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آييننامه استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و
مؤسسات آموزشعالي ،پژوهشي و فناوري 1مصوب
وزير علوم تحقيقات و فناوري
فصل اول -تعاريف و اختصارات
ماده  -1تعاريف و اختصارات بهکار رفته در اين آييننامهه و پيوسه ههاي آن
عبارتند از:
 -1-1وزارت /وزي ر :منظههور از «وزارت» و «وزيههر» در ايههن آيههيننامههه و
پيوس هاي آن ،بههترتيه «وزارت علهو  ،تحقيقهات و فنهاوري» و «وزيهر علهو ،
تحقيقات و فناوري» ميباشد.
 -2-1مرکز :منظور از «مرکز» در ايهن آيهيننامهه و پيوسه ههاي آن ،مرکهز
هيأتهاي امنا وزارت ميباشد.
 -5-1مؤسس ه :منظههور از مسس ههه در ايهن آيههيننامههه و پيوسه هههاي آن،
 ............................و کليه واحدهاي تابعه آن ميباشد.
 -4-1هيأت امنا :هيأتي اس که به موج قوانين و مقررات مربوط ،بهعنوان
باالترين رکن مسس ه ،مرجع سياس گذاري ،تصميمگيهري و تصهوي مقهررات و
ضوابط داخلي مسس ه ميباشد.
 -3-1کميسيون دايمي هيأت امنا :کمي يوني اس

که م سولي

بررسهي،

 -1آيين نامه پيشنهادي در صورت تصوي در هيأت امناي هر مسس ه و تأييهد وزيهر علهو  ،تحقيقهات و
فناوري از تاريخ تصوي  ،الز االجرا اس .
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کارشناسي و ارايه پيشنهادات قابل طرح در هيهأت امنها و سهاير امهور ارجهاعي از
سوي هيأت امنا را بر عهده دارد.
 -3-1هيأت رييسه :هيأت ريي ه دومين رکن اجرايي مسس ه پس از رييس
مسس ه ميباشد.
 - 7- 1شوراي مؤسسه :شوراي مسس ه دومين رکن سياس گذار بعد از
هيأت امنا مي باشد که به تنظيم سياسه هها و برنامهه ههاي جهاري مسس هه
براساس سياس هاي کالن مصوب در هيأت امنا و يا ساي ر مراجهع ذي صهالح
مي پردازد.
 -8-1هيأت مميزه :هيأتي اس

که به موج

ضوابط و مقهررات مربهوط،

مرجع رسيدگي و اظهار نظر و اتخاذ تصميم ن ب به صهالحي علمهي عضهو
جه ارتقا به مرات باالتر ،احت اب سوابق خدم قبل از تبديل وضهعي بهه
رسمي آزمايشي و بررسي رکود علمي مي باشهد .همچنهين ح ه درخواسه
هيأت اجرايي جذب مسس ه درخصهو صهالحي علمهي متقاضهيان تبهديل
وضعي از پيماني به رسمي آزمايشي و رسهمي آزمايشهي بهه رسهمي قطعهي،
تبديل وضعي از کارشناس رسمي به عضو هيأت علمي رسمي آزمايشي اعال
نظر مي نمايد.
 -9-1کميسيون تخصصي :کمي هيوني اسه

کهه در رهارروب وظهايف و

اختيارات تعيين شده ،وظيفه رسيدگي و اظهار نظر ن ب به پرونده اعضاي هيأت
علمي مبني بر قابلي طرح و يا عد طرح پرونده آنان در هيأت مميزه را برعههده
دارد.
 -10-1کميته ترفيعات :کميته اي اسه

کهه بهه موجه

ضهوابط و مقهررات

مربوط بها حمهم ريهيس مسس هه تشهميل و وظيفهه رسهيدگي و اتخهاذ تصهميم
درخصو ترفيع پايه اعضاي هيأت علمي را در رارروب مقررات مربوط برعههده
دارد.
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که در رارروب ضهوابط و مقهررات

 -11-1هيأت مرکزي جذب :هيأتي اس

تعيين شده از سوي شورايعهالي انقهالب فرهن هي ،در وزارت تشهميل و متمفهل
اعمال وظايف و اختيارات محول درخصو اعضهاي هيهأت علمهي دانشه اههها و
مسس ات آموزشعالي ،پژوهشي و فناوري ميباشد.
 -12-1هيأت اجرايي جذب :هيأتي اس

که در رارروب ضوابط و مقهررات

تعيين شده از سوي شورايعالي انقالب فرهن ي ،بهصورت مشترک يا م هتقل در
مسس ه تشميل و متمفل اعمال وظهايف و اختيهارات محهول درخصهو اعضهاي
هيأت علمي مسس ه ميباشد.
 -15-1دستگاه اجرايي :عبارت اس

از کليه وزارتخانهها ،مسس ات دولتهي،

مسس ههات ي ها نهادهههاي عمههومي غيردولت هي ،شههرک هههاي دولت هي و ني هز کلي هه
دست اههايي که از سوي هيأت امناي مسس ه تعيين شده باشد.
 -14-1جذب :عبارت اس از فرآيند شناسايي ،انتخهاب و پهذيرفتن اشهخا
حقيقي براي خدم در مسس ه ،متناس با پ هاي سازماني بالتصدي مصهوب
به هر يک از انحاء از قبيل رسمي ،پيماني ،مأموريه و  ...در رهارروب ضهوابط و
مقررات اين آييننامه.
 -13-1استخدام :عبارت اسه از فرآينهد پهذيرفتن اشهخا

حقيقهي بهراي

خدم در مسس ه ،در يمي از پ هاي سازماني بالتصهدي مصهوب ،بهه يمهي از
وضعي هاي پيماني ،رسهمي آزمايشهي و رسهمي قطعهي در رهارروب ضهوابط و
مقررات اين آييننامه.
 -13-1عضو :منظور از عضو در سراسر اين آييننامه و پيوس هاي آن (بدون
ذکر هرگونه قيدي) ،عضو هيأت علمي شاغل در مسس ه اعم از رسمي و يا پيماني
بوده که صالحي علمي و عمومي وي به تأييد هيأت مميزه و يها هيهأت اجرايهي
مورد) رسيده باشد.
جذب (ح
 -17-1عضو رسمي :فردي اس که به موج حمم رسمي براي تصدي يمي
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از پ هاي سهازماني مسس هه در رهارروب ضهوابط و مقهررات ايهن آيهيننامهه
استخدا شده باشد.
که به موج قرارداد پيماني بهراي تصهدي

 -18-1عضو پيماني :فردي اس

يمي از پ هاي سهازماني مسس هه بهراي مهدت معهين ،در رهارروب ضهوابط و
مقررات اين آييننامه استخدا شده باشد.
 -19-1عضو وابسته :به فرد برج ته علمي اطالق ميگردد که در رهارروب
ضوابط و مقررات اين آييننامه بهمنظور انجا وظايف آموزشهي و پژوهشهي بهراي
مدتمعين انتخاب و در مسس ه بهدون ايجهاد هرگونهه رابطهه اسهتخدامي جديهد
(موضوع بندهاي  11و  11اين ماده) بهکارگرفته ميشود .بهکارگيري عضو واب ته
وضعي استخدامي جديد تلقي نميگردد.
 -20-1حکم :عبارت اس از ابالغ کتبي دستور مقا صالحي دار مسس ه بهه
عضورسمي در رارروب ضوابط و مقررات اين آييننامه.
 -21-1قرارداد :عبهارت اسه

از توافهق نامهه کتبهي کهه بهه امضهاي مقها

صالحي دار مسس ه و نيز شخص واجد شرايط طرف قهرارداد مهيرسهد و وي بهه
موج آن در ازاي درياف حقوق و مزايا براي مدت منهدر در قهرارداد ،وظهايف
محول را انجا ميدهد.
 -22-1پست سازماني :جاي اهي در تشميالت سازماني مسس هه اسه

کهه

بهطور م تمر جه واگذاري تما يا بخشي از وظايف يک شغل براي تصدي يک
عضو رسمي يا پيماني در نظر گرفته ميشود.
 -25-1شغل :عبارت اس از مجموعهه وظهايف و م هسولي ههاي مهرتبط و
مشخصي که از سوي مسس ه بهعنوان کار واحد شناخته ميشود.
 -24-1خدمت :عبارت اس

از اشتغال بهکار يا مجموعه اقداماتي که عضو به

موج حمم يا قرارداد مملف به انجا آن ميگردد.
 -23-1شرح شغل :عبارت اسه

از شهرح ممتهوب و مهدوني کهه حهاوي
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مشخصات اصهلي و اساسهي شهغل در رهارروب تشهميالت تفصهيلي مسس هه
مي باشد.
 -23-1انتصاب :عبارت اس
پ

از گماردن عضو رسمي يها پيمهاني بهه يمهي از

هاي سازماني براساس ضوابط و مقررات اين آييننامه.
 -27-1پايه :عبارت اس

از نمايش عددي خدمات قابل قبول عضو متناسه

با عوامل ترفيع در رارروب ضوابط و مقررات اين آييننامه.
 -28-1ترفيع پايه :عبارت اس از افزايش عددي پايه عضو واجد شهرايط در
رارروب ضوابط و مقررات اين آييننامه.
 -29-1ارتقاي مرتبه :عبارت اس

از ک

مرتبه علمي باالتر عضو واجد

شرايط ،در رارروب ضوابط و مقررات آيين نامه ارتقاي مرتبهه اعضهاي هيهأت
علمي.
 -50-1حقوق :عبارت اسه

ازمبلغهي کهه در ازاي انجها کهار در رهارروب

ضوابط و مقررات اين آييننامه به عضو ذيحق تعلق ميگيرد.
 -51-1مزايا و فوقالعادهها :عبارت اس از وجوهي که در رارروب ضهوابط
و مقررات اين آييننامه بهطور م تمر و غيرم تمر عالوه بر حقوق مرتبه و پايه به
عضو ذيحق پرداخ ميگردد.
 -52-1انتقال :عبارت اس از تغيير محل خدم عضو بهطور دايم از مسس ه
بههه سههاير دانشه اهههها و مسس ههات آمههوزشعههالي ،پژوهشهي و فنههاوري دولتهي و
دست اههاي اجرايي و بالعمس در رارروب ضوابط و مقررات اين آييننامه.
 -55-1مأموريت :عبارت اس از:
سازماني وي

الف) محول نمودن شغل يا وظيفهاي موق به عضو با حفظ پ
براي مدت معين که مممن اس خار از محل خدم عضو باشد؛
ب) اعزا عضو بهصورت تما وق يا پارهوق براي مدت معين به ساير دانشه اههها
و مسس ات آموزشعالي ،پژوهشي و فناوري دولتي و دست اههاي اجرايي؛
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) اعزا عضو براي گذراندن دوره آموزشهي يها مطالعهاتي و يها تحقيقهاتي در
داخل يا خار از کشور.
 -54-1رکود علمي :به وضعيتي اطالق ميگردد کهه عضهو شهاغل براسهاس
ضوابط و مقررات اين آييننامه ،در سه سال متوالي شرايط الز بهراي ک ه سهه
پايه استحقاقي را نداشته باشد.
 -53-1استعفا :عبارت اس

از قطع رابطه استخدامي عضو با مسس ه که بنها

به درخواس وي ،پس ازموافق رييس مسس هه يها مقها مجهاز از طهرف وي در
رارروب ضوابط و مقررات اين آييننامه صورت ميپذيرد.
 -53-1بازنشستگي :عبارت اس

از قطع رابطه خدمتي عضو با مسس ه کهه

در رارروب ضوابط و مقررات اين آييننامه و با توجهه بهه مقهررات صهندوقههاي
بازنش ت ي ذيربط به موج حمم رسمي صورت ميپذيرد.
 -57-1بازخريدي خدمت :عبارت اس از پرداخ

مبالغي متناس

با مدت

خدم قابل قبول در ازاي قطع رابطه استخدامي عضهو بها مسس هه در رهارروب
ضوابط و مقررات اين آييننامه.
 -58-1ازکارافتادگي :عبارت اس

از وضعي

عضوي که به موج

قوانين و

مقررات مربوط توانمندي ج ماني و يا رواني الز براي انجا خدم را دارا نبوده
و ضمن قطع رابطه خدمتي تها رسهيدن بهه زمهان بازنش هت ي ،ازحقهوق وظيفهه
استفاده مينمايد.
 -59-1آماده به خدمت :وضعيتي اس

که عضو رسمي مسس ه بنا به يمهي

از داليل ذيل ،با حمم رييس مسس ه يا مقا مجاز از طرف وي در انتظهار تعيهين
تمليف براي انجا خدم قرار ميگيرد:
الف) انحالل مسس ه؛
سازماني عضو در رارروب اصالح ساختار تشميالتي مسس هه
ب) حذف پ
براساس تشريفات قانوني و تصوي در هيأت امنا؛
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سازماني بعد از اتما مأموري يا مرخصي بدون حقوق
) موجود نبودن پ
متناس با شرايط احراز عضو؛
د) در مواردي که براساس تصميم مراجع مذکور در هيأت ههاي رسهيدگي
انتظامي اعضاي هيأت علمي يا مراجع اقضايي ،عضو از خهدم معلهق شهده
باشد.
 -40-1انفصال :عبارت اس

از برکناري عضو بهطور موق

يا دايم از خدم ،

به موج آراي قطعي صادر شده از سوي مراجع قانوني.
 -41-1اخراج :عبارت اس

از قطع رابطه اسهتخدامي عضهو بهه موجه آراي

قطعي مراجع قانوني ذيربط.

فصل دوم -ورود به خدمت و استخدام
ماده  -2وزارت در ههر سهال پهس از اخهذ مجوزههاي قهانوني الز  ،سههميه
استخدا عضو هيأت علمي در مسس ه را تعيين و ابالغ مينمايد.
ماده  -5استخدا در مسس ه براساس سهميه ابالغي از سوي وزارت ،در قال
تشميالت سازماني مصوب ،براساس نياز سازماني ،موافق بهاالترين مقها اجرايهي
مسس ه ،به تفميک مرات علمي استاديار و مربي 1،پس از تصهوي هيهأت امنها و
احراز صالحي هاي الز توسط مراجع ذيصهالح ،از طريهق فراخهوان ،آزمهون يها
مصاحبه و يا هردو با توجه به اصل ضرورت احراز شاي هت ي متقاضهيان ورود بهه
خدم  ،انجا ميپذيرد.
مدرس تصهوي گرديهد کهه فهارغ التحصهيالن

 -1درخصو استخدا فارغ التحصيالن دانش اه تربي
مذکور با مرتبه مربي پايه ( )3استخدا شوند.
ضمناً توصيه مي شود ،در جل ه هيأت سه نفره جانشهين هيهأتههاي امنهاي وزارت بهداشه درمهان و
آموزش پزشمي ،نحوه استخدا فارغ التحصيالن دورههاي دکتري رشتههاي گروه پزشمي دانش اهها نيز
هماهنگ با اين مصوبه مورد تجديدنظر واقع شود (مصوب هفتاد و دومهين جل هه مهور 1311/15/52
شوراي مشترک کمي يونهاي  1و  5شورايعالي انقالب فرهن ي).
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ماده  -4متقاضيان ورود به خدم

در مسس ه ميباي

به تشخيص مراجهع

ذيصالح ازشرايط عمومي ذيل ،برخوردار باشند:
تابعي مضهاعف در
الف) تابعي جمهوري اسالمي ايران و عد تغيير يا ک
طول دوران خدم ؛
ب) التزا عملي به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايهران و اعتقهاد بهه واليه
فقيه؛
) اعتقاد و التزا عملي به دين مبين اسال يا يمي از اديان پذيرفته شهده در
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران؛
د) عد سابقه عضوي يا واب ت ي به گروههاي سياسي معارض با نظا اسالمي
ايران؛
ه) عد اشتهار به ف ق و فجور و عمل به منافي اخالقي و اعمال و رفتار خالف
حيثي و شراف و شسون شغلي؛
و) نداشتن سوء پيشينه کيفري مسثر؛
ز) عد محمومي به محرومي ازخدمات دايمي دولتي براسهاس رأي قطعهي
صادره از سوي مراجع ذيصالح؛
ح) عد اعتياد و اشتهار به خريد و فروش مواد مخدر ،مشروبات الملي و نظاير
آن؛
ط) دارا بودن مدرک پايان خدم وظيفه عمومي و يها معافيه قهانوني دايهم
(براي آقايان)؛
ي) برخورداري از سالم و توانايي ج ماني متناس با خدم مورد نظر؛
ک) برخورداري از سالم و توانايي رواني متناس با خدم مورد نظر؛
ل) دارا بودن حداقل مدرک تحصيلي کارشناسهي ارشهد يها دکتهري حرفههاي
(گروه پزشمي) يا سطح سه حوزوي؛
) حداکثر سن براي دارندگان مدرک تحصيلي کارشناسي ارشهد ،دکتهري
حرفه اي (گروه پزشمي) و سطح سه حوزوي « »32سال تما و براي دارندگان
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مدرک تحصيلي دکتري تخصصهي و سهطح رههار حهوزوي « »52سهال تمها
مي باشد.
تبصره  -1خبرگهان بهدون مهدرک دانشه اهي بها احهراز شهرايط الز در
رارروب ضوابط و مقررات مربهوط از شهمول بنهدهاي «ل» و « » ايهن مهاده
م تثنا مي باشند.
تبصره  -2رنانچه مسس ه به خدمات متقاضيان داراي سن باالي « »52سال
نياز داشته باشد ،با اخذ مجوز از «مرکز» افراد مذکور از شمول مفاد بند « » ايهن
ماده م تثنا ميباشند.
ماده  -3متقاضيان ورود به خدم

جه

تصهدي عضهوي

در هيهأت علمهي

عالوه بر شهرايط عمهومي موضهوع مهاده « »5ايهن آيهيننامهه،
مسس ه ميباي
متناس با مرتبه مورد تقاضاي مندر در رديفهاي « »5و « »3جهدول موضهوع
ماده « »9از شرايط اختصاصي ذيل نيز به تشهخيص مراجهع ذيصهالح برخهوردار
باشند:
 -1-2مدرک تحصيلي متناس با يمي از مرات علمي مهورد تقاضها بههشهرح
ذيل:
الف) دارا بودن مدرک تحصيلي دکتري تخصصهي و يها سهطحرههارحوزوي بها
رساله تحقيقي براي کليه رشته هاي دانش اهي (غيهر از گهروه پزشهمي) و يها دارا
بودن درجه تخصصي (گواهينامه تخصصي) در گروه پزشمي براي متقاضيان ورود
به خدم در مرتبه استاديار؛
ب) دارا بودن مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد و يا سطح سه حوزوي در رشته
تخصصي مربوط براي کليه رشتههاي دانش اهي (غير از گروه پزشمي) و دارا بودن
درجه دکتري حرفهاي (در گروه پزشمي) براي متقاضيان ورود به خدم در مرتبه
مربي با رعاي تبصره « »1ذيل اين ماده.
 -5-2آشنايي کافي با يهک زبهان خهارجي بهراي متقاضهيان ورود بهه خهدم
درمرتبه مربي و ت لط کافي به يک زبان خارجي براي متقاضيان ورود به خهدم

 / 514مجموعه قوانين و مقررات وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

در مرتبه استاديار.
تبصره  -1بهمنظور حفظ هر علمي ،از تاريخ اجراي اين آيهيننامهه اسهتخدا
عضوهيأت علمي در مرتبه مربي آموزشيار و مربي پژوهشيار ممنوع ميباشد.
تبصره  -2مسس ه ميتواند در راستاي حفظ هر علمي و در صورت نيهاز بهه
جذب عضو هيأت علمي در مرتبه مربي ،با ارايه گزارش تهوجيهي الز ن هب بهه
اخذ مجوز الز از هيأت امناي مسس ه مربوط ،اقدا نمايد.
تبصره  -5خبرگان بدون مدرک دانش اهي با احراز شرايط الز در رهارروب
ضوابط و مقررات مربوط ،از شمول بند « »1اين ماده م تثنا ميباشند.
ماده  -3مرجع استعال و تشخيص شرايط عمومي واختصاصي موضهوع مهواد
مورد ،مبادي قهانوني ذيصهالح از جملهه هيهأت
« »5و « »2اين آييننامه ح
اجرايي جذب مسس ه و هيأت مرکزي جذب وزارت ميباشد.
ماده  -7استخدا در مسس هه پهس از احهراز شهرايط عمهومي و اختصاصهي،
يمي از اشمال ذيل با رعاي ضوابط و مقهررات ايهن

بهصورت تما وق و در قال
آييننامه انجا ميپذيرد:
الف) استخدا پيماني براي تصدي پ هاي سازماني به موج قرارداد ساالنه
حهداقل امتيهاز الز براسهاس امتيهازات منهدر در
که تمديد آن ،منوط به ک
«دستورالعمل اعطاي ترفيع سهاليانه اعضهاي هيهأت علمهي آموزشهي و پژوهشهي
ابالغي از سوي وزارت» بههترتيه بهراي مراته مربهي و اسهتادياري و همچنهين
موافق رييس مسس ه يا مقا مجاز از طرف وي ميباشد؛
ب) استخدا رسمي آزمايشي براي تصدي پ هاي سازماني به موج حمم؛
) استخدا رسمي قطعي براي تصدي پ هاي سازماني به موج حمم.
تبصره -تمديد قرارداد بورسيهههايي کهه براسهاس ضهوابط و مقهررات وزارت
بهصورت پيماني جايابي و استخدا شدهاند ،تا پايان دوره تعهد ،مشروط به رعاي
تماليف قانوني مقرر در اين آييننامه ،الزامي ميباشد.
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ماده  -8بهکارگيري و استخدا اشخا

ذيهل بها رعايه شهرايط اختصاصهي

ورود به خدم مندر در اين آييننامه ،مشروط به احراز توانهايي انجها وظهايف
آموزشي و پژوهشي الز به تشخيص شوراي آموزشي يا پژوهشي مسس ه ح ه
مورد ،تابع قوانين و مقررات مربوط به خود خواهد بود:
 -1-1جانبازان ،ايثارگران و خانواده آنان؛
 -5-1نخب ان؛
 -3-1اتباع خارجي.

