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 هدف

اجرای طرحهای تحقیقاتي  عالیت خود، توجه ويژه ای بهدانشگاه صنعتي امیرکبیر در دهه های اخیر ف

جهت رفع نیازهای کشور داشته و در راستای آن با راه اندازی واحدهای تحقیقاتي متعدد، اقدام به 

نموده است. اگر چه در حال حاضر  مستقر در مراکز تحقیقاتيجذب و استخدام اعضاء هیئت علمي 

تا محقق شدن کامل د، لیکن سیاست دانشگاه انتقال اين اعضا هیئت علمي به دانشکده ها مي باش

 تهیه شود.هیات علمي برای فعالیت اين گونه اعضاء الزم است رويه ای اين امر 

لذا رويه حاضر در اين راستا و در جهت تعیین بار موظف، نحوه ارزيابي، ترفیع، ارتقاء وتبديل وضعیت 

و همچنین پذيرش دانشجويان تحصیالت تکمیلي برای  مستقر در مراکز تحقیقاتياعضاء هیئت علمي 

 آنان تهیه شده است.
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 یقاتیمراکز تحقمستقر در بار موظف اعضاء هیئت علمی -1

در کنار انجام پروژه های صنعتي بايد بار موظف خود  يقاتیمستقر در مراکز تحقاعضاء هیئت علمي 

 را مطابق اين رويه تقبل و اجراء نمايند.

 

دانشگاه صنعتي امیرکبیر  يقاتیمستقر در مراکز تحقاعضاء هیئت علمي  حضور موظف ساعات-1-1

که طي آن عالوه در هفته است  ساعت 40( پژوهشيطبق مصوبه هیات امناء منطقه يک )موسسات 

بر اجراء پروژه های صنعتي و ساير فعالیتهای علمي و پژوهشي بار موظف خود را نیز به انجام 

 برسانند.

 

مستقر در مراکز بر پايه مصوبه هیات امناء دانشگاه امیرکبیر بار موظف اعضاء هیات علمي -1-2

 برای هر نیمسال تحصیلي به شرح زير تعیین مي شود: يقاتیتحق

 واحد 8استاد: 

 واحد 9 :دانشیار

 واحد 10  :استادیار

 واحد 12:مربی

 گردد. )اين عدد خرد نمي شود(.پايه، يک واحد از بار موظف کم مي  10همچنین به ازاء هر 

 

های در شروع ترم تحصیلي برنامه فعالیت  يقاتیمستقر در مراکز تحقهر عضو هیات علمي  -1-3

ضمن الصاق آن در محل دفتر خود تنظیم و  4-1، اجرايي و آموزشي خود را با رعايت ماده پژوهشي

کل  قطب های علمي ارسال مي دارد. اداره به اداره کل واحدهای تحقیقاتي ويک نسخه از آن را 

مستقر در يک نسخه از برنامه هفتگي  اعضاء هیئت علمي نیز واحدهای تحقیقاتي و قطب های علمي 

 را به دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه صنعتي امیرکبیر ارسال مي نمايد. مراکز تحقیقاتي
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بر حسب واحد ر محورهای زي بار موظف خود را از يقاتیمستقر در مراکز تحقعضو هیات علمي  -1-4

 معادل تنظیم مي نمايد.

مسئولیتهای اجرائي بر اساس رويه های جاری دانشگاه تعیین : بار معادل ئولیت های اجراييسم -لفا

 مي گردد.

 :راهنمايي و مشاوره پايان نامه های کارشناسي ارشد و دکتری-ب

 معادل حق التدريس مربوطه برای ساير اعضاء هیئت علمي برای يک ترم تحصیلي

مستقر در مراکز ، دروس ارائه شده توسط اعضای هیئت علمي : مشابه ساير اعضا هیئت علميتدريس-ج

در دانشکده ها جزء بار موظف انان محسوب مي شود. ضمناً اين اعضا مي توانند در زمینه های  تحقیقاتي

معاونت آموزش و تحصیالت تا پس از اخذ مجوز از  ،را طراحي و پیشنهاد نمايند يدروس خود تخصصي

