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 )اول موضوع بند ب مصوبه -پیوست شماره یک( 
 تمام وقت ویژه  ي هیئت علمی به شیوه دستورالعمل خدمت اعضا

 

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

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

جغرافیایی» و متناسب با   وقتعلمی «تمام  هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص اعضاي هیئتنامهتجربه و آیین
ویژگی و  ماموریتشرایط  و  براي  هاي حاکم  قانون  در  تعیین شده  آموزش  دانشگاههاي  مؤسسات  و  به  ها  وابسته  پژوهشی  و  عالی 

سالیانه اعضاي  علمی و دستورالعمل ترفیع  استخدامی اعضاي هیئت    نامهضوابط مندرج در آیینو  و فناوري  وزارت علوم، تحقیقات  
بهره  با  ،  دانشگاهعلمی  هیئت   افزایش  و  هدف  کیفیت  ارتقاي  هیئت  هاي  تفعالی  بهنهادن    ارزشوري،  تقویت اعضاي  و  علمی 

 به شرح مواد آتی است. ،  دانشگاه هاي آموزشی، پژوهشی و خدمات علمی اجراییاثرگذاري بیشتر آنان در ارتقاي سطح فعالیت
 

ساعت در هفته طبق برنامه تنظیمی    54دي است که به طور تمام وقت کامل وفر  ویژه»تمام وقت  «ی  عضو هیئت علم  -1ماده  
(عینا متن مندرج در   .را ندارد  انشگاهد  ازانتفاعی خارج  یا فعالیت  بوده و حق انجام کار    دانشگاهدر اختیار    دانشگاه

 درمان  و آموزش پزشکی)  آیین نامه اداري استخدامی اعضاي هیئت علمی وزارت بهداشت، 3ماده 
با تشخیص و تایید هیئت رئیسه  مندرج در این ماده،    دانشگاهکار یا  فعالیت انتفاعی خارج از    در صورت احراز انجام  -1تبصره  

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

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

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

ترفیعات   کمیته  در  بررسی  و  طرح  براي  مورد  دانشکده/پژوهشکده حسب  رئیس  به  از   دانشگاهپژوهشی،  پس  و  ارسال 
با تایید کمیته ترفیعات   ورالعمل،» این دست4در صورت احراز شرایط تعیین شده در ماده «بررسی در کمیته مذکور، 

 اقدام می شود. «تمام وقت ویژه»نسبت به صدور حکم خدمت به شیوه  ، دانشگاهو موافقت رئیس 

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

به «تمام    «تمام وقت ویژه» درخواست عضو هیئت علمی  درصورت    -2تبصره   تغییر وضعیت  با اطالع مدیر گروه وقت»،  براي 
 شود. و صدور حکم «تمام وقت» اقدام می«تمام وقت ویژه» آموزشی/ پژوهشی، نسبت به لغو حکم 
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»  1/ 6ویژه»، «مام وقت  ت«علمی    هیئتاعضاي    شغل (مخصوص)»العاده  فوق«و  »العاده جذبفوق«ضرایب  میزان    -3ماده  

» است.العاده  فوق«و  »العاده جذب فوقبرابر ضرایب  وقت  تمام  علمی  هیئت  اعضاي  (مخصوص)»  ماده    شغل     50(تبصره 

نامه   4نامه اداري استخدامی اعضاي هیئت علمی وزارت بهداشت، درمان  و آموزش پزشکی و تبصره  آیین

مورخ  103/500شماره   آموز  19/01/1397/د  پزشکیمعاونت  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  و    شی 

 ) اصالحات بعدي آن

استفاده  -تبصره  دوران  در  ضرایب  این  پژوهشی»،  از  اعمال  و  آموزشی  وظایف  حفظ  بدون  خدمت  به  «ماموریت   «ماموریت 
   د.باشمقدور نمیوقت بانوان» حضوري»، «خدمت نیمه«خدمت نیمه پژوهشی»،

 

» آیین نامه استخدامی اعضاي هیئت علمی، به اعضاي هیئت علمی تمام وقت شاغل  52ماده «»  1بر اساس مفاد بند «  -4ماده  
کار،   قبول  به  قابل  پژوهشی  و  آموزشی  علمی  انجام یک سال خدمت  ازاي  در  و  در  مندرج  امتیاز  کسب حداقل 

یک پایه   ،مذکور  در مدت  پژوهشی مصوب هیئت امنا»و  هیئت علمی آموزشی  سالیانه اعضاي  ترفیع  «دستورالعمل اعطاي  
به شیوه    اما  .شود استحقاقی سالیانه اعطا می براي صدور حکم و »  ویژه«تمام وقت  عضو هیئت علمی متقاضی خدمت 

تواند در سه سال گذشته، حداقل «دو پایه استحقاقی سالیانه» و یا «امتیاز الزم مندي از مزایاي آن در سال جاري، میبهره
ا کسب کرده باشد. استمرار وضعیت خدمت    دانشگاهستحقاقی سالیانه» را با تایید کمیته ترفیعات  براي دریافت دو پایه 

هاي آتی، مستلزم دریافت «پایه استحقاقی» و یا «کسب امتیاز الزم براي دریافت  در سال «تمام وقت ویژه»  وي به شیوه  
  خواهد بود. دانشگاه پایه استحقاقی» سال قبل با تایید کمیته ترفیعات 

تواند به شیوه «تمام وقت ویژه» خدمت کرده و از مزایاي  پیمانی جدیداالستخدام در صورت تقاضا می عضو هیئت علمی  –تبصره 
تا سال سوم، مشروط به تمدید قرارداد پیمانی وي    آن بهره مند شود. استمرار وضعیت خدمت به شیوه «تمام وقت ویژه» 

