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43تػسي تيص اظ يي پست ساظهاًي - 115هازُ 133

43هاهَضيت تِ زاًطگاُ آظاز اسالهي - 116هازُ 134

44اػازُ تِ ذسهت اػضاي ّيأت ػلوي تاظًطستِ - 117هازُ 135

44ًحَُ اًتراب استاز هوتاظ ٍ ضطايظ آى - 118هازُ 136

644تٌاضگيطي اكطاز تطجستِ ػلوي كاهس ضاتغِ استرساهي تا زاًطگاُ تطاساس پيَست ضواضُ  - 119هازُ 137

44ًحَُ تػوين گيطي زض هَاضزي ًِ زض ايي آييي ًاهِ حٌوي پيص تيٌي ًطسُ تاضس - 120هازُ 138

44هطجغ تلسيط هلاز ايي آييي ًاهِ - 121هازُ 139

44ضطايظ تـييط زض هلاز ايي آييي ًاهِ - 122هازُ 140

44تاضيد تػَية ٍ اجطاي ايي آييي ًاهِ - 123هازُ 141

45 آييي ًاه18ِزستَضالؼول ذسهت اػضا تِ ضيَُ ًيوِ حضَضي هَضَع هازُ  :پيَست شوارُ يك142

47 آييي ًاه31ِ هازُ 2زستَضالؼول كَم الؼازُ سرتي ضطيظ هحيظ ًاض اػضاي ّيأت ػلوي هَضَع تٌس  :پيَست شوارُ د143ٍ

52 آييي ًاه41ِزستَضالؼول اجطايي هاًَى حوايت هضايي اظ اػضاي ّيأت ػلوي هَضَع هازُ  :پيَست شوارُ س144ِ

54 آييي ًاه93ِزستَضالؼول پطزاذت ًوي ّاي ضكاّي هَضَع هازُ  :پيَست شوارُ چْار145

56 آييي ًاه118ِزستَضالؼول ًحَُ اًتراب استاز هوتاظ هَضَع هازُ  :پيَست شوارُ پٌج146

60 آييي ًاه119ِزستَضالؼول تٌاضگيطي ػضَ ٍاتستِ زض زاًطگاُ هَضَع هازُ  :پيَست شوارُ شش147

62ساهاًسّي هاهَضيت ّاي ذاضجي اػضاي ّيات ػلوي زاًطگاُ ّا، هطاًع تحويواتي، پاضًْا  ٍ هطاًع ضضسآييي ًاهِ 148

65 هوام ػالي ٍظضات زض ذػَظ پاضُ اي اظ هَاضز هطتثظ تا ٍضؼيت استرساهي اػضاي ّيات ػلوي96/5/9ٍ هَضخ / 98959  ضواضُ تخشٌاه149ِ
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 اختصاراتتعاريف و  -فصل اول

 تعاريف و اختصارات بكاررفته در اين آيين نامه و پيوستهاي آن عبارتند از: -1ماده 

علوم، تحقيقات و » در اين آيين نامه و پيوستهاي آن، به ترتيب «وزير»و  «وزارت»: منظور از وزارت/وزير -1-1

 مي باشد. «علوم، تحقيقات و فناوريوزير »و  «فناوري

     ي امنا و هياتهاي مميزه وزارت اين آيين نامه و پيوستهاي آن، مركز هياتها در «مركز»: منظور از مركز -1-2

 باشد. مي

 باشد.آن ميواحدهاي تابعه و كليه .. ............. در اين آيين نامه و پيوستهاي آن، دانشگاهمنظور از  :دانشگاه -1-3

، مرجع  دانشگاهالترين ركن : هياتي است كه به موجب قوانين و مقررات مربوط به عنوان باامنا تأهي -1-4

 باشد.مي دانشگاهسياستگذاري، تصميم گيري و تصويب مقررات و ضوابط داخلي 

ناسي و ارائه پيشنهادات قابل : كميسيوني است كه مسئوليت بررسي، كارشكميسيون دائمي هيات امنا -1-5

  در هيات امنا و ساير امور ارجاعي از سوي هيات امنا را برعهده دارد. طرح

 .باشد يم دانشگاه سيپس از رئ دانشگاه ييركن اجرا نيدوم سهيرئ اتيهت رئيسه : هيا -1-6

 استهايس ميباشد كه به تنظ يامنا م اتيه زبعد ا ذارگاستيسدومين ركن  دانشگاه شوراي :دانشگاه شوراي -1-7

     حصاليمراجع ذ ريسا ايامنا و  اتيب در هوكالن مص ياستهايبر اساس س  دانشگاه يجار يو برنامه ها

  .پردازد يم

مرجع رسيدگي و اظهارنظر و اتخاذ بط و مقررات موجود ابه موجب ضو: هياتي است كه هيات مميزه -1-8

تصميم نسبت به صالحيت علمي عضو جهت ارتقا به مراتب  باالتر، احتساب سوابق خدمت قبل از تبديل 

است هيات اجرايي وضعيت به رسمي آزمايشي و بررسي ركود علمي مي باشد. همچنين حسب درخو

در خصوص صالحيت علمي متقاضيان تبديل وضعيت از پيماني به رسمي آزمايشي و   دانشگاهجذب 

رسمي آزمايشي به رسمي قطعي، تبديل وضعيت از كارشناس رسمي به عضو هيات علمي رسمي آزمايشي 

 اعالم نظر مي نمايد.

ارات تعيين شده، وظيفه رسيدگي : كميسيوني است كه در چارچوب وظايف و اختيكميسيون تخصصي -1-9

قابليت طرح و يا عدم طرح پرونده آنان در هيات  واظهارنظر نسبت به پرونده اعضاي هيات علمي مبني بر

 مميزه را برعهده دارد.

تشكيل و   دانشگاهكميته اي است كه به موجب ضوابط و مقررات مربوط با حكم رئيس كميته ترفيعات:  -1-11

ميم در خصوص ترفيع پايه اعضاي هيات علمي را در چارچوب مقررات مربوط وظيفه رسيدگي و اتخاذ تص

 برعهده دارد.



 يو فناور ي، پژوهش يعال وزشمآ تو موسسا ادانشگاهه اعضاي هيات علمي آيين نامه استخدامي
 هاي هنر و هنر اصفهان(هيات امناي دانشگاه 10/10/0931)با اعمال اصالحات جلسه مورخ 

 

4 

 

 هياتي است كه در چارچوب ضوابط و مقررات تعيين شده از سوي شوراي عالي هيات مركزي جذب: -1-11

انقالب فرهنگي، در وزارت تشكيل و متكفل اعمال وظايف و اختيارات محول در خصوص اعضاي هيات  

 مي باشد. اهها و موسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري علمي دانشگ

 هياتي است كه در چارچوب ضوابط و مقررات تعيين شده از سوي شوراي عالي هيات اجرايي جذب: -1-12

تشكيل و متكفل اعمال وظايف و اختيارات   دانشگاهمستقل در مشترک يا انقالب فرهنگي، به صورت  

 مي باشد.  گاهدانشمحول در خصوص اعضاي هيات علمي 

عبارت است از كليه وزارتخانه ها، موسسات دولتي، موسسات يا نهادهاي عمومي  دستگاه اجرايي: -1-13

 تعيين شده باشد.  دانشگاهغيردولتي، شركتهاي دولتي و نيز كليه دستگاههايي كه از سوي هيات امناي 

  دانشگاهاي خدمت در : عبارت است از فرآيند شناسايي، انتخاب و پذيرفتن اشخاص حقيقي برجذب -1-14

بالتصدي مصوب، به هر يك از انحاء از قبيل رسمي، پيماني، ماموريت و ... در  سازمانيمتناسب با پستهاي 

 چارچوب ضوابط و مقررات اين آيين نامه.

، در يكي از پستهاي   دانشگاهعبارت است از فرآيند پذيرفتن اشخاص حقيقي براي خدمت در  استخدام: -1-15

دي مصوب، به يكي از وضعيتهاي پيماني، رسمي آزمايشي  و رسمي قطعي در چارچوب بالتص سازماني

 ضوابط و مقررات اين آيين نامه.

آن)بدون ذكر هرگونه قيدي(،  عضو هيات  ي آيين نامه و پيوستها اين منظور از عضو در سراسر عضو: -1-16

و عمومي وي به تاييد هيات  اعم از رسمي و يا پيماني بوده كه صالحيت علمي  دانشگاهعلمي شاغل در 

 )حسب مورد( رسيده باشد. مميزه و يا هيات اجرايي جذب

در   دانشگاه سازمانيفردي است كه به موجب حكم رسمي براي تصدي يكي از پست هاي  عضو رسمي: -1-17

 چارچوب ضوابط و مقررات اين آيين نامه استخدام شده باشد.

 ،   دانشگاه سازمانيماني براي تصدي يكي از پست هاي فردي است كه به موجب قرارداد پي عضو پيماني: -1-18

 براي مدت معين در چارچوب ضوابط و مقررات اين آيين نامه استخدام شده باشد.

گردد كه در چارچوب ضوابط و مقررات اين آيين نامه به  به فرد برجسته علمي اطالق ميعضو وابسته:  -1-19

بدون ايجاد هرگونه رابطه   دانشگاهين انتخاب و در منظور انجام وظايف آموزشي و پژوهشي براي مدت مع

شود. بكارگيري عضو وابسته وضعيت  بكارگرفته مي  اين ماده( 12و  11)موضوع بندهاي  استخدامي جديد

 استخدامي جديد تلقي نمي گردد.

 به عضو رسمي، در چارچوب ضوابط  دانشگاهعبارت است از ابالغ كتبي دستور مقام صالحيت دار  حكم: -1-21

 و مقررات اين آيين نامه.
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و نيز شخص واجد   دانشگاهعبارت است از توافق نامه كتبي كه به امضاي مقام صالحيت دار  قرارداد: -1-21

شرايط طرف قرارداد مي رسد و وي به موجب آن در ازاي دريافت حقوق و مزايا براي مدت مندرج در 

 دهد. قرارداد وظايف محول را انجام مي

است كه بطور مستمر جهت واگذاري تمام يا   دانشگاه سازمانيهي در تشكيالت : جايگاسازمانيپست  -1-22

 يا پيماني در نظر گرفته مي شود. بخشي از وظايف يك شغل براي تصدي يك عضو رسمي

            عنوان ه ب  دانشگاهعبارت است از مجموعه وظايف و مسئوليت هاي مرتبط و مشخصي كه از سوي  شغل: -1-23

 ه مي شود.كار واحد شناخت

ب حكم يا قرارداد مكلف به وجعبارت است از اشتغال به كار يا مجموعه اقداماتي كه عضو به م خدمت: -1-24

 انجام آن مي گردد.

عبارت است از شرح مكتوب و مدوني كه حاوي مشخصات اصلي و اساسي شغل در شرح شغل:  -1-25

 مي باشد.  دانشگاهچارچوب تشكيالت تفصيلي 

براساس ضوابط و  سازمانييا پيماني به يكي از پست هاي  ماردن عضو رسميعبارت است از گ انتصاب : -1-26

 مقررات اين آيين نامه.

عبارت است از نمايش عددي خدمات قابل قبول عضو متناسب با عوامل ترفيع در چارچوب ضوابط و  پايه: -1-27

 مقررات اين آيين نامه.

در چارچوب ضوابط و مقررات اين  : عبارت است از افزايش عددي پايه عضو واجد شرايطترفيع پايه -1-28

 آيين نامه.

: عبارت است از كسب مرتبه علمي باالتر عضو واجد شرايط، در چارچوب ضوابط و مقررات ارتقا مرتبه -1-29

 آيين نامه ارتقا مرتبه اعضاي هيات علمي.

عضو  : عبارت است از مبلغي كه در ازاي انجام كار در چارچوب ضوابط و مقررات اين آيين نامه بهحقوق -1-31

 ذي حق تعلق مي گيرد.

: عبارت است از وجوهي كه درچارچوب ضوابط و مقررات اين آيين نامه به طور مزايا و فوق العاده ها -1-31

 مستمر و غيرمستمر عالوه بر حقوق مرتبه و پايه به عضو ذي حق پرداخت مي گردد.

 ا و موسساتهدانشگاهاير سبه   دانشگاه: عبارت است از تغيير محل خدمت عضو به طور دائم از انتقال -1-32

و دستگاههاي اجرايي و بالعكس در چارچوب ضوابط و مقررات  آموزش عالي، پژوهشي و فناوري دولتي 

 اين آيين نامه.

 : عبارت است از: ماموريت -1-33

وي براي مدت معين كه ممكن  سازمانيالف: محول نمودن شغل يا وظيفه اي موقت به عضو با حفظ پست 

 مت عضو باشد.است خارج از محل خد
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اعزام عضو به صورت تمام وقت يا پاره وقت براي مدت معين به ساير دانشگاهها و موسسات آموزش  -ب

 هاي اجرايي.ه عالي، پژوهشي و فناوري دولتي و دستگا

 داخل يا خارج از كشور. يا تحقيقاتي در  اعزام عضو براي گذراندن دوره آموزشي يا مطالعاتي و -ج

ضعيتي اطالق مي گردد كه عضو شاغل براساس ضوابط و مقررات اين آيين نامه، در سه : به وركود علمي -1-34

 سال متوالي شرايط الزم براي كسب سه پايه استحقاقي را نداشته باشد.

كه بنا به درخواست وي، پس از موافقت   دانشگاه  با عبارت است از قطع رابطه استخدامي عضو استعفا: -1-35

 ز از طرف وي در چارچوب ضوابط و مقررات اين آيين نامه صورت مي پذيرد.يا مقام مجا  دانشگاهرئيس 

 كه در چارچوب ضوابط و مقررات اين  دانشگاه: عبارت است از قطع رابطه خدمتي عضو با بازنشستگي -1-36

 آيين نامه و با توجه به مقررات صندوق هاي بازنشستگي ذيربط به موجب حكم رسمي صورت مي پذيرد. 

: عبارت است از پرداخت مبالغي متناسب با مدت خدمت قابل قبول در ازاي قطع بازخريدي خدمت -1-37

 در چارچوب ضوابط و مقررات اين آيين نامه.  دانشگاهرابطه استخدامي عضو با 

عبارت است از وضعيت عضوي كه به موجب قوانين و مقررات مربوط توانمندي  ازكارافتادگي: -1-38

دمت را دارا نبوده و ضمن قطع رابطه خدمتي تا رسيدن به زمان جسماني و يا رواني الزم براي انجام خ

 بازنشستگي، از حقوق وظيفه استفاده مي نمايد.

بنا به يكي از داليل ذيل، با حكم رئيس   دانشگاهوضعيتي است كه عضو رسمي  آماده به خدمت:  -1-39

 رار مي گيرد.  يا مقام مجاز از طرف وي در انتظار تعيين تكليف براي انجام خدمت ق  دانشگاه

 .دانشگاهانحالل  -الف

براساس تشريفات قانوني   دانشگاهعضو در چارچوب اصالح ساختار تشكيالتي  سازمانيحذف پست  -ب

 تصويب در هيات امنا.

احراز  بعد از اتمام ماموريت يا مرخصي بدون حقوق متناسب با شرايط سازمانيموجود نبودن پست  -ج

 عضو.

ا ي رسيدگي انتظامي اعضاي هيات علمياس تصميم مراجع مذكور در هياتهاي در مواردي كه براس -د

 مراجع قضائي، عضو از خدمت معلق شده باشد.

عبارت است از بركناري عضو به طور موقت يا دائم از خدمت، به موجب آراي قطعي صادر شده  انفصال: -1-41

 از سوي مراجع قانوني.

 عضو به موجب آراي قطعي مراجع قانوني ذيربط. عبارت است از قطع رابطه استخدامي اخراج:  -1-41

تحت تكفل عضو متوفي و همچنين نوادگاني كه ند از همسر، فرزندان، مادر، پدر عبارت:  وراث قانوني -1-42

 پدر و مادرشان فوت شده و در كفالت عضو متوفي مي باشند.
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 و استخدام فصل دوم: ورود به خدمت

را   دانشگاههاي قانوني الزم، سهميه استخدام عضو هيات علمي در در هر سال پس از اخذ مجوز وزارت -2ماده

 تعيين و ابالغ مي نمايد.

مصوب، براساس  سازمانيدر قالب تشكيالت  ،از سوي وزارتبراساس سهميه ابالغي   دانشگاهاستخدام در  -3ماده

ستاديار و مربي پس از تصويب به تفكيك مراتب علمي ا ،  دانشگاه، موافقت باالترين مقام اجرايي سازمانينياز 

هيات امنا و احراز صالحيتهاي الزم توسط مراجع ذيصالح، از طريق فراخوان آزمون يا مصاحبه و يا هر دو و با 

 توجه به اصل ضرورت احراز شايستگي متقاضيان ورود به خدمت انجام مي پذيرد.

مراجع ذيصالح از شرايط عمومي ذيل، مي بايست به تشخيص   دانشگاهورود به خدمت در  نمتقاضيا -4ماده

 برخوردار باشند:

 تابعيت جمهوري اسالمي ايران و عدم تغيير يا كسب تابعيت مضاعف در طول دوران خدمت. -الف

 التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و اعتقاد به واليت فقيه. -ب

 ز اديان پذيرفته شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران.اعتقاد و التزام عملي به دين مبين اسالم يا يكي ا -ج

 عدم سابقه عضويت يا وابستگي به گروه هاي سياسي معارض با نظام اسالمي ايران. -د

 عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل به مناهي اخالقي و اعمال و رفتار خالف حيثيت و شرافت و شئون شغلي. -ه

 موثر. نداشتن سوء پيشينه كيفري -و

 عدم محكوميت به محروميت از خدمات دائمي دولتي براساس راي قطعي صادره از سوي مراجع ذيصالح. -ز

 ي و نظاير آن.لعدم اعتياد و اشتهار به خريد و فروش مواد مخدر، مشروبات الك -ح

 دائم )براي آقايان( يدارا بودن مدرک پايان خدمت وظيفه عمومي و يا معافيت قانون -ط

 متناسب با خدمت مورد نظر. جسمانيخورداري از سالمت و توانايي بر -ي

  متناسب با خدمت مورد نظر. روانيبرخورداري از سالمت و توانايي  -ک

 يا سطح سه حوزوي. ( )گروه پزشكي دارا بودن حداقل مدرک تحصيلي كارشناسي ارشد يا دكتري حرفه اي -ل

)گروه پزشكي( و سطح سه  ارشناسي ارشد، دكتري حرفه ايحداكثر سن براي دارندگان مدرک تحصيلي ك -م

سال تمام  «40»سال تمام براي دارندگان مدرک تحصيلي دكتري تخصصي و سطح چهار حوزوي  «30»حوزوي

 مي باشد.

خبرگان بدون مدرک دانشگاهي با احراز شرايط الزم درچارچوب ضوابط و مقررات مربوط ازشمول  -1تبصره

 ين ماده مستثني مي باشند.ا «م» و «ل»بندهاي 

سال  «04»سن باالي  و با مدرک تحصيلي دكتري تخصصيبه خدمات متقاضيان   دانشگاه در صورت نياز -2تبصره

كه به تشخيص هيات مميزه ذيربط داراي برجستگي علمي خاص مي باشند، اين متقاضيان با تصويب هيات 

 شند.اين ماده مستنثي مي با «م» بندمفاد  امنا از شمول
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مي بايست عالوه بر شرايط   دانشگاه ورود به خدمت جهت تصدي عضويت در هيات علمي قاضيانمت -5ماده 

 «3» و «2»اين آيين نامه، متناسب با مرتبه مورد تقاضاي مندرج در رديف هاي  «4»ماده عمومي موضوع 

 دار باشند:ررخواز شرايط اختصاصي ذيل نيز به تشخيص مراجع ذيصالح ب «9»ماده جدول موضوع 

 مدرک تحصيلي متناسب با يكي از مراتب علمي مورد تقاضا به شرح ذيل: -5-1

دارا بودن مدرک تحصيلي دكتري تخصصي و يا سطح چهار حوزوي با رساله تحقيقي براي كليه رشته  -الف

ه )گواهي نامه تخصصي( در گرو هاي دانشگاهي)غير از گروه پزشكي( و يا دارا بودن درجه تخصصي

 پزشكي براي متقاضيان ورود به خدمت در مرتبه استاديار.

دارا بودن مدرک تحصيلي كارشناسي ارشد و يا سطح سه حوزوي در رشته تخصصي مربوط براي كليه  -ب

)در گروه پزشكي( براي  رشته هاي دانشگاهي)غير از گروه پزشكي( و دارا بودن درجه دكتري حرفه اي

 ذيل اين ماده. «1» تبصرهرتبه مربي با رعايت متقاضيان ورود به خدمت در م

آشنايي كافي با يك زبان خارجي براي متقاضيان ورود به خدمت درمرتبه مربي و تسلط كافي به يك زبان  -5-2

 خارجي براي متقاضيان ورود به خدمت در مرتبه استاديار.

دام عضو هيات علمي در مرتبه مربي به منظور حفظ هرم علمي، از تاريخ اجراي اين آيين نامه استخ -1تبصره

 آموزشيار و مربي پژوهشيار ممنوع مي باشد.

تواند در راستاي حفظ هرم علمي و در صورت نياز به جذب عضو هيات علمي در مرتبه مربي، مي  دانشگاه -2تبصره

 نمايد. ، اقداممربوط  دانشگاهبا ارائه گزارش توجيهي الزم نسبت به اخذ مجوز الزم از هيات امناي 

اهي با احراز شرايط الزم در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط، از شمول گخبرگان بدون مدرک دانش -3تبصره

 .اين ماده مستثني مي باشند. «1»بند 

اين آيين نامه حسب مورد،  «5»و  «4»مواد مرجع استعالم و تشخيص شرايط عمومي  و اختصاصي موضوع  -6ماده 

 .و هيات مركزي جذب وزارت مي باشد  دانشگاهاز جمله هيات اجرايي جذب مبادي قانوني ذي صالح، 

پس از احراز شرايط عمومي و اختصاصي، به صورت تمام وقت و در قالب يكي از   دانشگاهاستخدام در  -7ماده 

 اشكال ذيل با رعايت ضوابط و مقررات اين آيين نامه انجام مي پذيرد.

ب سبه موجب قرارداد ساالنه كه تمديد آن، منوط به ك سازمانيپست هاي استخدام پيماني براي تصدي  -الف

دستورالعمل اعطاي ترفيع ساليانه اعضاي هيات علمي »حداقل امتياز الزم براساس امتيازات مندرج در 

به ترتيب براي مراتب مربي و استادياري و همچنين موافقت  «آموزشي و پژوهشي ابالغي از سوي وزارت

 يا مقام مجاز از طرف وي مي باشد.  هدانشگارئيس 

 به موجب حكم. سازمانياستخدام رسمي آزمايشي براي تصدي پست هاي  -ب

 به موجب حكم. سازمانياستخدام رسمي قطعي براي تصدي پست هاي  -ج

  به صورت پيماني جايابي و استخدام   تمديد قرارداد بورسيه هايي كه براساس ضوابط و مقررات وزارت -تبصره

رعايت داشتن شرايط علمي و عمومي به تشخيص مراجع ذيصالح،  اند، تا پايان دوره تعهد، مشروط بهشده
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و دريافت پايه استحقاقي ساليانه بر اساس كسب حداقل امتياز الزم  يف قانوني مقرر در اين آيين نامهتكال

 باشد. الزامي مي مندرج در دستور العمل اعطاي ترفيع ساليانه اعضاي هيات علمي

 بكارگيري و استخدام اشخاص ذيل با رعايت شرايط اختصاصي ورود به خدمت مندرج در اين  -8ماده 

آموزشي يا شوراي  خيصآيين نامه، مشروط به احراز توانايي انجام وظايف آموزشي و پژوهشي الزم به تش

 به خود خواهد بود. طوو مقررات مرب نحسب مورد، تابع قواني دانشگاه پژوهشي

 ;جانبازان، ايثارگران و خانواده آنان -8-1

 ;نخبگان -8-2

 .  اتباع خارجي -8-3

 فصل سوم: انتصاب و تبديل وضعيت
 عبارت است از:  دانشگاهمراتب اعضاي هيات علمي  -9ماده 

 

 پژوهشي آموزشي رديف

 مربي پژوهشيار مربي آموزشيار 1

 مربي پژوهشي مربي آموزشي 2

 تاديارپژوهشياس استاديار آموزشي 3

 دانشيار پژوهشي دانشيار آموزشي 4

 استاد پژوهشي استاد آموزشي 5

 

متناسب با شرايط و ضوابط اين  ،دانشگاهانتصاب واجدين شرايط استخدام در بدو ورود به خدمت در  -11ماده 

تبه استاديار نامه صرفا در وضعيت استخدام پيماني با مرتبه مربي آموزشي و مربي پژوهشي و يا مرآيين

 باشد.آموزشي و استاديار پژوهشي امكان پذير مي

، در هيات علمي يكي   دانشگاهقبل از استخدام در  ،  دانشگاهدر صورتي كه متقاضي ورود به خدمت در  -1تبصره

موسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري خارج از كشور با مرتبه علمي باالتر از  از دانشگاه ها و

مت با مرتبه دانشياري و يا استادي دسابقه عضويت داشته باشد، انتصاب وي در بدو ورود به خاستادياري 

مربوط به لحاظ اعتبار مورد تاييد وزارت باشد، با رعايت ضوابط و مقررات اين   دانشگاهمشروط به آن كه 

 آيين نامه و آيين نامه ارتقا مرتبه بالمانع خواهد بود.

