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 بسمه تعالي

 شیوه نامه پرداخت حق التدریس دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

 

یس ق التدرحاین شیوه نامه در برگیرنده دستورالعمل نحوه محاسبه واحدهای معادل آموزشی و پژوهشی جهت پرداخت : مقدمه

دکتری،  یه دورهدانشجویان بورس اعضای هیات علمی شاغل، مربیان مامور به تحصیل، طرح سربازی، اعضای هیات علمی بازنشسته،

 یه مدرسین مدعو می باشد.و کلن غیر بورسیه، کارشناسان آموزشی دانشجویا

 باشد:هیات علمی آموزشی به شرح زیر می واحد معادل موظف تدریس اعضای :1ماده

 

 واحد موظف مرتبه دانشگاه

 واحد معادل 8 استاد

 واحد معادل 9 دانشیار

 واحد معادل 10 استادیار

 واحد معادل 12 مربی

 واحد معادل 13 مربی آموزشیار

 سکشن عملی 8معادل  کارشناسان آموزشی

دانشجویان مامور به 

 تحصیل و بورسیه

 واحد معادل 3

 

)تا سقف  ردد.گ. واحد از موظف او کسر می/5باشد سال در یک مرتبه علمی  10به مدت  عضو هیات علمیدر صورتی که : 1تبصره

 .مرتبه باالتر(

ل بعد ز نیمسااکسر آن  ،داعضای هیات علمی در یک نیمسال کمتر از سقف موظف باش شده چنانچه تعداد واحدهای گزارش: 2تبصره

 .شودتامین می

تحصیلی  و نیمسالددر صورتی که تعداد واحد پایان نامه )راهنمایی و مشاوره تحصیالت تکمیلی ( اعضای هیات علمی در  :2ماده

 قابل پرداخت است. حق التدریسواحد پایان نامه  9حداکثر  تا سقفمازاد بر سقف باشد در تابستان بعد، 

 گردند.التدریس پایان نامه تابستان نمی مدرسین بازنشسته مشمول حق :1تبصره

 .باشدمیاساس آخرین حکم کارگزینی قبل از تیر ماه قابل پرداخت حق التدریس ترم تابستان بر  :2تبصره

 نیمسال عادی قابل پرداخت است. هفته 18معادل  واحدنیمسال تابستانی برای هر حق التدریس  :3تبصره

 باشد.ذیل می جدولمطابق  کسر واحد موظف تدریس اعضای جانباز : میزان3ماده

 

تدریس اعضای  درصد جانبازی ردیف

 آموزشی

 

 

 واحد 1 درصد 24تا  1

 واحد 2 درصد 39تا  25 2

 واحد 3 درصد 69تا  40 3

 واحد 5 درصد و باالتر 70 4
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واحد  16موزشی آیا معادل عملی آن و با اعمال ضرایب  واحد نظری 12سقف حق التدریس برای اعضای هیات علمی آموزشی  :4ماده

 باشد.نظارت بر دفاع از پایان نامه می ، مشاوره، داوری وراهنمایی واحد پژوهشی که شامل 16معادل و 

نظارت  ، ولیباشدیا مازاد بر سقف حق التدریس در صورتی که مجموع واحدهای معادل مدرس از واحد موظف کمتر  تبصره:

 باشد.د مربوط به نظارت قابل پرداخت میتحصیالت تکمیلی گزارش شده باشد. واح

𝟏)یات علمی رسمی و پیمانی بر مبنای حق التدریس اعضای ه :5ماده

𝟓𝟎
-مخصوص محاسبه و قابل پرداخت می حقوق و فوق العاده (

 باشد.

گی از بازنشست آخرین حکم قبل از شروع ترم برای اساتید شاغل و حکم قبل تاریخ صدورحق التدریس بر اساس پرداخت :  6ماده

 ست.اسبه ابرای اساتید بازنشسته وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فن آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل مح

م، حک یخ اجرایتاراشد، بو یا استعفای آنها از سمت اجرایی، بعد از شروع نیمسال تحصیلی مدرسینی که تاریخ ابالغ انتصاب  :1تبصره

 شود.حاسبه واحد موظف در نظر گرفته میهنگام م
عد از حکام آنها بار صدو تاریخ مدرسینی که تاریخ تصویب ارتقاء مرتبه و پایه )استحقاقی، تشویقی( آنها قبل از شروع ترم و: 2تبصره

