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 نامه تکریم اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانشیوه

یز آیند و ندر راستای تکریم مقام معلم و ساماندهی ارایه خدمات به اعضای هیات علمی دانشگاه که به افتخار بازنشستگی نایل می

 :این شیوه نامه به شرح زیر تدوین گردیدمندی از توانمندیهای علمی آنان بهره

دروس عادی و انفرادی شامل در هر نیمسال تحصیلی  واحد معادل 01به اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه تا سقف  -1ماده 

 قابل واگذاری است.( نامه و رسالهپایان)

صورت موافقت گروه و با تایید شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده و  استادان و دانشیاران بازنشسته دانشگاه در -0تبصره 

راهنمایی دانشجویان تحصیالت تکمیلی، حداکثر راهنمایی یک  هایرفیتتوانند منوط به رعایت ظشورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه می

 به صورت همزمان برعهده گیرند. مشترکنامه را صرفا به عنوان استاد راهنمای پایاننامه و یا حداکثر راهنمایی سه رساله و یک پایان

 می توانند عهده دار شوند. مشترکراهنمای استادیاران صرفا راهنمایی یک پایان نامه کارشناسی ارشد را بصورت استاد 

 باشد:می 0نامه و رساله( به شرح جدول شماره نحوه توزیع واحدها )تعداد واحد دروس عادی یا پایان -2تبصره 

 دروس قابل واگذاری در هر نیمسال به اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاهتعداد واحد سقف  -0جدول 

 نوع واحد          

 مرتبه       
 کل واحدهای معادل قابل واگذاری در هر نیمسال دروس عادی

 01 4 استاد

 01 5 دانشیار

 01 6 استادیار

 01 01 مربی/مربی آموزشیار

 

در نیمسال گذر )نیمسالی که زمان درخواست/ ابالغ بازنشستگی عضو هیات علمی پس از شروع رسمی نیمسال تحصیلی باشد(  -3تبصره 

 گردد.التدریس، مشابه زمان غیر بازنشستگی )آخرین نیمسال قبل از بازنشستگی( اعمال میواحدهای معادل حقسقف 

 گردد.برای کلیه اعضای هیات علمی بازنشسته کارت شناسایی عضویت دانشگاه با درج مرتبه علمی صادر می -2ماده 

( با لوازم و تجهیزات متناسب با امکانات موجود ویژه اساتید بازنشستهتوانند از دفتر کار )اعضای هیات علمی بازنشسته می -3ماده 

 دانشگاه استفاده نمایند.

 خدمات، کتابخانهاز امکانات آموزشی و رفاهی )از قبیل توانند ، اعضای هیات علمی بازنشسته میوظایف محولهمتناسب با  -4تبصره 

  .استفاده نمایند (امکانات ورزشی و رفاهیو  هاها و کارگاهآزمایشگاه، ای و اینترنتیرایانه

فقط برای یک سال معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه برای اعضای هیات علمی بازنشسته دارای مرتبه دانشیاری یا استادی  -4ماده 

 باشد:رد میکنماید که برای موارد ذیل قابل هزینه)گرنت( منظور می سقف اعتباری را به عنوان پژوهانهپس از بازنشستگی 

 (تالیف یا ترجمه شده توسط عضو هیات علمی بازنشسته)چاپ و نشر کتاب  -الف

  ISIچاپ مقاالت در نشریات نمایه شده  -ب

 های تحت راهنماییها و رسالهنامهحمایت از پایان -ج
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 کمشتراز طریق استاد راهنمای عضو هیات علمی بازنشسته های تحت راهنمایی ها و رسالهنامه)گرنت( حمایت از پایان پژوهانه -5 تبصره

 .     پرداخت می گرددکه هیات علمی شاغل در دانشگاه است به دانشجو 

توانند برای هر یک از اعضای هیات علمی بازنشسته آیین نکوداشت برگزار نمایند. زمان و سطح مراسم آیین ها میدانشکده – 5ماده 

 خواهد بود. معاونت آموزشیگردد با پیشنهاد دانشکده و تایید نکوداشتی که برای عضو هیات علمی برگزار می

می  تقدیرسال قبل از اعضای هیات علمی بازنشسته  ،مقام معلمبزرگداشت مراسم با  همزمانماه هرسال دانشگاه در اردیبهشت -6تبصره 

 .نماید

 .می باشد مربوطههای مدیریتمسئولیت برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر رعایت مفاد این شیوه نامه به تناسب ارتباط موضوع برعهده 

گردید و پس از ابالغ توسط واحدهای تصویب دانشگاه هیات رییسه  21/8/79در جلسه مورخ تبصره  6ماده و  5قالب نامه در این شیوه 

      مربوطه قابل اجرا است.
             


