
1

»علمی وابستههیأتنامه انتخاب و انتصاب اعضاي آئین«

مقدمه) 1ماده 
و 1404در راستاي اعتالي جایگاه جمهوري اسالمی در عرصه دانش و تحقق چشم اندازهاي متعالی نظام در افق 

ت با به منظور ارتقاء هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی سالمت از مجراي گسترش تبادالت و تعامال
-مراکز معتبر علمی داخلی و بین المللی آیین نامه انتخاب و انتصاب اعضاي هیأت علمی وابسته  تدوین و ابالغ می

. گردد

علمی وابسته هیأتتعریف عضو ) 2ماده 
ا بـه پیشـنهاد   یـ کـه بـه صـورت داوطلبانـه     اسـت اي متخصص برجسته(Adjunct professor)وابستهعلمی هیأت

ی، پژوهشی، درمانی، هاي آموزشدر زمینه، پژوهشگاه یا مرکز تحقیقاتگروه آموزشی،مؤسسهنشکده،دانشگاه، دا
از نظر مالی، مستقل بوده و با درخواست شوراي گـروه و  عضواین . داي با دانشگاه همکاري دارمشاورهیافناوري 

هـاي تعیـین   ست دانشگاه در محدوده وقـت حکم ریاین نامه بائآیا رئیس مرکز تحقیقات و طی مراحل مندرج در این 
. نمایدشده از جانب داوطلب، به صورت حضوري یا غیرحضوري با دانشگاه همکاري می

شرایط عضویت ) 3ماده 
شرایط عمومی - الف

ي تخصصی ادارابودن مدرك دکتر)PhD ( یا بورد تخصصی، فوق تخصصی
برخورداري از حسن شهرت
علمی هیأتبرجستگی واضح علمی جهت کاندیدا شدن براي عضویت ایهاي خاص دارا بودن ویژگی

هتوابس
توانند با طی مراحل اساتید برجسته سایر علوم مانند معارف با تائید رئیس دانشگاه مییرد استثنایادر مو: تبصره

.ت علمی وابسته منصوب شوندیأبعدي به عضویت ه
شرایط اختصاصی ) ب

:شدن افراد الزم استبراي کاندیدادارابودن یکی از شرایط زیر 
 باشدحداقل دانشیارياز نظر دانشگاهی داراي مرتبه.
هــاي معتبــر دنیــا داراي جایگــاه در دانشــگاه)position (معتبــر علمــی باشــد)و )دانشــیار-اســتادیار

.داشته باشد15باالي indexh(SCOPUS)شاخص

نحوه انتخاب) 4ماده 
:نظر مورد ارزیابی قرارگیرنددوباید از ............بسته دانشگاه علوم پزشکی علمی واهیأتمتقاضیان عضویت 
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ارزیابی صالحیت علمی) الف
علمی وابسته به ترتیب به شرح هیأتنهادهاي دانشگاهی ذیربط جهت اظهارنظر در رابطه با صالحیت علمی عضو 

:باشدذیل می
علمی وابسته آموزشیهیأت)1

 همربوطشوراي گروه آموزشی
 رئیس دانشکده
 موزشی دانشگاه آمعاون
رئیسه دانشگاه هیأت

علمی وابسته پژوهشیهیأت)2
 رئیس مرکز تحقیقاتی
عاون پژوهشی دانشگاه م
یسه دانشگاه ئرهیأت

ارزیابی صالحیت اخالقی ) ب
.رسدد مییأیعلمی وابسته به ترتیب زیر به تهیأتپس از احراز صالحیت علمی، صالحیت اخالقی عضو 

 و برجسته علمی مورد اطمینان هیأتاز اعضاي دو نفر توصیه حداقل
د شوراي دانشگاه أییت

علمی وابستههیأتانتصاب عضو ) 5ماده 
 ردیگوابسته با ابالغ رئیس دانشگاه صورت میعلمی هیأتانتصاب عضو.
 باشدسال میچهارعلمی وابسته به مدت هیأتدوره انتصاب.

