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دانشگاه صنعتي امیرکبیر به عنوان يکي از دانشگاههای قديمي ،برتر و يکي از اصليترين قطبهای علمي-
پژوهشي کشور ،در راستای انجام رسالت خود در جهت اهداف زير ،اقدام به تدوين آيیننامه" استاد همکار

داخلی" نموده است .هدف از اجرای اين طرح:
 -1توسعه شاخصهای علمي از طريق استفاده بهینه از امکانات علمي و پژوهشي داخل
 -2تقويت فرهنگ تعاون و همکاری در دانشگاهها و موسسههای آموزش عالي و پژوهشي
 -3توسعه فعالیتهای تحقیقات صنعتي
 -4گسترش و ارتقاء کیفي دورههای تحصیالت تکمیلي
 -5ايجاد شرايط مناسب برای اجرايي نمودن تفاهمنامهها و قراردادهای داخلي و بینالمللي
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 -1تعاریف و شرایط الزم
 -1-1استاد همکار داخلي به اعضای هیأت علمي و متخصصین داخل کشور فعال و يا بازنشسته اطالق مي-
گردد که در زمینه پژوهشهای آکادمیک يا صنعتي شاخص بوده و بنا به نیاز يکي از دانشکدهها يا
واحدهای پژوهشي جهت استفاده از تخصص آنها در توسعه يک زمینه پژوهشي مشخص ،پشتیباني و
مشارکت در اجرای طرحهای صنعتي و در صورت امکان هدايت رساله دانشجويان تحصیالت تکمیلي و
يا ديگر زمینههای مورد نیاز ،همکاری مينمايند .اين همکاری ميتواند به صورت حضوری يا غیر
حضوری باشد.
 -2-1استادان همکار داخلي ضمن حفظ ارتباط استخدامي با سازمانهای خويش ،با دانشگاه صنعتي
امیرکبیر همکاری مينمايند .اين افراد الزم است که حداقل يکي از شرايط زير را دارا باشند.
 -1-2-1اعضاء هیات علمي دانشگاهها:
 دارای رتبه استادی و حداقل  5مورد مقاله  ،ISIطرح صنعتي يا ثبت اختراع در سه سال اخیر دارای مرتبه دانشیاری و حداقل  7مورد مقاله  ،ISIطرح صنعتي يا ثبت اختراع در سه سال اخیر -2-2-1متخصصین خبره صنعتي:
 داشتن حداقل مدرک کارشناسي از دانشگاههای معتبر دارای سوابق صنعتي و اجرايي باال که منشاء خدمات مهم شده باشد مجری طرحهای بزرگ صنعتي و دارای شهرت و اعتبار در زمینه تحصصي خود کارآفرين و موسس شرکتهای بزرگ صنعتي در بخش خصوصي و دارای نوآوریهای صنعتي قابلتوجه

 -2زمینههای همکاری
 -1-2اجرای پژوهشهای پیشرفته در حوزههای مورد تايید دانشگاه صنعتي امیرکبیر که منجر به انتشار
مقاالت نمايه شده بینالمللي گردد.
 -2-2انجام پروژههای توسعه فناوری در حوزههای پژوهشهای راهبردی دانشگاه صنعتي امیرکبیر که
موجب دستیابي به فناوریهای مشخص گردد.
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 -3-2تاسیس آزمايشگاههای تحقیقاتي پیشرفته جديد موردنیاز دانشگاه
 -4-2تدوين ،پیشنهاد و مشارکت در اجرای پروژههای تحقیقات صنعتي از طريق مجاری رسمي دانشگاه
 -5-2پشتیباني و مشارکت در تجاریسازی و فروش فناوریهای پیشرفته
 -6-2ايجاد دورههای جديد تحصیالت تکمیلي میانرشتهای
 -7-2راهنمايي و هدايت پايان نامههای تحصیالت تکمیلي مشترک با استاد میزبان يا ديگر اساتید دانشکده
ذيربط
 -8-2ارائه دروس خاص موردنیاز دانشگاه در مقاطع مختلف خصوصا تحصیالت تکمیلي
 -9-2تدوين و ارائه دورههای آموزشي و تحقیقاتي کوتاهمدت

