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 تعاریف و اختصارات  -ل اولفص
 

 هاي آن عبارتند از: نامه و پیوست کار رفته در این آیین تعاریف و اختصارات به  -1ماده 
 

و » وزارت علوم، تحقیقات و فناوري«هاي آن، به ترتیب  نامه و پیوست در این آیین» وزیر«و » وزارت«منظور از وزیر:   وزارت/  -1 -1
 باشد. می» وزیر علوم، تحقیقات و فناوري«

 

 باشد. وزارت می هاي ممیزه و هیأت امناءهاي  هاي آن، مرکز هیأت نامه و پیوست در این آیین» مرکز«منظور از رکز: م  -2 -1
 

هاي بوعلی سینا، مالیر، صنعتی همدان، سید  دانشگاههاي آن،  نامه و پیوست در این آیین مؤسسهمنظور از : مؤسسه  -3 -1
 باشد. می ها و کلیه واحدهاي تابعه آننهاوند الدین اسدآبادي و مجتمع آموزش عالی  جمال

 

گذاري،  مرجع سیاست ،مؤسسهعنوان باالترین رکن  موجب قوانین و مقررات مربوط، به ی است که بههیأت: امناء هیأت  -4 -1
 باشد. می مؤسسهگیري و تصویب مقررات و ضوابط داخلی  تصمیم

 

و  امناء هیأته پیشنهادات قابل طرح در ئه مسؤولیت بررسی، کارشناسی و اراککمیسیونی است : ءامنا هیأتمی ئکمیسیون دا  -5 -1
 را بر عهده دارد. امناء هیأتسایر امور ارجاعی از سوي 

 

 .باشد می مؤسسه رئیسپس از  مؤسسهه دومین رکن اجرایی رئیس هیأته: رئیس هیأت  -6 -1
 

هاي  ها و برنامه باشد که به تنظیم سیاست می امناء هیأتبعد از گذار  دومین رکن سیاست مؤسسهشوراي : مؤسسهشوراي   -7 -1
 پردازد. صالح می امناء و یا سایر مراجع ذي هیأتهاي کالن مصوب در  سیاستاساس  بر مؤسسهجاري 

 

ی است که به موجب ضوابط و مقررات مربوط، مرجع رسیدگی و اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به هیأتممیزه:  هیأت  -8 -1
به مراتب باالتر، احتساب سوابق خدمت قبل از تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی و بررسی  ءصالحیت علمی عضو جهت ارتقا

درخصوص صالحیت علمی متقاضیان تبدیل  مؤسسهاجرایی جذب  هیأت. همچنین حسب درخواست باشد میرکود علمی 
 هیأتعی، تبدیل وضعیت از کارشناس رسمی به عضو وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی قط

 نماید. علمی رسمی آزمایشی اعالم نظر می
 

نظر نسبت به شده، وظیفه رسیدگی و اظهار تعیینکمیسیونی است که در چارچوب وظایف و اختیارات کمیسیون تخصصی:   -9 -1
 ممیزه را برعهده دارد. هیأتن در علمی مبنی بر قابلیت طرح و یا عدم طرح پرونده آنا هیأتپرونده اعضاي 

 

تشکیل و وظیفه رسیدگی و  مؤسسه رئیساي است که به موجب ضوابط و مقررات مربوط با حکم  کمیتهکمیته ترفیعات:   -10 -1
 علمی را در چارچوب مقررات مربوط برعهده دارد. هیأتاتخاذ تصمیم درخصوص ترفیع پایه اعضاي 

 

شده از سوي شوراي عالی انقالب فرهنگی، در وزارت  در چارچوب ضوابط و مقررات تعیین ی است کههیأتمرکزي جذب:  هیأت  -11 -1
ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی  علمی دانشگاه هیأتتشکیل و متکفل اعمال وظایف و اختیارات محول درخصوص اعضاي 

 .باشد میو فناوري 
 

صورت  وي شوراي عالی انقالب فرهنگی، بهشده از س ضوابط و مقررات تعیین در چارچوب ی است کههیأتاجرایی جذب:  هیأت  -12 -1
 مؤسسهعلمی  هیأتتشکیل و متکفل اعمال وظایف و اختیارات محول درخصوص اعضاي  مؤسسهمشترك یا مستقل در 

 .باشد می
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هاي  اي عمومی غیردولتی، شرکتیا نهادهها، مؤسسات دولتی، مؤسسات  عبارت است از کلیه وزارتخانهدستگاه اجرایی:   -13 -1

 تعیین شده باشد. مؤسسهي امنا هیأتهایی که از سوي  دولتی و نیز کلیه دستگاه
 

هاي  ، متناسب با پستمؤسسهعبارت است از فرآیند شناسایی، انتخاب و پذیرفتن اشخاص حقیقی براي خدمت در جذب:   -14 -1
 .نامه آیینموریت و ... در چارچوب ضوابط و مقررات این أرسمی، پیمانی، م ز انحاء از قبیلسازمانی بالتصدي مصوب به هر یک ا

 

ی بالتصدي هاي سازمان ، در یکی از پستمؤسسهعبارت است از فرآیند پذیرفتن اشخاص حقیقی براي خدمت در استخدام:   -15 -1
 .نامه آیینو مقررات این هاي پیمانی، رسمی آزمایشی و رسمی قطعی در چارچوب ضوابط  مصوب، به یکی از وضعیت

 

 مؤسسهعلمی شاغل در  هیأتهاي آن (بدون ذکر هرگونه قیدي)، عضو  و پیوست نامه آیینمنظور از عضو در سراسر این عضو:   -16 -1
اجرایی جذب (حسب مورد)  هیأتممیزه و یا  هیأت تأییداعم از رسمی و یا پیمانی بوده که صالحیت علمی و عمومی وي به 

 شد.رسیده با
 

در چارچوب ضوابط و  مؤسسههاي سازمانی  فردي است که به موجب حکم رسمی براي تصدي یکی از پستعضو رسمی:   -17 -1
 استخدام شده باشد. نامه آیینمقررات این 

 

، در براي مدت معین مؤسسههاي سازمانی  فردي است که به موجب قرارداد پیمانی براي تصدي یکی از پستعضو پیمانی:   -18 -1
 استخدام شده باشد. نامه آیینچارچوب ضوابط و مقررات این 

 

به منظور انجام وظایف  نامه آیینگردد که در چارچوب ضوابط و مقررات این  به فرد برجسته علمی اطالق میعضو وابسته:   -19 -1
و  17بندهاي جدید (موضوع  بدون ایجاد هرگونه رابطه استخدامی مؤسسهآموزشی و پژوهشی براي مدت معین انتخاب و در 

 گردد. کارگیري عضو وابسته وضعیت استخدامی جدید تلقی نمی شود. به کارگرفته می ) بهاین ماده 18
 

 .نامه آیینرسمی در چارچوب ضوابط و مقررات این  به عضو مؤسسهدار  عبارت است از ابالغ کتبی دستور مقام صالحیتحکم:   -20 -1
 

و نیز شخص واجد شرایط طرف قرارداد  مؤسسهدار  مه کتبی که به امضاي مقام صالحیتنا است از توافق عبارتقرارداد:   -21 -1
 دهد. قرارداد، وظایف محول را انجام میرسد و وي به موجب آن در ازاي دریافت حقوق و مزایا براي مدت مندرج در  می

 

طور مستمر جهت واگذاري تمام یا بخشی از وظایف یک  که بهاست  مؤسسهجایگاهی در تشکیالت سازمانی پست سازمانی:   -22 -1
 شود. رسمی یا پیمانی در نظر گرفته می شغل براي تصدي یک عضو

 

عنوان کار واحد شناخته  به مؤسسههاي مرتبط و مشخصی که از سوي  ت است از مجموعه وظایف و مسؤولیتعبارشغل:   -23 -1
 شود. می

 

 گردد. یا قرارداد مکلف به انجام آن می شتغال به کار یا مجموعه اقداماتی که عضو به موجب حکمعبارت است از اخدمت:   -24 -1
 

که حاوي مشخصات اصلی و اساسی شغل در چارچوب تشکیالت تفصیلی  عبارت است از شرح مکتوب و مدونی شرح شغل: -25 -1
 .باشد می مؤسسه

 

 .نامه آییناساس ضوابط و مقررات این  هاي سازمانی بر پیمانی به یکی از پست ضو رسمی یاعبارت است از گماردن عانتصاب:   -26 -1
 

 :هاي آن عبارت است از  تنامه و پیوس منظور از پایه در این آیینپایه:   -27 -1
 گیرند. مربوط قرار میمرتبه اعضاء در بدو استخدام در پایه یک پایه بدو ورود به خدمت:  -الف
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پایه مأموریت «، »هاي ایثارگري پایه«، »ترفیع استحقاقی سالیانه«، »ترفیع خدمت سربازي«ل شامپایه استحقاقی:  -ب

نامه به اعضاء  این آیین »52«ماده هاي مصوب آتی است که در چارچوب ضوابط و مقررات مندرج در  و سایر پایه» آموزشی
 شود. اعطاء می

پایه تشویقی کسب عنوان هیأت علمی نمونه «، »ویقی اجراییپایه تش«، »پایه تشویقی پژوهشی«شامل پایه تشویقی:  -ج
نامه به اعضاء  آییناین  »53«ماده هاي مصوب آتی است که در چارچوب ضوابط و مقررات مندرج در  و سایر پایه» کشوري

 شود. اعطاء می
 

 .نامه آیینمقررات این  عبارت است از افزایش عددي پایه عضو واجد شرایط در چارچوب ضوابط وترفیع پایه:   -28 -1
 

ارتقاي  نامه آیینعبارت است از کسب مرتبه علمی باالتر عضو واجد شرایط، در چارچوب ضوابط و مقررات ارتقاي مرتبه:   -29 -1
 علمی. هیأتمرتبه اعضاي 

 

حق  نامه به عضو ذي ین آیینعبارت است از مبلغی که در ازاي انجام کار در چارچوب ضوابط و مقررات ا حقوق مرتبه و پایه:  -30 -1
 گیرد. تعلق می

 

 طور مستمر و غیرمستمر عالوه به نامه آیینعبارت است از وجوهی که در چارچوب ضوابط و مقررات این ها:  فوق العادهمزایا و   -31 -1
 گردد. حق پرداخت می بر حقوق مرتبه و پایه به عضو ذي

 

و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و  ها دانشگاهبه سایر  مؤسسهم از ئت عضو به طور دااز تغییر محل خدمعبارت است انتقال:   -32 -1
 .نامه آییناجرایی و بالعکس در چارچوب ضوابط و مقررات این  هاي گاهفناوري دولتی و دست

 

 عبارت است از:موریت: أم  -33 -1
براي مدت معین که ممکن است خارج از محل اي موقت به عضو با حفظ پست سازمانی وي  محول نمودن شغل یا وظیفه -الف

 خدمت عضو باشد؛
و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري  ها دانشگاهوقت براي مدت معین به سایر  وقت یا پاره اعزام عضو به صورت تمام -ب

 اجرایی؛ هاي گاهدولتی و دست
 در داخل یا خارج از کشور.اعزام عضو براي گذراندن دوره آموزشی یا مطالعاتی و یا تحقیقاتی  -ج

 

، در سه سال متوالی شرایط نامه آییناساس ضوابط و مقررات این  که عضو شاغل بر گردد میبه وضعیتی اطالق رکود علمی:   -34 -1
 الزم براي کسب سه پایه استحقاقی را نداشته باشد.

 

یا مقام  مؤسسه رئیسا به درخواست وي، پس ازموافقت که بن مؤسسهعبارت است از قطع رابطه استخدامی عضو با استعفا:   -35 -1
 پذیرد. صورت می نامه آیینمجاز از طرف وي در چارچوب ضوابط و مقررات این 

 

 و با توجه به نامه آیینکه در چارچوب ضوابط و مقررات این  مؤسسهعبارت است از قطع رابطه خدمتی عضو با بازنشستگی:   -36 -1
 .پذیرد میربط به موجب حکم رسمی صورت  ستگی ذيهاي بازنش مقررات صندوق

 

در ازاي دریافت مبالغی متناسب با سابقه خدمت قابل قبول وي است که  مؤسسهقطع رابطه خدمتی عضو با  بازخرید خدمت:  -37 -1
 پذیرد. صورت می نامه ضوابط و مقررات این آیینبا رعایت 

 

ربط توانمندي  و که به موجب قوانین و مقررات مربوط به صندوق بازنشستگی ذيعبارت است از وضعیت عضازکارافتادگی:   -38 -1
و ضمن قطع رابطه خدمتی تا رسیدن به زمان بازنشستگی، از حقوق جسمانی یا روانی ضروري براي انجام خدمت را دارا نیست 

 کند. وظیفه استفاده می
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یا مقام مجاز از  مؤسسه رئیسا به یکی از دالیل ذیل، با حکم بن مؤسسهوضعیتی است که عضو رسمی آماده به خدمت:   -39 -1

 گیرد: ن تکلیف براي انجام خدمت قرار میطرف وي در انتظار تعیی
 ؛مؤسسهانحالل  -الف
 هیأتاساس تشریفات قانونی و تصویب در  بر مؤسسهحذف پست سازمانی عضو در چارچوب اصالح ساختار تشکیالتی  -ب

 ؛امناء
 موریت یا مرخصی بدون حقوق متناسب با شرایط احراز عضو؛أپست سازمانی بعد از اتمام م موجود نبودن -ج
قضایی، عضو از علمی یا مراجع  هیأتهاي رسیدگی انتظامی اعضاي  هیأتاساس تصمیم مراجع مذکور در  در مواردي که بر -د

 خدمت معلق شده باشد.
 

 م از خدمت، به موجب آراي قطعی صادرشده از سوي مراجع قانونی.ئموقت یا دا ز برکناري عضو به طورعبارت است اانفصال:   -40 -1
 

 ربط. موجب آراي قطعی مراجع قانونی ذي عبارت است از قطع رابطه استخدامی عضو بهاخراج:   -41 -1
 

ه پدر و مادرشان فوت ، مادر و پدر تحت تکفل عضو متوفی و همچنین نوادگانی کفرزندانهمسر،  عبارتند از :وراث قانونی -1-42
 باشند. شده و در کفالت عضو متوفی می

 

یا مقام مجاز از طرف وي تا زمان  مؤسسه رئیسوضعیتی است که عضو بر اساس تصمیم مراجع قضایی و با حکم تعلیق:  -1-43
 را ندارد. مؤسسهتعیین تکلیف امکان حضور و ادامه خدمت در 

 

رار و حفظ دستاوردهاي انقالب اسالمی و دفـاع از کیـان نظـام جمهـوري اسـالمی ایـران و       فردي است که براي استقایثارگر:  -1-44
استقالل و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمنان داخلی و خارجی انجام وظیفه نمـوده و از سـوي مراجـع    

 شود. صالح، شهید، جانباز، اسیر، آزاده و رزمنده شناخته می ذي
ساعت در هفته طبق برنامه تنظیمی  54دي است که به طور تمام وقت کامل وفر»: تمام وقت ویژه«ت علمی أهیعضو  -1-54

ت علمی أنحوه خدمت اعضاي هی .را ندارد مؤسسه انتفاعی خارج ازیا فعالیت بوده و حق انجام کار  مؤسسهدر اختیار  مؤسسه

نامه و   در سراسر این آیین »تمام وقت ویژه«ت علمی أاي هیاعض می باشد. به شرح پیوست شماره هفت» تمام وقت ویژه«
أت علمی تمام وقت به ام مربوط به اعضاي هیرد کلیه احکمشخص شده است، در سایر موا» تمام وقت ویژه«هاي آن، با قید  پیوست

 .تسري دارد »تمام وقت ویژه«ت علمی أاعضاي هی

 
 ورود به خدمت و استخدام  -فصل دوم

 

را تعیین و ابالغ  مؤسسهت علمی در أوزارت در هر سال پس از اخذ مجوزهاي قانونی الزم، سهمیه استخدام عضو هی  -2ماده 
 نماید. می

 

 بر اساس سهمیه ابالغی از سوي وزارت، در قالب سازمان تفصیلی مصوب، بر اساس نیاز سازمانی، مؤسسهاستخدام در   -3ماده 
هاي هنر که دوره دکتري تخصصی  ز رشتهادر مرتبه علمی استادیار و صرفاً براي برخی ، مؤسسهموافقت باالترین مقام اجرایی 

صالح، از طریق  هاي الزم توسط مراجع ذي ، پس از تصویب هیأت امناء و احراز صالحیتشود در مرتبه علمی مربی آن ارائه نمی
 پذیرد. انجام می ،احراز شایستگی متقاضیان ورود به خدمتفراخوان و با توجه به اصل ضرورت 

 

 شرایط عمومی ذیل، برخوردار باشند: صالح از بایست به تشخیص مراجع ذي می مؤسسهمتقاضیان ورود به خدمت در   -4ماده 
 تابعیت جمهوري اسالمی ایران و عدم تغییر یا کسب تابعیت مضاعف در طول دوران خدمت؛ -الف
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الدین اسدآبادي و مجتمع آموزش عالی نهاوند جمالهاي بوعلی سینا، مالیر، صنعتی همدان، سید  نامه استخدامی اعضاي هیأت علمی دانشگاه آیین  

 
 عملی به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و اعتقاد به والیت فقیه؛التزام   -ب
 شده در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران؛ اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان پذیرفته -ج
 عدم سابقه عضویت یا وابستگی به گروه هاي سیاسی معارض با نظام اسالمی ایران؛  -د

 ی اخالقی و اعمال و رفتار خالف حیثیت و شرافت و شؤون شغلی؛هتهار به فسق و فجور و عمل به مناشعدم ا -هـ
 نداشتن سوء پیشینه کیفري مؤثر؛ -و
 صالح؛  ي قطعی صادره از سوي مراجع ذيأاساس ر می دولتی برئخدمات دا م محکومیت به محرومیت ازعد -ز
 اد مخدر، مشروبات الکلی و نظایر آن؛عدم اعتیاد و اشتهار به خرید و فروش مو -ح
 م (براي آقایان)؛ئیفه عمومی و یا معافیت قانونی دادارا بودن مدرك پایان خدمت وظ -ط
 برخورداري از سالمت و توانایی جسمانی متناسب با خدمت موردنظر؛ -ي
 برخورداري از سالمت و توانایی روانی متناسب با خدمت موردنظر؛ -ك
ك تحصیلی دکتري تخصصی یا سطح چهار حوزوي براي مرتبه استادیاري و دارا بودن مدرك تحصیلی دارا بودن مدر -ل

 ؛شود هاي هنر که دوره تخصصی آن ارائه نمی صرفاً براي برخی از رشتهکارشناسی ارشد براي مرتبه مربی 
راي دارندگان مدرك تحصیلی سال تمام و ب» 40«دارا بودن حداکثر سن براي دارندگان مدرك تحصیلی دکتري تخصصی  -م

 .سال تمام» 35«شود  هاي هنر که دوره تخصصی آن ارائه نمی صرفاً براي برخی از رشتهکارشناسی ارشد 
این » م«و » ل«بندهاي خبرگان بدون مدرك دانشگاهی با احراز شرایط الزم در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط از شمول   -1تبصره 

 باشند. می یماده مستثن
سال که به تشخیص » 40«به خدمات متقاضیان با مدرك تحصیلی دکتري تخصصی و سن باالي  مؤسسهدر صورت نیاز   -2بصره ت

این » م«باشند، این متقاضیان با تصویب هیأت امناء از شمول مفاد بند  هیأت ممیزه ذیربط داراي برجستگی علمی خاص می
 باشند. ماده مستثنی می

 

 »4«ماده بایست عالوه بر شرایط عمومی موضوع  می مؤسسهت علمی أصدي عضویت در هیود به خدمت جهت تمتقاضیان ور  -5ماده 
از شرایط اختصاصی  »9«ماده  جدول موضوع» 3«و » 2«ردیف هاي نامه، متناسب با مرتبه مورد تقاضاي مندرج در  این آیین

 صالح برخوردار باشند: ذیل نیز به تشخیص مراجع ذي
 تحصیلی متناسب با یکی از مراتب علمی مورد تقاضا به شرح ذیل: مدرك  -1 -5

هاي دانشگاهی (غیر  با رساله تحقیقی براي کلیه رشته دارا بودن مدرك تحصیلی دکتري تخصصی و یا سطح چهارحوزوي -الف
ود به خدمت در نامه تخصصی) در گروه پزشکی براي متقاضیان ور از گروه پزشکی) و یا دارا بودن درجه تخصصی (گواهی

 مرتبه استادیار؛
هاي دانشگاهی  رشته تخصصی مربوط براي کلیه رشتهدارا بودن مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد و یا سطح سه حوزوي در  -ب

اي (در گروه پزشکی) براي متقاضیان ورود به خدمت در مرتبه مربی  کی) و دارا بودن درجه دکتري حرفه(غیر از گروه پزش
 .ذیل این ماده» 1«ه تبصربا رعایت 

مرتبه مربی و تسلط کافی به یک زبان خارجی براي  آشنایی کافی با یک زبان خارجی براي متقاضیان ورود به خدمت در  -2 -5
 متقاضیان ورود به خدمت در مرتبه استادیار.

در مرتبه مربی آموزشیار و مربی ت علمی أهی نامه استخدام عضو جراي این آیینبه منظور حفظ هرم علمی، از تاریخ ا  -1تبصره 
 باشد. پژوهشیار ممنوع می

هاي هنر که دوره  نامه، استخدام عضو هیأت علمی در مرتبه مربی به استثناي برخی از رشته از تاریخ اجراي این آیین  -2تبصره 
 باشد. شود، ممنوع می تخصصی آن ارائه نمی

 این ماده» 1«بند از شمول  ایط الزم در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط،خبرگان بدون مدرك دانشگاهی با احراز شر  -3تبصره 
 باشند. می یمستثن
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ي قانونی نامه حسب مورد، مباد این آیین »5«و » 4«مواد ی موضوع اختصاص مرجع استعالم و تشخیص شرایط عمومی و  -6ماده 

 باشد. یت مرکزي جذب وزارت مأو هی مؤسسهت اجرایی جذب أصالح از جمله هی ذي
وقت و در قالب یکی از اشکال ذیل با رعایت  ط عمومی و اختصاصی، به صورت تمامپس از احراز شرای مؤسسهاستخدام در  -7ماده 

 پذیرد: نامه انجام می ضوابط و مقررات این آیین
سب حداقل امتیاز الزم ن منوط به کهاي سازمانی به موجب قرارداد ساالنه که تمدید آ استخدام پیمانی براي تصدي پست -الف

دستورالعمل اعطاي ترفیع سالیانه اعضاي هیأت علمی آموزشی و پژوهشی مصوب هیأت «بر اساس امتیازات مندرج در 
 باشد. یا مقام مجاز از طرف وي می مؤسسه رئیسو همچنین موافقت » امناء

 هاي سازمانی به موجب حکم. استخدام رسمی قطعی براي تصدي پست -ب
اند، تا پایان دوره  اساس ضوابط و مقررات وزارت به صورت پیمانی جایابی و استخدام شده هایی که بر تمدید قرارداد بورسیه  -1 تبصره

و  نامه رعایت تکالیف قانونی مقرر در این آیینصالح،  داشتن شرایط علمی و عمومی به تشخیص مراجع ذيتعهد، مشروط به 
ساس کسب حداقل امتیاز الزم مندرج در دستورالعمل اعطاي ترفیع سالیانه اعضاي هیأت دریافت پایه استحقاقی سالیانه بر ا

 باشد. الزامی می علمی
هاي توسعه کشور و قوانین  رسانی به ایثارگران، قوانین برنامه صرفاً ایثارگران و فرزندان شهدا بر اساس قانون جامع خدمات -2تبصره 

 گیرند. ار میقر این ماده» ب«بند جایگزین در شمول 
کارگیري و استخدام اشخاص ذیل با رعایت شرایط اختصاصی ورود به خدمت مندرج در این آیین نامه، مشروط به احراز  به  -8ماده 

حسب مورد، تابع قوانین و  مؤسسهتوانایی انجام وظایف آموزشی و پژوهشی الزم به تشخیص شوراي آموزشی یا پژوهشی 
 بود: مقررات مربوط به خود خواهد

 جانبازان، ایثارگران و خانواده آنان؛  -1 -8
 نخبگان؛  -2 -8
 اتباع خارجی.  -3 -8

 

 انتصاب و تبدیل وضعیت  -فصل سوم
در  »عضو/اعضاي آموزشی«به شرح مندرج در جدول ذیل است. همچنین منظور از  مؤسسهت علمی أمراتب اعضاي هی -9ماده 

  باشد. می  »عضو/اعضاي آموزشی و پژوهشی«هاي آن،  نامه و پیوست سراسر این آیین
 پژوهشی آموزشی و پژوهشی ردیف

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

 

درخصوص اعضاي هیأت  »58«ماده » 1«تبصره و  »57«تبصره ماده ، »56«تبصره ماده ضرایب مندرج در ردیف اول جداول ذیل توضیح: 
 اند. جذب شده مؤسسههاي پیشین در  نامه است که بر اساس آیین» مربی آموزشیار«علمی در مرتبه 

 

نامه به استثناي  ، متناسب با شرایط و ضوابط این آیینمؤسسهانتصاب واجدین شرایط استخدام در بدو ورود به خدمت در   -10ماده 
نامه، صرفاً در وضعیت استخدام پیمانی با مرتبه علمی استادیار آموزشی و یا استادیار  این آیین »7«ماده  »1«تبصره مشمول 

شود، با مرتبه علمی مربی آموزشی و یا  هاي هنر که دوره دکتري تخصصی آن ارائه نمی ی از رشتهپژوهشی و صرفاً براي برخ
 باشد. پذیر می مربی پژوهشی امکان

و  ها دانشگاهعلمی یکی از  هیأت، در مؤسسه، قبل از استخدام در مؤسسهدر صورتی که متقاضی ورود به خدمت در   -1تبصره 
فناوري خارج از کشور با مرتبه علمی باالتر از استادیاري سابقه عضویت داشته باشد، انتصاب  مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و
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وزارت  تأییدمربوط به لحاظ اعتبار مورد  مؤسسهوي در بدو ورود به خدمت با مرتبه دانشیاري و یا استادي مشروط به آن که 

 تقاي مرتبه بالمانع خواهد بود.ار نامه آیینو  نامه آیینباشد، با رعایت ضوابط و مقررات این 
 باشد. تبدیل وضعیت کارشناس به عضو هیأت علمی رسمی آزمایشی ممنوع می  -2تبصره 
 باشد. انتصاب و تبدیل وضعیت ایثارگران تابع قوانین، ضوابط و مقررات مربوط می  -3تبصره 

 

، ادامه خدمت عضو در وضعیت مؤسسهت رئیس در صورت تقاضاي عضو پیمانی، تأیید هیأت اجرایی جذب و موافق  -11ماده 
پیمانی تا زمان رسیدن به بازنشستگی، بدون ایجاد محدودیت در ترفیع پایه و ارتقاي مرتبه، با تأیید صالحیت علمی 

دستورالعمل «در هر دو سال یک بار و اخذ امتیازات مندرج در مؤسسهو عمومی عضو توسط هیأت اجرایی جذب 
 باشد.پذیر می در هر سال، امکان »اعضاي هیأت علمی آموزشی و پژوهشی اعطاي ترفیع سالیانه

 

) را پس از نامه آییناین  »11«ماده وضعیت استخدام اعضاي پیمانی (به استثناي اعضاي پیمانی مشمول  کلف استم مؤسسه  -12ماده 
 صالح به رسمی آزمایشی تبدیل نماید. مراجع ذي تأییداحراز شرایط ذیل و 

مدت مرخصی زایمان عضو هیأت علمی (بدون احتساب  ارا بودن حداقل دو و حداکثر پنج سال سابقه خدمت پیمانید -لفا
نامه استخدامی اعضاي هیأت  آیین 73ماده  5تبصره زن) و مدت مأموریت آموزشی عضو هیأت علمی پیمانی با رعایت مفاد 

 ؛علمی)
 براي تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی؛ مؤسسه اجرایی جذب هیأتصالحیت عمومی و موافقت  تأیید -ب
نامه ارتقاء مرتبه اعضاي هیأت علمی براي تبدیل وضعیت به رسمی  شده از آیین کسب حداقل امتیازات الزم تعیین -ج

 و تأیید هیأت مرکزي جذب. مؤسسه، موافقت هیأت اجرایی جذب آزمایشی یا ضوابط جایگزین، بنا به درخواست عضو
یا جامعه حسب ضوابط مربوط  وقت فرصت مطالعاتی در صنعت و ساله نیمهوقت و یا یک ش ماهه تمامدوره ش گذراندن یک-د

 باشد، الزامی است).و بعد از آن می 1398(این بند صرفاً براي اعضایی که تاریخ شروع دوره پیمانی آنان از ابتداي سال 
 

یط ادامه خدمت و یا تبدیل وضعیت به استخدام رسمی آزمایشی  را کسب در صورتی که عضو در پایان دوره پیمانی، شرا -13ماده 
 وشهاي ذیل با وي رفتار خواهد شد:ننماید، به یکی از ر

ساله (سال ششم) مشروط به ارائه شناسنامه علمی  حداکثر در یک نوبت یک مؤسسهاعطاي مهلت با مجوز هیأت رئیسه  -الف
شده براي تبدیل  درصد حداقل امتیازات تعیین 55ربط مبنی بر کسب  يیید کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه ذموردتأ

 وضعیت به رسمی آزمایشی.
ساله (سال هفتم) مشروط به ارائه شناسنامه علمی  حداکثر در یک نوبت یک مؤسسهاعطاي مهلت با مجوز هیأت رئیسه  -ب

شده براي تبدیل  ل امتیازات تعییندرصد حداق 70ربط مبنی بر کسب  یید کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه ذيأموردت
 وضعیت به رسمی آزمایشی.

