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 هیأت علمی آیین نامه استخدامی اعضای

 

 

 پيشگفتار
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوریبه منظور استفاده از ظرفیت های ناشی از اجرای قانون اهداف، وظايف و تشكیالت 

 27/12/90(، آيین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی در تاريخ 20ماده  "ب"توسعه )بند  پنجمقانون برنامه  و (10)ماده 

توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تدوين و پس از تصويب هیأت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و 

ام آموزش عالی کشور و و افزايش بهره وری نظ با هدف ارتقای کارايی و اثربخشی 1393پژوهشی اجرا شد. در سال 

کمیته ای متشكل از مديران، اعضای کسب جايگاه شايسته در نظام بین الملل و با رويكرد مبتنی بر نگرش واقع گرايانه، 

هیأت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و کارشناسان مجرب و متخصص وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به 

ط ضعف و چالش های ناشی از اجرای قوانین و مقررات استخدامی موجود و جاری تقويت نقاط قوت و رفع نقامنظور 

ساعته کارشناسی  نسبت به   4الی  3جلسه  20اعضای هیأت علمی، تشكیل شد. کمیته مذکور با برگزاری و تشكیل 

 ارزيابی، اصالح و بازنگری آيین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی اقدام نمود.

در جلسات مزبور ضمن مطالعه و بررسی اسناد باالدستی و قوانین و مقررات استخدامی جاری اعضای اين کمیته 

و  متخصصان، ، اعضای هیأت علمیمربوط به اعضای هیأت علمی و بررسی نظرات و پیشنهادات اصالحی خبرگان

و ابهامات موجود در  و رفع نقاط ضعف، چالش ها نسبت به احصا دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مديران

 آيین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی اقدام نمود.

امید است، اصالحات صورت پذيرفته، زمینه های الزم برای ارتقا، کارآيی و اثربخشی اعضای محترم هیأت علمی و به 

 تبع آن افزايش بهره وری و بهره مندی از ظرفیت های سرمايه انسانی کشور را فراهم آورد.
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 عضای کمیته ارزیابی آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی:ا

 معاون اداری، مالی و مديريت منابع و رئیس کمیته -آقای دکتر امید -

 دفتر برنامه بودجه و تشكیالت و دبیر کمیته مدير کل -خانم دکتر پوررستمی -

 مشاور رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان و عضو کمیته  -آقای دکتر فدايی -

 مدير کل دفتر تنقیح لوايح و عضو کمیته )آقای دکتر جعفری مجد( -م دکتر جنیدیخان -

 مدير کل امور اداری و عضو کمیته )خانم سلمانی( -آقای دکتر اکرمی -

 معاون مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه در امور هیأت ممیزه و عضو کمیته  -آقای دکتر کسكه -

 ئیس مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه در امور هیأت امنا و عضو کمیته مشاور ر -آقای دکتر شريعتی نیاسر -

 عضو کمیته  -آقای بهرامی -

 عضو کمیته  -آقای شريعت -

 معاون دفتر برنامه، بودجه و تشكیالت و عضو کمیته -خانم هجرانی  -

 و عضو کمیته رئیس گروه طبقه بندی و ارزيابی مشاغل دفتر برنامه، بودجه و تشكیالت  -خانم کیائی -

 کارشناس طبقه بندی و ارزيابی مشاغل دفتر برنامه، بودجه و تشكیالت و عضو کمیته  -خانم شريف نژاد -
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 «فهرست مطالب»

 عنوان  

 تعاريف و اختصارات                                                        فصل اول:

 جذب و ورود به خدمت فصل دوم:

 دام و تبديل وضعیتاستخ فصل سوم:

 حقوق و تكالیف فصل چهارم:

 توانمندسازی  فصل پنجـم:

 نظام پرداخت حقوق و مزايا فصل ششـم:

 مأموريت و انتقال فصل هفتـم:

 ها، بیمه و امور رفاهیمرخصی  هشتم: فصل 

 پايان خدمت  فصل نهــم: 

 ساير مقررات  فصل دهـم:

 مل خدمت اعضا به شیوه  نیمه وقتدستورالع پیوست شماره يک :      

 دستورالعمل فوق العاده سختی شرايط  محیط کار اعضای هیأت علمی پیوست شماره دو :       

 دستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز : سهپیوست شماره 

 دستورالعمل بكارگیری عضو وابسته :      چهارپیوست شماره 

 مل جذب استادان پاره وقت بین المللی دستورالع :      پیوست شماره پنج
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 تعاریف  و اختصارات  –فصل اول  

 تعاريف و اختصارات بكار رفته در اين آيین نامه و پیوستهای آن عبارتند از: – 1ماده 

 

 .«فناوریوزير علوم، تحقیقات و »و « زارت علوم، تحقیقات و فناوریو» وزارت/وزیر: – 1- 1

 

 .امنا و هیأتهای ممیزه وزارتمرکزهیأتهای مرکز: – 2- 1

 

 .و کلیه واحدهای تابعه آن  ……… مؤسسه :مؤسسه – 3- 1

 

قانون تشكیل  هیات امنا عالی ترين رکن موسسه می باشد که وظايف و اختیارات آن در هیأت امنا : – 4- 1

و  9/12/67مورخ  183و  181 مصوب جلسات )  ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی هیأتهای امنای دانشگاه
ها و  دانشگاه انجام امور مالی و معامالتی شورای عالی انقالب فرهنگی( و همچنین قانون نحوه 23/12/67

 .مجلس شورای اسالمی( تعیین شده است 18/10/69مورخ مصوب  مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی )
 

مبنای آيین نامه داخلی هیأت امنا تشكیل می گردد و بر است که کمیسیونی :امناکمیسیون دائمی هیأت – 5- 1

 فعالیت می نمايد.
 

ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات يا نهادهای عمومی کلیه وزارتخانهعبارت است از  دستگاه اجرایی: – 6- 1

 .غیردولتی، شرکتهای دولتی
 

      ، متناسب  مؤسسهدر برای خدمت حقیقیاشخاص و پذيرفتن شناسايی، انتخاب فرآيند از استعبارت جذب: – 7- 1

پیمانی، مأموريت و ... درچارچوب از قبیل رسمی،  هر يک از انحاستهای سازمانی بالتصدی مصوب به پبا 
 ضوابط و مقررات اين آيین نامه.

 

، در يكی از پستهای  مؤسسهعبارت است از فرآيند پذيرفتن اشخاص حقیقی برای خدمت در  استخدام: – 8- 1

يكی از وضعیتهای پیمانی، رسمی آزمايشی و رسمی قطعی در چارچوب ضوابط و سازمانی بالتصدی مصوب، به 
 نامه.آيین مقررات اين

 

عمومی و  علمیيا پیمانی بوده که صالحیت واز رسمی اعم   مؤسسهعضو هیأت علمی شاغل در    عضو: – 9- 1

 ذب )حسب مورد( رسیده باشد. وی به تأيید هیأت ممیزه و يا هیأت اجرايی ج
 

در   مؤسسههای سازمانی  از پستکه به موجب حكم رسمی برای تصدی يكیاستفردی عضو رسمی: – 10- 1

 استخدام شده باشد. اين آيین نامهچارچوب ضوابط و مقررات 
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  مؤسسهنی برای تصدی يكی ازپستهای سازماقرارداد پیمانی فردی است که به موجب  عضو پیمانی: – 11- 1

 استخدام شده باشد. اين آيین نامهبرای مدت معین، در چارچوب ضوابط و مقررات 
 

چارچوب ضوابط ومقررات دربه عضورسمی  مؤسسه دارصالحیتدستور مقامکتبیاست ازابالغعبارت حکم: – 12- 1

 .نامهآيین اين
 

و نیز شخص واجد   مؤسسه داری مقام صالحیتعبارت است از توافق نامه کتبی که به امضا قرارداد: – 13- 1

در قرارداد، مدت مندرج و مزايا برای  دريافت حقوق رسد و وی به موجب آن در ازایمی شرايط طرف قرارداد
 دهد. وظايف محول را انجام می

 

تمام يا است که به طور مستمر جهت واگذاری   مؤسسه سازمان تفصیلیجايگاهی در  پست سازمانی: – 14- 1

 بخشی از وظايف يک شغل برای تصدی يک عضو رسمی يا پیمانی در نظر گرفته می شود.
 

به عنوان  مؤسسهسوی های مرتبط و مشخصی که از  مسئولیت و وظايف از مجموعه است عبارت شغل: – 15- 1

 .شودمی کار واحد شناخته
 

عضو به موجب حكم يا قرارداد مكلف به اقداماتی که اشتغال به کار يا مجموعه عبارت است از  خدمت: – 16- 1

 گردد. میدر موسسه انجام آن 
 

در  شغل اساسی و اصلی مشخصات حاوی که مدونی و مكتوب شرح از است عبارت شغل:شرح  –17- 1

 باشد.می مؤسسهتشكیالت تفصیلی  چارچوب
 

 ضوابط وسازمانی براساس های به يكی از پستپیمانی  يا عضو رسمیاست از گماردن عبارت :انتصاب – 18- 1

 .نامهآيیناين مقررات 
 

           چارچوبترفیع درمتناسب با عوامل عضو قبول خدمات قابلسنوات عددی است از نمايشعبارت  پایه: – 19- 1

 .نامهاين آيینضوابط و مقررات 
 

 . اين آيین نامهواجد شرايط در چارچوب ضوابط و مقررات  عضوعددی پايه عبارت است از افزايش  ترفیع پایه: – 20- 1

 

         و مقررات ضوابط  علمی باالتر عضو واجد شرايط، در چارچوب مرتبه است ازکسبعبارت  ارتقامرتبه: – 21- 1

 علمی.   ارتقا مرتبه اعضای هیأت نامهآيین
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         عضو  نامه بهاين آيین اتمقررودرچارچوب ضوابط  انجام کارازای درکه است ازمبلغیعبارت حقوق: – 22- 1

 گیرد.تعلق  میحق ذی
 

طور نامه بهآيیناين اتمقررو چارچوب ضوابط  وجوهی که در عبارت است از ها:العادهمزایا و فوق – 23- 1

 می گردد.  پرداختحق ذیعضو به مرتبه و پايه عالوه بر حقوق  غیرمستمرو مستمر
 

ساعت در هفته طبق برنامه  20اطالق می شود که حداقل  و پیمانی به عضو رسمینیمه وقت:  عضو -1-24

 باشد. موسسهخدمت تنظیمی از سوی موسسه در 
 

و  دانشگاه هابه ساير   مؤسسهبه طور دائم از  رسمی عضوتغییر محل خدمت عبارت است از  انتقال: – 25- 1

پژوهشی دولتی و دستگاههای اجرايی و بالعكس در چارچوب ضوابط و مقررات اين  ومؤسسات آموزش عالی 
 نامه.آيین

 

 :است از   عبارت مأموریت: – 26- 1

برای مدت معین که ممكن  وی با حفظ پست سازمانی به عضو ای موقتنمودن شغل يا وظیفه محول -الف
 .باشدعضو خارج از محل خدمت  است

و مؤسسات  دانشگاه هاساير  وقت برای مدت معین بهه صورت تمام وقت يا پارهبرسمی  عضواعزام  -ب
 .فناوری دولتی و دستگاههای اجرايیآموزش عالی، پژوهشی و 

 . در داخل يا خارج از کشورمطالعاتی و يا تحقیقاتی فرصت يا  برای گذراندن دوره آموزشی عضواعزام  -ج
 

گردد که عضو شاغل بر اساس ضوابط و مقررات اين آيین نامه، در یبه وضعیتی اطالق م رکود علمی: – 27- 1

 سه سال متوالی شرايط الزم برای کسب سه پايه استحقاقی را  نداشته باشد. 
 

وی، پس ازموافقت بنا به درخواست که  مؤسسهبا عضو عبارت است از قطع رابطه استخدامی  استعفا: – 28- 1

 صورت می پذيرد.  اين آيین نامهف وی در چارچوب ضوابط و مقررات يا مقام مجاز از طر  مؤسسهرئیس  
 

که در چارچوب ضوابط و مقررات اين آيین   مؤسسهبا  عضو استخدامیعبارت است از قطع رابطه  بازنشستگی: – 29- 1

 به موجب حكم رسمی صورت می پذيرد.ذی ربط نامه و با توجه به مقررات  صندوق های بازنشستگی 
  

رابطه از پرداخت مبالغی متناسب با مدت خدمت قابل قبول در ازای قطع است عبارت خدمت: بازخرید – 30- 1

  در چارچوب ضوابط و مقررات اين آيین نامه.  مؤسسه با عضواستخدامی 
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قوانین و مقررات مربوط توانمندی جسمانی و  که به موجبعضوی وضعیت است از عبارت ازکارافتادگی: – 31- 1

 . نمايدمی  استفاده ازحقوق وظیفه ،استخدامیوانی الزم برای انجام خدمت را دارا نبوده و ضمن قطع رابطه يا ر
 

گاه ها و مشمولین قانون نحوه تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانش"منظور از طرح سربازی طرح سربازی:  -1-32

 می باشد." مؤسسات آموزش عالی کشور
 

صادرشده از قطعیطورموقت يادائم ازخدمت، به موجب آرای به عضواز برکناری  استعبارت انفصال: – 33- 1

 سوی مراجع قانونی.
 

 ربط.  به موجب آرای قطعی مراجع قانونی ذی  عضوعبارت است از قطع رابطه استخدامی  اخراج: – 34- 1

 

ذب، هیأت اجرايی جذب هیأت رئیسه، هیأت ممیزه، کمیسیون تخصصی، کمیته ترفیعات، هیأت مرکزی ج  -1-35

 مفاهیمی است که بر طبق قوانین و مقررات مربوط به خود تعريف شده اند.
 

 جذب و ورود به خدمت: فصل دوم 

 سهمیه استخدام عضو در موسسه براساس برنامه های راهبردی و پس از اخذ مجوز از وزارت تعیین می گردد. -2ماده 

 

صوب و مسازمانی پست های در قالب  ،اين آيین نامه 2موضوع ماده  میهبر اساس سه در مؤسسه ستخداما  – 3ماده 

 علمی به تفكیک مراتب مؤسسه، اجرايیمقام ، موافقت باالترين مطابق با برنامه راهبردی براساس نیاز سازمانی
بط و براساس ضوا متقاضیان ورود به خدمتبا توجه به اصل ضرورت احراز شايستگی پس از تصويب هیأت امنا 

 ، انجام  می پذيرد.مقررات جذب اعضای هیأت علمی
 

 شرايط  عمومی ذيل، برخوردار باشند: از ذی صالح می بايست به تشخیص مراجع  مؤسسهمتقاضیان ورود به خدمت در  – 4ماده 

 تابعیت جمهوری اسالمی ايران وعدم تغییر يا کسب تابعیت مضاعف در طول دوران خدمت. –الف 
 ملی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران و اعتقاد به واليت فقیه .التزام ع –ب 
 اعتقاد و التزام عملی به دين مبین اسالم يا يكی از اديان پذيرفته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران . –ج 
 عدم سابقه عضويت يا وابستگی به گروه های سیاسی معارض با نظام اسالمی ايران . –د 
 داشتن سوء پیشینه کیفری موثر.ن – هـ
 .ذی صالح عدم محكومیت به محرومیت ازخدمات دائمی دولتی بر اساس رای قطعی صادره از سوی مراجع  – و
 دارا بودن مدرک پايان خدمت وظیفه عمومی و يا معافیت قانونی دائم )برای آقايان(. - ز
 ب با خدمت مورد نظر. متناسو روانی برخورداری از سالمت و توانايی جسمانی  - ح
 دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد يا دکتری حرفه ای )گروه پزشكی(  يا سطح سه حوزوی.  -ط



 هیأت علمی آیین نامه استخدامی اعضای

5 

 

ای )گروه پزشكی( و سطح سه حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، دکتری حرفه - ی

 «40»تری تخصصی و سطح چهار حوزوی سال تمام و برای دارندگان مدرک تحصیلی دک« 30»حوزوی 
 سال تمام می باشد. 

« ط»از شمول بندهای مربوط با احراز شرايط الزم در چارچوب ضوابط و مقررات  دانشگاهیخبرگان بدون مدرک  –تبصره
 باشند.اين ماده مستثنی می« ی»و 

 

بايست عالوه بر شرايط عمومی می مؤسسهعلمی  تصدی عضويت در هیأت برایمتقاضیان ورود به خدمت  – 5ماده 

جدول موضوع « 2»و « 1»های مندرج در رديفنامه، متناسب با مرتبه مورد تقاضای اين آيین «4»ماده موضوع 

 صالح  برخوردار باشند:  شرايط اختصاصی ذيل نیز به تشخیص مراجع ذی از « 9»ماده 

 قاضا به شرح ذيل:مدرک تحصیلی متناسب با يكی از مراتب علمی مورد ت  - 1 – 5
حوزوی با رساله تحقیقی برای کلیه  چهار تخصصی و يا سطح تحصیلی دکتری دارا بودن مدرک –الف 

)غیر از گروه پزشكی( و يا دارا بودن درجه تخصصی )گواهی نامه تخصصی( دانشگاهی های رشته
 در گروه پزشكی برای متقاضیان ورود  به خدمت در مرتبه استاديار.

را بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و يا سطح سه حوزوی در رشته تخصصی مربوط برای دا –ب 
ای )در گروه گروه پزشكی( و دارا بودن درجه دکتری حرفه از )غیر دانشگاهیهای کلیه رشته

 اين ماده. «1»رعايت تبصره پزشكی( برای متقاضیان ورود به خدمت در مرتبه مربی با 
            پژوهشیار ممنوعمربی  ،آموزشیارعلمی در مرتبه مربی استخدام عضو هیأت ،نامهجرای اين آيیناز تاريخ ا -1تبصره 

به جذب عضو هیأت علمی در مرتبه  ضروری حفظ هرم علمی و در صورت نیاز باتواند مؤسسه می .می باشد
 دام نمايد.نسبت به اخذ مجوز از هیأت امنا اق ،مربی،  با ارائه گزارش توجیهی الزم

« 1»شمول بند ، از مربوطو مقررات با احراز شرايط الزم در چارچوب ضوابط  دانشگاهی مدرک خبرگان بدون – 2 تبصره
 باشند.ماده مستثنی میاين 

 

نامه حسب مورد، آيین اين« 5»و « 4»موضوع مواد اختصاصی و عمومیمرجع استعالم وتشخیص شرايط  – 6ماده 

 می باشد.ذی صالح  مبادی قانونی 
 

و در قالب / نیمه وقت پس از احراز شرايط عمومی و اختصاصی، به صورت تمام وقت  مؤسسهدر استخدام  – 7ماده 

 انجام می پذيرد: اين آيین نامهبا رعايت ضوابط و مقررات  يكی از اشكال ذيل
نه که تمديد آن، منوط به کسب حداقل به موجب قرارداد ساال ،های سازمانی برای تصدی پستاستخدام پیمانی  -الف

و آموزشی  علمی هیأت دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه اعضای»در  امتیازات مندرج امتیاز الزم  براساس
  يا مؤسسههمچنین موافقت رئیس  و استادياری و به ترتیب برای مراتب مربی است، «هیأت امنا مصوب پژوهشی

استخدام در بدو ورود با ساير مراتب دانشگاهی در صورت تصويب هیأت امنا  باشد.یم وی ازطرف مجاز  مقام
 بالمانع است.

