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مقدمه
تحول در نظام سالالتمت بدوش شالالي اکی از بزرنتراا و اارنرارتراا ااداماتی اسالالت کر در هر کشالالوری میتواند
ضاما رشد و توسعر پاادار در آش جامعر نردد ،تا آنجا کر آاار ااا تحول در شئونات زندنی مردم نماااش شده و
موجبات رضااتمندی جامعر را فراهم خواهد نمود .اما تحقق اهداف ااا تحول در نرو اعتتی نظام آموزش عالی
سالالتمت اسالالت کر و یرر تربیت و ت میا مناب انسالالانی کارآمد را برای اجرای ااا برنامر بر عهده داردل لرا نق
حوزه آموزش وزارت بهداشالالت ،درماش و آموزش پزشالالکی در کنار حوزههای بهداشالالت و درماش ،نقشالالی پررن و
اارنرار خواهد بودل
از جملر سالیاسالت های وزارت بهداشالت ،درماش و آموزش پزشالکی تدواا شالده در بسالتر های تحول و نوآوری
آموزش علوم پز شکی ،تو سعر و تقوات الگوهای آموزش از راه دور و مجازی در سطح دان شگاههای علوم پز شکی
کشور و بر دنبال آش تحقق و نسترش عدالت در دسترسی بر امکانات آموزش عالی ستمت و کاه هزانر های
تح صیل در ااا نظام ا ستل اادنیری الکترونیکی اکی از روش های جداد آموز شی مبتنی بر فناوری اطتعات و
ارتباطات ا ست کر می تواند ب سیاری از محدودات ها و محرومیت های آموزش سنتی را رف نمااد و بر چال
حاصل از میزاش تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی و فقداش مناب آموزشی پاااش دهدل در ااا بیا امروزه ارتقاء
و ااربخشالالی آموزش و اادنیری اکی از ارزشالالمندتراا اهداف هر نهاد آموزشالالی برشالالمرده می شالالود و اادنیری
الکترونیکی نیز بر عنواش اکی از روش های آموز شی نواا در حوزه آموزش عالی از ااا م سئلر م ستثنی نی ستل
در ااا راسالالتا توجر بر بحم مناب انگیزشالالی برای حضالالور هرچر بیشالالتر و با کیریت تر اعضالالای هیئت علمی بر
عنواش بدنر اصلی آموزشهای آکادمیي در ااا زمینر ضروری بر نظر می رسدل بر همیا سبب مرکز آموزشهای
الکترونیکی دان شگاه با د ستور مقام محترم معاونت آموز شی دان شگاه اادام بر طراحی و تدواا شیوهنامرای بر
منظور تبییا ساختارهای انگیز شی الزم متنا سب با سیا ستهای کتش دان شگاه در حوزه فعالیتهای اادنیری
الکترونیکی و داجیتال برای اع ضای هیئت علمی نموده ا ست تا نامی هر چند کوچي در م سیر جلب همکاری
بیشتر آناش در ااا زمینر برداشتر باشدل

هدف کلی:
تبییا ساختار انگیزشی متناسب با سیاست های کتش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در جهت باال بردش
سطوح همکاری اعضای هیئت علمی با برنامر های مجازی سازی مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه

تعاریف
یادگیری الکترونیکی) :(e-learningکلیر ااداماتی کر در راستای فرااند ااددهی – اادنیری مبتنی بر
استراده از فناوری اطتعات و ارتباطات و اانترنت صورت می نیرد کر در ااا مستند معادل آموزش مجازی نیز
برای آش آورده شده استل
دوره مجازی : Virtualدوره آموزشی کر کلیر فعالیتهای ااددهی – اادنیری بدوش حضور مدرس و فرانیر(غیر
حضوری) و مبتنی بر استراده از فناوری اطتعات و ارتباطات ،اانتر نت استل
یادگیری ترکیبی ( :)Blended learningاي راهبرد آموزشی با بهره نیری از روشهای آموزش چهره بر
چهره (( )Face -to- Faceحضوری) و آموزش الکترونیکی (( )e-learningغیرحضوری) استل استراده از ااا
راه کار آموزشی در دوره های دکترای عمومی (پزشکی ،دندانپزشکی و داروسازی) بااد منطبق با مقرراتی کر
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توسط شورای عالی برنامر رازی علوم پزشکی مورخ  1395/3/9تعییا نرداده در سامانر مدارات اادنیری
الکترونیکی نواد طراحی و اراار شوندل
محتوای الکترونیکی) :(e-contentبر کلیر محتواهای آموزشی اعم از چند رسانر ای ،فاال های الکترونیکی،
نرافیي ،متا ،صوت ،تصوار ،استاد ،انیمیشا ،فیلم ،محتواهای ضبط شده و للل اطتق می شود کر اابلیت ارائر
از طراق سیستم مدارات اادنیری الکترونیکی دانشگاه را داشتر باشندل