منحصرا با  آزمايشي رسمي به عضو هيات علمي  دانشگاه رشناس رسمي واجد شرايطكاتبديل وضعيت  -2تبصره 

سال سن، منوط به آنكه تا قبل از احراز شرايط  «50»مدرک تحصيلي دكتري تخصصي و با رعايت حداكثر 

سال در وضعيت هيات علمي خدمت كند، پس از اعالم نياز گروه  «10»بازنشستگي بتواند حداقل 

در چارچوب   دانشگاهي مرتبط با رشته تحصيلي متقاضي و موافقت رئيس/هيات رئيسه آموزشي/پژوهش
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درصد امتيازات الزم براي ارتقا به مرتبه دانشياري از  «60» مشروط به دارا بودن حداقل مفاد اين آيين نامه و

  بط بالمانع است.آيين نامه ارتقا مرتبه اعضاي هيات علمي با تاييد هيات مميزه و تصويب هيات امناي ذير

قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي  «44» ماده «ز» )مشمول بند انتصاب و تبديل وضعيت ايثارگران -3تبصره 

ايران( شامل رزمندگان با بيش از شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان باالي بيست و پنج 

( فرزندان شهدا و %50انبازان باالي پنجاه درصد )(، آزادگان باالي سه سال اسارت، فرزندان ج%25درصد)

فرزندان آزادگان با بيش از سه سال اسارت كه داراي مدرک دكتري تخصصي مورد تاييد وزارتخانه هاي 

باشند، تابع ضوابط و مقررات مربوط و  علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي

 .قوانين جايگزين آن مي باشد.

، ادامه خدمت   دانشگاهدر صورت تقاضاي عضو پيماني، تاييد هيات اجرايي جذب و موافقت رئيس  -11اده م

در وضعيت پيماني تا زمان رسيدن به بازنشستگي، بدون ايجاد محدوديت در ترفيع پايه و ارتقاي  عضو

هر دو سال يك بار در   دانشگاهعمومي عضو توسط هيات اجرايي جذب علمي و مرتبه، با تاييد صالحيت 

در  «اعضاي هيات علمي آموزشي و پژوهشي دستورالعمل اعطاي ترفيع ساليانه »و اخذ امتيازات مندرج در 

 .هر سال، امكان پذير مي باشد.

اين   «11»ماده تواند وضعيت استخدام اعضاي پيماني )به استثناي اعضاي پيماني مشمول  مي  دانشگاه -12ماده 

 از احرازشرايط ذيل و تاييد مراجع ذيصالح به رسمي آزمايشي تبديل نمايد.آيين نامه( را پس 

 حداكثر پنج سال سابقه خدمت پيماني. دارا بودن حداقل دو و -الف

 براي تبديل وضعيت به رسمي آزمايشي.  دانشگاهتاييد صالحيت عمومي و موافقت هيات اجرايي جذب  -ب

به  تبديل وضعيتآيين نامه ارتقا مرتبه اعضاي هيات علمي براي  زا شده تعيين الزم امتيازات كسب حداقل -ج

و تاييد   دانشگاهضوابط جايگزين، بنا به درخواست عضو، موافقت هيات اجرايي جذب رسمي آزمايشي يا 

 هيات مركزي جذب.

 مطالعاتي در صنعت و ياجامعهگذراندن يك دوره شش ماهه تمام وقت و يا يك ساله نيمه وقت فرصت  -د

و  1398وابط مربوط )اين بند صرفا براي اعضايي كه تاريخ شروع دوره پيماني آنان از ابتداي سال حسب ض

 بعد از آن مي باشد، الزامي است(.

در صورتي كه عضو در پايان دوره پيماني، شرايط ادامه خدمت و يا تبديل وضعيت به استخدام رسمي  -13ماده 

 روشهاي ذيل با وي رفتار خواهد شد. آزمايشي را كسب ننمايد، به يكي از

رئيسه دانشگاه حداكثر در يك نوبت يكساله )سال ششم( مشروط به ارائه اعطاي مهلت با مجوز هيات  -الف

حداقل امتيازات  درصد 55تاييد كميسيون تخصصي هيات مميزه ذيربط مبني بر كسب  شناسنامه علمي مورد

 .ايشي تعيين شده براي تبديل وضعيت به رسمي آزم
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اعطاي مهلت با مجوز هيات رئيسه دانشگاه حداكثر در يك نوبت يكساله )سال هفتم( مشروط به ارائه شناسنامه  -ب

درصد حداقل امتيازات تعيين شده  70علمي مورد تاييد كميسيون تخصصي هيات مميزه ذيربط مبني بر كسب 

 براي تبديل وضعيت به رسمي آزمايشي. 

در يك نوبت يكساله )سال هشتم( مشروط به ارائه شناسنامه  هيات امناي مربوط حداكثر اعطاي مهلت با مجوز -ج

درصد حداقل امتيازات تعيين شده  85علمي مورد تاييد كميسيون تخصصي هيات مميزه ذيربط مبني بر كسب 

 براي تبديل وضعيت به رسمي آزمايشي.

 خاتمه خدمت عضو.  -د

ز اعضايي كه تا تاريخ ابالغ اين آيين نامه داراي سابقه خدمت هيات علمي مدت خدمت پيماني آن دسته ا -تبصره

با  اين آيين نامه « 12» ماده «ج» سال تمام مي باشند، به منظور كسب شرايط مندرج در بند «8»پيماني بيش از 

يط مذكور تا دو نوبت يك ساله قابل تمديد خواهد بود و در صورت عدم احراز شرا ي ذيربط تاييد هيات امنا

 اين ماده خواهند شد. «ب»درپايان مهلت مقرر، مشمول مفاد بند 

 «11»ماده  «2»تبصره اعضايي كه از پيماني به رسمي آزمايشي تبديل وضعيت مي يابند و نيز مشموالن  -14ماده 

رفتار  در طول دوره رسمي آزمايشي  دانشگاهاين آيين نامه، الزاما يك دوره آزمايشي را طي خواهند كرد. 

)علمي، اخالقي، خالقيت و مسئوليت پذيري(، كارداني، روحيه خدمت،  و عملكرد عضو را از نظر لياقت

نظم و انضباط آموزشي و پژوهشي مورد ارزيابي قرارداده و درصورت احراز شرايط ذيل به رسمي قطعي 

 تبديل وضع مي نمايد.

 )بدون احتساب مدت ماموريت ت رسمي آزمايشيدارا بودن حداقل دو و حداكثر پنج سال سابقه خدم -الف

 (.وآموزشي عض

به  تبديل وضعيتاز آيين نامه ارتقا مرتبه اعضاي هيات علمي براي  تعيين شده كسب حداقل امتيازات الزم -ب

و تاييد هيات   دانشگاه يا ضوابط جايگزين، بنا به درخواست عضو، موافقت هيات اجرايي جذب رسمي قطعي

 مركزي جذب.

 تاييد صالحيت عمومي براي تبديل وضعيت به رسمي قطعي. -ج

طالعاتي در صنعت و يا جامعه حسب گذراندن يك دوره سه ماهه تمام وقت و يا شش ماهه نيمه وقت فرصت م -د

 1398وابط مربوط. )اين بند صرفا براي اعضايي كه تاريخ شروع دوره رسمي آزمايشي آنان از ابتداي سال ض

 باشد، الزامي است(. و بعد از آن مي

 عضو رسمي آزمايشي موظف است پس از پايان حداقل دو سال، فرمهاي مربوط به تبديل وضعيت از -1تبصره

زمايشي به رسمي قطعي را تكميل و به همراه مدارک الزم براي بررسي پرونده به مراجع ذيربط آرسمي  

موظف است   دانشگاهدارک الزم اقدام ننمايد، تحويل دهد. چنانچه عضو تا پايان چهارسال نسبت به ارائه م

حداكثر طي دو نامه كتبي به ايشان موضوع لزوم ارسال مدارک در موعد مقرر را يادآوري نمايد. عدم 
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اين آيين  ‹‹15››ماده تكميل و ارائه به موقع فرمها و مدارک از سوي عضو منجر به انجام تشريفات مقرر در 

 نامه خواهد شد.

مكلف است ضمن رسيدگي به درخواست وي، ظرف مدت   دانشگاهاز تحويل مدارک توسط عضو، پس -2تبصره 

شش ماه درمورد قطعيت استخدام و يا خاتمه خدمت عضو نظر قطعي خود را اعالم نمايد. در هر صورت 

مي از نظر صالحيتهاي عمو  دانشگاهسال تجاوز كند و چنانچه  5دوران خدمت رسمي آزمايشي عضو نبايد از 

سال نظر قطعي خود را اعالم ننمايد،  5و علمي )از طريق مراجع ذيصالح بررسي كننده حسب مورد( در پايان 

تا اعالم نتيجه بررسي پرونده، ادامه خدمت عضو در وضعيت رسمي آزمايشي بالمانع خواهدبود. در صورت 

    پيگيري و رسيدگي  اعتراض كتبي عضو، موضوع از طريق هيات مركزي جذب يا )مركز( حسب مورد،

 مي شود.

آزمايشي، شرايط ادامه خدمت و يا تبديل وضعيت به استخدام رسمي درصورتي كه عضو در پايان دوره -15ماده 

رسمي قطعي را كسب ننمايد، چنانچه وي واجد شرايط بازنشستگي باشد، بازنشسته مي شود و در غير اين 

 ه يكي از روش هاي ذيل با وي رفتار نمايد.به ترتيب اولويت بتواند مي   دانشگاه صورت

رئيسه دانشگاه حداكثر در يك نوبت يكساله )سال ششم( مشروط به ارائه اعطاي مهلت با مجوز هيات -الف

درصد حداقل امتيازات تعيين شده  55شناسنامه علمي مورد تاييد هيات مميزه ذيربط مبني بر كسب 

 براي تبديل وضعيت به رسمي قطعي.

  اي مهلت با مجوز هيات رئيسه دانشگاه حداكثر در يك نوبت يكساله )سال هفتم ( مشروط به ارائه اعط -ب

درصد حداقل امتيازات تعيين شده براي  70شناسنامه علمي مورد تاييد هيات مميزه ذيربط مبني بر كسب 

 تبديل وضعيت به رسمي قطعي.

وبت يكساله )سال هشتم( مشروط به ارائه نيك با مجوز هيات امناي مربوط حداكثر در  اعطاي مهلت -ج

درصد حداقل امتيازات تعيين شده براي  85مميزه ذيربط مبني بركسب  شناسنامه علمي مورد تاييد هيات

 تبديل وضعيت به رسمي قطعي.

 .دانشگاهتغيير وضعيت به استخدام پيماني با حفظ پايه هاي قبلي و تاييد هيات اجرايي جذب -د

به  "كارشناس رسمي"ت به كارشناس رسمي)صرفا براي آن دسته از اعضايي كه از وضعيت تبديل وضعي-ه

 عضو هيات علمي رسمي آزمايشي تبديل وضعيت يافته اند(.

 ماده «ج»و  «ب»اين ماده مي بايست حداكثر در مدت دو سال، شرايط مقرر در بندهاي «د» مشمولين بند-1تبصره 

در صورت عدم احراز شرايط  تبديل وضعيت به رسمي قطعي احراز نمايند. اين آيين نامه را به منظور «14»

 اين ماده خواهندشد. «2» تبصرهمذكور در پايان مهلت مقرر مشمول مفاد 

شرايط الزم براي تبديل وضعيت  نتواند ،«د»و «، ج«ب» ،«الف»در صورتي كه عضو پس از اعمال بندهاي -2تبصره 

نانچه شرايط بازنشستگي را نداشته باشد، با تصويب هيات امناء و رسمي قطعي را كسب نمايد، چبه 
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روز حقوقي و مزاياي مستمر مشمول كسورات بازنشستگي به ازاي هر سال خدمت  «30»الي  «10»پرداخت

 به عالوه وجوه مرخصي هاي ذخيره شده، بازخريد مي شود. قابل قبول،

 يي كه تا تاريخ ابالغ اين آيين نامه داراي سابقه خدمت مدت خدمت رسمي آزمايشي آن دسته از اعضا -3تبصره 

 «ب» بندسال تمام مي باشند، به منظور كسب شرايط مندرج در  «8»هيات علمي رسمي آزمايشي بيش از 

اين آيين نامه با تاييد هيات امناي ذيربط تا دو نوبت يك ساله قابل تمديد خواهدبود و در صورت  «14» ماده

 اين ماده خواهندشد. «2»تبصره مذكور در پايان مهلت مقرر، مشمول مفاد  عدم احراز شرايط

اين آيين نامه حسب مورد، مبادي  «14»و  «12»مرجع تاييد صالحيتهاي علمي و عمومي موضوع مواد -16ماده

  و هيات مركزي جذب وزارت و هيات مميزه ذيربط   دانشگاهقانوني ذيربط از جمله هيات اجرايي جذب 

 شد.مي با

و يا مقام مجاز از   دانشگاهمربوط و رئيس  سازمانيبانوان عضو رسمي مي توانند در صورت موافقت واحد -17ماده

سال از شيوه خدمت نيمه  «5» طرف ايشان در چارچوب ضوابط و مقررات اين آيين نامه، حداكثر به مدت

 وقت در طول خدمت استفاده نمايند.

در مدت قرارداد مجاز به استفاده از شيوه خدمت نيمه وقت خواهند بود. در هر  بانوان عضو پيماني، صرفا-تبصره

 «5»صورت حداكثر مدت مجاز استفاده از شيوه خدمت نيمه وقت، براي بانوان عضو پيماني و رسمي، حداكثر

 سال در طول خدمت مي باشد.

دستورالعمل خدمت »د را براساس مي تواند اعضاي آموزشي رسمي تمام وقت واجد شرايط خو  دانشگاه -18ماده

با رعايت ساير ضوابط و مقررات اين آيين نامه به شيوه خدمت  «1پيوست شماره-اعضا به شيوه نيمه حضوري

 نيمه حضوري بكار گيرد.

مي تواند در صورت نياز به منظور تامين بخشي از كادر آموزشي و يا پژوهشي خود در چارچوب   دانشگاه -19ماده

اقدام  «طرح سربازي» مصوب نسبت به بكارگيري مشمولين نظام وظيفه واجدشرايط در قالب ليسازمان تفصي

نظر حقوق و مزاياي مستمر و كمك هزينه هاي از  ،نمايد. اين دسته از افراد در دوره ضرورت و تعهد خدمت

 .هستنداعضاي هيات علمي پيماني عائله مندي و اوالد تابع مقررات 

درآيد، مدت تعهد جز سنوات خدمت   دانشگاهپس از انقضاي مدت تعهد، فرد به استخدام  در صورتي كه -1تبصره

شد. ليكن مدت مذكور جز حداقل مدت توقف الزم براي تبديل  آموزشي و پژوهشي وي محسوب خواهد

 نمي باشد. اين آيين نامه( «12» ماده «الف» بند )موضوع رسمي آزمايشي وضعيت وي به

در صورت عدم رضايت از خدمت فرد در مدت ضرورت مجاز است نسبت به فسخ قرارداد   دانشگاه -2تبصره 

 اقدام و وي را جهت انجام خدمت وظيفه به مقامات مسئول معرفي نمايد.

در صورت عدم رضايت از خدمت فرد در مدت تعهد مجاز است نسبت به فسخ قرارداد اقدام و   دانشگاه -3تبصره 

دانشگاهها و موسسات ،آموزش عالي و پژوهشي و ساير  دراتمام دوره تعهد وي را جهت جايابي براي 

 معرفي نمايد. فناوري
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خدمت  سابقهمدت خدمت اعضا در دوره پيماني و يا دوره رسمي آزمايشي، با رعايت ساير شرايط جزو-21ماده

 عضو محسوب مي گردد.

 فصل  چهارم: حقوق و تكاليف 
،   دانشگاه در هفته مي باشد كه ساعات حضور آنان مطابق با برنامه ابالغي  ساعت 40ساعت خدمت اعضا  -21ماده

 در طول روزهاي كاري هفته توزيع مي گردد.

مي تواند در موارد مرخصي،   دانشگاه اعضا نمي توانند وظايف محول را به ديگري واگذار نمايند.-1تبصره 

 قت به ساير اعضا ارجاع نمايد.ماموريت و بيماري و ... وظايف محول عضو را به طور مو

با رعايت سقف ساعات خدمت، حسب مورد   دانشگاه ساعت شروع و خاتمه خدمت اعضا و واحدهاي  -2تبصره 

 از سوي هيات رئيسه در چارچوب ضوابط مصوب هيات امنا تعيين مي گردد.

 ساعت،  40)تمام وقت  خود اعضا مكلفند در ساعات خدمت تعيين شده خود، متناسب با وضعيت خدمتي -3تبصره  

حسب مورد در محل خدمت خود حضور يابند و  ساعت( 20ساعت و يا نيمه وقت  20نيمه حضوري 

 تبصرهوظايف محول را انجام دهند. عدم رعايت اين تبصره تخلف محسوب مي شود  با متخلفين با رعايت 

(، براساس قانون 1وست شماره )پي دستورالعمل خدمت اعضا به شيوه نيمه حضوري «2» ذيل ماده «1»

 مقررات انتظامي اعضاي هيات علمي رفتار خواهدشد.

  –عضو نمي تواند با ساير دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري دولتي، غير دولتي  -4تبصره 

ت داشته باشد. قت يا نيمه وقغير انتفاعي و دستگاه هاي اجرايي دولتي و غير دولتي قرارداد همكاري تمام و

با اطالع رئيس ، دانشگاههمكاري هاي عضو با موسسات مذكور در خارج از ساعات رسمي كار ساير

 بالمانع است.  دانشگاه

 اين آيين نامه بر شش فعاليت ذيل استوار است. «21» مادهتكاليف و وظايف با رعايت مفاد -22ماده

 ;فعاليت فرهنگي، تربيتي و اجتماعي-22-1

 ; )نظري و عملي( يت آموزشيفعال-22-2

 ;فعاليت پژوهشي و فناوري-22-3

 ;فعاليت علمي و اجرايي-22-4

 ;راهنمايي دانشجو و ساير خدمات دانشگاهي-22-5

 همكاري تخصصي با حوزه كاربردي مرتبط.-22-6

 اهم وظايف عضو آموزشي كه وظايف مديريتي به عهده ندارد، عبارت است از: -23ماده 

واحد موظف تدريس  13الي  8، براي اعضاي تمام وقت و نيمه حضوري به ميزان   دانشگاه  تدريس در-23-1

 ،10،استاديار آموزشي12،مربي آموزشي13در هفته با توجه به مراتب دانشگاهي عضو)مربي آموزشيار

 واحد موظف( تعيين مي گردد. 8و استاد آموزشي  9دانشيار آموزشي 

 پژوهش و فناوري.-23-2
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 عهده گرفتن مسئوليت راهنمايي و پاسخگويي به سواالت دانشجويان.به -23-3

 راهنمايي و مشاوره پايان نامه ها و رساله هاي دانشجويي.-23-4

 خدمات آزمايشگاهي و كارگاهي و آماده سازي آنها يا عمليات صحرايي.-23-5

 حضور در شوراها و كميته ها و هياتهاي ممتحنه ذيربط.-23-6

 حضور در فعاليتها و كارگاههاي آموزشي و فرهنگي و دانش افزايي.مشاركت و -23-7

 شناسايي مسائل و چالشهاي كاربردي و تبديل آن به پروژه هاي كاربردي.-23-8

به عضو محول   دانشگاهو رئيس دانشكده و يا رئيس  انجام ساير وظايفي كه از طرف مدير گروه-23-9

 مي شود.

به نحوي صورت مي پذيرد كه متوسط واحد  دانشكده اعضاي آموزشي در  تعيين ميزان واحد موظف-1تبصره 

           اين «1» ،كمتر از متوسط واحد موظف مراتب تعيين شده در بنددانشكده موظف تدريس مجموع اعضاي 

 ماده نباشد.

هاي آن  اين آيين نامه و تبصره «21» مادهتعيين ميزان واحد موظف اعضاي آموزشي نافي مفاد  -2تبصره 

 نخواهدبود.

اعضاي تمام وقت آموزشي كه طرح هاي پژوهشي ارزنده در دست اجرا دارند و بايد وقت بيشتري را  -3تبصره 

 تصويب شوراي پژوهشي  دانشكده و صرف امور پژوهشي نمايند، بنا به پيشنهاد مدير گروه و تاييد رئيس 

را صرف امور پژوهشي نمايند. مشروط به اينكه مي توانند قسمتي از ساعات مربوط به آموزش   دانشگاه

 ساعات موظف تدريس آنان از نصف ميزان حداقل مندرج در بند يك اين ماده كمتر نباشد.

 اهم وظايف عضو پژوهشي كه وظايف مديريت به عهده ندارد، عبارت است از: -24ماده 

تحقيق در هفته با توجه به ساعت  37الي  24، براي اعضاي تمام وقت  به ميزان    دانشگاه پژوهش در  -24-1

دانشيار  ،  32، استاديار پژوهشي  36 مربي پژوهشي ، 37 مربي پژوهشيارمراتب دانشگاهي عضو )

 تعيين مي گردد.تحقيق( ساعت  24استاد پژوهشي  و  28پژوهشي 

بات هيات براساس مصو  دانشگاه و خارج از   دانشگاه زمايشگاهي به آ ارائه خدمات علمي،-24-2

 . دانشگاه رئيسه 

وژه هاي پژوهشي و پايان نامه انجام امور كارشناسي و مشاوره علمي و هدايت و نظارت بر پر-24-3

 تكميلي. تحصيالتهاي 

 شركت در سمينارها، كنفرانسها و مجامع علمي و تخصصي.-24-4

 به تشخيص مقام مافوق.  دانشگاه شركت در شوراهاي داخل و خارج از -24-5

 مشاركت و حضور در فعاليتها و كارگاههاي آموزشي و فرهنگي و دانش افزايي.-24-6

 شناسايي مسائل و چالشهاي كاربردي و تبديل آن به پروژه هاي كاربردي.-24-7
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به عضو   دانشگاهو يا رئيس   دانشكده و رئيس  مدير گروه انجام ساير وظايفي كه از طرف -24-8

 محول مي شود.

و تاييد رئيس   گروه با موافقت  دانشگاهها و موسسات آموزش عالي دولتيپژوهشي مي تواند در عضو -1تبصره 

 واحد نظري تدريس نمايد.  «4» يا مقام مجاز از طرف وي حداكثر به ميزان  دانشگاه

به نحوي صورت مي پذيرد كه ميانگين محصول   دانشگاهتعيين ساعات موظف اعضاي پژوهشي در  -2تبصره 

صفحه تاليف  150تا  100ات عضو در يك سال عالوه بر ارائه يك مقاله علمي پژوهشي پذيرش شده،تحقيق

صفحه ترجمه، تصحيح متون تخصصي و يا تعليق بر آن و يا ارائه يك طرح پژوهشي كاربردي  200تا  150يا 

 ابالغ مي گردد. تعيين و  دانشگاه باشد. نحوه ارائه تحقيقات برحسب ماهيت موضوع توسط شوراي پژوهشي 

اين آيين نامه و تبصره هاي آن  «21» تعيين ميزان ساعت موظف اعضاي تمام وقت پژوهشي نافي ماده -3تبصره 

 نخواهدبود.

