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هاي وابسته به وزارت  غيرباليني دانشگاه علميهيئتاعضايبا حقوقدانشگاهعلميهيئتاعضاي سازي حقوقهمسان
  بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

كل  1400قانون بودجه سال » 2«تبصره » و«بند » 2«هاي توسعه كشور و مفاد جزء قانون احكام دائمي برنامه» 1«به استناد ماده :مصوبه
هاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با حقوق اعضاي  علمي دانشگاههيئت سازي حقوق اعضاي  همسانبر ور مبني كش

 30/01/1400و مورخ /14890شماره   نامه، هاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي علمي غيرباليني دانشگاههيئت
معاون محترم رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و  06/02/1400مورخ  47524، نامه شماره وزير محترم علوم، تحقيقات وفناوري

مورخ  21348وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري و بخشنامه شماره  07/02/1400و مورخ /21237بودجه كشور، نامه شماره 
 سازي حقوق همسانبا امنا هيئت و فناوري، هاي مميزه وزارت علوم، تحقيقات هاي امنا و هيئتمركز هيئت 07/02/1400

هاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و  غيرباليني دانشگاه علميهيئتاعضاي  قوقبا ح مؤسسهعلمي هيئتاعضاي 
با رعايت ضوابط و مقررات مربوط و تأمين اعتبار مورد نياز در  01/01/1400براي اجرا از تاريخ  به شرح زير، آموزش پزشكي

االشاره از طرف سازمان برنامه و تبصره ياد شده، پس از ابالغ اعتبار تبصره فوق» و«از محل اعتبار تعيين شده در بند  1400سال 
بيني بار مالي ناشي از اجراي اين مصوبه در   و پيش) آن سازمان 06/02/1400مورخ  47524موضوع نامه شماره (بودجه كشور 

  .ليانه، موافقت به عمل آوردهاي آتي در بودجه تفصيلي ساسال
غيرباليني وزارت بهداشت، درمان و آموزش  علميبا حقوق اعضاي هيئت  مؤسسهعلمي سازي حقوق اعضاي هيئت در اجراي همسان - الف

ل به شرح ذي علمي نامه استخدامي اعضاي هيئت آيين» 57«ژه مندرج در تبصره ذيل ماده  العاده ويبا اصالح ضرايب فوقپزشكي، 
  .موافقت به عمل آمد

  العاده ويژه جدول ضريب فوق
  استاد  دانشيار  استاديار مربي مربي آموزشيار  مرتبه علمي
  3/12 0/14  1/15 9/10 9/10  ضريب

وزارت » جغرافيايي وقت  تمام«علمي غيرباليني با اعضاي هيئت مؤسسهعلمي سازي حقوق اعضاي هيئت در اجراي همسان -ب
نامه اداري، استخدامي اعضاي هيئت علمي  و آموزش پزشكي كه افزايش حقوق و مزاياي آنان بر اساس مفاد آيين بهداشت، درمان

علمي به  هيئت دستورالعمل خدمت اعضاي«باشد، آنان مي بيشتر و انتظارات متفاوت ازآن وزارت، منوط به انجام تكاليف 
نامه اداري، استخدامي  علمي تمام وقت جغرافيايي مندرج در آيينيئت مشابه اعضاي هكه  »مؤسسه ويژه در وقت شيوه تمام

هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و  نامهگيري از تجربه و آيينبا بهرهباشد،  علمي وزارت مذكور مياعضاي هيئت 
عالي و پژوهشي ا و مؤسسات آموزش ههاي تعيين شده در قانون براي دانشگاههاي حاكم و ماموريت متناسب با شرايط و ويژگي

  .مطرح و به تصويب رسيد  به شرح پيوست شماره يكوابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تهيه شده است 
موضوع بند ب (ويژه علمي تمام وقت  هيئتاعضاي  »)مخصوص(شغل العاده فوق«و »العاده جذبفوق«ضرايب ميزان  - ج

  .اعضاي هيئت علمي تمام وقت به تصويب رسيد» )مخصوص(شغل العادهفوق«و »جذبالعادهفوق«يب برابر ضرا» 6/1«) اين مصوبه
به شرح پيوست  كه مرتبط با اين مصوبه مي باشد، مؤسسهنامه استخدامي اعضاي هيئت علمي  اصالح برخي از مواد آيين -د

  .به تصويب رسيد شماره دو
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  )اول بهموضوع بند ب مصو -پيوست شماره يك(
  تمام وقت ويژه ي هيئت علمي به شيوهدستورالعمل خدمت اعضا

