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 صفحه عنوان

  تعاریف و اختصارات اول فصل

  ورود به خدمت و استخدام فصل دوم

  انتصاب و تبدیل وضعیت فصل سوم

  حقوق و تکالیف چهارم فصل

  توانمندسازی فصل پنجم

  نظام پرداخت حقوق و مزایا فصل ششم

  مأموریت و انتقال فصل هفتم

  مرخصی ها، بیمه و امور رفاهی فصل هشتم

  پایان خدمت فصل نهم

  سایر مقررات همد فصل

   یروحض یمهن شیوه هضا بعادستورالعمل خدمت  پیوست شماره یک

  ی هیأت علمیضاعاط کار العاده سختی شرایط محیدستورالعمل فوق پیوست شماره دو
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  های رفاهیدستورالعمل پرداخت کمک پیوست شماره چهار

  دستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز پیوست شماره پنج

  هتسواب عضو یبکارگیردستورالعمل  پیوست شماره شش
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 :های آن عبارتند ازتعاریف و اختصارات بکار رفته در این آیین نامه و پیوست -1ماده 

وزیر »و « فناوریوزارت علوم، تحقیقات و »ب های آن، به ترتیدر این آیین نامه و پیوست« وزیر»و « رتوزا»منظور از وزارت/ وزیر:  -1-1

 باشد.می« علوم، تحقیقات و فناوری

 باشد.های ممیزه وزارت میهای امنا و هیأتهای آن، مرکز هیأتدر این آیین نامه و پیوست« مرکز»منظور از مرکز:  -1-2

 باشد.واحدهای تابعه آن میو کلیه  صنعت ایران ودانشگاه علم های آن، در این آیین نامه و پیوست دانشگاهمنظور از  :دانشگاه -3-1

مرجع سیاستگذاری، تصمیم گیری  دانشگاه،انین و مقررات مربوط به عنوان باالترین رکن هیأتی است که به موجب قوهیأت امنا:  -4-1

 باشد.می دانشگاهو تصویب مقررات و ضوابط داخلی 

یر اسی و ارائه پیشنهادات قابل طرح در هیأت امنا و ساکمیسیونی است که مسئولیت بررسی، کارشنمیسیون دائمی هیأت امنا: ک -1-5

 امور ارجاعی از سوی هیأت امنا را برعهده دارد. 

 باشد.می دانشگاهپس از رئیس  دانشگاهکن اجرایی هیأت رئیسه دومین رهیأت رئیسه:  -6-1

های جاری ها و برنامهباشد که به تنظیم سیاستز هیأت امنا میادومین رکن سیاست گذار بعد  دانشگاهشورای : دانشگاهشورای  -7-1

 پرازد.منا و یا سایر مراجع ذیصالح میهای کالن مصوب در هیأت ابراساس سیاست دانشگاه

تصمیم نسبت به صالحیت  جب ضوابط و مقررات مربوط، مرجع رسیدگی و اظهارنظر و اتخاذهیأتی است که به موهیأت ممیزه:  -1-8

باشد. لمی میو بررسی رکود ع علمی عضو جهت ارتقا به مراتب باالتر، احتساب سوابق خدمت قبل از تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی

زمایشی در خصوص صالحیت علمی متقاضیان تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آ دانشگاههمچنین حسب درخواست هیأت اجرایی جذب 

 نماید. زمایشی به رسمی قطعی، تبدیل وضعیت از کارشناس رسمی به عضو هیأت علمی رسمی آزمایشی اعالم نظر میو رسمی آ

یونی است که در چارچوب وظایف و اختیارات تعیین شده، وظیفه رسیدگی و اظهارنظر نسبت به پرونده کمیسکمیسیون تخصصی:  -1-9

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

تشکیل و وظیفه رسیدگی و اتخاذ  دانشگاهته ای است که به موجب ضوابط و مقررات مربوط با حکم رئیس کمی کمیته ترفیعات: -10-1

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

مقررات تعیین شده از سوی شورای عالی انقالب فرهنگی، در وزارت  وهیأتی است که در چارچوب ضوابط کزی جذب: هیأت مر -1-11

ها و مؤسسات آموزشی عالی، پژوهشی و فناوری تشکیل و متکفل اعمال وظایف و اختیارات محول در خصوص اعضای هیأت علمی دانشگاه

 باشد. می

که در چارچوب ضوابط و مقررات تعیین شده از سوی شورای عالی انقالب فرهنگی، به صورت  هیأتی استجذب:  هیأت اجرایی -12-1

 باشد. می دانشگاهتشکیل و متکفل اعمال وظایف و اختیارات محول در خصوص اعضای هیأت علمی  دانشگاهمشترک یا مستقل در 

 های دولتی رکتشمؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی،  ها، مؤسسات دولتی،بارت است از کلیه وزارتخانهعدستگاه اجرایی:  -1-13

 تعیین شده باشد. دانشگاههایی که از سوی هیأت امنای و نیز کلیه دستگاه
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های متناسب با پست دانشگاه،شخاص حقیقی برای خدمت در عبارت است از فرآیند شناسایی، انتخاب و پذیرفتن ا جذب:  -14-1

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

های سازمانی بالتصدی در یکی از پست دانشگاه،شخاص حقیقی برای خدمت در اعبارت است از فرآیند پذیرفتن استخدام:  -15-1

 وابط و مقررات این آیین نامه. طعی در چارچوب ضهای پیمانی، رسمی آزمایشی و رسمی قمصوب، به یکی از وضعیت

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

 د( رسیده باشد. ب )حسب موراعم از رسمی و یا پیمانی بوده که صالحیت علمی و عمومی وی به تأیید هیأت ممیزه و یا هیأت اجرایی جذ

 در چارچوب ضوابط و مقررات دانشگاههای سازمانی ی برای تصدی یکی از پستفردی است که به موجب حکم رسم عضو رسمی: -17-1

 این آیین نامه استخدام شده باشد.

در  برای مدت معین، دانشگاههای سازمانی ه موجب قرارداد پیمانی برای تصدی یکی از پستفردی است که بعضو پیمانی:  -18-1

 چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه استخدام شده باشد.

گردد که در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه به منظور انجام وظایف علمی اطالق می به فرد برجستهعضو وابسته:  -1-19

این  12و  11رگونه رابطه استخدامی جدید )موضوع بندهای بدون ایجاد ه دانشگاهآموزشی و پژوهشی برای مدت معین انتخاب و در 

 گردد. ه وضعیت استخدامی جدید تلقی نمیشود. بکارگیری عضو وابستماده( بکار گرفته می

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

رسد نیز شخص واجد شرایط طرف قرارداد می و دانشگاهعبارت است از توافق نامه کتبی که به امضای مقام صالحیت دار قرارداد:  -21-1

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

است که به طور مستمر جهت واگذاری تمام یا بخشی از وظایف یک  دانشگاهانی ر تشکیالت سازمجایگاهی دپست سازمانی:  -22-1

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

 شود.به عنوان کار واحد شناخته می دانشگاههای مرتبط و مشخصی که از سوی عبارت است از مجموعه وظایف و مسئولیت شغل: -23-1

 گردد. تی که عضو به موجب حکم یا قرارداد مکلف به انجام آن میارت است از اشتغال به کار یا مجموعه اقداماعبخدمت:  -1-24

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

 باشد.می دانشگاه

 های سازمانی براساس ضوابط و مقررات این آیین نامه. یمانی به یکی از پستعبارت است از گماردن عضو رسمی یا پانتصاب:  -1-26

 ارت است از : های آن عبنامه و پیوستمنظور از پایه در این آیین پایه: -1-27

 گیرند. اعضا در بدو استخدام در پایه یک مرتبه مربوط قرار می پایه بدو ورود به خدمت : -الف

و « پایه مأموریت آموزشی»، «پایه های ایثارگری»، «یانهترفیع استحقاقی سال»،  «ترفیع خدمت سربازی»شامل پایه استحقاقی :  -ب

 ود. شنامه به اعضا اعطا میاین آیین« 52»سایر پایه های مصوب آتی است که در چاچوب ضوابط و مقررات مندرج در ماده 
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 ، «نه کشوریپایه تشویقی کسب عنوان هیأت علمی نمو»، «پایه تشویقی اجرایی»، «پایه تشویقی پژوهشی»ل شامپایه تشویقی :  –ج 

 شود. عطا میبه اعضا ااین آیین نامه « 53»و ... سایر  پایه های مصوب آتی است که در چارچوب ضوابط و مقررات مندرج در ماده 

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

ت است از کسب مرتبه علمی باالتر عضو واجد شرایط، در چارچوب ضوابط و مقررات آیین نامه ارتقا مرتبه عبارارتقاء مرتبه:  -1-29

 اعضای هیأت علمی. 

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

 گیرد. تعلق می

مر و غیر مستمر عالوه عبارت است از وجوهی که در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه به طور مستها: العادهزایا و فوقم -1-31

 گردد.بر حقوق مرتبه و پایه به عضو ذی حق پرداخت می

ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و به سایر دانشگاه دانشگاهر دائم از عبارت است از تغییر محل خدمت عضو به طو انتقال: -32-1

 ر چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه. های اجرایی و بالعکس دفناوری دولتی و دستگاه

 عبارت است از: مأموریت:  -1-33

محل خدمت  ه عضو با حفظ پست سازمانی وی برای مدت معین که ممکن است خارج ازمحول نمودن شغل یا وظیفه ای موقت ب -الف

 عضو باشد. 

الی، پژوهشی و فناوری دولتی و عآموزش ها و مؤسسات اعزام عضو به صورت تمام وقت یا پاره وقت برای مدت معین به سایر دانشگاه -ب

 های اجرایی.دستگاه

 شی یا مطالعاتی و یا تحقیقاتی در داخل یا خارج از کشور .اعزام عضو برای گذراندن دوره آموز -ج

گردد که عضو شاغل براساس ضوابط و مقررات این آیین نامه، در سه سال متوالی شرایط الزم به وضعیتی اطالق میرکود علمی: -1-34

 برای کسب سه پایه استحقاقی را نداشته باشد. 

یا مقام  دانشگاهکه بنا به درخواست وی، پس از موافقت رئیس  دانشگاهو با دامی عضعبارت است از قطع رابطه استخاستعفا:  -35-1

 .پذیردمجاز از طرف وی در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه صورت می

توجه به که در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه و با  دانشگاهابطه خدمتی عضو با عبارت است از قطع ربازنشستگی:  -36-1

 پذیرد.رت میهای بازنشستگی ذیربط به موجب حکم رسمی صومقررات صندوق

در ازای دریافت مبالغی متناسب با سابقه خدمت قابل قبول وی است  دانشگاهطع رابطه خدمتی عضو با قبازخریدی خدمت:  -37-1

  پذیرد. نامه صورت میکه با رعایت ضوابط و مقررات این آیین

توانمندی به صندوق بازنشستگی ذیربط موجب قوانین و مقررات مربوط  عبارت است از وضعیت عضوی که بهافتادگی: از کار  -1-38

ز حقوق وظیفه و ضمن قطع رابطه خدمتی تا رسیدن به زمان بازنشستگی، ا یستجسمانی و یا روانی الزم برای انجام خدمت را دارا ن

 نماید. استفاده می
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یا مقام مجاز از طرف  دانشگاهبنابه یکی از دالیل ذیل، با حکم رئیس  دانشگاهضعیتی است که عضو رسمی وآماده به خدمت:  -39-1

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

 دانشگاه.انحالل  -الف

 منا.او تصویب در هیأت  براساس تشریفات قانونی دانشگاهحذف پست سازمانی عضو در چارچوب اصالح ساختار تشکیالتی  -ب

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

های رسیدگی انتظامی اعضای هیأت علمی یا مراجع قضایی، عضو از خدمت در مواردی که براساس تصمیم مراجع مذکور در هیأت -د

 معلق شده باشد. 

 دمت، به موجب آرای قطعی صادر شده از سوی مراجع قانونی. عبارت است از برکناری عضو به طور موقت یا دائم از خال: انفص -1-40

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

فل عضو متوفی و همچنین نوادگانی که پدر و مادرشان فوت شده و ز همسر، فرزندان، مادر و پدر تحت تکعبارتند اوراث قانونی:  -1-42

 .در کفالت عضو متوفی می باشند

ی تا زمان تعیین یا مقام مجاز از طرف ودانشگاه وضعیتی است که عضو براساس تصمیم مراجع قضایی و با حکم رئیس : تعلیق -1-43

 را ندارد. دانشگاه تکلیف امکان حضور و ادامه خدمت در

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

یصالح، شهید، جانباز، و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمنان داخلی و خارجی انجام وظیفه نموده و از سوی مراجع ذ

 شود. رزمنده شناخته می اسیر، آزاده و

 

 فصل دوم: ورود به خدمت و استخدام

 نماید.عیین و ابالغ میترا  دانشگاهوزارت در هر سال پس از اخذ مجوزهای قانونی الزم، سهمیه استخدام عضو هیأت علمی در  -2ماده 

نیاز سازمانی، موافقت  مصوب، براساستفصیلی   براساس سهمیه ابالغی از سوی وزارت، در قالب سازمان دانشگاهاستخدام در  -3ماده 

شود خصصی آن ارائه نمیهای هنر که دوره دکتری تدر مرتبه علمی استادیار و صرفاً برای برخی از رشته  دانشگاه،باالترین مقام اجرایی 

با توجه به اصل  وطریق فراخوان های الزم توسط مراجع ذیصالح، از در مرتبه علمی مربی، پس از تصویب هیأت امناء  و احراز صالحیت

 پذیرد. ضرورت احراز شایستگی متقاضیان ورود به خدمت، انجام می

 بایست به تشخیص مراجع ذیصالح از شرایط عمومی ذیل، برخوردار باشند:می دانشگاهمتقاضیان ورود به خدمت در  -4ماده 

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

 التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و اعتقاد به والیت فقیه. -ب

 اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان پذیرفته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران. -ج
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 ا نظام جمهوری اسالمی ایران . های سیاسی معارض بعدم سابقه عضویت یا وابستگی به گروه -د

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

 نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر.  -و

 دولتی براساس رأی قطعی صادره از سوی مراجع ذیصالح. عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دائمی -ز

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

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

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

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

ارشناسی ارشد دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزوی برای مرتبه استادیاری و دارا بودن مدرک تحصیلی ک -ل

  شود. تخصصی آن ارائه نمی یصرفاً برای برخی از رشته های هنر که دوره دکتر برای مرتبه مربی

کارشناسی  سال تمام و برای دارندگان مدرک تحصیلی« 40»دارا بودن حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصیلی دکتری تخصصی  –م 

 سال تمام. «35»شود ارشد صرفاً برای برخی از رشته های هنر که دوره دکتری تخصصی آن ارائه نمی

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

 باشند. ماده مستثنی می

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

ین ماده مستثنی ا "م"بند هیات ممیزه ذیربط دارای برجستگی علمی خاص می باشند، این متقاضیان با تصویب هیات امنا از شمول مفاد 

 می باشند.

« 4»ماده بایست عالوه بر شرایط عمومی موضوع می دانشگاهیأت علمی متقاضیان ورود به خدمت جهت تصدی عضویت در ه -5ماده 

  رایطـاز ش «9»ماده جدول موضوع  «3»و « 2»های این آیین نامه، متناسب با مرتبه مورد تقاضای مندرج در ردیف

  اختصاصی ذیل نیز به تشخیص مراجع ذیصالح برخوردار باشند:

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

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

 ادیار. ستپزشکی( و یا دارا بودن درجه تخصصی )گواهی نامه تخصصی( در گروه پزشکی برای متقاضیان ورود به خدمت در مرتبه ا

های دانشگاهی )غیر از دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و یا سطح سه حوزوی در رشته تخصصی مربوط برای کلیه رشته -ب

« 1»تبصره عایت رگروه پزشکی( و دارا بودن درجه دکتری حرفه ای )در گروه پزشکی( برای متقاضیان ورود به خدمت در مرتبه مربی با 

 ذیل این ماده. 

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

 ورود به خدمت در مرتبه استادیار.
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مربی پژوهشیار  موزشیار وآبه منظور حفظ هرم علمی، از تاریخ اجرای این آیین نامه استخدام عضو هیأت علمی در مرتبه مربی  -1تبصره 

 باشد. ممنوع می

شته های هنر که دوره تخصصی نامه، استخدام عضو هیأت علمی در مرتبه مربی به استثنای برخی از راز تاریخ اجرای این آیین -2تبصره 

  باشد. شود، ممنون میآن ارائه نمی

این ماده مستثنی  «1»بند ، از شمول ط و مقررات مربوطخبرگان بدون مدرک دانشگاهی با احراز شرایط الزم در چارچوب ضواب -3تبصره 

 باشند.می

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

 باشد. و هیأت مرکزی جذب وزارت می دانشگاهصالح از جمله هیأت اجرایی جذب 

شکال ذیل با رعایت اپس از احراز شرایط عمومی و اختصاصی، به صورت تمام وقت و در قالب یکی از  دانشگاهاستخدام در  -7ماده 

  پذیرد:ضوابط و مقررات این آیین نامه انجام می

تیاز الزم براساس های سازمانی به موجب قرارداد ساالنه که تمدید آن، منوط به کسب حداقل اماستخدام پیمانی برای تصدی پست -الف

مچنین موافقت و ه « مصوبه هیأت امناءدستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی »امتیازات مندرج در 

 باشد. یا مقام مجاز از طرف وی می دانشگاه رئیس

 های سازمانی به موجب حکم.برای تصدی پستقطعی استخدام رسمی  -ب

ند تا پایان دوره تعهد، اهایی که براساس ضوابط و مقررات وزارت به صورت پیمانی جایابی و استخدام شدهقرارداد بورسیهتمدید  – 1 تبصره

یافت پایه استحقاقی مشروط به داشتن شرایط علمی و عمومی به تشخیص مراجع ذیصالح، رعایت تکالیف قانونی مقرر در این آیین نامه و در

 اشد. بل امتیاز الزم مندرج در دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی الزامی میسالیانه براساس کسب حداق

وسعه کشور و قوانین های تصرفاً ایثارگران و فرزندان شهدا براساس قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، قوانین برنامه – 2تبصره 

 . گیرنداین ماده قرار می« ب»جایگزین در شمول بند 

شروط به احراز توانایی مبکارگیری و استخدام اشخاص ذیل با رعایت شرایط اختصاص ورود به خدمت مندرج در این آیین نامه،  -8ماده 

مربوط به خود  حسب مورد، تابع قوانین و مقررات دانشگاهانجام وظایف آموزشی و پژوهشی الزم به تشخیص شورای آموزشی یا پژوهشی 

 خواهد بود.

 جانبازان، ایثارگران و خانواده آنان. -8-1

 نخبگان -8-2

 اتباع خارجی.  -8-3

 

 فصل سوم: انتصاب و تبدیل وضعیت
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 عبارت است از: دانشگاهمراتب اعضای هیأت علمی  -9ماده 

 

 پژوهشی آموزشی ردیف

 مربی پژوهشی مربی آموزشی 1

 استادیار پژوهشی استادیار آموزشی 2

 دانشیار پژوهشی دانشیار آموزشی 3

 استاد پژوهشی استاد آموزشی 4

 

صوص اعضای در خ« 58»ماده « 1»و تبصره « 57»، تبصره ماده « 56»ه ماده رضرایب مندرج در ردیف اول جداول ذیل : تبص –توضیح

 اند. جذب شدهدانشگاه  های پیشین درنامهآیین ساست که براسا« مربی آموزشیار»هیأت علمی در مرتبه 

به استثنای نامه نا شرایط و ضوابط این آییبمتناسب  دانشگاه،انتصاب واجدین شرایط استخدام در بدو ورود به خدمت در  -10ماده 

ا استادیار پژوهشی و علمی استادیار آموزشی و یا مرتبه بصرفاً در وضعیت استخدام پیمانی این آیین نامه، « 7»ماده « 1»مشمول تبصره 

بی پژوهشی امکان شود، با مرتبه علمی مربی آموزشی و یا مراز رشته های هنر که دوره دکتری تخصصی آن ارائه نمی صرفاً برای برخی

 باشد. پذیر می

ها و مؤسسات ت علمی یکی از دانشگاهدر هیأ دانشگاه،قبل از استخدام در  دانشگاه،در صورتی که متقاضی ورود به خدمت در  -1تبصره 

اب وی در بدو ورود به ی و فناوری خارج از کشور با مرتبه علمی باالتر از استادیاری سابقه عضویت داشته باشد، انتصآموزش عالی، پژوهش

ا رعایت ضوابط و مقررات مربوط به لحاظ اعتبار مورد تأیید وزارت باشد، ب دانشگاهخدمت با مرتبه دانشیاری و یا استادی مشروط به آن که 

 مه ارتقا مرتبه بالمانع خواهد بود. این آیین نامه و آیین نا

 باشد.می عبه عضو هیأت علمی ممنوتبدیل وضعیت کارشناس  -2تبصره 

 باشد. تبدیل وضعیت ایثارگران تابع قوانین، ضوابط و مقررات مربوط میانتصاب و  -3تبصره 

پیمانی تا  ه خدمت عضو در وضعیتدانشگاه، ادامدر صورت تقاضای عضو پیمانی، تایید هیات اجرایی جذب و موافقت رئیس  -11ماده 

ضو توسط هیات عزمان رسیدن به بازنشستگی، بدون ایجاد محدودیت در ترفیع پایه و ارتقای مرتبه، با تایید صالحیت علمی و عمومی 

ات علمی آموزشی و اعضای هیدستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه  "اجرایی جذب دانشگاه در هر دو سال یک بار و اخذ امتیازات مندرج در 

 .در هر سال، امکان پذیر می باشد "پژوهشی

ین آیین نامه( را پس ا« 11»مکلف است وضعیت استخدام اعضای پیمانی ) به استثنای اعضای پیمانی مشمول ماده دانشگاه  -12ماده 

 از احراز شرایط ذیل و تأیید مراجع ذیصالح به رسمی آزمایشی تبدیل نماید. 
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 ی )زن( و مدتمان عضو هیأت علمدارا بودن حداقل دو و حداکثر پنج سال سابقه خدمت پیمانی ) بدون احتساب مدت مرخصی زای –الف 

 آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی(  73ماده  5مأموریت آموزشی عضو هیأت علمی پیمانی با رعایت مفاد تبصره 

 ؛برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی دانشگاهجذب می و موافقت هیأت اجرایی تأیید صالحیت عمو -ب

آزمایشی یا ضوابط  کسب حداقل امتیازات الزم تعیین شده از آیین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی برای تبدیل وضعیت به رسمی –ج 

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

ابط مربوط )این بند ساله نیمه وقت فرصت مطالعاتی در صنعت و یا جامعه حسب ضوگذراندن یک دوره شش ماهه تمام وقت و یا یک -د

 13lhni 98صرفا برای اعضایی که تاریخ شروع دوره پیمانی آنان از ابتدای سال 

 باشد، الزامی است(. و بعد از آن می 

 یدت زمان دوره فرصت مطالعاتمباشد می 1398خ شروع دوره پیمانی آنها قبل از ابتدای سال برای اعضای هیأت علمی که تاری -تبصره

  رسد تعیین خواهد شد. می دانشگاهرئیسه دستورالعملی که به تصویب هیأت صنعتی آنها نیز متناسبًا و براساس 

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

 به یکی از روشهای ذیل با وی رفتار خواهد شد. 