اعضاي تمام وقت پژوهشي كه در دوره هاي تحصيالت تكميلي دروس خاص و موثري را تدريس مي -4تبصره 

مي تواند قسمتي   دانشگاهو تصويب شوراي پژوهشي   انشگاهدو تاييد رئيس  مدير گروه نمايد، به پيشنهاد 

 از ساعات مربوط به تحقيق را صرف امور آموزشي نمايند.

عضو عهده دار سمت هاي مديريت سياسي موضوع ماده  ساعت موظف تحقيق ياواحد موظف تدريس -25ماده 

ساي دانشگاه ها و پژوهشگاه و واحد موظف تدريس يا ساعت موظف تحقيق رو «صفر»اين آيين نامه  «79»

 است. «يك»هاي مستقل و شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان 

عهده دار ساير پست/سمت هاي قيق عضوساعت موظف تحيزان كسر واحد موظف تدريس يا كسرم -1تبصره 

ساعت تحقيق حسب مورد كمتر نباشد، براساس  «پنج»واحد تدريس يا  «دو»مديريتي، مشروط به آنكه از 

 ذيل تعيين مي شود:   جدول

 سمت مديريتي پست/ رديف
ميزان كسر واحد 
موظف تدريس 
 عضو آموزشي

ميزان كسر ساعت موظف 
 تحقيق عضو پژوهشي

 20تا  15 8تا  6 تحقيقاتيگاه هاي مستقل و شهرک هاي علمي وو پژوهشمعاونان دانشگاه ها  1

 20تا  15 8تا  6 مجتمع هاي آموزش عالي و موسسات پژوهشي مستقلروساي   2

 5/16تا  5/12 7تا  5 مجتمع هاي آموزش عالي و موسسات پژوهشي مستقل معاونان  3

 5/16تا  5/12 7تا  5 روساي پژوهشكده ها، دانشكده ها و مراكزآموزش عالي و پژوهشي مستقل و پارک هاي علم و فناوري  4

 15تا  10 6تا  4 تقل و پارک هاي علم و فناوريمعاونان پژوهشكده ها، دانشكده ها و مراكزآموزش عالي و پژوهشي مس  5

6  
روساي دانشكده ها و  پژوهشكده هاي تابعه دانشگاه هاو پژوهشگاه هاي مستقل و شهرک هاي علمي و 

 تحقيقاتي
 15تا  10 6تا  4

7  
معاونان دانشكده ها و  پژوهشكده هاي تابعه دانشگاه هاو پژوهشگاه هاي مستقل و شهرک هاي علمي و 

 اتيتحقيق
 5/12تا  5/7 5تا  3

 20تا  15 8تا  6 مديران بالفصل وزير با تاييد وزير معاونان و مديران معاون وزير با تاييد معاون مربوط وزير  8

 5/17تا  5/12 7تا  5معاونان مديران بالفصل وزير با تاييد مدير بالفصل مربوط وزير معاونان مديران معاون وزير با تاييد معاون   9
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تهاي اجرايي مصوب ستاره دار ميزان كسر واحد موظف تدريس و يا ساعت موظف تحقيق ساير سم -26ماده

تفصيلي مصوب، با توجه به واحد موظف تدريس و يا ساعت موظف  سازمانمندرج در  دانشگاه مصوب

سط هيات رئيسه حسب مورد با رعايت شرط مندرج در تبصره ذيل و تودانشگاه   تحقيق رئيس و معاونان 

  دانشگاه تعيين مي شود.

 سمت اجرايي موضوع اين ماده پس از تعيين ميزان تدريس يا ساعت موظف تحقيقميزان واحد موظف  -تبصره

از ميزان واحد موظف تدريس و يا ساعت  ساعت موظف تحقيق، نمي بايست كسر واحد موظف تدريس يا

 آن سمت كمتر باشد. سمت اجرايي مافوق موظف تحقيق تعيين شده براي

كسر واحد موظف تدريس و يا ساعت موظف تحقيق اعضاي هيات علمي جانباز براساس جدول ذيل  -27ماده 

 تعيين مي گردد:

 جدول كسر واحد موظف تدريس يا ساعت موظف تحقيق اعضاي جانباز

كسر واحد موظف تدريس  درصد جانبازي رديف

 اعضاي آموزشي

كسر ساعت موظف تحقيق 

 پژوهشي اعضاي

 ساعت در هفته 3 واحد 1 درصد 24تا  1

 ساعت در هفته 6 واحد 2 درصد 39تا  25 2

 ساعت در هفته 9 واحد 3 درصد 69تا  40 3

درصد و  70 4

 باالتر

 ساعت در هفته 15 واحد 5

 

         مند بهره ور موظف حضاز تقليل ساعات  دانشگاه اعضاي ذيل در ساعات موظف حضور، با هماهنگي  -28ماده 

 مي شوند:

 با تاييد سازمان بهزيستي، معلوليت شديد دارد؛)چهار ساعت در هفته(كه   عضوي -الف

عضو )زن( داراي همسر يا فرزند معلول شديد با تاييد سازمان بهزيستي و يا مبتال به بيماري صعب العالج با  -ب

 هفته(تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي؛ )چهار ساعت در 

تاييد سازمان بهزيستي و يا مبتال به بيماري صعب معلول شديد با  فاقد همسر كه داراي فرزند )مرد( عضو -ج

عضو )مرد( داراي همسر معلول شديد و مي باشد العالج با تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

اييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش تاييد سازمان بهزيستي و يا مبتال به بيماري صعب العالج با تبا 

 پزشكي؛ )چهار ساعت در هفته(

 عضو )زن( سرپرست خانوار با ارائه اسناد مثبته يا گواهي دادگاه؛ )چهار ساعت در هفته( -د

 مربوط وزير
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 عضو )زن( داراي فرزند زير شش سال تمام با ارائه شناسنامه معتبر؛ )چهار ساعت در هفته( -ه

به ازاي  در روز  يك ساعت)برعهده دارد، با هماهنگي واحد سازماني ذيربط،  عضو )زن( كه وظيفه شيردهي -و

 دو سالگي فرزند( هر فرزند تا سقف

 .اعضاي جانباز بر اساس قوانين و مقررات مربوط -ز 

 درصد و باالتر مي باشد. )چهار ساعت در روز( 50عضو )زن( كه همسر  جانباز  -ح

باالتر را برعهده درصد و  50يصالح وظيفه نگهداري و مراقبت از جانبازان تاييد مراجع قانوني ذعضوي كه با -ط

 )چهار ساعت در روز( دارند.

اين ماده در « ه»و«د»،«ج»، «ب»،«الف»موظف حضور هفتگي عضو مشمول بندهايمجموع تقليل ساعات  – 1تبصره

  ساعت در هفته است.« 4»هر صورت حداكثر 

اين ماده در هر « ط»و« ح»، «و»ف حضور روزانه اعضاي مشمول بندهاي مجموع تقليل ساعات موظ -2تبصره 

 ساعت در روز است. « 4»صورت حداكثر 
مكلف است در ازاي انجام تكاليف محول، ميزان حضور موظف و رعايت مقررات اين آيين   دانشگاه  -29ماده 

اين آيين نامه  «55» مادهقرر در براساس ضابطه م «حقوق مرتبه و پايه»نامه از سوي عضو، وجهي تحت عنوان

 به وي پرداخت نمايد.

مكلف است به عضو واجد شرايط ذيربط، عالوه بر حقوق مرتبه و پايه، فوق العاده هاي ذيل را   دانشگاه  -31ماده 

اين آيين نامه  «59»تا  «56»مواد متناسب با ميزان حضور موظف وي در چارچوب ضوابط مقرر در 

 پرداخت نمايد:

 فوق العاده شغل)مخصوص( -30-1

 فوق العاه ويژه -30-2

 فوق العاده جذب -30-3

 فوق العاده مديريت -30-4

عالوه بر فوق العاده هاي  دانشگاهشاغل در شرايط  واجد  به شرط وجود اعتبار مي تواند به عضو دانشگاه  -31ماده  

ر مستمر ذيل را مطابق با دستور العمل هاي اين آيين نامه، فوق العاده هاي مستمر و غي« 30»مندرج در ماده 

  مربوط كه به تصويب هيات امنا مي رسد، پرداخت كند.

 ؛و هوا فوق العاده بدي آب -31-1

 ؛فوق العاده سختي شرايط محيط كار -31-2

 ؛فوق العاده محروميت از مطب -31-3

 فوق العاده اشعه. -31-4
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هيات علمي خود و يا ساير دانشگاهها و موسسات آموزش عالي،  مي تواند از خدمات اعضاي  دانشگاه  -32ماده 

پژوهشي وفناوري با موافقت كتبي  محل خدمت آنان به منظور تدريس و يا تحقيق در ازاي پرداخت حق 

 اين آيين نامه استفاده نمايد. «62»ماده التدريس و يا حق التحقيق براساس ضابطه مقرر در 

  دانشگاهيس اعضاي آموزشي در هر نيم سال تحصيلي تا سقف تعيين شده از سوي ميزان واحد حق التدر -تبصره 

تعيين مي گردد. در هر صورت ميزان حق التدريس عضو نمي بايست از سقف تعيين شده موضوع اين 

 تبصره، بيشتر باشد.

مي كه صالحيت مي تواند از خدمات دارندگان مدارک تحصيلي دانشگاهي غير عضو هيات عل  دانشگاه  -33ماده 

و معاون   دانشگاه مدرسي آنان در يكي از رشته هاي تحصيلي به تاييد كميته اي مركب از نماينده رئيس 

به منظور  "مدرس”پيشنهاد دهنده و مدير گروه آموزشي ذيربط رسيده باشد، به عنوان «مركز»آموزشي 

 اين آيين نامه استفاده نمايد. «63» مادهتدريس در ازاي پرداخت حق التدريس براساس ضابطه مقرر در 

مي تواند براي آموزش فني، عملي، هنري و آزمايشگاهي از مدرساني كه مدرک تحصيلي   دانشگاه  -1تبصره 

خاص يا مرتبه دانشگاهي نداشته و صالحيت مدرسي آنان به تاييد كميته مندرج در اين ماده رسيده است، 

 «63»درصد حق التدريس مقرر در ماده 100تا  80ته از افراد معادل استفاده نمايد. ميزان حق التدرس اين دس

 تعيين مي گردد.  دانشگاه اين آيين نامه با توجه به مدارک علمي و تجربه مدرس توسط هيات رئيسه 

ساعت درس نظري يا معادل عملي  «12»حداكثر   دانشگاه ساعات تدريس مدرسان موضوع اين ماده در  -2تبصره 

 ه مي باشد.آن در هفت

    مدرساني كه مشمول قانون مديريت خدمات كشوري يا آيين نامه استخدامي اعضاي غير هيات علمي -3تبصره 

 مي باشند، صرفا در ساعات غير موظف مشمول اين ماده مي باشند.

ام وظايف اين آيين نامه، براي مدت معين جهت انج «1» ماده «33» بند  «الف»به عضوي كه براساس جز  -34ماده 

اعزام مي گردد، از تاريخ حركت به محل ماموريت تا بازگشت، چنانچه فاصله   دانشگاه محول به خارج از 

اين  «64»ماده كيلومتر باشد فوق العاده ماموريت روزانه براساس ضابطه مقرر در  60مقصد از مبدا بيش از 

اين آيين نامه تعلق  «72» مادهآيين نامه پرداخت مي گردد. اين فوق العاده به اعضاي مشمول 

 نخواهدگرفت.

به صورت ماموريت به خارج از كشور اعزام مي شود، ضمن برخورداري  هيات رييسهعضوي كه با تاييد  -1تبصره 

از حقوق و مزاياي ريالي، فوق العاده ماموريت روزانه خارج از كشور براساس مقررات عمومي نيز دريافت 

 خواهدكرد.

ين گونه ماموريتها در مورد هر عضو از چهار ماه متوالي و يا متناوب در يك سال تقويمي بيشتر مدت ا -2تبصره 

 نخواهدبود.
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       به عضوي كه به موجب حكم صادره از سوي مراجع قانوني محل ثابت جغرافيايي خدمت وي تغيير -35ماده 

اين آيين نامه  «66» مادهه مقرر در براساس ضابط "هزينه سفر و نقل مكان" كند، هزينه اي تحت عنوانمي

 گردد.پرداخت مي

و  «كمك هزينه عائله مندي»به عضو مرد شاغل متاهل مشمول اين آيين نامه كمك هزينه اي تحت عنوان  -36ماده 

با رعايت مفاد  « كمك هزينه اوالد »در صورت داشتن فرزندان تحت تكفل، كمك هزينه اي تحت عنوان

 گردد.اين آيين نامه پرداخت مي «67» مادهر براساس ضابطه مقرر دو  «111» مادهتبصره 

متوفي، معلول و يا از كارافتاده كلي بوده و به موجب حكم  سرپرست خانوار كه همسرشعضو زن شاغل -1تبصره 

فرزند يا  و همچنين عضو زن مطلقه اي كه حضانت مراجع قانوني، سرپرستي خانوار را  به عهده دارند،

از كمك هزينه عائله مندي و نيز در صورت  خود را بر اساس راي مراجع ذيصالح بر عهده دارد،  فرزندان

 تكفل مخارج فرزندان از كمك هزينه اوالد برخوردار مي شوند.

سال و در صورت ادامه  20حداكثر سن براي اوالد ذكور كه از كمك هزينه اوالد استفاده مي كنند،  -2تبصره 

 بود. سال تمام و براي اوالد اناث نداشتن شغل و همسر خواهد 25بودن آنان تا تحصيل و غير شاغل 

بهزيستي كل  دانشگاهفرزندان معلول و از كارافتاده كلي به تشخيص مراجع پزشكي ذيصالح از جمله  -3تبصره 

اين ماده نمي  2پزشكي قانوني و ... مشمول محدوديت سقف سني مذكور در تبصره  دانشگاهكشور، 

 شند.با

اين ماده با ازدواج «1»پرداخت كمك هزينه عائله مندي به عضو زن شاغل سرپرست خانوار موضوع تبصره –4تبصره 

 مجدد عضو قطع مي شود.

ميزان و نحوه پرداخت عيدي، كمك هزينه عائله مندي و كمك هزينه اوالد موضوع اين ماده به  -5تبصره 

ع ضوابط و مقررات تعيين شده در مصوبات هيات وزيران همان بازنشستگان و وظيفه بگيران در هر سال تاب

 سال است.

عدم حضور عضو در محل خدمت بدون اطالع و هماهنگي قبلي، عدم انجام وظايف و تكاليف محول،  -37ماده 

تاخير در ورود و يا تعجيل در خروج بدون عذر موجه، همچنين ترک خدمت در خالل ساعات موظف 

)ماموريت يا مرخصي ساعتي(، ضمن كسر حقوق و مزاياي  بدون ارائه مجوز خروج  دانشگاه حضور در 

مستمر به عنوان ساعات و روزهاي عدم حضور، براي بار اول احضار و اخطار شفاهي، براي بار دوم اخطار 

 كتبي با درج در پرونده، براي بار سوم توبيخ كتبي با درج در پرونده و در صورت تكرار پرونده وي براي

 گردد.مي  رسيدگي به هيات بدوي انتظامي ارجاع

در صورتي كه عضو مدعي شود كه غيبت او خارج از حدود قدرت و اختيار بوده و هيات بدوي انتظامي با  -تبصره

بررسي مستندات مورد ارائه، عذر وي را موجه تشخيص و حكم برائت دهد، حقوق و مزاياي ايام غيبت وي 

تحقاقي با ارائه درخواست مرخصي استحقاقي قابل پرداخت خواهدبود. در در صورت داشتن مرخصي اس

 غير اين صورت براي مدت مذكور مرخصي بدون حقوق صادر خواهدشد.
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قانون مقررات انتظامي هيات علمي دانشگاهها و  »در صورت ارتكاب هر يك از تخلفات مندرج در -38ماده 

ضو، موضوع به هياتهاي رسيدگي انتظامي اعضاي توسط ع «موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور

 هيات علمي ارجاع مي گردد.

در اختيار وي   دانشگاه عضو شاغل موظف به حفظ و نگهداري اموال ،اسناد و مداركي است كه از سوي  -39ماده 

جاز قرار داده شده است. تحويل و يا عدم تحويل اموال، اطالعات، مدارک و اسناد صرفا با اجازه مقام م

در چارچوب قوانين و مقررات مربوط امكان پذير مي باشد و در صورت ورود ضرر و زيان و يا افشاي 

قانون مقررات انتظامي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و  »اسناد، موضوع براساس 

 مورد رسيدگي قرار خواهدگرفت. «تحقيقاتي كشور

رعايت انصاف و گشاده رويي، وظايف خود را با دقت، سرعت، موظف است ضمن   دانشگاه عضو  -41ماده 

انجام داده و در مقابل مقام   دانشگاه صداقت، امانت و تبعيت از قوانين و مقررات عمومي و اختصاصي 

 مافوق پاسخگو باشد. در صورت تخطي از اين اصل، برابر مقررات مربوط عمل خواهدشد.

 ايف و مسئوليت هاي قانوني در برابر شاكيان مورد حمايت قضايي مي باشد و در انجام وظ  دانشگاه عضو  -41ماده 

پيوست –دستورالعمل اجرايي قانون حمايت قضايي از اعضاي هيات علمي»مكلف است براساس   دانشگاه

تقاضاي عضو براي دفاع از انجام وظايف وي با استفاده از كارشناسان حقوقي خود يا گرفتن  به «3شماره 

 ز عضو حمايت قضايي نمايد.وكيل ا

 قطع ارتباط نمايد، منوط به تعيين تكليف وي و تسويه حساب با   دانشگاه پرداخت مطالبات عضوي كه با  -42ماده 

 مي باشد.  دانشگاه

       بسر « آماده به خدمت »كه براساس ضوابط و مقررات اين آيين نامه در وضعيت   دانشگاه به اعضاي  -43ماده 

 د، صرفا حقوق مرتبه و پايه و كمك هزينه عائله مندي و اوالد پرداخت مي گردد.مي برن

 حداكثر يك سال مي باشد. «آماده به خدمت »مدت وضعيت  -1تبصره 

عضوي كه براساس حكم مراجع قضائي و يا هياتهاي رسيدگي انتظامي اعضاي هيات علمي از اتهام  -2تبصره 

مزاياي مستمر مندرج در حكم كارگزيني قبل از آماده به خدمت را مربوط برائت حاصل نمايد، حقوق و 

 براي مدت آمادگي به خدمت دريافت خواهدنمود.

 رسيدگي هياتهاي يا قضايي مراجع حكم اساس بر عضو وضعيت «خدمت به آماده» دوره پايان تا چنانچه -44 ماده

 دارا صورت نگردد،در فراهم وي بكار اعاده موجبات يا و باشد نشده تعيين علمي هيات اعضاي انتظامي

 به صورت اين غير در و بازنشسته وي ،(خدمت به آماده زمان مدت احتساب با) بازنشستگي شرايط بودن

 .شد خواهد رفتار ذينفع درخواست حسب ذيل روشهاي از يكي

    ارائه با يياجرا  ياههدستگا ايو  يو فناور يپژوهش ،يدانشگاه ها و مؤسسات آموزش عال ساير به انتقال -الف

 .نياز اعالم
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  ياههدستگا ايو  يو فناور يپژوهش ،يدانشگاه ها و مؤسسات آموزش عال ساير به ساله يك ماموريت -ب  

 .نياز اعالم ارائه با  يياجرا

 موضوع استحقاقي، ترفيع پايه يك دريافت براي را الزم امتيازات حداقل سال يك طول در كه عضوي -45 ماده

             واحد تعداد هيات رييسه تائيد و ترفيعات كميته پيشنهاد با ننمايد، كسب نامه آيين اين «52» هماد

 در و شد خواهد حذف سوم و دوم سالهاي براي مورد حسب وي التحقيق حق ساعت يا دريستال حق

 وي وندهپر عضو، التحقيق حق ساعت يا التدريس حق واحد حذف ضمن وضعيت، اين استمرار صورت

           ارسال( نامه آيين اين «119» ماده موضوع) علمي ركود كميسيون به تصميم اخذ و بررسي جهت

 .گردد مي

 

 توانمندسازي: پنجم فصل
 سطح ارتقاي منظور به و عضو ساالنه عملكرد ارزيابي از حاصل نتايج مبناي بر است موظف  دانشگاه  -46 ماده

 آموزشي هاي برنامه محول، تكاليف بهتر چه هر ايفاي در وي توانمندسازي و فعاليتها اثربخشي و كارآيي

 اجرا مورد به و طراحي نظر، مورد شغل با عضو مهارت و دانش نگرش، ساختن متناسب جهت را الزم

 .گذارد

 و امهارته افزايش و توانمندسازي به نسبت همواره مربوط، مقررات و ضوابط اساس بر است موظف عضو -47 ماده

 .نمايد اقدام خود شغلي هاي توانايي

 به توجه با را عضو عملكرد ساليانه، ترفيع براي عضو استحقاق بررسي منظور به است موظف  دانشگاه  -48 ماده

 ارسال  دانشگاه  ترفيعات كميته به را ارزيابي اين نتايج و نموده ارزيابي وي، توسط شده تكميل فرمهاي

 .نمايد

 به توجه با را عضو فعاليتهاي مرتبه، ارتقاء براي عضو استحقاق بررسي منظور به است موظف  اهدانشگ  -49 ماده

 دستورالعملهاي و علمي هيات اعضاي مرتبه ارتقاء نامه آيين چارچوب در وي توسط شده تكميل فرمهاي

 .نمايد ارسال ذيصالح مراجع به را ارزيابي اين نتايج و نموده ارزيابي مربوط،

 اساس بر( نامه آيين اين «49» و «48» مواد موضوع) عضو ارزيابي در استفاده مورد هاي شاخص و عوامل -51 ماده

 مرتبه ارتقاي نامه آيين) همچنين و پژوهشي و آموزشي علمي هيات اعضاي ساليانه ترفيع اعطاي دستورالعمل

 .گردد مي تعيين  وزارت سوي از ابالغي( علمي هيات اعضاي

  اعطا ذيل مشروحه هاي پايه نامه، آيين اين «53» و «52» مواد در مقرر شرايط احراز صورت در عضو به -51 ماده

 :گردد مي

 ماموريت پايه ايثارگري، هاي پايه ساليانه، استحقاقي ترفيع سربازي، خدمت ترفيع: شامل استحقاقي پايه -51-1

 .آتي مصوب هاي پايه ساير و تحصيلي
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 نمونه علمي هيات عضو عنوان كسب ،«س» الزهرا و عاشورا گردانهاي در عضويت :شامل تشويقي پايه -51-2

 .آتي مصوب هاي پايه ساير و كشوري

 مورد، حسب ذيل بندهاي در مندرج شرايط احراز صورت در تحصيل به مامور و كار به شاغل اعضاي به -52 ماده

 :گردد مي اعطا ساليانه استحقاقي ترفيع پايه

 

 :كار به غلشا اعضاي -52-1

 براي ترتيب به قبلي، پايه در قبول قابل پژوهشي و آموزشي علمي خدمت سال دو يا و يك حداقل انجام            

 حداقل كسب و مورد حسب «سال دو» وقت نيمه يا حضوري نيمه اعضاي و «سال يك» وقت تمام اعضاي

 سوي از ابالغي پژوهشي و آموزشي علمي اتهي اعضاي ساليانه ترفيع اعطاي دستورالعمل » در مندرج امتياز

 .مقرر مهلت در «وزارت

 :تحصيل به مامور رسمي اعضاي -52-2

 مقطع در برسد،  دانشگاه و تحصيل حلم تائيد به كه ساالنه تحصيلي پيشرفت گزارش ارائه ازاي در            

 دكتري تحصيلي مقطع در و پايه دو حداكثر دوره طول در و پايه يك تحصيل سال هر براي ارشد كارشناسي

 پايه پنج تحصيلي مقطع دو براي مجموع در و پايه چهار حداكثر و پايه يك تحصيل سال هر براي تخصصي

 .گردد مي اعطا

 اين آيين نامه، در ازاي ارائه كارت  «11»به اعضاي پيماني، رسمي و همچنين اعضاي پيماني موضوع ماده  -1 تبصره

در صورت  گيرد.وظيفه، در بدو استخدام يك پايه ترفيع تعلق ميهي انجام تعهد نظام پايان خدمت و يا گوا

درخواست عضو و پرداخت كامل كسور بازنشستگي و بيمه مدت خدمت سربازي از سوي وي، از زمان 

پرداخت كسور ياد شده، مدت خدمت سربازي به عنوان سابقه خدمت قابل قبول براي بازنشستگي و وظيفه 

قانون تامين اجتماعي، مدت « 95»تساب مي شود. همچنين در صورت درخواست عضو مشمول ماده اح عضو

  براي بازنشستگي و وظيفه وي احتساب مي شود.خدمت سربازي به عنوان سابقه خدمت قابل قبول 

 خدمت، سال هر ازاي به ماده اين «1-52» بند مفاد رعايت با تعهد دوره براي سربازي طرح مشمولين به -2 تبصره

اين آيين نامه  «11»مي آزمايشي و به مشمولين ماده از تاريخ تبديل وضعيت به رس پايه  «2» سقف تا پايه يك

 از تاريخ استخدام پيماني حسب مورد، تعلق مي گيرد.

