دستورالعمل وابستگي سازماني دوگانه ()Dual affiliation

در دانشگاه علوم پزشكي تهران
به منظور تقويت كمـي و كيفـي فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي در دانشكده ها ،مراكز تحقيقاتــي و پژوهشــكده هـاي تابــعه
دانشگاه و حركت در جهت رفع نيازهاي جامعه پزشكي دركنار توسعه علوم پزشكي ،ضروري است به گونه اي برنامه ريزي شود
كه ضمن حداكثر استفاده از پتانسـيل هاي دانشگـاه ،ارتباط كاري ميان بخش هـاي آموزشــي ،پژوهشــي و درمانــي بررـرار
گردد .براي نيل به اين مهم دستورالعمل وابستگي سازماني دو گانه در دانشگاه علوم پزشكي تهران بـه شـر ييـل در شـوراي
دانشگاه تصويب گرديد .
 -1اهـداف
 -1-1افزايش همكاري هاي بين بخشي در دانشگاه خصوصا افزايش ارتباط بخش هاي آموزشي ،پژوهشي و ارائه خدمات
 -2-1تقويت ارتباط بين علوم پايه و علوم باليني از طريق توسعه آموزش ها و پژوهش هاي مشترك و ارائه خدمات
 -3-1توسعه همكاري هاي آموزشي ،پژوهشي و خدماتي چند رشته اي
 -4-1افزايش و تقويت توان و ظرفيت هاي آموزشي و پژوهشي دانشكده ها ،مراكز تحقيقاتي و پژوهشكده هاي دانشگاه
 -5-1استفاده هر چه بهتر از امكانات و ظرفيت هاي دانشكده ها ،مراكز تحقيقاتي و پژوهشكده هاي دانشگاه
 -2تعـاريـف
وابستگي سازماني دوگانه مي تواند به يكي از شكل هاي زير محقق شود :
 -1-2حضـور پاره ورت عضو هيات علمي علوم پايه در بخش هاي باليني يا ساير گروه هـاي پايـه از همـان دانشــكده يـا
دانشكـده هاي ديگر
 -2-2حضور پاره ورت عضو هيات علمي علوم باليني در گروه هاي پايه يا باليني همان دانشكده يا دانشكده هاي ديگر
 -3-2حضور پاره ورت عضو هيات علمي آموزشي در يكي از مراكز تحقيقاتي و پژوهشكده هاي دانشگاه
 -4-2حضور پاره ورت عضو هيات علمي پژوهشي در يكي از گروه هاي آموزشي يا يك مركز تحقيقاتي ديگر دانشگاه
تبصره  :1بسته به نظر مسئـولين مبدا و مقصد ميزان همكاري در هفته مي تواند متفاوت باشد ،امـا حضــور پـاره
ورت هيات علمي در مركز مقصد نمي تواند بيش از  44درصد باشد .نحوه همكاري در موارد خاص مي تواند بصـورت

مجازي باشد .
 -3فرآينـد

براي تحقق اين امر الزم است مراحل ييل طي گردد :
 -1-3الزم است فرديا واحد متقاضي موافقت مسئولين مبدا و مقصد را كسب نمايد .
 -1-1-3در خصوص مراكز آموزشي ،درخواست بايد به تاييد رئيس دانشكده برسد .
 -2-1-3در خصوص مراكز تحقيقاتي ،درخواست بايد به تاييد رئيس مركز برسد .
 -2-3پس از اخذ تاييديه مبدا و مقصد مـورد نظـر ،درخواسـت مـذكور در كميتـه اي متشــكل از معــاونين آموزشـي و
پژوهشي دانشـگاه ،مورد بررسي ررار ميگيرد و سپس به تأئيد نهايي رياست دانشگاه ميرسد .
 -3-3حكم ماموريـت توسـط رياست دانشگاه براي فرد متقاضي براي مـدت حـداكثر  2سـا صـادر مـي گـردد .تمديـد
مأموريت پس از پايان اين مدت منوط به طي مراحل فوق خواهد بود .
 -4تعهـدات مقصـد
عضو هيأت علمي در گروه يا مركز مقصد همانند ساير اعضاء هيأت علمي آن گروه و مركز متناسب با زمـان حضـور داراي

مسئوليت هاي آموزشي ،پژوهشي و خدماتي بوده و از مزايـاي مربوطه نيز برخوردار است .بنابراين :

 -1-4عضو هيات علمي مامور مي تواند در فعاليت هاي آموزشي گروه يا مركز مقصد شامل ارائه درس و راهنمـايي پايـان
نامه به صورت مستقل يا مشترك با نظر گروه يا مركز مربوطه و مطابق با ضوابط آموزشي و اداري-مالي مربوطه مشـاركت
نمايد .
 -2-4عضو هيات علمي مامور مي تواند درخواست پروژه هاي پژوهشي خود را به مقصد و مبدا ارائه نمايـد  .پـروژه هـايي
كه به مركز مقصد ارائه مي شوند فرآيندي مشابه ساير پروژه هاي مقصد را طي خواهند نمود .
 -3-4با تاييد مقصد فرد مامور مي تواند در شوراهـاي مقصد ( با يا بدون حق راي ) شركت نمايد .
 -4-4برخورداري فرد مامور از امكانات مقصد (شامل آزمايشگاه ها  ،امكانـات كـامپيوتري  ،كتابخانـه  )...،مشـابه اعضـاي
هيات علمي مقصد خواهد بود .
 -5تعهـدات متقاضـي (مامـور)
 -1-5متقاضي موظف است با تشخيص شوراي گروه يا مركز در فعاليت هــاي آموزشــي ،پـژوهشــي و خـدماتي مقصـد
مشاركت داشته باشد .
 -2-5متقاضي موظف است در كليه دست آوردهاي (اعم از انتشارات  ،اختراعات  ،دستورالعمل ها و  )...حاصـل از فعاليـت
در مركز مقصد ،آدرس مبدا و مقصد را در وابستگي علمي خود يكر نمايد

