

 

 

 

 

 

 

 نامه آیین

 علمی  هیأتاستخدامی اعضای 
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 تعاریف و اختصارات -فصل اول

 های آن عبارتند از:نامه و پیوستکار رفته در این آیینتعاریف و اختصارات به -1ماده 

و « وزارت علوم، تحقیقات و فناوری»های آن، به ترتیب نامه و پیوستدر این آیین« وزیر»و « وزارت»منظور از وزیر:  وزارت/ -1-1

 باشد.می« وزیر علوم، تحقیقات و فناوری»

 باشد.وزارت می های ممیزهء و هیأتامناءهای های آن، مرکز هیأتنامه و پیوستدر این آیین« مرکز»منظور از مرکز:  -1-2

 باشد.های آن، ............................ و کلیه واحدهای تابعه آن مینامه و پیوستاز مؤسسه در این آیینمنظور مؤسسه:  -1-3

گذاری، مرجع سیاست عنوان باالترین رکن مؤسسه،موجب قوانین و مقررات مربوط، به ی است که بههیأت: ءامناء هیأت -1-4

 باشد.ؤسسه میگیری و تصویب مقررات و ضوابط داخلی متصمیم

 امناء تهیأه پیشنهادات قابل طرح در یه مسؤولیت بررسی، کارشناسی و اراکمیسیونی است ک: ءامناء هیأتمی یکمیسیون دا -1-5

 را بر عهده دارد. امناء هیأتو سایر امور ارجاعی از سوی 

 .باشدمیرییسه دومین رکن اجرایی مؤسسه پس از رییس مؤسسه  هیأترییسه:  هیأت -1-6

اری های جها و برنامهباشد که به تنظیم سیاستمی امناء هیأتگذار بعد از شورای مؤسسه دومین رکن سیاستشورای مؤسسه:  -1-7

 پردازد.صالح میامناء و یا سایر مراجع ذی هیأتهای کالن مصوب در سیاستاساس  مؤسسه بر

و مقررات مربوط، مرجع رسیدگی و اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به صالحیت ی است که به موجب ضوابط هیأتممیزه:  هیأت -1-8

. باشدیمعلمی عضو جهت ارتقا به مراتب باالتر، احتساب سوابق خدمت قبل از تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی و بررسی رکود علمی 

یل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی اجرایی جذب مؤسسه درخصوص صالحیت علمی متقاضیان تبد هیأتهمچنین حسب درخواست 

 نماید.علمی رسمی آزمایشی اعالم نظر می هیأتو رسمی آزمایشی به رسمی قطعی، تبدیل وضعیت از کارشناس رسمی به عضو 

به  نظر نسبتتعیین شده، وظیفه رسیدگی و اظهارکمیسیونی است که در چارچوب وظایف و اختیارات کمیسیون تخصصی:  -1-9

 ممیزه را برعهده دارد. هیأتعلمی مبنی بر قابلیت طرح و یا عدم طرح پرونده آنان در  هیأتاعضای  پرونده

ای است که به موجب ضوابط و مقررات مربوط با حکم رییس مؤسسه تشکیل و وظیفه رسیدگی و اتخاذ کمیتهکمیته ترفیعات:  -1-11

 علمی را در چارچوب مقررات مربوط برعهده دارد. هیأتتصمیم درخصوص ترفیع پایه اعضای 

شده از سوی شورای عالی انقالب فرهنگی، در وزارت در چارچوب ضوابط و مقررات تعیین ی است کههیأتمرکزی جذب:  هیأت -1-11

پژوهشی و فناوری ها و مؤسسات آموزش عالی، علمی دانشگاه هیأتتشکیل و متکفل اعمال وظایف و اختیارات محول درخصوص اعضای 

 .باشدمی

صورت وی شورای عالی انقالب فرهنگی، بهشده از سدر چارچوب ضوابط و مقررات تعیین ی است کههیأتاجرایی جذب:  هیأت -1-12

 .باشدمیعلمی مؤسسه  هیأتمشترک یا مستقل در مؤسسه تشکیل و متکفل اعمال وظایف و اختیارات محول درخصوص اعضای 

ی های دولتیا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتعبارت است از کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات ه اجرایی: دستگا -1-13

 ی مؤسسه تعیین شده باشد.امنا هیأتهایی که از سوی و نیز کلیه دستگاه




 

های ؤسسه، متناسب با پستعبارت است از فرآیند شناسایی، انتخاب و پذیرفتن اشخاص حقیقی برای خدمت در مجذب:  -1-14

 .نامهآیینموریت و ... در چارچوب ضوابط و مقررات این أز انحاء از قبیل رسمی، پیمانی، مسازمانی بالتصدی مصوب به هر یک ا

ی بالتصدی های سازمانعبارت است از فرآیند پذیرفتن اشخاص حقیقی برای خدمت در مؤسسه، در یکی از پستاستخدام:  -1-15

 .نامهآیینهای پیمانی، رسمی آزمایشی و رسمی قطعی در چارچوب ضوابط و مقررات این به یکی از وضعیتمصوب، 

علمی شاغل در مؤسسه  هیأتهای آن )بدون ذکر هرگونه قیدی(، عضو و پیوست نامهآیینمنظور از عضو در سراسر این عضو:  -1-16

اجرایی جذب )حسب مورد( رسیده  هیأتممیزه و یا  هیأت تأییدمومی وی به اعم از رسمی و یا پیمانی بوده که صالحیت علمی و ع

 باشد.

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

 استخدام شده باشد. نامهآیینمقررات این 

های سازمانی مؤسسه برای مدت معین، در رارداد پیمانی برای تصدی یکی از پستفردی است که به موجب قعضو پیمانی:  -1-18

 استخدام شده باشد. نامهآیینچارچوب ضوابط و مقررات این 

به منظور انجام وظایف  نامهآیینگردد که در چارچوب ضوابط و مقررات این به فرد برجسته علمی اطالق میعضو وابسته:  -1-19

این  71و  71برای مدت معین انتخاب و در مؤسسه بدون ایجاد هرگونه رابطه استخدامی جدید )موضوع بندهای  آموزشی و پژوهشی

 گردد.شود. به کارگیری عضو وابسته وضعیت استخدامی جدید تلقی نمیگرفته می کارماده( به

 .هنامآیینرسمی در چارچوب ضوابط و مقررات این  دار مؤسسه به عضوعبارت است از ابالغ کتبی دستور مقام صالحیتحکم:  -1-21

د رسدار مؤسسه و نیز شخص واجد شرایط طرف قرارداد میمه کتبی که به امضای مقام صالحیتناعبارت است از توافققرارداد:  -1-21

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

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

 شود.رسمی یا پیمانی در نظر گرفته می شغل برای تصدی یک عضو

 د.شوسه به عنوان کار واحد شناخته میسهای مرتبط و مشخصی که از سوی مؤت است از مجموعه وظایف و مسؤولیتعبارشغل:  -1-23

 گردد.یا قرارداد مکلف به انجام آن می عبارت است از اشتغال به کار یا مجموعه اقداماتی که عضو به موجب حکمخدمت:  -1-24

 که حاوی مشخصات اصلی و اساسی شغل در چارچوب تشکیالت تفصیلی عبارت است از شرح مکتوب و مدونی شرح شغل: -1-25

 .باشدمیمؤسسه 

 .نامهآیینهای سازمانی براساس ضوابط و مقررات این ضو رسمی یا پیمانی به یکی از پستعبارت است از گماردن عانتصاب:  -1-26

 .امهنرات این آیینچارچوب ضوابط و مقرقبول عضو متناسب با عوامل ترفیع در عبارت است از نمایش عددی خدمات قابلپایه:  -1-27

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




 

به ارتقای مرت نامهآیینعبارت است از کسب مرتبه علمی باالتر عضو واجد شرایط، در چارچوب ضوابط و مقررات ارتقای مرتبه:  -1-29

 علمی. هیأتاعضای 

 گیرد.حق تعلق مینامه به عضو ذیعبارت است از مبلغی که در ازای انجام کار در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین حقوق: -1-31

 طور مستمر و غیرمستمر عالوهبه نامهآیینعبارت است از وجوهی که در چارچوب ضوابط و مقررات این ها: فوق العادهمزایا و  -1-31

 گردد.حق پرداخت میبر حقوق مرتبه و پایه به عضو ذی

و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و  هادانشگاهعبارت است از تغییر محل خدمت عضو به طور دایم از مؤسسه به سایر انتقال:  -1-32

 .نامهآییناجرایی و بالعکس در چارچوب ضوابط و مقررات این  هایگاهفناوری دولتی و دست

 عبارت است از:موریت: أم -1-33

ای موقت به عضو با حفظ پست سازمانی وی برای مدت معین که ممکن است خارج از محل خدمت الف( محول نمودن شغل یا وظیفه

 عضو باشد؛

 دولتی و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری هادانشگاهب( اعزام عضو به صورت تمام وقت یا پاره وقت برای مدت معین به سایر 

 اجرایی؛ هایگاهو دست

 ج( اعزام عضو برای گذراندن دوره آموزشی یا مطالعاتی و یا تحقیقاتی در داخل یا خارج از کشور.

، در سه سال متوالی شرایط نامهآییناساس ضوابط و مقررات این  که عضو شاغل بر گرددمیبه وضعیتی اطالق رکود علمی:  -1-34

 ستحقاقی را نداشته باشد.الزم برای کسب سه پایه ا

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

 پذیرد.صورت می نامهآیینمجاز از طرف وی در چارچوب ضوابط و مقررات این 

 هو با توجه ب نامهآیینعضو با مؤسسه که در چارچوب ضوابط و مقررات این عبارت است از قطع رابطه خدمتی بازنشستگی:  -1-36

 .پذیردمیربط به موجب حکم رسمی صورت های بازنشستگی ذیمقررات صندوق

قبول در ازای قطع رابطه استخدامی عضو با عبارت است از پرداخت مبالغی متناسب با مدت خدمت قابل بازخریدی خدمت: -1-37

 .نامهرات این آیینچارچوب ضوابط و مقرمؤسسه در 

عبارت است از وضعیت عضوی که به موجب قوانین و مقررات مربوط توانمندی جسمانی و یا روانی الزم برای ازکارافتادگی:  -1-38

 ید.نماو ضمن قطع رابطه خدمتی تا رسیدن به زمان بازنشستگی، از حقوق وظیفه استفاده میانجام خدمت را دارا نبوده 

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

 وی در انتظار تعیین تکلیف برای انجام خدمت قرار می گیرد:

 انحالل مؤسسه؛ -الف

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




 

 موریت یا مرخصی بدون حقوق متناسب با شرایط احراز عضو؛أموجود نبودن پست سازمانی بعد از اتمام م -ج

قضایی، عضو از خدمت علمی یا مراجع  هیأتهای رسیدگی انتظامی اعضای هیأتاساس تصمیم مراجع مذکور در  در مواردی که بر -د

 شده باشد.معلق 

 عبارت است از برکناری عضو به طور موقت یا دایم از خدمت، به موجب آرای قطعی صادر شده از سوی مراجع قانونی.انفصال:  -1-41

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

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

 باشند.و در کفالت عضو متوفی می

 ورود به خدمت و استخدام -فصل دوم

 نماید.میت علمی در مؤسسه را تعیین و ابالغ أنونی الزم، سهمیه استخدام عضو هیوزارت در هر سال پس از اخذ مجوزهای قا -2ماده 

 اساس نیاز سازمانی، موافقت اساس سهمیه ابالغی از سوی وزارت، در قالب تشکیالت سازمانی مصوب، بر استخدام در مؤسسه بر -3ماده 

 های الزم توسطو احراز صالحیت ءت امناأپس از تصویب هی ،باالترین مقام اجرایی مؤسسه، به تفکیک مراتب علمی استادیار و مربی

دو با توجه به اصل ضرورت احراز شایستگی متقاضیان ورود به خدمت،  صالح، از طریق فراخوان، آزمون یا مصاحبه و یا هرمراجع ذی

 پذیرد.انجام می

 متقاضیان ورود به خدمت در مؤسسه می بایست به تشخیص مراجع ذی صالح ازشرایط عمومی ذیل، برخوردار باشند: -4ماده 

 ایران و عدم تغییر یا کسب تابعیت مضاعف در طول دوران خدمت؛ الف( تابعیت جمهوری اسالمی

 ب( التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و اعتقاد به والیت فقیه؛

 ج( اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان پذیرفته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران؛

 یا وابستگی به گروه های سیاسی معارض با نظام اسالمی ایران؛ د( عدم سابقه عضویت

 ه( عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل به منافی اخالقی و اعمال و رفتار خالف حیثیت و شرافت و شؤون شغلی؛

 و( نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر؛

 از سوی مراجع ذی صالح؛ ز( عدم محکومیت به محرومیت ازخدمات دایمی دولتی براساس رای قطعی صادره

 ح( عدم اعتیاد و اشتهار به خرید و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلی و نظایر آن؛

 ط( دارا بودن مدرک پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت قانونی دایم )برای آقایان(؛

 ی( برخورداری از سالمت و توانایی جسمانی متناسب با خدمت مورد نظر؛




 

 از سالمت و توانایی روانی متناسب با خدمت مورد نظر؛ک( برخورداری 

 ؛ای )گروه پزشکی( و سطح سه حوزویدارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، دکتری حرفهل( 

سال تمام « 03»ای )گروه پزشکی( و سطح سه حوزوی حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد ، دکتری حرفهم( 

 باشد.سال تمام می« 03»دارندگان مدرک تحصیلی دکتری تخصصی و سطح چهار حوزوی و برای

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

 باشند.می یماده مستثن

سال که به تشخیص « 03»متقاضیان با مدرک تحصیلی دکتری تخصصی و سن باالی در صورت نیاز مؤسسه به خدمات  -2تبصره 

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

 باشند.می

« 0»بایست عالوه بر شرایط عمومی موضوع ماده مؤسسه می ت علمیأصدی عضویت در هیمتقاضیان ورود به خدمت جهت ت -5ماده 

از شرایط اختصاصی ذیل نیز به « 9»جدول موضوع ماده « 0»و « 2»نامه، متناسب با مرتبه مورد تقاضای مندرج در ردیف های این آیین

 صالح برخوردار باشند:تشخیص مراجع ذی

 رد تقاضا به شرح ذیل:مدرک تحصیلی متناسب با یکی از مراتب علمی مو -5-7

روه های دانشگاهی )غیر از گبا رساله تحقیقی برای کلیه رشته حوزوی دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری تخصصی و یا سطح چهار -الف

 نامه تخصصی( در گروه پزشکی برای متقاضیان ورود به خدمت در مرتبه استادیار؛پزشکی( و یا دارا بودن درجه تخصصی )گواهی

ز های دانشگاهی )غیر ارشته تخصصی مربوط برای کلیه رشتهبودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و یا سطح سه حوزوی در  دارا -ب

« 7»ای )در گروه پزشکی( برای متقاضیان ورود به خدمت در مرتبه مربی با رعایت تبصره کی( و دارا بودن درجه دکتری حرفهگروه پزش

 ذیل این ماده.

ی با یک زبان خارجی برای متقاضیان ورود به خدمت درمرتبه مربی و تسلط کافی به یک زبان خارجی برای متقاضیان آشنایی کاف -5-2

 ورود به خدمت در مرتبه استادیار.

 ت علمی در مرتبه مربی آموزشیار و مربی پژوهشیارأهی نامه استخدام عضوجرای این آیینبه منظور حفظ هرم علمی، از تاریخ ا -1تبصره 

 باشد.ممنوع می

تواند در راستای حفظ هرم علمی و در صورت نیاز به جذب عضو هیات علمی در مرتبه مربی، با ارایه گزارش مؤسسه می -2تبصره 

 توجیهی الزم نسبت به اخذ مجوز الزم از هیات امنای مؤسسه مربوط، اقدام نماید.

این ماده « 7»از شمول بند  خبرگان بدون مدرک دانشگاهی با احراز شرایط الزم در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط، -3تبصره 

 باشند.می یمستثن

صالح ی قانونی ذینامه حسب مورد، مباداین آیین« 5»و « 0»ی موضوع مواد مرجع استعالم و تشخیص شرایط عمومی واختصاص -6ماده 

 باشد.ت مرکزی جذب وزارت میأی جذب مؤسسه و هیت اجرایأاز جمله هی




 

ط ا رعایت ضوابصورت تمام وقت و در قالب یکی از اشکال ذیل باستخدام در مؤسسه پس از احراز شرایط عمومی و اختصاصی، به -7ماده 

 پذیرد:نامه انجام میو مقررات این آیین

ساس ا قرارداد ساالنه که تمدید آن، منوط به کسب حداقل امتیاز الزم برموجب های سازمانی بهاستخدام پیمانی برای تصدی پست -الف

 به ترتیب برای« دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی ابالغی از سوی وزارت»امتیازات مندرج در 

 باشد؛میمؤسسه یا مقام مجاز از طرف وی مراتب مربی و استادیاری و همچنین موافقت رییس 

 های سازمانی به موجب حکم؛استخدام رسمی آزمایشی برای تصدی پست -ب

 های سازمانی به موجب حکم.استخدام رسمی قطعی برای تصدی پست -ج

 

اند، تا پایان دوره تعهد، مشروط اساس ضوابط و مقررات وزارت به صورت پیمانی جایابی و استخدام شده هایی که برتمدید قرارداد بورسیه -1 تبصره

ساس و دریافت پایه استحقاقی سالیانه بر ا نامهرعایت تکالیف قانونی مقرر در این آیینصالح، داشتن شرایط علمی و عمومی به تشخیص مراجع ذیبه 

 .باشدالزامی می کسب حداقل امتیاز الزم مندرج در دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی

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

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

 به خود خواهد بود:

 جانبازان، ایثارگران و خانواده آنان؛ -1-7

 نخبگان؛ -1-2

 اتباع خارجی. -1-0

 انتصاب و تبدیل وضعیت -صل سومف

 علمی مؤسسه عبارت است از: هیأتمراتب اعضای  -9ماده 

 پژوهشی آموزشی ردیف

 مربی پژوهشیار مربی آموزشیار 7

 مربی پژوهشی مربی آموزشی 2

 استادیار پژوهشی استادیار آموزشی 0

 دانشیار پژوهشی دانشیار آموزشی 0

 استاد پژوهشی استاد آموزشی 5

یت نامه صرفاً در وضعانتصاب واجدین شرایط استخدام در بدو ورود به خدمت در مؤسسه، متناسب با شرایط و ضوابط این آیین -11ماده  

 باشد.پذیر میآموزشی و استادیار پژوهشی امکان مرتبه استادیاراستخدام پیمانی با مرتبه مربی آموزشی و مربی پژوهشی و یا 

و مؤسسات  هادانشگاهعلمی یکی از  هیأتدر صورتی که متقاضی ورود به خدمت در مؤسسه، قبل از استخدام در مؤسسه، در  -1تبصره 

ه عضویت داشته باشد، انتصاب وی در بدو ورود آموزش عالی، پژوهشی و فناوری خارج از کشور با مرتبه علمی باالتر از استادیاری سابق




 

وزارت باشد، با رعایت ضوابط و  تأییدبه خدمت با مرتبه دانشیاری و یا استادی مشروط به آن که مؤسسه مربوط به لحاظ اعتبار مورد 

 ارتقای مرتبه بالمانع خواهد بود. نامهآیینو  نامهآیینمقررات این 

علمی رسمی آزمایشی منحصراً با مدرک تحصیلی دکتری واجد شرایط مؤسسه به عضو هیأت تبدیل وضعیت کارشناس رسمی  -2تبصره 

سال در وضعیت « 73»سال سن، منوط به آنکه تا قبل از احراز شرایط بازنشستگی بتواند حداقل « 53»تخصصی و با رعایت حداکثر 

آموزشی/ پژوهشی مرتبط با رشته تحصیلی متقاضی و موافقت رئیس/ هیأت رئیسه هیأت علمی خدمت کند، پس از اعالم نیاز گروه 

درصد امتیازات الزم برای ارتقاء به مرتبه دانشیاری از « 03»نامه و مشروط به دارا بودن حداقل مؤسسه در چارچوب مفاد این آیین

 بالمانع است. ی ذیربطیأت امنانامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی با تأیید هیأت ممیزه و تصویب هآیین

قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران( شامل « 00»ماده « ز»انتصاب و تبدیل وضعیت ایثارگران )مشمول بند  -3تبصره 

ارت، (، آزادگان باالی سه سال اس%25پنج درصد ) رزمندگان با بیش از شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان باالی بیست و

دارای مدرک دکتری  (، فرزندان شهداء و فرزندان آزادگان با بیش از سه سال اسارت که%53درصد ) فرزندان جانبازان باالی پنجاه

باشند، تابع ضوابط و مقررات مربوط بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می های علوم، تحقیقات و فناوری وتخصصی مورد تایید وزارتخانه

 ن آن می باشد.و قوانین جایگزی

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

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

دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه «مؤسسه در هر دو سال یک بار و اخذ امتیازات مندرج درعضو توسط هیأت اجرایی جذب 

 باشد.پذیر میدر هر سال، امکان »اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی

پس از ( را نامهآییناین « 77»تواند وضعیت استخدام اعضای پیمانی )به استثنای اعضای پیمانی مشمول ماده مؤسسه می -12ماده 

 مراجع ذی صالح به رسمی آزمایشی تبدیل نماید. تأییداحراز شرایط ذیل و 

 دارا بودن حداقل دو و حداکثر پنج سال سابقه خدمت پیمانی؛ -لفا

 اجرایی جذب مؤسسه برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی؛ هیأتصالحیت عمومی و موافقت  تأیید -ب

نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی یا ضوابط از آیین شدهکسب حداقل امتیازات الزم تعیین -ج

 جایگزین، بنا به درخواست عضو، موافقت هیأت اجرایی جذب مؤسسه  و تأیید هیأت مرکزی جذب.

