بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت
معاونت آموزشی

آئیننامه ساعات موظف تدریس و معادل سازی آموزشی
این آئین نامه به استناد فصل دهم آئین نامه اداری و استخدامی اعضاء هیات علمی وزارت بهداشت درمان و آموزش
پزشکی سال  ،1931و آئین نامه حق التدریس و تمام وقتی سال های  1917و  1913دانشگاه علوم پزشکی کرمان
تدوین و در جلسه شماره 2222مورخ  39/3/29شورای دانشگاه علوم پزشکی جیرفت مصوب گردید.
بنا به وظایف قانونی ،اعضاء هیأت علمی موظف هستند در فعالیت های آموزشی ،پژوهشی ،اجرایی ،خدماتی و
فرهنگی که دانشگاه به آنها محول نموده است انجام وظیفه نمایند.

فصل اول :ساعات موظف تدریس
ماده  :1ساعات موظف تدریس اعضای هیأت علمی آموزشی بین  12تا  11ساعت است که به تفکیک مرتبه علمی،
مربی معادل  ،11استادیار معادل  ،19دانشیار معادل 12و استاد معادل  12ساعت در هفته میباشد .ساعات موظف
اعضای هیات علمی پژوهشی  1تا  3واحد پژوهشی است که به تفکیک مرتبه علمی  ،مربی معادل  3واحد ،استادیار
پژوهش  1واحد ،دانشیار پژوهش  7واحد ،و استاد پژوهش  1واحد پژوهشی می باشد.
تبصره « :»1در صورت انجام ساعات موظفی ،فرد مشمول به میزان %02تمام وقتی دریافت می نماید .در
صورتیکه خدمات ارائه شده کمتر از یک سوم موظفی عضو باشد با اعمال تناسب بین  ،2-%02تمام وقتی
محاسبه و اگر کمتر از دو سوم حد موظفی باشد ،مراتب باید توسط معاونت آموزشی دانشکده بررسی و با ذکر
دالیل جهت تصمیم گیری به معاونت آموزشی دانشگاه ارجاع شود.
تبصره « :»2برای دریافت  %122تمام وقتی ،اعضاء هیأت علمی آموزشی موظفند به تفکیک مربی  ،7استادیار
 ،1دانشیار  0و استاد  9واحد عالوه بر سقف موظفی انجام وظیفه نمایند .اعضاء هیات علمی پژوهشی موظفند
به تفکیک مربی  ،0استادیار ، 9دانشیار  9و استاد  2واحد عالوه بر سقف موظفی انجام وظیفه نمایند.
اعضاء هیأت رئیسه دانشگاه و اعضاء هیأت علمی که فاقد مطب بوده و حداقل سه روز در هفته در کلینیک های
ویژه دانشگاه (ارائه خدمت به بیماران) و داروخانه های دانشگاهی مشغول خدمت باشند مشمول این تبصره
نمی گردند.
آن دسته از اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی که امکان ارائه خدمات تخصصی در کلینیک ویژه دانشگاه
برای آن ها وجود ندارد به شرط ارائه خدمات تخصصی رشته خود به بیماران در شیفت صبح ،و یا  9روز در
هفته حضور در فیلد ،مشمول تبصره فوق نمی باشند و برای دریافت  02درصد باقیمانده تمام وقتی الزام به
حضور در کلینیک ویژه ندارند.
تبصره « :»3اعضای هیات علمی باالی سن  12سال حداکثر تا دو واحد از موظفی آن ها کم می شود.

