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 نامه استخدامی اعضای هیأت علمیآیین
 

  «توضیحات ضروری»
تشکیالت وزارت مصوب  ، وظایف وقانون اهداف« 10»های مربوطه به استناد مفاد ماده نامه به همراه پیوستاین آیین - الف

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

ی الزم هامقررات استخدامی و با هدف ایجاد زمینه مجلس شورای اسالمی، به منظور ساماندهی ضوابط و 15/10/1389مصوب 

 تهیه شده ،ل اهداف مندرج در برنامه یاد شدهحصو تسهیل در های ایجاد شده ومندی از ظرفیت، بهرهبرای ارتقای سطح بهره وری

، پژوهشی و فناوری )جهت طرح و ها و موسسات آموزش عالیدانشگاه به 27/12/90مورخ  273298/15شماره  یو طی بخشنامه

  ؛امناء( ابالغ شده است هایتصویب در هیأت

 .های این مرکز استفاده شده استمفاد بخشنامه ی استخدامی اعضای هیأت علمی ازنامهیح و ویرایش مفاد آیینقبه منظور تن - ب

ربط درج یس صفحه ذی، ارجاع مربوطه در پانو(بندهای اصالح شدههمچنین به منظور متمایزسازی تغییرات اعمالی )مواد/ تبصره/ 

های این مرکز صورت پذیرفته و شامل سایر مه، صرفا بر اساس مفاد بخشنامشخص شده است. بدیهی است تغییرات اعمال شده

 نمی باشد؛ فناوری ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی وامنای دانشگاه هیأت تغییرات اعمال شده توسط برخی از

از پژوهشی ) موسسات آموزش عالی و ها وی استخدامی اعضای هیأت علمی با تصویب هیأت امنای دانشگاهنامهمفاد آیین - پ

 بد. یانفع قابلیت اجرایی می، در موسسات ذی(ربطشده در مصوبه هیأت امنای ذی تاریخ تعیین

و   17/6/1399 ،1/8/1398 ،5/6/1397نامه بر اساس مصوبات هیات امنای دانشگاه صنعتی شیراز مورخ مفاد این آیین –ت 

 اصالح شده است. 19/2/1400
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 صل اولف

 تعاریف و اختصارات

 های آن عبارتند از:نامه و پیوستتعاریف و اختصارات به کار رفته در این آیین -1ماده 

« ، تحقیقات و فناوریوزارت علوم»، به ترتیب های آننامه و پیوستدر این آیین «وزیر»و  «وزارت» : منظور ازوزارت/ وزیر -1-1

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

 باشد. ممیزه وزارت می هایو هیأت امناء هایهای آن، مرکز هیأتنامه و پیوستاین آیین در «مرکز»: منظور از مرکز - 1-2

 باشد.و کلیه واحدهای تابعه آن می دانشگاه صنعتی شیراز، های آنوستنامه و پیاین آیین سسه درؤ: منظور از مسسهؤم -1-3

، سسه، مرجع سیاست گذاریؤترین رکن ماست که به موجب قوانین و مقررات مربوط به عنوان باال: هیأتی هیأت امناء -1-4

 باشد. سسه میؤتصمیم گیری و تصویب مقررات و ضوابط داخلی م

هیأت  ، کارشناسی و ارائه پیشنهادات قابل طرح در: کمیسیونی است که مسئولیت بررسیکمیسیون دائمی هیأت امناء -1-5

 سایر امور ارجاعی از سوی هیأت امناء را برعهده دارد.  امناء و

 باشد. سسه میؤسسه پس از رئیس مؤدومین رکن اجرایی م: هیأت رئیسه هیأت رئیسه -1-6

های ها و برنامهباشد که به تنظیم سیاستامناء میدومین رکن سیاست گذار بعد از هیأت مؤسسه : شورای مؤسسهشورای  -1-7

 پردازد.صالح مییا سایر مراجع ذی های کالن مصوب در هیأت امناء وبر اساس سیاست مؤسسهجاری 

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

می آزمایشی و بررسی رکورد تبدیل وضعیت به رس، احتساب سوابق خدمت قبل از ی عضو جهت ارتقا به مراتب باالترصالحیت علم

سسه در خصوص صالحیت علمی متقاضیان تبدیل وضعیت از ؤباشد. هم چنین حسب درخواست هیأت اجرایی جذب معلمی می

کارشناس رسمی به عضو هیأت علمی رسمی  ، تبدیل وضعیت ازیشی و رسمی آزمایشی به رسمی قطعیپیمانی به رسمی آزما

 نماید.م نظر میآزمایشی اعال

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

 هیأت ممیزه را بر عهده دارد.  به پرونده اعضای هیأت علمی مبنی بر قابلیت طرح و یا عدم طرح پرونده آنان در

سسه تشکیل و وظیفه رسیدگی و ؤبا حکم رئیس مای است که به موجب ضوابط و مقررات مربوط : کمیتهکمیته ترفیعات -1-10

 چارچوب مقررات مربوط برعهده دارد. اتخاذ تصمیم در خصوص ترفیع پایه اعضای هیأت علمی را در

، در قالب فرهنگیاز سوی شورای عالی انمقررات تعیین شده  چارچوب ضوابط و : هیأتی است که درهیأت مرکزی جذب -1-11

، ها و موسسات آموزش عالیدانشگاه خصوص اعضای هیأت علمی وزارت تشکیل و متکفل اعمال وظایف و اختیارات محول در

 باشد.پژوهشی و فناوری می
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، به نقالب فرهنگیچارچوب ضوابط و مقررات تعیین شده از سوی شورای عالی ا : هیأتی است که درهیأت اجرایی جذب -1-12

خصوص اعضای هیأت علمی مؤسسه  ل اعمال وظایف و اختیارات محول درفتشکیل و متک مؤسسه مشترک یا مستقل در صورت

 .باشدمی

های ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکتکلیه وزارتخانه : عبارت است ازدستگاه اجرایی -1-13

 هیأت امناءی مؤسسه تعیین شده باشد.هایی که از سوی دولتی و نیز کلیه دستگاه

های مؤسسه، متناسب با پست فرآیند شناسایی، انتخاب و پذیرفتن اشخاص حقیقی برای خدمت در : عبارت است ازجذب -1-14

 نامه.چارچوب ضوابط و مقررات این آیین ... در سازمانی بالتصدی مصوب به هر یک از انحاء از قبیل رسمی، پیمانی، مأموریت و

های سازمانی : عبارت است از فرآیند پذیرفتن اشخاص حقیقی برای خدمت در مؤسسه، در یکی از پستاستخدام -1-15

 نامه.عی در چارچوب ضوابط و مقررات این آیینهای پیمانی، رسمی آزمایشی و رسمی قطبالتصدی مصوب، به یکی از وضعیت

، عضو هیأت علمی شاغل در های آن )بدون ذکر هر گونه قیدی(پیوست نامه و: منظور از عضو در سراسر این آیینعضو -1-16

مؤسسه اعم از رسمی و یا پیمانی بوده که صالحیت علمی و عمومی وی به تأیید هیأت ممیزه و یا هیأت اجرایی جذب )حسب 

 مورد( رسیده باشد.

سازمانی مؤسسه در چارچوب ضوابط و های : فردی است که به موجب حکم رسمی برای تصدی یکی از پستعضو رسمی -1-17

 نامه استخدام شده باشد.مقررات این آیین

های سازمانی مؤسسه برای مدت معین، : فردی است که به موجب قرارداد پیمانی برای تصدی یکی از پستعضو پیمانی -1-18

 نامه استخدام شده باشد.در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین

نامه به منظور انجام وظایف چارچوب ضوابط و مقررات این آیین گردد که درفرد برجسته علمی اطالق می: به عضو وابسته -1-19

 12 و 11آموزشی و پژوهشی برای مدت معین انتخاب و در مؤسسه بدون ایجاد هر گونه رابطه استخدامی جدید )موضوع بندهای 

 گردد. ضعیت استخدامی جدید تلقی نمیشود. به کارگیری عضو وابسته واین ماده( به کار گرفته می

-چارچوب ضوابط و مقررات این آیین دار مؤسسه به عضو رسمی در: عبارت است از ابالغ کتبی دستور مقام صالحیتحکم -1-20

 نامه.

قرارداد ز شخص واجد شرایط طرف دار مؤسسه و نینامه کتبی که به امضای مقام صالحیت: عبارت است از توافققرارداد -1-21

 دهد.قرارداد، وظایف محول را انجام می رسد و وی به موجب آن در ازای دریافت حقوق و مزایا برای مدت مندرج درمی

: جایگاهی در تشکیالت سازمانی مؤسسه است که به طور مستمر جهت واگذاری تمام یا بخشی از وظایف پست سازمانی -1-22

 شود.نی درنظر گرفته مییک شغل برای تصدی یک عضو رسمی یا پیما

کار واحد شناخته های مرتبط و مشخصی که از سوی مؤسسه به عنوان : عبارت است از مجموعه وظایف و مسئولیتشغل -1-23

 شود.می

 گردد.: عبارت است از اشتغال به کار یا مجموعه اقداماتی که عضو به موجب حکم یا قرارداد مکلف به انجام آن میخدمت -1-24
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: عبارت است از شرح مکتوب و مدونی که حاوی مشخصات اصلی و اساسی شغل درچارچوب تشکیالت تفصیلی شرح شغل -1-25

 باشد.مؤسسه می

-اساس ضوابط و مقررات این آیین های سازمانی بر: عبارت است از گماردن عضو رسمی یا پیمانی به یکی از پستانتصاب -1-26

 نامه.

چارچوب ضوابط و  قبول عضو متناسب با عوامل ترفیع و درمجموع سنوات خدمت یا خدمات قابل نمایش عددی: پایه -1-27

-تقسیم می« تشویقی هایپایه» و « های استحقاقیپایه» ، «پایه بدو ورود به خدمت» دسته  3نامه است و به مقررات این آیین

 1شود.

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

رتبه نامه ارتقا مکسب مرتبه علمی باالتر عضو واجد شرایط، در چارچوب ضوابط و مقررات آیین : عبارت است ازارتقا مرتبه -1-29

 اعضای هیأت علمی.

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

 1گیرد.حق تعلق می

نامه به طور مستمر و غیرمستمر : عبارت است از وجوهی که در چارچوب ضوابط و مقررات این آیینهاالعادهمزایا و فوق -1-31

 گردد.حق پرداخت میذیعالوه بر حقوق مرتبه و پایه به عضو 

ها و مؤسسات آموزش عالی، : عبارت است از تغییر محل خدمت عضو به طور دائم از مؤسسه به سایر دانشگاهانتقال -1-32

 نامه.های اجرایی و بالعکس در چارچوب ضوابط و مقررات این آیینپژوهشی و فناوری دولتی و دستگاه

 : عبارت است از:مأموریت -1-33

ای موقت به عضو با حفظ پست سازمانی وی برای مدت معین که ممکن است خارج از ول نمودن شغل یا وظیفهمح -الف

 محل خدمت عضو باشد.

ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و وقت برای مدت معین به سایر دانشگاهوقت یا پارهاعزام عضو به صورت تمام -ب

 های اجرایی.فناوری دولتی و دستگاه

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

، در سه سال متوالی نامهو مقررات این آیین گردد که عضو شاغل بر اساس ضوابط: به وضعیتی اطالق میرکود علمی -1-34

 را نداشته باشد.سه پایه استحقاقی شرایط الزم برای کسب 

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

 پذیرد.نامه صورت میمقام مجاز از طرف وی در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین

نامه و با توجه نمقررات این آییضوابط و چارچوب  : عبارت است از قطع رابطه خدمتی عضو با مؤسسه که دربازنشستگی -1-36

 پذیرد.می ربط به موجب حکم رسمی صورتهای بازنشستگی ذیبه مقررات صندوق

                                                           
 1/8/1398مصوب هیات امنا مورخ  1 
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در ازای دریافت مبالغی متناسب با سابقه خدمت قابل قبول وی است  مؤسسه با قطع رابطه خدمتی عضو بازخرید خدمت: -1-37

 پذیرد.مینامه صورت رات این آیینکه با رعایت ضوابط و مقر

ربط عبارت است از وضعیت عضو که به موجب قوانین و مقررات مربوط به صندوق بازنشستگی ذی: افتادگی کار از -1-38

ضمن قطع رابطه خدمتی تا رسیدن به زمان بازنشستگی از  توانمندی جسمانی یا روانی ضروری برای انجام خدمت را دارا نیست و

 1کند.حقوق وظیفه استفاده می

: وضعیتی است که عضو رسمی مؤسسه بنا به یکی از دالیل ذیل، با حکم رئیس مؤسسه یا مقام مجاز از آماده به خدمت -1-39

 گیرد.طرف وی در انتظار تعیین تکلیف برای انجام خدمت قرار می

 انحالل مؤسسه. -الف

تشریفات قانونی و تصویب در اساس  حذف پست سازمانی عضو در چارچوب اصالح ساختار تشکیالتی مؤسسه بر -ب

 هیأت امناء.

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

های رسیدگی انتظامی اعضای هیأت علمی یا مراجع قضائی، در مواردی که بر اساس تصمیم مراجع مذکور در هیأت -د

 شد.عضو از خدمت معلق شده با

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

 قانونی.

 .ربط: عبارت است از قطع رابطه استخدامی عضو به موجب آرای قطعی مراجع قانونی ذیاخراج -1-41

مادر و پدر تحت تکفل عضو متوفی و همچنین نوادگانی که پدر و مادرشان فوت عبارتند از همسر، فرزندان، وراث قانونی:  -1-42

 2باشند.شده و در کفالت عضو متوفی می

وضعیتی که عضو بر اساس تصمیم مراجع قضایی و با حکم رئیس مؤسسه یا مقام مجاز از طرف وی تا زمان تعیین تعلیق:  -1-43

 1را ندارد. مؤسسهتکلیف امکان حضور و ادامه خدمت در 

فردی است که برای استقرار و حفظ دستاوردهای انقالب اسالمی و دفاع از کیان نظام جمهوری اسالمی ایران و ایثارگر:  -1-44

-خارجی انجام وظیفه نموده و از سوی مراجع ذی استقالل و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمنان داخلی و

 1شود.شناخته میو رزمنده  ، اسیر، آزادهصالح، شهید، جانباز

ساعت در هفته طبق برنامه تنظیمی  54 دی است که به طور تمام وقت کامل وفر «:ویژهتمام وقت »عضو هیئت علمی  -45-1

نحوه خدمت اعضای هیئت علمی  .را نداردمؤسسه  انتفاعی خارج ازیا فعالیت بوده و حق انجام کار مؤسسه در اختیار  مؤسسه

در سراسر این آیین نامه و  «تمام وقت ویژه»اعضای هیئت علمی  می باشد. به شرح پیوست شماره هفت« تمام وقت ویژه»
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مشخص شده است، در سایر موارد کلیه احکام مربوط به اعضای هیئت علمی تمام وقت « تمام وقت ویژه»پیوست های آن، با قید 

 1.تسری دارد «تمام وقت ویژه»به اعضای هیئت علمی 
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 فصل دوم 

 ورود به خدمت و استخدام 

-استخدام عضو هیأت علمی در مؤسسه را تعیین و ابالغ میهر سال پس از اخذ مجوزهای قانونی الزم، سهمیه  وزارت در -2 ماده

 نماید.

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

هنر که دوره دکتری های در مرتبه علمی استادیار و صرفا برای برخی از رشته ،مؤسسه اجراییموافقت باالترین مقام 

صالح، های الزم توسط مراجع ذیپس از تصویب هیأت امنا و احراز صالحیتشود در مرتبه علمی مربی، تخصصی آن ارائه نمی

 1پذیرد.از طریق فراخوان و با توجه به اصل ضرورت احراز شایستگی متقاضیان ورود به خدمت، انجام می

 صالح از شرایط عمومی ذیل، برخوردار باشند: بایست به تشخیص مراجع ذیمؤسسه می متقاضیان ورود به خدمت در -4 ماده

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

 .می ایران و اعتقاد به والیت فقیهالتزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسال - ب

 لی به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان پذیرفته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.اعتقاد و التزام عم - ج

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

 شغلی.عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل به مناهی اخالقی و اعمال و رفتار خالف حیثیت و شرافت و شئون  -ـ ه

 نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر. - و

 صالح.عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دائمی دولتی بر اساس رای قطعی صادره از سوی مراجع ذی - ز

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

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

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

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

تحصیلی  صیلی دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزوی برای مرتبه استادیاری و دارا بودن مدرکدارا بودن مدرک تح - ل

-های هنر که دوره دکتری تخصصی آن ارائه نمیصرفا برای برخی از رشتهکارشناسی ارشد برای مرتبه مربی 

 1.شود
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سال تمام برای دارندگان مدرک « 40»دارا بودن حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصیلی دکتری تخصصی  - م

« 35»شود که دوره دکتری تخصصی آن ارائه نمیهای هنر صرفا برای برخی از رشتهتحصیلی کارشناسی ارشد 

 1.سال تمام

« م» و« ل»مقررات مربوط از شمول بندهای  چارچوب ضوابط و خبرگان بدون مدرک دانشگاهی با احراز شرایط الزم در -1تبصره 

 باشند.این ماده مستثنی می

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

این ماده « م» باشند، این متقاضیان با تصویب هیأت امناء از شمول مفاد بندربط دارای برجستگی علمی خاص میهیأت ممیزه ذی

 باشند. مستثنی می

 بایست عالوه بر شرایط عمومی موضوع مادههیأت علمی مؤسسه می متقاضیان ورود به خدمت جهت تصدی عضویت در -5ماده 

از شرایط اختصاصی « 9»جدول موضوع ماده « 3» و« 2»های نامه، متناسب با مرتبه مورد تقاضای مندرج در ردیفاین آیین« 4»

 صالح برخوردار باشند:ذیل نیز به تشخیص مراجع ذی

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

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

گروه پزشکی برای متقاضیان  دانشگاهی )غیر از گروه پزشکی( و یا دارا بودن درجه تخصصی )گواهی نامه تخصصی( در

 مرتبه استادیار. ورود به خدمت در

های یا سطح سه حوزوی در رشته تخصصی مربوط برای کلیه رشته تحصیلی کارشناسی ارشد ودارا بودن مدرک  - ب

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

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

تسلط کافی به یک زبان خارجی برای  رتبه مربی وم یی کافی با یک زبان خارجی برای متقاضیان ورود به خدمت درآشنا -5-2

 متقاضیان ورود به خدمت در مرتبه استادیار.

مرتبه مربی آموزشیار و مربی  نامه استخدام عضو هیأت علمی دربه منظور حفظ هرم علمی، از تاریخ اجرای این آیین -1تبصره 

 باشد.پژوهشیار ممنوع می

های هنر که دوره نامه، استخدام عضو هیأت علمی در مرتبه مربی به استثنای برخی از رشتهناز تاریخ اجرای این آیی -2تبصره 

 1باشد.شود، ممنوع میتخصصی آن ارائه نمی

این ماده « 1» ات مربوط، از شمول بندخبرگان بدون مدرک دانشگاهی با احراز شرایط الزم در چارچوب ضوابط و مقرر -3تبصره 

 باشند.مستثنی می

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

 باشد.هیأت مرکزی جذب وزارت می جمله هیأت اجرایی جذب مؤسسه و صالح ازذی
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پس از احراز شرایط عمومی و اختصاصی، به صورت تمام وقت و در قالب یکی از اشکال ذیل با رعایت  مؤسسهاستخدام در  -7 ماده

  1پذیرد:نامه انجام میضوابط و مقررات این آیین

های سازمانی به موجب قراداد ساالنه که تمدید آن منوط به کسب حداقل استخدام پیمانی برای تصدی پست – الف

دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی آموزشی و » امتیازات مندرج درامتیاز الزم بر اساس 

 1باشد.یا مقام مجاز از طرف وی می مؤسسهو همچنین موافقت رئیس « پژوهشی مصوب هیات امنا

 1های سازمانی به موجب حکم.استخدام رسمی قطعی برای تصدی پست – ب

اند تا پایان که بر اساس ضوابط و مقررات وزارت به صورت پیمانی جایابی و استخدام شدههایی تمدید قرارداد بورسیه –1تبصره 

نامه و صالح، رعایت تکالیف قانونی مقرر در این آییندوره تعهد، مشروط به داشتن شرایط علمی و عمومی به تشخیص مراجع ذی

رج در دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی دریافت پایه استحقاقی سالیانه بر اساس کسب حداقل امتیاز الزم مند

 2باشد.الزامی می

های توسعه کشور و برنامه نرسانی به ایثارگران، قوانیصرفا ایثارگران و فرزندان شهدا بر اساس قانون جامع خدمات -2تبصره 

 1گیرند.این ماده قرار می« ب» بندجایگزین در شمول  قوانین

نامه، مشروط به به کارگیری و استخدام اشخاص ذیل با رعایت شرایط اختصاصی ورود به خدمت مندرج در این آیین -8ماده 

مؤسسه حسب مورد، تابع قوانین و الزم به تشخیص شورای آموزشی یا پژوهشی  پژوهشیو احراز توانایی انجام وظایف آموزشی 

 مقررات مربوط به خود خواهد بود. 

 جانبازان، ایثارگران و خانواده آنان؛  -8-1

 نخبگان؛ -8-2

 اتباع خارجی. -8-3
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 فصل سوم 

 انتصاب و تبدیل وضعیت 

در  «عضو/اعضای آموزشی»به شرح مندرج در جدول ذیل است. همچنین منظور از مؤسسه مراتب اعضای هیئت علمی  -9ماده 
 1باشد.می  «آموزشی و پژوهشیعضو/اعضای »های آن، نامه و پیوستسراسر این آیین

 پژوهشی آموزشی و پژوهشی ردیف

 مربی پژوهشی مربی آموزشی و پژوهشی 1
 استادیار پژوهشی استادیار آموزشی و پژوهشی 2
 دانشیار پژوهشی دانشیار آموزشی و پژوهشی 3
 استاد پژوهشی استاد آموزشی و پژوهشی 4

 

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

نامه، صرفا در وضعیت استخدام پیمانی با مرتبه علمی استادیار آموزشی و یا این آیین« 7»ماده « 1» ثنای مشمول تبصرهتاس

شود، با مرتبه علمی مربی آموزشی و هنر که دوره دکتری تخصصی آن ارائه نمیهای استادیار پژوهشی و صرفا برای برخی از رشته

 2باشد.پذیر مییا مربی پژوهشی امکان

ها و صورتی که متقاضی ورود به خدمت در مؤسسه، قبل از استخدام در مؤسسه، در هیأت علمی یکی از دانشگاه در -1تبصره 

از کشور با مرتبه علمی باالتر از استادیاری سابقه عضویت داشته باشد، انتصاب پژوهشی و فناوری خارج مؤسسات آموزشی عالی، 

وی در بدو ورود به خدمت با مرتبه دانشیاری و یا استادی مشروط به آن که مؤسسه مربوط به لحاظ اعتبار مورد تایید وزارت باشد، 

 مانع خواهد بود.نامه ارتقا مرتبه بالنامه و آیینبا رعایت ضوابط و مقررات این آیین

 2باشد.تبدیل وضعیت کارشناس به عضو هیات علمی رسمی آزمایشی ممنوع می -2 تبصره

 2باشد.انتصاب و تبدیل وضعیت ایثارگران تابع قوانین، ضوابط و مقررات مربوط می -3 تبصره

، ادامه خدمت عضو در وضعیت پیمانی مؤسسهصورت تقاضای عضو پیمانی، تأیید هیأت اجرایی جذب و موافقت رئیس  در -11 ماده

تا زمان رسیدن به بازنشستگی، بدون ایجاد محدودیت در ترفیع پایه و ارتقای مرتبه، با تأیید صالحیت علمی و عمومی عضو توسط 

 دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیأت»در هر دو سال یک بار و اخذ امتیازات مندرج در  مؤسسههیأت اجرایی جذب 

 باشد.در هر سال، امکان پذیر می« علمی آموزشی و پژوهشی

نامه( را پس این آیین« 11»تواند وضعیت استخدام اعضای پیمانی )به استثنای اعضای پیمانی مشمول ماده مؤسسه می -12 ماده

 صالح به رسمی آزمایشی تبدیل نماید. أیید مراجع ذیاز احراز شرایط ذیل و ت

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

 تأیید صالحیت عمومی و موافقت هیأت اجرایی جذب مؤسسه برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی. - ب
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رای تبدیل وضعیت به رسمی نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی بحداقل امتیازات الزم از آییندرصد  100کسب  - ج

 1و تأیید هیأت مرکزی جذب.مؤسسه است عضو، موافقت هیأت اجرایی جذب ، بنا به درخوآزمایشی

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

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

 2 است(.

