
 

 

 

 

 

 

 تحصیالت تکمیلی معاونت آموزشی و

 

 دانشگاه کاشاندر مندی از خدمات آموزشی مدرسان مدعو دستورالعمل بهره
 

 
 مقدمه

 یخدمات آموزش از یمندبهره یبرا( و 12، ماده 5در راستای تحقق اهداف آموزشی طرح راهبردی دوم دانشگاه )هدف راهبردی 
با  دستورالعملاين ، یآموزش یهایستگيشا یدارامتخصصان  ريسا زين و یپژوهشو  یآموزش مراکز، هادانشگاه ريسامدرسان 

 یل همکاريز تسهينو  آموزش تيفيکبهبود  منظور به و یعلم تأيه یاعضا ینامة استخدامنيآئ 22و  21مواد  بهاستناد 
 ده است. ين گرديتدومدرسان مدعو 

 
 فيتعار

 «پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت» و «فناوری و تحقيقات علوم،»های وزارتخانه ن:یوزارت

 دانشگاه کاشان دانشگاه:

 يیها/گروهگروه در سيتدر جهت دستورالعمل نيا در مندرج مراحل یط از پس که است یاا خبرهي متخصص :مدعو مدرس

 .گرددیم نييتع مشخص یزمان یبرا

معاون  ر گروه،يمدعضو هيأت علمی متخصص، مدرس مدعو مرکب از  یهایستگيشا یبررس یتة علميکم :یتة علمیکم

 است.  آموزشی ريزی و پايشمدير گروه برنامه، و س دانشکدهي/رئیآموزش

و  جذب يیأت اجرايه یت عموميصالح یرخانة جذب، مسئول کارگروه بررسيس دبيمرکب از رئ یتة عموميکم :یتة عمومیکم

 ر حراست دانشگاه است. يمد

 دانشگاه کاشان.  یليالت تکميو تحص یمعاونت آموزش :یآموزش معاونت

 
 ط مدرس مدعويشرا

 . س باشديتدر ینة علميدر زممعتبر  یتخصص مدرک یدارا ديمدعو با مدرس :1ماده 

 :شوندیم یبنددسته ريز یهاگروه در مدعو مدرسان :2ماده 
 یپژوهش و یقاتيتحق مراکز و یعال آموزش موسسات و هادانشگاه ريسا یرسم و یمانيپ یعلم ئتيه یاعضا (2

 ها و موسسات آموزش عالیاساتيد بازنشسته دانشگاه (1

 های معتبر خارج از کشوراساتيد دانشگاه (2

 ی از دانشگاه کاشان و ساير دانشگاه های برتر و همتراز با دانشگاهدکتر مدرک یدارا انيمتقاض (4

  



 

 

 نيوزارت آموختگان دانش کل ةدارمورد تاييد ا یخارج معتبر یهادانشگاه از صادره یليتحص مدارکدارای آزاد  انيمتقاض (5

 وزارتين معتبر مورد تأييد و پژوهشی آموزشی کاشان و ساير موسسات دانشگاه دکتری مقطع در تحصيل به شاغل دانشجويان (6

   ارشدمتقاضيان آزاد دارای مدرک کارشناسی  (7

 باالتر و 2 سطح یحوزو مدارک یدارا انيمتقاض (8

 آزمايشگاهی -کارگاهیخبره  کارشناسان (9

  یهنر هایرشتهدر استادکاران تجربی متقاضيان دارای مدرک هنری و  (21

 یورزش هایرشتهدر  کارشناسیحداقل مدرک  نامه درجه يک بادارای گواهی انمربي (22

 است: پذيرامکانبر اساس مندرجات جدول زير با توجه به مدرک تحصيلی  مدعو مدرسان یهمکار :3ماده 
 

 دروس مجاز جهت تدریس مدرک تحصیلی

 دروس تئوری و عملی همه مقاطع دکتری

 دروس تئوری و عملی مقطع کارشناسی کارشناسی ارشد

 دروس عملی مقطع کارشناسی کارشناسی

تراالحوزوی و مدارک ب 2دارندگان مدارک سطح    طو دروس تخصصی مرتب کارشناسی مقطع معارف عمومی دروس 

کارشناسی مقطع عملی دروس   تجربی استادکاران  

نامه درجه يکمربيان دارای گواهی کارشناسی مقطع عملی دروس   
 

 معظم مقام یندگينما نهاد دياسات امور معاونت از مجوز یدارا مدرسان توسط صرفاً یاسالم معارف دروس سيتدر :4ماده 

 از مجوز یدارا مدرسان توسط صرفاً «مقدس دفاع با يیآشنا» درس سيتدر نيهمچن. است ريپذامکان هادانشگاه در یرهبر

