
  به نام خدا
  

  ی دانشگاه کاشانهادستورالعمل تعیین وضعیت استخدامی و موظفی اعضای هیأت علمی پژوهشکده
  

به منظور سامان دهی به وضعیت استخدامی و تعیین موظفی اعضای هیأت علمی دانشگاه کاشـان کـه صـرفاً        
آیـین   24ماده  2و بند  23ماده  3تبصره ستناد به ا با ،شوندهای دانشگاه استخدام میبرای خدمت در پژوهشکده

  .گرددتدوین می دستورالعمل ذیل ،نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاهها
  :باشدمی زیرها به شرح امور مربوط به اعضای هیأت علمی پژوهشکده  -1

شـی  نامـه ارتقـاء مربـوط بـه مؤسسـات آموز     تبدیل وضع و ارتقاء براساس جداول بخش اول آیـین  -1-1
  .پذیردصورت می

  :استموظفی این دسته از اعضای هیأت علمی به شرح ذیل  -1-2
ساعات موظفی سایر اعضای هیأت علمـی دانشـگاه براسـاس     درصد 80: موظفی آموزشی -1-2-1

  .مرتبه علمی
امتیـاز   8امتیاز بـرای دانشـیار و    10برای استاد ، امتیاز  12 کسب حداقل: موظفی پژوهشی -1-2-2

جدول ارتقاء کـه لزومـاً    3از ماده بر اساس سال تحصیلی به صورت ساالنه برای استادیار 
  .باشد این ماده 3-8-3یا  2-8-3یا  1  از بند درصد آن باید 50

اعضای هیأت علمی جدید پژوهشکده ها در سال اول استخدام از کسـب امتیـاز پژوهشـی     :1تبصره
معاف می باشند و موظفی آموزشی آنان به طور کامل معادل موظفی اعضعی هیأت علمـی  

  .آموزشی تعیین می گردد
  :گرددذیل تکمیل می های  اولویت به ترتیبآموزشی ساعات موظفی  -1-3

     س هاییو پرد هاها و دانشکدهساعات تدریس در پژوهشکده مربوط و سایر پژوهشکده -3-1- 1
  .دانشگاه                

های دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی دانشـگاه بـا احتسـاب    ساعات راهنمایی پایان نامه -1-3-2
  .ضرایب مربوط



، در هـر نیمسـال   هر واحد کسریبه ازای آموزشی در صورت تکمیل نشدن ساعات موظفی  -1-3-3
  .اضافه می شود 2-2-1به بند امتیاز  دو

در نیمسال اول هـر سـال تحصـیلی،     3-1و  2-1در صورت عدم احراز شرایط ذکر شده در بندهای  -1-4
تواند در نیمسال دوم نسبت به جبران کسری اقـدام نمایـد و در صـورتی کـه در یـک سـال       فرد می

امتیـاز   2کـه معـادل    بـه ازای هـر واحـد منفـی مـوظفی      بران نشودهای موظفی جی تحصیلی، کسر
1B1معادل ، ماهیانه پژوهشی است

  .گرددبعد کسر میتحصیلی ده ویژه هیأت امناء در سال االعاز فوق 
مـوظفی عضـو   عدد واحـد  مساوی با  B1موظفی منفی و واحد مساوی با عدد  1الزم به ذکر است 
  .باشدمیاین دستورالعمل  1-2-1مندرج در بند هیأت علمی فرد 

درصد کل موظفی باشد موضوع جهت تصـمیم گیـری بـه     40در صورتی که موظفی منفی فرد بیش از  :2تبصره
  . هیأت اجرایی جذب دانشگاه منعکس می گردد

رالعمل، ایـن دسـتو   2-3-1و  1-3-1از طریق بندهای ها که امور مربوط به اعضای هیأت علمی پژوهشکده -2
  :باشدبه شرح ذیل می موظفی برای آنان تعریف نمی شود

نامه ارتقاء مربوط به مؤسسات پژوهشی صـورت  تبدیل وضع و ارتقاء براساس جدول بخش دوم آیین -2-1
  .پذیردمی

  :باشدموظفی این دسته از اعضای هیأت علمی به شرح ذیل می -2-2
امتیاز بـرای اسـتادیار بـه     20امتیاز برای دانشیار و  22امتیاز برای استاد ،  24کسب حداقل  -2-2-1

درصد آن باید  50جدول ارتقاء که لزوماً  3صورت ساالنه بر اساس سال تحصیلی از ماده 
  .این ماده باشد 3-8-3یا  2-8-3یا  1بند از 

ها از عضو هیأت علمی جهت تدریس دعوت به عمـل  ها یا پژوهشکدهدر صورتی که یکی از دانشکده :3تبصره
 1-2-1معادل ساعات مذکور در بنـد  امتیاز  به میزانامتیاز و حداکثر  دوآورند در ازای هر واحد درسی به میزان 

  .گرددالتدریس پرداخت نمیگردد و بابت واحدهای تدریس شده حقاز این بند کسر می
A2B2معـادل   ماهیانـه  ،منفـی  اتبـه ازای امتیـاز   2-2در بنـد   در صورت عدم احراز شرایط ذکر شده -2-3

از   
  .باشدمی 1-2-2اقل امتیاز مذکور در بند مساوی با حد B2 و مساوی با امتیـاز منفـی   A2الزم به ذکر است . گرددسال بعد کسر می درویژه هیأت امناء  العادهفوق



درصد کل موظفی باشد موضوع جهت تصـمیم گیـری    40در صورتی که موظفی منفی فرد بیش از  :4تبصره
  . به هیأت اجرایی جذب دانشگاه منعکس می گردد

این دستور العمـل بـر اسـاس امتیـاز      2و  1ترفیع ساالنه و پژوهانه اعضای هیأت علمی مذکور در ماده های  -3
  .مازاد بر امتیازهای موظفی اعطا می شود

  .، شورای پژوهشی دانشگاه است مرجع تأیید امتیازات پژوهشی -4
  .تفسیر هر گونه ابهام در این دستورالعمل به عهده هیأت رئیسه دانشگاه می باشد -5

مـورد  کاشـان  هیـأت رئیسـه دانشـگاه     29/11/92مورخ  دور هفتم 144 این دستورالعمل در جلسه شماره
  .باشدالزم االجرا می 92-93و از نیمسال دوم سال تحصیلی  بازنگری قرار گرفت

  
  