 های سازمانی به موجب حكم.  برای تصدی پست آزمايشی  استخدام رسمی -ب
 های سازمانی به موجب حكم.  برای تصدی پست قطعی  استخدام رسمی -ج
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رعايت شرايط اختصاصی ورود به خدمت مندرج در اين آيین نامه،   بكارگیری و استخدام اشخاص ذيل با – 8ماده 

حسب مورد،   مؤسسه هیأت ممیزهمشروط به احراز توانايی انجام وظايف آموزشی و پژوهشی الزم به تشخیص 
 تابع قوانین و مقررات مربوط به خود خواهد بود. 

 ايثارگران و خانواده آنان؛ جانبازان،   - 1 – 8
 گان؛نخب   - 2 -8
 اتباع خارجی.   - 3 – 8

    اساس  انی و برـش از طريق انعقاد قرارداد پیمـبه منظور ارتقای سطح کیفی آموزش و پژوه مؤسسه می تواند  تبصره:
پژوهشی  -و توان علمیاز خدمات " «  5»پیوست شماره  -جذب استادان پاره وقت بین المللی در مؤسسهدستورالعمل  "

  بهره مند گردد.المللی به صورت پاره وقت،  اساتید برجسته بین
 

 و تبدیل وضعیت استخدام: فصل سوم 

 عبارت است از:   مؤسسهمراتب اعضای هیأت علمی  –  9ماده 

 

 پژوهشی آموزشی ردیف
 مربی پژوهشی مربی آموزشی 1

 استاديار پژوهشی استاديار آموزشی 2

 دانشیار پژوهشی دانشیار آموزشی 3

 استاد پژوهشی  زشیاستاد آمو 4

 
مربیان آموزشیار و پژوهشیاری که تا قبل از تصويب اين آيین نامه به استخدام در آمده اند تا پايان دوره استخدام  -تبصره

 براساس مفاد اين آيین نامه به خدمت ادامه خواهند داد.
 

ورود به خدمت در مؤسسـه، متناسـب بـا    در بدو  اين آيین نامه 3و  2موضوع مواد  استخدام واجدين شرايط –  10ماده 

با مرتبه استاديارآموزشی و استاديار پژوهشـی و  پیمانی صرفاً در وضعیت استخدام  ،نامهشرايط و ضوابط اين آيین
 پذير می باشد.امكانحسب مورد آموزشی و مربی پژوهشی و يا مربیمرتبه 

يكـی از دانشـگاهها و    در، اسـتخدام در مؤسسـه  از  در صورتی که متقاضی ورود به خـدمت در مؤسسـه، قبـل    -1تبصره 
خارج از کشور با مرتبه علمی باالتر از اسـتادياری سـابقه عضـويت    يا پژوهشی داخل و عالی و مؤسسات آموزش

داشته باشد، استخدام وی در بدو ورود به خدمت با مرتبه دانشیاری و يـا اسـتادی مشـروط بـه آن کـه مؤسسـه        
 مرتبهاين آيین نامه و آيین نامه ارتقای مورد تأيید وزارت باشد، با رعايت ضوابط و مقررات مربوط به لحاظ اعتبار 

 بالمانع خواهد بود. اعضای هیأت علمی
علمی مؤسسـه کـه بـه عنـوان کارشـناس      تبديل وضعیت آن دسته از متقاضیان واجد شرايط عضويت در هیأت  – 2تبصره 

با مدرک تحصیلی دکتری فقط آزمايشی مؤسسه  عضو هیأت علمی رسمی کار دارند به اشتغال بهرسمی در مؤسسه 
علمی خـدمت   هیأت تخصصی، منوط به آنكه تا قبل از احراز شرايط بازنشستگی، بتوانند حداقل ده سال در وضعیت
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رعايت سن و با  نامهاين آيین« 4»ماده « ی»ند بدون الزام به باين آيین نامه نمايند، در چارچوب ضوابط و مقررات 
و  موافقت رئیس مؤسسـه اعالم نیاز يكی از واحدهای دارای پست هیات علمی مصوب  و ،  پس از سال 50حداکثر 

بـا  ) % امتیازات آيین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیأت علمی70يا  مقام مجاز از طرف وی مشروط به دارا بودن حداقل 
 هیأت امنا بالمانع می باشد.سوی از  دام صادره در چارچوب مجوزهای استخ (تأيید هیأت ممیزه ذی ربط

 های علوم، تحقیقات و فناوری و دارای مدرک دکتری تخصصی مورد تأيید وزارتخانهتبديل وضعیت ايثارگران  – 3تبصره 

 تابع ضوابط و مقررات مربوط به خود خواهند بود. ،بهداشت، درمان و آموزش پزشكی

 

موافقت رئیس مؤسسه، ادامه خدمت وی در وضعیت  پس از پیشنهاد گروه ومانی در صورت تقاضای عضو پی – 11ماده 

بازنشستگی، بدون ايجاد محدوديت در ترفیع پايه و ارتقای مرتبه و اخذ امتیازات مندرج زمان پیمانی تا رسیدن به 
پذير می  امكاندر هر سال،  «پژوهشیدستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی آموزشی و »در 

 باشد.
 

پس از احراز شرايط ذيل و  را در صورت تقاضای عضو،وضعیت استخدام اعضای پیمانی  مكلف است مؤسسه – 12ماده 

 صالح به رسمی آزمايشی تبديل نمايد.  تأيید مراجع ذی
 ابقه خدمت پیمانی. سال س سهدارا بودن  حداقل  –الف
 ه رسمی آزمايشی.  برای تبديل وضعیت بتأيید صالحیت عمومی   –ب 
بنا به   قا به مرتبه باالتردرصد امتیازات آيین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیأت علمی برای ارت 70کسب حداقل  –ج 

 .و تصويب وزارت هیأت ممیزه گروه و دانشكده ذی ربط و تايیددرخواست عضو، موافقت 
 اين ماده معاف می باشند. "ج"بند  اعضايی که ارتقا مرتبه پیدا می کنند از شرط مندرج در -تبصره 

 

را از دست بدهد، به خدمت او خاتمه داده پیمانی، شرايط ادامه خدمت  قراردادکه عضو در پايان در صورتی  – 13ماده 

 خواهد شد.
 

« 10»ماده « 2»تبصره و نیز مشموالن يابند اعضايی که از پیمانی به رسمی آزمايشی تبديل وضعیت می  – 14ماده 

و  آزمايشی رفتار رسمیدرطول دوره  مؤسسه، الزاماً يک دوره آزمايشی را طی خواهند کرد. نامهآيین اين
عملكرد عضو را از نظر لیاقت )علمی، اخالقی، خالقیت و مسئولیت پذيری(، کاردانی، روحیه خدمت، نظم و 

يل  به رسمی قطعی تبديل وضع انضباط آموزشی و پژوهشی مورد ارزيابی قرار داده و درصورت احراز شرايط ذ
 می نمايد. 

 درخواست عضو و موافقت گروه و دانشكده.–الف
 آموزشی عضو.تساب مدت ماموريت بدون احرسمی آزمايشی  خدمت حداقل دو سال سابقهدارا بودن  -ب
 .با تا يید هیأت ممیزه ارتقا به مرتبه باالتر -ج
 رسمی قطعی.   تأيید صالحیت عمومی برای تبديل وضعیت به - د
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و يا تبديل وضعیت به به تشخیص دانشگاه  را  دوره آزمايشی، شرايط ادامه خدمت طول عضو دردر صورتی که   – 15ماده 

  دهد. ادامهخدمت  می تواند در وضعیت پیمانی بهکسب ننمايد،  14بر اساس مفاد ماده  استخدام رسمی قطعی را
 

و يا مقام مجاز از طرف ايشان   مؤسسهقت واحد سازمانی مربوط و رئیس در صورت مواف دنتواعضو می – 16ماده 

مه وقت در طول یاز شیوه خدمت ن، «1پیوست شماره  -به شیوه نیمه وقت عضو خدمت دستورالعمل»براساس 
 . خدمت استفاده نمايد

 

ا پژوهشی خود در چارچوب به منظور تامین بخشی از کادر آموزشی و ي ،تواند در صورت نیازمیمؤسسه   - 17ماده 

 «طرح سربازی»نسبت به بكارگیری مشمولین نظام وظیفه واجد شرايط در قالب  ،مصوب سازمان تفصیلی
مطابق قوانین و مقررات مربوط در قانون نحوه تأمین اعضای هیأت علمی و اصالحیه آن اقدام نمايد. اين دسته 

 ابع مقررات اعضای هیأت علمی پیمانی خواهند بود.از افراد در دوره ضرورت و تعهد خدمت از هر نظر ت
جزء سنوات خدمت هم  درآيد، مدت تعهد مؤسسه  پس از انقضای مدت تعهد، فرد به استخدامکه در صورتی –تبصره

  و پژوهشی وی محسوب خواهد شد.آموزشی 

 

عضو  سابقه خدمت ت ساير شرايط جزء، با رعايآزمايشیرسمی دورهيا  و پیمانی اعضا دردورهمدت خدمت  – 18ماده 

 گردد. می محسوب
 

 فصل چهارم: حقوق و تکالیف 

با برنامه ها و  مطابق ،ساعت 20نیمه وقت هفته ای  یو اعضا ساعت 40مكلفند هفته ای اعضای تمام وقت  – 19ماده 

وظايف محول را د و در خدمت مؤسسه باشنتوزيع می گردد، در طول روزهای کاری هفته وظايف تعیین شده که 
تخلف محسوب می شود و با متخلفین بر اساس قانون مقررات انتظامی ماده  انجام دهند. عدم رعايت اين

 اعضای هیأت علمی رفتار خواهد شد.
د مرخصی، مأموريت و تواند در موارمی مؤسسهتوانند وظايف محول را به ديگری واگذار نمايند. اعضا نمی - 1تبصره 

 وظايف عضو را به طور موقت به ساير اعضا ارجاع نمايد.اير موارد به تشخیص رئیس موسسه و سبیماری 
مورد از  ساعات خدمت، حسب کفبا رعايت متبوع آنها اعضا و واحدهای پايان کار روزانه ساعت شروع و  – 2تبصره 

 می گردد.تعیین  موسسه سوی هیأت رئیسه 
ساعت  تعیین می گردد که در  30سال سابقه خدمت دارند،  30ايی ندارند و بیش از ساعت خدمت اعضايی که سمت اجر – 3تبصره 

 روز در هفته مطابق با برنامه ابالغی مؤسسه توزيع می شود. 4طول 
اعضای تمام وقت نمی توانند با ساير موسسات دولتی و غیر دولتی قرارداد همكاری تمام وقت يا نیمه وقت داشته باشند.  -4تبصره 

 ری غیر مستمر با ساير موسسات با موافقت رئیس موسسه بالمانع است.همكا
 از تقلیل ساعات کار روزانه بهره مند می شوند: ، با هماهنگی مؤسسه خدمتت موظف اعضای ذيل در ساعا  – 20ماده 

 ساعت. 2  قفحداکثر تا سمی باشند،   ذی صالح که دارای معلولیت جسمی بر اساس تأيید مراجع اعضای مؤسسه  –الف 
 .ساعت 4و باالتر حداکثر تا سقف   درصد 50بانوان همسر جانبازان  –ب 
 .سال 2مدت  ساعت بهذيربط، يکعضو که وظیفه شیردهی برعهده دارند، با هماهنگی واحدسازمانیبانوان –ج 
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لیت مورد تأيید که دارای فرزند و يا همسر معلول ذهنی و جسمی می باشند، بر اساس میزان معلواعضايی   –د
 ساعت. 4صالح )سازمان بهزيستی کل کشور(  حداکثر تا سقف   مراجع ذی

درصدوباالتر را  50ومراقبت از جانبازان نگهداریوظیفه ذی صالح قانونی تأيید مراجع موجب که بهاعضايی –هـ 
 ساعت. 4برعهده دارند، حداکثر تا سقف 

 ساعت باشد.« 4»حداکثر می تواند عضو  در هر صورت روزانه کار مجموع تقلیل ساعات  –تبصره 

 

 ، عبارت است از:اين آيین نامه  19با رعايت مفاد ماده اهم وظايف عضو آموزشی   – 21ماده 

 يا معادل آن واحد تدريس 13الی  8 واحد موظف میزان وقت  برای اعضای تمام .مؤسسهدر تدريس -21-1
، 10، استاديارآموزشی 12آموزشی ، مربی13آموزشیار )مربیعضو  دانشگاهیبه مراتب با توجه  است که

آيین نامه نحوه محاسبه واحدهای معادل براساس  واحد موظف( 8و استادآموزشی  9دانشیارآموزشی 
 تعیین می گردد. آموزشی، 

 فناوری.تولید پژوهش يا انجام  -21-2           
 اسخگويی به سواالت دانشجويان.به عهده گرفتن مسئولیت راهنمايی و پ -21-3
 راهنمايی و مشاوره پايان نامه ها و رساله های دانشجويی. -21-4
 خدمات آزمايشگاهی و کارگاهی و آماده سازی آنها يا عملیات صحرايی.  -21-5
 حضور در شوراها و کمیته ها و هیأتهای ممتحنه ذيربط. -21-6
 ای آموزشی و فرهنگی و دانش افزايی.مشارکت و حضور در فعالیتها و کارگاهه -21-7
 شناسايی مسائل و چالشهای کاربردی و تبديل آن به پروژه های کاربردی. -21-8
  شود.به عضو محول می  مؤسسهانجام ساير وظايفی که از طرف مدير گروه و رئیس دانشكده و يا رئیس  -21-9

در دست اجرا دارند و بايد وقت بیشتری را صرف امور  های پژوهشی ارزندهآموزشی که طرح اعضای تمام وقت –1تبصره
پژوهشی نمايند، مشروط به اينكه ساعات موظف تدريس آنان از نصف میزان حداقل مندرج در بند يک اين ماده 

که با پیشنهاد معاونت پژوهش و فناوری موسسه در شورای دستورالعملی بر اساس   می توانند، کمتر نباشد
 قسمتی از ساعات مربوط به آموزش را صرف امور پژوهشی نمايند.ود، موسسه تصويب می ش

يا معادل آن برای اعضای تمام  تدريس واحد موظفتدريس در موسسه برای اعضای نیمه وقت به میزان نصف  -2تبصره 
 وقت می باشد.

 

 از :، عبارت است اين آيین نامه 19با رعايت مفاد ماده اهم وظايف عضو پژوهشی   – 22ماده 

ساعت تحقیق در هفته   30الی  20به میزان ساعت موظف وقت  اعضای تمامبرای . مؤسسهپژوهش در  -22-1
، 25، استاديارپژوهشی 29پژوهشی مربی، 30مربی پژوهشیار )عضو  دانشگاهیبا توجه به مراتب 

 گردد. میتحقیق( تعیین  ساعت 20 و استادپژوهشی 23دانشیارپژوهشی 
 .مؤسسهاساس مصوبات هیأت رئیسه بر  مؤسسهخارج از  و  مؤسسهخدمات علمی، آزمايشگاهی به  ارائه -22-2
انجام امور کارشناسی و مشاوره علمی و هدايت و نظارت بر پروژه های پژوهشی و پايان نامه های  -22-3

 تحصیالت تكمیلی.
 ، کنفرانسها و مجامع علمی و تخصصی.شرکت در سمینارها -22-4
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 به تشخیص مقام مافوق.   مؤسسهکت در شوراهای داخل و خارج از شر -22-5
 مشارکت و حضور در فعالیتها و کارگاههای آموزشی و فرهنگی و دانش افزايی. -22-6
 شناسايی مسائل و چالشهای کاربردی و تبديل آن به پروژه های کاربردی.  -22-7
به عضو   مؤسسهو يا رئیس  / پژوهشكدهانشكدهانجام ساير وظايفی که از طرف مدير گروه و رئیس د-22-8

 شود. محول می
واحد نظری « 4»عالی دولتی حداکثر به میزان و مؤسسات آموزش دانشگاه هاتواند در عضو پژوهشی می - 1تبصره 

 تدريس نمايد.
و تبصره های آن  آيین نامه  اين« 19»ماده  وقت پژوهشی نافیتمام موظف اعضای  ساعت تعیین میزان – 2تبصره 

 نخواهد بود.
اعضای تمام وقت پژوهشی که در دوره های تحصیالت تكمیلی دروس خاص و موثری را تدريس می نمايند،  –3تبصره 

توانند قسمتی از ساعات می مؤسسهو تصويب شورای پژوهشی  مؤسسهبه پیشنهاد مدير گروه و تأيید رئیس 
 ند.مربوط به تحقیق را صرف امور آموزشی نماي

 

و رؤسای دانشگاهها و  اين آيین نامه 71سیاسی موضوع ماده  واحد موظف تدريس سمتهای مديريت – 23ماده 

کسر واحد موظف ساير سمتهای اجرايی  .صفر می باشدپژوهشگاههای مستقل و شهرک های علمی و تحقیقاتی 
 د:بر اساس جدول ذيل تعیین می گرددار مؤسسه، پستهای سازمانی مصوب ستاره

 سمت اجرایی ردیف
کسر واحد موظف 

 عضو آموزشی
موظف  ساعت کسر 

 پژوهشیعضو 
 20الی  15 8الی  6 موسسه معاونان  1
 20الی  15 8الی  6 و مؤسسات پژوهشی مستقلهای آموزش عالی رؤسای مجتمع 2
 5/16الی  5/12 7الی  5 ومؤسسات پژوهشی مستقلزش عالی های آمومعاونان مجتمع 3

4 
و پژوهشی عالی  ها و مراکز آموزشها، دانشكدهسای پژوهشكدهرؤ

 مستقل
 و پارکهای علم و فناوری

 5/16الی  5/12 7الی  5

5 
 و پژوهشی مستقلها و مراکز آموزش عالی ها، دانشكدهمعاونان پژوهشكده

 و پارکهای علم و فناوری
 15الی  10 6الی  4

 15الی  10 6الی  4 تههای وابسها و پژوهشكدهرؤسای دانشكده 6
 5/12الی  5/7 5الی  3 های وابستهها و پژوهشكدهمعاونان دانشكده 7

8 
 مديران بالفصل وزير با تأيید وزير

   ربط وزير معاونان و مديران  معاون وزير با تأيید  معاون ذی
 20الی  15 8الی  6

9 
 ربط وزير معاونان مديريتهای بالفصل وزير با تأيید مدير بالفصل ذی

 ربط وزير معاونان مديران معاونتهای  وزارت با تأيید  معاون ذی
 5/17الی  5/12 7الی  5

 
هیأت رئیسه کسر واحد موظف بر مبنای کف و سقف جدول فوق متناسب با رتبه علمی و حجم فعالیت توسط  -تبصره

تهای جدول فوق کمتر از يک به گونه ای تعیین می شود که در هر صورت واحد موظف هیچ يک از سممؤسسه 
 .نباشد
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 ،دار مصوب  مؤسسهموظف تحقیق ساير سمتهای اجرايی ستاره میزان کسر واحد موظف تدريس و يا ساعت – 24ماده 

وظف تحقیق رئیس و معاونان تفصیلی مصوب، با توجه به واحد موظف تدريس و يا ساعت مسازمان مندرج در 
شود و در هر صورت میزان واحد موظف تدريس يا ساعت تعیین می هیات رئیسهحسب مورد توسط مؤسسه 

بايست از واحد موظف تدريس و يا ساعت موظف تحقیق تعیین شده موظف تحقیق سمت اجرايی مورد نظر نمی
 برای سمت اجرايی مافوق آن، کمتر باشد.