ه علمی مورد تایید محداکثر در یک نوبت یکساله) سال ششم( مشروط به ارائه شناسنا دانشگاههیات رئیسه اعطای مهلت با مجوز  -الف

 مایشی.درصد حداقل امتیازات تعیین شده برای تبدیل وضعیت به رسمی آز 55کمیسیون تخصصی هیات ممیزه ذیربط مبنی بر کسب 

لمی مورد تایید عحداکثر در یک نوبت یکساله )سال هفتم( مشروط به ارائه شناسنامه  دانشگاههیات رئیسه اعطای مهلت با مجوز  -ب

 مایشی.درصد حداقل امتیازات تعیین شده برای تبدیل وضعیت به رسمی آز 70صی هیات ممیزه ذیربط مبنی بر کسب کمیسیون تخص

د تأیید کمیسیون شناسنامه علمی مورمشروط به ارائه  رئیسههیأت با مجوز حداکثر در یک نوبت یکساله )سال هشتم( اعطای مهلت  -ج

 درصد حداقل امتیازات تعیین شده برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی.  85تخصصی هیأت ممیزه ذیربط مبنی بر کسب 

 خاتمه خدمت عضو. -د

و عض تبصره:اعطای مهلت یک نوبت یکساله مازاد بر مهلت های تعیین شده در این ماده،با مجوز هیات رئیسه دانشگاه به

هیات علمی)زن(به ازای هر زایمان منجر به فرزندآوری در سقف مجاز خدمت پیمانی)هشت سال با کسر مدت مرخصی 

زایمان(و همچنین اعطای یک پایه استحقاقی سالیانه به ازای هر سال مهلت تعیین شده در این تبصره،مشروط به کسب 

زاد آموزشی و پژوهشی مصوب هیات امنا)ما انه اعضای هیأت علمی"دستورالعمل اعطای ترفیع سالیحداقل امتیاز مندرج در 

  آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی( 1بر سقف پنجم پایه استحقاقی سالیانه مندرج در بند 
در  دانشگاهرا طی خواهند کرد.  الزاماً یک دوره آزمایشی ،یابنداعضایی که از پیمانی به رسمی آزمایشی تبدیل وضعیت می -14ماده 

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

 نماید. نظم و انضباط آموزشی و پژوهشی مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط ذیل به رسمی قطعی تبدیل وضع می
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خصی زایمان و ، مرحداقل دو و حداکثر پنج سال سابقه خدمت رسمی آزمایشی )بدون احتساب مدت مأموریت آموزشیدارا بودن  -الف

 این آیین نامه(. «79»ماده های مدیریت سیاسی موضوع مدت مأموریت برای تصدی سمت

ی قطعی یا ضوابط تبدیل وضعیت به رسمکسب حداقل امتیازات الزم تعیین شده از آیین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی برای  -ب

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

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

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

 ت(.باشد، الزامی اسو بعد از آن می 1398صرفا برای اعضایی که تاریخ شروع دوره رسمی آزمایشی آنان از ابتدای سال 

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

ر سال نسبت به ارائه عی را تکمیل و به همراه مدارک الزم برای بررسی پرونده به مراجع ذیربط تحویل دهد. چنانچه عضو تا پایان چهاقط

د مقرر را یادآوری موظف است حداکثر طی دو نامه کتبی به ایشان موضوع لزوم ارسال مدارک در موع دانشگاهمدارک الزم اقدام ننماید، 

 این آیین نامه خواهد شد. «15»ماده وی عضو منجر به انجام تشریفات مقرر در سها و مدارک از نماید. عدم تکمیل و ارائه به موقع فرم

باشد، مدت زمان فرصت می 1398وره رسمی آزمایشی آنها قبل از ابتدای سال برای اعضای هیأت علمی که تاریخ شروع د -2تبصره 

  شد. رسد، تعیین خواهدمی دانشگاهمطالعاتی صنعتی آنها نیز متناسبًا و براساس دستورالعمل که به تصویب هیأت رئیسه 

ام رسمی قطعی را کسب ل وضعیت به استخددر صورتی که عضو در پایان دوره رسمی آزمایشی، شرایط ادامه خدمت و یا تبدی -15ماده 

اولویت به یکی از ب تواند به ترتیمی دانشگاهشود و در غیر این صورت ننماید، چنانچه وی واجد شرایط بازنشستگی باشد، بازنشسته می

 های ذیل با وی رفتار نماید. روش

مه علمی مورد تایید حداکثر در یک نوبت یکساله) سال ششم( مشروط به ارائه شناسنا دانشگاههیات رئیسه اعطای مهلت با مجوز  -الف

 درصد حداقل امتیازات تعیین شده برای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی. 55هیات ممیزه ذیربط مبنی بر کسب 

لمی مورد تایید عرائه شناسنامه حداکثر در یک نوبت یکساله )سال هفتم( مشروط به ا دانشگاههیات رئیسه اعطای مهلت با مجوز  -ب

 درصد حداقل امتیازات تعیین شده برای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی. 70هیات ممیزه ذیربط مبنی بر کسب 

رد تآیید کمیسیون مشروط به ارائه شناسنامه علمی مو با مجوز هیأت رئیسهاعطای مهلت حداکثر در یک نوبت یکساله ) سال هشتم(  -ج

  درصد حداقل امتیازات تعیین شده برای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی.  85ه ذیربط مبنی بر کسب تخصصی هیأت ممیز

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

می رسمی به عضو هیأت عل« کارشناس رسمی»تبدیل وضعیت به کارشناس رسمی )صرفاً برای آن دسته از اعضایی که از وضعیت  –هـ

 آزمایشی تبدیل وضعیت یافته اند(.

امه ناین آیین« 14»ماده  «ج»و « ب»بایست حداکثر در مدت دو سال، شرایط مقرر در بندهای این ماده می« د»مشمولین بند  -1تبصره 

« 2»ل مفاد تبصره قطعی احراز نمایند. درصورت عدم احراز شرایط مذکور در پایان مهلت مقرر مشمورا به منظور تبدیل وضعیت به رسمی

 این ماده خواهند شد.
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قطعی یت به رسمی شرایط الزم برای تبدیل وضع نتواند« د»و « ج»، « ب»، «الف»اعمال بندهای از  در صورتی که عضو پس -2تبصره 

وز حقوق و مزایای مستمر ر« 30»و پرداخت ذیربط  یامناهیأت با تصویب را کسب نماید، چنانچه شرایط بازنشستگی را نداشته باشد،

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

ر این ماده با مجوز هیات رئیسه دانشگاه به عضو دت یکساله مازاد بر مهلت های تعیین شده اعطای مهلت یک نوب -3تبصره 

هیات علمی)زن(به ازای هر زایمان منجر به فرزندآوری در سقف مجاز خدمت رسمی آزمایشی)هشت سال با کسر مدت 

 مرخصی زایمان(

ین نامه حسب مورد، مبادی قانونی ذیربط از جمله این آی «14» و« 12»مواد های علمی و عمومی موضوع مرجع تأیید صالحیت -16ماده 

 باشد.و هیأت مرکزی جذب وزارت و هیأت ممیزه ذیربط می دانشگاههیأت اجرایی جذب 

و یا مقام مجاز از طرف ایشان در چارچوب  دانشگاهقت واحد سازمانی مربوط و رئیس توانند در صورت موافبانوان عضو رسمی می -17ماده 

 سال از شیوه خدمت نیمه وقت در طول خدمت استفاده نمایند. « 5»ابط و مقررات این آیین نامه، حداکثر به مدت ضو

ر هر صورت حداکثر مدت دبانوان عضو پیمانی، صرفاً در مدت قرارداد مجاز به استفاده از شیوه خدمت نیمه وقت خواهند بود.  -تبصره

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

دستورالعمل خدمت اعضا به شیوه نیمه »ی رسمی تمام وقت واجد شرایط خود را براساس تواند اعضای آموزشمی دانشگاه -18ماده 

 دمت نیمه حضوری بکار گیرد.امه به شیوه خن، با رعایت سایر ضوابط و مقررات این آیین «1پیوست شماره  -حضوری

خود در چارچوب سازمان تفصیلی مصوب  می تواند در صورت نیاز به منظور تامین بخشی از کادر آموزشی و یا پژوهشی دانشگاه -19ماده 

رت و تعهد وره ضروداقدام نماید. این دسته از افراد در  "طرح سربازی "نسبت به بکارگیری مشمولین نظام وظیفه واجد شرایط در قالب 

 ستند.هخدمت، از نظر حقوق و مزایای مستمر و کمک هزینه های عائله مندی و اوالد تابع مقررات اعضای هیات علمی پیمانی 

د جزء سنوات خدمت آموزشی و پژوهشی در آید، مدت تعه دانشگاهدر صورتی که پس از از انقضای مدت تعهد، فرد به استخدام  -1تبصره 

ایشی وی محسوب خواهد شد. این مدت در صورت درخواست فرد، جزء حداقل مدت توقف الزم برای تبدیل وضعیت وی به رسمی آزم

 شود.( محسوب می12)موضوع بند الف ماده 

داد اقدام و وی را جهت انجام جاز است نسبت به فسخ قراردر صورت عدم رضایت از خدمت فرد در مدت ضرورت م دانشگاه -2تبصره 

 خدمت وظیفه به مقامات مسئول معرفی نماید. 

اد اقدام و وی را جهت جایابی در صورت عدم رضایت از خدمت فرد در مدت تعهد مجاز است نسبت به فسخ قرارد دانشگاه -3تبصره 

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

 گردد. ت عضو محسوب می، با رعایت سایر شرایط جزو سابقه خدممدت خدمت اعضا در دوره پیمانی و یا دوره رسمی آزمایشی -20ماده 

 

 فصل چهارم: حقوق و تکالیف



 

 
 

 

 اعضای هیأت علمی  آیین نامه استخدامیهیأت امناء                                                         

 

 عبدالرضا باقری

 های ممیزههای امناء هیأترئیس مرکز هیأت

 مهر مرکز

 های ممیزههای امناء و هیأتهیأت
 

12 

 .......................شماره : ............

 .........................تاریخ : ............

 .....................پیوست: . ............

در طول روزهای کاری  دانشگاهباشد که ساعات حضور آنان مطابق با برنامه ابالغی ساعت در هفته می 40ساعت خدمت اعضا  -21ماده 

 گردد.هفته توزیع می

تواند در موارد مرخصی، مأموریت و بیماری و ... وظایف می دانشگاهه دیگری واگذار نمایند. توانند وظایف محول را باعضا نمی -1تبصره 

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

از سوی هیأت رئیسه در ورد با رعایت سقف ساعات خدمت، حسب م دانشگاهساعت شروع و خاتمه خدمت اعضا و واحدهای  -2تبصره 

 گردد. چارچوب ضوابط مصوب هیأت امنا تعیین می

 20ساعت، نیمه حضوری  40 اعضا مکلفند در ساعات خدمت تعیین شده خود، متناسب با وضعیت خدمتی خود )تمام وقت -3تبصره 

ین تبصره جام دهند. عدم رعایت اساعت( حسب مورد در محل خدمت خود حضور یابند و وظایف محول را ان 20ساعت و یا نیمه وقت 

ت اعضا به شیوه نیمه حضوری )پیوست دستورالعمل خدم« 2»ذیل ماده « 1»تبصره شود و با متخلفین با رعایت تخلف محسوب می

 (، براساس قانون مقررات انتظامی اعضای هیأت علمی رفتار خواهد شد. 1شماره 

، غیر انتفاعی و دستگاه های وسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی، غیر دولتیعضو نمی تواند با سایر دانشگاه ها و م -4تبصره 

 .باشداجرایی دولتی و غیر دولتی قرارداد همکاری تمام وقت یا نیمه وقت داشته 

 ت.بالمانع اس دانشگاه، با اطالع رئیس دانشگاههمکاری غیر مستمر عضو با موسسات مذکور در خارج ازساعات رسمی کار  

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

 فعالیت فرهنگی، تربیتی و اجتماعی -22-1

 فعالیت آموزشی )نظری و عملی( -22-2

 فعالیت پژوهشی و فناوری -22-3

 فعالیت علمی و اجرایی -22-4

 ات دانشگاهیراهنمایی دانشجو و سایر خدم -22-5

 همکاری تخصصی با حوزه کاربردی مرتبط -22-6

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

یس در هفته با توجه به مراتب واحد موظف تدر 13الی  8برای اعضای تمام وقت و نیمه حضوری به میزان  دانشگاه،تدریس در  -1-23

احد موظف( تعیین و 8و استاد آموزشی  9، دانشیار آموزشی 10، استادیار آموزشی 12، مربی آموزشی 13دانشگاهی عضو )مربی آموزشیار 

 گردد. می

 پژوهش و فناوری  -23-2

 ه گرفتن مسئولیت راهنمایی و پاسخگویی به سواالت دانشجویانبه عهد -23-3

 های دانشجوییها و رسالهراهنمایی و مشاوره پایان نامه -23-4

 خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی و آماده سازی آنها یا عملیات صحرایی  -23-5
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 های ممتحنه ذیربط ها و هیأتحضور در شوراها و کمیته -23-6

 های آموزشی و فرهنگی و دانش افزاییها و کارگاهحضور در فعالیتمشارکت و  -23-7

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

 شود. ضو محول میعبه  دانشگاهانجام سایر وظایفی که از طرف مدیر گروه و رئیس دانشکده و یا رئیس  -9-23

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

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

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

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

به آموزش را  توانند قسمتی از ساعات مربوطمی دانشگاهبنا به پیشنهاد مدیر گروه و تأیید رئیس دانشکده و تصویب شورای پژوهشی 

 ه کمتر نباشد. صرف امور پژوهشی نمایند. مشروط به اینکه ساعات موظف تدریس آنان از نصف میزان حداقل مندرج در بند یک این ماد

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

ته با توجه به مراتب دانشگاهی عضو )مربی ساعت تحقیق در هف 37الی  24ان برای اعضای تمام وقت به میز دانشگاه،پژوهش در  -1-24

 گردد. یمساعت تحقیق( تعیین  24و استاد پژوهشی  28، دانشیار پژوهشی 32، استادیار پژوهشی 36، مربی پژوهشی 37پژوهشیار 

 .دانشگاه براساس مصوبات هیأت رئیسه دانشگاهو خارج از  دانشگاهارائه خدمات علمی، آزمایشگاهی به  -2-24

 به تشخیص مقام مافوق دانشگاهشرکت در شوراهای داخل و خارج از  -5-24

 های آموزشی و فرهنگی و دانش افزاییها و کارگاهمشارکت و حضور در فعالیت -24-6

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

 شود. ضو محول میعبه  دانشگاهام سایر وظایفی که از طرف مدیر گروه و رئیس دانشکده و یا رئیس انج -8-24

یا مقام مجاز از  دانشگاهلی دولتی با موافقت گروه و تأیید رئیس ها و مؤسسات آموزشی عاتواند در دانشگاهعضو پژوهشی می -1تبصره 

 اید.واحد نظری تدریس نم« 4»طرف وی حداکثر به میزان 

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

ون تخصصی و صفحه ترجمه، تصحیح مت 200تا  150صفحه تألیف یا  150تا  100عالوه بر ارائه یک مقاله علمی پژوهشی پذیرش شده، 

 دانشگاهژوهشی یک طرح پژوهشی کاربردی باشد. نحوه ارائه تحقیقات برحسب ماهیت موضوع توسط شورای پیا تعلیق بر آن و یا ارائه 

 گردد.تعیین و ابالغ می

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

نمایند، به پیشنهاد مدیر های تحصیالت تکمیلی دروس خاص و موثری را تدریس میه در دورهاعضای تمام وقت پژوهشی ک -4تبصره 

توانند قسمتی از ساعات مربوط به تحقیق را صرف امور آموزشی می دانشگاهو تصویب شورای پژوهشی  دانشگاهگروه و تأیید رئیس 

 نمایند. 
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نامه  آییناین  "79"اده واحد موظف تدریس با ساعت موظف تحقیق عضو عهده دار سمت های مدیریت سیاسی موضوع م -25ماده 

اصفهان  و واحد موظف تدریس با ساعت موظف تحقیق روسای دانشگاه ها و پژوهشگاه های مستقل و شهرک علمی و تحقیقاتی "صفر"

 است "یک"

ی، مشروط به آنکه کسر ساعت موظف تحقیق عضو عهده دار سایر پست/ سمت های مدیریت میزان کسر واحد موظف تدریس با -1تبصره 

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

 

 پست / سمت مدیریتی ردیف

 میزان کسر واحد

 موظف تدریس

 عضو آموزشی

 کسر ساعت میزان

موظف تحقیق 

 وهشیعضو پژ

1 
های علمی و های مستقل و شهرکها و پژوهشگاهمعاونان دانشگاه

 تحقیقاتی
 20تا  15 8تا  6

 20تا  15 8تا  6 روسای مجتمع های آموزش عالی و موسسات پژوهشی مستقل 2

 5/20تا  5/12 7تا  5 معاونان مجتمع های آموزش عالی و موسسات پژوهشی مستقل 3

4 
 دانشکده ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشیروسای پژوهشکده ها، 

 مستقل و پارک های علم و فناوری
 5/16تا  5/12 7تا  5

5 
شی معاونان پژوهشکده ها، دانشکده ها و مراکز آموزش عالی و پژوه

 مستقل و پارک های علم و فناوری
 15تا  10 6تا  4

6 
ه پژوهشگاروسای دانشکده ها و پژوهشکده های تابعه دانشگاه ها و 

 های مستقل و شهرک های علمی و تحقیقاتی
 15تا  10 6تا  4

7 
شکده معاونان دانشکده ها و پژوهشکده های تابعه دانشگاه ها و پژوه

 های مستقل و شهرک های علمی و تحقیقاتی
 5/12تا  5/7 5تا  3

8 
زیر با مدیران بالفصل وزیر با تایید وزیر معاونان و مدیران معاون و

 معاون مربوط وزیرتایید 
 20تا  15 8تا  6

9 
ر معاونان معاونان مدیران بالفصل وزیر با تایید مدیر بالفصل مربوط وزی

 مدیران معاون وزیر با تایید معاون مربوط وزیر
 5/17تا  5/12 7تا  5
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مندرج در سازمان  گاهدانشدار های اجرایی مصوب ستارهموظف تحقیق سایر سمت میزان کسر واحد موظف تدریس و یا ساعت -26ماده 

رط مندرج حسب مورد با رعایت ش دانشگاهتفصیلی مصوب، با توجه به واحد موظف تدریس و یا ساعت موظف تحقیق رئیس و معاونان 

 شود.تعیین می دانشگاههیات رئیسه در تبصره ذیل و توسط 

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

رایی از میزان واحد موظف تدریس و یا ساعت موظف تحقیق تعیین شده برای سمت اج بایستنمی تدریس یا ساعت موظف تحقیق،

 مافوق آن سمت، کمتر باشد. 

 گردد:یل تعیین میذاس جدول کسر واحد موظف تدریس و یا ساعت موظف تحقیق اعضای هیأت علمی جانباز بر اس -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 3 واحد 1 درصد 24تا  1

 ساعت در هفته 6 واحد 2 درصد 39تا  25 2

 ساعت در هفته 9 واحد 3 درصد 69تا  40 3

 ساعت در هفته 15 واحد 5 درصد و باالتر 70 4

 

 

 وند: شمند میاز تقلیل ساعات موظف حضور بهره دانشگاهاعضای ذیل در ساعات موظف حضور، با هماهنگی  -28ماده 

معلولیت شدید  دارای« سازمان بهزیستی کشورکمیسیون پزشکی توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت »عضوی که با تأیید  –الف 

 ساعت در هفته( 10باشد؛ )یا خیلی شدید می

ایید وزارت بهداشت، تالعالج با عضو )زن( دارای همسر یا فرزند معلول شدید با تایید سازمان بهزیستی و یا مبتال به بیماری صعب –ب 

 )چهار ساعت در هفته(.درمان و آموزش پزشکی؛
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أیید وزارت بهداشت، درمان و دارای فرزند تحت سرپرستی و فاقد مادر یا دارای همسر مبتال به بیماری صعب العالج با تد( عضو )مر -ج 

ل به شرط نگهداری آموزش پزشکی )چهارساعت در هفته( و عضو )مرد( دارای فرزند معلول تحت سرپرستی و فاقد مادر یا دارای همسر معلو

 با تأیید سازمان بهزیستی کشور ) یک چهارم ساعت کار هفتگی(.  فرد دارای معلولیت در منزل

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

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

ر فرزند تا سقف دو )یک ساعت در روز به ازای هربط؛ ردهی برعهده دارد، با هماهنگی واحد سازمانی ذیشیعضو )زن( که وظیفه  -و 

 سالگی فرزند(.

