
  علوم پزشكي كرمانشاه 

ي هيات علمي و به استناد آئين نامه اداري استخدامي اعضاي هيات علمي شيوه نامه 

  :تهيه گرديده است  ذيل توسط اين حوزه 

ميزان كسر واحد موظفي اعضاي  و 1براساس جدول شماره 

ات علمي دانشگاهها تنظيم شده است  آئين نامه اداري استخدامي اعضاي هي

معاون محترم آموزشي و دبير هيات مركزي جذب وزارت در خصوص 

  تعداد واحد موظف اعضاي هيأت عملي دانشگاه

 واحد موظف تدريس
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             - امور هيأت علمي دانشگاه

مدير امور پژوهشي  -

مدير اطالع رساني و شبكه 

 )..........مدير دانشجويي معاونت دانشجويي و
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علوم پزشكي كرمانشاه شيوه نامه محاسبه واحدهاي موظفي اعضاي هيات علمي دانشگاه 

ي هيات علمي و به استناد آئين نامه اداري استخدامي اعضاي هيات علمي شيوه نامه اجهت يكسان سازي معادلسازي فعاليتهاي اجرايي اعض

ذيل توسط اين حوزه  به شرحدانشگاه   موظفي اعضاي هيات علمي

براساس جدول شماره باتوجه به مسئوليت واگذار شده تعداد واحدهاي موظف اعضاي هيات علمي 

  .تعيين مي گردد 2هيأت علمي با در نظر گرفتن مسئوليت واگذار شده براساس جدول شماره 

آئين نامه اداري استخدامي اعضاي هي 104ماده  5  تبصره جدول ذيل بر اساس

 ) 1تصوير پيوست. (كه براي تمامي مرتبه هاي علمي ثابت درنظر گرفته شده است 

معاون محترم آموزشي و دبير هيات مركزي جذب وزارت در خصوص  8/6/90مورخ 1205جدول ذيل بر اساس نامه شماره 

  )2تصوير پيوست( .به مسئوالن نهاد رهبري دانشگاه تنظيم شده است

تعداد واحد موظف اعضاي هيأت عملي دانشگاه -1جدول شماره 

 مسئوليت

 رئيس دانشگاه

 دانشگاهمعاونين 

 رئيس دانشكده پزشكي

 رئيس سايردانشكده ها

 معاونين دانشكده ها

 رئيس بيمارستان

   مديران ستاد دانشگاه

امور هيأت علمي دانشگاه دبير -مدير تحصيالت تكميلي دانشگاه  -مدير آموزش دانشگاه

-مدير توسعه فناوري سالمت و رئيس مركز رشد فناوري سالمت 

مدير اطالع رساني و شبكه  -مدير دفتر پرستاري دانشگاه  –مدير روابط بين الملل دانشگاه 

مدير دانشجويي معاونت دانشجويي و - مدير فن آوري و رئيس مركز رشد

 

 مشاورين رييس دانشگاه

 معاونين مديران دانشگاه

 مديران گروه

 مسئول نهاد رهبري

  

                     اهدانشگاه علوم پزشكي كرمانش    

  آموزشيمعاونت           

واحد  امور هيأت علمي                     

شيوه نامه محاسبه واحدهاي موظفي اعضاي هيات علمي دانشگاه 

جهت يكسان سازي معادلسازي فعاليتهاي اجرايي اعضدر       

موظفي اعضاي هيات علمي اي تحت عنوان محاسبه واحدهاي

تعداد واحدهاي موظف اعضاي هيات علمي  :1 ماده

هيأت علمي با در نظر گرفتن مسئوليت واگذار شده براساس جدول شماره 

جدول ذيل بر اساس 10تا  1رديف هاي  : 1بصره ت

كه براي تمامي مرتبه هاي علمي ثابت درنظر گرفته شده است 

جدول ذيل بر اساس نامه شماره  11رديف  :2تبصره 

به مسئوالن نهاد رهبري دانشگاه تنظيم شده است موظف واحد 2اختصاص 

  

 رديف
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مدير آموزش دانشگاه: مانند ( 

مدير توسعه فناوري سالمت و رئيس مركز رشد فناوري سالمت  -  EDCمسئول 

مدير روابط بين الملل دانشگاه   -دانشگاه 

مدير فن آوري و رئيس مركز رشد -  پژوهش
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  اعضاي هيأت علمي دانشگاه با توجه به مسئوليت واگذار شده به عضو هيأت علمي موظفي كسر واحد – 2جدول شماره 

  كسر واحد بابت مسئوليت مسئوليت رديف

  2 مدير  پژوهشي دانشكده  1

  EDU 2و  EDO مسئول  2

  مدير تحصيالت تكميلي دانشكده ها  3

و درخصوص مقطع  شود از موظفي كسر شودواحد  Ph.D 4/0مقطع رشته در به ازاي هر (

  )واحد كسر شود 1/0رشته به ازاي هر رشته كارشناسي ارشد  5كارشناسي ارشد، باالتر از 

2  

  2 مسئول واحد زبان دانشكده پزشكي  4

  2 امور باليني دانشكده هامسئول  5

  4 مراكز تحقيقاتي قطعي رؤساي  6

  1 دانشگاه رؤساي مراكز تحقيقاتي مصوب 7

  1  مسئول امور بانوان 8

  2 سردبير مجله  9

  2 مدير اجرايي مجله 10

  2 مدير مسئول مجله 11

  8 رئيس پرديس خودگردان 12

  6 معاون آموزشي پرديس خودگردان 13

  6 دانشكده هاي اقماريرئيس  14

  8 رئيس شبكه بهداشت و درمان شهرستان 15

  4 دبير آموزش مداوم 16

  2 سرپرست آموزش دانشكده 17

  2 مسئول مديريت علمي دانشجويان و استعدادهاي درخشان 18

  2 رئيس آزمايشگاه مركزي 19

  3 كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه مسئول 20

  1 مسئول كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده 21

  2  سرپرست داروخانه هاي آموزشي  22

  3  دبير هيأت مميزه دانشگاه  23

  3  دبير هيأت جذب دانشگاه  24

  2   معاون پژوهشي بيمارستان  25

  1  معاون گروه آموزشي  26

  2  مترون بيمارستان   27

  6  بيمارستانمدير   28

  2  مدير امور بين الملل دانشكده  29

  2  مدير امور هيأت علمي دانشكده پزشكي  30

  2  دبير كميته مرگ و مير دانشگاه  31

  3  رئيس هيأت بدوي تخلفات انتظامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه  32

  6  قائم مقام مدير امور بين الملل دانشگاه  33

  )به ازاي يك روز ( واحد 1  آموزشي و پژوهشي دانشگاه با ابالغ رسميحضور فعال در واحدهاي ستادي   34

  4  رئيس مركز قطب آموزشي پزشكي جامعه نگر  35

  TDO  1 مسئول   36



  2  مسئول بسته هاي تحول و نوآوري  37

38  
مسئول دبيرخانه كالن منطقه و مسئول كل بسته هاي تحول و نوآوري و مأموريت 

  هاي مشترك و ويژه

  )موظفي واحد 4(
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 فقط جهت تعيين واحد موظف را بر عهداه دارند،ول فوق اجدموراد مندرج از  از سئوليتم آن دسته از اعضاي هيات علمي  كه بيش از يك  : 2 ماده

  .مسئوليت باالتر در نظر گرفته مي شود

 و يا كسر واحد، نياز جهت تصميم گيري و تعيين واحد موظفدرخصوص ساير مسئوليتهايي كه در جداول فوق ذكر نشده است ،در صورت  : 3ماده

  .گيري خواهد شد  دانشگاه تصميمدر شوراي آموزشي 

،واحد موظف تعريف ده بگيرد هبه عرا ول فوق الذكر اترم تحصيلي يكي از مسئوليتهاي جد پس از شروععضو هيات علمي  درصورتيكه  :4 ماده

  .خواهد بودقابل محاسبه  با توجه به مدت زمان تصدي آن پست در ترم مذكور واحد موظف به صورت تناسب  در آن ترمول فوق اشده در جد

دانشگاه در خصوص احتساب  2/4/90مصوبه هيات رئيسه مورخ  3موضوع بند  جهت كاهش حق التدريس اعضاي هيات علمي مقرر گرديد :5 ماده

  )3 تصوير پيوست.(واحد  لغو گردد  1/0ر يك سال به ميزان سنوات اعضاي هيات علمي و كسر واحد  به ازاي ه

صرفا  كليه مواردي كه قبال  تحت عنوان كسر واحد موظفي اعضاي هيات علمي تصويب شده بود لغو و واحدهاي موظفي اعضاي هيات علمي :6 ماده

  .ول فوق تعيين مي گرددابراساس جد

اعضاي هيات علمي كه به دليل داشتن مسئوليت ، آن دسته از  14/2/95صورتجلسه هيات رئيسه مورخ  5مصوبه شماره ب با عنايت به بند  :7ماده 

و داشتن دليل قانع حق اخذ واحد حق التدريس ندارند مگر با نظر شوراي آموزشي دانشگاه  در دانشگاه تعداد واحدهاي موظفي شان كاهش مي يابد،

  )4تصوير پيوست ( .كننده

همين شيوه نامه در  3تصويب گرديد و براساس ماده  30/5/1395مورخ تنظيم و در شوراي دانشگاه تبصره  2و ماده   8اين شيوه نامه در  :8ماده 

  .الزم االجراست بازنگري شده است و مفاد آن  21/4/1396و   13/11/1395شوراي آموزشي دانشگاه  مورخ   