عه حسب ضوابط مربوط )این بند یا جام ساله نیمه وقت فرصت مطالعاتی در صنعت وگذراندن یک دوره شش ماهه تمام وقت و یا یک -د

 باشد، الزامی است(.و بعد از آن می 7091صرفاً برای اعضایی که تاریخ شروع دوره پیمانی آنان از ابتدای سال 

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

 ننماید، به یکی از روشهای ذیل با وی رفتار خواهد شد. 

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

 ضعیت به رسمی آزمایشی.شده برای تبدیل ودرصد حداقل امتیازات تعیین 55کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه ذیربط مبنی بر کسب 

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

 شده برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی.درصد حداقل امتیازات تعیین 13کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه ذیربط مبنی بر کسب 




 

مهلت با مجوز هیأت امنای مربوط حداکثر در یک نوبت یکساله )سال هشتم( مشروط به ارائه شناسنامه علمی مورد تأیید اعطای  -ج

 شده برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی. درصد حداقل امتیازات تعیین 15کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه ذیربط مبنی بر کسب 

 خاتمه خدمت عضو. -د

« 1»نامه دارای سابقه خدمت هیأت علمی پیمانی بیش ازپیمانی آن دسته از اعضایی که تا تاریخ ابالغ این آیینمدت خدمت  –تبصره

نامه با تأیید هیأت امنای ذیربط تا دو نوبت یک این آیین« 72»ماده « ج»باشند، به منظور کسب شرایط مندرج در بند سال تمام می

 این ماده خواهند شد.« د»عدم احراز شرایط مذکور در پایان مهلت مقرر، مشمول مفاد بند ساله قابل تمدید خواهد بود و در صورت 

این آیین نامه، الزاماً « 73»ماده « 2»اعضایی که از پیمانی به رسمی آزمایشی تبدیل وضعیت می یابند و نیز مشموالن تبصره  -14ماده 

رسمی آزمایشی رفتار و عملکرد عضو را از نظر لیاقت )علمی، اخالقی،  یک دوره آزمایشی را طی خواهند کرد. مؤسسه در طول دوره

خالقیت و مسؤولیت پذیری(، کاردانی، روحیه خدمت، نظم و انضباط آموزشی و پژوهشی مورد ارزیابی قرار داده و درصورت احراز شرایط 

 ذیل به رسمی قطعی تبدیل وضع می نماید.

 سال سابقه خدمت رسمی آزمایشی )بدون احتساب مدت ماموریت آموزشی عضو(؛ دارا بودن حداقل دو و حداکثر پنج -الف

نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی برای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی یا ضوابط شده از آیینکسب حداقل امتیازات الزم تعیین -ب

 مرکزی جذب.جایگزین، بنا به درخواست عضو، موافقت هیأت اجرایی جذب مؤسسه و تأیید هیأت 

 صالحیت عمومی برای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی. تأیید -ج

گذراندن یک دوره سه ماهه تمام وقت و یا شش ماهه نیمه وقت فرصت مطالعاتی در صنعت و یا جامعه حسب ضوابط مربوط. )این  -د

 باشد، الزامی است(.بعد از آن می و 7091بند صرفاً برای اعضایی که تاریخ شروع دوره رسمی آزمایشی آنان از ابتدای سال 

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

ل رسمی قطعی را تکمیل و به همراه مدارک الزم برای بررسی پرونده به مراجع ذی ربط تحویل دهد. چنانچه عضو تا پایان چهار سا

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

این « 75» مقرر را یادآوری نماید. عدم تکمیل و ارایه به موقع فرم ها و مدارک از سوی عضو منجر به انجام تشریفات مقرر در ماده 

 د.خواهد ش نامهآیین

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

سال  5قطعیت استخدام و یا خاتمه خدمت عضو نظر قطعی خود را اعالم نماید. در هرصورت دوران خدمت رسمی آزمایشی عضو نباید از 

 5حیت های عمومی و علمی )ازطریق مراجع ذی صالح بررسی کننده حسب مورد( در پایان تجاوز کند و چنانچه مؤسسه از نظر صال

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

 حسب مورد، پی گیری و رسیدگی می شود.« زمرک»مرکزی جذب یا  هیأتصورت اعتراض کتبی عضو، موضوع از طریق 

سمی قطعی را               -15ماده  ستخدام ر ضعیت به ا شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل و شی،  سمی آزمای ضو در پایان دوره ر صورتی که ع در 
ولویت به  اتواند به ترتیب صورت مؤسسه می   شود و در غیر این  کسب ننماید، چنانچه وی واجد شرایط بازنشستگی باشد، بازنشسته می        

 های ذیل با وی رفتار نماید:یکی از روش

اعطای مهلت با مجوز هیات رئیسه مؤسسه حداکثر در یک نوبت یکساله )سال ششم( مشروط به ارائه شناسنامه علمی مورد تایید              -الف
 یت به رسمی قطعی.درصد حداقل امتیازات تعیین شده برای تبدیل وضع 55هیات ممیزه ذیربط مبنی بر کسب 




 

اعطای مهلت با مجوز هیأت رئیسه مؤسسه حداکثر در یک نوبت یکساله )سال هفتم( مشروط به ارائه شناسنامه علمی مورد تأیید             -ب
 درصد حداقل امتیازات تعیین شده برای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی. 13هیات ممیزه ذیربط مبنی بر کسب 

سنامه علمی موردتأیید            اعطای مهلت با مجوز هیأت امنا -ج شنا شروط به ارائه  شتم( م سال ه ساله ) ی مربوط حداکثر در یک نوبت یک
 شده برای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی.درصد حداقل امتیازات تعیین 15هیات ممیزه ذیربط مبنی بر کسب 

 سسه. های قبلی و تأیید هیأت اجرایی جذب مؤتغییر وضعیت به استخدام پیمانی با حفظ پایه –د

ـ   به عضو هیأت علمی رسمی« کارشناس رسمی»تبدیل وضعیت به کارشناس رسمی )صرفاً برای آن دسته از اعضایی که از وضعیت  –ه
 آزمایشی تبدیل وضعیت یافته اند(.

صره   این « 70»ماده « ج»و « ب»بایســت حداکثر در مدت دو ســال، شــرایط مقرر در بندهای این ماده می« د» مشــمولین بند -1تب
قطعی احراز نمایند. درصورت عدم احراز شرایط مذکور در پایان مهلت مقرر مشمول مفاد     نامه را به منظور تبدیل وضعیت به رسمی  آیین

 این ماده خواهند شد.« 2»تبصره 

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

روز حقوق و مزایای مستمر « 03»الی « 73»امناء و پرداخت هیأت  با تصویب را کسب نماید، چنانچه شرایط بازنشستگی را نداشته باشد،

 شود.   های ذخیره شده، بازخرید میعالوه وجوه مرخصیقبول، به مشمول کسورات بازنشستگی به ازای هر سال خدمت قابل

 نامه دارای سابقه خدمت هیات علمی رسمیرسمی آزمایشی آن دسته از اعضایی که تا تاریخ ابالغ این آیینمدت خدمت  -3تبصره 

نامه با تایید هیات امنای این آیین« 70»ماده « ب»باشند، به منظور کسب شرایط مندرج در بند سال تمام می« 1»آزمایشی بیش از 

« 2»بود و در صورت عدم احراز شرایط مذکور در پایان مهلت مقرر، مشمول مفاد تبصره ربط تا دو نوبت یک ساله قابل تمدید خواهد ذی

 این ماده خواهند شد.

ربط ازجمله حسب مورد، مبادی قانونی ذی نامهآییناین « 70»و « 72»های علمی و عمومی موضوع مواد صالحیت تأییدمرجع  -16ماده 

 .باشدمیربط ممیزه ذی هیأتمرکزی جذب وزارت و  هیأتاجرایی جذب مؤسسه و  هیأت

توانند در صورت موافقت واحد سازمانی مربوط و رییس مؤسسه و یا مقام مجاز از طرف ایشان در بانوان عضو رسمی می -17ماده 

 سال از شیوه خدمت نیمه وقت در طول خدمت استفاده نمایند.« 5»، حداکثر به مدت نامهآیینچارچوب ضوابط و مقررات این 

ه از شیوه خدمت نیمه وقت خواهند بود. در هر صورت حداکثر مدت بانوان عضو پیمانی، صرفاً در مدت قرارداد مجاز به استفاد -تبصره

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

عضا به شیوه نیمه دستورالعمل خدمت ا»مؤسسه می تواند اعضای آموزشی رسمی تمام وقت واجد شرایط خود را براساس  -18ماده 

 به شیوه خدمت نیمه حضوری به کار گیرد. نامهآیین، با رعایت سایر ضوابط و مقررات این «7پیوست شماره »حضوری 

منظور تأمین بخشی از کادر آموزشی و یا پژوهشی خود در چارچوب سازمان تواند در صورت نیاز، بهمؤسسه می -19ماده 

ین دسته از ااقدام نماید.  »طرح سربازی«ری مشمولین نظام وظیفه واجد شرایط در قالب کارگیهتفصیلی مصوب، نسبت به ب

مندی و اوالد تابع مقررات اعضای های عائلهافراد در دوره ضرورت و تعهد خدمت، از نظر حقوق و مزایای مستمر و کمک هزینه

 .هیأت علمی پیمانی هستند




 

در صورتی که پس از انقضای مدت تعهد، فرد به استخدام مؤسسه درآید، مدت تعهد جزو سنوات خدمت آموزشی و پژوهشی  -1تبصره 

« الف»وی محسوب خواهد شد. لیکن مدت مذکور جزو حداقل مدت توقف الزم برای تبدیل وضعیت وی به رسمی آزمایشی )موضوع بند 

 .باشدمی( ننامهآییناین « 72»ماده 

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

 خدمت وظیفه به مقامات مسؤول معرفی نماید.

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

 و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری به وزارت معرفی نماید. هادانشگاهبرای اتمام دوره تعهد در سایر 

 .گرددمیمدت خدمت اعضا در دوره پیمانی و یا دوره رسمی آزمایشی، با رعایت سایر شرایط جزو سابقه خدمت عضو محسوب  -21ماده 

 حقوق و تکالیف -فصل چهارم

که ساعات حضور آنان مطابق با برنامه ابالغی مؤسسه، در طول روزهای کاری  باشدمیساعت در هفته  03ساعت خدمت اعضا  -21ماده 

 .گرددمیهفته توزیع 

تواند در موارد مرخصی، ماموریت و بیماری و ... وظایف توانند وظایف محول را به دیگری واگذار نمایند. مؤسسه میاعضا نمی -1تبصره 

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

رییسه در  هیأتساعت شروع و خاتمه خدمت اعضا و واحدهای مؤسسه با رعایت سقف ساعات خدمت، حسب مورد از سوی  -2تبصره 

 .گرددمیتعیین  امناء هیأتچارچوب ضوابط مصوب 

 23ساعت، نیمه حضوری  03اعضا مکلفند در ساعات خدمت تعیین شده خود، متناسب با وضعیت خدمتی خود )تمام وقت  -3تبصره 

ساعت( حسب مورد در محل خدمت خود حضور یابند و وظایف محول را انجام دهند. عدم رعایت این تبصره  23ساعت و یا نیمه وقت 

دستورالعمل خدمت اعضا به شیوه نیمه حضوری )پیوست « 2»ذیل ماده « 7»ره شود و با متخلفین با رعایت تبصتخلف محسوب می

 علمی رفتار خواهد شد. هیأتاساس قانون مقررات انتظامی اعضای  (، بر7شماره 

غیرانتفاعی و  -ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی، غیردولتیتواند با سایر دانشگاهعضو نمی -4تبصره 

سات مستمر عضو با مؤسوقت داشته باشد. همکاری غیری اجرایی دولتی و غیردولتی قرارداد همکاری تمام وقت یا نیمههادستگاه

 مذکور در خارج از ساعات رسمی کار مؤسسه، با اطالع رئیس مؤسسه بالمانع است.

 ذیل استوار است:بر شش فعالیت  نامهآییناین « 27»تکالیف و وظایف عضو با رعایت مفاد ماده  -22ماده 

 فعالیت فرهنگی، تربیتی و اجتماعی؛ -22-7

 فعالیت آموزشی )نظری و عملی(؛ -22-2

 فعالیت پژوهشی و فناوری؛ -22-0

 فعالیت علمی و اجرایی؛ -22-0




 

 راهنمایی دانشجو و سایر خدمات دانشگاهی؛ -22-5

 همکاری تخصصی با حوزه کاربردی مرتبط. -22-0

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

واحد موظف تدریس در هفته با توجه به مراتب  70الی  1تدریس در مؤسسه، برای اعضای تمام وقت و نیمه حضوری به میزان  -20-7

واحد موظف( تعیین  1و استادآموزشی  9ارآموزشی ، دانشی73، استادیار آموزشی 72، مربی آموزشی 70دانشگاهی عضو )مربی آموزشیار 

 ؛گرددمی

 پژوهش و فناوری؛ -20-2

 گویی به سؤاالت دانشجویان؛به عهده گرفتن مسؤولیت راهنمایی و پاسخ -20-0

 های دانشجویی؛ها و رسالهنامهراهنمایی و مشاوره پایان -20-0

 زی آنها یا عملیات صحرایی؛ساخدمات آزمایشگاهی و کارگاهی و آماده -20-5

 ربط؛های ممتحنه ذیهیأتها و حضور در شوراها و کمیته -20-0

 افزایی؛آموزشی و فرهنگی و دانش هایگاهها و کارمشارکت و حضور در فعالیت -20-1

 های کاربردی؛های کاربردی و تبدیل آن به پروژهشناسایی مسایل و چالش -20-1

 شود.سایر وظایفی که از طرف مدیر گروه و رییس دانشکده و یا رییس مؤسسه به عضو محول میانجام  -20-9

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

 این ماده نباشد.« 7»اعضای دانشکده، کمتر از متوسط واحد موظف مراتب تعیین شده در بند 

 های آن نخواهد بود.و تبصره نامهآییناین « 27»تعیین میزان واحد موظف اعضای آموزشی نافی مفاد ماده  -2تبصره 

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

ه آموزش توانند قسمتی از ساعات مربوط بای پژوهشی مؤسسه میرییس دانشکده و تصویب شور تأییدنمایند، بنا به پیشنهاد مدیر گروه و 

ان از نصف میزان حداقل مندرج در بند یک این ماده کمتر را صرف امور پژوهشی نمایند. مشروط به این که ساعات موظف تدریس آن

 نباشد.

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

ساعت تحقیق در هفته با توجه به مراتب دانشگاهی عضو )مربی  01الی  20پژوهش در مؤسسه، برای اعضای تمام وقت به میزان  -20-7

 ؛گرددمیساعت تحقیق( تعیین  20و استادپژوهشی  21، دانشیارپژوهشی 02، استادیار پژوهشی 00، مربی پژوهشی 01هشیار پژو

 رییسه مؤسسه؛ هیأتاساس مصوبات  ارایه خدمات علمی، آزمایشگاهی به مؤسسه و خارج از مؤسسه بر -20-2

 های تحصیالت تکمیلی؛نامههای پژوهشی و پایانارت بر پروژهانجام امور کارشناسی و مشاوره علمی و هدایت و نظ -20-0




 

 ها و مجامع علمی و تخصصی؛شرکت در سمینارها، کنفرانس -20-0

 شرکت در شوراهای داخل و خارج از مؤسسه به تشخیص مقام مافوق؛ -20-5

 ایی؛افزآموزشی و فرهنگی و دانش هایگاهها و کارمشارکت و حضور در فعالیت -20-0

 های کاربردی؛های کاربردی و تبدیل آن به پروژهشناسایی مسایل و چالش -20-1

 شود.و یا رییس مؤسسه به عضو محول می انجام سایر وظایفی که از طرف مدیر گروه و رییس دانشکده -20-1

رییس مؤسسه یا مقام مجاز از  تأییدگروه و و مؤسسات آموزش عالی دولتی با موافقت  هادانشگاهتواند در عضو پژوهشی می -1تبصره 

 واحد نظری تدریس نماید.« 0»طرف وی حداکثر به میزان 

که میانگین محصول تحقیقات عضو در یک سال  پذیردمیتعیین ساعات موظف اعضای پژوهشی در مؤسسه به نحوی صورت  -2تبصره 

صفحه ترجمه، تصحیح متون تخصصی  233تا  753لیف یا أصفحه ت 753تا  733شی پذیرش شده، عالوه بر ارایه یک مقاله علمی پژوه

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

 .گرددمیتعیین و ابالغ 

 های آن نخواهد بود.و تبصره نامهآییناین « 27»ی ماده تعیین میزان ساعت موظف اعضای تمام وقت پژوهشی ناف -3تبصره 

نمایند، به پیشنهاد مدیر های تحصیالت تکمیلی دروس خاص و مؤثری را تدریس میعضای تمام وقت پژوهشی که در دورها -4تبصره 

 مایند.یق را صرف امور آموزشی نتوانند قسمتی از ساعات مربوط به تحقه و تصویب شورای پژوهشی مؤسسه میرییس مؤسس تأییدگروه و 

نامه این آیین« 19»های مدیریت سیاسی موضوع ماده دار سمتواحد موظف تدریس یا ساعت موظف تحقیق عضو عهده -25ماده 

های مستقل و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ها و پژوهشگاهو واحد موظف تدریس یا ساعت موظف تحقیق رؤسای دانشگاه« صفر»

 است.« یک»

های مدیریتی، مشروط به آنکه سمت سایر پست/ دارمیزان کسر واحد موظف تدریس یا کسر ساعت موظف تحقیق عضو عهده -1تبصره 

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

 پست/ سمت مدیریتی ردیف
میزان کسر واحد 

 موظف تدریس
 عضو آموزشی

میزان کسر ساعت 
موظف تحقیق عضو 

 پژوهشی

های علمی و تحقیقاتیهای مستقل و شهرکها و پژوهشگاهمعاونان دانشگاه 7 1تا  0  23تا  75   

های آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی مستقلرؤسای مجتمع 2 1تا  0  23تا  75   

های آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی مستقلمعاونان مجتمع 0 1تا  5  5/70تا  5/72   

های علم و فناوریها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مستقل و پارکها، دانشكدهرؤسای پژوهشكده 0 1تا  5  5/70تا  5/72   

5 
های علم و ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مستقل و پارکها، دانشكدهمعاونان پژوهشكده

 فناوری
0تا  0 75تا  73   

0 
های علمی و های مستقل و شهرکها و پژوهشگاههای تابعه دانشگاهها و پژوهشكدهدانشكدهرؤسای 

 تحقیقاتی
0تا  0 75تا  73   

1 
های علمی و های مستقل و شهرکها و پژوهشگاههای تابعه دانشگاهها و پژوهشكدهمعاونان دانشكده

 تحقیقاتی
5تا  0 5/72تا  5/1   

1 
تأیید وزیرمدیران بالفصل وزیر با   

 معاونان و مدیران معاون وزیر با تأیید معاون مربوط وزیر
1تا  0 23تا  75   




 

9 
 معاونان مدیران بالفصل وزیر با تأیید مدیر بالفصل مربوط وزیر

 معاونان مدیران معاون وزیر با تأیید معاون مربوط وزیر
1تا  5 5/71تا  5/72   

  

دار مؤسسه مندرج در سازمان ستاره های اجرایی مصوبموظف تحقیق سایر سمت یا ساعتمیزان کسر واحد موظف تدریس و  -26ماده 
تفصیلی مصوب، با توجه به واحد موظف تدریس و یا ساعت موظف تحقیق رئیس و معاونان مؤسسه حسب مورد با رعایت شرط 

 شود.یسه مؤسسه تعیین میأت ریمندرج در تبصره ذیل و توسط هی

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

بایست از میزان واحد موظف تدریس و یا ساعت موظف تحقیق تعیین شده برای سمت اجرایی تدریس یا ساعت موظف تحقیق، نمی

 مافوق آن سمت، کمتر باشد. 

 :گرددمیعلمی جانباز براساس جدول ذیل تعیین  هیأتکسر واحد موظف تدریس و یا ساعت موظف تحقیق اعضای  -27ماده 

 جدول کسر واحد موظف تدریس یا ساعت موظف تحقیق اعضای جانباز

 درصد جانبازی ردیف
 کسر واحد موظف

 تدریس اعضای آموزشی

 کسر ساعت موظف

 تحقیق اعضای پژوهشی

 ساعت در هفته 0 واحد 7 درصد 20تا  7

 ساعت در هفته 0 واحد 2 درصد 09تا  25 2

 ساعت در هفته 9 واحد 0 درصد 09تا  03 0

 ساعت در هفته 75 واحد 5 درصد و باالتر 13 0

  

 شوند: مند میاعضای ذیل در ساعات موظف حضور، با هماهنگی مؤسسه از تقلیل ساعات موظف حضور  بهره  -28ماده 

 که با تأیید سازمان بهزیستی، معلولیت شدید دارد؛ )چهار ساعت در هفته(.عضوی  -الف

ت، العالج با تأیید وزارت بهداشعضو )زن( دارای همسر یا فرزند معلول شدید با تأیید سازمان بهزیستی و یا مبتال به بیماری صعب –ب

 درمان و آموزش پزشکی؛ )چهار ساعت در هفته(.

