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  پيشگفتار
  

ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري ضوابط و مقررات استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه

تحوالت و تغييرات در نظام ها و گاه ها و بخشنامهنامهكشور به دليل گستردگي و تنوع قوانين، مصوبات، آيين

غيرمدون همراه با پراكندگي و گاه تناقضات محتوايي بوده است.  صورتبهآموزشي و پژوهشي كشور همواره 

اي كامل و ها از مجموعهو مديران اجرايي دانشگاه مسئوالنضرورت اين امر و لزوم آگاهي كارشناسان، 

 ١٨/٥/١٣٨٣ن اهداف، وظايف و تشكيالت وزارت مصوب قانو ١٠ منسجم باعث شد كه به استناد مفاد ماده

توسعه اقتصادي،  پنجم سالهپنجقانون برنامه  ٢٠ ماده» ب«بند مجلس شوراي اسالمي و در اجراي مفاد 

ساماندهي ضوابط و  منظوربه، ١مجلس شوراي اسالمي ١٥/١٠/١٣٨٩مصوب  كشوراجتماعي و فرهنگي 

هاي مندي از ظرفيتوري، بهرههاي الزم براي ارتقاي سطح بهرهنهمقررات استخدامي و با هدف ايجاد زمي

نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي ايجاد شده و تسهيل در وصول اهداف مندرج در برنامه ياد شده، آيين

مورخ  ٢٧٣٢٩٨/١٥شماره  بخشنامهفناوري كشور تهيه و طي  ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي ودانشگاه

امنا  أتيهاوري جهت طرح و تصويب در ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فندانشگاه به ٢٧/١٢/٩٠

هاي مركز مفاد بخشنامه بر اساس، ت گذشت زمان و تغيير شرايطنامه مذكور به علّابالغ شد. آيينها دانشگاه

ري، تغيير و اصالح مورد بررسي و بازنگوزارت علوم، تحقيقات و فناوري  هاي مميزههاي امنا و هيأتهيأت

مفاد  بر اساس اي و صرفاًنامهقرار گرفته است. مجموعه حاضر برگرفته از آخرين اصالحات و تغييرات آيين

گردآوري و تدوين  آنبا  مرتبط قوانين و مصوبات و ينامه استخدامدر دو بخش شامل آيين هاي مركزبخشنامه

امنا  هايهيأت هر يك از غييرات اعمال شده توسطاست كه اين مجموعه شامل ساير ت هييبدشده است. 

نامه حاضر و . همچنين مفاد آيينباشدنميها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري كشور دانشگاه

                                                 
 
هايي كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي لي و پژوهشي و فرهنگستانها، مراكز و مؤسسات آموزش عادانشگاه ١

باشند بدون الزام به ربط ميو فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذي هاي علوم، تحقيقاتوزارتخانه

سبات عمومي، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون قانون محا ژهيوبههاي دولتي رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه

هاي مالي، معامالتي و اداري ـ نامهو فقط در چهارچوب مصوبات و آئين هاآنبرگزاري مناقصات و اصالحات و الحاقات بعدي 

و آموزش  استخدامي ـ تشكيالتي مصوب هيأت امنا كه حسب مورد به تأييد وزراء علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان

هاي علوم، نمايند. اعضاء هيأت علمي ستادي وزارتخانهرسد، عمل ميمي جمهورسيرئها به تأييد پزشكي و در مورد فرهنگستان

تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز مشمول حكم اين بند هستند. حكم اين بند شامل مصوبات، تصميمات 

  گردد و مصوبات ياد شده مادام كه اصالح نگرديده به قوت خود باقي هستند.مي هاي قبلي نيزنامهو آئين
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 يامنا هاياز تاريخ تعيين شده در هر يك از هيأت ،هاي صادره از سوي مركزبخشنامه بر اساس، تغييرات

  د.ربط قابليت اجرايي دارنذي

از سركار خانم هيوا حيدري كارشناس حوزه كارگزيني كه در تطبيق، ويرايش و تايپ اين مجموعه  در پايان

  شود.مي سپاسگزارياند نهايت همكاري داشته

  

  

  فرزاد سعيدي                                                        

  ١٣٩٨ ماهمرداددانشگاه كردستان / 
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  ف و اختصاراتيتعار -فصل اول

  
  از: اندعبارتآن  يهاوستيپنامه و نيين آيرفته در ا اركف و اختصارات بيتعار -١ماده 

علوم، وزارت « بيترتآن، به  يهاوستيپنامه و نيين آيا در» ريوز« و» وزارت«از منظور  ر:يوز / زارتو - ١-١

 باشد.يم» يقات و فناوريعلوم، تحقر يوز«و » يقات و فناوريتحق

زه وزارت يمم يهاتأيامنا و ه يهاتأيز هكآن، مر يهاوستيپنامه و نيين آيا در» زكمر«از منظور ز: كمر - ٢-١

 باشد.يم

آن واحدهاي تابعه ه يلكو  ربطذيدانشگاه  آن، يهاوستينامه و پنيين آيدر ا دانشگاهمنظور از : دانشگاه - ٣-١

 باشد.يم

، مرجع دانشگاهن كن رين و مقررات مربوط به عنوان باالتريه به موجب قوانكاست  يتأيهت امنا: أيه - ٤-١

 باشد.يم دانشگاه يب مقررات و ضوابط داخليو تصو يريگميتصم، يگذاراستيس

شنهادات قابل طرح يو ارائه پ يارشناسك، يت بررسيه مسئولكاست  يونيسيمكت امنا: أيه يون دائميسيمك - ٥-١

 دارد. بر عهدهت امنا را أيه ياز سو ير امور ارجاعيت امنا و ساأيدر ه

 .باشديم دانشگاه سيپس از رئ دانشگاه ييركن اجرا نيدوم سهيرئ هيأترئيسه:  هيأت - ٦-١

 ميكه به تنظ باشدميامنا  هيأت زبعد ا گذاراستيسن كن ريدوم دانشگاه يشورا :شگاهدان يشورا - ٧-١

مراجع  ريسا ايامنا و  هيأتب در وكالن مص يهااستيس بر اساس دانشگاه يجار يهاو برنامه هااستيس

 .پردازديم صالحذي

و اظهارنظر و اتخاذ  يدگيمرجع رسمربوط، بط و مقررات ابه موجب ضوه كاست  يتأيه زه:يت ممأيه - ٨-١

ل يباالتر، احتساب سوابق خدمت قبل از تبد به مراتب ارتقاعضو جهت  يت علميم نسبت به صالحيتصم

جذب  ييت اجراأين حسب درخواست هيباشد. همچنيم يود علمكر يو بررس يشيآزما يت به رسميوضع

 يشيآزما يو رسم يشيآزما يه رسمب يمانيت از پيل وضعيان تبديمتقاض يت علميدر خصوص صالح دانشگاه

 د.ينماياعالم نظر م يشيآزما يرسم يت علمأيبه عضو ه يارشناس رسمكت از يل وضعي، تبديقطع يبه رسم

 و يدگيفه رسين شده، وظييارات تعيف و اختيه در چارچوب وظاكاست  يونيسيمك :يون تخصصيسيمك - ٩-١

زه يت ممأيا عدم طرح پرونده آنان در هيت طرح و يقابل بر يمبن يت علمأيه ياعضااظهارنظر نسبت به پرونده 

 دارد. بر عهدهرا 

ل و كيتش دانشگاهس يم رئكه به موجب ضوابط و مقررات مربوط با حكاست  ياتهيمكعات: يته ترفيمك - ١٠-١

بر را در چارچوب مقررات مربوط  يت علمأيه يه اعضايع پايم در خصوص ترفيو اتخاذ تصم يدگيفه رسيوظ

 دارد. هدهع
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 يعال يشورا ين شده از سوييه در چارچوب ضوابط و مقررات تعكاست  يتأيهجذب:  يزكت مرأيه - ١١-١

ت أيه يارات محول در خصوص اعضايف و اختيفل اعمال وظاكل و متكي، در وزارت تشيانقالب فرهنگ

 باشد.يم يو فناور ي، پژوهشيآموزش عال مؤسساتها و دانشگاه يعلم

 يعال يشورا ين شده از سوييه در چارچوب ضوابط و مقررات تعكاست  يتأيهجذب:  يياجرات أيه - ١٢-١

ارات محول در يف و اختيفل اعمال وظاكل و متكيتش دانشگاهمستقل در مشترك يا  صورتبه، يانقالب فرهنگ

 باشد.يم دانشگاه يت علمأيه يخصوص اعضا

 يعموم يا نهادهايسسات ؤم ،يسسات دولتؤم ها،نهه وزارتخايلكعبارت است از  :ييدستگاه اجرا - ١٣-١

 ن شده باشد.ييتع دانشگاه يت امناأيه يه از سوك ييهاه دستگاهيلكز يو ن يدولت يهاشركت، يردولتيغ

 دانشگاهخدمت در  يبرا يقيرفتن اشخاص حقي، انتخاب و پذييند شناسايفرآاز  استعبارت جذب:  - ١٤-١

ت و... در يمورأ، ميماني، پيل رسمياز انحا از قب يكمصوب، به هر  ي تصدبال سازماني يهامتناسب با پست

 نامه.نيين آيچارچوب ضوابط و مقررات ا

از  يكي، در دانشگاهخدمت در  يبرا يقيرفتن اشخاص حقيند پذيعبارت است از فرآاستخدام:  - ١٥-١

در  يقطع يو رسم يشيآزما ي، رسميمانيپ يهاتياز وضع يكيمصوب، به  يبال تصد سازماني يهاپست

 نامه.نيين آيچارچوب ضوابط و مقررات ا

ت أي)، عضو هيدير هرگونه قكبدون ذآن ( يهاوستيپنامه و نييآ نيا منظور از عضو در سراسرعضو:  - ١٦-١

زه يمم تأيهد ييأبه ت يو يو عموم يت علميه صالحكبوده  يمانيا پيو  ياعم از رسم دانشگاهشاغل در  يعلم

 باشد. دهي) رسحسب موردجذب ( يياجرا تأيها يو 

در  دانشگاه سازماني يهااز پست يكي يتصد يبرا يم رسمكه به موجب حكاست  يفرد: يعضو رسم - ١٧-١

 نامه استخدام شده باشد.نيين آيچارچوب ضوابط و مقررات ا

، دانشگاه سازماني يهااز پست يكي يتصد يبرا يمانيه به موجب قرارداد پكاست  يفرد: يمانيعضو پ - ١٨-١

 نامه استخدام شده باشد.نيين آين در چارچوب ضوابط و مقررات ايمدت مع يبرا

نامه نيين آيه در چارچوب ضوابط و مقررات اكگردد ياطالق م يبه فرد برجسته علمعضو وابسته:  - ١٩-١

جاد هرگونه رابطه يبدون ا دانشگاهن انتخاب و در يمدت مع يبرا يو پژوهش يف آموزشيانجام وظا منظوربه

ت يعضو وابسته وضع يريكارگبه شود.يم بكار گرفته) اين ماده ١٢ و ١١ يبندهاموضوع ( ديجد ياستخدام

 گردد.ينم يد تلقيجد ياستخدام

، در چارچوب يبه عضو رسم دانشگاهدار تيدستور مقام صالح يتبكعبارت است از ابالغ م: كح - ٢٠-١

 نامه.نيين آيضوابط و مقررات ا
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ز شخص واجد يو ن دانشگاهدار تيمقام صالح يه به امضاك يتبكنامه عبارت است از توافققرارداد:  - ٢١-١

مدت مندرج در  يا برايافت حقوق و مزايدر يبه موجب آن در ازا يرسد و ويط طرف قرارداد ميشرا

 دهد.يف محول را انجام ميوظا ،قرارداد

ا يتمام  يمستمر جهت واگذار طوربهه كاست  دانشگاه سازمانيالت كيتش در يگاهيجا :سازمانيپست  - ٢٢-١

 شود.يدر نظر گرفته م يمانيا پي يعضو رسم يك يتصد يشغل برا يكف ياز وظا يبخش

ه ب دانشگاه يه از سوك يمرتبط و مشخص يهاتيف و مسئوليعبارت است از مجموعه وظا شغل: - ٢٣-١

 شود.يار واحد شناخته مكعنوان 

لف كا قرارداد ميم كب حوجه عضو به مك يا مجموعه اقداماتيار كعبارت است از اشتغال به خدمت:  - ٢٤-١

 گردد.يبه انجام آن م

شغل در  يو اساس يمشخصات اصل يه حاوك يتوب و مدونكعبارت است از شرح مشرح شغل:  - ٢٥-١

 باشد.يم دانشگاه يليالت تفصكيچارچوب تش

ضوابط  بر اساس سازماني يهااز پست يكيبه  يمانيا پي ياز گماردن عضو رسم عبارت استانتصاب:  - ٢٦-١

 نامه.نيين آيو مقررات ا

ع در چارچوب يخدمات قابل قبول عضو متناسب با عوامل ترف يش عدديعبارت است از نما ه:يپا - ٢٧-١

 نامه.نيين آيضوابط و مقررات ا

ن يط در چارچوب ضوابط و مقررات ايه عضو واجد شراياپ يش عدديعبارت است از افزا ه:يع پايترف - ٢٨-١

 نامه.نييآ

ط، در چارچوب ضوابط و يباالتر عضو واجد شرا يسب مرتبه علمكعبارت است از مرتبه:  ارتقا - ٢٩-١

 .يت علمأيه يمرتبه اعضا ارتقانامه نييمقررات آ

نامه به نيين آيوابط و مقررات اار در چارچوب ضكانجام  يه در ازاك يعبارت است از مبلغحقوق:  - ٣٠-١

 رد.يگيتعلق م حقيعضو ذ

 طوربهنامه نيين آيچارچوب ضوابط و مقررات ا ه درك يعبارت است از وجوهها: العادها و فوقيمزا - ٣١-١

 گردد.يحق پرداخت ميه به عضو ذيرمستمر عالوه بر حقوق مرتبه و پايمستمر و غ

 مؤسساتا و هدانشگاهساير به  دانشگاهدائم از  طوربهر محل خدمت عضو ييعبارت است از تغ انتقال: - ٣٢-١

ن يس در چارچوب ضوابط و مقررات اكو بالع يياجرا يهاو دستگاه يدولت يو فناور ي، پژوهشيآموزش عال

  نامه.نييآ
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 عبارت است از: ت:يمورأم - ٣٣-١

ن كه ممكن يمدت مع يبرا يو سازمانيموقت به عضو با حفظ پست  يافهيا وظيمحول نمودن شغل  -الف

 .است خارج از محل خدمت عضو باشد

، يسسات آموزش عالؤها و مر دانشگاهين به سايمدت مع يوقت براا پارهي وقتتمام صورتبهاعزام عضو  -ب

  يياجرا يهاهو دستگا يدولت يو فناور يپژوهش

 شوركا خارج از يداخل  در يقاتيتحق اي و يا مطالعاتي يگذراندن دوره آموزش ياعزام عضو برا -ج

نامه، در نيين آيضوابط و مقررات ا بر اساسه عضو شاغل كگردد ياطالق م يتيبه وضع :يود علمكر - ٣٤-١

 را نداشته باشد. يه استحقاقيسب سه پاك يط الزم برايشرا يسه سال متوال

، پس از موافقت يه بنا به درخواست وك دانشگاه با عضو يعبارت است از قطع رابطه استخدام استعفا: - ٣٥-١

 رد.يپذينامه صورت منيين آيدر چارچوب ضوابط و مقررات ا يا مقام مجاز از طرف وي دانشگاهس يرئ

ن يه در چارچوب ضوابط و مقررات اك دانشگاهعضو با  يعبارت است از قطع رابطه خدمت: يبازنشستگ - ٣٦-١

 .رديپذيمصورت  يم رسمكربط به موجب حيذ يبازنشستگ يهانامه و با توجه به مقررات صندوقنييآ

قطع  يمتناسب با مدت خدمت قابل قبول در ازا يعبارت است از پرداخت مبالغخدمت:  يديبازخر - ٣٧-١

 نامه.نيين آيدر چارچوب ضوابط و مقررات ا دانشگاهعضو با  يرابطه استخدام

 ين و مقررات مربوط توانمنديه به موجب قوانك يت عضويعبارت است از وضع: يارافتادگك از - ٣٨-١

دن به زمان يتا رس يانجام خدمت را دارا نبوده و ضمن قطع رابطه خدمت يالزم برا يا روانيو  يجسمان

 د.ينمايفه استفاده مي، از حقوق وظيبازنشستگ

س يم رئكحل، با يل ذياز دال يكيبنا به  دانشگاه يه عضو رسمكاست  يتيوضع آماده به خدمت: - ٣٩-١

 رد.يگيانجام خدمت قرار م يف برايلكن تييدر انتظار تع يا مقام مجاز از طرف وي دانشگاه

 دانشگاهانحالل  -الف

و  يفات قانونيتشر بر اساس دانشگاه يالتكيعضو در چارچوب اصالح ساختار تش سازمانيحذف پست  -ب

  ت امناأيب در هيتصو

ط احراز يبدون حقوق متناسب با شرا يا مرخصيت يمورأام مبعد از اتم سازمانيموجود نبودن پست  -ج

  عضو

ا يعلمي  تأيه ياعضا يانتظام يدگيرس يهاتأيور در هكم مراجع مذيتصم بر اساسه ك يدر موارد -د

  ، عضو از خدمت معلق شده باشد.يمراجع قضائ

صادر  يقطع يوجب آراا دائم از خدمت، به ميموقت  طوربهعضو  يناركعبارت است از بر انفصال: - ٤٠-١

 .يمراجع قانون يشده از سو
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 ربط.يذ يمراجع قانون يقطع يعضو به موجب آرا يعبارت است از قطع رابطه استخدام اخراج: - ٤١-١

مادر و پدر تحت تكفل عضو متوفي و همچنين نوادگاني  فرزندان، از همسر، اندعبارت وراث قانوني: - ٤٢-١

 ٢باشند.كفالت عضو متوفي مي و مادرشان فوت شده و دركه پدر 

  

                                                 
 
  ١٣٩٧استخدامي اعضاي هيأت علمي شهريور  نامهنييآالحاق شده بر اساس اصالح برخي از مواد  ٢
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  و استخدام فصل دوم: ورود به خدمت

  
 دانشگاهدر  يت علمأيه استخدام عضو هيالزم، سهم يقانون يپس از اخذ مجوزها هرسالدر  وزارت - ٢ماده 

  د.ينماين و ابالغ مييرا تع

  

بر مصوب،  سازمانيالت كيدر قالب تش ،از سوي وزارت يه ابالغيسهم بر اساس دانشگاهاستخدام در  -٣ماده 

پس از  يار و مربياستاد يمراتب علم كيك، به تفدانشگاه يين مقام اجراي، موافقت باالترسازمانياز ين اساس

ا مصاحبه و يق فراخوان آزمون يصالح، از طريالزم توسط مراجع ذ يهاتيصالحامنا و احراز  تأيهب يتصو

  رد.يپذيان ورود به خدمت انجام ميمتقاض يستگيا هر دو و با توجه به اصل ضرورت احراز شاي

  

ل، يذ يط عموميصالح از شرايص مراجع ذيست به تشخيبايم دانشگاهورود به خدمت در  نايمتقاض -٤ماده 

  برخوردار باشند:

  ت مضاعف در طول دوران خدمتيتابع سبكا ي رييتغعدمران و يا ياسالم يت جمهوريتابع -الف

  هيفقتيوالران و اعتقاد به يا يماسال يجمهور يون اساسبه قان يالتزام عمل -ب

 ياسالم يجمهور يقانون اساسدر  شدهرفتهيپذان ياز اد يكيا ين اسالم ين مبيبه د ياعتقاد و التزام عمل -ج

  رانيا

  رانيا يمعارض با نظام اسالم ياسيس يهابه گروه يا وابستگيت يعدم سابقه عضو -د

ئون ت و شرافت و شيثيو اعمال و رفتار خالف ح ياخالق يجور و عمل به مناهعدم اشتهار به فسق و ف - ه

  يشغل

  مؤثر يفركي نهيشيسوءپنداشتن  - و

مراجع  يصادره از سو يقطع يأر بر اساس يدولت يت از خدمات دائميت به محروميومكعدم مح -ز

  صالحيذ

  ر آنيو نظا يلكد و فروش مواد مخدر، مشروبات الياد و اشتهار به خريعدم اعت -ح

  ان)يآقا يبرادائم ( يت قانونيا معافيو  يفه عموميان خدمت وظيپا كدارا بودن مدر -ط

  موردنظرمتناسب با خدمت  جسماني يياز سالمت و توانا يبرخوردار -ي

  موردنظرمتناسب با خدمت  رواني يياز سالمت و توانا يبرخوردار - ك

  يسطح سه حوزو اي) كيگروه پزش( ياحرفه يتركا دي رشدا يكارشناس يليتحص كدارا بودن حداقل مدر -ل
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سطح سه  ) وكيگروه پزش( ياحرفه يترك، دارشد يكارشناس يليتحص كدارندگان مدر يثر سن براكحدا -م

 سال» ٤٠« يحوزوو سطح چهار  يتخصص يتركد يليتحص كدارندگان مدر يبراو تمام  سال» ٣٠« يحوزو

  .٣باشديتمام م

 چارچوب ضوابط و مقررات مربوط از ط الزم دريبا احراز شرا يدانشگاه كبدون مدر خبرگان -١تبصره 

  باشند.يم يماده مستثن نيا» م«و » ل« يبندهاشمول 

» ٤٠« يباالسن  با مدرك تحصيلي دكتري تخصصي و انيبه خدمات متقاض دانشگاهصورت نياز  در -٢تبصره 

اين متقاضيان با تصويب  باشند،ستگي علمي خاص ميداراي برج ربطذيمميزه  هيأتكه به تشخيص  سال

  ٤باشند.يم يماده مستنث نيا» م«بند شمول مفاد  امنا از هيأت

  

ط يست عالوه بر شرايبايم دانشگاه يت علمأيت در هيعضو يورود به خدمت جهت تصد انيقاضمت -٥ماده 

 جدول» ٣«و » ٢« يهافيمندرج در رد يانامه، متناسب با مرتبه مورد تقاضنييآ نيا» ٤«ماده موضوع  يعموم

  دار باشند:رصالح برخويص مراجع ذيز به تشخيل نيذ يط اختصاصيشرا از» ٩«ماده موضوع 

  ل:يبه شرح ذ موردتقاضا ياز مراتب علم يكيمتناسب با  يليتحص كمدر - ١-٥

ه يلك يبرا يقيبا رساله تحق يا سطح چهار حوزويو  يتخصص يتركد يليتحص كدارا بودن مدر -الف

گروه  ) درينامه تخصصيگواه( يتخصصا دارا بودن درجه ي ) وكياز گروه پزش ريغ( يدانشگاه يهارشته

  اريورود به خدمت در مرتبه استاد انيمتقاض يبرا كيپزش

ه يلك يمربوط برا يدر رشته تخصص يا سطح سه حوزويو  ارشد يكارشناس يليتحص كدارا بودن مدر -ب

 ي) براكيدر گروه پزش( ياحرفه يتركدارا بودن درجه د ) وكير از گروه پزشيغ( يدانشگاه يهارشته

  ن مادهيل ايذ »١« ت تبصرهيبا رعا يمرتبه مرب ان ورود به خدمت دريمتقاض

 يكبه  يافكو تسلط  يمرتبه مرب ان ورود به خدمت دريمتقاض يبرا يزبان خارج يكبا  يافك ييآشنا - ٢-٥

  اريورود به خدمت در مرتبه استاد انيمتقاض يبرا يزبان خارج

 يدر مرتبه مرب يت علمأينامه استخدام عضو هنيين آيا يخ اجراي، از تاريحفظ هرم علم منظوربه -١تبصره 

  باشد.يار ممنوع ميپژوهش يار و مربيآموزش

در مرتبه  يت علمأياز به جذب عضو هيو در صورت ن يحفظ هرم علم يتواند در راستايم دانشگاه -٢تبصره 

  د.ي، اقدام نمامربوط دانشگاه يت امناأيالزم نسبت به اخذ مجوز الزم از ه يهي، با ارائه گزارش توجيمرب

                                                 
 
 ١٥/٢/٩٥مورخ  ٢٧٠٠٦/١٥بخشنامه شماره  ١رديف  بر اساس شدهاصالح ٣
  ١٥/٢/٩٥مورخ  ٢٧٠٠٦/١٥شماره بخشنامه  ١رديف  بر اساس شدهاصالح ٤
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ط الزم در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط، از يبا احراز شرا ياهگدانش كخبرگان بدون مدر - ٣تبصره 

  باشند.يم يماده مستثن نيا» ١«بند شمول 

  

نامه حسب نييآ نيا» ٥«و » ٤«مواد موضوع  يو اختصاص يط عموميص شرايم و تشخمرجع استعال -٦ماده 

  .باشديجذب وزارت م يزكت مرأيو ه دانشگاهجذب  ييت اجراأيه ازجملهصالح، يذ يقانون يمورد، مباد

  

از  يكيو در قالب  وقتتمام صورتبه، يو اختصاص يط عموميپس از احراز شرا دانشگاهاستخدام در  - ٧ماده 

  رد.يپذينامه انجام منيين آيت ضوابط و مقررات ايل با رعايال ذكاش

ب سكد آن، منوط به يه تمدكبه موجب قرارداد ساالنه  سازماني يهاپست يتصد يبرا يمانياستخدام پ -الف

 يت علمأيه يانه اعضايع ساليترف يدستورالعمل اعطا«در ازات مندرج يامت بر اساساز الزم يحداقل امت

ن موافقت يو همچن ياريو استاد يمراتب مرب يب برايترت به» وزارت ياز سو يابالغ يو پژوهش يزشآمو

  باشد.يم يا مقام مجاز از طرف وي دانشگاهس يرئ

  مكبه موجب ح سازماني يهاپست يتصد يبرا يشيآزما ياستخدام رسم -ب

  مكبه موجب ح سازماني يهاپست يتصد يبرا يقطع ياستخدام رسم -ج

و استخدام  يابيجا يمانيپ صورتبه ضوابط و مقررات وزارت بر اساسه ك ييهاهيد قرارداد بورسيتمد -رهتبص

ت يرعا، صالحذيعلمي و عمومي به تشخيص مراجع شرايط داشتن  ان دوره تعهد، مشروط بهيتا پا اندشده

كسب حداقل امتياز الزم مندرج  اساسبر  دريافت پايه استحقاقي ساليانه و نامهنيين آيمقرر در ا يف قانونيالكت

  ٥باشد.يم يالزام علمي هيأتاعضاي  در دستورالعمل اعطاي ترفيع ساليانه

  

ن يورود به خدمت مندرج در ا يط اختصاصيت شرايل با رعايو استخدام اشخاص ذ يريكارگبه -٨ماده 

آموزشي يا  يشورا صيخبه تشالزم  يو پژوهش يف آموزشيانجام وظا يينامه، مشروط به احراز توانانييآ

  به خود خواهد بود. طوو مقررات مرب نيحسب مورد، تابع قوان دانشگاه پژوهشي

  ثارگران و خانواده آنانيجانبازان، ا - ١-٨

  نخبگان - ٢-٨

  ياتباع خارج - ٣-٨

  

                                                 
 
  ١٣٩٧ وريشهرنامه استخدامي اعضاي هيأت علمي اصالح برخي از مواد آيين بر اساس شدهاصالح ٥
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  تيل وضعيفصل سوم: انتصاب و تبد

  
  عبارت است از: دانشگاه يت علمأيه يمراتب اعضا -٩ماده 

  

يرد
 ف

 يپژوهش يوزشآم

 اريپژوهش يمرب اريآموزش يمرب ١

 يپژوهش يمرب يآموزش يمرب ٢

 يپژوهش ارياستاد يار آموزشياستاد ٣

 يار پژوهشيدانش يار آموزشيدانش ٤

 ياستاد پژوهش ياستاد آموزش ٥

  

ضوابط ط و يمتناسب با شرا، دانشگاهط استخدام در بدو ورود به خدمت در ين شرايانتصاب واجد -١٠ماده 

ار يا مرتبه استاديو  يپژوهش يو مرب يآموزش يبا مرتبه مرب يمانيت استخدام پيدر وضع اًصرف نامهنييآن يا

  .باشديمر يپذانكام يار پژوهشيو استاد يآموزش

 يت علمأي، در هدانشگاهقبل از استخدام در  ،دانشگاهورود به خدمت در  يه متقاضك يدر صورت -١تبصره 

باالتر از  يشور با مرتبه علمكخارج از  يو فناور ي، پژوهشيسسات آموزش عالؤم ها وهاز دانشگا يكي

 يا استاديو  ياريمت با مرتبه دانشددر بدو ورود به خ يت داشته باشد، انتصاب ويسابقه عضو يارياستاد

ن يقررات ات ضوابط و ميباشد، با رعا وزارتد ييأمربوط به لحاظ اعتبار مورد تمؤسسه  كهآنمشروط به 

  مرتبه بالمانع خواهد بود. ارتقانامه نيينامه و آنييآ

رسمي آزمايشي  يت علمأيه عضوبه  دانشگاه ت كارشناس رسمي واجد شرايطيل وضعيتبد -٢تبصره 

سن، منوط به آنكه تا قبل از احراز  سال» ٥٠«حداكثر با مدرك تحصيلي دكتري تخصصي و با رعايت  اًمنحصر

گروه  علمي خدمت كند، پس از اعالم نياز هيأتوضعيت  در سال» ١٠«حداقل ، بتواند شرايط بازنشستگي

چارچوب مفاد  در دانشگاه رئيسه هيأت/ رئيسپژوهشي مرتبط با رشته تحصيلي متقاضي و موافقت  /آموزشي

 نامهآيينياري از به مرتبه دانش اارتقامتيازات الزم براي  درصد» ٦٠«حداقل و مشروط به دارا بودن  نامهآييناين 

  ٦.بالمانع است ربطذيامناي  هيأتمميزه و تصويب  هيأتييد أعلمي با ت هيأتاعضاي  مرتبه ارتقا

                                                 
 
  ١٥/٢/٩٥مورخ  ٢٧٠٠٦/١٥بخشنامه شماره  ٣رديف  بر اساس شدهاصالح ٦



  يو فناور ي، پژوهشيوزش عالمو مؤسسات آ اهدانشگاه ت علميأاعضاي هي نامه استخداميآيين
 

١٦ 

 

 يبرنامه پنجم توسعه جمهور قانون» ٤٤«ماده » ز«بند مشمول ( ثارگرانيات يل وضعيانتصاب و تبد - ٣تبصره 

ست و پنج يب يلبانه در جبهه، جانبازان باالش از شش ماه حضور داوطيرزمندگان با ب ) شاملرانيا ياسالم

فرزندان شهدا و ، )%٥٠درصد (پنجاه  يسه سال اسارت، فرزندان جانبازان باال ي)، آزادگان باال%٢٥درصد (

علوم،  يهاد وزارتخانهييأمورد ت يتخصص يتركد كمدر يه داراكش از سه سال اسارت يفرزندان آزادگان با ب

ن يباشند، تابع ضوابط و مقررات مربوط و قوانيم كيشت، درمان و آموزش پزشو بهدا يقات و فناوريتحق

  .باشدين آن ميگزيجا

  

، ادامه خدمت دانشگاهس يجذب و موافقت رئ ييت اجراأيد هييأ، تيمانيعضو پ يدر صورت تقاضا -١١ماده 

مرتبه، با  يارتقاه و يپا عيت در ترفيجاد محدودي، بدون ايدن به بازنشستگيتا زمان رس يمانيت پيدر وضع يو

و اخذ  باركيدر هر دو سال  دانشگاهجذب  ييت اجراأيعضو توسط ه يعموم علمي و تيد صالحييأت

، هرسال در» يو پژوهش يآموزش يت علمأيه يانه اعضايع ساليترف يدستورالعمل اعطا«در ازات مندرج يامت

  ٧باشد.يم ريپذامكان

  

 نيا» ١١«ماده مشمول  يمانيپ ياعضا ياستثنابه( يمانيپ ياستخدام اعضا تيتواند وضعيم دانشگاه - ١٢ماده 

  د.يل نمايتبد يشيآزما يصالح به رسميد مراجع ذييأل و تيط ذيشرا پس از احراز ) رانامهنييآ

  يمانيثر پنج سال سابقه خدمت پكداح دارا بودن حداقل دو و -الف

  يشيآزما يت به رسميل وضعيتبد يراب دانشگاهجذب  ييت اجراأيو موافقت ه يت عموميد صالحييأت -ب

علمي براي تبديل وضعيت به  هيأتمرتبه اعضاي  ارتقا نامهآيينامتيازات الزم تعيين شده از سب حداقل ك -ج

تأييد دانشگاه و  اجرايي جذب هيأتوابط جايگزين، بنا به درخواست عضو، موافقت ض رسمي آزمايشي يا

  ٨مركزي جذب هيأت

فرصت مطالعاتي در صنعت و يا جامعه  وقتمهين سالهكيو يا  وقتتمام ماههششندن يك دوره گذرا -د

و  ١٣٩٨براي اعضايي كه تاريخ شروع دوره پيماني آنان از ابتداي سال  اين بند صرفاًمربوط (حسب ضوابط 

  ٩).ي است، الزامباشدمي آنبعد از 

  

                                                 
 
  ١٥/٢/٩٥مورخ  ٢٧٠٠٦/١٥بخشنامه شماره  ٤رديف  بر اساس شدهاصالح ٧
  ١٣٩٧ وريشهرنامه استخدامي اعضاي هيأت علمي اصالح برخي از مواد آيين ساسبر ا شدهاصالح ٨
  ١٣٩٧ وريشهرنامه استخدامي اعضاي هيأت علمي اصالح برخي از مواد آيين بر اساسشده  الحاق ٩



  يو فناور ي، پژوهشيوزش عالمو مؤسسات آ اهدانشگاه ت علميأاعضاي هي نامه استخداميآيين
 

١٧ 

 

ت به استخدام يل وضعيا تبديط ادامه خدمت و ي، شراينمايان دوره پيه عضو در پاك يدر صورت - ١٣ماده 

  ١٠:رفتار خواهد شد يل با ويذ يهاروشاز  يكيد، به يسب ننماكرا  يشيآزما يرسم

به ارائه  ) مشروطسال ششم( سالهكيحداكثر در يك نوبت  دانشگاهرئيسه ت أيمهلت با مجوز ه ياعطا -الف

درصد حداقل امتيازات  ٥٥مبني بر كسب  ربطذيمميزه  يأتهشناسنامه علمي مورد تأييد كميسيون تخصصي 

  تعيين شده براي تبديل وضعيت به رسمي آزمايشي

به ارائه  ) مشروطسال هفتم( سالهكيحداكثر در يك نوبت  دانشگاه رئيسه هيأتاعطاي مهلت با مجوز  -ب

درصد حداقل امتيازات  ٧٠ مبني بر كسب ربطذيمميزه  هيأتشناسنامه علمي مورد تأييد كميسيون تخصصي 

  تعيين شده براي تبديل وضعيت به رسمي آزمايشي

سال هشتم) مشروط به ارائه ( سالهكييك نوبت  امناي مربوط حداكثر در هيأتاعطاي مهلت با مجوز  -ج

درصد حداقل امتيازات  ٨٥مبني بر كسب  ربطذيمميزه  هيأتشناسنامه علمي مورد تأييد كميسيون تخصصي 

  شده براي تبديل وضعيت به رسمي آزمايشيتعيين 

  خاتمه خدمت عضو -د

ت أيسابقه خدمت ه ينامه دارانيين آيخ ابالغ ايه تا تارك ييآن دسته از اعضا يمانيمدت خدمت پ -تبصره

 نامهآيين نيا» ١٢«ماده » ج« ط مندرج در بنديسب شراك منظوربهباشند، يتمام م سال» ٨«از ش يب يمانيپ يعلم

ط يخواهد بود و در صورت عدم احراز شرا قابل تمديد سالهكيتا دو نوبت  ربطذيامناي  هيأتأييد با ت

  ١١ماده خواهند شد. نيا» د«بند مهلت مقرر، مشمول مفاد پايان  در وركمذ

  

» ١٠«ماده » ٢«تبصره ز مشموالن يابند و نييت ميل وضعيتبد يشيآزما يبه رسم يمانيه از پك يياعضا -١٤ماده 

رفتار و  يشيآزما يدر طول دوره رسم دانشگاهرد. كخواهند  يرا ط يشيدوره آزما يك نامه، الزاماًنييآ نيا

ه خدمت، نظم و ي، روحياردانك)، يريپذتيمسئولت و ي، خالقي، اخالقيعلم( اقتيلرد عضو را از نظر كعمل

ل يتبد يقطع يل به رسميط ذيااحراز شر در صورتداده و  قرار يابيمورد ارز يو پژوهش يانضباط آموزش

  د.ينمايوضع م

ت يمورأبدون احتساب مدت م( يشيآزما يثر پنج سال سابقه خدمت رسمكدارا بودن حداقل دو و حدا -الف

  )نامهآيين نيا» ٧٩«ماده مديريت سياسي موضوع  يهاسمتبراي تصدي  مأموريتو مدت  يآموزش

                                                 
 
  ١٣٩٧ وريشهرنامه استخدامي اعضاي هيأت علمي اصالح برخي از مواد آيين بر اساس شدهاصالح ١٠
  ١٣٩٧ وريشهرنامه استخدامي اعضاي هيأت علمي اصالح برخي از مواد آيين اساس بر شدهاصالح ١١



  يو فناور ي، پژوهشيوزش عالمو مؤسسات آ اهدانشگاه ت علميأاعضاي هي نامه استخداميآيين
 

١٨ 

 

 بهتبديل وضعيت  يبرا يت علمأيه يمرتبه اعضا ارتقانامه نييآ شده از تعيينازات الزم يسب حداقل امتك -ب

ت أيد هييأو ت دانشگاهجذب  ييت اجراأيموافقت هرسمي قطعي يا ضوابط جايگزين، بنا به درخواست عضو، 

  ١٢جذب يزكمر

  يقطع يت به رسميل وضعيتبد يبرا يت عموميد صالحييأت -ج

فرصت مطالعاتي در صنعت و يا جامعه حسب  وقتمهين ههماششو يا  وقتتمامگذراندن يك دوره سه ماه  -د

 و ١٣٩٨براي اعضايي كه تاريخ شروع دوره رسمي آزمايشي آنان از ابتداي سال  اين بند صرفاً مربوط (ضوابط 

  ١٣، الزامي است).باشدميبعد از آن 

ت يل وضعيه تبدمربوط ب يهافرمان حداقل دو سال، يموظف است پس از پا يشيآزما يعضو رسم -١تبصره 

ربط يپرونده به مراجع ذ يبررس يالزم برا كل و به همراه مداريمكرا ت يقطع يبه رسم آزمايشي ياز رسم

موظف است  دانشگاهد، يالزم اقدام ننما كسال نسبت به ارائه مدار ان چهاريل دهد. چنانچه عضو تا پايتحو

ل و يمكد. عدم تينما يادآوريدر موعد مقرر را  كرشان موضوع لزوم ارسال مدايبه ا يتبكدو نامه  يثر طكحدا

نامه خواهد نييآ نيا» ١٥«ماده فات مقرر در يعضو منجر به انجام تشر ياز سو كو مدار هافرم موقعبهارائه 

  شد.