  

  مقدمه
علمي هيئتسازي حقوق اعضاي  همسانكل كشور مبني بر  1400قانون بودجه سال » 2«تبصره » و«بند » 2«در اجراي مفاد جزء 

هاي وابسته به وزارت  باليني دانشگاهعلمي غير هيئتهاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با حقوق اعضاي  دانشگاه
گيري از با بهره »دستورالعمل خدمت اعضاي هيئت علمي به شيوه تمام وقت ويژه«، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

و متناسب با » جغرافيايي وقت تمام«علمي هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي درخصوص اعضاي هيئت  نامهتجربه و آيين
عالي و پژوهشي وابسته به ها و مؤسسات آموزش دانشگاههاي تعيين شده در قانون براي هاي حاكم و ماموريت و ويژگيشرايط 

علمي و دستورالعمل ترفيع ساليانه اعضاي استخدامي اعضاي هيئت  نامه ضوابط مندرج در آيينو و فناوري وزارت علوم، تحقيقات 
علمي و تقويت  اعضاي هيئت هاي تفعالي بهنهادن  ارزشوري، ارتقاي كيفيت و  هرههدف افزايش ب با مؤسسه،علمي هيئت 

  .به شرح مواد آتي است، مؤسسه هاي آموزشي، پژوهشي و خدمات علمي اجرايي اثرگذاري بيشتر آنان در ارتقاي سطح فعاليت
  

ساعت در هفته طبق برنامه تنظيمي  45دي است كه به طور تمام وقت كامل وفر »ويژهتمام وقت «عضو هيئت علمي  -1ماده 
   .را ندارد مؤسسه انتفاعي خارج ازيا فعاليت بوده و حق انجام كار  مؤسسهدر اختيار  مؤسسه

با تشخيص و تاييد هيئت رئيسه مندرج در اين ماده،  مؤسسهكار يا  فعاليت انتفاعي خارج از  در صورت احراز انجام -1تبصره 
كليه مزاياي پرداختي قبلي از تاريخ احراز، اقدام خواهد شد و  »تمام وقت ويژه«وضعيت  نسبت به خروج وي از مؤسسه،

  .از حقوق و مزاياي وي كسر خواهد شد
  .پژوهشي ذيربط خواهد بود/تمهيدات الزم براي نظارت بر اجراي صحيح اين ماده به عهده مدير گروه آموزشي تخاذا -2تبصره 

  

رسمي آزمايشي و رسمي (اعم از رسمي  »تمام وقت ويژه« متقاضي خدمت به شيوه درخواست عضو هيئت علمي -2ماده 
/ ، از طريق مديرگروه آموزشي)نامه استخدامي اعضاي هيئت علميآيين» 11«موضوع ماده (، پيماني و پيماني دائم )قطعي

ارسال و پس از  سهمؤسپژوهشكده حسب مورد براي طرح و بررسي در كميته ترفيعات /پژوهشي، به رئيس دانشكده
با تاييد كميته ترفيعات  اين دستورالعمل،» 4«در صورت احراز شرايط تعيين شده در ماده بررسي در كميته مذكور، 

  .اقدام مي شود »تمام وقت ويژه«نسبت به صدور حكم خدمت به شيوه  ،مؤسسهو موافقت رئيس 
در ابتداي هر سال با رعايت مفاد اين دستورالعمل  »قت ويژهتمام و«تمديد ادامه خدمت عضو هيئت علمي به شيوه  - 1تبصره 

  .شود انجام مي
با اطالع مدير گروه ، »وقتتمام «براي تغيير وضعيت به  »تمام وقت ويژه«درصورت درخواست عضو هيئت علمي  -2تبصره 

  .دشو اقدام مي» تمام وقت«و صدور حكم » تمام وقت ويژه«پژوهشي، نسبت به لغو حكم / آموزشي
  

» 6/1«، »ويژهتمام وقت «علمي  هيئتاعضاي  »)مخصوص(شغل العاده فوق«و »العاده جذبفوق«ضرايب ميزان  -3ماده 
  . اعضاي هيئت علمي تمام وقت است» )مخصوص(شغل العاده فوق«و »العاده جذبفوق«برابر ضرايب 

موريت ام« ،»حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي ماموريت به خدمت بدون« از اعمال اين ضرايب در دوران استفاده - تبصره
به استثناي » فرصت مطالعاتي« و» وقت بانوان خدمت نيمه«، »حضوري خدمت نيمه« ،»ماموريت پژوهشي«، »آموزشي