 باشد.ویب هیات ممیزه و کمیته ترفیع میباشد پرداخت حق التدریس آنها بر اساس تاریخ تصشروع ترم می

قف حق التدریس سواحد و  3واحد موظفی مربیان مامور به تحصیل و دانشجویان بورسیه دانشگاههای داخل در دوره دکتری  :7ماده

 باشد.واحد معادل می 7اعضای هیات علمی مذکور 

را در  وظفی خودتوانند با صالحدید دانشگاه محل تحصیل، واحدهای ممربیان مامور به تحصیل و دانشجویان بورسیه می: تبصره

 .ت(دانشگاه بورس کننده و یا دانشگاه محل تحصیل تدریس نمایند. )ارائه گواهی الزامی اس

 واحد 6زان نشگاه به میتوانند با اخذ مجوز از معاونت آموزشی دامیغیر بورسیه دانشجویان دوره دکتری یا کارشناسی ارشد  :8ماده

 حق التدریس داشته باشند.

 دانشجویان ارشد و دکترا غیر بورسیه موظفی ندارند. تبصره :

ه تایید بای تحصیلی صالحیت تدریس آنان در یکی از رشته هبوده  علمیفاقد حکم هیات دانشگاهها می توانند از کسانی که  :9ماده

سیده باشد ربوط رمکمیته ای مرکب از رئیس و یا معاون آموزشی دانشکده پیشنهاد دهنده و دو تن از اعضای هیأت علمی در رشته 

 نی دعوت نماید.پس از تصویب شورای آموزشی دانشگاه برای تدریس در دوره های روزانه، شبانه یا تابستا

 8رابر نشگاهها بو سایر داضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین التدریس برای اعسقف حق :10ماده

صویب ارشد با ترشناسینامه کانظری است که در صورت راهنمایی رساله دکتری و یا تدریس در دوره دکتری و یا راهنمایی پایان واحد

 نظری قابل افزایش است. واحد 10شورای آموزشی دانشکده تا سقف 

       س حقوق و فوقپایه آنان در هنگام بازنشستگی و بر اسا آخرین مرتبه واین ماده بر مبنای مشمولین حق التدریس  :1تبصره 

 العاده مخصوص شاغلین در همان مرتبه و پایه قابل پرداخت است.

 کند. تعیینعضا ابرای این تواند سقف مورد نیاز را در شرایط کامالً استثنایی و موردی شورای آموزشی دانشگاه می: 2تبصره 

امالً استثنایی و نظری است که در شرایط ک واحد 16التدریس برای کلیه مدرسین مدعو خارج از دانشگاه برابر سقف حق :11ماده

 .ابل افزایش استموردی با تصویب شورای آموزشی دانشگاه ق

𝟏) حق التدریس این گونه مدرسین برای هر ساعت درس نظری یا معادل عملی آن بر اساس :1تبصره

𝟔𝟎
یک شصتم حقوق مرتبه و ( 

مرتبه آموزشیار پایه یک، مربی آموزشی پایه یک، و یا استادیار آموزشی پایه شغل )مخصوص ( عضو هیات علمی در  پایه و فوق العاده

مورد با پایه مساوی با سنوات اشتغال در موسسه به عنوان مدرس، توجه به مدرک تحصیلی وی ) کارشناسی، کارشناسی یک حسب 

 گردد.یین میارشد و دکتری ( تع
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𝟏)بر اساس  سایر دانشگاهها مدعومبلغ هر ساعت حق التدریس اعضای هیات علمی : 2تبصره

𝟔𝟎
حقوق و فوق العاده  (

𝟏)اعضای هیات علمی تمام وقت براساسبرای ، مخصوص(شغل)

𝟓𝟎
و برای اعضای هیات علمی غیر تمام حقوق و فوق العاده شغل  (

𝟏)وقت براساس

𝟐𝟓
 شود.و فوق العاده شغل، محاسبه میحقوق (  

جتهاد به درجه ا حق التدریس مدرسین دارای مدارک تحصیلی حوزوی با توجه به اتمام دوره های سطح، خارج و یا داشتن :3تبصره

امه دی گواهی نبقه بنتایید معاونت امور اساتید و دروس معارف اسالمی ستاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و رعایت ط

 پرداخت است. شورای عالی انقالب فرهنگی، بر اساس ضوابط این ماده قابل 3/11/74رخ مو 368های مزبور موضوع مصوبه جلسه 

