بسمه تعالی

شیوه نامه حق التدریس دانشگاه علوم پزشکی مشهد

در اجرای مفاد ماده  110آیین نامه اداری و استخدامی اعضای هیات علمی دانشگا ههای علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درماانی
کشور بدینوسیله شیوه نامه حق التدریس برای استفاده از خدمات آموزشی واجدین شرایط در امر تدریس  ،بشرح ذیل تادوین و
جهت اطالع و اقدام الزم برابر مقررات اعالم می گردد:
ماده  : 1گروه آموزشی واجد شرایط جهت واگذاری دروس بصورت حق التدریس:
گروه های آموزشی که اعضای هیات علمی آن حداقل  90درصد ساعات موظف تدریس خود را در دانشگاه-گاروه هاای آموزشای
موظفند حسب نیاز دانشکده ها وبر اساس تخصص مربوط  ،تمامی دانشکده های دانشگاه را تحات پوشاق قارار دهناد -تکمیال
کرده باشند  ،می توانند نسبت به واگذاری سایر دروس باقیمانده به صورت حق التدریس اقدام نمایند.
تبصره:موارد خاص در کمیته حق التدریس دانشگاه مرکب از معاون آموزشی دانشگاه یا نماینده ایشان ،مدیر اماور هیا ت علمای ،
مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه ،مدیر امور آموزشی دانشگاه  ،معاون آموزشی دانشکده مربوط مطرح و در مورد آن تصمیم گیری
می شود.
ماده  : 2اولویت برای جذب مدرسان حق التدریس:
 -1اعضای هیات علمی شاغل دانشگاه
 -2اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه
 -3استادان – دانشیاران – استادیاران ومربیان مؤسسه های دیگر با موافقت کتبی مؤسسه متبوع
 -4کارکنان واجد شرایط دانشگاه
 -5افراد غیر عضو هیات علمی که دارای مدارک تحصیلی دانشگاهی هستند.
تبصره  :میزان حق التدریس با توجه به اولویت های فوق به شرح ذیل می باشد :
 اعضاء هیات علمی شاغل اعم از اینکه سمت اجرایی داشته و یا نداشته باشند در صورت تکمیل ساعات موظف تادریس
خود می توانند  8واحد نظری یا معادل عملی آن و در موارد استثنائی بناابر پیشانهاد راساای دانشاکده هاا و تصاویب
کمیته حق التدریس دانشگاه تا  4واحد اضافی صرفا برای هر فرد و در هر ترم مشخص  ،با لحاظ نمودن پایاان ناماه هاا
تدریس داشته باشند .
 میزان حق التدریس اعضاء هیات علمی بازنشسته حداکثر 10ساعت در هفته خواهد بود

 حداکثر ساعت تدریس برای اولویت های بندهای  3و  4و  5ماده ، 2به میزان  %50عضو هیاات علمای همطاراز خواهاد
بود.
ماده : 3شرایط عمومی افراد ردیف  5ماده : 2
 -1تابعیت جمهوری اسالمی
 -2انجام خدمت وظیفه عمومی( برای آقایان)
 -3عدم محکومیت به محرومیت از استخدام دولتی وسابقه محکومیت جزایی موثر
 -4عدم اعتیاد به دخانیات  ،مواد مخدر ،روان گردان
 -5تایید صالحیت عمومی و علمی توسط هیات اجرایی جذب دانشگاه
ماده : 4مدت قرارداد :
تدریس مدرسان حق التدریس بر اساس مدت زمان مندرج در قرارداد(حداکثر یک سال) و پاس از تاییاد هیاات اجرایای جاذب
دانشگاه خواهد بود و هیچگونه تعهد استخدامی برای دانشگاه ایجاد نخواهد کرد.
تبصره -تمدید قرارداد حق التدریس منوط به کسب امتیازات وارزشیابی و موافقت گروه آموزشی مربوطه خواهد بود.
تبصره  :الزم است در مفاد قرارداد حق التدریس ضوابط قانونی پرداخت ها پیق بینی شود.
ماده : 5مبلغ حق التدریس:
 پرداخت حق التدریس به مدرسان به شرح جدول ذیل در سقف اعتبارات واحد مربوطه قابل پرداخت خواهد بود.کارشناس
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 اعضای هیات علمی بازنشسته بر اساس آخرین مرتبه علمی و معادل اعضای هیات علمی همتراز کمیته حق التدریس می تواند به اعضای هیات علمی مدعو(خارج از شهر و استان) که دارای شرایط ویژه تخصصی می باشند،ضمن پرداخت هزینه ایاب و ذهاب تا  2برابر جدول مذکور متناسب با مرتبه و نوع استخدام پرداخت نماید.
ماده : 6فرایند معرفی افراد واجد شرایط برای حق التدریس:
 -1پیشنهاد مدیر گروه آموزشی و تائید دانشکده مربوطه و ارسال به مدیریت امور هیات علمی
 -2ارائه مستندات و مدارک مورد نیاز به منظور تشکیل پرونده
-3معرفی متقاضی به هیات اجرایی جذب دانشگاه
 -4تایید هیات اجرایی جذب دانشگاه با انجام حق التدریس متقاضی
-5معرفی به دانشکده مربوط جهت انعقاد قرارداد حق التدریس برابر فرم مصوب کمیته حق التدریس دانشگاه توسط مدیریت
امور هیات علمی دانشگاه

