
 

 معاونت آموزشي و تحصيالت تکميلي
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 مقدمه:

به دلیل عدم تکمیل کادر هیأت علمی در برخی گروههای آموزشی، دانشگاه ایالم از بین اعضای هیأت علمی سایر دانشگاهها و 

یا مراکز پژوهشی و سایر متخصصین که دارای مدرک تحصیلی مرتبط می باشند برای انجام امور آموزشی نظری و عملی نیروی 

 مدعو مدرسکه توسط  یآموزش در دروس تیفیبه منظور حفظ کد. در این راستا و انسانی مورد نیاز خود را تکمیل می نمای

و  یریبکارگ طینامه حداقل شرا شیوه نیدر ا .ردیگ یقرار م یمورد بررس گاهآموزش دانشمجموعه شود، سوابق در  یم سیتدر

 مدعو مشخص شده است.مدرس  یعملکرد آموزش شیپا یچگونگ

 تعریف :1ماده 

جهت تدریس در گروهی مشخص و برای زمانی  نامهشیوه  یندر ا رجمند حلامر طیاز  پس که ستا صیمتخص مدعو مدرس

 مشخص تعیین می گردد. 

 شرایط عمومی  :2ماده 

 مرتبط تخصصی رکمد دنبودارا  -

 تشهر حسناز  رداریبرخو -

 مدعو  مدرسشرایط خاص  :3ماده 

 گروه مختلف به شرح زیر دسته بندی می شوند: چهارهمکار با دانشگاه ایالم در  حق التدریس ن مدعوامدرس

و همچنین  مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، هها و موسسات آموزش عالیرسمی و پیمانی سایر دانشگاهیئت علمی  یاعضا -3-1

 مدرسین حوزه های علمیه 

دانشگاهها و موسسات آموزشی و  یمقطع دکتر دردانشجویان شاغل به تحصیل  و یمدرک دکتر یمتقاضیان دارا -3-2

 درمان و آموزش پزشکی  ،یا وزارت بهداشت یمورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناور معتبرپژوهشی 

 علوم یها معتبر خارجی که توسط اداره کل دانش آموختگان وزارتخانه یدارندگان مدارک تحصیلی صادره از دانشگاهها -3-3

 .ارزشیابی شده استمعادل دکتری  و بهداشت و درمان،

 و باالتر  3 سطح یمدارک حوزو یمتقاضیان دارا -3-4

با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و  کارشناسان شاغل به کار در آزمایشگاهها و سایر قسمتهای مختلف دانشگاه ایالم -3-5

 باالتر



مدرک دکتری یا دانشجوی دکتری، در صورت موافقت گروه و با ذکر دالیل کافی در صورت عدم وجود متقاضی دارای : 1تبصره 

مدعو با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد صرفاً جهت تدریس در یک  مدرسانپس از تأیید شورای آموزشی دانشگاه، همکاری 

 مقطع پایین تر امکانپذیر است. 

مجوز از معاونت امور اساتید نهاد  یفقط توسط مدرسان دارا تدریسرف اسالمی بصورت حق الدروس معاتدریس  -2تبصره 

تدریس درس آشنایی با دفاع مقدس بصورت حق التدریس همچنین  در دانشگاهها امکانپذیر است. ینمایندگی مقام معظم رهبر

ا رعایت سایر مقررات مربوط به  مدرسان مدعو  دفاع مقدس و ب یمجوز از بنیاد حفظ آثار و ارزشها یفقط توسط مدرسان دارا

 امکان پذیر است. 

 میزان مجاز تدریس مدرسان مدعو :4ماده 

تحصیلی )بر اساس تخصص متقاضی(  یبا تعیین صالحیت تدریس آنها در یک یا چند درس از دروس رشته های فوق وههاگر

 نمایند: یهمکار زیر صورتب ،پرداخت حق التدریس با دانشگاه یمی توانند به عنوان مدرس و در قالب قرارداد در ازا

ات تا قررمبا رعایت و می توانند در صورت نیاز  تحقیقاتیهیئت علمی رسمی و پیمانی سایر دانشگاهها و مراکز  یاعضا -الف 

 نمایند.    واحد در هر نیمسال تدریس 8سقف 

واحد در هر نیمسال  12تا سقف می توانند در صورت نیاز با رعایت سایر مقررات و باالتر  3سطح  یدارندگان مدارک حوزو -ب

