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 تکميلي  تحصيالت و آموزشي معاونت

  «دروس انفرادی معادل واحدهایدستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه »

 مقدمه

علمی و دستورالعمل  هیات اعضای استخدامی نامه فرادستی مربوط به آیین مراجع و اسناد به عنایت با

هیأت امنای دانشگاه  1931/ 2/ 1اصالحیه مورخ و  1931/ 11/ 42التدریس )مصوب  اجرایی محاسبه حق

 محاسبه سیستم ارتقای و اصالح دوم راهبردی دانشگاه مبنی بر برنامه 41ماده  در راستای اجرای و کاشان(

انفرادی،  دروس محاسبه سیستم اندازی راه ها و داده پایگاه التدریس با شاخص تکمیل حق پرداخت و

 هر توزیع متوازن واحدهای یادشده بین اعضای هیأت علمی به رعایت دهی توجهضمن -دستورالعمل حاضر 

دانشجو به  2الگوی جدید اعالم ظرفیت برای پذیرش دانشجوی مقطع کارشناسی )گروه آموزشی با توجه به 

 گردد. به شکل زیر تدوین می -ازای هر عضو هیأت علمی(

به استاد، کارآموزی، کارورزی، عملیات صحرایی،  معرفی، خودخوان شامل دروسدروس انفرادی  -1ماده 

سمینار موضوع روز کارشناسی، انفرادی، تمرین پژوهش،  -یملهای ع ، کار تحقیقی، پژوهشکارشناسی پروژه

و  های پایه در مقطع کارشناسی، ورزشکاروزی های گروهی،  ورزشکارورزی های انفرادی،  ورزشکارورزی 

شناسایی و « لیست دروس انفرادی»در سیستم تحت عنوان  که است دکتریمقطع  مقطع ارشد ودر  سمینار

 .شوند میمحاسبه 

که به  ... و« سمینار و مقاله نویسی» ،«سمینار و روش پژوهش» ،«ینار و روش تحقیقسم»دروس  -1تبصره

شوند و در فرم تدریس و حق التدریس مدرس  صورت گروهی در طول یک نیمسال تحصیلی ارائه می

 شود. آید، مشمول  مقررات دروس انفرادی نمی می
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در شرایط خاص، با مجوز مدیر امور که  ارشد و دکتری مقطع کارشناسیدروس خودخوان  -2تبصره 

دروس آن و در لیست محاسبه  استجزو دروس انفرادی ، شود ارائه می به صورت تک لیستآموزشی 

  آید. می

 مندرجات جدول زیر است: دروس انفرادی به شرحنحوه محاسبه  -2ماده 

 رديف شرح درس نحوه محاسبه 

دانشجوتعداد    

   
     تعداد واحد درس 

ساعت قابل احتساب در نیمسال است( 11واحد/ معادل  1)حداکثر   

 1 خودخوانمعرفی به استاد، 

(تعداد دانشجو  )  تعدد واحد درس 

  
    

 نیمسال است(ساعت قابل احتساب در  11واحد/ معادل  1)حداکثر 

 2 کارآموزی، کارورزی و عملیات صحرایی

 تعدد واحد درس

 
دانشجو تعداد      

ساعت قابل احتساب در نیمسال است( 86واحد/ معادل  4)حداکثر   

 تمرین پژوهش،  کار تحقیقی،  پروژه کارشناسی،

 انفرادی -های عملیپژوهش
3 

11×1 × 
 

 4 کارشناسیسمینار موضوع روز مقطع  درس تعداد واحد ×

11×1.1 × 
 

 1 به ازای هر نفر ارشد مقطع کارشناسی سمینار درس تعداد واحد ×

11×2 × 
 

 8 نفر  هر ازای به دکتری سمینارمقطع  درس تعداد واحد ×

 

 نیمسدال  درتوسدط مددرس   کده   تدریسدی  واحدد  1تعداد حدداکرر   جدول فوق، شاملمحدودیت  -3 رهتبص

 گردد. نمی د،باش می قابل ارائه یتابستان

نفدر   2چنانچه تعداد دانشجوی هر مدرس در یک نیمسال کمتر از جدول فوق،  4در مورد ردیف  -4تبصره 

 باشد، واحد معادل مربوط به این تعداد با تعداد دانشجویان در نیمسال بعدی محاسبه خواهد شد.

هدای پایده    هدای گروهدی، کداروزی ورزش    های انفرادی، کدارورزی ورزش  دروس کارورزی ورزش -5تبصره 

   شود. جدول فوق نمی 4واحد ردیف  1مشمول محدودیت حداکرر 
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؛ بدازه  شدود  نیمسدال توزیدع مدی   سه در گیری و اقدام در خصوص لیست انفرادی  گزارشزمانی بازه  -3ماده 

مسال دوم )یکم اسفند تا سی ویکم تیرماه( و نیمسال سوم )یکم مدرداد  نیمسال اول )یکم مهر تا سی بهمن(، نی

 تا سی و یکم شهریور(.

تاریخ ثبت نمره این دروس در کارنامده   ،انفرادی دروس لیست گیری برای گزارشبندی  زمانمبنای  -4ماده 

 .است تحصیلی دانشجو

در  نیمسالی است کده درس نرخ ، بر اساس انفرادی التدریس دروس حقمعیار تعیین نرخ و محاسبه  -5ماده 

 ثبت شده است. آن

که تاریخ صدور مدرس بر اساس آخرین حکم کارگزینی  ،التدریس برای نیمسال تابستانی نرخ حق -6تبصره 

 گردد. نیمسال باشد، تعیین میاین آن قبل از آغاز 

 شود. مشمول ضریب مقطع نمیدروس خودخوان تحصیالت تکمیلی،  -7تبصره 

مهندسدی  و  یمیشد کارآموزی مهندسی شدیمی،  محاسبه دروس صفرواحدی برخی از رشته از جمله  -6ماده 

 .پذیرد صورت میمتالورژی بر اساس ساعت مندرج در مشخصات درس 

نمایش  برای مدرس، جهت اطالع توسط آموزش تایید نهاییمحاسبه و از پس ، انفرادیدروس فرم  -7ماده 

 شود. میداده 

 

 میور   دانشیااه  آموزشیی  شورای جلسة دومین در تصویب از پس تبصره 7 و ماده 7 با دستورالعمل این

 تصیویب  به 23/3/1433 مور  نهم دوره دانشااه رئیسة هیأت 151 شمارة جلسة در 1433/ 33/ 11

 رسید. نهایی