 اعضای جانباز بر اساس قوانین و مقررات مربوط. -ز

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

)چهار ساعت  را برعهده دارند؛ درصد و باالتر« 50»جانبازان  ازو مراقبت نگهداری صالح وظیفه قانونی ذی عضوی که با تأیید مراجع -ط

 در روز(.

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

 یک چهارم ساعت کار هفتگی در هفته است. 

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

 . ساعت در روز است

ین نامه از سوی عضو، وجهی ین آیمکلف است در ازای انجام تکالیف محول، میزان حضور موظف و رعایت مقررات ا دانشگاه -29ماده 

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

های ذیل را متناسب با میزان حضور العادهمکلف است به عضو واجد شرایط ذیربط، عالوه بر حقوق مرتبه و پایه، فوق دانشگاه -30ماده 

 این آیین نامه پرداخت نماید:« 59»تا « 56»مواد رچوب ضوابط مقرر در موظف وی در چا

 العاده شغل )مخصوص(فوق -30-1

 العاده ویژهفوق -30-2 

 العاده جذبفوق -30-3

 العاده مدیریت فوق -30-4

« 30» های مندرج در مادههالعادعالوه برفوق دانشگاهتواند به عضو واجد شرایط شاغل در به شرط وجود اعتبار می دانشگاه -31ماده 

 نا می رسد، پرداخت کند. های مربوط که به تصویب هیات امهای مستمر و غیرمستمر ذیل را مطابق با دستورالعملالعادهنامه، فوقاین آیین

 وق العاده بدی آب وهوا؛ف -31-1

 ختی شرایط محیط کار؛سفوق العاده  -31-2
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 ؛وق العاده محرومیت از مطبف -31-3

 ه.فوق العاده اشع -31-4

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

 باشد. و مقررات خاص خود می العاده اشعه تابع ضوابطالعاده محرومیت از مطب و فوقبرقراری فوق -2تبصره 

ها و مؤسسات آموزشی عالی، پژوهشی و فناوری با تواند از خدمات اعضای هیأت علمی خود و یا سایر دانشگاهمی دانشگاه -32ماده 

التدریس و یا حق التحقیق براساس ضابطه موافقت کتبی مؤسسه محل خدمت آنان به منظور تدریس و یا تحقیق در ازای پرداخت حق

 ید.این آیین نامه استفاده نما «62»ماده مقرر در 

گردد. در هر ن میمیزان واحد حق التدریس اعضای آموزشی در هر نیم سال تحصیلی تا سقف تعیین شده از سوی وزارت تعیی -تبصره

 ه موضوع این تبصره، بیشتر باشد. بایست از سقف تعیین شدصورت میزان حق التدریس عضو نمی

لی دانشگاهی غیر عضو هیأت علمی که صالحیت مدرسی آنان در یکی از تحصی تواند از خدمات دارند گان مدارکمی دانشگاه -33ماده 

و معاون آموزشی دانشکده پیشنهاد دهنده و مدیر گروه آموزشی  دانشگاهس های تحصیلی به تأیید کمیته ای مرکب از نماینده رئیرشته

این آیین  «63»ماده ر اساس ضابطه مقرر در به منظور تدریس در ازای پرداخت حق التدریس ب« مدرس»ذیربط رسیده باشد، به عنوان 

 نامه استفاده نماید. 

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

ین دسته از افراد ااید. میزان حق التدریس نداشته و صالحیت مدرسی آنان به تأیید کمیته مندرج در این ماده رسیده است، استفاده نم

هیأت رئیسه  این آیین نامه با توجه به مدارک علمی و تجربه مدرس توسط «63»ماده درصد حق التدریس مقرر در  100تا  80معادل 

 گردد. تعیین می دانشگاه

 باشد. دل عملی آن در هفته میری یا معاساعت درس نظ« 12»حداکثر  دانشگاهساعات تدریس مدرسان موضوع این ماده در  -2تبصره 

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

 باشند. اعات غیر موظف مشمول این ماده میسباشند، صرفًا در آموزش عالی، پژوهشی و فناوری می

هت انجام وظایف محول به خارج از این آیین نامه، برای مدت معین ج «1»ماده « 33»بند « الف»جزء که براساس به عضوی  -34ماده 

العاده کیلومتر باشد فوق 60گردد، از تاریخ حرکت به محل مأموریت تا بازگشت، چنانچه فاصله مقصد از مبدأ بیش از اعزام می دانشگاه

این  «72»ماده العاده به اعضای مشمول گردد. این فوقاین آیین نامه پرداخت می «64»ماده در مأموریت روزانه بر اساس ضابطه مقرر 

 آیین نامه تعلق نخواهد گرفت. 

شود، ضمن برخورداری از حقوق و به صورت مأموریت به خارج از کشور اعزام می دانشگاهعضوی که با تأیید هیأت رئیسه  -1تبصره 

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

 تقویمی بیشتر نخواهد بود. ها در مورد هر عضو از چهار ماه متوالی و یا متناوب در یک سال مدت این گونه مأموریت -2تبصره 
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کند، هزینه ای تحت به عضوی که به موجب حکم صادره از سوی مراجع قانونی محل ثابت جغرافیایی خدمت وی تغییر می -35ماده 

 گردد. این آیین نامه پرداخت می «66»ماده براساس ضابطه مقرر در « هزینه سفر و نقل مکان»عنوان 

و در صورت داشتن « مندیعائلههزینهکمک»عنوان ای تحتنامه کمک    هزینهبه عضو مرد شاغل متاهل مشمول این آیین -36ماده 

ابطه مقرر در ماده و بر اساس ض« 101»با رعایت مفاد تبصره ماده « هزینه اوالدکمک »ای تحت عنوان هزینهفرزندان تحت تکفل، کمک

 ی گردد. نامه پرداخت ماین آیین« 67»

م مراجع قانونی، سرپرستی عضو زن شاغل سرپرست خانوار که همسرش متوفی، معلول و یا ازکارافتاده کلی بوده و به موجب حک -1تبصره 

ح بر عهده دارد، از ای که حضانت فرزند یا فرزندان خود را بر اساس رأی مراجع ذیصالخانوار را به عهده دارد و همچنین عضو زن مطلقه

 شود. هزینه اوالد برخوردار می مندی و نیز در صورت تکفل مخارج فرزندان از کمکهزینه عائله کمک

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

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

بهزیستی کل کشور، سازمان پزشکی  فرزندان معلول و از کار افتاده کلی به تشخیص مراجع پزشکی ذیصالح از جمله سازمان -3تبصره 

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

زدواج مجدد عضو قطع این ماده با ا« 1»اغل سرپرست خانوار موضوع تبصره پرداخت کمک هزینه عائله مندی به عضو زن ش -4تبصره 

 می شود.

بگیران در نشستگان و وظیفهمندی و کمک هزینه اوالد موضوع این ماده به بازمیزان و نحوه پرداخت عیدی، کمک هزینه عائله -5تبصره 

  مان سال است.هر سال، تابع ضوابط و مقررات تعیین شده در مصوبات هیات وزیران ه

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

 در خروج بدون عذر موجه، همچنین ترک خدمت در خالل ساعات

ن ساعات و بدون ارائه مجوز خروج )مأموریت یا مرخصی ساعتی(، ضمن کسر حقوق و مزایای مستمر به میزا دانشگاهموظف حضور در 

وم توبیخ کتبی با درج در روزهای عدم حضور، برای بار اول احضار و اخطار شفاهی، برای بار دوم اخطار کتبی با درج در پرونده، برای بار س

 گردد. ی رسیدگی به هیأت بدوی انتظامی ارجاع میپرونده و در صورت تکرار، پرونده وی برا

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

رائه درخواست استحقاقی با ارائه، عذر وی را موجه تشخیص و حکم برائت دهد، حقوق و مزایای ایام غیبت وی در صورت داشتن مرخصی ا

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

ها و مؤسسات آموزش عالی و گاهقانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانش»در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات مندرج در  -38ماده 

 گردد.امی اعضای هیأت علمی ارجاع میهای رسیدگی انتظوسط عضو، موضوع به هیأتت« تحقیقاتی کشور

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

باشد قام مجاز در چارچوب قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر میتحویل و یا عدم تحویل اموال، اطالعات، مدارک و اسناد صرفاً با اجازه م
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ها و مؤسسات آموزشی عالی قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه»و در صورت ورود ضرر و زیان و یا افشای اسناد، موضوع بر اساس 

 مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.« و تحقیقاتی کشور

، صداقت، امانت و تبعیت از قوانین ت ضمن رعایت انصاف و گشاده رویی، وظایف خود را با دقت، سرعتموظف اس دانشگاهعضو  -40ماده 

سخگو باشد. در صورت دانشکده/ گروه/ واحد سازمانی مربوط انجام داده و در مقابل مقام مافوق پا /دانشگاهو مقررات عمومی و اختصاصی 

 د شد. تخطی از این اصل، برابر مقررات مربوط عمل خواه

مکلف است  دانشگاهباشد و های قانونی در برابر شاکیان مورد حمایت قضایی میدر انجام وظایف و مسئولیت دانشگاهعضو  -41ماده 

به تقاضای عضو برای دفاع از انجام وظایف « 3 پیوست شماره -دستورالعمل اجرایی قانون حمایت قضایی از اعضای هیأت علمی»براساس 

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

 باشد.می دانشگاهتسویه حساب با  قطع ارتباط نماید، منوط به تعیین تکلیف وی و دانشگاهپرداخت مطالبات عضوی که با  -42ماده 

برند، صرفاً حقوق مرتبه به سر می« دمتآماده به خ»که براساس ضوابط و مقررات این آیین نامه در وضعیت  دانشگاهبه اعضای  -43ماده 

 گردد. مندی و اوالد پرداخت میو پایه و کمک هزینه عائله

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

های رسیدگی انتظامی اعضای هیأت علمی از اتهام مربوط برائت حاصل نماید، هیأتعضوی که براساس حکم مراجع قضایی و یا  -2تبصره 

 مود.نحقوق و مزایای مستمر مندرج در حکم کارگزینی قبل از آماده به خدمت را برای مدت آمادگی به خدمت دریافت خواهد 

های رسیدگی انتظامی اعضای ضایی یا هیأتوضعیت عضو براساس حکم مراجع ق« آماده به خدمت»چنانچه تا پایان دوره  -3تبصره 

حتساب مدت زمان اهیأت علمی تعیین نشده باشد و یا موجبات اعاده بکار وی فراهم نگردد، در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی )با 

 شد. های ذیل، حسب درخواست ذی نفع رفتار خواهدآماده به خدمت(، وی بازنشسته و در غیر این صورت به یکی از روش

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

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

امات منتسب، به براساس تصمیم مراجع قضایی در حالت تعلیق است، در صورت احراز برائت قطعی از اتهام یا اتهعضوی که  -44ماده 

ای مستمر آخرین شود و حقوق و مزایای وی در مدت تعلیق برمبنای حقوق و مزایخدمت در پست سازمانی قبل از حالت تعلیق انتصاب می

به مثابه سابقه  شود. صرفاً در این صورت، مدت تعلیقکسورات قانونی به عضو پرداخت میحکم پیش از تعلیق محاسبه و پس از برداشت 

 خدمت قابل قبول برای بازنشستگی و وظیفه عضو قابل احتساب خواهد بود. 

این آیین  «52»ماده ستحقاقی، موضوع که در طول یک سال حداقل امتیازات الزم را برای دریافت یک پایه ترفیع ا رسمی عضو -45ماده 

التدریس یا ساعت حق التحقیق وی حسب تعداد واحد حق دانشگاهنامه کسب ننماید، با پیشنهاد کمیته ترفیعات و تأیید هیأت رئیسه 

های دوم و سوم حذف خواهد شد و در صورت استمرار این وضعیت، ضمن حذف واحد حق التدریس یا ساعت حق التحقیق مورد برای سال

 گردد.این آیین نامه(، ارسال می «109»ماده ت بررسی و اخذ تصمیم به کمیسیون رکود علمی )موضوع عضو، پرونده وی جه

 



 

 
 

 

 اعضای هیأت علمی  آیین نامه استخدامیهیأت امناء                                                         

 

 عبدالرضا باقری

 های ممیزههای امناء هیأترئیس مرکز هیأت

 مهر مرکز

 های ممیزههای امناء و هیأتهیأت
 

20 

 .......................شماره : ............

 .........................تاریخ : ............

 .....................پیوست: . ............

 فصل پنجم: توانمندسازی

ها ارتقای سطح کارآیی و اثربخشی فعالیت موظف است بر مبنای نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد ساالنه عضو و به منظور دانشگاه -46ماده 

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

 اجرا گذارد.  شغل مورد نظر، طراحی و به مورد

های شغلی خود ها و تواناییش مهارتعضو موظف است براساس ضوابط و مقررات مربوط، همواره نسبت به توانمندسازی و افزای -47ماده 

 اقدام نماید. 

ل شده ا با توجه به فرمهای تکمیموظف است به منظور بررسی استحقاق عضو برای ترفیع سالیانه، عملکرد عضو ر دانشگاه -48ماده 

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

های تکمیل شده های عضو را با توجه به فرمموظف است به منظور بررسی استحقاق عضو برای ارتقا مرتبه، فعالیت دانشگاه -49ماده 

های مربوط، ارزیابی نموده و نتایج این ارزیابی را به مراجع أت علمی و دستورالعملتوسط وی در چارچوب آیین نامه ارتقا مرتبه اعضای هی

 ذی صالح ارسال نماید. 

دستورالعمل اعطای »این آیین نامه( بر اساس  «49»و « 48»مواد ابی عضو )موضوع های مورد استفاده در ارزیعوامل و شاخص -50ماده 

از سوی وزارت  ابالغی« آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی»و همچنین « و پژوهشیترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی آموزشی 

 گردد. تعیین می

  گردد:های مشروحه ذیل اعطا مینامه، پایه آییناین  «53»و « 52»مواد به عضو در صورت احراز شرایط مقرر در  -51ماده 

های های ایثارگری، پایه مأموریت تحصیلی و سایر پایهع استحقاقی سالیانه، پایهترفیع خدمت سربازی، ترفیایه استحقاقی شامل: پ -51-1

 مصوب آتی.

های سب عنوان عضو هیأت علمی نمونه کشوری و سایر پایهک -«س»های عاشورا و الزهرا عضویت در گردانویقی شامل: پایه تش -51-2

 مصوب آتی. 

ر صورت احراز شرایط مندرج در بندهای دنامه، این آیین 8از جمله مشمولین ماده  صیلبه اعضای شاغل به کار و مأمور به تح  -52ماده 

  گردد:اعطا میذیل حسب مورد، پایه ترفیع استحقاقی سالیانه 

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

ایه و اعضای پ« 5»تا سقف « یک سال» ، اعضای پیمانی «یک سال»آیین نامه این  «11»ماده رسمی تمام وقت و اعضای پیمانی موضوع 

ضای هیأت علمی دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه اع»داقل امتیاز مندرج در حسب مورد و کسب ح« دو سال»نیمه حضوری یا نیمه وقت 

 در مهلت مقرر.« آموزشی و پژوهشی ابالغی از سوی وزارت

در ازای ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی ساالنه که به تأیید  :در مقطع دکتری تخصصی عضای رسمی مأمور به تحصیلا -2-52

 گردد. برای هرسال تحصیل یک پایه و حداکثر چهار پایه اعطا می، برسد دانشگاهمؤسسه محل تحصیل و 
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ئه کارت پایان خدمت و یا نامه در ازای ارااین آیین« 11» به اعضای پیمانی، رسمی و همچنین اعضای پیمانی موضوع ماده -1تبصره 

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

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

خدمت  عی، مدتقانون تامین اجتما« 95»همچنین در صورت درخواست عضو مشمول ماده  احتساب می شود. بازنشستگی و وظیفه عضو

 .سربازی به عنوان سابقه خدمت قابل قبول برای بازنشستگی و وظیفه وی احتساب می شود

ه به ازای هر سال خدمت، یک پایه تا سقف این ماد «1-52»بند به مشمولین طرح سربازی برای دوره تعهد با رعایت مفاد  -2تبصره 

 گیرد.پایه تعلق می« 2»

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

وط به کسب حداقل افتد. مدت مرخصی زایمان مشرپایه به تعویق می دریافتگیرد و به همان میزان تاریخ استحقاق استحقاقی تعلق نمی

ل برای دریافت پایه علمی در همان سا هیأتسالیانه اعضای تورالعمل اعطای ترفیع های پژوهشی مندرج در دسامتیاز الزم از فعالیت

و قرار نمی استحقاقی سالیانه قابل احتساب می باشد. در صورت عدم کسب امتیاز الزم مدت مرخصی زایمان در شمول رکود علمی عض

 گیرد. 

های استحقاقی مندرج در شوند، عالوه بر پایهایثارگری شناخته می اعضایی که از سوی مراجع ذیصالح واجد دریافت مزایای -4تبصره 

 6، رزمندگان دارای حداقل )جانبازان و آزادگان گردند. اعضای ایثارگریهای ایثارگری بر اساس جدول ذیل برخوردار میاین ماده، از پایه

با حفظ مرتبه علمی  آیین نامه قرار داشته و  این «9»ماده  یک مندرج در جدول موضوع ( که در مرتبه ردیفماه حضور داوطلبانه در جبهه

 گیرند. اند، در شمول این تبصره قرار نمیمند گردیدهخود از حقوق و مزایای یک مرتبه باالتر بهره

 

 های ایثارگری قابل اعطا به اعضای ایثارگرجدول پایه

 ردیف

 نوع ایثارگری
پایه ایثارگری قابل اعطا 

 مدت اسارت )آزادگی( «برای هر ستون»

 «1ستون »

 درصد جانبازی

 «2ستون »

مدت خدمت در جبهه 

 «3ستون »

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

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

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

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

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

 پایه 9 سال 6تا  5 درصد 69تا  60 سال 6تا  5 6
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 پایه 11 سال و باالتر 6 درصد و بیشتر 70 سال و باالتر 6 7

 

ترفیعات مربوط برخوردار تواند از مجموع در صورتی که خدمت سربازی و خدمت در جبهه عضو همزمان بوده باشد، عضو می -5تبصره 

 گردد.

 این ماده برخوردار گردد. «4»تبصره های جدول ترفیعات حداکثر دو ستون از ستون تواند از مجموععضو می -6تبصره 

ایه پ« 7»های استحقاقی مندرج در این ماده، از عضو هیأت علمی )فرزند شهید( در مرتبه علمی استادیار و باالتر عالوه بر پایه -7تبصره 

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

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

ریافت داشته و از مزایای زمان اشتغال از جمله شرایط عمومی بازنشستگی، ترفیع استحقاقی سالیانه را د برند و تا زمان رسیدن بهسر می

عضایی که در مرتبه استادی اارتقا به مرتبه علمی باالتر صرفًا پس از طی مدت توقف مقرر در آیین نامه ارتقا مرتبه، برخوردار خواهند بود. 

 گردند.مند میه ایثارگری بهرهپای« 10»امکان ارتقا به مرتبه علمی باالتر، بالفاصله از اند، به دلیل عدم به شهادت رسیده

با مجوز هیأت رئیسه/  کهپایه استحقاقی سالیانه )عالوه بر پایه بدو استخدام( به عضو پیمانی « 5»پایه استحقاقی بیشتر از  -9تبصره 

تکمیل پرونده خود  ر از پنج سال دارد، مشروط به آنکه در تاریخ مقرر نسبت بهحسب مورد سابقه خدمت پیمانی بیشت دانشگاههیأت امنا 

 پنجتا پایان شگاه دانو ارائه مدارک و مستندات الزم برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی اقدام نموده و با تأیید هیأت اجرایی جذب 

النی شده باشد، نی، شرایط الزم برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی را کسب کده باشد و صرفًا فرآیند اداری آن طوسال خدمت پیما

تیاز مندرج در امدر ازای انجام حداقل یک سال خدمت آموزشی و پژوهشی قابل قبول در پایه قبلی )مازاد بر پنج سال( و کسب حداقل 

بط از تاریخ با تصویب هیأت ممیزه ذیر« عضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی مصوب هیأت امنادستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه ا»

 گیرد. صدور حکم رسمی آزمایشی تعلق می

أت ممیزه ذیربط و با مجوز اعضای پیمانی که پس از کسب امتیازات الزم برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی با تایید هی -10تبصره 

بدیل وضعیت به تکنند، پس از اتمام تحصیل و امه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی از ماموریت آموزشی استفاده میهیأت امناء برای اد

پایه استحقاقی « 5»پایه، مازاد بر سقف «چهار»پایه و حداکثر « یک»رسمی آزمایشی و تایید کمیته ترفیعات، برای هر سال تحصیل از 

انی بدون رعایت شوند. اعطای ماموریت آموزشی به اعضای هیأت علمی پیمصره، برخوردار میمدت خدمت پیمانی از تاریخ اجرای این تب

صورت  اعطای ماموریت آموزشی به اعضای هیأت علمی پیمانی صرفًا در 1/7/1400از تاریخ باشد. مفاد این تبصره ممنون می

  ت سایر مفاد آن امکان پذیرد خواهد بود.کسب امتیازات موضوع این تبصره تا پایان سال پنجم خدمت پیمانی با رعای

ز اتمام تحصیل و اشتغال به اباشند، پس می دانشگاههای وزارت متبوع که در استخدام نیستند و متعهد به خدمت در بورسیه -11تبصره 

ستفاده ادر ازای تحصیل در مقطع دکتری تخصصی مشروط به آنکه کل مدت تحصیل را از بورس  دانشگاهکار آموزشی و پژوهشی در 

سقف ورت متناسب با پایه ترفیع بورس، برخوردار می شوند. در غیر این ص« 3»کرده باشند، از تاریخ صدور اولین حکم رسمی آزمایشی از 

 شوند: می بورس به شرح ذیل برخورداراز پایه های ماه(  48)مدت بورس 



 

 
 

 

 اعضای هیأت علمی  آیین نامه استخدامیهیأت امناء                                                         

 

 عبدالرضا باقری

 های ممیزههای امناء هیأترئیس مرکز هیأت

 مهر مرکز

 های ممیزههای امناء و هیأتهیأت
 

23 

 .......................شماره : ............