آن از  بعد  و  در سال چهارم  و  بود  پایه خواهد  دریافت  براي  الزم  امتیاز  «کسب  یا  و  استحقاقی»  «پایه  دریافت  مستلزم   ،
 خواهد بود.  دانشگاه استحقاقی» سال قبل با تایید کمیته ترفیعات 

از دانشگاه  توضیح: به وزارت و همچنین تشکلاز آنجا که حسب نظرخواهی  وابسته  هاي  ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی 
ع هیئت  اعضاي  شماره  صنفی  بخشنامه  (موضوع  و 19/01/1400مورخ    6216/15لمی  مؤسسات  از  تعدادي  تاکنون   (

ماموریتتشکل با  متناسب  مختلفی  پیشنهادات  صنفی،  برنامههاي  و  راهبردي  ها  بهره  دانشگاه هاي  افزایش  و براي  وري 
فعالیت کیفی  به ارتقاي  خدمت  در  آن  اعمال  و  علمی  هیئت  اعضاي  فناوري  و  پژوهش  ویژه»  شیوه    هاي  وقت  «تمام 

اند، اصالح این ماده پس از دریافت نظرات و پیشنهادات سایر مؤسسات، بررسی و جمع بندي نظرات و طرح و تصویب داشته
 هاي امنا انجام خواهد شد.  آن در جلسات آتی هیئت

 

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

و   قبل  شد.  5/0صحیح  خواهد  گرد  باالتر  صحیح  عدد  به  تبصره    بیشتر  اداري آیین    104ماده    3(مطابق  نامه 

 بهداشت، درمان  و آموزش پزشکی) استخدامی اعضاي هیئت علمی وزارت 
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درصد    20،    «تمام وقت ویژه»میزان ساعت موظف تحقیق عضو هیئت علمی پژوهشی  ،  1400از ابتداي مهر ماه سال    -6ماده  
به عدد صحیح    5/0بیشتر از میزان ساعت موظف تحقیق عضو هیئت علمی پژوهشی «تمام وقت» خواهد بود. رقم کمتر از  

و   به  0/ 5قبل  گرد خواهد شد.  بیشتر  باالتر  تبصره    عدد صحیح  استخدامی آیین    105ماده    1(مطابق  اداري  نامه 

 اعضاي هیئت علمی وزارت بهداشت، درمان  و آموزش پزشکی)
 

واحد نظري    8توانند،  می   دانشگاههمانند اعضاي هیئت علمی «تمام وقت» در   «تمام وقت ویژه»  علمی  هیئتاعضاي    -7ماده  

عملی   معادل  حق  دانشگاهدر  آن  یا  صورت  نمایند  ،التدریسبه  ماده     .تدریس  اداري آیین   108(مطابق  نامه 

 استخدامی اعضاي هیئت علمی وزارت بهداشت، درمان  و آموزش پزشکی) 

توانند  میهیئت رئیسه، و تصویب دانشکده  رئیسبه پیشنهاد  در شرایط خاص، «تمام وقت ویژه» علمی  هیئتاعضاي  -1تبصره 

نامه اداري استخدامی اعضاي  آیین  108(مطابق ماده   .تدریس نمایندبه صورت حق التدریس، واحد اضافی نیز   4تا 

 هیئت علمی وزارت بهداشت، درمان  و آموزش پزشکی)

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

حق هر  میزان  در  پرداخت  قابل  تحصیلیالتدریس  از    نیمسال  پایان  12بیشتر  یا  عملی  معادل  یا  نظري  هاي  نامهواحد 
تکمیلی بو  تحصیالت  پایاننخواهد  به هنامهد. بدیهی است،  از تاریخ اجراي این دستورالعمل  قبل  تکمیلی که  اي تحصیالت 

رسیده نمیتصویب  قرار  تبصره  این  در شمول  مصوبات جاري  اند،  برابر  و  است.  مؤسسهگیرند  انجام  ماده    قابل  (مطابق 

 نامه اداري استخدامی اعضاي هیئت علمی وزارت بهداشت، درمان  و آموزش پزشکی) آیین  108

ها و  التدریس) اعضاي هیئت علمی «تمام وقت ویژه» سایر دانشگاهتفاده از هرگونه خدمات آموزشی (از جمله حقاس  -3تبصره  
بالعکس ممنوع می  دانشگاهمؤسسات آموزش عالی و پژوهشی در   ویژه» که در و  باشد. اعضاي هیئت علمی «تمام وقت 

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

» مفاد  براساس  که  علمی  هیئت  اعضاي  همچنین  و  کنند،  می  آموزشی  همکاري  عضو  عالی،  بکارگیري  دستورالعمل 
در   آیین  –  گاهدانشوابسته  شش  شماره  علمی»پیوست  هیئت  اعضاي  استخدامی  دانشگاهدر    نامه  و سایر  ها 

با رعایت سقف تعیین  باشند،  مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و مراکز تحقیقاتی داخل کشور مشغول به خدمت می
 گیرند.» این ماده در شمول محدودیت موضوع این تبصره قرار نمی3شده در تبصره «

 

اعضاي هیئت علمی «تمام وقت ویژه» در مدت ماموریت به خدمت (بدون حفظ وظایف آموزشی و  وضعیت استخدامی    -8ماده  
به استثناي ماموریت به  نامه استخدامی اعضاي هیئت علمی  » آیین78» و «77» ، «76» ، «75پژوهشی) موضوع مواد «

تص  براي  ماموریت  و  فناوري  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  دانشگاه ستاد  ریاست  سمت  آموزش دي  مؤسسات  و  ها 
نامه مذکور)  آیین 75ماده   4و    2هاي (موضوع تبصره عالی، پژوهشی و فناوري با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوري

 به هیئت علمی «تمام وقت» تبدیل خواهد شد. 
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نامه » آیین77» ماده «1فاد مندرج در بند «ادامه خدمت به شیوه «تمام وقت ویژه» اعضاي هیئت علمی که با رعایت م  -تبصره 
علمی،   هیئت  اعضاي  غیردولتی  براي  استخدامی  عالی  آموزش  مؤسسات  ریاست  سمت  مؤسسات   -تصدي  به  غیرانتفاعی 

العاده جذب و شغل (مخصوص) مشروط به پرداخت معادل وجه ریالی افزایش ضرایب فوقشوند،  مذکور مامور می
العاده ویژه از سوي مؤسسه محل ماموریت، امکان پذیر  العاده مدیریت و معادل وجه ریالی فوققعالوه بر پرداخت فو  آنان،

 خواهد بود. در غیر این صورت در مدت ماموریت به عضو هیئت علمی «تمام وقت» تبدیل خواهند شد.
 