-1چگونگی معادل سازی واحدهای آموزشی
:1چگونگی معادل سازی واحدهای آموزشی:
 :1-1تعداد واحد مو ف برای اع ضای هی ت علمی آموز شی کر و ااف مدارات بر عهده ندارند  10تا  17واحد و ساعت مو ف
تدراس در هرتر آنها بر اساس مراتب دانشگاهی بر شرح زار می باشدل
ساعت مو ف تدراس درهرتر

رداف

مرتبر دانشگاهی هی ت علمی آموزشی

1

مربی آموزشیار

 15ساعت تا  17ساعت

2

مربی

 14ساعت تا  16ساعت

3

استاداار

 12ساعت تا  14ساعت

4

دانشیار

 10ساعت تا  12ساعت

5

استاد

 8ساعت تا  10ساعت

 :1-2واحد مو ف تدراس اعضای هی ت علمی کر جزء مقامات سیاسی بوده و اا سمت های اجراای دارند بر شرح زار میباشد:

ردیف

مقامات سیاسی و سمت های اجرایی

واحد موظف
تدریس

1

مقامات سالالیاسالالی  :ر سالالای سالالر اوه ،معاوش اول رئیس جمهور ،نااب رایس مجلس شالالورای
ا ستمی و اع ضای شورای نگهباش ،وزرا ،نمااندناش مجلس شورای ا ستمی و معاونیا رایس
جمهور ،استانداراش و سررا ،معاونیا وزرا

 0واحد

2

ر سای دانشگاههای علوم پزشکی  ،ر سای سازماش های مستقل و مشاوراا وزار

 1واحد

3

ر سالالای دانشالالکده های مسالالتقل  ،معاونیا دانشالالگاهها ،مشالالاوراا معاونیا وزار و مداراش کل
ستادی وزارت بهداشت،درماش و آموزش پزشکی و رایس دانشکده پزشکی

 2واحد

4

ر سای ساار دانشکده ها و معاونیا دانشکده های علوم پزشکی مستقل

 3واحد

6

مشاوراا رئیس دانشگاه و معاوناش ادارات کل وزارت بهداشت  ،درماش و آموزش پزشکی

 5واحد

7

معاونیا مداراش دانشگاه  ،مداراش نروه

در خصوﺹ سمت هاای کر در جدول نیامده است شورای آموزشی دانشگاه تص المیم نی الری مینمااد ،کر ااا میزاش نبااد
معاونیا دانشکده ها  ،ر سای بیمارستاش ها ،مداراش ستاد دانشگاه
 4واحد
5
کمتر اا مساوی واحد مو ف تعییا شده برای مقالام مافوق وی باشدل
 :1-3تعداد واحد مو ف اعضالالای هیات علمی پهوهشالالی  6تا  9واحد پهوهشالالی تعییا می نردد کر ااا میزاش با توجر بر
 9واحد

مراتب علمی و سمت اجراای بر شرح زار می باشد:
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ترکر :براساس ااا آایا نامر هر واحد پهوهشی معادل  4ساعت فعالیت پهوهشی در هرتر است ل
تب صره : 1میزاش واحدهای مو ف پهوهشالالی اعضالالای هی ت علمی تمام وات جیرافیاای  %20بیشالالتر از واحدهای مو ف
مندرج در جدول فوق می باشد ل
 :1-4فعالیت اعضای هیات علمی پهوهشی بر اساس واحد پهوهشی (مانند واحد درسی در مؤسسر) محاسبر مینرددل
تبصره :1بر مازاد بر واحدهای مو ف تحقیق ،متناسب با میزاش افزاا

