
 

  اساتید مدعو : گروه هدف                                           کدفرایند :                

 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی حوزه :                           
 

 

 

 مدعو اساتیدمحاسبه حق التدریس نام فرایند :                   

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

 مدعو اساتیدحق التدریس  و پرداخت محاسبه خروجی اصلی فرایند :              

 

نظر به اینکه در برخی از واحدهای آموزشی عضو هیات علمی به تعداد کاافی وواود نادارد و یاا سااعت       شرح فرایند :          

تدریس برخی از دروس در حدی نیست که برای تدریس آن احتیاج به استخدام عضاو ودیاد باشادذ لارا در ایاه موناه ماوارد        

اد غیر عضاو هیاات علمای کاه دارای مادری تحصایلی       دانشگاه می تواند از بیه اعضای هیات علمی شاغل یا بازنشسته و یا افر

هستند و یا کسانی که در رشته خاص صالحیت و مهارت و تجربه داشته ولای ماداری تحصایلی دانشاگاهی ندارناد      دانشگاهی 

انسانی ماورد نیااز خاود را     نیرویبرای انجام امور آموزشی و عملی محوله )آزمایشگاهیذ بالینیذ کارماهی و یا مانند آن( کمبود 

حه  اتدهدسیو و نههوه     نامهه  آیین"بر اسااس   پس از تامیه اعتبار با پرداخت حق التدریس از میان افراد واود صالحیت 

 تامیه نماید. "مهاسبه واحدهای معادل آموزشی

 نهوه اجرا :          

 معرفی و ارائه مداری عضو هیات علمی توسط دانشکده به معاونت آموزشی دانشگاه   .1

 طرح موضوع در شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه .2

 معرفی و ارسال مداری اعضای هیات علمی مدعو به دفتر هیات اورایی ورب اعضای هیات علمی .3

 می  بررسی صالحیت عمومی عضو در ولسه هیات اورایی ورب اعضای هیات عل .4

ارسال نتیجه بررسی صالحیت عضو به معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی توساط دبیار هیاات اورایای      .5

 ورب اعضای هیات علمی

 صدور مجوز ارائه درس توسط استاد از سوی معاونت آموزشی دانشگاه   .6

 ارسال فرم مشخصات عضو هیات علمی به معاونت آموزشی  .7

توساط کارشاناس    ساامانه آموزشای ملساتان    درکاارمزینی اسااتید مادعو    اطالعات و به روز رسانی ورود  .8

 دانشگاه معاونت آموزشی

توساط  و هیاات اورایای وارب    با مجوز شورای تحصیالت تکمیلی دانشاگاه باه   استاد مدعو ایجاد سرترم  .9

 دانشگاه کارشناس معاونت آموزشی

 توسط کارشناس آموزش دانشکدهتعریف فعالیتهای آموزشی و پژوهشی استاد در سامانه آموزشی ملستان  .10

 اعالم برنامه زمان بندی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی توسط معاونت آموزشی دانشگاه .11

ایجاد دسترسی اعضای هیات علمی به فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در قسمت پیشخوان سامانه آموزشی  .12

 دانشگاه توسط کارشناس معاونت آموزشی تانملس

 

 معاونت آموزشی دانشگاه –فرایندها 

 

 



 بررسی و تایید اطالعات کارمزینی و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی توسط عضو هیات علمی   .13

 آموزشی بررسی و تایید فعالیتهای آموزشی و پژوهشی توسط مدیر مروه .14

 رئیس دانشکدهتوسط بررسی و تایید فعالیتهای آموزشی و پژوهشی  .15

 رئایس  از ساوی  دانشاگاه  التدریس اعضای هیاات علمای مادعو باه معاونات آموزشای      ارسال قرارداد حق  .16

 دانشکده

 دانشگاه بررسی و تایید فعالیتهای آموزشی و پژوهشی توسط کارشناس معاونت آموزشی .17

 بررسی و تایید فعالیتهای آموزشی و پژوهشی توسط معاون آموزشی دانشگاه .18

مشمول حاق التادریس اعضاای     آموزشی و پژوهشی دهایواحمبلغ و تعداد ارسال مزارش نهایی و لیست  .19

 به معاونت اداری و مالی مدعو به هیات علمی

 ارسال قرارداد اساتید مدعو به معاونت اداری و مالی   .20

 

 

 
 

 موسد نیازمداسک 

 

 مصوبات هیات رئیسه در خصوص میزان واحد موظف اعضای هیات علمی 

  توسط اساتید مدعومجوز شورای تحصیالت تکمیلی برای ارائه درس 

  استاد مدعوفرم مشخصات 

 سایر دانشگاههاعضو هیات علمی کارمزینی  احکام 

 آخریه مدری تحصیلی استاد مدعو 

 قرارداد حق التدریس عضو هیات علمی مدعو 

 آییه نامه حق التدریس و نحوه محاسبه واحدهای معادل آموزشی 

 

 

 

 

 

 : واحددانشگاه                          یلیتکم التیو تحص ی: معاونت آموزشندیصاحب فرا


