
 
  

   قانون اصالح پاره اي از مقررات١ ماده ٢آئين نامه تبصره 
  )آموزشي و پژوهشي(مربوط به پايه حقوق اعضاء رسمي هيات علمي 

  شاغل و بازنشسته دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مصوب جلسه
   مجلس شوراي اسالمي١٦/١٢/٦٨مورخ 

وزش عالي و پژوهشي مشمول  به اعضاء رسمي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آم-١ماده 
 يكسال يا بيشتر از ترفيع قبلي ١/١/٦٩آئين نامه استخدامي هيات علمي دانشگاه تهران آه در تاريخ 

 . با رعايت ضوابط اين آئين نامه اعطاء خواهد شد  ترفيع آنان گذشته باشد، يك پايه
سال خدمت قابل قبول در در قبال هر يك) آموزشي و پژوهشي( به اعضاء رسمي هيات علمي -٢ماده 

 اعطاء مي گردد و در ارتقاء اعضاء، پايه   ترفيع امور آموزشي و پژوهشي و يا مشاغل مديريت يك پايه
خدمت قابل قبول عبارتست از حضور فعال عضو هيات علمي در .  هاي قبلي محفوظ خواهد ماند

آميته ها و شوراهاي موسسه متبوع و انجام امور آموزشي و پژوهشي و مديريت و شرآت در 
  .موسسه و ساير امور اجرائي آه از طرف موسسه به وي محول مي شود

 براي آن عده از اعضاء هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي آه -١تبصره 
براساس آئين نامه ارتقاء اعضاء هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي و با 

 به مراتب استادياري يا دانشياري يا استادي ارتقاء يافته اند، ١٣٦٨مفاد آن تا پايان سال رعايت آامل 
باضافه پايه هايي آه از زمان آخرين ) آخرين ارتقاء مرتبه(آخرين پايه مرتبه علمي قبل از مرتبه جديد 

 اعضاء در تاريخ در هر حال حداآثر سقف پايه اين. ارتقاء به بعد دريافت داشته اند ملحوظ خواهد شد
  : از سقف هاي تعيين شده در بندهاي زير تجاوز نخواهد آرد١/١/٦٩

  .١١ اعضائي آه از مرتبه مربي به مرتبه استادياري ارتقاء يافته اند حداآثر پايه -الف
  .١٣ اعضائي آه از مرتبه استادياري به مرتبه دانشياري ارتقاء يافته اند حداآثر -ب
  .١٥ دانشياري به مرتبه استادي ارتقاء يافته اند حداآثر پايه  اعضائي آه از مرتبه-ج

ات بعدي با رعايت مقررات مربوط   ترفيع . قابل پرداخت است١/١/٦٩ات از تاريخ   ترفيع بار مالي اين
  .خواهد بود

 عضو به داليل مختلف از جمله عدم تصويب   ترفيع ات معّوقه آه در زمان استحقاق  ترفيع -٢تبصره 
  ته انتصابات و ترفيعات و يا عدم فعاليت در زمان تعطيل دانشگاهها اعطاء نشده است و نيزآمي

ات تشويقي و سابقه بورس تا   ترفيع اتي آه به علت مسدود بودن جدول حقوقي از جمله ترفيع
  ٢. به عضو تعلق نگرفته است قابل احتساب نمي باشد١/١/١٣٦٩

 دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي به ترتيب زير  آميته منتخب آه در هر يك از-٣ماده 
تشكيل مي گردد، پيشنهاد گروه آموزشي و يا پژوهشي مربوط به عضو هيات علمي را در طي سال در 

 هر يك از اعضاء بررسي و پس از تصويب جهت صدور حكم به آارگزيني موسسه ارسال   ترفيع مورد
  .مي دارد

 اعضاء هيات علمي از طريق مدير گروه   ترفيع  در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي پيشنهاد-٣-١
اعضاء آميته منتخب عبارتند از معاونين . و با تائيد رئيس دانشكده به آميته منتخب ارسال مي شود

ن اعضاء آموزشي و پژوهشي و يكنفر نماينده از طرف رئيس دانشگاه يا موسسه آموزش عالي از ميا
  .هيات علمي

 با تشخيص آميته منتخب، رئيس دانشكده مي تواند بعنوان ناظر در جلسات آميته شرآت -١تبصره 
  .نمايد

 در آندسته از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي آه داراي يك پست معاون آموزشي و -٢تبصره 
  .پژوهشي مي باشند رئيس دانشگاه يا موسسه،  عضو آميته خواهد بود

 اعضاء آميته منتخب در موسسات پژوهشي مستقل، عبارتند از رئيس و معاون پژوهشي و يكنفر -٣-٢
  .از ميان اعضاء هيات علمي پژوهشي بانتخاب رئيس موسسه

ات اعضاء هيات علمي شاغل در پستهاي سازماني مصوب وزارتخانه هاي   ترفيع  براي بررسي-٣-٣
و آموزش پزشكي، آميته منتخب حسب مورد زير نظر فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت و درمان 

  .معاونت مربوط تشكيل خواهد شد
 در مورد مشاغل مديريت، رضايت بخش بودن خدمت عضو مي بايستي به تصويب باالترين – تبصره

  .برسد) صادرآننده حكم(مقام دستگاه 
 تصويب آميته منتخب،   در صورتي آه بدليل غيرقابل قبول بودن فعاليت عضو در طي سال با-٤ماده 

  .ترفيع ساالنه به عضوي تعلق نگيرد اين پايه بعدًا  نيز قابل احتساب نخواهد بود
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 ٤٤ات ساالنه استحقاقي اعضاء هيات علمي آه در مشاغل سياسي موضوع ماده   ترفيع -٥ماده 
وزشي و در آئين نامه استخدامي هيات علمي دانشگاه تهران خدمت مي نمايند،  بدون حفظ رابطه آم

  .مورد شاغلين ساير سمتهاي مديريت با حفظ رابطه آموزشي با موسسه متبوع اعطاء مي شود
 بآندسته از اعضاء هيات علمي آه دوران خدمت ضرورت خود را در دانشگاهها و موسسات -٦ماده 

 حكم  در هنگام صدور  ترفيع آموزش عالي و پژوهشي گذرانده اند بازاء دوران مذآور فقط يكپايه
  .استخدام رسمي آزمايشي اعطاء خواهد شد

 دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و موسسات پژوهشي آه اعضاء هيات علمي آنان -٧ماده 
مشمول مقررات آئين نامه استخدامي هيات علمي دانشگاه تهران بوده و تطبيق وضع اعضاء هيات 

 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و يا وزارت علمي آنان با آئين نامه مذآور بتائيد هيات مميزه مرآزي
  .بهداشت و درمان و آموزش پزشكي حسب مورد رسيده باشد مشمول مقررات اين قانون مي باشند

  دآتر مصطفي معين          دآتر ايرج فاضل    
        وزير فرهنگ و آموزش عالي      وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

 