 .است ريپذامکان ،مدعو مدرس به مربوط مقررات ريسا تيرعا با و مقدس دفاع یهاارزش و آثار حفظ اديبن

 یبرا توانندی، میو عموم یعلمتة يکم در آنها سيتدر تيصالح نييتع پس از ن دستورالعمليمورد اشاره در ا یهاگروه :5ماده 
 :ندينما یهمکار ريز صورته ب قرارداد قالب در مدعو مدرس عنوان به یساعت نظر 21 حداکثر معادل

 از محل خدمت یبا ارائة مجوز کتب یقاتيتحق مراکز و هادانشگاه ريسا یعلم ئتيه یاعضا (2

  نيمسال ساعت نظری در هر 21 معادل حداکثر بازنشسته علمی هيأت اعضای (1

رشتة  ی)به استثنا یراداريدر ساعات غ ، صرفاًهفته در یساعت آموزش 21 سقف تا حداکثر دانشگاه در شاغل استخدامی کارمندان  (2
 (یعلوم ورزش

  ساعت نظری در هفته 21 سقف تا حداکثر متقاضيان واجد شرايطر يسا (4

 

 یو عموم یعلم  تيصالح

ند ياست. فرا عمومی و یعلم تيصالح نييتع تةيکم توسط سيتدر تيصالحتاييد  منوط به مدعومدرس س يتدر  :6ماده 
 ل است:يت به شرح ذين صالحييتع يیاجرا

 سط مدير گروهوت پويادر پرتال  مدارک یارذبارگو مدرس مدعو  نامثبت  (2

 گروه در شورای مدرس مدعو و تاييد مستندات مربوط آموزشی-های علمیبررسی شايستگی (1

 توسط معاون آموزشی/رئيس دانشکده و بارگذاری صورتجلسه مربوط در پورتال پويا مدعوتشکيل کميتة علمی مدرس  (2

 عمومی توسط رئيس دبيرخانه جذبتشکيل کميتة  (4

 

 6ماده  4تا  1بندهای مشمول  بازنشسته علمی هيأت تحقيقاتی و اعضای مراکز و هادانشگاه ساير علمی هيئت اعضای تبصره:
 شوند. نمی



 

 

 

 یآموزش مقررات

 است. نظری ساعت 6 معادل روز کي در مدعو مدرس یس برايسقف ساعات تدر :7ماده 

اول  تا حداکثر را فرد یهامسالين مدعو مدرسان سيتدر مجوز صدور تينها در و یبررس روندد يبا یآموزش یهاگروه :8 ماده
 .نديثبت نماا يرتال پوودر پ دروس ذکر با ماهاول دی تا حداکثر زوج را هاینيمسال و ماه شهريور

سوابق  یابيارز یبررس به نسبت مسالين هر آغاز از قبلبرای دعوت مجدد مدرس مدعو،  ر گروه موظف استيمد :9ماده 
( ، و غيرهیمدرس شئون و نظم تيرعا مطالب، بودن بروز تدوين طرح درس کلی، پوشش سرفصل، شامل) مدرس مدعو سيتدر

  د.ينما اقدام
 

  سيالتدرحق

 62و  61ها )روزانه، شبانه و ...( مطابق با مواد ساعت تدريس عملی در کليه دوره 5/2التدريس يک ساعت نظری و حق :11ماده 
 گردد.التدريس )مصوبه هشتمين نشست هيأت امنا دانشگاه( محاسبه میدستورالعمل اجرايی حق 6نامه استخدامی و ماده آئين

 :شودمیبه شرح ذيل محاسبه  التدريس با توجه به وضعيت مدرسمبنای نرخ حق
پژوهشی،  و تحقيقاتی مراکز عالی و آموزش موسسات و هادانشگاه ساير رسمی علمی پيمانی و هيئت التدريس اعضایحق (2

العاده شغل )مخصوص( آخرين حکم کارگزينی که تاريخ صدور آن معادل يک پنجاهم از مجموع حقوق مرتبه و پايه و فوق
 گردد.، تعيين میباشد شدهو تصوير حکم جهت انعقاد قرارداد به دانشگاه تحويل سال تحصيلی باشد قبل از آغاز نيم

موسسات آموزش عالی معادل يک پنجاهم از مجموع حقوق مرتبه و پايه و  ها والتدريس اساتيد بازنشسته دانشگاهحق (1
 گردد.  بازنشستگی، تعيين میاز قبل صادر شده العاده شغل )مخصوص( بر اساس پايه مندرج در آخرين حکم کارگزينی فوق

