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 ظف اعضاء محترم هیأت علمی دانشگاه کردستانؤواحد ممیزان  تعییندستورالعمل نحوه 

 

 نامه استخدامی اعضاء هیأت علمیآئین 32از ماده  1بر اساس بند  :ظفیؤمیزان م

 ظفؤواحد م مرتبه علمی ردیف

 8 استاد 1

 9 دانشیار 2

 11 استادیار 3

 12 مربی 4

 13 مربی آموزشیار 5

پیییرد هیه متوسیا واحید تعیین میزان واحد مؤظف اعضای آموزشی در دانشکده به نحوی صورت میی -الذکراز ماده فوق 1تبصره 

 این ماده )جدول فوق( نباشد. 1مؤظف تدریس مجموع اعضای دانشکده، همتر از متوسا واحد مؤظف مراتب تعیین شده در بند 

 :دانشگاه ءت امناأهی 32/4/1222مورخ مصوبات نشست از  دستور هفتمبه استناد الف( 

 .گرددهسر می ویظف تدریس ؤ( واحد از واحد م5/1نیم )  ،ت علمیأعضو هی قابل قبولسال سابقه خدمت  11هر  یبه ازا .1

 گردد:های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی عضو هیأت علمی به شرح جدول ذیل محاسبه میفعالیت .2

 

 مالحظات واحد معادل نوع فعالیت ردیف

 1 پژوهشی-سردبیری مجله علمی 1
 

 واحد معادل 2حداهثر 

 

هه هردستان )مجالت وابسته به دانشگاه 

باشند دارای مجوز از وزارت عتف می

 مورد نظر است(

 1 پژوهشی-مدیرمسئول مجله علمی 2

 5/1 پژوهشی-عضویت در هیآت تحریریه / مدیر داخلی مجله علمی 3

 5/1 ترویجی-سردبیری مجله علمی 4

 5/1 ترویجی -مدیرمسئول مجله علمی 5

 5/1 ترویجی -عضویت در هیآت تحریریه / مدیر داخلی مجله علمی 6

 2تا  1 اجرای طرح پژوهشی مصوب )بدون دریافت هزینه پرسنلی( 7
پس از اجرای طرح به در یک ترم، 

 تشخیص معاون پژوهشی دانشگاه

 1 اندازی آزمایشگاه تحقیقاتیراه 8
پس از اجرای طرح به در یک ترم، 

 تشخیص معاون پژوهشی دانشگاه

 واحد معادل 75/1حداهثر  75/1 مشاور علمی انجمن علمی دانشجویان 9

11 

مشاور علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر در دوره هاردانی و 

های تحصیالت تکمیلی به دانشجو و در دوره 5هارشناسی به ازای هر 

 دانشجو 2ازای هر 

 واحد معادل 1حداهثر  25/1

11 
فرهنگی در دوره هاردانی و هارشناسی به ازای هر -مشاور دانشجویی

 دانشجو 2های تحصیالت تکمیلی به ازای هر دانشجو و در دوره 5
 واحد معادل 1حداهثر  25/1
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 دانشگاه: ءت امناأهی 32/1/1224مورخ مصوبات نشست از  یازدهمدستور به استناد ( ب

 گردد:به شرح جدول ذیل محاسبه میها در همایشهای عضو هیأت علمی فعالیت

 

 واحد معادل نوع فعالیت ردیف

 واحد هسر مؤظف در یک ترم 1 ایهای منطقهدبیران اجرایی و علمی همایش 1

 واحد هسر مؤظف در یک ترم 2 المللیهای ملی و بیندبیران اجرایی و علمی همایش 2

 

 :نامه استخدامی اعضاء هیأت علمیآئین 32ماده به استناد ج( 

 گردد:می تعیینجدول ذیل واحد مؤظف اعضاء هیأت علمی جانباز بر اساس  هسر

 

 کسر واحد مؤظف درصد جانبازی ردیف

 1 درصد 24تا  1

 2 درصد 39تا  25 2

 3 درصد 69تا  41 3

 5 درصد و باالتر 71 4

 دارد. هیأت علمیاداره هارگزینی اعضاء  نیاز به ارائه تأییدیه از رئیس محترماستفاده از این هسر مؤظفی  -توضیح