تبصره « :»4ساعات موظفی اعضاء هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی به ازای هر پایه  2/1واحد و حداکثر تا
 2/0واحد کسر خواهد شد.
تبصره « :»5افراد مشمول تبصره  9ماده  1مشمول تنها یکی از تبصره های  9و یا 9
می گردند .محاسبه بطرف واحد بیشتر صورت خواهد گرفت.
تبصره « :»6اعضاء هیأت علمی شاغل ( اعم از اینکه سمت اجرایی داشته و یا نداشته باشند) می توانند 1
واحد نظری یا معادل عملی آن بصورت حق التدریس ،تدریس نمایند و در موارد استثنائی و به پیشنهاد روسای
دانشکده ها و تصویب کمیته حق التدریس می توانند تا  9واحد اضافی نیز تدریس نمایند.
اعضاء هیات علمی که دارای پست اجرایی باشند حداکثر تا سقف  9واحد می توانند در وقت اداری کالس
داشته باشند( .مسئولیت های ذکر شده در جدول ماده  ،2تا انتهای ردیف )3
تبصره « :»7در صورت نیاز گروه های آموزشی به استفاده از خدمات اعضاء هیات علمی بازنشسته  ،میزان
ساعت مجاز پرداخت حق التدریس به این افراد حداکثر  12ساعت در هفته می باشد (.در صورتیکه موظفی
اعضاء گروه کامل شده باشد یا گروه فاقد تخصص مربوطه باشد) .در موارد خاص در صورت نیاز مبرم گروه به
خدمات بیشتر از ساعت ذکر شده (  12ساعت در هفته) موضوع در کمیته تمام وقتی و حق التدریس معاونت
آموزشی مطرح و تصمیم گیری صورت خواهد گرفت.
تبصره « :»8اعضاء هیات علمی می توانند در صورت ارائه درس در فصل تابستان به موجب ابالغ رسمی
دانشگاه جمعا  1واحد نظری یا معادل عملی آن تدریس نمایند .ساعت تدریس در تابستان با توجه به کوتاه
بودن دوره 9 ،برابر زمان معمول 11 ،ساعت نظری در هفته می باشد.

فصل دوم :معادل سازی فعالیت های اجرایی

ماده  : 2واحد موظف تدریس اعضاء هیات علمی آموزشی و پژوهشی که سمت های اجرایی دارند به شرح زیر
میباشد.:

جدول  :1سمت های اجرایی اعضاء هیات علمی آموزشی

ردیف

سمت های اجرایی

واحد موظف تدریس

1

ریاست دانشگاه

 1واحد

2

روسای دانشکده های مستقل ،معاونین دانشگاه ،ریاست دانشکده پزشکی

 2واحد

9

روسای سایر دانشکده ها ،معاونین دانشکده های علوم پزشکی مستقل

 9واحد

9

معاون آموزشی دانشکده ها ،روسای بیمارستان ها ،مدیران ستاد دانشگاه

 9واحد

0

سایر معاونین دانشکده ها

 1واحد

1

مشاورین رئیس دانشگاه

 0واحد

7

معاونین مدیران دانشگاه

 3واحد

1

مدیرگروه با تحصیالت تکمیلی

 9واحد کمتر از واحد موظف

3

مدیرگروه بدون تحصیالت تکمیلی

 2واحد کمتر از واحد موظف

12

مسئول کمیته ارتقاءدانشگاه

 9واحد کمتر از واحد موظف

11

دبیر تخصصی کمیته ارتقاء

 2واحد کمتر از واحد موظف

12

مسئول کمیته منتخب در دانشکده پزشکی

 2واحد کمتر از واحد موظف

19

مسئول کمیته منتخب در سایر دانشکده ها

 1واحد کمتر از واحد موظف

19

معاون مرکز مطالعات و توسعه

 9واحد کمتر از واحد موظف

10

مسئول ارزشیابی مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

2واحد کمتر از واحد موظف

11

مسئول مدیریت علمی دانشجویان استعدادهای درخشان

 2واحد کمتر از واحد موظف

17

مسئول واحد توانمند سازی مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

 2واحد کمتر از واحد موظف

11

مسئول واحد برنامه ریزی درسی مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

 2واحد کمتر از واحد موظف

13

مسئول واحد پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

2واحد کمتر از واحد موظف

22

مسئول دفاتر توسعه آموزش

 1واحد کمتر از واحد موظف

21

دبیر ستاد رفاه هیات علمی

 2واحد کمتر از واحدموظف

22

سردبیر مجله علمی و پژوهشی ایندکس شده در مجالت تیپ  1و 2

 9واحد کمتر از واحد موظف

29

سردبیر مجله علمی و پژوهشی فارسی

 9واحد کمتر از واحد موظف

29

مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

 2واحد کمتر از واحد موظف

20

مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده

 1واحد کمتر از واحد موظف

21

رئیس دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه

 2واحد کمتر از واحد موظف

27

مدیر تحصیالت تکمیلی دانشکده با کمتر از  ،122بیشتر از  122و بیشتر از

به ترتیب  ،9 ،9 ،2واحد کمتر از واحد

"با تائید معاونت آموزشی"

