
زشي اعضاي هيات علمي تمام وقت جغرافيايي در مراكز خارج از  شيوه نامه اجرايي همكاري آمو
   دانشگاه

 اعضاي هيات علمي تمام وقت آموزشي با شيوه نامه اجرايي همكاريدر چهل و ششمين جلسه شوراي دانشگاه 
  جغرافيايي در مراكز خارج از دانشگاه به شرح ذيل موافقت گرديد.

آيين نامه اداري استخدامي اعضاي هيت علمي، اعضاي هيات علمي تمام وقت جغرافيايي پس از تاييد كميته بهره  ١١٤استناد ماده به  -١
   :وري آموزش و انعقاد قرارداد مي توانند با مراكز خارج از دانشگاه همكاري نمايند. مشروط به اينكه

   باشد موظفياين همكاري در خارج از ساعت  -الف
  به وظايف عضو هيات علمي در دانشگاه خللي وارد نگردد  -ب
   دانشگاه به خدمات عضو هيات علمي نياز نداشته باشد  -ج
  موافقت شده باشد.  با ارتقاء ساليانه عضو هيات علمي در دو سال گذشته -د
  
پايان نامه  ٤تا سقف  سال پايان نامه در هر دوواحد در هر نيمسال تحصيلي و  ٥براي همكاري با خارج از دانشگاه آموزشي سقف واحد  -٢

  است.  در هر بازه زماني

  تغيير دهد.درصد  ٧٠تا خواهد بود. كميته بهره وري با توجه به موارد ذيل مي تواند اين مقدار را  %٢٠حق السهم دانشگاه   -٣

در خواست همكاري با مراكز خارج از دانشگاه مي بايست قبل از شروع هر نيمسال تحصيلي از موسسه خارج از دانشگاه به كميته بهره  -الف
درصد  ١٠وري دانشگاه ارسال شود. در غير اين صورت امكان انعقاد قرارداد نخواهد بود. در شرايط خاص و در صورت تاييد كميته بهره وري ، 

  دانشگاه اضافه مي شود. به حق السهم 

در صورتي كه عضو هيات علمي از سقف واحدهاي موظف خود در دانشگاه گذشته و حق التدريس دريافت كند در صورت تاييد كميته   -ب
به درصد  ٢٠واحد، ١٢درصد و تا  ١٥واحد  ٨درصد، تا  ١٠واحد، ٤ بهره وري به جهت حفظ كيفيت آموزشي در دانشگاه براي حق التدريس تا

  حق السهم دانشگاه اضافه مي شود.

اعضاي هيات علمي كه واحد كمتر از موظف در دانشگاه دارند در صورتي كه در دانشگاهها و موسسات ديگر همكاري نمايند حق السهم  -ج 
 دانشگاه بر اساس موارد زير تعيين مي شود

  دانشگاه تغيير نمي كند. حدهاي موظف و واحدهاي اخذ شده حق السهم واحد مابه التفاوت وا ٣تا 
  به حق السهم دانشگاه اضافه مي شود.  %٧واحد٣در صورت مابه التفاوت بيشتر، به ازاي هر واحد بيشتر از 

واحد امكان  ١٠كمتر از نصف واحدهاي موظف، همكاري اعضاي هيات علمي تا به ميزان در صورت كمبود واحد در گروه و اخذ واحد  -د
  درصد به حق السهم دانشگاه اضافه مي شود.  چهارواحد  ٥پذير است. به ازاي هر واحد بيشتر از 

اهنمايي پايان نامه خارج استاد راهنماي پايان نامه دانشجويي نباشد مي تواند تا سقف مجاز ر ،در صورتي كه عضو هيات علمي در دانشگاه-ه 
  درصد به حق السهم دانشگاه اضافه مي شود. پنج در صورت راهنمايي بيش از يك پايان نامه به ازاي هر پايان نامه  .از دانشگاه را بپذيرد

  ام مي نمايد.نسبت به پرداخت حق السهم عضو هيات علمي اقد ،ماه پس از دريافت حق التدريس در قالب قرارداد ٢دانشگاه حداكثر  -٤

  در صورت تخلف از اين آيين نامه موارد به هيات بدوي تخلفات هيات علمي ارجاع خواهد شد. -٥

  


