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  باسمه تعالي
 

  »جذب اعضاي هيات علمي افتخاري دانشگاه علوم پزشکي تبريز ینامهئينآ«
  
های دانشگاه، به خصوص در و توسعه فعاليتکشور ساله  ٢٠در راستاي تحقق اهداف علمي کشور در قالب سند چشم انداز 

ر اعالم یبه شرح ز" علوم پزشکي تبریزجذب اعضاي هيات علمي افتخاري دانشگاه  ینامهآئين"های بين المللی، عرصه
  .گردديم
 

  يافتخارتعريف عضو هيات علمي  )١ یماده
هاي  در زمينهبا دانشگاه  يتوافق واي هستند آه به صورت داوطلبانه  متخصصين برجسته يافتخاراعضاي هيات علمي 

ی با دانشگاه رابطهاین اعضاء . همكاري دارند منحصر به فردخدمات ای، یا مشاورهآموزشي، پژوهشي، درماني، 
 ازتوانند به عنوان عضو هيات علمي افتخاري می ،دانشگاه ئيسبا حکم رنامه و در چارچوب این آئينو  استخدامی نداشته

 .برخوردار شوند، دانشگاه يمادمعنوی و  يایمزا
  

  شرايط عضويت) ٢ یماده
  

  : شرایط عمومي) الف
  

  PhDدارابودن مدرك دآتري تخصصي یا  •
 دانشگاه ربطیاز واحد ذيمورد ن يعلم ينه هايبا زم يارتباط تخصص •
 نه يشيعدم سوء پ •
  يت اخالقيصالح داشتن •

  
  :شرایط اختصاصي) ب
  

ص يبه تشخ(ر یز يط اختصاصیا چند مورد از شرایدر صورت دارا بودن دو  ،يافتخار يات علميت هیداوطلب عضو
  :ز نائل گرددیتبر يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشک خاریافت يات علميت هیتواند به عضويم) دانشگاه

  
ی دانشياري و یا معادل آن بوده و در موسسات آموزش عالي، مراکز داراي حداقل مرتبه ،از نظر دانشگاهي •

معتبر  )Position(ی دنيا، داراي جایگاه المللي، یا مراکز صنعتی شناخته شدههاي معتبر بينتحقيقاتي، سازمان
  .علمي باشد

 يا تخصص ویاز دانشگاه باشد و يمورد ن ،افتخاریدانش و مهارت تخصصي داوطلب عضویت هيات علمي  •
 .گردددانش در دانشگاه  يگسترش مرزهاارتقاء موقعيت علمی دانشگاه و موجب 

و شهرت ملي  ها اکتشاف قابل توجیا اختراع و ی، )برجسته )CV(يو پژوهش يسوابق آموزش(برجسته  CV يدارا •
 .باشدی تخصصي المللي در حيطهو یا بين

 .ده باشدپانزمتقاضی عضو هئيت علمی افتخاری، بيش از  H-Indexميزان  •
 

  انتخاب ینحوه) ٣ یماده
  

   .خواهند گرفتمورد ارزیابي قرار اخالقی و  يعلماز نظر  ،دانشگاه يافتخارمتقاضيان عضویت هيات علمي 
ات ثابت يه يتر از اعضاتر و آساند سهلیبا ،نشیمراحل گز یهيدر کل افتخاری يات علميه يجذب اعضا: ١ یتبصره
  .باشد

  
  : و عمومی ياخالقارزیابي صالحيت ) الف

  
به شرح  يافتخارعضو هيات علمي  ياخالقنظر در رابطه با صالحيت  جهت اظهار صالحنهادهاي دانشگاهي ذیا یافراد 
  : باشد ذیل مي

  
  .شناسند يرا م فرد متقاضی عضویتکه  دانشگاه نانيمورد اطم يات علميه يتن از اعضا ٣اقل حد تائيد -١
  جذب استاد  کميته -٢
   دانشگاه رئيس -٣
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   يت علميصالح يابیارز )ب
  

  :باشديل میبه شرح ذداوطلب افتخاری  يات علميعضو همراحل ارزیابي صالحيت علمي 
  

ی شوراي ، تائيدیهپيشنهادی فرد متقاضی ی فعاليت علمی، برنامهسوابق علمیدرخواست عضویت فرد متقاضی همراه با 
ی جذب هيات علمي پژوهشکده جهت بررسی به کميته/مرکز تحقيقات مربوطه، و رئيس دانشكده/پژوهشی-گروه آموزشي

- ی دانشگاه ارسال میهافتخاری دانشگاه ارسال و سپس همراه با نظر این کميته جهت تائيد و تصویب نهائی به هئيت رئيس
  .شود

  
معاون تحقيقات و ای است متشکل از معاون آموزشی دانشگاه، ی جذب هيات علمي افتخاری دانشگاه کميتهکميته: ٢ی تبصره

دبيری این . دو نفر از اعضای هئيت علمی دانشگاه به انتخاب رئيس دانشگاهالملل دانشگاه، مدیر روابط بينفناوری دانشگاه، 
  .باشدمی دانشگاه وریاتحقيقات وفنمعاون ی به عهدهکميته 

  
   يافتخارانتصاب عضو هيات علمي مدت ) ۴ یماده

  
 .استشتر آن منوط به انتصاب مجدد يب يبه مدت دو سال و همکار يافتخارهيات علمي  ياعضاانتصاب  یدوره