با مجوز هیأت  مالیر -2بوعلی سینا و  -1هاي  دانشگاه(براي ساله (سال هشتم)  حداکثر در یک نوبت یک اعطاي مهلت -ج
با  نهاوند مجتمع آموزش عالی -5الدین اسدآبادي و  دانشگاه سید جمال -4صنعتی همدان؛  -3  دانشگاهرئیسه و براي 

 85ربط مبنی بر کسب  مشروط به ارائه شناسنامه علمی موردتأیید کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه ذيمجوز هیأت امناء) 
 .شده براي تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی درصد حداقل امتیازات تعیین

 خاتمه خدمت عضو. -د
 

در  مؤسسهیابند، الزاماً یک دوره آزمایشی را طی خواهند کرد.  میاعضایی که از پیمانی به رسمی آزمایشی تبدیل وضعیت   -14ماده 
پذیري)، کاردانی، روحیه  طول دوره رسمی آزمایشی رفتار و عملکرد عضو را از نظر لیاقت (علمی، اخالقی، خالقیت و مسؤولیت

به رسمی قطعی تبدیل وضع  خدمت، نظم و انضباط آموزشی و پژوهشی مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط ذیل
 نماید: می
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دارا بودن حداقل دو و حداکثر پنج سال سابقه خدمت رسمی آزمایشی (بدون احتساب مدت مأموریت آموزشی،  -الف

 نامه). این آیین »79«ماده هاي مدیریت سیاسی موضوع  مرخصی زایمان و مدت مأموریت براي تصدي سمت
نامه ارتقاء مرتبه اعضاي هیأت علمی براي تبدیل وضعیت به رسمی قطعی یا ضوابط  ده از آیینش کسب حداقل امتیازات الزم تعیین -ب

 و تأیید هیأت مرکزي جذب. مؤسسهجایگزین، بنا به درخواست عضو، موافقت هیأت اجرایی جذب 
 صالحیت عمومی براي تبدیل وضعیت به رسمی قطعی. تأیید -ج
وقت فرصت مطالعاتی در صنعت و یا جامعه حسب ضوابط  یا شش ماهه نیمه وقت و گذراندن یک دوره سه ماهه تمام -د

باشد، و بعد از آن می 1398مربوط. (این بند صرفاً براي اعضایی که تاریخ شروع دوره رسمی آزمایشی آنان از ابتداي سال 
 الزامی است).

ي مربوط به تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به ها عضو رسمی آزمایشی موظف است پس از پایان حداقل دو سال، فرم  -1تبصره 
و تا پایان چهار ربط تحویل دهد. چنانچه عض رسمی قطعی را تکمیل و به همراه مدارك الزم براي بررسی پرونده به مراجع ذي

سال موظف است حداکثر طی دو نامه کتبی به ایشان موضوع لزوم ار مؤسسهه مدارك الزم اقدام ننماید، ئسال نسبت به ارا
ها و مدارك از سوي عضو منجر به انجام تشریفات مقرر  ه به موقع فرمئیادآوري نماید. عدم تکمیل و ارا مدارك در موعد مقرر را

 خواهد شد. نامه آییناین  »15« ماده در 
ورد مکلف است ضمن رسیدگی به درخواست وي، ظرف مدت شش ماه در م مؤسسهپس از تحویل مدارك توسط عضو،   -2تبصره 

قطعیت استخدام و یا خاتمه خدمت عضو نظر قطعی خود را اعالم نماید. در هرصورت دوران خدمت رسمی آزمایشی عضو نباید 
صالح بررسی کننده حسب  از نظر صالحیت هاي عمومی و علمی (ازطریق مراجع ذي مؤسسهسال تجاوز کند و چنانچه  5از 

ننماید، تا اعالم نتیجه بررسی پرونده، ادامه خدمت عضو در وضعیت رسمی  سال نظر قطعی خود را اعالم 5مورد) در پایان 
حسب مورد، » مرکز«مرکزي جذب یا  هیأتآزمایشی بالمانع خواهد بود. در صورت اعتراض کتبی عضو، موضوع از طریق 

 شود. پیگیري و رسیدگی می
 

ه خدمت و یا تبدیل وضـعیت بـه اسـتخدام رسـمی قطعـی را      در صورتی که عضو در پایان دوره رسمی آزمایشی، شرایط ادام -15ماده 
توانـد بـه ترتیـب    می مؤسسهصورت شود و در غیر این کسب ننماید، چنانچه وي واجد شرایط بازنشستگی باشد، بازنشسته می

 هاي ذیل با وي رفتار نماید:اولویت به یکی از روش
ساله (سال ششم) مشروط به ارائه شناسـنامه علمـی    ک نوبت یکحداکثر در ی مؤسسهاعطاي مهلت با مجوز هیات رئیسه  -الف

 شده براي تبدیل وضعیت به رسمی قطعی. درصد حداقل امتیازات تعیین 55مورد تایید هیات ممیزه ذیربط مبنی بر کسب 
ه علمـی  ساله (سال هفتم) مشروط به ارائـه شناسـنام   حداکثر در یک نوبت یک مؤسسهاعطاي مهلت با مجوز هیأت رئیسه  -ب

درصد حداقل امتیازات تعیین شـده بـراي تبـدیل وضـعیت بـه رسـمی        70ربط مبنی بر کسب  ت ممیزه ذيأمورد تأیید هی
 قطعی.

بـا مجـوز هیـأت     مالیـر  -2بوعلی سینا و  -1هاي  دانشگاهساله (سال هشتم) (بـراي  حداکثر در یک نوبت یک اعطاي مهلت -ج
بـا   مجتمع آموزش عالی نهاونـد  -5الدین اسدآبادي و  دانشگاه سید جمال -4صنعتی همدان؛   دانشگاه -3 و براي رئیسه

 85ربط مبنی بر کسب  مشروط به ارائه شناسنامه علمی مورد تأیید کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه ذي) مجوز هیأت امناء
 شده براي تبدیل وضعیت به رسمی قطعی. درصد حداقل امتیازات تعیین

 . مؤسسههاي قبلی و تأیید هیأت اجرایی جذب  م پیمانی با حفظ پایهتغییر وضعیت به استخدا -د
به عضو هیأت علمی » کارشناس رسمی«تبدیل وضعیت به کارشناس رسمی (صرفاً براي آن دسته از اعضایی که از وضعیت  -هـ

 رسمی آزمایشی تبدیل وضعیت یافته اند).
نامه  این آیین »14«ماده » ج«و » ب«مدت دو سال، شرایط مقرر در بندهاي  بایست حداکثر درمی این ماده» د«بندمشمولین  -1تبصره 

قطعی احراز نمایند. درصورت عدم احراز شرایط مذکور در پایان مهلت مقرر مشمول مفـاد  را به منظور تبدیل وضعیت به رسمی
 خواهند شد. این ماده» 2«تبصره 
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شرایط الزم براي تبدیل وضعیت به رسمی  نتواند» د«و » ج«، »ب«، »الف«در صورتی که عضو پس از اعمال بندهاي  -2تبصره 

روز حقوق و  30ربط و پرداخت  قطعی را کسب نماید، چنانچه شرایط بازنشستگی را نداشته باشد، با تصویب هیأت امناي ذي
شده،  هاي ذخیره عالوه وجوه مرخصی مزایاي مستمر مشمول کسورات بازنشستگی به ازاي هر سال خدمت قابل قبول، به

 شود. بازخرید می
 

ربط  حسب مورد، مبادي قانونی ذي نامه آییناین  »14«و » 12«مواد هاي علمی و عمومی موضوع  صالحیت تأییدمرجع   -16ماده 
 .باشد میربط  ممیزه ذي هیأتمرکزي جذب وزارت و  هیأتو  مؤسسهاجرایی جذب  هیأتازجمله 

 

و یا مقام مجاز از طرف ایشان در  مؤسسه رئیسوانند در صورت موافقت واحد سازمانی مربوط و ت بانوان عضو رسمی می  -17ماده 
 وقت در طول خدمت استفاده نمایند. سال از شیوه خدمت نیمه» 5«، حداکثر به مدت نامه آیینچارچوب ضوابط و مقررات این 

 وقت خواهند بود. در هر صورت حداکثر مدت از شیوه خدمت نیمه از به استفادهبانوان عضو پیمانی، صرفاً در مدت قرارداد مج  -تبصره
 .باشد میسال در طول خدمت » 5«وقت، براي بانوان عضو پیمانی و رسمی، حداکثر  مجاز استفاده از شیوه خدمت نیمه

 

به شیوه  ءاعضال خدمت دستورالعم«اساس  تواند اعضاي آموزشی رسمی تمام وقت واجد شرایط خود را بر می مؤسسه  -18ماده 
 کار گیرد. حضوري به به شیوه خدمت نیمه نامه آیین، با رعایت سایر ضوابط و مقررات این »1پیوست شماره  -حضوري نیمه

 

تواند در صورت نیاز، به منظور تأمین بخشی از کادر آموزشی و یا پژوهشی خود در چارچوب سازمان  می مؤسسه  -19ماده 
اقدام نماید. این  »طرح سربازي«رگیري مشمولین نظام وظیفه واجد شرایط در قالب کا هتفصیلی مصوب، نسبت به ب

مندي و اوالد هاي عائله دسته از افراد در دوره ضرورت و تعهد خدمت، از نظر حقوق و مزایاي مستمر و کمک هزینه
 .تابع مقررات اعضاي هیأت علمی پیمانی هستند

سنوات خدمت آموزشی و  ءدرآید، مدت تعهد جز مؤسسهت تعهد، فرد به استخدام در صورتی که پس از انقضاي مد  -1تبصره 
حداقل مدت توقف الزم براي تبدیل وضعیت وي به رسمی آزمایشی  ءپژوهشی وي محسوب خواهد شد. لیکن مدت مذکور جز

 .باشد می) ننامه آییناین  »12«ماده » الف«بند (موضوع 
از خدمت فرد در مدت ضرورت مجاز است نسبت به فسخ قرارداد اقدام و وي را جهت انجام در صورت عدم رضایت  مؤسسه  -2تبصره 

 خدمت وظیفه به مقامات مسؤول معرفی نماید.
در صورت عدم رضایت از خدمت فرد در مدت تعهد مجاز است نسبت به فسخ قرارداد اقدام و وي را جهت جایابی  مؤسسه  -3تبصره 

 و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري به وزارت معرفی نماید. ها دانشگاهیر براي اتمام دوره تعهد در سا
 

سابقه خدمت عضو محسوب  ءآزمایشی، با رعایت سایر شرایط جزدر دوره پیمانی و یا دوره رسمی  ءمدت خدمت اعضا  -20ماده 
 .گردد می

 

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

 گردد.  در طول روزهاي کاري هفته توزیع می ،مؤسسهآنان مطابق با برنامه ابالغی 
ماري و ... موریت و بیأتواند در موارد مرخصی، م می مؤسسهتوانند وظایف محول را به دیگري واگذار نمایند.  نمی ءاعضا  -1تبصره 

 اعضا ارجاع نماید. طور موقت به سایر وظایف محول عضو را به
ه رئیس هیأتبا رعایت سقف ساعات خدمت، حسب مورد از سوي  مؤسسهو واحدهاي  ءساعت شروع و خاتمه خدمت اعضا  -2تبصره 

 .گردد میتعیین  امناء هیأتدر چارچوب ضوابط مصوب 
ساعت، تمام وقت ویژه  40شده خود، متناسب با وضعیت خدمتی خود (تمام وقت  مکلفند در ساعات خدمت تعیین ءاعضا  -3تبصره 

در محل خدمت خود حضور یابند و وظایف  ساعت) حسب مورد 20ساعت و یا نیمه وقت  20حضوري ساعت، نیمه  54
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» 2«ذیل ماده » 1«شود و با متخلفین با رعایت تبصره  محول را انجام دهند. عدم رعایت این تبصره تخلف محسوب می

ت علمی أهی اعضاياساس قانون مقررات انتظامی  )، بر1شمارهحضوري (پیوست نیمهبه شیوه  ءدستورالعمل خدمت اعضا
 د. رفتارخواهد ش

غیرانتفاعی و  -ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري دولتی، غیردولتیتواند با سایر دانشگاهعضو نمی -4تبصره 
. همکاري غیرمستمر عضو با وقت داشته باشد وقت یا نیمه دولتی قرارداد همکاري تمامهاي اجرایی دولتی و غیردستگاه

 بالمانع است. مؤسسه، با اطالع رئیس مؤسسهمؤسسات مذکور در خارج از ساعات رسمی کار 
ت رئیسه أبا تشخیص و تایید هیمندرج در این ماده،  مؤسسهاز انتفاعی خارج یا فعالیت کار  در صورت احراز انجام -5تبصره 

کلیه مزایاي پرداختی قبلی از تاریخ احراز، از اقدام خواهد شد و  »تمام وقت ویژه«نسبت به خروج وي از وضعیت  مؤسسه،
 حقوق و مزایاي وي کسر خواهد شد.

 ربط خواهد بود. اتخاذ تمهیدات الزم براي نظارت بر اجراي صحیح این ماده به عهده مدیر گروه آموزشی/ پژوهشی ذي -6تبصره 
 

 بر شش فعالیت ذیل استوار است: نامه آییناین  »21«ماده تکالیف و وظایف عضو با رعایت مفاد   -22ماده 
 فعالیت فرهنگی، تربیتی و اجتماعی؛  -1 -22
 آموزشی (نظري و عملی)؛ فعالیت  -2 -22
 فعالیت پژوهشی و فناوري؛  -3 -22
 فعالیت علمی و اجرایی؛  -4 -22
 راهنمایی دانشجو و سایر خدمات دانشگاهی؛  -5 -22
 همکاري تخصصی با حوزه کاربردي مرتبط.  -6 -22

 

 اهم وظایف عضو آموزشی که وظایف مدیریت به عهده ندارد، عبارت است از:  -23ماده 
تدریس با  واحد و ساعت موظف 15الی  8میزان  به» حضورينیمه «و » وقت تمام«، براي اعضاي مؤسسه درتدریس   -1 -23

و استاد  10، دانشیارآموزشی12،  استادیارآموزشی 14، مربی آموزشی 15آموزشیار توجه به مرتبه علمی عضو (مربی 
 گردد. درهفته) تعیین میساعت تدریس 8آموزشی 

 فناوري؛پژوهش و   -2 -23
 گویی به سؤاالت دانشجویان؛ به عهده گرفتن مسؤولیت راهنمایی و پاسخ  -3 -23
 هاي دانشجویی؛ ها و رساله نامه راهنمایی و مشاوره پایان  -4 -23
 سازي آنها یا عملیات صحرایی؛ خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی و آماده  -5 -23
 ربط؛ ي ممتحنه ذيها هیأتها و  حضور در شوراها و کمیته  -6 -23
 افزایی؛ آموزشی و فرهنگی و دانش هاي گاهها و کار مشارکت و حضور در فعالیت  -7 -23
 هاي کاربردي؛ هاي کاربردي و تبدیل آن به پروژه ل و چالشئشناسایی مسا  -8 -23
 شود. ول میبه عضو مح مؤسسه رئیسدانشکده و یا  رئیسانجام سایر وظایفی که از طرف مدیر گروه و   -9 -23

که متوسط واحد موظف تدریس مجموع  پذیرد میتعیین میزان واحد موظف اعضاي آموزشی در دانشکده به نحوي صورت   -1تبصره 
 این ماده نباشد.» 1«شده در بند  اعضاي دانشکده، کمتر از متوسط واحد موظف مراتب تعیین

 هاي آن نخواهد بود. و تبصره نامه آییناین  »21«ماده  تعیین میزان واحد موظف اعضاي آموزشی نافی مفاد  -2تبصره 
هاي پژوهشی ارزنده در دست اجرا دارند و باید وقت بیشتري را صرف امور پژوهشی  اعضاي تمام وقت آموزشی که طرح  -3تبصره 

سمتی از ساعات مربوط توانند ق می مؤسسهاي پژوهشی دانشکده و تصویب شور رئیس تأییدنمایند، بنا به پیشنهاد مدیر گروه و 
به آموزش را صرف امور پژوهشی نمایند. مشروط به این که ساعات موظف تدریس آنان از نصف میزان حداقل مندرج در بند 

 یک این ماده کمتر نباشد.
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» تمام وقت ویژه«ی آموزشی علم هیأتمیزان واحد موظف تدریس عضو ، 1400-1401از نیم سال اول سال تحصیلی  -4تبصره 

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

 

 اهم وظایف عضو پژوهشی که وظایف مدیریت به عهده ندارد، عبارت است از:  -24ماده 
ساعت تحقیق در هفته با توجه به مراتب دانشگاهی  37الی  24اعضاي تمام وقت به میزان ، براي مؤسسهپژوهش در   -1 -24

ساعت  24و استادپژوهشی  28، دانشیارپژوهشی 32، استادیار پژوهشی 36، مربی پژوهشی 37عضو (مربی پژوهشیار 
 ؛گردد میتحقیق) تعیین 

 ؛مؤسسهه رئیس هیأتاساس مصوبات  بر ؤسسهمو خارج از  مؤسسهه خدمات علمی، آزمایشگاهی به ئراا  -2 -24
 هاي تحصیالت تکمیلی؛ نامه هاي پژوهشی و پایان انجام امور کارشناسی و مشاوره علمی و هدایت و نظارت بر پروژه  -3 -24
 ها و مجامع علمی و تخصصی؛ شرکت در سمینارها، کنفرانس  -4 -24
 تشخیص مقام مافوق؛به  مؤسسهشرکت در شوراهاي داخل و خارج از   -5 -24
 افزایی؛ آموزشی و فرهنگی و دانش هاي گاهها و کار مشارکت و حضور در فعالیت  -6 -24
 هاي کاربردي؛ هاي کاربردي و تبدیل آن به پروژه ل و چالشئشناسایی مسا  -7 -24
 شود. حول میبه عضو م مؤسسه رئیسو یا  دانشکده رئیسانجام سایر وظایفی که از طرف مدیر گروه و   -8 -24

یا مقام مجاز از  مؤسسه رئیس تأییدو مؤسسات آموزش عالی دولتی با موافقت گروه و  ها دانشگاهتواند در  عضو پژوهشی می  -1تبصره 
 واحد نظري تدریس نماید.» 4«طرف وي حداکثر به میزان 

یقات عضو در یک میانگین محصول تحقکه  پذیرد میبه نحوي صورت  مؤسسهتعیین ساعات موظف اعضاي پژوهشی در   -2تبصره 
صفحه ترجمه، تصحیح  200تا  150لیف یا أصفحه ت 150تا  100شده،  شی پذیرشه یک مقاله علمی پژوهئسال عالوه بر ارا

ه تحقیقات بر حسب ماهیت موضوع توسط ئاراه یک طرح پژوهشی کاربردي باشد. نحوه ئتخصصی و یا تعلیق بر آن و یا ارامتون 
 .گردد میتعیین و ابالغ  مؤسسههشی شوراي پژو

 هاي آن نخواهد بود. و تبصره نامه آییناین  »21«ماده وقت پژوهشی نافی  عیین میزان ساعت موظف اعضاي تمامت  -3تبصره 
ر نمایند، به پیشنهاد مدی هاي تحصیالت تکمیلی دروس خاص و مؤثري را تدریس می وقت پژوهشی که در دوره عضاي تماما  -4تبصره 

توانند قسمتی از ساعات مربوط به تحقیق را صرف امور  می مؤسسهو تصویب شوراي پژوهشی  مؤسسه رئیس تأییدگروه و 
 آموزشی نمایند.

درصد  20،  »تمام وقت ویژه«علمی پژوهشی  هیأتمیزان ساعت موظف تحقیق عضو ، 1400سال  از ابتداي مهر ماه -5تبصره 
به عدد صحیح قبل  5/0رقم کمتر از  خواهد بود.» تمام وقت«بیشتر از میزان ساعت موظف تحقیق عضو هیئت علمی پژوهشی 

 بیشتر به عدد صحیح باالتر گرد خواهد شد. 5/0و 
 

نامه  این آیین »79«ماده هاي مدیریت سیاسی موضوع دار سمتواحد موظف تدریس یا ساعت موظف تحقیق عضو عهده -25ماده 
هاي مستقل و شهرك علمی و تحقیقاتی  ها و پژوهشگاهاعت موظف تحقیق رؤساي دانشگاهو واحد موظف تدریس یا س» صفر«

 است.» یک«اصفهان 
هاي مدیریتی، مشروط به سایر پست/سمت دارمیزان کسر واحد موظف تدریس یا کسر ساعت موظف تحقیق عضو عهده -1تبصره 

 شود: نباشد، بر اساس جدول ذیل تعیین می ساعت تحقیق حسب مورد کمتر» پنج«واحد تدریس یا » دو«آنکه از 

 پست/ سمت مدیریتی ردیف

میزان کسر 
واحد موظف 
تدریس عضو 

 آموزشی

میزان کسر ساعت 
موظف تحقیق 
 عضو پژوهشی

 20تا  15 8تا  6 هاي علمی و تحقیقاتیهاي مستقل و شهركها و پژوهشگاهمعاونان دانشگاه 1
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 20تا  15 8تا  6 سسات پژوهشی مستقلهاي آموزش عالی و مؤرؤساي مجتمع 2
 5/16تا  5/12 7تا  5 هاي آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی مستقلمعاونان مجتمع 3
 5/16تا  5/12 7تا  5 هاي علم و فناوري ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مستقل و پاركها، دانشکدهرؤساي پژوهشکده 4

هاي علم و  مراکز آموزش عالی و پژوهشی مستقل و پاركها و ها، دانشکدهمعاونان پژوهشکده 5
 فناوري

 15تا  10 6تا  4

هاي علمی و هاي مستقل و شهركها و پژوهشگاههاي تابعه دانشگاهها و پژوهشکدهرؤساي دانشکده 6
 تحقیقاتی

 15تا  10 6تا  4

هاي علمی و مستقل و شهرك هايها و پژوهشگاههاي تابعه دانشگاهها و پژوهشکدهمعاونان دانشکده 7
 5/12تا  5/7 5تا  3 تحقیقاتی

8 
 مدیران بالفصل وزیر با تأیید وزیر

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

9 
 معاونان مدیران بالفصل وزیر با تأیید مدیر بالفصل مربوط وزیر

 معاون مربوط وزیرمعاونان مدیران معاون وزیر با تأیید 
 5/17تا  5/12 7تا  5

  
مندرج در  مؤسسهدار ستاره هاي اجرایی مصوبموظف تحقیق سایر سمت میزان کسر واحد موظف تدریس و یا ساعت -26ماده 

حسب مورد با  مؤسسهتفصیلی مصوب، با توجه به واحد موظف تدریس و یا ساعت موظف تحقیق رئیس و معاونان سازمان 
 شود.تعیین می مؤسسهت رئیسه أط مندرج در تبصره ذیل و توسط هیرعایت شر

میزان واحد موظف تدریس یا ساعت موظف تحقیق سمت اجرایی موضوع این ماده پس از تعیین میزان کسر واحد موظف  -تبصره
براي سمت  بایست از میزان واحد موظف تدریس و یا ساعت موظف تحقیق تعیین شدهتدریس یا ساعت موظف تحقیق، نمی
 اجرایی مافوق آن سمت، کمتر باشد. 

 

 :گردد میاساس جدول ذیل تعیین  علمی جانباز بر هیأتکسر واحد موظف تدریس و یا ساعت موظف تحقیق اعضاي   -27ماده 
 

 جدول کسر واحد موظف تدریس یا ساعت موظف تحقیق اعضاي جانباز

 کسر واحد موظف درصد جانبازي ردیف
 شیتدریس اعضاي آموز

 کسر ساعت موظف
 تحقیق اعضاي 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

 

 شوند:مند میلیل ساعات موظف حضور  بهرهاز تق مؤسسهاعضاي ذیل در ساعات موظف حضور، با هماهنگی  -28ماده 
داراي » کمیسیون پزشکی توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور«عضوي که با تأیید  -الف

 باشد؛ (شش ساعت در هفته). معلولیت شدید یا خیلی شدید می
العالج با تأیید وزارت هزیستی و یا مبتال به بیماري صعبعضو (زن) داراي همسر یا فرزند معلول شدید با تأیید سازمان ب -ب

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ (چهار ساعت در هفته).
العالج با تأیید وزارت بهداشت،  عضو (مرد) داراي فرزند تحت سرپرستی و فاقد مادر یا داراي همسر مبتال به بیماري صعب -ج

) و عضو (مرد) داراي فرزند معلول تحت سرپرستی و فاقد مادر یا داراي درمان و آموزش پزشکی (چهار ساعت در هفته
همسر معلول به شرط نگهداري فرد داراي معلولیت در منزل با تأیید سازمان بهزیستی کشور (یک چهارم ساعت کار 

 هفتگی).
 .عضو (زن) سرپرست خانوار با ارائه اسناد مثبته یا گواهی دادگاه؛ (چهار ساعت در هفته) -د
 عضو (زن) داراي فرزند زیر شش سال تمام با ارائه شناسنامه معتبر؛ (چهار ساعت در هفته). -ـه
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ربط؛ (یک ساعت در روز به ازاي هر فرزند تا شیردهی برعهده دارد، با هماهنگی واحد سازمانی ذيعضو (زن) که وظیفه  -و

 سقف دو سالگی فرزند).
 رات مربوط.اعضاي جانباز بر اساس قوانین و مقر -ز
 باشد؛ (چهار ساعت در روز). درصد و باالتر می 50عضو (زن) که همسر جانباز  -ح
درصد و باالتر را برعهده دارند؛ » 50«جانبازان  ازو مراقبت نگهداري صالح وظیفه قانونی ذيعضوي که با تأیید مراجع -ط

 (چهار ساعت در روز).
این ماده در هر صورت » هـ«و » د«، »ج«، »ب«، »الف«ور هفتگی عضو مشمول بندهاي مجموع تقلیل ساعات موظف حض -1تبصره 

 یک چهارم ساعت کار هفتگی در هفته است.
ساعت در » 4«این ماده در هر صورت حداکثر » ط«و » ح«، » و«مجموع تقلیل ساعات موظف حضور روزانه اعضاي مشمول بندهاي  -2تبصره 

 روز است. 
 