مرخصي استعالجي موضوع ماده  موقت، انفصال و حقوق بدون مرخصي آماده به خدمت، تعليق، ايام به -3 تبصره

 .ميافتد تعويق به پايه دريافت استحقاق تاريخ ميزان همان به و گيردنمي تعلق استحقاقي پايهاين آيين نامه « 88»

مدت مرخصي زايمان مشروط به كسب حداقل امتياز الزم از فعاليتهاي پژوهشي مندرج در دستور العمل 

     استحقاقي ساليانه قابل احتساب اعطاي ترفيع ساليانه اعضاي هيات علمي در همان سال براي دريافت پايه

مي باشد. در صورت عدم كسب امتياز الزم مدت مرخصي زايمان در شمول ركود علمي عضو قرار نمي 

 گيرد.
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 هاي پايه بر عالوه شوند، مي شناخته ايثارگري مزاياي دريافت واجد ذيصالح مراجع سوي از كه اعضايي -4 تبصره

 اعضاي. گردند مي برخوردار ذيل جدول اساس بر ايثارگري هاي پايه از ماده، اين در مندرج استحقاقي

 اين «9» ماده موضوع جدول در مندرج دو و يك رديفهاي مرتبه در كه( آزادگان و جانبازان) ايثارگري

 قرار تبصره اين شمول در اند، گرديده مند بهره باالتر مرتبه يك مزاياي و حقوق از و داشته قرار نامه آيين

 .گيرند نمي

 

 ايثارگر اعضاي به اعطا قابل ايثارگري هاي پايه جدول

 

 رديف

 ايثارگري نوع

 قابل ايثارگري پايه

 (ستون هر براي)اعطا

 مدت

 (آزادگي)اسارت

 (1 ستون)

 جانبازي درصد

 (2 ستون)

 جبهه در خدمت مدت

 (3 ستون)

 پايه 1 سال يك تا ماه 6 درصد 19 تا سال يك تا 1

 پايه 2 سال 2 تا 1 درصد 29 تا 20 سال 2 تا 1 2

 پايه 3 سال 3 تا 2 درصد 39 تا 30 سال 3 تا 2 3

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

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

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

 پايه 11 باالتر و سال 6 بيشتر و درصد 70 باالتر و سال 6 7

 مجموع از تواند مي عضو باشد، بوده همزمان عضو جبهه در خدمت و سربازي خدمت كه صورتي در -5 تبصره

 .گردد برخوردار مربوط ترفيعات

 برخوردار ماده اين «4» تبصره جدول ستونهاي از ستون دو حداكثر ترفيعات مجموع از تواند مي عضو -6 تبصره

 .گردد

 در مندرج استحقاقي هاي پايه بر عالوه باالتر و استاديار علمي مرتبه در( شهيد فرزند) علمي اتهي عضو -7 تبصره

 باالتر مرتبه يك مزاياي و حقوق از استاديار، از تر پايين علمي مرتبه در و ايثارگري پايه «7» از ماده، اين

 .گردد مي برخوردار

 تاريخ از باالتر، علمي مرتبه به ارتقا ضمن شوند، مي يا شده نائل شهادت رفيع درجه به كه اعضايي -8 تبصره

 استحقاقي ترفيع بازنشستگي، عمومي شرايط به رسيدن زمان تا و برند مي سر به اشتغال حالت در شهادت

 طي از پس ”صرفا باالتر علمي مرتبه به ارتقا جمله از اشتغال زمان مزاياي از و داشته دريافت را ساليانه

 شهادت به استادي مرتبه در كه اعضايي.بود خواهند برخوردار مرتبه، ارتقا نامه آيين در مقرر توقف مدت
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         مند بهره ايثارگري پايه «10» از بالفاصله باالتر، علمي مرتبه به ارتقا امكان عدم دليل به اند، رسيده

 .گردندمي

، سابقه خدمت پيماني  دانشگاههيات امناي ا مجوز پايه به عضو پيماني كه ب «5»پايه استحقاقي بيشتر از  -9 تبصره

سال خدمت پيماني نسبت به تكميل پرونده  «5»بيشتر از پنج سال دارند، مشروط به آنكه در پايان مدت 

خود و ارائه مدارک و مستندات الزم براي تبديل وضعيت به رسمي آزمايشي اقدام نموده و با تاييد هيات 

شرايط الزم براي تبديل وضعيت به رسمي آزمايشي را  ،ريخ ارائه مدارکدر تا دانشگاهاجرايي جذب 

كسب كرده باشد، در ازاي انجام حداقل يك سال خدمت آموزشي و پژوهشي قابل قبول در پايه قبلي 

ساليانه اعضاي هيات علمي دستورالعمل اعطاي ترفيع »)مازاد بر پنج سال( و كسب حداقل امتياز مندرج در 

با تصويب هيات مميزه ذيربط از تاريخ صدور حكم رسمي  «وهشي ابالغي از سوي وزارتآموزشي و پژ

 آزمايشي تعلق مي گيرد.

با  براي ارتقا به مرتبه استادياري امتيازات الزم رصد ازد 60حداقل  كسباعضاي پيماني كه صرفا پس از-11تبصره 

صيل در مقطع دكتري تخصصي از ماموريت مميزه ذيربط و با مجوز هيات امنا براي ادامه تح تاييد هيات

آموزشي استفاده مي كنند پس از اتمام تحصيل و تبديل وضعيت به رسمي آزمايشي و اخذ مجوز از هيات 

پايه استحقاقي « 5»مازاد برسقفپايه،  « چهار»و حداكثر پايه« يك»امناي ذيربط، براي هر سال تحصيل از 

شوند. اعطاي ماموريت آموزشي به اعضاي بصره، برخوردار ميمدت خدمت پيماني از تاريخ اجراي اين ت

 باشد.بدون رعايت مفاد اين تبصره ممنوع مي هيات علمي پيماني

اتمام  بورسيه هاي وزارت متبوع كه در استخدام نيستند و متعهد به خدمت در دانشگاه مي باشند، پس از -11تبصره 

دانشگاه در ازاي تحصيل در مقطع دكتري تخصصي تحصيل و اشتغال به كار آموزشي و پژوهشي در 

مشروط به آنكه كل مدت تحصيل را از بورس استفاده كرده باشند، از تاريخ صدور اولين حكم رسمي 

پايه ترفيع بورس، برخوردار مي شوند. در غير اين صورت متناسب با مدت بورس از پايه « 3»آزمايشي از 

 ند.هاي موضوع اين تبصره برخوردار مي شو

 :گردد مي اعطا تشويقي پايه نمايد، مي يا نموده احراز را زير شرايط از يكي كه صورتي در رسمي عضو به -53 ماده

 و پايه يك بار هر)  دانشگاه ترفيعات كميته انتخاب به متوالي سال سه در پژوهشي امتياز باالترين كسب -53-1

 (.خدمت طول در ديگر،يك از سال 5 حداقل زماني فاصله به پايه سه حداكثر

 (پايه يك حداكثر) مربوط ضوابط چارچوب در «س» الزهرا و عاشورا گردانهاي در فعال عضويت -53-2

 (.پايه دو) كشوري نمونه علمي هيات عضو عنوان احراز -53-3

 (.پايه دو داكثرح)  دانشگاه در ممتاز استاد عنوان احراز -53-4

 (.پايه دو حداكثر و مورد هر براي پايه يك) ملي معتبر هاي جشنواره گزيدگانبر و دولتي نشانهاي دارندگان -53-5

 مراجع تائيد بااتي كه موسسدر ( نامه آيين اين 71 ماده موضوع) خدمت به ماموران يا و شاغل اعضاي -53-6

 حال در و سيتازه تاس يو فناور يپژوهش ،يوزش عالآمدانشگاهها و موسسات در شمول  وزارت ذيصالح
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 در خدمت سال 7 ازاي در بمانند، باقي مذكور موسسات خدمت در كه صورتي در دارند، قرار توسعه

 .گردند مي برخوردار تشويقي پايه يك از شده ياد« موسسات»

رئيس دانشكده و سمت ، معاون و مدير ستادي ،  دانشگاه رييس هاي سمت در  دانشگاه  در كه اعضايي -53-7

و با تشخيص و تاييد  دانشگاه رئيست ارزنده و قابل قبول با تاييد وزير براي ااي خدمهاي همتراز با آن، دار

و حداكثر  پايه يك خدمت سال دو هر ازاي به) باشند ميبراي ساير سمت هاي مديريتي  دانشگاههيات رئيسه 

 (.خدمت طول در يكديگر، از سال 5 حداقل زماني فاصله بهدو پايه 

 ازاي به)باشند، مي نامه، آيين اين «79» ماده موضوع مقامات مديريتيداراي  سمتهاي  كه  دانشگاه  اعضاي -53-8

 (.خدمت طول در پايه چهار حداكثر و پايه يك خدمت سال دو هر

 تشخيص به قبول قابل و ارزنده خدمات داراي ستاد وزارت حوزه مديريتي سمتهاي در كه  دانشگاه  اعضاي -53-9

 طول در پايه دو حداكثر و پايه يك خدمت سال دو هر ازاي به) ،باشند يم ط ويمعاونان ذيرب يا وزير

 (.خدمت

  دانشگاه سازماني واحد هر شرايط واجد اعضاي درصد ده به صرفا ماده اين يك بند موضوع تشويقي پايه -1 تبصره

           اعمال بار يك سال دو هر عضو 10 از كمتر داراي واحدهاي براي نصاب اين .گردد مي اعطا ساالنه طور به

 .گردد مي

 موضوع تشويقي هاي پايه استثناي به خدمت طول در عضو هر به اعطا قابل تشويقي هاي پايه سقف -2 تبصره

 .باشد مي پايه «7» حداكثر ماده، اين «8» و «6» بندهاي

      اعطا ماده، اين «5» و «2» بندهاي موضوع تشويقي هاي پايه شرايط احراز صورت در پيماني، عضو به -3 تبصره

 .گردد مي

 ماده «1» بند «ب» جزء رعايت با قبول قابل خدمت سال دو هر ازاي در وقت نيمه و حضوري نيمه اعضاي به -54 ماده

 دو آنان مرتبه ارتقاي براي الزم توقف مدت همچنين .گيرد مي تعلق استحقاقي پايه يك نامه آيين ينا «52»

 .باشد مي وقت تمام عضو برابر

 

 مزايا و حقوق پرداخت نظام :ششم فصل
 :گردد مي تعيين زير فرمول اساس بر عضو پايه و مرتبه حقوق -55 ماده

 پايه و مرتبه حقوق =حقوقي ضريب *] مبنا عدد(+پايه*5)[

 

 نامه يينآ اين «1» ماده «27» بند مفاد اساس بر كه باشد مي عضو قبول قابل خدمات عددي پايه،نمايش -1 تبصره

 .گردد مي تعريف

 جدول هاي رديف ترتيب به نامه آيين اين «9» ماده موضوع جدول در مندرج هاي مرتبه براي مبنا عدد -2 تبصره

 .گردد مي تعيين 170 و 145- 125- 100- 90 برابر مذكور
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 .اعمال مي شود وزيران هيات سوي از شده ابالغ ميزان به نهساال حقوقي ضريب -3 تبصره

 .گيرند مي قرار مربوط مرتبه يك پايه در استخدام بدو در اعضا -4 رهتبص

 با مطابق قطعي، رسمي دوره همانند آزمايشي، رسمي دوره در يا و پيماني دوره در اعضا مزاياي و حقوق -5 تبصره

 ..شود مي پرداخت و تعيين نامه آيين اين در مقرر ضوابط

 نحوه .شود مي پرداخت( مخصوص)شغل العاده فوق عنوان تحت اي العاده فوق  دانشگاه اعضاي به -56 ماده

 :باشد مي زير شرح به مذكور العاده فوق محاسبه

 

 (مخصوص)شغل العاده فوق =شغل العاده فوق ضريب(*پايه و مرتبه حقوق)

 

  اين «9» ماده موضوع جدول در مندرج هاي مرتبه از يك هر رديف شماره اساس بر شغل العاده فوق ضريب -تبصره

 هيات در تصويب و مربوط مقررات اساس بر آن بعدي تغييرات و گردد مي تعيين ذيل شرح به نامه، آيين

 .بود خواهد  امنا
 

 شغل العاده فوق ضرايب جدول

 (مخصوص)شغل العاده فوق ضريب رديف

1 77/1 

2 1/2 

3 6/2 

4 87/2 

5 98/2 

 

 نحوه .شود مي پرداخت ويژه العاده فوق عنوان تحت خاصي العاده فوق ،  دانشگاه وقت تمام اعضاي به -57 ماده

 :باشد مي زير شرح به مذكور العاده فوق محاسبه

 

 ويژه العاده فوق =متغير و ثابت ويژه هاي العاده فوق ضرايب مجموع * (پايه و مرتبه حقوق)

 

 جدول در مندرج هاي مرتبه از يك هر رديف شماره اساس بر متغير و ثابت ويژه هاي العاده فوق ضريب -1 تبصره

 :گردد مي تعيين ذيل شرح به نامه، آيين اين «9» ماده موضوع
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 متغير و ثابت ويژه العاده فوق ضرايب جدول

 العاده فوق ضريب رديف

 ثابت ويژه

 العاده فوق ضريب

 متغير ويژه

 از ناشي پرداخت قابل ريالي سقف حداكثر

 تغيرم ويژه العاده فوق ضريب اعمال

 ريال 000/500/3تا 9/2تا 6/3 1

 ريال 000/500/3تا 5/2تا 4 2

 ريال 000/000/5 تا 4/3تا 6/5 3

 ريال 000/000/6تا 3/3تا 2/5 4

 ريال 000/000/7تا 9/2تا 8/4 5

 

 قابل ريالي سقف رعايت با ماده اين يك تبصره جدول در مندرج متغير ويژه العاده فوق ضريب ميزان -2تبصره

 .گردد مي تعيين علمي مرتبه هر در متغير ويژه العاده فوق ضريب اعمال از ناشي اختپرد

 سال دو هر را متغير ويژه العاده فوق ضريب ميزان خود، اقتصادي شرايط با متناسب تواند، مي  دانشگاه  -3تبصره

 .دهد قرار بازنگري مورد امنا هيات تصويب و مركز تائيد با بار، يك

 

 فوق محاسبه نحوه .شود مي پرداخت جذب العاده فوق عنوان تحت اي العاده فوق دانشگاه اعضاي به -58 ماده

 :است زير شرح به مذكور العاده

 

 جذب العاده فوق = جذب العاده فوق ضريب * پايه و مرتبه حقوق

 

 مندرج هاي مرتبه از يك هر رديف شماره اساس بر مبنا، عنوان به تهران شهر در جذب العاده فوق ضريب -1تبصره

 :گردد مي تعيين ذيل جدول شرح به نامه، آيين اين «9» ماده موضوع جدول در
 

 جذب العاده فوق ضرايب جدول

 (تهران شهر)جذب العاده فوق ضريب رديف

1 82/0 

2 92/0 

3 06/1 

4 14/1 

5 17/1 
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 شرايط اساس بر ماده اين يك تبصره موضوع جدول در مندرج جذب العاده فوق ضرايب در تغيير گونه هر -2تبصره

 .باشد مي پذير امكان امنا هيات تصويب و  دانشگاه  پيشنهاد با ”صرفا محيطي، و اقليمي

 تحت اي العاده فوق باشند، مي مصوب مديريتي هاي پست دار عهده كه  دانشگاه  وقت تمام اعضاي به -59 ماده

 :باشد مي زير شرح به مذكور العاده فوق محاسبه نحوه .شود مي پرداخت مديريت العاده فوق عنوان
 مديريت العاده فوق  = دانشگاه مديريت العاده فوق ريالي مبلغ  *  مصوب مديريتي پست هر مديريت العاده فوق ضريب

 

  روساي مديريت حق تعيين نحوه دستورالعمل اساس بر  دانشگاه  رئيس مديريت العاده فوق ريالي مبلغ -1 تبصره

 .گردد مي تعيين امنا هيات مصوب فناوري و عالي،پژوهشي آموزش موسسات و ها اهدانشگ

 مقامات استثناي به) مديريتي مشاغل در و مامور وزارت به كه  دانشگاه  اعضاي مديريت العاده فوق ميزان -2 تبصره

با  و ينتعيوزارت  شوراي معاونانط توس گردند، مي منصوب وزارت (نامه آيين اين 79 ماده موضوع

 .گردد مي پرداخت وزارت سوي ازابالغ مركز 

 كارائي و بازدهي آن، سختي و كار حجم به توجه با مصوب مديريتي پست هر مديريت العاده فوق ضريب -3 تبصره

  رئيس توسط ذيل، جدول در مندرج ضرايب دامنه اساس بر مديران ساير با مقايسه و عضو علمي مرتبه و

 : رددگ مي تعيين  دانشگاه
 مديريتي پستهاي مديريت العاده فوق ضرايب حداكثر و حداقل جدول

 پست مديريتي مصوب رديف

حداقل و حداكثر 

ضريب فوق العاده 

 مديريت

 درصد 80 – 60 دانشگاه انمعاون 1

 درصد 60 – 50 دانشگاه رئيس بالفصل يتهايريدفاتر و ادارات و مد رانيمد 2

 درصد 60 – 40 دانشگاهو موسسات وابسته به  يمراكز،كتابخانه مركز ها، آموزشكده ها،ده ها،پژوهشكده كدانش يروسا 3

 درصد 40 – 30 دانشگاه معاونت هايمجموعه بالفصل  ريز يتهايريدفاتر و ادارات و مد رانيمد 4

 درصد 50 – 40 دانشگاه سييبالفصل ر يتهايريدفاتر و ادارات و مد رانيمعاونان مد 5

 درصد 50-30 نشكده ها ، پژوهشكده ها،آموزشكده ها، مراكز و موسسات وابستهمعاونان دا 6

 درصد 40-20 يو پژوهش يآموزش يگروه ها رانيمد 7

 درصد 40-20 دانشگاه يمجموعه بالفصل معاونتها ريز يتهايريدفاتر و ادارات و مد رانيمعاونان مد 8

 ستاره دار مصوب يتيريمد يپستها ريسا 9

د بر اساس مفا

اين ماده  4 هتبصر

 تعيين مي گردد
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 العاده فوق به توجه با ماده، اين «3» تبصره جدول« 9»بند موضوع اجرايي مشاغل مديريت العاده فوق ميزان -4 تبصره

 هر مديريت العاده فوق ميزان حال هر در و شود مي تعيين رئيسه هيات توسط  دانشگاه رئيس مديريت

  .باشد بيشتر وي مافوق مقام براي شده تعيين مديريت هالعاد فوق از بايست نمي عضو

 وقت تمام عضو مستمر مزاياي و حقوق درصد 50 از نامه،صرفا آيين اين «17» ماده مشمول عضو بانوان -61 ماده

 .گردند مي برخوردار

 سازماني واحد موافقت با نامه آيين اين «18» ماده مفاد اساس بر كه اعضايي ماهانه مزاياي و حقوق -61 ماده

     خدمت  دانشگاه  در حضوري نيمه شيوه به ايشان، طرف از مجاز مقام يا و  دانشگاه  رئيس و مربوط

 .باشد مي ويژه العاده فوق احتساب بدون وقت تمام اعضاي مزاياي و حقوق برابر نمايند، مي

 ساعت يك التحقيق حق چنينهم و عملي تدريس ساعت( 5/1) و نظري تدريس ساعت يك التدريس حق -62 ماده

 فوق و پايه و مرتبه حقوق مجموع پنجاهم يك اساس بر  (نامه آيين اين 32 ماده موضوع) اعضا تحقيق

 .گردد مي تعيين عضو (مخصوص) شغل العاده

 داشته فاصله كيلومتر 100 از بيش  دانشگاه محل تا مدعو اعضاي استخدامي متبوع  دانشگاه محل چنانچه -تبصره

 با را آنان التحقيق حق يا التدريس قح  دانشگاهمي تواند به تشخيص معاون آموزشي   دانشگاه  ،باشد

 .نمايد پرداخت 2 تا 5/1 ضريب

 پنجاهم يك اساس بر نامه آيين اين «33» ماده موضوع مدرسان تدريس ساعت يك التدريس حق -63 ماده

 مربي آموزشيار، مربي مرتبه در علمي هيات عضو (مخصوص)شغل العاده فوق و پايه و مرتبه حقوق مجموع

 با مدرس، عنوان به  دانشگاه  در اشتغال سنوات با مساوي پايه با مورد حسب آموزشي استاديار آموزشي،

 .گردد مي تعيين( دكتري و ارشد كارشناسي كارشناسي،) وي تحصيلي مدرک به توجه

   دانشگاهباشد،  داشته فاصله كيلومتر 100 از بيش  اهدانشگ محل تا مدعو مدرسان سكونت محل چنانچه -1 تبصره

 .نمايد پرداخت 2 تا 5/1 ضريب با را آنان التدريس حق  دانشگاهمعاون اموزشي  تشخيص به تواند مي

 به ارشد كارشناسي و كارشناسي تحصيلي مدرک با (ايثارگران و جانبازان) ايثارگر مدرسان التدريس حق -2 تبصره

 علمي هيات عضو (مخصوص) شغل العاده فوق و پايه و مرتبه حقوق مجموع پنجاهم يك اساس بر ترتيب

 مدرس عنوان به  دانشگاه در اشتغال سنوات با مساوي پايه با آموزشي استاديار و آموزشي مربي مرتبه در

 مفاد رعايت و ماده اين مفاد مبناي بر  (ايثارگران و جانبازان) ايثارگر مدرسان التدريس حق .گردد مي تعيين

 .گردد مي تعيين نامه آيين اين «52» ماده «4» تبصره

      تعيين نامه آيين اين «52» ماده «7» تبصره مفاد رعايت با (شهدا فرزندان) مدرسان التدريس حق -3 تبصره

 .گردد مي

 حقوق مجموع (20/1) بيستم يك ماخذ به نامه آيين اين «34» ماده موضوع روزانه ماموريت العاده فوق -64 ماده

 مقررات اساس بر تغذيه و اسكان هزينه .است پرداخت قابل جذب، و شغل هاي العاده فوق و پايه و مرتبه
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 پرداخت  دانشگاه هيات رييسه مصوبات اساس بر شهري، درون و شهري بين ذهاب و اياب هزينه و عمومي

 .شد خواهد

 پايه و مرتبه حقوق درصد (20)از نبايد اعضا روزانه ماموريت العاده فوق عنوان به پرداخت حداكثر سقف -1 تبصره

 .باشد بيشتر (30) پايه استاديار

 خود مستمر مزاياي و حقوق كشور، داخل در آموزشي ماموريت از استفاده ايام در تحصيل به مامور عضو -65 ماده

