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 :مقدمه

.  ایي آییي ًبهِ ثبؼس24 تب 21ثراظبض هفبز آییي ًبهِ اظترساهی اعضبی ّیأت علوی، حضَر اعضب هی ثبیس هغبثك ثب هبزُ ّبی 

 فصل چْبر 21 را ثِ هبزُ 5، تجصرُ 15/12/1396ضوٌبً ّیأت اهٌبی زاًؽگبُ فرزٍظی هؽْس زر ًْویي ًؽعت ذَز زر هَرخ 

ایي آییي ًبهِ الحبق ًوَزُ کِ ثراظبض آى ًظبرت ثر حضَر اعضبی ّیأت علوی تَظظ گرٍُ آهَزؼی هرثَعِ ٍ ثراظبض 

ایي زظتَرالعول ثِ هٌظَر اجرای ایي تجصرُ ثِ ؼرح زیر تصَیت ٍ جْت .  زظتَرالعول هصَة ّیأت رئیعِ ذَاّس ثَز

 :اجرا اثالغ هی گرزز

  ظبعبت حضَر هَظف اعضب زر زاًؽگبُ عی یک ّفتِ:ماده یک

 

 :عضو هیأت علمی آموزشی (الف

 ظبعت ثرای پبظرگَیی ثِ ظؤاالت 6 ظبعت ثِ اضبفِ 12 ٍاحس هَظف هعبزل 12عضَ ّیأت علوی ثب هرتجِ هرثی  .1

 زرظی ٍ راٌّوبیی زاًؽجَیبى

 ظبعت ثرای پبظرگَیی ثِ  ظؤاالت زرظی ٍ 5 ٍاحس هَظف ثِ اضبفِ 10عضَ ّیأت علوی ثب هرتجِ اظتبزیبر  .2

 راٌّوبیی زاًؽجَیبى 

 ٍ ًین ظبعت ثرای پبظرگَیی ثِ ظؤاالت زرظی ٍ 4 ٍاحس هَظف ثِ اضبفِ 9عضَ ّیأت علوی ثب هرتجِ زاًؽیبر  .3

 راٌّوبیی زاًؽجَیبى

 ظبعت ثرای پبظرگَیی ثِ  ظؤاالت زرظی ٍ 4  ٍاحس هَظف ثِ اضبفِ 8عضَ ّیأت علوی ثب هرتجِ اظتبز توبم  .4

 راٌّوبیی زاًؽجَیبى

.  آییي ًبهِ اظترساهی زر هحل ذسهت ذَز حبضر ذَاّس ؼس24عضَ ّیأت علوی پصٍّؽی  هغبثك ثب ثٌس : 1تبصره

 زر صَرت ثر عْسُ گرفتي هعئَلیت راٌّوبیی یب هؽبٍرُ پبیبى ًبهِ ّب ٍ رظبلِ ّبی زاًؽجَیی، عضَ ّیأت :2تبصره 

 کِ راٌّوبیی پبیبى ًبهِ یب رظبلِ آًْب را ثر عْسُ یبًیعلوی ثبیس عالٍُ ثر ظبعبت حضَر هَظف، ثِ ازای تعساز زاًؽجَ

هی گیرًس، ثِ ازای ّر زاًؽجَی زکتری تحت راٌّوبیی حسالل یک ظبعت ٍ ثِ ازای ّر زاًؽجَی کبرؼٌبظی ارؼس 

ِ ای را .  تحت راٌّوبیی ًین ظبعت زر ّفتِ زر اتبق ذَز حضَر زاؼتِ ثبؼس ضوٌبً زر هَارزی کِ عضَ، هؽبٍرُ پبیبى ًبه

 . ثرعْسُ زاؼتِ ثبؼس، هؽبٍرُ زازى ثِ ایي زاًؽجَیبى زر ظبعبت شکر ؼسُ زر ثٌس یک تب چْبر اًجبم ذَاّس ؼس

 هسیر ظتبزی –ؼبهل رئیط ٍ هعبًٍبى زاًؽکسُ ٍ پصٍّؽکسُ  ) آى زظتِ از اعضب کِ عْسُ زار ظوت هسیریتی :3تبصره 

ّعتٌس هَظفٌس، هعبزل ًیوی از ظبعبت هَظف تسریط را زر اتبق کبر ذَز ثِ هؽبٍرُ ٍ پبظرگَیی  ( هعبٍى زاًؽگبُ –

ثِ عالٍُ حعت هَرز، هفبز تجصرُ زٍ ایي هبزُ زر هَرز ایؽبى الزم االجرا . ثِ ظؤاالت زاًؽجَیبى اذتصبؾ زٌّس

 . ذَاّس ثَز



 

 سایر فعالیت ها و تکالیف :ماده دو
 آییي ًبهِ 24 الی 21 ظبعت زر ّفتِ ثِ ظبیر فعبلیت ّب ٍ تکبلیف هٌسرج زر هَاز 40ثبلیوبًسُ ظبعبت حضَر عضَ تب 

 اجتوبعی، پصٍّػ ٍ فٌبٍری،  علوی ٍ اجرایی،  ّوکبری ترصصی – ترثیتی –فعبلیت ّبی فرٌّگی :  ؼبهلاظترساهی 

ُ ّبی آهَزؼی ٍ حضَر زر جبهعِ  ثب حَزُ کبرثرزی هرتجظ، ؼرکت زر جلعبت گرٍُ ٍ زاًؽگبُ ، هؽبرکت زر کبرگب

اذتصبؾ هی یبثس کِ هی تَاًس زر جْت ؼٌبظبیی هعبئل ٍ چبلؽْبی کبرثرزی  ٍ تجسیل آى ثِ پرٍشُ ّبی تحمیمبتی 

ٍ  (...  کتبثربًِ ٍ –کلیٌیک -  هسرعِ– کبرگبُ –هبًٌس آزهبیؽگبُ )هحل اتبق کبر عضَ یبزر هکبى ّبی زیگر زاًؽگبُ  

 .ذبرج از زاًؽگبُ هی ثبؼس

 

 :نحوه اجرای فرآیند: ماده سه

عضَ ّیأت علوی هکلف اظت زر اثتسای ّر ًیوعبل تحصیلی ظبعبت حضَر هَظف را ثراظبض ثٌس الف هبزُ یک  .1

 آییي ًبهِ 24 الی 22زر پَرتبل ذَز ثجت ٍ تأییس ًوبیس ٍ ثرًبهِ هرثَط ثِ ظبیر فعبلیت ّب ٍ تکبلیف هٌسرج  زر هَاز 

 .اظترساهی ّیأت علوی را تب لجل از پبیبى ّفتِ اٍل ّر ًیوعبل تحصیلی را ثِ هسیرگرٍُ اعالم ًوبیس

هسیر گرٍُ پط از تأییس ظبعبت حضَر هَظف، حساکثر تب زٍ ّفتِ پط از ؼرٍع ًیوعبل تحصیلی، پیگیری الزم را  .2

 . جْت ًصت ثرًبهِ هرثَط ثِ ظبعبت حضَر زر پؽت زرة اتبق عضَ اًجبم ذَاّس زاز

زر صَرتی کِ ثٌب ثِ زالیلی ذبرج از اذتیبر عضَ، تغییری زر ظبعبت حضَر هَظف الزم ثبؼس، ایؽبى ثب اعالع  .3

 . هسیر گرٍُ، هراتت را زر ثرًبهِ هٌصَة  پؽت زرة اتبق یب ثِ رٍغ هٌبظت زیگر اعالع رظبًی ذَاّس کرز

هسیر گرٍُ هَظف اظت ٍضعیت حضَر اعضبی ّیأت علوی را هبّبًِ ثررظی ٍ زر صَرت هغبیرت ثب ثرًبهِ اعالم  .4

 . ؼسُ، هَارز را جْت ثررظی ثِ هعبًٍت آهَزؼی زاًؽگبُ گسارغ ًوبیس

 ثرای ظَْلت گسارغ ظبعبت حضَر، هرکس فبٍا ظبهبًِ ای را حساکثر ثعس از ظِ هبُ از تصَیت ایي :تبصره

 . زظتَرالعول تْیِ ذَاّس کرز تب گسارؼبت حضَر از ایي هعیر زر اذتیبر زاًؽگبُ لرار گیرز

 آییي ًبهِ 37زر صَرتی کِ عضَ زر ظبعبت حضَر هَظف زر زاًؽگبُ حضَر ًساؼتِ ثبؼس، ثراظبض هفبز هبزُ  .5

 . اظترساهی اعضبی ّیأت علوی ثب ایؽبى رفتبر ذَاّس ؼس

 .  ّیأت رئیعِ زاًؽگبُ فرزٍظی هؽْس ثررظی ٍ هَرز تصَیت لرار گرفت25/1/1398ایي زظتَرالعول زر تبرید 

 

 


