
  

  )Adjunct Professor( وابستهعضو هيأت علمي  اجراييشيوه نامه 

از مجراي گسترش تبادالت و تعامالت با مراكز اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي سالمت به منظور ارتقاء 

) Adjunct Faculty(آيين نامه انتخاب و انتصاب اساتيد ايراني غيرمقيم بعنوان اعضاي هيأت علمي وابسته معتبر علمي بين المللي، 

ترم تحقيقات و آموزشي و تخصصي وزارت و معاون مح توسط دبير محترم شوراي28/11/1394مورخ  4107/500طي نامه شماره 

جهت اجراي هرچه بهتر آيين نامه مذكور، شيوه نامه اي . گرديدفناوري وزارت جهت اجرا به دانشگاه هاي سراسر كشور ارسال 

 .تحت عنوان شيوه نامه اجرايي عضو هيأت علمي وابسته در دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه به شرح ذيل تدوين گرديده است

  

  :كليات) 1 ماده

الزم ) 1پيوست (انشگاهها ابالغ شده است وزارت به د كليات آيين نامه انتخاب و انتصاب اعضاي هيأت علمي وابسته كه از سوي

 .االجرا مي باشد و اين شيوه نامه در جهت تكميل آن و اجراي دقيق آن تدوين گرديده است

  

   :مراحل اجرايي انتخاب عضو هيأت علمي وابسته) 2ماده 

  :مراحل انتخاب عضو هيأت علمي وابسته به شرح زير مي باشد

o  به گروه آموزشي مربوطه وابستهارائه درخواست عضو هيأت علمي 

o  ارائه صورتجلسه گروه الزامي است(موافقت گروه آموزشي مربوطه و اعالم آن به دانشكده مربوطه( 

o موافقت دانشكده مربوطه  و ارسال آن به معاونت آموزشي دانشگاه 

o موافقت شوراي آموزشي دانشگاه و ارسال آن به شوراي دانشگاه 

o توسط مديريت امور بين الملل دانشگاه بالغ آن جهت اجراشوراي دانشگاه و ا موافقت 

  

  :وظايف امور هيأت علمي دانشگاه) 3 ماده

o  تشكيل پرونده براي عضو هيأت علمي وابسته 

o انجام مكاتبات مرتبط با عضو هيأت علمي وابسته با دانشكده و گروه مربوطه و روابط بين الملل دانشگاه 

o  دانشگاه و شوراي دانشگاه جهت تأييدطرح موضوع در شوراي آموزشي 

o با رونوشت به  معرفي عضو هيأت علمي وابسته تأييد شده به مدير روابط بين الملل دانشگاه جهت انجام امور مربوطه

 حراست دانشگاه

o درج اطالعات عضو هيأت علمي وابسته در بانك اطالعاتي اعضاي هيأت علمي دانشگاه 



o  مرتبط با عضو هيأت علمي وابسته) نايرا(انجام كليه مكاتبات داخلي 

o انجام مكاتبات الزم جهت پرداخت حق الزحمه عضو هيأت علمي وابسته 

  

  :بين الملل دانشگاهمديريت امور وظايف ) 4ماده 

o صدور گواهي عضويت بعنوان عضو هيأت علمي وابسته 

o  هيأت علمي وابستهدرج مشخصات عضو هيأت علمي در سايت فارسي و انگليسي دانشگاه بعنوان عضو 

o انجام مكاتبات رسمي با عضو هيأت علمي وابسته 

o انجام كليه مكاتبات خارجي الزم در خصوص عضو هيأت علمي وابسته 

o پيگيري جهت پرداخت حق الزحمه عضو هيأت علمي وابسته 

  

   :مربوطهيا مركز تحقيقات وظايف گروه آموزشي ) 5ماده 

o نشگاه علوم پزشكي دا با همكاري جهت وي رضايت جلب ووابسته  علمي هيأت عضو با رايزني و اوليه مكاتبات انجام

 كرمانشاه

o  جهت تأييدمبسوط به معاونت آموزشي دانشگاه مورد نظر گروه به صورت و پژوهشي و يا درماني برنامه هاي آموزشي ارائه 

o  عضو هيأت علمي وابسته به حراست  مربوط به) تصوير رنگي پاسپورت و برنامه آموزشي و يا درماني(ارسال مدارك الزم