 .........................تاریخ : ............

 .....................پیوست: . ............

 ماه(، اعطای یک پایه بورس تحصیلی. 16مدت بورس حداقل شش ماه و حداکثر یک سوم مدت بورس ) –الف 

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

 ورس تحصیلی. ماه(، اعطای سه پایه ب 48و تا سقف )« ب»مدت بورس بیشتر از بند  –ج 

جع ذیصالح، از مأموریت مالک اعطای پایه استحقاقی سالیانه به اعضایی که با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و اخذ مجوز از مرا -12تبصره 

مه مربوط و تایید کنند، گزارش پیشرفت کار مطابق آیین نااین آیین نامه( استفاده می 70و  69علمی و فرصت مطالعاتی )موضوع مواد 

 ، خواهد بود. دانشگاه

 گردد: شویقی اعطا میتشرایط زیر را احراز نموده باشد یا نماید، پایه  یکی از در صورتی کهبه عضو رسمی  -53ماده 

 دانشگاهکمیته امور هیأت علمی با تأیید  پژوهش و فناوریپایه تشویقی  4تواند حداکثر هر عضو هیأت علمی در طول خدمت می -1-53

 مطابق جدول ذیل دریافت نماید. 

 تعداد و سقف پایه عنوان ردیف

1 

 الف
مقاله پراستناد )حداقل تاریخ چاپ یکی از مقاالت پس از  4چاپ 

 تصویب آیین نامه باشد(

هربار یک و حداکثر دو پایه در طول خدمت 

 سال  5با فاصله زمانی حداقل 

 ب
قرار گرفتن در لیست پژوهشگران پراستناد )از تاریخ تصویب این 

 اصالحیه(

هربار یک و حداکثر دو پایه در طول خدمت 

 سال  10با فاصله زمانی حداقل 

 ج
ین اتاریخ تصویب قرار گرفتن در لیست دانشمندان یک درصد برتر )از 

 اصالحیه(

هربار یک و حداکثر دو پایه در طول خدمت 

 سال  10با فاصله زمانی حداقل 

 د
دن در نفر اول امتیاز اعتبار فناوری در هر سال ) در صورت تکراری بو

 سالهای گذشته، نفر دوم انتخاب گردد(

هربار یک و حداکثر دو پایه در طول خدمت 

 سال  5با فاصله زمانی حداقل 

2 
( بیش 1393کسب امتیاز پژوهشی تجمیعی پنج ساله )شروع از سال 

 برابر متوسط دانشگاه 3از 

پایه در طول خدمت  سههربار یک و حداکثر 

 سال  5با فاصله زمانی حداقل 

 

 سال باشد.  4صورت فاصله زمانی بین پایه های اعطائی موضوع بندهای جدول فوق نباید کمتر از در هر  تبصره : 

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

 ن برتر کشوری )هربار یک پایه(. ، پژوهشگران و فناورادو پایه(هربار احراز عنوان عضو هیأت علمی نمونه کشوری ) -53-3

 پایه(. سه) دانشگاهاحراز عنوان استاد ممتاز در  -4-53

گان که توسط معاونت پژوهش و فناوری اعالم می شود و دارند یهای معتبر ملارههای دولتی و برگزیدگان جشنودارندگان نشان -53-5

 پایه(. سهه برای هر مورد و حداکثر )یک پایثبت اختراع معتبر بین المللی 
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ی که در سه سال متوالی یا پنج سال غیر متوالی ) یک پایه برای نفر اول دانشگاه و یک پایه برای نفراتسرآمدن آموزشی دانشگاه  -53-6

ی صف که امتیاز برای نفرات اول سرآمدان آموزشی واحدهای سازمانرتبه دوم یا سوم دانشگاه را کسب نموده باشند. همچنین یک پایه 

 آموزشی آنها در هر سال از میانگین امتیاز آموزشی دانشگاه حداقل دو انحراف معیار بیشتر باشد.( 

 اشد. بیسال م 5پایه در طول خدمت و با فاصله زمانی حداقل  2های اعطایی این بند برای هر عضو حداکثر کل پایهتبصره : 

ی که با تأیید در مؤسسات ( اعضای هیأت علمی استخدامی آیین نامه 75)موضوع ماده اعضای شاغل و یا مأموران به خدمت  -53-7

ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری تازه تأسیس و در حال توسعه قرار دارند، در صورتی مراجع ذیصالح وزارت در شمول دانشگاه

  گردند.سال خدمت در مؤسسات یاد شده از یک پایه تشویقی برخوردار می 7که در خدمت مؤسسات مذکور باقی بمانند، در ازای 

ت ارزنده و قابل دارای خدمارئیس دانشکده و سمت های همتراز با آن، مدیریت ستادی، در سمت های دانشگاه اعضایی که در  -8- 53

 (. یأت رئیسههمطابق دستور العمل سال  5به فاصله زمانی حداقل حداکثر سه پایه باشند )قبول به تشخیص هیأت رئیسه دانشگاه می

یات رئیسه دانشگاه انجام هسطح دانشگاه در دو سال متوالی که در هر سال پس از ارزیابی مدیران و تایید آن توسط مدیر برتر در  -53-9

 گردد. رخوردار میباشد، بسال می 5هر فرد حداکثر دو پایه در طول خدمت با فاصله زمانی حداقل یک پایه تشویقی که برای شود از می

ر دو سال خدمت یک )به ازای هباشد این آئین نامه می 79مقامات موضوع ماده مدیریتی سمت های دارای که  دانشگاهاعضای  -10-53

 پایه(. چهارپایه و حداکثر 

خیص وزیر یا معاونان وزارت دارای خدمات ارزنده و قابل قبول به تشحوزه ستاد  مدیریتیدارای سمت های که  دانشگاهاعضای  -11-53

 باشند ) به ازای هر دو سال خدمت یک پایه و حداکثر دو پایه(. ذیربط وی می

این نصاب گردد. ه طور ساالنه اعطا میبهر واحد سازمانی صف پایه تشویقی موضوع بند یک این ماده صرفاً به ده درصد اعضای  -1تبصره 

 گردد.عضو هر دو سال یک بار اعمال می 10کمتر از صف با برای واحدهای سازمانی 

« 9»و  «7»، «4»بندهای های تشویقی موضوع های تشویقی قابل اعطا به هر عضو در طول خدمت به استثنای پایهسقف پایه -2بصره ت

 باشد.پایه می« 9»، حداکثر این ماده

 گردد. اعطا میاین ماده، « 5»و « 2»های تشویقی موضوع بندهای پایه ،در صورت احراز شرایط پیمانیهیأت علمی به عضو  -3تبصره 

 

 فصل ششم: نظام پرداخت حقوق و مزایا

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

 

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

 

 گردد. این آیین نامه تعریف می «1»اده م« 27»بند باشد که براساس مفاد پایه، نمایش عددی خدمات قابل قبول عضو می -1تبصره 



 

 
 

 

 اعضای هیأت علمی  آیین نامه استخدامیهیأت امناء                                                         

 

 عبدالرضا باقری

 های ممیزههای امناء هیأترئیس مرکز هیأت

 مهر مرکز

 های ممیزههای امناء و هیأتهیأت
 

25 

 .......................شماره : ............

 .........................تاریخ : ............

 .....................پیوست: . ............

-100-90های جدول مذکور برابر ین آیین نامه به ترتیب ردیفا «9»ماده های مندرج در جدول موضوع عدد مبنا برای مرتبه -2تبصره 

 گردد. تعیین می  125-145-170

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

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

عی، مطابق با ضوابط مقرر در این آیین حقوق و مزایای اعضا در دوره پیمانی و یا دوره رسمی آزمایشی، مانند دوره رسمی قط -5تبصره 

 شود. نامه تعیین و پرداخت می

العاده مذکور به شود. نحوه محاسبه فوقالعاده شغل )مخصوص( پرداخت میاده ای تحت عنوان فوقالعفوق دانشگاهبه اعضای  -56ماده 

 باشد:شرح زیر می

 

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

 

ین نامه، به شرح این آی «9»ماده های مندرج در جدول موضوع اساس شماره ردیف هر یک از مرتبهالعاده شغل برضریب فوق -تبصره

 عدی آن براساس مقررات مربوط و تصویب در هیأت امنا خواهد بود. بگردد و تغییرات ذیل تعیین می

 

 العاده شغلجدول ضرایب فوق

 (صالعاده شغل )مخصوضریب فوق ردیف

1 77/1 

2 1/2 

3 6/2 

4 87/2 

5 98/2 

 

العاده مذکور سبه فوقشود. نحوه محاالعاده ویژه پرداخت میالعاده خاصی تحت عنوان فوقفوق دانشگاه،به اعضای تمام وقت  -57ماده 

 باشد:به شرح زیر می

 

 ضریب فوق العاده ویژه = فوق العاده ویژه×  )حقوق مرتبه و پایه (  
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این آیین نامه، به شرح  «9» ماده مندرج در جدول موضوع  هایژه بر اساس شماره ردیف هر یک از مرتبهضریب فوق العاده وی  -تبصره 

 گردد:ذیل تعیین می

 

 العاده ویژه ثابت و متغیرجدول ضرایب فوق

 ردیف
العاده ویژه ضریب فوق

 ثابت

العاده ویژه ضریب فوق

 متغیر

پرداخت ناشی حداکثر سقف ریالی قابل 

 العاده ویژه متغیراز اعمال ضریب فوق

 ریال  000/500/3تا  9/2تا  6/3 1

 ریال  000/500/3تا  5/2تا  4 2

 ریال  000/000/5تا  4/3تا  6/5 3

 ریال  000/000/6تا  3/3تا  2/5 4

 ریال  000/000/7تا  9/2تا  8/4 5

 

العاده مذکور به شرح زیر شود. نحوه محاسبه فوقالعاده جذب پرداخت میعنوان فوق العاده ای تحتفوق دانشگاهبه اعضای  -58ماده 

 است:

 

 العاده جذبالعاده جذب = فوقحقوق مرتبه و پایه * ضریب فوق

 

این  9موضوع ماده  های مندرجالعاده جذب در شهر تهران و شهر نور، بر اساس شماره ردیف هر یک از مرتبهضریب فوق -1تبصره 

 گردد.نامه، به شرح ذیل تعیین میآیین

 العاده جذبجدول ضرایب فوق

ضریب فوق العاده جذب شهر  ردیف

 تهران

 ضریب فوق العاده جذب شهر نور

1 82/0 62/2 

2 92/0 72/2 

3 06/1 87/2 
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4 14/1 95/2 

5 17/1 98/2 

 دانشگاه:هیأت امنای  20/12/98مورخ  15/3477550مصوبه هیات امنا به شماره 

  4.36مربی 4.5استادیار 4.63دانشیار  4.92استاد:

ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و های امنای دانشگاهالعاده جذب مصوب هیأتاز تاریخ اجرای این آیین نامه، ضرایب فوق -2تبصره 

تأیید وزارت و  اه،دانشگ، صرفاً با پیشنهاد فناوری قابل اجرا بوده و هرگونه تغییر در ضرایب مذکور بر اساس شرایط اقلیمی و محیطی

 باشد. تصویب هیأت امنا امکان پذیر می

العاده مدیریت العاده ای تحت عنوان فوقباشند، فوقهای مدیریتی مصوب میکه عهده دار پست دانشگاهبه اعضای تمام وقت  -59ماده 

  باشد:میالعاده مذکور به شرح زیر شود. نحوه محاسبه فوقپرداخت می

 

 العاده مدیریت= فوق دانشگاهالعاده مدیریت رئیس ریتی مصوب * مبلغ ریالی فوقالعاده مدیریت هر پست مدیضریب فوق

 

ها و مؤسسات مل نحوه تعیین حق مدیریت روسای دانشگاهبراساس دستورالع دانشگاهالعاده مدیریت رئیس مبلغ ریالی فوق -1تبصره 

 گردد. فناوری مصوب هیأت امنا تعیین میآموزش عالی، پژوهشی و 

 «79»ماده در مشاغل مدیریتی )به استثنای مقامات موضوع  وکه به وزارت مأمور  دانشگاهالعاده مدیریت اعضای میزان فوق -2تبصره 

 گردد. پرداخت می وزارت تعیین و با ابالغ مرکز، از سوی وزارت« شورای معاونان»گردند، توسط این آیین نامه( وزارت منصوب می

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

 گردد:تعیین می دانشگاهمقایسه با سایر مدیران براساس دامنه ضرایب مندرج در جدول ذیل، توسط رئیس 
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 های مدیریتیالعاده مدیریت پستحداکثر ضرایب فوقجدول حداقل و 

 پست مدیریتی مصوب ردیف
حداقل و حداکثر ضریب 

 العاده مدیریتفوق

 درصد 80تا  60 دانشگاهمعاونان  1

 درصد 70تا  50 و مدیر امور آموزشی هدانشگاهای بالفصل رئیس مدیران دفاتر و ادارات و مدیریت 2

3 
ها، مراکز، کتابخانه مرکزی و مؤسسات ها، آموزشکدهها، پژوهشکدهرؤسای دانشکده

 دانشگاهوابسته به 
 درصد 60تا  40

 درصد 50تا  40 دانشگاهیس های بالفصل رئمعاونان مدیران دفاتر و ادارات و مدیریت 4

 درصد 50تا  30 دانشگاههای های زیر مجموعه بالفصل معاونتمدیران دفاتر و ادارات و مدیریت 5

 درصد 50تا  30 بستهها، مراکز و مؤسسات واها، آموزشکدهها، پژوهشکدهمعاونان دانشکده 6

 درصد 40تا  20 های آموزشی و پژوهشیمدیران گروه 7

 درصد 40تا  20 دانشگاههای های زیر مجموعه بالفصل معاونتمعاونان مدیران دفاتر و ادارات و مدیریت 8

 های مدیریتی ستاره دار مصوبسایر پست 9
این  4بر اساس مفاد تبصره 

 گردد.ماده تعیین می

 

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

مدیریت تعیین شده  العادهبایست از فوقالعاده مدیریت هر عضو نمیمیزان فوقشود و در هر حال می تعیین هیات رئیسهتوسط دانشگاه 

 برای مقام مافوق وی بیشتر باشد.

های مذکور، به شرح ذیل تعیین و آیین نامه در زمان تصدی سمت این «79»ماده العاده مدیریت مقامات موضوع میزان فوق -5تبصره 

 گردد.رداخت میاز محل اعتبارات دستگاه محل مأموریت پ
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 «79»ماده العاده مدیریت مقامات موضوع جدول میزان فوق

 میزان حق مدیریت مقام سیاسی ردیف

 درصد حق مدیریت رئیس دانشگاه تهران 200 رؤسای سه قوه 1

 درصد حق مدیریت رئیس دانشگاه تهران 180 معاون اول رئیس جمهور 2

 درصد حق مدیریت رئیس دانشگاه تهران 160 وزیران و معاونان رئیس جمهور 3

 درصد حق مدیریت رئیس دانشگاه تهران 130 معاونان وزیران 4

 

 گردند.مر عضو تمام وقت برخوردار میدرصد حقوق و مزایای مست 50این آیین نامه، صرفاً از  «17»ماده بانوان عضو مشمول  -60ماده 

و  دانشگاه ت واحد سازمانی مربوط و رئیسنامه با موافقاین آیین« 18»و مزایای ماهانه اعضایی که براساس مفاد ماده  حقوق -61ماده 

وقت بدون احتساب  نمایند، برابر حقوق و مزایای اعضای تمامخدمت می دانشگاهیا مقام مجاز از طرف ایشان، به شیوه نیمه حضوری در 

 .العاده ویژه می باشدفوق

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

 گردد. العاده شغل )مخصوص( عضو تعیین میاین آیین نامه( براساس یک پنجاهم مجموع حقوق مرتبه و پایه و فوق «32»ماده 

تواند می دانشگاهداشته باشد،  کیلومتر فاصله 100بیش ا ز دانشگاهمی اعضای مدعو تا محل چنانچه محل مؤسسه متبوع استخدا -تبصره

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

قوق مرتبه و پایه حاین آیین نامه بر اساس یک پنجاهم مجموع  «33»ماده حق التدریس یک ساعت تدریس مدرسان موضوع  -63ماده 

ا العاده شغل )مخصوص( عضو هیأت علمی در مرتبه مربی آموزشیار، مربی آموزشی، استادیار آموزشی حسب مورد با پایه مساوی بو فوق

 گردد. ن میاسی ارشد و دکتری( تعییبه عنوان مدرس، با توجه به مدرک تحصیلی وی )کارشناسی، کارشن دانشگاهسنوات اشتغال در 

تواند به تشخیص می دانشگاهاشد، کیلومتر فاصله داشته ب 100بیش از  دانشگاهچنانچه محل سکونت مدرسان مدعو تا محل  -1تبصره 

 پرداخت نماید.  2تا  1/5حق التدریس آنان را با ضریب  دانشگاهمعاون آموزشی 

با  (ماه حضور داوطلبانه در جبهه 6)جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا و رزمندگان دارای حداقل  رحق التدریس مدرسان ایثارگ -2تبصره 

العاده شغل )مخصوص( عضو هیأت به ترتیب بر اساس یک پنجاهم مجموع حقوق مرتبه و پایه و فوقمدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد 
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التدریس گردد. حقبه عنوان مدرس تعیین می دانشگاهمساوی با سنوات اشتغال در  علمی در مرتبه مربی آموزشی و استادیار آموزشی با پایه

با مدرک دکتری تخصصی برمبنای مفاد این ماده و رعایت مفاد ( سایر مدرسان ایثارگر )جانبازان و آزادگان، فرزندان شهدا و رزمندگان

 گردد.این آیین نامه تعیین می «52»ماده « 4»تبصره 

 گردد. امه تعیین میاین آیین ن «52»ماده « 7»تبصره التدریس مدرسان )فرزندان شهدا( با رعایت مفاد حق  -3تبصره 

1 این آیین نامه به مأخذ یک بیستم «34»ماده العاده مأموریت روزانه موضوع فوق -64ماده 
حقوق مرتبه و پایه و  مجموع ⁄20

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

 پرداخت خواهد شد.  دانشگاهشهری، براساس مصوبات هیأت رئیسه 

« 30»درصد حقوق مرتبه و پایه استادیار پایه « 20»نباید از  ه اعضاالعاده مأموریت روزانسقف حداکثر پرداخت به عنوان فوق -1تبصره 

 بیشتر باشد. 

 نماید. ایای مستمر خود را دریافت میعضو مأمور به تحصیل در ایام استفاده از مأموریت آموزشی در داخل کشور، حقوق و مز -65ماده 

مقررات  وتابع ضوابط  پرداخت حقوق و مزایای عضو مأمور به تحصیل در ایام استفاده از مأموریت آموزشی در خارج از کشور، -تبصره

 باشد. مربوط می

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

 . گرددهزینه سفر و نقل مکان پرداخت میادیار پایه یک و پایه است

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

 وزیران، پرداخت می شود.برابر ضریب حقوقی ساالنه ابالغ شده از سوی هیأت ( 22.5)«15»و  ( 85.5)«57»میزان 

ه از سوی هیأت وزیران مکلف است به اعضای شاغل، بازنشسته و وظیفه بگیر در پایان هر سال، براساس مبلغ اعالم شد دانشگاه -68ماده 

 .پرداخت نماید« عیدی»

 

 فصل هفتم: مأموریت و انتقال

در سطح  دانشگاهگاه مکلف است در راستای تولید دانش، ارتقای تجارب و دانش علمی اعضای خود و اعتالی جای دانشگاه -69ماده 

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

های علمی منطقه ای و بین المللی در روابط بین دانشگاهی و به نهادینه کردن همکاری های نوین پژوهشی و آموزشی،امکانات و روش

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

و یا نظایر آن که در زمینه رشته تحصیلی هر  دانشگاهمرتبط با اهداف ها، انجام مطالعات ها، سمینارها، کنگرهشرکت آنان در کنفرانس

دهد. در ل ضروری تشخیص میاعزام آنان را در قالب هر یک از موارد ذی دانشگاهشود و یک از اعضا در داخل یا خارج از کشور تشکیل می

 ید. این آیین نامه، فراهم نما «72»تا « 70»چارچوب ضوابط و مقررات موضوع مواد 



 

 
 

 

 اعضای هیأت علمی  آیین نامه استخدامیهیأت امناء                                                         

 

 عبدالرضا باقری

 های ممیزههای امناء هیأترئیس مرکز هیأت

 مهر مرکز

 های ممیزههای امناء و هیأتهیأت
 

31 

 .......................شماره : ............

