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 :مقدمه
 در خصوص 0/7/77مورخ  101343ابالغیه رییس محترم سازمان اداری و استخدامی کشور به شماره به استناد         

و 77/ 3/7مورخ  در راستای اجرای دستور چهارم مصوبات جلسه چهل و چهارمانحالل موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و 

تشکیل موسسه جدید آموزش و ترویج  برای 31/7/79 هیات امنای سازمان مورخ جلسهنیز مصوبه چهل و ششمین 

تاکید و تمرکز بر طراحی و تدوین و اجرای  باماموریت های موسسه جدید تعیین به تبع آن و  آن تایید اساسنامهکشاورزی و 

در ستاد موسسه ( کاردانش کشاورزی ) دوره های آموزشی برای بهره برداران و کارکنان ضمن خدمت و نیز کشاورزان آینده 

و با عنایت به مفاد دستورالعمل ترفیع اعضاء هیأت علمی  و مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ها

مقرر است  14/7/79مورخ  344/347939ابالغی طی نامه شماره ( 33/33/77مصوب هیأت امنای )موزشی و پژوهشی آ

مشارکت حداکثری اعضای  بابرداران، کارکنان ضمن خدمت و نیز کشاورزان آینده، ریزی شده برای بهرههای برنامهآموزش

پست مدرسی انجام پذیرد و بالتبع امتیازات مربوطه در قالب  هیأت علمی آموزشی و پژوهشی و اعضای غیرهیأت علمی دارای

 هیات علمی درهیات علمی و غیر مدرسان موظفی تدریسدستورالعمل  دستورالعمل مذکور قابل اعطاء خواهد بود لذا

ها دورهبا هدف شفاف نمودن و تبیین روش انتظارات از همکاران محترم برای تدریس در این  مذکور، یهای آموزشدوره 

 .تدوین گردیده است

ترتیب انجام کار تدریس تا سقف ساعات موظف تعیین شده در این دستورالعمل که برای هر یک از اعضای هیأت  به این

علمی آموزشی یا پژوهشی و یا همکار غیرهیأت علمی دارای پست مدرسی متناسب با رشته تحصیلی و سوابق پژوهشی و 

الزم به ذکر است . گرددگردد، الزم االجرا و جزء وظایف همکار تلقی می تعیین و ابالغ میآموزشی توسط رئیس واحد 

/ به عهده رئیس موسسه مسئولیت تعیین مدت زمان و عنوان درس یا دوره آموزشی برای هر یک از همکاران در ستاد

ن این موضوع در رابطه با همکاران و تعیی( با هماهنگی رئیس موسسه آموزش و ترویج)مرکز ملی / پژوهشکده/ پژوهشگاه

ترویج و رئیس موسسه  مدیر هماهنگیبا هماهنگی )شاغل در مراکز تحقیقات و آموزش استانی بر عهده رئیس مرکز 

 .است( تحقیقاتی

  آموزشی اعضای هیات علمی موظفی تدریس:  9ماده 

 در نظر گرفتنبا در موسسه و مراکز استان ها و  عالی با توجه به ممنوعیت پذیرش دانشجو و اجرای دوره های مقطع دار        

ساعات ، هیات امنا قبلی ات آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی و مصوب

ول زیر ابه شرح جددر ستاد موسسه و مراکز اعضای هیات علمی آموزشی  برای عالیتدریس در دوره های آموزشی غیر  موظفی

آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی  31ساعات موظفی بر مبنای میزان واحد موظف تدریس در هفته بر اساس ماده ) می باشد

 (.هفته کاری در سال محاسبه شده است 01سازمان و با احتساب 

 فاقد پست مدیریتی و اجرایی موظفی تدریس اعضای هیات علمی آموزشی  1جدول 

 میزان ساعات موظف در سال مرتبه علمی

 933 مربی

 014 استادیار

 197 دانشیار

 100 استاد

 

 



2 
 

 

 

 و اجرایی  موظفی تدریس اعضای هیات علمی آموزشی دارای پست مدیریتی  2جدول 

 کاهش میزان مسئولیت اجرایی ردیف

ساعات موظف در 

 سال

 %111 آیین نامه استخدامی 77مقامات موضوع ماده  1

ساعت در  3هفته ای ( ساعت 373 -399استادیار )سازمانمعاون  3

 (ساعت 0هفته ،

34% 

 %94 رئیس مرکز/ مدیر کل/ رییس موسسه 1

 %04 (در ستاد)اداره /مدیریت/مرکز رییس /معاون موسسه 0

 %14 آموزش کشاورزی/ معاون مرکز تحقیقات و آموزش 9

 %34 رییس پردیس 3

/ رئیس بخش/ مدیر هنرستان /رئیس ایستگاه/ رئیس مرکز رشد 7

 روسای ادارات

34% 

 