ابع احکام مربوط به اعضاي هیئت  سایر مواردي که در این دستورالعمل و پیوست شماره دو این مصوبه نیامده است، ت  -9ماده  
 باشد. نامه استخدامی اعضاي هیئت علمی میعلمی «تمام وقت» مندرج در آیین

 

دستورالعمل    -10ماده   «این  «10در  و  ماده  تبصره10»  مورخ    »  امناي  هیئت  جلسه  تاریخ   02/1400/ 19در  از  اجرا  براي 
از گذشت یک سال از تاری  1400/ 01/ 01 انجام هربه تصویب رسید و پس  براي  گونه اصالح منطبق با قوانین و    خ اجرا، 

 باشد. مقررات مربوطه، قابل بازنگري می
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 موضوع بند د مصوبه) -(پیوست شماره دو 

 اصالح موادي از آیین نامه استخدامی اعضاي هیئت علمی 
 

 مصوبه هیئت امنا  موضوع 
الحاق یک بند به 

 فهرست مطالب
 تمام وقت ویژه  ي هیئت علمیدمت اعضاپیوست شماره هفت: دستورالعمل خ

 
  1الحاق یک بند ماده 

 1-45تحت عنوان 
 

 

ساعت در    54دي است که به طور تمام وقت کامل وفر  ویژه»:تمام وقت  عضو هیئت علمی «  -45-1
انتفاعی خارج  یا فعالیت  بوده و حق انجام کار    دانشگاهدر اختیار    دانشگاههفته طبق برنامه تنظیمی  

به شرح پیوست شماره  نحوه خدمت اعضاي هیئت علمی «تمام وقت ویژه»  .را ندارد هدانشگا از
در سراسر این آیین نامه و پیوست هاي آن، با   «تمام وقت ویژه»اعضاي هیئت علمی  می باشد. هفت 

اعضاي هیئت علمی   به  کلیه احکام مربوط  قید «تمام وقت ویژه» مشخص شده است، در سایر موارد 
 . تسري دارد «تمام وقت ویژه»اعضاي هیئت علمی تمام وقت به 

از   دانشگاه مراتب اعضاي هیئت علمی    -9ماده    9اصالح ماده  به شرح مندرج در جدول ذیل است. همچنین منظور 
آموزشی» آیین  «عضو/اعضاي  این  پیوستدر سراسر  و  آن،  نامه  و  هاي  آموزشی  «عضو/اعضاي 

  باشد. می  پژوهشی»
 پژوهشی ژوهشی آموزشی و پ ردیف 

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

 
 

 و   21اصالح ماده 
و الحاق    3تبصره هاي 

دو تبصره  تحت  
 عنوان  
 6و   5تبصره هاي 

ساعت در هفته   54ساعت در هفته و عضو «تمام وقت ویژه»   40ساعت خدمت عضو تمام وقت  -21ماده 
در طول روزهاي کاري هفته    ،  دانشگاهباشد که ساعات حضور آنان مطابق با برنامه ابالغی  می

 گردد. توزیع می
(تمام وقت   اعضا مکلفند در ساعات خدمت تعیین شده خود، متناسب با وضعیت خدمتی خود  -3تبصره  

ویژه    40 وقت  تمام  نیمه    54ساعت،  وقت    20حضوري  ساعت،  نیمه  یا  و  ساعت)    20ساعت 
حسب مورد در محل خدمت خود حضور یابند و وظایف محول را انجام دهند. عدم رعایت این 

» دستورالعمل 2» ذیل ماده «1شود و با متخلفین با رعایت تبصره «تبصره تخلف محسوب می
  اعضاي )، براساس قانون مقررات انتظامی  1شمارهحضوري (پیوست  نیمه  شیوه    خدمت اعضا به

 هیئت علمی رفتارخواهد شد.  
انجام   -5تبصره   احراز  صورت  فعالیت  کار    در  خارج  یا  ماده،    دانشگاهاز  انتفاعی  این  در  با  مندرج 

رئیسه   هیئت  تایید  و  وضعیت    ،   دانشگاهتشخیص  از  وي  به خروج    ویژه»   «تمام وقتنسبت 
کلیه مزایاي پرداختی قبلی از تاریخ احراز، از حقوق و مزایاي وي کسر خواهد  اقدام خواهد شد و  

 شد.
آموزشی/   تخاذا  -6تبصره   گروه  مدیر  عهده  به  ماده  این  صحیح  اجراي  بر  نظارت  براي  الزم  تمهیدات 

 پژوهشی ذیربط خواهد بود. 
  23ماده  1اصالح  بند 

و  الحاق یک تبصره  
واحد و    15الی    8میزان    حضوري» بهوقت» و «نیمه    ، براي اعضاي «تمام  دانشگاهدر  تدریس    -23-1

موظف (مربی    ساعت  عضو  علمی  مرتبه  به  توجه  با  آموزشی  15آموزشیار  تدریس  مربی   ،14 ،   
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تحت عنوان   به آن
   4تبصره 

دانشیارآموزشی 12استادیارآموزشی   آموزشی    10،  استاد  تدریس  8و  تعیین درساعت  هفته) 
 گردد. می

میزان واحد موظف تدریس عضو هیئت علمی  ،  1400-1401از نیم سال اول سال تحصیلی    -4تبصره  
ویژه»  آموزشی   وقت  علمی    20«تمام  هیئت  تدریس عضو  موظف  واحد  میزان  از  بیشتر  درصد 

عدد صحیح  بیشتر به  5/0به عدد صحیح قبل و  5/0رقم کمتر از  آموزشی «تمام وقت» خواهد بود. 
  باالتر گرد خواهد شد.