 .........................تاریخ : ............

 .....................پیوست: . ............

  فرصت مطالعاتی -69-1

 مأموریت پژوهشی -69-2

 مأموریت آموزشی -69-3

مصوب وزارت، برای تکمیل « های مطالعاتیآیین نامه استفاده از فرصت»تواند اعضای تمام وقت خود را در چارچوب می دانشگاه -70ماده 

ه به تصویب هیأت ت در اینگونه تحقیقات، طبق برنامه ای کاطالعات علمی و آگاهی از تحقیقات پیشرفته داخل یا خارج از کشور و شرک

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

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

 اشد.مطالعاتی، ممنوع می ب

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

 دانشگاهت رئیسه ممیزه ذیربط، با تصویب هیاامتیازات تعیین شده برای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی به تایید کمیسیون تخصصی هیات 

 امکان پذیر می باشد. 

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

صی عضو و ها، انجام مطالعات مرتبط با رشته تخصها، کنگرهرسد، به منظور شرکت در سمینارها، کنفرانسکه به تصویب هیأت رئیسه می

 اعزام نماید. « مأموریت پژوهشی»و نظایر آن در داخل و یا خارج از کشور به  دانشگاهیا اهداف مرتبط با اهداف 

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

ا قبل از استفاده از مأموریت پژوهشی، ی استحقاقی یا بدون حقوق در حین استفاده یا بالفاصله بعد یدرخواست هر گونه مرخص -2تبصره 

 باشد. ممنوع می

ای اعط»های اجرایی نامهتواند اعضای رسمی تمام وقت خود را به منظور پرورش و آماده سازی در چارچوب آیینمی دانشگاه -72ماده 

ت و حداکثر مصوب وزارت، به صورت تمام وق« ای بورس تحصیلی و اعزام دانشجو به خارج از کشوراعط»و « بورس تحصیلی داخل کشور

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

خارج از کشور و با استفاده از  حوزوی )در داخل و یا 4اعزام اعضا برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی یا سطح  -73ماده 

 باشد: مأموریت آموزشی( منوط به احراز شرایط ذیل می

 وضعیت استخدامی عضو رسمی باشد. -73-1

 باشد. دانشگاهرشته تحصیلی عضو مورد نیاز  -2-73

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

نماید، رایی جذب یا مرجعی که قانون تعیین میعضو متقاضی حداقل امتیاز الزم از آیین نامه ارتقا مرتبه را با تأیید هیأت اج -73-4

 کسب نماید.

 سال باشد.  40سن متقاضی حداکثر  -73-5
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قدام های برآوردی، اسایر هزینه ورابر حقوق و مزایای دوران مأموریت آموزشی عضو نسبت به سپردن وثیقه ملکی به میزان دو ب -73-6

 نماید.

« 2»من بازپرداخت ضچنانچه اعضای مأمور به تحصیل در پایان مهلت مقرر موفق به اخذ مدرک تحصیلی مورد نظر نگردند،  -1تبصره 

و تأیید دفتر حقوقی  دانشگاهدر طول مدت تحصیل به تشخیص  نشگاهادها و وجوه دریافتی به عالوه خسارات وارده به برابر کلیه هزینه

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

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

ر قابل تمدید برای یک نوبت شش ماهه با پرداخت حقوق و مزایای مستم دانشگاههیات رئیسه ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی و موافقت 

مشروط به دفاع  صرفا دانشگاهرئیسه  هیاتمی باشد. تمدید شش ماه دوم مازاد بر چهار سال با ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی و تصویب 

 باشد. پذیر میآموزشی امکانسال ماموریت  5کتری تخصصی تا پایان داز رساله 

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

هیات فقت ق و گزارش پیشرفت تحصیلی و مواگردند، صرفا با ارائه درخواست مرخصی بدون حقوتحصیلی و اخذ مدرک مورد نظر نمی

 .برای دو نوبت یک ساله امکان پذیر می باشد حداکثر دانشگاهرئیسه 

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

ید هیأت ممیزه امکان این ماده و سایر شرایط و مقررات مربوط، پس از تأی« 4»تا « 1»اخذ شده باشد، با رعایت شرایط مندرج در بندهای 

 باشد. پذیر می

حوزوی در داخل کشور و با  4 رد خاص، اعزام اعضای پیمانی برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی یا سطحدر موا -5تبصره 

یأت امنا امکان پذیر هاستفاده از مأموریت آموزشی، با رعایت شرایط مندرج در این ماده به استثنای بند یک آن، صرفاً پس از تصویب در 

 باشد. می

ین نامه، حسب مورد، اعضای رسمی تمام این آی «79»تا « 75»مواد در چارچوب ضوابط و مقررات موضوع  تواندمی دانشگاه -74ماده 

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

مور های متقاضی مأها و یا دستگاهود را حسب درخواست آنان به سایر مؤسسات، سازمانبکار گیرد و یا بالعکس اعضای رسمی تمام وقت خ

  نماید.

ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و تواند در صورت نیاز به خدمات اعضای هیأت علمی رسمی سایر دانشگاهمی دانشگاه -75ماده 

« مأمور به خدمت» دمات آنان برای مدت معین با رعایت مقررات به عنوانفناوری دولتی وابسته به وزارت با موافقت مؤسسه مربوط از خ

ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی وابسته به وزارت و موافقت عضو، استفاده نماید و یا بالعکس حسب درخواست دانشگاه

ات ذیربط از ای مشموالن این ماده حسب توافق مؤسساعضای رسمی خود را به این قبیل مؤسسات مأمور به خدمت نماید. حقوق و مزای

 گردد. محل اعتبارات مؤسسه مبدأ یا مقصد پرداخت می
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ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی وابسته به سایر به خدمت در دانشگاه دانشگاهمأموریت اعضای رسمی  -1تبصره 

اً با پرداخت حقوق و مزایا از محل اعتبارات مؤسسه محل مأموریت قرر در این ماده، صرفهای اجرایی و بالعکس با رعایت تشریفات مدستگاه

 باشد. امکان پذیر می

قرر در این ماده، صرفًا با پرداخت به خدمت در ستاد وزارت و بالعکس با رعایت تشریفات م دانشگاهمأموریت اعضای رسمی  -2تبصره 

 باشد. امکان پذیر می دانشگاهحقوق و مزایا از محل اعتبارات 

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

 گاهدانشاعتبارات  بدون حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی و صرفًا با پرداخت حقوق و مزایا از محلگردند، المللی مأمور به خدمت میبین

 باشد. محل مأموریت امکان پذیر می

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

تحقیق ظف گردند، با رعایت میزان واحد موظف تدریس/ ساعت موظف تحقیق یا کسر واحد موظف تدریس/ ساعت مومامور به خدمت می

حل خدمت آنان و تبصره ذیل آن و پرداخت حقوق و مزایا حسب توافق از محل اعتبارات موسسه م واین آیین نامه « 25»مندرج در ماده 

العاده داخت فوقپذیر است. پرخدمت آنان امکانیا تامین اعتبار از محل موسسه محل ماموریت )بدون کاهش( وپرداخت توسط موسسه محل

 .در دوران تصدی سمت موضوع این تبصره، بر عهده موسسه محل ماموریت می باشدمدیریت عضو 

اجرایی به خارج  مأموریت اعضای رسمی که با موافقت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و حکم وزیر یا رؤسای سایر دستگاههای -5تبصره 

 با پرداخت حقوق دون حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی و صرفاً شوند، بها و مؤسسات بین المللی مأمور به خدمت میاز کشور و یا سازمان

 باشد. و مزایا از محل اعتبارات مؤسسه دستگاه اجرایی صادر کننده حکم مأموریت آنان امکان پذیر می

اوری شی و فنهای سازمانی مدیریتی به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهمأموریت اعضای رسمی که برای تصدی پست -6تبصره 

و مزایای مستمر  شوند، با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی و پرداخت حقوقبه خدمت می مامور اجرایی دستگاههایدولتی وابسته به سایر 

ران تصدی سمت پذیر است. پرداخت فوق العاده مدیریت و مزایای غیر مستمر عضو در دومحل خدمت آنان امکان دانشگاهاز اعتبارات 

 باشد. برعهده دانشگاه محل مأموریت می موضوع این تبصره،

های اجرایی( به شرطی که با به خدمت در مؤسسات دولتی غیر آموزشی و پژوهشی )دستگاه دانشگاهمأموریت اعضای رسمی  -76ماده 

وظایف آموزشی  با حفظفاً صربا آن دستگاه اجرایی گردد،  دانشگاههای تخصصی تخصص آنها ارتباط داشته باشد و موجب توسعه همکاری

مؤسسه محل ز محل امحل خدمت آنان و یا تأمین اعتبار دانشگاه  و پرداخت حقوق و مزایا حسب توافق از محل اعتبارات و پژوهشی آنان 

 باشد. مجاز میمحل خدمت آنان  دانشگاهمأموریت )بدون کاهش( و پرداخت توسط 

غیرانتفاعی  -ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری غیر دولتیبه خدمت در دانشگاه دانشگاهمأموریت اعضای رسمی  -77ماده 

 باشد. و بالعکس به استثنای موارد ذیل ممنوع می

محل خدمت عضو  دانشگاهمأموریت افراد موضوع این ماده صرفًا برای تصدی سمت مدیریتی مؤسسات مذکور با موافقت رئیس  -1-77

ن پذیر بوده که در این صورت عضو در دوران تصدی مسئولیت مؤسسه محل مأموریت از تمام وقت به نیمه حضوری تبدیل و تأیید وزیر امکا
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العاده ویژه وی به عهده مؤسسه محل مأموریت خواهد بود. العاده مدیریت و معادل وجه ریالی فوقوضعیت خواهد یافت و پرداخت فوق

های مدیریتی مؤسسات مذکور با رعایت ضوابط و دولتی غیر انتفاعی برای تصدی سایر سمتهمکاری غیر مستمر عضو با مؤسسات غیر 

 بالمانع است.  دانشگاهنامه و با اطالع رئیس این آیین« 21»علمی مندرج در ماده ساعت خدمت اعضای هیأت 

ه به نحوی از انحا از غیرانتفاعی ک-ها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتیبه خدمت در دانشگاه دانشگاهمأموریت اعضای رسمی  -2-77

ل در طول دوران سا« 2»بودجه عمومی دولت استفاده نموده و نام آنها در جداول بودجه کل کشور درج گردیده است، حداکثر برای مدت 

 باشد. ؤسسه مقصد و با رعایت سایر مقررات امکان پذیر میخدمت و صرفاً با پرداخت حقوق و مزایا از محل اعتبارات م

ندرج در فهرست بودجه کل کشور که با حکم وزیر به مغیرانتفاعی  -مأموریت اعضای رسمی مؤسسات آموزش عالی غیردولتی -77-3

گردند، صرفاً با تأمین ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری منصوب میهای مدیریت ستادی وزارت و یا دانشگاهیکی از سمت

 باشد. ت مؤسسه مقصد و پرداخت از طریق مؤسسه مبدأ امکان پذیر میحقوق و مزایای آنان از محل اعتبارا

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

ای مقررات مربوط به بازنشستگی مشمول به استثننمایند، از هر لحاظ شده و حقوق و مزایای خود را از مؤسسه محل مأموریت دریافت می

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

 و یا ذینفع حسب مورد پرداخت شود، مدت مزبور جزء سابقه خدمت رسمی آنان منظور خواهد شد.

های مدیریت سیاسی از قبیل: رؤسای سه قوه، معاونان رئیس جمهور، جهت تصدی پست دانشگاهت اعضای رسمی مأموری -79ماده 

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

 باشد. شهردار تهران امکان پذیر می

 ه محل مأموریت قابلو یا دستگا دانشگاه و مزایا ازمحل اعتبارات به مشموالن این ماده درمدت تصدی مقامات مذکور، حقوق -1تبصره 

وسسه محل پرداخت است. فوق العاده مدیریت اعضای مشمول این ماده در دوران تصدی پست های مدیریت سیاسی از محل اعتبارات م

ه مدیریت به العادموسسه محل ماموریت یا خدمت آنان پرداخت می شود. در هر حال، پرداخت فوق ماموریت تامین و حسب توافق توسط

 پذیر نمی باشد.امکان دانشگاه های مدیریت سیاسی از محل اعتباراتاعضای مشمول این ماده در دوران تصدی پست

ها و مؤسسات آموزش شگاهقا مرتبه اعضای هیأت علمی دانارتقا مرتبه اعضای موضوع این ماده با رعایت کامل آیین نامه ارت -2تبصره 

 عالی، پژوهشی و فناوری انجام خواهد شد.

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

ذکور انجام وظیفه نموده یا بنمایند، پس های ماعضای موضوع این ماده که حداقل دو سال )در وضعیت هیأت علمی( در سمت -4تبصره 

گردند. این دسته ار میاز پایان دوره تصدی با حفظ مرتبه علمی خود، از حقوق و مزایای باالترین مرتبه هیأت علمی در همان پایه برخورد

اسطه انجام تخلف در زمان های مدیریت سیاسی به واز افراد در صورت محکومیت توسط مراجع ذیصالح قانونی به انفصال از تصدی سمت

 .باشندنمی های مذکور، مشمول مزایای مندرج در این تبصرهتصدی سمت
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ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی اعضای هیأت علمی رسمی قطعی سایر دانشگاه دانشگاه،در صورت نیاز  -80ماده 

منتقل شوند. حقوق و  دانشگاهظ پیشینه خدمتی به توانند با حفمقصد میوابسته به وزارت متبوع، با موافقت روسای مؤسسات مبدا و 

گردد و ن میمزایای این قبیل افراد براساس پست سازمانی تخصیص داده شده و سوابق خدمتی، بر طبق مقررات این آیین نامه تعیی

هشی و فناوری دولتی سسات آموزش عالی، پژوها و مؤنیز به سایر دانشگاه دانشگاهبالعکس، انتقال اعضای هیأت علمی رسمی قطعی 

حکم انتقال،  بالمانع است. در این صورت از تاریخ اجرای دانشگاهوابسته به وزارت متبوع حسب درخواست مؤسسات مذکور و موافقت 

 قطع و هر گونه پرداختی صرفاً برعهده مؤسسه مقصد خواهد بود. دانشگاهرابطه استخدامی عضو منتقل شده با 

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

 باشد. پس از موافقت هیأت اجرایی جذب ذی ربط و تأیید رئیس مؤسسه مقصد امکان پذیر می دانشگاهاجرایی به 

های ها و مؤسسات آموزشی عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و دستگاهزمایشی از سایر دانشگاهانتقال اعضای هیأت علمی رسمی آ -2تبصره 

 باشد. های مبدأ و مقصد، منوط به تأیید وزیر میو بالعکس، پس از موافقت مؤسسه دانشگاهاجرایی به 

 

 فصل هشتم: مرخصی ها، بیمه و امور رفاهی

ها العادهستفاده از حقوق، فوقیک و دو ماه به ازای هر سال خدمت از مرخصی استحقاقی با ااعضای پیمانی و رسمی به ترتیب از  -81ماده 

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

یا مقام مجاز از طرف وی، استفاده از مرخصی استحقاقی  دانشگاهو و تأیید رئیس باشد. در موارد ضروری، با درخواست عضماه مجاز می

 بالمانع است. 

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

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

تواند تا مجموع یک ماه از ده میعضو برای یک بار در طول خدمت، عالوه بر مرخصی استحقاقی پیشی بینی شده در این ما -3تبصره 

 د. مرخصی استحقاقی به منظور تشرف به حج واجب برخوردار گرد

تعیین « ال تا پایان شهریور سال بعداول مهر هر س»صرفا برای مرخصی استحقاقی موضوع این ماده از  دانشگاهتقویم اداری  -4تبصره 

 می شود.

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

 خرید نخواهد بود. یا باز

های سازمانی مصوب ستاره دار، مبنی بر های اجرایی پستبا درخواست مرخصی عضو شاغل در سمت دانشگاهدر مواردی که  -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
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و یا مقام مجاز از طرف وی استفاده نشده است، ذخیره و مابقی  دانشگاهمرخصی استحقاقی سالیانه عضو که به علت عدم موافقت رئیس 

 گردد. به مأخذ آخرین حقوق و مزایای دریافتی مندرج در حکم، بازخرید می

 ند. مرخصی ذخیره شده اعضا تا پیش از ابالغ این آیین نامه در هر صورت محفوظ خواهد ما -2تبصره 

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

انونی عضو قمندرج در حکم، به وی و در صورت فوت به وراث  مرخصی استحقاقی ذخیره شده به مأخذ آخرین حقوق و مزایای دریافتی

 پرداخت خواهد شد.

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

 موظف تدریس استفاده نماید. 

 باشد: حقاقی ساالنه را دارا میبر مرخصی استو مزایا، عالوه مرخصی با استفاده از حقوق  عضو در موارد ذیل حق برخورداری از -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

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

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

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

 گردد.می عذر وی با تأیید مراجع قضایی احراز

روز  12تواند با ارائه گواهی پزشکی، باشد، میهایی که مانع  از انجام خدمت وی میدر صورت ابتال به بیماری دانشگاهعضو  -86ماده 

از  دانشگاه،عتمد روز با ارائه گواهی پزشکی و تأیید پزشک م 30روز( و مازاد بر مدت مذکور تا  3متناوب در سال )هر نوبت حداکثر 

پزشکی مورد تایید  روز با نظر کمیسیون 30صی استعالجی با استفاده از حقوق و مزایای مربوط برخوردار گردد. برای مدت بیشتر از مرخ

 گردد. این آیین نامه با وی رفتار می« 88»و مطابق با مفاد ماده  دانشگاه

تمد، مرخصی ی پزشکی و پس از تأیید پزشک معدر صورتی که عضو در ایام مرخصی استحقاقی بیمار شود، براساس گواه -تبصره

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

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

 یابد. ماه افزایش می «12»شوند، این مدت به ایمان صاحب فرزند دوقلو و یا بیشتر میبرای بانوانی که در یک ز -1تبصره 

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

 گردد. می های تعیین شده، تمدیدیابد، مدت قرارداد تا سقف مرخصیمی

برسد،  دانشگاهنماید، در صورتی که بیماری وی به تایید کمیسیون پزشکی به عضوی که از مرخصی استعالجی استفاده می -88ماده 

 گردد.حداکثر تا یکسال حقوق و مزایای مربوط پرداخت می
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ک سال نیز از حقوق و مزایای یاد شده یزائد بر عضو دارای بیماری صعب العالج، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، برای مدت  -1تبصره 

 شود.برخوردار می

الجی، تنها حقوق مرتبه و پایه در صورت صعب العالج نبودن بیماری عضو، به وی در مدت مازاد بر یک سال مرخصی استع -2تبصره 

 گردد. پرداخت می

بر اثر عوامل محیط  دانشگاه،شکی بنا به نظر کمیسیون پزموظف است به عضوی که در حین خدمت و یا مأموریت و  دانشگاه -3تبصره 

های مرخصی استعالجی اعطا نموده و تمامی هزینهین ماده، اشود، بدون محدودیت مقرر در کار و یا مأموریت دچار حادثه یا بیماری می

 درمان وی را پرداخت نماید. 

ز نظر پرداخت حقوق و مزایا، تابع اعضو مشمول صندوق تأمین اجتماعی در استفاده از مرخصی استعالجی مازاد بر سه روز،  -4تبصره 

 باشد. مقررات قانون تامین اجتماعی می

رخصی استحقاقی مدر صورت نداشتن  این آیین نامه،« 73»ماده « 3»تبصره به استثنای مشموالن  دانشگاهعضو رسمی  -89ماده 

حقوق حداکثر سه سال از مرخصی بدوننامه، ین آیینا« 90»رعایت ضوابط مقرر در ماده تواند در طول مدت خدمت خود با ذخیره شده، می

 استفاده نماید.

 لطمه نزند، صرفًا در مدت انشگاهدهای آموزشی و پژوهشی و استثنایی، مشروط به آنکه به برنامه عضو پیمانی درموارد ضروری -تبصره

قوق عضو پیمانی های بدون ححقوق است. در هر حال مجموع مرخصی بدونماه مجاز به استفاده از مرخصی « 4»قرارداد و حداکثر به مدت 

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

تواند در طول مدت خدمت خود با موافقت واحد سازمانی ذیربط و تأیید باالترین مقام مسئول می دانشگاهعضو رسمی قطعی  -90ماده 

حقوق استفاده نماید. در صورتی که درخواست مرخصی بدون حقوق عضو برای ادامه تحصیل حداکثر سه سال از مرخصی بدون دانشگاه

زایش خواهد تا دو سال قابل اف دانشگاههیات رئیسه با تصویب  مربوط به شغل وی باشد، این مدت در مقطع دکتری تخصصی در رشته

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

تحصیل در حقوق برای ادامه بدون  آزمایشی اعم از اعطا و یا تمدید مدت مرخصیشمول مفاد این ماده درخصوص عضو رسمی  -1تبصره 

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

 حال مجموع مرخصی بدون حقوق عضو رسمی آزمایشی مشمول این تبصره در طول مدت خدمت حداکثر سه سال می باشد.