فعالیت های پهوهشی و براساس مصوبات مربوط،

حق التحقیق تعلق می نیرد کر میزاش آش بر ازای هر سالالاعت اي شالالصالالتم حقوق مبنا و فوق العاده مخصالالوﺹ مندرج در
حکم استخدامی عضو هیات علمی پهوهشی خواهد بودل

ردیف

مرتبه دانشگاهی هیأت علمی پژوهشی

واحد موظف

1

مربی پهوهشی

 9واحد

2

استاداار پهوهشی

 8واحد

3

دانشیار پهوهشی

 7واحد

4

استاد پهوهشی

 6واحد

تب صره  :2مو س سر در صورت نیاز میتواند از اع ضای هی ت علمی پهوه شی در امر آموزش و تدراس ا ستراده کند کر در
اانصورت بر تناسب  ،از واحد مو ف پهوهشی ااشاش کاستر خواهد شد ل
تبصره :3واحد مو ف پهوهشی اعضای هیات علمی (پهوهشی)کر سمت اجراای و سیاسی دارند بر شرح زار می باشد:

ردیف

مقامات سیاسی و سمت های اجرایی

واحد موظف
پژوهشی

1

مقامات سالالیاسالالی  :ر سالالای سالالر اوه،معاوش اول رئیس جمهور ،نواج رایس مجلس
شورای استمی و اعضای شورای نگهباش  ،وزرا ،نمااندناش مجلس شورای استمی
و معاونیا رایس جمهور ،استانداراش و سررا ،معاونیا وزرا

 0واحد

2

ر سای پهوهشگاهها و مشاوراا وزار

 1واحد

3

معاونیا پهوهشگاهها ،مشاوراا معاونیا وزار و مداراش کل ستادی وزارت بهداشت،
درماش و آموزش پزشکی

 2واحد

4

ر سای پهوهشکده ها و مراکز رشد

 3واحد

5

معاونیا پهوهشالالکده ها ومراکز رشالالد ،ر سالالای مراکز تحقیقاتی مداراش سالالتادی
پهوهشگاه

 4واحد

6

معاونیا مراکز تحقیقاتی ،مشاوراا پهوهشگاه ،معاوناش ادارات کل وزارت بهداشت ،
درماش و آموزش پزشکی

 5واحد

7

مداراش نروه و بخ های پهوهشی

 6واحد

در خ صوﺹ سمت هاای کر در جدول نیامده ا ست شورای آموز شی مؤ س سر ت صمیم نیری می نمااد کر ااا میزاش نبااد
کمتر اا مساوی واحد مو ف تعییا شده برای مقام مافوق وی باشد ل
 :1-5اعضای هی ت علمی کر باالی  60سال سا دارند دو واحد از واحدهای مو ری آشها کم میشودل
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 :2نحوه محاسبه واحد درسی و پرداخت حق الزحمه مدرسان الکترونیکی
 :2نحوه محاسبه واحد درسی و پرداخت حق الزحمه مدرسان الکترونیکی:
 :2-1ضریب تعداد دانشجو در مقطع دکتری عمومی ،داروسازی ،دندانپزشکی به این صورت میباشد:
برای محاسالالبر میزاش هر واحد برمبنای تعداد دانشالالجوااش تا تعداد  20نرر دانشالالجو برای بار اول ضالالراب 2و برای دفعات بعدی
ضراب  1/5خواهد بود و از  21نرر بر باال بر ازای هر  10نرر تا سقف  40نرر بر ضراب تعییا شده بر میزاش  0/1در محا سبر
میزاش واحد اضافر می نردد و از  41نرر بر باال دانشجوااش بر دو نروه تقسیم خواهند شدل
تعداد دانشجویان

