
، يروانف ملع و  ياه  كراپ اه ، هاگشهوژپ یلاع ، شزومآ زکارم  اه ، هاگشناد مرتحم  ياسؤر 
عوبتم ترازو  هب  هتسباو  ياه  شخب یتلودریغ و  یلاع  شزومآ  تاسسؤم 

مارتحا مالس و  اب 

نیب نواعت  حرط  همان  نییآ  " صوصخ رد  خروم 1399/9/17  هرامـش 11/196895  ياه  همان وریپ    
خروم 1399/9/30 هرامش 2/208783  همان  و    " یلاع شزومآ  ياه  هسسوم اه و  هاگـشناد

هرود يارجا  هتـشر و  زوـجم  ذـخا  يارب  هتـسباو  یملع  تأیه  ياضعا  زا  هدافتـسا  عوضوم 
هسلج بّوصم    " یلاع شزومآ  تاسـسوم  يزاسدنمناوت  دربهار  بوچراچ " رد  یـشزومآ 

طباوض و -1 ياه : لیاف تسویپ  هب  یلاع ، شزومآ  يزیر  همانرب شرتسگ و  ياروش  خروم 1399/8/11 
نیب نواـعت  حرط   " تاررقم طــباوض و   -2 هتـسباو ،" یملع  تأیه  ياـضعا  زا  هدافتـسا   " تاررقم

اب یلیصحت  ياه  هرود يارجا  تساوخرد  لاسرا  همان  هویش و 3 - یلاع  " شزومآ  تاسسوم  اه و  هاگشناد
يرادرب هرهب تهج  یلاع  شزومآ  هناماس  رد  هتـسباو  یملع  تئیه  وضع  حرط  نواعت و  حرط  زا  هدافتـسا 

حرط ود  تاررقم  طباوض و  لـماک  تیاـعر  قیقد و  هعلاـطم  نمـض  تسا  دنمـشهاوخ  .دوش  یم لاـسرا 
وـضع نواعت و  ياه  حرط زا  يدـنم  هرهب بلاق  رد  دـیدج  لحم  - هتـشر داجیا  ياـه  تساوخرد روکذـم ،

هب .دـیئامرف  لاسرا  ( hes.msrt.ir  ) یلاـع شزومآ  هناـماس  قـیرط  زا  ًافرـص  ار  هتـسباو  یملع  تئیه 
.دوش   یمن هداد  رثا  بیترت  هناماس  زا  جراخ  هلصاو  ياه  تساوخرد

2/22/302279
1399/12/23

يریگیپ هرامش 
8990084

یهلا قیفوت  يوزرآ  اب 

ینادمه  يدحوا  اضرلادبع 
یلاع شزومآ  شرتسگ  رتفد  لک  ریدم 

 : تشونور

.راضحتسا تهج  یشزومآ  مرتحم  نواعم  قیدص  یکاخ  یلع  رتکد  ياقآ  بانج  - 



 

در چارچوب راهبرد  "ن بین دانشگاهها و موسسات آموزش عالیطرح تعاو"ضوابط و مقررّات
شوراي گسترش و   11/8/1399آموزش عالی کشور مصوّب جلسه مورخ   هايمؤسسهتوانمندي  

  آموزش عالی   ي زی ربرنامه

  

پارهبه منظور شفاف  رفع  و  ابهامات،  سازي  از  و مقررّاتاي  و  "  ضوابط  دانشگاهها  بین  هاي    مؤسسهطرح تعاون 
  11/8/1399آموزش عالی کشور مصوّب جلسه مورخ    مؤسسه هايدر چارچوب راهبرد توانمندي    " آموزش عالی

  : گرددیم  تشریح ذیلآموزش عالی به شرح  يزیربرنامهشوراي گسترش و 

از  هاي همجوار  استان  ویا  متقاضی واقع در یک استان  مؤسسهو    اجراي طرح تعاون بین دانشگاه یاریگر .١
 انع است. بالم نفعان واقع در دو استان نیز طرح مزبور براي ذياي لیکن اجر ،اولویت برخوردار است

