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التحقیقالتدریسدروسوحقنامهنحوهمحاسبهحقآئین

هادردانشگاهزنجانهاورسالهنامهپایان
 

 

 مقدمه

ساعت تدریس برخی از به تعداد کافی عضو هیات علمی وجود ندارد و یا "های آموزشی گروه نظر به اینکه در بعضی از 

، لذا در این گونه موارد بر اساس این " دروس در حدی نیست که برای تدریس آن احتیاج به استخدام عضو جدید باشد

هیات علمی شاغل و یا سایر افرادی که دارای مدارک تحصیلی دانشگاهی  یتواند از بین اعضا نامه، دانشگاه می آئین

داشته ولی مدارک تحصیلی دانشگاهی ندارند کافی ی خاص صالحیت، مهارت و تجربه ها هستند و یا کسانی که در رشته

های  نامه و نیز پایان( آزمایشگاهی، بالینی، کارگاهی و یا مانند آن)برای انجام امور آموزشی نظری یا عملی محوله 

ها از  نامه التحقیق پایان روس یا حقالتدریس د دانشجوئی، نیروی انسانی مورد نیاز را پس از تأمین اعتبار با پرداخت حق

شود به خدمتی  نامه، واحد معادل آموزشی که واحد معادل نامیده می در این آئین. میان افراد واجد صالحیت تأمین نماید

 .شود که ارزش آموزشی آن معادل واحدهای تدریس موظف دانشگاهی باشد اطالق می

 هیات علمیالتدریس به اعضاء  ضوابط پرداخت حق -الف

ها برای تدریس  تواند از وجود استادان، دانشیاران، استادیاران، مربیان و مربی آموزشیاران دانشگاه دانشگاه می -1ماده 

 .استفاده نماید

ساعت تدریس عملی اعضاء هیات علمی رسمی یا پیمانی  5/1التدریس یک ساعت تدریس نظری یا  حق -2ماده 

برابر است با ( های اقماری روزانه، نوبت دوم، آموزش الکترونیکی و پردیس)سمی های ر وقت در کلیه دوره تمام
 

  
حقوق  

العاده شغل عضو هیات علمی ذیربط بر اساس آخرین حکم کارگزینی که تاریخ صدور آن قبل از آغاز  پایه به اضافه فوق

 :نیمسال تحصیلی باشد

حق التدریس یکساعت تدریس نظری یا   ساعت تدریس عملی  
حقوق پایه فوق العاده شغل 

  
 

 با التدریس به ازای هر ساعت تدریس برابر هیات علمی غیر تمام وقت مبلغ حق یبرای اعضا -تبصره
 

  
مجموع حقوق  

 .شود العاده شغل محاسبه می پایه و فوق
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التدریس اعضای هیات علمی مدعو نیز به طور مشابه بر اساس آخرین حکم مدیریت نیروی انسانی واحد  حق -3ماده 

 واحد 11برابر  زنجانشود اما در هر صورت حداکثر مبلغ قابل پرداخت به مدعوین خارج از دانشگاه  متبوع محاسبه می

 .باشد التحقیق در هر نیمسال تحصیلی می حق واحد 6التدریس و  حق

 12گروه    التدریس اعضای هیات علمی مدعو آن  معارف اسالمی، تعداد واحد حق گروهبا توجه به شرایط خاص  -تبصره

 .باشد در هر نیمسال تحصیلی می واحد

نامه فقط در ازای ساعات تدریس مازاد  التدریس به اعضای هیات علمی دانشگاه بر اساس این آئین پرداخت حق -4ماده 

در همان ( های اقماری های الکترونیکی و پردیس روزانه، نوبت دوم، آموزش)قانونی تدریس آنان در هفته  بر ساعت موظف

 .نیمسال مجاز خواهد بود

به کارگیری استادیاران، دانشیاران و استادان بازنشسته به عنوان مشاور پایان نامه های کارشناسی ارشد و  -5ماده 

سقف مجاز حق التدریس برای . به عنوان راهنمای دوم رساله های دکتری بالمانع است و استادان بازنشسته دانشیاران 

حق التدریس و حق التحقیق این افراد بر مبنای  .واحد خواهد بود 8سقف مجاز حق التحقیق و واحد  11این همکاران 

