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 &%ش#"تار
 وزارت علوم، تحقيقات و فناوريبه منظور استفاده از ظرفيت هاي ناشي از اجراي قانون اهداف، وظايف و تشكيالت 

 27/12/90)، آيين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي در تاريخ 20ماده  "ب"توسعه (بند  پنجمقانون برنامه  و )10(ماده 

توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تدوين و پس از تصويب هيأت امناي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و 

ام آموزش عالي كشور و و افزايش بهره وري نظ با هدف ارتقاي كارايي و اثربخشي 1393پژوهشي اجرا شد. در سال 

كميته اي متشكل از مديران، اعضاي كسب جايگاه شايسته در نظام بين الملل و با رويكرد مبتني بر نگرش واقع گرايانه، 

هيأت علمي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و كارشناسان مجرب و متخصص وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري به 

ط ضعف و چالش هاي ناشي از اجراي قوانين و مقررات استخدامي موجود و جاري تقويت نقاط قوت و رفع نقامنظور 

ساعته كارشناسي  نسبت به   4الي  3جلسه  20اعضاي هيأت علمي، تشكيل شد. كميته مذكور با برگزاري و تشكيل 

 ارزيابي، اصالح و بازنگري آيين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي اقدام نمود.

در جلسات مزبور ضمن مطالعه و بررسي اسناد باالدستي و قوانين و مقررات استخدامي جاري اعضاي اين كميته 

و  متخصصان، ، اعضاي هيأت علميمربوط به اعضاي هيأت علمي و بررسي نظرات و پيشنهادات اصالحي خبرگان

و ابهامات موجود در  و رفع نقاط ضعف، چالش ها نسبت به احصا دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مديران

 آيين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي اقدام نمود.

اميد است، اصالحات صورت پذيرفته، زمينه هاي الزم براي ارتقا، كارآيي و اثربخشي اعضاي محترم هيأت علمي و به 

 تبع آن افزايش بهره وري و بهره مندي از ظرفيت هاي سرمايه انساني كشور را فراهم آورد.
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 عضاي كميته ارزيابي آيين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي:ا

 معاون اداري، مالي و مديريت منابع و رئيس كميته -آقاي دكتر اميد -

 دفتر برنامه بودجه و تشكيالت و دبير كميته مدير كل -خانم دكتر پوررستمي -

 مشاور رئيس دانشگاه شهيد باهنر كرمان و عضو كميته  -آقاي دكتر فدايي -

 مدير كل دفتر تنقيح لوايح و عضو كميته (آقاي دكتر جعفري مجد) -م دكتر جنيديخان -

 مدير كل امور اداري و عضو كميته (خانم سلماني) -آقاي دكتر اكرمي -

 معاون مركز هيأت هاي امنا و هيأت هاي مميزه در امور هيأت مميزه و عضو كميته  -آقاي دكتر كسكه -

 ئيس مركز هيأت هاي امنا و هيأت هاي مميزه در امور هيأت امنا و عضو كميته مشاور ر -آقاي دكتر شريعتي نياسر -

 عضو كميته  -آقاي بهرامي -

 عضو كميته  -آقاي شريعت -

 معاون دفتر برنامه، بودجه و تشكيالت و عضو كميته -خانم هجراني  -

 و عضو كميته رئيس گروه طبقه بندي و ارزيابي مشاغل دفتر برنامه، بودجه و تشكيالت  -خانم كيائي -

 كارشناس طبقه بندي و ارزيابي مشاغل دفتر برنامه، بودجه و تشكيالت و عضو كميته  -خانم شريف نژاد -
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 »فهرست مطالب«

 عنوان  

 تعاريف و اختصارات                                                        فصل اول:

 جذب و ورود به خدمت فصل دوم:

 دام و تبديل وضعيتاستخ فصل سوم:

 حقوق و تكاليف فصل چهارم:

 توانمندسازي  فصل پنجـم:

 نظام پرداخت حقوق و مزايا فصل ششـم:

 مأموريت و انتقال فصل هفتـم:

 ها، بيمه و امور رفاهيمرخصي  هشتم: فصل 

 پايان خدمت  فصل نهــم: 

 ساير مقررات  فصل دهـم:

 مل خدمت اعضا به شيوه  نيمه وقتدستورالعپيوست شماره يك :      

 دستورالعمل فوق العاده سختي شرايط  محيط كار اعضاي هيأت علميپيوست شماره دو :       

 دستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز : سهپيوست شماره 

 دستورالعمل بكارگيري عضو وابسته:      چهارپيوست شماره 

 مل جذب استادان پاره وقت بين المللي دستورالع :      پيوست شماره پنج
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 تعاريف  و اختصارات  –فصل اول  

 تعاريف و اختصارات بكار رفته در اين آيين نامه و پيوستهاي آن عبارتند از: – 1ماده 

 

 .»فناوريوزير علوم، تحقيقات و «و » زارت علوم، تحقيقات و فناوريو« وزارت/وزير: – 1- 1

 

 .امنا و هيأتهاي مميزه وزارتمركزهيأتهاي مركز: – 2- 1

 

 .و كليه واحدهاي تابعه آن  ……… مؤسسه :مؤسسه – 3- 1

 

قانون تشكيل  هيات امنا عالي ترين ركن موسسه مي باشد كه وظايف و اختيارات آن در هيأت امنا : – 4- 1

و  9/12/67مورخ  183و  181 مصوب جلسات (  ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي هيأتهاي امناي دانشگاه

ها و  دانشگاه انجام امور مالي و معامالتي شوراي عالي انقالب فرهنگي) و همچنين قانون نحوه 23/12/67

 .مجلس شوراي اسالمي) تعيين شده است 18/10/69مورخ مصوب  مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي (

 

مبناي آيين نامه داخلي هيأت امنا تشكيل مي گردد و بر است كه كميسيوني :امناكميسيون دائمي هيأت – 5- 1

 فعاليت مي نمايد.

 

ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي كليه وزارتخانهعبارت است از  دستگاه اجرايي: – 6- 1

 .غيردولتي، شركتهاي دولتي

 

      ، متناسب  مؤسسهدر براي خدمت حقيقياشخاص و پذيرفتن شناسايي، انتخاب فرآيند از استعبارت جذب: – 7- 1

پيماني، مأموريت و ... درچارچوب از قبيل رسمي،  هر يك از انحاستهاي سازماني بالتصدي مصوب به پبا 

 ضوابط و مقررات اين آيين نامه.

 

، در يكي از پستهاي  مؤسسهعبارت است از فرآيند پذيرفتن اشخاص حقيقي براي خدمت در  استخدام: – 8- 1

يكي از وضعيتهاي پيماني، رسمي آزمايشي و رسمي قطعي در چارچوب ضوابط و سازماني بالتصدي مصوب، به 

 نامه.آيين مقررات اين

 

عمومي و  علمييا پيماني بوده كه صالحيت واز رسمي اعم   مؤسسهعضو هيأت علمي شاغل در    عضو: – 9- 1

 ذب (حسب مورد) رسيده باشد. وي به تأييد هيأت مميزه و يا هيأت اجرايي ج

 

در   مؤسسههاي سازماني  از پستكه به موجب حكم رسمي براي تصدي يكياستفردي عضو رسمي: – 10- 1

 استخدام شده باشد. اين آيين نامهچارچوب ضوابط و مقررات 
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  مؤسسهني براي تصدي يكي ازپستهاي سازماقرارداد پيماني فردي است كه به موجب  عضو پيماني: – 11- 1

 استخدام شده باشد. اين آيين نامهبراي مدت معين، در چارچوب ضوابط و مقررات 

 

چارچوب ضوابط ومقررات دربه عضورسمي  مؤسسه دارصالحيتدستور مقامكتبياست ازابالغعبارت حكم: – 12- 1

 .نامهآيين اين

 

و نيز شخص واجد   مؤسسه داري مقام صالحيتعبارت است از توافق نامه كتبي كه به امضا قرارداد: – 13- 1

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

 دهد. وظايف محول را انجام مي

 

تمام يا است كه به طور مستمر جهت واگذاري   مؤسسه سازمان تفصيليجايگاهي در  پست سازماني: – 14- 1

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

 

به عنوان  مؤسسهسوي هاي مرتبط و مشخصي كه از  مسئوليت و وظايف از مجموعه است عبارت شغل: – 15- 1

 .شودمي كار واحد شناخته

 

عضو به موجب حكم يا قرارداد مكلف به اقداماتي كه اشتغال به كار يا مجموعه عبارت است از  خدمت: – 16- 1

 گردد. ميدر موسسه انجام آن 

 

در  شغل اساسي و اصلي مشخصات حاوي كه مدوني و مكتوب شرح از است عبارت شغل:شرح  –17- 1

 باشد.مي مؤسسهتشكيالت تفصيلي  چارچوب

 

 ضوابط وسازماني براساس هاي به يكي از پستپيماني  يا عضو رسمياست از گماردن عبارت :انتصاب – 18- 1

 .نامهآييناين مقررات 

 

           چارچوبترفيع درمتناسب با عوامل عضو قبول خدمات قابلسنوات عددي است از نمايشعبارت  پايه: – 19- 1

 .نامهاين آيينضوابط و مقررات 

 

 . اين آيين نامهواجد شرايط در چارچوب ضوابط و مقررات  عضوعددي پايه عبارت است از افزايش  ترفيع پايه: – 20- 1

 

         و مقررات ضوابط  علمي باالتر عضو واجد شرايط، در چارچوب مرتبه است ازكسبعبارت  ارتقامرتبه: – 21- 1

 علمي.   ارتقا مرتبه اعضاي هيأت نامهآيين
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         عضو  نامه بهاين آيين اتمقررودرچارچوب ضوابط  انجام كارازاي دركه است ازمبلغيعبارت حقوق: – 22- 1

 گيرد.تعلق  ميحق ذي

 

طور نامه بهآييناين اتمقررو چارچوب ضوابط  وجوهي كه در عبارت است از ها:العادهمزايا و فوق – 23- 1

 مي گردد.  پرداختحق ذيعضو به مرتبه و پايه عالوه بر حقوق  غيرمستمرو مستمر

 

ساعت در هفته طبق برنامه  20اطالق مي شود كه حداقل  و پيماني به عضو رسمينيمه وقت:  عضو -1-24

 باشد. موسسهخدمت تنظيمي از سوي موسسه در 
 

و  دانشگاه هابه ساير   مؤسسهبه طور دائم از  رسمي عضوتغيير محل خدمت عبارت است از  انتقال: – 25- 1

پژوهشي دولتي و دستگاههاي اجرايي و بالعكس در چارچوب ضوابط و مقررات اين  ومؤسسات آموزش عالي 

 نامه.آيين

 

 :است از   عبارت مأموريت: – 26- 1

براي مدت معين كه ممكن  وي با حفظ پست سازماني به عضو اي موقتنمودن شغل يا وظيفه محول -الف

 .باشدعضو خارج از محل خدمت  است

و مؤسسات  دانشگاه هاساير  وقت براي مدت معين بهه صورت تمام وقت يا پارهبرسمي  عضواعزام  -ب

 .فناوري دولتي و دستگاههاي اجراييآموزش عالي، پژوهشي و 

 . در داخل يا خارج از كشورمطالعاتي و يا تحقيقاتي فرصت يا  براي گذراندن دوره آموزشي عضواعزام  -ج

 

گردد كه عضو شاغل بر اساس ضوابط و مقررات اين آيين نامه، در يبه وضعيتي اطالق م ركود علمي: – 27- 1

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

 

وي، پس ازموافقت بنا به درخواست كه  مؤسسهبا عضو عبارت است از قطع رابطه استخدامي  استعفا: – 28- 1

 صورت مي پذيرد.  اين آيين نامهف وي در چارچوب ضوابط و مقررات يا مقام مجاز از طر  مؤسسهرئيس  

 

كه در چارچوب ضوابط و مقررات اين آيين   مؤسسهبا  عضو استخداميعبارت است از قطع رابطه  بازنشستگي: – 29- 1

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

  

رابطه از پرداخت مبالغي متناسب با مدت خدمت قابل قبول در ازاي قطع است عبارت خدمت: بازخريد – 30- 1

  در چارچوب ضوابط و مقررات اين آيين نامه.  مؤسسه با عضواستخدامي 
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قوانين و مقررات مربوط توانمندي جسماني و  كه به موجبعضوي وضعيت است از عبارت ازكارافتادگي: – 31- 1

 . نمايدمي  استفاده ازحقوق وظيفه ،استخداميواني الزم براي انجام خدمت را دارا نبوده و ضمن قطع رابطه يا ر

 

گاه ها و مشمولين قانون نحوه تأمين هيأت علمي مورد نياز دانش"منظور از طرح سربازي طرح سربازي:  -1-32

 مي باشد." مؤسسات آموزش عالي كشور

 

صادرشده از قطعيطورموقت يادائم ازخدمت، به موجب آراي به عضواز بركناري  استعبارت انفصال: – 33- 1

 سوي مراجع قانوني.

 

 ربط.  به موجب آراي قطعي مراجع قانوني ذي  عضوعبارت است از قطع رابطه استخدامي  اخراج: – 34- 1

 

ذب، هيأت اجرايي جذب هيأت رئيسه، هيأت مميزه، كميسيون تخصصي، كميته ترفيعات، هيأت مركزي ج  -1-35

 مفاهيمي است كه بر طبق قوانين و مقررات مربوط به خود تعريف شده اند.

 

 جذب و ورود به خدمت: فصل دوم 

 سهميه استخدام عضو در موسسه براساس برنامه هاي راهبردي و پس از اخذ مجوز از وزارت تعيين مي گردد. -2ماده 

 

صوب و مسازماني پست هاي در قالب  ،اين آيين نامه 2موضوع ماده  ميهبر اساس سه در مؤسسه ستخداما  – 3ماده 

 علمي به تفكيك مراتب مؤسسه، اجراييمقام ، موافقت باالترين مطابق با برنامه راهبردي براساس نياز سازماني

بط و براساس ضوا متقاضيان ورود به خدمتبا توجه به اصل ضرورت احراز شايستگي پس از تصويب هيأت امنا 

 ، انجام  مي پذيرد.مقررات جذب اعضاي هيأت علمي

 

 شرايط  عمومي ذيل، برخوردار باشند: از ذي صالح مي بايست به تشخيص مراجع  مؤسسهمتقاضيان ورود به خدمت در  – 4ماده 

 تابعيت جمهوري اسالمي ايران وعدم تغيير يا كسب تابعيت مضاعف در طول دوران خدمت. –الف 

 ملي به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و اعتقاد به واليت فقيه .التزام ع –ب 

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

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

 داشتن سوء پيشينه كيفري موثر.ن – هـ

 .ذي صالح عدم محكوميت به محروميت ازخدمات دائمي دولتي بر اساس راي قطعي صادره از سوي مراجع  – و

 دارا بودن مدرك پايان خدمت وظيفه عمومي و يا معافيت قانوني دائم (براي آقايان). - ز

 ب با خدمت مورد نظر. متناسو رواني برخورداري از سالمت و توانايي جسماني  - ح

 دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا دكتري حرفه اي (گروه پزشكي)  يا سطح سه حوزوي.  -ط
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اي (گروه پزشكي) و سطح سه حداكثر سن براي دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد، دكتري حرفه - ي

 »40«تري تخصصي و سطح چهار حوزوي سال تمام و براي دارندگان مدرك تحصيلي دك» 30«حوزوي 

 سال تمام مي باشد. 

» ط«از شمول بندهاي مربوط با احراز شرايط الزم در چارچوب ضوابط و مقررات  دانشگاهيخبرگان بدون مدرك  –تبصره

 باشند.اين ماده مستثني مي» ي«و 

 

بايست عالوه بر شرايط عمومي مي مؤسسهعلمي  تصدي عضويت در هيأت برايمتقاضيان ورود به خدمت  – 5ماده 

جدول موضوع » 2«و » 1«هاي مندرج در رديفنامه، متناسب با مرتبه مورد تقاضاي اين آيين »4«ماده موضوع 

 صالح  برخوردار باشند:  شرايط اختصاصي ذيل نيز به تشخيص مراجع ذي از » 9«ماده 

 قاضا به شرح ذيل:مدرك تحصيلي متناسب با يكي از مراتب علمي مورد ت  - 1 – 5

حوزوي با رساله تحقيقي براي كليه  چهار تخصصي و يا سطح تحصيلي دكتري دارا بودن مدرك –الف 

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

 در گروه پزشكي براي متقاضيان ورود  به خدمت در مرتبه استاديار.

را بودن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و يا سطح سه حوزوي در رشته تخصصي مربوط براي دا –ب 

اي (در گروه گروه پزشكي) و دارا بودن درجه دكتري حرفه از (غير دانشگاهيهاي كليه رشته

 اين ماده. »1«رعايت تبصره پزشكي) براي متقاضيان ورود به خدمت در مرتبه مربي با 

            پژوهشيار ممنوعمربي  ،آموزشيارعلمي در مرتبه مربي استخدام عضو هيأت ،نامهجراي اين آييناز تاريخ ا -1تبصره 

به جذب عضو هيأت علمي در مرتبه  ضروري حفظ هرم علمي و در صورت نياز باتواند مؤسسه مي .مي باشد

 دام نمايد.نسبت به اخذ مجوز از هيأت امنا اق ،مربي،  با ارائه گزارش توجيهي الزم

» 1«شمول بند ، از مربوطو مقررات با احراز شرايط الزم در چارچوب ضوابط  دانشگاهي مدرك خبرگان بدون – 2 تبصره

 باشند.ماده مستثني مياين 

 

نامه حسب مورد، آيين اين» 5«و » 4«موضوع مواد اختصاصي و عموميمرجع استعالم وتشخيص شرايط  – 6ماده 

 مي باشد.ذي صالح  مبادي قانوني 

 

و در قالب / نيمه وقت پس از احراز شرايط عمومي و اختصاصي، به صورت تمام وقت  مؤسسهدر استخدام  – 7ماده 

 انجام مي پذيرد: اين آيين نامهبا رعايت ضوابط و مقررات  يكي از اشكال ذيل

نه كه تمديد آن، منوط به كسب حداقل به موجب قرارداد ساال ،هاي سازماني براي تصدي پستاستخدام پيماني  -الف

و آموزشي  علمي هيأت دستورالعمل اعطاي ترفيع ساليانه اعضاي«در  امتيازات مندرج امتياز الزم  براساس

  يا مؤسسههمچنين موافقت رئيس  و استادياري و به ترتيب براي مراتب مربي است، »هيأت امنا مصوب پژوهشي

استخدام در بدو ورود با ساير مراتب دانشگاهي در صورت تصويب هيأت امنا  باشد.يم وي ازطرف مجاز  مقام

 بالمانع است.

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

 هاي سازماني به موجب حكم.  براي تصدي پست قطعي  استخدام رسمي -ج
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رعايت شرايط اختصاصي ورود به خدمت مندرج در اين آيين نامه،   بكارگيري و استخدام اشخاص ذيل با – 8ماده 

حسب مورد،   مؤسسه هيأت مميزهمشروط به احراز توانايي انجام وظايف آموزشي و پژوهشي الزم به تشخيص 

 تابع قوانين و مقررات مربوط به خود خواهد بود. 

