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در دانشگاه  و رساله ها ين نامه نحوه محاسبه حق التدريس دروس و حق التحقيق پايان نامه هائآ
  تهران

  مقدمه 

به تعداد كافي عضو هيات علمي وجود ندارد و يا ساعت "نظر به اينكه در بعضي از واحدهاي آموزشي 
، لذا "عضو جديد باشدتدريس برخي از دروس در حدي نيست كه براي تدريس آن احتياج به استخدام 

دانشگاه مي تواند از بين اعضاء هيات علمي شاغل و يا ساير  ،ين نامهئدر اين گونه موارد بر اساس اين آ
افرادي كه داراي مدارك تحصيلي دانشگاهي هستند و يا كساني كه در رشته هاي خاص صالحيت، 

انجام امور آموزشي نظري يا عملي مهارت و تجربه داشته ولي مدارك تحصيلي دانشگاهي ندارند براي 
و نيز پايان نامه هاي دانشجويي، كمبود نيروي ) يشگاهي، باليني، كارگاهي و يا مانند آناآزم(محوله 

انساني مورد نياز را پس از تامين اعتبار با پرداخت حق التدريس دروس يا حق التحقيق پايان نامه ها از 
ين نامه، واحد معادل آموزشي كه واحد معادل ناميده ئدر اين آ. ميان افراد واجد صالحيت تامين نمايد

مي شود به خدمتي اطالق مي شود كه ارزش آموزشي آن معادل واحدهاي تدريس موظف دانشگاهي 
  .باشد

  ضوابط پرداخت حق التدريس به اعضاء هيات علمي -الف

دانشگاه مي تواند از وجود استادان، دانشياران، استادياران، مربيان و مربي آموزشياران دانشگاه  - 1 ماده
  .ها با موافقت كتبي واحد مربوط براي تدريس استفاده نمايد

هيات علمي رسمي  تدريس عملي اعضاءساعت  5/1حق التدريس يك ساعت تدريس نظري يا  - 2ماده 
  و  آموزش هاي الكترونيكي روزانه، نوبت دوم،(وره هاي رسمي يماني تمام وقت در كليه دپ يا

عضو هيات علمي ذيربط بر  شغلحقوق پايه به اضافه فوق العاده  برابر است با ) پرديس هاي اقماري
  :اساس آخرين حكم كارگزيني كه تاريخ صدور آن قبل از آغاز نيمسال تحصيلي باشد

  ساعت تدريس عملي 5/1نظري يا  تدريس حق التدريس يكساعت   =     حقوق پايه+ فوق العاده شغل 

                              50  

   هيات علمي غير تمام وقت مبلغ حق التدريس به ازاي هر ساعت تدريس برابر  براي اعضاء -تبصره 
  .و فوق العاده شغل محاسبه مي شود پايه مجموع حقوق
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اعضاي هيات علمي تمام وقت براي كليه  و حق التحقيق حداكثر واحد مجاز حق التدريس -3ماده 

در هر سال واحدهاي درسي نظري، عملي، واحدهاي پايان نامه و رساله مازاد بر واحدهاي موظف 
  .سه دانشگاه تعيين و ابالغ خواهد شدتحصيلي توسط هيات رئي

واحد  5براي دريافت سقف ياد شده حداقل  تمام وقت ضروري است عضو هيات علمي - 1بصره ت
 مصوب واحد از سقف واحد 5در غير اين صورت كسري واحد تدريس تا كف . تدريس را برعهده بگيرد

  . كم خواهد شد

از كليه پرديس  تمام وقت سقف حق التدريس و حق التحقيق دريافتي اعضاي هيات علمي - 2تبصره 
   .بر اساس مصوبات شوراي راهبردي تعيين خواهد شد دانشگاه و دوره هاي مجازي هاي اقماري

، تعداد واحد حق التدريس و حق التحقيقبراي اعضاي هيات علمي غير تمام وقت، محاسبه  -3تبصره 
تعداد واحد حق التدريس و حق التحقيق در ، واحد تدريس در هر نيمسال تحصيلي 5رعايت حداقل 

  .  نصف خواهد شد... و  اقماري و دوره هاي مجازيپرديس هاي 

دانشكده /مربيان مامور به تحصيل در دوره دكتري با موافقت استاد راهنما و تائيد گروه -4تبصره  
  .ارائه نمايند در دوره هاي كارشناسي واحد درس به صورت حق التدريس 6ذيربط مي توانند حداكثر تا 

مديريت حق التدريس اعضاي هيات علمي مدعو نيز به طور مشابه بر اساس آخرين حكم  - 4ماده 
واحد متبوع محاسبه مي شود، اما در هر صورت حداكثر مبلغ قابل پرداخت به مدعوين  نيروي انساني

  حق التحقيق در هر نيمسال تحصيلي  واحد 6حق التدريس و  واحد 6خارج از دانشگاه تهران برابر 
  .مي باشد

حق التدريس اعضاي  تعداد واحد ،با توجه به شرايط خاص دانشكده معارف و انديشه اسالمي -تبصره 
   .در هر نيمسال تحصيلي مي باشد واحد 12دانشكده  آن هيات علمي مدعو

ين نامه فقط در ازاي ئپرداخت حق التدريس به اعضاي هيات علمي دانشگاه بر اساس اين آ -5ماده 
روزانه، نوبت دوم، آموزش هاي (مازاد بر ساعت موظف قانوني تدريس آنان در هفته ساعات تدريس 

  . در همان نيمسال مجاز خواهد بود) الكترونيكي و پرديس هاي اقماري
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به كارگيري استادان و دانشياران بازنشسته به عنوان مشاور پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و  - 6 ماده
و سقف مجاز حق التدريس و حق  ماي دوم اين دوره ها بالمانع استن راهنرساله هاي دكتري و به عنوا

واحد  16 تاالتحقيق اعضاي هيات علمي بازنشسته، مشابه اعضاي هيات علمي شاغل تمام وقت حداكثر 
حق  .مي باشدبا موافقت معاونت آموزشي دانشگاه  نظري يا معادل عملي آن در هر نيمسال تحصيلي 

التحقيق اين افراد بر مبناي آخرين مرتبه و پايه در هنگام بازنشستگي و بر اساس حقوق و التدريس و حق 
  .قابل پرداخت است 2فوق العاده شاغلين در همان مرتبه و پايه آنان و فرمول مذكور در ماده 

ي عضاي هيات علمي بازنشسته در صورت عدم حضور اعضااستفاده از خدمات آموزشي ا -1تبصره 
با الويت اعضاي هيات علمي بازنشسته با  ،مربوطهدر گروه  در تخصص مورد نظر ي شاغلهيات علم

  . مرتبه استادي و دانشياري بالمانع مي باشد

سقف حق التدريس و حق التحقيق دريافتي اعضاي هيات علمي بازنشسته دعوت به كار با  -2تبصره 
دانشگاه نيز مشابه اعضاي  و دوره هاي مجازي مرتبه دانشياري و استادي از كليه پرديس هاي اقماري

  . واحد عالوه بر سقف ياد شده است 16حداكثر  تمام وقتهيات علمي شاغل 

در صورت لزوم و ارائه واحدهاي درسي در فصل تابستان، اعضاي هيات علمي مي توانند  -7ماده 
علت كوتاه ه ب. يس نمايندهفته تدر 6واحد نظري يا معادل عملي آن براي مدت  6حداكثر تا ميزان 

برابر ساعات  3بودن مدت دوره كالس هاي تابستاني ساعات تدريس دروس اين دوره ها در هفته 
   2پرداخت حق التدريس در تابستان مطابق ماده . تدريس در طي نيمسال تحصيلي عادي خواهد بود

  .مي باشد

دانشگاه مي تواند از خدمات اعضاي هيات علمي موسسات و مراكز غير دانشگاهي، به پيشنهاد  -8ماده 
ميزان حق . دانشكده مربوط استفاده نمايد /پرديس و تائيد رئيس ذيل پرديس دانشكده/ مدير گروه

ل فرد حقوق و فوق العاده شغ  التدريس اين افراد براي هر ساعت نظري يا معادل عملي آن بر اساس 
  .همتراز او در دانشگاه تهران، قابل پرداخت است
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دارندگان مدارك تحصيلي دانشگاهي غير عضو هيات علمي، ضوابط پرداخت حق التدريس  -ب
  گواهي نامه هاي تحصيلي حوزوي و متخصصين بدون مدرك دانشگاهي

حق التدريس مدرسين داراي مدرك تحصيلي حوزوي با توجه به اتمام دوره هاي سطح، خارج و  -9ماده 
تاييد معاونت امور اساتيد و دروس معارف اسالمي ستاد نمايندگي مقام معظم  ايا داشتن درجه اجتهاد ب

رخ مو 368طبقه بندي گواهي نامه هاي مزبور موضوع مصوبه جلسه رهبري در دانشگاه ها و رعايت 
  .شوراي عالي انقالب فرهنگي بر اساس ضوابط اين ماده قابل پرداخت است 03/11/74

دعوت مي شوند و مرتبه   ...به كساني كه براي آموزش فني، عملي، هنري و آزمايشگاهي،  -10ماده 
 شوراي آموزشيدانشگاهي ندارند، هرگاه صالحيت و مهارت و تجربه و پيشينه خدمات آنان مورد تاييد 

  ميزان . پس از تائيد معاون آموزشي دانشگاه اجازه تدريس داده مي شود ،باشد پرديس/ دانشكده 
درصد حق التدريس مقرر در اين ماده با توجه به مدارك علمي و تجربه  100حق التدريس آنان تا 

  .مدرس ارزيابي و توسط معاون آموزشي دانشگاه تعيين خواهد شد

  ضوابط كلي -ج

ي ين نامه براي تدريس در مقاطع دانشگاهي و برائحق التدريس هاي تعيين شده در اين آ - 11ماده 
  .موزشي مصوب مي باشددروس دانشگاهي بر اساس برنامه آ

ن نامه موظفند از دروسي كه براي تدريس آن حق التدريس ئيتمام مدرسان مشمول اين آ -12ماده 
ضمناً  .اعالم و ثبت نمايندات مربوط را در مهلت مقرر عمل آورند و نمره دريافت نموده اند امتحان ب

  براي نيمسال تابستاني نيز . هفته حق التدريس قابل پرداخت است 18براي هر نيمسال حداكثر تا 
  .هفته نيمسال عادي قابل پرداخت است 18حق التدريس براي هر درس معادل 

براي تدريس دروس دوره هاي  نامه دانشگاه مي تواند به مدرساني كه بر طبق اين آئين -13ماده 
مشروط بر اينكه هر نوبت . تحصيالت تكميلي دعوت مي شوند هزينه اياب و ذهاب و اقامت بپردازد

چنانچه فاصله محل تدريس تا محل خدمت عضو هيات  .ساعت تدريس باشد 4مسافرت براي حداقل 
برابر و چنانچه اين  5/1كيلومتر باشد، ضريب حق التدريس  150كيلومتر و كمتر از  50 علمي بيش از

   .برابر اعمال گردد 2كيلومتر باشد، ضريب  150فاصله بيش از 
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پرداخت هر نوع حق التدريس مندرج در اين آئين نامه موكول به قراردادي خواهد بود كه  - 14ماده 
  .محل تدريس يا مقام مجاز از طرف وي تنظيم مي شود بين مدرس و رئيس پرديس يا دانشكده

در هر  ،ا هيات علمي شاغل در همان دانشگاهبجاي تنظيم و امضاء قرارداد ه دانشگاه مي تواند ب - تبصره 
علمي حق التدريسي خود را تهيه و بر همان اساس نيمسال ليستي حاوي مشخصات اعضاي هيات 

  .پرداخت نمايد

  محاسبه واحدهاي معادل براي حق التدريس دروسضوابط نحوه  -د

يكسان و برابر يك  نظري در همه مقاطع تحصيلي ضريب دروس نظري براي كليه دروس -15ماده 
  .است

مبناي حق التدريس يك واحد معادل براي هر درس كارگاهي، آزمايشگاهي و رسم فني  - 16ماده 
ساعت كار عملي در هر نيمسال تحصيلي باشد،  24مشروط به آنكه ساعات تخصيص يافته حداقل برابر 

   .معادل نرخ حق التدريس دروس نظري بر اساس جدول ذيل تعيين مي گردد

  

كارگاهي و ساعات كار عملي دروس  رديف
  در هر نيمسال تحصيلي..... آزمايشگاهي و 

ميزان واحد معادل قابل 
  احتساب

  واحد 1  ساعت 24  1
  واحد 3/1  ساعت 32  2
  واحد 6/1  ساعت 48  3
  واحد 2  ساعت و بيشتر 64  4

  

 24هر واحد (براي هر درس كارگاهي گروه هنر و آزمايشگاهي و بخش عملي درس رسم فني  –17ماده 
واحد معادل برابر سه چهارم واحد آن ) ساعت كار عملي درس رسم فني 51كار آزمايشگاهي و ساعت 

  .درس محسوب خواهد شد
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طريق زير محاسبه مي شود و ه موزي يا كارورزي بي، كارآيمعادل دروس عمليات صحراواحد  -18ماده 
  .واحد معادل قابل احتساب است 4در هر نيمسال حداكثر 

   5) + تعداد دانشجو× واحد درس عمليات صحرايي يا كارآموزي و كارورزي (×   A =واحد معادل 
                                                                                         12                                         

  .شگاه برابر يك استو براي ساير بخش هاي دان   = Aكه براي بخش كشاورزي  

واحد معادل عمليات صحرايي در صورتي منظور مي شود كه عضو هيات علمي بطور كامل و  -1تبصره 
  .ساعت در هر نيمسال در محل عمليات حضور داشته باشد 51در طول درس به ازاء هر واحد 

مددكاري (حداكثر واحد معادل درس كارورزي قابل احتساب براي گرايش خدمات اجتماعي  -2تبصره 
  .دواحد مي باش 6) اجتماعي

پرداخت حق الزحمه كارورزي و كارآموزي منوط به حداقل يك بار بازديد از محل  -3تبصره 
  .موزي و كارورزي و ارائه گزارش مي باشدآكار

و كارورزي و خارج از منطقه جغرافيايي شهر، فوق العاده ماموريت  براي بازديد از كارآموزي -4تبصره 
  .روزانه و نيز هزينه سفر برابر مقررات قابل احتساب است

   .مي باشد 75/1 ، معادلتربيت بدني درس واحدهر  -19ماده 

جايگزين  )يا تربيت بدني ويژه(تربيت بدني : افزايش ضريب فوق شامل دروس عمومي  -1تبصره 
يا ورزش ( 1ورزش و ) واحد عملي 5/0 –واحد نظري  5/0(به ارزش يك واحد  )1(تربيت بدني درس 
و دروس اختياري شامل ) واحد عملي 1(به ارزش يك واحد  )2(تربيت بدني جايگزين درس  )ويژه

  .مي باشد 3ورزش و  2ورزش 

  .مي باشد) نظري و عملي(شامل مجموع واحد درس  75/1محاسبه ضريب  -2تبصره 
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كه  و ميزان كاهش واحد موظف اعضاي هيات علمي تعداد واحد موظف اعضاي هيات علمي -20ماده 
 يروانف و يزير همانرب تنواعم لودج( .مي باشد ليذجدول به شرح داراي سمت اجرايي هستند 

  )تاعالطا

مربوطه  آئين نامهدر خصوص كسر واحد موظف تدريس اعضاي هيات علمي جانباز بر اساس  -تبصره  
 .عمل مي شود

در . اجرايي، ميزان كاهش واحد موظف توسط هيات رئيسه دانشگاه تعيين مي شودبراي ساير سمت هاي 
و در هر حال تعداد  ضمن ميزان كاهش واحدهاي موظف هر سمت نبايد از مقام مافوق وي بيشتر باشد

منظور از سمت هاي اجرايي، پستهاي ستاره دار . واحد كم تر شود 3واحد موظف آموزشي فرد نبايد از 
  .ستاره مندرج در مجموعه پستهاي سازماني مصوب مي باشديك يا دو 

نفر ارائه مي گردد  50واحد معادل براي دروسي كه بنا بر ضرورت، در كالس هاي بيش از  -21ماده 
  .طبق ضابطه زير محاسبه مي شود

]50)‐%75(N[1+  ×= W U 

                           100    
                                                                                                

تعداد دانشجوي ثبت نام شده براي آن درس  Nتعداد واحد درس و  Wتعداد واحد معادل درس،  Uكه 
  .باشد 50است كه بايد بيش از 

قابل  50به جاي  20ضابطه فوق با اعمال عدد طع كارشناسي ارشد و دكتري، ابراي دروس مق :تبصره
  .اجرا خواهد بود

  حق التدريس دانشجويان دكتري كه امتحان جامع خود را  ساعتهر  مبلغ -22ماده
واحد معادل محاسبه  6حداكثر تا سقف و  1بلغ حق التدريس مربي پايه ماضافه بر % 20گذرانيده اند، تا 

  .و پرداخت مي شود

دوره دكتري كه امتحان جامع نداده اند و  در صورت نياز به استفاده از خدمات دانشجويان :تبصره 
كارشناسي ارشد در مقاطع كارشناسي، مطابق دستورالعمل پرداخت حق الزحمه  دانشجويان دوره

  .دستياران آموزشي عمل مي شود
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محاسبه مي شود كه حداكثر آن ه هاي دوره كارشناسي مطابق زير تعداد واحد معادل پروژ -23ماده 
  :برابر يك مي باشد

  واحد پروژه   =واحد معادل پروژه 

                                                                           3        
 راهنمايانمعادل فوق بر تعداد شود تعداد واحد  راهنمايياگر پروژه توسط بيش از يك نفر  - 1تبصره 

  .پروژه تقسيم مي شود

ه هايي كه با يك عنوان توسط بيش از يك نفر دانشجو اجرا مي شود طبق ادل پروژواحد مع -2تبصره 
  .واحد معادل قابل محاسبه است 3ضوابط فوق براي هر دانشجو و حداكثر تا 

درس سمينار و حداكثر براي هر  واحد  يك ششم واحد معادل درس سمينار كارشناسي برابر -3تبصره 
  .واحد قابل احتساب است 2فرد در يك نيمسال تحصيلي تا 

واحد درس سمينار و حداكثر براي هر  واحد معادل درس سمينار كارشناسي ارشد ناپيوسته،  -4تبصره 
  .واحد قابل پرداخت مي باشد 2عضو هيات علمي در يك نيمسال تا 

به منظور ارائه مشورت هاي علمي و اجتماعي به دانشجويان دوره كارشناسي، واحد معادل  -24ماده 
پنج صدم واحد به ازاي هر دانشجو و مشاور دانشجويان مقطع كارشناسي به ميزان  عضو هيات علمي

  .واحد در هر نيمسال در نظر گرفته مي شود 2حداكثر تا 

   دل اراهنما مع عضو هيات علميواحد معادل هر پايان نامه كارشناسي ارشد ناپيوسته براي  -25ماده 
پس از ) حق التدريس معادل(كه به صورت حق التحقيق ) مصوب درسي مطابق برنامه(واحد پايان نامه 

عضو زحمه لحق ا .دفاع و اعالم نمره توسط هيات داوران و مطابق مقررات مربوط قابل پرداخت مي باشد

واحد پايان نامه و حداكثر تا سقف يك واحد مي باشد كه به صورت حق    مشاور معادل  هيات علمي
و پس از دفاع و اعالم نمره توسط هيات داوران مطابق مقررات مربوط ) معادل حق التدريس(التحقيق 

  .پرداخت مي شود
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مشاور  عضو هيات علميراهنما و يا  علميعضو هيات چنانچه پايان نامه اي بيش از يك نفر  -تبصره 
اعضاي  واحد معادلدر هر حال كل . تقسيم خواهد شد مساويحق الزحمه مذكور به نسبت . داشته باشد

  مشاور نبايد از  اعضاي هيات علمي واحد معادلواحد پايان نامه و كل     راهنما نبايد ازهيات علمي 
  .واحد پايان نامه تجاوز كند

مطابق (واحد رساله   معادل ) Ph.D(واحد معادل راهنمايي هر رساله دكتري تخصصي  -26ماده 

    .قابل پرداخت مي باشد) معادل حق التدريس(است كه به صورت حق التحقيق ) مصوب درسي برنامه
ت واحد در هر نيمسال پرداخ 4از تعداد واحد مذكور مي تواند قبل از دفاع به صورت ترمي و حداكثر 

باقيمانده مي بايد پس از انجام مراسم دفاع و اعالم نمره قبولي توسط هيات داوران   پرداخت . شود
  .صورت گيرد

راهنما داشته باشد حق الزحمه  عضو هيات علميچنانچه رساله دانشجو بيش از يك نفر  -1تبصره 
 اعضاي هيات علمي معادل واحددر هر حال كل . تقسيم خواهد شدبه نسبت مساوي مذكور در اين ماده 

  . تعداد واحد رساله بيشتر باشد   راهنما نبايد از 

رساله دكتري تخصصي ) به تعداد دو نفر(مشاور  اعضاي هيات علميحق الزحمه هريك از  -2تبصره 

مي باشد كه پس از برگزاري مراسم ) واحد رساله  مجموعا براي مشاورين (واحد رساله    معادل  
  .قابل پرداخت استدفاع 

به مشاور بيش از دو نفر باشد حق الزحمه مذكور مي بايد  اعضاي هيات علميچنانچه تعداد  -3تبصره 

تعداد   مشاور نبايد از   اعضاي هيات علمي واحد معادلدر هر صورت كل . تقسيم شود طور مساوي
  .واحد رساله تجاوز كند

مهلت ثبت واحد معادل راهنمايي و يا مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد ناپيوسته و يا رساله  -27ماده 
دكتري تخصصي بر اساس دستورالعمل زمان بندي اجراي حق التدريس اعالم شده از سوي معاونت 

از هر يك از اين واحدها تا حداكثر يك نيمسال پس . آموزشي دانشگاه در هر نيمسال تحصيلي مي باشد
  .تاريخ دفاع قابل احتساب است
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  سطح تهران و (داور خارج از دانشگاه  اعضاي هيات علميحق الزحمه هر يك از  -28ماده 
  :محاسبه مي شودبراي رساله هاي دكتري مطابق زير ) شهرستان ها

  عادي 5استادياران معادل نيم واحد حق التدريس استاديار پايه 

  عادي 10 التدريس دانشيار پايهدانشياران معادل نيم واحد حق 

 عادي 15 استادان معادل نيم واحد حق التدريس استاد پايه  

 داخل دانشگاه انحق الزحمه براي داور -1تبصره 
	

  . ارقام فوق مي باشد 

عالوه بر مبلغ فوق، هزينه اياب و  اعضاي هيات علمي كه از شهرستان ها دعوت شده باشد -2تبصره 
  .ذهاب آنها نيز جداگانه پرداخت مي شود

جهت پرداخت  دانشكدهرئيس  /گروه داور توسط مدير عضو هيات علميتاييد مرتبه علمي  -3تبصره 
  .مبلغ فوق كفايت مي كند

نماينده تحصيالت تكميلي جهت حضور در جلسه دفاع از پايان نامه يا رساله از ميان يكي از   -4تبصره 
   .مديران يا داوران داخلي تعيين خواهد شد

اعم از داوران سطح تهران و شهرستان (داور خارج از دانشگاه  اعضاي هيات علميحق الزحمه  -29ماده 
  . مي باشد 28مبالغ ماده % 50براي پروپوزال رساله هاي دوره دكتري معادل ) ها

نكه عضو هيات علمي خارج از دانشكده راي داور داخل دانشگاه مشروط بر آحق الزحمه ب - 1بصره ت
  .قابل پرداخت است  28ماده  1تبصره % 50مربوطه باشد، معادل 

اعضاي هيات علمي كه از شهرستان ها دعوت شده باشد عالوه بر مبلغ فوق، هزينه اياب و  -2تبصره 
  .ذهاب آنها نيز جداگانه پرداخت مي شود

رئيس دانشكده جهت پرداخت /داور توسط مدير گروه عضو هيات علميتاييد مرتبه علمي  -3تبصره 
  .مبلغ فوق كفايت مي كند

 براي) سطح تهران و شهرستان ها(داور خارج از دانشگاه  اعضاي هيات علميحق الزحمه  -30ماده 
   .مي باشد 28مندرج در ماده  هاي حق الزحمه% 70پايان نامه هاي كارشناسي ارشد معادل 
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 داخل دانشگاه انحق الزحمه براي داور -1تبصره  
	

  . ارقام فوق مي باشد 

رئيس دانشكده جهت پرداخت /توسط مدير گروه عضو هيات علمي داورتاييد مرتبه علمي  -2تبصره 
  .مبلغ فوق كفايت مي كند

اعضاي هيات علمي كه از شهرستان ها دعوت شده باشد عالوه بر مبلغ فوق، هزينه اياب و  -3تبصره 
  .ذهاب آنها نيز جداگانه پرداخت مي شود
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