در صورتی که عضو در پایان دوره پیمانی، شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل وضعیت به استخدام رسمی آزمایشی را کسب  -13 ماده

 2های ذیل با وی رفتار خواهد شد.ننماید، به یکی از روش

)سال ششم( مشروط به ارائه شناسنامه حداکثر در یک نوبت یکساله مؤسسه هیات رئیسه اعطای مهلت با مجوز  -الف

درصد حداقل امتیازات تعیین شده برای  55ربط مبنی بر کسب علمی مورد تایید کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه ذی

 2تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی.

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

درصد حداقل امتیازات تعیین شده برای  70ربط مبنی بر کسب علمی مورد تایید کمیسیون تخصصی هیات ممیزه ذی

 2تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی.

موسسات سسه )ؤ( با مجوز هیأت رئیسه مؤسسه و برای مموسسات بزرگسسه )ؤ)برای می مهلت اعطا -ج

در یک نوبت یکساله )سال هشتم( مشروط به ارائه شناسنامه علمی مورد تایید حداکثر ( با مجوز هیات امنا( وچکک

درصد حداقل امتیاز تعیین شده برای تبدیل وضعیت به  85کمیسیون تخصصی هیات ممیزه ذیربط مبنی بر کسب 

 3رسمی آزمایشی.

 2خاتمه خدمت عضو. -د

 مؤسسهیابند، الزاما یک دوره آزمایشی را طی خواهند کرد. میاعضایی که از پیمانی به رسمی آزمایشی تبدیل وضعیت  -14ماده 

، کاردانی، روحیه پذیری(در طول دوره رسمی آزمایشی رفتار و عملکرد عضو را از نظر لیاقت )علمی، اخالقی، خالقیت و مسئولیت

-به رسمی قطعی تبدیل وضع میصورت احراز شرایط ذیل  باط آموزشی و پژوهشی مورد ارزیابی قرار داده و درخدمت، نظم و انض

 2نماید.

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

 23نامه(این آیین« 79»های مدیریت سیاسی موضوع ماده مرخصی زایمان و مدت ماموریت برای تصدی سمت

نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی برای تبدیل وضعیت به رسمی تعیین شده از آیینکسب حداقل امتیازات الزم  - ب

 2و تایید هیات مرکزی جذب.مؤسسه قطعی یا ضوابط جایگزین، بنا به درخواست عضو، موافقت هیات اجرایی جذب 

 تأیید صالحیت عمومی برای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی.  - ج
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تمام وقت و یا شش ماهه نیمه وقت فرصت مطالعاتی در صنعت و یا جامعه حسب ضوابط گذراندن یک دوره سه ماهه  -د

باشد، و بعد از آن می1398مربوط. )این بند صرفا برای اعضایی که تاریخ شروع دوره رسمی آزمایشی آنان از ابتدای سال 

 1الزامی است(.

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

سال  4ربط تحویل دهد. چناچه عضو تا پایان همراه مدارک الزم برای بررسی پرونده به مراجع ذی رسمی قطعی را تکمیل و به

لزوم ارسال مدارک در نسبت به ارائه مدارک الزم اقدام ننماید، مؤسسه موظف است حداکثر طی دو نامه کتبی به ایشان موضوع 

« 15»ها و مدارک از سوی عضو منجر به انجام تشریفات مقرر در ماده عدم تکمیل و ارائه به موقع فرم موعد مقرر را یادآوری نماید.

 نامه خواهد شد.این آیین

در مورد  پس از تحویل مدارک توسط عضو، مؤسسه مکلف است ضمن رسیدگی به درخواست وی، ظرف مدت شش ماه -2 تبصره

قطعیت استخدام و یا خاتمه خدمت عضو نظر قطعی خود را اعالم نماید. در هر صورت دوران خدمت رسمی آزمایشی عضو نباید از 

در  صالح بررسی کننده حسب مورد(طریق مراجع ذی علمی )از های عمومی وصالحیت سال تجاوز کند و چنانچه مؤسسه از نظر 5

را اعالم ننماید، تا اعالم نتیجه بررسی پرونده، ادامه خدمت عضو در وضعیت رسمی آزمایشی بالمانع سال نظر قطعی خود  5پایان 

-حسب مورد، پیگیری و رسیدگی می« مرکز»خواهد بود. درصورت اعتراض کتبی عضو، موضوع از طریق هیأت مرکزی جذب یا 

 شود. 

یط ادامه خدمت و یا تبدیل وضعیت به استخدام رسمی قطعی را در صورتی که عضو در پایان دوره رسمی آزمایشی، شرا -15 ماده

تواند به ترتیب اولویت میمؤسسه شود و در غیر این صورت کسب ننماید، چنانچه وی واجد شرایط بازنشستگی باشد، بازنشسته می

 1های ذیل با وی رفتار نماید.به یکی از روش

حداکثر در یک نوبت یکساله )سال ششم( مشروط به ارائه شناسنامه مؤسسه رئیسه اعطای مهلت با مجوز هیات  -الف

درصد حداقل امتیازات تعیین شده برای تبدیل وضعیت به  55ربط مبنی بر کسب علمی مورد تایید هیات ممیزه ذی

 1رسمی قطعی.

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

حداقل امتیازات تعیین شده برای تبدیل وضعیت به درصد  70ربط مبنی بر کسب علمی مورد تایید هیات ممیزه ذی

 1رسمی قطعی.

( با مجوز مؤسسات کوچک) مؤسسه( با مجوز هیأت رئیسه بزرگمؤسسات ) مؤسسه)برای اعطای مهلت  -ج

مشروط به ارائه شناسنامه علمی مورد تایید هیات ممیزه ذیربط  هشتم(یک نوبت یکساله )سال  حداکثر در هیات امنا(

 2درصد حداقل امتیازات تعیین شده برای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی. 85مبنی بر کسب 

 1دانشگاه.های قبلی و تأیید هیات اجرایی جذب تغییر وضعیت به استخدام پیمانی با حفظ پایه -د

به عضو « کارشناس رسمی»سمی )صرفا برای آن دسته از اعضایی که از وضعیت تبدیل وضعیت به کارشناس ر -هـ

 1اند(.هیأت علمی رسمی آزمایشی تبدیل وضعیت یافته
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این « 14»ماده « ج»و « ب»سال، شرایط مقرر در بندهای  2بایست حداکثر در مدت این ماده می« د»مشمولین بند  -1تبصره 

صورت عدم احراز شرایط مذکور در پایان مهلت مقرر مشمول  وضعیت به رسمی قطعی احراز نمایند. درنامه را به منظور تبدیل آیین

 1این ماده خواهند شد.« 2»مفاد تبصره 

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

روز حقوق و « 30»ربط و پرداخت قطعی را کسب نماید، چنانچه شرایط بازنشستگی را نداشته باشد، با تصویب هیأت امنای ذی

 دهای ذخیره شده، باز خریکسورات بازنشستگی به ازای هر سال خدمت قابل قبول، به عالوه وجوه مرخصی مشمول مزایای مستمر

 1.شودمی

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

 باشد.ربط میاز جمله هیأت اجرایی جذب مؤسسه و هیأت مرکزی جذب وزارت و هیأت ممیزه ذی

واحد سازمانی مربوط و رئیس مؤسسه و یا مقام مجاز از طرف ایشان در توانند درصورت موافقت رسمی میبانوان عضو  -17 ماده

 سال از شیوه خدمت نیمه وقت در طول خدمت استفاده نمایند. 5نامه، حداکثر به مدت مقررات این آیین چارچوب ضوابط و

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

 باشد. سال در طول خدمت می« 5»مدت مجاز استفاده از شیوه خدمت نیمه وقت، برای بانوان عضو پیمانی و رسمی، حداکثر 

دستورالعمل خدمت اعضا به شیوه »اساس  ی تمام وقت واجد شرایط خود را برتواند اعضای آموزشی رسممؤسسه می -18ماده 

 به شیوه خدمت نیمه حضوری به کار گیرد. نامه، با رعایت سایر ضوابط و مقررات این آیین«1پیوست شماره  -نیمه حضوری

پژوهشی خود در چارچوب سازمان تفصیلی مین بخشی از کادر آموزشی و یا أتواند در صورت نیاز به منظور تمی مؤسسه -19 ماده

اقدام نماید. این دسته از افراد در دوره « طرح سربازی»مصوب نسبت به بکارگیری مشمولین نظام وظیفه واجد شرایط در قالب 

های عائله مندی و اوالد تابع مقررات اعضای هیأت علمی از نظر حقوق و مزایای مستمر و کمک هزینه ،ضرورت و تعهد خدمت

 پیمانی هستند. 

درصورتی که پس از انقضای مدت تعهد، فرد به استخدام مؤسسه درآید، مدت تعهد جزء سنوات خدمت آموزشی و  -1 تبصره

 وی به رسمی آزمایشیپژوهشی وی محسوب خواهد شد. لیکن مدت مذکور جزء حداقل مدت توقف الزم برای تبدیل وضعیت 

 باشد. نامه( نمیاین آیین« 12» ماده« لفا» )موضوع بند

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

 انجام خدمت وظیفه به مقامات مسئول معرفی نماید. 

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

 ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری به وزارت معرفی نماید. جایابی برای اتمام دوره تعهد در سایر دانشگاه

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

  گردد.می
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 فصل چهارم

 و تکالیف حقوق

باشد که ساعات ساعت در هفته می 54« تمام وقت ویژه»ساعت در هفته و عضو  40ساعت خدمت عضو تمام وقت  -21ماده 

 1گردد.در طول روزهای کاری هفته توزیع می ،مؤسسهحضور آنان مطابق با برنامه ابالغی 

...  تواند در موارد مرخصی، مأموریت و بیماری ومؤسسه میتوانند وظایف محول را به دیگری واگذار نمایند. اعضا نمی -1تبصره 

 وظایف محول عضو را به طور موقت به سایر اعضا ارجاع نماید. 

ساعات خدمت، حسب مورد از سوی هیأت رئیسه ساعت شروع و خاتمه خدمت اعضا و واحدهای مؤسسه با رعایت سقف  -2تبصره 

 گردد. در چارچوب ضوابط مصوب هیأت امناء تعیین می

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

ساعت( حسب مورد در محل خدمت خود حضور یابند و وظایف محول  20ساعت و یا نیمه وقت  20حضوری ساعت، نیمه  54ویژه 

دستورالعمل « 2»ذیل ماده « 1»شود و با متخلفین با رعایت تبصره ف محسوب میرا انجام دهند. عدم رعایت این تبصره تخل

 1هیئت علمی رفتارخواهد شد. اعضای(، براساس قانون مقررات انتظامی 1شمارهحضوری )پیوست نیمه خدمت اعضا به شیوه 

و غیر انتفاعی –فناوری دولتی، غیر دولتیها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و تواند با سایر دانشگاهعضو نمی -4تبصره 

های اجرایی دولتی و غیردولتی قرارداد همکاری تمام وقت یا نیمه وقت داشته باشد. همکاری غیر مستمر عضو با مؤسسات دستگاه

 بالمانع است.  مؤسسهبا اطالع رئیس  مؤسسهخارج از ساعات رسمی کار  مذکور در

با تشخیص و تایید هیئت رئیسه مندرج در این ماده، مؤسسه از انتفاعی خارج یا فعالیت کار  در صورت احراز انجام -5تبصره 

اقدام خواهد شد و کلیه مزایای پرداختی قبلی از تاریخ احراز، از حقوق و « تمام وقت ویژه»، نسبت به خروج وی از وضعیت مؤسسه 

 1مزایای وی کسر خواهد شد.

 1ربط خواهد بود.ی نظارت بر اجرای صحیح این ماده به عهده مدیر گروه آموزشی/ پژوهشی ذیاتخاذ تمهیدات الزم برا -6تبصره 

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

 فعالیت فرهنگی، تربیتی، و اجتماعی؛  -22-1

 )نظری و عملی(؛ فعالیت آموزشی -22-2

 فعالیت پژوهشی و فناوری؛ -22-3

 فعالیت علمی و اجرایی؛ -22-4

 راهنمایی دانشجو و سایر خدمات دانشگاهی؛ -22-5
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 همکاری تخصصی با حوزه کاربردی مرتبط. -22-6

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

تدریس با توجه  واحد و ساعت موظف 15الی  8میزان  به« حضورینیمه »و « وقت تمام»، برای اعضای مؤسسه در تدریس  -23-1

ساعت  8و استاد آموزشی  10آموزشی ، دانشیار12آموزشی  ، استادیار14، مربی آموزشی 15آموزشیار به مرتبه علمی عضو )مربی 

 1گردد. هفته( تعیین می در تدریس

 پژوهش و فناوری. -23-2

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

 های دانشجویی.ها و رسالهنامهراهنمایی و مشاوره پایان -23-4

 ها یا عملیات صحرایی.سازی آنخدمات آزمایشگاهی و کارگاهی و آماده -23-5

 ربط.های ممتحنه ذیهیأت ها وکمیته حضور در شوراها و -23-6

 افزایی.های آموزشی و فرهنگی و دانشها و کارگاهمشارکت و حضور در فعالیت -23-7

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

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

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

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

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

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

توانند قسمتی از ساعات مربوط به نمایند، بنا به پیشنهاد مدیر گروه و تأیید رئیس دانشکده و تصویب شورای پژوهشی مؤسسه می

را صرف امور پژوهشی نمایند. مشروط به اینکه ساعات موظف تدریس آنان از نصف میزان حداقل مندرج در بند یک این  آموزش

 ماده کمتر نباشد.

 «ویژه وقت تمام» آموزشی علمی هیئت عضو تدریس موظف واحد میزان ،1400-1401 تحصیلی سال اول سال نیم از -4 تبصره

 صحیح عدد به 5/0 از کمتر رقم. بود خواهد «وقت تمام» آموزشی علمی هیئت عضو تدریس موظف واحد میزان از بیشتر درصد 20

 1.شد خواهد گرد باالتر صحیح عدد به 5/0 بیشتر ازو  5/0 رقم و قبل

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

 هفته با توجه به مراتب دانشگاهی عضو ساعت تحقیق در 37الی  24میزان پژوهش در مؤسسه، برای اعضای تمام وقت به  -24-1

ساعت تحقیق( تعیین  24پژوهشی  و استاد 28دانشیار پژوهشی  ،32، استادیار پژوهشی36، مربی پژوهشی37)مربی پژوهشیار 

 گردد.می
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 هیأت رئیسه مؤسسه.خارج از مؤسسه بر اساس مصوبات  ارائه خدمات علمی، آزمایشگاهی به مؤسسه و -24-2

 های تحصیالت تکمیلی.نامههای پژوهشی و پایانبر پروژهانجام امور کارشناسی و مشاوره علمی و هدایت و نظارت  -24-3

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

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

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

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

 شود.انجام سایر وظایفی که از طرف مدیر گروه و رئیس دانشکده و یا رئیس مؤسسه به عضو محول می -24-8

ها و مؤسسات آموزشی عالی دولتی با موافقت گروه و تأیید رئیس مؤسسه یا مقام تواند در دانشگاهپژوهشی میعضو  -1تبصره 

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

در یک پذیرد که میانگین محصول تحقیقات عضو تعیین ساعات موظف اعضای پژوهشی در مؤسسه به نحوی صورت می -2تبصره 

صفحه ترجمه، تصحیح متون  200تا  150صفحه تالیف یا  150 تا 100سال عالوه بر ارائه یک مقاله علمی پژوهشی پذیرش شده، 

تخصصی و یا تعلیق بر آن و یا ارائه یک طرح پژوهشی کاربردی باشد. نحوه ارائه تحقیقات بر حسب ماهیت موضوع توسط شورای 

 گردد. پژوهشی مؤسسه تعیین و ابالغ می

 های آن نخواهد بود. نامه و تبصرهاین آیین« 21»تعیین میزان ساعت موظف اعضای تمام وقت پژوهشی نافی ماده  -3تبصره 

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

توانند قسمتی از ساعات مربوط به تحقیق را صرف امور تصویب شورای پژوهشی مؤسسه می مدیر گروه و تأیید رئیس مؤسسه و

 آموزشی نمایند.

درصد  20، « تمام وقت ویژه»، میزان ساعت موظف تحقیق عضو هیئت علمی پژوهشی 1400از ابتدای مهر ماه سال  -5تبصره 

 به عدد صحیح قبل و 5/0م کمتر از خواهد بود. رق« وقت تمام»بیشتر از میزان ساعت موظف تحقیق عضو هیئت علمی پژوهشی 

 1به عدد صحیح باالتر گرد خواهد شد. 5/0 بیشتر ازو  5/0 رقم

نامه این آیین« 79»های مدیریت سیاسی موضوع ماده دار سمتهواحد موظف تدریس یا ساعت موظف تحقیق عضو عهد -25ماده 

های مستقل و شهرک علمی و تحقیقاتی ها و پژوهشگاهدانشگاهو واحد موظف تدریس یا ساعت موظف تحقیق روسای « صفر»

 است.« یک»اصفهان 

های مدیریتی مشروط به دار سایر پست/سمتهمیزان کسر واحد موظف تدریس یا کسر ساعت موظف تحقیق عضو عهد –تبصره 

 شود:ل تعیین میجدول ذیساعت تحقیق حسب مورد کمتر نباشد، بر اساس « پنج»واحد تدریس یا « دو»آنکه از 
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میزان کسر ساعت 

موظف تحقیق 

 عضو پژوهشی

 میزان کسر واحد

موظف تدریس 

 عضو آموزشی

 ردیف پست/ سمت مدیریتی

 1 های علمی و تحقیقاتیهای مستقل و شهرکها و پژوهشگاهمعاونان دانشگاه 8تا  6 20تا  15

 2 پژوهشی مستقلهای آموزش عالی و مؤسسات رؤسای مجتمع 8تا  6 20تا  15

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

 7تا  5 5/16تا  5/12
ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مستقل و ها، دانشکدهرؤسای پژوهشکده

 فناوری های علم وپارک
4 

 6تا  4 15تا  10
آموزش عالی و پژوهشی مستقل و  ها و مراکزها، دانشکدهمعاونان پژوهشکده

 فناوری های علم وپارک
5 

 6تا  4 15تا  10
های مستقل ها و پژوهشگاههای تابعه دانشگاهها و پژوهشکدهرؤسای دانشکده

 های علمی و تحقیقاتیو شهرک
6 

 5/12تا  5/7
مستقل های ها و پژوهشگاههای تابعه دانشگاهها و پژوهشکدهمعاونان دانشکده 5تا  3

 های علمی و تحقیقاتیو شهرک
7 

 8تا  6 20تا  15
مدیران بالفصل وزیر با تأیید وزیر معاونان و مدیران معاون وزیر با تأیید معاون 

 مربوط وزیر
8 

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

 معاون مربوط وزیرمدیران معاون وزیر با تأیید 
9 

 

مندرج در مؤسسه دار های اجرایی مصوب ستارهمیزان کسر واحد موظف تدریس و یا ساعت موظف تحقیق سایر سمت -26 ماده

حسب مورد با رعایت مؤسسه سازمان تفصیلی مصوب، با توجه به واحد موظف تدریس و یا ساعت موظف تحقیق رئیس و معاونان 

 1شود.عیین میتمؤسسه رئیسه شرط مندرج در تبصره ذیل و توسط هئیت 

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

موظف تحقیق تعیین شده برای  از میزان واحد موظف تدریس و یا ساعتبایست موظف تدریس یا ساعت موظف تحقیق، نمی

 1سمت اجرایی مافوق آن سمت، کمتر باشد.

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

 جدول کسر واحد موظف یا ساعت موظف تحقیق اعضای جانباز

 درصد جانبازی ردیف
تدریس کسر واحد موظف 

 اعضای آموزشی

کسر ساعت موظف تحقیق 

 اعضای پژوهشی

 ساعت در هفته 3 واحد 1 درصد 24تا  1

 ساعت در هفته 6 واحد 2 درصد 39تا  25 2

 ساعت در هفته 9 واحد 3 درصد 69تا  40 3

 ساعت در هفته 15 واحد 5 درصد و باالتر 70 4
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 1شوند:مند میاز تقلیل ساعات موظف حضور بهرهمؤسسه اعضای ذیل در ساعات موظف حضور، با هماهنگی  -28ماده 

« کمیسیون پزشکی توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور»عضوی که با تأیید  -الف

 2(.شش ساعت در هفتهباشد؛ )دارای معلولیت شدید یا خیلی شدید می

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

 1.)چهار ساعت در هفته(وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ 

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

باشد و عضو )مرد( دارای همسر معلول شدید به تأیید سازمان تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می

 1.هفته( )چهار ساعت درالعالج با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ بهزیستی و یا مبتال به بیماری صعب

 1)چهار ساعت در هفته(.عضو )زن( سرپرست خانوار با ارائه اسناد مثبته یا گواهی دادگاه؛  -د

 1.)چهار ساعت در هفته(سال تمام با ارائه شناسنامه معتبر؛  6عضو )زن( دارای فرزند زیر  -هـ

روز به ازای هر  )یک ساعت درربط؛ یدارد، با هماهنگی واحد سازمانی ذ عضو )زن( که وظیفه شیردهی بر عهده -و

 1.فرزند تا سقف دو سالگی فرزند(

 1بر اساس قوانین و مقررات مربوط. اعضای جانباز -ز

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

درصد و باالتر را بر عهده « 50»صالح وظیفه نگهداری و مراقبت از جانبازان عضوی که با تأیید مراجع قانونی ذی -ط

 1.)چهار ساعت در روز(دارند؛ 

این ماده در هر « هـ»و « د» ،«ج» ،«ب» ،«لفا» مجموع تقلیل ساعات موظف حضور هفتگی عضو مشمول بندهای  -1تبصره 

 1.ساعت در هفته است« 4» حداکثرصورت 

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

 1.ساعت در روز است« 4»

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

 نامه به وی پرداخت نماید.این آیین« 55»بر اساس ضابطه مقرر در ماده « حقوق مرتبه و پایه»وجهی تحت عنوان 

های ذیل را متناسب با میزان العادهربط، عالوه بر حقوق مرتبه و پایه، فوقمؤسسه مکلف است به عضو واجد شرایط ذی -30 ماده

 ت نماید:نامه پرداخاین آیین« 59» تا« 56»حضور موظف وی در چارچوب ضوابط مقرر در مواد 

 العاده شغل )مخصوص(؛فوق -30-1

 العاده ویژه؛فوق -30-2
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 العاده جذب؛ فوق -30-3

 العاده مدیریت.فوق -30-4

های مندرج در ماده العادهعالوه بر فوقمؤسسه تواند به عضو واجد شرایط شاغل در به شرط وجود اعتبار میمؤسسه  -31 ماده

رسد، های مربوط که به تصویب هیأت امنا میهای مستمر و غیر مستمر ذیل را مطابق با دستورالعملالعادهنامه، فوقاین آیین« 30»

 1پرداخت کند.

 العاده بدی آب و هوا؛ فوق -31-1

 العاده سختی شرایط محیط کار؛فوق -31-2

 العاده محرومیت از مطب؛فوق -31-3

 العاده اشعه.فوق -31-4

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

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

و یا سایر اعضای هیئت   «تمام وقت ویژه»و « تمام وقت»هیئت علمی خود اعم از تواند از بین اعضای می مؤسسه -32ماده 

محل خدمت آنان به منظور مؤسسه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی با موافقت کتبی سایر دانشگاه« تمام وقت»علمی 

استفاده  نامهاین آیین« 62»بر اساس ضابطه مقرر در ماده التحقیق التدریس و یا حقتدریس و یا تحقیق در ازای پرداخت حق

 2نماید.