، ظرف يبه درخواست و يدگيلف است ضمن رسكم دانشگاهتوسط عضو،  كل مداريپس از تحو - ٢تبصره 

د. در هر يخود را اعالم نما يا خاتمه خدمت عضو نظر قطعيت استخدام و يمورد قطع مدت شش ماه در

از نظر  دانشگاهند و چنانچه كسال تجاوز  ٥د از يعضو نبا يشيآزما يصورت دوران خدمت رسم

سال نظر  ٥ان يپا ) درننده حسب موردك يصالح بررسيق مراجع ذياز طر( يعلمو  يعموم يهاتيصالح

 يشيآزما يت رسميپرونده، ادامه خدمت عضو در وضع يجه بررسيتا اعالم نت ديماخود را اعالم نن يقطع

 ) حسبزكمر( ايجذب  يزكت مرأيق هيعضو، موضوع از طر يتبكبود. در صورت اعتراض  بالمانع خواهد

  شود.يم يدگيو رس يريگيمورد، پ

  

ت به يل وضعيا تبديمت و ط ادامه خدي، شرايشيآزمارسمي ان دوره يه عضو در پاك يصورت در -١٥ماده 

ر يشود و در غيباشد، بازنشسته م يط بازنشستگيواجد شرا يد، چنانچه ويسب ننماكرا  يقطع ياستخدام رسم

  ١٤د.يرفتار نما يل با ويذ يهااز روش يكيت به يب اولويتواند به ترتيمدانشگاه ن صورت يا

                                                 
 
  ١٣٩٧ وريشهرنامه استخدامي اعضاي هيأت علمي اصالح برخي از مواد آيين بر اساس شدهاصالح ١٢
  ١٣٩٧ وريشهرنامه استخدامي اعضاي هيأت علمي اصالح برخي از مواد آيين بر اساسشده  الحاق ١٣
  ١٣٩٧ وريشهرنامه استخدامي اعضاي هيأت علمي اصالح برخي از مواد آيين بر اساس شدهاصالح ١٤



  يو فناور ي، پژوهشيوزش عالمو مؤسسات آ اهدانشگاه ت علميأاعضاي هي نامه استخداميآيين
 

١٩ 

 

به ارائه  ) مشروطسال ششم( سالهكينوبت ك ي ثر دركحدا دانشگاه رئيسهت أيمهلت با مجوز ه ياعطا -الف

درصد حداقل امتيازات تعيين شده براي  ٥٥مبني بر كسب  ربطذيمميزه  هيأتشناسنامه علمي مورد تأييد 

  تبديل وضعيت به رسمي قطعي

به ارائه  ) مشروطسال هفتم( سالهكيداكثر در يك نوبت ح دانشگاهرئيسه  هيأتاعطاي مهلت با مجوز  -ب

درصد حداقل امتيازات تعيين شده براي  ٧٠مبني بر كسب  ربطذيمميزه  هيأتامه علمي مورد تأييد شناسن

  تبديل وضعيت به رسمي قطعي

به ارائه  ) مشروطسال هشتم( سالهكيامناي مربوط حداكثر در يك نوبت  هيأتاعطاي مهلت با مجوز  -ج

درصد حداقل امتيازات تعيين شده براي  ٨٥سب مبني بر ك ربطذيمميزه  هيأتشناسنامه علمي مورد تأييد 

  تبديل وضعيت به رسمي قطعي

  اجرايي جذب دانشگاه هيأتهاي قبلي و تأييد تغيير وضعيت به استخدام پيماني با حفظ پايه -د

به  كارشناس رسمي براي آن دسته از اعضايي كه از وضعيت صرفاً( يرسمتبديل وضعيت به كارشناس  - هـ

  اند).رسمي آزمايشي تبديل وضعيت يافتهعلمي  هيأتعضو 

» ج«و » ب« يبندها مقرر دربايست حداكثر در مدت دو سال، شرايط ماده مي نيا» د«بند مشمولين  -١تبصره 

ط يدر صورت عدم احراز شرا ند.ياحراز نما يقطع يت به رسميل وضعيتبد منظوربهنامه را نييآ نيا» ١٤«ماده 

  ١٥ماده خواهند شد. نيا» ٢«تبصره مشمول مفاد  ان مهلت مقرريور در پاكمذ

ل يتبد يط الزم برايشرا نتواند» د« ،»ج« ،»ب« ،»الف« يبندهاه عضو پس از اعمال ك يدر صورت - ٢تبصره 

ت أيب هيرا نداشته باشد، با تصو يط بازنشستگيد، چنانچه شرايسب نماكرا  يقطع يرسمت به يوضع

 هرسال يبه ازا يسورات بازنشستگكمستمر مشمول  يايو مزا قوقح روز» ٣٠« يال» ١٠«پرداخت  و امنا

  ١٦شود.يد ميره شده، بازخريذخ يهايوجوه مرخص عالوهبه خدمت قابل قبول،

سابقه  ينامه دارانيين آيخ ابالغ ايه تا تارك ييآن دسته از اعضا يشيآزما يمدت خدمت رسم -٣تبصره 

» ب«بند ط مندرج در يسب شراك منظوربه، باشنديمتمام  سال» ٨«از ش يب يشيآزما يرسم يعلم أتيهخدمت 

بود و در صورت  د خواهديقابل تمد سالهكيربط تا دو نوبت يذ يت امناأيد هييأبا ت نامهنييآ نيا» ١٤«ماده 

  شد. ماده خواهند نيا» ٢«تبصره ان مهلت مقرر، مشمول مفاد يور در پاكط مذيعدم احراز شرا

  

                                                 
 
  ١٣٩٧ وريشهرنامه استخدامي اعضاي هيأت علمي اصالح برخي از مواد آيين بر اساس شدهاصالح ١٥
  ١٣٩٧ وريشهرنامه استخدامي اعضاي هيأت علمي اصالح برخي از مواد آيين بر اساس شدهاصالح ١٦



  يو فناور ي، پژوهشيوزش عالمو مؤسسات آ اهدانشگاه ت علميأاعضاي هي نامه استخداميآيين
 

٢٠ 

 

نامه حسب مورد، نييآ نيا» ١٤«و » ١٢«مواد موضوع  يو عموم يعلم يهاتيد صالحييأمرجع ت - ١٦ماده 

زه يت ممأيجذب وزارت و ه يزكت مرأيو ه دانشگاهجذب  ييت اجراأيه ازجملهربط يذ يقانون يمباد

  باشد.يربط ميذ

  

ا مقام يو  انشگاهدس يمربوط و رئ سازمانيتوانند در صورت موافقت واحد يم يبانوان عضو رسم -١٧ماده 

وه خدمت ياز ش سال» ٥«مدت ثر به كنامه، حدانيين آيشان در چارچوب ضوابط و مقررات ايمجاز از طرف ا

  ند.يدر طول خدمت استفاده نما وقتمهين

خواهند بود. در  وقتمهينوه خدمت يدر مدت قرارداد مجاز به استفاده از ش ، صرفاًيمانيبانوان عضو پ -تبصره

حداكثر ، يو رسم يمانيبانوان عضو پ ي، براوقتمهينوه خدمت يثر مدت مجاز استفاده از شكداهر صورت ح

  باشد.يدر طول خدمت م سال» ٥«

  

دستورالعمل « بر اساسط خود را يواجد شرا وقتتمام يرسم يآموزش يتواند اعضايم دانشگاه - ١٨ماده 

نامه به نيين آير ضوابط و مقررات ايت سايرعا با» يكوست شماره يپ-يحضورمهينوه يخدمت اعضا به ش

  رد.يار گكب يحضورمهينوه خدمت يش

  

خود در  يا پژوهشيو  يادر آموزشكاز  ين بخشيمأت منظوربهاز يتواند در صورت نيم دانشگاه - ١٩ماده 

طرح «قالب ط در يشرا واجد فهيوظنظامن يمشمول يريكارگبهمصوب نسبت به سازمان تفصيلي چارچوب 

حقوق و مزاياي مستمر و  ن دسته از افراد در دوره ضرورت و تعهد خدمت از نظريد. اينما اقدام» يبازسر

  ١٧.هستند يمانيپ يت علمأيه يتابع مقررات اعضامندي و اوالد عائله نهيهزكمك

د، مدت تعهد جز سنوات يدرآ دانشگاهمدت تعهد، فرد به استخدام  يه پس از انقضاك يدر صورت -١تبصره 

 يور جز حداقل مدت توقف الزم براكن مدت مذيكشد. ل محسوب خواهد يو يو پژوهش يخدمت آموزش

  باشد.ينم نامه)نييآ نيا» ١٢«ماده » الف«بند موضوع ( يشيآزما يبه رسم يت ويل وضعيتبد

ت از خدمت فرد در مدت ضرورت مجاز است نسبت به فسخ يدر صورت عدم رضا دانشگاه -٢تبصره 

  د.ينما يفه به مقامات مسئول معرفيرا جهت انجام خدمت وظ يقدام و وقرارداد ا

                                                 
 
  ١٥/٢/٩٥مورخ  ٢٧٠٠٦/١٥بخشنامه شماره  ٥رديف  بر اساس هشداصالح ١٧



  يو فناور ي، پژوهشيوزش عالمو مؤسسات آ اهدانشگاه ت علميأاعضاي هي نامه استخداميآيين
 

٢١ 

 

ت از خدمت فرد در مدت تعهد مجاز است نسبت به فسخ قرارداد يدر صورت عدم رضا دانشگاه - ٣تبصره 

آموزش عالي و پژوهشي و  سسات،ؤها و مدانشگاهر يسا دراتمام دوره تعهد  يبرا يابيرا جهت جا ياقدام و و

  د.ينما يعرفم فناوري

  

ط جزو خدمت ير شرايت سايبا رعا ،يشيآزما يا دوره رسميو  يمانيمدت خدمت اعضا در دوره پ -٢٠ماده 

  گردد.يعضو محسوب م

  

  فيالكچهارم: حقوق و ت فصل

  
 يه ساعات حضور آنان مطابق با برنامه ابالغكباشد يساعت در هفته م ٤٠ ساعت خدمت اعضا - ٢١ماده 

  گردد.يع ميهفته توز يارك يروزها، در طول دانشگاه

، يتواند در موارد مرخصيم دانشگاهند. يواگذار نما يگريف محول را به ديتوانند وظاياعضا نم -١تبصره 

  د.ير اعضا ارجاع نمايموقت به سا طوربهف محول عضو را يو... وظا يماريت و بيمورأم

ت سقف ساعات خدمت، حسب يبا رعا شگاهدان يساعت شروع و خاتمه خدمت اعضا و واحدها -٢تبصره 

  گردد.ين مييتع ءت امناأيسه در چارچوب ضوابط مصوب هيت رئأيه يمورد از سو

 ٤٠ وقتتمامخود ( يت خدمتين شده خود، متناسب با وضعييدر ساعات خدمت تع اندمكلفاعضا  -٣تبصره  

ابند و يمحل خدمت خود حضور مورد در  ) حسبساعت ٢٠ وقتمهينا يساعت و  ٢٠ يحضورمهينساعت، 

» ١«تبصره ت ين با رعايشود با متخلفين تبصره تخلف محسوب ميت ايف محول را انجام دهند. عدم رعايوظا

قانون مقررات  بر اساس )،يكوست شماره يپ( يحضورمهينوه يخدمت اعضا به ش دستورالعمل» ٢«ماده  ليذ

  شد. رفتار خواهد يت علمأيه ياعضا يانتظام

 –سسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري دولتي، غيردولتي ؤها و متواند با ساير دانشگاهعضو نمي -٤ه تبصر

داشته باشد.  وقتمهينيا  وقتتمامهاي اجرايي دولتي و غيردولتي قرارداد همكاري غيرانتفاعي و دستگاه

 دانشگاهرئيس  بااطالع اهدانشگسسات مذكور در خارج از ساعات رسمي كار ؤهمكاري غيرمستمر عضو با م

  ١٨.بالمانع است

  

  ل استوار است.يت ذينامه بر شش فعالنييآ نيا» ٢١«ماده ت مفاد يف با رعايف و وظايالكت -٢٢ماده 

                                                 
 
  ١٥/٢/٩٥مورخ  ٢٧٠٠٦/١٥بخشنامه شماره  ٦رديف  بر اساسشده  لحاقا ١٨



  يو فناور ي، پژوهشيوزش عالمو مؤسسات آ اهدانشگاه ت علميأاعضاي هي نامه استخداميآيين
 

٢٢ 

 

  يو اجتماع يتي، تربيت فرهنگيفعال - ١-٢٢

  )يو عمل ينظر( يآموزشت يفعال - ٢-٢٢

  يو فناور يت پژوهشيفعال - ٣-٢٢

  ييو اجرا يت علميفعال - ٤-٢٢

  ير خدمات دانشگاهيدانشجو و سا ييراهنما - ٥-٢٢

  مرتبط ياربردكبا حوزه  يتخصص ياركهم - ٦-٢٢

  

  به عهده ندارد، عبارت است از: تيريف مديه وظاك يف عضو آموزشياهم وظا -٢٣ماده 

س يواحد موظف تدر ١٣ يال ٨ زانيبه م يحضورمهينو  وقتتمام ياعضا ي، برادانشگاه س دريتدر - ١-٢٣

 ،١٠ يار آموزشياستاد ،١٢ يآموزش يمرب ،١٣ اريآموزش يمربعضو ( يهفته با توجه به مراتب دانشگاه در

  گردد.يم نيي) تعواحد موظف ٨ يو استاد آموزش ٩ يار آموزشيدانش

  يپژوهش و فناور - ٢-٢٣

  انيدانشجو سؤاالتبه  ييو پاسخگو ييت راهنمايبه عهده گرفتن مسئول - ٣-٢٣

  ييدانشجو يهاها و رسالهنامهانيمشاوره پا و ييراهنما - ٤-٢٣

  ييات صحرايا عملي هاآن يسازآمادهو  يارگاهكو  يشگاهيخدمات آزما - ٥-٢٣

  ربطيممتحنه ذ يهاتأيها و هتهيمكحضور در شوراها و  - ٦-٢٣

  ييافزاو دانش يو فرهنگ يآموزش يهاارگاهكها و تيت و حضور در فعالكمشار - ٧-٢٣

  ياربردك يهال آن به پروژهيو تبد ياربردك يهامسائل و چالش ييشناسا - ٨-٢٣

به عضو محول  دانشگاهو رئيس دانشكده و يا رئيس  ر گروهيه از طرف مدك يفير وظاينجام ساا - ٩-٢٣

  شود.يم

ه متوسط واحد كرد يپذيصورت م يبه نحو دانشكدهدر  يآموزش يزان واحد موظف اعضاين مييتع -١تبصره 

ماده  نيا» ١«بند ن شده در ييمتر از متوسط واحد موظف مراتب تعك ،دانشكده يس مجموع اعضايموظف تدر

  نباشد.

آن  يهاتبصرهنامه و نييآ نيا» ٢١«ماده مفاد  يناف يآموزش يزان واحد موظف اعضاين مييتع - ٢تبصره 

  بود. نخواهد

را  يشتريد وقت بيست اجرا دارند و باارزنده در د يپژوهش يهاه طرحك يآموزش وقتتمام ياعضا -٣تبصره 

 يپژوهش يب شورايتصو دانشكده وس يد رئييأر گروه و تيشنهاد مديند، بنا به پينما يصرف امور پژوهش

ه ساعات كنيند. مشروط به اينما ياز ساعات مربوط به آموزش را صرف امور پژوهش يتوانند قسمتيم دانشگاه

  متر نباشد.كن ماده يا يكمندرج در بند  زان حداقليس آنان از نصف ميموظف تدر



  يو فناور ي، پژوهشيوزش عالمو مؤسسات آ اهدانشگاه ت علميأاعضاي هي نامه استخداميآيين
 

٢٣ 

 

  ت به عهده ندارد، عبارت است از:يريف مديه وظاك يف عضو پژوهشياهم وظا -٢٤ماده 

تحقيق در هفته با توجه به ساعت  ٣٧ الي ٢٤ زانيبه م وقتتمام ياعضا ي، برادانشگاه پژوهش در - ١-٢٤

 و ٢٨، دانشيار پژوهشي ٣٢، استاديار پژوهشي ٣٦ يپژوهش يمرب ،٣٧ اريپژوهش يمربعضو (مراتب دانشگاهي 

  گردد.يم نيي) تعتحقيقساعت  ٢٤استاد پژوهشي 

سه يت رئأيمصوبات ه بر اساس دانشگاهو خارج از  دانشگاهبه  يشگاهيزماآ ،يارائه خدمات علم - ٢-٢٤

  دانشگاه

 يهانامهانيو پا يوهشپژ يهات و نظارت بر پروژهيو هدا يو مشاوره علم يارشناسكانجام امور  - ٣-٢٤

  يليمكالت تيتحص

  يو تخصص يو مجامع علم هاكنفرانس نارها،يت در سمكشر - ٤-٢٤

  ص مقام مافوقيبه تشخ دانشگاهداخل و خارج از  يت در شوراهاكشر - ٥-٢٤

  ييافزادانشو  يو فرهنگ يآموزش يهاكارگاهو  هاتيفعالت و حضور در كمشار - ٦-٢٤

  ياربردك يهال آن به پروژهيو تبد ياربردك يهاچالشمسائل و  ييشناسا - ٧-٢٤

به عضو محول  دانشگاهس يا رئيو  دانشكدهس يو رئ مدير گروهه از طرف ك يفير وظايانجام سا - ٨-٢٤

  شود.يم

د ييأو تگروه با موافقت  آموزش عالي دولتي مؤسساتها و دانشگاهتواند در يم يعضو پژوهش -١تبصره 

  د.يس نمايتدر ينظر واحد» ٤« زانيمثر به كحدا يام مجاز از طرف وا مقي دانشگاهس يرئ

ن محصول يانگيه مكرد يپذيصورت م يبه نحو دانشگاه در يپژوهش ين ساعات موظف اعضاييتع -٢تبصره  

 ايف يلأصفحه ت ١٥٠تا  ١٠٠ ،شدهرشيپذ يپژوهش يمقاله علم يكسال عالوه بر ارائه  يكقات عضو در يتحق

 ياربردك يطرح پژوهش يكا ارائه يق بر آن و يا تعليو  يح متون تخصصيصفحه ترجمه، تصح ٢٠٠تا  ١٥٠

  گردد.ين و ابالغ مييتع دانشگاه يپژوهش يت موضوع توسط شورايقات برحسب ماهيباشد. نحوه ارائه تحق

آن  يهابصرهنامه و تنييآ نيا» ٢١«ماده  يناف يپژوهش وقتتمام يزان ساعت موظف اعضاين مييتع -٣تبصره 

  بود. نخواهد

س يرا تدر يمؤثردروس خاص و  يليمكالت تيتحص يهاه در دورهك يپژوهش وقتتمام ياعضا -٤تبصره 

از  يتواند قسمتيم دانشگاه يپژوهش يب شورايو تصو دانشگاهس يد رئييأو تگروه  مديرشنهاد يد، به پينمايم

  .ندينما يق را صرف امور آموزشيساعات مربوط به تحق

  

سياسي موضوع هاي مديريت ار سمتدهعهد عضو قيس و ساعت موظف تحقيواحد موظف تدر -٢٥ماده 

ها و ساي دانشگاهؤواحد موظف تدريس يا ساعت موظف تحقيق ر و» صفر«نامه آيين نيا» ٧٩«ماده 

  .است» يك«اصفهان هاي مستقل و شهرك علمي و تحقيقاتي پژوهشگاه



  يو فناور ي، پژوهشيوزش عالمو مؤسسات آ اهدانشگاه ت علميأاعضاي هي نامه استخداميآيين
 

٢٤ 

 

هاي سمت / ساير پست اردهعهدظف تدريس يا كسر ساعت موظف تحقيق عضو ميزان كسر واحد مو –تبصره 

 بر اساستحقيق حسب مورد كمتر نباشد،  ساعت» پنج« ايتدريس  واحد» دو«از مديريتي مشروط به آنكه 

  ١٩شود.جدول ذيل تعيين مي

  

  

مصوب  يياجرا يهاسمتر يق سايا ساعت موظف تحقيس و يسر واحد موظف تدركزان يم -٢٦ماده 

ا ساعت موظف يس و يمصوب، با توجه به واحد موظف تدر يليتفص سازمان مندرج در دانشگاهدار ستاره

                                                 
 
  ١٥/٢/٩٥مورخ  ٢٧٠٠٦/١٥بخشنامه شماره  ٧رديف  بر اساس شدهاصالح ١٩

يرد
  ف

واحد  ميزان كسر  مديريتي سمت / پست

 تدريس موظف

  يعضو آموزش

 ساعتميزان كسر 

تحقيق  وظفم

  يعضو پژوهش

هاي علمي و هاي مستقل و شهركها و پژوهشگاهمعاونان دانشگاه ١

  تحقيقاتي

  ٢٠تا  ١٥  ٨تا  ٦

  ٢٠تا  ١٥  ٨تا  ٦  پژوهشي مستقل مؤسساتعالي و  هاي آموزشمجتمع يساؤر ٢

  ٥/١٦تا  ٥/١٢  ٧تا  ٥  پژوهشي مستقل مؤسساتهاي آموزش عالي و مجتمع معاونان ٣

 يو پژوهش عالي ز آموزشكها و مرادهكها، دانشدهكوهشپژ يروسا ٤

  يعلم و فناور يهاپاركمستقل و 

  ٥/١٦تا  ٥/١٢  ٧تا  ٥

 يو پژوهش عالي ز آموزشكها و مرادهكها، دانشدهكمعاونان پژوهش ٥

  يعلم و فناور يهاپاركمستقل و 

  ١٥تا  ١٠  ٦تا  ٤

ا و ههاي تابعه دانشگاهدهكپژوهش ها،دانشكده يساؤر ٦

  علمي و تحقيقاتي يهاشهركمستقل و  هايپژوهشگاه

  ١٥تا  ١٠  ٦تا  ٤

ها و تابعه دانشگاه يهادهكپژوهش ها،دانشكده معاونان ٧

  يقاتيو تحق يعلم يهاشهركمستقل و  يهاپژوهشگاه

  ٥/١٢تا  ٥/٧  ٥تا  ٣

  وزير مديران بالفصل وزير با تأييد ٨

  د معاون مربوط وزيرمعاونان و مديران معاون وزير با تأيي 

  ٢٠تا  ١٥  ٨تا  ٦

بالفصل مربوط وزير  بالفصل وزير با تأييد مديرمديران معاونان  ٩

  معاونان مديران معاون وزير با تأييد معاون مربوط وزير

  ٥/١٧تا  ٥/١٢  ٧تا  ٥



  يو فناور ي، پژوهشيوزش عالمو مؤسسات آ اهدانشگاه ت علميأاعضاي هي نامه استخداميآيين
 

٢٥ 

 

رئيسه ت أيتوسط هو با رعايت شرط مندرج در تبصره ذيل  حسب مورد دانشگاهس و معاونان يق رئيتحق

  ٢٠.شودين مييتع دانشگاه

ضوع اين ماده پس از تعيين مو ييق سمت اجرايا ساعت موظف تحقيس يتدرميزان واحد موظف  –تبصره

ا يس و يواحد موظف تدر ميزان ازبايست ميزان كسر واحد موظف تدريس يا ساعت موظف تحقيق، نمي

  ٢١متر باشد.ك سمت اجرايي مافوق آن سمت، ين شده براييق تعيت موظف تحقساع

  

جدول  اساسبر جانباز  يت علمأيه يق اعضايا ساعت موظف تحقيس و يسر واحد موظف تدرك -٢٧ماده 

  گردد:ين مييل تعيذ

  

  جانباز يق اعضايا ساعت موظف تحقيس يسر واحد موظف تدركجدول 

يرد
  ف

س يسر واحد موظف تدرك  يدرصد جانباز

  يآموزش ياعضا

ق يسر ساعت موظف تحقك

  يپژوهش ياعضا

  ساعت در هفته ٣  واحد ١  درصد ٢٤تا   ١

  ساعت در هفته ٦  واحد ٢  درصد ٣٩تا  ٢٥  ٢

  ساعت در هفته ٩  واحد ٣  درصد ٦٩تا  ٤٠  ٣

  ساعت در هفته ١٥  واحد ٥  درصد و باالتر ٧٠  ٤

  

 مندموظف حضور بهره ل ساعاتياز تقل دانشگاه يل در ساعات موظف حضور، با هماهنگيذ ياعضا -٢٨ماده 

  ٢٢شوند:يم

  چهار ساعت در هفته)دارد (ت شديد ، معلولييستيبهزعضوي كه با تأييد سازمان  -الف

العالج همسر يا فرزند معلول شديد با تأييد سازمان بهزيستي و يا مبتال به بيماري صعب ي) دارازنضو (ع -ب

  چهار ساعت در هفته)( يپزشكموزش با تأييد وزارت بهداشت، درمان و آ

شديد با تأييد سازمان بهزيستي و يا مبتال به بيماري فرزند معلول  يه داراكهمسر  ) فاقدمردعضو ( -ج

همسر معلول  ي) دارامردعضو (و  باشدمي العالج با تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيصعب
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  يو فناور ي، پژوهشيوزش عالمو مؤسسات آ اهدانشگاه ت علميأاعضاي هي نامه استخداميآيين
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آموزش العالج با تأييد وزارت بهداشت، درمان و شديد با تأييد سازمان بهزيستي و يا مبتال به بيماري صعب

  چهار ساعت در هفته)( يپزشك

  چهار ساعت در هفته)دادگاه (واهي ه يا گخانوار با ارائه اسناد مثبت ) سرپرستزنعضو ( -د

  چهار ساعت در هفته)معتبر (فرزند زير شش سال تمام با ارائه شناسنامه  ي) دارازنعضو ( - هـ 

يك ساعت در روز به ربط (ذيدارد، با هماهنگي واحد سازماني  بر عهدهوظيفه شيردهي  ) كهزنعضو ( - و

  )فرزند يدوسالگازاي هر فرزند تا سقف 

  و مقررات مربوطقوانين  بر اساسعضاي جانباز ا -ز

  چهار ساعت در روز)باشد (ميدرصد و باالتر  ٥٠همسر جانباز  ) كهزنعضو ( –ح 

و باالتر را  درصد» ٥٠«جانبازان صالح وظيفه نگهداري و مراقبت از كه با تأييد مراجع قانوني ذيي عضو –ط 

  چهار ساعت در روز)دارند (بر عهده 

» هـ«و  »د«، »ج«، »ب«، »الف« يبندهاهفتگي عضو مشمول  موظف حضورل ساعات يجموع تقلم -١تبصره 

  ٢٣هفته است. در ساعت» ٤«حداكثر اين ماده در هر صورت 

اين ماده در هر  »ط« و »ح«، »و« يبندهال ساعات موظف حضور روزانه اعضاي مشمول يمجموع تقل -٢تبصره 

  ٢٤در روز است. ساعت» ٤«حداكثر صورت 

  

ن يت مقررات ايزان حضور موظف و رعايف محول، ميالكانجام ت يلف است در ازاكم دانشگاه - ٢٩ماده 

 نيا» ٥٥«ماده ضابطه مقرر در  بر اساس» هيحقوق مرتبه و پا«عنوان تحت  يعضو، وجه ينامه از سونييآ

  د.يپرداخت نما ينامه به ونييآ

  

ل يذ يهاالعادهه، فوقيربط، عالوه بر حقوق مرتبه و پايذط يالف است به عضو واجد شركم دانشگاه -٣٠ماده 

نامه پرداخت نييآ نيا» ٥٩«تا » ٥٦«مواد در چارچوب ضوابط مقرر در  يزان حضور موظف ويرا متناسب با م

  د:ينما

  مخصوص)شغل (العاده فوق - ١-٣٠

  ژهيو العادهفوق - ٢-٣٠

  العاده جذبفوق - ٣-٣٠

  تيريالعاده مدفوق - ٤-٣٠
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٢٧ 

 

عالوه بر  دانشگاهتواند به عضو واجد شرايط شاغل در وجود اعتبار مي شرطبهدانشگاه  -٣١ده ما 

 ل را مطابق بايذمستمر و غيرمستمر  يهاالعادهنامه، فوقنييآ نيا» ٣٠«ماده مندرج در  يهاالعادهفوق

  ٢٥كند.پرداخت رسد، امنا مي هيأتهاي مربوط كه به تصويب دستورالعمل

  ب و هوابدي آالعاده فوق - ١-٣١

  اركط يط محيشرا يالعاده سختفوق - ٢-٣١

  ت از مطبيالعاده محرومفوق - ٣-٣١

  العاده اشعهفوق - ٤-٣١

  .باشديم» دو«شماره وست يماده به شرح پ نيا» ٢«بند دستورالعمل موضوع  -١تبصره 

ابط و مقررات خاص خود العاده اشعه تابع ضوت از مطب و فوقيالعاده محرومفوق يبرقرار - ٢تبصره 

  باشد.يم

  

آموزش  مؤسساتها و ر دانشگاهيا سايخود و  يت علمأيه يتواند از خدمات اعضايم دانشگاه -٣٢ماده 

 يق در ازايا تحقيس و يتدر منظوربهمحل خدمت آنان  مؤسسه يتبكبا موافقت  يو فناور ي، پژوهشيعال

  د.ينامه استفاده نمانييآ نيا» ٦٢«ماده ابطه مقرر در ض بر اساسق يالتحقا حقيس و يالتدرپرداخت حق

 ين شده از سوييتا سقف تع يليمسال تحصيدر هر ن يآموزش يس اعضايالتدرزان واحد حقيم -تبصره 

ن ين شده موضوع اييست از سقف تعيبايس عضو نميالتدرزان حقيدر هر صورت م گردد.ين مييتع وزارت

  شتر باشد.يتبصره، ب

  

ه ك يت علمأير عضو هيغ يدانشگاه يليتحص كتواند از خدمات دارندگان مداريم دانشگاه - ٣٣ماده 

و  دانشگاهس ينده رئيب از نماكمر ياتهيمكد ييأبه ت يليتحص يهااز رشته يكيآنان در  يت مدرسيصالح

 منظوربه» مدرس«عنوان ده باشد، به يربط رسيذ ير گروه آموزشيشنهاد دهنده و مديپ دانشكده يمعاون آموزش

  د.ينامه استفاده نمانييآ نيا» ٦٣«ماده ضابطه مقرر در  بر اساسس يالتدرپرداخت حق يس در ازايتدر

 يليتحص كه مدرك ياز مدرسان يشگاهيو آزما ي، هنريعمل ،يآموزش فن يتواند برايم دانشگاه -١تبصره 

ده است، ين ماده رسيته مندرج در ايمكد ييأآنان به ت يت مدرسينداشته و صالح يا مرتبه دانشگاهيخاص 

» ٦٣«ماده س مقرر در يالتدردرصد حق ١٠٠ تا ٨٠ ن دسته از افراد معادليا سيالتدرحقزان يد. مياستفاده نما

  گردد.ين مييتع دانشگاهسه يت رئأيو تجربه مدرس توسط ه يعلم كنامه با توجه به مدارنييآ نيا
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ا معادل ي يدرس نظر ساعت» ١٢«حداكثر  دانشگاهن ماده در يوع اس مدرسان موضيساعات تدر - ٢تبصره 

  باشد.يآن در هفته م يعمل

 علمي تأير هيغ ياعضا ينامه استخدامنييا آي يشوركت خدمات يريه مشمول قانون مدك يمدرسان -٣تبصره 

ن يمشمول ا رموظفيغدر ساعات  شند، صرفاًباآموزش عالي، پژوهشي و فناوري مي مؤسساتها و دانشگاه

  باشند.يماده م

  

ن جهت انجام يمدت مع ينامه، برانييآ نيا» ١«ماده » ٣٣«بند » الف«جز  بر اساسه ك يبه عضو - ٣٤ماده 

ت تا بازگشت، چنانچه يمورأت به محل مكخ حريگردد، از تارياعزام م دانشگاهف محول به خارج از يوظا

 »٦٤«ماده ضابطه مقرر در  بر اساست روزانه يمورأالعاده موقلومتر باشد فكي ٦٠ش از يبأ فاصله مقصد از مبد

  گرفت. نامه تعلق نخواهدنييآ نيا» ٧٢«ماده مشمول  يالعاده به اعضان فوقيگردد. اينامه پرداخت منيين آيا

شود، ضمن يشور اعزام مكت به خارج از يمورأم صورتبه دانشگاه يسهئر هيأتد ييأه با تك يعضو - ١تبصره 

ز ين يمقررات عموم بر اساسشور كت روزانه خارج از يمورأالعاده م، فوقيالير ياياز حقوق و مزا يخورداربر

  رد.ك افت خواهديدر

 يميسال تقو يكا متناوب در يو  يا در مورد هر عضو از چهار ماه متوالهتيمورأم گونهنيامدت  - ٢تبصره 

  بود. شتر نخواهديب

  

ر ييتغ يخدمت و ييايمحل ثابت جغراف يمراجع قانون يم صادره از سوكح ه به موجبك يبه عضو -٣٥ماده 

نامه نييآ نيا» ٦٦«ماده ضابطه مقرر در  بر اساس» انكنه سفر و نقل ميهز«عنوان تحت  يانهيند، هزكيم

  گردد.يپرداخت م

  

 و» منديعائله نهيهزكمك«عنوان تحت  يانهيهزكمك نامهآيينهل مشمول اين أمتبه عضو مرد شاغل  -٣٦ماده 

ت مفاد تبصره يرعا با» اوالد نهيهزكمك«عنوان تحت  يانهيهزكمكفل، كدر صورت داشتن فرزندان تحت ت

  ٢٦گردد.ينامه پرداخت منييآ نيا» ٦٧«ماده ضابطه مقرر در  بر اساس و» ١٠١«ماده 

بوده و به  يكلارافتاده كا از ي، معلول و يه همسرشان متوفكخانوار سرپرست  زن شاغل وعض -١تبصره 

كه حضانت فرزند  ايو همچنين عضو زن مطلقه دبه عهده دار خانوار را ي، سرپرستيم مراجع قانونكموجب ح
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ز در صورت يو ن يمندعائله نهيهزكمكاز  بر عهده دارد، صالحذي عرأي مراج بر اساسيا فرزندان خود را 

  ٢٧شوند.يردار ماوالد برخو نهيهزكمكفل مخارج فرزندان از كت

سال و در صورت ادامه  ٢٠نند، كياوالد استفاده م نهيهزكمكه از كور كاوالد ذ يثر سن براكحدا -٢تبصره 

  بود. اوالد اناث نداشتن شغل و همسر خواهد يسال تمام و برا ٢٥ر شاغل بودن آنان تا يل و غيتحص

 يستيبهزسازمان  ازجملهصالح يذ كيع پزشص مراجيبه تشخ يكلارافتاده كفرزندان معلول و از  - ٣تبصره 

  باشند.ين ماده نميا ٢ور در تبصره كمذ يت سقف سنيو... مشمول محدود يقانون كيپزش سازمانشور، كل ك

ماده با  نيا» ١«تبصره مندي به عضو زن شاغل سرپرست خانوار موضوع عائله نهيهزكمكپرداخت  -٤تبصره 

  ٢٨شود.ازدواج مجدد عضو قطع مي

اوالد موضع اين ماده به  نهيهزكمكمندي و عائله نهيهزكمكميزان و نحوه پرداخت عيدي،  –٥صره تب

وزيران همان  هيأتدر هرسال، تابع ضوابط و مقررات تعيين شده در مصوبات  رانيبگفهيوظبازنشستگان و 

  ٢٩سال است.