 ايثارگران و خانواده آنان؛ جانبازان،   - 1 – 8

 گان؛نخب   - 2 -8

 اتباع خارجي.   - 3 – 8

    اساس  اني و برـش از طريق انعقاد قرارداد پيمـبه منظور ارتقاي سطح كيفي آموزش و پژوه مؤسسه مي تواند  تبصره:

پژوهشي  -و توان علمياز خدمات " »  5«پيوست شماره  -جذب استادان پاره وقت بين المللي در مؤسسهدستورالعمل  "

  بهره مند گردد.المللي به صورت پاره وقت،  اساتيد برجسته بين

 

 و تبديل وضعيت استخدام: فصل سوم 

 عبارت است از:   مؤسسهمراتب اعضاي هيأت علمي  –  9ماده 

 

 پژوهشي آموزشي رديف

 مربي پژوهشي مربي آموزشي 1

 استاديار پژوهشي استاديار آموزشي 2

 دانشيار پژوهشي دانشيار آموزشي 3

 استاد پژوهشي  زشياستاد آمو 4

 

مربيان آموزشيار و پژوهشياري كه تا قبل از تصويب اين آيين نامه به استخدام در آمده اند تا پايان دوره استخدام  -تبصره

 براساس مفاد اين آيين نامه به خدمت ادامه خواهند داد.

 

ورود به خدمت در مؤسسـه، متناسـب بـا    در بدو  اين آيين نامه 3و  2موضوع مواد  استخدام واجدين شرايط –  10ماده 

با مرتبه استاديارآموزشي و استاديار پژوهشـي و  پيماني صرفاً در وضعيت استخدام  ،نامهشرايط و ضوابط اين آيين

 پذير مي باشد.امكانحسب مورد آموزشي و مربي پژوهشي و يا مربيمرتبه 

يكـي از دانشـگاهها و    در، اسـتخدام در مؤسسـه  از  در صورتي كه متقاضي ورود به خـدمت در مؤسسـه، قبـل    -1تبصره 

خارج از كشور با مرتبه علمي باالتر از اسـتادياري سـابقه عضـويت    يا پژوهشي داخل و عالي و مؤسسات آموزش

داشته باشد، استخدام وي در بدو ورود به خدمت با مرتبه دانشياري و يـا اسـتادي مشـروط بـه آن كـه مؤسسـه        

 مرتبهاين آيين نامه و آيين نامه ارتقاي مورد تأييد وزارت باشد، با رعايت ضوابط و مقررات مربوط به لحاظ اعتبار 

 بالمانع خواهد بود. اعضاي هيأت علمي

علمي مؤسسـه كـه بـه عنـوان كارشـناس      تبديل وضعيت آن دسته از متقاضيان واجد شرايط عضويت در هيأت  – 2تبصره 

با مدرك تحصيلي دكتري فقط آزمايشي مؤسسه  عضو هيأت علمي رسمي كار دارند به اشتغال بهرسمي در مؤسسه 

علمي خـدمت   هيأت تخصصي، منوط به آنكه تا قبل از احراز شرايط بازنشستگي، بتوانند حداقل ده سال در وضعيت
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رعايت سن و با  نامهاين آيين» 4«ماده » ي«ند بدون الزام به باين آيين نامه نمايند، در چارچوب ضوابط و مقررات 

و  موافقت رئيس مؤسسـه اعالم نياز يكي از واحدهاي داراي پست هيات علمي مصوب  و ،  پس از سال 50حداكثر 

بـا  ( % امتيازات آيين نامه ارتقا مرتبه اعضاي هيأت علمي70يا  مقام مجاز از طرف وي مشروط به دارا بودن حداقل 

 هيأت امنا بالمانع مي باشد.سوي از  دام صادره در چارچوب مجوزهاي استخ )تأييد هيأت مميزه ذي ربط

 هاي علوم، تحقيقات و فناوري و داراي مدرك دكتري تخصصي مورد تأييد وزارتخانهتبديل وضعيت ايثارگران  – 3تبصره 

 تابع ضوابط و مقررات مربوط به خود خواهند بود. ،بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 

موافقت رئيس مؤسسه، ادامه خدمت وي در وضعيت  پس از پيشنهاد گروه وماني در صورت تقاضاي عضو پي – 11ماده 

بازنشستگي، بدون ايجاد محدوديت در ترفيع پايه و ارتقاي مرتبه و اخذ امتيازات مندرج زمان پيماني تا رسيدن به 

پذير مي  امكاندر هر سال،  »پژوهشيدستورالعمل اعطاي ترفيع ساليانه اعضاي هيأت علمي آموزشي و «در 

 باشد.

 

پس از احراز شرايط ذيل و  را در صورت تقاضاي عضو،وضعيت استخدام اعضاي پيماني  مكلف است مؤسسه – 12ماده 

 صالح به رسمي آزمايشي تبديل نمايد.  تأييد مراجع ذي

 ابقه خدمت پيماني. سال س سهدارا بودن  حداقل  –الف

 ه رسمي آزمايشي.  براي تبديل وضعيت بتأييد صالحيت عمومي   –ب 

بنا به   قا به مرتبه باالتردرصد امتيازات آيين نامه ارتقا مرتبه اعضاي هيأت علمي براي ارت 70كسب حداقل  –ج 

 .و تصويب وزارت هيأت مميزه گروه و دانشكده ذي ربط و تاييددرخواست عضو، موافقت 

 اين ماده معاف مي باشند. "ج"بند  اعضايي كه ارتقا مرتبه پيدا مي كنند از شرط مندرج در -تبصره 

 

را از دست بدهد، به خدمت او خاتمه داده پيماني، شرايط ادامه خدمت  قراردادكه عضو در پايان در صورتي  – 13ماده 

 خواهد شد.

 

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

و  آزمايشي رفتار رسميدرطول دوره  مؤسسه، الزاماً يك دوره آزمايشي را طي خواهند كرد. نامهآيين اين

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

يل  به رسمي قطعي تبديل وضع انضباط آموزشي و پژوهشي مورد ارزيابي قرار داده و درصورت احراز شرايط ذ

 مي نمايد. 

 درخواست عضو و موافقت گروه و دانشكده.–الف

 آموزشي عضو.تساب مدت ماموريت بدون احرسمي آزمايشي  خدمت حداقل دو سال سابقهدارا بودن  -ب

 .با تا ييد هيأت مميزه ارتقا به مرتبه باالتر -ج

 رسمي قطعي.   تأييد صالحيت عمومي براي تبديل وضعيت به - د
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و يا تبديل وضعيت به به تشخيص دانشگاه  را  دوره آزمايشي، شرايط ادامه خدمت طول عضو دردر صورتي كه   – 15ماده 

  دهد. ادامهخدمت  مي تواند در وضعيت پيماني بهكسب ننمايد،  14بر اساس مفاد ماده  استخدام رسمي قطعي را

 

و يا مقام مجاز از طرف ايشان   مؤسسهقت واحد سازماني مربوط و رئيس در صورت مواف دنتواعضو مي – 16ماده 

مه وقت در طول ياز شيوه خدمت ن، »1پيوست شماره  -به شيوه نيمه وقت عضو خدمت دستورالعمل«براساس 

 . خدمت استفاده نمايد

 

ا پژوهشي خود در چارچوب به منظور تامين بخشي از كادر آموزشي و ي ،تواند در صورت نيازميمؤسسه   - 17ماده 

 »طرح سربازي«نسبت به بكارگيري مشمولين نظام وظيفه واجد شرايط در قالب  ،مصوب سازمان تفصيلي

مطابق قوانين و مقررات مربوط در قانون نحوه تأمين اعضاي هيأت علمي و اصالحيه آن اقدام نمايد. اين دسته 

 ابع مقررات اعضاي هيأت علمي پيماني خواهند بود.از افراد در دوره ضرورت و تعهد خدمت از هر نظر ت

جزء سنوات خدمت هم  درآيد، مدت تعهد مؤسسه  پس از انقضاي مدت تعهد، فرد به استخدامكه در صورتي –تبصره

  و پژوهشي وي محسوب خواهد شد.آموزشي 

 

عضو  سابقه خدمت ت ساير شرايط جزء، با رعايآزمايشيرسمي دورهيا  و پيماني اعضا دردورهمدت خدمت  – 18ماده 

 گردد. مي محسوب

 

 فصل چهارم: حقوق و تكاليف 

با برنامه ها و  مطابق ،ساعت 20نيمه وقت هفته اي  يو اعضا ساعت 40مكلفند هفته اي اعضاي تمام وقت  – 19ماده 

وظايف محول را د و در خدمت مؤسسه باشنتوزيع مي گردد، در طول روزهاي كاري هفته وظايف تعيين شده كه 

تخلف محسوب مي شود و با متخلفين بر اساس قانون مقررات انتظامي ماده  انجام دهند. عدم رعايت اين

 اعضاي هيأت علمي رفتار خواهد شد.

د مرخصي، مأموريت و تواند در موارمي مؤسسهتوانند وظايف محول را به ديگري واگذار نمايند. اعضا نمي - 1تبصره 

 وظايف عضو را به طور موقت به ساير اعضا ارجاع نمايد.اير موارد به تشخيص رئيس موسسه و سبيماري 

مورد از  ساعات خدمت، حسب كفبا رعايت متبوع آنها اعضا و واحدهاي پايان كار روزانه ساعت شروع و  – 2تبصره 
 مي گردد.تعيين  موسسه سوي هيأت رئيسه 

ساعت  تعيين مي گردد كه در  30سال سابقه خدمت دارند،  30ايي ندارند و بيش از ساعت خدمت اعضايي كه سمت اجر – 3تبصره 

 روز در هفته مطابق با برنامه ابالغي مؤسسه توزيع مي شود. 4طول 

اعضاي تمام وقت نمي توانند با ساير موسسات دولتي و غير دولتي قرارداد همكاري تمام وقت يا نيمه وقت داشته باشند.  -4تبصره 

 ري غير مستمر با ساير موسسات با موافقت رئيس موسسه بالمانع است.همكا

 از تقليل ساعات كار روزانه بهره مند مي شوند: ، با هماهنگي مؤسسه خدمتت موظف اعضاي ذيل در ساعا  – 20ماده 

 ساعت. 2  قفحداكثر تا سمي باشند،   ذي صالح كه داراي معلوليت جسمي بر اساس تأييد مراجع اعضاي مؤسسه  –الف 

 .ساعت 4و باالتر حداكثر تا سقف   درصد 50بانوان همسر جانبازان  –ب 

 .سال 2مدت  ساعت بهذيربط، يكعضو كه وظيفه شيردهي برعهده دارند، با هماهنگي واحدسازمانيبانوان –ج 
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ليت مورد تأييد كه داراي فرزند و يا همسر معلول ذهني و جسمي مي باشند، بر اساس ميزان معلواعضايي   –د

 ساعت. 4صالح (سازمان بهزيستي كل كشور)  حداكثر تا سقف   مراجع ذي

درصدوباالتر را  50ومراقبت از جانبازان نگهداريوظيفه ذي صالح قانوني تأييد مراجع موجب كه بهاعضايي –هـ 

 ساعت. 4برعهده دارند، حداكثر تا سقف 

 ساعت باشد.» 4«حداكثر مي تواند عضو  در هر صورت روزانه كار مجموع تقليل ساعات  –تبصره 

 

 ، عبارت است از:اين آيين نامه  19با رعايت مفاد ماده اهم وظايف عضو آموزشي   – 21ماده 

 يا معادل آن واحد تدريس 13الي  8 واحد موظف ميزان وقت  براي اعضاي تمام .مؤسسهدر تدريس -21-1

، 10، استاديارآموزشي 12آموزشي ، مربي13آموزشيار (مربيعضو  دانشگاهيبه مراتب با توجه  است كه

آيين نامه نحوه محاسبه واحدهاي معادل براساس  واحد موظف) 8و استادآموزشي  9دانشيارآموزشي 

 تعيين مي گردد. آموزشي، 

 فناوري.توليد پژوهش يا انجام  -21-2           

 اسخگويي به سواالت دانشجويان.به عهده گرفتن مسئوليت راهنمايي و پ -21-3

 راهنمايي و مشاوره پايان نامه ها و رساله هاي دانشجويي. -21-4

 خدمات آزمايشگاهي و كارگاهي و آماده سازي آنها يا عمليات صحرايي.  -21-5

 حضور در شوراها و كميته ها و هيأتهاي ممتحنه ذيربط. -21-6

 اي آموزشي و فرهنگي و دانش افزايي.مشاركت و حضور در فعاليتها و كارگاهه -21-7

 شناسايي مسائل و چالشهاي كاربردي و تبديل آن به پروژه هاي كاربردي. -21-8

  شود.به عضو محول مي  مؤسسهانجام ساير وظايفي كه از طرف مدير گروه و رئيس دانشكده و يا رئيس  -21-9

در دست اجرا دارند و بايد وقت بيشتري را صرف امور  هاي پژوهشي ارزندهآموزشي كه طرح اعضاي تمام وقت –1تبصره

پژوهشي نمايند، مشروط به اينكه ساعات موظف تدريس آنان از نصف ميزان حداقل مندرج در بند يك اين ماده 

كه با پيشنهاد معاونت پژوهش و فناوري موسسه در شوراي دستورالعملي بر اساس   مي توانند، كمتر نباشد

 قسمتي از ساعات مربوط به آموزش را صرف امور پژوهشي نمايند.ود، موسسه تصويب مي ش

يا معادل آن براي اعضاي تمام  تدريس واحد موظفتدريس در موسسه براي اعضاي نيمه وقت به ميزان نصف  -2تبصره 

 وقت مي باشد.

 

 از :، عبارت است اين آيين نامه 19با رعايت مفاد ماده اهم وظايف عضو پژوهشي   – 22ماده 

ساعت تحقيق در هفته   30الي  20به ميزان ساعت موظف وقت  اعضاي تمامبراي . مؤسسهپژوهش در  -22-1

، 25، استاديارپژوهشي 29پژوهشي مربي، 30مربي پژوهشيار (عضو  دانشگاهيبا توجه به مراتب 

 گردد. ميتحقيق) تعيين  ساعت 20 و استادپژوهشي 23دانشيارپژوهشي 

 .مؤسسهاساس مصوبات هيأت رئيسه بر  مؤسسهخارج از  و  مؤسسهخدمات علمي، آزمايشگاهي به  ارائه -22-2

انجام امور كارشناسي و مشاوره علمي و هدايت و نظارت بر پروژه هاي پژوهشي و پايان نامه هاي  -22-3

 تحصيالت تكميلي.

 ، كنفرانسها و مجامع علمي و تخصصي.شركت در سمينارها -22-4
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 به تشخيص مقام مافوق.   مؤسسهكت در شوراهاي داخل و خارج از شر -22-5

 مشاركت و حضور در فعاليتها و كارگاههاي آموزشي و فرهنگي و دانش افزايي. -22-6

 شناسايي مسائل و چالشهاي كاربردي و تبديل آن به پروژه هاي كاربردي.  -22-7

به عضو   مؤسسهو يا رئيس  / پژوهشكدهانشكدهانجام ساير وظايفي كه از طرف مدير گروه و رئيس د-22-8

 شود. محول مي

واحد نظري » 4«عالي دولتي حداكثر به ميزان و مؤسسات آموزش دانشگاه هاتواند در عضو پژوهشي مي - 1تبصره 

 تدريس نمايد.

و تبصره هاي آن  آيين نامه  اين» 19«ماده  وقت پژوهشي نافيتمام موظف اعضاي  ساعت تعيين ميزان – 2تبصره 

 نخواهد بود.

اعضاي تمام وقت پژوهشي كه در دوره هاي تحصيالت تكميلي دروس خاص و موثري را تدريس مي نمايند،  –3تبصره 

توانند قسمتي از ساعات مي مؤسسهو تصويب شوراي پژوهشي  مؤسسهبه پيشنهاد مدير گروه و تأييد رئيس 

 ند.مربوط به تحقيق را صرف امور آموزشي نماي

 

و رؤساي دانشگاهها و  اين آيين نامه 71سياسي موضوع ماده  واحد موظف تدريس سمتهاي مديريت – 23ماده 

كسر واحد موظف ساير سمتهاي اجرايي  .صفر مي باشدپژوهشگاههاي مستقل و شهرك هاي علمي و تحقيقاتي 

 د:بر اساس جدول ذيل تعيين مي گرددار مؤسسه، پستهاي سازماني مصوب ستاره

 سمت اجرايي رديف
كسر واحد موظف 
 عضو آموزشي

موظف  ساعت كسر 
 پژوهشيعضو 

 20الي  15 8الي  6 موسسه معاونان  1
 20الي  15 8الي  6 و مؤسسات پژوهشي مستقلهاي آموزش عالي رؤساي مجتمع 2
 5/16الي  5/12 7الي  5 ومؤسسات پژوهشي مستقلزش عالي هاي آمومعاونان مجتمع 3

4 
و پژوهشي عالي  ها و مراكز آموزشها، دانشكدهساي پژوهشكدهرؤ

 مستقل
 و پاركهاي علم و فناوري

 5/16الي  5/12 7الي  5

5 
 و پژوهشي مستقلها و مراكز آموزش عالي ها، دانشكدهمعاونان پژوهشكده

 و پاركهاي علم و فناوري
 15الي  10 6الي  4

 15الي  10 6الي  4 تههاي وابسها و پژوهشكدهرؤساي دانشكده 6
 5/12الي  5/7 5الي  3 هاي وابستهها و پژوهشكدهمعاونان دانشكده 7

8 
 مديران بالفصل وزير با تأييد وزير

   ربط وزير معاونان و مديران  معاون وزير با تأييد  معاون ذي
 20الي  15 8الي  6

9 
 ربط وزير معاونان مديريتهاي بالفصل وزير با تأييد مدير بالفصل ذي

 ربط وزير معاونان مديران معاونتهاي  وزارت با تأييد  معاون ذي
 5/17الي  5/12 7الي  5

 

هيأت رئيسه كسر واحد موظف بر مبناي كف و سقف جدول فوق متناسب با رتبه علمي و حجم فعاليت توسط  -تبصره

تهاي جدول فوق كمتر از يك به گونه اي تعيين مي شود كه در هر صورت واحد موظف هيچ يك از سممؤسسه 

 .نباشد
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 ،دار مصوب  مؤسسهموظف تحقيق ساير سمتهاي اجرايي ستاره ميزان كسر واحد موظف تدريس و يا ساعت – 24ماده 

وظف تحقيق رئيس و معاونان تفصيلي مصوب، با توجه به واحد موظف تدريس و يا ساعت مسازمان مندرج در 

شود و در هر صورت ميزان واحد موظف تدريس يا ساعت تعيين مي هيات رئيسهحسب مورد توسط مؤسسه 

بايست از واحد موظف تدريس و يا ساعت موظف تحقيق تعيين شده موظف تحقيق سمت اجرايي مورد نظر نمي

 براي سمت اجرايي مافوق آن، كمتر باشد.

 

باز بر اساس جدول ذيل تعيين كسر واحد موظف تدريس و يا ساعت موظف  تحقيق اعضاي هيأت علمي جان - 25ماده 

 مي گردد:

 جانباز عضويا ساعت موظف تحقيق  جدول كسر واحد موظف تدريس 

 درصد جانبازي رديف
 كسر واحد موظف تدريس

 عضو آموزشي 

 موظف تحقيق ساعتكسر 

 عضو پژوهشي 

 ساعت در هفته 5/2 واحد 1 درصد 24تا  1

 ساعت در هفته 5 واحد 2 درصد 39تا  25 2

 ساعت در هفته 5/7 واحد 3 درصد 69تا  40 3

 ساعت در هفته 15 واحد 6 درصد و باالتر 70 4

 ميزان كسر واحد موظف معلوليتهاي ناشي از حوادث حسب مورد توسط هيأت رئيسه موسسه تعيين  مي گردد. -تبصره

 

از  اين آيين نامهمقررات  مكلف است در ازاي انجام تكاليف محول، ميزان حضور موظف و رعايت  مؤسسه - 26ماده 

آيين نامه به  اين»  46«بر اساس ضابطه مقرر در ماده » حقوق مرتبه و پايه«سوي عضو، وجهي تحت عنوان 

 وي پرداخت نمايد.

