پرسش و پاسخ زير سامانه حق التدريس و حق التحقيق

– در محاسبه حق التدريس در قسمت فعاليتهاي آموزشي استاد واحد معادل درس خالي ميباشد؟
بايد توجه داشت فيلدهاي نوع درس٬ساعت درس٬درصد مشاركت ٬تعداد دانشجو درست ثبت شده باشد.

– اگر تعداد دانشجو كمتر از حد مجاز بود و بخواهيم حق التدريس استاد را پرداخت نماييم چگونه اقدام نماييم؟
با موافقت معاون آموزشي و با دسترسي اكانت معاونت از منوي ارائه درس-جزئيات ارائه-مشخصات ارائه -اثر تعداد داشجو را
خير نماييد سپس اعمال تغييرات را بزنيد
–با توجه به درستي اطالعات استاد در فعاليتهاي آموزشي اساتيد حق التدريس قابل پرداخت در پايين صفحه خالي
ميباشد؟
اگر استاد هيات علمي است حتما بايد وضعيت استخدامي و مرتبه علمي و اگر مدعو باشد بايد وضعيت استخدامي و مدرك
تحصيلي برايش ثبت گردد.
– در فعاليتهاي آموزشي استاد واحد معادل درس خالي ميباشد؟
اكثر مواقع فيلد ثبت نوع درس خالي ميباشد كه كاربر از منوي مالي و اداري –حق التدريس-تعاريف پايه -ثبت نوع درس از
ديد حق التدريس براي دروس اصلي وارد شده و با وارد نمودن كد درس نوع درس تئوري از ديد حق التدريس و نوع درس
تئوري از ديد حق التحقيق را ساير دروس ثبت نماييد.
نكته:كاربران توجه نمايند كليه دروس از قبيل درس ٬پايان نامه ٬پروژه –رساله٬سمينار و ...بايد نوع درسشان در اين قسمت
تعريف گردد.

– چگونه درصد مشاركت يك درس را به استاد بدهيم؟
از منوي دروس ترمي-دروس قابل ارائه – تب اساتيد-وارد منوي اصالح شده و درصد مشاركت درس را وارد مينماييم.

– پست استاد راهنماي دانشجويان براي استاد تعريف شده است ولي در پردازش و گزارش حق التدريس به عنوان
پست اجرايي محاسبه نميشود؟
توجه داشته باشيد كه استاد راهنماي دانشجويان كارشناسي به عنوان پست اجرايي در سيستم تعريف نميشود.بلكه ازمنوي
دانشجو-مشخصات دانشجو-تعيين استاد راهنماي دانشجويان تعريف ميگردد.محاسبه استاد راهنماي دانشجويان مقطع
كارشناسي به ازاي هر دانشجو  ۵صدم و در كل بيشتر از  ۲واحد در ترم به استاد تعلق نميگيرد تا زمانيكه دانشجويان فارغ
التحصيل گردند.

– چرا زمانيكه وضعيت استخدامي يا مرتبه علمي استاد را تغيير ميدهم نتيجه آن در پردازش يا گزارش حق
التدريس ديده نميشود؟
چون اين اطالعات بر اساس حكم استاد وارد ميشود و ترفيع استاد در نظر گرفته ميشود توجه نماييد اگر تاريخ حكم قبل از
شروع ترم باشد ترفيع استاد در ترم محاسبه مي شود.ولي اگر تاريخ حكم بعد از شروع ترم باشد نتيجه محاسبات آن شامل ترم
جاري نميشود بلكه به ترم بعد منتقل ميگردد.حتي اگر يك روز بعد از شروع ترم باشد.

–براي وارد نمودن حكم استخدامي يك استاد چگونه اقدام نماييم؟
منوي استاد-ثبت مشخصات و وضعيت-اطالعات استاد-تب مرتبه علمي و وضعيت استخدامي اطالعات استاد را وارد نماييد.

– پست را براي استاد تعريف شده ولي در پردازش و گزارش  ۸۰۱نشان داده نمي شود؟
 -۱از منوي مالياداري-خدمات اجرايي اساتيد–همكاري اساتيد در امور اجرايي از پست تعريف شده استاد مطمئن شويد
ممكن است شماره فعاليت پست اشتباه تعريف شده باشد.
 -۲از منوي آموزش  -استاد  -ثبت مشخصات و وضعيت-اطالعات استاد -تب وضعيت استخدامي وضعيت استخدامي استاد را
وارد نماييد.
 -۳ممكن است پست جديد باشد و واحد معادل اين پست در قوانين تعريف نشده باشد(.مكاتبه با دفتر برنامه ريزي و نظارت
دانشگاه)

– محاسبه پايان نامه هاي كارشناسي به چه صورت ميباشد؟
پايان نامه هاي كارشناسي به صورت حق التدريس پرداخت ميشود و زمانيكه براي دانشجو براي پروژه مربوطه نمره وارد شد
همان ترم به استاد پرداخت ميگردد.

–محاسبه پايان نامه ارشد به چه صورت ميباشد؟
حتماًبايد در ترميكه كه دانشجو دفاع انجام داده تاريخ دفاع و نمره دانشجو ثبت شود و زمان پرداخت پايان نامه ارشد به استاد
تا يك ترم بعد از دفاع ميباشد يعني ترم دفاع و يك ترم بعد از آن جمعاً  ۲ترم قابل پرداخت براي استاد ميباشد.

