
 دانشگاه تهرانپرديس البرز نامه عضويت هيئت علمی وابسته در  آيين

 

قسمت شش  شماره پيوستهای آموزشی مندرج در  در راستای تحقق ماده دو مقررات مربوط به طرز تشكيل و اختيارات گروه

 وزارت 01/12/1390 مصوب عالی و پژوهشی كشور  ها و مؤسسات آموزش نامه استخدامی هيئت علمی دانشگاه آيين اول

دانشگاه تهران با اعضای پرديس البرز علمی  های فرهنگ و آموزش عالی )علوم، تحقيقات و فناوری( به منظور ارتقاء همكاری

ای در دانشگاه تهران در قالب  تحقيقاتی بين رشته های هيئت علمی توانمند داخل و خارج از كشور و همچنين گسترش فعاليت

توانند اعضای هيئت علمی وابسته را  دانشگاه تهران میپرديس البرز  .گردد نامه تدوين می آيين بسته ايناعضويت هيئت علمی و

 . علمی و محققان داخل و خارج كشور پيشنهاد نمايند از ميان اعضای هيئت

 امتياز اساس بر پرديس اختصاصی ی بودجه محل از ساله هر است، گشته مقرر البرز پرديس ی رييسه هيات ی مصوبه اساس بر

 . شود داده تخصيص وابسته عضو به آموزشی و پژوهشی ی ويژه اعتبار وابسته، علمی هيات توسط شده كسب

 

 :تعريف

هستند كه به  شود، افراد برجسته علمی نامه عضو وابسته ناميده می وابسته كه از اين پس در اين آييناعضای هيئت علمی 

انجام وظايف آموزشی و پژوهشی  كميته جذب و استخدام و يا حكم رياست دانشگاه برایو تصويب پرديس البرز درخواست 

 .شوند برگزيده می

 اهداف:

 ديگر گروه های علمیهای علمی با استادان برجسته گروه مربوطه و استادان  توسعه همكاری .1

 ای های بين رشته ايجاد زمينه همكاری .2

 آموزش دانشجويانافزايش ميزان همكاری استادان در تربيت و  .3

 شرايط عضويت -1ماده 

 شرايط عمومی -الف

 .پرديس البرزاعالم نياز  .1

 .(Ph.D) دارا بودن مدرك دكتری تخصصی .2

 پرديس البرز های علمی مورد نياز ارتباط تخصصی با زمينه .3

 .باشد اخذ موافقت و مجوزهای الزم از محل خدمت اوليه بعهده عضو وابسته می  :تبصره

 برای اعضای هيئت علمی دانشگاه تهرانشرايط خاص  -ب

 .نامه كارشناسی ارشد يا دو رساله دكتری را سرپرستی نموده و به پايان رسانده باشد حداقل چهار پايان -1

كارشناسی ارشد را با يك  نامه خارجی و هر پايان Patentيا دو  ISIتواند هر رساله دكترا را با دو مقاله  عضو وابسته می: 1 تبصره

 .خارجی جايگزين نمايد Patentيا يك  ISIمقاله 



معتبر  و چهار مقاله در نشريات (ISI) و يا حداقل سه مقاله (ISI) المللی حداقل پنج مقاله در نشريات معتبر بين -2

 .پژوهشی داخلی به چاپ رسانده باشد -علمی 

الزامی نباشد،  (ISI) المللی نظر هيئت مميزه دانشگاه شرط انتشار مقاله بينهايی كه از  در موارد خاص برای رشته: 2 تبصره

 د.طبق ضوابط هيئت مميزه دانشگاه عمل خواهد ش

 .حداقل دو طرح پژوهشی را سرپرستی و به پايان رسانده باشد -3

 شرايط خاص برای اعضای هيئت علمی ساير دانشگاهها و مراکز علمی کشور -ج 

 .دانشياری باشدداقل دارای مرتبه ح (1

 .حداقل ده پايان نامه كارشناسی ارشد و يا چهار رساله دكترا را سرپرستی نموده و به پايان رسانده باشد (2

