شیوهنامه خدمت موظف اعضاي هیأت علمي «تمام وقت ویژه»
دانشگاه کوثر (ویژۀ خواهران)
مشخصات

سند1

عنوان سند :شیوهنامه خدمت موظف اعضاي هیأت علمي«تمام وقت ویژه» دانشگاه کوثر (ویژۀ خواهران)
نوع سند :شیوه نامه

شماره سند7 :

ویرایش1 :

صفحه 1 :از 9

شوراي آموزشي دانشگاه:

شوراي پژوهشي دانشگاه:

هیأت رئیسه دانشگاه:

 213مورخ 1400/06/24

 127مورخ 1400/06/24

 200مورخ 1400/07/11

مرجع تأیید

مرجع ابالغ

اقدام ،اجرا و نظارت

هیأت رئیسه دانشگاه

معاونت اداري و مالي

رؤساي دانشکدهها و مدیران گروههاي آموزشي

مرجع نگهداري سند

کارشناس هیأت رئیسه

حوزه

هیأت رئیسه دانشگاه

سمیه وصال

ریاست

تاریخ و شماره ابالغ سند

این سند در محل دفتر هیأت رئیسه دانشگاه نگهداري ميشود.
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ویرایش:
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تاریخ:
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بسمه تعالي
مقدمه:
در راستاي اجراي «دستورالعمل خدمت اعضاي هیأت علمي به شیوه تمام وقت ویژه» موضوع مفاد جزء « »2بند «و» تبصره «»2
قانون بودجه سال  1400کل کشور مبني بر همسانسازي حقوق اعضاي هیأت علمي دانشگاههاي وابسته به وزارت عتف با حقوق
اعضاي هیأت علمي غیر بالیني دانشگاههاي وابسته به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي و با عنایت به صورتجلسه نشست
فوقالعاده (همزمان) هیأت امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي خراسان شمالي -مورخ  1400/02/19و نامه شماره
 15/104701مورخ  1400/05/13و شیوهنامه خدمت موظف اعضاي هیأت علمي دانشگاه کوثر ،مصوب جلسه هیأت رئیسه 154
مورخ ( 1399 /03/11پیوستهاي دو و سه و چهار) و بر پایه مواد آئیننامه استخدامي اعضاي هیأت علمي ،شیوهنامه خدمت
موظف اعضاي هیأت علمي تمام وقت ویژه دانشگاه کوثر به شرح ذیل ميباشد:
ماده  -1عضو هیأت علمي«تمام وقت ویژه» فردي است که به طور تمام وقت کامل و  54ساعت در هفته طبق برنامه تنظیمي
دانشگاه در اختیار دانشگاه بوده و حق انجام کار یا فعالیت انتفاعي خارج از دانشگاه را ندارد.
تبصره -1در صورت احراز انجام کار یا فعالیت انتفاعي خارج از دانشگاه مندرج در این ماده ،با تشخیص و تأیید هیأت رئیسه
دانشگاه ،نسبت به خروج وي از وضعیت تمام وقت ویژه اقدام خواهد شد و کلیه مزایاي پرداختي قبلي از تاریخ احراز ،از حقوق و
مزایاي وي کسر خواهد شد.
تبصره  -2اتخاذ تمهیدات الزم براي نظارت بر اجراي صحیح این ماده بر عهده مدیر گروه آموزشي ذیربط خواهد بود.
تبصره  -3عضو هیأت علمي تمام وقت ویژه باید به طور تمام وقت کامل و  54ساعت در هفته طبق برنامه تنظیمي مؤسسه
(همین برنامه) در اختیار مؤسسه باشد و مطابق با برنامه هفتگي تأیید شده توسط دانشکده ،به وظایف آموزشي ،پژوهشي ،اجرایي
و دیگر فعالیتهاي دانشگاهي خود نظیر پیگیري طرحهاي تحقیقاتي بین دانشگاهي و صنعتي ،فعالیتهاي آمادهسازي قبل از
تدریس و سایر فعالیتهاي مندرج در مواد  22و  23آئین نامه استخدامي اعضاي هیأت علمي مبادرت نماید که به منظور رعایت
ساعات موظف حضور براي عضو هیأت علمي تمام وقت ویژه ،ساعات برنامهریزي شده براي هر روز کاري (شنبه الي چهارشنبه)
ميبایست از ساعت  07:30الي  19:30باشد .شرکت در جلسات بیرون از دانشگاه جهت پیگیري امور آموزشي ،پژوهشي ،و اجرایي
دانشگاه ،که قطع ًا با هماهنگي رئیس دانشکده انجام مي گیرد ،و یا هر وظیفه دیگري که دانشکده براي پیگیري امور در بیرون
دانشگاه بر عهده عضو هیأت علمي قرار مي دهد باید به نحوي در برنامه هفتگي عضو هیأت علمي تنظیم گردد که در برگزاري
