
اين شيوه نامه به منظور دانشگاه،  پيشبرد اهداف عالي نظام و در راستاي توسعه ي تحقيقات و فناوري در

 افزايش تعامالت علمي و پژوهشي مراكز تحقيقاتي با ساير مراكز متناظر داخلي و بين المللي

مه ي علمي و پژوهشي برجسته اي اعضاي هيات علمي شاغل در مراكز تحقيقاتي كه داراي رزو

 .باشندي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي 

  .عضو هيات علمي پژوهشي تعلق مي گيرد

  .عضو هيات علمي پژوهشي تعلق مي گيرد

شيوه نامه ي جذب هيات علمي پژوهشي دانشگاه جهت 

  

پيشبرد اهداف عالي نظام و در راستاي توسعه ي تحقيقات و فناوري دربا توجه به رسالت دانشگاه در خصوص 

  .تحقيقاتي مصوب تدوين گرديده استجذب اعضاي هيات علمي پژوهشي توانمند جهت مراكز 

  افزايش تعداد اعضاي هيات علمي پژوهشي به نسبت كل اعضاي هيات علمي دانشگاه

 مراكز و پژوهشي كيفي توليدات علمي

افزايش تعامالت علمي و پژوهشي مراكز تحقيقاتي با ساير مراكز متناظر داخلي و بين المللي

 اه در راستاي حركت بسوي دانشگاههاي نسل سوم

اعضاي هيات علمي شاغل در مراكز تحقيقاتي كه داراي رزو :پژوهشي

ي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي مراكزي كه داراي مجوز اصولي يا قطعي از شورا :دانشگاه مصوب

 .در بخش دوم اين شيوه نامه باشند مندرجافرادي كه داراي شرايط 

عضو هيات علمي پژوهشي تعلق مي گيرد 2به هر مركز تحقيقاتي با مجوز اصولي، تعداد 

عضو هيات علمي پژوهشي تعلق مي گيرد 4به هر مركز تحقيقاتي با مجوز قطعي، تعداد 

شيوه نامه ي جذب هيات علمي پژوهشي دانشگاه جهت 

 مراكز تحقيقاتي

سهميه مراكز : بخش اول

  

  

  :مقدمه

با توجه به رسالت دانشگاه در خصوص 

جذب اعضاي هيات علمي پژوهشي توانمند جهت مراكز 

  :اهداف

افزايش تعداد اعضاي هيات علمي پژوهشي به نسبت كل اعضاي هيات علمي دانشگاه )1

كيفي توليدات علميسطح افزايش  )2

افزايش تعامالت علمي و پژوهشي مراكز تحقيقاتي با ساير مراكز متناظر داخلي و بين المللي )3

اه در راستاي حركت بسوي دانشگاههاي نسل سومتوسعه اهداف دانشگ )4

  :تعاريف

پژوهشيعضو هيات علمي  )1

 .باشندمي

مصوبمراكز تحقيقاتي  )2

افرادي كه داراي شرايط  :متقاضيان )3

 

  

  

به هر مركز تحقيقاتي با مجوز اصولي، تعداد ) 1ماده 

به هر مركز تحقيقاتي با مجوز قطعي، تعداد  )2ماده 

شيوه نامه ي جذب هيات علمي پژوهشي دانشگاه جهت 



 سهميه جذب هيات علمي پژوهشي دانشگاهضروري است  13/4/96 صورتجلسه ي شوراي دانشگاه مورخ  15باستناد بند  )تبصره

  .حفظ مي گردد) حداقل يك نفر(كل اعضاي هيات علمي دانشگاه % 4با توجه به در هر دوره ي فراخوان 

  

  

 و انجام تعهدات Kجذب هيات علمي پژوهشي به منظور گذرانيدن ضريب  )1

 جذب هيات علمي پژوهشي در قالب فراخوانهاي دانشگاهي و كشوري )2

  .گاه استهيات اجرايي جذب دانشو مقررات شركت در فراخوان ها منوط به رعايت قوانين : تبصره •

  

  

  

  ه ي دكتري تخصصي پژوهشي دانشگاهدانش آموخت شرايط متقاضيان )1

توانند رت تامين انتظارات مشروحه ذيل ميآن دسته از افرادي متقاضي كه دانش آموخته ي دكتري تخصصي پژوهشي دانشگاهها هستند در صو

در مراكز بكارگيري شوند تا پس از احراز شرايط جهت تمديد همكاري به هيات اجرايي  سالبه مدت دو بعنوان عضو هيات علمي پژوهشي 

  .جذب دانشگاه معرفي گردند

  :شرايط پذيرش اوليه -

 داراي اعالم نياز از شوراي پژوهشي مركز با تاييد رئيس مركز •

پژوهشي فرم جذب اعضاي بر اساس آيتمهاي ( اعضاي شوراي پژوهشي مركزامتياز پژوهشي در مصاحبه % 70كسب  •

 )هيات علمي

 اخذ تاييديه شوراي پژوهشي دانشگاه •

 

