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  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان
  معاونت آموزشی دانشگاه
  شیوه نامه حق التدریس

 حق التدریس پرداخت با اعتبار تامین از پس را نیاز مورد انسانی نیروي کمبود تواند می نامه آئین این براساس دانشگاه
 غیرعضو افراد یا یا بازنشسته شاغل علمی هیئت اعضاء بین ازبدین منظور   نمایند. تامین صالحیت واجد افراد میان از

 عقد با هستند و دانشگاهی تحصیلی مدرك داراي که یر شاغلغیا افراد  موسسه خارج یا داخل در شاغل علمی هیات
 با دانشگاهها سایر اعضاي هیات علمی وجود از تواند می دانشگاه خصوص این در (ابالغ درسی) استفاده نماید. قرارداد
  .نماید استفاده تدریس براي متبوع دانشگاه کتبی موافقت

خدمات  و پزشکی علوم دانشگاههاي علمی هیئت اعضاء استخدامی و اداري نامه آئین استناد به شیوه نامهاین 
 ابالغ ها دانشکده کلیه به اجرا براي و تصویب دانشگاه آموزشی شوراي در و تدوین91 سال ( کشور درمانی بهداشتی

 می ساقط اعتبار درجه از باشد داشته مغایرت دستورالعمل این با که آن، از قبل مقررات و قوانین کلیه لذا. گردد می
   .باشد
تعداد واحد موظف براي اعضاي  ،علمی هیئت اعضاء استخدامی و اداريآئین نامه  104با توجه به ماده  .1ماده
  باشدمدیریتی به عهده ندارند، بر اساس مراتب دانشگاهی به شرح زیر میوظایف  علمی آموزشی کههیئت
علمی  هیئتموظف  واحد  آموزشی علمیمرتبه دانشگاهی هیئت  ردیف

  تمام وقت
هیئت علمی موظف  واحد

  تمام وقت جغرافیایی
  2/19   16  مربی  1
  8/16   14  استادیار  2
  4/14   12  دانشیار  3
  12   10  استاد  4
  
ها کم موظفی آن سال سن دارند، دو واحد از واحدهاي 60که باالي  علمی هیئت اعضاء 107ماده  استناد به .1تبصره 

  .شودمی
  

واحد نظري یا  8توانند، نداشته باشند) می علمی شاغل (اعم از اینکه سمت اجرایی داشته و یااعضاي هیئت .2ماده
تایید  ها و در موارد استثنایی به پیشنهاد رؤساي دانشکده التدریسی تدریس نمایند و صورت حقمعادل عملی آن به

به هر حال میزان  .واحد اضافی نیز تدریس نمایند 4توانند تا می تصویب شوراي مؤسسه و کمیته بررسی حق التدریس 
  .نخواهد بود واحد نظري یا معادل عملی یا پایان نامه 12قابل پرداخت در هر ترم بیشتر از  حق التدریس

  
که (مستخدمین دانشگاه) تمام وقت غیر هیات علمی دانشگاه  براي اعضاي هیات علمی شاغل و مدرسین .3ماده

ساعت کارآموزي یا  51عهده دار کارآموزي یا کارورزي هستند ( غیر از رشته هاي پزشکی و دندانپزشکی)، به ازاي هر 
گردد. در ابالغ درسی این افراد تعداد واحد معادل واحد تئوري می  5/1ساعت کارورزي معادل سازي و تبدیل به  68

سازي شده در ستون واحد تئوري و تعداد ساعت واقعی در ستون ساعت کارآموزي می آید اما در عملکرد آموزشی که 
در ستون تئوري و ساعت (معادل سازي شده)براي واحد مالی و معاونت آموزشی دانشگاه ارسال می شود واحد با ضریب 
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در ستون ساعت تئوري درج می گردد ( اساتید مدعو، بورس، ماموریت آموزشی و (ساعت معادل سازي شده) ي کارآموز
  بازنشستگان مشمول این معادل سازي نیستند ).

