
 تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است. 
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 و شرایط الزم ریفاتع -1

-اطالق مي فعال و يا بازنشسته کشور داخلبه اعضای هیأت علمي و متخصصین  داخلياستاد همکار  -1-1

يا ها شاخص بوده و بنا به نیاز يکي از دانشکده ادمیک يا صنعتيآک یهاشگردد که در زمینه پژوه

توسعه يک زمینه پژوهشي مشخص، پشتیباني و جهت استفاده از تخصص آنها در واحدهای پژوهشي 

و  تحصیالت تکمیليرساله دانشجويان هدايت و در صورت امکان های صنعتي طرحمشارکت در اجرای 

تواند به صورت حضوری يا غیر اين همکاری مي .نمايندمي همکاریهای مورد نیاز، يا ديگر زمینه

 حضوری باشد.

با دانشگاه صنعتي  های خويش،سازمانحفظ ارتباط استخدامي با  ضمنهمکار داخلي  اناستاد -1-2

 نمايند. اين افراد الزم است که حداقل يکي از شرايط زير را دارا باشند.امیرکبیر همکاری مي

 ها:ء هیات علمي دانشگاهاعضا  -1-2-1

 يا ثبت اختراع در سه سال اخیر ، طرح صنعتيISIمورد مقاله  5دارای رتبه استادی و حداقل  -

 ، طرح صنعتي  يا ثبت اختراع در سه سال اخیرISIمورد مقاله  7دارای مرتبه دانشیاری و حداقل  -

 متخصصین خبره صنعتي: -1-2-2

 های معتبرهاز دانشگاکارشناسي مدرک حداقل  داشتن -

 که منشاء خدمات مهم شده باشد دارای سوابق صنعتي و اجرايي باال -

 های بزرگ صنعتي و دارای شهرت و اعتبار در زمینه تحصصي خودمجری طرح -

های صنعتي قابل و دارای نوآوریهای بزرگ صنعتي در بخش خصوصي کارآفرين و موسس شرکت -

 توجه

 

 های همکاریزمینه -2

که منجر به انتشار  کبیرهای مورد تايید دانشگاه صنعتي امیرهای پیشرفته در حوزهاجرای پژوهش -2-1

 المللي گردد.مقاالت نمايه شده بین

راهبردی دانشگاه صنعتي امیرکبیر که های های پژوهشهای توسعه فناوری در حوزهانجام پروژه -2-2

 های مشخص گردد.موجب دستیابي به فناوری
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 های تحقیقاتي پیشرفته جديد موردنیاز دانشگاهگاهتاسیس آزمايش -2-3

 های تحقیقات صنعتي از طريق مجاری رسمي دانشگاهو مشارکت در اجرای پروژه تدوين، پیشنهاد -2-4

 های پیشرفتهسازی و فروش فناوریپشتیباني و مشارکت در تجاری -2-5

 ای رشتههای جديد تحصیالت تکمیلي میانايجاد دوره -2-6

مشترک با استاد میزبان يا ديگر اساتید دانشکده  های تحصیالت تکمیليراهنمايي و هدايت پايان نامه -2-7

 ذيربط

 تحصیالت تکمیلي مختلف خصوصا مقاطعارائه دروس خاص موردنیاز دانشگاه در  -2-8

 مدتهای آموزشي و تحقیقاتي کوتاهتدوين و ارائه دوره -2-9

 

 

 روند اجرایی  -3

 شود:از دو روش ذیل آغاز می یهمکاری به یکفرایند  -3-1

به فردی را  ،به خدمات مشخصاعالم نیاز ضمن يکي از اعضاء هیأت علمي دانشگاه صنعتي امیرکبیر  -الف

 .نمايداعالم مياستاد میزبان عنوان استاد همکار معرفي و آمادگي خود و يا يکي از همکاران را به عنوان 

به دانشکده مرتبط ارائه نموده و يکي مستقیماً درخواست خود را  ،استاد همکارمتقاضي استفاده از طرح  -ب

 نمايد.ه عنوان استاد میزبان اعالم آمادگي ميب ،ايشانتخصصي  رتبط با موضوع ماز اساتید آن دانشکده 

داشته  در صورتي که استاد همکار به عنوان مجری يک طرح صنعتي مطرح و دانشکده نیاز به حضور وی :1تبصره

نمايد. دراين حالت، معاون باشد، ايشان درخواست خود را مستقیماً به دانشکده يا پژوهشکده مرتبط ارائه مي

مسئولیت پیگیری امور ايشان و نظارت بر عملکرد را  ،پژوهشي دانشکده يا رئیس پژوهشکده به عنوان استاد میزبان

 نمايد.را ارائه مي ی همکار ، الگوی درخواست1پیوست  بر عهده خواهد داشت.