 :شرايط تمديد همكاري -

 در شركت دانش بنيان ظرف دو سال اول فعاليت فعال تاسيس و يا عضويت •

 )راي موافق اعضاي شورا 3/2كسب ( مركز رضايتبخش بودن فعاليتهاي پژوهشي با تاييد شوراي پژوهشي •

 پژوهشي دانشگاهاخذ تاييديه شوراي  •

 

 شرايط متقاضياني كه در استخدام دانشگاه هستند )2

عضو هيات علمي پژوهشي در مراكز آن دسته از متقاضياني كه شاغل در دانشگاه هستند مشروط به كسب شرايط ذيل مي توانند بعنوان 

  . بكارگيري شوند

  شرايط متقاضيان: سومبخش 

 نوع جذب و بكارگيري: بخش دوم



 :شرايط پذيرش -

 مركز داراي اعالم نياز از شوراي پژوهشي مركز با تاييد رئيس •

بر اساس آيتمهاي پژوهشي فرم جذب اعضاي (امتياز پژوهشي در مصاحبه اعضاي شوراي پژوهشي مركز % 70كسب  •

 )هيات علمي

 اخذ تاييديه شوراي پژوهشي دانشگاه •

  .اين دسته از متقاضيان پس از احراز شرايط مذكور به هيات اجرايي جذب دانشگاه معرفي خواهند گرديد  )تبصره 

 .پذيرفته شده اند .Post docشرايط متقاضياني كه در فراخوان  )3

پذيرفته ميشوند در صورت تامين انتظارات مشروحه ذيل مي توانند بعنوان عضو هيات  .Post docآن دسته از متقاضياني كه در فراخوان 

همكاري به هيات اجرايي جذب دانشگاه  در مراكز بكارگيري شوند تا پس از احراز شرايط جهت تمديد به مدت يك سالعلمي پژوهشي 

  .معرفي گردند

  :شرايط پذيرش اوليه -

 داراي اعالم نياز از شوراي پژوهشي مركز با تاييد رئيس مركز •

بر اساس آيتمهاي پژوهشي فرم جذب اعضاي (امتياز پژوهشي در مصاحبه اعضاي شوراي پژوهشي مركز % 70كسب  •

 )هيات علمي

 دانشگاهاخذ تاييديه شوراي پژوهشي  •

 

 :شرايط تمديد همكاري -

 )راي موافق اعضاي شورا 3/2كسب ( رضايتبخش بودن فعاليتهاي پژوهشي با تاييد شوراي پژوهشي مركز •

 اخذ تاييديه شوراي پژوهشي دانشگاه •

  

 آزاد شرايط متقاضيان )4

اخذ اعالم نياز از يكي از مراكز تحقيقاتي در مواردي كه فرد متقاضي رزومه ي برجسته اي از نظر فعاليتهاي پژوهشي داشته باشد، پس از 

تا پس از احراز شرايط جهت تمديد همكاري پژوهشي جذب و بكارگيري شود ميتواند با احراز شرايط مشروحه ي ذيل بعنوان عضو هيات علمي 

  .به هيات اجرايي جذب دانشگاه معرفي گردند

 :از شرايط مشروحه ي ذيل باشند دو موردمتقاضياني كه داراي حداقل  :برجستهعضو هيات علمي پژوهشي  - 

 و باالتر 4معادل  h-indexداراي  •

كه از اين تعداد (ISI/Pubmed/Scopusدر نمايه نامه هاي مقاله علمي و پژوهشي چاپ شده  10داراي تعداد حداقل  •

 )مسئول باشد/مقاله نويسنده اول 5در 

 پسا دكتري گذرانيدن دوره  •



 بصورت مجري يا همكار اصليپروژه ي بين المللي ) يا بيشتر(اجراي يك   •

 Q1دو مقاله  داراي •

 ثبت شده داراي پتنت بين المللي •

 .داراي سابقه ي عضويت در يك شركت دانش بنيان كه منجر به توليد محصول شده باشد •

 

  :شرايط پذيرش اوليه -

 )وه نامهذكر شده در قسمت تعاريف شي( داراي رزومه ي برجسته  •

 داراي اعالم نياز از شوراي پژوهشي مركز با تاييد رئيس مركز •

بر اساس آيتمهاي پژوهشي فرم جذب اعضاي ( امتياز پژوهشي در مصاحبه اعضاي شوراي پژوهشي مركز % 70كسب  •

 )هيات علمي

 اخذ تاييديه شوراي پژوهشي دانشگاه •

 

 :شرايط تمديد همكاري -

 )راي موافق اعضاي شورا 3/2كسب ( با تاييد شوراي پژوهشي مركز رضايتبخش بودن فعاليتهاي پژوهشي •

 اخذ تاييديه شوراي پژوهشي دانشگاه •

  

  .به تصويب رسيده است 96آذر ماه  دانشگاهدر شوراي نامه  اين شيوه _

 .سالهاي آتي توسط شوراي پژوهشي دانشگاه قابل بازنگري خواهد بود دراين شيوه نامه در صورت لزوم  _

 

  

  

 

  

  

 

  

 

  