كارشناسی  خارجی و هر پايان نامه (Patent) يا دو (ISI) تواند هر رساله دكترا را با دو مقاله عضو وابسته می: 1ه تبصر

 .خارجی جايگزين نمايد (Patent) يا يك (ISI) ارشد را با يك مقاله

در نشريات  و شش مقاله (ISI) المللی و يا حداقل پنج مقاله بين (ISI) المللی حداقل هشت مقاله در نشريات معتبر بين (3

 .پژوهشی داخلی به چاپ رسانده باشد-معتبر علمی

الزامی  (ISI) المللی انتشار مقاله بينهای كه از نظر هيئت مميزه دانشگاه شرط در موارد خاص برای رشته: 2 تبصره

 .نباشد، طبق ضوابط هيئت مميزه دانشگاه عمل خواهد شد

 .حداقل چهار طرح پژوهشی را سرپرستی نموده و به پايان رسانده باشد (4

دانشگاه  محققان برجسته غيرهيات علمی كه دارای تأليفات، انتشارات و سوابقی علمی مورد تأييد كميته جذب: 3 تبصره

 .باشند می توانند به عنوان عضو وابسته دانشگاه تهران پذيرفته شوند

 

 شرايط خاص برای محققان مقيم خارج ازکشور -د

 .حداقل دارای مرتبه دانشياری باشد .1

 .حداقل ده پايان نامه ارشد و چهار رساله دكترا را سرپرستی نموده و به پايان رسانده باشد .2

 خارجی و هر پايان نامه (Patent) يا دو (ISI) رساله دكترا را با دو مقالهعضو وابسته ميتواند هر : 1 تبصره

 .خارجی جايگزين نمايد (Patent) يا يك (ISI) ارشناسی ارشد را با يك مقالهك

 .به چاپ رسانده باشد ISIحداقل دوازده مقاله در نشريات بين المللی  .3

جذب  تأليفات ، انتشارات و سوابقی علمی مورد تائيد كميتهمحققان برجسته غيرهيات علمی كه دارای : 2 تبصره

 .دانشگاه تهران پذيرفته شوندپرديس البرز توانند به عنوان عضو وابسته  دانشگاه باشند می

جذب  عهده كميتههگيری در مورد شرايط اعضای هيئت علمی )بندهای ب ،ج، د ( در موارد خاص ب تصميم: 3 تبصره

 .باشدیو استخدام دانشگاه م

 



 :عضو وابستهوظايف  -2 ماده

 وظايفی كه عضو وابسته در صورت نياز پرديس بايستی نسبت به انجام آن متعهد باشد شامل موارد ذيل است:

 متناسب با تخصص عضو وابسته و نياز پرديس. های تحصيالت تكميلی تدريس در دوره (1

 .تحصيالت تكميلیهای نامه و رساله در دورهراهنمايی و مشاوره پايان (2

 .دانشگاه تهرانپرديس البرز در مجالت علمی و پژوهشی بنام انتشار مقاالت  (3

تقاضا  و پژوهش )آموزشو  تقاضا و نيازهای كشور  تناسب با محورهای تحقيقاتی پرديسم های تحقيقاتی انجام فعاليت (4

 محور(

 ها در راستای تحقيقات كاربردی و ميان رشتگیهمكاری برای انجام پژوهش های ميان رشته ای و هدايت پايان نامه  (5

 همكاری با هسته های پژوهشی طبق آيين نامه تشكيل هسته های پژوهشی (6

 .های علمی و راهبردی مورد درخواست گروه )يا مركز تحقيقاتی( ارائه مشاوره (7

 شود. شركت و حضور فعال در شورای گروه و پرديس كه دعوت می (8

 پرديس.های تخصصی مورد نياز  ساير فعاليت (9

  انيدانشجو به مشاوره یبرا مشخص بصورت هفته در ساعت دو حداقل اختصاص (10

هيات عضو توسط  كه عملكرد گيرد در صورتی عملكرد عضو هيئت علمی در دوره های دو ساله مورد ارزيابی قرار می -3 ماده