فصل سوم -انتصاب و تبديل وضعيت
ماده  -9مرات اعضاي هيأت علمي مسس ه عبارت اس از:
رديف

آموزشي

پژوهشي

1

مربي آموزشيار

مربي پژوهشيار

5

مربي آموزشي

مربي پژوهشي

3

استاديار آموزشي

استاديار پژوهشي

5

دانشيار آموزشي

دانشيار پژوهشي

2

استاد آموزشي

استاد پژوهشي

ماده  -10انتصاب واجدين شرايط استخدا در بدو ورود به خدم در مسس ه،
متناس با شرايط و ضوابط اين آييننامه صرفاً در وضهعي اسهتخدا پيمهاني بها
مرتبه مربي آموزشي و مربي پژوهشي و يها مرتبهه اسهتاديار آموزشهي و اسهتاديار
پژوهشي اممانپذير ميباشد.
تبصره  -1در صورتيکه متقاضي ورود به خدم در مسس ه ،قبل از استخدا
در مسس ه ،در هيأت علمي يمي از دانش اهها و مسس ات آموزشعالي ،پژوهشي و
فناوري خار از کشور با مرتبه علمي باالتر از اسهتادياري سهابقه عضهوي داشهته
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باشد ،انتصاب وي در بدو ورود به خدم با مرتبه دانشياري و يا استادي مشهروط
به آن که مسس ه مربوط به لحاظ اعتبار مورد تأييد وزارت باشد ،با رعاي ضوابط
و مقررات اين آييننامه و آييننامه ارتقاي مرتبه بالمانع خواهد بود.
تبصره  -2تبديل وضعي

آن دسته از متقاضهيان واجهد شهرايط عضهوي در

هيأت علمي مسس ه که بهعنوان کارشناس رسمي در مسس ه اشتغال بهکار دارند
به عضو هيأت علمي رسمي آزمايشي مسس ه ،منهوط بهه آنمهه تها قبهل از احهراز
شرايط بازنش ت ي ،بتوانند حهداقل ده سهال در وضهعي هيهأت علمهي خهدم
نمايند ،در رارروب ضوابط و مقررات اين آييننامه و بدون الهزا بهه رعايه بنهد
« » ماده « »5اين آييننامه ،پس از موافق رييس مسس هه و يها مقها مجهاز از
طرف وي بالمانع ميباشد.
تبصره  -5انتصاب و تبديل وضعي ايثارگران (مشمول بند «ز» مهاده «»55
قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران) شهامل رزمنهدگان بها بهيش از
شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ،جانبازان باالي بي ه و پهن درصهد (،)%52
آزادگان باالي سه سال اسهارت ،فرزنهدان جانبهازان بهاالي پنجهاه درصهد (،)%25
فرزندان شهداء و فرزندان آزادگان با بيش از سه سهال اسهارت کهه داراي مهدرک
دکتري تخصصي مورد تأييد وزارتخانههاي علو  ،تحقيقات و فنهاوري و بهداشه ،
درمان و آموزش پزشهمي مهيباشهند ،تهابع ضهوابط و مقهررات مربهوط و قهوانين
جاي زين آن ميباشد.
ماده  -11در صورت تقاضاي عضو پيماني ،تأييد هيأت اجرايي جذب و موافق
ريهيس مسس ههه ،ادامههه خههدم وي در وضههعي پيمههاني تهها زمههان رس هيدن بههه
بازنش ت ي ،بدون ايجهاد محهدودي در ترفيهع پايهه و ارتقهاي مرتبهه ،بها تأييهد
صالحي عمومي عضو توسط هيأت اجرايي جذب مسس ه در هر دو سال يک بهار
و اخذ امتيازات مندر در «دستورالعمل اعطاي ترفيع ساليانه اعضاي هيأت علمي
آموزشي و پژوهشي» در هر سال ،اممانپذير ميباشد.
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ماده  -12مسس ه ميتواند وضعي اسهتخدا اعضهاي پيمهاني (بهه اسهتثناي
اعضاي پيماني مشمول ماده « »11اين آييننامه) را پس از احهراز شهرايط ذيهل و
تأييد مراجع ذيصالح به رسمي آزمايشي تبديل نمايد.
الف) دارا بودن حداقل دو و حداکثر پن سال سابقه خدم پيماني؛
ب) تأييد صالحي عمومي و موافق هيأت اجرايي جذب مسس ه براي تبديل
وضعي به رسمي آزمايشي؛
حداقل  15درصد امتيازات تعيين کننده در آييننامه ارتقاي مرتبهه
)ک
اعضاي هيأت علمي براي ارتقا به مرتبه باالتر يا ضوابط جاي زين ،بنا به درخواس
عضو ،موافق هيأت اجرايي جذب مسس ه و تأييد هيأت مرکزي جذب.
ماده  -15در صورتيکه عضو در پايان دوره پيماني ،شرايط ادامه خدم و يها
ننمايد ،به يمي از روشههاي

تبديل وضعي به استخدا رسمي آزمايشي را ک
ذيل با وي رفتار خواهد شد:
الف) اعطاي مهل با مجوز هيأت امناي مربوط حداکثر در سه نوب يکساله.
ب) خاتمه خدم عضو.

تبصره -مدت خدم پيماني آن دسته از اعضهايي کهه تها تهاريخ ابهالغ ايهن
آيين نامه داراي سهابقه خهدم هيهأت علمهي پيمهاني بهيش از « »1سهال تمها
شرايط مندر در بنهد «ب» مهاده  15بها تأييهد هيهأت
ميباشند ،بهمنظور ک
امناي ذيربط تا دو نوب يکساله قابل تمديد خواهد بود و در صورت عد احهراز
شرايط مذکور در پايان مهل مقرر ،مشمول مفاد بند «ب» اين ماده خواهند شد.
ماده  -14اعضايي که از پيماني به رسمي آزمايشي تبديل وضعي مييابنهد و
نيز مشموالن تبصره « »5ماده « »15اين آييننامه ،الزامهاً يهک دوره آزمايشهي را
طي خواهند کرد .مسس ه در طول دوره رسمي آزمايشي رفتار و عملمرد عضهو را
از نظر لياق (علمي ،اخالقهي ،خالقيه و م هسولي پهذيري) ،کهارداني ،روحيهه
خدم  ،نظم و انضباط آموزشي و پژوهشي مهورد ارزيهابي قهرار داده و درصهورت
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احراز شرايط ذيل به رسمي قطعي تبديل وضع مينمايد.
الف) دارا بودن حداقل دو و حداکثر پن سال سابقه خدم رسهمي آزمايشهي
(بدون احت اب مدت مأموري آموزشي عضو)؛
حداقل امتيازات الز از آييننامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمهي
ب) ک
براي ارتقا به مرتبه باالتر يا ضوابط جاي زين ،بنا به درخواس عضو ،موافق هيأت
اجرايي جذب مسس ه و تأييد هيأت مرکزي جذب؛
) تأييد صالحي عمومي براي تبديل وضعي به رسمي قطعي.
تبصره  -1عضو رسمي آزمايشي موظف اس پس از پايهان حهداقل دو سهال،
فر هاي مربوط به تبديل وضعي از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي را تمميل و
به همراه مدارک الز براي بررسي پرونده به مراجع ذيربط تحويل دهد .رنانچهه
عضو تا پايان رهار سال ن ب به ارايه مدارک الز اقدا ننمايد ،مسس هه موظهف
اس حداکثر طي دو نامه کتبي به ايشان موضوع لهزو ارسهال مهدارک در موعهد
مقرر را يادآوري نمايد .عد تمميل و ارايه بهموقع فر ها و مدارک از سهوي عضهو
منجر به انجا تشريفات مقرر در ماده «  »12اين آييننامه خواهد شد.
تبصره  -2پس از تحويل مدارک توسط عضهو ،مسس هه مملهف اسه ضهمن
رسيدگي به درخواس وي ،ظرف مدت شش ماه در مورد قطعي اسهتخدا و يها
خاتمه خدم عضو نظر قطعي خود را اعهال نمايهد .در هرصهورت دوران خهدم
رسمي آزمايشي عضهو نبايهد از  2سهال تجهاوز کنهد و رنانچهه مسس هه از نظهر
صالحي هاي عمومي و علمي (ازطريق مراجع ذيصالح بررسيکننده ح مورد)
در پايان  2سال نظر قطعي خود را اعال ننمايد ،تا اعال نتيجهه بررسهي پرونهده،
ادامه خدم عضو در وضعي رسمي آزمايشهي بالمهانع خواههد بهود .در صهورت
مورد،
اعتراض کتبي عضو ،موضوع از طريق هيأت مرکزي جذب يا «مرکز» ح
پيگيري و رسيدگي ميشود.
ماده  -13در صورتيکه عضو در پايان دوره آزمايشي ،شرايط ادامهه خهدم و
يا تبديل وضعي

به استخدا رسمي قطعي را ک

ننمايد ،رنانچه واجد شرايط
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بازنش ت ي باشد ،بازنش ته ميشود و در غير اين صهورت مسس هه مهيتوانهد بها
تصوي هيأت امنا ،بهترتي اولوي به يمي از روشهاي ذيل با وي رفتار نمايد:
الف) اعطاي مهل با مجوز هيأت امناي مربوط حداکثر در سه نوب يکساله؛
ب) تغيير وضعي به استخدا پيماني با حفظ پايهههاي قبلهي و تأييهد هيهأت
اجرايي جذب مسس ه؛
) تبديل وضعي به کارشناس رسمي (صرفاً براي آن دسته از اعضايي کهه از
وضعي «کارشناس رسمي» به عضو هيأت علمي رسمي آزمايشي تبديل وضعي
يافتهاند).
تبصره  -1مشمولين بند «ب» اين ماده ميباي

حداکثر در مدت دو سهال،

شرايط مقرر در بندهاي «ب» و « » ماده « »15اين آييننامه را بهمنظور تبهديل
وضعي به رسميقطعي احراز نمايند .درصورت عد احراز شرايط مذکور در پايان
مهل مقرر مشمول مفاد تبصره « »5اين ماده خواهند شد.
تبصره  -2در صورتيکه عضو پس از اعمهال بنهدهاي «الهف» و «ب» نتوانهد
نمايد ،رنانچه شهرايط
شرايط الز براي تبديل وضعي به رسمي قطعي را ک
بازنش ت ي را نداشته باشد ،با تصوي هيأت امنا و پرداخ « »15الي « »35روز
حقوق و مزاياي م تمر مشمول ک ورات بازنش ت ي بهه ازاي ههر سهال خهدم
قابل قبول ،به عالوه وجوه مرخصيهاي ذخيره شده ،بازخريد ميشود.
تبصره  -5مدت خدم

رسمي آزمايشي آن دسته از اعضهايي کهه تها تهاريخ

ابالغ اين آييننامه داراي سابقه خدم هيأت علمي رسمي آزمايشي بيش از «»1
شرايط مندر در بند «ب» مهاده « »15ايهن
سال تما ميباشند ،بهمنظور ک
آييننامه با تأييد هيأت امناي ذيربط تا دو نوب يکساله قابل تمديد خواهد بود
و در صورت عد احراز شرايط مذکور در پايان مهل مقرر ،مشمول مفهاد تبصهره
« »5اين ماده خواهند شد.
ماده  -13مرجع تأييد صالحي هاي علمي و عمهومي موضهوع مهواد « »15و
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مورد ،مبادي قانوني ذيربهط ازجملهه هيهأت اجرايهي
« »15اين آييننامه ح
جذب مسس ه و هيأت مرکزي جذب وزارت و هيأت مميزه ذيربط ميباشد.
ماده  -17بانوان عضو رسمي مهيتواننهد در صهورت موافقه واحهد سهازماني
مربوط و رييس مسس ه و يا مقا مجهاز از طهرف ايشهان در رهارروب ضهوابط و
مقررات اين آييننامه ،حداکثر به مدت « »2سال از شيوه خهدم نيمههوقه در
طول خدم استفاده نمايند.
تبصره -بانوان عضو پيماني ،صرفاً در مدت قرارداد مجاز به اسهتفاده از شهيوه
خدم نيمهوق خواهند بود .در هر صورت حداکثر مدت مجاز اسهتفاده از شهيوه
خدم نيمهوق  ،براي بانوان عضو پيماني و رسمي ،حداکثر « »2سهال در طهول
خدم ميباشد.
ماده  -18مسس ه ميتواند اعضاي آموزشي رسمي تمها وقه

واجهد شهرايط

خود را براساس «دستورالعمل خدم اعضا به شيوه نيمهحضوري «پيوس شماره
 ،»1با رعاي ساير ضوابط و مقررات اين آييننامه به شيوه خدم نيمههحضهوري
بهکار گيرد.
ماده  -19مسس ه مي تواند در صورت نياز بههمنظهور تهأمين بخشهي از کهادر
آموزشي و يا پژوهشي خود در رارروب تشهميالت سهازماني مصهوب ن هب بهه
به کارگيري مشمولين نظا وظيفه واجد شرايط در قال «طهرح سهربازي» اقهدا
نمايد .اين دسته از افراد در دوره ضرورت و تعهد خدم از هر نظر تهابع مقهررات
ناظر بر اعضاي هيأت علمي پيماني خواهند بود.
تبصره  -1در صورتيکه پس از انقضاي مدت تعهد ،فرد به استخدا مسس هه
درآيد ،مدت تعهد جزو سنوات خدم آموزشي و پژوهشهي وي مح هوب خواههد
شد .ليمن مدت مذکور جزو حداقل مدت توقف الز براي تبديل وضهعي وي بهه
رسمي آزمايشي (موضوع بند «الف» ماده « »15اين آييننامه) نميباشد.
تبصره  -2مسس ه در صورت عد رضاي

از خدم

فهرد در مهدت ضهرورت
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مجاز اس ن ب به ف خ قرارداد اقدا و وي را جه
مقامات م سول معرفي نمايد.

انجها خهدم وظيفهه بهه

تبصره  -5مسس ه در صورت عد رضاي از خدم فهرد در مهدت تعههد مجهاز
اس ن ب به ف خ قرارداد اقدا و وي را جهه جايهابي بهراي اتمها دوره تعههد در
ساير دانش اهها و مسس ات آموزشعالي ،پژوهشي و فناوري به وزارت معرفي نمايد.
ماده  -20مدت خدم اعضا در دوره پيماني و يها دوره رسهمي آزمايشهي ،بها
رعاي ساير شرايط جزو سابقه خدم عضو مح وب ميگردد.

فصل چهارم -حقوق و تکاليف
ماده  -21ساع

خدم

اعضا  55ساع

در هفته ميباشد که ساعات حضهور

آنان مطابق با برنامه ابالغي مسس ه ،در طول روزهاي کاري هفته توزيع ميگردد.
تبصره  -1اعضا نميتوانند وظايف محول را به دي ري واگذار نمايند .مسس هه
ميتواند در موارد مرخصي ،مأموري و بيماري و  ...وظايف محول عضو را بههطهور
موق به ساير اعضا ارجاع نمايد.
تبصره  -2ساع

شروع و خاتمه خدم اعضا و واحدهاي مسس ه بها رعايه

مورد از سهوي هيهأت ريي هه در رهارروب ضهوابط
سقف ساعات خدم  ،ح
مصوب هيأت امنا تعيين ميگردد.
تبصره  -5اعضا مملفند در ساعات خهدم تعيهين شهده خهود ،متناسه بها
وضعي خدمتي خود (تما وق  55ساع  ،نيمهحضوري  55ساع و يا نيمهوق
مورد در محل خدم خهود حضهور يابنهد و وظهايف محهول را
 55ساع ) ح
انجا دهند .عد رعاي اين تبصره تخلف مح هوب مهيشهود و بها متخلفهين بها
رعاي تبصره « »1ذيل ماده « »5دستورالعمل خدم اعضا به شيوه نيمهحضوري
(پيوس شماره  ،)1براساس قانون مقررات انتظهامي اعضهاي هيهأت علمهي رفتهار
خواهد شد.
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ماده  -22تماليف و وظايف عضو با رعاي

مفاد ماده « »51اين آييننامهه بهر

شش فعالي ذيل استوار اس :
 -1-55فعالي فرهن ي ،تربيتي و اجتماعي؛
 -5-55فعالي آموزشي (نظري و عملي)؛
 -3-55فعالي پژوهشي و فناوري؛
 -5-55فعالي علمي و اجرايي؛
 -2-55راهنمايي دانشجو و ساير خدمات دانش اهي؛
 -1-55همماري تخصصي با حوزه کاربردي مرتبط.
ماده  -25اهم وظايف عضو آموزشي که وظايف مديري بهعهده ندارد ،عبارت
اس از:
 -1-53تدريس در مسس ه ،براي اعضاي تما وق و نيمهحضوري به ميزان 1
الي  13واحد موظف تدريس در هفته با توجه به مرات دانشه اهي عضهو (مربهي
آموزشيار  ،13مربهي آموزشهي  ،15اسهتاديار آموزشهي  ،15دانشيارآموزشهي  9و
استادآموزشي  1واحد موظف) تعيين ميگردد؛
 -5-53پژوهش و فناوري؛
 -3-53بهههعهههده گههرفتن م ههسولي راهنمههايي و پاسههخگههويي بههه سههساالت
دانشجويان؛
 -5-53راهنمايي و مشاوره پاياننامهها و رسالههاي دانشجويي؛
 -2-53خدمات آزمايش اهي و کارگاهي و آمادهسازي آنها يا عمليات صحرايي؛
 -1-53حضور در شوراها و کميتهها و هيأتهاي ممتحنه ذيربط؛
 -1-53مشارک و حضور در فعالي ها و کارگهاهههاي آموزشهي و فرهن هي و
دانشافزايي؛
 -1-53شناسايي م ايل و رالشهاي کهاربردي و تبهديل آن بهه پهروههههاي
کاربردي؛
 -9-53انجا ساير وظايفي که از طهرف مهدير گهروه و ريهيس دانشهمده و يها
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رييس مسس ه به عضو محول ميشود.
تبصره  -1تعيين ميزان واحد موظف اعضاي آموزشي در دانشهمده بههنحهوي
صورت ميپذيرد که متوسط واحد موظف تدريس مجموع اعضاي دانشمده ،کمتهر
از متوسط واحد موظف مرات تعيين شده در بند « »1اين ماده نباشد.
تبصره  -2تعيين ميزان واحد موظف اعضاي آموزشي نافي مفهاد مهاده «»51
اين آييننامه و تبصرههاي آن نخواهد بود.
تبصره  -5اعضاي تما وق آموزشي که طرحهاي پژوهشي ارزنهده در دسه
اجرا دارند و بايد وق بيشتري را صرف امور پژوهشي نمايند ،بنا به پيشنهاد مدير
گروه و تأييد رييس دانشمده و تصوي شوراي پژوهشي مسس ه ميتوانند ق متي
از ساعات مربوط به آموزش را صرف امور پژوهشهي نماينهد .مشهروط بهه ايهنکهه
ساعات موظف تدريس آنان از نصف ميزان حداقل مندر در بنهد يهک ايهن مهاده
کمتر نباشد.
ماده  -24اهم وظايف عضو پژوهشي که وظايف مديري بهعهده ندارد ،عبارت
اس از:
 -1-55پژوهش در مسس ه ،براي اعضاي تما وق به ميزان  55الي  31ساع
تحقيق در هفته با توجه به مرات دانش اهي عضهو (مربهي پژوهشهيار  ،31مربهي
پژوهشي  ،31اسهتاديار پژوهشهي  ،35دانشيارپژوهشهي  51و استادپژوهشهي 55
ساع تحقيق) تعيين ميگردد؛
 -5-55ارايه خهدمات علمهي ،آزمايشه اهي بهه مسس هه و خهار از مسس هه
براساس مصوبات هيأت ريي ه مسس ه؛
 -3-55انجا امور کارشناسي و مشاوره علمي و هداي و نظارت بر پروههههاي
پژوهشي و پاياننامههاي تحصيالت تمميلي؛
 -5-55شرک در سمينارها ،کنفرانسها و مجامع علمي و تخصصي؛
 -2-55شرک در شوراهاي داخل و خار از مسس ه به تشخيص مقا مافوق؛
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و حضور در فعالي ها و کارگهاهههاي آموزشهي و فرهن هي و

