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می اعضای هی ت أآنیی انهم استخدا

علمی دااگشنه اه 
 

 

می اعضای هی»   «ت علمیأآخرین نسخه ی آنیی انهم ی استخدا

 اهی ممیزهاهی امنا و هیأتاهی مرکز هیأتبا لحاظ تغییرات موارد مندرج رد بخشناهم

 ( 1395) شهریور 

 

 هیئت امنای دااگشنه کاشان    03/09/1398و         09/07/1397    مورخ ات تغییرات جلسآخرین  با لحاظ 
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 «توضیحات ضروری  »

قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت مصوب « 10»های مربوطه به استناد مفاد ماده این آیین نامه به همراه پیوست -الف

پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران ن برنامه وقان« 20»ماده « ب»مجلس شورای اسالمی و در اجرای مفاد بند  18/5/1383

مورخ  قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوّب« 1»و ماده  مجلس شورای اسالمی 15/10/1389مصوب 

وری، های الزم برای ارتقای سطح بهرهبه منظور ساماندهی ضوابط و مقررات استخدامی و با هدف ایجاد زمینه 10/11/1395

ی یادشده، تهیه شده و طی بخشنامههای ی ایجاد شده و تسهیل در حصول اهداف مندرج در برنامه هامندی ازظرفیتبهره

-ها و موسسات عالی، پژوهشی و فناوری ) جهت طرح و تصویب در هیأتبه دانشگاه 27/12/90مورخ  273298/15شماره 

 .های امنا( ابالغ شده است

های این مرکز استفاده شده استخدامی اعضای هیأت علمی از مفاد بخشنامهی نامهبه منظور تنقیح و ویرایش مفاد آیین -ب

ی است. همچنین به منظور متمایزسازی تغییرات اعمالی ) مواد/تبصره/بندهای اصالح شده(، ارجاع مربوطه در پانویس صفحه

مرکز هیأت  هایبخشنامه مفادبراساس مشخص شده است. بدیهی است تغییرات اعمال شده، ویا با رنگی خاکستری ربط ذی

 09/07/1397براساس مصوبات هیأت امناء دانشگاه کاشان مورخ سایر تغییرات اعمال شده و  های امناء و هیأت های ممیزه 

 می باشد. 03/09/1398و 

ی ) ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی استخدامی اعضای هیأت علمی با تصویب هیأت امنای دانشگاهمفاد آیین نامه -پ

ودر خصوص اصالحات رنگ خاکستری از تاریخ مصوبه هیأت امناء  ربطاز تاریخ تعیین شده در مصوبه هیأت امنای ذی

 یابد.نفع قابلیت اجرایی می(، در مؤسسات ذی  03/09/98
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 تعاریف و اختصارات –فصل اول 

 های آن عبارتند از:تعاریف و اختصارات بکار رفته در این آیین نامه و پیوست -1 ماده

وزارت علوم، »آن، به ترتیب های در این آیین نامه و پیوست« وزیر»و « وزارت»منظور از  وزارت/وزیر: -1-1

 باشد.می« وزیر علوم، تحقیقات و فناوری»و « تحقیقات و فناوری

های ممیزه وزارت های امنا و هیأتهای آن، مرکز هیأتنامه و پیوستدر این آیین« مرکز»: منظور از مرکز -1-2

 باشد.می

................... و کلیه واحدهای .... مؤسسههای آن، نامه و پیوستدر این آیین مؤسسهمنظور از مؤسسه:  -1-3

 باشد.تابعه آن می

مرجع مؤسسه، رکن هیأتی است که به موجب قوانین و مقررات مربوط به عنوان باالترین هیأت امنا:  -1-4

 باشد.می مؤسسهگیری و تصویب مقررات و ضوابط داخلی گذاری، تصمیمسیاست

مسئولیت بررسی، کارشناسی و ارائه پیشنهادات قابل کمیسیونی است که کمیسیون دائمی هیأت امنا:  -1-5

 طرح در هیأت امنا و سایر امور ارجاعی از سوی هیأت امنا را بر عهده دارد.

 باشد.می مؤسسهپس از رئیس  مؤسسههیأت رئیسه دومین رکن اجرایی هیأت رئیسه:  -1-6

اشد که به تنظیم بگذار بعد از هیأت امنا میدومین رکن سیاست مؤسسهشورای شورای مؤسسه:  -1-7

های کالن مصوب در هیأت امنا و یا سایر مراجع بر اساس سیاست مؤسسههای جاری ها و برنامهسیاست

 پردازد.صالح میذی

هیأتی است که به موجب ضوابط و مقررات  مربوط، مرجع رسیدگی و اظهار نظر و اتخاذ هیأت ممیزه:  -1-8

مراتب باالتر، احتساب سوابق خدمت قبل از تبدیل تصمیم نسبت به صالحیت علمی عضو جهت ارتقا به 

باشد. همچنین حسب درخواست هیأت اجرایی جذب وضعیت به رسمی آزمایشی و بررسی رکورد علمی می

در خصوص صالحیت علمی متقاضیان تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی  مؤسسه
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سمی به عضو هیأت علمی رسمی آزمایشی اعالم آزمایشی به رسمی قطعی، تبدیل وضعیت از کارشناس ر

 نماید.نظر می

کمیسیونی است که در چارچوب وظایف و اختیارات تعیین شده، وظیفه رسیدگی و کمیسیون تخصصی:  -1-9

و یا عدم طرح پرونده آنان در هیأت اظهار نظر نسبت به پرونده اعضای هیأت علمی مبنی بر قابلیت طرح 

 ممیزه را بر عهده دارد.

تشکیل و  مؤسسهای است که به موجب ضوابط و مقررات مربوط به حکم رئیس کمیتهکمیته ترفیعات:  -1-10

وظیفه رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص ترفیع پایه اعضای هیأت علمی را در چارچوب مقررات مربوط 

 بر عهده دارد.

سوی شورای عالی هیأتی است که در چارچوب ضوابط و مقررات تعیین شده از هیأت مرکزی جذب:  -1-11

انقالب فرهنگی، در وزارت تشکیل و متکفل اعمال وظایف و اختیارات محول در خصوص اعضای هیأت 

 باشد.ها و مؤسسات عالی، پژوهشی و فناوری میعلمی دانشگاه

هیأتی است که در چارچوب ضوابط و مقررات تعیین شده از سوی شورای عالی هیأت اجرایی جذب:  -1-12

تشکیل و متکفل اعمال وظایف و اختیارات  مؤسسهصورت مشترک یا مستقل در  انقالب فرهنگی، به

 باشد.می مؤسسهمحول در خصوص اعضای هیأت علمی 

ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی خانهعبارت است از کلیه وزارتدستگاه اجرایی:  -1-13

 تعیین شده باشد. مؤسسهیأت امنای هایی که از سوی ههای دولتی و نیز کلیه دستگاهغیردولتی، شرکت

، مؤسسهعبارت است از فرآیند شناسایی، انتخاب و پذیرفتن اشخاص حقیقی برای خدمت در جذب:  -1-14

از قبیل رسمی، پیمانی، مأموریت و ... در  های سازمانی بالتصدی مصوب به هریک از انحاءمتناسب با پست

 چاچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه.

های ، در یکی از پستمؤسسهبارت است از فرآیند پذیرفتن اشخاص حقیقی برای خدمت در عاستخدام:  -1-15

قطعی در چارچوب آزمایشی و رسمیهای پیمانی، رسمیسازمانی بالتصدی مصوب، به یکی از وضعیت

 نامه.ضوابط و مقررات این آیین
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های آن ) بدون ذکر هرگونه قیدی (، عضو هیأت نامه و پیوستمنظور از عضو در سراسر این آیینعضو:  -1-16

اعم از رسمی و یا پیمانی بوده که صالحیت علمی و عمومی وی به تأیید هیأت  مؤسسهعلمی شاغل در 

 ممیزه و یا هیأت اجرایی جذب ) حسب مورد ( رسیده باشد.

در  سسهمؤهای سازمانی فردی است که به موجب حکم رسمی برای تصدی یکی از پستعضو رسمی:  -1-17

 چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه استخدام شده باشد.

 مؤسسههای سازمانی فردی است که به موجب قرارداد پیمانی برای تصدی یکی از پستعضو پیمانی:  -1-18

 نامه استخدام شده باشد.برای مدت معین، در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین

نامه به گردد که در چارچوب ضوابط و مقررات این آیینمیبه فرد برجسته علمی اطالق عضو وابسته:  -1-19

بدون ایجاد هرگونه رابطه  مؤسسهمنظور انجام وظایف آموزشی و پژوهشی برا مدت معین انتخاب و در 

شود. بکارگیری عضو وابسته وضعیت این ماده ( بکار گرفته می 12و  11استخدامی جدید ) موضوع بندهای 

 گردد.یاستخدامی جدید تلقی نم

به عضو رسمی در چارچوب ضوابط و  مؤسسهدار عبارت است از ابالغ کتبی دستور مقام صالحیتحکم:  -1-20

 مقررات این آیین نامه.

و نیز شخص واجد  مؤسسهدار عبارت است از توافق نامه کتبی که به امضای مقام صالحیتقرارداد:  -1-21

افت حقوق و مزایا برای مدت مندرج در رسد و وی به موجب آن در ازای دریشرایط طرف قرارداد می

 دهد.، وظایف محول را انجام میقرارداد

است که به طور مستمر جهت واگذاری تمام یا  مؤسسهجایگاهی در تشکیالت سازمانی پست سازمانی:  -1-22

 شود.بخشی از وظایف یک شغل برای تصدی یک عضو رسمی یا پیمانی در نظر گرفته می

به عنوان  مؤسسههای مرتبط و مشخصی که از سوی عبارت است از مجموعه وظایف و مسئولیت شغل: -1-23

 شود.کار واحد شناخته می
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عبارت است از اشتغال به کار یا مجموعه اقداماتی که عضو به موجب حکم یا قرارداد مکلف به  خدمت: -1-24

 گردد.انجام آن می

اوی مشخصات اصلی و اساسی شغل در چارچوب عبارت است از شرح مکتوب و مدونی که ح شرح شغل: -1-25

 باشد.می مؤسسهتشکیالت تفصیلی 

های سازمانی بر اساس ضوابط و عبارت است از گماردن عضو رسمی یا پیمانی به یکی از پست انتصاب: -1-26

 نامه.مقررات این آیین

رچوب ضوابط و عبارت است از نمایش عددی خدمات قابل قبول عضو متناسب با عوامل ترفیع در چا پایه: -1-27

 اصالح گردیده است.(به شرح ذیل هیأت امناء دانشگاه  03/09/98* )این بند باستناد مصوبه مورخ  نامه.مقررات این آیین

نمایش عددی مجموع سنوات خدمت یا خدمات قابل قبول عضو متناسب با عوامل ترفیع  پایه: -1-27*

پایه »و «پایه استحقاقی»، «پایه بدو ورود به خدمت»دسته  3ودرچارچوب ضوابط ومقرّرات این آیین نامه است و به 

 .تقسیم می شود« تشویقی

در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین عبارت است از افزایش عددی پایه عضو واجد شرایط  ترفیع پایه: -1-28

 نامه.

عبارت است از کسب مرتبه علمی باالتر عضو واجد شرایط، در چارچوب ضوابط و مقررات  ارتقا مرتبه: -1-29

 آیین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیأت علمی.

عضو عبارت است از مبلغی که در ازای انجام کار در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه به  حقوق: -1-30

 اصالح گردیده است.(به شرح ذیل هیأت امناء دانشگاه  03/09/98* )این بند باستناد مصوبه مورخ  گیرد.حق تعلق میذی

عبارت است از مبلغی که در ازای انجام کار در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین  حقوق مرتبه وپایه: -1-30* 

 گیرد.حق تعلق مینامه به عضو ذی



8 
 

عبارت است از وجوهی که در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه به طور  ها:العادهمزایا و فوق  -1-31

 گردد.حق پرداخت میمستمر و غیرمستمر عالوه بر حقوق مرتبه و پایه به عضو ذی

ها و مؤسسات به سایر دانشگاه مؤسسهعبارت است از تغییر محل خدمت عضو به طور دائم از  انتقال: -1-32

های اجرایی و بالعکس در چارچوب ضوابط و مقررات این پژوهشی و فناوری دولتی و دستگاهآموزش عالی، 

 آیین نامه.

 عبارت است از: مأموریت: -1-33

محول نمودن شغل یا وظیفه ای موقت به عضو با حفظ پست سازمانی وی برای مدت معین که ممکن  -الف

 است خارج از محل خدمت عضو باشد.

ها و مؤسسات آموزش وقت برای مدت معین به سایر دانشگاهام وقت یا پارهاعزام عضو به صورت تم -ب

 های اجرایی.عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و دستگاه

 اعزام عضو برای گذراندن دوره آموزشی یا مطالعاتی و یا تحقیقاتی در داخل یا خارج از کشور. -ج

نامه، در سه اساس ضوابط و مقررات این آیینگردد که عضو شاغل بر به وضعیتی اطالق میرکورد علمی:  -1-34

 سال متوالی شرایط الزم برای کسب سه پایه استحقاقی را نداشته باشد.

پس از موافقت  که بنا به درخواست وی، مؤسسهعبارت است از قطع رابطه استخدامی عضو با استعفا:  -1-35

 پذیرد.نامه صورت میآیینیا مقام مجاز از طرف وی در چارچوب ضوابط و مقررات این  مؤسسهرئیس 

که در چارچوب ضوابط و مقررات این  مؤسسهعبارت است از قطع رابطه خدمتی عضو با  بازنشستگی: -1-36

 پذیرد.های بازنشستگی ذیربط به موجب حکم رسمی صورت مینامه و با توجه به مقررات صندوقآیین

عبارت است از پرداخت مبالغی متناسب با مدت خدمت قابل قبول در ازای قطع رابطه  بازخریدی خدمت: -1-37

* )این بند باستناد مصوبه مورخ  نامه.در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین مؤسسهاستخدامی عضو با 

 اصالح گردیده است.(به شرح ذیل هیأت امناء دانشگاه  03/09/98
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خدمتی عضو با موسسه درازای دریافت مبالغی متناسب با سابقه خدمت  قطع رابطه  بازخرید خدمت: -1-37*

 قابل قبول وی است که با رایت ضوابط ومقرّرات این آیین نامه صورت میپذیرد.

و مقررات مربوط توانمندی جسمانی و  عبارت است از وضعیت عضوی که به موجب قوانین ازکارافتادگی: -1-38

دارا نبوده و ضمن قطع رابطه خدمتی تا رسیدن به زمان بازنشستگی، از یا روانی الزم برای انجام خدمت را 

اصالح به شرح ذیل هیأت امناء دانشگاه  03/09/98* )این بند باستناد مصوبه مورخ  نماید.حقوق وظیفه استفاده می

   گردیده است.(

عبارت است از وضعیت عضو که به موجب قوانین و مقرّرات مربوط به صندوق بازنشستگی  ازکارافتادگی: -1-38*

ذی ربط توانمندی جسمانی و یا روانی ضروری برای انجام خدمت را دارا نیست و ضمن قطع رابطه خدمتی تا 

 کند.رسیدن به زمان بازنشستگی از حقوق وظیفه استفاده می

بنا به یکی از دالیل ذیل، با حکم رئیس  مؤسسهوضعیتی است که عضو رسمی  آماده به خدمت: -1-39

 گیرد.یا مقام مجاز از طرف وی در انتظار تعیین تکلیف برای انجام خدمت قرار می مؤسسه

 مؤسسه.انحالل  –الف 

بر اساس تشریفات قانونی و  مؤسسهحذف پست سازمانی عضو در چارچوب اصالح ساختار تشکیالتی  –ب 

 صویب در هیأت امنا.ت

موجود نبودن پست سازمانی بعد از اتمام مأموریت یا مرخصی بدون حقوق متناسب با شرایط احراز  –ج 

 عضو.

های رسیدگی انتظامی اعضای هیأت علمی یا در مواردی که براساس تصمیم مراجع مذکور در هیأت –د 

 مراجع قضائی، عضو از خدمت معلق شده باشد.

است از برکناری عضو به طور موقت یا دائم از خدمت، به موجب آرای قطعی صادرشده از عبارت  انفصال: -1-40

 سوی مراجع قانونی.

 عبارت است از قطع رابطه استخدامی عضو به موجب آرای قطعی مراجع قانونی ذیربط. اخراج: -1-41
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نوادگانی که پدر و ، مادر و پدر تحت تکفل عضو متوفی و همچنین فرزندان: عبارتند ازهمسر، وراث قانونی -1-42

هیئت امنای  09/07/1397)این بند بر اساس مصوبه جلسه مادرشان فوت شده و در کفالت عضو متوفی می باشند.

 دانشگاه اضافه شده است.(

یا مقام مجاز از   موسسهبا حکم رئیس  که عضو براساس تصمیم مراجع قضایی و وضعیتی است تعلیق: -1-43

* )این بند باستناد مصوبه  را ندارد. موسسه درن حضور وادامه خدمت طرف وی تا زمان تعیین تکلیف امکا

  است.(اضافه شده هیأت امناء دانشگاه  03/09/98مورخ 

وحفظ دستاوردهای انقالب اسالمی ودفاع از کیان نظام جمهوری  استقرار ایفردی است که بر ایثارگر: -1-44

اسالمی ایران واستقالل وتمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات وتجاوزات دشمنان داخلی وخارجی انجام 

* )این بند وظیفه نموده واز سوی مراجع ذی صالح، شهید، جانباز، اسیر، آزاده و رزمنده شناخته می شود. 

  است.(اضافه شده هیأت امناء دانشگاه  03/09/98صوبه مورخ باستناد م

 فصل دوم: ورود به خدمت و استخدام

وزارت در هر سال پس از اخذ مجوزهای قانونی الزم، سهمیه استخدام عضو هیأت علمی در  -2 ماده

 نماید.را تعیین و ابالغ میمؤسسه

بر اساس سهمیه ابالغی از سوی وزارت، در قالب تشکیالت سازمانی مصوب،  مؤسسهاستخدام در  -3 ماده

، به تفکیک مراتب علمی استادیار و مربی، پس از مؤسسهبر اساس نیاز سازمانی، موافقت باالترین مقام اجرایی 

و یا  های الزم توسط مراجع ذیصالح، از طریق فراخوان آزمون یا مصاحبهتصویب هیأت امنا و احراز صالحیت

باستناد  ماده* )این  پذیرد.هردو با توجه به اصل ضرورت احراز شایستگی متقاضیان ورود به خدمت، انجام می

  است.(به شرح ذیل اصالح شده هیأت امناء دانشگاه  03/09/98مصوبه مورخ 

بر اساس سهمیه ابالغی از سوی وزارت، در قالب سازمان تفصیلی مصوّب، بر اساس  مؤسسهاستخدام در  -3*ماده 

علمی استادیار و صرفاً برای برخی از رشته های هنر که ، در مرتبه مؤسسهنیاز سازمانی، موافقت باالترین مقام اجرایی 

های الزم امناء و احراز صالحیت، پس از تصویب هیأت دوره دکتری تخصصی آن ارائه نمی شود در مرتبه علمی مربی

توسط مراجع ذیصالح، از طریق فراخوان وبا توجه به اصل ضرورت احراز شایستگی متقاضیان ورود به خدمت، انجام 

 پذیرد.می
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بایست یه تشخیص مراجع ذیصالح از شرایط عمومی می مؤسسهمتقاضیان ورود به خدمت در  -4 ماده

به شرح ذیل اصالح شده هیأت امناء دانشگاه  03/09/98باستناد مصوبه مورخ مادهاین « م»و« ل»بند*) ذیل، برخوردار باشند:

 است.(

 تابعیت جمهوری اسالمی ایران و عدم تغییر یا کسب تابعیت مضاعف در طول دوران خدمت. –الف 

 التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و اعتقاد به والیت فقیه. –ب 

اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان پذیرفته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی  –ج 

 ایران.

 های سیاسی معارض با نظام اسالمی ایران.عدم سابقه عضویت یا وابستگی به گروه –د 

 یت و شرافت و شئون شغلی.عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل به مناهی اخالقی و اعمال و رفتار خالف حیث –ه 

 نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر. –و 

 عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دائمی دولتی بر اساس رأی قطعی صادره از سوی مراجع ذیصالح. –ز 

 عدم اعتیاد و اشتهار به خرید و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلی و نظایر آن. –ح 

 وظیفه عمومی و یا معافیت قانونی دائم )برای آقایان(.دارا بودن مدرک پایان خدمت  –ط 

 برخورداری از سالمت و توانایی جسمانی متناسب با خدمت مورد نظر. –ی 

 برخورداری از سالمت و توانایی روانی متناسب با خدمت مورد نظر. –ک 

 یا سطح سه حوزوی.ای )گروه پزشکی( دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه –ل 

دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزوی برای مرتبه استادیاری ودارا بودن مدرک  -*ل

صرفاً برای برخی از رشته های هنر که دوره دکتری تخصصی آن ارائه نمی تحصیلی کارشناسی ارشد برای مرتبه مربی 

   .شود
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ای )گروه پزشکی( و سطح سه لی کارشناسی ارشد، دکتری حرفهحداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصی –م 

سال تمام 1«40»سال تمام و برای دارندگان مدرک تحصیلی دکتری تخصصی و سطح چهار حوزوی  1«30»حوزوی 

  هیأت امناء دانشگاه به شرح ذیل اصالح گردیده است.( 03/09/98*)این بند مجدداً در مصوبه مورخ  باشد.می

سال تمام وبرای دارندگان « 40»دارا بودن حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصیلی دکتری تخصصی –*م 

« 35»صرفاً برای برخی از رشته های هنر که دوره دکتری تخصصی آن ارائه نمی شود مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد 

 .سال تمام

بط و مقررات مربوط از شمول بندهای خبرگان بدون مدرک دانشگاهی با احراز شرایط الزم در چارچوب ضوا -1 تبصره

 باشند.این ماده مستثنی می «م»و « ل»

سال که  40به خدمات متقاضیان با مدرک تحصیلی دکتری تخصصی و سن باالی  مؤسسهدر صورت نیاز  -2 تبصره

باشند، این متقاضیان با تصویب هیأت امنا از ربط دارای برجستگی علمی خاص میبه تشخیص هیأت ممیزه ذی

 2باشند.این ماده مستثنی می« م»مفاد بند شمول 

بر شرایط بایت عالوهمی مؤسسهمتقاضیان ورود به خدمت جهت تصدی عضویت در هیأت علمی  -5 ماده

« 3»و « 2»های نامه، متناسب با مرتبه مورد تقاضای مندرج در ردیفاین آیین «4»ماده عمومی موضوع 

 به تشخیص مراجع ذیصالح برخوردار باشند:از شرایط اختصاصی ذیل نیز  «9»ماده جدول موضوع 

 مدرک تحصیلی متناسب با یکی از مراتب علمی مورد تقاضا به شرح ذیل: -1 – 5

های دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری تخصصی و یا سطح چهار حوزوی با رساله تحقیقی برای کلیه رشته –الف 

نامه تخصصی( در گروه پزشکی برای ی )گواهیدانشگاهی )غیر از گروه پزشکی( و یا دارا بودن درجه تخصص

 متقاضیان ورود به خدمت در مرتبه استادیار.

-دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و یا سطح سه حوزوی در رشته تخصصی مربوط برای کلیه رشته –ب 

ای متقاضیان ورود به ای )در گروه پزشکی( برهای دانشگاهی )غیر از گروه پزشکی( و دارا بودن درجه دکتری حرفه

 ذیل این ماده،.« 1»تبصره خدمت در مرتبه مربی با رعایت 

                                                           
 ؛15/2/95مورخ  27006/15بخشنامه شماره  1اصالح شده بر اساس ردیف 1

 15/2/95مورخ  27006/15بخشنامه شماره 2اصالح شده بر اساس ردیف 2 
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ضیان ورود به خدمت در مرتبه مربی و تسلط کافی به یک زبان اآشنایی کافی با یک زبان خارجی برای متق -2 – 5

 خارجی برای متقضیان ورود به خدمت در مرتبه استادیار.

به منظور حفظ هرم علمی، از تاریخ اجرای این آیین نامه استخدام عضو هیأت علمی در مرتبه مربی  -1تبصره 

 باشد.میآموزشیار و مربی پژوهشیار ممنوع 

تواند در راستای حفظ هرم علمی و در صورت نیاز به جذب عضو هیأت علمی در مرتبه می مؤسسه -2تبصره 

) این تبصره * ی الزم نیست به اخذ مجوز الزم از هیأت امنای مربوط، اقدام نماید.توجیهمربی، با ارائه گزارش 

 به شرح ذیل اصالح گردیده: دانشگاه کاشان هیأت امناء 3/9/98خ ورباستناد مصوبه م

در مرتبه مربی به استثنای برخی از رشته های هنر که دوره تخصصی آن ارائه نمی  استخدام عضو هیأت علمی*  

 شود، ممنوع می باشد.

بند خبرگان بدون مدرک دانشگاهی با احراز شرایط الزم در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط، از شمول  -3تبصره 

 باشند.این ماده مستثنی می« 1»

نامه حسب این آیین «5»و « 4»مواد مرجع استعالم و تشخیص شرایط عمومی و اختصاصی موضوع  -6 ماده

-و هیأت مرکزی جذب وزارت می مؤسسهصالح از جمله هیأت علمی اجرایی جذب مورد، میادی قانونی ذی

 باشد.

ک از وقت و در قالب یپس از احراز شرایط عمومی و اختصاصی، به صورت تمام ؤسسهماستخدام در  -7 ماده

 03/09/98* )این ماده باستناد مصوبه مورخ پذیرد: نامه انجام میاشکال ذیل با رعایت ضوابط و مقررات آیین

 اصالح گردیده است.(به شرح ذیل ( 2هیأت امناء دانشگاه و الحاق یک تبصره )تبصره

های سازمانی به موجب قرارداد سالیانه که تمدید آن، منوط به کسب استخدام پیمانی برای تصدی پست –الف 

دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی »حداقل امتیاز الزم براساس امتیازات مندرج در 

به ترتیب برای مربی و استادیاری و همچنین موافقت رئیس  «آموزشی و پژوهشی ابالغی از سوی وزارت

 باشد.میجاز از طرف وی یا مقام م مؤسسه

 های سازمانی به موجب حکم.استخدام رسمی آزمایشی برای تصدی پست –ب 

 های سازمانی به موجب حکم.استخدام رسمی قطعی برای تصدی پست –ج 
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های سازمانی به موجب قرارداد ساالنه که تمدید آن، منوط به کسب استخدام پیمانی برای تصدی پست –* الف

دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی آموزشی و »حداقل امتیاز الزم براساس امتیازات مندرج در 

  باشد.مییا مقام مجاز از طرف وی  مؤسسهو همچنین موافقت رئیس  «پژوهشی مصوّب هیأت امناء

 های سازمانی به موجب حکم.م رسمی قطعی برای تصدی پستاستخدا  -ب

-هایی که براساس ضوابط و مقررات وزارت به صورت پیمانی جایابی و استخدام شدهتمدید قرارداد بورسیه –1تبصره

اند تا پایان دوره تعهد، مشروط به داشتن شرایط علمی و عمومی به تشخیص مراجع ذیصالح، رعایت تکالیف قانونی 

ر در این آیین نامه و دریافت پایه استحقاقی سالیانه بر اساس کسب حداقل امتیاز الزم مندرج در دستورالعمل مقر

هیئت امنای دانشگاه  09/07/1397)این تبصره بر اساس مصوبه جلسه  باشد.اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی الزامی می

هایی که براساس ضوابط و مقررات وزارت به صورت پیمانی جایابی و استخدام تمدید قرارداد بورسیه متن قبلی تبصره: ****اصالح شده است. 

  نامه، الزامی است.(اند، تا پایان دوره تعهد، مشروط بر رعایت تکالیف قانونی مقرر در آیینشده

برنامه های  قوانین و یثارگران،فرزندان شهدا براساس قانون جامع خدمات رسانی به ا صرفاً ایثارگران و  - 2تبصره

 این ماده قرار می گیرند.« ب»قوانین جایگزین در شمول بند  توسعه کشور و

نامه، بکارگیری و استخدام اشخاص ذیل با رعایت شراط اختصاصی ورود به خدمت مندرج در آیین -8 ماده

زشی و پژوهشی مشروط به احراز توانایی انجام وظایف آموزشی و پژوهشی الزم به تشخیص شورای آمو

 حسب مورد، تابع قوانین و مقررات مربوط به خود خواهد بود.مؤسسه 

 جانبازان، ایثارگران و خانواده آنان؛  – 1 – 8

 نخبگان؛ – 2 – 8

 اتباع خارجی – 3 – 8
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 فصل سوم : انتصاب و تبدیل وضعیت

هیأت  03/09/98مورخ مصوّبه *)جدول ذیل باستناد   عبارت است از: مؤسسهمراتب اعضای هیأت علمی  -9 ماده

 اصالح گردیده است.(به شرح ذیل امناء دانشگاه 

 پژوهشی آموزشی ردیف

 مربی پژوهشیار مربی آموزشیار 1

 مربی پژوهشی مربی، آموزشی 2

 استادیار پژوهشی استادیار آموزشی 3

 دانشیار پژوهشی دانشیار آموزشی 4

 استاد پژوهشی استاد آموزشی 5

 اصالح شده:* جدول 

 پژوهشی آموزشی ردیف

 مربی پژوهشی مربی آموزشیار 1

 استادیار پژوهشی استادیار آموزشی 2

 دانشیار پژوهشی دانشیار آموزشی 3

 استاد پژوهشی استاد آموزشی 4

، متناسب با شرایط و ضوابط این مؤسسهانتصاب واجدین شرایط استخدام در بدو ورود به خدمت در  -10 ماده

صرفاً در وضعیت استخدام پیمانی با مرتبه مربی آموزشی و مربی پژوهشی و یا مرتبه استادیار آموزشی و نامه آیین

هیأت  03/09/98مورخ مصوّبه باستناد  آن« 3»و« 2»وتبصره های  این ماده*) باشد.پذیر میاستادیار پژوهشی امکان

 اصالح گردیده است.(به شرح ذیل امناء دانشگاه 

، متناسب با شرایط و ضوابط این مؤسسهانتصاب واجدین شرایط استخدام در بدو ورود به خدمت در  -10* ماده 

این آیین نامه، صرفاً در وضعیت استخدام پیمانی با مرتبه علمی « 7»ماده « 1»نامه به استثنای مشمول تبصره آیین

های هنر که دوره دکتری تخصصی آن ارائه نمی استادیار آموزشی و یا استادیار پژوهشی و صرفاً برای برخی از رشته 

 باشدمی، با مرتبه علمی مربی آموزشی ویا مربی پژوهشی امکان پذیر شود
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، در هیأت علمی یکی از مؤسسه، قبل از استخدام در مؤسسهکه متقاضی ورود به خدمت در در صورتی -1 تبصره

ا مرتبه علمی باالتر از استادیاری سابقه عالی، پژوهشی و فناوری خارج از کشور بها و مؤسسات آموزشدانشگاه

که مؤسسه باشد، انتصاب وی در بدو ورود به خدمت با مرتبه دانشیاری و یا استادی مشروط به آنعضویت داشته 

ه ارتقا مرتبه نامنامه و آیینمربوط به لحاظ اعتبار مورد تأیید وزارت باشد، با رعایت ضوابط و مقررات این آیین

 د بود.بالمانع خواه

به عضویت هیأت علمی رسمی آزمایشی منحصراً با  مؤسسهتبدیل وضعیت کارشناس رسمی واجد شرایط  -2 تبصره

سال سن، منوط به آنکه تا قبل از احراز شرایط « 50»مدرک تحصیلی دکتری تخصصی و با رعایت حداکثر 

سال در وضعیت هیأت علمی خدمت کند، پس از اعالم نیز گروه « 10»بازنشستگی، بتوانند حداقل 

در چارچوب مفاد این مؤسسه ضی و موافقت رئیس/هیأت رئیسه آموزشی/پژوهشی مرتبط با رشته تحصیلی متا

نامه ارتقا درصد امتیازات الزم برای ارتقا به مرتبه دانشیاری از آیین« 60»نامه و مشروط به دارا بودن حداقل آیین

ه *)این تبصر 1.ربط بالمانع استی اعضای هیأت علمی با تایید هیأت ممیزه و تصویب هیأت امنای ذیمرتبه

 اصالح گردیده است.(به شرح ذیل هیأت امناء دانشگاه  03/09/98باستناد مصوّبه مورخ 

 تبدیل وضع کارشناس به عضو هیأت علمی رسمی آزمایشی ممنوع می باشد -2*تبصره

قانون برنامه پنج توسعه جمهوری اسالمی « 44»ماده « ز»انتصاب و تبدیل وضعیت ایثارگران )مشمول بند  -3 تبصره

%(، 25ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان باالی بیست و پنج درصد ) رزمندگان با بیش از شش ایران ( شامل

%(، فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با 50)آزادگان باالی سه سال اسارت، فرزندان جانبازان باالی پنجاه درصد 

های علوم، تحقیقات و فناوری و وزارتخانهبیش از سه سال اسارت که دارای مدرک دکتری تخصصی مورد تأیید 

*)این  باشد.باشند، تابع ضوابط و مقررات مربوط و قوانین جایگزین آن میبهداشت، درمان و آموزش پزشکی می

 اصالح گردیده است.(به شرح ذیل هیأت امناء دانشگاه  03/09/98تبصره باستناد مصوّبه مورخ 

 .گران تابع قوانین، ضوابط ومقررات مربوط می باشدانتصاب وتبدیل وضعیت ایثار -3*تبصره

                                                           
 15/2/92مورخ  27006/15بخشنامه شماره  3اصالح شده بر اساس ردیف 1
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، ادامه خدمت مؤسسهدر صورت تقاضای عضو پیمانی، تأیید هیأت علمی اجرایی و جذب و موافقت رئیس  -11 ماده

عضو در وضعیت پیمانی تا زمان رسیدن به بازنشستگی، بدون ایجاد محدودیت در ترفیع پایه و ارتقای مرتبه، با 

بار و اخذ امتیازات  در هر دو سال یک مؤسسهتأیید صالحیت علمی و عمومی عضو توسط هیأت اجرایی جذب 

در هرسال، امکان پذیر « ت علمی آموزشی و پژوهشیدستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیأ»مندرج در 

 1باشد.می

این « 11»تواند وضعیت استخدام اعضای پیمانی ) به استثنای اعضای پیمانی مشمول ماده می مؤسسه -12 ماده

 نامه( را پس از احراز شرایط ذیل و تأیید مراجع ذیصالح به رسمی آزمایشی تبدیل نماید.آیین

 دارا بودن حداقل دو و حداکثر پنج سال سابقه خدمت پیمانی. –الف 

 برای تبدیل وضعیت رسمی آزمایشی. مؤسسهتأیید صالحیت عمومی و موافقت هیأت اجرایی جذب  -ب 

کسب حداقل امتیازات الزم تعیین شده از آیین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی برای تبدیل وضعیت به –ج 

دانشگاه و تأیید هیأت  وابط جایگزین، بنا به درخواست عضو، موافقت هیأت اجرایی جذبرسمی آزمایشی یا ض

 70کسب حداقل  -متن قبلی : ج ****هیئت امنای دانشگاه اصالح شده است.  09/07/1397بر اساس مصوبه جلسه  بند)این مرکزی جذب

علمی برای ارتقا به مرتبه باالتر یا ضوابط جایگزین، بنا به درخواست عضو، نامه ارتقا مرتبه اعضای هیأت کننده در آییندرصد امتیازات تعیین

 )موافقت هیأت اجرایی جذب مؤسسه و تأیید هیأت مرکزی جذب.

