آئيننامه مديريت و حمايت از منابع انساني پژوهش و فناوري دانشگاه
چکیذه

دس اخشاي تجلشُ  2هبدُ  9آئيي ًبهِ ًحَُ تـىيل ٍ فؼبليت ٍاحذّبي پظٍّـي دس داًـگبُّب ٍ پظٍّـگبُّب هلَة  1390/12/6هجٌي ثش
ثىبسگيشي اػضبي ّيبت ػلوي ثبصًـؼتِ يب ًيشٍّبي پظٍّـي ٍ وبسؿٌبػبى ٍاخذ ؿشايظ )غيش ػضَ ّيأت ػلوي) ثِ ػٌَاى ًيشٍي اًؼبًي
پظٍّـي ٍ وبسؿٌبع ،ايي ؿيَُ ًبهِ ثشاي خزة ٍ ثىبسگيشي پظٍّـگش غيش ػضَ ّيأت ػلوي دس ٍاحذّبي پظٍّـي ٍ فٌبٍسي ،هشاوض
خذهبت داًؾ ثٌيبى ٍ داًـىذُّبي داًـگبُ كٌؼتي ؿشيف تذٍيي ؿذُاػت.
ماده  )1تعاريف

دانشگاه :هٌظَس داًـگبُ كٌؼتي ؿشيف اػت.
باسنشستگي :ػجبست اػت اص ػذم اؿتغبل ثِ وبس هؼتخذم ػضَ كٌذٍق ثبصًـؼتگي وـَسي ،كٌذٍق ثبصًـؼتگي وبسوٌبى دػتگبُّبي
هختلف يب ثيوِ ؿذگبى تبهيي اختوبػي ثِ ػجت احشاص ؿشايظ ثبصًـؼتگي ثِ هَخت لبًَى.
عضو هیات علمي باسنشسته :ػضَ ّيبت ػلوي آهَصؿي ٍ يب پظٍّـي داًـگبُّب ٍ يب هَػؼبت آهَصؽ ػبلي ٍ پظٍّـي هَسد تبئيذ ٍصاست
ػلَم ،تحميمبت ٍ فٌبٍسي ٍ يب ٍصاست ثْذاؿت ،دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىي وِ ثبصًـؼتِ ؿذُ ثبؿذ.
نخبگان علمي و صنعتي :اػضبي ثٌيبد ًخجگبى ٍ يب ػبيش افشاد ؿبخق ٍ ثبتدشثِ دس حَصُّبي هختلف ػلَم ٍ فٌبٍسي دس ثخؾ كٌؼت ٍ
خذهبت.
واحذ پژوهشي :ػجبست اص يىي اص اؿىبل گشٍُ پظٍّـي ،هشوض پظٍّـي ،پظٍّـىذُ ،هَػؼِ پظٍّـي ،دفتش ،هشوض يب آصهبيـگبُ خذهبت
داًؾثٌيبى ٍ پظٍّـگبُ هيثبؿذ.
نیزوي پژوهشي :هٌظَس اص ًيشٍي پظٍّـي دس ايي آئيي ًبهِ ،افشادي ّؼتٌذ وِ دس چبسچَة ايي آئيي ًبهِ ثىبسگيشي هيگشدًذ ٍ دس ًَ 4ع
وبسؿٌبع ،پظٍّـگش ،پظٍّـيبس ٍ پظٍّـگش پؼبدوتشي دػتِ ثٌذي هيگشدًذ.
كارشناسً :يشٍّبيي وِ ثِ اسايِ خذهبت داًـي ٍ هٌْذػي ثِ كٌؼت هيپشداصًذ.
پژوهشگز :يه ًيشٍي پظٍّـي داساي هذسن دوتشي اػت وِ ثشاي اًدبم پظٍّؾ ثب داًـگبُ دس چبسچَة يه لشاسداد ثشاي هذت هؼيي ثب
ٍاحذّبي پظٍّـي ٍ يب اػضبي ّيأت ػلوي داًـگبُ ّوىبسي هيًوبيذ.
پژوهشگز پسادكتزي :يه ًيشٍي پظٍّـي داساي هذسن دوتشي اػت وِ تب دٍػبل پغ اص فبسؽ التحليلي ثِ ػٌَاى ًيشٍي پظٍّـي ثب
داًـگبُ ّوىبسي هيوٌذ.
پژوهشیار :يه ًيشٍي پظٍّـي ثب هذسن وبسؿٌبػي اسؿذ ٍ يب وبسؿٌبػي وِ دس چبسچَة يه لشاسداد ثشاي هذت هؼيي ثب ٍاحذّبي
پظٍّـي داًـگبُ ٍ يب يىي اص اػضبي ّيأت ػلوي ّوىبسي هيًوبيذوِ داًـىذُّب ،پظٍّـىذُّب ثِ ًوبيٌذگي يه اػتبد هيضثبى ،خْت
تمَيت گشٍُّبي پظٍّـي خَد ثِ خذهت هيگيشًذ.
ماده  )2اهذاف


