
  مؤسساتدر چارچوب راهبرد توانمندي  "علمی وابسته هیئتاستفاده از اعضاي طرح " ضوابط و مقررّات
  آموزش عالی  يزیربرنامهشوراي گسترش و  11/8/1399آموزش عالی کشور مصوّب جلسه مورخ 

در    "علمی وابسته  هیئتاستفاده از اعضاي  طرح  "  اي از ابهامات، ضوابط و مقررّاتسازي و رفع پارهبه منظور شفاف
توانمندي   راهبرد  مورخ    مؤسساتچارچوب  مصوّب جلسه  کشور  عالی  و    11/8/1399آموزش  گسترش  شوراي 

  : گرددیمتشریح   به شرح ذیلآموزش عالی   يزیربرنامه

و  دانشگاه  -1 عالی  مؤسساتها  و    "مؤسسه"  آموزش  ضوابط  رعایت  نامه  آیین  119ماده    6پیوست    راتمقرّبا 
 هیئت یک عضو  فقط از    گرایش-ي هر رشتهاندازراهاخذ مجوز جهت  توانند  می ،علمی هیئت استخدامی اعضاي 

متبوع،   مؤسساتو    هادانشگاهسایر    علمی وزارت  به  وابسته  پژوهشی  و  یا   با   آموزشی  استادي  مرتبه علمی 
در حال  استفاده نمایند.    عضو وابستهبه عنوان    گرایش درخواستی،-رشتهداراي تخصص مرتبط با  و    دانشیاري

اعضاي    حاضر از  دانشگاه  هیئتاستفاده  سایر    يهاعلمی  پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  به  وابسته 
و  مجاز  رشته    ي اندازراهجهت درخواست  خارج از کشور    ی رانیا  ریغعلمی ایرانی/    هیئتها و یا اعضاي  وزارتخانه

که در شرایط مأموریت تحصیلی، مرخصی    ،وقتتمامریغعلمی    هیئتنیست. همچنین استفاده از اعضاي  مقدور  
- ي رشتهاندازراه  منظوربه  علمی وابسته  هیئتعضو    عنوان  بهتحصیلی، فرصت مطالعاتی و یا بازنشسته هستند،  

  . باشدمین ریپذ امکان مؤسسه در یلیتحص گرایش

در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتري از عضو   صرفاً  گرایش-تواند براي اخذ مجوز رشتهمی هاي آموزشی مؤسسه-2
استفاده نمایند. لذا، امکان استفاده از عضو    هیئت اخذ مجوز راه  هیئتعلمی وابسته  اندازي  علمی وابسته جهت 

    رشته در مقاطع کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) و کاردانی وجود ندارد.

طرح عضو هیئت علمی وابسته  مزایاي  مندي از  هاي پژوهشی مشمول بهرهها و مؤسسهها، پژوهشکدهپژوهشگاه  -3
  باشند.  گرایش نمی-براي اخذ مجوز رشته

علمی    هیئتغیرانتفاعی سطح یک مجاز به استفاده از عضو  -آموزش عالی غیردولتی  مؤسساتها و  دانشگاهفقط  -4
و سایر مؤسسات آموزش عالی غیر    باشند یمتخصصی    دکتري  گرایش-رشتهبراي اخذ مجوز و راه اندازي  وابسته  
گیري نمایند،  بهره  دکتري   گرایش-رشتهتوانند از این طرح براي اخذ مجوز و راه اندازي  غیر انتفاعی نمی-دولتی

آموزش    مؤسساتاسی ارشد براي همه  کارشن  گرایش-رشته ولی استفاده از این طرح براي اخذ مجوز و راه اندازي  
  بالمانع است.   غیرانتفاعی-عالی غیردولتی

  مؤسسه دانشگاه/  از  باشد. اخذ موافقتتمام وقت   محل استخدام خود  مؤسسه انشگاه/در دعلمی باید    هیئتعضو    -5
محل    مؤسسهدانشگاه/الزامی است.    متقاضی   مؤسسهعلمی وابسته توسط    هیئتعضو    عنوانبهمحل استخدام وي  