توانند برند، میهای اجرایی در مأموریت خارج از کشور به سر میبه واسطه حکم رسمی دستگاه بانوان عضو رسمی که همسر آنان -2تبصره 

 سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.« 5»تا پایان مأموریت همسر خود و در طول خدمت حداکثر به مدت 

و صندوق  دانشگاهه با موافقت آنک گردد. مگرمدت مرخصی بدون حقوق جزء سابقه خدمت بازنشستگی محسوب نمی -3تبصره 

 بازنشستگی ذیربط، کسورات بازنشستگی به طور کامل از سوی عضو پرداخت گردد.
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مشروط به اینکه منجر  دانشگاههای مورد نیاز مدت مرخصی بدون حقوق عضو برای ادامه تحصیالت عالی و تخصصی در رشته -4تبصره 

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

 شود.جزء 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 

 بیمه ای استفاده نماید. 

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

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

ک بار مجاز به تغییر است و وی در طول خدمت خود، صرفًا ی دانشگاهانتخاب صندوق بازنشستگی در بدو استخدام با عضو  -92ماده 

 باشد.صندوق بازنشستگی می

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

د قرارداد بیمه تکمیلی مزایای مقرر در قانون بیمه خدمات درمانی و یا قانون تامین اجتماعی، به طرق مقتضی از جمله تسهیل در عق اعطای

اقدامات الزم معمول  «4پیوست شماره  -های رفاهیدستورالعمل پرداخت کمک»های مرتبط، براساس و یا پرداخت بخشی از هزینه

 دارد. 

ه بتواند مشروط به تامین اعتبار مورد نیاز، به منظور مساعدت، تامین رفاه، آسایش و آسودگی خاطر اعضا و کمک می دانشگاه -94ماده 

ئیسه، تسهیالت رتهیه مسکن، تقویت صندوق قرض الحسنه وام و امور بیمه و تامین و رفع سایر نیازهای ضروری آنها، با تصویب هیأت 

 این آیین نامه برقرار نماید.  «93»ماده ضوع مالی الزم را براساس دستورالعمل مو

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

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

 

 فصل نهم: پایان خدمت

نفع، ضو ذیمکلف است عضو خود را با توجه به مرتبۀ علمی آنان به شرح ذیل، بدون نیاز به وصول درخواست ع دانشگاه .96 هماد

 بازنشسته نماید.

 سال. 65سال سابقۀ خدمت یا سنّ  30مربی آموزشیار/ مربی پژوهشیار، با  .1-96

 سال. 65سال سابقۀ خدمت یا سنّ  30مربی آموزشی/ مربی پژوهشی، با  .2-96

 سال. 65سال سابقۀ خدمت یا سنّ  30استادیار آموزشی/ استادیار پژوهشی، با  .3-96

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

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



 

 
 

 

 اعضای هیأت علمی  آیین نامه استخدامیهیأت امناء                                                         

 

 عبدالرضا باقری

 های ممیزههای امناء هیأترئیس مرکز هیأت

 مهر مرکز

 های ممیزههای امناء و هیأتهیأت
 

39 

 .......................شماره : ............

 .........................تاریخ : ............

 .....................پیوست: . ............

علمی نمونه یئت هاین ماده برای عضو  5و  4های و سن بازنشستگی مندرج در ردیف 3تا  1های دمت مندرج در ردیفخسابقۀ  .1 هتبصر

ۀ محل و تأیید دانشکدۀ /پژوهشکد نفعذی در صورت درخواست عضوهیئت دولت های دانش و پژوهش مصوب یا دارای نشان کشوری

 قابل افزایش است. امنای ذیربط تا سه سال  هیئتبا تصویب ساالنۀ خدمت وی، 

قی پایه استحقا سال سابقه خدمت، طی دو سال متوالی، 30این ماده، با داشتن  5و  4های در مواردی که عضو موضوع  ردیف .2 تبصره

همراه دانشگاه ئیس ریشنهاد دریافت ننماید، با پ دانشگاهسالیانه خویش را به دلیل نداشتن امتیازات الزم بر اساس دستورالعمل ترفیع 

 پذیر است.مکانهای آموزشی و پژوهشی و تأیید وزیر، بدون نیاز به اخذ تقاضای ایشان، بازنشستگی آنان ابا ارسال گزارش فعالیت

 5ت شماره و پیوس 118موضوع ماده استاد ممتاز ادامه خدمت عضو با مرتبه استادی که حسب دستورالعمل نحوه انتخاب  .3 هتبصر

یب سالیانۀ و تصو درخواست دانشگاهشود، با آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی موفق به کسب درجه استاد ممتازی شده یا می

 هیئت امنا تا سه سال امکان پذیر می باشد.

یم سال تحصیلی ان ن. تاریخ اجرای حکم بازنشستگی عضو واجد شرایط بازنشستگی که به امر تدریس اشتغال دارد، به پایان هم4 هتبصر

 موکول خواهد شد.

ۀ خدمت همچنان سال سابق 30را که با داشتن حداقل  96 هماد 5و  4اعضای هیئت علمی موضوع بندهای دانشگاه مکلف است  . 97 هماد

 بازنشسته کند.  در صورت تقاضای آنانواجد شرایط ادامۀ خدمت هستند 

قررات خاص، ایثارگران، مبینی نشدن ضوابط و باشند. در صورت پیشررات خاص خود میایثارگران تابع قوانین، ضوابط و مق -98ماده 

 .نامۀ استخدامی اعضای هیئت علمی خواهند بودهمچون سایر اعضای هیئت علمی، تابع ضوابط و مقررات آیین

ز سی سال و تا سقف چهل سال سابقه ااز تاریخ اجرای این آیین نامه، در هنگام تعیین حقوق بازنثستگی، به عضوی که بیش  -99ماده 

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

 باشد. شده محاسبه و از سوی صندوق بازنشستگی ذیربط قابل پرداخت می

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

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

رداخت وان و همچنین مدت خدمت نظام وظیفه، مشروط به پمرخصی بدون حقوق و استعالجی و مدت خدمت نیمه وقت بان -1 تبصره

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

وزش عالی و که در سایر دانشگاهها و مؤسسات آم دانشگاهسابقه خدمت قبل از استخدام متقاضیان عضویت در هیأت علمی  -2 تبصره

ی که در قوانین و پژوهشی دولتی و دستگاههای اجرایی در وضعیت هیأت علمی یا غیر هیأت علمی انجام شده است )به استثنای ایثارگران

ازنشستگی عضو قبول برای ب باشند(، در صورت تقاضای آنان صرفاً به عنوان سابقه خدمت قابلاسناد باالدستی دارای ضوابط خاص می

 شود. محسوب می
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شمول کسور بازنشستگی )حقوق مرتبه ممیانگین کلیه حقوق و مزایای مستمر  دانشگاه،مبنای تعیین حقوق بازنشستگی عضو  -101ماده 

العاده مدیریت و تفارت تطبیق( در دو سال العاده سختی کار، فوقالعاده ویژه، فوقالعاده جذب، فوقالعاده شغل )مخصوص(، فوقو پایه، فوق

 باشد. منتهی به پایان خدمت وی با اعمال ضریب حقوقی سال بازنشستگی می

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

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

ر سال خدمت قابل قبول تا حداکثر هفی، به ازاء به عضو بازنشسته، از کار افتاده مشمول این آیین نامه و ورثه قانونی عضو متو -102ماده 

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

 پرداخت خواهد شد.« پاداش پایان خدمت»عنوان 

دریافت این وجوه  دی دریافت شده است، از سنوات خدمتی مشمولآن قسمت از سابقه خدمت عضو که در ازاء آن وجوه بازخری -تبصره

 شود. کسر می

هایی که از سوی وزارت تعیین دیتاستفاده از خدمات اعضای هیأت علمی بازنشسته به صورت حق التدریس، در سقف محدو -103ماده 

 باشد. شود، بالمانع میو ابالغ می

تواند عضو واجد یکی از می دانشگاهباشد. در موارد خاص استثنای موارد ذیل ممنوع می بازنشستگی پیش از موعد اعضا به -104ماده 

 اید. بازنشسته نم هماهنگی با صندوق بازنشستگی ذیربطو  دانشگاههیأت رئیسه تصویب شرایط ذیل را با درخواست ذی نفع، 

 عضو هیأت علمی )مرد( -104-1

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

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

 عضو هیأت علمی )زن( -104-2

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

 

  فصل دهم: سایر مقررات

العاده رتبه و پایه و فوقبرابر مجموع حقوق م« پنج»به میزان ای بازنشسته در موارد ذیل کمک هزینهعضو شاغل یا به  -105ماده 

 گردد:پرداخت میشغل )مخصوص( استادیار پایه یک 

ات تندعضو شاغل یا بازنشسته و همچنین هر یک از فرزندان و افراد تحت تکفل وی در هر مورد فقط یک بار) با ارائه مس ازدواج دائم -الف

 صالح( قانونی از مراجع ذی

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

 ود. شدر صورت فوت عضو شاغل یا بازنشسته کمک هزینه موضوع این ماده به وراث قانونی وی پرداخت می  -1تبصره 
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ی یک بار از کمک هزینه وظیفه بگیران عضو شاغل یا بازنشسته متوفی به استثنای همسر وی نیز در صورت ازدواج دائم برا -2تبصره 

 برخوردار می شود.این ماده « الف»موضوع بند 

دو ماه قبل از استعفای خود را به ترتیب  دانشگاه،عهد خدمت به تتواند در صورت نداشتن می دانشگاهعضو رسمی و پیمانی  -106ماده 

 دانشگاهون کسب موافقت پایان نیمسال تحصیلی )رسمی( یا دو ماه قبل از پایان قرارداد )پیمانی( به صورت کتبی اعالم نماید و چنانچه بد

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

 خواهد شد. 

باشد و عضو پس از استعفا موظف است تا زمان در هیچ مورد درخواست استعفا، رافع تعهدات عضو در قبال وظایف وی نمی -107ماده 

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

 شود. اعالم نماید، استعفای وی منتفی تلقی می دانشگاهروز کتباً به  15خود را حداکثر ظرف 

باید زیان  دانشگاه،باشد، در صورت اعالم استعفا و قبول استعفای وی از سوی می دانشگاهعضوی که دارای تعهد خدمت در  -108ماده 

 سویناشی از عدم ایفای تعهد خود را طبق ضوابط و مقررات ابالغی از 

 باشدیا مقام مجاز از طرف وی می دانشگاه،وزارت جبران نماید. مسئولیت نظارت بر اجرای این ماده برعهده رئیس 

برای اجرای  اهدانشگ رسمی به نحوی از انحا از رکود علمی و عدم کفایت و صالحیت هر یک از اعضای دانشگاهرئیس هرگاه  -910ماده 

دی( که صالحیت سه نفر از اعضای هیات علمی ) ترجیحا با مرتبه استا زاپژوهشی محوله مطلع شود، کمیسیونی مرکب  و وظایف آموزشی

رش کامل و موجهی پژوهشی و فرهنگی عضو را دارند تشکیل خواهد داد تا تحقیق به عمل آورده و گزا و رسیدگی در مورد کارهای آموزشی

ن گزارش حاکی ارائه دهند. تشکیل جلسات و گزارش کمیسیون مذکور به طور محرمانه خواهد بود و در صورتی که ای دانشگاهبه رئیس 

ی و اتخاذ تصمیم مراتب را جهت رسیدگ دانشگاهای وظایف محوله باشد، رئیس از رکود علمی عضو یا عدم کفایت یا صالحیت او برای اجر

ضو، رکود علمی، ع  ارجاع می نماید. چنانچه هیات پس از رسیدگی به کلیه فعالیتهای علمی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاهبه هیات ممیزه 

 رفتار می شود.یا عدم کفایت و صالحیت وی را محرز دانست، به یکی از روش های ذیل با وی 

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

زنشستگی ذیربط روز حقوق و مزایا با هماهنگی صندوق با 20سال سابقه خدمت قابل قبول، با حداقل  "20"در صورت داشتن حداقل  –ب 

 بازنشسته می شود.

زایای مشمول روز حقوق و م "30"در صورتی که عضو شرایط باز نشسته شدن را نداشته باشد، سنوات قابل قبول عضو با پرداخت  –ج 

 کسور بازنشستگی به ازای هر سال خدمت قابل قبول، به عالوه وجوه مرخصی های ذخیره شده، باز خرید می شود.

ست موسسه مقصد پژوهشی و فناوری و دستگاه های اجرایی مشروط به ارائه درخوا عضو به سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، –د 

 توسط عضو منتقل می شود.

 .به خدمت وی خاتمه داده می شود –ه 
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و هیأت آن دسته از اعضای هیأت علمی مشمول رکود علمی که براساس ضوابط و مقررات پیشین از کارشناس رسمی به عض –تبصره 

سمی قطعی تبدیل رتوانند به عضو غیر هیأت علمی اند، با درخواست آنان و موافقت دانشگاه میتبدیل وضعیت شدهعلمی رسمی آزمایشی 

 وضعیت یابند، در غیر اینصورت در شمول مفاد این ماده قرار خواهند گرفت. 

های مبدأ رفاً با رضایت وی، موافقت گروهصتغییر پست سازمانی عضو از یک گروه آموزشی و یا پژوهشی به گروه متجانس دیگر،  -110ماده 

 باشد. و مقصد و با رعایت ارتباط تخصصی عضو امکان پذیر می

 بود:بدون اخذ رضایت عضو، مجاز به تغییر پست سازمانی وی خواهد  دانشگاه،در موارد ذیل  -111ماده 

 ذباین آیین نامه و آیین نامه هیأت اجرایی ج «109»ماده براساس تصمیم مراجع مذکور در  -111-1

 بر اساس مصوبه هیأت امنا دانشگاهتغییر ساختار یا انحالل واحد سازمانی در  -2-111

 راجع ذیصالحأت امنا یا سایر مهای واحدهای سازمانی براساس مصوبه هیها و فعالیتتغییر مأموریت -111-3

 ارهای مدیریتی مصوب شماره داشتغال عضو در پست -111-4

هیأت ممیزه ذیربط امکان  تغییر پست سازمانی عضو از گروه آموزشی به گروه پژوهشی و بالعکس، با درخواست عضو و تصویب -112ماده 

 باشد. پذیر می

ها و عناوین مشابه به ازای هر ساعت، بر مبنای یک راها، هیأتها، شوحق حضور در جلسه عضو حقیقی در جلسات کمیسیون -113ماده 

 باشد. ساعت در ماه قابل پرداخت می« 25»العاده شغل )مخصوص( عضو و تا سقف هفتاد و پنجم مجموع حقوق مرتبه و پایه و فوق

 باشد. تبصره ذیل ممنوع میهای سازمانی ستاره دار مصوب، به استثنای بکارگیری اعضای پیمانی جهت تصدی پست -114ماده 

در واحد  سال سابقه خدمت آموزشی و پژوهشی« 3»تواند از اعضای پیمانی که حداقل دارای می دانشگاهدر موارد خاص  –تبصره 

ج در سازمان های سازمانی ستاره دار مصوب مندرجهت تصدی پست دانشگاههیات رئیسه سازمانی مربوط می باشند، صرفًا با موافقت 

 ذیر نمی باشد. پبرای یک دوره مدیریتی، استفاده نماید. انتصاب مشمولین طرح سربازی و یا سایر عناوین امکان  ، دانشگاهتفصیلی 

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

 باشد.این ماده ممنوع می

ازمانی مدیریتی یا حساس به سبرای تصدی موقت پست  دانشگاهبکارگیری اعضای رسمی در موارد ضروری با تشخیص رئیس  -1تبصره 

 باشد.صورت سرپرستی فقط برای حداکثر شش ماه مجاز می

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

 اتخاذ تصمیم خواهد شد.

رئیس و » های مدیریتی، صرفاً برای تصدی سمتآزاد اسالمی دانشگاهبه خدمت در  دانشگاهمأموریت اعضای رسمی  -116ماده 

پرداخت حقوق و مزایا با  پس از تأیید وزیر و «رئیس واحد علوم، تحقیقات»و « رؤسای مراکز استانی دانشگاه آزاد»، «معاونان دانشگاه آزاد

میزان واحد . باشدپذیر میمحل خدمت آنان امکان دانشگاهتأمین اعتبار از محل مؤسسه محل مأموریت )بدون کاهش( و پرداخت توسط 

 گردد. پیشنهاد مرکز و تأیید وزیر تعیین می دانشگاه،موظف آموزشی و پژوهشی این دسته از اعضا، با درخواست 



 

 
 

 

 اعضای هیأت علمی  آیین نامه استخدامیهیأت امناء                                                         

 

 عبدالرضا باقری

 های ممیزههای امناء هیأترئیس مرکز هیأت

 مهر مرکز

 های ممیزههای امناء و هیأتهیأت
 

43 

 .......................شماره : ............

 .........................تاریخ : ............

 .....................پیوست: . ............

ت وزیران امکان پذیر پیشنهاد وزیر و تصویب هیأ ،دانشگاهاعاده به خدمت اعضای هیأت علمی بازنشسته، با درخواست  -117ماده 

 باشد. می

به آن که کسور  سال باشد، مشروط 30خدمت قابل قبول عضو بازنشسته قبل از اعاده به خدمت، کمتر از  چنانچه سنوات  -تبصره

خدمت وی  سال، به سنوات 30پرداخت گردد، مدت مذکور با رعایت سقف حداکثر  دانشگاه،بازنشستگی دوران اعاده به خدمت توسط 

 و تبصره ذیل آن تعیین خواهد شد. «101»ماده اد شود و حقوق بازنشستگی جدید عضو، با رعایت مفافزوده می

رتبه استادی که به مقام شامخ ماعضای هیأت علمی با  دانشگاه،به منظور بزرگداشت و ارج نهادن به استادان ممتاز و برجسته  -118ماده 

دستورالعمل نحوه انتخاب »ند، بر اساس االمللی رسیدهفرهنگی، تربیتی، اجتماعی، آموزشی، علمی و پژوهشی و .... در سطح ملی و یا بین

 شوند. متازی نائل میبه درجه استاد م ««5»پیوست شماره  -استاد ممتاز

را به منظور بهره گیری از خدمات آموزشی و پژوهشی  دانشگاهقد رابطه استخدامی با تواند افراد برجسته علمی فامی دانشگاه -119ماده 

بکار  دانشگاهانتخاب و برای مدت معین در  ««6»یوست شماره پ -ی عضو وابسته در دانشگاهدستورالعمل بکارگیر»آنان براساس 

 گیرد.

امنا و تصمیم گیری در خصوص موضوع  در مواردی که در این آیین نامه حکمی پیش بینی نشده باشد، تا تشکیل جلسه هیأت -120ماده 

 تهران عمل خواهد شد.  یأت علمی دانشگاهمربوط، برابر آخرین اصالحات آیین نامه استخدامی اعضای ه

 باشد. می« مرکز»تفسیر مفاد این آیین نامه در موارد ابهام، بر عهده  -121ماده 

 باشد. ا امکان پذیر میو تصویب هیأت امن« مرکز»تأیید  دانشگاه،هرگونه تغییر در مفاد این آیین نامه با پیشنهاد  -122ماده 

هداف، وظایف و تشکیالت اقانون  10، به استناد مفاد ماده پیوست 6تبصره و  127ماده و  123این آیین نامه مشتمل بر  -123ماده 

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

های الزم برای ارتقای می، به منظور ساماندهی ضوابط و مقررات استخدامی و با هدف ایجاد زمینهمجلس شورای اسال 15/10/1389مصوب 

به تصویب  26/2/91در حصول اهداف مندرج در برنامه یاد شده، در تاریخ  های ایجاد شده و تسهیلمندی از ظرفیتوری، بهرهسطح بهره

 باشد.جرا میقابل ا 1/12/90یید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تاریخ رسید و با تأ هیأت امنای دانشگاه علم و صنعت ایران
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 «پیوست شماره یک»

 دستورالعمل خدمت اعضا به شیوه نیمه حضوری

 لمینامه استخدامی اعضای هیأت عآیین« 18»موضوع ماده 

 

ا ندارند براساس شرایط که به دالیل مختلف امکان حضور تمام وقت در محیط کار ر دانشگاهآن دسته از اعضای آموزشی رسمی  -1ماده 

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

پذیرفته  دانشگاهشی ربوط و تأیید معاون آموزتقاضای عضو مبنی بر انجام خدمت نیمه حضوری در صورت موافقت دانشکده م -2ماده 

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

ر نداشته باشد، گروه آموزشی در صورتی که عضو تمام وقت در یک نیمسال تحصیلی به صورت کامل در محل کار خود حضو -1تبصره 

اون آموزشی به رئیس دانشکده گزارش نماید تا وضعیت عضو پس از تأیید دانشکده، موافقت معمربوط موظف است وضعیت حضور وی را 

 و تصویب هیأت رئیسه به نیمه حضوری تبدیل گردد.