ساله نیمه وقت فرصت مطالعاتی در صنعت ویا جامعه حسب گذراندن یک دوره شش ماهه تمام وقت و یا یک -د

-و بعد از آن می 1398که تاریخ شروع دوره پیمانی آنان از ابتدای سال ضوابط مربوط )این بند صرفا برای اعضایی 

در صورتی که عضو در پایان دوره پیمانی، شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل وضعیت استخدام باشد، الزامی است(. 

ه جلسه )این بند بر اساس مصوبهای ذیل با وی رفتار خواهد شد.رسمی آزمایشی را کسب ننماید، به یکی از روش

 هیئت امنای دانشگاه اضافه شده است.( 09/07/1397

                                                           
 15/2/92مورخ  27006/15بخشنامه شماره  4اصالح شده بر اساس ردیف 1
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در صورتی که عضو در پایان دوره پیمانی، شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل وضعیت استخدام رسمی  -13 ماده

این ماده باستناد مصوبه « ج»*)بند  های ذیل با وی رفتار خواهد شد.آزمایشی را کسب ننماید، به یکی از روش

 گردیده است.(و تبصره ذیل این ماده حذف امناء دانشگاه اصالح  هیأت 03/09/98مورخ 

اعطای مهلت با مجوز هیات رئیسه دانشگاه حداکثر در یک نوبت یکساله )سال ششم( مشروط به ارائه   –الف 

درصد حداقل امتیازات  55شناسنامه علمی مورد تایید کمیسیون تخصصی هیات ممیزه ذیربط مبنی بر کسب 

هیئت امنای دانشگاه اضافه شده  09/70/1397)این بند بر اساس مصوبه جلسه تعیین شده برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی.

 (1اعطای مهلت با مجوز هیأت امنای مربوط حداکثر در سه نوبت یکساله.-است. *** متن قبلی: الف

اعطای مهلت با مجوز هیات رئیسه دانشگاه حداکثر در یک نوبت یکساله )سال هفتم( مشروط به ارائه شناسنامه  -ب

درصد حداقل امتیازات تعیین شده  70ات ممیزه ذیربط مبنی بر کسب علمی مورد تایید کمیسیون تخصصی هی

هیئت امنای دانشگاه اضافه شده است. *** متن  09/07/1397)این بند بر اساس مصوبه جلسه برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی.

 (2اعطای مهلت با مجوز هیأت امنای مربوط حداکثر در سه نوبت یکساله.-قبلی: الف

مهلت با مجوز هیأت امنای مربوط حداکثر در یک نوبت یکساله )سال هشتم( مشروط به ارائه شناسنامه  اعطای -ج

درصد حداقل امتیازات تعیین شده  85علمی مورد تایید کمیسیون تخصصی هیات ممیزه ذیربط مبنی بر کسب 

هیئت امنای دانشگاه اضافه شده است. ***  09/07/1397)این بند بر اساس مصوبه جلسه برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی. 

                                                           
مرکز، تمدید مدت خدمت پیمانی اعضای هیأت علمی برای سال ششم با  6/4/94مورخ  65294/15بر اساس مفاد بخشنامه شماره 1

فرم شناسنامه علمی قابل قبول قبل از پایان سال پنجم و  نامه استخدامی اعضای هیأت علمی منوط به ارئهآیین« 13»رعایت ماده 

تقاضای عضو جهت تمدید از هیأت امنا به هیأت رئیسه مؤسسه و برای سال هفتم از هیأت امنا به کمیسیون دائمی هیأت امنا مؤسسه 

 های امنا( تفویض شده است.)به صورت آزمایشی دوساله از تاریخ تصویب در هیأت
مرکز، تمدید مدت خدمت پیمانی اعضای هیأت علمی برای سال ششم با  6/4/94مورخ  65294/15خشنامه شماره بر اساس مفاد ب2

نامه استخدامی اعضای هیأت علمی منوط به ارئه فرم شناسنامه علمی قابل قبول قبل از پایان سال پنجم و آیین« 13»رعایت ماده 

ه مؤسسه و برای سال هفتم از هیأت امنا به کمیسیون دائمی هیأت امنا مؤسسه تقاضای عضو جهت تمدید از هیأت امنا به هیأت رئیس

 های امنا( تفویض شده است.)به صورت آزمایشی دوساله از تاریخ تصویب در هیأت
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 03/09/98* )این بند با ستناد مصوبه مورخ      (1اعطای مهلت با مجوز هیأت امنای مربوط حداکثر در سه نوبت یکساله.-متن قبلی: الف

 هیأت امناء دانشگاه اصالح گردیده است.(

با )موسسات کوچک(وبرای موسسه  موسسهبا مجوز هیأت رئیسه )موسسات بزرگ()برای موسسهاعطای مهلت -*ج

حداکثر در یک نوبت یکساله)سال هشتم( مشروط به ارائه شناسنامه علمی مورد تایید کمیسیون  مجوز هیأت امناء(

درصد امتیازات تعیین شده برای تبدیل وضعیت به رسمی  85تخصصی هیأت ممیزه ذیربط مبنی بر کسب حداقل 

 آزمایشی.

 خاتمه خدمت عضو. -د

مدت خدمت پیمانی آن دسته از اعضایی که تا تاریخ ابالغ این آیین نامه دارای سابقه خدمت هیأت علمی  –تبصره 

این آیین نامه با « 12»ماده « ج»باشند، به منظور کسب شرایط مندرج در بند سال تمام می« 8»پیمانی بیش از

هد بود و در صورت عدم احراز شرایط مذکور در پایان تأیید هیأت امنای ذیربط تا دو نوبت یک ساله قابل تمدید خوا

هیئت امنای  09/07/1397)این تبصره بر اساس مصوبه جلسه ***این ماده خواهند شد. « د»مهلت مقرر، مشمول مفاد بند 

دارای سابقه خدمت نامه نمدت خدمت پیمانی آن دسته از اعضایی که تا تاریخ ابالغ این آیی–متن قبلی تبصره  ****دانشگاه اصالح شده است. 

این ماده با تأیید هیأت امنای ذیربط تا دو نوبت « ب»باشد، به منظور کسب شرایط مندرج در بند سال تمام می« 8»هیأت علمی پیمانی بیش از 

* )این  (ماده خواهد شد.این « ب»یک ساله قابل تمدید خواهد بود و در صورت عدم احراز شرایط مذکور در پایان مهلت مقرر، مشمول مفاد بند 

 هیأت امناء دانشگاه حذف گردیده است.( 03/09/98تبصره باستناد مصوبه مورخ 

« 10»ماده « 2»مشموالن تبصره یابند و نیز اعضایی که از پیمانی به رسمی آزمایشی تبدیل وضعیت می -14 ماده

در طول دوره رسمی آزمایشی رفتار و  مؤسسهنامه، الزاماً یک دوره آزمایشی را طی خواهند کرد. این آیین

پذیری(، کاردانی، روحیه خدمت، نظم و عملکرد عضو را از نظر لیاقت )علمی، اخالقی، خالقیت و مسئولیت

انضباط آموزشی و پژوهشی مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط ذیل به رسمی قطعی تبدیل وضعیت 

  هیأت امناء دانشگاه اصالح گردیده است.( 03/09/98آن باستناد مصوبه مورخ  «الف»*)این ماده وبند  نماید.می

                                                           
مرکز، تمدید مدت خدمت پیمانی اعضای هیأت علمی برای سال ششم با  6/4/94مورخ  65294/15بر اساس مفاد بخشنامه شماره 1

نامه استخدامی اعضای هیأت علمی منوط به ارئه فرم شناسنامه علمی قابل قبول قبل از پایان سال پنجم و آیین« 13»ماده  رعایت

تقاضای عضو جهت تمدید از هیأت امنا به هیأت رئیسه مؤسسه و برای سال هفتم از هیأت امنا به کمیسیون دائمی هیأت امنا مؤسسه 

 های امنا( تفویض شده است.ریخ تصویب در هیأت)به صورت آزمایشی دوساله از تا
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یابند، الزاما ًیک دوره آزمایشی را طی اعضایی که از پیمانی به رسمی آزمایشی تبدیل وضعیت می -14*ماده

در طول دوره رسمی آزمایشی رفتار و عملکرد عضو را از نظر لیاقت)علمی، اخالقی، خالقیت  مؤسسهخواهند کرد. 

پذیری(، کاردانی، روحیه خدمت، نظم وانضباط آموزشی و پژوهشی مورد ارزیابی قرارداده ودر صورت و مسئولیت

 .احراز شرایط ذیل به رسمی قطعی تبدیل وضع می نماید

حداکثر پنج سال سابقه خدمت رسمی آزمایشی )بدون احتساب مدت مأموریت دارا بودن حداقل دو و  –الف 

*)این بند  نامه(.این آیین «79»های مدیریت سیاسی موضوع ماده آموزشی و مدت مأموریت برای تصدی سمت

 هیأت امناء دانشگاه به شرح ذیل اصالح گردیده است.( 03/09/98باستناد مصوبه مورخ 

دو و حداکثر پنج سال سابقه خدمت رسمی آزمایشی )بدون احتساب مدت مأموریت  دارا بودن حداقل -*الف

این آیین  «79»های مدیریت سیاسی موضوع ماده آموزشی، مرخصی زایمان و مدت مأموریت برای تصدی سمت

  .نامه(

ل وضعیت به کسب حداقل امتیازات الزم تعیین شده از آیین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی برای تبدی–ب 

رسمی قطعی یا ضوابط جایگزین، بنا به درخواست عضو، موافقت هیأت اجرایی جذب دانشگاه و تأیید هیأت مرکزی 

نامه کسب حداقل امتیازات الزم از آیینهیئت امنای دانشگاه اضافه شده است. متن قبلی: 09/07/1397)این بند بر اساس مصوبه جلسه . جذب

علمی برای ارتقا به مرتبه باالتر یا ضوابط جایگزین، بنا به درخواست عضو، موافقت هیأت اجرایی جذب مؤسسه و تأیید ارتقا مرتبه اعضای هیأت 

 (هیأت مرکزی جذب.

 تأیید صالحیت عمومی برای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی. –ج 

ت و یا جامعه حسب گذراندن یک دوره سه ماهه تمام وقت و یا شش ماهه نیمه وقت فرصت مطالعاتی در صنع -د

و بعد از  1398ضوابط مربوط. )این بند صرفا برای اعضایی که تاریخ شروع دوره رسمی آزمایشی آنان از ابتدای سال 

 هیئت امنای دانشگاه اضافه شده است.( 09/07/1397)این بند بر اساس مصوبه جلسه باشد، الزامی است(.آن می

های مربوط به تبدیل وضعیت از رسمی حداقل دو سال، فرم عضو رسمی آزمایشی موظف است پس از پایان -1 تبصره

آزمایشی به رسمی قطعی را تکمیل و به همراه مدارک الزم برای بررسی پرونده به مراجع ذیربط تحویل دهد. 
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موظف است حداکثر طی دو نامه  مؤسسهچنانچه عضو تا پایان چهار سال نسبت به ارائه مدارک الزم اقدام ننماید، 

 ها ولزوم ارسال مدارک در موعد مقرر را یادآوری نماید. عدم تکمیل و ارائه به موقع فرم عوایشان موض کتبی به

 نامه خواهد شد.این آیین «15»ماده مدارک از سوی عضو منجر به انجام تشریفات مقرر در 

مکلف است ضمن رسیدگی به درخواست وی، ظرف مدت  مؤسسهپس از تحویل مدارک توسط عضو،  -2 تبصره

شش ماه در مورد قطعیت استخدام و یا خاتمه خدمت عضو نظر قطعی خود را اعالم نماید. در هر صورت دوران 

های عمومی و علمی از نظر صالحیت مؤسسهسال تجاوز کند و چنانچه  5خدمت رسمی آزمایشی عضو نباید از 

سال نظر قطعی خود را اعالم ننماید، تا اعالم  5رسی کننده حسب مورد( در پایان )از طریق مراجع ذیصالح بر

نتایج بررسی پرونده، ادامه خدمت عضو در وضعیت رسمی آزمایشی بالمانع خواهد بود. در صورت اعتراض کتبی 

 شود.حسب مورد، پیگیری و رسیدگی می« مرکز»عضو، موضوع از طریق هیأت مرکزی جذب یا 

که عضو در پایان دوره آزمایشی، شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل وضعیت استخدام رسمی  در صورتی -15 ماده

صورت شود و در غیر اینقطعی را کسب ننماید، چنانچه وی واجد شرایط بازنشستگی باشد، بازنشسته می

 اید.های ذیل با وی رفتار نمتواند با تصویب هیأت امنا، به ترتیب اولویت به یکی از روشمی مؤسسه

اعطای مهلت با مجوز هیات رئیسه دانشگاه حداکثر در یكک نوبكت یکسكاله )سكال ششكم( مشكروط بكه ارائكه         –الف 

درصد حداقل امتیازات تعیكین شكده بكرای     55شناسنامه علمی مورد تایید هیات ممیزه ذیربط مبنی بر کسب 

هیئت امنای دانشگاه اضافه شده است.***متن قبلی:  09/07/1397)این بند بر اساس مصوبه جلسه تبدیل وضعیت به رسمی قطعی.

 (1اعطای مهلت با مجوز هیأت امنای مربوط حداکثر در سه نوبت یکساله -الف
اعطای مهلت با مجوز هیات رئیسه دانشگاه حداکثر در یک نوبت یکساله )سال هفتم( مشروط به ارائه شناسنامه –ب 

درصكد حكداقل امتیكازات تعیكین شكده بكرای تبكدیل         70علمی مورد تایید هیات ممیزه ذیربط مبنی بر کسب 

 -هیئت امنای دانشگاه اضافه شده اسكت.*** مكتن قبلكی: ب    09/07/1397)این بند بر اساس مصوبه جلسه وضعیت به رسمی قطعی.

 (هیأت اجرایی جذب مؤسسه.های قبلی و تأیید تغییر وضعیت به استخدام پیمانی با حفظ پایه
اعطای مهلت با مجوز هیأت امنای مربوط حداکثر در یک نوبت یکساله )سال هشتم( مشروط به ارائه شناسكنامه  –ج 

درصكد حكداقل امتیكازات تعیكین شكده بكرای تبكدیل         85علمی مورد تایید هیات ممیزه ذیربط مبنی بر کسب 

                                                           
مرکز، تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی اعضای هیأت علمی برای سال  6/4/94مورخ  65294/15بر اساس مفاد بخشنامه شماره 1

ز پایان سال نامه استخدامی اعضای هیأت علمی منوط به ارائه فرم شناسنامه علمی قابل قبول قبل اآیین« 15»ششم با رعایت ماده 

پنجم و تقاضای عضو جهت تمدید از هیأت امنا به هیأت رئیسه مؤسسه و برای سال هفتم از هیأت امنا به کمیسیون دائمی هیأت امنا 

 مؤسسه )به صورت آزمایشی دو ساله از تاریخ تصویب در هیأت امنا( تفویض شده است.
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* )اینن بنند       هیئت امنای دانشگاه اضكافه شكده اسكت.(    09/07/1397سه )این بند بر اساس مصوبه جلوضعیت به رسمی قطعی.

 هیأت امناء دانشگاه به شرح ذیل اصالح گردیده است.( 03/09/98باستناد مصوبه مورخ 

  

با  )مؤسسات کوچک(برای مؤسسه و مؤسسهبا مجوز هیأت رئیسه  )مؤسسات بزرگ()برای مؤسسهاعطای مهلت -*ج

مجوزهیأت امناء( مربوط حداکثر در یک نوبت یکساله )سال هشتم( مشروط بكه ارائكه شناسكنامه علمكی مكورد      

درصد حداقل امتیازات تعیین شده برای تبدیل وضعیت به رسمی  85تایید هیات ممیزه ذیربط مبنی بر کسب 

 .قطعی

)ایكن بنكد بكر اسكاس     هیأت اجرایی جذب دانشگاه.  تغییر وضعیت به استخدام پیمانی با حفظ پایه های قبلی و تأیید -د

 هیئت امنای دانشگاه اضافه شده است.( 09/07/1397مصوبه جلسه 
به عضكو  « کارشناس رسمی»تبدیل وضعیت به کارشناس رسمی )صرفاً برای آن دسته از اعضایی که از وضعیت  –كه

هیئكت امنكای دانشكگاه     09/07/1397اس مصوبه جلسه )این بند بر اسهیأت علمی رسمی آزمایشی تبدیل وضعیت یافته اند(.

« کارشناس رسكمی »تبدیل وضعیت به کارشناس رسمی )صرفاً برای آن دسته از اعضایی که از وضعیت  -اضافه شده است.*** متن قبلی: ج

 اند(.به عضو هیأت علمی رسمی آزمایشی تبدیل وضعیت یافته

 

« ج»و « ب»بایست حداکثر در مدت دو سال، شرایط مقرر در بندهای این ماده می« د»مشمولین بند  -1 تبصره

نامه را به منظور تبدیل وضعیت به رسمی قطعی احراز نمایند. در صورت عدم احراز شرایط این آیین« 14»ماده 

 این ماده خواهند شد.« 2»تبصره مذکور در پایان مهلت مقرر مشمول مفاد 

شرایط الزم برای تبدیل  نتواند« د»و « ج»، « ب»، «الف»ای بندهدر صورتی که عضو پس از اعمال  -2 تبصره

وضعیت به رسمی قطعی را کسب نماید، چنانچه شرایط بازنشستگی را نداشته باشد، با تصویب هیأت امنا و 

روز حقوق و مزایای مستمر مشمول کسورات بازنشستگی به ازای هر سال خدمت قابل « 30»الی « 10»پرداخت 

 03/09/98*)این تبصره باستناد مصوبه مورخ شود. های ذخیره شده، باز خرید میوجود مرخصیقبول، به عالوه 

  .(ت امناء دانشگاه به شرح ذیل اصالح گردیده استأهی

نتواند شرایط الزم برای تبدیل « د»و « ج»، « ب»، «الف»در صورتی که عضو پس از اعمال بندهای  -2* تبصره 

نماید، چنانچه شرایط بازنشستگی را نداشته باشد، با تصویب هیأت امنای ذیربط و  وضعیت به رسمی قطعی را کسب

روز حقوق و مزایای مستمر مشمول کسورات بازنشستگی به ازای هر سال خدمت قابل قبول، به « 30»پرداخت 

 . شودهای ذخیره شده، باز خرید میعالوه وجود مرخصی
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نامه دارای سابقه خدمت هیأت اعضایی که تا تاریخ ابالغ این آیینمدت خدمت رسمی آزمایشی آن دسته از  -3 تبصره

 «14»ماده « ب»بند منظور کسب شرایط مندرج در باشند، بهسال تمام می« 8»علمی رسمی آزمایشی بیش از 

ساله قابل تمدید خواهد بود و در صورت عدم احراز نامه با تأیید هیأت امنای ذیربط تا دو نوبت یکاین آیین

*)این تبصره باستناد مصوبه  این ماده خواهند شد.« 2»تبصره رایط مذکور در پایان مهلت مقرر، مشمول مفاد ش

 .(هیأت امناء دانشگاه حذف گردیده است 03/09/98مورخ 

نامه حسب مورد، مبادی این آیین« 14»و « 12»مواد های علمی و عمومی موضوع مرجع تأیید صالحیت -16 ماده

 باشد. و هیأت مرکزی جذب وزارت و هیأت ممیزه ذیربط می مؤسسهقانونی ذیربط از جمله هیأت اجرایی جذب 

و یا مقام مجاز از  مؤسسهتوانند در صورت موافقت واحد سازمانی مربوط و رئیس بانوان عضو رسمی می -17 ماده

وقت در سال از شیوه خدمت نیمه« 5»مدت حداکثر به نامه،طرف ایشان در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین

 طول خدمت استفاده نمایند. 

وقت خواهند بود. در بانوان عضو پیمانی، صرفاً در مدت قرارداد مجاز به استفاده از شیوه خدمت نیمه –تبصره 

در « 5»می، حداکثر وقت، برای بانوان عضو پیمانی و رسهرصورت حداکثر مدت مجاز استفاده از شیوه خدمت نیمه

 باشد.طول خدمت می

دستورالعمل خدمت »اساس وقت واجد شرایط را بر تواند اعضای آموزشی رسمی تماممی مؤسسه -18 ماده

نامه به شیوه ، با رعایت سایر ضوابط و مقررات این آیین«1پیوست شماره  –حضوری اعضا به شیوه نیمه

 خدمت نیمه حضوری بکارگیرد.

صورت نیاز به منظور تأمین بخشی از کادر آموزشی و یا پژوهشی خود در چارچوب واند در تمی مؤسسه -19 ماده

اقدام « طرح سربازی»سازمان تفصیلی مصوب نسبت بکارگیری مشمولین نظام وظیفه واجد شرایط در قالب 

-ائلههای عنماید. این دسته از افراد در دوره ضرورت و تعهد خدمت از نظر حقوق و مزایای مستمر و کمک هزینه

 1مندی و اوالد تابع مقررات اعضای هیأت علمی پیمانی هستند.

                                                           
 15/2/95خ مور 27006/15بخشنامه شماره  5شده بر اساس ردیف اصالح1
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درآید، مدت تعهد جزء سنوات خدمت  مؤسسهکه پس از انقضای مدت تعهد، فرد به استخدام درصورتی -1 تبصره

آموزشی و پژوهشی وی محسوب خواهد شد. لیکن مدت مذکور جزء حداقل مدت توقف الزم برای تبدیل وضعیت 

 باشد.نامه( نمیاین آیین «12»ماده « الف»بند ی )موضوع وی به رسمی آزمایش

در صورت عدم رضایت از خدمت فرد در مدت ضرورت مجاز است نسبت به فسخ قرارداد اقدام و  مؤسسه -2 تبصره

 وی را جهت انجام خدمت وظیفه به مقامات مسئول معرفی نماید.

نسبت به فسخ قرارداد اقدام و وی در صورت عدم رضایت از خدمت فرد در مدت تعهد مجاز است مؤسسه  -3 تبصره

ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری به وزارت را جهت جایابی برای اتمام دوره تعهد در سایر دانشگاه

 معرفی نماید.

مدت خدمت اعضا در دوره پیمانی و یا دوره رسمی آزمایشی، با رعایت سایر شرایط جزو سابقه خدمت عضو  -20 ماده

 گردد.محسوب می

 چهارم: حقوق و تکالیففصل 

، در مؤسسهباشد که ساعات حضور آنان مطابق با برنامه ابالغی ساعت در هفته می 40ساعت خدمت اعضا  -21 ماده

 گردد.طول روزهای کاری هفته توزیع می

تواند در موارد مرخصی، در طول می مؤسسهتوانند وظایف محول را به دیگری واگذار نمایند. اعضا نمی -1 تبصره

 گردد. توزیع می روزهای کاری هفته

با رعایت سقف ساعات خدمت، حسب مورد از  مؤسسهساعت شروع و خاتمه خدمت اعضا و واحدهای  -2 تبصره

 گردد.سوی هیأت رئیسه در چارچوب ضوابط مصوب هیأت امنا تعیین می

ساعت،  40اعضا مکلفند در ساعات خدمت تعیین شده خود، متناسب با وضعیت خدمتی خود )تمام وقت  -3 تبصره

ساعت( حسب مورد در محل خدمت خود حضور یابند و وظایف  20وقت ساعت و یا نیمه 20نیمه حضوری 

ذیل « 1»تبصره شود و با متخلفین با رعایت محول را انجام دهند. عدم رعایت این تبصره تخلف محسوب می
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نتظامی (، بر اساس قانون مقررات ا1دستورالعمل خدمت اعضا به شیوه نیمه حضوری )پیوست شماره« 2»ماده 

 اعضای هیأت علمی رفتار خواهد شد.

-غیر -ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی، غیر دولتیتواند با سایر دانشگاهعضو نمی -4 تبصره

وقت داشته باشد. همکاری وقت یا نیمههای اجرایی دولتی و غیردولتی قرارداد همکاری تمامانتفاعی و دستگاه

 1بالمانع است. مؤسسهبا اطالع رئیس  مؤسسهکور در خارج ساعات رسمی کار غیرمستمر عضو با مؤسسات مذ

 نامه بر شش فعالیت ذیل استوار است.این آیین «21»ماده تکالیف و وظایف با رعایت مفاد  -22 ماده

 فعالیت فرهنگی، تربیتی و اجتماعی؛ - 1 - 22

 فعالیت آموزشی )نظری و عملی(؛ - 2 - 22

 فعالیت پژوهشی و فناوری؛ - 3 - 22

 فعالیت علمی و اجرایی؛ - 4 - 22

 راهنمای دانشجو و سایر خدمات دانشگاهی؛ - 5 - 22

 همکاری تخصصی با حوزه کاربردی مرتبط. - 6 - 22

 اهم وظایف عضو آموزشی که وظایف مدیریت به عهده ندارند، عبارت است از: -23 ماده

واحد موظف تدریس در  13الی  8، برای اعضای تمام وقت و نیمه حضوری به میزان مؤسسهتدریس در  - 1 - 23

، دانشیار 10، استادیار آموزشی 12، مربی آموزشی 13دانشگاهی عضو )مربی آموزشیار هفته با توجه به مراتب 

 گردد.واحد موظف( تعیین می 8و استاد آموزشی  9آموزشی 

 پژوهش و فناوری. - 2 - 23

 به عهده گرفتن مسئولیت راهنمایی و پاسخگویی به سواالت دانشجویان. - 3 - 23

 جویی.های دانشها و رسالهنامه راهنمایی و مشاوره پایان - 4 - 23

 سازی آنها یا عملیات صحرایی.خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی و آماده - 5 - 23

 های ممتحنه ذیربط.ها وهیأتحضور در شوراها و کمیته - 6 - 23

                                                           
 15/2/95مورخ  27006/15بخشنامه شماره  6شده بر اساس ردیف الحاق1
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 افزایی.های آموزشی و فرهنگی و دانشها و کارگاهمشارکت و حضور در فعالیت - 7 - 23

 های کاربردی.های کاربردی و تبدیل آن به پروژهشناسایی مسائل و چالش - 8 - 23

 شود. به عضو محول می مؤسسهئیس دانشکده و یا رئیس انجام سایر وظایفی که از طرف مدیر گروه و ر - 9 - 23

پذیرد که متوسط واحد موظف تعیین میزان واحد موظف اعضای آموزشی در دانشکده به نحوی صورت می -1 تبصره

 این ماده نباشد.« 1»تدریس مجموع اعضای دانشکده، کمتر از متوسط واحد موظف مراتب تعیین شده در بند 

 های آن نخواهد بود.نامه و تبصرهاین آیین« 21»ماده تعیین میزان واحد موظف آموزشی نافی مفاد  -2 تبصره

های پژوهشی ارزنده در دست اجرا دارند و باید وقت بیشتری را صرف اعضای تمام وقت آموزشی که طرح -3 تبصره

-می مؤسسهشکده و تصویب شورای پژوهشی امور پژوهشی نمایند، بنا به پیشنهاد مدیرگروه و تأیید رئیس دان

توانند قسمتی از ساعات مربوط به آموزش را صرف امور پژوهشی نمایند. مشروط به اینکه ساعات موظف تدریس 

 آنان از نصف میزان حداقل مندرج در بند یک این ماده کمتر نباشد.

 : اهم وظایف عضو پژوهشی که وظایف مدیریت به عهده ندارد، عبارت است از -24 ماده

ساعت تحقیق در هفته باتوجه به مراتب  37الی  24، برای اعضای تمام وقت به میزان مؤسسهپژوهش در  - 1 - 24

و استادیار  28، دانشیار پژوهشی 32، استادیار پژوهشی 36، مربی پژوهشی 37دانشگاهی عضو )مربی پژوهشیار 

 گردد.ساعت تحقیق( تعیین می 24پژوهشی 

 .مؤسسهبر اساس مصوبات هیأت رئیسه  مؤسسهو خارج از  مؤسسهبه ارائه خدمات علمی، آزمایشگاهی  - 2 - 24

های تحصیالت نامههای پژوهشی و پایانانجام امور کارشناسی و مشاوره علمی و هدایت و نظارت بر پروژه - 3 - 24

 تکمیلی.

 ها و مجامع علمی و تخصصی.شرکت در سمینارها، کنفرانس  - 4 - 24

 تشخیص مقام مافوق.به مؤسسه شرکت در شوراهای داخل و خارج از  - 5 - 24

 افزایی.های آموزشی و فرهنگی و دانشها و کارگاهمشارکت و حضور در فعالیت - 6 - 24

 های کاربردی.های کاربردی و تبدیل آن به پروژهشناسایی مسائل و چالش - 7 - 24

 شود.به عضو محول می مؤسسهانجام سایر وظایفی که از طرف مدیر گروه و رئیس دانشکده و یا رئیسه  - 8 - 24
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ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی با موافقت گروه و تأیید رئیس تواند در دانشگاهمیعضو پژوهشی  -1 تبصره

 واحد نظری تدریس نماید.« 4»یا مقام مجاز از طرف وی حداکثر به میزان  مؤسسه

پذیرد که میانگین محصول به نحوی صورت می مؤسسهتعیین ساعات موظف اعضای پژوهشی در  -2 تبصره

صفحه تألیف یا  150تا  100ر ارائه یک مقاله علمی پژوهشی پذیرش شده، تحقیقات عضو در یک سال عالوه ب

صفحه ترجمه، تصحیح متون تخصصی و یا تعلیق بر آن و یا ارائه یک طرح پژوهشی کاربردی باشد.  200تا  150

 گردد.تعیین و ابالغ می مؤسسهنحوه ارائه تحقیقات بر حسب ماهیت موضوع توسط شورای پژوهشی 

های آن نامه و تبصرهاین آیین «21»ماده ن ساعت موظف اعضای تمام وقت پژوهشی نافی تعیین میزا -3 تبصره

 نخواهد بود.

