی

 .باشند ميايران )ساتبا( وري انرژي برق  هاي تجديدپذير و بهره انرژي

فرد يا واحدي است كه از سوي واحد عملياتي به منظور نظارت بر اجراي فرصت مطالعاتي عضو  ناظر:

 شود. ين ميهيأت علمي تعي

 باشد. هشگاه نيرو و مؤسسة تحقيقات آب ميمنظور پژو مراكز پژوهشی:

وقت  به صورت تمامبا مدرك دكترا شود كه در يكي از مراتب علمي و  : به فردي گفته ميعلمی هيأتعضو 

 ها و مؤسسات پژوهشي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اشتغال دارد. در دانشگاه

 باشد. مي فناوري و تحقيقات علوم، وزارت تأييد مورد پژوهشي و عالي آموزش مؤسسات از يك هر نظور: مهمؤسس

 باشد. : منظور وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ميوزارت عتف

ها و مؤسسات پژوهشي در  فرصت مطالعاتي اعضاي هيأت علمي دانشگاهنامه  هومنظور شي نامه عتف: شيوه

 باشد. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي 03/6/43مورخ  3510-ش-ة سند عتفجامعه و صنعت به شمار

 

 

 



 

 نظام ارتباطات علمی وزارت نیرو

  : شماره سند

 :  تاريخ صدور

 :    شماره تجديد نظر

و  ها ت علمی دانشگاهأفرصت مطالعاتی اعضای هیاجرای  نامة شیوه :      تاريخ تجديد نظر
 وزارت نیروسسات پژوهشی در ؤم

 

 3از  2صفحه ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                      امضاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 اهداف -2

 .وزارت نيروتوسعه ارتباط صنعت و دانشگاه در جهت شناسايي و حل مسائل  -5-0

 .وزارت نيروهاي كاربردي مورد نياز  دهي به تحقيقات دانشگاهي و توسعه دانش و فناوري جهت -5-5

ها و مؤسسات  هاي جديد دانش و فناوري دانشگاه و ترويج يافتهبراي شناسايي و انتقال  سازي زمينه -5-3

 .وزارت نيروپژوهشي به واحدهاي 

هاي  ها و مؤسسات پژوهشي در حوزه هاي علمي و پژوهشي دانشگاه از ظرفيت وزارت نيرومندي  بهره -5-1

 .، مديريتي، مالي، اقتصادي، اجتماعي و ...و مهندسي فني

 مسايل و نيرو وزارت فضاي از پژوهشي مؤسسات و ها دانشگاه علمي هيأت اعضاي شناخت افزايش -5-0

 .آن اساسي

 

 محدوده اجرا -3

وري  ير و بهرههاي تجديدپذ ، سازمان انرژيهاي زيرمجموعه آنها هاي مادرتخصصي و شركت كليه شركت

 .انرژي برق )ساتبا(

 

 مسئولیت اجرا -4

برعهده  آنها هاي زيرمجموعه هاي مادرتخصصي و شركت شركتدر  نامه شيوهاين  مسئوليت اجراي -1-0

 باشد. مي آن رئيسبرعهده وري انرژي برق )ساتبا(  هاي تجديدپذير و بهره سازمان انرژيمديران عامل و در 

 باشد. يوزارت نيرو م معاونت تحقيقات و منابع انسانيبر عهده  نامه شيوهنظارت بر حُسن اجراي اين  -1-5

 

 اجرا شرایط -5

 حضور كامل عضو هيأت علمي در محل و ثبت آن توسط واحد عملياتي. -0-0

 اراية گزارش شناخت مرتبط با موضوع فرصت مطالعاتي. -0-5

حداكثر معادل حقوق عضو هيأت علمي، توسط واحد عملياتي در انتهاي دوره و الزحمه  پرداخت حق -0-3

 اختي توسط مؤسسه.عالوه بر حقوق و مزاياي پرد

 علمي. هيأت عضو استخدامي وضعيت براساس و عتف نامة شيوه استناد به مطالعاتي فرصت زماني دورة رعايت -0-1