 -1-55مشارک
دانشافزايي؛
 -1-55شناسايي م ايل و رالشهاي کهاربردي و تبهديل آن بهه پهروههههاي
کاربردي؛
 -1-55انجا ساير وظايفي که از طهرف مهدير گهروه و ريهيس دانشهمده و يها
رييس مسس ه به عضو محول ميشود.
تبصره  -1عضو پژوهشي ميتوانهد در دانشه اههها و مسس هات آمهوزشعهالي
دولتي با موافق گروه و تأييد رييس مسس ه يا مقا مجاز از طرف وي حداکثر به
ميزان « »5واحد نظري تدريس نمايد.
تبصره  -2تعيين ساعات موظف اعضاي پژوهشي در مسس ه بهنحوي صهورت
ميپذيرد که ميان ين محصول تحقيقات عضو در يکسال عالوه بر ارايه يک مقاله
علمي پژوهشي پذيرش شده 155 ،تا  125صفحه تأليف يا  125تها  555صهفحه
ترجمه ،تصحيح متون تخصصي و يا تعليق بر آن و يا ارايهه يهک طهرح پژوهشهي
کاربردي باشد .نحوه ارايه تحقيقهات بهر ح ه ماهيه موضهوع توسهط شهوراي
پژوهشي مسس ه تعيين و ابالغ ميگردد.
تبصره  -5تعيين ميزان ساع

موظف اعضاي تما وق

پژوهشي نهافي مهاده

« »51اين آييننامه و تبصرههاي آن نخواهد بود.
تبصره  -4اعضاي تما وق پژوهشهي کهه در دورهههاي تحصهيالت تمميلهي
دروس خا و مسثري را تدريس مينمايند ،به پيشنهاد مدير گروه و تأييد رييس
مسس ه و تصوي شوراي پژوهشي مسس ه ميتوانند ق متي از ساعات مربوط بهه
تحقيق را صرف امور آموزشي نمايند.
ماده  -23واحد موظف تدريس و ساع موظف تحقيق اعضاي هيهأت علمهي
آموزشي و پژوهشي که داراي سهم ههاي اجرايهي پ ه ههاي سهازماني مصهوب
ستارهدار مسس ه ميباشند ،براساس جدول ذيل تعيين ميگردد:
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واحد موظف
عضو آموزشي

ساع موظف
عضو پژوهشي

1

مقامات موضوع ماده « »19اين آييننامه

5

5

5

رؤساي دانش اهها و پژوهش اهها

1

3

3

معاونان دانش اهها و پژوهش اهها

5

1

5

رؤسهاي مجتمههعههاي آمههوزشعههالي ،شههرکهههاي علمهي و
تحقيقاتي و مسس ات پژوهشي م تقل

5

1

2

معاونان مجتمهع ههاي آمهوزش عهالي ،شههرک ههاي علمهي و
تحقيقاتي ومسس ات پژوهشي م تقل

3

9

1

رؤساي پژوهشمدهها ،دانشمدهها و مراکز آموزشي و پژوهشي
م تقل و پارکهاي علم و فناوري

3

9

1

معاونههان پژوهشههمدهههها ،دانشههمدهههها و مراکههز آموزشههي و
پژوهشي م تقل و پارکهاي علم و فناوري

5

15

1

رؤساي دانشمدهها و پژوهشمدههاي واب ته

5

15

9

معاونان دانشمدهها و پژوهشمدههاي واب ته

2

12

15

مديران بالفصل وزير با تأييد وزير
معاونان و مديران معاون وزير با تأييد معاون ذيربط وزير

 5الي 3

 1الي 9

11

معاونان مديري هاي بالفصهل وزيهر بها تأييهد مهدير بالفصهل
ذيربط وزير
معاونان مديران معاون هاي وزارت با تأييد معاون ذيربط وزير

 3الي 2

رديف

سم اجرايي

 9الي 12

ماده  -23ميزان ک ر واحد موظف تدريس و يا ساع موظهف تحقيهق سهاير
سم هاي اجرايي مصوب ستارهدار مصوب مسس ه مندر در تشهميالت تفصهيلي
مصوب ،با توجه به واحد موظهف تهدريس و يها سهاع موظهف تحقيهق ريهيس و
مورد توسط هيأت امنا تعيهين مهيشهود و در ههر صهورت
معاونان مسس ه ح
ميزان واحد موظف تدريس يا ساع موظهف تحقيهق سهم اجرايهي مهورد نظهر
از واحد موظف تدريس و يا ساع موظف تحقيق تعيهين شهده بهراي
نميباي
سم اجرايي مافوق آن ،کمتر باشد.
ماده  -27ک ر واحد موظف تدريس و يا ساع موظف تحقيق اعضاي هيهأت
علمي جانباز براساس جدول ذيل تعيين ميگردد:
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جدول ک ر واحد موظف تدريس يا ساع موظف تحقيق اعضاي جانباز
رديف

درصد جانبازي

ک ر واحد موظف
تدريس اعضاي آموزشي

ک ر ساع موظف
تحقيق اعضاي پژوهشي

1

تا  55درصد

 1واحد

 3ساع در هفته

5

 52تا  39درصد

 5واحد

 1ساع در هفته

3

 55تا  19درصد

 3واحد

 9ساع در هفته

5

 15درصد و باالتر

 2واحد

 12ساع در هفته

ماده  -28اعضاي ذيل در ساعات موظف حضور ،با هماهن ي مسس ه از تقليل
ساعات کار روزانه بهرهمند ميشوند:
الههف) اعضههاي مسس ههه کههه داراي معلوليه ج ههمي براسههاس تأييههد مراجههع
ذيصالح ميباشند ،حداکثر تا سقف  5ساع ؛
ب) بانوان هم ر جانبازان  25درصد و باالتر حداکثر تا سقف  5ساع ؛
) بانوان عضو که وظيفه شيردهي برعهده دارند ،با هماهن ي واحهد سهازماني
ذيربط ،يک ساع به ازاي هر فرزند تا سقف  5سال؛
د) آقايان عضو فاقد هم ر و بانوان عضو که داراي فرزنهد و يها هم هر معلهول
ذهني و ج مي ميباشند ،براساس ميزان معلولي مورد تأييد مراجهع ذيصهالح
(سازمان بهزي تي کل کشور) حداکثر تا سقف  5ساع ؛
ه) اعضايي که به موج تأييهد مراجهع قهانوني ذيصهالح وظيفهه ن ههداري و
مراقب از جانبازان  25درصد و باالتر را برعهده دارند ،حداکثر تا سقف  5ساع .
تبصره -مجموع تقليل کار ساعات روزانه عضهو در ههر صهورت حهداکثر «»5
ساع ميباشد.
ماده  -29مسس ه مملف اس در ازاي انجا تماليف محول ،ميزان حضور موظف
و رعاي مقررات اين آييننامه از سوي عضو ،وجههي تحه عنهوان «حقهوق مرتبهه و
پايه» براساس ضابطه مقرر در ماده « »22اين آييننامه به وي پرداخ نمايد.
ماده  -50مسس ه مملف اس

به عضو واجد شرايط ذيربط ،عالوه بر حقهوق
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مرتبه و پايه ،فوقالعادهههاي ذيهل را متناسه بها ميهزان حضهور موظهف وي در
رارروب ضوابط مقرر در مواد « »21تا « »29اين آييننامه پرداخ نمايد:
 -1 -35فوقالعاده شغل (مخصو )؛
 -5 -35فوقالعاده ويژه؛
 -3 -35فوقالعاده جذب؛
 -5 -35فوقالعاده مديري .
ماده  -51مسس ه مملف اسه

بهه عضهو واجهد شهرايط ذيربهط ،عهالوه بهر

فوقالعادههاي مندر در ماده « »35اين آييننامه ،فوقالعادههاي ذيل را مطابق با
ضوابط و مقررات مربوط پرداخ نمايد:
 -1 -31فوقالعاده بدي آب وهوا؛
 -5 -31فوقالعاده سختي شرايط محيط کار؛
 -3 -31فوقالعاده محرومي از مط ؛
 -5 -31فوقالعاده اشعه.
تبصره  -1دستورالعمل موضوع بند « »5اين ماده بهشرح پيوس شماره «»5
ميباشد.
تبصره  -2برقراري فوقالعاده محروميه
ضوابط و مقررات خا

از مطه

و فهوقالعهاده اشهعه تهابع

خود ميباشد.

ماده  -52مسس ه ميتواند از خدمات اعضاي هيأت علمهي خهود و يها سهاير
دانش اهها و مسس ات آموزشعالي ،پژوهشي و فناوري با موافق کتبهي مسس هه
محل خدم آنان بهمنظور تدريس و يا تحقيق در ازاي پرداخ حقالتدريس و يا
حقالتحقيق براساس ضابطه مقرر در ماده « »15اين آييننامه استفاده نمايد.
تبصره -ميزان واحد حقالتدريس اعضاي آموزشي در هر نهيمسهال تحصهيلي تها
سقف تعيين شده ازسوي وزارت تعيين ميگردد .در هر صورت ميهزان حهقالتهدريس
از سقف تعيين شده موضوع اين تبصره ،بيشتر باشد.
عضو نميباي
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ماده  -55مسس ه ميتواند از خدمات دارندگان مدارک تحصهيلي دانشه اهي
غير عضو هيأت علمي که صالحي مدرسي آنان در يمي از رشتههاي تحصيلي به
تأييد کمي هاي مرک از نماينده ريهيس مسس هه و معهاون آموزشهي دانشهمده
پيشنهاد دهنده و مديرگروه آموزشي ذيربط رسيده باشهد ،بههعنهوان «مهدرس»
بهمنظور تدريس در ازاي پرداخ حقالتهدريس براسهاس ضهابطه مقهرر در مهاده
« »13اين آييننامه استفاده نمايد.
تبصره  -1مسس ه ميتواند براي آموزش فني ،عملي ،هنري و آزمايش اهي از
مدرساني که مدرک تحصهيلي خها يها مرتبهه دانشه اهي نداشهته و صهالحي
مدرسي آنان به تأييد کميته مندر در اين مهاده رسهيده اسه  ،اسهتفاده نمايهد.
ميزان حقالتدريس اين دسته از افراد معادل  15تا  155درصد حقالتدريس مقرر
در ماده « »13اين آييننامه با توجه به مدارک علمي و تجربه مدرس توسط هيأت
ريي ه مسس ه تعيين ميگردد.
تبصره  -2ساعات تدريس مدرسان موضهوع ايهن مهاده در مسس هه حهداکثر
« »15ساع درس نظري يا معادل عملي آن در هفته ميباشد.
تبصره  -5مدرساني که مشمول قانون مديري خدمات کشوري يا آييننامهه
استخدامي اعضاي غير هيأت علمي دانش اهها و مسس ات آموزشعالي ،پژوهشي و
فناوري ميباشند ،صرفاً در ساعات غيرموظف مشمول اين ماده ميباشند.
ماده  -54به عضوي کهه براسهاس جهزو «الهف» بنهد « »33مهاده « »1ايهن
آييننامه ،براي مدت معين جه انجا وظايف محول به خهار از مسس هه اعهزا
مي گردد ،از تاريخ حرک به محل مأموري تا بازگش  ،رنانچه فاصهله مقصهد از
مبدأ بيش از  15کيلومتر باشد فوقالعاده مأموري روزانه براساس ضابطه مقرر در
ماده « »15اين آييننامه پرداخ ميگردد .اين فوقالعاده به اعضاي مشمول ماده
« »15اين آييننامه تعلق نخواهد گرف .
تبصره  -1عضوي که با تأييد هيأت ريي ه مسس هه بههصهورت مأموريه بهه
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خار از کشهور اعهزا مهيشهود ،ضهمن برخهورداري از حقهوق و مزايهاي ريهالي،
فوق العاده مأموري روزانه خار از کشور براساس مقهررات عمهومي نيهز دريافه
خواهد کرد.
تبصره  -2مدت اينگونه مأموري ها در مورد هر عضو از رهار مهاه متهوالي و
يا متناوب در يکسال تقويمي بيشتر نخواهد بود.
ماده  -53به عضوي که به موج حمم صادره از سوي مراجع قانوني ،محهل
ثاب جغرافيايي خدم وي تغيير ميکند ،هزينهاي تح عنوان «هزينهه سهفر و
نقل ممان» براساس ضابطه مقرر در ماده « »11اين آييننامه پرداخ ميگردد.
ماده  -53به عضو مرد شاغل و بازنش ته متأهل مشمول ايهن آيهيننامهه کمهک
هزينهاي تح عنوان «کمک هزينه عائلهمندي» و در صورت داشتن فرزنهدان تحه
تمفل ،کمک هزينهاي تح عنوان «کمک هزينه اوالد» با رعاي مفهاد تبصهره مهاده
« »91و براساس ضابطه مقرر در ماده « »11اين آييننامه پرداخ ميگردد.
تبصره  -1بهانوان وظيفهه ب يهر و همچنهين اعضهاي زن شهاغل و يها بازنش هته
سرپرس خانوار که هم رشان متوفي ،معلول و يا ازکارافتاده کلي بوده و بهه موجه
حمم مراجع قانوني ،سرپرستي خانوار را بهعهده دارند ،از کمک هزينهه عائلههمنهدي و
نيز در صورت تمفل مخار فرزندان از کمک هزينه اوالد برخوردار ميشوند.
تبصره  -2حداکثر سن براي اوالد ذکهور کهه از کمهک هزينهه اوالد اسهتفاده
ميکنند 55 ،سال و در صورت ادامه تحصيل و غيرشاغل بودن آنهان تها  52سهال
تما و براي اوالد اناث نداشتن شغل و هم ر خواهد بود.
تبصره  -5فرزندان معلول و از کارافتاده کلي بهه تشهخيص مراجهع پزشهمي
ذيصالح از جمله سهازمان بهزي هتي کهل کشهور ،سهازمان پزشهمي قهانوني و ...
مشمول محدودي سقف سني مذکور در تبصره  5اين ماده نميباشند.
ماده  -57عد حضور عضو در محل خدم

بدون اطالع و همهاهن ي قبلهي،

عد انجا وظايف و تماليف محول ،تاخيردر ورود و يا تعجيل در خرو بدون عذر
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موجه ،همچنين ترک خدم در خالل ساعات موظهف حضهور در مسس هه بهدون
ارايه مجوز خرو (مأموري يا مرخصي سهاعتي) ،ضهمن ک هر حقهوق و مزايهاي
م تمر به ميزان ساعات و روزهاي عهد حضهور ،بهراي بهار اول احضهار و اخطهار
شفاهي ،براي بار دو اخطار کتبي با در در پرونده ،براي بار سو توبيخ کتبي بها
در در پرونده و در صورت تمهرار پرونهده وي بهراي رسهيدگي بهه هيهأت بهدوي
انتظامي ارجاع ميگردد.
تبصره -در صورتيکه عضو مدعي شود که غيب او خار از حهدود قهدرت و
اختيار بوده و هيأت بدوي انتظامي با بررسي م هتندات مهورد ارايهه ،عهذر وي را
موجه تشخيص و حمم برائ دههد ،حقهوق و مزايهاي ايها غيبه وي درصهورت
داشتن مرخصي استحقاقي با ارايه درخواس مرخصي اسهتحقاقي قابهل پرداخه
خواهد بود .در غيراين صورت براي مهدت مهذکور مرخصهي بهدون حقهوق صهادر
خواهد شد.
ماده  -58در صورت ارتمهاب ههر يهک از تخلفهات منهدر در «قهانون مقهررات
انتظامي هيأت علمي دانش اهها و مسس ات آموزشعالي و تحقيقهاتي کشهور» توسهط
عضو ،موضوع به هيأتهاي رسيدگي انتظامي اعضاي هيأت علمي ارجاع ميگردد.
ماده  -59عضو شاغل موظف به حفهظ و ن ههداري امهوال ،اسهناد و مهدارکي
اس که از سوي مسس ه در اختيار وي قرار داده شهده اسه  .تحويهل و يها عهد
تحويل اموال ،اطالعات ،مدارک و اسناد صرفاً بها اجهازه مقها مجهاز در رهارروب
قوانين و مقررات مربوط اممانپذير ميباشد و در صهورت ورود ضهرر و زيهان و يها
افشاي اسناد ،موضوع براساس «قانون مقررات انتظامي هيأت علمي دانشه اههها و
مسس ات آموزشعالي و تحقيقاتي کشور» مورد رسيدگي قرار خواهد گرف .
ماده  -40عضو مسس ه موظف اسه ضهمن رعايه

انصهاف و گشهادهرويهي،

وظايف خود را با دقه  ،سهرع  ،صهداق  ،امانه و تبعيه از قهوانين و مقهررات
عمومي و اختصاصي مسس ه /دانشمده /گروه /واحد سازماني مربهوط انجها داده و
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در مقابل مقا مافوق پاسخگو باشد .درصورت تخطي از اين اصهل ،برابهر مقهررات
مربوط عمل خواهد شد.
ماده  -41عضو مسس ه در انجها وظهايف و م هسولي ههاي قهانوني در برابهر
شههاکيان مههورد حمايهه قضههايي مههيباشههد و مسس ههه مملههف اسهه براسههاس
«دستورالعمل اجرايي قانون حماي قضايي از اعضاي هيأت علمي «پيوس شماره
 ،»3به تقاضاي عضو براي دفهاع از انجها وظهايف وي بها اسهتفاده از کارشناسهان
حقوقي خود يا گرفتن وکيل از عضو حماي قضايي نمايد.
ماده  -42پرداخ مطالبات عضوي که با مسس ه قطع ارتباط نمايد ،منوط به
تعيين تمليف وي و ت ويه ح اب با مسس ه ميباشد.
ماده  -45به اعضاي مسس ه که براساس ضوابط و مقررات اين آيهيننامهه در
وضعي «آماده به خدم » ب ر ميبرند ،صرفاً حقوق مرتبه و پايه و کمک هزينهه
عائلهمندي و اوالد پرداخ ميگردد.
تبصره  -1مدت وضعي «آماده به خدم » حداکثر يکسال ميباشد.
تبصره  -2عضوي که براساس حمم مراجع قضايي و يا هيأتههاي رسهيدگي
انتظامي اعضاي هيأت علمي از اتها مربوط برائ حاصل نمايد ،حقهوق و مزايهاي
م تمر مندر در حمم کارگزيني قبل از آماده به خدم را براي مدت آمادگي به
خدم درياف خواهد نمود.
ماده  -44رنانچه تا پايان دوره «آماده به خهدم » وضهعي عضهو براسهاس
حمم مراجع قضايي يا هيأت هاي رسيدگي انتظامي اعضاي هيهأت علمهي تعيهين
نشده باشد و يا موجبات اعاده بهکار وي فراهم ن ردد ،در صورت دارا بودن شرايط
بازنش ت ي (با احت اب مدت زمان آماده به خدم ) ،وي بازنش ته و در غيهراين
درخواس ذينفع رفتار خواهد شد:
صورت به يمي از روشهاي ذيل ،ح
الف) انتقال به ساير دانش اهها و مسس ات آموزشعالي ،پژوهشي و فناوري ويا
دست اههاي اجرايي با ارايه اعال نياز؛
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ب) مأموري يکساله به ساير دانش اهها و مسس ات آموزشعالي ،پژوهشهي و
فناوري ويا دست اههاي اجرايي با ارايه اعال نياز.
ماده  -43عضوي که در طول يکسال حداقل امتيازات الز را براي دريافه
يک پايه ترفيع استحقاقي ،موضوع ماده « »25اين آيهيننامهه ک ه ننمايهد ،بها
پيشنهاد کميته ترفيعات و تأييد هيأت ريي ه مسس ه تعداد واحد حقالتدريس يا
مورد براي سالهاي دو و سو حذف خواهد شد و
ساع حقالتحقيق وي ح
در صورت استمرار ايهن وضهعي  ،ضهمن حهذف واحهد حهقالتهدريس يها سهاع
حق التحقيق عضو ،پرونده وي جه بررسي و اخذ تصهميم بهه کمي هيون رکهود
علمي (موضوع ماده « »159اين آييننامه) ،ارسال ميگردد.