ايدبد اهىبى ثىبسگيشي ًيشٍّبي پظٍّـي غيش ػضَ ّيأت ػلوي ثشاي اًدبم عشحّبي پظٍّـي داًـگبّي دس چبسچَة
لشاسدادّبي هذتداس.
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ايدبد ؿخليت هؼتجش ٍ اسصؿوٌذ ثشاي ًيشٍّب ٍ فؼبليي حَصُ پظٍّؾ ٍ فٌبٍسي داًـگبُ خْت استمبي ؿخليت اختوبػي ٍ اهٌيت
ٍ خزاثيت ؿغلي.



هوبًؼت اص اتالف ٍ ّذسسفت تَاى ًيشٍي اًؼبًي ػلوي فشّيختِ ،ثبتدشثِ ،وبسآهذ ٍ هتجحش ثبصًـؼتِ وـَس اص عشيك خزة،
ػبصهبًذّي ٍ ثىبسگيشي هدذد آًْب دس ٍاحذّبي پظٍّـي داًـگبُ.



تمَيت حلمِ استجبط ػيٌي ٍ ػولي ثيي كٌؼت ٍ خبهؼِ ثب داًـگبُّب ٍ هَػؼبت پظٍّـي ٍ فشاّن ًوَدى صهيٌِ تدبسيػبصي
فؼبليت ّبي پظٍّـي اص عشيك خزة ٍ ثىبسگيشي ًخجگبى ٍ ًيشٍّي ؿبخق ٍ ثب تدشثِ دس ثخؾ كٌؼت ٍ خذهبت.



ثِ وبسگيشي پبسُ ٍلت يب توبم ٍلت ًيشٍّبي پظٍّـي ًخجِ ٍ هـبٍساى كٌؼتي ثشاي هذت هحذٍد دس خْت پيـجشد عشحّب ٍ
فؼبليتّبي پظٍّـي داًـگبُ ،تؼْيل استجبط ثب كٌؼت ٍ تدبسيػبصي دػتبٍسدّبي پظٍّـي داًـگبُ.

ماده  )3شزايط و ضوابط

خزة ٍ ثىبسگيشي اػضبي ّيأت ػلوي ثبصًـؼتِ ٍ ًخجگبى ػلوي ٍ كٌؼتي هٌَط ثِ سػبيت هَاسد صيش اػت:
الف -جذب و بکارگیزي:

