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  معاونت آموزشی

  

  "دانشگاه مدعو/ پرداخت حق التدریس اعضاي هیات علمی دستور العمل"

  

 :کلیات

نظر به اینکـه در بعضـی از واحـدهاي آموزشـی، عضـو هیـات علمـی بـه تعـداد کـافی وجـود نـدارد و یـا سـاعت                  

ــه اســتخدام عضــو جدیــد باشــد، لــذا    تــدریس برخــی از دروس در حــدي نیســت کــه بــراي تــدریس آن احتیــاج ب

ــه مــوارد دانشــگاه مــی شــاغل یــا توانــد از بــین اعضــاي هیــات عل بــر اســاس ایــن دســتور العمــل مــی  در ایــن گون

بازنشســته یــا افــراد غیــر عضــو هیــات علمــی کــه داراي مــدارك تحصــیلی دانشــگاهی هســتند و یــا کســانی کــه در  

هــاي خــاص صــالحیت و مهــارت و تجربــه داشــته ولــی مــدارك تحصــیلی دانشــگاهی ندارنــد، بــراي انجــام   رشــته

ــه      ــی محول ــا عمل ــري ی ــی نظ ــور آموزش ــا مان   (ام ــاهی و ی ــالینی، کارگ ــگاهی، ب ــد آنآزمایش ــروي  )ن ــود نی ، کمب

ــق     ــت ح ــا پرداخ ــار ب ــامین اعتب ــس از ت ــاز را پ ــورد نی ــانی م ــامین     انس ــالحیت ت ــد ص ــراد واج ــان اف ــدریس از می الت

 هیـات علمـی دانشـگاه    اعضـاي  اسـتخدامی  و اداري نامـه  آیـین  59ایـن دسـتور العمـل بـر اسـاس مـاده       .نماینـد 

  .تدوین گردیده است

 هیـات علمـی دانشـگاه    اعضـاي  اسـتخدامی  و اداري نامـه  عمـل، آیـین  منظـور از آیـین نامـه در ایـن دسـتور ال       

  . است به تصویب هیات امناء دانشگاه رسیده 1393 سالباشد که در می
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 سـاعت،  17 نظـري  صـورت  بـه  ترتیـب  بـه  آن مفـاد  کـه  اسـت  درسـی  میـزان  :آموزشـی  واحـد  هـر : 1مـاده  

 68 کـارورزي  و عرصـه  در کـارآموزي  و سـاعت  51 کـارآموزي  سـاعت،  34آزمایشـگاهی   یـا  عملـی 

  .)آیین نامه 6ماده (شودمی تدریس دوره تابستانی یا تحصیلی سال نیم یک طول در ساعت

 

 سـال  نـیم  یـک  طـول  در هفتـه  هـر  در پژوهشـی  فعالیـت  سـاعت  4 پژوهشـی، معـادل   هرواحـد  :2مـاده  

  ).آیین نامه 7ماده (باشدمی تحصیلی

مـاده  ( :مـی باشـد   1جـدول  مطـابق بـا    آموزشـی  علمـی  هیـأت  اعضـاي  بـراي  موظـف  واحـد  تعـداد  :3مـاده 

  ):آیین نامه 115

  :1جدول 

 هیأت دانشگاهی مرتبه   ردیف

  آموزشی علمی

  واحد موظف هیات علمی

  تمام وقت

  واحد موظف هیات علمی

  تمام وقت جغرافیایی

  19,2  16  مربی   .1

  16,8  14  استادیار   .2

  14,4  12  دانشیار   .3

  12  10  استاد   .4

  7,2  6  ممتازاستاد    .5

 مـی  کـم  هـا  آن مـوظفی  واحـدهاي  از واحـد  دو دارنـد،  سن سال 60 باالي که علمی هیأت اعضاي :1تبصره 

  ). آیین نامه118 ماده(شود

سال سـابقه کـار یـک واحـد از واحـدهاي مـوظفی        10براي اعضاي هیات علمی با مرتبه مربی، به ازاي هر : 2تبصره 

  . ایشان کسر می گردد

  :نحوه محاسبه واحدهاي تدریسی به تفکیک مقطع، مکان و زبان تدریس به شرح ذیل می باشد: 3تبصره 

 سییدرتبرابر واحد  5/1: ی ارشد و دکتري سواحدهاي درسی کارشنا 

چنانچــه واحــد تدریســی حــائز شــرایط زیــر باشـد عــالوه بــر ضــریب فــوق ، ضــرایب ذکــر شــده در  : نکتـه 

  .هر مورد نیز باید اعمال گردد
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  برابر واحد تدریسی : به زبان فارسیتدریس  

  برابر واحد تدریسی 5/1تدریس به زبان انگلیسی  

  فقط مختص واحدهاي درسی رشته هاي جدید تاسیس می باشد 2اعمال ضریب.  

