
  )دوازدهمموضوع مصوبه (پیوست شماره سه 
 دستورالعمل اجرایی  نحوة همکاري استادان، محققان و متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور

  الی، پژوهشی و فناوريها و موسسات آموزش عبا دانشگاه
  

  :مقدمه
» 2«ماده » ج«بند » 6«نقشه جامع علمی کشور، ردیف » 9«از اقدامات ملی مربوط به راهبرد کالن » 24«در اجراي بند 

ریزي براي جذب متخصصان ایرانی داخل و  برنامهتحقیقات و فناوري مبنی بر   قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم،
و بازنگري آیین نامه اجرایی جذب نیروهاي متخصص و استفاده از  همکاري علمی، تحقیقاتی و فناوري  جهت خارج از کشور

دستورالعمل اجرایی ، )02/12/1369و  01/11/1369(فرهنگ و آموزش عالی » وقت«استادان خارج از کشور مصوب وزیر 
ها و موسسات آموزش عالی، ور با دانشگاهنحوة همکاري استادان، محققان و متخصصان ایرانی مقیم خارج از کش

با هدف تسهیل در بهره مندي از ظرفیت علمی آنها براي ارتقاي کیفیت آموزش و پژوهش موسسات پژوهشی و فناوري، 
  :مذکور، به شرح ذیل تدوین شده است

  
  :اختصارات -1ماده 

  .وزارت علوم، تحقیقات و فناوري ،وزارت  -1
  .موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، دانشگاه ها و موسسه  -2
  .استادان، محققان و متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور، عضو هیات علمی مقیم خارج  -3
و مدیر  موسسه، معاون پژوهشی  موسسهمعاون آموزشی (اي متشکل از سه عضو ثابت ، کمیتهکمیته منتخب  -4

پژوهشکده و /رئیس دانشکده(و دو عضو متغیر ) موسسههاي علمی و بین المللی یا عناوین مشابه همکاريدفتر 
باشد که وظیفه می) »عضو هیات علمی مقیم خارج«مدیر گروه یا رئیس مرکز تحقیقاتی مربوط به تخصص 

ادان، محققان و متخصصان ها براي جلب همکاري استپژوهشکده/هاهاي ارسالی از دانشکدهرسیدگی به درخواست
  .ایرانی مقیم خارج از کشور را بر عهده دارد

  .در موسسات فناوري، شوراي علمی فناوري موسسه جایگزین کمیته منتخب موضوع این بند خواهد بود -تبصره
  
  

  :اهداف -2ماده 
ی و فناوري عالی، پژوهشها و موسسات آموزشبا دانشگاه موسسهتوسعه و گسترش ارتباطات علمی و فنی  -1

 .سایر کشورها
علمی استادان، محققان و متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور براي ارتقاي کیفیت مندي از ظرفیت بهره -2

  .هاي تحقیقاتی مشترك و تبادل و تجارب علمیاز طریق انجام پروژه موسسهآموزش و پژوهش در 



صورت مشترك در نشریات علمی به ار مقاالت جهانی از طریق انتشتر در توسعه علمی  ایفاي نقش گسترده  -3
  . معتبر جهانی

گیري از حس وطن دوستی و حفظ ارتباط با استادان، محققان و متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور با بهره -4
 .تعلقات ملی آنان

  .المللیدر سطح بین موسسهتالش براي ارتقاي علمی  -5
  

  :هاي فعالیتحوزه -3ماده 
  :آموزش - الف

  . ارائه تمام یا بخشی از دروس مختلف در مقاطع گوناگون به ویژه تحصیالت تکمیلی به صورت فشرده یا عادي -1
هاي آموزشی براي سخنرانی و سمینارها، همراه با اعضاي هیأت علمی، دانشجویان و متخصصان حضور در کارگاه -2

  .و ارائه مطالب آموزشی موسسه
  .ویژه هاي فشرده دروس برگزاري دوره -3
  .هاي علمیارائه سخنرانی -4
  .هاي دکتري همکاري در تدریس دوره -5
گیري از هاي علمی، تخصصی و عمومی با دانشجویان تحصیالت تکمیلی با بهره ارائه دروس و برگزاري نشست - 6

  .امکانات فضاي مجازي
  :و فناوري پژوهش - ب

  .موسسهفناوري ملی یا فراملی به صورت مشترك با هاي تحقیقاتی و  ریزي و اجراي پروژه تعریف، برنامه -1
  .موسسههاي دانشجویان دکتري به صورت مشترك با اعضاي هیأت علمی  نامه راهنمایی یا مشاورة پایان -2
به صورت مشترك با اعضاي هیأت علمی یا دانشجویان تحصیالت تکمیلی در ) کتاب ـ مقاله(انتشار آثار علمی  -3

  رداخل یا خارج از کشو
  .پذیرش دانشجویان تحصیالت تکمیلی براي انجام بخشی از پروژه در آزمایشگاه خود در خارج از کشور -4

  :شرایط متقاضی و نحوه اقدام -4ماده 
  .موسسهداراي مدرك تحصیلی دکتري تخصصی مرتبط با زمینه هاي علمی و تحقیقاتی  -1
 ).وزارت مورد تایید(ی و پژوهشی معتبر دنیا عضویت در کادر هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عال  -2
رشته و تخصص  عنوان یک صاحب نظر و پژوهشگر ممتاز در یک موسسه پژوهشی در یک شدن بهشناخته  -3

 .خاص به تشخیص کمیته منتخب
  .حضور و عضویت موثر در مراکز مطرح بین المللی به تشخیص کمیته منتخب -4
به همراه شناسنامه علمی متقاضی و سایر مدارك مورد نیاز توسط رئیس پژوهشی /پیشنهاد کتبی گروه آموزشی -5

  . موسسهپژوهشکده به کمیته منتخب /دانشکده

،  موسسهعمومی وي از سوي هیات اجرایی جذب  درصورت درخواست متقاضی براي استخدام، تایید صالحیت -تبصره
  .وري استضر) آیین نامه استخدامی اعضاي هیات علمی» 4«موضوع ماده (

    



  :حق الزحمه -5ماده 
حق الزحمه به تشخیص کمیته منتخب بر اساس سوابق و جایگاه علمی متقاضی در چارچوب مراتب علمی  -1

 .تامین و پرداخت می شود موسسهاعضاي هیات علمی 

اقدام ....  می تواند عالوه بر پرداخت حق الزحمه، نسبت به پرداخت کمک هزینه ایاب ذهاب، اسکان و موسسه -1تبصره 
  .نماید

می تواند در صورت درخواست متقاضی، نسبت به بیمه نمودن وي در چارچوب مقررات قانون کار اقدام  موسسه -2تبصره 
  .کند

» طرح همکاري با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم خارج«تواند در چارچوب آیین نامه می موسسه -2
هاي پیش بینی شده در این عالوه بر ظرفیت) 01/03/1395(ري ابالغی معاونت علمی و فناوري ریاست جمهو

 . دستورالعمل، از مزایاي پیش بینی شده در آن معاونت نیز استفاده نماید
  

هیأت امناي به تصویب  27/09/1396در تاریخ  تبصره،» 4«ماده و » 6«این دستورالعمل مشتمل بر  - 6ماده 
  .قابل اجرا است از تاریخ تصویبرسید و  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

  
    

 