 -1خزة ٍ ثىبسگيشي اػضبي ّيأت ػلوي ثبصًـؼتِ ٍ ًخجگبى ػلوي ٍ كٌؼتي كشفبً ثشاي تلذي ٍظبيف ٍ اًدبم فؼبليتّبيي اص لجيل
هذيشيت ،هـبٍسُ ٍ ّوىبسي دس اًدبم عشحّبي پظٍّـي ٍ فٌبٍسي هيثبؿذ.
تبصزه  :1ثىبسگيشي افشاد هلذاق ايي آئييًبهِ دس ػوتّبي اخشايي هٌَط ثِ تلَيت ّيأت اهٌبء اػت.
تبصزه  :2ثىبسگيشي افشاد ثبصًـؼتِ دػتگبُّبي اخشايي هؼتلضم وؼت هدَصّبي لبًًَي ريشثظ اػت.
 -2پيـٌْبد خزة ًيشٍي پظٍّـي تَػظ اػتبد يب ٍاحذ پظٍّـي هيضثبى دس لبلت فشمّبي هشثَعِ ثِ هؼبًٍت پظٍّؾ ٍ فٌبٍسي داًـگبُ
اسائِ هيگشدد.
 -3خزة ٍ ثىبسگيشي ًيشٍّبي پظٍّـي دس چبسچَة تخلق ّبي هَسد ًيبص لشاسدادّبي پظٍّـي ٍ فٌبٍسي هٌؼمذُ ٍ يب ًيبص ثِ ًيشٍي
اًؼبًي هبصاد ثش ًيشٍّبي ؿبغل دس ٍاحذ پظٍّـي اهىبى پزيش اػت.
 -4گضيٌؾ تخللي ٍ اسصيبثي فٌي ًيشٍّبي پظٍّـي هَضَع ايي آئيي ًبهِ هغبثك ثب دػتَسالؼول ،تَػظ هؼبًٍت پظٍّؾ ٍ فٌبٍسي
داًـگبُ ٍ گضيٌؾ ػوَهي ايـبى تَػظ ّيبت خزة داًـگبُ ٍ هغبثك ثب دػتَسالؼول خزة داًـگبُ كَست هيگيشد.
 -5ػمذ لشاسداد ثب ًيشٍّبي پظٍّـي تبييذ ؿذُ ،تَػظ هذيشيت هٌبثغ اًؼبًي داًـگبُ كَست هيپزيشد.
 -6هؼبًٍت پظٍّـي ثب اسػبل ًبهِ ثِ ٍاحذ پظٍّـي يب ػضَ ّيأت ػلوي ،ؿشٍع ثِ وبس ًيشٍي پظٍّـي سا دس داًـگبُ اػالم هيًوبيذ.
ب -نحوه جبزان خذمت و حق الشحمه

 -1خجشاى هبلي ٍ حك الضحوِ ايي اؿخبف دس چبسچَة آئيي ًبهِ هبلي ٍ هؼبهالتي هلَة ّيأت اهٌبء تَػظ هتمبضي ٍ كشفبً اص هحل هٌبثغ
دسآهذّبي ًبؿي اص اًدبم عشحّب ٍ پشٍطُّبي تمجل ؿذُ ٍ يب اص هحل دسآهذّبي اختلبكيّ ،ذايب ٍ ػَايذ هَلَفبت خَاّذ ثَد.
ٍ -2احذّبي پظٍّـي دس خلَف خجشاى هبلي ٍ پشداخت حك الضحوِ ٍ سػبيت وليِ حمَق ًبؿي اص ثىبسگيشي ايي افشاد عجك ضَاثظ ٍ
لشاسداد فيهبثيي ثب آًْب ٍ هَاد ايي آئييًبهِ هؼئَليت داسًذ.
 -3هحل تبهيي ّضيٌِّبي ًيشٍي پظٍّـي ،ثبيذ ثِ كَست هـخق ثِ هؼبًٍت هبلي ٍ اداسي داًـگبُ هؼشفي ٍ دسخَاػت ثشداؿت اص ايي
هٌبثغ اػالم گشدد .دػتوضد ًيشٍي پظٍّـي ،ثِ كَست تَافمي ثيي اػتبد يب ٍاحذ پظٍّـي هيضثبى ٍ ًيشٍي پظٍّـي تؼييي خَاّذ ؿذ .دس
آيٌذُ ،هيضاى پشداختّب ثشاػبع ؿيًَُبهِ ًحَُ تؼييي حكالضحوِ ًيشٍّبي پظٍّـي داًـگبُ ػبهبًذّي خَاّذ ؿذ.
ج -شزايط همکاري و مذت آن

