
 

 »دستورالعمل وابستگي دوگانه«

مختلف آموزشي دانشكده  به منظور برقراري تعامالت و ارتباطات آكادميك ميان علوم پايه و باليني و گروه هاي

 دستورالعمل ذيل در شوراي دانشگاه به تصويب رسيد دانشگاه/ اساتيد خارج از كشورو  هاي تابعه

 :مقدمه 
    :تعريف عضو هيات علمي وابسته

آن  به وابسته تحقيقاتي مراكز و ها دانشكده و خارج دانشگاه، ازداخل اعضاي هيات علمي وابسته متخصصين
 و يا مركز تحقيقات مدير گروه آموزشيپيشنهاد دانشگاه، دانشكده، موسسه، هستند كه به صورت داوطلبانه يا به 

با . اي با دانشگاه همكاري دارند ا مشاورههاي آموزشي، پژوهشي، درماني، بهداشتي،خدمات انحصاري ي در زمينه
نامه با  درخواست رياست دانشكده و يا رئيس معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه و طي مراحل مندرج در اين آيين

تحقيقات فناوري در محدوده وقتهاي تعيين شده از جانب داوطلب، به صورت / حكم حسب مورد معاون آموزشي 
  .باشند  دانشگاه مي با همكاري به لماي ي حضوري يا غيرحضور

 
 تعاريف مفاهيم

 :وابستگي دوگانه

، دانشگاه است  وبه آدرس رسمي كه معرف ارتباط يك هيأت علمي با يك گروه، دانشكده، مركز تحقيقات 
چنانچه فردي در چارچوب و با رعايت شرايط اين دستورالعمل، عالوه بر محل . وابستگي اطالق مي گردد

اصلي، با واحد مستقل ديگري همكاري آموزشي، پژوهشي و بهداشتي درماني داشته باشد، به وابستگي استخدام 
 .اخير، وابستگي دوگانه اطالق مي گردد

 :محل خدمت مبدا

كه هيأت علمي ارتباط استخدامي دانشگاه  دانشكده، مركز تحقيقات وهرگونه محل فعاليت علمي از قبيل گروه، 
ن واحد حقوق و مزايا دريافت مي نمايد و در اين دستورالعمل به آن اشاره شده به اختصار با آن داشته و از اي

 .محل خدمت مبداء ناميده مي شود

 



 :محل خدمت مقصد

با آن كه عضو هيأت علمي به صورت پاره وقت در قالب وابستگي دوم دانشگاه  دانشكده، مركز تحقيقات وگروه، 
 .دستورالعمل به اختصار محل خدمت مقصد ناميده مي شودهمكاري مي نمايد، در اين 

 :اهداف

 و ارائه خدمات همكاري بين بخشي در زمينه هاي آموزشي و پژوهشي 

 و ارائه خدمات و خدمات بهداشتي درماني افزايش همكاري و پيوند ميان علوم پايه و باليني 

 كاهش هزينه ها خصوصاً بار مالي حق التدريس 

  و مراكز تحقيقاتي و پژوهشگاه هاي  انساني ضروري براي تأسيس رشته هاي جديدتأمين نيروي
 دانشگاهي

 و استفاده بهينه از ظرفيت هاي دانشگاه بهبود كيفيت آموزش 

  افزايش و تقويت توان و ظرفيتهاي آموزشي و پژوهشي دانشكده ها، مركز تحقيقات و

 ي دانشگاههاي نسل سومدرراستاي حركت دانشگاه به سو پژوهشكده هاي دانشگاه

يا  ، مركز تحقيقاتنحوه همكاري در وابستگي دو گانه به دو صورت پاره وقت در همان دانشكده -1ماده 

 .دانشكده هاي تابعه مي باشد

بدين معني كه عضو هيأت علمي . باشد كليه واحدهاي دانشگاهوابستگي دوگانه مي تواند در  :تبصره      

به صورت  و يا يت پاره وقت داشته باشد و بالعكسآموزشي مي تواند در مركز تحقيقاتي خود حضور و فعال

 مجازي و از راه دور باشد

 .نبايد در واحد مقصد تجاوز كندوظايف مربوطه % 40همكاري در وابستگي دوگانه از  -2ماده 

 پيشنهاد دانشكدهبه و حسب مورد دانشگاه  و پژوهشي با تائيد معاون آموزشي در موارد خاص مگر: 1تبصره 

فعاليت در گروه % 30اما در اين حال بيشتر از . نحوه همكاري مي تواند بصورت مجازي نيز باشد :2تبصره

