دستورالعمل نحوه محاسبه حق التدریس و معادلسازی فعالیتهای اعضای هیات علمی
ماده  ) 1هؤظعِ هی تَاًذ جْت ٍاحذ ّبی هؼبدل آهَزؼی ( ٍاحذ هؼبدل ) اػضبی ّیبت ػلوی خَد حك
التذریط ثِ ؼرح زیر پرداخت ًوبیذ.
ماده ٍ ) 2احذ هؼبدل ثرای ّر پرٍشُ یب پبیبى ًبهِ دٍرُ کبرداًی ،کبر ؼٌبظی ٍ کبرؼٌبظی ارؼذ پیَظتِ ثب رػبیت
ؼرایظ تجصرُ ّبی  2 ٍ 1ایي هبدُ ثِ عریك زیر هحبظجِ هی ؼَد:
واحد معادل =

تعداد دانشجو × واحد پروژه یا

تعداد دانشجو 3+

تجصرُ )1تذریط درض تئَری هرثَط ثِ پرٍشُ ( در صَرت ٍجَد داؼتي) ٍ ظرپرظتی پرٍشُ ثغَر تَام ثبیذ
تَظظ ػضَ ّیبت ػلوی ّر یک ترم اًجبم گیرد.
تجصرُ  )2اگر پرٍشُ ٍ یب پبیبى ًبهِ تَظظ ثیػ از یک ًفر ظرپرظتی هی ؼَد تؼذاد ٍاحذ هؼبدل فَق ثر تؼذاد
هذرظیي تمعین هی ؼَد.
تجصرُ ٍ )3احذ هؼبدل درض ظویٌبر کبرؼٌبظی ٍ کبرؼٌبظی ارؼذ پیَظتِ ةراثر یک ظَم هؼبدل پرٍشُ هَضَع
ایي هبدُ هحعَة هی گردد ٍ حذاکثر ٍ 3احذ لبثل احتعبة اظت.
هبدُ ٍ )3احذ هؼبدل ثرای ّر پرٍشُ یب پبیبى ًبهِ کبرؼٌبظی ارؼذ ًبپیَظتِ ثب رػبیت تجصرُ ّبی  2 ٍ 1هبدُ 2
ثبی ػضَ ّیبت ػلوی راٌّوب ( اظتبد راٌّوب) ثِ عریك زیر هحبظجِ هی ؼَد.
واحد معادل= واحد پروژه یا پایان نامه تقسیم بر 2

تجصرُ )1در ّر حبل ثرای یک پرٍشُ ثیؽتر از ٍ 6احذ هؼبدل لبثل احتعبة ًیعت
تجصرٍُ )2احذ هؼبدل درض ظویٌبر کبرؼٌبظی ارؼذ ًبپیَظتِ ثب رػبیت تجصرُ ّبی  2 ٍ 1هبدُ  9ثراثر یک
ؼؽن ٍاحذ درض ظویٌبر ٍ حذاکثر ٍ 2احذ هحعَة می گردد هؽرٍط ثر ایٌکِ هَضَػبت ارائِ ؼذّْوبًٌذ
ًجبؼٌذ.
هبدُ ٍ )4احذ هؼبدل رظبلِ ّبی دٍرُ ّبی دکترای تخصصی هعبٍی ٍاحذ رظبلِ ثَدُ ٍ حذاکثر ٍ 20احذ ثرای
ّر رظبلِ در کل دٍرُ دکتری لبثل احتعبة اظت.