فصل پنجم -توانمندسازي
ماده  -43مسس ه موظف اس بر مبناي نتاي حاصل از ارزيابي عملمهرد سهاالنه
عضو و بهمنظور ارتقاي سطح کارآيي و اثربخشهي فعاليه هها و توانمندسهازي وي در
ايفاي هرره بهتر تماليف محول ،برنامههاي آموزشي الز را جهه متناسه سهاختن
ن رش ،دانش و مهارت عضو با شغل مورد نظر ،طراحي و به مورد اجرا گزارد.
ماده  -47عضو موظف اس براساس ضوابط و مقررات مربوط ،همواره ن هب
به توانمندسازي و افزايش مهارتها و تواناييهاي شغلي خود اقدا نمايد.
ماده  -48مسس ه موظف اس

به منظور بررسي استحقاق عضو بهراي ترفيهع

ساليانه ،عملمرد عضو را با توجه به فر هاي تمميل شده توسط وي ،ارزيابي نموده
و نتاي اين ارزيابي را به کميته ترفيعات مسس ه ارسال نمايد.
ماده  -49مسس ه موظف اس

بهمنظور بررسي استحقاق عضو بهراي ارتقهاي

مرتبه ،فعالي هاي عضو را با توجه به فر هاي تمميل شده توسط وي در رارروب
آييننامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي و دسهتورالعملههاي مربهوط ،ارزيهابي
نموده و نتاي اين ارزيابي را به مراجع ذيصالح ارسال نمايد.
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ماده  -30عوامل و شاخصهاي مورد استفاده در ارزيابي عضو (موضهوع مهواد
« »51و « »59اين آييننامه) براساس «دستورالعمل اعطاي ترفيع ساليانه اعضاي
هيأت علمي آموزشي و پژوهشي» و همچنين «آييننامهه ارتقهاي مرتبهه اعضهاي
هيأت علمي» ابالغي از سوي وزارت تعيين ميگردد.
ماده  -31به عضو در صورت احراز شرايط مقرر در مهواد « »25و « »23ايهن
آييننامه ،پايههاي مشروحه ذيل اعطا ميگردد:
 -1-21پايه استحقاقي شامل :ترفيع خدم سربازي ،ترفيع استحقاقي ساليانه،
پايههاي ايثارگري ،پايه مأموري تحصيلي و ساير پايههاي مصوب آتي؛
 -5-21پايه تشويقي شامل :عضوي در گهردانههاي عاشهورا و الزههرا «س»-
عنوان عضو هيأت علمي نمونه کشوري و ساير پايههاي مصوب آتي.
ک
ماده  -32به اعضاي شاغل به کار و مهأمور بهه تحصهي ل در صهورت احهراز
مورد ،پايه ترفيع استحقاقي ساليانه اعطا

شرايط مندر در بندهاي ذيل ح
مي گردد:
 -1-25اعضاي شاغل بهکار:
انجا حداقل يک و يا دو سال خدم علمي آموزشي و پژوهشي قابل قبول در
پايه قبلي ،بهترتي براي اعضاي تما وق «يک سال» و اعضاي نيمهحضهوري يها
حداقل امتياز مندر در «دسهتورالعمل
مورد و ک
نيمه وق «دو سال» ح
اعطاي ترفيع ساليانه اعضاي هيأت علمهي آموزشهي و پژوهشهي ابالغهي از سهوي
وزارت» در مهل مقرر.
 -5 -25اعضاي رسمي مأمور به تحصيل:
در ازاي ارايه گزارش پيشرف تحصيلي سهاالنه کهه بهه تأييهد مسس هه محهل
تحصيل و مسس ه برسد ،در مقطع کارشناسي ارشد براي هر سهال تحصهيل يهک
پايه و در طول دوره حداکثر دو پايه و در مقطع تحصيلي دکتري تخصصهي بهراي
هر سال تحصيل يک پايهه و حهداکثر رههار پايهه و در مجمهوع بهراي دو مقطهع
تحصيلي پن پايه اعطا ميگردد.
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تبصره  -1در ازاي ارايه کارت پايان خهدم و يها گهواهي انجها تعههد نظها
وظيفه ،يک پايه ترفيع تعلق ميگيرد.
تبصره  -2به مشمولين طرح سربازي براي دوره تعهد با رعاي

مفاد بنهد

« »1اين ماده به ازاي هر سال خدم  ،يهک پايهه تها سهقف « »5پايهه تعلهق
مي گيرد.
تبصره  -5به ايا تعليهق ،مرخصهي بهدون حقهوق و انفصهال موقه  ،پايهه
استحقاقي تعلق نمي گيرد و به همان ميزان تهاريخ اسهتحقاق دريافه
تعويق ميافتد.

پايهه بهه

تبصره  -4اعضاييکه از سوي مراجع ذيصالح واجد درياف مزاياي ايثارگري
شناخته ميشوند ،عالوه بر پايههاي استحقاقي مندر در ايهن مهاده ،از پايههههاي
ايثارگري براساس جدول ذيل برخوردار ميگردند .اعضهاي ايثهارگري (جانبهازان و
آزادگان) که در مرتبه رديفهاي يک و دو مندر در جدول موضوع ماده « »9اين
آييننامه قرار داشته و از حقوق و مزاياي يک مرتبه باالتر بهرهمند گرديدهانهد ،در
شمول اين تبصره قرار نميگيرند.
جدول پايههاي ايثارگري قابل اعطا به اعضاي ايثارگر
رديف

نوع ايثارگري
مدت اسارت (آزادگي)
«ستون »1

درصد جانبازي
«ستون »5

مدت خدم درجبهه
«ستون »3

پايه ايثارگري
قابل اعطا
«براي هر ستون»

1

تا يک سال

تا  19درصد

 1ماه تا يک سال

 1پايه

5

 1تا  5سال

 55تا  59درصد

 1تا  5سال

 5پايه

3

 5تا  3سال

 35تا  39درصد

 5تا  3سال

 3پايه

5

 3تا  5سال

 55تا  59درصد

 3تا  5سال

 2پايه

2

 5تا  2سال

 25تا  29درصد

 5تا  2سال

 1پايه

1

 2تا  1سال

 15تا  19درصد

 2تا  1سال

 9پايه

1

 1سال وباالتر

 15درصد و بيشتر

 1سال و باالتر

 11پايه
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تبصره  -3درصورتيکه خدم سربازي و خدم در جبهه عضو همزمان بوده
باشد ،عضو ميتواند از مجموع ترفيعات مربوط برخوردار گردد.
تبصره  -3عضو ميتواند از مجموع ترفيعات حداکثر دو ستون از سهتونههاي
جدول تبصره « »5اين ماده برخوردار گردد.
تبصره  -7عضو هيأت علمي (فرزنهد شههيد) درمرتبهه علمهي اسهتاديار و
باالتر عالوه بر پايه هاي استحقاقي مندر در اين ماده ،از « »1پايه ايثارگري و
در مرتبه علمي پايين تهر از اسهتاديار ،از حقهوق و مزايهاي يهک مرتبهه بهاالتر
برخوردار مي گردد.
تبصره  - 8اعضايي که به درجه رفي ع شهادت نايل شهده يها مهي شهوند،
ضمن ارتقا به مرتبه علمي باالتر ،از تاري خ شهادت در حال اشتغال بهه سهر
مي برند و تا زمان رسيدن به شرايط عمومي بازنش ت ي ،ترفيه ع اسهتحقاقي
سالي انه را دري اف داشته و از مزاياي زمان اشتغال از جمله ارتقها بهه مرتبهه
علمي باالتر صرفاً پس از طي مدت توقف مقرر در آيين نامهه ارتقهاي مرتبهه،
برخوردار خواهند بود .اعضايي که در مرتبه استادي به شههادت رسهيده انهد،
به دليل عد اممان ارتقها بهه مرتبهه علمهي بهاالتر ،بالفاصهله از « »15پايهه
اي ثارگري بهره مند مي گردند.
ماده  -35به عضو رسمي در صورتيکه يمي از شرايط زير را احراز نمهوده يها
مينمايد ،پايه تشويقي اعطا ميگردد:
باالترين امتياز پژوهشي در سه سال متوالي به انتخهاب کميتهه
 -1 -23ک
ترفيعات مسس ه (هر بار يکپايه و حداکثر سهپايه به فاصله زماني حداقل  2سال
از يمدي ر ،در طول خدم )؛
 -5 -23عضوي فعهال در گهردانههاي عاشهورا و الزههرا «س» در رهارروب
ضوابط مربوط (حداکثر يک پايه)؛
 -3 -23احراز عنوان عضو هيأت علمي نمونه کشوري (دو پايه)؛
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 -5 -23احراز عنوان استاد ممتاز در مسس ه (حداکثر دو پايه)؛
 -2 -23دارندگان نشان هاي دولتي و برگزيدگان جشهنوارهههاي معتبهر ملّهي
(يک پايه براي هر مورد و حداکثر دو پايه)؛
 - 1 - 23اعضاي شاغل و يا مأمور ان بهه خهدم ( موضهوع مهاده  15ايهن
آيين نامه) در مسس هاتي کهه بها تأييهد مراجهع ذي صهالح وزارت در شهمول
دانش اه ها و مسس ات آموزش عالي ،پژوهشي و فناوري تازه تأسيس و در حال
توسعه قرار دارند ،در صورتي که درخدم مسس ات مذکور بهاقي بماننهد ،در
ازاي  1سال خهدم در مسس هات يادشهده از يهک پايه ه تشهويقي برخهوردار
مي گردند؛
 -1 -23اعضايي که در مسس ه در سم هاي مديري ستادي ،رييس دانشمده
و سم هاي همتراز با آن ،داراي خدمات ارزنده و قابل قبول بهه تشهخيص هيهأت
ريي ه مسس ه ميباشند (به ازاي هر دو سال خدم يک پايه و حهداکثر دو پايهه
به فاصله زماني حداقل  2سال از يمدي ر ،در طول خدم )؛
 -1 -23اعضاي مسس ه که داراي سم هاي مديريتي مقامهات موضهوع مهاده
« »19اين آييننامه ،ميباشند( ،به ازاي هر دو سال خدم يهک پايهه و حهداکثر
رهار پايه در طول خدم )؛
 - 9 - 23اعضاي مسس ه که در سم ههاي مهديريتي حهوزه سهتاد وزارت
دارا ي خدمات ارزنده و قابل قبول به تشخيص وزير يا معاونهان ذي ربهط وي
مي باشند( ،به ازاي هر دو سال خدم يک پاي ه و حداکثر دو پايه ه در طهول
خدم ).
تبصره  -1پايه تشويقي موضوع بند يک اين ماده صرفاً به ده درصد اعضهاي
واجد شرايط هر واحد سازماني مسس ه بهطور ساالنه اعطا ميگردد .ايهن نصهاب
براي واحدهاي سازماني داراي کمتر از  15عضهو ههر دو سهال يهک بهار اعمهال
ميگردد.
تبصره  -2سقف پايههاي تشويقي قابل اعطا به هر عضو در طول خهدم بهه
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استثناي پايه هاي تشويقي موضوع بندهاي « »1و « »1ايهن مهاده ،حهداکثر «»1
پايه ميباشد.
تبصره  -5به عضو پيماني ،در صورت احراز شرايط پايههاي تشويقي موضهوع
بندهاي « »5و « »2اين ماده ،اعطا ميگردد.
ماده  -34به اعضاي نيمهحضوري و نيمهوقه در ازاي ههر دو سهال خهدم
قابل قبول با رعاي جزو «ب» بنهد « »1مهاده « »25ايهن آيهيننامهه يهک پايهه
استحقاقي تعلق ميگيرد .همچنين مدت توقف الز براي ارتقهاي مرتبهه آنهان دو
برابر عضو تما وق ميباشد.

فصل ششم -نظام پرداخت حقوق و مزايا
ماده  -33حقوق مرتبه و پايه عضو براساس فرمول زير تعيين ميگردد:
] ( * 2پايه)  +عدد مبنا[ * ضري حقوقي = حقوق مرتبه و پايه

تبصره  -1پايه ،نمايش عددي خدمات قابل قبول عضو ميباشد کهه براسهاس
مفاد بند « »51ماده « »1اين آييننامه تعريف ميگردد.
تبصره  -2عدد مبنا براي مرتبههاي مندر در جدول موضوع ماده « »9ايهن
آييننامه بهترتي رديفهاي جدول مهذکور برابهر  152 -152 -155 -95و 115
تعيين ميگردد.
تبصره  -5ضري حقوقي ساليانه مشروط به آنمه کمتر از ميزان ابالغ شده از
سوي هيأت وزيران نباشد ،توسط هيأت امنا تعيين ميگردد.
تبصره  -4اعضا در بدو استخدا در پايه يک مرتبه مربوط قرار ميگيرند.
تبصره  -3حقوق و مزاياي اعضا در دوره پيماني و يا دوره رسهمي آزمايشهي،
همانند دوره رسمي قطعي ،مطابق بها ضهوابط مقهرر در ايهن آيهيننامهه تعيهين و
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پرداخ ميشود.
ماده  -33به اعضاي مسس ه فوق العاده اي تح
(مخصو ) پرداخ
مي باشد:

عنهوان فهوق العهاده شهغل

مي شود .نحوه محاسبه فهوق العهاده مهذکور بهه شهرح زيهر

(حقوق مرتبه و پايه) * ضري فوقالعاده شغل = فوقالعاده شغل (مخصو )

تبصره  -ضهري

فهوق العهاده شهغل براسهاس شهماره رديه ف ههر يهک از

م رتبه هاي مند ر در جدول موضوع ماده « »9اين آيين نامه ،بهه شهرح ذيهل
تعيين مي گردد و تغيي رات بعدي آن براسهاس مقهررات مربهوط وتصهوي در
هيأت امنا خواهد بود.
جدول ضراي فوقالعاده شغل
رديف ضري فوقالعاده شغل (مخصو )
1

1/11

5

5/1

3

5/ 1

5

5/11

2

5/91

ماده  -37به اعضاي تما وق مسس ه ،فوقالعاده خاصي تح عنوان فهوقالعهاده
ويژه پرداخ ميشود .نحوه محاسبه فوقالعاده مذکور بهشرح زير ميباشد:
(حقوق مرتبه و پايه) * مجموع ضراي فوقالعادههاي ويژه ثاب و متغير = فوقالعاده ويژه

تبصره  -1ضري

فوقالعادههاي ويژه ثاب

و متغير براساس شماره رديف ههر

يک از مرتبههاي مندر در جدول موضوع ماده « »9اين آييننامه ،بهشهرح ذيهل
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تعيين ميگردد:
جدول ضراي فوقالعاده ويژه ثاب و متغير
ضري فوقالعاده ضري فوقالعاده
رديف
ويژه متغير
ويژه ثاب

حداکثر سقف ريالي قابل پرداخ ناشي
از اعمال ضري فوقالعاده ويژه متغير

1

3/ 1

تا 5/9

تا  3/255/555ريال

5

5

تا 5/2

تا  3/255/555ريال

3

2/ 1

تا 3/5

تا  2/555/555ريال

5

2/5

تا 3/3

تا  1/555/555ريال

2

5/1

تا 5/9

تا  1/555/555ريال

تبصره  -2ميزان ضري

فوقالعاده ويژه متغير مندر در جدول تبصهره يهک

اين ماده با رعاي سقف ريالي قابل پرداخ ناشي از اعمال ضري فوقالعاده ويژه
متغير در هر مرتبه علمي تعيين ميگردد.
تبصره  -5مسس ه ميتواند ،متناس

با شرايط اقتصادي خود ،ميزان ضهري

فوقالعاده ويژه متغير را هر دوسال يک بار ،با تأييد «مرکز» و تصوي هيأت امنها
مورد بازن ري قرار دهد.
ماده  -38به اعضاي مسس ه فوقالعهادهاي تحه عنهوان فهوقالعهاده جهذب
پرداخ ميشود .نحوه محاسبه فوقالعاده مذکور بهشرح زير اس :
حقوق مرتبه و پايه * ضري فوقالعاده جذب = فوقالعاده جذب

تبصره  -1ضري فوقالعاده جذب در شهرتهران بهعنوان مبنا ،براساس شماره
رديف هر يک از مرتبههاي مندر در جدول موضهوع مهاده « »9ايهن آيهيننامهه،
بهشرح ذيل تعيين ميگردد:
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جدول ضراي فوقالعاده جذب
رديف ضري فوقالعاده جذب «شهر تهران»
1

5/15

5

5/95

3

1/51

5

1/15

2

1/11

تبصره  -2هرگونه تغيير در ضراي فوقالعاده جذب مندر در جدول موضوع
تبصره يک اين ماده براساس شرايط اقليمي و محيطي ،صرفاً با پيشنهاد مسس هه،
تأييد وزارت و تصوي هيأت امنا اممانپذير ميباشد.
ماده  -39به اعضاي تما وق مسس ه که عهدهدار پ

هاي مديريتي مصوب

ميباشند ،فوقالعادهاي تح عنوان فوقالعاده مديري پرداخه مهيشهود .نحهوه
محاسبه فوقالعاده مذکور بهشرح زير ميباشد:
مديريتي مصوب * مبلغ ريالي فوقالعاده مديري
ضري فوقالعاده مديري هر پ
رييس مسس ه = فوقالعاده مديري

تبصره  -1مبلغ ريالي فوقالعاده مديري

رييس مسس ه براساس دستورالعمل

نحوه تعيين حق مديري رؤساي دانش اهها و مسس ات آموزشعهالي ،پژوهشهي و
فناوري مصوب هيأت امنا تعيين ميگردد.
تبصره  -2ميزان فوقالعاده مديري اعضاي مسس ه که به وزارت مهأمور و در
مشاغل مديريتي (به استثناي مقامات موضوع ماده « »19ايهن آيهيننامهه) وزارت
منصوب ميگردند ،توسط «شوراي معاونان» وزارت تعيين و با ابالغ مرکز ،از سوي
وزارت پرداخ ميگردد.
تبصره  -5ضري

فوقالعاده مديري هر پ

مديريتي مصوب بها توجهه بهه
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حجم کار و سختي آن ،بازدهي و کارايي و مرتبه علمي عضهو و مقاي هه بها سهاير
مديران براساس دامنه ضراي مندر در جدول ذيل ،توسط رييس مسس ه تعيين
ميگردد:
جدول حداقل وحداکثر ضراي فوقالعاده مديري پ
پ

رديف

هاي مديريتي
حداقل و حداکثر ضري
فوقالعاده مديري

مديريتي مصوب

1

معاونان مسس ه

 15تا  15درصد

5

مديران دفاتر و ادارات و مديري هاي بالفصل رييس مسس ه

 25تا  15درصد

3

رؤساي دانشمده ها ،پژوهشمده ها ،آموزشمده ها ،مراکز ،کتابخانه
مرکزي و مسس ات واب ته به مسس ه

 55تا  15درصد

5

مديران دفاتر و ادارات و مديري هاي زيرمجموعه بالفصل معاون ههاي
مسس ه

 35تا  55درصد

2

معاونان مديران دفاتر و ادارات و مديري ههاي بالفصهل ريهيس
مسس ه

 55تا  25درصد

1

معاونان دانشمدهها ،پژوهشمدهها ،آموزشمدهها ،مراکهز و مسس هات
واب ته

 35تا  25درصد

1

مديران گروههاي آموزشي و پژوهشي

 55تا  55درصد

1

معاونههان مههديران دفههاتر و ادارات و مههديري هههاي زيرمجموعههه
بالفصل معاون هاي مسس ه

 55تا  55درصد

9

ساير پ

هاي مديريتي ستارهدار مصوب

تبصره  -4ميزان فوقالعاده مديري

بر اساس مفادتبصره
اين ماده تعيين ميگردد

مشاغل اجرايي موضوع بند « »9جهدول

تبصره « »3اين ماده ،با توجه به فوقالعاده مديري رييس مسس ه توسهط هيهأت
امنا تعيين ميشود و در هر حال ميزان فوقالعاده مديري هر عضو نميباي ه از
فوقالعاده مديري تعيين شده براي مقا مافوق وي بيشتر باشد.
تبصره  -3ميزان فوقالعاده مديري مقامات موضوع ماده « »19اين آييننامه
در زمان تصدي سم هاي مذکور ،بهشرح ذيل تعيين و از محل اعتبارات دست اه
محل مأموري پرداخ ميگردد.
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جدول ميزان فوقالعاده مديري

مقامات موضوع ماده «»19
ميزان حق مديري

رديف

مقا سياسي

1

رؤساي سه قوه

 555درصد حق مديري رييس دانش اه تهران

5

معاون اول رييس جمهور

 115درصد حق مديري رييس دانش اه تهران

3

وزيران و معاونان رييس جمهور  115درصد حق مديري رييس دانش اه تهران

5

 135درصد حق مديري رييس دانش اه تهران

معاونان وزيران

ماده  -30بانوان عضو مشمول ماده « »11اين آييننامهه ،صهرفاً از  25درصهد
حقوق و مزاياي م تمر عضو تما وق برخوردار ميگردند.
ماده  -31حقوق و مزاياي ماهانه اعضايي که براساس مفهاد مهاده « »11ايهن
آييننامه با موافق واحد سازماني مربوط و رييس مسس ه و يا مقا مجاز از طرف
ايشان ،به شيوه نيمهحضوري در مسس ه خدم مينمايند ،برابر حقوق و مزايهاي
اعضاي تما وق بدون احت اب فوقالعاده ويژه (ثاب و متغير) ميباشد.
م اده  -32حههقالتههدريس يههک سههاع تههدريس نظههري و « »1/2سههاع
تدريسعملي و همچنين حقالتحقيق يک ساع تحقيق اعضا (موضهوع مهاده 35
اين آييننامه) براساس يک پنجاهم مجموع حقوق مرتبه و پايه و فوقالعاده شهغل
(مخصو ) عضو تعيين ميگردد.
تبصره -رنانچه محل مسس هه متبهوع اسهتخدامي اعضهاي مهدعو تها محهل
مسس ه بيش از  155کيلومتر فاصله داشته باشد ،مسس ه ميتوانهد بهه تشهخيص
معاون آموزشي مسس ه حقالتدريس يا حقالتحقيق آنهان را بها ضهري  1/2تها 5
پرداخ نمايد.
ماده  -35حقالتدريس يک سهاع تهدريس مدرسهان موضهوع مهاده « »33ايهن
آييننامهه براسهاس يهک پنجهاهم مجمهوع حقهوق مرتبهه و پايهه و فهوقالعهاده شهغل
(مخصو ) عضو هيهأت علمهي در مرتبهه مربهي آموزشهيار ،مربهي آموزشهي ،اسهتاديار
آموزشي ح مورد با پايه م اوي با سنوات اشتغال در مسس ه بههعنهوان مهدرس ،بها
توجه به مدرک تحصيلي وي (کارشناسي ،کارشناسي ارشد و دکتري) تعيين ميگردد.
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تبصره  -1رنانچه محل سمون