واحد نظری یا معادل  8در هر نیم سال تحصیلی توانند می «تمام وقت ویژه»و « تمام وقت» علمی هیئتاعضای  -1تبصره 

هیئت رئیسه، و تصویب دانشکده  رئیسبه پیشنهاد  . در شرایط خاصتدریس نمایند ،التدریسبه صورت حق مؤسسهدر عملی آن 

 2.تدریس نمایندالتدریس در هر نیم سال تحصیلی، به صورت حقواحد اضافی نیز  4توانند تا می

مربی و »های علمی در مرتبه «تمام وقت ویژه»برای اعضای هیئت علمی  التدریسحقبابت حداکثر میزان پرداختی  -2تبصره 

-میزان حقواحد خواهد بود. در هر حال، « 12»و « 10»، « 8»نیمسال تحصیلی به ترتیب در هر  «استاد»و  «دانشیار»، «استادیار

نخواهد  های تحصیالت تکمیلینامهواحد نظری یا معادل عملی یا پایان 12بیشتر از  نیمسال تحصیلیالتدریس قابل پرداخت در هر 

-شیوهعلمی بههیئتیعضادستورالعمل خدمت اهای تحصیالت تکمیلی که قبل از تاریخ اجرای )نامهد. بدیهی است، پایانبو

 مؤسسهگیرند و برابر مصوبات جاری اند، در شمول این تبصره قرار نمیبه تصویب رسیدهشماره هفت(  پیوست –ویژه وقتتمام

 2قابل انجام است.

ها و سایر دانشگاه «تمام وقت ویژه»التدریس( اعضای هیئت علمی استفاده از هرگونه خدمات آموزشی )از جمله حق -3تبصره 

که در اجرای « تمام وقت ویژه»باشد. اعضای هیئت علمی و بالعکس ممنوع می مؤسسهمؤسسات آموزش عالی و پژوهشی در 

مصوب شورای گسترش آموزش عالی )ابالغی طی نامه شماره  آموزش عالی موسساتها و نامه طرح تعاون بین دانشگاهینیآ

ارت علوم، تحقیقات و فناوری( با سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، همکاری آموزشی وز 17/09/1399مورخ  196895/11
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پیوست  - مؤسسهدستورالعمل بکارگیری عضو وابسته در »می کنند، و همچنین اعضای هیئت علمی که براساس مفاد 

تحقیقاتی داخل کشور مشغول به خدمت ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و مراکز سایر دانشگاهدر  «شماره شش

 1گیرند.این ماده در شمول محدودیت موضوع این تبصره قرار نمی« 2»با رعایت سقف تعیین شده در تبصره باشند، می

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

ای مرکب از نماینده رئیس مؤسسه و معاون آموزشی دانشکده پیشنهاد دهنده و مدیر های تحصیلی به تأیید کمیتهیکی از رشته

 التدریس بر اساس ضابطه مقرر دربه منظور تدریس در ازای پرداخت حق« مدرس»ربط رسیده باشد، به عنوان گروه آموزشی ذی

 نامه استفاده نماید. این آیین« 63»ماده 

آزمایشگاهی از مدرسانی که مدرک تحصیلی خاص یا مرتبه  تواند برای آموزش فنی، عملی، هنری ومؤسسه می -1تبصره 

این  التدریسصالحیت مدرسی آنان به تأیید کمیته مندرج دراین ماده رسیده است، استفاده نماید. میزان حق ودانشگاهی نداشته 

نامه با توجه به مدارک علمی و تجربه مدرس این آیین« 63»ماده  مقرر در سالتدریدرصد حق 100 تا 80دسته از افراد معادل 

 گردد. توسط هیأت رئیسه مؤسسه تعیین می

هفته  ساعت درس نظری یا معادل عملی آن در« 12» رساعات تدریس مدرسان موضوع این ماده در مؤسسه حداکث -2تبصره 

 باشد.می

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

 باشند.ساعات غیر موظف مشمول این ماده می باشند، صرفا درمؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری می

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

کیلومتر  60گردد، از تاریخ حرکت به محل مأموریت تا بازگشت، چنانچه فاصله مقصد از مبدأ بیش از خارج از مؤسسه اعزام می

العاده به اعضای قگردد. این فونامه پرداخت میاین آیین« 64»ماده  العاده مأموریت روزانه بر اساس ضابطه مقرر درباشد فوق

 نامه تعلق نخواهد گرفت.این آیین« 72»مشمول ماده 

شود، ضمن برخورداری از حقوق به صورت مأموریت به خارج از کشور اعزام میمؤسسه عضوی که با تأیید هیأت رئیسه  – 1تبصره 

 العاده مأموریت روزانه خارج از کشور بر اساس مقررات عمومی نیز دریافت خواهد کرد. و مزایای ریالی، فوق

 مدت این گونه مأموریت در مورد هر عضو از چهار ماه متوالی و یا متناوب در یک سال تقویمی بیشتر نخواهد بود.  -2تبصره 

ای ، هزینهکندبت جغرافیایی خدمت وی تغییر میبه عضوی که به موجب حکم صادره از سوی مراجع قانونی محل ثا – 35ماده 

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

و در صورت « مندیکمک هزینه عائله»ای تحت عنوان نامه کمک هزینهبه عضو مرد شاغل متاهل مشمول این آیین – 36ماده 

و بر اساس ضابطه « 101»با رعایت مفاد تبصره ماده « کمک هزینه اوالد»ای تحت عنوان فرزندان تحت تکفل، کمک هزینهداشتن 

 2گردد.نامه پرداخت میاین آیین« 67»مقرر در ماده 
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مراجع قانونی، عضو زن شاغل سرپرست خانوار که همسرش متوفی، معلول و یا از کار افتاده کلی بوده و به موجب حکم  -1تبصره 

صالح ای که حضانت فرزند یا فرزندان خود را بر اساس رأی مراجع ذیسرپرستی خانوار را بر عهده دارد و همچنین عضو زن مطلقه

 1شود.مندی و نیز در صورت تکفل مخارج فرزندان از کمک هزینه اوالد برخوردار میبر عهده دارد، از کمک هزینه عائله

سال و در صورت ادامه تحصیل و غیر  20کنند، برای اوالد ذکور که از کمک هزینه اوالد استفاده می حداکثر سن – 2تبصره 

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

کل کشور، سازمان  بهزیستی صالح از جمله سازمانفرزندان معلول و از کار افتاده کلی به تشخیص مراجع پزشکی ذی – 3تبصره 

 باشند. این ماده نمی 2مشمول محدودیت سقف سنی مذکور در تبصره  ...پزشکی قانونی و 

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

 1شود.قطع می

-مندی و کمک هزینه اوالد موضوع این ماده به بازنشستگان و وظیفهعیدی، کمک هزینه عائلهمیزان و نحوه پرداخت  -5تبصره 

 1بگیران در هر سال، تابع ضوابط و مقررات تعیین شده در مصوبات هیأت وزیران همان سال است.

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

ل ساعات موظف حضور در مؤسسه بدون ارائه مجوز خروج یا تعجیل در خروج بدون عذر موجه، همچنین ترک خدمت در خال

به میزان ساعات و روزهای عدم حضور، برای بار اول احضار و )مأموریت یا مرخصی ساعتی(، ضمن کسر حقوق و مزایای مستمر 

اخطار شفاهی، برای بار دوم اخطار کتبی با درج در پرونده، برای بار سوم توبیخ کتبی با درج در پرونده و در صورت تکرار پرونده 

 گردد.وی برای رسیدگی به هیأت بدوی انتظامی ارجاع می

د که غیبت او خارج از حدود قدرت و اختیار بوده و هیأت بدوی انتظامی با بررسی در صورتی که عضو مدعی شو –تبصره 

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

صورت برای مدت مذکور مرخصی بدون . در غیر این خواست مرخصی استحقاقی قابل پرداخت خواهد بوداستحقاقی با ارائه در

 حقوق صادر خواهد شد.

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

 گردد. های رسیدگی انتظامی اعضای هیأت علمی ارجاع میوع به هیأتتوسط عضو، موض« عالی و تحقیقاتی کشور

ده عضو شاغل موظف به حفظ و نگهداری اموال، اسناد و مدارکی است که از سوی مؤسسه در اختیار وی قرار داده ش – 39 ماده

. تحویل و یا عدم تحویل اموال، اطالعات، مدارک و اسناد صرفا با اجازه مقام مجاز در چارچوب قوانین و مقررات مربوط امکان است

ها و قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه»ضرر و زیان و یا افشای اسناد، موضوع بر اساس باشد و در صورت ورود پذیر می

 مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.« مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور

ت از رویی، وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت و تبعیعضو مؤسسه موظف است ضمن رعایت انصاف و گشاده -40ماده 

قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی مؤسسه/ دانشکده/ گروه/ واحد سازمانی مربوط انجام داده و در مقابل مقام مافوق پاسخگو 

 باشد. در صورت تخطی از این اصل، برابر مقررات مربوط عمل خواهد شد.
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باشد و مؤسسه مکلف رد حمایت قضایی میهای قانونی در برابر شاکیان موعضو مؤسسه در انجام وظایف و مسئولیت – 41ماده 

، به تقاضای عضو برای دفاع «3پیوست شماره  –اعضای هیأت علمی دستورالعمل اجرایی قانون حمایت قضایی از »است بر اساس 

 از انجام وظایف وی با استفاده از کارشناسان حقوقی خود یا گرفتن وکیل از عضو حمایت قضایی نماید. 

-تسویه حساب با مؤسسه می و پرداخت مطالبات عضوی که با مؤسسه قطع ارتباط نماید، منوط به تعیین تکلیف وی – 42 ماده

 باشد.

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

 گردد.والد پرداخت میمندی و امرتبه و پایه و کمک هزینه عائله

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

های رسیدگی انتظامی اعضای هیأت علمی از اتهام مربوط برائت عضوی که بر اساس حکم مراجع قضائی و یا هیأت –2تبصره 

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

 خواهد نمود. 

های رسیدگی انتظامی ی یا هیأتوضعیت عضو بر اساس حکم مراجع قضای« آماده به خدمت»چنانچه تا پایان دوره  -3تبصره 

احتساب  )با اعضای هیأت علمی تعیین نشده باشد و یا موجبات اعاده بکار وی فراهم نگردد، در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی

نفع رفتار خواهد حسب درخواست ذی ،، وی بازنشسته و در غیر این صورت به یکی از روشهای ذیلمدت زمان آماده به خدمت(

 1شد.

 1های اجرایی با ارائه اعالم نیاز.ی و یا دستگاهآموزش عالی، پژوهشی و فناورها و مؤسسات انتقال به سایر دانشگاه -الف

های اجرایی با ارائه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و یا دستگاهمأموریت یک ساله به سایر دانشگاه – ب

 1اعالم نیاز.

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

شود و حقوق و مزایای وی در مدت تعلیق بر مبنای حقوق و منتسب، به خدمت در پست سازمانی قبل از حالت تعلیق انتصاب می

در این صرفا . شودرات قانونی به عضو پرداخت میت کسومحاسبه و پس از برداشمستمر آخرین حکم و پیش از تعلیق  مزایای

 1یفه عضو قابل احتساب خواهد بود.صورت، مدت تعلیق به مثابه سابقه خدمت قابل قبول برای بازنشستگی و وظ

« 52»عضو رسمی که در طول یک سال حداقل امتیازات الزم را برای دریافت یک پایه ترفیع استحقاقی، موضوع ماده  – 45ماده 

التحقیق التدریس یا ساعت حقتعداد واحد حق مؤسسهنامه کسب ننماید، با پیشنهاد کمیته ترفیعات و تأیید هیأت رئیسه این آیین

التدریس یا وی حسب مورد برای سالهای دوم و سوم حذف خواهد شد و در صورت استمرار این وضعیت، ضمن حذف واحد حق

نامه(، ارسال این آیین 109جهت بررسی و اخذ تصمیم به کمیسیون رکود علمی )موضوع ماده التحقیق عضو، پرونده وی ساعت حق

 1گردد.می
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 فصل پنجم

 توانمند سازی

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

های آموزشی الزم را جهت متناسب ساختن نگرش، دانش در ایفای هر چه بهتر تکالیف محول، برنامهها و توانمندسازی وی فعالیت

 و مهارت عضو با شغل مورد نظر، طراحی و به مورد اجرا گذارد.

های ها و تواناییعضو موظف است بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، همواره نسبت به توانمندسازی و افزایش مهارت – 47 ماده

 شغلی خود اقدام نماید.

های تکمیل موظف است به منظور بررسی استحقاق عضو برای ترفیع سالیانه، عملکرد عضو را با توجه به فرممؤسسه  – 48 ماده

 رزیابی را به کمیته ترفیعات مؤسسه ارسال نماید.شده توسط وی، ارزیابی نموده و نتایج این ا

های تکمیل های عضو را با توجه به فرممؤسسه موظف است به منظور بررسی استحقاق عضو برای ارتقا مرتبه، فعالیت – 49ماده 

های مربوط، ارزیابی نموده و نتایج این ارزیابی نامه ارتقا مرتبه اعضای هیأت علمی و دستورالعملشده توسط وی در چارچوب آیین

 صالح ارسال نماید.را به مراجع ذی

دستورالعمل »نامه( بر اساس این آیین« 49»و « 48» )موضوع مواد های مورد استفاده در ارزیابی عضوعوامل و شاخص – 50اده م

ابالغی از « نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمیآیین»و هم چنین « اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی

 گردد.سوی وزارت تعیین می

 گردد:های مشروحه ذیل اعطا مینامه، پایهاین آیین« 53» و« 52»به عضو در صورت احراز شرایط مقرر در مواد  – 51ماده 

ثارگری، پایه مأموریت تحصیلی و سایر های ای: ترفیع خدمت سربازی، ترفیع استحقاقی سالیانه، پایهپایه استحقاقی شامل -51-1

 های مصوب آتی.پایه

کسب عنوان عضو هیأت علمی نمونه کشوری و سایر  -« س»های عاشورا و الزهرا : عضویت در گردانتشویقی شاملپایه  -51-2

 های مصوب آتی.پایه

( در نامهموضوع بند ب ماده این آیینبه اعضای شاغل به کار و مأمور به تحصیل از جمله اعضای هیات علمی نخبه ) – 52ماده 

 1گردد.ع استحقاقی سالیانه اعطا می، پایه ترفیبندهای ذیل حسب موردیط مندرج در صورت احراز شرا

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

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

دستورالعمل اعطای ترفیع »حسب مورد و کسب حداقل امتیاز مندرج در « دو سال»اعضای نیمه حضوری یا نیمه وقت  پایه و« 5»

 1در مهلت مقرر.« سالیانه هیأت علمی آموزشی و پژوهشی مصوب هیات امنا
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در ازای ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی ساالنه که به اعضای رسمی مأمور به تحصیل در مقطع دکتری تخصصی:  -52-2

 1گردد.برسد، برای هر سال تحصیل یک پایه و حداکثر چهار پایه اعطا می مؤسسهتأیید مؤسسه محل تحصیل و 

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

گیرد. در صورت درخواست عضو و پرداخت کامل کسور یا گواهی انجام تعهد نظام وظیفه، در بدو استخدام یک پایه ترفیع تعلق می

عنوان سابقه  بازنشستگی و بیمه مدت خدمت سربازی از سوی وی، از زمان پرداخت کسور یاد شده، مدت خدمت سربازی به

قانون « 95»شود. همچنین در صورت درخواست عضو مشمول ماده خدمت قابل قبول برای بازنشستگی و وظیفه عضو احتساب می

 2شود.تامین اجتماعی، مدت خدمت سربازی به عنوان سابقه خدمت قابل قبول برای بازنشستگی و وظیفه وی احتساب می

این ماده به ازای هر سال خدمت، یک پایه تا « 1-52» ی دوره تعهد با رعایت مفاد بندبه مشمولین طرح سربازی برا -2تبصره 

نامه از تاریخ استخدام پیمانی این آیین« 11»پایه از تاریخ تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی و به مشمولین ماده « دو»سقف 

 گیرد.حسب مورد، تعلق می

-این آیین« 88»مرخصی بدون حقوق، انفصال موقت، مرخصی استعالجی موضوع ماده به ایام تعلیق، آماده به خدمت،  -3 تبصره

افتد. مدت مرخصی زایمان مشروط گیرد و به همان میزان تاریخ استحقاق دریافت پایه به تعویق مینامه پایه استحقاقی تعلق نمی

ی ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی در همان سال های پژوهشی مندرج در دستورالعمل اعطابه کسب حداقل امتیاز الزم از فعالیت

باشد. در صورت عدم کسب امتیاز الزم مدت مرخصی زایمان در شمول رکود برای دریافت پایه استحقاقی سالیانه قابل احتساب می

 2گیرد.علمی عضو قرار نمی

های استحقاقی عالوه بر پایه شوند،می صالح واجد دریافت مزایای ایثارگری شناختهاعضایی که از سوی مراجع ذی -4 تبصره

گردند. اعضای ایثارگری )جانبازان و آزادگان، رزمندگان دار میرهای ایثارگری بر اساس جدول ذیل برخومندرج در این ماده، از پایه

نامه قرار داشته ناین آیی« 9» ماه حضور داوطلبانه در جبهه( که در مرتبه ردیف یک مندرج در جدول موضوع ماده 6دارای حداقل 

 1گیرند.اند، در شمول این تبصره قرار نمیمند گردیدهبهره ز حقوق و مزایای یک مرتبه باالترو ا

 های ایثارگری قابل اعطا به اعضای ایثارگرجدول پایه

 ردیف

 نوع ایثارگری
پایه ایثارگری قابل اعطا 

 «برای هر ستون»
 )آزادگی( مدت اسارت

 «1 ستون»

 جانبازی درصد

 «2ستون »

 مدت خدمت در جبهه

 «3 ستون»

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

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

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

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

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

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

 پایه 11 سال و باالتر 6 بیشتر و درصد 70 سال و باالتر 6 7
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تواند از مجموع ترفیعات مربوط در صورتی که خدمت سربازی و خدمت در جبهه عضو همزمان بوده باشد، عضو می – 5تبصره 

 برخوردار گردد.

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

، از های استحقاقی مندرج در این مادهعضو هیأت علمی )فرزند شهید( در مرتبه علمی استادیار و باالتر عالوه بر پایه – 7تبصره 

 گردد.ر از استادیار، از حقوق و مزایای یک مرتبه باالتر برخوردار میتپایه ایثارگری و در مرتبه علمی پایین« 7»

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

استحقاقی سالیانه را دریافت داشته و از مزایای زمان برند و تا زمان رسیدن به شرایط عمومی بازنشستگی، ترفیع اشتغال به سر می

نامه ارتقا مرتبه، برخوردار خواهند بود. اشتغال از جمله ارتقا به مرتبه علمی باالتر صرفا پس از طی مدت توقف مقرر در آیین

پایه ایثارگری « 10» ر، بالفاصله ازاند، به دلیل عدم امکان ارتقا به مرتبه علمی باالتاعضایی که در مرتبه استادی به شهادت رسیده

 گردند.مند میبهره

حسب مورد سابقه  مؤسسهپایه به عضو پیمانی که با مجوز هیات رئیسه/هیأت امنا « 5»پایه استحقاقی بیشتر از  – 9تبصره 

ل پرونده خود و ارائه سال خدمت پیمانی نسبت به تکمی« 4»خدمت پیمانی بیشتر از پنج سال دارد، مشروط به آنکه در پایان مدت 

تا پایان پنج  مؤسسه مدارک و مستندات الزم برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی اقدام نموده و با تایید هیات اجرایی جذب

سال خدمت پیمانی، شرایط الزم برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی را کسب کرده باشد و صرفا فرآیند اداری آن طوالنی شده 

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

با تصویب هیات ممیزه « العمل اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی مصوب هیات امنادستور»مندرج در 

 1گیرد.ربط از تاریخ صدور حکم رسمی آزمایشی تعلق میذی

هیات  درصد از امتیازات الزم برای ارتقا به مرتبه دانشیاری به تایید 50اعضای پیمانی که صرفا پس از کسب حداقل  -10تبصره 

کنند، پس از ربط و با مجوز هیات امنا برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی از ماموریت آموزشی استفاده میممیزه ذی

« چهار» و حداکثرپایه « یک»اتمام تحصیل و تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی و تایید کمیته ترفیعات، برای هر سال تحصیل از 

شوند. اعطای ماموریت استحقاقی مدت خدمت پیمانی از تاریخ اجرای این تبصره، برخوردار می پایه« 5»پایه، مازاد بر سقف 

 1باشد.آموزشی به اعضای هیات علمی پیمانی بدون رعایت مفاد این تبصره ممنوع می

اتمام تحصیل و پس از ، باشندمی مؤسسههای وزارت متبوع که در استخدام نیستند و متعهد به خدمت در بورسیه -11تبصره 

را از  کل مدت تحصیلدر ازای تحصیل در مقطع دکتری تخصصی مشروط به آنکه مؤسسه پژوهشی در  اشتغال به کار آموزشی و

شوند. در غیر این پایه ترفیع بورس، برخوردار می« 3»از تاریخ صدور اولین حکم رسمی آزمایشی از ، بورس استفاده کرده باشند

 1شوند:های بورس به شرح ذیل برخوردار میماه( از پایه 48ت بورس )صورت متناسب با سقف مد

 عطای یک پایه بورس تحصیلی.اماه(،  16مدت بورس حداقل شش ماه و حداکثر یک سوم سقف مدت بورس ) -الف

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

 1 ماه(، اعطای سه پایه بورس تحصیلی. 48و تا سقف )« ب» مدت بورس بیشتر از بند -ج
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( در صورتی که در وضعیت نامه)موضوع بند ب ماده این آیینبه عضو رسمی از جمله عضو هیات علمی نخبه  – 53ماده 

 1گردد:استخدامی رسمی یکی از شرایط زیر را احراز نموده یا بنماید، پایه تشویقی اعطا می

کسب باالترین امتیاز پژوهشی در سه سال متوالی به انتخاب کمیته ترفیعات مؤسسه )هر بار یک پایه و حداکثر سه پایه به  -53-1

 سال از یکدیگر، در طول خدمت(. 5فاصله زمانی حداقل 

 پایه(.در چارچوب ضوابط مربوط )حداکثر یک « س» های عاشورا و الزاهرعضویت فعال در گردان -53-2

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

 حراز عنوان استاد ممتاز در مؤسسه )حداکثر دو پایه(.ا -53-4

 معتبر ملی )یک پایه برای هر مورد و حداکثر دو پایه(.های های دولتی و برگزیدگان جشنوارهدارندگان نشان -53-5

صالح وزارت در نامه( در مؤسساتی که با تأیید مراجع ذیاین آیین 75خدمت )موضوع ماده  اعضای شاغل و یا مأموران به -53-6

ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری تازه تاسیس و در حال توسعه قرار دارند، در صورتی که در خدمت مشمول دانشگاه

 گردند.مؤسسات یاد شده از یک پایه تشویقی برخوردار می

های همتراز با آن، در های رئیس مؤسسه، معاون و مدیر ستادی، رئیس دانشکده و سمتمؤسسه در سمتعضایی که در ا -53-7

های مدیریتی، دارای خدمات ارزنده های ساالنه ستاد وزارت برای رئیس مؤسسه و ارزیابی ساالنه مؤسسه برای سایر سمتارزیابی

سایر  یید وزیر برای رئیس مؤسسه و با تشخیص و تایید هیأت رئیسه مؤسسه برایبوده و منشاء تحوالت جدی شده باشند، با تا

سال از یکدیگر، در  5به فاصله زمانی حداقل حداکثر دو پایه )به ازای هر دو سال خدمت یک پایه و  باشندهای مدیریتی میسمت

 1طول خدمت(.