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

باشد و عضو )مرد( دارای همسر معلول شدید با تأیید سازمان بهزیستی و یا مبتال به بیماری بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می

 موزش پزشکی؛ )چهار ساعت در هفته(.العالج با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آصعب

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

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

ربط؛ )یک ساعت در روز به ازای هر فرزند تا سقف دو ی واحد سازمانی ذیشیردهی برعهده دارد، با هماهنگعضو )زن( که وظیفه  -و

 سالگی فرزند(.

 اعضای جانباز بر اساس قوانین و مقررات مربوط. -ز




 

 باشد؛ )چهار ساعت در روز(.درصد و باالتر می 53عضو )زن( که همسر جانباز  -ح

درصد و باالتر را برعهده دارند؛ )چهار ساعت « 53»جانبازان  ازو مراقبت نگهداری صالح وظیفه قانونی ذی عضوی که با تأیید مراجع -ط

 در روز(.

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

 ساعت در هفته است. « 0»حداکثر 

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

 ساعت در روز است. 

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

 به وی پرداخت نماید. نامهآییناین « 55»براساس ضابطه مقرر در ماده « حقوق مرتبه و پایه»تحت عنوان 

های ذیل را متناسب با میزان  فوق العادهمؤسسه مکلف است به عضو واجد شرایط ذی ربط، عالوه بر حقوق مرتبه و پایه،  -31ماده 

 پرداخت نماید: نامهآییناین « 59»تا « 50»بط مقرر در مواد حضور موظف وی در چارچوب ضوا

 شغل )مخصوص(؛ فوق العاده -7 -03

 ویژه؛ فوق العاده -2 -03

 جذب؛ فوق العاده -0 -03

 مدیریت. فوق العاده -0 -03

این « 03»های مندرج در ماده العادهفوقجد شرایط شاغل در مؤسسه عالوه بر تواند به عضو وامؤسسه به شرط وجود اعتبار می -31ماده 

 :رسد، پرداخت کندمی ءت امناهای مربوط که به تصویب هیأهای مستمر و غیرمستمر ذیل را مطابق با دستورالعملالعادهنامه، فوقآیین

 بدی آب وهوا؛ فوق العاده -07-7

 سختی شرایط محیط کار؛ فوق العاده -07-2

 محرومیت از مطب؛ فوق العاده -07-0

 اشعه. فوق العاده -07-0

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

 .باشدمیالعاده اشعه تابع ضوابط و مقررات خاص خود العاده محرومیت از مطب و فوقبرقراری فوق -2تبصره 

و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری با  هادانشگاهعلمی خود و یا سایر  هیأتتواند از خدمات اعضای مؤسسه می -32ماده 

طه اساس ضاب التحقیق برالتدریس و یا حقموافقت کتبی مؤسسه محل خدمت آنان به منظور تدریس و یا تحقیق در ازای پرداخت حق

 استفاده نماید. نامهآییناین « 02»مقرر در ماده 




 

ر هر . دگرددمیسوی وزارت تعیین  شده ازسال تحصیلی تا سقف تعیینالتدریس اعضای آموزشی در هر نیمقحیزان واحد م -تبصره

 شده موضوع این تبصره، بیشتر باشد.بایست از سقف تعیینالتدریس عضو نمیصورت میزان حق

علمی که صالحیت مدرسی آنان در یکی از  هیأتتواند از خدمات دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی غیر عضو مؤسسه می -33ماده 

 دهنده و مدیرگروه آموزشیای مرکب از نماینده رییس مؤسسه و معاون آموزشی دانشکده پیشنهادکمیته تأییدهای تحصیلی به رشته

 نامهآییناین « 00»اساس ضابطه مقرر در ماده  التدریس بربه منظور تدریس در ازای پرداخت حق« مدرس»عنوان ربط رسیده باشد، بهذی

 استفاده نماید.

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

د التدریس این دسته از افرامیزان حق ده است، استفاده نماید.کمیته مندرج در این ماده رسی تأییدنداشته و صالحیت مدرسی آنان به 

رییسه  هیأتبا توجه به مدارک علمی و تجربه مدرس توسط  نامهآییناین « 00»التدریس مقرر در ماده درصد حق 733تا  13معادل 

 .گرددمیمؤسسه تعیین 

 .باشدمیادل عملی آن در هفته ساعت درس نظری یا مع« 72»ساعات تدریس مدرسان موضوع این ماده در مؤسسه حداکثر  -2تبصره 

و مؤسسات  هادانشگاهعلمی  هیأتاستخدامی اعضای غیر  نامهآیینمدرسانی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری یا  -3تبصره 

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

، برای مدت معین جهت انجام وظایف محول به خارج از نامهآییناین « 7»ماده « 00»بند « الف»جزو  به عضوی که براساس -34ماده 

العاده کیلومتر باشد فوق 03مبدا بیش از موریت تا بازگشت، چنانچه فاصله مقصد از أ، از تاریخ حرکت به محل مگرددمیمؤسسه اعزام 

این « 12»العاده به اعضای مشمول ماده . این فوقگرددمیپرداخت  نامهآییناین « 00»اساس ضابطه مقرر در ماده  موریت روزانه برأم

 تعلق نخواهد گرفت. نامهآیین

شود، ضمن برخورداری از حقوق و رییسه مؤسسه به صورت ماموریت به خارج از کشور اعزام می هیأت تأییدعضوی که با  -1تبصره 

 اساس مقررات عمومی نیز دریافت خواهد کرد. موریت روزانه خارج از کشور برأالعاده می، فوقمزایای ریال

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

ای تحت کند، هزینهبه عضوی که به موجب حکم صادره از سوی مراجع قانونی، محل ثابت جغرافیایی خدمت وی تغییر می -35ماده 

 .گرددمیپرداخت  نامهآییناین  «00»اساس ضابطه مقرر در ماده  بر« هزینه سفر و نقل مکان»عنوان 

و در صورت داشتن « دیمنهزینه عائله کمک»ای تحت عنوان نامه کمک هزینههل مشمول این آیینبه عضو مرد شاغل متأ -36ماده 

و بر اساس ضابطه مقرر در ماده  « 737»با رعایت مفاد تبصره ماده « هزینه اوالدکمک »ای تحت عنوان هزینهفرزندان تحت تکفل، کمک

 گردد. نامه پرداخت میاین آیین«  01»

متوفی، معلول و یا ازکارافتاده کلی بوده و به موجب حکم مراجع قانونی،  زن شاغل سرپرست خانوار که همسرشعضو  -1تبصره 

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

 شود.  هزینه اوالد برخوردار می ز کمکمندی و نیز در صورت تکفل مخارج فرزندان اهزینه عائله عهده دارد، از کمک

سال و در صورت ادامه تحصیل و غیرشاغل بودن  23کنند، ه از کمک هزینه اوالد استفاده میحداکثر سن برای اوالد ذکور ک -2تبصره 

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




 

صالح از جمله سازمان بهزیستی کل کشور، سازمان پزشکی اده کلی به تشخیص مراجع پزشکی ذیفرزندان معلول و از کارافت -3تبصره 

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

این ماده با ازدواج مجدد عضو قطع « 7»ه مندی به عضو زن شاغل سرپرست خانوار موضوع تبصرپرداخت کمک هزینه عائله -4تبصره 

 شود.می

ران بگیمندی و کمک هزینه اوالد موضوع این ماده به بازنشستگان و وظیفهمیزان و نحوه پرداخت عیدی، کمک هزینه عائله -5تبصره 

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

در ورود و یا تعجیل  خیرأدم انجام وظایف و تکالیف محول، تعدم حضور عضو در محل خدمت بدون اطالع و هماهنگی قبلی، ع -37ماده 

موریت یا مرخصی أر مؤسسه بدون ارایه مجوز خروج )مدر خروج بدون عذر موجه، همچنین ترک خدمت در خالل ساعات موظف حضور د

به میزان ساعات و روزهای عدم حضور، برای بار اول احضار و اخطار شفاهی، برای بار دوم ساعتی(، ضمن کسر حقوق و مزایای مستمر 

بدوی  أتهیاخطار کتبی با درج در پرونده، برای بار سوم توبیخ کتبی با درج در پرونده و در صورت تکرار پرونده وی برای رسیدگی به 

 .گرددمیانتظامی ارجاع 

بدوی انتظامی با بررسی مستندات مورد  هیأتد که غیبت او خارج از حدود قدرت و اختیار بوده و در صورتی که عضو مدعی شو -تبصره

ارایه، عذر وی را موجه تشخیص و حکم برائت دهد، حقوق و مزایای ایام غیبت وی درصورت داشتن مرخصی استحقاقی با ارایه درخواست 

 ت برای مدت مذکور مرخصی بدون حقوق صادر خواهد شد.این صور مرخصی استحقاقی قابل پرداخت خواهد بود. در غیر

و مؤسسات آموزش عالی و  هادانشگاهعلمی  هیأتقانون مقررات انتظامی »در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات مندرج در  -38ماده 

 .گرددمیعلمی ارجاع  هیأتهای رسیدگی انتظامی اعضای هیأتتوسط عضو، موضوع به « تحقیقاتی کشور

عضو شاغل موظف به حفظ و نگهداری اموال، اسناد و مدارکی است که از سوی مؤسسه در اختیار وی قرار داده شده است.  -39 ماده

 باشدمیتحویل و یا عدم تحویل اموال، اطالعات، مدارک و اسناد صرفاً با اجازه مقام مجاز در چارچوب قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر 

و مؤسسات آموزش  هادانشگاهعلمی  هیأتقانون مقررات انتظامی »اساس  و زیان و یا افشای اسناد، موضوع بر و در صورت ورود ضرر

 مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.« عالی و تحقیقاتی کشور

عضو مؤسسه موظف است ضمن رعایت انصاف و گشاده رویی، وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت و تبعیت از قوانین  -41ماده 

گو باشد. درصورت داده و در مقابل مقام مافوق پاسخواحد سازمانی مربوط انجام  گروه/ دانشکده/ و مقررات عمومی و اختصاصی مؤسسه/

 ررات مربوط عمل خواهد شد.تخطی از این اصل، برابر مق

 و مؤسسه مکلف است بر باشدمیهای قانونی در برابر شاکیان مورد حمایت قضایی عضو مؤسسه در انجام وظایف و مسؤولیت -41ماده 

یف ، به تقاضای عضو برای دفاع از انجام وظا«0پیوست شماره »علمی  هیأتدستورالعمل اجرایی قانون حمایت قضایی از اعضای »اساس 

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

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

ه برند، صرفاً حقوق مرتبسر میهب« آماده به خدمت»در وضعیت  مهناآییناساس ضوابط و مقررات این  به اعضای مؤسسه که بر -43ماده 

 .گرددمیمندی و اوالد پرداخت و پایه و کمک هزینه عائله

 .باشدمیحداکثر یک سال « آماده به خدمت»مدت وضعیت  -1تبصره 




 

علمی از اتهام مربوط برائت حاصل  هیأتهای رسیدگی انتظامی اعضای هیأتاساس حکم مراجع قضایی و یا  عضوی که بر -2تبصره 

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

های رسیدگی انتظامی اعضای وضعیت عضو بر اساس حکم مراجع قضایی یا هیأت« آماده به خدمت»چنانچه تا پایان دوره  -44ماده 

هیأت علمی تعیین نشده باشد و یا موجبات اعاده به کار وی فراهم نگردد. در صورت دارابودن شرایط بازنشستگی )با احتساب مدت زمان 

 نفع رفتار خواهد شد.ز روشهای ذیل؛ حسب درخواست ذیآماده به خدمت(، وی بازنشسته و در غیر این صورت به یکی ا

 های اجرایی با ارائه اعالم نیاز.ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و یا دستگاهانتقال به سایر دانشگاه -الف

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

 

ضوع ماده       -45ماده  ستحقاقی، مو سال حداقل امتیازات الزم را برای دریافت یک پایه ترفیع ا ضوی که در طول یک  این آیین « 52»ع

ساعت حق نامه کسب ننماید، با پیشنهاد کمیته ترفیعات و تایید هیات رییسه مؤسسه تعداد واحد حق       حسب   التحقیق ویالتدریس یا 

ــال ــتمرار این وضــعیت، ضــمن حذف واحد حق  مورد برای س ــد و در صــورت اس ــوم حذف خواهد ش ــاعت  های دوم و س التدریس یا س

این آیین نامه(، ارســال « 739»التحقیق عضــو، پرونده وی جهت بررســی و اخذ تصــمیم به کمیســیون رکود علمی )موضــوع ماده  حق

 گردد.می

 

 توانمندسازی -فصل پنجم

ها تقای سطح کارآیی و اثربخشی فعالیمنظور ارتارزیابی عملکرد ساالنه عضو و به مؤسسه موظف است بر مبنای نتایج حاصل از -46ماده 

های آموزشی الزم را جهت متناسب ساختن نگرش، دانش و مهارت عضو و توانمندسازی وی در ایفای هرچه بهتر تکالیف محول، برنامه

 ارد.ذمورد اجرا گ بهبا شغل مورد نظر، طراحی و 

های شغلی ها و تواناییاساس ضوابط و مقررات مربوط، همواره نسبت به توانمندسازی و افزایش مهارت عضو موظف است بر -47ماده 

 خود اقدام نماید.

شده توسط ای تکمیلهمنظور بررسی استحقاق عضو برای ترفیع سالیانه، عملکرد عضو را با توجه به فرممؤسسه موظف است به -48ماده 

 وی، ارزیابی نموده و نتایج این ارزیابی را به کمیته ترفیعات مؤسسه ارسال نماید.

شده های تکمیلهای عضو را با توجه به فرمق عضو برای ارتقای مرتبه، فعالیتمنظور بررسی استحقامؤسسه موظف است به -49ماده 

تایج این ارزیابی را به های مربوط، ارزیابی نموده و نعلمی و دستورالعمل هیأتضای ارتقای مرتبه اع نامهآیینتوسط وی در چارچوب 

 صالح ارسال نماید.مراجع ذی

دستورالعمل اعطای »اساس  ( برنامهآییناین « 09»و « 01»های مورد استفاده در ارزیابی عضو )موضوع مواد عوامل و شاخص -51ماده 

ابالغی از سوی وزارت « علمی هیأتارتقای مرتبه اعضای  نامهآیین»و همچنین « موزشی و پژوهشیعلمی آ هیأتترفیع سالیانه اعضای 

 .گرددمیتعیین 

 :گرددمیهای مشروحه ذیل اعطا ، پایهنامهآییناین « 50»و « 52»به عضو در صورت احراز شرایط مقرر در مواد  -51ماده 

های ر پایهموریت تحصیلی و سایأهای ایثارگری، پایه مسربازی، ترفیع استحقاقی سالیانه، پایهپایه استحقاقی شامل: ترفیع خدمت  -57-7

 مصوب آتی؛




 

ای هعلمی نمونه کشوری و سایر پایه هیأتکسب عنوان عضو  -«س»های عاشورا و الزهرا عضویت در گردان پایه تشویقی شامل: -57-2

 مصوب آتی.

به اعضای شاغل به کار و مامور به تحصیل در صورت احراز شرایط مندرج در بندهای ذیل حسب مورد، پایه ترفیع استحقاقی  -52ماده 

 گردد:سالیانه اعطا می

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

 دستورالعمل»حسب مورد و کسب حداقل امتیاز مندرج در « دو سال»و اعضای نیمه حضوری یا نیمه وقت « یک سال»مام وقت اعضای ت
 در مهلت مقرر.« اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی ابالغی از سوی وزارت

تحصیلی ساالنه که به تایید مؤسسه محل تحصیل و مؤسسه در ازای ارایه گزارش پیشرفت  اعضای رسمی مامور به تحصیل: -2 -52

برسد، در مقطع کارشناسی ارشد برای هر سال تحصیل یک پایه و در طول دوره حداکثر دو پایه و در مقطع تحصیلی دکتری تخصصی 

 ردد.گبرای هر سال تحصیل یک پایه و حداکثر چهار پایه و در مجموع برای دو مقطع تحصیلی پنج پایه اعطا می

نامه در ازای ارائه کارت پایان خدمت و یا این آیین« 77» به اعضای پیمانی، رسمی و همچنین اعضای پیمانی موضوع ماده -1تبصره 

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

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

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

 شود.زنشستگی و وظیفه وی احتساب میمدت خدمت سربازی به عنوان سابقه خدمت قابل قبول برای با

 این ماده به ازای هر سال خدمت، یک پایه تا سقف« 7-52»به مشمولین طرح سربازی برای دوره تعهد با رعایت مفاد بند  -2تبصره 

پیمانی حسب مورد، نامه از تاریخ استخدام این آیین« 77»پایه از تاریخ تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی و به مشمولین ماده « دو»

 گیرد. تعلق می

این آیین نامه « 11»به ایام تعلیق، آماده به خدمت، مرخصی بدون حقوق، انفصال موقت، مرخصی استعالجی موضوع ماده  -3تبصره 

ه کسب ب افتد. مدت مرخصی زایمان مشروطگیرد و به همان میزان تاریخ استحقاق دریافت پایه به تعویق میپایه استحقاقی تعلق نمی

ای هاز فعالیت« و پژوهشی ابالغی از سوی وزارتعلمی آموزشی  هیأتسالیانه اعضای ترفیع دستورالعمل اعطای »حداقل امتیاز مندرج در 

 باشد.آموزشی و پژوهشی همان سال، برای دریافت پایه استحقاقی سالیانه قابل احتساب می

های استحقاقی مندرج در شوند، عالوه بر پایهواجد دریافت مزایای ایثارگری شناخته میصالح اعضایی که از سوی مراجع ذی -4تبصره 

های گردند. اعضای ایثارگری )جانبازان و آزادگان( که در مرتبه ردیفاساس جدول ذیل برخوردار می های ایثارگری براین ماده، از پایه

اند، در شمول مند گردیدهرار داشته و از حقوق و مزایای یک مرتبه باالتر بهرهنامه قاین آیین« 9»یک و دو مندرج در جدول موضوع ماده 

 گیرند.این تبصره قرار نمی

 جدول پایه های ایثارگری قابل اعطا به اعضای ایثارگر

 ردیف
 پایه ایثارگری نوع ایثارگری

 قابل اعطا
 «برای هر ستون»

 مدت اسارت )آزادگی(
 «1ستون »

 درصد جانبازی
 «2ستون »

 مدت خدمت درجبهه
 «3ستون »

 پایه 7 ماه تا یک سال 0 درصد 79تا  تا یک سال 7

 پایه 2 سال 2تا  7 درصد 29تا  23 سال 2تا  7 2

 پایه 0 سال 0تا  2 درصد 09تا  03 سال 0تا  2 0




 

 پایه 5 سال 0تا  0 درصد 09تا  03 سال 0تا  0 0

 پایه 1 سال 5تا  0 درصد 59تا  53 سال 5تا  0 5

 پایه 9 سال 0تا  5 درصد 09تا  03 سال 0تا  5 0

 پایه 77 سال و باالتر 0 درصد و بیشتر 13 باالتر سال و 0 1

تواند از مجموع ترفیعات مربوط برخوردار زمان بوده باشد، عضو میصورتی که خدمت سربازی و خدمت در جبهه عضو هم در -5تبصره 

 گردد.

