فهرست مطالب
عنوان
مقدمه
فصل اول :مقررات و بخشنامه های اداری ،رفاهی
 -1مقررات و بخشنامه های اداری
 1-1تعاريف و اختصارات
 2-1ورود به خدمت و استخدام
 3-1انتصاب و تبديل وضعيت
 4-1حقوق و تكاليف
 5-1توانمندسازي
 6-1نظام پرداخت حقوق و مزايا
 7-1مأموريت و انتقال
 8-1مرخصيها ،بيمه و امور رفاهي
 9-1پايان خدمت
 11-1ساير مقررات
 11-1دستورالعمل خدمت اعضا به شيوه نيمهحضوري
 12-1دستورالعمل فوقالعاده سختي شرايط محيط كار اعضاي هيأت علمي
 13-1دستورالعمل اجرايي قانون حمايت قضايي از اعضاي هيات علمي
 14-1دستورالعمل پرداخت كمک هاي رفاهي
 15-1دستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز
 16-1دستورالعمل بكارگيري عضو وابسته در دانشگاه
 17-1فهرست امكانات و خدمات مجازي دانشگاه تهران به اعضاي هيأت علمي
 18-1فهرست مهم ترين خدمات و تسهيالت رفاهي دانشگاه تهران به اعضاي هيأت علمي

فصل دوم :مقررات و آیین نامه های آموزشی
 -2مقررات و آیین نامه های آموزشی
 1-2حقوق و تكاليف
 2-2دستورالعمل تعداد رساله ها و پايان نامه هاي تحت راهنمايي همزمان اعضاي هيأت علمي دانشگاه تهران
 3-2توانمند سازي
 4-2آيين نامه ارتقاء اعضا هيأت علمي دانشگاه تهران

صفحه

 5-2شيوه نامه اجرايي آيين نامه ارتقاء مرتبه اعضاي هيأت علمي
 6-2فرم هاي ارتقاء و نحوه محاسبه امتيازات
 7-2آيين نامه خدمت تمام وقت و غير تمام وقت و اعطاي پايه ترفيع ساالنه اعضاي هيأت علمي دانشگاه تهران
 8-2فرم هاي ترفيع اعضاي هيأت علمي
 9-2مصوبات آموزشي هيأت مميزه دانشگاه تهران

فصل سوم :مقررات و آیین نامه های پژوهشی
 -3مقررات و آیین نامه های پژوهشی
 1-3اعتبار ویژه (گرنت )
 1-1-3آيين نامه اعتبار ويژه (گرنت) به اعضاي هيأت علمي دانشگاه تهران
 2-1-3دستورالعمل اجرايي آيين نامه اعتبار ويژه (گرنت) به اعضاي هيأت علمي دانشگاه تهران
 3-1-3دستورالعمل نحوه هزينه كرد اعتبار ويژه (گرنت) اعضاي هيأت علمي
 2-3حمایت از پایان نامه های دوره های تحصیالت تکمیلی
 3-3دستورالعمل ها ،آیین نامه ها و فرم های پژوهش های کاربردی
 4-3جشنواره پژوهش دانشگاه تهران
 1-4-3آيين نامه انتخاب طرح هاي پژوهشي نمونه و برجسته
 2-4-3آيين نامه انتخاب آزمايشگاه نمونه دانشگاه تهران
 3-4-3آيين نامه انتخاب ايده هاي برتر و دستاوردهاي پژوهشي ويژه اعضاي هيأت علمي دانشگاه
 4-4-3فرم انتخاب طرح هاي پژوهشي نمونه و برجسته دانشگاه تهران
 5-4-3فرم انتخاب طرح هاي پژوهشي كاربردي نمونه و برجسته

 5-3آیین نامه های تشویقی
 1-5-3آيين نامه تشويق پديدآورندگان آثار پژوهشي بين المللي
 2-5-3دستورالعمل اجراي اعطاي پايه تشويقي به برگزيدگان جشنواره هاي پژوهشي
 3-5-3آيين نامه اعطاي پايه تشويقي پژوهش هاي كاربردي به اعضاي هيأت علمي
6-3