باشند، )به ازای هر دو سال نامه، میاین آیین« 79» مادههای مدیریتی مقامات موضوع اعضای مؤسسه که دارای سمت -53-8

 خدمت یک پایه و حداکثر چهار پایه در طول خدمت(.

به تشخیص وزیر یا معاونان ذیربط وی دارای خدمات ارزنده های مدیریتی حوزه ستاد وزارت متکه در س مؤسسه اعضای -53-9

 1.دو سال خدمت یک پایه و حداکثر دو پایه در طول خدمت(بوده و منشاء تحوالت جدی شده باشند، )به ازای هر 

پایه تشویقی موضوع بند یک این ماده صرفا به ده درصد اعضای واجد شرایط هر واحد سازمانی مؤسسه به طور ساالنه  -1تبصره 

 گردد.عضو هر دو سال یک بار اعمال می ده گردد. این نصاب برای واحدهای سازمانی دارای کمتر ازاعطا می

« 8»و « 6»های تشویقی موضوع بندهای های تشویقی قابل اعطا به هر عضو در طول خدمت به استثنای پایهسقف پایه -2 تبصره

 باشد.پایه می« 7»این ماده، حداکثر 

موضوع های تشویقی پایهصرفا نامه، در صورت احراز شرایط این آیین« 11»ماده  به عضو پیمانی و پیمانی موضوع -3تبصره 

 1گردد.این ماده، اعطا می« 5»و« 2»بندهای 

پایه  یک ،«تمام وقت ویژه»سال خدمت  5به ازای هر رسمی و پیمانی  «تمام وقت ویژه»هیئت علمی به اعضای  -4تبصره 

 2د.گیرتعلق می پایه تشویقی 6و در طول خدمت، حداکثر  تشویقی
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نامه یک پایه این آیین« 1-52» ازای هر دو سال خدمت قابل قبول با رعایت بندبه اعضای نیمه حضوری و نیمه وقت در  -54ماده 

  .باشدن دو برابر عضو تمام وقت میگیرد. هم چنین مدت توقف الزم برای ارتقای مرتبه آنااستحقاقی تعلق می
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 ل ششمفص

 نظام پرداخت حقوق و مزایا

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

 حقوق مرتبه و پایه =* پایه(+ عدد مبنا[* ضریب حقوقی  5])

-نامه تعریف میاین آیین« 1»ماده « 27»باشد که بر اساس مفاد بند پایه، نمایش عددی خدمات قابل قبول عضو می – 1 تبصره

 گردد.

 -90 های جدول مذکور برابرنامه به ترتیب ردیفاین آیین« 9» های مندرج در جدول موضوع مادهعدد مبنا برای مرتبه – 2تبصره 

که در  است مربی آموزشیار یا مربی پژوهشیار بوده« 9» )ردیف اول جدول موضوع ماده گردد.تعیین می 170و  145 -125 -100

 حذف شده است ولی همچنان به آن استناد می شود.( 1/8/1398 مورخ امنا هیات مصوب

 1شود.ضریب حقوقی ساالنه به میزان ابالغ شده از سوی هیأت وزیران اعمال می –3تبصره 

 2گیرند.اعضا در بدو استخدام در پایه یک مرتبه مربوط قرار می - 4تبصره 

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

 شود.نامه تعیین و پرداخت میاین آیین

العاده شود. نحوه محاسبه فوقالعاده شغل )مخصوص( پرداخت میای تحت عنوان فوقالعادهبه اعضای مؤسسه فوق – 56ماده 

 باشد:مذکور به شرح زیر می

 )مخصوص( العاده شغلفوق =العاده شغلپایه(*ضریب فوق )حقوق مرتبه و

نامه، به این آیین« 9»های مندرج در جدول موضوع ماده العاده شغل بر اساس شماره ردیف هر یک از مرتبهضریب فوق – 1 تبصره

)ردیف اول جدول  مقررات مربوط و تصویب در هیأت امناء خواهد بود.گردد و تغییرات بعدی آن بر اساس شرح ذیل تعیین می

حذف شده است ولی  1/8/1398 مورخ امنا هیات که در مصوب است مربی آموزشیار یا مربی پژوهشیار بوده« 9» موضوع ماده

 همچنان به آن استناد می شود.(

 شغل العادهفوق یبدول ضراج
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 العاده شغل )مخصوص(ضریب فوق ردیف

1 77/1 

2 1/2 

3 6/2 

4 87/2 

5 98/2 
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العاده فوق»برابر ضرایب « 6/1»، «ویژهتمام وقت »علمی  هیئتاعضای  «شغل )مخصوص(العاده فوق»ضرایب میزان  –2تبصره 

ماموریت به خدمت بدون حفظ » از اعمال این ضرایب در دوران استفادهاعضای هیئت علمی تمام وقت است.  «شغل )مخصوص(

 1د.باشمقدور نمی« وقت بانوانخدمت نیمه»، «حضوریخدمت نیمه» ،«ماموریت پژوهشی» ،«وظایف آموزشی و پژوهشی

العاده شود. نحوه محاسبه فوقالعاده ویژه پرداخت میالعاده خاصی تحت عنوان فوقبه اعضای تمام وقت مؤسسه، فوق – 57ماده 

 باشد.زیر میمذکور به شرح 

 

 1:گرددتعیین می به شرح جدول ذیل، های مندرجبراساس مرتبه  العاده ویژهضریب فوق - تبصره

العاده ویژهجدول ضریب فوق  

راستادیا مربی مربی آموزشیار مرتبه علمی  استاد دانشیار 

9/10 ضریب  9/10  1/15  0/14  3/12  

 

العاده مذکور به شرح شود. نحوه محاسبه فوقالعاده جذب پرداخت میای تحت عنوان فوقالعادهبه اعضای مؤسسه فوق – 58ماده 

 زیر است:

 

هرگونه تغییر باشد و شرح ذیل می بهتهران به عنوان مبنا، بر اساس مرتبه علمی عضو  العاده جذب در شهرضریب فوق -1تبصره 

، تأیید وزارت و تصویب هیئت امنا امکان پذیر مؤسسهدر ضرایب مذکور بر اساس شرایط اقلیمی و محیطی، صرفاً با پیشنهاد 

 1.باشدمی

العاده جذب در شهر تهرانجدول ضرایب فوق  

العاده جذب ضریب فوق مرتبه علمی  

26/4 مربی آموزشیار   

36/4 مربی  

50/4 استادیار  

63/4 دانشیار  

92/4 استاد  

، تأیید موسهشرایط اقلیمی و محیطی، صرفاً با پیشنهاد ، بر اساس مرتبه علمی عضو مؤسسهالعاده جذب در ضریب فوق -2تبصره 

 1وزارت و تصویب هیئت امنا تعیین می شود.

 «العاده جذبفوق»برابر ضرایب « 6/1»، «ویژهتمام وقت »علمی  هیئتاعضای  «العاده جذبفوق»ضرایب میزان  –3تبصره 

ماموریت به خدمت بدون حفظ وظایف آموزشی و » از اعمال این ضرایب در دوران استفادهاعضای هیئت علمی تمام وقت است. 

 1د.باشمقدور نمی« وقت بانواننیمهخدمت »، «حضوریخدمت نیمه» ،«ماموریت پژوهشی» ،«پژوهشی
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ای تحت عنوان العادهباشند، فوقمصوب می دارمدیریتی ستارههای سازمانی دار پستکه عهده مؤسسه به اعضای تمام وقت – 59ماده 

 1باشد:العاده مذکور به شرح زیر میشود. نحوه محاسبه فوقالعاده مدیریت پرداخت میفوق

 

 العاده مدیریتفوق  =   مؤسسهالعاده مدیریت رئیس * مبلغ ریالی فوقپست سازمانی مدیریتی العاده مدیریت ضریب فوق

 

ها و ه تعیین حق مدیریت روسای دانشگاهالعاده مدیریت رئیس مؤسسه بر اساس دستورالعمل نحومبلغ ریالی فوق -1تبصره 

 گردد.تعیین میمؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب هیأت امناء 

العاده مدیریت اعضای مؤسسه که به وزارت مأمور و در مشاغل مدیریتی )به استثنای مقامات موضوع ماده میزان فوق – 2 تبصره

-الغ مرکز، از سوی وزارت پرداخت میوزارت تعیین و با اب «شورای معاونان» گردند، توسطوزارت منصوب مینامه( این آیین« 79»

 گردد.

با توجه به حجم کار و سختی آن و مقایسه با مصوب  دارمدیریتی ستارهمدیریت هرپست سازمانی العاده فوقضریب  – 3تبصره 

 1شود:تعیین میمؤسسه توسط رئیس ذیل، بر اساس دامنه ضرایب مندرج در جدول  دارمدیریتی ستارهسازمانی  هایپست سایر

 

های سازمانی مدیریتی ستاره دارمدیریت پستالعاده جدول حداقل وحداکثر ضرایب فوق  

 پست مدیریتی مصوب ردیف
 حداقل و حداکثر ضریب

 العاده مدیریت فوق 

 درصد 80تا  61 مؤسسهمعاونان  1

 درصد 60تا  41 مؤسسههای بالفصل رئیس و معاونان مدیران دفاتر و ادارات و مدیریت 2

 درصد 40تا  30 مؤسسهبالفصل رئیس و معاونان های معاونان مدیران دفاتر و ادارات و مدیریت 3

 درصد 60تا  41 و مؤسسات وابسته  مراکز ،کتابخانه مرکزیها، ها، آموزشکدهها، پژوهشکدهرؤسای دانشکده 4

 درصد 50تا  30 ها،  مراکز و مؤسسات وابستهها، آموزشکدهها، پژوهشکدهمعاونان دانشکده 5

 درصد 40تا  25 آموزشی و پژوهشیهای مدیران گروه 6

 درصد 23تا  14 رئیس گروه یا عناوین مشابه )در صورت درج عنوان پست سازمانی در سازمان تفصیلی مصوب( 7

 های مدیریتی ستاره دار مصوبسایر پست 8
  4بر اساس مفاد تبصره 

 شود.این ماده تعیین می
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العاده مدیریت این ماده، با توجه به فوق« 3»جدول تبصره « 9»اجرایی موضوع بند العاده مدیریت مشاغل میزان فوق -4 تبصره

العاده بایست از فوقالعاده مدیریت هر عضو نمیشود و در هر حال میزان فوقتعیین می هیأت رئیسهتوسط مؤسسه رئیس 

 1مدیریت تعیین شده برای مقام مافوق وی بیشتر باشد.

-مستمر عضو تمام وقت برخوردار می درصد حقوق و مزایای 50نامه، صرفا از این آیین« 17»بانوان عضو مشمول ماده  -60 ماده

 گردند.

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

نمایند، برابر حقوق و مزایای اعضای تمام وقت خدمت میمؤسسه و یا مقام مجاز از طرف ایشان به شیوه نیمه حضوری در مؤسسه 

 1باشد.العاده ویژه میبدون احتساب فوق

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

العاده شغل )مخصوص( پنجاهم مجموع حقوق مرتبه و پایه و فوقنامه( براساس یکاین آیین 32)موضوع ماده « وقتتمام »اعضای 

التحقیق یک ساعت تحقیق اعضای عملی و همچنین حقساعت تدریس« 5/1»التدریس یک ساعت تدریس نظری و عضو و حق

 2گردد.العاده شغل )مخصوص( تعیین میو فوقچهلم مجموع حقوق مرتبه و پایه براساس یک« تمام وقت ویژه»

کیلومتر فاصله داشته باشد، مؤسسه  100چنانچه محل مؤسسه متبوع استخدامی اعضای مدعو تا محل مؤسسه بیش از  –تبصره 

 پرداخت نماید. 2تا  5/1التحقیق آنان را با ضریب التدریس یا حقتواند به تشخیص معاون آموزشی مؤسسه حقمی

نامه بر اساس یک پنجاهم مجموع حقوق مرتبه و این آیین« 33» التدریس یک ساعت تدریس مدرسان موضوع مادهحق -63ماده 

مربی آموزشی، استادیار آموزشی حسب مورد با پایه  مربی آموزشیار،مرتبه  العاده شغل )مخصوص( عضو هیأت علمی درپایه و فوق

، کارشناسی ارشد و دکتری( درس، با توجه به مدرک تحصیلی وی )کارشناسیمساوی با سنوات اشتغال در مؤسسه به عنوان م

 گردد.تعیین می

تواند به کیلومتر فاصله داشته باشد، مؤسسه می 100چنانچه محل سکونت مدرسان مدعو تا محل مؤسسه بیش از  -1تبصره 

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

ماه حضور داوطلبانه در  6التدریس مدرسان ایثارگر )جانبازان، آزادگان ، فرزندان شهدا و رزمندگان دارای حداقل حق -2تبصره 

جبهه( با مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد به ترتیب بر اساس یک پنجاهم مجموع حقوق مرتبه و پایه و فوق العاده 

به  مؤسسهمی در مرتبه مربی آموزشی و استادیار آموزشی با پایه مساوی با سنوات اشتغال در شغل )مخصوص( عضو هیأت عل

التدریس سایر مدرسان ایثارگر )جانبازان و آزادگان، فرزندان شهدا و رزمندگان( با مدرک دکتری گردد. حقعنوان مدرس تعیین می

 3گردد.نامه تعیین میاین آیین« 52»ه ادم« 4» تخصصی بر مبنای مفاد این ماده و رعایت مفاد تبصره

 گردد.نامه تعیین میاین آیین« 52»ماده « 7» التدریس مدرسان )فرزندان شهدا( با رعایت مفاد تبصرهحق – 3تبصره 

و  ( مجموع حقوق مرتبه و پایه20/1نامه به مأخذ یک بیستم )این آیین« 34»العاده مأموریت روزانه موضوع ماده فوق – 64ماده 

های شغل و جذب، قابل پرداخت است. هزینه اسکان و تغذیه بر اساس مقررات عمومی و هزینه ایاب و ذهاب بین شهری العادهفوق

 و درون شهری، بر اساس مصوبات هیأت رئیسه مؤسسه پرداخت خواهد شد.
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درصد حقوق مرتبه و پایه استادیار پایه  «20»العاده مأموریت روزانه اعضا نباید از سقف حداکثر پرداخت به عنوان فوق -تبصره

 بیشتر باشد.« 30»

مزایای مستمر خود را دریافت  عضو مأمور به تحصیل در ایام استفاده از مأموریت آموزشی در داخل کشور، حقوق و – 65ماده 

 ماید.نمی

ی در خارج از کشور، تابع ضوابط و پرداخت حقوق و مزایای عضو مأمور به تحصیل در ایام استفاده از مأموریت آموزش –تبصره 

 باشد. مقررات مربوط می

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

 1گردد.نقل مکان پرداخت میو هزینه سفر  مرتبه و پایه استادیار پایه یک

مندی و به ازای هر فرزند کمک هزینه اوالد به ترتیب نامه، کمک هزینه عائلهاین آیین« 36»موضوع ماده به مشموالن  -67 ماده

 2شود.برابر ضریب حقوقی ساالنه ابالغ شده از سوی هیئت وزیران، پرداخت می« 15»و « 57»به میزان 

ن هر سال، بر اساس مبلغ اعالم شده از سوی مؤسسه مکلف است به اعضای شاغل، بازنشسته و وظیفه بگیر در پایا – 68ماده 

 پرداخت نماید.« عیدی»هیأت وزیران 
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 فصل هفتم

 مأموریت و انتقال

مؤسسه مکلف است در راستای تولید دانش، ارتقای تجارب و دانش علمی اعضای خود و اعتالی جایگاه مؤسسه در  – 69ماده 

های تخصصی، آشنایی و استفاده از از طریق تحقیق در زمینه سطح بین المللی، کمک به حل مشکالت علمی و فنی کشور

ای و بین المللی در های علمی منطقهآموزشی، نهادینه کردن همکاریهای نوین پژوهشی و دستاوردها، دانش فنی، امکانات و روش

های علمی و چنین مبادله نتایج فعالیتهم روابط بین دانشگاهی و به منظور افزایش کارآیی و کارآمدی اعضای تمام وقت خود و

مطالعات مرتبط با اهداف مؤسسه و یا نظایر ها، انجام ها، سمینارها، کنگرهپژوهشی، تسهیالت الزم را برای شرکت آنان در کنفرانس

شود و مؤسسه اعزام آنان را در قالب هر یک آن که در زمینه رشته تحصیلی هر یک از اعضا در داخل یا خارج از کشور تشکیل می

 نماید. نامه، فراهماین آیین« 72»تا « 70»دهد، در چارچوب ضوابط و مقررات موضوع مواد از موارد ذیل ضروری تشخیص می

 فرصت مطالعاتی -69-1

 مأموریت پژوهشی -69-2

 مأموریت آموزشی -69-3

مصوب وزارت، برای « های مطالعاتینامه استفاده از فرصتآیین»تواند اعضای تمام وقت خود را در چارچوب مؤسسه می -70ماده 

ای که به شرکت در این گونه تحقیقات، طبق برنامهتکمیل اطالعات علمی و آگاهی از تحقیقات پیشرفته داخل یا خارج از کشور و 

 اعزام نماید.« فرصت مطالعاتی»رسد، برای استفاده از أت رئیسه مؤسسه میتصویب هی

درخواست هر گونه مرخصی استحقاقی یا بدون حقوق در حین استفاده و یا بالفاصله بعد یا قبل از استفاده از دوره  -1تبصره 

 1باشد.یفرصت مطالعاتی، ممنوع م

درصد حداقل  60اعطای فرصت مطالعاتی به اعضای علمی رسمی آزمایشی با رعایت مفاد این ماده و مشروط به کسب  -2تبصره 

ربط، با تصویب هیات امتیازات تعیین شده برای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی به تایید کمیسیون تخصصی هیات ممیزه ذی

 1باشد.پذیر میامکانمؤسسه رئیسه 

اعتبارات مصوب، با رعایت ضوابط و مقررات وزارت، در چارچوب اعضای تمام وقت خود را در سقف  تواندمؤسسه می -71ماده 

ها، انجام مطالعات مرتبط با ها، کنگرهرسد، به منظور شرکت در سمینارها، کنفرانسدستورالعملی که به تصویب هیأت رئیسه می

اعزام « مأموریت پژوهشی»نظایر آن در داخل و یا خارج از کشور به  با اهداف مؤسسه ورشته تخصصی عضو و یا اهداف مرتبط 

 نماید.

 باشند.نامه، مشمول این ماده میمقررات این آیین رارداد و با رعایت سایر ضوابط واعضای پیمانی صرفا در طول ق -1تبصره 

استفاده یا بالفاصله بعد یا قبل از استفاده از مأموریت  درخواست هرگونه مرخصی استحقاقی یا بدون حقوق در حین -2 تبصره

 باشد.پژوهشی، ممنوع می
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های اجرایی نامهسازی در چارچوب آیینتواند اعضای رسمی تمام وقت خود را به منظور پرورش و آمادهمؤسسه می – 72 ماده

مصوب وزارت، به صورت تمام « خارج از کشور اعزام دانشجو بهاعطای بورس تحصیلی و »و « داخل کشوراعطای بورس تحصیلی »

 اعزام نماید.« مأموریت آموزشی»پرداخت حقوق و مزایای مربوط، به  سال با« 4»وقت و حداکثر به مدت 

حوزوی )در داخل و یا خارج از کشور و با استفاده  4 حصیل در مقطع دکتری تخصصی یا سطحاعزام اعضا برای ادامه ت -73 ماده

 باشد:آموزشی( منوط به احراز شرایط ذیل میمأموریت  از

 وضعیت استخدامی عضو رسمی باشد. -73-1

 .رشته تحصیلی عضو مورد نیاز مؤسسه باشد -73-2

 .محل تحصیل عضو مورد تأیید وزارت باشد -73-3

نماید، مرجعی که قانون تعیین مینامه ارتقا مرتبه را با تأیید هیأت اجرایی جذب یا عضو متقاضی حداقل امتیاز الزم از آیین –73-4

 کسب نماید.

 سال باشد. 40سن متقاضی حداکثر  –73-5

های برآوردی، عضو نسبت به سپردن وثیقه ملکی به میزان دو برابر حقوق و مزایای دوران مأموریت آموزشی و سایر هزینه –73-6

 اقدام نماید.

مقرر موفق به اخذ مدرک تحصیلی مورد نظر نگردند، ضمن باز  در پایان مهلت چنانچه اعضای مأمور به تحصیل – 1 تبصره

ها و وجوه دریافتی به عالوه خسارات وارده به مؤسسه در طول مدت تحصیل به تشخیص مؤسسه و برابر کلیه هزینه« 2»پرداخت 

 باشند.تأیید دفتر حقوقی وزارت، ملزم به حضور در محل خدمت و انجام وظایف محول می

-سال موفق به اتمام دوره تحصیلی مورد نظر نمی« 4»موارد خاص، مدت مأموریت آموزشی اعضایی که در پایان در  -2تبصره 

برای یک نوبت شش ماهه با پرداخت حقوق و مزایای  مؤسسهگردند، با ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی و موافقت هیات رئیسه 

هار سال با ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی و تصویب هیات رئیسه باشد. تمدید شش ماه دوم مازاد بر چمستمر قابل تمدید می

 1باشد.سال مأموریت آموزشی امکان پذیر می 5مؤسسه صرفا مشروط به دفاع از رساله دکتری تخصصی تا پایان 

سال مأموریت آموزشی، موفق به اتمام « 5»در موارد خاص، ادامه تحصیل اعضایی که تا پایان مهلت مقرر و حداکثر در  -3تبصره 

گردند، صرفا با ارائه درخواست مرخصی بدون حقوق و گزارش پیشرفت تحصیلی و دوره تحصیلی و اخذ مدرک مورد نظر نمی

 2باشد.پذیر میک ساله امکانحداکثر برای دو نوبت یمؤسسه رئیسه موافقت هیات 

سال نباشد و با استفاده از مرخصی بدون حقوق و با هزینه « 50» پذیرش مدرک دکتری عضوی که سن وی بیشتر از – 4 تبصره

این ماده و سایر شرایط و مقررات مربوط، پس از تأیید « 4»تا « 1»شخصی اخذ شده باشد، با رعایت شرایط مندرج در بندهای 

 باشد.ممیزه امکان پذیر میهیأت 
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در داخل کشور  حوزوی 4در موارد خاص، اعزام اعضای پیمانی برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی یا سطح  – 5 تبصره

آموزشی، با رعایت شرایط مندرج در این ماده به استثنای بند یک آن، صرفا پس از تصویب در هیأت امناء و با استفاده از مأموریت 

 باشد.ن پذیر میامکا

نامه، حسب مورد، اعضای رسمی این آیین« 79»تا « 75»ر چارچوب ضوابط و مقررات موضوع مواد تواند دمؤسسه می – 74ماده 

فناوری را با درخواست آنان و موافقت مؤسسه متبوع به عنوان  ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی وتمام وقت سایر دانشگاه

ها و یا بکار گیرد و یا بالعکس اعضای رسمی تمام وقت خود را حسب درخواست آنان به سایر مؤسسات، سازمان« مأمور به خدمت»

 های متقاضی مأمور نماید.دستگاه

ها و مؤسسات آموزش عالی، تواند در صورت نیاز به خدمات اعضای هیأت علمی رسمی سایر دانشگاهمؤسسه می – 75 ماده

وابسته به وزارت با موافقت مؤسسه مربوط از خدمات آنان برای مدت معین با رعایت مقررات به عنوان پژوهشی و فناوری دولتی 

ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی استفاده نماید و یا بالعکس حسب درخواست دانشگاه« مأمور به خدمت»

یل مؤسسات مأمور به خدمت نماید. حقوق و مزایای مشموالن این وابسته به وزارت و موافقت عضو، اعضای رسمی خود را به این قب

 گردد.أ یا مقصد پرداخت میربط از محل اعتبارات مؤسسه مبدماده حسب توافق مؤسسات ذی

ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی وابسته به مأموریت اعضای رسمی مؤسسه به خدمت در دانشگاه -1تبصره 