  

ف يالكف و تيم انجام وظا، عديقبل يعدم حضور عضو در محل خدمت بدون اطالع و هماهنگ - ٣٧ماده 

خدمت در خالل ساعات موظف  كن تريل در خروج بدون عذر موجه، همچنيا تعجير در ورود و يخأمحول، ت

مستمر  يايسر حقوق و مزاك)، ضمن يساعت يا مرخصيت يمورأمخروج (بدون ارائه مجوز  دانشگاه حضور در

با  يتبكبار دوم اخطار  ي، برايو اخطار شفاهبار اول احضار  يعدم حضور، برا يبه عنوان ساعات و روزها

به  يدگيرس يبرا يرار پرونده وكبا درج در پرونده و در صورت ت يتبكخ يبار سوم توب يدرج در پرونده، برا

  گردد.يارجاع م يانتظام يت بدوأيه

 يوت بدأيار بوده و هيبت او خارج از حدود قدرت و اختيه غكشود  يه عضو مدعك يدر صورت -تبصره

ام يا يايم برائت دهد، حقوق و مزاكص و حيرا موجه تشخ يمستندات مورد ارائه، عذر و يبا بررس يانتظام

 قابل پرداخت خواهد ياستحقاق يبا ارائه درخواست مرخص ياستحقاق يدر صورت داشتن مرخص يبت ويغ

  شد. بدون حقوق صادر خواهد يور مرخصكمدت مذ ين صورت براير ايبود. در غ
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٣٠ 

 

ها و دانشگاه يت علمأيه يقانون مقررات انتظام«در از تخلفات مندرج  يكاب هر كدر صورت ارت -٣٨ ماده

ت أيه ياعضا يانتظام يدگيرس يهاتأيعضو، موضوع به ه توسط» شورك يقاتيو تحق يآموزش عال مؤسسات

  گردد.يارجاع م يعلم

  

ار يدر اخت دانشگاه يه از سوكاست  كيداراسناد و م اموال، يعضو شاغل موظف به حفظ و نگهدار -٣٩ماده 

با اجازه مقام مجاز در  و اسناد صرفاً كل اموال، اطالعات، مداريا عدم تحويل و يقرار داده شده است. تحو يو

اسناد،  يا افشايان و يباشد و در صورت ورود ضرر و زيم ريپذانكامن و مقررات مربوط يچارچوب قوان

» شورك يقاتيو تحق يآموزش عال مؤسساتها و دانشگاه يت علمأيه يات انتظامقانون مقرر« بر اساسموضوع 

  قرار خواهدگرفت. يدگيرس مورد

  

ف خود را با دقت، سرعت، ي، وظاييروگشادهت انصاف و يموظف است ضمن رعا دانشگاهعضو  -٤٠ماده 

 ه/ گروه/ واحد سازماني/ دانشكددانشگاه يو اختصاص ين و مقررات عموميت از قوانيصداقت، امانت و تبع

ن اصل، برابر مقررات مربوط ياز ا يانجام داده و در مقابل مقام مافوق پاسخگو باشد. در صورت تخط مربوط

  شد. عمل خواهد

  

باشد يم ييقضا تيموردحماان كيدر برابر شا يقانون يهاتيف و مسئوليدر انجام وظا دانشگاهعضو  -٤١ماده 

وست يپ –يت علمأيه ياز اعضا ييت قضايقانون حما ييدستورالعمل اجرا« سبر اساف است لّكم دانشگاهو 

ا گرفتن يخود  يارشناسان حقوقكبا استفاده از  يف ويدفاع از انجام وظا يعضو برا يتقاضا به» سهشماره 

  د.ينما ييت قضايل از عضو حماكيو

  

و  يف ويلكن تييط به تعد، منويقطع ارتباط نما دانشگاه ه باك يپرداخت مطالبات عضو -٤٢ماده 

  باشد.يم دانشگاه با حسابهيتسو

  

 به سر» آماده به خدمت« تيوضعنامه در نيين آيضوابط و مقررات ا بر اساسه ك دانشگاه يبه اعضا -٤٣ماده 

  گردد.يو اوالد پرداخت م يمندعائله نهيهزكمكه و يحقوق مرتبه و پا صرفاًبرند، يم

  باشد.يسال م يك حداكثر» به خدمت آماده« تيوضعمدت  -١تبصره 

از  يت علمأيه ياعضا يانتظام يدگيرس يهاتأيا هيو  يم مراجع قضائكح بر اساسه ك يعضو -٢تبصره 

قبل از آماده به خدمت را  ينيارگزكم كمستمر مندرج در ح يايد، حقوق و مزاياتهام مربوط برائت حاصل نما

  مود.ن افت خواهديبه خدمت در يمدت آمادگ يبرا
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٣١ 

 

 يهاتأيه اي ييقضا مراجع مكح بر اساس عضو تيوضع» خدمت به آماده«دوره  انيپا تا چنانچه -٤٤ماده 

 صورت در نگردد، فراهم يو اركبآماده  موجبات اي و باشد نشده نييتع يعلم تأيه ياعضا يانتظام يدگيرس

 به صورت نيا ريغ در و بازنشسته يو ،)خدمت به آماده زمان مدت احتساب با( يبازنشستگ طيشرا بودن دارا

  .شد خواهد رفتار نفعيذ درخواست حسب ليذ يهاروش از يكي

 ارائه با يياجرا ياههدستگا ايو  يو فناور يپژوهش ،يها و مؤسسات آموزش عالدانشگاه ريسا به انتقال -الف

  ازين اعالم

 ياههدستگا ايو  يو فناور يهشپژو ،يها و مؤسسات آموزش عالدانشگاه ريسا به سالهكي تيمورأم -ب

  ازين اعالم ارائه با يياجرا

  

 موضوع ،ياستحقاق عيترف هيپاكي افتيدر يبرا را الزم ازاتيامت حداقل سال يك طول در هك يعضو -٤٥ماده 

 واحد تعداد دانشگاه يسهئر هيأت ديأيت و عاتيترف تهيمك شنهاديپ با د،يننما سبك نامهنييآ نيا» ٥٢«ماده 

 صورت در و شد خواهد حذف سوم و دوم يهاسال يبرا مورد حسب يو قيالتحقحق ساعت اي سيدرتلاحق

 و يبررس جهت يو پرونده عضو، قيالتحقحق ساعت اي سيالتدرحق واحد حذف ضمن ت،يوضع نيا استمرار

  .گردديم ) ارسالنامهنييآ نيا» ١٠٩«ماده  موضوع( يعلم ودكر ونيسيمك به ميتصم اخذ

  

  يتوانمندساز: پنجم فصل

  
 سطح يارتقا منظوربه و عضو ساالنه ردكعمل يابيارز از حاصل جينتا يمبنا بر است موظف دانشگاه -٤٦ماده 

 الزم يآموزش يهابرنامه محول، فيالكت بهتر چه هر يفايا در يو يتوانمندساز و هاتيفعال ياثربخش و ييارآك

  .گذارد اجرا مورد به و يطراح ،موردنظر شغل با عضو مهارت و دانش نگرش، ساختن متناسب جهت را

  

 شيافزا و يتوانمندساز به نسبت همواره مربوط، مقررات و ضوابط بر اساس است موظف عضو - ٤٧ماده 

  .دينما اقدام خود يشغل يهاييتوانا و هامهارت

  

 به توجه با را عضو ردكعمل انه،يسال عيترف يبرا عضو استحقاق يبررس منظوربه است موظف دانشگاه -٤٨ماده 

  .دينما ارسال دانشگاه عاتيترف تهيمك به را يابيارز نيا جينتا و نموده يابيارز ،يو توسط شده ليمكت يهافرم
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٣٢ 

 

 توجه با را عضو يهاتيفعال مرتبه، ارتقا يبرا عضو استحقاق يبررس منظوربه است موظف دانشگاه -٤٩ماده 

 يهادستورالعمل و يعلم تأيه ياعضا مرتبه ارتقا نامهنييآ چارچوب در يو توسط شده ليمكت يهافرم به

  .دينما ارسال صالحيذ مراجع به را يابيارز نيا جينتا و نموده يابيارز مربوط،

  

بر ) نامهنييآ نيا» ٤٩«و » ٤٨«مواد  موضوععضو ( يابيارز در استفاده مورد يهاشاخص و عوامل -٥٠ماده 

 يارتقا نامهنييآ( نيهمچن و يپژوهش و يآموزش يعلم تأيه ياعضا انهيسال عيترف ياعطا دستورالعمل اساس

  .گردديم نييتع وزارت يسو از يابالغ) يعلم تأيه ياعضا مرتبه

  

 ليذ مشروحه يهاهيپا نامه،نييآ نيا» ٥٣«و » ٥٢«مواد  در مقرر طيشرا احراز صورت در عضو به - ٥١ماده 

  :گردديم اعطا

 تيمورأم هيپا ،يثارگريا يهاهيپا انه،يسال ياستحقاق عيترف ،يسرباز خدمت عيترف: شامل يتحقاقاس هيپا - ١-٥١

  يآت مصوب يهاهيپا ريسا و يليتحص

 يعلم تأيه عضو عنوان سبك ،»س«الزهرا  و عاشورا يهاگردان در تيعضو: شامل يقيتشو هيپا - ٢-٥١

  يآت مصوب يهاهيپا ريسا و يشورك نمونه

  

 حسب ليذ يبندها در مندرج طيشرا احراز صورت در ليتحص به مورأم و ارك به شاغل ياعضا هب -٥٢ماده 

  :گردديم اعطا انهيسال ياستحقاق عيترف هيپا مورد،

 در قبول قابل يپژوهش و يآموزش يعلم خدمت سال دو اي و يك حداقل انجام :ارك به شاغل ياعضا - ١-٥٢

، »يك سال«نامه آيين نيا» ١١«ماده و اعضاي پيماني موضوع  وقتتمام ياعضا يبرا بيترت به ،يقبل هيپا

 و مورد حسب» دو سال« وقتمهين اي يحضورمهين ياعضا و هيپا» ٥«سقف  تا» يك سال« يمانيپاعضاي 

 يپژوهش و يآموزش يعلم تأيه ياعضا انهيسال عيترف ياعطا دستورالعمل«در  مندرج ازيامت حداقل سبك

  .مقرر مهلت در» توزار يسو از يابالغ

 مؤسسه ديأيت به هك ساالنه يليتحص شرفتيپ گزارش ارائه يازا در :ليتحص به مورأم يرسم ياعضا - ٢-٥٢

 دوره طول در و هيپاكي ليتحص هرسال يبرا ارشد يكارشناس مقطع در برسد، دانشگاه و ليتحص حلم

 در و هيچهارپا ثركحدا و هيپاكي ليتحص هرسال يبرا يتخصص يتركد يليتحص مقطع در و هيدوپا ثركحدا

  .گردديم اعطا هيپاپنج يليتحص مقطع دو يبرا مجموع

 ارائهدر ازاي  نامهآيين نيا» ١١«ماده وضوع مبه اعضاي پيماني، رسمي و همچنين اعضاي پيماني  - ١تبصره 

در  .رديگيم تعلق عيترف هيپاكيدر بدو استخدام  ،فهيوظنظام تعهد انجام يگواه اي و خدمت انيپا ارتك

از سوي وي، از صورت درخواست عضو و پرداخت كامل كسور بازنشستگي و بيمه مدت خدمت سربازي 
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سابقه خدمت قابل قبول براي بازنشستگي و مدت خدمت سربازي به عنوان  ياد شده، ن پرداخت كسورازم

تأمين اجتماعي،  قانون »٩٥«ماده همچنين در صورت درخواست عضو مشمول  شود.وظيفه عضو احتساب مي

  ٣٠شود.بل قبول براي بازنشستگي و وظيفه وي احتساب ميمدت خدمت سربازي به عنوان سابقه خدمت قا

 هرسال يازا به ماده نيا» ١-٥٢«بند  مفاد تيرعا با تعهد دوره يبرا يسرباز طرح نيمشمول به - ٢تبصره 

 نيا» ١١«ماده  مي آزمايشي و به مشمولينتاريخ تبديل وضعيت به رس از» دو«سقف  تا هيپاكي خدمت،

  ٣١.رديگيم تعلقاز تاريخ استخدام پيماني حسب مورد،  نامهآيين

مرخصي استعالجي موضوع  موقت، انفصال ،حقوق بدون يمرخصآماده به خدمت،  ق،يتعل اميا به -٣تبصره 

 قيتعو به هيپا افتيدر استحقاق خيارت زانيم همان به و رديگينم تعلق ياستحقاق هياپ نامهآيين نيا» ٨٨«ماده 

هاي پژوهشي مندرج در مدت مرخصي زايمان مشروط به كسب حداقل امتياز الزم از فعاليت .افتديم

دريافت پايه استحقاقي ساليانه قابل علمي در همان سال براي  هيأتدستورالعمل اعطاي ترفيع ساليانه اعضاي 

 ز الزم مدت مرخصي زايمان در شمول ركود علمي عضو قرارصورت عدم كسب امتيا . درباشدمياحتساب 

  ٣٢گيرد.نمي

 بر عالوه شوند،يم شناخته يثارگريا يايمزا افتيدر واجد صالحيذ مراجع يسو از هك يياعضا - ٤تبصره 

 ياعضا .گردنديم برخوردار ليذ جدول بر اساس يثارگريا يهاهيپا از ماده، نيا در مندرج ياستحقاق يهاهيپا

 نيا» ٩«ماده  موضوع جدول در مندرج دو و يك يهافيرد مرتبه در ) كهآزادگان و جانبازان( يثارگريا

 قرار تبصره نيا شمول در اند،دهيگرد مندبهره باالتر مرتبهكي يايمزا و حقوق از و داشته قرار نامهنييآ

  .رنديگينم

  

  

  ثارگريا ياعضا به اعطا قابل يثارگريا يهاهيپا جدول

 يثارگريا وعن  

اعطا  قابل يثارگريا هيپا

ف  )ستون هر يبرا(
ردي

  

  )يآزادگاسارت ( مدت

 )١ ستون(

  يجانباز درصد

 )٢ ستون(

  جبهه در خدمت مدت

 )٣ ستون(

                                                 
 
اصالح برخي از مواد  بر اساس شدهاصالحو  ١٥/٢/٩٥مورخ  ٢٧٠٠٦/١٥بخشنامه شماره  ٨رديف  بر اساس شدهاصالح ٣٠

  ١٣٩٧ وريشهرنامه استخدامي اعضاي هيأت علمي آيين
  ١٥/٢/٩٥مورخ  ٢٧٠٠٦/١٥بخشنامه شماره  ٨رديف  بر اساس شدهاصالح ٣١
  ١٣٩٧ وريشهرنامه استخدامي اعضاي هيأت علمي ي از مواد آييناصالح برخ بر اساس شدهاصالح ٣٢
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 هيپا ١ سال يك تا ماه ٦ درصد ١٩ تا سال يك تا  ١

 هيپا ٢ سال ٢ تا ١ درصد ٢٩ تا ٢٠ سال ٢ تا ١  ٢

 هيپا ٣ سال ٣ تا ٢ درصد ٣٩ تا ٣٠ سال ٣ تا ٢  ٣

 هيپا ٥ سال ٤ تا ٣ درصد ٤٩ تا ٤٠ سال ٤ تا ٣  ٤

 هيپا ٧ سال ٥ تا ٤ درصد ٥٩ تا ٥٠ سال ٥ تا ٤  ٥

 هيپا ٩ سال ٦ تا ٥ درصد ٦٩ تا ٦٠ سال ٦ تا ٥  ٦

 هيپا ١١ باالتر و سال ٦ شتريب و درصد ٧٠ باالتر و سال ٦  ٧

  

 از توانديم عضو باشد، بوده زمانهم عضو جبهه در خدمت و يسرباز خدمت هك يصورت در -٥تبصره 

  .گردد برخوردار مربوط عاتيترف مجموع

 ماده نيا» ٤«تبصره  جدول يهاستون از ستون دو ثركحدا عاتيترف مجموع از توانديم عضو -٦تبصره 

  .گردد برخوردار

 ياستحقاق يهاهيپا بر وهعال باالتر و ارياستاد يعلم مرتبه ) درديشه فرزند( يعلم تأيه عضو -٧تبصره 

 مرتبهكي يايمزا و حقوق از ار،ياستاد از ترنييپا يعلم مرتبه در و يثارگريا هيپا» ٧«از  ماده، نيا در مندرج

  .گردديم برخوردار باالتر

 خيتار از باالتر، يعلم مرتبه به ارتقا ضمن شوند،يم اي شده نائل شهادت عيرف درجه به هك يياعضا -٨تبصره 

 ياستحقاق عيترف ،يبازنشستگ يعموم طيشرا به دنيرس زمان تا و برنديم سر به اشتغال حالت در دتشها

 مدت يط از پس صرفاً باالتر يعلم مرتبه به ارتقا ازجمله اشتغال زمان يايمزا از و داشته افتيدر را انهيسال

 اند،دهيرس شهادت به ياستاد مرتبه در هك يياعضا .بود خواهند برخوردار مرتبه، ارتقا نامهنييآ در مقرر توقف

  .گردنديم مندبهره يثارگريا هيپا» ١٠«از  بالفاصله باالتر، يعلم مرتبه به ارتقا انكام عدم ليدل به

سابقه خدمت  ،دانشگاهامناي  هيأتبه عضو پيماني كه با مجوز  هيپا» ٥«از پايه استحقاقي بيشتر  - ٩تبصره 

خدمت پيماني نسبت به تكميل پرونده  سال» ٥«مدت رد، مشروط به آنكه در پايان پيماني بيشتر از پنج سال دا

 هيأتخود و ارائه مدارك و مستندات الزم براي تبديل وضعيت به رسمي آزمايشي اقدام نموده و با تأييد 

 در تاريخ ارائه مدارك شرايط الزم براي تبديل وضعيت به رسمي آزمايشي را كسب دانشگاهاجرايي جذب 

بر پنج  مازاد( يقبلپايه  كرده باشد در ازاي انجام حداقل يك سال خدمت آموزشي و پژوهشي قابل قبول در

علمي آموزشي و  هيأتترفيع ساليانه اعضاي  اعطايدستورالعمل «در اقل امتياز مندرج حدكسب  ) وسال
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كم رسمي آزمايشي تعلق از تاريخ صدور ح ربطذيمميزه  هيأتتصويب  با» پژوهشي ابالغي از سوي وزارت

  ٣٣يرد.گمي

به مرتبه  ارتقادرصد از امتيازات الزم براي  ٦٠حداقل پس از كسب  اعضاي پيماني كه صرفاً - ١٠تبصره 

امنا براي ادامه تحصيل در مقطع دكتري تخصصي از  هيأتو با مجوز  ربطذيمميزه  هيأتاستادياري با تأييد 

از اتمام تحصيل و تبديل وضعيت به رسمي آزمايشي و اخذ مجوز از كنند، پس آموزشي استفاده مي مأموريت

 هيپا» ٥«سقف ، مازاد بر هيپا» چهار«حداكثر و  هيپا» يك«از  تحصيل هرسال، براي ربطذيامناي  هيأت

آموزشي به  مأموريتشوند. اعطاي استحقاقي مدت خدمت پيماني از تاريخ اجراي اين تبصره، برخوردار مي

  ٣٤.باشدميعلمي پيماني بدون رعايت مفاد اين تبصره ممنوع  هيأتاعضاي 

پس از  باشند،مي دانشگاههاي وزارت متبوع كه در استخدام نيستند و متعهد به خدمت در بورسيه -١١تبصره 

در ازاي تحصيل در مقطع دكتري تخصصي  دانشگاهاتمام تحصيل و اشتغال به كار آموزشي و پژوهشي در 

از تاريخ صدور اولين حكم رسمي مدت تحصيل را از بورس استفاده كرده باشند،  مشروط به آنكه كل

هاي شوند در غير اين صورت متناسب با مدت بورس از پايهترفيع بورس، برخوردار مي هيپا» ٣«از آزمايشي 

  ٣٥شوند.موضوع اين تبصره برخوردار مي

  

 اعطا يقيتشو هيپا د،ينمايم اي نموده احراز را ريز طيشرا از يكي هك يصورت در يرسم عضو به -٥٣ماده 

  :گردديم

 و هيپاكي بار هردانشگاه (عات يترف تهيمك انتخاب به يمتوال سال سه در يپژوهش ازيامت نيباالتر سبك - ١-٥٣

  )خدمت طول در گر،يديك از سال ٥ حداقل يزمان فاصله به هيپا سه ثركحدا

  )هيپاكي ثركحدامربوط ( ضوابط چارچوب در» س«الزهرا  و عاشورا يهاگردان در فعال تيعضو - ٢-٥٣

  )هيدوپا( يكشور نمونه يعلم تأيه عضو عنوان احراز - ٣-٥٣

  )هيدوپا ثركحدادانشگاه ( در ممتاز استاد عنوان احراز - ٤-٥٣

 ثركحدا و مورد هر يبرا هيپاكي( يمل معتبر يهاجشنواره دگانيبرگز و يدولت يهانشان دارندگان - ٥-٥٣

  )هيوپاد

 مراجع ديأيت باي كه مؤسسات ) درنامهنييآ نيا ٧٥ ماده موضوعخدمت ( به مورانأم اي و شاغل ياعضا - ٦-٥٣

 حال در و سيسأتازه ت يو فناور يپژوهش ،يموزش عالآ مؤسساتها و دانشگاهدر شمول  وزارت صالحيذ

                                                 
 
  ١٥/٢/٩٥مورخ  ٢٧٠٠٦/١٥بخشنامه شماره  ٩رديف  بر اساسشده لحاق ا ٣٣
  ١٣٩٧ وريشهرنامه استخدامي اعضاي هيأت علمي اصالح برخي از مواد آيين بر اساسشده  الحاق ٣٤
  ١٣٩٧ وريشهرستخدامي اعضاي هيأت علمي نامه ااصالح برخي از مواد آيين بر اساسشده  الحاق ٣٥



  يو فناور ي، پژوهشيوزش عالمو مؤسسات آ اهدانشگاه ت علميأاعضاي هي نامه استخداميآيين
 

٣٦ 

 

 در خدمت سال ٧ يازا در ،بمانند يباق وركمذ مؤسسات خدمت در هك يصورت در دارند، قرار توسعه

  .گردنديم برخوردار يقيتشو هيپاكي از شده ادي مؤسسات

 و يس دانشكدهئ، ريستاد ريمدمعاون و  رئيس دانشگاه، يهاسمت در دانشگاهدر  هك يياعضا - ٧-٥٣

و  صيتشخ با تأييد وزير براي رئيس دانشگاه و با قبول قابل و ارزنده خدمات يدارا آن، با همتراز يهاسمت

و  هيپاكي خدمت سال دو هر يازا بهباشند (يمهاي مديريتي سمت براي ساير دانشگاهيسه ئر هيأت تأييد

  ٣٦.)خدمت طول در گر،يديك از سال ٥ حداقل يزمان فاصله به هيدوپاحداكثر 

 بهد (باشنيم نامه،نييآ نيا» ٧٩«ماده  موضوع مقامات يتيريمدهاي داراي سمت هك دانشگاه ياعضا - ٨-٥٣

  .)خدمت طول در هيچهارپا ثركحدا و هيپاكي خدمت سال دو هر يازا

 به قبول قابل و ارزنده خدمات يدارا ستاد وزارت حوزه يتيريمد يهاسمت در هك دانشگاه ياعضا - ٩-٥٣

 طول در هيدوپا ثركحدا و هيپاكي خدمت سال دو هر يازا بهباشند (يم وي ربطذيمعاونان  اي ريوز صيتشخ

  .)متخد

 سازماني واحد هر طيشرا واجد ياعضا درصد ده به صرفاً ماده نيا يك بند موضوع يقيتشو هيپا -١تبصره 

 باركي سال دو هر عضو ١٠ از مترك يدارا يواحدها يبرا نصاب نيا .گردديم اعطا ساالنه طوربه دانشگاه

  .گردديم اعمال

 موضوع يقيتشو يهاهيپا ياستثنابه خدمت طول در وعض هر به اعطا قابل يقيتشو يهاهيپا سقف -٢تبصره 

  .باشديم هيپا» ٧«حداكثر  ماده، نيا» ٨«و » ٦« يبندها

 ماده، نيا» ٥«و » ٢« يبندها موضوع يقيتشو يهاهيپا ،طيشرا احراز صورت در ،يمانيپ عضو به - ٣تبصره 

  .گردديم اعطا

  

 نيا» ١-٥٢«بند  تيرعا با قبول قابل خدمت سال دو هر يازا در وقتمهين و يحضورمهين ياعضا به -٥٤ماده 

 عضو برابر دو آنان مرتبه يارتقا يبرا الزم توقف مدت نيهمچن .رديگيم تعلق ياستحقاق هيپاكي نامهنييآ

  .باشديم وقتتمام

  

  

  

  

                                                 
 
  ١٥/٢/٩٥مورخ  ٢٧٠٠٦/١٥بخشنامه شماره  ١٠رديف  بر اساس شدهاصالح ٣٦



  يو فناور ي، پژوهشيوزش عالمو مؤسسات آ اهدانشگاه ت علميأاعضاي هي نامه استخداميآيين
 

٣٧ 

 

  ايمزا و حقوق پرداخت نظام :ششم فصل

  
  :رددگيم نييتع ريز فرمول بر اساس عضو هيپا و مرتبه حقوق -٥٥ماده 

  

 هيپا و مرتبه حقوق =يحقوق بيضر *] مبنا عدد + )هيپا*٥([

  

 نيا» ١«ماده » ٢٧«بند  مفاد بر اساس هك باشديم عضو قبول قابل خدمات يعدد شينما ه،يپا -١تبصره 

  .گردديم فيتعر نامهنييآ

 جدول يهافيرد بيترت به نامهنييآ نيا» ٩«ماده  موضوع جدول در مندرج يهامرتبه يبرا مبنا عدد -٢تبصره 

  .گردديم نييتع ١٧٠ و ١٤٥ - ١٢٥ - ١٠٠-  ٩٠ برابر وركمذ

  ٣٧.شوداعمال مي رانيوز تأيه يسو از شده ابالغ زانيم به ساالنه يحقوق بيضر -٣تبصره 

» ٢«ه تبصرموضوع  همچنين به اعضاي .رنديگيم قرار مربوط مرتبهكي هيپا در استخدام بدو در اعضا -٤تبصره 

آخرين مدرك تحصيلي ارائه  ) بارسمي( يكارشناسمدت خدمت در دوران  در ازاي نامهآيين نيا» ١٠«ماده 

علمي، عالوه بر پايه موضوع اين تبصره،  هيأتتبديل وضعيت به  ي) برايا دكتري ارشد يكارشناسشده (

و پژوهشي  يعلمي آموزش يأتهدستورالعمل اعطاي ترفيع اعضاي «در مشروط به كسب حداقل امتياز مندرج 

  .گرددمياعطا  هيپا» ٥«سقف تا  صالحتأييد مراجع ذي با» ابالغي از سوي وزارت

 با مطابق ،يقطع يرسم دوره همانند ،يشيآزما يرسم دوره و يمانيپ دوره در اعضا يايمزا و حقوق -٥تبصره  

  .شوديم پرداخت و نييتع نامهنييآ نيا در مقرر ضوابط

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 
  ١٣٩٧ وريشهرنامه استخدامي اعضاي هيأت علمي اصالح برخي از مواد آيين بر اساس شدهاصالح ٣٧



  يو فناور ي، پژوهشيوزش عالمو مؤسسات آ اهدانشگاه ت علميأاعضاي هي نامه استخداميآيين
 

٣٨ 

 

 نحوه .شوديم ) پرداختمخصوصشغل ( العادهفوق عنوان تحت ياالعادهفوق دانشگاه ياعضا به -٥٦ده ما

  :باشديم ريز شرح به وركمذ العادهفوق محاسبه

  

 )مخصوصشغل ( العادهفوق =شغل العادهفوق بيضر)*هيپا و مرتبه حقوق(

  

» ٩«ماده  موضوع جدول در مندرج يهامرتبه از يك هر فيرد شماره بر اساس شغل العادهفوق بيضر -تبصره

 تأيه در بيتصو و مربوط مقررات بر اساس آن يبعد راتييتغ و گردديم نييتع ليذ شرح به نامه،نييآ نيا

  .بود خواهد امنا

  

  شغل العادهفوق بيضرا جدول

يرد
 ف

 )مخصوصشغل ( العادهفوق بيضر

٧٧/١ ١ 

١/٢ ٢ 

٦/٢ ٣ 

٨٧/٢ ٤ 

٩٨/٢ ٥ 

  

 نحوه .شوديم پرداخت ژهيو العادهفوق عنوان تحت يخاص العادهفوق ،دانشگاه وقتتمام ياعضا به -٥٧ ماده

  ٣٨:باشديم ريز شرح به وركمذ العادهفوق محاسبه

  

 ژهيو العادهفوق = ژهيو العادهفوق بيضر)* هيپا و مرتبه حقوق(

  

ماده  موضوع جدول در مندرج يهامرتبه زا يك هر فيرد شماره بر اساس ژهيو العادهفوق بيضر - تبصره

  :گردديم نييتع ليذ شرح به نامه،نييآ نيا» ٩«

                                                 
 
العاده ربط، ضريب فوقپس از تصويب در هيأت امنا ذي ١/١/٩٣برنامه پنجم توسعه از تاريخ  قانون» ٢٠«ماده » ب«بند به استناد  ٣٨

  ماده ياد شده حذف شده است. ٣و  ٢اصالح و تبصره  ٥٧ويژه اعضاي هيأت علمي به شرح جدول ذيل تبصره ماده 



  يو فناور ي، پژوهشيوزش عالمو مؤسسات آ اهدانشگاه ت علميأاعضاي هي نامه استخداميآيين
 

٣٩ 

 

  

  ژهيو العادهفوق بيضرا جدول

ف
ردي

  

 ژهيو العادهفوق بيضر مرتبه

 ٥/٦ مربي آموزشيار  ١

 ٥/٦ مربي  ٢

 ٩ استاديار  ٣

 ٥/٨ دانشيار  ٤

 ٧/٧ استاد  ٥

  

 محاسبه نحوه .شوديم پرداخت جذب العادهفوق عنوان تحت ياالعادهفوق دانشگاه ياعضا به - ٥٨ماده 

  :است ريز شرح به وركمذ العادهفوق

  

 جذب العادهفوق = جذب العادهفوق بيضر* هيپا و مرتبه حقوق

  

 يهامرتبه از يك هر فيرد شماره بر اساس مبنا، عنوان به تهران شهر در جذب العادهفوق بيضر - ١تبصره 

  :گردديم نييتع ليذ شرح به نامه،نييآ نيا» ٩«ماده  موضوع جدول در مندرج

  

  جذب العادهفوق بيضرا جدول

يرد
 ف

 )تهران شهر( جذب العادهفوق بيضر

٨٢/٠ ١ 

٩٢/٠ ٢ 

٠٦/١ ٣ 

١٤/١ ٤ 

١٧/١ ٥ 

  



  يو فناور ي، پژوهشيوزش عالمو مؤسسات آ اهدانشگاه ت علميأاعضاي هي نامه استخداميآيين
 

٤٠ 

 

ها و هاي امناي دانشگاههيأتجذب مصوب  العاده، ضرايب فوقنامهآييناز تاريخ اجراي اين  - ٢تبصره 

 طيشرا بر اساسمذكور  بيضرا در رييتغ هرگونه ؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري قابل اجرا بوده وم

  .باشديم ريپذامكان امنا تأيهتأييد وزارت و تصويب  ،دانشگاه شنهاديپ با صرفاً ،يطيمح و يمياقل

  

 تحت ياالعادهفوق باشند،يم مصوب يتيريمد يهاپست دارعهده هك دانشگاه وقتتمام ياعضا به -٥٩ماده 

  :باشديم ريز شرح به وركمذ العادهفوق محاسبه نحوه .شوديم پرداخت تيريمد العادهفوق عنوان

  

 تيريمد العادهفوق = دانشگاه رئيس تيريمد العادهفوق يالير مبلغ*مصوب يتيريمد پست هر تيريمد العادهفوق بيضر

  

 تيريمد حق نييتع نحوه دستورالعمل بر اساس دانشگاه سيرئ تيريمد العادهفوق يالير مبلغ - ١تبصره 

  .گردديم نييتع امنا تأيه مصوب يپژوهش ،يعال آموزش مؤسسات و هادانشگاه يروسا

 ياستثنابه( يتيريمد مشاغل در و مورأم وزارت به هك دانشگاه ياعضا تيريمد العادهفوق زانيم -٢تبصره 

با  و نييتعوزارت  شوراي معاونانط توس گردند،يم منصوب ) وزارتنامهنييآ نيا ٧٩ ماده موضوع مقامات

  .گردديم پرداخت وزارت يسو ازابالغ مركز 

 و يبازده آن، يسخت و ارك حجم به توجه با مصوب يتيريمد پست هر تيريمد العادهفوق بيضر -٣تبصره 

 توسط ل،يذ جدول در مندرج بيضرا نهدام بر اساس رانيمد ريسا با سهيمقا و عضو يعلم مرتبه و ييكارا

  .گردديم نييتع دانشگاه سيرئ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  يو فناور ي، پژوهشيوزش عالمو مؤسسات آ اهدانشگاه ت علميأاعضاي هي نامه استخداميآيين
 

٤١ 

 

  يتيريمد يهاپست تيريمد العادهفوق بيضرا ثركحدا و حداقل جدول

يرد
  ف

ب يثر ضركحداقل و حدا  مصوب يتيريپست مد

  تيريالعاده مدفوق

  درصد ٨٠ تا ٦٠  دانشگاهمعاون   ١

امور مدير  و دانشگاه رئيس بالفصل يهاتيريمددفاتر و ادارات و  رانيمد  ٢

  يآموزش

  درصد ٧٠ تا ٥٠

و  يكتابخانه مركز مراكز، ها،آموزشكده ها،پژوهشكده ها،دهكدانش يساؤر  ٣

  دانشگاهسسات وابسته به ؤم

  درصد ٦٠ تا ٤٠

  درصد ٥٠تا  ٤٠  دانشگاه سئيبالفصل ر يهاتيريمددفاتر و ادارات و  رانيمعاونان مد  ٤

 يهامعاونتمجموعه بالفصل  ريز يهاتيريمددفاتر و ادارات و  انريمد  ٥

  دانشگاه

  درصد ٥٠ تا ٣٠

  درصد ٥٠تا  ٣٠  وابسته مؤسساتها، مراكز و آموزشكده ها،ها، پژوهشكدهمعاونان دانشكده  ٦

  درصد ٤٠تا  ٢٠  يو پژوهش يآموزش يهاگروه رانيمد  ٧

مجموعه بالفصل  ريز يهاتيريمددفاتر و ادارات و  رانيمعاونان مد  ٨

  دانشگاه يهامعاونت

  درصد ٤٠ تا ٢٠

 ٤مفاد تبصره  بر اساس  دار مصوبستاره يتيريمد يهاپست ريسا  ٩

  .گرددمياين ماده تعيين 

  

 به توجه با ماده، نيا» ٣«تبصره  جدول» ٩«بند  موضوع يياجرا مشاغل تيريمد العادهفوق زانيم -٤تبصره 

 هر تيريمد العادهفوق زانيم حال هر در و شوديم نييتع رئيسه تأيه توسط دانشگاه سيرئ تيريمد العادهفوق

  ٣٩.باشد شتريب يو مافوق مقام يبرا شده نييتع تيريمد العادهفوق از ستيباينم عضو

  

 عضو مستمر يايمزا و حقوق درصد ٥٠ از صرفاً نامه،نييآ نيا» ١٧«ماده  مشمول عضو بانوان -٦٠ماده 

  .گردنديم برخوردار وقتتمام

  

                                                 
 
  ١٣٩٧ وريشهرنامه استخدامي اعضاي هيأت علمي اصالح برخي از مواد آيين بر اساس شدهاصالح ٣٩



  يو فناور ي، پژوهشيوزش عالمو مؤسسات آ اهدانشگاه ت علميأاعضاي هي نامه استخداميآيين
 

٤٢ 

 

 سازماني واحد موافقت با نامهنييآ نيا» ١٨«ماده  مفاد بر اساس هك يياعضا ماهانه يايمزا و حقوق -٦١ماده 

 ند،ينمايم خدمت دانشگاه در يحضورمهين وهيش به شان،يا طرف از مجاز مقام اي و دانشگاهس يرئ و مربوط

  ٤٠.باشديم ژهيو العادهفوق احتساب بدون وقتتمام ياعضا يايمزا و حقوق برابر

  

 يك قيالتحقحق نيهمچن و يعمل سيتدر ) ساعت٥/١و ( ينظر سيتدر ساعت يك سيالتدرحق - ٦٢ماده 

 و هيپا و مرتبه حقوق مجموع پنجاهمكي بر اساس) نامهنييآ نيا ٣٢ ماده موضوعاعضا ( قيتحق ساعت

  .گردديم نييتع ) عضومخصوصشغل ( العادهفوق

 فاصله لومتركي ١٠٠ از شيب دانشگاه محل تا مدعو ياعضا ياستخدام متبوع مؤسسه محل چنانچه -تبصره

 بيضر با را آنان قيالتحقحق اي سيالتدرقح دانشگاهتواند به تشخيص معاون آموزشي مي دانشگاه باشد، داشته

  .دينما پرداخت ٢ تا ٥/١

  

 پنجاهمكي بر اساس نامهنييآ نيا» ٣٣«ماده  موضوع مدرسان سيتدر ساعت يك سيالتدرحق -٦٣ماده 

 يمرب ار،يآموزش يمرب مرتبه در يعلم تأيه ) عضومخصوصشغل ( العادهفوق و هيپا و مرتبه حقوق مجموع

 توجه با مدرس، عنوان به دانشگاه در اشتغال سنوات با يمساو هيپا با مورد حسب يآموزش ارياستاد ،يآموزش

  .گردديم نيي) تعيتركد و ارشد يكارشناس ،يارشناسك( يو يليتحص كمدر به

باشد،  داشته فاصله لومتركي ١٠٠ از شيب دانشگاه محل تا مدعو مدرسان ونتكس محل چنانچه -١تبصره 

  .دينما پرداخت ٢ تا ٥/١ بيضر با را آنان سيالتدرحق دانشگاهموزشي آمعاون  صيتشخ به توانديم دانشگاه

 ارشد يكارشناس و يارشناسك يليتحص كمدر ) باثارگرانيا و جانبازان( ثارگريا درسانم سيالتدرحق -٢تبصره 

 يعلم تأيه ) عضومخصوصشغل ( العادهفوق و هيپا و مرتبه حقوق مجموع پنجاهمكي بر اساس بيترت به

 نييتع مدرس عنوان به دانشگاه در اشتغال سنوات با يمساو هيپا با يآموزش ارياستاد و يآموزش يمرب مرتبه در

» ٤«تبصره  مفاد تيرعا و ماده نيا مفاد يمبنا ) برثارگرانيا و جانبازان( ثارگريا مدرسان سيالتدرحق .گردديم

  .گردديم نييتع نامهنييآ نيا» ٥٢«ماده 

 نييتع نامهنييآ نيا» ٥٢«ماده » ٧«تبصره  مفاد تيرعا ) باشهدا فرزندانمدرسان ( سيالتدرحق -٣تبصره 

  .دگرديم

  

                                                 
 
  ١٣٩٧ وريشهرنامه استخدامي اعضاي هيأت علمي ح برخي از مواد آييناصال بر اساس شدهاصالح ٤٠



  يو فناور ي، پژوهشيوزش عالمو مؤسسات آ اهدانشگاه ت علميأاعضاي هي نامه استخداميآيين
 

٤٣ 

 

 حقوق ) مجموع٢٠/١( ستميبكي خذأم به نامهنييآ نيا» ٣٤«ماده  موضوع روزانه تيمورأم العادهفوق -٦٤ماده 

 مقررات بر اساس هيتغذ و انكاس نهيهز .است پرداخت قابل جذب، و شغل يهاالعادهفوق و هيپا و مرتبه

 پرداخت دانشگاه يسهئر هيأت باتمصو بر اساس ،يشهردرون و يشهرنيب ذهاب و ابيا نهيهز و يعموم