کالسهاي آموزشي خللي وارد ننماید .در خصوص اعضاء هیأت علمي مأمور ،بسته به شرح حکم ایشان و جزئیات آن ضوابط مربوطه
اعمال خواهد شد.
تبصره  -4مطابق با ماده  23آئیننامه استخدامي اهم وظایف اعضایي که وظایف مدیریتي بر عهده ندارند ،عبارت است از:
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 )1تدریس واحد موظف به میزان  10واحد براي استاد تمام  12 ،واحد براي دانشیار  14 ،واحد براي استادیار و  17واحد
براي مربي تمام وقت ویژه ( برابر تعداد واحد موظفي حضور در کالس و برابر تعداد واحد موظفي آمادگي براي تدریس)
 )2پژوهش و فناوري به میزان  25ساعت در هفته براي استاد تمام 20 ،ساعت در هفته براي دانشیار 14 ،ساعت در هفته
براي استادیار و  8ساعت در هفته براي مربي تمام وقت ویژه
 )3بر عهده گیري راهنمایي دانشجویان و پاسخگویي به سواالت دانشجویان ((تعداد واحد موظف تقسیم بر  )2ساعت در
هفته)
 )4راهنمایي پایان نامهها (به ازاي هر پایاننامه نیم ساعت در هفته) و به ازاي و رساله هاي دانشجویي (یک ساعت در هفته)
 )5خدمات آزمایشگاهي و کارگاهي و آماده سازي آنها یا عملیات صحرایي (مطابق جدول مربوطه)
 )6حضور در شوراها و کمیتههاي مربوطه ( 2ساعت در هفته شوراي گروه)
 )7مشارکت و حضور در فعالیت ها و کارگاه هاي آموزشي و فرهنگي و دانش افزایي ( 2ساعت در هفته براي امور فرهنگي)
 )8شناسایي مسائل و چالش هاي کاربردي و تبدیل آنها به پروژه هاي کاربردي
 )9سایر وظایف محوله از سوي مدیر گروه ،رئیس دانشکده و یا رئیس موسسه
 )10توزیع زماني کالس هاي درسي در حداقل  4روز باشد (به استثناي اعضایي که به فرصت مطالعاتي اعزام مي شوند).
لذا الزم است برنامه هفتگي عضو هیأت علمي شامل ساعات تدریس ،مشاوره دانشجویي ،رسیدگي به پایاننامههاي تحصیلي،
پاسخگویي بابت استاد راهنمایي ،اجراي طرحهاي پژوهشي ،فعالیت اجرایي ،مطالعه و پژوهش ،حضور در جلسات شوراها و
کمیسیونها و  ...و سایر وظایفي که از طرف مدیر گروه ،رئیس دانشکده و یا رئیس دانشگاه محول ميشود را بالفاصله پس از
پایان حذف و اضافه (تا پایان هفته دوم نیمسال) به تأیید گروه و دانشکده رسانده و ممهور به مهر رئیس دانشکده در وبسایت
عضو هیأت علمي و همچنین تابلو اعالنات هر عضو نصب نماید .در صورتیکه بنا به دالیلي خارج از اختیار عضو ،تغییري در
ساعات حضور موظف الزم باشد ،باید عضو با اطالع مدیر گروه ،مراتب را در برنامه نصب شده در پشت درب اتاق یا به روش
مناسب دیگر اطالع رساني نماید .مدیرگروه نیز موظف است وضعیت انجام وظایف محوله اعضاي هیأت علمي را ماهانه بررسي
و در صورت مشاهده مغایرت با برنامه اعالم شده ،موارد را جهت بررسي به دانشکده مربوطه گزارش نماید و در صورتیکه عضو
مطابق برنامه هفتگي ارائه شده ،وظایف محوله خود را به انجام نرساند بر اساس مفاد ماده  37آئیننامه استخدامي با ایشان
رفتار خواهد شد.
ماده  - 2مطابق با ماده  22آیین نامه ،در برنامه اعضاي هیات علمي باید موارد ذیل به عنوان وظایف و تکالیف عضو هیات علمي
گنجانده شود:
 )1فعالیت آموزشي ( نظري و عملي)
 )2فعالیت پژوهشي و فناوري
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 )3فعالیت هاي علمي و اجرایي
 )4فعالیت هاي فرهنگي ،تربیتي و اجتماعي
 )5راهنمایي دانشجو و سایر خدمات دانشگاهي
 )6همکاري تخصصي در حوزه هاي کاربردي مرتبط
که جهت ایجاد هماهنگي در سطح دانشگاه و ایجاد وحدت رویه در دانشگاه ،برنامه هفتگي عضو هیات علمي بایستي شامل موارد
ذیل باشد که در جدول هفتگي منعکس خواهد شد.
بند الف) امور آموزشي:

انجام وظایف آموزشي
ردیف

تعداد واحد

وظیفه
 1-1آمادگي براي تدریس (صرفاً براي دروس نظري)

1

تدریس

 2-1حضور در کالس

 3-1پاسخگویي به سواالت دانشجویان
2

سرپرستي کارآموزي  /کارورزي

3

استاد راهنماي دانشجویان کارشناسي (بر اساس مصوبات شوراي آموزشي)

2

1

ساعت در برنامه

واحد درس

تعداد واحد موظف
×1

واحد درس

تعداد واحد موظف
×1

واحد درسي

تعداد واحد موظف
×0/5

واحد درسي

تعداد واحد ×
1
تعداد واحد × 2

واحد درسي

 -1درج آمادگي تدریس ،صرفا جهت محاسبه ساعت خدمت بوده و ارتباطي با محاسبات حق التدریس ندارد.
 -2ساعت مشاوره دانشجویان نمي تواند در زمان  12تا  13:30قرار گیرد.
 -3عملکرد هر عضو در این بند ،براي ردیف هاي  3-1 ،1-1و  ،3هر ماه توسط مدیر گروه آموزشي ارزیابي شده و به رئیس دانشکده
گزارش خواهد شد .بقیه ردیف هاي این بند نیز تحت نظارت رئیس دانشکده و امور کالسها ارزیابي شده و گزارشدهي خواهند شد.

 -4جهت سهولت دسترسي دانشجویان و ارزیابي ساعات مشاوره ،عضو موظف به حضور در اتاق خود در ساعات مشاوره مي
باشد .عدم حضور عضو به دلیل انجام وظایف محوله از سوي دانشکده یا دانشگاه و حضور در جلسات ضروري دانشکده یا
دانشگاه پس از مطل ع نمودن مدیر گروه آموزشي مربوطه و نصب اطالعیه در پشت درب اتاق بالمانع است.
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بند ب) امور پژوهشي:
انجام وظایف پژوهشي
ردیف

وظیفه

ساعت در برنامه

1

راهنمائي پایان نامه دانشجویان تحصیالت تکمیلي

تعداد پایان نامه × 0/5

2

انجام امور پژوهشي

3

انجام وظایف مربوط به فرصت مطالعاتي در صنعت و جامعه

استاد تمام 25 :ساعت
دانشیار 20 :ساعت
استادیار 14 :ساعت
مربي 8 :ساعت
حداقل دو روز در هفته مطابق با برنامه
واحد عملیاتي

بند ج) امور اجرایي:

طبق بند  9بخشنامه شماره  15/104701مورخ  1400/05/13که اشاره دارد " :میزان واحد موظف تدریس  /ساعت موظف
تحقیق اعضاي هیأت علمي تمام وقت ویژه عهدهدار پستهاي سازماني مدیریتي ستارهدار مندرج در سازمان تفصیلي مصوب ،پس
از کسر واحد موظف تدریس /ساعت موظف تحقیق مندرج در ماده « »25آئیننامه استخدامي اعضاي هیأت علمي ،همانند سایر
اعضاي هیأت علمي تمام وقت ویژه که وظایف مدیریت بر عهده ندارند 20 ،درصد بیشتر از« واحدهاي موظف تدریس /ساعت
موظف تحقیق» اعضاي هیأت علمي تمام وقت عهدهدار پستهاي سازماني مدیریتي ستارهدار ميباشد و همچنین ماده 5
صورتجلسه نشست فوقالعاده(همزمان) هیأت امناي دانشگاهها ي خراسان شمالي مورخ  « 1400/02/19از نیمسال اول سال
تحصیلي  ،1400-1401میزان واحد موظف تدریس عضو هیأت علمي آموزشي تمام وقت ویژه  20درصد بیشتر از میزان
واحد موظف تدریس عضو هیأت علمي آموزشي تمام وقت خواهد بود .رقم کمتر از 0/5به عدد صحیح قبل و  0/5بیشتر به
عدد صحیح باالتر گرد خواهد شد .لذا با عنایت به مصوبه هیأت رئیسه  158مورخ  1399/04/02و مصوبه  3هیأت رئیسه 164
مورخ  99/06/03و همچنین با توجه به ماده  25آئیننامه استخدامي اعضاي هیأت علمي در خصوص واحد موظف تدریس رؤساي
دانشگاههاي مستقل ،که واحد موظفي رئیس دانشگاه  1واحد ميباشد ،جدول میزان واحد کسر شده از واحد موظفي اعضاي
عهدهدار پست ،به صورت زیر ميباشد:
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جدول شماره یک
انجام وظایف اجرایي
ردیف

وظیفه

تعداد واحد موظفي

تعداد واحد موظفي

تعداد

ساعت در برنامه عضو

عضو تمام وقت

عضو تمام وقت ویژه

واحدکسر

تمام وقت ویژه

(با مرتبه استادیار و

(با مرتبه استادیار و

مقطع دکتري)

مقطع دکتري)

شده

1

1

رئیس دانشگاه

12-11=1

1

11

تعداد واحد کسر شده × 3

2

معاون آموزشي و پژوهشي

12-8=4

5

8

تعداد واحد کسر شده × 3

3

معاون امور دانشجویي

12-8=4

5

8

تعداد واحد کسر شده × 3

4

معاون اداري و مالي

12-8=4

5

8

تعداد واحد کسر شده × 3

5

رئیس دانشکده

12-6=6

7

6

تعداد واحد کسر شده × 3

6

رئیس گروه نظارت و ارزیابي

12-3=9

11

3

تعداد واحد کسر شده × 3

7

مدیر امور پژوهش و فناوري

12-4=8

10

4

تعداد واحد کسر شده × 3

8

مدیر امور دانشجویي

12-4=8

10

4

تعداد واحد کسر شده × 3

9

مدیر امور آموزش و تحصیالت تکمیلي

12-4=8

10

4

تعداد واحد کسر شده × 3

10

مدیر امور مالي

استادیار12-4=8 :

استادیار10:

4

تعداد واحد کسر شده × 3

مربي14-4=10 :

مربي12 :

4

11

رئیس گروه کارآفریني و ارتباط با
صنعت

استادیار12-3=9 :

استادیار11:

3

مربي14-3=11 :

مربي13 :

3

12

مدیر امور فرهنگي و اجتماعي

12-4=8

10

4

تعداد واحد کسر شده × 3

13

رئیس مرکز بهداشت ،درمان و مشاوره
دانشجویي

12-3=9

11

3

تعداد واحد کسر شده × 3

14

رئیس کتابخانه مرکزي و مرکز اطالع
رساني

12-3=9

11

3

تعداد واحد کسر شده × 3

15

مدیر گروه (گروههاي مصوب)

استادیار12-2=10 :

استادیار12 :

2

مربي14-2=12 :

مربي14 :

