دانشگاه خاتم النبیین
معاونت علمی تدریسی
الیحه گزینش و استخدام اساتید خارج کادر علمی (قراردادی)
ماده  )1مبنا
این الیحه بر اساس ماده  75اساسنامه دانشگاه مصوب سال  1396ترتیب و وضع گردیده است.
ماده  )2هدف
این الیحه به منظور تنظیم فرایند مربوط به گزینش و استتدادا استتاتید خارج کادر علمی یا قراردادی مداصتت

و مورد نیاز

دانشکدهها به مقصد تدریس تدوین شده است.
ماده  )3اصطالحات
اصطالحات مندرج این الیحه مفاهیم ذیل را افاده مینماید:
 )1اسداد خارج کادر علمی (قراردادی) :اسدادی است که دارای درجه تحصیل حداقل ماسدر (در دوره لیسانس) بوده در
دانشتتگاه خاتم النییین عیتتویت هیلت علمی نیز نداشتتده و بر استتاس مایارها و فرایند مندرج این الیحه ج ت تدریس
قراردادی در یک یا چند دانشکده اسدادا میگردد.
تی صره  :1برای م یامین تئوری که ا سداد با درجه دکدری یا ما سدری یا تا ص

موجود نیا شد از ا سداد به درجه ا دی یا

دی ا دی ( )MD / DMDاسدفاده میشود.
تیصتتره  :2در صتتورت عد موجودیت استتداد ماستتدر یا ا دی و یا دی ا دی ( ،)MD / DMDتدریس میتتامین عملی
توسط اسداد به درجه تحصیلی لیسانس (اما مرتیط با میمون درسی) مانای ندارد.
 )2استتدادا  :فرایندی استتت که استتداد خارج کادر علمی در یکی از دانشتتکدهها ج ت تدریس گزینش شتتده و با وی
قرارداد همکاری به صورت سمسدروار اناقاد میشود.

 )3قرارداد :تا دنامه همکاری تدریستتی دو طرفه بین دانشتتگاه و استتداد خارج کادر علمی استتت که برای یک ستتمستتدر،
حقوق و تا دات طرفین در آن درج ،امیا و الز االجرا میباشد.
 )4حقالددریس :حقالزحمهای استتت که از طرد دانشتتگاه به استتداد خارج کادر علمی در قیال هر ستتاعت تدریس طیق
قرارداد طور ماهوار یا سمسدروار پرداخت مینماید.
 )5حق ترانستتتتورت :میلع ماین پولی استتتت که به استتتداد خارج کادر علمی بابت هر رفت و آمد به تدریس به همراه
حقالددریس پرداخت مینماید.
ماده  )4فرایند گزینش و استخدام
الف) مدقاضی باید درخواست کدیی خویش را همراه با اسناد و مدارک هویدی و تحصیلی به دیتارتمنت مربوط ارائه نماید.
ب) وضایت مدقاضی در دیتارتمنت و باد در دانشکده نظر به ضرورت و اعالن نیاز کدیاً مورد بررسی قرار میگیرد.
پ) دیتارتمنت یا دان شکده در جذب مدقا ضی برای ا ساتیدی که قیالً در دان شگاه سابقه تدریس ندا شدهاند ،م صاحیه علمی یا
ارائه کنفرانس علمی را انجا میدهد.
ت) دانشکده نظر به تاص

و تجربه تدریس اسداد ،میامین درسی (روز و ساعت تدریس) را تایین و قیل از شروع سمسدر

به وی ابالغ مینماید.
ث) اسناد مدقاضی به همراه نظر تلییدی دیتارتمنت و دانشکده به آمریت امور اساتید ج ت طیمراحل ارسال میشود.
ج) آمریت امور اساتید مالومات اسداد را در سیسدم ( )misثیت و برای وی دوسیه تشکیل میدهد.
چ) آمریت امور اساتید قرارداد همکاری را باد از امیای اسداد ،دانشکده و مااونت علمی تدریسی تطییق نموده و اجرای آن
نظارت مینماید.
تیصتتره  :1در صتتورت ارزیابی متیت دیتارتمنت و دانشتتکده از استتداد ،درخواستتت کدیی برای تدریس ستتمستتدرهای باد الز
نمیباشد.
تیصره  :2در صورتی که اسداد نظر به تجارب تدریس در دانشگاه یا دیگر مراکز آموزشی با ارائه سابقه تدریس مادیر ،حسن
ش رت داشده باشد ،اخذ مصاحیه علمی یا ارائه کنفرانس علمی الز نمیباشد.
ماده  )5حقوق استاد خارج کادر علمی
حقوق اسداد خارج کادر علمی قرار ذیل میباشد که دانشگاه باید نسیت به تحقق آن ا اقدامات الز را انجا دهد.
 -دریافت حقالددریس به موقع مطابق به ضوابط و شرایط مندرج قرارداد همکاری اساتید خارج کادر علمی

