
  "عضو افتخاری "آیین نامه پیشنهادی نحوه اعطای لقب هیات علمی الحاقی 

 در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

از جمله این ایجاد ارتباطات بین المللی در قالب تبادل نیروهای متخصص نیاز به یکسری زمینه سازی دارد. هدف: .1

آن متخصصین خارج از دانشگاه می توانند با دانشگاه اقدامات تهیه یکسری تعریف و دستورالعمل هایی است که در قالب 

علوم پزشکی سبزوار به عنوان عضو هیات علمی الحاقی و بصورت افتخاری همکاری خود را بر قرار نمایند و از یکسری 

 امتیازات نیز برخوردار گردند.
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می دانشگاه و در موارد خاص متخصصین و بازنشستگان برجسته که سابقه متخصص مربوطه عضو هیات علالف: 

 حداقل یک سال همکاری با دانشگاه را داشته باشند با نظر شورا می توانند به عنوا هیات علمی الحاقی نیز پذیرفته شوند.

 .محل خدمت در خارج از کشور جزو دانشگاه ها یا مراکز معتبر به شمار می آیدب: 

 به وضوح توسط گروه آموزشی مربوطه ودانشکده تعریف شده باشد.: نوع فعالیت افتخاری ج

 هفته از وقت خود را در سال به دانشگاه علوم پزشکی اختصاص دهد. 2حداقل عضو افتخاری  :د

 فعالیتهای عضو افتخاری می تواند آموزشی،درمانی یا پژوهشی باشد. :ه 

 فتخاری در ایران در یکی از مراکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی سبزوار باشد.محل فعالیت عضو هیات علمی ا :و 
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 کلیه هزینه های مربوط به اقامت وپذیرایی وهزینه بیمه درمان هیات علمی الحاقی در ایران به عهده دانشگاه است.الف: 

میتواند ازامکانات کمک آموزشی وتفریحی دانشگاه همانند هیات علمی رسمی استفاده ب: عضو هیات علمی الحاقی 

 نماید.
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 وکپی صفحه اول گذرنامه CVاخذ مدارک الزم از متقاضی از جمله الف: 

 ب: تصویب پیشنهاد عضو هیات علمی الحاقی در شورای دانشگاه

 طرح در شورای پژوهشی دانشگاه و تایید توسط معاونین آموزشی،پژوهشی وریاست محترم دانشگاه ج: 

 سال  3د : صدور حکم عضو هیات علمی الحاق یبه مدت 

 سال بوده وسپس در صورت توافق طرفین قابل تمدید است. 3ه : طول مدت عضویت بطور عادی 

 

هیات علمی داخل کشور که دارای درجه استادی می باشند نیز صورت  عضوافتخاریتوجه: این نوع همکاریها با عنوان 

 پذیرد.

 