 گردد.ر میدانشجویان دوره دکتری برگزا کارشناس آزمایشگاه و یاتوسط  ارائه شده دوره کارشناسی دروس عملی: 12ماده 

اس سط کارشندرس عملی، کارگاه و یا آزمایشگاه تودر موارد خاص و با کسب مجوز شورای آموزشی دانشگاه چنانچه  :1تبصره

شود و حق  ثبت می ودرس نیز بنام کارشناس یا دانشجو ارائه  ،بصورت مشترک برگزار شودآزمایشگاه و یا دانشجویان دوره دکتری 

 د.گردالتدریس آن نیز به آنها پرداخت می 

 انسکارشنا و یارانتوسط استادبنا به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه چنانچه درس عملی، کارگاه و یا آزمایشگاه  :2تبصره

رگزاری درس تعیین و ب( در  100آزمایشگاه برگزار شود و هر دو در آزمایشگاه حضور داشته باشند، درصد مشارکت آنها ) با مجموع 

 ل ثابت بماند.حق التدریس آن نیز به همان نسبت بین آنها تقسیم می شود به طوری که جمع واحد معاد

دل بین احد معاودر خصوص دروس پروژه و سمینار دوره کارشناسی، چنانچه توسط بیش از یک نفر سرپرستی شود، تعداد : 3 تبصره

 تعداد مدرسین تقسیم می شود به طوری که جمع واحد معادل ثابت بماند.

لمی عای هیات و اعضنشسته دانشگاه و سایر دانشگاهها توسط اعضای هیات علمی باز دوره کارشناسی تدریس دروس عملی: 13ماده

 باشد.دانشگاه متبوع مجاز نمی( ترباال و)استادیار 
مینار کارشناسی برابر واحد، س 4برابر ، عملیات صحرائی و... کارآموزی واحد، 5 تخصصی کارشناسیهای سقف راهنمایی پروژه :14ماده

 باشد.میدر هر نیمسال واحد  2واحد و سمینار کارشناسی ارشد برابر  3

    باشد. می ه شرح زیرسمینار و کارآموزی بنحوه محاسبه واحد معادل دروس پروژه تخصصی، مسأله مخصوص، معرفی به استاد،  :15ماده

 . شودمحاسبه می ارشد پیوسته از رابطه زیرتخصـصی کاردانی، کارشناسی و کارشناسی  هر پروژهواحد معادل برای : 1-51 

    تعداد دانشجو   
واحد پروژه

3
 واحد معادل  =         

-ه مییر محاسبزارشد پیوسته از رابطه تخصـصی کاردانی، کارشناسی و کارشناسی هر مساله مخصوصواحد معادل برای  :2-51

 شود. 

   تعداد دانشجو
واحد مساله مخصوص

3
 واحد معادل  =   

 

 .ودشحاسبه می ماز رابطه زیر )که خارج از سقف حق التدریس قابل پرداخت می باشد(  معرفی به استادواحد معادل درس  :3-51

 

×تعداد واحد انشجود تعداد 

20
 واحد معادل =      

 

یمسال قابل نر در ه معادل واحد 3بوده و حداکثر  سمینارواحد معادل  نهمیک واحد معادل درس سمینار کارشناسی  :15-4

 احتساب است.
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تعداد واحد درس

9
 واحد معادل  =      

 

ر نیمسال واحد معادل در ه 2حداکثر  سمینار می باشد وواحد  یک ششمواحد معادل درس سمینار کارشناسی ارشد  15-5

 قابل احتساب است. 

  
تعداد واحد درس

6
 واحد معادل  =      

 

   شود:به میر محاسواحد معادل برای دروس عملی: کارآموزی، کارورزی، عملیات صحرایی و اردوی نقشه برداری از رابطه زی :15-6

تعداد واحد× ( تعداد دانشجو+5)

12
 واحد معادل کارآموزی، عملیات صحرایی و... =      

 

بات طابق مصومصحرایی، نقشه کشی، رسم فنی و ...( ل برای دروس عملی )آزمایشگاهی، کارگاهی، عملیات دمعا واحد  :16ماده

 مربوطه تعیین و محاسبه خواهد شد.