های تحصیالت تکمیلی دروس خاص و مؤثری را تدریس نمایند، به اعضای تمام وقت پژوهشی که در دوره -4 تبصره

تی از ساعات مربوط توانند قسممی مؤسسهو تصویب شورای پژوهشی  مؤسسهپیشنهاد مدیر گروه و تأیید رئیس 

 به تحقیق را صرف امور آموزشی نمایند.

 1«79»های مدیریت سیاسی موضوع ماده واحد موظف تدریس یا ساعت موظف تحقیق عضو عهددار سمت -25 ماده

تحقیقاتی های مستقل و شهرک علمی و ها و پژوهشگاهو واحد موظف تحقیق روسای دانشگاه« صفر»نامه این آیین

 است.« یک»اصفهان

های مدیریتی مشروط دار سایر پست/سمتمیزان کسر موظف تدریس یا کسر ساعت موظف تحقیق عضو عهده -تبصره 

 2شود.ساعت تحقیق حسب مورد کمتر نباشد، بر اساس جدول ذیل تعیین می« پنج»واحد تدریس یا « دو»برآنکه از 

 

 

                                                           
مرکز، واحد موظف تدریس اعضای هیات علمی منتخب در شوراهای عالی  5/2/94مورخ  16719/15بر اساس مفاد بخشنامه شماره 1

 شود؛تعیین میهای امنای ذیربط، انقالب فرهنگی بر اساس میزان واحد تشخیص داده شده توسط هیات
 15/2/95مورخ  27006/15بخشنامه شماره  7اصالح شده بر اساس ردیف 2
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 پست / سمت مدیریتی ردیف

میزان کسر واحد 

موظف تدریس 

 عضو آموزشی

میزان کسر ساعت 

موظف تحقیق عضو 

 پژوهشی

های علمی و های مستقل و شهرکها و پژوهشگاهمعاونان دانشگاه 1

 تحقیقاتی

 20تا  15 8تا  6

 20تا  15 8تا  6 های آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی مستقلرؤسای مجتمع 2

 5/16تا  5/12 7تا  5 های آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی مستقلمعاونان مجتمع 3

ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی ها، دانشکدهرؤسای پژوهشکده 4

 های علم و فناوریمستقل و پارک

 5/16تا  5/12 7تا  5

ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی ها، دانشکدهمعاونان پژوهشکده 5

 های علم و فناوریمستقل و پارک

 15تا  10 6تا  4

-ها و پژوهشگاههای تابعه دانشگاهپژوهشکدهها و رؤسای دانشکده 6

 های علمی و تحقیقاتیهای مستقل و شهرک

 15تا  10 6تا  4

-ها و پژوهشگاههای تابعه دانشگاهها و پژوهشکدهمعاونان دانشکده 7

 های علمی و تحقیقاتیهای مستقل و شهرک

 5/12تا  5/7 5تا  3

معاونان و مدیران معاون وزیر با مدیران بالفصل وزیر با تأیید وزیر  8

 تأیید معاون مربوط وزیر

 20تا  15 8تا  6

9 
معاونان مدیران بالفصل وزیر با تأیید مدیر بالفصل مربوط وزیر 

 معاونان مدیران معاون وزیر با تأیید معاون مربوط وزیر
 5/17تا  5/12 7تا  5

دار دانشگاه های اجرایی مصوب ستارهموظف تحقیق سایر سمت میزان کسر واحد موظف تدریس و یا ساعت -26 ماده

مندرج در سازمان تفصیلی مصوب، با توجه به واحد موظف تدریس و یا ساعت موظف تحقیق رئیس و معاونان 

)این تبصره بر شود.دانشگاه حسب مورد با رعایت شرط مندرج در تبصره ذیل و توسط هیات رئیسه دانشگاه تعیین می

میزان کسر واحد موظف تدریس و یا  -26متن قبلی: ماده  ****هیئت امنای دانشگاه اصالح شده است.  09/07/1397وبه جلسه اساس مص

باتوجه به واحدموظف تدریس مندرج در تشکیالت تفصیلی مصوب، دار مصوب مؤسسههای اجرایی مصوب ستارهساعت موظف تحقیق سایر سمت
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و در هر صورت میزان واحد موظف تدریس یا  1شودؤسسه حسب مورد توسط هیأت امنا تعیین میونان مو یا ساعت موظف تحقیق رئیس و معا

 (ساعت  موظف تحقیق سمت اجرایی مافوق آن، کمتر باشد.

میزان واحد موظف تدریس یا ساعت موظف تحقیق سمت اجرایی موضوع این ماده پس از تعیین میزان کسر  -تبصره

بایست از میزان واحد موظف تدریس و یا ساعت موظف تحقیق موظف تحقیق، نمی واحد موظف تدریس یا ساعت

هیئت امنای دانشگاه  09/07/1397)این تبصره بر اساس مصوبه جلسه تعیین شده برای سمت اجرایی مافوق آن سمت، کمتر باشد.

 اضافه شده است. (

جانباز بر اساس جدول ذیل تعیین کسر واحد موظف تدریس و یا ساعت موظف تحقیق اعضای هیأت علمی  -27 ماده

 گردد :می

 جدول کسر واحد موظف تدریس یا ساعت موظف تحقیق اعضای جانباز

 درصد جانبازی ردیف
کسر واحد موظف تدریس 

 اعضای آموزشی

کسر ساعت موظف تحقیق 

 اعضای پژوهشی

 ساعت در هفته 3 واحد1 درصد 24تا  1

 ساعت در هفته 6 واحد2 درصد 39تا  25 2

 ساعت در هفته 9 واحد 3 درصد 69تا  40 3

 ساعت در هفته 15 واحد 5 درصد و باالتر 70 4

 شوند:مند میاز تقلیل ساعات کار روزانه بهره دانشگاهاعضای ذیل در ساعات موظف حضور با هماهنگی  -28 ماده

بر اساس مصوبه جلسه  بند)این عضوی که با تأیید سازمان بهزیستی، معلولیت شدید دارد؛ )چهار ساعت در هفته(.  -الف 

باشند، حداکثر تا اعضای مؤسسه که دارای معلولیت جسمی بر اساس تأیید مراجع ذیصالح میهیئت امنای دانشگاه اصالح شده است.  09/07/1397

 هیأت امناء دانشگاه به شرح ذیل اصالح گردیده است.( 03/09/98* )این بند باستناد مصوبه مورخ   (ساعت. 2سقف 

                                                           
دار مندرج در های مدیریتی ستارهمرکز، تعیین کسر واحد موظف سمت 6/4/94مورخ  65294/15بر اساس مفاد بخشنامه شماره 1

نامه استخدامی اعضای هیات علمی از هیات امنا به هیات آیین« 26»تشکیالت تفصیلی مصوب هیات امنا با رعایت ضوابط مقرر در ماده 

 های امنا( تفویض شده است.رئیسه موسسه )به صورت آزمایشی دوساله از تاریخ تصویب در هیات
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دارای «کمیسیون پزشکی توانبخشی تعیین نوع شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور»تأیید عضوی که با -*الف

 )شش ساعت در هفته(.، معلولیت شدید یا خیلی شدید می باشد

 العالج با تاییدعضو )زن( دارای همسر یا فرزند معلول شدید با تایید سازمان بهزیستی و یا مبتال به بیماری صعب -ب

هیئت امنای دانشگاه  09/07/1397بر اساس مصوبه جلسه  بند)این وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ )چهار ساعت در هفته(.

 اضافه شده است. (

العالج عضو )مرد( فاقد همسر که دارای فرزند معلول شدید با تایید سازمان بهزیستی و یا مبتال به بیماری صعب -ج 

اشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد و عضو )مرد( دارای همسر معلول شدید با تایید سازمان با تایید وزارت بهد

العالج با تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ )چهار ساعت در بهزیستی و یا مبتال به بیماری صعب

آقایان عضو فاقد همسر و بانوان عضو  -متن قبلی: د شده است.  اصالحهیئت امنای دانشگاه  09/07/1397صوبه جلسه بر اساس م بند)این هفته(.

باشند، بر اساس میزان معلولیت مورد تأیید مراجع ذیصالح )سازمان بهزیستی کل کشور( که دارای فرزند و یا همسر معلول ذهنی و جسمی می

 (ساعت. 4حداکثر تا سقف 

بر اساس مصوبه جلسه  بند)این واهی دادگاه؛ )چهار ساعت در هفته(.عضو )زن( سرپرست خانوار با ارائه اسناد مثبته یا گ -د

 هیئت امنای دانشگاه اضافه شده است. ( 09/07/1397

بر اساس مصوبه  بند)این عضو )زن( دارای فرزند زیر شش سال تمام با ارائه شناسنامه معتبر؛ )چهار ساعت در هفته(. -هك 

 فه شده است. (هیئت امنای دانشگاه اضا 09/07/1397جلسه 

ربط؛ )یک ساعت در روز به ازای هر شیردهی برعهده دارد، با هماهنگی واحد سازمانی ذیعضو )زن( که وظیفه  -و

 فرزند تا سقف دو سالگی فرزند(.

  (هیئت امنای دانشگاه اضافه شده است. 09/07/1397بر اساس مصوبه جلسه  بند)این اعضای جانباز بر اساس قوانین و مقررات مربوط. -ز

 درصد و باالتر می باشد؛ )چهار ساعت در روز(. 50عضو )زن( که همسر جانباز  -ح



31 
 

درصد و باالتر را برعهده « 50»جانبازان  ازو مراقبت نگهداری صالح وظیفه قانونی ذیعضوی که با تأیید مراجع -ط

 هیئت امنای دانشگاه اضافه شده است. ( 09/07/1397بر اساس مصوبه جلسه  بند)این ؛ )چهار ساعت در روز(.دارند

ایكن  « هك»و « د»، « ج»، «ب»، «الف»مجموع تقلیل ساعات موظف حضور هفتگی عضو مشمول بندهای  -1تبصره 

 ساعت در هفته است. « 4»ماده در هر صورت حداکثر 

این ماده در هر صورت « ط»و « ح»، « و»ساعات موظف حضور روزانه اعضای مشمول بندهای مجموع تقلیل  -2تبصره 

 هیئت امنای دانشگاه اصالح شده است. ( 09/07/1397)این دو تبصره بر اساس مصوبه جلسه ساعت در روز است.« 4»حداکثر 

نامه از مکلف است در ازای انجام تکالیف محول، میزان حضور موظف و رعایت مقررات این آیین مؤسسه -29 ماده

نامه به وی این آیین« 55»ماده بر اساس ضابطه مقرر در « حقوق مرتبه و پایه»سوی عضو، وجهی تحت عنوان 

 پرداخت نماید.

های ذیل را العادهپایه، فوق بر حقوق مرتبه ومکلف است به عضو واجد شرایط ذیربط، عالوه مؤسسه -30 ماده

  :نامه پرداخت نمایداین آیین «59»تا « 56»مواد متناسب با میزان حضور موظف وی در چارچوب ضوابط مقرر در 

 فوق العاده شغل )مخصوص(؛ - 1 - 30

 فوق العاده ویژه؛  - 2 - 30

 فوق العاده جذب؛ - 3 - 30

 فوق العاده مدیریت. - 4 - 30

-این آیین «30»ماده های مندرج در وق العادهمکلف است به عضو واجد شرایط ذیربط، عالوه بر ف مؤسسه -31 ماده

های مربوط که به تصویب هیات امنا می رسد، های مستمر و غیرمستمر ذیل را مطابق با دستورالعملالعادهفوقنامه،

ذیل را های فوق العادههیئت امنای دانشگاه اصالح  شده است. متن قبلی:  09/07/1397)این قسمت بر اساس مصوبه جلسه پرداخت کند

 بط و مقررات مربوط پرداخت نماید:مطابق با ضوا

 فوق العاده بدی آب و هوا؛ - 1 - 31

 فوق العاده سختی شرایط محیط کار؛ - 2 - 31

 فوق العاده محرومیت از مطب؛ - 3 - 31
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 فوق العاده اشعه. - 4 - 31

 باشد.می «2»این ماده به شرح پیوست شماره « 2»موضوع بند دستورالعمل  -1 تبصره

 باشد.فوق العاده تابع ضوابط و مقررات خاص خود میبرقراری فوق العاده محرومیت از مطب و  -2 تبصره

ها و مؤسسات آموزش عالی، تواند از خدمات اعضای هیدت علمی خود و یا سایر دانشگاهمی مؤسسه -32 ماده

پژوهشی و فناوری با موافقت کتبی مؤسسه محل خدمت آنان به منظور تدریس و یا تحقیق در ازای پرداخت حق 

 نامه استفاده نماید.این آیین «62»ماده اساس ضابطه مقرر در التدریس و یا حق التحقیق بر 

التدریس اعضای آموزشی در هر نیم سال تحصیلی تا سقف تعیین شده از سوی وزارت تعیین میزان واحد حق -تبصره 

 بایست از سقف تعیین شده موضوع این تبصره، بیشتر باشد.التدریس عضو نمیگردد. در هر صورت میزان حقمی

تواند از خدمات دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی غیر عضو هیأت علمی که صالحیت می مؤسسه -33 ماده

و معاون آموزشی  مؤسسهای مرکب از نماینده رئیس های تحصیلی به تأیید کمیتهمدرسی آنان در یکی از رشته

منظور تدریس در ازای  به« مدرس»دانشکده پیشنهاد دهنده و مدیرگروه آموزشی ذیربط رسیده باشد، به عنوان 

 نامه استفاده نماید.این آیین «63»ماده پرداخت حق التدریس بر اساس ضابطه مقرر در 

تواند برای اموزش فنی، عملی، هنری و آزمایشگاهی از مدرسانی که مدرک تحصیلی خاص یا می مؤسسه -1 تبصره

ن ماده رسیده است، استفاده نماید. مرتبه دانشگاهی نداشته و صالحیت مدرسی آنان به تأیید کمیته مندرج در ای

نامه با این آیین« 63»ماده التدریس مقرردر درصد حق 100تا  80التدریس این دسته از افراد معادل میزان حق

 گردد.تعیین می مؤسسهتوجه به مدارک علمی و تجربه مدرس توسط هیأت رئیسه 

ساعت درس نظری یا معادل عملی « 12»حداکثر  مؤسسهساعات تدریس مدرسان موضوع این ماده در  -2 تبصره

 باشد.آن در هفته می

نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی مدرسانی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری یا آیین -3 تبصره

باشند، صرفاً در ساعات غیر موظف مشمول این ماده عالی، پژوهشی و فناوری میها و مؤسسات آموزشدانشگاه

 باشند.می
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نامه، برای مدت معین جهت انجام این آیین «1»ماده « 33»بند « الف»جزء به عضوی که بر اساس  -34 ماده

گردد، از تاریخ حرکت به محل مأموریت تا بازگشت، چنانچه فاصله اعزام می مؤسسهوظایف محول به خارج از 

-این آیین «64»ماده ه مقرر در کیلومتر باشد فوق العاده مأموریت روزانه بر اساس ضابط 60مقصد از مبدأ بیش از 

 نامه تعلق نخواهد گرفت.این آیین «72»ماده العاده به اعضای مشمول گردد. این فوقنامه پرداخت می

شود، ضمن به صورت مأموریت به خارج از کشور اعام می مؤسسهعضوی که با تأیید هیأت رئیسه  -1 تبصره

ت روزانه خارج از کشور بر اساس مقررات عمومی نیز دریافت العاده مأموریبرخورداری از حقوق و مزایای ریالی، فوق

 خواهد کرد. 

ها در مورد هر عضو از چهار ماه متوالی و یا متناوب در یک سال تقویمی بیشتر گونه مأموریتمدت این -2 تبصره

 نخواهد بود.

کند، به عضوی که به موجب حکم صادره از سوی مراجع قانونی محل ثابت جغرافیایی خدمت وی تغییر می -35 ماده

-نامه پرداخت میاین آیین «66»ماده بر اساس ضابطه مقرر در « هزینه سفر و نقل مکان»ای تحت عنوان هزینه

 گردد.

و « مندیکمک هزینه عائله»ای تحت عنوان نامه کمک هزینهمتأهل مشمول این آیینبه عضو مرد شاغل  -36 ماده

با رعایت مفاد « کمک هزینه اوالد»ای تحت عنوان در صورت داشتن فرزندان تحت تکفل، کمک هزینه

 گردد.نامه پرداخت میاین آیین «67»ماده و بر اساس ضابطه مقرر در  «101»مادهتبصره

عضو زن شاغل سرپرست خانوار که همسرش متوفی، معلول و یا ازکارافتاده کلی بوده و به موجب حکم  -1 تبصره

ای که حضانت فرزند یا فرزندان خود را زن مطلقه مراجع قانونی، سرپرستی خانوار را به عهده دارد و همچنین عضو

مندی و نیز در صورت تکفل مخارج فرزندان از  هزینه عائله  بر اساس رأی مراجع ذیصالح بر عهده دارد، از کمک

* متن هیئت امنای دانشگاه اصالح شده است. ** 09/07/1397)این تبصره بر اساس مصوبه جلسه شود. هزینه اوالد برخوردار می  کمک

وظیفه بگیر و همچنین اعضای زن شاغل و یا بازنشسته سرپرست خانوار که همسرشان متوفی، معلول و یا ازکارافتاده کلی بوده و به بانوان  قبلی:

هزینه مندی و نیز در صورت تکفل مخارج فرزندان از کمک موجب حکم مراجع قانونی، سرپرستی خانوار را به عهده دارند، از کمک هزینه عائله

شوند. اعضای زن شاغل و یا بازنشسته سرپرست خانوار که همسرشان مطلقه بوده و به موجب حکم مراجع قانونی، سرپرستی اوالد برخوردا می

 (شوند.خانوار را به عهده دارند، در صورت تکفل مخارج فرزندان، صرفاً از کمک هزینه اوالد برخوردار می
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سال و در صورت ادامه تحصیل  20کنند، از کمک هزینه اوالد استفاده میحداکثر سن برای اوالد ذکور که  -2 تبصره

 سال تمام و برای اوالد اناث نداشتن شغل و همسر خواهد بود. 25و غیرشاغل بودن آنان تا 

 هزیستی کل کشور،فرزندان معلول و از کارافتاده کلی به تشخیص مراجع پزشکی ذیصالح از جمله سازمان ب -3 تبصره

 باشند.این ماده نمی 2ونی و .... مشمول محدودیت سقف سنی ذکور در تبصره سازمان پزشکی قان

این ماده با ازدواج « 1»پرداخت کمک هزینه عائله مندی به عضو زن شاغل سرپرست خانوار موضوع تبصره  -4 تبصره

 ( هیئت امنای دانشگاه اضافه شده است. 09/07/1397)این تبصره بر اساس مصوبه جلسه  مجدد عضو قطع می شود.

مندی و کمک هزینه اوالد موضوع این ماده به بازنشستگان میزان و نحوه پرداخت عیدی، کمک هزینه عائله -5 تبصره

)این تبصره بگیران در هر سال، تابع ضوابط و مقررات تعیین شده در مصوبات هیات وزیران همان سال است.و وظیفه 

 ده است. (هیئت امنای دانشگاه اضافه ش 09/07/1397بر اساس مصوبه جلسه 

عدم حضور عضو در محل خدمت بدون اطالع و هماهنگی قبلی، عدم انجام وظایف و تکالیف محول، تاخیر  -37 ماده

 مؤسسهدر ورود و یا تعجیل در خروج بدون عذر موجه، همچنین ترک خدمت در خالل ساعات موظف حضور در 

ی مستمر به میزان ساعات و بدون ارئه مجوز خروج )مأموریت یا مرخصی ساعتی(، ضمن کسر حقوق و مزایا

روزهای عدم حضور، برای بار اول احضار و اخطار شفاهی، برای بار دوم اخطار کتبی یا درج در پروندهف برای بار 

-سوم توبیخ کتبی با درج در پرونده و در صورت تکرار پرونده وی برای رسیدگی به هیأت بدوی انتظامی ارجاع می

 گردد.

در صورتی که عضو مدعی شود که غیبت او خارج از حدود قدرت و اختیار بوده و هیأت بدوی انتظامی با  -تبصره 

مورد ارائه، عذر وی را موجه تشخیص و حکم برائت دهد، حقوق و مزایای ایام غیبت وی در صورت بررسی مستندات 

پرداخت خواهد بود. در غیر این صورت برای رائه درخواست مرخصی استحقاقی قابل اداشتن مرخصی استحقاقی با 

 مدت مذکور مرخصی بدون حقوق صادر خواهد شد.

ها و مؤسسات قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه»در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات مندرج در  -38 ماده

ی ارجاع های رسیدگی انتظامی اعضای هیأت علمتوسط عضو، موضوع به هیأت« عالی و تحقیقات کشورآموزش

 گردد.می
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در اختیار وی قرار  مؤسسهعضو شاغل موظف به حفظ و نگهداری اموال، اسناد و مدارکی است که از سوی  -39 ماده

داده شده است. تحویل و یا عدم تحویل اموال، اطالعات، مدارک و اسناد صرفا با اجازه مقام مجاز در چارچوب 

صورت ورود ضرر و زیان و یا افشای اسناد، موضوع بر اساس باشد و در پذیر میقوانین و مقررات مربوط به امکان

مورد رسیدگی قرار « ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقات کشورقانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه»

 خواهد گرفت.

رویی، وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، موظف است ضمن رعایت انصاف و گشاده مؤسسهعضو  -40 ماده

/ دانشکده/ گروه/ واحد سازمانی مربوط انجام داده مؤسسهت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی امانت و تبعی

 و در مقابل مقام مافوق پاسخگو باشد. در صورت تخطی از این اصل، برابر مقررات مربوط عمل خواهد شد.

باشد و قضایی میهای قانونی در برابر شاکیان مورد حمایت در انجام وظایف و مسئولیت مؤسسهعضو  -41 ماده

پیوست شماره  -دستورالعمل قانون حمایت قضایی از اعضای هیأت علمی »مکلف است بر اساس  مؤسسه

، به تقاضای عضو برای دفاع از انجام وظایف وی با استفاده از کارشناسان حقوقی خود یا گرفتن وکیل از عضو «3

 حمایت قضایی نماید.

ع ارتباط نماید، منوط به تعیین تکلیف و تسویه حساب با قط مؤسسهپرداخت مطالبات عضوی که با  -42 ماده

 باشد.می مؤسسه

برند، بسر می« آماده به خدمت»نامه در وضعیت که بر اساس ضوابط و مقررات این آیین مؤسسهبه اعضای  -43 ماده

 گردد.مندی و اوالد پرداخت میصرفاً حقوق مرتبه و پایه و کمک هزینه عائله

 باشد.حداکثر یک سال می «آماده به خدمت»مدت وضعیت  -1 تبصره

های رسیدگی انتظامی اعضای هیأت علمی از اتهام مربوط عضوی که براساس حکم مراجع قضایی و یا هیأت -2 تبصره

به برائت حاصل نماید، حقوق و مزایای مستمر مندرج در حکم کارگزینی قبل از آماده به خدمت را برای مدت 

 آمادگی به خدمت دریافت خواهد نمود.
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های وضعیت عضو براساس حکم مراجع قضایی یا هیأت« آماده به خدمت»نانچه تا پایان دوره چ -3تبصره *

رسیدگی انتظامی اعضای هیأت علمی تعیین نشده باشد و یا موجبات اعاده بکار وی فراهم نگردد، در صورت دارا 

غیر این صورت به یکی از بودن شرایط بازنشستگی )با احتساب مدت زمان آماده به خدمت(، وی بازنشسته و در 

 نفع رفتار خواهد شد.های ذیل، حسب درخواست ذیروش

های رسیدگی وضعیت عضو براساس حکم مراجع قضایی یا هیأت« آماده به خدمت»چنانچه تا پایان دوره  -44 ماده

 انتظامی اعضای هیأت علمی تعیین نشده باشد و یا موجبات اعاده بکار وی فراهم نگردد، در صورت دارا بودن

-شرایط بازنشستگی )با احتساب مدت زمان آماده به خدمت(، وی بازنشسته و در غیر این صورت به یکی از روش

هیأت امناء دانشگاه  03/09/98*)این ماده باستناد مصوبه مورخ  نفع رفتار خواهد شد.های ذیل، حسب درخواست ذی

 است.(الحاق گردیده «43»ماده  ذیل «3»حذف گردیده وبه عنوان تبصره 

 های اجرایی با ارائه اعالم نیاز.عالی، پژوهش و فناوری و یا دستگاهها و مؤسسات آموزشانتقال به سایر دانشگاه -الف 

های اجرایی با عالی، پژوهش و فناوری و یا دستگاهها و مؤسسات آموزشساله به سایر دانشگاهمأموریت یک -ب 

 ارائه اعالم نیاز.

بر اساس تصمیم مراجع قضایی در حالت تعلیق است، در صورت احراز برائت قطعی از اتهام یا عضوی که  -44*ماده 

مزایای وی در مدت تعلیق  اتهامات منتسب، به خدمت در پست سازمانی قبل از حالت تعلیق انتصاب می شود وحقوق و

کسورات قانونی به عضو  پس از برداشت مزایای مستمر آخرین حکم پیش از تعلیق محاسبه و بر مبنای حقوق و

عضو  هوظیف پرداخت می شود.صرفاً در این صورت، مدت تعلیق به مثابه سابقه خدمت قابل قبول برای بازنشستگی و

 گردیده است.( اضافههیأت امناء دانشگاه  03/09/98*)این ماده باستناد مصوبه مورخ  قابل احتساب خواهدبود.

ماده عضوی که در طول یک سال حداقل امتیازات الزم را برای دریافت یک پایه ترفیع استحقاقی، موضوع  -45 ماده

-تعداد واحد حقمؤسسهنامه کسب ننماید، با پیشنهاد کمیته ترفیعات و تأیید هیأت رئیسه این آیین «52»

د شد و در صورت استمرار های دوم و سوم حذف خواهالتحقیق وی حسب مورد برای سالالتدریس یا ساعت حق

التحقیق عضو، پرونده وی جهت بررسی و اخذ تصمیم به التدریس یا ساعت حقاین وضعیت، ضمن حذف واحد حق

*)این ماده باستناد مصوبه مورخ  گردد.ارسال می نامه(،این آیین« 109»مادهکمیسیون رکورد علمی )موضوع 

 گردیده است.( حبه شرح ذیل اصالهیأت امناء دانشگاه  03/09/98
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عضو رسمی که در طول یک سال حداقل امتیازات الزم را برای دریافت یک پایه ترفیع استحقاقی،  -45ماده *

تعداد واحد مؤسسهنامه کسب ننماید، با پیشنهاد کمیته ترفیعات و تأیید هیأت رئیسه این آیین «52»ماده موضوع 

های دوم و سوم حذف خواهد شد و در صورت برای سالالتحقیق وی حسب مورد التدریس یا ساعت حقحق

التحقیق عضو، پرونده وی جهت بررسی و اخذ التدریس یا ساعت حقاستمرار این وضعیت، ضمن حذف واحد حق

 گردد.ارسال می نامه(،این آیین« 109»تصمیم به کمیسیون رکود علمی )موضوع ماده

 فصل پنجم : توانمندسازی

موظف است بر مبنای نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد ساالنه عضو و به منظور ارتقای سطح  مؤسسه -46 ماده

های آموزشی الزم را ها و توانمندسازی وی در ایفای هرچه بهتر تکالیغ محول، برنامهکارآیی و اثربخشی فعالیت

 اجرا گذارد.جهت متناسب ساختن نگرش، دانش و مهارت عضو با شغل مورد نظر، طراحی و به مورد 

ها و سازی و افزایش مهارتعضو موظف است بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، همواره نسبت به توانمند -47 ماده

 های شغلی خود اقدام نماید.توانایی

-موظف است به منظور بررسی استحقاق عضو برای ترفیع سالیانه، عملکرد عضو را با توجه به فرم مؤسسه -48 ماده

 ارسال نماید. مؤسسهبی نموده و نتایج این ارزیابی را به کمیته ترفیعات های تکمیل شده توسط وی، ارزیا

-های عضو را با توجه به فرمموظف است به منظور بررسی استحقاق عضو برای ارتقا مرتبه، فعالیت مؤسسه -49 ماده

های مربوط، نامه ارتقا مرتبه اعضای هیدت علمی و دستورالعملشده توسط وی در چارچوب آیینهای تکمیل

 رزیابی نموده و نتایج این ارزیابی را به مراجع ذیصالح ارسال نماید.ا

نامه( بر اساس این آیین «49»و « 48»مواد های مورد استفاده در ارزیابی عضو )موضوع عوامل و شاخص -50 ماده

نامه ارتقای مرتبه آیین»و همچنین « دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه  اعضای هیدت علمی آموزشی و پژوهشی»

 گردد.ابالغی از سوی وزارت تعیین می« اعضای هیأت علمی

های مشروحه ذیل اعطا نامه، پایهاین آیین «53»و « 52»مواد به عضو در صورت احراز شرایط مقرر در  -51 ماده

 گردد :می
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های ایثارگری، پایه پایه استحقاقی شامل : ترفیع خدمت سربازی، ترفیع استحقاقی سالیانه، پایه - 1 - 51

 های مصوب آتی.و سایر پایه مأموریت تحصیلی

کسب عنوان عضو هیأت علمی  -های عاشورا و الزهرا )س( پایه تشویقی شامل : عضویت در گردان - 2 - 51

 های مصوب آتی.نمونه کشوری و سایر پایه

به اعضای شاغل به کار و مأمور به تحصیل در صورت احراز شرایط مندرج در بندهای ذیل حسب مورد، پایه  -52 ماده

آن باستناد مصوبه   11و 10و9و4وتبصره های « 2»و« 1»*)این ماده وبندهای  گردد :سالیانه اعطا می ترفیع استحقاقی

 هیأت امناء دانشگاه به شرح ذیل اصالح گردیده است.( 03/09/98مورخ 

ماده این « ب»به اعضای شاغل به کار و مأمور به تحصیل از جمله اعضای هیأت علمی نخبه)موضوع بند -52*ماده 

 : گرددین نامه( در صورت احراز شرایط مندرج در بندهای ذیل حسب مورد، پایه ترفیع استحقاقی سالیانه اعطا میآی

شی و پژوهشی قابل قبول در زانجام حداقل یک و یا دو سال خدمت علمی آمو اعضای شاغل به کار: - 1 - 52

یک »نامه این آیین« 11»ماده پایه قبلی، به ترتیب برای اعضای رسمی تمام وقت و اعضای پیمانی موضوع 

« دو سال»پایه و اعضای نیمه حضوری یا نیمه وقت « 5»تا سقف « یک سال»، اعضای پیمانی «سال

دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی »حسب مورد و کسب حداقل امتیاز مندرج در 

هیأت  03/09/98د باستناد مصوبه مورخ *)این بن در مهلت مقرر.« آموزشی و پژوهشی ابالغی از سوی وزارت

  امناء دانشگاه به شرح ذیل اصالح گردیده است.(

انجام یک و یا دو سال خدمت علمی آموزشی و پژوهشی قابل قبول در پایه قبلی، به  اعضای شاغل به کار:  -52-1*

، اعضای پیمانی «یک سال»نامه این آیین« 11»ماده ترتیب برای اعضای رسمی تمام وقت و اعضای پیمانی موضوع 

حسب مورد و کسب حداقل امتیاز « دو سال»پایه و اعضای نیمه حضوری یا نیمه وقت « 5»تا سقف « یک سال»

در مهلت « مصوّبه هیأت امناءدستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی »مندرج در 

 .مقرر

 مؤسسه: در ازای ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی ساالنه که به تأیید اعضای رسمی مأمور به تحصیل - 2 - 52

محل تحصیل و مؤسسه برسد، در مقطع کارشناسی ارشد برای هر سال تحصیل یک پایه و در طول دوره 
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حداکثر دو پایه و در مقطع تحصیلی دکتری تخصصی برای هرسال تحصیل یک پایه و حداکثر چهار پایه و 

 03/09/98*)این بند باستناد مصوبه مورخ   گردد.طع تحصیلی پنج پایه اعظا میدر مجموع برای دو مق

  هیأت امناء دانشگاه به شرح ذیل اصالح گردیده است.(

: در ازای ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی ساالنه که اعضای رسمی مأمور به تحصیل در مقطع دکتری تخصصی -52-2*

  .گرددبرسد، برای هرسال تحصیلی یک پایه و حداکثر چهار پایه اعطا می مؤسسهبه تأیید مؤسسه محل تحصیل و 

نامه در ازای ارائه کارت این آیین« 11»به اعضای پیمانی، رسمی و همچنین اعضای پیمانی موضوع ماده  -1 تبصره

1گیرد.پایان خدمت و یا گواهی انجام تعهد نظام وظیفه، در بدو استخدام یک پایه ترفیع تعلق می
قسمت به بعد بر )این 

در صورت درخواست عضو و پرداخت کامل کسور <هیئت امنای دانشگاه اضافه شده است.== 09/07/1397اساس مصوبه جلسه 

بازنشستگی و بیمه مدت خدمت سربازی از سوی وی، از زمان پرداخت کسور یادشده، مدت خدمت سربازی به 

ه عضو احتساب می شود. همچنین در صورت درخواست عنوان سابقه خدمت قابل قبول برای بازنشستگی و وظیف

قانون تامین اجتماعی، مدت خدمت سربازی به عنوان سابقه خدمت قابل قبول برای « 95»عضو مشمول ماده 

 بازنشستگی و وظیفه وی احتساب می شود.