  پژوهشکده ارائه شود. دانشکده يا ان درتوسط آن تکمیلي دانشگاه،

مطابق مقررات  مستقر در مراکز تحقیقاتيبه واحدهای مازاد بر بارموظف اعضاء هیئت علمي  -1تبصره

 مي گیرد. دانشگاه حق التدريس تعلق

با فعالیت های فوق  مستقر در مراکز تحقیقاتيدر صورتیکه بار موظف عضو هیات علمي  -2تبصره 

کسر و به حساب درآمدهای  وی تکمیل نشود، مابه التفاوت آن از محل بودجه پروژه های تحقیقاتي

 دانشگاه واريز خواهد شد.

جذب و اجراء  مستقر در مراکز تحقیقاتياز آنجا که هدف از استخدام اعضاء هیئت علمي  -3تبصره 

طرحهای صنعتي و تقاضا محور در پژوهشکده ها بوده است، لذا انعقاد قرارداد و انجام حداقل يک 

سال متوالي از طرف اين اعضا الزم االجراء مي باشد. عدم تحقق  2میلیارد ريال طرح صنعتي طي هر 

و در  ر مراکز تحقیقاتيمستقر دارتقاء عضو هیئت علمي  ترفیع واين امر در مرحله اول موجب توقف 

 ی همکاری وی گردد.مراحل بعدی مي تواند باعث تجديد نظر در ادامه
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 یقاتیمستقر در مراکز تحقنحوه ارزیابی فعالیت های اعضاء هیئت علمی  -2

ارزيابي فعالیتهای آموزشي  رويه مصوببر اساس  مستقر در مراکز تحقیقاتيارزيابي اعضاء هیات علمي 

و پژوهشي اعضاء هیئت علمي دانشگاه صنعتي امیرکبیرصورت مي گیرد. 
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 یقاتیمستقر در مراکز تحقاعضاء هیات علمی  ارتقاء و  تبدیل وضعیت ،ترفیعنحوه، -3

دستورالعمل  مطابق يقاتیمستقر در مراکز تحقاعضا هیت علمي و تبديل وضعیت ترفیع ساالنه  -3-1

دفتر نظارت و ارزيابي  بر اساس گزارشو  ارزيابي فعالیتهای آموزشي و پژوهشي دانشگاه صنعتي امیرکبیر

 دانشگاه انجام مي شود.

در کمیته ترفیع دانشگاه و تبديل وضعیت  يقاتیمستقر در مراکز تحقترفیع اعضاء هیئت علمي -3-2

 صورت میگیرد. يعلم ئتیاعضاء ه ريمانند ساآنان نیز 

بر مبنای رويه مربوط  يقاتیمستقر در مراکز تحقارتقاء اعضاء هیات علمي  برای نحوه دادن امتیاز -3-3

 ربط در دانشگاه رسیده باشد خواهد بود.به اين اعضاء که به تصويب مرجع ذي

 به قرار ذيل مي باشد: مستقر در مراکز تحقیقاتي وضعیت و ارتقاء اعضاء هیات علمي فرآيند تبديل-3-4

 تکمیل فرمهای مربوطه -الف

 واحد تحقیقاتي  پژوهشيبررسي پرونده متقاضي در شورای  -ب

 و پرونده متقاضي به اداره کل واحدهای تحقیقاتي و قطب پژوهشيتائید و ارسال صورتجلسه شورای  -ج

 های علمي.

 .صائقی تحقیقاتي و در صورت لزوم رفع نبررسي پرونده در اداره کل واحدها -د

 که متشکل از افراد ذيل مي باشد: پژوهشي منتخبیته پرونده در کم هـ طرح

 معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه -1

 مراکز تحقیقاتي و قطب های علمي مدير کل -2

 دبیر کمیته منتخب دانشکده ذيربط -3

يک نفر از اعضاء کمسیون فني و مهندسي هیئت ممیزه به انتخاب معاون آموزش و تحصیالت  -4