  هاي اعضاي هیأت علمی که بر اساس دستورالعمل مربوطه قابل معادل سازي هستند،  کلیه فعالیت. 4تبصره

مشروط بر . این جدول منطبق گردد و به صورت ساعات موظف در نظر گرفته شودباید با ساعات موظف 

در آموزي کار/ کارآموزي/ آزمایشگاهی/ عملی/ )نظري( از واحدهاي موظفی از دروس تئوري% 50اینکه 

  .باشد عرصه و کارورزي

  : نحوه محاسبه حق التدریس

تکمیل نمـوده و مـازاد بـر     1افرادي مشمول حق التدریس خواهند شد که واحد موظفی خود را مطابق جدول : 4ماده

  .باشندآن واحد آموزشی تدریس کرده 

 تـدریس  التدریس، حق صورت به آن عملی معادل یا نظري واحد 8 توانندشاغل می علمی هیأت اعضاي: 5ماده 

 توانند می دانشگاه شوراي تصویب با تحقیقاتی مراکز و ها دانشکده رؤساي پیشنهاد استثنایی به موارد در و نمایند

و  10، 8 تـرم  هر ها در نامه پایان براي التدریس حق پرداختی میزان تدریس نمایند و حداکثر نیز اضافی واحد 4 تا

 هر در پرداخت قابل التدریس حق میزان حال هر به .بود خواهد استاد دانشیار و استادیار، براي ترتیب واحد به 12

  .)2جدول ( بود نخواهد نامه پایان یا عملی یا معادل نظري واحد 12 از بیشتر ترم

  :2جدول

حداکثرمیزان واحد حق التدریس نظري   مرتبه علمی

عملی در طول یک ترم یا معادل و 

  تحصیلی

حداکثرمیزان واحدحق التدریس 

پایان نامه در طول یک ترم 

  تحصیلی

میزان واحدحق التدریس حداکثر 

  پرداختی در طول یک ترم تحصیلی

A B A+B 

  12  12  8  استاد

  12  10  8  دانشیار

  12  8  8  استادیار

  12  6  8  مربی
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بیشـتر شـود، مـازاد بـر      واحد در هر ترم تحصـیلی  12چنانچه واحد حق التدریس یک عضو هیات علمی از  :1تبصره

 قابل محاسبه نخواهـد یره یا طلب از قبل براي ترم هاي آتی ذخ بصورت، 2مطابق با جدول سقف حق التدریس 

   . بود

واحـدهاي پـروژه،    معادل سازي"نحوه محاسبه پایان نامه براي اساتید راهنما و مشاور مطابق با دستور العمل  :2تبصره

  .می باشد) 1پیوست ( "وپایان نامه ها کارآموزي در عرصه/ کارورزي/ موزيآسمینار، کار

واحدهاي تدریسی خارج از دانشکده مبدا یک عضو هیات علمی زمانی شامل حق التدریس خواهد شد کـه   :6ماده 

و دانشـکده   رسـیده باشـد   1مجموع واحدهاي تدریسی ایشان به بیش از سقف واحدهاي موظفی منـدرج در جـدول   

   .مبداء مسئول پرداخت حق التدریس ایشان می باشد

حق التدریسی تعلق نخواهـد  ، 2مطابق با پیوسـت   اعضاي هیات علمیمعادل سازي شده هاي  فعالیتبه : 7ماده 

صرفاً جهت تکمیل واحدهاي موظفی اعضاي هیـات علمـی مـی باشـد کـه موفـق بـه         ،این واحدهاي معادل. گرفت

   .می باشند تمام وقتیو متقاضی دریافت  تکمیل واحدهاي موظفی خود در یک ترم تحصیلی نشده اند

مازاد بر میزان تدریس موظف هر فرد در گروه آموزشی به شرط اینکه موظفی تمام اعضاي گروه مربوطه بـه  : 8ماده 

  .)در شرایط خاص با تایید شوراي آموزشی گروه( گرددشامل حق التدریس می سقف رسیده باشد

د خواهـد بـود کـه در آن    فقط در صورتی مورد تاییبه اساتید مدعو خارج از دانشگاه پرداخت حق التدریس : 9ماده 

  .نداشته باشددر دانشگاه وجود رشته و یا گرایش، عضو هیات علمی 

تعیین میزان حق التدریس هر عضو هیات علمی باید نسبت به واحدهاي گروه و تعـداد عضـو هیـات علمـی      :10ماده 

  .)آموزشی دانشکدهدر شرایط خاص با تایید شوراي (شودگروه، در هر دانشکده بصورتی عادالنه توزیع 

آیین نامه مـی باشـد و    115ماده  3میزان واحد موظف تدریس شده مسئولین اجرایی مطابق با جدول تبصره : 11ماده 

  .مدیر گروه مربوطه ملزم به رعایت آن می باشد

ق در صورتیکه میزان واحدهاي تدریس شده مسئولین بیش از واحد موظفی ایشان باشـد، بـراي محاسـبه حـ    : 12ماده 

می باشـد و مـازاد بـر     1واحدهاي موظف مندرج در جدول التدریس مالك موظفی براي مسئولین اجرایی، 

  .آن شامل حق التدریس خواهد شد

چنانچه فردي دویا بیشتر از دو مسئولیت داشته باشد، کسر واحد براي آن فرد فقط شامل یکی از مسئولیت هـا  :تبصره