نشکده با تأیید معاونت آموزشی در صورت درخواست عضو نیمه حضوری برای تغییر وضعیت به تمام وقت، پس از موافقت دا -2تبصره 

 تمام وقت تبدیل وضعیت خواهد یافت.عضو به  دانشگاه

 باشد:به شرح ذیل می دانشگاهضوابط خدمت نیمه حضوری در  -3ماده 

 باشد.میزان حضور عضو نیمه حضوری نصف ساعات حضور عضو تمام وقت می -الف

 باشد.میزان واحد موظف عضو نیمه حضوری برابر با واحد موظف عضو تمام وقت می -ب

 گیرد. ی، حق التدریس تعلق نمیبه عضو نیمه حضور -ج

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

 باشد. پذیرش، با نظر گروه آموزشی یک دانشجوی کارشناسی ارشد می

 باشد. مجاز نمی دانشگاهانتصاب عضو نیمه حضوری به پستهای اجرای و مدیریتی ستاره دار  -ه

 باشد. اعزام عضو نیمه حضوری به مأموریت پژوهشی از جمله سفرهای علمی کوتاه مدت و یا بلند مدت مجاز نمی -و
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 العاده ویژه است.وقحقوق ماهانه عضو نیمه حضوری برابر حقوق عضو تمام وقت بدون احتساب ف -4ماده 

عضای هیأت علمی، انامه استخدامی آیین« 77»ماده  «1»به استثنای مشمولین موضوع بند  سابقه خدمت عضو نیمه حضوری -5ماده 

 شود.در دوران خدمت نیمه حضوری، نصف سابقه خدمت تمام وقت محاسبه می

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

آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی در شمول این  «79»و ماده « 75»ماده « 3»و « 2»های تبصرهاعضای موضوع  -7ماده 

 گیرند.دستورالعمل قرار نمی

انجام و تصویب هیأت امنا به صورت موردی  دانشگاهس های اعضا به پیشنهاد رئیتصمیم گیری در سایر موارد مربوط به مأموریت -تبصره

 شود.می

ه علم و صنعت هیأت امنای دانشگابه تصویب  26/2/91در تاریخ  تبصره« 3»ماده و « 8»این دستورالعمل مشتمل بر  -8ماده 

 باشد.قابل اجرا می 1/12/90رسید و با تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تاریخ  ایران
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 «پیوست شماره دو»

 حیط کار اعضای هیأت علمیالعاده سختی شرایط مدستورالعمل فوق

 ی هیأت علمینامه استخدامی اعضاآیین« 31»ماده « 2»موضوع بند 

 

در  دانشگاهجود شرایط بهداشتی و ایمنی مربوط، عضو گیرد که با والعاده سختی شرایط محیط کار به مشاغلی تعلق میفوق -1ماده 

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

 داشته باشد. 

 های تکمیلی، شرایط بهداشتی و ایمنی الزم را جهت ایجاد محیط مناسب کار برایموظف است ضمن برقراری بیمه دانشگاه -2ماده 

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

 امکان معاینات پزشکی آنان را فراهم نماید. دانشگاهمناسب اقدام و در هر دو سال یک بار با هزینه 

مانی ذیربط، تطبیق موظفند ضمن بررسی شرایط محیط کار مشاغل موجود در واحد ساز دانشگاههر یک از واحدهای سازمانی  -3ماده 

کر دالیل عوامل و تعیین درصد سختی شرایط محیط کار را متناسب با درجات تعیین شده در جدول ضمیمه این پیوست تهیه و با ذ

ارائه نمایند. کمیته مذکور  «4»ماده ی با ترکیب مندرج در علمالعاده سختی شرایط محیط کار اعضای هیأت توجیهی الزم به کمیته فوق

صد سختی اعمال دقیق ضوابط و مقررات مربوط به این دستورالعمل ضمن بررسی، نسبت به تطبیق عوامل و تعیین درموظف است با 

فصیلی تمندرج در سازمان  دانشگاههای سازمانی هیأت علمی درصد از پست 10شرایط محیط کار مشاغل مذکور ) با رعایت سقف 

 نامه استخدامی اعضای هیأت علمی اقدام نماید. ماه از تاریخ ابالغ آیین 6مصوب(، حداکثر ظرف مدت 

 حیط کار اعضای هیأت علمی عبارتند از:مالعاده سختی شرایط اعضای کمیته فوق -4ماده 

 أت(.یا عناوین مشابه )رئیس هی دانشگاهمعاون توسعه منابع انسانی  -1-4

 نماینده کمیسیون دائمی هیأت امنا به انتخاب کمیسیون مذکور. -4-2

 یا عناوین مشابه )دبیر(. دانشگاهمدیر منابع انسانی  -3-4

 ، یا عناوین مشابه.دانشگاهمدیر دفتر برنامه، بودجه و تشکیالت  -4-4

 . دانشگاه نماینده رئیس  -5-4
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 حیط کار. دو نفر از اعضای هیأت علمی شاغل یا بازنشسته مجرب و صاحب نظر در بهداشت و ایمنی م -6-5

ر جلسات کمیته موضوع این ماده د( دانشگاهحضور حداقل یک نفر عضو هیأت علمی مرتبط با رشته شغلی )ترجیحاً شاغل در  -1تبصره 

 الزامی است.

صد سختی شرایط محیط کار مشاغل به منظور روزآمد نمودن تطبیق عوامل و تعیین در سال یک بار، 5کمیته موظف است هر  -2تبصره 

 فرآیند موضوع این ماده را تکرار نماید. دانشگاه،موجود در 

العاده سختی شرایط محیط کار بر مبنای درصد تعیین شده، به ازای هر یک درصد سختی کار، نیم درصد حقوق مرتبه میزان فوق -5ماده 

 گردد.به شرح جدول ذیل تعیین میو پایه 

 

 5درجه  4درجه  3درجه  2درجه  1درجه  درجه سختی کار

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

العاده میزان فوق

سختی شرایط محیط 

 کار

درصد  10تا  5/0

 حقوق مرتبه و پایه

درصد  20تا  10

 مرتبه و پایهحقوق 

درصد  30تا  20

 حقوق مرتبه و پایه

درصد  40تا  30

 حقوق مرتبه و پایه

درصد  50تا  40

 حقوق مرتبه و پایه

 

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

رسد، با تصویب هیأت امنا این آیین نامه می «4»موضوع ماده و امثالهم از اهمیت خاصی برخوردارند و مستثنی بودن آن به تأیید کمیته 

 باشد. ر قابل افزایش میبراب 5/1مجموعاً تا 

ریت منابع انسانی یا عناوین مشابه در صورت تغییر شغل و یا محل خدمت شاغل، شرایط جدید مدنظر قرار خواهد گرفت و مدی -2تبصره 

 باشد. مسئول تطبیق شرایط جدید محیط کار و ابالغ به واحد ذیربط می دانشگاه

 باشد.ضوابط و مقررات خاص خود میالعاده اشعه تابع برقراری فوق -3تبصره 

 م و صنعت ایرانهیأت امنای دانشگاه علبه تصویب  26/2/91در تاریخ  تبصره 5ماده و  6این دستورالعمل مشتمل بر  -6ماده 

 باشد.قابل اجرا می 1/12/90رسید و با تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تاریخ 
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 رایط محیط کار اعضای هیأت علمی(العاده سختی ش)دستورالعمل فوق جدول ضمیمه پیوست شماره دو

ف
دی

ر
 

جه
در

ن 
وا

عن
 

1 2 3 4 5 

1 

کار در محیط 

دارای درجه 

حرارت 

 نامتعارف

مستمر در دمای کمتر از 

 درجه باالی صفر 10

مستمر در دمای حدود 

 صفر 

مستمر در دمای زیر 

مستمر در  یاصفر 

 درجه 30دمای باالی 

- - 

نطقه جغرافیایی محل مگیرد و دمای صرفاً شرایط دمایی که به دلیل نوع و شرایط کار ایجاد شده است، در شمول این بند قرار میتوضیح ضروری : 

 شود. خدمت عضو را شامل نمی

 خطر برق 2
در معرض مستقیم برق 

 ولت 220تا  60

در معرض مستقیم برق 

 ولت220بیش از 

 در معرض برق

 سه فاز

در معرض برق 

 فشار قوی
- 

 گیرد. ر شمول این بند قرار میدصرفاً مشاغلی که با مدارهای الکتریکی سروکار دارند و امکان قطع برق برای زمان انجام کار وجود ندارد توضیح ضروری : 

3 

کار با مواد 

شیمیایی، 

میکروبی و 

گازهای سمی 

 و آزار دهنده

نیمه وقت با گازهای سمی 

دهنده، مواد و آزاد 

شیمیایی و میکروبی 

زای نفوذپذیر )حتی آسیب

با وسایل ایمنی( سرو کار 

 دارد

تمام وقت با گازهای 

سمی و آزاد دهنده، مواد 

شیمیایی و میکروبی 

زای نفوذپذیر آسیب

)حتی با وسایل ایمنی( 

 سرو کار دارد

نیمه وقت با گازهای 

سمی و آزاردهنده، 

مواد شیمیایی و 

ده میکروبی کشن

نفوذپذیر )حتی با 

وسایل ایمنی( سرو 

 کار دارد 

- - 

4 

کار در محیط 

عفونت زا و 

آالینده درمانی 

 و آزمایشگاهی

نیمه وقت با اجساد و لوازم 

و مواد متعفن سر و کار 

 دارد

با ذی روح متعفن سر و 

 کار دارد
- - - 

5 

کار در محیط 

دارای بوی 

متعفن و 

 نامطبوع

دارای نیمه وقت در محیط 

 بوی متعفن و نامطبوع

وقت در محیط  تمام

دارای بوی متعفن و 

 نامطبوع

- - - 
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6 
خطر ریزش یا 

 برخورد اجسام
 - - برخورد زیادریزش یا  برخورد متوسطریزش یا  برخورد کمریزش یا 

 

 رایط محیط کار اعضای هیأت علمی(العاده سختی شجدول ضمیمه پیوست شماره دو )دستورالعمل فوق

ف
دی

ر
 

جه
در

ن 
وا

عن
 

1 2 3 4 5 

7 

کار در فضای 

 رمسدود و غی

 متعارف

نیمه وقت در فضای نسبتاً 

 کم و غیر متعارف

نیمه وقت در فضای 

 بسیار محدود مثل اتاقک

تمام وقت در فضای 

بسیار محدود مثل 

 اتاقک

تمام وقت در 

فضای بسیار 

محدود، مانند 

 معدن

- 

 گیرند که حرکت در آن مشکل باشد. این بند قرار میهایی در شمول مکانتوضیح ضروری : 

8 

کار در محیط 

دارای رطوبت 

 نامتعارف

در محیط دارای  نیمه وقت

 رطوبت بیش از حد مجاز

در محیط  تمام وقت 

دارای رطوبت بیش از 

 حد مجاز

- - - 

9 

شرایط سخت 

ذهنی و فکری 

 کار

استرس با  نوع و انجام کار

بسیار همراه و تمرکز 

 است. 

غالباً مسئولیت و 

حساسیت کار در حدی 

است که روح و روان فرد 

-تحت تأثیر آن قرار می

 گیرد.

همواره مسئولیت و 

حساسیت کار در 

دی است که روح و ح

روان فرد تحت تأثیر 

 گیردآن قرار می

- - 

 گیرند.  در شمول این بند قرار می دانشگاهدرصد شاغالن  10حداکثر توضیح ضروری : 

10 

کار در محیط 

دارای سر و 

صدای 

 نامتعارف

 90تا  70نیمه وقت بین 

 دسی بل

و  90 بیش ازنیمه وقت 

 دسی بل 120تا 

نیمه وقت بیش از 

تمام وقت بیش از  دسی بل 120

 دسی بل 120
- 

و  70بیش از تمام وقت 

 دسی بل 90تا

 90بیش از تمام وقت 

 دسی بل 120و تا 

11 

کار در محیط 

دارای ذرات 

معلق و دود در 

 هوا

دارای گرد و  اکثراًمحیط 

 غبار و دود است

انجام کار تولید گرد و 

 کندغبار و دود می

ذرات معلق و دود در 

 هوا بیماری زا است
- - 



 

 
 

 

 اعضای هیأت علمی  آیین نامه استخدامیهیأت امناء                                                         

 

 عبدالرضا باقری

 های ممیزههای امناء هیأترئیس مرکز هیأت

 مهر مرکز

 های ممیزههای امناء و هیأتهیأت
 

50 

 .......................شماره : ............

 .........................تاریخ : ............

 .....................پیوست: . ............

 گیرد. ین بند قرار نمیشمول ا درذرات معلق و دود در هوا باید ناشی از شرایط کار باشد. کار در شهرهای دارای آلودگی هوا توضیح ضروری : 

 

ف
دی

ر
 

جه
در

ن 
وا

عن
 

1 2 3 4 5 

12 
جابجا کردن اجسام 

 سنگین

 50تا  25گاهگاهی 

کیلوگرم را بلند یا 

معادل آنرا تحمل 

 کند. می

بیش از گاهگاهی 

کیلوگرم را بلند  50

یا معادل آنرا تحمل 

 کند. می

 50مکرراً بیش از 

کیلوگرم را بلند یا 

معادل آنرا تحمل 

 کند. می

- - 

 25تا  5/12مکرراً 

کیلوگرم را بلند یا 

معادل آن را تحمل 

 کند. می

 50و تا  25مکرراً 

کیلوگرم را بلند یا 

معادل آن را تحمل 

 کند. می

 25منظماً بیش از 

کیلوگرم را  50و تا 

بلند یا معادل آن را 

 کند. تحمل می

 5/12منظماً 

کیلوگرم را بلند یا 

معادل آن را تحمل 

 کند. می

بیش از  منظماً

 25و تا  5/12

کیلوگرم را بلند یا 

معادل آن را تحمل 

 کند. می

 5/12 دائماً بیش از 

کیلوگرم را  25و تا 

بلند یا معادل آن را 

 کند. تحمل می

13 

های پر کار در محیط

های خطر )مانند کارگاه

 گری(تراشکاری و ریخته

پاره وقت در محیط 

های پرخطر کار 

 کند. می

نیمه وقت در 

های پرخطر محیط

 کند. کار می

تمام وقت در 

های پرخطر محیط

 کند. کار می

- - 

14 
های غیر کار در محیط

 متعارف

نیمه وقت در 

محیط کم نور 

 )تاریکی نسبی(

نیمه وقت در 

محیط با تاریکی 

 مطلق 

تمام وقت در محیط 

 با تاریکی مطلق 

- - 

نیمه وقت در 

 محیط با نور شدید 

نیمه وقت در 

محیط با نور بسیار 

 شدید

تمام وقت در محیط 

 با نور شدید 

های عکاسی تاریک خانه است که از نظر نور در شرایط غیر عادی است.، از جمله فضاییمنظور از محیط غیر متعارف در این بند  توضیح ضروری :

 و معادن زیرزمینی. 
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ر
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ن 
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عن
 

1 2 3 4 5 

 مانند آنکار با رایانه و  15

 2اپراتوری که بین 

ساعت در روز  3تا 

ملزم به انجام کار 

 است

 3اپراتوری که بین 

ساعت در روز  4تا 

کار ملزم به انجام 

 است

 4اپراتوری که بین 

ساعت در روز  5تا 

ملزم به انجام کار 

 است

اپراتوری که بیش از 

ساعت در روز  5

ملزم به انجام کار 

 است

- 

ا رایانه در شمول این بند بمنظور از اپراتور عضوی است که وظیفه وارد کردن اطالعات عددی را به رایانه دارد و کارکردن اعضا  توضیح ضروری :

 گیرد. قرار نمی

16 

 کار در ارتفاع

نیمه وقت در ارتفاع 

بدون حفاظ بیش از 

 متر  5

تمام وقت در ارتفاع 

متر و یا  5بیش از 

نیمه وقت در ارتفاع 

 متر  10بیش از 

تمام وقت در ارتفاع 

متر  10بیش از 

)حتی با وسایل 

 ایمنی(

کار در ارتفاع بیش 

متر )حتی با  50از 

 وسایل ایمنی(

- 

 کار در اعماق 

عمق نیمه وقت در 

آب یا زمین بیش از 

 متر 5

تمام وقت در عمق 

آب یا زمین بیش از 

 متر 5

نیمه وقت در عمق 

متر  10بیش از 

)حتی با وسایل 

 ایمنی(

تمام وقت در عمق 

متر  10بیش از 

)حتی با وسایل 

 ایمنی(

کار در اعماق بیش 

متر )حتی با  50از 

 وسایل ایمنی(

 انفجار 17
انفجار ساده و کم 

 خطر رخ می دهد

انفجار مستمر و 

خطرناک رخ نسبتاً 

 دهدمی

ر خطرناک انفجا

بطور نیمه وقت رخ 

 دهدمی

انفجار خطرناک 

رخ بطور مستمر 

 دهدمی

- 

18 
کار با بیماران روحی و 

 روانی

گاهگاهی با بیماران 

روحی و روانی روبرو 

 است

بطور نیمه وقت با 

بیماران روحی و 

 روانی روبرو است

گاهگاهی با بیماران 

روحی و روانی 

روبرو خطرناک 

 است

- - 

 تنهایی مستمر تنهایی غیر معمول 19

تنهایی مستمر با 

سکوت یا تنهایی 

غیر مستمر همراه با 

 سر و صدا

تنهایی مستمر توأم 

با سر و صدای 

 ناراحت کننده

- - 
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 لرزش 20
لرزش خفیف آزار 

 دهنده

نیمه وقت لرزش 

 نسبتاً شدید

تمام وقت توأم با 

 لرزش
- - 

 

ف
دی

ر
 

جه
در

ن 
وا

عن
 

1 2 3 4 5 

21 
کار با حیوانات و جانوران 

 گزنده و درنده

نیمه وقت سر و کار 

 دارد

تمام وقت سر و کار 

 دارد
- - - 

 گیرند. رار میبینی شده است در شمول این بند قصرفاً اعضایی که در شغل آنها کار با حیوانات گزنده و درنده پیشتوضیح ضروری : 

 کار در فضای باز 22

کار در فضای باز 

 مناطق بد آب و هوا 

مکرراً در فضای باز 

 کندکار می

تمام وقت در فضای 

 کندباز کار می

- - 

کار در فضای باز 

 مناطق معتدل 

تمام وقت در فضای 

 کندباز کار می
- 
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 «پیوست شماره سه»

 دستورالعمل اجرایی قانون حمایت قضایی از اعضای هیأت علمی

 ی هیأت علمی دانشگاهنامه استخدامی اعضاآیین« 41»موضوع ماده 

 

 باشد. در این دستورالعمل، کلیه مراجع قضایی و انتظامی قانونی می« مراجع رسیدگی کننده»منظور از  -1ماده 

این دستورالعمل قرار  نباشد نیز در شمول دانشگاهت علمی در مواردی که شاکی عضو های رسیدگی انتظامی اعضای هیأهیأت -تبصره

 گیرند.می

ی کننده که از انجام تکالیف اعم از رسمی و پیمانی در رابطه با دعاوی و شکایات مطروحه در مراجع رسیدگ دانشگاهکلیه اعضای  -2ماده 

 باشند.یشود یا به نحوی با وظایف ایشان مرتبط است، مشمول حمایت قضایی و حقوقی موضوع این دستورالعمل مآنان ناشی می

مول حمایت قضایی و حقوقی شاعضای بازنشسته، از کار افتاده و متوفی در ارتباط با دعاوی و شکایات یاد شده در زمان اشتغال،  -تبصره

ی و ( قانون مدنی برای حمایت قضای1032گردند و در مورد اعضای متوفی تقاضای همسر یا یکی از وراث درجه اول مندرج در ماده )می

 حقوقی کافی است. 

و حقوقی به رئیس  متقاضی حمایت قضایی و حقوقی درخواست کتبی خود را با ذکر دالیل و جهات مورد نیاز برای حمایت قضایی -3ماده 

 دارد. یا مقام مجاز از طرف وی تسلیم می دانشگاه،

ا مقام مجاز از طرف ی دانشگاه،مرجع تشخیص ارتباط موضوع دعوا با وظایف عضو برای انجام حمایت قضایی و حقوقی، رئیس  -4ماده 

 باشد. وی می

این دستورالعمل، « 4»و « 3»یا مقام مجاز از طرف وی موظف است در صورت انجام تشریفات مقرر در مواد  دانشگاهرئیس  -5ماده 

ارک و اسناد اه مدکارشناس یا کارشناسان حقوقی واجد شرایط را برای انجام حمایت قضایی و حقوقی به طور کتبی با ذکر موضوع به همر

 مورد نیاز، به مراجع رسیدگی کننده ذی صالح معرفی و رونوشت آن را به عضو متقاضی ارایه نماید.

 خدمات کارشناسان حقوقی موضوع این دستورالعمل شامل موارد ذیل است: -6ماده 

 انجام مشاوره و ارشاد قضایی. -الف

 شرکت در جلسات دادرسی. -ب

 های الزم.لوایح و دفاعیهتنظیم شکایت، دادخواست،  -ج
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 ط جهت حسن اجرای وظایف محول.های دولتی و غیر دولتی ذی ربمراجعه به دستگاه -د

 باشند.سایر خدماتی که در مراحل دادرسی وکالی دادگستری در مقام وکالت مجاز به انجام آن می -ه

دادرسی به طور فعال  موظفند در تمام مراحل رسیدگی و این دستورالعمل«( 5»کارشناس یا کارشناسان حقوقی )موضوع ماده  -7ماده 

شته باشند، شرکت نمایند و در صورتی که برای عدم امکان اقامه دعوا و شکایت و شرکت در جلسات رسیدگی و دادرسی عذر موجه دا

اس یا کارشناسان معرفی کارشن مراتب را با رعایت فرصت زمانی ممکن قبالً به صورت کتبی به مقام معرفی کننده اطالع دهند تا امکان

 حقوقی دیگر به مرجع رسیدگی کننده ذی ربط فراهم گردد. 

 باشد. یا مقام مجاز از طرف وی می دانشگاه،تشخیص عذر موجه بر عهده رئیس  -تبصره

وجه یا مال یا سندی تواند برای انجام حمایت قضایی و حقوقی موضوع این دستورالعمل از عضو متقاضی، کارشناس حقوقی نمی -8ماده 

ت مربوط الزحمه و یا سایر عناوین مشابه به نفع خود یا دیگری اخذ نماید. در غیر این صورت با متخلف برابر قوانین و مقررابه عنوان حق

 رفتار خواهد شد. 