الحاق یک تبصره به  
تحت عنوان   24ماده 

 5تبصره 

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

بود. از    وقت» خواهد  قبل و    5/0رقم کمتر  عدد صحیح  باالتر گرد    0/ 5به  به عدد صحیح  بیشتر 
  خواهد شد.

و   32اصالح ماده 
تبصره ذیل آن و  

 تبصره به آن  2الحاق 

  «تمام وقت ویژه» و  «تمام وقت»  هیئت علمی خود اعم از  تواند از بین اعضاي  می  دانشگاه  .32ماده  
ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی با  سایر دانشگاه و یا سایر اعضاي هیئت علمی «تمام وقت»

پرداخت   ازاي  در  تحقیق  یا  و  تدریس  منظور  به  آنان  خدمت  محل  مؤسسه  کتبی  موافقت 
 استفاده نماید.   نامهاین آیین» 62«بر اساس ضابطه مقرر در ماده التحقیق التدریس و یا حقحق

  8در هر نیم سال تحصیلی  توانند  می  قت ویژه»«تمام وو  «تمام وقت»    علمی   هیئتاعضاي    -1تبصره  
آن   عملی  معادل  یا  نظري  نمایند  ،التدریسبه صورت حق  دانشگاهدر  واحد  در شرایط  تدریس   .

به صورت  واحد اضافی نیز  4توانند تا میهیئت رئیسه،  و تصویب دانشکده  رئیس به پیشنهاد  خاص
   .تدریس نمایندالتدریس در هر نیم سال تحصیلی، حق

در   «تمام وقت ویژه»براي اعضاي هیئت علمی    التدریس حقبابت  حداکثر میزان پرداختی    -2تبصره  
»  8«نیمسال تحصیلی به ترتیب  در هر    » استاد«و    »دانشیار«،  »استادیار«مربی و  هاي علمی  مرتبه

بود. در هر حال،  12» و «10، « قابل پرداخت در هر  میزان حق» واحد خواهد  نیمسال التدریس 
د.  نخواهد بو  هاي تحصیالت تکمیلی نامهواحد نظري یا معادل عملی یا پایان  12بیشتر از    تحصیلی

خدمت اعضاي    دستورالعمل(هاي تحصیالت تکمیلی که قبل از تاریخ اجراي  نامهبدیهی است، پایان
تمام وقت ویژه   تصویب رسیده  پیوست شماره هفت)  –هیأت علمیبه شیوه  این  اند، در شمبه  ول 

  قابل انجام است. دانشگاهگیرند و برابر مصوبات جاري تبصره قرار نمی
«تمام وقت التدریس) اعضاي هیئت علمی  استفاده از هرگونه خدمات آموزشی (از جمله حق  -3تبصره  

باشد.  و بالعکس ممنوع می دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی در سایر دانشگاه ویژه»
ها و  نامه طرح تعاون بین دانشگاه ینیآکه در اجراي  «تمام وقت ویژه»  علمی    اعضاي هیئت

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

ک می  آموزشی  همکاري  عالی،  مفاد آموزش  براساس  که  علمی  هیئت  اعضاي  همچنین  و  نند، 
در  « وابسته  عضو  بکارگیري  شش»  -  دانشگاه دستورالعمل  شماره  سایر در    پیوست 

به  دانشگاه تحقیقاتی داخل کشور مشغول  ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و مراکز 
در شمول محدودیت موضوع  » این ماده 3با رعایت سقف تعیین شده در تبصره «باشند، خدمت می

 گیرند.این تبصره قرار نمی
الحاق یک تبصره به  

تحت  53ماده 
 4عنوان تبصره 

«تمام  سال خدمت    5به ازاي هر  رسمی و پیمانی    «تمام وقت ویژه»هیئت علمی  به اعضاي    -4تبصره  
 د. گیرتعلق می پایه تشویقی 6و در طول خدمت، حداکثر  پایه تشویقی یک وقت ویژه»،
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الحاق یک تبصره به  
تحت   56ماده 

 2عنوان تبصره 

(مخصوص)»العاده  فوق«ضرایب  میزان    –2تبصره   وقت  «علمی    هیئتاعضاي    شغل  ویژه»، تمام 
اعمال این  اعضاي هیئت علمی تمام وقت است.    شغل (مخصوص)»العاده  فوق» برابر ضرایب «6/1«

استفاده دوران  در  ح  از  ضرایب  بدون  خدمت  به  پژوهشی»،«ماموریت  و  آموزشی  وظایف    فظ 
 د. باشمقدور نمیوقت بانوان» حضوري»، «خدمت نیمه«خدمت نیمه «ماموریت پژوهشی»،

اصالح تبصره ذیل  
   57ماده 

به شرح  ،  در جدول ذیل هاي مندرج  ردیف هریک از مرتبهبراساس شماره    العاده ویژه ضریب فوق   -تبصره  
 : گرددتعیین می جدول ذیل

 العاده ویژه وق جدول ضریب ف
 استاد دانشیار  استادیار  مربی مربی آموزشیار  مرتبه علمی 