  تدریس نمایند. معارف رافقط دروس 

دروس عملی در آزمایشگاه  جهت تدریس کارشناسان آزمایشگاهی شاغل در دانشگاه، در صورت نیاز و با موافقت گروه صرفاً -ج

دانشجویان برای  هبا رعایت سایر مقررات مربوطواحد در هر نیمسال  6 ا سقفمحل اشتغال در خارج از وقت اداری، حداکثر ت

 کارشناسی مجاز می باشد. کاردانی و مقطع 

 6گروه حداکثر تا سقف در صورت نیاز و با موافقت دانشگاه،  درشاغل  تدریس دروس غیر آزمایشگاهی توسط کارشناسان -د

 مجاز می باشد.  یساعات غیرادار رد همربوطبا رعایت سایر مقررات واحد در هر نیمسال 

واحد در  10حداکثر تا سقف هیات علمی بازنشسته  یاعضاگروههای آموزشی می توانند در صورت نیاز از خدمات تدریس  -و

 نماید.  استفاده هر نیمسال 

یاز با رعایت سایر مقررات حداکثر تا برای سایر افراد مایل به همکاری با گروههای آموزشی دانشگاه نیز می توانند در صورت ن -ز

 واحد در هر نیمسال در دانشگاه ایالم تدریس داشته یاشند. 12سقف 

 هاست. التدریس در مجموع دانشکده التدریس، جمع ساعات حق مالک رعایت سقف حق :1تبصره 

 

 



  شیوه تأیید صالحیت مدرسان مدعو: 5ماده 

 تدریس به شرح زیر از کارگروه تعیین صالحیت را دارند:به دریافت گواهی صالحیت  تدریس نیاز یکلیه مدرسان مدعو برا -5-1

 تحویل می نماید. معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه، درخواست خود را به 1متقاضی با تکمیل فرم شماره  -الف

امتیاز کسب حداقل که  انجام می شود 2صالحیت با تکمیل فرم شماره  أییدمدرسان مدعو توسط کارگروه ت صالحیت علمی -ب

ان با ترکیب متقاضی یتعیین صالحیت تدریس براعلمی  ارگروهمتقاضیان الزامی است. ک یصالحیت تدریس از سوبرای تأیید  50

و به عنوان عضه )مدیر گروه آموزشی مربوط (،معاون آموزشی دانشکده )دبیر کارگروه (،دانشکده/ مرکز )رئیس کارگروهرئیس 

ت ینده هیأنما و از رشته تحصیلی مرتبط با مدرس مدعو لمیدو نفر عضو هیات ع (،ی و بررسی کننده مدارک متقاضیاناصل

 .تشکیل خواهد شد اجرایی جذب در دانشگاه

 .دتعیین می شوتوسط کارگروه صالحیت عمومی دانشگاه  صالحیت عمومی متقاضی پس از تأیید صالحیت علمی مدرس، -ج

یات ه یدر رشته هایی که در حال حاضر فاقد گروه آموزشی مرتبط با رشته تحصیلی مدرس مدعو هستند دو نفر از اعضا -5-2

 متقاضیان می پردازند.  مدارکعلمی مرتبط با رشته تحصیلی از دانشگاه یا سایر دانشگاهها، به بررسی 

ه وم بده مربوطه بایگانی می شود و نسخه نسخه اول در دانشکد :نسخه تهیه می گردد دوت تدریس در گواهی صالحی -5-3

 ارسال می گردد.  اهمعاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگ

  ساعت تدریس در یک روز داشته باشند. چهارمدرسین مدعو مجاز نیستند بیش از : 6ماده 

 است. الزامیدعوت از مدرسان مدعو  یآموزشی دانشگاه پیش از شروع نیمسال تحصیلی برا یکسب مجوز از شورا :7ماده  

 خواهد شد. ه مجوز تدریس را اخذ نکرده باشند، صادر ننی کبدیهی است کد کاربری برای مدرسا

بوده و  )گروه مربوطه و یا سایر گروهها( جهت ارائه دروس در گروهها، اولویت با اعضای هیأت علمی تمام وقت دانشگاه :8ماده 

 در صورت عدم امکان ارائه توسط ایشان، گروهها مجاز به ارائه توسط مدرسان مدعو خواهد بود.