  .می گردد
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مربیان شاغل در مراکز آموزشی درمانی با مدرك کارشناسی و بـاالتر در ازاي تـدریس    براي کارشناسان و: 13ماده 

  .به صورت نظري و یا عملی با ابالغ معاونت آموزشی دانشکده پرداخت حق التدریس بالمانع است

بـه  مجـوز تـدریس منـوط     در واحدهایی به جز مراکز آموزشی ودرمانی فعالیت دارنـد، که  یبراي کارشناسان: تبصره

. ابالغ آموزشی در چارچوب مقررات آموزشی غیر هیأت علمـی از طـرف معاونـت آموزشـی محـل تـدریس اسـت       

براي این افراد با رعایت موارد فوق و تـدریس در  . صدور ابالغ آموزشی بدون موافقت مدیر مستقیم مجاز نمی باشد

  .پرداخت حق التدریس مجاز می باشد ساعات غیر اداري

ــاده  ــت : 14م ــاي پرداخ ــاعت”مبن ــک س ــع   “ ی ــارگزینی ذینف ــم ک ــاس حک ــدریس براس ــق الت ــر ح ــداي ه در ابت

  :محاسبه می گرددفرمول زیر  که مطابق با ال تحصیلی می باشدسنیم

 دانشگاه در شاغل هیات علمی اعضاي: 

  پایه    مرتبه و قحقو+ فوق العاده مخصوص 
  التدریس نحوه محاسبه یک ساعت حق  =

40  

   التدریس الزحمه حق=  مبلغ حق التدریس×  ساعات تدریس   

 اعضاي هیات علمی مدعو:  

  پایه    حقوق مرتبه و+ فوق العاده مخصوص 
  التدریس نحوه محاسبه یک ساعت حق  =

50  

 که رابطه استخدامی با دانشگاه ندارند دارندگان مدرك تحصیلی دانشگاهی غیرهیات علمی:   

 :نامه اداري استخدامی اعضاي هیات علمی به شرح ذیل اقدام گرددآئین  67طبق ماده 

تـراز آن بـراي افـراد     نفع براي افراد شاغل و یا هم التدریس بر اساس آخرین حکم کارگزینی ذي مبناي پرداخت حق

  :باشد غیرهیأت علمی بر مبناي فرمول زیر می

  پایه    حقوق مرتبه و+ فوق العاده مخصوص 
  التدریس یک ساعت حقنحوه محاسبه   =

40  
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 مـدرك دکتـري    براي مدعوین خارج از دانشگاه که فاقد هرگونه رابطه استخدامی می باشند در صورت داشتن

(PhD)  و مـدرك کارشناسـی ارشـد همتـراز بـا هیـات       استادیار پایه یـک  همتراز با هیات علمی با مرتبه علمی

 .و منطبق بر فرمول باال قابل محاسبه خواهد بود مربی پایه یکعلمی با مرتبه علمی 

  

  که رابطه استخدامی با دانشگاه دارنددارندگان مدرك تحصیلی دانشگاهی غیر هیات علمی: 

 ــدرك ــدگان م ــري دارن ــه علمــی   ( (PhD) دکت ــا مرتب ــات علمــی ب ــا هی ــراز ب ــه همت ــتادیار پای اس

 )مربی پایه یکهمتراز با هیات علمی با مرتبه علمی (مدرك کارشناسی ارشد و) یک

  پایه    حقوق مرتبه و+ فوق العاده مخصوص 
  التدریس نحوه محاسبه یک ساعت حق  =

40  

  صــرفا مربــوط بــه کارشناســان شــاغل در مراکــز آموزشــی       ( مــدرك کارشناســی دارنــدگان

 )درمانی

 حق شاغل+ حق شغل+ فوق العاده مدیریت *

 التدریس یک ساعت حقنحوه محاسبه  =
176 

 .آیتم فوق العاده مدیریت در صورت وجود در حکم پرسنل مورد اشاره مبناي محاسبه می باشد * 

  

ــر    : 1تبصــره ــن دســتورالعمل ارزش ه ــک ای ــاده ی ــه م ــا توجــه ب ــی،  34ب  68ســاعت کــارآموزي و  51ســاعت عمل

ــادل    ــه مع ــارآموزي در عرص ــارورزي و ک ــاعت ک ــانس ــري  17 هم ــاعت نظ ــد  س ــی باش ــر . م ــی ه ــد یعن  واح

ــادل     ــه مع ــارآموزي در عرص ــارورزي و ک ــارآموزي، ک ــی، ک ــري  17عمل ــاعت نظ ــت    س ــالك پرداخ ــت و م اس

  .ساعت می باشد 17واحدهاي معادل سازي شده به واحد نظري، 

بعـد از اعمـال   ( واحد هاي عملی، کـارآموزي و کـارورزي  با ) از اعمال ضریب بعد(جمع واحدهاي نظري : 2تبصره

  .ساعت ضرب شود 17می بایست در ) ضریب
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 :1پیوست 

  بسمه تعالی

  