مدرسان مدعو تا محل مسس ه بيش از 155

کيلومتر فاصله داشته باشد ،مسس ه ميتواند به تشخيص معاون آموزشي مسس هه
حقالتدريس آنان را با ضري  1/2تا  5پرداخ نمايد.
تبصره  -2حقالتدريس مدرسهان ايثهارگر (جانبهازان وايثهارگران) بها مهدرک
تحصيلي کارشناسي و کارشناسي ارشد به ترتي براسهاس يهک پنجهاهم مجمهوع
حقوق مرتبه و پايه و فوقالعاده شغل (مخصهو ) عضهو هيهأت علمهي در مرتبهه
مربي آموزشي و استاديار آموزشي با پايه م اوي بها سهنوات اشهتغال در مسس هه
بهعنوان مدرس تعيهين مهيگهردد .حهقالتهدريس مدرسهان ايثهارگر (جانبهازان و
ايثارگران) بر مبناي مفاد اين ماده و رعايه مفهاد تبصهره « »5مهاده « »25ايهن
آييننامه تعيين ميگردد.
تبصره  -5حق التدريس مدرسان (فرزندان شهدا) با رعاي

مفاد تبصهره «»1

ماده « »25اين آييننامه تعيين ميگردد.
ماده  -34فوقالعاده مأموري

روزانه موضوع مهاده « »35ايهن آيهيننامهه بهه

مأخذ يک بي تم ( )1/55مجموع حقوق مرتبهه و پايهه و فهوقالعهادهههاي شهغل و
جذب ،قابلپرداخ اس  .هزينه اسمان و تغذيه براساس مقررات عمومي و هزينه
اياب و ذهاب بين شهري و درون شهري ،براساس مصوبات هيأت ريي هه مسس هه
پرداخ خواهد شد.
تبصره  -1سقف حداکثر پرداخ بهعنوان فوقالعهاده مأموريه روزانهه اعضها
نبايد از « »55درصد حقوق مرتبه و پايه استاديار پايه « »35بيشتر باشد.
تبصره  -2درصورتيکه عضو ،يک روز تما به خار از محل خدم خود کهه
فاصله آن تا مبدأ حداقل 15کيلومتر بوده ،اعزا شود و در محل مأموريه توقهف
شبانه نداشته باشد ،به مأخذ  25درصد فوقالعاده مأموري روزانه مندر در ايهن
ماده ،به وي پرداخ ميشود.
ماده  -33عضو مأمور به تحصيل در ايها اسهتفاده از مأموريه

آموزشهي در
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داخل کشور ،حقوق و مزاياي م تمر خود را درياف مينمايد.
تبصره -پرداخ حقوق و مزاياي عضو مأمور به تحصهيل در ايها اسهتفاده از
مأموري آموزشي در خار از کشور ،تابع ضوابط و مقررات مربوط ميباشد.
ماده  -33به مشموالن موضوع ماده « »32اين آييننامه ،به ازاي هر کيلومتر
هزار ريال هزينه سفر و نقهل ممهان
فاصله بين دو شهر مبدأ و مقصد مبلغ بي
پرداخ ميگردد ،تغييرات بعدي اين نصاب ،براساس نر تور ساليانه ،با تصوي
هيأت ريي ه تعيين خواهد گرديد.
ماده  -37به مشموالن موضهوع مهاده « »31ايهن آيهيننامهه ،کمهک هزينهه
عائلهمندي و به ازاي هر فرزند کمهک هزينهه اوالد بههترتيه بهه ميهزان « »21و
« »12برابر ضري حقوقي ساليانه مصوب هيأت امنا کهه از ميهزان ابهالغ شهده از
سوي هيأت وزيران کمتر نميباشد ،پرداخ ميگردد.
ماده  -38مسس ه مملف اس به اعضاي شاغل ،بازنش ته و وظيفهه ب يهر در
پايان هر سال ،براساس مبلغ اعال شده از سوي هيأت وزيران «عيدي» پرداخه
نمايد.

فصل هفتم -مأموريت و انتقال
ماده  -39مسس ه مملف اس در راستاي توليد دانش ،ارتقاي تجارب و دانش
علمي اعضاي خود و اعتالي جاي اه مسس ه در سطح بينالمللي ،کمهک بهه حهل
مشمالت علمي و فني کشور از طريق تحقيق در زمينههاي تخصصهي ،آشهنايي و
استفاده از دستآوردها ،دانش فني ،اممانات و روشهاي نوين پژوهشي و آموزشهي،
نهادينه کردن همماريهاي علمي منطقهاي و بينالمللي در روابط بيندانش اهي و
بهمنظور افزايش کارآيي و کارآمدي اعضاي تما وق خود و همچنين مبادله نتاي
فعالي هاي علمي و پژوهشي ،ت هيالت الز را براي شرک آنان در کنفرانسهها،
سمينارها ،کن رهها ،انجا مطالعات مرتبط با اهداف مسس ه و يا نظهايرآن کهه در
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زمينه رشته تحصيلي هر يک از اعضا در داخل يا خار از کشور تشميل ميشود و
مسس ه اعزا آنان را در قال هر يک از موارد ذيل ضروري تشخيص ميدههد ،در
رارروب ضوابط و مقررات موضوع مواد « »15تها « »15ايهن آيهيننامهه ،فهراهم
نمايد.
 -1 -19فرص مطالعاتي؛
 -5 -19مأموري پژوهشي؛
 -3 -19مأموري آموزشي.
ماده  -70مسس ه مي تواند اعضاي تما وق

خود را در رارروب «آيهيننامهه

استفاده از فرص هاي مطالعاتي» مصوب وزارت ،براي تمميهل اطالعهات علمهي و
آگاهي از تحقيقهات پيشهرفته داخهل يها خهار از کشهور و شهرک در ايهنگونهه
تحقيقات ،طبق برنامهاي که به تصهوي هيهأت ريي هه مسس هه مهيرسهد ،بهراي
استفاده از «فرص مطالعاتي» اعزا نمايد.
تبصره -درخواس

هرگونه مرخصهي اسهتحقاقي يها بهدون حقهوق در حهين

استفاده يا بالفاصله بعهد يها قبهل از اسهتفاده از دوره فرصه
ميباشد.

مطالعهاتي ،ممنهوع

ماده  -71مسس ه ميتواند اعضاي تما وق خود را در سقف اعتبارات مصوب،
با رعاي ضوابط و مقررات وزارت ،در رارروب دستورالعملي که بهتصوي هيهأت
ريي ه ميرسد ،بهمنظور شهرک در سهمينارها ،کنفهرانسهها ،کن هرههها ،انجها
مطالعات مرتبط با رشته تخصصي عضو و يا اهداف مهرتبط بها اههداف مسس هه و
نظاير آن در داخل و يا خار از کشور به «مأموري پژوهشي» اعزا نمايد.
تبصره  -1اعضاي پيماني صرفاً در طول قرارداد و بها رعايه سهاير ضهوابط و
مقررات اين آييننامه ،مشمول اين ماده ميباشند.
تبصره  -2درخواس

هرگونه مرخصي استحقاقي يها بهدون حقهوق در حهين

استفاده يا بالفاصله بعد يا قبل از استفاده از مأموري پژوهشي ،ممنوع ميباشد.
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ماده  -72مسس ه ميتواند اعضاي رسمي تما وق خود را بهمنظور پرورش و
آمادهسازي در رارروب آييننامههاي اجرايهي «اعطهاي بهورس تحصهيلي داخهل
کشور» و «اعطاي بورس تحصيلي و اعزا دانشهجو بهه خهار از کشهور» مصهوب
وزارت ،بهصورت تما وق و حداکثر به مدت « »5سال با پرداخ حقوق و مزاياي
مربوط ،به «مأموري آموزشي» اعزا نمايد.
ماده  -75اعزا اعضا براي ادامه تحصيل در مقطع دکتري تخصصي يا سهطح
 5حوزوي (در داخل و يا خار از کشور و با استفاده از مأموري آموزشي) منهوط
به احراز شرايط ذيل ميباشد:
 -1 -13وضعي استخدامي عضو رسمي باشد؛
 -5 -13رشته تحصيلي عضو مورد نياز مسس ه باشد؛
 -3 -13محل تحصيل عضو مورد تأييد وزارت باشد؛
 -5 -13عضو متقاضي حداقل امتياز الز از آييننامه ارتقاي مرتبه را با تأييهد
نمايد؛
هيأت اجرايي جذب يا مرجعي که قانون تعيين مينمايد ،ک
 -2 -13سن متقاضي حداکثر  55سال باشد؛
 -1 -13عضو ن ب به سپردن وثيقه ملمي به ميزان دو برابر حقوق و مزايهاي
دوران مأموري آموزشي و ساير هزينههاي برآوردي ،اقدا نمايد.
تبصره  -1رنانچه اعضاي مأمور به تحصيل در پايان مهل مقرر موفق به اخذ
مدرک تحصيلي مورد نظر ن ردند ،ضمن بازپرداخ « »5برابر کليهه هزينهههها و
وجوه دريافتي به عالوه خ هارات وارده بهه مسس هه در طهول مهدت تحصهيل بهه
تشخيص مسس ه و تأييد دفتر حقوقي وزارت ،ملز به حضور در محهل خهدم و
انجا وظايف محول ميباشند.
تبصره  -2در موارد خا  ،مدت مأموري

آموزشي اعضايي که در پايان «»5

سال موفق به اتما دوره تحصيلي مورد نظر نميگردند ،با ارايه گهزارش پيشهرف
تحصيلي و موافق هيأت امنا ،براي حداکثر دو نوب ششماهه با پرداخ حقهوق
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و مزاياي م تمر قابل تمديد ميباشد.
تبصره  -5در موارد خا  ،ادامه تحصيل اعضايي که تا پايان مهله

مقهرر و

حداکثر در « »2سال مأموري آموزشي ،موفهق بهه اتمها دوره تحصهيلي و اخهذ
مدرک مورد نظر نميگردند ،صرفاً بها ارايهه درخواسه مرخصهي بهدون حقهوق و
تصوي هيأت امنا ،حداکثر براي دو نوب يکساله اممانپذير ميباشد.
تبصره  -4پذيرش مدرک دکتري عضوي که سهن وي بيشهتر از « »25سهال
نباشد و با استفاده از مرخصي بدون حقوق و با هزينه شخصي اخذ شده باشهد ،بها
رعاي شرايط مندر در بندهاي « »1تا « »5اين ماده و ساير شهرايط و مقهررات
مربوط ،پس از تأييد هيأت مميزه اممانپذير ميباشد.
تبصره  -3در موارد خا  ،اعزا اعضاي پيماني براي ادامه تحصيل در مقطع
دکتري تخصصي يا سطح  5حوزوي در داخهل کشهور و بها اسهتفاده از مأموريه
آموزشي ،با رعاي شرايط مندر در اين ماده به استثناي بند يک آن ،صرفاً پهس
از تصوي در هيأت امنا اممانپذير ميباشد.
ماده  -74مسس ه ميتواند در رارروب ضوابط و مقررات موضوع مواد «»12
مورد ،اعضاي رسمي تما وق سهاير دانشه اههها و
تا « »19اين آييننامه ،ح
مسس ات آموزشعالي ،پژوهشي و فناوري را با درخواس آنان و موافق مسس هه
متبوع بهعنوان «مأمور به خهدم » بههکهار گيهرد و يها بهالعمس اعضهاي رسهمي
تما وق خود را ح ه درخواسه آنهان بهه سهاير مسس هات ،سهازمانهها و يها
دست اههاي متقاضي مأمور نمايد.
ماده  -73مسس ه ميتواند در صورت نياز به خهدمات اعضهاي هيهأت علمهي
رسمي ساير دانش اهها و مسس ات آموزشعالي ،پژوهشي و فناوري دولتي واب هته
به وزارت با موافق مسس ه مربوط از خدمات آنان براي مهدت معهين بها رعايه
درخواسه
مقررات بهعنوان «مأمور به خدم » استفاده نمايد و يا بالعمس ح
دانش اهها و مسس ات آموزشعالي ،پژوهشي و فناوري دولتي واب ته بهه وزارت و
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موافق عضو ،اعضاي رسمي خود را به اين قبيل مسس ات مأمور به خدم نمايد.
حقوق و مزاياي مشموالن ايهن مهاده ح ه توافهق مسس هات ذيربهط از محهل
اعتبارات مسس ه مبدأ يا مقصد پرداخ ميگردد.
تبصره  -1مأموريه

اعضهاي رسهمي مسس هه بهه خهدم

در دانشه اههها و

مسس ات آموزشعالي ،پژوهشي و فناوري دولتي واب هته بهه سهاير دسهت اهههاي
اجرايي و بالعمس با رعاي تشريفات مقرر در اين ماده ،صرفاً با پرداخ حقهوق و
مزايا از محل اعتبارات مسس ه محل مأموري اممانپذير ميباشد.
تبصره  -2مأموري

در سهتاد وزارت و

اعضهاي رسهمي مسس هه بهه خهدم

بالعمس با رعاي تشريفات مقرر در اين ماده ،صرفاً با پرداخه حقهوق و مزايها از
محل اعتبارات مسس ه اممانپذير ميباشد.
تبصره  -5مأموري اعضاي رسمي که با موافق و يا حمم وزير بهه خهار از
کشور و يا سازمانها و مسس ات بينالمللي مأمور به خدم ميگردند ،بدون حفظ
وظايف آموزشي و پژوهشي و صرفاً با پرداخ حقهوق و مزايها از محهل اعتبهارات
سازمان يا مسس ه محل مأموري اممانپذير ميباشد.
ماده  -73مأموري

اعضاي رسمي مسس ه بهه خهدم

در مسس هات دولتهي

غيرآموزشي و پژوهشي (دست اههاي اجرايي) به شرطي که با تخصص آنها ارتباط
داشته باشد و موج توسعه همماريهاي تخصصي مسس ه با آن دست اه اجرايهي
گردد ،با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي آنان مجاز ميباشد.
ماده  -77مأموريه

اعضهاي رسهمي مسس هه بهه خهدم

در دانشه اههها و

مسس ات آموزشعالي ،پژوهشي و فناوري غيردولتي -غيرانتفهاعي و بهالعمس بهه
استثناي موارد ذيل ممنوع ميباشد:
 -1-11مأموري افراد موضوع اين ماده صرفاً بهراي تصهدي سهم مهديريتي
مسس ات مذکور با موافقه ريهيس مسس هه محهل خهدم عضهو و تأييهد وزيهر
اممانپذير بوده که در اين صورت عضو در دوران تصدي م سولي مسس ه محهل
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مأموري از تما وق به نيمهحضوري تبهديل وضهعي خواههد يافه و پرداخه
فوقالعاده مديري و معادل وجه ريالي فوقالعاده ويژه وي بهعهده مسس هه محهل
مأموري خواهد بود؛
 -5-11مأموري اعضاي رسمي مسس ه به خدم در دانش اههها و مسس هات
آموزشعالي غيردولتي -غيرانتفاعي که بهنحوي از انحا از بودجهه عمهومي دوله
استفاده نموده و نا آنها درجداول بودجه کل کشور در گرديهده اسه  ،حهداکثر
براي مدت « »5سال در طول دوران خدم و صرفاً با پرداخ حقهوق و مزايها از
محل اعتبارات مسس ه مقصد و با رعاي ساير مقررات اممانپذير ميباشد؛
 -3-11مأموري اعضاي رسمي مسس ات آموزشعالي غيردولتي -غيرانتفهاعي
مندر در فهرس بودجه کل کشور که با حمم وزير به يمي از سم هاي مديري
ستادي وزارت و يا دانش اهها و مسس ات آموزشعالي ،پژوهشي و فناوري منصوب
ميگردند ،صرفاً با تأمين حقوق و مزاياي آنان از محل اعتبارات مسس هه مقصهد و
پرداخ از طريق مسس ه مبدأ اممانپذير ميباشد.
ماده  -78اعضايي که با رعاي

ضوابط و مقررات اين آييننامه ،بهدون حفهظ

وظايف آموزشي و پژوهشي به مسس ه دي ر مهأمور بهه خهدم شهده و حقهوق و
مزاياي خود را از مسس ه محل مأموريه دريافه مهينماينهد ،از ههر لحهاظ بهه
استثناي مقررات مربوط به بازنش ت ي مشمول مقررات مورد عمل مسس ه محهل
مأموري خواهند بود و رنانچه ک ور بازنش ت ي مهدت مأموريه ايهن دسهته از
مورد پرداخه شهود ،مهدت مزبهور
افراد توسط مسس ه مقصد و يا ذينفع ح
جزو سابقه خدم رسمي آنان منظور خواهد شد.
ماده  -79مأموري

اعضاي رسمي مسس ه جه

تصدي پ

ههاي مهديري

سياسي از قبيل رؤساي سه قوه ،معاونان رييس جمهور ،اعضاي شهوراي ن هبهان،
رياس سهازمان صهدا و سهيما ،وزيهران ،معاونهان وزيهران ،سهفيران ،اسهتانداران،
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و شهردار تهران اممانپذير ميباشد.
تبصره  -1به مشموالن اين ماده درمدت تصدي مقامات مذکور ،حقوق و مزايا

 / 530مجموعه قوانين و مقررات وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

از محل اعتبارات مسس ه محل خدم و يا دست اه محل مأموري قابل پرداخه
اس و در هر حال پرداخ فهوقالعهاده مهديري آنهان بههعههده دسهت اه محهل
مأموري خواهد بود.
تبصره  -2ارتقاي مرتبه اعضاي موضوع اين ماده با رعايه کامهل آيهيننامهه
ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي دانش اه ها و مسس ات آموزش عالي ،پژوهشهي و
فناوري انجا خواهد شد.
تبصره  -5ترفيع ساالنه استحقاقي اعضاي موضوع اين مهاده ،بهدون نيهاز بهه
ارزيابي اعطا ميشود.
تبصره  -4اعضاي موضوع اين ماده که حهداقل دو سهال (در وضهعي هيهأت
علمي) در سم هاي مذکور انجا وظيفه نمهوده يها بنماينهد ،پهس از پايهان دوره
تصدي با حفظ مرتبه علمي خود ،از حقوق و مزاياي باالترين مرتبه هيهأت علمهي
در همان پايه برخوردار ميگردند .اين دسته از افراد در صورت محمومي توسهط
مراجع ذيصالح قانوني به انفصال از تصدي سم هاي مديري سياسي به واسطه
انجا تخلف در زمان تصدي سم هاي مذکور ،مشهمول مزايهاي منهدر در ايهن
تبصره نميباشند.
ماده  -80در صورت نياز مسس ه ،اعضاي هيأت علمهي رسهمي قطعهي سهاير
دانش اهها و مسس ات آموزشعالي ،پژوهشي و فناوري دولتهي واب هته بهه وزارت
متبوع ،با موافق رؤساي مسس ات مبهدأ و مقصهد مهيتواننهد بها حفهظ پيشهينه
خدمتي به مسس ه منتقل شوند .حقوق و مزاياي اين قبيل افهراد براسهاس پ ه
سازماني تخصيص داده شده و سوابق خدمتي ،بر طبهق مقهررات ايهن آيهيننامهه
تعيين ميگردد و بالعمس ،انتقال اعضاي هيأت علمي رسمي قطعي مسس هه نيهز
به ساير دانش اهها و مسس ات آموزشعالي ،پژوهشي و فناوري دولتي واب هته بهه
درخواس مسس ات مذکور و موافق مسس ه بالمهانع اسه .
وزارت متبوع ح
در اين صورت از تاريخ اجراي حمم انتقال ،رابطه استخدامي عضو منتقل شهده بها
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مسس ه قطع و هرگونه پرداختي صرفاً بر عهده مسس ه مقصد خواهد بود.
تبصره  -1انتقال اعضاي هيأت علمي رسمي قطعي از دانش اههها و مسس هات
آموزشعالي ،پژوهشي و فناوري واب ته به ساير دست اههاي اجرايهي بهه مسس هه
پس از موافق هيهأت اجرايهي جهذب ذي ربهط و تأييهد ريهيس مسس هه مقصهد
اممانپذير ميباشد.
تبصره  -2انتقال اعضاي هيأت علمي رسمي آزمايشي از سهاير دانشه اههها و
مسس ات آموزشعالي ،پژوهشي و فناوري دولتي و دست اههاي اجرايي به مسس ه
و بالعمس ،پس از موافق مسس ههاي مبدأ و مقصد ،منوط به تأييد وزير ميباشد.