 3/12 0/14 1/15 9/10 9/10 ضریب 
 
 
 

و   1اصالح تبصره هاي 
لحاق  او  58ماده  2

یک تبصره تحت  
 3عنوان تبصره 

   -58ماده 
شرح ذیل    بهو  العاده جذب در شهرتهران به عنوان مبنا، بر اساس مرتبه علمی عضضریب فوق   -1تبصره  

هرگونه تغییر در ضرایب مذکور بر اساس شرایط اقلیمی و محیطی، صرفاً با پیشنهاد  می باشد و  
 . باشد، تأیید وزارت و تصویب هیئت امنا امکان پذیر می دانشگاه 

 العاده جذب در شهر تهران جدول ضرایب فوق 
 العاده جذب  ضریب فوق  مرتبه علمی 

 26/4 مربی آموزشیار  
 4/ 36 مربی 

 50/4 استادیار 
 4/ 63 دانشیار 
 92/4 استاد 

شرایط اقلیمی و محیطی،  ، بر اساس مرتبه علمی عضو    دانشگاهالعاده جذب در  ضریب فوق   -2تبصره  
 ، تأیید وزارت و تصویب هیئت امنا تعیین می شود.  دانشگاهصرفاً با پیشنهاد 

جذبفوق«ضرایب  میزان    –3تبصره   وقت  «لمی  ع  هیئتاعضاي    »العاده  «تمام  برابر  6/1ویژه»،   «
» است.    »العاده جذبفوقضرایب  وقت  تمام  علمی  هیئت  دوران  اعضاي  در  این ضرایب  اعمال 

  «ماموریت پژوهشی»،   «ماموریت به خدمت بدون حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی»،  از  استفاده
 د. باشمقدور نمیوقت بانوان» حضوري»، «خدمت نیمه«خدمت نیمه

التحقیق  عملی و همچنین حق» ساعت تدریس1/ 5التدریس یک ساعت تدریس نظري و «حق  -62  ماده 62اده  اصالح م
ماده   (موضوع  وقت»  «تمام  اعضاي  تحقیق  آیین  32یک ساعت  یکاین  براساس  پنجاهم  نامه) 

فوق  و  پایه  و  مرتبه  حقوق  حقمجموع  و  عضو  (مخصوص)  شغل  ساعت  العاده  یک  التدریس 
التحقیق یک ساعت تحقیق اعضاي  عملی و همچنین حق» ساعت تدریس5/1تدریس نظري و «

العاده شغل (مخصوص) چهلم مجموع حقوق مرتبه و پایه و فوق«تمام وقت ویژه» براساس یک
   گردد.تعیین می

 81اصالح ماده 
 
 
 

ی و رسمی  اعضاي پیمانی «تمام وقت» از یک ماه و اعضاي رسمی «تمام وقت» و اعضاي پیمان – 81ماده 
ژه» از دو ماه به ازاي هر سال خدمت از مرخصی استحقاقی با استفاده از حقوق،  «تمام وقت وی

گردند. استفاده از مرخصی با تشخیص  ها و مزایاي مندرج در حکم/قرارداد برخوردار میالعادهفوق
ذي مسئول  میمقام  مجاز  ماه  فروردین  اول  نیمه  و  تابستان  در  الزاماً  و  موارد  باشربط  در  د. 

رئیس   تأیید  و  عضو  درخواست  با  از    دانشگاهضروري،  استفاده  وي،  طرف  از  مجاز  مقام  یا 
 مرخصی استحقاقی بالمانع است. 
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 الحاق دو تبصره 
تحت  82به ماده 

عنوان تبصره هاي  
 4و  3

قاقی  توانند ساالنه حداکثر یک ماه از مرخصی استحمی«تمام وقت ویژه»  اعضاي هیأت علمی    -  3تبصره
  .ذخیره نمایند دانشگاهخود را با موافقت 

معاونین   -4تبصره   و  رییس  نشده  استفاده  سالیانه  استحقاقی  مرخصی  از  ماه  یک  حداکثر  بازخرید 
به صورت    دانشگاه اینکه  بر  مشروط  کتبی،  درخواست  وقت  « درصورت  فعالیت   ویژه»تمام 

   .بالمانع است ،نمایند
الحاق یک ماده به  

ررات  فصل سایر مق
تحت عنوان ماده  

و اصالح شماره   120
 مواد بعدي آن 

 
 
 

که  هیئت علمی رسمی و پیمانیتواند با تقاضاي باز خرید سنوات خدمت اعضاي می دانشگاه -120ماده 
روز   45هر سال خدمت مبلغی معادل    ي حائز شرایط بازنشستگی نیستند، موافقت نموده و در ازا

آحقوقمجموع  در  مندرج  حکمومزایاي  حسبخرین  قرارداد  یا  پرداخت    موردکارگزینی  آنان  به 
 .نماید

مرخصی  -1تبصره   مزایاي مدت  و  علمی  پرداخت حقوق  هیأت  اعضاي  به  ذخیره شده  استحقاقی  هاي 
 . بازخرید شده، بالمانع است

اي  روز حقوق و مزای  45، معادل  عضو هیئت علمی پیمانیدر صورت لغو یا عدم تمدید قرارداد    -2تبصره  
 .گرددبه ازاي هر سال خدمت به وي پرداخت می قرارداد ويمندرج در آخرین 

مواد  :  توضیح شماره  ب  123و    122،  121،  120شماره  به  ترتیب  اصالح    124و    13،  122،  121ه 
 شود.می

الحاق یک پیوست به 
 آیین نامه 

 شرح زیر به  تمام وقت ویژه  ي هیئت علمیدستورالعمل خدمت اعضا -پیوست شماره هفت
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 پیوست شماره هفت
 تمام وقت ویژه  ي هیئت علمی به شیوه دستورالعمل خدمت اعضا