گروههای مقرر گردید  ،حائز شرایطمدعو ز مدرسان اتوان علمی و آموزشی تسهیل در فرآیند استفاده از به منظور  :9ماده 

اردیبهشت نیمسال قبل حداکثر تا دهم را های فرد  مسالیمدرسان مدعو ن سیصدور مجوز تدر تینهاو در  یروند بررسآموزشی 

در ارسال نمایند.   ها دانشکده ریاسترا با ذکر دروس مربوط به  حداکثر تا دهم آبان ماه نیمسال قبلدوم های  نیمسالو در 

به )مصاحبه عمومی و تکمیل مدارک( دی گزینش مراحل بعجهت طی ، نتیجه را ها دانشکدهروسای مقرر گردید  این راستا

ه را لیست نام افراد تأیید شدمعاون آموزشی دانشگاه د. در مرحله آخر نشگاه ارسال نماینمعاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دا

 د.ونم خواهدجهت برنامه ریزی و استفاده به گروههای آموزشی و اداره کل آموزش دانشگاه ارسال 

فاقد شرایط فوق نیاز داشته باشد، با پیشنهاد گروه، موضوع به صورت های آموزشی به مدرسی گروههر یک از چنانچه : 10ماده 

 مطرح و در صورت صالحدید، مجوز تدریس صادر می گردد. دانشگاه خاص در شورای آموزشی



شئونات  بدیهی است در صورت عدم رعایتد. می شو صادراین افراد  یمجوز تدریس برا ،حیتدر صورت تأیید صال :11ماده 

)در صورت رد صالحیت  د و لغو مجوز تدریس وجود داردبه تشخیص دانشگاه امکان بررسی مجد ،زمانی هرعلمی و اخالقی در 

 و لغو مجوز، امکان همکاری مجدد وجود ندارد(.

)شامل مطالب تدریس شده، بروز بودن  نسبت به بررسی ارزیابی تدریس قبل از آغاز هر نیمسالآموزشی مربوطه گروه : 12ماده 

د نمود. ننیمسال قبلی مدرسین مدعو اقدام خواه مطالب، استفاده از روشهای نوین تدریس، رعایت نظم و شئون مدرسی و ...(

  نباشد.گروه کمتر میانگین نمره  %90بایستی نمره ارزیابی از  ،جهت همکاری مجدد مدرسین مدعو

در صورتیکه گروه آموزشی دارای دانشجوی دکتری باشد، اساتید مدعو بایستی فارغ التحصیل یا دانشجوی دکترای : 13ماده 

 دانشگاه همتراز دانشگاه ایالم و یا باالتر باشد.

آموزشی  ها و معاوندانشکده  یروسا بر عهدهمفاد این دستورالعمل در دانشکده ها  یمسئولیت نظارت بر حسن اجرا :14 ماده

 و تحصیالت تکمیلی دانشگاه می باشد. 

 یشورا 11/10/1397تصویب و مورخ  790تبصره در جلسه شماره  سهه ماده و پانزداین دستورالعمل مشتمل بر  :15ماده 

و  ها بخشنامهکلیه الزم االجراست و  1398-99سال تحصیلی  یآموزشی دانشگاه به تصویب رسیده است و از  ابتدا

 مغایر با آن لغو میگردد.  یدستورالعملها

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     

 فرم درخواست صدور مجوز حق التدریس )ویژه اساتيد مدعو(                                        

 معاون محترم آموزشي دانشگاه

و مدارک ضمیمه این ........ با مشخصات زیر .................. رشته ......................... دارای مدرک تحصیلی ..........................با سالم، احتراماً اینجانب ................

 هستم. خواهشمند است در این زمینه همکاری الزم را بعمل آورید.  ................گروه ........................با  بصورت حق التدریسمتقاضی همکاری درخواست 

 رشته تحصیلی: نام و نام خانوادگی: 

 آخرین مدرک تحصیلی: نام پدر:

 محل اخذ آخرین مدرک: ره ملی:شما

 جنسیت: محل تولد:

 وضعیت تأهل: :شماره تلفن

 آدرس:

 نام و نام خانوادگی/امضا و تاریخ

 ریاست محترم دانشکده ...................................

 ............... اعالم نیاز شده است، لطفًا برابر مقررات اقدام فرمایید................رشته متقاضی از طرف گروه ..........................................□

 رشته متقاضی مورد نیاز دانشگاه نبوده و در اولویت قرار نگرفت.  □

 دانشگاه معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 

 اعالم نظر کارگروه علمي دانشکده

.......... مطرح و برای تدریس دروس .....................تقاضای همکاری متقاضی در جلسه مورخ ................................... کارگروه علمی گروه آموزشی ........

