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بسمه تعالي
مطابق با مواد  2۱تا  23آییننامه استخدامي اعضاي هیأت علمي و شیوهنامه خدمت موظف اعضاي هیأت علمي
مصوب مورخ  ۱3۹۹/03/۱۱هیأت رئیسه شماره  ۱۵4دانشگاه کوثر ،در شیوه تدریس مجازي و یا تلفیقي (مجازي-
حضوري) در ایام همهگیري بیماري کرونا ،عضو هیأت علمي موظف ميباشد در موارد زیر عالوه بر ساعات تدریس
در دانشگاه حضور داشته باشد.
الف) مشاوره و پاسخگویي به دانشجویان:
بر طبق این شیوهنامه ،اعضاي هیات علمي با مرتبه مربي حداقل  6ساعت ،مرتبه استادیاري حداقل  ۵ساعت،
مرتبه دانشیاري حداقل  4/۵ساعت ،و مرتبه استادي حداقل  4ساعت در هر هفته باید به پاسخگویي و مشاوره
دانشجویان اختصاص دهند.
تبصره  .۱اعضاي هیأت علمي باید حداقل  ۵0درصد از این زمان را بهصورت حضوري در دفتر کار خود براي مشاوره
دانشجویان صرفاً بومي حاضر بوده و  ۵0درصد دیگر (براي دانشجویان غیربومي) را ميتوانند از طریق الكترونیكي
به پاسخگویي و مشاوره دانشجویان اختصاص دهند.
تبصره  .2در صورت استفاده از تدریس به روش الكترونیكي عضو هیأت علمي باید از سامانه آموزش الكترونیك و
اتاق گفتگوي مخصوص خود براي مشاوره و پاسخگویي استفاده نماید .عضو هیأت علمي باید ساعات مشاوره و
پاسخگویي خود را به شیوه الكترونیكي همانند شیوه حضوري در برنامه حضور خود مشخص و در اختیار دانشجویان
و مدیر گروه مربوطه قرار داده و در ساعات مشخص در اتاق گفتگو حضور داشته باشند.
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تبصره  .3آن دسته از اعضاي هیأت علمي که عهدهدار سمت مدیریتي (شامل رؤسا و معاونان دانشكده ،مدیران
حوزههاي مختلف و معاونان دانشگاه) هستند موظفند ،معادل نیمي از ساعات موظف تدریس را به شكل حضور در
دفتر کار خود یا به شكل غیر حضوري به مشاوره و پاسخگویي به سؤاالت دانشجویان اختصاص دهند.
ب) راهنمایي پایاننامه دانشجویان کارشناسي ارشد:
در صورت بر عهده گرفتن مسئولیت راهنمایي یا مشاوره پایاننامههاي دانشجویي ،عضو هیأت علمي باید عالوه
بر ساعات مشاوره و پاسخگویي به دانشجویان (بند الف) ،به ازاي هر دانشجوي کارشناسيارشد تحت راهنمایي
خود ،حداقل نیم ساعت در هفته جهت ارائه راهنمایي به دانشجویان در اتاق خود حضور داشته باشد .ضمناً در
مواردي که عضو ،مشاوره پایاننامهاي را بر عهده داشته باشد ،مشاوره دادن به این دانشجویان در ساعات پاسخگویي
و مشاوره هفتگي انجام خواهد شد.
تبصره  .۱مشاوره و راهنمایي دانشجویان داراي پایاننامه بومي صرفاً به شكل حضوري خواهد بود و در صورت عدم
امكان حضور دانشجو در دانشگاه با هماهنگي مدیر گروه این وظیفه مي تواند به شیوه غیر حضوري نیز انجام شود.
تبصره  .2عضو هیأت علمي ساعات راهنمایي هر پایاننامه را مشخص و در برنامه حضور قید نماید.
ج) جلسات دفاع از پایاننامه:
جلسات دفاع از پایاننامه بهصورت حضوري یا الكترونیكي برگزار ميشود.
د) جلسات گروه و سایر جلسات دانشگاه :جلسات گروه ،شوراي تحصیالت تكمیلي و سایر جلسات دانشگاه بهصورت
حضوري یا الكترونیكي در دانشگاه برگزار ميشود.
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فعالیت استاد در روش مجازي صرفاً از طریق سامانههاي آموزش الكترونیك دانشگاه امكانپذیر ميباشد.
هـ) سایر فعالیت ها و تكالیف:
باقیمانده ساعات حضور عضو تا  40ساعت خدمت موظف در هفته به سایر فعالیتها و تكالیف مندرج در مواد
 2۱الي  23آییننامه استخدامي شامل :فعالیتهاي فرهنگي تربیتي-اجتماعي ،پژوهش و فناوري ،علمي و اجرایي،
همكاري تخصصي با حوزه کاربردي مرتبط ،شرکت در جلسات گروه و دانشگاه ،مشارکت در کارگاههاي آموزشي و
حضور در جامعه جهت شناسایي مسائل و چالشهاي کاربردي و تبدیل آن به پروژههاي تحقیقاتي اختصاص ميیابد
که ميتواند در محل دفتر کار عضو یا در مكانهاي دیگر دانشگاه (مانند آزمایشگاه ،کارگاه ،کتابخانه و ) ...و خارج
از دانشگاه باشد.
 در صورتيکه عضو در ساعات حضور موظف در دانشگاه حضور نداشته باشد ،براساس مفاد ماده  37آییننامهاستخدامي اعضاي هیأت علمي با ایشان رفتار خواهد شد.
 مسئولیت نظارت بر حسن اجراي این شیوهنامه بر عهده مدیران گروههاي آموزشي و رؤساي دانشكدهها ميباشد.الزم به ذکر است این شیوهنامه تنها در ایام مواجهه با ویروس کرونا قابلیت اجرا دارد و پس از آن شیوهنامه خدمت
موظف حضوري اعضاي هیأت علمي مالک عمل قرار خواهد گرفت.
این شیوهنامه در تاریخ  ۱3۹۹/06/۱8در شوراي پژوهشي شماره  ۱07دانشگاه و در تاریخ  ۱3۹۹/06/22در شوراي
آموزشي شماره  ۱۹0دانشگاه و در تاریخ  ۱3۹۹/06/30در هیأت رئیسه شماره  ۱66دانشگاه به تصویب رسید و از
تاریخ تصویب در هیأت رئیسه الزماالجرا مي باشد.
(این شیوهنامه برگرفته از شیوهنامه اطالع رساني شده دانشگاه فردوسي مشهد ميباشد).
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