موافقت وابسته،    ، ضمن بررسی و تائید احراز شرایط و ضوابط عضو هیئت علمی  باید علمی    هیئتخدمت عضو  
  مؤسسه . همچنین  نماید   (رئیس) اعالم  مؤسسهدانشگاه/مسئول  مقام    ترینعالیبا امضاي  و  کتبی    صورتبهخود را  
علمی وابسته را صادر و به صورت دوساالنه براي وزارت عتف    هیئت عضو  کارگزینی  نیز موظف است حکم    متقاضی

 ارسال نماید.  محل استخدام وي مؤسسهدانشگاه/و 

مقطع تحصیلی در یک    گرایش و منحصراً-براي اخذ مجوز یک رشته تواند می  علمی وابسته صرفاً  هیئتهر عضو  -6
عضو    به عنوانحکم   یک  د توان علمی فقط می  هیئتعضو  . لذا، هر  ردیگمورد استفاده قرار  مؤسسه    )درخواست (یک  
در دو یا چند    زمانهم  طوربه  ،وابسته  عنوانبهیک عضو هیئت علمی، و استفاده از    داشته باشد علمی وابسته    هیئت

  .مجاز نیست گرایش-اخذ مجوز دو یا چند رشتهآموزش عالی و یا براي   همؤسسدانشگاه و 

براي اخذ  توان  می بر اساس مصوّبات پیشین شوراي گسترش آموزش عالی، از هر عضو هیئت علمی تمام وقت  -7
استفاده کرد. -مجوز دو رشته اخذ مجوز رشته  گرایش  براي اعضاي هیئت علمی وابسته جهت  - این محدودیت 

از ظرفیت یک عضو هیئت علمی براي اخذ  در سنوات گذشته  اگر  شود. به عبارتی،  اعمال نمی  "مؤسسه"گرایش  
استفاده شده باشد،  -دو رشتهمجوز   وي  استخدام  دانشگاه/مؤسسه محل  الذکر  محدودیت  گرایش در  براي  فوق 

و عضو هیئت    شودگرایش مؤسسه اعمال نمی-هیئت علمی وابسته جهت اخذ مجوز رشته  ایشان به عنوان عضو
گرایش یک مؤسسه  -یت خود، به عنوان عضو وابسته در اخذ مجوز رشتهمندي از ظرفتواند، علیرغم بهرهعلمی می 

به امکان استفاده از ایشان در دو   مؤسسهعلمی وابسته در  هیئتاستفاده از  همچنین نیز مورد استفاده قرار گیرد. 
    .نماید ایجاد نمی یتیمحدودخود محل استخدام گرایش در دانشگاه -درخواست رشته

با مؤسسه داراي اعتبار   وابسته علمی    هیئت مجوزهاي صادرشده یکبار پذیرش بوده و تا زمان همکاري عضو   -8
نامه استخدامی  آیین  119ماده    6پیوست    راتمقرّضوابط و  با توجه به اینکه بر اساس    شود.بوده و هر سال تمدید می 

موظف است تا زمان    مؤسسه باشد،  له میسا  2، احکام هر عضو هیئت علمی وابسته حداکثر  علمی  هیئتاعضاي  
عضو هیئت   ید ، به همراه حکم جد علمی وابسته، درخواست تمدید مجوز اجراي دوره را هیئتادامه همکاري عضو 

در صورت  ارسال نماید.  گسترش آموزش عالی  به دفتر  آموزش عالی  سال از طریق سامانه  دو  هر    علمی وابسته،
را از طریق  کمبود  مؤسسه کهیدرصورت لیکن شود.  لغو می صادرشدهمجوز  ،علمی وابسته هیئتخاتمه همکاري با 
  .به مجوز قطعی تبدیل خواهد شد   صادرشدهکند، مجوز   جبرانخود  عضو هیئت علمی 

وابسته صرفاً از طریق  گرایش با استفاده از عضو هیئت علمی  -اندازي رشتهدرخواست کسب مجوز راه  مهم: -9
نحوه ارسال  شود.  هاي ارسال شده خارج از سامانه مذکور بررسی نمی سامانه آموزش عالی مقدور است و درخواست

با استفاده از طرح تعاون   یلیدوره تحص  ينامه ارسال درخواست اجرا   وهیش"سامانه در    قیدرخواست از طر
    آورده شده است.  "یوابسته در سامانه آموزش عال یعلم  ات یعضو ه   ای

 