........ در صورت اعالم نظر مثبت کارگروه عمومی مورد تأیید قرار .............  در نیمسال .......................................................................................................

  گرفت.
 مهر و امضای معاون آموزشی دانشکده/رییس دانشکده

 کارگروه عمومي دانشگاهاعالم نظر 

تدریس از نظر کارگروه برابر استعالمات اخذ شده و مصاحبه عمومی بعمل آمده در جلسه مورخ ................................... همکاری متقاضی در قالب حق ال

 بالمانع است.دانشگاه ایالم عمومی 

 عمومی دانشگاه صالحیت کارگروه رییس
 دانشگاهتحصيالت تکميلي اعالم نظر معاون آموزشي و 

ارزشیابی قرار گرفت. نتیجه نهایی تدریس دروس مرتبط با تخصص نامبرده به قرار تقاضای همکاری علمی متقاضی از نظر علمی و عمومی مورد 

 زیر است:

 .مخالفت شد □..................(       .........مجوز موقت )....... □       مجوز دایم    □

                 تکمیلی دانشگاهمعاون آموزشی و تحصیالت 

 شماره: ...............................

 تاریخ: .................................



                                                                     

 فرم ارزشيابي کارگروه بررسي توانایي علمي                                                           

 )مخصوص مدرسان مدعو غير هيأت علمي(                                                             

 

قاضی از دانشگاه .................... مت پرونده بررسی توانایی علمی برادر/خواهر ................................ با مدرک تحصیلی .......................................

مورخ ......................................  همکاری بصورت حق التدریسی گروه آموزشی ............................... دانشکده ........................................ در جلسه

 مطرح و نتیجه در قالب جدول زیر ارائه شده است:

 

 اعضای کارگروه بررسي توانایي علمي

 رئیس دانشکده/نام و نام خانوادگی/امضا

 

 

 نماینده هیأت اجرایی جذب/نام و نام خانوادگی/امضا

 معاون آموزشی دانشکده/نام و نام خانوادگی/امضا

 

 

 عضو هیأت علمی متخصص/نام و نام خانوادگی/امضا

 مدیر گروه آموزشی ذیربط/نام و نام خانوادگی/امضا

 

 

 نام خانوادگی/امضاعضو هیأت علمی متخصص/نام و 

 

 

مربوط به امتیازات توانایی علمی داوطلب عضویت در هیات علمی دانشگاه ها و  1-1-2فرم میانگین نمرات کسب شده بر اساس 

 برای متقاضی ....................... می باشد.مراکز آموزش عالی 

امتیاز برای مدعوین الزامی است، بنابراین نظر  50با توجه به اینکه جهت همکاری آموزشی بصورت حق التدریس کسب حداقل 

 نهایی اعضای کارگروه در مورد مجوز علمی تدریس در دروس مرتبط با تخصص متقاضی:

 صالحيت علمي ندارد      □مجوز موقت         □مجوز دائمي         □

 
 

 



                                                                

  گواهي صالحيت/مجوز تدریس موقت                                                                  

 ویژه مدرسان مدعو()                                                                               

 

 مدیر کل محترم امور آموزشي دانشگاه 

 با سالم

یس صالحیت تدر ،آموزشی دانشگاه یالتدریس( مصوب شورا استادان و مدرسان مدعو )حق یکارگیرنامه ب به استناد مفاد شیوه

تدریس در گروه آموزشی ................................ در دانشکده/ مرکز  ی............................................... با مشخصات ذیل برا/ خانم یآقا

 ........ تأیید میشود. ......... سال تحصیلی .............صرفاً در نیمسال ..... از نیمسال/............................. 

 رشته تحصیلی: نام و نام خانوادگی: 

 آخرین مدرک تحصیلی: نام پدر:

 محل اخذ آخرین مدرک: شماره ملی:

 شماره حساب بانک تجارت: محل تولد:

 شماره تلفن جنسیت:

 آدرس: وضعیت تأهل:
 

دانشگاه )در صورت نیاز( التدریس با  به صورت حقمتقاضی با مشخصات فوق موقت آموزشی  یجهت همکار این گواهی صرفاً

 ندارد.  یو ارزش قانونی دیگر شتهبا تخصص مدرس اعتبار داتدریس دروس مرتبط  یصادر گردیده و برا

  

 دانشگاه  يليتکم التيو تحص يآموزش معاون

 مهر و امضا

 

 رونوشت:

 دانشکده مربوطه جهت بایگانی 

 شماره: ...............................

 .................................تاریخ: 


