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  – ٣٠ماده 
 –نظري (اليت اساسي آموزشي مسئوليت ووظائف عضو هيأت علمي تمام وقت بر چهار فع 

  . استوار است  پژوهشي، راهنمائي دانشجو و خدمات دانشگاه)عملي
  – ٣١ماده 

 واحد نظري ٨-١٢تعداد واحد موظف تدريس براي اعضاي هيأت علمي آه وظايف مديريت به عهده ندارند   
واالت دانشجويان، ، راهنمائي، وپاسخگوئي به س پژوهش  : عبارتست  ساير وظاعف آنان . مي باشد

آنها و يا  راهنمائي پايان نامه هاي دوره آارشناسي، خدمات آزمايشگاهي و آارگاهي و آماده سازي 
يا  عمليات صحرائي، حضوردر شوراها و آميته هاوهيأت هاي ممتحنه و قبول دعوت مربوط به دانشگاه 

وظايفي آه از طرف مدير گروه و دانشكده ها وموئسسات آموزشي وپژوهشي وابسته به دانشگاه و ساير 
  . رئيس دانشكده و يا رئيس دانشكده محول مي شود

   -١تبصره
 واحد بر اساس آيين نامه اي آه با توجه به مراتب دانشگاهي، فعاليت ٨-١٢تعداد واحد موظف تدريس بين 

دروس، هاي علمي و پژوهشي و اجرايي، سن و سابقه خدمت دانشگاهي عضو،تدريس دروس جديد، تنوع 
تدريس اعضاي هيأت علمي در هر   به نحوي آه متوسط واحد موظف (دروس و مقاطع تحصيلي تكرار 

  . مي شود تعيين ) احد نباشد١٠دانشكده آمتراز 
مربوط به پيشنهاد رئيس دانشكده به  آيين نامه مربوط به اجراي اين تبصره بانظر خواهي از دانشكده هاي 

 . سيد تصويب شوراي دانشگاه خواهد ر
   -٢تبصره 

اعضاي هيأت علمي تمام وقت آه طرح هاي پژوهشي ارزنده در دست اجرا دارند و بايد وقت بيشتري را 
 دانشكده و تصويب شوراي پژوهشي  صرف امور پژوهشي بنمايند بنا به پيشنهاد مدير گروه و تأييد رئيس

بر اينكه  ر پژوهشي نمايند مشروط دانشكده مي توانند قسمتي از ساعات مربوط به آموزش را صرف امو
  .ساعات تدريس و آموزش موظف آنان از نصف ميزان حداقل مندرج در اين ماده آمتر نباشد

  -٣تبصره 
 :واحد موظف تدريس اعضاي هيأت علمي آه سمت هاي اجرايي دارند به شرح زير مي باشد

 واحد موظف تدريس سمت اجرايي رديف
 صفر واحد نامه استخداميآيين ٢٤مقامات موضوع ماده  ١
 يك واحد ها رؤساي دانشگاه ٢
 دو واحد ها معاونين دانشگاه ٣
 دو واحد رؤساي مجتمع هاي دانشگاهي ٤
 سه واحد معاونين مجتمع هاي دانشگاهي ٥
 سه واحد رؤساي مجتمع هاي آموزش عالي ٦
 چهار واحد معاونين مجتمع هاي آموزش عالي ٧
 چهار واحد رؤساي موئسسات آموزشي عالي مستقل ٨
 پنج واحد معاونين موئسسات آموزشي عالي مستقل ٩
موزشآآل وزارت فرهنگ و  مشاورين و مديران و معاونين ادارات ١٠

وزير فرهنگ و عالي با توجه به ميزان فعاليت تعيين شده با نظر
 .آموزش عالي يا معاون مربوطه

 دوتاپنج واحد

وظف تدريس رؤسا و معاونين موئسسات پژوهشي توسط وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري با سمت واحد م
واحد موظف تدريس . هاي فوق الذآر همتراز و پس از تصويب وزير علوم، تحقيقات وفناوري اجراءخواهد شد

ت موظف ها و موئسسات آموزشي عالي و پژوهشي با توجه به ساعا اجرايي در دانشكده ساير مسئولين 
  .تدريس رئيس و معاونين همان دانشگاه توسط شوراي دانشگاه تعيين مي شود 

آمتر از واحد موظف تعيين شده  واحد مي باشد ودر هر حال نبايد ٣حداقل واحد موظف تدريس اين اعضا 
منظور از سمت هاي اجرايي در اين تبصره پست هاي ستاره دار مندرج در . براي مقام مافوق وي باشد

  .جموعه پست هاي سازماني مصوب مي باشد م
  -٤تبصره 

دانشگاه مي تواند وظائف اعضاء را  . اعضاي هيأت علمي نمي توانند وظائف محوله را به ديگران واگذار آنند
  .بطور موقت در موارد مرخصي، مأموريت و بيماري به ساير اعضا هيأت علمي ارجاع نمايد 

   -٥تبصره 
 واحد ٨توانند حداآثر تا  مي) ز اينكه سمت اجرايي داشته ويا نداشته باشند اعم ا(اعضاي هيأت علمي 

ها و  و در موارد استثنائي به پيشنهاد رؤساي دانشكده نظري به صورت حق التدريسي تدريس نمايند 
)  واحد حق التدريس ١٢مجموعًا (  نمايند   واحد اضافي نيز تدريس٤تصويب شوراي دانشگاه مي توانند 
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ارشد و دآترا تخصصي جزء حداآثر تعيين شده در اين  هاي دوره آارشناسي   هاي مربوط به پايان نامهواحد
  .باشد تبصره نمي

  -٦تبصره 
دستور .  در هفته تعيين مي گردد  ساعت ٣٦ تا ٢٤ساعات موظف تحقيق اعضاي هيأت علمي پژوهشي 

پژوهشي به تشخيص رئيس   خدمت العمل مربوط با توجه به مراتب علمي ، اجرايي ، سن و سابقه
ميزان ساعات تدريس مجاز عضو هيأت علمي پژوهشي از ساعات موظف . موئسسه تهيه خواهد شد 

به مازاد بر ساعات موظف تحقيق، متناسب با ميزان افزايش . نظري مي باشد  واحد ٤تحقيق حداآثر 
اهم وظائف اعضاي هيأت . يرد فعاليت هاي پژوهشي بر اساس مصوبات مربوط حق التحقيق تعلق مي گ

  :علمي پژوهشي عبارت است از 
  .اجراي پروژه هاي تحقيقاتي مصوب شوراي پژوهشي موئسسه 

 ٦تدريس در دانشگاهها ومؤسسات وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي با رعايت تبصره -٢
 


