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 شیوه نامه اجرایی

  خوارزمی عضویت هیأت علمی وابسته در دانشگاه آیین نامه 
 

 مقدمه

گرایش هایی که به تعداد کافی عضو هیئت علمی در -، اخذ رشتهو پژوهشیآموزشی هاي همكاري ءابه منظور ارتق 

و آیین نامه طرح تعاون بین دانشگاه  30/09/99مورخ  208783/2خوارزمی وجود ندارد )موضوع نامه شماره دانشگاه 

اي در فعالیتهاي تحقیقاتی بین رشته گسترشو  (17/09/99مورخ  196895/11شماره  ها مطابق سند پیوست نامه

 Adjunct) هیأت علمی وابسته قالب عضو ردکشور  از اعضاي هیأت علمی توانمند داخل و خارج ، ازخوارزمیدانشگاه 

Professor) خوارزمیها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه  . دانشكدهحاضر استفاده خواهد شدشیوه نامه اجرایی  مطابق 

نظران داخل و خارج از کشور  توانند اعضاي هیأت علمی وابسته را از میان اعضاي هیأت علمی و محققان و صاحبمی

 مربوطه پیشنهاد نمایند.مطابق آیین نامه 

 

 تعریف اعضاي هیأت علمی وابسته -1ماده 

شوند، افراد برجسته علمی هستند نامیده می" عضو وابسته"که از این پس در این آیین نامه اعضاي هیأت علمی وابسته 

دانشگاه براي انجام و با حكم ریاست  مرکز جذب دانشگاهتصویب  پس از و یکه به درخواست دانشكده یا مرکز تحقیقات

 . برگزیده می شوند به مدت دو سال وظایف آموزشی و پژوهشی

 

 هیأت علمی وابسته عضویتعمومی  شرایط –2ماده 

 م نیاز واحد مربوط الاع -1-2

  بودن مدرك دکتراي تخصصی دارا -2-2

 ارتباط تخصصی با زمینه هاي علمی مورد نیاز واحد ذیربط -3-2

 .از محل خدمت اولیه، به عهده عضو وابسته استم الزاخذ موافقت و مجوزهاي : 1تبصره 

 نیست. الزامی دکتري مدرك دارابودن علمی، هیأت عضو غیر نظران صاحب و محققان مورد در: 2تبصره 

 

 هیأت علمی وابسته خاص عضویت شرایط –3ماده

 :دانشگاه هاي داخل کشوردر  علمی هیأت اعضاي براي خاص شرایط -الف
 .حداقل دانشیار باشد استاد وابسته مرتبه علمی -1-3

 .رساله دکتري را سرپرستی نموده و به پایان رسانده باشد 4پایان نامه کارشناسی ارشد یا  10حداقل  -2-3

: در صورتیكه دانشگاه مبدا عضو وابسته فاقد مقطع دکتري باشد، عضو وابسته باید داراي حداقل یک کتاب 3 تبصره

 .تالیفی باشد

 داشته باشد. معتبر داراي نمایه بین المللیر نشریات مقاله د 8حداقل  -3-3

 .طرح پژوهشی را سرپرستی نموده و به پایان رسانده باشد 4حداقل  -4-3
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: محققان و صاحبنظران برجسته غیر هیأت علمی که داراي تألیفات، انتشارات و سوابق علمی مورد تائید 4 تبصره

پذیرفته  خوارزمیباشند، می توانند به عنوان عضو وابسته دانشگاه  )مرکز جذب دانشگاه( دانشگاه کمیته گزینش استاد

 .شوند

در صورتیكه عضو هیئت علمی دانشگاه هاي داخل مطابق ضوابط فوق شرایط استاد وابسته را نداشته باشد  -5تبصره 

ی مورد استفاده گرایش براي دانشگاه خوارزم–ولی مطابق آیین نامه طرح تعاون بین دانشگاه ها در اخذ مجوز رشته 

اقدام خواهد و مطابق آیین نامه طرح تعاون  بوده خارج از این شیوه نامهایشان قرار گیرد، مزایا و زمینه هاي فعالیت 

 شد.

