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 -لميعهای طبترين قبرتر و يکي از اصليهای قديمي، دانشگاه صنعتي امیرکبیر به عنوان يکي از دانشگاه

وين م به تد، اقداقبال اهداف زيردر جهت  و خودپژوهش و نوآوری پژوهشي کشور، در راستای انجام رسالت 

 .نموده است (AUT-PR-2106)رويه  "داخلی استاد همکار "مهناآيین

 داخل  و فناوری پژوهشي ،استفاده بهینه از امکانات علميهای علمي از طريق توسعه شاخص -1

  های آموزش عالي و پژوهشيها و موسسهتقويت فرهنگ تعاون و همکاری در دانشگاه -2

 های تحقیق و توسعهبخش و ارتباط قويتر با های تحقیقات صنعتيتوسعه فعالیت -3

 تحصیالت تکمیليهای گسترش و ارتقاء کیفي دوره -4

 يالمللبین داخلي و ها و قراردادهاینامهتفاهمايجاد شرايط مناسب برای اجرايي نمودن  -5

 ها تر نمودن پژوهشکده ها و ايجاد ارتباط موثرتر با دانشکدهفعال -6

جرای ار زمینه وصا دخص و فناوران پژوهشگران ،التحصیالنفارغ در ادامه به منظور استفاده هرچه بیشتر از توان

 .ديده استگر ها اين رويه تدوينتر نمودن پژوهشکدهو فعالانجام تحقیقات  ، نوآوری،های پژوهشيطرح
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 :و شرایط الزم ریفاتع -1

گردد که در مياطالق  فعال و يا بازنشسته کشور داخلبه اعضای هیأت علمي و متخصصین  استاد پژوهشگر -1-1

يا واحدهای پژوهشي ها شاخص بوده و بنا به نیاز يکي از دانشکده آکادمیک يا صنعتي یهاشزمینه پژوه

های طرحتوسعه يک زمینه پژوهشي مشخص، پشتیباني و مشارکت در اجرای جهت استفاده از تخصص آنها در 

از طريق های مورد نیاز، و يا ديگر زمینه تحصیالت تکمیليرساله دانشجويان هدايت صنعتي و در صورت امکان 

  .دنمايمي همکاریها پژوهشکده

بیر صنعتي امیرک دانشگاهبا د نتوانمي های خويش،سازمانحفظ ارتباط استخدامي با  ضمن پژوهشگر اناستاد -1-2

 د. اين افراد الزم است که حداقل يکي از شرايط زير را دارا باشند.ننمايهمکاری 

 :التحصیالن دانشگاهيارغف  -1-2-1

 های معتبر داخل و يا خارج کشوردارا بودن درجه دکترا از يکي از دانشگاه  -

حصیل تدوران  های تحقیقاتي و چاپ مقاالت معتبر دردارا بودن رزومه مناسب از نظر اجرای طرح  -

 د از آنعو ب

 متخصصین خبره صنعتي: -1-2-2

 های معتبراز دانشگاهکارشناسي مدرک حداقل  داشتن -

 دارای سوابق صنعتي و اجرايي باال که منشاء خدمات مهم شده باشد -

 های صنعتي و دارای شهرت و اعتبار در زمینه تحصصي خودمجری طرح -

 وجهتهای صنعتي قابل و دارای نوآوریهای صنعتي در بخش خصوصي کارآفرين و موسس شرکت -
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 :های همکاریزمینه -2

قاالت مه انتشار بکه منجر  کبیرهای مورد تايید دانشگاه صنعتي امیرپیشرفته در حوزه هایاجرای پژوهش -2-1

 المللي گردد.نمايه شده بین

یابي که موجب دست راهبردی دانشگاه صنعتي امیرکبیرهای پژوهش های توسعه فناوری در حوزهانجام پروژه -2-2

 های مشخص گردد.به فناوری

 ی تحقیقاتي پیشرفته جديد موردنیاز دانشگاههاتاسیس آزمايشگاه -2-3

 نشگاههای تحقیقات صنعتي از طريق مجاری رسمي داو مشارکت در اجرای پروژه تدوين، پیشنهاد -2-4

 ههای پیشرفتسازی و فروش فناوریپشتیباني و مشارکت در تجاری -2-5

ی د راهنماو استا استاد مشاور مسئولیت قبول ها و اساتید ذيربط ارائه درس،در صورت موافقت دانشکده تبصره:

 .های تحصیالت تکمیلي بالمانع استدوم پروژه

 

 

 :روند اجرایی  -3

 تيمه تحقیقارزومه کامل و برناهمراه با درخواست خود را  ،تقاضي استفاده از طرح استاد پژوهشگرم -3-1

تايید  بررسي و پس از هش و فناوریپژونمايد. معاون دانشگاه ارسال مي معاون پژوهش و فناوریبه مستقیماً 