 این ماده برخوردار گردد.« 0»های جدول تبصره از مجموع ترفیعات حداکثر دو ستون از ستونتواند عضو می -6تبصره 

پایه « 1»های استحقاقی مندرج در این ماده، از استادیار و باالتر عالوه بر پایهعلمی )فرزند شهید( درمرتبه علمی  هیأتعضو  -7تبصره 

 .گرددمیاز حقوق و مزایای یک مرتبه باالتر برخوردار ایثارگری و در مرتبه علمی پایین تر از استادیار، 

شوند و همچنین جانباز از کارافتاده شده و یا به درجه رفیع شهادت نائل شده یا میشهید اعضایی که مفقوداالثر  -8تبصره 

یدن ازکارافتادگی، تا زمان رسکلی، ضمن استفاده از مزایای ارتقاء به مراتب علمی باالتر، از تاریخ مفقوداالثر شدن، شهادت و یا 

برند و در حالت اشتغال، ترفیع استحقاقی سالیانه را دریافت داشته به شرایط عمومی بازنشستگی، در حالت اشتغال به سر می

، هنامه ارتقاء مرتبو از مزایای زمان اشتغال از جمله مزایای ارتقاء به مرتبه علمی باالتر صرفاً پس از طی توقف مقرر در آیین

اند و یا ازکارافتاده کلی )حالت اشتغال( برخوردار خواهند بود. اعضایی که در مرتبه استادی مفقوداالثر شده، به شهادت رسیده

 گردند.مند میپایه ایثارگری بهره 73اند، به دلیل عدم امکان ارتقاء به مرتبه علمی باالتر، بالفاصله از شده

پایه به عضو پیمانی که با مجوز هیأت امنای مؤسسه، سابقه خدمت پیمانی بیشتر از پنج سال « 5»پایه استحقاقی بیشتر از  -9تبصره 

سال خدمت پیمانی نسبت به تکمیل پرونده خود و ارائه مدارک و مستندات الزم برای تبدیل « 5»دارند، مشروط به آنکه در پایان مدت 

م نموده و با تأیید هیأت اجرایی جذب مؤسسه در تاریخ ارائه مدارک شرایط الزم برای تبدیل وضعیت به وضعیت به رسمی آزمایشی اقدا

رسمی آزمایشی را کسب کرده باشد، در ازای انجام حداقل یک سال خدمت آموزشی و پژوهشی قابل قبول در پایه قبلی )مازاد بر پنج 

 «طای ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی ابالغی از سوی وزارتدستورالعمل اع»سال( و کسب حداقل امتیاز مندرج در 

 گیرد.با تصویب هیأت ممیزه ذیربط از تاریخ صدور حکم رسمی آزمایشی تعلق می

هیات ممیزه یید تأ به مرتبه استادیاری با ءدرصد از امتیازات الزم برای ارتقا 03پس از کسب  حداقل  اعضای پیمانی که صرفاً -11تبصره 

کنند، پس از اتمام تحصیل برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی از ماموریت آموزشی استفاده می ءذیربط و با مجوز هیأت امنا

ازاد پایه، م« چهار»پایه و حداکثر « یک»و تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی و اخذ مجوز از هیأت امنای ذیربط، برای هر سال تحصیل از 

عطای ماموریت آموزشی به اعضای شوند. ااز تاریخ اجرای این تبصره، برخوردار می پایه استحقاقی مدت خدمت پیمانی« 5»بر سقف 

 باشد.ن رعایت مفاد این تبصره ممنوع میت علمی پیمانی بدوهیأ

پس از اتمام تحصیل و اشتغال باشند، های وزارت متبوع که در استخدام نیستند و متعهد به خدمت در مؤسسه میبورسیه -11تبصره 

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

مدت صورت متناسب با شوند. در غیر این پایه ترفیع بورس، برخوردار می« 0»کرده باشند، از تاریخ صدور اولین حکم رسمی آزمایشی از 

 شوند.های موضوع این تبصره برخوردار میبورس از پایه

 گردد:نماید، پایه تشویقی اعطا میشرایط زیر را احراز نموده یا می به عضو رسمی در صورتی که یکی از -53ماده 




 

ه به فاصله ه و حداکثر سه پایکسب باالترین امتیاز پژوهشی در سه سال متوالی به انتخاب کمیته ترفیعات مؤسسه )هر بار یک پای -50-7

 سال از یکدیگر، در طول خدمت(؛ 5زمانی حداقل 

 در چارچوب ضوابط مربوط )حداکثر یک پایه(؛« س»های عاشورا و الزهرا عضویت فعال در گردان -50-2

 علمی نمونه کشوری )دو پایه(؛ هیأتاحراز عنوان عضو  -50-0

 ؤسسه )حداکثر دو پایه(؛احراز عنوان استاد ممتاز در م -50-0

 های معتبر ملّی )یک پایه برای هر مورد و حداکثر دو پایه(؛های دولتی و برگزیدگان جشنوارهدارندگان نشان -50-5

مراجع ذی صالح وزارت در شمول  تأیید( در مؤسساتی که با نامهآییناین  10موران به خدمت )موضوع ماده أاعضای شاغل و یا م -50-0

و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری تازه تاسیس و در حال توسعه قرار دارند، در صورتی که درخدمت مؤسسات مذکور  هاگاهدانش

 گردند؛سال خدمت در مؤسسات یادشده از یک پایه تشویقی برخوردار می 1باقی بمانند، در ازای 

های همتراز با آن، دارای و مدیر ستادی، رئیس دانشکده و سمتهای رئیس مؤسسه، معاون اعضایی که در مؤسسه در سمت -50-1

دیریتی های مخدمات ارزنده و قابل قبول با تأیید وزیر برای رئیس مؤسسه و با تشخیص و تأیید هیأت رئیسه مؤسسه برای سایر سمت

 ؛سال از یکدیگر، در طول خدمت(« 5»باشند. ) به ازای هر دو سال خدمت یک پایه و حداکثر دو پایه به فاصله زمانی حداقل می

باشند، )به ازای هر دو سال خدمت ، مینامهآییناین « 19»های مدیریتی مقامات موضوع ماده اعضای مؤسسه که دارای سمت -50-1

 یک پایه و حداکثر چهار پایه در طول خدمت(؛

مات ارزنده و قابل قبول به تشخیص وزیر یا معاونان ذی اعضای مؤسسه که در سمت های مدیریتی حوزه ستاد وزارت دارای خد -50-9

 ربط وی می باشند، )به ازای هر دو سال خدمت یک پایه و حداکثر دو پایه در طول خدمت(.

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

 .گرددمیعضو هر دو سال یک بار اعمال  73. این نصاب برای واحدهای سازمانی دارای کمتر از دگردمی

این « 1»و « 0»های تشویقی موضوع بندهای عضو در طول خدمت به استثنای پایههای تشویقی قابل اعطا به هر سقف پایه -2تبصره 

 .باشدمیپایه « 1»ماده، حداکثر 

 گردد.این ماده، اعطا می« 5»و « 2»بندهای  پیمانی، در صورت احراز شرایط پایه های تشویقی موضوعبه عضو  -3تبصره 

این « 52»ماده « 7»بند « ب»به اعضای نیمه حضوری و نیمه وقت در ازای هر دو سال خدمت قابل قبول با رعایت جزو  -54ماده 

 .دباشمیتوقف الزم برای ارتقای مرتبه آنان دو برابر عضو تمام وقت گیرد. همچنین مدت یک پایه استحقاقی تعلق می نامهآیین

 

 نظام پرداخت حقوق و مزایا -فصل ششم

 :گرددمیحقوق مرتبه و پایه عضو براساس فرمول زیر تعیین  -55ماده 

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




 

 .گرددمیتعریف  نامهآییناین « 7»ماده « 21»اساس مفاد بند  که بر باشدمیپایه، نمایش عددی خدمات قابل قبول عضو  -1تبصره  

 -733 -93های جدول مذکور برابر به ترتیب ردیف نامهآییناین « 9»های مندرج در جدول موضوع ماده عدد مبنا برای مرتبه -2تبصره 

 .گرددمیتعیین  713و  705 -725

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

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

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

 شود.تعیین و پرداخت می نامهآیین

ر به العاده مذکوشود. نحوه محاسبه فوقالعاده شغل )مخصوص( پرداخت میای تحت عنوان فوقالعادهبه اعضای مؤسسه فوق -56ماده 

 :باشدمیشرح زیر 

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

، به شرح نامهآییناین « 9»های مندرج در جدول موضوع ماده اساس شماره ردیف هر یک از مرتبه العاده شغل برضریب فوق -تبصره 

 خواهد بود. امناء هیأتتصویب در  مقررات مربوط واساس  و تغییرات بعدی آن بر گرددمیذیل تعیین 

  

 

 شغل فوق العادهجدول ضرایب 

 شغل )مخصوص( فوق العادهضریب  ردیف

7 11/7 

2 7/2 

0 0/2 

0 11/2 

5 91/2 

مذکور  العادهفوقشود. نحوه محاسبه العاده ویژه پرداخت میالعاده خاصی تحت عنوان فوقبه اعضای تمام وقت مؤسسه، فوق -57ماده 

 :باشدمیبه شرح زیر 

 العاده ویژههای ویژه ثابت و متغیر = فوقالعادهضرایب فوق)حقوق مرتبه و پایه( * مجموع 

این « 9»های مندرج در جدول موضوع ماده اساس شماره ردیف هر یک از مرتبه های ویژه ثابت و متغیر برالعادهضریب فوق -1تبصره 

 :گرددمیشرح ذیل تعیین ، به نامهآیین




 

 العاده ویژه ثابت و متغیرجدول ضرایب فوق

 ردیف
 العادهفوقضریب 

 ویژه ثابت

 العادهفوقضریب 

 ویژه متغیر

حداکثر سقف ریالی قابل پرداخت ناشی از 

 ویژه متغیر العادهفوقاعمال ضریب 

 ریال 333/533/0تا  9/2تا  0/0 7

 ریال 333/533/0تا  5/2تا  0 2

 ریال 333/333/5تا  0/0تا  0/5 0

 ریال 333/333/0تا  0/0تا  2/5 0

 ریال 333/333/1تا  9/2تا  1/0 5

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

 .گرددمیویژه متغیر در هر مرتبه علمی تعیین  العادهفوقضریب 

« مرکز» تأییدسال یک بار، با  ویژه متغیر را هر دو العادهفوقتواند، متناسب با شرایط اقتصادی خود، میزان ضریب مؤسسه می -3تبصره 

 مورد بازنگری قرار دهد. امناء هیأتو تصویب 

مذکور به شرح زیر  العادهفوقشود. نحوه محاسبه جذب پرداخت می العادهفوقوان ای تحت عنالعادهفوقبه اعضای مؤسسه  -58ماده 

 است:

 جذب العادهفوقجذب =  العادهفوقحقوق مرتبه و پایه * ضریب  

های مندرج در جدول موضوع از مرتبهاساس شماره ردیف هر یک  تهران به عنوان مبنا، بر جذب در شهر العادهفوقضریب  -1تبصره  

 :گرددمی، به شرح ذیل تعیین نامهآییناین « 9»ماده 

 جذب فوق العادهجدول ضرایب 

 «شهر تهران»جذب  فوق العادهضریب  ردیف

7 12/3 

2 92/3 

0 30/7 

0 70/7 

5 71/7 

اساس شرایط اقلیمی و محیطی،  جذب مندرج در جدول موضوع تبصره یک این ماده بر العادهفوقهرگونه تغییر در ضرایب  -2تبصره  

 .باشدمیپذیر امکان امناء هیأتوزارت و تصویب  تأییدصرفاً با پیشنهاد مؤسسه، 

مدیریت  العادهفوقای تحت عنوان العادهفوقباشند، های مدیریتی مصوب میدار پستبه اعضای تمام وقت مؤسسه که عهده -59ماده 

 :باشدمیمذکور به شرح زیر  العادهفوقشود. نحوه محاسبه پرداخت می

 یتمدیر العادهفوقمدیریت رییس مؤسسه =  العادهفوقمدیریت هر پست مدیریتی مصوب * مبلغ ریالی  العادهفوقضریب  




 

سات و مؤس هادانشگاهحوه تعیین حق مدیریت رؤسای اساس دستورالعمل ن مدیریت رییس مؤسسه بر العادهفوقمبلغ ریالی  -1تبصره  

 .گرددمیتعیین  امناء هیأتآموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب 

« 19»مور و در مشاغل مدیریتی )به استثنای مقامات موضوع ماده أدیریت اعضای مؤسسه که به وزارت مم العادهفوقمیزان  -2تبصره 

 .گرددمیوزارت تعیین و با ابالغ مرکز، از سوی وزارت پرداخت « شورای معاونان»گردند، توسط ( وزارت منصوب مینامهآییناین 

مدیریت هر پست مدیریتی مصوب با توجه به حجم کار و سختی آن، بازدهی و کارایی و مرتبه علمی عضو  العادهفوقضریب  -3تبصره 

 :گرددمیدول ذیل، توسط رییس مؤسسه تعیین اساس دامنه ضرایب مندرج در ج و مقایسه با سایر مدیران بر

 مدیریت پست های مدیریتی فوق العادهجدول حداقل وحداکثر ضرایب 

 پست مدیریتی مصوب ردیف
 حداقل و حداکثر ضریب

 مدیریت فوق العاده

 درصد 13تا  03 معاونان مؤسسه 7

 درصد 03تا  53 های بالفصل رییس مؤسسهمدیران دفاتر و ادارات و مدیریت 2

0 
ها، مراکز، کتابخانه مرکزی و مؤسسات وابسته ها، آموزشکدهها، پژوهشکدهرؤسای دانشکده

 به مؤسسه
 درصد 03تا  03

 درصد 03تا  03 های مؤسسههای زیرمجموعه بالفصل معاونتمدیران دفاتر و ادارات و مدیریت 0

 درصد 53تا  03 مؤسسه های بالفصل رییسمعاونان مدیران دفاتر و ادارات و مدیریت 5

 درصد 53تا  03 ها، مراکز و مؤسسات وابستهها، آموزشکدهها، پژوهشکدهمعاونان دانشکده 0

 درصد 03تا  23 های آموزشی و پژوهشیمدیران گروه 1

 درصد 03تا  23 های مؤسسههای زیرمجموعه بالفصل معاونتمعاونان مدیران دفاتر و ادارات و مدیریت 1

 رددگمیاین ماده تعیین  بر اساس مفادتبصره دار مصوبهای مدیریتی ستارهپست سایر 9

العاده مدیریت رئیس این ماده، با توجه به فوق« 0»جدول تبصره « 9»العاده مدیریت مشاغل اجرایی موضوع بند میزان فوق -4تبصره  

شده العاده مدیریت تعیینبایست از فوقالعاده مدیریت هر عضو نمیشود و درهرحال میزان فوقمی مؤسسه توسط هیأت رئیسه تعیین

 برای مقام مافوق وی بیشتر باشد.

 گردند.درصد حقوق و مزایای مستمر عضو تمام وقت برخوردار می 53، صرفاً از نامهآییناین « 71»بانوان عضو مشمول ماده  -61ماده 

نامه با موافقت واحد سازمانی مربوط و رئیس مؤسسه و این آیین« 71»اساس مفاد ماده  برو مزایای ماهانه اعضایی که  حقوق -61ماده 

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

 باشد.العاده ویژه میفوق

 ءالتحقیق یک ساعت تحقیق اعضاساعت تدریس عملی و همچنین حق« 5/7»تدریس نظری و التدریس یک ساعت حق -62ماده 

 .گرددمیشغل )مخصوص( عضو تعیین  العادهفوقاساس یک پنجاهم مجموع حقوق مرتبه و پایه و  ( برنامهآییناین  02)موضوع ماده 

تواند ومتر فاصله داشته باشد، مؤسسه میکیل 733بیش از چنانچه محل مؤسسه متبوع استخدامی اعضای مدعو تا محل مؤسسه  -تبصره

 پرداخت نماید. 2تا  5/7التحقیق آنان را با ضریب التدریس یا حقبه تشخیص معاون آموزشی مؤسسه حق




 

یه اساس یک پنجاهم مجموع حقوق مرتبه و پا بر نامهآییناین « 00»التدریس یک ساعت تدریس مدرسان موضوع ماده حق -63ماده 

علمی در مرتبه مربی آموزشیار، مربی آموزشی، استادیار آموزشی حسب مورد با پایه مساوی با  هیأتشغل )مخصوص( عضو  العادهفوقو 

 .گرددمیسنوات اشتغال در مؤسسه به عنوان مدرس، با توجه به مدرک تحصیلی وی )کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری( تعیین 

به تشخیص  تواندومتر فاصله داشته باشد، مؤسسه میکیل 733چنانچه محل سکونت مدرسان مدعو تا محل مؤسسه بیش از  -1تبصره 

 پرداخت نماید. 2تا  5/7التدریس آنان را با ضریب معاون آموزشی مؤسسه حق

ساس یک ا و کارشناسی ارشد به ترتیب برالتدریس مدرسان ایثارگر )جانبازان وایثارگران( با مدرک تحصیلی کارشناسی حق -2تبصره 

العاده شغل )مخصوص( عضو هیات علمی در مرتبه مربی آموزشی و استادیار آموزشی با پایه مجموع حقوق مرتبه و پایه و فوقپنجاهم 

مفاد  گران( بر مبنایالتدریس مدرسان ایثارگر )جانبازان و ایثارگردد. حقمساوی با سنوات اشتغال در مؤسسه به عنوان مدرس تعیین می

 گردد.نامه تعیین میاین آیین« 52»ماده « 0»این ماده و رعایت مفاد تبصره 

 .گرددمیتعیین  نامهآییناین « 52»ماده « 1»حق التدریس مدرسان )فرزندان شهدا( با رعایت مفاد تبصره  -3تبصره 

( مجموع حقوق مرتبه و پایه و 23/7خذ یک بیستم )أبه م نامهنآییاین « 00»ماموریت روزانه موضوع ماده  العادهفوق -64ماده 

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

 رییسه مؤسسه پرداخت خواهد شد. هیأتاساس مصوبات  درون شهری، بر

« 03»درصد حقوق مرتبه و پایه استادیار پایه « 23»موریت روزانه اعضا نباید از أم العادهفوقسقف حداکثر پرداخت به عنوان  -1تبصره 

 بیشتر باشد.

 نماید.مور به تحصیل در ایام استفاده از ماموریت آموزشی در داخل کشور، حقوق و مزایای مستمر خود را دریافت میأعضو م -65ماده 

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

 .باشدمیمربوط 

 نامه، به ازای هر کیلومتر فاصله بین دو شهر مبدا و مقصد مبلغ بیست هزار ریالاین آیین« 05»به مشموالن موضوع ماده  -66ماده 

خواهد  ت رییسه تعیینأتصویب هی اساس نرخ تورم سالیانه، با گردد، تغییرات بعدی این نصاب، برو نقل مکان پرداخت میهزینه سفر 

 گردید.

مندی و به ازای هر فرزند کمک هزینه اوالد به ترتیب به هزینه عائله نامه، کمکاین آیین« 00»به مشموالن موضوع ماده  -67ماده 

 شود.شده از سوی هیأت وزیران، پرداخت میبرابر ضریب حقوقی ساالنه ابالغ« 75»و « 51»میزان 

 هیأتاساس مبلغ اعالم شده از سوی  مؤسسه مکلف است به اعضای شاغل، بازنشسته و وظیفه بگیر در پایان هر سال، بر -68ماده 

 پرداخت نماید.« عیدی»وزیران 

 ماموریت و انتقال -فصل هفتم

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

، دانش وردهااتخصصی، آشنایی و استفاده از دست هایالمللی، کمک به حل مشکالت علمی و فنی کشور از طریق تحقیق در زمینهبین

المللی در روابط بین دانشگاهی و ای و بینهای علمی منطقهآموزشی، نهادینه کردن همکاریهای نوین پژوهشی و فنی، امکانات و روش

های علمی و پژوهشی، تسهیالت الزم را برای به منظور افزایش کارآیی و کارآمدی اعضای تمام وقت خود و همچنین مبادله نتایج فعالیت




 

ک یآن که در زمینه رشته تحصیلی هر طالعات مرتبط با اهداف مؤسسه و یا نظایرها، انجام مها، سمینارها، کنگرهشرکت آنان در کنفرانس

دهد، در یک از موارد ذیل ضروری تشخیص میمؤسسه اعزام آنان را در قالب هر شود واز اعضا در داخل یا خارج از کشور تشکیل می

 اید.، فراهم نمنامهآییناین « 12»تا « 13»چارچوب ضوابط و مقررات موضوع مواد 

 فرصت مطالعاتی؛ -7 -09

 ماموریت پژوهشی؛ -2 -09

 ماموریت آموزشی. -0 -09

مصوب وزارت، برای تکمیل « های مطالعاتیاستفاده از فرصت نامهآیین»تواند اعضای تمام وقت خود را در چارچوب مؤسسه می -71ماده 

 هیأت ای که به تصویبکشور و شرکت در این گونه تحقیقات، طبق برنامهاطالعات علمی و آگاهی از تحقیقات پیشرفته داخل یا خارج از 

 اعزام نماید.« فرصت مطالعاتی»رسد، برای استفاده از رییسه مؤسسه می

یا قبل از استفاده از دوره فرصت  درخواست هرگونه مرخصی استحقاقی یا بدون حقوق در حین استفاده یا  بالفاصله بعد -1تبصره 

 باشد.ممنوع میمطالعاتی، 

درصد حداقل  03ت علمی رسمی آزمایشی با رعایت مفاد این ماده و مشروط به کسب اعطای فرصت مطالعاتی به اعضای هیأ -2تبصره 

رئیسه  تممیزه ذیربط، با تصویب هیأشده برای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی به تأیید کمیسیون تخصصی هیأت امتیازات تعیین

 باشد. میپذیر مؤسسه امکان

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

رسد، به منظور شرکت در سمینارها، کنفرانس ها، کنگره ها، انجام مطالعات مرتبط با رشته رییسه می هیأتدستورالعملی که به تصویب 

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

 باشند.، مشمول این ماده مینامهآییناعضای پیمانی صرفاً در طول قرارداد و با رعایت سایر ضوابط و مقررات این  -1تبصره 

وهشی، موریت پژأاصله بعد یا قبل از استفاده از مدون حقوق در حین استفاده یا بالفدرخواست هرگونه مرخصی استحقاقی یا ب -2تبصره 

 .باشدمیممنوع 

اعطای »های اجرایی نامهآیینتواند اعضای رسمی تمام وقت خود را به منظور پرورش و آماده سازی در چارچوب مؤسسه می -72ماده 

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

 اعزام نماید.« موریت آموزشیأم»داخت حقوق و مزایای مربوط، به سال با پر« 0»به مدت 

اده از حوزوی )در داخل و یا خارج از کشور و با استف 0اعزام اعضا برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی یا سطح  -73ماده 

 :باشدمیماموریت آموزشی( منوط به احراز شرایط ذیل 

 ؛باشد میوضعیت استخدامی عضو رس -7 -10

 رشته تحصیلی عضو مورد نیاز مؤسسه باشد؛ -2 -10

 وزارت باشد؛ تأییدمحل تحصیل عضو مورد  -0 -10




 

نماید، اجرایی جذب یا مرجعی که قانون تعیین می هیأت تأییدبا ارتقای مرتبه را  نامهآیینعضو متقاضی حداقل امتیاز الزم از  -0 -10

 کسب نماید؛

 سال باشد؛ 03سن متقاضی حداکثر  -5 -10

 های برآوردی، اقدامموریت آموزشی و سایر هزینهأدو برابر حقوق و مزایای دوران م عضو نسبت به سپردن وثیقه ملکی به میزان -0 -10

 نماید.