نشریات علمی دانشگاه تهران

7-3

قطب های علمی

8-3

آیین نامه های اداره کل خدمات پژوهشی و انتشارات

1-8-3

آيين نامه ها و مقررات پذيرش و نشر كتاب در موسسات انتشارات دانشگاه تهران

 9-3آیین نامه ها و دستورالمل های متفرقه
 1-9-3آيين نامه دفتر ارتقاء و گسترش مقاله هاي بين المللي دانشگاه تهران
 2-9-3دستورالعمل تجهيز ،توسعه و راه اندازي آزمايشگاه هاي تحقيقاتي /خريد كتب و نشريه هاي مورد نياز كتابخانه ها و
مركز پژوهشي و مراكز اطالع رساني
 3-9-3دستورالعمل تاسيس مراكز پژوهشي وابسته به دانشگاه
 4-9-3آيين نامه تشكيل هسته هاي عالي پژوهشي
 11-3فناوری
 1-11-3آيين نامه اجرايي نحوه مشاركت پارک علم و فناوري دانشگاه تهران در ايجاد شركت هاي خصوصي دانشگاهي
 2-11-3شيوه نامه پذيرش و استقرار واحد هاي فناور در پارک علم و فناوري
فصل چهارم :مقررات و آیین نامه های بین المللی
 -4درباره معاونت بین الملل دانشگاه تهران و ساختار سازمانی آن
 1-4اهداف كلي معاونت بينالملل
 2-4وظايف معاونت بينالملل
 3-4فعاليتهاي معاونت بينالملل
 4-4مشاوران ،هماهنگكنندگان و كارشناسان بينالملل
 1-4-4مشاور رئيس پرديس/دانشكده در امور بينالملل
 2-4-4وظايف محوله به مشاور رئيس پرديس/دانشكده در امور بينالملل
 3-4-4كارشناس بينالملل پرديس/دانشكده
 3-4-4وظايف محوله به كارشناسان بينالملل
 5-4فرصت مطالعاتی و مأموریتهای پژوهشی اساتید و شرکت در کنگرهها ،کنفرانسها و مجامع بین المللی
 1-5-4آييننامه استفادة اعضاي هيأت علمي از فرصتهاي مطالعاتي
 2-5-4روند اجرايي استفادة اعضاي محترم هيأت علمي از فرصت مطالعاتي خارج از كشور
 پيش از سفر؛ جهت تصويب
 حين سفر؛ جهت تمديد (حداكثر تا  2دورة  3ماهة متوالي)

 پس از سفر؛ جهت خاتمه
 3-5-4مالحظات استفادة اعضاي محترم هيأت علمي از فرصت مطالعاتي خارج از كشور
 4-5-4مشخصات طرح تحقيقاتي فرصت مطالعاتي
 5-5-4جدول وضعيت پاياننامههاي متقاضي استفاده از فرصت مطالعاتي خارج از كشور
 6-5-4نمودارهاي فرآيند اجرايي ـ فرصت مطالعاتي
 7-5-4نمونه مكاتبات فرصت مطالعاتي
 1-7-5-4معرفي عضو هيأت علمي دانشكدهها جهت صدور حكم فرصت مطالعاتي
 2-7-5-4معرفي عضو هيأت علمي پرديسهاي مستقل (خارج از تهران) جهت صدور حكم فرصت
مطالعاتي
 3-7-5-4معرفي عضو هيأت علمي پرديسهاي داخل تهران جهت صدور حكم فرصت مطالعاتي
 4-7-5-4معرفينامة التين اساتيد جهت اخذ ويزا براي استفاده از فرصت مطالعاتي
6-4

آییننامة مأموریتهای پژوهشی
 1-6-4روند صدور احكام مأموريت پژوهشي اساتيد
 2-6-4نمونه مكاتبات مأموريتهاي پژوهشي

7-4

شرکت اساتید و دانشجویان در کنگرهها ،کنفرانسها و مجامع بین المللی
 1-7-4برخي از مواد برنامة پنج سالة توسعة جمهوري اسالمي ايران
 2-7-4آيين نامه استفاده از تسهيالت دانشگاه جهت شركت اعضاي هيأت علمي و دانشجويان دانشگاه
تهران در همايشهاي بينالمللي
 3-7-4مدارک مورد نياز براي شركت اساتيد و دانشجويان در كنگرهها و كنفرانسهاي بينالمللي
 4-7-4حمايت مالي دانشگاه ،جهت شركت در كنگرهها و كنفرانسهاي بينالمللي