 مطابقمان مرتبه و پایه آنان آخرین مرتبه و پایه در هنگام بازنشستگی و بر اساس حقوق و فوق العاده شاغلین در ه

 .قابل پرداخت است 2فرمول مذکور در ماده 

استفاده از خدمات آموزشی اعضای هیات علمی بازنشسته در صورت عدم حضور اعضای هیات علمی شاغل در  -تبصره 

 .باشد بالمانع می اولویت اعضای هیات علمی بازنشسته با مرتبه استادی و دانشیاری باتخصص مورد نظر در گروه مربوطه، 

واحد  6توانند حداکثر تا میزان  ارائه واحدهای درسی در فصل تابستان، اعضای هیات علمی می نیاز بهدر صورت  -6ماده 

های تابستانی ساعات  به علت کوتاه بودن مدت دوره کالس. هفته تدریس نمایند 6نظری یا معادل عملی آن برای مدت 

پرداخت . برابر ساعات تدریس در طی نیمسال تحصیلی عادی خواهد بود 3فته ها در ه تدریس دروس این دوره

 .باشد می 2التدریس در تابستان مطابق ماده  حق

 با تصویب شورای گروه و تواند از خدمات اعضای هیات علمی موسسات و مراکز غیر دانشگاهی،  دانشگاه می -7ماده 

یس این افراد برای هر ساعت نظری یا معادل عملی آن بر اساس التدر میزان حق. دانشکده مربوط استفاده نماید
 

  
حقوق  

 .مندرج در حکم کارگزینی این افراد می باشدالعاده شغل  و فوق

التدریس دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی غیر عضو هیات علمی،  ضوابط پرداخت حق -ب

 های تحصیلی حوزوی و متخصصین بدون مدرک دانشگاهی نامه گواهی
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های سطح، خارج و یا داشتن درجه  التدریس مدرسین دارای مدرک تحصیلی حوزوی با توجه به اتمام دوره حق -8ماده 

ها و رعایت  اجتهاد با تأیید معاونت امور اساتید و دروس معارف اسالمی ستاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

شورای عالی انقالب فرهنگی بر اساس  13/11/47مورخ  368ه های مزبور موضوع مصوبه جلس نامه بندی گواهی طبقه

 .ضوابط این ماده قابل پرداخت است

شوند و مرتبه دانشگاهی ندارند،  دعوت می... به کسانی که برای آموزش فنی، عملی، هنری و آزمایشگاهی،  -9ماده 

پیشینه خدمات آنان مورد و تجربه  ،ت مهار ،همچنین افراد غیر هیات علمی دارای مدرک دانشگاهی ، هرگاه صالحیت 

دانشگاه اجازه  و تحصیالت تکمیلی آموزشی دانشکده باشد، پس از تأیید معاون آموزشی شورای تأیید شورای گروه و

و  1میزان حق التدریس آنان در صورتی که دارای مدرک کارشناسی ارشد باشند معادل مربی پایه . شود تدریس داده می

 .خواهد بود 1ای مدرک دکتری باشند معادل استادیار پایه که دار در صورتی

 ضوابط کلی -ج

بر  در هر یک از مقاطع دانشگاهی نامه برای تدریس دروس دانشگاهی های تعیین شده در این آئین التدریس حق -11ماده 

 .باشد اساس برنامه آموزشی مصوب می

اند  التدریس دریافت نموده نامه موظفند از دروسی که برای تدریس آن حق تمام مدرسان مشمول این آئین -11ماده 

هفته  14ضمناً برای هر نیمسال حداکثر تا . امتحان به عمل آورند و نمرات مربوط را در مهلت مقرر اعالم و ثبت نمایند

هفته نیمسال عادی  14التدریس برای هر درس معادل  قبرای نیمسال تابستانی نیز ح. التدریس قابل پرداخت است حق

 .قابل پرداخت است

 .دانشگاه می تواند به کالس های تشکیل نشده غیر موجه حق التدریس پرداخت ننماید –تبصره 

های تحصیالت تکمیلی دعوت  نامه برای تدریس دروس دوره تواند به مدرسانی که بر طبق این آئین دانشگاه می -12ماده 

. ساعت تدریس باشد 7مشروط بر اینکه هر نوبت مسافرت برای حداقل . شوند هزینه ایاب و ذهاب و اقامت بپردازد می