، عالوه بر حقوق مرتبه و پايه، فوق العاده هاي ذيل را متناسب با است به عضو واجد شرايطمكلف مؤسسه - 27ماده 

 اين آيين نامه پرداخت نمايد: »50«تا » 47«مقرر در مواد وي در چارچوب ضوابط ميزان حضور موظف 

 فوق العاده شغل؛ - 1 – 27
 فوق العاده ويژه؛ - 2 – 27
 فوق العاده جذب؛ - 3 – 27
 فوق العاده مديريت. - 4 – 27

         نامه، اين آيين »27« درمادههاي مندرج العاده، عالوه بر فوقاست به عضو واجدشرايطمكلف مؤسسه - 28ماده 

 پرداخت نمايد:مربوط هاي ذيل را مطابق با ضوابط و مقررات العادهفوق

 فوق العاده بدي آب وهوا؛ - 1 – 28
 فوق العاده سختي شرايط محيط كار؛ - 2 – 28
 فوق العاده محروميت از مطب؛ - 3 – 28
 العاده اشعه؛ فوق - 4 – 28

 ت از تسهيالت زندگي؛العاده محرومي فوق -5 -28

 العاده معاضدت قضايي؛ فوق -28-6
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 .فوق العاده بهره وري -28-7

 مي باشد.» 2«اين ماده به شرح پيوست شماره » 2«دستورالعمل موضوع بند   – 1تبصره 

 العاده اشعه تابع ضوابط و مقررات خاص خود مي باشد.برقراري فوق العاده  محروميت از مطب و فوق  – 2تبصره 

 

پژوهشي در  و و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه هاتواند از خدمات اعضاي هيأت علمي خود و يا ساير مؤسسه مي - 29ماده 

با موافقت كتبي مؤسسه محل خدمت آنان به منظور تدريس و يا تحقيق در ازاي پرداخت حق التدريس و  خدمتساعات 

 استفاده نمايد. نامهن آييناي» 52«بر اساس ضابطه مقرر در ماده يا حق التحقيق 

 گردد. تعيين مي هيأت امناسوي  التدريس اعضاي آموزشي ازواحد حق سقف  –1تبصره 

، هيچ گونه فعاليتي خارج از رئيس موسسهي كه در خدمت موسسه است، بدون موافقت كتبي مي تواند در ساعاتنعضو  -2تبصره 

  موسسه داشته باشد.

 

علمي كه صالحيت مدرسي غيرعضوهيأت دانشگاهياز خدمات دارندگان مدارك تحصيلي  تواندمي مؤسسه - 30ماده 

و معاون آموزشي دانشكده  مؤسسهاي مركب از نماينده رئيس هاي تحصيلي به تأييد كميتهآنان در يكي از رشته

ازاي پرداخت به منظور تدريس در  »مدرس«رسيده باشد، به عنوان ذي ربط پيشنهاددهنده و مديرگروه آموزشي 

 استفاده نمايد.  اين آيين نامه »53«ماده بر اساس ضابطه مقرر در التدريس حق

مي تواند براي آموزش فني، عملي، هنري و آزمايشگاهي از مدرساني كه مدرك تحصيلي خاص يا   مؤسسه - 1تبصره 

ده رسيده است، استفاده نمايد. نداشته و صالحيت مدرسي آنان به تأييد كميته مندرج در اين ما دانشگاهيمرتبه 

با  نامهآيين اين» 53«ماده در درصد حق التدريس مقرر  100تا  80التدريس اين دسته از افراد معادل ميزان حق

 تعيين  مي گردد. مؤسسهتوجه به مدارك علمي و تجربه مدرس توسط هيأت رئيسه 

 نظري يا معادل عملي آن در هفته مي باشد.واحد  »12«حداكثر   مؤسسه ساعات تدريس مدرسان موضوع اين ماده در  – 2تبصره 

مؤسسات آموزش  علمي نامه استخدامي اعضاي غيرهيأتكشوري يا آيينخدماتمدرساني كه مشمول قانون مديريت – 3تبصره 

 باشند.پژوهشي مي باشند، صرفاً در ساعات غيرموظف مشمول اين ماده مي و عالي

 

جهت انجام وظايف براي مدت معين اين آيين نامه، » 1«ماده » 26«بند » الف«جزء اساس  بر ه ك عضوي به – 31ماده 

گردد، از تاريخ حركت به محل مأموريت تا بازگشت، چنانچه فاصله مقصد از مبدأ  اعزام مي مؤسسهمحول به خارج از 

گردد.  پرداخت مياين آيين نامه » 54«ر ماده بر اساس ضابطه مقرر دالعاده مأموريت روزانه  كيلومتر باشد فوق 60بيش از 

 اين آيين نامه تعلق نخواهد گرفت.»  63«فوق العاده به اعضاي مشمول ماده   اين 

شود، ضمن برخورداري از  به صورت مأموريت به خارج از كشور اعزام مي مؤسسهكه با تأييد هيأت رئيسه  عضوي - 1تبصره 

 مأموريت روزانه خارج از كشور بر اساس مقررات عمومي نيز دريافت خواهد كرد.حقوق و مزاياي ريالي، فوق العاده 

 مدت اين گونه مأموريتها در مورد هر عضو  از چهار ماه متوالي و يا متناوب در يك سال تقويمي بيشتر نخواهد بود. – 2تبصره 

 

           كند،  جغرافيايي خدمت وي تغيير مي محل ثابت ،به عضوي كه به موجب حكم صادره از سوي مراجع قانوني  - 32ماده 

  اين آيين نامه پرداخت مي گردد.  »56«مقرر در ماده  بر اساس ضابطه » هزينه سفر و نقل مكان«هزينه اي تحت عنوان 
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هزينه   كمك«عنوان  كمك هزينه اي تحتبه عضو مرد شاغل و  بازنشسته متاهل مشمول اين آيين نامه  - 33 ماده

با  » هزينه اوالد  كمك«اي تحت عنوان در صورت داشتن فرزندان تحت تكفل، كمك هزينهو » مندي عائله

 مي گردد.  اين آيين نامه پرداخت»  57«و بر اساس ضابطه مقرر در ماده  » 94«ماده  1رعايت مفاد تبصره 

سرپرست خانوار كه همسرشان متوفي، و همچنين اعضاي زن شاغل و يا بازنشسته  ، مطلقهبانوان وظيفه بگير  – 1تبصره 

از كمك  معلول و يا ازكارافتاده كلي بوده و به موجب حكم مراجع قانوني، سرپرستي خانوار را به عهده دارند

 .هزينه عائله مندي و نيز در صورت تكفل مخارج فزرندان از كمك هزينه اوالد برخودار مي شوند

سال و در صورت ادامه تحصيل و  20كنند،  هزينه اوالد استفاده مي  ز كمكحداكثر سن براي اوالد ذكور كه ا -2تبصره 

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

صالح از جمله سازمان بهزيستي كل كشور،  فرزندان معلول و از كارافتاده كلي به تشخيص مراجع پزشكي ذي - 3تبصره 

 اين ماده نمي باشند. 2مان پزشكي قانوني و ... مشمول محدوديت سقف سني مذكور در تبصره ساز

 سال از كمك هزينه اي معادل كمك هزينه عائله مندي برخوردار مي شوند. 35بانوان مجرد باالي  -4تبصره 

 

 و مؤسسات  دانشگاه هاعلمي قانون مقررات انتظامي هيأت«در صورت ارتكاب هر يك از تخلفات مندرج در   – 34ماده 

  .گرددتوسط عضو، موضوع به هيأتهاي رسيدگي انتظامي اعضاي هيأت علمي ارجاع مي» عالي و تحقيقاتي كشورآموزش

 

  مؤسسه باشد و  هاي قانوني در برابر شاكيان مورد حمايت قضايي مي درانجام وظايف و مسئوليت مؤسسهعضو  - 35ماده 

براي دفاع از انجام وظايف   عضو به تقاضاي ، »ون حمايت قضايي از اعضاي هيأت علميقان« است براساس  مكلف

 .حمايت قضايي نمايدعضو  با استفاده از كارشناسان حقوقي خود يا گرفتن وكيل از وي

قطع ارتباط نمايد، منوط به تعيين تكليف وي و تسويه حساب با   مؤسسهپرداخت مطالبات عضوي كه با  - 36ماده 

 د.باش مي  سسهمؤ

 

سال حداقل امتيازات الزم را براي دريافت يك پايه ترفيع استحقاقي، موضوع ماده  3عضوي كه در طول  – 37ماده 

مؤسسه مشمول مصاديق ركود اين آيين نامه كسب ننمايد، با پيشنهاد كميته ترفيعات و تأييد هيأت رئيسه » 43«

   اين» 101«ماده م به كميسيون ركود علمي (موضوع صميپرونده وي جهت بررسي و اخذ تعلمي مي شود و 

 آيين نامه)، ارسال مي گردد.

 

 فصل پنجم :  توانمندسازي

موظف است بر مبناي نتايج حاصل از ارزيابي عملكرد ساالنه عضو  و به منظور ارتقاي سطح كارآيي  مؤسسه – 38ماده 

بهتر تكاليف محول، برنامه هاي آموزشي الزم را جهت و اثربخشي فعاليتها و توانمندسازي وي در ايفاي هرچه 

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

 

                   ، همواره نسبت طبق برنامه تنظيمي مؤسسه ،مربوط مقررات و است براساس ضوابط عضو موظف – 39ماده 

 هاي شغلي خود اقدام نمايد. مهارتها و توانايي و افزايش زيتوانمندسا به
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، »پژوهشيعلمي آموزشي و دستورالعمل اعطاي ترفيع ساليانه اعضاي هيأت«اساس برموظف است  مؤسسه – 40ماده 

ه به فرمهاي تكميل شده توسط وي، به منظور بررسي استحقاق عضو براي ترفيع ساليانه، عملكرد عضو را با توج

 ارسال نمايد.   مؤسسهارزيابي نموده و نتايج اين ارزيابي را به كميته ترفيعات  

 

به منظور بررسي استحقاق ، »ه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علميآيين نام«براساس موظف است  مؤسسه – 41ماده 

چوب آيين نامه ارتقا عضو براي ارتقا مرتبه، فعاليتهاي عضو را با  توجه به فرمهاي تكميل شده توسط وي در چار

 ذي صالح مرتبه اعضاي هيأت علمي و دستورالعملهاي مربوط، ارزيابي نموده و نتايج اين ارزيابي را  به مراجع 

 ارسال نمايد. 

 

          ، پايه هاي مشروحه ذيل اين آيين نامه »44«و » 43«در  مواد  به عضو در صورت احراز شرايط مقرر   – 42ماده 

 ردد: اعطا  مي گ

  ساليانه،  پايه هاي ايثارگري،  استحقاقي سربازي،  ترفيع : ترفيع خدمتشامل پايه استحقاقي - 1 – 42

 .43مصوب موضوع ماده هايمأموريت تحصيلي و ساير پايههاي  پايه

مصوب هايو ساير پايه نمونه كشوري كسب عنوان عضو هيأت علمي  پايه تشويقي شامل: - 2 – 42

 .44ماده  موضوع

پايه و در  5مقررات مربوط حداكثر تا سقف  ضوابط و مطابقهيأت علمي احتساب سوابق خدمتي قبل از عضويت  تبصره:

 نامه امكان پذير مي باشد. اين آيين 43صورت كسب امتيازات الزم براي كسب پايه ترفيع، با رعايت مفاد ماده 

مورد، پايه ذيل حسب  تحصيل در صورت احراز شرايط مندرج در بندهاي كار و مأمور به بهبه اعضاي شاغل  -43ماده 

 گردد:اعطا مي ساليانه استحقاقي ترفيع

و پژوهشي قابل قبول در  آموزشياعضاي شاغل به كار: انجام حداقل يك و يا دو سال خدمت علمي  - 1 – 43

            وقت و اعضاي نيمه» يك سال« تمام وقتپيماني و يا پايه قبلي، به ترتيب براي اعضاي رسمي 

           ساليانه اعضاي ترفيعدستورالعمل اعطاي«در حسب مورد و كسب حداقل امتياز مندرج » دو سال«

 در مهلت مقرر. »ابالغيپژوهشي  و علمي آموزشي هيأت

ساالنه كه به تأييد مؤسسه اعضاي رسمي مأمور به تحصيل: در ازاي ارائه گزارش پيشرفت تحصيلي  - 2 – 43
تحصيلي دكتري تخصصي براي هر سال تحصيل در دوره ، برسد محل خدمت مؤسسهمحل تحصيل و 

 گردد. يك پايه و حداكثر چهار پايه اعطا مي
و متعهد خدمت به مؤسسات وابسته به وزارت مي  وزارت (كه در استخدام نيستند)بورسيه هاي بورسيه:  -43-3

مام تحصيل و اشتغال به كار آموزشي و پژوهشي در مؤسسه به ازاي تحصيل در مقطع پس از اتباشند، 
 برخوردار خواهند شد. آزمايشيدكتري از سه پايه ترفيع در هنگام صدور حكم رسمي 

در ، يك پايه ترفيع (دوره ضرورت) نظام وظيفه خدمتدر ازاي ارائه كارت پايان خدمت و يا گواهي انجام  -43-4
 تعلق مي گيرد.ام بدو استخد

در  ،اين ماده 4بند عالوه بر يك پايه ترفيع موضوع  تعهددورهدر طول سربازي مشمولين طرح به –43-5           
ه ازاي هر سال خدمت، يك پايه تا صورت كسب حداقل امتياز الزم براساس دستور العمل اعطاي ترفيع ساليانه ب

 گيرد.پايه تعلق مي» 2«سقف 
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همان ميزان تاريخ  بهگيرد و مرخصي بدون حقوق و انفصال موقت، پايه استحقاقي تعلق نمي ،به ايام تعليق – 1تبصره 
 استحقاق دريافت پايه به تعويق مي افتد.

صالح واجد دريافت مزاياي ايثارگري شناخته مي شوند، عالوه بر پايه هاي  كه از سوي مراجع ذياعضايي  - 2تبصره 
اين ماده، از پايه هاي ايثارگري بر اساس جدول ذيل برخوردار مي گردند. اعضاي ايثارگري استحقاقي مندرج در 

قرار ، و تبصره آنآيين نامه  اين »9«جدول موضوع ماده مندرج در  و آزادگان) كه در مرتبه رديف يك (جانبازان
 تبصره قرار نمي گيرند. داشته و از حقوق و مزاياي يك مرتبه باالتر بهره مند گرديده اند، در شمول اين

 
 جدول پايه هاي ايثارگري قابل اعطا به اعضاي ايثارگر

 رديف
 نوع ايثارگري

 قابل اعطا پايه ايثارگري
 »براي هر ستون«

 مدت اسارت (آزادگي)
 »1ستون «

 درصد جانبازي
 »2ستون « 

 مدت خدمت درجبهه
 »3ستون « 

 يهپا 1 ماه تا يك سال 6 درصد  19تا  تا يك سال 1
 پايه 2 سال 2تا  1 درصد 29تا  20 سال 2تا  1 2
 پايه 3 سال 3تا  2 درصد 39تا  30 سال 3تا  2 3
 پايه 5 سال 4تا  3 درصد 49تا  40 سال 4تا  3 4
 پايه 7 سال 5تا  4 درصد 59تا  50 سال 5تا  4 5
 پايه  9 سال 6تا  5 درصد 69تا  60 سال 6تا  5 6
 پايه 11 باالتر سال و6 رصدوبيشترد 70 باالتر سال و 6 7

 
درصورتي كه خدمت سربازي و خدمت در جبهه عضو همزمان بوده باشد، عضو مي تواند از مجموع ترفيعات  – 3تبصره 

 مربوط  برخوردار گردد.
 ردد.اين ماده برخوردار گ »2«جدول تبصره عضو مي تواند از مجموع ترفيعات حداكثر دو ستون از ستونهاي  – 4تبصره 
شهيد) درمرتبه علمي استاديار و باالتر عالوه بر پايه هاي استحقاقي مندرج در اين  عضو هيأت علمي (فرزند – 5تبصره 

از حقوق و مزاياي يك مرتبه باالتر برخوردار به  علمي پايين تر از استاديار، و در مرت پايه ايثارگري» 7«، از ماده
 مي گردد.

شوند و همچنين جانباز از كار افتاده االثر شده و يا  به درجه رفيع شهادت نائل شده يا مياعضايي كه مفقود  – 6تبصره 
تا زمان رسيدن به و يا از كارافتادگي، شهادت مفقود االثر شدن، ، ضمن ارتقا به مرتبه علمي باالتر، از تاريخ كلي

ترفيع استحقاقي ساليانه را دريافت غال، برند و در حالت اشتدر حالت اشتغال به سر ميشرايط عمومي بازنشستگي، 
داشته و از مزاياي زمان اشتغال از جمله ارتقا به مرتبه علمي باالتر صرفاً پس از طي مدت توقف مقرر در آيين نامه 

 اند و يا ازكارافتادهرسيدهبه شهادت مفقوداالثر شده، ارتقا مرتبه، برخوردار خواهند بود. اعضايي كه در مرتبه استادي 

        پايه  ايثارگري »10«، به دليل عدم امكان ارتقا به مرتبه علمي باالتر، بالفاصله از  شده اند (حالت اشتغال) كلي
 بهره مند مي گردند.

 
 به عضو رسمي در صورتي كه يكي از شرايط زير را احراز نموده يا مي نمايد،  پايه تشويقي اعطا مي گردد:  - 44ماده 

 -ذخيره شده از مقاالت علمي بر امتياز مورد نياز ترفيع ساالنه امتياز پژوهشي مازاد 20ي هر به ازا – 1 – 44
 ويي) يك پايه.پژوهشي در مجالت معتبر علمي داخل يا خارج از كشور (وت

 در چارچوب ضوابط مربوط حداكثر يك پايه.» س«عضويت فعال در گردانهاي عاشورا و الزهرا  - 2 – 44
 پايه. يك، عنوان عضو هيأت علمي نمونه كشوري احراز - 3 – 44
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براي هر مورد  يك پايهمورد تأييد وزارت، دارندگان نشانهاي دولتي و برگزيدگان جشنواره هاي معتبر ملي  - 4 – 44
 و حداكثر دو پايه.