–محاسبه رساله دكتري براي به چه صورت ميباشد؟
براي رساله دكتر در ابتدا بايد تاريخ تصويب در شوراي شوراي تحصيالت تكميلي وارد شود كه با اين روش  ۶۰%به استاد تعلق
ميگيرد و  ۴۰%مابقي زمانيكه دانشجو دفاع انجام داد و تاريخ دفاع براي دانشجو وارد شد به استاد تعلق ميگيرد.درضمن تا دو
ترم بعد از دفاع يعني جمعاً ۳ترم قابل پرداخت براي استاد ميباشد.

–وقتي مي خواهيم درصد پيشرفت براي يك فعاليت بزنيم فعاليت به حالت بهم ريخته است و نميتوان براي آن
درصد پيشرفت آن را ثبت كرد؟
در تعريف فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي دانشجويان در قسمت موضوع پروژه عالمت كوتيشن ”“ خورده است آن را حذف
نماييد.
– نحوه پرداخت و محاسبه درس سمينار به چه صورت ميباشد؟
اگر بخواهيم سمينار به عنوان حق التدريس به استاد پرداخت نماييم درس سمينار مانند درس عادي ارائه مينماييم و دقيقا
واحد معادل درس نيز برايش پرداخت ميگردد(.تعريف فعاليت نميخواهد)
اگر بخواهيم سمينار به عنوان حق التحقيق به استاد پرداخت نماييم درس سمينار به اعضاي هر دانشجو برايش فعاليت ثبت
ميگردد و استاد به عنوان استاد سمينار ثبت ميشود به ازاي هر دانشجو  ۶۶۷%به استاد پرداخت ميشود.اگر يك سمينار ۲
استاد داشته باشد به هر استاد  ۳۳۳%پرداخت مي شود در ضمن حتماً باشد براي دانشجو نمره ثبت گردد تا در پردازش حق
التدريس نشان داده شود.

– نحوه تعريف پست اجرايي براي اساتيد چگونه است؟
مالي اداري -خدمات اجرايي-همكاري اساتيد در امور اجرايي-شماره استاد را وارد نموده سپس روي فيلد ثبت مشخصات
همكاري جديد كليك نماييد در صفحه باز شده روي فيلد عالمت سوال كد خدمت كليك نماييد در صفحه باز شده بر اساس
حروف الفبا سورت نماييد و عنوان خدمت مورد نظر را انتخاب نماييد.سپس عنوان خدمت و عنوان پست را وارد نماييد تاريخ
شروع را حتماً وارد نماييد تاريخ شروع و پايان حتماً بايد از روي حكم ابالغي براي استاد وارد سيستم شود و فيلد وضعيت
تاييد قابل تغيير باشد.توجه داشته باشيد اگر تاريخ شروع حكم قبل از شروع ترم باشد واحد معادل كامل پست به استاد تعلق
ميگيرد ولي حكم ابالغي بعد از شروع ترم باشد به تعداد روزها از واحد معادل پست كسر ميگردد.
نكته:
اگر پستي مد نظر شما بود كه در اين صفحه وجود نداشت بايد براي پست اجرايي طبق حكم استاد با دفتر برنامه ريزي و
نظارت دانشگاه مكاتبه نماييد.
اگر استاد داراي چند پست اجرايي باشد باالترين واحد معادل اجرايي به استاد تعلق ميگيرد
واحد معادل استاد راهنماي دانشجويان كارشناسي جزء پستهاي اجرايي نميباشد.

– طريقه ثبت سنوات براي استاد براي كاهش موظفي به چه صورت است و قانون آن چيست؟
اگر استاد سابقه كار  ۳۰سال داشته باشد براي اعضاي هيات علمي رسمي تمام وقت  ۲واحد از موظفي آن كاسته ميشود البته
بايد به حكم استخدامي استاد توجه نمود از منوي آموزش -استاد –ثبت مشخصات و وضعيت-اطالعات استاد –تب پايه سنوات
در فيلد مدت سنوات تاريخ را بر اساس مدت خدمت وارد مينماييد.
اگر استاد سابقه كار  ۳۰سال داشته باشد براي اعضاي هيات علمي رسمي پاره وقت  ۱واحد از موظفي آن كاسته ميشود البته
بايد به حكم استخدامي استاد توجه نمود از منوي آموزش -استاد –ثبت مشخصات و وضعيت-اطالعات استاد –تب پايه سنوات
در فيلد مدت سنوات تاريخ را بر اساس مدت خدمت وارد مينماييد.

–وقتي پايه استاد را تغيير ميدهيم پايه استاد تغيير نميكند ؟
از منوي آموزش -استاد –ثبت مشخصات و وضعيت-اطالعات استاد–تب پايه سنوات توجه داشته باشيد در بازه زماني يك ترم
دو تاريخ براي استاد ثبت نگردد تاريخ تغيير پايه در سيستم ثبت نماييد و اعمال تغييرات را بزنيد.

– پايان نامه ارشد براي دانشجو ثبت شده ولي در صفحه حق التدريس استاد نشان داده نميشود؟
براي پايان نامه دانشجو حتماً تاريخ دفاع و نمره را وارد نماييد.
– سمينار استاد به عنوان حق التحقيق ميباشد ولي در صفحه حق التدريس استاد نشان داده نميشود؟
سمينار دانشجو نمره ندارد.