 نمايد.اولیه پرونده را به پژوهشکده ذيربط ارسال مي

عوت به دحضوری  پژوهشکده پرونده متقاضي را با دقت الزم بررسي و از وی برای انجام مصاحبه و مذاکره -3-2

  نمايد.به شورای پژوهشکده ارسال ميجهت تصويب نتیجه را  آورد وعمل مي

ونت معابه  کدهپژوهشبه همراه رزومه و داليل توجیهي  برنامه تحقیقاتي، پژوهشکدهاز تصويب شورای پس  -3-3

 ويب نهاييجهت تصر هیات رئیسه دانشگاه گردد تا در صورت تايید، دارسال ميدانشگاه فناوری  پژوهش و

 .گردد مطرح

-وهشکدهي از پژضای خود را از طريق يکها متقاضي جذب استاد پژوهشگر باشند بايد تقاچنانچه دانشکده -4-3

 های مرتبط ارائه دهند.

رئیس  به امضای 2براساس الگوی پیوست پژوهشگرحکم استاد دانشگاه،  هیات رئیسهپس از تصويب  -3-4

 گردد. دانشگاه صادر مي
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کاری هماين  حقوق معنوی هرگونه برونداد پژوهشي شامل انتشار مقاله، ابداع و اختراع که حاصل :1تبصره

گردد. شخص ميخاص که با توافق طرفین م مگر در موارد ،باشد، مربوط به دانشگاه صنعتي امیرکبیر است

  .المانع استبهای پژوهشي در ارائه برونداد پژوهشگراضافه نمودن نام موسسه محل خدمت استاد ضمنا  

 صنعتي يا استفاده به ايجاد دانش فني واز برونداد پژوهشي که منجر  پژوهشگرمندی استاد نحوه بهره :2تبصره 

  ود.بواهد اعضا هیئت علمي دانشگاه صنعتي امیرکبیر خ برابر قوانین جاری دانشگاه و مشابه .گردد

ور در کش يعضو هیات علمي دانشگاه و يا پرسنل رسمي سازمان صنعت ،پژوهشگردر شرايطي که استاد  -3-5

 باشد. دانشگاه مربوطه الزامي مي يا وسازمان  از کتبيموافقت د، ارائه باشمي

 

 :حقوق و مزایا -4

 يد به میزان دویسه را دريافت نمائرا طي نمايد و مصوبه هیئت ر 3مراحل بند  پژوهشگر چنانچه استاد -4-1

خت وی پردالزحمه احقهر ماه  در انتهایو  گرددساعت درماه ( با وی قرارداد منعقد مي 64روز در هفته )

 شود.تعیین ميرئیسه الزحمه هر ساعت فعالیت توسط هیئت میزان حق گردد.مي

 د.شومي یس پژوهشکده پرداختئمبلغ فوق به ازای فعالیت مشخص شده در قرارداد و با تايید ر :1تبصره

التحقیق  حق مانندمندرج در قرارداد(  هایی ديگر )عالوه بر فعالیتهابه ازای فعالیت پژوهشگراستاد : 2تبصره

الزحمه های تحقیقاتي ساير اساتید دانشگاه، اجرای قرارداد صنعتي حقالتدريس، همکاری در پروژهو حق

 نمايد.ميای طبق مقررات دانشگاه دريافت جداگانه

ری شي و فناوتواند مستقال يا مشترکا مجری قراردادهای پژوهبا دادن تضامین مي پژوهشگراستاد : 3تبصره

 .داخلي يا خارجي باشد

اعت با میزان س بايستي به طور دقیق مشخص گردد و متناسبميپژوهشگر استاد ساعات حضور : 4تبصره

 الزحمه پرداخت گردد.ماهیانه به ايشان حق 1-4مطابق بند  ،حضور

 هاهشکدهگاه يا پژوتواند توسط اساتید دانشبا دانشگاه مي پژوهشگرالزحمه قرارداد استاد پرداخت حق: 5تبصره

 تقبل گردد.  آنها يا اعتبارات گرنت ی صنعتيهاحل قرارداداز م
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 سرويس و سلف در طول زمان همکاری از امکاناتي نظیر کتابخانه، اينترنت، پارکینگ، پژوهشگراستاد  -4-4

 تواند استفاده نمايد.ديگر امکانات رفاهي مي

نشگاه ات علمي دامانند ديگر اعضاء هی ها و مراکز خدماتيتخفیف آزمايشگاههرگونه  از پژوهشگراستاد  -4-5

 باشد.مند ميبهره

بت نس 1.5ا ضريب بالتالیف حق پژوهشگراستاد دانشگاه صنعتي امیرکبیر، نام صورت انتشار مقاله با در  -4-6

 .نمودامیرکبیر دريافت خواهد اعضاء هیات علمي دانشگاه صنعتي  به

ز خاصي زات و جوايامتیا، به نام دانشگاه صنعتي امیرکبیر باشدکه دارای فعالیت برجسته  پژوهشگر دتااس -4-7

