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شماره/2884 :آ32/

بسمه تعالی

تاریخ1396/7/23 :

شیوه نامه بکارگیری اعضای هیات علمی و مدرسان مدعو (حقالتدریس)
دانشگاه لرستان

نظر به اينكه در بعضي از گروه های آموزشي ،عضو هيات علمي به تعداد كافي وجود ندارد و يا ساعت تدريس برخي
از دروس در حدی نيست كه برای تدريس آن احتياج به استخدام عضو جديد باشد ،در اين گونه موارد دانشكده ها و مراكز
آموزش عالي وابسته به دانشگاه لرستان بر اساس اين شيوه نامه ميتوانند از بين اعضای هيات علمي شاغل يا بازنشسته يا
افراد غير عضو هيات علمي كه دارای مدارك تحصيلي دانشگاهي هستند و يا كساني كه در رشتههای خاص صالحيت و
مهارت و تجربه داشته ،ولي مدارك تحصيلي دانشگاهي ندارند برای انجام امور آموزشي نظری يا عملي محوله
(آزمايشگاهي ،باليني ،گارگاهي و يا مانند آن) كمبود نيروی انساني مورد نياز را پس از تامين اعتبار با پرداخت
حقالتدريس از ميان افراد واجد صالحيت تامين نمايند.
ماده  - 1مدرسان مدعو:
مدرسان مدعو به متقاضيان واجد شرايط ذيل گفته ميشود:
الف -اعضای هيئت علمي رسمي و پيماني ساير دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و غير دولتي.
ب -متقاضيان دارای مدرك كارشناسي ارشد و دكتری ودانشجويان شاغل به تحصيل در مقطع دكتری دانشگاهها و
موسسات آموزشي و پژوهشي دولتي (صرفا دوره های روزانه) مورد تاييد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری يا وزارت بهداشت
و درمان و آموزش پزشكي
ج -متقاضيان دارای مدارك حوزوی سطح  3و باالتر
د -تدريس دروس معارف اسالمي بصورت حق التدريس فقط توسط مدرسان دارای مجوز از معاونت امور اساتيد نهاد
نمايندگي مقام معظم رهبری در دانشگاهها امكانپذير است.تدريس درس آشنايي با دفاع مقدس بصورت حق التدريس
فقط توسط مدرسان دارای مجوز از بنياد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس و با رعايت ساير مقررات مربوط به مدرسان
مدعو امكان پذير است.
ه -دارندگان مدارك تحصيلي صادره از دانشگاه های معتبر خارجي كه توسط اداره كل دانش آموختگان وزارتخانههای ياد
شده كارشناسي ارشد و باالتر ارزشيابي شده است.
اين گروهها(الف الي ه) با رعايت آيين نامه استخدامي اعضای هيئت علمي دانشگاه و با تعيين صالحيت تدريس آنها در يک
يا چند درس از دروس رشته های تحصيلي ( بر اساس تخصص متقاضي ) مي توانند به عنوان مدرس و در قالب قرارداد در
ازای پرداخت حق التدريس با دانشگاه بشرح ذيل همكاری نمايند :
الف -اعضای هيئت علمي رسمي و پيماني ساير دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و غيردولتي مورد
تاييد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری يا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
دانشكده ها و مراكز آموزش عالي وابسته دانشگاه مي توانند در صورت نياز با رعايت ساير مقررات از خدمات آموزشي اين
گروه بشرط داشتن مدرك كارشناسي ارشد پيوسته  /ناپيوسته و دكتری تخصصي بصورت حق التدريس تا سقف 12
ساعت در هفته استفاده نمايند.
ب -دارندگان مدارك حوزوی سطح  3و باالتر
دانشكده ها و مراكز آموزش عالي وابسته دانشگاه مي توانند در صورت نياز با رعايت ساير مقررات از خدمات آموزشي اين
گروه بشرط داشتن مدرك كارشناسي ارشد پيوسته  /ناپيوسته و دكتری تخصصي و دارای مجوز تدريس از دفتر امور