یخ استخدام نامه از تاراین آیین «1 - 52»بند به مشمولین طرح سربازی برای دوره تعهد با رعایت مفاد  -2 تبصره

 2گیرد.حسب مورد، تعلق می رسمی آزمایشی

گیرد و به همان میزان تاریخ به ایام تعلیق، مرخصی بدون حقوق و انفصال موقت، پایه استحقاقی تعلق نمی -3 تبصره

شده هیئت امنای دانشگاه اضافه  09/07/1397)این قسمت به بعد بر اساس مصوبه جلسه افتد.استحقاق دریافت پایه به تعویق می

های پژوهشی مندرج در دستورالعمل مدت مرخصی زایمان مشروط به کسب حداقل امتیاز الزم از فعالیت<است.==

علمی در همان سال برای دریافت پایه استحقاقی سالیانه قابل احتساب می  هیأتسالیانه اعضای اعطای ترفیع 

 مول رکود علمی عضو قرار نمی گیرد.باشد. در صورت عدم کسب امتیاز الزم مدت مرخصی زایمان در ش

های شوند، عالوه بر پایهاعضایی که از سوی مراجع ذیصالح واجد دریافت مزایای ایثارگری شناخته می -4 تبصره

گردند. اعضای ایثارگری های ایثارگری بر اساس جدول ذیل برخوردار میاز پایه، استحقاقی مندرج در این ماده

                                                           
 ؛15/2/95مورخ  27006/15بخشنامه  8اصالح شده بر اساس ردیف 1
 ؛15/2/95مورخ  27006/15بخشنامه  8اصالح شده بر اساس ردیف 2
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نامه قرار داشته این آیین «9»ماده های یک و دو مندرج در جدول موضوع ه ردیف)جانبازان و آزادگان( که در مرتب

باستناد  تبصره*)این گیرند. اند، در شمول این تبصره قرار نمیمند گردیدهو از حقوق و مزایای یک مرتبه باالتر بهره

 هیأت امناء دانشگاه به شرح ذیل اصالح گردیده است.( 03/09/98مصوبه مورخ 

های شوند، عالوه بر پایهاعضایی که از سوی مراجع ذیصالح واجد دریافت مزایای ایثارگری شناخته می -4ره *تبص

گردند. اعضای ایثارگری های ایثارگری بر اساس جدول ذیل برخوردار میاستحقاقی مندرج در این ماده، از پایه

یک مندرج در  داوطلبانه در جبهه( که در مرتبه ردیفماه حضور  6)جانبازان و آزادگان، رزمندگان دارای حداقل 

اند، در مند گردیدهنامه قرار داشته و از حقوق و مزایای یک مرتبه باالتر بهرهاین آیین« 9»جدول موضوع ماده 

  .گیرندشمول این تبصره قرار نمی

 

 های ایثارگری قابل اعطا به اعضای ایثارگرجدول پایه

 

 ردیف
پایه ایثارگری قابل  نوع ایثارگری

 اعطا

 «برای هر ستون»
 مدت اسارت )آزادگی(

 «1ستون »

 درصد جانبازی

 «2ستون »

 مدت خدمت در جبهه

 «3ستون »

 پایه 1 ماه تا یک سال 6 درصد 19تا  تا یک سال 1

 پایه 2 سال 2تا  1 درصد 29تا  20 سال 2تا  1 2

 پایه 3 سال 3تا  2 درصد 39تا  30 سال 3تا  2 3

 پایه 5 سال 4تا  3 درصد 49تا  40 سال 4تا  3 4

 پایه 7 سال 5تا  4 درصد 59تا  50 سال 5تا  4 5

 پایه 9 سال 6تا  5 درصد 69تا  60 سال 6تا  5 6

 پایه 11 سال و باالتر 6 درصد و بیشتر 70 سال و باالتر 6 7

تواند از مجموع ترفیعات باشد، عضو میکه خدمت سربازی و خدمت در جبهه عضو همزمان بوده در صورتی -5 تبصره

 مربوط برخوردار گردد.
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 این ماده برخوردار گردد. «4»تبصره های تواند از مجموع ترفیعات حداکثر دو ستون از ستونعضو می -6 تبصره

های استحقاقی مندرج در این عضو هیأت علمی )فرزند شهید( در مرتبه علمی استادیار و باالتر عالوه بر پایه -7 تبصره

تر از استادیار، از حقوق و مزایای یک مرتبه باالتر برخوردار پایه ایثار گری و در مرتبه علمی پایین« 7»ماده، از 

 گردد.می

شوند، ضمن ارتقا به مرتبه علمی باالتر، از تاریخ شهادت اعضایی که به درجه رفیع شهادت نائل شده یا می -8 تبصره

شرایط عمومی، بازنشستگی، ترفیع استحقاقی سالیانه را برند و تا زمان رسیدن به در حالت اشتغال به سر می

دریافت داشته و از مزایای زمان اشتغال از جمله ارتقا به مرتبه علمی باالتر صرفاً پس از طی مدت توقف مقرر در 

امکان اند، به دلیل عدم نامه ارتقا مرتبه، برخوردار خواهند بود. اعضایی که در مرتبه استادی به شهادت رسیدهآیین

 گردند.مند میپایه ایثارگری بهره« 10»ارتقا به مرتبه علمی باالتر، بالفاصله از 

سابقه خدمت پیمانی بیشتر  مؤسسهپایه عضو پیمانی که مجوز هیأت امنای « 5»پایه استحقاقی بیشتر از  -9 تبصره

ونده خود و ارائه سال خدمت پیمانی نسبت به تکمیل پر« 5»از پنج سال دارد، مشروط به آنکه در پایان مدت 

مدارک و مستندات الزم برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی اقدام نموده و با تأیید هیأت اجرایی جذب 

در تاریخ ارائه مدارک شرایط الزم برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی را کسب کرده باشد در ازای  مؤسسه

در پایه قبلی )مازاد بر پنج سال( و کسب حداقل انجام حداقل یک سال خدمت آموزشی و پژوهشی قابل قبول 

دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی ابالغی از سوی »امتیاز مندرج در 

باستناد  تبصره*)این  1گیرد.با تصویب هیأت ممیزه ذیربط از تاریخ صدور حکم رسمی آزمایشی تعلق می« وزارت

  هیأت امناء دانشگاه به شرح ذیل اصالح گردیده است.( 03/09/98مصوبه مورخ 

 مؤسسهپایه به عضو پیمانی که با مجوز هیأت رئیسه/ هیأت امنای « 5»پایه استحقاقی بیشتر از   -9*تبصره 

سال خدمت پیمانی « 4»حسب مورد سابقه خدمت پیمانی بیشتر از پنج سال دارد، مشروط به آنکه در پایان مدت 

نسبت به تکمیل پرونده خود و ارائه مدارک و مستندات الزم برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی اقدام نموده و 

انی،  شرایط الزم برای تبدیل وضعیت به رسمی تا پایان پنج سال خدمت پیم  مؤسسهبا تأیید هیأت اجرایی جذب 

آزمایشی را کسب کرده باشد وصرفاً فرآیند اداری آن طوالنی شده باشد، در ازای انجام حداقل یک سال خدمت 

                                                           
 15/2/95مورخ  27006/15بخشنامه شماره  9شده بر اساس ردیف الحاق 1
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دستورالعمل »آموزشی و پژوهشی قابل قبول در پایه قبلی )مازاد بر پنج سال( و کسب حداقل امتیاز مندرج در 

با تصویب هیأت ممیزه ذیربط از « اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی مصوّبه هیأت امناء اعطای ترفیع سالیانه

 .گیردتاریخ صدور حکم رسمی آزمایشی تعلق می

درصد از امتیازات الزم برای ارتقا به مرتبه استادیاری با  60اعضای پیمانی که صرفا پس از کسب حداقل  -10 تبصره

امنا برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی از ماموریت آموزشی تایید هیات ممیزه ذیربط و با مجوز هیات 

کنند، پس از اتمام تحصیل و تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی و اخذ مجوز از هیات امنای ذیربط، استفاده می

پایه استحقاقی مدت خدمت « 5»پایه، مازاد بر سقف « چهار»پایه و حداکثر « یک»برای هر سال تحصیل از 

از تاریخ اجرای این تبصره، برخوردار می شوند. اعطای ماموریت آموزشی به اعضای هیات علمی پیمانی  پیمانی

هیئت امنای دانشگاه اضافه شده  09/07/1397)این تبصره بر اساس مصوبه جلسه بدون رعایت مفاد این تبصره ممنوع می باشد.

 مناء دانشگاه به شرح ذیل اصالح گردیده است.(هیأت ا 03/09/98باستناد مصوبه مورخ  تبصره*)این   است. (

 دانشیاریدرصد از امتیازات الزم برای ارتقا به مرتبه  05اعضای پیمانی که صرفا پس از کسب حداقل  -10*تبصره 

با تایید هیات ممیزه ذیربط و با مجوز هیات امنا برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی از ماموریت آموزشی 

تأیید کمیته ترفیعات، برای هرسال کنند، پس از اتمام تحصیل و تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی واستفاده می

پایه استحقاقی مدت خدمت پیمانی از تاریخ « 5»پایه، مازاد بر سقف « چهار»پایه و حداکثر « یک»از  تحصیل

لمی پیمانی بدون رعایت مفاد اجرای این تبصره، برخوردار می شوند. اعطای ماموریت آموزشی به اعضای هیات ع

 .این تبصره ممنوع می باشد

باشند، پس از اتمام های وزارت متبوع که در استخدام نیستند و متعهد به خدمت در دانشگاه میبورسیه -11 تبصره

تحصیل و اشتغال به کار آموزشی و پژوهشی در دانشگاه در ازای تحصیل در مقطع دکتری تخصصی مشروط به 

پایه « 3»را از بورس استفاده کرده باشند، از تاریخ صدور اولین حکم رسمی آزمایشی از آنکه کل مدت تحصیل 

ترفیع بورس، برخوردار می شوند. در غیر این صورت متناسب با مدت بورس از پایه های موضوع این تبصره 

باستناد  تبصره*)این   شده است. (هیئت امنای دانشگاه اضافه  09/07/1397)این تبصره بر اساس مصوبه جلسه برخوردار می شوند.

 هیأت امناء دانشگاه به شرح ذیل اصالح گردیده است.( 03/09/98مصوبه مورخ 
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باشند، پس از می مؤسسههای وزارت متبوع که در استخدام نیستند و متعهد به خدمت در بورسیه -11*تبصره 

در ازای تحصیل در مقطع دکتری تخصصی مشروط   مؤسسهاتمام تحصیل و اشتغال به کار آموزشی و پژوهشی در 

پایه « 3»به آنکه کل مدت تحصیل را از بورس استفاده کرده باشند، از تاریخ صدور اولین حکم رسمی آزمایشی از 

ماه( از پایه های بورس به 48ترفیع بورس، برخوردار می شوند. در غیر این صورت متناسب با سقف مدت بورس)

 :می شوند شرح ذیل  برخوردار

 ماه(، اعطای یک پایه بورس تحصیلی 16مدت بورس حداقل شش ماه وحداکثر یک سوم سقف مدت بورس) -الف

 ماه(، اعطای دو پایه بورس تحصیلی 32وتا دو سوم مدت بورس)« الف»مدت بورس بیشتر از بند  -ب

 یپایه بورس تحصیل سهماه(، اعطای  48)سقفوتا « ب»مدت بورس بیشتر از بند  -ج

 گردد:نماید، پایه تشویقی اعطا میکه یکی از شرایط زیر را احراز نموده یا میبه عضو رسمی در صورتی -53 ماده

  هیأت امناء دانشگاه به شرح ذیل اصالح گردیده است.( 03/09/98باستناد مصوبه مورخ  ماده*)این 

که در این آیین نامه( در صورتیماده « ب»به عضو رسمی از جمله عضو هیأت علمی نخبه)موضوع بند  -53*ماده 

 گردد:وضعیت استخدامی رسمی یکی از شرایط زیر را احراز نموده یا بنماید، پایه تشویقی اعطا می

)هربار  مؤسسهکسسب باالترین امتیاز پژوهشی در سه سال متوالی به انتخاب کمیته ترفیعات  - 1 - 53

 سال از یکدیگر، در طول خدمت(. 5یک پایه و حداکثر سه پایه به فاصله زمانی حداقل 

 های عاشورا و الزهرا )س( در چارچوب ضوابط مربوط )حداکثر یک پایه(.عضویت فعال در گردان - 2 - 53

 احراز عنوان عضو هیأت علمی نمونه کشوری )دو پایه(. - 3 - 53

 ثر دو پایه(.)حداک مؤسسهاحراز عنوان استاد ممتاز در  - 4 - 53

های معتبر ملی )یک پایه برای هر مورد و حداکثر های دولتی و برگزیدگان جشنوارهدارندگان نشانه - 5 - 53

 دو پایه(.
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در مؤسساتی که با تأیید ( نامهاین آیین 75موضوع ماده )اعضای شاغل و یا مأموران به خدمت  - 6 - 53

پژوهشی و فناوری تازه تأسیس و در  عالی،ها و مؤسسات آموزشمراجع ذیصالح وزارت در شمول دانشگاه

سال خدمت در  7که در خدمت مؤسسات مذکور باقی بمانند، در ازای حال توسعه قرار دارند، در صورتی

 گردند.پایه تشویقی برخوردار میمؤسسات یادشده از یک

، معاون و مدیر ستادی، رئیس دانشکده و مؤسسههای رئیس در سمت مؤسسهاعضایی که در   - 7 - 53

و با تشخیص  مؤسسههای همتراز با آن، دارای خدمت ارزنده و قابل قبول با تأیید وزیر برای رئیس سمت

پایه باشند )به ازای هر دو سال خدمت یکهای مدیریتی میو تأیید هیأت رئیسه مؤسسه برای سایر سمت

باستناد مصوبه  بند*)این  1سال از یکدیگر، در طول خدمت(. 5و حداکثر دوپایه به فاصله زمانی حداقل 

  هیأت امناء دانشگاه به شرح ذیل اصالح گردیده است.( 03/09/98مورخ 

های ، معاون و مدیر ستادی، رئیس دانشکده و سمتمؤسسههای رئیس در سمت مؤسسهاعضایی که در  -53-7*

برای سایر سمت  مؤسسهارزیابی ساالنه  و مؤسسهبرای رئیس  ستاد وزارت  ساالنه های زیابیرهمتراز با آن، در ا

و با  مؤسسهتأیید وزیر برای رئیس با  های مدیریتی، دارای خدمات ارزنده بوده ومنشاء تحوالت جدی شده باشند، 

برای سایر سمت های مدیریتی می باشند)به ازای هر دوسال خدمت یک  مؤسسهتشخیص وتأیید هیأت رئیسه 

  سال از یکدیگر، در طول خدمت(. 5پایه وحداکثر دو پایه به فاصله زمانی حداقل 

باشند، نامه، میاین آیین «79»ماده های مدیریتی مقامات وضوع که دارای سمت مؤسسهاعضای  - 8 - 53

 پایه و حداکثر چهار پایه در طول خدمت(.ازای هر دوسال خدمت یک)به

قبول به های مدیریتی حوزه ستاد وزارت دارای خدمات ارزنده و قابل که در سمت مؤسسهاعضای  - 9 - 53

پایه و حداکثر دوپایه در طول ازای هر دوسال خدمت یکباشند، )بهتشخیص وزیر یا معاونان ذیربط وی می

   هیأت امناء دانشگاه به شرح ذیل اصالح گردیده است.( 03/09/98باستناد مصوبه مورخ  بند*)این  خدمت(.

 

                                                           
 15/2/95مورخ  27006/15بخشنامه شماره  10شده بر اساس ردیف  اصالح1
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وزارت به تشخیص وزیر یا معاونان ذیربط وی های مدیریتی حوزه ستاد که در سمت مؤسسهاعضای  -9 -53*

پایه و حداکثر دوپایه ازای هر دوسال خدمت یک)به ،منشاء تحوالت جدی شده باشند دارای خدمات ارزنده بوده و

 در طول خدمت(

 مؤسسهپایه تشویقی موضوع بند یک این ماده صرفاٌ به ده درصد اعضای واجد شرایط هر واحد سازمانی  -1 تبصره

بار اعمال عضو هر دوسال یک 10گردد. این نصاب برای واحدهای سازمانی دارای کمتر از ه اعطا میطور ساالنبه

 گردد.می

موضوع بندهای  های تشویقیپایههای تشویقی قابل اعطا به هر عضو در طول خدمت به استثنای سقف پایه -2 تبصره

 باشد.پایه می« 7»حداکثر این ماده، « 8»و « 6»

-این ماده، اعطا می« 5»و « 2»های تشویقی موضوع بندهای پایهبه عضو پیمانی، در صورت احراز شرایط  -3 تبصره

   هیأت امناء دانشگاه به شرح ذیل اصالح گردیده است.( 03/09/98باستناد مصوبه مورخ  تبصره*)این  گردد.

های ورت احراز شرایط صرفاً پایهاین آیین نامه، در ص« 11»به عضو پیمانی و پیمانی موضوع ماده -3*تبصره 

 .گردداین ماده، اعطا می« 5»و « 2»تشویقی موضوع بندهای 

این  «1-52»بند وقت در ازای هر دو سال خدمت قابل قبول با رعایت حضوری و نیمهبه اعضای نیمه -54 ماده

-همچنین مدت توقف الزم برای ارتقای مرتبه آنان دو برابر عضو تمام گیرد.پایه استحقاقی تعلق مینامه یکآیین

 باشد.وقت می
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 فصل ششم : نظام پرداخت حقوق و مزایا

 گردد :حقوق مرتبه و پایه عضو بر اساس فرمول زیر تعیین می -55 ماده

 

نامه این آیین «1»ماده « 27»بند باشد که براساس مفاد قابل قبول عضو میپایه، نمایش عددی خدمات  -1 تبصره

 گردد.تعریف می

های جدول نامه به ترتیب ردیفاین آیین «9»ماده های مندرج در جدول موضوع عدد مبنا برای مرتبه -2 تبصره

 گردد.تعیین می 170و  145 - 125 - 100 - 90مذکور برابر 

)این تبصره بر اساس مصوبه جلسه شود.بالغ شده از سوی هیأت وزیران اعمال میضریب حقوقی ساالنه به میزان ا -3 تبصره

ضریب حقوقی سالیانه مشروط به آنکه کمتر از میزان ابالغ شده از سوی هیئت امنای دانشگاه اصالح شده است.** متن قبلی :  09/07/1397

 (1گردد.هیأت وزیران نباشد، توسط هیأت امنا تعیین می

ماده « 2»گیرند. همچنین به اعضای موضوع تبصره استخدام در پایه یک مرتبه مربوط قرار میاعضا در بدو  -4 تبصره

نامه در ازای مدت خدمت در دوران کارشناسی )رسمی( با آخرین مدرک تحصیلی ارائه شده این آیین« 10»

صره، مشروط به کسب )کارشناس ارشد یا دکتری( برای تبدیل وضعیت به هیأت علمی، عالوه بر پایه موضوع این تب

با  «دستورالعمل اعطای ترفیع اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی ابالغی از سوی وزارت» درحداقل امتیاز مندرج 

هیأت امناء  03/09/98باستناد مصوبه مورخ  تبصره*)این  گردد.پایه اعطا می« 5»تأیید مراجع ذیصالح، تا سقف 

   .(دانشگاه به شرح ذیل اصالح گردیده است

 .اعضا در بدو استخدام در پایه یک مرتبه مربوط قرار می گیرند -4تبصره *

حقوق و مزایای اعضا در دوره پیمانی و یا دوره رسمی آزمایشی، همانند دوره رسمی قطعی، مطابق با  -5 تبصره

 شود.نامه تعیین و پرداخت میضوابط مقرر در این آیین

                                                           
مرکز، تعیین میزان ضریب حقوق سالیانه اعضای هیأت علمی براساس ضریب  6/4/94مورخ  65294/15بر اساس مفاد بخشنامه 1

 های امنا( تفویض شده است.سسه )به صورت آزمایشی دوساله از تاریخ تصویب در هیأتشده از سوی هیأت رئیسه مؤتعیین

 ضریب حقوقی = حقوق مرتبه و پایه *]مبناپایه ( + عدد *5) [
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شود. نحوه محاسبه العاده شغل )مخصوص( پرداخت میای تحت عنوان فوقالعادهفوق مؤسسهبه اعضای  -56 ماده

 باشد :العاده مذکور به شرح زیر میفوق

 

 «9»ماده های مندرج در جدول موضوع العاده شغل بر اساس شماره ردیف هر یک از مرتبهضریب فوق -تبصره 

گردد و تغییرات بعدی آن بر اساس مقررات مربوط و تصویب در هیأت امنا نامه، به شرح ذیل تعیین میاین آیین

 خواهد بود.

 العاده شغلجدول ضرایب فوق

 ضریب فوق العاده شغل )مخصوص( ردیف

1 77/1 

2 1/2 

3 6/2 

4 87/2 

5 98/2 

العاده مذکور به شرح زیر شود. نحوه محاسبه فوقپرداخت میالعاده ویژه ، فوقمؤسسه وقت به اعضای تمام -57 ماده

 1باشد.می

 

 

این  «9»ماده های مندرج در جدول موضوع العاده ویژه بر اساس شماره ردیف هریک از مرتبهضریب فوق -تبصره 

 گردد :ذیل تعیین مینامه، به شرح آیین

 العاده ویژهجدول ضرایب فوق

 العاده ویژهضریب فوق مرتبه

 5/6 مربی آموزشیار

                                                           
-پس از تصویب در هیأت امنای ذیربط، ضریب فوق 1/1/93قانون برنامه پنجم توسعه از تاریخ « 20»ماده « ب»به استناد مفاد بند 1

 ماده یاد شده حذف شده است. 3و  2های و تبصرهاصالح  57العاده ویژه اعضای هیأت علمی به شرح جدول ذیل تبصره ماده 

 العاده شغل )مخصوص(شغل = فوق العادهضریب فوق *) حقوق مرتبه و پایه ( 

 

 

 

 العاده ویژه العاده ویژه = فوقضرایب فوق  *) حقوق مرتبه و پایه ( 
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 5/6 مربی

 9 استادیار

 5/8 دانشیار

 7/7 استاد

العاده شود. نحوه محاسبه فوقالعاده جذب پرداخت میالعاده تحت عنوان فوقفوق مؤسسهبه اعضای  -58 ماده

 مذکور به شرح زیر است:

 

 

های مندرج در العاده جذب در شهر تهران به عنوان مبنا، بر اساس شماره ردیف هر یک از مرتبهضریب فوق -1 تبصره

 گردد:نامه، به شرح ذیل تعیین میاین آیین «9»ماده جدول موضوع 

 العاده جذبجدول ضرایب فوق

 «شهر تهران»العاده جذب فوقضریب  ردیف

1 82/0 

2 92/0 

3 06/1 

4 14/1 

5 17/1 

 ها و های امنای دانشگاهالعاده جذب مصوب هیأتنامه، ضرایب فوقاز تاریخ اجرای این آیین -2 تبصره

مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری قابل اجرا بوده و هرگونه تغییر در ضرایب مذکور بر اساس  -3 تبصره

 باشد.پذیر می، تأیید وزارت و تصویب هیأت امنا امکانمؤسسهشرایط اقلیمی و محیطی، صرفاً با پیشنهاد 

ای تحت عنوان العادهباشند، فوقهای مدیریتی مصوب میدار پستکه عهده مؤسسهاعضای تمام وقت  -59 ماده

 باشد: العاده مذکور به شرح زیر میشود. نحوه محاسبه فوقالعاده مدیریت پرداخت میفوق

 

 العاده جذبالعاده جذب = ضریب فوقضریب فوق*حقوق مرتبه و پایه 

 العاده مدیریتفوق =ؤسسهمالعاده رئیس مبلغ ریالی فوق *العاده مدیریت هر پست مدیریتی مصوب ضریب فوق
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براساس دستورالعمل نحوه تعیین حق مدیریت رؤسای  مؤسسهالعاده مدیریت رئیس مبلغ ریالی فوق -1 تبصره

 2گردد.عالی و پژوهشی مصوب هیأت امنا تعیین میو مؤسسات آموزش 1هادانشگاه

که به وزارت مأمور و در مشاغل مدیریتی )به استثنای مقامات  مؤسسهالعاده مدیریت اعضای میزان فوق -2 تبصره

وزارت تعیین و با ابالغ « شورای معاونان»گردند، توسط نامه( وزارت منصوب میاین آیین «79»ماده موضوع 

 گردد.مرکز، از سوی وزارت پرداخت می

العاده مدیریت هر پست مدیریتی مصوب با توجه به حجم کار و سختی آن، بازدهی و کارائی و ضریب فوق -3 تبصره

 مؤسسهتوسط رئیس مرتبه علمی عضو و مقایسه با سایر مدیران بر اساس دامنه ضرایب مندرج در جدول  ذیل، 

 گردد:تعیین می

 های مدیریتیالعاده مدیریت پستجدول حداقل و حداکثر ضرایب فوق

 پست مدیریتی مصوب ردیف
حداقل و حداکثر ضریب 

 العاده مدیریتفوق

 درصد 80تا  60 معاونان مؤسسه 1

 درصد 70تا  50 های بالفصل رئیس مؤسسه و مدیر امور آموزشیمدیران دفاتر و ادارات و مدیریت 2

ها، مراکز، کتابخانه مرکزی و مؤسسات ها، آموزشکدهها، پژوهشکدهرؤسای دانشکده 3

 وابسته به مؤسسه

 درصد 60تا  40

 درصد 50تا  40 های بالفصل رئیس مؤسسهمعاونان مدیران دفاتر و ادارات و مدیریت 4

 درصد 50تا  30 های مؤسسهمعاونت های زیر مجموعه بالفصلمدیران دفاتر و ادارات و مدیریت 5

 درصد 50تا  30 ها، مراکز و مؤسسات وابستهها، آموزشکدهها، پژوهشکدهمعاونان دانشکده 6

 درصد 40تا  20 های آموزشی و پژوهشیمدیران گروه 7

 درصد 40تا  20 های مؤسسههای زیرمجموعه بالفصل معاونتمعاونان دفاتر و ادارات و مدیریت 8

9 
این  4بر اساس مفاد تبصره  دار مصوبهای مدیریتی ستارهسایر پست

 گرددماده تعیین می

 

                                                           
 ها مصوب هیات امنای مؤسسه.العاده مدیریت رؤسای دانشگاهی تعیین فوقدستورالعمل نحوه1
 53308/15بر اساس مصوبه هیات امنای آن دانشگاه و طی بخشنامه شماره  1394العاده مدیریت رئیس دانشگاه تهران در سال فوق2

های بعد )تا زمان طرح مجدد موضوع در هیات امنای دانشگاه تهران( العاده یاد شده در سالالم و مقرر شد میزان فوقاع 19/3/95مورخ 

 متناسب با درصد افزایش ضریب حقوق اعضای هیات علمی )اعالمی توسط هیات وزیران( افزایش یابد.
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-این ماده، با توجه به فوق« 3»جدول تبصره « 9»بند یریت مشاغل اجرایی موضوع دالعاده ممیزان فوق -4 تبصره

هیئت امنای دانشگاه از هیات  09/07/1397)این قسمت بر اساس مصوبه جلسه رئیسه توسط هیأت دانشگاهالعاده مدیریت رئیس 

-بایست از فوقالعاده مدیریت هر عضو نمیشود و درهرحال میزان فوقتعیین می امنا به هیات رئیسه اصالح شده است. (

 1العاده مدیریت تعیین شده برای مقام مافوق وی بیشتر باشد.

وقت مزایای مستمر عضو تمامدرصد حقوق و  50نامه، صرفاً ازاین آیین« 17»ماده بانوان عضو مشمول  -60 ماده

 گردند.برخوردار می

نامه با موافقت واحد سازمانی مربوط و این آیین «18»ماده حقوق و مزایای ماهانه اعضایی که بر اساس  -61 ماده

نمایند، برابر حقوق و خدمت می مؤسسهو یا مقام مجاز از طرف ایشان، به شیوه نیمه حضوری در  مؤسسهرئیس 

 باشد.العاده ویژه میوقت بدون احتساب فوقمزایای اعضای تمام 

التحقیق یک ساعت ساعت تدریس عملی و همچنین حق« 5/1»یک ساعت تدریس نظری و التدریس حق -62 ماده

العاده شغل نامه( بر اساس یک پنجاهم مجموع حقوق مرتبه و پایه و فوقاین آیین 32ماده تحقیق اعضا )موضوع 

 گردد.)مخصوص( عضو تعیین می

کیلومتر فاصله داشته  100بیش از  مؤسسهچنانچه محل مؤسسه متبوع استخدامی اعضای مدعو تا محل  -تبصره 

 2تا  5/1التحقیق آنان را با ضریب التدریس یا حقتواند به تشخیص معاون آموزشی مؤسسه حقمی مؤسسهباشد، 

 پرداخت نماید.

نامه بر اساس یک پنجاهم مجموع یناین آی «33»ماده التدریس یک ساعت تدریس مدرسان موضوع حق -63 ماده

العاده شغل )مخصوص( عضو هیأت علمی در مرتبه مربی آموزشیار، مربی آموزشی، حقوق مرتبه و پایه و فوق

به عنوان مدرس، باتوجه به مدرک  مؤسسهاستادیار آموزشی حسب مورد با پایه مساوی با سنوات اشتغال در 

   گردد.دکتری( تعیین می تحصیلی وی )کارشناسی، کارشناسی ارشد و

                                                           
حذف شده  29/4/95مورخ  87599/15نامه استخدامی اعضای هیات علمی، بر اساس بخشنامه شماره آیین« 59»ماده« 5»تبصره 1

 است. 
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 مؤسسهکیلومتر فاصله داشته باشد،  100بیش از  مؤسسهچنانچه محل سکونت مدرسان مدعو تا محل  -1 تبصره

 پرداخت نماید. 2تا  5/1التدریس آنان را با ضریب حق مؤسسهتواند به تشخیص معاون آموزشی می

تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد به التدریس مدرسان ایثارگر )جانبازان و ایثارگران( با مدرک حق -2 تبصره

عضو هیأت علمی در مرتبه العاده شغل )مخصوص( ترتیب بر اساس یک پنجاهم مجموع حقوق مرتبه و پایه و فوق

گردد. عنوان مدرس تعیین میبهمؤسسه مربی آموزشی و استادیار آموزشی با پایه مساوی با سنوات اشتغال در 

این  «52»ماده « 4»بصره انبازان و ایثارگران( بر مبنای این ماده و رعایت مفاد تایثارگر )جالتدریس مدرسان حق

هیأت امناء دانشگاه به شرح ذیل اصالح  03/09/98باستناد مصوبه مورخ  تبصره*)این گردد. نامه تعیین میآیین

  گردیده است.(

شهدا ورزمندگان دارای حداقل  ماه حضور التدریس مدرسان ایثارگر )جانبازان، آزادگان، فرزندان حق -2*تبصره 

داوطلبانه در جبهه( با مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد به ترتیب بر اساس یک پنجاهم مجموع حقوق 

العاده شغل )مخصوص( عضو هیأت علمی در مرتبه مربی آموزشی و استادیار آموزشی با پایه مرتبه و پایه و فوق

و التدریس مدرسان ایثارگر )جانبازانگردد. حقعنوان مدرس تعیین می به مؤسسهر مساوی با سنوات اشتغال د

 «4»این ماده و رعایت مفاد تبصره  مفاد بر مبنایبا مدرک دکتری تخصصی ( آزادگان، فرزندان شهدا و رزمندگان

 .گرددنامه تعیین میاین آیین« 52»ماده 

 گردد.نامه تعیین میاین آیین «52»ماده « 7»تبصره التدریس مدرسان )فرزندان شهید( با رعایت مفاد حق -3 تبصره

1نامه به مأخذ یک بیستم )این آیین «34»ماده العاده مأموریت روزانه موضوع فوق -64 ماده
( مجموع حقوق ⁄20

های شغل و جذب، قابل پرداخت است. هزینه اسکان و تغذیه بر اساس مقررات عمومی و العادهمرتبه و پایه و فوق

 پرداخت خواهد شد. مؤسسههزینه ایاب و ذهاب بین شهری و درون شهری، بر اساس مصوبات هیأت رئیسه 

پایه درصد حقوق مرتبه و « 20»العاده مأموریت روزانه اعضا نباید از سقف حداکثر پرداخت به عنوان فوق -1 تبصره

 بیشتر باشد.« 30»استادیار پایه 

در صورتی که عضو، یک روز تمام به خارج از هیئت امنای دانشگاه حذف شده است:  09/07/1397)این تبصره بر اساس مصوبه جلسه  -2 تبصره

درصد  50به مأخذ کیلومتر بوده، اعزام شود و در محل مأموریت توقف شبانه نداشته باشد،  60محل خدمت خود که فاصله آن تا مبدأ حداقل 

 (شود.العاده مأموریت روزانه مندرج در این ماده، به وی پرداخت میفوق
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عضو مأمور به تحصیل در ایام استفاده از مأموریت آموزشی در داخل کشور، حقوق و مزایای مستمر خود را  -65 ماده

 نماید.دریافت می

استفاده از مأموریت آموزشی در خارج از کشور، تابع پرداخت حقوق و مزایای عضو مأمور به تحصیل در ایام  -تبصره 

 باشد. ضوابط و مقررات مربوط می

نامه، به ازای هر کیلومتر فاصله بین دو شهر مبدأ و مقصد مبلغ این آیین «35»ماده به مشموالن موضوع  -66 ماده

نرخ تورم سالیانه، با  گردد، تغییرات بعدی این نصاب، بر اساسبیست هزار ریال هزینه سفر و نقل مکان پرداخت می

هیأت امناء دانشگاه به شرح  03/09/98*)این ماده باستناد مصوبه مورخ  تصویب هیأت رئیسه تعیین خواهد گردید.