  .شد خواهد

 و مرتبه حقوق ) درصد٢٠از ( دينبا اعضا روزانه تيمورأم العادهفوق عنوان به پرداخت ثركحدا سقف -تبصره

  ٤١.باشد شتري) ب٣٠( هيپا ارياستاد هيپا

  

 مستمر يايمزا و حقوق شور،ك داخل در يآموزش تيمورأم از استفاده اميا در ليتحص به مورأم عضو -٦٥ماده 

  .دينمايم افتيدر را خود

 از خارج در يآموزش تيمورأم از استفاده اميا در ليتحص به مورأم عضو يايمزا و حقوق پرداخت -تبصره

  .باشديم مربوط مقررات و ضوابط تابع شور،ك

  

 مقصد و أمبد شهر دو نيب فاصله لومتركي هر يازا به نامه،نييآ نيا» ٣٥«ماده  موضوع مشموالن به -٦٦ماده 

 تورم نرخ بر اساس نصاب، نيا يبعد راتييتغ گردد،يم پرداخت انكم نقل و سفر نهيهز الير هزار ستيب مبلغ

  .ديگرد خواهد نييتع يسهئر هيأت بيتصو با انه،يسال

  

 نهيهزكمك فرزند هر يازا به و يمندعائله نهيهزكمك نامه،نييآ نيا» ٣٦«ماده  موضوع مشموالن به -٦٧ماده 

 پرداخت رانيوز تأيه يسو از شده ابالغ انهيسال يحقوق بيضر برابر» ١٥«و » ٥٧« زانيم به بيترت به اوالد

  ٤٢شود.يم

  

 اعالم مبلغ بر اساس ،هرسال انيپا در ريبگفهيوظ و بازنشسته شاغل، ياعضا به است مكلف دانشگاه -٦٨ماده 

  .دينما پرداخت» يديع« رانيوز تأيه يسو از شده

  

  

  

                                                 
 
  ١٣٩٧ وريشهرنامه استخدامي اعضاي هيأت علمي اصالح برخي از مواد آيين بر اساس ٢حذف تبصره  ٤١
  ١٣٩٧ وريشهرنامه استخدامي اعضاي هيأت علمي اصالح برخي از مواد آيين بر اساس شدهاصالح ٤٢



  يو فناور ي، پژوهشيوزش عالمو مؤسسات آ اهدانشگاه ت علميأاعضاي هي نامه استخداميآيين
 

٤٤ 

 

  انتقال و تيمورأم :هفتم فصل

  
 ياعتال و خود ياعضا يعلم دانش و تجارب يارتقا دانش، ديتول يراستا در است لّفكم دانشگاه - ٦٩ماده 

 يهانهيزم در قيتحق قيطر از شورك يفن و يعلم التكمش حل به كمك ،يالمللنيب سطح در دانشگاه گاهيجا

 نهينهاد ،يآموزش و يپژوهش نينو يهاروش و اناتكام ،يفن دانش دستاوردها، از استفاده و ييآشنا ،يتخصص

 يارآمدك و ييارآك شيافزا منظوربه و دانشگاهي نيب روابط در يالمللنيب و يامنطقه يعلم يهايهمكار ردنك

 تكشر يبرا را الزم التيتسه ،يپژوهش و يعلم يهاتيفعال جينتا مبادله نيهمچن و خود وقتتمام ياعضا

 رشته نهيزم در كهآن رينظا اي و دانشگاه اهداف با مرتبط مطالعات انجام ها،نگرهك نارها،يسم ،هاكنفرانس در آنان

 يك هر قالب در را آنان اعزام دانشگاه و شوديم لكيتش شورك از خارج اي داخل در اعضا از يك هر يليتحص

 نيا» ٧٢«تا » ٧٠«مواد  موضوع مقررات و ضوابط چارچوب در دهد،يم صيتشخ يضرور ليذ موارد از

  .دينما فراهم نامه،نييآ

  يمطالعات فرصت - ١-٦٩

  يپژوهش تيمورأم - ٢-٦٩

  يآموزش تيمورأم - ٣-٦٩

  

) يمطالعات يهافرصت از استفاده نامهنييآچارچوب ( در را خود وقتتمام ياعضا توانديم دانشگاه - ٧٠ماده 

 تكشر و شورك از خارج اي داخل شرفتهيپ قاتيتحق از يهآگا و يعلم اطالعات ليمكت يبرا وزارت، مصوب

 فرصت«از  استفاده يبرا رسد،يم دانشگاهيسه ئر هيأت بيتصو به هك يابرنامه طبق قات،يتحق گونهنيا در

  .دينما اعزام» يمطالعات

 از بلق اي بعد بالفاصله اي استفاده نيح در حقوق بدون اي ياستحقاق يمرخص هرگونه درخواست -١تبصره 

  ٤٣.باشديم ممنوع ،يمطالعات فرصت دوره از استفاده

علمي و رسمي آزمايشي با رعايت مفاد اين ماده و  هيأتاعطاي فرصت مطالعاتي به اعضاي  - ٢تبصره 

درصد حداقل امتيازات تعيين شده براي تبديل وضعيت به رسمي قطعي به تأييد  ٦٠مشروط به كسب 

  ٤٤.باشدميپذير امكان دانشگاهرئيسه  هيأت، با تصويب طربذيمميزه  هيأتكميسيون تخصصي 

  

                                                 
 
  ١٣٩٧ وريشهرنامه استخدامي اعضاي هيأت علمي اصالح برخي از مواد آيين بر اساس شدهاصالح ٤٣
  ١٣٩٧ وريشهرنامه استخدامي اعضاي هيأت علمي اصالح برخي از مواد آيين بر اساسشده الحاق  ٤٤



  يو فناور ي، پژوهشيوزش عالمو مؤسسات آ اهدانشگاه ت علميأاعضاي هي نامه استخداميآيين
 

٤٥ 

 

 مقررات و ضوابط تيرعا با مصوب، اعتبارات سقف در را خود وقتتمام ياعضا توانديم دانشگاه - ٧١ماده 

 نارها،يسم در تكشر منظوربه رسد،يم يسهئر هيأت بيتصو به هك يدستورالعمل چارچوب در ،وزارت

 و دانشگاه اهداف با مرتبط اهداف اي و عضو يتخصص رشته با مرتبط مطالعات انجام ها،نگرهك ،هاكنفرانس

  .دينما اعزام» يپژوهش تيمورأم«به  شورك از خارج اي و داخل در آن رينظا

 نيا مشمول نامه،نييآ نيا مقررات و ضوابط ريسا تيرعا با و قرارداد طول در صرفاً يمانيپ ياعضا -١تبصره 

  .باشنديم ماده

 از قبل اي بعد بالفاصله اي استفاده نيح در حقوق بدون اي ياستحقاق يمرخص هرگونه درخواست -٢تبصره 

  .باشديم ممنوع ،يپژوهش تيمورأم از استفاده

 
در چارچوب  يسازآمادهپرورش و  منظوربهخود را  وقتتمام يرسم يتواند اعضايم دانشگاه -٧٢ماده 

و اعزام دانشجو به  يليبورس تحص ياعطا«و » شوركداخل  يليورس تحصب ياعطا« يياجرا يهانامهنييآ

 يايبا پرداخت حقوق و مزا سال» ٤«مدت ثر به كو حدا وقتتمام صورتبه وزارت، مصوب» شوركخارج از 

  د.ينما اعزام» يت آموزشيمورأم«به مربوط 

  

ا خارج از يدر داخل و ( يحوزو ٤ا سطح ي يتخصص يتركل در مقطع ديادامه تحص ياعزام اعضا برا -٧٣ماده 

  باشد:يل ميط ذيبه احراز شرا ) منوطيت آموزشيمورأشور و با استفاده از مك

  باشد. يعضو رسم يت استخداميوضع - ١-٧٣

  باشد. دانشگاه ازيموردنعضو  يليرشته تحص - ٢-٧٣

  د وزارت باشد.ييأل عضو مورد تيمحل تحص - ٣-٧٣

ه ك يا مرجعيجذب  ييت اجراأيد هييأمرتبه را با ت ارتقانامه نييزم از آاز اليحداقل امت يعضو متقاض - ٤-٧٣

  د.يسب نماك، دينمايمن ييتع قانون

  سال باشد. ٤٠ثر كحدا يسن متقاض - ٥-٧٣

ر يو سا يت آموزشيمورأدوران م يايزان دو برابر حقوق و مزايبه م كيقه مليعضو نسبت به سپردن وث - ٦-٧٣

  د.ينمااقدام  يبرآورد يهانهيهز

موردنظر  يليتحص كان مهلت مقرر موفق به اخذ مدريل در پايمور به تحصأم يچنانچه اعضا - ١تبصره 

در طول  دانشگاهخسارات وارده به  عالوهبه يافتيها و وجوه درنهيه هزيلك برابر» ٢«بازپرداخت نگردند، ضمن 

حضور در محل خدمت و انجام  ، ملزم بهوزارت يد دفتر حقوقييأو ت دانشگاهص يل به تشخيمدت تحص

  باشند.يف محول ميوظا



  يو فناور ي، پژوهشيوزش عالمو مؤسسات آ اهدانشگاه ت علميأاعضاي هي نامه استخداميآيين
 

٤٦ 

 

 يليموفق به اتمام دوره تحص سال» ٤« انيپاه در ك يياعضا يت آموزشيمورأمدت م ،در موارد خاص -٢تبصره 

نوبت يك  يبرا دانشگاهرئيسه ت أيو موافقت ه يليشرفت تحصيبا ارائه گزارش پ گردند،ينم موردنظر

دوم مازاد بر چهار سال با  ماههشش. تمديد باشديد ميمستمر قابل تمد يايمزابا پرداخت حقوق و  ماههشش

مشروط به دفاع از رساله دكتري تخصصي تا پايان  صرفاًامنا  هيأتارائه گزارش پيشرفت تحصيلي و تصويب 

  ٤٥.باشدميپذير آموزشي امكان مأموريتسال  ٥

ت يمورأم سال» ٥«در ثر كان مهلت مقرر و حدايپا ه تاك ييل اعضايادامه تحص ،در موارد خاص -٣تبصره 

 يبا ارائه درخواست مرخص صرفاًگردند، ينم موردنظر كو اخذ مدر يليموفق به اتمام دوره تحص ،يآموزش

 سالهكيدو نوبت  يثر براكحدا ،دانشگاهرئيسه ت أيموافقت ه گزارش پيشرفت تحصيلي وبدون حقوق و 

  ٤٦باشد.ير ميپذانكام

بدون  ينباشد و با استفاده از مرخص سال» ٥٠«از شتر يب يه سن وك يعضو يتركد كرش مدريپذ -٤تبصره 

ر يماده و سا نيا» ٤«تا » ١« يبندهاط مندرج در يت شراياخذ شده باشد، با رعا ينه شخصيحقوق و با هز

  باشد.ير ميپذانكزه اميت ممأيد هييأط و مقررات مربوط، پس از تيشرا

 ٤ا سطح ي يتخصص يتركل در مقطع ديادامه تحص يبرا يمانيپ يد خاص، اعزام اعضادر موار -٥تبصره 

بند  ياستثنابهن ماده يط مندرج در ايت شرايرعاآموزشي، با  مأموريتاستفاده از شور و با كدر داخل  يحوزو

  باشد.ير ميپذانكام امنا هيأتب در يپس از تصو اًصرف ،آن يك

  

نامه حسب نييآ نيا» ٧٩«تا » ٧٥«مواد در چارچوب ضوابط و مقررات موضوع تواند يم دانشگاه -٧٤ماده 

را با درخواست  يو فناور ي، پژوهشيآموزش عال مؤسساتها و ر دانشگاهيسا وقتتمام يرسم يمورد، اعضا

 وقتتمام يرسم يس اعضاكا بالعيرد و يگ بكار» مور به خدمتأم«عنوان متبوع به  مؤسسهآنان و موافقت 

  د.يمور نماأم يمتقاض يهاا دستگاهيو  هاسازمان، مؤسساتر يرا حسب درخواست آنان به سا خود

  

 مؤسساتها و دانشگاه ريسا يرسم يت علمأيه ياز به خدمات اعضايتواند در صورت نيمدانشگاه  -٧٥ماده 

 يات آنان برااز خدممربوط  مؤسسهوابسته به وزارت با موافقت  يدولت يو فناور ي، پژوهشيآموزش عال

س حسب درخواست كا بالعيد و ينما استفاده» مور به خدمتأم«عنوان ت مقررات به ين با رعايمدت مع

 يوابسته به وزارت و موافقت عضو، اعضا يدولت يو فناور ي، پژوهشيآموزش عال مؤسساتها و دانشگاه

                                                 
 
  ١٣٩٧ وريشهرنامه استخدامي اعضاي هيأت علمي اصالح برخي از مواد آيين بر اساس شدهاصالح ٤٥
 ١٣٩٧ وريشهرنامه استخدامي اعضاي هيأت علمي اصالح برخي از مواد آيين اسبر اس شدهاصالح ٤٦



  يو فناور ي، پژوهشيوزش عالمو مؤسسات آ اهدانشگاه ت علميأاعضاي هي نامه استخداميآيين
 

٤٧ 

 

ن ماده حسب توافق يمشموالن ا يايد. حقوق و مزايمور به خدمت نماأسسات مل مؤين قبيخود را به ا يرسم

  گردد.يا مقصد پرداخت مي أمبد مؤسسهربط از محل اعتبارات يسسات ذؤم

و  ي، پژوهشيآموزش عال مؤسساتها و دانشگاه به خدمت در دانشگاه يرسم يت اعضايمورأم -١تبصره 

با  ن ماده، صرفاًيدر ا فات مقرريت تشريس با رعاكو بالع يياجرا يهار دستگاهيدولت وابسته به سا يفناور

  باشد.ير ميپذانكت اميمورأا از محل اعتبارات محل ميپرداخت حقوق و مزا

مقرر در  فاتيت تشريبا رعا و بالعكسبه خدمت در ستاد وزارت  دانشگاه يرسم يت اعضايمورأم -٢تبصره 

  باشد.يم ريپذامكان دانشگاها از محل اعتبارات يبا پرداخت حقوق و مزا صرفاً ،ن مادهيا

 يالمللنيب مؤسسات ايشور و كر به خارج از يم وزكا حيه با موافقت و ك يرسم يت اعضايمورأم - ٣تبصره 

ا از محل يبا پرداخت حقوق و مزا و صرفاً يو پژوهش يف آموزشيگردند، بدون حفظ وظايمور به خدمت مأم

  باشد.ير ميپذانكت اميمورأمحل ممؤسسه  سازمان يا اعتبارات

آموزش عالي،  مؤسساتها و اعضاي رسمي كه با حكم وزير به سمت رياست دانشگاه مأموريت -٤صره تب

گردند، با رعايت ميزان واحد موظف تدريس / ساعت صوب و مأمور به خدمت ميمنپژوهشي و فناوري 

و تبصره  نامهآيين نيا» ٢٥«ماده ظف تحقيق مندرج در وساعت م /تدريس موظف تحقيق يا كسر واحد موظف

محل خدمت آنان و يا تأمين اعتبار از  مؤسسهذيل آن و پرداخت حقوق و مزايا حسب توافق از محل اعتبارات 

پذير است. پرداخت توسط مؤسسه محل خدمت آنان امكان ) وبدون كاهش( تيمأمورمحل مؤسسه محل 

 مأموريتهده مؤسسه محل العاده مديريت عضو در دوران تصدي سمت موضوع اين تبصره، بر عپرداخت فوق

  ٤٧.باشدمي

  

 يپژوهشو  يآموزش ريغ يدولت مؤسساتبه خدمت در  دانشگاه يرسم يت اعضايمورأم -٧٦ماده 

 يهايهمكارارتباط داشته باشد و موجب توسعه  هاآنه با تخصص ك يشرط ) بهيياجرا يهادستگاه(

  باشد.يآنان مجاز م يو پژوهش يزشف آمويگردد، با حفظ وظا ييبا آن دستگاه اجرا دانشگاه يتخصص

  

و  ي، پژوهشيآموزش عال مؤسساتها و به خدمت در دانشگاه دانشگاه يرسم يت اعضايمورأم -٧٧ماده 

  باشد.يل ممنوع ميموارد ذ ياستثنابهس كو بالع يرانتفاعيغ -يردولتيغ يفناور

س يور با موافقت رئكسسات مذؤم يتيريسمت مد يتصد يبرا صرفاً ن ماده يت افراد موضوع ايمورأم - ١-٧٧

ت يمسئول ين صورت عضو در دوران تصديه در اكر بوده يپذانكر اميد وزييأو ت حل خدمت عضوممؤسسه 

                                                 
 
  ١٣٩٧ وريشهرنامه استخدامي اعضاي هيأت علمي اصالح برخي از مواد آيين بر اساسشده  الحاق ٤٧



  يو فناور ي، پژوهشيوزش عالمو مؤسسات آ اهدانشگاه ت علميأاعضاي هي نامه استخداميآيين
 

٤٨ 

 

العاده افت و پرداخت فوقيت خواهد يل وضعيتبد يحضورمهينبه  وقتتمامت از يمورأمحل م مؤسسه

  ت خواهد بود.يمورأمحل م مؤسسه به عهده يو ژهيالعاده وفوق ياليت و معادل وجه ريريمد

 – يردولتيغ يآموزش عال مؤسساتها و دانشگاه به خدمت در دانشگاه يرسم يت اعضايمورأم - ٢-٧٧

شور كل كبودجه  در جداول هاآندولت استفاده نموده و نام  ياز انحا بودجه عموم يه به نحوك يرانتفاعيغ

ا از يبا پرداخت حقوق و مزا ول دوران خدمت و صرفاًدر ط سال» ٢«مدت  يثر براكده است، حدايدرج گرد

  باشد.يم ريپذامكانر مقررات يت سايمقصد و با رعا مؤسسهمحل اعتبارات 

ل كمندرج در فهرست بودجه  يرانتفاعيغ – يردولتيغ يآموزش عال مؤسسات يرسم يت اعضايمورأم - ٣-٧٧

، يآموزش عال مؤسساتها و ا دانشگاهيزارت و و يت ستاديريمد يهاسمتاز  يكير به يم وزكه با حكشور ك

و  مقصد مؤسسهآنان از محل اعتبارات  ياين حقوق و مزايمأبا ت گردند، صرفاًيمنصوب م يو فناور يپژوهش

  باشد.يم ريپذامكانأ مبد مؤسسهق يپرداخت از طر

  

به  يو پژوهش يآموزش فينامه، بدون حفظ وظانيين آيت ضوابط و مقررات ايه با رعاك يياعضا - ٧٨ماده 

ند، از ينمايافت ميت دريمورأمحل م مؤسسهخود را از  يايمور به خدمت شده و حقوق و مزاأگر ميد مؤسسه

ت خواهند يمورأمحل م مؤسسهمشمول مقررات مورد عمل  يمقررات مربوط به بازنشستگ ياستثنابههر لحاظ 

نفع حسب يا ذيمقصد و  مؤسسهز افراد توسط ن دسته ايت ايمورأمدت م يسور بازنشستگكبود و چنانچه 

  آنان منظور خواهد شد. يمورد پرداخت شود، مدت مزبور جزء سابقه خدمت رسم

  

سه قوه،  يساؤل: رياز قب ياسيت سيريمد يهاپست يجهت تصد دانشگاه يرسم يت اعضايمورأم -٧٩ماده 

ران، يسفمعاونان وزيران، ران، ي، وزمايصداوس سازماناست ينگهبان، ر يشورا ي، اعضاجمهورسيرئمعاونان 

  باشد.ير ميپذانكو شهردار تهران ام ياسالم يندگان مجلس شوراياستانداران، نما

ا يو  دانشگاها از محل اعتبارات يحقوق و مزا ،وركمقامات مذ يمدت تصد ن ماده دريبه مشموالن ا -١تبصره 

اعضاي مشمول اين ماده در دوران تصدي ت يريمدالعاده فوقت قابل پرداخت است. يگاه محل مأموردست

تأمين و حسب توافق توسط مؤسسه محل  مأموريتهاي مديريت سياسي از محل اعتبارات مؤسسه محل پست

العاده مديريت به اعضاي مشمول اين ماده شود. در هر حال، پرداخت فوقيا خدمت آنان پرداخت مي مأموريت

  ٤٨.باشدميپذير نامكاندانشگاه ياسي از محل اعتبارات هاي مديريت سدر دوران تصدي پست

                                                 
 
نامه ييناصالح برخي از مواد آ بر اساس شدهاصالحو  ٢٩/٤/٩٥مورخ  ٨٧٥٩٩/١٥بخشنامه شماره  مفاد بر اساس شدهاصالح ٤٨

  ١٣٩٧ وريشهراستخدامي اعضاي هيأت علمي 



  يو فناور ي، پژوهشيوزش عالمو مؤسسات آ اهدانشگاه ت علميأاعضاي هي نامه استخداميآيين
 

٤٩ 

 

 يعلم هيأت يمرتبه اعضا ارتقانامه نييامل آكت ين ماده با رعايموضوع ا يمرتبه اعضا ارتقا -٢تبصره 

  انجام خواهد شد. يفناور و يپژوهش و يآموزش عال مؤسساتها و دانشگاه

  شود.ياعطا م يابياز به ارزيماده بدون ن نيموضوع ا ياعضا يع ساالنه استحقاقيترف -٣تبصره 

ور انجام كمذ يهاسمت ) دريت علمأيت هيدر وضع( دو سال ه حداقلكن ماده يموضوع ا ياعضا - ٤تبصره 

ن مرتبه يباالتر ياياز حقوق و مزا ،خود يبا حفظ مرتبه علم يان دوره تصديپس از پا ،نديا بنمايفه نموده يوظ

 ت توسط مراجعيومكصورت مح افراد درن دسته از يگردند. ايخوردار مه بريدر همان پا يت علمأيه

 يزمان تصد به واسطه انجام تخلف در ياسيت سيريمد يهاسمت يبه انفصال از تصد يقانونصالح ذي

  باشند.ين تبصره نميمندرج در ا يايمشمول مزا ،وركمذ يهاسمت

  

سسات آموزش ؤها و مر دانشگاهيسا يقطع يسمر يعلم هيأت ي، اعضادانشگاهاز يصورت ن در -٨٠ماده 

توانند با يو مقصد مأ سسات مبدؤم يساؤبا موافقت روابسته به وزارت متبوع  يدولت يو فناور ي، پژوهشيعال

ص يتخص سازمانيپست  بر اساسل افراد ين قبيا يايمنتقل شوند. حقوق و مزا دانشگاهبه  ينه خدمتيشيحفظ پ

 يت علمأيه يانتقال اعضا ،سكگردد و بالعين ميينامه تعنيين آيمقررات ا بر طبق ،يداده شده و سوابق خدمت

وابسته به  يدولت يو فناور ي، پژوهشيآموزش عال مؤسساتها و ر دانشگاهيز به ساين دانشگاه يقطع يرسم

خ ين صورت از تاريبالمانع است. در ا دانشگاهور و موافقت كسسات مذؤحسب درخواست موزارت متبوع 

 بر عهدهصرفاً  يقطع و هرگونه پرداخت دانشگاهعضو منتقل شده با  يم انتقال، رابطه استخدامكح ياجرا

  بود. مقصد خواهد مؤسسه

 يو فناور ي، پژوهشيسسات آموزش عالؤها و ماز دانشگاه يقطع يرسم يت علمأيه يانتقال اعضا -١تبصره 

د ييو تأ ربطذياجرايي جذب ت أيپس از موافقت ه گاهدانشبه  يياجرا يهار دستگاهيوابسته به سا يدولت

  باشد.يم ريپذامكانمقصد  دانشگاهس يرئ

و  ي، پژوهشيآموزش عال مؤسساتها و دانشگاهاز  يشيآزما يرسم يعلم هيأت يانتقال اعضا -٢تبصره 

 علمي هيأت همانند مقررات مربوط به انتقال اعضايوابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  يفناور

  .پذيردصورت ميو مقصد  أمبدهاي رسمي قطعي با موافقت دانشگاه

  

  يمه و امور رفاهيها، بيفصل هشتم: مرخص
 

با  ياستحقاق يخدمت از مرخص هرسال يو دو ماه به ازا يكب از يبه ترت يو رسم يمانيپ ياعضا - ٨١ماده 

ص يبا تشخ يگردند. استفاده از مرخصيبرخوردار مم كمندرج در ح يايها و مزاالعادهاستفاده از حقوق، فوق



  يو فناور ي، پژوهشيوزش عالمو مؤسسات آ اهدانشگاه ت علميأاعضاي هي نامه استخداميآيين
 

٥٠ 

 

با درخواست  ،يدر موارد ضرور .باشدميمجاز  ماهنيفرورداول  مهيدر تابستان و ن اًو الزام ربطذيمقام مسئول 

  بالمانع است. ياستحقاق ي، استفاده از مرخصيمقام مجاز از طرف و اي دانشگاه سيئر دييأعضو و ت

 يخدمت از مرخص يهاسال باشد، به تناسب ماه يكمتر از كمدت خدمت عضو  هك يدر صورت -١تبصره 

  رد.كاستفاده خواهد  ياستحقاق

 وقتتمامعضو  يزان نصف مرخصي، به ميحضورمهينو  وقتمهين ياعضا ياستحقاق يمرخص -٢تبصره 

  خواهد بود.

تواند ين ماده ميشده در ا ينيبشيپ ياستحقاق يدر طول خدمت، عالوه بر مرخص باركي يعضو برا - ٣تبصره 

  تشرف به حج واجب برخوردار گردد. منظوربه ياستحقاق يماه از مرخص يكتا مجموع 

تا پايان  هرسالاول مهر «از صرفاً براي مرخصي استحقاقي موضوع اين ماده دانشگاه تقويم اداري  -٤تبصره 

  ٤٩شود.مي نييتع» شهريور سال بعد

  

مشموالن تبصره  ياستثنابه يو يانه، مرخصيسال ياستحقاق يتفاده عضو از مرخصدر صورت عدم اس -٨٢ماده 

  د نخواهد بود.يبازخريا ره ين ماده، قابل ذخيل ايذ

 سازماني يهاپست يياجرا يهاسمتعضو شاغل در  يبا درخواست مرخص دانشگاهه ك يدر موارد -١تبصره 

از به يل ني، به دلدر تابستان انهيسال ياستحقاق ياز مرخص يا قسمتيبر استفاده از تمام  يمبن ،دارمصوب ستاره

ه به علت عدم موافقت كانه عضو يسال ياستحقاق ياز مرخص يميثر نكو حدا د، صرفاً يموافقت ننما يحضور و

ن حقوق و يخذ آخرأبه م يره و مابقياستفاده نشده است، ذخ يا مقام مجاز از طرف ويو  دانشگاهس يرئ

  گردد.يد ميم، بازخركمندرج در ح يافتيدر يايمزا

  ماند.نامه در هر صورت محفوظ خواهد نيين آيش از ابالغ ايره شده اعضا تا پيذخ يمرخص -٢تبصره 

  

 ،حالت انتقال، قطع گردد ياستثنابه ،ليبه هر دل دانشگاهعضو با  يه رابطه استخدامك يدر صورت -٨٣ماده 

مندرج در  يافتيدر ياين حقوق و مزايخذ آخرأشده به م رهيذخ ياستحقاق يمدت مرخص يايحقوق و مزا

  پرداخت خواهد شد. عضو يو در صورت فوت به وراث قانون يم، به وكح

  

مافوق از  مسئولبا اجازه و موافقت ، تواند در صورت ضرورت و در مواقع اضطراريهر عضو م -٨٤ماده 

  د.يس استفاده نمايدر خالل ساعات موظف تدر يساعت يمرخص

                                                 
 
  ١٣٩٧ وريشهرنامه استخدامي اعضاي هيأت علمي اصالح برخي از مواد آيين بر اساسشده  لحاقا ٤٩



  يو فناور ي، پژوهشيوزش عالمو مؤسسات آ اهدانشگاه ت علميأاعضاي هي نامه استخداميآيين
 

٥١ 

 

 يا، عالوه بر مرخصيبا استفاده از حقوق و مزا ياز مرخص يل حق برخورداريعضو در موارد ذ -٨٥اده م

  ٥٠باشد:يساالنه را دارا م ياستحقاق

  ياركازدواج دائم به مدت سه روز  -الف

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

  )به مدت سه روز كاريشود (احب اوالد ميص ) كهمردعضو ( -ج

  )صالحذيبه تعداد روزهاي مورد تأييد مراجع موجه (غيبت  -د

ار خود نتواند در محل يخارج از حدود قدرت و اخت يه عضو به عللكاست  يبت موجه حالتيغ -تبصره

  گردد.ياحراز م ييد مراجع قضاييأبا ت يوعذر خدمت حاضر شود و موجه بودن 

  

  ، باشديم يه مانع از انجام خدمت وك ييهايماريبدر صورت ابتال به  دانشگاهعضو  -٨٦ماده 

ور تا كمازاد بر مدت مذ ) وروز ٣ثر كنوبت حدا هرسال (روز متناوب در  ١٢، كيپزش يبا ارائه گواه توانديم

ستفاده از حقوق و با ا ياستعالج ياز مرخص دانشگاهمعتمد  كد پزشييأو ت كيپزش يروز با ارائه گواه ٣٠

و  دانشگاه ييدأمورد ت كيون پزشيسيمكروز با نظر  ٣٠شتر از يمدت ب يبرا مربوط برخوردار گردد. يايمزا

  گردد.يرفتار م ينامه با ونييآ نيا» ٨٨«ماده مطابق با مفاد 

د ييأتو پس از  كيپزش يگواه بر اساسمار شود، يب ياستحقاق يام مرخصيه عضو در اك يدر صورت -تبصره

  .شوديمل يتبد ياستعالج ي، به مرخصيماريمدت ب يدر ط يو ياستحقاق يمعتمد، مرخص كپزش

  

 يايماه و با استفاده از حقوق و مزا ٩ثر كمان هر نوبت حدايزا يتوانند از مرخصيبانوان عضو م - ٨٧ماده 

  ٥١مربوط برخوردار گردند.

ش يماه افزا ١٢ ن مدت بهيشوند، ايشتر ميا بيدوقلو و مان صاحب فرزند يزا يك ه درك يبانوان يبرا -١تبصره 

  ابد.ييم

مان يزا يمرخص ين شده براييتع يهازمانه قرارداد آنان قبل از اتمام ك يمانيبانوان عضو پ يبرا -٢تبصره 

  گردد.يد مين شده، تمدييتع يهايابد، مدت قرارداد تا سقف مرخصييان مين ماده پايمندرج در ا

  

                                                 
 
  ١٣٩٧ وريشهرنامه استخدامي اعضاي هيأت علمي اصالح برخي از مواد آيين بر اساس شدهاصالح ٥٠
مدت استفاده بانوان عضو هيأت علمي از  ١٣٩٤از ابتداي سال  مركز، ٥/٢/٩٤مورخ  ١٦٧١٩/١٥مفاد بخشنامه شماره  بر اساس ٥١

 افزايش يافت. ماه» ١٢«به و براي فرزند دوقلو و يا بيشتر  ماه» ٩«به مرخصي زايمان براي يك فرزند 



  يو فناور ي، پژوهشيوزش عالمو مؤسسات آ اهدانشگاه ت علميأاعضاي هي نامه استخداميآيين
 

٥٢ 

 

ون يسيمكد ييأبه ت يو يماريه بك يد، در صورتينماياستفاده م ياستعالج يه از مرخصك يبه عضو -٨٨ماده 

  گردد.يپرداخت م ،مربوط يايحقوق و مزا سال كيثر تا كبرسد، حدا دانشگاه كيپزش

سال  يكمدت زائد بر  يبرا ،ت ضوابط و مقررات مربوطيالعالج، با رعاصعب يماريب يعضو دارا -١تبصره 

  .شوديمشده برخوردار  ادي ياياز حقوق و مزا زين

، ياستعالج يسال مرخص يكدر مدت مازاد بر  يعضو، به و يماريالعالج نبودن بدر صورت صعب -٢تبصره 

  گردد.يه پرداخت ميتنها حقوق مرتبه و پا

 كيپزشون يسيمكت و بنا به نظر يمورأا مين خدمت و يه در حك يموظف است به عضو دانشگاه -٣تبصره 

ن يت مقرر در ايشود، بدون محدوديم يماريا بيت دچار حادثه يمورأا ميار و كط يبر اثر عوامل مح دانشگاه

  د.يرا پرداخت نما يدرمان و يهانهيهز ياعطا نموده و تمام ياستعالج يماده، مرخص

سه روز از نظر مازاد بر  ياستعالج يدر استفاده از مرخص ين اجتماعيمأعضو مشمول صندوق ت -٤تبصره 

  باشديم ين اجتماعيمأا تابع مقررات قانون تيپرداخت حقوق و مزا

  

نامه، در صورت نداشتن نييآ نيا» ٧٣«ماده » ٣«تبصره مشموالن  ياستثنابه دانشگاه يعضو رسم -٨٩ماده 

ييد أت و ربطذيتواند در طول مدت خدمت خود با موافقت واحد سازماني مي ،شده رهيذخ ياستحقاق يمرخص

  ٥٢حداكثر سه سال از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايد. دانشگاهمسئول  مباالترين مقا

 دانشگاه يو پژوهش يآموزش يهاه به برنامهك، مشروط به آنييو استثنا يدر موارد ضرور يمانيعضو پ –تبصره

مرخصي بدون حقوق است. مجاز به استفاده از  ماه» ٤«مدت ثر به كحدا و در مدت قرارداد لطمه نزند، صرفاً

تواند در مدت قرارداد، نمي ماه» ٤«سقف هاي بدون حقوق عضو پيماني با رعايت در هر حال مجموع مرخصي

  ٥٣از سه سال در طول خدمت وي بيشتر باشد.

  

ربط و يذ سازمانيخدمت خود با موافقت واحد  طول مدت تواند دريم دانشگاه يقطع يعضو رسم -٩٠ماده 

ه ك يد. در صورتيبدون حقوق استفاده نما يثر سه سال از مرخصكحدا دانشگاهن مقام مسئول يترد باالييأت

در رشته مربوط به شغل دكتري تخصصي ل در مقطع يادامه تحص يبدون حقوق عضو برا يدرخواست مرخص

ل مجموع ش خواهد بود. در هر حايتا دو سال قابل افزا دانشگاهرئيسه ت أيب هين مدت با تصويا ،باشد يو

  ٥٤باشد.يثر پنج سال مكدر طول مدت خدمت حدا رسمي قطعي بدون حقوق عضو يمرخص

                                                 
 
  ١٣٩٧ وريشهرنامه استخدامي اعضاي هيأت علمي اصالح برخي از مواد آيين بر اساس شدهاصالح ٥٢
  ١٣٩٧ وريشهرنامه استخدامي اعضاي هيأت علمي اصالح برخي از مواد آيين بر اساس شدهالحاص ٥٣
  ١٣٩٧ وريشهرنامه استخدامي اعضاي هيأت علمي اصالح برخي از مواد آيين بر اساس شدهاصالح ٥٤



  يو فناور ي، پژوهشيوزش عالمو مؤسسات آ اهدانشگاه ت علميأاعضاي هي نامه استخداميآيين
 

٥٣ 

 

رسمي آزمايشي اعم از اعطا و يا تمديد مدت مرخصي  عضو شمول مفاد اين ماده در خصوص -١تبصره 

براي ادامه تحصيل در مقطع دكتري تخصصي در رشته مربوط به شغل وي تا سقف سه سال، بدون حقوق 

در هر حال مجموع مرخصي بدون حقوق عضو  خواهد بود. دانشگاهرئيسه  هيأتبه اخذ مجوز از منوط 

  ٥٥.باشدميسه سال  حداكثررسمي آزمايشي مشمول اين تبصره در طول مدت خدمت 

خارج از  مأموريتهاي اجرايي در بانوان عضو رسمي كه همسر آنان به واسطه حكم رسمي دستگاه -٢تبصره 

از  سال» ٥«مدت ثر به كت همسر خود و در طول خدمت حدايمورأان ميتوانند تا پايبرند، مسر ميه كشور ب

  ند.يبدون حقوق استفاده نما يمرخص

با  كهآن، مگر رددگميمدت مرخصي بدون حقوق جزء سابقه خدمت بازنشستگي محسوب ن -٣تبصره 

كامل از سوي عضو پرداخت  طورهب، كسورات بازنشستگي ربطذيو صندوق بازنشستگي  دانشگاهموافقت 

  گردد.

 ازيموردنهاي مدت مرخصي بدون حقوق عضو براي ادامه تحصيالت عالي و تخصصي در رشته -٤تبصره 

و يا دكتري تخصصي شود، از لحاظ  ارشد يكارشناسمشروط به اينكه منجر به اخذ مدرك تحصيلي  دانشگاه

محسوب  عضوعضو جزء سابقه خدمت رسمي  يبازنشستگي و وظيفه با پرداخت كسور مربوط از سو

  شود.مي

آزاد  صورتبهتواند با پرداخت كامل حق سرانه بيمه درماني عضو در ايام مرخصي بدون حقوق مي - ٥تبصره 

  اي استفاده نمايد.و بيمه تكميلي، از خدمات بيمه

  

به خدمت، انفصال موقت،  ي، آمادگيت پژوهشيمورأ، مي، فرصت مطالعاتيت آموزشيمورأدر مدت م -٩١ماده 

سال  يدر ط يمتوال صورتبهه كسال  يكمازاد بر  ياستعالج ين مرخصيبدون حقوق و همچن يمرخص

  رد.يگيتعلق نم ياستحقاق ياستفاده شده باشد، مرخص

  

در طول خدمت خود،  ياست و و دانشگاهدر بدو استخدام با عضو  يانتخاب صندوق بازنشستگ -٩٢ماده 

  باشد.يم ير صندوق بازنشستگييمجاز به تغ باركي صرفاً

  

هاي بهداشت و مين هزينهأكمك به ت منظوربهاز، ين اعتبار موردنيمأمكلف است مشروط به ت دانشگاه -٩٣ماده 

مين اجتماعي، به طرق أدرمان عضو عالوه بر اعطاي مزاياي مقرر در قانون بيمه خدمات درماني و يا قانون ت

                                                 
 
  ١٣٩٧ وريشهرنامه استخدامي اعضاي هيأت علمي اصالح برخي از مواد آيين بر اساس شدهاصالح ٥٥



  يو فناور ي، پژوهشيوزش عالمو مؤسسات آ اهدانشگاه ت علميأاعضاي هي نامه استخداميآيين
 

٥٤ 

 

 بر اساسمرتبط  يهانهياز هز يا پرداخت بخشيدر عقد قرارداد بيمه تكميلي و ل يتسه ازجملهمقتضي 

  الزم معمول دارد. اقدامات» چهارپيوست شماره  - رفاهي يهاكمكدستورالعمل پرداخت «

  

 يش و آسودگين رفاه، آسايمأمساعدت، ت منظوربهاز، يمين اعتبار موردنأتواند مشروط به تمي دانشگاه -٩٤ماده 

 يضرور يازهاير نيمه و رفع سايالحسنه وام و امور بت صندوق قرضين، تقوكه مسيبه ته كمكاعضا و خاطر 

نامه نييآ نيا» ٩٣«ماده موضوع  دستورالعمل بر اساسالزم را  يالت مالي، تسهيسهئر هيأتب ي، با تصوهاآن

  د.يبرقرار نما

  

ي، تقويت روحي و سالمت اعضا، فرهنگ يكارآ توانمندسازي، افزايش منظوربهموظف است  دانشگاه -٩٥ماده 

مناسبي را هاي براي انجام امور ورزشي، راهكار هاآنتشويق  منظوربهايجاد و  دانشگاهاشاعه ورزش را در 

  تدوين و به مورد اجرا گذارد.