نامه استخدامي اعضاي هيئت علمي، آيين» 14«و » 12«مواد » د«و يا جامعه موضوع بند فرصت مطالعاتي در صنعت 
   .دباش مقدور نمي
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آيين نامه استخدامي اعضاي هيئت علمي، به اعضاي هيئت علمي تمام وقت شاغل » 52«ماده » 1«بر اساس مفاد بند  -4ماده 

كسب حداقل امتياز مندرج در و در ازاي انجام يك سال خدمت علمي آموزشي و پژوهشي قابل قبول به كار، 
يك پايه  مذكور، در مدت »پژوهشي مصوب هيئت امناو شي هيئت علمي آموزساليانه اعضاي ترفيع دستورالعمل اعطاي «

براي صدور حكم و » ويژهتمام وقت «عضو هيئت علمي متقاضي خدمت به شيوه  اما .شود استحقاقي ساليانه اعطا مي
از الزم امتي«و يا » دو پايه استحقاقي ساليانه«تواند در سه سال گذشته، حداقل  مندي از مزاياي آن در سال جاري، ميبهره

استمرار وضعيت خدمت وي . كسب كرده باشد مؤسسهرا با تاييد كميته ترفيعات » براي دريافت دو پايه استحقاقي ساليانه
كسب امتياز الزم براي دريافت پايه «و يا » پايه استحقاقي«هاي آتي، مستلزم دريافت  در سال» تمام وقت ويژه«به شيوه 
  . خواهد بود مؤسسهترفيعات  سال قبل با تاييد كميته» استحقاقي

  
خدمت كرده و از مزاياي » تمام وقت ويژه«تواند به شيوه پيماني جديداالستخدام در صورت تقاضا مي عضو هيئت علمي –تبصره

تا سال سوم، مشروط به تمديد قرارداد پيماني وي   »تمام وقت ويژه«استمرار وضعيت خدمت به شيوه . آن بهره مند شود
كسب امتياز الزم براي دريافت پايه «و يا » پايه استحقاقي«، مستلزم دريافت  در سال چهارم و بعد از آن خواهد بود و

  .خواهد بود مؤسسهسال قبل با تاييد كميته ترفيعات » استحقاقي
هاي كلها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارت و همچنين تشاز آنجا كه حسب نظرخواهي از دانشگاه :توضيح

تاكنون تعدادي از مؤسسات و ) 19/01/1400مورخ  6216/15موضوع بخشنامه شماره (صنفي اعضاي هيئت علمي 
وري و براي افزايش بهره مؤسسههاي راهبردي ها و برنامههاي صنفي، پيشنهادات مختلفي متناسب با ماموريت تشكل

» تمام وقت ويژه«و اعمال آن در خدمت به شيوه  هاي پژوهش و فناوري اعضاي هيئت علميارتقاي كيفي فعاليت
اند، اصالح اين ماده پس از دريافت نظرات و پيشنهادات ساير مؤسسات، بررسي و جمع بندي نظرات و طرح و تصويب  داشته

  . هاي امنا انجام خواهد شد آن در جلسات آتي هيئت
  

» تمام وقت ويژه«وظف تدريس عضو هيئت علمي آموزشي ميزان واحد م، 1400-1401از نيم سال اول سال تحصيلي  -5ماده 
به عدد  5/0رقم كمتر از . خواهد بود» تمام وقت«درصد بيشتر از ميزان واحد موظف تدريس عضو هيئت علمي آموزشي  20

   .بيشتر به عدد صحيح باالتر گرد خواهد شد 5/0صحيح قبل و 
  

درصد  20،  »تمام وقت ويژه«وظف تحقيق عضو هيئت علمي پژوهشي ميزان ساعت م، 1400از ابتداي مهر ماه سال  -6ماده 
به عدد صحيح  5/0رقم كمتر از . خواهد بود» تمام وقت«بيشتر از ميزان ساعت موظف تحقيق عضو هيئت علمي پژوهشي 

  بيشتر به عدد صحيح باالتر گرد خواهد شد 5/0قبل و 
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واحد نظري  8توانند،  مي مؤسسهدر » تمام وقت«ند اعضاي هيئت علمي همان »تمام وقت ويژه« علمي هيئتاعضاي  - 7ماده 
   .تدريس نمايند ،التدريسبه صورت حق مؤسسهدر يا معادل عملي آن 

توانند  ميهيئت رئيسه، و تصويب دانشكده  رئيسبه پيشنهاد  در شرايط خاص، »تمام وقت ويژه« علمي هيئتاعضاي  -1تبصره 
   .تدريس نمايندورت حق التدريس، به صواحد اضافي نيز  4تا 

