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  ین نامه و مقررات آموزشییآ

 مقررات مربوط به نحوه ارائه دروس و تنظیم برنامه اعضاي محترم هیأت علمی
95-96 دوممربوط به نیمسال   

 
داشـته   از هفتـه در دانشـگاه حضـور    چهار روزباید هر عضو هیأت علمی رسمی و پیمانی حداقل مطابق حکم استخدامی، . 1

  .باشد
 چهـار الزم است برنامه تدریس اعضـاي هیـأت علمـی در     22/3/86براساس مصوبه شوراي آموزشی دانشگاه جلسه مورخ . 2

هـاي مناسـب، توزیـع شـده و عضـو هیـأت علمـی سـاعات         ها در طـول روز در زمـان   اي که کالسروز تنظیم گردد به گونه
  .کده حضور فعال داشته باشدغیرتدریس را در دانش

، مدیران محترم گروه هاي آموزشی و معاونین محترم آموزشـی و پژوهشـی دانشـکده هـا     به منظور انجام امور محوله توسط.3
  ..پرهیز شود 14-16یا  10-12الزم است روزانه از توزیع دروس در یکی از بازه زمانی ساعت 

محترم دانشگاه، ریاست محترم دانشکده ها و پژوهشکده ها، مدیران محتـرم   ریاست محترم دانشگاه، معاونیندروس  توزیع.4
مدیر امور آموزشی، مدیر تحصیالت تکمیلی، مدیر نظارت و سـنجش آمـوزش، رئـیس دبیرخانـه هیـأت اجرایـی       ( دانشگاهی

مدیر پژوهشـی، مـدیر    جذب، مدیر ارتباطات فرهنگی، مدیر مرکز رایانه و فناوري اطالعات، مدیر فناوري و اطالعات علمی،
  .روزهاي هفته ممنوع می باشد 10-16بین ساعت ) ، مدیر انتشاراتمحترم روابط بین الملل و همکاري هاي علمی

. می باشد واحد 6می توانند در یک نیمسال ارئه دهند  ریاست محترم و معاونین محترم دانشگاهحداکثر واحد درسی اي که .5
واحـدهاي مـورد نظـر      ه مرتبط آموزشی، در صورت موافقت شوراي آموزشی دانشـگاه در شرایط خاص و با درخواست گرو

  .واحد قابل افزایش است 3حداکثر تا 
تدریس واحدهاي درسی در پردیس خواهران و پردیس دانشگاهی در سقف حق التدریس مدیران اجرایی لحاظ می : 1تبصره 

  .گردد
مشـمول پرداخـت     دیر محترم اجرایی، حق التدریس واحـد مـورد نظـر   در صورت نادیده گرفتن این اصل، توسط م: 2تبصره

  .نخواهد شد
  .شودنظر گرفته  درس در طول روز در ساعت 6بیش از براي هر دوره ورودي نباید . 6
  .تعداد ساعت درس نظري باید دقیقاً با واحد درسی مذکور در سرفصل، مطابقت داشته باشد. 7
-باشد و محاسـبه حـق  ساعت براي کل دوره مجاز می 20دوره کارشناسی جمعاً حداکثر  ارائه حل تمرین دروس براي یک. 8

3نامه با ضریب التدریس آن بر اساس آیین
تحصـیالت   هـاي  ارائه حل تمرین بـراي دروس دوره  در ضمن. گیردصورت می 2

  .مجاز نیست تکمیلی
حداکثر سـاعت تـدریس نظـري هـر     در ضمن . کندساعت تجاوز  5ر روز از أت علمی دمیانگین تدریس هر عضو هینباید . 9

  .ساعت است 6عضو هیأت علمی در یک روز 
بازه زمـانی نمـاز   و  صبح 8، قبل از ساعت ارائه درس و برگزاري هر نوع کالس جبرانی، حل تمرین، آزمایشگاه و کارگاه. 10

  .باشدمجاز نمیظهر 
   .و روزهاي چهارشنبه نیز توزیع گردد 18-20هاي درس در ساعت برنامه ،ها بهینه از کالسشود براي استفاده توصیه می. 11
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  ین نامه و مقررات آموزشییآ