  

  ان خدمتيفصل نهم: پا

  
شرح ذيل، بدون نياز به وصول  ف است اعضاي خود را با توجه به مرتبه علمي آنان بهلّمك دانشگاه -٩٦ماده 

  بازنشسته نمايد. نفعدرخواست عضو ذي

  سال ٦٥سال سابقه خدمت يا سن  ٣٠با ، مربي آموزشيار/ مربي پژوهشيار - ١-٩٦

  الس ٦٥سال سابقه خدمت يا سن  ٣٠با  ،مربي پژوهشي مربي آموزشي/ - ٢-٩٦

  سال ٦٥دمت يا سن سال سابقه خ ٣٠با ، استاديار پژوهشي استاديار آموزشي/ - ٣-٩٦

  سال ٦٧، با سن دانشيار پژوهشي دانشيار آموزشي/ - ٤-٩٦

  سال ٧٠با سن  ،استاد پژوهشي استاد آموزشي/ - ٥-٩٦

اين ماده  ٥و  ٤هاي و سن بازنشستگي مندرج در رديف ٣تا  ١هاي مندرج در رديف سابقه خدمت -١ تبصره

صورت  دولت در هيأتدانش و پژوهش مصوب  هاينشان يداراعلمي نمونه كشوري يا  هيأتبراي عضو 

 ربطذيامناي  هيأت ساالنه بتأييد دانشكده / پژوهشكده محل خدمت وي، با تصوي، نفعدرخواست عضو ذي

  تا سه سال قابل افزايش است.

سال سابقه خدمت، طي دو  ٣٠اين ماده، با داشتن  ٥و  ٤هاي مواردي كه عضو موضوع رديف در -٢تبصره 

دستورالعمل ترفيع  بر اساسي، پايه استحقاقي ساليانه خويش را به دليل نداشتن امتيازات الزم سال متوال



  يو فناور ي، پژوهشيوزش عالمو مؤسسات آ اهدانشگاه ت علميأاعضاي هي نامه استخداميآيين
 

٥٥ 

 

هاي آموزشي و پژوهشي و همراه با ارسال گزارش فعاليت دانشگاهدريافت ننمايد، با پيشنهاد رئيس دانشگاه 

  .پذير استتأييد وزير، بدون نياز به اخذ تقاضاي ايشان، بازنشستگي آنان امكان

نحوه انتخاب استاد ممتاز موضوع ماده  دستورالعملادامه خدمت عضو با مرتبه استادي كه حسب  - ٣تبصره 

يا علمي موفق به كسب درجه استاد ممتازي شده  هيأتاستخدامي اعضاي  نامهآيين ٥و پيوست شماره  ١١٨

  .باشدمي ريپذامكانامنا تا سه سال  هيأت انهيسالو تصويب دانشگاه شود، با درخواست مي

تاريخ اجراي حكم بازنشستگي عضو واجد شرايط بازنشستگي كه به امر تدريس اشتغال دارد، به  -٤تبصره 

  ٥٦پايان همان نيمسال تحصيلي موكول خواهد شد.

  

با داشتن كه  را» ٩٦«ماده » ٥«و » ٤« يبندها علمي موضوع هيأت ياعضااست  مكلف دانشگاه -٩٧ماده 

بازنشسته  انآن يدر صورت تقاضا هستندط ادامه خدمت يه خدمت همچنان واجد شراسال سابق ٣٠حداقل 

  .كند

  

وابط و ضبيني نشدن صورت پيش باشند. درايثارگران تابع قوانين، ضوابط و مقررات خاص خود مي -٩٨ماده 

خدامي است نامهنييآمقررات  بط وعلمي، تابع ضوا هيأتاي ضايثارگران، همچون ساير اع ،مقررات خاص

  ي خواهند بود.معل هيأتاعضاي 

  

سال و  يش از سيه بك ي، به عضوين حقوق بازنشستگيينامه، در هنگام تعنيين آيا يخ اجراياز تار -٩٩ماده 

 ) رقم%٥/٢صد ( م دريسال، دو و ن يخدمت مازاد بر س هرسال يبه ازا ،تا سقف چهل سال سابقه خدمت دارد

ربط يذ يصندوق بازنشستگ ين شده و محاسبه از سوييه بر حقوق تع، عالوين شده حقوق بازنشستگييتع

  باشد.يقابل پرداخت م

  

باشد ي، آن مدت از سوابق خدمت عضو ميبازنشستگ يمنظور از سابقه خدمت قابل احتساب برا - ١٠٠ماده 

ا رسور مربوط كانجام شده و  يت علمأيرهيا غي يت علمأيت هيدر وضع وقتتمامن اشتغال يه در حك

  د.ينمايا ميپرداخت نموده 

ن مدت خدمت يبانوان و همچن وقتمهينو مدت خدمت  يبدون حقوق و استعالج يمرخص –تبصره

  گردد.ي، به عنوان سابقه خدمت عضو محسوب ميسور بازنشستگكامل ك، مشروط به پرداخت فهيوظنظام

                                                 
 
  ١٥/٢/٩٥مورخ  ٢٧٠٠٦/١٥بخشنامه شماره  ١٢رديف  بر اساس شدهاصالح ٥٦



  يو فناور ي، پژوهشيوزش عالمو مؤسسات آ اهدانشگاه ت علميأاعضاي هي نامه استخداميآيين
 

٥٦ 

 

سور كمستمر مشمول  يايه حقوق و مزايلكن يانگيم ،دانشگاهعضو  ين حقوق بازنشستگييتع يمبنا - ١٠١ماده 

العاده ژه، فوقيالعاده و، فوقالعاده جذبفوق مخصوص)،شغل (العاده ه، فوقيحقوق مرتبه و پا( يبازنشستگ

ب يبا اعمال ضر يان خدمت ويبه پا يدو سال منته ) درتطبيق و تفاوت تيريالعاده مدار و فوقك يسخت

  باشد.يم يسال بازنشستگ يحقوق

و  يبازنشستگ ياين حقوق و مزايياز لحاظ تع ين اجتماعيمأت يمشموالن صندوق بازنشستگ -هتبصر

  باشد.ي، تابع ضوابط و مقررات مربوط به خود مين اجتماعيمأمقرر در قانون ت يهاتيحما

  

 هرسال ازا، به يعضو متوف ينامه و ورثه قانوننيين آيار افتاده مشمول اكبه عضو بازنشسته، از  -١٠٢ماده 

به  يسورات بازنشستگكمشمول  ياين حقوق و مزايماه آخر يكمعادل  ،سال ٣٠ثر كخدمت قابل قبول تا حدا

  خواهد شد. پرداخت» ان خدمتيپاداش پا«عنوان ره شده به يذخ يهاياضافه وجوه مربوط به مرخص

افت شده است، از سنوات يدر يديآن وجوه بازخر يه در ازاكآن قسمت از سابقه خدمت عضو  -تبصره

  شود.يسر مكن وجوه يافت ايمشمول در يخدمت

  

س، در سقف يالتدرحق صورتبه بازنشسته يعلم تأيه يخدمات اعضا از استفاده -١٠٣ماده 

  باشد.يبالمانع م شودين و ابالغ مييتع وزارت يه از سوك ييهاتيمحدود

  

دانشگاه باشد. در موارد خاص يل ممنوع ميموارد ذ ياستثنابهش از موعد اعضا يپ يبازنشستگ -١٠٤ماده 

ت امنا أيه بيو تصو يسهئر هيأتد ييأنفع، تيل را با درخواست ذيط ذياز شرا يكيتواند عضو واجد يم

  د.يبازنشسته نما

  مرد)( يعلمت أيعضو ه - ١-١٠٤

  اياروز حقوق و مز ٢٠با  خدمت سابقه» ٢٠«حداقل سن و  سال» ٦٠«حداقل داشتن  –الف 

  ايروز حقوق و مزا ٢٥خدمت با  سابقه» ٢٥«حداقل سن و  سال» ٥٥«حداقل داشتن  -ب

  زن)( يعلمت أيعضو ه - ٢-١٠٤

  ايروز حقوق و مزا ٢٠سابقه خدمت با  سال» ٢٠«حداقل داشتن 

  

  

  

  



  يو فناور ي، پژوهشيوزش عالمو مؤسسات آ اهدانشگاه ت علميأاعضاي هي نامه استخداميآيين
 

٥٧ 

 

  ر مقرراتيفصل دهم: سا

  
حقوق مرتبه و  برابر مجموع» پنج« زانيمبه  يانهيهزكمكل يذدر موارد  به عضو شاغل، بازنشسته -١٠٥ماده 

  ٥٧گردد:يپرداخت م كيهيپا اري) استادمخصوصشغل (العاده و فوقه يپا

وي در هر مورد  و افراد تحت تكفل هر يك از فرزندانهمچنين ازدواج دائم عضو شاغل يا بازنشسته و  -الف

  صالح)ذي عبا ارائه مستندات قانوني از مراجبار (فقط يك

با ارائه مستندات قانوني از بازنشسته (فرزندان و افراد تحت تكفل عضو شاغل يا  ر يك ازهمسر يا ه فوت -ب

  صالح)مراجع ذي

موضوع اين ماده به وراث قانوني وي پرداخت  نهيهزكمكدر صورت فوت عضو شاغل يا بازنشسته  –١تبصره 

  ٥٨شود.مي

همسر وي نيز در صورت ازدواج دائم براي  يااستثنبهعضو شاغل يا بازنشسته متوفي  رانيبگفهيوظ –٢تبصره  

  ٥٩شود.ماده برخوردار مي نيا» الف«بند موضوع  نهيهزكمكاز  باركي

  

، استعفاي خود دانشگاهتواند در صورت نداشتن تعهد خدمت به مي دانشگاه يمانيو پ يعضو رسم -١٠٦ماده 

 صورتبه) يمانيپقرارداد (ان يماه قبل از پا دو اي) يرسم( يليتحصمسال يان نيب دو ماه قبل از پايرا به ترت

در مدت مقرر در محل كار حاضر نشود، عمل عضو  دانشگاهكتبي اعالم نمايد و چنانچه بدون كسب موافقت 

  علمي رفتار خواهد شد. هيأتترك خدمت محسوب و با وي برابر قانون مقررات انتظامي اعضاي 

  

باشد و عضو پس از ينم يف ويرافع تعهدات عضو در قبال وظا ،چ مورد درخواست استعفايدر ه - ١٠٧ماده 

فه يافته و انجام وظيار خود حضور ك، در محل دانشگاه يرش استعفا از سوياستعفا موظف است تا زمان پذ

د، ياعالم نما دانشگاهبه  تباًكروز  ١٥ثر كم استعفا، انصراف خود را حدايه عضو پس از تسلك يد. در صورتينما

  شود.يم يتلق يمنتف يو ياستعفا

  

                                                 
 
  ١٣٩٧ وريشهرنامه استخدامي اعضاي هيأت علمي اصالح برخي از مواد آيين بر اساس شدهاصالح ٥٧
  ١٣٩٧ وريشهرنامه استخدامي اعضاي هيأت علمي اصالح برخي از مواد آيين بر اساس شدهاصالح ٥٨
  ١٣٩٧ وريشهرنامه استخدامي اعضاي هيأت علمي الح برخي از مواد آييناص بر اساس شدهاصالح ٥٩



  يو فناور ي، پژوهشيوزش عالمو مؤسسات آ اهدانشگاه ت علميأاعضاي هي نامه استخداميآيين
 

٥٨ 

 

از  يو يباشد، در صورت اعالم استعفا و قبول استعفايم دانشگاهتعهد خدمت در  يه داراك يعضو -١٠٨ماده 

 وزارت ياز سو يتعهد خود را طبق ضوابط و مقررات ابالغ يفاياز عدم ا يان ناشيد زيبا دانشگاه يسو

  باشد.يم يا مقام مجاز از طرف وي دانشگاهس يه عهده رئن ماده بيا يت نظارت بر اجرايد. مسئوليجبران نما

  

 ياز اعضا يكت هر يو صالح تيكفاعدمو  يود علمكاز انحا از ر يبه نحو دانشگاهس يهرگاه رئ -١٠٩ماده 

ب از سه نفر از كمر يونيسيمك، شودمطلع  همحول يا فرهنگيو  ي، پژوهشيف آموزشيوظا ياجرا يبرا دانشگاه

و  يپژوهش ،يآموزش يارهاكدر مورد  يدگيت رسيصالح ) كهيبا مرتبه استاد حاًيترج( يعلمت أيه ياعضا

 دانشگاهس يبه رئ يامل و موجهكو گزارش  آوردهعملق به يل خواهد داد تا تحقكيتش ،عضو را دارند يفرهنگ

ه اين اهد بود و در صورتي كمحرمانه خو طوربهون مذكور يسيمكو گزارش جلسات ل كيارائه دهند. تش

يا صالحيت او براي اجراي وظايف محوله باشد، رئيس  تيكفاعدمعلمي عضو يا  گزارش حاكي از ركود

پس  هيأتنمايد. چنانچه ارجاع مي دانشگاهمميزه  هيأتمراتب را جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم به  دانشگاه

و صالحيت وي را  تيكفاعدما پژوهشي و فرهنگي عضو، ركود علمي ي ،علمي يهاتيفعالاز رسيدگي به كليه 

  شود:ذيل با وي رفتار مي يهاروشبه يكي از محرز دانست 

  .شودبازنشسته شدن باشد، بازنشسته مي واجد شرايط ،در صورتي كه عضو –الف

 ا بايروز حقوق و مزا ٢٠سابقه خدمت قابل قبول، با حداقل  سال» ٢٠«حداقل صورت داشتن  در -ب

  .شوديمبازنشسته  ربطذيگي هماهنگي صندوق بازنشست

پرداخت بازنشسته شدن را نداشته باشد، سنوات خدمت قابل قبول عضو با  شرايطدر صورتي كه عضو  –ج

وجوه  عالوهبه ،خدمت قابل قبول هرسالحقوق و مزاياي مشمول كسور بازنشستگي به ازاي  روز» ٣٠«

  .شودشده، بازخريد مي خيرهذهاي مرخصي

هاي اجرايي مشروط به ها و مؤسسات آموزشي عالي، پژوهشي و فناوري و دستگاهدانشگاهعضو به ساير  –د

  .شودتوسط عضو، منتقل مي ارائه درخواست مؤسسه مقصد

  ٦٠شود.به خدمت وي خاتمه داده مي - هـ

  

با  صرفاً ،عضو از يك گروه آموزشي و يا پژوهشي به گروه متجانس ديگر سازمانيتغيير پست  -١١٠ماده 

  .باشدمي ريپذامكانو مقصد و با رعايت ارتباط تخصصي عضو  أمبد يهاضايت وي، موافقت گروهر

  

                                                 
 
  ١٥/٢/٩٥مورخ  ٢٧٠٠٦/١٥بخشنامه شماره  ١١رديف  بر اساس شدهاصالح ٦٠



  يو فناور ي، پژوهشيوزش عالمو مؤسسات آ اهدانشگاه ت علميأاعضاي هي نامه استخداميآيين
 

٥٩ 

 

  :وي خواهد بود سازمانيبدون اخذ رضايت عضو، مجاز به تغيير پست  دانشگاه در موارد ذيل -١١١ماده 

  جرايي جذبا هيأتنامه نيينامه و آنييآ نيا» ١٠٩«ماده تصميم مراجع مذكور در  بر اساس - ١-١١١

  امنا هيأتمصوبه  بر اساس دانشگاهدر  سازمانيتغيير ساختار يا انحالل واحد  - ٢-١١١

ر مراجع يسا ايامناء  هيأتمصوبه  بر اساس سازماني يواحدها يهاتيفعالت و ير مأمورييتغ - ٣-١١١

  صالحيذ

  دارمصوب شماره يتيريمد يهاپستاشتغال عضو در  - ٤-١١١

  

با درخواست عضو و  ،سكپژوهشي و بالعگروه عضو از گروه آموزشي به سازماني ت تغيير پس -١١٢ماده 

  .باشدمي ريپذامكان ربطذيزه يت ممأيب هيتصو

  

ها و عناوين مشابه به هيأت، شوراها، هاونيسيكمحق حضور در جلسه عضو حقيقي در جلسات،  -١١٣ماده 

و  ) عضومخصوصشغل (العاده ق مرتبه و پايه و فوقهفتاد و پنجم مجموع حقو يك يمبنا بر ،هر ساعت يازا

  باشد.يدر ماه قابل پرداخت م ساعت» ٢٥«سقف تا 

  

تبصره ذيل  ياستثنابه، دار مصوبستاره سازماني يهاپستاعضاي پيماني جهت تصدي  يريكارگبه -١١٤ماده 

  .باشدميممنوع 

سابقه خدمت آموزشي و  سال» ٣« يداراكه حداقل تواند از اعضاي پيماني مي دانشگاهدر موارد خاص  -تبصره

هاي جهت تصدي پست دانشگاهرئيسه ت أيبا موافقت ه باشند، صرفاًمربوط مي سازمانيپژوهشي در واحد 

انتصاب  استفاده نمايد. ،براي يك دوره مديريتي ،دانشگاهمندرج در سازمان تفصيلي  دار مصوبستاره سازماني

  ٦١.باشدمين ريپذامكانساير عناوين  مشمولين طرح سربازي و يا

  

ي از اعضا يكهر  يبرا يا پژوهشي عالوه بر سمت آموزشي سازمانيتصدي بيش از يك پست  - ١١٥ماده 

  باشد.ن ماده ممنوع مييا يكتبصره  ياستثنابه رسمي

ست براي تصدي موقت پ دانشگاهاعضاي رسمي در موارد ضروري با تشخيص رئيس  يريكارگبه -١تبصره 

  .باشدميسرپرستي فقط براي حداكثر شش ماه مجاز  صورتبهمديريتي يا حساس  سازماني

                                                 
 
  ١٣٩٧ وريشهرنامه استخدامي اعضاي هيأت علمي اصالح برخي از مواد آيين بر اساس شدهاصالح ٦١



  يو فناور ي، پژوهشيوزش عالمو مؤسسات آ اهدانشگاه ت علميأاعضاي هي نامه استخداميآيين
 

٦٠ 

 

هاي رسيدگي انتظامي هيأتتخلف محسوب شده و موضوع در  ،الذكرعدم رعايت مفاد ماده فوق - ٢تبصره 

  علمي مطرح و اتخاذ تصميم خواهد شد. هيأتاعضاي 

  

 يهاسمت يتصد يصرفاً برا ،يخدمت در دانشگاه آزاد اسالمبه دانشگاه  يرسم يت اعضايمأمور -١١٦ماده 

باشد. ير ميپذانكر اميد وزييپس از تأ ،تيرينامه جامع مدنيين شده در آييمطابق با مدت تع ياصل يتيريمد

ر يد وزييز و تأكشنهاد مريپ ،دانشگاه با درخواست ،ن دسته از اعضايا يو پژوهش يآموزش موظفزان واحد يم

  گردد.ين مييتع

  

ب ير و تصويشنهاد وزي، پدانشگاهبا درخواست  ،بازنشسته يت علمأيه ياعاده به خدمت اعضا -١١٧ماده 

  باشد.يم ريپذامكانران يت وزأيه

سال باشد  ٣٠متر از ك ،چنانچه سنوات خدمت قابل قبول عضو بازنشسته قبل از اعاده به خدمت –تبصره

ور با كپرداخت گردد، مدت مذ دانشگاهاعاده به خدمت توسط  دوران يسور بازنشستگك كهآنمشروط به 

با  ،د عضويجد يشود و حقوق بازنشستگيافزوده م يبه سنوات خدمت و، سال ٣٠ثر كت سقف حدايرعا

  شد. ن خواهدييل آن تعيتبصره ذ و» ١٠١«ماده ت مفاد يرعا

  

علمي با مرتبه  هيأت، اعضاي دانشگاهسته بزرگداشت و ارج نهادن به استادان ممتاز و برج منظوربه -١١٨ماده 

ملي و يا  استادي كه به مقام شامخ فرهنگي، تربيتي، اجتماعي، آموزشي، علمي و پژوهشي و... در سطح

درجه استاد  به» پنج پيوست شماره - دستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز« بر اساساند، المللي رسيدهبين

  شوند.ممتازي نائل مي

  

يري از گبهره منظوربهرا دانشگاه تواند افراد برجسته علمي فاقد رابطه استخدامي با مي دانشگاه -١١٩ماده 

 پيوست شماره – دانشگاهعضو وابسته در  يريكارگبهدستورالعمل « بر اساسخدمات آموزشي و پژوهشي آنان 

  .رديبكار گ دانشگاهو براي مدت معين در  انتخاب» شش

  

 وامنا  هيأتتا تشكيل جلسه  بيني نشده باشدنامه حكمي پيشينيي كه در اين آدر موارد -١٢٠ماده 

علمي  هيأتاستخدامي اعضاي  نامهآيينگيري در خصوص موضوع مربوط، برابر آخرين اصالحات تصميم

  دانشگاه تهران عمل خواهد شد.

  

  .شدبايز مكمر بر عهدهنامه در موارد ابهام نييآاين  ر مفاديتفس -١٢١ماده 



  يو فناور ي، پژوهشيوزش عالمو مؤسسات آ اهدانشگاه ت علميأاعضاي هي نامه استخداميآيين
 

٦١ 

 

 ريپذامكانامنا  هيأتب يو تصوييد مركز أت ،دانشگاه شنهادينامه با پنيين آير در مفاد اييهرگونه تغ - ١٢٢ماده 

  باشد.يم

  

قانون اهداف،  ١٠مفاد ماده  به استنادپيوست  ٦ تبصره و ١٣٥ماده و  ١٢٣بر مشتمل  نامهآييناين  - ١٢٣ماده 

 ٢٠(ب) ماده  مفاد بند يدر اجرا و ياسالم يمجلس شورا ١٨/٥/١٣٨٣وزارت مصوب  التيتشك و فيوظا

 منظوربه ياسالم يمجلس شورا ١٥/١٠/١٣٨٩مصوب ران يا ياسالم يقانون برنامه پنجم توسعه جمهور

 يمندبهره، يوربهرهء سطح ارتقا يالزم برا يهانهيزمجاد يو با هدف ا يضوابط و مقررات استخدام يسامانده

پس از تصويب در هر يك از شده  ادياهداف مندرج در برنامه  ل در حصوليده و تسهجاد شيا يهاتياز ظرف

قات و يد وزارت علوم، تحقييبا تأ وها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري هاي امناي دانشگاههيأت

  باشد.يقابل اجرا م يفناور

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  يو فناور ي، پژوهشيوزش عالمو مؤسسات آ اهدانشگاه ت علميأاعضاي هي نامه استخداميآيين
 

٦٢ 

 

  يكوست شماره يپ

  يحضورمهين اعضا به شيوه دستورالعمل خدمت

  نامه استخدامي اعضاي هيأت علميآيين »١٨«موضوع ماده 
  

در محيط كار  وقتتمامكه به داليل مختلف امكان حضور  دانشگاهآن دسته از اعضاي آموزشي رسمي  -١ماده 

به  در طول خدمت سال» ٥«مدت توانند حداكثر به شرايط و ضوابط اين دستورالعمل، مي بر اساسرا ندارند 

  نمايند. تيفعال» يحضورمهينعضو «وان عن

  

معاون  ييدأدر صورت موافقت دانشكده مربوط و ت يحضورمهينانجام خدمت بر مبني  تقاضاي عضو -٢ماده 

  گردد.اقدام مي يحضورمهينآن نسبت به صدور حكم  مبنايبرتلقي شده و  شدهرفتهيپذ دانشگاه آموزشي

ار خود حضور كامل در محل ك صورتبهمسال تحصيلي ين يكر د وقتتمامدر صورتي كه عضو  -١تبصره 

د تا يس دانشكده گزارش نمايرا به رئ يت حضور وينداشته باشد، گروه آموزشي مربوط موظف است وضع

ل يتبد يحضورمهينب هيأت رئيسه به يو تصو يموافقت معاون آموزش د دانشكده،ييت عضو پس از تأيوضع

  گردد.

ده كپس از موافقت دانش وقتتمامت به يوضع رييتغ يبرا يحضورمهينواست عضو درخ در صورت -٢تبصره 

  يافت. ت خواهديل وضعيتبد وقتتمامعضو به  دانشگاه يد معاونت آموزشييبا تأ

  

  باشد:به شرح ذيل مي دانشگاهدر  يحضورمهينضوابط خدمت  -٣ماده 

  باشد.مي وقتمتمانصف ساعات حضور عضو  يحضورمهينميزان حضور عضو  -الف

  باشد.مي وقتتمامبرابر با واحد موظف عضو  يحضورمهينميزان واحد موظف عضو  -ب

  گيرد.التدريس تعلق نمي، حقيحضورمهينبه عضو  -ج

شود. محاسبه مي وقتتمامنصف عضو  يحضورمهينظرفيت پذيرش دانشجوي تحصيالت تكميلي عضو  -د

  باشد.مي ارشد يكارشناسنظر گروه آموزشي يك دانشجوي در هر صورت حداقل ظرفيت پذيرش، با 

  باشد.مجاز نمي دانشگاهدار هاي اجرايي و مديريتي ستارهبه پست يحضورمهينانتصاب عضو  - هـ

ا بلندمدت مجاز يو  مدتكوتاه يعلم يسفرها ازجمله يت پژوهشيبه مأمور يحضورمهيناعزام عضو  - و

  .باشدينم

  

  العاده ويژه است.بدون احتساب فوق وقتتمامبرابر حقوق عضو  يحضورمهينعضو  حقوق ماهانه -٤ماده 



  يو فناور ي، پژوهشيوزش عالمو مؤسسات آ اهدانشگاه ت علميأاعضاي هي نامه استخداميآيين
 

٦٣ 

 

 وقتتمام، نصف سابقه خدمت يحضورمهيندر دوران خدمت  يحضورمهينسابقه خدمت عضو  -٥ماده 

  شود.محاسبه مي

  

  است. وقتتمامنصف عضو  يحضورمهينميزان مرخصي ساالنه عضو  -٦ماده 

  

 يهيأت علم ياعضا ينامه استخدامنييآ» ٧٩« و ماده» ٧٥«ماده » ٣«و  »٢« يهاع تبصرهموضو ياعضا -٧ماده 

  رند.يگين دستورالعمل قرار نميدر شمول ا

و تصويب هيأت  هاي اعضا به پيشنهاد رئيس دانشگاهساير موارد مربوط به مأموريت گيري درتصميم -تبصره

  شود.موردي انجام مي صورتبهامنا 

  

د ييو با تأ ربطدانشگاه ذي هيأت امناي بيتصو اب تبصره» ٣«ماده و » ٨«ين دستورالعمل مشتمل بر ا -٨ماده 

  باشد.قابل اجرا مي يقات و فناورير علوم، تحقيوز

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  يو فناور ي، پژوهشيوزش عالمو مؤسسات آ اهدانشگاه ت علميأاعضاي هي نامه استخداميآيين
 

٦٤ 

 

  پيوست شماره دو

  سختي شرايط محيط كار اعضاي هيأت علمي العادهفوقدستورالعمل 

  نامه استخدامي اعضاي هيأت علميآيين »٣١«ماده  »٢«موضوع بند 
  

گيرد كه با وجود شرايط بهداشتي و ايمني العاده سختي شرايط محيط كار به مشاغلي تعلق ميفوق -١ماده 

در معرض ابتال به بيماري يا عوارض نامطلوب قرار گرفته و يا اين كه ماهيت وظايف  دانشگاهمربوط، عضو 

  مطلوب را به دنبال داشته باشد.آنان احتمال بروز بيماري يا عوارض نا

  

، شرايط بهداشتي و ايمني الزم را جهت ايجاد يليمكهاي تموظف است ضمن برقراري بيمه دانشگاه -٢ماده 

هاي الزم در محيط مناسب كار براي متصديان مشاغل اين دستورالعمل فراهم آورده و بدواً نسبت به آموزش

 مؤسسه با هزينه باركيسال  ابزار و تجهيزات مناسب اقدام و در هر دومورد انجام وظايف محوله و استفاده از 

  امكان معاينات پزشكي آنان را فراهم نمايد.

  

ضمن بررسي شرايط محيط كار مشاغل موجود در  اندموظف دانشگاههر يك از واحدهاي سازماني  -٣ماده 

ن شده يييط كار را متناسب با درجات تعربط، تطبيق عوامل و تعيين درصد سختي شرايط محواحد سازماني ذي

 يار اعضاكط يشرا يالعاده سختته فوقيمكذكر داليل توجيهي الزم به  ن پيوست تهيه و بايمه ايدر جدول ضم

ور موظف است با رعايت ضوابط و مقررات كته مذيمكنمايند.  ارائه» ٤«ماده ب مندرج در كيبا تر يهيأت علم

ن بررسي، نسبت به تطبيق عوامل و تعيين درصد سختي شرايط محيط كار مربوط به اين دستورالعمل، ضم

  نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي اقدام نمايد.ماه از تاريخ ابالغ آيين ٦ور، حداكثر ظرف مدت كمشاغل مذ

  

  از: اندعبارت يهيأت علم يار اعضاكط يط محيشرا يسخت العادهفوقته يمك ياعضا -٤ماده 

  ت)أيس هيرئمشابه (ن يا عناوي دانشگاه يه منابع انسانمعاون توسع - ١-٤

  وركون مذيسيمكهيأت امناء به انتخاب  يون دائميسيمكنده ينما - ٢-٤

  ر)يدبمشابه (ن يا عناوي دانشگاه ير منابع انسانيمد - ٣-٤

  ن مشابهيا عناوي دانشگاهالت كير دفتر برنامه، بودجه و تشيمد - ٤-٤

أت ير هيا غيو  يأت علميه( يانسانامور منابع  ا بازنشسته مجرب دريغل ارشناسان شاكسه تن از  - ٥-٤

  )يعلم
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٦٥ 

 

 ) دردانشگاهترجيحاً شاغل در ( يشغلمرتبط با رشته  يحضور حداقل يك نفر عضو هيأت علم -١تبصره 

  الزامي است. ن مادهيته موضوع ايمك جلسات

 ين درصد سختييق عوامل و تعينمودن تطب روزآمد منظوربه، باركيسال  ٥ ته موظف است هريمك-٢تبصره 

  د.يرار نماكن ماده را تيند موضوع ايآ، فردانشگاهار مشاغل موجود در كط يط محيشرا

  

العاده سختي شرايط محيط كار بر مبناي درصد تعيين شده، به ازاي هر يك درصد سختي ميزان فوق - ٥ماده 

  گردد.ن ميييتعل يكار، نيم درصد حقوق مرتبه و پايه به شرح جدول ذ

  

  ٥ درجه  ٤ درجه  ٣درجه   ٢درجه   ١درجه   ارك يدرجه سخت

  درصد ٢٠تا  ١   ارك يدرصد سخت
 ٤٠تا  ٢٠ 

  درصد
  درصد ٨٠تا  ٦٠  درصد ٦٠ تا ٤٠

 ١٠٠تا  ٨٠

  درصد

العاده زان فوقيم

ط يشرا يسخت

  اركط يمح

 ١٠تا  ٥/٠

درصد حقوق 

  هيمرتبه و پا

درصد  ٢٠تا  ١٠

حقوق مرتبه و 

  هيپا

درصد  ٣٠تا  ٢٠

حقوق مرتبه و 

  هيپا

درصد  ٤٠تا  ٣٠

حقوق مرتبه و 

  هيپا

درصد  ٥٠تا  ٤٠

حقوق مرتبه و 

  هيپا

  

، منفجره، كار در زاآتشدرصد سختي كار آن دسته از مشاغلي كه به لحاظ ارتباط عضو با مواد سمي،  -١تبصره 

ته موضوع يمكمستثني بودن آن به تأييد  اعماق و يا اعصاب و روان و امثالهم از اهميت خاصي برخوردارند و

  باشد.برابر قابل افزايش مي ٥/١تا  مجموعاًرسد، با تصويب هيأت امنا مي نامهنيآئن يا »٤«ماده 

در صورت تغيير شغل و يا محل خدمت شاغل، شرايط جديد مدنظر قرار خواهد گرفت و مديريت  - ٢تبصره 

  باشد.ربط ميسئول تطبيق شرايط جديد محيط كار و ابالغ به واحد ذيم دانشگاهمنابع انساني يا عناوين مشابه 

  باشد.اشعه تابع ضوابط و مقررات خاص خود مي العادهفوقبرقراري  -٣تبصره 

  

ر يد وزييو با تأربط اه ذيگدانشتصويب هيأت امناي  باتبصره  ٥ماده و  ٦اين دستورالعمل مشتمل بر  - ٦ماده 

  باشد.قابل اجرا مي يقات و فناوريعلوم، تحق
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٦٦ 

 

  )يهيأت علم يكار اعضا طيمح طيشرا يالعاده سختشماره دو (دستورالعمل فوق وستيپ مهيجدول ضم

يرد
  ف

  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  درجه عنوان

١  

كار در محيط داراي 

درجه حرارت 

  نامتعارف

 يمستمر در دما

درجه  ١٠متر از ك

  صفر يباال

حدود  يمستمر در دما

در  وقتمهينصفر و 

  درجه ٢٠ يباال يماد

ر يز يمستمر در دما

صفر و مستمر در 

 ٣٠ يباال يدما

  درجه

 يدر دما وقتمهين

رمعمول و يغ

  اريرمعيغ

 يدر دما وقتتمام

  رمجازيغ

  برق خطر  ٢

م يمعرض مستق در

 ١٢٠تا  ٦٠برق 

  ولت

م يمعرض مستق در

  ولت ٢٢٠تا  ١٢٠برق 

م يمعرض مستق در

 ٢٢٠ش از يب برق

  ولت

 ٣معرض برق  در

  فاز
-  

٣  

 ،ييايميمواد ش با ارك

 يو گازها يروبيكم

  و آزاردهنده يسم

مواد  با يگاه

 يروبيك، مييايميش

 آزاردهنده يو سم

 در اي دارد اركسرو

 قرار هاآنمعرض 

  دارد

با  وقتمهين طوربه

، ي، سمييايميش مواد

 يزابيآس يروبيكم

 با يحت( رينفوذپذ

 ) سروكاريمنيل ايوسا

  دارد

با  وقتامتم طوربه

 ي، سمييايميش مواد

 يروبيكم و

 رينفوذپذ يزابيآس

ل يبا وسا يحت(

  دارد ) سروكاريمنيا

با مواد  وقتمهين

و  يسم ،ييايميش

شنده ك يروبيكم

 رينفوذپذ ركالذفوق

ل يوسابا  يحت(

  دارد ) سروكاريمنيا

با مواد  وقتتمام

و  ي، سمييايميش

شنده ك يكروبيم

با  يحت( رينفوذپذ

) يمنايل يوسا

  دارد سروكار

٤  

ط يمح در ارك

نده يزا آالعفونت

و  يدرمان

  يشگاهيآزما

لوازم و با  يگاه

 اركمتعفن سرو مواد

  دارد

با اجساد و  وقتمهين

متعفن  لوازم و مواد

  دارد اركوسر

 روحيبا ذ وقتمهين

  ار داردكمتعفن سرو

 روحيبا ذ وقتتمام

ددار اركسرو متعفن  
-  

٥  

 يط دارايمح در ارك

 متعفن و يبو

  نامطبوع

ط يمح در يگاهگاه

 يمتعفن و بو

  مطبوعنا

ط يمح در وقتمهين

  نامطبوع يمتعفن و بو
-  

ط يمح با وقتتمام

 يمتعفن و بو

  نامطبوع

-  

٦  
ا يش زير خطر

  برخورد اجسام
  -  -  اديز برخورد  متوسط برخورد  مكد ربرخو

٧  

 يفضا در ارك

 و مسدود

  رمتعارفيغ

 يفضا در وقتمهين

 م وك بتاًنس

  رمتعارفيغ

 يفضا در وقتمهين

  كم مثل اتاقك اريبس

 يفضا در وقتتمام

  كم مثل اتاقك اريبس

 يفضا در وقتتمام

 ژهيوبه مك اريبس

  ن و امثالهم)دمعا(

-  
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٦٧ 

 