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اساتيد نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها بصورت حق التدريس تا سقف  12ساعت در هفته فقط جهت دروس گروه
معارف اسالمي استفاده نمايند.
ج -كارشناسان آزمايشگاهي شاغل در دانشگاه  ،مراكز آموزش عالي وابسته به دانشگاه و پرديس خودگردان دانشگاهي
استفاده از خدمات اين گروه با مدارك دكتری و كارشناسي ارشد بصورت حق التدريس در صورت نياز و با موافقت گروه
محل خدمت متقاضي با رعايت ساير مقررات مربوط در ساعات غير اداری و تا سقف  6ساعت(در هفته)صرفا جهت تدريس
دانشجويان مقطع كارشناسي مجاز مي باشد.
د -كارشناسان غيرآزمايشگاهي شاغل در دانشگاه  ،مراكز آموزش عالي وابسته به دانشگاه و پرديس خودگردان دانشگاهي
استفاده از خدمات اين گروه با مدارك دكتری و كارشناسي ارشد بصورت حق التدريس در صورت نياز و با موافقت مدير
بي واسطه متقاضي با رعايت ساير مقررات مربوط در ساعات غيراداری و تا سقف 4ساعت(در هفته) صرفا جهت تدريس
دانشجويان مقطع كارشناسي مجاز مي باشد.
و -اعضای هيات علمي بازنشسته :
استفاده از خدمات اعضای هيات علمي بازنشسته در صورت نياز و با رعايت مقررات مربوط حداكثر تا سقف  10ساعت
تدريس(در هفته) بصورت حق التدريس مجاز مي باشد .
ز -دبيران رسمي آموزش و پرورش :
دانشكده ها و مراكز آموزش عالي وابسته دانشگاه مي توانند در صورت نياز با رعايت ساير مقررات از خدمات آموزشي اين
گروه بشرط داشتن مدرك حداقل كارشناسي ارشد پيوسته  /ناپيوسته بصورت حق التدريس تا سقف  12ساعت در هفته
صرفا جهت دانشجويان مقطع كارشناسي استفاده نمايند.
ح -نيروهای آزاد (غير شاغل) :
استفاده ازخدمات اين گروه فقط به متقاضيان دارای مدرك كارشناسي ارشد پيوسته/ناپيوسته يا دكتری تخصصي
اختصاص داشته و حداكثر تا سقف  12ساعت تدريس (در هفته)با رعايت ساير مقررات به صورت حق التدريس صرفا
جهت دانشجويان مقطع كارشناسي در قالب قرارداد بالمانع مي باشد.
تبصره :1مقرر گرديد از ابتدای نيمسال دوم ( 1396-97بهمن ماه  )1396استادان مدعو برای تدريس دروس نظری
در دانشكدههای دانشگاه لرستان ،الزاماً دارای دانشنامه دكتری تخصصي دورههای روزانه يا حداقل دانشجوی دوره دكتری
دورههای روزانه باشند .كليه مجوزهای تدريس با شرايطي غير از مفاد اين تبصره صرفاً تا نيمسال اول  1396-97اعتبار
دارند( .مصوبه اصالحي مورخ  1396/6/12شورای آموزشي دانشگاه).
تبصره :2در صورت نياز گروهها ،دانشكدهها و مراكز آموزشي وابسته به دانشگاه و عدم دسترسي به مدرسان مدعو
حائز شرايط شيوهنامه ،مقرر گرديد درخواستهای متقاضياني كه در كارگروههای علمي بررسي شدهاند ،در شورای آموزشي
يا شورای تحصيالت تكميلي دانشگاه (حسب مورد) بررسي و در خصوص مجوز موقت تدريس آنها تصميمگيری شود.
(مصوبه اصالحي مورخ  1396/7/23شورای آموزشي دانشگاه).
ماده  -2نحوه تعیین صالحیت تدریس مدرسان مدعو
كليه مدرسان مدعو ( فاقد حكم كارگزيني هيات علمي و مدرسي) برای تدريس نياز به دريافت گواهي صالحيت
-1
تدريس به شرح زير از كارگروه تعيين صالحيت تدريس را دارند :
صالحيت عمومي متقاضيان آزاد پس از هماهنگي با مراجع ذيربط در دانشگاه تعيين مي شود .
-2
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-3