 

باز بر اساس جدول ذيل تعیین کسر واحد موظف تدريس و يا ساعت موظف  تحقیق اعضای هیأت علمی جان - 25ماده 

 می گردد:
 جانباز عضویا ساعت موظف تحقیق  جدول کسر واحد موظف تدریس 

 درصد جانبازی ردیف
 کسر واحد موظف تدریس

 عضو آموزشی 

 موظف تحقیق ساعتکسر 

 عضو پژوهشی 

 ساعت در هفته 5/2 واحد 1 درصد 24تا  1

 ساعت در هفته 5 واحد 2 درصد 39تا  25 2

 ساعت در هفته 5/7 واحد 3 درصد 69تا  40 3

 ساعت در هفته 15 واحد 6 درصد و باالتر 70 4

 میزان کسر واحد موظف معلولیتهای ناشی از حوادث حسب مورد توسط هیأت رئیسه موسسه تعیین  می گردد. -تبصره

 

از  اين آيین نامهمقررات  مكلف است در ازای انجام تكالیف محول، میزان حضور موظف و رعايت  مؤسسه - 26ماده 

آيین نامه به  اين«  46»بر اساس ضابطه مقرر در ماده « حقوق مرتبه و پايه»سوی عضو، وجهی تحت عنوان 
 وی پرداخت نمايد.

، عالوه بر حقوق مرتبه و پايه، فوق العاده های ذيل را متناسب با است به عضو واجد شرايطمكلف مؤسسه - 27ماده 

 اين آيین نامه پرداخت نمايد: «50»تا « 47»مقرر در مواد وی در چارچوب ضوابط میزان حضور موظف 
 فوق العاده شغل؛ - 1 – 27
 فوق العاده ويژه؛ - 2 – 27
 فوق العاده جذب؛ - 3 – 27
 فوق العاده مديريت. - 4 – 27

         نامه، اين آيین «27» درمادههای مندرج العاده، عالوه بر فوقاست به عضو واجدشرايطمكلف مؤسسه - 28ماده 

 پرداخت نمايد:مربوط های ذيل را مطابق با ضوابط و مقررات العادهفوق
 فوق العاده بدی آب وهوا؛ - 1 – 28
 فوق العاده سختی شرايط محیط کار؛ - 2 – 28
 فوق العاده محرومیت از مطب؛ - 3 – 28
 العاده اشعه؛ فوق - 4 – 28
 ت از تسهیالت زندگی؛العاده محرومی فوق -5 -28
 العاده معاضدت قضايی؛ فوق -28-6
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 .فوق العاده بهره وری -28-7
 می باشد.« 2»اين ماده به شرح پیوست شماره « 2»دستورالعمل موضوع بند   – 1تبصره 
 العاده اشعه تابع ضوابط و مقررات خاص خود می باشد.برقراری فوق العاده  محرومیت از مطب و فوق  – 2تبصره 

 

پژوهشی در  و و مؤسسات آموزش عالی دانشگاه هاتواند از خدمات اعضای هیأت علمی خود و يا ساير مؤسسه می - 29ماده 

با موافقت کتبی مؤسسه محل خدمت آنان به منظور تدريس و يا تحقیق در ازای پرداخت حق التدريس و  خدمتساعات 
 استفاده نمايد. نامهن آيیناي« 52»بر اساس ضابطه مقرر در ماده يا حق التحقیق 

 گردد. تعیین می هیأت امناسوی  التدريس اعضای آموزشی ازواحد حق سقف  –1تبصره 
، هیچ گونه فعالیتی خارج از رئیس موسسهی که در خدمت موسسه است، بدون موافقت کتبی می تواند در ساعاتنعضو  -2تبصره 

  موسسه داشته باشد.

 

علمی که صالحیت مدرسی غیرعضوهیأت دانشگاهیاز خدمات دارندگان مدارک تحصیلی  تواندمی مؤسسه - 30ماده 

و معاون آموزشی دانشكده  مؤسسهای مرکب از نماينده رئیس های تحصیلی به تأيید کمیتهآنان در يكی از رشته

ازای پرداخت به منظور تدريس در  «مدرس»رسیده باشد، به عنوان ذی ربط پیشنهاددهنده و مديرگروه آموزشی 

 استفاده نمايد.  اين آيین نامه «53»ماده بر اساس ضابطه مقرر در التدريس حق
می تواند برای آموزش فنی، عملی، هنری و آزمايشگاهی از مدرسانی که مدرک تحصیلی خاص يا   مؤسسه - 1تبصره 

ده رسیده است، استفاده نمايد. نداشته و صالحیت مدرسی آنان به تأيید کمیته مندرج در اين ما دانشگاهیمرتبه 
با  نامهآيین اين« 53»ماده در درصد حق التدريس مقرر  100تا  80التدريس اين دسته از افراد معادل میزان حق

 تعیین  می گردد. مؤسسهتوجه به مدارک علمی و تجربه مدرس توسط هیأت رئیسه 
 نظری يا معادل عملی آن در هفته می باشد.واحد  «12»حداکثر   مؤسسه ساعات تدريس مدرسان موضوع اين ماده در  – 2تبصره 
مؤسسات آموزش  علمی نامه استخدامی اعضای غیرهیأتکشوری يا آيینخدماتمدرسانی که مشمول قانون مديريت – 3تبصره 

 باشند.پژوهشی می باشند، صرفاً در ساعات غیرموظف مشمول اين ماده می و عالی

 

جهت انجام وظايف برای مدت معین اين آيین نامه، « 1»ماده « 26»بند « الف»جزء اساس  بر ه ک عضوی به – 31ماده 

گردد، از تاريخ حرکت به محل مأموريت تا بازگشت، چنانچه فاصله مقصد از مبدأ  اعزام می مؤسسهمحول به خارج از 
گردد.  پرداخت میاين آيین نامه « 54»ر ماده بر اساس ضابطه مقرر دالعاده مأموريت روزانه  کیلومتر باشد فوق 60بیش از 

 اين آيین نامه تعلق نخواهد گرفت.«  63»فوق العاده به اعضای مشمول ماده   اين 
شود، ضمن برخورداری از  به صورت مأموريت به خارج از کشور اعزام می مؤسسهکه با تأيید هیأت رئیسه  عضوی - 1تبصره 

 مأموريت روزانه خارج از کشور بر اساس مقررات عمومی نیز دريافت خواهد کرد.حقوق و مزايای ريالی، فوق العاده 
 مدت اين گونه مأموريتها در مورد هر عضو  از چهار ماه متوالی و يا متناوب در يک سال تقويمی بیشتر نخواهد بود. – 2تبصره 

 

           کند،  جغرافیايی خدمت وی تغییر می محل ثابت ،به عضوی که به موجب حكم صادره از سوی مراجع قانونی  - 32ماده 

  اين آيین نامه پرداخت می گردد.  «56»مقرر در ماده  بر اساس ضابطه « هزينه سفر و نقل مكان»هزينه ای تحت عنوان 
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هزينه   کمک»عنوان  کمک هزينه ای تحتبه عضو مرد شاغل و  بازنشسته متاهل مشمول اين آيین نامه  - 33 ماده

با  « هزينه اوالد  کمک»ای تحت عنوان در صورت داشتن فرزندان تحت تكفل، کمک هزينهو « مندی عائله
 می گردد.  اين آيین نامه پرداخت«  57»و بر اساس ضابطه مقرر در ماده  « 94»ماده  1رعايت مفاد تبصره 

سرپرست خانوار که همسرشان متوفی، و همچنین اعضای زن شاغل و يا بازنشسته  ، مطلقهبانوان وظیفه بگیر  – 1تبصره 
از کمک  معلول و يا ازکارافتاده کلی بوده و به موجب حكم مراجع قانونی، سرپرستی خانوار را به عهده دارند

 .هزينه عائله مندی و نیز در صورت تكفل مخارج فزرندان از کمک هزينه اوالد برخودار می شوند
سال و در صورت ادامه تحصیل و  20کنند،  هزينه اوالد استفاده می  ز کمکحداکثر سن برای اوالد ذکور که ا -2تبصره 

 سال تمام و برای اوالد اناث  نداشتن شغل و همسر خواهد بود. 25غیر شاغل بودن آنان تا 
صالح از جمله سازمان بهزيستی کل کشور،  فرزندان معلول و از کارافتاده کلی به تشخیص مراجع پزشكی ذی - 3تبصره 

 اين ماده نمی باشند. 2مان پزشكی قانونی و ... مشمول محدوديت سقف سنی مذکور در تبصره ساز
 سال از کمک هزينه ای معادل کمک هزينه عائله مندی برخوردار می شوند. 35بانوان مجرد باالی  -4تبصره 

 

 و مؤسسات  دانشگاه هاعلمی قانون مقررات انتظامی هیأت»در صورت ارتكاب هر يک از تخلفات مندرج در   – 34ماده 

  .گرددتوسط عضو، موضوع به هیأتهای رسیدگی انتظامی اعضای هیأت علمی ارجاع می« عالی و تحقیقاتی کشورآموزش
 

  مؤسسه باشد و  های قانونی در برابر شاکیان مورد حمايت قضايی می درانجام وظايف و مسئولیت مؤسسهعضو  - 35ماده 

برای دفاع از انجام وظايف   عضو به تقاضای ، «ون حمايت قضايی از اعضای هیأت علمیقان» است براساس  مكلف
 .حمايت قضايی نمايدعضو  با استفاده از کارشناسان حقوقی خود يا گرفتن وکیل از وی

قطع ارتباط نمايد، منوط به تعیین تكلیف وی و تسويه حساب با   مؤسسهپرداخت مطالبات عضوی که با  - 36ماده 

 د.باش می  سسهمؤ
 

سال حداقل امتیازات الزم را برای دريافت يک پايه ترفیع استحقاقی، موضوع ماده  3عضوی که در طول  – 37ماده 

مؤسسه مشمول مصاديق رکود اين آيین نامه کسب ننمايد، با پیشنهاد کمیته ترفیعات و تأيید هیأت رئیسه « 43»
   اين« 101»ماده م به کمیسیون رکود علمی )موضوع صمیپرونده وی جهت بررسی و اخذ تعلمی می شود و 

 آيین نامه(، ارسال می گردد.
 

 فصل پنجم :  توانمندسازی

موظف است بر مبنای نتايج حاصل از ارزيابی عملكرد ساالنه عضو  و به منظور ارتقای سطح کارآيی  مؤسسه – 38ماده 

بهتر تكالیف محول، برنامه های آموزشی الزم را جهت و اثربخشی فعالیتها و توانمندسازی وی در ايفای هرچه 
 متناسب ساختن نگرش، دانش و مهارت عضو  با شغل مورد نظر،  طراحی و به مورد اجرا گذارد.

 

                   ، همواره نسبت طبق برنامه تنظیمی مؤسسه ،مربوط مقررات و است براساس ضوابط عضو موظف – 39ماده 

 های شغلی خود اقدام نمايد. مهارتها و توانايی و افزايش زیتوانمندسا به
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، «پژوهشیعلمی آموزشی و دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیأت»اساس برموظف است  مؤسسه – 40ماده 

ه به فرمهای تكمیل شده توسط وی، به منظور بررسی استحقاق عضو برای ترفیع سالیانه، عملكرد عضو را با توج
 ارسال نمايد.   مؤسسهارزيابی نموده و نتايج اين ارزيابی را به کمیته ترفیعات  

 

به منظور بررسی استحقاق ، «ه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمیآيین نام»براساس موظف است  مؤسسه – 41ماده 

چوب آيین نامه ارتقا عضو برای ارتقا مرتبه، فعالیتهای عضو را با  توجه به فرمهای تكمیل شده توسط وی در چار
 ذی صالح مرتبه اعضای هیأت علمی و دستورالعملهای مربوط، ارزيابی نموده و نتايج اين ارزيابی را  به مراجع 

 ارسال نمايد. 
 

          ، پايه های مشروحه ذيل اين آيین نامه «44»و « 43»در  مواد  به عضو در صورت احراز شرايط مقرر   – 42ماده 

 ردد: اعطا  می گ

  سالیانه،  پايه های ايثارگری،  استحقاقی سربازی،  ترفیع : ترفیع خدمتشامل پایه استحقاقی - 1 – 42

 .43مصوب موضوع ماده هایمأموريت تحصیلی و ساير پايههای  پايه

مصوب هایو ساير پايه نمونه کشوری کسب عنوان عضو هیأت علمی  پایه تشویقی شامل: - 2 – 42

 .44ماده  موضوع
پايه و در  5مقررات مربوط حداکثر تا سقف  ضوابط و مطابقهیأت علمی احتساب سوابق خدمتی قبل از عضويت  تبصره:

 نامه امكان پذير می باشد. اين آيین 43صورت کسب امتیازات الزم برای کسب پايه ترفیع، با رعايت مفاد ماده 

مورد، پايه ذيل حسب  تحصیل در صورت احراز شرايط مندرج در بندهای کار و مأمور به بهبه اعضای شاغل  -43ماده 

 گردد:اعطا می سالیانه استحقاقی ترفیع
و پژوهشی قابل قبول در  آموزشیاعضای شاغل به کار: انجام حداقل يک و يا دو سال خدمت علمی  - 1 – 43

            وقت و اعضای نیمه« يک سال» تمام وقتپیمانی و يا پايه قبلی، به ترتیب برای اعضای رسمی 
           سالیانه اعضای ترفیعدستورالعمل اعطای»در حسب مورد و کسب حداقل امتیاز مندرج « دو سال»

 در مهلت مقرر. «ابالغیپژوهشی  و علمی آموزشی هیأت
ساالنه که به تأيید مؤسسه اعضای رسمی مأمور به تحصیل: در ازای ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی  - 2 – 43

تحصیلی دکتری تخصصی برای هر سال تحصیل در دوره ، برسد محل خدمت مؤسسهمحل تحصیل و 
 گردد. يک پايه و حداکثر چهار پايه اعطا می

و متعهد خدمت به مؤسسات وابسته به وزارت می  وزارت )که در استخدام نیستند(بورسیه های بورسیه:  -43-3
مام تحصیل و اشتغال به کار آموزشی و پژوهشی در مؤسسه به ازای تحصیل در مقطع پس از اتباشند، 

 برخوردار خواهند شد. آزمايشیدکتری از سه پايه ترفیع در هنگام صدور حكم رسمی 
در ، يک پايه ترفیع )دوره ضرورت( نظام وظیفه خدمتدر ازای ارائه کارت پايان خدمت و يا گواهی انجام  -43-4

 تعلق می گیرد.ام بدو استخد
در  ،اين ماده 4بند عالوه بر يک پايه ترفیع موضوع  تعهددورهدر طول سربازی مشمولین طرح به –43-5           

ه ازای هر سال خدمت، يک پايه تا صورت کسب حداقل امتیاز الزم براساس دستور العمل اعطای ترفیع سالیانه ب
 گیرد.پايه تعلق می« 2»سقف 
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همان میزان تاريخ  بهگیرد و مرخصی بدون حقوق و انفصال موقت، پايه استحقاقی تعلق نمی ،به ايام تعلیق – 1تبصره 
 استحقاق دريافت پايه به تعويق می افتد.

صالح واجد دريافت مزايای ايثارگری شناخته می شوند، عالوه بر پايه های  که از سوی مراجع ذیاعضايی  - 2تبصره 
اين ماده، از پايه های ايثارگری بر اساس جدول ذيل برخوردار می گردند. اعضای ايثارگری استحقاقی مندرج در 

قرار ، و تبصره آنآيین نامه  اين «9»جدول موضوع ماده مندرج در  و آزادگان( که در مرتبه رديف يک )جانبازان
 تبصره قرار نمی گیرند. داشته و از حقوق و مزايای يک مرتبه باالتر بهره مند گرديده اند، در شمول اين

 
 جدول پایه های ایثارگری قابل اعطا به اعضای ایثارگر

 رديف
 نوع ايثارگری

 قابل اعطا پايه ايثارگری
 «برای هر ستون»

 مدت اسارت )آزادگی(
 «1ستون »

 درصد جانبازی
 «2ستون » 

 مدت خدمت درجبهه
 «3ستون » 

 يهپا 1 ماه تا يک سال 6 درصد  19تا  تا يک سال 1
 پايه 2 سال 2تا  1 درصد 29تا  20 سال 2تا  1 2
 پايه 3 سال 3تا  2 درصد 39تا  30 سال 3تا  2 3
 پايه 5 سال 4تا  3 درصد 49تا  40 سال 4تا  3 4
 پايه 7 سال 5تا  4 درصد 59تا  50 سال 5تا  4 5
 پايه  9 سال 6تا  5 درصد 69تا  60 سال 6تا  5 6
 پايه 11 باالتر سال و6 رصدوبیشترد 70 باالتر سال و 6 7

 
درصورتی که خدمت سربازی و خدمت در جبهه عضو همزمان بوده باشد، عضو می تواند از مجموع ترفیعات  – 3تبصره 

 مربوط  برخوردار گردد.
 ردد.اين ماده برخوردار گ «2»جدول تبصره عضو می تواند از مجموع ترفیعات حداکثر دو ستون از ستونهای  – 4تبصره 
شهید( درمرتبه علمی استاديار و باالتر عالوه بر پايه های استحقاقی مندرج در اين  عضو هیأت علمی )فرزند – 5تبصره 

از حقوق و مزايای يک مرتبه باالتر برخوردار به  علمی پايین تر از استاديار، و در مرت پايه ايثارگری« 7»، از ماده
 می گردد.

شوند و همچنین جانباز از کار افتاده االثر شده و يا  به درجه رفیع شهادت نائل شده يا میاعضايی که مفقود  – 6تبصره 
تا زمان رسیدن به و يا از کارافتادگی، شهادت مفقود االثر شدن، ، ضمن ارتقا به مرتبه علمی باالتر، از تاريخ کلی

ترفیع استحقاقی سالیانه را دريافت غال، برند و در حالت اشتدر حالت اشتغال به سر میشرايط عمومی بازنشستگی، 
داشته و از مزايای زمان اشتغال از جمله ارتقا به مرتبه علمی باالتر صرفاً پس از طی مدت توقف مقرر در آيین نامه 

 اند و يا ازکارافتادهرسیدهبه شهادت مفقوداالثر شده، ارتقا مرتبه، برخوردار خواهند بود. اعضايی که در مرتبه استادی 
        پايه  ايثارگری «10»، به دلیل عدم امكان ارتقا به مرتبه علمی باالتر، بالفاصله از  شده اند )حالت اشتغال( کلی

 بهره مند می گردند.
 

 به عضو رسمی در صورتی که يكی از شرايط زير را احراز نموده يا می نمايد،  پايه تشويقی اعطا می گردد:  - 44ماده 
 -ذخیره شده از مقاالت علمی بر امتیاز مورد نیاز ترفیع ساالنه امتیاز پژوهشی مازاد 20ی هر به ازا – 1 – 44

 ويی( يک پايه.پژوهشی در مجالت معتبر علمی داخل يا خارج از کشور )وت
 در چارچوب ضوابط مربوط حداکثر يک پايه.« س»عضويت فعال در گردانهای عاشورا و الزهرا  - 2 – 44
 پايه. يک، عنوان عضو هیأت علمی نمونه کشوری احراز - 3 – 44
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برای هر مورد  يک پايهمورد تأيید وزارت، دارندگان نشانهای دولتی و برگزيدگان جشنواره های معتبر ملی  - 4 – 44
 و حداکثر دو پايه.