 تکمیلي دانشگاه

 رئیس پژوهشکده مربوطه -5

جام اقدامات پرونده به همراه صورتجلسه مربوطه به اداره کارگزيني دانشگاه جهت ان در صورت تائید،

 بعدی ارسال مي گردد.
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مستقر در  تحصیالت تکمیلی توسط اعضاء هیئت علمی نحوه جذب و راهنمایی دانشجویان-4

 مراکز تحقیقاتی

هدف از جذب دانشجويان تحصیالت تکمیلي اعم از دوره کارشناسي ارشد و دکتری برای واحدهای 

 ،يع کشور با تکیه بر توسعه فناوریتحقیقاتي دانشگاه عالوه بر انجام پژوهش های کاربردی مورد نیاز صنا

در ارشناسي ارشد و دکتری پروژه های تحقیقاتي کتربیت فارغ التحصیالن فناور و کارآفرين مي باشد؛ لذا 

 يقاتیمستقر در مراکز تحقواحدهای تحقیقاتي بايستي هم راستا با اين مهم توسط عضو هیات علمي 

بنابراين  ،ارائه میشوددانشکده ها در میلي دوره های تحصیالت تک ياز آنجا که بخش آموزش .تعريف گردد

دوره خود را در دانشکده و  يآموزش بخش در واحدهای تحقیقاتيمیلي مستقر دانشجويان تحصیالت تک

 تحقیقاتي مربوطه مي گذرانند. دوره را در واحد يبخش پژوهش

توسط عضو هیئت علمي مي تواند به طور مستقل  يان جذب شده برای مراکز تحقیقاتيدانشجو راهنمايي

ت علمي همکار از مشترک با يک عضو هیئصورت در صورت توافق وی به  و يا مستقر در مراکز تحقیقاتي

 انجام پذيرد. دانشکده
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از  مستقر در مراکز تحقیقاتيپذيرش دانشجويان تحصیالت تکمیلي برای اعضاء هیئت علمي  -4-1

همان مجاری و شیوه های مربوط به ساير دانشجويان تحصیالت تکمیلي و بر اساس مقررات وزارت 

 علوم، تحقیقات و فناوری و رويه های دانشگاه خواهد بود.

مقررات ، در چارچوب  ستقر در مراکز تحقیقاتيمظرفیت پذيرش دانشجوی عضو هیئت علمي  -4-2

دانشگاه، توسط عضو هیئت علمي و واحد تحقیقاتي مربوطه به دانشکده ذيربط اعالم و از آنجا  جاری

بصورت يک سهمیه مشخص برای واحد تحقیقاتي به اداره کل تحصیالت تکمیلي دانشگاه منعکس 

رفیت کلي اعالم شده به سازمان سنجش منظور مي شود. تحصیالت تکمیلي دانشگاه نیز آن را در ظ

 مستقر در مراکز تحقیقاتيمي نمايد. پس از اعالم اسامي پذيرفته شدگان، دانشکده عضو هیئت علمي 

را نیز بهمراه اعضاء هیئت علمي خود برای انتخاب استاد راهنما به دانشجويان پذيرفته شده معرفي 

 مي نمايد.

نیز بهمراه اعضاء هیئت علمي  مستقر در مراکز تحقیقاتيهیئت علمي  در مورد دانشجويان دکتری عضو

 گروه در جلسه مصاحبه شرکت و نسبت به انتخاب دانشجوی خود اقدام مي کند.

دوره آموزشي خود را مانند ساير  مستقر در مراکز تحقیقاتيدانشجوی عضو هیئت علمي  -4-3

 دانشجويان در دانشکده مربوطه و با رعايت کلیه مقررات و روال متداول مي گذراند.

وفق مقررات  مستقر در مراکز تحقیقاتيآزمون جامع دانشجويان دکتری عضو هیئت علمي  -4-4

 مربوطه توسط تحصیالت تکمیلي دانشکده انجام مي شود.

