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 مقدمه: 

، (ها، بیمه و امور رفاهی)مرخصیآیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی این شیوه نامه در اجرای فصل هشتم 

آخرین اصالحات مصوب در هیات امناء های ممیزه وزارت علوم، به انضمام های امناء و هیاتدر مرکز هیات 1394مصوب سال 

، برای اعضای هیات علمی تمام وقت دانشگاه 17/06/1399و  01/08/1398، 05/06/1397های دانشگاه صنعتی شیراز در تاریخ

برای اعضای هیات علمی تمام  19/02/1400صنعتی شیراز و نیز مصوبات صورتجلسه نشست فوق العاده هیات امنا در تاریخ 

ماده، تدوین شده است. مفاد این شیوه نامه از تاریخ تصویب توسط هیات « 9»م وقت ویژه دانشگاه صنعتی شیراز، در وقت و تما

 باشد. دانشگاه صنعتی شیراز، قابل اجرا می رئیسه

 تعاریف و اختصارات:

 تعاریف و اختصارات به کار رفته در این شیوه نامه عبارتند از:: 1ماده 

  آموزشی و پژوهشی پیمانی و رسمی تمام وقت و تمام وقت ویژهعضو: عضو هیات علمی 

  روز و برای اعضای پیمانی تمام وقت ویژه و رسمی  30مرخصی استحقاقی: مرخصی برای اعضای پیمانی تمام وقت

 ها و مزایای مندرج در حکمروز در طول سال با استفاده از حقوق، فوق العاده 60تمام وقت ویژه و تمام وقت 

 های ذخیره استحقاقی: استفاده عضو از مرخصی استحقاقی ذخیره شده مربوط به زمان اشتغال در سمت مرخصی

اعضای هیات علمی  ذخیره شدهنامه اعضای هیات علمی و مرخصی استحقاقی دار بر اساس آییناجرایی پستهای ستاره

 تمام وقت ویژه

 ندمرخصی زایمان: مرخصی قابل اخذ بالفاصله پس از تولد فرز 

 ها و مزایای مندرج در حکممرخصی بدون حقوق: اخذ مرخصی عضو بدون استفاده از حقوق، فوق العاده 

 مرخصی استعالجی: اخذ مرخصی به دلیل بیماری 

 های مورد نیاز موسسه مشروط به اخذ مدرکمرخصی تحصیلی: مرخصی بدون حقوق برای تحصیل در رشته 

  مرخصی ساعتی: مرخصی کمتر از یک روز در خالل ساعات کار 

 

 دت زمان و شیوه اخذ مرخصی ساعتیم

توسط عضو هیات  ساعتی، درخواست مرخصی و  آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی« 84»ماده با توجه به : 2ماده 

 . علمی از طریق سامانه اداری مالی دانشگاه ثبت و به مدیر گروه ارسال می شود

تواند در صورت ضرورت و در مواقع اضطرار، با اجازه و هر عضو می - علمی هیات اعضای استخدامی نامه یینآ 84ماده 

 استفاده نماید.موافقت مسئول مافوق از مرخصی ساعتی در خالل ساعات موظف تدریس 
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 مدت زمان و شیوه اخذ مرخصی استحقاقی 

مرخصی استحقاقی توسط ، درخواست آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی« 91»و « 81»ماده به  توجهبا : 3ماده 

 . عضو هیات علمی از طریق سامانه اداری مالی دانشگاه ثبت و به مدیر گروه ارسال می شود

« تمام وقت»از یک ماه و اعضای رسمی « تمام وقت»اعضای پیمانی  - علمی هیات اعضای استخدامی نامه آیین 81 ماده

از دو ماه به ازای هر سال خدمت از مرخصی استحقاقی با استفاده از حقوق، « ژهتمام وقت وی»و اعضای پیمانی و رسمی 

ربط و الزاماً گردند. استفاده از مرخصی با تشخیص مقام مسئول ذیها و مزایای مندرج در حکم/قرارداد برخوردار میالعادهفوق

یا مقام مجاز از  مؤسسهباشد. در موارد ضروری، با درخواست عضو و تأیید رئیس در تابستان و نیمه اول فروردین ماه مجاز می

  مانع است.طرف وی، استفاده از مرخصی استحقاقی بال

های خدمت از مرخصی استحقاقی استفاده درصورتی که مدت خدمت عضو کمتر از یک سال باشد، به تناسب ماه -1تبصره 

 خواهد کرد. 