  کارورزي و پایان نامه ها/آیین نامه معادل سازي واحدهاي پروژه، سمینار و کارآموزي

  

  :نحوه معادل سازي واحد هاي موظف غیر نظري به نظري

هاي اجرایی، پژوهشی، پروژه، پایان نامه ها یا رساله تمامی واحدهاي عملی، کارآموزي، کارورزي، فعالیت: 1ماده 

جمع واحدهاي به دست آمده به عنوان واحدهاي معادل سازي "هاي تحقیقاتی ابتدا به واحد نظري معادل شده و 

 .ساعته محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود 17و براساس هر واحد نظري  "شده  به نظري

  :سمینارواحد  و پروژهنحوه محاسبه واحد : 2ماده 

 حداکثر ي دانشجو و پروژه درس عدد واحد "چهارم یک" برابر تکمیلی تحصیالت پروژه درس معادل واحد) الف

  .نباشد همانند شده ارائه موضوعات اینکه بر مشروط گردد،می واحد براي هر عضو هیات علمی محسوب 1

 حداکثر دانشجو و هر براي سمینار درس واحد  "ششم یک" برابر تکمیلی تحصیالت سمینار درس معادل واحد) ب

  .نباشد همانند شده ارائه موضوعات اینکه بر مشروط گردد،می محسوب واحد 1

، در صورتیکه نسبت تعداد اعضاي هیات علمی گروه )تحصیالت تکمیلی(در موارد ب و ج : 1تبصره

اي باشد که با توجه به سقف تعیین شده ، امکان ارایه آموزشی به دانشجویان تحصیالت تکمیلی آن گروه به گونه

واحد سمینار و یا پروژه به همه دانشجویان آن گروه در نیمسال مربوطه امکان پذیر نباشد، به پیشنهاد گروه و تایید 

  . واحد وجود دارد 2تحصیالت تکمیلی دانشکده امکان افزایش سقف هر یک از موارد به دو برابر یا 

-گیرد و عین واحد لحاظ میضریب تحصیالت تکمیلی تعلق نمی سمینارو  پروژهواحدهاي  به: 2تبصره

 .گردد

 :کارشناسی ارشد ناپیوسته پایان نامهنحوه محاسبه واحد  :3ماده 

  :پایان نامه در هر نیمسال آموزشی استاد راهنمايتعداد واحد قابل محاسبه براي ) الف
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تعداد واحد مصوب  "نصف"به هر عضو هیات علمی : ک استاد راهنما باشد،درصورتیکه پایان نامه داراي ی: 1بند

براي مثال در (گیرد تعلق می براي یکبار و در نیمسال دفاع شدهپایان نامه دانشجویی، پس از دفاع دانشجو و فقط 

  ).گیردواحدي باشد، سه واحد به استاد راهنما تعلق خواهد می 6صورتیکه پایان نامه 

درصد واحد و به استاد راهنماي  60صورتیکه پایان نامه داراي دو استاد راهنما باشد، به استاد راهنماي اول در : 2بند

واحدي  6براي مثال درصورتیکه پایان نامه (واحد پایان نامه تعلق خواهد گرفت  "نصف"درصد واحد از  40دوم 

  ).گیردواحد تعلق می 2/1واحد و به استاد راهنماي دوم  8/1باشد به استاد راهنماي اول 

  :پایان نامه در هر نیمسال آموزشی استاد مشاورتعداد واحد قابل محاسبه براي ) ب

حداکثر یک چهارم واحد پایان نامه  مشاوردر صورتیکه پایان نامه داراي یک استاد راهنما باشد، به هر استاد : 1بند

براي مثال (قابل محاسبه خواهد بود  و در نیمسال دفاع شدهفقط براي یکبار گیرد که پس از دفاع دانشجو و تعلق می

  ) .واحد تعلق می گیرد 5/1واحد باشد به هر استاد مشاور  6پایان نامه  صورتیکه در

حداکثر یک ششم واحد پایان نامه تعلق  مشاوردر صورتیکه پایان نامه داراي دو استاد راهنما باشد، به هر استاد : 2بند

 در مثال براي(قابل محاسبه خواهد بود  فقط براي یکبار و در نیمسال دفاع شدهدفاع دانشجو و  گیرد که پس ازمی

  ) .واحد تعلق می گیرد 1به هر استاد مشاور  واحد با دواستاد راهنما باشد، 6 نامه پایان صورتیکه

هر رساله  براي ،بر اساس  آیین نامه هاي برنامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد و دکتراي تخصصی: 1تبصره

در . استاد مشاور منظور می گردد 2یک استاد مشاور و هر رساله دکتراي تخصصی  کارشناسی ارشد ناپیوسته

صورت نیاز و براساس محتوي پایان نامه و پیشنهاد استاد راهنما به گروه آموزشی و تایید تحصیالت تکمیلی 

استاد  3ه به دو استاد مشاور و هر رساله دکتراي تخصصی به دانشکده ، تعداد استاد مشاور کارشناسی ارشد ناپیوست

  .مشاور قابل افزایش است

پایان نامه  تحصیلی دفاع نیمسال در ناپیوسته، ارشد کارشناسی مقاطع براي پایان نامه واحد محاسبه زمان: 2تبصره 

