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روسای محترم استانها و واحدهای ویژه دانشگاه آزاد اسالمی

با سالم و تحیت؛

      احتراما به منظور اجرای مرحله چهارم بخشنامه حمایت از اعضای هیات علمی فناور به شماره ۱۰/۲۱۲۳ و 
متمم ابالغ شده به شماره ۱۰/۱۴ ، برنامه زمان بندی اجرایی، جهت اطالع رسانی و هماهنگی های مورد نظر در 

سطح واحدهای دانشگاهی ارایه می شود.
فرآیند ثبت درخواست و بارگذاری مستندات در سامانه ساجد طبق جدول زمان بندی پیوست، از تاریخ 
۱۴۰۱/۰۴/۰۱  امکان پذیر خواهد شد براین اساس اعضای هیات علمی متقاضی استفاده از تسهیالت بخشنامه ، در 
دو زمینه مالکیت یا عدم مالکیت فناوری که در دوره های قبل نیز مشارکت داشته اند می بایست طبق تبصره ۲ 

بخشنامه، مجددا در سامانه ساجد ثبت درخواست نمایند. موارد ذیل نیز مورد تاکید می باشد:
تسهیالت و امتیازات مربوط به مرحله سوم اجرای بخشنامه ، که به تایید کمیته اجرایی رسیده می  -۱
بایست از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ اجرایی شود بدیهی است عدم همکاری احتمالی واحدهای دانشگاهی قابل 

پیگیری اداری خواهد بود.
در بررسی درخواست های مشاوره و استادکار (منتور) الزم است طبق ماده ۷ متمم، شرایط احراز  -۲
متقاضیان براساس جداول شماره ۳ و ۴ ، پایش و سوابق در شورای مرکز رشد یا سرای نوآوری واحد 

بررسی شود.
با عنایت به بخشنامه متمم به شماره ۱۰/۱۴ ، تسهیالت کسر ساعت تدریس موظف در ترم مهرماه ۱۴۰۱ ،  -۳
برای آن گروه از اعضای هیات علمی اجرا می شود که در زمان ارایه مستندات در مرحله چهارم نسبت 
به جذب کارآموز و ارایه نمره پایانی یا اشتغال زایی براساس لیست بیمه اقدام نموده باشند . در غیر این 

صورت امتیازات طبق روال قبل و بدون کسر ساعت موظفی تدریس انجام می شود.
چنانچه جذب کارآموز در ترم تابستان انجام شود و یا اشتغال زایی بعد از اتمام مهلت ثبت درخواست  -۴
در سامانه ساجد ( مرحله چهارم ) صورت پذیرد تسهیالت و امتیازات بخشنامه در مرحله پنجم (دی ماه 

۱۴۰۱ ) قابل اجرا می باشد. 
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مسوولیت نظارت و اجرای بخشنامه نیز طبق  ماده ۵ و روند اجرایی ابالغ شده بر عهده روسای محترم استان می 
باشد.

پیشاپیش از جنابعالی و همکاران محترم قدردانی و تشکر به عمل می آید.