 د کرد.دريافت خواه دانشگاه معاون پژوهش و فناوریبا تصويب و پژوهشکده به پیشنهاد 

ار مناسب به دفترک درحد امکانات در دانشگاه، پژوهشگراستاد وقت پاره تمام وقت يادر صورت حضور  -4-8

 هد شد.اده خوادر اختیار ايشان قرار د پژوهشکدهتلفن در مدت حضور وی در همراه امکانات کامپیوتر و 

انشگاه دبا نامه ئینآدر چارچوب اين توانند اند ميبازنشسته شده که خارج ازکشور دان و پژوهشگرانياتاس -4-9

 نمايند. همکاری

شگاه را وانین دانقيت موازين و های رعاثبت میگردد و تعهداساتید پژوهشگر در پورتال دانشگاه اسامي  -4-10

 .مانند ديگر اعضاء هیئت علمي دارا مي باشند

 

 :ادامه همکاری -5

گیرد، ار ميد ارزيابي قررمو مطرح و پژوهشکده در شورای پژوهشگراستاد  ساالنه فعالیتکتبي گزارش  -5-1

 وریو فنا و تأيید معاون پژوهش پژوهشکدهتصويب شورای  اب، گزارش بخش بودندر صورت رضايت

 .خواهد بودقرارداد همکاری قابل تمديد دانشگاه 

راع به نام دانشگاه ، کتاب، قرارداد صنعتي، ثبت اختISIهای چاپ مقاله در زمینه پژوهشگرعملکرد استاد  :1تبصره

طبیق ترسیده  پژوهشکدهکه در ابتدا به تصويب شورای  پژوهشگرصنعتي امیرکبیر با برنامه تحقیقاتي استاد 

 .گیردقرار ميو مالک ارزيابي  شوداده ميد

  .گرددو تايید دانشگاه بررسي هیات رئیسه مجدداً در بايد  هرسالهادامه همکاری  -5-3
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 همکار داخلی درخواست همکاری استاد هایفرم
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 ریاست محترم دانشکده / پژوهشکده............

 با سالم،

  ..............................................حل کار( م) در سازمان... ............دارای مرتبه علمي/پست سازماني...................... ................................... نجانباي

ب اين شي در قالي /آموزهای پژوهش مکاریهانجام تمايل خود را به  دانشگاه صنعتي امیرکبیر با عنايت به آئین نامه استاد همکار

 رم.اعالم مي دا در دانشگاه صنعتي امیر کبیرو با میزباني ........................................طرح 

 د.اد مي گردايف یفناور/تحقیقاتي توجیهي حکم کارگزيني و طرح رزومه حرفه ای، به پیوست مدارک الزم شامل اطالعات شخصي، 

 

 

 امضاء درخواست کننده نام و 

 

 

 

 دانشگاه معاون محترم پژوهش و فناوری

 با سالم،

/  طرح پژوهشي نايت بهع اب.....مطرح و .............پژوهشکده..... پژوهشي-........ در شورای آموزشي.........درخواست خانم/آقای ..........

 فاده از خدمات علمي ايشان در زمینهمايل به است مجموعه سوابق علمي ايشان،  فناوری ارائه شده و

م ئیسه دانشگاه اقداردر هیات  رخواستخواهشمند است در صورت تايید، نسبت به طرح د .............مي باشیم..................مشترک........

 الزم مبذول گردد. همچنین به پیوست کلیه مدارک و مستندات الزم ايفاد مي گردد.

 

 

 رئیس پژوهشکده
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 : 2پیوست 

 و انگلیسیبه زبان فارسی  نمونه حکم استاد همکار
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 ...................... جناب آقای

 با سالم،

ه دانشگا هئیسر تهیا تصويب. و ............................. پژوهشکده و به پیشنهاد ،جنابعالي و تجربیات ارزنده پژوهشي ،به سوابق علميبا توجه 

 ماه...............  به مدتیر  انشگاه  صنعتي امیرکب...................... د........ پژوهشکدهدر  پژوهشي به عنوان استاد همکار مورخ ..................

 برگزيده مي شويد.

همکاران  و  جنابعالي فناورانه ي ومتاوردهای علدسشاهد، در اجرای برنامه تحقیقاتي ارائه شدهجنابعالي  تالشبا ياری خداوند و انشاءا.. 

 باشیم.  پژوهشکده اعضاء هیات علمي در

 

 رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

 نمونه حکم اساتید همکار به زبان انگلیسی

 

Professor 

University of 

Date 

 

Dear Professor 

In recognition of presented research proposal and your valuable experiences and 

scientific background on the basis of the suggestion made by the …. Research Institute, 

Amirkabir University of Technology, and in accordance with the decree of research 

council of the Amirkabir University of Technology dated on…, here by you are appointed 

as the Adjunct Researcher in …….research institute for a duration of….. months. 

I hope very much that by your support and collaboration, we will witness the 

enhancement and promotion of the scientific level of the Institute of………. 

President of Amirkabir University of Technology. 




