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اي اطالع رساني علوم و فناوري و پايگاه استنادي علوم جهان دستورالعمل فعاليت اعضاي هيات علمي مركز منطقه
  اسالم در زمينه تدريس دروس نظري و راهنمايي و مشاوره پايان نامه در خارج از مجموعه

  

  مقدمه:

و مركز منطقه اي اطالع رساني علوم و فناوري اين دستورالعمل به منظور ايجاد وحدت رويه در فعاليت هاي برون سازماني اعضاي هيات علمي 
  تدوين شده است.پايگاه استنادي علوم جهان اسالم 

	. 1ماده 
هيات امناي دانشگاه شيراز، عضو هيات علمي پژوهشي مي  آيين نامه استخدامي اعضاي هيات علمي موسسات عضو 24ماده  1بر اساس تبصره 

حداكثر به در هر نيم سال تواند در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي دولتي، با موافقت گروه و تاييد رئيس دستگاه يا مقام مجاز از طرف وي 
  واحد نظري تدريس نمايد. 4ميزان 

  : 1تبصره 

قيقات و فناوري به منزله مالك جهت تصميم گيري در خصوص ماهيت محل تدريس خواهد بود فهرست اعالمي از جانب وزارت علوم، تح
  همين دستورالعمل) 1(پيوست 

	. 2ماده 

  عضو متقاضي ارائه دروس نظري به خارج از مركز و پايگاه الزم است پيش از اقدام جهت ارسال تقاضا احراز شرايط زير را بررسي نمايد:

درس نظري (در صورت عدم وجود درس براي تدريس در محل  1پست هاي مديريتي صرفا مي توانند تا حداكثر اعضاي متصدي . 1 – 2
   خدمت) را در خارج از موسسه تدريس نمايند.

  . دريافت موافقت كتبي از مديريت گروه 2 -2

  . ارائه مستندات تاييد كننده دولتي بودن دانشگاه ويا موسسه آموزش عالي هدف3 – 2

نبايستي تاخيري در ارسال هيچ يك  . طرح پژوهشي و يا فعاليت هاي موظف عضو متقاضي در هنگام ارسال تقاضا بايستي به روز بوده و4 – 2
  داشته باشد گزارشهاي مرتبط با فعاليت هاي عضو وجوداز 

، در هنگام ارسال به وي محول شده استركز منطقه اي . طرح پژوهشي و يا ساير فعاليت هاي غير موظف عضو متقاضي كه از جانب م5 – 2
  تقاضا بايستي به روز بوده و نبايستي تاخيري در ارسال هيچ يك از گزارشهاي مربوطه وجود داشته باشد.
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. ارائه دروس خارج از مركز و پايگاه مشروط به اين است كه مركز و پايگاه خود فاقد دوره آموزشي مرتبط با تخصص عضو هيأت علمي 6 – 2
  . باشد

	. 2 تبصره

مرتبط با زمينه فعاليتي عضو در مركز  توسط عضو در خارج از مركز و پايگاه  مشروط به آن است كه گروه آموزشي نامه پايان مشاوره و هدايت
  براي راهنمايي و مشاوره پايان نامه هاي خود از نظر تعداد عضو هيات علمي با كمبود رو به رو نباشد. 

	 .3تبصره 

عضو در ارائه گزارش هاي ميان مدت و يا نهايي طرح هاي پژوهشي خود اعم از موظف و غير موظف و نيز انجام ساير امور محوله  در صورتي كه
از سوي دستگاه تاخير داشته باشد، تا يك نيم سال تحصيلي از دريافت مجوز براي تدريس و هدايت و مشاوره پايان نامه در خارج از مركز 

  محروم خواهد بود.

	. 3ده ما
پايان نامه را از دانشگاه ها و موسسات آموزشي  2پايان نامه و مشاوره در  1حداكثر راهنمايي به صورت هم زمان عضو هيات علمي مي تواند 

  دولتي كسب نمايد.

  . 4تبصره 

يا مقام مجاز از دستگاه رئيس اين دستورالعمل) بايستي به تاييد  3پايان نامه توسط عضو (موضوع ماده و مشاوره صدور مجوز براي هدايت 
  برسد.طرف وي 

  

به تصويب شوراي علمي مركز منطقه اي اطالع رساني علوم و فناوري و پايگاه  12/07/94تبصره در مورخ  4ماده و  3اين دستورالعمل در 
  اي علمي مركز و پايگاه است.استنادي علوم جهان اسالم رسيده و هرگونه تغيير در مفاد آن مستلزم تصميم گيري و تصويب مجدد در شور

  