« 2»مور به تحصیل در پایان مهلت مقرر موفق به اخذ مدرک تحصیلی موردنظر نگردند، ضمن بازپرداخت أچنانچه اعضای م -1تبصره 

قوقی دفتر ح تأییدبرابر کلیه هزینه ها و وجوه دریافتی به عالوه خسارات وارده به مؤسسه در طول مدت تحصیل به تشخیص مؤسسه و 

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

گردند، با سال موفق به اتمام دوره تحصیلی مورد نظر نمی« 0»در موارد خاص، مدت مأموریت آموزشی اعضایی که در پایان  -2تبصره 

مدید توق و مزایای مستمر قابل ت رئیسه مؤسسه برای یک نوبت شش ماهه با پرداخت حقگزارش پیشرفت تحصیلی و موافقت هیأارائه 

ه مشروط به دفاع از رسالء صرفاً باشد. تمدید شش ماه دوم مازاد بر چهار سال با ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی و تصویب هیأت امنامی

 باشد.پذیر میآموزشی امکانسال ماموریت  5دکتری تخصصی تا پایان 

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

 تگزارش پیشرفت تحصیلی و موافقت هیأبا ارائه درخواست مرخصی بدون حقوق و  گردند، صرفاًتحصیلی و اخذ مدرک مورد نظر نمی

 باشد.پذیر میرئیسه مؤسسه حداکثر برای دو نوبت یک ساله امکان

سال نباشد و با استفاده از مرخصی بدون حقوق و با هزینه شخصی « 53»پذیرش مدرک دکتری عضوی که سن وی بیشتر از  -4تبصره 

ممیزه  هیأت تأییداین ماده و سایر شرایط و مقررات مربوط، پس از « 0»تا « 7»اخذ شده باشد، با رعایت شرایط مندرج در بندهای 

 .باشدمیپذیر امکان

حوزوی در داخل کشور و با  0ارد خاص، اعزام اعضای پیمانی برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی یا سطح در مو -5تبصره 

ان پذیر امک امناء هیأتاستفاده از ماموریت آموزشی، با رعایت شرایط مندرج در این ماده به استثنای بند یک آن، صرفاً پس از تصویب در 

 .باشدمی

، حسب مورد، اعضای رسمی تمام نامهآییناین « 19»تا « 15»در چارچوب ضوابط و مقررات موضوع مواد  تواندمؤسسه می -74ماده 

مور به أم»موافقت مؤسسه متبوع به عنوان  و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری را با درخواست آنان و هادانشگاهوقت سایر 

 هایگاهها و یا دستخود را حسب درخواست آنان به سایر مؤسسات، سازمان به کار گیرد و یا بالعکس اعضای رسمی تمام وقت« خدمت

 مور نماید.أمتقاضی م

و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و  هادانشگاهعلمی رسمی سایر  هیأتتواند در صورت نیاز به خدمات اعضای مؤسسه می -75ماده 

 «مور به خدمتأم»عین با رعایت مقررات به عنوان دمات آنان برای مدت مفناوری دولتی وابسته به وزارت با موافقت مؤسسه مربوط از خ

و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی وابسته به وزارت و موافقت  هادانشگاهاستفاده نماید و یا بالعکس حسب درخواست 

ن این ماده حسب توافق مؤسسات ای مشموالمور به خدمت نماید. حقوق و مزایأسمی خود را به این قبیل مؤسسات معضو، اعضای ر

 .گرددمیربط از محل اعتبارات مؤسسه مبدا یا مقصد پرداخت ذی




 

و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی وابسته به سایر  هادانشگاهموریت اعضای رسمی مؤسسه به خدمت در أم -1تبصره 

موریت أایا از محل اعتبارات مؤسسه محل مرر در این ماده، صرفاً با پرداخت حقوق و مزاجرایی و بالعکس با رعایت تشریفات مق هایگاهدست

 .باشدمیپذیر امکان

موریت اعضای رسمی مؤسسه به خدمت در ستاد وزارت و بالعکس با رعایت تشریفات مقرر در این ماده، صرفاً با پرداخت أم -2تبصره 

 .باشدمیپذیر حقوق و مزایا از محل اعتبارات مؤسسه امکان

مور به خدمت أالمللی مها و مؤسسات بینماموریت اعضای رسمی که با موافقت و یا حکم وزیر به خارج از کشور و یا سازمان -3تبصره 

موریت أاعتبارات سازمان یا مؤسسه محل مگردند، بدون حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی و صرفاً با پرداخت حقوق و مزایا از محل می

 باشد.پذیر میامکان

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

 احد موظف تدریس/ ساعت موظف تحقیقگردند، با رعایت میزان واحد موظف تدریس/ ساعت موظف تحقیق یا کسر ومور به خدمت میمأ

محل خدمت آنان  حسب توافق از محل اعتبارات مؤسسهاین آیین نامه و تبصره ذیل آن و پرداخت حقوق و مزایا « 25»ده مندرج در ما

پرداخت  پذیر است.امکان خدمت آنانتوسط مؤسسه محل پرداخت و موریت )بدون کاهش(أمحل م مین اعتبار از محل مؤسسهأو یا ت

 .باشدموریت میأمحل م بر عهده مؤسسه موضوع این تبصره،در دوران تصدی سمت عضو العاده مدیریت فوق

های اجرایی( به شرطی که با ولتی غیرآموزشی و پژوهشی )دستگاهموریت اعضای رسمی مؤسسه به خدمت در مؤسسات دأم -76ماده 

دستگاه اجرایی گردد، با حفظ وظایف آموزشی و های تخصصی مؤسسه با آن تخصص آنها ارتباط داشته باشد و موجب توسعه همکاری

 باشد.پژوهشی آنان مجاز می

غیرانتفاعی  -و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری غیردولتی هادانشگاهموریت اعضای رسمی مؤسسه به خدمت در أم -77ماده 

 :باشدمیو بالعکس به استثنای موارد ذیل ممنوع 

این ماده صرفاً برای تصدی سمت مدیریتی مؤسسات مذکور با موافقت رییس مؤسسه محل خدمت عضو  موریت افراد موضوعأم -11-7

موریت از تمام وقت به نیمه حضوری أدوران تصدی مسؤولیت مؤسسه محل م پذیر بوده که در این صورت عضو درو تایید وزیر امکان

هده مؤسسه محل ماموریت خواهد العاده ویژه وی به عوجه ریالی فوق العاده مدیریت و معادلتبدیل وضعیت خواهد یافت و پرداخت فوق

 ؛بود

غیرانتفاعی که به نحوی از انحا از  -و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی هادانشگاهموریت اعضای رسمی مؤسسه به خدمت در أم -11-2

سال در طول دوران « 2»دیده است، حداکثر برای مدت بودجه عمومی دولت استفاده نموده و نام آنها درجداول بودجه کل کشور درج گر

 ؛باشدمیپذیر خدمت و صرفاً با پرداخت حقوق و مزایا از محل اعتبارات مؤسسه مقصد و با رعایت سایر مقررات امکان

حکم وزیر به غیرانتفاعی مندرج در فهرست بودجه کل کشور که با  -موریت اعضای رسمی مؤسسات آموزش عالی غیردولتیأم -11-0

ین مأتگردند، صرفاً با و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری منصوب می هادانشگاههای مدیریت ستادی وزارت و یا یکی از سمت

 .باشدمیپذیر حقوق و مزایای آنان از محل اعتبارات مؤسسه مقصد و پرداخت از طریق مؤسسه مبدا امکان

ت مور به خدمأمؤسسه دیگر م، بدون حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به نامهآییناعضایی که با رعایت ضوابط و مقررات این  -78ماده 

ول منمایند، از هر لحاظ به استثنای مقررات مربوط به بازنشستگی مشموریت دریافت میأو مزایای خود را از مؤسسه محل م شده و حقوق

موریت این دسته از افراد توسط مؤسسه مقصد أد و چنانچه کسور بازنشستگی مدت مموریت خواهند بوأمقررات مورد عمل مؤسسه محل م

 .ه خدمت رسمی آنان منظور خواهد شدنفع حسب مورد پرداخت شود، مدت مزبور جزو سابقو یا ذی




 

وه، معاونان رییس جمهور، سیاسی از قبیل رؤسای سه ق های مدیریتموریت اعضای رسمی مؤسسه جهت تصدی پستأم -79ماده 

اعضای شورای نگهبان، ریاست سازمان صدا و سیما، وزیران، معاونان وزیران، سفیران، استانداران، نمایندگان مجلس شورای اسالمی و 

 .باشدمیپذیر شهردار تهران امکان

 مؤسسه و یا دستگاه محل مأموریت قابل اعتباراتمحل  و مزایا از به مشموالن این ماده درمدت تصدی مقامات مذکور، حقوق -1تبصره 

محل  های مدیریت سیاسی از محل اعتبارات مؤسسهشمول این ماده در دوران تصدی پستالعاده مدیریت اعضای مپرداخت است. فوق

العاده مدیریت به شود. در هرحال، پرداخت فوقموریت یا خدمت آنان پرداخت میمحل مأ مین و حسب توافق توسط مؤسسهمأموریت تأ

 باشد.پذیر نمیهای مدیریت سیاسی از محل اعتبارات مؤسسه امکاناعضای مشمول این ماده در دوران تصدی پست

 و مؤسسات آموزش هادانشگاهعلمی  هیأتارتقای مرتبه اعضای  نامهآیینارتقای مرتبه اعضای موضوع این ماده با رعایت کامل  -2تبصره 

 اوری انجام خواهد شد.عالی، پژوهشی و فن

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

های مذکور انجام وظیفه نموده یا بنمایند، علمی( در سمت هیأتاعضای موضوع این ماده که حداقل دو سال )در وضعیت  -4تبصره 

ن گردند. ایعلمی در همان پایه برخوردار می هیأتبه علمی خود، از حقوق و مزایای باالترین مرتبه پس از پایان دوره تصدی با حفظ مرت

ای مدیریت سیاسی به واسطه انجام تخلف هح قانونی به انفصال از تصدی سمتصالد در صورت محکومیت توسط مراجع ذیدسته از افرا

 باشند.این تبصره نمیهای مذکور، مشمول مزایای مندرج در در زمان تصدی سمت

و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی  هادانشگاهعلمی رسمی قطعی سایر  هیأتدر صورت نیاز مؤسسه، اعضای  -81ماده 

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

و  رددگمیتعیین  نامهآییناساس پست سازمانی تخصیص داده شده و سوابق خدمتی، بر طبق مقررات این  ای این قبیل افراد برمزای

و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی  هادانشگاهعلمی رسمی قطعی مؤسسه نیز به سایر  هیأتبالعکس، انتقال اعضای 

ست مؤسسات مذکور و موافقت مؤسسه بالمانع است. در این صورت از تاریخ اجرای حکم انتقال، وابسته به وزارت متبوع حسب درخوا

 رابطه استخدامی عضو منتقل شده با مؤسسه قطع و هرگونه پرداختی صرفاً بر عهده مؤسسه مقصد خواهد بود.

 هایاهگپژوهشی و فناوری وابسته به سایر دستو مؤسسات آموزش عالی،  هادانشگاهعلمی رسمی قطعی از  هیأتانتقال اعضای  -1تبصره 

 .باشدمیرییس مؤسسه مقصد امکان پذیر  تأییدربط و اجرایی جذب ذی هیأتاجرایی به مؤسسه پس از موافقت 

 ایهاهگو مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و دست هادانشگاهعلمی رسمی آزمایشی از سایر  هیأتانتقال اعضای  -2تبصره 

 .باشدمیوزیر  تأییدهای مبدا و مقصد، منوط به اجرایی به مؤسسه و بالعکس، پس از موافقت مؤسسه

 مرخصی ها، بیمه و امور رفاهی -فصل هشتم

ها ادهالعفوقاعضای پیمانی و رسمی به ترتیب از یک و دو ماه به ازای هر سال خدمت از مرخصی استحقاقی با استفاده از حقوق،  -81ماده 

ربط و الزاماً در تابستان و نیمه اول فروردین گردند. استفاده از مرخصی با تشخیص مقام مسؤول ذیو مزایای مندرج در حکم برخوردار می

رییس مؤسسه یا مقام مجاز از طرف وی، استفاده از مرخصی استحقاقی  تأیید. در موارد ضروری، با درخواست عضو و باشدمیماه مجاز 

 ت.بالمانع اس

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




 

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

تواند تا مجموع یک ماه از اقی پیش بینی شده در این ماده میوه بر مرخصی استحقعضو برای یک بار در طول خدمت، عال -3تبصره 

 مرخصی استحقاقی به منظور تشرف به حج واجب برخوردار گردد.

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

 شود.تعیین می

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

 ذخیره یا بازخرید نخواهد بود.

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

استفاده از تمام یا قسمتی از مرخصی استحقاقی سالیانه در تابستان، به دلیل نیاز به حضور وی موافقت ننماید، صرفاً و حداکثر نیمی از 

 ده است، ذخیره و مابقیده نشمرخصی استحقاقی سالیانه عضو که به علت عدم موافقت رییس مؤسسه و یا مقام مجاز از طرف وی استفا

 .گرددمیخذ آخرین حقوق و مزایای دریافتی مندرج در حکم، بازخرید أبه م

 در هر صورت محفوظ خواهد ماند. نامهآیینده اعضا تا پیش از ابالغ این شمرخصی ذخیره -2تبصره 

در صورتی که رابطه استخدامی عضو با مؤسسه به هر دلیل، به استثنای حالت انتقال، قطع گردد، حقوق و مزایای مدت  -83ماده 

خذ آخرین حقوق و مزایای دریافتی مندرج درحکم، به وی و در صورت فوت به وراث قانونی عضو أمرخصی استحقاقی ذخیره شده به م

 پرداخت خواهد شد.

واند در صورت ضرورت و در مواقع اضطرار، با اجازه و موافقت مسؤول مافوق از مرخصی ساعتی در خالل ساعات تهر عضو می -84ماده 

 موظف تدریس استفاده نماید.

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

 ازدواج دائم به مدت سه روز کاری –الف

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

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

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

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

 .گرددمیمراجع قضایی احراز  تأییدعذر وی با 

روز  72پزشکی،  ، می تواند با ارایه گواهیباشدمیعضو مؤسسه در صورت ابتال به بیماری هایی که مانع از انجام خدمت وی  -86ماده 

پزشک معتمد مؤسسه، از مرخصی  تأییدروز با ارایه گواهی پزشکی و  03روز( و مازاد برمدت مذکور تا  0متناوب درسال )هر نوبت حداکثر 

ه مؤسس تأییدروز با نظر کمیسیون پزشکی مورد  03استعالجی با استفاده از حقوق و مزایای مربوط برخوردار گردد. برای مدت بیشتر از 

 .گرددمیبا وی رفتار  نامهآییناین « 11»و مطابق با مفاد ماده 




 

پزشک معتمد، مرخصی  تأییددر صورتی که عضو در ایام مرخصی استحقاقی بیمار شود، براساس گواهی پزشکی و پس از  -تبصره

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

های امناء مرکز هیأت 5/2/7090مورخ  70179/75قانون برنامه پنجم توسعه و بخشنامه شماره  23ماده « ب»د به استناد بن -87ماده 

ها و مؤسسات آموزش های ممیزه، با عنایت به افزایش مدت مرخصی زایمان بانوان عضو هیأت علمی و غیرهیأت علمی دانشگاهو هیأت

های عضو هیأت امناء و افزایش مرخصی نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاهنآیی 11عالی، پژوهشی و فناوری، با اصالح ماده 

صندوق مربوطه و بدون ایجاد بار مالی برای دانشگاه موافقت به و تعهدات با رعایت ضوابط  7/7/7090ماه از تاریخ  9ماه به  0زایمان از 

برند؛ درصورت درخواست ، در مرخصی زایمان به سر می7090ابتدای سال بانوان عضو هیأت علمی که در با رعایت ضوابط فوق، عمل آمد. 

 (73/9/7090) ماه مرخصی زایمان استفاده نمایند. 9توانند از می

 یابد.ماه افزایش می 72وند، این مدت به شبرای بانوانی که در یک زایمان صاحب فرزند دوقلو و یا بیشتر می -1تبصره 

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

 .گرددمیشده، تمدید های تعیینیابد، مدت قرارداد تا سقف مرخصیمی

زایمان(، تابع مقررات عضو مشمول صندوق تأمین اجتماعی از نظر پرداخت هزینه کمک بارداری )حقوق و مزایای مرخصی      -3تبصره  

شگاه        قانون تأمین اجتماعی می ضو هیأت علمی دان صی زایمان بانوان ع سقف مرخ شد. همچنین با عنایت به افزایش  ضو هیأت   با های ع

 ، با اصالح مصوبه مذکور به شرح ذیل موافقت به عمل آمد:  73/9/7090ماه بر اساس مصوبه هیأت امناء مورخ  9ماه به  0امناء از 

با رعایت ضوابط و تعهدات صندوق مربوطه برای دانشگاه  7/7/7090ماه از تاریخ  9ماه به  0با افزایش مرخصی زایمان بانوان عضو از  "

 (2/77/7095) "فقت به عمل آمد.موا

ه برسد، ؤسسکمیسیون پزشکی م تأییدنماید، در صورتی که بیماری وی به به عضوی که از مرخصی استعالجی استفاده می -88ماده 

 .گرددمیحداکثر تا یک سال حقوق و مزایای مربوط پرداخت 

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

 شود.برخوردار می

رمدت مازاد بر یک سال مرخصی استعالجی، تنها حقوق مرتبه و پایه العالج نبودن بیماری عضو، به وی ددرصورت صعب -2تبصره 

 .گرددمیپرداخت 

 ه، بر اثر عوامل محیطموریت و بنا به نظر کمیسیون پزشکی مؤسسأدر حین خدمت و یا م مؤسسه موظف است به عضوی که -3تبصره 

های تعالجی اعطا نموده و تمامی هزینهاین ماده، مرخصی اسشود، بدون محدودیت مقرر در موریت دچار حادثه یا بیماری میأکار و یا م

 درمان وی را پرداخت نماید.

مین اجتماعی در استفاده از مرخصی استعالجی مازاد بر سه روز، از نظر پرداخت حقوق و مزایا، تابع أعضو مشمول صندوق ت -4تبصره 

 .باشدمیمقررات قانون تامین اجتماعی 

نامه، در صورت نداشتن مرخصی استحقاقی این آیین« 10»ماده « 0»ن تبصره سسه به استثنای مشموالعضو رسمی مؤ -89ماده 

 حداکثر سه سالو تأیید باالترین مقام مسئول مؤسسه  ربطذیواحد سازمانی طول مدت خدمت خود با موافقت  تواند درمیشده، ذخیره

 .حقوق استفاده نمایداز مرخصی بدون




 

های آموزشی و پژوهشی مؤسسه لطمه نزند، صرفاً در مدت و استثنایی، مشروط به آنکه به برنامه پیمانی درموارد ضروریعضو  -تبصره

های بدون حقوق عضو ماه مجاز به استفاده از مرخصی بدون حقوق است. در هر حال مجموع مرخصی« 0»قرارداد و حداکثر به مدت 

 تواند از سه سال در طول خدمت وی بیشتر باشد.رارداد، نمیماه در مدت ق« 0»پیمانی با رعایت سقف 

و تأیید باالترین مقام مسئول  ربطذیواحد سازمانی تواند در طول مدت خدمت خود با موافقت میعضو رسمی قطعی مؤسسه  -91ماده 

 لتحصی برای ادامهحقوق عضو  بدون مرخصیدرخواست صورتی که  در .حقوق استفاده نمایدحداکثر سه سال از مرخصی بدونمؤسسه 

 ددو سال قابل افزایش خواه ، این مدت با تصویب هیأت رئیسه مؤسسه تاباشد ویدر رشته مربوط به شغل در مقطع دکتری تخصصی 

 باشد.در هر حال مجموع مرخصی بدون حقوق عضو رسمی قطعی در طول مدت خدمت حداکثر پنج سال می بود.