 

 

 



 

 نظام ارتباطات علمی وزارت نیرو

  : شماره سند

 :  تاريخ صدور

 :    شماره تجديد نظر

و  ها ت علمی دانشگاهأفرصت مطالعاتی اعضای هیاجرای  نامة شیوه :      تاريخ تجديد نظر
 وزارت نیروسسات پژوهشی در ؤم

 

 3از  3صفحه ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                      امضاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 اروش اجر -6

با رعايت مفاد سسات پژوهشي، ؤها و م علمي دانشگاه هيأتبراي اجرايي شدن فرصت مطالعاتي اعضاي 

 د:ونش ميزير تعريف و اجرا لب جدول قايندهاي مربوطه در افرنامه عتف،  شيوه

 واحد عملیاتيعلمي در  هیأت وعضو اجراي فرصت مطالعاتي توسط پذيرش مراحل : 1جدول 

 مسئول موضوع مراحل

0 
( متناسب با زمينه تخصصي موضوع و برنامه فرصت مطالعاتي)همراه با علمي  هيأت وعضمعرفي 

 واحد عملياتي هبرتبط م

 ها و دانشگاه

 پژوهشيسسات ؤم

 واحد عملياتي واحد عملياتيو جايابي و تعيين محل در  علمي هيأت وعضبررسي مستندات و شرايط  5

3 
ارسال ربط و  ذي سسات پژوهشيؤها و م دانشگاهبه  علمي هيأت وعضاعالم جذب نهايي 

 هاي مادرتخصصي وزارت نيرو شركترونوشت به 
 واحد عملياتي

 سسهؤم و عملياتي واحد ه شرح پيوستنامه ب توافق مبادله و تهيه 1

 واحد عملياتي ربطذي پژوهشي مركز براي مورد حسب و مادرتخصصي شركت براي نامه توافق از نسخه يك ارسال 0

 عضو هيأت علمي وقت عضو هيأت علمي در واحد عملياتي وقت/ نيمه آغاز فرصت مطالعاتي و حضور تمام 6

3 
ناظر نامه به  مطابق مفاد توافق به صورت مكتوب و مطالعاتي تنظيم و ارائه گزارش نهايي فرصت

 عملياتيواحد شده  تعيين
 عضو هيأت علمي

 عضو هيأت علمي به صورت حضوري براي اعضاي هيأت مديره ارائه گزارش نهايي فرصت مطالعاتي 5

4 
 ارشگز درخصوص ناظر تأييد صورت )در اعالم اتمام دوره فرصت مطالعاتي به مؤسسه ذيربط

 كيفيت( با و مؤثر گزارش اراية همچنين و نامه توافق مطابق عملياتي واحد در علمي هيأت عضو حضور
 واحد عملياتي

01 
نامه )حداكثر معادل حقوق مستمر  الزحمه دورة فرصت مطالعاتي به مؤسسه طبق توافق پرداخت حق

 عضو هيأت علمي( در صورت تأييد ناظر
 واحد عملياتي

00 
شركت مادرتخصصي مربوطه و حسب مورد به به نسخه از گزارش پايان دوره ارسال يك 

 پژوهشگاه نيرو و يا مؤسسة تحقيقات آب با امضاي باالترين مقام واحد 
 واحد عملياتي

05 
براي معاونت  ساتبا و هاي مادرتخصصي ارسال گزارش عملكرد اجراي فرصت مطالعاتي شركت

 تحقيقات و منابع انساني وزارت نيرو
هاي  شركت

 ساتبا و مادرتخصصي
 

 بازنگری -7

بنا  نامه شيوهروزرساني اين  بهشود. تمديد و يا  نامه به صورت آزمايشي به مدت دو سال اجرا مي اين شيوه

در  يقات و فناوريدفتر آموزش، تحقبر ضرورت و بازخوردهاي دريافت شده در حين اجرا، با پيشنهاد 

 دستور كار قرار خواهد گرفت.
 