  به ازاء هر بازدید و هر روز تا سقف گرددمیواحد معادل درس عملی که به صورت بازدید برگزار  :1تبصره
1

3
تا درس ، واحد عملی  

 .باشدمیواحد مذکور   سقف

 33/1ارشناسی برابر )دوساعت در هفته( در دوره کاردانی و کواحد عملی  1آزمایشگاهی به ازای واحد معادل دروس عملی  :2تبصره 

 واحد معادل دروس نظری خواهد بود.

 باشد.می یکواحد معادل سایر دروس کارگاهی : 3تبصره

 99/1دکترا( برابر  تکمیلی)ارشد وتحصیالت ساعت در هفته( در دوره  )دوواحد عملی  1دروس عملی به ازای  واحد معادل :4تبصره 

 باشد.میواحد معادل  66/2چنانچه تدریس این دروس برای اولین بار باشد برابر  واحد معادل دروس نظری خواهد بود.

 ب است.کلیه دروس پیش نیاز کارشناسی ارشد و دکتری بدون ضریب و همانند دروس نظری کارشناسی قابل احتسا :17ماده

الس ک برگزاری تشکیل شود ویا کارشناسی ارشد دروس جبرانی تحصیالت تکمیلی بایستی با دانشجویان دوره کارشناسی  :1تبصره 

  باشد.اگانه برای دروس جبرانی مجاز نمیجد

 موظفند با ن دکتریچنانچه دروسی از دروس دوره دکتری، برای دانشجویان در دوره کارشناسی ارشد ارائه شود، دانشجویا :2تبصره

-رفته نمیگر نظر دی در ابالغ درس نظر استاد راهنما در آن کالس شرکت نمایند و واحد جداگانه ای برای شرکت دانشجویان دکتر

 شود.

 ن در مقطع کارشناسی در یک کالس به شرح جدول زیر است:حداقل تعداد دانشجویا: 18ماده 

 
تعداد  نوع درس

 دانشجو

نوع 

 درس

تعداد 

 دانشجو

تعداد  نوع درس

 دانشجو

تعداد  نوع درس

 دانشجو

تعداد  نوع درس

 دانشجو

نوع 

 درس

تعداد 

 دانشجو

نظری 

تخصصی 

 و اصلی

نظری  10

 پایه

30 

 

نظری 

 عمومی

تربیت  45

 1بدنی 

 2و

 30 معارف 15 آزمایشگاه 25و  30

 

 

تساب ی )بدون احهای کاردانی و کارشناسی در دروس اختصاصی، اصلی، پایه و عمومتعداد دانشجویان در دورهاکثر حد  :19ماده

 شرح جدول زیر است:بضریب( 
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تعداد  نوع درس

 دانشجو

تعداد  نوع درس

 دانشجو

تعداد  نوع درس

 دانشجو

 

 نوع درس

تعداد 

 دانشجو

 

نوع 

 درس

 

تعداد 

 دانشجو

اختصاصی 

 اصلی

پایه، مشترک،  39

 تربیتی و 

 زبان خارجی عمومی

عملی  55 دروس عمومی 49

 آزمایشگاهی

دروس  20

 معارف

45 

 

ر برگزار حد مذکو نشجوی بیشتر ازدر دروس فوق الذکر، برای محاسبه واحد معادل، در خصوص کالسهایی که با تعداد دا :1 تبصره

 دانشجو بشرح ذیل اعمال خواهد شد: شود، ضریب تعدادمی

 

 دروس اصلی و تخصصی:: 19-1

 مبنای تعداد دانشجو ضرایب واحد معادل

 تا –39 1

15/1 50 – 40 

30/1 60 – 51 

45/1 65 – 61 

 و بیشتر 66 5/1

 دروس پایه، مشترک، تربیتی و زبان خارجی عمومی:: 19-2

 مبنای تعداد دانشجو ضرایب واحد معادل

 تا – 49 1

2/1 65 – 50 

4/1 75 – 66 

 و بیشتر 76 5/1

 

 دروس عمومی:  19-3

 مبنای تعداد دانشجو ضرایب واحد معادل

 تا – 55 1

2/1 65 – 56 

4/1 75 – 66 

 و بیشتر 76 5/1

 آموزشی دانشگاه است. شورایتصمیم گیری در موارد خاص مربوط به دروس عمومی بر عهده  : 2 تبصره

 معارفدروس :  19-4

 مبنای تعداد دانشجو ضرایب واحد معادل

 تا – 45 1

2/1 55 – 46 

4/1 65 – 56 

 و بیشتر 66 5/1
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احدهای وش میزان تصمیم گیری در موارد خاص مربوط به دروس پایه، نظری تخصصی و اصلی در صورتی که منجر به افزای : 3 تبصره

 حق التدریس گروه نشود بر عهده شورای آموزشی دانشگاه است.