حقوق برای ادامه تحصیل و یا تمدید مدت مرخصی بدون  ءآزمایشی اعم از اعطاشمول مفاد این ماده درخصوص عضو رسمی  -1تبصره 

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

 باشد.مایشی مشمول این تبصره در طول مدت خدمت حداکثر سه سال میحال مجموع مرخصی بدون حقوق عضو رسمی آز

 توانند تا پایانبرند، میموریت خارج از کشور بسر میأاجرایی در م هایگاهبانوان عضو رسمی که همسر آنان به واسطه حکم رسمی دست -2تبصره 

 ون حقوق استفاده نمایند.سال از مرخصی بد« 5»موریت همسر خود و در طول خدمت حداکثر به مدت أم

. مگر آن که با موافقت مؤسسه و صندوق گرددمیمدت مرخصی بدون حقوق جزو سابقه خدمت بازنشستگی محسوب ن -3تبصره 

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

های مورد نیاز مؤسسه مشروط به این که مدت مرخصی بدون حقوق عضو برای ادامه تحصیالت عالی و تخصصی در رشته -4تبصره 

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

 .شودعضو، جزو سابقه خدمت رسمی عضو محسوب می

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

 ای استفاده نماید.بیمه

موریت پژوهشی، آمادگی به خدمت، انفصال موقت، مرخصی بدون حقوق و أموریت آموزشی، فرصت مطالعاتی، مأدر مدت م -91ماده 

 گیرد.همچنین مرخصی استعالجی مازاد بر یک سال که به صورت متوالی در طی سال استفاده شده باشد، مرخصی استحقاقی تعلق نمی

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

 .باشدمیصندوق بازنشستگی 

های بهداشت و درمان عضو عالوه بر از، به منظور کمک به تامین هزینهمین اعتبار مورد نیأمؤسسه مکلف است مشروط به ت -93ه ماد

مین اجتماعی، به طرق مقتضی از جمله تسهیل در عقد قرارداد بیمه أبیمه خدمات درمانی و یا قانون ت اعطای مزایای مقرر در قانون

اقدامات الزم  "0پیوست شماره  -دستورالعمل پرداخت کمک های رفاهی"اساس  های مرتبط، براز هزینه تکمیلی و یا پرداخت بخشی

 معمول دارد.

مین رفاه، آسایش و آسودگی خاطر اعضا و کمک به أر مورد نیاز، به منظور مساعدت، تمین اعتباأتواند مشروط به تمؤسسه می -94ماده 

یالت رییسه، تسه هیأتنه وام و امور بیمه و تامین و رفع سایر نیازهای ضروری آنها، با تصویب الحستهیه مسکن، تقویت صندوق قرض

 برقرار نماید. نامهآییناین « 90»اساس دستورالعمل موضوع ماده  مالی الزم را بر




 

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

 ایجاد و به منظور تشویق آنها برای انجام امور ورزشی، راهکارهای مناسبی را تدوین و به مورد اجرا گذارد.

 پایان خدمت -فصل نهم

 ،نفعخود را با توجه به مرتبۀ علمی آنان به شرح ذیل، بدون نیاز به وصول درخواست عضو ذیمکلف است عضو  مؤسسه -96مادۀ 

 بازنشسته نماید.

 سال. 05سال سابقۀ خدمت یا سنّ  03مربی آموزشیار/ مربی پژوهشیار، با  -1-96

 سال. 05سال سابقۀ خدمت یا سنّ  03مربی آموزشی/ مربی پژوهشی، با  -2-96

 سال. 05سال سابقۀ خدمت یا سنّ  03موزشی/ استادیار پژوهشی، با استادیار آ -3-96

 سال. 01دانشیار آموزشی/ دانشیار پژوهشی، با سنّ  -4-96

 سال. 13استاد آموزشی/ استاد پژوهشی، با سنّ  -5-96

صرۀ   ستگی مندرج در ردیف     0تا  7های خدمت مندرج در ردیفسابقۀ   -1تب ش سن بازن ضو   5و  0های و  أت علمی  هیاین ماده برای ع

نفع و تأیید دانشکدۀ / پژوهشکدۀ    أت دولت در صورت درخواست عضو ذی   هیهای دانش و پژوهش مصوب  نمونه کشوری یا دارای نشان  

 قابل افزایش است. تا سه سال ربط امنای ذی أتهیمحل خدمت وی، با تصویب ساالنۀ 

صرۀ   ســال ســابقه خدمت، طی دو ســال متوالی، پایه   03این ماده، با داشــتن  5و  0های ردیفدر مواردی که عضــو موضــوع   -2تب

ستورالعمل ترفیع          ساس د شتن امتیازات الزم بر ا سالیانه خویش را به دلیل ندا ستحقاقی  سه  ا س شنهاد دریافت ننماید،  مؤ رئیس   با پی

سه    س سال گزارش فعالیت  مؤ ستگی آنان             های همراه با ار ش شان، بازن ضای ای شی و تأیید وزیر، بدون نیاز به اخذ تقا شی و پژوه آموز

 پذیر است.امکان

  5و پیوست شماره    771ادامه خدمت عضو با مرتبه استادی که حسب دستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز موضوع ماده         -3تبصرۀ  

  و تصویب سالیانۀ   مؤسسه  شود، با درخواست   علمی موفق به کسب درجه استاد ممتازی شده یا می    أتهیآیین نامه استخدامی اعضای   

 باشد.پذیر میامناء تا سه سال امکان أتهی

صرۀ   ستگی     -4تب ش شتغال دارد، به پایان همان نیم         تاریخ اجرای حکم بازن ستگی که به امر تدریس ا ش شرایط بازن ضو واجد  ال  س ع

 شد.تحصیلی موکول خواهد 

سه   -97مادۀ  س ست   مؤ ضای مکلف ا ضوع بندهای   أت علمیهی اع شتن حداقل   90مادۀ  5و  0مو سابقۀ خدمت      03را که با دا سال 

 بازنشسته کند.   در صورت تقاضای آنانهمچنان واجد شرایط ادامۀ خدمت هستند 

بینی نشدن ضوابط و مقررات خاص، ایثارگران،   پیشباشند. در صورت   ایثارگران تابع قوانین، ضوابط و مقررات خاص خود می  -98مادۀ 

 ئت علمی خواهند بود.هینامۀ استخدامی اعضای ئت علمی، تابع ضوابط و مقررات آیینهیهمچون سایر اعضای 




 

ابقه س، در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی، به عضوی که بیش از سی سال و تا سقف چهل سال نامهآییناز تاریخ اجرای این  -99ماده 

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

 .باشدمیربط قابل پرداخت سبه و از سوی صندوق بازنشستگی ذیتعیین شده محا

که درحین اشتغال تمام وقت  باشدمیاز سوابق خدمت عضو منظور از سابقه خدمت قابل احتساب برای بازنشستگی، آن مدت  -111ماده 

 نماید.سور مربوط را پرداخت نموده یا میعلمی انجام شده و ک هیأتعلمی یا غیر هیأتدر وضعیت 

مرخصی بدون حقوق و استعالجی و مدت خدمت نیمه وقت بانوان و همچنین مدت خدمت نظام وظیفه، مشروط به پرداخت  -1 تبصره

 .گرددمیعنوان سابقه خدمت عضو محسوب کامل کسور بازنشستگی، به

حقوق مرتبه زنشستگی )مبنای تعیین حقوق بازنشستگی عضو مؤسسه، میانگین کلیه حقوق و مزایای مستمر مشمول کسور با -111ماده 

مدیریت( در دو سال منتهی به  العادهفوقسختی کار و  العادهفوقویژه،  العادهفوقجذب،  العادهفوقشغل )مخصوص(،  العادهفوقو پایه، 

 .باشدمیپایان خدمت وی با اعمال ضریب حقوقی سال بازنشستگی 

مین أهای مقرر در قانون تمشموالن صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی از لحاظ تعیین حقوق و مزایای بازنشستگی و حمایت -تبصره

 .باشدمیاجتماعی، تابع ضوابط و مقررات مربوط به خود 

 سال خدمت قابل قبول تا حداکثرو ورثه قانونی عضو متوفی، به ازاء هر  نامهآیینبه عضو بازنشسته، ازکارافتاده مشمول این  -112ماده 

شده به های ذخیرهسال، معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایای مشمول کسورات بازنشستگی به اضافه وجوه مربوط به مرخصی« 03»

 شد. پرداخت خواهد« پاداش پایان خدمت»عنوان 

تی مشمول دریافت این وجوه ست، از سنوات خدمآن قسمت از سابقه خدمت عضوکه در ازای آن وجوه بازخریدی دریافت شده ا -تبصره

 شود.کسر می

ه از سوی وزارت تعیین هایی کالتدریس، در سقف محدودیتعلمی بازنشسته به صورت حق هیأتاستفاده از خدمات اعضای  -113ماده 

 .باشدمیشود، بالمانع و ابالغ می

از  یتواند عضو واجد یکباشد. در موارد خاص مؤسسه میذیل ممنوع میبازنشستگی پیش از موعد اعضا به استثنای موارد  -114ماده 

 ت امنا بازنشسته نماید.أیید هیات رییسه و تصویب هیأنفع، تشرایط ذیل را با درخواست ذی

 علمی )مرد( هیأتعضو  -730-7

 روز حقوق و مزایا؛ 23سال سابقه خدمت با « 23»سال سن و حداقل « 03»الف( داشتن حداقل 

 روز حقوق و مزایا. 25سال سابقه خدمت با « 25»سال سن و حداقل « 55»ب( داشتن حداقل 

 علمی )زن( هیأتو عض –730-2

 روز حقوق و مزایا. 23سال سابقه خدمت با « 23»داشتن حداقل 




 

 

 سایر مقررات -فصل دهم

غل العاده شبرابر مجموع حقوق مرتبه و پایه و فوق« پنج»ای به میزان عضو شاغل یا بازنشسته در موارد ذیل کمک هزینهبه  -115ماده 

 گردد:)مخصوص( استادیار پایه یک پرداخت می

یک از فرزندان و افراد تحت تکفل وی در هر مورد فقط یک بار )با ارائه مستندات ضو شاغل یا بازنشسته و همچنین هرازدواج دائم ع -الف

 صالح( قانونی از مراجع ذی

 صالح( ا هر یک از فرزندان و افراد تحت تکفل عضو شاغل یا یازنشسته )با ارائه مستندات قانونی از مراجع ذیفوت همسر ی -ب

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

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

 د.نشواین ماده ماده برخوردار می« الف»موضوع بند 

از  ماه قبل تواند در صورت نداشتن تعهد خدمت به مؤسسه، استعفای خود را به ترتیب دوعضو رسمی و پیمانی مؤسسه می -116ماده 

سال تحصیلی )رسمی( یا دو ماه قبل از پایان قرارداد )پیمانی( به صورت کتبی اعالم نماید و چنانچه بدون کسب موافقت مؤسسه پایان نیم

علمی رفتار  هیأتدر مدت مقرر در محل کار حاضر نشود، عمل عضو ترک خدمت محسوب و با وی برابر قانون مقررات انتظامی اعضای 

 شد.خواهد 

و عضو پس از استعفا موظف است تا زمان  باشدمیدر هیچ مورد درخواست استعفا، رافع تعهدات عضو در قبال وظایف وی ن -117ماده 

پذیرش استعفا از سوی مؤسسه، در محل کار خود حضور یافته و انجام وظیفه نماید. در صورتی که عضو پس از تسلیم استعفا، انصراف 

 شود.روز کتباً به مؤسسه اعالم نماید، استعفای وی منتفی تلقی می 75خود را حداکثر ظرف 

، در صورت اعالم استعفا و قبول استعفای وی از سوی مؤسسه، باید زیان باشدمیعضوی که دارای تعهد خدمت در مؤسسه  -118ماده 

نماید. مسؤولیت نظارت بر اجرای این ماده بر عهده ناشی از عدم ایفای تعهد خود را طبق ضوابط و مقررات ابالغی از سوی وزارت جبران 

 .باشدمیرییس مؤسسه یا مقام مجاز از طرف وی 

گاه رئیس مؤسسه به نحوی از انحا از رکود علمی و عدم کفایت و صالحیت هریک از اعضای مؤسسه برای اجرای وظایف هر -119ماده 

کمیسیونی مرکب از سه نفر از اعضای هیأت علمی )ترجیحاً با مرتبه استادی( که آموزشی، پژوهشی و یا فرهنگی محوله مطلع گردد، 

پژوهشی و فرهنگی عضو را دارند تشکیل خواهد داد تا تحقیق به عمل آورده و گزارش ، صالحیت رسیدگی در مورد کارهای آموزشی

به طور محرمانه خواهد بود و در صورتی که این  شکیل جلسات و گزارش کمیسیون مذکورتکامل و موجهی به رئیس مؤسسه ارائه دهند. 

باشد، رئیس مؤسسه مراتب را جهت رسیدگی ه گزارش حاکی از رکود علمی عضو یا عدم کفایت یا صالحیت او برای اجرای وظایف محول

 پژوهشی و فرهنگی نماید. چنانچه هیأت پس از رسیدگی به کلیه فعالیتهای علمی،و اتخاذ تصمیم به هیأت ممیزه مؤسسه ارجاع می

 د:شوعضو، رکود علمی یا عدم کفایت و صالحیت وی را محرز دانست، به یکی از روشهای ذیل با وی رفتار می

 شود.ـ در صورتی که عضو واجد شرایط بازنشسته شدن باشد، بازنشسته می الف

ق و مزایا با هماهنگی صندوق بازنشستگی روز حقو 23سال سابقه خدمت قابل قبول، با حداقل « 23»ب ـ در صورت داشتن حداقل 

 شود.ربط بازنشسته میذی




 

روز حقوق و مزایای « 03»ج ـ در صورتی که عضو شرایط بازنشسته شدن را نداشته باشد، سنوات خدمت قابل قبول عضو با پرداخت 

 شود.شده، بازخرید میهای ذخیره عالوه وجوه مرخصیمشمول کسور بازنشستگی به ازای هر سال خدمت قابل قبول، به

های اجرایی مشروط به ارائه درخواست مؤسسه مقصد ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و دستگاهد ـ عضو به سایر دانشگاه

 شود.توسط عضو منتقل می

 شود.هـ ـ به خدمت وی خاتمه داده می

های صرفاً با رضایت وی، موافقت گروه تغییر پست سازمانی عضو از یک گروه آموزشی و یا پژوهشی به گروه متجانس دیگر، -111ماده 

 .باشدمیپذیر و مقصد و با رعایت ارتباط تخصصی عضو امکانأ مبد

 

 ود:در موارد ذیل مؤسسه بدون اخذ رضایت عضو، مجاز به تغییر پست سازمانی وی خواهد ب -111ماده 

 اجرایی جذب؛ هیأت نامهآیینو  نامهآییناین « 739»اساس تصمیم مراجع مذکور در ماده  بر -777-7

 ؛امناء هیأتاساس مصوبه  تغییر ساختار یا انحالل واحد سازمانی در مؤسسه بر -777-2

 صالح؛یا سایر مراجع ذی امناء هیأتاساس مصوبه  ها و فعالیت های واحدهای سازمانی برموریتأتغییر م -777-0

 دار.های مدیریتی مصوب شمارهاشتغال عضو در پست -777-0

بط رممیزه ذی هیأتتغییر پست سازمانی عضو از گروه آموزشی به گروه پژوهشی و بالعکس، با درخواست عضو و تصویب  -112ماده 

 .باشدمیپذیر امکان

ها و عناوین مشابه به ازای هر ساعت، بر مبنای یک هیأتها، شوراها، کمیسیون جلسه عضو حقیقی درجلسات حق حضور در -113ماده 

 .باشدمیساعت در ماه قابل پرداخت « 25»شغل )مخصوص( عضو و تا سقف  العادهفوقپنجم مجموع حقوق مرتبه و پایه و  و هفتاد

 .باشدمیمصوب، به استثنای تبصره ذیل ممنوع دار های سازمانی ستارهکارگیری اعضای پیمانی جهت تصدی پستبه -114ماده 

سال سابقه خدمت آموزشی و پژوهشی در واحد سازمانی « 0»تواند از اعضای پیمانی که حداقل دارای در موارد خاص مؤسسه می -تبصره

دار مصوب مندرج در سازمان تفصیلی های سازمانی ستارهت رئیسه مؤسسه جهت تصدی پستأباشند، صرفاً با موافقت هیمربوط می

 باشد.  پذیر نمیو یا سایر عناوین امکانمؤسسه، برای یک دوره مدیریتی، استفاده نماید. انتصاب مشمولین طرح سربازی 

تصدی بیش از یک پست سازمانی عالوه بر سمت آموزشی یا پژوهشی برای هر یک از اعضای رسمی به استثنای تبصره یک  -115ماده 

 .باشدمیین ماده ممنوع ا

کارگیری اعضای رسمی در موارد ضروری با تشخیص رییس مؤسسه برای تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به -1تبصره 

 .باشدمیبه صورت سرپرستی فقط برای حداکثر شش ماه مجاز 

علمی مطرح  هیأتهای رسیدگی انتظامی اعضای هیأتعدم رعایت مفاد ماده فوق الذکر، تخلف محسوب شده و موضوع در  -2تبصره 

 و اتخاذ تصمیم خواهد شد.




 

های مدیریتی اصلی مطابق با موریت اعضای رسمی مؤسسه به خدمت در دانشگاه آزاد اسالمی، صرفاً برای تصدی سمتأم -116ماده 

باشد. میزان واحد موظف آموزشی و پژوهشی این دسته از پذیر مییید وزیر امکانأنامه جامع مدیریت، پس از تمدت تعیین شده در آیین

 گردد.یید وزیر تعیین میأاعضا، با درخواست مؤسسه، پیشنهاد مرکز و ت

 .باشدیمپذیر وزیران امکان هیأتعلمی بازنشسته، با درخواست مؤسسه، پیشنهاد وزیر و تصویب  هیأتاعاده به خدمت اعضای  -117ماده 

سال باشد، مشروط به آن که کسور  03ت خدمت قابل قبول عضو بازنشسته قبل از اعاده به خدمت، کمتر از چنانچه سنوا -تبصره

سال، به سنوات خدمت وی  03بازنشستگی دوران اعاده به خدمت توسط مؤسسه پرداخت گردد، مدت مذکور با رعایت سقف حداکثر 

 و تبصره ذیل آن تعیین خواهد شد.« 737»ماده  شود و حقوق بازنشستگی جدید عضو، با رعایت مفادافزوده می

علمی با مرتبه استادی که به مقام شامخ  هیأتبه منظور بزرگداشت و ارج نهادن به استادان ممتاز و برجسته مؤسسه، اعضای  -118ماده 

خاب دستورالعمل نحوه انت"اساس  بر اند،المللی رسیدهفرهنگی، تربیتی، اجتماعی، آموزشی، علمی و پژوهشی و .... درسطح ملّی و یا بین

 شوند.به درجه استاد ممتازی نایل می "«5»پیوست شماره  -استاد ممتاز

گیری از خدمات آموزشی و پژوهشی تواند افراد برجسته علمی فاقد رابطه استخدامی با مؤسسه را به منظور بهرهمؤسسه می -119ماده 

 کارانتخاب و برای مدت معین در مؤسسه به "«0»پیوست شماره  -عضو وابسته در مؤسسه کارگیریدستورالعمل به"اساس  آنان و بر

 گیرد.

ضوع گیری درخصوص موو تصمیم امناء هیأتبینی نشده باشد، تا تشکیل جلسه حکمی پیش نامهآییندر مواردی که در این  -121ماده 

 علمی دانشگاه تهران عمل خواهد شد. هیأتاستخدامی اعضای  نامهآیینمربوط، برابر آخرین اصالحات 

 .باشدمی« مرکز»در موارد ابهام، بر عهده  نامهآیینتفسیر مفاد این  -121ماده 

 .باشدمیپذیر امکان امناء هیأتو تصویب « مرکز» تأییدبا پیشنهاد مؤسسه،  نامهآیینهرگونه تغییر در مفاد این  -122ماده 

قانون اهداف، وظایف و تشکیالت  73پیوست، به استناد مفاد ماده  0بصره و ت 701ماده و  720شتمل بر م نامهآییناین  -123ماده 

قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی « 23»ماده « ب»مجلس شورای اسالمی و در اجرای مفاد بند  71/5/7010وزارت مصوب 

های الزم ت استخدامی و با هدف ایجاد زمینهساماندهی ضوابط و مقررا مجلس شورای اسالمی، به منظور 75/73/7019ایران مصوب 

 72/1/7092 مندرج در برنامه یادشده در تاریختسهیل درحصول اهداف  های ایجاد شده ومندی از ظرفیتوری، بهرهبرای ارتقای سطح بهره

 .باشدمیقابل اجرا  7/1/7092قات و فناوری از تاریخ وزیر علوم، تحقی تأییدرسید و با ی دانشگاه بوعلی سینا امنا هیأتبه تصویب 

  

 

 




 

 

 «پیوست شماره یک»

 دستورالعمل خدمت اعضا به شیوه نیمه حضوری

 علمی هیأتاستخدامی اعضای  نامهآیین« 81»موضوع ماده 

 اساس شرایط کار را ندارند برآن دسته از اعضای آموزشی رسمی مؤسسه که به دالیل مختلف امکان حضور تمام وقت در محیط  -1ماده 

 فعالیت نمایند.« عضو نیمه حضوری»سال در طول خدمت به عنوان « 5»و ضوابط این دستورالعمل، می توانند حداکثر به مدت 

معاون آموزشی مؤسسه پذیرفته  تأییدتقاضای عضو مبنی بر انجام خدمت نیمه حضوری در صورت موافقت دانشکده مربوط و  -2ماده 

 .گرددمیشده تلقی شده و بر مبنای آن نسبت به صدور حکم نیمه حضوری اقدام 

سال تحصیلی به صورت کامل در محل کار خود حضور نداشته باشد، گروه آموزشی در صورتی که عضو تمام وقت در یک نیم -1تبصره 

 دانشکده، موافقت معاون آموزشی تأییدکده گزارش نماید تا وضعیت عضو پس از مربوط موظف است وضعیت حضور وی را به رییس دانش

 رییسه به نیمه حضوری تبدیل گردد. هیأتو تصویب 

ی معاونت آموزش تأییددر صورت درخواست عضو نیمه حضوری برای تغییر وضعیت به تمام وقت، پس از موافقت دانشکده با  -2تبصره 

 ل وضعیت خواهد یافت.مؤسسه عضو به تمام وقت تبدی

 :باشدمیضوابط خدمت نیمه حضوری در مؤسسه به شرح ذیل  -3ماده 

 ؛باشدمیالف( میزان حضور عضو نیمه حضوری نصف ساعات حضور عضو تمام وقت 

 ؛باشدمیب( میزان واحد موظف عضو نیمه حضوری برابر با واحد موظف عضو تمام وقت 

 گیرد؛تعلق نمیالتدریس ج( به عضو نیمه حضوری، حق

 شود. در هر صورت حداقل ظرفیتد( ظرفیت پذیرش دانشجوی تحصیالت تکمیلی عضو نیمه حضوری نصف عضو تمام وقت محاسبه می

 ؛باشدمیپذیرش، با نظر گروه آموزشی یک دانشجوی کارشناسی ارشد 

 ؛باشدمین دار مؤسسه مجازههای اجرایی و مدیریتی ستاره( انتصاب عضو نیمه حضوری به پست

 .باشدمیموریت پژوهشی از جمله سفرهای علمی کوتاه مدت و یا بلندمدت مجاز نأو( اعزام عضو نیمه حضوری به م

 ویژه است. العادهفوقحقوق ماهانه عضو نیمه حضوری برابر حقوق عضو تمام وقت بدون احتساب  -4ماده 

 شود.ف سابقه خدمت تمام وقت محاسبه میه حضوری، نصسابقه خدمت عضو نیمه حضوری در دوران خدمت نیم -5ماده 

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

علمی در شمول این  هیأتاستخدامی اعضای  نامهآیین «19»و ماده « 15»ماده « 0»و « 2»اعضای موضوع تبصره های  -7ماده 

 گیرند.دستورالعمل قرار نمی




 

ی به صورت مورد امناء هیأتهای اعضا به پیشنهاد رییس مؤسسه و تصویب موریتأسایر موارد مربوط به م گیری درتصمیم -تبصره

 شود.انجام می

رسید ی دانشگاه بوعلی سینا امنا هیأتبه تصویب  72/1/7092 در تاریختبصره « 0»ماده و « 1»این دستورالعمل مشتمل بر  –8ماده 

 .باشدمیقابل اجرا  7/1/7092زیر علوم، تحقیقات و فناوری از تاریخ و تأییدو با 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 

 «پیوست شماره دو»

 علمی هیأتسختی شرایط محیط کار اعضای  فوق العادهدستورالعمل 

 علمی هیأتاستخدامی اعضای  نامهآیین« 18»ماده « 2»موضوع بند 

گیرد که با وجود شرایط بهداشتی و ایمنی مربوط، عضو مؤسسه در سختی شرایط محیط کار به مشاغلی تعلق می العادهفوق -1ماده 

گرفته و یا این که ماهیت وظایف آنان احتمال بروز بیماری یا عوارض نامطلوب را به دنبال  معرض ابتال به بیماری یا عوارض نامطلوب قرار

 داشته باشد.