  ی آموزش  هاينهیدر چارچوب طرح تعاون، در زم  ، یچند مؤسسه متقاض  ای  کی با    تواند یم  یاریگردانشگاه   .٢
  ک یبا   تواند یفقط م شیگرا- در هر رشته گریاریدانشگاه الزم به ذکر است که  . د ی نما يهمکار یو پژوهش

 . داشته باشد يهمکار یمؤسسه متقاض 
با .٣ ازا  د یقرارداد طرح تعاون  به  کامل آموزش   کی  يحداقل  توافق شده باشد،    یلیدر مقطع تحص  یدوره 

  ي سال و برا  4حداقل  یتخصص يو دکترا یاخذ مجوز دوره کارشناس  يطرح برا نیقرارداد ا بیترت ن یبد 
همکار قابل    هايقرارداد بنا به توافق مؤسسه  ن یسال باشد. ا  2حداقل    ستباییارشد م   یدوره کارشناس 

 ياجرا  يبرا  یبا مؤسسه متقاض  يمتعهد به همکاردر متن قرارداد    د ی با  گریاریدانشگاه    .باشد ی م  د ی تمد 
 کامل آن تا اتمام زمان قرارداد باشد. 

اجراي طرح تعاون، دانشگاه .٤ و  در  پژوهشگاه- غیر دولتی  مؤسسه هايها  انتفاعی،  و  غیر   مؤسسه هايها 
هاي و دستگاه(به استثناء وزارت بهداشت)  ها  هاي وابسته به سایر وزارتخانه پژوهشی و همچنین دانشگاه

 .  توانند دانشگاه یاریگر باشنداجرایی نمی
بهرهپژوهشی    هايهو مؤسس  ها، پژوهشکدههاپژوهشگاه .٥ اخذ    منديمشمول  براي  مزایاي طرح تعاون  از 

 . باشند نمی مجوز دوره  
توانند به عنوان مؤسسه متقاضی همکاري  غیرانتفاعی میها و موسسات آموزش عالی غیردولتی  دانشگاه .٦

و   کارشناسی  مقاطع  در  دوره  اجراي  مجوز  اخذ  درخواست  تعاون  طرح  قالب  در  یاریگر  دانشگاه  با 
دکتري لیکن در مقطع  ارائه نمایند.  عالی غیر  فقط دانشگاه  ،کارشناسی ارشد را  ها و موسسات آموزش 

 باشند. استفاده از طرح تعاون می غیر انتفاعی سطح یک مجاز به- دولتی



پ .٧ دانشگاه    طیشرارعایت  با    تواند می نور    امیدانشگاه  عنوان  به  ضوابط،  متقاض  گریاریو  مؤسسه  ، یبا 
  دی با  ي. قرارداد همکارد ینما  يدر قالب طرح تعاون همکار  غیر انتفاعی،- غیر دولتی  مؤسسه هايخصوصاً  

نور درهر    امیدانشگاه پ  ن ینور منعقد شود.  همچن  ام یدانشگاه پ  يو سازمان مرکز  یمؤسسه متقاض  نیب
  ي همکار ی مؤسسه متقاض ک یتنها با ، شیگرا- در هر رشته تواند، می ) گانهمنطقه آن دانشگاه (مناطق ده

 داشته باشد. 
 باشد.  ) مورد تقاضا اشاره شده ي(هاشیگرا- به صراحت به نام و مقطع رشته   د یدر قرارداد طرح تعاون با .٨
تقاضا  شیگرا- رشته  قطعی  مجوز  د یبا  گریاریدانشگاه   .٩ بر آن،  را داشته باشد.  (هاي) مورد  دانشگاه  عالوه 