های اجرایی و بالعکس با رعایت تشریفات مقرر در این ماده، صرفا با پرداخت حقوق و مزایا از محل اعتبارات مؤسسه دستگاهسایر 

 باشد.محل مأموریت امکان پذیر می

مأموریت اعضای رسمی مؤسسه به خدمت در ستاد وزارت و بالعکس با رعایت تشریفات مقرر در این ماده، صرفا با  -2تبصره 

 باشد.اعتبارات مؤسسه امکان پذیر میحقوق و مزایا از محل خت پردا

ها و مؤسسات مأموریت اعضای رسمی که با موافقت و حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به خارج از کشور و یا سازمان -3تبصره 

گردند، بدون حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی و صرفا با پرداخت حقوق و مزایا از محل اعتبارات بین المللی مأمور به خدمت می

 1باشد.امکان پذیر می مؤسسه

ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مأموریت اعضای رسمی که با حکم وزیر به سمت ریاست دانشگاه -4تبصره 

میزان واحد موظف تدریس/ ساعت موظف تحقیق یا کسر واحد موظف تدریس/ گردند، با رعایت منصوب و مامور به خدمت می

نامه و تبصره ذیل آن و پرداخت حقوق و مزایا حسب توافق از محل اعتبارات این آیین« 25»ساعت موظف تحقیق مندرج در ماده 

محل خدمت  مؤسسهتوسط  محل ماموریت )بدون کاهش( پرداخت مؤسسهمحل خدمت آنان و یا تامین اعتبار از محل  مؤسسه

محل ماموریت  مؤسسهعهده  العاده مدیریت عضو در دوران تصدی سمت موضوع این تبصره، برپذیر است. پرداخت فوقآنان امکان

 2باشد.می

 های اجرایی بهماموریت اعضای رسمی که با موافقت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و حکم وزیر یا روسای سایر دستگاه -5تبصره 

شوند، بدون حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی و صرفا با ها و مؤسسات بین المللی مامور به خدمت میخارج از کشور و یا سازمان

 1باشد.دستگاه اجرایی صادر کننده حکم ماموریت آنان امکان پذیر می مؤسسهپرداخت حقوق و مزایا از محل اعتبارات 
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ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و های سازمانی مدیریتی به دانشگاهدی پستمأموریت اعضای رسمی که برای تص -6تبصره 

شوند، با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی و پرداخت حقوق و های اجرایی مامور به خدمت میفناوری دولتی وابسته به سایر دستگاه

العاده مدیریت و مزایای غیرمستمر عضو در پرداخت فوق محل خدمت آنان امکان پذیر است. مؤسسهمزایای مستمر از اعتبارات 

 1باشد.محل ماموریت می مؤسسهدوران تصدی سمت موضوع این تبصره، بر عهده 

های اجرایی( به شرطی ه خدمت در مؤسسات دولتی غیرآموزشی و پژوهشی )دستگاهمؤسسه ب ماموریت اعضای رسمی -76 ماده

با آن دستگاه اجرایی گردد، با حفظ وظایف  مؤسسههای تخصصی توسعه همکاریکه با تخصص آنها ارتباط داشته باشد و موجب 

محل خدمت آنان و یا تأمین اعتبار از محل  مؤسسهآموزشی و پژوهشی آنان و پرداخت حقوق و مزایا حسب توافق از محل اعتبارات 

 1شد.بامحل خدمت آنان مجاز می مؤسسهمحل ماموریت )بدون کاهش( و پرداخت توسط  مؤسسه

غیر -الی، پژوهشی و فناوری غیر دولتیها و مؤسسات آموزش عدر دانشگاه مأموریت اعضای رسمی مؤسسه به خدمت – 77ماده 

 .باشدتثنای موارد ذیل ممنوع میانتفاعی و بالعکس به اس

مؤسسه محل خدمت مأموریت افراد موضوع این ماده صرفا برای تصدی سمت مدیریتی مؤسسات مذکور با موافقت رئیس  -77-1

عضو و تأیید وزیر امکان پذیر بوده که در این صورت عضو در دوران تصدی مسئولیت مؤسسه محل مأموریت از تمام وقت به نیمه 

العاده ویژه وی به عهده مؤسسه محل العاده مدیریت و معادل وجه ریالی فوقحضوری تبدیل وضعیت خواهد یافت و پرداخت فوق

های مدیریتی موسسات غیر انتفاعی برای تصدی سایر سمت -همکاری غیرمستمر عضو با مؤسسات غیر دولتی مأموریت خواهد بود.

 1بالمانع است. مؤسسهو با اطالع رئیس  سسهؤممذکور در خارج از ساعات رسمی کار 

غیرانتفاعی که به نحوی از –ها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتیمأموریت اعضای رسمی مؤسسه به خدمت در دانشگاه -77-2

ها در جداول بودجه کل کشور درج گردیده است، با پرداخت حقوق و مزایا از انحا از بودجه عمومی دولت استفاده نموده و نام آن

 باشد.محل اعتبارات مؤسسه مقصد و با رعایت سایر مقررات امکان پذیر می

غیر انتفاعی مندرج در فهرست بودجه کل کشور که با حکم  -لتیمأموریت اعضای رسمی مؤسسات آموزش عالی غیردو -77-3

گردند، منصوب میها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری های مدیریت ستادی وزارت و یا دانشگاهوزیر به یکی از سمت

 باشد.مکان پذیر میاعتبارات مؤسسه مقصد و پرداخت از طریق مؤسسه مبدا اصرفا با تأمین حقوق و مزایای آنان از محل 

نامه، بدون حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مؤسسه دیگر مأمور به اعضایی که با رعایت ضوابط و مقررات این آیین -78 ماده

د، از هر لحاظ به استثنای مقررات مربوط به ننمایمیخدمت شده و حقوق و مزایای خود را از مؤسسه محل مأموریت دریافت 

مقررات مورد عمل مؤسسه محل مأموریت خواهند بود و چنانچه کسور بازنشستگی مدت مأموریت این دسته از بازنشستگی مشمول 

 نفع حسب مورد پرداخت شود، مدت مزبور جزء سابقه خدمت رسمی آنان منظور خواهد شد. افراد توسط مؤسسه مقصد و یا ذی

ت سیاسی از قبیل: رؤسای سه قوه، معاونان رئیس های مدیریمأموریت اعضای رسمی مؤسسه جهت تصدی پست -79ماده 

انداران، نمایندگان مجلس شورای معاونان وزیران، سفیران، استران، جمهور، اعضای شورای نگهبان، ریاست سازمان صدا و سیما، وزی

 باشد.اسالمی و شهردار تهران امکان پذیر می

و یا دستگاه محل مؤسسه به مشموالن این ماده در مدت تصدی مقامات مذکور، حقوق و مزایا از محل اعتبارات  – 1تبصره 

های مدیریت سیاسی از محل العاده مدیریت اعضای مشمول این ماده در دوران تصدی پستمأموریت قابل پرداخت است. فوق

شود. در هر حال، محل ماموریت یا خدمت آنان پرداخت می سهمؤسمحل ماموریت تامین و حسب توافق توسط  مؤسسهاعتبارات 
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مؤسسه های مدیریت سیاسی، از محل اعتبارات العاده مدیریت به اعضای مشمول این ماده در دوران تصدی پستپرداخت فوق

 1باشد.پذیر نمیامکان

ها و مؤسسات مرتبه اعضای هیأت علمی دانشگاهنامه ارتقا ارتقا مرتبه اعضای موضوع این ماده با رعایت کامل آیین – 2تبصره 

 آموزش عالی، پژوهشی و فناوری انجام خواهد شد. 

 شود.ترفیع ساالنه استحقاقی اعضای موضوع این ماده، بدون نیاز به ارزیابی اعطا می -3تبصره 

ور انجام وظیفه نموده یا های مذکاعضای موضوع این ماده که حداقل دو سال )در وضعیت هیأت علمی( در سمت – 4تبصره 

بنمایند، پس از پایان دوره تصدی با حفظ مرتبه علمی خود، از حقوق و مزایای باالترین مرتبه هیأت علمی در همان پایه برخوردار 

های مدیریت سیاسی به صالح قانونی به انفصال از تصدی سمتگردند. این دسته از افراد در صورت محکومیت توسط مراجع ذیمی

 باشند.های مذکور، مشمول مزایای مندرج در این تبصره نمیسطه انجام تخلف در زمان تصدی سمتوا

ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری درصورت نیاز مؤسسه، اعضای هیأت علمی رسمی قطعی سایر دانشگاه -80ماده 

توانند با حفظ پیشینه خدمتی به مؤسسه منتقل شوند. می دولتی وابسته به وزارت متبوع، با موافقت رؤسای مؤسسات مبدا و مقصد

تعیین نامه حقوق و مزایای این قبیل افراد بر اساس پست سازمانی تخصیص داده شده و سوابق خدمتی، بر طبق مقررات این آیین

آموزش عالی، پژوهشی و ها و مؤسسات گردد و بالعکس، انتقال اعضای هیأت علمی رسمی قطعی مؤسسه نیز به سایر دانشگاهمی

. در این صورت از تاریخ ذکور و موافقت مؤسسه بالمانع استفناوری دولتی وابسته به وزارت متبوع حسب درخواست مؤسسات م

 اجرای حکم انتقال، رابطه استخدامی عضو منتقل شده با مؤسسه قطع و هر گونه پرداختی صرفا بر عهده مؤسسه مقصد خواهد بود.

ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به سایر ال اعضای هیأت علمی رسمی قطعی از دانشگاهانتق -1تبصره 

 باشد.ربط و تأیید رئیس مؤسسه مقصد امکان پذیر میهای اجرایی به مؤسسه پس از موافقت هیأت اجرایی جذب ذیدستگاه

ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و انشگاهانتقال اعضای هیأت علمی رسمی آزمایشی از سایر د -2تبصره 

 باشد.های مبدا و مقصد، منوط به تأیید وزیر میهای اجرایی به مؤسسه و بالعکس، پس از موافقت مؤسسهدستگاه
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  فصل هشتم

 ها، بیمه و امور رفاهیمرخصی

از دو « ژهتمام وقت وی»و اعضای پیمانی و رسمی « تمام وقت»از یک ماه و اعضای رسمی « تمام وقت»اعضای پیمانی  -81ماده 

ها و مزایای مندرج در حکم/قرارداد برخوردار العادهماه به ازای هر سال خدمت از مرخصی استحقاقی با استفاده از حقوق، فوق

باشد. در موارد ربط و الزاماً در تابستان و نیمه اول فروردین ماه مجاز میگردند. استفاده از مرخصی با تشخیص مقام مسئول ذیمی

 1 مانع است.یا مقام مجاز از طرف وی، استفاده از مرخصی استحقاقی بال مؤسسهضروری، با درخواست عضو و تأیید رئیس 

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

 کرد. 

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

تواند تا مجموع یک ماه عضو برای یک بار در طول خدمت، عالوه بر مرخصی استحقاقی پیش بینی شده در این ماده می -3تبصره 

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

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

 2شود.تعیین می

در صورت عدم استفاده عضو از مرخصی استحقاقی سالیانه، مرخصی وی به استثنای مشموالن تبصره ذیل این ماده،  – 82ماده 

 قابل ذخیره یا باز خرید نخواهد بود.

دار، سازمانی مصوب ستارههای 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 نشده 

 گردد. حکم، بازخرید می حقوق و مزایای دریافتی مندرج در، ذخیره و مابقی به ماخذ آخرین است

 هر صورت محفوظ خواهد ماند. نامه درمرخصی ذخیره شده اعضا تا پیش از ابالغ این آیین – 2تبصره 

 مؤسسه استحقاقی خود را با موافقتتوانند ساالنه حداکثر یک ماه از مرخصی می« تمام وقت ویژه»اعضای هیأت علمی  -3 تبصره

 1.ذخیره نمایند

صورت درخواست  در مؤسسهبازخرید حداکثر یک ماه از مرخصی استحقاقی سالیانه استفاده نشده رییس و معاونین  -4تبصره 

 1.بالمانع است ،فعالیت نمایند «ویژهتمام وقت »کتبی، مشروط بر اینکه به صورت 
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استخدامی عضو با مؤسسه به هر دلیل، به استثنای حالت انتقال، قطع گردد، حقوق و مزایای مدت درصورتی که رابطه  -83ماده 

حکم، به وی و در صورت فوت به وراث قانونی  مرخصی استحقاقی ذخیره شده به ماخذ آخرین حقوق و مزایای دریافتی مندرج در

 عضو پرداخت خواهد شد.

و در مواقع اضطرار، با اجازه و موافقت مسئول مافوق از مرخصی ساعتی در خالل تواند در صورت ضرورت هر عضو می -84 ماده

 ساعات موظف تدریس استفاده نماید.

عضو در موارد ذیل حق برخورداری از مرخصی با استفاده از حقوق و مزایا، عالوه بر مرخصی استحقاقی ساالنه را دارا  -85ماده 

 1باشد: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

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

 گردد.بودن عذر وی با تأیید مراجع قضائی احراز می

 12پزشکی،  تواند با ارائه گواهیباشد، میهایی که مانع از انجام خدمت وی میعضو مؤسسه در صورت ابتال به بیماری – 86ماده 

روز با ارائه گواهی پزشکی و تأیید پزشک معتمد  30روز( و مازاد بر مدت مذکور تا  3روز متناوب در سال )هر نوبت حداکثر 

روز با نظر کمیسیون  30مؤسسه، از مرخصی استعالجی با استفاده از حقوق و مزایای مربوط برخوردار گردد. برای مدت بیشتر از 

 گردد.نامه با وی رفتار میاین آیین« 88»سسه و مطابق با مفاد ماده پزشکی مورد تأیید مؤ

در صورتی که عضو در ایام مرخصی استحقاقی بیمار شود، بر اساس گواهی پزشکی و پس از تأیید پزشک معتمد،  –تبصره 

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

 ماه و با استفاده از حقوق و مزایای مربوط برخوردار گردند. 9توانند از مرخصی زایمان هر نوبت حداکثر می بانوان عضو -87 ماده

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

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

 گردد.های تعیین شده، تمدید مییابد، مدت قرارداد تا سقف مرخصیپایان می

نماید، در صورتی که بیماری وی به تأیید کمیسیون پزشکی مؤسسه به عضوی که از مرخصی استعالجی استفاده می -88 ماده

 گردد.ثر تا یک سال حقوق و مزایای مربوط پرداخت میبرسد، حداک

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

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

 گردد.پایه پرداخت می

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

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

 های درمان وی را پرداخت نماید.هزینه

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

 باشد.تابع مقررات قانون تأمین اجتماعی می

، در صورت نداشتن مرخصی نامهاین آیین« 73»ماده « 3»تبصره به استثنای مشموالن مؤسسه  عضو رسمی -89ماده 

ز نامه، حداکثر سه سال ااین آیین« 90»تواند در طول مدت خدمت خود با رعایت ضوابط مقرر در ماده استحقاقی ذخیره شده، می

 1مرخصی بدون حقوق استفاده نماید.

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

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

 2از سه سال در طول خدمت وی بیشتر باشد. تواندنمیماه در مدت قرارداد، « 4»حقوق عضو پیمانی با رعایت سقف 

ربط و تأیید باالترین مقام تواند در طول مدت خدمت خود با موافقت واحد سازمانی ذیمیمؤسسه عضو رسمی قطعی  -90ماده 

حداکثر سه سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید. درصورتی که درخواست مرخصی بدون حقوق عضو برای مؤسسه مسئول 

تا دو سال مؤسسه رئیسه ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی در رشته مربوط به شغل وی باشد، این مدت با تصویب هیات 

-رسمی قطعی در طول مدت خدمت حداکثر پنج سال می قابل افزایش خواهد بود. در هر حال مجموع مرخصی بدون حقوق عضو

 2باشد.

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

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

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

 2باشد.می

برند، 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 نمایند.« 5»همسر خود و در طول خدمت حداکثر به مدت توانند تا پایان مأموریت می

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

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

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

یا دکتری تخصصی شود، از لحاظ بازنشستگی و وظیفه با پرداخت کسور  شناسی ارشد واینکه منجر به اخذ مدرک تحصیلی کار

 شود.می مربوط از سوی عضو، جزء سابقه خدمت رسمی عضو محسوب
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تکمیلی، از  -تواند با پرداخت کامل حق سرانه بیمه درمانی به صورت آزاد و بیمهعضو در ایام مرخصی بدون حقوق می – 5تبصره 

 ای استفاده نماید.خدمات بیمه

درمدت مأموریت آموزشی، فرصت مطالعاتی، مأموریت پژوهشی، آمادگی به خدمت، انفصال موقت، مرخصی بدون حقوق  -91ماده 

ه باشد، مرخصی استحقاقی تعلق یک سال که به صورت متوالی درطی سال استفاده شد چنین مرخصی استعالجی مازاد برهم و

 گیرد.نمی

انتخاب صندوق بازنشستگی در بدو استخدام با عضو مؤسسه است و وی در طول خدمت خود، صرفا یک بار مجاز به  -92 ماده

 باشد. می تغییرصندوق بازنشستگی

عضو های بهداشت و درمان مؤسسه مکلف است مشروط به تأمین اعتبار مورد نیاز، به منظور کمک به تأمین هزینه -93ماده 

مزایای مقرر در قانون بیمه خدمات درمانی و یا قانون تأمین احتماعی، به طرق مقتضی از جمله تسهیل در عقد اعطای  عالوه بر

پیوست  -های رفاهیدستورالعمل پرداخت کمک»های مرتبط، بر اساس قرارداد بیمه تکمیلی و یا پرداخت بخشی از هزینه

 اقدامات الزم معمول دارد.« 4شماره

تواند مشروط به تأمین اعتبار مورد نیاز، به منظور مساعدت، تأمین رفاه، آسایش و آسودگی خاطر اعضا و مؤسسه می -94ماده 

ها، با تصویب هیأت وام و امور بیمه و تأمین و رفع سایر نیازهای ضروری آن الحسنهکمک به تهیه مسکن، تقویت صندوق قرض

 نامه برقرار نماید.این آیین« 93» ضوع مادهرئیسه، تسهیالت مالی الزم را بر اساس دستور العمل مو

سازی، افزایش کارآیی، تقویت روحی و سالمت اعضا، فرهنگ اشاعه ورزش را در مؤسسه موظف است به منظور توانمند -95ماده 

 ها برای انجام امور ورزشی، راهکارهای مناسبی را تدوین و به مورد اجرا گذارد.مؤسسه ایجاد و به منظور تشویق آن
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 فصل نهم

 پایان خدمت

نفع، مکلف است عضو خود را با توجه به مرتبه علمی آنان به شرح ذیل، بدون نیاز به وصول درخواست عضو ذیمؤسسه  -96 ماده

 1بازنشسته نماید.

 سال. 65سال سابقه خدمت یا سن  30مربی آموزشیار/ مربی پژوهشیار، با  -96-1

 سال. 65سال سابقه خدمت یا سن  30با مربی آموزشی/ مربی پژوهشی،  -96-2

 سال. 65سال سابقه خدمت یا سن  30استادیار آموزشی/ استادیار پژوهشی، با  -96-3

 سال.  67دانشیار آموزشی/ دانشیار پژوهشی، با سن  -96-4

 سال. 70استاد آموزشی/ استاد پژوهشی، با سن -96-5

این ماده برای عضو هیئت  5و  4های سن بازنشستگی مندرج در ردیف و 3تا  1های سابقه خدمت مندرج در ردیف -1تبصره 

نفع و تأیید دانشکده/ های دانش و پژوهش مصوب هیئت دولت در صورت درخواست عضو ذیعلمی نمونه کشوری یا دارای نشان

 1ربط تا سه سال قابل افزایش است.پژوهشکده محل خدمت وی، با تصویب ساالنه هیئت امنای ذی

سال سابقه خدمت، طی دو سال متوالی، پایه  30این ماده، با داشتن  5و  4های در مواردی که عضو موضوع ردیف -2ه تبصر

دریافت ننماید، با پیشنهاد رئیس مؤسسه استحقاقی سالیانه خویش را به دلیل نداشتن امتیازات الزم بر اساس دستورالعمل ترفیع 

های آموزشی و پژوهشی و تأیید وزیر، بدون نیاز به اخذ تقاضای ایشان، بازنشستگی آنان همراه با ارسال گزارش فعالیتمؤسسه 

 1پذیر است.امکان

و پیوست شماره  118ادامه خدمت عضو با مرتبه استادی که حسب دستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز موضوع ماده  -3تبصره 

و تصویب مؤسسه شود، با درخواست درجه استاد ممتازی شده یا می نامه استخدامی اعضای هیئت علمی موفق به کسبآیین 5

 1باشد.پذیر میسالیانه هیئت امنا تا سه سال امکان

تاریخ اجرای حکم بازنشستگی عضو واجد شرایط بازنشستگی که به امر تدریس اشتغال دارد، به پایان همان نیم سال  -4تبصره 

 1تحصیلی موکول خواهد شد.

سال سابقه خدمت  30را که با داشتن حداقل  96ماده  5و  4مکلف است اعضای هیئت علمی موضوع بندهای مؤسسه  -97ماده 

 1همچنان واجد شرایط ادامه خدمت هستند در صورت تقاضای آنان بازنشسته کند.