صالحيت علمي مدرسان مدعو توسط كارگروه تعيين صالحيت با تكميل فرم شماره  1و ارايه مدارك مثبته

انجام مي شود  .احراز كسب حداقل 50امتياز برای دارندگان مدرك كارشناسي ارشد و باالتر از فرم شماره ( )2كاربرگ
تعيين صالحيت تدريس از سوی متقاضيان الزامي است .
كارگروه تعيين صالحيت تدريس برای متقاضيان با تركيب زير تشكيل خواهد شد:
رئيس (سرپرست) دانشكده /مركز (رئيس كارگروه)

معاون آموزشي و پژوهشي دانشكده (دبير كارگروه)

مدير گروه آموزشي مربوط به عنوان عضو اصلي و بررسي كننده مدارك متقاضيان

دو نفر عضو هيات علمي از رشته تحصيلي مرتبط با مدرس مدعو.

نماينده هيأت اجرايي جذب در دانشگاه.

تبصره  :در رشته هايي كه در حال حاضر فاقد گروه آموزشي مرتبط با رشته تحصيلي مدرس مدعو هستند دو نفر از اعضای
هيات علمي مرتبط با رشته تحصيلي از دانشگاه يا ساير دانشگاهها ،به بررسي مدارك متقاضيان مي پردازند.
اعضای كارگروه تعيين صالحيت تدريس موظفند نسبت به بررسي شرايط علمي و توانمندی های تخصصي
-4
متقاضي بر مبنای مدارك و مستندات ارايه شده ،اقدام نموده و فرم های مربوطه را بر اساس مستندات مربوطه تكميل
نمايند .در صورت كسب امتيازهای الزم و پس از تصويب شورای آموزشي دانشگاه ،گواهي صالحيت تدريس مطابق فرم
شماره  3توسط معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه صادر مي شود.
گواهي صالحيت تدريس ،تنها مجوز تدريس برای اين افراد محسوب مي شود .بديهي است در صورت عدم رعايت
-5
شئونات علمي و اخالقي در هر زماني به تشخيص دانشگاه امكان بررسي مجدد و لغو مجوز تدريس نيز وجود دارد .
گواهي صالحيت تدريس در سه نسخه تهيه مي گردد .نسخه اول در دانشكده مربوطه بايگاني مي شود ،نسخه
-6
دوم به شخص متقاضي تحويل مي شود و نسخه سوم به معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه ارسال مي گردد.
ماده  -3اولویتها در جذب نیروی حق التدریس
اولويت جذب نيروی حق التدريس در رشته ها و دروس مورد نظر به ترتيب ذيل خواهد بود :
الف ) -اعضای هيئت علمي رسمي و پيماني ساير دانشگاهها و موسسات آموزش عالي دولتي و غير دولتي(به ترتيب با
مرتبه استاد  ،دانشيار  ،استاديار  ،مربي).
ب)  -اعضای هيات علمي بازنشسته دانشگاه( به ترتيب با مدرك دكتری  ،كارشناسي ارشد ).
ج -كارشناسان آزمايشگاهي يا غير آزمايشگاهي شاغل در دانشگاه  ،پرديس خودگردان و مراكز آموزش عالي وابسته به
دانشگاه ( به ترتيب با مدرك دكتری  ،كارشناسي ارشد و منوط به موافقت مدير بي واسطه آنها).
د) -دبيران شاغل در آموزش و پرورش( به ترتيب با مدرك دكتری  ،كارشناسي ارشد ).
ه ) دبيران بازنشسته ( به ترتيب با مدرك دكتری  ،كارشناسي ارشد ).
و ) كارشناسان آموزش و پرورش و ساير دستگاههای اجرايي( به ترتيب با مدرك دكتری  ،كارشناسي ارشد ).
ز) نيروهای آزاد دارای درجه دكتری تخصصي ( يا دانشجوی دكتری) و كارشناسي ارشد.
ماده -4مالك رعايت سقف حقالتدريس ،جمع ساعات حقالتدريس در مجموع دانشكدههاست.
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ماده  -5استفاده از ظرفيت حق التدريس فقط در صورت تكميل ساعات موظف تدريس اعضای هيئت علمي
رسمي/پيماني دانشگاه و به ترتيب اولويتهای فوق الذكر مجاز است.