 دانشگاه» آیین نامه استخدامی اعضاي هیئت علمی 1» ماده «45موضوع بند «
 

 

 مقدمه
مفاد جزء «  اجراي  تبصره « 2در  بند «و»  بودجه سال  2»  قانون  بر    1400»  مبنی  کشور  حقوقهمسان کل  علمی  هیئتاعضاي    سازي 

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

جغرافیایی» و متناسب با   وقتعلمی «تمامرت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص اعضاي هیئت  هاي وزانامهتجربه و آیین
ویژگی و  ماموریتشرایط  و  براي  هاي حاکم  قانون  در  تعیین شده  آموزش  دانشگاههاي  مؤسسات  و  به  ها  وابسته  پژوهشی  و  عالی 

علمی و دستورالعمل ترفیع سالیانه اعضاي  استخدامی اعضاي هیئت    هنامضوابط مندرج در آیینو  و فناوري  وزارت علوم، تحقیقات  
بهره  با  ،  دانشگاهعلمی  هیئت   افزایش  و  هدف  کیفیت  ارتقاي  هیئت  هاي  تفعالی  بهنهادن    ارزشوري،  تقویت اعضاي  و  علمی 

 به شرح مواد آتی است. ،  گاهدانش هاي آموزشی، پژوهشی و خدمات علمی اجراییاثرگذاري بیشتر آنان در ارتقاي سطح فعالیت
 

ساعت در هفته طبق برنامه تنظیمی    54دي است که به طور تمام وقت کامل وفر  ویژه»تمام وقت  «عضو هیئت علمی    -1ماده  
  .را ندارد  دانشگاه انتفاعی خارج ازیا فعالیت بوده و حق انجام کار  دانشگاهدر اختیار  دانشگاه 

با تشخیص و تایید هیئت رئیسه  مندرج در این ماده،    دانشگاهر یا  فعالیت انتفاعی خارج از  کا  در صورت احراز انجام  -1تبصره  
از وضعیت    ،  دانشگاه تاریخ اقدام خواهد شد و    «تمام وقت ویژه»نسبت به خروج وي  از  قبلی  پرداختی  کلیه مزایاي 

 احراز، از حقوق و مزایاي وي کسر خواهد شد. 
 راي نظارت بر اجراي صحیح این ماده به عهده مدیر گروه آموزشی/پژوهشی ذیربط خواهد بود.تمهیدات الزم ب تخاذا  -2تبصره 

 

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

ترفیعات   کمیته  در  بررسی  و  طرح  براي  مورد  دانشکده/پژوهشکده حسب  رئیس  به  از   دانشگاهپژوهشی،  پس  و  ارسال 
با تایید کمیته ترفیعات   » این دستورالعمل،4در صورت احراز شرایط تعیین شده در ماده «بررسی در کمیته مذکور، 

 اقدام می شود. «تمام وقت ویژه»نسبت به صدور حکم خدمت به شیوه  ، دانشگاهو موافقت رئیس 
در ابتداي هر سال با رعایت مفاد این دستورالعمل   «تمام وقت ویژه»تمدید ادامه خدمت عضو هیئت علمی به شیوه    -1تبصره  

 شود. انجام می
تغییر وضعیت  «تمام وقت ویژه» درصورت درخواست عضو هیئت علمی    -2تبصره   با اطالع مدیر گروه وقت»،  به «تمام    براي 

 شود. و صدور حکم «تمام وقت» اقدام می«تمام وقت ویژه» آموزشی/ پژوهشی، نسبت به لغو حکم 
 

»  1/ 6ویژه»، «تمام وقت  «علمی    هیئتاعضاي    شغل (مخصوص)»العاده  فوق«و  »العاده جذبفوق«ضرایب  میزان    -3ماده  
 شغل (مخصوص)» اعضاي هیئت علمی تمام وقت است.  العاده قفو«و »العاده جذبفوقبرابر ضرایب «

استفاده  -تبصره  دوران  در  ضرایب  این  پژوهشی»،  از  اعمال  و  آموزشی  وظایف  حفظ  بدون  خدمت  به  «ماموریت   «ماموریت 
   د.باشمقدور نمیوقت بانوان» حضوري»، «خدمت نیمه«خدمت نیمه پژوهشی»،
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» آیین نامه استخدامی اعضاي هیئت علمی، به اعضاي هیئت علمی تمام وقت شاغل  52ه «» ماد1بر اساس مفاد بند «  -4ماده  
کار،   قبول  به  قابل  پژوهشی  و  آموزشی  علمی  انجام یک سال خدمت  ازاي  در  و  در  مندرج  امتیاز  کسب حداقل 

یک پایه   مذکور،  مدتدر    پژوهشی مصوب هیئت امنا»و  هیئت علمی آموزشی  سالیانه اعضاي  ترفیع  «دستورالعمل اعطاي  
به شیوه    اما  .شود استحقاقی سالیانه اعطا می براي صدور حکم و »  ویژه«تمام وقت  عضو هیئت علمی متقاضی خدمت 

تواند در سه سال گذشته، حداقل «دو پایه استحقاقی سالیانه» و یا «امتیاز الزم مندي از مزایاي آن در سال جاري، میبهره
کسب کرده باشد. استمرار وضعیت خدمت    دانشگاهقاقی سالیانه» را با تایید کمیته ترفیعات  براي دریافت دو پایه استح

هاي آتی، مستلزم دریافت «پایه استحقاقی» و یا «کسب امتیاز الزم براي دریافت  در سال «تمام وقت ویژه»  وي به شیوه  
 خواهد بود.  دانشگاه پایه استحقاقی» سال قبل با تایید کمیته ترفیعات 