همکار  شیگرا- رشتههر    ياجرا  يبرا  ،یکاف  یعلم   هیئت تعداد    د یبا  گریاری و  خود  دانشگاه  در    يدر 
اعضا  ،یمتقاض   مؤسسهدر    شیگرا- رشته  ياجرا است  الزم  و  باشد  داشته    ي همکار  ی علم  هیئت  يرا 

   .دیو ثبت نما یمعرف یرا در سامانه آموزش عال ی در مؤسسه متقاض شیگرا- رشته يکننده در اجرا
علمی تمام    هیئتاعضاي    % 60متقاضی باید حداقل    مؤسسهگرایش،  - ÷براي صدور مجوز اجراي رشته . ١٠

از  ،  مصوّب شورا  يهابر اساس ضوابط و شاخصدرخواستی،  در رشته    ازیمورد نوقت متخصص   و نیمی 
کارگاهآزمایشگاه و  رشتهها  اجراي  نیاز  مورد  دیگر  - هاي  عبارت  به  باشد.  داشته  اختیار  در  را  گرایش 

طع کارشناسی و کارشناسی ارشد فقط از یک عضو  ادر قالب طرح تعاون در مقتواند  میمتقاضی    مؤسسه
علمی دانشگاه یاریگر جهت اخذ مجوز رشته گرایش   هیئتعضو    2در مقطع دکتري از    و  علمی   هیئت

  استفاده نماید. 
از سو . ١١ اساس طرح تعاون، بصورت    يمجوز صادره  بر  در    رشیکبارپذ یشورا،  تا زمان درج شده  و  بوده 

- یم  د تمدی  سال  هر  ها،مؤسسه  نیب  يهمکار  يهمکار و در صورت برقرار  يهامؤسسه  نمابییقرارداد ف
  ، يرقرارداد همکا  د تمدی   صورت   در   و  لغو   شده   صادر  مجوز   ها،مؤسسه  ي . در صورت خاتمه همکارشود

داشت خواهد  استمرار  آن  بتواند    .اعتبار  متقاضی  مؤسسه  صورتیکه  علمی    % 100در  هیئت  اعضاي 
ش تهیه نماید، مجوز  داز خوگرایش را  - متخصص و کلیه امکانات کارگاهی و آزمایشگاهی مرتبط با رشته

   شود. یکبارپذیرش مؤسسه به مجوز قطعی تبدیل می 
مجوز    کی اخذ    يفقط برا  گریاریتمام وقتِ دانشگاه    یعلم   هیئتاز هر عضو    تواندی م  یمؤسسه متقاض . ١٢

   .د ی استفاده نما شیگرا- رشته
  شان، یتمام وقت منحصر به دو درخواست مصوّب با نام ا  یعلم   هیئتاستفاده از هر عضو    تیمحدود  . ١٣

متقاض  گریاریدانشگاه    یعلم  هیئت  ي اعضا  يبرا مؤسسه  رشته  مجوزِ  اخذ  نم  یجهت  .  شود ی اعمال 
عضو    نیهمچن از  دانشگاه    یعلم  هیئتاستفاده  وقتِ  رشته  يبرا  گریاریتمام  مجوز  در    شیگرا- اخذ 

عضو    ی تیمحدود  ،یمتقاض   سهمؤس  آن  از  استفاده  دانشگاه    يبرا  ی علم  هیئتدر  در  رشته  مجوز  اخذ 
 . کند ینم جادیا گریاری
و    ییدر راهنما  گریاریشده توسط دانشگاه    یمعرف   ی علم  هیئت  يموظّف است از اعضا  ی مؤسسه متقاض . ١٤

نما  یل یتکم  التیتحص  انیدانشجو  يپارساها  تیهدا استفاده  رشته    .دیمؤسسه  مجوز  اخذ  صورت  در 



در    يدکتر  يحضور دانشجو  طیهمکار الزم است شرا  هايطرح تعاون، مؤسسه  قیاز طر  يمقطع دکتر
مطالعا فرصت  دانشگاه    ی تدوره  در  آورند.   گریاریرا  همکاري    فراهم  قرارداد  در  است  الزم  موارد  این 

 هاي همکار به صراحت ذکر شود. مؤسسه
شده در آن، از نظر وزارت معتبر است و درصورت فسخ قرارداد   ن ییزمان تع انیقرارداد طرح تعاون تا پا . ١٥

همکار موظف هستند آن را به اطالع    هاياتمام قرارداد، مؤسسه  خ ی از تار  ش یپ  ی طرح تعاون در بازه زمان
 وزارت برسانند. 