 . می شودمال اع 15/1نفر ضریب  20نفر می باشد و برای بیش از  20کالسهای عملی آزمایشگاهی و کارگاهی  اکثرحد :4تبصره

 د.برابر واحد درس مربوطه بیشتر نخواهد بو 5/1بطور کلی و تحت هر شرایطی، واحد معادل هر درس از : 5 تبصره

 .واهد شدتصمیم گیری در موارد خاص مربوط به دروس اصلی و تخصصی با تصویب شورای آموزشی دانشگاه انجام خ :6تبصره 

 گرددصیه میتو صیلی،های مقاطع تحجهت ارتقاء کیفیت آموزشی و ارتباط منظم اعضای هیات علمی با دانشجویان تمام دوره :20ماده

 تدریس نمایند. کارشناسیدر مقطع  یک ماده درساعضای هیات علمی در هر سال تحصیلی حداقل 

التدریس . ضمنا سقف حقباشدمیدر هفته  عملیسکشن  8معادل کارگاهی ات موظفی کارشناسان آزمایشگاهی و ساع :21ماده

 گرفت.یشان تعلق نخواهد ا بهساعت است و در ساعات مذکور اضافه کاری  16نامبردگان برابر 

 .باشدساعت نمی 180حداکثر ساعات پرداختی حق التدریس در هر نیمسال به کارشناسان آموزشی بیشتر از  تبصره:

نحوه  و د دانشجوتعداباشد و تنها بر مبنای می ممنوع کارشناسی تقسیم یک درس به چند کالسهای کاردانی و در دوره :22ماده

لزم به مشود. مواردی که براساس محتوای دروس، دانشکده یا گروه آموزشی مشخص می ضریب آن درسمحاسبه واحد معادل، 

 )استثناء  کامالً درس نظری به چند کالس در موارد باشند، از این مصوبه مستثنی هستند. بدیهی است تفکیک یکتفکیک جنسیت می

 تنها با مجوز شورای آموزشی دانشگاه امکان پذیر است.محدودیت فضای آموزشی و ... ( 

ر و برای براب 2ل ارشد و دکتری برای دروس نظری در حالت کلی بار اوبرای تعیین واحد معادل در دوره های کارشناسی :23ماده

 برابر محاسبه خواهد شد. 5/1تدریس مکرر 

 باشد.می ذیلجدول ن دوره تحصیالت تکمیلی به شرح دانشجویا کالس کثر و حداقل ظرفیتاحد :24ماده 

 
کارشناسی  مقطع

 ارشد

  دکترا

 3 7  حداقل تعداد

 10 25 حداکثر تعداد

 

-ر دوره کارشناسید نفر 7در دوره دکتری و همچنین کمتر از نفر  3 کمتر از که با ی: در شرایط استثنایی و موردی دروس1تبصره 

 خواهد بود.کاهشی مشمول اعمال ضریب  و ارشدشود واحد معادل در دوره دکتری ارشد تدریس می

کور ز حد مذانشجوی بیشتر برای محاسبه واحد معادل، در خصوص کالسهایی که با تعداد دا مقطع کارشناسی ارشددر  :2 تبصره

 شود، ضریب تعداد دانشجو بشرح ذیل اعمال خواهد شد:میبرگزار 

 مبنای تعداد دانشجو ضرایب واحد معادل

75/1 32 – 26 

 بیشترو  33 2

  

-زار میذکور برگبرای محاسبه واحد معادل، در خصوص کالسهایی که با تعداد دانشجوی بیشتر از حد م دکتریدر مقطع  :3تبصره 

 بشرح ذیل اعمال خواهد شد:شود، ضریب تعداد دانشجو 

 مبنای تعداد دانشجو ضرایب واحد معادل

75/1 14 – 11 

 بیشترو  15 2

  



 نامه پرداخت حق التدریس دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین  شیوه 
 

 

 7 

 

ابر واحد درس بیشتر بر 2 بطور کلی و تحت هر شرایطی، واحد معادل در دوره کارشناسی ارشد و دکتری به ازای هر درس از: 4تبصره 

 نخواهد بود.