کیلومتر باشد، ضریب  711الی کیلومتر 111 بینچنانچه فاصله محل تدریس تا محل خدمت عضو هیات علمی 

 .برابر اعمال گردد 2حق التدریس ضریب  کیلومتر باشد، 711برابر و چنانچه این فاصله بیش از  5/1التدریس  حق

التدریس مندرج در این آئین نامه موکول به قراردادی خواهد بود که بین مدرس و رئیس  پرداخت هر نوع حق -13ماده 

 .شود پردیس یا دانشکده محل تدریس یا مقام مجاز از طرف وی تنظیم می

د با هیات علمی شاغل در همان دانشگاه، در هر نیمسال لیستی تواند به جای تنظیم و امضاء قراردا دانشگاه می -تبصره

 .التدریسی خود را تهیه و بر همان اساس پرداخت نماید حاوی مشخصات اعضای هیات علمی حق
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 التدریس دروس ضوابط نحوه محاسبه واحدهای معادل برای حق -د

و در دوره تحصیالت برابر یک  کارشناسی ضریب دروس نظری برای کلیه دروس نظری در مقاطع تحصیلی  -14ماده 

 .خواهد بود 25/1تکمیلی برابر 

التدریس یک واحد معادل برای هر درس کارگاهی، آزمایشگاهی و رسم فنی مشروط به آنکه ساعات  مبنای حق -15ماده 

دروس نظری بر التدریس  ساعت کار عملی در هر نیمسال تحصیلی باشد، معادل نرخ حق 27تخصیص یافته حداقل برابر 

 .گردد اساس جدول ذیل تعیین می

ساعات کار عملی دروس کارگاهی و  ردیف

 در هر نیمسال تحصیلی.... آزمایشگاهی و 

میزان واحد معادل 

 قابل احتساب

 واحد 1 ساعت 27 1

 واحد 3/1 ساعت 36 2

 واحد 6/1 ساعت 78 3

 واحد 2 ساعت و بیشتر 67 7

 

 :به طریق زیر محاسبه می شود  یا کارورزی واحد معادل دروس عملیات صحرایی، کار آموزی -16ماده 

×A= واحد معادل 
  واحد درس عملیات صحرایی ، کارآموزی  و کارورزی  تعداد  دانشجو   

  
 

=Aکه برای بخش کشاورزی 
  

  
 .و برای سایر بخش ها برابر یک است 

دوره واحد معادل عملیات صحرایی در صورتی منظور می شود که عضو هیات علمی بطور کامل و در طول  -1تبصره 

 .ساعت در هر نیمسال در محل عملیات حضور داشته باشد 51 ،هر واحد یدرس به ازا

 6( مدد کاری اجتماعی)حداکثر واحد معادل درس کارورزی قابل احتساب برای گرایش خدمات اجتماعی  -2تبصره 

 .واحد می باشد

ورزی و ر بازدید از محل کار آموزی و کارپرداخت حق الزحمه کارورزی و کار آموزی منوط به حداقل یک با -3تبصره 

 .ارائه گزارش می باشد
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برای بازدید از کارآموزی و کارورزی و خارج از منطقه جغرافیایی شهر، فوق العاده ماموریت روزانه و نیز هزینه  -4تبصره 

 .ر برابر مقررات قابل احتساب استسف

از واحد معادل درس عملیات کشاورزی و زراعی دانشکده کشاورزی مربوط به نیمسال دوم سال  55/1 -5تبصره 

 . آن مربوط به نیمسال تابستان خواهد بود 75/1تحصیلی و 

 .نظر دانشکده خواهد بود سهم واحد معادل هر یک از اعضا هیئت علمی مشارکت کننده در این درس طبق - 6تبصره 

طبق سرفصل مصوب  . ساعت در هر هفته ارائه خواهد شد 2هر واحد درس تربیت بدنی : دروس تربیت بدنی -17ماده 

 .وزارت علوم واحد معادل و ظرفیت کالس به شرح جدول ذیل خواهد بود

 نام درس
تعداد واحد 

 معادل درس
 ظرفیت کالس

واحد معادل در صورت به حد 

 نرسیدن تعداد دانشجونصاب 

 واحد معادل درس  نفر 25 45/1 تربیت بدنی
 

  
 

