
   شیوه نامه

  به نظري کارآموزي، کارآموزي در عرصه و کارورزي نظري، عملی، واحدهايمعادل سازي 

  دانشگاه مدعو/ پرداخت حق التدریس اعضاي هیات علمی دستور العمل

  

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

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

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

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

 .ضرب شود 3/1در عدد  )پزشکی(

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

  نحوه معادل سازي واحدهاي کارآموزي: الف

تعداد واحد معادل شده=  [( روز  هرساعت فعالیت در  : 3) X  17 : [ تعداد روز در کل ترم 

  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 

 

ــد  ــی نمای ــد م ــارآموزي در عر   تأکی ــارآموزي، ک ــی، ک ــدهاي عمل ــز     واح ــه ج ــازي ب ــادل س ــراي مع ــارورزي ب ــه و ک ص

  .د داشتننخواهدیگري هیچگونه ضریب  فوقضرایب 

  :محاسبه حق التدریسنحوه  -4

 17 همانساعت کارورزي و کارآموزي در عرصه معادل  68ساعت کارآموزي و  51ساعت عملی،  34ارزش هر  -1-4

است  ساعت نظري 17عملی، کارآموزي، کارورزي و کارآموزي در عرصه معادل  واحد یعنی هر. می باشد ساعت نظري

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

می ) بعد از اعمال ضریب( واحد هاي عملی، کارآموزي و کارورزيبا ) از اعمال ضریب عدب(جمع واحدهاي نظري  -2-4

  .ساعت ضرب شود 17بایست در 

 .ال تحصیلی می باشدسدر ابتداي هر نیمحق التدریس براساس حکم کارگزینی ذینفع “ یک ساعت”مبناي پرداخت  -3-4

  



  : به طور مثال

ــف ــک ) ال ــات علمــی  ی ــو هی ــی     عض ــالغ آموزش ــه اب ــا توجــه ب ــت و ب ــدریس نمــوده اس ــی ت ــع تحصــیالت تکمیل در مقط

  .استحق التدریس شده  واحد 4مشمول 

بـه شـکل زیـر    . باشـد  کـارورزي  یـا  کـارآموزي و  یـا  عملـی واحـد   2واحـد نظـري و    2واحـد فـوق شـامل     4در صـورتیکه  

  :محاسبه می گردد

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

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

بــراي محاســبه کــل حــق التــدریس  کــه . ســاعت حــق التــدریس مــی باشــد  102ر مشــمول هیــات علمــی مــذکو در نتیجــه

   زیرآن مطابق فرمول هاي یک ساعت مبلغ پرداختی می بایست 

 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  

  .ضرب گرددساعت  102و سپس در  محاسبه

  تدریس الزحمه حقکل =   حق التدریسیک ساعت مبلغ ×  ساعت102

  

ــه ابــالغ    ) ب ــا توجــه ب یــک عضــو هیــات علمــی در مقطــع کارشناســی و یــا دکتــري حرفــه اي تــدریس نمــوده اســت و ب

  .واحد حق التدریس شده است 4آموزشی مشمول 

بـه شـکل زیـر    . باشـد  کـارورزي  یـا  کـارآموزي و  یـا  عملـی واحـد   2واحـد نظـري و    2شـامل  واحـد فـوق    4در صـورتیکه  

  :محاسبه می گردد

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

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



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

ــاي ذکرشــده در     ــول ه ــغ یــک ســاعت آن مطــابق فرم ــی بایســت مبل ــی م ــاالپرداخت ســاعت  2/78محاســبه و ســپس در  ب

  .ضرب گردد

  تدریس الزحمه حقکل =   حق التدریسیک ساعت مبلغ ×  ساعت2/78  

  




