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 ش عالی علوم شناختیزدر موسسه آمو وابسته اعضای هیات علمیآیین نامه همکاری با 

 

 همقدم

لوم عآموزش عالی  مؤسسه ارتقای فعالیتهایو  هانیازتامین  ،مدآفرهیخته و کار اندیشمندانتوانمندی به منظور بهره مندی از 

مطابق  کشور داخل و خارج نظرانمحققان و صاحب  ،هیات علمی اعضایهمکاری  ،پژوهشی و موزشیآشناختی در بخش های 

 به عنوان اعضای وابسته به شرح زیر خواهد بود. یین نامه آبا این 

 

 عضو هیات علمی وابسته تعریف

 با و همؤسس دعوتد افراد برجسته علمی هستند که به نت علمی وابسته که از این پس عضو وابسته نامیده می شویأاعضای ه

ت علمی أعضو هیبه عنوان سال  4موزشی و پژوهشی انتخاب می شوند و به مدت آبرای انجام وظایف  مؤسسهحکم ریاست 

 .می شوند منصوب مؤسسهوابسته 

 

 وابسته اعضای هیات علمیشرایط  :۱ماده 

ه نحوی که شود بسوابق، ویژگیها و تواناییهای تخصصی و فردی ایشان انجام میو کیفی انتخاب اعضای وابسته با بررسی دقیق 

ارهای زیر معی هیات علمی وابستهعضو متقاضیان پذیرش به عنوان در انتخاب افراد توانمند و برجسته به این عنوان نایل شوند. 

 : دگیرمدنظر قرار می

 

  مدرک دکترای تخصصی یاداشتنPHD  ؛فعالیتهای علمی و پژوهشی برجسته و مستمر و در رشته های مرتبط 

 علوم شناختی؛  های مختلف در یکی از حوزه تخصص 

 دکتری؛  هایرساله و کارشناسی ارشد هایپایان نامه سابقه راهنمایی 

  در نشریات معتبر خارجیمنتشره مقاالت و کیفیت کمیت (I SI  باI F  باال وH-i ndex )؛باال   

 ؛با علوم شناختی های مرتبطموثر در حوزههای برنامهیا ها اختراعات و طرح 

 ؛سوابق تدریس 

  علمی؛ گروهیفعالیتهای  برای الزمشخصیتی روحیه همکاری و ویژگیهای 

 عالقمندی به فعالیت در حوزه علوم شناختی و سابقه همکاری مفید با موسسه. 

در مورد چهره های فوق العاده برجسته علمی و فناوری که دارای مدرک دکتری نیستند ولی از سایر معیارها  :۱تبصره 

 برخوردارند به عنوان موارد خاص در جلسه هیأت رئیسه تصمیم گیری خواهد شد.

 

 

 

 



 مراحل تصویب و صدور عضویت وابسته ، نحوه انتخاب - ۲ماده 

 

 موزشیآ معاون و مربوطه آموزشیگروه  رایتوسط شوابتدا  و نیاز به فعالیت ایشان در موسسه، ت علمی وابستهأصالحیت عضو هی

 جزییات این مراحل به شرح زیر است:  گیرد.تایید می شود و سپس در هیات رییسه موسسه مورد تصویب قرار می

 

 .اولیه ریاست بر امکان همکاری و تایید ارایه درخواست توسط خود فرد یا مدیر گروه مربوطه به ریاست موسسه -۱

 .بررسی شرایط و تصویب صالحیت فرد توسط گروه آموزشی مربوطه -۲

 پژوهشی موسسه.-تایید صالحیت فرد توسط معاون آموزشی -۳

 در هیات رییسه موسسه. هیات علمی، تصویب صالحیت و پذیرش فرد به عنوان عضو وابسته  -4

 موسسه.توسط ریاست عضویت وابسته صدور حکم  -۵

 

 ت علمی وابستهأ: انتصاب عضو هی3ماده 

  بود. خواهدسال  چهار و به مدت  مؤسسهانتصاب عضو وابسته با ابالغ رییس 

 

  زمینه های فعالیت عضو وابستهشرح وظایف و : 4ماده

در زمینه های ذیل فعالیت های آموزشی و پژوهشی موجود در چارچوب آیین نامهبا رعایت مقررات و عضو وابسته می تواند 

   :نماید

 