 .نمايد مي دريافت را

 كشور، از خارج در آموزشي ماموريت از استفاده ايام در تحصيل به مامور عضو مزاياي و حقوق پرداخت -تبصره

 .باشد مي مربوط مقررات و ضوابط تابع

 مبلغ مقصد و مبدا شهر دو بين فاصله كيلومتر هر ازاي به نامه، آيين اين  «35» ماده موضوع مشموالن به -66 ماده

 تورم نرخ اساس بر نصاب، اين بعدي تغييرات گردد، مي پرداخت مكان نقل و سفر هزينه ريال هزار بيست

 .گرديد خواهد تعيين هيات رييسه تصويب با ساليانه،

 هزينه كمك فرزند هر ازاي به و مندي عائله هزينه كمك نامه، آيين اين «36» ماده موضوع مشموالن به -67 ماده

 پرداخت وزيران تهيا سوي از شده ابالغ نهساال حقوقي ضريب برابر «15» و «57» ميزان به ترتيب به اوالد

 .شود مي

 شده اعالم مبلغ اساس بر سال، هر پايان در بگير وظيفه و بازنشسته شاغل، اعضاي به است مكلف  دانشگاه  -68 ماده

 .نمايد پرداخت «عيدي» وزيران هيات سوي از

 

 انتقال و ماموريت : هفتم فصل

 اعتالي و خود اعضاي علمي دانش و جاربت ارتقاي دانش، توليد راستاي در است مكلف  دانشگاه  -69 ماده

 در تحقيق طريق از كشور فني و علمي مشكالت حل به كمك المللي، بين سطح در  دانشگاه  جايگاه

 و پژوهشي نوين روشهاي و امكانات فني، دانش دستاوردها، از استفاده و آشنايي تخصصي، هاي زمينه

 منظور به و دانشگاهي بين روابط در المللي بين و اي منطقه علمي همكاريهاي كردن نهادينه آموزشي،

 پژوهشي، و علمي فعاليتهاي نتايج مبادله همچنين و خود وقت تمام اعضاي كارآمدي و كارآيي افزايش

 اهداف با مرتبط مطالعات انجام ها، كنگره سمينارها، كنفرانسها، در آنان شركت براي را الزم تسهيالت

 مي تشكيل كشور از خارج يا داخل در اعضا از يك هر تحصيلي رشته زمينه در كه آن نظاير يا و  دانشگاه

 چارچوب دهد،در مي تشخيص ضروري ذيل موارد از يك هر قالب در را آنان اعزام  دانشگاه و شود

 .نمايد فراهم نامه، آيين اين «72» تا «71» مواد موضوع مقررات و ضوابط

 

 مطالعاتي فرصت  -69-1

 پژوهشي ماموريت  -69-2
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 آموزشي ماموريت  -69-3

 (مطالعاتي فرصتهاي از استفاده نامه آيين) چارچوب در را خود وقت تمام اعضاي تواندمي دانشگاه  -71ماده

 و كشور از خارج يا داخل پيشرفته تحقيقات از آگاهي و علمي اطالعات تكميل براي وزارت، مصوب

 استفاده براي رسد، مي  دانشگاه هيات رييسه  تصويب به كه اي برنامه طبق تحقيقات، گونه اين در شركت

 .نمايد اعزام «مطالعاتي فرصت» از

 از استفاده از قبل يا بعد بالفاصله يا استفاده حين در حقوق بدون  يا استحقاقي مرخصي گونه هر درخواست -1تبصره

 .باشد مي ممنوع مطالعاتي، فرصت دوره

عضاي هيات علمي رسمي آزمايشي با رعايت مفاد اين ماده و مشروط به كسب اعطاي فرصت مطالعاتي به ا -2تبصره

درصد حداقل امتيازات تعيين شده براي تبديل وضعيت به رسمي قطعي به تاييد كميسيون تخصصي  60

  امكان پذير مي باشد. دانشگاههيات مميزه ذيربط، با تصويب هيات رئيسه 

 مقررات و ضوابط رعايت با مصوب، اعتبارات سقف در را خود وقت تمام اعضاي تواند مي  دانشگاه -71 ماده

 سمينارها، در شركت منظور به رسد، مي هيات رييسه تصويب به كه دستورالعملي چارچوب در ،وزارت 

 و  دانشگاه اهداف با مرتبط اهداف يا و عضو تخصصي رشته با مرتبط مطالعات انجام ها، كنگره كنفرانسها،

 .نمايد اعزام «پژوهشي ماموريت» به كشور از خارج يا و خلدا در آن نظاير

  ماده اين مشمول نامه، آيين اين مقررات و ضوابط ساير رعايت با و قرارداد طول در صرفا پيماني اعضاي -1 تبصره

 .باشند مي

 از استفاده از بلق يا بعد بالفاصله يا استفاده حين در حقوق بدون يا استحقاقي مرخصي گونه هر درخواست -2 تبصره

 .باشد مي پژوهشي،ممنوع ماموريت

مي تواند اعضاي رسمي تمام وقت خود را به منظور پرورش و آماده سازي در چارچوب آيين   دانشگاه  -72ماده 

اعطاي بورس تحصيلي و اعزام دانشجو به » و  «اعطاي بورس تحصيلي داخل كشور»نامه هاي اجرايي 

سال با پرداخت حقوق و  «4»به صورت تمام وقت و حداكثر به مدت   وزارت،مصوب  «خارج از كشور

 اعزام نمايد.  « ماموريت آموزشي » مزاياي مربوط به

حوزوي ) در داخل و يا خارج از  4اعزام اعضا براي ادامه تحصيل در مقطع دكتري تخصصي يا سطح  -73ماده 

 رايط ذيل مي باشد: كشور و با استفاده از ماموريت آموزشي( منوط به احراز ش

 وضعيت استخدامي عضو رسمي باشد.  -73-1

 باشد.  دانشگاهنياز  رشته تحصيلي عضو مورد -73-2

 محل تحصيل عضو مورد تاييد وزارت باشد.  -73-3

 قانون عضو متقاضي حداقل امتياز الزم از آيين نامه ارتقا مرتبه را با تاييد هيات اجرايي جذب يا مرجعي كه  -73-4

 يين مي نمايد، كسب نمايد. تع

 سال باشد.  40سن متقاضي حداكثر  -73-5
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عضو نسبت به سپردن وثيقه ملكي به ميزان دو برابر حقوق و مزاياي دوران ماموريت آموزشي و ساير هزينه  -73-6

 اقدام نمايد.  هاي برآوردي

مدرک تحصيلي موردنظر نگردند،  چنانچه اعضاي مامور به تحصيل در پايان مهلت مقرر موفق به اخذ -1تبصره

در طول   دانشگاه برابر كليه هزينه ها و وجوه دريافتي به عالوه خسارات وارده به  «2»ضمن بازپرداخت 

، ملزم به حضور در محل خدمت و انجام وزارت و تاييد دفتر حقوقي دانشگاهمدت تحصيل به تشخيص 

 مي باشند.   وظايف محول

سال موفق به اتمام دوره تحصيلي  «4»مدت ماموريت آموزشي اعضايي كه در پايان  ،در موارد خاص -2تبصره 

نوبت دانشگاه براي يك  رئيسهبا ارائه گزارش پيشرفت تحصيلي و موافقت هيات  نظر نمي گردند،مورد 

. تمديد شش ماه دوم مازاد برچهار سال شش ماهه با پرداخت حقوق و مزاياي مستمر قابل تمديد مي باشد

ارائه گزارش پيشرفت تحصيلي و تصويب هيات امنا صرفا مشروط به دفاع از رساله دكتري تخصصي تا  با

 سال ماموريت آموزشي امكان پذير مي باشد. 5پايان 

سال ماموريت آموزشي  «5»ادامه تحصيل اعضايي كه تاپايان مهلت مقرر و حداكثر در  ،در موارد خاص -3تبصره 

گردند ، صرفا با ارائه درخواست مرخصي بدون لي و اخذ مدرک مورد نظر نميموفق به اتمام دوره تحصي

حداكثر براي دو نوبت يكساله امكان  ،دانشگاهرئيسه هيات گزارش پيشرفت تحصيلي و موافقت  حقوق و

 پذير مي باشد. 

ي بدون حقوق سال نباشد و با استفاده از مرخص« 50»پذيرش مدرک دكتري عضوي كه سن وي بيشتر از  -4تبصره 

اين ماده و ساير شرايط « 4»تا « 1»و با هزينه شخصي اخذ شده باشد ، با رعايت شرايط مندرج در بندهاي 

 و مقررات مربوط ، پس از  تاييد هيات مميزه امكان پذير مي باشد. 

حوزوي  4در موارد خاص ، اعزام اعضاي پيماني براي ادامه تحصيل در مقطع دكتري تخصصي يا سطح  -5تبصره 

رعايت شرايط مندرج در اين ماده به استثناي بند استفاده از ماموريت آموزشي ، با در داخل كشور و با 

 امكان پذير مي باشد.  هيات امناصرفا پس از تصويب در  ،يك آن

اين آيين نامه حسب  «79»تا  «75»مواد  مي تواند در چارچوب ضوابط و مقررات موضوع  دانشگاه  -74ماده 

ورد، اعضاي رسمي تمام وقت ساير دانشگاهها و موسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري را با م

بكار گيرد و يا بالعكس اعضاي  «مامور به خدمت»متبوع به عنوان  دانشگاهدرخواست آنان و موافقت  

اضي ها و يا دستگاههاي متق دانشگاهرسمي تمام وقت خود را حسب درخواست آنان به ساير موسسات، 

 مامور نمايد. 

دانشگاهها و موسسات  مي تواند در صورت نياز به خدمات اعضاي هيات علمي رسمي ساير  دانشگاه  -75ماده 

  دانشگاه آموزش عالي، پژوهشي و فناوري دولتي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با موافقت 

استفاده نمايد و يا  «مامور به خدمت»به عنوان از خدمات آنان براي مدت معين با رعايت مقررات مربوط 

بالعكس حسب درخواست دانشگاهها و موسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري دولتي وابسته به 
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وزارت و موافقت عضو، اعضاي رسمي خود را به اين قبيل موسسات مامور به خدمت نمايد. حقوق و 

مبدا يا مقصد پرداخت مي ط از محل اعتبارات ق موسسات ذيربمزاياي مشموالن اين ماده حسب تواف

 گردد. 

 به خدمت در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري   دانشگاه ماموريت اعضاي رسمي  -1تبصره 

دولت وابسته به ساير دستگاههاي اجرايي و بالعكس با رعايت تشريفات مقرر در اين ماده، صرفا با 

 محل اعتبارات محل ماموريت امكان پذير مي باشد.  پرداخت حقوق و مزايا از

با رعايت تشريفات مقرر در اين  و بالعكسبه خدمت در ستاد وزارت   دانشگاه ماموريت اعضاي رسمي -2تبصره 

 امكان پذير مي باشد.   دانشگاهبا پرداخت حقوق و مزايا از محل اعتبارات  صرفا،ماده

موسسات بين  سازمانها و موافقت و يا حكم وزير به خارج از كشور و يا ماموريت اعضاي رسمي كه با -3تبصره 

المللي مامور به خدمت مي گردند، بدون حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي و صرفا با پرداخت حقوق و 

 محل ماموريت امكان پذير مي باشد.   دانشگاه سازمان يا مزايا از محل اعتبارات

و موسسات آموزش عالي، پژوهشي  با حكم وزير به سمت رياست دانشگاه هااعضاي رسمي كه  ماموريت -4تبصره 

به خدمت مي گردند، با رعايت ميزان واحد موظف تدريس/ ساعت موظف  و مامور و فناوري منصوب

اين آيين نامه و تبصره « 25» تحقيق يا كسر واحد موظف تدريس/ساعت موظف تحقيق مندرج در ماده

محل خدمت آنان و يا تامين  موسسه مزايا حسب توافق از محل اعتبارات ذيل آن و پرداخت حقوق و 

محل خدمت آنان  موسسهمحل ماموريت )بدون كاهش( و پرداخت توسط  موسسهاعتبار از محل 

امكانپذير است. پرداخت فوق العاده مديريت عضو در دوران تصدي سمت موضوع اين تبصره، بر عهده 

 محل ماموريت مي باشد. موسسه

به خدمت در موسسات دولتي غيرآموزشي و پژوهشي )دستگاههاي   دانشگاهماموريت اعضاي رسمي  -76ماده 

  دانشگاه اجرايي( به شرطي كه با تخصص آنها ارتباط داشته باشد و موجب توسعه همكاريهاي تخصصي 

 با آن دستگاه اجرايي گردد ، با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي آنان مجاز مي باشد. 

به خدمت در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ، پژوهشي و فناوري   دانشگاهماموريت اعضاي رسمي  -77ماده 

 غيرانتفاعي و بالعكس به استثناي موارد ذيل ممنوع مي باشد.  -غيردولتي

ماموريت افراد موضوع اين ماده صرفا براي تصدي سمت مديريتي موسسات مذكور با موافقت رئيس  -77-1

و تاييد وزير امكان پذير بوده كه در اين صورت عضو در دوران تصدي محل خدمت عضو   شگاهدان

محل ماموريت از تمام وقت به نيمه حضوري تبديل وضعيت خواهد يافت و پرداخت  دانشگاهمسئوليت 

 بود.  محل ماموريت خواهد دانشگاهوي به عهده  فوق العاده مديريت و معادل وجه ريالي فوق العاده ويژه 

غيرانتفاعي  –به خدمت در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي غيردولتي   دانشگاهماموريت اعضاي رسمي  -77-2

كه به نحوي از انحا بودجه عمومي دولت استفاده نموده و نام آنها در جداول بودجه كل كشور درج 
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پرداخت حقوق و مزايا از  سال در طول دوران خدمت و صرفا با« 2»گرديده است ، حداكثر براي مدت 

 مقصد و با رعايت ساير مقررات امكان پذير مي باشد.   دانشگاهمحل اعتبارات 

غير انتفاعي مندرج در فهرست بودجه كل  –ماموريت اعضاي رسمي موسسات آموزش عالي غيردولتي  -77-3

و موسسات آموزش كشور كه با حكم وزير به يكي از سمتهاي مديريت ستادي وزارت و يا دانشگاهها 

 دانشگاهعالي، پژوهشي و فناوري منصوب مي گردند، صرفا با تامين حقوق و مزاياي آنان از محل اعتبارات 

 امكان پذير مي باشد.  مبدا  دانشگاهو پرداخت از طريق  مقصد

به  اعضايي كه با رعايت ضوابط و مقررات اين آيين نامه ، بدون حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي -78ماده 

محل ماموريت دريافت مي  دانشگاهديگر مامور به خدمت شده و حقوق و مزاياي خود را از  دانشگاه

محل  دانشگاهنمايند، از هر لحاظ به استثناي مقررات مربوط به بازنشستگي مشمول مقررات مورد عمل 

مقصد  دانشگاهسط ماموريت خواهند بود و چنانچه كسور بازنشستگي مدت ماموريت اين دسته از افراد تو

 و يا ذينفع حسب مورد پرداخت شود ، مدت مزبور جزء سابقه خدمت رسمي آنان منظور خواهد شد. 

جهت تصدي پستهاي مديريت سياسي از قبيل: روساي سه قوه، معاونان   دانشگاهماموريت اعضاي رسمي  -79ماده 

سفيران، معاونان وزيران، زيران، صدا و سيما، و سازمانرئيس جمهور، اعضاي شوراي نگهبان، رياست 

 استانداران، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و شهردار تهران امكان پذير مي باشد. 

گاه و يا دست دانشگاهحقوق و مزايا از محل اعتبارات  ،به مشموالن اين ماده درمدت تصدي مقامات مذكور -1تبصره 

اعضاي مشمول اين ماده در دوران تصدي پست  فوق العاده مديريتمحل مأموريت قابل پرداخت است. 

محلل  موسسهمحل ماموريت تامين و حسب توافق توسط  موسسه هاي مديريت سياسي، از محل اعتبارات

ماموريت يا خدمت آنان پرداخت مي شود. در هر حال، پرداخت فوق العاده مديريت به اعضاي مشمول اين 

 از محل اعتبارات دانشگاه امكان پذير نمي باشد. ماده در دوران تصدي پست هاي مديريت سياسي

علمي دانشگاه ها  هياترعايت كامل آئين نامه ارتقاء مرتبه اعضاي ء مرتبه اعضاي موضوع اين ماده باارتقا -2تبصره 

 و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وفناوري انجام خواهد شد. 

 بدون نياز به ارزيابي اعطا مي شود. ترفيع ساالنه استحقاقي اعضاي موضوع اين ماده-3تبصره 

اعضاي موضوع اين ماده كه حداقل دوسال )در وضعيت هيات علمي( در سمتهاي مذكور انجام وظيفه  -4تبصره 

از حقوق و مزاياي باالترين مرتبه هيات  ،نموده يا بنمايند پس از پايان دوره تصدي با حفظ مرتبه علمي خود

 ذيصالح  افراد درصورت محكوميت توسط مراجعگردند. اين دسته از يعلمي در همان پايه برخوردار م

زمان تصدي سمتهاي مذكور  قانوني به انفصال از تصدي سمتهاي مديريت سياسي به واسطه انجام تخلف در

 مشمول مزاياي مندرج در اين تبصره نمي باشند.

ير دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي، علمي رسمي قطعي سا هيات، اعضاي   دانشگاه درصورت نياز  -81ماده 

با موافقت روساي موسسات مبدا و مقصد مي توانند با وابسته به وزارت متبوع پژوهشي و فناوري دولتي 

 سازمانيمنتقل شوند. حقوق و مزاياي اين قبيل افراد براساس پست   دانشگاه حفظ پيشينه خدمتي به 
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انتقال  ،گردد. و بالعكسرات اين آئين نامه تعيين ميتخصيص داده شده و سوابق خدمتي، برطبق مقر

نيز به ساير دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي، پژوهشي و   دانشگاه اعضاي هيات علمي رسمي قطعي 

بالمانع است.   دانشگاهحسب درخواست موسسات مذكور و موافقت وابسته به وزارت متبوع فناوري دولتي 

قطع و هرگونه   دانشگاه حكم انتقال، رابطه استخدامي عضو منتقل شده با  در اين صورت از تاريخ اجراي

 مقصد خواهدبود. دانشگاهپرداختي صرفاً برعهده 

 موزش عالي، پژوهشي و فناوري انتقال اعضاي هيات علمي رسمي قطعي از دانشگاه ها و موسسات آ -1تبصره 

و تأييد  ذي  ربطاجرايي جذب ز موافقت هيات پس ا  دانشگاه وابسته به ساير دستگاه هاي اجرايي به 

 باشد. امكان پذير ميمقصد   دانشگاه رئيس 

علمي رسمي آزمايشي از ساير دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي، پژوهشي و  هياتانتقال اعضاي  -2تبصره 

مبدا و مقصد،  هاي دانشگاهو بالعكس، پس از موافقت   دانشگاه فناوري دولتي و دستگاه هاي اجرايي به 

 باشد .مي وزيرمنوط به تأييد 

 

 فصل هشتم : مرخصي ها ، بيمه و امور رفاهي 

اعضاي پيماني و رسمي به ترتيب از يك و دو ماه به ازاي هر سال خدمت از مرخصي استحقاقي با استفاده  -81ماده 

ده از مرخصي با تشخيص از حقوق، فوق العاده ها و مزاياي مندرج در حكم برخوردار مي گردند. استفا

با  ،يدر موارد ضرور باشد. يماه مجاز م نياول فرورد مهيربط و الزاما در تابستان و ن يذمقام مسئول 

بالمانع  ياستحقاق ي، استفاده از مرخص يمقام مجاز از طرف و اي  دانشگاه سيير دييدرخواست عضو و تا

  است.

يك سال باشد، به تناسب ماه هاي خدمت از مرخصي در صورتي كه مدت خدمت عضو كمتر از  -1تبصره 

 استحقاقي استفاده خواهد كرد.

مرخصي استحقاقي اعضاي نيمه وقت و نيمه حضوري ، به ميزان نصف مرخصي عضو تمام وقت خواهد  -2تبصره 

 بود. 

ه مي تواند تا عضو براي يك بار در طول خدمت ، عالوه بر مرخصي استحقاقي پيش بيني شده در اين ماد -3تبصره 

 مجموع يك ماه از مرخصي استحقاقي به منظور تشرف به حج واجب برخوردار گردد. 

اول مهر هر سال تا پايان شهريور » مرخصي استحقاقي موضوع اين ماده از  تقويم اداري دانشگاه صرفا براي -4تبصره 

 تعيين مي شود.« سال بعد

استحقاقي ساليانه، مرخصي وي به استثناي مشموالن تبصره ذيل در صورت عدم استفاده عضو از مرخصي  -82ماده 

 اين ماده، قابل ذخيره و يا بازخريد نخواهد بود. 

مصوب  سازمانيبا درخواست مرخصي عضو شاغل در سمتهاي اجرايي پستهاي   دانشگاه در مواردي كه  -1تبصره 

، به دليل نياز به حضور در تابستان اقي ساليانهمبني بر استفاده از تمام يا قسمتي از مرخصي استحق ،ستاره دار
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وي موافقت ننمايد، صرفا و حداكثر نيمي از مرخصي استحقاقي ساليانه عضو كه به علت عدم موافقت 

و يا مقام مجاز از طرف وي استفاده نشده است، ذخيره و مابقي به ماخذ آخرين حقوق و   دانشگاهرئيس 

 گردد. زخريد ميمزاياي دريافتي مندرج در حكم، با

 مرخصي ذخيره شده اعضا تا پيش از ابالغ اين آيين نامه در هر صورت محفوظ خواهد بود.  -2تبصره

به استثناي حالت انتقال، قطع گردد. حقوق و  ،به هر دليل  دانشگاهدر صورتي كه رابطه استخدامي عضو با  -83ماده 

حقوق و مزاياي دريافتي مندرج در حكم، به  مزاياي مدت مرخصي استحاقي ذخيره شده به ماخذ آخرين

 پرداخت خواهد شد. عضو وي و در صورت فوت به وراث قانوني

هر عضو مي تواند در صورت ضرورت و در مواقع اضطرار با اجازه و موافقت مسوول مافوق از مرخصي  -84ماده 

 ساعتي در خالل ساعات موظف تدريس استفاده نمايد.

ذيل حق بر خورداري از مرخصي با استفاده از حقوق و مزايا، عالوه بر مرخصي استحقاقي  عضو در موارد -85ماده 

 باشد:ساالنه را دارا مي

 ازدواج دائم به مدت سه روز كاري -الف

 به مدت پنج روز كاري()برادر و خواهر  شامل پدر، مادر، همسر و فرزند، فوت بستگان -ب

 به مدت سه روز كاري(عضو )مرد( كه صاحب اوالد مي شود )  -ج

 غيبت موجه )به تعداد روزهاي مورد تاييد مراجع ذيصالح( –د 

غيبت موجه حالتي است كه عضو به عللي خارج از حدود قدرت و اختيار خود نتواند در محل خدمت  -تبصره 

 وي با تاييد مراجع قضايي احراز مي گردد.  عذر حاضر شود و موجه بودن 

 باشد، صورت ابتال به بيماريهايي كه مانع از انجام خدمت وي مي در دانشگاهعضو -86ماده

روز( و مازاد بر مدت مذكور تا  3روز متناوب در سال ) هرنوبت حداكثر  12تواند با ارائه گواهي پزشكي، مي

با استفاده از حقوق و از مرخصي استعالجي   دانشگاهروز با ارائه گواهي پزشكي و تاييد پزشك معتمد  30

و   دانشگاه مورد تاييد روز با نظر كميسيون پزشكي 30براي مدت بيشتر از  مربوط برخوردار گردد. يايزام

 اين آيين نامه با وي رفتار مي گردد.  «88»ماده مطابق با مفاد 

در صورتي كه عضو در ايام مرخصي استحقاقي بيمار شود، براساس گواهي پزشكي و پس از تاييد پزشك  -تبصره 

 شود. ، مرخصي استحقاقي وي در طي مدت بيماري ، به مرخصي استعالجي تبديل ميمعتمد

                  ماه و با استفاده از حقوق و مزاياي مربوط  6توانند از مرخصي زايمان هر نوبت حداكثر بانوان عضو مي -87ماده 

 برخوردار گردند. 

