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 آیین نامه عضویت هیئت علمی وابسته

 الکترونیــکی 

 

 :R HR 04شماره سند

 

 

 امناءهیئت جلسه تایید کننده : ریاست موسسه تصویب کننده: 

30/04/93 

  معاونت مالی و منابع انسانی تهیه کننده : 

نام خانواگینام و   

 امضا 

 تاریخ

 هیات امناء  جلسه سی و سومین مصوب

 شماره 
 

30/04/94مورخ     

 امضا و تایید دبیر کمیته :

 تاریخ

 نام و نام خانواگی

 امضا 

 تاریخ 

3 از        1صفحه      
 شماره آخرین بازنگری: 

 تاریخ آخرین بازنگری:
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 :مقدمه

آموزش  به استناد موضوع ماده یکصد و نوزده آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات

صل دوم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین مستند به ف 27/12/1390عالی و پژوهشی و فناوری مصوب 

با  ش آموزش عالی کشور وشورای گستر 17/10/90نظامنامه یادگیری الکترونیکی آموزش عالی مصوب جلسه 

ضای هدف جلب همکاری اعو با  30/04/93استناد به مصوبه جلسه شماره سی و سه هیت امناء موسسه مورخ 

عضاء ابرای رشد وارتقاء کیفیت آموزشی و همچنین ثبات شغلی  هیئت علمی توانمند داخل و خارج از کشور

ابسته عضویت هیئت علمی و"علمی آموزشی، در قالب افزایش انگیزه در میان همکاران  و هیئت علمی همکار

بسته را از می توانند اعضای هیئت علمی وا گروههای آموزشی این آیین نامه تدوین    می گردد. "الکترونیکی

نامه بر  میان اعضای هیئت علمی دانشگاهها و محققان داخل و خارج کشور پیشنهاد نمایند. اجرای این آیین

 زشی مؤسسه می باشد.عهده ی معاونت آمو

 تعریف:

لمی اعضای هیئت علمی وابسته که از این پس در این آیین نامه عضو وابسته نامیده می شود به هیئت ع

 شورکخود در دانشگاه یا موسسه آموزش عالی  همکاری اطالق می گردد که بخشی از ساعات غیرموظف هفتگی

 ا دانشکدهسه قرار دهد که به درخواست گروه آموزشی یساعت به صورت الکترونیکی ( دراختیار موس 10معادل )

 ه می شود.و تصویب کمیته منابع انسانی و با حکم ریاست موسسه برای انجام وظایف آموزشی و پژوهشی برگزید

 

 شرایط عضویت -1ماده

 شرایط عمومی-1-1

 اعالم نیاز واحدسازمانی مربوطه1-1-1 

 (Ph.Dدارا بودن مدرک دکتری تخصصی ) 2-1-1

 علمی مورد نیاز واحد ذیربط  ارتباط تخصصی عضو هیات علمی با زمینه های      3-1-1 

 شرایط خاص برای اعضای هیئت علمی موسسات آموزش عالی-1-2

 حداقل دوسال سابقه ی تدریس در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور  1-2-1

 کی)مجازی( دارند در اولویت می باشند.مدرسانی که سابقه ی تدریس در فضای الکترونی :1تبصره 
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 -حداقل دو مقاله در نشریات معتبر بین المللی نمایه شده، یا حداقل سه مقاله در نشریات معتبر علمی 2-2-1

 پژوهشی داخلی به چاپ رسانده باشد.

 نیمسال تحصیلی از همکاری وی با موسسه گذشته باشد. 2حداقل  3-2-1 

 

 سته:تعهدات عضو واب -2ماده 

 تدریس رشته و دروس تخصصی دوره های آموزشی الکترونیکی  1-2

 راهنمایی و مشاوره پایان نامه و سمینار و رساله در دوره های تحصیالت تکمیلی. 2-2

 ارائه مشاوره های علمی و راهبردی بر حسب درخواست گروه 3-2

 ترویجی به نام موسسه–ژوهشی و علمی پ -انتشار مقاالت علمی در مجالت علمی 4-2

 تولید محتوی الکترونیکی دروس 5-2

 شرکت درجلسات گروههای آموزشی 6-2

 انجام سایر فعالیت های تخصصی بر حسب درخواست مؤسسه 7-2

 معرفی به وزارت علوم برای توسعه رشته های آموزشی 8-2
 

 شرایط تداوم همکاری:  -3ماده 

معاونت  تیکه عملکرد وی توسطعملکرد عضو هیئت علمی در یك دوره ی دو ساله مورد ارزیابی قرار می گیرد در صور

 مطلوب ارزیابی گردد، عضویت نامبرده در موسسه ادامه می یابد. آموزشی
 

 تعهدات مؤسسه -4ماده 

 ماهیانه به اعضای هیئت علمی طبق آیین نامه ی مصوب هیات امنای مؤسسه پرداخت حقوق 1-4

ه خدمات آموزشی، پژوهشی و ارائ اولویت بخشیدن درتدریس دوره های آزاد و همکاری در اجرای  پروژه ها ی 2-4

 فنی -تخصصی

 مقررات حوزه معاونت پژوهشی موسسه( بر طبق Grantاعطای اعتبار ویژه پژوهشی ) 3-4

 پرداخت پاداش چاپ مقاالت داخلی و بین المللی طبق مقررات مربوط به شرط درج نام موسسه 4-4

 برخورداری از امکانات موسسه، در چارچوب مقررات موسسه 5-4

وزش آموزشی و پژوهشی به درخواست عضو هیات علمی وابسته  به دانشگاه و یا مؤسسه ی آم ارسال سوابق 6-4

 عالی محل خدمت

 

حل دانشگاه م : در صورتیکه عضو هیات علمی خواستار آن باشد که فعالیتهای او در موسسه رتبه و ارتقای وی در2تبصره

 ت.بر همکاری با موسسه برعهده فرد متقاضی اسخدمت وی موثر افتد اخذ موافقت دانشگاه محل خدمت او مبنی 
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 صویب و صدور حکم عضو وابسته:مراحل ت -5ماده 

 اعالم نیاز و پیشنهاد توسط مدیر گروه  1-5

 بررسی و تصویب در شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی مؤسسه 2-5

 صدور حکم توسط موسسه  3-5

 

 رسیده است.تصویب هیات امنا به  30/04/93تبصره در تاریخ   2ماده و  5این آیین نامه در 
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