  .خواهد بود

 :رساله دکتراي تخصصینحوه محاسبه واحد  :4ماده 

  : رساله دکتراي تخصصی  استاد راهنماينحوه و تعداد واحد قابل محاسبه براي ) الف

تعداد واحد  "نصف"در صورتیکه رساله تحقیقاتی داراي یک استاد راهنما باشد، به استاد راهنماي رساله : 1بند

 4(  4ین تعداد بر ا. گیردتعلق می) براي دو سال(رساله تحقیقاتی  کل مدت زمان انجاممصوب رساله دانشجویی در 
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تقسیم شده و عدد یک چهارم بدست آمده به عنوان واحد رساله تحقیقاتی براي هر استاد راهنما ) نیمسال تحصیلی

براي مثال اگر واحد رساله تحقیقاتی ). ( مانند ثبت در سیستم سعاد( گرددمنظور می "هر نیمسال تحصیلی"در 

واحد براي استاد راهنما قابل  3مسال تحصیلی و براي هر نیمسال نی 4واحد درطی  12واحدي باشد،  24دانشجو 

  ). محاسبه است

درصد واحد و به استاد  60در صورتیکه رساله تحقیقاتی داراي دو استاد راهنما باشد، به استاد راهنماي اول : 2بند

 24رصورتیکه پایان نامه براي مثال د(واحد پایان نامه تعلق خواهد گرفت  "نصف"درصد واحد از  40راهنماي دوم 

و به ) گیردواحد تعلق می 8/4واحد و به استاد راهنماي دوم  2/7واحد به استاد راهنماي اول 12واحدي باشد، از 

  .همان روش قبلی براي هر نیمسال آموزشی یک چهارم آن لحاظ می گردد

  :  رساله دکتراي تخصصی استاد مشاورنحوه و تعداد واحد قابل محاسبه براي ) ب

اساتید مشاور قابل محاسبه است بطوریکه این عدد بر تعداد اساتید  کلنصف واحد رساله دانشجویی براي :  1بند 

تعداد واحد قابل محاسبه براي هر . مشاور تقسیم گردیده و عدد حاصل براي هر استاد مشاور قابل محاسبه خواهد بود

 4در نظر گرفته می شود که در صورت تقسیم این عدد بر ) سال 2(استاد مشاور در کل زمان اجراي رساله تحقیقاتی 

  تعداد واحد قابل محاسبه براي هر استاد مشاور در هر نیمسال آموزشی بدست خواهد آمد ) چهار نیمسال تحصیلی( 

د از در رساله دکتراي تخصصی با یک استاد راهنما نبای "حداکثر واحد قابل محاسبه براي هر استاد مشاور": 1تبصره 

  . واحد رساله دانشجو بیشتر باشد "یک چهارم"

در رساله دکتراي تخصصی  با دو استاد راهنما نباید از  "حداکثر واحد قابل محاسبه براي هر استاد مشاور": 2تبصره 

  . واحد رساله دانشجو بیشتر باشد "یک ششم"

یک یا دو استاد مشاور باشد، به هر استاد مشاور واحدي داراي یک استاد راهنما و  24براي مثال اگر رساله تحقیقاتی 

تعلق خواهد گرفت و در صورتیکه این رساله تحقیقاتی داراي دو استاد راهنما و یک ) در کل چهار نیمسال(واحد  6

  .تعلق خواهد گرفت) در کل چهار نیمسال( واحد  4یا دو استاد مشاور باشد، به هر استاد مشاور 

واحد  3براي مثال (یک چهارم واحد استاد راهنما در مورد رساله تحقیقاتی دانشجویان دکتراي تخصصی، : 3تبصره 

براي هر ) واحد استاد مشاور 6واحد از کل واحد  5/1براي مثال (و یا استاد مشاور ) واحد کل استاد راهنما 12از 

یمسال متوالی و آخرین یک چهارم در نیمسال نیمسال قابل محاسبه است که ابتدا به صورت سه چهارم اول در سه ن

 .گردددفاع از رساله تحقیقاتی محاسبه می
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در ابالغ هاي آموزشی اساتید راهنما و مشاور رساله تحقیقاتی،  نام دانشجوي دکتراي تخصصی و ذکر : 4تبصره 

  .الزامی است...) نوبت اول، نوبت دوم ، (نوبت 

  ):ايحرفه دکتراي (پیوسته ارشد نحوه محاسبه واحد کارشناسی: 5ماده 

  :تعداد واحد قابل محاسبه براي استاد راهنماي پایان نامه در هر نیمسال آموزشی )الف

براي تعداد واحد مصوب پایان نامه دانشجویی، پس از دفاع دانشجو و فقط  "یک چهارم"به هر عضو هیات علمی 

  . قابل محاسبه است یکبار و در نیمسال دفاع شده

  :تعداد واحد قابل محاسبه براي استاد مشاور پایان نامه در هر نیمسال آموزشی )ب

مشاورین تقسیم شده و پس از  تعداد، بر )باقیمانده مورد الف(واحد مصوب  "یک چهارم"به هر عضو هیات علمی 

