ثبسمٍ تعبلي
" دستًرالعمل وحًٌ اوتخبة استبدان ممتبز "
"ثر اسبس دستًرالعمل مصًة َیبت امىبی داوشگبٌ تُران "
مقذمٍ:
تِ هٌظَس تضسگذاضت ٍ اسج ًْادى تِ استاداى تشجستِ داًطگاُ تْشاى  ,اػضاي ّيأت ػلوي تا هشتثِ استادي کِ
تِ هقام ضاهخ ػلوي ٍ پژٍّطي دس سطح هلي ٍ ياا تايي الوللاي سسايذُ اًاذ ٍ داساي کيميات هَصضاي ٍ ساي
ضْشت اخالقي ٍ هؼٌَي هي تاضٌذ ،طثق ضَاتط ريل تِ ػٌَاى استاد هوتاص اًتخاب ٍ طي هشاسان ٍياژُ اي دسجاِ
استاد هوتاصي داًطگاُ تْشاى تِ ًاى اػطاء هي ضَد.
مبدٌ  -1فعبلیت َبی پژيَشي ي فىبيری :
کسة ذاقل  250اهتياص تؼذ اص ا شاص هشتثِ استادي اص داًطگاُ تْشاى تش هثٌاي ئايي ًاهاِ استقاا هشتثاِ اػضااء
ّيأت ػلوي ,اص کتاتْاي تخػػي اغيل چاج ضذُ دس ًطشيِ ّاي هؼتثش ٍ هقاالت اغيل پژٍّطي چاج ضاذُ دس
ًطشيات ػلوي ٍ پژٍّطي هؼتثش هلي ٍ يا تيي الوللي  ،ثثت اختااشاع ٍ ًاااَ ٍسي ٍگضاسش طااشح ّاي کاستشدي
ٍ جَايض جطٌَاسُ ّاي هؼتثش ػلوي تِ تشتية هٌذسج دس تثػشُ ّاي ايي هادُ تاشاي کساة ػٌاَاى اساتاد هوتااصي
ضشٍسي هي تاضذ.
تجصرٌ  : 1اهتياصات قاتل کسة دس ّش تخص تِ قشاس ريل است:
 کتبثُبی تألیفي اصیل :ذاکثش  100اهتياص تشاي سضتِ ّاي ػلَم تجشتي ٍ  150اهتياص تشاي سضتِ ّاي
ػلَم اًساًي.
 ثجت اختراع ي وًآيری :تاصاء ّش ثثت اختشاع ٍ ًَ ٍسي دس سطح تيي الوللاي  10اهتيااص ٍ دس ساطح
داخلي  3اهتياص ٍ ذاکثش اهتياص قاتل استمادُ دس ايي تٌذ  50اهتياص هي تاضذ .تشاي استمادُ اص اهتياصات
ايي تٌذ ,تأييذيِ ػلوي ثثت اختاااشاع ٍ ًَ ٍسي تَسط هشاجغ هٌطقِ اي هاَسد تأيياذ ٍصاست ػلاَم،
تحقيقات ٍ فٌاٍسي ضشٍسي هي تاضذ.
 ویمٍ صىعتي کردنً :يوِ غٌؼتي کشدى ّش کذام اص تأييذيِ ّاي ثثت اختاشاع ّاش هاَسد  10اهتيااص ٍ
ذاکثش تا  20اهتياص داسد.
 جًايس جشىًارٌ َبی علمي داخليّ :ش هَسد يک اهتياص .ذاکثش تا  5اهتياص.
 جًايس جشىًارٌ َبی ثیه المللي معتجر (داخل ي خبرج از کشًر)ّ :ش هَسد سِ اهتياص .ذاکثش تا 50
اهتياص.
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َ ر مًردگسارش علمي وُبيي طرح َبی پژيَشي کبرثردیّ :ش هَسد گضاسش ػلواي ًْاايي طاشح
ّاي پژٍّطي کاستشدي هَضَع قشاسداد تيي داًطگاُ ٍ دساتگاُ اجشاياي کاِ داساي گاَاّي اختتاام
تأييذ ضذُ اص دستگاُ ريشتط تاضذ 2 ،اهتياص ٍ ذاکثش تا  25اهتياص.
تجصرٌ  :2تا تَجِ تِ تماٍت تَليذ هقاالت دس هَضَػات تخػيع ٍ سضتِ ّاي گًَاگَى تش اساس هاس اسائِ ضذُ
تَسط هشاجغ هؼتثش تيي الوللي ،اهتياصات هَضَع هادُ  1تِ تطخيع کويتِ تشسسي کٌٌذُ هي تَاًذ تا  %15افضايص
ٍ يا کاّص ياتذ.
تجصرٌ  : 3کسة ذاقل  20اهتياص اص چاج کتاتْاي تأليمي اغيل الضاهي است.
تجصرٌ  :4اهتياص هقاالت اغيل پژٍّطي کِ دس هجالت هؼتثش پژٍّطي تِ چاج سسيذُ اًذ سقف ًذاسد.