 

موورخ مصوبات نشست از  یازدهم ات هشتم ودستورنامه استخدامی اعضاء هیأت علمی و آئین 32و  32 موادبه استناد ( د

 دانشگاه: ءت امناأهی 32/1/1224

 گردد:به شرح جدول ذیل محاسبه می اجراییهای سمت دارایهیأت علمی  اءعضواحد مؤظف احداقل  .1

 

 حداقل واحد مؤظف سمت اجرایی ردیف

 1 ریاست دانشگاه 1

 2 معاونین دانشگاه 2

 3 پارک علم و فناوری استانرئیس  3

 4 هارؤسای دانشکده 4

 5 هامعاونین دانشکده 5

 4 مدیران امور آموزشی، مالی، اداری، دانشجویی و پژوهشی 6

 4 پردیس خودگردان دانشگاهرئیس  7
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 د:نگردمی برخورداربه شرح جدول ذیل از هسر واحد مؤظف های اجرایی سمتسایر  دارایاعضاء هیأت علمی  .2

 

 کسر واحد مؤظف سمت اجرایی ردیف

 4 مدیر حوزه ریاست و روابا عمومی 1

 2 دانشگاه رئیسمشاور حقوقی    2

 4 وریبهرهمدیر برنامه، بودجه، تحول اداری و  3

 4 و ارزیابی نظارت مدیر 4

 4 رئیس گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر 5

 3 دانشگاهواحدهای فناوری  مرهز رشدمدیر  6

 3 های آموزشیمدیران گروه 7

 4 مدیر امور تربیت بدنی 8

 4 رئیس مرهز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی 9

 2 علمی مسئول ستاد رفاهی اعضاء هیأت 11

 4 ریزی فرهنگی و اجتماعیمدیر برنامه 11

 4 تحصیالت تکمیلی مدیر 12

 4 رئیس گروه امور حمایت از استعدادهای درخشان 13

 2 دانشگاه رئیس آزمایشگاه مرهزی 14

 4 رئیس هتابخانه مرهزی و مرهز اسناد دانشگاه 15

 4 المللیهای علمی و بینرئیس گروه همکاری 16

 4 رئیس مرهز هارآفرینی و ارتباط با صنعت 17

 3 مدیر مزرعه دانشکده هشاورزی 18

 2 و قروه سقز هایاندازی دانشکدهراه نمسئوال 19

 2 نژادی توت فرنگی و اصالح و توسعه گیاهان داروییبه ،زراعتیمدیر مرهز پژوهشی به 21

 3 شناسیهای هردستانپژوهشمرهز  رئیس 21

 3 ی زاگرس شمالیلدارجنگ یپژوهش گروهمدیر  22

 2 مدیر مرهز پژوهشی علوم و مهندسی آب 23

 - مدیر گروه پژوهشی زنجیره تأمین 24

 4 رئیس استانی بنیاد ملی نخبگان 25

 3 هیأت علمی ءاعضامدیر استانی جیب  26

در صیورتیکه مشیمول هسیر  ،جیدولایین هیای اجراییی مییهور در سمت در شاغلهیأت علمی میزان واحد مؤظف اعضای  -توضیح

واحد خواهد بود مشروط به آنکه از واحد مؤظف تعیین شده برای  5/4باشند، حداقل الیهر فوق( جو ) ، )ب(ها در بندهای )الف(مؤظفی
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واحد همتر  5بایست از های آموزشی نمی)به عنوان مثال، میزان واحد مؤظف مدیران محترم گروه .سمت اجرایی مافوق آن همتر نباشد

 باشد.(

نامه اسوتخدامی اعضواء هیوأت آئین 112ماده به استناد ها و عناوین مشابه ها، شوراها، هیأتحضور در جلسات کمیسیون

 .شودمی منظور اعضاء حقیقی برای الجلسهحقبصورت علمی 