أييد مؤسساتي كه با ت اين آيين نامه) در 66خدمت (موضوع ماده شاغل و يا مأموران به  اعضاي – 5 – 44
پژوهشي و فناوري تازه  موزش عالي وو مؤسسات آ دانشگاه هاوزارت در شمول  ذي صالح مراجع 

           پايه تشويقي مؤسسات يادشده از يك خدمت درسال 7در ازاي  د،تاسيس و در حال توسعه قرار دارن
 گردند.برخوردار  مي

رئيس همچنين  ،)مؤسسه ثناي رئيسبه است( در سمتهاي مديريت ستادي مؤسسهاعضايي كه در  - 6 – 44
و سمتهاي همتراز با آن، داراي خدمات ارزنده و قابل قبول به تشخيص هيأت  / پژوهشكدهدانشكده
 ، در طول خدمت.پايه و حداكثر دوپايهبه ازاي هردوسال خدمت يك، مي باشند مؤسسهرئيسه 

رؤساي همچنين اين آيين نامه و » 71«ماده كه داراي سمتهاي مديريتي موضوع  مؤسسهاعضاي  - 7 – 44
 .و حداكثر چهار پايه در طول خدمت باشند، به ازاي هر دو سال خدمت  يك پايهمي مؤسسات،

كه در سمتهاي مديريتي حوزه ستاد وزارت داراي خدمات ارزنده و قابل قبول به  مؤسسهاعضاي  - 8 – 44
به ازاي هر دو سال خدمت يك پايه و حداكثر دو وي  مي باشند، ذي ربط تشخيص وزير يا معاونان 

 پايه در طول خدمت.
اين ماده، » 6« موضوع بندتشويقي پايهبه استثناي  خدمتدرطولبه هرعضو اعطا تشويقي قابلهايپايهسقف – 1تبصره 

 باشد.پايه مي» 7«حداكثر 
اين موضوع پايه هاي تشويقي  ،در صورت احراز شرايط ،ن نامهاين آيي 11به استثناي مشمولين ماده به عضو پيماني،    – 2تبصره 

  ، اعطا مي گردد.در بدو استخدام رسمي آزمايشي، ماده

 
 دو برابر عضو تمام وقت مي باشد.نيمه وقت  عضومدت توقف الزم براي ارتقاي مرتبه  – 45ماده 

 

 فصل ششم :  نظام پرداخت حقوق و مزايا  

 يه عضو  بر اساس فرمول زير تعيين مي گردد:حقوق مرتبه و پا - 46ماده 

 

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

نامه اين آيين» 1«ماده  » 19«باشد كه بر اساس مفاد بند قبول عضو ميپايه، نمايش عددي خدمات قابل  – 1تبصره 

 تعريف مي گردد.

ترتيب رديفهاي جدول مذكور  اين آيين نامه به»  9«جدول موضوع ماده درج در هاي منعدد مبنا براي مرتبه – 2تبصره 

اين آيين نامه برابر  »9« گردد و همچنين عدد مبنا براي تبصره مادهتعيين مي 170و  145 – 125 – 100 برابر

 مي باشد. 90

 وزيران اعمال مي گردد. ضريب حقوقي ساليانه ابالغ شده از سوي هيأت – 3تبصره 

 اعضا در بدو استخدام در پايه يك مرتبه مربوط قرار مي گيرند.  – 4تبصره 

با ضوابط  ، مطابققطعيهمانند دوره رسمي، آزمايشيرسميدورهو يا  پيمانيو مزاياي اعضا در دورهحقوق   – 5تبصره 

 شود. پرداخت مي و نامه تعييناين آيين در مقرر
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العاده مذكور شود. نحوه محاسبه فوقاي تحت عنوان فوق العاده شغل پرداخت ميعادهالبه اعضاي مؤسسه فوق –47ماده 

 به شرح زير   مي باشد:

 

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

 ،نامهاين آيين» 9«ماده موضوع هاي مندرج در جدول العاده شغل بر اساس شماره رديف هر يك از مرتبهضريب فوق –تبصره 

 . آن براساس مقررات مربوط وتصويب درهيأت امنا خواهد بود گردد و تغييرات بعديشرح ذيل تعيين ميبه

 

 جدول ضرايب فوق العاده شغل

 ضريب فوق العاده شغل  رديف

1 1/2 

2 6/2 

3 87/2 

4 98/2 

 مي باشد. 77/1برابر  اين آيين نامه» 9«براي تبصره ماده  ضريب فوق العاده شغل  -تبصره

 

العاده شود. نحوه محاسبه فوقالعاده ويژه پرداخت ميعنوان فوق خاصي تحت العادهفوق ،مؤسسهوقت به اعضاي تمام  - 48ماده 

 باشد:به شرح زير ميو ضرايب مربوط مذكور 

 

 يب فوق العاده ويژه = فوق العاده ويژهضر (حقوق مرتبه و پايه) * 

 

 وق العاده ويژه يب فجدول ضر

 مرتبه علمي
ضريب فوق 

 العاده ويژه

 5/6 / پژوهشيار مربي آموزشيار

 5/6 مربي

 9 استاديار

 5/8 دانشيار

 7/7 استاد

 

فوق العاده اي تحت عنوان فوق العاده جذب پرداخت مي شود. نحوه محاسبه فوق العاده   مؤسسهبه اعضاي  – 49ماده 

 مذكور به شرح زير است:

 مرتبه و پايه * ضريب فوق العاده جذب = فوق العاده جذبحقوق 
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 .مي باشدتهران به شرح جدول ذيل  شهربراي موسسات واقع در  العاده جذبضريب فوق–1 تبصره

 استاد دانشيار استاديار مربي / پژوهشيار مربي آموزشيار مؤسسه

 1,3 1,25 1,2 1 0,9 تهران مؤسسات شهر

 % قابل افزايش است.300جدول فوق با تصويب هيأت امنا حداكثر تا  ضرايب شهرهابراي ساير  -

وع اعضايي كه به موجب مفاد اين آيين نامه به موسسه اي در محلي (شهري) غير از محل استقرار موسسه متب -2تبصره 

 جذب موسسه محل ماموريت برخوردار خواهند شد. خود مامور مي شوند از ضريب فوق العاده

 يي كه به نمايندگي مجلس شوراي اسالمي انتخاب مي شوند از فوق العاده جذب شهر تهران برخوردار مي گردند.اعضا -3تبصره

 موسساتي كه در يك شهر مستقر هستند داراي فوق العاده جذب يكسان مي باشند. -4تبصره

 

اي تحت العادهباشند، فوقمصوب مي  / سرپرستيهاي مديريتيدار پستكه عهده مؤسسهبه اعضاي تمام وقت  - 50ماده 

 فوق العاده مذكور به شرح زير مي باشد: شود. نحوه محاسبه  العاده مديريت پرداخت ميعنوان فوق

  فوق العاده مديريت =فوق العاده مديريت رئيس مؤسسه  ×ضريب فوق العاده مديريت هر پست مديريتي/ سرپرستي مصوب 

 

 گردد:به شرح زير تعيين مي  هئيس موسسمديريت ر فوق العاده: 1تبصره

α × موسسه رئيس مديريت العاده فوق  = تهران دانشگاه رئيس مديريت العاده فوق 

 

α :  ضرب ضرايب مقاطع تحصيلي مندرج از حاصل است كهيان روزانه شاغل به تحصيل در موسسه دانشجوضريب تعداد

هاي مندرج اي مربوطه محاسبه شده و با رديفدر تعداد دانشجويان در مقاطع و رشته ه» يك«در جدول شماره 

  تطبيق داده مي شود.» دو«در جدول شماره

 كاربردي، فني و حرفه اي و پيام نور، معادل فوق العاده -هاي: جامع علميفوق العاده مديريت روساي دانشگاه -الف

 مديريت رئيس دانشگاه تهران مي باشند؛ 

پنجاه معادل هاي جديد التاسيس (براساس تاييد شوراي گسترش آموزش عالي) هفوق العاده مديريت روساي دانشگا  -ب

 .يريت رئيس دانشگاه تهران مي باشندمد ) فوق العاده50/0درصد (
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 »يك«جدول شماره 

 ضرايب

 گروه هاي آموزشي

علوم 

 انساني

)1( 

 علوم پايه 

)67/1( 

فني و 

 مهندسي

)86/1( 

 كشاورزي

)66/2( 

 هنر

)1/2( 

 پزشكي

)2/2( 

مقاطع 

 تحصيلي

 2/2 1/2 66/2 86/1 67/1 1 )1كارشناسي (

كارشناسي ارشد 

)3( 
3 01/5 58/5 98/7 3/6 6/6 

دكتري 

 )5تخصصي (
5 35/8 3/9 3/13 5/10 11 

 دكتري

 )4حرفه اي ( 
4 68/6 44/7 64/10 4/8 8/8 

 

 »دو« جدول شماره

 دانشگاه تخصصي دانشگاه جامع αضريب 

هزار  10هاي داراي كمتر از براي دانشگاه 6/0

 دانشجو 

 هزار دانشجو  6هاي داراي كمتر از براي دانشگاه

هايي كه تعداد دانشجويان آنها از براي دانشگاه 7/0

 هزار نفر است. 20هزار تا  10

 6هايي كه تعداد دانشجويان آنها از براي دانشگاه

 هزار نفر است. 12هزار تا 

هايي كه تعداد دانشجويان آنها از نشگاهبراي دا 8/0

 هزار نفر است. 30هزار تا 20

دانشجويان آنها از هايي كه تعداد براي دانشگاه

 هزار نفر است. 18هزار تا12

هايي كه تعداد دانشجويان آنها براي دانشگاه 9/0

 هزار نفر است. 30بيش از 

هايي كه تعداد دانشجويان آنها براي دانشگاه

 هزار نفر است. 18بيش از 

 

با توجه به حجم كار و مصوب موسسه  / سرپرستيمديريتيهاي پست يك از ضريب فوق العاده مديريت هر  – 2تبصره 

سختي آن، بازدهي و كارائي و مرتبه علمي عضو و مقايسه با ساير مديران بر اساس دامنه ضرايب مندرج در جدول 

 گردد: تعيين مي هيأت رئيسهتوسط  ذيل، 
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 / سرپرستيمديريتيحداكثر ضرايب فوق العاده مديريت پستهاي  جدول حداقل و

 پست مديريتي مصوب رديف
 حداقل و حداكثر ضريب

 فوق العاده مديريت 

 درصد  80تا    60  مؤسسهمعاونان  1

 درصد 60تا   30 موسسهو مديريتهاي  بالفصل رئيس  واحدهاي سازماني مديران 2

3 
ها، مراكز ، كتابخانه مركزي و مؤسسات وابسته به ها، پژوهشكدهكدهرؤساي دانش

  مؤسسه
 درصد  60تا   40

 درصد  50تا    30  مؤسسه معاونتهاي بالفصل زير مجموعه مديريتهاي 4

 درصد  50تا    30  مؤسسه رئيسبالفصل  مديريتهايمعاونان  5

 درصد  50تا    30 سات وابستهها،  مراكز و مؤسها، پژوهشكدهمعاونان دانشكده 6

 درصد  40تا    20 مديران گروه هاي آموزشي و پژوهشي 7

 درصد  40تا    20  مؤسسهزيرمجموعه بالفصل معاونتهاي يتهاي مديرين معاون 8

9 
وعه مي زيرمجموعه بالفصل رئيس موسسه و زير مجگروه ها رؤساي ادارات /

 بالفصل معاونتها
 درصد 40تا  20

 ستاره دار مصوبير پستهاي مديريتي/ سرپرستي سا 10
  3بر اساس مفاد تبصره 

 اين ماده تعيين مي گردد

مديريت رئيس مؤسسه توسط هيأت ميزان فوق العاده مديريت ساير مشاغل مديريتي با توجه به فوق العاده  –  3تبصره 

العاده مديريت تعيين شده بايست از فوقيالعاده مديريت هر عضو نمشود و در هر حال ميزان فوقميتعيين رئيسه

 .براي مقام مافوق وي بيشتر باشد

 مديريت رئيس دانشگاه تهران است. فوق العادهمعاونان وزارت معادل ميزان فوق العاده مديريت  -4تبصره 

 

  گردند.مي وقت برخوردار  امو مزاياي مستمر عضو تمدرصد حقوق  50نامه، صرفاً از آييناين » 16«عضو مشمول ماده  – 51ماده 

 

التحقيق يك ساعت عملي و همچنين حقساعت تدريس» 5/1«التدريس يك ساعت تدريس نظري و حق –52 ماده

پنجاهم مجموع حقوق مرتبه و پايه و فوق العاده شغل نامه) براساس يكاين آيين 29اعضا (موضوع ماده تحقيق 

  عضو تعيين مي گردد.

باشد،  كيلومتر فاصله داشته 100بيش از  مؤسسهمحل مؤسسه متبوع استخدامي اعضاي مدعو تا محل چنانچه   – تبصره

 پرداخت نمايد. 2تا  5/1لتدريس آنان را با ضريب حق ا مؤسسهمي تواند به تشخيص معاون آموزشي  مؤسسه

مأمور مي شوند  هاي اجراييو دستگاه  ه متبوع خود به ساير موسسات (دولتي و يا غير دولتي)اعضايي كه از موسس

 در موسسه متبوع (مبدا) مدعو محسوب نمي شوند.

 

بر اساس يك پنجاهم مجموع نامه  اين آيين» 30«موضوع ماده التدريس يك ساعت تدريس مدرسان حق – 53ماده 

ديارآموزشي آموزشي، استاآموزشيار، مربيعلمي در مرتبه مربيالعاده شغل عضو هيأت حقوق مرتبه و پايه و فوق

مدرس، با توجه به مدرك تحصيلي وي به عنوان  مؤسسهحسب مورد با پايه مساوي با سنوات اشتغال در 

  ارشد و دكتري) تعيين مي گردد.(كارشناسي، كارشناسي
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  مي تواند مؤسسهكيلومتر فاصله داشته باشد،  100بيش از  مؤسسهمدعو تا محل چنانچه محل سكونت مدرسان  - تبصره

 پرداخت نمايد. 2تا  5/1حق التدريس آنان را با ضريب  مؤسسهتشخيص معاون آموزشي به 

 

/20( به مأخذ يك بيستماين آيين نامه  »31«موضوع ماده العاده مأموريت روزانه  فوق - 54ماده 
مجموع حقوق ) 1

بر اساس مقررات عمومي پرداخت است. هزينه اسكان و تغذيه  هاي شغل و جذب،  قابل العاده مرتبه و پايه و فوق

 پرداخت خواهد شد.  مؤسسهو هزينه اياب و ذهاب بين شهري و درون  شهري، براساس مصوبات هيأت رئيسه 

و پايه استاديار  مرتبه درصد حقوق »20«اعضا نبايد از العاده مأموريت روزانهعنوان فوقسقف حداكثر پرداخت به –تبصره 

 بيشتر باشد.»  30« پايه

 

و مزاياي مستمر خود را   به تحصيل در ايام استفاده از مأموريت آموزشي در داخل كشور، حقوق مأمور عضو  – 55ماده 

 نمايد.دريافت مي

خارج از كشور، تابع ضوابط  آموزشي از مأموريتتحصيل در ايام استفاده به و مزاياي عضو مأمور  پرداخت حقوق – تبصره

 باشد.و مقررات مربوط مي

 

، به ازاي هر كيلومتر فاصله بين دو شهر مبدأ و مقصد مبلغ آيين نامه  اين» 32«ماده موضوع به مشموالن  –56ماده 

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

 با تصويب هيأت رئيسه تعيين خواهد گرديد. 

 

مندي و به ازاي هر فرزند كمك هزينه  هزينه عائله  ، كمكآيين نامه  اين» 33«ماده موضوع به مشموالن  - 57 ماده

 پرداخت مي گردد. وزيران،برابر ضريب حقوقي ساليانه مصوب هيأت » 15«و » 57«به ميزان اوالد به ترتيب 

 

بر اساس مبلغ اعالم شده از ، پايان هرسالبگير در شاغل، بازنشسته و وظيفهمكلف است به اعضاي مؤسسه - 58 ماده

 پرداخت نمايد. »عيدي«هيأت وزيران   سوي

برابر حقوق و مزاياي حداكثر تواند به اعضاي شاغل خود در طي سال با تصويب هيأت رئيسه مؤسسه مي -59ماده 

وب هيأت امنا، مشروط به پيش بيني اعتبار الزم در بودجه تفصيلي ساليانه مص» پاداش«تحت عنوان عضو، 

 پرداخت نمايد.

 

 فصل هفتم :  مأموريت و انتقال

مكلف است در راستاي توليد دانش، ارتقاي تجارب و دانش علمي اعضاي خود و اعتالي جايگاه   مؤسسه – 60ماده 

در سطح بين المللي، كمك به حل مشكالت علمي و فني كشور از طريق تحقيق در زمينه هاي  مؤسسه

و استفاده از دستاوردها، دانش فني، امكانات و روشهاي نوين پژوهشي و آموزشي، نهادينه تخصصي، آشنايي 

و به منظور افزايش كارآيي و كارآمدي  دانشگاهي المللي در روابط بينبين اي وكردن همكاريهاي علمي منطقه

زم را براي شركت آنان اعضاي تمام وقت خود و همچنين مبادله نتايج فعاليتهاي علمي و پژوهشي، تسهيالت ال



 هيأت علمي آيين نامه استخدامي اعضاي

22 

 

و يا نظايرآن كه در زمينه رشته  مؤسسهدر كنفرانسها، سمينارها، كنگره ها، انجام مطالعات مرتبط با اهداف 

اعزام آنان را در قالب هر يك از   مؤسسهتحصيلي هر يك از اعضا در داخل يا خارج از كشور تشكيل مي شود و 

اين آيين نامه،  »63«تا  » 61«ب ضوابط و مقررات موضوع مواد دهد، در چارچوتشخيص ميموارد ذيل ضروري

 فراهم نمايد.

 فرصت مطالعاتي - 1 – 60 

 مأموريت پژوهشي - 2 – 60

 مأموريت آموزشي  - 3 – 60

 

مصوب » آيين نامه استفاده از فرصتهاي مطالعاتي« تواند  اعضاي تمام وقت خود را در چارچوبمي  مؤسسه  - 61ماده 

، براي تكميل اطالعات علمي و آگاهي از تحقيقات پيشرفته داخل يا خارج از كشور و شركت در اين ناهيأت ام

فرصت «مي رسد، براي استفاده از  مؤسسهگونه تحقيقات، طبق برنامه اي كه به تصويب هيأت رئيسه 

 اعزام نمايد. » مطالعاتي

در حين استفاده يا  بالفاصله ا هرگونه مأموريت ديگر، و يدرخواست هر گونه مرخصي استحقاقي يا بدون حقوق  –تبصره 

 بعد يا قبل از استفاده از دوره فرصت مطالعاتي، ممنوع مي باشد.