  ذیل اصالح گردیده است.(

نامه، به ازای هر کیلومتر فاصله بین دو شهر مبدأ و مقصد یک این آیین« 35»به مشموالن موضوع ماده  -66ماده*

  .حقوق مرتبه وپایه استادیار پایه یک هزینه سفر و نقل مکان پرداخت می گردددرصد 

ازای هر فرزند کمک هزینه اوالد مندی و بهنامه، کمک هزینه عائلهآییناین  «36»ماده به مشموالن موضوع  -67 ماده

 .شودمی داخت پر ضریب حقوقی ساالنه ابالغ شده از سوی هیأت وزیران برابر « 15»و « 57»به ترتیب به میزان 

بگیر در پایان هر سال، بر اساس مبلغ اعالم شده مکلف است به اعضای شاغل، بازنشسته و وظیفه مؤسسه -68 ماده

 پرداخت نماید.« عیدی»از سوی هیأت وزیران 

 فصل هفتم : مأموریت و انتقال

مکلف است در راستای تولید دانش، ارتقای تجارب و دانش علمی اعضای خود و اعتالی جایگاه  مؤسسه -69 ماده

های تخصصی، المللی، کمک به حل مشکالت علمی و فنی کشور از طریق تحقیق در زمینهدر سطح بین مؤسسه

نهادینه کردن های نوین پژوهشی و آموزشی، آشنایی و استفاده از دستاوردها، دانش فنی، امکانات و روش

المللی در روابط بین دانشگاهی و به منظور افزایش کارآیی و کارآمدی اعضای ای و بینهای علمی منطقههمکاری

های علمی و پژوهشی، تسهیالت الزم را برای شرکت آنان در وقت خود و همچنین مبادله نتایج فعالیتتمام
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مینه رشته تحصیلی که در زو یا نظایر آن مؤسسهمرتبطبا اهداف ها،ا انجام مطالعات ها، سمینارها، کنگرهکنفرانس

اعزام آنان را در قالب هریک از موراد ذیل  مؤسسهشود و هر یک از اعضا در داخل یا خارج از کشور تشکیل می

 نامه، فراهم نماید.این آیین« 72»تا « 70»مواد دهد، در چارچوب ضوابط و مقررات موضوع ضروری تشخیص می

 فرصت مطالعاتی  - 1 - 69

 مأموریت پژوهشی  - 2 - 69

 مأموریت آموزشی - 3 - 69

مصوب « های مطالعاتینامه استفاده از فرصتآیین»تواند اعضای تمام وقت خود را در چارچوب می مؤسسه -70 ماده

گونه وزرات، برای تکمیل اطالعات علمی و آگاهی از تحقیقات پیشرفته داخل یا خارج از کشور و شرکت در این

اعزام « فرصت مطالعاتی»رسد، برای استفاده از می مؤسسهای که به تصویب هیأت رئیسه تحقیقات، طبق برنامه

 نماید.

درخواست هرگونه مرخصی استحقاقی یا بدون حقوق در حین استفاده یا بالفاصله بعد یا قبل از استفاده از  - 1 تبصره

 باشد.دوره فرصت مطالعاتی، ممنوع می

ه اعضای هیات علمی رسمی آزمایشی با رعایت مفاد این ماده و مشروط به کسب اعطای فرصت مطالعاتی ب -2تبصره 

ممیزه درصد حداقل امتیازات تعیین شده برای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی به تایید کمیسیون تخصصی هیات  60

هیئت امنای دانشگاه  09/07/1397)این تبصره بر اساس مصوبه جلسه ذیربط، با تصویب هیات رئیسه دانشگاه امکان پذیر می باشد.

 اضافه شده است. (

وقت خود را در سقف اعتبارات مصوب، با رعایت ضوابط و مقررات وزارت، در تواند اعضای تماممی مؤسسه -71 ماده

ها، ها، کنگرهرسد، به منظور شرکت در سمینارها، کنفرانسچارچوب دستورالعملی که به تصویب هیأت رئیسه می

و نظایر آن در داخل و یا خارج از کشور  مؤسسهانجام مطالعات مرتبط با رشته تخصصی عضو و یا اهداف مرتبط با 

 اعزام نماید.« مأموریت پژوهشی»به 
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-نامه، مشمول این ماده میاعضای پیمانی صرفا در طول قرارداد و با رعایت سایر ضوابط و مقررات این آیین -1 تبصره

 باشند.

از مرخصی استحقاقی یا بدون حقوق در حین استفاده یا بالفاصله بعد یا قبل از استفاده  درخواست هرگونه -2 تبصره

 باشد.مأموریت پژوهشی، ممنوع می

های نامهسازی در چارچوب آیینوقت خود را به منظور پرورش و آمادهتواند اعضای رسمی تماممی مؤسسه -72 ماده

مصوب « تحصیلی و اعزام دانشجو به خارج از کشور اعطای بورس»و « اعطای بورس تحصیلی داخل کشور»اجرایی 

مأموریت »سال با پرداخت حقوق و مزایای مربوط، به « 4»وزارت، به صورت تمام وقت و حداکثر به مدت 

 اعزام نماید.« آموزشی

حوزوی )در داخل و یا خارج از کشور و  4اعزام اعضا برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی یا سطح  -73 ماده

 باشد :منوط به احراز شرایط ذیل می« اده از مأموریت آموزشیبا استف

 وضعیت استخدامی عضو رسمی باشد. - 1 -73

 باشد. مؤسسهرشته تحصیلی عضو مورد نیاز  - 2 -73

 محل تحصیل عضو مورد تأیید وزارت باشد. - 3 -73

نامه ارتقا مرتبه را با تأیید هیأت اجرایی جذب یا مرجعی عضو متقاضی حداقل امتیاز الزم از آیین - 4 -73

 نماید، کسب نماید.قانون تعیین میکه 

 سال باشد.40سن متقاضی حداکثر  - 5 -73

عضو نسبت به سپردن وثیقه ملکی به میزان دو برابر حقوق و مزایای دوران مأموریت آموزشی و  - 6 -73

 های برآوردی، اقدام نماید.سایر هزینه

مورد نظر نگردند، چنانچه اعضای مأمور به تحصیل در پایان مهلت مقرر موفق به اخذ مدرک تحصیلی  -1 تبصره

در طول مدت مؤسسهها و وجوه دریافتی به عالوه خسارات وارده به برابر کلیه هزینه« 2»ضمن بازپرداخت 

و تأیید دفتر حقوقی وزارت، ملزم به حضور در محل خدمت و انجام وظایف محول  مؤسسهتحصیل به تشخیص 

 باشند.می
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سال موفق به اتمام دوره تحصیلی مورد « 4»ر پایان در موارد خاص، مدت مأموریت آموزشی اعضایی که د -2 تبصره

گردند، با ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی و موافقت هیات رئیسه دانشگاه برای یک نوبت شش ماهه با نظر نمی

پرداخت حقوق و مزایای مستمر قابل تمدید می باشد. تمدید شش ماه دوم مازاد بر چهار سال با ارائه گزارش 

-سال ماموریت  5دکتری تخصصی تا پایان تصویب هیات امنا صرفا مشروط به دفاع از رساله پیشرفت تحصیلی و 

در شده است.*** متن قبلی:  اصالحهیئت امنای دانشگاه  09/07/1397)این تبصره بر اساس مصوبه جلسه باشد.پذیر میآموزشی امکان

گردند، با ارائه گزارش پیشرفت وفق به اتمام دوره تحصیلی مورد نظر نمیسال م« 4»موراد خاص، مدت مأموریت آموزشی اعضایی که در پایان 

*) این تبصره   1باشد.تحصیلی و موافقت هیأت امنا، برای حداکثر دو نوبت شش ماهه با پرداخت حقوق و مزایای مستمر قابل تمدید می

  گردیده است.(هیأت امناء دانشگاه به شرح ذیل اصالح  03/09/98باستناد مصوبه مورخ 

سال موفق به اتمام دوره تحصیلی « 4»در موارد خاص، مدت مأموریت آموزشی اعضایی که در پایان  -2تبصره*

برای یک نوبت شش ماهه با  مؤسسهگردند، با ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی و موافقت هیات رئیسه مورد نظر نمی

مدید شش ماه دوم مازاد بر چهار سال با ارائه گزارش پرداخت حقوق و مزایای مستمر قابل تمدید می باشد. ت

سال  5دکتری تخصصی تا پایان صرفا مشروط به دفاع از رساله  مؤسسهء پیشرفت تحصیلی و تصویب هیات امنا

 .باشدپذیر میآموزشی امکانماموریت 

مأموریت آموزشی، سال « 5»در موارد خاص، ادامه تحصیل اعضایی که تا پایان مهلت مقرر و حداکثر در  -3 تبصره

گردند، صرفا با ارائه درخواست مرخصی بدون حقوق و موفق به اتمام دوره تحصیلی و اخذ مدرک مورد نظر نمی

)این گزارش پیشرفت تحصیلی و موافقت هیات رئیسه دانشگاه حداکثر برای دو نوبت یک ساله امکان پذیر می باشد.

در موارد خاص، ادامه تحصیل اعضایی که تا شده است. *** متن قبلی:  اصالحنای دانشگاه هیئت ام 09/07/1397تبصره بر اساس مصوبه جلسه 

گردند، صرفا با ارائه سال مأموریت آموزشی، موفق به اتمام دوره تحصیلی و اخذ مدرک مورد نظر نمی« 5»پایان مهلت مقرر و حداکثر در 

 2باشد.پذیر میساله امکانی دو نوبت یکدرخواست مرخصی بدون حقوق و تصویب هیأت امنا، حداکثر برا

                                                           
مرکز، درخواست تمدید شش ماه اول ماموریت آموزشی مازاد بر چهارسال  6/4/94مورخ  65294/15بر اساس مفاد بخشنامه شماره 1

ورد تایید استاد راهنما و دانشگاه محل خدمت عضو از هیات امنا به اعضای هیات علمی بر اساس گزارش پیشرفت تحصیلی ارائه شده م

هیات رئیسه مؤسسه و شش ماه دوم ماموریت آموزشی مازاد بر چهار سال از هیات امنا به کمیسیون دائمی هیات امنای موسسه )به 

 های امنا( تفویض شده است.صورت آزمایشی دو ساله از تاریخ تصویب در هیات
مرکز، بررسی درخواست مرخصی بدون حقوق اعضای هیأت علمی برای  6/4/94مورخ  65294/15اد بخشنامه شماره بر اساس مف2

مدت مازاد بر ماموریت آموزشی حداکثر تا سقف یک سال بر اساس گزارش پیشرفت تحصیلی ارائه شده مورد تایید استاد راهنما و 

های امنا( مؤسسه )به صورتی آزمایشی دو ساله از تاریخ تصویب در هیات دانشگاه محل تحصیل عضو از هیات امنا به هیات رئیسه

 تفویض شده است.
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از مرخصی بدون حقوق سال نباشد و با استفاده « 50»پذیرش مدرک دکتری عضوی که سن وی بیشتر از  -4 تبصره

این ماده و سایر شرایط و « 4»تا « 1»و با هزینه شخصی اخذ شده باشد، با رعایت شرایط مندرج در بندهای 

 باشد.پذیر میممیزه امکانمقررات مربوط، پس از تأیید هیأت 

حوزوی در  4در موراد خاص، اعزام اعضای پیمانی برای ادامه تحصیل در مطع دکتری تخصصی یا سطح  -5 تبصره

آموزشی، با رعایت شرایط مندرج در این ماده به استثنای بند یک آن، صرفاً  داخل کشور و با استفاده از مأموریت

 باشد.پذیر میپس از تصویب در هیأت امنا امکان

نامه، حسب مورد، این آیین «79»تا « 75»تواند در چارچوب ضوابط و مقررات موضوع مواد می مؤسسه -74 ماده

عالی، پژوهشی و فناوری را با درخواست آنان و موافقت ها و مؤسسات آموزشاعضای رسمی تمام وقت سایر دانشگاه

اعضای رسمی تمام وقت خود را حسب بکار گیرد و یا باالعکس « مأمور به خدمت»مؤسسه متبوع به عنوان 

 های متقاضی مأمور نماید.ها و یا دستگاهدرخواست آنان به سایر مؤسسات، سازمان

-ها و مؤسسات آموزشتواند در صورت نیاز به خدمات اعضای هیأت علمی رسمی سایر دانشگاهمی مؤسسه -75 ماده

مربوط از خدمات آنان برای مدت معین با وابسته به وزارت و موافقت مؤسسه عالی، پژوهشی و فناوری دولتی 

ها و مؤسسات استفاده نماید و یا بالعکس حسب درخواست دانشگاه« مأمور به خدمت»رعایت مقررات به عنوان 

عالی، پژوهشی و فناوری دولتی وابسته به وزارت و موافقت عضو، اعضای رسمی خود را به این قبیل آموزش

ربط از محل قوق و مزایای مشموالن این ماده حسب توافق مؤسسات ذیمؤسسات مأمور به خدمت نماید. ح

 گردد.اعتبارات مؤسسه مبدأ یا مقصد پرداخت می

ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری به خدمت در دانشگاه مؤسسهمأموریت اعضای رسمی  -1 تبصره

ر در این ماده، صرفا با پرداخت حقوق و های اجرایی و بالعکس با رعایت تشریفات مقردولتی وابسته به سایر دستگاه

 باشد.پذیر میمزایا از محل اعتبارات مؤسسه محل مأموریت امکان

 این در مقرر تشریفات رعایت به خدمت در ستاد وزارت و بالعکس با مؤسسهمأموریت اعضای رسمی  -2 تبصره

 .باشدپذیرمیامکان مؤسسه اعتبارات ازمحل مزایا و حقوق پرداخت با ماده،صرفاً
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المللی ها و مؤسسات بینمأموریت اعضای رسمی که با موافقت و یا حکم وزیر به خارج از کشور و یا سازمان -3 تبصره

گردند، بدون حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی و صرفا با پرداخت حقوق و مزایا از محل مأمور به خدمت می

هیأت  03/09/98ه باستناد مصوبه مورخ *)این تبصر باشد.پذیر میاعتبارات سازمان یا مؤسسه محل مأموریت امکان

  امناء دانشگاه به شرح ذیل اصالح گردیده است.(

فناوری به خارج از کشور و یا  تحقیقات و مأموریت اعضای رسمی که با موافقت و یا حکم وزیرعلوم، -3*تبصره 

با  پژوهشی و صرفاً گردند، بدون حفظ وظایف آموزشی والمللی مأمور به خدمت میها و مؤسسات بینسازمان

 باشد.پذیر میامکان مؤسسهپرداخت حقوق و مزایا از محل اعتبارات 

که با حکم وزیر به سمت ریاست دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و  مأموریت اعضای رسمی -4 تبصره

گردند، با رعایت میزان واحد موظف تدریس/ ساعت موظف تحقیق یا کسر فناوری منصوب و مامور به خدمت می

این آیین نامه و تبصره ذیل آن و پرداخت حقوق « 25»واحد موظف تدریس/ ساعت موظف تحقیق مندرج در ماده 

حسب توافق از محل اعتبارات موسسه محل خدمت آنان و یا تامین اعتبار از محل موسسه محل ماموریت و مزایا 

در عضو العاده مدیریت پرداخت فوق پذیر است.امکان خدمت آنانتوسط موسسه محل وپرداخت دون کاهش()ب

)این تبصره بر اساس مصوبه جلسه .بر عهده موسسه محل ماموریت میباشد موضوع این تبصره،دوران تصدی سمت 

  هیئت امنای دانشگاه اضافه شده است. ( 09/07/1397

فناوری وحکم وزیر یا روسای سایر  ی رسمی که با موافقت وزیر علوم، تحقیقات ومأموریت اعضا -5*تبصره 

مؤسسات بین المللی مأمور به خدمت می شوند، بدون  یا سازمان ها و دستگاههای اجرایی به خارج از کشور و

ایی صادر حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی وصرفاً با پرداخت حقوق و مزایا از محل اعتبارات موسسه دستگاه اجر

به هیأت امناء دانشگاه  03/09/98*)این تبصره باستناد مصوبه مورخ  .کننده حکم، مأموریت آنان امکان پذیر می باشد

  اضافه گردیده است.(« 75»ماده

و مؤسسات  مأموریت اعضای رسمی که برای تصدی پست های سازمانی مدیریتی به دانشگاه ها -6تبصره*

آموزش عالی، پژوهشی وفناوری دولتی وابسته به سایر دستگاه های اجرایی مأمور به خدمت می شوند، با حفظ 
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وظایف آموزشی وپژوهشی وپرداخت حقوق ومزایای مستمر از اعتبارات موسسه محل خدمت آنان امکان پذیر است. 

ن تصدی سمت موضوع این تبصره، برعهده مؤسسه پرداخت فوق العاده مدیریت ومزایای غیر مستمر عضو در دورا

اضافه گردیده « 75»به مادههیأت امناء دانشگاه  03/09/98*)این تبصره باستناد مصوبه مورخ  محل مأموریت می باشد.

 است.(

های به خدمت در مؤسسات دولتی غیرآموزشی و پژوهشی )دستگاه مؤسسهمأموریت اعضای رسمی  -76 ماده

با آن  مؤسسههای تخصصی تخصص آنها ارتباط داشته باشد و موجب توسعه همکاریکه با اجرایی( به شرطی

باستناد مصوبه مورخ  ماده*)این  باشد.ان مجاز میدستگاه اجرایی گردد، با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی آن

 گردیده است.( اصالح به شرح ذیل هیأت امناء دانشگاه 03/09/98

های )دستگاهبه خدمت در مؤسسات دولتی غیرآموزشی و پژوهشی  مؤسسهمأموریت اعضای رسمی  -76*ماده 

با آن  مؤسسههای تخصصی که با تخصص آنها ارتباط داشته باشد و موجب توسعه همکاریبه شرطی اجرایی(

دستگاه اجرایی گردد، با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی آنان و پرداخت حقوق ومزایا حسب توافق از محل 

با تأمین اعتبار از محل مؤسسه محل مأموریت )بدون کاهش( وپرداخت توسط  سسه محل خدمت آنان واعتبارات مؤ

 . مؤسسه محل خدمت آنان مجاز می باشد

عالی، پژوهشی و فناوری ها و مؤسسات آموزشبه خدمت در دانشگاه مؤسسهمأموریت اعضای رسمی  -77 ماده

 باشد.ممنوع می غیرانتفاعی و بالعکس به استثنای موراد ذیل -غیردولتی 

مأموریت افراد موضوع این ماده صرفا برای تصدی سمت مدیریتی مؤسسات مذکور با موافقت  - 1 -77

پذیر بوده که در این صورت عضو در دوران تصدی رئیس مؤسسه محل خدمت عضو و تأیید وزیر امکان

و پرداخت حضوری تبدیل وضعیت خواهد یافت مسئولیت مؤسسه محل مأموریت از تمام وقت به نیمه

 العاده ویژه وی به عهده مؤسسه محل مأموریت خواهد بود.العاده مدیریت و معادل وجه ریالی فوقفوق

  به شرح ذیل اصالح گردیده است.( 03/09/98*)این بند باستناد مصوبه مورخ 
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رئیس مأموریت افراد موضوع این ماده صرفا برای تصدی سمت مدیریتی مؤسسات مذکور با موافقت  -77-1*

پذیر بوده که در این صورت عضو در دوران تصدی مسئولیت مؤسسه مؤسسه محل خدمت عضو و تأیید وزیر امکان

العاده مدیریت و معادل وجه حضوری تبدیل وضعیت خواهد یافت و پرداخت فوقمحل مأموریت از تمام وقت به نیمه

. همکاری غیر مستمرعضو با مؤسسات غیر بود العاده ویژه وی به عهده مؤسسه محل مأموریت خواهدریالی فوق

 مؤسسهغیر انتفاعی برای تصدی سایر سمت های مدیریتی مؤسسات مذکور در خارج از ساعات رسمی کار  -دولتی

 .بالمانع است مؤسسهوبا اطالع رئیس 

 -عالی غیردولتی ها و مؤسسات آموزشبه خدمت در دانشگاه مؤسسهمأموریت اعضای رسمی  - 2 -77

غیرانتفاعی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده نموده و نام آنها در جداول بودجه کل کشور درج 

سال در طول دوران خدمت و صرفا با پرداخت حقوق و مزایا از « 2»گردیده است، حداکثر برای مدت 

 باشد.پذیر میمحل اعتبارات مؤسسه مقصد و با رعایت سایر مقررات امکان

غیرانتفاعی مندرج در فهرست  - عالیغیردولتی¬اعضای رسمی مؤسسات مؤسساتآموزشمأموریت  - 3 -77

ها و مؤسسات های مدیریت ستادی وزارت و یا دانشگاهبودجه کل کشور که با حکم وزیر به یکی از سمت

گردند، صرفا با تأمین حقوق و مزایای آنان از محل اعتبارات عالی، پژوهشی و فناوری منصوب میآموزش

 باشد.پذیر میؤسسه مقصد و پرداخت از طریق مؤسسه مبدأ امکانم

نامه، بدون حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مؤسسه اعضایی که با رعایت ضوابط و مقررات این آیین -78 ماده

نماید، از هر لحاظ به دیگر مأمور به خدمت شده و حقوق و مزایای خود را از مؤسسه محل مأموریت دریافت می

رات مربوط به بازنشستگی مشمول مقررات مورد عمل مؤسسه محل مأموریت خواهد بود و چنانچه استثنای مقر

کسور بازنشستگی مدت مأموریت این دسته از افراد توسط مؤسسه مقصد و یا ذینفع حسب مورد پرداخت شود، 

 مدت مزبور جزء سابقه خدمت رسمی آنان منظور خواهد شد.

های مدیریت سیاسی از قبیل: رؤسای سه قوه، معاونان صدی پستجهت ت مؤسسهمأموریت اعضای رسمی  -79 ماده

رئیس جمهور، اعضای شورای نگهبان، ریاست سازمان صدا و سیما، وزیران، معاونان وزیران، سفیران، استانداران، 

 باشد.پذیر مینمایندگان شورای اسالمی و شهردار تهران امکان
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دانشگاه و یا دستگاه  و مزایا ازمحل اعتبارات مذکور، حقوقبه مشموالن این ماده درمدت تصدی مقامات  -1 تبصره

پرداخت است. فوق العاده مدیریت اعضای مشمول این ماده در دوران تصدی پست های  محل مأموریت قابل

مدیریت سیاسی از محل اعتبارات موسسه محل ماموریت تامین و حسب توافق توسط موسسه محل ماموریت یا 

العاده مدیریت به اعضای مشمول این ماده در دوران می شود. در هر حال، پرداخت فوقخدمت آنان پرداخت 

)این تبصره بر اساس مصوبه جلسه پذیر نمی باشد.های مدیریت سیاسی از محل اعتبارات دانشگاه امکانتصدی پست

مدت تصدی مقامات مذکور، حقوق و مزایا از محل  به مشموالن این ماده در*** متن قبلی:هیئت امنای دانشگاه اصالح شده است. 09/07/1397

العاده مدیریت به اعضای مشمول این ماده در دوران محل مأموریت قابل پرداخت است و در هر حال، پرداخت فوق اعتبارات مؤسسه و یا دستگاه

 (1باشد.پذیر نمیهای مدیریت سیاسی از محل اعتبارات مؤسسه امکانتصدی پست

ها و نامه ارتقا مرتبه اعضای هیأت علمی دانشگاهضای موضوع این ماده با رعایت کامل آیینارتقا مرتبه اع -2 تبصره

 عالی، پژوهشی و فناوری انجام خواهد شد.مؤسسات آموزش

 شود.ترفیع ساالنه استحقاقی اعضای موضوع این ماده، بدون نیاز به ارزیابی اعطا می -3 تبصره

های مذکور انجام وظیفه عیت هیأت علمی( در سمتدر وضاعضای موضوع این ماده که حداقل دو سال ) -4 تبصره

نموده یا بنماید، پس از پایان دوره تصدی با حفط مرتبه علمی خود، از حقوق و مزایای باالترین مرتبه هیأت علمی 

گردند. این دسته از افراد در صورت محکومیت توسط مراجع ذیصالح قانونی به انفصال در همان پایه برخوردار می

های مذکور، مشمول مزایای های مدیریت سیاسی به واسطه انجام تخلف در زمان تصدی سمتسمت از تصدی

 باشند.مندرج در این تبصره نمی

عالی، ها و مؤسسات آموزش، اعضای هیأت علمی رسمی قطعی سایر دانشگاهمؤسسهدر صورت نیاز  -80 ماده

توانند با حفظ مؤسسات مبدأ و مقصد می پژوهشی و فناوری دولتی وابسته به وزارت متبوع، با موافقت رؤسای

منتقل شوند. حقوق و مزایای این قبیل افراد بر اساس پست سازمانی تخصیص داده  مؤسسهپیشینه خدمتی به 

گردد و بالعکس، انتقال اعضای هیأت علمی رسمی نامه تعیین میشده و سوابق خدمتی، بر طبق مقررات این آیین

عالی، پژوهشی و فناوری دولتی وابسته به وزارت متبوع ها و مؤسسات آموزششگاهنیز به سایر دان مؤسسهقطعی 

                                                           
 29/4/95مورخ  87599/15مفاد بخشنامه اصالح شده بر اساس 1
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بالمانع است. در این صورت از تاریخ اجرای حکم انتقال،  مؤسسهحسب درخواست مؤسسات مذکور و موافقت 

 .قطع و هرگونه پرداختی صرفا برعهده مؤسسه مقصد خواهد بود مؤسسهرابطه استخدامی عضو منتقل شده با 

عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به ها و مؤسسات آموزشانتقال اعضای هیأت علمی رسمی قطعی از دانشگاه -1 تبصره

-پس از موافقت هیأت اجرایی جذب ذیربط تأیید رئیس مؤسسه مقصد امکان مؤسسههای اجرایی به سایر دستگاه

 باشد.پذیر می

ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری انتقال اعضای هیأت علمی رسمی آزمایشی از سایر دانشگاه -2 تبصره

های مبدأ و مقصد، منوط به تأیید وزیر و بالعکس، پس از موافقت مؤسسه مؤسسههای اجرایی به دولتی و دستگاه

 باشد.می

 ها، بیمه و امور رفاهیفصل هشتم : مرخصی

مرخصی استحقاقی با استفاده اعضای پیمانی و رسمی به ترتیب از یک و دو ماه به ازای هر سال خدمت از  -81 ماده

گردند. استفاده از مرخصی با تشخیص مقام مسئول ها و مزایای مندرج در حکم برخوردار میالعادهاز حقوق، فوق

باشد. در موارد ضروری، با درخواست عضو و تأیید ذیربط و الزاماً در تابستان و نیمه اول فروردین ماه مجاز می

 طرف وی، استفاده از مرخصی استحقاقی بالمانع است. یا مقام مجاز از مؤسسهرئیس 

های خدمت از مرخصی استحقاقی در صورتی که مدت خدمت عضو کمتر از یک سال باشد، به تناسب ماه -1 تبصره

 استفاده خواهد کرد.

 حضوری، به میزان نصف مرخصی عضو تمام وقت خواهد بود.وقت و نیمهمرخصی استحقاقی اعضای نیمه -2 تبصره

تواند تا بر مرخصی استحقاقی پیش بینی شده در این ماده میدر طول خدمت، عالوهبار عضو برای یک -3 تبصره

 ماه از مرخصی استحقاقی به منظور تشرف به حج واجب برخوردار گردد.  مجموع یک

اول مهر هر سال تا پایان شهریور »تقویم اداری دانشگاه صرفا برای مرخصی استحقاقی موضوع این ماده از  -4 تبصره

 هیئت امنای دانشگاه اضافه شده است. ( 09/07/1397)این تبصره بر اساس مصوبه جلسه می شود. تعیین« سال بعد
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در صورت عدم استفاده عضو از مرخصی استحقاقی سالیانه، مرخصی وی به استثنای مشموالن تبصره ذیل  -82 ماده

 این ماده، قابل ذخیره یا بازخرید نخواهد بود.

های سازمانی مصوب های اجرایی پستبا درخواست مرخصی عضو شاغل در سمت مؤسسهدر مواردی که  -1 تبصره

دار، مبنی بر استفاده از تمام یا قسمتی از مرخصی استحقاقی سالیانه در تابستان، به دلیل نیاز به حضور وی ستاره

و  مؤسسهت رئیس موافقت ننماید، صرفاً و حداکثر نیمی از مرخصی استحقاقی سالیانه عضو که به علت عدم موافق

آخرین حقوق و مزایای دریافتی مندرج در  نشده است، ذخیره و مابقی به ماخذ یا مقام مجاز از طرف وی استفاده

 گردد.حکم، بازخرید می

 نامه در هر صورت محفوظ خواهد ماند.مرخصی ذخیره شده اعضا تا پیش از ابالغ آیین -2 تبصره

هر دلیل، به استثنای حالت انتقال، قطع گردد، حقوق و  به مؤسسهکه رابطه استخدامی عضو با در صورتی  -83 ماده

حقوق و مزایای دریافتی مندرج در حکم، به وی و در مزایای مدت مرخصی استحقاقی ذخیره شده به ماخذ آخرین 

 صورت فوت به وراث قانونی عضو پرداخت خواهد شد.

موافقت مسؤول مافوق از مرخصی ساعتی تواند در صورت ضرورت و در مواقع اضطرار، با اجازه و هر عضو می -84 ماده

 در خالل ساعات موظف تدریس استفاده نماید.