ضریب درس برای بار اول ارایه درس

تا 20نرر

2

1/ 5

21-30

2/1

1/ 6

31-40

2/2

1/ 7

 40بر باال

ضریب ارایه درس از دفعات دوم به بعد

تقسیم بر دو نروه

تبصره :1برای اساتیدی کر درسی را برای اولیا بار تدراس می نمااند ساعت تدراس با ضراب 2و برای دفعات بعدی تدراس،
ساعت تدراس با ضراب  1/5محاسبر شودل
تب صره :2در صورتی کر ع ضو هیئت علمی در بار اول اراار اي درس دارای نروه های موازی از دان شجوااش با شد میزاش واحد
وی برای اي نروه با ضراب  2و در ساار نروه ها با ضراب  1/5بعتوه ضراب تعداد دانشجو محاسبر خواهد شدلل
تبصره :3ضراب ماهیت نوع درس از نظر سهولت و دشواری ،حجم فعالیت ،تکالیف و ماهیت محتوی های تولید شده در اراار
کر براساس نظر نروه آموزشی مربوطر و در بازه  0/5-1نمره دهی خواهد شدل
 :2-2ضریب تعداد دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد به این صورت میباشد:
برای محا سبر میزاش هر واحد برمبنای تعداد دان شجوااش تا تعداد  20نرر دان شجو برای بار اول ضراب  1/7و برای دفعات بعدی
ضراب  1/5خواهد بود و از  21نرر بر باال بر ازای هر  10نرر تا سقف  40نرر بر ضراب تعییا شده بر میزاش  0/1در محا سبر
میزاش واحد اضافر می نردد و از  41نرر بر باال دانشجوااش بر دو نروه تقسیم خواهند شدل
تعداد دانشجویان

ضریب درس برای بار اول ارایه درس

تا 20نرر

1/7

1/ 5

21-30

1/8

1/ 6

31-40

1/9

1/ 7

 40بر باال

ضریب ارایه درس از دفعات دوم به بعد

تقسیم بر دو نروه
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 :2-3ضریب تعداد دانشجو در مقطع کارشناسی به این صورت می باشد:
ارائر درس در مقط کار شنا سی  1/2 :برابر میزاش هر واحد با تعداد دان شجوااش تا  40نرر و از  41نرر بر باال بر ازای هر  20نرر
بصورت تصاعدی  0/3بر میزاش واحد تا سقف  100نرر افزوده شودل از  100نرر بر باال دانشجوااش بر دو نروه تقسیم میشوند.
تعداد دانشجویان

ضریب درس برای بار اول ارایه درس

ضریب ارایه درس از دفعات دوم به بعد

تا  40نرر

1/2

1

41-60

1/5

1/3

61-80

1/8

1/ 6

81-100

2/1

1/9
تقسیم بر دو نروه

 100نرر بر باال
 :2-4ضریب تعداد دانشجو در مقطع دکتری تخصصی:

ارائر درس در مقط  2/5، PhDبرابر حق التدراس هر واحد برمبنای تعداد دانشجوااش تا سقف حداکثر  5نرر محاسبر خواهد
شدل
 :2-5در خصالالوﺹ محاسالالبر میزاش واحد درسالالی اسالالاتیدی کر برای دانشالالجوااش ،دوره های پودمانی و کوتاه مدت مجازی
تدراس مینمااند میزاش واحد تدراس شده هر دوره پودمانی مجازی با ضراب  3برابر محاسبر مینرددل
 :2-6برای صدور نواهی کارکرد اساتید ،ساعت تدراس بعد از اعمال ضرااب فوق محاسبر و نزارش نرددل
 :2-7در صورتی کر ع ضو هیئت علمی بر جز تدراس بر شیوه ترکیبی و مجازی ،فعالیت های داگری نیز در ااا حوزه دا شتر
باشد بر شرح زار معادل سازی خواهد شد:
ردیف

عنوان فعالیت

تعداد واحد معادل سازی شده

1

طراحی دوره و تدواا سرفصل دوره های آموزشی پودمانی مجازی

هر کدام  0/5واحد تا سقف 2واحد
در هر نیمسال

2

اراار هر کارناه آموزشی مصوج مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه (برای هر عضو
ارائر دهنده و بر مدت حداال  4ساعت)

هر کدام  1واحد تا سقف  3واحد
در هر نیمسال

3

تهیر درسنامر ( ) Lesson bookبرای هر دوره آموزشی با توجر بر الزامات دوره های
مجازی