  . قابل محاسبه است فقط براي یکبار و درنیمسال دفاع شدهدفاع دانشجو و 

استاد مشاور باشد سقف واحد براي آن استاد مشاور در هر پایان فقط داراي یک پایان نامه  در صورتیکه :1تبصره

  . نامه کارشناسی ارشد یک چهارم واحد تعلق گرفته به استاد راهنما خواهد بود

تحصیلی  نیمسال در ،)ايدکتراي حرفه(ارشد پیوسته  کارشناسی مقاطع براي پایان نامه واحد محاسبه زمان:  2تبصره

  .پایان نامه خواهد بود دفاع

  

 و کارورزي ، کارآموزي در عرصهواحدهاي نظري، عملی، کارآموزي معادل سازينحوه : 6ماده

  :به نظري

  . ضرب شود 1در عدد ) پزشکی(اي در مقاطع کارشناسی و دکتراي حرفه نظريهر واحد  -1

 در مقاطع تحصیالت تکمیلی کارآموزي وکارورزي و کارآموزي در عرصه، عملی، نظريهر واحد  -2

 .ضرب شود 5/1در عدد ) کارشناسی ارشد و دکتري(

-دکتراي حرفه در مقاطع کارشناسی و کارآموزي وکارورزي و کارآموزي در عرصهعملی، هر واحد   -3

 .ضرب شود 3/1در عدد  )پزشکی(اي 

  .گرددتعداد واحد کارآموزي، کارورزي و کارآموزي در عرصه به روش زیر محاسبه می  -4

  نحوه معادل سازي واحدهاي کارآموزي: الف

تعداد واحد معادل شده=  [( روز  هرساعت فعالیت در  : 3) X  17 : [ تعداد روز در کل ترم 
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  نحوه معادل سازي واحدهاي کارآموزي در عرصه و کارورزي: ب

)] تعداد واحد معادل شده=  روز   هرساعت فعالیت در  : 4) X 17 : [ تعداد روز در کل ترم 

 

واحدهاي عملی، کارآموزي، کارآموزي در عرصه و کارورزي براي معادل سازي به جز  تأکید می نماید: تبصره

  .ضریب دیگري نخواهند داشتهیچگونه ضرایب فوق 

   

  نحوه محاسبه حق التدریس 

  : به طور مثال

واحـد حـق    4بـه ابـالغ آموزشـی مشـمول      یک عضـو هیـات علمـی در مقطـع تحصـیالت تکمیلـی تـدریس نمـوده اسـت و بـا توجـه           ) الف

  .التدریس شده است

بــه شــکل زیــر محاســبه مــی  . عملــی یــا کــارآموزي و یــا کــارورزي باشــد واحــد  2واحــد نظــري و  2واحــد فــوق شــامل  4در صــورتیکه 

  :گردد

  واحد معادل شده به نظري 6) =واحد عملی، کارآموزي و کارورزي 2×5/1) + (واحد نظري 2×5/1(

  )6×17=102(ساعت ضرب می شود  17آمده در  واحد به دست

ــات علمــی مــذکور مشــمول   ــدریس مــی باشــد  102در نتیجــه هی ــدریس پرداختــی مــی   . ســاعت حــق الت ــراي محاســبه کــل حــق الت کــه ب

ــاعت آن     ــک س ــغ ی ــت مبل ــع در    بایس ــارگزینی ذینف ــم ک ــاس حک ــال براس ــداي آن نیمس ــاده      ابت ــدرج در م ــاي من ــابق فرمــول ه  14مط

  .ساعت ضرب گردد 102ه و سپس در حاسبمدستورالعمل 

  تدریس الزحمه حقکل =   حق التدریسیک ساعت مبلغ ×  ساعت102

  

یـک عضــو هیــات علمـی در مقطــع کارشناســی و یـا دکتــري حرفــه اي تـدریس نمــوده اســت و بـا توجــه بــه ابـالغ آموزشــی مشــمول       ) ب

  .واحد حق التدریس شده است 4

بــه شــکل زیــر محاســبه مــی  . عملــی یــا کــارآموزي و یــا کــارورزي باشــد واحــد  2واحــد نظــري و  2واحــد فــوق شــامل  4در صــورتیکه 

  :گردد

  واحد معادل شده به نظري 6/4)=واحد عملی، کارآموزي و کارورزي 2×3/1) + (واحد نظري 2×1(

  )6/4×17=2/78(ساعت ضرب می شود  17واحد به دست آمده در 

ــراي محاســبه کــل حــق التــدریس پرداختــی مــی   . ســاعت حــق التــدریس مــی باشــد  2/78در نتیجــه هیــات علمــی مــذکور مشــمول   کــه ب

ــت  ــاعت آن   بایس ــک س ــغ ی ــع در    مبل ــارگزینی ذینف ــم ک ــاس حک ــال براس ــداي آن نیمس ــاده      ابت ــدرج در م ــاي من ــابق فرمــول ه  14مط

  .ساعت ضرب گردد 2/78و سپس در حاسبه مدستورالعمل 

  تدریس الزحمه حقکل =   حق التدریسیک ساعت مبلغ ×  اعتس2/78  
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 :2پیوست 

  بسمه تعالی

  

  )20/3/99مصوب شوراي آموزشی (معادل سازي واحدهاي آموزشی، پژوهشی و اجرایی  -

.  