تبصره :دروس موظفي اعضای هيأت علمي غير از دروس سمينار ،طرح ،پروژه ،عمليات صحرايي و كشاورزی ،كارآموزی،
كارورزی ،پايان نامه و رساله ميباشد.
ماده  -6استفاده از خدمات اعضای هيئت علمي دانشگاه و مدرسان مدعو به صورت حق التدريس فقط در دروس
متناسب با تخصص و رشته تحصيلي امكان پذير مي باشد.
ماده  -7نرخ يک ساعت حقالتدريس ،حدنصاب و ظرفيت برگزاری كالسها در مقاطع مختلف تحصيلي و ضريب بعد
مسافت مدعوان بر اساس شيوهنامه نحوة محاسبة واحد موظف و حقالتدريس اعضای هياتعلمي و مدرسان دانشگاه
لرستان مصوب جلسه  1393/8/18و اصالحيه جلسه مورخ  1395/09/28شورای آموزشي دانشگاه محاسبه و اعمال مي-
گردد.
ماده  -8هيچ عضو هيات علمي يا مدرسي مجاز به تدريس بيش از  8ساعت در طول يک روز در دانشگاه لرستان نمي
باشد.
ماده  -9عقد قرارداد (توسط دانشكده) با مدرسان مدعو كه شرايط مندرج در اين دستورالعمل را دارا مي باشند ،الزامي
است.
ماده  -10برای دعوت از مدرسان مدعو ،كسب مجوز از شورای آموزشي دانشگاه پيش از شروع نيمسال تحصيلي الزامي
است.
ماده  -11كارشناسان گروه و آموزش دانشكده در ابتدای نيمسال با استفاده از گزارش  801در سيستم گلستان مشخصات
اعضای هيات علمي و مدرسان مدعو (رتبه علمي ،مدرك تحصيلي) ،و مشخصات دروس ارائه شده (تعداد واحد ،نوع واحد،
معادل سازی دروس ) را بطور دقيق كنترل مي كنند و در صورت مغايرت در ابتدای نيمسال اصالحات الزم را اعمال مي
كنند.
ماده  -12كارشناسان گروه و آموزش دانشكده در هر نيمسال تحصيلي اطالعات مربوط به اساتيد راهنما و مشاور را در
مقطع كارشناسي ارشد (تصويب موضوع و دفاع از پاياننامه) و در مقطع دكتری (امتحان جامع ،تصويب موضوع و دفاع از
رساله) بطور كامل و دقيق در سيستم گلستان ثبت مي كنند.
ماده  -13كارشناسان گروه و آموزش دانشكده در ابتدای هر نيمسال تحصيلي ساعت موظف تدريس اساتيد (دارای سمت
اجرايي و يا فاقد آن) را كنترل مي كنند و در صورت مغايرت در ابتدای نيمسال اصالحات الزم را انجام مي دهند .پس از
محاسبه حقالتدريس و اعالم آن به امور مالي امكان اصالح ساعت حقالتدريس وجود نخواهد داشت.
ماده  -14گروههای آموزشي و پژوهشي برای كليه دروسي كه خارج از گروه خود نياز به دعوت از مدرسان مدعو دارند
(اعم از دروس عمومي يا تخصصي) در درجه اول از اساتيد گروههای آموزشي موجود در دانشگاه استفاده نمايند .در صورت
نياز به اساتيد خارج از دانشگاه ،هماهنگي و كسب مجوز از شورای آموزشي گروه آموزشي ارائه دهنده اين دروس و
دانشكده مربوطه الزامي است .در غير اين صورت به مدرسان مدعو فاقد مجوز ،حقالتدريس تعلق نخواهد گرفت.
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ماده  -15مسئوليت نظارت بر حسن اجرای مفاد اين دستورالعمل در دانشكده ها و مراكز آموزش عالي وابسته بر عهده
روسای(سرپرستان) دانشكده ها و معاونان آموزشي ،مديران پرديس خودگردان و مراكز آموزش عالي وابسته و معاونت
آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه مي باشد.
تبصره :به منظور بهرهمندی از توان علمي و آموزشي اعضای محترم هيات علمي و نيز استفاده مطلوب از مدرسان
حائز شرايط در دانشكدهها و مراكز آموزش عالي وابسته به دانشگاه ،مقرر گرديد روند بررسی و در نهایت صدور
مجوز تدریس مدرسان مدعو از نیمسال دوم  1396به قرار ذيل انجام پذيرد:
الف) مقرر گرديد دانشكدهها و مراكزی كه به استاد مدعو نياز دارند ،حداكثر تا دهم آبان هر سال برای نيمسال دوم
و تا دهم ارديبهشت برای نيمسال اول درخواستهای خود را با ذكر دروس مربوط به معاون آموزشي دانشكده دارای
گروه تخصصي ذيربط (حسب مورد) برای اطالع گروههای آموزشي ارسال نمايند.
ب) مقرر گرديد معاونان آموزشي دانشكدهها با كسب نظر گروههای آموزشي ،در صورتي كه اعضای هيات علمي
گروه با مراكز آموزش عالي وابسته به دانشگاه تمايل به همكاری دارند حداكثر تا بيستم آبان  /بيستم ارديبهشت
(حسب مورد) نتيجه را با ذكر نام استادان به مديران مراكز برای برنامهريزی اعالم نمايند.
ج) معرفي استادان مدعو در هر رشته برای دانشكدههای دانشگاه لرستان صرفاً توسط گروههای آموزشي تخصصي
ذيربط و از طريق برگزاری كارگروه علمي حداكثر تا پايان آبان  /پايان ارديبهشت (حسب مورد) انجام ميشود و
معاون آموزشي دانشكده نتيجه را با ذكر نام استادان مدعو به معاونان آموزشي دانشكدهها برای برنامهريزی اعالم
ميكند.
د) در صورت نياز مراكز و عدم اعالم همكاری اعضای هيات علمي دانشكدهها ،ضروری است مديران مراكز حداكثر از
بيستم تا پايان آبان  /بيستم تا پايان ارديبهشت (حسب مورد) برای رشتههای مورد نياز فراخوان عمومي منتشر
نمايند و در هفته اول آذر  /خرداد (حسب مورد) كارگروه علمي متقاضيان را با حضور اعضای هيات علمي تخصصي
معرفي شده گروهها و ناظر حوزه معاونت آموزشي دانشگاه برگزار نمايند.
ه) مهلت ارسال درخواستهای صدور مجوز تدريس در دانشكدهها ومراكز (فرمهای كارگروه ،مدارك تحصيلي وساير
مستندات) به مديريت امور آموزشي دانشگاه برای طرح در شورای آموزشي حداكثر تا پانزدهم آذر /پانزدهم خرداد
(حسب مورد) ميباشد.
و) ضروری است كليه مكاتبات دانشكدهها و مراكز (به استثنای برخي مستندات همچون اصل فرم كارگروه و آثار
پژوهشي) از طريق اتوماسيون اداری دانشگاه انجام پذيرد.
ز) طبق روال سابق ،ضروری است مديران مراكز و معاونان دانشكدهها ليست استادان مدعو هر نيمسال را قبل از
شروع نيمسال به مديريت حراست دانشگاه ارسال كنند (مصوبه اصالحي مورخ  1396/7/23شورای آموزشي
دانشگاه).
ماده -16اين دستورالعمل مشتمل بر شانزده ماده و چهار تبصره در جلسه شماره /4181آ 32/مورخ  93/8/11تصويب و
اصالحيه آن در جلسات مورخ  1396/6/12 ،1395/09/28و  1396/7/23شورای آموزشي دانشگاه به تصويب رسيده است
و از ابتدای نيمسال دوم سال تحصيلي 1396-97الزماالجراست .بديهي است با ابالغ اين دستورالعمل ،كليه بخشنامهها و
دستورالعملهای مغاير با آن لغو و بالاثر ميگردد.
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(در دو نسخه تنظیم شود .درج کلیه اطالعات الزامی است .تصویر مدرک تحصیلی و فرم کارگروه علمی پیوست شود).
مدیر محترم گروه آموزشی ......................................
با سالم و احترام ،اينجانب  .................................................دارای مدرك تحصيلي  .....................................رشته  ....................................با مشخصات
ذيل متقاضي همكاری موقت آموزشي (حقالتدريس) با آن گروه هستم .مستدعي است دستور فرمايند اقدام الزم به عمل آيد.
نام و نام خانوادگی متقاضی /امضا و تاریخ
نام و نام خانوادگي:

رشته تحصيلي:

نام پدر:

آخرين مدرك تحصيلي:

كد ملي:

محل اخذ آخرين مدرك تحصيلي:

شماره شناسنامه:

شماره حساب بانک تجارت:

محل تولد:

شماره تلفن:

محل صدور شناسنامه:

آدرس:

جنسيت:

وضعيت تاهل:

بررسی و اعالم نظر در خصوص درخواست تدریس متقاضی:
اعالم نظر شورای گروه آموزشی:
تقاضای همكاری متقاضي در جلسه مورخ  ........................................شورای آموزشي گروه  ........................مطرح و برای تدريس دروس......... :
 ......................................................................................................................................................در نيمسال  ..............................در صورت اعالمنظر مثبت
كارگروه علمي مورد تاييد قرار گرفت.

مهر و امضای مدیر گروه آموزشی

اعالم نظر شورای آموزشی دانشکده/مرکز:
تقاضای همكاری متقاضي و نتيجه ارزشيابي كارگروه علمي در جلسه مورخ  ..................................شورای آموزشي دانشكده/مركز
 ........................مطرح و مورد تاييد قرار گرفت؛ بنابراين برای طرح در شورای آموزشي دانشگاه و اخذ مجوز ارسال ميگردد.
مهر و امضای معاون آموزشی دانشکده /مدیر مرکز
اعالم نظر شورای آموزشی دانشگاه:
تقاضای همكاری متقاضي و نتيجه ارزشيابي كارگروه علمي در جلسه مورخ  ........................................شورای آموزشي دانشگاه مطرح گرديد.
نظر شورا برای تدريس دروس مرتبط با تخصص نامبرده به قرار ذيل است:
مجوز دائم

مجوز موقت ()..............................................................

مخالفت شد.

مدیر امور آموزشی دانشگاه

اعالم نظر مدیریت حراست دانشگاه:
امضا و تاریخ
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نتیجه ارزشیابی کارگروه بررسی توانایی علمی (مخصوص مدرسان مدعو غیر عضو هیات علمی) – دانشگاه لرستان
پرونده بررسي توانايي علمي برادر /خواهر  .........................................دارای مدرك تحصيلي ............................... :محل اخذ مدرك................... :
متقاضي همكاری موقت آموزشي در قالب حقالتدريس در گروه آموزشي .......................................... :دانشكده/مركز ................................
دانشگاه لرستان در جلسه مورخ .............................................. :كارگروه توانايي علمي مطرح و وفق مقررات به شرح ذيل بررسي گرديد:
اعضای کارگروه بررسی توانایی علمی
رئيس دانشكده /نام و نام خانوادگي /امضاء