 مرخصی استحقاقی اعضای نیمه وقت و نیمه حضوری، به میزان نصف مرخصی عضو تمام وقت خواهد بود. – 2تبصره 

تواند تا مجموع دمت، عالوه بر مرخصی استحقاقی پیش بینی شده در این ماده میعضو برای یک بار در طول خ -3تبصره 

 یک ماه از مرخصی استحقاقی به منظور تشرف به حج واجب برخوردار گردد.

اول مهر هر سال تا پایان شهریور سال »تقویم اداری مؤسسه صرفا برای مرخصی استحقاقی موضوع این ماده از  -4 تبصره

 شود.تعیین می« بعد

درمدت مأموریت آموزشی، فرصت مطالعاتی، مأموریت پژوهشی، " –آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی  91ماده 

یک سال که به صورت متوالی  آمادگی به خدمت، انفصال موقت، مرخصی بدون حقوق و همچنین مرخصی استعالجی مازاد بر

 "گیرد.میدرطی سال استفاده شده باشد، مرخصی استحقاقی تعلق ن

 

 مدت زمان و شیوه اخذ مرخصی استعالجی

 مرخصی استعالجی توسط ، درخواستآیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی« 88»و « 86»ماده با توجه به  : 4ماده 

 . عضو هیات علمی از طریق سامانه اداری مالی دانشگاه ثبت و به مدیر گروه ارسال می شود

هایی که مانع از انجام عضو مؤسسه در صورت ابتال به بیماری" –آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی   86ماده 

روز( و مازاد بر مدت مذکور تا  3روز متناوب در سال )هر نوبت حداکثر  12پزشکی،  تواند با ارائه گواهیباشد، میخدمت وی می

روز با ارائه گواهی پزشکی و تأیید پزشک معتمد مؤسسه، از مرخصی استعالجی با استفاده از حقوق و مزایای مربوط  30

 نامهآیین« 88»سسه و مطابق با مفاد ماده روز با نظر کمیسیون پزشکی مورد تأیید مؤ 30برخوردار گردد. برای مدت بیشتر از 

 گردد.با وی رفتار می استخدامی اعضای هیات علمی
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در صورتی که عضو در ایام مرخصی استحقاقی بیمار شود، بر اساس گواهی پزشکی و پس از تأیید پزشک معتمد،  –تبصره 

 ".شودمرخصی استحقاقی وی در طی مدت بیماری، به مرخصی استعالجی تبدیل می

نماید، در صورتی که به عضوی که از مرخصی استعالجی استفاده می" –آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی  88ماده 

 گردد.بیماری وی به تأیید کمیسیون پزشکی مؤسسه برسد، حداکثر تا یک سال حقوق و مزایای مربوط پرداخت می

عضو دارای بیماری صعب العالج، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، برای مدت زائد بر یک سال نیز از حقوق و  – 1تبصره 

 شود.مزایای یاد شده برخوردار می

درصورت صعب العالج نبودن بیماری عضو، به وی در مدت مازاد بر یک سال مرخصی استعالجی، تنها حقوق مرتبه و  -2تبصره 

 دد.گرپایه پرداخت می

مؤسسه موظف است به عضوی که در حین خدمت و یا مأموریت و بنا به نظر کمیسیون پزشکی مؤسسه، بر اثر  – 3تبصره 

شود، بدون محدودیت مقرر در این ماده، مرخصی استعالجی اعطا عوامل محیط کار و یا مأموریت دچار حادثه یا بیماری می

 نماید. های درمان وی را پرداختنموده و تمامی هزینه

عضو مشمول صندوق تأمین اجتماعی در استفاده از مرخصی استعالجی مازاد بر سه روز، از نظر پرداخت حقوق و  – 4تبصره 

 "باشد.مزایا، تابع مقررات قانون تأمین اجتماعی می

 

 مدت زمان و شیوه اخذ مرخصی زایمان

عضو استفاده از مرخصی زایمان توسط ، درخواست علمی آیین نامه استخدامی اعضای هیات« 87»ماده با توجه به : 5ماده 

این مرخصی بعد از تایید رئیس دانشکده و . هیات علمی از طریق سامانه اداری مالی دانشگاه ثبت و به مدیر گروه ارسال می شود

 مدیر امور اداری دانشگاه، قابل استفاده خواهد بود.