 :دانشگاه هاي خارج از کشوردر  علمی هیأت اعضاي براي خاص شرایط -ب

 حداقل دانشیار باشد. استاد وابسته مرتبه علمی -5-3

 .رساله دکتري را سرپرستی نموده و به پایان رسانده باشد 4پایان نامه ارشد یا  10اقل حد -6-3

 .به چاپ رسانده باشد بین المللیداراي نمایه مقاله در نشریات معتبر  12حداقل  -7-3

هر پایان نامه کارشناسی  خارجی و Patent یا دو ISI عضو وابسته میتواند هر رساله دکترا را با دو مقاله: 6 تبصره 

 .جایگزین نماید عالوه بر حداقل تعداد مقاالت بند فوق خارجی Patent یا یک ISI ارشد را با یک مقاله

شده در نشریات  شرط انتشار مقاله چاپ دانشگاه ه از نظر هیات ممیزهدر موارد خاص براي رشته هایی ک :7 تبصره

 و ... الزامی نباشد، بر اساس ضوابط هیئت ممیزه ذیربط اقدام خواهد شد. ISCه بین الملی از جمله معتبر داراي نمای

 : داشتن یک اختراع تایید شده علمی توسط مراجع ذیربط، جایگزین مقاالت موضوع بند فوق شود.8 تبصره

ب دانشگاه محققان برجسته غیر هیأت علمی که داراي تالیفات، انتشارات و سوابق علمی مورد تائید کمیته جذ: 9 تبصره

شاخص بین المللی به تایید واحد بین الملل دانشگاه خوارزمی هستند  و همچنین افرادي که داراي ارتباطات باشند

  .شوند پذیرفته خوارزمیعنوان عضو وابسته دانشگاه  بهبه هیئت رییسه  مربوطهمی توانند به پیشنهاد واحد 

 .می باشد دانشگاهکمیته جذب در موارد خاص به عهده  در مورد شرایط اعضاي هیأت علمی  تصمیم گیري :10 هتبصر

 

 وابسته عضو فعالیت هاي زمینه –4 ماده

 د:ند در زمینه هاي ذیل فعالیت نمایعضو وابسته می توا 

 (با رعایت ضوابط مربوط) ت تكمیلیالتحصیهاي  هشاوره پایان نامه و رساله در دورراهنمایی و م -1-4

  خوارزمی دانشگاه نام به پژوهشی و علمی تمجال در پژوهشی –ت علمی الانتشار مقا -2-4

 و پژوهشیانجام فعالیتهاي تحقیقاتی  -3-4

 (با رعایت ضوابط مربوط)ت تكمیلی الهاي تحصی هریس در دورتد -4-4

 ییا مرکز تحقیقاتهاي علمی و راهبردي مورد درخواست گروه  ارائه مشاوره -5-4

 سایر فعالیتهاي تخصصی مورد نیاز دانشگاه  -6-4

 

 تمدید عضویت -5 ماده

عملكرد عضو هیأت علمی در دوره هاي دو ساله مورد ارزیابی قرار می گیرد. در صورتی که عملكرد عضو توسط کمیته 

 .ادامه می یابدخوارزمی ردد، عضویت فرد در دانشگاه جذب و استخدام مثبت ارزیابی گ
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 مزایا – 6اده م

 د:تواند از مزایاي ذیل برخوردار شوعضو وابسته می

 بر طبق مقررات حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه( Grant) استفاده از اعتبار پژوهشی -1-6

 ت بین المللی طبق مقررات مربوطالاستفاده از پاداش چاپ مقا -2-6

 التدریس معادل اعضاي هیأت علمی هم رتبه خود در دانشگاه طبق مقررات مربوط دریافت حق -3-6

با پیشنهاد معاون آموزشی یا پژوهشی و تصویب  (خارجی و داخلی)در مورد محققان غیر عضو هیأت علمی  :11تبصره  

 د.التحقیق فرد مشخص خواهد ش التدریس و حق مراجع ذیربط میزان حق

 د.بو با هماهنگی واحد ذیربط خواهد امكان استفاده از سایر امكانات دانشگاه مشابه سایر اعضاي هیأت علمی -4-6

ت الباشد دانشگاه در حد امكان تسهی اي که محل خدمت اصلی ایشان خارج از کشوردر مورد اعضاي وابسته :12تبصره  

 .براي اسكان و غیره ... را فراهم می نماید الزم

 

 وابسته عضویت صدور و تصویب مراحل –7ماده 

)مرکز  تصویب در کمیته گزینش استاد دانشگاه، یا مرکز تحقیقاتی بررسی و تصویب شوراي دانشكدهاین مراحل شامل 

 می باشد. صدور حكم توسط ریاست دانشگاهو  جذب دانشگاه(

 .رسید خوارزمیتصویب هیأت رئیسه دانشگاه  به 07/11/99 تبصره در تاریخ 12ماده و  7این آیین نامه در  


