
 

 اعضای هیات علمی تمام وقت: گروه هدف                                           کدفرایند :                

 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی حوزه :                           
 

 

 

 تمام وقت محاسبه حق التدریس اعضای هیات علمی نام فرایند :                   

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

 تمام وقت  حق التدریس اعضای هیات علمی  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 

د را انسانی ماورد نیااز خاو    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 :          

توسا    سامانه آموزشی ملستاندر تمام وقت اعضای هیات علمی کارمزینی اطالعات و به روز رسانی ورود  .1

 دانشگاه کارشناس معاونت آموزشی

 دانشگاه اعضای هیات علمی تمام وقت توس  کارشناس معاونت آموزشیبرای استاد ایجاد سرترم  .2

 توس  کارشناس آموزش دانشکده تعریف فعالیتهای آموزشی و پژوهشی استاد در سامانه آموزشی ملستان .3

 توس  معاونت آموزشی دانشگاه اعالم برنامه زمان بندی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی .4

آموزشی در قسمت پیشخوان سامانه ایجاد دسترسی اعضای هیات علمی به فعالیتهای آموزشی و پژوهشی  .5

 توس  کارشناس معاونت آموزشی دانشگاه ملستان

 بررسی و تایید اطالعات کارمزینی و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی توس  عضو هیات علمی   .6

 آموزشی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی توس  مدیر مروهبررسی و تایید  .7

 رئیس دانشکده توس  بررسی و تایید فعالیتهای آموزشی و پژوهشی .8

 دانشگاه بررسی و تایید فعالیتهای آموزشی و پژوهشی توس  کارشناس معاونت آموزشی .9

 بررسی و تایید فعالیتهای آموزشی و پژوهشی توس  معاون آموزشی دانشگاه .10

مشمول حاق التادریس اعضاای     آموزشی و پژوهشی واحدهایمبلغ و تعداد رش نهایی و لیست ارسال مزا .11

 به معاونت اداری و مالی مدعو و تمام وقت به هیات علمی

 

 

 

 معاونت آموزشی دانشگاه –فرایندها 

 

 



 
 

 موسد نیازمداسک 

 

 ترفیع پایهذ ارتقا مرتبهذ مرخصی بدون حقوقذ تبدیل وضاعیتذ ماموریاتذ فرصات معالعااتیذ      احکام(

 عضو هیات علمی  و ....(  انتصاب

 مصوبات هیات رئیسه در خصوص میزان واحد موظف اعضای هیات علمی 

 فرم مشخصات عضو هیات علمی ودیداالستخدام 

 آییه نامه حق التدریس و نحوه محاسبه واحدهای معادل آموزشی 

 

 

 

 

 

 : واحددانشگاه                          یلیتکم التیو تحص ی: معاونت آموزشندیصاحب فرا

 

 

 