از سوي عضو، وجهی  نامه آیینمکلف است در ازاي انجام تکالیف محول، میزان حضور موظف و رعایت مقررات این  مؤسسه  -29ماده 
 به وي پرداخت نماید. نامه آییناین  »55«ماده اساس ضابطه مقرر در  بر» حقوق مرتبه و پایه«تحت عنوان 

 

هاي ذیل را متناسب با میزان  العاده فوققوق مرتبه و پایه، ربط، عالوه بر ح مکلف است به عضو واجد شرایط ذي مؤسسه  -30ماده 
 پرداخت نماید: نامه آییناین  »59«تا  »56«مواد حضور موظف وي در چارچوب ضوابط مقرر در 

 شغل (مخصوص)؛ العاده فوق  -1  -30
 ویژه؛ العاده فوق  -2  -30
 جذب؛ العاده فوق  -3  -30
 مدیریت. العاده فوق  -4  -30

 

 »30«ماده هاي مندرج در العادهعالوه بر فوق مؤسسهتواند به عضو واجد شرایط شاغل در به شرط وجود اعتبار می مؤسسه -31 ماده
رسد،  هاي مربوط که به تصویب هیأت امناء میهاي مستمر و غیرمستمر ذیل را مطابق با دستورالعملالعادهنامه، فوقاین آیین

 پرداخت کند:
 بدي آب وهوا؛ هفوق العاد -31-1
 سختی شرایط محیط کار؛ فوق العاده -31-2
 محرومیت از مطب؛ فوق العاده -31-3
 اشعه. فوق العاده -31-4

 .باشد می »2«پیوست شماره به شرح  این ماده» 2«بند دستورالعمل موضوع   -1تبصره 
 .باشد میط و مقررات خاص خود العاده اشعه تابع ضواب العاده محرومیت از مطب و فوق برقراري فوق  -2تبصره 

 

علمی  هیأتو یا سایر اعضاي   »تمام وقت ویژه«و » تمام وقت«علمی خود اعم از  هیأتتواند از بین اعضاي  می مؤسسه -32ماده 
ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی با موافقت کتبی مؤسسه محل خدمت آنان به منظور تدریس  سایر دانشگاه» تمام وقت«

 استفاده نماید.  نامه این آیین» 62«بر اساس ضابطه مقرر در ماده التحقیق  التدریس و یا حق یق در ازاي پرداخت حقو یا تحق
واحد نظري یا معادل عملی  8در هر نیم سال تحصیلی توانند می »تمام وقت ویژه«و » تمام وقت« علمی هیئتاعضاي  -1تبصره 

ت رئیسه، أهیو تصویب دانشکده  رئیسبه پیشنهاد  . در شرایط خاصنمایندتدریس  ،التدریسبه صورت حق مؤسسهدر آن 
  .تدریس نمایندسال تحصیلی،  التدریس در هر نیم به صورت حقواحد اضافی نیز  4توانند تا  می

ی و مرب«هاي علمی در مرتبه »تمام وقت ویژه«ت علمی أبراي اعضاي هی التدریسحقبابت حداکثر میزان پرداختی  -2تبصره 
میزان واحد خواهد بود. در هر حال، » 12«و » 10«، » 8«نیمسال تحصیلی به ترتیب در هر  »استاد«و  »دانشیار«، »استادیار

هاي تحصیالت نامهواحد نظري یا معادل عملی یا پایان 12بیشتر از  نیمسال تحصیلیالتدریس قابل پرداخت در هر حق
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 دستورالعمل خدمت اعضايهاي تحصیالت تکمیلی که قبل از تاریخ اجراي (نامهد. بدیهی است، پایاننخواهد بو تکمیلی

گیرند و اند، در شمول این تبصره قرار نمیبه تصویب رسیدهشماره هفت)  پیوست –ویژه وقتتمامشیوهعلمی بهتأهی
  قابل انجام است. مؤسسهبرابر مصوبات جاري 

ها و سایر دانشگاه »تمام وقت ویژه«علمی  هیأتالتدریس) اعضاي  (از جمله حق استفاده از هرگونه خدمات آموزشی -3تبصره 
که در اجراي » تمام وقت ویژه«علمی  هیأتباشد. اعضاي و بالعکس ممنوع می مؤسسهمؤسسات آموزش عالی و پژوهشی در 

عالی (ابالغی طی نامه شماره  مصوب شوراي گسترش آموزش هاي آموزش عالی ها و مؤسسه نامه طرح تعاون بین دانشگاه ینیآ
وزارت علوم، تحقیقات و فناوري) با سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، همکاري آموزشی می  17/09/1399مورخ  196895/11

پیوست شماره  -مؤسسه دستورالعمل بکارگیري عضو وابسته در «علمی که براساس مفاد  هیأتکنند، و همچنین اعضاي 
با باشند، ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و مراکز تحقیقاتی داخل کشور مشغول به خدمت مینشگاهسایر دادر  »شش

 گیرند.این ماده در شمول محدودیت موضوع این تبصره قرار نمی» 2«رعایت سقف تعیین شده در تبصره 

 

علمی که صالحیت مدرسی آنان در یکی از  هیأتغیرعضو  ندگان مدارك تحصیلی دانشگاهیتواند از خدمات دار می مؤسسه  -33ماده 
دهنده و مدیرگروه و معاون آموزشی دانشکده پیشنهاد مؤسسه رئیساي مرکب از نماینده  کمیته تأییدهاي تحصیلی به  رشته

ماده اساس ضابطه مقرر در  التدریس بر به منظور تدریس در ازاي پرداخت حق» مدرس«عنوان  ربط رسیده باشد، به آموزشی ذي
 استفاده نماید. نامه آییناین  »63«
تواند براي آموزش فنی، عملی، هنري و آزمایشگاهی از مدرسانی که مدرك تحصیلی خاص یا مرتبه دانشگاهی  می مؤسسه  -1تبصره 

التدریس این دسته  ده است، استفاده نماید. میزان حقمندرج در این ماده رسی کمیته تأییدنداشته و صالحیت مدرسی آنان به 
با توجه به مدارك علمی و تجربه مدرس توسط  نامه آییناین  »63«ماده التدریس مقرر در  درصد حق 100تا  80از افراد معادل 

 .گردد میتعیین  مؤسسهه رئیس هیأت
ساعت درس نظري یا معادل عملی آن در هفته » 12«حداکثر  مؤسسهاده در ساعات تدریس مدرسان موضوع این م  -2تبصره 

 .باشد می
و مؤسسات  ها دانشگاهعلمی  هیأتاستخدامی اعضاي غیر نامه آیینمدرسانی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوري یا   -3تبصره 

 باشند. ماده می باشند، صرفاً در ساعات غیرموظف مشمول این آموزش عالی، پژوهشی و فناوري می
 

، براي مدت معین جهت انجام وظایف محول به خارج از نامه آییناین  »1«ماده » 33«بند » الف« ءجزاساس  به عضوي که بر  -34ماده 
کیلومتر باشد  60بیش از أ مبدموریت تا بازگشت، چنانچه فاصله مقصد از أ، از تاریخ حرکت به محل مگردد میاعزام  مؤسسه

العاده به اعضاي مشمول  . این فوقگردد میپرداخت  نامه آییناین  »64«ماده موریت روزانه براساس ضابطه مقرر در أمالعاده  فوق
 تعلق نخواهد گرفت. نامه آییناین  »72«ماده 

قوق و شود، ضمن برخورداري از ح موریت به خارج از کشور اعزام میأبه صورت م مؤسسهه رئیس هیأت تأییدعضوي که با   -1تبصره 
 اساس مقررات عمومی نیز دریافت خواهد کرد. موریت روزانه خارج از کشور برأالعاده م مزایاي ریالی، فوق

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

اي  کند، هزینه از سوي مراجع قانونی، محل ثابت جغرافیایی خدمت وي تغییر می به عضوي که به موجب حکم صادره  -35ماده 
 .گردد میپرداخت  نامه آییناین  »66«ماده اساس ضابطه مقرر در  بر» هزینه سفر و نقل مکان«عنوان  تحت

 

و در صورت داشتن » مندي ئلههزینه عا  کمک«اي تحت عنوان هزینه نامه کمکبه عضو مرد شاغل متأهل مشمول این آیین -36ماده 
و بر اساس ضابطه مقرر  »101«تبصره ماده با رعایت مفاد » هزینه اوالد کمک«اي تحت عنوان هزینهفرزندان تحت تکفل، کمک

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

اي که حضانت فرزند یا فرزندان خود را بر اساس رأي مراجع سرپرستی خانوار را به عهده دارد و همچنین عضو زن مطلقه
 شود.   هزینه اوالد برخوردار می مندي و نیز در صورت تکفل مخارج فرزندان از کمک هزینه عائله صالح بر عهده دارد، از کمک ذي

 

سال و در صورت ادامه تحصیل و غیرشاغل  20کنند،  ه از کمک هزینه اوالد استفاده میحداکثر سن براي اوالد ذکور ک  -2تبصره 
 سال تمام و براي اوالد اناث نداشتن شغل و همسر خواهد بود. 25بودن آنان تا 

 

صالح از جمله سازمان بهزیستی کل کشور، سازمان  شکی ذياده کلی به تشخیص مراجع پزفرزندان معلول و از کارافت  -3تبصره 
 باشند. این ماده نمی 2پزشکی قانونی و ... مشمول محدودیت سقف سنی مذکور در تبصره 

 

با ازدواج مجدد عضو قطع  این ماده» 1«تبصره مندي به عضو زن شاغل سرپرست خانوار موضوع  هزینه عائله پرداخت کمک-4تبصره 
 شود. می

بگیران هزینه اوالد موضوع این ماده به بازنشستگان و وظیفه مندي و کمکهزینه عائله میزان و نحوه پرداخت عیدي، کمک -5 تبصره
 شده در مصوبات هیأت وزیران همان سال است. سال، تابع ضوابط و مقررات تعیین در هر

 

در ورود و یا  خیرأانجام وظایف و تکالیف محول، ت دمعدم حضور عضو در محل خدمت بدون اطالع و هماهنگی قبلی، ع  -37ماده 
ه مجوز خروج ئبدون ارا مؤسسهر تعجیل در خروج بدون عذر موجه، همچنین ترك خدمت در خالل ساعات موظف حضور د

موریت یا مرخصی ساعتی)، ضمن کسر حقوق و مزایاي مستمر به میزان ساعات و روزهاي عدم حضور، براي بار اول احضار و أ(م
خطار شفاهی، براي بار دوم اخطار کتبی با درج در پرونده، براي بار سوم توبیخ کتبی با درج در پرونده و در صورت تکرار ا

 .گردد میبدوي انتظامی ارجاع  هیأتپرونده وي براي رسیدگی به 
انتظامی با بررسی مستندات  بدوي هیأتدر صورتی که عضو مدعی شود که غیبت او خارج از حدود قدرت و اختیار بوده و   -تبصره

ورت داشتن مرخصی استحقاقی با ه، عذر وي را موجه تشخیص و حکم برائت دهد، حقوق و مزایاي ایام غیبت وي درصئمورد ارا
این صورت براي مدت مذکور مرخصی بدون حقوق صادر  درخواست مرخصی استحقاقی قابل پرداخت خواهد بود. در غیر ئهارا

 خواهد شد.
 

و مؤسسات آموزش عالی و  ها دانشگاهعلمی  هیأتقانون مقررات انتظامی «در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات مندرج در   -38ماده 
 .گردد میعلمی ارجاع  هیأتهاي رسیدگی انتظامی اعضاي  هیأتتوسط عضو، موضوع به  »تحقیقاتی کشور

 

در اختیار وي قرار داده شده است.  مؤسسهارکی است که از سوي عضو شاغل موظف به حفظ و نگهداري اموال، اسناد و مد  -39ماده 
تحویل و یا عدم تحویل اموال، اطالعات، مدارك و اسناد صرفاً با اجازه مقام مجاز در چارچوب قوانین و مقررات مربوط 

علمی  هیأتانتظامی قانون مقررات «اساس  و در صورت ورود ضرر و زیان و یا افشاي اسناد، موضوع بر باشد میپذیر  امکان
 مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. »و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور ها دانشگاه

 

رویی، وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت و تبعیت از  وظف است ضمن رعایت انصاف و گشادهم مؤسسهعضو   -40ماده 
گو  داده و در مقابل مقام مافوق پاسخواحد سازمانی مربوط انجام   گروه/  دانشکده/  /مؤسسهقوانین و مقررات عمومی و اختصاصی 

 باشد. درصورت تخطی از این اصل، برابر مقررات مربوط عمل خواهد شد.
 

مکلف است  مؤسسهو  باشد میهاي قانونی در برابر شاکیان مورد حمایت قضایی  در انجام وظایف و مسؤولیت مؤسسهعضو   -41ماده 
، به تقاضاي عضو براي دفاع از »3پیوست شماره  -علمی هیأتتورالعمل اجرایی قانون حمایت قضایی از اعضاي دس« اساس بر

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

 .باشد می مؤسسهعیین تکلیف وي و تسویه حساب با قطع ارتباط نماید، منوط به ت مؤسسهپرداخت مطالبات عضوي که با   -42ماده 
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، صرفاً حقوق برند سر می هب» آماده به خدمت«در وضعیت  نامه آییناساس ضوابط و مقررات این  که بر مؤسسهبه اعضاي   -43ماده 

 .گردد میمندي و اوالد پرداخت  هزینه عائله مرتبه و پایه و کمک
 .باشد میحداکثر یک سال » آماده به خدمت«مدت وضعیت   -1تبصره 
علمی از اتهام مربوط برائت حاصل  هیأتهاي رسیدگی انتظامی اعضاي  هیأتاساس حکم مراجع قضایی و یا  عضوي که بر  -2تبصره 

نماید، حقوق و مزایاي مستمر مندرج در حکم کارگزینی قبل از آماده به خدمت را براي مدت آمادگی به خدمت دریافت خواهد 
 نمود.

هاي رسیدگی انتظامی اعضاي  اساس حکم مراجع قضایی یا هیأت وضعیت عضو بر» آماده به خدمت«چنانچه تا پایان دوره  -3صره تب
هیأت علمی تعیین نشده باشد و یا موجبات اعاده به کار وي فراهم نگردد، در صورت دارابودن شرایط بازنشستگی (با احتساب 

نفع رفتار  ته و در غیراین صورت به یکی از روش هاي ذیل، حسب درخواست ذيمدت زمان آماده به خدمت)، وي بازنشس
 خواهد شد:

 ه اعالم نیاز؛ئهاي اجرایی با ارا یا دستگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري و انتقال به سایر دانشگاه -الف
ه اعالم ئهاي اجرایی با ارا یا دستگاه و فناوري وها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی  ساله به سایر دانشگاه موریت یکأم -ب
 یاز.ن

 

عضوي که بر اساس تصمیم مراجع قضایی در حالت تعلیق است، در صورت احراز برائت قطعی از اتهام یا اتهامات منتسب، به  -44ماده 
ر مبناي حقـوق و مزایـاي   شود و حقوق و مزایاي وي در مدت تعلیق ب خدمت در پست سازمانی قبل از حالت تعلیق انتصاب می

در ایـن صـورت،    صـرفاً  شود.  مستمر آخرین حکم پیش از تعلیق محاسبه و پس از برداشت کسورات قانونی به عضو پرداخت می
 مدت تعلیق به مثابه سابقه خدمت قابل قبول براي بازنشستگی و وظیفه عضو قابل احتساب خواهد بود.

 

این  »52«ماده داقل امتیازات الزم را براي دریافت یک پایه ترفیع استحقاقی، موضوع عضو رسمی که در طول یک سال ح -45ماده 
التحقیق  التدریس یا ساعت حق تعداد واحد حق مؤسسهنامه کسب ننماید، با پیشنهاد کمیته ترفیعات و تأیید هیأت رئیسه  آیین

التدریس یا  این وضعیت، ضمن حذف واحد حقوي حسب مورد براي سالهاي دوم و سوم حذف خواهد شد و در صورت استمرار 
)، نامه این آیین 109ماده التحقیق عضو، پرونده وي جهت بررسی و اخذ تصمیم به کمیسیون رکود علمی (موضوع  ساعت حق
 گردد. ارسال می

 
 توانمندسازي  -فصل پنجم

 

قاي سطح کارآیی و اثربخشی منظور ارت و و بهارزیابی عملکرد ساالنه عض موظف است بر مبناي نتایج حاصل از مؤسسه  -46ماده 
هاي آموزشی الزم را جهت متناسب ساختن نگرش،  ها و توانمندسازي وي در ایفاي هرچه بهتر تکالیف محول، برنامه فعالیت

 ارد.ذمورد اجرا گ دانش و مهارت عضو با شغل مورد نظر، طراحی و به
 

هاي شغلی  ها و توانایی ت مربوط، همواره نسبت به توانمندسازي و افزایش مهارتاساس ضوابط و مقررا عضو موظف است بر  -47ماده 
 خود اقدام نماید.

 

شده  هاي تکمیل منظور بررسی استحقاق عضو براي ترفیع سالیانه، عملکرد عضو را با توجه به فرم موظف است به مؤسسه  -48ماده 
 ارسال نماید. مؤسسهمیته ترفیعات توسط وي، ارزیابی نموده و نتایج این ارزیابی را به ک

 

شده  هاي تکمیل هاي عضو را با توجه به فرم ق عضو براي ارتقاي مرتبه، فعالیتمنظور بررسی استحقا موظف است به مؤسسه  -49ماده 
ن ارزیابی تایج ایهاي مربوط، ارزیابی نموده و ن علمی و دستورالعمل هیأتارتقاي مرتبه اعضاي  نامه آیینتوسط وي در چارچوب 

 صالح ارسال نماید. را به مراجع ذي
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 دستورالعمل«اساس  ) برنامه آییناین  »49«و » 48«مواد هاي مورد استفاده در ارزیابی عضو (موضوع  عوامل و شاخص  -50ماده 

ابالغی » لمیع هیأتارتقاي مرتبه اعضاي  نامه آیین«و همچنین » علمی آموزشی و پژوهشی هیأتاعطاي ترفیع سالیانه اعضاي 
 .گردد میاز سوي وزارت تعیین 

 

 :گردد میهاي مشروحه ذیل اعطا  ، پایهنامه آییناین  »53«و » 52«مواد به عضو در صورت احراز شرایط مقرر در   -51ماده 
حصیلی و موریت تأهاي ایثارگري، پایه م پایه استحقاقی شامل: ترفیع خدمت سربازي، ترفیع استحقاقی سالیانه، پایه  -1 -51

 هاي مصوب آتی؛ سایر پایه
علمی نمونه کشوري و سایر  هیأتکسب عنوان عضو   -»س«هاي عاشورا و الزهرا  عضویت در گردان پایه تشویقی شامل:  -2 -51

 هاي مصوب آتی. پایه
 

حراز شرایط مندرج در نامه، در صورت ا این آیین 8به اعضاي شاغل به کار و مأمور به تحصیل از جمله مشمولین ماده  -52ماده 
 گردد: بندهاي ذیل حسب مورد، پایه ترفیع استحقاقی سالیانه اعطا می

انجام یک سال و یا دو سال خدمت علمی آموزشی و پژوهشی قابل قبول در پایه قبلی، به اعضاي شاغل به کار:  -52-1
یک «، اعضاي پیمانی »یک سال«نامه  این آیین »11«ماده ترتیب براي اعضاي رسمی تمام وقت و اعضاي پیمانی موضوع 

حسب مورد و کسب حداقل امتیاز مندرج در » دو سال«حضوري یا نیمه وقت  پایه و اعضاي نیمه» 5«تا سقف » سال
 در مهلت مقرر.» دستورالعمل اعطاي ترفیع سالیانه اعضاي هیأت علمی آموزشی و پژوهشی مصوب هیأت امناء«
در ازاي ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی ساالنه که به ل در مقطع دکتري تخصصی: اعضاي رسمی مأمور به تحصی -52-2

 گردد. می ءبرسد، براي هر سال تحصیل یک پایه و حداکثر چهار پایه اعطا مؤسسهمحل تحصیل و  مؤسسهتأیید 
ي ارائه کارت پایان خدمت و یا نامه در ازااین آیین »11« مادهبه اعضاي پیمانی، رسمی و همچنین اعضاي پیمانی موضوع  -1تبصره 

گیرد. در صورت درخواست عضو و پرداخت کامل  گواهی انجام تعهد نظام وظیفه، در بدو استخدام یک پایه ترفیع تعلق می
عنوان  کسور بازنشستگی و بیمه مدت خدمت سربازي از سوي وي، از زمان پرداخت کسور یادشده، مدت خدمت سربازي به

شود. همچنین در صورت درخواست عضو مشمول ماده  ل براي بازنشستگی و وظیفه عضو احتساب میسابقه خدمت قابل قبو
قانون تامین اجتماعی، مدت خدمت سربازي به عنوان سابقه خدمت قابل قبول براي بازنشستگی و وظیفه وي احتساب » 95«

 شود. می
 این ماده به ازاي هر سال خدمت، یک پایه تا سقف »1-52«ند ببه مشمولین طرح سربازي براي دوره تعهد با رعایت مفاد  -2تبصره 

نامه از تاریخ استخدام پیمانی حسب این آیین »11«ماده پایه از تاریخ تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی و به مشمولین » دو«
 گیرد. مورد، تعلق می

نامه  این آیین »88«ماده مرخصی استعالجی موضوع  به ایام تعلیق، آماده به خدمت، مرخصی بدون حقوق، انفصال موقت، -3تبصره 
افتد. مدت مرخصی زایمان مشروط گیرد و به همان میزان تاریخ استحقاق دریافت پایه به تعویق میپایه استحقاقی تعلق نمی

ابالغی از سوي و پژوهشی علمی آموزشی  هیأتسالیانه اعضاي ترفیع دستورالعمل اعطاي «به کسب حداقل امتیاز مندرج در 
 باشد. هاي آموزشی و پژوهشی همان سال، براي دریافت پایه استحقاقی سالیانه قابل احتساب می از فعالیت» وزارت

هاي استحقاقی مندرج در  شوند، عالوه بر پایه صالح واجد دریافت مزایاي ایثارگري شناخته می اعضایی که از سوي مراجع ذي -4تبصره 
گردند. اعضاي ایثارگري (جانبازان و آزادگان، رزمندگان داراي  ي ایثارگري بر اساس جدول ذیل برخوردار میها این ماده، از پایه

نامه قرار داشته و  این آیین »9«ماده ماه حضور داوطلبانه در جبهه) که در مرتبه ردیف یک مندرج در جدول موضوع  6حداقل 
 گیرند. اند، در شمول این تبصره قرار نمی مند گردیده ه باالتر بهرهبا حفظ مرتبه علمی خود از حقوق و مزایاي یک مرتب
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 به اعضاي ایثارگر ءجدول پایه هاي ایثارگري قابل اعطا

 ردیف
 پایه ایثارگري نوع ایثارگري

 ءقابل اعطا
 »براي هر ستون«

 مدت اسارت (آزادگی)
 »1ستون «

 درصد جانبازي
 »2ستون «

 مدت خدمت درجبهه
 »3ستون «

 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 ددرص 69تا  60 سال 6تا  5 6
 پایه 11 سال و باالتر 6 درصد و بیشتر 70 باالتر سال و 6 7

 

تواند از مجموع ترفیعات مربوط برخوردار  زمان بوده باشد، عضو می درصورتی که خدمت سربازي و خدمت در جبهه عضو هم  -5تبصره 
 گردد.