 اسناد مربوط و پیوست -8

در كشور پژوهشي  اتسسؤم ها وعلمي دانشگاه هيأت وفرصت مطالعاتي عضاجراي    نامه فرم توافق»سند 

 باشد. مي نامه اين شيوهپيوست « وزارت نيرو
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 3از  1صفحه 

 بسمه تعالي

 

ها و  علمي دانشگاه هيأتفرصت مطالعاتي اعضاي نامة اجراي  شيوه» 0بند  1در راستاي اجراي جزء 

به ............... به نمايندگي آقاي/خانم ............... شركت  نامه ميان اين توافق، «نيرو وزارتسسات پژوهشي در ؤم

به ............... و دانشگاه  شود ناميده مي «شركت»نامه  كه در اين توافق............................................. نشاني 

ناميده  «مؤسسه»نامه  كه در اين توافق.............................................  به نشاني...............  /خانمنمايندگي آقاي

 شود: شود، به شرح ذيل مبادله مي مي

 

 نامه موضوع توافق -1مادة 

در « مؤسسه»علمي  هيأتنامه عبارتست از انجام فرصت مطالعاتي آقاي/خانم ............... عضو  موضوع اين توافق

هاي ............... و  هاي اساسي شركت در حوزه/ حوزه منظور شناسايي و تعريف مسايل و چالش به« شركت»

 .آنها هاي پيشنهادي براي حل عناوين پروژه تعريف و تبيين

 

 نامه مبلغ توافق -2مادة 

....... ريال تعيين الذكر در مجموع به ميزان ................... الزحمة انجام فرصت مطالعاتي با موضوع فوق مبلغ حق

 شود. د كه توسط شركت به مؤسسه پرداخت ميگرد مي

حضور كامل عضو هيأت ناظر درخصوص مبلغ فوق در انتهاي دورة فرصت مطالعاتي در صورت تأييد  -تبصره

 شود. مؤثر و با كيفيت پرداخت مي علمي در شركت و همچنين اراية گزارش پاياني
 

 نامه مدت توافق -3مادة 

)و در صورت  ماه ...عضو هيأت علمي(  وقت تمامحضور )در صورت نامه از تاريخ انعقاد  راي توافقمدت اج

ماه قابل  3نامه با موافقت طرفين حداكثر تا  شود. اين توافق ماه تعيين مي ...( عضو هيأت علمي وقت نيمهحضور 

يه روزهاي كاري شركت و )در وقت( كل زمان حضور عضو هيأت علمي )در صورت حضور تمام باشد. تمديد مي

 .باشد ميبه صورت كامل  ...............وقت( روزهاي ... صورت حضور نيمه
 

 محل انجام -4ماده 

 .باشد مي ....................نشاني ............................. به .. شركت.............واحد .واقع در  فرصت مطالعاتيمحل انجام 
 

 ارتواحد نظ -5ماده 

.. شركت به نمايندگي آقاي/ خانم .نظارت بر حسن اجراي فرصت مطالعاتي عضو هيأت علمي بر عهده واحد ..

 باشد. . مي...............



 

 3از  2صفحه 

 

 شرکتتعهدات  -6مادة 

همچنين حضور فعال وي در شركت و امكانات مورد نياز عضو هيأت علمي جهت شركت موظف است  -6-0

 .دهد قراروي در اختيار را  ها و مسايل موضوع فرصت مطالعاتي اسايي چالششنمنابع اطالعاتي الزم جهت 

از محل اعتبارات بيني و  ، پيش5طبق مفاد مادة شركت منابع مالي مورد نياز اجراي فرصت مطالعاتي را  -6-5

 نمايد. پرداخت ميپژوهشي 

بوده و هيچگونه مسئوليتي بر عهدة سسه ؤكلية كسورات قانوني اعم از بيمه، ماليات و ... بر عهدة م -تبصره

 باشد. شركت نمي

 

 مؤسسهتعهدات  -7مادة 

در ساعات را علمي  هيأتحضور تمام وقت/ نيمه وقت عضو متناسب با نوع فرصت مطالعاتي، مؤسسه  -3-0

