بسمه تعالی
آیین نامه عضویت هیات علمی وابسته در پژوهشکده علوم شناختی
به من ظور استفاده و بهره مندی از اساتید فرهیخته و کارآمد داخلی ویا خارجی به لحاظ تامین و مرتفع نمودن نیاز پژوهشکده علوم
شناختی در بخش های آموزشی ،پژوهشی آیین نامه جذب استاد وابسته تدوین میگردد.
تعریف عضو هیات علمی وابسته:
اعضای هیئت علمی وابسته که از این پس عضو وابسته نامیده می شود افراد برجسته علمی هستند که به صورت داوطلبانه یابه
درخواست پژوهشکده با حکم ریاست پژوهشکده برای انجام وظایف آموزشی و پژوهشی انتخاب می شوند و به مدت دوسال عضو
هیئت علمی وابسته پژوهشکده می شوند.

ماده  :1شرایط عضو هیئت علمی وابسته
 دارابودن مدرک دکترای تخصصی یا PHDدر رشته های مرتبط؛
 ارتباط تخصصی با زمینه های مختلف علوم شناختی؛
 دارابودن موافقت الزم از محل خدمت اولیه؛
 حداقل چهار پایان نامه کارشناسی ارشد یا دو رساله دکتری را راهنمایی کرده باشد؛
 حداقل سه مقاله  ISIدر نشریات معتبر بین المللی و یا دو مقاله  ISIو سه مقاله در نشریات معتبر علمی –پژوهشی داخلی به
چاپ رسانده باشد؛
 محققان برجسته غیر هیئت علمی که دارای تالیفات  ،انتشارات و سوابق علمی مورد تایید کمیته علمی پژوهشکده باشند.

ماده  :2نحوه انتخاب:
ارزیابی صالحیت علمی عضو هیئت علمی وابسته توسط شواری گروه آموزشی مربوطه ،رییس پژوهشکده ،و معاون آموزشی مورد
بررسی قرار میگیرد.

ماده  :3انتصاب عضو هیئت علمی وابسته:
انتصاب عضو هیئت علمی وابسته با ابالغ رییس پژوهشکده و به مدت دو سال می باشد.
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ماده :4زمینه های فعالیت عضو وابسته:
 عضو وابسته می تواند در زمینه های ذیل فعالیت نماید:
 تدریس در دوره های کارشناسی ارشد و دکترا؛
 راهنمایی و مشاوره پایان نامه و رساله در دوره های تحصیالت تکمیلی؛
 راهنمایی و پاسخگویی به سواالت دانشجویان؛
 شرکت در جلسات گروه آموزشی و اظهار نظر در ارتباط با موضوعات مربوط به گروه آموزشی؛
 انجام فعالیتهای پژوهشی که پژوهشکده به ایشان پیشنهاد می نماید؛
 انتشار مقاالت علمی – پژوهشی در مجالت علمی و پژوهشی با وابستگی سازمانی پژوهشکده علوم شناختی؛
 همکاری در فعالیت های پژوهشی پژوهشکده؛
 عملکرد عضو هیئت علمی در دوره های دو ساله مورد ارزیابی قرار می گیرد.در صورتی که عملکرد ایشان در دوسال مثبت
ارزیابی شود عضویت ایشان ادامه می یابد.
ساعات حضور و نوع فعالیت عضو وابسته با پیشنهادگروه مربوطه و تأیید ریاست پژوهشکده انجام خواهد شد.

ماده  :5ارزیابی عملکرد:
عملکرد عضو هیئت علمی وابسته در دوره های دو ساله ارزیابی می شود در صورتی که عملکرد عضو هیئت علمی وابسته توسط معاون
آموزشی و شورای آموزشی مثبت ارزیابی گردد با تاییدریاست عضویت ایشان در پژوهشکده ادامه می یابد.معیارهایی که در ارتباط با
ارزیابی فعالیت اعضای هیات علمی باید در نظر گرفته شود به شرح زیر است:
 برون داد فعالیت های عضو وابسته بر اساس مستندات ارائه شده از جمله تعداد مقاالت چاپ شده در دوسال ،تعداد پایان نامه-
ها  ،واحدهای تدریس شده و فعالیتهای پژوهشی که برای پژوهشکده انجام داده اند.
 نظر خواهی از دانشجویان درمورد کیفیت تدریس و راهنمایی پایان نامه ها

ماده  :6مزایا:
عضو وابسته از مزایای زیر برخورد ار خواهد شد:
 استفاده از عنوان عضو هیئت علمی وابسته پژوهشکده علوم شناختی؛
 استفاده از پاداش چاپ مقاالت بین المللی طبق مقررات مربوط؛
 پرداخت حق التدریس به عضو وابسته؛
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تبصره :ساعات و نوع فعالیت(راهنمایی و مشاوره پایان نامه دانشجویی) عضو وابسته با پیشنهاد دانشجو و تایید گروه مربوطه
تعیین خواهد شد.
 امکان استفاده از سایر امکانات پژوهشکده مانند کتابخانه ،سایت و ...مشابه سایر اعضای هیئت علمی با هماهنگی آموزش
پژوهشکده؛
 برخورداری از مزایای حاصل از فعالیتهایی که مستقیما منجر به در آمد زایی در پژوهشکده می شود(.مانند برگزاری
کارگاه و مشارکت در اجرای پروژه های حمایت شده دولت و موسسات)
این آیین نامه در  6ماده در تاریخ دی ماه 3131به تصویب شواری پژوهشکده رسید.
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