 -3روند اجرایی
 -1-3فرایند همکاری به یکی از دو روش ذیل آغاز میشود:
الف -يکي از اعضاء هیأت علمي دانشگاه صنعتي امیرکبیر ضمن اعالم نیاز به خدمات مشخص ،فردی را به
عنوان استاد همکار معرفي و آمادگي خود و يا يکي از همکاران را به عنوان استاد میزبان اعالم مينمايد.
ب -متقاضي استفاده از طرح استاد همکار ،درخواست خود را مستقیماً به دانشکده مرتبط ارائه نموده و يکي
از اساتید آن دانشکده مرتبط با موضوع تخصصي ايشان ،به عنوان استاد میزبان اعالم آمادگي مينمايد.
تبصره :1در صورتي که استاد همکار به عنوان مجری يک طرح صنعتي مطرح و دانشکده نیاز به حضور وی داشته
باشد ،ايشان درخواست خود را مستقیماً به دانشکده يا پژوهشکده مرتبط ارائه مينمايد .دراين حالت ،معاون
پژوهشي دانشکده يا رئیس پژوهشکده به عنوان استاد میزبان ،مسئولیت پیگیری امور ايشان و نظارت بر عملکرد را
بر عهده خواهد داشت .پیوست  ،1الگوی درخواست همکاری را ارائه مينمايد.
 -2-3استاد همکار با همکاری استاد میزبان ،برنامه تحقیقاتي خود را که شامل موارد مشخصي از بند  2مي-
باشد را تهیه و به همراه رزومه خود و استاد میزبان پیشنهادی به رئیس دانشکده جهت طرح در گروه
تخصصي مربوطه و شورای آموزشي-پژوهشي دانشکده ارائه مينمايد .برنامه تحقیقاتي بايد از نظر بروندادهای
پژوهشي مانند تعدادچاپ مقاله  ، ISIکتاب ،حجم قراردادهای صنعتي ،ثبت اختراع به نام دانشگاه صنعتي
امیرکبیر ،کمي بوده و قابلیت ارزيابي داشته باشد.
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تبصره  :2شورای آموزشي–پژوهشي دانشکده/پژوهشکده انتخاب استاد میزبان را نیز بايد تايید نمايد.
 -3-3پس از تصويب شورای آموزشي-پژوهشي دانشکده ،برنامه تحقیقاتي به همراه رزومه و داليل توجیهي
دانشکده به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ارسال ميگردد تا در صورت تايید ،در هیات رئیسه دانشگاه
جهت تصويب نهايي مطرح گردد.
 -4-3پس از تصويب هیات رئیسه دانشگاه ،حکم استاد همکار براساس الگوی پیوست  2به امضای رئیس
دانشگاه صادر ميگردد .در صورت لزوم معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه با استاد همکار قرارداد همکاری بر
اساس مفاد بند  4منعقد مينمايد.
تبصره  :3در صورت پذيرش دانشجوی تحصیالت تکمیلي مشترک بین استاد میزبان و استاد همکار ،به ازای هر
دانشجوی مشترک ،نصف ظرفیت برای استاد میزبان محاسبه ميگردد .ذکر اين نکته مهم است که در هر صورت
مسئولیت کامل فارغالتحصیلي دانشجو بر عهده استاد میزبان ميباشد و در صورت قطع همکاری استاد همکار به هر
دلیلي ،استاد میزبان موظف است که دانشجو را تا پايان فارغالتحصیلي ،هدايت نمايد.
تبصره  :4هر استاد همکار حداکثر مي تواند راهنمايي دو دانشجوی دکتری مشترک را بر عهده گیرد.
تبصره  :5در صورت صالحديد مديرگروه ،مي توان ازاستاد همکار برای شرکت در جلسات گروه دعوت نمود.
تبصره :6حقوق معنوی هرگونه برونداد پژوهشي شامل انتشار مقاله ،ابداع و اختراع که حاصل اين همکاری باشد،
مربوط به دانشگاه صنعتي امیرکبیر است ،مگر در موارد خاص که با توافق طرفین مشخص ميگردد .ضمنا ،اضافه
نمودن نام موسسه محل خدمت استاد همکار در ارائه بروندادهای پژوهشي بالمانع است.
تبصره  :7نحوه بهرهمندی استاد همکار از برونداد پژوهشي که منجر به ايجاد دانش فني و يا استفاده صنعتي گردد.
برابر قوانین جاری دانشگاه و مشابه اعضا هیئت علمي دانشگاه صنعتي امیرکبیر خواهد بود.
 -5-3در شرايطي که استاد همکار ،عضو هیات علمي دانشگاه و يا پرسنل رسمي سازمان صنعتي در کشور مي-
باشد ،ارائه موافقت کتبي از سازمان و يا دانشگاه مربوطه الزامي ميباشد.
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 -4حقوق و مزایا
 -1-4چنانچه استاد همکار مطابق برنامه تحقیقاتي ارائه شده و موافقت شورای آموزشي-پژوهشي دانشکده
حضور تماموقت در دانشکده داشته باشد ،با توجه به مرتبه و پايه علمي استاد همکار و متناسب با تعرفه-
های مصوب دانشگاه و به پیشنهاد دانشکده و تأيید معاون پژوهش و فناوری دانشگاه قرارداد پژوهشي
تنظیم وحقالزحمه ماهیانه ايشان پرداخت ميگردد.
تبصره  :8وظايف تعیین شده بايد به گونهای تنظیم گردد که به صورت ماهیانه قابل ارزيابي باشد .وظايفي چون
راهنمايي دانشجويان دکتری جزء شرح خدمات اين قرارداد نميباشد و به صورت حقالتدريس طي قرارداد جداگانه
از بودجه تحصیالت تکمیلي دانشگاه پرداخت ميگردد.
 -2-4چنانچه استاد همکار مطابق برنامه تحقیقاتي ارائه شده و موافقت شورای آموزشي -پژوهشي دانشکده
حضور پارهوقت در دانشکده داشته باشد ،ميبايستي به طور دقیق ساعات حضور وی مشخص گردد و
متناسب با میزان ساعت حضور ،مطابق بند  1-4ماهیانه به ايشان حقالزحمه پرداخت گردد.
 -3-4در صورت همکاری غیر حضوری ،براساس میزان مشارکت وی در هر يک از برنامههای توافق شده در
بند  ،2در قالب قراردادهای پژوهشي يا حقالتدريس متناسب با تعرفه های مصوب آموزشي يا پژوهشي در
دانشگاه و از بودجه منابع مذکور ،با در نظر گرفتن مرتبه و پايه علمي و کارآيي استاد همکار با پیشنهاد
دانشکده و تأيید معاون پژوهشي و فناوری دانشگاه حقالزحمه ايشان پرداخت خواهد گرديد.
 -4-4استاد همکار در طول زمان همکاری از امکاناتي نظیر کتابخانه ،اينترنت ،پارکینگ ،سلف سرويس و
ديگر امکانات رفاهي ميتواند استفاده نمايد.
 -5-4استاد همکار از هرگونه تخفیف آزمايشگاهها و مراکز خدماتي مانند ديگر اعضاء هیات علمي دانشگاه
بهرهمند ميباشد.
 -6-4در صورت انتشار مقاله با آدرس دانشگاه صنعتي امیرکبیر ،استاد همکار حقالتالیف مشابه اعضاء هیات
علمي دانشگاه صنعتي امیرکبیر دريافت خواهد نمود.
 -7-4استاد همکار که دارای فعالیت برجسته به نام دانشگاه صنعتي امیرکبیر باشد ،امتیازات و جوايز خاصي
به پیشنهاد دانشکده و با تصويب معاون پژوهش و فناوری دانشگاه دريافت خواهد کرد.
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 -8-4در صورت حضور تمام وقت يا پارهوقت استاد همکار در دانشگاه ،يک دفترکار مناسب به همراه امکاناتي
کامپیوتر و تلفن در مدت حضور وی در دانشکده در اختیار ايشان قرار داده خواهد شد.
 -9-4در صورت وجود اعتبار ،پرداخت مزايای ديگر به پیشنهاد شورای دانشکده و تأيید معاون پژوهش و
فناوری به استاد همکار امکانپذير است که در اين صورت %50آن از بودجه اختصاصي دانشکده تامین
ميگردد.
 -10-4در صورتي که استاد همکار عضو هیأت علمي دانشگاه نباشد ،هم ترازی وی بر اساس شرح حال علمي
نامبرده به پیشنهاد دانشکده و تصويب معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تعیین خواهد شد.
 -11-4استاداني که خارج ازکشور بازنشسته شدهاند ميتوانند در چارچوب اين آئیننامه با دانشگاه همکاری
نمايند.