هرکدام  0/5واحد تا سقف  2واحد
در هر نیمسال

4

دبیری ،راهنماای و ارزاابی پروژه های اسکوالر شیپی مربوط بر دوره های آموزشی
مجازی

 0/25واحد تا سقف  1/5واحد در
هر نیمسال

5

تهیر راهنمای مطالعر )(study guideجهت هراي از دروس مجازی اراار شده توسط
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 0/5واحد

تبصررره :1برای طراحی اا راه اندازی بخ

اا هر فعالیت جداد واحدهای معادل زار در نظر نرفتر می شالالالود کر پس از ارائر

نزارش از فعالیت انجا م شده توسط عضو هیئت علمی و درج نام کلیر همکاراش در صورت وجود همکار و تااید مسئول مربوطر
براساس شرح و ااف تعییا شده واحد معادل در کمیتر معادل سازی واحدهای آموزش ترکیبی مرکز آموزش های الکترونیکی
دانشگاه تعییا می نرددل
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ردیف

نوع فعالیت

تعداد واحد معادلسازی شده

1

راه اندازی واحد آموزش های الکترونیکی اا آزمااشالالگاه رسالالانر های
داجیتال در دانشکده

 4واحد

2

راه اندازی رشتر آموزشی بر صورت مجازی

 6واحد

3

تدواا فرآاندهای عملیاتی اا ارائر کلیر آموزش های مربوط بر آش،
تهیر اهداف آموزش و ملزومات در حوزه اادنیری الکترونیکی

 2وحد

تبصره :2بر تولید محتوای آموزشی در خارج از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی توسط اعضای هیئت علمی امتیازی (واحد)
تعلق نمینیردل
تبصررره :3دبیرعلمی و اجراای میزنردها و هماا

های مربوط بر حیطر و محورهای عملکرد مرکز آموزش های الکترونیکی

دانشگاه هرکدام  0/5واحد محاسبر خواهد نردادل
ردیف
1

تعداد واحد معادلسازی شده

نوع فعالیت

همکاری اعضالالالای هیئت علمی در برنزاری آزموش ها و ارزاابی های بر ازای هر آزموش (طراحی سوال ،اجرا
و تحلیل آزموش)  0/5واحد درسی و
انجام شده از رده های مختلف آموزشی بر صورت الکترونیکی
حداکثر تا سقف  2واحد در هر نیمسال

2

طراحی و ساخت هر شبیر ساز داجیتال جهت آموزش دانشجوااش و
بر اصد بومی سازی فناوری با تااید مرکز رشد دانشگاه و مدار مرکز
آموزش های الکترونیکی

3

طراحی هرنونر بازی اا  Gameآموزشالالالی مطابق با اسالالالتانداردهای بر ازای هر نیم سال  1واحد درسی و تا
دو نیم سال تحصیلی معادل سازی
تعییا شالالده از سالالوی مرکز آموزش الکترونیکی و تاایدار مدار نروه
مینردد
آموزشی مربوطر مبنی بر ااا کر بازی مرکور در نروه جهت آموزش
دانشجوااش در حال استراده است

4

طراحی و اجرای هر برنامر آموزش مداوم و آموزش ضالالالما خدمت
کارکناش حوزه ستمت بر صورت الکترونیکی

 0/5واحد درسی و حداکثر تا سقف 2
واحد در هر نیمسال

5

راه اندازی و استقرار شرکت دان
حوزه آموزش های از راه دور

بنیاش در رابطر با تولید محصوالت

6

کمي در طراحی و استقرار آئیا نامر های حوزه اادنیری الکترونیکی

در سطح نروه آموزشی  ،0/5سطح
دانشکده  1واحد و در سطح دانشگاه 2
واحد

7

مشارکت عضو هیئت علمی در راه اندازی سیستم های تلر مداسیا
با رواکرد آموزشالالالی و اا اراار مشالالالاوره جهت دانشالالالجوااش مقاط
تحصیلی تخصص و فوق تخصص

 3واحد

8

تالیف و تصالالالنیف کتاج در حوزه اادنیری الکترونیکی با تااید مرکز
آموزشهای الکترونیکی ،شورای انتشارات و شورای آموزشی دانشگاه