مدير گروه آموزشي ذيربط  /نام و نام خانوادگي /امضاء

معاون آموزشي دانشكده  /نام و نام خانوادگي /امضاء

عضو هيأت علمي متخصص  /نام و نام خانوادگي /امضاء

نماينده هيأت اجرايي جذب  /نام و نام خانوادگي /امضاء

عضو هيأت علمي متخصص  /نام و نام خانوادگي /امضاء

ردیف

شاخص

حداکثر
امتیاز

مستنداتالزم

1

چاپ مقاالت در مجالت مرتبط با رشته تخصصي در مجالت علميپژوهشي ،علمي
ترويجي و ساير مجالت معتبر

20

مقاالت مربوطه

2

سخنراني ،ارائه و يا چاپ مقاالت در كنگرههای داخلي و خارجي

5

مستنداتمربوطه

3

تأليف و ترجمه كتاب

15

مستنداتمربوطه

4

افتخارات علمي مانند دانشجوی نمونه كشوری ،جشنوارههای ملي ،رتبههای اول تا
سوم آزمون ورودی در رشته و فارغالتحصيل رتبه اول دوره كارشناسيارشد و
دكتری

15

مستندات معتبر

5

مجری و يا همكاری در پروژههای پژوهشي

5

گواهي معتبر

6

كيفيت دانشگاه محل تحصيل كارشناسي ارشد و دكتری

10

--

7

سوابق تدريس ،تهيه طرح درس (هر نيمسالحداكثر  5امتياز)

20

گواهي معتبر

8

معدل نمرات كارشناسي ،كارشناسي ارشد و دكتری و نمره پاياننامه و رساله

10

مستندات معتبر

9

عضويت در بنياد نخبگان و دفاتر استعدادهای درخشان دانشگاه

20

مستندات معتبر

10

اخذ جايزه از جشنواره يا المپياد معتبر علمي

15

مستنداتمعتبر

11

تسلط به زبان رايج در مجامع علمي (عربي -انگليسي -فرانسوی -آلماني و)...

5

مستندات معتبر

12

شركت در كارگاههای تخصصي معتبر

10

مستندات معتبر

13

ارزيابي از مصاحبه (تدريس آزمايشي)

20

نظر كارگروه

14

امتیاز

جمع امتیاز:

نظر نهایی اعضای کارگروه برای مجوز علمی تدریس در دروس مرتبط با تخصص متقاضی:
مجوز دائمي

مجوز موقت

صالحيت علمي ندارد

توجه :جهت همکاری آموزشی بصورت حق التدریس کسب حداقل  50امتیاز برای مدعوین با مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی الزامی است.
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شماره:
تاريخ:

(در سه نسخه توسط دانشکده ذیربط تایپ و تکمیل و به امضای معاون آموزشی دانشگاه رسانده و در دبیرخانه آن معاونت ثبت میشود)

به استناد مفاد شيوهنامه بهكارگيری استادان و مدرسان مدعو (حقالتدريس) مصوب شورای آموزشي دانشگاه،
صالحيت تدريس آقای /خانم  ...............................................با مشخصات ذيل برای تدريس در گروه آموزشي
 ................................در دانشكده /مركز  .............................به استناد صورت جلسه شماره  ...............مورخ .........................
شورای آموزشي /تحصيالت تكميلي دانشگاه از نيمسال  /صرفاً در نيمسال  .........سال تحصيلي  .................تأييد ميشود.
نام و نام خانوادگي:

رشته تحصيلي:

نام پدر:

آخرين مدرك تحصيلي:

كد ملي:

محل اخذ آخرين مدرك تحصيلي:

شماره شناسنامه:

شماره حساب بانک تجارت:

محل تولد:

شماره تلفن:

محل صدور شناسنامه:

آدرس:

وضعيت تاهل:
اين گواهي صرفا جهت همكاری موقت آموزشي نامبرده به صورت حقالتدريس با دانشگاه (در صورت نياز) صادر
گرديده و برای تدريس دروس مرتبط با تخصص مدرس اعتبار دارد و ارزش قانوني ديگری ندارد.
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه
مهر و امضاء
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