تجصرُ  )1حذاکثر تؼذاد رظبالتی کِ یک ػضَ ّیبت ػلوی هی تَاًذ ظرپرضتی کٌذ تَظظ ؼَرای تحصیالت
تکویلی هؤظعِ تؼییي هی ؼَد.
تجصرُ ٍ )2احذ هؼبدل ثرای ّر ػضَ ّیبت ػلوی هؽبٍر ( اظتبد راٌّوب) رظبلِ ثب تَجِ ثِ هیساى هؽبرکت ٍی
حذاکثر یک ؼؽن ٍاحذ هؼبدل هرثَط ثِ اظتبد راٌّوبی آى رظبلِ ٍ حذالل یک دٍم ٍاحذ خَاّذ ثَد (.ثرای ّر
رظبلِ کبرغًبظی ارؼذ ًبپیَظتِ یک ًفر اظتبد هؽبٍر ٍ ّر رظبلِ دکترای تخصصی ً 2فر اظتبد هؽبٍر هٌظَر
هی گردد).
هبدُ ّ )5ر  34ظبػت ظرپرظتی کبر آهَزی ٍ کبرٍرزی در ػرصِ در ثخػ ّب ثرای داًؽجَیبى غیر پسؼکی
هؼبدل یک ًٍین ٍاحذ ًظری هحعَة هی ؼَد
تجصرٍُ )1احذ( کبرآهَزی ٍ کبرٍرزی در ػرصِ) در صَرتی هٌظَر هی گردد کِ ػضَ ّیبت ػلوی ثِ عَر کبهل ٍ
در عَل درض ثِ ازای ّر یک ًٍین ٍاحذ حذالل  51ظبػت در ّر ترم در هحل حضَر داؼتِ ثبؼذ.
تجصرُ )2ظرپرظتی کبرآهَزی ٍ کبرٍرزی ٍ اظْبر ًظر در هَرد گسارغ ّبی هرثَط جسٍ خذهت هَظف ّفتگی ٍ
لبثل لجَل ػضَ اضت ٍ داًؽکذُ ّب هَظفٌذ اهَر هرثَط را ثِ ًحَ احعي ثیي اػضبی ّیبت ػلوی تمعین ًوبیٌذ .
هبدُ )6اگر ظبػبت اضبفِ ثر هیساى ٍاحذ ثؼٌَاى کالض توریي هصَة یب درٍض آزهبیؽگبّی هصَة کِ تَظظ
ػضَ ّیبت ػلوی هعئَل درض ارایِ ؼَد ّ.ر  24ظبػت حذاکثر تب یک ٍاحذ ًظری در ًظر گرفتِ خَاّذ ؼذ.
هبدُ  )7تؼذاد ٍاحذ هؼبدل درٍض همغغ کبرؼٌبظی ارؼذ ًبپیَظتِ ٍ دکترای تخصصی یک ٍ ًین ثراثر هی ثبؼذ.
تجصرُ  )1در هَرد تأظیط رؼتِ ّبی جذیذ تؼذاد ٍاحذ هؼبدل درٍض کبرؼٌبظی ارؼذ ًبپیَظتِ ٍ دکتری کِ
ثرای اٍلیي ثبر تَظظ ػضَ ّیبت ػلوی ارایِ هی گردد 2ثراثر خَاّذ ثَد.
تجصرُ )2هؤظعِ هی تَاًذ در هَارد خبؾ در هَرد درٍض تخصصی ظبل آخر کبرؼٌبظی ارؼذ پیَظتِ ( دکترای
حرفِ ای ،فَق لیعبًط) ضریت  1/25را اػوبل ًوبیذ.
هبدُ ٍ )8احذ هؼبدل پبیبى ًبهِ دکترای تخصصی پسؼکی ٍ دًذاًپسؼکی حذاکثر  5هؼبدل اظت ٍ ثرای پبیبى ًبهِ
دکترای فَق تخصصی پسؼکی حذاکثر ٍ 7احذ هؼبدل هی ثبؼذ.
تجصرٍُ )1احذ هؼبدل پبیبى ًبهِ دکترای تخصصی پسؼکی ٍ دًذاًپسؼکی ٍ دکترای فَق تخصصی پسؼکی پط از
دفبع از پبیبى ًبهِ ٍ تبییذ تَظظ داًؽکذُ لبثل هحبظجِ اظت.

