
    وقت تمام علمی هیأت اعضاي هاي فعالیت بر نظارت نحوه دستورالعمل

  

  :  مقدمه

  

این  24تا  21علمی، حضور اعضا می باید مطابق با ماده هاي  هیئت اعضاي استخدامی نامه آیینبر اساس مفاد 
به شرح  وقت تمام علمی هیأت اعضاي هاي فعالیت بر نظارت آیین نامه باشد. این دستور العمل به منظور نحوه

  زیر تصویب و جهت اجرا ابالغ می گردد.

  

 طبق هفته در ساعت 40 و کامل وقت تمام طور به که است فردي»  وقت تمام« علمی هیئت عضو -1 ماده 
و نمی تواند با سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و دستگاه  موسسه بوده اختیار در موسسه تنظیمی برنامه

دولتی و غیر دولتی قرارداد همکاري تمام وقت و یا نیمه وقت داشته باشد. همکاري غیر مستمر هاي اجرایی 
  .عضو با موسسات مذکور در خارج از ساعات رسمی کار موسسه با اطالع رییس موسسه بالمانع است

   هفته یک طی دانشگاه در اعضا موظف حضور ساعات:  2 ماده 

   علمی هیات ياعضا موظف ساعات

  توضیحات  مربی  استادیار  دانشیار  استاد  
  آیین نامه استخدامی 23ماده  1بند   14  12  10  8  واحد موظف

  

 و درسی سواالت به پاسخگویی براي ساعت 7 اضافه به فظمو واحد 14 مربی مرتبه با علمی هیات عضو -1
  دانشجویان راهنمایی

 و درسی االتسو به پاسخگویی برايساعت  6 ضافها به موظف واحد 12 استادیار مرتبه با علمی هیات عضو -2
  دانشجویان راهنمایی

 و درسی االتسو به پاسخگویی براي ساعت 5 اضافه به موظف واحد 10 دانشیار مرتبه با علمی هیات عضو -3
   دانشجویان راهنمایی

 و درسی االتسو به پاسخگویی براي ساعت 4 اضافه به موظف واحد 8 تمام استاد هبمرت با علمی هیات عضو -4
  دانشجویان راهنمایی



 عضو دانشجویی، هاي رساله و ها نامه پایان مشاوره ای راهنمایی مسئولیت گرفتن عهده بر صورت در:  1 تبصره 
 نهاآ رساله یا نامه پایان راهنمایی که دانشجویانی تعداد ازاي به، موظف حضور ساعات بر عالوه باید علمی هیات

 دانشجوي هر ازاي به و ساعت یک حداقل راهنمایی تحت دکتري دانشجوي هر ازاي به گیرند، می عهده بر را
 حضوري غیر یا حضوري مشاوره و راهنمایی هفته در ساعت نیم راهنمایی تحت و کارشناسی ارشد کارشناسی

 این به دادن مشاوره ،باشد داشته عهده بر را اي نامه پایان مشاوره ،عضو که مواردي در ضمنا. باشد داشته
  .شد خواهد انجام چهار ات یک بند در شده ذکر ساعات در دانشجویان

 حضور برنامه با مطابق و کالس هاي مجازي دانشگاه طریق از باید حضوري غیر مشاوره و راهنمایی:  2 تبصره
  .گیرد صورت شده اعالم

 تدریس فموظ ساعات از مینی معادل ،موظفندهستند  ریتیمدی سمت دار عهده که ااعض از دسته آن: 3 بصرهت
 مفاد ،مورد حسب هالوع به. دهند اختصاص دانشجویان سواالت به پاسخگویی و مشاوره به خود کار اتاق در را

  .بود خواهد االجرا الزم ایشان مورد در ماده این 1 تبصره

  تکالیف و ها فعالیت سایر:  3 ماده 

 24 الی 21 مواد در مندرج تکالیف و ها فعالیت سایر به هفته در ساعت 40 تا حضور عضو ساعات باقیمانده 
 اجرایی، و علمی فناوري، و پژوهش اجتماعی، - تربیتی فرهنگی هاي فعالیت :شامل استخدامی نامه آیین

 هاي کارگاه در مشارکت دانشگاه، و گروه جلسات در شرکت مرتبط،  کاربردي حوزه با تخصصی همکاري
 یتحقیقات هاي پروژه به آن تبدیل و ديکاربر چالشهاي و مسائل شناسایی جهت جامعه در ورحض و آموزشی

 کارگاه -  آزمایشگاه مانند(  دانشگاه دیگر هاي مکان در عضو یا کار اتاق محل در تواند می که می یابد اصتصاخ
  .باشد می دانشگاه از خارج و)  و ... کتابخانه -  کنیکلی - مزرعه -

   یندفرآ اجراي نحوه:  4 ادهم 

 2 و 1 ماده براساس را حضور ساعات تحصیلی نیمسال هر ابتداي در است مکلف علمی هیات عضو -1
  .نماید تایید و ثبت خود پورتال در دستورالعمل

  حضور برنامه در مندرج اصلی هاي فعالیت

  اجرایی و اداري 

 جلسات در شرکت  

  دانشگاه در تیمدیری و اجرایی هاي فعالیت 

  فناوري و پژوهشی 



 پژوهشی هاي پروژه انجام  

  فناوري امور  

  رساله/  نامه پایان راهنمایی  

  کتاب/ مقاله نگارش  

   آموزش

 تدریس 

 حضوري پاسخگویی 

   اجتماعی و تربیتی فرهنگی

 و ها تشکل ،علمی هاي انجمن مشاوره و دانشجویی و اجتماعی و فرهنگی معاونت با همکاري 
 دانشجویی فرهنگی هاي کانون

 الزم گیريپی یلی،تحص سال شروع از پس هفته دو تا حداکثر ، موظف حضور ساعات تایید از پس گروه مدیر -2
  .داد خواهد انجام عضو اتاق در پشت در حضور ساعات به مربوط برنامه نصب جهت را

 اطالع با ایشان ،باشد الزم موظف حضور ساعات در تغییري ، وضع اختیار از خارج دالیلی به بنا که صورتی در -3
  .کرد خواهد رسانی اطالع دیگر مناسب روش به یا اتاق در پشت وبمنص برنامه در را راتبم ،گروه مدیر

 برنامه با مغایرت صورت در و بررسی ماهانه را علمی هیأت اعضاي حضور وضعیت است موظف گروه مدیر - 4 
  .نماید گزارشپژوهشی  -  آموزشی معاونت به بررسی جهت را موارد شده، اعالم

 نامه آیین 37 ماده مفاد براساس باشد، نداشته حضور دانشگاه در موظف حضور ساعات در عضو که صورتی در 
  .شد خواهد رفتار ایشان با علمی هیات اعضاي استخدامی

  

 بررسی اسفراینمجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی  رئیسه هیات در 21/06/1400 تاریخ در دستورالعمل این 
 .گرفت قرار تصویب مورد و