-مي 2که شامل موارد مشخصي از بند خود را  برنامه تحقیقاتياستاد همکار با همکاری استاد میزبان،  -3-2

به رئیس دانشکده جهت طرح در گروه و استاد میزبان پیشنهادی  تهیه و به همراه رزومه خودباشد را 

برنامه تحقیقاتي بايد از نظر بروندادهای  نمايد.مي پژوهشي دانشکده ارائه-شورای آموزشيتخصصي مربوطه و 

صنعتي، ثبت اختراع به نام دانشگاه صنعتي های قراردادحجم کتاب، ،  ISIچاپ مقاله تعداد پژوهشي مانند

  کمي بوده و قابلیت ارزيابي داشته باشد. ،امیرکبیر
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  بايد تايید نمايد.  ان را نیزپژوهشي دانشکده/پژوهشکده انتخاب استاد میزب–شورای آموزشي :2تبصره 

به همراه رزومه و داليل توجیهي  برنامه تحقیقاتيپژوهشي دانشکده، -آموزشيپس از تصويب شورای  -3-3

ر هیات رئیسه دانشگاه گردد تا در صورت تايید، دارسال ميدانشگاه فناوری  معاونت پژوهش ودانشکده به 

 .گردد جهت تصويب نهايي مطرح

به امضای رئیس  2حکم استاد همکار براساس الگوی پیوست دانشگاه،  هیات رئیسهيب پس از تصو -3-4

بر همکاری  قراردادبا استاد همکار معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه گردد. در صورت لزوم دانشگاه صادر مي

  .نمايدمنعقد مي 4اساس مفاد بند 

بین استاد میزبان و استاد همکار، به ازای هر  مشترک تحصیالت تکمیليدر صورت پذيرش دانشجوی  :3تبصره 

هر صورت  ذکر اين نکته مهم است که در .گردددانشجوی مشترک، نصف ظرفیت برای استاد میزبان محاسبه مي

و در صورت قطع همکاری استاد همکار به هر  باشدميعهده استاد میزبان  رالتحصیلي دانشجو بمسئولیت کامل فارغ

 هدايت نمايد. ،التحصیليف است که دانشجو را تا پايان فارغبان موظدلیلي، استاد میز

 عهده گیرد. ايي دو دانشجوی دکتری مشترک را برهر استاد همکار حداکثر مي تواند راهنم :4تبصره 

 . وددر صورت صالحديد مديرگروه، مي توان ازاستاد همکار برای شرکت در جلسات گروه دعوت نم :5تبصره 

ق معنوی هرگونه برونداد پژوهشي شامل انتشار مقاله، ابداع و اختراع که حاصل اين همکاری باشد، حقو :6تبصره

اضافه ضمنا،  گردد. خاص که با توافق طرفین مشخص مي مگر در موارد ،مربوط به دانشگاه صنعتي امیرکبیر است

  مانع است.بالهای پژوهشي در ارائه بروندادنمودن نام موسسه محل خدمت استاد همکار 

 .گردد مندی استاد همکار از برونداد پژوهشي که منجر به ايجاد دانش فني و يا استفاده صنعتينحوه بهره :7تبصره 

  اعضا هیئت علمي دانشگاه صنعتي امیرکبیر خواهد بود. برابر قوانین جاری دانشگاه و مشابه

-در کشور مي ا پرسنل رسمي سازمان صنعتيعضو هیات علمي دانشگاه و ي ،در شرايطي که استاد همکار -3-5

 باشد. دانشگاه مربوطه الزامي مي يا سازمان و از کتبيموافقت د، ارائه باش
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 حقوق و مزایا -4

پژوهشي دانشکده -ارائه شده و موافقت شورای آموزشي برنامه تحقیقاتيچنانچه استاد همکار مطابق  -4-1

-متناسب با تعرفه توجه به مرتبه و پايه علمي استاد همکار و ، باوقت در دانشکده داشته باشدحضور تمام

قرارداد پژوهشي دانشگاه  معاون پژوهش و فناوری و به پیشنهاد دانشکده و تأيید های مصوب دانشگاه

  گردد.مي پرداختالزحمه ماهیانه ايشان حقتنظیم و

وظايفي چون  .ماهیانه قابل ارزيابي باشد صورتبه  ای تنظیم گردد کهبه گونهوظايف تعیین شده بايد  :8 تبصره

التدريس طي قرارداد جداگانه باشد و به صورت حقنميشرح خدمات اين قرارداد  ءدکتری جز انراهنمايي دانشجوي