تجصرٌ  :5داضتي ذاقل  100استٌاد هؼتثش دس سطح تيي الوللي تشاي سضتِ ّاي ػلَم تجشتي ٍ  50اساتٌاد هؼتثاش دس
سطح هلي ٍ يا تيي الوللي تشاي سضتِ ّاي ػلَم اًساًي ضشٍسي است.
 هٌظَس اص استٌاد دس سطح تيي الوللي تشاي سضتِ ّاي ػلَم تجشتي  ،اسجاع هحققاى ضٌاختِ ضذُ دس سطحتيي الوللي تِ کاس تحقيقاتي ًاهضد هشتثِ استاد هوتاصي دسکتة ٍ ًطاشيات هؼتثاش پژٍّطاي دس ساطح تايي
الوللي است.
 هٌظَس اص استٌاد دس سطح هلي ٍ يا تيي الوللي تشاي سضتِ ّاي ػلَم اًساًي  ،اسجاع هحققاى دس سطح هليٍ يا تيي الوللي ٍ هشجغ قشاسگشفتي کاستحقيقاتي ًاهضد هشتثِ استاد هوتاصي دسکتة دسساي داًطاجَياى ،
ًطشيات هؼتثش پژٍّطي دس سطح هلي ٍ يا تيي الوللي است .
مبدٌ  2فعبلیت َبی آمًزشي
داضتي ضشايط صيش تشاي کسة هشتثِ استاد هوتاصي ضشٍسي هي تاضذ.


ذاقل  10سال ساتقِ تذسيس ٍ تحقيق هَفقيت هيض پس اص ًيل تِ هشتثِ استادي( .ساالْاي اساتمادُ
اص فشغت هطالؼاتي تِ ذاقل  10سال ساتقِ تذسيس ٍ تحقيق افضٍدُ هي ضَد).

 استاد ساٌّوايي ذاقل  10داًص هَختِ دس سطح دکتشاي تخػػي ٍ  20داًص هَختِ دس ساطح
کاسضٌاسي اسضذ .ساٌّوااايي داًص هَختِ دس سطح دکتااااشاي تخػػي هي تَاًااذ تا ًسثاات 1:3
جايگااضيي ساٌّوايي داًص هَختِ دس سطح کاسضٌاسي اسضذ تاضذ.
 کسة ذ ًػا ب اهتياص کيميت هَصضي تش هثٌااي ئايي ًاهاِ استقاا اػضااء ّياأت ػلواي تاِ هشتثاِ
استادي (ّيأت هويضُ).
 کسة ذاقل  6اهتياص اص کويت هَصضي دس ّش سال تحػيلي.
 کسة ذاقل  3اهتياص اص کويت هَصضي دس ّش سال تحػيلي تشاي استاد تاصًطستِ ٍ يا استاد ٍاتستِ.
تبصره :اهتياصات هَضَع هادُ  2ٍ 1دس کويسيَى تخػػي ريشتط ّيات هويضُ هَسد اسصياتي قشاس هي گيشد.
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مبدٌ  -3شئًوبت اخالقي ي معىًی :
ضوي داضتي ضشائط ػوَهي هٌذسج دس ئيي ًاهِ هذيشيت داًطگاّْا ,استاد هوتاص هي تايذ داساي هٌص اساتادي ٍ
سي ضْشت اخالقي ,هؼٌَي ٍ ػلوي تاضذ.
تجصرٌ  :1هشجغ تطخيع غال يت هادُ  3سئيس ٍ هؼاًٍيي داًطگاُ ٍ سئيس ًْاد ًوايٌذگي هقاام هؼظان سّثاشي
دس داًطگاُ تْشاى هي تاضذ.
تجصرٌ  :2دس ضشايط هساٍي اٍلَيت تا کساًي است کِ ساتقة اجشايي داضتِ تاضٌذ.
مبدٌ -4فعبلیت َبی اجرايي داوشگبَي
اهتياص فؼاليت ّاي اجشايي داًطگاّي تش هثٌاي ئيي ًاهِ استقاء اػضاء ّيأت ػلوي (ّيات هوياضُ) تاا اذاکثش 20
اهتياص قاتل هحاسثِ هي تاضذ.
مبدٌ  -5وحًٌ اوتخبة (اجرا)
هشا ل اجشايي اًتخاب استاداى هوتاص تِ ضشح ريل است :
پشديس ّا  ,داًطکذُ ّا ٍ هشاکض تحقيقاتي  ،استاداى ٍاجذ ضشايط سا تا اسائِ هاذاس

ٍ هساتٌذات الصم دس زااص

ّش سال تِ سياست داًطگاُ هؼشفي هي ًوايٌذ تا دس غَست غال ذيذ تاِ دتيشخاًاِ اػطااي هشتثاِ اساتاد هوتااصي
هؼشفي ضًَذ.