مشترکهاي  همؤسس . ١٦ گزارش  ساالنه  صورت  به  موظفند  همکار  یهمکار  قا  هايياز  در  شده  لب  انجام 
و    تیتحت هدا  يپارساها  گر،یاریدانشگاه    یعلم  هیئتطرح تعاون شامل دروس ارائه شده توسط اعضاء  

و    اهکارگاه  ،يدکتر  انیدانشجو  یمطالعات  هايهمکار، فرصت  هايمؤسسه  یعلم   هیئتاعضاء    ییراهنما
و    یمعاونت آموزش  يو نظارت، برا  ی و ... را، جهت بررس   گریاریدانشگاه    برداريمورد بهره  هايشگاهیآزما

 . ند یوزارت عتف ارسال نما تیفیک نیو تضم یاب یارزمرکز نظارت، 
از    شیگرا- رشته  اندازيدرخواست کسب مجوز راهمهم:   . ١٧ استفاده  از طر  طرح تعاونبا  سامانه    قیصرفاً 

عال درخواستمقدور    یآموزش  و  بررس  هاياست  مذکور  سامانه  از  خارج  شده  نحوه  شود ینم   یارسال   .
طر از  درخواست  در    ق یارسال  اجرا  وهی ش"سامانه  درخواست  ارسال  تحص  ي نامه  با   یلی دوره 
      . آورده شده است "یوابسته در سامانه آموزش عال  یعلم  اتی عضو ه  ا یاستفاده از طرح تعاون 

  

  

  

 

  



  مؤسساتدر چارچوب راهبرد توانمندي  "علمی وابسته هیئتاستفاده از اعضاي طرح " ضوابط و مقررّات
  آموزش عالی  يزیربرنامهشوراي گسترش و  11/8/1399آموزش عالی کشور مصوّب جلسه مورخ 

در    "علمی وابسته  هیئتاستفاده از اعضاي  طرح  "  اي از ابهامات، ضوابط و مقررّاتسازي و رفع پارهبه منظور شفاف
توانمندي   راهبرد  مورخ    مؤسساتچارچوب  مصوّب جلسه  کشور  عالی  و    11/8/1399آموزش  گسترش  شوراي 

  : گرددیمتشریح   به شرح ذیلآموزش عالی   يزیربرنامه

و  دانشگاه  -1 عالی  مؤسساتها  و    "مؤسسه"  آموزش  ضوابط  رعایت  نامه  آیین  119ماده    6پیوست    راتمقرّبا 
 هیئت یک عضو  فقط از    گرایش-ي هر رشتهاندازراهاخذ مجوز جهت  توانند  می ،علمی هیئت استخدامی اعضاي 

متبوع،   مؤسساتو    هادانشگاهسایر    علمی وزارت  به  وابسته  پژوهشی  و  یا   با   آموزشی  استادي  مرتبه علمی 
در حال  استفاده نمایند.    عضو وابستهبه عنوان    گرایش درخواستی،-رشتهداراي تخصص مرتبط با  و    دانشیاري

اعضاي    حاضر از  دانشگاه  هیئتاستفاده  سایر    يهاعلمی  پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  به  وابسته 
و  مجاز  رشته    ي اندازراهجهت درخواست  خارج از کشور    ی رانیا  ریغعلمی ایرانی/    هیئتها و یا اعضاي  وزارتخانه