  
 ها یا کارآموزي ها نباید با هم تداخل داشته باشند. ، ساعات کالسمدرسدر ابالغ درسی  .4ماده

عهده دارند تنها یک ه کارورزي چند  گروه متفاوت را در یک روز و یک زمان بکه همزمان  براي افرادي :1تبصره
  ابالغ و یک عملکرد صادر می گردد. (بدیهی است باالترین مورد مد نظر قرار می گیرد)

  واحد محاسبه می شود. ⅓حداکثر معادل  نقش نظارت و سرکشی داردهایی که استاد،  کارآموزي :2تبصره
 ندراد يیا کارورز يکار آموزغیر دانشگاهی مراکز  ی که دردانشجویان  و ثبت نمره جهت پاسخگویی ،نظارت :3تبصره

 .نمی گردد منظوراز وظایف گروه بوده و هیچ واحدي 
 

صورت تئوري طبق فرمول ذیل براي استاد محاسبه می گردد . اما پایان ه واحد پروژه و پایان نامه کارشناسی ب. 5ماده 
  عملی معرفی گردیده اند بصورت عملی معادل سازي می شود: ،در کوریکولوم نامه هایی که

  

معادل واحد =
تعداد دانشجو ∗  واحد پروژه یا پایان نامھ

تعداد دانشجو + 3
 

  
ماموریت آموزشی و بازنشستگان  ،بورس ،کارآموزي و کارورزي اساتید مدعوواحدهاي عملی، ساعات تدریس . 6ماده 

  محاسبه می شود. با ضریب 
  

و در  2با ضریب  اعضاي هیات علمی دانشگاهمقاطع تحصیالت تکمیلی، تدریس براي بار اول توسط ر د. 7ماده
  محاسبه می شود. 5/1دفعات بعدي با ضریب 

  
نفر، دروس نظري پایه  50در صورتی که تعداد دانشجویان حاضر در دروس نظري اصلی و تخصصی  بیشتر از  .8ماده 

دستورالعمل نحوه محاسبه  11با توجه به ماده نفر باشد  100نفر و دروس نظري عمومی بیشتر از  75بیشتر از 
  داده می شود. 5/1تا حداکثر ضریب  ، به تناسب تعداد دانشجومعادلسازي فعالیت هاي اعضاي هیات علمی

 75تر از مدروس نظري پایه به ک ،نفر 50هاي مربوط به دروس نظري اصلی و تخصصی به کمتر از  کالس :1تبصره
  نفر قابل شکستن نمی باشد.  100به کمتر از  نفر و دروس نظري عمومی

فقط در متري برگزار شود واحد درس در صورتی که با نظر استاد مربوطه در دو کالس موازي و با تعداد ک :2تبصره
   یک گروه قابل احتساب است.

در شرایطی که به دلیل محدودیت هاي موجود، دانشکده نتواند کالس با ظرفیت هاي فوق را برگزار کند و یا  :3تبصره
میم گیري در دروس عملی (آزمایشگاه و ...) امکان حضور همه دانشجویان نباشد با تایید شوراي آموزشی دانشگاه تص

  می شود.
 مخصوص العاده فوق و مبنا حقوق  برابر علمی هیأت اعضاي نظري تدریس ساعت یک التدریس حق .9ماده
  می باشد. ذیربط علمی هیأت عضو
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  میزان به درس نظري ساعت یک هر تدریس ازاي در ها دانشگاه علمی دیگر هیأت اعضاي التدریس حق .10ماده

  می باشد. ذیربط علمی هیأت مخصوص عضو العادهفوق  و حقوق مبنا  
  

آنها به تایید (علمی و عمومی) افراد غیر هیات علمی که صالحیت  از تواند می دانشکدهدر صورت نیاز،  .11ماده
  رسیده است جهت تدریس استفاده نماید.  

 آموزشی معاون ،دانشکده رئیس از مرکب اي کمیته تایید به مدرسین غیر هیات علمی باید علمی صالحیت :1تبصره
  برسد. مدیر گروه مربوطه و

  صالحیت عمومی مدرسین غیر هیات علمی باید به تایید کمیته صالحیت عمومی دانشگاه برسد.  :2تبصره
 تحصیلی مدرك آخرین به توجه با نظري درس ساعت هر براي مدرسین گونه این التدریس حق میزان :3تبصره
 :شود محاسبه می ذیل بشرح

 پایه یک مربی آموزشیار مخصوص العاده فوق و حقوق مبنا کارشناسی

  پایه یک مربی مخصوص العاده فوق و حقوق مبنا  عمومی یارشد، پزشک کارشناسی
  پایه یک استادیار مخصوص العاده فوق و حقوق مبنا    PhD  ،متخصص بالینی 