) دوشـنبه  -ماننـد شـنبه  (واحدي در دو وقت جداگانـه در دو روز متفـاوت و بصـورت متقـارن      4و  3دروس الزم است . 12
  .توزیع شود) سه شنبه -یکشنبه(

  .باشدمی ساعت 12وظفی حداکثر تدریس هر عضو هیأت علمی مازاد بر م. 13
نفـر بـراي دروس تخصصـی و     15نفر براي دروس عمومی و پایـه و کمتـر از    20ارائه درس با تعداد دانشجوي کمتر از . 14

  .باشدنفر براي دروس کارشناسی ارشد مجاز نمی 5کمتر از 
 35دانشجویان در هر گـروه حـداقل    تواند در دو گروه و بیشتر ارائه شود که تعداددروس پایه و تخصصی در صورتی می. 15

  .نفر باشد
تواند در دو گروه و بیشتر ارائه شود که تعـداد دانشـجویان در هـر گـروه     دروس معارف و دروس عمومی در صورتی می. 16

بـدون  (الزم به تذکر است از مجموع گروههاي ارائه شده یک عنوان درس از دروس معارف یا عمـومی  . نفر باشد 45حداقل 
  .نفر نباشد مجاز به تشکیل است 20نفر به شرط آنکه کمتر از  45و با یک گروه زیر حد نصاب ) درنظر گرفتن استاد

صرفاً کارشـناس  ، و نفر 12حداقل کارشناس  هیأت علمی و با حالت همکاريتعداد دانشجویان در هر گروه آزمایشگاهی . 17
  .باشد نفر می 6حداقل 

 رفـع اشـکال و مشـاوره   الزم است کلیه مدرسین در برنامه خود ساعاتی را متناسـب بـا میـزان تـدریس در هفتـه جهـت       . 18
  .دانشجویان درنظر گرفته به اطالع دانشجویان برسانند

التحصیل دانشگاه آزاد و یا افرادي که مدرك تحصیلی کمتر از کارشناسـی ارشـد دارنـد    تدریس دروس نظري توسط فارغ. 19
  .باشدمجاز نمی

در موارد خاص و در صورت درخواست مـدیر گـروه و    89/ 9/ 23مطابق بند اول صورتجلسه شوراي آموزشی مورخ : تبصره
   .اده نموداستف» برگان بدون مدركخ«توان از مدرسین تجربی  می» تربیت بدنی«دانشکده، صرفاً براي رشتۀ 

بدیهی است مسائل اداري مربوط به ایـن  . اداري تدریس نمایندغیر در طول ساعات توانند در کارمندان دانشگاه، صرفاً می. 20
  .نوع تدریس، طبق روال قبل به وسیله کارگزینی انجام خواهد شد

نیمسال تحصیلی الزم است موضـوع واگـذاري تـدریس دروس     ریزي هرمدیران محترم گروههاي آموزشی قبل از برنامه. 21
و لیست افراد پیشنهادي خود را به شوراي گروه آموزشـی اعـالم و پـس از تصـویب شـوراي گـروه        اساتید مدعوموردنظر به 

یـک   همچنـین الزم اسـت  . نسبت به معرفی به دبیرخانه هیأت اجرایی جذب از طریق دفتر رئیس محترم دانشکده اقدام نمایند
ضمناً عقـد قـرارداد بـا مدرسـین مـدعو      . نسخه از صورتجلسه گروه براي معاونت آموزشی جهت اقدامات بعدي ارسال گردد

  .گیردبوسیله حوزه معاونت اداري و مالی صورت می
 تواند تدریس نماید بـه مـدرس  باشد و درسی را که ایشان می کمتر از موظفیاگر ساعات تدریس یک عضو هیأت علمی . 22

  .التدریس مربوط قابل پرداخت نخواهد بودمدعو واگذار گردد حق
ثبت و در پایان روز، برنامه  سیستمها به صورت روزانه در ها به وسیله آموزش دانشکده از آنجا که حضور و غیاب کالس. 23

ده شود تـا امکـان ثبـت بـه     هاي جبرانی باید قبل از تشکیل به اطالع مسئول محترم آموزش دانشکده رسان شود کالسبسته می
  .موقع آن در روز تشکیل کالس وجود داشته باشد