که در شرایط مأموریت تحصیلی، مرخصی    ،وقتتمامریغعلمی    هیئتنیست. همچنین استفاده از اعضاي  مقدور  
- ي رشتهاندازراه  منظوربه  علمی وابسته  هیئتعضو    عنوان  بهتحصیلی، فرصت مطالعاتی و یا بازنشسته هستند،  

  . باشدمین ریپذ امکان مؤسسه در یلیتحص گرایش

در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتري از عضو   صرفاً  گرایش-تواند براي اخذ مجوز رشتهمی هاي آموزشی مؤسسه-2
استفاده نمایند. لذا، امکان استفاده از عضو    هیئت اخذ مجوز راه  هیئتعلمی وابسته  اندازي  علمی وابسته جهت 

    رشته در مقاطع کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) و کاردانی وجود ندارد.

طرح عضو هیئت علمی وابسته  مزایاي  مندي از  هاي پژوهشی مشمول بهرهها و مؤسسهها، پژوهشکدهپژوهشگاه  -3
  باشند.  گرایش نمی-براي اخذ مجوز رشته

علمی    هیئتغیرانتفاعی سطح یک مجاز به استفاده از عضو  -آموزش عالی غیردولتی  مؤسساتها و  دانشگاهفقط  -4
و سایر مؤسسات آموزش عالی غیر    باشند یمتخصصی    دکتري  گرایش-رشتهبراي اخذ مجوز و راه اندازي  وابسته  
گیري نمایند،  بهره  دکتري   گرایش-رشتهتوانند از این طرح براي اخذ مجوز و راه اندازي  غیر انتفاعی نمی-دولتی

آموزش    مؤسساتاسی ارشد براي همه  کارشن  گرایش-رشته ولی استفاده از این طرح براي اخذ مجوز و راه اندازي  
  بالمانع است.   غیرانتفاعی-عالی غیردولتی

  مؤسسه دانشگاه/  از  باشد. اخذ موافقتتمام وقت   محل استخدام خود  مؤسسه انشگاه/در دعلمی باید    هیئتعضو    -5
محل    مؤسسهدانشگاه/الزامی است.    متقاضی   مؤسسهعلمی وابسته توسط    هیئتعضو    عنوانبهمحل استخدام وي  



موافقت وابسته،    ، ضمن بررسی و تائید احراز شرایط و ضوابط عضو هیئت علمی  باید علمی    هیئتخدمت عضو  
  مؤسسه . همچنین  نماید   (رئیس) اعالم  مؤسسهدانشگاه/مسئول  مقام    ترینعالیبا امضاي  و  کتبی    صورتبهخود را  
علمی وابسته را صادر و به صورت دوساالنه براي وزارت عتف    هیئت عضو  کارگزینی  نیز موظف است حکم    متقاضی

 ارسال نماید.  محل استخدام وي مؤسسهدانشگاه/و 

مقطع تحصیلی در یک    گرایش و منحصراً-براي اخذ مجوز یک رشته تواند می  علمی وابسته صرفاً  هیئتهر عضو  -6
عضو    به عنوانحکم   یک  د توان علمی فقط می  هیئتعضو  . لذا، هر  ردیگمورد استفاده قرار  مؤسسه    )درخواست (یک  
در دو یا چند    زمانهم  طوربه  ،وابسته  عنوانبهیک عضو هیئت علمی، و استفاده از    داشته باشد علمی وابسته    هیئت

  .مجاز نیست گرایش-اخذ مجوز دو یا چند رشتهآموزش عالی و یا براي   همؤسسدانشگاه و 

براي اخذ  توان  می بر اساس مصوّبات پیشین شوراي گسترش آموزش عالی، از هر عضو هیئت علمی تمام وقت  -7
استفاده کرد. -مجوز دو رشته اخذ مجوز رشته  گرایش  براي اعضاي هیئت علمی وابسته جهت  - این محدودیت 

