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 هوالعلیم

دااگشنه شهرکرد آنیی انهم حق التدریس
 هيأت علمياعضاي

 حداقل و حداکثر واحدهاي حق التدریس اعضاء هيأت علمي( الف

.به شرح زير مي باشددانشگاه واحد تدريس اعضاي هیات علمي آموزشي  -1

 واحد موظف مرتبه دانشگاه

 واحد 8 استاد

 واحد 9 دانشیار

 واحد 11 استاديار

 واحد 11 مربي

 واحد11 مربي آموزشیار

استاديار طرح خدمت 

 سربازي

10 واحد 

عضو هیأت علمي موظف است واحد موظف خود را در صورت وجود با دروس نظري تکمیل نمايد و براي مازاد بر واحد موظف، حق : 1 تبصره

 .التدريس تعلق مي گیرد

 1- سقف حق التدریس آموزشی براي اعضاي هیات علمی آموزشی 11 واحد معادل و در صورت دارا بودن رساله دکتري یا پایان نامه 

کارشناسی ارشد تا سقف 11 واحد قابل افزایش است. (سقف 11 واحد معادل به شرط حداقل 18 واحد معادل براي راهنمایی رساله دکتري 

یا پایاننامه کارشناسیارشد، در برنامه تدریس هر نیمسال تحصیلی اعضاي هیات علمی قابل محاسبه میباشد)

2- سقف راهنمایی پروژههاي تخصصی کارشناسی در هرنیمسال، 5 واحد میباشد 4- سقف حقالتدریس براي ترم تابستان برابر 9 واحد معادل 
میباشد . که میتواند شامل پایان نامه کارشناسى ارشد و دکترى ،کارآموزي، کارورزي، عملیات زراعى و کشاورزي و راهنمایى پروژه تخصصى 

کارشناسى، سمینار و جلسه بحث ومعرفى به استاد باشد.ضمنًا براي کارآموزي در تابستان سقف حقالتدریس برابر 3 واحد معادل می باشد. 
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 کارشناسي ارشد پيوسته و دکتري حرفه ايکارشناسي و حق التدریس دروس  (ب

براي واحد درس و  برابر و براي تدريس مکرر نسبت به ترمهاي قبل واحد درس 15/1 اولین باربراي تدريس  دروس نظري واحد -1

.دوش ميمحاسبه  واحد درس 55/1 نیمسالتدريس مکرر در همان 

.نیمسال باشد، درس براي آن عضو هیأت علمي جديد محسوب مي شود 6چنانچه فاصله بین دو بار ارائه يک درس بیش از : تبصره

 .شوداز رابطه زير محاسبه مي پايان نامهيا  پروژه هربراي واحد معادل  -1

 تعداد واحد پروژه پايان نامه
 واحد معادل =

1 

 .پايان نامه مي باشدمصوب واحد يک دوم پايان نامه دکتري حرفه اي : 1تبصره 

 .مدرسین تقسیم میشودپايان نامه توسط بیش از يک نفر سرپرستي شود تعداد واحد معادل فوق بر تعداد يا اگر پروژه : 1تبصره 

1- واحد معادل درس سمینار برابر یک ششم واحد درس محسوب می گردد و حداکثر تا 1  واحد قابل احتساب است.

 4- واحد معادل براي دروس عملی ( کارآموزي، کارورزي، عملیات صحرایی و عملیات کشاورزي) از رابطه زیر محاسبه میشود و 
.واحد معادل قابل احتساب است 6در هر نیمسال براي هر درس حداکثر 

×]5 + (تعداد دانشجو × کارآموزي، کارورزي، عملیات صحرايي تعداد واحد درس )[
1 

 واحد معادل =
11 

محل کارآموزي و ارایه گزارش می باشد.  تبصره 1: پرداخت حق  الزحمه  کارآموزي منوط به حداقل 1 بار بازدید از 

تبصره 1: واحد معادل عملیات صحرایی در صورتی منظور می گردد که عضو هیأت علمی به طور کامل و در طول درس به ازاء هر واحد 51 

ساعت در ترم در محل عملیات حضور داشته باشد. 

تبصره 1: چنانچه ارائه درس عملیاتکشاورزي تا پایان مردادماه ادامه یابد در ضریب بیست و شش هیجدهم ضرب می گردد.

ساعت در  54واحد و چنانچه  11/1شود برابر مينیمسال تشکیل  هر ساعت در 16که به میزان  و کارگاهي واحد معادل دروس عملي -5

.واحد محاسبه مي گردد 1نیمسال باشد برابر 

به میزان حضور استاد در جلسه درس پرداخت مي واحد معادل دروس عملي . رس مي باشدده عهده استاد بمسولیت ارايه درس عملي : تبصره

 .شود

:شرح جدول زير استبه ( بدون احتساب ضريب)در دروس اختصاصي، اصلي، پايه و عمومي حد نصاب تعداد دانشجويان  -6
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برای ارایه  دانشجو حداقل نوع درس

 درس

 ضریب بیشتر از سقف حداکثر دانشجو

اختصاصي، اصلي و 

 پايه ،اختیاري
: ترم اصلي طبق چارت 

15 

 11: ترمهاي ديگر 

به ازاء هر نفر مازاد يک  11

 واحد نظري درس سي ام

به ازاء هر نفر مازاد يک  41 11 عمومي

چهلم  واحد نظري 

تبصره 1:حداقل تعداد دانشجویان در دروس عملی و آزمایشگاهی و کارگاهی  11 نفر است.  