فصل هشتم -مرخصيها ،بيمه و امور رفاهي
ماده  -81اعضاي پيماني و رسمي بهترتي

از يک و دو ماه به ازاي ههر سهال

خدم از مرخصي استحقاقي با استفاده از حقوق ،فوقالعادهها و مزاياي مندر در
حمم برخوردار ميگردند .استفاده از مرخصي با تشخيص مقا م سول ذيربهط و
الزاماً در تاب تان و نيمه اول فروردين ماه مجاز مهيباشهد .در مهوارد ضهروري ،بها
درخواس عضو و تأييد رييس مسس هه يها مقها مجهاز از طهرف وي ،اسهتفاده از
مرخصي استحقاقي بالمانع اس .
تبصره  -1در صورتيکه مدت خدم

عضو کمتر از يکسال باشد ،به تناسه

ماههاي خدم از مرخصي استحقاقي استفاده خواهد کرد.
تبصره  -2مرخصي استحقاقي اعضاي نيمهوق

و نيمههحضهوري ،بهه ميهزان

نصف مرخصي عضو تما وق خواهد بود.
تبصره  -5عضو براي يک بار در طول خدم  ،عالوه بر مرخصهي اسهتحقاقي
پيشبيني شده در اين ماده ميتواند تا مجموع يهک مهاه از مرخصهي اسهتحقاقي
بهمنظور تشرف به ح واج برخوردار گردد.
ماده  -82در صهورت عهد اسهتفاده عضهو از مرخصهي اسهتحقاقي سهاليانه،
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مرخصي وي به استثناي مشموالن تبصره ذيل اين ماده ،قابل ذخيره يها بازخريهد
نخواهد بود.
تبصره  -1در مهوارديکهه مسس هه بها درخواسه مرخصهي عضهو شهاغل در
سم هاي اجرايي پ هاي سازماني مصوب ستارهدار ،مبني بر استفاده از تما يا
ق متي از مرخصي استحقاقي ساليانه در تاب هتان ،بههدليهل نيهاز بهه حضهور وي
موافق ننمايد ،صرفاً و حداکثر نيمي از مرخصي استحقاقي ساليانه عضهو کهه بهه
عل عد موافق رييس مسس ه و يا مقا مجاز از طرف وي استفاده نشده اس ،
ذخيره و مابقي به ماخذ آخرين حقوق و مزاياي دريافتي مندر در حمم ،بازخريد
ميگردد.
تبصره  -2مرخصي ذخيره شده اعضا تا پيش از ابالغ ايهن آيهيننامهه در ههر
صورت محفوظ خواهد ماند.
ماده  -85در صورتيکه رابطه استخدامي عضو با مسس هه بهه ههر دليهل ،بهه
استثناي حال انتقال ،قطع گردد ،حقهوق و مزايهاي مهدت مرخصهي اسهتحقاقي
ذخيره شده به ماخذ آخرين حقوق و مزاياي دريافتي مندر درحمم ،به وي و در
صورت فوت به وراث قانوني عضو پرداخ خواهد شد.
ماده  -84هر عضو ميتواند در صورت ضرورت و در مواقع اضطرار ،با اجازه و موافق
م سول مافوق از مرخصي ساعتي در خالل ساعات موظف تدريس استفاده نمايد.
ماده  -83عضو در موارد ذيل حق برخورداري از مرخصي با استفاده از حقوق
و مزايا ،عالوه بر مرخصي استحقاقي ساالنه را دارا ميباشد:
الف) ازدوا دايم به مدت سه روز کاري؛
ب) فوت ب ت ان شامل (پدر ،مادر ،هم ر و فرزندان به مدت پن روز کاري و
برادر و خواهر به مدت سه روز کاري)؛
) غيب موجه (به تعداد روزهاي مورد تأييد مراجع ذيصالح).
تبصره -غيب موجه حالتي اس که عضو به عللي خهار از حهدود قهدرت و
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اختيار خود نتواند در محل خدم حاضر شود و موجهه بهودن عهذر وي بها تأييهد
مراجع قضايي احراز ميگردد.
ماده  -83عضو مسس ه در صورت ابتال بهه بيمهاريههايي کهه مهانع از انجها
خدم وي ميباشد ،ميتواند با ارايه گواهي پزشمي 15 ،روز متناوب درسال (ههر
نوب حداکثر  3روز) و مازاد برمدت مذکور تا  35روز بها ارايهه گهواهي پزشهمي و
تأييد پزشک معتمد مسس ه ،از مرخصي استعالجي با استفاده از حقوق و مزايهاي
مربوط برخوردار گردد .براي مدت بيشتر از  35روز با نظر کمي يون پزشمي مورد
تأييد مسس ه و مطابق با مفاد ماده « »11اين آييننامه با وي رفتار ميگردد.
تبصره -در صورتيکه عضو در ايا مرخصي استحقاقي بيمهار شهود ،براسهاس
گواهي پزشمي و پس از تأييد پزشهک معتمهد ،مرخصهي اسهتحقاقي وي در طهي
مدت بيماري ،به مرخصي استعالجي تبديل ميشود.
ماده  -87بانوان عضو ميتوانند از مرخصي زايمان هر نوب حداکثر  1ماه و با
استفاده از حقوق و مزاياي مربوط برخوردار گردند.
تبصره  -1براي بانواني که در يک زايمان صهاح

فرزنهد دوقلهو و يها بيشهتر

ميشوند ،اين مدت به  1ماه افزايش مييابد.
تبصره  -2براي بانوان عضو پيماني که قرارداد آنان قبهل از اتمها زمهانههاي
تعيين شده براي مرخصي زايمان مندر در اين ماده پايان مييابد ،مدت قهرارداد
تا سقف مرخصيهاي تعيين شده ،تمديد ميگردد.
م اده  -88بهه عضهوي کهه از مرخصهي اسهتعالجي اسهتفاده مهينمايههد ،در
صورتي که بيماري وي به تأييد کمي هيون پزشهمي مسس هه برسهد ،حهداکثر تها
يکسال حقوق و مزاياي مربوط پرداخ ميگردد.
تبصره  -1عضو داراي بيماري صع العال  ،با رعاي ضوابط و مقررات مربوط،
براي مدت زايد بر يکسال نيز از حقوق و مزاياي يادشده برخوردار ميشود.
تبصره  -2درصورت صع العال نبودن بيماري عضو ،به وي درمدت مازاد بهر
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يکسال مرخصي استعالجي ،تنها حقوق مرتبه و پايه پرداخ ميگردد.
تبصره  -5مسس ه موظف اس به عضوي که در حين خدم و يا مأموري و
بنا به نظر کمي يون پزشمي مسس ه ،بر اثر عوامل محيط کار و يا مأموري درار
حادثه يا بيماري ميشود ،بدون محدودي مقرر در اين ماده ،مرخصي اسهتعالجي
اعطا نموده و تمامي هزينههاي درمان وي را پرداخ نمايد.
تبصره  -4عضو مشمول صهندوق تهأمين اجتمهاعي در اسهتفاده از مرخصهي
استعالجي مازاد بر سه روز ،از نظر پرداخ حقهوق و مزايها ،تهابع مقهررات قهانون
تأمين اجتماعي ميباشد.
ماده  -89عضو رسمي مسس ه به استثناي مشموالن تبصره « »3ماده «»13
اين آييننامه ،در صورت نداشهتن مرخصهي اسهتحقاقي ذخيهره شهده بها تأييهد و
موافق مقا م سول ميتواند با رعاي ضوابط و مقررات مندر در ماده « »95از
مرخصي بدون حقوق استفاده نمايد.
تبصره -عضو پيمهاني درمهوارد ضهروري و اسهتثنايي ،مشهروط بهه آنمهه بهه
برنامههاي آموزشي و پژوهشي مسس ه لطمه نزند ،صرفاً در مدت قرارداد ،مجاز به
استفاده از مرخصي بدون حقوق ،حداکثر به مدت  5ماه خواهد بود.
ماده  -90عضو رسمي قطعي مسس ه ميتواند در طول مدت خدم خهود بها
موافق واحد سازماني ذيربط و تأييد باالترين مقا م سول مسس ه ،حداکثر سه
سال از مرخصي بدونحقوق استفاده نمايد .درصورتيکه درخواس مرخصي بدون
حقوق عضو براي ادامه تحصيل در مقطع کارشناسي ارشد و يا دکتهري تخصصهي
در رشته مربوط به شغل وي باشد ،اين مدت با تصوي هيأت امنا تا دو سال قابل
افزايش خواهد بود .درهرحال مجموع مرخصي بدون حقوق عضهو در طهول مهدت
خدم حداکثر پن سال ميباشد.
تبصره  -1شمول مفاد اين ماده درخصو

اعضهاي رسهمي آزمايشهي اعهم از

اعطا و يا تمديد مدت مرخصي بدون حقوق (تا سقف  3سال) منوط به اخذ مجوز
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از هيأت امناي مسس ه خواهد بود.
تبصره  -2بهانوان عضهو رسهمي کهه هم هر آنهان بهه واسهطه حمهم رسهمي
دست اههاي اجرايي در مأموري خار از کشور ب ر ميبرند ،ميتواننهد تها پايهان
مأموري هم ر خود و در طول خدم حداکثر بهه مهدت « »2سهال از مرخصهي
بدون حقوق استفاده نمايند.
تبصره  -5مدت مرخصهي بهدون حقهوق جهزو سهابقه خهدم

بازنش هت ي

مح وب نمي گردد .م ر آن که با موافق مسس ه و صندوق بازنش ت ي ذيربط،
ک ورات بازنش ت ي بهطور کامل از سوي عضو پرداخ گردد.
تبصره  -4مدت مرخصي بدون حقوق عضهو بهراي ادامهه تحصهيالت عهالي و
تخصصي در رشتههاي مورد نياز مسس ه مشروط به اينکه منجر به اخهذ مهدرک
تحصيلي کارشناسي ارشد و يا دکتهري تخصصهي شهود ،از لحهاظ بازنش هت ي و
وظيفه با پرداخ ک ور مربوط از سوي عضو ،جزو سهابقه خهدم رسهمي عضهو
مح وب ميشود.
تبصره  -3عضو در ايا مرخصي بدون حقوق ميتوانهد بها پرداخه کامهل حهق
سرانه بيمه درماني بهصورت آزاد و بيمه تمميلي ،از خدمات بيمهاي استفاده نمايد.
ماده  -91در مدت مأموري

آموزشي ،فرص

مطالعاتي ،مأموريه

پژوهشهي،

آمادگي به خدم  ،انفصال موق  ،مرخصهي بهدون حقهوق و همچنهين مرخصهي
استعالجي مازاد بر يکسال که بهصورت متوالي در طي سال استفاده شده باشهد،
مرخصي استحقاقي تعلق نميگيرد.
ماده  -92انتخاب صندوق بازنش ت ي در بدو استخدا با عضو مسس ه اسه و وي
در طول خدم خود ،صرفاً يک بار مجاز به تغيير صندوق بازنش ت ي ميباشد.
ماده  -95مسس ه مملف اس مشروط به تأمين اعتبار مورد نيهاز ،بههمنظهور
کمک به تأمين هزينههاي بهداش و درمان عضو عالوه بر اعطاي مزاياي مقرر در
قانون بيمه خدمات درماني و يا قانون تأمين اجتماعي ،به طرق مقتضهي از جملهه

 / 533مجموعه قوانين و مقررات وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

ت هيل در عقد قرارداد بيمه تمميلي و يا پرداخ بخشي از هزينههههاي مهرتبط،
براساس "دستورالعمل پرداخ کمکهاي رفاهي -پيوسه شهماره  " 5اقهدامات
الز معمول دارد.
ماده  -94مسس ه ميتواند مشروط به تهأمين اعتبهار مهورد نيهاز ،بههمنظهور
م اعدت ،تأمين رفاه ،آسايش و آسودگي خاطر اعضا و کمهک بهه تهيهه م همن،
تقوي صندوق قرضالح نه وا و امور بيمه و تأمين و رفع ساير نيازهاي ضروري
آنها ،با تصوي هيأتريي ه ،ت هيالت مالي الز را براساس دسهتورالعمل موضهوع
ماده « »93اين آييننامه برقرار نمايد.
ماده  -93مسس ه موظف اس بهمنظور توانمندسازي ،افهزايش کهارآيي ،تقويه
روحي و سالم اعضا ،فرهنگ اشاعه ورزش را در مسس ه ايجاد و بههمنظهور تشهويق
آنها براي انجا امور ورزشي ،راهمارهاي مناسبي را تدوين و به مورد اجرا گذارد.

فصل نهم -پايان خدمت

1

ماده  -93مسس ه مملف اس اعضاي خود را با توجه به مرتبه علمهي آنهان و
بهشرح ذيل ،بدون نياز به وصول درخواس عضو ذينفع ،بازنش ته نمايد.
 -1ماده واحده :بر اساس راهمار موضهوع بنهد (ب) مهاده  55قهانون برنامهه پهنجم توسهعه اقتصهادي،
اجتماعي و فرهن ي جمهوري اسالمي ايران و بهمنظور ايجاد وحدت رويه درخصو ضوابط بازنش ت ي
اساتيد دانش اه ها و مسس ات و مراکز آموزشعالي ،بررسي و تصميمگيهري درخصهو ايهن ضهوابط در
اختيار وزراي علو  ،تحقيقات و فناوري و بهداش  ،درمان و آموزش پزشمي قرار گرفته تا پس از مشورت
با هيأت امناي مرکزي وزارتين علو و بهداشه  ،ضهوابط مهذکور بهه دانشه اههها و مسس هات و مراکهز
آموزشعالي جه اجرا ابالغ شود.
تبصره  -1در صورت نياز و تا زمان اجرايي شدن ماده مذکور ،ضوابط بازنش ت ي بهر اسهاس مقهرررات
سابق و رويه موجود صورت ميپذيرد.
تبصره  -2تدوين و تنظيم هر گونه آييننامه توسط دانش اهها و مسس ات و مراکز آموزشعالي ،خار از
وحدت رويه ابالغي از سوي وزراي علو  ،تحقيقات و فناوري و بهداش  ،درمان و آموزش پزشمي ممنوع
اس (مصوب جل ه  1395/5/51 -551شورايعالي انقالب فرهن ي).
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 -1 -91مربي آموزشيار /مربي پژوهشيار  12سال سن يا  35سال سابقه خدم ؛
 -5 -91مربي آموزشي  /مربي /پژوهشي  12سال سن يا  35سال سابقه خدم ؛
 -3 -91استاديار آموزشي /استاديار پژوهشي  12سال سن يا  35سال سابقه خدم ؛
 -5 -91دانشيار آموزشي /دانشيار پژوهشي  11سال سن؛
 -2 -91استاد آموزشي /استاد پژوهشي  15سال سن.
تبصره  -1سابقه خدم آن دسته از استادياراني که در  5سال آخر منتهي به
 35سال خدم  ،موفق به ک ه حهداقل  15درصهد امتيهازات ارتقها بهه مرتبهه
حداقل  12درصد امتيازات الز از بندها و مواد تعيينکننهده و
دانشياري و ک
حهداقل 15درصهد
يا حداقل  12درصد امتيازات ارتقا به مرتبه دانشياري و ک
امتيازات الز از بندها و مواد تعيينکننده از آييننامه ارتقهاي مرتبهه مهيشهوند،
بهترتي تا  35و  33سال و با رعاي سقف سني  12سال قابل افزايش اس .
تبصره  -2سن بازنش ت ي آن دسته از دانشياراني که در  2سال قبل از سهن
 12درصد امتيازات ارتقا به مرتبه استادي ميشوند ،به
 11سال ي ،موفق به ک
 15سال ي قابل افزايش اس .
تبصره  -5سن بازنش ت ي آن دسته از اعضاي هيهأت علمهي کهه موفهق بهه
عنوان «عضو هيأت علمي نمونهه کشهوري» شهدهانهد ،بها درخواسه عضهو
ک
ذينفع تا  3سال قابل افزايش اس .
تبصره  -4مسس ه ميتواند در موارد خا

و در صورت نياز به خدمات عضهو

با مرتبه مربي و استادياري واجد شهرايط بازنش هت ي ،کهه در امهور آموزشهي يها
پژوهشي برج ته و شاخص ميباشد ،با رعاي سن حداکثر  12سال بها پيشهنهاد
رييس مسس ه ،تصوي هيأت امنا و تأييد وزير بهصورت ساليانه و حداکثر تا سقف
 2سال بازنش ت ي وي را به تعويق اندازد.
ماده  -97مسس ه ميتواند اعضاي خهود را کهه براسهاس شهرايط منهدر در
بندهاي«  »5و «  »2ماده « »91با داشتن حداقل  35سال سابقه خدم همچنان
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واجد شرايط ادامه خدم ميباشند ،در صورت تقاضاي آنها ،بازنش ته نمايد.
تبصره -در موارد خها  ،بهراي بازنش هت ي اعضهاي موضهوع ايهن مهاده ،بها
پيشنهاد رييس مسس ه و تأييد وزير ،نيازي به اخذ تقاضاي عضو براي بازنش ت ي
نميباشد.
ماده  -98مسس ه ميتواند در صورت نياز به خدمات عضو با مرتبه دانشياري
و استادي واجد شرايط بازنش ت ي ،مشروط به درخواس ممتوب عضهو ،موافقه
رييس مسس ه و تصوي هيأت امنا ،موعد بازنش هت ي وي را حهداکثر تها سهقف
مدت  3سال با اخذ موافق ساليانه هيأت امنا به تعويق اندازد .بديهي اس رييس
مسس ه مملف اس بهصورت ساليانه و به هن ا  ،گزارش تهوجيهي الز را جهه
استفاده از شرايط مذکور ،به هيأت امنا تقديم و مصوبه الز را اخذ نمايد.
تبصره -مسس ه ميتواند بنا به درخواسه ريهيس مسس هه منضهم بهه ارايهه
تقاضاي ممتوب عضو با مرتبه استادي و موافق وزير ،عالوه بهر مهدت منهدر در
اين ماده ،حداکثر تا سقف  3سال دي هر ،موعهد بازنش هت ي عضهو را بههصهورت
ساليانه به تعويق اندازد.
ماده  -99از تاريخ اجراي اين آييننامه ،در هن ا تعيين حقوق بازنش هت ي،
به عضوي که بيش از سي سال و تا سقف رهل سال سابقه خدم دارد ،بهه ازاي
هر سال خدم مازاد بر سيسال ،دو و نيم درصد ( )%5/2رقم تعيينشده حقهوق
بازنش ت ي ،عالوه بر حقوق تعيينشده محاسبه و از سهوي صهندوق بازنش هت ي
ذيربط قابل پرداخ ميباشد.
ماده  -100منظور از سابقه خدم قابل احت اب براي بازنش ت ي ،آن مدت از
سوابق خدم عضو ميباشد که درحين اشتغال تما وق در وضعي هيأت علمي
يا غيرهيأت علمي انجا شده و ک ور مربوط را پرداخ نموده يا مينمايد.
تبصره -مرخصي بدون حقوق و استعالجي و مدت خدم نيمهوق بهانوان و
همچنين مدت خدم

نظا وظيفه ،مشروط به پرداخ

کامل ک ور بازنش هت ي،
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بهعنوان سابقه خدم عضو مح وب ميگردد.
ماده  -101مبناي تعيين حقهوق بازنش هت ي عضهو مسس هه ،ميهان ين کليهه
حقوق و مزاياي م تمر مشمول ک ور بازنش ت ي (حقوق مرتبه و پايه ،فوقالعاده
شغل (مخصو ) ،فوق العاده جذب ،فهوق العهاده ويهژه ،فهوقالعهاده سهختي کهار و
فوقالعاده مديري ) در دو سال منتههي بهه پايهان خهدم وي بها اعمهال ضهري
حقوقي سال بازنش ت ي ميباشد.
تبصره -مشموالن صندوق بازنش ت ي تأمين اجتماعي از لحاظ تعيين حقوق
و مزاياي بازنش ت ي و حماي هاي مقرر در قانون تأمين اجتماعي ،تابع ضهوابط و
مقررات مربوط به خود ميباشد.
ماده  -102به عضو بازنش ته ،ازکارافتاده مشمول اين آييننامه و ورثه قهانوني
عضو متوفي ،به ازاء هر سال خدم قابل قبول تا حداکثر « »35سال ،معادل يک
ماه آخرين حقوق و مزاياي مشمول ک ورات بازنش ت ي به اضافه وجوه مربوط به
مرخصيهاي ذخيرهشده بهعنوان «پاداش پايان خدم » پرداخ خواهدشد.
تبصره -آن ق م

از سهابقه خهدم عضهوکه در ازاي آن وجهوه بازخريهدي

درياف شده اس  ،از سنوات خدمتي مشمول درياف اين وجوه ک ر ميشود.
ماده  -105اسهتفاده از خهدمات اعضهاي هيهأت علمهي بازنش هته بههصهورت
حقالتدريس ،در سقف محدودي هايي که از سوي وزارت تعيين و ابالغ ميشهود،
بالمانع ميباشد.
ماده  -104بازنش ت ي پيش از موعد اعضا بهه اسهتثناي مهوارد ذيهل ممنهوع
ميباشد .در موارد خا مسس ه ميتواند عضو واجهد يمهي از شهرايط ذيهل را بها
درخواس ذينفع ،تأييد هيأت ريي ه و تصوي هيأت امنا بازنش ته نمايد.
 -1-155عضو هيأت علمي (مرد)
الف) داشتن حداقل « »15سال سن و حداقل « »55سال سابقه خدم با 55
روز حقوق و مزايا؛
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ب) داشتن حداقل « »22سال سن و حداقل « »52سال سابقه خدم بها 52
روز حقوق و مزايا.
 –5-155عضو هيأت علمي (زن)
داشتن حداقل « »55سال سابقه خدم با  55روز حقوق و مزايا.