 

 

   اعضای غیر هیات علمی دارای پست مدرسی موظفی تدریس:  2ماده 

       .است ساعت در سال 333معادل  در مراکزفاقد پست های مدیریتی و اجرایی غیر هیات علمی  ینموظفی مدرس       

 .خواهد بود 3این دسته از همکاران نیز براساس جدول میزان کاهش متناسب با پست سازمانی در : تبصره

 اعضای جانباز کسر ساعت موظف تدریس: 9ماده 

زیر جدول به شرح جانباز می توانند از مزیت کسر واحد موظف تدریس  و مدرسین غیر هیات علمی اعضای هیات علمی       

 :بهره مند شوند

   3جدول 

 در سالموظف تدریس  ساعاتکسر  درصد جانبازی

 32 درصد 22تا 

 42 درصد 33الی  22

 34 درصد 43تا  21

 141 درصد و بیشتر 01

 

 سایر موارد : 4ماده 
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بر اساس آموزش های نظری تعیین گردیده است لذا در محاسبه ساعات تدریس  فوقساعات موظف مندرج در جداول         

 .باید در نظر گرفته شودانجام شده موارد زیر 

در دورهای آموزش بهره برداران و کارکنان ضمن آموزش های عملی  در انجام شده تدریس موظف ساعت میزان: 2-1

 . شود در نظر گرفته  9/3ضریب با  (...اعم از کارگاهی، آزمایشگاهی، و عملیات در عرصه و )و کاردانش کشاورزی  خدمت

و ، در هفتهتدریس  ساعت 3معادل  دانشجونفر  34تا  دانشجویان کارورزیساعت تدریس موظف انجام شده در  میزان :2-2

 .قابل احتساب است بیشتر ساعت پنجمیک ( بیشتر نفر 34تا سقف ) کارورزبه ازای هر نفر 

 .برای موارد تدریس خارج از محدوده، مطابق روال حکم مأموریت متناسب با محل عزیمت صادر خواهد شد: 2-3

 :گرددمی در دوره های آموزش ضمن خدمت مدیران ضرایب زیر اعمال  انجام شده تدریس ساعات برای:  2-2

 3و آموزش مدیران عالی ضریب  9/3، آموزش مدیران میانی   3/3آموزش مدیران پایه 

بر مبنای  99یا باالتر از  34بر مبنای  37در صورتی که نمره ارزشیابی تدریس دوره های آموزشی مدیران باالتر از : تبصره 

 .قابل افزایش است 3/4باشد ضرایب مندرج در این بند به میزان  344

 موظفی تدریس اعضای هیات علمی پژوهشی:  5ماده 

مراکز تحقیقات و فاقد وظایف مدیریتی موظفند حسب نیاز موسسه آموزش و ترویج و اعضای هیات علمی پژوهشی         

پژوهشکده مرکز /پژوهشگاه/به خدمات تدریس ایشان، با هماهنگی رییس موسسه آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ها

لیکن امتیاز . ارکت نمایندمش های آموزشی و ترویجی ر فعالیتد التدریس و بدون دریافت حق به شرح جدول زیر ذیربط

آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی  9-30مستند به اختیارات بند ). گردد محاسبه میایشان تدریس در ترفیع و ارتقاء 

 (سازمان

 موظفی تدریس اعضای هیات علمی پژوهشی 2جدول 

 موظف در سالتدریس میزان ساعات  مرتبه علمی

ساعت در  0در ترم یا واحد  0معادل )373 پژوهشی مربی

 (هفته

 373 پژوهشی استادیار

 373 پژوهشی دانشیار

 373 پژوهشی استاد

   

خواهد  3میزان کاهش ساعات موظف تدریس متناسب با پست مدیریتی در رابطه با این همکاران مطابق جدول  :تبصره    

 .بود

با مرکز مجری دوره آموزشی  دستورالعملمحاسبه و صدور گواهی تدریس با رعایت مفاد این  ،حسن اجرا مسئولیت  : 6 ماده

 .باشد می

التدریس به هریک از کارکنان سازمان که مجموع ساعات تدریس ساالنه آنها از اعداد تعیین شده باال، کمتر پرداخت حق* 

 .باشدباشد ممنوع می
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ها و مراکز تحقیقات ملی موظفند در پژوهشکده/ پژوهشگاه/ روسای موسساتروسای مراکز تحقیقات و آموزش و نیز * 

تعیین برنامه تدریس برای هر یک از همکاران خود متناسب با تخصص و سوابق علمی عمل نموده و تالش نمایند به تناسب 

 .از ظرفیت همه همکاران در انجام این مهم استفاده شود