 این ماده برخوردار گردد. »4«تبصره هاي جدول  از ستونتواند از مجموع ترفیعات حداکثر دو ستون  عضو می  -6تبصره 
» 7«هاي استحقاقی مندرج در این ماده، از  استادیار و باالتر عالوه بر پایهعلمی (فرزند شهید) درمرتبه علمی  هیأتعضو   -7تبصره 

 .گردد میبرخوردار  پایه ایثارگري و در مرتبه علمی پایین تر از استادیار، از حقوق و مزایاي یک مرتبه باالتر
کارافتاده کلی، شوند و همچنین جانباز ازاعضایی که مفقوداالثر شده و یا به درجه رفیع شهادت نائل شده یا می -8تبصره 

ضمن استفاده از مزایاي ارتقاء به مراتب علمی باالتر، از تاریخ مفقوداالثر شدن، شهادت و یا ازکارافتادگی، تا زمان 
برند و در حالت اشتغال، ترفیع استحقاقی سالیانه را سر می ومی بازنشستگی، در حالت اشتغال بهرسیدن به شرایط عم

دریافت داشته و از مزایاي زمان اشتغال از جمله مزایاي ارتقاء به مرتبه علمی باالتر صرفاً پس از طی توقف مقرر در 
اند و یا تبه استادي مفقوداالثر شده، به شهادت رسیدهنامه ارتقاء مرتبه، برخوردار خواهند بود. اعضایی که در مرآیین

پایه ایثارگري  10اند، به دلیل عدم امکان ارتقاء به مرتبه علمی باالتر، بالفاصله از ازکارافتاده کلی (حالت اشتغال) شده
 گردند. مند میبهره

یه بدو استخدام) به عضو پیمانی که با مجوز هیأت رئیسه/ بر پا پایه استحقاقی سالیانه (عالوه» 5«پایه استحقاقی بیشتر از  -9تبصره 
حسب مورد سابقه خدمت پیمانی بیشتر از پنج سال دارد، مشروط به آنکه در تاریخ مقرر نسبت به تکمیل  مؤسسههیأت امناء 

د هیأت اجرایی جذب پرونده خود و ارائه مدارك و مستندات الزم براي تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی اقدام نموده و با تأیی
تا پایان پنج سال خدمت پیمانی، شرایط الزم براي تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی را کسب کرده باشد و صرفاً  مؤسسه

فرآیند اداري آن طوالنی شده باشد، در ازاي انجام حداقل یک سال خدمت آموزشی و پژوهشی قابل قبول در پایه قبلی (مازاد 
دستورالعمل اعطاي ترفیع سالیانه اعضاي هیأت علمی آموزشی و پژوهشی «ل امتیاز مندرج در بر پنج سال) و کسب حداق

 گیرد. ربط از تاریخ صدور حکم رسمی آزمایشی تعلق می با تصویب هیأت ممیزه ذي» مصوب هیأت امناء
ریط و با  تأیید هیأت ممیزه ذي اعضاي پیمانی که پس از کسب امتیازات الزم براي تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی با -10تبصره 

کنند، پس از اتمام تحصیل و  مجوز هیأت امناء براي ادامه تحصیل در مقطع دکتري تخصصی از مأموریت آموزشی استفاده می
پایه، مازاد بر » چهار«پایه و حداکثر » یک«تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی و تأیید کمیته ترفیعات، براي هر سال تحصیل از 

شوند. اعطاي مأموریت آموزشی به  پایه استحقاقی مدت خدمت پیمانی از تاریخ اجراي این تبصره، برخوردار می» 5«سقف 
اعطاي مأموریت آموزشی به  1/7/1400باشد. از تاریخ  اعضاي هیأت علمی پیمانی بدون رعایت مفاد این تبصره ممنوع می

موضوع این تبصره تا پایان سال پنجم خدمت پیمانی با رعایت سایر  اعضاي هیأت علمی پیمانی صرفاً در صورت کسب امتیازات
 پذیر خواهد بود. مفاد آن امکان
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باشند، پس از اتمام تحصیل و اشتغال  می مؤسسههاي وزارت متبوع که در استخدام نیستند و متعهد به خدمت در  بورسیه -11تبصره 

را از کل مدت تحصیل مقطع دکتري تخصصی مشروط به آنکه در ازاي تحصیل در  مؤسسهبه کار آموزشی و پژوهشی در 
شوند. در غیر این  پایه ترفیع بورس، برخوردار می» 3«بورس استفاده کرده باشند، از تاریخ صدور اولین حکم رسمی آزمایشی از 

 شوند: هاي بورس به شرح ذیل برخوردار می ماه) از پایه 48صورت متناسب با سقف مدت بورس (
 ؛ماه)، اعطاي یک پایه بورس تحصیلی 16بورس حداقل شش ماه و حداکثر یک سوم سقف مدت بورس ( مدت -الف
 ؛ماه)، اعطاي دو پایه بورس تحصیلی 32و تا دو سوم مدت بورس (» الف«مدت بورس بیشتر از بند  -ب
 ماه)، اعطاي سه پایه بورس تحصیلی. 48و تا سقف (» ب«مدت بورس بیشتر از بند  -ج

صالح، از  مالك اعطاي پایه استحقاقی سالیانه به اعضایی که با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و اخذ مجوز از مراجع ذي -12تبصره 
نامه  آیینکنند، گزارش پیشرفت کار مطابق  نامه) استفاده می این آیین 70و  69مواد مأموریت علمی و فرصت مطالعاتی (موضوع 

 بود.، خواهد مؤسسهمربوط و تأیید 
 

نامه، در صورتی که در وضعیت استخدامی رسمی یکی از شرایط زیر را  این آیین 8به عضو رسمی از جمله مشمولین ماده  -53ماده 
 گردد: احراز نموده یا بنماید، پایه تشویقی اعطاء می

بار یک پایه و حداکثر سه (هر  مؤسسهکسب باالترین امتیاز پژوهشی در سه سال متوالی به انتخاب کمیته ترفیعات   -1 -53
 سال از یکدیگر، در طول خدمت)؛ 5پایه به فاصله زمانی حداقل 

 در چارچوب ضوابط مربوط (حداکثر یک پایه)؛» س«هاي عاشورا و الزهرا  عضویت فعال در گردان  -2 -53
 علمی نمونه کشوري (دو پایه)؛ هیأتاحراز عنوان عضو   -3 -53
 (حداکثر دو پایه)؛ مؤسسهممتاز در احراز عنوان استاد   -4 -53
 هاي معتبر ملّی (یک پایه براي هر مورد و حداکثر دو پایه)؛ هاي دولتی و برگزیدگان جشنواره دارندگان نشان  -5 -53
صالح  مراجع ذي تأیید) در مؤسساتی که با نامه آییناین  74ماده موران به خدمت (موضوع أاعضاي شاغل و یا م  -6 -53

سیس و در حال توسعه قرار دارند، در أزه تو مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري تا ها دانشگاهشمول  وزارت در
سال خدمت در مؤسسات یادشده از یک پایه تشویقی  7صورتی که درخدمت مؤسسات مذکور باقی بمانند، در ازاي 

 گردند؛ برخوردار می
هاي همتراز با  یس دانشکده و سمتئ، معاون و مدیر ستادي، رمؤسسهیس ئهاي ر در سمت مؤسسهاعضایی که در  -53-7

داراي  هاي مدیریتی، براي سایر سمت مؤسسهو ارزیابی ساالنه  مؤسسهیس ئساالنه ستاد وزارت براي ر  آن، در ارزیابی
هیأت  و با تشخیص و تأیید مؤسسهیس ئتحوالت جدي شده باشند، با تأیید وزیر براي ر خدمات ارزنده بوده و منشأ

ازاي هر دو سال خدمت یک پایه و حداکثر دو پایه به فاصله  باشند (به هاي مدیریتی می براي سایر سمت مؤسسهیسه ئر
 سال از یکدیگر، در طول خدمت). 5زمانی حداقل 

ر دو باشند، (به ازاي ه می نامه آییناین  »79«ماده هاي مدیریتی مقامات موضوع  که داراي سمت مؤسسهاعضاي   -8 -53
 سال خدمت یک پایه و حداکثر چهار پایه در طول خدمت)؛

ربط وي داراي خدمات  هاي مدیریتی حوزه ستاد وزارت به تشخیص وزیر یا معاونان ذي که در سمت مؤسسهاعضاي   -9 -53
 ل خدمت).ارزنده بوده و منشاء تحوالت جدي شده باشند، (به ازاي هر دو سال خدمت یک پایه و حداکثر دو پایه در طو

به طور ساالنه  مؤسسهپایه تشویقی موضوع بند یک این ماده صرفاً به ده درصد اعضاي واجد شرایط هر واحد سازمانی   -1تبصره 
 .گردد میعضو هر دو سال یک بار اعمال  10. این نصاب براي واحدهاي سازمانی داراي کمتر از گردد می ءاعطا

این » 8«و » 6«بندهاي هاي تشویقی موضوع  عضو در طول خدمت به استثناي پایهبه هر  ءاعطاهاي تشویقی قابل  سقف پایه  -2تبصره 
 .باشد میپایه » 7«، حداکثر ماده

هاي تشویقی موضوع بندهاي  پایه صرفاًنامه، در صورت احراز شرایط  این آیین» 11«به عضو پیمانی و پیمانی موضوع ماده    -3تبصره 
 گردد. ، اعطا میاین ماده» 5«و » 2«، »1«
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پایه  یک ،»تمام وقت ویژه«سال خدمت  5به ازاي هر رسمی و پیمانی  »تمام وقت ویژه«علمی هیئت به اعضاي  -4تبصره 

 .دگیر تعلق می پایه تشویقی 6و در طول خدمت، حداکثر  تشویقی
 

این  »52«ماده » 1«بند » ب« ءجزسال خدمت قابل قبول با رعایت  وقت در ازاي هر دو حضوري و نیمه به اعضاي نیمه  -54ماده 
 .باشد میوقت  اي مرتبه آنان دو برابر عضو تمامگیرد. همچنین مدت توقف الزم براي ارتق یک پایه استحقاقی تعلق می نامه آیین

 

 نظام پرداخت حقوق و مزایا  -فصل ششم
 

 :گردد میحقوق مرتبه و پایه عضو براساس فرمول زیر تعیین   -55ماده 
 * ضریب حقوقی = حقوق مرتبه و پایه ]* پایه) + عدد مبنا 5( [ 

 .گردد میریف تع نامه آییناین  »1«ماده » 27«بند اساس مفاد  که بر باشد میپایه، نمایش عددي خدمات قابل قبول عضو   -1تبصره 
        هاي جدول مذکور برابر به ترتیب ردیف نامه آییناین  »9«ماده هاي مندرج در جدول موضوع  عدد مبنا براي مرتبه  -2تبصره 

 .گردد میتعیین  170و  145  -125  -100  -90
 شود. ضریب حقوقی ساالنه به میزان ابالغ شده از سوي هیأت وزیران اعمال می  -3تبصره 

 در بدو استخدام در پایه یک مرتبه مربوط قرار می گیرند. ءاعضا  -4بصره ت
در دوره پیمانی و یا دوره رسمی آزمایشی، همانند دوره رسمی قطعی، مطابق با ضوابط مقرر در این  ءحقوق و مزایاي اعضا  -5تبصره 

 شود. تعیین و پرداخت می نامه آیین
 

العاده مذکور به  شود. نحوه محاسبه فوق العاده شغل (مخصوص) پرداخت می اي تحت عنوان فوق العاده فوق مؤسسهبه اعضاي   -56ماده 
 :باشد میشرح زیر 

 العاده شغل (مخصوص) فوق =العاده شغل  ضریب فوق(حقوق مرتبه و پایه) *  
 

، به شرح نامه آییناین  »9«ماده هاي مندرج در جدول موضوع  اساس شماره ردیف هریک از مرتبه العاده شغل بر ضریب فوق  -1 تبصره
 خواهد بود. امناء هیأتتصویب در  اساس مقررات مربوط و و تغییرات بعدي آن بر گردد میذیل تعیین 

 شغل فوق العادهجدول ضرایب 
 شغل (مخصوص) فوق العادهضریب  ردیف

1 77/ 1 
2 1/ 2 
3 6/ 2 
4 87/ 2 
5 98/ 2 

 

العاده فوق«برابر ضرایب » 6/1«، »ویژه تمام وقت«علمی  هیأتاعضاي  »شغل (مخصوص)العاده فوق«ضرایب میزان  –2تبصره 
ماموریت به خدمت بدون حفظ « از اعمال این ضرایب در دوران استفادهعلمی تمام وقت است.  هیأتاعضاي  »شغل (مخصوص)

 د.باش مقدور نمی» وقت بانوان خدمت نیمه«، »حضوري خدمت نیمه« ،»ماموریت پژوهشی« ،»وظایف آموزشی و پژوهشی
 

 العاده فوق محاسبه شود. نحوهالعاده ویژه پرداخت می عنوان فوق خاصی تحت العاده ، فوقسهمؤسوقت  به اعضاي تمام  -57ماده 
 باشد:مذکور به شرح زیر می

 ( حقوق مرتبه و پایه )* ضریب فوق العاده ویژه = فوق العاده ویژه
 

 

21 
 



الدین اسدآبادي و مجتمع آموزش عالی نهاوند جمالهاي بوعلی سینا، مالیر، صنعتی همدان، سید  نامه استخدامی اعضاي هیأت علمی دانشگاه آیین  

 
 :گردد تعیین می به شرح جدول ذیل، در جدول ذیلهاي مندرج ردیف هریک از مرتبهبراساس شماره  العاده ویژه ضریب فوق

 
 العاده ویژه جدول ضریب فوق

 استاد دانشیار استادیار مربی مربی آموزشیار مرتبه علمی
 3/12 0/14 1/15 9/10 9/10 ضریب

 

این  »9«ماده هاي مندرج در جدول موضوع  اساس شماره ردیف هریک از مرتبه هاي ویژه ثابت و متغیر بر العاده ضریب فوق  -1تبصره 
 :گردد می، به شرح ذیل تعیین نامه آیین

 العاده ویژه ثابت و متغیر جدول ضرایب فوق

 ردیف
 دهالعا فوقضریب 

 ویژه ثابت
 العاده فوقضریب 

 ویژه متغیر
حداکثر سقف ریالی قابل پرداخت ناشی از 

 ویژه متغیر العاده فوقاعمال ضریب 
 ریال 3,500,000تا  2 /9تا  3 /6 1
 ریال 3,500,000تا  2 /5تا  4 2
 ریال 5,000,000تا  3 /4تا  5 /6 3
 ریال 6,000,000تا  3 /3تا  5 /2 4
 ریال 7,000,000تا  2 /9تا  4 /8 5

  
ویژه متغیر مندرج در جدول تبصره یک این ماده با رعایت سقف ریالی قابل پرداخت ناشی از اعمال  العاده فوقمیزان ضریب   -2تبصره 

 .گردد میویژه متغیر در هر مرتبه علمی تعیین  العاده فوقضریب 
 تأییدسال یک بار، با  ویژه متغیر را هر دو العاده فوقمیزان ضریب  متناسب با شرایط اقتصادي خود، تواند می مؤسسه  -3تبصره 

 مورد بازنگري قرار دهد. امناء هیأتو تصویب » مرکز«
 

مذکور به شرح زیر  العاده فوقشود. نحوه محاسبه  جذب پرداخت می العاده فوقعنوان  اي تحت العاده فوق مؤسسهبه اعضاي   -58ماده 
 است:

 جذب العاده فوقجذب =  العاده فوق* ضریب  حقوق مرتبه و پایه 
 

هرگونه تغییر در شرح ذیل می باشد و  بهالعاده جذب در شهرتهران به عنوان مبنا، بر اساس مرتبه علمی عضو  ضریب فوق -1تبصره 
امکان پذیر  ءت امناأو تصویب هی ، تأیید وزارتمؤسسهضرایب مذکور بر اساس شرایط اقلیمی و محیطی، صرفاً با پیشنهاد 

 .باشد می
 العاده جذب در شهر تهران جدول 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  ،مؤسسهیمی و محیطی، صرفاً با پیشنهاد شرایط اقلبر اساس مرتبه علمی عضو  ،مؤسسهالعاده جذب در  ضریب فوق -2تبصره 
 تعیین می شود. ءت امناأوزارت و تصویب هی
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اعضاي  »العاده جذبفوق«برابر ضرایب » 6/1«، »ویژهتمام وقت «علمی  تأهیاعضاي  »العاده جذبفوق«ضرایب میزان  –3تبصره 

 ،»موریت به خدمت بدون حفظ وظایف آموزشی و پژوهشیأم« از اعمال این ضرایب در دوران استفادهت علمی تمام وقت است. أهی
 د.باش مقدور نمی» وقت بانوان خدمت نیمه«، »حضوري خدمت نیمه« ،»موریت پژوهشیأم«

 

مدیریت  العاده فوقعنوان  اي تحت العاده فوقباشند،  هاي مدیریتی مصوب می دار پست که عهده مؤسسهوقت  به اعضاي تمام  -59ماده 
 :باشد میمذکور به شرح زیر  العاده فوقشود. نحوه محاسبه  پرداخت می

 

 مدیریت العاده فوق=  مؤسسه رئیسمدیریت  العاده فوقت هر پست مدیریتی مصوب * مبلغ ریالی مدیری العاده فوقضریب  
 

و مؤسسات  ها دانشگاهاساس دستورالعمل نحوه تعیین حق مدیریت رؤساي  بر مؤسسه رئیسمدیریت  العاده فوقمبلغ ریالی   -1تبصره 
 .رددگ میتعیین  امناء هیأتآموزش عالی، پژوهشی و فناوري مصوب 

 »79«ماده مور و در مشاغل مدیریتی (به استثناي مقامات موضوع أکه به وزارت م مؤسسهدیریت اعضاي م العاده فوقمیزان   -2تبصره 
وزارت تعیین و با ابالغ مرکز، از سوي وزارت پرداخت » شوراي معاونان«گردند، توسط  ) وزارت منصوب مینامه آییناین 
 .گردد می

مدیریت هر پست مدیریتی مصوب با توجه به حجم کار و سختی آن، بازدهی و کارایی و مرتبه علمی عضو  العاده قفوضریب   -3تبصره 
 :گردد میتعیین  مؤسسه رئیساساس دامنه ضرایب مندرج در جدول ذیل، توسط  و مقایسه با سایر مدیران بر

 

 مدیریت پست هاي مدیریتی فوق العادهجدول حداقل وحداکثر ضرایب 

 پست مدیریتی مصوب فردی
 حداقل و حداکثر ضریب

 مدیریت فوق العاده
 درصد 80تا  60 مؤسسهمعاونان  1
 درصد 60تا  50 مؤسسه رئیسهاي بالفصل  مدیران دفاتر و ادارات و مدیریت 2

3 
ها، مراکز، کتابخانه مرکزي و مؤسسات وابسته  ها، آموزشکده ها، پژوهشکده رؤساي دانشکده

 مؤسسهبه 
 درصد 60ا ت 40

 (فقط دانشگاه بوعلی سینا) درصد 50تا  30 مؤسسههاي  هاي زیرمجموعه بالفصل معاونت مدیران دفاتر و ادارات و مدیریت 4
 درصد 40تا  30 مؤسسههاي  هاي زیرمجموعه بالفصل معاونت مدیران دفاتر و ادارات و مدیریت 5
 درصد 50تا  40 مؤسسه فصل رئیسهاي بال معاونان مدیران دفاتر و ادارات و مدیریت 6
 درصد 50تا  30 ها، مراکز و مؤسسات وابسته ها، آموزشکده ها، پژوهشکده معاونان دانشکده 7
 درصد 40تا  20 هاي آموزشی و پژوهشی مدیران گروه 8
 درصد 40تا  20 مؤسسه هاي هاي زیرمجموعه بالفصل معاونت معاونان مدیران دفاتر و ادارات و مدیریت 9
 گردد این ماده تعیین می 4 تبصره بر اساس مفاد دار مصوب هاي مدیریتی ستاره سایر پست 10

 

العاده مدیریت رئیس  این ماده، با توجه به فوق» 3«جدول تبصره » 9«العاده مدیریت مشاغل اجرایی موضوع بند  میزان فوق  -4تبصره 
العاده مدیریت بایست از فوقالعاده مدیریت هر عضو نمی زان فوقهرحال می شود و درمی توسط هیأت رئیسه تعیین مؤسسه

 شده براي مقام مافوق وي بیشتر باشد. تعیین
 

 گردند. وقت برخوردار می ي مستمر عضو تمامدرصد حقوق و مزایا 50، صرفاً از نامه آییناین  »17«ماده بانوان عضو مشمول   -60ماده 
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و  مؤسسهنامه با موافقت واحد سازمانی مربوط و رئیس این آیین »18«ماده اساس مفاد  اعضایی که برو مزایاي ماهانه  حقوق  -61ماده 

وقت بدون  نمایند، برابر حقوق و مزایاي اعضاي تمامخدمت می مؤسسهحضوري در  یا مقام مجاز از طرف ایشان، به شیوه نیمه
 باشد. العاده ویژه میاحتساب فوق

 

التحقیق یک ساعت تحقیق اعضاي عملی و همچنین حقساعت تدریس» 5/1«التدریس یک ساعت تدریس نظري و حق  -62ماده 
العاده شغل (مخصوص)  پنجاهم مجموع حقوق مرتبه و پایه و فوقنامه) براساس یک این آیین 32وع ماده (موض» تمام وقت«

التحقیق یک ساعت تحقیق اعضاي عملی و همچنین حقساعت تدریس» 5/1«التدریس یک ساعت تدریس نظري و عضو و حق
  گردد. اده شغل (مخصوص) تعیین میالع چهلم مجموع حقوق مرتبه و پایه و فوقبراساس یک» تمام وقت ویژه«

 مؤسسهومتر فاصله داشته باشد، کیل 100بیش از  مؤسسهل متبوع استخدامی اعضاي مدعو تا مح مؤسسهچنانچه محل   -تبصره
 پرداخت نماید. 2تا  1 /5التحقیق آنان را با ضریب  التدریس یا حق حق مؤسسهتواند به تشخیص معاون آموزشی  می

 

رتبه و اساس یک پنجاهم مجموع حقوق م بر نامه آییناین  »33«ماده التدریس یک ساعت تدریس مدرسان موضوع  حق  -63ماده 
علمی در مرتبه مربی آموزشیار، مربی آموزشی، استادیار آموزشی حسب مورد با  هیأتشغل (مخصوص) عضو  العاده فوقپایه و 

به عنوان مدرس، با توجه به مدرك تحصیلی وي (کارشناسی، کارشناسی ارشد و  مؤسسهپایه مساوي با سنوات اشتغال در 
 .گردد میدکتري) تعیین 

به  تواند می مؤسسهومتر فاصله داشته باشد، کیل 100بیش از  مؤسسهچه محل سکونت مدرسان مدعو تا محل چنان  -1تبصره 
 پرداخت نماید. 2تا  1 /5التدریس آنان را با ضریب  حق مؤسسهتشخیص معاون آموزشی 

ماه حضور داوطلبانه در جبهه)  6داقل التدریس مدرسان ایثارگر (جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا و رزمندگان داراي ح حق  -2تبصره 
العاده شغل  ترتیب بر اساس یک پنجاهم مجموع حقوق مرتبه و پایه و فوق با مدرك تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد به

عنوان  به مؤسسه(مخصوص) عضو هیأت علمی در مرتبه مربی آموزشی و استادیار آموزشی با پایه مساوي با سنوات اشتغال در 
التدریس سایر مدرسان ایثارگر (جانبازان و آزادگان، فرزندان شهدا و رزمندگان) با مدرك دکتري  گردد. حق تعیین می مدرس

 گردد. نامه تعیین می این آیین »52«ماده » 4«تبصره تخصصی بر مبناي مفاده این ماده و رعایت مفاد 
 .گردد میتعیین  نامه آییناین  »52«ماده » 7«تبصره التدریس مدرسان (فرزندان شهدا) با رعایت مفاد  حق  -3تبصره 

 

) مجموع حقوق مرتبه و پایه و 1 /20خذ یک بیستم (أبه م نامه آییناین » 34«موریت روزانه موضوع ماده أم العاده فوق  -64ماده 
ت عمومی و هزینه ایاب و ذهاب اساس مقررا هاي شغل و جذب، قابل پرداخت است. هزینه اسکان و تغذیه بر العاده فوق
 پرداخت خواهد شد. مؤسسهه رئیس هیأتاساس مصوبات  شهري، بر شهري و درون بین

درصد حقوق مرتبه و پایه استادیار پایه » 20«نباید از  ءموریت روزانه اعضاأم العاده فوقسقف حداکثر پرداخت به عنوان   -1تبصره 
 بیشتر باشد.» 30«

 

به تحصیل در ایام استفاده از ماموریت آموزشی در داخل کشور، حقوق و مزایاي مستمر خود را دریافت  مورأعضو م  -65ماده 
 نماید. می

موریت آموزشی در خارج از کشور، تابع ضوابط و مقررات أر به تحصیل در ایام استفاده از مموأپرداخت حقوق و مزایاي عضو م  -تبصره
 .باشد میمربوط 

 

یک درصد حقوق مرتبه ازاي هر کیلومتر فاصله بین دو شهر مبدأ و مقصد  نامه، به این آیین» 35«ن موضوع ماده به مشموال  -66ماده 
 گردد. هزینه سفر و نقل مکان پرداخت میو پایه استادیار پایه یک 

 

اوالد به هزینه  کازاي هر فرزند کم مندي و به هزینه عائله کمکنامه، این آیین» 36«به مشموالن موضوع ماده   -67ماده 
 شود. ابر ضریب حقوقی ساالنه پرداخت میبر »5/22«و  »5/85«ترتیب به میزان 
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 هیأتشده از سوي   اعالم اساس مبلغ بگیر در پایان هر سال، بر به اعضاي شاغل، بازنشسته و وظیفهمکلف است  مؤسسه  -68ماده 

 پرداخت نماید.» عیدي«وزیران 
 

 نتقالموریت و اأم  -فصل هفتم

در سطح  مؤسسهاعتالي جایگاه  مکلف است در راستاي تولید دانش، ارتقاي تجارب و دانش علمی اعضاي خود و مؤسسه  -69ماده 
وردها، اتخصصی، آشنایی و استفاده از دست هاي المللی، کمک به حل مشکالت علمی و فنی کشور ازطریق تحقیق در زمینه بین

المللی در روابط  اي و بین هاي علمی منطقه کردن همکاري وین پژوهشی و آموزشی، نهادینههاي ن دانش فنی، امکانات و روش
هاي علمی و  دانشگاهی و به منظور افزایش کارآیی و کارآمدي اعضاي تمام وقت خود و همچنین مبادله نتایج فعالیت بین

و یا  مؤسسهها، انجام مطالعات مرتبط با اهداف  هها، سمینارها، کنگر پژوهشی، تسهیالت الزم را براي شرکت آنان در کنفرانس
اعزام آنان را در قالب  مؤسسه شود و در داخل یا خارج از کشور تشکیل میء یک از اعضاآن که در زمینه رشته تحصیلی هرنظایر

، فراهم امهن آییناین  »72«تا » 70«مواد دهد، در چارچوب ضوابط و مقررات موضوع  یک از موارد ذیل ضروري تشخیص میهر
 نماید.

 فرصت مطالعاتی؛  -1  -69
 موریت پژوهشی؛أم  -2  -69
 موریت آموزشی.أم  -3  -69

 

مصوب وزارت، براي » هاي مطالعاتی استفاده از فرصت نامه آیین«وقت خود را در چارچوب  تواند اعضاي تمام می مؤسسه  -70ماده 
اي که  خل یا خارج از کشور و شرکت در این گونه تحقیقات، طبق برنامهتکمیل اطالعات علمی و آگاهی از تحقیقات پیشرفته دا

 اعزام نماید.» فرصت مطالعاتی«رسد، براي استفاده از  می مؤسسهه رئیس هیأتبه تصویب 
ت درخواست هرگونه مرخصی استحقاقی یا بدون حقوق در حین استفاده یا  بالفاصله بعد یا قبل از استفاده از دوره فرص -1تبصره 

 باشد. مطالعاتی، ممنوع می
درصد  60اعطاي فرصت مطالعاتی به اعضاي هیأت علمی رسمی آزمایشی با رعایت مفاد این ماده و مشروط به کسب  -2تبصره 

ممیزه ذیربط، با تصویب شده براي تبدیل وضعیت به رسمی قطعی به تأیید کمیسیون تخصصی هیأت  حداقل امتیازات تعیین
 باشد.  پذیر می امکان مؤسسههیأت رئیسه 

 

وقت خود را در سقف اعتبارات مصوب، با رعایت ضوابط و مقررات وزارت، در چارچوب  تواند اعضاي تمام می مؤسسه  -71ماده 
رسد، به منظور شرکت در سمینارها، کنفرانس ها، کنگره ها، انجام مطالعات مرتبط  ه میرئیس هیأتدستورالعملی که به تصویب 

» موریت پژوهشیأم«در داخل و یا خارج از کشور به و نظایر آن  مؤسسهصی عضو و یا اهداف مرتبط با اهداف با رشته تخص
 اعزام نماید.