 گیرد. تعلق می ضریب اولین بار تدریس یک درس ) دروس تحصیالت تکمیلی ( فقط به اعضای هیات علمی دانشگاه متبوع : 5تبصره

 کسرواحد(  7یا  6)  د راهنماکه از سهم استا واحد است 1ارشد ناپیوسته برابر نامه دوره کارشناسیاحد معادل مشاوره، پایانو :25ماده

 عد قابل اجرا است.ببه  93و برای ورودی های بوده کل واحد برای استاد راهنما قابل پرداخت  ،در صورت نداشتن مشاور ،گرددمی

𝟓)د راهنما اتیواحد به ترتیب برای اس تعداددر هر  دکتریی واحد معادل رساله سهمنسبت  :26ماده

𝟔
𝟏)د مشاور اتیو برای اس (

𝟔
-می( 

 باشد.

ارشد حداکثر تا ناسینامه کارشو واحد معادل راهنمایی پایان نیمسال 2ی دکتری حداکثر تا راهنمایی رساله واحد معادل :1تبصره

 است. پرداختبعد از تاریخ دفاع قابل یک نیمسال 

 باشد:دکتری به شرح زیر می زمان پرداخت مراحل حق التدریس پایان نامهدرصد و  : 2تبصره

26-2 : 

 ـ یک نیمسال بعد از تصویب پروپوزال. درصد 35تا 

 پیشرفت کار. درصد 50نیمسال بعد از تصویب پروپوزال مشروط به گزارش  3ـ  درصد 70تا 

  پایان نامه. دفاع ازیا دو نیمسال بعد بعد از دفاع در نیمسال ـ  درصد 30

وره دس شیوه نامه بر اسادکتری چنانچه راهنمایی و مشاوره رساله به صورت مشترک اجرا گردد واحد معادل ی دورهدر : 27ماده 

هر درصد برای  40/0 حداکثر درصد و راهنما دوم 60/0 حداقل راهنما اولدکتری دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان 

 عضو هیات علمی قابل محاسبه است.

ط برای یک داور قابل واحد معادل است و فق( 55/0)ارشد ناپیوسته برابر نامه دوره کارشناسیپایانداوری عادل واحد م :28 ماده

 احتساب است.

 شود.واحد معادل بین داوران تقسیم می 55/0 ،نفر باشد 2اگر داور پایان نامه ارشد  تبصره:

 ست. واحد ا (85/1)دکتری برابر  حداکثر واحد معادل برای داوری، رساله :29 ماده

 باشد.واحد نمی 0/ 925تحت هر شرایطی سهم یک داور بیش از  تبصره:

نشجو قابل پرداخت دا 4و حداقل برای یک ساعت به ازاء هر دانشجو امتحان جامع دکترا داخلی )استان خوزستان( داور  :30ماده 

 .است

انشجو قابل پرداخت د 4و حداقل برای ساعت  5/1به ازاء هر دانشجو امتحان جامع دکترا خارج از استان خوزستان داور  :31ماده 

 .است

 .دانشجو قابل پرداخت است 4و حداقل برای ساعت نیم به ازاء هر دانشجو جامع دکترا  ناظر آزمون :32ماده 

  ود.نمپرداخت هر دانشجو  واحد به ازای  22/0حداکثر تا  دانشگاه می توانپروپوزال رساله دکتری  خارج از استان، داوربه : 33ماده 

 ود. نمپرداخت جو واحد به ازای هر دانش  11/0حداکثر تا زال رساله دکتری دانشگاه می توان پروپو داور داخلی،به : 34ماده 

س نوشته شود و خارج که می بایست در فرم حق التدری می باشدواحد  25/0جلسات دفاع از پایان نامه  نظارتواحد معادل  :35 ماده

  از میزان سقف مجازحق التدریس در هر نیمسال محسوب می شود.

 ت.بل احتساب اسدکتری به شرح ذیل قاورودی مصاحبه آزمون  ناظرپرداخت حق الزحمه  ،با توجه به تعداد دانشجویان: 36 ماده

 ساعت. 4/0نفر به ازای هر نفر 10تاالف: 

 ساعت اضافه می گردد. 25/0هر نفر  زاینفر به ا 20تا  11از  ب:

 ساعت اضافه می گردد. 15/0هر نفر  نفر به ازای 20ج: باالتر از 
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 سالتدری بصورت مستقل و جداگانه قابل احتساب است و دروس حق پردیسدروس آموزشی و پایان نامه دانشجویان  :37 ماده

