/۱۰/۹۵۸ﺹ
۱۴۰۱/۰۳/۰۶

ﺩﺍﺭﺩ

ﺭﻭﺳﺎﯼ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ
ﻣﻮﺿﻮﻉ :ﻧﻈﺎﻡ ﻧﺎﻣﻪ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﯼ ﻋﻠﻤﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ

ﺑﺎ ﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ؛

ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺎﺭﯼ ۳-۷-۲ﻭ ۷-۷-۲ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻭ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﻞ

ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻭ ﻫﻢﺍﻓﺰﺍﯾﯽ ﺷﺒﮑﻪﺍﯼ ﺩﺭ ﭼﺸﻢﺍﻧﺪﺍﺯ ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﺁﺯﺍﺩﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ
ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺎﻣﻮﺭﯾﺖﻫﺎ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﻫﯿﺎﺕ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ

ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﻧﺎﻣﻪ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﯼ ﻋﻠﻤﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﺁﺯﺍﺩﺍﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ۴۰۴ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻣﻌﺎﻭﻧﯿﻦ

ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻮﺭﺥ  ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺭﺳﯿﺪﻩﺍﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ .ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺩﺍﺭﺩ
ﺭﻭﺳﺎﯼ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺩﻗﯿﻖ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﯾﻦ ﻧﻈﺎﻡﻧﺎﻣﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﻣﺒﺬﻭﻝ ﺩﺍﺭﻧﺪ.

ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ:

 ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ،ﻣﻌﺎﻭﻧﯿﻦ ،ﻣﺸﺎﻭﺭﯾﻦ ،ﺭﻭﺳﺎﯼ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﮐﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ -ﺭﻭﺳﺎﯼ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ
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نظام نامه گروه های علمی دانشگاه آزاد اسالمی
-1مقدمه:
در راستای نيل به اهداف بسته كاری  3-7-2و  7-7-2با موضوعات ارتقاء پاسخگويي و قابليت حل مسئله و فعاليت منسجم و هم
افزايي شبكه ای در چشم انداز سند تحول دانشگاه ازاد اسالمي و تحقق ماموريت ها و به منظور ارتقاء سطح علمي و افزايش سطح
مشاركت اعضای هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي نظام نامه گروههای علمی دانشگاه آزاد اسالمي تدوين گرديد.
 -2اهداف:
كيفيت بخشي ،رشد و ارتقاء سطح علمي و افزايش درصد مشاركت اعضای هيات علمي در امور آموزش ،پژوهش و فرهنگي بر اساس
راهبردهای كالن سند تحول و تعالي دانشگاه آزاد اسالمي
 -3تعاریف:
دانشگاه :منظور از اين عبارت وقتي به تنهايي استفاده مي شود همان دانشگاه آزاد اسالمي مي باشد.
واحدهای دانشگاهی :منظور از واحدهای دانشگاهي كليه واحد های فعال دانشگاه آزاد اسالمي در سرتاسر كشور مي باشد.
معاونت موضوعی :منظورتمامي معاونت های مرتبط با نظام نامه مي باشد.
دبیرخانه حوزه دانشی  :منظور جمعي متشكل از مديران گروه های علمي منتخب ،استادان ،دانشياران و استادان ممتاز رشته تخصصي
مربوطه در كشور مي باشد .
گروه علمی  :منظور جمعي متشكل ازمديران گروه های آموزشي منتخب ،استادان ،دانشياران رشته مربوطه در استان مي باشد.
گروه آموزشی  :تعدادی از اعضای هيات علمي يک رشته تخصصي در يک واحد دانشگاهي كه تعداد آنان بيش از  5نفر و حداقل دارای
 3استاديار باشند با دو شرط -1مقطع كارشناسي آن رشته را داشته باشند -2تعداد كل دانشجويان حداقل 70نفر باشد .
 در گروه آموزشي رشته تحصيلي آخرين مدرک مالک تعيين گروه است. هر عضو هيات علمي با يک تخصص فقط مي تواند در يک گروه يا تيم آموزشي عضو باشدتیم آموزشی :تيم آموزشي حداقل دارای 3عضو هيات علمي با  30نفر دانشجو ميباشد و تمام وظايف محوله به گروه به غيراز ترفيعات
را عهدهدار مي باشد.
 هيات علمي وابسته :آن دسته از اعضای محترم هيات علمي كه دارای دو مدرک يا دو تخصص هستند در يک گروه عضو پيوسته(اصلي) و در گروه ديگر بعنوان عضو وابسته محسوب ميشوند .از عضو پيوسته يک گروه علمي(اصلي) برای عضويت در يک گروه ميان
رشته ای نيز استفاده مي شود.
از اعضای علمي با مرتبه استاد و دانشيار دانشگاه های دولتي/موسسات پژوهشي برای عضويت وابسته در سطح گروه علمي و
دبيرخانه حوزه دانشي استفاده مي شود.
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-4جلسات گروه ها:
جلسات بصورت حضوری -مجازی خواهد بود.
حقالزحمه جلسات به اعضای دبيرخانه حوزه دانشي پرداخت خواهد شد.
حق سرپرستي تيم آموزشي معادل  %50تا  %90مديران گروه آموزشي با پيشنهاد مديرگروه و تاييد رئيس استان صورت مي پذيرد.
 -5سطوح گروه ها و فرآیند انتخاب مدیران:
دبيرخانه حوزه دانشي( كشوری )
رئيس دبي رخانه حوزه دانشي در كشور ،از بين مديران گروه های علمي ،به پيشنهاد معاون موضوعي مربوطه ،باحكم رئيس دانشگاه
منصوب مي شود.
گروه علمي(استاني)
مدير گروه علمي با حكم رئيس استان ،از بين مديران گروه های آموزشي منصوب مي شود.
گروه آموزشي(واحد)
مدير گروه آموزشي به پيشنهاد اعضای گروه ،با حكم رئيس واحد منصوب مي شود.
تيم آموزشي(مركز يا واحد)
مدير تيم آموزشي با حكم رئيس واحد منصوب مي شود.
 – 6ارکان:
 -1دبیرخانه حوزه دانشی (کشوری)