 باشند. ، مشمول این ماده مینامه آییناعضاي پیمانی صرفاً در طول قرارداد و با رعایت سایر ضوابط و مقررات این   -1تبصره 
موریت أاصله بعد یا قبل از استفاده از مستحقاقی یا بدون حقوق در حین استفاده یا بالفدرخواست هرگونه مرخصی ا  -2تبصره 

 .باشد میپژوهشی، ممنوع 
 

اعطاي «هاي اجرایی  نامه آیینوقت خود را به منظور پرورش و آماده سازي در چارچوب  تواند اعضاي رسمی تمام می مؤسسه  -72ماده 
مصوب وزارت، به صورت تمام وقت » ورس تحصیلی و اعزام دانشجو به خارج از کشوراعطاي ب«و » بورس تحصیلی داخل کشور

 اعزام نماید.» موریت آموزشیأم«داخت حقوق و مزایاي مربوط، به سال با پر» 4«و حداکثر به مدت 
 

کشور و با استفاده از  خارج از حوزوي (در داخل و یا 4براي ادامه تحصیل در مقطع دکتري تخصصی یا سطح  ءاعزام اعضا  -73ماده 
 :باشد میموریت آموزشی) منوط به احراز شرایط ذیل أم
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 ؛باشد  میوضعیت استخدامی عضو رس  -1  -73
 باشد؛ مؤسسهرشته تحصیلی عضو مورد نیاز   -2  -73
 وزارت باشد؛ تأییدمحل تحصیل عضو مورد  -3  -73
اجرایی جذب یا مرجعی که قانون تعیین  هیأت تأییدتقاي مرتبه را با ار نامه آیینعضو متقاضی حداقل امتیاز الزم از   -4  -73

 نماید، کسب نماید؛ می
 سال باشد؛ 40سن متقاضی حداکثر   -5  -73
هاي  موریت آموزشی و سایر هزینهأدو برابر حقوق و مزایاي دوران م عضو نسبت به سپردن وثیقه ملکی به میزان  -6  -73

 برآوردي، اقدام نماید.
» 2«مور به تحصیل در پایان مهلت مقرر موفق به اخذ مدرك تحصیلی موردنظر نگردند، ضمن بازپرداخت أچنانچه اعضاي م  -1ره تبص

دفتر  تأییدو  مؤسسهدر طول مدت تحصیل به تشخیص  مؤسسهها و وجوه دریافتی به عالوه خسارات وارده به  برابر کلیه هزینه
 باشند. خدمت و انجام وظایف محول میمحل  حقوقی وزارت، ملزم به حضور در

گردند، با  سال موفق به اتمام دوره تحصیلی موردنظر نمی» 4«در موارد خاص، مدت مأموریت آموزشی اعضایی که در پایان   -2تبصره 
براي یک نوبت شش ماهه با پرداخت حقوق و مزایاي مستمر  مؤسسهیسه ش پیشرفت تحصیلی و موافقت هیأت رئارائه گزار

 مؤسسهیسه رش پیشرفت تحصیلی و تصویب هیأت رئباشد. تمدید شش ماه دوم مازاد بر چهار سال با ارائه گزا ابل تمدید میق
 باشد. پذیر می سال مأموریت آموزشی امکان 5صرفاً مشروط به دفاع از رساله دکتري تخصصی تا پایان 

سال مأموریت آموزشی، موفق به اتمام دوره » 5«لت مقرر و حداکثر در در موارد خاص، ادامه تحصیل اعضایی که تا پایان مه  -3تبصره 
گردند، صرفاً با ارائه درخواست مرخصی بدون حقوق و گزارش پیشرفت تحصیلی و موافقت تحصیلی و اخذ مدرك مورد نظر نمی

 باشد. پذیر می ساله امکان  حداکثر براي دو نوبت یک مؤسسههیأت رئیسه 
سال نباشد و با استفاده از مرخصی بدون حقوق و با هزینه » 50«ك دکتري عضوي که سن وي بیشتر از پذیرش مدر  -4تبصره 

 تأییدو سایر شرایط و مقررات مربوط، پس از  این ماده» 4«تا » 1«بندهاي شخصی اخذ شده باشد، با رعایت شرایط مندرج در 
 .باشد میپذیر  ممیزه امکان هیأت

در داخل کشور و با  حوزوي 4عزام اعضاي پیمانی براي ادامه تحصیل در مقطع دکتري تخصصی یا سطح در موارد خاص، ا  -5تبصره 
 امناء هیأتموریت آموزشی، با رعایت شرایط مندرج در این ماده به استثناي بند یک آن، صرفاً پس از تصویب در أاستفاده از م

 .باشد میپذیر  امکان
 

، حسب مورد، اعضاي رسمی نامه آییناین  »79«تا » 75«مواد ب ضوابط و مقررات موضوع تواند در چارچو می مؤسسه  -74ماده 
متبوع به عنوان  مؤسسهموافقت  و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري را با درخواست آنان و ها دانشگاهوقت سایر  تمام

سب درخواست آنان به سایر مؤسسات، به کار گیرد و یا بالعکس اعضاي رسمی تمام وقت خود را ح» مور به خدمتأم«
 مور نماید.أمتقاضی م هاي گاهها و یا دست سازمان

 

و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و  ها دانشگاهعلمی رسمی سایر  هیأتتواند در صورت نیاز به خدمات اعضاي  می مؤسسه  -75ماده 
مور به أم«عین با رعایت مقررات به عنوان ن براي مدت ممربوط از خدمات آنا مؤسسهفناوري دولتی وابسته به وزارت با موافقت 

و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري دولتی وابسته به  ها دانشگاهاستفاده نماید و یا بالعکس حسب درخواست » خدمت
ن این ماده مور به خدمت نماید. حقوق و مزایاي مشموالأسمی خود را به این قبیل مؤسسات موزارت و موافقت عضو، اعضاي ر

 .گردد مییا مقصد پرداخت  أمبد مؤسسهربط از محل اعتبارات  حسب توافق مؤسسات ذي
و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري دولتی وابسته به سایر  ها دانشگاهبه خدمت در  مؤسسهموریت اعضاي رسمی أم  -1تبصره 

 مؤسسهایا از محل اعتبارات ن ماده، صرفاً با پرداخت حقوق و مزاجرایی و بالعکس با رعایت تشریفات مقرر در ای هاي گاهدست
 .باشد میپذیر  موریت امکانأمحل م
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به خدمت در ستاد وزارت و بالعکس با رعایت تشریفات مقرر در این ماده، صرفاً با پرداخت  مؤسسهموریت اعضاي رسمی أم  -2تبصره 

 .باشد میپذیر  امکان مؤسسهحقوق و مزایا از محل اعتبارات 
ها و مؤسسات  مأموریت اعضاي رسمی که با موافقت و حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوري به خارج از کشور و یا سازمان  -3تبصره 

گردند، بدون حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی و صرفاً با پرداخت حقوق و مزایا از محل اعتبارات  المللی مأمور به خدمت می بین
 باشد. پذیر می امکان مؤسسه

ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري منصوب و  که با حکم وزیر به سمت ریاست دانشگاه مأموریت اعضاي رسمی -4تبصره 
گردند، با رعایت میزان واحد موظف تدریس/ ساعت موظف تحقیق یا کسر واحد موظف تدریس/ ساعت مأمور به خدمت می

حسب توافق از محل اعتبارات نامه و تبصره ذیل آن و پرداخت حقوق و مزایا  یناین آی »25«ماده موظف تحقیق مندرج در 
 محل مؤسسهتوسط  وپرداخت موریت (بدون کاهش)أمحل م مؤسسهمین اعتبار از محل أمحل خدمت آنان و یا ت مؤسسه

محل  مؤسسهبرعهده  ه،موضوع این تبصردر دوران تصدي سمت عضو العاده مدیریت پرداخت فوق پذیر است.امکان خدمت آنان
 .باشد موریت میأم
هاي اجرایی به  مأموریت اعضاي رسمی که با موافقت وزیر علوم، تحقیقات و فناوري و حکم وزیر یا رؤساي سایر دستگاه -5تبصره 

صرفاً با شوند، بدون حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی و  المللی مأمور به خدمت می ها و مؤسسات بین خارج از کشور و یا سازمان
 باشد. پذیر می دستگاه اجرایی صادرکننده حکم مأموریت آنان امکان مؤسسهپرداخت حقوق و مزایا از محل اعتبارات 

ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و  هاي سازمانی مدیریتی به دانشگاه مأموریت اعضاي رسمی که براي تصدي پست -6تبصره 
شوند، با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی و پرداخت  هاي اجرایی مأمور به خدمت می فناوري دولتی وابسته به سایر دستگاه

العاده مدیریت و مزایاي غیرمستمر  پذیر است. پرداخت فوق محل خدمت آنان امکان مؤسسهحقوق و مزایاي مستمر از اعتبارات 
 باشد.  محل مأموریت می مؤسسهعضو در دوران تصدي سمت موضوع این تبصره، برعهده 

 

هاي اجرایی) به شرطی که  به خدمت در مؤسسات دولتی غیرآموزشی و پژوهشی (دستگاه مؤسسهمأموریت اعضاي رسمی    -76ماده 
با آن دستگاه اجرایی گردد، صرفاً با حفظ  مؤسسههاي تخصصی  با تخصص آنها ارتباط داشته باشد و موجب توسعه همکاري

محل خدمت آنان و یا تأمین  مؤسسهوق و مزایا حسب توافق از محل اعتبارات وظایف آموزشی و پژوهشی آنان و پرداخت حق
 باشد.  محل خدمت آنان مجاز می مؤسسهمحل مأموریت (بدون کاهش) و پرداخت توسط  مؤسسهاعتبار از محل 

 

غیرانتفاعی و   -غیردولتیو مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري  ها دانشگاهبه خدمت در  مؤسسهموریت اعضاي رسمی أم  -77ماده 
 :باشد میبالعکس به استثناي موارد ذیل ممنوع 

محل  مؤسسهمأموریت افراد موضوع این ماده صرفاً براي تصدي سمت مدیریتی مؤسسات مذکور با موافقت رئیس   -1 -77
حل مأموریت از م مؤسسهپذیر بوده که در این صورت عضو در دوران تصدي مسؤولیت  خدمت عضو و تأیید وزیر امکان

العاده ویژه وي  العاده مدیریت و معادل وجه ریالی فوق حضوري تبدیل وضعیت خواهد یافت و پرداخت فوق وقت به نیمه تمام
غیرانتفاعی براي تصدي سایر  -محل مأموریت خواهد بود. همکاري غیرمستمر عضو با مؤسسات غیردولتی مؤسسهبه عهده 

این » 21«با رعایت ضوابط و ساعت خدمت اعضاي هیأت علمی مندرج در ماده هاي مدیریتی مؤسسات مذکور  سمت
 بالمانع است. مؤسسه رئیسنامه و با اطالع  آیین

غیرانتفاعی که به   -و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ها دانشگاهبه خدمت در  مؤسسهموریت اعضاي رسمی أم  -2 -77
نموده و نام آنها درجداول بودجه کل کشور درج گردیده است، حداکثر براي از بودجه عمومی دولت استفاده  ءنحوي از انحا

مقصد و با رعایت سایر  مؤسسهسال در طول دوران خدمت و صرفاً با پرداخت حقوق و مزایا از محل اعتبارات » 2«مدت 
 .باشد میپذیر  مقررات امکان

رانتفاعی مندرج در فهرست بودجه کل کشور که با غی  -موریت اعضاي رسمی مؤسسات آموزش عالی غیردولتیأم  -3 -77
و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري منصوب  ها دانشگاههاي مدیریت ستادي وزارت و یا  حکم وزیر به یکی از سمت
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یر پذ امکان أمبد مؤسسهمقصد و پرداخت از طریق  مؤسسهمین حقوق و مزایاي آنان از محل اعتبارات أتگردند، صرفاً با  می
 .باشد می

 

مور به أدیگر م مؤسسه، بدون حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به نامه آییناعضایی که با رعایت ضوابط و مقررات این   -78ماده 
نمایند، از هر لحاظ به استثناي مقررات مربوط به  موریت دریافت میأمحل م مؤسسهو مزایاي خود را از  خدمت شده و حقوق

موریت این أد و چنانچه کسور بازنشستگی مدت مموریت خواهند بوأمحل م مؤسسهت مورد عمل مول مقررابازنشستگی مش
ه خدمت رسمی آنان منظور نفع حسب مورد پرداخت شود، مدت مزبور جزو سابق مقصد و یا ذي مؤسسهدسته از افراد توسط 

 .خواهد شد
 

جمهور،  رئیسیاسی از قبیل رؤساي سه قوه، معاونان س هاي مدیریت جهت تصدي پست مؤسسهموریت اعضاي رسمی أم  -79ماده 
اعضاي شوراي نگهبان، ریاست سازمان صدا و سیما، وزیران، معاونان وزیران، سفیران، استانداران، نمایندگان مجلس شوراي 

 .باشد میپذیر  اسالمی و شهردار تهران امکان
و یا دستگاه محل مأموریت  مؤسسه محل اعتبارات و مزایا از قوقمدت تصدي مقامات مذکور، ح به مشموالن این ماده در  -1تبصره 

هاي مدیریت سیاسی از محل اعتبارات  العاده مدیریت اعضاي مشمول این ماده در دوران تصدي پست پرداخت است. فوق قابل
ر هرحال، شود. د محل مأموریت یا خدمت آنان پرداخت می مؤسسهمحل مأموریت تأمین و حسب توافق توسط  مؤسسه

 مؤسسههاي مدیریت سیاسی از محل اعتبارات العاده مدیریت به اعضاي مشمول این ماده در دوران تصدي پستپرداخت فوق
 باشد. پذیر نمیامکان

و مؤسسات  ها دانشگاهعلمی  هیأتارتقاي مرتبه اعضاي  نامه آیینارتقاي مرتبه اعضاي موضوع این ماده با رعایت کامل   -2تبصره 
 زش عالی، پژوهشی و فناوري انجام خواهد شد.آمو

 شود. می ءترفیع ساالنه استحقاقی اعضاي موضوع این ماده، بدون نیاز به ارزیابی اعطا  -3تبصره 
هاي مذکور انجام وظیفه نموده یا بنمایند،  علمی) در سمت هیأتاعضاي موضوع این ماده که حداقل دو سال (در وضعیت   -4تبصره 

علمی در همان پایه برخوردار  هیأتدوره تصدي با حفظ مرتبه علمی خود، از حقوق و مزایاي باالترین مرتبه  پس از پایان
اي مدیریت ه ح قانونی به انفصال از تصدي سمتصال د در صورت محکومیت توسط مراجع ذيگردند. این دسته از افرا می

 باشند. شمول مزایاي مندرج در این تبصره نمیهاي مذکور، م سیاسی به واسطه انجام تخلف در زمان تصدي سمت
و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري  ها دانشگاهعلمی رسمی قطعی سایر  هیأت، اعضاي مؤسسهدر صورت نیاز   -80ماده 

تقل من مؤسسهتوانند با حفظ پیشینه خدمتی به  دولتی وابسته به وزارت متبوع، با موافقت رؤساي مؤسسات مبدا و مقصد می
شوند. حقوق و مزایاي این قبیل افراد براساس پست سازمانی تخصیص داده شده و سوابق خدمتی، بر طبق مقررات این 

و مؤسسات آموزش  ها دانشگاهنیز به سایر  مؤسسهعلمی رسمی قطعی  هیأتو بالعکس، انتقال اعضاي  گردد میتعیین  نامه آیین
بالمانع است. در  مؤسسهزارت متبوع حسب درخواست مؤسسات مذکور و موافقت عالی، پژوهشی و فناوري دولتی وابسته به و

قطع و هرگونه پرداختی صرفاً بر عهده  مؤسسهاین صورت از تاریخ اجراي حکم انتقال، رابطه استخدامی عضو منتقل شده با 
 مقصد خواهد بود. مؤسسه

مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري وابسته به سایر  و ها دانشگاهعلمی رسمی قطعی از  هیأتانتقال اعضاي   -1تبصره 
 .باشد میپذیر  مقصد امکان مؤسسه رئیس تأییدربط و  اجرایی جذب ذي هیأتپس از موافقت  مؤسسهاجرایی به  هاي گاهدست

وري دولتی و و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فنا ها دانشگاهعلمی رسمی آزمایشی از سایر  هیأتانتقال اعضاي   -2تبصره 
 .باشد میوزیر  تأییدهاي مبدا و مقصد، منوط به  مؤسسهو بالعکس، پس از موافقت  مؤسسهاجرایی به  هاي گاهدست
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 مرخصی ها، بیمه و امور رفاهی  -فصل هشتم

 

از دو ماه به » ژه تمام وقت وی«و اعضاي پیمانی و رسمی » تمام وقت«از یک ماه و اعضاي رسمی » تمام وقت«اعضاي پیمانی   -81ماده 
حکم/قرارداد برخوردار ها و مزایاي مندرج در العاده ازاي هر سال خدمت از مرخصی استحقاقی با استفاده از حقوق، فوق

باشد. در  ربط و الزاماً در تابستان و نیمه اول فروردین ماه مجاز می گردند. استفاده از مرخصی با تشخیص مقام مسئول ذي می
 یا مقام مجاز از طرف وي، استفاده از مرخصی استحقاقی بالمانع است. مؤسسهموارد ضروري، با درخواست عضو و تأیید رئیس 

هاي خدمت از مرخصی استحقاقی استفاده خواهد  در صورتی که مدت خدمت عضو کمتر از یک سال باشد، به تناسب ماه  -1تبصره 
 کرد.

 مرخصی استحقاقی اعضاي نیمه وقت و نیمه حضوري، به میزان نصف مرخصی عضو تمام وقت خواهد بود.  -2تبصره 
تواند تا مجموع یک ماه از  شده در این ماده می بینی اقی پیشک بار در طول خدمت، عالوه بر مرخصی استحقعضو براي ی  -3تبصره 

 مرخصی استحقاقی به منظور تشرف به حج واجب برخوردار گردد.
» یور سال بعداول مهر هر سال تا پایان شهر«صرفاً براي مرخصی استحقاقی موضوع این ماده از  مؤسسهتغییر تقویم اداري  -4تبصره 

 شود. تعیین می
 

در صورت عدم استفاده عضو از مرخصی استحقاقی سالیانه، مرخصی وي به استثناي مشموالن تبصره ذیل این ماده، قابل   -82ماده 
 ذخیره یا بازخرید نخواهد بود.

دار، مبنی بر  انی مصوب ستارههاي سازم هاي اجرایی پست با درخواست مرخصی عضو شاغل در سمت مؤسسهدر مواردي که   -1تبصره 
استفاده از تمام یا قسمتی از مرخصی استحقاقی سالیانه در تابستان، به دلیل نیاز به حضور وي موافقت ننماید، صرفاً و حداکثر 

ده نشده و یا مقام مجاز از طرف وي استفا مؤسسه رئیسنیمی از مرخصی استحقاقی سالیانه عضو که به علت عدم موافقت 
 .گردد میخذ آخرین حقوق و مزایاي دریافتی مندرج در حکم، بازخرید أخیره و مابقی به ماست، ذ

 در هر صورت محفوظ خواهد ماند. نامه آیینتا پیش از ابالغ این  ءده اعضاش مرخصی ذخیره  -2تبصره 
مؤسسه توانند ساالنه حداکثر یک ماه از مرخصی استحقاقی خود را با موافقت  می» تمام وقت ویژه«اعضاي هیأت علمی  - 3تبصره

  .ذخیره نمایند
درصورت درخواست کتبی،  مؤسسهبازخرید حداکثر یک ماه از مرخصی استحقاقی سالیانه استفاده نشده رییس و معاونین  -4تبصره 

 .بالمانع است ،فعالیت نمایند »ویژهتمام وقت «مشروط بر اینکه به صورت 
 

، قطع گردد، حقوق و مزایاي مدت به هر دلیل، به استثناي حالت انتقال مؤسسهدر صورتی که رابطه استخدامی عضو با   -83ماده 
خذ آخرین حقوق و مزایاي دریافتی مندرج درحکم، به وي و در صورت فوت به وراث أمرخصی استحقاقی ذخیره شده به م

 قانونی عضو پرداخت خواهد شد.
 

صی ساعتی در خالل تواند در صورت ضرورت و در مواقع اضطرار، با اجازه و موافقت مسؤول مافوق از مرخ هر عضو می  -84ماده 
 ساعات موظف تدریس استفاده نماید.

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

 ازدواج دائم به مدت سه روز کاري -الف
 برادر و خواهر (به مدت پنج روز کاري)فوت بستگان شامل پدر، مادر، همسر، فرزند،  -ب
 شود (به مدت سه روز کاري)  عضو (مرد) که صاحب اوالد می -ج
 صالح) غیبت موجه (به تعداد روزهاي مورد تأیید مراجع ذي -د
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بودن  اند در محل خدمت حاضر شود و موجهغیبت موجه حالتی است که عضو به عللی خارج از حدود قدرت و اختیار خود نتو  -تبصره

 .گردد میمراجع قضایی احراز  تأییدعذر وي با 
 

روز  12ه گواهی پزشکی، ئ، می تواند با اراباشد میهایی که مانع از انجام خدمت وي  در صورت ابتال به بیماري مؤسسهعضو   -86ماده 
، مؤسسهپزشک معتمد  تأییدی و روز با ارایه گواهی پزشک 30روز) و مازاد برمدت مذکور تا  3متناوب درسال (هر نوبت حداکثر 

نظر کمیسیون پزشکی روز با  30از مرخصی استعالجی با استفاده از حقوق و مزایاي مربوط برخوردار گردد. براي مدت بیشتر از 
 .گردد میبا وي رفتار  نامه آییناین  »88«ماده و مطابق با مفاد  مؤسسه تأییدمورد

پزشک معتمد، مرخصی  تأییداساس گواهی پزشکی و پس از  استحقاقی بیمار شود، بردر صورتی که عضو در ایام مرخصی   -تبصره
 شود. استحقاقی وي در طی مدت بیماري، به مرخصی استعالجی تبدیل می

 

و ماه و با استفاده از حقوق و و مزایاي مربوط با رعایت ضوابط  9توانند از مرخصی زایمان هر نوبت حداکثر  میبانوان عضو   -87ماده 
 تعهدات صندوق مربوطه برخوردار گردند.

 یابد. ماه افزایش می 12وند، این مدت به ش براي بانوانی که در یک زایمان صاحب فرزند دوقلو و یا بیشتر می  -1تبصره 
این ماده پایان شده براي مرخصی زایمان مندرج در  هاي تعیین براي بانوان عضو پیمانی که قرارداد آنان قبل از اتمام زمان  -2تبصره 

 .گردد میشده، تمدید  هاي تعیین یابد، مدت قرارداد تا سقف مرخصی می
عضو مشمول صندوق تأمین اجتماعی از نظر پرداخت هزینه کمک بارداري (حقوق و مزایاي مرخصی زایمان)، تابع مقـررات   -3تبصره 

 باشد.  قانون تأمین اجتماعی می
 

برسد،  مؤسسهکمیسیون پزشکی  تأییدنماید، در صورتی که بیماري وي به  عالجی استفاده میبه عضوي که از مرخصی است  -88ماده 
 .گردد میحداکثر تا یک سال حقوق و مزایاي مربوط پرداخت 

د بر یک سال نیز از حقوق و مزایاي ئابط و مقررات مربوط، براي مدت زاالعالج، با رعایت ضو عضو داراي بیماري صعب  -1تبصره 
 شود. برخوردار مییادشده 

العالج نبودن بیماري عضو، به وي درمدت مازاد بر یک سال مرخصی استعالجی، تنها حقوق مرتبه و پایه  درصورت صعب  -2تبصره 
 .گردد میپرداخت 

، بر اثر عوامل مؤسسهموریت و بنا به نظر کمیسیون پزشکی أدر حین خدمت و یا م موظف است به عضوي که مؤسسه -3تبصره 
نموده و  ءتعالجی اعطاشود، بدون محدودیت مقرر در این ماده، مرخصی اس موریت دچار حادثه یا بیماري میأط کار و یا ممحی

 هاي درمان وي را پرداخت نماید. تمامی هزینه
مزایا، تابع  مین اجتماعی در استفاده از مرخصی استعالجی مازاد بر سه روز، از نظر پرداخت حقوق وأعضو مشمول صندوق ت  -4تبصره 

 .باشد میمقررات قانون تامین اجتماعی 
 

نامه، در صورت نداشتن مرخصی استحقاقی  این آیین »73«ماده » 3«تبصره به استثناي مشموالن  مؤسسهعضو رسمی   -89ماده 
سال از مرخصی  نامه، حداکثر سه این آیین »90«ماده تواند در طول مدت خدمت خود با رعایت ضوابط مقرر در  شده، می ذخیره

 بدون حقوق استفاده نماید.
لطمه نزند، صرفاً در  مؤسسههاي آموزشی و پژوهشی و استثنایی، مشروط به آنکه به برنامه موارد ضروري عضو پیمانی در  -تبصره

ي بدون هاماه مجاز به استفاده از مرخصی بدون حقوق است. در هر حال مجموع مرخصی» 4«مدت قرارداد و حداکثر به مدت 
 تواند از سه سال در طول خدمت وي بیشتر باشد.ماه در مدت قرارداد، نمی» 4«حقوق عضو پیمانی با رعایت سقف 

 

و تأیید باالترین مقام  ربط ذيواحد سازمانی تواند در طول مدت خدمت خود با موافقت  می مؤسسهعضو رسمی قطعی   -90ماده 
بدون حقوق عضو  مرخصیدرخواست درصورتی که  .حقوق استفاده نماید ونحداکثر سه سال از مرخصی بد مؤسسهول مسؤ

 تا مؤسسه، این مدت با تصویب هیأت رئیسه باشد ويدر رشته مربوط به شغل ل در مقطع دکتري تخصصی تحصی براي ادامه
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حداکثر پنج  در هر حال مجموع مرخصی بدون حقوق عضو رسمی قطعی در طول مدت خدمت دو سال قابل افزایش خواهدبود.

 باشد. سال می
حقوق براي ادامه آزمایشی اعم از اعطاء و یا تمدید مدت مرخصی بدون شمول مفاد این ماده درخصوص عضو رسمی  -1تبصره 

 مؤسسهمجوز از هیات رئیسه  تحصیل در مقطع دکتري تخصصی در رشته مربوط به شغل وي تا سقف سه سال، منوط به اخذ
مجموع مرخصی بدون حقوق عضو رسمی آزمایشی مشمول این تبصره در طول مدت خدمت حداکثر  خواهد بود. در هر حال

 باشد. سه سال می
برند،  موریت خارج از کشور بسر میأاجرایی در م هاي گاهبانوان عضو رسمی که همسر آنان به واسطه حکم رسمی دست  -2تبصره 

 سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.» 5«حداکثر به مدت  موریت همسر خود و در طول خدمتأتوانند تا پایان م می
و صندوق  مؤسسه. مگر آن که با موافقت گردد میسابقه خدمت بازنشستگی محسوب ن ءمدت مرخصی بدون حقوق جز  -3تبصره 

 طور کامل از سوي عضو پرداخت گردد. ربط، کسورات بازنشستگی به بازنشستگی ذي
مشروط به این که  مؤسسهنیاز هاي مورد ون حقوق عضو براي ادامه تحصیالت عالی و تخصصی در رشتهمدت مرخصی بد  -4تبصره 

منجر به اخذ مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد و یا دکتري تخصصی شود، از لحاظ بازنشستگی و وظیفه با پرداخت کسور 
 شود. سابقه خدمت رسمی عضو محسوب می ءمربوط از سوي عضو، جز

تواند با پرداخت کامل حق سرانه بیمه درمانی به صورت آزاد و بیمه تکمیلی، از  و در ایام مرخصی بدون حقوق میعض  -5تبصره 
 اي استفاده نماید. خدمات بیمه

 

موریت پژوهشی، آمادگی به خدمت، انفصال موقت، مرخصی بدون حقوق و أموریت آموزشی، فرصت مطالعاتی، مأدر مدت م  -91ماده 
استعالجی مازاد بر یک سال که به صورت متوالی در طی سال استفاده شده باشد، مرخصی استحقاقی تعلق همچنین مرخصی 

 گیرد. نمی
 

است و وي در طول خدمت خود، صرفاً یک بار مجاز به تغییر  مؤسسهانتخاب صندوق بازنشستگی در بدو استخدام با عضو   -92ماده 
 .باشد میصندوق بازنشستگی 

 

هاي بهداشت و درمان عضو عالوه بر  مین هزینهأ، به منظور کمک به تازمین اعتبار موردنیأمکلف است مشروط به ت همؤسس  -93ماده 
مین اجتماعی، به طرق مقتضی از جمله تسهیل در عقد قرارداد أبیمه خدمات درمانی و یا قانون ت اعطاي مزایاي مقرر در قانون

» 4پیوست شماره   -دستورالعمل پرداخت کمک هاي رفاهی«اساس  ي مرتبط، برها بیمه تکمیلی و یا پرداخت بخشی از هزینه
 اقدامات الزم معمول دارد.