 واحد معادل درس  نفر 21 45/1 1ورزش 
 

  
 

 واحد معادل درس  نفر 21 45/1 2ورزش 
 

  
 

 واحد معادل درس  نفر 21 45/1 3ورزش 
 

  
 

 واحد معادل درس  نفر 21 45/1 تربیت بدنی ویژه
 

  
 

 واحد معادل درس  نفر 15 45/1 ورزش ویژه
 

  
 

N :تعداد دانشجو در هر کالس 

 25بر اساس  ماده که دارای سمت اجرایی هستند زنجان تعداد واحد موظف اعضای هیات علمی دانشگاه  -18ماده 

 .آیین نامه استخدامی اعضا هیات علمی خواهد بود

 .می شود  در خصوص کسر واحد موظف تدریس اعضای هیات علمی جانباز بر اساس آئین نامه مربوطه عمل  -1تبصره 

 .برای سایر سمت های اجرایی ، میزان کاهش واحد موظف توسط هیات رئیسه دانشگاه تعیین می شود -2تبصره 

    نفر ارائه  51بیش از با کارشناسی دوره واحد معادل برای دروسی که بنا بر ضرورت در کالس های عمومی  -19ماده 

 (.تغییر می یابد 31و  71ه ترتیب به در دروس پایه و تخصصی ب 51عدد ) .می شود طبق ضابطه زیر محاسبه می شود

) تعداد واحد درس +)تعداد واحد درس
502
50



n  = )تعداد واحد معادل دروس عمومی 
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n تعداد دانشجویان کالس می باشد. 

چنانچه تعداد دانشجوی کارشناسی . نفر است 5س درس کارشناسی ارشد حداقل تعداد دانشجو در هر کال - 1تبصره 

که  خواهد شد و در صورتی تفکیک 25به تعداد ضرایب صحیحی از نفر یا بیشتر باشد کالس  25ارشد در یک کالس 

 . شود استفاده می واحد معادل درس نفر باشد از فرمول زیر برای محاسبه 27ا ت 16تعداد دانشجو در یک کالس 

  تعداد واحد درس+ ) تعداد واحد درس ×  25/1
162
16-



n  =)تعداد واحد معادل 

نفر باشد واحد معادل درس از فرمول زیر محاسبه خواهد  5چنانچه تعداد دانشجویان در یک کالس کمتر از   -2تبصره 

 .شد

  واحد درس)  
5

5 n )-  واحد درس 25/1  =واحد معادل درس 

   نفر  16نفر و حداکثر  11 دوره کارشناسی حداقل تعداد دانشجو در هر کالس دروس عملی یا آزمایشگاهی - 3تبصره 

واحد به واحد معادل  1/1نفر  16نفر باشد به ازائ هر نفربیش از  11تا  14که تعداد دانشجو مابین  در صورتی .می باشد

شود  دانشجو و بیشتر می بایست تفکیک  کالس  حتی االمکان به صورت مساوی انجام 21اضافه خواهد شد و برای تعداد 

 (.ضریبی اعمال نمی شود 16تا  11جوی برای تعداد دانش)

 

کالس در یک گروه نفر باشد  12دروس عملی دوره کارشناسی ارشد کمتر از چنانچه تعداد دانشجویان در  -4تبصره

 :برگزار خواهد شد و واحد معادل آن به طریق زیر محاسبه می شود

25/1  33/1  واحد معادل درس عملی و آزمایشگاهی= تعداد واحد درس 

نفر باشد، کالس  12چنانچه تعداد دانشجویان در یک کالس کارشناسی ارشد برای دروس عملی بیشتر از   -5تبصره

نفر باشد، با نظر گروه آموزشی و موافقت  16تا  12 بینچنانچه تعداد دانشجویان کالس درس عملی . قابل تفکیک  است

نفر می بایست تفکیک  16ا تعداد دانشجوی بیش از کالس عملی ب. کالس خواهد بود یک مدرس درس امکان تشکیل

 .شود

 نفر به صورت زیر محاسبه می شود 16تا سقف  12واحد معادل درس عملی بیش از 

(33/1  واحد درس  
122
12-



n  + )25/1  33/1   واحد معادل درس عملی= واحد درس 
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 التدریس دانشگاه زنجان نامه حق آئین -31 ربوط به دستورم  4پیوست شماره  
 