 دانشگاه ، حداقل يك ماه قبل از ورود به ايران

o جهت اجراي برنامه هاي مورد نظر وابستهو نيز عضو هيأت علمي واحدهاي ذيربط با  هماهنگي  

o  مربوطه و الزم به ذكر است جهت اجراي صحيح برنامه ها دانشكده هاي . مل بر حسن اجراي برنامه هاي مورد نظركانظارت

 .مراكز مرتبط با برنامه ملزم به همكاري كامل مي باشند

o  ارزشيابي فعاليتهاي اجرا شده توسط عضو هيأت علمي وابسته و ارائه گزارش به معاونت آموزشي دانشگاه جهت پرداخت

   حق الزحمه 

  

   :وظايف معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه) 6ماده 

  :بايستي نكات زير در نظر گرفته شوددر موارد برنامه هاي پژوهشي 

o  پرداخت به موقع حق التحقيق به عضو هيأت عملي وابسته همانند اعضاي هيأت علمي هم رده، مطابق با دستورالعمل معاونت

 تحقيقات و فناوري

o  پرداخت پاداش چاپ مقاالت علمي باAffiliation دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه مطابق با دستورالعمل هاي موجود 

o هماهنگي در موارد پايان نامه هاي مشترك با دانشگاه هاي خارجي  



  

   :مشخصات برنامه محوله به عضو هيأت علمي وابسته) 7ماده 

 :بايستي طبق شرايط زير تنظيم گرددبرنامه هاي عضو هيأت علمي وابسته 

o   در مواردي كه عضو هيأت علمي وابسته به صورت مشترك با ساير  .روزه درنظر گرفته شود 3حداقل برنامه هاي حضوري

  .روز طراحي شود 3دانشگاه ها در ايران همكاري دارد برنامه حضور مي تواند كمتر از 

o  ر خواهد بودبار امكان پذي 4پرداخت بليط هواپيما جهت رفت و آمد عضو هيأت علمي وابسته در طول يك سال حداكثر. 

o  برنامه هاي غيرحضوري نيز بايستي با هماهنگي گروه و دانشكده به صورت مشخص و براساس نياز گروه تنظيم و به معاون

 .آموزشي دانشگاه ارائه گردد

o در مورد پايان نامه هاي دانشجويان تحصيالت تكميلي، عضو هيأت علمي وابسته مي تواند بعنوان مشاور در نظر گرفته شود. 

و در مواردي كه دانشگاه اجازه دهد پايان نامه مي تواند به صورت مشترك با دانشگاه محل خدمت عضو هيأت علمي وابسته 

 .در نظر گرفته شود

  

   :وظايف دانشگاه) 8ماده 

كه پيگيري آن  موارد ذيل را انجام دهد ، دانشگاه موظف استشده به عضو هيأت علمي وابستهانجام فعاليت هاي واگذار  در قبال

  :بعهده مديريت امور بين الملل دانشگاه مي باشد

o  مطابق آيين نامه وزارت( به ايران عضو هيأت علمي وابسته هزينه رفت و آمدپرداخت( 

o  مطابق مصوبه شوراي ( در دانشگاه وابستههزار تومان به ازاي هر روز حضور مؤثر عضو هيأت علمي  500پرداخت مبلغ

در نظر گرفته شده است و با افزايش  1395الزم به ذكر است كه مبلغ مزبور براي سال . )تو آيين نامه وزار دانشگاه

 .مي تواند قابل پرداخت باشد% 10ساليانه 

o  مطابق مصوبه شوراي دانشگاه( وابستهفعاليت عضو هيأت علمي ميليون تومان با توجه به  2تهيه هديه مناسب تا سقف( 

o پس از تأييد معاونت (ريس جهت برگزاري كالسهاي غيرحضوري و آنالين توسط عضو هيأت علمي وابسته پرداخت حق التد

 )دانشگاه مي باشدتوسعه مديريت و منابع حق التدريس بعهده معاونت آموزشي، پرداخت 

 

توسط  1/10/95 تاريخ در ماليمسائل  نظر از وتأييد  دانشگاه شورايو در  است گرديده تدوين ماده 9 در نامه شيوه اين )9ماده 

  .و قابليت اجرا دارد ،ي دانشگاه به تصويب رسيده استامنا هيأت