يرد
  ف

  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  درجه عنوان

٨  
 يداراط يمح در ارك

  رطوبت نامتعارف

ط يمح در يگاهگاه

رطوبت  يدارا

  مجاز ازحدشيب

ط يحر مد وقتمهين

رطوبت  يدارا

  مجاز ازحدشيب

-  

ط يمح در وقتتمام

رطوبت  يدارا

  مجاز ازحدشيب

-  

٩  
 يذهنط سخت يشرا

  ارك يركو ف

 كار نوع و انجام

و  زكبا تمر هاًاگ

م أتو يركف يخستگ

  است

 با ارك انجام و نوع

 بسيار زكتمر و استرس

  است همراه

 و تيمسئول غالباً

در  ارك تيحساس

 ه روحك است يحد

 تحت و روان فرد

 قرارآن  ريتأث

  رديگيم

 تيهمواره مسئول

در  ارك تيحساس

 روحاست كه  يحد

 تحت و روان فرد

تأثير آن قرار 

  گيردمي

-  

١٠  

 يط دارايمح رد ارك

تا  ٧٠ن يب وقتمهين  نامتعارف سروصدا

  بليدس ٩٠

 ١٢٠- ٧٠ نيب وقتمهين

 وقتتمام ايبل يدس

  بليدس ٩٠- ٧٠ نيب

از ش يب وقتمهين

 ايبل يدس ١٢٠

- ٩٠ نيب وقتامتم

  بليدس ١٢٠

از ش يب وقتتمام

  بليدس ١٢٠
-  

١١  

 ياط داريمحر در اك

ذرات معلق و دود 

  هوا در

 يدارا يط گاهيمح

 و دود گردوغبار

  است

 يدارا اًثركط ايمح

  است دود و گردوغبار

د يار تولكانجام 

 و دود گردوغبار

  ندكيم

ذرات معلق و دود 

زا يماريدر هوا ب

  است

-  

١٢  
ردن ك جاهبجا 

  نياجسام سنگ

 باًيرقت يگاهگاه

 ٢٥تا  لوگرميك ٥/١٢

 ٥ رراًكا ميلوگرم كي

ا يرم گلوكي ٥/١٢تا 

ا يبلند  آن رامعادل 

معادل را  يروين

  ندكيتحمل م

 ش ازيب باًيرقت يگاهگاه

ا يلوگرم كي ٥٠ تا ٢٥

 ٢٥تا  ٥/١٢ رراًكم

 منظماً ايلوگرم كي

 لوگرم را بلندكي ٥/١٢

  را تحمل آنا معادل ي

  ندكيم

ش يب باًيرقت يگاهگاه

ا ي لوگرمكي ٥٠از 

 ٥٠تا  ٢٥ رراًكم

 ا منظماًي لوگرمكي

لوگرم كي ٢٥تا  ٥/١٢

 يرويا ني را بلند

را تحمل آن معادل 

  ندكيم

 ٥٠ش از يب رراًكم

 رراًكما يلوگرم كي

لوگرم كي ٥٠تا  ٢٥

 ٢٥تا  ٥/١٢ دائماً اي

ا يلوگرم را بلند كي

معادل را  يروين

  ندكيحمل مت

 ٥٠از ش يب دائماً

ا يبلند  را لوگرمكي

معادل آن را  يروين

  ندكيتحمل م

١٣  

 يهاطيمحكار در 

مانند  پرخطر

 يهاارگاهك

 و ياركتراش

  و... يگرختهير

ارگاه كدر  يگاهگاه

  ندكيار مك

در  وقتپاره طوربه

  ندكيار مكارگاه ك

در  وقتمهين طوربه

  ندكيار مكارگاه ك

در  وقتتمام طوربه

  ندكيار مكارگاه ك
-  
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٦٨ 

 

يرد
  ف

  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  درجه عنوان

١٤  
 يهاطيمح در ارك

  رمتعارفيغ

ط يمح در وقتمهين

پرنور ا يو  نوركم

نور  /ينسب يكيتار(

  )ديشد

 يكيدر تار وقتمهين

 اريبس نور / مطلق

  ديشد

 يكيدر تار وقتتمام

خانه يكتارمطلق (

  )دينور شد /ياسكع

-  -  

١٥  
انه و يرا با ارك

  امثالهم

 ٢ نيبه ك ياپراتور

روز  ساعت در ٣ تا

ار كملزم به انجام 

  است

 تا ٣ نيبه ك ياپراتور

روز ملزم  ساعت در ٤

  ار استكبه انجام 

 ٤ نيبه ك ياپراتور

روز  ساعت در ٥ تا

ار كملزم به انجام 

  است

ش از يه بك ياپراتور

روز  ساعت در ٥

ار كملزم به انجام 

  است

-  

١٦  
ارتفاع و كار در 

  اعماق

ارتفاع  در وقتمهين

 ٥ش از يبدون حفاظ ب

ا يا عمق آب يمتر و 

  متر ٥ش از ين بيزم

 شيبدر ارتفاع  وقتتمام

در  وقتمهينا ي و متر ٥ از

ا ي متر ١٠ ارتفاع

 در عمق آب وقتتمام

  متر ٥ از شيبن يا زمي

در ارتفاع  وقتتمام

ا ي و متر ١٠از  شيب

عمق  در وقتمهين

 يحتمتر ( ١٠از ش يب

  )يمنيل ايوسا با

ار يار در ارتفاع بسك

 در وقتتماما ياد و يز

از ش يعمق به شماره ب

ل يبا وسا يحتمتر ( ١٠

  )يمنيا

ش از ياعماق بر د ارك

با  يحتمتر ( ٥٠

ل يوسا استفاده از

  )يمنيا

  انفجار  ١٧
انفجار ساده و 

  وجود دارد خطركم

 نسبتاًانفجار مستمر و 

  است كنارخط

 كانفجار خطرنا

 وقتمهين طوربه

  وجود دارد

 كانفجار خطرنا

وجود مستمر  طوربه

  دارد

-  

١٨  
 يماران روحيار با بك

  يو روان

ماران يبا ب يگاهگاه

 يو روان يروح

  ستا روبرو

با  وقتمهين طوربه

و  يماران روحيب

  ستا روبرو يروان

ماران يبا ب يگاهگاه

 يو روان يروح

 روبرو كخطرنا

  ستا

-  -  

  مستمر ييتنها  معمولغير ييهاتن  ١٩

 با مستمر ييتنها

 ييتنها ايوت كس

 مراه باهرمستمر يغ

  صداسرو

م أمستمر تو ييتنها

 يبا سروصدا

  كنندهناراحت

-  -  

  لرزش  ٢٠
ف يلرزش خف

  آزاردهنده

 لرزش نسبتاً وقتمهين

  ديشد

با  توأم وقتتمام

  لرزش
-  -  

  -  -ار كسرو وقتتمامسروكار  وقتهمينر اكسرو يگاهگاهوانات و يح با ارك  ٢١
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٦٩ 

 

يرد
  ف

  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  درجه عنوان

جانوران گزنده و 

  درنده

  دارد.  .دارد  دارد

  باز يفضا در ارك  ٢٢

باز  يفضا در اًرركم

مناطق معتدل انجام 

  ندينمايفه ميوظ

باز  يفضا در رراًكم

و هوا و  بد آبمناطق 

در مناطق  ا منظماًي

فه يمعتدل انجام وظ

  ند.ينمايم

باز  يفضا در منظماً

آب و هوا  مناطق بد

فه يانجام وظ

  دينمايم

-  -  
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٧٠ 

 

  وست شماره سهيپ

  يت علمأيه ياز اعضا ييت قضايقانون حما ييدستورالعمل اجرا

  مؤسسه يت علمأيه ياعضا ياستخدام نامهنييآ» ٤١«موضوع ماده 
  

  باشد.يم يقانون يو انتظام يه مراجع قضائيلكن دستورالعمل، يا در» كنندهيدگيرسمراجع «از منظور  -١ماده 

ز در ينباشد ن دانشگاهعضو  كيه شاك يدر موارد يأت علميه ياعضا يانتظام يدگيرس يهاأتيه -تبصره

  رند.يگين دستورالعمل قرار ميشمول ا

  

ات مطروحه در مراجع ياكو ش يدر رابطه با دعاو يمانيو پ يدانشگاه اعم از رسم يه اعضايلك -٢ماده 

شان مرتبط است، مشمول يف ايبا وظا ينحو ا بهيشود يم يف آنان ناشيالكه از انجام تك كنندهيدگيرس

  باشند.ين دستورالعمل ميموضوع ا يو حقوق ييت قضايحما

اد شده در زمان اشتغال، يات ياكو ش يدر ارتباط با دعاو يارافتاده و متوفكبازنشسته، از  ياعضا -تبصره

از وراث درجه  يكي ايهمسر  يتقاضا يمتوف يگردند و در مورد اعضايم يو حقوق ييت قضايمشمول حما

  است. يافك يو حقوق ييت قضايحما يبرا يمدن ) قانون١٠٣٢ماده (اول مندرج در 

  

 يبرا ازيموردنل و جهات ير دالكخود را با ذ يتبكدرخواست  يو حقوق ييت قضايحما يمتقاض -٣ماده 

  دارد.يم ميتسل يا مقام مجاز از طرف وي دانشگاهس يبه رئ يو حقوق ييت قضايحما

  

س ي، رئيو حقوق ييت قضايانجام حما يف عضو برايص ارتباط موضوع دعوا با وظايمرجع تشخ - ٤ده ما

  باشد.يم يا مقام مجاز از طرف وي دانشگاه

  

و » ٣«مواد فات مقرر در يموظف است در صورت انجام تشر يا مقام مجاز از طرف وي س دانشگاهيرئ -٥ماده 

 يو حقوق ييت قضايانجام حما يط را برايواجد شرا ياسان حقوقارشنكا يارشناس كدستورالعمل،  نيا» ٤«

و  يصالح معرفيذ كنندهيدگيرس، به مراجع ازيموردنو اسناد  كر موضوع به همراه مداركبا ذ يتبك طوربه

  د.يارائه نما يرونوشت آن را به عضو متقاض

  

  ل است:ين دستورالعمل شامل موارد ذيموضوع ا يارشناسان حقوقكخدمات  -٦ماده 

  ييانجام مشاوره و ارشاد قضا -الف



  يو فناور ي، پژوهشيوزش عالمو مؤسسات آ اهدانشگاه ت علميأاعضاي هي نامه استخداميآيين
 

٧١ 

 

  يت در جلسات دادرسكشر -ب

  الزم يهاهيح و دفاعيت، دادخواست، لواياكم شيتنظ -ج

  ف محوليوظا يربط جهت حسن اجرايذ يردولتيو غ يدولت يهادستگاهمراجعه به  -د

  باشند.يبه انجام آن مالت مجاز كدر مقام و يدادگستر يالكو يه در مراحل دادرسك ير خدماتيسا - هـ

  

و  يدگيظفند در تمام مراحل رسؤدستورالعمل م ني) ا٥موضوع ماده ( يحقوقارشناسان كا يارشناس ك -٧ماده 

ت در كت و شرياكان اقامه دعوا و شكعدم ام يه براك يند و در صورتيت نماكفعال شر طوربه يدادرس

 صورتبهن قبالً كمم يت فرصت زمانيرا با رعا موجه داشته باشند، مراتب عذر يو دادرس يدگيجلسات رس

گر به مرجع يد يارشناسان حقوقكا يارشناس ك يان معرفكننده اطالع دهند تا امك يبه مقام معرف يتبك

  ربط فراهم گردد.يذ كنندهيدگيرس

  باشد.يم يا مقام مجاز از طرف وي س دانشگاهيموجه بر عهده رئ ص عذريتشخ –تبصره

  

ن دستورالعمل از عضو يموضوع ا يو حقوق ييت قضايانجام حما يتواند براينم يس حقوقارشناك -٨ماده 

د. ياخذ نما يگريا دينفع خود  بهن مشابه ير عناويا سايالزحمه و به عنوان حق يا سنديا مال ي، وجه يمتقاض

  شد. ن و مقررات مربوط رفتار خواهدين صورت با متخلف برابر قوانير ايدر غ

 
 ن دستورالعمليا يه در اجراك يارشناسان حقوقكجبران زحمات آن دسته از  يتواند برايمانشگاه د - ٩ماده 

 يالعاده جذب ودرصد فوق ٢٠ثر تا ك، حدايالعاده جذب استحقاقدهند عالوه بر فوقيارائه م يخدمات حقوق

  د.يت مقررات مربوط پرداخت نمايو رعا دانشگاهس يص رئيبا تشخ

  

  ابد.ييخاتمه م يارشناس حقوقك ين دستورالعمل، از سوير ارائه خدمات موضوع ايرد زدر موا -١٠ماده 

  دانشگاهبه  يو حقوق ييت قضايحما يعضو متقاض يتبكانصراف  -الف

، يد، بازنشستگيل استعفا، اخراج، بازخرياز قب دانشگاهمربوط با  يارشناس حقوقك يقطع رابطه استخدام -ب

  ا فوتي، انتقال و يارافتادگكاز

  

 يتسر ) دانشگاهيو ادار ي، حقوقيفركي( يجار ييقضا يهاپروندهه يلكن دستورالعمل به يمفاد ا - ١١ماده 

  ابد.ييم

  



  يو فناور ي، پژوهشيوزش عالمو مؤسسات آ اهدانشگاه ت علميأاعضاي هي نامه استخداميآيين
 

٧٢ 

 

د ييو با تأربط ذيأت امناي دانشگاه يب هيتصو ابتبصره  ٣ماده و  ١٢ن دستورالعمل مشتمل بر يا -١٢ماده  

  باشد.قابل اجرا مي يقات و فناورير علوم، تحقيوز

 



  يو فناور ي، پژوهشيوزش عالمو مؤسسات آ اهدانشگاه ت علميأاعضاي هي نامه استخداميآيين
 

٧٣ 

 

  وست شماره چهاريپ

  يرفاه يهاكمك يهادستورالعمل پرداخت

  يهيأت علم ياعضا ياستخدام نامهنيآئ» ٩٣«موضوع ماده 
  

أت يمصوب ه يم رفاهيرمستقيغ م ويمستق يهانهيهزكمكانه از يماه دانشگاه،شاغل در  يه اعضايلك - ١ماده 

  ١شوند:يمند مل بهرهيمتر نخواهد بود، به شرح ذكن رايأت وزيمصوبات ه بر اساسن شده ييزان تعيه از مكامنا 

  ١شوند:يم

  يروز كارگرم در هر  يغذاوعده يك نهيهزكمك - ١-١

 زن)عضو (ر شش سال به يهر فرزند ز يبه ازا مهدكودك نهيهزكمك - ٢-١

مطلقه بوده  همسرش متوفي يا ) كهمردعضو (شش سال به  به ازاي هر فرزند زير مهدكودك نهيهزكمك - ٣-١

هاي فاقد شغل در دانشگاه و يا ساير دستگاه( شاغل ريغانت فرزند را بر عهده دارد و يا همسرش و حض

 .) باشداجرايي

 خدمات سرويس اياب و ذهاب) ارائهدر صورت عدم ذهاب (اياب و  نهيهزكمك - ٤-١

هيأت  ياز سوه زان ابالغ شديه از مكانه يسال يب حقوقيضر ) برابر)١٥٠(( زانيمن به كمس نهيهزكمك - ٥-١

سال اول استخدام اعضاي هيأت علمي مشروط به آنكه داراي مسكن نباشند و  ٥باشد، براي يمتر نمكران يوز

 أت امنايانه مصوب هيسال يلياعتبار الزم در بودجه تفص ينيبشيپاستفاده نكنند، مشروط به  يسازمانخانهيا از 

  

اعضا و  يليمكمه تيه درمان، پنجاه درصد حق بيمه پايق بف است عالوه بر پرداخت حلّكم دانشگاه -٢ماده 

  ند.يفل آنان را پرداخت نماكافراد تحت ت

  

  باشد.يم دانشگاهمه و حوادث اعضا به عهده يپرداخت سهم حق ب -٣ماده 

  

ژه يو يهابه مناسبت ينقد ريغ نهيهزكمكرا تحت عنوان  يطول سال وجوه تواند دريم دانشگاه -٤ماده 

  ند.يشاغل پرداخت نما يبه اعضا يو مل يمذهب

  

                                                 
 
  ١٣٩٧ وريشهرنامه استخدامي اعضاي هيأت علمي ناصالح برخي از مواد آيي بر اساس شدهاصالح ١



  يو فناور ي، پژوهشيوزش عالمو مؤسسات آ اهدانشگاه ت علميأاعضاي هي نامه استخداميآيين
 

٧٤ 

 

ن اندوخته، بنا به يق تأمياز طر دانشگاه يت از اعضايانداز و حماق پسيتشو منظوربهتواند يم دانشگاه -٥ماده 

به نام عضو  يدولت يهابانكاز  يكيانداز سهم عضو نزد حساب پس يمانيو پ يدرخواست عضو شاغل رسم

سر ك يو يافتيدر از» عضو اندازپسسهم «عنوان به  هرماهرا در  يه ويرتبه و پادرصد حقوق م ٣٥افتتاح و تا 

سهم «عنوان  به» عضو اندازپسسهم «درصد  ١٠٠ هرماهن صورت در يد، در ايز نمايمزبور وار حساببهو 

منا، أت ايساالنه مصوب ه يليضمن درج در بودجه تفص دانشگاه يمحل اعتبارات پرسنل از» دانشگاهانداز پس

  شود.يز ميه به نام عضو افتتاح خواهد شد، وارك ياجداگانهسپرده  حساببه

  باشد.يپرداخت م رقابليغن ماده در زمان اشتغال عضو، يموضوع ا يهاحساب يموجود –تبصره 

  

، دانشگاه يالحسنه اعضاا وام به صندوق قرضي كمك منظوربهرا  يمبلغ هرسالهتواند يم دانشگاه -٦ماده 

  ١د.يدر بودجه تفصيلي با تصويب هيأت امنا، منظور نما يا اعتبارين، مصرف و كمس يهايعاونت

باشد و نحوه پرداخت و يقالب اعتبارات مصوب م و سقف وام قابل پرداخت در كمكزان يم -تبصره

  ٢رسد.يب هيأت امنا ميشنهاد هيأت رئيسه به تصويپ به هكخواهد بود  يآن مطابق دستورالعمل يگردش مال

  

ر يد وزييو با تأربط ذيأت امناي دانشگاه يب هيتصو ابتبصره  ٢ماده و  ٧ن دستورالعمل مشتمل بر يا - ٧ماده 

  باشد.قابل اجرا مي يقات و فناوريعلوم، تحق

                                                 
 
 ١٣٩٧ وريشهرنامه استخدامي اعضاي هيأت علمي اصالح برخي از مواد آيين بر اساس شدهاصالح ١
 ١٣٩٧ وريشهرنامه استخدامي اعضاي هيأت علمي اصالح برخي از مواد آيين بر اساس شدهاصالح ٢



  يو فناور ي، پژوهشيوزش عالمو مؤسسات آ اهدانشگاه ت علميأاعضاي هي نامه استخداميآيين
 

٧٥ 

 

  وست شماره پنجيپ

  دستورالعمل نحوه انتخاب استادان ممتاز

  يت علمأيه ياعضا ياستخدام نامهنييآ» ١١٨«موضوع ماده 
  

كه به مقام  يبا مرتبه استاد يأت علميه ي، اعضادانشگاهبزرگداشت و ارج نهادن به استادان برجسته  منظوربه

اند و دهيرس يالمللنيب ايو  يدر سطح مل ...و يو پژوهش ي، علمي، آموزشي، اجتماعيتي، تربيشامخ فرهنگ

ل به عنوان استاد ممتاز يضوابط ذباشند، طبق يم يو معنو يو حسن شهرت اخالق يت آموزشيفيك يدارا

  شود.يم به آنان اعطا دانشگاه يدرجه استاد ممتاز ياژهيمراسم و يانتخاب و ط

  

  ياجتماع - يتيترب -يفرهنگ يهاتيفعال -١ماده 

 -يفرهنگ يهاتياز فعال يأت علميه ينامه ارتقا مرتبه اعضانييآ يكن شده در ماده يياز تعيسب حداقل امتك

  يجتماعا - يتيترب

  

  يآموزش يهاتيفعال –٢ماده 

  باشد.ر براي كسب مرتبه استاد ممتازي ضروري مييط زيداشتن شرا

استفاده از  يهاسال( ياستادل به مرتبه يز پس از نيآمتيق موفقيس و تحقيسال سابقه تدر ١٠حداقل  - ١-٢

  .شود)ق افزوده مييس و تحقيسال سابقه تدر ١٠فرصت مطالعاتي به حداقل 

 آموخته دردانش ٢٠و  يتخصص يآموخته در سطح دكترادانش ١٠حداقل  يياستاد راهنما - ٢-٢

توانــد با نسبــت يم يتخصص يآموخته در سطح دكتــــرادانش ييراهنمــا( ارشد يكارشناسسطح 

  باشد). ارشد يكارشناسدر سطح  آموختهدانش يين راهنمايگــزيجا سهبهكي

  يأت علمي به مرتبه استاديعضاء هنامه ارتقا انييآ يبر مبنا يت آموزشيفيز كايامت حدنصابكسب  - ٣-٢

  يليتحص هرسالدر  يت آموزشيز كماز ايامت ٦كسب حداقل  - ٤-٢

  ا استاد وابستهيستاد بازنشسته و ا يبرا يليتحص هرسالدر  يت آموزشياز از كميامت ٣كسب حداقل  - ٥-٢

  

  يفناور -  يپژوهش يهاتيفعال -٣ماده 

أت ينامه ارتقا مرتبه اعضا هنييآ يبر مبنا از دانشگاه ياز بعد از احراز مرتبه استاديامت ٢٥٠كسب حداقل  

چاپ شده در  يل پژوهشيمعتبر و مقاالت اص يهاهيل چاپ شده در نشرياص يتخصص يهاكتاباز  ،يعلم

 يهاگزارش طــرح و يآور، ثبت اختــراع و نـــويالمللنيبا يو  يمعتبر مل يو پژوهش يات علمينشر



  يو فناور ي، پژوهشيوزش عالمو مؤسسات آ اهدانشگاه ت علميأاعضاي هي نامه استخداميآيين
 

٧٦ 

 

ن ماده براي كسب عنوان استاد يا يهاب مندرج در تبصرهيبه ترت يمعتبر علم يهاز جشنوارهيو جوا يكاربرد

  ل است:يسب در هر بخش به قرار ذكازات قابل يباشد. امتممتازي ضروري مي

 يهارشته ياز برايامت ١٥٠و  يعلوم تجرب يهارشته ياز برايامت ١٠٠ل: حداكثر ياص يفيتأل يهاكتاب - ١-٣

  .يعلوم انسان

از و در سطح يامت ١٠المللي نيهر ثبت اختراع و نوآوري در سطح ب يازاه : بيثبت اختراع و نوآور - ٢-٣

 ،ن بنديازات ايباشد. براي استفاده از امتاز مييامت ٥٠ن بند يدر ا استفادهقابلاز ياز و حداكثر امتيامت ٣داخلي 

  باشد.د وزارت ضروري مييياي مورد تأتوسط مراجع منطقه يثبت اختـــراع و نوآور يه علميدييتأ

از و حداكثر تا يامت ١٠هاي ثبت اختراع هر مورد هيدييكردن هر كدام از تأ يصنعتمهينكردن:  يصنعتمهين - ٣-٣

  از دارد.يامت ٢٠

  ازيامت ٥ا و حداكثر ت ازيك امتي: هر مورد يداخل يعلم يهاز جشنوارهيجوا - ٤-٣

  ازيامت ٥٠از. حداكثر تا يسه امت داخل و خارج از كشور): هر موردمعتبر ( يالمللنيب يهاز جشنوارهيجوا - ٥-٣

 يپژوهش يهاطرح يينها يهر مورد گزارش علم :يكاربرد يپژوهش يهاطرح يينها يگزارش علم - ٦-٣

ربط يد شده از دستگاه ذيياختتام تأ يگواه يكه دارا ييو دستگاه اجرا دانشگاهن يموضوع قرارداد ب يكاربرد

  ازيامت ٢٥از و حداكثر تا يامت ٢ باشد،

آمار ارائه  بر اساسگوناگون  يهاو رشته يد مقاالت در موضوعات تخصصيبا توجه به تفاوت تول -١تبصره 

 يربط بررسيذ يون تخصصيسيمكص ين ماده به تشخيازات موضوع اي، امتيالمللنيشده توسط مراجع معتبر ب

  ابد.يا كاهش يش و يافزا %١٥تواند يننده مك

  است. يل الزامياص يفيتأل يهااز از چاپ كتابيامت ٢٠: كسب حداقل ٢تبصره 

  اند سقف ندارد.دهيل پژوهشي كه در مجالت معتبر پژوهشي به چاپ رسياز مقاالت اصي: امت٣تبصره 

استناد معتبر در  ٥٠و  يعلوم تجرب يهارشته يبرا يالمللنياستناد معتبر در سطح ب ١٠٠: داشتن حداقل ٤تبصره 

  است. يضرور يعلوم انسان يهارشته يبرا يالمللنيا بيو  يسطح مل

، ارجاع محققان شناخته شده در سطح يتجربعلوم  يهارشته يبرا يالمللنيمنظور از استناد در سطح ب -

 يالمللنيدر سطح ب يات معتبر پژوهشيكتب و نشر در يتازنامزد مرتبه استاد مم يقاتيبه كار تحق يالمللنيب

  است.

ا يو  ي، ارجاع محققان در سطح مليعلوم انسان يهارشته يبرا يالمللنيا بيو  يمنظور از استناد در سطح مل -

ات يان، نشريدانشجو يكتب درس در ينامزد مرتبه استاد ممتاز يقاتيو مرجع قرارگرفتن كار تحق يالمللنيب

 است. يالمللنيا بيو  يدر سطح مل يتبر پژوهشمع

  

  



  يو فناور ي، پژوهشيوزش عالمو مؤسسات آ اهدانشگاه ت علميأاعضاي هي نامه استخداميآيين
 

٧٧ 

 

  يياجرا - يهاي علمتيفعال -٤ماده 

از قابل محاسبه يامت ٢٠ ثركتا حدا يهيأت علم ينامه ارتقا اعضانييآ يبرمبنا يياجرا-يعلم يهاتياز فعاليامت

  باشد.يم

  

زه يت ممأيه يتخصص يهاونيسيكمن دستورالعمل توسط يتا چهار ا يكموضوع مواد  يهاتيفعال -٥ماده 

  رد.يگيقرار م يابيربط مورد ارزيذ

  داشته باشند. ييه سابقه اجراكاست  يسانكت با ياولو يط مساويدر شرا –تبصره

  

  نحوه انتخاب (اجرا) -٦ماده 

  ل است:يانتخاب استادان ممتاز به شرح ذ ييمراحل اجرا 

ط را با ارائه مدارك و مستندات الزم در آغاز يواجد شرا، استادان يقاتيز تحقكها و مرادانشكده ،هاسيپرد 

 يمرتبه استاد ممتاز يرخانه اعطايد به دبيند تا در صورت صالحدينمايم يمعرف دانشگاهاست يبه ر هرسال

  شوند. يمعرف

 يدرجه استاد يتواند موضوع اعطايم يسهئبا مشورت هيأت ر س دانشگاهي، رئيي: در موارد استثنا١تبصره 

 ٧ انتخاب استاد ممتاز موضوع ماده يماً به شورايدهد، مستقيص ميط تشخيكه واجد شرا ياز را به استادممت

  د.يشنهاد نمايپ

ده است، يانتخاب استادان ممتاز رس يب شورايآنان به تصو يكه درجه استاد ممتاز ياستادان ي: برا٢تبصره 

  گردد.يآنان درج م ينيحكم كارگز ن عنوان دريشود و ايصادر م دانشگاهس يتوسط رئ ياستاد ممتاز حكم

  

  انتخاب استاد ممتاز: يب شورايترك -٧ماده 

 )است شورايردانشگاه (س يرئ - ١-٧

 )شورا ريدبو  سيرئبينادانشگاه (و فناوري  يمعاون پژوهش - ٢-٧

 صيالت تكميلي دانشگاهحو ت يمعاون آموزش - ٣-٧

نه يك نفر حسب مورد در زميكه حداقل كشور ( يهشپژو يبرجسته علم يهاتيسه نفر از شخص - ٤-٧

 س دانشگاهيانتخاب و حكم رئ ) باشدبا نظرصاحبربط يذ يتخصص

ت أيربط هيذ يتخصص ونيسيعضو كمك نفر حسب مورد يكه حداقل  دانشگاهسه نفر استاد تمام  - ٥-٧

 زهيأت مميبه انتخاب ه ،زه باشديمم

  بود. مستقر خواهددانشگاه  يدر حوزه معاونت پژوهش يتاد ممتازمرتبه اس ياعطا يرخانه شورايتبصره: دب

  



  يو فناور ي، پژوهشيوزش عالمو مؤسسات آ اهدانشگاه ت علميأاعضاي هي نامه استخداميآيين
 

٧٨ 

 

  يق و قدردانينحوه تشو -٨ماده 

 ده اعطايبه استادان برگز دانشگاهس يئتوسط ر ياژهيمراسم و يرا ط يتازنشان استاد مم دانشگاه - ١-٨

  د.ينمايم

 بر اساس يبدون آزمون ورود يدكتر مقطع يان توانمند و درخشان را برايتواند دانشجوياستاد ممتاز م - ٢-٨

رسد، يد هيأت رئيسه دانشگاه ميأيه و به تيته دانشگاه يليالت تكميتحص يكه توسط شورا يدستورالعمل

  ١د.يرش نمايپذ

استاد  كه يصورت شود و درياعطا م يبه و يقيه تشويپا ٢تا سقف  م از مقام استاد ممتازيتكر منظوربه - ٣-٨

 ٢ب يژه ساالنه پژوهشي او با ضرياز اعتبار ويد، امتيژه ساالنه كسب نماياز اعتبار ويامت ٥٠ممتاز حداقل 

  رد.يگقرار مي موردمحاسبه

 و فرصت يالمللنيژه خود براي شركت در مجامع بيتواند طبق درخواست، از اعتبار وياستاد ممتاز م - ٤-٨

  عمل آورد.ه دعوت ب يعلم يهايهمكار يبرا يالمللنيا از استادان برجسته بياستفاده نموده و  يمطالعات

  شود.يز ميط نياستادان وابسته واجد شرا و دانشگاهمشمول استادان بازنشسته  نامهنييآن يا تبصره:

  

  يو معنو يماد يهاكمك ياعطا -٩ماده 

يسه ئهيأت ر يه از سوكد ممتاز يدستورالعمل خاص اسات بر اساسگاه استاد ممتاز يم جايـــركت منظوربه

پژوهشي اقدام  يب شورايپس از تصو يو معنو يماد يهاكمك ينسبت به اعطا دانشگاهگردد، ين ميتدو

  د.يمانيم

  

د ييو با تأربط ذيأت امناي دانشگاه يب هيتصو ابتبصره  ١٢ماده و  ١٠بر ن دستورالعمل مشتمل يا -١٠ماده 

  باشد.قابل اجرا مي يقات و فناورير علوم، تحقيوز

                                                 
 
 ١٣٩٧ وريشهرنامه استخدامي اعضاي هيأت علمي ييناصالح برخي از مواد آ بر اساس شدهاصالح ١
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٧٩ 

 

 شماره شش وستيپ

  دانشگاهعضو وابسته در  يريكارگبهدستورالعمل 

  دانشگاه يت علمأيه ياعضا ياستخدام نامهنييآ» ١١٩«موضوع ماده 
  

با  دانشگاه/  دهك/ پژوهش دهكه به درخواست دانشكباشند يم يافراد برجسته علم ،عضو وابسته - ١ماده 

 يبرا يو پژوهش يف آموزشيانجام وظا يبرا دانشگاهس يم رئكو ح دانشگاهجذب  ييت اجراأيب هيتصو

  شوند.يار گرفته مكمدت دو سال انتخاب و ب

  

  :باشديمل يعضو وابسته به شرح ذ يط عموميشرا -٢ماده 

  از واحد مربوطياعالم ن - ١-٢

  يتخصص يتركد يليتحص كداشتن مدر - ٢-٢

 يواحد متقاض ازيموردن يعلم يهانهيزمفرد با  يارتباط تخصص - ٣-٢

  .باشديم» عضو وابسته«عهده ه به يالزم از محل خدمت اول ياخذ موافقت و مجوزها -صرهتب

 
  .باشديمل يعضو وابسته به شرح ذ يط اختصاصيشرا -٣ماده 

  

يرد
 ف

 يط اختصاصيعنوان شرا
  خارج يت علمأيه عضو

 از دانشگاه

  م خارجيمتخصص مق

 شوركاز 

 اريحداقل دانش اريحداقل دانش يمرتبه علم ١

٢ 
ر دا رساله ينامه انيپا يسرپرست

 يليمكالت تيمقاطع تحص

 يكارشناس نامهانيپا ١٠ حداقل

 يتركرساله د ٤ا ي ارشد

 يكارشناسنامه انيپا ١٠حداقل 

 يتركرساله د ٤ا ي ارشد

٣ 

 يپژوهش يچاپ مقاالت علم

ه ينما يات معتبر دارايدر نشر

  ISI ازجمله يالمللنيب

 يپژوهش يمقاله علم ٨حداقل 
 يمقاله علم ١٢حداقل 

 يژوهشپ

٤ 
 يهاطرحو انجام  يسرپرست

 يپژوهش
 - يطرح پژوهش ٤حداقل 
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٨٠ 

 

ات معتبر يچاپ شده در نشر يپژوهش يرا با دو مقاله علم يتركتواند هر رساله ديم» عضو وابسته« -١تبصره 

  د.ين نمايگزيو... جا ISC ازجمله يالمللنيه بينما يدارا

چاپ شده در  يپژوهش يمقاله علم يكرا با  ارشد يكارشناس نامهانيپاتواند هر يم عضو وابسته -٢تبصره 

  د.ين نمايگزيو... جا ISC ازجمله يالمللنيه بينما يات معتبر داراينشر

شرط انتشار مقاله چاپ شده در  دانشگاهزه يت ممأيه از نظر هك ييهارشته يدر موارد خاص برا -٣تبصره 

ربط يزه ذيت ممأيضوابط ه بر اساسنباشد  يو... الزام ISC ازجمله يالمللنيه بينما يات معتبر داراينشر

  اقدام خواهد شد.

 ٣ف ين مقاالت موضوع رديگزيربط، جايتوسط مراجع ذ يد شده علمييأاختراع ت يكداشتن  - ٤تبصره 

  شود.ين ماده ميجدول ا

ت أيد هييأمورد ت يانتشارات و سوابق علم فات،يلأت يه داراك يت علمأيرهيمحققان برجسته غ - ٥تبصره 

 رفته شوند.يپذ دانشگاهتوانند به عنوان عضو وابسته يباشند، ميم دانشگاهجذب  يياجرا

  

  باشد:يل ميت عضو وابسته به شرح ذيفعال يهاحوزه -٤ماده 

  يليمكالت تيتحص يهاو رساله در دوره نامهانيپاو مشاوره  ييراهنما - ١-٤

  دانشگاهمعتبر به نام  يپژوهش يات علميدر نشر يپژوهش يمقاالت علم انتشار - ٢-٤

 يو پژوهش يقاتيتحق يهاتيفعالانجام  - ٣-٤

 يليمكالت تيتحص يهاس در دورهيتدر - ٤-٤

 )يقاتيز تحقكا مريگروه (مورد درخواست  يو راهبرد يعلم يهاارائه مشاوره - ٥-٤

 اهدانشگ ازيموردن يتخصص يهاتيفعالر يسا - ٦-٤

 
قرار  يابيمورد ارز دانشگاهجذب  ييت اجراأيتوسط ه دوساله يهادوره در» عضو وابسته«عملكرد  -٥ماده 

ت يعضو دانشگاهس يم رئكد و حييأگردد، با ت يابيارز مثبت» عضو وابسته«عملكرد ه ك يرد. در صورتيگيم

  گردد.يد ميگر تمديدو سال د يبرا يو

  

  گردد:يل برخوردار ميذ يايعضو وابسته از مزا -٦ماده 

  ضوابط و مقررات مربوط بر اساس پژوهانه يژه پژوهشياستفاده از اعتبار و - ١-٦

  ضوابط و مقررات مربوط بر اساس يالمللنياستفاده از پاداش چاپ مقاالت ب - ٢-٦

  )هخارج از دانشگا يت علمأيه ياعضاخود (رتبه هم يت علمأيه يس معادل اعضايالتدرحق دريافت - ٣-٦
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٨١ 

 

دستورالعمل با  نيا» ٣«ماده » ٥«تبصره  موضوع» عضو وابسته« قيالتحقا حقيس يالتدرزان حقيم -١تبصره 

  گردد.ين مييتع دانشگاهجذب  ييت اجراأيب هيو تصو يشنهاد معاون آموزشيپ

شور كخارج از  يو يه محل خدمت اصلكعضو وابسته  ين براكن مسيمأنسبت به ت دانشگاه - ٢تبصره 

  د.ينمايان اقدام مكاشد در حد امبيم

  

ر يد وزييو با تأربط ذيأت امناي دانشگاه يب هيتصو ابتبصره  ٧ماده و  ٧ن دستورالعمل مشتمل بر يا - ٧ماده 

  باشد.قابل اجرا مي يقات و فناوريعلوم، تحق
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٨٢ 

 

  

  

  

  بخش دوم:

نامه آيينقوانين و مصوبات مرتبط با  

ها و يأت علمي دانشگاهاستخدامي اعضاي ه

مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري 

  كشور
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٨٣ 

 

 ٢يو پژوهش يها و مؤسسات آموزش عالامناء دانشگاه يهال هيأتيقانون تشك

  

ها دانشگاه يبرا كيدرمان و آموزش پزش و بهداشت، فرهنگ و آموزش عالي يهااز وزارتخانه يك هر - ١ماده 

ه وابسته به دو ك يمؤسسات پژوهشخود (ه وابسته ب يو مؤسسات پژوهش يو مؤسسات آموزش عال

قانون  نيدر ا ) كهشوديها نموابسته به دانشگاه يز پژوهشكفوق بوده و شامل مرا ياهوزارتخانه

  ل خواهند داد.كيل تشيب ذكيبا تر ييشود، هيأت امنايم دهينام» مؤسسه«

  ريوز -الف

  س مؤسسهيرئ -ب

در توسعه و  يه نقش مؤثرك يشوركو  يمحل يا اجتماعيو  يو فرهنگ يعلم يهاتيز شخصتن ا ٦تا  ٤ -ج

  .شرفت مؤسسه مربوط داشته باشنديپ

  وزير يا نماينده وزير برنامه و بودجه -د

  .ها باشنددانشگاه يعلماز اعضاء هيأت ديبا» ج«بند  يهاتيحداقل دو تن از شخص -تبصره

  

منصوب سال  ٤ مدت يبرابا تأييد و حكم رياست جمهوري ر مربوط و يشنهاد وزيپ به» ج«بند اعضاء  -٢ماده 

  .شان بالمانع استيتوانند عضو دو هيأت امنا باشند و انتخاب مجدد ايثر مكحدا زمانكيدر شوند و مي

  

ا بهداشت، درمان و ي فرهنگ و آموزش عالير يمورد به عهده وز برحسبمؤسسه  ياست هيأت امناير -٣ماده 

  .خواهد بود كيآموزش پزش

  

  .س مؤسسه مربوط خواهد بودير هيأت امنا رئيدب -٤ماده 

  

توانند در صورت يم كيبهداشت، درمان و آموزش پزش و فرهنگ و آموزش عالي يهاوزارتخانه - ٥ماده 

 يه رؤسايلك ين موارديهيأت امنا قرار دهند. در چن يكر نظر يا چند مؤسسه مربوط به خود را زياقتضا دو 

ن رؤسا انتخاب خواهند ياز ا يكيان ير از ميز وزين هيأت را نيار يباشند و دبيعضو هيأت امنا م ،مؤسسات

  رد.ك

  

                                                 
 
  يانقالب فرهنگ يعال يشورا  ١٣٦٧/ ١٢/  ٢٣و  ٩   مورخه   ١٨٣  و  ١٨١مصوب جلسات  ٢
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٨٤ 

 

ه مجوز كگر يد يهاا سازمانيها وابسته به وزارتخانه يو مؤسسات پژوهش يدر مؤسسات آموزش عال -٦ماده 

صادر شده  كيا بهداشت، درمان و آموزش پزشي عالي فرهنگ و آموزش يهاق وزارتخانهياز طر هاآنتأسيس 

است هيأت امناء را ير ت ويعضو ١ ماده» ج«بند  ياز اعضا يكي يجابهسازمان مربوط  مسئولا ير ي، وزاست

  دار خواهد بود.عهده

 سازمان مربوط مسئولا ير يشنهاد وزيبه پاين قانون  ١ ماده» ج«بند ر اعضاء يمؤسسات سا گونهنيادر  -تبصره

منصوب  كيا بهداشت، درمان و آموزش پزشي زش عاليمورد با تأييد و حكم وزير فرهنگ و آمو برحسبو 

  .شوندمي

  
  ارات هيأت امناءيف و اختيوظا -٧ماده 

  ينامه داخلنييب آيتصو -الف

سازمان  يمربوط با هماهنگ يهاشنهاد وزارتخانهيه به پك يضوابط بر اساسمؤسسه  يب سازمان اداريتصو -ب

  .ديخواهد رس ينقالب فرهنگا يعال يشوراب يبه تصو امور اداري و استخدامي

  .شوديشنهاد ميس مؤسسه پيه از طرف رئكب بودجه مؤسسه يو تصو يبررس -ج

  مؤسسه يليب بودجه تفصيتصو -د

  و ترازنامه ساالنه مؤسسه هاحسابب يتصو - هـ

  و مصرف آن ياختصاص يب نحوه وصول درآمدهايتصو - و

  مؤسسه يدار بران حسابرس و خزانهييتع -ز

با  ي، ساختمانيزاتي، تجهياعم از نقد يمحل ديعواو  يبخش خصوص يهاكمكجلب  ياوشش برك -ح

  يانقالب فرهنگ يعال يشورات ضوابط مصوب يرعا

  باشد.يوزارتخانه مربوط قابل اجرا م تأييدمورد پس از  برحسبه ك يو معامالت يمال يهانامهنييب آيتصو -ط

حسب  ) كههانيسينكارشناسان و تك( يعلم ر هيأتيو غ يعلم اعضا هيأت هايالعادهزان فوقيشنهاد ميپ -ي

قابل اجرا  كيا بهداشت، درمان و آموزش پزشي فرهنگ و آموزش عالي يهاد وزارتخانهييمورد پس از تأ

  .باشديم

مؤسسه در چارچوب  يو بهداشت و درمان يارگاهك، ي، خدماتيديتول ين نحوه اداره واحدهاييتع - ك

  .ديران خواهد رسيب هيأت وزيه به تصوك يضوابط

  ر آنيو نظا فيالتألحقالترجمه، س، حقيالتدرق، حقيالتحقزان پرداخت حقين مييتع -ل

  د.شويس مؤسسه ارائه ميه از طرف رئكگزارش مؤسسه  يبررس -م
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٨٥ 

 

د وزارتخانه ييپس از تأ يهماهنگ منظوربهه كمؤسسه  يعلم أتيه ياعضا يب مقررات استخداميتصو -ن

  .ط قابل اجرا خواهد بودمربو

  

شور منظور كل كبودجه ساالنه  كمك صورتبهاز مؤسسات صرفاً در قالب برنامه و  يكاعتبارات هر  -٨ماده 

ق يبودجه مصوب از طر دوازدهمخذ سه أماه به م ٣ص اعتبار حداقل هر يشود و تخصيب ميو تصو

  ت قرار خواهد گرفت.از مؤسسا يكار هر يالً در اختكربط يذ يياجرا يهادستگاه

  

، يعموم يقانون محاسبات ٣١موضوع ماده  يحسابيذمؤسسات جز در مورد  يو معامالت يامور مال - ٩ماده 

 ين مربوط به مؤسسات دولتير قوانيو سا يدولت ينامه معامالتنيير مقررات قانون مزبور و آيمشمول سا

  نخواهد بود.