  
واحد در هر  10 تا حداکثر بازنشسته علمی هیأت اعضاي به التدریس حق پرداخت مجاز ساعات میزان .12ماده

 در آنان پایه و مرتبه آخرین مبناي بر و ماده این رعایت با آنان التدریس حق و باشد می در دانشگاه نیمسال تحصیلی

  .است پرداخت قابل پایه و مرتبه همان در شاغلین مخصوص العاده فوق و حقوق  براساس و بازنشستگی هنگام
  

 فصل در موظفند  علمی هیأت اعضايدر صورت برگزاري ترم تابستانی با تصویب شوراي آموزشی دانشگاه،  .13ماده
 به نمایند. تدریس آن عملی معادل یا نظري واحد 6 میزان تا جمعا مربوط رسمی دانشکده ابالغ موجب به تابستان

 نیمسال طی در تدریس برابر ساعات 3 هفته درآنان  دروس تدریس ساعات تابستانی دوره مدت بودن کوتاه علت
  واحد در ترم تابستانی حق التدریس تعلق می گیرد.  2به تدریس بیشتر از  بود. خواهد عادي تحصیلی

  
 داشتن یا و خارج سطح، هاي دوره اتمام به توجه با حوزوي تحصیلی مدارك داراي مدرسین التدریس حق .14ماده
 معادلسازي زیر پرداخت می گردد.با توجه به  اجتهاد درجه
  معادل کارشناسی 2سطح
  معادل کارشناسی ارشد 3سطح 
 PhD، خارج و اجتهاد معادل 4سطح

  
 درس واحد 12 از نباید جمعا ها هکددانش کلیه در (بجز بازنشستگان)مدعو مدرسین تدریس واحد حداکتر .15ماده

در شرایط خاص شوراي آموزشی دانشگاه تصمیم گیري . نماید تجاوز نیمسال تحصیلی در آن عملی معادل یا نظري
  خواهد کرد.
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 می تدریس کرده باشند موظفغیر ساعات صورتی که در در دانشگاه مستخدم علمی هیأت غیر اعضاي .16ماده 
  .نمایند حق التدریس دریافت توانند

  
 ضریب واحد تعلق نمی گیرد. عزیمت می نمایند  اقماريبراي اساتیدي که جهت تدریس به دانشکده هاي . 17ماده 

  صادر خواهد شد.ماموریت فوق العاده  بابدیهی است براي این افراد ماموریت 
  

در و آزمون جامع دکتراي تخصصی  اعضاي هیات علمی خارج از دانشگاه که به عنوان داور پایان نامه .18ماده
 آنها حقوق مبنا و فوق العاده مخصوص ساعت تئوري بر اساس هر ساعت  10حداکثر تا دانشگاه حضور می یابند 

  پرداخت می شود.
  

استفاده از همکاري اساتید دانشکده هاي دیگر جهت استاد راهنما و مشاور پایان نامه، پروژه و سمینار با  .19ماده
 دانشکده مبدا امکانپذیر می باشد. موافقتکسب 

  
در صورت وجود کسر واحد  التدریس منوط به تکمیل سقف موظف سایر اعضاي گروه می باشد.پرداخت حق  .20ماده

که مازاد موظف  تعداد واحدهاي کسر گروه به تناسب از حق التدریس اعضاي گروهمجموع موظف در اعضاي گروه، 
  کم می شود.  دارند

  .تبصره: در موارد خاص کمیته بررسی حق التدریس تصمیم گیري خواهد کرد
  

عضو هیات پرداخت حق التدریس مشروط به این است که براي اعضاي هیات علمی که پایان نامه دارند  .21ماده
  واحد موظف خویش را با واحد تئوري، عملی وکارآموزي تکمیل کرده باشد. %50علمی حداقل 

  
و واحد استاد مشاور،  واحدهاي معادل سازي شده بجز واحد در نظر گرفته شده براي سردبیران مجالت .22ماده

   .باشد مشمول پرداخت حق التدریس نمی
  

واحد منظور  6حداکثر  توسط اعضاي هیات علمی تابراي مشاوره و راهنمایی دانشجویان  دانشکده می تواند : 23ماده
  نماید.

