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 مقدمه

به تصويب  3/12/77نامه خدمت موظف اعضای هیأت علمي آموزشي و پژوهشي که در تاريخ بر پايه آئین      

ساعت  40ارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، ساعات خدمت موظف اعضای هیأت علمي وزير محترم وز

در هفته مي باشد. عضو هیأت علمي موظف است قبل از آغاز هر نیمسال تحصیلي برنامه هفتگي خود را با توجه 

عالم نمايد. در به وظايف آموزشي و پژوهشي خود و همچنین ديگر وظايف ابالغ شده به وی از طرف دانشکده ا

های تحصیلي، نامههای تدريس، پاسخگوئي به سواالت درسي، رسیدگي به پاياناين برنامه هفتگي بايد زمان

پاسخگويي بابت استاد راهنمائي، اجرای طرحهای پژوهشي، انجام وظايف اجرائي محوله، مطالعه و پژوهش، 

، تحقیقات و فناوری، و ساير وظائفي که از طرف مؤسسات، و وزارت علوم جلسات رسمي دانشکده، دانشگاه، ديگر

 شود لحاظ گردد.رئیس دانشکده و يا رئیس دانشگاه محول مي
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 :1ماده  

به مديريت دانشکده اعالم نمايد قبل از آغاز هر نیمسال تحصیلي خود را برنامه هفتگي عضو هیأت علمي مي بايد 

دفتر خود در دانشگاه )برای مثال بیرون در دفتر بر روی تابلو و يا پشت در  و آنرا در محلي مناسب نزديک به

دفتر( اعالم نمايد. جهت ايجاد هماهنگي در سطح دانشگاه و ايجاد وحدت رويه در دانشگاه برنامه هفتگي عضو 

 گردد.هیات علمي بر اساس جدول زير تکمیل مي

 

 امور آموزشی: بند الف(

 انجام وظایف آموزشی

 

تعداد  وظیفه دیفر

 (1)واحد

 ساعت در برنامه

تدريس شامل کالس، آمادگي برای تدريس، و پاسخگويي به  1

 (2)سواالت دانشجويان

واحد 

 درس

 x 5/1تعداد واحد 

 3حداکثر  واحد(  1نفر  60سرپرستي کارآموزی / کارورزی )برای هر تا  2

 واحد

 x5/2تعداد واحد 

های های آموزشي، و مرکز رايانهاهها و آزمايشگسرپرستي کارگاه 3

 دانشکدها

 x2تعداد واحد  (3)3يا  2

 نفر 10استاد مشاور دانشجويان کارشناسي )برای هر تا  4

 واحد(  1 

حداکثر 

2 

 x 1تعداد واحد 

 التدريس نداردصرفا جهت محاسبه ساعت حضور بوده و ارتباطي با محاسبات حق  (1)

دقیقه برای آمادگي و زمان پاسخگويي  120دقیقه تدريس و حدود 150دبرای يک درس سه واحدی، حدو (2)

 به سؤاالت دانشجويان ديده شده است.

  گروه به تشخیص رئیس دانشکده/( 3)
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 بند ب( امور پژوهشی:

 انجام وظایف پژوهشی

 ساعت در برنامه وظیفه ردیف

 x 5/0  تعداد پايان نامه راهنمائي پايان نامه تحصیلي کارشناسي 1

 x1تعداد پايان نامه   راهنمائي پايان نامه تحصیلي تحصیالت تکمیلي 2

پیگیری امور قراردادهای صنعتي دانشگاه توسط مجری آن در  3

 بیرون دانشگاه

ساعت صرفا با  6حد اکثر 

 (1)موافقت رئیس دانشکده

 . باشد 3صبح کاری موظف قید شده در ماده  4تواند جز ساعات نمي اين (1)

 ج( بند امور اجرایی:

 اجراییانجام وظایف 

 ساعت در برنامه (1)تعداد واحد وظیفه ردیف

 x5/2تعداد واحد  9 رئیس دانشگاه 1

 x5/2تعداد واحد  8 مشاور و رئیس دفتر رياست دانشگاه 2

 x5/2تعداد واحد  8 معاونین دانشگاه 3

 x 5/2تعداد واحد  8 رؤسای واحدهای اقماری دانشگاه 4

 x 5/2تعداد واحد  4 رئیس دبیرخانه هیأت اجرايي جذب 5
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 x 5/2تعداد واحد  7 های مستقلها و گروهرؤسای دانشکده 6

 x 5/2تعداد واحد  6 رئیس مرکز راهبردی دانشگاه 7

 x 5/2تعداد واحد  7 تحصیالت تکمیلي دانشگاه  مدير 8

 x 5/2تعداد واحد  7 مدير کل آموزش دانشگاه 9

 x 5/2تعداد واحد  6 رئیس مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات 10

 x 5/2تعداد واحد  6 ساير مديران و رؤسای ستادی دانشگاه  11

رئیس گروه معارف و علوم انساني / رئیس گروه  12

 تربیت بدني / رئیس گروه زبان 

 x 5/2تعداد واحد  6

نفر و باالی  400معاون آموزشي دانشکده زير  13

 نفر 400

 x 5/2تعداد واحد  6و  5

 250معاون/مدير تحصیالت تکمیلي دانشکده زير  14

 نفر 250نفر و باالی 

 x 5/2تعداد واحد  6و  5

 x 5/2تعداد واحد  4 ها ديگر معاونین دانشکده 15

 x 5/2تعداد واحد  4 های دانشگاهمشاورين معاونت 16

 x 5/2تعداد واحد  3 رئیس گروه های کارگاهي/آزمايشگاهي  17

عضويت در کمیته کتاب دانشگاه / در هیئت   18

 تحريريه نشريه امیرکبیر

 x 2تعداد واحد  1
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مدير مسؤول / سردبیر / مدير داخلي نشريه  19

 امیرکبیر

 x 2تعداد واحد  2

 x2تعداد واحد  4و حداکثر  1 عضويت در هر يک از شوراهای مصوب 20

 x 1تعداد واحد  2 استاد راهنمائي دانشجويان ممتاز  21

 .التدريس نداردور بوده و ارتباطي با محاسبات حقصرفا جهت محاسبه ساعت حض (1)

 

 :2ماده 

برنامه باشد. بديهي است که برنامه هفتگي اعضاء هیأت علمي ميرئیس دانشکده مسئول مستقیم نظارت بر اجرای 

دانشگاه،  بايد در پاسخ به نیازهای دانشکده و وظايف محوله به ايشان از طرف دانشکده/هفتگي اعضاء هیأت علمي مي

برنامه هفتگي اعضاء هیأت ترتیب بدينتهیه شده باشد.  های درسي دانشکدهبندی کالسو باالخص هماهنگ با زمان

 بايد به تأيید رئیس دانشکده رسیده باشد. علمي مي

 

 :3ماده 

باشد. بديهي است که حضور در هفته از شنبه الي چهارشنبه ميدمت موظف اعضای هیأت علمي ساعت خ 40زمان انجام 

ها و روزهايي که دانشگاه شرايط حضور هیأت علمي را فراهم مانزساعت در هفته در  40اعضای هیأت علمي بیش از 

ون دانشگاه جهت پیگیری امور گردد. شرکت در جلسات بیربالمانع است بلکه استقبال نیز مينموده است، نه تنها 

گیرد، و يا هر وظیفه ديگری که ا هماهنگي رئیس دانشکده انجام ميآموزشي، پژوهشي، و اجرايي دانشگاه، که قطعًا ب

دهد نبايد به نحوی در برنامه هفتگي ه بر عهده عضو هیأت علمي قرار ميدانشکده برای پیگیری امور در بیرون دانشگا

خصوص اعضاء در صبح کاری گردد. 4کمتر از  م گردد که مانع حضور فیزيکي ايشان در دانشگاهعضو هیأت علمي تنظی

 هیأت علمي مأمور، بسته به شرح حکم ايشان و جزئیات آن ضوابط مربوطه اعمال خواهد شد. 
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 :4ماده 

ی هیأت علمي ساعت در هفته اعضای هیأت علمي غیر مأمور، و عدم تعهد اعضا 40در صورت عدم تحقق خدمت موظف 

شرح حکم ايشان و جزئیات آن، نمي توان عضو هیأت علمي را به عنوان عضو هیأت علمي تمام وقت محسوب  مأمور به

تواند از اين گاه خواهد بود. عضو هیئت علمي مينمود. بديهي است که ادامه کار ايشان منوط به موافقت دانشکده و دانش

 وقت به همکاری خود ادامه دهد.حضوری و يا نیمهدانشگاه، بصورت نیمه صورت موافقتفرصت استفاده نموده و در 

و يا طبق درخواست  شگاه رأسادرصورت موافقت دانشگاه به ادامه همکاری ايشان، معاون آموزشي و تحصیالت تکمیلي دان

ون آموزشي و تحصیالت معا تواند مواردی از اقدامات زير را برای وی اعمال نمايد. تصمیممي رئیس دانشکده مربوطه

 تکمیلي دانشگاه بايد کتباً به آگاهي عضو هیأت علمي رسانده شود.