از ظرفیت یک عضو هیئت علمی براي اخذ  در سنوات گذشته  اگر  شود. به عبارتی،  اعمال نمی  "مؤسسه"گرایش  
استفاده شده باشد،  -دو رشتهمجوز   وي  استخدام  دانشگاه/مؤسسه محل  الذکر  محدودیت  گرایش در  براي  فوق 

و عضو هیئت    شودگرایش مؤسسه اعمال نمی-هیئت علمی وابسته جهت اخذ مجوز رشته  ایشان به عنوان عضو
گرایش یک مؤسسه  -یت خود، به عنوان عضو وابسته در اخذ مجوز رشتهمندي از ظرفتواند، علیرغم بهرهعلمی می 

به امکان استفاده از ایشان در دو   مؤسسهعلمی وابسته در  هیئتاستفاده از  همچنین نیز مورد استفاده قرار گیرد. 
    .نماید ایجاد نمی یتیمحدودخود محل استخدام گرایش در دانشگاه -درخواست رشته

با مؤسسه داراي اعتبار   وابسته علمی    هیئت مجوزهاي صادرشده یکبار پذیرش بوده و تا زمان همکاري عضو   -8
نامه استخدامی  آیین  119ماده    6پیوست    راتمقرّضوابط و  با توجه به اینکه بر اساس    شود.بوده و هر سال تمدید می 

موظف است تا زمان    مؤسسه باشد،  له میسا  2، احکام هر عضو هیئت علمی وابسته حداکثر  علمی  هیئتاعضاي  
عضو هیئت   ید ، به همراه حکم جد علمی وابسته، درخواست تمدید مجوز اجراي دوره را هیئتادامه همکاري عضو 

در صورت  ارسال نماید.  گسترش آموزش عالی  به دفتر  آموزش عالی  سال از طریق سامانه  دو  هر    علمی وابسته،
را از طریق  کمبود  مؤسسه کهیدرصورت لیکن شود.  لغو می صادرشدهمجوز  ،علمی وابسته هیئتخاتمه همکاري با 
  .به مجوز قطعی تبدیل خواهد شد   صادرشدهکند، مجوز   جبرانخود  عضو هیئت علمی 

وابسته صرفاً از طریق  گرایش با استفاده از عضو هیئت علمی  -اندازي رشتهدرخواست کسب مجوز راه  مهم: -9
نحوه ارسال  شود.  هاي ارسال شده خارج از سامانه مذکور بررسی نمی سامانه آموزش عالی مقدور است و درخواست

با استفاده از طرح تعاون   یلیدوره تحص  ينامه ارسال درخواست اجرا   وهیش"سامانه در    قیدرخواست از طر
    آورده شده است.  "یوابسته در سامانه آموزش عال یعلم  ات یعضو ه   ای

 



 ی علم  هیئت عضو   یابا استفاده از طرح تعاون    یلی دوره تحص ينامه ارسال درخواست اجرا   وهیش
  یوابسته در سامانه آموزش عال

علمی   هیئتهاي تحصیلی با استفاده از طرح تعاون یا عضو اجراي دورهاخذ مجوز و نظر به لزوم ارسال درخواست 
متقاضی براي بهره برداري از    مؤسسه هاي زیر براي راهنمایی دانشگاه یاریگر و  وابسته در سامانه آموزش عالی، گام

هاي فوق  سازد که براي استفاده هر یک از امکانشود. خاطر نشان میامکان فوق در سامانه آموزش عالی ارائه می 
هاي علمی وابسته، ابتدا دانشگاه یاریگر گام هیئتتعاون یا عضو در سامانه یادشده، ضروري است به ازاي هر طرح 

  .هاي بعدي را براي ارسال درخواست برداردمتقاضی متناسب با آن، گام مؤسسه و سپس  ءمربوط به خود را اجرا