 222دانشجو

موظف

21

مسئول پایان نامه دانشکده های دارای دکترای حرفه ای

2واحد کمتر از واحد موظف

23

مدیر آموزش دانشکده

 9واحد کمتر از واحد موظف

92

سرپرست آزمایشگاه بدون کارشناس و موزه آناتومی

 1واحد کمتر از واحد موظف

91

مسئول دفترهیأت ممیزه دانشگاه

 9واحد کمتر از واحد موظف

92

مسئول کمیته ترفیع دانشگاه

 9واحد کمتر از واحد موظف

99

مسئول کمیته تمام وقتی و حق التدریس دانشگاه

 9واحد کمتر از واحد موظف

99

مسئول دفتر ارتباط با فارغ التحصیالن

 1واحد کمتر از واحد موظف

90

رئیس کتابخانه مرکزی

 9واحد کمتر از واحد موظف

91

مدیر پردیس دانشگاه

 1واحد کمتر از واحد موظف

*مدیر کل آموزش دانشگاه  1/111تمام وقتی

تذکر :واحد ذکر شده در جدول فوق از مسئولیت شماره  1تا انتهای جدول ،حداکثر واحدی است که به مسئول تعلق
خواهد گرفت .تائید مورد به عهده ریاست و معاون آموزشی دانشکده و یا مسئول مربوطه می باشد.
تبصره « :»1میزان واحد ذکر شده در جدول نباید کمتر یا مساوی واحد موظف تعیین شده برا ی مقام مافوق
باشد.
تبصره « :»2به منظور جبران خدمات ویژه اعضای هیأت علمی یا مدرسینی که به نحوی مشمول معادلسازی
فوق نمی گردند ،تا سقف  122واحد معادل در اختیار معاونت آموزشی دانشگاه قرار گرفته تا پس از طی فرایند
مربوطه ،به این افراد تخصیص یابد .در موارد خاص و در صورت نیاز به افزایش این سقف ،شورای دانشگاه
تصمیم گیری خواهد نمود .به منظور معادل سازی خدمات این تبصره ،به ازای هر  1ساعت کار معادل 1/7
واحد اختصاص می یابد .این واحد تا سقف تمام وقتی محاسبه خواهد شد.
جدول  :2سمت های اجرایی اعضاء هیات علمی پژوهشی

شماره

سمت اجرایی

واحد موظف پژوهشی

1

روسای پژوهشکده ها و مراکز رشد

 9واحد

2

معاونین پژوهشکدها و مراکز رشد ،روسای مراکز تحقیقاتی

 9واحد

9

مدیران گروه و بخش های پژوهشی

 1واحد

تبصره « :»1سایر سمت های اجرایی که در جداول فوق مشخص نگردیده باشد و بر اساس تغییر و اصالحات
در تشکیالت و یا بنا به صالحدید  ،پس از بررسی و تعیین واحد معادل در کمیته حق التدریس و تمام وقتی ،و
نهایتا با تصویب شورای دانشگاه و با عنایت به ضوابط عمومی کشوری معادلسازی و اضافه میگردند.