 نمايد. مي تضمينكاري شركت 

در حوزه/ را هاي اساسي شركت  مسايل و چالش ،موظف است توسط عضو هيئت علمي مؤسسه -3-5

 ارايه نمايد: چارچوب زيردر هاي موضوع فرصت مطالعاتي شناسايي نموده و گزارشي  حوزه

 الف( معرفي وضعيت موجود واحد عملياتي

 (... و ها محدوديت ،مبهم و مجهول هاي جنبه نمودن روشن مسئله، حدود و ابعاد دقيق )معرفي مسئله تعريف ب(

 مسئلهاهميت ج( 

 وهشي مسئلهپژ -د( سوابق علمي

 هـ( تجزيه و تحليل مسئله

 هاي پيشنهادي براي حل مسئله و( تعريف عناوين پروژه

 پيشنهادي حل مسئلهروش كلي ز( 

 التين( -منابع و مآخذ )فارسيح( 

 ط( مستندات

توسط عضو هيأت علمي در طول و بعد از اجراي دورة  اسرار و اطالعات شركتموسسه عدم افشاي  -3-3

 را تضمين مي نمايد. فرصت مطالعاتي

 باشد. مي مطالعاتي فرصت دورة در علمي هيأت عضو براي مسئوليت و حوادث اي بيمه پوشش به متعهد مؤسسه -3-1

خسارت احتمالي وارده به تجهيزات، امكانات و ... شركت توسط عضو هيأت علمي مؤسسه موظف است  -3-0

 را جبران نمايد.

 

 



 

 3از  3صفحه 

 حل اختالف -8مادة 

االختيار دو طرف  ز اختالف، موضوع از طريق كارگروهي متشكل از نمايندگان قانوني و تامدر صورت برو

شود. در صورت عدم حل اختالف، موضوع از طريق مراجع  الطرفين حل و فصل مي عالوة يك نفر داور مرضي به

 گيرد. قرار مي رسيدگيصالحة قضايي مورد 

 

 نامه تعلیق و فسخ توافق -9مادة 

، موضوع براي بار اول به صورت مكتوب دنرا رعايت ننمايمفاد آن  ،نامه هر يك از طرفين توافق چنانچه -4-0

 شود. نامه فسخ مي توافق ،شود و در صورت تكرار اعالم مي طرف مقابلبه همراه با داليل 

در صورت عدم رضايت شركت از حضور عضو هيأت علمي، موضوع همراه با ذكر داليل به مؤسسه  -4-5

 شود. فسخ ميبه صورت يك طرفه از جانب شركت نامه  توافقثر، ؤاقدام مشود. در صورت عدم  م مياعال

به مؤسسه توسط از شركت، موضوع همراه با ذكر داليل  در صورت عدم رضايت عضو هيأت علمي -4-3

 شود. مي فسخ مؤسسه جانب از طرفه يك صورت به نامه توافق مؤثر، اقدام عدم صورت در شود. مي اعالم شركت

نشده و حوادث قهري مانند سيل، زلزله، جنگ و ... كه  بيني در صورت بروز هر يك از حوادث پيش -4-1

صورت عدم  آيد. در نامه به مدت دو ماه به حالت تعليق در مي را تحت تأثير قرار دهد، توافقنامه  توافقاجراي 

الزحمه فرصت مطالعاتي متناسب با مدت زمان  قنامه فسخ مي گردد و ح ، توافقمدتاين رفع مانع بعد از 

 حضور عضو هيأت علمي در شركت قابل پرداخت خواهد بود.

 

 نامه های توافق شمار نسخه -11مادة 

آن اعتبار  ر دو نسخهو ه رسيدهنامه  توافق يننسخه تنظيم شده و به امضاي طرف 5در  ماده و 01نامه در  توافقاين 

 يكسان دارند.

 

 نام و نام خانوادگي نمایندة مؤسسه خانوادگي نمایندة شرکتنام و نام 

 امضا امضا

 