تبصره  : 1دس هَاسد استثٌايي  ،سئيس داًطگاُ تا هطَست ّيأت سئيسِ داًطگاُ هي تَاًذ هَضاَع اػطااي دسجاِ
استادي هوتاص سا تِ استادي کِ ٍاجذ ضشايط تطخيع هيذّذ  ،هستقيواً تِ ضَساي اًتخاب استاد هوتاص هَضَع هادُ
 6پيطٌْاد ًوايذ.
تبصره  :2تشاي استاداًي کِ دسجِ استاد هوتاصي ًاى تِ تػَية ضَساي اًتخاب استاداى هوتااص سسايذُ اسات ،
کن استاد هوتاصي تَسط سئيس داًطگاُ غادس هي ضَد ٍ ايي ػٌَاى دس کن کاسگضيٌي ًاى دسج هي گشدد.
مبدٌ  -6ترکیت شًرای اوتخبة استبد ممتبز
-1سئيس داًطگاُ ( سياست ضَسا )
 - 2هؼاٍى پژٍّطي ٍ فٌاٍسي داًطگاُ ( ًاية سئيس ٍ دتيشضَسا )
 - 3هؼاٍى هَصضي ٍ تحػيالت تکويلي داًطگاُ
 - 4سِ ًمش اص ضخػيت ّاي تشجستِ ػلوي پژٍّطي کطَس ( کاِ اذاقل ياک ًماش ساة هاَسد دس صهيٌاِ
تخػػي ريشتط غا ة ًظش تاضذ) تا اًتخاب ٍ کن سئيس داًطگاُ.
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 - 5سِ ًمش استاد توام داًطگاُ تْشاى کِ ذاقل يک ًمش سة هَسد ػضَکويسيَى تخػػي ريشتط ّيات
هويضُ تاضذ ,تِ اًتخاب ّيات هويضُ داًطگاُ.
تبصره :دتيشخاًِ ضَساي اػطاي هشتثِ استاد هوتاصي دس َصُ هؼاًٍت پژٍّطي داًطگاُ هستقشخَاّذ تَد.
مبدٌ  -7وحًٌ تشًيق ي قذرداوي:
أ  -داًطگاُ تْشاى ًطاى استاد هوتاصي سا طي هشاسن ٍيژُ اي تَسط سييس داًطگاُ تِ استاداى تشگضيذُ اػطاء
هي ًوايذ.
ب  -استاد هوتاص هي تَاًذ داًطجَياى تَاًوٌذ ٍ دسخطاى سا تشاي هقطغ دکتشي تذٍى صهَى ٍسٍدي تشاساس
دستَسالؼولي کِ تَسط ضَساي تحػيالت تکويلي داًطگاُ تْيِ ٍ تِ تائيذ ّيات اهٌا هاي سساذ پازيشش
ًوايذ.
ج  -تاصًطستگي استاد هوتاص ضازل پس اص سي  70سالگي تا دٍ دٍسُ  5سالِ تا تػَية ّيأت اهٌاي داًطاگاُ
قاتل تؼَيق است .
د  -تِ هٌظَس تکشين اص هقام استاد هوتاص 5 ,پايِ تطَيقي ػالٍُ تش پايِ ّاي تطَيقي هتؼاسف تِ ٍي اػطاء هي
ضَد ٍ دس غَستيکِ استاد هوتاص ذاقل  50اهتياص اػتثاس ٍيژُ ساالًِ کسة ًوايذ ,اهتياص اػتثاس ٍيژُ ساالًِ
پژٍّطي اٍ تا ضشية  2هَسد هحاسثِ قشاس هي گيشد.
ُ  -استاد هوتاص هي تَاًذ طثق دسخَاست ,اص اػتثاس ٍيژُ خَد تشاي ضشکت دس هجاهغ تيي الوللاي ٍ فشغات
هطالؼاتي استمادُ ًوَدُ ٍ يا اص استاداى تشجستِ تيي الوللي تشاي ّوکاسي ّاي ػلوي دػَت تؼول ٍسد.
تجصرٌ  :ايي ييي ًاهِ هطوَل استاداى تاصًطستِ داًطگاُ تْشاى ٍ استاداى ٍاتستِ ٍاجذ ضشائط ًيض هي ضَد.
مبدٌ  -8اعطبی کمك َبی مبدی ي معىًی:
تِ هٌظَس تکاااشين جايگاُ استاد هوتاص تاااش اساس دستَسالؼول خاظ اساتيذ هوتاص کِ اص ساَي ّياأت سئيساِ
تذٍيي هي گشدد ،داًطگاُ ًسثت تِ اػطاي کوک ّاي هادي ٍ هؼٌَي پس اص تػَية ضَساي پژٍّطي اقذام هي
ًوايذ.
ايي دستَسالؼول دس  8هادُ ٍ  11تثػشُ دس تاسيخ  1386/05/25تِ تػَية ّيات اهٌاي داًطگاُ تْشاى سسيذُ ٍ اص
ّواى تاسيخ الصم االجشا است.
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