عضو وابستهزمینه هاي همکاري)6ماده 
:هاي زیر مشارکت نمایدتواند در فعالیتعلمی وابسته حسب شرایط میهیأتعضو 
آموزشی دانشگاههاي تدریس در دوره
هاي تحصیالت تکمیلی نامه و رساله در دورهراهنمایی و مشاوره پایان
االت دانشجویان ؤراهنمایی و پاسخگویی به س
نمایدها پیشنهاد میآنهاي تحقیقاتی که دانشگاه به انجام فعالیت.
 با آدرس پژوهشی در مجالت علمی و پژوهشی _انتشارات مقاالت علمی(Affiliation) دانشگاه علوم

.........پزشکی 
ه خدمات بهداشتی و درمانی یارا
المللی سازي دانشگاه در زمینه هاي مختلف از جمله بین لین دانشگاه وه مشاوره مدیریتی به مسؤیارا
هاي بالینی مانند عمل هاي جراحی براي دستیاران ارایه آموزش
نامه به صورت مشتركتدریس، پایان(تکمیلی تراهنمایی دانشجویان مقطع دستیاري، فلوشیب و تحصیال (
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هاي آموزشی غیرحضوري ه فعالیتیارا
وضوعات مطرح شده در جلسات گروه شرکت در جلسات گروه آموزشی و اظهارنظر در ارتباط با م
علمی وابسته هیأتپژوهشی یا درمانی بنابر پیشنهاد دانشگاه و توافق هاي آموزشی وسایر فعالیت
آموزشی و مرکز وابسته با پیشنهاد داوطلب به تشخیص گروه هیأت علمی ساعات و نوع فعالیت عضو :تبصره

.تعیین خواهد شدحقیقات و فناوري د معاونین آموزشی و تأییمربوطه و تتحقیقاتی 

ارزیابی عملکرد) 7ماده
ارزیابی عملکرد عضو وابسته ) الف

در صورتی که عملکـرد عضـو   . گیردساله مورد ارزیابی قرار میچهارهاي وابسته در دورهیعلمهیأتعملکرد عضو 
هیـأت د أییـ ثبت ارزیـابی گـردد، بـا ت   دانشگاه ممعاون تحقیقات و فناوري /علمی وابسته توسط معاون آموزشی هیأت

.یابدادامه میمربوطهرئیسه عضویت فرد در دانشگاه علوم پزشکی 

معیارهاي ارزیابی عملکرد عضو وابسته ) ب
:علمی وابسته باید در نظر گرفته شود به شرح ذیل استهیأتمعیارهایی که در ارتباط با ارزیابی فعالیت اعضاي 

تعداد یا ارزش مقاله، تعـداد یـا ارزش طـرح    (ه شده یو وابسته براساس مستندات اراهاي عضداد فعالیتبرون
هـاي  تعـداد واحـدهاي تـدریس شـده و فعالیـت     ،نامـه هاي مختلف، تعداد پایـان تحقیقاتی یا نوآوري در حیطه
.......)اسی ویاي، رعایت موازین اخالقی، مالحظات سآموزشی، پژوهشی، مشاوره

کیفیت تدریس( رندگان و همکاران نظرخواهی از فراگی (
 هاي انجام شده براساس وظایف تعیین شده عالیتفحجم

در صورت احـراز عـدم صـالحیت    ،علمیهیأتاعضاي ی موابسته به ضوابط عموهیأتضمن التزام اعضاي :تبصره
رابطـه  ) رئیسـه هیـأت شکده،دانمرکز تحقیقاتی،روه آموزشی،گ(هریک از مراجع ذیربططرفاز در طول دوره ایشان 
.گرددمیبا دانشگاه قطع ایشان 

مزایا ) 8ماده 
:تواند از مزایاي زیر برخوردار گرددحضور وابسته می

علمی وابسته دانشگاه علوم پزشکی هیأتعضو «از عنواناستفاده.....«
هزینه رفت و آمد به ایران
هزینه اقامت در طول مدت دوره در ایران
متناسب با فعالیت ها و زمان اختصاص یافته رتبه در دانشگاهاعضاي هیأت علمی همحقوقی معادل با
 سایر تسهیالت با تصویب هیأت امناء دانشگاه

تحقیقـات و  همچنـین معاونـت   و یمعاونـت آموزشـ  به تصـویب  1394مردادتبصره در 3اده و م8نامه در این آیین
.رسیدیفناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک


