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 همکار محترم .......

 مربی/ استادیار/ دانشیار/ استاد

 با سالم و احترام

 به شما واگذار می گردد. ..........................تحصیلی ........................به موجب این ابالغ دروس مشروحه ذیل در نیم سال .......

 جدول واحدهای تدریسی:

  رديف

نام 

 درس

 مقطع  تعداد واحد درسی

 تحصیلی

 واحد معادل* 

)برای کارشنای ارشد و 

 برابر واحد(1.5دکتری

تعداد 

 مدرسین

سهم استاد از 

 واحد درسی

روز و ساعت 

تشكیل و 

 شماره کالس

 

تاريخ و 

ساعت 

 امتحان

نام 

 دانشكده

** 

 سمت اجرايی ***

) در صورتی که عضو  

هیات علمی پست 

 اجرايی داشته باشد(

آزمايشگاه، عملی)  نظری

کارآموزی، 

 کارورزی(
 ساعت واحد

1             

2             

 جمع  واحدها:

 

       

 اعمال و در قسمت واحد معادل قید گردد.1.5برای واحدهای درسی کارشنای ارشد و دکتری ضریب *

 می دهد ذکر نام دانشکده الزامی می باشد.** در صورتی که عضو هیات علمی در دانشکده دیگر تدریس انجام 

 *** سمت اجرایی طبق آئین نامه اداری استخدامی اعضای هیات علمی

 فقط مختص واحدهای درسی رشته های جدید تاسیس می باشد.  2اعمال ضریب  -

 )خواهشمند است کلیه پایان نامه های عضو هیات علمی در این جدول وارد گردد.( جدول پایان نامه:

 مقطع نام دانشجو دیفر
نقش استاد در پایان 

 نامه )راهنما/مشاور(
 * مرحله تعداد استاد مشاور تعداد استاد راهنما

1       

2       

3       

 

 مهر امضای معاون آموزشی دانشکده 
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نیمسال دفاع شده لحاظ گردد. و جهت پایان  پس از دفاع دانشجو و دردر نظر گرفته شود و مرحله دوم  دو مرحله کارشناسی ارشدجهت پایان نامه *

 نیمسال دفاع شده لحاظ گردد. در نظر گرفته شود و مرحله آخر پس از دفاع دانشجو و در چهار مرحله دکتری تخصصینامه دوره 

 نمایند  مدیران گروهها در شهریور ماه و دی ماه هر سال پس از تایید اساتید فرم ابالغ دروس را به معاونت آموزشی ارسال *

 لطفا در پر کردن جدول مربوط به ابالغات آموزشی نکات زیر رعایت شود:       

نظر بهه اینههه بع هی از دروس توسهد ننهدین اسهتاد تهدریس مهی گرددذبهه جهای ذدهر سهاهات تهدریس شهده توسهد اسهتاد مربو ههذ  -1

 ذدر گردد.  صورت واحدبه سهم استاد از واحد درسی تدریس شده 

 ( می باشد.PhDجهت مقا ع دارشناسی ارشد و ددترای تخصصی) 1.5منظور از واحد معادل اهمال ضریب در فرم پیوست  -2

 دروس ذدر شده در ابالغات آموزشی با دروس ثبت شده در سیستم سما در همان نیمسال تحصیلی باید مطابقت داشته باشد. -3

می باشد و اهمال آن برای اساتیدی ده برای بار اول دروس گذشته  رشته های جدید تاسیسفقد مختص واحدهای مرتبد با دروس  2اهمال ضریب

 .دستور العمل نحوه محاسبه حق التدریس و معادل سازی فعالیتهای اه ای هیات هلمی می باشد 7ماده 1را تدریس می نمایندذ خالف تبصره 

 