  مستندات  واحد  فعالیت  ردیف

هاي توانمندسازي اعضاي هیات علمی و تدریس در کارگاه   .1

  )آموزشی و پژوهشی( دستیاري 

بر اساس گواهی صادر   1/0هر ساعت 

  شده و موافقت گروه

بر اساس گواهی صادر   1/0هر ساعت   هاي کشوري به دعوت وزارت متبوعتدریس در کارگاه    .2

  گروه موافقت شده و

ــی و     .3 ــوق تخصصـ ــی و فـ ــراي تخصصـ ــاله ي دکتـ داور رسـ

  داخل دانشگاه PhDفلوشیب و 

حداکثر تا بر اساس تعداد   5/0حداکثر  15/0هر داوري 

داوري و بر اساس  5

  گواهی

ــد       .4 ــی ارش ــومی ، کارشناس ــکی عم ــراي پزش ــاله دکت داور رس

  حضوري و مجازي داخل دانشگاه

 تا بر اساس تعداد حداکثر  5/0حداکثر  1/0هر داوري 

 اساس بر و داوري 5

  گواهی

 بـه ازاء هــر همـایش و یــا    25/0به ازاء هر دبیري   هاي دانشگاهی دبیر علمی کنگره   .5

ــا   ــان ب ــر همزم ــره غی کنگ

  صدور گواهی

منظـور همـایش   ( ملـی و بـین المللـی    کنگرههـاي  علمـی  دبیر

ــا     ــگاه و یـ ــانی دانشـ ــه میزبـ ــه بـ ــایی کـ ــره هـ ــا و کنگـ هـ

  )وزارتبهداشت برگزار می شود

  5/0به ازاء هر دبیري 

ــدیر مســئول مجــالت علمــی پژوهشــی دانشــگاه     .6 ــا م ــر ی / دبی

  وزارت بهداشت

  بر اساس ابالغ  25/0

  

/ عضــو شــوراي تحریریــه مجــالت علمــی پژوهشــی دانشــگاه   .7

  بهداشت وزارت

  بر اساس ابالغ  1/0

 عضو مجالت با نمایه/ مدیر مسئول/ دبیر    .8

 ISI/ Pub med/Scopus 

  بر اساس ابالغ  5/0

مدیر مسـتول یـا عضـو هیئـت تحریریـه مجلـه علمـی        /سردبیر   .9

  ترویجی -

  بر اساس ابالغ  1/0

ــا ددبیــر علمــی دوره هــاي    .10 ــازآموزي دانشــگاه و ی ره هــاي وب

  کوتاه مدت حرفه اي و یا دوره هاي مهارتی 

ــا   ــر دوره تــ ــه ازاءهــ  5بــ

  1/0روز

بــر اســاس گــواهی صــادر 

  شده

 5بــاالي   دوره ازاء هــر بــه

  15/0روز 



١٣ 
 

  مستندات  واحد  فعالیت  ردیف

داوري مقــاالت بــه شــرطی کــه در موعــد مقــرر انجــام شــده     .11

  باشد و با تایید دبیر علمی مجله

بــر اســاس گــواهی صــادر   1/0داوري 5به ازاء هر 

  شده

در کمیتــه اي فرهنگســتان علــوم )پیوســته/ وابســته( عضــویت    .12

ــا شــوراي انقــالب فرهنگــی  مجمــع تشــخیص / پزشــکی و ی

  مصلحت نظام

  بر اساس ابالغ  25/0

  بر اساس ابالغ  3/0  دبیر بوردهاي تخصصی   .13

  بر اساس ابالغ  1/0  عضویت در بوردهاي تخصصی   .14

  بر اساس ابالغ  15/0  علمی مورد تایید وزارت بهداشتریاست انجمن هاي    .15

  ابالغ اساس بر  1/0  دبیران بسته هاي تحول مرکز مطالعات   .16

  1/0  دانشگاهی  فلوشیپ/ ارتقا/ جامع امتحان مسئول برگزاري   .17

  