  

 لهيوسبهمورد  برحسبه كخواهد بود  يانامهنييآ بر اساسسه ساالنه مؤس يهابه حساب يدگيرس -١٠ماده 

و  يد وزارت امور اقتصادييه و به تأيته كيبهداشت، درمان و آموزش پزشو  فرهنگ و آموزش عالين يوزارت

  رسد.يم ييدارا

  

ن يا بر اساس يو مؤسسات پژوهش يها و مؤسسات آموزش عالامنا دانشگاه يهاه هيأتكمادام  -١١ماده 

ده است، طبق مقررات سابق عمل خواهد يب نرسيبه تصو ازيموردن يياجرا يهانامهنييل نشده و آكيقانون تش

  شد.
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٨٦ 

 

 ٣قات و فناورييالت وزارت علوم، تحقكيف و تشيقانون اهداف، وظا

  

المي ايران فرهنگي جمهوري اس وبرنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي  قانون» ٩٩«ماده به استناد  -١ماده 

نظام علمي، تحقيقاتي و  يگذاراستيسي و ياجرا امور انسجام بخشيدن به منظوربهو  ١٧/١/١٣٧٩مصوب 

 گردد:تحقيقات و فناوري به شرح زير تعيين مي فناوري كشور، اهداف وزارت علوم،

ارتقا فرهنگ علم  و فكر خالقعلوم، تحقيقات و فناوري و تقويت روحيه تحقيق و تتبع و ترويج  توسعه -الف

  دوستي

  اعتالي موقعيت آموزشي، علمي و فني كشور -ب

شناسي و ييهنر و زيبا يهاجلوه هاي انساني و اسالمي و اعتاليو گسترش علوم، معارف، ارزش تعميق -ج

  ميراث علمي تمدن ايراني و اسالمي

  تأمين نيروي انساني متخصص و توسعه منابع انساني كشور -د

  جامعه درهاي فني و توسعه و ترويج فرهنگ تفكر علمي ح دانش و مهارتارتقا سط - هـ

  ها، مراكز علمي و تحقيقاتيحفظ و تحكيم آزادي علمي و استقالل دانشگاه - و

  

 باشد:به شرح زير مي يفناورهاي اصلي و حدود اختيارات وزارت علوم، تحقيقات و مأموريت -٢ماده 

  و فناوري قاتيتحق نظام علمي و امور يگذاراستيسي و يدر زمينه انسجام امور اجرا -الف
و نگري كشور برمبناي آينده يفناورها، استعدادها و نيازهاي پژوهش و هاي نسبي، قابليتي مزيتيشناسا -١

ها و مراكز آموزشي و تحقيقاتي جهت دانشگاه پژوهي و معرفي آن به واحدهاي توليدي، تحقيقاتي،آينده

  برداريبهره

ربط و ي ذييهاي اجرادستگاه شنهاديپهاي راهبردي تحقيقات و فناوري با همكاري يا بررسي اولويت -٢

  پيشنهاد به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري

 هايتاولو بر اساس هاي نوينهاي مرتبط با فناوريحمايت از توسعه تحقيقات بنيادي و پژوهش -٣

توسعه و تقويت فناوري  مالي توسعه فناوري كشور و مشاركت در ايجاد،ريزي براي تدارك منابع برنامه -٤

  هاي بوميملي و حمايت از توسعه فناوري

كاربردي با  قاتيتحق ي و اثربخشي تحقيقات كشور و توسعهرآيافزايش كا منظوربهتدابير الزم  اتخاذ -٥

  ربطهاي ذيهمكاري دستگاه

                                                 
 
  ياسالم يمجلس شورا ١٨/٥/١٣٨٣مصوب  ٣
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٨٧ 

 

 بومي منظوربهريزي برنامه وخصوص انتقال فناوري و دانش فني  زم دراتخاذ تدابير و تهيه پيشنهادهاي ال -٦

  علوم، تحقيقات و فناوري يعال يشورا به هاآنهاي انتقال يافته به داخل كشور و ارائه كردن فناوري

هاي توليد صدور فناوري از هاي مناسب براي عرضه فناوري در داخل و خارج كشور و حمايتايجاد زمينه -٧

  علمي، تحقيقاتي و فناوري يردولتيغ هايها و شركتدر كشور و كمك به ايجاد انجمنشده 

تحقيقاتي و فناوري، تقويت  هاي آموزشي،سويي ميان فعاليتتمهيد ساز و كارهاي الزم براي ايجاد هم -٨

  اجتماعي و فرهنگي كشور اقتصادي، يهابخشها و مراكز تحقيقاتي با ارتباط دانشگاه

  يردولتيغ هاياذ راهكارهاي مناسب براي كمك به توسعه پژوهش و فناوري در بخشاتخ -٩

شناخت موانع و مشكالت و  ها،ارزيابي جامع عملكرد نظام ملي علوم، تحقيقات و فناوري شامل پيشرفت -١٠

  تدوين و ارائه گزارش ساالنه

تأمين امنيت شغلي آنان و  ومحققان اتخاذ تدابير و ارائه پيشنهادهاي الزم جهت حفظ دانشمندان و  -١١

  هاآنهاي استفاده بهينه از توانمندي

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري پوششها و مؤسسات آموزش عالي تحت دانشگاه در زمينه اداره امور -ب

  صالحپيشنهاد ضوابط و معيارهاي كلي پذيرش دانشجو به مراجع ذي -١

مؤسسات آموزش عالي،  ها،ريزي و حمايت از ايجاد و گسترش دانشگاهتعيين راهكارهاي الزم و برنامه -٢

هاي تحقيقاتي، پژوهشي همانند شهرك - يعلمهاي مراكز تحقيقاتي و فناوري و ديگر مراكز فعاليت

هاي مردمي استفاده از منابع دولتي و غيردولتي و مشاركت باهاي علوم و فنون هاي ملي، موزهآزمايشگاه

 كشور هاييازها و ضرورتمتناسب با ن

 در جهان يفن و ريزي اجرائي، آموزشي و تحقيقاتي متناسب با نيازها و تحوالت علميبرنامه -٣

ها و مقاطع ، رشتهيقاتيو تحقتعيين ضوابط، معيارها و استانداردهاي علمي مؤسسات آموزش عالي  -٤

 يعلم تحصيلي با رعايت اصول انعطاف، پويايي، رقابت و نوآوري

 ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشورهاي دانشگاهنظارت بر فعاليت -٥

 ) ودولتي و غيردولتي از اعم( يقاتيتحقارزيابي مستمر فعاليت هرگونه واحد آموزش عالي و يا مؤسسه  -٦

از  صورت تخلف از ضوابط و يا در هاآنجلوگيري از ادامه فعاليت، تعليق فعاليت و يا انحالل هر يك از 

 مصوب هاياساسنامه بر اساسدست دادن شرايط ادامه فعاليت 

ضوابط  بر اساس هاآن هاي علمي و حمايت و ارزيابي مستمر از فعاليتصدور مجوز تأسيس انجمن -٧

 صالحمصوب مراجع ذي

ا و هدانشگاه آموختگانو دانشهاي دانشجويان ها و تشكلتأييد اساسنامه و صدور مجوز تأسيس انجمن -٨

 هاآنتصميم در مورد امكان ادامه فعاليت  اتخاذ و هاآنمؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي و ارزيابي فعاليت 

 صالحيذ ضوابط و مقررات مراجع بر اساس
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٨٨ 

 

هاي مؤسس، هيأت يهاأتيه هاي امنا،هاي مميزه، هيأتتأييد صالحيت و صدور احكام اعضاي هيأت -٩

ها و مؤسسات آموزش عالي علمي دانشگاه أتيه هاي انتظامي اعضايأتگزينش اعضاي هيأت علمي و هي

 ، طبق ضوابط و مقررات موضوعهيو فناوروابسته به وزارت علوم، تحقيقات 

مفاد مندرج در  بر اساسها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي انتخاب و تأييد رؤساي دانشگاه -تبصره

 بود. انقالب فرهنگي خواهد يعال يشوراوظايف 

 مستقيم و يا از صورتبه ها، مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتيارزيابي و اعتبارسنجي علمي دانشگاه -١٠

ها و مؤسسات در ارزيابي علمي دانشگاه هافرهنگستان هاي مستقل علمي، تخصصي وطريق حمايت از انجمن

وزش و تحقيقات مجلس شوراي اسالمي گزارش ساالنه به كميسيون آم ارائه و انتشار نتايج در محافل علمي و

 صالحيذ و ساير مراجع

اعم از ( يقاتيتحق مؤسسه عالي يا آموزشتأييد اساسنامه و صدور مجوز ايجاد يا توسعه هرگونه واحد  -١١

 ها و مقاطع تحصيليدولتي يا غيردولتي)، رشته

 دولتي يقاتيحقت ها و مؤسسات آموزش عالي وارزيابي ساالنه عملكرد مالي دانشگاه -١٢

فناوري به سازمان مديريت  و هاي علوم، تحقيقاتهاي تخصيص منابع در حوزهبررسي و پيشنهاد اولويت -١٣

 ريزي كشورو برنامه

ها و مبادالت كردن همكاري نهينهاد منظوربهالمللي و اتخاذ تدابير الزم هاي علمي بينتوسعه همكاري -١٤

چارچوب  المللي دراي و بينتحقيقاتي منطقه - يعلم داخل كشور با مراكز تحقيقاتي - علمي بين مراكز علمي

 صالحيذ ضوابط و مقررات مصوب مراجع

ربط و تأييد وزير ذي امنا ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مجازند با تصويب هيأتدانشگاه – تبصره

مشابه خارجي برقرار نمايند و يا به  ياهسازمان روابط تحقيقاتي، علمي و فني با مؤسسات و مراكز صنعتي و

. حق عضويت مراكز مذكور در اين قبيل مؤسسات با تصويب نديدرآ هاي مذكورعضويت مؤسسات و سازمان

 پرداخت خواهد بود. قابل هيأت امنا

ها و مراكز دانشگاه با مشاركتها و مراكز تحقيقاتي دولتي و غيردولتي دانشگاه سيتأس«مجوز صدور  -١٥

 صالحذي مراجعضوابط مصوب  بر اساس» مي خارج از كشورعل

 ساير موارد: -ج

ايجاد  منظوربه كشور نظام آموزش و توسعه نيروي انساني يگذاراستيسمشاركت فعال در فرآيند  -١

 هاي سطوح مختلف آموزش كشورهماهنگي الزم بين برنامه

ربط هاي ذيشده به دستگاهر و ارائه نتايج حاصلهاي توسعه منابع انساني كشومشاركت در تعيين اولويت -٢

 هاي مذكورهدايت منابع در جهت اولويت منظوربه
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٨٩ 

 

 منظوربهتحقيقاتي كشور  و ها با همكاري ساير مراكز علميارزيابي و تأييد اختراعات، اكتشافات و نوآوري -٣

علوم، تحقيقات و  وزارت بط.رذي مراجع زمينه حمايت از حقوق مالكيت معنوي و ثبت در نمودن فراهم

نامه اجرائي اين جزء را تهيه و اين قانون، آيين بيتصو فناوري موظف است ظرف مدت شش ماه از تاريخ

 .دينما جهت تصويب تقديم هيأت وزيران

ها و مراكز دانشگاه مدارك التحصيالن و تأييد ارزش علميتعيين ضوابط ارزشيابي علمي مدارك فارغ -٤

ضوابط مربوط به تشخيص  نييتع .يپزشك گروه ياستثنابهكشور  ) داخليا غيردولتي يدولت( يعالآموزش 

ها و مؤسسات علمي خارجي و تعيين علمي دانشگاه يهاو پژوهشهاي آموزش عالي ارزش علمي، گواهينامه

 گروه پزشكي. ياستثنابه ارزش مدارك مذكور

گروه  ) درغيردولتي و يدولت( يعالا و مراكز آموزش هخصوص دانشگاه اجراي مفاد اين جزء در -تبصره

 پزشكي به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.

به سمت  هاآن تيهدا شناسايي و حمايت از شكوفايي استعدادهاي درخشان و يبراريزي برنامه -٥

مصوب مراجع  راتمقرچارچوب  در يفناورزمينه علوم، تحقيقات و  هاي راهبردي كشور دراولويت

 صالحذي

همكاري علمي، تحقيقاتي و  جهتان ايراني داخل و خارج از كشور صريزي براي جذب متخصبرنامه -٦

 فناوري

پزشكي مجازند از اعضاي  آموزشهاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و وزارتخانه -تبصره

از خدمات علمي و تحقيقاتي دعوت به كار  استفاده ورمنظبهايراني خارج از كشور  هيأت علمي و محققان غير

 نمايند.

و ايجاد  كشور از خارج يقاتيو تحق يعال مؤسسات آموزش و هادر دانشگاه يرانيا دانشجويان اداره امور -٧

 علمي با هماهنگي وزارت امور خارجه يهازنيراهاي علمي و فني متقابل از طريق اعزام زمينه

ها و فارسي در دانشگاه اتيادبميراث علمي تمدن ايراني و اسالمي و گسترش زبان و  اهتمام در معرفي -٨

 مراكز تحقيقاتي خارج از كشور

  و در جامعه يدانشگاه همكاري در اعتالي فرهنگ، اخالق و معنويت اسالمي در مجامع علمي -٩

ها و ها و برنامه، اولويتهااستيس هاي مختلف در زمينهبه جامعه و بخش يرساناطالعهاي ايجاد پايگاه -١٠

 عملكردهاي آموزش عالي، تحقيقات و فناوري

ها و حوزه مأموريت در المللي و برقراري ارتباطات الزمهاي بيننمايندگي دولت در مجامع و سازمان -١١

 اختيارات وزارتخانه

  مور مربوط به كميسيون ملي يونسكوانجام ا -١٢
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٩٠ 

 

زير به رياست  بيترك با» علوم، تحقيقات و فناوري يعال يشورا«قانون ين از تاريخ تصويب ا - ٣ماده 

 گردد:تشكيل مي جمهورسيرئ

 جمهوررئيس -

 وزير علوم، تحقيقات و فناوري -

 زير بهداشت، درمان و آموزش پزشكيو -

 وپرورشآموزشوزير  -

 دو تا چهار نفر از اعضاي هيأت دولت به انتخاب هيأت دولت -

 ريزي كشورزمان مديريت و برنامهارئيس س -

 ها با اجازه ايشانرئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه -

 ناظر عنوان به دو نفر از اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات به انتخاب مجلس شوراي اسالمي -

 بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران رئيس -

 ي، هنر و زبان و ادبيات فارسيزشكهاي علوم، علوم پرؤساي فرهنگستان -

شوراي مركزي  انتخاب ) بههاي علوم پزشكينفر از دانشگاه كي( يدولتهاي سه نفراز رؤساي دانشگاه -

 هاي مربوطهدانشگاه

 ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعييك نفر از رؤساي دانشگاه -

 هاي علميها و انجمنتشكل انتخابو مراكز تحقيقاتي به  هادانشگاه نظرانصاحبسه نفر از دانشمندان و  -

 جمهور.هاي توليدي و خدماتي خصوصي با معرفي رئيسبخش نظرانصاحبسه نفر از  -

 جمهورسيرئپس از تأييد  قانونعلوم، تحقيقات و فناوري در چارچوب اين  يعال يشورامصوبات  -تبصره

  است. االجراالزم هاي اجرائيستگاهبراي كليه مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي و د

 
 از: استعلوم، تحقيقات و فناوري عبارت  يعال يشوراوظايف و اختيارات  -٤ماده 

و  پژوهشي و آموزشي يهابخش در گذاري كالنسرمايه بلندمدت ياجرائ يهاطرح انتخاب و يبندتياولو -١

 فناوري

 هاي علوم، تحقيقات و فناوريدر حوزه ازيموردنبررسي و پيشنهاد منابع مالي  -٢

پيشنهاد وزير علوم، تحقيقات و  بهشرح تفصيلي وظايف و اختيارات شورا در محدوده اين قانون بنا  - ١تبصره 

 رسد.فناوري به تصويب هيأت وزيران مي

 .بود دبيرخانه اين شورا در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مستقر خواهد -٢تبصره 
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٩١ 

 

جمهوري اسالمي ايران و  يدانشگاه يهاورزشامه و صدور مجوز تأسيس فدراسيون ملي تأييد اساسن - ٥ماده 

ورزش دانشگاهي، به عهده وزارت علوم، تحقيقات و  يالمللنيب اي وقاره يهاونيفدراسنمايندگي دولت در 

  باشد.فناوري مي

 
و همچنين  يردولتيغ يعموم دولتي، مؤسسات و نهادهاي يهاشركتها، مؤسسات و كليه وزارتخانه -٦ماده 

نمايند، آموزش عالي، پژوهش و فناوري مي يهاتيفعال مؤسسات خصوصي كه به نوعي مبادرت به انجام

 هاي موضوع اين قانون انجام دهند.نامهها و آيينسياست چارچوب هاي خود را درفعاليت اندموظف

اند در مجلس تأسيس شده مصوب به موجب قانونها كه مؤسسات پژوهشي وابسته به ساير وزارتخانه -تبصره

صالح به فعاليت خود ادامه ها و مصوبات مراجع ذيسياست وچارچوب قوانين مصوب و اصالحات بعدي آن 

  .خواهند داد

  

شود مرتبط مي يامور دانشجوئهرگونه فعاليت اشخاص حقوقي و مؤسساتي كه به نحوي از انحا به  - ٧ماده 

 پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري در و آموزشهاي بهداشت، درمان اجازه وزارتخانهحسب مورد موكول به 

و مالكيت صنعتي موظف است بدون ارائه  هاشركتاست و اداره ثبت  صالحيذچارچوب مصوبات مراجع 

  خودداري نمايد. آن نامه از ثبتاين اجازه

 
و شعب  يردولتيغ هايفعاليت دانشگاهوزارت علوم، تحقيقات و فناوري مجاز است زمينه  -٨ماده 

  صالح فراهم نمايد.مراجع ذي مصوبچارچوب ضوابط  هاي معتبر خارج از كشور را دردانشگاه

 
مؤسسان و هيأت امناي هر  ايصورتي كه به تشخيص وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مؤسس  در - ٩ماده 

ضوابط و معيارها و اصول مصوب رفتار نمايند،  يك از مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي غيردولتي برخالف

رسد از آنان سلب مسؤوليت و مي صالحمراجع ذي بيتصو به ضوابطي كه بر اساستواند وزارتخانه مي

  صالحيت نمايد.

 
حقوقي مستقل هستند و برابر  تيشخصها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي داراي دانشگاه –١٠ماده 

استخدامي و تشكيالتي كه به تصويب هيأت امنا و تأييد  ي خاص مالي معامالتي، اداري،هانامهضوابط و آيين

و تحقيقاتي و  ها و مؤسسات آموزش عاليوزارت در امور دانشگاه اراتياخت شوند.رسد اداره ميوزير مي

اين  چارچوب در هاآن، ارزيابي، نظارت و حمايت و پشتيباني هاآنهاي عمومي اداره تعيين سياست حدود

 صالح خواهد بود.قانون و مصوبات مراجع ذي



  يو فناور ي، پژوهشيوزش عالمو مؤسسات آ اهدانشگاه ت علميأاعضاي هي نامه استخداميآيين
 

٩٢ 

 

افزايش اختيارات  يو پژوهشهاي اجرائي بخش آموزش عالي در فعاليت يتمركززدائتحقق  منظوربه -تبصره

آموزش عالي و تحقيقاتي، تنظيم حدود  و مؤسساتها هيأت امنا شوراهاي علمي و مديريت اجرائي دانشگاه

ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي، تقويت تركيب در امور دانشگاه وزارتخانهتادي هاي ساختيارات حوزه

بر فعاليت  نظارت هاي امنا و نحوههاي متقابل دولت و هيأتهاي امنا، تعريف و تعيين مسؤوليتهيأت ياعضا

هاي الزم توسط صالحيهها و انامهآيين ها،نامهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي، لوايح، تصويبدانشگاه

 صالح ارائه خواهد شد.قانوني به مراجع ذي مراحل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تنظيم و براي طي

  
از تصويب اين قانون با  پس وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است حداكثر ظرف شش ماه - ١١ماده 

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي  توسعهبرنامه سوم  قانون» ٢«ماده رعايت موارد مندرج در 

شرح وظايف تفصيلي و تشكيالت وزارتخانه را تهيه و پس از  قانون و مفاد اين ١٧/١/١٣٧٩ايران مصوب 

 .درآورد اجراريزي كشور به مرحله و برنامه تيريمد تصويب سازمان

  
ربط تهيه و به مراجع ذي يو فناورقيقات هاي اجرائي اين قانون از سوي وزارت علوم، تحنامهآيين - ١٢ماده 

هاي نظامي و انتظامي و مؤسسات آموزشي دانشگاه مورد ارائه خواهد شد. اعمال مقررات موضوع اين قانون در

  كل قوا پس از كسب موافقت ايشان انجام خواهد شد. يفرماندهو پژوهشي تحت نظر 

 
مغاير لغو و بالاثر  مقررات ت و كليه قوانين، مصوبات واس االجراالزماين قانون از تاريخ تصويب  -١٣ماده 

 گردد.مي

مجلس شوراي  ١٨/٥/١٣٨٣ تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ٩ماده و  ١٣فوق مشتمل بر  قانون

  .به تأييد شوراي نگهبان رسيد ٢٨/٥/١٣٨٣ خيتار اسالمي تصويب و در

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  يو فناور ي، پژوهشيوزش عالمو مؤسسات آ اهدانشگاه ت علميأاعضاي هي نامه استخداميآيين
 

٩٣ 

 

  شورك يعال ها و مؤسسات آموزشانشگاهد ازيموردن يأت علمين هيقانون نحوه تأم

  
شور ك يقاتيتحق و يآموزش عالها و مؤسسات در دانشگاه يأت علميه به عنوان عضو هك يه افراديلك –١ماده 

ا مؤسسات يها را در دانشگاه ير خدمات قانونيسا و فهيوظنظامتوانند خدمت يشوند ميار مشغول مكبه 

  جام دهند.مربوط ان يقاتيو تحق يآموزش عال

ها و مؤسسات ه در دانشگاهك ين قانون در صورتيموضوع ا يأت علميه ياعضا يايحقوق و مزا - ١تبصره 

 يأت علميه ير اعضايهمانند سا يدوره آموزش نظام يند پس از طيخدمت نما يو پژوهش يآموزش عال

واقع در  يز آموزش عالكو مرا هاخواهد بود. دانشگاه قابل پرداخت مؤسسه مربوط محاسبه و از محل اعتبارات

  ت برخوردارند.يروها از اولوين نيز استان در استفاده از اكر مريغ يهاشهرستان

ل حضور داوطلبانه در جبهه، ين قانون از قبيمشمول ا يأت علميه يه اعضايهرگونه خدمت اول -٢تبصره 

احتساب دوره ضرورت منظور  در ينظام يهاپادگاندر  ياعزام به جبهه و خدمت سرباز ييطرح دانشجو

و  يآموزش عالها و مؤسسات در دانشگاه يه مشمول، قبل از شروع دوره آموزش نظامك ي. خدماتگردديم

. قرارگاه گردديماحتساب  دارد، مؤسسه متبوع خود اي دانشگاهه به ك يمدت تعهد در دهديمانجام  يقاتيتحق

ان يارت پاكوزارتخانه مربوط،  يحسب گواه دوره ضرورت،ان يف است در پالّكآموزش دهنده م يرويستاد ن

  د.يخدمت دوره ضرورت را صادر و به وزارتخانه مربوطه ارسال نما

  

قبل از انجام خدمت  كيو دامپزش كيگروه پزش يهارشته النيالتحصفارغدرصد از  ٣٠ثر كحدا هرسال - ٢ماده 

ها و دانشگاه ازيموردن يهااز رشته يكيتخصص در  سبكتوانند تا يم ير خدمات قانونيا سايو  فهيوظنظام

  ل دهند.يتحص ادامه يمؤسسات آموزش عال

 زنان و يبانوان در رشته جراح يز برايو ن كيه پزشيعلوم پا و يهوشبر يهاداوطلبان رشته يبرا -١تبصره 

  نخواهد شد. ملحوظفوق  تيمحدود يمامائ

  باشد.يدفاع م يعال يشوراص يبه تشخ يرزم يدن آمادگيدب نيمشروط به آس ٢و  ١مواد  ياجرا -٢تبصره 

  

 ير خدمات قانونيسا و فهيوظنظاماز، خدمت يدر صورت ن اندملزم ٢موضوع ماده  النيالتحصفارغه يلك - ٣ماده 

برابر، به  ٢ يال ١شور ك يقاتيتحق و يا و مؤسسات آموزش عالهدر دانشگاه يأت علميرا به عنوان عضو ه

  .، انجام دهندينامه اجرائنييل آيتفص

عالوه  اندملزم يقاتيو تحق يها و مؤسسات آموزش عالاز خدمت در دانشگاه يدر صورت خوددار -١تبصره 

  ند.يفه نماي، انجام وظيبرابر خدمات قانون ٢ فهيوظنظامبر خدمت 



  يو فناور ي، پژوهشيوزش عالمو مؤسسات آ اهدانشگاه ت علميأاعضاي هي نامه استخداميآيين
 

٩٤ 

 

طبق برنامه زمان  را يآموزش نظام يدوره مقدمات اندموظفن قانون يموضوع ا يأت علميه ياعضا -٤ماده 

  ران انجام دهند.يا ياسالم يمسلح جمهور يروهاين يز آموزش نظامكاز مرا يكيشده و مناسب در  يبند

  

  صالح برسند.يد مقامات ذييبه تأ يو علم ياخالق يهاتيد از نظر صالحين قانون بايافراد موضوع ا -٥ماده 

  

ن قانون يا يمسئول اجرا كي، درمان و آموزش پزشو بهداشت يآموزش عالفرهنگ و  يهاوزارتخانه -٦ماده 

أت يب هيه و به تصويوزارت دفاع ته ياركقانون را با هم ينامه اجرائنييماه آ ٢ظرف مدت  اندموظفبوده و 

  ران برسانند.يوز

ب و يتصو ياسالم يمجلس شورا ١/٣/١٣٦٥تبصره در جلسه روز پنجشنبه  ٤ماده و  ٦ قانون فوق مشتمل بر

  ده است.ينگهبان رس يد شوراييبه تأ ٦/٣/١٣٦٥خ يدر تار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  يو فناور ي، پژوهشيوزش عالمو مؤسسات آ اهدانشگاه ت علميأاعضاي هي نامه استخداميآيين
 

٩٥ 

 

  ٤شورك يقاتيتحق و يها و مؤسسات آموزش عالدانشگاه يأت علميه يقانون مقررات انتظام
  

  يانتظام يدگيرس يهاأتيه –فصل اول

  

  از: اندعبارت يدگيرس يهاأتيه -١ماده 

  يأت بدويه -١

  دنظريتجدأت يه -٢

  

ل كيده مستقل تشكا دانشي يقاتيمؤسسه تحق و يا مؤسسه آموزش عاليدر هر دانشگاه  يت بدوأيه - ٢ماده 

أت يه ين اعضايه از بكخواهد بود  البدليعلثر دو نفر عضو كو حدا يسه نفر عضو اصل يشود و دارايم

مدت دو سال  يده مستقل و براكا دانشيمؤسسه  ايان از همان دانشگاه كاالميشور و حتك يهادانشگاه يعلم

  .شونديمده مستقل انتخاب كا دانشيا مؤسسه يس دانشگاه يرئ لهيوسبه

الت يتحص يه حداقل داراك يد از مدرسان معارف اسالميبا يأت بدويه ياز اعضا نفر كي - ١تبصره 

  ا معادل آن باشد انتخاب گردد.ي سانسيلفوق

  انتخاب مجدد اشخاص مزبور بالمانع است. -٢تبصره 

  

ص ياً و به تشخكمشتر يقاتيو تحق يآموزش عالا مؤسسه يا چند دانشگاه يها از دانشگاه يكدر هر -٣ماده 

و  ياصل سه نفر عضو يأت داراين هيا .شوديمل كيتش دنظريتجدأت يه يك يآموزش عالفرهنگ و وزارت 

مؤسسات مزبور  يعلمأت يه ين اعضايه از بكاست  ٢ماده  ١ت تبصره يالبدل با رعايعضو عل ثر دو نفركحدا

  شوند.يمنصوب م ن وييتع يآموزش عالفرهنگ و ر يوز لهيوسبهبه مدت دو سال 

 يها و مؤسسات دولتر وزارتخانهيه تابع ساك يقاتيو تحق يآموزش عال و مؤسساتها در دانشگاه –تبصره

  .شوديمنصوب م ين مقام دستگاه دولتيا باالترير مربوط يوز لهيوسبه دنظريتجدأت يباشند، هيم

  

 أت درين هياست. آراء ا يبدوأت يه با يأت علميه ياعضا يانتظام به تخلفات يدگيت رسيصالح -٤ماده 

 ماه دو شور وكداخل  افراد يبرا ماه يكظرف  باشد و دنظريتجده متخلف صادر شود و قابل يعل كه يصورت

و با دستور  ينشود قطع دنظريتجدخواست در يخ ابالغ به متخلف توسط ويشور از تاركافراد خارج از  يبرا

                                                 
 
  مجلس شوراي اسالمي ٢٢/١٢/١٣٦٤مصوبه  ٤



  يو فناور ي، پژوهشيوزش عالمو مؤسسات آ اهدانشگاه ت علميأاعضاي هي نامه استخداميآيين
 

٩٦ 

 

خ يدر مهلت مقرر از تار يأت علميخواهد شد. هرگاه ه اا مؤسسه مربوط اجريدانشگاه  ين مقام اجرائيباالتر

  خواهد بود. يدگيف به رسلّكم دنظريتجدأت يد هينما دنظريتجددرخواست  يأت بدويه يابالغ رأ

  به عمل خواهد آمد. ينمد ين دادرسييابالغ طبق قانون آ -١تبصره 

  نخواهد بود. يبه مراجع قضائ يأت علميمانع از رجوع عضو ه دنظريتجدأت يه يأر -٢تبصره 

  

 ام آن و اعتقاد وكن اسالم و عمل به احين مبين به ديعالوه بر تد دنظريتجدو  يأت بدويه ياعضا -٥ماده 

  ر باشند.يط زيشرا يراد دايبا هيفقتيوالاصل  ران ويا ياسالم يتعهد به نظام جمهور

  تأهل -١

  يأت علميه ت دريداشتن حداقل سه سال سابقه عضو -٢

  

و  يدگير در رسيدر موارد ز دنظريتجدا ي يبدو يهاأتيالبدل هيا علي ياصل ياز اعضا كيچيه - ٦ماده 

  رد:كت نخواهد كشر يصدور رأ

  سوم داشته باشد. تا درجه دوم از طبقه ينسب اي يأت با متهم قرابت سببيعضو ه –الف

  باشد. نفعيذمطروحه  يا در دعوايداشته  يا جزائي يحقوق يأت با متهم دعوايه عضو -ب

  متخلف باشد. يا مدعيتخلف  يأت مدعيعضو ه -ج

  

  جرائم و يانتظام تخلفات –فصل دوم

  

ر يقرار ز به يو اعمال خالف شرع و اخالق عموم يو جرائم شامل تخلفات انضباط يتخلفات انتظام -٧ماده 

  است:

  ا عذر موجهيبت بدون اجازه يا غيخدمت و  كتر -١

  مقررات دانشگاه ن ويقوان يتخلف از اجرا -٢

  فيدر انجام وظا يورزغرضا ي يانگارسهل -٣

  مقامات دانشگاه يدستورات قانون يتمرد از اجرا -٤

  يانات و اموال دولتكاز ام رمجازيغاستفاده  -٥

به  كم مدارياز تسل يخوددار ايندارند و  آن راافت يه حق درك يبه اشخاص كم مداريتسل -٦

  را دارند. هاآنافت يه حق درك ياشخاص

  ر آنيدانشگاه اعم از محرمانه و غ كو اسناد و مدار ياموال و وجوه دولت در حفظتسامح  -٧

  ر اوراقييا تغيو  يامتحان يهابرگض يا تعويو  يامتحان سؤاالتافشاء  -٨



  يو فناور ي، پژوهشيوزش عالمو مؤسسات آ اهدانشگاه ت علميأاعضاي هي نامه استخداميآيين
 

٩٧ 

 

  سناد محرمانه دانشگاهافشاء ا -٩

  يوجوه دولت ل اموال ويم ف ويح دانشگاه و كاسناد و مدار رمجازيغ ين بردن و اخفاياز ب -١٠

  است. يت و شئون شغليثيح كه موجب هتك ياب اعمال خالف اخالق عمومكاد و ارتياعت -١١

  يت حجاب اسالميعدم رعا اب اعمال خالف شرع وكارت -١٢

  و مشابه آن يالت فراماسونركيمنحله و تش كق ضاله و ساوااز فر يكيت در يعضو -١٣

  يرقانونيغ يهاا احزاب و گروهيا محارب ي يالحاد يهاغ به نفع احزاب و گروهيا تبليت يا فعاليت يعضو -١٤

  ين به مقدسات اسالميو توه يالحاد يهاشهيالقاء اند -١٥

و اعتصاب،  هاكالسشاندن كل يل به تعطيباز ق ياسالم ياب اعمال خالف مصالح نظام جمهوركارت -١٦

  ط دانشگاهيدر مح رمجازيغ طوربهتحصن و تظاهرات 

صورت  يدر مرجع صالح قضائ ١٦و  ١٤ و ١٣و  ١٠ يبندهاور در كاثبات تخلفات و جرائم مذ –تبصره

  .ديآيمق در يبه حالت تعل يدر مرجع قضائ يدگيدر مدت رس يأت علميرد و عضو هيگيم

  يانتظام يهامجازات –فصل سوم

  

  از: اندعبارتت يب اهميبه ترت يانتظام يهاانواع مجازات -٨ماده 

  ياحضار و اخطار شفاه -١

  با درج در پرونده يتبكاخطار  -٢

  با درج در پرونده يتبكخ يتوب -٣

  ماه تا سه ماه يك، از سومكيتا  يافتيدر يايمزا سر حقوق وك -٤

  سال سال تا دو يكق رتبه از يتعل -٥

  هيپاكيتنزل  -٦

  سال يكماه تا  يكانفصال موقت از  -٧

 ماه كيسال و پرداخت  دهتا  يخدمت دولت هرسالروز حقوق در قبال  ٤٥د خدمت با پرداخت يبازخر -٨

د يه خدمت آنان بازخرك يافراد يبازنشستگسور كنسبت به مازاد ده سال خدمت.  هرسالحقوق در قبال 

  شود.يسال محسوب م يكسال خدمت،  يكسر كواهد شد و شود به آنان مسترد خيم

  مربوط يقاتيا تحقي يا مؤسسه آموزشياخراج از دانشگاه  -٩

  يفصال دائم از خدمات دولتان -١٠

 يانتظام يدگيأت رسيتواند بدون مراجعه به هيم يقاتيو تحق يا مؤسسه آموزش عاليس دانشگاه و يرئ –تبصره

 يند. اجراكاجرا  يأت علميمتخلف ه يرا در مورد اعضا ٣و  ٢و  ١ يمندرج در بندها يهامجازات

  است. يانتظام يدگيأت رسيه يول به رأكمو يبعد يمندرج در بندها يهامجازات
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٩٨ 

 

  باشد.اين قانون، قابل پژوهش در هيأت تجديدنظر مي ٨ي هاي بعدي مادهو بند ٤هاي بند ـ مجازات ٩ماده 

  

شده در آن  ينيبشيپبه اشد مجازات  يخاط يأت علميو ثبوت آن، عضو ه رار تخلفكدر صورت ت -١٠ماده 

 ياشد مجازات اعمال شده در درجه مربوطه باشد، عضو خاط يوم خواهد شد و هرگاه مجازات قبلكدرجه مح

دتر يشد يت قبليومكه در هر حال از مجازات محك يوم خواهد شد، به نحوكبه حداقل مجازات درجه بعد مح

  باشد.