   خدمت عضو هیئت علمی وابسته  محل   مؤسسه /دانشگاهدانشگاه یاریگر یا  هاي  گام   - ١

 گسترش  يورود به سامانه با نام کاربر - ١- ١
 "یلیتحص ي هامصوبات رشته"سپس و  "یآموزش عال "انتخاب بخش  - ٢- ١
 "وابسته یعلم هیئتطرح تعاون/"ورود به فرم  - ٣- ١
 جستجو  کونیآ  کیفرم و کل ياز کمبو باکس باال مؤسسهانتخاب نام  - ٤- ١
 ثبت طرح تعاون يفرم برا نییدر پا  "د ی جد " نهیانتخاب گز - ٥- ١
 "ات یکل"از کمبو باکس در زبانه  یمتقاض  مؤسسهانتخاب نام  - ٦- ١
 وابسته  ی علم هیئتعضو  يهمکار ایطرح تعاون  انیشروع و پا  خیدرج تار - ٧- ١
 وابسته  یعلم  هیئتعضو  ایانتخاب نوع قرارداد بر حسب طرح تعاون  - ٨- ١
متناسب با طرح    "یلیرشته تحص"از کمبو باکس    گریاریقابل اجرا در دانشگاه    يهااز رشته  یکیانتخاب   - ٩- ١

 نوع قراداد طرح تعاون انتخاب شده باشد ن،یشی که در گام پ یتعاون منعقد شده در حالت 
اعالم موافقت  ای یمتقاض مؤسسهو  گریاریمقام دانشگاه  نیتری طرح تعاون امضا شده توسط عال يبارگذار - ١٠- ١

  ي (ضرور   یمتقاض مؤسسه با   يهمکار يوابسته برا یعلم  هیئت عضو  يبرا  گریاریمقام دانشگاه  نیتریعال
با اطالعات ثبت شده در   الوابسته، کام یعلم هیئت عضو  يموافقت با همکار ایطرح تعاون  ياست محتوا

 منطبق باشد)  نیشیپ يهاگام
  ی علم  هیئتعضو    ایدر طرح تعاون  تمام وقت    یعلم  هیئت  يدرج اعضا  يبرا  "اشخاص"انتخاب زبانه   - ١١- ١

 ثبت شده  "اتیکل"وابسته متناسب با نوع قراداد که در زبانه  یعلم  هیئتعضو  ياستاد برا ای اریدانش
  ی علم  هیئتو سپس انتخاب عضو    "نام شخص"  کونی آ  يرو  کیسپس دو بار کل  "فیافزودن رد"  کیکل - ١٢- ١

 وابسته  یعلم  هیئتعضو  يهمکار  ایمربوط از کمبوباکس متناسب با طرح تعاون منعقد شده 
مربوط در طرح تعاون تمام وقت    یعلم  هیئتانتخاب عضو    يبرا  "فیافزودن رد"چند باره   ایدوباره    کیکل - ١٣- ١

وابسته   ی علم هیئتنوع قرارداد،   "اتیکل"که در زبانه  یسازد در صورتی (خاطر نشان م ن یشیطبق گام پ
تا قبل   نی. همچندقابل ثبت خواهد بو   ياستاد  ای  ي اریبا مرتبه دانش  ی علم  هیئت عضو    ک یباشد، منحصرا  



  ی از اسام   کیهر    "فیحذف رد"  لکیو استفاده از کل  "نام شخص"توان با انتخاب    ی، م"ثبت موقت"از  
 اتخاب شده را حذف نمود) 

عضو   ایحالت ثبت طرح تعاون    نیاطالعات (در ا  لیاز تکم  افتنی  نانیپس از اطم  "ثبت موقت"  کیکل - ١٤- ١
رت ارسال درخواست  سازد در صو   یاست. خاطر نشان م  افتهی  انیپا  گریاریوابسته در دانشگاه    یعلم  هیئت

حذف قرارداد ثبت شده   ا ی شیرایو ،یمتقاض مؤسسهوابسته در  یعلم هیئتعضو  ایبر اساس طرح تعاون 
 نخواهد بود)  ریامکان پذ  گریاریمتناظر با آن توسط دانشگاه 

