معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
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با سالم و ادب

احتراما ،ضمن تقديم مراتب سپاس و قدرداني از تالش و همكاري صميمانه شما ،اكنون كه فرصتي به دست آمده تا
زمينه حضور شما به عنوان استاد مدعو  /حق التدريس در نيمسال  ........................در اين مجموعه فراهم گردد؛ به منظور
تامين و ايجاد بستري مناسب در راستاي ارتقاء كيفيت آموزشي در اين دانشگاه ،نظر شما را به موارد ذيل معطوف
مينمايد:
 .1به منظور تشكيل پرونده ،مطابق با چك ليست پيوست ،مدارك مورد درخواست را به اداره حق التدريس دانشگاه
تحويل فرمائيد .همچنين جهت انجام مراحل بيمه با مسئول مربوطه هماهنگي هاي الزم را بعمل آوريد .با توجه به
الزامي بودن دريافت كد شناسه تدريس در صورتيكه از ساير واحدهاي دانشگاه آزاد آن را دريافت نموده ايد آن را در
بانك اطالعاتي خود ثبت و در غير اينصورت جهت اخذ آن با كد ملي بعنوان كد كاربري و رمز عبور ،وارد سامانه
ساهم به آدرس  sahem.iau.irشده و مدارك شناسايي و تحصيلي خود را بارگذاري و درخواست اخذ شناسه
تدريس خود را به نام دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسالمي تهران ثبت و ارسال نماييد .به منظور اطالع از تاييد مدارك،
پس از يك هفته وارد صفحه كاربري خود در سامانه مذكور شده و در صورت وجود هرگونه ابهام با اداره امور حق
التدريس به شماره  66222222-7داخلي  626و  332تماس حاصل فرمائيد.
از الزامات تدريس در دانشگاه آزاد اسالمي دريافت تأييد مجوز تدريس از يكي از واحدهاي دانشگاهي مي باشد كه
مي توانيد پس از دريافت شناسه تدريس ،وارد سامانه ساجد به آدرس  sajed.iau.irشده و مستندات آموزشي و
پژوهشي خواسته شده را با دقت تكميل نمائيد.مجوز تدريس شما پس از طي فرايندهاي الزم و دريافت تأييد،
توسط كارشناس مربوطه اطالع رساني مي گردد .در صورت مخدوش بودن و يا عدم صحت اطالعات درج شده
توسط متقاضي ،مراتب جهت اصالح مستندات ارائه شده به متقاضي عودت داده مي شود .بديهي است ويرايش اين
گونه مستندات صرفا يك بار امكان پذير خواهد بود.
تدريس مدرسان معارفِ  ،داراي مجوزهاي صادر شده از معاونت آموزشي و پژوهشي نهاد نمايندگي مقام معظم
رهبري در دانشگاه ها و مجوز دروس آشنايي با قرآن كريم ،وصيت نامه الهي-سياسي حضرت امام خميني

ره

و

آشنايي با دفاع مقدس ،تا پايان مدت اعتبار بالمانع مي باشد .
پرداخت حق الزحمه مستلزم عقد قرارداد حق التدريس در نيمه اول هر نيمسال تحصيلي بوده و چنانچه همكاري
شما با دانشگاه تداوم داشته باشد ،عقد قرارداد جديد در نيمسال هاي آتي انجام مي پذيرد.
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شروع نيمسال تحصيلي مطابق تقويم آموزشي از تاريخ  ...............لغايت  ..........و شروع امتحانات از تاريخ .............تا
تاريخ  ..........ميباشد.

 .3به منظور هماهنگي و وحدت رويه ،حضور در جلسات گروه ،مطابق با برنامه اعالمي مدير گروه آموزشي حائز
اهميت بوده و هر گونه تغيير در برنامه كالسي با هماهنگي مديران گروههاي آموزشي و آموزش دانشكده امكان پذير
ميباشد.
 .4فرم طرح درس مطابق كوريكولوم آموزشي با آخرين بازنگري ،پيوست مي باشد؛ خواهشمند است آن را تكميل و به
دانشجويان ارائه فرمائيد.
 .5به منظور افزايش بهرهوري آموزشي ،بويژه در حوزه هاي مهارتي و عملي ،ليست آزمايشگاهها و امكانات مربوطه
تحت عنوان "اطلس آزمايشگاهها" ،جهت معرفي به دانشجويان براي دروس عملي در تارنماي دانشگاه علوم

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
پزشكي آزاد اسالمي تهران حوزه معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي به آدرس education.iautmu.ac.ir
قابل دسترسي مي باشد.
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از آنجايي كه آزمون پايان ترم جزء الينفك روند آموزشي است ،لطفا به موارد ذيل توجه ويژه مبذول فرماييد:
أ .سواالت را به صورت تايپ شده و محرمانه در پاكت مخصوص به اداره امتحانات تحويل فرماييد.
ب .حضور در جلسه آزمون ،بعنوان يك جلسه آموزشي محسوب ميگردد.
ج .پس از هماهنگي استاد با آموزش دانشكده و در پايان آزمون ،پاسخنامه سواالت و منابع آزمون در تابلو
اعالنات گروه اطالع رساني گردد.
د .مطابق آيين نامه آموزشي حداكثر يك هفته پس از آزمون مربوطه ،نمرات را در سيستم آموزشي دانشگاه و از
طريق درگاه اساتيد واقع در تارنماي معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي و يا يكي از دانشكده ها ثبت و پس
از پنج روز قطعي فرماييد.
ه .در صورتيكه دانشجويي غيبت بيش از حد مجاز داشته باشد ،استاد موظف است حداكثر ده روز قبل از شروع
امتحانات ليست دانشجويان حذفي را به اداره آموزش دانشكده مربوطه اعالم نمايد.
تعداد جلسات غيبت مجاز براي دانشجويان علوم پزشكي  4/17و براي دانشجويان غير پزشكي  3/12ميباشد.

 .7فرم ارزشيابي اساتيد كه توسط دانشجويان ،اساتيد گروه و معاون آموزشي دانشكده تكميل مي گردد ،معيار
ارزيابي اساتيد محسوب شده و جهت اطالع پيوست ميباشد.
از جمله شاخص هاي ارزشيابي مي توان به :رعايت مقررات آموزشي مشتمل بر تهيه طرح درس ،حضور كامل و
منظ م در كالس هاي درسي ،ارائه كامل سرفصل آموزشي ،انجام به موقع امتحانات ،ارائه نمرات و  ...اشاره نمود.
 .8به منظور آشنايي بيشتر ،ليست رؤسا  ،معاونين و مديران حوزه آموزشي دانشكده ها به تفكيك ،ضميمه
ميباشد.
 .9به منظور دريافت ارزيابي شما از اين دانشگاه ،فرم نظرسنجي تهيه گرديده است كه در پايان هر نيم سال تحصيلي
توسط اداره حق التدريس تقديم حضورتان ميگردد.
خواهشمند است به منظور بهينه سازي فرايندهاي همكاري اساتيد محترم با مجموعه دانشگاه ،ضمن دقت نظر و
مطالعه دقيق ،به سواالت مربوطه پاسخ فرماييد  .پيشاپيش از لطف شما سپاسگزاريم.
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