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 باقریجناب آقای دکتر برادر ارجمند 

 ریاست محترم مرکز هیات امناء و هیات ممیزه وزارت عتف

 و احترام باسالم

ها مي توانند افراد  دانشگاه موسسات و آيین نامه استخدامي وزارت متبوع، 119به استناد ماده داريد كه  استحضار

 2ماده  درشده  پژوهشي با شرايط ذكر برجسته علمي فاقد رابطه استخدامي با موسسه را براي انجام امور آموزش و

 .همكاري نمايندبراي مدت معیني انتخاب و  "عضو وابسته"دستورالعمل بكارگیري به عنوان 

محل خدمت اولیه برعهده عضو  مجوزهای الزم از موافقت واخذ "عبارت  2تبصره ماده  شرايط ذكر شده در از

 است. "وابسته

 به شرح زير تفسیر30/04/1393 مورخ 33جلسه شماره  امناء اين موسسه در هیات( توسط موافقت اخذاين موضوع )

 :گرديده است

ارتقاء وی  به وآن باشد که فعالیت های او در رت علمي وابسته خواستار هیاتکه عضو  صورتي : در2تبصره "

 همكاری با موسسه برعهده فرد اخذ موافقت محل خدمت او مبني بر ،دانشگاه محل خدمت موثر افتد در

 ".متقاضي است

هاي گذشته توانسته است  ، طي ساللكترونیكيموسسه آموزش عالي مهرالبرز به عنوان نخستین موسسه آموزش عالي ا

حوزه هاي  اساتید برجسته در (1هیات امناء موسسه )پیوست  نامه مذكور و دستورالعمل اجرايي آن در آيینبراساس 

گیرد  پژوهشي آن به كار كشور با توجه به ماهیت الكترونیكي خدمات آموزش و خارج از داخل و تخصصي مرتبط اعم از

 توفیقات قابل قبولي ارائه نمايد. و

جلب همكاري  اساتید مذكور بدون انجام تشريفات اداري و تي اين موسسه بوده استفاده ازها مزيت رقاب آنچه طي اين سال

طالع محل خدمت ا كشور با هاي خارج از حتي برخي دانشگاه هاي سطح يك كشور و دانشگاه افراد برجسته علمي از

 به صورت الكترونیكي مي باشد. اوقات غیرموظف و در آن هم اولیه و
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 ست:ا نسوال اي

را  ساعات غیرموطف خود مصوب هیات امناء برخي ازآيین نامه، علمي وابسته برابر  هیاتتوجه به اينكه اعضاء  آيا با  -1

دانشگاه محل خدمت  اخذ موافقت با موسسه نیاز به مكاتبه و آنان در يآيا بكارگیر، به صورت الكترونیكي ارائه مي دهند

 ؟ خیر مي باشد يا

 ؟گرفته شده وابسته است يا موسسه بكار عهده فرد همكار يا اين برمجوز موافقت الزم باشد آ اخذ مكاتبه وچنانچه  -2

 مي تواند بايد مكتوب باشد يا ، آيا اين مجوز الزاماًقیدي براي مكاتبه نشده است 2تبصره ماده  با توجه به اينكه در -3

  انجام شود؟ ()شفاهي اطالع محل خدمت اولیه با صرفاً

 

درخصوص موارد ، مركز محترم مي باشد آنعهده  بر آننامه كه تفسیر  آيین 121خواهشمند است با استناد به ماده 

 هاي الكترونیكي ارائه طريق فرمايید. دانشگاه موسسات و مذكور در

دسته از  نبراي آ علمي وابسته الكترونیكي هیاتست كه بكارگیري ا : درخواست اين موسسه آنموسسه پیشنهاد 

اطالع دانشگاه محل  اب گذشته اين موسسه صرفاسال  15طي  تجارب موفق ها و دانشگاه علمي ساير هیاتاساتید عضو 

 نفع كفايت مي نمايد. خدمت توسط ذي

 .همكاري آن مديريت محترم سپاسگزاريم پیشاپیش از حسن نظر و

 

 رحیم عبادی                           

 موسسه  رئیس
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