 

 دکتر عبدالرضا باقری

های ممیزهتو هیأ های امناتوزیر و رئیس مرکز هیأقائم مقام   

 

 ت امنامهر مرکز هیأ

 11از  7صفحه 

چنانچه تعداد دانشجوی دکتری در یک کالس .نفر است 3حداقل تعداد دانشجو در هر کالس درس دکتری  -6تبصره

که تعداد دانشجو در یک  خواهد شد و در صورتی تفکیک 12به تعداد ضرایب صحیحی از نفر یا بیشتر باشد کالس  12

 . ودش نفر باشد از فرمول زیر برای محاسبه آموزانه استفاده می 12تا  8کالس 

  واحد درس)  
82
8



n( + ) واحد معادل درس( =  25/1× واحد درس 

واحد معادل درس از فرمول زیر محاسبه   (نفر 3)چنانچه تعداد دانشجو در یک کالس کمتر از حداقل تعیین شده باشد 

 .می شود

  واحد درس) 
32

3


n-  )- ( 25/1× واحد درس = )معادل درس واحد 

در صورتی که کاهش تعداد دانشجو با تشخیص شورای تحصیالت تکمیلی، خارج از اختیار هیات علمی باشد  -

 .ضریب کاهشی در فرمول فوق اعمال نخواهد شد

نفر باشد ، کالس در یک گروه   6تا  3دروس عملی در دوره دکتری اگر تعداد دانشجویان در  دروس عملی در  -

 :طریق زیر محاسبه می شوده معادل  آن ببرگزار و واحد 

25/1  33/1  واحد معادل درس عملی و آزمایشگاهی= تعداد واحد درس 

 

نفر باشد، ضریب افزایش  واحد معادل به  6چنانچه تعداد دانشجویان در یک کالس دکتری  برای دروس عملی بیشتر از  

 .شرح زیر خواهد بود

 (33/1  واحد درس  
62
6-



n  + )25/1  33/1   واحد معادل درس = واحد درس 

 .کمتر از سه نفر باشد واحد معادل به شرح زیر محاسبه می شوددوره دکتری چنانچه تعداد دانشجو در یک کالس عملی 

  واحد درس× 33/1)   
32

3


n-  )-   (33/1 × 25/1× واحد درس = )درس واحد معادل 

اضافه بر مبلغ % 21مبلغ هر ساعت حق التدریس دانشجویان دکتری که امتحان جامع خود را گذرانیده، تا  -21ماده 

 .شود واحد معادل محاسبه و پرداخت می 6و حداکثر تا سقف  1التدریس مربی پایه  حق
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 ت امنامهر مرکز هیأ

 11از  8صفحه 

اند و دانشجویان دوره در صورت نیاز به استفاده از خدمات دانشجویان دوره دکتری که امتحان جامع نداده :تبصره 

 .کارشناسی ارشد در مقاطع کارشناسی، مطابق دستور العمل پرداخت حق الزحمه دستیاران آموزشی عمل می شود

 :      سبه می شود که حداکثر آن برابر یک می باشدتعداد واحد معادل پروژه های دوره کارشناسی مطابق زیر محا -21ماده 

  
پروژه واحد 

 
 واحد معادل پروژه

    اگر پروژه توسط بیش از یک نفر راهنمایی شود تعداد واحد معادل فوق بر تعداد راهنمایان پروژه تقسیم  -1تبصره

 .شود می

شود، طبق ضوابط فوق برای واحد معادل پروژه هایی که با یک عنوان توسط بیش از یک نفر دانشجو اجرا می -2تبصره 

 .واحد معادل قابل محاسبه است 3هر دانشجو و حداکثر تا 

واحد معادل درس سمینار کارشناسی برابر  -3تبصره 
 

 
 .می باشدواحد درس سمینار  

شناسی ارشد ناپیوسته  واحد معادل درس سمینار کار -4تبصره 
 

 
واحد درس سمینار و برای هر عضو هیات علمی در  

 .واحد قابل پرداخت می باشد 2یک نیمسال حداکثر تا 

 .گروه مکلف است پروژه های کارشناسی را بین اعضا به صورت عادالنه تقسیم نماید - 5تبصره 