تجصرُ )2تؼذاد پبیبى ًبهِ ّبی ّر ػضَ ّیبت ػلوی در اثتذای ظبل تحصیلی حعت همررات تَظظ ؼَرای
آهَزؼی پصٍّؽی داًؽکذُ ٍ یب ؼَرای تحصیالت تکویلی تؼییي ٍ ثِ ٍی اػالم هی ؼَد
هبدُ )9هیساى حك التذریط اظبتیذ راٌّوبی داًؽجَیبى هغبثك آییي ًبهِ ّبی هرثَط هی ثبؼذ.
هبدُ )10تؼذاد ٍاحذ هؼبدل ثرای آم ٍزغ ثبلیٌی در ثیوبرظتبًْب در رٍز ٍ ؼت ثر حعت رؼتِ ثِ ؼرط حضَر
حذالل دٍ ًفر داًؽجَ کبرٍرز یب دظتیبر ثِ ؼرح زیر هی ثبؼذ.
 - 1درهبًگبُ آهَزؼی

 2ظبػت هؼبدل یک ظبػت ًظری

 - 2راًذ( در ثخػ ثیوبراى ثعتری)

 2ظبػت هؼبدل یک ظبػت ًظری

 - 3کٌفراًط پسؼکی

یک ظبػت هؼبدل یک ظبػت ًظری

 - 4ادارُ ظویٌبر( ّر هَضَع )

یک ظبػت ًظری

 - 5کؽیک ؼت ثرای گرٍّْبی جراحی ٍ ثیَْؼی

 15ؼت یک ٍاحذ ًظری

 - 6کؽیک ؼت ثرای گرٍّْبی داخلی( ثِ صَرت آًکبل)

 30ؼت یک ٍاحذ ًظری

 - 7ظرپرظتی کبرآهَزی ٍ کبرٍرزی در ثخػ ّب ثِ ؼرط حضَر در فیلذ ثرای هٌبعك ؼْری هؼبدل ًصف
ز هبى صرف ؼذُ ٍ ثرای هٌبعك رٍظتبیی دٍ ظَم زهبى صرف ؼذُ تذریط ًظری در ًظر گرفتِ هی
ؼَد.
 - 8اتبق ػول یب ّر گًَِ پرٍظیجر آهَزؼی در ثخػ ّبی هختلف  3ظبػت هؼبدل یک ظبػت ًظری
 - 9خَاًذى فیلن ّبی رادیَلَشی یب دیذى الهْبی آظیت ؼٌبظی ثِ ّوراُ آهَزغ ثِ داًؽجَ

 2ظبػت

هؼبدل یک ظبػت ًظری
تجصرُ :اهتیبز آًکبلی در هجوَع  5اهتیبز هی ثبؼذ.
هبدُ  )11تؼذاد ٍاحذ هؼبدل ّر درض ثر اظبض تؼذاد داًؽجَیبى کالض حذاکثر  1/5ثراثر ٍاحذ درض ثِ
ؼرح جذٍل پیَظت هی ثبؼذ.

تؼذاد داًؽجَ در ّر کالض ( ًفر)
درض ًظری اصلی ٍ

درض ًظری پبیِ

تؼذاد ٍاحذ هؼبدل
درض

ًظری تخصصی
× واحد درس

 ٍ - 50کوتر

 ٍ - 75کوتر

 ٍ - 100کوتر

1/00

51 - 60

76- 95

101- 130

 × 1/ 05واحد درس

61- 70

96- 115

131- 160

 × 1/ 10واحد درس

71- 80

116- 135

161- 190

 × 1/ 15واحد درس

81- 90

136- 155

191- 220

 × 1/ 20واحد درس

91- 100

156- 175

221- 250

 × 1/ 25واحد درس

101- 110

176- 195

251- 280

 × 1/ 30واحد درس

111- 120

196- 215

281- 310

 × 1/ 35واحد درس

121- 130

216- 235

311- 340

 × 1/ 40واحد درس

131- 140

236- 255

341- 370

 × 1/ 45واحد درس

 ٍ 141ثیؽتر

ٍ 256ثیؽتر

 ٍ 371ثیؽتر

 × 1/ 50واحد درس

تجصرُ) کالض ّبی هرثَط ثِ درٍض ًظری اصلی ٍ تخصصی ثِ کوتر از ً 50فر ٍ درٍض ًظری پبیِ ثِ کوتر
از ً 75فر ٍ درٍض ًظری ػوَهی ثِ کوتر از ً 100فر لبثل ؼکعتي ًجَدُ ٍ فمظ در یک گرٍُ لبثل احتعبة
اظت.