  تدریس در دوره های کارشناسی ارشد و دکترا؛  

 ؛ارائه کارگاه های اموزشی و تخصصی برای اعضای هیات علمی و دانشجویان موسسه 

  راهنمایی و مشاوره پایان نامه و رساله در دوره های تحصیالت تکمیلی؛ 

  راهنمایی و پاسخگویی به سواالت دانشجویان؛  

  موزشی؛ آموزشی و اظهار نظر در ارتباط با موضوعات مربوط به گروه آشرکت در جلسات گروه 

  ؛ مؤسسه مورد تاییدفعالیتهای پژوهشی انجام 

 به عنوان  علوم شناختی آموزش عالی مؤسسه ذکر نامپژوهشی در مجالت علمی و پژوهشی با -انتشار مقاالت علمی

 ؛ موسسه وابسته

  ؛ مؤسسههمکاری در فعالیت های پژوهشی 

   

نجام ا مؤسسهیید ریاست أو تپژوهشی -یا معاون آموزشیگروه مربوطه  ساعات حضور و نوع فعالیت عضو وابسته با پیشنهاد

  . خواهد شد

 

 

 



 : ارزیابی عملکرد5ماده 

ته ت علمی وابسیأعملکرد عضو هکنند. پژوهشی موسسه فعالیت می-کلیه اعضای هیات علمی وابسته زیر نظر معاون آموزشی

 موزشیآ مدیر گروهموزشی و آدر صورتی که عملکرد عضو وابسته توسط معاون  .ساله ارزیابی می شود 4 دوره های طول در 

در  ،در صورتی که در هر زمان ادامه می یابد. مؤسسهعضویت ایشان در  موسسه ریاست با تایید ،مثبت ارزیابی گردد مربوطه

عملکرد عضو وابسته مناسب تشخیص داده نشد با دستور معاون آموزشی و تایید ریاست موسسه به  ،طول دوره یا پایان آن

 همکاری با ایشان خاتمه داده خواهدشد. 

 :باید در نظر گرفته شود به شرح زیر است وابستهفعالیت اعضای  ارتباط با ارزیابیمعیارهایی که در 

 

 سال، تعداد  شده از جمله تعداد مقاالت چاپ شده در دو هیبرون داد فعالیت های عضو وابسته بر اساس مستندات ارا

 .ستانجام داده ا مؤسسهواحدهای تدریس شده و فعالیتهای پژوهشی که برای  ها ،پایان نامهو  هارساله

 توسط ایشان. هاو رساله نظر خواهی از دانشجویان درمورد کیفیت تدریس و راهنمایی پایان نامه ها 

 .نحوه تعامل ایشان با موسسه و میزان همکاری با سایر استادان و دانشجویان 

 ری موثر است و به اطالع عضو وابسته خواهد رسید. سایر مواردی که در کیفیت همکا 

 

 ا: مزای6ماده 

 :عضو وابسته از مزایای زیر برخوردار خواهد شد

 علوم شناختی؛ آموزش عالی  مؤسسهت علمی وابسته یأاستفاده از عنوان عضو ه 

 علمی موسسههیأت وابسته  یتدریافت کارت عضویت و یا گواهی عضو 

  ؛ همقاالت بین المللی طبق مقررات مربوطاستفاده از پاداش چاپ 

 ؛ علمی هم رتبه خود طبق ضوابط مربوطههیأت معادل اعضای  حق التدریس دریافت 

علمی خارجی و داخلی با پیشنهاد معاون آموزشی و تصویب هیات هیأت در مورد محققین غیر عضو  :۲ تبصره

 های او مشخص خواهد شد. رییسه، میزان حق التدریس و حق التحقیق فرد بر اساس سوابق و توانایی

 هیات رئیسه موسسه تعیین خواهدشد.  خارجی توسطمدعو  استاداننحوه پرداخت حقوق میزان و  :3تبصره 

 ماهنگی ت علمی با هیأاعضای هو... مشابه سایر  ، آزمایشگاهمانند کتابخانه، سایت مؤسسهامکانات  امکان استفاده از سایر

 ؛ مؤسسه پژوهشی-معاونت آموزشی

 مانند برگزاری  می شود. مؤسسهمدزایی در آبرخورداری از مزایای حاصل از فعالیتهایی که مستقیما منجر به در(

 (دیگر دولت و موسساتتوسط اجرای پروژه های حمایت شده کارگاه و مشارکت در 

 

 

  .رسید مؤسسهامناء هیات به تصویب  ۱۳11 بهمن ماه  ۱۵  تاریخدر  تبصره ۳و  ماده ۶ دریین نامه آاین 

 

 

  