2

تعداد واحد کسر شده ×
2/5

16

رئیس اداره تربیتبدني

12-3=9

11

3

تعداد واحد کسر شده × 3

17

رئیس گروه آموزشهاي آزاد و مجازي

12-3=9

11

3

تعداد واحد کسر شده × 3

18

رئیس دبیرخانه هیأت اجرائي جذب
اعضاي هیأت علمي

12-3=9

11

3

تعداد واحد کسر شده × 3

19

معاون دانشکده

12-3=9

11

3

تعداد واحد کسر شده × 3

20

رئیس دفتر ریاست  ،روابط عمومي و
امور بینالملل

12-4=8

10

4

تعداد واحد کسر شده × 3

-1

صرفا جهت محاسبه ساعت خدمت بوده و ارتباطي با محاسبات حق التدریس ندارد.
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تعداد واحد کسر شده × 3

شماره7 :

عنوان سند :شیوهنامه خدمت موظف اعضاي هیأت علمي «تمام وقت ویژه»

ویرایش:

دانشگاه کوثر (ویژۀ خواهران)

1

تاریخ:
1400/07/11

صفحه 7 :از 9
جدول شماره دو
ردیف

انجام وظایف اجرایي

معادل واحدي جهت

ساعت در برنامه

درج ساعت در برنامه
هفتگي
1

عضویت در کمیته کتاب دانشگاه /در هیأت تحریریه نشریه
دانشگاه کوثر

1

معادل واحدي × 2/5

2

مدیر مسئول /سر دبیر /مدیر داخلي نشریه دانشگاه کوثر

2

معادل واحدي × 2/5

3

عضویت در هریک از شوراهاي مصوب

 1و حداکثر 4

معادل واحدي × 2/5

** معادل واحدي در جدول شماره دو ،صرف ًا به منظور درج ساعت در برنامه هفتگي است و مشمول کسر واحد موظفي نميشود.
ماده  - 3در صورتي که در واحدهاي موظف عضو به دلیل اتمام دوره مدیریت ،واگذاري مدیریت جدید و  ...تغییر ایجاد شود ،عضو
موظف به تغییر برنامه هفتگي مطابق با تغییرات جدید و اعالم برنامه به مدیر گروه مي باشد.
عضویت اعضا در شورا ها  ،کمیته ها و  ...توسط حوزه ریاست دانشگاه به معاونت آموزشي و پژوهشي و ریاست دانشکده به صورت
کتبي اعالم ميگردد.
ماده - 4با استناد به بند  7بخشنامه شماره  15 /104701مورخ  ،1400/05/13آن دسته از اعضاي هیأت علمي که واحد موظفي
آنان خارج از اراده و اختیار آنان تکمیل نميشود ،مشروط به تکمیل میزان کسر واحد موظف تدریس ،بوسیله انجام سایر فعالیتهاي
پژوهش و فناوري و امور اجرایي با نظر مؤسسه محل خدمت ،از مزایاي مندرج در دستورالعمل خدمت اعضاي هیأت علمي به شیوه
تمام وقت ویژه (پیوست شماره یک – موضوع بند ب مصوبه اول صورتجلسه نشست فوقالعاده هیأت امناي دانشگاههاي خراسان
شمالي مورخ  )1400/02/19برخوردار ميشوند.
بند) امور فرهنگي:
 2ساعت در هفته براي شرکت در جلسات فرهنگي و امور مربوطه و  2ساعت در هفته براي شرکت در جلسات گروه
ماده  -5مدیرگروه و رئیس دانشکده مسئول مستقیم نظارت بر اجراي برنامه هفتگي اعضاء هیأت علمي در مورد بندهاي الف و
ب مي باشد .بدیهي است که برنامه هفتگي اعضاء هیأت علمي باید در پاسخ به نیازها ي دانشکده و وظایف محوله به ایشان از طرف
دانشکده /دانشگاه ،و باالخص هماهنگ با زمان بندي کالسهاي درسي دانشکده ،تهیه شده باشد .بدین ترتیب برنامه هفتگي اعضاء
هیأت علمي مي باید به تأیید مدیر گروه و سپس رئیس دانشکده رسیده باشد.
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شماره7 :

عنوان سند :شیوهنامه خدمت موظف اعضاي هیأت علمي «تمام وقت ویژه»
دانشگاه کوثر (ویژۀ خواهران)