عضو در موارد ذیل حق برخورداری از مرخصی با استفاده از حقوق و مزایا، عالوه، بر مرخصی استحقاقی  -85 ماده

 باشد:ساالنه را دارا می

 ازدواج دائم به مدت سه روز کاری -الف 

 به مدت پنج روز کاری و برادر و خواهرشامل پدر، مادر، همسر، فرزند، بستگان فوت  –ب 

هیئت امنای  09/07/1397)این بند بر اساس مصوبه جلسه عضو )مرد( که صاحب اوالد می شود )به مدت سه روز کاری( -ج

 دانشگاه اضافه شده است. (

 غیبت موجه )به تعداد روزهای مورد تأیید مراجع ذیصالح( - د

غیبت موجه حالتی است که عضو به عللی خارج از حدود قدرت و اختیار خود نتواند در محل خدمت حاضر  -تبصره 

 گردد.شود و موجه بودن عذر وی با تأیید مراجع قضائی احراز می
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تواند با ارائه باشد، میهایی که از مانع از انجام خدمت وی میدر صورت ابتال به بیماری مؤسسهعضو  -86 ماده

روز با رائه گواهی  30روز( و مازاد بر مدت مذکور تا  3روز متناوب در سال )هر نوبت حداکثر  12گواهی پزشکی، 

، از مرخصی استعالجی با استفاده از حقوق و مزایای مربوط برخوردار گردد. مؤسسهپزشکی و تأیید پزشک معتمد 

-این آیین «88»ماده و مطابق با مفاد  مؤسسهپزشکی مورد تأیید روز با نظر کمیسیون  30برای مدت بیشتر از 

 گردد.نامه رفتار می

که عضو در ایام مرخصی استحقاقی بیمار شود، بر اساس گواهی پزشکی و پس از تأیید پزشک در صورتی -تبصره 

 شود.به مرخصی استعالجی تبدیل میمعتمد، مرخصی استحقاقی وی در طی مدت بیماری، 

ماه و با استفاده از حقوق و مزایای مربوط  9توانند از مرخصی زایمان هر نوبت حداکثر عضو می بانوان -87 ماده

 1برخوردار گردند.

 یابد.ماه افزایش می 12شوند، این مدت به برای بانوانی که در یک زایمان صاحب فرزند دوقلو و یا بیشتر می -1 تبصره

های تعیین شده برای مرخصی زایمان مندرج در زمان برای بانوان عضو پیمانی که قرارداد آنان قبل از اتمام -2 تبصره

 گردد.های تعیین شده، تمدید مییابد، مدت قرارداد تا سقف مرخصیاین ماده پایان می

که بیماری وی به تأیید کمیسیون پزشکی نماید، در صورتیبه عضوی که از مرخصی استعالجی استفاده می -88 ماده

 گردد.برسد، حداکثر تا یکسال حقوق و مزایای مربوط پرداخت می مؤسسه

سال نیز از حقوق  العالج، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، برای مدت زائد بر یکعضو دارای بیماری صعب -1 تبصره

 شود.و مزایای یادشده برخوردار می

مرخصی استعالجی، تنها العالج نبودن بیماری عضو، به وی در مدت مازاد بر یک سال درصورت صعب -2 تبصره

 گردد.حقوق مرتبه و پایه پرداخت می

                                                           
مدت استفاده بانوان عضو هیات علمی از مرخصی  1394مرکز، ابتدای سال  5/2/94مورخ  16719/15بر اساس مفاد بخشنامه شماره 1

 ماه افزایش یافت.« 12»ماه و برای فرزند دوقلو و یا بیشتر به « 9»رای یک فرزند به زایمان ب
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، مؤسسه موظف است به عضوی که در حین خدمت و یا مأموریت و بنا به نظر کمیسیون پزشکی مؤسسه -3 تبصره

شود، بدون محدودیت مقرر در این ماده، مرخصی بر اثر عوامل محیط کار و یا مأموریت دچار حادثه یا بیماری می

 های درمان وی را پرداخت نماید.موده و تمامی هزینهاستعالجی اعطا ن

عضو مشمول صندوق تأمین اجتماعی در استفاده از مرخصی استعالجی مازاد بر سه روز، از نظر پرداخت  -4 تبصره

 باشد.حقوق و مزایا، تایع مقررات قانون تأمین اجتماعی می

ین نامه، در صورت نداشتن این آی« 73»ماده « 3»عضو رسمی دانشگاه به استثنای مشموالن تبصره  -89 ماده

و تأیید  ربط ذیواحد سازمانی تواند در طول مدت خدمت خود با موافقت  میمرخصی استحقاقی ذخیره شده، 

)این تبصره بر اساس مصوبه جلسه .حقوق استفاده نماید حداکثر سه سال از مرخصی بدونباالترین مقام مسئول دانشگاه 

نامه، این آیین« 73»ماده « 3»عضو رسمی مؤسسه به استثنای مشمول تبصره هیئت امنای دانشگاه اضافه شده است. متن قبلی:  09/07/1397

از « 90»درج در ماده تواند با رعایت ضوابط و مقررات مندر صورت نداشتن مرخصی استحقاقی ذخیره شده با تأیید و موافقت مقام مسئول می

ت امناء دانشگاه به شرح ذیل اصالح أهی 03/09/98*)این ماده باستناد مصوبه مورخ   (مرخصی بدون حقوق استفاده نماید.

  گردیده است.(

این آیین نامه، در صورت نداشتن « 73»ماده « 3»به استثنای مشموالن تبصره  مؤسسهعضو رسمی  -89*ماده 

این آیین « 90»رعایت ضوابط مقرر در ماده تواند در طول مدت خدمت خود با  میمرخصی استحقاقی ذخیره شده، 

 .نامه، حداکثر سه سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید

های آموزشی و پژوهشی استثنایی، مشروط به آنکه به برنامه و عضو پیمانی درموارد ضروری -تبصره  -5 تبصره

ماه مجاز به استفاده از مرخصی بدون حقوق « 4»دانشگاه لطمه نزند، صرفاً در مدت قرارداد و حداکثر به مدت 

-خصیدر هر حال مجموع مر <===(هیئت امنای دانشگاه اضافه شده است. 09/07/1397)این قسمت بر اساس مصوبه جلسه است. 

تواند از سه سال در طول خدمت وی ماه در مدت قرارداد، نمی« 4»های بدون حقوق عضو پیمانی با رعایت سقف 

 بیشتر باشد.

و تأیید  ربط ذیواحد سازمانی تواند در طول مدت خدمت خود با موافقت  میعضو رسمی قطعی دانشگاه  -90 ماده

درخواست درصورتی که  .حقوق استفاده نماید بدونحداکثر سه سال از مرخصی باالترین مقام مسئول دانشگاه 

، این باشد ویدر رشته مربوط به شغل ل در مقطع دکتری تخصصی برای ادامهتحصیبدون حقوق عضو  مرخصی
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در هر حال مجموع مرخصی بدون حقوق  دو سال قابل افزایش خواهدبود. مدت با تصویب هیات رئیسه دانشگاه تا

هیئت  09/07/1397)این ماده بر اساس مصوبه جلسه دمت حداکثر پنج سال می باشدعضو رسمی قطعی در طول مدت خ

تواند در طول مدت خدمت خود با موافقت واحد سازمانی ذیربط و عضو رسمی قطعی مؤسسه میامنای دانشگاه اصالح شده است.*** متن قبلی: 

که درخواست مرخصی بدون حقوق عضو وق استفاده نماید. درصورتیتأیید باالترین مقام مسئول مؤسسه، حداکثر سه سال از مرخصی بدون حق

برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و یا دکتری تخصصی در رشته مربوطه به شغل وی باشد، این مدت با تصویب هیأت امنا تا دوسال 

 (باشد.حداکثر پنج سال میدر هر حال مجموعه مرخصی بدون حقوق عضو در طول مدت خدمت 1قابل افزایش خواهد بود.

حقوق آزمایشی اعم از اعطا و یا تمدید مدت مرخصی بدون شمول مفاد این ماده درخصوص عضو رسمی  -1 تبصره

برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی در رشته مربوط به شغل وی تا سقف سه سال، منوط به اخذمجوز از 

مرخصی بدون حقوق عضو رسمی آزمایشی مشمول این هیات رئیسه دانشگاه خواهد بود. در هر حال مجموع 

هیئت امنای دانشگاه  09/07/1397)این تبصره بر اساس مصوبه جلسه تبصره در طول مدت خدمت حداکثر سه سال می باشد

ون حقوق )تا شمول مفاد این ماده در خصوص اعضای رسمی آزمایشی اعم از اعطا و یا تمدید مدت مرخصی بد*** متن قبلی: اصالح شده است. 

 (2سال( منوط به اخذ مجوز از هیأت امنای مؤسسه خواهد بود.3سقف 

های اجرایی در مأموریت خارج از کشور به بانوان عضو رسمی که همسر آنان به واسطه حکم رسمی دستگاه -2 تبصره

بدون  سال از مرخصی« 5»توانند تا پایان مأموریت همسر خود و در طول خدمت حداکثر به مدت برند، میسر می

 حقوق استفاده نمایند.

 مؤسسهگردد. مگرآنکه با موافقت مدت مرخصی بدون حقوق جزء سابقه خدمت بازنشستگی محسوب نمی -3 تبصره

 و صندوق بازنشستگی ذیربط، کسورات بازنشستگی به طورکامل از سوی عضو پرداخت گردد.

 مؤسسهمورد نیاز  هایمدت مرخصی بدون حقوق عضو برای ادامه تحصیالت عالی و تخصصی در رشته -4 تبصره

کارشناسی ارشد و یا دکتری تخصصی شود، از لحاظ بازنشستگی و مشروط به اینکه منجر به اخذ مدرک تحصیلی 

 شود.وظیفه با پرداخت کسور مربوط از سوی عضو، جزء سابقه خدمت رسمی عضو محس.ب می

                                                           
مرکز، بررسی درخواست مرخصی بدون حقوق اعضای هیأت علمی رسمی قطعی  6/4/94مورخ  65294/15بر اساس مفاد بخشنامه 1

مؤسسه )به صورت آزمایشی دو ساله از تاریخ تصویب در مازاد بر سه سال تا سقف پنج سال از هیأت امنا به کمیسیون دائمی هیأت امنا 

 های امنا( تفویض شده است.هیأت
آزمایشی  مرکز، بررسی درخواست مرخصی بدون حقوق اعضای هیأت علمی رسمی 6/4/94مورخ  65294/15بر اساس مفاد بخشنامه 2

های امنا( تفویض شده ه از تاریخ تصویب در هیأتتا سقف سه سال از هیأت امنا به هیأت رئیسه مؤسسه )به صورت آزمایشی دوسال

 است.
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درمانی به صورت آزاد و  تواند با پرداخت کامل حق سرانه بیماریعضو در ایام مرخصی بدون حقوق می -5 تبصره

 ای استفاده نماید. بیمه تکمیلی، از خدمات بیمه

در مدت مأموریت آموزشی، فرصت مطالعاتی، مأموریت پژوهشی، آمادگی به خدمت، انفصال موقت،  -91 ماده

مرخصی بدون حقوق و همچنین مرخصی استعالجی مازاد بر یک سال که به صورت متوالی در طی سال استفاده 

 گیرد.مرخصی استحقاقی تعلق نمیشده باشد، 

است و وی در طول خدمت خود، صرفاً یکبار  مؤسسهانتخاب صندوق بازنشستگی در بدو استخدام با عضو  -92 ماده

 باشد. مجاز به تغییر صندوق بازنشستگی می

های بهداشت و مکلف است مشروط به تأمین ارتباط مورد نیاز به منظور کمک به تأمین هزینه مؤسسه -93 ماده

عالوه بر اعطای مزایای مقرر در قانون بیمه خدمات درمانی و یا قانون تأمین اجتماعی، به طریق  درمان عضو

های مرتبط، براساس مقتضی از جمله تسهیل در عقد قرارداد بیمه تکمیلی و یا پرداخت بخضی از هزینه

 اقدامات الزم معمول دارد. "4پیوست شماره  -های رفاهی دستورالعمل پرداخت کمک"

تواند مشروط به تأمین اعتبار مورد نیاز، به منظور مساعدت، تأمین رفاه، آسایش و آسودگی می ؤسسهم -94 ماده

الحسنه وام وامور بیمه و تأمین و رفع سایر نیازهای خاطر اعضا و کمک به تهیه مسکن، تقویت صندوق قرض

-این آیین «93»ماده مل موضوع ضروری آنها، با تصویب هیأت رئیسه، تسهیالت مالی الزم را بر اساس دستورالع

 نامه برقرار نماید. 

موظف است به منظور توانمند سازی افزایش کارآیی، تقویت روحی و سالمت اعضا، فرهنگ اشاعه  مؤسسه -95 ماده

ایجاد و به منظور تشویق آنها برای انجام امور ورزشی، راهکارهای مناسبی را تدوین و به مورد  مؤسسهورزش را در 

 اجرا گذارد.
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 ل نهم  : پایان خدمتفص

مکلف است اعضای خود را با توجه به مرتبه علمی آنان و به شرح ذیل، بدون نیاز به وصول  دانشگاه -96 ماده

 خواست عضو ذینفع، بازنشسته نماید.در

 سال سابقه خدمت 30سال سن یا  65               مربی آموزشیار / مربی پژوهشیار - 1 -96

 سال سابقه خدمت 30سال سن یا  65                 مربی آموزشی / مربی پژوهشی - 2 -96

 سال سابقه خدمت 30سال سن یا  65          استادیار آموزشی / استادیار پژوهشی - 3 -96

 سال سن 67            دانشیار آموزشی / دانشیار پژوهشی - 4 -96

 سال سن 70                استاد آموزشی / استاد پژوهشی - 5 -96

این  5و  4و سن بازنشستگی مندرج در ردیف های  3تا  1سابقه خدمت مندرج در ردیف های  -1 تبصره

ماده برای عضو هیئت علمی نمونه کشوری و یا دارای نشان های دانش و پژوهش مصوب هیئت دولت 

در صورت درخواست عضو ذینفع و تایید دانشکده/پژوهشکده محل خدمت وی، با تصویب هئت امنای 

هیئت امنای دانشگاه اصالح شده  09/07/1397)این تبصره بر اساس مصوبه جلسه ه سال قابل افزایش است. ذیربط تا س

 80سال خدمت، موفق به کسب حداقل  30سال آخر منتهی به  4سابقه خدمت آن دسته از استادیارانی که در *** متن قبلی:است.

درصد  85کننده و یا حداقل درصد امتیازات الزم از بندها و مواد تعیین 75درصد امتیازات ارتقا به مرتبه دانشیاری و کسب حداقل 

-نامه ارتقا مرتبه میکننده از آییندرصد امتیازات الزم از بندها و مواد تعیین 80امتیازات ارتقا به مرتبه دانشیاری و کسب حداقل 

(است. سال قابل افزایش 65سال و با رعایت سقف سنی  33و  32شوند، به ترتیب تا 

سال سابقه خدمت، طی دو سال  30این ماده، با داشتن  5و  4در مواردی که عضو ردیف های  -2 تبصره

متوالی، پایه استحقاقی سالیانه خویش را به دلیل نداشتن امتیازات الزم بر اساس دستورالعمل ترفیع 

زشی و پژوهشی و ارسال گزارش فعالیت های آمودانشگاه دریافت ننماید، با پیشنهاد دانشگاه همراه با 

 09/07/1397)این تبصره بر اساس مصوبه جلسه تایید وزیر، بدون اخد تقاضای ایشان بازنشستگی امکان پذیر است. 

سالگی،  67سال قبل از سن  5سن بازنشستگی آن دسته از دانشیارانی که در شده است.*** متن قبلی:  اصالحهیئت امنای دانشگاه 

 سالگی قابل افزایش است. 70شوند، به ات ارتقا به مرتبه استادی میدرصد امتیاز 75موفق به کسب 
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ادامه خدمت عضو با مرتبه استادی که حسب دستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز موضوع ماده  -3 تبصره

آیین نامه استخدامی اعای هیئت علمی موفق به کسب درجه استاد ممتازی شده  5و پیوست شماره  118

)این تبصره . یا می شود، با درخواست دانشگاه و تصویب سالیانه هیئت امنا تا سه سال امکان پذیر می باشد

سن بازنشستگی آن دسته از اعضای شده است. *** متن قبلی:  اصالحهیئت امنای دانشگاه  09/07/1397بر اساس مصوبه جلسه 

سال قابل افزایش  3اند، با درخواست عضو ذینفع تا شده« عضو هیأت علمی نمونه کشوری»هیأت علمی که موفق به کسب عنوان 

 (است.

نشستگی عضو واجد شرایط بازنشستگی که به امر تدریس اشتغال دارد به تاریخ اجرای حکم باز -4 تبصره

هیئت امنای دانشگاه  09/07/1397)این تبصره بر اساس مصوبه جلسه پایان همان نیمسال تحصیلی موکول خواهد شد.

مربی و استادیاری واجد  تواند در موارد خاص و در صورت نیاز به خدمات عضو با مرتبهمؤسسه میاصالح  شده است.*** متن قبلی: 

 65باشد، با رعایت سن حداکثر شرایط بازنشستگی که به تشخیص هیأت ممیزه در امور آموزشی یا پژوهشی برجسته و شاخص می

سال بازنشستگی وی را به تعویق  5سال با پیشنهاد رئیس مؤسسه، تصویب هیأت امنا و تأیید وزیر به صورت سالیانه و حداکثر تا سقف 

 1د.انداز

سال   30را که با داشتن  96ماده  5و  4دانشگاه مکلف است اعضای هیئت علمی موضوع بندهای  -97 ماده

)این سابقه خدمت همچنان واجد شرایط ادامه خدمت هستند در صورت تقاضای آنان بازنشسته نماید.

تواند اعضای خود را که بر مؤسسه می***هیئت امنای دانشگاه اصالح  شده است. ( 09/07/1397تبصره بر اساس مصوبه جلسه 

سال سابقه خدمت همچنان واجد شرایط ادامه خدمت  30با داشتن حداقل « 96»ماده « 5»و « 4»اساس شرایط مندرج در بندهای 

 باشند، در صورت تقاضای آنها، بازنشسته نماید.می

در موارد خاص، برای بازنشستگی هیئت امنای دانشگاه حذف شده است.  09/07/1397)این تبصره بر اساس مصوبه جلسه  -تبصره 

 (باشد.اعضای موضوع این ماده، با پیشنهاد رئیس مؤسسه و تأیید وزیر، نیازی به اخذ تقاضای عضو برای بازنشستگی نمی

باشند در صورت پیش بینی نشدن ضوابط و ایثارگران تابع قوانین و مققرات خاص خود می  -98 ماده

ارگران، همچون سایر اعضای هیئت علمی تابع ضوابط و مقررات آیین نامه استخدامی ثمقررات خاص، ای

هیئت امنای دانشگاه اصالح  شده  09/07/1397)این ماده  بر اساس مصوبه جلسه اعضای هیئت علمی خواهد بود

صورت نیاز به خدمات عضو با مرتبه دانشیاری و استادی واجد شرایط بازنشستگی، مشروط  تواند درمؤسسه میاست.*** متن قبلی: 

                                                           
 15/2/95مورخ  27006/15بخشنامه شماره  12اصالح شده بر اساس ردیف 1
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سال با اخذ  3به درخواست مکتوب عضو، موافقت رئیس مؤسسه و تصویب هیأت امنا، موعد بازنشستگی وی را حداکثر تا سقف مدت 

انه و به هنگام، گزارش توجیهی لف است به صورت سالیبدیهی است رئیس مؤسسه مک 1موافقت سالیانه هیأت امنا به تعویق اندازد.

 (الزم را جهت استفاده از شرایط مذکور، به هیأت امنا تقدیم و مصوبه الزم را اخذ نماید.

تواند بنا به مؤسسه میهیئت امنای دانشگاه حذف شده است. :  09/07/1397)این تبصره بر اساس مصوبه جلسه  -تبصره  

بر مدت مندرج در این مادهف منضم به ارائه تقاضای مکتوب عضو با مرتبه استادی و موافقت وزیر، عالوهدرخواست رئیس مؤسسه 

 حداقل تا سقف سه سال دیگر، موعد بازنشستگی عضو را به صورت سالیانه به تعویق اندازد.

سال  نامه، در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی، به عضوی که بیش از سیاز تاریخ اجرای این آیین -99 ماده

 5/2سال، دوونیم درصد )و تا سقف چهل سال سابقه خدمت دارد، به ازای هرسال خدمت مازاد بر سی

شده محاسبه و از سوی صندوق بازنشستگی بر حقوق تعیینشده حقوق بازنشستگی، عالوه%( رقم تعیین

 باشد.ذیربط قابل پرداخت می

باشد آن مدت از سوابق خدمت عضو میمنظور از سابقه خدمت قابل احتساب برای بازنشستگی،  -100 ماده

وقت در وضعیت هیأت علمی یا غیرهیأت علمی انجام شده و کسور مربوط را که در حین اشتغال تمام

 نماید.پرداخت نموده یا می

-وقت بانوان و همچنین مدت خدمت نظاممرخصی بدون حقوق و استعالجی و مدت خدمت نیمه -1تبصره 

 گردد.امل کسور بازنشستگی، به عنوان سابقه خدمت عضو محسوب میوظیفه، مشروط به پرداخت ک

که در سایر دانشگاه  مؤسسهسابقه خدمت قبل از استخدام متقاضیان عضویت در هیأت علمی  -2*تبصره 

ها ومؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و دستگاه های اجرایی در وضعیت هیأت علمی یا غیر هیأت 

علمی انجام شده است)به استثنای ایثارگرانی که در قوانین واسناد باالدستی دارای ضوابط خاص می باشند.( 

. ول برای بازنشستگی عضو محسوب می شوددر صورت تقاضای وی صرفاً به عنوان سابقه خدمت قابل قب

 الحاق گردیده است.( 100هیأت امناء دانشگاه به ماده  03/09/98*)این تبصره باستناد مصوبه مورخ 

                                                           
مرکز، تعویق بازنشستگی اعضای هیأت علمی در مرتبه  6/4/94مورخ  65294/15بر اساس مفاد بخشنامه شماره 1

نامه از هیأت امنا به کمیسیون دائمی هیأت امنا مؤسسه این آیین« 98»دانشیاری و استادی با رعایت ضوابط مقرر در ماده 

 های امنا( تفویض شده است. )به صورت آزمایشی دو ساله از تایخ تصویب در هیأت
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، میانگین کلیه حقوق و مزایای مستمر مشمول مؤسسهمبنای تعیین حقوق بازنشستگی عضو  -101 ماده

العاده ویژه، العاده جذب، فوقصوص(، فوقالعاده شغل )مخکسور بازنشستگی )حقوق مرتبه و پایه، فوق

العاده، مدیریت و تفاوت تطبیق( در دو سال منتهی به پایان خدمت وی با اعمال ضریب حقوقی سال فوق

 باشد.بازنشستگی می

مشموالن صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی از لحاظ تعیین حقوق و مزایای بازنشستگی و  -تبصره 

 باشد.ون تأمین اجتماعیف تابع ضوابط و مقررات مربوط به خود میهای مقرر در قانحمایت

نامه و ورثه قانونی عضو متوفی، به ازاء هرسال به عضو بازنشسته، از کارافتاده مشمول این آیین -102 ماده

سال، معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایای مشمول کسورات « 30»خدمت قابل قبول تا حداکثر 

پرداخت « پاداش پایان خدمت»های ذخیره شده به عنوان بوط به مرخصیبازنشستگی به اضافه وجوه مر

 خواهد شد.

آن قسمت از سابقه عضو که در ازاء آن وجوه بازخریدی دریافت شده است، از سنوات خدمتی  -تبصره 

 شود. مشمول دریافت این وجوه کسر می

-در سقف محدودیت التدریس،استفاده از خدمات اعضای هیأت علمی بازنشسته به صورت حق -103 ماده

 باشد.شود، بالمانع میهایی که از سوی وزارت تعیین و ابالغ می

مؤسسه باشد. در موارد خاص بازنشستگی پیش از موعد اعضا به استثنای موارد ذیل ممنوع می -104 ماده

ت رئیسه و تصویب هیأت امنا بازنشسته أتواند عضو واجد شرایط ذیل را با درخواست ذینفع، تأیید هیمی

 گردیده است.( به شرح ذیل اصالحهیأت امناء دانشگاه  03/09/98باستناد مصوبه مورخ  ماده*)این  1.نماید

                                                           
مرکز، بازنشستگی پیش از موعد اعضای هیأت علمی جانباز و  6/4/94مورخ  65294/15بر اساس مفاد بخشنامه شماره 1

نامه از هیأت امنا به کمیسیون دائمی هیئت امنا این آیین« 104»خاص با رعایت ضوابط مقرر در ماده های دارای بیماری

 های امنا( تفویض شده است.مؤسسه )به صورت آزمایشی دو ساله از تاریخ تصویب در هیأت
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باشد. در موارد خاص بازنشستگی پیش از موعد اعضا به استثنای موارد ذیل ممنوع می -104*ماده 

و  مؤسسهتواند عضو واجد یکی از شرایط ذیل را با درخواست ذی نفع، تصویب هیأت رئیسه می مؤسسه

 .هماهنگی با صندوق بازنشستگی ذیربط بازنشسته نماید

 عضو هیأت علمی )مرد( - 1 -104

 روز حقوق و مزایا 20سال سابقه خدمت با « 20»سال سن و حداقل « 60»داشتن حداقل  -الف 

 روز حقوق و مزایا 25سال سابقه خدمت با « 25»و حداقل  سال سن« 55»داشتن حداقل  -ب 

 عضو هیأت علمی )زن(  - 2 -104

 روز حقوق و مزایا 20سال  سابقه خدمت با « 20»داشتن حداقل 

 فصل دهم : سایر مقررات

برابر مجموع حقوق « پنج»ای به میزان عضو شاغل یا بازنشسته در موارد ذیل کمک هزینهبه  -105 ماده

)این تبصره بر اساس مصوبه : گردد العاده شغل )مخصوص( استادیار پایه یک پرداخت می فوقمرتبه و پایه و 

بازنشسته یا ورثه بالفصل وی در  به عضو شاغل یاشده است. *** متن قبلی : اصالحهیئت امنای دانشگاه  09/07/1397جلسه 

 گردد(ار پایه یک پرداخت میبرابر حقوق مرتبه و پایه استادی« 5»ای به میزان موارد ذیل کمک هزینه

فرزندان و افراد تحت تکفل وی در هر مورد ازدواج دائم عضو شاغل یا بازنشسته و هریک از  -الف 

 صالح( فقط یک بار )با ارائه مستندات قانونی از مراجع ذی

فوت همسر یا هر یک از فرزندان و افراد تحت تکفل عضو شاغل یا یازنشسته )با ارائه  -ب 

 صالح( ات قانونی از مراجع   ذیمستند

در صورت فوت عضو شاغل یا بازنشسته کمک هزینه موضوع این ماده به وراث قانونی وی پرداخت  -1تبصره 

 می شود.

وظیفه بگیران عضو شاغل یا بازنشسته متوفی به استثنای همسر وی نیز در صورت ازدواج دائم  -2تبصره 

)این دو تبصره بر اساس مصوبه این ماده ماده برخوردار می شود.« الف»بند برای یک بار از کمک هزینه موضوع 

 هیئت امنای دانشگاه اضافه شده است. ( 09/07/1397جلسه 
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، استعفای مؤسسهتواند در صورت نداشتن تعهد خدمت به می مؤسسهعضو رسمی و پیمانی  -106 ماده

دو ماه قبل از پایان قرارداد )پیمانی( خود را به ترتیب دو ماه قبل از پایان نیمسال تحصیلی )رسمی( یا 

در مدت مقرر در محل کار حاضر  مؤسسهبه صورت کتبی اعالم نماید و چنانچه بدون کسب موافقت 

نشود، عمل عضو ترک خدمت محسوب و با وی برابر قانون مقررات انتظامی اعضای هیأت علمی رفتار 

 خواهد شد.

باشد و عضو پس از عضو در قبال وظایف وی نمی در هیچ مورد درخواست استعفا، رافع تعهدات -107 ماده

، در محل کار خود حضور یافته و انجام مؤسسهاستعفا موظف است تا زمان پذیرش استعفا از سوی 

روز کتباً به  15وظیفه نماید. در صورتی که عضو پس از تسلیم استعفا، انصراف خود را حداکثر ظرف 

 شود/قی میاعالم نماید، استعفای وی منتفی تل مؤسسه

باشد، در صورت اعالم استعفا و قبول استعفای وی می مؤسسهعضوی که دارای تعهد خدمت در  -108 ماده

، باید زیان ناشی از عدم ایفای تعهد خود را طبق ضوابط و مقررات ابالغی از سوی مؤسسهاز سوی 

مجاز از طرف  یا مقام مؤسسهوزارت جبران نماید. مسئولیت نظارت بر اجرای این ماده بر عهده رئیس 

 باشد.وی می

به نحوی از انحا از رکود علمی و عدم کفایت و صالحیت هر یک از اعضای  مؤسسههرگاه رئیس  -109 ماده

برای اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی و یا فرهنگی محوله مطلع شود، کمیسیونی مرکب از سه  مؤسسه

نفر از اعضای هیدت علمی )ترجیحاً با مرتبه استادی( که صالحیت رسیدگی در مورد کارهای آموزشی و 

هی پژوهشی و فرهنگی عضو را دارند تشکیل خواهد داد تا تحقیق به عمل آورده و گزارش کامل و موج

ارئه دهند. تشکیل جلسات و گزارش کمیسیون مذکور به طور محرمانه خواهد بود و  مؤسسهبه رئیس 

که  این گزارش حاکی از رکود علمی عضو یا عدم کفایت یا صالحیت او برای اجرای وظایف در صورتی

جاع مراتب را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیدت ممیزه مؤسسه ار مؤسسهمحوله باشد، رئیس 

های علمی، پژوهشی و فرهنگی عضو، چناچه هیأت علمی پس از رسیدگی به کلیه فعالیت نماید.می

 شود:های ذیل با وی رفتار میرکود علمی یا عدم کفایت و صالحیت وی را محرز دانست به یکی از روش

 ردیده است.(هیأت امناء دانشگاه به شرح ذیل اصالح گ 03/09/98*)این ماده باستناد مصوبه مورخ 
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به نحوی از انحا از رکود علمی و عدم کفایت و صالحیت هر یک از  مؤسسههرگاه رئیس  -109*ماده 

برای اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی و یا فرهنگی محوله مطلع شود،  مؤسسهاعضای رسمی 

کمیسیونی مرکب از سه نفر از اعضای هیأت علمی )ترجیحاً با مرتبه استادی( که صالحیت رسیدگی در 

مورد کارهای آموزشی و پژوهشی و فرهنگی عضو را دارند تشکیل خواهد داد تا تحقیق به عمل آورده و 

ارئه دهند. تشکیل جلسات و گزارش کمیسیون مذکور به طور  مؤسسههی به رئیس گزارش کامل و موجّ

که این گزارش حاکی از رکود علمی عضو یا عدم کفایت یا صالحیت او محرمانه خواهد بود و در صورتی

مراتب را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیأت ممیزه  مؤسسهبرای اجرای وظایف محوله باشد، رئیس 

های علمی، پژوهشی و فرهنگی نماید. چناچه هیأت پس از رسیدگی به کلیه فعالیتجاع میار مؤسسه

های ذیل با وی رفتار عضو، رکود علمی یا عدم کفایت و صالحیت وی را محرز دانست به یکی از روش

 شود:می

 شود؛در صورتی که عضو واجد شرایط شرایط بازنشسته شدن، بازنشسته می -الف 

روز حقوق و مزایا یا « 20»سال سابقه خدمت قابل قبول، با حداقل « 20»داشتن حداقل درصورت  -ب 

 شود؛هماهنگی صندوق بازنشستگی ذیربط بازنشسته می

که عضو شرایط بازنشسته شدن نداشته باشد، سنوات خدمت قابل قبول عضو با پرداخت در صورتی -ج 

ازای هر سال خدمت قابل قبول، به عالوه وجوه  روز حقوق و مزایای مشمو کسور بازنشستگی به« 30»

 شود؛های ذخیره شده، باز خرید میمرخصی

های اجرایی مشروط عالی، پژوهشی و فناوری ئ دستگاهها ومؤسسات آموزشعضو به سایر دانشگاه -د 

 شود؛به ارائه درخواست مؤسسه مقصد توسط عضو، منتقل می

 1شود.به خدمت وی خاتمه داده می -ه 

تغییر پست سازمانی عضو از یک گروه آموزشی و یا پژوهشی به گروه متجانس دیگر، صرفاً با  -110 ماده

 باشد.پذیر میهای مبدأ و مقصد و با رعایت ارتباط تخصصی عضو امکانرضایت وی، موافقت گروه

                                                           
 15/2/95مورخ  27006/15بخشنامه شماره  11اصالح شده بر اساس ردیف 1
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 بدون اخذ رضایت عضو، مجاز به تغییر پست سازمانی وی خواهد بود : مؤسسهدر موارد ذیل  -111 ماده

نامه هیأت اجرایی نامه و آییناین آیین «109»ماده س تصمیم مراجع مذکور در بر اسا - 1- 111