ماه و با  9توانند از مرخصی زایمان هر نوبت حداکثر بانوان عضو می" –آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی  87ماده 

 استفاده از حقوق و مزایای مربوط برخوردار گردند.

 یابد.ماه افزایش می 12شوند، این مدت به برای بانوانی که در یک زایمان صاحب فرزند دوقلو و یا بیشتر می -1تبصره 

های تعیین شده برای مرخصی زایمان مندرج در این ماده قرارداد آنان قبل از اتمام زمانبرای بانوان عضو پیمانی که  -2تبصره 

 "گردد.های تعیین شده، تمدید مییابد، مدت قرارداد تا سقف مرخصیپایان می
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 مدت زمان و شیوه اخذ مرخصی ذخیره استحقاقی

استفاده از ، درخواست استخدامی اعضای هیات علمیآیین نامه « 70»و ماده  «83»و « 82»ماده با توجه به : 6ماده 

عضو هیات علمی از طریق سامانه اداری مالی دانشگاه ثبت و به مدیر گروه ارسال می شود. این مرخصی ذخیره استحقاقی توسط 

 درخواست پس از تایید گروه، دانشکده و هیات رئیسه دانشگاه قابل استفاده خواهد بود. 

در صورت عدم استفاده عضو از مرخصی استحقاقی سالیانه، مرخصی " –ستخدامی اعضای هیات علمی آیین نامه ا  82ماده 

 وی به استثنای مشموالن تبصره ذیل این ماده، قابل ذخیره یا باز خرید نخواهد بود.

دار، ستارههای سازمانی مصوب های اجرایی پستدر مواردی که مؤسسه با درخواست مرخصی عضو شاغل در سمت -1تبصره 

تابستان، به دلیل نیاز به حضور وی موافقت ننماید، صرفا و  مبنی بر استفاده از تمام یا قسمتی از مرخصی استحقاقی سالیانه در

حداکثر نیمی از مرخصی استحقاقی سالیانه عضو که به علت عدم موافقت رئیس مؤسسه و یا مقام مجاز از طرف وی استفاده 

 گردد. حکم، بازخرید می قی به ماخذ آخرین حقوق و مزایای دریافتی مندرج درنشده است، ذخیره و ماب

هر صورت محفوظ خواهد  در استخدامی اعضای هیات علمی نامهمرخصی ذخیره شده اعضا تا پیش از ابالغ آیین – 2تبصره 

 ماند.

 مرخصی استحقاقی خود را با موافقت توانند ساالنه حداکثر یک ماه ازمی« تمام وقت ویژه»اعضای هیأت علمی  - 3تبصره
  .ذخیره نماینددانشگاه صنعتی شیراز و موسسات عضو هیات امناء 

دانشگاه صنعتی شیراز و بازخرید حداکثر یک ماه از مرخصی استحقاقی سالیانه استفاده نشده رییس و معاونین  -4تبصره 

بالمانع  ،فعالیت نمایند «ویژهتمام وقت »به صورت  درصورت درخواست کتبی، مشروط بر اینکه موسسات عضو هیات امناء

 .است

درصورتی که رابطه استخدامی عضو با مؤسسه به هر دلیل، به  -آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی  83ماده 

استثنای حالت انتقال، قطع گردد، حقوق و مزایای مدت مرخصی استحقاقی ذخیره شده به ماخذ آخرین حقوق و مزایای 

 "حکم، به وی و در صورت فوت به وراث قانونی عضو پرداخت خواهد شد. دریافتی مندرج در

درخواست هر گونه مرخصی استحقاقی یا بدون حقوق  -آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی  70ماده  - 1تبصره 

 1باشد.ع میدر حین استفاده و یا بالفاصله بعد یا قبل از استفاده از دوره فرصت مطالعاتی، ممنو