       ماه افزايش 8شوند، اين مدت به  د دوقلو و يا بيشتر مييك زايمان صاحب فرزن براي بانواني كه در -1تبصره 

 مي يابد.

براي بانوان عضو پيماني كه قرارداد آنان قبل از اتمام  زمانهاي تعيين شده براي مرخصي زايمان مندرج در  -2تبصره 

 اين ماده پايان مي يابد ، مدت قرارداد تا سقف مرخصي هاي تعيين شده ، تمديد مي گردد. 
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كه بيماري وي به تاييد كميسيون  به عضوي كه از مرخصي استعالجي استفاده مي نمايد، در صورتي -88ماده 

 پرداخت مي گردد. ثر تا يكسال حقوق و مزاياي مربوطبرسد، حداك  دانشگاهپزشكي 

سال نيز از براي مدت زائد بر يك  ، با رعايت ضوابط و مقررات مربوطعضو داراي بيماري صعب العالج -1تبصره 

 .مي شودشده برخوردار  حقوق و مزاياي ياد

در صورت صعب العالج نبودن بيماري عضو، به وي در مدت مازاد بر يك سال مرخصي استعالجي، تنها  -2تبصره 

 حقوق مرتبه و پايه پرداخت مي گردد.

  دانشگاه كميسيون پزشكي موظف است به عضوي كه در حين خدمت و يا ماموريت و بنا به نظر   دانشگاه -3تبصره 

شود، بدون محدوديت مقرر در اين ماده،  بر اثر عوامل محيط كار و يا ماموريت دچار حادثه يا بيماري مي

 مرخصي استعالجي اعطا نموده و تمامي هزينه هاي درمان وي را پرداخت نمايد.

مازاد بر سه روز از نظر پرداخت  عضو مشمول صندوق تامين اجتماعي در استفاده از مرخصي استعالجي -4تبصره 

 حقوق و مزايا تابع مقررات قانون تامين اجتماعي مي باشد.

اين آيين نامه، در صورت نداشتن  «73»ماده  «3» تبصرهبه استثناي مشموالن   دانشگاهعضو رسمي  -89ماده 

ني ذي ربط و ، مي تواند در طول مدت خدمت خود با موافقت واحد سازمامرخصي استحقاقي ذخيره شده

 .حداكثر سه سال از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايد دانشگاهتاييد باالترين مقام مسئول 

  دانشگاه عضو پيماني در موارد ضروري و استثنايي، مشروط به آنكه به برنامه هاي آموزشي و پژوهشي  –تبصره 

استفاده از مرخصي بدون حقوق است.  مجاز بهماه  «4» و حداكثر به مدتلطمه نزند، صرفا در مدت قرارداد 

   ماه در مدت قرارداد، « 4»در هر حال مجموع مرخصي هاي بدون حقوق عضو پيماني با رعايت سقف 

 . تواند از سه سال در طول خدمت وي بيشتر باشدنمي

و تاييد  ذيربط سازمانيتواند درطول مدت خدمت خود با موافقت واحد مي  دانشگاهعضو رسمي قطعي  -91ماده 

حداكثر سه سال از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايد. در صورتي كه   دانشگاهباالترين مقام مسئول 

درخواست مرخصي بدون حقوق عضو براي ادامه تحصيل در مقطع دكتري تخصصي در رشته مربوط به 

بود. در هر حال تا دو سال قابل افزايش خواهد  دانشگاه رئيسهشغل وي باشد اين مدت با تصويب هيات 

 باشد. در طول مدت خدمت حداكثر پنج سال ميرسمي قطعي مجموع مرخصي بدون حقوق عضو 

رسمي آزمايشي اعم از اعطا و يا تمديد مدت مرخصي بدون  عضوشمول مفاد اين ماده در خصوص  -1تبصره 

منوط سه سال، دكتري تخصصي در رشته مربوط به شغل وي تا سقف  براي ادامه تحصيل در مقطع حقوق 

در هر حال مجموع مرخصي بدون حقوق عضو رسمي  خواهد بود.  دانشگاه رئيسهبه اخذ مجوز از هيات 

 آزمايشي مشمول اين تبصره در طول مدت خدمت حداكثر سه سال مي باشد.

ور بانوان عضو رسمي كه همسر آنان به واسطه حكم رسمي دستگاههاي اجرايي در ماموريت خارج از كش -2تبصره

سال از  «5»بسر مي برند، مي توانند تا پايان ماموريت همسر خود و در طول خدمت حداكثر به مدت 

 مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند. 
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مدت مرخصي بدون حقوق جزء سابقه خدمت بازنشستگي محسوب نمي گردد، مگر آن كه با موافقت  -3تبصره 

 ازنشستگي به طور كامل از سوي عضو پرداخت گردد.و صندوق بازنشستگي ذيربط، كسورات ب  دانشگاه

  دانشگاه مدت مرخصي بدون حقوق عضو براي ادامه تحصيالت عالي و تخصصي در رشته هاي مورد نياز  -4تبصره 

مشروط به اينكه منجر به اخذ مدرک تحصيلي كارشناسي ارشد و يا دكتري تخصصي شود، از لحاظ 

محسوب مي  عضور مربوط از سوي عضو جزء سابقه خدمت رسمي بازنشستگي و وظيفه با پرداخت كسو

 شود.

عضو در ايام مرخصي بدون حقوق ميتواند با پرداخت كامل حق سرانه بيمه درماني به صورت آزاد و بيمه  -5تبصره 

 تكميلي، از خدمات بيمه اي استفاده نمايد.

ژوهشي ، آمادگي به خدمت ، انفصال موقت ، در مدت ماموريت آموزشي ، فرصت مطالعاتي ، ماموريت پ -91ماده 

مرخصي بدون حقوق و همچنين مرخصي استعالجي مازاد بر يك سال كه به صورت متوالي در طي سال 

 استفاده شده باشد ، مرخصي استحقاقي تعلق نمي گيرد. 

خود ، صرفا  است و وي در طول خدمت  دانشگاهانتخاب صندوق بازنشستگي در بدو استخدام با عضو  -92ماده 

 يك بار مجاز به تغيير صندوق بازنشستگي مي باشد. 

مكلف است مشروط به تامين اعتبار موردنياز، به منظور كمك به تامين هزينه هاي بهداشت و   دانشگاه -93ماده 

درمان عضو عالوه بر اعطاي مزاياي مقرر در قانون بيمه خدمات درماني و يا قانون تامين اجتماعي، به طرق 

مقتضي از جمله تسهيل در عقد قرارداد بيمه تكميلي و يا پرداخت بخشي از هزينه هاي مرتبط براساس  

 اقدامات الزم معمول دارد. "4پيوست شماره  -دستورالعمل پرداخت كمكهاي رفاهي"

ايش و آسودگي تواند مشروط به تامين اعتبار موردنياز ، به منظور مساعدت ، تامين رفاه، آسمي  دانشگاه -94ماده 

و رفع ساير  و تامين خاطر اعضا و كمك به تهيه مسكن، تقويت صندوق قرض الحسنه وام و امور بيمه

ماده ، تسهيالت مالي الزم را براساس دستوالعمل موضوع هيات رييسهنيازهاي ضروري آنها، با تصويب 

 اين آين نامه برقرار نمايد.  «93»

ور توانمندسازي، افزايش كارآئي، تقويت روحي و سالمت اعضا، فرهنگ موظف است به منظ دانشگاه -95ماده 

مناسبي را  هايايجاد و به منظور تشويق آنها براي انجام امور ورزشي، راهكار دانشگاهاشاعه ورزش را در 

 تدوين و به مورد اجرا گذارد.

 

 فصل نهم : پايان خدمت 

به مرتبه علمي آنان به شرح ذيل، بدون نياز به وصول مكلف است اعضاي خود را با توجه  دانشگاه -96ماده 

 درخواست عضو ذينفع بازنشسته نمايد.

 سال   65 سن يا سال سابقه خدمت 30با مربي آموزشيار/ مربي پژوهشيار -96-1

 سال  65 سنيا   سال سابقه خدمت 30مربي پژوهشي با مربي آموزشي/ -96-2
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 سال  65يا سن  سال سابقه خدمت 30ي با استاديار پژوهش استاديار آموزشي/ -96-3

  سال 67با سن  دانشيار پژوهشي دانشيار آموزشي/ -96-4

 سال  70يا سن استاد پژوهشي استاد آموزشي/ -96-5

اين ماده براي  5و  4و سن بازنشستگي مندرج در رديف هاي  3تا 1مندرج در رديف هاي  سابقه خدمت -1تبصره 

ي يا اداري نشان هاي دانش و پژوهش مصوب هيات دولت در صورت عضو  هيات علمي نمونه كشور

درخواست عضو ذي نفع و تاييد دانشكده/ پژوهشكده محل خدمت وي، با تصويب ساالنه هيات امناي 

  ذي ربط تا سه سال قابل افزايش است.

دمت، طي دو سال سال سابقه خ 30اين ماده، با داشتن  5و  4در مواردي كه عضو موضوع رديف هاي  -2تبصره 

 دانشگاهمتوالي، پايه استحقاقي ساليانه خويش را به دليل نداشتن امتيازات الزم بر اساس دستورالعمل ترفيع 

همراه با ارسال گزارش فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي،  دانشگاههاد رئيس دريافت ننمايد، با پيشن

  ايشان، بازنشستگي آنان امكان پذير است. تصويب هيات امنا و تاييد وزير، بدون نياز به اخذ تقاضاي

و  118ادامه خدمت عضو با مرتبه استادي كه حسب دستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز موضوع ماده  -3تبصره 

   آيين نامه استخدامي اعضاي هيات علمي موفق به كسب درجه استاد ممتازي شده يا  5پيوست شماره 

 تصويب ساليانه هيات امنا تا سه سال امكان پذير مي باشد. و دانشگاهمي شود، با درخواست 

تاريخ اجراي حكم بازنشستگي عضو واجد شرايط بازنشستگي كه به امر تدريس اشتغال دارد، به پايان  -4تبصره 

 همان نيم سال تحصيلي موكول خواهد شد.

با داشتن حداقل  را كه  «96»ماده « 5»و « 4»بندهاي  هيات علمي موضوع اعضاي مكلف است  دانشگاه  -97ماده 

 . كند، بازنشسته ان، در صورت تقاضاي آنهستندسال سابقه خدمت همچنان واجد شرايط ادامه خدمت  30

ثارگران تابع قوانين، ضوابط و مقررات خاص خود مي باشند. در صورت پيش بيني نشدن ضوابط و يا  -98ماده 

ي هيات علمي، تابع ضوابط و مقررات آيين نامه استخدامي مقررات خاص، ايثارگران، همچون ساير اعضا

 اعضاي هيات علمي خواهند بود.

از تاريخ اجراي اين آيين نامه ، در هنگام تعيين حقوق بازنشستگي ، به عضوي كه بيش از سي سال و تا  -99ماده 

( %5/2در صد ) سقف چهل سال سابقه خدمت دارد. به ازاي هر سال خدمت مازاد بر سي سال، دو و نيم

رقم تعيين شده حقوق بازنشستگي، عالوه بر حقوق تعيين شده و محاسبه از سوي صندوق بازنشستگي 

 مي باشد.     ذيربط قابل پرداخت

منظور از سابقه خدمت قابل احتساب براي بازنشستگي ، آن مدت از سوابق خدمت عضو مي باشد كه در  -111ماده 

ت هيات علمي يا غيرهيات علمي انجام شده و كسور مربوط با پرداخت حين اشتغال تمام وقت در وضعي

 مي نمايد.   نموده يا

مرخصي بدون حقوق و استعالجي و مدت خدمت نيمه وقت بانوان و همچنين مدت خدمت نظام وظيفه ،  –تبصره 

 مشروط به پرداخت كامل كسور بازنشستگي ، به عنوان سابقه خدمت عضو محسوب مي گردد. 
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ميانگين كليه حقوق و مزاياي مستمر مشمول كسور  دانشگاهمبناي تعيين حقوق بازنشستگي عضو  -111ه ماد

بازنشستگي ) حقوق مرتبه و پايه ، فوق العاده شغل )مخصوص(،فوق العاده جذب ، فوق العاده ويژه ، فوق 

اعمال ضريب حقوقي سال  العاده سختي كار و فوق العاده مديريت( در دو سال منتهي به پايان خدمت وي با

 بازنشستگي مي باشد . 

مشموالن صندوق بازنشستگي تامين اجتماعي از لحاظ تعيين حقوق و مزاياي بازنشستگي و حمايتهاي مقرر  -تبصره

 در قانون تامين اجتماعي ، تابع ضوابط و مقررات مربوط به خود مي باشد. 

اين آيين نامه و ورثه قانوني عضو متوفي ، به ازاء هر سال خدمت  به عضو بازنشسته، از كار افتاده مشمول -112ماده 

سال معادل يك ماه آخرين حقوق و مزاياي مشمول كسورات بازنشستگي به اضافه  30قابل قبول تا حداكثر 

 پرداخت خواهد شد.  «پاداش پايان خدمت»وجوه مربوط به مرخصي هاي ذخيره شده به عنوان 

ه خدمت عضو كه در ازاء آن وجوه بازخريدي دريافت شده است ، از سنوات خدمتي آن قسمت از سابق -تبصره 

 مشمول دريافت اين وجوه كسر مي شود. 

 مرتبه علمي دانشيار و استاد به صورت   ات اعضاي هيات علمي بازنشسته در استفاده از خدم -113ماده 

 ابالغ مي شود ، بالمانع مي باشد. تعيين و  وزارتحق التدريس ، در سقف محدوديت هايي كه از سوي 

          دانشگاهبازنشستگي پيش از موعد اعضا به استثناي موارد ذيل ممنوع مي باشد. در موارد خاص  -114ماده 

و تصويب  هيات  هيات رييسهتواند عضو واجد يكي از شرايط ذيل را با درخواست ذي نفع، تاييد مي

 امنا بازنشسته نمايد. 

 هيات علمي ) مرد(  عضو -114-1

 روز حقوق و مزايا  20سابقه خدمت  با «20»سال سن و حداقل  «60»داشتن حداقل  –الف 

 روز حقوق و مزايا 25سابقه خدمت با «25»سال سن و حداقل «55»داشتن حداقل  -ب

 عضو هيات علمي ) زن(  -114-2

 روز حقوق و مزايا 20سال سابقه خدمت با «20»داشتن حداقل 

 

 دهم : ساير مقررات فصل 

حقوق مرتبه و مجموع برابر  «پنج»هزينه اي به ميزان   در موارد ذيل كمكبازنشسته  يا به عضو شاغل  -115ه ماد

 : گرددو فوق العاده شغل )مخصوص( استادار پايه يك پرداخت مي پايه

وي در هر مورد  تحت تكفلو افراد  هر يك از فرزندانهمچنين ازدواج دائم عضو شاغل يا بازنشسته و  -الف

 )با ارائه مستندات قانوني از مراجع ذي صالح(فقط يك بار

عضو شاغل يا بازنشسته )با ارائه مستندات قانوني از افراد تحت تكفل همسر يا هر يك از فرزندان و فوت  -ب

 مراجع ذي صالح(
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   به وراث قانوني وي پرداخت در صورت فوت عضو شاغل يا بازنشسته كمك هزينه موضوع اين ماده  -1تبصره 

 مي شود. 

يفه بگيران عضو شاغل يا بازنشسته متوفي به استثناي همسر وي نيز در صورت ازدواج دائم براي يك وظ - 2تبصره

 اين ماده برخوردار مي شود.« الف»بار از كمك هزينه بند 

، استعفاي خود را   دانشگاهخدمت به مي تواند در صورت نداشتن تعهد   دانشگاهعضو رسمي و پيماني  -116ماده 

به ترتيب دو ماه قبل از پايان نيمسال تحصيلي ) رسمي ( يا دو ماه قبل از پايان قرارداد ) پيماني( به صورت 

در مدت مقرر در محل كار حاضر نشود، عمل   دانشگاهكتبي اعالم نمايد و چنانچه بدون كسب موافقت 

 قانون مقررات انتظامي اعضاي هيات علمي رفتار خواهد شد. عضو ترک خدمت محسوب و با وي برابر

رافع تعهدات عضو در قبال وظايف وي نمي باشد و عضو پس از  ،در هيچ مورد درخواست استعفاء -117ماده 

، در محل كار خود حضور يافته و انجام وظيفه   دانشگاهاستعفا موظف است تا زمان پذيرش استعفا از سوي 

  دانشگاهروز كتبا به  15 ظرفي كه عضو پس از تسليم استعفا، انصراف خود را حداكثرنمايد. در صورت

 اعالم نمايد ، استعفاي وي منتفي تلقي مي شود. 

مي باشد، در صورت اعالم استعفا و قبول استعفاي وي از   دانشگاهعضوي كه داراي تعهد خدمت در  -118ماده 

 وزارتيفاي تعهد خود را طبق ضوابط و مقررات ابالغي از سوي بايد زيان ناشي از عدم ا  دانشگاهسوي  

 يا مقام مجاز از طرف وي مي باشد.   دانشگاهجبران نمايد. مسئوليت نظارت بر اجراي اين ماده به عهده رئيس 

به نحوي از انحا از ركود علمي و عدم كفايت و صالحيت هر يك از اعضاي   دانشگاهگاه رئيس هر -119ماده 

كب از سه ، كميسيوني مرشودبراي اجراي وظايف آموزشي، پژوهشي و يا فرهنگي محول مطلع   گاهدانش

 زشي ،) ترجيحا با مرتبه استادي ( كه صالحيت رسيدگي در مورد كارهاي آمونفر از اعضاي هيات علمي

موجهي پژوهشي و فرهنگي عضو را دارند تشكيل خواهد داد تا تحقيق به عمل آورده و گزارش كامل و 

اهد بود و و گزارش كميسيون مذكور به طور محرمانه خو جلسات ارائه دهند. تشكيل  دانشگاهبه رئيس 

علمي عضو يا عدم كفايت يا صالحيت او براي اجراي  در صورتي كه اين گزارش حاكي از ركود

  دانشگاهه مراتب را جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم به هيات مميز  دانشگاه وظايف محوله باشد، رئيس 

پژوهشي و فرهنگي عضو، ركود  رسيدگي به كليه فعاليتهاي علمي ، ارجاع مي نمايد. چنانچه هيات پس از

 به يكي از روش هاي ذيل با وي رفتار مي شود: ،علمي يا عدم كفايت و صالحيت وي را محرز دانست

 .شرايط بازنشسته شدن باشد، بازنشسته مي شوددر صورتي كه عضو واجد  -الف

با هماهنگي  روز حقوق و مزايا 20قبول، با حداقل خدمت قابل سال سابقه  «20»درصورت داشتن حداقل  -ب

 صندوق بازنشستگي ذيربط بازنشسته مي شود.

 «30»در صورتي كه عضو شرايط بازنشسته شدن را نداشته باشد، سنوات خدمت قابل قبول عضو با پرداخت  -ج

خدمت قابل قبول، به عالوه وجوه مرخصي هاي بازنشستگي به ازاي هر سال  روز حقوق و مزاياي مشمول كسور

 ذخيره شده، بازخريد مي شود.
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ارائه اجرايي مشروط به عضو به ساير دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري و دستگاه هاي  -د

 مقصد توسط عضو منتقل مي شود. دانشگاهدرخواست 

 اده مي شود.به خدمت وي خاتمه د -ه

عضو از يك گروه آموزشي و يا پژوهشي به گروه  متجانس ديگر صرفا با رضايت  سازمانيتغيير پست   -111ماده

 مبدا و مقصد و با  رعايت ارتباط تخصصي عضو امكان پذير مي باشد.  يوي، موافقت گروه ها

 وي خواهد بود. سازمانيير پست  بدون اخذ رضايت عضو، مجاز به تغي  دانشگاه در موارد ذيل   -111ماده 

 اين آئين نامه و آئين نامه هيات اجرايي جذب «119»ماده براساس تصميم مراجع مذكور در   -111-1

 براساس مصوبه هيات امنا  دانشگاهدر  سازمانيتغيير ساختار يا انحالل واحد  -111-2

 امناء ياساير مراجع ذيصالح  هياتوبه براساس مص سازمانيتغيير مأموريت و فعاليت هاي واحدهاي  -111-3

 اشتغال عضو در پستهاي مديريتي مصوب شماره دار-111-4

عضو از گروه آموزشي به پژوهشي و بالعكس با درخواست عضو و تصويب هيات  سازمانيتغيير پست  -112ماده

 مميزه ذيربط امكان پذير مي باشد.

كميسيونها، شوراها، هياتها و عناوين مشابه به ازاي هر  حق حضور در جلسه عضو حقيقي در جلسات، -113ماده 

ساعت برمبناي يك هفتاد و پنجم مجموع حقوق مرتبه و پايه و فوق العاده شغل)مخصوص( عضو و تا سقف 

 باشد .ساعت در ماه قابل پرداخت مي «25»

ممنوع  استثناي تبصره ذيل ،بهستاره دار مصوب سازمانيبكارگيري اعضاي پيماني جهت تصدي پستهاي   -114ماده 

 مي باشد.

سال سابقه خدمت آموزشي و  «3»تواند از اعضاي پيماني كه حداقل داراي مي  دانشگاهدر موارد خاص  -تبصره

جهت تصدي پستهاي  دانشگاه رئيسههيات باشند، صرفا با موافقت مربوط مي سازمانيپژوهشي در واحد 

 استفاده نمايد. ،براي يك دوره مديريتي ،دانشگاهان تفضيلي مندرج در سازم ستاره دار مصوب سازماني

 انتصاب مشمولين طرح سربازي و يا ساير عناوين امكان پذير نمي باشد.

 ي رسميبراي هر يك از اعضا يا پژوهشي عالوه بر سمت آموزشي سازمانيتصدي بيش از يك پست  -115ماده 

 به استثناي تبصره يك اين ماده  ممنوع ميباشد.

 سازمانيبراي تصدي موقت پست    دانشگاهبكارگيري اعضاي رسمي در موارد ضروري با تشخيص رئيس  -1تبصره

 مديريتي يا حساس به صورت سرپرستي فقط براي حداكثر شش ماه مجاز مي باشد.

  هاي رسيدگي انتظامي اعضايعدم رعايت مفاد ماده فوق الذكر تخلف محسوب شده و موضوع در هيات -2تبصره

 هيات علمي مطرح و اتخاذ تصميم خواهد شد.

به خدمت در دانشگاه آزاد اسالمي صرفاً براي تصدي سمتهاي مديريتي   دانشگاهمأموريت اعضاي رسمي  -116ماده

باشد. ميزان پس از تأييد وزير امكان پذير مي ،اصلي مطابق با مدت تعيين شده در آئين نامه جامع مديريت
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پيشنهاد مركز و تأييد وزير تعيين   دانشگاهپژوهشي اين دسته از اعضا با درخواست آموزشي و  موظفواحد 

 گردد.مي

، پيشنهاد وزير و تصويب هيات   دانشگاهاعاده به خدمت اعضاي هيات علمي بازنشسته با درخواست  -117ماده

 باشد .وزيران امكان پذير مي

سال باشد مشروط به  30ه قبل از اعاده به خدمت كمتر از چنانچه سنوات خدمت قابل قبول عضو بازنشست –تبصره 

پرداخت گردد ، مدت مذكور با رعايت   دانشگاهآن كه كسور بازنشستگي دوران اعاده به خدمت توسط 

سال به سنوات خدمت وي افزوده مي شود و حقوق بازنشستگي جديد عضو با رعايت  30سقف حداكثر 

 عيين خواهدشد. و تبصره ذيل آن ت «111»مفاد ماده 

اعضاي هيات علمي با مرتبه  ،  دانشگاهبه منظور بزرگداشت و ارج نهادن به استادان ممتاز و برجسته  -118ماده 

ملي و يا  استادي كه به مقام شامخ فرهنگي، تربيتي، اجتماعي، آموزشي، علمي و پژوهشي و ... در سطح 

به درجه استاد  "(5)پيوست شماره  -انتخاب استاد ممتازدستورالعمل نحوه " بين المللي رسيده اند، براساس

 ممتازي نائل مي شوند.