 گردد.ميپرداخت  دانشگاه از بودجه تحصیالت تکمیلي

پژوهشي دانشکده  -شورای آموزشيموافقت و  ارائه شدهبرنامه تحقیقاتي چنانچه استاد همکار مطابق  -4-2

بايستي به طور دقیق ساعات حضور وی مشخص گردد و وقت در دانشکده داشته باشد، ميپارهحضور 

 الزحمه پرداخت گردد.ماهیانه به ايشان حق 1-4مطابق بند  ،با میزان ساعت حضور متناسب

های توافق شده در ک از برنامهبراساس میزان مشارکت وی در هر يری غیر حضوری، در صورت همکا -4-3

التدريس متناسب با تعرفه های مصوب آموزشي يا پژوهشي در در قالب قراردادهای پژوهشي يا حق ،2 بند

پیشنهاد  بااستاد همکار  و کارآيي گرفتن مرتبه و پايه علمي و از بودجه منابع مذکور، با در نظردانشگاه 

 .الزحمه ايشان پرداخت خواهد گرديدحقدانشگاه  و فناوری دانشکده و تأيید معاون پژوهشي

استاد همکار در طول زمان همکاری از امکاناتي نظیر کتابخانه، اينترنت، پارکینگ، سلف سرويس و  -4-4

 تواند استفاده نمايد.ديگر امکانات رفاهي مي

اء هیات علمي دانشگاه مانند ديگر اعض ها و مراکز خدماتيتخفیف آزمايشگاههرگونه  ازاستاد همکار  -4-5

 باشد.مند ميبهره

اعضاء هیات التالیف مشابه حقاستاد همکار دانشگاه صنعتي امیرکبیر، صورت انتشار مقاله با آدرس در  -4-6

 .نمودامیرکبیر دريافت خواهد علمي دانشگاه صنعتي 

امتیازات و جوايز خاصي ، شدد همکار که دارای فعالیت برجسته به نام دانشگاه صنعتي امیرکبیر باتااس -4-7

 د کرد.دريافت خواه دانشگاه معاون پژوهش و فناوریبا تصويب به پیشنهاد دانشکده و 
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 ييک دفترکار مناسب به همراه امکانات استاد همکار در دانشگاه،وقت پاره تمام وقت يادر صورت حضور  -4-8

 ان قرار داده خواهد شد.کامپیوتر و تلفن در مدت حضور وی در دانشکده در اختیار ايش

معاون پژوهش و پیشنهاد شورای دانشکده و تأيید  ديگر به در صورت وجود اعتبار، پرداخت مزايای -4-9

تامین % آن از بودجه اختصاصي دانشکده 50پذير است که در اين صورتامکاناستاد همکار  به فناوری

 .گرددمي

ترازی وی بر اساس شرح حال علمي  دانشگاه نباشد، هم در صورتي که استاد همکار عضو هیأت علمي -4-10

 دانشگاه تعیین خواهد شد.معاون پژوهش و فناوری نامبرده به پیشنهاد دانشکده و تصويب 

با دانشگاه همکاری نامه در چارچوب اين آئینتوانند اند ميبازنشسته شده که خارج ازکشور دانياتاس -4-11

 نمايند.

 

 ادامه همکاری -5

د ارزيابي رمو مطرح ودانشکده  پژوهشي -آموزشي در شورای استاد همکار ساالنه فعالیتکتبي زارش گ -5-1

هشي دانشکده و پژو -تصويب شورای آموزشي اب، گزارش  بخش بودنگیرد، در صورت رضايتقرار مي

 .خواهد بودقرارداد همکاری قابل تمديد دانشگاه  تأيید معاون پژوهش و فناوری

، کتاب، قرارداد صنعتي، ثبت اختراع به نام دانشگاه ISIهای چاپ مقاله استاد همکار در زمینه عملکرد -5-2

پژوهشي -صنعتي امیرکبیر با برنامه تحقیقاتي استاد همکار که در ابتدا به تصويب شورای آموزشي

 .شودتطبیق داده ميدانشکده رسیده 

درخواست  ،سه سالپس از دانشگاه ندارد ولي  رئیسههیات ادامه همکاری تا سه سال نیازی به تأيید  -5-3

 در صورت تأيید .دانشگاه بررسي گرددهیات رئیسه مجدداً در ايشان بايد  نههمکاری و عملکرد ساال

 بالمانع است. نامه برای سه سال ديگرداد يا تفاهمرقرا تمديد
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 اعضاء هیات علمی همکار -6

گذرانده باشند و از عملکرد  خود را در دانشگاه صنعتي امیرکبیرافراد با درجه دکترا که يک مقطع تحصیلي 

