دستورالعمل مربوط به اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد

در راستای تکزین هقاهی هعلوی ٍ ساهاًذّی ارایِ خذهات تِ اعضای ّیأت علوی تاسًشستِ داًشگاُ فزدٍسی هشْذ ٍ ًیش ًحَُ استفادُ اس ّوکاریّای
آهَسشی ٍ پژٍّشی آًاى هَارد سیز در سیٍپٌجویي جلسِ ّیأت رئیسِ داًشگاُ هَرخ  1387/08/15تِ تظَیة رسیذ ٍ در چْل ٍ پٌجویي جلسِ هَرخ
 ٍ 1393/10/28چْل ٍ ّفتویي جلسِ هَرخ  1394/12/02تاسًگزی گزدیذ:
 1ـ تزگشاری هزاسن ٍیژُ تِ هٌظَر تقذیز اس تاسًشستگاى ّیأت علوی ّز سال تحظیلی در اٍایل ًیوسال اٍل سال تحظیلی تعذ.
 2ـ طذٍر کارت شٌاسایی عضَیت داًشگاُ فزدٍسی هشْذ تا درج هزتثِ علوی.
 3ـ تزًاهِ ریشی ٍ توْیذات السم جْت استفادُ اس اهکاًات ٍ تسْیالت شاهل :کتاتخاًِّا ،آسهایشگاّْا ٍ کارگاّْا ،خذهات رایاًِایٍ ،ام تاًکی ،تزچسة
تزدد ٍسیلِ ًقلیِ هشاتِ ّوکاراى شاغل.
 4ـ اختظاص دفتز کار هشتزک ٍیژُ ّوکاراى تاسًشستِ تا لَاسم ٍ تجْی شات السم در ّز گزٍُ یا داًشکذُ تِ تٌاسة تعذاد ّوکاراى ٍ اهکاًات هَجَد.
 5ـ تشَیق هقاالت علوی هغاتق ضَاتظ هَرد استفادُ در هعاًٍت پژٍّش ٍ فٌاٍری داًشگاُ.
 6ـ تخظیض پژٍِّ تزای حوایت اس پایاىًاهِّا ٍ رسالِّای داًشجَیی ٍ چاج هقاالت در ًشزیات ًوایِ شذُ در  ISIتِ استادان و دانشیاران تاسًشستِ.
 7ـ ٍاگذاری راٌّوایی پایاىًاهِّا ٍ رسالِّای داًشجَیی تِ طَرت هشتزک تا یک ّوکار شاغل.
 7ـ  1ـ عضَ ّیأت علوی تاسًشستِ تا هزتثِ استادی ،تا هَافقت شَرای تحظیالت تکویلی گزٍُ ،هیتَاًذ تِ شکل هشتزک ٍ یا اًفزادی ،استاد راٌّوای اٍل
پایاى ًاهِ یا رسالِ تاشذ .تذیْی است راتظ هالی اهَر رسالِ یا پایاى ًاهِ ،استاد راٌّوای شاغل ( در حالت اشتزاک) ٍ هذیز گزٍُ یا یکی اس اعضای ّیات
علوی (در طَرت راٌّوایی اًفزادی) خَاّذ تَد( .هظَب جلسِ )47
 7ـ  2ـ استاداى ٍ داًشیاراى تاسًشستِ داًشگاُ فزدٍسی هشْذ ،در طَرت ضزٍرت ٍ تا تشخیض شَرای تحظیالت تکویلی گزٍُ هیتَاًٌذ حذاکثز راٌّوایی
یک رسالِ ٍ یک پایاىًاهِ ٍ یا راٌّوایی سِ پایاىًاهِ را طزفا تِ عٌَاى استاد راٌّوای دٍم ،تِ طَرت ّنسهاى تزعْذُ گیزًذ (.هظَب جلسِ )45
 8ـ اجزای عزحّای پژٍّشی کارتزدی اس عزیق هذیزیت ارتثاط علوی داًشگاُ ٍ جاهعِ.
 9ـ ٍاگذاری تذریس ًظزی ،عولی ٍ راٌّوایی پایاىًاهِّا ٍ رسالِّا هغاتق جذٍل سیز:

کل ٍاحذ هعادل

حذاکثز ٍاحذ ًظزی

حذاکثز ٍاحذ عولی
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هزتی

6
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هزتیآهَسشیار
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هسؤلیت تزًاهِ ریشی ،اجزا ٍ ًظارات تز رعایت هفاد ایي هظَتِ تِ تٌاسة ارتثاط هَضَع تز عْذُ هعاًٍتّای آهَسشی ٍ تحظیالت تکویلی ٍ هعاًٍت
پژٍّش ٍ فٌاٍری داًشگاُ است.

