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 مدعو تعیین مبلغ حق التدریس مدرسان وه نامهیش

 تعریف  -1

شیوه  ر ایند آیت اهلل حائری میبددانشگاه  تحصیالت تکمیلی ز دانشجویانا غیر وعضو هیات علمی  کلیه اعضای حق التدریس غیر

 می شوند. نامیده "مدعو مدرسان" نامه

 :ییاجرا شیوه نامه -2

 درخواست ترفیع -2-1      

 تقاضای پایه مدرسان "باید فرم. متقاضی ترفیع در سال مورد بررسی قرار می گیردنوبت  2دانشگاه  مدعو ترفیع مدرساندرخواست 

  حویل دهد.ت هر سال تکمیل نموده و فرم تکمیل شده را به مدیرگروه مربوطدر خرداد ماه یا آذر ماه را   "مدعو

 شرایط ترفیع -2-2      

وارد توانند  می ،آیت اهلل حائری میبدمتناوب همکاری با دانشگاه  متوالی یا ترم ( 6سال ) 3 مدعو پس از کلیه مدرسان: 1ماده  

 .شوندپایه و کسب درخواست فرایند 

باید در حداقل این امتیاز می. امتیاز می باشد 8رخواست هر پایه رسیدن به حد نصاب حداقل امتیاز آموزشی مورد نیاز برای د: 2ماده 

 .کسب شده باشد آیت اهلل حائری میبدآموزشی مدرس با دانشگاه همکاری  نیمسال 2

 آموزشی محاسبه امتیاز فعالیت های -2-3    

 .می باشد آیت اهلل حائری میبدمالک محاسبه امتیازهای آموزشی، صرفآً فعالیت های آموزشی مدرس مدعو در دانشگاه 

 امتیاز آموزشی تدریس به شرح ذیل محاسبه می شود.

 ( = امتیاز تدریس1ضریب کالس) × (2ضریب مقطع ) ×تعداد واحد                                       

 5/0، کالس تکراری:  1: اولین کالس در هر ترم :ضریب کالس (1)

 1، کارشناسی ارشد و دکتری :5/0: کارشناسی: ضریب مقطع (2)

                                                                                            .امتیازات آموزشی قابل ذخیره نمی باشد 

 نیز امتیاز آموزشی کارشناسی ارشد و رساله دانشجویان دکتری امتیاز راهنمایی و مشاوره پایان نامه دانشجویان

  لحاظ می شود.

امتیاز برای هر پایان نامه کارشناسی  3و حداکثر  5/0برای هر واحد امتیاز راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد یا دکتری 

 امتیاز راهنمایی پایان نامه به نسبت بین مشاوران تقسیم می شود. %30امتیاز برای هر پایان نامه دکتری است. 8ارشد و 

گروه و دانشکده ای است که عضو مدعو در دوره ی مورد تقاضا  ،مدعو انمرجع بررسی و تائید فعالیتهای آموزشی مدرس

 از همکاری با آن گروه و دانشکده کسب نموده است.بیشترین امتیاز 