فصل سوم :معادل سازی فعالیت های آموزشی

ماده  : 3فعالیت های آموزشی شامل واحدهای مصوب تدریس (در سطح کشوری یا دانشگاه) ،کارآموزی ،کارورزی،
است .اجرای ماده  9مشروط بر این است که حداقل  %02از واحدهای موظفی عضو هیات علمی در حوزه آموزشی
باشد.
تبصره« :»1در موارد خاص موضوع در شورای هماهنگی امور هیات علمی بررسی و تصمیم گیری می شود.
ماده  :4میزان واحد کل یک درس تئوری مطابق با سر فصل ستاد انقالب فرهنگی (هر واحد  17ساعت نظری) ،به
نسبت تعداد مدرسین و جلسات درس برگزار شده تقسیم می شود.
تبصره « :»1واحد معادل دروس کارشناسی ارشد ناپیوسته ،دکترای تخصصی و فوق تخصصی بالینی و
فلوشیپ در هر نیمسال تحصیلی با ضریب  1/0و دکترای تخصصی ( )PhDبا ضریب  2محاسبه می گردد.
تبصره « :»2واحد معادل "درس برای اولین بار" در رشته های تحصیالت تکمیلی تبصره  ،1به نسبت جلسات
برگزار شده توسط هر یک از مدرسین با ضریب  2محاسبه میگردد .
تبصره « :»3برای اعضاء هیات علمی پژوهشی هر  9ساعت فعالیت پژوهشی در هفته 1 ،واحد محاسبه
میگردد.
ماده  :5هر واحد عملی  99ساعت محاسبه و ساعت معادل نظری آن ،به نسبت دو سوم ساعات تدریس عملی هر
مدرس تعیین میگردد .هر واحد کارگاهی معادل  01ساعت محاسبه و معادل نظری آن به نسبت دو سوم ساعات
تدریس عملی هر مدرس تعیین می گردد.

مثال 1 :واحد درس عملی :واحد معادل  22/11 : 17 =1/99معادل ساعت نظری 99 × =22/11
 1واحد درس کارگاهی :واحد معادل  99 :17=2معادل ساعت نظری 01 × =99
تبصره « :»1تعداد دانشجویان هر گروه درس عملی و کارگاهی باید  10نفر باشد .موارد کمتر باید در شورای
آموزشی دانشگاه مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.
ماده  :6نحوه محاسبه کار آموزی و کارورزی
هر  99ساعت آموزش در محیط های کار آموزی و کارورزی معادل حداکثر  1واحد .در مورد بیمارستان ها و مراکز
بهداشتی روستایی هر  99ساعت معادل حداکثر  ،1/20و برای بخش های زایمان ،آی سی یو  ،سی سی یو هر 99
ساعت حداکثر معادل  1/0واحد در نظر گرفته میشود .محاسبه بر اساس ساعات حضور عضو هیات علمی در محیط

آموزشی محاسبه خواهد شد .حداقل تعداد دانشجو  7نفر میباشد در صورت عدم رعایت تعداد دانشجو واحد معادل
مانند مورد قبل از آن معادل سازی میشود.
تبصره « :»1سرپرستی کارآموزی و کارورزی و اظهار نظر در مورد گزارش های مربوطه جزو خدمت موظف
هفتگی و قابل قبول میباشد .دانشکده ها موظفند امور مربوطه را به نحو احسن بین اعضای هیأت علمی تقسیم
نمایند.
تبصره « :»2در صورت عدم حضور مستمر عضو هیات علمی در محیط کارآموزی یا کارورزی معادل یک پنجم
ساعات حضور ،و در مورد درس پروژه به ازای گزارش های هر دانشجو و حداکثر تا  7نفر 2/10 ،واحد اختصاص
داده خواهد شد.
ماده  :7تعداد واحد معادل هر درس بر اساس تعداد دانشجویان کالس و حداکثر  1/0برابر واحد درس به شرح زیر
میباشد:
تعداد دانشجو در هر کالس
درس نظری اصلی و نظری تخصصی