اعضای دبيرخانه :حداقل  11نفر و حداكثر  20نفر شامل :
رئيس دبيرخانهپنج عضو ازمديران گروه های علمي(استاني)پنج عضو با مرتبه استاد يا دانشيار(يا اعضای وابسته) استاد ممتاز مربوطه با اولويت دانشگاه آزاد اسالمي -2گروه علمی (استانی)

اعضای گروه :حداقل  5نفر و حداكثر  11نفر شامل :
مديران گروه های آموزشي واحد ها نمايندگان گروه ها ئي كه مدير گروه مربوط(واحدها) در گروه علمي (استاني) عضو نمي باشد شامل استادان ،دانشياران و استاديارانبا سابقه(حداقل پايه)10
 -3گروه آموزشی(واحد)

همه اعضای گروه واحد دانشگاهي
 -4تیم آموزشی

همه اعضای علمي در مركز يا واحد دانشگاهي
2
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 -7وظایف محوله:
دبیرخانه حوزه دانشی (کشوری)

-1برگزاری نشست های حل مسائل كشور
-2بررسي و پذيرش دانشجويان داخلي و خارجي در استان ها
-3برگزاری كرسي های نظريه پردازی
-4مطالعات ميان رشته ای (تاسيس رشته +آزمايشگاه و )...
-5طراحي دوره های تخصصي
-6برگزاری پيش دفاع و دفاع از رساله های دكتری و پايان نامههای ارشد
-7راهبری مصاحبه دكتری
-8راه اندازی نشريات علمي
 -9توليد ،نظارت منابع درسي و كمک درسي
-10طراحي دوره های تخصصي توانافزايي اعضای هيات علمي
-11طراحي همايش های بين المللي
 -12ايجاد رشته های جديد
 -13انعقاد تفاهم نامه با مراكز پژوهشي /آكادميک
 -14طراحي طرح های پژوهشي ملي -بين المللي
 -15راه اندازی انجمن های علمي
 -16راه اندازی قطب های علمي
 -17نظارت راهبردی بر گروه های علمي
گروه علمی (استانی)