 تعويق بررسي پرونده تبديل وضعیت حداقل تا يک نیمسال تحصیلي

 تعويق بررسي پرونده ارتقاء حداقل تا يک نیمسال تحصیلي

 تعويق بررسي ترفیع حداقل تا يک نیمسال تحصیلي

 تا بر طرف شدن مشکل  عدم اعطا فرصت مطالعاتي

 المللي با هزينه دانشگاه حداقل تا يک نیمسال تحصیليعدم اعطاء مجوز شرکت در مجامع علمي و بین

 عدم اعطا تسهیالت رفاهي حداقل تا يک نیمسال تحصیلي

 های تحصیالت تکمیلي به نصف، حداقل برای يکسال نامهکاهش سهمیه راهنمايي پايان

 ل برای يکسال )با موافقت معاون پژوهشي دانشگاه(عدم پرداخت گرنت حداق

حداکثر ظرف دو  در صورت اعتراض به تصمیم معاون آموزشي و تحصیالت تکمیلي دانشگاه، عضو هیأت علمي محق است

هفته پس از دريافت نامه مربوطه اعتراض خود را همراه با مستندات الزم به معاون آموزشي و تحصیالت تکمیلي دانشگاه 

 .م نمايد. اين درخواست در هیئت رئیسه دانشگاه بررسي خواهد شدتسلی

 5ماده 

وری علمي، فني، پژوهشي، و اجرائي دانشگاه صنعتي امیرکبیر، و به منظور اين آئین نامه با هدف قانونمندی و افزايش بهره

صل چهارم آئین نامه استخدامي اعضاء ف 21تشويق نیروهای توانمند دانشگاه تهیه شده است.  اين آئین نامه بر اساس ماده 

در تاريخ دانشگاه صنعتي امیرکبیر تدوين شده و  28/7/92هیئت علمي دانشگاه صنعتي امیرکبیر مصوب هیئت امناء مورخ 

 بند به تصويب شورای دانشگاه رسیده است و از آن تاريخ الزم االجرا مي باشد.3ماده و  5با يک مقدمه،  28/1/96
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 مورد نمونه:

رای روشن شدن نحوه تهیه برنامه هفتگي در اينجا يک مثال نمونه ارائه شده است. در نظر بگیريد که عضو هیأت علمي ب

يابد، کند، در دو شورای مصوب دانشکده حضور ميدانشیار که عالوه بر سمت معاون پژوهشي دانشگاه، دو درس ارائه مي

ارشد، سه رساله نامه کارشناسيدو پايان هنمايي دو پايان نامه کارشناسي،دانشجو را به عهده دارد و را 10استاد راهنمايي

ير پر زساعت خدمت موظف اين عضو هیأت علمي به صورت نمونه  40، 1دکترا را به عهده دارد. بر اساس جدول ماده 

 خواهد شد.

مت ساعت برای س([+]3+3)×5/1=9[+]ساعت برای تدریس 2×2=4ساعت شرکت در شورای دانشکده ]

 [8×5/2=20معاونت 

 [1×1=1([+]استاد مشاور دانشجویان2×5/0(+)5×1=)6=] راهنمایی پایان نامه ها 40

 9:15-7:45 10:45-9:15 12:15-10:45 15:30-13:30 17:30-15:30 19-17:30 

 شنبه
معاونت 

 پژوهشي
  معاونت پژوهشي 1شورای  مشاوره درسي 1درس 

 شنبهیک
معاونت 

 پژوهشي

معاونت 

 هشيپژو
  معاونت پژوهشي معاونت پژوهشي 2درس 

 دوشنبه
معاونت 

 پژوهشي
  معاونت پژوهشي 2شورای  مشاوره درسي 1درس 

 شنبهسه
معاونت 

 پژوهشي

معاونت 

 پژوهشي
  مطالعه آزاد راهنمايي پروژه 2درس 

 بهشنچهار
معاونت 

 پژوهشي

معاونت 

 پژوهشي

مشاوره 

 دانشجويي
  راهنمايي پروژه راهنمايي پروژه

 

 


