
  تكاليف عمومي عضو هيات علمي استخدام شده اي از خالصه

شجو پژوهشي ، راهنمائي دان ،)عملي  –نظري   (وظايف عضو هيات علمي تمام وقت برچهارچوب فعاليت هاي اساسي آموزشي مسئوليت و

  ت خدمات دانشگاه  استوار اس و

  :خدمات موظف  :الف 

 .ساعت در هفته مي باشد  40ساعات خدمت موظف اعضاي هيات علمي  -1

عضو هيات علمي موظف است قبل از آغاز هر نيم سال تحصيلي برنامه هفتگي خود را با توجه به وظايف ابالغ شده به گروه  -2

هيات علمي را جهت اطالع دانشجويان  گروه آموزشي موظف است برنامه هفتگي هر يك از اعضاي .آموزشي اعالم نمايد

 واستفاده از اوقات فراغت هيات علمي در محل مناسب نصب نمايد

 .عضو هيات علمي بايد موارد زير را در برنامه هفتگي خود لحاظ نمايد -3

 ساعات تدريس -

 .ي در نظر مي گيردساعاتي را كه جهت پاسخگويي به سواالت درسي ورسيدگي به پايان نامه تحصيلي ومشاوره وراهنماي -

  .برابر مقررات ميسر است هرگونه همكاري  با موسسات ديگر با اجازه دانشگاه و: تذكر 

  .واحد موظف : ب 

 تعداد واحد موظف تدريس براي اعضاي هيات علمي 28/4/88هشتمين جلسه از دور دوم هيات امناي دانشگاه مورخ  13به استناد ماده 

  توجه به مراتب دانشگاهي به شرح جدول ذيل مي باشد  با عهده ندارندوظايف مديريت به كه  آموزشي

  حداقل واحد موظف تدريس  مرتبه علمي  رديف

  8  استاد  1

  9  دانشيار  2

  10  استاديار  3

  12  مربي  4

  13  مربي آموزشيار  5

سال سابقه خدمت  10به ازاء هر ده  28/4/88صورت جلسه هشتمين نشست از دوره دوم هيات امنا مورخ  11به استناد ماده :  1تبصره 

  .واحد از واحد موظف تدريس عضو هيات علمي كسر مي گردد/.) 5( قابل قبول عضو هيات علمي نيم 



 ميزان فوق العاده مديريت وكسر  نحوه محاسبه واحدهاي معادل آموزشي وبه استناد دستور هفتم از جلسه فوق الذكر  :  2تبصره 

    .  احدهاي معادل موظفي اعضاي هيات علمي كه داراي وظايف مديريتي مي باشند تعيين گرديده است و

  .مربي آموزشيار مي باشدمربي يا با مرتبه علمي كارشناسي ارشد  با مرتبه استاديار و ياستخدام اوليه فارغ التحصيالن مقطع دكتر :تذكر 

 واحد موظف تدريس اعضاي هيات علمي كه سمت اجرايي در دانشگاه دارند باتوجه به ساعات موظف تدريس رئيس و – 3: تبصره 

منظور از . نبايد كمتر از واحد موظف تعيين شده براي مقام مافوق وي باشد معاونين دانشگاه توسط شوراي دانشگاه تعيين مي شود و

  .سمت هاي اجرايي در اين تبصره پست هاي ستاره دار يك يا دو ستاره مندرج در مجموعه پست هاي سازماني مصوب دانشگاه مي باشد 

دانشگاه مي تواند وظايف اعضاء را بطور موقت در موارد  .اعضا هيات علمي نمي توانند وظايف محوله را به ديگري واگذار كنند – 4:تبصره

    .بيماري به ساير اعضاي هيات علمي ارجاع نمايد مرخصي،ماموريت و

در هر ترم تحصيلي تا سقف ) اعم از اينكه سمت اجرايي داشته ويا نداشته باشد( اعضاي هيات علمي ميزان حق التدريس  – 5: تبصره 

  .شدمابقي آن پايان نامه تحصيالت تكميلي باواحد آن آموزشي و  12 واحد مي باشد، مشروط به آنكه حداكثر 20

از مهر ماه  مشمول طرح سربازيموظفي اعضاي هيات علمي  11/10/89مصوبه شوراي دانشگاه مورخ  2د بند به استنا - 6تبصره 

   .ه استبه دانشكده ها ابالغ گرديد 8/12/89مورخ  54067/3كه طي نامه شماره .به شرح زيربه تصويب رسيد 1389

ساعت تعيين گرديد  14ساعت ودكتري  16دوره ضرورتتا پايان موظفي تدريس اعضاي هيات علمي سرباز با مدرك كارشناسي ارشد ((

    ))يات علمي عادي دانشگاه لحاظ گردداعضاي ه% 60ومقرر گرديد در صورت پذيرش پست هاي مديريت حق مديريت آنها 

   اعضاي هيات علميساير وظايف ) ج

پايان نامه ها، خدمات  ييراهنما ،پاسخگويي به سواالت دانشجويان راهنمايي و عبارت است از پژوهش ،ساير وظايف اعضاي هيات علمي  

قبول دعوت مربوط  هيات هاي ممتحنه و حضور در شوراها وكميته ها و يا عمليات صحرايي، آماده سازي آنها و كارگاهي و وآزمايشگاهي 

يا  رئيس دانشكده و ، ساير وظايفي كه از طرف مديرگروه پژوهشي وابسته به دانشگاه و موسسات آموزشي و دانشكده ها وبه دانشگاه يا 

  .محول مي شودبه او دانشگاه رئيس 

 