 .واحد می باشد 6سقف آموزانه از محل پروژه های کارشناسی حداکثر  -6تبصره 

 .های کارشناسی است درس تمرین و پژوهش مشابه پروژه -7تبصره 

اجباری بر اساس سرفصل مصوب وزارت علوم توسط هیات علمی مسئول حل تمرین اگر ساعت تدریس  -8تبصره 

حل تمرین معادل  درس ارائه شود، یک ساعت تدریس
 

 
 .واحد نظری لحاظ خواهد شد    

علمی و اجتماعی به دانشجویان دروه کارشناسی، واحد معادل عضو هیات علمی مشاور  اورهبه منظور ارائه مش -22ماده 

واحد در هر نیمسال در نظر  2دانشجویان مقطع کارشناسی به میزان پنج صدم واحد به ازای هر دانشجو و حداکثر تا 

 .گرفته می شود

واحد معادل هر پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته برای عضو هیات علمی راهنما معادل  -23ماده 
 

  
واحد پایان نامه  

پس از دفاع و اعالم نمره توسط هیات ( معادل حق التدریس ) که به صورت حق التحقیق ( مطابق برنامه درسی مصوب)
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 دکتر عبدالرضا باقری

های ممیزهتو هیأ های امناتوزیر و رئیس مرکز هیأقائم مقام   

 

 ت امنامهر مرکز هیأ

 11از  9صفحه 

ق الزحمه عضو هیات علمی مشاور معادل ح. داوران و مطابق مقررات مربوط قابل پرداخت می باشد
 

 
واحد پایان نامه و  

پس از دفاع و اعالم نمره توسط ( معادل حق التدریس ) حداکثر تا سقف یک واحد می باشد که به صورت حق التحقیق 

 .هیات داوران مطابق مقررات مربوط پرداخت می شود

چنانچه پایان نامه ای بیش از یک نفر عضو هیات علمی راهنما و یا عضو هیات علمی مشاور داشته باشد، حق  -1تبصره 

در هر حال کل واحد معادل اعضای . تقسیم خواهد شد  یا بر اساس در صد های توافقی  الزحمه مذکور به نسبت مساوی

از   هیات علمی راهنما نباید
 

 
معادل اعضای هیات علمی مشاور نباید از  واحد پایان نامه و کل واحد  

 

 
واحد پایان نامه  

 .تجاوز کند 

واحد معادل داوری دروس پایان نامه کارشناسی ارشد به ازای هر داور : داوری پایان نامه کارشناسی ارشد -2تبصره 

 .خواهد بود 7/1( حداکثر دو داور)

معادل  (PH.D)واحد معادل راهنمایی هر رساله دکتری تخصصی  -24ماده 
 

 
مطابق برنامه درسی )واحد رساله  

  .  دقابل پرداخت می باش( معادل حق التدریس )است که به صورت حق التحقیق ( مصوب
 
 

واحد مذکور  از تعداد 

پرداخت . واحد در هر نیمسال پرداخت شود 7تواند قبل از دفاع به صورت ترمی و حداکثر  می
 

 
با قیمانده می باید پس  

 .از انجام مراسم دفاع و اعالم نمره قبولی توسط هیات داوران صورت گیرد

چنانچه رساله دانشجو بیش از یک نفر عضو هیات علمی راهنما داشته باشد حق الزحمه مذکور در این  ماده  -1تبصره 

عادل اعضای هیات علمی  راهنما نباید از در هر حال کل واحد م. تقسیم خواهد شد یا توافق شده به نسبت مساوی
 

 
  

 .تعداد واحد رساله بیشتر باشد

رساله دکتری معادل ( به تعداد دو نفر )حق الزحمه هریک از اعضای هیات علمی مشاور  -2تبصره 
 

  
واحد رساله  

مجموعا برای مشاورین )
 

 
 .استمی باشد که پس از برگزاری مراسم دفاع قابل پرداخت ( واحد رساله 

یا چنانچه تعداد اعضای هیات علمی مشاور بیش از دو نفر باشد حق الزحمه مذکور می باید به طور مساوی  -3تبصره 

  در هر صورت کل واحد معادل اعضای هیات علمی مشاور نباید از. تقسیم شود بر اساس درصدهای توافقی 
 