 -1برگزاری كرسي های ترويجي
 -2راهبری مصاحبه های تخصصي جذب هيات علمي
 -3طراحي همايش استاني -ملي
 -4تصويب طرحواره دانشجوئي
 -5بررسي صالحيت حق التدريس ها
 -6جذب بودجه ها /طرح های استاني و منطقه ای
 -7برگزاری آزمون جامع
 -8راه اندازی شركت های دانش بنيان
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 -9هدايت و نظارت بر امور گروه ها و تيم های آموزشي
 -10كميته منتخب جذب
 -11برگزاری نشست های تخصصي
 -12بررسي تقاضاهای فرصت های مطالعاتي استادان
گروه آموزشی

 -1برنامه ريزی درسي گروه
 -2نظارت درسي
 -3مشاورههای تحصيلي -دانشجويي
 -4بررسي ترفيعات اعضای هياتعلمي

تیم آموزشی

 -1برنامه ريزی درسي گروه
 -2نظارت درسي
 -3مشاورههای تحصيلي -دانشجويي
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نظام نامه گروه های علمی دانشگاه آزاد اسالمی
سطوح گروه ها

ترکیب گروه
گروه حداقل  7نفر و حداکثر 02نفر شامل
 5مدیرگروه علمی(استانی)
 5 +عضو از استاد  /دانشیار(یا اعضای وابسته)
 +استاد ممتاز مربوطه با اولویت دانشگاه آزاداسالمی
 +رئیس دبیرخانه :باپیشنهاد معاون موضوعی
و انتخاب رئیس دانشگاه

دبيرخانه حوزه دانشي
( کشوری)

گروه حداقل  5نفر و حداکثر  11نفر شامل:
 5مدیر گروه آموزشی  +نمایندگان گروههای دیگر
مدیر گروه به انتخاب رئیس استان

گروه شامل تمام اعضای
هیات علمی گروه می باشد
انتخاب مدیر گروه
با رای اعضا

گروه علمي(استانی)

گروه آموزشی (واحد)
تيم آموزشی

وظایف محوله
 برگزاری نشست های حل مسائل کشور بررسی و پذیرش دانشجویان داخلی و خارجی در استان ها برگزاری کرسی های نظریه پردازی مطالعات میان رشته ای (تاسیس رشته +آزمایشگاه و )... طراحی دوره های آزاد بررسی تقاضاهای فرصت های مطالعاتی اساتید برگزاری پیش دفاع و دفاع از رساله های دکتری و ارشد راهبری مصاحبه دکتری راه اندازی نشریات علمی تولید و نظارت منابع درسی و کمک درسی طراحی دوره های تخصصی توانمندسازی اعضای هیاتعلمی
 طراحی همایش های بین المللی ایجاد رشتههای جدید انعقاد تفاهم نامه با مراکز پژوهشی /آکادمیک طراحی طرح های پژوهشی ملی -بین المللی راه اندازی انجمن های علمیراه اندازی قطب های علمی نظارت راهبردی بر گروه های علمی برگزاری کرسی های ترویجی راهبری مصاحبه هابی تخصصی جذب هیات علمی طراحی همایش استانی -ملی تصویب طرحواره دانشجوئی بررسی صالحیت حق التدریس ها  -جذب بودجه ها /طرح های استانی و منطقه ای برگزاری آزمون جامع راه اندازی شرکت های دانش بنیان هدایت و نظارت بر امور گروه ها و تیم های آموزشی کمیته منتخب جذب برگزاری نشست های تخصصیبررسی تقاضاهای فرصتهای مطالعاتی استادان برنامه ریزی درسی گروه نظارت درسی مشاورههای تحصیلی -دانشجویی -بررسی ترفیعات اعضای هیات علمی