درس نظری پایه

درس نظری عمومی

تعداد واحد معادل

 02و کمتر

 70و کمتر

 122و کمتر

 ×1واحد درس

01 -12

71 – 30

121 – 192

 ×1/20واحد درس

11 – 72

31 – 110

191 – 112

 ×1/12واحد درس

71- 12

111 – 190

111 – 132

 ×1/10واحد درس

11 – 32

191 – 100

131 – 222

 ×1/22واحد درس

31 – 122

101 – 170

221 – 202

 ×1/20واحد درس

121 – 112

171 – 130

201 – 212

 ×1/92واحد درس

111 – 122

131 – 210

211 – 912

 ×1/90واحد درس

121 – 192

211 – 290

911 – 992

 ×1/92واحد درس

191 – 192

291 – 200

991 – 972

 ×1/90واحد درس

 191و بیشتر

 201و بیشتر

 971و بیشتر

 ×1/02واحد درس

تبصره« :»1کالس های مربوط به دروس نظری اصلی و تخصصی به کمتر از  02نفر و دروس نظری پایه به
کمتر از  70نفر و دروس نظری عمومی به کمتر از  122نفر قابل شکستن نبوده و فقط در یک گروه قابل
احتساب است.
تبصره « :»2در صورتیکه کالس ها بصورت ادغام با دانشجویان سایر رشته ها یا رشته مشابه تشکیل گردد؛
معادل سازی برای گروه دوم معادل  02درصد واحد و برای گروه سوم معادل  20درصد صورت می گیرد.
ماده  :8استفاده از دانشجویان دکترای تخصصی در امر آموزش منوط به پیشنهاد گروه آموزشی مربوطه و موافقت
شورای آموزشی و شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده ،وفق آئین نامه شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه بال مانع
است.

ماده  :9واحد معادل برای دروس معرفی به استاد به ازای هر دانشجو  2/21واحد درس مربوطه و  2/29واحد برای
هر دانشجوی دیگر اضافه می شود.
ماده  : 11حق التدریس پایان نامه ها بصورت جداگانه مطابق با آئین نامه معادل سازی وزارت بهداشت درمان و
آموزش پزشکی می باشد.
تبصره« :»1واحد معادل برای هر پایان نامه کارشناسی ارشد ،دکترای حرفه ای  ،تخصصی و فوق تخصصی
معادل یک دوم واحد پایان نامه (واحد اخذ شده توسط دانشجو) در طول یک ترم تحصیلی میباشد .واحد
معادل رساله های دوره های دکترای تخصصی  ،PhDمساوی واحد رساله بوده و حداکثر  22واحد برای هر
رساله در دوره دکتری قابل احتساب است" .با در نظر گرفتن تبصره  9همین ماده" .تعداد پایان نامه های اخذ
شده توسط عضو هیات علمی وفق مصوبات شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه می باشد.
تبصره« %70 :»2واحد مربوطه به استاد یا اساتید راهنما و %20مربوط به استاد یا اساتید مشاور می باشد.
تبصره« :»3حداکثر میزان پرداختی حقالتدریس برای پایاننامهها  12 ،12 ،1 ،1واحد به ترتیب برای مرتبه
های مربی ،استادیار ،دانشیار و استاد در هر نیم سال می باشد؛ که در طی یکسال قابل استفاده است .در موارد
خاص با اعالم ریاست دانشکده ،درکمیته حق التدریس تصمیم گیری صورت می گیرد.
تبصره « :»4واحد پایان نامه دکترای تخصصی ( )PhDمی تواند در دو ترم محاسبه گردد؛ منوط به اینکه
استاد راهنما طی گزارشی پیشرفت  20یا  02درصد کار را اعالم نماید .مراتب بعد از تائید در شورای تحصیالت
تکمیلی دانشکده ،از طریق معاونت آموزشی دانشکده در زمان مقرر به کمیته حق التدریس و تمام وقتی ارسال
می گردد.
تبصره « :»5تدریس درس تئوری مربوط به پروژه در صورت نیاز و نیز سرپرستی پروژه بطور توأم ،باید توسط
عضو هیأت علمی در یک ترم انجام گیرد.
ماده  :11معادلسازی آموزشی برای داوری پایان نامهها در مقاطع کارشناسی ارشد برابر با  2/20واحد ،مقطع PhD
معادل  2/0واحد ،مقطع دکترای تخصصی و فوق تخصصی پزشکی و  2/22 MPHواحد ،مقطع دکترای حرفهای
معادل  2/10واحد ،و برای دانشجویان داروسازی برابر  2/22واحد می باشد .برای داوران خارج از دانشگاه در مقطع
 ، PhDکه بصورت پروازی باشند  1واحد محاسبه می شود .محاسبه این واحد در زمان محاسبه واحد های پایان نامه
صورت خواهد گرفت.