. تبصره 2: حداکثر ظرفیت تعداد دانشجویان در دروس عملی و آزمایشگاهی و کارگاهی با نظر دانشکده است

تبصره 3: واحد معادل هر درس ناشی از ضریب تعداد دانشجو در هر صورت نباید از 1/5 برابر واحد نظري درس بیشتر شود. 

5- واحد معادل حل تمرین براي هر درس، برابر 1/66 واحد میباشد. 

. 8- واحد معادل درس معرفی به استاد برابر است با : تعداد دانشجو ضرب در تعداد واحد درسی تقسیم بر 11

9- نحوه اعمال ضریب در ساعات خارج از وقت اداري اعضاي محترم هیأت علمی دانشگاه به شرح زیر میباشد:

 تعداد ساعات درس
واحد معادل خارج از وقت یک درس= 1/ × واحد درس ×  (

اعتس 11 15 زا  عدب  روسد  اعاتس  عدادت 
) 

ج) حق التدریس دروس دوره هاي دکتري تخصصی و کارشناسی ارشد ناپیوسته

 1- چنانچه د رس نظرى براي اولین بار توسط عضو هیأت علمی ارائه شود واحد معادل آن درس دو برابر و براي تدریس مکرر نسبت به 

ترمهاي قبل  1/5برابر واحد درس و براي تدریس مکرر در همان نیمسال 1/115 واحد درس محاسبه خواهد شد. 1- حداقل و حداکثر 

دانشجو براي کالسهاي نظري به ترتیب در دوره دکتري  3و8 و در دوره کارشناسیارشد  5و15می باشد. در صورتی که درسی براي 

دانشجویان ارشد و دکتري به طور مشترك ارائه شده باشد از نظر حداقل و حداکثر تعداد دانشجو مشابه کارشناسی ارشد لحاظ می گردد. در 

خصوص کالسهایی که با تعداد دانشجوي بیشتر از حداکثر مذکور برگزار میشود، ضریب تعداددانشجو بشرح ذیل اعمال خواهد شد :

 شود مي اضافه به واحد معادل درس آن واحد يک پانزدهمبه میزان ، رنف 1در دوره کارشناسي ارشد به ازاي هر. 

 ،واحد آن درس به واحد معادل اضافه مي شود 115/1در دوره دکتري به ازاي هر يک نفر. 

تبصره 1: واحد معادل هر درس ناشی از ضریب تعداد دانشجو از 1 برابر واحد درس مربوطه بیشتر نخواهد شد. 
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تبصره2: چنانچه میانگین تعداد دانشجو در هر گروه درسی بیش از  11نفر باشد آن درس می تواند در بیش از یک گروه

 .ارايه شود

.باشدمي درس واحدسه چهارم برابرارشد نامه در دوره کارشناسيپايان راهنمايي واحد معادل  -1

باشد، مشروط بر اينکه مي واحد قابل احتساب 1و حداکثر تا  واحد درس سومارشد برابر يک واحد معادل سمینار در دوره کارشناسي -4

.موضوعات ارائه شده همانند نباشند

واحد براي هر رساله در کل دوره دکتري قابل  11درس و حداکثر  واحد واحد معادل راهنمايي رساله برابرهاي دوره دکتري براي رساله -5

.احتساب است

يا  نامهواحد معادل براي راهنمايي همان پايانيک ششم برابر  و رساله دکتري ارشدنامه دوره کارشناسيمعادل براي مشاوره پايانواحد  -6

.است رساله

تبصره 1: در صورت وجود تعداد مشاورین بیشتر واحد معادل فوق بر تعداد مشاورین تقسیم می گردد. تبصره 1: پرداخت حق التدریس 

راهنمایی رساله هاي دکتري منوط به تصویب نهایی پروپزال در دانشگاه و به صورت 6 ،6 و 8 واحد براي 

هر نیمسال می باشد و پرداخت 8 واحد نهایی منوط به دفاع موفقیت آمیز از رساله و ثبت نهائى نمره آن می باشد. 

تبصره 1: پرداخت حق الزحمه راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد طی دو قسط مساوي صورت می گیرد. که 51% اول پس از تصویب 

. آمیز از پايان نامه و ثبت نمره در سامانه مي باشد  دوم پس از دفاع موفقیت% 51پروپزال در دانشکده و 

 .ا رساله طي يک قسط و منوط به ثبت نمره مي باشدپرداخت حق الزحمه مشاوره پايان نامه ي :4تبصره 

.تعلق نمي گیرد حل تمرين تحصیالت تکمیليبه دروس  -5

:باشدنحوه اعمال ضريب در ساعات خارج از وقت اداري اعضاي محترم هیأت علمي دانشگاه به شرح زير مي -8

 تعداد ساعات درس
واحد معادل خارج از وقت یک درس= 1/ × واحد درس ×)

اعتس 11 15 زا  عدب  روسد  اعاتس  عدادت 
) 

 (مدعو) غير عضو هيأت علمياساتيد
گیرد. 1- ضرایب مربوط به اولین بار و تکرار درس و تعداد دانشجو به اساتید مدعو و بازنشسته تعلق نمی 

1- حداکثر واحد معادل حق التدریس براي اساتید مدعو  12واحد می باشد.   

3- ضریب مسافت بر اساس تبصره 1 ماده 36 آئین نامه استخدامی اعضاي هیات علمی دانشگاهها براي فعالیتهاي آموزشی اعضاي هیات 

. علمی مدعو قابل پرداخت است

- در موارد خاص، استفاده از کارشناس با مدارج علمی مختلف جهت انجام امور آموزشی با مجوز معاونت آموزشی دانشگاه بالمانع است.