 جذب

 بر اساس مصوبه هیأت امنا مؤسسهتغییر ساختار یا انحالل واحد سازمانی  - 2- 111

های واحدهای سازمانی بر اساس مصوبه هیأت امنا یا سایر ها و فعالیتتغییر مأموریت - 3- 111

 مراجع ذیصالح

 دارمدیریتی مصوب شمارههای اشتغال عضو در پست - 4- 111

تغییر پست سازمانی عضو از گروه آموزشی به گروه پژوهشی و بالعکس، با درخواست عضو و  -112 ماده

 باشد.پذیر میتصویب هیأت ممیزه ذیربط امکان

ها و عناوین مشابه به ها، شوراها، هیأتحق حضور در جلسه عضو حقیقی در جلسات کمیسیون -113 ماده

العاده شغل )مخصوص( د و پنجم مجموع حقوق مرتبه و پایه و فوقازای هر ساعت، بر مبنای یک هفتا

 باشد.ساعت در ماه قابل پرداخت می« 25»عضو و تا سقف 

دار مصوب، به استثنای تبصره های سازمانی ستارهبکارگیری اعضای پیمانی جهت تصدی پست -114 ماده

 باشد.ذیل ممنوع می

سال سابقه خدمت « 3»یمانی که حداقل دارای تواند از اعضای پدر موارد خاص دانشگاه می -تبصره 

آموزشی و پژوهشی در واحد سازمانی مربوط می باشند، صرفاً با موافقت هیات رئیسه دانشگاه جهت تصدی 

های سازمانی ستاره دار مصوب مندرج در سازمان تفصیلی دانشگاه ، برای یک دوره مدیریتی، استفاده پست

)این تبصره بر اساس مصوبه جلسه زی و یا سایر عناوین امکان پذیر نمی باشد.نماید. انتصاب مشمولین طرح سربا

تواند از اعضای پیمانی که حداقل دارای در موارد خاص مؤسسه میهیئت امنای دانشگاه اضافه شده است. *** متن قبلی:  09/07/1397
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های صرفاً با موافقت هیأت امنای ذیربط جهت تصدی پستباشند، سال سابقه خدمت آموزشی و پژوهشی در واحد سازمانی مربوط می 3

 1دوره مدیریتی، استفاده نماید.سازمانی ستاره دار مصوب، برای یک 

تصدی بیش از یک پست سازمانی عالوه بر سمت آموزشی یا پژوهشی برای هریک از اعضای  -115 ماده

 باشد.رسمی به استثنای تبصره یک این ماده ممنوع می

برای تصدی موقت پست  مؤسسهی در موارد ضروری با تشخیص رئیس بکارگیری اعضای رسم -1 تبصره

 باشد.سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی فقط برای حداکثر شش ماه مجاز می

های رسیدگی انتظامی الذکر، تخلف محسوب شده و موضوع در هیأتعدم رعایت مفاد فوق -2 تبصره

 اعضای هیأت علمی مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

 

-به خدمت در دانشگاه آزاد اسالمی، صرفاً برای تصدی سمت مؤسسهمأموریت اعضای رسمی  -116 ماده

پذیر نامه جامع مدیریت، پس از تأیید وزیر امکانهای مدیریتی اصلی مطابق با مدت تعیین شده در آیین

، پیشنهاد مؤسسهباشد. میزان واحد موظف آموزشی و پژوهشی این دسته از اعضا، با درخواست می

هیأت امناء دنشگاه به شرح  03/09/98*)این ماده باستناد مصوبه مورخ  گردد.مرکز و تأیید وزیر تعیین می

 ذیل اصالح گردیده است.(

به خدمت در دانشگاه آزاد اسالمی، صرفاً برای تصدی  مؤسسهمأموریت اعضای رسمی  -116*ماده 

رئیس واحد علوم، »و« روسای مراکز استانی دانشگاه»، «رئیس ومعاونان دانشگاه»های مدیریتیسمت

باشد. میزان واحد موظف آموزشی و پژوهشی این دسته از پذیر میپس از تأیید وزیر امکان ، «تحقیقات

 .گردد، پیشنهاد مرکز و تأیید وزیر تعیین میمؤسسهاعضا، با درخواست 

، پیشنهاد وزیر و تصویب مؤسسهاعاده خدمت اعضای هیأت علمی بازنشسته، با درخواست  -117 ماده

 باشد. پذیر میهیأت وزیران امکان

                                                           
های مدیریتی مرکز، انتصاب هیدت علمی پیمانی به سمت 6/4/94مورخ  65294/15شماره بر اساس مفاد بخشنامه 1

دار مندرج در تشکیالت تفصیلی مصوب هیأت امنا مشروط به داشتن حداقل سه سال سابقه خدمت از هیأت امنا به ستاره

تفویض شده است. ضمناً انتصاب های امنا( هیأت رئیسه مؤسسه ) به صورت آزمایشی دوساله از تاریخ تصویب در هیأت

 باشد.پذیر نمیاعضای هیأت علمی پیمانی مشروط و مشمولین طرح سربازی امکان
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سال باشد،  30چنانچه سنوات خدمت قابل قبول عضو بازنشسته قبل از اعاده به خدمتف کمتر از   -تبصره 

با پرداخت گردد، مدت مذکور  مؤسسهمشروط به آنکه کسور بازنشستگی دوران اعاده به خدمت توسط 

شود و حقوق بازنشستگی جدید عضو، با سال، به سنوات خدمت وی افزوده می 30رعایت سقف حداکثر 

 و تبصره ذیل آن تعیین خواهد شد. «101»رعایت مفاد ماده 

، اعضای هیأت علمی با مؤسسهبه منظور بزرگداشت و ارج نهادن به استادان ممتاز و برجسته  -118 ماده

به استادی که به مقام شامخ فرهنگی، تربیتی، اجتماعی، آموزشی، علمی و پژوهشی و ... در سط ملی مرت

پیوست شماره  -دستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز "اند، بر اساس المللی رسیدهو یا بین

 شوند.به درجه استادی ممتازی نائل می "«5»

گیری را به منظور بهره مؤسسهطه استخدامی با تواند افراد برجسته علمی فاقد رابمی مؤسسه -119 ماده

 -دستورالعمل بکارگیری عضو وابسته در مؤسسه  "از خدمات آموزشی و پژوهشی آنان و براساس 

 بکارگیرد. مؤسسهانتخاب و برای مدت معین در  "«6»پیوست شماره 

أت امنا و بینی نشده باشد، تا تشکیل جلسه هینامه حکمی پیشدر مواردی که در این آیین -120 ماده

نامه استخدامی اعضای هیأت علمی گیری در خصوص موضوع مربوط، برابر آخرین اصالحات آیینتصمیم

 دانشگاه تهران عمل خواهد شد. 

 باشد.می« مرکز»نامه در موارد ابهام، برعهده تفسیر مفاد این آیین -121 ماده

و تصویب هیأت امنا « مرکز»، تأیید مؤسسهنامه با پیشنهاد هرگونه تغییر در مفاد این آیین -122 ماده

 باشد. پذیر میامکان

به استناد مفاد ماده  پیوست، 6تبصره و  127ماده و  123این آیین نامه مشتمل بر  -123 ماده

مجلس شورای اسالمی و در اجرای مفا  18/5/1383وظایف و تشکیالت وزارت مصوب ، قانون اهداف 10

مجلس شورای  15/10/1389صوب قانون پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران م« 20»ماده « ب»بند 

های الزم برای ارتقای منظور ساماندهی ضوابط و مقررات استخدامی و یا هدف ایجاد زمینهاسالمی، به
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های ایجاد شده و تسهیل در حصول اهداف مندرج در برنامه مندی از ظرفیتوری، بهرهسطح بهره

..................... رسید و با تأیید وزیر علوم،  أت امنایهییادشده، در تاریخ ........................ به تصویب 

  باشد. تحقیقات و فناوری از تاریخ ......................... قابل اجرا می
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 «پیوست شماره یک»

 دستورالعمل خدمت اعضا به شیوه نیمه حضوری

 نامه استخدامی اعضای هیأت علمیآیین« 18»موضوع ماده 

که به دالیل مختلف امکان حضور تمام وقت در  مؤسسهآن دسته از اعضای آموزشی رسمی   -1  ماده

سال در طول « 5»توانند حداکثر به مدت محیط کار را ندارند براساس شرایط و ضوابط این دستورالعمل، می

 فعالیت نمایند.« عضو نیمه حضوری»خدمت به عنوان 

ی در صورت موافقت دانشکده مربوط و تأیید تقاضای عضو مبنی بر انجام خدمت نیمه حضور -2  ماده

 گردد.پذیرفته شده و برمبنای آن نسبت به صدور حکم نیمه حضوری اقدام می مؤسسهمعاون آموزشی 

در صورتی که عضو تمام وقت در یک نیمسال تحصیلی به صورت کامل در محل کار خود حضور  -1 تبصره

وی را به رئیس دانشکده گزارش نماید تا نداشته باشد، گروه آموزشی مربوط موظف است وضعیت حضور 

وضعیت عضو پس از تأیید دانشکده، موافقت معاون آموزشی و تصویب هیأت رئیسه به نیمه حضوری 

 تبدیل گردد.

درصورت درخواست عضو نیمه حضوری برای تغییر وضعیت به تمام وقت، پس از موافقت  -2 تبصره

 قت تبدیل وضعیت خواهد یافت.عضو به تمام و مؤسسهدانشکده با تأیید معاونت آموزشی 

 باشد:به شرح ذیل می مؤسسهضوابط خدمت نیمه حضوری در  -3  ماده

 باشد.میزان حضور عضو نیمه حضوری نصف ساعات حضور عضو تمام وقت می -الف 

 باشد.میزان واحد موظف عضو نیمه حضوری برابر با واحد موظف عضو تمام وقت می -ب 

 گیرد.تعلق نمی التدریسبه عضو نیمه حضوری، حق -ج 

-وقت محاسبه میدانشجوی تحصیالت تکمیلی عضو نیمه حضوری نصف عضو تمام ظرفیت پذیرش  -د 

 باشد.شود. در هر صورت حداقل ظرفیت پذیرش، با نظر گروه آموزشی یک دانشجوی کارشناسی می

 باشد.نمی مجاز مؤسسهدار های اجرایی و مدیریتی ستارهانتصاب عضو نیمه حضوری به پست -هك 
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اعزام عضو نیمه حضوری به مأموریت پژوهشی از جمله سفرهای علمی کوتاه مدت و یا بلند مدت  -و 

 باشد.مجاز نمی

 العاده ویژه است.حقوق ماهیانه عضو نیمه حضوری برابر حقوق عضو تمام وقت بدون احتساب فوق -4  ماده

بقه خدمت تمام وقت سابقه خدمت عضو نیمه حضوری در دوران خدمت نیمه حضوری، نصف سا -5  ماده

هیأت امناء دانشگاه به شرح ذیل اصالح  03/09/98*)این ماده باستناد مصوبه مورخ شود. محاسبه می

 گردیده است.(

آیین نامه « 77»ماده « 1»سابقه خدمت عضو نیمه حضوری به استثنای مشمولین موضوع بند -5*ماده 

حضوری، نصف سابقه خدمت تمام وقت محاسبه استخدامی اعضای هیأت علمی، در دوران خدمت نیمه 

 .شودمی

 میزان مرخصی ساالنه عضو نیمه حضوری نصف عمر تمام وقت است. -6  ماده

نامه استخدامی اعضای هیأت آیین «79»و ماده « 75»ماده « 3»و « 2»های تبصرهاعضای موضوع  -7  ماده

 گیرند.علمی در شمول این دستورالعمل قرار نمی

و تصویب  مؤسسههای اعضا به پیشنهاد رئیس موارد مربوط به مأموریت گیری در سایرتصمیم -تبصره 

 شود.هیأت امنا به صورت موردی انجام می

 هیأت، در تاریخ ........................ به تصویب تبصره« 3»ماده و « 8»این دستورالعمل مشتمل بر  -8  ماده

حقیقات و فناوری از تاریخ ........................ قابل اجرا .......................... رسید و با تأیید وزیر علوم، ت امنای

 باشد.می

 

  



80 
 

 پیوست شماره دو

 العاده سختی شرایط محیط کار اعضای هیأت علمیدستورالعمل فوق

 نامه استخدامی اعضای هیأت علمیآیین« 31»ماده « 2»موضوع بند 
 

گیرد که با وجود شرایط بهداشتی و کار به مشاغلی تعلق میالعاده سختی شرایط محیطفوق -1  ماده

در معرض ابتال به بیماری یا عوارض نامطلوب قرار گرفته و یا این که  مؤسسهایمنی مربوط، عضو 

 ماهیت وظایف آنان احتمال بروز بیماری یا عوارض نامطلوب را به دنبال داشته باشد.

ایمنی الزم را جهت های تکمیلی، شرایط بهداشتی و موظف است ضمن برقراری بیمه مؤسسه -2  ماده

-ایجاد محیط مناسب کار برای متصدیان مشاغل این دستورالعمل فراهم آورده و بدواً نسبت به آموزش

های الزم در مورد انجام وظایف محول و استفاده از ابزار و تجهیزات مناسب اقدام و در هر دو سال یک 

 ید.امکان معاینات پزشکی آنان را فراهم نما مؤسسهبار با هزینه 

موظفند ضمن بررسی شرایط محیط کار مشاغل موجود در  مؤسسههریک از واحدهای سازمانی  -3  ماده

واحد سازمانی ذیربط، تطبیق عوامل و تعیین درصد سختی شرایط محیط کار را متناسب با درجات 

العاده سختی تعیین شده در جدول ضمیمه این پیوست تهیه و با ذکر دالیل توجیهی الزم به کمیته فوق

ارائه نمایند. کمیته مذکور موظف  «4»ماده شرایط محیط کار اعضای هیأت علمی با ترکیب مندرج در 

است با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به این دستورالعمل، ضمن بررسی، نسبت به تطبیق عوامل و 

نامه یینماه از تاریخ ابالغ آ 6تعیین درصد سختی شرایط محیط کار مشاغل مذکور، حداکثر ظرف مدت 

 استخدامی اعضای هیأت علمی اقدام نماید.

 العاده سختی شرایط محیط کار اعضای هیأت علمی عبارتند از :اعضای کمیته فوق -4  ماده

 یا عناوین مشابه )رئیس هیأت( مؤسسهمعاون توسعه منابع انسانی  - 1- 4

 نماینده کمیسیون دائمی هیأت امنا به انتخاب کمیسیون مذکور - 2- 4

 با عناوین مشابه )دبیر( همؤسسمدیر منابع انسانی  - 3- 4
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 با عناوین مشابه مؤسسهمدیر دفتر برنامه، بودجه و تشکیالت  - 4- 4

سه تن از کارشناسان شاغل یا بازنشسته مجرب در امور منابع انسانی )هیأت علمی و یا  - 5- 4

 غیر هیأت علمی(

( در مؤسسهحضور حداقل یک نفر عضو هیأت علمی مرتبط با رشته شغلی )ترجیحا شاغل در  -1 تبصره

 کمیته موضوع این ماده الزامی است. جلسات

ظور روزآمد نمودن تطبیق عوامل و تعیین درصد بار، به منسال یک  5کمیته موظف است هر  -2 تبصره

 ، فرآیند موضوع این ماده را تکرار نماید.مؤسسهسختی شرایط محیط کار مشاغل موجود در 

به ازای هر یک درصد العاده سختی شرایط محیط کار بر مبنای درصد تعیین شده، میزان فوق -5  ماده

 گردد.سختی کار، نیم درصد حقوق مرتبه و پایه به شرح جدول ذیل تعیین می

 5درجه  4درجه  3درجه  درجه دو درجه یک درجه سختی کار

 درصد سختی کار
 درصد 100تا  80 درصد 80تا  60 درصد 60تا  40 درصد 40تا  20 درصد 20تا  1

العاده میزان فوق

 سختی شرایط محیط

 کار

درصد  10تا  5/0

حقوق و مرتبه 

 پایه

درصد  20تا  10

حقوق و مرتبه 

 پایه

درصد  30تا  20

حقوق و مرتبه 

 پایه

درصد  40تا  30

حقوق مرتبه و 

 پایه

 درصد 50تا  40

 حقو.ق و مرتبه پایه

زا، منفجره، درصد سختی کار آن دسته از مشاغلی که به لحاظ ارتباط عضو با مواد سمی، آتش -1 تبصره

در اعماق و یا اعصاب و وروان و امثالهم از اهمیت خاصی برخوردارند و مستثنی بودن آن به تأیید کار 

برابر قابل افزایش  5/1رسد، یا تصویب هیأت امنا مجموعاً تا نامه میاین آیین« 4»کمیته موضوع ماده 

 باشد.می

هد گرفت و مدیریت در صورت تغییر شغل و یا محل خدمت شاغل، شرایط جدید مدنظر قرار خوا -2 تبصره

مسئول تطبیق شرایط جدید محل کار و ابالغ به واحد ذیربط  مؤسسهمنابع انسانی یا عناوین مشابه 

 باشد.می

 باشد.العاده اشعه تابع ضوابط و مقررات خاص خود میبرقراری رابطه فوق -3 تبصره
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هیأت .  به تصویب ، در تاریخ ........................تبصره 5ماده و  6این دستورالعمل مشتمل بر  -6  ماده

......................... رسید و با تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تاریخ ....................... قابل اجرا  امنای

 باشد.می
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 علمی(العاده سختی شرایط محیط کار اعضای هیأت دول ضمیمه پیوست شماره دو )دستورالعمل فوقج

هیأت امناء دانشگاه به شرح ذیل اصالح  03/09/98*این جدول باستناد مصوبه مورخ 

 .(ذکر شده است. به بعد 107از صفحه  گردیده که جدول اصالحی  در پایان دستورالعمل

 

 ردیف
  درجه          

 عنوان

1 

 
2 3 4 5 

1 

کار در محیط 

دارای درجه 

 حرارت نامتعارف

مستمر در دمای 

 10از کمتر 

درجه باالی 

 صفر

مستمر در دمای 

و نیمه  حدود صفر

وقت در دمای 

 درجه 20باالی 

مستمر در دمای زیر 

مستمر در و صفر 

 درجه 30دمای باالی 

نیمه وقت در دمای 

غیر معمول و غیر 

 معیار

تمام وقت در دمای 

 مجاز

 خطر برق 2

در معرض 

 60مستقیم برق 

 ولت 120تا 

در معرض 

 120مستقیم برق 

 ولت 220تا 

در معرض مستقیم 

 ولت 220برق بیش از 

در معرض برق سه 

 فاز

 

- 

3 

کار با مواد 

شیمیایی، 

میکروبی و 

گازهای سمی و 

 آزاردهنده

گاهی با مواد 

شیمیایی، 

میکروبی و 

سمس 

آزاردهنده 

سرکار دارد یا 

در معرض آنها 

 قرار دارد

به طور نیمه وقت 

با مواد شیمیایی، 

سمی، میکروبی 

زای آسیب

نفوذپذیر )حتی با 

وسایل ایمنی( سر 

 و کار دارد

به طور تمام وقت با 

مواد شیمیایی، سمی 

زای و میکروبی آسیب

نفوذپذیر )حتی با 

وسایل ایمنی( سر و 

 کار دارد

نیمه وقت با مواد 

شیمیایی، سمی و 

میکروبی کشنده 

نفوذپذیر )حتی با 

وسایل ایمنی( سر 

 وکار دارد

اد تمام وقت با مو

شیمایی، سمی و 

میکروبی کشنده 

نفوذپذیر )حتی با 

وسایل ایمنی( سر و 

 کار دارد

4 

کار در محیط 

زا آالینده عفونت

درمانی و 

 آزمایشگاهی

گاهی با لوازم و 

مواد متعفن 

 سروکار دارد

نیمه وقت با 

اجساد و لوازم و 

مواد متعفن سر و 

 کار دارد

نیمه وقت با ذی روح 

 داردمتعفن سر و کار 

تمام وقت با ذی 

روح متعفن سر و 

 کار دارد

 

-- 

5 

کار در محیط 

دارای بوی متعفن 

 و نامطبوع

گاهی در گاه

محیط متعفن و 

 بوی نامطبوع

نیمه وقت در 

محیط متعفن و 

 بوی نامطبوع

 

- 

تمام وقت با محیط 

متعفن و بوی 

 نامطبوع

 

- 

6 
خطر ریزش یا 

 برخورد اجسام
 برخورد زیاد خورد متوسطبر برخورد کم

 

- 

 

-  

7 

کار در فضای 

مسدود و 

 غیرمتعارف

نیمه وقت در 

فضای نسبتاً کم 

 وغیر متعارف

نیمه وقت در 

فضای بسیار کم 

 مثل اتاقک

تمام وقت در فضای 

 بسیار کم مثل اتاقک

تمام وقت در فضای 

ویژه بسیار کم به

 )معادن و ... امثالهم(

 

- 

8 

کار در محیط 

دارای رطوبت 

 نامنتعارف

گاهی در گاه

محیط دارای 

رطوبت بیش از 

 حد مجاز

نیمه وقت در 

محیط دارای 

رطوبت بیش از 

 حد مجاز

 

 

- 

تمام وقت در محیط 

دارای رطوبت بیش 

 از حد مجاز

 

- 

 عنوان
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9 

شرایط سخت 

ذهنی و فکری 

 کار

نوع و انجام کار 

گاهاً با تمرکز و 

خستگی فکری 

 توام است

نوع و انجام کار با 

و تمرکز استرس 

 بسیار همراه است

غالباً مسئولیت و 

کار در حساسیت 

حدی است که روح و 

روان فرد تحت تأثیر 

 گیردآن قرار می

همواره مسئولیت و 

حساسیت کار در 

حدی است که روح 

و روان فرد تحت 

 تأثیر آن قرار دارد

 

- 

10 

کار در محیط 

دارای سر و صدا 

 نامتعارف

نیمه وقت بین 

-دسی 90تا  70

 بل

 70بین نیم وقت 

بل دسی 120 –

یا تمام وقت بین 

 بلدسی 90 – 70

نیمه وقت بیش از 

-بل یا تمامدسی 120

 120 – 90وقت بین 

 بلدسی

 

تمام وقت بیش از 

 بلدسی 120

 

- 

11 

کار در محیط 

دارای ذرات معلق 

 و دود در هوا

محیط گاهی 

دارای گرد و 

 غبار و دود است

محیط اکثراً دارای 

و غبار و دود گرد 

 است

انجام کار تولید گرد و 

 کندغبار و دود می

ذرات معلق در هوا 

 زا استبیماری

 

- 

12 
جا به جا کردن 

 اجسام سنگین

گاهگاهی تقریباً 

کیلوگرم  5/12

کیلوگرم  25تا 

تا  5یا مکرراً 

کیلوگرم  5/12

یا معادل آن را 

بلند یا نیروی 

معادل را تحل 

 کند.می

گاهگاهی تقریباً 

 50تا  25بیش از 

کیلوگرم یا مکرراً 

 25تا  5/12

کیلوگرم یا منظماً 

کیلوگرم را  5/12

بلند یا معادل آنرا 

 کند.تحمل  می

گاهگاهی تقریباً بیش 

کیلوگرم یا  50از 

 50تا  25مکرراً 

کیلوگرم یا منظماً 

کیلوگرم  25تا  5/12

را بلند یا نیروی 

-معادل آنرا تحمل می

 د.کن

 50مکرراً بیش از 

کیلوگرم یا مکرراً 

کیلوگرم  50تا  25

 25تا  5/12یا دائماً

کیلوگرم را بلند یا 

نیروی معادل آنرا 

 کند.تحمل می

 

 50دائماً بیش از 

کیلوگرم را بلند یا 

نیروی معادل آنرا 

 کند.تحمل می

13 

های کار در محیط

پر خطر )مانند 

های کارگاه

تراشکاری و 

 و ...( گریریخته

گاهگاهی در 

-کارگاه کار می

 کند

به طور پاره وقت 

-در کارگاه کار می

 کند

به طور نیمه وقت در 

 کندکارگاه کار می

به طور تمام وقت در 

 کندکارگاه کار می

 

- 

14 
کار در محیط غیر 

 متعارف

نیمه وقت در 

محیط کم نور و 

یا پرتور )تاریکی 

نسبی / نور 

 شدید(

نیمه وقت در 

مطلق /  تاریکی

 نور بسیار شدید

تمام وقت در تاریکی 

 –مطلق )تاریکخانه 

 عکاسی / نورخورشید(

 

- 

 

- 

15 
کار با رایانه و 

 امثالهم

اپراتوری که بین 

ساعت در  4تا  3

روز ملزم به 

 انجام کار است

اپراتوری که بین 

ساعت در  4تا  3

روز ملزم به انجام 

 کار است

تا  4اپراتوری که بین 

در روز ملزم ساعت  5

 به انجام کار است

اپراتوری که بیش از 

ساعت در روز  5

ملزم به انجام کار 

 است

 

- 

16 
کار در ارتفاع و 

 اعماق

نیمه وقت در 

ارتفاع بدون 

 5بیش از حفاظ 

متر و یا عمق 

 5آب بیش از 

 متر

تمام وقت در 

 5ارتفاع بیش از 

متر و یا نیمه وقت 

متر  10در ارتفاع  

و یا تمام وقت در 

عمق آب یا زمین 

تمام وقت در ارتفاع 

متر و یا  10بیش از 

نیمه وقت در عمق 

متر )حتی  10بیش از 

 با وسایل ایمنی(

کار در ارتفاع بسیار 

زیاد و یا تمام وقت 

 10در عمق بیش از 

متر )حتی با وسایل 

 ایمنی(

کار در اعماق بیش 

متر )حتی با  50از 

استفاده از وسایل 

 ایمنی(
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 متر 5بیش از 

 انفجار 17

انفجار ساده و 

خطر وجود کم 

 دارد

انفجار مستمر و 

نسبتاً خطرناک 

 است

انفجار خطرناک بطور 

 نیمه وقت وجود دارد

انفجار خطرناک 

بطور مستمر وجود 

 دارد

 

- 

18 
کار با بیماران 

 روحی و روانی

گاهگاهی با 

بیماران روحی و  

روانی روبرو 

 است.

بطور نیمه وقت با 

بیماران روحی و 

 روانی روبرو است

گاهگاهی با بیماران 

روحی و روانی 

 خطرناک روبرو است

 

 
_ 

 

 

 
_ 

19 
غیر تنهایی 

 معمول
 تنهایی مستمر

تنهایی مستمر با 

سکوت یا تنهایی 

غیر مستمر همراه 

 با سر و صدا

تنهایی مستمر توام با 

سر و صدای ناراحت 

 کننده

 

 
_ 

 

 
_ 

 

 لرزش 20
لرزش خفیف 

 دهندهآزار

نیمه و قت لرزش 

 نسبتاً شدید

تمام وقت توام با 

 لرزش
 
_ 

 
_ 

21 

کار با حیوانات و 

جانوران گزنده و 

 درنده

گاهگاهی 

 سروکار دارد

 

نیمه وقت سر و 

 کار دارد

تمام وقت سر و کار 

 دارد
 
_ 

 
_ 

 کار در فضای باز 22

مکرراً در فضای 

باز مناطق 

معتدل انجام 

 نمایدوظیفه می

مکرراً در فضای باز 

مناطق بد آب و 

هوا و یا منظماً در 

مناطق معتدل 

-انجام وظیفه می

 نماید

منظماً در فضای باز 

مناطق بد آب و هوا 

 نمایدانجام وظیفه می

 

 
_ 

 

 
_ 
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 پیوست شماره سه

 اجرایی قانون حمایت قضایی از اعضای هیأت علمیدستورالعمل 

 نامه استخدامی اعضای هیأت علمی مؤسسهآیین« 41»موضوع ماده 
 

 باشد.در این دستورالعمل، کلیه مراجع قضائی و انتظامی قانونی می« مراجع رسیدگی کننده»منظور از  -1  ماده

نباشد نیز در  مؤسسهشاکی عضو های رسیدگی انتظامی اعضای هیأت علمی در مواردی که هیأت -تبصره  

 گیرند.شمول این دستورالعمل قرار می

اعم از رسمی و پیمانی در رابطه با دعاوی و شکایات مطروحه در مراجع  مؤسسهکلیه اعضای  -2  ماده

شود یا به نحوی با وظایف ایشان مرتبط است، مشمول حمایت کننده که از انجام تکالیف آنان ناشی میرسیدگی

 باشند.موضوع این دستورالعمل میقضایی و حقوقی 

اعضای بازنشسته، از کارافتاده و متوفی در ارتباط با دعاوی و شکایات یاد شده در زمان اشتغال،  –تبصره 

گردند و در مورد اعضای متوفی تقاضای همسر یا یکی از وراث درجه مشمول حمایت قضایی و حقوقی می

 ی حمایت قضایی و حقوقی کافی است.( قانون مدنی برا1023اول مندرج در ماده )

متقاضی حمایت قضایی و حقوقی درخواست کتبی خود را با ذکر دالیل و جهات مورد نیاز برای  -3  ماده

 دارد.یا مقام مجاز از طرف وی تسلیم می مؤسسهحمایت قضایی و حقوقی به رئیس 

مرجع تشخیص ارتباط موضوع دعوا با وظایف عضو برای انجام حمایت قضایی و حقوقی، رئیس  -4  ماده

 یا مقام مجاز از طرف وی باشد. مؤسسه

و « 3»یا مقام مجاز از طرف وی موظف است در صورت انجام تشریفات مقرر در مواد  مؤسسهرئیس  -5  ماده

را برای انجام حمایت قضایی و این دستورالعمل، کارشناس یا کارشناسان حقوقی واجد شرایط « 4»

-کننده ذیحقوقی به طور کتبی با ذکر موضوع به همراه مدارک و اسناد مورد نیاز، به مراجع رسیدگی

 صالح معرفی و رونوشت آن را به عضو متقاضی ارائه نماید.
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 خدمات کارشناسان حقوقی موضوع این دستورالعمل شامل موارد ذیل است : -6  ماده

 انجام مشاوره و ارشاد قضایی –الف 

 شرکت در جلسات دادرسی –ب 

 های الزمتنظیم شکایت، دادخواست، لوایح و دفاعیه –ج 

 ربط جهت حسن اجرای وظایف محولهای دولتی و غیردولتی ذیمراجعه به دستگاه –د 

 باشند.آن می سایر خدماتی که در مراحل دادرسی وکالی دادگستری در مقام وکالت مجاز به انجام -هك 

این دستورالعمل موظفند در تمام مراحل «( 5»کارشناس یا کارشناسان حقوقی )موضوع ماده  -7  ماده

رسیدگی و دادرسی به طور  فعال شرکت نمایند و در صورتی که برای عدم امکان اقامه دعوا و شکایت و 

فرصت زمانی ممکن شرکت در جلسات رسیدگی و دادرسی عذر موجه داشته باشند، مراتب را با رعایت 

کننده اطالع دهند تا امکان معرفی کارشناس یا کارشناسان حقوقی قبال به صورت کتبی به مقام معرفی

 ربط فراهم گردد.کننده ذیع رسیدگیمرجدیگر به 

 باشد.یا مقام مجاز از طرف وی می مؤسسهتشخیص عذر موجه بر عهده رئیس  –تبصره 

انجام حمایت قضایی و حقوقی موضوع این دستورالعمل از عضو تواند برای کارشناس حقوقی  نمی -8  ماده

الزحمه و یا سایر عناوین مشابه به نفع خود یا دیگری اخذ متقاضی، وجه یا مال یا سندی به عنوان حق

 نماید. در غیر این صورت با متخلف برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد.