4واحد
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 4واحد

 4واحد

 :2-8بر اسالالالاتید تهیر کننده محتوای آموزشالالالی کارناه مجازی بر ازای هربار اراار کارناه در دانشالالالگاه حق الزحمر ای برابر با
برنزاری کارناه حضوری پرداخت خواهد شد و در معادل سازی تعداد ساعت اراار آش با ضراب  2برابر محاسبر خواهد نردادل
 :2-9واحدهای در سی اراار شده با هدف کمي آموز شی و بر شکل ترکیبی برای دروس نظری و نیز دروس عملی-بالینی در
صورت تااید معاوش آموزشی دانشکده مربوطر با ضراب  1/5برابر منظور می شودل
 :2-10ساعت محا سبر شده کارکرد ا ساتیدی کر برای دوره های فوق تدراس می نمااند بعد از اعمال ضرااب مربوطر نبااد از
ساعت درج شده در سرفصل دروس بیشتر باشدل
تذکر :کلیر فعالیت های فوق بااد با امضاء مدار نروه ذاربط جهت احصاء فعالیت های علمی اعضاء بر معاونت آموزشی دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی ارسال نرددل

قوانین مربوط به پرداخت حق التدریس اعضای هیئت علمی
 :2-11محا سبه تعداد واحد حق التدریس اع ضاء هیئت علمی پس از ک سر واحد موظف انجام ن شده نیم سال های
گذشته ،مشروط به ارائه درس توسط دانشگاه و عدم استنکاف عضو هیئت علمی از تدریس انجام می شودل معاونت
آموزشی دانشگاه مو ف است در پاااش هر نیمسال تعداد واحدهای مو ف انجام نشده عضو هیئت علمی را کتبا بر ااشاش اعتم
نماادل پرداخت حق الت دراس بر ع ضو هیئت علمی زمانی مجاز ا ست کر ک سری واحدهای مو ف وی در نیم سالهای نر شتر
جبراش شده باشدل
 :2-12محاسالالالبر مبلق حق التدراس اعضالالالای هیئت علمی دانشالالالگاه بر اسالالالتناد ماده  2آئیا نامر تدراس موات و پرداخت
حقالتدراس کتاج بازنواسالالی مجموعر اوانیا و مقررات اسالالتخدامی اعضالالای هیئت علمی وزارت بهداشالالت ،درماش و آموزش
پزشکی تیرماه  1380معادل اي چهلم مجموع حقوق مرتبر و پاار و فوق العاده مخصوﺹ خواهد بودل
تبصررره :1مبنای محاسالالبر پاار اعضالالای هیئت علمی ،پاار مندرج در حکم کارنزانی در تاراو شالالروع نیمسالالال طبق تقوام
دانشگاهی می باشدل
تبصره :2اي سوم از میزاش حق التدراس نیمسال دوم با مبلق ابل از تیییر ضراب حقوق و دو سوم باایمانده با ضراب حقوای
سال جداد محاسبر می نرددل
 :2-13در دروس ترکیبی حداکثر ساعت حق التدراس اابل پرداخت برای دروس نظری  8واحد در هر نیمسال می باشدل
 :2-14اع ضای هیات علمی شاغل (اعم از اانکر سمت اجراای دا شتر و اا ندا شتر با شند) می توانند  8واحد نظری اا معادل
عملی آش بر صورت حق التدراسی ،تدراس نمااندل
تب صره :1سالالقف واحد حق التدراس برای مدرسالالینی کر در دوره های مجازی همکاری می نمااند تا  12واحد در هر نیمسالالال
میتواند افزاا

اابدل

 :2-15حق التدراس اي ساعت نظری در دوره های مجازی برای اع ضای هیئت علمی واب ستر و داخلی دان شگاه علوم پز شکی
شهید بهشتی با اعضای هیئت علمی خارج از دانشگاه کر بنا بر درخواست معاونت آموزشی و برحسب تخصص بر صورت عضو
غیروابستر همکاری می نمااند بر ااا صورت محاسبر می نردد:
حقوق مبنا+فوق العاده مخصوص شغل +فوق العاده جذب

= حق التدریس یک ساعت نظری برای اعضای هیئت
علمی دانشگاه و وابسته
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حقوق مبنا+فوق العاده مخصوص