أيید مؤسساتی که با ت اين آيین نامه( در 66خدمت )موضوع ماده شاغل و يا مأموران به  اعضای – 5 – 44
پژوهشی و فناوری تازه  موزش عالی وو مؤسسات آ دانشگاه هاوزارت در شمول  ذی صالح مراجع 

           پايه تشويقی مؤسسات يادشده از يک خدمت درسال 7در ازای  د،تاسیس و در حال توسعه قرار دارن
 گردند.برخوردار  می

رئیس همچنین  ،(مؤسسه ثنای رئیسبه است) در سمتهای مديريت ستادی مؤسسهاعضايی که در  - 6 – 44
و سمتهای همتراز با آن، دارای خدمات ارزنده و قابل قبول به تشخیص هیأت  / پژوهشكدهدانشكده
 ، در طول خدمت.پايه و حداکثر دوپايهبه ازای هردوسال خدمت يک، می باشند مؤسسهرئیسه 

رؤسای همچنین اين آيین نامه و « 71»ماده که دارای سمتهای مديريتی موضوع  مؤسسهاعضای  - 7 – 44
 .و حداکثر چهار پايه در طول خدمت باشند، به ازای هر دو سال خدمت  يک پايهمی مؤسسات،

که در سمتهای مديريتی حوزه ستاد وزارت دارای خدمات ارزنده و قابل قبول به  مؤسسهاعضای  - 8 – 44
به ازای هر دو سال خدمت يک پايه و حداکثر دو وی  می باشند، ذی ربط تشخیص وزير يا معاونان 

 پايه در طول خدمت.
اين ماده، « 6» موضوع بندتشويقی پايهبه استثنای  خدمتدرطولبه هرعضو اعطا تشويقی قابلهایپايهسقف – 1تبصره 

 باشد.پايه می« 7»حداکثر 
اين موضوع پايه های تشويقی  ،در صورت احراز شرايط ،ن نامهاين آيی 11به استثنای مشمولین ماده به عضو پیمانی،    – 2تبصره 

  ، اعطا می گردد.در بدو استخدام رسمی آزمايشی، ماده
 

 دو برابر عضو تمام وقت می باشد.نیمه وقت  عضومدت توقف الزم برای ارتقای مرتبه  – 45ماده 
 

 فصل ششم :  نظام پرداخت حقوق و مزایا  

 يه عضو  بر اساس فرمول زير تعیین می گردد:حقوق مرتبه و پا - 46ماده 

 

 * ضريب حقوقی = حقوق مرتبه و پايه ]* پايه( + عدد مبنا 5)[
 

نامه اين آيین« 1»ماده  « 19»باشد که بر اساس مفاد بند قبول عضو میپايه، نمايش عددی خدمات قابل  – 1تبصره 
 تعريف می گردد.

ترتیب رديفهای جدول مذکور  اين آيین نامه به«  9»جدول موضوع ماده درج در های منعدد مبنا برای مرتبه – 2تبصره 
اين آيین نامه برابر  «9» گردد و همچنین عدد مبنا برای تبصره مادهتعیین می 170و  145 – 125 – 100 برابر
 می باشد. 90

 وزيران اعمال می گردد. ضريب حقوقی سالیانه ابالغ شده از سوی هیأت – 3تبصره 
 اعضا در بدو استخدام در پايه يک مرتبه مربوط قرار می گیرند.  – 4تبصره 
با ضوابط  ، مطابققطعیهمانند دوره رسمی، آزمايشیرسمیدورهو يا  پیمانیو مزايای اعضا در دورهحقوق   – 5تبصره 

 شود. پرداخت می و نامه تعییناين آيین در مقرر
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العاده مذکور شود. نحوه محاسبه فوقای تحت عنوان فوق العاده شغل پرداخت میعادهالبه اعضای مؤسسه فوق –47ماده 

 به شرح زير   می باشد:

 
 )حقوق مرتبه و پايه( * ضريب فوق العاده شغل = فوق العاده شغل 

 ،نامهاين آيین« 9»ماده موضوع های مندرج در جدول العاده شغل بر اساس شماره رديف هر يک از مرتبهضريب فوق –تبصره 
 . آن براساس مقررات مربوط وتصويب درهیأت امنا خواهد بود گردد و تغییرات بعدیشرح ذيل تعیین میبه

 

 جدول ضرایب فوق العاده شغل

 ضريب فوق العاده شغل  رديف

1 1/2 

2 6/2 

3 87/2 

4 98/2 

 می باشد. 77/1برابر  اين آيین نامه« 9»برای تبصره ماده  ضريب فوق العاده شغل  -تبصره

 

العاده شود. نحوه محاسبه فوقالعاده ويژه پرداخت میعنوان فوق خاصی تحت العادهفوق ،مؤسسهوقت به اعضای تمام  - 48ماده 

 باشد:به شرح زير میو ضرايب مربوط مذکور 
 

 يب فوق العاده ويژه = فوق العاده ويژهضر )حقوق مرتبه و پايه( * 

 

 وق العاده ویژه یب فجدول ضر

 مرتبه علمی
ضريب فوق 
 العاده ويژه

 5/6 / پژوهشیار مربی آموزشیار

 5/6 مربی

 9 استاديار

 5/8 دانشیار

 7/7 استاد

 

فوق العاده ای تحت عنوان فوق العاده جذب پرداخت می شود. نحوه محاسبه فوق العاده   مؤسسهبه اعضای  – 49ماده 

 مذکور به شرح زير است:

 مرتبه و پايه * ضريب فوق العاده جذب = فوق العاده جذبحقوق 
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 .می باشدتهران به شرح جدول ذيل  شهربرای موسسات واقع در  العاده جذبضريب فوق–1 تبصره

 استاد دانشیار استادیار مربی / پژوهشیار مربی آموزشیار مؤسسه

 1.3 1.25 1.2 1 0.9 تهران مؤسسات شهر

 % قابل افزايش است.300جدول فوق با تصويب هیأت امنا حداکثر تا  ضرايب شهرهابرای ساير  -
وع اعضايی که به موجب مفاد اين آيین نامه به موسسه ای در محلی )شهری( غیر از محل استقرار موسسه متب -2تبصره 

 جذب موسسه محل ماموريت برخوردار خواهند شد. خود مامور می شوند از ضريب فوق العاده
 يی که به نمايندگی مجلس شورای اسالمی انتخاب می شوند از فوق العاده جذب شهر تهران برخوردار می گردند.اعضا -3تبصره
 موسساتی که در يک شهر مستقر هستند دارای فوق العاده جذب يكسان می باشند. -4تبصره

 

ای تحت العادهباشند، فوقمصوب می  / سرپرستیهای مديريتیدار پستکه عهده مؤسسهبه اعضای تمام وقت  - 50ماده 

 فوق العاده مذکور به شرح زير می باشد: شود. نحوه محاسبه  العاده مديريت پرداخت میعنوان فوق

  فوق العاده مدیریت =فوق العاده مدیریت رئیس مؤسسه  ×ضریب فوق العاده مدیریت هر پست مدیریتی/ سرپرستی مصوب 

 

 گردد:به شرح زير تعیین می  هئیس موسسمديريت ر فوق العاده: 1تبصره

α × موسسه رئيس مديريت العاده فوق  = تهران دانشگاه رئيس مديريت العاده فوق 

 

α :  ضرب ضرايب مقاطع تحصیلی مندرج از حاصل است کهيان روزانه شاغل به تحصیل در موسسه دانشجوضريب تعداد

های مندرج ای مربوطه محاسبه شده و با رديفدر تعداد دانشجويان در مقاطع و رشته ه« يک»در جدول شماره 
  تطبیق داده می شود.« دو»در جدول شماره

 کاربردی، فنی و حرفه ای و پیام نور، معادل فوق العاده -های: جامع علمیفوق العاده مديريت روسای دانشگاه -الف
 مديريت رئیس دانشگاه تهران می باشند؛ 

پنجاه معادل های جديد التاسیس )براساس تايید شورای گسترش آموزش عالی( هفوق العاده مديريت روسای دانشگا  -ب
 .يريت رئیس دانشگاه تهران می باشندمد ( فوق العاده50/0درصد )
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 «یك»جدول شماره 

 ضرایب

 گروه های آموزشی

علوم 

 انسانی

(1) 

 علوم پایه 

(67/1) 

فنی و 

 مهندسی

(86/1) 

 کشاورزی

(66/2) 

 هنر

(1/2) 

 پزشکی

(2/2) 

مقاطع 

 تحصیلی

 2/2 1/2 66/2 86/1 67/1 1 (1کارشناسی )

کارشناسی ارشد 
(3) 

3 01/5 58/5 98/7 3/6 6/6 

دکتری 
 (5تخصصی )

5 35/8 3/9 3/13 5/10 11 

 دکتری
 (4حرفه ای ) 

4 68/6 44/7 64/10 4/8 8/8 

 

 «دو» جدول شماره

 دانشگاه تخصصی دانشگاه جامع αضریب 
هزار  10های دارای کمتر از برای دانشگاه 6/0

 دانشجو 
 هزار دانشجو  6های دارای کمتر از برای دانشگاه

هايی که تعداد دانشجويان آنها از برای دانشگاه 7/0
 هزار نفر است. 20هزار تا  10

 6هايی که تعداد دانشجويان آنها از برای دانشگاه
 هزار نفر است. 12هزار تا 

هايی که تعداد دانشجويان آنها از نشگاهبرای دا 8/0
 هزار نفر است. 30هزار تا 20

دانشجويان آنها از هايی که تعداد برای دانشگاه
 هزار نفر است. 18هزار تا12

هايی که تعداد دانشجويان آنها برای دانشگاه 9/0
 هزار نفر است. 30بیش از 

هايی که تعداد دانشجويان آنها برای دانشگاه
 هزار نفر است. 18بیش از 

 
با توجه به حجم کار و مصوب موسسه  / سرپرستیمديريتیهای پست يک از ضريب فوق العاده مديريت هر  – 2تبصره 

سختی آن، بازدهی و کارائی و مرتبه علمی عضو و مقايسه با ساير مديران بر اساس دامنه ضرايب مندرج در جدول 

 گردد: تعیین می هیأت رئیسهتوسط  ذيل، 
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 / سرپرستیمدیریتیحداکثر ضرایب فوق العاده مدیریت پستهای  جدول حداقل و

 پست مدیریتی مصوب ردیف
 حداقل و حداکثر ضریب

 فوق العاده مدیریت 
 درصد  80تا    60  مؤسسهمعاونان  1

 درصد 60تا   30 موسسهو مديريتهای  بالفصل رئیس  واحدهای سازمانی مديران 2

3 
ها، مراکز ، کتابخانه مرکزی و مؤسسات وابسته به ها، پژوهشكدهكدهرؤسای دانش

  مؤسسه
 درصد  60تا   40

 درصد  50تا    30  مؤسسه معاونتهای بالفصل زير مجموعه مديريتهای 4

 درصد  50تا    30  مؤسسه رئیسبالفصل  مديريتهایمعاونان  5

 درصد  50تا    30 سات وابستهها،  مراکز و مؤسها، پژوهشكدهمعاونان دانشكده 6

 درصد  40تا    20 مديران گروه های آموزشی و پژوهشی 7

 درصد  40تا    20  مؤسسهزيرمجموعه بالفصل معاونتهای يتهای مديرین معاون 8

9 
وعه می زيرمجموعه بالفصل رئیس موسسه و زير مجگروه ها رؤسای ادارات /

 بالفصل معاونتها
 درصد 40تا  20

 ستاره دار مصوبير پستهای مديريتی/ سرپرستی سا 10
  3بر اساس مفاد تبصره 

 اين ماده تعیین می گردد

مديريت رئیس مؤسسه توسط هیأت میزان فوق العاده مديريت ساير مشاغل مديريتی با توجه به فوق العاده  –  3تبصره 
العاده مديريت تعیین شده بايست از فوقیالعاده مديريت هر عضو نمشود و در هر حال میزان فوقمیتعیین رئیسه

 .برای مقام مافوق وی بیشتر باشد

 مديريت رئیس دانشگاه تهران است. فوق العادهمعاونان وزارت معادل میزان فوق العاده مديريت  -4تبصره 

 

  گردند.می وقت برخوردار  امو مزايای مستمر عضو تمدرصد حقوق  50نامه، صرفاً از آيیناين « 16»عضو مشمول ماده  – 51ماده 

 

التحقیق يک ساعت عملی و همچنین حقساعت تدريس« 5/1»التدريس يک ساعت تدريس نظری و حق –52 ماده

پنجاهم مجموع حقوق مرتبه و پايه و فوق العاده شغل نامه( براساس يکاين آيین 29اعضا )موضوع ماده تحقیق 
  عضو تعیین می گردد.

باشد،  کیلومتر فاصله داشته 100بیش از  مؤسسهمحل مؤسسه متبوع استخدامی اعضای مدعو تا محل چنانچه   – تبصره
 پرداخت نمايد. 2تا  5/1لتدريس آنان را با ضريب حق ا مؤسسهمی تواند به تشخیص معاون آموزشی  مؤسسه

مأمور می شوند  های اجرايیو دستگاه  ه متبوع خود به ساير موسسات )دولتی و يا غیر دولتی(اعضايی که از موسس
 در موسسه متبوع )مبدا( مدعو محسوب نمی شوند.

 

بر اساس يک پنجاهم مجموع نامه  اين آيین« 30»موضوع ماده التدريس يک ساعت تدريس مدرسان حق – 53ماده 

ديارآموزشی آموزشی، استاآموزشیار، مربیعلمی در مرتبه مربیالعاده شغل عضو هیأت حقوق مرتبه و پايه و فوق
مدرس، با توجه به مدرک تحصیلی وی به عنوان  مؤسسهحسب مورد با پايه مساوی با سنوات اشتغال در 

  ارشد و دکتری( تعیین می گردد.)کارشناسی، کارشناسی
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  می تواند مؤسسهکیلومتر فاصله داشته باشد،  100بیش از  مؤسسهمدعو تا محل چنانچه محل سكونت مدرسان  - تبصره
 پرداخت نمايد. 2تا  5/1حق التدريس آنان را با ضريب  مؤسسهتشخیص معاون آموزشی به 

 

مجموع حقوق ( 20/1) به مأخذ يک بیستماين آيین نامه  «31»موضوع ماده العاده مأموريت روزانه  فوق - 54ماده 

بر اساس مقررات عمومی پرداخت است. هزينه اسكان و تغذيه  های شغل و جذب،  قابل العاده مرتبه و پايه و فوق
 پرداخت خواهد شد.  مؤسسهو هزينه اياب و ذهاب بین شهری و درون  شهری، براساس مصوبات هیأت رئیسه 

و پايه استاديار  مرتبه درصد حقوق «20»اعضا نبايد از العاده مأموريت روزانهعنوان فوقسقف حداکثر پرداخت به –تبصره 
 بیشتر باشد.«  30» پايه

 

و مزايای مستمر خود را   به تحصیل در ايام استفاده از مأموريت آموزشی در داخل کشور، حقوق مأمور عضو  – 55ماده 

 نمايد.دريافت می
خارج از کشور، تابع ضوابط  آموزشی از مأموريتتحصیل در ايام استفاده به و مزايای عضو مأمور  پرداخت حقوق – تبصره

 باشد.و مقررات مربوط می
 

، به ازای هر کیلومتر فاصله بین دو شهر مبدأ و مقصد مبلغ آيین نامه  اين« 32»ماده موضوع به مشموالن  –56ماده 

، بر اساس نرخ تورم سالیانه، بیست هزار ريال هزينه سفر ونقل مكان پرداخت می گردد، تغییرات بعدی اين نصاب
 با تصويب هیأت رئیسه تعیین خواهد گرديد. 

 

مندی و به ازای هر فرزند کمک هزينه  هزينه عائله  ، کمکآيین نامه  اين« 33»ماده موضوع به مشموالن  - 57 ماده

 پرداخت می گردد. وزيران،برابر ضريب حقوقی سالیانه مصوب هیأت « 15»و « 57»به میزان اوالد به ترتیب 

 

بر اساس مبلغ اعالم شده از ، پايان هرسالبگیر در شاغل، بازنشسته و وظیفهمكلف است به اعضای مؤسسه - 58 ماده

 پرداخت نمايد. «عیدی»هیأت وزيران   سوی

برابر حقوق و مزايای حداکثر تواند به اعضای شاغل خود در طی سال با تصويب هیأت رئیسه مؤسسه می -59ماده 

وب هیأت امنا، مشروط به پیش بینی اعتبار الزم در بودجه تفصیلی سالیانه مص« پاداش»تحت عنوان عضو، 
 پرداخت نمايد.

 

 فصل هفتم :  مأموریت و انتقال

مكلف است در راستای تولید دانش، ارتقای تجارب و دانش علمی اعضای خود و اعتالی جايگاه   مؤسسه – 60ماده 

در سطح بین المللی، کمک به حل مشكالت علمی و فنی کشور از طريق تحقیق در زمینه های  مؤسسه
و استفاده از دستاوردها، دانش فنی، امكانات و روشهای نوين پژوهشی و آموزشی، نهادينه تخصصی، آشنايی 

و به منظور افزايش کارآيی و کارآمدی  دانشگاهی المللی در روابط بینبین ای وکردن همكاريهای علمی منطقه
زم را برای شرکت آنان اعضای تمام وقت خود و همچنین مبادله نتايج فعالیتهای علمی و پژوهشی، تسهیالت ال
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و يا نظايرآن که در زمینه رشته  مؤسسهدر کنفرانسها، سمینارها، کنگره ها، انجام مطالعات مرتبط با اهداف 
اعزام آنان را در قالب هر يک از   مؤسسهتحصیلی هر يک از اعضا در داخل يا خارج از کشور تشكیل می شود و 

اين آيین نامه،  «63»تا  « 61»ب ضوابط و مقررات موضوع مواد دهد، در چارچوتشخیص میموارد ذيل ضروری
 فراهم نمايد.

 فرصت مطالعاتی - 1 – 60 
 مأموريت پژوهشی - 2 – 60
 مأموريت آموزشی  - 3 – 60

 

مصوب « آيین نامه استفاده از فرصتهای مطالعاتی» تواند  اعضای تمام وقت خود را در چارچوبمی  مؤسسه  - 61ماده 

، برای تكمیل اطالعات علمی و آگاهی از تحقیقات پیشرفته داخل يا خارج از کشور و شرکت در اين ناهیأت ام
فرصت »می رسد، برای استفاده از  مؤسسهگونه تحقیقات، طبق برنامه ای که به تصويب هیأت رئیسه 

 اعزام نمايد. « مطالعاتی
در حین استفاده يا  بالفاصله ا هرگونه مأموريت ديگر، و يدرخواست هر گونه مرخصی استحقاقی يا بدون حقوق  –تبصره 

 بعد يا قبل از استفاده از دوره فرصت مطالعاتی، ممنوع می باشد.
 