را به منظور بهره گيري از خدمات   دانشگاهميتواند افراد برجسته علمي فاقد رابطه استخدامي با   دانشگاه -119ماده 

 "(6ت شماره )پيوس – دانشگاهدستورالعمل بكارگيري عضو وابسته در "آموزشي و پژوهشي آنان براساس

 بكارگيرد.  دانشگاهانتخاب و براي مدت معين در 

تصميم گيري  ودر مواردي كه در اين آئين نامه حكمي پيش بيني نشده باشد، تا تشكيل جلسه هيات امنا  -121ماده 

در خصوص موضوع مربوط، برابر آخرين اصالحات آيين نامه استخدامي اعضاي هيات علمي دانشگاه 

 اهد شد.تهران عمل خو

 باشد تفسير مفاد آئين نامه در موارد ابهام برعهده مركز مي -121ماده

امنا امكان پذير  هياتو تصويب تاييد مركز   دانشگاه هرگونه تغيير در مفاد اين آئين نامه با پيشنهاد  -122ماده 

 باشد.مي

 فيقانون اهداف، وظا 10مفاد ماده استناد به  پيوست 6تبصره و  127ماده و  123اين آيين نامه مشتمل بر  -123ماده 

قانون  20)ب( ماده  و در اجراي مفاد بند ياسالم يمجلس شورا 18/5/1383وزارت مصوب  التيتشك و

مجلس شوراي اسالمي به منظور ساماندهي  15/10/1389برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران مصوب

ينه هاي الزم براي ارتقاء سطح بهره وري ، بهره مندي از ضوابط و مقررات استخدامي و با هدف ايجاد زم

به تصويب ....... .... ظرفيت هاي ايجاد شده و تسهيل در حصول  اهداف مندرج در برنامه يادشده در تاريخ 

 باشد.ل اجرا ميقاب 1/12/90رسيده و با تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از تاريخ .......... هيات امناي 
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 پيوست شماره يك

 دستورالعمل خدمت  اعضا به شيوه نيمه حضوري

 آيين نامه استخدامي اعضاي هيات علمي «18»موضوع ماده 

 

كه به داليل مختلف امكان حضور تمام وقت در محيط كار را   دانشگاهآن دسته از اعضاي آموزشي رسمي  -1ماده 

به عنوان  سال در طول خدمت «5»حداكثر به مدت  انندندارند براساس شرايط و ضوابط اين دستورالعمل، ميتو

 فعاليت كنند. «عضو نيمه حضوري»

معاون  مربوط و تاييددانشكده تقاضاي عضو مبني بر انجام خدمت نيمه حضوري در صورت موافقت  -2ماده 

 گردد.آن نسبت به صدور حكم نيمه حضوري اقدام ميمبناي بر  پذيرفته شده تلقي شده و دانشگاهآموزشي 

نداشته  بصورت كامل در محل كار خود حضور تحصيلي در صورتي كه عضو تمام وقت در يك نيمسال -تبصره

گزارش نمايد تا وضعيت دانشكده موظف است وضعيت حضور وي را به رئيس  باشد، گروه آموزشي مربوط

 حضوري تبديل گردد.به نيمه  هيات رييسه، موافقت معاون آموزشي و تصويب دانشكده  عضو پس از تأييد

وضعيت به تمام وقت پس از موافقت دانشكده با تأييد  درصورت درخواست عضو نيمه حضوري براي تغيير-تبصره

 عضو به تمام وقت تبديل وضعيت خواهدشد.   دانشگاهمعاونت آموزشي 

 به شرح ذيل ميباشد:  دانشگاهضوابط خدمت نيمه حضوري در  -3ماده 

 نيمه حضوري نصف ساعات حضور عضو تمام وقت ميباشد.ميزان حضور عضو  -الف

 ميزان واحد موظف عضو نيمه حضوري برابر با واحد موظف عضو تمام وقت ميباشد. -ب

 به عضو نيمه حضوري، حق التدريس تعلق نمي گيرد. -ج

ظرفيت پذيرش دانشجوي تحصيالت تكميلي عضو نيمه حضوري نصف عضو تمام وقت محاسبه ميشود در  -د

 با نظر گروه آموزشي يك دانشجوي كارشناسي ارشد مي باشد. ،ر صورت حداقل ظرفيت پذيرشه

 مجاز نمي باشد.  دانشگاهانتصاب عضو نيمه حضوري به  پستهاي اجرايي و مديريتي ستاره دار  -ه

        اعزام عضو نيمه حضوري به  مأموريت پژوهشي از جمله سفرهاي علمي كوتاه مدت و يا بلندمدت مجاز -و

 .نمي باشد 

 حقوق ماهانه عضو نميه حضوري برابر حقوق عضو تمام وقت بدون احتساب فوق العاده ويژه است. -4ماده

 

سابقه خدمت عضو نيمه حضوري در دوران خدمت نيمه حضوري، نصف سابقه خدمت تمام وقت محاسبه  -5ماده 

 شود.مي

 عضو تمام وقت است.ميزان مرخصي ساالنه عضو نيمه حضوري نصف  -6ماده 

علمي  هياتآئين نامه استخدامي اعضاي «79»و ماده « 75»ماده « 3»و  «2»تبصره هاي اعضاي موضوع  -7ماده

 در شمول اين دستورالعمل قرار نمي گيرند.
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و تصويب هيات امنا به   دانشگاهتصميم گيري درساير موارد مربوط به ماموريتهاي اعضا به پيشنهاد رئيس  -تبصره

 شود.ورت موردي انجام ميص

 

رسيد   .............به تصوب هيات امناي ....... ......... تبصره در تاريخ «3»ماده و « 8»اين دستورالعمل مشتمل بر  -8ماده 

 قابل اجرا مي باشد.  1/12/90و با تأييد وزير علوم، تحقيقات و فناوري  از تاريخ 
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 دوپيوست شماره 

 دستورالعمل فوق العاده سختي شرايط محيط كار اعضاي هيات علمي

 آيين نامه استخدامي اعضاي هيات علمي  «31»ماده  «2»موضوع بند 

 

فوق العاده سختي شرايط محيط كار به مشاغلي تعلق ميگيرد كه با وجود شرايط بهداشتي و ايمني مربوط،  -1ماده 

ماري يا عوارض نامطلوب قرار گرفته و يا اين كه ماهيت وظايف آنان در معرض ابتالء به بي  دانشگاهعضو 

 احتمال بروز بيماري يا عوارض نامطلوب را به دنبال داشته باشد.

موظف است ضمن برقراري بيمه هاي تكميلي، شرايط بهداشتي و ايمني الزم را جهت ايجاد   دانشگاه -2ماده 

ستورالعمل فراهم آورده و بدوا نسبت به آموزش هاي الزم در محيط مناسب كار براي متصديان مشاغل اين د

  دانشگاه مورد انجام وظايف محوله و استفاده از ابزار و تجهيزات مناسب اقدام و در هر دوسال يك بار با هزينه 

 امكان معاينات پزشكي آنان را فراهم نمايد.

سي شرايط محيط كار مشاغل موجود در واحد موظفند ضمن برر  دانشگاه سازمانيهر يك از واحدهاي  -3ماده 

ذيربط، تطبيق عوامل و تعيين درصد سختي شرايط محيط كار را متناسب با درجات تعيين شده در  سازماني

جدول ضميمه اين پيوست تهيه و باذكر داليل توجيهي الزم به كميته فوق العاده سختي شرايط كار اعضاي 

ارائه  نمايند. كميته مذكور  موظف است با رعايت ضوابط و  «4»ماده علمي با تركيب مندرج در  هيات

شرايط مقررات مربوط به اين دستورالعمل، ضمن بررسي،  نسبت به تطبيق عوامل و تعيين درصد سختي 

ماه از تاريخ ابالغ آيين نامه استخدامي اعضاي هيات  6حداكثر ظرف مدت محيط كار مشاغل مذكور، 

 علمي اقدام نمايد.

 علمي عبارتند از : هياتاعضاي كميته فوق العاده سختي شرايط محيط كار اعضاي  -4ماده

 يا عناوين مشابه )رئيس هيات(  دانشگاهتوسعه منابع انساني  معاون -4-1

 امناء به انتخاب كميسيون مذكور هياتنماينده كميسيون دائمي  -4-2

 ر(يا عناوين مشابه )دبي  دانشگاهمدير منابع انساني  -4-3

 يا عناوين مشابه  دانشگاهمدير دفتر برنامه ، بودجه و تشكيالت  -4-4

 ت علمي(ات علمي و يا غير هياسه تن از كارشناسان شاغل يا بازنشسته مجرب درامور منابع انساني )هي -4-5
 

سات  ( در جلدانشگاهعلمي  مرتبط با رشته شغلي)ترجيحا شاغل در  هياتحضور حداقل يك نفر عضو  -1تبصره 

 كميته موضوع اين ماده  الزامي است.

 سال يكبار، به منظور روز آمد نمودن تطبيق عوامل و تعيين درصد سختي شرايط 5كميته موظف است هر -2تبصره 

 فرايند موضوع اين ماده را تكرار نمايد.،   دانشگاهمحيط كار مشاغل موجود در 
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 بر مبناي درصد تعيين شده، به ازاي هر يك درصد سختي كار، ميزان فوق العاده سختي شرايط محيط كار  -5ماده 

 نيم درصد حقوق مرتبه و پايه به شرح جدول ذيل تعيين مي گردد.

 
 5درجه 4درجه 3درجه  درجه دو درجه يك درجه سختي كار

 درصد100تا80 درصد80تا60 درصد60تا40 درصد40تا20 درصد 20تا1 درصد سختي كار

ميزان فوق العاده 

شرايط  سختي

 محيط كار

درصد  10تا  5/0

 حقوق مرتبه و پايه

درصد  20تا  10

 حقوق مرتبه و پايه

درصد  30تا  20

 حقوق مرتبه و پايه

درصد  40تا  30

 حقوق مرتبه و پايه

درصد  50تا  40

 حقوق مرتبه و پايه

 

 

تش زا، منفجره، كار در درصد سختي كار آن دسته از مشاغلي كه به لحاظ ارتباط عضو با مواد سمي، آ -1تبصره

اعماق، و يا اعصاب و روان و امثالهم از اهميت خاصي برخوردارند و مستثني بودن آن به تاييد  كميته 

 برابر قابل افزايش مي باشد. 5/1با تصويب هيات امنا مجموعا تا  ،اين آئين نامه  مي رسد «4»موضوع ماده 

غل، شرايط جديد مد نظر قرار خواهد گرفت و مديريت منابع در صورت تغيير شغل و يا محل خدمت شا -2تبصره 

 مسئول تطبيق شرايط جديد محيط كار و ابالغ به واحد ذيربط مي باشد.  دانشگاهانساني يا عناوين مشابه 

 برقراري فوق العاده اشعه تابع ضوابط و مقررات خاص خود مي باشد. -3تبصره 

 

 ...................به تصويب هيات امناي . ....................در تاريخ  تبصره 5ه و ماد 6اين دستورالعمل مشتمل بر  -6ماده 

 قابل اجرا مي باشد. 1/12/90رسيد و با تأييد وزير علوم، تحقيقات و فناوري  از تاريخ 
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 (يعلم تايه يكار اعضا طيمح طيشرا يشماره دو )دستورالعمل فوق العاده سخت وستيپ مهيجدول ضم

 

 5 4 3 2 1 درجه/ عنوان  رديف

1 
كار در محيط داراي 

درجه حرارت 

 نامتعارف

 دماي كمتر در مستمر

درجه باالي  10 از

 صفر

دماي  در مستمر

حدود صفر و نيمه 

 وقت در دماي باالي

 درجه 20

دماي  در مستمر

صفر و مستمر  زير

دماي  در

 درجه30باالي

نيمه وقت در 

دماي غيرمعمول 

 عيارو غيرم

تمام وقت در 

 دماي غيرمجاز

 خطربرق 2
درمعرض مستقيم برق 

 ولت 120تا  60

درمعرض مستقيم 

 220تا  120برق 

 ولت

درمعرض مستقيم 

 220برق  بيش از 

 ولت

 3درمعرض برق 

 فاز
------- 

3 

كاربامواد 

شيميايي،ميكروبي 

و گازهاي سمي و 

 آزاردهنده

بامواد شيميايي،  گاهي

ميكروبي و سمي 

ردهنده آزا

سروكاردارديادرمعرض 

 انها قراردارد

بطورنيمه وقت با 

موادشيميايي، سمي، 

ميكروبي آسيب 

زاي نفوذ پذير 

)حتي با وسايل 

ايمني(  

 سروكاردارد

بطورتمام وقت با 

مواد شيميايي، 

سمي وميكروبي 

آسيب زاي نفوذ 

پذير )حتي با 

وسايل ايمني(  

 سروكاردارد

نيمه وقت با مواد 

ي و شيميايي،سم

ميكروبي كشنده 

پذير )حتي  نفوذ

با وسايل ايمني(  

 سروكاردارد

تمام وقت با 

مواد شيميايي، 

سمي 

وميكروبي 

كشنده 

نفوذپذير )حتي 

با وسايل 

ايمني( سرو 

 كار دارد

4 

كاردرمحيط 

عفونت زا آالينده 

درماني و 

 آزمايشگاهي

گاهي با لوازم و مواد 

 متعفن سروكاردارد

نيمه وقت با اجساد 

لوازم و موادمتعفن  و

 سروكاردارد

نيمه وقت با ذي 

روح متعفن 

 سروكار دارد

تمام وقت با ذي 

روح متعفن  

 سروكار دارد

------- 

5 

كاردرمحيط داراي 

بوي متعفن 

 ونامطبوع

گاه گاهي درمحيط 

 متعفن و بوي نامطبوع

نيمه وقت درمحيط 

متعفن و بوي 

 نامطبوع

------- 

تمام وقت 

بامحيط متعفن و 

 وي نامطبوعب

------- 

6 
ش يا زخطرري

 برخورد اجسام
 ------- ------- برخوردزياد برخوردمتوسط برخود كم

7 
كاردرفضاي 

 غيرمتعارفومسدود

 نيمه وقت درفضاي

 غيرمتعارفكم و نسبتا

نيمه وقت درفضاي 

 بسياركم مثل اتاقك

تمام وقت درفضاي 

بسياركم مثل 

 اتاقك

تمام وقت 

درفضاي 

 بويژه بسياركم

 ن و امثالهم(دمعا)

 

 

 

 

 

8 

 

داراي كاردرمحيط 

 

ط يگاهي درمحگاه 

 

ط ينيمه وقت درمح

 

------- 

 

تمام وقت 

 

------- 
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 5 4 3 2 1 درجه/ عنوان  رديف

رطوبت بيش از داراي  رطوبت نامتعارف

 حدمجاز

رطوبت بيش داراي 

 از حدمجاز

داراي ط يدرمح

رطوبت بيش از 

 حدمجاز

9 
شرايط سخت ذهني و 

 فكري كار

با نوع و انجام كار گاها 

تمركز و خستگي فكري 

 توام است

كار با  وانجام نوع

استرس و تمركز بسيار 

 استهمراه 

غالبا مسئوليت  

حساسيت كا ردر و

حدي است كه روح و 

روان فرد تحت تاثير 

 قرارمي گيردآن 

همواره مسئوليت  

حساسيت كا ردر 

حدي است كه 

روح و روان فرد 

 آنتحت تاثير

 قرارمي گيرد

------- 

10 
رمحيط داراي كارد

 سروصدانامتعارف

 90تا  70نيمه وقت بين 

 دسي بل

-70نيمه وقت بين

 اتماميدسي بل  120

 90-70وقت بين

 دسي بل

بيش  نيمه وقت

دسي بل  120از

وقت  اتمامي

دسي  120-90بين

 بل

تمام وقت بيش 

 دسي بل 120از
------- 

11 

ي اكاردرمحيط دار

ذرات معلق و دود 

 درهوا

محيط گاهي داراي 

 است ودود ردوغبارگ

محيط اكثرا داراي 

 ودودگردوغبار

 است

انجام كار توليد 

 و دودگردو غبار

 مي كند

ذرات معلق و 

دود در هوا 

 بيماري زا است

------- 

12 
كردن اجسام  جابه جا

 سنگين

 5/12ريبا قگاهي ت گاه

كيلوگرم يا  25كيلوگرم تا 

كيلوگرم  5/12تا  5مكررا 

يروي ا نيرا بلند آنيا معادل 

 معادل را تحمل مي كند

 بيش از ريباقگاهي ت گاه

كيلوگرم يا  50تا  25

 25تا  5/12مكررا 

 5/12منظما  كيلوگرم يا

ا ي كيلوگرم را بلند

را تحمل مي آن معادل 

 كند

بيش  ريباقگاهي ت گاه

يا  كيلو گرم 50از 

 50تا 25مكررا 

 5/12يا منظما  كيلوگرم

 كيلوگرم را بلند 25تا 

را آن معادل ا نيروي ي

 تحمل مي كند

 50مكررا بيش از 

مكررا كيلوگرم يا 

كيلوگرم  50تا  25

 25تا  5/12دائما يا

كيلوگرم را بلند يا 

را  آن نيروي معادل

 تحمل مي كند

 50دائما بيش از

بلند  را كيلوگرم

يا نيروي معادل  

آن را تحمل 

 ميكند

13 

كاردرمحيط هاي 

پرخطر)مانند كارگاه 

و هاي تراشكاري 

 (و... ريخته گري

گاهي در كارگاه  گاه

 كار ميكند

وقت در  پارهبه طور 

 كارگاه كار ميكند

به طور نيمه وقت 

در كارگاه كار 

 ميكند

به طور تمام وقت 

در كارگاه كار 

 ميكند

------- 

14 
كاردرمحيط هاي 

 غيرمتعارف

نيمه وقت درمحيط كم 

نور و يا پرتور)تاريكي 

 (نسب/نور شديد

ر نيمه وقت د

تاريكي 

 مطلق/نوربسيارشديد

تمام وقت در 

تاريكي 

مطلق)تاريكخانه 

 عكاسي/نورشديد(

------- 

 

 

-------- 

 

 

 -------اپراتوري كه  4اپراتوري كه بين تا 3اپراتوري كه بين 3تا 2اپراتوري كه بينكاربارايانه و  15



 يو فناور ي، پژوهش يعال وزشمآ تو موسسا ادانشگاهه اعضاي هيات علمي آيين نامه استخدامي
 هاي هنر و هنر اصفهان(هيات امناي دانشگاه 10/10/0931)با اعمال اصالحات جلسه مورخ 

 

51 

 

 5 4 3 2 1 درجه/ عنوان  رديف

ساعت درروز ملزم به  امثالهم

 انجام كار است

ساعت درروز  4

ملزم به انجام كار 

 است

ت درروز ساع 5تا

ملزم به انجام كار 

 است

ساعت 5بيش از 

درروز ملزم به 

 انجام كار است

 

16 
كار در ارتفاع و 

 اعماق

نيمه وقت در ارتفاع بدون 

متر و يا 5حفاظ بيش از 

عمق آب يا زمين بيش از 

 متر 5

تمام وقت در ارتفاع 

مترويا نيمه 5از بيش

متر 10وقت در ارتفاع 

مام وقت در و يا ت

عمق آب يا زمين 

 متر 5از بيش

تمام وقت در ارتفاع 

مترويا نيمه 10از بيش

وقت درعمق بيش 

حتي با ) متر10از

 (وسايل ايمني

كار در ارتفاع 

بسيار زياد و يا تمام 

وقت درعمق بيش 

حتي با  )متر10از

 (وسايل ايمني

كاردراعماق 

      متر 50بيش از 

استفاده حتي با  )

 (نيوسايل ايماز

 انفجار 17
انفجار ساده و كم خطر 

 وجود دارد

انفجار مستمر و 

ناک رنستبا خط

 است

انفجار خطرناک 

بطور نيمه وقت 

 وجود دارد

انفجار خطرناک 

بطور مستمر 

 وجود دارد

------- 

18 
كار با بيماران 

 روحي و رواني

گاه گاهي با بيماران 

 روحي و رواني روبرو

 ستا

بطور نيمه وقت با 

ان روحي و بيمار

 ستا رواني روبرو

گاه گاهي با 

بيماران روحي و 

رواني خطرناک 

 ستا روبرو

------- ------- 

 تنهايي مستمر هايي غيرمعمولتن 19

تنهايي 

مستمرباسكوت 

ياتنهايي غيرمستمر 

 صدا سرومراه باه

تنهايي مستمر توام 

با سروصداي 

 ناراحت كننده

------- ------- 

 لرزش 20
لرزش خفيف 

 زاردهندها

نيمه وقت لرزش 

 نسبتا شديد

تمام وقت توام با 

 لرزش
------- ------- 

21 

كارباحيوانات و 

جانوران گزنده و 

 درنده

 گاه گاهي سروكاردارد
نيمه وقت 

 سروكاردارد.

تمام وقت سروكار 

 دارد.
------- ------- 

 كاردرفضاي باز 22

مكررادرفضاي باز 

مناطق معتدل انجام 

 يندوظيفه مي نما

مكررا درفضاي باز 

مناطق بدآب و هوا 

و يا منظما در مناطق 

معتدل انجام وظيفه 

 مي نمايند.

منظما درفضاي باز 

مناطق بدآب و هوا 

انجام وظيفه مي 

 نمايد

------- ------- 
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 پيوست شماره سه

 دستورالعمل اجرايي قانون حمايت قضايي از اعضاي هيات علمي

  دانشگاهاستخدامي اعضاي هيات علمي آيين نامه  «41» موضوع ماده

 

 در اين دستورالعمل، كليه مراجع قضائي و انتظامي قانوني مي باشد.« مراجع رسيدگي كننده»منظور از  -1ماده

نباشد نيز در شمول   دانشگاههياتهاي رسيدگي انتظامي اعضاي هيات علمي در مواردي كه شاكي عضو   -تبصره 

 رند.اين دستورالعمل قرار مي گي

اعم از رسمي و پيماني در رابطه با دعاوي و شكايات مطروحه در مراجع رسيدگي   دانشگاهكليه اعضاي  -2ماده 

كننده كه از انجام تكاليف آنان ناشي مي شود يا به نحوي با وظايف ايشان مرتبط است، مشمول حمايت 

 قضايي و حقوقي موضوع اين دستورالعمل مي باشند.

نشسته، از كارافتاده و متوفي در ارتباط با دعاوي و شكايات ياده شده در زمان اشتغال، مشمول اعضاي باز -تبصره

حمايت قضايي و حقوقي مي گردند و در مورد اعضاي متوفي تقاضاي همسر يا يكي از وراث درجه اول 

 ( قانون مدني براي حمايت قضايي و حقوقي كافي است.1032) مندرج در ماده

حمايت قضايي و حقوقي درخواست كتبي خود را با ذكر داليل و جهات موردنياز براي حمايت متقاضي  -3ماده 

 يا مقام مجاز از طرف وي تسليم مي دارد.  دانشگاهقضايي و حقوقي به رئيس 

  دانشگاهمرجع تشخيص ارتباط موضوع دعوا با وظايف عضو براي انجام حمايت قضايي و حقوقي، رئيس   -4ماده 

 از از طرف وي مي باشد.مقام مج يا

 «4»و  «3» يا مقام مجاز از طرف وي موظف است در صورت انجام تشريفات مقرر در مواد  دانشگاهرئيس  -5ماده 

اين دستورالعمل، كارشناس يا كارشناسان حقوقي واجد شرايط را براي انجام حمايت قضايي و حقوقي به 

صالح معرفي و  موردنياز، به مراجع رسيدگي كننده ذي طور كتبي با ذكر موضوع به همراه مدارک و اسناد

 رونوشت آن را به عضو متقاضي ارائه نمايد.