 
تعداد   

 .واحد رساله تجاوز کند
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 دکتر عبدالرضا باقری

های ممیزهتو هیأ های امناتوزیر و رئیس مرکز هیأقائم مقام   

 

 ت امنامهر مرکز هیأ

 11از  11صفحه 

مهلت ثبت واحد معادل راهنمایی و یا مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته و یا رساله دکتری  -25ماده 

تخصصی براساس دستور العمل زمان بندی اجرای حق التدریس اعالم شده از سوی معاونت آموزشی دانشگاه در هر 

 .ز تاریخ دفاع قابل احتساب  استهریک از این واحدها تا حداکثر یک نیمسال پس ا. نیمسال تحصیلی می باشد

 وواحد  6/1که برای داور خارجی  محاسبه خواهد شدنفر  3واحد معادل داوری رساله دکتری برای حداکثر  - 26 ماده

 .محاسبه می شود(خارج از سقف واحد پایان نامه)واحد  5/1برای داوران داخلی به ازای هر نفر 

کی از مدیران یا داوران ور در جلسه دفاع از پایان نامه یا رساله از میان ینماینده تحصیالت تکمیلی جهت حض: تبصره

 .ین خواهد شدداخلی تعی

% 51رساله ها ی دوره دکتری معادل  پرپوزالحق الزحمه اعضای هیات علمی داور خارج از دانشگاه  برای  -27ماده 

 .می باشد 26مبالغ ماده 

گاه مشروط برآنکه عضو هیات علمی خارج از دانشکده مربوطه باشد، معادل حق الزحمه برای داور داخل دانش -1تبصره 

 .پرداخت است قابل 26ماده % 31

د عالوه بر مبلغ فوق هزینه ایاب و ذهاب آنها نیز ناعضای هیات علمی که از شهرستان ها دعوت شده باش -2تبصره

 .جداگانه پرداخت می شود

 .رئیس دانشکده کفایت می کند/ علمی داور توسط مدیر گروهتایید مرتبه علمی عضو هیات  -3تبصره 

واحد در نظر گرفته  1/1هر واحد درس معرفی به استاد به ازاء یک دانشجو معادل : دروس معرفی به استاد  -28ماده 

 .شود می

1/1  تعداد واحد معادل درس معرفی به استاد به ازای هر دانشجو= تعداد واحد درس 

 :سقف تعداد واحدهای مشمول آموزانه در نیمسال های سال تحصیلی به شرح زیر است: سقف آموزانه-29ماده 

تعداد . واحد است 4سقف تعداد واحدهای مشمول آموزانه در ترم تابستان حداکثر : نیمسال تابستان  -1

 .واحد باشد 6تواند بیش از  واحدهای آموزشی در این ترم نمی

 

سقف تعداد واحدهای مشمول آموزانه در هر یک از نیمسالهای اول و دوم حداکثر  :نیمسال اول و دوم   -2

واحد معادل 11ها تعداد واحدهای مشمول آموزانه آموزشی نمی تواند بیش از  واحد است در این نیمسال27

 .باشد
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 دکتر عبدالرضا باقری

های ممیزهتو هیأ های امناتوزیر و رئیس مرکز هیأقائم مقام   

 

 ت امنامهر مرکز هیأ

 11از  11صفحه 

های  واحدهای آموزشی شامل کلیه دروس نظری، سمینار کارشناسی ارشد، سمینار دکتری در دوره :توجه

های کارشناسی، درس تمرین و پژوهش در دوره کارشناسی و  تحصیالت تکمیلی و کلیه دروس نظری، پروژه

واحدهای غیر آموزشی نیز شامل مشاوره و راهنمائی پایان نامه های کارشناسی ارشد و . کاردانی می باشد

 .دکتری هستند

خارج از اختیار وی رخ دهد با (  واحد 2حداکثر ) در صورتی که کسر واحد موظفی عضو هیئت علمی  -تبصره 

 .پژوهشی جایگزین کمبود واحد موظفی خواهد شدمعادل تصویب شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه ، واحد 

 

منطقه زنجان به  هیات امنای دانشگاههای 4/5/14تبصره در جلسه مورخ  38ماده و  21این دستورالعمل در 

 .قابل اجرا است 14-18تصویب رسید و از سال تحصیلی 
 


