/۱۰/۴۲۴۶ﺹ
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ﺩﺍﺭﺩ

ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ :ﺭﺅﺳﺎﯼ ﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﻭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﻭﯾﮋﻩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ
ﻣﻮﺿﻮﻉ :ﺍﺑﻼﻍ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﺳﺘﯿﺎﺭﯼ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻮﯾﺎﺕ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈّﻢ ﺭﻫﺒﺮﯼ)ﻣﺪﻇﻠّﻪﺍﻟﻌﺎﻟﯽ( ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻧﯿﺮﻭﯼ
ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻌﺪ ،ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭ ﻭ ﻧﺨﺒﻪﭘﺮﻭﺭﯼ ﻭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺳﺨﺖﺍﻓﺰﺍﺭﯼ ﻭ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭﯼ

ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺗﻼﺵ ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻌﻈﻢﻟﻪ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﮔﺎﻡ ﺩﻭﻡ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ

ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻭ ﮐﺎﺭﺁﻣﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺤﻮﺭ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻈﺎﻡ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮﻝ ﻭ

ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ  ۲ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ

ﺟﻮﺍﻥ ﻭ ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﻧﺨﺒﻪ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳﺎﺯﯼ

ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻭ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﮐﺎﺭﺁﻣﺪ ،ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﺳﺘﯿﺎﺭﯼ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ

ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﯼ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮﺭﺥ  ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺭﺳﯿﺪ ،ﺍﺑﻼﻍ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺰﻭﻡ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﯼ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮﺭ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﺭﺗﻘﺎﯼ

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺗﻘﺎﯼ ﮐﯿﻔﯿﺖ

ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ،ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ

ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺳﺘﯿﺎﺭ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ ) ،(RAﺩﺳﺘﯿﺎﺭ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ) (TAﻭ ﺩﺳﺘﯿﺎﺭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

) (UAﺑﻪﮐﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺍﻣﯿﺪ ﺍﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮﺭﯾﺖ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ

ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﻭ ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪﺳﺎﺯﯼ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻭ ﺭﺳﺎﻟﻪﻫﺎﯼ

ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻭ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﺎﻣﯿﺎﻥ ﭘﮋﻭﻫﺶ ،ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺻﺤﯿﺢ ،ﺩﻗﯿﻖ ﻭ ﺑﻪﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻫﻤﮑﺎﺭﯼﻫﺎﯼ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﻭ ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮﺣﺴﻦ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻌﺎﻭﻧﯿﻦ ،ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ

ﺟﻮﺍﻥ ﻭ ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ ،ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﮐﻞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺮﮐﺰﯼ ،ﺭﺅﺳﺎﯼ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ،ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ

ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺳﺖ.

ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ:

 ﻣﻌﺎﻭﻧﯿﻦ ،ﻣﺸﺎﻭﺭﯾﻦ ،ﺭﺅﺳﺎﯼ ﻣﺮﺍﮐﺰ ،ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﮐﻞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ -ﺭﺅﺳﺎﯼ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ

...
...
...

دستورالعمل دستیاری تخصصی دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی
بهمنظور بهرهگیری از توانمندیهای دانشجویان فعال ،نخبه و پژوهشگر و استفاده حداکثری از امکانات دانشگاه
آزاد اسالمی ،واحدهای دانشگاهی میتوانند اقدام به پذیرش دستیار تخصصی دانشجویی نمایند.
بدینمنظور برای انجام تحقیقات کاربردی و اجرای طرحهای تقاضامحور با هدف ارتقای کیفیت فعالیت
پژوهش و فناوری ،ارتقای کیفیت آموزشی و انجام سایر خدمات تخصصی در دانشگاه ،دانشجویان میتوانند با شرایط
زیر به ترتیب بهعنوان دستیار پژوهشی ( ،)RAدستیار آموزشی( )TAو دستیار خدمات تخصصی دانشگاهی( )UAبهکار
گرفته شوند.
ماده  -1دستیار پژوهشی( :)RAبراساس منابع تأمینشده از خارج دانشگاه ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
واحدهای دانشگاهی میتوانند نسبت به فراخوان دانشجویان (بهعنوان دستیار پژوهشی) اقدام نمایند .میزان حقالزحمه
دستیار پژوهشی بهصورت معافیت کل یا بخشی از شهریه تا سقف حمایت بیرونی از دانشجو با تائید استاد مربوطه و
تصویب شورای باشگاه واحد انجام میشود.

ماده  -2دستیار آموزشی( :)TAگروههای تخصصی با تائید معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی واحدهای دانشگاهی
میتوانند نسبت به اخذ دستیار آموزشی یا تدریس واحدهای درسی در چارچوب ضوابط دانشگاه اقدام کنند .میزان
حقالزحمه دستیار آموزشی متناسب با کار انجامشده بهصورت معافیت بخشی از شهریه با تائید شورای باشگاه واحد
انجام میشود.

ماده  -3دستیار خدمات تخصصی دانشگاهی ( :)UAکلیه بخشهای دانشگاه که نیازمند خدمات تخصصی
میباشند ،میتوانند از طریق معاونتهای مربوطه خود اقدام به اخذ دستیار جهت امور تخصصی نمایند .میزان
حقالزحمه دستیار خدمات تخصصی دانشگاهی بهصورت معافیت کل یا بخشی از شهریه با تائید بخش مربوطه و
تصویب شورای باشگاه واحد انجام میشود .بدیهی است هرگونه ارائه خدمات تخصصی درخواستی از خارج دانشگاه الزم
است از طریق بخش مرتبط دانشگاه ارائه شود.
تبصره  -1دستیاران تخصصی از بین دانشجویان توانا و فعال همان واحد دانشگاهی انتخاب میشوند.
تبصره  -2اولویت انتخاب دستیار تخصصی با اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان است.
تبصره  -3هرگونه تعهد استخدامی در قبال دستیاران تخصصی ممنوع است.

...
...
...

تبصره  -4استفاده از افرادی که رابطه استخدامی با دانشگاه دارند ،بهعنوان دستیارتخصصی مجاز نمیباشد.
تبصره  -5افرادی که برای دستیاران تخصصی پذیرفته میشوند الزم است حائز شرایط عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان
و نخبگان باشند.
تبصره  -6میزان معافیت شهریه دستیار تخصصی 20 ،درصد تا  100درصد در هر ترم است.
تبصره  -7درخواست حقالزحمه دستیار تخصصی بیش از  50%معافیت از شهریه ،صرفا ازطریق طرح و تصویب در شورای
هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه امکانپذیر خواهد بود.
تبصره  -8دستیاران درصورت حائز شرایط بودن ،میتوانند عالوه بر بهرهمندی از تسهیالت این بخشنامه ،از سایر
بخشنامهها و آییننامههای مرتبط مانند بخشنامه تخفیفات دانشگاه و امثال آن نیز استفاده نمایند.
تبصره  -9ضروری است کلیه حمایتهای بیرونی از دانشجویان دانشگاه از طریق حساب ستاد مرکزی باشگاه پژوهشگران
جوان و نخبگان صورت پذیرد.
این آئیننامه در  3ماده و  9تبصره در هفتاد و سومین جلسه شورای هدایت دانشگاه بهتصویب رسید و از تاریخ
ابالغ الزماالجرا است.