 -1هذت ّوىبسي ًيشٍي پظٍّـي ثب اػتبد هيضثبى ٍ يب ٍاحذ پظٍّـي ثبيذ دس هتي لشاسداد ّوىبسي هـخق ثبؿذ.
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 -2دس كَست ػبػتي ثَدى لشاسداد ّوىبسي ،هيضاى ٍ ػبػبت ثىبسگيشي ايي افشاد تبثغ همشسات خبسي هيثبؿذ.
 -3دس كَست پشٍطُ اي ثَدى لشاسداد ّوىبسيً ،جبيذ هذت ّوىبسي ثيـتش اص صهبى هؼيي لشاسداد اكلي پشٍطُ ثبؿذ .دس كَست اتوبم
پشٍطُ ،توذيذ اػتخذام ًيشٍي پظٍّـي هٌَط ثِ هؼشفي هٌبثغ هبلي خذيذ اػت.
د -نحوه همکاري

 -1لشاسداد ّوىبسي هيتَاًذ عجك هفبد هَاسد فؼخ هٌذسج دس لشاسداد خبتوِ يبثذ .دس ايي كَست ثب اػالم ػذم ًيبص ٍاحذ پظٍّـي ثِ
ّوىبسي ٍ ثب اػالم لجلي ّوىبس ثشاي اًلشاف اص اداهِ ّوىبسي ٍ هَافمت ٍاحذ پظٍّـي ٍ تؼَيِ وليِ اهىبًبت دس اختيبسّ ،وىبسي
هيتَاًذ خبتوِ يبثذ.
ً -2يشٍي پظٍّـي هَظف ثِ ػولىشد دس چبسچَة آئييًبهِّب ٍ همشسات ػوَهي داًـگبُ هيثبؿذ.
 -3دس كَست هَافمت ًظبم آهَصؿي داًـگبًُ ،يشٍي پظٍّـي داساي حذالل هذسن وبسؿٌبػي اسؿذ هيتَاًذ حذاوثش دس ػِ ٍاحذ
دسػي دس ّش ًيوؼبل تحليلي هشتجظ ثب صهيٌِ تخللي خَد تذسيغ ًوبيذ .لشاسداد حك التذسيغ دس ايي ساثغِ ثغَس خذاگبًِ عجك
همشسات تٌظين خَاّذ گشديذ.
 -4پظٍّـگشاى هي تَاًٌذ ثب تلَيت ؿَساي گشٍُ آهَصؿي هشثَعِ ثؼٌَاى اػتبد ساٌّوبي پشٍطُّبي وبسؿٌبػي ،اػتبد ساٌّوبي ّوىبس
پشٍطُّبي وبسؿٌبػي اسؿذ ٍ سػبلِّبي دوتشي ٍ يب اػتبد هـبٍس ايي پشٍطُّب تؼييي گشدًذّ .وچٌيي ثىبسگيشي پظٍّـگشاى ثؼٌَاى
داٍس پبيبى ًبهِّب ثب تلَيت هشاخغ ريشثظ ثالهبًغ اػت .حك التذسيغ يب حك الضحوِ هشثَعِ هؼبدل ثب حك التذسيغ اػضبي ّيأت ػلوي
ّن ستجِ پشداخت خَاّذ گشديذ.
ه -ارسيابي و ارتقا