ل خدمات حقوقی ارائه تواند برای جبران زحمات آن دسته از کارشناسان حقوقی که در اجرای این دستورالعممی دانشگاه -9ماده 

 یا مقام مجاز مبلغی را به عنوان پاداش پرداخت نماید.  دانشگاهبا پیشنهاد رئیس دهند می

 یابد.در موارد زیر ارائه خدمات موضوع آیین دستورالعمل، از سوی کارشناس حقوقی خاتمه می -10ماده 

 .دانشگاهانصراف کتبی عضو متقاضی حمایت قضایی و حقوقی به  -الف

ر افتادگی، انتقال یا از قبیل استعفا، اخراج، بازخرید، بازنشستگی، از کا دانشگاهقطع رابطه استخدامی کارشناس حقوقی مربوط با  -ب

 فوت.

 یابد. تسری می دانشگاهی )کیفری، حقوقی و اداری( های قضایی جارمفاد این دستورالعمل به کلیه پرونده -11ماده 

 ه علم و صنعت ایرانهیأت امنای دانشگابه تصویب  26/2/91، در تاریخ تبصره 3ماده و  12مشتمل بر  این دستورالعمل -12ماده 

 باشد.قابل اجرا می 1/12/90رسید و با تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تاریخ 
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 «پیوست شماره چهار»

 های رفاهیدستورالعمل پرداخت کمک

 لمینامه استخدامی اعضای هیأت عآیین« 93»موضوع ماده 

 

صوب هیأت امنا که از میزان تعیین مهای مستقیم و غیرمستقیم رفاهی ، ماهیانه از کمک هزینه دانشگاهکلیه اعضای شاغل در  -1ماده 

 شوند:مند میشده بر اساس مصوبات هیأت وزیران کمتر نخواهد بود، به شرح ذیل بهره

 غذای گرم در هر روز کاری؛ ک وعده کمک هزینه ی -1-1

 کمک هزینه مهد کودک به ازای هر فرزند زیر شش سال به عضو )زن(؛ -2-1

هد کودک به ازای هر فرزند زیر شش سال به عضو )مرد( که همسرش متوفی یا مطلقه بوده و حضانت فرزند را بر کمک هزینه م -3-1

 های اجرایی( باشد؛ یا سایر دستگاه و دانشگاهدر عهده دارد و یا همسرش غیرشاغل) فاقد شغل

 یاب و ذهاب(؛ اکمک هزینه ایاب و ذهاب) در صورت عدم ارایه خدمات سرویس  -4-1

ای باشد، بربرابر ضریب حقوقی سالیانه که از میزان ابالغ شده از سوی هیأت وزیران کمتر نمی« 150»کن به میزان کمک هزینه مس-5-1

بینی مشروط به پیش علمی مشروط به آنکه دارای مسکن نباشند و یا از خانه سازمانی استفاده نکنند، سال اول استخدام اعضای هیات 5

 اعتبار الزم در بودجه تفصیلی سالیانه مصوب هیأت امنا.

حت تکفل آنان را و افراد تدرصد حق بیمه تکمیلی اعضا  50 مکلف است عالوه بر درصد پرداخت حق بیمه پایه درمان دانشگاه -2ماده 

 پرداخت نماید. 

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

 باشد.می دانشگاهپرداخت سهم حق بیمه عمر و حوادث اعضا به عهده  -3ماده 

های ویژه مذهبی و ملی به اعضای تواند در طول سال وجوهی را تحت عنوان کمک هزینه غیر نقدی به مناسبتمی دانشگاه -4ماده 

 شاغل پرداخت نماید. 

از طریق تأمین اندوخته، بنا به درخواست عضو شاغل  دانشگاهحمایت از اعضای  وتواند به منظور تشویق پس انداز می دانشگاه -5ماده 

درصد حقوق مرتبه و پایه وی  35های دولتی به نام عضو افتتاح و حداکثر تا ب پس انداز سهم عضو نزد یکی از بانکرسمی و پیمانی حسا

سهم »درصد  100ر ماه هاز دریافتی وی کسر و به حساب مزبور واریز نماید. در این صورت در « سهم پس انداز عضو»را در هر ماه به عنوان 

النه مصوب هیأت ضمن درج در بودجه تفصیلی سا دانشگاهاز محل اعتبارات پرسنلی « دانشگاهپس انداز سهم »به عنوان « پس اندازعضو 

 شود.د شد، واریز میای که به نام عضو افتتاح خواهامنا، به حساب سپرده جداگانه
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 باشد. اده در زمان اشتغال عضو، غیر قابل برداشت میمهای موضوع این موجودی حساب -تبصره

های مسکن، مصرف  ، تعاونی دانشگاهتواند هرساله مبلغی را به منظور کمک یا وام به صندوق قرض الحسنه اعضای می دانشگاه – 6ماده 

 و یا اعتباری در بودجه تفصیلی با تصویب هیأت امنا، منظور نماید.

ق دستورالعملی مالی آن مطابمیزان کمک و سقف وام قابل پرداخت در قالب اعتبارات مصوب می باشد و نحوه پرداخت و گردش –تبصره 

 رسد.می دانشگاههیات رئیسه خواهد بود که به تصویب 

کان معاینات پزشکی هزینه، امسال یکبار با پرداخت  2تواند به منظور حفظ سالمت اعضا هر در صورت وجود اعتبار می دانشگاه – 7ماده 

 آنان را فراهم کند.

 عت ایرانهیأت امنای دانشگاه علم و صنبه تصویب  26/2/91در تاریخ  تبصره، 2ماده و  8این دستورالعمل مشتمل بر  -8ماده 

 باشد.قابل اجرا می 1/12/90رسید و با تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تاریخ 
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 «پیوست شماره پنج»

 دستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز

 لمیعنامه استخدامی اعضای هیأت آیین« 118»موضوع ماده 

 

خ فرهنگی، تربیتی، اعضای هیأت علمی با مرتبه استادی که به مقام شام دانشگاه،به منظور بزرگداشت و ارج نهادن به استادان برجسته 

اند و دارای کیفیت آموزشی و حسن شهرت اخالقی و معنوی المللی رسیدهاجتماعی، آموزشی، علمی و پژوهشی و .... در سطح ملی و یا بین

 شود. به آنان اعطا می دانشگاهی درجه استاد ممتازی اد ممتاز انتخاب و طی مراسم ویژهباشند، طبق ضوابط ذیل به عنوان استامی

 اجتماعی. -ربیتیت -های فرهنگیفعالیت -1ماده 

 اجتماعی. -ربیتیت -های فرهنگیکسب حداقل امتیاز تعیین شده در ماده یک آیین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیأت علمی از فعالیت

 های آموزشیفعالیت -2ماده 

 باشد. داشتن شرایط زیر برای کسب مرتبه استاد ممتازی ضروری می

های استفاده از فرصت مطالعاتی به حداقل سال سابقه تدریس و تحقیق موفقیت آمیز پس از نیل به مرتبه استادی. )سال 10حداقل  -2-1

 شود(.سال سابقه تدریس و تحقیق افزوده می 10

ی ارشد. )راهنمایی دانش آموخته در سطح کارشناس 20آموخته در سطح دکتری تخصصی و  دانش 10استاد راهنمایی حداقل  -2-2

 جایگزین راهنمایی دانش آموخته در سطح کارشناسی ارشد باشد.« یک به سه»تواند با نسبت دانش آموخته درسطح دکتری تخصصی می

 تبه استادی. ء هیأت علمی به مرکسب حد نصاب امتیاز کیفیت آموزشی بر مبنای آیین نامه ارتقا اعضا -2-3

 امتیاز از کمیت آموزشی در هر سال تحصیلی.  6کسب حداقل  -2-4

 ته. امتیاز از کمیت آموزشی در هر سال تحصیلی برای استاد بازنشسته و یا استاد وابس 3کسب حداقل  -2-5

 فناوری. -های پژوهشیفعالیت -3ماده 

های تخصصی ی، از کتاببر مبنای آیین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیأت علم دانشگاهبه استادی از امتیاز بعد از احراز مرت 250کسب حداقل 

های معتبر و مقاالت اصیل پژوهشی چاپ شده در نشریات علمی و پژوهشی معتبر ملی و یا بین المللی، ثبت اصیل چاپ شده در نشریه

های این ماده برای کسب های معتبر علمی به ترتیب مندرج در تبصرهوارهکاربردی و جوایز جشن های اختراع و نو آوری و گزارش طرح

  ر هر بخش به قرار ذیل است:باشد. امتیازات قابل کسب دعنوان استاد ممتازی ضروری می

 های علوم انسانی. امتیاز برای رشته 150های علوم تجربی و امتیاز برای رشته 100حداکثر های تألیفی اصیل: تابک -3-1
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کثر امتیاز امتیاز و حدا 3امتیاز و در سطح داخلی  10به ازاء هر ثبت اختراع و نوآوری در سطح بین المللی  اختراع و نوآوری: ثبت -3-2

باشد. برای استفاده از امتیازات این بند، تأییدیه علمی ثبت اختراع و نوآوری توسط مراجع منطقه امتیاز می 50قابل استفاده در این بند 

 باشد. مورد تایید وزارت ضروری میای 

 امتیاز دارد.  20امتیاز و حداکثر تا  10های ثبت اختراع هر مورد نیمه صنعتی کردن هر کدام از تأییدیهن: نیمه صنعتی کرد -3-3

 امتیاز.  5هر مورد یک امتیاز و حداکثر تا های علمی داخلی: رهجوایز جشنوا -3-4

 امتیاز.  50هر مورد سه امتیاز. حداکثر تا لمللی معتبر )داخل و خارج از کشور(: های بین اوایز جشنوارهج -3-5

های پژوهشی کاربردی موضوع قرارداد هر مورد گزارش علمی نهایی طرحهای پژوهشی کاربردی: هایی طرحنگزارش علمی  -6-3

 امتیاز.  52امتیاز و حداکثر تا  2ربط باشد، و دستگاه اجرایی که دارای گواهی اختتام تأیید شده از دستگاه ذی دانشگاهبین 

های گوناگون براساس آمار ارائه شده توسط مراجع معتبر بین با توجه به تفاوت تولید مقاالت در موضوعات تخصصی و رشته -1تبصره 

 افزایش و یا کاهش یابد.  %15تواند تا المللی، امتیازات موضوع این ماده به تشخیص کمیسیون تخصصی ذیربط بررسی کننده می

 . های تألیفی اصیل الزامی استامتیاز از چاپ کتاب 20کسب حداقل  -2تبصره 

 اند سقف ندارد. امتیاز مقاالت اصیل پژوهشی که در مجالت معتبر پژوهشی به چاپ رسیده -3تبصره 

ملی و یا بین  استناد معتبر در سطح 50های علوم تجربی و استناد معتبر در سطح بین المللی برای رشته 100داشتن حداقل  -4تبصره 

 های علوم انسانی ضروری است.المللی برای رشته

های علوم تجربی، ارجاع محققان شناخته شده در سطح بین المللی به کار منظور از استناد در سطح بین المللی برای رشته -

 تحقیقاتی نامزد مرتبه استاد ممتازی در کتب و نشریات معتبر پژوهشی در سطح بین المللی است. 

های علوم انسانی، ارجاع محققان درسطح ملی و یا بین المللی و مرجع قرارگرفتن ظور از استناد درسطح ملی و یا بین المللی برای رشتهمن

 مللی است.کار تحقیقاتی نامزد مرتبه استاد ممتازی در کتب درسی دانشجویان، نشریات معتبر پژوهشی در سطح ملی و یا بین ال

  اجرایی -لمیهای عفعالیت -4ماده 

 باشد. امتیاز قابل محاسبه می 20جرایی بر مبنای آیین نامه ارتقاء اعضاء هیأت علمی تا حداکثر ا -های علمیامتیاز فعالیت

های تخصصی هیأت ممیزه ذیربط مورد ارزیابی قرار های موضوع مواد یک تا چهار این دستورالعمل توسط کمیسیونفعالیت -5ماده 

 گیرد.می

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

 نحوه انتخاب )اجرا( -6ماده 

  مراحل اجرایی انتخاب استادان ممتاز به شرح ذیل است: 

 دانشگاهیاست ها و مراکز تحقیقاتی، استادان واجد شرایط را با ارائه مدارک و مستندات الزم در آغاز هر سال به رها، دانشکدهپردیس

 حدید به دبیرخانه اعطای مرتبه استاد ممتازی معرفی شود. نمایند تا در صورت صالمعرفی می
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تواند موضوع اعطای درجه استاد ممتازی را به استادی می دانشگاهبا مشورت هیأت رئیسه  دانشگاهدر موارد استثنایی، رئیس  -1تبصره 

 اید.پیشنهاد نم 7ه شورای انتخاب استاد ممتاز موضوع ماده دهد، مستقیماً بکه واجد شرایط تشخیص می

سیده است، حکم استاد ممتازی توسط ربرای استادانی که درجه استاد ممتازی آنان به تصویب شورای انتخاب استادان ممتاز  -2تبصره 

 .گرددن درج میشود و این عنوان در حکم کارگزینی آناصادر می دانشگاهریس 

 ترکیب شورای انتخاب استاد ممتاز -7ماده 

 )ریاست شورا(. دانشگاهرئیس  -1-7

 )نایب رئیس و دبیر شورا(. دانشگاهمعاون پژوهشی و فناوری  -2-7

 دانشگاه.معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی  -3-7

ی ذیربط صاحب نظر باشد( های برجسته علمی پژوهشی کشور )که حداقل یک نفر حسب مورد در زمینه تخصصسه نفر از شخصیت -4-7

 .دانشگاهبا انتخاب و حکم رئیس 

ت ممیزه باشد، به انتخاب هیأت که حداقل یک نفر حسب مورد عضو کمیسیون تخصصی ذیربط هیأ دانشگاهسه نفر استاد تمام  -5-7

 .ممیزه

 واهد بود.مستقر خ دانشگاهدبیرخانه شورای اعطای مرتبه استاد ممتازی در حوزه معاونت پژوهشی  -تبصره

 نحوه تشویق و قدردانی. -8ماده 

 نماید. زیده اعطاء میبه استادان برگ دانشگاهنشان استاد ممتازی را طی مراسم ویژه ای توسط رئیس  دانشگاه -1-8

توسط رودی براساس دستورالعملی که واستاد ممتاز می تواند دانشجویان توانمند و درخشان را برای مقطع دکتری بدون آزمون  -8-2

 رسد، پذیرش نماید.میدانشگاه هیات رئیسه تهیه و به تائید دانشگاه شورای تحصیالت تکمیلی 

امتیاز  50شود و در صورتی که استاد ممتاز حداقل پایه تشویقی به وی اعطاء می 2به منظور تکریم از مقام استاد ممتاز، تا سقف  -8-3

 گیرد. مورد محاسبه قرار می 2اعتبار ویژه ساالنه کسب نماید، امتیاز اعتبار ویژه ساالنه پژوهشی او با ضریب 

ا یتواند طبق درخواست، از اعتبار ویژه خود برای شرکت در مجامع بین المللی و فرصت مطالعاتی استفاده نموده و استاد ممتاز می -8-4

 های علمی دعوت به عمل آورد. المللی برای همکاریاز استادان برجسته بین

 شود. واجد شرایط نیز میو استادان وابسته  دانشگاهاین آیین نامه مشمول استادان بازنشسته  -تبصره

 های مادی و معنوی.اعطای کمک -9ماده 

نسبت به  دانشگاهگردد، به منظور تکریم جایگاه استاد ممتاز براساس دستورالعمل خاص اساتید ممتاز که از سوی هیأت رئیسه تدوین می

 نماید. ژوهشی اقدام میپهای مادی و معنوی پس از تصویب شورای اعطای کمک

 صنعت ایران وهیأت امنای دانشگاه علم به تصویب  26/2/91در تاریخ  تبصره 12ماده و  10این دستورالعمل مشتمل بر  -01ماده 

 باشد.قابل اجرا می 1/12/90رسید و با تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تاریخ 
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 «پیوست شماره شش»

 دستورالعمل بکارگیری عضو وابسته در دانشگاه

 ای هیأت علمی دانشگاهنامه استخدامی اعضآیین« 119»ماده موضوع 

 

 دانشگاهبا تصویب هیأت اجرایی جذب  دانشگاهست دانشکده/ پژوهشکده/ باشند که به درخواعضو وابسته افراد برجسته علمی می -1ماده 

 شوند. رفته میوابسته انتخاب و بکار گبرای انجام وظایف آموزشی و پژوهشی برای مدت دو سال به عنوان عضو  دانشگاهو حکم رئیس 

 باشد:شرایط عمومی عضو وابسته به شرح ذیل می -2ماده 

 اعالم نیاز واحد مربوط. -2-1

 داشتن مدرک تحصیلی دکتری تخصصی. -2-2

 حد متقاضی.های علمی مورد نیاز واارتباط تخصصی فرد با زمینه -2-3

 باشد. می« عضو وابسته»اخذ موافقت و مجوزهای الزم از مجل خدمت اولیه به عهده  -1تبصره 

بعنوان عضو هیأت  تواند با تصویب هیأت رئیسه، اعضای هیأت علمی برجسته بازنشسته خود را) با مرتبه استادی(دانشگاه می -2تبصره 

 .علمی وابسته بکار گرفته و از خدمات آنان استفاده نماید

  باشد:شرایط اختصاصی عضو وابسته به شرح ذیل می -3ماده 

 

 متخصص مقیم خارج از کشور دانشگاهعضو هیأت علمی خارج از  عنوان شرایط اختصاصی ردیف

 حداقل دانشیار حداقل دانشیار مرتبه علمی 1

2 
سرپرستی پایان نامه یا رساله در مقاطع 

 تحصیالت تکمیلی

ارشد یا پایان نامه کارشناسی  10حداقل 

 رساله دکتری 4

پایان نامه کارشناسی  10حداقل 

 رساله دکتری 4ارشد یا 

3 
چاپ مقاالت علمی پژوهشی در نشریات معتبر 

 ISCالمللی از جمله دارای نمایه بین
 مقاله علمی پژوهشی 12حداقل  مقاله علمی پژوهشی 8حداقل 

 - طرح پژوهشی 4حداقل  های پژوهشیسرپرستی و انجام طرح 4

 

ز تواند هر رساله دکتری را با دو مقاله علمی پژوهشی چاپ شده در نشریات معتبر دارای نمایه بین المللی امی« عضو وابسته» -1تبصره 

 جایگزین نماید.  patentو ... یا دو   ISCجمله 
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یه تواند هر پا یان نامه کارشناسی ارشد را با یک مقاله علمی پژوهشی چاپ شده در نشریات معتبر دارای نمامی« عضو وابسته» -2تبصره 

 و ... جایگزین نماید.  ISCبین المللی از جمله 

یات معتبر دارای نمایه شرط انتشار مقاله چاپ شده در نشر نشگاهداهایی که از نظر هیأت ممیزه در موارد خاص برای رشته -3تبصره 

 و ... الزامی نباشد، براساس ضوابط هیأت ممیزه ذیربط اقدام خواهد شد.  ISCبین المللی از جمله 

 شود. جدول این ماده می« 3»داشتن یک اختراع تأیید شده علمی توسط مراجع ذی ربط، جایگزین مقاالت موضوع ردیف  -4تبصره 

 دانشگاهید هیأت اجرایی جذب علمی که دارای تألیفات، انتشارات و سوابق علمی مورد تأیمحققان برجسته غیر هیأت  -5تبصره 

 پذیرفته شوند.  دانشگاه« ابستهعضو و»توانند به عنوان باشند، میمی

 باشد:به شرح ذیل می« عضو وابسته»های فعالیت حوزه -4ماده 

 تحمیالت تکمیلی.های راهنمایی و مشاوره پایان نامه و رساله در دوره -4-1

 .دانشگاهانتشار مقاالت علمی پژوهشی در نشریات علمی پژوهشی معتبر به نام  -2-4

 های تحقیقاتی و پژوهشی.انجام فعالیت -4-3

 های تحصیالت تکمیلی.تدریس در دوره -4-4

 درخواست گروه )یا مرکز تحقیقاتی(. های علمی و راهبردی موردارائه مشاوره -4-5

 .دانشگاههای تخصصی مورد نیاز سایر فعالیت -6-4

گیرد. در صورتی که مورد ارزیابی قرار می دانشگاهی جذب های دو ساله توسط هیأت اجرایدر دوره« عضو وابسته»عملکرد  -5ماده 

 .گرددمیعضویت وی برای دو سال دیگر تمدید  دانشگاهمثبت ارزیابی گردد، با تأیید و حکم رئیس « عضو وابسته»عملکرد 

 گردد:عضو وابسته از مزایای ذیل برخوردار می -6ماده 

 استفاده از اعتبار ویژه پژوهشی پژوهانه براساس ضوابط و مقررات مربوط. -6-1

 استفاده از پاداش چاپ مقاالت بین المللی براساس ضوابط و مقررات مربوط. -6-2

 (.دانشگاه ه خود )اعضای هیأت علمی خارج ازدریافت حق التدریس معادل اعضای هیأت علمی هم رتب -3-6

رالعمل با پیشنهاد معاون آموزشی این دستو «3»ماده « 5»تبصره موضوع « عضو وابسته»میزان حق التدریس یا حق التحقیق  -1تبصره 

 گردد.تعیین می دانشگاهو تصویب هیأت اجرایی جذب 

مکان اقدام اباشد، در حد ر میکه محل خدمت اصلی وی خارج از کشو« هعضو وابست»نسبت به تأمین مسکن برای  دانشگاه -2تبصره 

 نماید.می

 م و صنعت ایرانهیأت امنای دانشگاه علبه تصویب  26/2/91در تاریخ  تبصره 7ماده و  7این دستورالعمل مشتمل بر  -7ماده 

 باشد.میقابل اجرا  1/12/90رسید و با تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تاریخ 

 

 