  
   يافتخار هيات علمي عضو های همکاریحيطه) ۵ یماده

  
  يتخصصهاي آارشناسي ارشد و دآتري  در دورهاننامه یپا يئو راهنماتدریس  •
  در سطوح مختلف دانشگاه  يمشاوره کارشناس یارائه •
   يو درمان ،ي، بهداشتانجام خدمات آزمایشگاهي، آارگاهي •
  دانشگاه  پيشنهادیهاي تحقيقاتي  انجام فعاليت •
علوم پزشكي ت دانشگاه یو با سابه نام دانشگاه  المللیمعتبر بينپژوهشي در مجالت علمي  -انتشار مقاالت علمي •

   زیتبر
   يالمللنيا بی يمل يهامشارکت در اخذ گرنت •
 و آموزش مداوم هاي آموزشي غيرحضوري فعاليت یارائه •
   المللی منتشر شده توسط دانشگاهمشارکت در مجالت علمی بين •
 .ردیپذ تواند انجاميم با توافق طرفين کهدانشگاهی  یها سایر فعاليت •

  
 يافتخار يات علميه يدسته از اعضا ا آنی م خارج از کشور ويمق يافتخار يات علميه يدر رابطه با اعضا: ٣ یتبصره

ربط ین ذيآن با توافق مسئول يخدمات و زمانبند یباشند، مدت ارائهيخدمات بطور مستمر در طول ترم نم یکه قادر به ارائه
  .دیخواهد گرد نييتع افتخاری هيئت علمی و عضو

 
  ارزيابي عملكرد) ۶ یماده

  
  : يافتخارارزیابي عملكرد عضو  - الف

  
 يافتخاردر صورتي آه عملكرد عضو هيات علمي . گيرد ه مورد ارزیابي قرار مينساال يافتخارعملكرد عضو هيات علمي 

با  زیتبرنشگاه علوم پزشكي مثبت ارزیابي گردد، عضویت فرد در دادانشگاه  يپژوهش يشورا یاموزشي آ يشوراتوسط 
  . یابد ادامه مي وی انتصاب مجدد

  
  : يافتخارمعيارهاي ارزیابي عملكرد عضو  - ب
  

  : باید در نظر گرفته شود به شرح ذیل است يافتخارمعيارهایي آه در ارتباط با ارزیابي فعاليت اعضاي هيات علمي 
  

- ، تعداد یا ارزش طرحتتعداد یا ارزش مقاال(ئه شده بر اساس مستندات ارا يافتخارهاي عضو  برون داد فعاليت •
، تعدادکارگاهها نامه، تعداد واحدهاي تدریس شده هاي مختلف، تعداد پایان تحقيقاتي یا نوآوري در حيطه های
  ) … اي، رعایت موازین اخالقي، و موزشي، پژوهشي، مشاورهآهاي  و فعاليت ندسازیمتوان

   مربوطه نظرخواهي از فراگيران و همكاران •
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 هاي انجام شده براساس وظایف تعيين شده  حجم فعاليت •
در صورت احراز عدم  ،به ضوابط عمومي اعضاي هيات علمي يافتخارضمن التزام اعضاي هيات علمي : ۴ یتبصره

ایشان با  یرابطه )دانشگاه يا پژوهشیو  آموزشي يشورااز جمله (صالحيت ایشان از طرف هریك از مراجع ذیربط 
  . گردد نشگاه قطع ميدا

ضوابط و قوانين آشور قابل پيگيري خواهد صالح و طبق یذ موضوع تخلف از سوي مراجع ،در صورت لزوم :۵ یتبصره
  . بود
 

  مزايا ) ٧ یماده
  

  : تواند از مزایاي زیر برخوردار گردد مي يافتخارت علمی اهيعضو 
  

   و بر اساس ضوابط مربوطه موارد با اطالع دانشگاه  ریات و سای، نشرياستفاده از عنوان خود در مجامع علم •
 ....و  يو چاپ يتاليجید يات علمی، نشراز تسهيالت دانشگاه از قبيل استفاده از سایت، آتابخانه رایگان   یاستفاده •
ب گردد، مانند جذ هایي آه مستقيمًا منجر به درآمدزایي در دانشگاه مي برخورداري از مزایاي حاصله از فعاليت •

 بر اساس مقرارات مربوطه ينيخدمات بالی ارائهو برگزاري آارگاه،  ،هاي آموزشي و پژوهشي، آارآفریني گرنت
  .ف خود را به نحو احسن انجام دهدیکه وظا يدر صورت يافتخار يات علميعضو ه يو مال يق معنویتشو •
افرتي رایگان با پرداخت کليه هزینه رفاهي از قبيل تورهاي مس از خدمات يافتخاراعضاي هيات علمي  یاستفاده •

 افتخاریو حرفه اي رایگان براي عضو هاي تفریحي  آلوپها، 
  های رفت و آمد و اسکان عضو هيات علمی افتخاري توسط دانشگاهپرداخت هزینه •

 
  .الطرفين قابل اجرا خواهد بود یمرض در قالب قرارداد ،برخورداري از مزایاي معنوي و مادي: ۶ یتبصره

  
در دانشگاه یا محل دیگري  زیتبرتوانند عالوه بر دانشگاه علوم پزشكي  مي يافتخاراعضاي هيات علمي : ٧ یتبصره

  .مشغول به فعاليت گردند
 
ب یبه تصو                      یدر مورخهت امنای دانشگاه، ايجلسه ه                تبصره در  ٧ماده و  ٧نامه در نين آئیا

  .د يرس
 