ً -1يشٍّبي پظٍّـي دس كَستي وِ حذالل  2ػبل ثِ كَست توبم ٍلت دس داًـگبُ هـغَل خذهت ثبؿٌذ ،ثشاػبع ؿيًَُبهِاي وِ ثِ
تلَيت ّيأت اهٌبي داًـگبُ هيسػذ ثلَست هـبثِ ثب اػضبي ّيأت ػلوي ،اص تشفيغ ٍ استمبء ثشخَسداس خَاٌّذ گشديذ .ؿشايظ
تشفيغ ٍ استمبي ايي ًيشٍّبي پظٍّـي هـبثِ ؿشايظ تشفيغ ٍ استمبي اػضبي ّيأت ػلوي ثَدُ ٍ اسصيبثي پشًٍذُّبي استمبء ٍ تشفيغ
آًبى دس وويتِاي وِ اص ػَي ّيبت هويضُ داًـگبُ تؼييي هيگشدد ،اًدبم خَاّذ ؿذ .پغ اص آى ،ستجِ ٍ پبيِ ًيشٍّبي پظٍّـي دس
حىن آًبى ليذ خَاّذ ؿذ.
 -2وليِ ًيشٍّبي پظٍّـي هغبثك ؿيَُ ًبهِ اسصيبثي ٍ استمبي ًيشٍّبي پظٍّـي دس ػِ هشتجِ ػبدي ،اسؿذ ٍ خجشُ سدُ ثٌذي هيؿًَذ.
( ثِ ػٌَاى هثبل وبسؿٌبع ،وبسؿٌبع اسؿذ ٍ وبسؿٌبع خجشُ ٍ يب پظٍّـيبس ،پظٍّـيبس اسؿذ ٍ پظٍّـيبس خجشُ).
 -3هؼئَليت اسصيبثي ٍ ستجِ ثٌذي ًيشٍّبي پظٍّـي داًـگبُ ثش ػْذُ وويتِ اسصيبثي ٍ استمب ًيشٍّبي پظٍّـي تؼييي ؿذُ اص ػَي
ّيبت هويضُ داًـگبُ هيثبؿذ.
ماده  )5تعهذات دانشگاه

 -1داًـگبُ هتؼْذ اػت دس ّوبٌّگي ثب هشوض پظٍّـي يب داًـىذُ هشثَعِ ،فضبي وبس ٍ اهىبًبت ؿخلي هتؼبسف سا دس اختيبس ًيشٍي
پظٍّـي لشاس دادُ ٍ حتيالومذٍس اهىبًبت الصم سا خْت وبس پظٍّـي ٍي فشاّن ًوبيذ.
 -2ثِ خض دس هَسد ثبصًـؼتگبى ،داًـگبُ هتؼْذ ثِ ثيوِ وشدى ًيشٍي پظٍّـي دس عي دٍسُ اؿتغبل ثِ وبس دس داًـگبُ خَاّذ ثَد.
 -3ػبيش خذهبت اسائِ ؿذُ ثِ ًيشٍي پظٍّـي ػجبست اػت اص:
-

كذٍس وبست پشػٌلي خْت تشدد ػبدي ثِ داًـگبُ

-

كذٍس آدسع پؼت الىتشًٍيىي ٍ هدَص اػتفبدُ اص ؿجىِ داًـگبُ

-

كذٍس گَاّي سضبيت اص ػولىشد دس كَست احشاص ؿشايظ

-

اػتفبدُ اص اهىبًبت سفبّي داًـگبُ هـبثِ ثب ػبيش پشػٌل
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ماده  )6مالحظات عمومي

ً -1يشٍي پظٍّـي ،ػضَ ّيبت ػلوي داًـگبُ هحؼَة ًويؿَد.
 -2تؼبهل ًيشٍي پظٍّـي ثب داًـگبُ دس چبسچَة ايي آيييًبهِ ٍ لشاسداد هشثَعِ اػت.
 -3دس اًتـبس ًتبيح ػلوي ًبؿي اص فؼبليت ًيشٍي پظٍّـيً ،بم داًـگبُ كٌؼتي ؿشيف لغؼب ثبيذ روش ؿَد.
 -4دس هَسد هبلىيت فىشي ٍ هؼٌَي ًبؿي اص وليِ فؼبليتّبي اًدبم ؿذُ تَػظ ًيشٍي پظٍّـي ،اػن اص ثجت اختشاع ٍ تَػؼِ داًؾ فٌي،
ثش عجك خغي هـي هبلىيت فىشي داًـگبُ ػول خَاّذ ؿذ.
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