 خدمات كارشناسان حقوقي موضوع اين دستورالعمل شامل موارد ذيل است: -6ماده 

 انجام مشاوره و ارشاد قضايي -الف

 شركت در جلسات دادرسي -ب

 هاي الزم تنظيم شكايت، دادخواست، لوايح و دفاعيه -ج

 ربط جهت حسن اجراي وظايف محول مراجعه به دستگاههاي دولتي و غيردولتي ذي -د

 ساير خدماتي كه در مراحل دادرسي وكالي دادگستري در مقام وكالت مجاز به انجام آن مي باشند. -ه

حل رسيدگي و ( اين دستورالعمل موظفند در تمام مرا«5» كارشناس يا كارشناسان حقوقي)موضوع ماده -7ماده 

دادرسي به طور فعال شركت نمايند و در صورتي كه براي عدم امكان اقامه دعوا و شكايت و شركت در 

جلسات رسيدگي و دادرسي عذر موجه  داشته باشند، مراتب را با رعايت فرصت زماني ممكن قبال به صورت 



 يو فناور ي، پژوهش يعال وزشمآ تو موسسا ادانشگاهه اعضاي هيات علمي آيين نامه استخدامي
 هاي هنر و هنر اصفهان(هيات امناي دانشگاه 10/10/0931)با اعمال اصالحات جلسه مورخ 

 

53 

 

ارشناسان حقوقي ديگر به مرجع كتبي به مقام معرفي كننده اطالع دهند تا امكان معرفي كارشناس يا ك

 رسيدگي كننده ذيربط فراهم گردد.

 يا مقام مجاز از طرف وي مي باشد.  دانشگاهعهده رئيس  تشخيص عذر موجه بر –تبصره 

كارشناس حقوقي نمي تواند براي انجام حمايت قضايي و حقوقي موضوع اين دستورالعمل از عضو  -8ماده 

عنوان حق الزحمه و يا ساير عناوين مشابه به نفع خود يا ديگري اخذ نمايد.  متقاضي، وجه يا مال يا سندي به

 در غير اين صورت با متخلف برابر قوانين و مقررات مربوط رفتار خواهدشد.

مي تواند براي جبران زحمات آن دسته از كارشناسان حقوقي كه در اجراي اين دستورالعمل    دانشگاه -9ماده 

درصد فوق العاده جذب  20ي دهند عالوه بر فوق العاده جذب استحقاقي، حداكثر تا خدمات حقوقي ارائه م

 و رعايت مقررات مربوط پرداخت نمايد.  دانشگاهوي با تشخيص رئيس 

 در موارد زير ارائه خدمات موضوع اين دستورالعمل، از سوي كارشناس حقوقي خاتمه مي يابد. -11ماده 

   دانشگاهمايت قضايي و حقوقي به انصراف كتبي عضو متقاضي ح -الف

از قبيل استعفا، اخراج، بازخريد، بازنشستگي ،   دانشگاهقطع رابطه استخدامي كارشناس حقوقي مربوط با -ب

 ازكارافتادگي، انتقال و يا فوت

 تسري مي  دانشگاهمفاد اين دستورالعمل به كليه پرونده هاي قضايي جاري)كيفري، حقوقي و اداري(  -11ماده 

 يابد.

 ................به تصويب هيات امناي ............... در تاريخ  تبصره 3ماده و  12اين دستورالعمل مشتمل بر  -12ماده  

 قابل اجرا مي باشد. 1/12/90رسيد و با تاييد وزير علوم، تحقيقات و فناوري از تاريخ 
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 پيوست شماره چهار

 كهاي رفاهيدستورالعمل پرداخت هاي كم

 علمي هياتآئين نامه استخدامي اعضاي  «93»موضوع ماده 

 

 غيرمستقيم رفاهي مصوب هيات امنا ماهيانه از كمك هزينه هاي مستقيم و ،  دانشگاهكليه اعضاي شاغل در  -1ماده 

 ند : شوكه از ميزان تعيين شده براساس مصوبات هيات وزيران كمتر نخواهد بود، به شرح ذيل بهره مند مي

 كاري. روزهر كمك هزينه يك وعده غذاي گرم در -1-1

 به عضو )زن(؛ كمك هزينه مهدكودک به ازاي هر فرزند زير شش سال-2-1

كمك هزينه مهد كودک به ازاي هر فرزند زير شش سال به عضو)مرد( كه همسرش متوفي يا مطلقه  -3-1

و يا ساير دستگاه   دانشگاهغل )فاقد شغل در بوده و حضانت فرزند را بر عهده دارد و يا همسرش غير شا

 هاي اجرايي( باشد؛

 كمك هزينه اياب و ذهاب )در صورت عدم ارايه خدمات سرويس اياب و ذهاب(؛ -4-1

 هياتبرابر ضريب حقوقي ساليانه كه از ميزان ابالغ شده ازسوي  «151»كمك هزينه مسكن به ميزان -5-1

آنكه داراي مسكن نباشد مشروط به اول استخدام اعضاي هيات علمي  سال 5براي باشد، وزيران كمتر نمي

مصوب  و يا از خانه سازماني استفاده نكنند، مشروط به پيش بيني اعتبار الزم در بودجه تفضيلي ساليانه 

 ت امنا.أهي

اعضا و افراد مكلف است عالوه بر پرداخت حق بيمه پايه درمان ، پنجاه درصد حق بيمه تكميلي   دانشگاه -2ماده 

 تحت تكفل آنان را پرداخت نمايند.

 باشد.مي  دانشگاهبه عهده  و حوادث اعضا عمر سهم حق بيمه پرداخت -3ماده

مي تواند درطول سال وجوهي را تحت عنوان كمك هزينه غيرنقدي به مناسبتهاي ويژه مذهبي و   دانشگاه -4ماده

 ملي به اعضاي شاغل پرداخت نمايند.

از طريق تامين اندوخته، بنا به   دانشگاهمي تواند به منظور تشويق پس انداز و حمايت از اعضاي   شگاهدان -5ماده 

درخواست عضو شاغل رسمي و پيماني حساب پس انداز سهم عضو نزد يكي از بانكهاي دولتي به نام عضو 

از دريافتي وي  «انداز عضو سهم پس  »درصد حقوق مرتبه و پايه وي را در هر ماه به عنوان  35افتتاح و تا 

به عنوان  «سهم پس انداز عضو»درصد  100كسر و به حساب مزبور واريز نمايد، در اين صورت در هر ماه 

ضمن درج در بودجه تفصيلي ساالنه مصوب   دانشگاهاز محل اعتبارات پرسنلي «   دانشگاهسهم پس انداز »

 عضو افتتاح خواهد شد، واريز مي شود.  هيات امنا، به حساب سپرده جداگانه اي كه به نام

 موجودي حسابهاي موضوع اين ماده در زمان اشتغال عضو ، غير قابل پرداخت مي باشد.  –تبصره 
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 ،   دانشگاه تواند هرساله مبلغي را به منظور كمك يا وام به صندوق قرض الحسنه اعضاي مي  دانشگاه -6ماده 

 اري در بودجه تفصيلي با تصويب هيات امنا، منظور نمايد. تعاوني هاي مسكن، مصرف و يا اعتب

باشد و نحوه پرداخت و گردش مالي ميزان كمك و سقف وام قابل پرداخت درقالب اعتبارات مصوب مي -تبصره

 مي رسد.  دانشگاهرئيسه  هياتبود كه به تصويب  آن مطابق دستورالعملي خواهد

             ............امناي  هياتبه تصويب ............. در تاريخ  تبصره 2ه و ماد 7اين دستورالعمل مشتمل بر  -7ماده 

 باشد .قابل اجرا مي  1/12/90رسيده و با تاييد وزير علوم، تحقيقات و فناوري از تاريخ  
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 پيوست شماره پنج

 دستورالعمل نحوه انتخاب استادان ممتاز

 آيين نامه استخدامي اعضاي هيات علمي «118»موضوع ماده 
 

،  اعضاي هيأت علمي با مرتبه استادي كه به مقام   دانشگاهبه منظور بزرگداشت و ارج نهادن به استادان برجسته 

شامخ فرهنگي، تربيتي، اجتماعي، آموزشي، علمي و پژوهشي و ..... در سطح ملي و يا  بين المللي رسيده اند  و 

وزشي و حسن شهرت اخالقي و معنوي مي باشند،  طبق ضوابط ذيل به عنوان استاد ممتاز انتخاب و داراي كيفيت آم

 به آنان اعطاء مي شود.  دانشگاهطي مراسم ويژه اي درجه استاد ممتازي 
 اجتماعي : -تربيتي-فعاليت هاي فرهنگي -1ماده 

-رتبه اعضاي هيات علمي از فعاليت هاي فرهنگيكسب حداقل امتياز تعيين شده در ماده يك آيين نامه ارتقا م     

 اجتماعي  -تربيتي
 فعاليت هاي آموزشي – 2ماده 

 داشتن شرايط زير براي كسب مرتبه استاد ممتازي ضروري مي باشد.     

سال سابقه تدريس و تحقيق موفقيت آميز پس از نيل به مرتبه استادي. )سالهاي استفاده از  10حداقل -2-1

 سال سابقه تدريس و تحقيق افزوده مي شود.( 10تي به حداقل فرصت مطالعا

 دانش آموخته در سطح  20دانش آموخته در سطح دكتراي تخصصي و  10استاد راهنمايي حداقل -2-2

كارشناسي ارشد. )راهنمــايي دانش آموخته در سطح دكتــــراي تخصصي مي توانــد با نسبــت يك به سه 

 آموخته در سطح كارشناسي ارشد باشد(. جايگــزين راهنمايي دانش

 كسب حد نصاب امتياز كيفيت آموزشي بر مبناي آئين نامه ارتقا اعضاء هيأت علمي به مرتبه استادي -2-3

 امتياز از كميت آموزشي در هر سال تحصيلي.  6كسب حداقل -2-4

 نشسته و يا استاد وابسته.امتياز از كميت آموزشي در هر سال تحصيلي براي استاد باز 3كسب حداقل -2-5
 فناوري -فعاليت هاي پژوهشي  -3ماده 

بر مبناي آئين نامه ارتقا مرتبه اعضاء هيأت علمي,   دانشگاهامتياز بعد از احراز مرتبه استادي از  250كسب حداقل      

يات علمي از كتابهاي تخصصي اصيل چاپ شده در نشريه هاي معتبر و مقاالت اصيل پژوهشي چاپ شده در نشر

و پژوهشي معتبر ملي و يا بين المللي ، ثبت اختــراع و نـــو آوري وگزارش طــرح هاي كاربردي و جوايز 

جشنواره هاي معتبر علمي به ترتيب مندرج در تبصره هاي  اين ماده براي كسب عنوان استاد ممتازي ضروري مي 

 باشد. امتيازات قابل كسب در هر بخش به قرار ذيل است : 

 امتياز براي رشته هاي  150امتياز براي رشته هاي علوم تجربي و  100كتابهاي تأليفي اصيل: حداكثر -3-1

 علوم انساني.
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 3امتياز و در سطح داخلي  10ثبت اختراع و نوآوري: بازاء هر ثبت اختراع و نوآوري در سطح بين المللي -3-2

امتياز مي باشد. براي استفاده از امتيازات اين بند, تأييديه علمي  50امتياز و حداكثر امتياز قابل استفاده در اين بند 

 ثبت اختـــراع و نوآوري توسط مراجع منطقه اي مورد تأييد وزارت ضروري مي باشد. 

امتياز و حداكثر  10نيمه صنعتي كردن: نيمه صنعتي كردن هر كدام از تأييديه هاي ثبت اختراع هر مورد -3-3

 .امتياز دارد 20تا 

 امتياز. 5حداكثر تا  ي علمي داخلي: هر مورد يك امتياز وجوايز جشنواره ها-3-4

 امتياز. 50جوايز جشنواره هاي بين المللي معتبر )داخل و خارج از كشور(: هر مورد سه امتياز. حداكثر تا -3-5

پژوهشي  گزارش علمي نهايي طرح هاي پژوهشي كاربردي:  هر مورد گزارش علمي نهايي طرح هاي-3-6

و دستگاه اجرايي كه داراي گواهي اختتام تأييد شده از دستگاه ذيربط   دانشگاهكاربردي موضوع قرارداد بين 

 امتياز. 25امتياز و حداكثر تا  2باشد، 

با توجه به تفاوت توليد مقاالت در موضوعات تخصصي و رشته هاي گوناگون بر اساس آمار ارائه شده  -1تبصره 

تبر بين المللي، امتيازات موضوع اين ماده به تشخيص كميسيون تخصصي ذيربط بررسي توسط مراجع مع

 افزايش و يا كاهش يابد. %15مي تواند      كننده

 امتياز از چاپ كتابهاي تأليفي اصيل الزامي است. 20: كسب حداقل  2تبصره 

 رسيده اند سقف ندارد. : امتياز مقاالت اصيل پژوهشي كه در مجالت معتبر پژوهشي به چاپ3تبصره 

استناد معتبر در سطح  50استناد معتبر در سطح بين المللي براي رشته هاي علوم تجربي و  100: داشتن حداقل 4تبصره 

 ملي و يا بين المللي براي رشته هاي علوم انساني ضروري است.

 ان شناخته شده در سطح منظور از استناد در سطح بين المللي براي رشته هاي علوم تجربي ، ارجاع محقق -

بين المللي به كار تحقيقاتي نامزد مرتبه استاد ممتازي دركتب و نشريات معتبر پژوهشي در سطح بين المللي 

 است.

، ارجاع محققان در سطح ملي و  منظور از استناد در سطح ملي و يا بين المللي براي رشته هاي علوم انساني -

تحقيقاتي نامزد مرتبه استاد ممتازي دركتب درسي دانشجويان ، بين المللي و مرجع قرارگرفتن كار يا

 نشريات معتبر پژوهشي در سطح ملي و يا بين المللي است.

 اجرايي -فعاليت هاي علمي  -4ماده

امتياز قابل محاسبه  20علمي تا حداكثر  هياتاجرايي برمبناي آئين نامه ارتقاء اعضاي -امتياز فعاليت هاي علمي

 باشد .مي
فعاليتهاي موضوع مواد يك تا چهار اين دستورالعمل توسط كميسيونهاي تخصصي هيات مميزه ذيربط  -5ده ما

 مورد ارزيابي قرار مي گيرد . 

 در شرايط مساوي اولويت با كساني است كه سابقه اجرايي داشته باشند.  –تبصره 
 نحوه انتخاب )اجرا( -6ماده 
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 تاز به شرح ذيل است :مراحل اجرايي انتخاب استادان مم     

پرديس ها , دانشكده ها و مراكز تحقيقاتي ، استادان واجد شرايط را با ارائه مدارک و مستندات الزم در آغاز هر     

معرفي مي نمايند تا در صورت صالحديد به دبيرخانه اعطاي مرتبه استاد ممتازي معرفي   دانشگاهسال به رياست 

 شوند.

مي تواند موضوع اعطاي درجه استادي ممتاز   هيات رييسهبا مشورت   دانشگاه تثنايي، رئيس در موارد اس : 1تبصره 

 پيشنهاد نمايد.  7را به استادي كه واجد شرايط تشخيص ميدهد ، مستقيماً به شوراي انتخاب استاد ممتاز موضوع ماده 

نتخاب استادان ممتاز رسيده است ، حكم  براي استاداني كه درجه استاد ممتازي آنان به تصويب شوراي ا  :2تبصره 

 صادر مي شود و اين عنوان درحكم كارگزيني آنان درج مي گردد.  دانشگاهاستاد ممتازي توسط رئيس 
 

 تركيب شوراي انتخاب استاد ممتاز: -7ماده 

 ) رياست شورا (  دانشگاهرئيس -7-1

 را () نايب رئيس و دبيرشو  دانشگاه و فناوري  معاون پژوهشي-7-2

   دانشگاه و تخصيالت تكميلي معاون آموزشي-7-3

سه نفر از شخصيت هاي برجسته علمي پژوهشي كشور ) كه حداقل يك نفر حسب مورد در زمينه -7-4

 .  دانشگاهتخصصي ذيربط صاحب نظر باشد( با انتخاب و حكم رئيس 

ون تخصصي ذيربط هيات مميزه كه حداقل يك نفر حسب مورد عضوكميسي  دانشگاهسه نفر استاد تمام -7-5

 باشد, به انتخاب هيات مميزه.

 مستقرخواهد بود.  دانشگاهدبيرخانه شوراي اعطاي مرتبه استاد ممتازي در حوزه معاونت پژوهشي  تبصره:
 نحوه تشويق و قدرداني: -8ماده 

 دان برگزيده اعطاء به استا  دانشگاهنشان استاد ممتازي را طي مراسم ويژه اي توسط رييس   دانشگاه -8-1

 مي نمايد.

استاد ممتاز مي تواند دانشجويان توانمند و درخشان را براي مقطع دكتري بدون آزمون ورودي براساس -8-2

مي رسد پذيرش  دانشگاهرئيسه تهيه و به تائيد هيات   دانشگاهدستورالعملي كه توسط شوراي تحصيالت تكميلي 

 نمايد.

پايه تشويقي به وي اعطا مي شود و درصورتيكه استاد  2استاد ممتاز، تا سقف به منظور تكريم از مقام -8-3

مورد  2امتياز اعتبار ويژه ساالنه كسب نمايد، امتياز اعتبار ويژه ساالنه پژوهشي او با ضريب  50ممتاز حداقل 

 محاسبه قرار مي گيرد.

ي شركت در مجامع بين المللي و فرصت استاد ممتاز مي تواند طبق درخواست،  از اعتبار ويژه خود برا -8-4

 مطالعاتي استفاده نموده و يا از استادان برجسته بين المللي براي همكاري هاي علمي دعوت بعمل آورد.

 و استادان وابسته واجد شرائط نيز مي شود.  دانشگاهاين آيين نامه مشمول استادان بازنشسته  تبصره :
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 ي:اعطاي كمك هاي مادي و معنو -9ماده 

 

 هيات رييسهبه منظور تكـــريم جايگاه استاد ممتاز بـــر اساس دستورالعمل خاص اساتيد ممتاز كه از سوي          

 پژوهشينسبت به اعطاي كمك هاي مادي و معنوي پس از تصويب شوراي   دانشگاهتدوين مي گردد،  

 اقدام مي نمايد.

رسيد و با تاييد  .......به تصويب هيات امناي  .........در تاريخ  صرهتب 12ماده و 11براين دستورالعمل مشتمل  -11ماده

 باشد .قابل اجرا مي 1/12/90وزير علوم، تحقيقات و فناوري از تاريخ
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 پيوست شماره شش

   دانشگاه دستورالعمل بكارگيري عضو وابسته در 

   دانشگاه هيات علميآيين نامه استخدامي اعضاي  «119»موضوع ماده 

 

 با تصويب   دانشگاهعضو وابسته افراد برجسته علمي مي باشند كه به درخواست دانشكده/ پژوهشكده/  -1ماده 

براي انجام وظايف آموزشي و پژوهشي براي مدت دو   دانشگاهو حكم رئيس   دانشگاههيات اجرايي جذب 

 شوند. انتخاب و بكار گرفته مي به عنوان عضو وابسته سال 

 شرايط عمومي عضو وابسته به شرح ذيل مي باشد :  -2ماده 

 اعالم نياز واحد مربوط -2-1

 داشتن مدرک تحصيلي دكتري تخصصي -2-2

 ارتباط تخصصي فرد با زمينه هاي علمي مورد نياز واحد متقاضي -2-3

 مي باشد.  ”عضو وابسته"اخذ موافقت و مجوزهاي الزم از محل خدمت اوليه به عهده  -تبصره

 شرايط اختصاصي عضو وابسته به شرح ذيل مي باشد.  -3ماده 

 عنوان شرايط اختصاصي رديف
 عضو هيات علمي خارج

 دانشگاهاز 

 متخصص مقيم خارج

 از كشور

 حداقل دانشيار حداقل دانشيار مرتبه علمي 1

2 
سرپرستي پايان نامه يا رساله در 

 مقاطع تحصيالت تكميلي

امه كارشناسي ارشد پايان ن 10حداقل 

 رساله دكتري 4يا 

پايان نامه كارشناسي ارشد  10حداقل 

 رساله دكتري 4يا 

3 

چاپ مقاالت علمي پژوهشي در 

نشريات معتبر داراي نمايه بين 

 ISCالمللي از جمله

 مقاله علمي پژوهشي 12حداقل  مقاله علمي پژوهشي 8حداقل 

4 
سرپرستي و انجام طرحهاي 

 پژوهشي
 ----- طرح پژوهشي 4حداقل 

 

مي تواند هر رساله دكتري را با دو مقاله علمي پژوهشي چاپ شده در نشريات معتبر  «هتعضو وابس» -1تبصره 

 جايگزين نمايد. patent  يا دوو ... ISCداراي نمايه بين المللي از جمله 

علمي پژوهشي چاپ شده در نشريات  عضو وابسته مي تواند هر پايان نامه كارشناسي ارشد را با يك مقاله -2تبصره 

 و ... جايگزين نمايد. ISCمعتبر داراي نمايه بين المللي از جمله 

شرط انتشار مقاله چاپ شده در نشريات   دانشگاهدر موارد خاص براي رشته هايي كه از نظر هيات مميزه  -3تبصره 

ر اساس ضوابط هيات مميزه ذيربط اقدام و ... الزامي نباشد ب ISCمعتبر داراي نمايه بين المللي از جمله 

 خواهد شد. 



 يو فناور ي، پژوهش يعال وزشمآ تو موسسا ادانشگاهه اعضاي هيات علمي آيين نامه استخدامي
 هاي هنر و هنر اصفهان(هيات امناي دانشگاه 10/10/0931)با اعمال اصالحات جلسه مورخ 
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جدول  3داشتن يك اختراع تاييد شده علمي توسط مراجع ذي ربط، جايگزين مقاالت موضوع رديف  -4تبصره 

 اين ماده مي شود. 

محققان برجسته غيرهيات علمي كه داراي تاليفات، انتشارات و سوابق علمي مورد تاييد هيات اجرايي  -5تبصره 

 پذيرفته شوند.   دانشگاهمي باشند، مي توانند به عنوان عضو وابسته   دانشگاهجذب 

 حوزه هاي فعاليت عضو وابسته به شرح ذيل مي باشد:  -4ماده 

 راهنمايي و مشاوره پايان نامه و رساله در دوره هاي تحصيالت تكميلي -4-1

   دانشگاهتبر به نام انتشار مقاالت علمي پژوهشي در نشريات علمي پژوهشي مع-4-2

 انجام فعاليتهاي تحقيقاتي و پژوهشي -4-3

 تدريس در دوره هاي تحصيالت تكميلي -4-4

 ارائه مشاوره هاي علمي و راهبردي مورد درخواست گروه )يا مركز تحقيقاتي (-4-5

   دانشگاهساير فعاليتهاي تخصصي مورد نياز -4-6

         مورد ارزيابي قرار  دانشگاهدو ساله توسط هيات اجرايي جذب  در دوره هاي «عضو وابسته»عملكرد  -5ماده 

عضويت   دانشگاهمثبت ارزيابي گردد، با تاييد و حكم رئيس  ”عضو وابسته"مي گيرد. در صورتي كه عملكرد 

 وي براي دو سال ديگر تمديد مي گردد. 

 عضو وابسته از مزاياي ذيل برخوردار مي گردد :  -6ماده 

 بر اساس ضوابط و مقررات مربوط  پژوهانهفاده از اعتبار ويژه پژوهشي است-6-1

 استفاده از پاداش چاپ مقاالت بين المللي بر اساس ضوابط و مقررات مربوط-6-2

 (  دانشگاه اعضاي هيات علمي خارج از )دريافت حق التدريس معادل اعضاي هيات علمي هم رتبه خود -6-3

اين دستورالعمل با پيشنهاد  «3»ماده  «5»تبصره موضوع  «عضو وابسته»ا حق التحقيق ميزان حق التدريس ي -1تبصره

 تعيين مي گردد.   دانشگاهمعاون آموزشي و تصويب هيات اجرايي جذب 

نسبت به تامين مسكن براي عضو وابسته كه محل خدمت اصلي وي خارج از كشور مي باشد در   دانشگاه -2تبصره 

 ايد. حد امكان اقدام مي نم

رسيد و با تاييد  ......  به تصويب هيات امناي ........  در تاريخ  تبصره 7ماده  و  7اين دستورالعمل مشتمل بر  -7ماده 

 قابل اجرا مي باشد. 1/12/90وزير علوم، تحقيقات و فناوري از تاريخ 
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