بسمه تعالی

علم
آنیی انهم ربانهم عضو هیأت ی میهمان رد صنعت
آی ین نامه عضو هیأت علمی میهمان در صنعت به منظور استفاده هر چه بهتر از ظرفیت ها و توانمندی های موجود
در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد جهت رفع مشکالت صنعت و ارتقا و توسعه
پژوهش های کاربردی دانشگاه تهیه شده است .دور نمای این برنامه آن است که با حضور متخصصین دانشگاهی،
مسائل و معضالت واحد صنعتی و یا برنامه های توسعه آن در یکی از قالب های انعقاد قرارداد اجرائی ارتباط با
صنعت ،تعریف پایان نامه ،دریافت اعتبار پژوهشی (گرنت صنعتی) از صنعت برای تحقیق در یک حوزه خاص ،عقد
قراردادهای خدمات آموزشی ،مشاوره ای و یا عقد قراردادهای پژوهشی مورد نیاز صنعت تعریف شده و به ادامه
همکاری فیمابین دانشگاه و واحدهای صنعتی منجر شود.
ماده  )1تعاریف:
* در این آیین نامه ،صنعت شامل کلیه صنایع و سازمان ها و ادارات می باشد.
* این آیین نامه صرفاً شامل اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد می باشد.
ماده  )2اهداف:
* حرکت به سمت دانشگاههای نسل سوم (دانشگاه کار آفرین).
* توسعه زیرساختهای الزم جهت ارتقاء جایگاه دانشگاه در اقتصاد دانش بنیان براساس مدل دانشگاه کارآفرین.
* گسترش تعامالت علمی و اتباطات بین دانشگاه و واحدهای صنعتی.
* مشارکت اعضای هیأت علمی دانشگاه در رفع معضالت صنعتی کشور.
* افزایش نوآوری و ابتکارات علمی در حوزه صنعت.
*گسترش همکاری های دانشگاه و صنعت در قالب قراردادهای صنعتی.
* افزایش درصد پایان نامه هایی که در رابطه با نیازهای صنعتی کشور تعریف می شوند.
* افزایش تجربه صنعتی دانشگاهیان.
ماده  )3روش اجرا:
* واحدهای صنعتی که در حوزه تخصصی خاصی اعالم آمادگی برای میزبانی اعضای هیأت علمی دانشگاه را داشته
باشند ،زمینه تخصصی مورد نیاز خود را به دفتر ارتباط با صنعت در دانشگاه اعالم می نمایند و پس از اعالم آمادگی
عضو هیأت علمی برای حضور در صنعت و اعالم موافقت واحد سازمانی مربوطه ،از این طرح بهره مند خواهند شد.
* بنابراین طرح ،یک عضو هیأت علمی میهمان که در حوزه تخصصی خاص در یک صنعت مورد میزبانی قرار می
گیرد ،بر اساس تفاهم نامه ای که بین دانشگاه و صنعت منعقد می شود ،در طول مدت شش ماه (یک روز در هر ماه)
و مجموعا شش روز در واحد صنعتی میزبان حضور خواهد یافت.
* در روزهای حضور عضو هیأت علمی در صنعت ،فعالیتهای زیر بنا به توافق طرفین قابل انجام خواهد بود:
 بازدید برنامه ریزی شده عضو هیأت علمی از بخشهای مختلف واحد صنعتی. برگزاری جلسات مشاوره با کارشناسان صنعت. -مسئله یابی در محیط صنعت.

 بررسی امکان تعریف پروژه های تحقیقاتی و یا پایان نامه های دانشجویی در رابطه با مشکالت صنعتی. ارائه جلسات سمینار علمی مورد نیاز صنعت. ارائه پیشنهادات فنی برای بهبود فعالیتهای صنعتی.ماده  )4تعهدات صنعت:
* اعالم زمینه تخصصی مشخص مورد نیاز برای دعوت اعضای هیأت علمی و ارسال دعوت نامه پس از تعیین عضو
هیأت علمی میهمان به دفتر ارتباط با صنعت در دانشگاه.
* تأمین فضا و امکانات مناسب برای استقرار عضو هیأت علمی در طول دوره.
* تعیین یکی از کارشناسان خود بعنوان رابط برای تعامل مؤثر در طول زمان حضور عضو هیأت علمی در صنعت.
* همکاری الزم برای حضور مؤثر عضو هیأت علمی در واحد صنعتی نظیر برنامه ریزی بازدیدها ،جلسات و غیره.
* ارائه ارزیابی نهایی از حضور عضو هیأت علمی میهمان در پایان دوره به دفتر ارتباط با صنعت در دانشگاه.

* تأمین وسایل ایاب و ذهاب و اقامت در صورتی که واحد صنعتی خارج از محدوده شهر یزد باشد.
تبصره  :در صورت درخواست واحد صنعتی برای ارائه کارگاه آموزشی ،هزینه ارائه کارگاه بطور جداگانه بین دانشگاه و
صنعت مورد توافق قرار خواهد گرفت.
ماده  )5تعهدات دانشگاه:
* موافقت دانشگاه با حضور عضو هیأت علمی در قالب مأموریت اداری مطابق با برنامه توافق شده با صنعت.
ماده  )6تعهدات عضو هیأت علمی میهمان:
* حضور منظم در زمان های تعیین شده مطابق با برنامه توافق شده با صنعت.
* ارائه سمینار علمی و برگزاری جلسات تخصصی بین عضو هیأت علمی و کارشناسان صنعت.
* تالش در جهت تعریف پژوهش های کاربردی برای کمک به ارتقاء فعالیت واحدهای صنعتی.
* ارائه گزارش به دانشگاه از کیفیت ارتباط برقرار شده با واحد صنعتی.
تبصره  :در صورتیکه تا پایان ماه دوم حضور عضو هیأت علمی در واحد صنعتی ،هر یک از طرفین تمایل به ادامه
همکاری نداشته باشند ،مراتب به صورت کتبی به طرف مقابل اعالم شده و برنامه پایان خواهد یافت.
ماده  )7نحوه ادامه یا پیگیری دوره:
* در صورتیکه در پایان دوره شش ماهه ،عضو هیأت علمی میهمان موفق به تعریف پروژه های مشترک شده و واحد
صنعتی نیز درخواست ادامه حضور عضو هیأت علمی داشته باشد ،این زمان برای یک دوره شش ماهه دیگر قابل
تمدید است ،پس از آن حضور عضو هیأت علمی در صنعت ،در چهارچوب این آیین نامه قرار نخواهد گرفت.
 -این آیین نامه در تاریخ  6031/80/80به تصویب هیأت رئیسه دانشگاه رسید و از تاریخ تصویب قابل اجراست.