فصل دهم -ساير مقررات
ماده  -103به عضو شاغل ،بازنش ته و يها ورثهه بالفصهل وي در مهوارد ذيهل
کمک هزينهاي به ميزان « »2برابر حقوق مرتبه و پايه استاديار پايه يک پرداخ
ميگردد:
الف) ازدوا دايم عضو شاغل يا بازنش ته و هر يک از فرزندان وي در هر مورد
فقط يک بار؛
ب) فوت عضو شاغل يا بازنش ته و هر يک از افراد تح تمفل وي.
ماده  -103عضو رسمي و پيماني مسس ه ميتواند در صهورت نداشهتن تعههد
خدم به مسس ه ،استعفاي خهود را بههترتيه دو مهاه قبهل از پايهان نهيمسهال
تحصيلي (رسمي) يا دو ماه قبل از پايان قرارداد (پيماني) بهصهورت کتبهي اعهال
موافق مسس ه در مدت مقرر در محهل کهار حاضهر
نمايد و رنانچه بدون ک
نشود ،عمل عضو ترک خدم مح هوب و بها وي برابهر قهانون مقهررات انتظهامي
اعضاي هيأت علمي رفتار خواهد شد.
ماده  -107در هيچ مهورد درخواسه اسهتعفا ،رافهع تعههدات عضهو در قبهال
وظايف وي نميباشد و عضو پس از استعفا موظف اس تا زمان پذيرش اسهتعفا از
سوي مسس ه ،در محل کار خود حضور يافته و انجا وظيفه نمايد .در صهورتيکهه
عضو پس از ت ليم استعفا ،انصراف خود را حداکثر ظرف  12روز کتباً به مسس هه
اعال نمايد ،استعفاي وي منتفي تلقي ميشود.
ماده  -108عضوي که داراي تعهد خدم

در مسس هه مهيباشهد ،در صهورت
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اعال استعفا و قبول استعفاي وي از سوي مسس ه ،بايد زيان ناشي از عد ايفهاي
تعهد خود را طبق ضوابط و مقررات ابالغي از سوي وزارت جبران نمايد .م سولي
نظارت بر اجراي اين ماده بر عهده ريهيس مسس هه يها مقها مجهاز از طهرف وي
ميباشد.
ماده  -109هر گاه رييس مسس ه بهنحوي از انحا از رکود علمي و عد کفاي
و صالحي هر يک از اعضاي مسس ه براي اجراي وظايف آموزشي ،پژوهشي و يها
فرهن ي محول مطلع گردد ،کمي يوني مرک از سه نفر از اعضاي هيهأت علمهي
(ترجيحا با مرتبه استادي) که صالحي رسهيدگي در مهورد کارههاي آموزشهي و
پژوهشي و فرهن ي عضو را دارند تشميل خواهد داد تها تحقيهق بههعمهل آورده و
گزارش کامل و موجهي به رييس مسس ه ارايه دهند .تشميل و گزارش کمي يون
مذکور بهطور محرمانه خواهد بود و در صورتيکه اين گزارش حاکي از رکود علمي
عضو يا عد کفاي يا صالحي او براي اجراي وظايف محول باشد ،رييس مسس ه
مرات را جه رسيدگي و اتخاذ تصميم به هيأت مميزه مسس ه ارجاع مينمايهد.
رنانچه هيأت پس از رسيدگي به کليه فعالي هاي علمهي ،پژوهشهي و فرهن هي
عضو ،رکود علمي يا عهد کفايه و صهالحي وي را محهرز دان ه  ،در صهورت
داشتن حداقل « »55سال سابقه خدم قابل قبول ،بها حهداقل  55روز حقهوق و
مزايا بازنش ته ميشود و در غيراينصورت بهترتي ذيل با وي رفتار ميشود:
الف) تغيير گروه عضو آموزشي به پژوهشي؛
ب) موافق با انتقال عضو به ساير دانش اهها و مسس ات آموزشعالي ،پژوهشي
و فناوري و دست اههاي اجرايي مشروط به ارايه موافقه مسس هه مقصهد توسهط
عضو؛
) بازخريد سنوات خدم قابل قبول عضهو و پرداخه « »15الهي « »35روز
حقوق و مزاياي مشمول ک ور بازنش ت ي ،به ازاي هر سال خدم قابل قبول ،به
عالوه وجوه مرخصيهاي ذخيره شده؛
د) موافق با استعفاي عضو ،در صورت ارايه درخواس عضو.
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ماده  -110تغيير پ

سازماني عضو از يک گروه آموزشي و يها پژوهشهي بهه

گروه متجانس دي ر ،صرفاً با رضاي وي ،موافق گهروهههاي مبهدأ و مقصهد و بها
رعاي ارتباط تخصصي عضو اممانپذير ميباشد.
ماده  -111در موارد ذيل مسس ه بدون اخذ رضاي عضو ،مجاز به تغيير پ
سازماني وي خواهد بود:
 -1-111براساس تصميم مراجهع مهذکور در مهاده « »159ايهن آيهيننامهه و
آييننامه هيأت اجرايي جذب؛
 -5-111تغيير ساختار يا انحالل واحد سازماني در مسس هه براسهاس مصهوبه
هيأت امنا؛
 -3-111تغيير مأموري ها و فعالي هاي واحدهاي سهازماني براسهاس مصهوبه
هيأت امنا يا ساير مراجع ذيصالح؛
 -5-111اشتغال عضو در پ هاي مديريتي مصوب شمارهدار.
ماده  -112تغيير پ

سازماني عضو از گروه آموزشهي بهه گهروه پژوهشهي و

بالعمس ،با درخواس عضو و تصوي هيأت مميزه ذيربط اممانپذير ميباشد.
ماده  -115حق حضور درجل ه عضو حقيقي درجل ات کمي يونها ،شوراها،
هيأتها و عناوين مشابه به ازاي هر ساع  ،بر مبناي يهک هفتهادوپنجم مجمهوع
حقوق مرتبه و پايه و فوقالعاده شغل (مخصو ) عضو و تا سقف « »52ساع در
ماه قابل پرداخ ميباشد.
ماده  -114بهکارگيري اعضهاي پيمهاني جهه

تصهدي پ ه ههاي سهازماني

ستارهدار مصوب ،به استثناي تبصره ذيل ممنوع ميباشد.
تبصره -در موارد خا

مسس ه ميتواند از اعضاي پيماني که حداقل داراي 3

سال سابقه خدم آموزشي و پژوهشي در واحد سازماني مربوط ميباشند ،صرفاً با
موافق هيأت امناي ذي ربط جه تصدي پ هاي سازماني سهتاره دار مصهوب،
براي يک دوره مديريتي ،استفاده نمايد.
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ماده  -113تصدي بيش از يک پ

سازماني عهالوه بهر سهم

آموزشهي يها

پژوهشي براي هر يک از اعضاي رسمي به استثناي تبصره يک ايهن مهاده ممنهوع
ميباشد.
تبصره  -1بهکارگيري اعضاي رسمي در مهوارد ضهروري بها تشهخيص ريهيس
سازماني مديريتي يا ح اس بهصورت سرپرستي
مسس ه براي تصدي موق پ
فقط براي حداکثر شش ماه مجاز ميباشد.
تبصره  -2عد رعاي مفاد ماده فوقالذکر ،تخلف مح وب شده و موضوع در
هيأتهاي رسيدگي انتظامي اعضاي هيأت علمي مطرح و اتخهاذ تصهميم خواههد
شد.
ماده  -113مأموريه

اعضهاي رسهمي مسس هه بهه خهدم

در دانشه اه آزاد

اسالمي ،صرفاً براي تصدي سم هاي مديريتي اصلي مطابق با مدت تعيين شهده
در آييننامه جامع مديري  ،پس از تأييد وزير اممانپذير ميباشهد .ميهزان واحهد
موظف آموزشي و پژوهشي اين دسته از اعضها ،بها درخواسه مسس هه ،پيشهنهاد
مرکز و تأييد وزير تعيين ميگردد.
ماده  -117اعاده به خدم

اعضهاي هيهأت علمهي بازنش هته ،بها درخواسه

مسس ه ،پيشنهاد وزير و تصوي هيأت وزيران اممانپذير ميباشد.
تبصره -رنانچه سنوات خدم قابل قبول عضو بازنش هته قبهل از اعهاده بهه
خدم  ،کمتر از  35سال باشد ،مشروط به آن که ک ور بازنش ت ي دوران اعهاده
به خدم توسط مسس ه پرداخ گردد ،مدت مذکور با رعاي سقف حداکثر 35
سال ،به سنوات خدم وي افزوده ميشود و حقوق بازنش ت ي جديهد عضهو ،بها
رعاي مفاد ماده « »151و تبصره ذيل آن تعيين خواهد شد.
ماده  -118بهمنظور بزرگداش

و ار نههادن بهه اسهتادان ممتهاز و برج هته

مسس ه ،اعضاي هيأت علمي با مرتبه استادي که به مقا شامخ فرهن ي ،تربيتي،
اجتماعي ،آموزشي ،علمي و پژوهشي و  ....درسطح ملّي و يا بينالمللي رسيدهانهد،
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براساس "دستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز -پيوس
استاد ممتازي نايل ميشوند.

شماره « "»2به درجهه

ماده  -119مسس ه ميتواند افراد برج ته علمهي فاقهد رابطهه اسهتخدامي بها
مسس ه را بهمنظور بهره گيري از خهدمات آموزشهي و پژوهشهي آنهان و براسهاس
"دستورالعمل بهکارگيري عضو واب ته در مسس ه -پيوس شماره « "»1انتخاب و
براي مدت معين در مسس ه بهکارگيرد.
ماده  -120در موارديکه در اين آييننامه حممي پيشبيني نشهده باشهد ،تها
تشميل جل ه هيأت امنا و تصميمگيري درخصو موضوع مربوط ،برابهر آخهرين
اصالحات آييننامه استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشه اه تههران عمهل خواههد
شد.
ماده  -121تف ير مفاد اين آييننامه در موارد ابها  ،بر عهده «مرکز» ميباشد.
ماده  -122هرگونه تغيير در مفاد اين آييننامه بها پيشهنهاد مسس هه ،تأييهد
«مرکز» و تصوي هيأت امنا اممانپذير ميباشد.
ماده  -125اين آييننامه مشتمل بر  153ماده و  151تبصره و  1پيوس  ،به
استناد مفاد ماده  15قانون اهداف ،وظايف و تشميالت وزارت مصوب 1313/2/11
مجلس شوراي اسالمي و در اجراي مفاد بند «ب» ماده « »55قانون برنامه پهنجم
توسعه جمهوري اسالمي ايهران مصهوب  1319/15/12مجلهس شهوراي اسهالمي،
بهمنظور ساماندهي ضوابط و مقررات استخدامي و با هدف ايجاد زمينههههاي الز
براي ارتقاي سطح بهره وري ،بههرهمنهدي از ظرفيه ههاي ايجهاد شهده وت ههيل
درحصول اهداف مندر در برنامه يادشده در تاريخ ...........بهتصوي هيهأت امنهاي
 ......................رسيد و با تأييد وزير علهو  ،تحقيقهات و فنهاوري از تهاريخ 95/15/1
قابل اجرا ميباشد.
وزير علو  ،تحقيقات و فناوري -کامران دانشجو
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«پيوست شماره يک»
دستورالعمل خدمت اعضا به شيوه نيمهحضوري
موضوع ماده « »18آييننامه استخدامي اعضاي هيأت علمي
ماده  -1آن دسته از اعضاي آموزشي رسمي مسس هه کهه بهه داليهل مختلهف
اممان حضور تما وق در محيط کهار را ندارنهد براسهاس شهرايط و ضهوابط ايهن
دستورالعمل ،ميتوانند حداکثر به مدت « »2سال در طول خدم بهعنوان «عضو
نيمهحضوري» فعالي نمايند.
ماده  -2تقاضاي عضو مبني بر انجا خدم نيمهحضوري در صورت موافقه
دانشمده مربوط و تأييد معاون آموزشي مسس ه پذيرفتهه شهده تلقهي شهده و بهر
مبناي آن ن ب به صدور حمم نيمهحضوري اقدا ميگردد.
تبصره  -1در صورتيکه عضو تما وق در يک نيمسهال تحصهيلي بههصهورت
کامل در محل کار خود حضور نداشته باشد ،گروه آموزشي مربهوط موظهف اسه
وضعي حضور وي را به رييس دانشمده گزارش نمايد تها وضهعي عضهو پهس از
تأييد دانشمده ،موافق معاون آموزشي و تصوي هيأت ريي ه بهه نيمههحضهوري
تبديل گردد.
تبصره  -2در صورت درخواس عضو نيمهحضوري بهراي تغييهر وضهعي بهه
تما وق  ،پس از موافق دانشمده با تأييهد معاونه آموزشهي مسس هه عضهو بهه
تما وق تبديل وضعي خواهد ياف .
ماده  -5ضوابط خدم نيمهحضوري در مسس ه بهشرح ذيل ميباشد:
الف) ميزان حضور عضو نيمهحضوري نصف ساعات حضور عضو تما وق ميباشد؛
ب) ميزان واحد موظف عضو نيمهحضوري برابر با واحد موظف عضو تما وق ميباشد؛
) به عضو نيمهحضوري ،حقالتدريس تعلق نميگيرد؛
د) ظرفي پذيرش دانشجوي تحصيالت تمميلي عضو نيمهحضوري نصف عضو
تما وق محاسبه ميشود .در هر صورت حداقل ظرفي پهذيرش ،بها نظهر گهروه
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آموزشي يک دانشجوي کارشناسي ارشد ميباشد؛
ه) انتصاب عضو نيمهحضوري به پ هاي اجرايي و مديريتي ستارهدار مسس ه
مجاز نميباشد؛
و) اعزا عضو نيمهحضوري به مأموريه پژوهشهي از جملهه سهفرهاي علمهي
کوتاهمدت و يا بلندمدت مجاز نميباشد.
ماده  -4حقوق ماهانه عضو نيمهحضوري برابر حقوق عضهو تمها وقه بهدون
احت اب فوقالعاده ويژه اس .
ماده  -3سابقه خدم

عضو نيمهحضهوري در دوران خهدم نيمههحضهوري،

نصف سابقه خدم تما وق محاسبه ميشود.
ماده  -3ميزان مرخصي ساالنه عضو نيمهحضوري نصف عضو تما وق اس .
م اده  -7اعضههاي موضههوع تبصههرههههاي « »5و « »3مههاده « »12و مههاده «»19
آييننامه استخدامي اعضاي هيأت علمي در شمول اين دستورالعمل قرار نميگيرند.
تبصره -تصميمگيري درساير موارد مربوط به مأموري هاي اعضا به پيشهنهاد
رييس مسس ه و تصوي هيأت امنا بهصورت موردي انجا ميشود.
ماده  –8اين دستورالعمل مشتمل بر « »1ماده و « »3تبصره در تاريخ ...........
بهتصوي هيأت امناي  ........................رسهيد و بها تأييهد وزيهر علهو  ،تحقيقهات و
فناوري از تاريخ  95/15/1قابل اجرا ميباشد.

«پيوست شماره دو»
دستورالعمل فوقالعاده سختي شرايط محيط کار اعضاي هيأت علمي
موضوع بند « »2ماده « »51آييننامه استخدامي اعضاي هيأت علمي
ماده  -1فوقالعاده سختي شرايط محيطکار به مشاغلي تعلق ميگيرد کهه بها
وجود شرايط بهداشتي و ايمني مربوط ،عضو مسس ه در معرض ابتال به بيماري يا

بخش سوم :اعضاي هيأت علمي 537 /

عوارض نامطلوب قرارگرفته و يا اين که ماهي
يا عوارض نامطلوب را به دنبال داشتهباشد.

وظايف آنان احتمال بروز بيمهاري

ماده  -2مسس ه موظف اسه ضهمن برقهراري بيمههههاي تمميلهي ،شهرايط
بهداشتي و ايمني الز را جه ايجاد محيط مناس کار براي متصهديان مشهاغل
اين دستورالعمل فراهم آورده و بدواً ن ب به آمهوزشههاي الز در مهورد انجها
وظايف محول و استفاده از ابزار و تجهيزات مناس اقدا و در هر دوسال يک بهار
با هزينه مسس ه اممان معاينات پزشمي آنان را فراهم نمايد.
ماده  -5هر يک از واحهدهاي سهازماني مسس هه موظفنهد ضهمن بررسهي شهرايط
محيط کار مشاغل موجود در واحد سازماني ذيربهط ،تطبيهق عوامهل و تعيهين درصهد
سختي شرايط محيط کار را متناس با درجهات تعيهين شهده در جهدول ضهميمه ايهن
پيوس تهيه و با ذکر داليل توجيهي الز به کميته فوقالعاده سختي شرايط محيطکهار
اعضاي هيأت علمي با ترکي مندر در ماده « »5ارايه نمايند .کميتهه مهذکور موظهف
اس با رعاي ضوابط و مقررات مربوط به اين دستورالعمل ،ضهمن بررسهي ،ن هب بهه
تطبيق عوامل و تعيين درصد سختي شرايط محيط کار مشاغل مذکور ،حهداکثر ظهرف
مدت  1ماه از تاريخ ابالغ آييننامه استخدامي اعضاي هيأت علمي اقدا نمايد.
ماده  -4اعضاي کميته فوقالعاده سختيشرايط محيطکار اعضاي هيأت علمي
عبارتند از:
 -1-5معاون توسعه منابع ان اني مسس ه يا عناوين مشابه (رييس هيأت)؛
 -5-5نماينده کمي يون دايمي هيأت امنا به انتخاب کمي يون مذکور؛
 -3-5مدير منابع ان اني مسس ه يا عناوين مشابه (دبير)؛
 -5-5مدير دفتر برنامه ،بودجه و تشميالت مسس ه يا عناوين مشابه؛
 -2-5سه نفر از کارشناسان شاغل يا بازنش ته مجرب در امهور منهابع ان هاني
(هيأت علمي و يا غيرهيأت علمي).
تبصره  -1حضور حداقل يک نفر عضو هيأت علمي مهرتبط بها رشهته شهغلي
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(ترجيحا شاغل در مسس ه) در جل ات کميته موضوع اين ماده الزامي اس .
تبصره  -2کميته موظف اس هر  2سال يک بار ،بههمنظهور روزآمهد نمهودن
تطبيق عوامل و تعيهين درصهد سهختي شهرايط محهيط کهار مشهاغل موجهود در
مسس ه ،فرآيند موضوع اين ماده را تمرار نمايد.
ماده  -3ميزان فوقالعاده سختي شرايط محيط کار بر مبنهاي درصهد تعيهين
شده ،به ازاي هر يک درصد سختيکار ،نيم درصد حقوق مرتبهه و پايهه بههشهرح
جدول ذيل تعيين ميگردد.
درجه سختي کار

درجه يک

درجه دو

درجه 3

درجه 5

درجه 2

درصد سختي
کار

 1تا 55
درصد

 55تا 55
درصد

 55تا 15
درصد

 15تا 15
درصد

 15تا 155
درصد

ميزان فوقالعاده
سختي شرايط
محيط کار

 5/2تا 15
درصد
حقوق مرتبه
و پايه

 15تا 55
درصد
حقوق مرتبه
و پايه

 55تا 35
درصد
حقوق مرتبه
و پايه

 35تا 55
درصد
حقوق مرتبه
و پايه

 55تا 25
درصد
حقوق مرتبه
و پايه

تبصره  -1درصد سختي کار آن دسته از مشاغلي که به لحاظ ارتباط عضو بها
مواد سمي ،آتش زا ،منفجره ،کار در اعماق و يا اعصاب و روان و امثالهم از اهمي
خاصي برخوردارند و م تثنا بودن آن بهه تأييهد کميتهه موضهوع مهاده « »5ايهن
آييننامه ميرسد ،با تصوي هيأت امنا مجموعا تا  1/2برابر قابل افزايش ميباشد.
تبصره  -2در صورت تغيير شغل و يها محهل خهدم شهاغل ،شهرايط جديهد
مدنظر قرار خواهد گرف و مديري منابع ان اني يا عناوين مشابه مسس ه م سول
تطبيق شرايط جديد محيط کار و ابالغ به واحد ذيربط ميباشد.
تبصره  -5برقراري فوقالعاده اشعه تابع ضوابط و مقررات خا

خود ميباشد.