تواند به شیوه «تمام وقت ویژه» خدمت کرده و از مزایاي  پیمانی جدیداالستخدام در صورت تقاضا می عضو هیئت علمی  –بصره ت 
تا سال سوم، مشروط به تمدید قرارداد پیمانی وي    آن بهره مند شود. استمرار وضعیت خدمت به شیوه «تمام وقت ویژه» 

آن از  بعد  و  در سال چهارم  و  بود  مخواهد  پایه ،  دریافت  براي  الزم  امتیاز  «کسب  یا  و  استحقاقی»  «پایه  دریافت  ستلزم 
 خواهد بود.  دانشگاه استحقاقی» سال قبل با تایید کمیته ترفیعات 

 

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

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

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

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

واحد نظري    8توانند،  می   دانشگاههمانند اعضاي هیئت علمی «تمام وقت» در   «تمام وقت ویژه»  علمی  هیئتاعضاي    -7ماده  
 .تدریس نمایند ،التدریسبه صورت حق دانشگاهدر عملی آن  یا معادل

توانند  میهیئت رئیسه، و تصویب دانشکده  رئیسبه پیشنهاد  در شرایط خاص، «تمام وقت ویژه» علمی  هیئتاعضاي  -1تبصره 
   .تدریس نمایندبه صورت حق التدریس، واحد اضافی نیز   4تا 

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

حق هر  میزان  در  پرداخت  قابل  تحصیلیالتدریس  از    نیمسال  معادل    12بیشتر  یا  نظري  پایانواحد  یا  هاي  نامهعملی 
تکمیلی بو  تحصیالت  پایاننخواهد  به نامهد. بدیهی است،  از تاریخ اجراي این دستورالعمل  قبل  تکمیلی که  هاي تحصیالت 

   قابل انجام است. دانشگاهگیرند و برابر مصوبات جاري اند، در شمول این تبصره قرار نمیتصویب رسیده
ها و  التدریس) اعضاي هیئت علمی «تمام وقت ویژه» سایر دانشگاهات آموزشی (از جمله حقاستفاده از هرگونه خدم  -3تبصره  

بالعکس ممنوع می  دانشگاهمؤسسات آموزش عالی و پژوهشی در   ویژه» که در و  باشد. اعضاي هیئت علمی «تمام وقت 
گسترش آموزش عالی (ابالغی  مصوب شوراي  هاي آموزش عالیها و مؤسسهنامه طرح تعاون بین دانشگاه ینیآاجراي 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوري) با سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش   17/09/1399مورخ    11/ 196895طی نامه شماره  
» مفاد  براساس  که  علمی  هیئت  اعضاي  همچنین  و  کنند،  می  آموزشی  همکاري  عضو  عالی،  بکارگیري  دستورالعمل 

در   ش  –  دانشگاهوابسته  شماره  آیینپیوست  علمی»ش  هیئت  اعضاي  استخدامی  دانشگاهدر    نامه  و سایر  ها 
با رعایت سقف تعیین  باشند،  مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و مراکز تحقیقاتی داخل کشور مشغول به خدمت می

 گیرند.» این ماده در شمول محدودیت موضوع این تبصره قرار نمی3شده در تبصره «
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اعضاي هیئت علمی «تمام وقت ویژه» در مدت ماموریت به خدمت (بدون حفظ وظایف آموزشی و  امی  وضعیت استخد  -8ماده  
به استثناي ماموریت به  نامه استخدامی اعضاي هیئت علمی  » آیین78» و «77» ، «76» ، «75پژوهشی) موضوع مواد «

دانشگا ریاست  سمت  تصدي  براي  ماموریت  و  فناوري  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  آموزش ه ستاد  مؤسسات  و  ها 
نامه مذکور)  آیین 75ماده   4و    2هاي (موضوع تبصره عالی، پژوهشی و فناوري با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوري

 به هیئت علمی «تمام وقت» تبدیل خواهد شد. 
نامه » آیین77» ماده «1ادامه خدمت به شیوه «تمام وقت ویژه» اعضاي هیئت علمی که با رعایت مفاد مندرج در بند «  -تبصره 

علمی،   هیئت  اعضاي  غیردولتی  براي  استخدامی  عالی  آموزش  مؤسسات  ریاست  سمت  مؤسسات   -تصدي  به  غیرانتفاعی 
العاده جذب و شغل (مخصوص) مشروط به پرداخت معادل وجه ریالی افزایش ضرایب فوقشوند،  مذکور مامور می

العاده ویژه از سوي مؤسسه محل ماموریت، امکان پذیر  عادل وجه ریالی فوقالعاده مدیریت و معالوه بر پرداخت فوق  آنان،
 خواهد بود. در غیر این صورت در مدت ماموریت به عضو هیئت علمی «تمام وقت» تبدیل خواهند شد.

 
اعضاي هیئت  سایر مواردي که در این دستورالعمل و پیوست شماره دو این مصوبه نیامده است، تابع احکام مربوط به    -9ماده  

 باشد. نامه استخدامی اعضاي هیئت علمی میعلمی «تمام وقت» مندرج در آیین
 

دستورالعمل    -10ماده   «این  «10در  و  ماده  تبصره10»  مورخ    »  امناي  هیئت  جلسه  تاریخ   02/1400/ 19در  از  اجرا  براي 
انجام    1400/ 01/ 01 براي  از گذشت یک سال از تاریخ اجرا،  گونه اصالح منطبق با قوانین و    هربه تصویب رسید و پس 