، به همان روال ساير  مستقر در مراکز تحقیقاتيشجويان عضو هیئت علمي دان پايان نامه -4-5

دانشجويان، مراحل ارائه پیشنهاد، تصويب و دفاع را در دانشکده مي گذراند و در جلسات مربوطه 

 شرکت مي نمايد. مستقر در مراکز تحقیقاتيعضو هیئت علمي 

 تحقیقاتي مربوطه است.واحد  دانشجوياناين  پايان نامهمحل انجام  -4-6

در مورد دانشجوياني که بابت تحصیل آنها به دانشگاه پول پرداخت مي شود، مانند دانشجويان -4-7

واحد تحقیقاتي و استاد راهنما  نوبت دوم، بورسیه و ... نحوه توزيع درآمد بین دانشگاه، دانشکده،

 مطابق رويه های مصوب دانشگاه مي باشد.

هر روالي که برای اعضاء خود در پیش میگیرند برای اعضاء هیئت علمي  دانشکده ها -4تبصره 

و هیچ محدوديت اضافي نمیتوانند اعمال  همان روال را رعايت کنندبايد نیز  مستقر در مراکز تحقیقاتي

 نمايند.

در صورت بروز اختالف، موضوع در هیئتي مرکب از نماينده رئیس دانشگاه، معاون آموزش -5تبصره 

وتحصیالت تکمیلي دانشگاه، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، رئیس دانشکده ذيربط و رئیس 

 پژوهشکده  بررسي و تصمیم گیری میشود و نظر اين هیئت الزم االجراء میباشد.
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 آزمون سراسری
 نوبت دوم –نوبت اول 

 دفتر استعدادهای درخشان   

 

 مستقر در مراکز تحقیقاتی دانشجویان تحصیالت تکمیلی اعضاء هیئت علمیفلوچارت جذب و تحصیل 

 

پرونده و بررسی مدارک تشکیل کمیته مصاحبه و مصاحبه با حضور عضو هیئت علمی متقاضی و پذیرش 
 در تحصیالت تکمیلی دانشکده

 امضای تعهد پذیرش توسط استاد راهنماثبت نام و 

 هیات علمی به واحد تحقیقاتی عضو گرایش و دانشکده های مربوطه( توسط –اعالم ظرفیت های درخواستی )با ذکر رشته 

 به دانشکده توسط واحد تحقیقاتیاعالم ظرفیت ها 

 اعالم ظرفیت ها توسط دانشکده به اداره تحصیالت تکمیلی کل دانشگاه

 سازمان سنجشوارد نمودن در سایت 

 معرفی پذیرفته شدگان به مصاحبه در دانشکده

 اعالم اسامی پذیرفته شدگان به اداره تحصیالت تکمیلی کل از طریق دانشکده 

 دانشجويان کارشناسي

 دانشجويان دکتری

 



 بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است. دانشگاه صنعتي امیر کبیرتمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به  
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 تصویب و گذراندن دروس و واحدهای آموزشی در دانشکده مرتبط

 آزمون جامع در دانشکده، در صورت آزمون شفاهی با حضور استادراهنما

 پیش دفاع و دفاع نهایی

 صدور مدرک فارغ التحصیالن توسط ...

 صدور مجوز پیش دفاع و دفاع نهایی از طرف شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده

 انجام پروژه در واحد تحقیقاتی

تصویب پیشنهاد رساله  در شورای گروه دانشکده وتحصیالت تکمیلی دانشکده با 
 حضور عضو هیات علمی متقاضی 

 رساله از طرف استاد راهنماپیشنهاد ارائه 
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 پذیرش پرونده و بررسی مدارک در تحصیالت تکمیلی دانشکدهمعرفی پذیرفته شدگان و 

 فرم زمینه تحقیقاتی توسط استاد راهنماامضای ثبت نام و 

 گذراندن دروس و واحدهای آموزشی در دانشکده مرتبط

ده و تحصیالت تکمیلی دانشکده با حضور تصویب پروپوزال در شورای گروه دانشک
 عضو هیات علمی متقاضی 

 انجام پروژه در واحد تحقیقاتی

 صدور مدرک فارغ التحصیلی توسط ...

 تکمیل فرم پیشنهاد پروژه از طرف استاد راهنما

 دفاع از پروژه کارشناسی ارشد در دانشکده مربوطه

 