معـاون اول محتـرم رئـیس جمهـور منضـم بـه نامـه شـماره          17/7/85ك مورخ 35740ت/85279براساس مصوبه شماره . 24
 علمـی مشاور ارشد محترم وزیر و مـدیر کـل دفتـر وزارتـی، اسـتفاده از خـدمات اعضـاي هیـأت          30/7/85مورخ  13588/1
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دسـتورالعمل  «دانشـگاهها و مؤسسـات آمـوزش عـالی بـر اسـاس       در هفتـه در   ساعت تدریس 10حداکثر تا سقف  بازنشسته
   .باشدمجاز می و تأیید هیأت رئیسه» همکاري اعضاي هیأت علمی بازنشسته

حداقل در سـه   باید تکمیلیتحصیالت هاي برنامه هفتگی دوره آموزشی دانشگاه شوراي  11/2/87براساس مصوبه مورخ . 25
  .ارائه شودروز 
، بـه منظـور تشـکیل جلسـات گـروه، جلسـات       )93/ 6/ 3دوره هشتم مورخ (شوراي محترم دانشگاه  با عنایت به مصوبه -26

  .باشدمجاز نمی هادوشنبه 14-16 اي و دانشگاهی و جلسات فرهنگی ویژه اساتید محترم ارائه درس در ساعت دانشکده
  .رسیده باشند تأیید گزینش استادواحد درسی واگذار نمایند که به  مدعوینیتوانند به گروه، تنها میمدیران  -27
  .مدیران گروه موظفند قبل از اعالم برنامه و ثبت در سیستم، آن را به تأیید معاون آموزشی دانشکده خود برسانند -28
چنانچـه برنامـه آموزشـی هفتگـی عضـو یـا        23/1/90ورخ با عنایت به مصوبه یکمین جلسه شوراي آموزشی دانشگاه م -29

موضوع بـه طـور همزمـان در پرونـده     روز توزیع و تنظیم شده باشد،  در کمتر از چهاراعضاي گروهی بنا به دالیلی غیرموجه 
  .شود هیأت علمی و مدیر محترم گروه مربوط درج میو ارتقاي ترفیع 

الزم اسـت   هایی که مقاطع تحصیالت تکمیلی دارنـد،  گروه 4/4/90مورخ براساس مصوبه سومین جلسه شوراي آموزشی -30
حـداقل یـک درس نظـري در    هر عضو هیـأت علمـی،   در صورت امکان  ریزي نماید که اي برنامه مدیر گروه آموزشی به گونه

 .تدریس نماید دوره کارشناسی

توانـد در   کارشناسی ارشد در صـورتی مـی  مقطع  دروس 17/8/90براساس مصوبه هفتمین جلسه شوراي آموزشی مورخ  -31
  .نفر باشد 15دو گروه یا بیشتر ارائه گردد که تعداد دانشجوي حاضر در هر گروه، حداقل 

هیـأت رئیسـه دوره هشـتم     69صورتجلسه شماره (دانشگاههیأت رئیسه محترم و موافقت  ي آموزشیبنا به پیشنهاد شورا -32
ء محترم هیئـت علمـی   در طول یک نیمسال توسط اعضا مجازيدر خصوص درس یا دروسی که به صورت  )94/ 8/ 3 مورخ

حضور فیزیکی . التدریس لحاظ گردد درس در قالب حق 2مقرر شد حداکثر یک درس در موظفی و حداکثر  ،گردد تدریس می
  .ددبایست در برنامه هفتگی اعالم گر مدرس در دانشگاه الزامی و ساعات مذکور می

و در دو نوبت صبح و بعـد از ظهـر،    هاي چهارشنبهروز با عنایت به تشکیل کارگاه هاي مربوط به طرح دانش افزایی در -33
توسط مدیر محترم گروه، باید به گونه اي باشد که در صورت تمایـل، امکـان   علمی ت چینش برنامه درسی اعضاي محترم هیأ

  .اعضا در کارگاه ها فراهم گرددآن حضور 
  

  امور آموزشی  مدیر
4/10 /95  
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