  به استاد مشاور تعلق می گیرد. واحد  6حداکثر تا و واحد  1/0به ازاي هر دانشجو  :1تبصره
  .واحد تعلق می گیرد 2واحد و حداکثر  2/0به مسئول اساتید مشاور به ازاي هر استاد مشاور تحت پوشش  :2تبصره
حداکثر واحد مسئول اساتید مشاور با  می تواند مشاوره دانشجویان را تقبل نماید.نیز مسئول اساتید مشاور  :3تبصره

  واحد خواهد بود. 6احتساب مشاوره دانشجویان تحت پوشش 
که کسر واحد موظف دارند) و کارشناسان   مدیران گروهها ،معاونین،با توجه به وظیفه ذاتی مسئولین ( رئیس :4تبصره

ابل ادل استاد مشاور براي این افراد قآموزشی دانشکده ها در پاسخگویی به مشکالت آموزشی دانشجویان، واحد مع
 محاسبه نمی باشد.

  



۵ 
 

معاونت توسعه  حقوق می گیرد)فرد پرداخت حق التدریس بر عهده دانشکده مبدا است. (دانشکده اي که  .24ماده
  مبالغ پرداختی را از سرجمع تخصیص دانشکده هاي مقصد کسر و به دانشکده هاي مبدا اضافه می نماید.

  
در صورتی می توانند حق التدریس دریافت نمایند که واحدهاي مشمول حق التدریس در  دانشگاه مدیران .25ماده

  تدریس شده باشد.) 14(بعد از ساعت  خارج از ساعت اداري 
  

  باشد حق التدریس تعلق نمی گیرد. %70در صورتی که کیفیت آموزشی مدرس کمتر از  .26ماده
  

واحد بدون پرداخت  5که بورس داخل دانشگاه بوده و یا مامور آموزشی می باشند موظف به تدریس  افرادي .27ماده
 .هستندحق التدریس 

  
در هر نیمسال  PhDدانشجویان  ،)PhDآیین نامه آموزشی دوره دکتري تخصصی ( 52با توجه به ماده  .28ماده 

حق التدریس تعلق می  PhDواحد دانشجویان  3واحد می باشند. به تدریس بیشتر از  3تحصیلی موظف به تدریس تا 
  گیرد.

  کارشناسی ارشد خواهد بود.مدرك بر اساس  PhDپرداخت حق التدریس به دانشجویان  .1تبصره
منوط به اخذ مجوز از شوراي دانشگاه می باشد. پرداخت حق التدریس دانشجویان کارشناسی ارشد  تدریس .2تبصره

  کارشناسی خواهد بود.مدرك بر اساس دانشجویان کارشناسی ارشد 
  

واحد  3 در هر نیمسال تحصیلی اعضاي هیات علمی پژوهشی عالوه بر واحدهاي پژوهشی موظف خود، .29ماده
واحد در هر نیمسال تحصیلی در صورت تکمیل واحدهاي  3آموزشی موظف دارند. به واحدهاي تدریس شده بیشتر از 

  پژوهشی، حق التدریس تعلق می گیرد.
به عنوان  ،واحد پس از معادل سازي 3واحدهاي آموزشی مازاد بر  ،. در صورت عدم تکمیل واحدهاي پژوهشی1تبصره

  واحد پژوهشی) هر دو واحد آموزشی معادل یکمی شود. ( واحد پژوهشی منظور
  ساعت فعالیت پژوهشی در هفته می باشد. 4هر واحد پژوهشی معادل  .2تبصره

  
حق  ،مازادبا توجه به پرداخت حق الزحمه و پاداش براي فعالیت هاي پژوهشی، به فعالیتهاي پژوهشی  .30ماده

   التحقیق تعلق نمی گیرد.
  

مقررات آموزشی شامل ارائه طرح درس، حضور به موقع،  موظفند نامه آئین این مشمول مدرسان تمام .31ماده 
تصحیح اوراق و ثبت نمره در  حضور در جلسه امتحان، تدریس کامل ساعت موظف تدریس، ارائه سئواالت امتحانی،

 سامانه آموزشی را انجام دهند.
در کمیته بررسی حق التدریس و تایید معاونت آموزشی  لیست حق التدریس دانشکده ها پس از بررسی .32ماده 

  دانشگاه قابل پرداخت می باشد. 
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تبصره در تاریخ ............. در شوراي دانشگاه و در تاریخ ............. در هیات  12ماده و  33این شیوه نامه در  .33ماده
  ..می باشدقابل اجرا  1398سال  مهر ماهرئیسه دانشگاه به تصویب رسید و از 

  
  
  
  
  