 

مصوب مي تواند اعضاي تمام وقت خود را در سقف اعتبارات مصوب، با رعايت ضوابط و مقررات  مؤسسه  - 62ماده 

رسد، به منظور شركت در سمينارها، درچارچوب دستورالعملي كه به تصويب هيأت رئيسه مي ،هيأت امنا

و نظاير   مؤسسهها، انجام مطالعات مرتبط با رشته تخصصي عضو و يا اهداف مرتبط با اهداف كنفرانسها، كنگره

 . اعزام نمايد» مأموريت پژوهشي«آن در داخل و يا خارج از كشور به 

 .، مشمول اين ماده مي باشنداين آيين نامهپيماني صرفا در طول قرارداد و با رعايت ساير ضوابط و مقررات اعضاي   –تبصره

 

            مي تواند اعضاي رسمي تمام وقت خود را به منظور پرورش و آماده سازي در چارچوب مؤسسه  - 63ماده 

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

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

 اعزام نمايد. » مأموريت آموزشي«مربوط، به 

 

خارج از كشور و حوزوي (در داخل و يا  4دكتري تخصصي يا سطح دوره اعزام اعضا براي ادامه تحصيل در  - 64ماده 

 با استفاده از مأموريت آموزشي) منوط به احراز شرايط ذيل مي باشد:

 وضعيت استخدامي عضو رسمي باشد. - 1 –64

 .باشد  مؤسسهرشته تحصيلي عضو مورد نياز  - 2 – 64

 محل تحصيل عضو مورد تأييد وزارت باشد. - 3 –64

% امتياز الزم از آيين نامه 60و يا حداقلباشد كتري دورودي پذيرفته شده در آزمون  ،عضو متقاضي -4 –64

 .كسب نمايدرا  ارتقا مرتبه با تأييد هيأت مميزه ذي ربط

 سال باشد.  40سن متقاضي حداكثر  - 5 –64
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عضونسبت به سپردن تعهدات الزم در چارچوب آيين نامه هاي اجرايي اعطاي بورس تحصيلي داخل  - 6 – 64

 .ي و اعزام دانشجو به خارج از كشور ، اقدام نمايدكشور و اعطاي بورس تحصيل

مورد نظر نگردند، ضمن موفق به اخذ مدرك تحصيلي  ،چنانچه اعضاي مأمور به تحصيل در پايان مهلت مقرر –1تبصره 

در طول مدت تحصيل به  مؤسسهها و وجوه دريافتي به عالوه خسارات وارده به كليه هزينهبازپرداخت 

 ييد دفتر حقوقي وزارت، ملزم به حضور در محل خدمت و انجام وظايف محول مي باشند.و تأ مؤسسهتشخيص 

سال موفق به اتمام دوره تحصيلي مورد نظر » 4«در موارد خاص، مدت مأموريت آموزشي اعضايي كه در پايان  –2تبصره 

نوبت شش ماهه با پرداخت  حداكثر دو ، برايامنا هيأتتحصيلي و موافقت نمي گردند، با ارائه گزارش پيشرفت 

 حقوق و مزاياي مستمر قابل تمديد مي باشد. 

موفق  ،سال مأموريت آموزشي» 5«در موارد خاص، ادامه تحصيل اعضايي كه تا پايان مهلت مقرر و حداكثر در  –3تبصره 

قوق و گردند، صرفا با ارائه درخواست مرخصي بدون حبه اتمام دوره تحصيلي و اخذ مدرك مورد نظر نمي

 حداكثر براي دو نوبت يك ساله  امكان پذير مي باشد. ،رئيسهتصويب هيأت 

سال نباشد و با استفاده از مرخصي بدون حقوق و » 50«پذيرش مدرك دكتري عضوي كه سن وي بيشتر از  – 4تبصره 

 و ر شرايطاين ماده و ساي »4«تا » 1«در بندهاي با هزينه شخصي اخذ شده باشد، با رعايت شرايط مندرج 

 پذير مي باشد.مقررات مربوط ، پس از تأييد هيأت مميزه امكان

 

اين آيين نامه،  حسب مورد، »  70«تا » 66«مقررات موضوع مواد تواند در چارچوب ضوابط و مي مؤسسه  -65ماده 

موافقت مؤسسه   پژوهشي را با درخواست آنان وو مؤسسات آموزش عالي و  دانشگاه هااعضاي رسمي تمام وقت ساير 

بكار گيرد و يا بالعكس اعضاي رسمي تمام وقت خود را حسب درخواست آنان به » خدمتمأموربه«متبوع به عنوان 

در هر صورت تبديل وضعيت، ترفيع و ارتقاي  هاي متقاضي مأمور نمايد.ساير مؤسسات، سازمان ها و يا دستگاه

 اعضاي مامور تابع مقررات موسسه مبدا مي باشد.

 

 تواند در صورت نياز به خدمات  اعضاي هيأت علمي رسمي ساير دانشگاهها و مؤسسات آموزش عاليمي مؤسسه  –66ماده 

باموافقت مؤسسه  مربوط از خدمات آنان  وابسته به ساير دستگاههاي اجرايي  ياو وابسته به وزارت دولتي پژوهشي  و

استفاده نمايد و يا بالعكس حسب درخواست » مأمور به خدمت« با حفظ وظايف آموزشي و با رعايت مقررات به عنوان

وابسته به ساير دستگاههاي  يا فناوري دولتي وابسته به وزارت و و عالي، پژوهشيآموزشمؤسسات  و دانشگاهها

 مزاياي و حقوقموافقت عضو، اعضاي رسمي خود را به اين قبيل مؤسسات مأمور به خدمت نمايد.  و اجرايي

 گردد.مي پرداختيا مقصد  أبدم حسب توافق مؤسسات ذي ربط از محل اعتبارات مؤسسه اين ماده مشموالن

به خدمت در ستاد وزارت و بالعكس با رعايت تشريفات مقرر در اين ماده،    مؤسسهمأموريت اعضاي رسمي  – 1تبصره 

 باشد.مكان پذير مي  مؤسسهصرفا با پرداخت حقوق ومزايا از محل اعتبارات 

المللي مؤسسات بين كه با موافقت و يا حكم وزير به خارج از كشور و يا سازمانها و مأموريت اعضاي رسمي –2تبصره 

گردند، بدون حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي و صرفا با پرداخت حقوق و مزايا از محل مأمور به خدمت مي

 اعتبارات سازمان يا مؤسسه محل مأموريت امكان پذير مي باشد. 

 مي باشد. امكانپذير در مؤسسهسال خدمت  4گذشت مراجعت و ، پس از درخواست مجدد براي مأموريت –3تبصره 
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مؤسسات دولتي غيرآموزشي و پژوهشي (دستگاههاي اجرايي) خدمت در به  مؤسسهمأموريت اعضاي رسمي  –67ماده 

با آن دستگاه  مؤسسهي تخصصي و موجب توسعه همكاريها به شرطي كه با تخصص آنها ارتباط داشته باشد

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

 

مأموريت، صرفاً براي خدمت در مؤسسه مقصد مي باشد و مؤسسه مقصد، حق مأمور كردن عضو به ساير  -68ماده 

 مؤسسات را ندارد.

 

و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري  ها دانشگاه خدمت دربه  مؤسسهرسمي مأموريت اعضاي – 69ماده 

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

سات مذكور با موافقت مديريتي مؤس هاي مأموريت افراد موضوع اين ماده صرفا براي تصدي سمت -69-1

ين افراد از طريق موسسه مقصد حقوق و مزاياي ا .مي باشدمحل خدمت عضو امكان پذير رئيس مؤسسه 

 به حساب موسسه مبدا واريز و از طريق مبدا پرداخت مي گردد.

 عمل خواهد شد.اين آيين نامه  108براي سمت هاي مديريتي دانشگاه آزاد مطابق ماده  -69-2

 

ي به مؤسسه  اعضايي كه با رعايت ضوابط و مقررات اين آيين نامه، بدون حفظ وظايف آموزشي و پژوهش – 70ماده 

شده و حقوق و مزاياي خود را از مؤسسه  محل مأموريت دريافت مي نمايند، از هر لحاظ به خدمت ديگر مأمور 

بازنشستگي مشمول مقررات مورد عمل مؤسسه  ارتقا، ترفيع، تبديل وضعيت و به استثناي مقررات مربوط به 

موريت اين دسته از افراد توسط مؤسسه  مقصد و محل مأموريت خواهند بود و چنانچه كسور بازنشستگي مدت مأ

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

 

سياسي از قبيل: رؤساي سه قوه، معاونان  مأموريت اعضاي رسمي مؤسسه جهت تصدي سمتهاي مديريت – 71ماده 

است سازمان صدا و سيما، وزرا، معاونان وزراء، سفرا، استانداران، رئيس جمهور، اعضاي شوراي نگهبان، ري

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

مؤسسه  محل خدمت و  و مزايا ازمحل اعتبارات به مشموالن اين ماده درمدت تصدي مقامات مذكور، حقوق – 1تبصره 

رداخت است و در هر حال پرداخت فوق العاده مديريت  آنان به عهده دستگاه يا دستگاه محل مأموريت قابل پ

 محل مأموريت خواهد بود.

و  دانشگاه هاارتقا مرتبه اعضاي موضوع اين ماده با رعايت كامل آيين نامه ارتقا مرتبه اعضاي هيأت علمي  – 2تبصره 

 هد شد.انجام خوا پس از پايان مأموريت پژوهشي مؤسسات آموزش عالي و 

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

 

پژوهشي   و و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه ها ساير، اعضاي هيأت علمي رسمي مؤسسهدر صورت نياز  –72ماده 

توانند با حفظ پيشينه خدمتي به ميمبدا و مقصد  روساي مؤسساتموافقت با  دولتي وابسته به وزارت متبوع،

سوابق سازماني تخصيص داده شده و منتقل شوند. حقوق و مزاياي اين قبيل افراد بر اساس پست   مؤسسه

 سايرنيز به   مؤسسهاعضاي هيأت علمي رسمي انتقال  ، گردد بر طبق مقررات اين آيين نامه تعيين مي ،خدمتي
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حسب درخواست مؤسسات مذكور  ژوهشي دولتي وابسته به وزارت متبوعپ و و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه ها

 عضو منتقل شده با انتقال، رابطه استخداميتاريخ اجراي حكم بالمانع است. در اين صورت از  مؤسسهو موافقت 

 مقصد خواهد بود . مؤسسه  و هرگونه پرداختي صرفاً برعهده   قطع  مؤسسه

پژوهشي وابسته به ساير  ز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وي رسمي قطعي اانتقال اعضاي هيأت علم –تبصره

در  باشد.مؤسسه مقصد امكان پذير  ميدستگاههاي اجرايي به مؤسسه با رعايت ضوابط مربوطه و تأييد رئيس

 مورد اعضاي هيأت علمي رسمي آزمايشي اخذ مجوز از وزير الزامي مي باشد.

 

 مه و امور رفاهيها، بيمرخصيفصل هشتم : 

 روز كاري و 60عضو رسمي در طول سال (از اول مهرماه تا پايان شهريور ماه سال بعد)،  مرخصي استحقاقي – 73ماده 

 روز كاري مي باشد. 30 عضو پيماني براي

 ز منظور گردد.در آغاز فروردين ماه بعد از تعطيالت رسمي نورومي تواند پنج روز از ايام مرخصي موضوع اين ماده  -1تبصره 

مرخصي اعضاي هيأت علمي مؤسسات پژوهشي و ستاد وزرات به تناسب برنامه كاري (از اول فروردين ماه تا  -2تبصره 

 پايان اسفند ماه) قابل استفاده مي باشد.

و حداقل بيست روز براي  آموزشي و پنج روز از ايام مرخصي موضوع اين ماده براي عضو رسميچهل داقل ح -3تبصره 

 با برنامه ريزي دانشگاه در تابستان مورد استفاده قرار مي گيرد.آموزشي عضو پيماني 

حداكثر ده روز از ايام مرخصي موضوع اين ماده براي عضو رسمي و حداكثر پنج روز براي عضو پيماني برحسب  -4تبصره 

وارد نسازد، مي تواند درخواست عضو در طول سال تحصيلي در صورتي كه به جريان آموزشي موسسه لطمه اي 

 مورد استفاده قرار گيرد.

هاي خدمت از مرخصي استحقاقي كمتر از يك سال باشد، به تناسب ماهدر صورتي كه مدت خدمت عضو  –5تبصره 

 استفاده خواهد كرد.

 به ميزان نصف مرخصي عضو تمام وقت خواهد بود. ،مرخصي استحقاقي اعضاي نيمه وقت – 6تبصره 

براي يك بار در طول خدمت، عالوه بر مرخصي استحقاقي پيش بيني شده در اين ماده مي تواند تا  عضو – 7تبصره 

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

 

ذيل  استحقاقي ساليانه، مرخصي وي به استثناي مشموالن تبصره در صورت عدم استفاده عضو از مرخصي – 74ماده 

 اين ماده، قابل ذخيره يا بازخريد نخواهد بود. 

در مواردي كه مؤسسه با درخواست مرخصي عضو شاغل در سمتهاي اجرايي (پستهاي مديريتي يا سرپرستي  – 1تبصره 

دار)، مبني بر استفاده از تمام يا قسمتي از مرخصي استحقاقي ساليانه، به دليل نياز به سازماني مصوب ستاره

ي موافقت ننمايد، مرخصي استحقاقي ساليانه عضو كه به علت عدم موافقت رئيس مؤسسه و يا مقام حضور و

به ماخذ آخرين حقوق و مزاياي دريافتي  ،روز 30روز ذخيره و  15 حداكثرمجاز از طرف وي استفاده نشده است، 

 مندرج در حكم كارگزيني،  بازخريد مي گردد.

 نامه  در هر صورت محفوظ خواهد ماند. ا تا پيش از ابالغ اين آيينشده اعضمرخصي ذخيره  – 2تبصره 
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 ذخيره و بازخريد مرخصي پست هاي مديريتي/سرپرستي مصوب موسسه به شرح جدول ذيل مي باشد. حداكثر ميزان -3تبصره 

 

 مديريتي/ سرپرستيپستهاي  ذخيره و بازخريد مرخصي حداكثر جدول

 ميزان بازخريد حداكثر تا ذخيرهميزان  پست مديريتي مصوب رديف

 30 15 رئيس مؤسسه 1

 30 15 معاونان مؤسسه  2

 15 15 موسسهو مديريتهاي  بالفصل رئيس  واحدهاي سازماني مديران 3

4 
ها، مراكز ، كتابخانه مركزي و ها، پژوهشكدهرؤساي دانشكده

 مؤسسات وابسته به مؤسسه 

15 15 

 15 15 مؤسسه  معاونتهاي بالفصل زير مجموعه مديريتهاي 5

 15 - مؤسسه  رئيسبالفصل  معاونان مديريتهاي 6

 10 15 ها،  مراكز و مؤسسات وابستهها، پژوهشكدهمعاونان دانشكده 7

 15 - مديران گروه هاي آموزشي و پژوهشي 8

 15 - زيرمجموعه بالفصل معاونتهاي مؤسسه يتهاي مديرمعاونين  9

 

 روز مي باشد. 450ي قابل ذخيره عضو در طول خدمت حداكثر مرخص -4تبصره 

قطع گردد، حقوق و  ،به استثناي حالت انتقال ،به هر دليل  مؤسسهبا  در صورتي كه رابطه استخدامي عضو –75ماده 

مزاياي مدت مرخصي استحقاقي ذخيره شده به ماخذ آخرين حقوق ومزاياي دريافتي مندرج درحكم، به وي و در 

 وراث قانوني عضو پرداخت خواهد شد.صورت فوت به 

با اجازه و موافقت مسؤول مافوق از مرخصي  ،تواند در صورت ضرورت و در مواقع اضطرار هر عضو مي  – 76ماده 

 ساعتي استفاده نمايد. 

 

عالوه بر مرخصي استحقاقي ، عضو در موارد ذيل حق برخورداري از مرخصي با استفاده از حقوق و مزايا – 77ماده 

 ساالنه را دارا  مي باشد: 

 ازدواج دائم به مدت سه روز كاري –الف 

 )رادر و خواهر به مدت سه روز كاريب ( و  )فوت بستگان شامل (پدر، مادر، همسر و فرزندان به مدت پنج روز كاري – ب 

 غيبت موجه  –ج 

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

 احراز مي گردد.  رئيس مؤسسهموجه بودن عذر وي با تأييد 

 

 گواهيتواند با ارائه در صورت ابتال به بيماريهايي كه مانع از انجام خدمت وي مي باشد، مي مؤسسهعضو  – 78ماده 

روز با ارائه گواهي پزشكي  30مدت مذكور  تا روز) و مازاد بر 3روز متناوب درسال (هر نوبت حداكثر  12پزشكي، 

از مرخصي استعالجي با استفاده از حقوق و مزاياي مربوط برخوردار گردد. براي  ،مؤسسهو تأييد پزشك معتمد 

نامه با اين آيين »80«مطابق با مفاد ماده و  مؤسسهروز با نظر كميسيون پزشكي مورد تأييد   30مدت بيشتر از 

 دد. مي گروي رفتار 
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در ايام مرخصي استحقاقي بيمار شود، بر اساس گواهي پزشكي و پس از تأييد پزشك  عضودر صورتي كه  –تبصره 

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

 

اده از حقوق و مزاياي مربوط ماه و با استف 9از مرخصي زايمان هر نوبت حداكثر بانوان عضو مي توانند  – 79ماده 

 گردند.  برخوردار 

 ماه افزايش مي يابد. 12براي بانواني كه در يك زايمان صاحب فرزند دوقلو و يا بيشتر مي شوند، اين مدت به   – 1تبصره 

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

 تمديد مي گردد. ،مي يابد، مدت قرارداد تا سقف مرخصي هاي تعيين شده اين ماده پايان

 

 نمايد، در صورتي كه بيماري وي به تأييد كميسيون پزشكيبه عضوي كه از مرخصي استعالجي استفاده مي – 80ماده 

 گردد. خت ميبرسد، حداكثر تا يكسال حقوق و مزاياي مربوط پردا  مؤسسه مورد تأييد

براي مدت زائد بر يك سال نيز از حقوق  ،عضو داراي بيماري صعب العالج، با رعايت ضوابط و مقررات مربوط – 1تبصره 

 و مزاياي يادشده برخوردار مي شود.

ق استعالجي، تنها  حقو سال مرخصي وي درمدت مازاد بر يك عضو، بهنبودن بيماري العالج درصورت صعب – 2تبصره 

   گردد.ومزايا به استثناي فوق العاده ويژه  پرداخت مي

مورد تأييد موظف است به عضوي كه در حين خدمت  و يا مأموريت و بنا به نظر كميسيون پزشكي   مؤسسه – 3تبصره 

 شود، بدون محدوديت مقرر در اين ماده،بر اثرعوامل محيط كار و يا مأموريت دچار حادثه يا بيماري مي ،مؤسسه

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

از نظر پرداخت  ،عضو  مشمول صندوق تأمين اجتماعي در استفاده از مرخصي استعالجي مازاد بر سه روز – 4تبصره 

 تابع مقررات قانون تأمين اجتماعي مي باشد.  ،حقوق و مزايا

 

اين آيين نامه، در صورت نداشتن  »64«ماده » 3«مشموالن تبصره به استثناي   مؤسسهعضو رسمي  – 81ماده 

ضوابط و مقررات مندرج در   تواند با رعايت مي رئيس موسسهمرخصي استحقاقي ذخيره شده با تأييد و موافقت 

 از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايد.  »82«ماده 

لطمه نزند،   مؤسسههاي آموزشي و پژوهشي مشروط به آنكه به برنامه ،و استثنايي عضو پيماني درموارد ضروري – تبصره

، حداكثر به پس از تاييد و موافقت رئيس موسسه صرفاً در مدت قرارداد، مجاز به استفاده از مرخصي بدون حقوق

 ماه  خواهد بود. 4مدت 

 

رئيس و تأييد  ربط ذيزماني واحد ساتواند در طول مدت خدمت خود با موافقت  مي مؤسسهعضو رسمي  –82ماده 

بدون حقوق  مرخصيدرخواست درصورتي كه  .حقوق استفاده نمايد حداكثر سه سال از مرخصي بدون ،مؤسسه

مدت با تصويب هيأت ، اين باشد ويدر رشته مربوط به شغل دكتري تخصصي  دورهل در تحصي براي ادامهعضو 

جموع مرخصي بدون حقوق عضو در طول مدت خدمت درهرحال م بود. دو سال قابل افزايش خواهد امنا تا

 حداكثر پنج سال مي باشد.
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بانوان عضو رسمي كه همسر آنان به واسطه حكم رسمي دستگاههاي اجرايي در مأموريت خارج از كشور بسر  – 1تبصره 

بدون  سال از مرخصي» 5«در طول خدمت حداكثر به مدت  توانند تا پايان مأموريت همسر خود ومي برند، مي

 سال با تأييد هيأت امناء امكان پذير  مي باشد. 5مازاد بر  تمديدمرخصي بدون حقوق حقوق استفاده نمايند.