 تحصیلیمرخصی بدون حقوق مدت زمان و شیوه اخذ مرخصی بدون حقوق و 

مرخصی بدون ، درخواست آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی« 70»و ماده « 90»و « 89»ماده با توجه به : 7ماده 

این درخواست پس از تایید گروه،  بت و به مدیر گروه ارسال می شود.اتوماسیون اداری ثعضو هیات علمی از طریق حقوق توسط 

 قابل استفاده خواهد بود. ، دانشکده و هیات رئیسه دانشگاه

                                                           
  1توضیحات بیشتر در پیوست شماره 1 
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« 73»ماده « 3»تبصره عضو رسمی مؤسسه به استثنای مشموالن " –آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی  89ماده 

تواند در طول مدت خدمت ذخیره شده، می، در صورت نداشتن مرخصی استحقاقی هیات علمی یاستخدامی اعضا نامهآیین

، حداکثر سه سال از مرخصی بدون حقوق استخدامی اعضای هیات علمی نامهآیین« 90»خود با رعایت ضوابط مقرر در ماده 

 استفاده نماید.

لطمه نزند، صرفا های آموزشی و پژوهشی مؤسسه عضو پیمانی در موارد ضروری و استثنایی، مشروط به آنکه به برنامه –تبصره 

های ماه مجاز به استفاده از مرخصی بدون حقوق است. در هر حال مجموع مرخصی« 4»در مدت قرارداد و حداکثر به مدت 

 "ه سال در طول خدمت وی بیشتر باشد.از س تواندنمیماه در مدت قرارداد، « 4»بدون حقوق عضو پیمانی با رعایت سقف 

تواند در طول مدت خدمت خود با عضو رسمی قطعی مؤسسه می" –ضای هیات علمی آیین نامه استخدامی اع 90ماده 

حداکثر سه سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید. مسئول مؤسسه ربط و تأیید باالترین مقام موافقت واحد سازمانی ذی

درصورتی که درخواست مرخصی بدون حقوق عضو برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی در رشته مربوط به شغل وی 

مؤسسه تا دو سال قابل افزایش خواهد بود. در هر حال مجموع مرخصی بدون حقوق رئیسه باشد، این مدت با تصویب هیات 

 باشد.رسمی قطعی در طول مدت خدمت حداکثر پنج سال می عضو

شمول مفاد این ماده در خصوص عضو رسمی آزمایشی اعم از اعطا و یا تمدید مدت مرخصی بدون حقوق برای ادامه  -1تبصره 

رئیسه منوط به اخذ مجوز از هیات  شغل وی تا سقف سه سال،تحصیل در مقطع دکتری تخصصی در رشته مربوط به 

سسه خواهد بود. در هر حال مجموع مرخصی بدون حقوق عضو رسمی آزمایشی مشمول این تبصره در طول خدمت حداکثر مؤ

 باشد.سه سال می

-های اجرایی در مأموریت خارج از کشور بسر میبانوان عضو رسمی که همسر آنان به واسطه حکم رسمی دستگاه -2تبصره 

سال از مرخصی بدون حقوق استفاده « 5»همسر خود و در طول خدمت حداکثر به مدت توانند تا پایان مأموریت برند، می

 نمایند.

گردد. مگر آن که با موافقت مؤسسه و مدت مرخصی بدون حقوق جزء سابقه خدمت بازنشستگی محسوب نمی -3تبصره 

 ربط، کسورات بازنشستگی به طور کامل از سوی عضو پرداخت گردد.صندوق بازنشستگی ذی

های مورد نیاز مؤسسه مشروط به مدت مرخصی بدون حقوق عضو برای ادامه تحصیالت عالی و تخصصی در رشته – 4بصره ت

اینکه منجر به اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و یا دکتری تخصصی شود، از لحاظ بازنشستگی و وظیفه با پرداخت کسور 

 شود.می مربوط از سوی عضو، جزء سابقه خدمت رسمی عضو محسوب

تکمیلی،  -تواند با پرداخت کامل حق سرانه بیمه درمانی به صورت آزاد و بیمهعضو در ایام مرخصی بدون حقوق می – 5تبصره 

 "ای استفاده نماید.از خدمات بیمه
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درخواست هر گونه مرخصی استحقاقی یا بدون حقوق   -آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی  70ماده  - 1تبصره 