مصوب می تواند اعضای تمام وقت خود را در سقف اعتبارات مصوب، با رعايت ضوابط و مقررات  مؤسسه  - 62ماده 

رسد، به منظور شرکت در سمینارها، درچارچوب دستورالعملی که به تصويب هیأت رئیسه می ،هیأت امنا
و نظاير   مؤسسهها، انجام مطالعات مرتبط با رشته تخصصی عضو و يا اهداف مرتبط با اهداف کنفرانسها، کنگره

 . اعزام نمايد« مأموريت پژوهشی»آن در داخل و يا خارج از کشور به 
 .، مشمول اين ماده می باشنداين آيین نامهپیمانی صرفا در طول قرارداد و با رعايت ساير ضوابط و مقررات اعضای   –تبصره

 

            می تواند اعضای رسمی تمام وقت خود را به منظور پرورش و آماده سازی در چارچوب مؤسسه  - 63ماده 

اعطای بورس تحصیلی و اعزام دانشجو به »و «  اعطای بورس تحصیلی داخل کشور»های اجرايی آيین نامه 
سال با پرداخت حقوق و مزايای « 4»مصوب وزارت، به صورت تمام وقت و حداکثر به مدت « خارج از کشور

 اعزام نمايد. « مأموريت آموزشی»مربوط، به 
 

خارج از کشور و حوزوی )در داخل و يا  4دکتری تخصصی يا سطح دوره اعزام اعضا برای ادامه تحصیل در  - 64ماده 

 با استفاده از مأموريت آموزشی( منوط به احراز شرايط ذيل می باشد:
 وضعیت استخدامی عضو رسمی باشد. - 1 –64
 .باشد  مؤسسهرشته تحصیلی عضو مورد نیاز  - 2 – 64
 محل تحصیل عضو مورد تأيید وزارت باشد. - 3 –64
% امتیاز الزم از آيین نامه 60و يا حداقلباشد کتری دورودی پذيرفته شده در آزمون  ،عضو متقاضی -4 –64

 .کسب نمايدرا  ارتقا مرتبه با تأيید هیأت ممیزه ذی ربط
 سال باشد.  40سن متقاضی حداکثر  - 5 –64
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عضونسبت به سپردن تعهدات الزم در چارچوب آيین نامه های اجرايی اعطای بورس تحصیلی داخل  - 6 – 64
 .ی و اعزام دانشجو به خارج از کشور ، اقدام نمايدکشور و اعطای بورس تحصیل

مورد نظر نگردند، ضمن موفق به اخذ مدرک تحصیلی  ،چنانچه اعضای مأمور به تحصیل در پايان مهلت مقرر –1تبصره 
در طول مدت تحصیل به  مؤسسهها و وجوه دريافتی به عالوه خسارات وارده به کلیه هزينهبازپرداخت 
 يید دفتر حقوقی وزارت، ملزم به حضور در محل خدمت و انجام وظايف محول می باشند.و تأ مؤسسهتشخیص 

سال موفق به اتمام دوره تحصیلی مورد نظر « 4»در موارد خاص، مدت مأموريت آموزشی اعضايی که در پايان  –2تبصره 
نوبت شش ماهه با پرداخت  حداکثر دو ، برایامنا هیأتتحصیلی و موافقت نمی گردند، با ارائه گزارش پیشرفت 

 حقوق و مزايای مستمر قابل تمديد می باشد. 

موفق  ،سال مأموريت آموزشی« 5»در موارد خاص، ادامه تحصیل اعضايی که تا پايان مهلت مقرر و حداکثر در  –3تبصره 

قوق و گردند، صرفا با ارائه درخواست مرخصی بدون حبه اتمام دوره تحصیلی و اخذ مدرک مورد نظر نمی
 حداکثر برای دو نوبت يک ساله  امكان پذير می باشد. ،رئیسهتصويب هیأت 

سال نباشد و با استفاده از مرخصی بدون حقوق و « 50»پذيرش مدرک دکتری عضوی که سن وی بیشتر از  – 4تبصره 
 و ر شرايطاين ماده و ساي «4»تا « 1»در بندهای با هزينه شخصی اخذ شده باشد، با رعايت شرايط مندرج 

 پذير می باشد.مقررات مربوط ، پس از تأيید هیأت ممیزه امكان

 

اين آيین نامه،  حسب مورد، «  70»تا « 66»مقررات موضوع مواد تواند در چارچوب ضوابط و می مؤسسه  -65ماده 

موافقت مؤسسه   پژوهشی را با درخواست آنان وو مؤسسات آموزش عالی و  دانشگاه هااعضای رسمی تمام وقت ساير 
بكار گیرد و يا بالعكس اعضای رسمی تمام وقت خود را حسب درخواست آنان به « خدمتمأموربه»متبوع به عنوان 

در هر صورت تبديل وضعیت، ترفیع و ارتقای  های متقاضی مأمور نمايد.ساير مؤسسات، سازمان ها و يا دستگاه
 اعضای مامور تابع مقررات موسسه مبدا می باشد.

 

 تواند در صورت نیاز به خدمات  اعضای هیأت علمی رسمی ساير دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالیمی مؤسسه  –66ماده 

باموافقت مؤسسه  مربوط از خدمات آنان  وابسته به ساير دستگاههای اجرايی  ياو وابسته به وزارت دولتی پژوهشی  و
استفاده نمايد و يا بالعكس حسب درخواست « مأمور به خدمت» با حفظ وظايف آموزشی و با رعايت مقررات به عنوان

وابسته به ساير دستگاههای  يا فناوری دولتی وابسته به وزارت و و عالی، پژوهشیآموزشمؤسسات  و دانشگاهها
 مزايای و حقوقموافقت عضو، اعضای رسمی خود را به اين قبیل مؤسسات مأمور به خدمت نمايد.  و اجرايی

 گردد.می پرداختيا مقصد  أبدم حسب توافق مؤسسات ذی ربط از محل اعتبارات مؤسسه اين ماده مشموالن
به خدمت در ستاد وزارت و بالعكس با رعايت تشريفات مقرر در اين ماده،    مؤسسهمأموريت اعضای رسمی  – 1تبصره 

 باشد.مكان پذير می  مؤسسهصرفا با پرداخت حقوق ومزايا از محل اعتبارات 
المللی مؤسسات بین که با موافقت و يا حكم وزير به خارج از کشور و يا سازمانها و مأموريت اعضای رسمی –2تبصره 

گردند، بدون حفظ وظايف آموزشی و پژوهشی و صرفا با پرداخت حقوق و مزايا از محل مأمور به خدمت می
 اعتبارات سازمان يا مؤسسه محل مأموريت امكان پذير می باشد. 

 می باشد. امكانپذير در مؤسسهسال خدمت  4گذشت مراجعت و ، پس از درخواست مجدد برای مأموريت –3تبصره 
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مؤسسات دولتی غیرآموزشی و پژوهشی )دستگاههای اجرايی( خدمت در به  مؤسسهمأموريت اعضای رسمی  –67ماده 

با آن دستگاه  مؤسسهی تخصصی و موجب توسعه همكاريها به شرطی که با تخصص آنها ارتباط داشته باشد
 اجرايی گردد، با حفظ وظايف آموزشی و پژوهشی آنان مجاز می باشد.

 

مأموريت، صرفاً برای خدمت در مؤسسه مقصد می باشد و مؤسسه مقصد، حق مأمور کردن عضو به ساير  -68ماده 

 مؤسسات را ندارد.
 

و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری  ها دانشگاه خدمت دربه  مؤسسهرسمی مأموريت اعضای – 69ماده 

 غیرانتفاعی و بالعكس به استثنای موارد ذيل ممنوع می باشد. –غیردولتی 
سات مذکور با موافقت مديريتی مؤس های مأموريت افراد موضوع اين ماده صرفا برای تصدی سمت -69-1

ين افراد از طريق موسسه مقصد حقوق و مزايای ا .می باشدمحل خدمت عضو امكان پذير رئیس مؤسسه 
 به حساب موسسه مبدا واريز و از طريق مبدا پرداخت می گردد.

 عمل خواهد شد.اين آيین نامه  108برای سمت های مديريتی دانشگاه آزاد مطابق ماده  -69-2

 

ی به مؤسسه  اعضايی که با رعايت ضوابط و مقررات اين آيین نامه، بدون حفظ وظايف آموزشی و پژوهش – 70ماده 

شده و حقوق و مزايای خود را از مؤسسه  محل مأموريت دريافت می نمايند، از هر لحاظ به خدمت ديگر مأمور 
بازنشستگی مشمول مقررات مورد عمل مؤسسه  ارتقا، ترفیع، تبديل وضعیت و به استثنای مقررات مربوط به 

موريت اين دسته از افراد توسط مؤسسه  مقصد و محل مأموريت خواهند بود و چنانچه کسور بازنشستگی مدت مأ
 يا ذينفع حسب مورد پرداخت شود، مدت مزبور جزء سابقه خدمت رسمی آنان منظور خواهد شد. 

 

سیاسی از قبیل: رؤسای سه قوه، معاونان  مأموريت اعضای رسمی مؤسسه جهت تصدی سمتهای مديريت – 71ماده 

است سازمان صدا و سیما، وزرا، معاونان وزراء، سفرا، استانداران، رئیس جمهور، اعضای شورای نگهبان، ري
 نمايندگان مجلس شورای اسالمی و شهردار تهران امكان پذير می باشد.

مؤسسه  محل خدمت و  و مزايا ازمحل اعتبارات به مشموالن اين ماده درمدت تصدی مقامات مذکور، حقوق – 1تبصره 
رداخت است و در هر حال پرداخت فوق العاده مديريت  آنان به عهده دستگاه يا دستگاه محل مأموريت قابل پ

 محل مأموريت خواهد بود.
و  دانشگاه هاارتقا مرتبه اعضای موضوع اين ماده با رعايت کامل آيین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیأت علمی  – 2تبصره 

 هد شد.انجام خوا پس از پايان مأموريت پژوهشی مؤسسات آموزش عالی و 
 ترفیع ساالنه استحقاقی اعضای موضوع اين ماده، بدون نیاز به ارزيابی اعطا می شود. – 3تبصره 

 

پژوهشی   و و مؤسسات آموزش عالی دانشگاه ها ساير، اعضای هیأت علمی رسمی مؤسسهدر صورت نیاز  –72ماده 

توانند با حفظ پیشینه خدمتی به میمبدا و مقصد  روسای مؤسساتموافقت با  دولتی وابسته به وزارت متبوع،
سوابق سازمانی تخصیص داده شده و منتقل شوند. حقوق و مزايای اين قبیل افراد بر اساس پست   مؤسسه
 سايرنیز به   مؤسسهاعضای هیأت علمی رسمی انتقال  ، گردد بر طبق مقررات اين آيین نامه تعیین می ،خدمتی
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حسب درخواست مؤسسات مذکور  ژوهشی دولتی وابسته به وزارت متبوعپ و و مؤسسات آموزش عالی دانشگاه ها
 عضو منتقل شده با انتقال، رابطه استخدامیتاريخ اجرای حكم بالمانع است. در اين صورت از  مؤسسهو موافقت 

 مقصد خواهد بود . مؤسسه  و هرگونه پرداختی صرفاً برعهده   قطع  مؤسسه
پژوهشی وابسته به ساير  ز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وی رسمی قطعی اانتقال اعضای هیأت علم –تبصره

در  باشد.مؤسسه مقصد امكان پذير  میدستگاههای اجرايی به مؤسسه با رعايت ضوابط مربوطه و تأيید رئیس
 مورد اعضای هیأت علمی رسمی آزمايشی اخذ مجوز از وزير الزامی می باشد.

 

 مه و امور رفاهیها، بیمرخصیفصل هشتم : 

 روز کاری و 60عضو رسمی در طول سال )از اول مهرماه تا پايان شهريور ماه سال بعد(،  مرخصی استحقاقی – 73ماده 

 روز کاری می باشد. 30 عضو پیمانی برای

 ز منظور گردد.در آغاز فروردين ماه بعد از تعطیالت رسمی نورومی تواند پنج روز از ايام مرخصی موضوع اين ماده  -1تبصره 

مرخصی اعضای هیأت علمی مؤسسات پژوهشی و ستاد وزرات به تناسب برنامه کاری )از اول فروردين ماه تا  -2تبصره 

 پايان اسفند ماه( قابل استفاده می باشد.

و حداقل بیست روز برای  آموزشی و پنج روز از ايام مرخصی موضوع اين ماده برای عضو رسمیچهل داقل ح -3تبصره 

 با برنامه ريزی دانشگاه در تابستان مورد استفاده قرار می گیرد.آموزشی عضو پیمانی 

حداکثر ده روز از ايام مرخصی موضوع اين ماده برای عضو رسمی و حداکثر پنج روز برای عضو پیمانی برحسب  -4تبصره 
وارد نسازد، می تواند درخواست عضو در طول سال تحصیلی در صورتی که به جريان آموزشی موسسه لطمه ای 

 مورد استفاده قرار گیرد.
های خدمت از مرخصی استحقاقی کمتر از يک سال باشد، به تناسب ماهدر صورتی که مدت خدمت عضو  –5تبصره 

 استفاده خواهد کرد.
 به میزان نصف مرخصی عضو تمام وقت خواهد بود. ،مرخصی استحقاقی اعضای نیمه وقت – 6تبصره 
برای يک بار در طول خدمت، عالوه بر مرخصی استحقاقی پیش بینی شده در اين ماده می تواند تا  عضو – 7تبصره 

 مجموع يک ماه از مرخصی استحقاقی  به منظور تشرف به حج واجب  برخوردار گردد.
 

ذيل  استحقاقی سالیانه، مرخصی وی به استثنای مشموالن تبصره در صورت عدم استفاده عضو از مرخصی – 74ماده 

 اين ماده، قابل ذخیره يا بازخريد نخواهد بود. 
در مواردی که مؤسسه با درخواست مرخصی عضو شاغل در سمتهای اجرايی )پستهای مديريتی يا سرپرستی  – 1تبصره 

دار(، مبنی بر استفاده از تمام يا قسمتی از مرخصی استحقاقی سالیانه، به دلیل نیاز به سازمانی مصوب ستاره
ی موافقت ننمايد، مرخصی استحقاقی سالیانه عضو که به علت عدم موافقت رئیس مؤسسه و يا مقام حضور و

به ماخذ آخرين حقوق و مزايای دريافتی  ،روز 30روز ذخیره و  15 حداکثرمجاز از طرف وی استفاده نشده است، 
 مندرج در حكم کارگزينی،  بازخريد می گردد.

 نامه  در هر صورت محفوظ خواهد ماند. ا تا پیش از ابالغ اين آيینشده اعضمرخصی ذخیره  – 2تبصره 
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 ذخیره و بازخريد مرخصی پست های مديريتی/سرپرستی مصوب موسسه به شرح جدول ذيل می باشد. حداکثر میزان -3تبصره 

 

 مدیریتی/ سرپرستیپستهای  ذخیره و بازخرید مرخصی حداکثر جدول
 میزان بازخرید حداکثر تا ذخیرهمیزان  پست مدیریتی مصوب ردیف

 30 15 رئیس مؤسسه 1

 30 15 معاونان مؤسسه  2

 15 15 موسسهو مديريتهای  بالفصل رئیس  واحدهای سازمانی مديران 3

4 
ها، مراکز ، کتابخانه مرکزی و ها، پژوهشكدهرؤسای دانشكده

 مؤسسات وابسته به مؤسسه 
15 15 

 15 15 مؤسسه  معاونتهای بالفصل زير مجموعه مديريتهای 5

 15 - مؤسسه  رئیسبالفصل  معاونان مديريتهای 6

 10 15 ها،  مراکز و مؤسسات وابستهها، پژوهشكدهمعاونان دانشكده 7

 15 - مديران گروه های آموزشی و پژوهشی 8

 15 - زيرمجموعه بالفصل معاونتهای مؤسسه يتهای مديرمعاونین  9

 
 روز می باشد. 450ی قابل ذخیره عضو در طول خدمت حداکثر مرخص -4تبصره 
قطع گردد، حقوق و  ،به استثنای حالت انتقال ،به هر دلیل  مؤسسهبا  در صورتی که رابطه استخدامی عضو –75ماده 

مزايای مدت مرخصی استحقاقی ذخیره شده به ماخذ آخرين حقوق ومزايای دريافتی مندرج درحكم، به وی و در 
 وراث قانونی عضو پرداخت خواهد شد.صورت فوت به 

با اجازه و موافقت مسؤول مافوق از مرخصی  ،تواند در صورت ضرورت و در مواقع اضطرار هر عضو می  – 76ماده 

 ساعتی استفاده نمايد. 

 

عالوه بر مرخصی استحقاقی ، عضو در موارد ذيل حق برخورداری از مرخصی با استفاده از حقوق و مزايا – 77ماده 

 ساالنه را دارا  می باشد: 
 ازدواج دائم به مدت سه روز کاری –الف 
 (رادر و خواهر به مدت سه روز کاریب ) و  (فوت بستگان شامل )پدر، مادر، همسر و فرزندان به مدت پنج روز کاری – ب 
 غیبت موجه  –ج 

خود نتواند در محل خدمت حاضر شود و غیبت موجه حالتی است که عضو به عللی خارج از حدود قدرت و اختیار  –تبصره 
 احراز می گردد.  رئیس مؤسسهموجه بودن عذر وی با تأيید 

 

 گواهیتواند با ارائه در صورت ابتال به بیماريهايی که مانع از انجام خدمت وی می باشد، می مؤسسهعضو  – 78ماده 

روز با ارائه گواهی پزشكی  30مدت مذکور  تا روز( و مازاد بر 3روز متناوب درسال )هر نوبت حداکثر  12پزشكی، 
از مرخصی استعالجی با استفاده از حقوق و مزايای مربوط برخوردار گردد. برای  ،مؤسسهو تأيید پزشک معتمد 

نامه با اين آيین «80»مطابق با مفاد ماده و  مؤسسهروز با نظر کمیسیون پزشكی مورد تأيید   30مدت بیشتر از 
 دد. می گروی رفتار 
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در ايام مرخصی استحقاقی بیمار شود، بر اساس گواهی پزشكی و پس از تأيید پزشک  عضودر صورتی که  –تبصره 
 شود. معتمد، مرخصی استحقاقی وی در طی مدت بیماری، به مرخصی استعالجی تبديل می

 

اده از حقوق و مزايای مربوط ماه و با استف 9از مرخصی زايمان هر نوبت حداکثر بانوان عضو می توانند  – 79ماده 

 گردند.  برخوردار 
 ماه افزايش می يابد. 12برای بانوانی که در يک زايمان صاحب فرزند دوقلو و يا بیشتر می شوند، اين مدت به   – 1تبصره 
مندرج در برای بانوان عضو پیمانی که قرارداد آنان قبل از اتمام زمانهای تعیین شده برای مرخصی زايمان   – 2تبصره 

 تمديد می گردد. ،می يابد، مدت قرارداد تا سقف مرخصی های تعیین شده اين ماده پايان

 

 نمايد، در صورتی که بیماری وی به تأيید کمیسیون پزشكیبه عضوی که از مرخصی استعالجی استفاده می – 80ماده 

 گردد. خت میبرسد، حداکثر تا يكسال حقوق و مزايای مربوط پردا  مؤسسه مورد تأيید
برای مدت زائد بر يک سال نیز از حقوق  ،عضو دارای بیماری صعب العالج، با رعايت ضوابط و مقررات مربوط – 1تبصره 

 و مزايای يادشده برخوردار می شود.
ق استعالجی، تنها  حقو سال مرخصی وی درمدت مازاد بر يک عضو، بهنبودن بیماری العالج درصورت صعب – 2تبصره 

   گردد.ومزايا به استثنای فوق العاده ويژه  پرداخت می
مورد تأيید موظف است به عضوی که در حین خدمت  و يا مأموريت و بنا به نظر کمیسیون پزشكی   مؤسسه – 3تبصره 

 شود، بدون محدوديت مقرر در اين ماده،بر اثرعوامل محیط کار و يا مأموريت دچار حادثه يا بیماری می ،مؤسسه
 مرخصی استعالجی اعطا نموده و تمامی هزينه های درمان وی را پرداخت نمايد. 

