
 

   بکارگیری مدرس حق التدریس: گروه هدف                                           کدفرایند :                

 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی حوزه :                           
 

 

 

 التدریسبکارگیری مدرس حق نام فرایند :                   

   ترکیب هر دو -دستی  - نرم افزار  انجام فرایند به وسیله :                

 به کار گیری مدرس حق التدریس خروجی اصلی فرایند :              

 

س  اعت   ایوجود ندارد و  یبه تعداد کاف یعلم اتیعض  و ه یآموزش   یاز واحدها یدر برخ نکهیبه ا نظر شرح فرایند :                

گونه موارد  نیباش  دل ل ا در ا دیبه اس  تادام عض  و جد  اجیآن احت سیتدر یکه برا س  تین یاز دروس در حد یبرخ سیتدر

شگاه م  ضا  نیتواند از ب یدان سته و     ایشاغل   یعلم اتیه یاع ش ضو ه  ریافراد غ ایبازن ص  یکه دارا یعلم اتیع  یلیمدرک تح

شگاه  ستند و   یدان سان  ایه صالح    یک شته خاص  شته ول  تیکه در ر ص  یو مهارت و تجربه دا شگاه  یلیمدارک تح د  ندارن یدان

ش  یبرا سان  یروینمانند آن( کمبود  ایو  یکارگاه لینیبال لیشگاه یمحوله )آزما یو عمل یانجام امور آموز را  خود ازیمورد ن یان

 دینما نیتام تیافراد واجد صالح انیاز م سیاعتبار با پرداخت حق التدر نیپس از تام

 نحوه اجرا :          

 دانشگاه   یتوسط دانشکده به معاونت آموزش / مدرسیعلم اتیو ارائه مدارک عضو ه یمعرف .1

 دانشگاه یلیتکم التیتحص یشورا در موضوع طرح .2

 یعلم اتیه یاعضا ج ب ییاجرا اتیه دفتر به مدعو / مدرسیعلم اتیه عضو مدارک ارسال و یمعرف .3

   یعلم اتیه یج ب اعضا ییاجرا اتیعضو در جلسه ه یعموم تیصالح یبررس .4

سال  .5 س  جهینت ار ضو  تیصالح  یبرر ش  معاونت به ع ص  و یآموز سط  یلیتکم التیتح  ییاجرا اتیه ریدب تو

 یعلم اتیه یاعضا ج ب

 دانشگاه   یمعاونت آموزش یمجوز ارائه درس توسط استاد از سو صدور .6

  یبه معاونت آموزش یعلم اتیفرم مشاصات عضو ه ارسال .7

توسط کارشناس معاونت   گلستان یآموزش سامانه درمدعو  دیاسات ینیکارگز اطالعات یبه روز رسان و ورود .8

 دانشگاه یآموزش

 توس  طج ب  ییاجرا اتیه و دانش  گاه یلیتکم التیتحص   یمجوز ش  ورا بامدعو  اس  تادس  رترم  جادیا .9

 دانشگاه یآموزش معاونت کارشناس

 کدهدانش آموزش کارشناس توسطگلستان  یاستاد در سامانه آموزش یو پژوهش یآموزش یتهایفعال فیتعر .10

 دانشگاه یآموزش معاونت توسط یپژوهش و یآموزش یتهایفعال یبند زمان برنامه اعالم .11

 یآموزش سامانه شاوان یپ قسمت  در یپژوهش  و یآموزش  یتهایفعال به یعلم اتیه یاعضا  یدسترس   جادیا .12

 دانشگاه یآموزش خدماتتوسط کارشناس  گلستان

 

 معاونت آموزشی دانشگاه –فرایندها 

 

 



عرفی عض  و هیات علمی/ مدرس مدعو به حراس  ت دانش  گاه برای هماهنگی ورود و خروجل اس  ت اده از   م .13

 پارکینگ و ... توسط معاونت آموزشی

 

 

 
 

 ازین مورد مدارک

 

 دانشگاهها ریسا یعلم اتیه عضو ینیکارگز احکام 

 مدعو استاد یلیتحص مدرک نیآخر 

 

 

 

 

 

 : واحددانشگاه                          یلیتکم التیو تحص ی: معاونت آموزشندیفرا صاحب