= حق التدریس اعضای هیئت علمی خارج از دانشگاه
50

نحوه محاسبه حق الزحمه مدرس الکترونیکی براساس استانداردهای آموزشی دانشگاه
جدول نحوه محاسبه حق الزحمه مدرس الکترونیکی
حق الزحمر مدرس الکترونیي=
ساعت اراار درس براساس سرفصل ها(معادل واحد) × (+مبلق هر ساعت حق التدراس براساس دستورالعمل حسابداری
دانشگاه× 2برای بار اول و  1/5برای دفعات بعدی اراار درس و نیز با احتساج تعداد دانشجوااش استاد اراار دهنده درس و
کیریت اراار درس))
تبصره :1حق التدراس اعضای ه یئت علمی مدعو نیز مشابر و براساس آخراا حکم کارنزانی واحد متبوع محاسبر می نرددل
تبصره :2استراده از خدمات اعضای هی ت علمی بازنشستر ،حداکثر  10ساعت تدراس در هرتر تعییا می نردد و میزاش حق
التدراس ،حق الت لیف ،حق التحقیق آناش بر مبنای آخراا مرتبر و پاار آناش بر مبنای آخراا مرتبر در هنگام بازن ش ستگی و بر
اساس اراام حقوق مبنا و فوق العاده مخصوﺹ شاغلیا مشابر بر میزاش هر ساعت محاسبر و اابل پرداخت خواهد بود ل
ترکر :هرنونر پرداخت حق التدراسی اساتید با دستور رااست دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی از محل اعتبارات تعییا شده
و توسط امور مالی دانشگاه صورت خواهد نرفتل
 :2-16تمام مدرساش مشمول آئیا نامر پی

رو مو ف اند از درسی کر اراار داده اند ،امتحاش بر عمل آورند و نمرات مربوط را

در مهلت مقرر کر از دو هرتر پس از پاااش امتحاش تجاوز نخواهد کرد بر کارشناساش امور آموزشی دانشگاه تحوال نمااندل
 :2-17پرداخت هر نوع حق التدراس مندرج در ااا آئیا نامر موکول بر اراردادی خواهد بود کر بیا مدرس و معاوش آموز شی
دانشگاه اا مقام مجاز از طرف وی تنظیم می شودل
تبصره :1دانشگاه می تواند بر جای تنظیم و امضاء ارارداد با هیئت علمی شاغل در هماش دانشگاه در هر نیمسال لیستی حاوی
مشخصات اعضای هیئت علمی حق التدراس خود را تهیر و بر همیا اساس پرداخت نماادل
تذکر :2ضمنا مدرس دوره های مجازی تا سر ترم تحصیلی همانند میزاش حق التدراس محاسبر شده برای بار اول و با احتساج
تعداد دان شجوااش ،حق الزحمر دراافت خواهد نمودل سپس ،پس از نر شت  3ترم از اراار درس ،ارزاابی کیریت محتوا تو سط
دان شجوااش صورت خواهد نرفت ،در صورت ر ضاات دان شجوااش از کیریت محتوای اراار شده ،انر ا ستاد مربوطر بازبینی در
محتوا انجام داد کر بر روال ابل حق الزحمر دراافت خواهد نمودل در غیر ااا صورت محتوا بر هماش شکل بر دان شجوااش اراار
خواهد نرداد و اسالالتاد مربوطر می تواند از امتیاز اراار درس بر صالالورت الکترونیي در آایا نامر دان پهوهی اعضالالای هیئت
علمی (اسمت اادنیری الکترونیکی) با دراافت نواهی همکاری با مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه استراده نماادل
تذکر :3الزم بر ذکر ا ست کر محتوای تالیری در صورتی کر پس از  4ترم بازبینی نگردد ،دان شگاه علوم پز شکی شهید به شتی
تدراس آش را متواف خواهد نمودل
 :2-18در هر نیم سال تح صیلی ساعت مو ف تدراس ا ساتید (دارای سمت اجراای و اا فااد آش) کنترل شود و در صورت
میاارت در ابتدای ترم بر ااشاش اعتم شود تا اصتحات الزم انجام پراردل پس از محاسبر حق التدراس و اعتم آش بر امور مالی
امکاش اصتح ساعات حق التدراس وجود نخواهد داشتل
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