ابط و مقررات خاص، باشند. در صورت پیش بینی نشدن ضوایثارگران تابع قوانین، ضوابط و مقررات خاص خود می -98 ماده

 1نامه استخدامی اعضای هیئت علمی خواهند بود.ایثارگران، همچون سایر اعضای هیئت علمی، تابع ضوابط و مقررات آیین
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نامه، در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی، به عضوی که بیش از سی سال و تا سقف چهل سال از تاریخ اجرای این آیین -99 ماده

حقوق بازنشستگی، عالوه بر حقوق ( رقم تعیین شده 5/2)% نیم درصد هر سال خدمت مازاد بر سی سال، دو و سابقه دارد، به ازای

 باشد.ربط قابل پرداخت میمحاسبه و از سوی صندوق بازنشستگی ذیتعیین شده 

که در حین اشتغال باشد منظور از سابقه خدمت قابل احتساب برای بازنشستگی، آن مدت از سوابق خدمت عضو می -100 ماده

 نماید. تمام وقت در وضعیت هیأت علمی یا غیر هیأت علمی انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می

مدت خدمت نظام وظیفه، مشروط به مرخصی بدون حقوق و استعالجی و مدت خدمت نیمه وقت بانوان و هم چنین  –1 تبصره

 گردد.سابقه خدمت عضو محسوب میپرداخت کامل کسور بازنشستگی، به عنوان 

ها و موسسات آموزش عالی که در سایر دانشگاه مؤسسهسابقه خدمت قبل از استخدام مقاضیان عضویت در هیات علمی  -2تبصره 

ثنای ایثارگرانی که در هیات علمی انجام شده است )به است های اجرایی در وضعیت هیات علمی یا غیرو پژوهشی دولتی و دستگاه

باشند(، در صورت تقاضای وی صرفا به عنوان سابقه خدمت قابل قبول برای قوانین و اسناد باال دستی دارای ضوابط خاص می

 1شود.بازنشستگی عضو محسوب می

مبنای تعیین حقوق بازنشستگی عضو مؤسسه، میانگین کلیه حقوق و مزایای مستمر مشمول کسور بازنشستگی )حقوق  -101ماده 

العاده مدیریت و تفاوت العاده سختی کار، فوقالعاده ویژه، فوقالعاده جذب، فوق)مخصوص(، فوق العاده شغلایه، فوقمرتبه و پ

 باشد. ( در دو سال منتهی به پایان خدمت وی با اعمال ضریب حقوقی سال بازنشستگی میتطبیق

های مقرر در قانون مشموالن صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی از لحاظ تعیین حقوق و مزایای بازنشستگی و حمایت –تبصره 

 باشد. تأمین اجتماعی، تابع ضوابط و مقررات مربوط به خود می

هر سال خدمت قابل قبول تا نامه و ورثه قانونی عضو متوفی، به ازاء به عضو بازنشسته، از کار افتاده مشمول این آیین -102 ماده

های سال، معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایای مشمول کسورات بازنشستگی به اضافه وجوه مربوط به مرخصی« 30»حداکثر

 پرداخت خواهد شد. « پاداش پایان خدمت»ذخیره شده به عنوان 

شده است، از سنوات خدمتی مشمول دریافت آن قسمت از سابقه خدمت عضو که در ازاء آن وجوه باز خریدی دریافت  –تبصره 

 شود.این وجوه کسر می

هایی که از سوی وزارت التدریس، در سقف محدودیتاستفاده از خدمات اعضای هیأت علمی بازنشسته به صورت حق – 103ماده 

 باشد.شود، بالمانع میتعیین و ابالغ می

تواند عضو واجد یکی می مؤسسهدر موارد خاص  باشد.موارد ذیل ممنوع میستثنای بازنشستگی پیش از موعد اعضا به ا -104 ماده

  1و هماهنگی با صندوق بازنشستگی ذیربط بازنشسته نماید. مؤسسهنفع، تصویب هیات رئیسه از شرایط ذیل را با درخواست ذی

 عضو هیأت علمی )مرد( -104-1

 روز حقوق و مزایا  20سال سابقه خدمت با « 20»سال سن و حداقل « 60»داشتن حداقل  -الف

 روز حقوق و مزایا  25سال سابقه خدمت با « 25»سال سن و حداقل « 55»داشتن حداقل  –ب 
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 عضو هیأت علمی )زن( -104-2

 روز حقوق و مزایا 20سال سابقه خدمت با « 20»داشتن حداقل
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 فصل دهم 

 سایر مقررات 

-مرتبه و پایه و فوق برابر مجموع حقوق« پنج»به میزان ای به عضو شاغل یا بازنشسته در موارد ذیل کمک هزینه -105ماده 

 1گردد:پرداخت می )مخصوص( استادیار پایه یک العاده شغل

تکفل وی در هر مورد فقط یک بار ازدواج دائم عضو شاغل یا بازنشسته و همچنین هر یک از فرزندان و افراد تحت  -الف

 صالح()با ارائه مستندات قانونی از مراجع ذی

-فوت همسر یا هر یک از فرزندان و افراد تحت تکفل عضو شاغل یا بازنشسته )با ارائه مستندات قانونی از مراجع ذی -ب

 صالح(

 1شود.وراث قانونی وی پرداخت میدر صورت فوت عضو شاغل یا بازنشسته کمک هزینه موضوع این ماده به  -1تبصره 

وظیفه بگیران عضو شاغل یا بازنشسته متوفی به استثنای همسر وی نیز در صورت ازدواج دائم برای یک بار از کمک  -2تبصره 

 1شود.این ماده برخوردار می« الف» هزینه موضوع بند 

، استعفای خود را به ترتیب دو ماه صورت نداشتن تعهد خدمت به مؤسسه تواند درعضو رسمی و پیمانی مؤسسه می -106ماده 

نماید و چنانچه بدون کسب  ( به صورت کتبی اعالمقبل از پایان نیمسال تحصیلی )رسمی( یا دو ماه قبل از پایان قرارداد )پیمانی

وی برابر قانون مقررات انتظامی محل کار حاضر نشود، عمل عضو ترک خدمت محسوب و با  موافقت مؤسسه در مدت مقرر در

 اعضای هیأت علمی رفتار خواهد شد.

باشد و عضو پس از استعفا موظف است تا در هیچ مورد درخواست استعفا، رافع تعهدات عضو در قبال وظایف وی نمی -107 ماده

ورتی که عضو پس از تسلیم استعفا، حضور یافته و انجام وظیفه نماید. در ص زمان پذیرش استعفا از سوی مؤسسه، در محل کار خود

 شود.استعفای وی منتفی تلقی می اعالم نماید، مؤسسهروز کتباٌ به  15انصراف خود را حداکثر ظرف 

فای وی از سوی مؤسسه، باید استعفا و قبول استعصورت اعالم  باشد، درعضوی که دارای تعهد خدمت در مؤسسه می -108 ماده

مسئولیت نظارت بر اجرای این  تعهد خود را طبق ضوابط و مقررات ابالغی از سوی وزارت جبران نماید.زیان ناشی از عدم ایفای 

 باشد.ماده بر عهده رئیس مؤسسه یا مقام مجاز از طرف وی می

برای  مؤسسهبه نحوی از انحا از رکود علمی و عدم کفایت و صالحیت هر یک از اعضای رسمی  مؤسسههر گاه رئیس  -109 ماده

اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی و یا فرهنگی محوله مطلع شود، کمیسیونی مرکب از سه نفر از اعضای هیأت علمی )ترجیحا با 

مرتبه استادی( که صالحیت رسیدگی در مورد کارهای آموزشی و پژوهشی و فرهنگی عضو را دارند تشکیل خواهد داد تا تحقیق به 

مؤسسه ارائه دهند. تشکیل جلسات و گزارش کمیسیون مذکور به طور محرمانه ی به رئیس عمل آورده و گزارش کامل و موجه

خواهد بود و در صورتی که این گزارش حاکی از رکود علمی عضو یا عدم کفایت یا صالحیت او برای اجرای وظایف محوله باشد، 

. چنانچه هیأت پس از رسیدگی به نمایداع میارج رئیس مؤسسه مراتب را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیأت ممیزه مؤسسه
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های های علمی، پژوهشی و فرهنگی عضو، رکود علمی یا عدم کفایت و صالحیت وی را محرز دانست به یکی از روشکلیه فعالیت

 1شود:ذیل با وی رفتار می

 شود؛ واجد شرایط باز نشسته شدن باشد، بازنشسته می ،در صورتی که عضو –الف 

روز حقوق و مزایا با هماهنگی « 20»سال سابقه خدمت قابل قبول، با حداقل « 20»ورت داشتن حداقل در ص –ب 

 شود؛ربط بازنشسته میصندوق بازنشستگی ذی

روز « 30»در صورتی که عضو شرایط بازنشسته شدن را نداشته باشد، سنوات خدمت قابل قبول عضو با پرداخت  –ج 

های ذخیره شده، حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی به ازای هر سال خدمت قابل قبول، به عالوه وجوه مرخصی

 شود؛ باز خرید می

های اجرایی مشروط به ارائه درخواست و دستگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری عضو به سایر دانشگاه -د

 ؛ شودمؤسسه مقصد توسط عضو، منتقل می

 شود.به خدمت وی خاتمه داده می -ـه

-وافقت گروهتغییر پست سازمانی عضو از یک گروه آموزشی و یا پژوهشی به گروه متجانس دیگر، صرفا با رضایت وی، م -110ماده 

 باشد. های مبدا و مقصد و با رعایت ارتباط تخصصی عضو امکان پذیر می

 در موارد ذیل مؤسسه بدون اخذ رضایت عضو، مجاز به تغییر پست سازمانی وی خواهد بود: -111ماده 

 نامه هیأت اجرایی جذب نامه و آییناین آیین« 109»بر اساس تصمیم مراجع مذکور در ماده -111-1

 تغییر ساختار یا انحالل واحد سازمانی در مؤسسه بر اساس مصوبه هیأت امناء -111-2

 صالح های واحدهای سازمانی بر اساس مصوبه هیأت امناء یا سایر مراجع ذیها و فعالیتتغییر مأموریت -111-3

  دارمصوب شمارههای مدیریتی اشتغال عضو در پست -111-4

-خواست عضو و تصویب هیأت ممیزه ذیتغییر پست سازمانی عضو از گروه آزمایشی به گروه پژوهشی و بالعکس، با در -112ماده 

 باشد. ربط امکان پذیر می

ها و عناوین مشابه به ازای هر ساعت، بر ها، شوراها، هیأتحق حضور در جلسه عضو حقیقی در جلسات کمیسیون -113ماده 

ساعت در ماه قابل « 25»)مخصوص( عضو و تا سقف  العاده شغلمجموع حقوق مرتبه و پایه و فوقمبنای یک هفتاد و پنجم 

 باشد.پرداخت می

 باشد.دار مصوب، به استثنای تبصره ذیل ممنوع میهای سازمانی ستارهبه کارگیری اعضای پیمانی جهت تصدی پست -114ماده 

سال سابقه خدمت آموزشی و پژوهشی در واحد « 3»پیمانی که حداقل دارای تواند از اعضای میمؤسسه خاص در موارد  – تبصره

دار مصوب مندرج در سازمان های سازمانی ستارهجهت تصدی پستمؤسسه باشند، صرفا با موافقت هیات رئیسه سازمانی مربوط می

 2باشد.پذیر نمیو یا سایر عناوین امکانبرای یک دوره مدیریتی، استفاده نماید. انتصاب مشمولین طرح سربازی  تفصیلی دانشگاه،

                                                           
 1/8/1398مصوب هیات امنا مورخ  1 

 5/6/1397مصوب هیات امنا مورخ  2 



48 

 

آموزشی یا پژوهشی برای هر یک از اعضای رسمی به استثنای تبصره تصدی بیش از یک پست سازمانی عالوه بر سمت  -115ماده 

 باشد. یک این ماده ممنوع می

موقت پست سازمانی مدیریتی یا رئیس مؤسسه برای تصدی به کارگیری اعضای رسمی در موارد ضروری با تشخیص  - 1 تبصره

 باشد.حساس به صورت سرپرستی فقط برای حداکثر شش ماه مجاز می

های رسیدگی انتظامی اعضای هیأت علمی الذکر، تخلف محسوب شده و موضوع در هیأتعدم رعایت مفاد ماده فوق -2تبصره 

 و اتخاذ تصمیم خواهد شد.مطرح 

رئیس و »های مدیریتی به خدمت در دانشگاه آزاد اسالمی، صرفا برای تصدی سمتمؤسسه مأموریت اعضای رسمی  -116ماده 

باشد. میزان پس از تأیید وزیر امکان پذیر می« رئیس واحد علوم، تحقیقات»و « روسای مراکز استانی دانشگاه»، «معاونان دانشگاه

 1گردد.مرکز و تأیید وزیر تعیین می ادواحد موظف آموزشی و پژوهشی این دسته از اعضا، با درخواست مؤسسه، پیشنه

بازنشسته، با درخواست مؤسسه، پیشنهاد وزیر و تصویب هیأت وزیران امکان پذیر اعاده به خدمت اعضای هیأت علمی  -117ماده 

 باشد.می

سال باشد، مشروط به آن که کسور  30چنانچه سنوات خدمت قابل قبول عضو بازنشسته قبل از اعاده به خدمت، کمتر از  –تبصره 

سال، به سنوات خدمت  30بازنشستگی دوران اعاده به خدمت توسط مؤسسه پرداخت گردد، مدت مذکور با رعایت سقف حداکثر

 و تبصره ذیل آن تعیین خواهد شد.« 101»رعایت مفاد ماده  شود و حقوق بازنشستگی جدید عضو، باوی افزوده می

ج نهادن به استادان ممتاز و برجسته مؤسسه، اعضای هیأت علمی با مرتبه استادی که به مقام به منظور بزرگداشت و ار -118ماده 

دستورالعمل »اند، بر اساس سیدهدر سطح ملی و یا بین المللی ر آموزشی، علمی و پژوهشی و ... شامخ فرهنگی، تربیتی، اجتماعی،

 شوند.به درجه استاد ممتازی نائل می«« 5»پیوست شماره  -نحوه انتخاب استاد ممتاز

گیری از خدمات آموزشی و تواند افراد برجسته علمی فاقد رابطه استخدامی با مؤسسه را به منظور بهرهمؤسسه می -119 ماده

انتخاب و برای مدت معین در «« 6»پیوست شماره  –دستورالعمل به کارگیری عضو وابسته در مؤسسه »پژوهشی آنان و بر اساس 

 مؤسسه به کار گیرد.

بازنشستگی که حائز شرایط  هیئت علمی رسمی و پیمانیتواند با تقاضای بازخرید سنوات خدمت اعضای می مؤسسه -120ماده 

کارگزینی  مزایای مندرج در آخرین حکم و حقوق روز مجموع 45هر سال خدمت مبلغی معادل  ینیستند، موافقت نموده و در ازا

 2.به آنان پرداخت نماید مورد یا قرارداد حسب

 2.شده، بالمانع است های استحقاقی ذخیره شده به اعضای هیأت علمی بازخریدپرداخت حقوق و مزایای مدت مرخصی -1تبصره 

قرارداد روز حقوق و مزایای مندرج در آخرین  45، معادل عضو هیئت علمی پیمانیدر صورت لغو یا عدم تمدید قرارداد  -2تبصره 

 2.گرددبه ازای هر سال خدمت به وی پرداخت می وی

گیری در خصوص جلسه هیأت امناء و تصمیمنامه حکمی پیش بینی نشده باشد، تا تشکیل در مواردی که در این آیین -121ماده 

 1نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران عمل خواهد شد.موضوع مربوط، برابر آخرین اصالحات آیین
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 2باشد.می« مرکز»نامه در موارد ابهام، بر عهده تفسیر مفاد این آیین -122ماده 

 3باشد.و تصویب هیأت امناء امکان پذیر می« مرکز»با پیشنهاد مؤسسه تأیید نامه هر گونه تغییر در مفاد این آیین -123ماده 

قانون اهداف، وظایف و  10، به استناد مفاد ماده پیوست« 7»تبصره و  «151»ماده و « 124»نامه مشتمل بر این آیین -124ماده 

قانون برنامه پنجم توسعه « 20»ماده « ب»مجلس شورای اسالمی و در اجرای مفاد بند  18/5/1383تشکیالت وزارت مصوب 

مجلس شورای اسالمی، به منظور ساماندهی ضوابط و مقررات استخدامی و با هدف  15/10/1389جمهوری اسالمی ایران مصوب 

ه تسهیل در حصول اهداف مندرج در برنام های ایجاد شده ومندی از ظرفیتوری، بهرههای الزم برای ارتقای سطح بهرهایجاد زمینه

..................... رسید و با تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تاریخ  یاد شده، در تاریخ ................... به تصویب هیأت امنای

 4باشد................... قابل اجرا می.........
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  1پیوست شماره 

 حضوریدستورالعمل خدمت اعضا به شیوه نیمه

 نامه استخدامی اعضای هیأت علمیآیین« 18»موضوع ماده 

آن دسته از اعضای آموزشی رسمی مؤسسه که به دالیل مختلف امکان حضور تمام وقت در محیط کار ندارند بر اساس  -1ماده 

فعالیت « حضوریعضو نیمه»در طول خدمت به عنوان  سال« 5»توانند حداکثر به مدت شرایط و ضوابط این دستورالعمل، می

 نمایند.

حضوری در صورت موافقت دانشکده مربوط و تأیید معاون آموزشی مؤسسه مهتقاضای عضو مبنی بر انجام خدمت نی -2ماده 

 گردد.حضوری اقدام میمبنای آن نسبت به صدور حکم نیمه پذیرفته شده تلقی شده و بر

مل در محل کار خود حضور نداشته باشد، گروه در صورتی که عضو تمام وقت در یک نیم سال تحصیلی به صورت کا -1تبصره 

آموزشی مربوط موظف است وضعیت حضوری وی را به رئیس دانشکده گزارش نماید تا وضعیت عضو پس از تأیید دانشکده، موافقت 

 حضوری تبدیل گردد.وزشی و تصویب هیأت رئیسه به نیمهمعاون آم

یر وضعیت به تمام وقت، پس از موافقت دانشکده با تأیید معاونت حضوری برای تغیدر صورت درخواست عضو نیمه -2 تبصره

 آموزشی مؤسسه عضو به تمام وقت تبدیل وضعیت خواهد یافت.

 باشد:حضوری در مؤسسه به شرح ذیل میضوابط خدمت نیمه -3ماده 

 باشد.حضوری نصف ساعات حضور عضو تمام وقت میمیزان حضور عضو نیمه -الف 

 باشد.حضوری برابر با واحد موظف عضو تمام وقت میمیزان واحد موظف عضو نیمه –ب 

 گیرد.التدریس تعلق نمیحضوری، حقبه عضو نیمه –ج 

شود. در هر صورت حضوری نصف عضو تمام وقت محاسبه میدانشجوی تحصیالت تکمیلی عضو نیمهظرفیت پذیرش  –د 

 باشد.یک دانشجوی کارشناسی ارشد می حداقل ظرفیت پذیرش، با نظر گروه آموزشی

 باشد.دار مؤسسه مجاز نمیهای اجرایی و مدیریتی ستارهحضوری به پستانتصاب عضو نیمه -ـ ه

 باشد.حضوری به مأموریت پژوهشی از جمله سفرهای علمی کوتاه مدت و یا بلند مدت مجاز نمیاعزام عضو نیمه –و 

 العاده ویژه است.بدون احتساب فوقحضوری برابر حقوق عضو تمام وقت حقوق ماهانه عضو نیمه -4ماده 

نامه استخدامی اعضای هیات آیین« 77»ماده « 1» سابقه خدمت عضو نیمه حضوری به استثنای مشمولین موضوع بند – 5ماده 

 1شود.علمی، در دوران خدمت نیمه حضوری، نصف سابقه خدمت تمام وقت محاسبه می

 حضوری نصف عضو تمام وقت است.نیمهمیزان مرخصی ساالنه عضو  – 6ماده 
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نامه استخدامی اعضای هیأت علمی در شمول این آیین« 79»و ماده « 75»ماده « 3»و « 2»های اعضای موضوع تبصره – 7ماده 

 گیرند.دستورالعمل قرار نمی

یشنهاد رئیس مؤسسه و تصویب هیأت امناء به صورت موردی های اعضا به پگیری در سایر موارد مربوط به مأموریتتصمیم -تبصره

 شود.انجام می

تبصره، در تاریخ ............ به تصویب هیأت امنای ................. رسید و با تأیید « 3»ماده و « 8»این دستورالعمل مشتمل بر  -8ماده 

 باشد.را میوزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تاریخ ................ قابل اج
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  2پیوست شماره 

 العاده سختی شرایط محیط کار اعضای هیأت علمی دستورالعمل فوق

 نامه استخدامی اعضای هیأت علمی آیین« 31»ماده « 2»موضوع بند 

مؤسسه گیرد که با وجود شرایط بهداشتی و ایمنی مربوط، عضو العاده سختی شرایط محیط کار به مشاغلی تعلق میفوق -1ماده 

در معرض ابتالء به بیماری یا عوارض نامطلوب قرارگرفته و یا این که ماهیت وظایف آنان احتمال بروز بیماری یا عوارض نامطلوب را 

 به دنبال داشته باشد.

های تکمیلی، شرایط بهداشتی و ایمنی الزم را جهت ایجاد محیط مناسب کار مؤسسه موظف است ضمن برقراری بیمه -2ماده 

های الزم در مورد انجام وظایف محول و استفاده از ابزار نسبت به آموزش ای متصدیان مشاغل این دستورالعمل فراهم آورده و بدواٌبر

 و تجهیزات مناسب اقدام و در هر دو سال یک بار با هزینه مؤسسه امکان معاینات پزشکی آنان را فراهم نماید.

ربط، ه موظفند ضمن بررسی شرایط محیط کار مشاغل موجود در واحد سازمانی ذیهر یک از واحدهای سازمانی مؤسس -3ماده 

تطبیق عوامل و تعیین درصد سختی شرایط محیط کار را متناسب با درجات تعیین شده در جدول ضمیمه این پیوست تهیه و با 

ارائه « 4»با ترکیب مندرج در ماده العاده سختی شرایط محیط کار اعضای هیأت علمی ذکر دالیل توجیهی الزم به کمیته فوق

نمایند. کمیته مذکور موظف است با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به این دستورالعمل، ضمن بررسی، نسبت به تطبیق عوامل و 

نامه استخدامی اعضای هیأت ماه از تاریخ ابالغ آیین 6ف مدت تعیین درصد سختی شرایط محیط کار مشاغل مذکور، حداکثر ظر

 می اقدام نماید.عل

 اعضای کمیته فوق العاده سختی شرایط محیط کار اعضای هیأت علمی عبارتند از: -4ماده 

 معاون توسعه منابع انسانی مؤسسه یا عناوین مشابه )رئیس هیأت(  -4-1

 نماینده کمیسیون دائمی هیئت امنا به انتخاب کمیسیون مذکور -4-2

 وین مشابه )دبیر(مدیر منابع انسانی مؤسسه یا عنا -4-3

 .مدیر دفتر برنامه، بودجه و تشکیالت مؤسسه یا عناوین مشابه -4-4

 سه تن از کارشناسان شاغل یا بازنشسته مجرب در امور منابع انسانی )هیأت علمی و یا غیر هیأت علمی( -4-5

جلسات کمیته موضوع این  سه( در)ترجیحا شاغل در مؤس حضور حداقل یک نفر عضو هیأت علمی مرتبط با رشته شغلی -1تبصره 

 ماده الزامی است.

سال یک بار، به منظور روزآمد نمودن تطبیق عوامل و تعیین درصد سختی شرایط محیط کار  5کمیته موظف است هر  -2تبصره 

 مشاغل موجود در مؤسسه، فرآیند موضوع این ماده را تکرار نماید.

کار بر مبنای درصد تعیین شده، به ازای هر یک درصد سختی کار، نیم درصد العاده سختی شرایط محیط میزان فوق -5ماده 

 گردد.حقوق مرتبه و پایه به شرح جدول ذیل تعیین می
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 درجه سختی کار درجه یک درجه دو 3درجه  4درجه  5درجه 

 سختی کار صددر درصد 20تا  1 درصد 40تا  20 درصد 60تا  40 درصد 80تا  60 درصد 100تا  80

 درصد  50تا  40

 حقوق مرتبه و پایه

 درصد  40تا  30

 حقوق مرتبه و پایه

 درصد  30 تا 20

 حقوق مرتبه و پایه

 درصد  20تا  10

 حقوق مرتبه و پایه

 درصد  10/. تا 5

 حقوق مرتبه و پایه

العاده سختی میزان فوق

 شرایط محیط کار

 

زا، منفجره، کار در اعماق و یا اعصاب درصد سختی کار آن دسته از مشاغلی که به لحاظ ارتباط عضو با مواد سمی، آتش -1تبصره 

رسد، با تصویب نامه میاین آیین« 4»و روان و امثالهم از اهمیت خاصی برخوردارند و مستثنی بودن آن به تأیید کمیته موضوع ماده 

 باشد. بر قابل افزایش میبرا 5/1هیأت امناء مجموعا تا 

گرفت و مدیریت منابع انسانی یا عناوین  خواهد درصورت تغییر شغل و یا محل خدمت شاغل، شرایط جدید مدنظر قرار -2تبصره 

 باشد. ربط میمشابه مؤسسه مسئول تطبیق شرایط جدید محیط کار و ابالغ به واحد ذی

 باشد.و مقررات خاص خود می العاده اشعه تابع ضوابطبرقراری فوق -3تبصره 

تبصره، در تاریخ .............. به تصویب هیأت امنای ............ رسید و با تأیید وزیر  «5»ماده و  «6»این دستورالعمل مشتمل بر  -6ماده 

 باشد.علوم، تحقیقات و فناوری از تاریخ ............. قابل اجرا می

 

 1العاده سختی شرایط محیط کار اعضای هیأت علمی()دستورالعمل فوق جدول ضمیمه پیوست شماره دو

5 4 3 2 1 
 درجه

 عنوان
 ردیف

................ ................ 

مستمر در دمای 

زیر صفر یا 

مستمر در دمای 

 درجه 30باالی 

مستمر در دمای 

 حدود صفر

مستمر در دمای 

 10کمتر از 

 درجه باالی صفر

کار در محیط 

درجه  دارای

 حرارت نامتعارف

1 

گیرد و دمای صرفا شرایط دمایی که به دلیل نوع و شرایط کار ایجاد شده است در شمول این بند قرار می :توضیح ضروری

 .شودمنطقه جغرافیایی محل خدمت عضو را شامل نمی

............. 
در معرض برق 

 فشار قوی

درمعرض برق 

 سه فاز

در معرض 

مستقیم برق 

 220 بیش از

 ولت

در معرض 

 60مستقیم برق 

 ولت 220تا 

 2 خطر برق

صرفا مشاغلی که با مدارهای الکتریکی سر و کار دارند و قطع برق برای زمان انجام کار وجود ندارد در : وضیح ضروریت

 گیرد.شمول این بند قرار می

نیمه وقت با  ............. .............. تمام وقت با  نیمه وقت با  کار با مواد  3 

                                                           
 1/8/1398مصوب هیات امنا مورخ  1 
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5 4 3 2 1 
 درجه

 عنوان
 ردیف

گازهای سمی و 

مواد آزار دهنده، 

شیمیایی و 

میکروبی کشنده 

نفوذپذیر )حتی 

با وسایل ایمنی( 

 سر و کار دارد.