از نظر پرداخت  ،عضو  مشمول صندوق تأمین اجتماعی در استفاده از مرخصی استعالجی مازاد بر سه روز – 4تبصره 
 تابع مقررات قانون تأمین اجتماعی می باشد.  ،حقوق و مزايا

 

اين آيین نامه، در صورت نداشتن  «64»ماده « 3»مشموالن تبصره به استثنای   مؤسسهعضو رسمی  – 81ماده 

ضوابط و مقررات مندرج در   تواند با رعايت می رئیس موسسهمرخصی استحقاقی ذخیره شده با تأيید و موافقت 
 از مرخصی بدون حقوق استفاده نمايد.  «82»ماده 

لطمه نزند،   مؤسسههای آموزشی و پژوهشی مشروط به آنكه به برنامه ،و استثنايی عضو پیمانی درموارد ضروری – تبصره
، حداکثر به پس از تايید و موافقت رئیس موسسه صرفاً در مدت قرارداد، مجاز به استفاده از مرخصی بدون حقوق

 ماه  خواهد بود. 4مدت 

 

رئیس و تأيید  ربط ذیزمانی واحد ساتواند در طول مدت خدمت خود با موافقت  می مؤسسهعضو رسمی  –82ماده 

بدون حقوق  مرخصیدرخواست درصورتی که  .حقوق استفاده نمايد حداکثر سه سال از مرخصی بدون ،مؤسسه
مدت با تصويب هیأت ، اين باشد ویدر رشته مربوط به شغل دکتری تخصصی  دورهل در تحصی برای ادامهعضو 
جموع مرخصی بدون حقوق عضو در طول مدت خدمت درهرحال م بود. دو سال قابل افزايش خواهد امنا تا

 حداکثر پنج سال می باشد.
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بانوان عضو رسمی که همسر آنان به واسطه حكم رسمی دستگاههای اجرايی در مأموريت خارج از کشور بسر  – 1تبصره 
بدون  سال از مرخصی« 5»در طول خدمت حداکثر به مدت  توانند تا پايان مأموريت همسر خود ومی برند، می

 سال با تأيید هیأت امناء امكان پذير  می باشد. 5مازاد بر  تمديدمرخصی بدون حقوق حقوق استفاده نمايند.
 مدت مرخصی بدون حقوق جزء سابقه خدمت محسوب نمی گردد.    – 2تبصره 
در  مؤسسهبرای ادامه تحصیالت عالی و تخصصی در رشته های مورد نیاز  عضومدت مرخصی بدون حقوق   –3تبصره 

مشروط به اينكه منجر به اخذ مدرک تحصیلی دکتری دوق های بازنشستگی مربوطه و نصورت تايید ص
جزء سابقه خدمت رسمی پرداخت کسور مربوط از سوی عضو،  تخصصی شود، از لحاظ بازنشستگی و وظیفه با

 محسوب می شود. عضو 
 از ،تكمیلیبیمه و صورت آزاددرمانی بهسرانه بیمه حقکاملاختتواند باپرد حقوق میبدوندر ايام مرخصی عضو  – 4تبصره 

 ای استفاده نمايد. بیمه  خدمات
 

و همچنین  حقوقبدون مرخصی موقت،انفصالپژوهشی، مطالعاتی، مأموريت آموزشی، فرصتمدت مأموريتدر –83ماده 

مرخصی استحقاقی تفاده شده باشد، لی در طی سال اساستعالجی مازاد بر يک سال که به صورت متوامرخصی
 گیرد.تعلق نمی

 

صرفا يک بار مجاز  ،خودخدمتدرطولاست و وی مؤسسه عضوانتخاب صندوق بازنشستگی دربدواستخدام با  – 84ماده 

 باشد. به تغییر صندوق بازنشستگی می
 

، فرهنگ اشاعه اعضای و سالمت موظف است به منظور توانمندسازی، افزايش کارآئی، تقويت روح  مؤسسه – 85ماده 

برای انجام امور ورزشی، راهكارهای مناسبی را تدوين و به  ايجاد و به منظور تشويق آنها  مؤسسهورزش را در 
 مورد اجرا گذارد.

 

به شرح ذيل بهره رفاهی  ، ماهیانه از کمک هزينه های مستقیم و غیرمستقیممؤسسهکلیه اعضای شاغل در  – 86ماده 

  .تعیین خواهد شدبراساس مصوبات هیأت وزيران میزان و شرايط پرداخت آنها  ،ردندگمند می
 کمک هزينه يک وعده غذای گرم در روز –87-1
و يا مؤسسه در شاغل زوجین  از يكیبه )صرفاً  سال هر فرزند زير ششازای به مهد کودک هزينه  کمک –87-2

 گیرد.(اجرايی تعلق  می ساير دستگاههای
 کمک هزينه اياب و ذهاب –87-3
 

نه مسكن منوط به تصويب اعتبارات مصوب ساالنه مبلغی را به عنوان کمک هزيمؤسسه می تواند در سقف  – 87ماده 

 .پرداخت نمايد هیأت امنا
 

و مذهبی ويژه غیرنقدی به مناسبتهای هزينه  تواند در طول سال وجوهی را تحت عنوان کمکمی مؤسسه -88ماده 

 ملی به اعضای شاغل پرداخت نمايد.
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از طريق تامین اندوخته، بنا به  مؤسسه تواند به منظور تشويق پس انداز و حمايت از اعضای می مؤسسه  –89ماده 

درخواست عضو شاغل رسمی و پیمانی حساب پس انداز سهم عضو نزد يكی از بانكهای دولتی به نام عضو 
از دريافتی « سهم پس انداز عضو»درصد حقوق مرتبه و پايه وی را در هر ماه  به عنوان  35افتتاح و حداکثر تا 

به عنوان « انداز عضوسهم پس»درصد  100وی کسر و به حساب مزبور واريز نمايد. در اين صورت در هر ماه 
صوب هیأت ضمن درج در بودجه تفصیلی ساالنه م مؤسسهاز محل اعتبارات پرسنلی « مؤسسهانداز سهم پس»

 .ای که به نام عضو افتتاح خواهد شد، واريز می شودامنا، به حساب سپرده جداگانه
 موجودی حسابهای موضوع اين ماده در زمان اشتغال عضو، غیر قابل برداشت می باشد. –تبصره 

 

 فصل نهم: پایان خدمت

 ه نمايد. بازنشستبا توجه به شرايط زير مؤسسه ملكف است اعضای خود را   – 90ماده 

 .دولتی خدمت سابقه سال 30سال سن يا  65مربی و استاديار با مربی آموزشیار/ پژوهشیار، الف( 
 سال سن. 70ب( دانشیار و استاد  با 

سالگی باشد، در صورت تمايـل عضـو و بـا     70بعد از سن  استادان در موارد استثنايی که نیاز به ادامه خدمت  –1تبصره  
 سال قابل تمديد است.  73سن بازنشستگی تا موسسه  امنایو تصويب هیأت  پیشنهاد رئیس موسسه

ن آيین نامه تمام وقـت مـی شـوند    شرط استفاده از بازنشستگی با حقوق تمام وقت برای کسانیكه به موجب اي -2تبصره 
 سال خدمت تمام وقت در موسسه است. 20 حداقل

ر تدريس اشتغال دارد با رعايت مقررات مربوط در پايان هر نیم بازنشستگی عضو رسمی هیأت علمی که به ام -3تبصره 
 سال تحصیلی امكان پذير است.

عضـو هیـأت علمـی نمونـه     »کسـب عنـوان   سن بازنشستگی آن دسته از اعضای هیأت علمی که موفـق بـه    -4تبصره 
 سال قابل افزايش است.  3شده اند، با درخواست عضو ذينفع  تا « کشوری

 

 سال سابقه خدمت در صورت تقاضای آنها، بازنشسته نمايد. 30سسه مكلف است اعضای خود را با حداقل مؤ  -  91ماده 

سال صرفاً با پرداخـت حقـوق و    30قبل از سال سابقه خدمت و  20با حداقل در موارد خاص موسسه می تواند عضو را  -تبصره
ع، تأيید هیـأت رئیسـه و تصـويب هیـأت امنـا      مزايا متناسب با سنوات خدمت قابل قبول در صورت درخواست ذی نف

 بازنشسته نمايد.

 

                                                                                      سابقهکه بیش از سی سال  عضویبه  ،در هنگام تعیین حقوق بازنشستگیاز تاريخ اجرای اين آيین نامه،  – 92ماده 

عالوه  ،شده حقوق بازنشستگی %( رقم تعیین5/2سال، دوونیم درصد ) ازای هر سال خدمت مازاد بر سیبه  ،خدمت دارد
  قابل پرداخت می باشد.ذی ربط از سوی صندوق بازنشستگی  شده محاسبه و بر حقوق تعیین

 

 یناشد که درحب میعضو  سوابق خدمت برای بازنشستگی، آن مدت از قابل احتسابسابقه خدمت  از منظور – 93ماده 

انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده يا در وضعیت هیأت علمی يا غیرهیأت علمی وقت  اشتغال تمام
 گرديده است. انین و مقررات مربوط به خود تصريح و همچنین ساير مواردی که در قو نمايد می
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وقت و  خصی استعالجی و مدت خدمت نیمهمراين آيین نامه(،  82ماده  3مرخصی بدون حقوق )موضوع تبصره  -تبصره  
 عضوبه عنوان سابقه خدمت مشروط به پرداخت کامل کسور بازنشستگی،   ،وظیفه  مدت خدمت نظامهمچنین 

 گردد.  محسوب می

 

کسور مشمول ، میانگین کلیه حقوق و مزايای مستمر مؤسسه عضوبازنشستگی  تعیین حقوقمبنای  - 94ماده 

     کار، سختی  العاده العاده ويژه، فوق العاده جذب، فوق فوق العاده شغل، و پايه، فوق وق مرتبه)حق بازنشستگی
 باشد.  ( در دو سال منتهی به پايان خدمت وی با اعمال ضريب حقوقی سال بازنشستگی میالعاده مديريتفوق

ازنشستگی و حمايتهای مقرر در مشموالن صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی از لحاظ تعیین حقوق و مزايای ب –1تبصره 
 تابع ضوابط و مقررات مربوط به خود می باشد. ،قانون تامین اجتماعی

های مديريتی شاغل نمی باشند اما در طول دوران خدمت حداقل  سمت درتاريخ بازنشستگی به اعضايی که در  -2تبصره 
به حقوق بازنشستگی آنان می نمايند ا ورات بازنشستگی پرداخت نموده يکسسال در سمت مديريتی بوده اند و 2

 درصد افزايش می يابد. 15تا سقف درصد  5/2ازای هر سال 
 

قابل به ازاء هر سال خدمت  عضو بازنشسته، ازکارافتاده مشمول اين آيین نامه و ورثه  قانونی عضو متوفی، به –95ماده 

بازنشستگی به عنوان پاداش مشمول کسورات  یمزاياو  حقوقآخرينسال، معادل يک ماه « 30»قبول تا حداکثر 
بر مبنای آخرين حقوق و مزايای دريافتی به عنوان  شده  های ذخیره مرخصیپايان خدمت و همچنین وجوه 

 شد. پرداخت خواهدبازخريد مرخصی 
مشمول تیاز سنوات خدم است،شدهکه در ازاء آن وجوه بازخريدی دريافتعضواز سابقه خدمت  آن قسمت  –تبصره 

 شود. دريافت اين وجوه کسر می
 

واحد  12حداکثر معادل در سقف ی بازنشسته به صورت حق التدريس، استفاده از خدمات اعضای هیأت علم –96ماده 

   بالمانع است. نظری،

 

  :  سایر مقررات فصل دهم 

برابر ضريب  2000زينه ای به میزان بالفصل وی در موارد ذيل کمک ه ورثه يا و به عضو شاغل، بازنشسته – 97ماده 

 گردد:سالیانه پرداخت می
 .ازدواج دائم عضو شاغل يا بازنشسته و هر يک از فرزندان وی در هر مورد فقط يک بار –الف  
 .فوت عضو شاغل يا بازنشسته و هر يک از افراد تحت تكفل وی –ب  

 

، استعفای خود را به ترتیب مؤسسهداشتن تعهد خدمت به تواند در صورت ن می  مؤسسه عضو رسمی و پیمانی – 98ماده 

پیمانی( به صورت کتبی عضو رسمی( يا دو ماه قبل از پايان قرارداد )عضو) دو ماه قبل از پايان نیمسال تحصیلی
در مدت مقرر در محل کار حاضر نشود، عمل عضو ترک  مؤسسهاعالم نمايد و چنانچه بدون کسب موافقت 

 قانون مقررات انتظامی اعضای هیأت علمی رفتار خواهد شد. وی برابر خدمت محسوب و با 
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پس از استعفا موظف  عضوباشد و وی نمیعضو در قبال وظايف در هیچ مورد درخواست استعفا، رافع تعهدات  - 99ماده 

ر صورتی که وظیفه نمايد. د در محل کار خود حضور يافته و انجام، مؤسسهاست  تا زمان پذيرش استعفا از سوی 
اعالم نمايد، استعفای وی   مؤسسهروز کتباً به  15پس از تسلیم استعفا، انصراف خود را حداکثر ظرف  عضو 

 شود. می منتفی تلقی
 

در صورت اعالم استعفا و قبول استعفای وی از سوی   باشد، می  مؤسسهعضوی که دارای تعهد خدمت در  – 100ماده 

دم ايفای تعهد خود را طبق ضوابط و مقررات ابالغی از سوی وزارت جبران نمايد. ، بايد زيان ناشی از ع مؤسسه
 يا مقام مجاز از طرف وی می باشد.   مؤسسه  بر اجرای اين ماده بر عهده رئیس  مسئولیت نظارت

 
ضای هر گاه رئیس مؤسسه به نحوی از انحا از رکود علمی و عدم کفايت و صالحیت علمی هر يک از اع – 101ماده 

برای اجرای وظايف آموزشی، پژوهشی و يا فرهنگی محول مطلع گردد، کمیسیونی مرکب از سه نفر از  موسسه
اعضای هیأت علمی )ترجیحا با مرتبه استادی( که صالحیت رسیدگی در مورد کارهای آموزشی و پژوهشی و 

امل و موجهی به رئیس مؤسسه فرهنگی  عضو را دارند تشكیل خواهد داد تا تحقیق به عمل آورده و گزارش ک
ارائه دهند. تشكیل و گزارش کمیسیون مذکور به طور محرمانه خواهد بود و در صورتی که اين گزارش حاکی از 

برای اجرای وظايف محول باشد، رئیس مؤسسه  مراتب وی رکود علمی عضو يا عدم کفايت يا صالحیت علمی 
نمايد. چنانچه هیأت پس از رسیدگی به کلیه مؤسسه ارجاع میرا جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیأت ممیزه 

رکود علمی يا عدم کفايت و صالحیت وی را محرز دانست، به ای علمی، پژوهشی و فرهنگی عضو، فعالیته
 ترتیب ذيل با وی رفتار می شود:

 .اين آيین نامه 91اعمال تبصره ماده  –الف 
 مقصد توسط عضو.  دستگاهرايی مشروط به ارائه موافقت موافقت با انتقال عضو به دستگاههای اج -ب 
روز حقوق و مزايای مشمول کسور بازنشستگی، به ازای هر « 30»بازخريد سنوات خدمت قابل قبول عضو و پرداخت  –ج 

 های ذخیره شده.سال خدمت قابل قبول، به عالوه وجوه مرخصی
 .موافقت با استعفا، در صورت درخواست عضو  –د  
 

ديگر، صرفا با رضايت وی، متجانس پژوهشی به گروه / تغییر پست سازمانی عضو از يک گروه آموزشی – 102 هماد
 امكان پذير می باشد.  ،موافقت گروه های مبدأ و مقصد و با رعايت ارتباط تخصصی عضو

 
بدون دار  ستارهب مصو / سرپرستیدر پستهای مديريتی منتصب تغییر پست سازمانی عضومجاز به  مؤسسه– 103 ماده

  وی، می باشد.اخذ رضايت 
 

پژوهشی و بالعكس، با  درخواست عضو و تصويب  آموزشی به گروهتغیییر پست سازمانی عضو از گروه  – 104ماده 
 پذير می باشد. امكانذی ربط هیأت ممیزه 

 
مشابه به ازای هر ساعت، بر ينحق حضور درجلسه عضوحقیقی درجلسات کمیسیونها، شوراها، هیأتها وعناو – 105ماده 

ساعت در ماه « 50»پنجاه مجموع حقوق مرتبه و پايه و فوق العاده شغل عضو و تا سقف  شصتميک  مبنای
 قابل پرداخت می باشد.  
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ممنوع ستاره دار مصوب،  مديريتی / سرپرستی کارگیری اعضای پیمانی جهت تصدی پستهای سازمانیه ب – 106ماده 

 يا سال سابقه خدمت آموزشی و  3تواند از اعضای پیمانی که حداقل دارای می  مؤسسهخاص  در موارد است.
ربط جهت تصدی پستهای  امنای ذیپژوهشی در واحد سازمانی مربوط می باشند، صرفاً با موافقت هیأت

 ايد. ، استفاده نممديريتی / سرپرستی ه دار مصوب، برای يک دوره ستار مديريتی / سرپرستیسازمانی 
 

سازمانی عالوه بر سمت آموزشی يا پژوهشی برای هر يک از اعضا به استثنای يک پست ازتصدی بیش - 107ماده 
 تبصره يک اين ماده ممنوع می باشد.

برای تصدی موقت پست سازمانی   مؤسسهبكارگیری اعضای رسمی در موارد ضروری با تشخیص رئیس  – 1تبصره 
 مجاز می باشد.يک سال فقط برای حداکثر  ،رپرستیمديريتی يا حساس به صورت س

انتظامی اعضای هیأت عدم رعايت مفاد ماده فوق الذکر، تخلف محسوب شده و موضوع در هیأتهای رسیدگی  - 2تبصره 
 مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد. علمی

 
رای تصدی سمتهای مديريتی مأموريت اعضای رسمی مؤسسه به خدمت در دانشگاه آزاد اسالمی، صرفاً ب – 108ماده 

شامل رئیس و معاونان دانشگاه آزاد در سطح مراکز استانها مطابق با مدت تعیین شده در آيین نامه جامع 
           مديريت، پس از تأيید وزير امكان پذير می باشد. پرداخت حقوق و مزايا از محل اعتبارات محل مأموريت

 امكان پذير می باشد.
 

 امنا            و تصويب هیأت موسسه رئیس گروه، تأيید علمی بازنشسته، با پیشنهاد  هیأتخدمت اعضای به  ادهاع – 109ماده 
 می باشد. امكان پذير

سال باشد، مشروط به  30چنانچه سنوات خدمت قابل قبول عضو بازنشسته قبل از اعاده به خدمت، کمتر از  –1تبصره  
پرداخت گردد، مدت مذکور با براساس قوانین و مقررات مربوط  ،اعاده به خدمتآن که کسور بازنشستگی دوران 

شود و حقوق بازنشستگی جديد عضو، با رعايت سال، به سنوات خدمت وی افزوده  می 30رعايت سقف حداکثر 
 ذيل آن تعیین خواهد شد.های و تبصره « 94»مفاد ماده 

، از طرف موسسه بر مبنای آخرين حكم سال( 30)تا سقف  خدمت قبلی سنوات مازاد بربه پاداش پايان خدمت  -2تبصره 
 کارگزينی قابل پرداخت می باشد.