برای دوره دو ساله بعدی  پرديس البرزدر به صورت عضو هيئت علمی وابسته مثبت ارزيابی گردد، عضويت  رئيسه پرديس البرز

 .شود یتمديد م

 

 :مزايا -4 ماده

 :تواند از مزايای ذيل برخوردار شود عضو وابسته می

 ت علمی وابستهتومان در همان آغاز صدور حكم هيئميليون  3دريافت گرنت تشويقی به اعتبار  (1

  تهران دانشگاه البرز سيپرد نام بهو پژوهشی  یعلم یهاتيفعال رایب  (Grant) ويژه اعتبار از استفاده  (2

   عمل خواهد شد. در صورتيكه فقط نام پرديس در رابطه با گرنت، طبق آخرين آيين نامه مصوب دانشگاه تهران  تبصره:        

درصد گرنت دانشگاه ،  70تواماً درج شود، البرز درج گردد، كل گرنت و در صورتيكه نام دانشگاه تهران و پرديس البرز 

 اختصاص می يابد. )آيين نامه گرنت به پيوست قرار دارد.(

 یپژوهش و یآموزش یها یهمكار در تياولو (3

 مربوطه ليميا و سيپرد یعلم گروه وابسته عضو عنوان از استفاده (4

 .دانشگاه در خود رتبه هم یعلم هيئت یاعضا معادل دانشگاه از خارج یعلم هيئت یاعضا به التدريس حق پرداخت (5

هيات رئيسه پرديس و تصويب علمی در مورد محققين غير هيئت علمی خارجی و داخلی با پيشنهاد معاون : 1 تبصره            

 .ميزان حق التدريس و حق التحقيق فرد مشخص خواهد شدالبرز 

 وابسته داخلی. مشابه ساير اعضای هيئت علمی پرديس البرزامكان استفاده از ساير امكانات  (6



 در حد امكان پرديس البرزدر مورد عضو وابسته كه محل خدمت اصلی ايشان خارج از كشور باشد : 2 تبصره            

 .نمايد تسهيالت الزم برای اسكان و غيره ... را فراهم می

 :مراحل تصويب و صدور حکم عضو وابسته -5 ماده

 پرديس البرز. آموزشی و پژوهشیشورای تصويب  -1

 .تصويب در كميته جذب و استخدام دانشگاه -2

 .صدور حكم توسط رياست دانشگاه -3

  :ويژه اعتبار تخصيص معيارهای -6 ماده

 آيين" 2ماده  در مندرج های شاخص از شده كسب امتيازات مجموعبر  عالوه وابسته، اعضای ی ويژه اعتبار ی محاسبه در    

ای )خارج از ساعات  و مشاوره آموزشی های فعاليت "تهران دانشگاه علمی هيات اعضای به( گرنت) ويژه اعتبار تخصيص ی نامه

  .گيرد می قرار عمل مالك نيز عضو تدريس(

 :باشد می زير شرح به خصوص اين در امتيازدهی

    امتياز 3    معادل      البرز پرديس دانشجويان برای منحصراً )در هفته( حضور ساعت 1

  امتياز فوق حداكثر تا دو ساعت حضور در هفته قابل محاسبه می باشد.  تبصره:

 

 .دانشگاه رسيدشورای راهبردی تصويب به  01/02/1397تبصره در تاريخ  12ماده و  6 نامه در اين آيين

در هیات رئیسه پردیس البرز دانشگاه تهران مورد بازنگری قرار گرفت و  1398دی ماه  21این آیین نامه در تاریخ *

 مصوب شد.

 

 