 2باشد.حین استفاده و یا بالفاصله بعد یا قبل از استفاده از دوره فرصت مطالعاتی، ممنوع می در

 

 هامدت زمان و شیوه اخذ سایر مرخصی

مرخصی مربوطه )ازدواج دائم، فوت ، درخواست آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی« 85»ماده با توجه به : 8ماده 

 .علمی از طریق سامانه اداری مالی دانشگاه ثبت و به مدیر گروه ارسال می شودعضو هیات بستگان و ...( توسط 

عضو در موارد ذیل حق برخورداری از مرخصی با استفاده از حقوق و " –آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی  85ماده 

 باشد:مزایا، عالوه بر مرخصی استحقاقی ساالنه را دارا می

 ازدواج دائم به مدت سه روز کاری -الف

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

 شود )به مدت سه روز کاری(عضو )مرد( که صاحب اوالد می -ج

 صالح(غیبت موجه )به تعداد روزهای مورد تأیید مراجع ذی -د

به عللی خارج از حدود قدرت و اختیار خود نتواند در محل خدمت حاضر شود و  غیبت موجه حالتی است که عضو –تبصره 

 "گردد.موجه بودن عذر وی با تأیید مراجع قضائی احراز می

 

نامه استخدامی اعضای هیات علمی، مصوب هیات آیین و سایر فصول مرتبط در صورت هر گونه تغییر در فصل هشتم: 9ماده 

 گردد. نامه افزوده و از تاریخ تصویب اجرایی، میشیراز، این تغییرات به این شیوهامناء دانشگاه صنعتی 

 

                                                           
  1توضیحات بیشتر در پیوست شماره 2 



رهم نایولع  رتکد  ياقآ  بانج 
زاریش یتعنص  هاگشناد  مرتحم  سیئر 

، مارتحا مالس و  اب 
تالیصحت یشزومآ و  مرتحم  نواعم  خروم 99/12/16  هرامـش 30539/300/ص  ي  همان هب  تشگزاب     

ای یقاقحتـسا  یـصخرم  تساوخرد  نیب  هلـصاف  نامز  تدم  لقادح  صوصخ  رد  هاگـشناد  نآ  یلیمکت 
عوضوم یتاعلاطم ( تصرف  ي  هرود زا  هدافتسا  زا  لبق  ای  دعب  هلصافالب  ای  هدافتسا  نیح  رد  قوقح  نودب 

: دناسر یم راضحتسا  هب  یملع ) تئیه  ياضعا  یمادختسا  ي  همان نییآ ي 70  هدام ي 1  هرصبت
زا روظنم  یمادختـسا ) ي  همان نییآ ي 121  هداـم عوضوم  زکرم ( نیا  هب  هلوـحم  فیاـظو  ياتـسار  رد   
زا تسا ، ترابع  روبزم ) ي  هرـصبت رد  دوجوم  تیعونمم  زا  زارتحا  روظنم  هب  هدش ( دای  تدـم  لقادـح 
هب تمدخ  ) رارمتـسا  فقوت ( یتاعلاطم و  تصرف  زا  سپ  هاگـشناد  رد  ددجم  باصتنا  راک و  هب  تشگزاب 

( هطوبرم یشزومآ  طباوض  تاررقم و  قفو  هلوحم ( یـشزومآ  فیاظو  يافیا  هب  یتافانم  هک  تسا  ینازیم 
تئیه ياضعا  يدـنم  هرهب  همان ، نییآ ي 70  هدام دافم  دانتـسا  هب  تسا  یهیدب  .تسا  دـشاب ، هتـشادن 

یتاعلاطم ياه  تصرف زا  هدافتـسا  ي  همان نییآ رد  ررقم  طیارـش  تیاـعر  اـب  یتاـعلاطم  تصرف  زا  یملع 
.دشاب یم  ریذپ  ناکما  فتع  ترازو  طسوت  هدش  غالبا 

15/295781
1399/12/18

يریگیپ هرامش 
8988375

یهلا قیفوت  يوزرآ  اب 
يرقاب اضرلادبع 

هزیمم ياه  تئیه  انما و  ياه  تئیهزکرم سیئر 
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