اسی ارشد و دکتری با ، با مدرک تحصيلی کارشناسی، کارشن1های مذکور در ماده التدريس مدرسان مدعو ساير گروهحق (2
استعالم از اداره کارگزينی دانشگاه به ترتيب همتراز مربی آموزشيار، مربی آموزشی و استاديار آموزشی پايه يک تعيين 

 شود. می

تا دانشگاه بيش از  هيات علمیيا محل سکونت مدرس مدعو غير هيات علمیچنانچه محل مؤسسه متبوع مدرس مدعو  :11ماده 
کيلومتر  211 برای فاصله تامدرس التدريس کيلومتر فاصله داشته باشد، به تشخيص معاون آموزشی و تحصيالت تکميلی حق 51
 قابل محاسبه است.  1تا  5/2کيلومتر با ضريب  211و برای فواصل بيش از  1/2ضريب با 

شود. در موارد خاص به پيشنهاد شورای آموزشی دانشگاه و یمشمول ضريب مقطع نم ،التدريس اعضای مدعوحق تبصره:
 قابل اعمال است. 5/2تصويب هيأت رئيسه، حداکثر ضريب 

هفته، پس از  27 یس بر مبنايالتدرپرداخت حق است. یهفته امتحان 2و  یهفته درس 26برابر با  یليمسال تحصيهر ن :12ماده 
 رد.يذپیصورت م مساليان نيآزمون پا ةدر جلس غيبتل نشده و يشکت هایکسر تعداد جلسات کالس

نرخ در دانشگاه،  تدريسسال سابقة  سهبه ازاء هر  ترفيعبه تشخيص کميته  ،هيات علمیغيربرای مدرس مدعو  :13ماده 
 اين پايه منوط به موارد ذيل است: احتسابمعادل يک پايه قابل محاسبه است. التدريس با افزايش حق

  نظری در هفته معادل تدريسساعت  5ميانگين با دانشگاه با  ساعتی نيمسال همکاریحداقل شش  (2

 توسط معاون آموزشی دانشکدهپايه احتساب پيشنهاد ارائة  (1

گروه و مدير  یآموزشامور مدير کيفيت مطلوب تدريس و همکاری بر اساس نظرسنجی دانشجويان، ارزيابی مدير گروه،  (2
 ريزی و پايش آموزشیبرنامه

  



 

 

 ساير موارد

 است. معاونت اداری و مالی دانشگاهالتدريس منوط به عقد قرارداد بين مدرس مدعو و پرداخت هر نوع حق :14ماده 

خريدقراردادی،رسمی، پيمانی،ازاعمدانشگاه کارمندانبااداریوقتةبازدرالتدريسحققراردادهرگونهانعقاد :15 ماده

حضورساعاتباآنتفکيکومحاسبهامکانعدمو کاری، وظايفانجامتداخلةواسطهب اداریشرکتیوکارشناسیخدمات

 است.ممنوع
)بته استتثنای رشتتة     اداریوقتت ازخارجتاساعدرصرفاً،اين دستورالعمل ساير موادرعايتباتواندمیگروهمدير :تبصره 

مستائل  از خدمات کارکنان دانشتگاه استتفاده نمايتد.    توسط متقاضی دانشگاهازخروجوضعيتثبتازپسوعلوم ورزشی(
    .شودمیانجامکارگزينیادارةاز سویمعمول،طبق روالتدريس،نوعاينبهمربوطاداری

، تغذيه و ساير امکانات رفاهی، ، مهمانسراسرويس اياب و ذهاببرخورداری اساتيد مدعو از خدمات پشتيبانی از قبيل  :16ماده 
 د.باشمیتابع ضوابط و مقررات معاونت اداری و مالی دانشگاه 

 
 مرجع نظارت

العمل با پيشنهاد معاونت آموزشی و تحصيالت تکميلی و بينی نشده در اين دستورموارد خاص و پيشگيری در تصميم :17ماده 
 تصويب هيئت رئيسه دانشگاه انجام خواهد شد.

 .استموزشی و تحصيالت تکميلی دانشگاه معاونت آبر عهده نظارت بر حسن اجرای اين دستورالعمل : 18ماده 

 تصويب

در  98/ 8/ 12هشتمين جلسه شورای آموزشی دانشگاه مورخ پس از تصويب در تبصره  2و  ماده 29 با دستورالعملاين  :19ماده 
های پيشين رويهکليةجايگزين د و يرسنهايی  بيتصوبه 2298/  9/  14مورخ دانشگاه  هيأت رئيسه دوره نهم 82جلسة شمارة 

  .االجراستالزم2298-2299یليتحصسالنيمسال دومازو شد


