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كاركنان فعاليت بديهي است كارشناس آموزشي كه داراي هيچ گروه آموزشي يا معادل آن نباشد دقيقاً مشابه ساير  :1تبصره 
  شمول اين دستورالعمل خارج خواهد بود . خواهد داشت و از 

سال در  10تا خدمات آموزشي مورد تائيد بر اساس حكم كارگزيني يا پرتال آموزشي كه داراي سابقه  كارشناسان آموزشي_1_ 2
  ند . كناز سيستم حضور و غياب بصورت شناور استفاده مي هستنددانشگاه 

ملزم به استفاده از سيستم حضور و غياب سال در صورت تكميل بار موظف  10كار بيش از با سابقهكارشناسان آموزشي  _2_2 
  نمي باشند .

  مي باشند. علمي خارجآئين نامه استخدامي اعضاء غير هيات 55و  56از شمول ماده  2_2كارشناسان آموزشي مشمول بند _3_2

  در ايام تابستان حضور كارشناسان آموزشي در اين ايام الزامي نمي باشد . يا بار معادل آموزشيدر صورت عدم ارائه گروه  _4_2

  . ز حق التدريس برخوردار خواهند شدند صرفاً ادهارائه مي آموزشي كارشناساني كه بيش از بار موظف خود گروه _5_2

دارند با هماهنگي  ديگري هم اجرايي مسئوليت هايخود و بار معادل كارشناسان آموزشي كه عالوه بر بار موظف آموزشي  _٦_2
خود از اضافه كار بهره مند  سيستم حضور و غياب شناور براساس )1پيوست مطابق جدول ( واحد مربوطه به ميزان مازاد حضور

  خواهند شد .

  كماكان به قوت خود باقي است. ،مرخصي هاي ذخيره شده قبلي كارشناسان آموزشي مشمول اين دستورالعمل _٧_2

  بار معادل آموزشي : 3ماده 

 ددهنـ مي پژوهشي به دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي درخصوص پروژه ارائه  وكارشناسان آموزشي كه سرويس هاي تحقيقاتي 
   :مطابق جدول زير معادل سازي خواهند شد ،با تائيد واحد مربوطه

  معادلگروه آموزشي   دانشجويان مقطع تحصيلي
  گروه نيم كارشناسي

  گروه يك  ارشدكارشناسي 
  گروه دو  دكتري

  

  

  



  

  

  . قابل محاسبه خواهد بود براي افراد گروه 3براساس جدول فوق در هر نيمسال تحصيلي حداكثر : 2تبصره 

-مـي  دارهاي آموزشي و تحقيقاتي (با ابالغ داخلي) را عهده ها و كارگاه كارشناسان آموزشي كه مسئوليت اجرايي آزمايشگاه _1_3

  .گروه آموزشي محاسبه خواهد شد 2دل امعدر هر نيمسال تحصيلي حداكثر مسئوليت اجرايي ايشان باشند 

  

  .گاه رسيدشدانمنابع انساني اجرايي  تمطرح و به تأييد هيأ 20/02/1395 تبصره در مورخ 2ماده و 3اين دستورالعمل در 

  

  امور اداري و پشتيباني دانشگاه مديريت                                                                                                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  



  )دستورالعمل 6-2ماده  مشمولين( جدول حد نصاب الزم براي برخورداري از اضافه كار-1پيوست 

سابقه 
  خدمت
  ( سال )

حداقل بارموظف آموزشي 
  درهفته

  ( برحسب گروه ـ ساعت )

حد نصاب الزم جهت برخوداري از 
  اضافه كار

  ساعت)(برحسب 

10 - 0  2   ×10  40  3×7 

15 – 11  2  ×9  35  3  ×٦  

20- 16  2  ×8  30  3  ×5  

25- 21  2×6 25  3  ×4  

30- 26  2  ×5  20  
3×3 

  