 -5ادامه همکاری
 -1-5گزارش کتبي فعالیت ساالنه استاد همکار در شورای آموزشي -پژوهشي دانشکده مطرح و مورد ارزيابي
قرار ميگیرد ،در صورت رضايتبخش بودن گزارش  ،با تصويب شورای آموزشي -پژوهشي دانشکده و
تأيید معاون پژوهش و فناوری دانشگاه قرارداد همکاری قابل تمديد خواهد بود.
 -2-5عملکرد استاد همکار در زمینههای چاپ مقاله  ،ISIکتاب ،قرارداد صنعتي ،ثبت اختراع به نام دانشگاه
صنعتي امیرکبیر با برنامه تحقیقاتي استاد همکار که در ابتدا به تصويب شورای آموزشي-پژوهشي
دانشکده رسیده تطبیق داده ميشود.
 -3-5ادامه همکاری تا سه سال نیازی به تأيید هیات رئیسه دانشگاه ندارد ولي پس از سه سال ،درخواست
همکاری و عملکرد ساالنه ايشان بايد مجدداً در هیات رئیسه دانشگاه بررسي گردد .در صورت تأيید
تمديد قرارداد يا تفاهمنامه برای سه سال ديگر بالمانع است.
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 -6اعضاء هیات علمی همکار
افراد با درجه دکترا که يک مقطع تحصیلي خود را در دانشگاه صنعتي امیرکبیر گذرانده باشند و از عملکرد
برجستهای برخوردار باشند ،بالفاصله بعد از فارغالتحصیلي ميتوانند با دانشگاه فعالیتهای پژوهشي و يا
آموزشي داشته باشند .در اين حالت افراد به عنوان عضو هیات علمي همکار نامیده ميشوند .روش اجرايي آن
در رويهای که به منظور همکاری با فارغالتحصیالن دانشگاه تدوين خواهد شد ارائه ميگردد.
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پیوست  :1فرمهای درخواست همکاری استاد همکار داخلی
AUT-FM-2106-01
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ریاست محترم دانشکده  /پژوهشکده............
با سالم،
اينجانب  ...................................دارای مرتبه علمي/پست سازماني .....................................در سازمان (محل کار) ..............................................
با عنايت به آئین نامه استاد همکار دانشگاه صنعتي امیرکبیر تمايل خود را به انجام همکاری های پژوهشي /آموزشي در قالب اين
طرح و با میزباني ........................................در دانشگاه صنعتي امیر کبیر اعالم مي دارم.
به پیوست مدارک الزم شامل اطالعات شخصي ،رزومه حرفه ای ،حکم کارگزيني و طرح تحقیقاتي ايفاد مي گردد.