 مدت مرخصي بدون حقوق جزء سابقه خدمت محسوب نمي گردد.    – 2تبصره 

در  مؤسسهبراي ادامه تحصيالت عالي و تخصصي در رشته هاي مورد نياز  عضومدت مرخصي بدون حقوق   –3تبصره 

مشروط به اينكه منجر به اخذ مدرك تحصيلي دكتري دوق هاي بازنشستگي مربوطه و نصورت تاييد ص

جزء سابقه خدمت رسمي پرداخت كسور مربوط از سوي عضو،  تخصصي شود، از لحاظ بازنشستگي و وظيفه با

 محسوب مي شود. عضو 

 از ،تكميليبيمه و صورت آزاددرماني بهسرانه بيمه حقكاملاختتواند باپرد حقوق ميبدوندر ايام مرخصي عضو  – 4تبصره 

 اي استفاده نمايد. بيمه  خدمات

 

و همچنين  حقوقبدون مرخصي موقت،انفصالپژوهشي، مطالعاتي، مأموريت آموزشي، فرصتمدت مأموريتدر –83ماده 

مرخصي استحقاقي تفاده شده باشد، لي در طي سال اساستعالجي مازاد بر يك سال كه به صورت متوامرخصي

 گيرد.تعلق نمي

 

صرفا يك بار مجاز  ،خودخدمتدرطولاست و وي مؤسسه عضوانتخاب صندوق بازنشستگي دربدواستخدام با  – 84ماده 

 باشد. به تغيير صندوق بازنشستگي مي

 

، فرهنگ اشاعه اعضاي و سالمت موظف است به منظور توانمندسازي، افزايش كارآئي، تقويت روح  مؤسسه – 85ماده 

براي انجام امور ورزشي، راهكارهاي مناسبي را تدوين و به  ايجاد و به منظور تشويق آنها  مؤسسهورزش را در 

 مورد اجرا گذارد.

 

به شرح ذيل بهره رفاهي  ، ماهيانه از كمك هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيممؤسسهكليه اعضاي شاغل در  – 86ماده 

  .تعيين خواهد شدبراساس مصوبات هيأت وزيران ميزان و شرايط پرداخت آنها  ،ردندگمند مي

 كمك هزينه يك وعده غذاي گرم در روز –87-1

و يا مؤسسه در شاغل زوجين  از يكيبه (صرفاً  سال هر فرزند زير ششازاي به مهد كودك هزينه  كمك –87-2

 گيرد.)اجرايي تعلق  مي ساير دستگاههاي

 كمك هزينه اياب و ذهاب –87-3

 

نه مسكن منوط به تصويب اعتبارات مصوب ساالنه مبلغي را به عنوان كمك هزيمؤسسه مي تواند در سقف  – 87ماده 

 .پرداخت نمايد هيأت امنا

 

و مذهبي ويژه غيرنقدي به مناسبتهاي هزينه  تواند در طول سال وجوهي را تحت عنوان كمكمي مؤسسه -88ماده 

 ملي به اعضاي شاغل پرداخت نمايد.
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از طريق تامين اندوخته، بنا به  مؤسسه تواند به منظور تشويق پس انداز و حمايت از اعضاي مي مؤسسه  –89ماده 

درخواست عضو شاغل رسمي و پيماني حساب پس انداز سهم عضو نزد يكي از بانكهاي دولتي به نام عضو 

از دريافتي » سهم پس انداز عضو«درصد حقوق مرتبه و پايه وي را در هر ماه  به عنوان  35افتتاح و حداكثر تا 

به عنوان » انداز عضوسهم پس«درصد  100وي كسر و به حساب مزبور واريز نمايد. در اين صورت در هر ماه 

صوب هيأت ضمن درج در بودجه تفصيلي ساالنه م مؤسسهاز محل اعتبارات پرسنلي » مؤسسهانداز سهم پس«

 .اي كه به نام عضو افتتاح خواهد شد، واريز مي شودامنا، به حساب سپرده جداگانه

 موجودي حسابهاي موضوع اين ماده در زمان اشتغال عضو، غير قابل برداشت مي باشد. –تبصره 

 

 فصل نهم: پايان خدمت

 ه نمايد. بازنشستبا توجه به شرايط زير مؤسسه ملكف است اعضاي خود را   – 90ماده 

 .دولتي خدمت سابقه سال 30سال سن يا  65مربي و استاديار با مربي آموزشيار/ پژوهشيار، الف) 

 سال سن. 70ب) دانشيار و استاد  با 

سالگي باشد، در صورت تمايـل عضـو و بـا     70بعد از سن  استادان در موارد استثنايي كه نياز به ادامه خدمت  –1تبصره  

 سال قابل تمديد است.  73سن بازنشستگي تا موسسه  امنايو تصويب هيأت  پيشنهاد رئيس موسسه

ن آيين نامه تمام وقـت مـي شـوند    شرط استفاده از بازنشستگي با حقوق تمام وقت براي كسانيكه به موجب اي -2تبصره 

 سال خدمت تمام وقت در موسسه است. 20 حداقل

ر تدريس اشتغال دارد با رعايت مقررات مربوط در پايان هر نيم بازنشستگي عضو رسمي هيأت علمي كه به ام -3تبصره 

 سال تحصيلي امكان پذير است.

عضـو هيـأت علمـي نمونـه     «كسـب عنـوان   سن بازنشستگي آن دسته از اعضاي هيأت علمي كه موفـق بـه    -4تبصره 

 سال قابل افزايش است.  3شده اند، با درخواست عضو ذينفع  تا » كشوري

 

 سال سابقه خدمت در صورت تقاضاي آنها، بازنشسته نمايد. 30سسه مكلف است اعضاي خود را با حداقل مؤ  -  91ماده 

سال صرفاً با پرداخـت حقـوق و    30قبل از سال سابقه خدمت و  20با حداقل در موارد خاص موسسه مي تواند عضو را  -تبصره

ع، تأييد هيـأت رئيسـه و تصـويب هيـأت امنـا      مزايا متناسب با سنوات خدمت قابل قبول در صورت درخواست ذي نف

 بازنشسته نمايد.

 

                                                    سابقهكه بيش از سي سال  عضويبه  ،در هنگام تعيين حقوق بازنشستگياز تاريخ اجراي اين آيين نامه،  – 92ماده 

عالوه  ،شده حقوق بازنشستگي %) رقم تعيين5/2سال، دوونيم درصد ( ازاي هر سال خدمت مازاد بر سيبه  ،خدمت دارد

  قابل پرداخت مي باشد.ذي ربط از سوي صندوق بازنشستگي  شده محاسبه و بر حقوق تعيين

 

 يناشد كه درحب ميعضو  سوابق خدمت براي بازنشستگي، آن مدت از قابل احتسابسابقه خدمت  از منظور – 93ماده 

انجام شده و كسور مربوط را پرداخت نموده يا در وضعيت هيأت علمي يا غيرهيأت علمي وقت  اشتغال تمام

 گرديده است. انين و مقررات مربوط به خود تصريح و همچنين ساير مواردي كه در قو نمايد مي
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وقت و  خصي استعالجي و مدت خدمت نيمهمراين آيين نامه)،  82ماده  3مرخصي بدون حقوق (موضوع تبصره  -تبصره  

 عضوبه عنوان سابقه خدمت مشروط به پرداخت كامل كسور بازنشستگي،   ،وظيفه  مدت خدمت نظامهمچنين 

 گردد.  محسوب مي

 

كسور مشمول ، ميانگين كليه حقوق و مزاياي مستمر مؤسسه عضوبازنشستگي  تعيين حقوقمبناي  - 94ماده 

     كار، سختي  العاده العاده ويژه، فوق العاده جذب، فوق فوق العاده شغل، و پايه، فوق وق مرتبه(حق بازنشستگي

 باشد.  ) در دو سال منتهي به پايان خدمت وي با اعمال ضريب حقوقي سال بازنشستگي ميالعاده مديريتفوق

ازنشستگي و حمايتهاي مقرر در مشموالن صندوق بازنشستگي تأمين اجتماعي از لحاظ تعيين حقوق و مزاياي ب –1تبصره 

 تابع ضوابط و مقررات مربوط به خود مي باشد. ،قانون تامين اجتماعي

هاي مديريتي شاغل نمي باشند اما در طول دوران خدمت حداقل  سمت درتاريخ بازنشستگي به اعضايي كه در  -2تبصره 

به حقوق بازنشستگي آنان مي نمايند ا ورات بازنشستگي پرداخت نموده يكسسال در سمت مديريتي بوده اند و 2

 درصد افزايش مي يابد. 15تا سقف درصد  5/2ازاي هر سال 

 

قابل به ازاء هر سال خدمت  عضو بازنشسته، ازكارافتاده مشمول اين آيين نامه و ورثه  قانوني عضو متوفي، به –95ماده 

بازنشستگي به عنوان پاداش مشمول كسورات  يمزاياو  حقوقآخرينسال، معادل يك ماه » 30«قبول تا حداكثر 

بر مبناي آخرين حقوق و مزاياي دريافتي به عنوان  شده  هاي ذخيره مرخصيپايان خدمت و همچنين وجوه 

 شد. پرداخت خواهدبازخريد مرخصي 

مشمول تياز سنوات خدم است،شدهكه در ازاء آن وجوه بازخريدي دريافتعضواز سابقه خدمت  آن قسمت  –تبصره 

 شود. دريافت اين وجوه كسر مي

 

واحد  12حداكثر معادل در سقف ي بازنشسته به صورت حق التدريس، استفاده از خدمات اعضاي هيأت علم –96ماده 

   بالمانع است. نظري،

 

  :  ساير مقررات فصل دهم 

برابر ضريب  2000زينه اي به ميزان بالفصل وي در موارد ذيل كمك ه ورثه يا و به عضو شاغل، بازنشسته – 97ماده 

 گردد:ساليانه پرداخت مي

 .ازدواج دائم عضو شاغل يا بازنشسته و هر يك از فرزندان وي در هر مورد فقط يك بار –الف  

 .فوت عضو شاغل يا بازنشسته و هر يك از افراد تحت تكفل وي –ب  

 

، استعفاي خود را به ترتيب مؤسسهداشتن تعهد خدمت به تواند در صورت ن مي  مؤسسه عضو رسمي و پيماني – 98ماده 

پيماني) به صورت كتبي عضو رسمي) يا دو ماه قبل از پايان قرارداد (عضو( دو ماه قبل از پايان نيمسال تحصيلي

در مدت مقرر در محل كار حاضر نشود، عمل عضو ترك  مؤسسهاعالم نمايد و چنانچه بدون كسب موافقت 

 قانون مقررات انتظامي اعضاي هيأت علمي رفتار خواهد شد. وي برابر خدمت محسوب و با 
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پس از استعفا موظف  عضوباشد و وي نميعضو در قبال وظايف در هيچ مورد درخواست استعفا، رافع تعهدات  - 99ماده 

ر صورتي كه وظيفه نمايد. د در محل كار خود حضور يافته و انجام، مؤسسهاست  تا زمان پذيرش استعفا از سوي 

اعالم نمايد، استعفاي وي   مؤسسهروز كتباً به  15پس از تسليم استعفا، انصراف خود را حداكثر ظرف  عضو 

 شود. مي منتفي تلقي

 

در صورت اعالم استعفا و قبول استعفاي وي از سوي   باشد، مي  مؤسسهعضوي كه داراي تعهد خدمت در  – 100ماده 

دم ايفاي تعهد خود را طبق ضوابط و مقررات ابالغي از سوي وزارت جبران نمايد. ، بايد زيان ناشي از ع مؤسسه

 يا مقام مجاز از طرف وي مي باشد.   مؤسسه  بر اجراي اين ماده بر عهده رئيس  مسئوليت نظارت

 

ضاي هر گاه رئيس مؤسسه به نحوي از انحا از ركود علمي و عدم كفايت و صالحيت علمي هر يك از اع – 101ماده 
براي اجراي وظايف آموزشي، پژوهشي و يا فرهنگي محول مطلع گردد، كميسيوني مركب از سه نفر از  موسسه

اعضاي هيأت علمي (ترجيحا با مرتبه استادي) كه صالحيت رسيدگي در مورد كارهاي آموزشي و پژوهشي و 
امل و موجهي به رئيس مؤسسه فرهنگي  عضو را دارند تشكيل خواهد داد تا تحقيق به عمل آورده و گزارش ك

ارائه دهند. تشكيل و گزارش كميسيون مذكور به طور محرمانه خواهد بود و در صورتي كه اين گزارش حاكي از 
براي اجراي وظايف محول باشد، رئيس مؤسسه  مراتب وي ركود علمي عضو يا عدم كفايت يا صالحيت علمي 

نمايد. چنانچه هيأت پس از رسيدگي به كليه مؤسسه ارجاع ميرا جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم به هيأت مميزه 
ركود علمي يا عدم كفايت و صالحيت وي را محرز دانست، به اي علمي، پژوهشي و فرهنگي عضو، فعاليته

 ترتيب ذيل با وي رفتار مي شود:
 .اين آيين نامه 91اعمال تبصره ماده  –الف 
 مقصد توسط عضو.  دستگاهرايي مشروط به ارائه موافقت موافقت با انتقال عضو به دستگاههاي اج -ب 
روز حقوق و مزاياي مشمول كسور بازنشستگي، به ازاي هر » 30«بازخريد سنوات خدمت قابل قبول عضو و پرداخت  –ج 

 هاي ذخيره شده.سال خدمت قابل قبول، به عالوه وجوه مرخصي
 .موافقت با استعفا، در صورت درخواست عضو  –د  

 
ديگر، صرفا با رضايت وي، متجانس پژوهشي به گروه / تغيير پست سازماني عضو از يك گروه آموزشي – 102 هماد

 امكان پذير مي باشد.  ،موافقت گروه هاي مبدأ و مقصد و با رعايت ارتباط تخصصي عضو
 

بدون دار  ستارهب مصو / سرپرستيدر پستهاي مديريتي منتصب تغيير پست سازماني عضومجاز به  مؤسسه– 103 ماده
  وي، مي باشد.اخذ رضايت 

 
پژوهشي و بالعكس، با  درخواست عضو و تصويب  آموزشي به گروهتغييير پست سازماني عضو از گروه  – 104ماده 

 پذير مي باشد. امكانذي ربط هيأت مميزه 
 

مشابه به ازاي هر ساعت، بر ينحق حضور درجلسه عضوحقيقي درجلسات كميسيونها، شوراها، هيأتها وعناو – 105ماده 
ساعت در ماه » 50«پنجاه مجموع حقوق مرتبه و پايه و فوق العاده شغل عضو و تا سقف  شصتميك  مبناي

 قابل پرداخت مي باشد.  
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ممنوع ستاره دار مصوب،  مديريتي / سرپرستي كارگيري اعضاي پيماني جهت تصدي پستهاي سازمانيه ب – 106ماده 

 يا سال سابقه خدمت آموزشي و  3تواند از اعضاي پيماني كه حداقل داراي مي  مؤسسهخاص  در موارد است.
ربط جهت تصدي پستهاي  امناي ذيپژوهشي در واحد سازماني مربوط مي باشند، صرفاً با موافقت هيأت

 ايد. ، استفاده نممديريتي / سرپرستي ه دار مصوب، براي يك دوره ستار مديريتي / سرپرستيسازماني 
 

سازماني عالوه بر سمت آموزشي يا پژوهشي براي هر يك از اعضا به استثناي يك پست ازتصدي بيش - 107ماده 
 تبصره يك اين ماده ممنوع مي باشد.

براي تصدي موقت پست سازماني   مؤسسهبكارگيري اعضاي رسمي در موارد ضروري با تشخيص رئيس  – 1تبصره 
 مجاز مي باشد.يك سال فقط براي حداكثر  ،رپرستيمديريتي يا حساس به صورت س

انتظامي اعضاي هيأت عدم رعايت مفاد ماده فوق الذكر، تخلف محسوب شده و موضوع در هيأتهاي رسيدگي  - 2تبصره 
 مطرح و اتخاذ تصميم خواهد شد. علمي

 
راي تصدي سمتهاي مديريتي مأموريت اعضاي رسمي مؤسسه به خدمت در دانشگاه آزاد اسالمي، صرفاً ب – 108ماده 

شامل رئيس و معاونان دانشگاه آزاد در سطح مراكز استانها مطابق با مدت تعيين شده در آيين نامه جامع 
           مديريت، پس از تأييد وزير امكان پذير مي باشد. پرداخت حقوق و مزايا از محل اعتبارات محل مأموريت

 امكان پذير مي باشد.

 
 امنا            و تصويب هيأت موسسه رئيس گروه، تأييد علمي بازنشسته، با پيشنهاد  هيأتخدمت اعضاي به  ادهاع – 109ماده 

 مي باشد. امكان پذير
سال باشد، مشروط به  30چنانچه سنوات خدمت قابل قبول عضو بازنشسته قبل از اعاده به خدمت، كمتر از  –1تبصره  

پرداخت گردد، مدت مذكور با براساس قوانين و مقررات مربوط  ،اعاده به خدمتآن كه كسور بازنشستگي دوران 
شود و حقوق بازنشستگي جديد عضو، با رعايت سال، به سنوات خدمت وي افزوده  مي 30رعايت سقف حداكثر 

 ذيل آن تعيين خواهد شد.هاي و تبصره » 94«مفاد ماده 
، از طرف موسسه بر مبناي آخرين حكم سال) 30(تا سقف  خدمت قبلي سنوات مازاد بربه پاداش پايان خدمت  -2تبصره 

 كارگزيني قابل پرداخت مي باشد.