های تکمیلی، شرایط بهداشتی و ایمنی الزم را جهت ایجاد محیط مناسب کار برای ست ضمن برقراری بیمهمؤسسه موظف ا -2ماده 

 متصدیان مشاغل این دستورالعمل فراهم آورده و بدواً نسبت به آموزش های الزم در مورد انجام وظایف محول و استفاده از ابزار و تجهیزات

 زینه مؤسسه امکان معاینات پزشکی آنان را فراهم نماید.سال یک بار با ه مناسب اقدام و در هر دو

ربط، تطبیق مشاغل موجود در واحد سازمانی ذی هر یک از واحدهای سازمانی مؤسسه موظفند ضمن بررسی شرایط محیط کار -3ماده 

ت تهیه و با ذکر دالیل عوامل و تعیین درصد سختی شرایط محیط کار را متناسب با درجات تعیین شده در جدول ضمیمه این پیوس

ارایه نمایند. کمیته مذکور « 0»علمی با ترکیب مندرج در ماده  هیأتسختی شرایط محیط کار اعضای  العادهفوقتوجیهی الزم به کمیته 

موظف است با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به این دستورالعمل، ضمن بررسی، نسبت به تطبیق عوامل و تعیین درصد سختی شرایط 

 علمی اقدام نماید. هیأتاستخدامی اعضای  نامهآیینماه از تاریخ ابالغ  0محیط کار مشاغل مذکور، حداکثر ظرف مدت 

 علمی عبارتند از: هیأتسختی شرایط محیط کار اعضای  العادهفوقاعضای کمیته  -4ماده 

 (؛هیأتمعاون توسعه منابع انسانی مؤسسه یا عناوین مشابه )رییس  -0-7

 به انتخاب کمیسیون مذکور؛ امناء هیأتنماینده کمیسیون دایمی  -0-2

 مدیر منابع انسانی مؤسسه یا عناوین مشابه )دبیر(؛ -0-0

 مدیر دفتر برنامه، بودجه و تشکیالت مؤسسه یا عناوین مشابه؛ -0-0

 علمی(. هیأتعلمی و یا غیر هیأتسه نفر از کارشناسان شاغل یا بازنشسته مجرب در امور منابع انسانی ) -0-5

شاغل در مؤسسه( در جلسات کمیته موضوع این ماده  علمی مرتبط با رشته شغلی )ترجیحاً هیأتحضور حداقل یک نفر عضو  -1تبصره 

 الزامی است.

ط کار سال یک بار، به منظور روزآمد نمودن تطبیق عوامل و تعیین درصد سختی شرایط محی 5کمیته موظف است هر  -2تبصره 

 مشاغل موجود در مؤسسه، فرآیند موضوع این ماده را تکرار نماید.

شده، به ازای هر یک درصد سختی کار، نیم درصد حقوق یط محیط کار بر مبنای درصد تعیینسختی شرا العادهفوقمیزان  -5ماده 

 .گرددمیمرتبه و پایه به شرح جدول ذیل تعیین 

  

 




 

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

 درصد 733تا  13 درصد 13تا  03 درصد 03تا  03 درصد 03تا  23 درصد 23تا  7 کار درصد سختی

 فوق العادهمیزان 

 شرایط سختی

 محیط کار

 درصد 73تا  5/3

 حقوق مرتبه

 و پایه

 درصد 23تا  73

 حقوق مرتبه

 و پایه

 درصد 03تا  23

 حقوق مرتبه

 و پایه

 درصد 03تا  03

 حقوق مرتبه

 و پایه

 درصد 53تا  03

 حقوق مرتبه

 و پایه

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  

 هیأترسد، با تصویب می نامهآییناین « 0»کمیته موضوع ماده  تأییدبودن آن به  یز اهمیت خاصی برخوردارند و مستثنروان و امثالهم ا

 .باشدمیبرابر قابل افزایش  5/7تا  مجموعاً امناء

در صورت تغییر شغل و یا محل خدمت شاغل، شرایط جدید مدنظر قرار خواهد گرفت و مدیریت منابع انسانی یا عناوین  -2تبصره 

 .باشدمیربط حیط کار و ابالغ به واحد ذیمشابه مؤسسه مسؤول تطبیق شرایط جدید م

 .باشدمیاشعه تابع ضوابط و مقررات خاص خود  العادهفوقبرقراری  -3تبصره 

رسید و با ی دانشگاه بوعلی سینا امنا هیأتبه تصویب  72/1/7092 در تاریختبصره  5ماده و  0این دستورالعمل مشتمل بر  –6ماده 

 .باشدمیقابل اجرا  7/1/7092وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تاریخ  تأیید

 جدول ضمیمه پیوست شماره دو

 اعضای هیأت علمی( سختی شرایط محیط کار )دستورالعمل فوق العاده




 

دیفر  
درجه                          

  عنوان
8 2 1 4 5 

7 
کار در محیط دارای 

 درجه حرارت نامتعارف

دمای مستمر در 

درجه  73کمتر از 

 باالی صفر

مستمر در دمای 

حدود صفر و نیمه 

وقت در دمای باالی 

درجه 23  

مستمر در دمای زیر 

صفر و مستمر در 

 03دمای باالی 

 درجه

نیمه وقت در 

دمای غیرمعمول 

 و غیرمعیار

تمام وقت در 

 دمای غیرمجاز

 خطر برق 2
در معرض مستقیم 

ولت 723تا  03برق   

مستقیم در معرض 

 223تا  723برق 

 ولت

در معرض مستقیم 

 223برق بیش از 

 ولت

در معرض برق 

 سه فاز
--  

0 

کار با مواد شیمیایی، 

میکروبی و گازهای 

 سمی و آزار دهنده

گاهی با مواد 

شیمیایی، میکروبی و 

سمی آزاد دهنده 

سرکار دارد یا در 

 معرض آنها قراردارد.

به طور نیمه وقت با 

شیمیایی، مواد 

سمی، میکروبی 

آسیب زای نفوذپذیر 

)حتی با وسایل 

ایمنی( سر و کار 

 دارد.

به طور تمام وقت با 

مواد شیمیایی، 

سمی و میکروبی 

آسیب زای نفوذپذیر 

)حتی وسایل 

ایمنی( سر و کار 

 دارد.

نیمه وقت با مواد 

شیمیایی، سمی 

و میکروبی 

کشنده نفوذپذیر 

)حتی با وسایل 

ار ایمنی( سر و ک

 دارد.

تمام وقت با مواد 

شیمیایی، سمی 

و میکروبی 

کشنده نفوذپذیر 

)حتی با وسایل 

ایمنی( سر و کار 

 دارد.

0 

کار در محیط عفونت 

زاء آالینده درمانی و 

 آزمایشگاهی

گاهی با لوازم و مواد 

متعفن سر و کار 

 دارد.

نیمه وقت با اجساد 

و لوازم و مواد 

متعفن سر و کار 

 دارد.

وقت با ذی نیمه 

روح متعفن سر و 

 کار دارد.

تمام وقت با ذی 

روح متعفن سر و 

 کار دارد.

--  

5 
کار در محیط دارای 

 بوی متعفن و نامطبوع

گاهگاهی در محیط 

متعفن و بوی 

 نامطبوع

نیمه وقت در محیط 

متعفن و بوی 

 نامطبوع

--  

تمام وقت با 

محیط متعفن و 

 بوی نامطبوع

--  

0 
برخورد خطر ریزش یا 

 اجسام
-- برخورد زیاد برخورد متوسط برخورد کم  --  

1 
کار در فضای مسدود و 

 غیرمتعارف

نیمه وقت در فضای 

نسبتاً کم و 

 غیرمتعارف

نیمه وقت در فضای 

بسیار کم مثل 

 اتاقک

تمام وقت در فضای 

بسیار کم مثل 

 اتاقک

تمام وقت در 

فضای بسیار کم 

به ویژه )معادن و 

امثالهم(...   

--  

1 
کار در محیط دارای 

 رطوبت نامتعارف

گاهگاهی در محیط 

دارای رطوبت بیش از 

 حد مجاز.

نیمه وقت در محیط 

دارای رطوبت بیش 

 از حد مجاز.

--  

تمام وقت در 

محیط دارای 

رطوبت بیش از 

 حد مجاز.

--  




 

9 
شرایط سخت ذهنی و 

 فکری کار

نوع و انجام کار گاهاً 

خستگی با تمرکز و 

 فکری توام است.

نوع و انجام کار با 

استرس و تمرکز 

 بسیار همراه است.

غالباً مسؤولیت و 

حساسیت کار در 

حدی است که روح 

و روان فرد تحت 

تاثیر آن قرار می 

 گیرد.

همواره مسؤولیت 

و حساسیت کار 

در حدی است 

که روح و روان 

فرد تحت تاثیر 

آن قرار می 

 گیرد.

--  

73 
محیط دارای کار در 

 سر و صدا نامتعارف

تا  13نیمه وقت بین 

دسی بل 93  

 -13نیم وقت بین 

دسی بل یا  723

 تمام وقت بین 

دسی بل 93 -13  

نیمه وقت بیش از 

دسی بل یا  723

 -93تمام وقت بین 

723 

 دسی بل

تمام وقت بیش 

دسی بل 723از  
--  

77 

کار در محیط دارای 

ذرات معلق و دود در 

 هوا

محیط گاهی دارای 

گرد و غبار و دود 

 است.

محیط اکثراً دارای 

گرد و غبار و دود 

 است.

انجام کار تولید گرد 

و غبار و دود می 

 کند.

ذرات معلق و 

دود در هوا 

 بیماری زا است.

--  

72 
جا به جا کردن اجسام 

 سنگین

گاهگاهی تقریباً 

 25کیلوگرم تا  72/5

 5کیلوگرم یا مکرراً 

کیلوگرم یا  72/5تا 

معادل آن را بلند یا 

نیروی معادل را 

 تحمل می کند.

گاهگاهی تقریباً 

 53تا  25بیش از 

کیلوگرم یا مکرراً 

 25تا  72/5

کیلوگرم یا منظماً 

کیلوگرم را  72/5

بلند یا معادل آن را 

 تحمل می کند.

گاهگاهی تقریباً 

کیلوگرم  53بیش از 

 53تا 25یا مکرراً 

ماً کیلوگرم یا منظ

کیلوگرم 25تا  72/5

را بلند یا نیروی 

معادل آن را را 

 تحمل می کند.

 53مکرراً بیش از 

کیلوگرم یا مکرراً 

 53تا 25

کیلوگرم یا دایماً 

تا 72/5

کیلوگرم را 25

بلند یا نیروی 

معادل آن را را 

 تحمل می کند.

 53دایماً بیش از 

کیلوگرم را بلند 

یا نیروی معادل 

آن را تحمل می 

دکن  

70 

کار در محیط های پر 

خطر )مانند کارگاه 

های تراشکاری و 

 ریخته گری و ...(

 گاهگاهی در کارگاه

 کار می کند.

به طور پاره وقت در 

 کارگاه

 کار می کند.

به طور نیمه وقت در 

 کارگاه

 کار می کند.

به طور تمام وقت 

 در کارگاه

 کار می کند.

--  

70 
کار در محیط های 

 غیرمتعارف

نیمه وقت در محیط 

کم نور و یا پرنور 

نور  )تاریکی نسبی/

 شدید(

نیمه وقت در 

نور  تاریکی مطلق/

 بسیار شدید

تمام وقت در تاریکی 

مطلق )تاریکخانه 

نور شدید( عکاسی/  

--  --  

 کار با رایانه و امثالهم 75

تا  2اپراتوری که بین 

ساعت در روز ملزم  0

 به انجام کار است.

 0اپراتوری که بین 

ساعت در روز  0تا 

ملزم به انجام کار 

 است.

 0اپراتوری که بین 

ساعت در روز  5تا 

ملزم به انجام کار 

 است.

اپراتوری که بیش 

ساعت در  5از 

روز ملزم به انجام 

 کار است.

--  




 

 کار در ارتفاع و اعماق 70

نیمه وقت در ارتفاع 

بدون حفاظ بیش از 

 متر و یا عمق آب 5

 5یا زمین بیش از 

 متر

تمام وقت در ارتفاع 

متر و یا  5بیش از 

نیمه وقت در ارتفاع 

متر و یا تمام  73

وقت در عمق آب یا 

متر 5زمین بیش از   

تمام وقت در ارتفاع 

متر و یا  73بیش از 

نیمه وقت در عمق 

متر 73بیش از   

)حتی با وسایل 

 ایمنی(

کار در ارتفاع 

بسیار زیاد و یا 

ت در تمام وق

 73عمق بیش از 

متر )حتی با 

 وسایل ایمنی(

کار در اعماق 

متر 53بیش از   

)حتی با استفاده 

 از وسایل ایمنی(

 انفجار 71
انفجار ساده و کم 

 خطر وجود دارد.

انفجار مستمر و 

نسبتاً خطرناک 

 است.

انفجار خطرناک به 

طور نیمه وقت 

 وجود دارد.

انفجار خطر ناک 

به طور مستمر 

دارد.وجود   

--  

71 
کار با بیماران روحی و 

 روانی

گاهگاهی با بیماران 

روحی و روانی روبرو 

 است.

به طور نیمه وقت با 

بیماران روحی و 

 روانی روبرو است.

گاهگاهی با بیماران 

روحی و روانی 

خطرناک روبرو 

 است.

--  --  

 نفرهایی مستمر نفرهایی غیرمعمول 79

نفرهایی مستمر با 

نفرهایی  سکوت یا

غیرمستمر همراه با 

 سر و صدا

نفرهایی مستمر توام 

 با

سر و صدای ناراحت 

 کننده

--  --  

 لرزش 23
لرزش خفیف آزار 

 دهنده

نیمه وقت لرزش 

 نسبتاً شدید

تمام وقت توام با 

 لرزش
--  --  

27 
کار با حیوانات و 

 جانواران گزنده و درنده

گاهگاهی سر و کار 

 دارد

و کار  نیمه وقت سر

 دارد

تمام وقت سر و کار 

 دارد
--  --  

 کار در فضای باز 22

مکرراً در فضای باز 

مناطق معتدل انجام 

 وظیفه

 می نماید.

مکرراً در فضای باز 

مناطق بد آب و هوا 

و یا منظماً در 

مناطق معتدل انجام 

 وظیفه

 می نماید.

منظماً در فضای باز 

مناطق بد آب و هوا 

انجام وظیفه می 

 نماید.

--  --  

 

 

 

 

 

 




 

 «پیوست شماره سه»

 علمی هیأتدستورالعمل اجرایی حمایت قضایی از اعضای 

 علمی مؤسسه هیأتاستخدامی اعضای  نامهآیین« 48»موضوع ماده 

 .باشدمیدر این دستورالعمل، کلیه مراجع قضایی و انتظامی قانونی « مراجع رسیدگی کننده»منظور از  -1ماده 

علمی در مواردی که شاکی عضو مؤسسه نباشد نیز در شمول این دستورالعمل قرار  هیأتهای رسیدگی انتظامی اعضای هیأت -تبصره

 می گیرند.

 کننده که از انجام تکالیفکلیه اعضای مؤسسه اعم از رسمی و پیمانی در رابطه با دعاوی و شکایات مطروحه در مراجع رسیدگی -2ماده 

 باشند.و حقوقی موضوع این دستورالعمل میا به نحوی با وظایف ایشان مرتبط است، مشمول حمایت قضایی شود یآنان ناشی می

اعضای بازنشسته، از کارافتاده و متوفی در ارتباط با دعاوی و شکایات یاد شده در زمان اشتغال، مشمول حمایت قضایی و حقوقی  -تبصره

( قانون مدنی برای حمایت قضایی و 7302سر یا یکی از وراث درجه اول مندرج در ماده )گردند و در مورد اعضای متوفی تقاضای هممی

 حقوقی کافی است.

متقاضی حمایت قضایی و حقوقی درخواست کتبی خود را با ذکر دالیل و جهات مورد نیاز برای حمایت قضایی و حقوقی به  -3ماده 

 دارد.ز طرف وی تسلیم میرییس مؤسسه یا مقام مجاز ا

مرجع تشخیص ارتباط موضوع دعوا با وظایف عضو برای انجام حمایت قضایی و حقوقی، رییس مؤسسه یا مقام مجاز از طرف  -4ماده 

 .باشدمیوی 

این دستورالعمل، « 0»و « 0»رییس مؤسسه یا مقام مجاز از طرف وی موظف است در صورت انجام تشریفات مقرر در مواد  -5ماده 

ناد ساسان حقوقی واجد شرایط را برای انجام حمایت قضایی و حقوقی به طور کتبی با ذکر موضوع به همراه مدارک و اکارشناس یا کارشن

 صالح معرفی و رونوشت آن را به عضو متقاضی ارایه نماید.کننده ذیمورد نیاز، به مراجع رسیدگی

 ذیل است:العمل شامل موارد رخدمات کارشناسان حقوقی موضوع این دستو -6ماده 

 الف( انجام مشاوره و ارشاد قضایی؛

 ب( شرکت در جلسات دادرسی؛

 های الزم؛شکایت، دادخواست، لوایح و دفاعیهج( تنظیم 

 ربط جهت حسن اجرای وظایف محوله؛دولتی و غیردولتی ذی هایگاهد( مراجعه به دست

 باشند.مجاز به انجام آن میه( سایر خدماتی که در مراحل دادرسی وکالی دادگستری در مقام وکالت 

طور فعال این دستورالعمل موظفند در تمام مراحل رسیدگی و دادرسی به«( 5»کارشناس یا کارشناسان حقوقی )موضوع ماده -7ماده 

 شرکت نمایند و در صورتی که برای عدم امکان اقامه دعوا و شکایت و شرکت در جلسات رسیدگی و دادرسی عذر موجه داشته باشند،

اسان نمراتب 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 ذیحقوقی دیگر به مرجع رسیدگی




 

 .باشدمیتشخیص عذر موجه بر عهده رییس مؤسسه یا مقام مجاز از طرف وی  -تبصره

عضو متقاضی، وجه یا مال یا سندی  حقوقی موضوع این دستورالعمل از تواند برای انجام حمایت قضایی وارشناس حقوقی نمیک -8ماده 

الزحمه و یا سایر عناوین مشابه به نفع خود یا دیگری اخذ نماید. در غیراین صورت با متخلف برابر قوانین و مقررات مربوط عنوان حقبه

 رفتار خواهد شد.

دستورالعمل خدمات حقوقی ارایه تواند برای جبران زحمات آن دسته از کارشناسان حقوقی که در اجرای این مؤسسه می -9ماده 

درصد فوق العاده جذب وی با تشخیص رییس مؤسسه و رعایت مقررات  23العاده جذب استحقاقی، حداکثر تا دهند عالوه بر فوقمی

 مربوط پرداخت نماید.