گازهای سمی و 

آزاردهنده، مواد 

شیمیایی و 

-میکروبی آسیب

زای نفوذ پذیر 

)حتی با وسایل 

ایمنی( سر و کار 

 دارد.

گازهای سمی و 

آزار دهنده، مواد 

شیمیایی و 

-میکروبی آسیب

نفوذپذیر  زای

)حتی با وسایل 

ایمنی( سر و کار 

 دارد.

شیمیایی، 

میکروبی و 

گازهای سمی و 

 آزار دهنده

.............. ................ ..................... 
روح متعفن با ذی

 سر و کار دارد.

نیمه وقت با 

اجساد و لوازم و 

مواد متعفن سر و 

 کار دارد.

کار در محیط 

زا و عفونت

آالینده درمانی و 

 آزمایشگاهی

4 

................ ..................... ..................... 

تمام وقت در 

محیط دارای 

بوی متعفن و 

 نامطبوع

نیمه وقت در 

محیط دارای 

بوی متعفن و 

 نامطبوع

کار در محیط 

دارای بوی 

متعفن و 

 نامطبوع

5 

............ ........... 
ریزش یا برخورد 

 زیاد

ریزش یا برخورد 

 متوسط

ریزش یا برخورد 

 کم

خطر ریزش یا 

 برخورد با اجسام
6 

............ 

تمام وقت در 

فضای بسیار 

محدود، مانند 

 معدن

تمام وقت در 

فضای بسیار 

محدود، مثل 

 اتاقک

نیمه وقت در 

فضای بسیار 

محدود، مثل 

 اتاقک

نیمه وقت در 

فضای نسبتا کم 

 تعارفو غیرم

کار در فضای 

مسدود و غیر 

 متعارف

7 

 گیرند که حرکت در آن مشکل باشد.هایی در شمول این بند قرار میمکان :توضیح ضروری

............ ............ ............... 

تمام وقت در 

محیط دارای 

رطوبت بیش از 

 حد مجاز

نیمه وقت در 

محیط دارای 

 رطوبت بیش

 از حد مجاز

محیط کار در 

دارای رطوبت 

 نامتعارف

8 

............ ........... 

همواره مسئولیت 

و حساسیت کار 

در حدی است 

که روح و روان 

فرد تحت تأثیر 

 گیرد.آن قرار می

غالبا مسئولیت و 

حساسیت کار در 

حدی است که 

روح و روان فرد 

تحت تاثیر آن 

 گیرد.قرار می

نوع و انجام کار 

با استرس و 

بسیار تمرکز 

 همراه است.

شرایط سخت 

ذهنی و فکری 

 کار

9 

 گیرند.در شمول این بند قرار میمؤسسه درصد شاغالن  10حداکثر: توضیح ضروری

........... 
تمام وقت بیش 

 بلدسی 120از 

نیمه وقت بیش 

 بلدسی 120از 

نیم وقت بیش 

 120و تا  90از

نیمه وقت بین 

-دسی 90تا  70

کار در محیط 

دارای سر و 
10 
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5 4 3 2 1 
 درجه

 عنوان
 ردیف

 صدای نامتعارف بل بلدسی

تمام وقت بیش 

 120و تا  90از 

 بلدسی

تمام وقت بیش 

 90و تا  70از 

 بلدسی

......... ........ 

ذرات معلق و 

دود در هوا 

 بیماری زاست

انجام کار تولید 

گرد و غبار و دود 

 کند.می

محیط اکثرا 

 دارای

گرد و غبار و دود 

 است.

محیط  کار در

دارای ذرات 

معلق و دود در 

 هوا

11 

ذرات معلق و دود در هوا باید ناشی از شرایط کار باشد. کار در شهرهای دارای آلودگی هوا در شمول این بند : توضیح ضروری

 گیرد.قرار نمی

.......... .......... 

مکررا بیش از 

کیلوگرم را  50

بلند یا معادل آن 

 کند.را تحمل می

بیش از  گاهگاهی

کیلوگرم را  50

بلند یا معادل آن 

 کند.را تحمل می

تا  25گاهگاهی 

کیلوگرم را  50

بلند یا معادل 

-آنرا تحمل می

 کند.

جابه جا کردن 

 اجسام سنگین

 

 

12 

منظما بیش از 

 50و تا  25

کیلوگرم را بلند 

یا معادل آن را 

 کند.تحمل می

مکررا بیش از 

کیلو  50و تا  25

یا  گرم را بلند

معادل آن را 

 تحمل

 کند.می

تا  5/12مکررا 

کیلوگرم را  25

بلند یا معادل آن 

 کند.را تحمل می

دائما بیش از 

 25و تا  5/12

کیلوگرم را بلند 

یا معادل آن را 

 کند.تحمل می

منظما بیش از 

 25و تا  5/12

کیلوگرم را بلند 

یا معادل آن را 

 کند.تحمل می

 5/12منظما 

بلند  کیلوگرم را

یا معادل آن را 

 کند.تحمل می

......... ......... 

تمام وقت در 

های پر محیط

 کند.خطر کار می

نیمه وقت در 

های محیط

-پرخطر کار می

 کند.

پاره وقت در 

های پر محیط

 کند.خطر کار می

-کار در محیط

های 

پرخطر)مانند 

های کارگاه

 تراشکاری و

 ریخته گیری(

13 

............... ............ 

تمام وقت در 

محیط با تاریکی 

 مطلق

نیمه وقت در 

محیط با تاریکی 

 مطلق

نیمه وقت در 

محیط کم نور 

 )تاریکی نسبی(

-کار در محیط

 های غیر متعارف
14 
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5 4 3 2 1 
 درجه

 عنوان
 ردیف

تمام وقت در 

 محیط

 با نور شدید

نیمه وقت در 

 محیط با نور

 بسیار شدید

نیمه وقت در 

محیط با نور 

 شدید

: منظور از محیط غیر متعارف در این بند فضایی است که از نظر نور در شرایط غیر عادی است، از جمله توضیح ضروروی

 های عکاسی و معادن زیرزمینی.خانهتاریک

............ 

اپراتوری که 

ساعت  5بیش از 

در روز ملزم به 

 انجام کار است.

اپراتوری که بین 

ساعت در  5تا  4

ملزم به انجام روز 

 کار است.

اپراتوری که بین 

ساعت در  4تا  3

روز ملزم به انجام 

 کار است.

اپراتوری که بین 

ساعت در  3تا  2

روز ملزم به انجام 

 کار است.

اپراتوری رایانه و 

 مانند آن
15 

رد و کار کردن اعضا با یارانه منظور از اپراتور عضوی است که وظیفه وارد کردن اطالعات عددی را به رایانه دا :توضیح ضروری

 گیرد.در شمول این بند قرار نمی

.......... 

کار در ارتفاع 

 50بیش از 

متر)حتی با 

 وسایل ایمنی(

تمام وقت در 

ارتفاع بیش از 

متر )حتی با  10

 وسایل ایمنی(

تمام وقت در 

 5ارتفاع بیش از 

متر و یا نیمه 

وقت در ارتفاع 

 متر 10بیش از 

نیمه وقت در 

ارتفاع بدون 

 5حفاظ بیش از 

 متر

 کار در ارتفاع

 

16 

کار در اعماق 

متر  50بیش از 

)حتی با وسایل 

 ایمنی(

تمام وقت در 

 10عمق بیش از 

متر )حتی با 

 وسایل ایمنی(

نیمه وقت در 

عمق بیش از 

متر )حتی با 10

 وسایل ایمنی(

تمام وقت در 

عمق آب یا زمین 

 متر 5بیش از 

نیمه وقت در 

یا زمین  عمق آب

 متر 5بیش از 

 کار در اعماق

............ 

انفجار خطرناک 

به طور مستمر 

 دهد.رخ می

انفجار خطرناک 

به طور نیمه 

 دهد.وقت رخ می

انفجار مستمر و 

نسبتا خطرناک 

 دهد.رخ می

انفجار ساده و کم 

 دهد.خطر رخ می
 17 انفجار

.......... ........... 

گاهی با بیماران 

روانی  روحی و

-خطرناک روبه

 روست.

به طور نیمه 

وقت با بیماران 

روحی و روانی 

 روست .روبه

گاهی با بیماران 

روحی و روانی 

 روست.روبه

کار با بیماران 

 روحی و روانی
18 

 3و  2های روانی شغل نگهداری از بیماران را بر عهده دارند در شمول درجه صرفا اعضایی که در کلینیک :توضیح ضروری

 .گیرنداین بند قرار می

.......... .......... 

تنهایی مستمر 

توام با سر و 

صدای ناراحت 

 کننده

تنهایی مستمر  

با سکوت یا 

تنهایی غیر 

مستمر همراه  با 

 سر و صدا

 تنهایی مستمر
تنهایی غیر 

 معمول
19 

.......... .......... 
تمام وقت توام 

 با لرزش

نیمه وقت لرزش 

 نسبتا شدید

لرزش خفیف آزار 

 دهنده
 20 لرزش
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5 4 3 2 1 
 درجه

 عنوان
 ردیف

.......... ............ ............ 
تمام وقت سرکار 

 دارد.

نیمه وقت سرکار 

 دارد.

کار با حیوانات و 

جانوران گزنده و 

 درنده

21 

-قرار می: صرفا اعضایی که در شغل آنها کار با حیوانات گزنده و درنده پیش بینی شده است در شمول این بند توضیح ضروری

 گیرند.

........... ........... .......... 

تمام وقت در 

فضای باز کار 

 کند.می

مکررا در فضای 

 کند.باز کار می

کار در فضای باز 

مناطق بد آب و 

 هوا
22 

........... .......... ......... ........... 

تمام وقت در 

فضای باز کار 

 کند.می

 کار در فضای باز

 معتدلمناطق 

 

 

 

  



58 

 

  3پیوست شماره  

 دستور العمل اجرایی قانون حمایت قضایی از اعضای هیأت علمی

 نامه استخدامی اعضای هیأت علمی مؤسسه آیین« 41»موضوع ماده 

 باشد.در این دستور العمل، کلیه مراجع قضائی و انتظامی قانونی می« مراجع رسیدگی کننده»منظور از  -1ماده 

های رسیدگی انتظامی اعضای هیأت علمی در مواردی که شاکی عضو مؤسسه نباشد نیز در شمول این دستورالعمل هیأت -تبصره

 گیرند.قرار می

کلیه اعضای مؤسسه اعم از رسمی و پیمانی در رابطه با دعاوی و شکایات مطروحه در مراجع رسیدگی کننده که از انجام  -2ماده 

-حوی با وظایف ایشان مرتبط است، مشمول حمایت قضایی و حقوقی موضوع این دستورالعمل میشود یا به نتکالیف آنان ناشی می

 باشند.

اعضای بازنشسته، از کار افتاده و متوفی در ارتباط با دعاوی و شکایات یاد شده در زمان اشتغال، مشمول حمایت قضایی و  – تبصره

( قانون مدنی برای 1032یکی از وراث درجه اول مندرج در ماده ) گردند و در مورد اعضای متوفی تقاضای همسر یاحقوقی می

 حمایت قضایی و حقوقی کافی است.

متقاضی حمایت قضایی و حقوقی در خواست کتبی خود را با ذکر دالیل و جهات مورد نیاز برای حمایت قضایی و حقوقی  -3ماده 

 دارد.به رئیس مؤسسه یا مقام مجاز از طرف وی تسلیم می

مرجع تشخیص ارتباط موضوع دعوا با وظایف عضو برای انجام حمایت قضایی و حقوقی، رئیس مؤسسه یا مقام مجاز از  -4 ماده

 باشد.طرف وی می

این دستورالعمل، « 4» و« 3»رئیس مؤسسه یا مقام مجاز از طرف وی موظف است در صورت انجام تشریفات مقرر در مواد  -5ماده 

حقوقی واجد شرایط را برای انجام حمایت قضایی و حقوقی به طور کتبی با ذکر موضوع به همراه مدارک و کارشناس یا کارشناسان 

 صالح معرفی و رونوشت آن را به عضو متقاضی ارایه نماید.اسناد مورد نیاز، به مراجع رسیدگی کننده ذی

 ت:خدمات کارشناسان حقوقی موضوع این دستورالعمل شامل موارد ذیل اس -6ماده 

 انجام مشاوره و ارشاد قضایی -الف

 شرکت در جلسات دادرسی -ب

 های الزم تنظیم شکایت، دادخواست، لوایح و دفاعیه -ج

 ربط جهت حسن اجرای وظایف محولهای دولتی و غیردولتی ذیمراجعه به دستگاه -د

 باشند.انجام آن میسایر خدماتی که در مراحل دادرسی وکالی دادگستری در مقام وکالت مجاز به  -هـ

این دستورالعمل موظفند در تمام مراحل رسیدگی و دادرسی به طور «( 5» )موضوع ماده کارشناس یا کارشناسان حقوقی -7ماده 

فعال شرکت نمایند و در صورتی که برای عدم امکان اقامه دعوا و شکایت و شرکت در جلسات رسیدگی و دادرسی عذر موجه داشته 
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ا با رعایت فرصت زمانی ممکن قبال به صورت کتبی به مقام معرفی کننده اطالع دهند تا امکان معرفی کارشناس یا باشند، مراتب ر

 ربط فراهم گردد.کارشناسان حقوقی دیگر به مرجع رسیدگی کننده ذی

 باشد. تشخیص عذر موجه بر عهده رئیس مؤسسه یا مقام مجاز از طرف وی می – تبصره

تواند برای انجام حمایت قضایی و حقوقی موضوع این دستورالعمل از عضو متقاضی، وجه یا مال یا کارشناس حقوقی نمی -8ماده 

صورت با متخلف برابر قوانین و الزحمه و یا سایر عناوین مشابه به نفع خود یا دیگری اخذ نماید. در غیر این سندی به عنوان حق

 مقررات مربوط رفتار خواهد شد. 

تواند برای جبران زحمات آن دسته از کارشناسان حقوقی که در اجرای این دستور العمل خدمات حقوقی ارائه می مؤسسه -9اده م

 1یا مقام مجاز مبلغی را به عنوان پاداش پرداخت نماید. مؤسسهدهند با پیشنهاد رئیس می

 یابد.در موارد زیر ارائه خدمات موضوع این دستورالعمل، از سوی کارشناس حقوقی خاتمه می -10ماده 

 انصراف کتبی عضو متقاضی حمایت قضایی و حقوقی به مؤسسه  –الف 

قطع رابطه استخدامی کارشناس حقوقی مربوط با مؤسسه از قبیل استعفا، اخراج، بازخرید، بازنشستگی، از  –ب 

 قال و یا فوتکارافتادگی، انت

 یابد.های قضایی جاری )کیفری، حقوقی و اداری( مؤسسه تسری میمفاد این دستورالعمل به کلیه پرونده -11ماده 

تبصره، در تاریخ ......... به تصویب هیأت امنای ......... رسید و با تأیید وزیر  «3»ماده و  «12»این دستورالعمل مشتمل بر  -12ماده 

 باشد.فناوری از تاریخ .......... قابل اجرا می علوم، تحقیقات و
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  4پیوست شماره  

 های رفاهیدستورالعمل پرداخت کمک

 نامه استخدامی اعضای هیأت علمیآیین« 93»موضوع ماده 

میزان های مستقیم و غیرمستقیم رفاهی مصوب هیات امنا که از ماهیانه از کمک هزینه دانشگاه،کلیه اعضای شاغل در  -1ماده 

 1شوند: مند میتعیین شده بر اساس مصوبات هیات وزیران کمتر نخواهد بود، به شرح ذیل بهره

 کمک هزینه یک وعده غذای گرم در هر روز کاری؛ -1-1

 کمک هزینه مهد کودک به ازای هر فرزند زیر شش سال به عضو )زن(؛ -2-1

بوده و حضانت فرزند را به عضو )مرد( که همسرش متوفی یا مطلقه کمک هزینه مهد کودک به ازای هر فرزند زیر شش سال  -3-1

 های اجرایی( باشد؛یا سایر دستگاه ومؤسسه بر عهده دارد و یا همسرش غیر شاغل )فاقد شغل در 

 کمک هزینه ایاب و ذهاب )در صورت عدم ارائه خدمات سرویس ایاب و ذهاب(؛ -4-1

-هیات وزیران کمتر نمیبرابر ضریب حقوقی سالیانه که از میزان ابالغ شده از سوی « 150»کمک هزینه مسکن به میزان  -5-1

سال اول استخدام اعضای هیات علمی مشروط به آنکه دارای مسکن نباشند و یا از خانه سازمانی استفاده نکنند،  5باشد، برای 

 تفصیلی سالیانه مصوب هیات امنا. مشروط به پیش بینی اعتبار الزم در بودجه

درصد حق بیمه تکمیلی اعضا و افراد تحت تکفل  50 ،مکلف است عالوه بر درصد پرداخت حق بیمه پایه درمانمؤسسه  -2ماده 

 2آنان را پرداخت کند.

 2رداخت کند.درصد حق بیمه تکمیلی بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را پ 50تواند می مؤسسه – تبصره

 باشد.پرداخت سهم حق بیمه عمر و حوادث اعضا به عهده مؤسسه می -3ماده 

های ویژه مذهبی و ملی به عنوان کمک هزینه غیرنقدی به مناسبت تواند در طول سال وجوهی را تحتمؤسسه می -4ماده 

 اعضای شاغل پرداخت نماید.

اعضای مؤسسه از طریق تأمین اندوخته، بنا به درخواست عضو  انداز و حمایت ازمنظور تشویق پستواند بهمؤسسه می -5ماده 

درصد حقوق  35های دولتی به نام عضو افتتاح و حداکثر تا شاغل رسمی و پیمانی حساب پس انداز سهم عضو نزد یکی از بانک

واریز نماید. در این صورت در از دریافتی وی کسر و به حساب مزبور « انداز عضوسهم پس»ماه به عنوان  مرتبه و پایه وی را در هر

از محل اعتبارات پرسنلی مؤسسه ضمن درج در « انداز مؤسسهسهم پس»به عنوان « انداز عضوسهم پس»درصد  100هر ماه 

 شود.ای که به نام عضو افتتاح خواهد شد، واریز میبودجه تفصیلی ساالنه مصوب هیأت امناء، به حساب سپرده جداگانه

 باشد.های موضوع این ماده در زمان اشتغال عضو، غیر قابل برداشت میابموجودی حس -تبصره
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های مسکن، تعاونیدانشگاه، الحسنه اعضای تواند هر ساله مبلغی را به منظور کمک یا وام به صندوق قرضمیمؤسسه  -6ماده 

 1مصرف و یا اعتباری در بودجه تفصیلی با تصویب هیات امنا، منظور نماید.

باشد و نحوه پرداخت و گردش مالی آن مطابق میزان کمک و سقف وام قابل پرداخت در قالب اعتبارات مصوب می -تبصره

 1رسد.میمؤسسه هیات رئیسه دستورالعملی خواهد بود که به تصویب 

امکان معاینات  ،سال یک بار با پرداخت هزینه 2هر تواند به منظور حفظ سالمت اعضا در صورت وجود اعتبار میمؤسسه  -7ماده 

 2پزشکی آنان را فراهم کند.

تبصره، در تاریخ ....... به تصویب هیأت امنای ....... رسید و با تأیید وزیر  «3»ماده و  «8»این دستورالعمل مشتمل بر  – 8ماده 

 باشد.علوم، تحقیقات و فناوری از تاریخ ........ قابل اجرا می
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  5پیوست شماره 

 انتخاب استاد ممتازدستورالعمل نحوه 

 نامه استخدامی اعضای هیأت علمیآیین« 118»موضوع ماده 

به منظور بزرگداشت و ارج نهادن به استادان برجسته مؤسسه، اعضای هیأت علمی با مرتبه استادی که به مقام شامخ فرهنگی، 

اند و دارای کیفیت آموزشی و حسن شهرت یده. در سطح ملی و یا بین المللی رسعی، آموزشی، علمی و پژوهشی و ..تربیتی، اجتما

ای درجه استاد ممتازی مؤسسه به باشند، طبق ضوابط ذیل به عنوان استاد ممتاز انتخاب و طی مراسم ویژهاخالقی و معنوی می

 شود.آنان اعطا می

 اجتماعی -تربیتی -فعالیتهای فرهنگی – 1ماده 

 اجتماعی. –تربیتی  –های فرهنگی نامه ارتقا مرتبه اعضای هیأت علمی از فعالیتکسب حداقل امتیاز تعیین شده در ماده یک آیین

 های آموزشی فعالیت -2ماده 

 باشد.داشتن شرایط زیر برای کسب مرتبه استاد ممتازی ضروری می

از فرصت مطالعاتی به های استفاده آمیز پس از نیل به مرتبه استادی. )سالسال سابقه تدریس و تحقیق موفقیت 10حداقل  -2-1

 شود.(سال سابقه تدریس و تحقیق افزوده می 10حداقل 

ارشد. )راهنمایی آموخته در سطح کارشناسیدانش 20آموخته در سطح دکتری تخصصی و دانش 10استاد راهنمایی حداقل  -2-2

ارشد آموخته در سطح کارشناسینشجایگزین راهنمایی دا« یک به سه»تواند با نسبت آموخته در سطح دکتری تخصصی میدانش

  (باشد.

 نامه ارتقا اعضاء هیأت علمی به مرتبه استادی.کسب حد نصاب امتیاز کیفیت آموزشی بر مبنای آیین -2-3

 امتیاز از کمیت آموزشی در هر سال تحصیلی. 6کسب حداقل  -2-4

 د بازنشسته و یا استاد وابسته.امتیاز از کمیت آموزشی در هر سال تحصیلی برای استا 3کسب حداقل  -2-5

 فناوری –فعالیتهای پژوهشی  -3ماده 

های نامه ارتقا مرتبه اعضای هیأت علمی، از کتابامتیاز بعد از احراز مرتبه استادی از مؤسسه بر مبنای آیین 250کسب حداقل 

علمی و پژوهشی معتبر ملی و یا  های معتبر و مقاالت اصیل پژوهشی چاپ شده در نشریاتتخصصی اصیل چاپ شده در نشریه

های این های معتبر علمی به ترتیب مندرج در تبصرههای کاربردی و جوایز جشنوارهالمللی، ثبت اختراع و نوآوری و گزارش طرحبین

 باشد. امتیازات قابل کسب در هر بخش به قرار ذیل است: ماده برای کسب عنوان استاد ممتازی ضروری می

 های علوم انسانی.امتیاز برای رشته 150های علوم تجربی و امتیاز برای رشته 100تألیفی اصیل: حداکثر  هایکتاب -3-1

امتیاز و حداکثر  3امتیاز و در سطح داخلی  10المللی ثبت اختراع و نوآوری: به ازاء هر ثبت اختراع و نوآوری در سطح بین -3-2

 باشد.میامتیاز  50امتیاز قابل استفاده در این بند 
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 باشد.ای مورد تأیید وزارت ضروری میبرای استفاده از امتیازات این بند، تأییدیه علمی ثبت اختراع و نوآوری توسط مراجع منطقه

 امتیاز دارد. 20امتیاز و حداکثر تا  10های ثبت اختراع هر مورد نیمه صنعتی کردن: نیمه صنعتی کردن هر کدام از تأییدیه -3-3

 امتیاز. 5های علمی داخلی: هر مورد یک امتیاز و حداکثر تا جشنواره جوایز -3-4

 امتیاز. 50حداکثر تا  و )داخل و خارج از کشور(: هر مورد سه امتیاز المللی معتبرهای بینجوایز جشنواره -3-5

کاربردی موضوع قرارداد های پژوهشی های پژوهشی کاربردی: هر مورد گزارش علمی نهایی طرحگزارش علمی نهایی طرح -3-6

 امتیاز. 25امتیاز و حداکثر تا  2ربط باشد، بین مؤسسه و دستگاه اجرایی که دارای گواهی اختتام تأیید شده از دستگاه ذی

های گوناگون بر اساس آمار ارائه شده توسط مراجع معتبر با توجه به تفاوت تولید مقاالت در موضوعات تخصصی و رشته – 1تبصره 

افزایش و یا کاهش  % 15تواند تا ربط بررسی کننده میلمللی، امتیازات موضوع این ماده به تشخیص کمیسیون تخصصی ذیبین ا

 یابد.