  

ها أتيص هيماه در سال به تشخ ٤ش از يا متناوب بيش از دو ماه يب يمتوال رموجهيغبت يمجازات غ -١١ده ما

  مربوط خواهد بود. يقاتيا تحقي يآموزش عالا مؤسسه ياخراج از دانشگاه 

  گر بالمانع است.يد يقاتيا مؤسسات تحقيها افراد در دانشگاه گونهنيااستخدام  -١تبصره 

، در صورت شونديمبت اخراج يت غه به علّكرا  يتواند افراديم يآموزش عالفرهنگ و رت وزا -٢تبصره 

ت يب اولويو مناطق محروم به ترت هاشهرستان يآموزش عالها و مؤسسات از به خدمات آنان در دانشگاهين

  د.يار نماكاعاده ب

  

ن قانون انفصال دائم از يا ٧ده ما ١٦و  ١٥، ١٣،١٤ ين جرائم مندرج در بندهايبكمجازات مرت -١٢ماده 

  است. يخدمات دولت

  أت خواهد بود.يص هيبه تشخ ٨ب مندرج در ماده ين مجازات به ترتيير موارد تعيدر سا –تبصره

  

ز داشته باشد يرا ن ين جزائياز جرائم مندرج در قوان يكيعنوان  يأت علميهرگاه تخلف عضو ه -١٣ماده 

 يم مرجع قضائكارسال دارد. ح يف است پرونده امر را به مرجع قضائلّكم يبه تخلفات انتظام يدگيأت رسيه

مانع  يدر مراجع قضائ يدگيرس يالزم االتباع است ول يأت انتظاميه يبرا ياب جرم عمومكجهت ارت از

  .سازديرا متوقف م آن يمراجع قضائ ين تا صدور رأيكبود. ل نخواهد يانتظام يدگيرس

ن قانون باشد يهمان مجازات مقرره در ا ين شده از طرف مراجع قضائييتع ه مجازاتك يدر صورت –تبصره

  نخواهد بود. يانتظام يهامانع مجازات يم مراجع قضائكن صورت حير ايرار نخواهد شد و در غكمجازات ت
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  هاي توسعه كشورقانون احكام دائمي برنامه ١فاد ماده م

  
علم و فناوري كه  يهاپاركو  هافرهنگستانش عالي و پژوهشي و ها، مراكز و مؤسسات آموزدانشگاه - ١ماده 

 و درمان بهداشت، و يفناور و قاتيتحق علوم، يهاوزارتخانه يعال آموزش گسترش يشورامجوز از  يدارا

 بر مكحا يعموم مقررات و نيقوان تيرعا بدون باشند،يم ربطيذ يقانون مراجع ريسا و يپزشك آموزش

 يرگزارب قانون ،يشورك خدمات تيريمد قانون شور،ك يعموم محاسبات قانون ژهيوبه يدولت يهادستگاه

 ،يمعامالت ،يمال يهانامهنييآ و مصوبات چارچوب و فقط در هاآن يمناقصات و اصالحات و الحاقات بعد

 و يفناور و قاتيتحق علوم، رانيوز  دييتأ به مورد حسب هك امنا أتيه مصوب يالتكيتش و ياستخدام ،يادار

ها و جمهور و در مورد دانشگاهسيد رئييتأ به هافرهنگستان مورد در و كيپزش آموزش و درمان بهداشت،

 رسد،يم مسلح يروهاين لك ستاد سيرئ دييتأ به مسلح يروهاين به وابسته يقاتيتحق  و يز آموزش عالكمرا

 .نندكيم عمل

دولت به اين مراكز و مؤسسات، كمك تلقي و بعد از  يافته از منابع عمومي اختصاصاعتبارات  -١ تبصره

قابل  هاآنت يأت امنا و با مسؤوليمصوب ه يليبودجه تفص بر اساسشود و يمنظور م ينه قطعيپرداخت، به هز

  نه است.يهز

ران علوم، يد وزييهرگونه استخدام جديد از محل منابع عمومي و توسعه تشكيالت اداري منوط به تأ -٢تبصره 

كشور  يو استخدام يسازمان ادار ) وحسب مورد( يپزشكو بهداشت، درمان و آموزش  يقات و فناوريتحق

  است.

دولت  يالحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مال قانون» ١١«ماده هيأت امنا بر اساس  - ٣تبصره 

ها دانشگاه يبرا ياختصاص يمدهاو درآ ياز محل منابع عموم آنچهتواند عالوه بر ينم ٤/١٢/١٣٩٣مصوب  »٢«

  بعد مصوب كند. يهاسالو  يريگميسال تصم يبرا يديشود تعهد جديم پادارو مراكز مزبور 

  شوند.يآن م يهاتبصرههاي رفاه دانشجويان مشمول اين ماده و صندوق -٤تبصره 

 و هادانشگاه يالتيتشك  معامالتي، استخدامي و هرگونه اصالح ساختار و مقررات مالي، اداري، -٥تبصره 

ن ماده و يفقط مشمول ا يتخصص يهاانفرهنگست  نيهمچن و يدولت يپژوهش و يعال آموزش مؤسسات

  آن است. يهاتبصره

 و هاهمايش در كشور دانشمندان هاي علمي، نخبگان ودولت موظف است براي مشاركت انجمن - ٦تبصره 

 در رانيا نخبگان و دانشمندان يهايتوانمند از يريگبهره و نجها برتر و يالمللنيب يپژوهش و يعلم مجامع

  د.يجاد نمايار الزم را اكمناسب در داخل و خارج كشور سازو يمطالعات يهاكردن فرصت فراهم و جهان
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١٠٠ 

 

 است موظف دولت ،يآموزمهارت  و يگسترش و ارتقاي كيفيت و اثربخشي آموزش عال منظوربه -٧تبصره 

  :كند اقدام ريز دموار تحقق به نسبت

 و مؤسسات ليتشك  همان دانشگاه نسبت به يأت امنايتوانند با موافقت هاعضاي هيأت علمي مي -١

  .نندك مشاركت هاشركت و مؤسسات نيا در اي و اقدام انيبندانش ي) خصوص%١٠٠( صد درصد يهاشركت

، مشمول ياجرائ يهابا دستگاه ميمستقريغا يها براي انعقاد قرارداد پژوهشي مستقيم و اين مؤسسات و شركت

  ستند.يآن ن يو اصالحات بعد يقانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولت

 ي، علمي، آزاد اسالميهاي دولتحمايت از دانشجويان دانشگاه منظوربهشود به دولت اجازه داده مي -٢

مجوز از  يكه دارا يردولتيغ يعال ت آموزشو مؤسسا ياو حرفه يفن يهاو دانشگاه نور اميپو  يكاربرد

در  يالت اعتباريباشند، تسهيم يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يقات و فناوريعلوم، تحق يهاوزارتخانه

الحسنه به قرض بلندمدتپرداخت وام  يربط برايذ ير نهادهايا سايان و يار صندوق رفاه دانشجوياخت

  ان قرار دهد.يدانشجو

 يبا همكار اندمكلّفهاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي انهوزارتخ -٣

ن ييار تعكخود را متناسب با بازار  يليتحص يهاران، رشتهيز آمار اكو مر يوزارت تعاون، كار و رفاه اجتماع

  ند.ينما

ريه دانشجويان هر واحد را درآمدهاي حاصل از شه از» %٦٠« شصت درصدف است مكلّ نور اميپدانشگاه  -٤

در مناطق محروم اختصاص  يدانشگاه يز واحدهايتوسعه و تجه يرا برا يتوسعه همان واحد و مابق يبرا

  .دهد
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  ٥شورك يز آموزش عالكها و مرادانشگاه يأت علميه يجذب اعضا يأت عاليل هكينامه تشنييآ
  

  فيتعر -١ماده 

 يهاطيمح يو ضرورت حفظ شأن و قداست واال يو دانش در فرهنگ اسالمع علم يگاه رفيبا توجه به جا

از استادان  يورو لزوم بهره يأت علميه يو سازنده اعضا يشور و نظر به نقش محورك يعال آموزش

 يهاتيصالح يه در بررسيجاد وحدت رويا يو برا يانقالب اسالم يهاآرمانارآمد و مؤمن به كخته، يفره

 يآموزش عالز كها و مرادانشگاه يأت علميه يجذب اعضا يأت عالي، هيأت علميدر ه تيداوطلبان عضو

قات و ين علوم، تحقيوزارت يأت علميه يجذب اعضا يزكأت مرينامه، هنيين آيگردد. در ايل مكيشور تشك

 يأت علميه يجذب اعضا يياجرا يهاأتين هيو همچن كيو بهداشت، درمان و آموزش پزش يفناور

 يياجرا يهاأتيه«و » نيجذب وزارت يزكأت مريه«اختصار ب و به يبه ترت ،يآموزش عالز كها و مراهدانشگا

  شوند.يم دهينام» جذب

  

 يعال يشورارخانه يرخانه آن در محل دبيبوده و دب يانقالب فرهنگ يعال يشوراوابسته به  ،أتيه -٢ماده 

  شود.يجاد ميد، اينماين مييتع يلعا يشورارخانه يه دبك يانكم ا هريو  يانقالب فرهنگ

  

  فيوظا -٣ماده 

 ييايو پو يه و توانمنديجاد انسجام، وحدت رويا يجذب برا يياجرا يهاأتيار واحد در هكاتخاذ ساز و  -١

  هادانشگاه

 سطوح يدر تمام يأت علميح ضوابط و مقررات جذب هيصح ينظارت مستمر بر اجرا -٢

 يعال يشوراشنهاد به يپ منظوربه يأت علميها و ضوابط مربوط به جذب هاستيه سيلك يو بازنگر يبررس -٣

 يب به شورايتصو يبرا يأت علميمربوط به جذب عضو ه يين دستورالعمل اجرايو تدو يانقالب فرهنگ

 يز آموزشكشدن مرا ياسالم

جاد يب و اجذ يياجرا يهاأتين و هيجذب وزارت يزكأت مريف هيو شرح وظا يف ساختار سازمانيتعر -٤

 هاآنن يف شده بيتعامل تعر

و نظارت بر حسن  يأت علميه ياعضا ين خدمت با هدف توانمندسازيآموزش بدو و ح يهان دورهيتدو -٥

 انجام آن

                                                 
 
 ب فرهنگيانقال يعال يشورا ١٠/٢/٨٧و  ١٩/٤/٨٦مورخ  ٦٢٣و  ٦٠٨مصوب جلسات  ٥
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١٠٢ 

 

 جذب يياجرا يهاأتيعناصر ه يبرا يهيتوج يهاارگاهكنارها و يسم يبرگزار -٦

 يانقالب فرهنگ يعال يشورا ير امور محوله از سويات و ساياكبه ش يدگيرس -٧

جذب و ارائه آن به  يياجرا يهاأتين و هيجذب وزارت يزكأت مريه ساالنهرد كگزارش عمل يبررس -٨

 يانقالب فرهنگ يعال يشورا

أت يه يفوق و در خارج از موضوع جذب اعضا ٤متناظر با بند  -)٦٢٣مصوب جلسه  ي(الحاق -١تبصره 

 يآموزش عالس مؤسسات يأت امنا و رئيه يمؤسس، اعضا أتيت هيد صالحييو تأ يفه بررسي، وظيعلم

  باشد.ين ميجذب وزارت يزكأت مريبه عهده ه يرانتفاعيغ يردولتيغ

  

  اعضا -٤ماده 

 به انتخاب آن شورا يانقالب فرهنگ يعال يشورا يقيحق يسه نفر از اعضا -١

 يقات و فناوريوزارت علوم، تحق يأت علميه يجذب اعضا يزكأت مرير هيدب -٢

 كيوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش يأت علميه يجذب اعضا يزكأت مرير هيدب -٣

 شوركنش يگز يعالأتير هيدب -٤

 هادر دانشگاه يمقام معظم رهبر يندگينده نهاد نماينما -٥

 )يت دانشگاه آزاد اسالميبا اولو( يرانتفاعيغ -يردولتيغ يآموزش عالها و مؤسسات نده دانشگاهينما -٦

 يعال يشوراد ييمربوطه و تأ يشنهاد وزراين حسب مورد به پيجذب وزارت يزكأت مرير هيدب - ١صره تب

  گردد.يانتخاب م يانقالب فرهنگ

ز كشدن مرا ياسالم يتوسط شورا يانقالب فرهنگ يعال يشورا يقيحق يأت از اعضايس هيرئ - ٢تبصره 

  گردد.يأت انتخاب مياز آن توسط ه ا خارجين اعضا و ين جلسه از بير آن در اوليو دب يآموزش

مات يا عدم اعتبار مصوبات و تصمياعتبار  كنندهنييتعأت يس هيرئ يآراء، رأ يدر موارد تساو -٣تبصره 

  خواهد بود.

  

  باشد.يم يالزام ييم دستورالعمل اجراير در تنظيت موارد زيرعا -٥ماده 

انجام  يمانيپ صورتبهو ابتدا  يق فراخوان عمومياز دانشگاه و از طرين يمبنا بر يأت علمياستخدام ه -١

 رد.يگيم

د ين موضوع بايباشد، ا يضرور يعموم فراخوان ريغق ياز طر يأت علميه جذب عضو هك يتبصره: در موارد

  جذب برسد. يزكأت مريب هيبه تصو
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١٠٣ 

 

ن يباشد و ايجذب م يياجرا يهاأتي، هيأت علميان استخدام هيت متقاضيبه صالح يدگين مرجع رسياول -٢

ن يجذب وزارت يزكأت مرياستخدام به عهده ه ييد نهاييگر نبوده و تأيد يض به واحدهايحق قابل تفو

 باشد.يم

جذب مورد  يياجرا يهاأتيد در هيبا يس و قرارداديالتدرن حقيو مدرس يأت علميه يت اعضايصالح -٣

 رد.يقرار گ يابيارز

ارتقا به  يط، برايدر صورت احراز شرا يشيآزما يبه رسم يمانياز پ يأت علميه يت اعضايل وضعيتبد -٤

 رد.يپذيباالتر انجام م رتبه

 باشد.يم ياريمنوط به احراز رتبه دانش يقطع يبه رسم يأت علميه ياعضا يت استخداميل وضعيتبد -٥

به رتبه باالتر  مرتبهكي، ارتقا از يقطع يبه رسم يأت علميه ياعضا يت استخداميل وضعيتبد يبرا -١تبصره 

  باشد.يم يضرور

و علوم،  كين بهداشت، درمان و آموزش پزشيدر موارد خاص و حسب مورد با مجوز وزارت - ٢تبصره 

ز مقدور ين يارياز دانش ترنييپادر مراتب  يأت علميه يشدن اعضا يقطع يان رسمكام يقات و فناوريتحق

  خواهد بود.

، يأت علميه ياعضا يشيآزما يم رسمكقبل از صدور ح جذب در تمام مراحل يياجرا يهاأتيه -١

توانند از ادامه يت مياحراز عدم صالح در صورتداشته و  بر عهدهرا  هاآنرد كت نظارت بر عمليمسئول

 ند.ينما يريت آنان جلوگيفعال

 يهادانشگاه يأت علميه يژه جذب اعضايو طي) شرايانقالب فرهنگ يعال يشورا ٦٢٣جلسه  ي(اصالح -٢

 يب شورايو هنر به تصو ي، علوم انسانيات، معارف اسالمياله يهارشته ت مدرس ويو ترب معلمتيترب

 د.يخواهد رس يز آموزشكشدن مرا ياسالم

قانون تعهد (و خدمات مورد  يه جهت انجام خدمات قانونك يا افراديا محققان يمدرسان  يريكارگبه -٣

 صورتبهدوره  يك يثر براكها حدادانشگاه ) درو... K بيضرها، ان، راتبهكراپزشيان و پكخدمات پزش

 نامه خواهد بود.نيين آيو در ادامه در چارچوب ا يقرارداد

 باشد.يم يأت علميه يزه اعضايمم يهاأتيه يهانامهنييم بر آكنامه حانيين آيا -٤

  

  به تخلفات يدگيرس -٦ماده 

ها جذب در دانشگاه يياجرا يهاأتيجذب و ه يزكمر يهاأتيرد هكجذب مسئول نظارت بر عمل يعالأتيه

نه يدر زم يياجرا يهاأتيرد هكاز عمل يافتيات درياكبه ش يدگيبوده و مرجع رس يآموزش عالز كو مرا

نظر  يعالأتيمات هيباشد. تصميها مپرونده يض در بررسيو اعمال تبع يارك، مسامحهيتخلفات، تندرو

  االتباع خواهد بود.الزم يآموزش عالز كها و مراانشگاهد يشده و برا يتلق يينها
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١٠٤ 

 

 يشورا ١٠/٢/٨٧و  ١٩/٤/٨٦مورخ  ٦٢٣و  ٦٠٨تبصره در جلسات  ٧ماده و  ٧نامه مشتمل بر نيين آيا -٧ماده 

نش استاد به يمربوطه به گز يهاأتيه هيلكب آن، يخ تصويد و از تاريب رسيبه تصو يانقالب فرهنگ يعال

 ابد.يير عنوان مييغجذب ت يهاأتيه
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١٠٥ 

 

ها و مؤسسات دانشگاه يأت علميجذب ه ييو اجرا يزكمر يهاأتيب هكيف و ترياهداف، وظا

 يآموزش عال

  

 يآموزش عالز كها و مرادانشگاه يأت علميه يجذب اعضا يعال أتيل هكينامه تشنييآ ٣ماده  ٤طبق بند 

 يب اعضاكيف و تري)، اهداف، وظايانقالب فرهنگ يعال يشورا ١٩/٤/٨٦مورخ  ٦٠٨مصوب جلسه كشور (

 يياجرا يهاأتيو ه كيو بهداشت، درمان و آموزش پزش يقات و فناورين علوم، تحقيوزارت يزكمر يهاأتيه

ب يل تصوي، به شرح ذين مزبور و دانشگاه آزاد اسالميتابع وزارت يعال ها و مؤسسات آموزشجذب دانشگاه

  د.يگرد

  

  ف و اصطالحاتيتعر - ١ده ما
  كيو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش يقات و فناوريوزارت: وزارت علوم، تحق -١

 كير بهداشت، درمان و آموزش پزشيو وز يقات و فناورير علوم، تحقير: وزيوز -٢

و  يقات و فناورين علوم، تحقيوزارت يأت علميه يجذب اعضا يزكأت مريجذب: ه يزكأت مريه -٣

 كياشت، درمان و آموزش پزشبهد

  وزارت يأت علميه يجذب اعضا يزكأت مريرخانه هيرخانه: دبيدب -٤

 مؤسسه يأت علميه يجذب اعضا ييأت اجرايجذب: ه ييأت اجرايه -٥

  يو پژوهش ياعم از آموزش يعال ها، مؤسسات آموزشاز دانشگاه يكمؤسسه: هر  -٦

  

  جذب يزكأت مريف هيوظا - ٢ماده 
اعم از ( يعلمأت يه يمربوط به جذب اعضا يهانامهنييو مقررات و آ يياجرا يهاستاين سيتدو -١

  ربطيذب به مراجع يجهت تصو هاآنشنهاد يپ ) ويت عموميو صالح يعلم يهاييتوانا

  بيتصو ير برايبه وز هاآنشنهاد اصالح يمربوط و پ يهانامهنييدر مقررات و آ يبازنگر -٢

  بيتصو ير برايجذب و ارائه به وز يزكأت مريه ينامه داخلنييهاد آشنيم و پيه، تنظيته -٣

، يماني، پياعم از قرارداد( يآموزش عالمؤسسات  يأت علميت در هيد جذب داوطلبان عضوييو تأ يبررس -٤

  )يقطع ي، رسميشيآزما يرسم

أت يه ياعضا يمت استخدايل وضعيان تبديمتقاض يت عموميو صالح يعلم يهاييد تواناييو تأ يبررس -٥

  يعلم

 يعال أتيشنهاد به هيو پ يياجرا يهاأتيه ياعضا يت عموميو صالح يعلم يهاييد تواناييو تأ يبررس -٦

  ييد نهاييجهت تأ
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ها و مؤسسات دانشگاه يأت علميت در هيعضو يهاي متقاضراتبه يت عموميد صالحييو تأ يبررس -٧

  يعال آموزش

 –يردولتيغ يعال أت امنا مؤسسات آموزشياعضا مؤسس و ه يعمومت يه صالحيد اولييو تأ يبررس -٨

  يرانتفاعيغ

 يمعرف يردولتيغ يعال آموزشز كس مرايه به عنوان رئك ياشخاص يت عموميد صالحييو تأ يبررس -٩

  شونديم

 يهاتيفعال يابيجذب و ارز يياجرا يهاأتيرد هكات مطروحه و نظارت بر عملياكه شيلكبه  يدگيرس -١٠

  ٦ربطيو ارائه گزارش آن به مراجع ذ هاآن

  جذب يعال أتير امور محوله از هيانجام سا -١١

  

  جذب يزكأت مريه ياعضا -٣ماده 
أت يه يجذب اعضا يعال أتينامه هنييآ ٦٠٨مصوبه  ٤ماده  يكطبق تبصره جذب ( يزكأت مرير هيدب -١

 .شود)يانتخاب م يآموزش عالز كها و مرادانشگاه يعلم

  ون مربوطهمعا -٢

ز امور كس مري)، رئيقات و فناوريدر وزارت علوم، تحق( يعال آموزش يابيدفتر نظارت و ارز ركليمد -٣

  )كيدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش( يعلمأت يه

  س نهاديشنهاد رئيها به پدر دانشگاه يمقام معظم رهبر يندگين نهاد نماياز معاون يكي -٤

آموخته رشته نفر از آنان، دانش يكحاً حداقل يه ترجك( يفرهنگو  يعلم يهاتيصسه تا پنج نفر از شخ -٥

  سال ٤مدت ه ر بيم وزكجذب و ح يعال أتيهد ييجذب و تأ يزكأت مريشنهاد هيپ ) بهحقوق باشد

  ر صادر خواهد شد.يماه توسط وز يك يثر طكبعد از ابالغ حدا ٥موضوع بند  يام اعضاكصدور اح -١تبصره 

جذب  يزكأت مريتوسط ه يبعد يهادوره ير و برايدر دوره اول توسط وز ٥موضوع بند  ياعضا - ٢تبصره 

  شوند.يشنهاد ميجذب پ يعالأتيبه ه

 ريز يخاص يهاتهيمك يو دانشگاه آزاد اسالم يرانتفاعيو غ يردولتيغ يآموزش عالمؤسسات  يبرا -٣تبصره 

  گردد.يل مكين تشيجذب وزارت يزكأت مريه نظر

  

  

                                                 
 
 يآموزش عالها و مؤسسات دانشگاه يأت علميجذب ه ييو اجرا يزكمر يهاأتيب هكيف و ترياهداف، وظا ٦
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  جذب ييأت اجراياهداف ه -٤ماده 
ت يو صالح يعلم يهاييتوانا يط و دارايواجد شرا يأت علميه يند جذب و استخدام اعضايانجام فرآ -

  مؤسسه يازهايبا توجه به ن يعموم

  

  جذب ييأت اجرايف هيوظا -٥ماده 
  يو پژوهش يآموزش يهادر گروه يأت علميه يجذب اعضا يازهاين نييو تع ييشناسا -١

  مؤسسه يأت علميه يجذب اعضا يبرا يانجام فراخوان عموم -٢

  باشند.يم يمستثن يفعل يهاهيبورس -تبصره

 ياستخدام و لغو يا عدم تمديد پس از خاتمه قرارداد اعضا يدر خصوص نحوه و چگونگ يريگميتصم -٣

آزمايشي  يو رسم يشيزماآ يو همچنين تبديل وضعيت پيماني به رسم يمانيپ و ياعم از قرارداد يأت علميه

  ها و مقررات مربوطهنامهنييو نيز جذب هيأت علمي طرح سرباز در چارچوب آ يقطع به رسمي

 يليان راتبه تحصياستخدام در مؤسسه و متقاض يمتقاض يأت علميه يجذب اعضا در خصوصاعالم نظر  -٤

  يت عموميو صالح يعلم يهايياز لحاظ توانا

  يأت علميه ين و مقررات مربوط به استخدام اعضايوانق ينظارت بر حسن اجرا -٥

  نيوزارت يأت علميه يجذب اعضا يزكأت مريانه حسب مورد به هيارائه گزارشات مستمر سال -٦

  

  ن علوم و بهداشتيتابع وزارت يهاجذب دانشگاه ييأت اجرايه يب اعضاكيتر -٦ماده 
 أت)يس هيرئمؤسسه (س يرئ -١

  در مؤسسه يام معظم رهبرمق يندگيس نهاد نمايرئ -٢

سه تا پنج عضو هيأت علمي از همان مؤسسه بنابه پيشنهاد رئيس مؤسسه به هيأت مركزي و تأييد هيأت -٣

  عالي جذب و حكم رئيس مؤسسه

س مؤسسه منصوب يم رئكبه انتخاب و ح ٣ موضوع بند يأت علميه يان اعضايه از مكأت ير هيدب -١تبصره 

  شود.يم

  گردد.يجذب صادر م يزكأت مرير هيماه توسط دب يكثر تا كبعد از ابالغ حدا ٣ام بند كصدور اح - ٢تبصره 

در مورد  ياز جهت ارائه نظرات تخصصيمربوطه، حسب ن ير گروه آموزشيده و مدكس دانشيرئ -٣تبصره 

جذب دعوت  ييأت اجراي)، به جلسات هيو طرح سرباز يلي، راتبه تحصيأت علميه( انيمتقاضپرونده 

  شوند.يم
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ب كيو با تر ياستان صورتبه يأت علميجذب ه ييأت اجرايه يدانشگاه آزاد اسالم يه واحدهايلك يبرا - ٧ماده 

  :شوديل مكيل تشيذ

  أت)يس هيرئاستان (ن واحد يس بزرگتريرئ -١

  ن واحد استانيدر بزرگتر يمقام معظم رهبر يندگيس نهاد نمايرئ -٢

جذب وزارت  يزكأت مرين واحد استان به هيس بزرگتريشنهاد رئيبه پبنا  يأت علميسه تا پنج عضو ه -٣

  يس دانشگاه آزاد اسالميم رئكجذب و ح يعال أتيه يد نهائييه و تأيد اولييتأ منظوربهمربوط 

ن واحد يس بزرگتريم و انتخاب رئكفوق با ح ٣موضوع بند  يأت علميه يان اعضايأت از مير هيدب -١تبصره 

  شود.ياستان، منصوب م

 يزكأت مريه يبا معرف كيپزش يها، حسب مورد در رشته٧ماده  ٣موضوع بند  ينفر از اعضا يك - ٢تبصره 

جذب  يزكأت مريه يبا معرف كيرپزشيغ يهاو در رشته كيجذب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش

  شوند.يم يجذب معرف يأت عاليبه ه يقات و فناوريوزارت علوم، تحق

  

  باشد.يو منسوخ م ير با آن، ملغيمغا يهانامهنييه مقررات و آيلكن مصوبه، يب و ابالغ ايمان تصواز ز -٩ماده 

  

 أتيه ٤/٣/٨٨و  ٩/٢/٨٧و  ٢/٢/٨٧مورخ  ٣٤و  ٦و  ٥تبصره در جلسات  ٩ماده و  ٩ ه درباين مصو -١٠ماده 

د و از زمان ابالغ، الزم عالي، به تصويب رسي آموزشها و مؤسسات عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه

  االجراء است.
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 ٧تركيب و وظايف هيأت رئيسه و شوراي دانشگاه
  

  هيأت رئيسه -١٠ماده 

  .باشدمي يسهئر هيأتسسه ؤدومين ركن اجرايي م: يسهئر هيأتتعريف  -الف

 :يسهئر هيأتتركيب  -ب

 سسهؤيس مئر -١

 سسهؤمعاونان م -٢

  سسهؤم معظم رهبري در مل دفتر نهاد نمايندگي مقاوؤمس -٣

 :يسهئت رأوظايف و اختيارات هي -ج

هاي ، برنامهاندازچشمسسه مبتني بر سند ؤهاي راهبردي ممشاركت و همكاري فعاالنه در تنظيم برنامه -١

هاي تقديمي وزراي هر يك از وزارتين به مجلس شوراي برنامهو  توسعه كشور، نقشه جامع علمي كشور

 ت امناأو تصويب در هي رائها منظوربهاسالمي 

 سسهؤهاي راهبردي مفراهم نمودن بسترهاي الزم جهت تحقق اهداف برنامه -٢

ت امنا، أانقالب فرهنگي، هي يعال يشورااجرايي نمودن مصوبات  منظوربهفراهم نمودن بستر مناسب  -٣

 صالحو ساير مراجع ذيهاي ابالغي از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ها و بخشنامهنامهآيين

شده از سوي  ارائهو ساير موارد  دستور جلسات، هانامهوهيشها، ها، تشكيالت، دستورالعملنامهبررسي آيين -٤

 ت امنا و يا ساير مراجع ذيصالحأطرح در هي منظوربهسسه ؤها و شوراي ممعاونت

 سسهؤيس مئت امنا از طريق رأسسه به هيؤپيشنهاد بودجه ساليانه م -٥

هاي مردمي و افزايش درآمدهاي اختصاصي از سسه از طريق جذب كمكؤبه منابع مالي م يبخشتنوع -٦

خدمات آموزشي، پژوهشي، فناوري، فرهنگي و ساير منابع ديگر پس از اخذ مجوزهاي الزم از  ارائهطريق 

 صالحت امنا و يا ساير مراجع ذيأهي

آموزشي و تحقيقاتي داخل و  مدتكوتاههاي عاتي و دورههاي مطالپيشنهاد توزيع و تخصيص فرصت -٧

 سسه به وزارتؤيسه مئگيرد از طريق رپژوهشي تعلق مي خارج كه طبق ضوابط به اعضاي آموزشي،

تربيتي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و  يهاتيفعال شده در خصوص ارائهبررسي و تصويب پيشنهادات  -٨

 .گرديده است ارائهسسه ؤيانه متقويم سال بر اساسكه  يبدنتيترب

ربط تا هاي ذينظارت و پيگيري گزارشات تربيتي، فرهنگي، سياسي، امنيتي و... با هماهنگي ديگر دستگاه -٩

                                                 
 
 ١٠/١٢/١٣٨٩مورخ  ٦٨٤جلسه  مصوب سسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوريؤها و منامه جامع مديريت دانشگاهآيين ٧

 انقالب فرهنگي يعال يشورا



  يو فناور ي، پژوهشيوزش عالمو مؤسسات آ اهدانشگاه ت علميأاعضاي هي نامه استخداميآيين
 

١١٠ 

 

 حصول نتيجه

سسه و نظارت بر ؤيسه توسط واحدهاي تابعه مئت رأبررسي و ارزيابي نحوه اجراي تصميمات هي -١٠

 عملكرد آنان

 سسهؤسسه و بررسي گزارشات ادواري در شوراي مؤهاي مختلف موزهارزيابي عملكرد ح -١١

  سسهؤهاي مختلف مايجاد هماهنگي الزم بين حوزه -١٢

  

 سسهؤشوراي م -  ١١ماده 
 :سسهؤتعريف شوراي م -الف

هاي جاري ها و برنامهباشد كه به تنظيم سياستت امنا ميأبعد از هي گذاراستيسسسه دومين ركن ؤشوراي م

 .پردازدصالح ميت امنا و يا ساير مراجع ذيأدر هي هاي كالن مصوببر اساس سياستسسه ؤم

 :سسهؤتركيب شوراي م -ب

 سسهؤيسه مئت رأاعضاي هي -١

 هاها و پژوهشكدهها و آموزشكدهروساي دانشكده -٢

و آموزشي و تحصيالت تكميلي، پژوهشي ( يتخصصت علمي هر يك از شوراهاي أدو تن از اعضاي هي -٣

نامه با هاي عمومي مندرج در اين آيينفناوري، دانشجويي و ...) به انتخاب شوراي مربوطه و داراي صالحيت

 سسهؤيس مئييد و حكم رأت

عمومي مندرج در اين  يهاتيصالحت علمي در مرتبه علمي حداقل دانشيار و داراي أدو تن از اعضاي هي -٣

  هسسؤيس مئنامه با انتخاب و حكم رآيين

 يس گروه معارف و ساير مديران حسب موردئخاص از ر مسائلتواند در مورد سسه ميؤيس مئر -١بصره ت

 .دعوت نمايد شركت در جلسات شورا منظوربه

  .باشدسال مي ٢سسه به مدت ؤمدت عضويت اعضاي حقيقي شوراي م -٢تبصره 

باشد كه از ميان اعضاي مي سيرئبيناشورا داراي  .باشدسسه ميؤيس مئرياست شورا به عهده ر - ٣تبصره 

  د.گردمنصوب ميسسه ؤيس مئانتخاب و حكم ر شورا با

 .پذيردشورا و مكاتبات مربوطه از طريق رياست شورا انجام مي مصوبات -٤تبصره 

 :سسهؤوظايف و اختيارات شوراي م -ج

 سسهؤارزيابي كلي عملكرد م -١

ها و شوراهاي هاي آن، پيشنهادي معاونتجديد و برنامههاي آموزشي ها و رشتهبررسي و تصويب دوره -٢

 صالح براي تصويببه مراجع ذي ارائه منظوربهسسه ؤتخصصي م

سسات دولتي و غيردولتي داخلي ؤسسه با مؤبررسي و تصويب ضوابط تدوين شده در راستاي همكاري م -٣



  يو فناور ي، پژوهشيوزش عالمو مؤسسات آ اهدانشگاه ت علميأاعضاي هي نامه استخداميآيين
 

١١١ 

 

 و خارجي با رعايت قوانين و مقررات موضوعه

ها، مبتني بر بودجه و امكانات ها و آموزشكدههاي پذيرش دانشجو توسط دانشكدهمهييد برناأبررسي و ت -٤

انقالب  يعال يشوراهاي توسعه كشور، مصوبات سسه و در راستاي اجراي تكاليف مندرج در برنامهؤم

  ارسال به وزارت مربوطه منظوربههر يك از وزارتين  يهااستيسو  فرهنگي

 مدتكوتاههاي پيشنهادي آموزشي و پژوهشي بررسي و تصويب برنامه -٥

ربط در خصوص مشكالت تربيتي، فرهنگي، شده توسط واحدهاي ذي ارائهبررسي گزارش تحليلي  -٦

راهكارهاي سازنده و عملي جهت  ارائه منظوربهآموزشي، دانشجويي، پژوهشي و فناوري، پشتيباني و خدماتي 

 هايكاسترفع 

بندي نيازهاي و تعيين كمبودها و طبقه ) مؤسسهانساني و تجهيزات يروين( يلمعبررسي ساالنه امكانات  -٧

 هاآنمين أعلمي و اقدام براي ت

 به يكي از شوراهاي تخصصي حسب مورد اظهارنظرسسه براي بررسي و ؤم ارجاع برخي از موضوعات -٨

 نهاي آهاي داخلي شورا و كميتهنامهتدوين و تصويب آيين -٩

 
 فرهنگي انقالب عالي شوراي ١٠/١٢/٨٩ مورخ ٦٨٤ جلسه در تبصره ٣٣ و ماده ١٨ در نامهآيين ناي -١٨ماده 

سسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري دولتي ؤها و ماي كليه دانشگاهبر ١/١/٩٠ تاريخ از و رسيد تصويب به

دانشگاه آزاد اسالمي  هاي اجرايي و نهادهاي عمومي كشور وو غيردولتي وابسته به وزارتين، ساير دستگاه

عالي  آموزش مؤسساتها و نامه مديريت دانشگاهنامه، آيينباشد. از تاريخ اجراي اين آيينمي االجراالزم

هاي بعدي آن، لغو و بالاثر انقالب فرهنگي و اصالحيه يعال شوراي ١١/٤/٧٠مورخ  ٢٤٩مصوب جلسه 

  .گرددمي

  

 