 دریافت و تکمیل فور قرارداد همکاری در ابددای سمسدر از آمریت امور اساتید باد از طیمراحل تلیید تدریس دریافت مفردات یا کریکولم میمون درسی ج ت اطالع و ارائه پیشن ادات در مورد آن ب رهمندی از فیای کداباانه ج ت مطالاه و آمادگی درس ب ره مندی از اندرنت ج ت ثیت حاضری و نمرات در سیسدم سیب (خدمات اموزشی) حق دریافت و اسدفاده از امکانات آموزشی و کمک درسی در صنف و البراتوار آگاهی از لوایح و مقررات آموزشی ،مالی و تس یالتی آگاهی از ندایج ارزیابی از کیفیت تدریس دریافت تصدیقنامه سابقه تدریس (گواهی تدریس) حداکتر یکیار در هر سمسدرتیصره :دانشگاه در حد توان و امکانات خویش ،تس یالت رفاهی را برای اساتید خارج کادر علمی فراهم میسازد.
ماده  )6تعهدات استاد خارج کادر علمی
تا دات اسداد خارج کادر علمی قرار ذیل میباشد:
 آگاهی و الدزا به منشور و اصول اخالقی اساتید توجه و رعایت مفاد مقررات و لوایح آموزشی به شمول الیحه آزادیهای آکادمیک مارفی یا اسدفاده از منابع مادیر علمی مطابق با کریکولم مصوب دانشکده تا د و رعایت مفاد قرارداد همکاری ارائه اسناد کامل تحصیلی تلییدشده وزارت تحصیالت عالی به همراه قرارداد همکاری مسدقیم و نزدیک با دیتارتمنت ،دانشکده و آمریت امور اساتید ج ت پیشیرد امور و ارائه پیشن ادات الز امیای حاضری حیور اسداد در اداره مربوطه تکمیل و ارائه پالن عملیاتی انفرادی ،پالن ب یود تدریس و کورس پالیسی در ابددای سمسدر ثیت کورس پالیسی و جلسات درسی در سیسدم ( )misطیق قرارداد طور دقیق و صحیح تکمیل سرفصلها و مفردات درسی در طی حداقل 14و حداکتر  16جلسه درسی (برای میمون  2کردیدی) حیور در جلسه امدحانی و تصحیح اوراق و پاسخگویی به موقع به تجدیدنظرخواهی محصلین مطابق مکانیز کمیدهامدحانات
 حیور در جلسات همفکری و دیگر نشستها و محافل در سطح دانشکده و دانشگاه -ارائه مشورهها (اندقادات و پیشن ادات) در راسدای ارتقای امور آموزشی و اداری

ماده  )7احترام به تصمیم دانشکده
در حاالتی از طرد دان شکده ،دیتارتمنت و مح صل از فاالیت های مربوط به امور آموز شی ،اداری و رفداری ا سداد شکایت
شده باشد ،اسداد مکلف به رعایت تصمیم شورای علمی دانشکده خواهد بود.
ماده  )8مرجع نظارت
( )1مااونت علمی تدریستتتی در حاالتی که بین استتتداد خارج کادر علمی و دیگر باشهای دانشتتتگاه در امور مربوطه
اخدالدنظر یا سوءتفاهم حادث شده باشد ،صالح به رسیدگی ،نظارت و تاقیب موضوع میباشد.
( )2مااونت علمی تدریسی مرجع باصالحیت نظارت از تطییق احکا این الیحه در داخل و خارج دانشگاه میباشد.
( )3مااونت علمی تدریستتی در حاالتی که احکا این طرزالامل رعایت نشتتده باشتتد ،میتواند نستتیت به تطییق آن اقدا
مقدیی انجا دهد.
ماده  )9انفاذ
این الیحه در ( )9ماده ترتیب گردیده ،که در جل سه شماره  990015مورخ  1399/6/30شورای مدیران آموز شی تدقیق ،در
جل سه شماره  9906مورخ  1399/7/3شورای آموزش دان شگاه تلیید و در جل سه شماره  12مورخ  1399/7/10شورای عالی
دانشگاه تصویب گردید که باد از منظوری ریاست دانشگاه نافذ و اجرا میگردد.

منظوری ریاست دانشگاه