 .مقصد نمي تواند باشد



مقصد شامل  محل خدمتيا عضو هيات علمي مي تواند در فعاليتهاي آموزشي گروه : :3تبصره 

ارائه دروس و راهنمايي پايان نامه ها به صورت مستقل يا مشترك با نظر گروه و مركز مربوطه و 

 .مالي مربوط مشاركت نمايد –اداري  -مطابق با آيين نامه هاي آموزشي

محل  هشي خود را بهوعضو هيات علمي وابسته مي تواند درخواست پروژه هاي پژ: 4تبصره

پروژه هايي كه به مركز مقصد ارائه خواهد شد فرايندي مشابه . مبدا و مقصد ارائه نمايد خدمت

 .ساير پروژه هاي مقصد را طي خواهد كرد

( د صمقصد، عضو هيات علمي مي تواند در جلسات و شوراهاي مق محل خدمتبا تاييد : 5تبصره

 .شركت نمايد) با يا بدون حق راي

...) شامل آزمايشگاهها، كتابخانه و (برخورداري عضو هيات علمي از امكانات مقصد : 6تبصره

 .مقصد خواهد بود محل خدمتمشابه اعضاي هيات علمي 

مزاياي متعلق به عضو هيأت علمي با وابستگي دو گانه عبارتند از اولويت در فرصت هاي  -3ماده 

 .تعلق مي گيرد مبداءمأموريت حق تمام وقتي و ساير مزايايي كه به گروه  -مطالعاتي

 .محل مبداء يا مقصد است/ طرح هاي تحقيقاتي و پايان نامه حسب مورد با گروه :1تبصره

ه از اعضاي هيأت علمي كه از خارج از دانشگاه وابستگي دوگانه دريافت مي كنند مزاياي آن دست :2تبصره

 .خواهد) فرد با موسسه(برابر قرارداد و يا احكام في مابين 

با وابستگي دوگانه موافقت نداشته باشد و فرد  يا مركز تحقيقات درموارديكه گروه مبدا يا دانشكده -4ماده 

 يني داشته باشد موضوع در شوراي آموزشي مطرح گرديده و با تائيد معاونيا گروه مقصد اصرار به وابستگ
 .دانشگاه اقدام خواهد شدو پژوهشي آموزشي 

درخواست فرآيند پذيرش وابستگي دوگانه مي تواند با درخواست متقاضي به محل مبداء و مقصد  -5ماده 

 .يا با درخواست محل مقصد باشد

 .تائيد شودتوسط نهادهاي ذيربط صالحيت علمي و عمومي متقاضيان خارج از دانشگاه بايد  :تبصره     



در مورد اعضاي هيات علمي آموزشي و ( معاونت آموزشي يا پژوهشي ،نهادهاي ذيربط منظور از

معاونت بين عالوه بر اين دو معاونت، در مورد اعضاي هيات علمي خارج از دانشگاه  و )پژوهشي

 .مي باشد نيزالملل 

كليه دستاوردهاي آموزشي و پژوهشي فرد داراي وابستگي دوگانه بايد آدرس گروه مبداء و مقصد  -6ماده 

 )اختراعات و مواردي از اين دست -مقاالت -جوايز -نوآوري ها -انتشارات(را داشته باشد 

 استاد و مدرس افتخاري

در يكي از مقاطع دانشگاه تدريس مي نمايد  كهمدرس افتخاري به مدرس دوره اي گفته مي شود  -7ماده 

 :و داراي شرايط الزم جهت احراز صالحيت به عنوان عضو هيأت علمي بوده و داراي شرايط زير مي باشد

 .اشتهار به سرآمدي داشته باشد مدرس مورد نظر در آن رشته مورد نياز و ترجيحاً در رشته مورد نظر -الف

وابستگي فرد در بند الف به پيشنهاد شوراي آموزش يا پژوهشي دانشگاه و اشتهار وي توسط گروه  -ب

 .پس از كسب صالحيت عمومي بايد تائيد شوديا مركز تحقيقات تخصصي 

 :تعهدات دانشگاه -8ماده 

 دانشگاه هايآزمايشگاهو  ها استفاده از كتابخانه 
 فرد در چارچوب مقررات معاونت پژوهشي دانشگاه فراهم آوردن بستر تحقيقات در زمينه تخصص 
 ارائه گواهي تدريس 

 .هيأت رئيسه دانشگاه به تصويب رسيده است 15/5/1397ماده در جلسه مورخ  8اين دستورالعمل در 

 

 

 