نام و امضاء درخواست کننده

معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه
با سالم،
درخواست خانم/آقای  ...........................در شورای آموزشي-پژوهشي دانشکده /پژوهشکده.......................مطرح و با عنايت به مجموعه
سوابق علمي ايشان ،مايل به استفاده از خدمات علمي ايشان در زمینه مشترک......................................مي باشیم .خواهشمند است در
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
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پیوست  :2نمونه حکم استاد همکار به زبان فارسی و انگلیسی
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:شماره
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1394/08/10

:تاريخ

12 :از

12

1

:ويرايش

رويه جذب استاد همکار داخلي

:صفحه
...................... جناب آقای
،با سالم

 و تصويب هیات.............................. پژوهشکده/ و به پیشنهاد دانشکده، پژوهشي و تجربیات ارزنده جنابعالي،با توجه به سوابق علمي
...............  دانشگاه صنعتي امیرکبیر به مدت..............................  به عنوان استاد همکار در دانشکده.................. رئیسه دانشگاه مورخ
.سال برگزيده مي شويد
 شاهددستاوردهای علمي و فناورانه جنابعالي و، با ياری خداوند و تالش جنابعالي در اجرای برنامه تحقیقاتي ارائه شده..انشاءا
. پژوهشکده باشیم/همکاران اعضاء هیات علمي در دانشکده

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.
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