 
فرهنگی، تربیتی، اجتماعی، آموزشی، علمی و  اعضای هیأت علمی با مرتبه استادی که به مقام شامخ - 110ماده 

 -العمل نحوه انتخاب استاد ممتاز دستور"، بر اساس المللی رسیده اندپژوهشی و ....  درسطح ملی و يا بین
 به درجه استاد ممتازی نائل می شوند. "«3»پیوست شماره 

 
را به منظور بهره گیری از خدمات   مؤسسهفراد برجسته علمی فاقد رابطه استخدامی با می تواند ا  مؤسسه – 111ماده 

 "«4»شماره پیوست  -  مؤسسهدستورالعمل بكارگیری عضو وابسته در "براساس آموزشی و پژوهشی آنان و 
  کارگیرد.ه ب  مؤسسهانتخاب و برای مدت معین در 

 
در مواردی که در اين آيین نامه حكمی پیش بینی نشده باشد، تا تشكیل جلسه هیأت امنا و تصمیم گیری  - 112ماده 

شگاه تهران در خصوص موضوع مربوط ، برابر آخرين اصالحات آيین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دان
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عمل خواهد شد. چنانچه در آيین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران نیز حكمی مقرر نشده 
 .کشور استباشد، تابع قوانین و مقررات عمومی 

 
تا تشكیل اولین جلسه هیأت امنا و اتخاذ تصمیم در آن خصوص  تفسیر مفاد اين آيین نامه در موارد ابهام،  - 113ماده 

 ر عهده  کمیسیون دائمی هیأت امنای مؤسسه مذکور می باشد.ب
 

 امكان پذير می باشد. ،امنا و تأيید وزيرمؤسسه و تصويب هیأترئیس نامه با پیشنهاد هرگونه تغییر در مفاد اين آيین - 114ماده 
  

قانون اهداف،  10فاد ماده به استناد م، پیوست 4تبصره  و  114ماده و  115مشتمل بر نامه  اين آيین  - 115ماده 
 «20»ماده « ب»بند  مفاددر اجرای مجلس شورای اسالمی و  18/5/1383وظايف و تشكیالت وزارت مصوب 

به منظور ، مجلس شورای اسالمی 15/10/1389مصوب  ه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ايرانمقانون برنا
مندی ، بهرهوریسطح بهره یهای الزم برای ارتقاايجاد زمینهو با هدف  استخدامیساماندهی ضوابط و مقررات 

به تصويب   .……………در تاريخ مندرج در برنامه يادشده،  تسهیل درحصول اهداف واز ظرفیتهای ايجاد شده 
 باشد. قابل اجرا می .…………تاریخ رسید و با تأيید وزير از  ………………مؤسسههیأت امنای 
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 «پیوست شماره يک»

 وقتبه شیوه  نیمه  عضوستورالعمل خدمت  د
 آيین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی « 16»موضوع ماده  

 

، با تقاضای را ندارندؤسسه تمام وقت در م خدمت که امكان مؤسسهو پیمانی  آن دسته از اعضای رسمی – 1ماده 

لیتهای آموزشی و پژوهشی مؤسسه مشروط به آنكه به فعا بر اساس شرايط و ضوابط اين دستورالعمل، شخصی و
فعالیت « وقتعضو نیمه »عنوان سال در طول خدمت به « 5»ی توانند حداکثر به مدت م لطمه وارد نشود ،

 نمايند.

 

مربوط و تأيید / پژوهشكده دانشكده گروه و در صورت موافقت  وقتتقاضای عضو مبنی بر انجام خدمت نیمه  – 2ماده 

 اقدام می گردد. وقتفته شده تلقی شده و بر مبنای آن نسبت به صدور حكم نیمه پذير مؤسسهمعاون آموزشی 
/پژوهشكده با برای  تغییر وضعیت به  تمام وقت، پس از موافقت دانشكده وقتعضو نیمه در صورت درخواست  - تبصره

 عضو به تمام وقت تبديل وضعیت خواهد يافت.  مؤسسه / پژوهشیآموزشی تأيید معاون

 

 به شرح ذيل می باشد:  مؤسسهدر  وقتضوابط خدمت نیمه  – 3ماده 

 ساعت در هفته در خدمت مؤسسه می باشد. 20حداقل  وقتعضو نیمه  –الف 
 برابر با واحد موظف عضو تمام وقت می باشد.  یمه وقتعضو ن ساعت پژوهش /میزان واحد موظف –ب  

 می گیرد. تعلق ن / حق التحقیق ، حق التدريس به عضو نیمه وقت – ج
 مجاز نمی باشد.  مؤسسهبه پستهای اجرايی و مديريتی ستاره دار  وقتانتصاب عضو نیمه   – د

  به  مأموريت  پژوهشی از جمله سفرهای علمی کوتاه مدت و يا بلندمدت مجاز نمی باشد. وقتاعزام عضو نیمه   –هـ

 

 . است ايای عضو تمام وقتو مز حقوق و مزايای ماهانه عضو نیمه وقت نصف حقوق   – 4ماده 

 

 ،   نصف سابقه خدمت  تمام وقت محاسبه می شود. وقت در دوران خدمت نیمه وقتسابقه خدمت عضو نیمه   - 5ماده 

 

 نصف عضو تمام وقت است.  یزان مرخصی ساالنه عضو نیمه وقتم  - 6ماده 

 

به تصويب هیأت امنای   .……………در تاريخ  ،تبصره« 1»ماده و « 7»اين دستورالعمل مشتمل بر  –7ماده 

 باشد. قابل اجرا می .…………تاریخ رسید و با تأيید وزير علوم، تحقیقات و فناوری از  ………………مؤسسه

. 
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 «پیوست شماره دو»  

 دستورالعمل فوق العاده سختی شرایط  محیط کار اعضای  هیأت علمی
 میآيین نامه استخدامی اعضای هیأت عل« 28»ماده « 2»موضوع بند 

 

گیرد که با وجود شرايط بهداشتی و ايمنی مربوط، عضو  کار به مشاغلی تعلق می العاده سختی شرايط محیط فوق  -1ماده 

در معرض ابتالء به بیماری يا عوارض نامطلوب قرارگرفته و يا اين که ماهیت وظايف آنان احتمال بروز  مؤسسه
 د.باش بیماری يا عوارض نامطلوب را  به دنبال داشته

 

های تكمیلی، شرايط بهداشتی و ايمنی الزم را جهت ايجاد محیط  موظف است ضمن برقراری بیمه  مؤسسه ـ 2ماده 

های الزم در مورد انجام  مناسب کار برای متصديان مشاغل اين دستورالعمل فراهم آورده و بدواً نسبت به آموزش
امكان   مؤسسهو در هر دوسال يک بار با هزينه وظايف محول و استفاده از ابزار و تجهیزات مناسب اقدام 

 نمايد.معاينات پزشكی آنان را فراهم 
 

موظفند ضمن بررسی شرايط محیط کار مشاغل موجود در واحد سازمانی   مؤسسههر يک از واحدهای سازمانی  ـ 3ماده 

ضمیمه شده در جدول  ذيربط، تطبیق عوامل و تعیین درصد سختی شرايط محیط کار را متناسب با درجات تعیین
لمی عکار اعضای هیأتمحیط شرايطالعاده سختیفوق پیوست تهیه و  با ذکر داليل توجیهی الزم به کمیته اين

ارائه نمايند. کمیته مذکور موظف است با رعايت ضوابط و مقررات مربوط به اين « 4»با ترکیب مندرج در ماده 
عوامل و تعیین درصد سختی شرايط محیط کار مشاغل مذکور، دستورالعمل، ضمن بررسی، نسبت به تطبیق 

 ماه از تاريخ ابالغ  آيین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی اقدام نمايد.  6حداکثر ظرف مدت 
 

 علمی عبارتند از:کار اعضای هیأتمحیط شرايطالعاده سختیفوق اعضای  کمیته – 4ماده 

 يا عناوين مشابه )رئیس هیأت( همؤسسمعاون توسعه منابع انسانی  -4-1

 يا عناوين مشابه )دبیر( مؤسسهمدير منابع انسانی  -4-2

 يا عناوين مشابه  مؤسسهمدير برنامه، بودجه و تشكیالت  -4-3

 مرتبط با شغل مربوطه شاغل يا بازنشسته  اعضای هیأت علمیتن از  دو -4-4
( در جلسات کمیته  مؤسسه ا رشته شغلی )ترجیحا شاغل درحضور حداقل يک نفر عضو هیأت علمی مرتبط ب – 1تبصره 

 موضوع اين ماده  الزامی است.

سال يک بار،  به منظور روزآمد نمودن تطبیق عوامل و تعیین درصد سختی شرايط  5کمیته موظف است هر  – 2تبصره 
 ، فرآيند موضوع اين ماده را تكرار نمايد. مؤسسهمحیط کار مشاغل موجود در 

 

کار، نیم  کار بر مبنای درصد تعیین شده، به ازای هر يک درصد سختی العاده سختی شرايط محیط  میزان فوق ـ 5ماده 

 گردد. درصد حقوق مرتبه  و پايه به شرح جدول ذيل تعیین می
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 5درجه  4درجه  3درجه  درجه دو درجه يک درجه سختی کار

 درصد 100تا  81 درصد 80تا  61 درصد 60تا  41 درصد 40تا  21 درصد 20تا  1 درصد سختی کار

 
درصد سختی کار آن دسته از مشاغلی که به لحاظ ارتباط عضو با مواد سمی، آتش زا، منفجره، کار در اعماق  – 1تبصره 

« 4»و يا اعصاب و روان و امثالهم از اهمیت خاصی برخوردارند و مستثنی بودن آن به تأيید کمیته موضوع ماده 
 برابر قابل افزايش می باشد.  5/1می رسد، با تصويب هیأت امنا مجموعا تا  ملدستورالعاين 

منابع  عاون توسعه در صورت تغییر شغل و يا محل خدمت شاغل، شرايط جديد مدنظر قرار خواهد گرفت و م – 2تبصره 
 می باشد.  ربط ذی مسئول تطبیق شرايط جديد محیط کار و ابالغ به واحد   مؤسسه انسانی يا عناوين مشابه 

 برقراری فوق العاده اشعه تابع ضوابط و مقررات خاص خود می باشد. – 3تبصره 
 

به تصويب هیأت امنای   .……………در تاريخ تبصره،    5ماده و  6اين دستورالعمل مشتمل بر  –6ماده 

 باشد. می قابل اجرا .…………تاریخ رسید و با تأيید وزير علوم، تحقیقات و فناوری از  ………………مؤسسه

. 
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 جدول ضمیمه پیوست شماره دو ) دستورالعمل فوق العاده سختی شرايط  محیط کار اعضای  هیأت علمی(

 رديف
 درجه         

 عنوان  
1 2 3 4 5 

1 

کار در محیط 
دارای درجه 

حرارت 
 نامتعارف

مستمر در 
دمای کمتر 

درجه  10از 
 باالی صفر

مستمر در 
دمای حدود 
صفر و نیمه 

وقت در 
دمای باالی 

 درجه 20

مستمر در 
دمای زير 
صفر و 

مستمر در 
دمای باالی 

 درجه 30

نیمه وقت در 
دمای غیر 

معمول و غیر 
 معیار

تمام وقت 
در دمای 
 غیر مجاز

 خطر برق 2

در معرض 
مستقیم 

تا  60برق 
 ولت 120

در معرض 
مستقیم برق 

 220تا  120
 ولت

در معرض 
مستقیم 

برق بیش از 
 ولت 220

ر معرض برق د
 سه فاز

-- 

3 

کار با مواد 
شیمیايی، 
میكروبی و 

گازهای سمی 
 و آزار دهنده

گاهی با 
مواد 

شیمیايی، 
میكروبی و 
سمی آزاد 

دهنده 
سرکار دارد 

يا در 
معرض آنها 

 قراردارد

به طور نیمه 
وقت با مواد 
شیمیايی، 
سمی، 

میكروبی 
آسیب زای 
نفوذپذير 
)حتی با 
وسايل 

ايمنی(   سر 
 ر داردو کا

به طور 
تمام وقت 

با مواد 
شیمیايی، 
سمی و 
میكروبی 

آسیب زای 
نفوذپذير 
)حتی 
وسايل 

ايمنی(  سر 
 و کار دارد

نیمه وقت با 
مواد شیمیايی، 

سمی و 
میكروبی 
کشنده 

نفوذپذير )حتی 
با وسايل 

ايمنی( سر و 
 کار دارد

تمام وقت 
با مواد 

شیمیايی، 
سمی و 
میكروبی 
کشنده 
نفوذپذير 

ا )حتی ب
وسايل 

ايمنی(  سر 
 و کار دارد

4 

کار در محیط 
عفونت زاء 

آالينده درمانی 
 و آزمايشگاهی

گاهی با 
لوازم و مواد 
متعفن     

سر و کار 
 دارد

نیمه وقت با 
اجساد و 

لوازم و مواد 
متعفن     

سر و کار 
 دارد

نیمه وقت 
با ذی روح  
متعفن    
سر و کار 

 دارد

تمام وقت با 
  ذی روح متعفن    

 سر و کار دارد

-- 

5 

کار در محیط 
دارای بوی 
متعفن و 

گاه گاهی 
در محیط 
متعفن و 

نیمه وقت در 
محیط 

متعفن و 
-- 

تمام وقت با 
محیط متعفن و 

 بوی نامطبوع

-- 
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بوی  نامطبوع
 نامطبوع

بوی 
 نامطبوع

6 
خطر ريزش يا 
 برخورد اجسام

 برخورد کم
برخورد 
 متوسط

 -- -- برخورد زياد

7 

فضای کار در 
مسدود و غیر 

 متعارف

نیمه وقت 
در فضای 
نسبتاً کم و 
 غیر متعارف

نیمه وقت در 
فضای بسیار 

کم مثل 
 اتاقک

تمام وقت 
در فضای 
بسیار کم 
 مثل اتاقک

تمام وقت در 
فضای بسیار 
کم بويژه 

)معادن و ... 
 امثالهم(

-- 

8 

کار در محیط 
دارای رطوبت 

 نامتعارف

گاه گاهی 
در محیط 

رای دا
رطوبت 

بیش از حد 
 مجاز

نیمه وقت در 
محیط دارای 
رطوبت بیش 
 از حد مجاز

-- 

تمام وقت در 
محیط دارای 

رطوبت بیش از 
 حد مجاز

-- 

9 

شرايط سخت 
ذهنی و فكری 

 کار

نوع و 
انجام کار 
گاهاً با 
تمرکز و 
خستگی 

فكری توام 
 است

نوع و انجام 
کار با 

استرس و 
تمرکز  بسیار 
 همراه است

 غالباً
مسئولیت و 
حساسیت 
کار در 

حدی است 
که روح و 
روان فرد 
تحت تاثیر 
آن قرار  
 می گیرد

همواره 
مسئولیت و 

حساسیت کار 
در حدی است 
که روح و روان 
فرد تحت تاثیر 
آن قرار می 

 گیرد

-- 

10 

کار در محیط 
دارای سر و 
 صدا نامتعارف

نیمه وقت 
تا  70بین 
دسی  90

 بل

نیم وقت بین 
70 - 120 
بل يا سید

تمام وقت 
 - 70بین 

دسی     90
 بل

نیمه وقت 
بیش از 

دسی  120
بل يا تمام 
وقت بین 

90 – 120 
 دسی بل 

تمام وقت بیش 
 دسی بل 120از

-- 

11 
کار در محیط 
دارای ذرات 

محیط 
گاهی 

محیط اکثراً 
دارای گرد و 

کار انجام 
تولید گرد و  

ذرات معلق  و 
دود در هوا 

-- 
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معلق و دود در 
 هوا

دارای گرد 
و غبار و 
 دود است

غبار و دود 
 است

غبار و دود  
 می کند

 بیماری زا است

12 
جا به جا کردن 
 اجسام سنگین

گاهگاهی 
تقريباً 

12/5 
کیلوگرم تا 

25 
کیلوگرم يا 

تا  5مكرراً 
12/5 

کیلوگرم يا 
معادل آنرا 

بلند يا 
نیروی 

معادل را 
تحمل می 

 کند.

گاهگاهی 
تقريباً بیش 

 50 تا 25از 
کیلوگرم يا 

 12/5مكرراً 
 25تا 

کیلوگرم يا 
 12/5منظماً 

کیلوگرم را 
بلند يا معادل 
آنرا را تحمل 

 می کند.

گاهگاهی 
تقريباً بیش 

 50از 
کیلوگرم يا 

تا 25مكرراً 
کیلوگرم  50

يا منظماً 
تا 12/5

کیلوگرم 25
را بلند يا 
نیروی 

معادل آنرا 
را تحمل 
 می کند.

مكرراً بیش از 
م يا کیلوگر 50

 50تا 25مكرراً 
کیلوگرم يا 

تا 12/5دائماً 
کیلوگرم را 25

بلند يا نیروی 
معادل آنرا را 
 تحمل می کند.

دائماً بیش 
 50از 

کیلوگرم را 
بلند يا 
نیروی 

معادل آنرا 
تحمل     

 می کند

13 

کار در محیط 
های پر خطر 
)مانند کارگاه 

های 
تراشكاری و 

ريخته گری و 
)... 

گاه گاهی 
 گاهدر کار

کار می  
 کند

به طور پاره 
وقت در 
 کارگاه 

 کار می کند

به طور 
نیمه وقت 
 در کارگاه 
 کار می کند

به طور تمام 
 وقت در کارگاه

 کار می کند 

-- 

14 

کار در محیط 
های غیر 
 متعارف

نیمه وقت 
در محیط 
کم نور و 
يا پرتور 
)تاريكی 

نسبی/ نور 
 شديد(

نیمه وقت در 
تاريكی 

مطلق/ نور 
 ر شديدبسیا

تمام وقت 
در تاريكی 

مطلق 
)تاريكخانه 
عكاسی/ 
 نور شديد(

-- -- 
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15 

 

کار با رايانه و 
 امثالهم

اپراتوری 
 2که بین 

ساعت  3تا 
در روز 
ملزم به 

انجام کار 
 است

اپراتوری که 
 4تا  3بین 

ساعت در 
روز ملزم به 
انجام کار 

 است

اپراتوری 
 4که بین 

ساعت  5تا 
در روز  
ملزم به 

م کار انجا
 است

اپراتوری که 
 5بیش از 

ساعت در روز 
ملزم به انجام 

 کار است

-- 

16 
کار در ارتفاع  

 و اعماق

نیمه وقت 
در ارتفاع 

بدون حفاظ 
 5بیش از 

متر و يا 
عمق آب 
يا زمین 
 5بیش از  

 متر

تمام وقت در 
ارتفاع بیش 

متر و يا  5از 
نیمه وقت در 

 10ارتفاع 
متر و يا تمام 

وقت در 
ب يا عمق آ

زمین بیش از  
 متر 5

تمام وقت 
در ارتفاع 

 10بیش از 
متر و يا 

نیمه وقت 
در عمق 

 10بیش از 
 متر

) حتی با 
وسايل 
 ايمنی(

کار در ارتفاع 
بسیار زياد و يا 
تمام وقت در 
عمق بیش از 

متر ) حتی  10
با وسايل 

 ايمنی(

کار در 
اعماق 
 50بیش از 
 متر

)حتی با 
استفاده از 
وسايل 
 ايمنی(

 
 
17 

 
 

 انفجار

انفجار 
ساده و کم 
خطر وجود 

 دارد

انفجار 
مستمر و 

نسبتاً 
خطرناک 

 است

انفجار 
خطرناک 
بطور نیمه 
وقت وجود 

 دارد

انفجار خطر 
ناک بطور 

مستمر وجود 
 دارد

-- 

18 
کار با بیماران 
 روحی و روانی

گاه گاهی 
با بیماران 
روحی و 
روانی 

 روبرو است

بطور نیمه 
وقت با 
بیماران 

وحی و ر
روانی روبرو 

 است

گاه گاهی 
با بیماران 
روحی و 
روانی 

خطرناک 
 روبرو است

-- -- 

19 
تنهايی غیر 

 معمول

تنهايی 
 مستمر

تنهايی مستمر 
با سكوت يا 
تنهايی غیر 

مستمر همراه 
 با سر و صدا

تنهايی 
مستمر توام 

 با
سر و صدای 
 ناراحت کننده

-- -- 
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 لرزش 20

لرزش 
خفیف آزار 

 دهنده

وقت نیمه 
لرزش نسبتاً 

 شديد

تمام وقت 
توام با 
 لرزش

-- -- 

21 

کار با حیوانات 
و جانواران 

 گزنده و درنده

گاه گاهی 
سر و کار 

 دارد

نیمه وقت 
سر و کار 

 دارد

تمام وقت 
سر و کار 

 دارد

-- -- 

22 
کار در فضای 

 باز

مكرراً در 
فضای باز 
مناطق 
متعدل 
انجام 
 وظیفه

 می نمايد

مكرراً در 
از فضای ب

مناطق بد 
آب و هوا و 
يا منظماً در 

مناطق 
متعدل انجام 

 وظیفه
 می نمايد

منظماً در 
فضای باز 
مناطق بد 
آب و هوا 

انجام 
           وظیفه 

 می نمايد.