 
فرهنگي، تربيتي، اجتماعي، آموزشي، علمي و  اعضاي هيأت علمي با مرتبه استادي كه به مقام شامخ - 110ماده 

 -العمل نحوه انتخاب استاد ممتاز دستور"، بر اساس المللي رسيده اندپژوهشي و ....  درسطح ملي و يا بين
 به درجه استاد ممتازي نائل مي شوند. "»3«پيوست شماره 

 

را به منظور بهره گيري از خدمات   مؤسسهفراد برجسته علمي فاقد رابطه استخدامي با مي تواند ا  مؤسسه – 111ماده 

 "»4«شماره پيوست  -  مؤسسهدستورالعمل بكارگيري عضو وابسته در "براساس آموزشي و پژوهشي آنان و 
  كارگيرد.ه ب  مؤسسهانتخاب و براي مدت معين در 

 

در مواردي كه در اين آيين نامه حكمي پيش بيني نشده باشد، تا تشكيل جلسه هيأت امنا و تصميم گيري  - 112ماده 
شگاه تهران در خصوص موضوع مربوط ، برابر آخرين اصالحات آيين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي دان
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عمل خواهد شد. چنانچه در آيين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه تهران نيز حكمي مقرر نشده 
 .كشور استباشد، تابع قوانين و مقررات عمومي 

 

تا تشكيل اولين جلسه هيأت امنا و اتخاذ تصميم در آن خصوص  تفسير مفاد اين آيين نامه در موارد ابهام،  - 113ماده 
 ر عهده  كميسيون دائمي هيأت امناي مؤسسه مذكور مي باشد.ب

 
 امكان پذير مي باشد. ،امنا و تأييد وزيرمؤسسه و تصويب هيأترئيس نامه با پيشنهاد هرگونه تغيير در مفاد اين آيين - 114ماده 

  

قانون اهداف،  10فاد ماده به استناد م، پيوست 4تبصره  و  114ماده و  115مشتمل بر نامه  اين آيين  - 115ماده 
 »20«ماده » ب«بند  مفاددر اجراي مجلس شوراي اسالمي و  18/5/1383وظايف و تشكيالت وزارت مصوب 

به منظور ، مجلس شوراي اسالمي 15/10/1389مصوب  ه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايرانمقانون برنا
مندي ، بهرهوريسطح بهره يهاي الزم براي ارتقاايجاد زمينهو با هدف  استخداميساماندهي ضوابط و مقررات 

به تصويب   .……………در تاريخ مندرج در برنامه يادشده،  تسهيل درحصول اهداف واز ظرفيتهاي ايجاد شده 

 باشد. قابل اجرا مي .…………تاريخ رسيد و با تأييد وزير از  ………………مؤسسههيأت امناي 
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 »پيوست شماره يك«

 وقتبه شيوه  نيمه  عضوستورالعمل خدمت  د

 آيين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي » 16«موضوع ماده  

 

، با تقاضاي را ندارندؤسسه تمام وقت در م خدمت كه امكان مؤسسهو پيماني  آن دسته از اعضاي رسمي – 1ماده 

ليتهاي آموزشي و پژوهشي مؤسسه مشروط به آنكه به فعا بر اساس شرايط و ضوابط اين دستورالعمل، شخصي و

فعاليت » وقتعضو نيمه «عنوان سال در طول خدمت به » 5«ي توانند حداكثر به مدت م لطمه وارد نشود ،

 نمايند.

 

مربوط و تأييد / پژوهشكده دانشكده گروه و در صورت موافقت  وقتتقاضاي عضو مبني بر انجام خدمت نيمه  – 2ماده 

 اقدام مي گردد. وقتفته شده تلقي شده و بر مبناي آن نسبت به صدور حكم نيمه پذير مؤسسهمعاون آموزشي 

/پژوهشكده با براي  تغيير وضعيت به  تمام وقت، پس از موافقت دانشكده وقتعضو نيمه در صورت درخواست  - تبصره

 عضو به تمام وقت تبديل وضعيت خواهد يافت.  مؤسسه / پژوهشيآموزشي تأييد معاون

 

 به شرح ذيل مي باشد:  مؤسسهدر  وقتضوابط خدمت نيمه  – 3ماده 

 ساعت در هفته در خدمت مؤسسه مي باشد. 20حداقل  وقتعضو نيمه  –الف 

 برابر با واحد موظف عضو تمام وقت مي باشد.  يمه وقتعضو ن ساعت پژوهش /ميزان واحد موظف –ب  

 مي گيرد. تعلق ن / حق التحقيق ، حق التدريس به عضو نيمه وقت – ج

 مجاز نمي باشد.  مؤسسهبه پستهاي اجرايي و مديريتي ستاره دار  وقتانتصاب عضو نيمه   – د

  به  مأموريت  پژوهشي از جمله سفرهاي علمي كوتاه مدت و يا بلندمدت مجاز نمي باشد. وقتاعزام عضو نيمه   –هـ

 

 . است اياي عضو تمام وقتو مز حقوق و مزاياي ماهانه عضو نيمه وقت نصف حقوق   – 4ماده 

 

 ،   نصف سابقه خدمت  تمام وقت محاسبه مي شود. وقت در دوران خدمت نيمه وقتسابقه خدمت عضو نيمه   - 5ماده 

 

 نصف عضو تمام وقت است.  يزان مرخصي ساالنه عضو نيمه وقتم  - 6ماده 

 

به تصويب هيأت امناي   .……………در تاريخ  ،تبصره» 1«ماده و » 7«اين دستورالعمل مشتمل بر  –7ماده 

 باشد. قابل اجرا مي .…………تاريخ رسيد و با تأييد وزير علوم، تحقيقات و فناوري از  ………………مؤسسه

. 
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 »پيوست شماره دو«  

 دستورالعمل فوق العاده سختي شرايط  محيط كار اعضاي  هيأت علمي

 ميآيين نامه استخدامي اعضاي هيأت عل» 28«ماده » 2«موضوع بند 

 

گيرد كه با وجود شرايط بهداشتي و ايمني مربوط، عضو  كار به مشاغلي تعلق مي العاده سختي شرايط محيط فوق  -1ماده 

در معرض ابتالء به بيماري يا عوارض نامطلوب قرارگرفته و يا اين كه ماهيت وظايف آنان احتمال بروز  مؤسسه

 د.باش بيماري يا عوارض نامطلوب را  به دنبال داشته

 

هاي تكميلي، شرايط بهداشتي و ايمني الزم را جهت ايجاد محيط  موظف است ضمن برقراري بيمه  مؤسسه ـ 2ماده 

هاي الزم در مورد انجام  مناسب كار براي متصديان مشاغل اين دستورالعمل فراهم آورده و بدواً نسبت به آموزش

امكان   مؤسسهو در هر دوسال يك بار با هزينه وظايف محول و استفاده از ابزار و تجهيزات مناسب اقدام 

 نمايد.معاينات پزشكي آنان را فراهم 

 

موظفند ضمن بررسي شرايط محيط كار مشاغل موجود در واحد سازماني   مؤسسههر يك از واحدهاي سازماني  ـ 3ماده 

ضميمه شده در جدول  ذيربط، تطبيق عوامل و تعيين درصد سختي شرايط محيط كار را متناسب با درجات تعيين

لمي عكار اعضاي هيأتمحيط شرايطالعاده سختيفوق پيوست تهيه و  با ذكر داليل توجيهي الزم به كميته اين

ارائه نمايند. كميته مذكور موظف است با رعايت ضوابط و مقررات مربوط به اين » 4«با تركيب مندرج در ماده 

عوامل و تعيين درصد سختي شرايط محيط كار مشاغل مذكور، دستورالعمل، ضمن بررسي، نسبت به تطبيق 

 ماه از تاريخ ابالغ  آيين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي اقدام نمايد.  6حداكثر ظرف مدت 

 

 علمي عبارتند از:كار اعضاي هيأتمحيط شرايطالعاده سختيفوق اعضاي  كميته – 4ماده 

 يا عناوين مشابه (رئيس هيأت) همؤسسمعاون توسعه منابع انساني  -4-1

 يا عناوين مشابه (دبير) مؤسسهمدير منابع انساني  -4-2

 يا عناوين مشابه  مؤسسهمدير برنامه، بودجه و تشكيالت  -4-3

 مرتبط با شغل مربوطه شاغل يا بازنشسته  اعضاي هيأت علميتن از  دو -4-4

) در جلسات كميته  مؤسسه ا رشته شغلي (ترجيحا شاغل درحضور حداقل يك نفر عضو هيأت علمي مرتبط ب – 1تبصره 

 موضوع اين ماده  الزامي است.

سال يك بار،  به منظور روزآمد نمودن تطبيق عوامل و تعيين درصد سختي شرايط  5كميته موظف است هر  – 2تبصره 

 ، فرآيند موضوع اين ماده را تكرار نمايد. مؤسسهمحيط كار مشاغل موجود در 

 

كار، نيم  كار بر مبناي درصد تعيين شده، به ازاي هر يك درصد سختي العاده سختي شرايط محيط  ميزان فوق ـ 5ماده 

 گردد. درصد حقوق مرتبه  و پايه به شرح جدول ذيل تعيين مي
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 5درجه  4درجه  3درجه  درجه دو درجه يك درجه سختي كار

 درصد 100تا  81 درصد 80تا  61 درصد 60تا  41 درصد 40تا  21 درصد 20تا  1 درصد سختي كار

 

درصد سختي كار آن دسته از مشاغلي كه به لحاظ ارتباط عضو با مواد سمي، آتش زا، منفجره، كار در اعماق  – 1تبصره 

» 4«و يا اعصاب و روان و امثالهم از اهميت خاصي برخوردارند و مستثني بودن آن به تأييد كميته موضوع ماده 

 برابر قابل افزايش مي باشد.  5/1مي رسد، با تصويب هيأت امنا مجموعا تا  ملدستورالعاين 

منابع  عاون توسعه در صورت تغيير شغل و يا محل خدمت شاغل، شرايط جديد مدنظر قرار خواهد گرفت و م – 2تبصره 

 مي باشد.  ربط ذي مسئول تطبيق شرايط جديد محيط كار و ابالغ به واحد   مؤسسه انساني يا عناوين مشابه 

 برقراري فوق العاده اشعه تابع ضوابط و مقررات خاص خود مي باشد. – 3تبصره 

 

به تصويب هيأت امناي   .……………در تاريخ تبصره،    5ماده و  6اين دستورالعمل مشتمل بر  –6ماده 

 باشد. مي قابل اجرا .…………تاريخ رسيد و با تأييد وزير علوم، تحقيقات و فناوري از  ………………مؤسسه

. 
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 جدول ضميمه پيوست شماره دو ( دستورالعمل فوق العاده سختي شرايط  محيط كار اعضاي  هيأت علمي)

 رديف
 درجه         

 عنوان  
1 2 3 4 5 

1 

كار در محيط 

داراي درجه 

حرارت 

 نامتعارف

مستمر در 

دماي كمتر 

درجه  10از 

 باالي صفر

مستمر در 

دماي حدود 

صفر و نيمه 

وقت در 

دماي باالي 

 درجه 20

مستمر در 

دماي زير 

صفر و 

مستمر در 

دماي باالي 

 درجه 30

نيمه وقت در 

دماي غير 

معمول و غير 

 معيار

تمام وقت 

در دماي 

 غير مجاز

 خطر برق 2

در معرض 

مستقيم 

تا  60برق 

 ولت 120

در معرض 

مستقيم برق 

 220تا  120

 ولت

در معرض 

مستقيم 

برق بيش از 

 ولت 220

ر معرض برق د

 سه فاز
-- 

3 

كار با مواد 

شيميايي، 

ميكروبي و 

گازهاي سمي 

 و آزار دهنده

گاهي با 

مواد 

شيميايي، 

ميكروبي و 

سمي آزاد 

دهنده 

سركار دارد 

يا در 

معرض آنها 

 قراردارد

به طور نيمه 

وقت با مواد 

شيميايي، 

سمي، 

ميكروبي 

آسيب زاي 

نفوذپذير 

(حتي با 

وسايل 

ايمني)   سر 

 ر داردو كا

به طور 

تمام وقت 

با مواد 

شيميايي، 

سمي و 

ميكروبي 

آسيب زاي 

نفوذپذير 

(حتي 

وسايل 

ايمني)  سر 

 و كار دارد

نيمه وقت با 

مواد شيميايي، 

سمي و 

ميكروبي 

كشنده 

نفوذپذير (حتي 

با وسايل 

ايمني) سر و 

 كار دارد

تمام وقت 

با مواد 

شيميايي، 

سمي و 

ميكروبي 

كشنده 

نفوذپذير 

ا (حتي ب

وسايل 

ايمني)  سر 

 و كار دارد

4 

كار در محيط 

عفونت زاء 

آالينده درماني 

 و آزمايشگاهي

گاهي با 

لوازم و مواد 

متعفن     

سر و كار 

 دارد

نيمه وقت با 

اجساد و 

لوازم و مواد 

متعفن     

سر و كار 

 دارد

نيمه وقت 

با ذي روح  

متعفن    

سر و كار 

 دارد

تمام وقت با 

  ذي روح متعفن    

 سر و كار دارد

-- 

5 

كار در محيط 

داراي بوي 

متعفن و 

گاه گاهي 

در محيط 

متعفن و 

نيمه وقت در 

محيط 

متعفن و 
-- 

تمام وقت با 

محيط متعفن و 

 بوي نامطبوع

-- 
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بوي  نامطبوع

 نامطبوع

بوي 

 نامطبوع

6 
خطر ريزش يا 

 برخورد اجسام
 برخورد كم

برخورد 

 متوسط
 -- -- برخورد زياد

7 

فضاي كار در 

مسدود و غير 

 متعارف

نيمه وقت 

در فضاي 

نسبتاً كم و 

 غير متعارف

نيمه وقت در 

فضاي بسيار 

كم مثل 

 اتاقك

تمام وقت 

در فضاي 

بسيار كم 

 مثل اتاقك

تمام وقت در 

فضاي بسيار 

كم بويژه 

(معادن و ... 

 امثالهم)

-- 

8 

كار در محيط 

داراي رطوبت 

 نامتعارف

گاه گاهي 

در محيط 

راي دا

رطوبت 

بيش از حد 

 مجاز

نيمه وقت در 

محيط داراي 

رطوبت بيش 

 از حد مجاز

-- 

تمام وقت در 

محيط داراي 

رطوبت بيش از 

 حد مجاز

-- 

9 

شرايط سخت 

ذهني و فكري 

 كار

نوع و 

انجام كار 

گاهاً با 

تمركز و 

خستگي 

فكري توام 

 است

نوع و انجام 

كار با 

استرس و 

تمركز  بسيار 

 همراه است

 غالباً

مسئوليت و 

حساسيت 

كار در 

حدي است 

كه روح و 

روان فرد 

تحت تاثير 

آن قرار  

 مي گيرد

همواره 

مسئوليت و 

حساسيت كار 

در حدي است 

كه روح و روان 

فرد تحت تاثير 

آن قرار مي 

 گيرد

-- 

10 

كار در محيط 

داراي سر و 

 صدا نامتعارف

نيمه وقت 

تا  70بين 

دسي  90

 بل

نيم وقت بين 

70 - 120 

بل يا سيد

تمام وقت 

 - 70بين 

دسي     90

 بل

نيمه وقت 

بيش از 

دسي  120

بل يا تمام 

وقت بين 

90 – 120 

 دسي بل 

تمام وقت بيش 

 دسي بل 120از
-- 

11 
كار در محيط 

داراي ذرات 

محيط 

گاهي 

محيط اكثراً 

داراي گرد و 

كار انجام 

توليد گرد و  

ذرات معلق  و 

دود در هوا 
-- 
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معلق و دود در 

 هوا

داراي گرد 

و غبار و 

 دود است

غبار و دود 

 است

غبار و دود  

 مي كند

 بيماري زا است

12 
جا به جا كردن 

 اجسام سنگين

گاهگاهي 

تقريباً 

12/5 

كيلوگرم تا 

25 

كيلوگرم يا 

تا  5مكرراً 

12/5 

كيلوگرم يا 

معادل آنرا 

بلند يا 

نيروي 

معادل را 

تحمل مي 

 كند.

گاهگاهي 

تقريباً بيش 

 50 تا 25از 

كيلوگرم يا 

 12/5مكرراً 

 25تا 

كيلوگرم يا 

 12/5منظماً 

كيلوگرم را 

بلند يا معادل 

آنرا را تحمل 

 مي كند.

گاهگاهي 

تقريباً بيش 

 50از 

كيلوگرم يا 

تا 25مكرراً 

كيلوگرم  50

يا منظماً 

تا 12/5

كيلوگرم 25

را بلند يا 

نيروي 

معادل آنرا 

را تحمل 

 مي كند.

مكرراً بيش از 

م يا كيلوگر 50

 50تا 25مكرراً 

كيلوگرم يا 

تا 12/5دائماً 

كيلوگرم را 25

بلند يا نيروي 

معادل آنرا را 

 تحمل مي كند.

دائماً بيش 

 50از 

كيلوگرم را 

بلند يا 

نيروي 

معادل آنرا 

تحمل     

 مي كند

13 

كار در محيط 

هاي پر خطر 

(مانند كارگاه 

هاي 

تراشكاري و 

ريخته گري و 

(... 

گاه گاهي 

 گاهدر كار

كار مي  

 كند

به طور پاره 

وقت در 

 كارگاه 

 كار مي كند

به طور 

نيمه وقت 

 در كارگاه 

 كار مي كند

به طور تمام 

 وقت در كارگاه

 كار مي كند 

-- 

14 

كار در محيط 

هاي غير 

 متعارف

نيمه وقت 

در محيط 

كم نور و 

يا پرتور 

(تاريكي 

نسبي/ نور 

 شديد)

نيمه وقت در 

تاريكي 

مطلق/ نور 

 ر شديدبسيا

تمام وقت 

در تاريكي 

مطلق 

(تاريكخانه 

عكاسي/ 

 نور شديد)

-- -- 
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15 

 

كار با رايانه و 

 امثالهم

اپراتوري 

 2كه بين 

ساعت  3تا 

در روز 

ملزم به 

انجام كار 

 است

اپراتوري كه 

 4تا  3بين 

ساعت در 

روز ملزم به 

انجام كار 

 است

اپراتوري 

 4كه بين 

ساعت  5تا 

در روز  

ملزم به 

م كار انجا

 است

اپراتوري كه 

 5بيش از 

ساعت در روز 

ملزم به انجام 

 كار است

-- 

16 
كار در ارتفاع  

 و اعماق

نيمه وقت 

در ارتفاع 

بدون حفاظ 

 5بيش از 

متر و يا 

عمق آب 

يا زمين 

 5بيش از  

 متر

تمام وقت در 

ارتفاع بيش 

متر و يا  5از 

نيمه وقت در 

 10ارتفاع 

متر و يا تمام 

وقت در 

ب يا عمق آ

زمين بيش از  

 متر 5

تمام وقت 

در ارتفاع 

 10بيش از 

متر و يا 

نيمه وقت 

در عمق 

 10بيش از 

 متر

( حتي با 

وسايل 

 ايمني)

كار در ارتفاع 

بسيار زياد و يا 

تمام وقت در 

عمق بيش از 

متر ( حتي  10

با وسايل 

 ايمني)

كار در 

اعماق 

 50بيش از 

 متر

(حتي با 

استفاده از 

وسايل 

 ايمني)

 

 

17 

 

 

 انفجار

انفجار 

ساده و كم 

خطر وجود 

 دارد

انفجار 

مستمر و 

نسبتاً 

خطرناك 

 است

انفجار 

خطرناك 

بطور نيمه 

وقت وجود 

 دارد

انفجار خطر 

ناك بطور 

مستمر وجود 

 دارد

-- 

18 
كار با بيماران 

 روحي و رواني

گاه گاهي 

با بيماران 

روحي و 

رواني 

 روبرو است

بطور نيمه 

وقت با 

بيماران 

وحي و ر

رواني روبرو 

 است

گاه گاهي 

با بيماران 

روحي و 

رواني 

خطرناك 

 روبرو است

-- -- 

19 
تنهايي غير 

 معمول

تنهايي 

 مستمر

تنهايي مستمر 

با سكوت يا 

تنهايي غير 

مستمر همراه 

 با سر و صدا

تنهايي 

مستمر توام 

 با

سر و صداي 

 ناراحت كننده

-- -- 
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 لرزش 20

لرزش 

خفيف آزار 

 دهنده

وقت نيمه 

لرزش نسبتاً 

 شديد

تمام وقت 

توام با 

 لرزش

-- -- 

21 

كار با حيوانات 

و جانواران 

 گزنده و درنده

گاه گاهي 

سر و كار 

 دارد

نيمه وقت 

سر و كار 

 دارد

تمام وقت 

سر و كار 

 دارد

-- -- 

22 
كار در فضاي 

 باز

مكرراً در 

فضاي باز 

مناطق 

متعدل 

انجام 

 وظيفه

 مي نمايد

مكرراً در 

از فضاي ب

مناطق بد 

آب و هوا و 

يا منظماً در 

مناطق 

متعدل انجام 

 وظيفه

 مي نمايد

منظماً در 

فضاي باز 

مناطق بد 

آب و هوا 

انجام 

           وظيفه 

 مي نمايد.