ویرایش:
1

تاریخ:
1400/07/11

صفحه 8 :از 9

ماده  -6با عنایت به تبصره  2ذیل ماده  32از صورتجلسه نشست فوقالعاده (همزمان) هیأت امناي دانشگاههاي خراسان شمالي
به تاریخ  19/02/1400و همچنین ماده  7و تبصره هاي ذیل آن از پیوست شماره هفت صورتجلسه فوقالذکر ،در خصوص میزان
واحد حقالتدریس براي اعضاي هیأت علمي تمام وقت ویژه ،این اعضا ميتوانند تا  8واحد نظري یا معادل عملي آن در مؤسسه
به صورت حقالتدریس ،تدریس نمایند و در شرایط خاص به پیشنهاد رئیس دانشکده و تصویب در هیأت رئیسه ميتوانند تا
 4واحد اضافي نیز به صورت حقالتدریس ،تدریس نمایند و میزان حقالتدریس قابل پرداخت در هر نیمسال بیشتر از  12واحد
نظري یا معادل عملي یا پایاننامههاي تحصیالت تکمیلي نخواهد بود.
ماده - 7در سایر مواردي که در این شیوهنامه به آن اشاره نشده است مطابق با مفاد صورتجلسه نشست فوقالعاده (همزمان) هیأت
امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي خراسان شمالي -مورخ  1400/02/19و نامه شماره  15/104701مورخ 1400/05/13
و آئیننامه استخدامي اعضاي هیأت علمي عمل ميشود و رعایت تمامي مواد و تبصرههاي آنها الزامي است.
ماده  -8این آئین نامه با هدف قانونمندي و افزایش بهرهوري علمي ،فني ،پژوهشي ،و اجرائي دانشگاه کوثر ،در تاریخ 1400/06/24
در جلسه  213شوراي آموزشي دانشگاه و در تاریخ  1400/06/24در شوراي پژوهش  127و در تاریخ  1400/07/11با یک مقدمه،
 8ماده 4 ،تبصره و  4بند به تصویب هیات رئیسه شماره 200دانشگاه رسیده است و الزم االجرا مي باشد.
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شماره7 :

عنوان سند :شیوهنامه خدمت موظف اعضاي هیأت علمي «تمام وقت

ویرایش:

ویژه» دانشگاه کوثر (ویژۀ خواهران)

1

تاریخ:
1400/07/11

صفحه 9 :از 9

مثالي از جدول برنامه هفتگي  :براي روشن شدن نحوه تهیه برنامه هفتگي در اینجا یک مثال نمونه ارائه شده است .در نظر
بگیرید که عضو هیأت علمي تمام وقت ویژه استادیار داراي سمت معاون آموزشي دانشگاه باشد .لذا میزان واحد موظف وي 20
درصد بیشتر از  12-8=4خواهد بود که ميشود  4/8و چون اعشار آن بیشتر از  0/5است به سمت عدد صحیح باال گرد شده و
واحد موظفي وي  5واحد ميشود .پس
 8× 3=24 )1ساعت براي معاونت
 5 )2واحد موظف در بند آموزشي :پس باید  5ساعت براي تدریس و  5ساعت براي آمادگي تدریس وقت بگذارد و از طرفي براي
پاسخگویي و مشاوره دانشجویان نیز  2/5ساعت در برنامه هفتگي وقت بگذارد.
 2 )3ساعت فرهنگي
 2 )4ساعت جلسه گروه آموزشي
 14 )5ساعت پژوهش
که در مجموع  54ساعت ميشود.
روز

8-10

10-12

12-13:30

13:30-15:30

15:30-17:30

17:30-19:30

شنبه

درس 1

معاونت آموزشي

معاونت آموزشي

معاونت آموزشي

آمادگي براي تدریس
(ه .زوج)

آمادگي براي
تدریس

یکشنبه

جلسه گروه

معاونت آموزشي

پژوهش

مشاوره دانشجویان

پژوهش

دو شنبه

معاونت آموزشي

ساعت فرهنگي

پژوهش

معاونت آموزشي

درس2

سه شنبه

معاونت آموزشي

معاونت آموزشي

پژوهش

معاونت آموزشي

پژوهش

چهارشنبه

معاونت آموزشي

معاونت آموزشي

معاونت آموزشي

آمادگي براي
تدریس

پژوهش

درس(2ه .فرد)
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پژوهش