و يا های پژوهشي توانند با دانشگاه فعالیتالتحصیلي ميای برخوردار باشند، بالفاصله بعد از فارغبرجسته

شوند. روش اجرايي آن نامیده ميداشته باشند. در اين حالت افراد به عنوان عضو هیات علمي همکار آموزشي 

 گردد.التحصیالن دانشگاه تدوين خواهد شد ارائه ميای که به منظور همکاری با فارغدر رويه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رويه جذب استاد همکار داخلي

 AUT-PR-2106 شماره:

 10/08/1394 تاريخ:                             1 ويرايش:

 12:   از            9صفحه:      

 

 بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است. دانشگاه صنعتي امیر کبیرتمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به  

 

 

 همکار داخلی درخواست همکاری استاد های: فرم1پیوست 

AUT-FM-2106-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رويه جذب استاد همکار داخلي

 AUT-PR-2106 شماره:

 10/08/1394 تاريخ:                             1 ويرايش:

 12:   از            10صفحه:      

 

 بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است. دانشگاه صنعتي امیر کبیرتمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به  

 ریاست محترم دانشکده / پژوهشکده............

 با سالم،

  در سازمان )محل کار( ..............................................دارای مرتبه علمي/پست سازماني.....................................  ................................... اينجانب

آموزشي در قالب اين های پژوهشي / همکاریانجام تمايل خود را به  دانشگاه صنعتي امیرکبیر با عنايت به آئین نامه استاد همکار

 اعالم مي دارم. در دانشگاه صنعتي امیر کبیرو با میزباني ........................................طرح 

 حکم کارگزيني و طرح تحقیقاتي ايفاد مي گردد. رزومه حرفه ای، به پیوست مدارک الزم شامل اطالعات شخصي، 

 

 

 نام و امضاء درخواست کننده 

 

 

 دانشگاه رم پژوهش و فناوریمعاون محت

 با سالم،

.....مطرح و با عنايت به مجموعه .............پژوهشي دانشکده/ پژوهشکده.....-........ در شورای آموزشي.........درخواست خانم/آقای ..........

خواهشمند است در  .............مي باشیم..................مشترک........ مايل به استفاده از خدمات علمي ايشان در زمینه سوابق علمي ايشان، 

صورت تايید، نسبت به طرح درخواست در هیات رئیسه دانشگاه اقدام الزم مبذول گردد. همچنین به پیوست کلیه مدارک و 

 مستندات الزم ايفاد مي گردد.

 

 

 رئیس دانشکده/ پژوهشکده

 

 

 

 



 رويه جذب استاد همکار داخلي

 AUT-PR-2106 شماره:

 10/08/1394 تاريخ:                             1 ويرايش:

 12:   از            11صفحه:      

 

 بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است. دانشگاه صنعتي امیر کبیرتمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به  

 

 

 و انگلیسی به زبان فارسی : نمونه حکم استاد همکار2پیوست 

AUT-FM-2106-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رويه جذب استاد همکار داخلي

 AUT-PR-2106 شماره:

 10/08/1394 تاريخ:                             1 ويرايش:

 12:   از            12صفحه:      

 

 بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است. دانشگاه صنعتي امیر کبیرتمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به  

 ...................... جناب آقای

 با سالم،

هیات  تصويب.............................. و  /پژوهشکدهو به پیشنهاد دانشکده ،جنابعالي و تجربیات ارزنده پژوهشي ،به سوابق علميبا توجه 

به مدت ............... ...................... دانشگاه  صنعتي امیرکبیر  نوان استاد همکار در دانشکده ........به ع دانشگاه مورخ .................. رئیسه

 سال برگزيده مي شويد.

 جنابعالي و  ي و فناورانهمدستاوردهای علشاهد، در اجرای برنامه تحقیقاتي ارائه شدهجنابعالي  تالشبا ياری خداوند و انشاءا.. 

 باشیم.  عضاء هیات علمي در دانشکده/ پژوهشکدههمکاران ا

 

 رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 نمونه حکم اساتید همکار به زبان انگلیسی

 

Professor 

University of 

Date 

 

Dear Professor 

In recognition of your valuable experiences and scientific background on the basis of 

the suggestion made by the faculty, Amirkabir University of Technology, and in 

accordance with the decree of research council of the Amirkabir University of 

Technology dated on, here by you are appointed as the Adjunct Professor in 

Department of……. at the Faculty of …… for a duration of….. years. 

I hope very much that by your support and collaboration, we will witness the 

enhancement and promotion of the scientific level  of the Faculty of………. 

President of Amirkabir University of Technology. 