 

و کمک  ءمین رفاه، آسایش و آسودگی خاطر اعضاأر مورد نیاز، به منظور مساعدت، تمین اعتباأتواند مشروط به ت می مؤسسه  -94ماده 
ه، رئیس هیأتمور بیمه و تامین و رفع سایر نیازهاي ضروري آنها، با تصویب الحسنه وام و ا به تهیه مسکن، تقویت صندوق قرض

 برقرار نماید. نامه آییناین  »93«ماده اساس دستورالعمل موضوع  تسهیالت مالی الزم را بر
 

زش را در ، فرهنگ اشاعه ورءموظف است به منظور توانمندسازي، افزایش کارآیی، تقویت روحی و سالمت اعضا مؤسسه  -95ماده 
 ایجاد و به منظور تشویق آنها براي انجام امور ورزشی، راهکارهاي مناسبی را تدوین و به مورد اجرا گذارد. مؤسسه

 

 پایان خدمت  -صل نهمف
 

 ،نفعمکلف است عضو خود را با توجه به مرتبۀ علمی آنان به شرح ذیل، بدون نیاز به وصول درخواست عضو ذي مؤسسه -96 ماده
 ه نماید.بازنشست

 سال. 65 سابقۀ خدمت یا سنسال  30مربی آموزشیار/ مربی پژوهشیار، با   -1-96
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 سال. 65 سال سابقۀ خدمت یا سن 30هشی، با مربی آموزشی/ مربی پژو  -2-96
 سال. 65سال سابقۀ خدمت یا سن  30شی، با استادیار آموزشی/ استادیار پژوه  -3-96
 سال. 67پژوهشی، با سن آموزشی/ دانشیار  دانشیار  -4-96
 سال. 70 سن استاد آموزشی/ استاد پژوهشی، با  -5-96

أت علمـی  هیـ این ماده براي عضـو   5و  4هاي و سن بازنشستگی مندرج در ردیف 3تا  1هاي خدمت مندرج در ردیف سابقه -1 تبصره
نفـع و تأییـد دانشـکده /    ت عضـو ذي أت دولت در صورت درخواسـ هیهاي دانش و پژوهش مصوب نمونه کشوري یا داراي نشان

 قابل افزایش است.  تا سه سال ربط امناي ذي أتهی یب ساالنهمحل خدمت وي، با تصوپژوهشکده 
سـال سـابقه خـدمت، طـی دو سـال متـوالی، پایـه         30این ماده، بـا داشـتن    5و  4هاي ردیفدر مواردي که عضو موضوع   -2 تبصره

بـا پیشـنهاد   دریافـت ننمایـد،    مؤسسهیل نداشتن امتیازات الزم بر اساس دستورالعمل ترفیع استحقاقی سالیانه خویش را به دل
هـاي آموزشـی و پژوهشـی و تأییـد وزیـر، بـدون نیـاز بـه اخـذ تقاضـاي ایشـان،            همراه با ارسال گزارش فعالیت مؤسسهرئیس 

 پذیر است. بازنشستگی آنان امکان
 5پیوست شـماره  و  118ماده که حسب دستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز موضوع ادامه خدمت عضو با مرتبه استادي  -3تبصره 

و تصـویب   مؤسسـه شود، با درخواست علمی موفق به کسب درجه استاد ممتازي شده یا می أتهینامه استخدامی اعضاي  آیین
 باشد. پذیر می امناء تا سه سال امکان أتهی سالیانه

سـال   عضو واجد شرایط بازنشستگی که به امـر تـدریس اشـتغال دارد، بـه پایـان همـان نـیم       شستگی تاریخ اجراي حکم بازن -4 تبصره
 تحصیلی موکول خواهد شد.

 

سـال سـابقه خـدمت     30ا که با داشـتن حـداقل   ر 96 ماده 5و  4بندهاي موضوع  أت علمیهی اعضايمکلف است  مؤسسه -97 هماد
 بازنشسته کند.  تقاضاي آناندر صورت خدمت هستند  همچنان واجد شرایط ادامه

 

بینی نشدن ضوابط و مقررات خاص، ایثارگران، باشند. در صورت پیشایثارگران تابع قوانین، ضوابط و مقررات خاص خود می -98 ماده
 ت علمی خواهند بود.أهیاستخدامی اعضاي  هنامت علمی، تابع ضوابط و مقررات آیینأهیهمچون سایر اعضاي 

 

، در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی، به عضوي که بیش از سی سال و تا سقف چهل سال نامه آییناریخ اجراي این از ت  -99ماده 
شده حقوق بازنشستگی، عالوه  %) رقم تعیین2 /5ازاي هر سال خدمت مازاد بر سی سال، دو و نیم درصد ( سابقه خدمت دارد، به

 .باشد میربط قابل پرداخت  ستگی ذيسبه و از سوي صندوق بازنششده محا بر حقوق تعیین
 

حین اشتغال  که در باشد میمنظور از سابقه خدمت قابل احتساب براي بازنشستگی، آن مدت از سوابق خدمت عضو   -100ماده 
 نماید. سور مربوط را پرداخت نموده یا میعلمی انجام شده و ک هیأتعلمی یا غیر هیأتوقت در وضعیت  تمام

دون حقوق و استعالجی و مدت خدمت نیمه وقت بانوان و همچنین مدت خدمت نظام وظیفه، مشروط به مرخصی ب  -1 تبصره
 .گردد میعنوان سابقه خدمت عضو محسوب  پرداخت کامل کسور بازنشستگی، به

زش عالی و ها و مؤسسات آمو که در سایر دانشگاه مؤسسه سابقه خدمت قبل از استخدام متقاضیان عضویت در هیأت علمی -2تبصره 
هاي اجرایی در وضعیت هیأت علمی یا غیرهیأت علمی انجام شده است (به استثناي ایثارگرانی که در  پژوهشی دولتی و دستگاه

باشند)، در صورت تقاضاي وي صرفاً به عنوان سابقه خدمت قابل قبول براي  قوانین و اسناد باالدستی داراي ضوابط خاص می
 د.شو بازنشستگی عضو محسوب می

، میانگین کلیه حقوق و مزایاي مستمر مشمول کسور بازنشستگی (حقوق مؤسسهمبناي تعیین حقوق بازنشستگی عضو   -101ماده 
مدیریت) در دو  العاده فوقسختی کار و  العاده فوقویژه،  العاده فوقجذب،  العاده فوقشغل (مخصوص)،  العاده فوقمرتبه و پایه، 

 .باشد میبا اعمال ضریب حقوقی سال بازنشستگی  سال منتهی به پایان خدمت وي
مین أهاي مقرر در قانون ت مین اجتماعی از لحاظ تعیین حقوق و مزایاي بازنشستگی و حمایتأستگی تمشموالن صندوق بازنش  -تبصره

 .باشد میاجتماعی، تابع ضوابط و مقررات مربوط به خود 
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هر سال خدمت قابل قبول تا  يو ورثه قانونی عضو متوفی، به ازا نامه آیینل این به عضو بازنشسته، ازکارافتاده مشمو  -102ماده 
هاي  سال، معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایاي مشمول کسورات بازنشستگی به اضافه وجوه مربوط به مرخصی» 30«حداکثر 

 خواهدشد. پرداخت» پاداش پایان خدمت«عنوان شده به  ذخیره
تی مشمول دریافت این که در ازاي آن وجوه بازخریدي دریافت شده است، از سنوات خدم قه خدمت عضوآن قسمت از ساب  -تبصره

 شود. وجوه کسر می
 

ه از سوي وزارت هایی ک التدریس، در سقف محدودیت علمی بازنشسته به صورت حق هیأتاستفاده از خدمات اعضاي   -103ماده 
 .باشد میشود، بالمانع  تعیین و ابالغ می

 

تواند عضو واجد یکی از  می مؤسسهباشد. در موارد خاص  بازنشستگی پیش از موعد اعضاء به استثناي موارد ذیل ممنوع می  -104اده م
 ربط بازنشسته نماید. و هماهنگی با صندوق بازنشستگی ذي مؤسسهنفع، تصویب هیأت رئیسه  شرایط ذیل را با درخواست ذي

 علمی (مرد) هیأتعضو   -1 -104
 روز حقوق و مزایا؛ 20سال سابقه خدمت با » 20«سال سن و حداقل » 60«داشتن حداقل  -فال

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

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

 مقرراتسایر   -فصل دهم
 

العاده شغل  برابر مجموع حقوق مرتبه و پایه و فوق» پنج«اي به میزان هزینه عضو شاغل یا بازنشسته در موارد ذیل کمکبه  -105ماده 
 گردد: (مخصوص) استادیار پایه یک پرداخت می

ر هر مورد فقط یک بار (با ازدواج دائم عضو شاغل یا بازنشسته و همچنین هریک از فرزندان و افراد تحت تکفل وي د -الف
 صالح) ارائه مستندات قانونی از مراجع ذي

 صالح) یک از فرزندان و افراد تحت تکفل عضو شاغل یا یازنشسته (با ارائه مستندات قانونی از مراجع ذيهرفوت همسر یا  -ب
 شود.  ونی وي پرداخت میهزینه موضوع این ماده به وراث قان در صورت فوت عضو شاغل یا بازنشسته کمک -1تبصره 
هزینه  بگیران عضو شاغل یا بازنشسته متوفی به استثناي همسر وي نیز در صورت ازدواج دائم براي یک بار از  کمک وظیفه -2تبصره 

 شوند. این ماده ماده برخوردار می »الف«بند موضوع 
 

، استعفاي خود را به ترتیب دو ماه قبل مؤسسهمت به تواند در صورت نداشتن تعهد خد می مؤسسهعضو رسمی و پیمانی   -106ماده 
سال تحصیلی (رسمی) یا دو ماه قبل از پایان قرارداد (پیمانی) به صورت کتبی اعالم نماید و چنانچه بدون کسب  از پایان نیم

ات انتظامی در مدت مقرر در محل کار حاضر نشود، عمل عضو ترك خدمت محسوب و با وي برابر قانون مقرر مؤسسهموافقت 
 علمی رفتار خواهد شد. هیأتاعضاي 

و عضو پس از استعفا موظف است تا زمان  باشد میدر هیچ مورد درخواست استعفا، رافع تعهدات عضو در قبال وظایف وي ن  -107ماده 
تسلیم استعفا، ، در محل کار خود حضور یافته و انجام وظیفه نماید. در صورتی که عضو پس از مؤسسهپذیرش استعفا از سوي 

 شود. اعالم نماید، استعفاي وي منتفی تلقی می مؤسسهروز کتباً به  15انصراف خود را حداکثر ظرف 
 

، باید مؤسسه، در صورت اعالم استعفا و قبول استعفاي وي از سوي باشد می مؤسسهعضوي که داراي تعهد خدمت در   -108ماده 
وابط و مقررات ابالغی از سوي وزارت جبران نماید. مسؤولیت نظارت بر اجراي این ان ناشی از عدم ایفاي تعهد خود را طبق ضیز

 .باشد مییا مقام مجاز از طرف وي  مؤسسه رئیسماده بر عهده 
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براي اجراي  مؤسسهبه نحوي از انحاء از رکود علمی و عدم کفایت و صالحیت هریک اعضاي رسمی  مؤسسههرگاه رئیس   -109ماده 

و پژوهشی محوله مطلع شود، کمیسیونی مرکب از سه نفر از اعضاي هیأت علمی (ترجیحاً با مرتبه استادي) که وظایف آموزشی 
صالحیت رسیدگی در مورد کارهاي آموزشی و پژوهشی و فرهنگی عضو را دارند تشکیل خواهد داد تا تحقیق به عمل آورده و 

لسات و گزارش کمیسیون مذکور به طور محرمانه خواهد بود و ارائه دهند. تشکیل ج مؤسسهگزارش کامل و موجهی به رئیس 
در صورتی که این گزارش حاکی از رکود علمی عضو یا عدم کفایت یا صالحیت او براي اجراي وظایف محوله باشد، رئیس 

گی به نماید. چنانچه هیأت پس از رسید ارجاع می مؤسسهمراتب را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیأت ممیزه  مؤسسه
هاي علمی، پژوهشی و فرهنگی عضو، رکود علمی یا عدم کفایت و صالحیت وي را محرز دانست به یکی از  کلیه فعالیت

 شود: هاي ذیل با وي رفتار می روش
 شود.ـ در صورتی که عضو واجد شرایط بازنشسته شدن باشد، بازنشسته می الف
روز حقوق و مزایا با هماهنگی صندوق  20قبول، با حداقل  سال سابقه خدمت قابل» 20«در صورت داشتن حداقل  -ب

 شود.ربط بازنشسته می بازنشستگی ذي
روز حقوق » 30«در صورتی که عضو شرایط بازنشسته شدن را نداشته باشد، سنوات خدمت قابل قبول عضو با پرداخت  -ج

هاي ذخیره شده، بازخرید الوه وجوه مرخصیع و مزایاي مشمول کسور بازنشستگی به ازاي هر سال خدمت قابل قبول، به
 شود.می

هاي اجرایی مشروط به ارائه درخواست ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري و دستگاهدـ عضو به سایر دانشگاه 
 شود.مقصد توسط عضو منتقل می مؤسسه

 شود.هـ ـ به خدمت وي خاتمه داده می
مشمول رکود علمی که بر اساس ضوابط و مقررات پیشین از کارشناس رسمی به عضو هیأت  آن دسته از اعضاي هیأت علمی -تبصره

توانند به عضو غیرهیأت علمی رسمی  می مؤسسهاند، با درخواست آنان و موافقت  علمی رسمی آزمایشی تبدیل وضعیت شده
 گرفت.قطعی تبدیل وضعیت یابند، در غیر این صورت در شمول مفاد این ماده قرار خواهند 

 

هاي  صرفاً با رضایت وي، موافقت گروه تغییر پست سازمانی عضو از یک گروه آموزشی و یا پژوهشی به گروه متجانس دیگر،  -110ماده 
 .باشد میپذیر  و مقصد و با رعایت ارتباط تخصصی عضو امکانأ مبد

 

 ازمانی وي خواهد بود:بدون اخذ رضایت عضو، مجاز به تغییر پست س مؤسسهدر موارد ذیل   -111ماده 
 اجرایی جذب؛ هیأت نامه آیینو  نامه آییناین  »109«ماده اساس تصمیم مراجع مذکور در  بر  -1 -111
 ؛امناء هیأتاساس مصوبه  بر مؤسسهتغییر ساختار یا انحالل واحد سازمانی در   -2 -111
 صالح؛ یا سایر مراجع ذي امناء هیأتمصوبه اساس  ها و فعالیت هاي واحدهاي سازمانی بر موریتأتغییر م  -3 -111
 دار. هاي مدیریتی مصوب شماره اشتغال عضو در پست  -4 -111

 

ربط  ممیزه ذي هیأتتغییر پست سازمانی عضو از گروه آموزشی به گروه پژوهشی و بالعکس، با درخواست عضو و تصویب   -112ماده 
 .باشد میپذیر  امکان

ها و عناوین مشابه به ازاي هر ساعت، بر مبناي  هیأتها، شوراها،  عضو حقیقی درجلسات کمیسیون جلسه حق حضور در  -113ماده 
ساعت در ماه قابل پرداخت » 25«شغل (مخصوص) عضو و تا سقف  العاده فوقپنجم مجموع حقوق مرتبه و پایه و  و یک هفتاد

 .باشد می
 

 .باشد میدار مصوب، به استثناي تبصره ذیل ممنوع  سازمانی ستاره هاي کارگیري اعضاي پیمانی جهت تصدي پست به  -114ماده 
سال سابقه خدمت آموزشی و پژوهشی در واحد » 3«تواند از اعضاي پیمانی که حداقل داراي می مؤسسهدر موارد خاص   -تبصره

دار مصوب مندرج در  رههاي سازمانی ستاجهت تصدي پست مؤسسهباشند، صرفاً با موافقت هیأت رئیسه  سازمانی مربوط می
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پذیر  ، براي یک دوره مدیریتی، استفاده نماید. انتصاب مشمولین طرح سربازي و یا سایر عناوین امکانمؤسسهسازمان تفصیلی 

 باشد.   نمی
 

یک تصدي بیش از یک پست سازمانی عالوه بر سمت آموزشی یا پژوهشی براي هر یک از اعضاي رسمی به استثناي تبصره   -115ماده 
 .باشد میاین ماده ممنوع 

براي تصدي موقت پست سازمانی مدیریتی یا  مؤسسه رئیسکارگیري اعضاي رسمی در موارد ضروري با تشخیص  به  -1تبصره 
 .باشد میحساس به صورت سرپرستی فقط براي حداکثر شش ماه مجاز 

علمی مطرح  هیأتهاي رسیدگی انتظامی اعضاي  هیأت الذکر، تخلف محسوب شده و موضوع در عدم رعایت مفاد ماده فوق  -2تبصره 
 و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

 

رئیس و «هاي مدیریتی  به خدمت در دانشگاه آزاد اسالمی، صرفاً براي تصدي سمت مؤسسهمأموریت اعضاي رسمی    -116ماده 
پس از تأیید وزیر و پرداخت » تحقیقاترئیس واحد علوم، «و » رؤساي مراکز استانی دانشگاه آزاد«، »معاونان دانشگاه آزاد

محل خدمت آنان  مؤسسهمحل مأموریت (بدون کاهش) و پرداخت توسط  مؤسسهحقوق و مزایا با تأمین اعتبار از محل 
، پیشنهاد مرکز و تأیید مؤسسهباشد. میزان واحد موظف آموزشی و پژوهشی این دسته از اعضاء، با درخواست  پذیر می امکان

 گردد. میوزیر تعیین 
 

پذیر  وزیران امکان هیأت، پیشنهاد وزیر و تصویب مؤسسهعلمی بازنشسته، با درخواست  هیأتاعاده به خدمت اعضاي   -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  30پرداخت گردد، مدت مذکور با رعایت سقف حداکثر  مؤسسهران اعاده به خدمت توسط بازنشستگی دو

 و تبصره ذیل آن تعیین خواهد شد. »101«ماده شود و حقوق بازنشستگی جدید عضو، با رعایت مفاد  خدمت وي افزوده می
 

علمی با مرتبه استادي که به مقام  هیأت، اعضاي مؤسسهرجسته به منظور بزرگداشت و ارج نهادن به استادان ممتاز و ب  -118ماده 
اساس  اند، بر المللی رسیده شامخ فرهنگی، تربیتی، اجتماعی، آموزشی، علمی و پژوهشی و .... درسطح ملّی و یا بین

 شوند. به درجه استاد ممتازي نایل می "»5«پیوست شماره   -دستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز"
 

گیري از خدمات آموزشی و  را به منظور بهره مؤسسهتواند افراد برجسته علمی فاقد رابطه استخدامی با  می مؤسسه  -119 ماده
انتخاب و براي مدت معین در  »6پیوست شماره   -مؤسسهکارگیري عضو وابسته در  دستورالعمل به«اساس  پژوهشی آنان و بر

 کارگیرد. به مؤسسه
 

که حائز شرایط بازنشستگی  انیعلمی رسمی و پیم هیأتتواند با تقاضاي باز خرید سنوات خدمت اعضاي  میمؤسسه  -120ماده 
کارگزینی ومزایاي مندرج در آخرین حکمحقوقروز مجموع 45هر سال خدمت مبلغی معادل  ينیستند، موافقت نموده و در ازا

 .به آنان پرداخت نماید موردیا قرارداد حسب
 .علمی بازخرید شده، بالمانع استهاي استحقاقی ذخیره شده به اعضاي هیأت  پرداخت حقوق و مزایاي مدت مرخصی -1تبصره 
 قرارداد ويروز حقوق و مزایاي مندرج در آخرین  45، معادل عضو هیئت علمی پیمانیدر صورت لغو یا عدم تمدید قرارداد  -2تبصره 

 .گردد به ازاي هر سال خدمت به وي پرداخت می
 

گیري درخصوص  و تصمیم امناء هیأتبینی نشده باشد، تا تشکیل جلسه  حکمی پیش نامه آیینکه در این در مواردي   -121ماده 
 علمی دانشگاه تهران عمل خواهد شد. هیأتاستخدامی اعضاي  نامه آیینموضوع مربوط، برابر آخرین اصالحات 

 

 .باشد می» مرکز«در موارد ابهام، بر عهده  نامه آیینتفسیر مفاد این   -122ماده 
 

 .باشد میپذیر  امکان امناء هیأتو تصویب » مرکز« تأیید، مؤسسهبا پیشنهاد  نامه آیینهرگونه تغییر در مفاد این   -123ماده 

35 
 



الدین اسدآبادي و مجتمع آموزش عالی نهاوند جمالهاي بوعلی سینا، مالیر، صنعتی همدان، سید  نامه استخدامی اعضاي هیأت علمی دانشگاه آیین  

 
 

قانون اهداف، وظایف و تشکیالت  10پیوست، به استناد مفاد ماده  7بصره و ت 150ماده و  124مشتمل بر  نامه آییناین   -124ماده 
قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري » 20«ماده » ب«مجلس شوراي اسالمی و در اجراي مفاد بند  1383 /5 /18وزارت مصوب 

ت استخدامی و با هدف ایجاد مجلس شوراي اسالمی، به منظور ساماندهی ضوابط و مقررا 1389 /10 /15اسالمی ایران مصوب 
مندرج در برنامه هاي ایجاد شده وتسهیل درحصول اهداف  فیتمندي از ظر وري، بهره هاي الزم براي ارتقاي سطح بهره زمینه

وزیر علوم، تحقیقات و فناوري از  تأییدرسید و با ي دانشگاه بوعلی سینا امنا هیأتبه تصویب  12/8/1392 یادشده در تاریخ
  .باشد میقابل اجرا  1392 /7 /1تاریخ 

 باشند. اند، از تاریخ تصویب در هیأت امناء قابل اجرا می فه شدهاء اصالح یا اضنامه که به تناوب در جلسات هیأت امنا برخی از مفاد آیین
  
 
 
 
 
  

36 
 



الدین اسدآبادي و مجتمع آموزش عالی نهاوند جمالهاي بوعلی سینا، مالیر، صنعتی همدان، سید  نامه استخدامی اعضاي هیأت علمی دانشگاه آیین  

 
 »پیوست شماره یک«

 دستورالعمل خدمت اعضا به شیوه نیمه حضوري

 علمی هیأتاستخدامی اعضاي  نامه آیین» 18«موضوع ماده 
 

اساس  وقت در محیط کار را ندارند بر ن حضور تمامبه دالیل مختلف امکا که مؤسسه آن دسته از اعضاي آموزشی رسمی  -1ماده 
فعالیت » حضوري عضو نیمه«سال در طول خدمت به عنوان » 5«توانند حداکثر به مدت  شرایط و ضوابط این دستورالعمل، می

 نمایند.
 

 مؤسسهموزشی معاون آ تأییدتقاضاي عضو مبنی بر انجام خدمت نیمه حضوري در صورت موافقت دانشکده مربوط و   -2ماده 
 .گردد میحضوري اقدام  مبناي آن نسبت به صدور حکم نیمه شده تلقی شده و بر پذیرفته

صورت کامل در محل کار خود حضور نداشته باشد، گروه آموزشی  سال تحصیلی به در صورتی که عضو تمام وقت در یک نیم  -1تبصره 
دانشکده، موافقت معاون  تأییدش نماید تا وضعیت عضو پس از دانشکده گزار رئیسمربوط موظف است وضعیت حضور وي را به 

 حضوري تبدیل گردد. ه به نیمهرئیس هیأتآموزشی و تصویب 
معاونت آموزشی  تأییدحضوري براي تغییر وضعیت به تمام وقت، پس از موافقت دانشکده با  در صورت درخواست عضو نیمه  -2تبصره 

 خواهد یافت.وقت تبدیل وضعیت  عضو به تمام مؤسسه
 

 :باشد میبه شرح ذیل  مؤسسهحضوري در  ضوابط خدمت نیمه  -3ماده 
 ؛باشد میوقت  حضوري نصف ساعات حضور عضو تمام میزان حضور عضو نیمه -الف
 ؛باشد میوقت  د موظف عضو تمامحضوري برابر با واح میزان واحد موظف عضو نیمه -ب
 گیرد؛ یالتدریس تعلق نم حضوري، حق به عضو نیمه -ج
شود. در هر صورت حداقل  وقت محاسبه می حضوري نصف عضو تمام دانشجوي تحصیالت تکمیلی عضو نیمهظرفیت پذیرش  -د

 ؛باشد میظرفیت پذیرش، با نظر گروه آموزشی یک دانشجوي کارشناسی ارشد 
 ؛اشدب میمجاز ن مؤسسهدار  ههاي اجرایی و مدیریتی ستار انتصاب عضو نیمه حضوري به پست -ـه
 .باشد میمدت و یا بلندمدت مجاز ن موریت پژوهشی از جمله سفرهاي علمی کوتاهأحضوري به م اعزام عضو نیمه -و

 

 ویژه است. العاده فوقوقت بدون احتساب  حضوري برابر حقوق عضو تمام حقوق ماهانه عضو نیمه  -4ماده 
 

نامه استخدامی اعضاي هیأت علمی،  آیین »77«ماده » 1«بند وع حضوري به استثناي مشمولین موض سابقه خدمت عضو نیمه -5ماده 
 شود. وقت محاسبه می حضوري، نصف سابقه خدمت تمام در دوران خدمت نیمه

 

 وقت است. حضوري نصف عضو تمام میزان مرخصی ساالنه عضو نیمه  -6ماده 
 

علمی در شمول این  هیأتاستخدامی اعضاي  نامه آیین »79«و ماده » 75«ماده » 3«و » 2«هاي  تبصرهاعضاي موضوع   -7ماده 
 گیرند. دستورالعمل قرار نمی

به صورت موردي  امناء هیأتو تصویب  مؤسسه رئیسبه پیشنهاد  ءهاي اعضا موریتأسایر موارد مربوط به م گیري در تصمیم  -تبصره
 شود. انجام می

رسید ي دانشگاه بوعلی سینا امنا به تصویب هیأت 12/8/1392 اریخدر تتبصره » 3«ماده و » 8«این دستورالعمل مشتمل بر  –8ماده 
 باشد. قابل اجرا می 1392 /7 /1و با تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوري از تاریخ 
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 »پیوست شماره دو«

 علمی هیأتسختی شرایط محیط کار اعضاي  العاده فوقدستورالعمل 

 علمی هیأتی اعضاي استخدام نامه آیین» 31«ماده » 2«موضوع بند 
در  مؤسسهگیرد که با وجود شرایط بهداشتی و ایمنی مربوط، عضو  سختی شرایط محیط کار به مشاغلی تعلق می العاده فوق  -1ماده 

معرض ابتال به بیماري یا عوارض نامطلوب قرارگرفته و یا این که ماهیت وظایف آنان احتمال بروز بیماري یا عوارض نامطلوب را 
 ال داشته باشد.به دنب

 

هاي تکمیلی، شرایط بهداشتی و ایمنی الزم را جهت ایجاد محیط مناسب کار براي  موظف است ضمن برقراري بیمه مؤسسه  -2ماده 
متصدیان مشاغل این دستورالعمل فراهم آورده و بدواً نسبت به آموزش هاي الزم در مورد انجام وظایف محول و استفاده از ابزار 

 امکان معاینات پزشکی آنان را فراهم نماید. مؤسسهسال یک بار با هزینه  ناسب اقدام و در هر دوو تجهیزات م
 

ربط،  مشاغل موجود در واحد سازمانی ذي موظفند ضمن بررسی شرایط محیط کار مؤسسهیک از واحدهاي سازمانی هر  -3ماده 
شده در جدول ضمیمه این پیوست تهیه و  رجات تعیینیط کار را متناسب با دتطبیق عوامل و تعیین درصد سختی شرایط مح

 »4«ماده با ترکیب مندرج در  علمی هیأتسختی شرایط محیط کار اعضاي  العاده فوقبا ذکر دالیل توجیهی الزم به کمیته 
تطبیق  ه نمایند. کمیته مذکور موظف است با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به این دستورالعمل، ضمن بررسی، نسبت بهئارا

استخدامی  نامه آیینماه از تاریخ ابالغ  6عوامل و تعیین درصد سختی شرایط محیط کار مشاغل مذکور، حداکثر ظرف مدت 
 علمی اقدام نماید. هیأتاعضاي 

 

 علمی عبارتند از: هیأتسختی شرایط محیط کار اعضاي  العاده فوقاعضاي کمیته   -4ماده 
 )؛هیأت رئیسیا عناوین مشابه ( مؤسسه معاون توسعه منابع انسانی  -1 -4
 به انتخاب کمیسیون مذکور؛ امناء هیأتنماینده کمیسیون دایمی   -2 -4
 یا عناوین مشابه (دبیر)؛ مؤسسهمدیر منابع انسانی   -3 -4
 یا عناوین مشابه؛ مؤسسهمدیر دفتر برنامه، بودجه و تشکیالت   -4 -4
 علمی). هیأتعلمی و یا غیر هیأتزنشسته مجرب در امور منابع انسانی (سه نفر از کارشناسان شاغل یا با  -5 -4

) در جلسات کمیته موضوع این مؤسسهشاغل در  علمی مرتبط با رشته شغلی (ترجیحاً هیأتحضور حداقل یک نفر عضو   -1تبصره 
 ماده الزامی است.