 باشد.پردیس مشمول کسر موظف مدرس نمی

 روس ورار دروس، تکتعداد واحدهای موظف بر اساس آیین نامه با توجه به مراتب دانشگاهی، فعالیتهای اجرائی، تنوع د :38ماده 

 .شودمقاطع تحصیلی تعیین می

 درس 4ی تکرار و حداکثر یک واحد برا واحد 25/0: به ازای هر بار تدریس تکراری دروس تخصصی و پایه نظری در هر ترم 38-1

 شود.تخصصی به موظفی اضافه می

ظری به موظفی نعمومی  درس 4برای تکرار  واحد 2و حداکثر  واحد 5/0: به ازای هر بار تدریس تکراری دروس عمومی نظری 38-2

 شود.اضافه می

 : دروس عملی کسر تکراری ندارد.38-3

 باشد:یر میواحد موظف مسئولین سمتهای اجرایی دانشگاه به شرح جدول زکسر : 38-4

 واحد موظف کسر میزان عنوان پست مدیریتی  حوزه ـ عنوان مسئولیت

 

 

 ریاست

 4 رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی

رئیس گروه امور دانشجویان شاهد و 

 ایثارگر

2 

 2 مدیر همکاریهای علمی بین المللی

 4 نظارت و ارزیابی رئیس گروه

بودجه و تحول اداری و  ، ر برنامهمدی   

 بهره وری

5 

قراردادها و رسیدگی ، مدیریت امور حقوقی

 به شکایات

3 

 6 مدیر خدمات آموزشی و تحصیالت تکمیلی معاونت آموزشی

 3 رئیس گروه برنامه ریزی آموزشی

 2 رئیس گروه آموزش های آزاد و مجازی

 2 رئیس گروه استعدادهای درخشان

 5 خودگرانرئیس پردیس 

 6 مدیر امور پژوهشی و فناوری معاونت پژوهشی و فناوری

مدیر امور فناوری اطالعات و خدمات  

 رایانه ای

3 

رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و 

 موزه

2 

 3 رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با جامعه

 2 رئیس آزمایشگاه مرکزی

 3 مدیر مرکز رشد و فناوری

 4تا  2بنا به تشخیص رئیس دانشگاه  مسئولین مراکز تحقیقاتی

 6 مدیر خدمات امور دانشجوئی معاونت دانشجوئی و فرهنگی

 3 مدیر تربیت بدنی

 5 مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه
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 6 مدیر امور اداری و پشتیبانی معاونت اداری و مالی

 2 رئیس درمانگاه دام سایر سمت های اجرائی

 

 

 : واحد موظف مدیران گروه:38-5

 واحد میباشد. 6واحد ارائه نماید واحد موظف مدیر گروه  100الف: اگر گروهی بیش از 

 واحد میباشد. 5/6واحد ارائه نماید واحد موظف مدیر گروه  50-100ب: اگر گروهی بین 

 واحد میباشد. 7واحد ارائه نماید واحد موظف مدیر گروه  50ج: اگر گروهی کمتر از 

 شود:یمعمل  ل: تعداد واحد موظفی مدیران گروههای آموزشی که صرفاً دانشجوی تحصیالت تکمیلی دارند براساس جدول ذی38-6

 
 واحد موظف 7 گروههای آموزشی دارای مقطع کارشناسی ارشد

 واحد موظف 6 گروههای آموزشی دارای مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

 

ن آموزشی دانشکده و معاونی واحد 4سای دانشکده ها ؤر، واحد 2معاونین دانشگاه ، یک واحدواحد موظف ریاست دانشگاه  :39ماده 

 می باشد. واحد 5ها 

یز به ظف نامبرده نپست اجرایی داشته باشد عالوه بر کسر موظفی به دلیل پست اول یک واحد از واحد مو 2ولی ئاگر مس :40 ماده

 کسر می گردد. دلیل مسولیت دوم

 

 23/01/94ورخ مکمیته حق التدریس دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین در جلسات  تبصره 40و  ماده 40نامه در شیوهاین 

به  07/04/94مورخ در جلسه هیات رئیسه دانشگاه  و بررسی شده 05/03/94و  05/02/94،  02/02/94،  94 /30/01، 26/01/94،

 ملغی می باشد.آن قابل اجرا و کلیه مقررات مغایر با  20/06/94از تاریخ  تصویب رسیده و

 

 