مربي و «هاي علمي در مرتبه »تمام وقت ويژه«براي اعضاي هيئت علمي  التدريسحقبابت حداكثر ميزان پرداختي  -2تبصره 
در هر حال، . واحد خواهد بود» 12«و » 10«، » 8«نيمسال تحصيلي به ترتيب در هر  »استاد«و  »دانشيار«، »استاديار

هاي نامهواحد نظري يا معادل عملي يا پايان 12بيشتر از  نيمسال تحصيليتدريس قابل پرداخت در هر الميزان حق
هاي تحصيالت تكميلي كه قبل از تاريخ اجراي اين دستورالعمل به نامهبديهي است، پايان. دنخواهد بو تحصيالت تكميلي

   .قابل انجام است مؤسسهر مصوبات جاري گيرند و براباند، در شمول اين تبصره قرار نميتصويب رسيده
ها و ساير دانشگاه» تمام وقت ويژه«اعضاي هيئت علمي ) التدريس از جمله حق(استفاده از هرگونه خدمات آموزشي  - 3تبصره 

كه در » تمام وقت ويژه«اعضاي هيئت علمي . باشدو بالعكس ممنوع مي مؤسسهمؤسسات آموزش عالي و پژوهشي در 
ابالغي (مصوب شوراي گسترش آموزش عالي  هاي آموزش عالي ها و مؤسسه نامه طرح تعاون بين دانشگاه ينيآاجراي 

با ساير دانشگاه ها و مؤسسات آموزش ) وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 17/09/1399مورخ  196895/11طي نامه شماره 
دستورالعمل بكارگيري عضو «س مفاد عالي، همكاري آموزشي مي كنند، و همچنين اعضاي هيئت علمي كه براسا

ها و ساير دانشگاهدر  »نامه استخدامي اعضاي هيئت علميپيوست شماره شش آيين – مؤسسهوابسته در 
با رعايت سقف تعيين باشند، مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و مراكز تحقيقاتي داخل كشور مشغول به خدمت مي

  .گيرندول محدوديت موضوع اين تبصره قرار نمياين ماده در شم» 3«شده در تبصره 
  

بدون حفظ وظايف آموزشي و (در مدت ماموريت به خدمت » تمام وقت ويژه«اعضاي هيئت علمي وضعيت استخدامي  - 8ماده 
به استثناي ماموريت به نامه استخدامي اعضاي هيئت علمي آيين» 78«و » 77«، » 76«، » 75«موضوع مواد ) پژوهشي
ها و مؤسسات آموزش ارت علوم، تحقيقات و فناوري و ماموريت براي تصدي سمت رياست دانشگاهستاد وز

)  نامه مذكورآيين 75ماده  4و  2هاي موضوع تبصره( عالي، پژوهشي و فناوري با حكم وزير علوم، تحقيقات و فناوري
  .تبديل خواهد شد» تمام وقت«به هيئت علمي 

نامه آيين» 77«ماده » 1«اعضاي هيئت علمي كه با رعايت مفاد مندرج در بند » تمام وقت ويژه«ادامه خدمت به شيوه  - تبصره
غيرانتفاعي به مؤسسات  -تصدي سمت رياست مؤسسات آموزش عالي غيردولتي براي استخدامي اعضاي هيئت علمي، 

) مخصوص(ه جذب و شغل العادمشروط به پرداخت معادل وجه ريالي افزايش ضرايب فوقشوند، مذكور مامور مي
العاده ويژه از سوي مؤسسه محل ماموريت، امكان پذير  العاده مديريت و معادل وجه ريالي فوق عالوه بر پرداخت فوق آنان،

  .تبديل خواهند شد» تمام وقت«در غير اين صورت در مدت ماموريت به عضو هيئت علمي . خواهد بود
  

عمل و پيوست شماره دو اين مصوبه نيامده است، تابع احكام مربوط به اعضاي هيئت ساير مواردي كه در اين دستورال -9ماده 
  .باشدنامه استخدامي اعضاي هيئت علمي ميمندرج در آيين» تمام وقت«علمي 

  

براي اجرا از تاريخ  19/02/1400در جلسه هيئت امناي مورخ  تبصره» 10«ماده و » 10«در اين دستورالعمل  -10ماده 
گونه اصالح منطبق با قوانين و  به تصويب رسيد و پس از گذشت يك سال از تاريخ اجرا، براي انجام هر 01/01/1400

 .باشد مقررات مربوطه، قابل بازنگري مي