 یابد.موارد زیر ارایه خدمات موضوع این دستورالعمل، از سوی کارشناس حقوقی خاتمه میدر  -11ماده 

 الف( انصراف کتبی عضو متقاضی حمایت قضایی و حقوقی به مؤسسه؛

 وت.ف ب( قطع رابطه استخدامی کارشناس حقوقی مربوط با مؤسسه ازقبیل استعفا، اخراج، بازخرید، بازنشستگی، ازکارافتادگی، انتقال و یا

 یابد.مفاد این دستورالعمل به کلیه پرونده های قضایی جاری )کیفری، حقوقی و اداری( مؤسسه تسری می -11ماده 

رسید و با ی دانشگاه بوعلی سینا امنا هیأتبه تصویب  72/1/7092 در تاریختبصره  0ماده و  72این دستورالعمل مشتمل بر  -12ماده 

 .باشدمیقابل اجرا  7/1/7092فناوری از تاریخ وزیر علوم، تحقیقات و  تأیید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 

 «پیوست شماره چهار»

 های رفاهیدستورالعمل پرداخت کمک

 علمی هیأتاستخدامی اعضای  نامهآیین« 31»موضوع ماده 

شده که از میزان تعیین ءامناهای مستقیم و غیرمستقیم رفاهی مصوب هیأت کلیه اعضای شاغل در مؤسسه، ماهیانه از کمک هزینه -1ماده 

 شوند:مند میبر اساس مصوبات هیأت وزیران کمتر نخواهد بود، به شرح ذیل بهره

 کمک هزینه یک وعده غذای گرم در هر روز کاری؛  -7-7

 ؛به ازای هر فرزند زیر شش سال به عضو )زن(کمک هزینه مهد کودک  -2-7

متوفی و مطلقه بوده و حضانت فرزند را بر به ازای هر فرزند زیر شش سال به عضو )مرد( که همسرش کمک هزینه مهد کودک  -0-7

 ؛ های اجرایی باشدسسه و یا سایر دستگاهمؤفاقد شغل در همسرش ا عهده دارد و ی

 خدمات سرویس ایاب و ذهاب(؛ ورت عدم ارائه کمک هزینه ایاب و ذهاب )در ص -0-7

ای باشد، بربرابر ضریب حقوقی سالیانه که از میزان ابالغ شده از سوی هیأت وزیران کمتر نمی« 753»به میزان کمک هزینه مسکن -5-7

ینی بمشروط به پیش سال اول استخدام اعضای هیات علمی مشروط به آنکه دارای مسکن نباشند و یا از خانه سازمانی استفاده نکنند، 5

 .ءه مصوب هیأت امنااعتبار الزم در بودجه تفصیلی سالیان

مؤسسه مکلف است عالوه بر درصد پرداخت حق بیمه پایه درمان، پنجاه درصد حق بیمه تکمیلی اعضا و افراد تحت تکفل آنان  -2ماده 

 را پرداخت نماید.

 .باشدمیپرداخت سهم حق بیمه عمر و حوادث اعضا به عهده مؤسسه  -3ماده 

های ویژه مذهبی و ملّی به اعضای وان کمک هزینه غیرنقدی به مناسبتوجوهی را تحت عن تواند در طول سالمؤسسه می -4ماده 

 شاغل پرداخت نماید.

مین اندوخته، بنا به درخواست عضو شاغل أحمایت از اعضای مؤسسه از طریق ت تواند به منظور تشویق پس انداز ومؤسسه می -5ماده 

درصد حقوق مرتبه و پایه وی را در هر  05 های دولتی به نام عضو افتتاح ویکی از بانکانداز سهم عضو نزد رسمی و پیمانی حساب پس

سهم »درصد  733از دریافتی وی کسر و به حساب مزبور واریز نماید. در این صورت در هر ماه « انداز عضوسهم پس»ماه به عنوان 

 یأتهرسنلی مؤسسه ضمن درج در بودجه تفصیلی ساالنه مصوب از محل اعتبارات پ« انداز مؤسسهسهم پس»به عنوان « انداز عضوپس

 شود.ای که به نام عضو افتتاح خواهد شد، واریز می، به حساب سپرده جداگانهامناء

 .باشدمیهای موضوع این ماده در زمان اشتغال عضو، غیرقابل برداشت موجودی حساب -تبصره

های مسکن، مصرف و الحسنه اعضای مؤسسه، تعاونیمنظور کمک یا وام به صندوق قرضساله مبلغی را به  تواند هرمؤسسه می –6ماده 

 یا اعتباری در بودجه تفصیلی با تصویب هیأت امنا، منظور نماید.

مالی آن مطابق دستورالعملی باشد و نحوه پرداخت و گردشمیزان کمک و سقف وام قابل پرداخت در قالب اعتبارات مصوب می –تبصره

 رسد.رئیسه مؤسسه میبود که به تصویب هیأتخواهد 

رسید و با ی دانشگاه بوعلی سینا امنا هیأتبه تصویب  72/1/7092 در تاریختبصره  2ماده و  1این دستورالعمل مشتمل بر  -7ماده 

 .باشدمیقابل اجرا  7/1/7092وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تاریخ  تأیید




 

 «پیوست شماره پنج»

 دستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز

 علمی هیأتاستخدامی اعضای  نامهآیین« 881»موضوع ماده 

علمی با مرتبه استادی که به مقام شامخ فرهنگی، تربیتی،  هیأتبه منظور بزرگداشت و ارج نهادن به استادان برجسته مؤسسه , اعضای 

اند و دارای کیفیت آموزشی و حسن شهرت اخالقی و المللی رسیدهو یا بین اجتماعی، آموزشی، علمی و پژوهشی و .... در سطح ملّی

د ممتازی مؤسسه به آنان اعطای ای درجه استاباشند، طبق ضوابط ذیل به عنوان استاد ممتاز انتخاب و طی مراسم ویژهمعنوی می

 شود.می

 اجتماعی -تربیتی -های فرهنگیفعالیت -1ماده 

 عی.اجتما -تربیتی -های فرهنگیعلمی از فعالیت هیأتارتقای مرتبه اعضای  نامهآیینشده در ماده یک یینکسب حداقل امتیاز تع

 های آموزشیفعالیت -2ماده 

 :باشدمیداشتن شرایط زیر برای کسب مرتبه استاد ممتازی ضروری 

 های استفاده از فرصت مطالعاتی به حداقلاستادی )سالپس از نیل به مرتبه  آمیزسال سابقه تدریس و تحقیق موفقیت 73حداقل  -2-7

 شود(؛سال سابقه تدریس و تحقیق افزوده می 73

ایی آموخته در سطح کارشناسی ارشد. )راهنمدانش 23آموخته در سطح دکتری تخصصی و دانش 73استاد راهنمای حداقل  -2-2

 د؛آموخته در سطح کارشناسی ارشد باشجایگزین راهنمایی دانش« به سهیک »تواند با نسبت آموخته در سطح دکتری تخصصی میدانش

 ؛علمی به مرتبه استادی هیأتارتقا اعضای  نامهآیینکسب حد نصاب امتیاز کیفیت آموزشی بر مبنای  -2-0

 امتیاز از کمیت آموزشی در هر سال تحصیلی؛ 0کسب حداقل  -2-0

 زشی در هر سال تحصیلی برای استاد بازنشسته و یا استاد وابسته.امتیاز از کمیت آمو 0کسب حداقل  -2-5

 فناوری -های پژوهشیفعالیت -3ماده 

صصی های تخعلمی، از کتاب هیأتارتقای مرتبه اعضای  نامهآیینمبنای  امتیاز بعد از احراز مرتبه استادی از مؤسسه بر 253کسب حداقل 

بت المللی، ثالت اصیل پژوهشی چاپ شده در نشریات علمی و پژوهشی معتبر ملّی و یا بینهای معتبر و مقااصیل چاپ شده در نشریه

های معتبر علمی به ترتیب مندرج در تبصره های این ماده برای کسب های کاربردی و جوایز جشنوارهاختراع و نوآوری و گزارش طرح

 خش به قرار ذیل است:. امتیازات قابل کسب در هر بباشدمیعنوان استاد ممتازی ضروری 

 های علوم انسانی؛امتیاز برای رشته 753های علوم تجربی و امتیاز برای رشته 733لیفی اصیل: حداکثر أهای تکتاب -0-7

از امتیاز و حداکثر امتی 0امتیاز و در سطح داخلی  73ثبت اختراع و نوآوری: به ازای هر ثبت اختراع و نوآوری در سطح بین المللی  -0-2

ای ختراع و نوآوری توسط مراجع منطقهیه علمی ثبت اتأیید. برای استفاده از امتیازات این بند، باشدمیامتیاز  53قابل استفاده در این بند 

 ؛باشدمیوزارت ضروری  تأییدمورد 




 

 امتیاز دارد؛ 23و حداکثر تا  امتیاز 73های ثبت اختراع هر مورد یهتأییدنیمه صنعتی کردن: نیمه صنعتی کردن هر کدام از  -0-0

 امتیاز؛ 5های علمی داخلی: هر مورد یک امتیاز و حداکثر تا جوایز جشنواره -0-0

 امتیاز؛ 53المللی معتبر )داخل و خارج از کشور(: هر مورد سه امتیاز و حداکثر تا های بینجوایز جشنواره -0-5

دی: هر مورد گزارش علمی نهایی طرح های پژوهشی کاربردی موضوع قرارداد بین های پژوهشی کاربرگزارش علمی نهایی طرح -0-0

 امتیاز. 25امتیاز و حداکثر تا  2ربط باشد، شده از دستگاه ذیتأییدمؤسسه و دستگاه اجرایی که دارای گواهی اختتام 

ارایه شده توسط مراجع معتبر  اساس آمار های گوناگون بربا توجه به تفاوت تولید مقاالت در موضوعات تخصصی و رشته -1تبصره 

 افزایش و یا کاهش یابد. %75تواند تا کننده میربط بررسیالمللی، امتیازات موضوع این ماده به تشخیص کمیسیون تخصصی ذیبین

 لیفی اصیل الزامی است.أتهای امتیاز از چاپ کتاب 23کسب حداقل  -2تبصره 

 اند سقف ندارد.وهشی که در مجالت معتبر پژوهشی به چاپ رسیدهامتیاز مقاالت اصیل پژ -3تبصره 

تناد معتبر در سطح ملّی و یا اس 53های علوم تجربی و المللی برای رشتهاستناد معتبر در سطح بین 733داشتن حداقل  -4تبصره 

 های علوم انسانی ضروری است.المللی برای رشتهبین

قاتی المللی به کار تحقیشده در سطح بینربی، ارجاع محققان شناختهتج علوم هایرشته برای المللیبین سطح در استناد از منظور     -

 المللی است؛نشریات معتبر پژوهشی در سطح بین نامزد مرتبه استاد ممتازی درکتب و

 جع قراری و مرالمللبین یا و ملّی سطح در انمحقق ارجاع انسانی، علوم هایرشته برای المللیبین یا و ملّی سطح در استناد از منظور     -

 المللی است.تحقیقاتی نامزد مرتبه استاد ممتازی در کتب درسی دانشجویان، نشریات معتبر پژوهشی در سطح ملّی و یا بین گرفتن کار

 اجرایی -های علمیفعالیت -4ماده 

 .باشدمیامتیاز قابل محاسبه  23علمی تا حداکثر  هیأتارتقای اعضاء  نامهآییناجرایی بر مبنای  -های علمیامتیاز فعالیت

ربط مورد ارزیابی قرار ممیزه ذی هیأتهای تخصصی های موضوع مواد یک تا چهار این دستورالعمل توسط کمیسیونفعالیت -5ماده 

 گیرد.می

 اشند.در شرایط مساوی اولویت با کسانی است که سابقه اجرایی داشته ب -تبصره

 نحوه انتخاب )اجرا( -6ماده 

 مراحل اجرایی انتخاب استادان ممتاز به شرح ذیل است:

ها و مراکز تحقیقاتی، استادان واجد شرایط را با ارایه مدارک و مستندات الزم در آغاز هر سال به ریاست مؤسسه ها، دانشکدهپردیس

 ای مرتبه استاد ممتازی معرفی شوند.نمایند تا در صورت صالحدید به دبیرخانه اعطمعرفی می

تواند موضوع اعطای درجه استاد ممتازی را به استادی رییسه مؤسسه می هیأتدر موارد استثنایی، رییس مؤسسه با مشورت  -1تبصره 

 پیشنهاد نماید. 1دهد، مستقیماً به شورای انتخاب استاد ممتاز موضوع ماده که واجد شرایط تشخیص می




 

برای استادانی که درجه استاد ممتازی آنان به تصویب شورای انتخاب استادان ممتاز رسیده است، حکم استاد ممتازی توسط  -2تبصره 

 .گرددمیشود و این عنوان درحکم کارگزینی آنان درج رییس مؤسسه صادر می

 ترکیب شورای انتخاب استاد ممتاز: -7ماده 

 رییس مؤسسه )ریاست شورا(؛ -1-7

 معاون پژوهشی و فناوری مؤسسه )نایب رییس و دبیرشورا(؛ -1-2

 معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی مؤسسه؛ -1-0

ربط صاحب نظر های برجسته علمی پژوهشی کشور )که حداقل یک نفر حسب مورد در زمینه تخصصی ذیسه نفر از شخصیت -1-0

 باشد( با انتخاب و حکم رییس مؤسسه؛

 هیأتممیزه باشد، به انتخاب  هیأتربط اد تمام مؤسسه که حداقل یک نفر حسب مورد عضو کمیسیون تخصصی ذیسه نفر است -1-5

 ممیزه.

 دبیرخانه شورای اعطای مرتبه استاد ممتازی در حوزه معاونت پژوهشی مؤسسه مستقرخواهد بود. -تبصره

 نحوه تشویق و قدردانی: -8ماده 

 نماید؛ای توسط رییس مؤسسه به استادان برگزیده اعطا میرا طی مراسم ویژه مؤسسه نشان استاد ممتازی -1-7

اساس دستورالعملی که توسط  تواند دانشجویان توانمند و درخشان را برای مقطع دکتری بدون آزمون ورودی براستاد ممتاز می -1-2

 پذیرش نماید؛ ،درسرئیسه مؤسسه می ید هیأتیالت تکمیلی مؤسسه  تهیه و به تأیشورای تحص

امتیاز  53شود و در صورتی که استاد ممتاز حداقل پایه تشویقی به وی اعطا می 2به منظور تکریم از مقام استاد ممتاز، تا سقف  -1-0

 گیرد؛اسبه قرار میمورد مح 2اعتبار ویژه ساالنه کسب نماید، امتیاز اعتبار ویژه ساالنه پژوهشی او با ضریب 

المللی و فرصت مطالعاتی استفاده نموده و یا تواند طبق درخواست، از اعتبار ویژه خود برای شرکت در مجامع بینممتاز میاستاد  -1-0

 المللی برای همکاری های علمی دعوت به عمل آورد.از استادان برجسته بین

 شود.یط نیز میمشمول استادان بازنشسته مؤسسه و استادان وابسته واجد شرا نامهآییناین  -تبصره

 های مادی و معنویاعطای کمک -9ماده 

سبت ، مؤسسه نگرددمیرییسه تدوین  هیأتاساس دستورالعمل خاص اساتید ممتاز که از سوی  به منظور تکریم جایگاه استاد ممتاز بر

 به اعطای کمک های مادی و معنوی پس از تصویب شورای پژوهشی اقدام می نماید.

رسید و ی دانشگاه بوعلی سینا امنا هیأتبه تصویب  72/1/7092 در تاریختبصره  72ماده و  73ورالعمل مشتمل بر این دست -11ماده 

 .باشدمیقابل اجرا  7/1/7092وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تاریخ  تأییدبا 

 




 

 «پیوست شماره شش»

 کارگیری عضو وابسته در مؤسسهدستورالعمل به

 علمی هیأتاستخدامی اعضای  نامهآیین« 883» موضوع ماده 

اجرایی جذب مؤسسه  هیأتمؤسسه با تصویب  پژوهشکده/ باشند که به درخواست دانشکده/عضو وابسته افراد برجسته علمی می -1ماده 

شوند.رفته میوابسته انتخاب و به کارگ و حکم رییس مؤسسه برای انجام وظایف آموزشی و پژوهشی برای مدت دو سال به عنوان عضو  

 :باشدمیشرایط عمومی عضو وابسته به شرح ذیل  -2ماده 

 اعالم نیاز واحد مربوط؛ -2-7

 داشتن مدرک تحصیلی دکتری تخصصی؛ -2-2

 های علمی موردنیاز واحد متقاضی.ارتباط تخصصی فرد با زمینه -2-0

 .باشدمی "عضو وابسته"اخذ موافقت و مجوزهای الزم از محل خدمت اولیه به عهده  -تبصره

 :باشدمیشرایط اختصاصی عضو وابسته به شرح ذیل  -3ماده 

 عنوان شرایط اختصاصی ردیف
 علمی هیأتعضو 

 خارج از مؤسسه

 متخصص مقیم

 خارج از کشور

 حداقل دانشیار حداقل دانشیار مرتبه علمی 7

2 
 نامه یا رساله درپایان سرپرستی

 مقاطع تحصیالت تکمیلی

 کارشناسی ارشد پایان نامه73حداقل 

 رساله دکتری 0یا 

 کارشناسی ارشد پایان نامه73حداقل 

 رساله دکتری 0یا 

0 

 چاپ مقاالت

 علمی پژوهشی در نشریات معتبر دارای

 ISCالمللی از جمله نمایه بین

 مقاله 1حداقل 

 علمی پژوهشی

 مقاله 72حداقل 

 علمی پژوهشی

 -------- طرح پژوهشی 0حداقل  های پژوهشیسرپرستی و انجام طرح 0

  

ی از المللشده در نشریات معتبر دارای نمایه بینپژوهشی چاپرا با دو مقاله علمی تواند هر رساله دکتریمی« عضو وابسته» -1تبصره 

 جایگزین نماید. patentو .... یا دو  ISCجمله 

در نشریات معتبر دارای نمایه شده را با یک مقاله علمی پژوهشی چاپ نامه کارشناسی ارشدتواند هر پایانمی« ضو وابستهع» -2تبصره 

 و ... جایگزین نماید. ISCالمللی از جمله بین

دارای نمایه  شده درنشریات معتبرار مقاله چاپمیزه مؤسسه شرط انتشم هیأتهایی که از نظر در موارد خاص برای رشته -3تبصره 

 ربط اقدام خواهد شد.ممیزه ذی هیأتاساس ضوابط  و .... الزامی نباشد، بر ISC المللی از جملهبین

 شود.جدول این ماده می« 0»ربط، جایگزین مقاالت موضوع ردیف شده علمی توسط مراجع ذیتأییدداشتن یک اختراع  -4تبصره 




 

باشند، اجرایی جذب مؤسسه می هیأت تأییدفات، انتشارات و سوابق علمی موردلیأه دارای تعلمی ک هیأتمحققان برجسته غیر -5تبصره 

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

 :باشدمیبه شرح ذیل « عضو وابسته»های فعالیت حوزه -4ماده 

 های تحصیالت تکمیلی؛و رساله در دورهنامه راهنمایی و مشاوره پایان -0-7

 انتشار مقاالت علمی پژوهشی در نشریات علمی پژوهشی معتبر به نام مؤسسه؛ -0-2

 های تحقیقاتی و پژوهشی؛انجام فعالیت -0-0

 های تحصیالت تکمیلی؛تدریس در دوره -0-0

 مرکز تحقیقاتی(؛های علمی و راهبردی مورد درخواست گروه )یا هورارایه مشا -0-5

 نیاز مؤسسه.های تخصصی موردسایر فعالیت -0-0

گیرد. در صورتی که مورد ارزیابی قرار می اجرایی جذب مؤسسه هیأتهای دو ساله توسط در دوره« عضو وابسته»عملکرد  -5ماده 

 .گرددمیو سال دیگر تمدید عضویت وی برای د و حکم رییس مؤسسه تأییدمثبت ارزیابی گردد، با « عضو وابسته»علمکرد 

 :گرددمیعضو وابسته از مزایای ذیل برخوردار  -6ماده 

 اساس ضوابط و مقررات مربوط؛ استفاده از اعتبار ویژه پژوهشی پژوهانه بر -0-7

 المللی براساس ضوابط و مقررات مربوط؛استفاده از پاداش چاپ مقاالت بین -0-2

 مؤسسه(. علمی خارج از هیأتعلمی هم رتبه خود )اعضای  هیأتالتدریس معادل اعضای دریافت حق -0-0

این دستورالعمل با پیشنهاد معاون آموزشی « 0»ماده « 5»موضوع تبصره « عضو وابسته»التحقیق التدریس یا حقمیزان حق -1تبصره 

 .گرددمیاجرایی جذب مؤسسه تعیین  هیأتو تصویب 

، در حد امکان اقدام باشدمیکه محل خدمت اصلی وی خارج از کشور « عضو وابسته»مین مسکن برای أبت به تمؤسسه نس -2تبصره 

 نماید.می

رسید و با ی دانشگاه بوعلی سینا امنا هیأتبه تصویب  72/1/7092 در تاریختبصره  1ماده و  1این دستورالعمل مشتمل بر  –7ماده 

 .باشدمیقابل اجرا  7/1/7092از تاریخ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری  تأیید

  
 