طبیق عوامل و تعیین درصد سختی شرایط محیط کار سال یک بار، به منظور روزآمد نمودن ت 5کمیته موظف است هر   -2تبصره 
 ، فرآیند موضوع این ماده را تکرار نماید.مؤسسهمشاغل موجود در 

 

شده، به ازاي هر یک درصد سختی کار، نیم درصد حقوق  یط محیط کار بر مبناي درصد تعیینسختی شرا العاده فوقمیزان   -5ماده 
 .گردد میمرتبه و پایه به شرح جدول ذیل تعیین 

  

 5درجه  4درجه  3درجه  درجه دو درجه یک درجه سختی کار

 درصد 100تا  80 درصد 80تا  60 درصد 60تا  40 درصد 40تا  20 درصد 20تا  1 کار درصد سختی

 العاده فوقمیزان 
 شرایط سختی

 محیط کار

 درصد10تا  0 /5
 حقوق مرتبه

 و پایه

 درصد20تا  10
 حقوق مرتبه

 و پایه

 درصد30تا  20
 حقوق مرتبه

 و پایه

 درصد40تا  30
 حقوق مرتبه

 و پایه

 درصد50تا  40
 حقوق مرتبه

 و پایه
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زا، منفجره، کار در اعماق و یا اعصاب و  درصد سختی کار آن دسته از مشاغلی که به لحاظ ارتباط عضو با مواد سمی، آتش  -1تبصره  

رسد، با  می نامه آییناین  »4«ماده کمیته موضوع  تأییدودن آن به ب یز اهمیت خاصی برخوردارند و مستثنروان و امثالهم ا
 .باشد میبرابر قابل افزایش  1 /5تا  مجموعاً امناء هیأتتصویب 

در صورت تغییر شغل و یا محل خدمت شاغل، شرایط جدید مدنظر قرار خواهد گرفت و مدیریت منابع انسانی یا عناوین   -2تبصره 
 .باشد میربط  یق شرایط جدید محیط کار و ابالغ به واحد ذيمسؤول تطب مؤسسهمشابه 

 .باشد میاشعه تابع ضوابط و مقررات خاص خود  العاده فوقبرقراري   -3تبصره 
 

رسید و با ي دانشگاه بوعلی سینا امنا به تصویب هیأت 12/8/1392 در تاریختبصره  5ماده و  6این دستورالعمل مشتمل بر  –6ماده 
 باشد. قابل اجرا می 1392 /7 /1لوم، تحقیقات و فناوري از تاریخ تأیید وزیر ع

 

 جدول ضمیمه پیوست شماره دو

 )مؤسسه اعضاي هیأت علمی جدول ضمیمه دستورالعمل فوق العاده سختی شرایط محیط کار

 ردیف
 درجه                

 عنوان      
1 2 3 4 5 

1 
کار در محیط داراي درجه 

 حرارت نامتعارف
مر در دماي کمتر از مست

 درجه باالي صفر 10
مستمر در دماي حدود 

 صفر

مستمر در دماي زیر صفر 
مستمر در دماي باالي  یا

 درجه 30
----- ----- 

مت عضو را گیرد و دماي منطقه جغرافیایی محل خدصرفاً شرایط دمایی که به دلیل نوع و شرایط کار ایجاد شده است در شمول این بند قرار می توضیح ضروري:
 شود. شامل نمی

 خطر برق 2
 60در معرض مستقیم برق 

 ولت 220تا 
 در معرض مستقیم برق

 ولت 220بیش از 
 ----- فشار قويدر معرض برق  برق سه فازدر معرض 

 گیرد. د در شمول این بند قرار میصرفاً مشاغلی که با مدارهاي الکتریکی سروکار دارند و امکان قطع برق براي زمان انجام کار وجود ندار توضیح ضروري:

3 
کار با مواد شیمیایی، 

میکروبی و گازهاي سمی و 
 آزار دهنده

نیمه وقت با گازهاي سمی 
، مواد دهنده رآزاو 

شیمیایی و میکروبی 
زاي نفوذپذیر (حتی  آسیب

با وسایل ایمنی) سروکار 
 دارد.

گازهاي سمی  تمام وقت با
مواد و آزار دهنده، 

کروبی و می شیمیایی
زاي نفوذپذیر (حتی  آسیب

با وسایل ایمنی) سروکار 
 دارد.

نیمه وقت با گازهاي سمی 
، مواد دهنده رآزاو 

شیمیایی و میکروبی 
کشنده نفوذپذیر (حتی با 
وسایل ایمنی) سروکار 

 دارد.

----- ----- 

4 
و  زا کار در محیط عفونت
آالینده درمانی و 

 آزمایشگاهی

زم نیمه وقت با اجساد و لوا
 و مواد متعفن سروکار دارد.

تعفن سروکار روح م ذيبا 
 دارد.

----- ----- ----- 

5 
کار در محیط داراي بوي 

 متعفن و نامطبوع
داراي نیمه وقت در محیط 

 نامطبوعو متعفن بوي 
داراي وقت در محیط  تمام

 امطبوعنمتعفن و بوي 
----- ----- ----- 

6 
با  خطر ریزش یا برخورد

 اجسام
 ----- ----- برخورد زیادریزش یا  برخورد متوسطریزش یا  برخورد کمیا  ریزش

7 
کار در فضاي مسدود و 

 غیرمتعارف
نیمه وقت در فضاي نسبتاً 

 کم و غیرمتعارف
 نیمه وقت در فضاي بسیار

 مثل اتاقک محدود،
تمام وقت در فضاي بسیار 

 مثل اتاقکمحدود، 
 تمام وقت در فضاي بسیار

 عدنمحدود، مانند م
----- 

 گیرند که حرکت در آن مشکل باشد. هایی در شمول این بند قرار می مکان توضیح ضروري:
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 ردیف
 درجه                

 عنوان      
1 2 3 4 5 

8 
کار در محیط داراي رطوبت 

 نامتعارف
نیمه وقت در محیط داراي 

 رطوبت بیش از حد مجاز
وقت در محیط داراي  تمام

 رطوبت بیش از حد مجاز
----- ----- ----- 

9 
شرایط سخت ذهنی و فکري 

 کار
با استرس و نوع و انجام کار 

 است. بسیار همراهتمرکز 

غالباً مسؤولیت و 
حساسیت کار در حدي 
است که روح و روان فرد 

ثیر آن قرار أتحت ت
 گیرد. می

همواره مسؤولیت و 
حساسیت کار در حدي 
است که روح و روان فرد 

ثیر آن قرار أتحت ت
 گیرد. می

----- ----- 

 گیرند. در شمول این بند قرار می مؤسسهدرصد شاغالن  10حداکثر  توضیح ضروري:

10 
کار در محیط داراي سر و 

 صدا نامتعارف
 90تا  70نیمه وقت بین 
 بل دسی

و  90 یش از وقت ب هنیم
 بل دسی 120تا 

 120نیمه وقت بیش از 
 120 تمام وقت بیش از بل دسی

 بل دسی
----- 

 و تا 70ش از تمام وقت بی
 بل دسی 90

  و تا 90ام وقت بیش از تم
 بل دسی 120

11 
کار در محیط داراي ذرات 

 معلق و دود در هوا
داراي گرد و  اکثراًمحیط 

 غبار و دود است.
انجام کار تولید گرد و غبار 

 کند. و دود می
ذرات معلق و دود در هوا 

 زا است. بیماري
----- ----- 

 گیرد. شی از شرایط کار باشد. کار در شهرهاي داراي آلودگی هوا در شمول این بند قرار نمیذرات معلق و دود در هوا باید نا توضیح ضروري:

12 
جا به جا کردن اجسام 

 سنگین

 50تا  25گاهگاهی 
کیلوگرم را بلند یا معادل 

 کند. را تحمل می  آن

 50گاهگاهی بیش از 
را بلند یا معادل کیلوگرم 

 کند. آن را تحمل می

یلوگرم ک 50مکرراً بیش از 
را بلند یا معادل آن را 

 کند. تحمل می
----- ----- 

کیلوگرم  25تا  5/12مکرراً 
را بلند یا معادل آن را 

 کند. تحمل می

 50و تا  25مکرراً بیش از 
کیلوگرم را بلند یا معادل 

 کند. آن را تحمل می

و تا  25منظماً بیش از  
کیلوگرم را بلند یا  50

معادل آن را تحمل 
 د.کن می

----- ----- 

کیلوگرم را  5/12منظماً 
بلند یا معادل آن را تحمل 

 کند. می

و تا  5/12منظماً بیش از 
کیلوگرم را بلند یا  25

معادل آن را تحمل 
 کند. می

 25و تا  5/12ماً بیش از ئدا
کیلوگرم را بلند یا معادل 

 .کند آن را تحمل می
----- ----- 

13 
هاي پرخطر  کار در محیط

هاي تراشکاري  انند کارگاه(م
 گري) و ریخته

هاي  محیطدر وقت  پاره
 کند. می پرخطر کار

هاي  محیطوقت در  نیمه
 کند. می پرخطر کار

هاي  محیطوقت در  تمام
 کند. می پرخطر کار

----- ----- 

14 
هاي  کار در محیط

 غیرمتعارف

نور  کمنیمه وقت در محیط 
 (تاریکی نسبی)

محیط با نیمه وقت در 
 اریکی مطلقت

محیط با وقت در  تمام
 تاریکی مطلق

----- ----- 
با نور نیمه وقت در محیط 

 شدید
محیط با نور نیمه وقت در 

 بسیار شدید
محیط با نور وقت در  تمام

 شدید
 هاي عکاسی و معادن زیرزمینی خانه تاریکمنظور از محیط غیرمتعارف در این بند فضایی است که از نظر نور در شرایط غیرعادي است، از جمله  توضیح ضروري:

 مانند آن رایانه و اپراتوري 15
 3تا  2اپراتوري که بین 

ساعت در روز ملزم به انجام 
 کار است.

 4تا  3اپراتوري که بین 
ساعت در روز ملزم به 

 انجام کار است.

 5تا  4اپراتوري که بین 
ساعت در روز ملزم به 

 انجام کار است.

ساعت  5یش از اپراتوري که ب
در روز ملزم به انجام کار 

 است.
----- 

 گیرد. منظور از اپراتور عضوي است که وظیفه وارد کردن اطالعات عددي را به رایانه دارد و کارکردن اعضا با رایانه در شمول این بند قرار نمی توضیح ضروري:
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 ردیف
 درجه                

 عنوان      
1 2 3 4 5 

16 

 کار در ارتفاع
وقت در ارتفاع بدون  نیمه

 متر 5حفاظ بیش از 

وقت در ارتفاع بیش از  مامت
متر و یا نیمه وقت در  5

 متر 10 بیش از ارتفاع

وقت در ارتفاع بیش از  تمام
متر (حتی با وسایل  10

 ایمنی)

متر  50بیش از کار در ارتفاع 
 (حتی با وسایل ایمنی)

----- 

 کار در اعماق
عمق آب یا وقت در  نیمه

 متر 5زمین بیش از 
عمق آب یا وقت در  تمام
 متر 5مین بیش از ز

بیش از عمق وقت در  نیمه
متر (حتی با وسایل  10

 ایمنی)

 10بیش از عمق وقت در  تمام
 متر (حتی با وسایل ایمنی)

کار در 
بیش  اعماق

متر  50از 
(حتی با 
وسایل 
 ایمنی)

 انفجار 17
رخ خطر  انفجار ساده و کم

 دهد. می
انفجار مستمر و نسبتاً 

 دهد. رخ میخطرناك 
خطرناك به طور  انفجار
 دهد. رخ میوقت  نیمه

انفجار خطرناك به طور 
 دهد. رخ میمستمر 

----- 

 کار با بیماران روحی و روانی 18
گاهی با بیماران روحی و 

 روانی روبروست.
وقت با بیماران  طور نیمه به

 روحی و روانی روبروست.
گاهی با بیماران روحی و 
 روانی خطرناك روبروست.

----- ----- 

 گیرند. این بند قرار می 3و  2هاي روانی شغل نگهداري از بیماران را برعهده دارند، در شمول درجه  صرفاً اعضایی که در کلینیک توضیح ضروري:

 یی مستمرتنها غیرمعمول تنهایی 19
ایی مستمر با سکوت یا تنه

ایی غیرمستمر همراه تنه
 با سر و صدا

سر و  م باأایی مستمر توتنه
 احت کنندهصداي نار

----- ----- 

 لرزش خفیف آزاردهنده لرزش 20
نیمه وقت لرزش نسبتاً 

 شدید
 ----- ----- م با لرزشأتمام وقت تو

21 
کار با حیوانات و جانواران 

 گزنده و درنده
 ----- ----- ----- وقت سروکار دارد تمام سروکار دارد وقت نیمه

 گیرند. بینی شده است در شمول این بند قرار می کار با حیوانات گزنده و درنده پیش صرفاً اعضایی که در شغل آنها توضیح ضروري:

22 

مناطق بد  کار در فضاي باز
 آب و هوا

کار مکرراً در فضاي باز 
 کند. می

در فضاي باز تمام وقت 
 کند. کار می

----- ----- ----- 

کار در فضاي باز مناطق 
 معتدل

کار در فضاي باز تمام وقت 
 کند. می

----- ----- ----- ----- 
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 »پیوست شماره سه«

 علمی هیأتدستورالعمل اجرایی حمایت قضایی از اعضاي 

 مؤسسهعلمی  هیأتاستخدامی اعضاي  نامه آیین» 41«موضوع ماده 

 .اشدب میدر این دستورالعمل، کلیه مراجع قضایی و انتظامی قانونی » مراجع رسیدگی کننده«منظور از   -1ماده 
در شمول این دستورالعمل  نیز ،نباشد مؤسسهعلمی در مواردي که شاکی عضو  هیأتهاي رسیدگی انتظامی اعضاي  هیأت  -تبصره
 گیرند. قرار می

 

کننده که از انجام  اعم از رسمی و پیمانی در رابطه با دعاوي و شکایات مطروحه در مراجع رسیدگی مؤسسهکلیه اعضاي   -2ماده 
و حقوقی موضوع این دستورالعمل شود یا به نحوي با وظایف ایشان مرتبط است، مشمول حمایت قضایی  ن ناشی میتکالیف آنا

 باشند. می
اعضاي بازنشسته، از کارافتاده و متوفی در ارتباط با دعاوي و شکایات یاد شده در زمان اشتغال، مشمول حمایت قضایی و   -تبصره

) قانون مدنی براي 1032متوفی تقاضاي همسر یا یکی از وراث درجه اول مندرج در ماده (گردند و در مورد اعضاي  حقوقی می
 حمایت قضایی و حقوقی کافی است.

 

متقاضی حمایت قضایی و حقوقی درخواست کتبی خود را با ذکر دالیل و جهات مورد نیاز براي حمایت قضایی و حقوقی به   -3ماده 
 دارد. ي تسلیم میز طرف ویا مقام مجاز ا مؤسسه رئیس

 

یا مقام مجاز از طرف  مؤسسه رئیسمرجع تشخیص ارتباط موضوع دعوا با وظایف عضو براي انجام حمایت قضایی و حقوقی،   -4ماده 
 .باشد میوي 

 

، این دستورالعمل »4«و » 3«مواد یا مقام مجاز از طرف وي موظف است در صورت انجام تشریفات مقرر در  مؤسسه رئیس  -5ماده 
کارشناس یا کارشناسان حقوقی واجد شرایط را براي انجام حمایت قضایی و حقوقی به طور کتبی با ذکر موضوع به همراه 

 صالح معرفی و رونوشت آن را به عضو متقاضی ارایه نماید. کننده ذي سناد مورد نیاز، به مراجع رسیدگیمدارك و ا
 

 العمل شامل موارد ذیل است:روخدمات کارشناسان حقوقی موضوع این دست  -6ماده 
 الف) انجام مشاوره و ارشاد قضایی؛

 ب) شرکت در جلسات دادرسی؛
 هاي الزم؛ شکایت، دادخواست، لوایح و دفاعیهج) تنظیم 

 ربط جهت حسن اجراي وظایف محوله؛ دولتی و غیردولتی ذي هاي گاهد) مراجعه به دست
 باشند. گستري در مقام وکالت مجاز به انجام آن می) سایر خدماتی که در مراحل دادرسی وکالي دادـه

 

طور فعال  این دستورالعمل موظفند در تمام مراحل رسیدگی و دادرسی به») 5«کارشناس یا کارشناسان حقوقی (موضوع ماده  -7ماده 
عذر موجه داشته باشند، شرکت نمایند و در صورتی که براي عدم امکان اقامه دعوا و شکایت و شرکت در جلسات رسیدگی و دادرسی 

ناسان مراتب را با رعایت فرصت زمانی ممکن قبالً به صورت کتبی به مقام معرفی کننده اطالع دهند تا امکان معرفی کارشناس یا کارش
 ربط فراهم گردد. کننده ذي حقوقی دیگر به مرجع رسیدگی

 .باشد میي یا مقام مجاز از طرف و مؤسسه رئیستشخیص عذر موجه بر عهده   -تبصره
 

عضو متقاضی، وجه یا مال یا  حقوقی موضوع این دستورالعمل از تواند براي انجام حمایت قضایی و کارشناس حقوقی نمی  -8ماده 
این صورت با متخلف برابر قوانین و مقررات  الزحمه و یا سایر عناوین مشابه به نفع خود یا دیگري اخذ نماید. در غیر عنوان حق سندي به

 رفتار خواهد شد. مربوط
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قوقی ارائه تواند براي جبران زحمات آن دسته از کارشناسان حقوقی که در اجراي این دستورالعمل خدمات ح می مؤسسه  -9ماده 

 یا مقام مجاز مبلغی را به عنوان پاداش پرداخت نماید. مؤسسهیس دهند با پیشنهاد رئ می
 

 یابد. دستورالعمل، از سوي کارشناس حقوقی خاتمه می ه خدمات موضوع اینئدر موارد زیر ارا  -10ماده 
 ؛مؤسسهانصراف کتبی عضو متقاضی حمایت قضایی و حقوقی به  -الف
قبیل استعفا، اخراج، بازخرید، بازنشستگی، ازکارافتادگی،  از مؤسسهقطع رابطه استخدامی کارشناس حقوقی مربوط با  -ب

 انتقال و یا فوت.
 

 یابد. تسري می مؤسسهرالعمل به کلیه پرونده هاي قضایی جاري (کیفري، حقوقی و اداري) مفاد این دستو  -11ماده 
 

رسید و ي دانشگاه بوعلی سینا امنا به تصویب هیأت 12/8/1392 در تاریختبصره  3ماده و  12این دستورالعمل مشتمل بر   -12ماده 
 باشد. ابل اجرا میق 1392 /7 /1با تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوري از تاریخ 
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 »پیوست شماره چهار«

 هاي رفاهی دستورالعمل پرداخت کمک

 علمی هیأتاستخدامی اعضاي  نامه آیین» 93«موضوع ماده 
هاي مستقیم و غیرمستقیم رفاهی مصوب هیأت امناء که از میزان هزینه ، ماهیانه از کمکمؤسسهکلیه اعضاي شاغل در  -1ماده 
 شوند:مند میاساس مصوبات هیأت وزیران کمتر نخواهد بود، به شرح ذیل بهره شده بر تعیین

 هزینه یک وعده غذاي گرم در هر روز کاري؛  کمک -1-1
 ؛به ازاي هر فرزند زیر شش سال به عضو (زن)کمک هزینه مهد کودك  -2-1
متوفی و مطلقه بوده و حضانت فرزند رش به ازاي هر فرزند زیر شش سال به عضو (مرد) که همسهزینه مهد کودك  کمک -3-1

 ؛ هاي اجرایی باشد و یا سایر دستگاه مؤسسهفاقد شغل در همسرش ا را بر عهده دارد و ی
 هزینه ایاب و ذهاب (در صورت عدم ارائه خدمات سرویس ایاب و ذهاب)؛  کمک -4-1
شده از سوي هیأت وزیران کمتر  زان ابالغبرابر ضریب حقوقی سالیانه که از می» 150«هزینه مسکن به میزان  کمک-5-1

سال اول استخدام اعضاي هیات علمی مشروط به آنکه داراي مسکن نباشند و یا از خانه سازمانی استفاده  5باشد، براي  نمی
 بینی اعتبار الزم در بودجه تفصیلی سالیانه مصوب هیأت امناء.مشروط به پیش  نکنند،

 

درصد حق بیمه تکمیلی اعضاء و افراد تحت تکفل آنان  50ه بر درصد پرداخت حق بیمه پایه درمان مکلف است عالو مؤسسه  -2ماده 
 را پرداخت کند.

 درصد حق بیمه تکمیلی بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را پرداخت کند. 50تواند  می مؤسسه -تبصره
 

 .باشد یم مؤسسهپرداخت سهم حق بیمه عمر و حوادث اعضا به عهده   -3ماده 
 

هاي ویژه مذهبی و ملّی به اعضاي  هزینه غیرنقدي به مناسبت وان کمکعن تواند در طول سال وجوهی را تحت می مؤسسه  -4ماده 
 شاغل پرداخت نماید.

 

غل مین اندوخته، بنا به درخواست عضو شاأازطریق ت مؤسسهحمایت از اعضاي  انداز و تواند به منظور تشویق پس می مؤسسه  -5ماده 
درصد حقوق مرتبه و پایه وي را در هر  35 هاي دولتی به نام عضو افتتاح و یکی از بانکانداز سهم عضو نزد  رسمی و پیمانی حساب پس

سهم «درصد  100از دریافتی وي کسر و به حساب مزبور واریز نماید. در این صورت در هر ماه » انداز عضو سهم پس«عنوان  ماه به
 هیأتضمن درج در بودجه تفصیلی ساالنه مصوب  مؤسسهاز محل اعتبارات پرسنلی » مؤسسهانداز  سهم پس«نوان به ع» انداز عضو پس
 شود. اي که به نام عضو افتتاح خواهد شد، واریز می ، به حساب سپرده جداگانهامناء

 .باشد میبرداشت  هاي موضوع این ماده در زمان اشتغال عضو، غیرقابل موجودي حساب  -تبصره
 

هاي مسکن، مصرف  ، تعاونیمؤسسهالحسنه اعضاي  ساله مبلغی را به منظور کمک یا وام به صندوق قرض تواند هرمی مؤسسه –6ماده 
 منظور نماید. ءو یا اعتباري در بودجه تفصیلی با تصویب هیأت امنا

مالی آن مطابق داخت و گردشباشد و نحوه پر میزان کمک و سقف وام قابل پرداخت در قالب اعتبارات مصوب می –تبصره
 رسد.می مؤسسهرئیسه  دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیأت

سال یک بار با پرداخت هزینه، امکـان معاینـات    2تواند به منظور حفظ سالمت اعضاء هر  در صورت وجود اعتبار می مؤسسه   -7ماده 
 پزشکی آنان را فراهم کند.

رسـید و بـا   ي دانشگاه بوعلی سـینا  امنا به تصویب هیأت 12/8/1392 در تاریختبصره  2ماده و  7بر  این دستورالعمل مشتمل -8ماده 
 باشد. قابل اجرا می 1392 /7 /1تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوري از تاریخ 
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 »پیوست شماره پنج«

 دستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز

 علمی هیأتي استخدامی اعضا نامه آیین» 118«موضوع ماده 
 

علمی با مرتبه استادي که به مقام شامخ فرهنگی، تربیتی،  هیأتاعضاي  ،مؤسسهبه منظور بزرگداشت و ارج نهادن به استادان برجسته 
اند و داراي کیفیت آموزشی و حسن شهرت اخالقی و  المللی رسیده در سطح ملّی و یا بین عی، آموزشی، علمی و پژوهشی و ...اجتما

به آنان اعطاي  مؤسسهد ممتازي اي درجه استا باشند، طبق ضوابط ذیل به عنوان استاد ممتاز انتخاب و طی مراسم ویژه معنوي می
 شود. می

 اجتماعی  -تربیتی  -هاي فرهنگی فعالیت  -1ماده 
  -تربیتی  -گیهاي فرهن علمی از فعالیت هیأتارتقاي مرتبه اعضاي  نامه آیینشده در ماده یک  کسب حداقل امتیاز تعیین

 اجتماعی.
 هاي آموزشی فعالیت  -2ماده 

 :باشد میداشتن شرایط زیر براي کسب مرتبه استاد ممتازي ضروري 
هاي استفاده از فرصت مطالعاتی  پس از نیل به مرتبه استادي (سال آمیز سال سابقه تدریس و تحقیق موفقیت 10حداقل   -1 -2

 شود)؛ افزوده می سال سابقه تدریس و تحقیق 10به حداقل 
ارشد.  آموخته در سطح کارشناسی دانش 20آموخته در سطح دکتري تخصصی و  دانش 10استاد راهنماي حداقل   -2 -2

آموخته در سطح  جایگزین راهنمایی دانش» یک به سه«تواند با نسبت  آموخته در سطح دکتري تخصصی می ایی دانش(راهنم
 ؛)کارشناسی ارشد باشد

 ؛علمی به مرتبه استادي هیأتاعضاي  ءارتقا نامه آییننصاب امتیاز کیفیت آموزشی بر مبناي  کسب حد  -3 -2
 امتیاز از کمیت آموزشی در هر سال تحصیلی؛ 6کسب حداقل   -4 -2
 امتیاز از کمیت آموزشی در هر سال تحصیلی براي استاد بازنشسته و یا استاد وابسته. 3کسب حداقل   -5 -2

 فناوري  -هاي پژوهشی فعالیت  -3ماده 
علمی، از  هیأتارتقاي مرتبه اعضاي  نامه آیینمبناي  بر مؤسسهامتیاز بعد از احراز مرتبه استادي از  250کسب حداقل 

شده در نشریات علمی و پژوهشی معتبر  هاي معتبر و مقاالت اصیل پژوهشی چاپ شده در نشریه هاي تخصصی اصیل چاپ کتاب
هاي معتبر علمی به ترتیب مندرج در  هاي کاربردي و جوایز جشنواره ثبت اختراع و نوآوري و گزارش طرح المللی، ملّی و یا بین

 . امتیازات قابل کسب در هر بخش به قرار ذیل است:باشد میهاي این ماده براي کسب عنوان استاد ممتازي ضروري  تبصره
 هاي علوم انسانی؛ امتیاز براي رشته 150هاي علوم تجربی و  هامتیاز براي رشت 100لیفی اصیل: حداکثر أهاي ت کتاب  -1 -3
امتیاز و  3امتیاز و در سطح داخلی  10ثبت اختراع و نوآوري: به ازاي هر ثبت اختراع و نوآوري در سطح بین المللی   -2 -3

ختراع و یه علمی ثبت اتأییدبند، . براي استفاده از امتیازات این باشد میامتیاز  50حداکثر امتیاز قابل استفاده در این بند 
 ؛باشد میوزارت ضروري  تأییداي مورد نوآوري توسط مراجع منطقه

 امتیاز دارد؛ 20امتیاز و حداکثر تا  10هاي ثبت اختراع هر مورد  یهتأییدکردن هرکدام از  صنعتی کردن: نیمه صنعتی نیمه  -3 -3
 امتیاز؛ 5امتیاز و حداکثر تا هاي علمی داخلی: هر مورد یک  جوایز جشنواره  -4 -3
 امتیاز؛ 50المللی معتبر (داخل و خارج از کشور): هر مورد سه امتیاز و حداکثر تا  هاي بین جوایز جشنواره  -5 -3
هاي پژوهشی کاربردي: هر مورد گزارش علمی نهایی طرح هاي پژوهشی کاربردي موضوع  گزارش علمی نهایی طرح  -6 -3

 25امتیاز و حداکثر تا  2ربط باشد،  شده از دستگاه ذيتأییددستگاه اجرایی که داراي گواهی اختتام  و مؤسسهقرارداد بین 
 امتیاز.