 

 ی متقاض  مؤسسه   ي گام ها - ٢
 گسترش  يورود به سامانه با نام کاربر - ١- ٢
بخواهد از    ی متقاض  مؤسسهکه    یاز بخش مربوط (در صورت   یل یرشته تحص  يارائه درخواست مجوز اجرا - ٢- ٢

استفاده کند، عنوان رشته درخواست متناسب با طرح تعاون منعقد شده    قاًیدق  ستی بایم  ی طرح تعاون 
  ي هاگام در گریاریثبت شده در طرح تعاون توسط دانشگاه   یعلم هیئت يصورت اعضا نیا ریدر غ ، باشد 

 داده نخواهد شد)  شینما  یمتقاض مؤسسه يبرا يرو شیپ
  "وابسته  یعلم   هیئت"  ای  "طرح تعاون"  يهانهی از کمبو باکس مربوط (انتخاب گز  "نوع درخواست"انتخاب   - ٣- ٢

امکان  يبرا در نوع درخواست    "يعاد"  نهیسازد گزیاست. خاطر نشان م  يمزبور ضرور  يهااستفاده از 
 انتخاب شود)  ستیبای وابسته م یعلم  هیئت ایون بدون استفاده از طرح تعا  يهادرخواست يبرا

انتخاب شده باشد،   "طرح تعاون"(در صورت اینکه نوع درخواست،   "علمی هیئتانتخاب اعضاي "کلیک  - ٤- ٢
علمی ثبت شده در طرح تعاون متناظر در    هیئتمتقاضی، اعضاي    مؤسسهعلمی    هیئتعالوه بر اعضاي  

سازد براي استفاده از طرح  دانشگاه یاریگر نیز براي انتخاب ایشان نمایش داده خواهد شد. خاطر نشان می 
علمی براي درخواست رشته را خودش به    هیئتاعضاي    %60بایست حداقل  متقاضی می   مؤسسهتعاون،  

  هیئت باشد، همه اعضاي    "علمی وابسته  هیئت"درخواست،  صورت مستقل تامین نماید. همچنین اگر نوع  
 متقاضی در دانشگاه هاي یاریگر ثبت شده، نمایش داده می شود تا منحصراً  مؤسسه علمی وابسته که به نام  

یک فرد از میان ایشان براي درخواست رشته متناظر، انتخاب گردد. بدیهی است در یک درخواست، امکان 
 علمی وابسته وجود نخواهد داشت)  هیئت استفاده بیش از یک عضو

در   - ٥- ٢ مربوط  مستندات  فایل"بارگذاري  بارگذاري  می  "بخش  نشان  بخش  (خاطر  در  رسمی  "سازد  نامه 
ترین مقام دانشگاه  متقاضی، طرح تعاون امضا شده توسط عالی   مؤسسهعالوه بر درخواست    "درخواست
متقاضی براي   مؤسسهیا حکم صادره توسط  "طرح تعاون"متقاضی براي نوع درخواست  مؤسسهیاریگر و 

 ، ضروري است) "علمی وابسته هیئت"علمی وابسته در نوع درخواست  هیئتعضو 
با   - ٦- ٢ ارسال درخواست  این حالت  (در  تکمیل اطالعات  از  یافتن  ازاطمینان  ارسال درخواست پس  و  تایید 

یا عضو   تعاون  از طرح  وابسته در    هیئتاستفاده  است. خاطر نشان    مؤسسهعلمی  یافته  پایان  متقاضی 



متقاضی،    مؤسسهعلمی وابسته در    هیئتسازد در صورت ارسال درخواست بر اساس طرح تعاون یا عضو  می
  ویرایش یا حذف قرارداد ثبت شده متناظر با آن توسط دانشگاه یاریگر امکان پذیر نخواهد بود) 
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