-- -- 
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 «سهپیوست شماره »

 دستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز
 آيین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی « 110»موضوع ماده  

  
اعضای هیأت علمی با مرتبه استادی کـه بـه مقـام شـامخ      ،مؤسسهه منظور بزرگداشت و ارج نهادن به استادان برجسته ب

علمی و پژوهشی و ....  در سطح ملی و يا  بین المللی رسیده انـد  و دارای کیفیـت   هنگی، تربیتی، اجتماعی، آموزشی، فر
مراسم ويژه ای ق ضوابط ذيل به عنوان استادممتاز انتخاب و طیباشند،  طبآموزشی و حسن شهرت اخالقی و معنوی می

 شود.به آنان اعطا می  مؤسسهدرجه استاد ممتازی 

 

 اجتماعی –تربیتی  –فعالیتهای فرهنگی  -1ماده 
 تربیتی –کسب حداقل امتیاز تعیین شده در ماده يک آيین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیأت علمی از  فعالیت های فرهنگی  

 .اجتماعی –

 

 فعالیت های آموزشی – 2ماده 
 داشتن شرايط زير برای کسب مرتبه استاد ممتازی ضروری می باشد.

سال سابقه تدريس و تحقیق موفقیت آمیز پس از نیل بـه مرتبـه اسـتادی. )سـالهای اسـتفاده از       10حداقل -2-1
 شود.(سال سابقه تدريس و تحقیق افزوده می  10به حداقل    فرصت مطالعاتی

-آموخته درسطح کارشناسی دانش 20تخصصی و  آموخته در سطح دکتریدانش  10استادراهنمايی حداقل -2-2

جايگزين راهنمايی « يک به سه»آموخته درسطح دکتری تخصصی می توانـد با نسبت ارشد. )راهنمايی دانش
 آموخته در سطح کارشناسی ارشد باشد.دانش

 یت آموزشی بر مبنای آيین نامه ارتقا اعضاء هیأت علمی به مرتبه استادی. کسب حد نصاب امتیاز کیف-2-3
 امتیاز از کمیت آموزشی در هر سال تحصیلی.  6کسب حداقل -2-4
 امتیاز از کمیت آموزشی در هر سال تحصیلی برای استاد بازنشسته و يا استاد وابسته. 3کسب حداقل -2-5

 

  فناوری -فعالیت های پژوهشی  - 3ماده 
برمبنای آيین نامه ارتقـا مرتبـه اعضـای هیـأت علمـی، از       مؤسسهامتیاز بعد از احراز مرتبه استادی از  250کسب حداقل 

کتابهای تخصصی اصیل چاپ شده در نشريه های معتبر و مقـاالت اصـیل پژوهشـی چـاپ شـده در نشـريات علمـی و        
گزارش طــرح های کاربردی و جوايز جشنواره هـای معتبـر   پژوهشی معتبر ملی و يا بین المللی، ثبت اختراع و نو آوری و

علمی به ترتیب مندرج در تبصره های  اين ماده برای کسب عنوان استاد ممتازی ضروری می باشد.امتیازات قابل کسـب  
 در هر بخش به قرار ذيل است:

          تیـاز بـرای رشـته هـای     ام 150امتیاز برای رشته های علـوم تجربـی و    100کتابهای تألیفی اصیل: حداکثر -3-1
 علوم انسانی.
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 3امتیـاز و در سـطح داخلـی     10ثبت اختراع و نوآوری: بازاء هر ثبت اختراع و نوآوری در سطح بین المللـی  -3-2
امتیاز می باشد. برای استفاده از امتیازات ايـن بنـد، تأيیديـه     50امتیاز و حداکثر امتیاز قابل استفاده در اين بند 

 ت اختـراع و نوآوری توسط مراجع  منطقه ای مورد تأيید وزارت ضروری می باشد. علمی ثب
امتیاز و حداکثر تـا   10نیمه صنعتی کردن: نیمه صنعتی کردن هر کدام از تأيیديه های ثبت اختراع هر مورد -3-3

 امتیاز دارد. 20
 امتیاز. 5جوايز جشنواره های علمی داخلی: هر مورد يک امتیاز و حداکثر تا -3-4
 امتیاز. 50جوايز جشنواره های بین المللی معتبر )داخل و خارج از کشور(: هر مورد سه امتیاز. حداکثر تا -3-5
گزارش علمی نهايی طرح های پژوهشی کاربردی:  هر مورد گزارش علمـی نهـايی طـرح هـای پژوهشـی      -3-6

هی اختتـام تأيیدشـده از دسـتگاه ذيـربط     گـوا و دستگاه اجرايی که دارای مؤسسهکاربردی موضوع قرارداد بین 
 امتیاز. 25امتیازو حداکثر تا  2باشد،

گوناگون بر اساس آمـار ارائـه شـده توسـط     هایو رشتهتخصصیتولیدمقاالت درموضوعاتبا توجه به تفاوت - 1تبصره 

            ی کننـده بررسـ ذی ربـط  المللی، امتیازات موضوع اين ماده به تشخیص کمیسـیون تخصصـی   بین  معتبرمراجع
 % افزايش و يا کاهش يابد.15می تواند تا 

 امتیاز از چاپ کتابهای تألیفی اصیل الزامی است. 20کسب حداقل  - 2تبصره 

 امتیاز مقاالت اصیل پژوهشی که در مجالت معتبر پژوهشی به چاپ رسیده اند سقف ندارد. - 3تبصره 

استناد معتبر در سطح  50های علوم تجربی و المللی برای رشتهر سطح بیناستناد معتبر د 100داشتن حداقل  - 4تبصره 

 المللی برای رشته های علوم انسانی ضروری است.بین ملی و يا
المللـی  شده در سطح بینمحققان شناختهتجربی ، ارجاعهای علومالمللی برای رشتهمنظور از استناد در سطح بین -

 پژوهشی در سطح بین المللی است. -علمی ستاد ممتازی درکتب و نشريات معتبربه کار تحقیقاتی نامزد مرتبه ا
 المللیبین و يا ملیمحققان درسطحانسانی، ارجاعهای علومرشتهبرای المللیو يا بین منظوراز استناد درسطح ملی -

، نشريات معتبـر پژوهشـی    مرجع قرارگرفتن کارتحقیقاتی نامزد مرتبه استاد ممتازی درکتب درسی دانشجويان و
 .المللی استدر سطح ملی و يا بین

 

 اجرایی -فعالیت های علمی  -4ماده 
 امتیاز قابل محاسبه می باشد. 20اجرايی  بر مبنای آيین نامه ارتقاء اعضاء هیأت علمی تا حداکثر  –امتیاز فعالیت های علمی 

 

ربط مورد  رالعمل توسط کمیسیونهای  تخصصی هیات ممیزه ذیدستوموضوع مواد يک تا  چهار اينفعالیتهای  -5ماده 

 گیرد.ارزيابی قرار می

 در شرايط مساوی اولويت با کسانی است که سابقة اجرايی داشته باشند.  -تبصره 

 

 نحوه انتخاب )اجرا( -6ماده 
 مراحل اجرايی انتخاب استادان ممتاز به شرح ذيل است :

حقیقاتی، استادان واجد شرايط را با ارائه مدارک و مستندات الزم در آغاز هرسال به رياست ها و مراکزتپرديس ها، دانشكده
 نمايند تا در صورت صالحديد به دبیرخانه اعطای مرتبه استاد ممتازی معرفی شوند.معرفی می  مؤسسه
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اعطـای درجـه اسـتاد    توانـد موضـوع   می مؤسسهبا مشورت هیأت رئیسه  مؤسسهدر موارد استثنايی، رئیس  - 1تبصره 
دهد ، مستقیماً به شورای انتخاب استاد ممتاز موضوع ماده ممتازی را به استادی که واجد شرايط تشخیص   می

 پیشنهاد نمايد. 7
برای استادانی که درجه استاد ممتازی آنان به تصويب شورای انتخاب استادان ممتاز رسـیده اسـت ، حكـم       -2تبصره 

 صادر می شود و اين عنوان درحكم کارگزينی آنان درج می گردد.  مؤسسهیس استاد ممتازی توسط رئ
 

 ترکیب شورای انتخاب استاد ممتاز -7ماده 
 ) رياست شورا (  مؤسسهرئیس -7-1

 ) نايب رئیس و دبیرشورا (  مؤسسهمعاون پژوهشی و فناوری -7-2

  مؤسسهمعاون آموزشی و تحصیالت تكمیلی -7-3

کشور ) که حداقل يک نفر حسب مـورد در زمینـه تخصصـی    های برجسته علمی پژوهشیسه نفر از شخصیت-7-4
  مؤسسهذيربط صاحب نظر باشد( با انتخاب و حكم رئیس 

که حداقل يک نفر حسب مورد عضوکمیسیون تخصصی ذيربط هیات ممیزه باشد،   مؤسسهسه نفر استاد تمام -7-5
 به انتخاب هیات ممیزه .

 مستقرخواهد بود.  مؤسسهرای اعطای مرتبه استاد ممتازی در حوزه معاونت پژوهشی دبیرخانه شو -تبصره 

 
 نحوه تشویق و قدردانی - 8ماده 
 به استادان برگزيده اعطاء می نمايد.  مؤسسهنشان استاد ممتازی را طی مراسم ويژه ای توسط ريیس   مؤسسه -8-1
براسـاس   ان را بـرای مقطـع دکتـری بـدون آزمـون ورودی     توانمند و درخشی دانشجو 2استاد ممتاز می تواند -8-2

از  پذيرش نمايد.، ید هیات امنا می رسدتهیه و به تاي  مؤسسهدستورالعملی که توسط شورای تحصیالت تكمیلی 
 نفر دانشجو يک نفر دانشجوی روزانه، عالوه بر ظرفیت اعالم شده، خواهد بود. 2

تیاز اعتبار ويژه ساالنه کسب نمايد، امتیاز اعتبار ويژه ساالنه پژوهشی او ام 50در صورتیكه استاد ممتاز حداقل  -8-3
 مورد محاسبه قرار می گیرد. 2با ضريب 

استاد ممتاز می تواند طبق درخواست، از اعتبار ويژه خود برای شرکت در مجامع بین المللی و فرصت مطالعاتی -8-4
 ی برای همكاری های علمی دعوت بعمل آورد.استفاده نموده و يا از استادان برجسته بین الملل

 و استادان وابسته واجد شرائط نیز می شود.  مؤسسهاين آيین نامه مشمول استادان بازنشسته  -تبصره 

 
 اعطای کمك های مادی و معنوی -9ماده 

ه تدوين مـی گـردد،   به منظور تكريم جايگاه استاد ممتاز بر اساس دستورالعمل خاص اساتید ممتاز که از سوی هیأت رئیس
 نسبت به اعطای کمک های مادی و معنوی پس از تصويب شورای پژوهشی اقدام می نمايد.  مؤسسه

 
به تصويب هیأت امنای   .……………در تاريخ  تبصره 9ماده و  10اين دستورالعمل مشتمل بر  –10ماده 

 باشد. قابل اجرا می .…………تاریخ رسید و با تأيید وزير علوم، تحقیقات و فناوری از  ………………مؤسسه
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 «چهارپیوست شماره »

  مؤسسهدر دستورالعمل بکارگیری عضو وابسته 
  مؤسسهآيین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی « 111» موضوع ماده  

 

با تصويب هیأت   مؤسسهعضو وابسته افراد برجسته علمی می باشند که به درخواست دانشكده/ پژوهشكده/   - 1ماده 

برای انجام وظايف آموزشی و پژوهشی برای مدت دو سال به   مؤسسهو حكم رئیس   مؤسسهجذب اجرايی 
 عنوان عضو وابسته انتخاب و بكارگرفته می شوند.

 

  شرايط عمومی عضو وابسته به شرح ذيل می باشد: – 2ماده 
 اعالم نیاز واحد مربوط  – 2-1
 داشتن مدرک تحصیلی دکتری تخصصی  – 2-2
 اط تخصصی فرد با زمینه های علمی مورد نیاز واحد متقاضیارتب – 2-3

 می باشد. "عضو وابسته"اخذ موافقت و مجوزهای الزم از محل خدمت اولیه به عهده  –تبصره 
 

 شرايط اختصاصی  عضو وابسته به شرح ذيل می باشد: – 3ماده 

 

 عنوان شرایط اختصاصی ردیف

عضو هیأت 

 علمی

خارج از  

  مؤسسه

 ممتخصص مقی

 خارج از کشور 

 حداقل دانشیار حداقل دانشیار ه علمیمرتب 1

2 

سرپرستی پایان نامه یا 

 رساله 

درمقاطع تحصیالت 

 تکمیلی

پايان 10حداقل 
 نامه

 کارشناسی ارشد 
 رساله دکتری 4يا  

 پايان نامه10حداقل 
 کارشناسی ارشد 
 رساله دکتری 4يا  

3 

چاپ مقاالت علمی 

بر در نشريات معت پژوهشی

 دارای نمايه بین المللی
   ISC از جمله 

 مقاله 8حداقل 
 علمی پژوهشی 

 مقاله 12حداقل 
 علمی پژوهشی 

4 
سرپرستی و انجام 

 طرحهای پژوهشی
طرح  4حداقل 

 پژوهشی
-------- 
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ر دارای نمايه  پژوهشی چاپ شده در نشريات معتبتواند هر رساله دکتری را با دو مقاله علمیمی« عضو وابسته» - 1تبصره 
 جايگزين نمايد.   patentو .... يا دو   ISC المللی از جملهبین

پژوهشی چاپ شده درنشريات ارشد را با يک مقاله علمی نامه کارشناسی تواند هر پايانمی« عضو وابسته»  - 2تبصره 
 جايگزين نمايد.و ....    ISC المللی از جملهمعتبر دارای نمايه بین

چاپ شده درنشريات شرط انتشار مقاله   مؤسسهدر موارد خاص برای رشته هايی که از نظر هیأت ممیزه  – 3تبصره 
اقدام ذی ربط و .... الزامی نباشد، بر اساس ضوابط هیأت ممیزه   ISC المللی از جملهمعتبردارای نمايه بین

 خواهد شد. 
جدول اين « 3»، جايگزين مقاالت موضوع رديف  ی ربط ذداشتن يک اختراع تأيید شده علمی توسط مراجع  – 4تبصره 

 ماده می شود.
محققان برجسته غیر هیأت علمی که دارای تالیفات ، انتشارات و سوابق علمی مورد تأيید هیأت اجرايی جذب  – 5تبصره 

 پذيرفته شوند.  مؤسسه«  عضو وابسته»توانند به عنوان می باشند، می مؤسسه
 

 به شرح ذيل می باشد:« عضو وابسته»فعالیت حوزه های  – 4ماده 
 راهنمايی و مشاوره پايان نامه و رساله در دوره های تحصیالت تكمیلی  – 4-1
  مؤسسهانتشار مقاالت علمی پژوهشی در نشريات علمی پژوهشی معتبر به نام  – 4-2
 انجام فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی  – 4-3
 ت تكمیلی تدريس در دوره های تحصیال – 4-4
 ارائه مشاروه های علمی و راهبردی مورد درخواست گروه )يا مرکز تحقیقاتی(  – 4-5
  مؤسسهساير فعالیتهای تخصصی مورد نیاز  – 4-6

 
مورد ارزيابی قرار می گیرد.  مؤسسهدر دوره های دو ساله توسط هیأت اجرايی جذب « عضو وابسته»عملكرد  – 5ماده 

عضويت وی  برای دو   مؤسسهمثبت ارزيابی گردد، با تأيید و حكم رئیس « ووابستهعض»در صورتی که علمكرد 
 گردد. می سال ديگر تمديد

 
 عضو وابسته از مزايای ذيل برخوردار می گردد: – 6ماده 

 بر اساس ضوابط و مقررات مربوط  استفاده از اعتبار ويژه پژوهشی پژوهانه – 6-1
 اساس ضوابط و مقررات مربوط ت بین المللی برپاداش چاپ مقاال استفاده از – 6-2
 (مؤسسه دريافت حق التدريس معادل اعضای هیأت علمی هم رتبه خود )اعضای هیأت علمی خارج از – 6-3

مطابق اين دستورالعمل « 3»ماده « 5»موضوع تبصره « عضو وابسته»میزان حق التدريس يا حق التحقیق  – 1تبصره 
  ردد.مقررات مربوط تعیین می گ

که محل خدمت اصلی وی خارج از کشور می باشد، در «  عضو وابسته»نسبت به تامین مسكن برای   مؤسسه – 2تبصره 
   حد امكان اقدام می نمايد. 

 
به تصويب هیأت امنای  .……………در تاريخ تبصره،  8ماده و  7اين دستورالعمل مشتمل بر  –7ماده  

 باشد. قابل اجرا می .…………تاریخ وم، تحقیقات و فناوری از  رسید و با تأيید وزير عل………………مؤسسه
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 « 5پیوست شماره»

 جذب استادان پاره وقت بین المللی در مؤسسه العمل  ردستو
 آيین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی مؤسسه « 8» ماده  تبصره موضوع 

 

 مؤسسه باارتقای کیفیت آموزش و پژوهش در  بهره گیری از توان علمی استادان برجسته بین المللی و هدف: -1ماده 

 جذب استادان خارجی و ايرانی مقیم خارج برای همكاری علمی و پژوهشی با مؤسسه.

 برجسته مؤسسات معتبر بین المللی، استادانبرجسته اعضای هیأت علمی و پژوهشگران  گروه های هدف: -2ماده 

 انی مقیم خارج.ايرانی مقیم خارج، استادان بازنشسته خارجی و اير

پاره وقت در قالب قرارداد پیمانی به صورت  2موضوع ماده  به کارگیری استادان  مدت زمان و نحوه همكاری: -3ماده 

 اعضای هیأت علمی برای حداقل دو ماه و حداکثر ده ماه در هر سال انجام می شود.

در مؤسسه برای مدت حضور در ايران،  لعملموضوع اين دستورا حق الزحمه استادان پاره وقت حق الزحمه: -4ماده 

 مقصد معادل رتبه و پايه دانشگاهی آنها در مؤسسه مبدأ وبر اساس جدول حقوق و مزايای اعضای هیأت علمی مؤسسه

 خواهد بود.

 بر حسب رتبه و جايگاه علمی استاد مدعومزايا شامل بهره وری و غیره،  در صورت وجود اعتبار ، پرداخت ساير :1تبصره

 مؤسسه قابل پرداخت خواهد بود. هیأت رئیسهو با توجه به میزان نیاز مؤسسه به خدمات وی پس از تصويب در 

استاد طرف قرارداد ، در چارچوب مقررات قانون کار برای استفاده از خدمات بیمه معرفی می شود و استادان  :2تبصره 

          صورت درخواست، از مزايای بازنشستگی )تابع قانون کار( نیز ايرانی مقیم خارج از کشور در مدت قرارداد ساالنه و در 

 بهره مند خواهند شد.

  

به تصويب هیأت امنای  .……………تبصره، در تاريخ  2ماده و  5اين دستورالعمل مشتمل بر  –5ماده 

 باشد. قابل اجرا می .…………رسید و با تأيید وزير علوم، تحقیقات و فناوری از  تاريخ ………………مؤسسه