ن دسته از کارشناسان حقوقی که در اجرای این دستورالعمل تواند برای جبران زحمات آمی مؤسسه -9  ماده

العاده جذب درصد فوق 20العاده جذب استحقاقی، حداکثر تا بر فوقدهند عالوهخدمات حقوقی ارائه می

*)این ماده باستناد مصوبه مورخ  و رعایت مقررات مربوط پرداخت نماید. مؤسسهوی با تشخیص رئیس 

 نشگاه به شرح ذیل اصالح گردیده است.(هیأت امناء دا 03/09/98

تواند برای جبران زحمات آن دسته از کارشناسان حقوقی که در اجرای این می مؤسسه -9*ماده 

یا مقام مجازمبلغی را به عنوان  موسسهدهند با پیشنهاد رئیس دستورالعمل، خدمات حقوقی ارائه می

 .پاداش پرداخت نماید
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 یابد.موضوع این دستورالعمل، از سوی کارشناس حقوقی خاتمه میدر موارد زیر ارائه خدمات  -10  ماده

 مؤسسهانصراف کتبی عضو متقاضی حمایت قضایی و حقوقی به  –الف 

از قبیل استعفا، اخراج، بازخرید،  مؤسسهقطع رابطه استخدامی کارشناس حقوقی مربوط با  –ب 

 انتقال و یا فوتبازنشستگی، از کارافتادگی، 

 مؤسسههای قضایی جاری )کیفری، حقوقی و اداری( دستورالعمل به کلیه پروندهمفاد این  -11  ماده

 یابد. تسری می

 هیأت، درتاریخ ............................ به تصویب تبصره 3ماده و  12این دستورالعمل مشتمل بر  -12  ماده

از تاریخ ........................... قابل اجرا  ........................... رسید و با تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری امنای

 باشد.می
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 پیوست شماره چهار

 های رفاهیدستورالعمل پرداخت کمک

 نامه استخدامی اعضای هیأت علمیآیین« 93»موضوع ماده 

 

های مستقیم و غیرمستقیم رفاهی مصوب ، ماهیانه از کمک هزینهمؤسسهکلیه اعضای شاغل در  -1  ماده

-از میزان تعیین شده براساس مصوبات هیأت وزیران کمتر نخواهد بود، به شرح ذیل بهرههیأت امنا، که 

 گردند:مند می

 کاری روز هر کمک هزینه یک وعده غذای گرم در - 1 - 1

)این تبصره بر اساس ؛به ازای هر فرزند زیر شش سال به عضو )زن(کمک هزینه مهد کودک  - 2 - 1

کمک هزینه مهد کودک به ازای هر فرزند ح شده است. متن قبلی:هیئت امنای دانشگاه اصال 09/07/1397مصوبه جلسه 

 گیرد.(های اجرایی تعلق میزیر شش سال )صرفاً به یکی از زوجین شاغل در مؤسسه و یا سایر دستگاه

به ازای هر فرزند زیر شش سال به عضو )مرد( که همسرش کمک هزینه مهد کودک  - 3 - 1

در فاقدشغلهمسرش غیرشاغل )ا عهده دارد و ی متوفی یا مطلقه بوده و حضانت فرزند را بر

هیئت امنای  09/07/1397)این تبصره بر اساس مصوبه جلسه ؛باشد( های اجراییویا سایردستگاه دانشگاه

 دانشگاه اضافه شده است. (

 )در صورت عدم ارایه خدمات سرویس ایاب و ذهاب(کمک هزینه ایاب و ذهاب - 4 - 1

برابر ضریب حقوقی سالیانه مصوب هیأت امنا که  «150»کمک هزینه مسکن به میزان  - 5 - 1

بینی اعتبار الزم در باشد، مشروط به پیشاز میزان ابالغ شده از سوی هیأت وزیران کمتر نمی

 بودجه تفصیلی سالیانه مصوب هیأت امنا.

درصد پرداخت حق بیمه پایه درمان، پنجاه درصد حق بیمه تکمیلی مکلف است عالوه بر  مؤسسه -2  ماده

 03/09/98*)این ماده باستناد مصوبه مورخ  بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را پرداخت نماید.اعضا و 

 گردیده است.( ویک تبصره به آن الحاق  هیأت امناء دانشگاه به شرح ذیل اصالح
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درصد حق بیمه تکمیلی اعضا  50مکلّف است عالوه بر درصد پرداخت حق بیمه پایه درمان،  مؤسسه -2*ماده

 .و افراد تحت تکفّل آنان را پرداخت نماید

درصد حق بیمه تکمیلی بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را پرداخت 50می تواند  موسسه -*تبصره

 .کند

 باشد.مؤسسه می پرداخت سهم حق بیمه عمر و حوادث اعضا به عهده -3  ماده

های ویژه تواند در طول سال وجوهی را تحت عنوان کمک هزینه غیرنقدی به مناسبتمی مؤسسه -4  ماده

 مذهبی و ملی به اعضای شاغل پرداخت نماید.

از طریق تأمین اندوخته، بنا  مؤسسهانداز و حمایت از اعضای تواند به منظور تشویق پسمی مؤسسه -5  ماده

های دولتی به نام انداز سهم عضو نزد یکی از بانکبه درخواست عضو شاغل رسمی و پیمانی حساب پس

« انداز عضوسهم پس»درصد حقوق مرتبه و پایه وی را در هر ماه به عنوان  35عضو افتتاح و حداکثر تا 

-سهم پس»درصد  100در این مؤسسه در هر ماه  از دریافتی وی کسر و به حساب مذبور واریز نماید.

ضمن درج در بودجه  مؤسسهاز محل اعتبارات پرسنلی « مؤسسهانداز سهم پس»عنوان به« انداز عضو

ای که به نام عضو افتتاح خواهد شد، واریز تفصیلی ساالنه مصوب هیأت امنا، به حساب سپرده جداگانه

 شود.می

 باشد.موضوع این ماده در زمان اشتغال عضو، غیرقابل برداشت میهای موجودی حساب –تبصره 

، دانشگاهالحسنه اعضای منظور کمک یا وام به صندوق قرضتواند هرساله مبلغی را بهمی دانشگاه -6  ماده

 های مسکن، مصرف و یا اعتباری در بودجه تفصیلی با تصویب هیأت امنا، منظور نماید.تعاونی

باشد و نحوه پرداخت و گردش میزان کمک و سقف وام قابل پرداخت در قالب اعتبارات مصوب می –تبصره 

 رسد.می رئیسه دانشگاهمالی آن مطابق دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیأت 
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 امنای هیأتدر تاریخ ........................ به تصویب  تبصره، 2ماده و  7این دستورالعمل مشتمل بر  -7  ماده

 باشد.......... رسید و با تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تاریخ ................................... قابل اجرا می.

سال یک بار با  2در صورت وجود اعتبار می تواند به منظور حفظ سالمت اعضاء هر  مؤسسه -8  ماده

 03/09/98ماده باستناد مصوبه مورخ  *)این پرداخت هزینه، امکان معاینات پزشکی آنان را فراهم کند.

 هیأت امناء دانشگاه اضافه گردیده است.(
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 پیوست شماره پنج

 دستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز

 نامه استخدامی اعضای هیأت علمیآیین« 118»موضوع ماده 
 

مرتبه استادی که ، اعضای هیأت علمی با مؤسسهبه منظور بزرگداشت و ارج نهادن به استادان برجسته 

المللی به مقام شامخ فرهنگی، تربیتی، اجتماعی، آموزشی، علمی و پژوهشی و .... در سطح ملی و یا بین

باشند، طبق ضوابط ذیل به عنوان اند و دارای کیفیت آموزشی و حسن شهرت اخالقی و معنوی میرسیده

 شود.به آنان اعطا میؤسسه مای درجه استاد ممتازی استادممتاز انتخاب و طی مراسم ویژه

 اجتماعی –تربیتی  –های فرهنگی فعالیت -1  ماده

های فرهنگی شده در ماده یک آیین ارتقا مرتبه اعضای هیأت علمی از فعالیتکسب حداقل امتیاز تعیین

 اجتماعی. –تربیتی  –

 های آموزشیفعالیت -2  ماده

استادی. آمیز پس از نیل به مرتبه سال سابقه تدریس و تحقیق موفقت 10حداقل  - 1 - 2

-سال سابقه تدریس و تحقیق افزوده می 10های استفاده از فرصت مطالعاتی به حداقل )سال

 شود.(

آموخته دانش 20آموخته در سطح دکتری تخصصی و دانش 10استاد راهنمایی حداقل  - 2 - 2

تواند با نسبت آموخته در سطح دکتری تخصصی میارشد. )راهنمایی دانشدر سطح کارشناسی

 ارشد باشد.آموخته در سطح کارشناسیجایگزین راهنمایی دانش «یک به سه»

ارتقا اعضا هیأت علمی به  نامهکسب حد نصاب امتیاز کیفیت آموزشی بر مبنای آیین - 3 - 2

 مرتبه استادی.

 امتیاز از کمیت آموزشی در هر سال تحصیلی. 6کسب حداقل  - 4 - 2
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ستاد بازنشسته و یا امتیاز از کمیت آموزشی در هر سال تحصیلی برای ا 3کسب حداقل  - 5 - 2

 استاد وابسته. 

 فناوری –های پژوهشی فعالیت -3  ماده

نامه ارتقا مرتبه اعضای بر مبنای آیین مؤسسهامتیاز بعد از احراز مرتبه استادی از  250کسب حداقل 

های معتبر و مقاالت اصیل پژوهشی چاپ های تخصصی اصیل چاپ شده در نشریههیأت علمی، از کتاب

های المللی، ثبت اختراع و نوآوری و گزارش طرحعلمی و پژوهشی معتبر ملی یا بینشده در نشریات 

های این ماده برای کسب عنوان های معتبر علمی به ترتیب مندرج در تبصرهکاربردی و جوایز جشنواره

 باشد. امتیازات قابل کسب در هر بخش به قرار ذیل است:استاد ممتازی ضروری می

امتیاز  150های علوم تجربی و امتیاز برای رشته 100اصیل: حداکثر های تألیفی کتاب - 1 - 3

 های علوم انسانی.برای رشته

امتیاز و  10المللی ازاء هر ثبت اختراع و نوآوری در سطح بینثبت اختراع و نوآوری: به - 2 - 3

 باشد. برایامتیاز می 50امتیاز و حداکثر امتیاز قابل استفاده در این بند  3در سطح داخلی 

ای مورد استفاده از امتیازات این بند، تأییدیه علمی ثبت اختراع و نوآوری توسط مراجع منطقه

 باشد.تأیید وزارت ضروری می

های ثبت اختراع در هر مورد نیمه صنعتی کردن: نیمه صنعتی کردن هرکدام از تأییدیه - 3 - 3

 امتیاز دارد. 20امتیاز و حداکثر تا  10

 امتیاز. 5لی: هر مورد یک امتیاز و حداکثر تا های علمی داخجوایز جشنواره - 4 - 3

المللی معتبر )داخل و خارج از کشور(: هر مورد سه امتیاز. های بینجوایز جشنواره - 5 - 3

 امتیاز. 50حداکثر تا 

های های پژوهشی کاربردی: هر مورد گزارش علمی نهایی طرحگزارش علمی نهایی طرح - 6 - 3

دستگاه اجرایی که دارای گواهی اختتام  و مؤسسهپژوهشی کاربردی موضوع قرارداد بین 

 امتیاز. 25امتیاز و حداکثر تا  2تأیید شده و از دستگاه ذیربط باشد، 
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های گوناگون بر اساس آمار ارائه با توجه به تفاوت تولید مقاالت در موضوعات تخصصی و رشته -1 تبصره

یسیون تخصصی ذیربط المللی، امتیازات موضوع این ماده به تشخیص کمشده توسط مراجع معتبر بین

 یابد.% افزایش و یا کاهش می15تواند تا بررسی کننده می

 های تألیفی اصیل الزامی است.های کتابامتیاز از چاپ 20کسب حداقل  -2 تبصره

 اند سقف ندارد.امتیاز مقاالت اصیل پژوهشی که در مجالت معتبر پژوهشی به چاپ رسیده -3 تبصره

استناد  50های علوم تجربی و المللی برای رشتهاستناد معتبر در سطح بین 100داشتن حداقل  -4 تبصره

 های علوم انسانی ضروری است.المللی برای رشتهمعتبر در سطح ملی و یا بین

های تجربی، ارجاع محققان شناخته شده در المللی برای رشتهمنظور از استناد در سطح بین -

تب و نشریات معتبر پژوهشی المللی به کار تحقیقاتی نامزد مرتبه استاد ممتازی در کسطح بین

 المللی است.در سطح بین

های علوم انسانی، ارجاع محققان در المللی برای رشتهمنظور از استناد در سطح ملی و یا بین -

المللی و مرجع قرارگرفتن کار تحقیقاتی نامزد مرتبه استاد ممتازی در کتب سطح ملی و یا بین

 المللی است.در سطح ملی و یا بیندرسی دانشجویان، نشریات معتبر پژوهشی 

 

 اجرایی –های علمی فعالیت -4  ماده

امتیا قابل  20نامه ارتقاء اعضا هیأت علمی تا حداکثر اجرایی بر مبنای آیین –های علمی امتیاز فعالیت

 باشد.محاسبه می

های تخصصی هیأت های موضوع مواد یک تا چهار این دستورالعمل توسط کمیسیونفعالیت -5  ماده

 گیرد.ذیربط مورد ارزیابی قرار میممیزه 

 در شرایط مساوی اولویت با کسانی است که سابقه اجرایی داشته باشند. –تبصره 

 نحوه انتخاب )اجرا( -6  ماده

 مراحل اجرایی انتخاب استادان ممتاز به شرح ذیل است :



95 
 

ها و مراکز تحقیقاتی، استادان واجد شرایط را با ارائه مدرک و مستندات الزم در آغاز ها، دانشکدهپردیس

دید به دبیرخانه اعطای مرتبه استاد نماید تا در صورت صالحمعرفی می مؤسسههر سال به ریاست 

 ممتازی معرفی شوند.

اعطای  تواند موضوعمی مؤسسهبا مشورت هیأت رئیسه  مؤسسهدر موارد استثنایی، رئیس  -1 تبصره

دهد، مستقیماً به شورای انتخاب استاد درجه استاد ممتازی را به استادی که واجد شرایط تشخیص می

 پیشنهاد نماید. 7ممتاز موضوع ماده 

برای استادانی که درجه استاد ممتازی آنان به تصویب شورای انتخاب استادان ممتاز رسیده  -2 تبصره

شود و این عنوان در حکم کارگزینی آنان میصادر  مؤسسهاست، حکم استاد ممتازی توسط رئیس 

 گردد.درج می

 ترکیب شورای انتخاب استاد ممتاز -7  ماده

 )ریاست شورا( مؤسسهرئیس  - 1 - 7

 )نایب رئیس و دبیر شورا( مؤسسهمعاون پژوهشی و فناوری  - 2 - 7

 مؤسسهمعاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی  - 3 - 7

حسب مورد  های برجسته علمی پژوهشی کشور )که حداقل یک نفرسه نفر از شخصیت - 4 - 7

 .مؤسسهدر زمینه تخصصی ذیربط صاحب نظر باشد( با انتخاب و حکم رئیس 

که حداقل یک نفر حسب مورد عضو کمیسیون تخصصی  مؤسسهسه نفر استاد تمام  - 5 - 7

 ذیربط هیأت ممیزه باشد، به انتخاب هیأت ممیزه.

مستقر خواهد  مؤسسهدبیرخانه شورای اعطای مرتبه استاد ممتازی در حوزه معاونت پژوهشی  –تبصره 

 بود.

 نحوه تشویق و قدردانی  -8  ماده
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به استادان  مؤسسهای توسط رئیس نشان استاد ممتازی را طی مراسم ویژه مؤسسه - 1 - 8

 نماید.برگزیده اعطاء می

دکتری بدون آزمون  عتواند دانشجویان توانمند و درخشان را برای مقطاستاد ممتاز می - 2 - 8

تهیه و به تأیید  مؤسسهورودی بر اساس دستورالعملی که توسط شورای تحصیالت تکمیلی 

 رسد پذیرش نماید.می رئیسههیأت 

شود و پایه تشویقی به وی اعطاء می 2منظور تکریم از مقام استاد ممتاز، تا سقف به - 3 - 8

االنه کسب نماید، امتیاز اعتبار ویژه امتیاز اعتبار ویژه س 50درصورتی که استاد ممتاز حداقل 

 گیرد.مورد محاسبه قرار می 2ساالنه پژوهشی او با ضریب 

-تواند طبق درخواست، از اعتبار ویژه خود برای شرکت در مجامع بیناستاد ممتاز می - 4 - 8

های المللی برای همکاریالمللی و فرصت مطالعاتی استفاده نموده و یا از استادان برجسته بین

 عمل آورد.دعوت به علمی

 شود. و استادان وابسته واجد شرایط نیز می مؤسسهنامه مشمول استادان بازنشسته این آیین –تبصره 

 های مادی و معنویاعطای کمک -9  ماده

به منظور تکریم جایگاه استاد ممتاز بر اساس دستورالعمل خاص اساتید ممتاز که از سوی هیأت رئیسه 

های مادی و معنوی پس از تصویب شورای پژوهشی نسبت به اعطای کمک مؤسسهگردد، تدوین می

 نماید.اقدام می

 هیأت امنای، در تاریخ .................... به تصویب تبصره 9ماده و  10این دستورالعمل مشتمل بر  -10  ماده

 باشد............... قابل اجرا می...................... رسید و با تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تاریخ ..........
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 پیوست شماره شش

 دستورالعمل بکارگیری عضو وابسته در مؤسسه

 نامه استخدامی اعضای هیأت علمی مؤسسهآیین« 119»موضوع ماده 

 

با  مؤسسهباشند که به درخواست دانشکده/ پژوهشکده/ عضو وابسته افراد برجسته علمی می -1  ماده

برای انجام وظایف آموزشی و پژوهشی  مؤسسهو حکم رئیس  مؤسسهتصویب هیأت اجرایی جذب 

 شوند.برای مدت دوسال به عنوان عضو وابسته انتخاب و بکارگرفته می

 

 باشد:شرایط عمومی عضو وابسته به شرح ذیل می -2  ماده

 اعالم نیاز واحد مربوط - 1 - 2

 داشتن مدرک تحصیلی دکتری تخصصی - 2 - 2

 یاز واحد متقاضیهای علمی مورد نارتباط تخصصی فرد با زمینه - 3 - 2

 باشد.می "عضو وابسته"اخذ موافقت و مجوزهای الزم از محل خدمت اولیه به عهده  –تبصره 

 باشد:شرایط اختصاصی عضو وابسته به شرح ذیل می -3  ماده

 ردیف
 عنوان

 شرایط اختصاصی

عضو هیأت علمی خارج از 

 مؤسسه

 متخصص مقیم

 خارج از کشور

1 
 دانشیارحداقل  حداقل دانشیار مرتبه علمی

2 
سرپرستی پایان نامه یا رساله در 

 مقاطع تحصیالت تکمیلی

پایان نامه کارشناسی  10حداقل 

 رساله دکتری 4ارشد یا 
پایان نامه  10حداقل 

رساله  4کارشناسی ارشد یا 

 دکتری

3 
چاپ مقاالت علمی و پژوهشی در 

-نشریات معتبر دارای نمایه بین

 ISCالمللی از جمله 

 مقاله 8حداقل 

 علمی پژوهشی
 مقاله 12حداقل 

 علمی پژوهشی

4 
های سرپرستی و انجام طرح

 پژوهشی

  طرح پژوهشی 4حداقل 

--------------- 
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تواند هر رساله دکتری را با دو مقاله علمی و پژوهشی چاپ شده در نشریات می« عضو وابسته» -1 تبصره

 جایگزین نماید. patentو ..... و یا دو  ISCالمللی از جمله معتبر دارای نمایه بین

نامه کارشناسی ارشد را با یک مقاله علمی و پژوهشی چاپ شده تواند هر پایانمی« عضو وابسته» -2 تبصره

 و .... جایگزین نماید. ISCالمللی از جمله در نشریات معتبر دارای نمایه بین

شرط انتشار مقاله چاپ شده در مؤسسه هایی که از نظر هیأت ممیزه در موارد خاص برای رشته -3 تبصره

و .... الزامی نباشد، براساس ضوابط هیأت ممیزه  ISCالمللی از جمله نشریات معتبر دارای نمایه بین

 ذیربط اقدام خواهد شد.

« 3»داشتن یک اختراع تأیید شده علمی توسط مراجع ذیربط، جایگزین مقاالت موضوع ردیف  -4 تبصره

 شود.جدول این ماده می

ه غیر هیأت علمی که دارای تألیفات، انتشارات و سوابق علمی مورد تأیید هیأت محققان برجست -5 تبصره

 پذیرفته شوند. مؤسسه« عضو وابسته»توانند به عنوان باشند، میمی مؤسسهاجرایی جذب 

 

 باشد:به شرح ذیل می« عضو وابسته»های فعالیت حوزه -4  ماده

 تحصیالت تکمیلیهای نامه و رساله در دورهراهنمایی و مشاوره پایان - 1- 4

 مؤسسهانتشار مقاالت علمی و پژوهشی در نشریات علمی پژوهشی معتبر به نام  - 2- 4

 های تحقیقاتی و پژوهشی انجام فعالیت - 3- 4

 های تحصیالت تکمیلیتدریس در دوره - 4- 4

 های علمی و راهبردی مورد درخواست گروه )یا مرکز تحقیقاتی(ارائه مشاوره - 5- 4

 سسههای تخصصی مورد نیاز مؤسایر فعالیت - 6- 4
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-مورد ارزیابی قرار می مؤسسههای دوساله هیأت اجرایی جذب در دوره« عضو وابسته»عملکرد  -5  ماده

عضویت مؤسسه مثبت ارزیابی گردد، با تأیید و حکم رئیس « عضو وابسته»گیرد. درصورتی که عملکرد 

 گردد.وی برای دوسال دیگر تمدید می

 عضو وابسته از مزایای ذیل برخوردار است: -6  ماده

 از اعتبار ویژه پژوهشی پژوهانه بر اساس ضوابط و مقررات مربوطاستفاده  - 1- 6

 المللی بر اساس ضوابط و مقررات مربوطاستفاده از پاداش چاپ مقاالت بین - 2- 6

التدریس معادل اعضای هیأت علمی هم رتبه خود ) اعضای هیأت علمی دریافت حق - 3- 6

 (مؤسسهخارج از 

این  «3»ماده « 5»تبصره موضوع « عضو وابسته»التحقیق التدریس یا حقمیزان حق -1 تبصره

 گردد.تعیین می سسهمؤموزشی و تصویب هیأت اجرایی جذب دستورالعمل با پیشنهاد معاون آ

باشد، در که محل اصلی وی خارج از کشور می« عضو وابسته»نسبت به تامین مسکن  مؤسسه -2 تبصره

 نماید.حد امکان اقدام می

 

در تاریخ ............................. به تصویب  تبصره، 7ماده و  7این دستورالعمل مشتمل بر  -7  ماده

-.................. رسید و با تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تاریخ .................... قابل اجرا می هیأتامنای

باشد.
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 العاده سختی شرایط محیط کار اعضای هیأت علمی(دول ضمیمه پیوست شماره دو )دستورالعمل فوقج

 هیأت امناء دانشگاه به شرح ذیل اصالح گردیده  03/09/98*این جدول باستناد مصوبه مورخ 

ردی

 ف

  درجه          

 عنوان

1 

 
2 3 4 5 

1 
کار در محیط دارای 

 درجه حرارت نامتعارف

مستمر در دمای 

درجه  10کمتر از 

 باالی صفر

مستمر در دمای 

  حدود صفر

مستمر در دمای زیر 

در مستمر یا صفر 

 درجه 30دمای باالی 

------- ------- 

صرفاً شرایط دمایی که به دلیل نوع و شرایط کار ایجاد شده است در شمول این بند قرار می گیرد ودمای  توضیح ضروری:

 منطقه جغرافیایی محل خدمت عضو را شامل نمی شود.

 خطر برق 2

 در معرض مستقیم

 220تا  60برق  

 ولت

در معرض مستقیم 

 ولت 220 بیش ازبرق 
 برق سه فازدر معرض 

فشار در معرض برق 

 قوی

 

------- 

صرفاً مشاغلی که بامدارهای الکتریکی سرو کار دارند وامکان قطع برق برای زمان انجام کار وجود ندارد  توضیح ضروری:

 در شمول این بند قرار می گیرد.

3 

کار با مواد شیمیایی، 

میکروبی و گازهای سمی 

 آزاردهندهو 

نیمه وقت با گازهای 

سمی وآزار دهنده، 

 مواد شیمیایی

آسیب میکروبی و

زای نفوذ پذیر)حتی 

با وسایل ایمنی(سرو 

 کاردارد.

با گازهای  وقت  تمام

سمی وآزار دهنده، 

مواد شیمیایی 

ومیکروبی آسیب زای 

نفوذ پذیر)حتی با 

وسایل ایمنی(سرو 

 کاردارد.

با گازهای  وقت  نیمه

ار دهنده، سمی وآز

مواد شیمیایی 

نفوذ  کشندهومیکروبی 

پذیر)حتی با وسایل 

 ایمنی(سرو کاردارد

------ ------ 

4 

زا کار در محیط عفونت

آالینده درمانی و 

 آزمایشگاهی

 نیمه وقت با اجساد و

لوازم و مواد متعفن 

 سروکار دارد

با ذی روح متعفن سر 

 و کار دارد
------ ------ ------ 

5 
محیط دارای بوی  کار در

 متعفن و نامطبوع

در محیط  نیمه وقت

متعفن و دارای بوی 

 نامطبوع

وقت در محیط  تمام

متعفن و دارای بوی 

 نامطبوع

------ ------ 
----

-- 

6 
خطر ریزش یا برخورد 

 اجسام
 برخورد کمریزش یا 

برخورد ریزش یا 

 متوسط
 برخورد زیادریزش یا 

 

------- 
-----

-- 

 عنوان
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7 
فضای مسدود و کار در 

 غیرمتعارف

نیمه وقت در فضای 

نسبتاً کم وغیر 

 متعارف

نیمه وقت در فضای 

مثل محدود بسیار 

 اتاقک

تمام وقت در فضای 

مثل  محدود،بسیار 

 اتاقک

تمام وقت در فضای 

محدود، مانند بسیار 

 معدن

 

------ 

 آن مشکل باشد.مکان هایی در شمول این بند قرار می گیرند که حرکت در  توضیح ضروری:

8 
کار در محیط دارای 

 رطوبت نامتعارف

در محیط  نیمه وقت 

دارای رطوبت بیش 

 از حد مجاز

وقت در محیط  تمام

دارای رطوبت بیش از 

 حد مجاز

------ ------ ------ 

9 
شرایط سخت ذهنی و 

 فکری کار

با نوع و انجام کار 

تمرکز  استرس و

 بسیار همراه است.

غالباً مسئولیت و 

حساسیت کار در 

حدی است که روح و 

روان فرد تحت تأثیر 

 گیردآن قرار می

همواره مسئولیت و 

حساسیت کار در 

حدی است که روح و 

روان فرد تحت تأثیر 

 آن قرار دارد

------ ------ 

10 
کار در محیط دارای سر 

 و صدا نامتعارف

تا  70نیمه وقت بین 

 بلدسی 90

و  90بیش از نیم وقت

  دسی بل 120تا 

نیمه وقت بیش از 

  دسی بل 120

تمام وقت بیش از 

 بلدسی 120

 

 70تمام وقت بیش از  ------

  دسی بل 90وتا 

  90 بیش ازوقت تمام

 دسی بل 120وتا 

11 
کار در محیط دارای 

 ذرات معلق و دود در هوا

دارای  اکثراًمحیط 

گرد و غبار و دود 

 است

کار تولید گرد و انجام 

 کندغبار و دود می

در  ودود  ذرات معلق

 زا استهوا بیماری
------ ------ 

ذرات معلق ودود در هوا باید ناشی از شرایط کار باشد. کاردر شهرهای دارای آلودگی هوا در شمول این بند قرار نمی  توضیح ضروری:

 گیرد.

12 
جا به جا کردن اجسام 

 سنگین

تا  25گاهگاهی 

کیلو گرم را بلند 50

یا معادل آنرا تحمل 

  می کند.

 50گاهگاهی بیش از 

را بلند یا کیلوگرم 

معادل آن را تحمل 

  می کند.

کیلو  50مکرراً بیش از 

گرم را بلند یا معادل 

 آن را تحمل می کند.

------ 
 

------ 

تا  5/12 مکرراً

یا را بلندکیلوگرم 25

تحمل می معادل آن 

  کند.

وتا   25بیش ازمکرراً 

را بلند یا کیلوگرم  50

معادل آن را تحمل 

 می کند.

وتا  25منظماً بیش از 

کیلو گرم را بلند  50

یا معادل آن را تحمل 

 می کند.

کیلو  5/12منظماً 

گرم را بلند یا معادل 

 آن را تحمل می کند

 5/12 منظماً بیش از

کیلوگرم را بلند 25وتا 

یا معادل آنرا تحمل  

 ند.کمی

دائماً بیش از 

کیلوگرم را 25وتا5/12

بلند یا معادل آنرا 

 کندتحمل می

13 

های پر کار در محیط

های خطر )مانند کارگاه

  (گریتراشکاری و ریخته

پاره وقت در محیط 

های پر خطر کار می 

 کند.

محیط وقت در  نیمه

-کار می های پرخطر

 کند

محیط وقت در  تمام

-کار می های پرخطر

 کند

 
 

- 

14 
کار در محیط غیر 

 متعارف

نیمه وقت در محیط 

)تاریکی کم نور 

 نسبی(

محیط نیمه وقت در 

 تاریکی مطلق با 

 محیط باتمام وقت در

 تاریکی مطلق 

 

- 

 

- 
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نیمه وقت در محیط 

 با نور شدید

نیمه وقت در محیط 

 شدیدبا نور بسیار

تمام وقت در محیط 

 با نور شدید

از جمله تاریک خانه  ،از محیط غیر متعارف در این بند فضایی است که از نظر نور در شرایط غیر عادی استمنظور  توضیح ضروری:

 های عکاسی ومعادن زیر زمینی.

15 
مانند رایانه و  اپراتوری

 آن

 2اپراتوری که بین 

ساعت در روز  3تا 

ملزم به انجام کار 

 است

تا  3اپراتوری که بین 

ساعت در روز ملزم  4

 انجام کار استبه 

تا  4اپراتوری که بین 

ساعت در روز ملزم  5

 به انجام کار است

اپراتوری که بیش از 

ساعت در روز  5

ملزم به انجام کار 

 است

 

------ 

منظور از اپراتور عضوی است که وظیفه وارد کردن اطالعات عددی را به رایانه دارد وکار کردن اعضابا رایانه در شمول  توضیح ضروری:

 این بند قرار نمی گیرد.

16 

 کار در ارتفاع 

نیمه وقت در ارتفاع 

بدون حفاظ بیش از 

 متر  5

تمام وقت در ارتفاع 

متر و یا  5بیش از 

نیمه وقت در ارتفاع  

 متر  10

تمام وقت در ارتفاع 

  متر )حتی 10بیش از 

 با وسایل ایمنی(

بیش کار در ارتفاع 

متر)حتی با  50از 

 وسایل ایمنی(

------ 

 کار در اعماق

نیمه وقت  عمق آب 

 5بیش از یا زمین 

 متر

تمام وقت در عمق آب 

 متر 5یا زمین بیش از 

وقت در در عمق  نیمه

متر )حتی   10بیش از 

 با وسایل ایمنی(

تمام وقت در عمق 

متر  10بیش از 

)حتی با وسایل  

 ایمنی(

کار در 

اعماق بیش 

متر  50از 

)حتی با 

وسایل 

 ایمنی(

 انفجار 17
انفجار ساده و کم 

 رخ می دهد.خطر 

انفجار مستمر و نسبتاً 

 رخ می دهد.خطرناک 

انفجار خطرناک بطور 

رخ می نیمه وقت 

 دهد.

انفجار خطرناک 

رخ می بطور مستمر 

 دهد.

 

------ 

18 
کار با بیماران روحی و 

 روانی

گاهی با بیماران 

ه ب روحی و  روانی رو

 رو است.

با بطور نیمه وقت 

بیماران روحی و روانی 

 رو استه ب رو

گاهگاهی با بیماران 

روحی و روانی 

رو ه ب خطرناک رو

 است

 

 

----- 

 

 

 

----- 

این بند قرار  3و2صرفاً اعضایی که در کلینیک های روانی شغل نگهداری از بیماران را برعهده دارند در شمول درجه  توضیح ضروری:

 می گیرند.

 تنهایی مستمر تنهایی غیر معمول 19

با تنهایی مستمر 

سکوت یا تنهایی غیر 

مستمر همراه با سر و 

 صدا

تنهایی مستمر توام با 

سر و صدای ناراحت 

 کننده
_ 

 
_ 

 

 لرزش 20
لرزش خفیف 

 آزاردهنده

نیمه و قت لرزش 

 نسبتاً شدید

تمام وقت توام با 

 لرزش
_ _ 

21 
کار با حیوانات و جانوران 

 گزنده و درنده

سروکار  نیمه وقت

 دارد

 

وقت سر و کار  تمام

 دارد
_ _ _ 
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 صرفاً اعضایی که در شغل آنها کار با حیوانات گزنده ودرنده پیش بینی شده است در شمول این بند قرار می گیرند. توضح ضروری:

22 

مناطق  کار در فضای باز

 بد آب وهوا

مکرراً در فضای باز 

 کار می کند.

در فضای  تمام وقت

 کند.کار می باز 
- - - 

مناطق  کار در فضای باز

 معتدل

در تمام وقت   

کار می فضای باز 

 کند.

- - - - 