 .های تألیفی اصیل الزامی استامتیاز از چاپ کتاب 20کسب حداقل  – 2تبصره 

 اند سقف ندارد. امتیاز مقاالت اصیل پژوهشی که در مجالت معتبر پژوهشی به چاپ رسیده – 3تبصره 

استناد معتبر در سطح ملی و  50های علوم تجربی و المللی برای رشتهاستناد معتبر در سطح بین 100داشتن حداقل  -4 تبصره

 های علوم انسانی ضروری است. المللی برای رشتهیا بین

المللی به کار شناخته شده در سطح بینهای علوم تجربی، ارجاع محققان المللی برای رشتهمنظور از استناد در سطح بین  -

 .المللی استهشی در سطح بینتحقیقاتی نامزد مرتبه استاد ممتازی در کتب و نشریات معتبر پژو

المللی و های علوم انسانی، ارجاع محققان در سطح ملی و یا بینالمللی برای رشتهمنظور از استناد در سطح ملی و یا بین  -

حقیقاتی نامزد مرتبه استاد ممتازی در کتب درسی دانشجویان، نشریات معتبر پژوهشی در سطح ملی و یا مرجع قرار گرفتن کار ت

 المللی است.بین

 اجرایی  –های علمی فعالیت -4ماده 

 باشد.امتیاز قابل محاسبه می 20نامه ارتقاء اعضاء هیأت علمی تا حداکثر اجرایی بر مبنای آیین -امتیاز فعالیتهای علمی

ربط مورد ارزیابی های تخصصی هیأت ممیزه ذیهای موضوع مواد یک تا چهار این دستورالعمل توسط کمیسیونفعالیت -5ماده 

 گیرد.قرار می

 در شرایط مساوی اولویت با کسانی است که سابقه اجرایی داشته باشند. -تبصره

 نحوه انتخاب )اجرا( -6ماده 

 به شرح ذیل است:مراحل اجرایی انتخاب استادان ممتاز 

ها و مراکز تحقیقاتی، استادان واجد شرایط را با ارائه مدارک و مستندات الزم در آغاز هر سال به ریاست مؤسسه ها، دانشکدهپردیس

 نمایند تا در صورت صالحدید به دبیرخانه اعطای مرتبه استاد ممتازی معرفی شوند.معرفی می
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تواند موضوع اعطای درجه استاد ممتازی را به در موارد استثنایی، رئیس مؤسسه با مشورت هیأت رئیسه مؤسسه می -1 تبصره

 پیشنهاد نماید.  7دهد، مستقیما به شورای انتخاب استاد ممتاز موضوع ماده استادی که واجد شرایط تشخیص می

ویب شورای انتخاب استادان ممتاز رسیده است، حکم استاد ممتازی برای استادانی که درجه استاد ممتازی آنان به تص -2 تبصره

 گردد.شود و این عنوان در حکم کارگزینی آنان درج میتوسط رئیس مؤسسه صادر می

 ترکیب شورای انتخاب استاد ممتاز -7ماده 

 رئیس مؤسسه )ریاست شورا( -7-1

 (معاون پژوهشی و فناوری مؤسسه )نایب رئیس و دبیر شورا -7-2

 معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی مؤسسه  -7-3

ربط صاحب های برجسته علمی پژوهشی کشور )که حداقل یک نفر حسب مورد در زمینه تخصصی ذیسه نفر از شخصیت -7-4

 نظر باشد( با انتخاب و حکم رئیس مؤسسه.

ربط هیأت ممیزه باشد، به انتخاب ذیسه نفر استاد تمام مؤسسه که حداقل یک نفر حسب مورد عضو کمیسیون تخصصی  -7-5

 هیأت ممیزه.

 دبیرخانه شورای اعطای مرتبه استاد ممتازی در حوزه معاونت پژوهشی مؤسسه مستقر خواهد بود. -تبصره

 انی دنحوه تشویق و قدر -8ماده 

 نماید.اعطاء میای توسط رییس مؤسسه به استادان برگزیده مؤسسه نشان استاد ممتازی را طی مراسم ویژه -8-1

تواند دانشجویان توانمند و درخشان را برای مقطع دکتری بدون آزمون ورودی بر اساس دستورالعملی که استاد ممتاز می -8-2

 1رسد، پذیرش نماید.میمؤسسه تهیه و به تائید هیات رئیسه مؤسسه توسط شورای تحصیالت تکمیلی 

 50شود و در صورتی که استاد ممتاز حداقل پایه تشویقی به وی اعطاء می 2تا سقف به منظور تکریم از مقام استاد ممتاز،  -8-3

 گیرد.مورد محاسبه قرار می 2امتیاز اعتبار ویژه ساالنه کسب نماید، امتیاز اعتبار ویژه ساالنه پژوهشی او با ضریب 

المللی و فرصت مطالعاتی استفاده نموده مجامع بینتواند طبق درخواست، از اعتبار ویژه خود برای شرکت در استاد ممتاز می -8-4

 عمل آورد.های علمی دعوت بهو یا از استادان برجسته بین المللی برای همکاری

 شود.نامه مشمول استادان بازنشسته مؤسسه و استادان وابسته واجد شرایط نیز میاین آیین -تبصره

 های مادی و معنویاعطای کمک -9ماده 

گردد، مؤسسه تکریم جایگاه استاد ممتاز بر اساس دستورالعمل خاص اساتید ممتاز که از سوی هیأت رئیسه تدوین میبه منظور 

 نماید.های مادی و معنوی پس از تصویب شورای پژوهشی اقدام مینسبت به اعطای کمک

ه تصویب هیأت امنای .............. رسید و با تأیید تبصره، در تاریخ .......... ب «9»ماده و  «10»این دستورالعمل مشتمل بر  -10ماده 

  باشد.وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تاریخ ............ قابل اجرا می
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  6پیوست شماره  

 دستورالعمل به کارگیری عضو وابسته در مؤسسه 

 نامه استخدامی اعضای هیأت علمی مؤسسه آیین« 119»موضوع ماده 

باشند که به در خواست دانشکده/ پژوهشکده/ مؤسسه با تصویب هیأت اجرایی جذب عضو وابسته افراد برجسته علمی می -1ماده 

مؤسسه و حکم رئیس مؤسسه برای انجام وظایف آموزشی و پژوهشی برای مدت دو سال به عنوان عضو وابسته انتخاب و به کار 

 شوند.گرفته می

 باشد: ه به شرح ذیل میشرایط عمومی عضو وابست -2ماده 

 اعالم نیاز واحد مربوط. -2-1

 داشتن مدرک تحصیلی دکتری تخصصی. -2-2

 های علمی مورد نیاز واحد متقاضی.ارتباط تخصصی فرد با زمینه -2-3

 باشد.می« عضو وابسته» اخذ موافقت و مجوزهای الزم از محل خدمت اولیه به عهده –تبصره 

 باشد:شرایط اختصاصی عضو وابسته به شرح ذیل می -3ماده 

 

 متخصص مقیم خارج از کشور عضو هیأت علمی خارج از مؤسسه عنوان شرایط اختصاصی ردیف

 حداقل دانشیار حداقل دانشیار مرتبه علمی 1

2 
نامه یا رساله در سرپرستی پایان

 مقاطع تحصیالت تکمیلی

نامه کارشناسی ارشد پایان 10حداقل 

 رساله دکتری 4یا 

نامه کارشناسی ارشد پایان 10حداقل 

 رساله دکتری 4یا 

3 

چاپ مقاالت علمی پژوهشی در 

المللی نشریات معتبر دارای نمایه بین

 ISCاز جمله 

 مقاله علمی پژوهشی 12حداقل  مقاله علمی پژوهشی 8حداقل 

 ــــــ طرح پژوهشی 4حداقل  های پژوهشیسرپرستی و انجام طرح 4

 

-دکتری را با دو مقاله علمی پژوهشی چاپ شده در نشریات معتبر دارای نمایه بین تواند هر رسالهمی« عضو وابسته» -1 تبصره

 جایگزین نماید.  Patentیا دو  ...و  ISCالمللی از جمله 

ارشد را با یک مقاله علمی پژوهشی چاپ شده در نشریات معتبر دارای  نامه کارشناسیتواند هر پایانمی« عضو وابسته» -2 تبصره

 جایگزین نماید. ...و  ISCالمللی از جمله نمایه بین

هایی که از نظر هیأت ممیزه مؤسسه شرط انتشار مقاله چاپ شده در نشریات معتبر دارای در موارد خاص برای رشته -3 تبصره

 ربط اقدام خواهد شد.الزامی نباشد، بر اساس ضوابط هیأت ممیزه ذی ...و  ISCالمللی از جمله نمایه بین

-جدول این ماده می« 3» ربط، جایگزین مقاالت موضوع ردیفداشتن یک اختراع تأیید شده علمی توسط مراجع ذی -4 تبصره

 شود.
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-تأیید هیأت اجرایی جذب مؤسسه میمحققان برجسته غیر هیأت علمی که دارای تألیفات، انتشارات و سوابق مورد  -5 تبصره

 مؤسسه پذیرفته شوند.« عضو وابسته» توانند به عنوانباشند، می

 باشد:به شرح ذیل می« عضو وابسته»های فعالیت حوزه -4ماده 

 های تحصیالت تکمیلینامه و رساله در دورهراهنمایی و مشاوره پایان -4-1

 علمی پژوهشی معتبر به نام مؤسسه  انتشار مقاالت علمی پژوهشی در نشریات -4-2

 های تحقیقاتی و پژوهشیانجام فعالیت -4-3

 های تحصیالت تکمیلیتدریس در دوره -4-4

 های علمی و راهبردی مورد درخواست گروه )یا مرکز تحقیقاتی(ارائه مشاوره -4-5

 های تخصصی مورد نیاز مؤسسه سایر فعالیت -4-6

گیرد. در صورتی که های دو ساله توسط هیأت اجرایی جذب مؤسسه مورد ارزیابی قرار میدر دوره «عضو وابسته»عملکرد  -5ماده 

 گردد.مثبت ارزیابی گردد، با تأیید و حکم رئیس مؤسسه عضویت وی برای دو سال دیگر تمدید می« عضو وابسته»عملکرد 

 گردد:عضو وابسته از مزایای ذیل برخوردار می -6ماده 

 استفاده از اعتبار ویژه پژوهشی پژوهانه بر اساس ضوابط و مقررات مربوط  -6-1

 المللی بر اساس ضوابط و مقررات مربوط استفاده از پاداش چاپ مقاالت بین -6-2

 التدریس معادل اعضای هیأت علمی هم رتبه خود )اعضای هیأت علمی خارج از مؤسسه(دریافت حق -6-3

این دستورالعمل با پیشنهاد معاون « 3» ماده« 5» موضوع تبصره« عضو وابسته»التحقیق تدریس یا حقالمیزان حق -1 تبصره

 گردد.آموزشی و تصویب هیأت اجرایی جذب مؤسسه تعیین می

باشد، در حد امکان که محل خدمت اصلی وی خارج از کشور می« عضو وابسته»مؤسسه نسبت به تأمین مسکن برای  -2 تبصره

 نماید.اقدام می

تبصره، در تاریخ ...... به تصویب هیأت امنای ......... رسید و با تأیید وزیر علوم،  «8»ماده و  «7»این دستورالعمل مشتمل بر  -7ماده 

 باشد.تحقیقات و فناوری از تاریخ .............. قابل اجرا می
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  7پیوست شماره 

 1وقت ویژه دستورالعمل خدمت اعضای هیئت علمی به شیوه تمام

 آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی « 1»ماده « 45»موضوع بند 

 

 

 مقدمه

علمی هیئتسازی حقوق اعضای همسانکل کشور مبنی بر  1400قانون بودجه سال « 2»تبصره « و»بند « 2»در اجرای مفاد جزء 

های وابسته به وزارت علمی غیربالینی دانشگاه هیئتهای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حقوق اعضای دانشگاه

گیری از با بهره «دستورالعمل خدمت اعضای هیئت علمی به شیوه تمام وقت ویژه»، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

و متناسب با « جغرافیایی وقتتمام»علمی های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص اعضای هیئت نامهتجربه و آیین

عالی و پژوهشی وابسته به ها و مؤسسات آموزش دانشگاههای تعیین شده در قانون برای های حاکم و ماموریتشرایط و ویژگی

علمی و دستورالعمل ترفیع سالیانه اعضای استخدامی اعضای هیئت  نامهضوابط مندرج در آیینو و فناوری وزارت علوم، تحقیقات 

علمی و تقویت اثرگذاری اعضای هیئت های تفعالی بهنهادن  ارزشوری، ارتقای کیفیت و هدف افزایش بهره با ،مؤسسهعلمی ت هیئ

 به شرح مواد آتی است.، مؤسسه های آموزشی، پژوهشی و خدمات علمی اجراییبیشتر آنان در ارتقای سطح فعالیت

ساعت در هفته طبق برنامه تنظیمی  54 است که به طور تمام وقت کامل ودی فر «ویژهتمام وقت »عضو هیئت علمی  -1ماده 

  .را نداردمؤسسه  انتفاعی خارج ازیا فعالیت بوده و حق انجام کار مؤسسه در اختیار مؤسسه 

با تشخیص و تایید هیئت رئیسه مندرج در این ماده، مؤسسه کار یا  فعالیت انتفاعی خارج از  در صورت احراز انجام -1تبصره 

کلیه مزایای پرداختی قبلی از تاریخ احراز، از حقوق و اقدام خواهد شد و  «تمام وقت ویژه»نسبت به خروج وی از وضعیت مؤسسه 

 مزایای وی کسر خواهد شد.

 ربط خواهد بود.تمهیدات الزم برای نظارت بر اجرای صحیح این ماده به عهده مدیر گروه آموزشی/پژوهشی ذی تخاذا -2تبصره 

اعم از رسمی )رسمی آزمایشی و رسمی قطعی(،  «تمام وقت ویژه» درخواست عضو هیئت علمی متقاضی خدمت به شیوه -2ماده 

نامه استخدامی اعضای هیئت علمی(، از طریق مدیرگروه آموزشی/ پژوهشی، به آیین« 11»پیمانی و پیمانی دائم )موضوع ماده 

در ارسال و پس از بررسی در کمیته مذکور، مؤسسه رئیس دانشکده/پژوهشکده حسب مورد برای طرح و بررسی در کمیته ترفیعات 

نسبت به صدور  ،مؤسسه با تایید کمیته ترفیعات و موافقت رئیس  این دستورالعمل،« 4»صورت احراز شرایط تعیین شده در ماده 

 شود.می اقدام« تمام وقت ویژه»حکم خدمت به شیوه 

در ابتدای هر سال با رعایت مفاد این دستورالعمل  «تمام وقت ویژه»شیوه تمدید ادامه خدمت عضو هیئت علمی به  -1تبصره 

 شود.انجام می

با اطالع مدیر گروه ، «وقتتمام »برای تغییر وضعیت به  «تمام وقت ویژه»درصورت درخواست عضو هیئت علمی  -2تبصره 

 شود.اقدام می« تمام وقت»و صدور حکم  «تمام وقت ویژه»آموزشی/ پژوهشی، نسبت به لغو حکم 

                                                           
 19/2/1400مصوب هیات امنا مورخ  1 
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برابر « 6/1»، «ویژهتمام وقت »علمی  هیئتاعضای  «شغل )مخصوص(العاده فوق» و «العاده جذبفوق»ضرایب میزان  -3ماده 

 اعضای هیئت علمی تمام وقت است. « شغل )مخصوص(العاده فوق» و «العاده جذبفوق»ضرایب 

ماموریت » ،«ماموریت به خدمت بدون حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی» از اعمال این ضرایب در دوران استفاده -تبصره

  د.باشمقدور نمی« وقت بانوانخدمت نیمه»، «حضوریخدمت نیمه» ،«پژوهشی

آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی، به اعضای هیئت علمی تمام وقت شاغل به « 52»ماده « 1»بر اساس مفاد بند  -4ماده 

-دستورالعمل اعطای »کسب حداقل امتیاز مندرج در  در ازای انجام یک سال خدمت علمی آموزشی و پژوهشی قابل قبول وکار، 

یک پایه استحقاقی سالیانه اعطا  مذکور، در مدت «پژوهشی مصوب هیئت امناو هیئت علمی آموزشی سالیانه اعضای ترفیع 

مندی از مزایای آن در سال برای صدور حکم و بهره «ویژهتمام وقت »عضو هیئت علمی متقاضی خدمت به شیوه  اما .شودمی

« امتیاز الزم برای دریافت دو پایه استحقاقی سالیانه»و یا « دو پایه استحقاقی سالیانه»تواند در سه سال گذشته، حداقل جاری، می

های آتی، در سال «تمام وقت ویژه»کسب کرده باشد. استمرار وضعیت خدمت وی به شیوه مؤسسه را با تایید کمیته ترفیعات 

مؤسسه سال قبل با تایید کمیته ترفیعات « کسب امتیاز الزم برای دریافت پایه استحقاقی»و یا « پایه استحقاقی»ستلزم دریافت م

 خواهد بود. 

خدمت کرده و از مزایای « تمام وقت ویژه»تواند به شیوه پیمانی جدیداالستخدام در صورت تقاضا می عضو هیئت علمی –تبصره

تا سال سوم، مشروط به تمدید قرارداد پیمانی وی خواهد بود  «تمام وقت ویژه»آن بهره مند شود. استمرار وضعیت خدمت به شیوه 

سال قبل با « یافت پایه استحقاقیکسب امتیاز الزم برای در»و یا « پایه استحقاقی»، مستلزم دریافت و در سال چهارم و بعد از آن

 خواهد بود.مؤسسه تایید کمیته ترفیعات 

 «تمام وقت ویژه»میزان واحد موظف تدریس عضو هیئت علمی آموزشی ، 1400-1401از نیم سال اول سال تحصیلی  -5ماده 

به عدد صحیح  5/0رقم کمتر از خواهد بود. « تمام وقت»درصد بیشتر از میزان واحد موظف تدریس عضو هیئت علمی آموزشی  20

  به عدد صحیح باالتر گرد خواهد شد. 5/0 ازبیشتر  قبل و

 

درصد  20 ،«تمام وقت ویژه»پژوهشی میزان ساعت موظف تحقیق عضو هیئت علمی ، 1400از ابتدای مهر ماه سال  -6ماده 

به عدد صحیح قبل و  5/0خواهد بود. رقم کمتر از « تمام وقت»بیشتر از میزان ساعت موظف تحقیق عضو هیئت علمی پژوهشی 

  به عدد صحیح باالتر گرد خواهد شد. 5/0از بیشتر 

واحد نظری یا  8توانند، میمؤسسه در « تمام وقت»همانند اعضای هیئت علمی  «تمام وقت ویژه» علمی هیئتاعضای  -7ماده 

 .تدریس نمایند ،التدریسبه صورت حقمؤسسه در معادل عملی آن 

توانند میهیئت رئیسه، و تصویب دانشکده  رئیسبه پیشنهاد  در شرایط خاص، «تمام وقت ویژه» علمی هیئتاعضای  -1تبصره 

  .تدریس نمایندبه صورت حق التدریس، واحد اضافی نیز  4تا 

مربی و »های علمی در مرتبه «تمام وقت ویژه»برای اعضای هیئت علمی  التدریسحقبابت حداکثر میزان پرداختی  -2تبصره 

-میزان حقواحد خواهد بود. در هر حال، « 12»و « 10»، « 8»نیمسال تحصیلی به ترتیب در هر  «استاد»و  «دانشیار»، «استادیار

نخواهد  های تحصیالت تکمیلینامهواحد نظری یا معادل عملی یا پایان 12یشتر از ب نیمسال تحصیلیالتدریس قابل پرداخت در هر 

اند، در شمول این های تحصیالت تکمیلی که قبل از تاریخ اجرای این دستورالعمل به تصویب رسیدهنامهد. بدیهی است، پایانبو

  قابل انجام است.مؤسسه گیرند و برابر مصوبات جاری تبصره قرار نمی
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ها و سایر دانشگاه« تمام وقت ویژه»التدریس( اعضای هیئت علمی استفاده از هرگونه خدمات آموزشی )از جمله حق -3تبصره 

که در اجرای « تمام وقت ویژه»باشد. اعضای هیئت علمی و بالعکس ممنوع میمؤسسه مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی در 

مصوب شورای گسترش آموزش عالی )ابالغی طی نامه شماره  آموزش عالی موسساتها و نامه طرح تعاون بین دانشگاهینیآ

ها و مؤسسات آموزش عالی، همکاری آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری( با سایر دانشگاه 17/09/1399مورخ  196895/11

پیوست شماره شش  – مؤسسهسته در دستورالعمل بکارگیری عضو واب»اساس مفاد  کنند، و همچنین اعضای هیئت علمی که برمی

ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و مراکز تحقیقاتی داخل سایر دانشگاهدر « نامه استخدامی اعضای هیئت علمیآیین

این ماده در شمول محدودیت موضوع این تبصره قرار « 2»با رعایت سقف تعیین شده در تبصره باشند، کشور مشغول به خدمت می

 گیرند.نمی

در مدت ماموریت به خدمت )بدون حفظ وظایف آموزشی و « تمام وقت ویژه»اعضای هیئت علمی وضعیت استخدامی  -8ماده 

به استثنای ماموریت به ستاد نامه استخدامی اعضای هیئت علمی آیین« 78»و « 77»، « 76»، « 75»پژوهشی( موضوع مواد 

ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری با برای تصدی سمت ریاست دانشگاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ماموریت

تبدیل « تمام وقت»نامه مذکور(  به هیئت علمی آیین 75ماده  4و  2های )موضوع تبصره حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

 خواهد شد.

نامه آیین« 77»ماده « 1»اعضای هیئت علمی که با رعایت مفاد مندرج در بند « تمام وقت ویژه»ادامه خدمت به شیوه  -تبصره

غیرانتفاعی به مؤسسات مذکور  -تصدی سمت ریاست مؤسسات آموزش عالی غیردولتی برای استخدامی اعضای هیئت علمی، 

عالوه بر پرداخت  العاده جذب و شغل )مخصوص( آنان،فزایش ضرایب فوقمشروط به پرداخت معادل وجه ریالی اشوند، مامور می

محل ماموریت، امکان پذیر خواهد بود. در غیر این صورت در مؤسسه العاده ویژه از سوی العاده مدیریت و معادل وجه ریالی فوقفوق

 تبدیل خواهند شد.« تمام وقت»مدت ماموریت به عضو هیئت علمی 

سایر مواردی که در این دستورالعمل و پیوست شماره دو این مصوبه نیامده است، تابع احکام مربوط به اعضای هیئت  -9ماده 

 باشد.نامه استخدامی اعضای هیئت علمی میمندرج در آیین« تمام وقت»علمی 

برای اجرا از تاریخ  19/02/1400در جلسه هیئت امنای مورخ  تبصره« 10»ماده و « 10»در این دستورالعمل  -10ماده 

گونه اصالح منطبق با قوانین و مقررات  به تصویب رسید و پس از گذشت یک سال از تاریخ اجرا، برای انجام هر 01/01/1400

 باشد.مربوطه، قابل بازنگری می

 