 باشد. مقررات مربوطه، قابل بازنگري می
 


	تبصره 1- در صورت احراز انجام كار يا  فعالیت انتفاعی خارج از دانشگاه مندرج در اين ماده، با تشخیص و تایید هیئت رئیسه دانشگاه ، نسبت به خروج وی از وضعیت «تمام وقت ویژه» اقدام خواهد شد و كليه مزاياي پرداختي قبلي از تاريخ احراز، از حقوق و مزاياي وي كسر خوا...
	تبصره 1- در صورت احراز انجام كار يا  فعالیت انتفاعی خارج از دانشگاه مندرج در اين ماده، با تشخیص و تایید هیئت رئیسه دانشگاه ، نسبت به خروج وی از وضعیت «تمام وقت ویژه» اقدام خواهد شد و كليه مزاياي پرداختي قبلي از تاريخ احراز، از حقوق و مزاياي وي كسر خوا...
	ماده 2- درخواست عضو هیئت علمی متقاضی خدمت به شیوه «تمام وقت ويژه» اعم از رسمي (رسمی آزمایشی و رسمی قطعی)، پيماني و پيماني دائم (موضوع ماده «11» آییننامه استخدامی اعضای هیئت علمی)، از طریق مدیرگروه آموزشی/ پژوهشی، به رئيس دانشكده/پژوهشكده حسب مورد برا...
	ماده 2- درخواست عضو هیئت علمی متقاضی خدمت به شیوه «تمام وقت ويژه» اعم از رسمي (رسمی آزمایشی و رسمی قطعی)، پيماني و پيماني دائم (موضوع ماده «11» آییننامه استخدامی اعضای هیئت علمی)، از طریق مدیرگروه آموزشی/ پژوهشی، به رئيس دانشكده/پژوهشكده حسب مورد برا...
	تبصره 1- تمدید ادامه خدمت عضو هيئت علمي به شیوه «تمام وقت ويژه» در ابتداي هر سال با رعایت مفاد این دستورالعمل انجام میشود.
	تبصره 1- تمدید ادامه خدمت عضو هيئت علمي به شیوه «تمام وقت ويژه» در ابتداي هر سال با رعایت مفاد این دستورالعمل انجام میشود.
	تبصره 2- درصورت درخواست عضو هيئت علمي «تمام وقت ويژه» برای تغییر وضعیت به «تمام وقت»، با اطلاع مدیر گروه آموزشی/ پژوهشی، نسبت به لغو حكم «تمام وقت ويژه» و صدور حكم «تمام وقت» اقدام ميشود.
	تبصره 2- درصورت درخواست عضو هيئت علمي «تمام وقت ويژه» برای تغییر وضعیت به «تمام وقت»، با اطلاع مدیر گروه آموزشی/ پژوهشی، نسبت به لغو حكم «تمام وقت ويژه» و صدور حكم «تمام وقت» اقدام ميشود.
	تبصره- اعمال این ضرایب در دوران استفاده از «ماموریت به خدمت بدون حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی»، «ماموریت پژوهشی»، «خدمت نيمهحضوري»، «خدمت نيمهوقت بانوان» مقدور نمیباشد.
	تبصره- اعمال این ضرایب در دوران استفاده از «ماموریت به خدمت بدون حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی»، «ماموریت پژوهشی»، «خدمت نيمهحضوري»، «خدمت نيمهوقت بانوان» مقدور نمیباشد.
	ماده 4- بر اساس مفاد بند «1» ماده «52» آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی، به اعضای هیئت علمی تمام وقت شاغل به کار، در ازای انجام یک سال خدمت علمی آموزشی و پژوهشی قابل قبول و کسب حداقل امتیاز مندرج در «دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیئت علمی...
	ماده 4- بر اساس مفاد بند «1» ماده «52» آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی، به اعضای هیئت علمی تمام وقت شاغل به کار، در ازای انجام یک سال خدمت علمی آموزشی و پژوهشی قابل قبول و کسب حداقل امتیاز مندرج در «دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیئت علمی...
	تبصره– عضو هیئت علمی پيماني جدیدالاستخدام در صورت تقاضا میتواند به شيوه «تمام وقت ويژه» خدمت كرده و از مزاياي آن بهره مند شود. استمرار وضعيت خدمت به شيوه «تمام وقت ويژه» تا سال سوم، مشروط به تمديد قرارداد پيماني وي خواهد بود و در سال چهارم و بعد از ...
	تبصره– عضو هیئت علمی پيماني جدیدالاستخدام در صورت تقاضا میتواند به شيوه «تمام وقت ويژه» خدمت كرده و از مزاياي آن بهره مند شود. استمرار وضعيت خدمت به شيوه «تمام وقت ويژه» تا سال سوم، مشروط به تمديد قرارداد پيماني وي خواهد بود و در سال چهارم و بعد از ...
	تبصره 1- در صورت احراز انجام كار يا  فعالیت انتفاعی خارج از دانشگاه مندرج در اين ماده، با تشخیص و تایید هیئت رئیسه دانشگاه ، نسبت به خروج وی از وضعیت «تمام وقت ویژه» اقدام خواهد شد و كليه مزاياي پرداختي قبلي از تاريخ احراز، از حقوق و مزاياي وي كسر خوا...
	تبصره 1- در صورت احراز انجام كار يا  فعالیت انتفاعی خارج از دانشگاه مندرج در اين ماده، با تشخیص و تایید هیئت رئیسه دانشگاه ، نسبت به خروج وی از وضعیت «تمام وقت ویژه» اقدام خواهد شد و كليه مزاياي پرداختي قبلي از تاريخ احراز، از حقوق و مزاياي وي كسر خوا...
	ماده 2- درخواست عضو هیئت علمی متقاضی خدمت به شیوه «تمام وقت ويژه» اعم از رسمي (رسمی آزمایشی و رسمی قطعی)، پيماني و پيماني دائم (موضوع ماده «11» آییننامه استخدامی اعضای هیئت علمی)، از طریق مدیرگروه آموزشی/ پژوهشی، به رئيس دانشكده/پژوهشكده حسب مورد برا...
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