شده توسط مراجع معتبر  هئارا هاي گوناگون براساس آمار با توجه به تفاوت تولید مقاالت در موضوعات تخصصی و رشته  -1تبصره 
 % افزایش و یا کاهش یابد.15تواند تا  کننده می ربط بررسی شخیص کمیسیون تخصصی ذيالمللی، امتیازات موضوع این ماده به ت بین
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 لیفی اصیل الزامی است.أتهاي  امتیاز از چاپ کتاب 20کسب حداقل   -2تبصره 
 اند سقف ندارد. امتیاز مقاالت اصیل پژوهشی که در مجالت معتبر پژوهشی به چاپ رسیده  -3تبصره 
تناد معتبر در سطح ملّی و یا اس 50هاي علوم تجربی و  المللی براي رشته استناد معتبر در سطح بین 100ل داشتن حداق  -4تبصره 

 هاي علوم انسانی ضروري است. المللی براي رشته بین
المللی به کار  شده در سطح بین ربی، ارجاع محققان شناختهتج علوم هاي رشته براي المللی بین سطح در استناد از منظور -

 المللی است؛ نشریات معتبر پژوهشی در سطح بین کتب و تحقیقاتی نامزد مرتبه استاد ممتازي در
ی و الملل بین یا و ملّی سطح در محققان ارجاع انسانی، علوم هاي رشته براي المللی بین یا و ملّی سطح در استناد از منظور -

ر کتب درسی دانشجویان، نشریات معتبر پژوهشی در سطح ملّی و تحقیقاتی نامزد مرتبه استاد ممتازي د مرجع قرارگرفتن کار
 المللی است. یا بین

 

 اجرایی  -هاي علمی فعالیت  -4ماده 
 .باشد میامتیاز قابل محاسبه  20علمی تا حداکثر  هیأتارتقاي اعضاء  نامه آییناجرایی بر مبناي   -هاي علمی امتیاز فعالیت

 

ربط مورد ارزیابی قرار  ممیزه ذي هیأتهاي تخصصی  یک تا چهار این دستورالعمل توسط کمیسیون هاي موضوع مواد فعالیت  -5ماده 
 گیرد. می

 در شرایط مساوي اولویت با کسانی است که سابقه اجرایی داشته باشند.  -تبصره
 

 نحوه انتخاب (اجرا)  -6ماده 
 مراحل اجرایی انتخاب استادان ممتاز به شرح ذیل است:

 مؤسسهمدارك و مستندات الزم در آغاز هر سال به ریاست  ئهی، استادان واجد شرایط را با اراها و مراکز تحقیقات  دانشکدهها،  پردیس
 نمایند تا در صورت صالحدید به دبیرخانه اعطاي مرتبه استاد ممتازي معرفی شوند. معرفی می

تواند موضوع اعطاي درجه استاد ممتازي را به  می مؤسسهه رئیس هیأتبا مشورت  مؤسسه رئیسدر موارد استثنایی،   -1تبصره 
 پیشنهاد نماید. 7دهد، مستقیماً به شوراي انتخاب استاد ممتاز موضوع ماده  استادي که واجد شرایط تشخیص می

د ممتازي براي استادانی که درجه استاد ممتازي آنان به تصویب شوراي انتخاب استادان ممتاز رسیده است، حکم استا  -2تبصره 
 .گردد میشود و این عنوان درحکم کارگزینی آنان درج  صادر می مؤسسه رئیستوسط 

 

 ترکیب شوراي انتخاب استاد ممتاز:  -7ماده 
 (ریاست شورا)؛ مؤسسه رئیس  -1 -7
 شورا)؛ و دبیر رئیس(نایب  مؤسسهمعاون پژوهشی و فناوري   -2 -7
 ؛سهمؤس معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی  -3 -7
ربط  هاي برجسته علمی پژوهشی کشور (که حداقل یک نفر حسب مورد در زمینه تخصصی ذي سه نفر از شخصیت  -4 -7

 ؛مؤسسه رئیسصاحب نظر باشد) با انتخاب و حکم 
ممیزه باشد، به  هیأتربط  که حداقل یک نفر حسب مورد عضو کمیسیون تخصصی ذي مؤسسهسه نفر استاد تمام   -5 -7

 ممیزه. أتهیانتخاب 
 خواهد بود. مستقر مؤسسهدبیرخانه شوراي اعطاي مرتبه استاد ممتازي در حوزه معاونت پژوهشی   -تبصره

 

 نحوه تشویق و قدردانی:  -8ماده 
 نماید؛ می ءبه استادان برگزیده اعطا مؤسسه رئیساي توسط  نشان استاد ممتازي را طی مراسم ویژه مؤسسه  -1 -8
اساس دستورالعملی که  تواند دانشجویان توانمند و درخشان را براي مقطع دکتري بدون آزمون ورودي بر میاستاد ممتاز   -2 -8

 پذیرش نماید؛ ،رسد می مؤسسهتهیه و به تأیید هیأت رئیسه   مؤسسه توسط شوراي تحصیالت تکمیلی
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شود و در صورتی که استاد ممتاز حداقل  میء پایه تشویقی به وي اعطا 2تا سقف به منظور تکریم از مقام استاد ممتاز،   -3 -8

 گیرد؛ اسبه قرار میمورد مح 2امتیاز اعتبار ویژه ساالنه کسب نماید، امتیاز اعتبار ویژه ساالنه پژوهشی او با ضریب  50
تی استفاده المللی و فرصت مطالعا تواند طبق درخواست، از اعتبار ویژه خود براي شرکت در مجامع بین استاد ممتاز می  -4 -8

 المللی براي همکاري هاي علمی دعوت به عمل آورد. نموده و یا از استادان برجسته بین
 شود. و استادان وابسته واجد شرایط نیز می مؤسسهمشمول استادان بازنشسته  نامه آییناین   -تبصره

 

 هاي مادي و معنوي اعطاي کمک  -9ماده 
، گردد میه تدوین رئیس هیأتساس دستورالعمل خاص اساتید ممتاز که از سوي ا به منظور تکریم جایگاه استاد ممتاز بر

 نماید. هاي مادي و معنوي پس از تصویب شوراي پژوهشی اقدام می نسبت به اعطاي کمک مؤسسه
 

رسید و سینا  ي دانشگاه بوعلیامنا به تصویب هیأت 12/8/1392 در تاریختبصره  12ماده و  10این دستورالعمل مشتمل بر   -10ماده 
 باشد. قابل اجرا می 1392 /7 /1با تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوري از تاریخ 
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 »پیوست شماره شش«

 مؤسسهکارگیري عضو وابسته در  دستورالعمل به

 علمی هیأتاستخدامی اعضاي  نامه آیین» 119« موضوع ماده 
اجرایی جذب  هیأتبا تصویب  مؤسسه  پژوهشکده/  باشند که به درخواست دانشکده/ میعضو وابسته افراد برجسته علمی   -1ماده 

کارگرفته  وابسته انتخاب و به براي انجام وظایف آموزشی و پژوهشی براي مدت دو سال به عنوان عضو مؤسسه رئیسو حکم  مؤسسه
 شوند. می

 

 :باشد میشرایط عمومی عضو وابسته به شرح ذیل   -2ماده 
 اعالم نیاز واحد مربوط؛  -1 -2
 داشتن مدرك تحصیلی دکتري تخصصی؛  -2 -2
 هاي علمی موردنیاز واحد متقاضی. ارتباط تخصصی فرد با زمینه  -3 -2

 .باشد می "عضو وابسته"اخذ موافقت و مجوزهاي الزم از محل خدمت اولیه به عهده   -تبصره
 

 :باشد میشرایط اختصاصی عضو وابسته به شرح ذیل   -3ماده 

 عنوان شرایط اختصاصی ردیف
 علمی هیأتعضو 

 مؤسسهخارج از 
 متخصص مقیم
 خارج از کشور

 حداقل دانشیار حداقل دانشیار مرتبه علمی 1

2 
 نامه یا رساله در پایان سرپرستی

 مقاطع تحصیالت تکمیلی
 کارشناسی ارشد نامه پایان10حداقل 

 رساله دکتري 4یا 
 سی ارشدکارشنا نامه پایان10حداقل 

 رساله دکتري 4یا 

3 
 چاپ مقاالت

 علمی پژوهشی در نشریات معتبر داراي
 ISCالمللی از جمله  نمایه بین

 مقاله 8حداقل 
 علمی پژوهشی

 مقاله 12حداقل 
 علمی پژوهشی

  - - - - - - - - طرح پژوهشی 4حداقل  هاي پژوهشی سرپرستی و انجام طرح 4
  

المللی  شده در نشریات معتبر داراي نمایه بین پژوهشی چاپ -را با دو مقاله علمی اند هر رساله دکتريتو می» عضو وابسته«  -1تبصره 
 جایگزین نماید. patentو .... یا دو  ISCاز جمله 

اي در نشریات معتبر دارشده  را با یک مقاله علمی پژوهشی چاپ نامه کارشناسی ارشد تواند هر پایان می» ضو وابستهع«  -2تبصره 
 و ... جایگزین نماید. ISCالمللی از جمله  نمایه بین

داراي نمایه  نشریات معتبر شده در شرط انتشار مقاله چاپ مؤسسهمیزه م هیأتهایی که از نظر  در موارد خاص براي رشته  -3تبصره 
 د شد.ربط اقدام خواه ممیزه ذي هیأتاساس ضوابط  و .... الزامی نباشد، بر ISCالمللی از جمله بین

 شود. جدول این ماده می» 3«ربط، جایگزین مقاالت موضوع ردیف  شده علمی توسط مراجع ذيتأییدداشتن یک اختراع   -4تبصره 
 مؤسسهاجرایی جذب  هیأت تأییدفات، انتشارات و سوابق علمی موردلیأه داراي تعلمی ک هیأتمحققان برجسته غیر  -5تبصره 

 پذیرفته شوند. مؤسسه» عضو وابسته«توانند به عنوان  باشند، می می
 

 :باشد میبه شرح ذیل » عضو وابسته«هاي فعالیت  حوزه  -4ماده 
 هاي تحصیالت تکمیلی؛ نامه و رساله در دوره راهنمایی و مشاوره پایان  -1 -4
 ؛مؤسسهانتشار مقاالت علمی پژوهشی در نشریات علمی پژوهشی معتبر به نام   -2 -4
 هاي تحقیقاتی و پژوهشی؛ تانجام فعالی  -3 -4
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 هاي تحصیالت تکمیلی؛ تدریس در دوره  -4 -4
 درخواست گروه (یا مرکز تحقیقاتی)؛هاي علمی و راهبردي مورد هوره مشائارا  -5 -4
 .مؤسسهنیاز هاي تخصصی مورد سایر فعالیت  -6 -4

 

گیرد. در صورتی که  مورد ارزیابی قرار می مؤسسهب اجرایی جذ هیأتهاي دو ساله توسط  در دوره» عضو وابسته«عملکرد   -5ماده 
 .گردد میعضویت وي براي دو سال دیگر تمدید  مؤسسه رئیسو حکم  تأییدمثبت ارزیابی گردد، با » عضو وابسته«علمکرد 

 

 :گردد میعضو وابسته از مزایاي ذیل برخوردار   -6ماده 
 اس ضوابط و مقررات مربوط؛اس استفاده از اعتبار ویژه پژوهشی پژوهانه بر  -1 -6
 اساس ضوابط و مقررات مربوط؛ المللی بر استفاده از پاداش چاپ مقاالت بین  -2 -6
 ).مؤسسه علمی خارج از هیأترتبه خود (اعضاي  علمی هم هیأتالتدریس معادل اعضاي  دریافت حق  -3 -6

این دستورالعمل با پیشنهاد معاون آموزشی » 3«ماده » 5«ره موضوع تبص» عضو وابسته«التحقیق  التدریس یا حق میزان حق  -1تبصره 
 .گردد میتعیین  مؤسسهاجرایی جذب  هیأتو تصویب 

، در حد امکان اقدام باشد میکه محل خدمت اصلی وي خارج از کشور » عضو وابسته«مین مسکن براي أنسبت به ت مؤسسه  -2تبصره 
 نماید. می

 

رسید و با ي دانشگاه بوعلی سینا امنا به تصویب هیأت 12/8/1392 در تاریختبصره  7ماده و  7این دستورالعمل مشتمل بر  –7ماده 
 باشد. قابل اجرا می 1392 /7 /1تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوري از تاریخ 
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 پیوست شماره هفت

 دستورالعمل خدمت اعضاي هیئت علمی به شیوه تمام وقت ویژه
 علمی مؤسسه هیأتآیین نامه استخدامی اعضاي » 1«ماده » 45«موضوع بند 

 
 

 مقدمه
علمی هیئتسازي حقوق اعضاي  همسانکل کشور مبنی بر  1400قانون بودجه سال » 2«تبصره » و«بند » 2«در اجراي مفاد جزء 

هاي وابسته به وزارت بهداشت،  غیربالینی دانشگاه علمی هیئتهاي وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري با حقوق اعضاي  دانشگاه
گیري از تجربه و با بهره »دستورالعمل خدمت اعضاي هیئت علمی به شیوه تمام وقت ویژه«، درمان و آموزش پزشکی

ایط و و متناسب با شر» جغرافیایی وقت تمام«علمی  هیأتهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص اعضاي  نامه آیین
عالی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، ها و مؤسسات آموزش شده در قانون براي دانشگاه هاي تعیینهاي حاکم و ماموریت ویژگی

علمی  هیأتعلمی و دستورالعمل ترفیع سالیانه اعضاي استخدامی اعضاي هیئت  نامه ضوابط مندرج در آیینو فناوري و تحقیقات 
علمی و تقویت اثرگذاري بیشتر آنان در   هیأتاعضاي هاي تفعالی بهنهادن  ارزشوري، ارتقاي کیفیت و  یش بهرههدف افزا با مؤسسه،

 به شرح مواد آتی است. ،مؤسسه هاي آموزشی، پژوهشی و خدمات علمی اجرایی ارتقاي سطح فعالیت
 

ساعت در هفته طبق برنامه تنظیمی  54 ل ودي است که به طور تمام وقت کامفر» تمام وقت ویژه«علمی  هیأتعضو  -1ماده 
 3(عینا متن مندرج در ماده  .را ندارد مؤسسه انتفاعی خارج ازیا فعالیت بوده و حق انجام کار  مؤسسهدر اختیار  مؤسسه

 آیین نامه اداري استخدامی اعضاي هیئت علمی وزارت بهداشت، درمان  و آموزش پزشکی)
رئیسه  هیأتبا تشخیص و تایید مندرج در این ماده،  مؤسسهر یا  فعالیت انتفاعی خارج از کا در صورت احراز انجام -1تبصره 

کلیه مزایاي پرداختی قبلی از تاریخ احراز، از اقدام خواهد شد و  »تمام وقت ویژه«نسبت به خروج وي از وضعیت  مؤسسه،
 حقوق و مزایاي وي کسر خواهد شد.

 ظارت بر اجراي صحیح این ماده به عهده مدیر گروه آموزشی/پژوهشی ذیربط خواهد بود.خاذ تمهیدات الزم براي نات -2تبصره 
 

اعم از رسمی (رسمی آزمایشی و رسمی قطعی)،  »تمام وقت ویژه« علمی متقاضی خدمت به شیوه هیأتدرخواست عضو  -2ماده 
)، از طریق مدیرگروه آموزشی/ پژوهشی، به علمی هیأتنامه استخدامی اعضاي آیین» 11«پیمانی و پیمانی دائم (موضوع ماده 

ارسال و پس از بررسی در کمیته  مؤسسهرئیس دانشکده/پژوهشکده حسب مورد براي طرح و بررسی در کمیته ترفیعات 
با تایید کمیته ترفیعات و موافقت رئیس  این دستورالعمل،» 4«در صورت احراز شرایط تعیین شده در ماده مذکور، 
 اقدام می شود. »تمام وقت ویژه«صدور حکم خدمت به شیوه نسبت به  ،مؤسسه

در ابتداي هر سال با رعایت مفاد این دستورالعمل انجام  »تمام وقت ویژه«تمدید ادامه خدمت عضو هیئت علمی به شیوه  -1تبصره 
 شود. می

با اطالع مدیر گروه ، »وقتتمام «براي 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 

 

برابر » 6/1«، »ویژهتمام وقت «علمی  هیأتاعضاي  »شغل (مخصوص)العاده فوق«و »العاده جذبفوق«ضرایب میزان  -3ماده 
نامه  آیین  50(تبصره ماده علمی تمام وقت است.  هیأتاعضاي » غل (مخصوص)شالعاده فوق«و »العاده جذبفوق«ضرایب 

/د 103/500نامه شماره  4اداري استخدامی اعضاي هیئت علمی وزارت بهداشت، درمان  و آموزش پزشکی و تبصره 
 معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اصالحات بعدي آن) 19/01/1397مورخ 

 ،»ماموریت پژوهشی« ،»ماموریت به خدمت بدون حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی« از عمال این ضرایب در دوران استفادها -تبصره
  د.باش مقدور نمی» وقت بانوان خدمت نیمه«، »حضوري خدمت نیمه«
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تمام وقت شاغل به کار،  علمی هیأتعلمی، به اعضاي  هیأتآیین نامه استخدامی اعضاي » 52«ماده » 1«بر اساس مفاد بند  -4ماده 

دستورالعمل «کسب حداقل امتیاز مندرج در و در ازاي انجام یک سال خدمت علمی آموزشی و پژوهشی قابل قبول 
یک پایه استحقاقی سالیانه  مذکور، در مدت »امنا هیأتپژوهشی مصوب و علمی آموزشی  هیأتسالیانه اعضاي ترفیع اعطاي 

مندي از مزایاي آن در براي صدور حکم و بهره» تمام وقت ویژه«علمی متقاضی خدمت به شیوه  هیأتعضو  اما .شود اعطا می
امتیاز الزم براي دریافت دو پایه استحقاقی «و یا » دو پایه استحقاقی سالیانه«تواند در سه سال گذشته، حداقل  سال جاري، می

در » تمام وقت ویژه«استمرار وضعیت خدمت وي به شیوه کسب کرده باشد.  مؤسسهرا با تایید کمیته ترفیعات » سالیانه
سال قبل با تایید کمیته » کسب امتیاز الزم براي دریافت پایه استحقاقی«و یا » پایه استحقاقی«هاي آتی، مستلزم دریافت  سال

 خواهد بود.  مؤسسهترفیعات 
خدمت کرده و از مزایاي آن » تمام وقت ویژه«ه شیوه تواند بپیمانی جدیداالستخدام در صورت تقاضا می علمی هیأتعضو  –تبصره

تا سال سوم، مشروط به تمدید قرارداد پیمانی وي خواهد   »تمام وقت ویژه«بهره مند شود. استمرار وضعیت خدمت به شیوه 
سال » یه استحقاقیکسب امتیاز الزم براي دریافت پا«و یا » پایه استحقاقی«، مستلزم دریافت  بود و در سال چهارم و بعد از آن

 خواهد بود. مؤسسهقبل با تایید کمیته ترفیعات 
هاي صنفی ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت و همچنین تشکلاز آنجا که حسب نظرخواهی از دانشگاه توضیح:

هاي صنفی،  سات و تشکل) تاکنون تعدادي از مؤس19/01/1400مورخ  6216/15اعضاي هیئت علمی (موضوع بخشنامه شماره 
هاي وري و ارتقاي کیفی فعالیتبراي افزایش بهره مؤسسههاي راهبردي ها و برنامهپیشنهادات مختلفی متناسب با ماموریت

اند، اصالح این ماده پس از  داشته» تمام وقت ویژه«پژوهش و فناوري اعضاي هیئت علمی و اعمال آن در خدمت به شیوه 
هاي امنا  نهادات سایر مؤسسات، بررسی و جمع بندي نظرات و طرح و تصویب آن در جلسات آتی هیئتدریافت نظرات و پیش

 انجام خواهد شد. 
 

 20» تمام وقت ویژه«علمی آموزشی  هیأتمیزان واحد موظف تدریس عضو ، 1400-1401از نیم سال اول سال تحصیلی  -5ماده 
به عدد صحیح  5/0خواهد بود. رقم کمتر از » تمام وقت«علمی آموزشی  درصد بیشتر از میزان واحد موظف تدریس عضو هیئت

نامه اداري استخدامی اعضاي  آیین  104ماده  3(مطابق تبصره  بیشتر به عدد صحیح باالتر گرد خواهد شد. 5/0قبل و 
 هیئت علمی وزارت بهداشت، درمان  و آموزش پزشکی)

 

درصد بیشتر  20،  »تمام وقت ویژه«علمی پژوهشی  هیأتساعت موظف تحقیق عضو  میزان، 1400از ابتداي مهر ماه سال  -6ماده 
 5/0به عدد صحیح قبل و  5/0خواهد بود. رقم کمتر از » تمام وقت«از میزان ساعت موظف تحقیق عضو هیئت علمی پژوهشی 

استخدامی اعضاي هیئت علمی نامه اداري  آیین  105ماده  1(مطابق تبصره  بیشتر به عدد صحیح باالتر گرد خواهد شد.
 وزارت بهداشت، درمان  و آموزش پزشکی)

 

واحد نظري یا  8توانند،  می مؤسسهدر » تمام وقت«علمی  هیأتهمانند اعضاي  »تمام وقت ویژه« علمی هیئتاعضاي  -7ماده 
اداري استخدامی اعضاي نامه  آیین  108(مطابق ماده   .تدریس نمایند ،التدریسبه صورت حق مؤسسهدر معادل عملی آن 

 هیئت علمی وزارت بهداشت، درمان  و آموزش پزشکی)
 4توانند تا  میرئیسه،  هیأتو تصویب دانشکده  رئیسبه پیشنهاد  در شرایط خاص، »تمام وقت ویژه« علمی هیئتضاي اع -1تبصره 

ه اداري استخدامی اعضاي هیئت نام آیین  108(مطابق ماده   .تدریس نمایندبه صورت حق التدریس، واحد اضافی نیز 
 علمی وزارت بهداشت، درمان  و آموزش پزشکی)

مربی و «هاي علمی در مرتبه »تمام وقت ویژه«علمی  هیأتبراي اعضاي  التدریسحقبابت حداکثر میزان پرداختی  -2تبصره 
میزان واحد خواهد بود. در هر حال، » 12«و » 10«، » 8«نیمسال تحصیلی به ترتیب در هر  »استاد«و  »دانشیار«، »استادیار

 هاي تحصیالت تکمیلینامهواحد نظري یا معادل عملی یا پایان 12بیشتر از  نیمسال تحصیلیالتدریس قابل پرداخت در هر حق
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ر اند، دهاي تحصیالت تکمیلی که قبل از تاریخ اجراي این دستورالعمل به تصویب رسیدهنامهد. بدیهی است، پایاننخواهد بو

نامه اداري  آیین  108(مطابق ماده   قابل انجام است. مؤسسهگیرند و برابر مصوبات جاري شمول این تبصره قرار نمی
 استخدامی اعضاي هیئت علمی وزارت بهداشت، درمان  و آموزش پزشکی)

ها و سایر دانشگاه» ویژهتمام وقت «علمی  هیأتالتدریس) اعضاي  استفاده از هرگونه خدمات آموزشی (از جمله حق -3تبصره 
که در اجراي » تمام وقت ویژه«علمی  هیأتباشد. اعضاي و بالعکس ممنوع می مؤسسهدر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی 

مصوب شوراي گسترش آموزش عالی (ابالغی طی نامه  هاي آموزش عالی ها و مؤسسه نامه طرح تعاون بین دانشگاه ینیآ
وزارت علوم، تحقیقات و فناوري) با سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی،  17/09/1399مورخ  196895/11شماره 

دستورالعمل بکارگیري عضو وابسته در «علمی که براساس مفاد  هیأتهمکاري آموزشی می کنند، و همچنین اعضاي 
سسات آموزش عالی و ها و مؤسایر دانشگاهدر  »نامه استخدامی اعضاي هیئت علمیپیوست شماره شش آیین – مؤسسه

این ماده » 2«با رعایت سقف تعیین شده در تبصره باشند، پژوهشی دولتی و مراکز تحقیقاتی داخل کشور مشغول به خدمت می
 گیرند.در شمول محدودیت موضوع این تبصره قرار نمی

 

دون حفظ وظایف آموزشی و در مدت ماموریت به خدمت (ب» تمام وقت ویژه«علمی  هیأتاعضاي وضعیت استخدامی  -8ماده 
به استثناي ماموریت به ستاد علمی  هیأتنامه استخدامی اعضاي آیین» 78«و » 77«، » 76«، » 75«پژوهشی) موضوع مواد 

ها و مؤسسات آموزش عالی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و ماموریت براي تصدي سمت ریاست دانشگاه
 هیأتنامه مذکور)  به آیین 75ماده  4و  2هاي (موضوع تبصره حقیقات و فناوريپژوهشی و فناوري با حکم وزیر علوم، ت

 تبدیل خواهد شد.» تمام وقت«علمی 
نامه آیین» 77«ماده » 1«علمی که با رعایت مفاد مندرج در بند  هیأتاعضاي » تمام وقت ویژه«ادامه خدمت به شیوه  -تبصره

غیرانتفاعی به مؤسسات مذکور  -ریاست مؤسسات آموزش عالی غیردولتی  تصدي سمتبراي علمی،  هیأتاستخدامی اعضاي 
عالوه  العاده جذب و شغل (مخصوص) آنان،مشروط به پرداخت معادل وجه ریالی افزایش ضرایب فوقشوند، مامور می

ن پذیر خواهد بود. در غیر العاده ویژه از سوي مؤسسه محل ماموریت، امکا العاده مدیریت و معادل وجه ریالی فوق بر پرداخت فوق
 تبدیل خواهند شد.» تمام وقت«علمی  هیأتاین صورت در مدت ماموریت به عضو 

 

علمی  هیأتسایر مواردي که در این دستورالعمل و پیوست شماره دو این مصوبه نیامده است، تابع احکام مربوط به اعضاي  -9ماده 
 باشد.علمی می هیأتنامه استخدامی اعضاي مندرج در آیین» تمام وقت«

 

 01/01/1400براي اجرا از تاریخ  19/02/1400در جلسه هیئت امناي مورخ  تبصره» 10«ماده و » 10«در این دستورالعمل  -10ماده 
گونه اصالح منطبق با قوانین و مقررات مربوطه، قابل  به تصویب رسید و پس از گذشت یک سال از تاریخ اجرا، براي انجام هر

 باشد. یبازنگري م
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