بسمه تعالی

آیین نامه شرایط مدرسان مقاطع کارشناسی  ،ارشد و دکتری
دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم
به منظورافزایش سطح آموزشی دانشجویان قرآنی وارتقاء کیفی دانشکده ها ونیل به سطح مطلوب در جهت
پرورش دانشجویان تراز جمهوری اسالمی مد نظر مقام معظم رهبری( مدظله) وبا عنایت به جایگاه رفیع
استادان و تاثیرگذاری آنان در تربیت علمی  -اخالقی دانشجویان،الزم است همه روسا ،معاونین آموزشی
ومدیران گروههای آموزشی دانشکدههای علوم قرآنی در انتخاب مدرسان دقت الزم را به کار برده واز بهترین
استادان بهره جویند.
معاونت آموزشی دانشگاه با عنایت به منویات ریاست معزز دانشگاه ودر جهت نیل به اهداف ذکر شده
باالشرایط تدریس در مقاطع تحصیلی دانشگاه را به شرح ذیل ابالغ می نماید.
شرایط تدریس در مقطع دکتری
جهت تدریس در مقطع دکتری دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم دارا بودن یکی از شرایط ذیل الزامی است.
الف) اشتهار علمی در مراکزحوزوی ویا دانشگاهی دردرس مورد نظر مانند اساتید مطرح تفسیر ویا خارج فقه
واصول حوزه علمیه ،جهت تدریس دروس تفسیر وفقه واصول مقطع دکتری.
ب) دارا بودن درجه استادی ویا دانشیاری در گروه های آموزشی متناسب با رشته های تحصیلی دانشگاه
علوم ومعارف قرآن کریم با تخصص در درس مورد نظر.
ج) استادیارگروههای آموزشی متناسب با رشته های تحصیلی دانشگاه که دارای اشتهار علمی ویا صاحب
تالیفات علمی مرتبط ویا حداقل سه مقاله علمی -پژوهشی در موضوعات مرتبط با درس مورد نظرباشد.
تذکر:
اعضای هیات علمی دانشگاه در صورت تقاضای تدریس در مقطع دکتری می بایست یکی از شرایط ذکر
شده باال را دارا باشند.

شرایط تدریس در مقطع ارشد
دارا بودن مدرک دکتری مرتبط وسابقه تدریس حداقل چهار ترم در مقطع ارشد در دانشگاهها ی همتراز ویا
مراکز حوزوی در درس مورد نظر
تذکر:
 -1مدیران محترم گروههای آموزشی می بایست در ارائه دروس مقطع ارشد به اعضای هیات علمی دانشگاه
عالوه بر مدرک دکتری ،به تخصص ها وسوابق تدریس آنها در درس مورد نظرتوجه نمایند.
 -2دانشجویان مقطع دکتری که امتحان جامع خود را با موفقیت به پایان برده اند در صورت اشتهار علمی
یا دارا بودن تالیفات علمی وسوابق تدریس به همراه ارزشیابی مناسب به صورت محدود وحداکثر  4واحد
درسی با ارسال رزومه علمی ودریافت مجوز از معاونت آموزشی دانشگاه می توانند به کار گیری شوند.

شرایط تدریس در مقطع کارشناسی
متقاضیان تدرییس در مقطع کارشناسی دانشگاه می بایست واجد یکی از شرایط ذیل باشند
الف) مدرک دکتری متناسب با رشتهها وعناوین درسی دانشگاه ودارا بودن سابقه تدریس موثر در مراکز
آموزشی
ب) مدرک کارشناسی ارشد متناسب به همراه سوابق مفید تدریس یا اشتهار علمی ویا سوابق علمی موثر
مانند تالیف کتاب ویا مقاالت علمی چاپ شده در مجالت علمی معتبر.
ج) گواهی خبرگان بدون مدرک در مرتبه استادیاری ویا مربی متناسب با رشتهها وعناوین درسی دانشگاه.

تذکر:
 -1تدریس کلیه عناوین دروس عمومی معارف اسالمی صرفا با ارائه مجوز تدریس از نهاد نمایندگی
مقام معظم رهبری در دانشگاهها در همان عنوان درسی امکان پذیر می باشد.
 -2تدریس مدرسان خانم صرفا در کالسهای اختصاصی دانشجویان خانم مجاز می باشد.
 -3تمامی کالسها در همه مقاطع تحصیلی به صورت تفکیکی برگزار می گردد وبرگزاری کالس های
مختلط ممنوع است.
 -4تدریس دارندگان مدرک کارشناسی در همه مواد درسی ممنوع می باشد.

متقاضیان تدریس می بایست رزومه علمی خود را به دانشکده جهت طرح در شورای آموزشی ویا گروه
آموزشی ارائه دهند ودانشکده موظف است پس از طرح واتخاذ تصمیم نتیجه را به متقاضی اعالم ورونوشت
رزومه وصورتجلسه را با امضای اعضاء به معاونت آموزشی دانشگاه ارسال نماید.
این آین نامه از نیمسال تحصیلی آتی ( نیمسال دوم تحصیلی )54-59الزم االجراء بوده ونظارت بر حسن
اجرای آن به عهده رییس محترم دانشکده می باشد.