اعضاي هيأت علمي



دانشجويان



فرايند اجرايي

 5-7-4روند صدور احكام مأموريت اعضاي هيأت علمي جهت شركت در كنگره

 6-7-4فرآيند شركت اساتيد در كنگرهها و كنفرانسها (پيش از سفر)
 7-7-4فرآيند شركت اساتيد در كنگرهها و كنفرانسها (پس از سفر)
 8-7-4فرآيند معرفي به سفارت و وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري جهت اخذ ويزا
 8-4عضویت در مجامع بینالمللی و تفاهمنامههای همکاریهای علمی و بین المللی
 9-4همکاری با نهادهای بینالمللی جهت استفاده از فرصتهای بینالمللی (بورس ،اعزام و)...
 1-9-4آيسته؛ سازمان بينالمللي تبادل دانشجو براي دورههاي تخصصي
 2-9-4آيسک؛ انجمن بينالمللي دانشجويان علوم ،اقتصاد و تجارت
 11-4همکاریهای دانشگاه تهران با سازمانهای بینالمللی (یونسکو ،اکو و کنفسیوس)
 1-11-4كرسيهاي يونسكو
 2-11-4دام نهاد يا ارگان ميتواند ميزبان اين كرسي باشد
 3-11-4نحوة ايجاد كرسي يونسكو
 4-11-4نحوة ارزشيابي و نظارت بر كرسي يونسكو
 11-4بورسهای کوتاه مدت
 1-11-4مؤسسة تبادالت آكادميک آلمان
 2-11-4بورس اتحادية اروپا (اراسموس ماندوس)
 12-4همکاری با اساتید خارجی و برگزاری دورههای مشترك تحصیلی
 1-12-4استاد خارجي
 2-12-4اسامي اساتيد همكار خارجي تمام وقت در دانشگاه تهران سال 89ـ87
 3-12-4آمار اساتيد خارجي همكار در دانشگاه تهران از سال  71تا سال 88
 4-12-4استاد مدعو خارجي

 13-4استاد و محقق پارهوقت

 1-13-4آييننامه جذب اساتيد پارهوقت بينالمللي در دانشگاه تهران
 14-4استاد وابسته
 1-14-4اسامي اساتيد وابسته دانشگاه تهران كه در حال حاضر با دانشگاه همكاري دارند
 2-14-4نمونه حكم اساتيد وابسته به زبان انگليسي
 3-14-4فرم دعوت از كارشناسان و مديران خارجي
 4-14-4ضميمة پرسشنامة رواديد
 15-4برگزاری دورههای دکتری مشترك
 1-15-4بندهاي ط و ي ماده  21از برنامة پنج سالة توسعة جمهوري اسالمي ايران
 2-15-4آييننامة نحوة برگزاري دورههاي دكتري مشترک (وزارت علوم تحقيقات و فناوري)
 3-15-4آييننامة برگزاري دورههاي تحصيالت تكميلي (كارشناسي ارشد) و دكتراي مشترک دانشگاه
تهران با دانشگاههاي خارجي
 4-15-4گزارش مختصر از برگزاري دورههاي مشترک دانشگاه تهران و دانشگاههاي خارج از كشور

 16-4کارگاه آشنایی با پایگاههای استنادی و کاربرد آنها در تحقیق و مقالهنویسی
 1-16-4كارگاههاي آموزشي آشنايي با پايگاههاي استنادي و نحوة ارائه مقاالت به مجالت معتبر بينالمللي
 2-16-4رويكرد موضوعي در استفاده از پايگاههاي استنادي در تدوين مقاالت علمي
 3-16-4پرديسها و دانشكدههايي كه كارگاه مذكور در آنها اجرا شده است
 17-4ارتباط با ایرانیان مقیم خارج از کشور و دانشمندان جهان اسالم
 18-4حضور میهمانان و هیأتهای خارجی در دانشگاه تهران

ضمیمه:
 نظري اجمالي به مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه تهران و فعاليت هاي آن( معرفي مركز )
 آيين نامه مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه تهران
 معرفي شبكه كيفيت تدريس-يادگيري
 آيين نامه شبكه كيفيت تدريس – يادگيري
 فعاليت هاي شبكه كيفيت تدريس-يادگيري

 همايش هاي ارزيابي كيفيت
 فرم خود ارزيابي
 چارچوبي براي تدوين طرح درس