بــر اســاس گــواهی صــادر 

  شده

ــه   حضــور در جلســات طراحــی ســوال در بــورد تخصصــی ب

  دعوتنامهازاء هر جلسه منوط به ارائه 

1/0  

  بر اساس ابالغ  15/0  پژوهشی گروه / معاون آموزشی    .18

ــوم      .19 ــاد علمــی دانشــجویان عل ــدرس المپی ــه و م مســئول حیط

  پزشکی

بــر اســاس گــواهی صــادر   15/0

  شده

ــتیاري      .20 ــئول دوره آموزشـــی دسـ فـــوق / فلوشـــیپ / مسـ

  تخصص

  بر اساس ابالغ   5/0حداکثر  25/0هر دوره 

ــی        .21 ــراي تخصص ــفاهی دکت ــات ش ــزاري امتحان ــئول برگ مس

)MMI(   

  بر اساس ابالغ  5/0

ی تخصصــ يدکتــرا یشــفاه عضــو هیــات ممتحنــه امتحانــات   .22

)MMI(  ساعت در سال تحصیلی 6به ازاء هر  

بــر اســاس گــواهی صــادر   05/0

  شده

ــین   3  مسئول اساتید مشاور دانشکده   .23 ــالغ و آئ ــر اســاس اب ب

  نامه

تا 1/0به ازاي هر دانشجو   استاد مشاوره تحصیلی دانشجویان    .24

  واحد 2سقف 

ــزارش و   ــاس گـ ــر اسـ بـ

  آئین نامه

تا 15/0به ازاي هر دانشجو   استاد مشاوره دانشجویان شاهد و ایثارگر   .25

  واحد3سقف 

ــزارش و   ــاس گـ ــر اسـ بـ

  آئین نامه

عضـــو شـــوراي پژوهشـــی مراکـــز تحقیقـــاتی در صـــورت    .26

  حضور فعال

  اساس ابالغبر   25/0
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ــر    .27 مـــــدیریت دفتـــ

مطالعــات و توســعه  

ــکده و  ــوزش دانش آم

  )EDO( بیمارستان 

و 
ی 

ـــ
ــ

زش
مو

 آ
ــز

ــ
کـ

را
م

ی
مان

در
  

عضو هیات  100تا 

  علمی

  بر اساس ابالغ  75/0

عضو هیات  100بیش از 

 علمی

1/0  

ها
ه 

کد
ش

دان
  

 اتیعضو ه 100تا 

  یعلم

75/0  

عضو هیات  100بیش از 

 علمی

1  

ــا   .28 ي آمــوزش دانشــگاه مرکــز مطالعــات و توســعه همکــاري ب

)EDC(  

بر اسـاس گـزارش رئـیس      25/0تا دو روز در هفته 

  مرکز مطالعات
   5/0باالي دو روز در هفته 

بر اسـاس گـزارش رئـیس      25/0تا دو روز در هفته   )EDO(همکاري با دفتر توسعه آموزش دانشکده    .29

  دفاتر توسعه
   5/0باالي دو روز در هفته 

ــی،       .30 ــنواره آموزش ــر وجش ــی برت ــدهاي آموزش ــده فراین برگزی

  پژوهشی دانشگاه

بــر اســاس گــواهی صــادر   5/1

 کیـ  يرایـ و  کبـار ی(شده

  )ترم محاسبه گردد

بــر اســاس گــواهی صــادر   3  )کشوري(برگزیده فرایندهاي آموزشی و پژوهشی برتر    .31

یکبـار و یـراي یـک    (شده

  )ترم محاسبه گردد

 25/0به ازاي هر مورد   پودمانی یا تهیه فیلم آموزشیمسئول برگزاري دوره هاي    .32

  1حداکثر 

ــزارش و   ــاس گـ ــر اسـ بـ

ــر آمـــوزش   ــد دفتـ  تاییـ

 مجازي دانشگاه

ــاتی    .33 ــگاه تحقیق ــدازي آزمایش ــرداري و  ( راه ان ــره ب ــد از به بع

  )براي یک ترم

تاییــد معــاون پژوهشــی     1

  دانشگاه

  بر اساس ابالغ  1/0و  05/0  دبیر هسته هاي پژوهشی حوزه فناوري به ترتیب / مسول   .34
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  :اعضاي حقیقی شوراها و یا کمیته هاي ذیل   .35

شــوراي آموزشــی و یــا  عضــو حقیقــیعضــویت بــه عنــوان 

ــگاه  ــی دانش ــه    /  پژوهش ــوقی کمیت ــی و حق ــویت حقیق عض

کمیســیون برنامــه ریــزي درســی /  ترفیــع و ارتقــاء دانشــکده

شـوراي اطـالع رسـانی    / شوراي انتشـارات دانشـگاه  / دانشگاه

هیــات ممیــزه یــا کمیســیون تخصصــی آن / و رایانــه دانشــگاه

شــوراي نظـــارت و  / هیـــات گــزینش اســـتاد / در دانشــگاه 

ــگاه ــابی دانشـ ــگاه/ ارزیـ ــی دانشـ ــه فرهنگـ ــوراي / کمیتـ شـ

ــگاه    ــالی دانش ــا اداري م ــی، ی ــی، پژوهش ــیون / آموزش کمیس

کمیســیون امــور زنــان   / بررســی مــوارد خــاص دانشــگاه   

ــگاه ــا ، گروههــا و     /  دانش ــیونها ، کمیتــه ه شــوراها، کمیس

ــان و      ــت، درم ــتاد وزارت بهداش ــتقر در س ــاي مس ــت ه هیئ

  آموزش پزشکی

 ابالغ اساسبر  25/0

ساعت  34به ازاي هر ( 5/0  تدریس در مدرسه سالمندي   .36

  )عملی/ تدریس اعم از نظري

  اساس ابالغبر 
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