-- -- 
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 »سهپيوست شماره «

 دستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز

 آيين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي » 110«موضوع ماده  

  

اعضاي هيأت علمي با مرتبه استادي كـه بـه مقـام شـامخ      ،مؤسسهه منظور بزرگداشت و ارج نهادن به استادان برجسته ب

علمي و پژوهشي و ....  در سطح ملي و يا  بين المللي رسيده انـد  و داراي كيفيـت   هنگي، تربيتي، اجتماعي، آموزشي، فر

مراسم ويژه اي ق ضوابط ذيل به عنوان استادممتاز انتخاب و طيباشند،  طبآموزشي و حسن شهرت اخالقي و معنوي مي

 شود.به آنان اعطا مي  مؤسسهدرجه استاد ممتازي 

 

 اجتماعي –تربيتي  –فعاليتهاي فرهنگي  -1ماده 

 تربيتي –كسب حداقل امتياز تعيين شده در ماده يك آيين نامه ارتقا مرتبه اعضاي هيأت علمي از  فعاليت هاي فرهنگي  

 .اجتماعي –

 

 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 بـه مرتبـه اسـتادي. (سـالهاي اسـتفاده از       10حداقل -2-1

 شود.)سال سابقه تدريس و تحقيق افزوده مي  10به حداقل    فرصت مطالعاتي

-آموخته درسطح كارشناسي دانش 20تخصصي و  آموخته در سطح دكتريدانش  10استادراهنمايي حداقل -2-2

جايگزين راهنمايي » يك به سه«آموخته درسطح دكتري تخصصي مي توانـد با نسبت ارشد. (راهنمايي دانش

 آموخته در سطح كارشناسي ارشد باشد.دانش

 يت آموزشي بر مبناي آيين نامه ارتقا اعضاء هيأت علمي به مرتبه استادي. كسب حد نصاب امتياز كيف-2-3
 امتياز از كميت آموزشي در هر سال تحصيلي.  6كسب حداقل -2-4

 امتياز از كميت آموزشي در هر سال تحصيلي براي استاد بازنشسته و يا استاد وابسته. 3كسب حداقل -2-5

 

  فناوري -فعاليت هاي پژوهشي  - 3ماده 

برمبناي آيين نامه ارتقـا مرتبـه اعضـاي هيـأت علمـي، از       مؤسسهامتياز بعد از احراز مرتبه استادي از  250كسب حداقل 

كتابهاي تخصصي اصيل چاپ شده در نشريه هاي معتبر و مقـاالت اصـيل پژوهشـي چـاپ شـده در نشـريات علمـي و        

گزارش طــرح هاي كاربردي و جوايز جشنواره هـاي معتبـر   پژوهشي معتبر ملي و يا بين المللي، ثبت اختراع و نو آوري و

علمي به ترتيب مندرج در تبصره هاي  اين ماده براي كسب عنوان استاد ممتازي ضروري مي باشد.امتيازات قابل كسـب  

 در هر بخش به قرار ذيل است:

          تيـاز بـراي رشـته هـاي     ام 150امتياز براي رشته هاي علـوم تجربـي و    100كتابهاي تأليفي اصيل: حداكثر -3-1

 علوم انساني.
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 3امتيـاز و در سـطح داخلـي     10ثبت اختراع و نوآوري: بازاء هر ثبت اختراع و نوآوري در سطح بين المللـي  -3-2

امتياز مي باشد. براي استفاده از امتيازات ايـن بنـد، تأييديـه     50امتياز و حداكثر امتياز قابل استفاده در اين بند 

 ت اختـراع و نوآوري توسط مراجع  منطقه اي مورد تأييد وزارت ضروري مي باشد. علمي ثب

امتياز و حداكثر تـا   10نيمه صنعتي كردن: نيمه صنعتي كردن هر كدام از تأييديه هاي ثبت اختراع هر مورد -3-3

 امتياز دارد. 20

 امتياز. 5جوايز جشنواره هاي علمي داخلي: هر مورد يك امتياز و حداكثر تا -3-4

 امتياز. 50جوايز جشنواره هاي بين المللي معتبر (داخل و خارج از كشور): هر مورد سه امتياز. حداكثر تا -3-5

گزارش علمي نهايي طرح هاي پژوهشي كاربردي:  هر مورد گزارش علمـي نهـايي طـرح هـاي پژوهشـي      -3-6

هي اختتـام تأييدشـده از دسـتگاه ذيـربط     گـوا و دستگاه اجرايي كه داراي مؤسسهكاربردي موضوع قرارداد بين 

 امتياز. 25امتيازو حداكثر تا  2باشد،

گوناگون بر اساس آمـار ارائـه شـده توسـط     هايو رشتهتخصصيتوليدمقاالت درموضوعاتبا توجه به تفاوت - 1تبصره 

            ي كننـده بررسـ ذي ربـط  المللي، امتيازات موضوع اين ماده به تشخيص كميسـيون تخصصـي   بين  معتبرمراجع

 % افزايش و يا كاهش يابد.15مي تواند تا 

 امتياز از چاپ كتابهاي تأليفي اصيل الزامي است. 20كسب حداقل  - 2تبصره 

 امتياز مقاالت اصيل پژوهشي كه در مجالت معتبر پژوهشي به چاپ رسيده اند سقف ندارد. - 3تبصره 

استناد معتبر در سطح  50هاي علوم تجربي و المللي براي رشتهر سطح بيناستناد معتبر د 100داشتن حداقل  - 4تبصره 

 المللي براي رشته هاي علوم انساني ضروري است.بين ملي و يا

المللـي  شده در سطح بينمحققان شناختهتجربي ، ارجاعهاي علومالمللي براي رشتهمنظور از استناد در سطح بين -

 پژوهشي در سطح بين المللي است. -علمي ستاد ممتازي دركتب و نشريات معتبربه كار تحقيقاتي نامزد مرتبه ا

 الملليبين و يا مليمحققان درسطحانساني، ارجاعهاي علومرشتهبراي الملليو يا بين منظوراز استناد درسطح ملي -

، نشريات معتبـر پژوهشـي    مرجع قرارگرفتن كارتحقيقاتي نامزد مرتبه استاد ممتازي دركتب درسي دانشجويان و

 .المللي استدر سطح ملي و يا بين

 

 اجرايي -فعاليت هاي علمي  -4ماده 

 امتياز قابل محاسبه مي باشد. 20اجرايي  بر مبناي آيين نامه ارتقاء اعضاء هيأت علمي تا حداكثر  –امتياز فعاليت هاي علمي 

 

ربط مورد  رالعمل توسط كميسيونهاي  تخصصي هيات مميزه ذيدستوموضوع مواد يك تا  چهار اينفعاليتهاي  -5ماده 

 گيرد.ارزيابي قرار مي

 در شرايط مساوي اولويت با كساني است كه سابقة اجرايي داشته باشند.  -تبصره 

 

 نحوه انتخاب (اجرا) -6ماده 

 مراحل اجرايي انتخاب استادان ممتاز به شرح ذيل است :

حقيقاتي، استادان واجد شرايط را با ارائه مدارك و مستندات الزم در آغاز هرسال به رياست ها و مراكزتپرديس ها، دانشكده

 نمايند تا در صورت صالحديد به دبيرخانه اعطاي مرتبه استاد ممتازي معرفي شوند.معرفي مي  مؤسسه
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اعطـاي درجـه اسـتاد    توانـد موضـوع   مي مؤسسهبا مشورت هيأت رئيسه  مؤسسهدر موارد استثنايي، رئيس  - 1تبصره 

دهد ، مستقيماً به شوراي انتخاب استاد ممتاز موضوع ماده ممتازي را به استادي كه واجد شرايط تشخيص   مي

 پيشنهاد نمايد. 7

براي استاداني كه درجه استاد ممتازي آنان به تصويب شوراي انتخاب استادان ممتاز رسـيده اسـت ، حكـم       -2تبصره 

 صادر مي شود و اين عنوان درحكم كارگزيني آنان درج مي گردد.  مؤسسهيس استاد ممتازي توسط رئ

 

 تركيب شوراي انتخاب استاد ممتاز -7ماده 
 ( رياست شورا )  مؤسسهرئيس -7-1

 ( نايب رئيس و دبيرشورا )  مؤسسهمعاون پژوهشي و فناوري -7-2

  مؤسسهمعاون آموزشي و تحصيالت تكميلي -7-3

كشور ( كه حداقل يك نفر حسب مـورد در زمينـه تخصصـي    هاي برجسته علمي پژوهشيسه نفر از شخصيت-7-4

  مؤسسهذيربط صاحب نظر باشد) با انتخاب و حكم رئيس 

كه حداقل يك نفر حسب مورد عضوكميسيون تخصصي ذيربط هيات مميزه باشد،   مؤسسهسه نفر استاد تمام -7-5

 به انتخاب هيات مميزه .

 مستقرخواهد بود.  مؤسسهراي اعطاي مرتبه استاد ممتازي در حوزه معاونت پژوهشي دبيرخانه شو -تبصره 

 

 نحوه تشويق و قدرداني - 8ماده 
 به استادان برگزيده اعطاء مي نمايد.  مؤسسهنشان استاد ممتازي را طي مراسم ويژه اي توسط رييس   مؤسسه -8-1

براسـاس   ان را بـراي مقطـع دكتـري بـدون آزمـون ورودي     توانمند و درخشي دانشجو 2استاد ممتاز مي تواند -8-2

از  پذيرش نمايد.، يد هيات امنا مي رسدتهيه و به تاي  مؤسسهدستورالعملي كه توسط شوراي تحصيالت تكميلي 

 نفر دانشجو يك نفر دانشجوي روزانه، عالوه بر ظرفيت اعالم شده، خواهد بود. 2

تياز اعتبار ويژه ساالنه كسب نمايد، امتياز اعتبار ويژه ساالنه پژوهشي او ام 50در صورتيكه استاد ممتاز حداقل  -8-3

 مورد محاسبه قرار مي گيرد. 2با ضريب 

استاد ممتاز مي تواند طبق درخواست، از اعتبار ويژه خود براي شركت در مجامع بين المللي و فرصت مطالعاتي -8-4

 ي براي همكاري هاي علمي دعوت بعمل آورد.استفاده نموده و يا از استادان برجسته بين الملل

 و استادان وابسته واجد شرائط نيز مي شود.  مؤسسهاين آيين نامه مشمول استادان بازنشسته  -تبصره 

 

 اعطاي كمك هاي مادي و معنوي -9ماده 
ه تدوين مـي گـردد،   به منظور تكريم جايگاه استاد ممتاز بر اساس دستورالعمل خاص اساتيد ممتاز كه از سوي هيأت رئيس

 نسبت به اعطاي كمك هاي مادي و معنوي پس از تصويب شوراي پژوهشي اقدام مي نمايد.  مؤسسه

 

به تصويب هيأت امناي   .……………در تاريخ  تبصره 9ماده و  10اين دستورالعمل مشتمل بر  –10ماده 

 باشد. قابل اجرا مي .…………تاريخ رسيد و با تأييد وزير علوم، تحقيقات و فناوري از  ………………مؤسسه
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 »چهارپيوست شماره «

  مؤسسهدر دستورالعمل بكارگيري عضو وابسته 

  مؤسسهآيين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي » 111« موضوع ماده  

 

با تصويب هيأت   مؤسسهعضو وابسته افراد برجسته علمي مي باشند كه به درخواست دانشكده/ پژوهشكده/   - 1ماده 

براي انجام وظايف آموزشي و پژوهشي براي مدت دو سال به   مؤسسهو حكم رئيس   مؤسسهجذب اجرايي 

 عنوان عضو وابسته انتخاب و بكارگرفته مي شوند.

 

  شرايط عمومي عضو وابسته به شرح ذيل مي باشد: – 2ماده 

 اعالم نياز واحد مربوط  – 2-1

 داشتن مدرك تحصيلي دكتري تخصصي  – 2-2

 اط تخصصي فرد با زمينه هاي علمي مورد نياز واحد متقاضيارتب – 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 هيأت 

 علمي

خارج از  

  مؤسسه

 ممتخصص مقي

 خارج از كشور 

 حداقل دانشيار حداقل دانشيار ه علميمرتب 1

2 

سرپرستي پايان نامه يا 

 رساله 

درمقاطع تحصيالت 

 تكميلي

پايان 10حداقل 

 نامه

 كارشناسي ارشد 

 رساله دكتري 4يا  

 پايان نامه10حداقل 

 كارشناسي ارشد 

 رساله دكتري 4يا  

3 

چاپ مقاالت علمي 

بر در نشريات معت پژوهشي

 داراي نمايه بين المللي

   ISC از جمله 

 مقاله 8حداقل 

 علمي پژوهشي 

 مقاله 12حداقل 

 علمي پژوهشي 

4 
سرپرستي و انجام 

 طرحهاي پژوهشي

طرح  4حداقل 

 پژوهشي
-------- 
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ر داراي نمايه  پژوهشي چاپ شده در نشريات معتبتواند هر رساله دكتري را با دو مقاله علميمي» عضو وابسته« - 1تبصره 

 جايگزين نمايد.   patentو .... يا دو   ISC المللي از جملهبين

پژوهشي چاپ شده درنشريات ارشد را با يك مقاله علمي نامه كارشناسي تواند هر پايانمي» عضو وابسته«  - 2تبصره 

 جايگزين نمايد.و ....    ISC المللي از جملهمعتبر داراي نمايه بين

چاپ شده درنشريات شرط انتشار مقاله   مؤسسهدر موارد خاص براي رشته هايي كه از نظر هيأت مميزه  – 3تبصره 

اقدام ذي ربط و .... الزامي نباشد، بر اساس ضوابط هيأت مميزه   ISC المللي از جملهمعتبرداراي نمايه بين

 خواهد شد. 

جدول اين » 3«، جايگزين مقاالت موضوع رديف  ي ربط ذداشتن يك اختراع تأييد شده علمي توسط مراجع  – 4تبصره 

 ماده مي شود.

محققان برجسته غير هيأت علمي كه داراي تاليفات ، انتشارات و سوابق علمي مورد تأييد هيأت اجرايي جذب  – 5تبصره 

 پذيرفته شوند.  مؤسسه»  عضو وابسته«توانند به عنوان مي باشند، مي مؤسسه

 

 به شرح ذيل مي باشد:» عضو وابسته«فعاليت حوزه هاي  – 4ماده 

 راهنمايي و مشاوره پايان نامه و رساله در دوره هاي تحصيالت تكميلي  – 4-1

  مؤسسهانتشار مقاالت علمي پژوهشي در نشريات علمي پژوهشي معتبر به نام  – 4-2

 انجام فعاليتهاي تحقيقاتي و پژوهشي  – 4-3

 ت تكميلي تدريس در دوره هاي تحصيال – 4-4

 ارائه مشاروه هاي علمي و راهبردي مورد درخواست گروه (يا مركز تحقيقاتي)  – 4-5

  مؤسسهساير فعاليتهاي تخصصي مورد نياز  – 4-6

 

مورد ارزيابي قرار مي گيرد.  مؤسسهدر دوره هاي دو ساله توسط هيأت اجرايي جذب » عضو وابسته«عملكرد  – 5ماده 

عضويت وي  براي دو   مؤسسهمثبت ارزيابي گردد، با تأييد و حكم رئيس » ووابستهعض«در صورتي كه علمكرد 

 گردد. مي سال ديگر تمديد

 

 عضو وابسته از مزاياي ذيل برخوردار مي گردد: – 6ماده 

 بر اساس ضوابط و مقررات مربوط  استفاده از اعتبار ويژه پژوهشي پژوهانه – 6-1

 اساس ضوابط و مقررات مربوط ت بين المللي برپاداش چاپ مقاال استفاده از – 6-2

 )مؤسسه دريافت حق التدريس معادل اعضاي هيأت علمي هم رتبه خود (اعضاي هيأت علمي خارج از – 6-3

مطابق اين دستورالعمل » 3«ماده » 5«موضوع تبصره » عضو وابسته«ميزان حق التدريس يا حق التحقيق  – 1تبصره 

  ردد.مقررات مربوط تعيين مي گ

كه محل خدمت اصلي وي خارج از كشور مي باشد، در »  عضو وابسته«نسبت به تامين مسكن براي   مؤسسه – 2تبصره 

   حد امكان اقدام مي نمايد. 

 

به تصويب هيأت امناي  .……………در تاريخ تبصره،  8ماده و  7اين دستورالعمل مشتمل بر  –7ماده  

 باشد. قابل اجرا مي .…………تاريخ وم، تحقيقات و فناوري از  رسيد و با تأييد وزير عل………………مؤسسه
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 » 5پيوست شماره«

 جذب استادان پاره وقت بين المللي در مؤسسه العمل  ردستو

 آيين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي مؤسسه » 8« ماده  تبصره موضوع 

 

 مؤسسه باارتقاي كيفيت آموزش و پژوهش در  بهره گيري از توان علمي استادان برجسته بين المللي و هدف: -1ماده 

 جذب استادان خارجي و ايراني مقيم خارج براي همكاري علمي و پژوهشي با مؤسسه.

 برجسته مؤسسات معتبر بين المللي، استادانبرجسته اعضاي هيأت علمي و پژوهشگران  گروه هاي هدف: -2ماده 

 اني مقيم خارج.ايراني مقيم خارج، استادان بازنشسته خارجي و اير

پاره وقت در قالب قرارداد پيماني به صورت  2موضوع ماده  به كارگيري استادان  مدت زمان و نحوه همكاري: -3ماده 

 اعضاي هيأت علمي براي حداقل دو ماه و حداكثر ده ماه در هر سال انجام مي شود.

در مؤسسه براي مدت حضور در ايران،  لعملموضوع اين دستورا حق الزحمه استادان پاره وقت حق الزحمه: -4ماده 

 مقصد معادل رتبه و پايه دانشگاهي آنها در مؤسسه مبدأ وبر اساس جدول حقوق و مزاياي اعضاي هيأت علمي مؤسسه

 خواهد بود.

 بر حسب رتبه و جايگاه علمي استاد مدعومزايا شامل بهره وري و غيره،  در صورت وجود اعتبار ، پرداخت ساير :1تبصره

 مؤسسه قابل پرداخت خواهد بود. هيأت رئيسهو با توجه به ميزان نياز مؤسسه به خدمات وي پس از تصويب در 

استاد طرف قرارداد ، در چارچوب مقررات قانون كار براي استفاده از خدمات بيمه معرفي مي شود و استادان  :2تبصره 

          صورت درخواست، از مزاياي بازنشستگي (تابع قانون كار) نيز ايراني مقيم خارج از كشور در مدت قرارداد ساالنه و در 

 بهره مند خواهند شد.

  

به تصويب هيأت امناي  .……………تبصره، در تاريخ  2ماده و  5اين دستورالعمل مشتمل بر  –5ماده 

 باشد. قابل اجرا مي .…………رسيد و با تأييد وزير علوم، تحقيقات و فناوري از  تاريخ ………………مؤسسه