ماده  –3اين دسهتورالعمل مشهتمل بهر  1مهاده و  2تبصهره در تهاريخ ...........
بهتصوي هيأت امناي  ................................رسيد و با تأييد وزير علهو  ،تحقيقهات و
فناوري از تاريخ  95/15/1قابل اجرا ميباشد.
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جدول ضميمه پيوست شماره دو
(دستورالعمل فوقالعاده سختي شرايط محيط کار
رديف

اعضاي هيأت علمي)
درجه
عنوان

1

5
م تمر در دماي
حدود صفر و

1

کار در محيط
داراي درجه
حرارت نامتعارف

م تمر در دماي
کمتر از  15درجه
باالي صفر

5

خطر برق

در معرض م تقيم
برق  15تا  155ول

3

کار با مواد
شيميايي،
ميمروبي و
گازهاي سمي و
آزار دهنده

گاهي با مواد
شيميايي ،ميمروبي و
سمي آزاد دهنده
سرکار دارد يا در
معرض آنها قراردارد.

کار در محيط
عفون زاء آالينده
درماني و

گاهي با لواز و مواد
متعفن سر و کار دارد.

نيمهوق با اج اد و
لواز و مواد متعفن
سر و کار دارد.

2

کار در محيط
داراي بوي متعفن
و نامطبوع

1

5

آزمايش اهي

1

نيمهوق در دماي
باالي  55درجه
در معرض م تقيم
برق  155تا  555ول
بهطور نيمهوق با
مواد شيميايي ،سمي،
ميمروبي آسي زاي
نفوذپذير (حتي با
وسايل ايمني) سر و
کار دارد.

3
م تمر در دماي زير
صفر و م تمر در دماي
باالي  35درجه
در معرض م تقيم برق
بيش از  555ول
بهطور تما وق با مواد
شيميايي ،سمي و
ميمروبي آسي زاي
نفوذپذير (حتي وسايل
ايمني) سر و کار دارد.

نيمهوق با ذي روح
متعفن سر و کار دارد.

5

2

نيمهوق در دماي

تما وق در دماي

غيرمعمول و غيرمعيار

غيرمجاز

در معرض برق سه فاز

--

نيمهوق با مواد
شيميايي ،سمي و
ميمروبي کشنده
نفوذپذير (حتي با
وسايل ايمني) سر و

تما وق با مواد
شيميايي ،سمي و
ميمروبي کشنده
نفوذپذير (حتي
با وسايل ايمني)

کار دارد.

سر و کار دارد.

تما وق با ذي روح
متعفن سر و کار دارد.

--

گاه اهي در محيط
متعفن و بوي
نامطبوع

نيمهوق در محيط
متعفن و بوي نامطبوع

--

تما وق با محيط
متعفن و بوي نامطبوع

--

خطر ريزش يا
برخورد اج ا

برخورد کم

برخورد متوسط

برخورد زياد

--

--

کار در فضاي

نيمهوق در فضاي

م دود و
غيرمتعارف

ن بتاً کم و
غيرمتعارف

نيمهوق در فضاي
ب يار کم مثل اتاقک

تما وق در فضاي
ب يار کم مثل اتاقک

تما وق در فضاي
ب يار کم بهويژه
(معادن و  ...امثالهم)

--

1

کار در محيط
داراي رطوب
نامتعارف

گاه اهي در محيط
داراي رطوب بيش از
حد مجاز.

نيمهوق در محيط
داراي رطوب بيش از
حد مجاز.

--

تما وق در محيط
داراي رطوب بيش از
حد مجاز.

--

9

شرايط سخ
ذهني و فمري
کار

نوع و انجا کار گاهاً
با تمرکز و خ ت ي
فمري توا اس .

نوع و انجا کار با
استرس و تمرکز
ب يار همراه اس .

غالباً م سولي و
ح اسي کار در حدي
اس که روح و روان
فرد تح تأثير آن قرار
ميگيرد.

همواره م سولي و
ح اسي کار در
حدي اس که روح و
روان فرد تح تأثير
آن قرار ميگيرد.

--

15

کار در محيط
داراي سر و صدا
نامتعارف

نيمهوق بين  15تا
 95دسي بل

نيم وق بين -15
 155دسي بل يا
تما وق بين
 95 -15دسي بل

نيمهوق بيش از 155
دسي بل يا تما وق
بين 155 -95
دسي بل

تما وق بيش از155
دسي بل

--

11

کار در محيط
داراي ذرات معلق
و دود در هوا

محيط گاهي داراي
گرد و غبار و دود
اس .

محيط اکثراً داراي
گرد و غبار و دود
اس .

انجا کار توليد گرد و
غبار و دود ميکند.

ذرات معلق و دود در
هوا بيماريزا اس .

--

رديف
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15

درجه
عنوان

جا به جا کردن
اج ا سن ين

کار در محيطهاي
پر خطر (مانند
13

کارگاههاي
تراشماري و
ريخته گري و )...

1

5

3

5

2

گاه اهي تقريباً 2/15
کيلوگر تا 52
کيلوگر يا ممرراً  2تا
 2/15کيلوگر يا
معادل آن را بلند يا

گاه اهي تقريباً بيش
از  52تا  25کيلوگر
يا ممرراً  2/15تا 52
کيلوگر يا منظماً
 2/15کيلوگر را بلند

گاه اهي تقريباً بيش از
 25کيلوگر يا ممرراً
52تا  25کيلوگر يا
منظماً  2/15تا
52کيلوگر را بلند يا

ممرراً بيش از 25
کيلوگر يا ممرراً 52تا
 25کيلوگر يا دايماً
2/15تا 52کيلوگر را
بلند يا نيروي معادل

دايماً بيش از 25
کيلوگر را بلند يا

نيروي معادل را
تحمل ميکند.

يا معادل آن را تحمل
ميکند.

نيروي معادل آن را را
تحمل ميکند.

آن را را تحمل
ميکند.

بهطور پارهوق در

بهطور نيمهوق در

بهطور تما وق در

کارگاه
کار ميکند.

کارگاه
کار ميکند.

کارگاه
کار ميکند.

نيمهوق در تاريمي

تما وق در تاريمي

گاه اهي در کارگاه
کار ميکند.

15

کار در محيطهاي
غيرمتعارف

نيمهوق در محيط
کم نور و يا پرنور
(تاريمي ن بي /نور
شديد)

نيروي معادل آن
را تحمل ميکند

--

مطلق /نور ب يار
شديد

مطلق (تاريمخانه
عماسي /نور شديد)

--

--

12

کار با رايانه و
امثالهم

اپراتوري که بين  5تا
 3ساع در روز ملز
به انجا کار اس .

اپراتوري که بين  3تا
 5ساع در روز ملز
به انجا کار اس .

اپراتوري که بين  5تا 2
ساع در روز ملز به
انجا کار اس .

اپراتوري که بيش از 2
ساع در روز ملز به
انجا کار اس .

--

11

کار در ارتفاع و
اعماق

نيمهوق در ارتفاع
بدون حفاظ بيش از
 2متر و يا عمق آب
يا زمين بيش از 2
متر

تما وق در ارتفاع
بيش از  2متر و يا
نيمهوق در ارتفاع
 15متر و يا تما وق
در عمق آب يا زمين
بيش از  2متر

تما وق در ارتفاع
بيش از  15متر و يا
نيمهوق در عمق بيش
از  15متر
(حتي با وسايل ايمني)

کار در ارتفاع ب يار
زياد و يا تما وق در
عمق بيش از  15متر
(حتي با وسايل
ايمني)

کار در اعماق
بيش از  25متر
(حتي با استفاده
از وسايل ايمني)

11

انفجار

انفجار ساده و کم
خطر وجود دارد.

انفجار م تمر و
ن بتاً خطرناک اس .

انفجار خطرناک بهطور
نيمهوق وجود دارد.

انفجار خطر ناک
بهطور م تمر وجود
دارد.

--

11

کار با بيماران
روحي و رواني

گاه اهي با بيماران
روحي و رواني روبرو
اس .

بهطور نيمهوق با
بيماران روحي و رواني
روبرو اس .

گاه اهي با بيماران
روحي و رواني خطرناک
روبرو اس .

--

--

19

نفرهايي
غيرمعمول

نفرهايي م تمر

نفرهايي م تمر با
سموت يا نفرهايي
غيرم تمر همراه با
سر و صدا

نفرهايي م تمر توا با
سر و صداي ناراح
کننده

--

--

55

لرزش

لرزش خفيف آزار
دهنده

نيمهوق لرزش
ن بتاً شديد

تما وق توا با لرزش

--

--

51

کار با حيوانات و
جانواران گزنده و
درنده

گاه اهي سر و کار
دارد

نيمهوق سر و کار
دارد

تما وق سر و کار دارد

--

--

55

کار در فضاي باز

ممرراً در فضاي باز
مناطق معتدل انجا
وظيفه
مي نمايد.

ممرراً در فضاي باز
مناطق بد آب و هوا و
يا منظماً در مناطق
معتدل انجا وظيفه
مي نمايد.

منظماً در فضاي باز
مناطق بد آب و هوا
انجا وظيفه مينمايد.

--

--
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«پيوست شماره سه»
دستورالعمل اجرايي حمايت قضايي از اعضاي هيأت علمي
موضوع ماده « »41آييننامه استخدامي اعضاي هيأت علمي مؤسسه
ماده  -1منظور از «مراجع رسيدگي کننده» در اين دستورالعمل ،کليه مراجع
قضايي و انتظامي قانوني ميباشد.
تبصره -هيأتهاي رسيدگي انتظهامي اعضهاي هيهأت علمهي در مهوارديکهه
شاکي عضو مسس ه نباشد نيز در شمول اين دستورالعمل قرار ميگيرند.
ماده  -2کليه اعضاي مسس ه اعم از رسمي و پيمهاني در رابطهه بها دعهاوي و
شمايات مطروحه در مراجع رسهيدگي کننهده کهه از انجها تمهاليف آنهان ناشهي
ميشود يا بهنحوي با وظايف ايشان مرتبط اس  ،مشمول حماي قضايي و حقوقي
موضوع اين دستورالعمل ميباشند.
تبصره -اعضاي بازنش ته ،از کارافتاده و متوفي در ارتباط با دعاوي و شمايات
ياد شده در زمان اشتغال ،مشمول حماي قضايي و حقوقي ميگردند و در مهورد
اعضاي متوفي تقاضاي هم ر يا يمي از وراث درجه اول مندر در مهاده ()1535
قانون مدني براي حماي قضايي و حقوقي کافي اس .
ماده  -5متقاضي حماي

قضايي و حقوقي درخواس

کتبي خهود را بها ذکهر

داليل و جهات مورد نياز براي حماي قضايي و حقوقي به رييس مسس ه يا مقها
مجاز از طرف وي ت ليم ميدارد.
ماده  -4مرجع تشخيص ارتباط موضوع دعهوا بها وظهايف عضهو بهراي انجها
حماي قضايي و حقوقي ،رييس مسس ه يا مقا مجاز از طرف وي ميباشد.
ماده  -3رييس مسس ه يا مقا مجهاز از طهرف وي موظهف اسه در صهورت
انجهها تشههريفات مقههرر در مههواد « »3و « »5ايههن دسههتورالعمل ،کارشههناس يهها
کارشناسان حقوقي واجد شرايط را براي انجا حماي قضهايي و حقهوقي بههطهور
کتبي با ذکر موضوع به همراه مدارک و اسهناد مهورد نيهاز ،بهه مراجهع رسهيدگي
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کننده ذيصالح معرفي و رونوش آن را به عضو متقاضي ارايه نمايد.
ماده  -3خدمات کارشناسان حقوقي موضوع اين دستوالعمل شامل موارد ذيل
اس :
الف) انجا مشاوره و ارشاد قضايي؛
ب) شرک در جل ات دادرسي؛
) تنظيم شماي  ،دادخواس  ،لوايح و دفاعيههاي الز ؛
د) مراجعه به دست اههاي دولتي و غيردولتهي ذيربهط جهه ح هن اجهراي
وظايف محوله؛
ه) ساير خدماتي که در مراحل دادرسي وکهالي دادگ هتري در مقها وکاله
مجاز به انجا آن ميباشند.
ماده  -7کارشناس يا کارشناسان حقوقي (موضوع ماده« )»2اين دستورالعمل
موظفند در تما مراحل رسيدگي و دادرسي بههطهور فعهال شهرک نماينهد و در
صورتيکه براي عد اممان اقامه دعوا و شماي و شرک در جل هات رسهيدگي و
دادرسي عذر موجه داشته باشند ،مرات را با رعاي فرصه زمهاني مممهن قهبالً
بهصورت کتبي به مقا معرفي کننده اطالع دهند تا اممان معرفهي کارشهناس يها
کارشناسان حقوقي دي ر به مرجع رسيدگي کننده ذيربط فراهم گردد.
تبصره -تشخيص عذر موجه بر عهده رييس مسس ه يا مقها مجهاز از طهرف
وي ميباشد.
ماده  -8کارشناس حقوقي نميتواند بهراي انجها حمايه

قضهايي وحقهوقي

موضوع اين دسهتورالعمل ازعضهو متقاضهي ،وجهه يها مهال يها سهندي بههعنهوان
حقالزحمه و يا ساير عناوين مشابه به نفع خود يا دي ري اخذ نمايهد .در غيهراين
صورت با متخلف برابر قوانين و مقررات مربوط رفتار خواهد شد.
ماده  -9مسس ه ميتواند براي جبران زحمات آن دسته از کارشناسان حقوقي
که در اجراي اين دستورالعمل خدمات حقوقي ارايه ميدهند عالوه بر فهوقالعهاده
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جذب استحقاقي ،حداکثر تا  55درصد فوقالعاده جهذب وي بها تشهخيص ريهيس
مسس ه و رعاي مقررات مربوط پرداخ نمايد.
ماده  -10در مهوارد زيهر ارايهه خهدمات موضهوع ايهن دسهتورالعمل ،از سهوي
کارشناس حقوقي خاتمه مييابد.
الف) انصراف کتبي عضو متقاضي حماي قضايي و حقوقي به مسس ه؛
ب) قطع رابطه استخدامي کارشناسحقوقي مربوط با مسس ه ازقبيهل اسهتعفا،
اخرا  ،بازخريد ،بازنش ت ي ،از کارافتادگي ،انتقال و يا فوت.
ماده  -11مفاد اين دستورالعمل به کليه پروندههاي قضهايي جهاري (کيفهري،
حقوقي و اداري) مسس ه ت ري مييابد.
ماده  -12اين دستورالعمل مشتمل بهر  15مهاده و  3تبصهره در تهاريخ...........
به تصوي هيأت امناي .............................رسيد و با تأييهد وزيهر علهو  ،تحقيقهات و
فناوري از تاريخ  95/15/1قابل اجرا ميباشد

«پيوست شماره چهار»
دستورالعمل پرداخت کمکهاي رفاهي
موضوع ماده « »95آييننامه استخدامي اعضاي هيأت علمي
ماده  -1کليه اعضاي شاغل در مسس ه ،ماهيانه از کمک هزينههاي م تقيم و
غيرم تقيم رفاهي مصوب هيأت امنا ،که از ميزان تعيين شده براسهاس مصهوبات
هيأت وزيران کمتر نخواهد بود ،بهشرح ذيل بهرهمند ميگردند:
 -1-1کمک هزينه يک وعده غذاي گر در روز؛
 -5-1کمک هزينه مهد کودک به ازاي هر فرزند زير شش سال (صرفاً به يمي
از زوجين شاغل در مسس ه و يا ساير دست اههاي اجرايي تعلق ميگيرد).؛
 -3-1کمک هزينه اياب و ذهاب؛
 -5-1کمک هزينه م من بهه ميهزان « »125برابهر ضهري حقهوقي سهاليانه
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مصوب هيأت امنا که از ميزان ابالغ شده از سوي هيأت وزيران کمتهر نمهيباشهد،
مشروط به پيشبيني اعتبار الز در بودجه تفصيلي ساليانه مصوب هيأت امنا.
ماده  -2مسس ه مملف اس عالوه بر درصد پرداخ حق بيمه پايهه درمهان،
پنجاه درصد حق بيمه تمميلي اعضا و افراد تح تمفل آنان را پرداخ نمايد.
ماده  -5پرداخ

سهم حهق بيمهه عمهر و حهوادث اعضها بههعههده مسس هه

ميباشد.
ماده  -4مسس ه ميتواند در طول سال وجوهي را تح عنوان کمهک هزينهه
غيرنقدي به مناسب هاي ويژه مذهبي و ملّي به اعضاي شاغل پرداخ نمايد.
ماده  -3مسس ه ميتواند بهمنظهور تشهويق پهسانهداز و حمايه

از اعضهاي

مسس ه از طريق تأمين اندوخته ،بنا به درخواس عضو شهاغل رسهمي و پيمهاني
ح اب پسانداز سهم عضو نزد يمي از بانکهاي دولتي به نا عضهو افتتهاح و 32
درصد حقوق مرتبه و پايه وي را در هر ماه بهعنهوان «سههم پهسانهداز عضهو» از
دريافتي وي ک ر و به ح اب مزبور واريز نمايد .در اين صهورت در ههر مهاه 155
درصد «سهم پسانداز عضو» بهعنوان «سهم پسانداز مسس ه» از محل اعتبهارات
پرسنلي مسس ه ضمن در در بودجهه تفصهيلي سهاالنه مصهوب هيهأت امنها ،بهه
ح اب سپرده جداگانهاي که به نا عضو افتتاح خواهد شد ،واريز ميشود.
تبصره -موجودي ح ابهاي موضوع اين ماده در زمان اشتغال عضو ،غيرقابل
برداش ميباشد.
ماده  -3مسس ه ميتواند هرساله مبلغي را بهمنظور کمک يا وا بهه صهندوق
قرضالح نه اعضاي مسس ه ،تعاونيهاي م من ،مصرف و يا اعتباري يا پرداخه
وا م تقيم به اعضا در بودجه تفصيلي با تصوي هيأت امنا ،منظور نمايد.
تبصره -ميزان کمک و سقف وا قابهل پرداخه در قاله اعتبهارات مصهوب
ميباشد و نحوه پرداخ و گردش مالي آن مطابق دستورالعملي خواهد بود که به
پيشنهاد هيأت ريي ه بهتصوي هيأت امنا ميرسد.
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ماده  -7اين دستورالعمل مشهتمل بهر  1مهاده و  5تبصهره در تهاريخ..............
به تصوي هيأت امناي .............................رسيد و با تأييهد وزيهر علهو  ،تحقيقهات و
فناوري از تاريخ  95/15/1قابل اجرا ميباشد.

«پيوست شماره پنج»
دستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز
موضوع ماده « »118آييننامه استخدامي اعضاي هيأت علمي
بهمنظور بزرگداش و ار نهادن به استادان برج ته مسس ه  ,اعضهاي هيهأت
علمي با مرتبه استادي که به مقا شامخ فرهن ي ،تربيتهي ،اجتمهاعي ،آموزشهي،
علمي و پژوهشي و  ....در سطح ملّي و يا بينالمللهي رسهيدهانهد و داراي کيفيه
آموزشي و ح ن شهرت اخالقي و معنوي ميباشند ،طبق ضوابط ذيهل بههعنهوان
استاد ممتاز انتخاب و طي مراسم ويژهاي درجه استاد ممتهازي مسس هه بهه آنهان
اعطاي ميشود.
ماده  -1فعالي هاي فرهن ي -تربيتي -اجتماعي
حداقل امتياز تعيين شده در ماده يک آييننامه ارتقهاي مرتبهه اعضهاي
ک
هيأت علمي از فعالي هاي فرهن ي -تربيتي -اجتماعي.
ماده  -2فعالي هاي آموزشي
مرتبه استاد ممتازي ضروري ميباشد:
داشتن شرايط زير براي ک
 -1-5حداقل  15سال سابقه تدريس و تحقيق موفقي آميز پهس از نيهل بهه
مرتبه استادي (سالهاي استفاده از فرص مطالعاتي به حهداقل  15سهال سهابقه
تدريس و تحقيق افزوده ميشود)؛
 -5-5استاد راهنماي حداقل  15دانشآموخته در سهطح دکتهري تخصصهي و
 55دانش آموخته در سطح کارشناسي ارشد( .راهنمايي دانهش آموختهه در سهطح
دکتري تخصصي ميتواند با ن ب «يک به سه» جاي زين راهنمايي دانشآموخته
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در سطح کارشناسي ارشد باشد؛
حد نصاب امتياز کيفي
 -3-5ک

آموزشي بر مبناي آييننامه ارتقا اعضاي

هيأت علمي به مرتبه استادي؛
حداقل  1امتياز از کمي آموزشي در هر سال تحصيلي؛
 -5-5ک
حداقل  3امتياز از کمي آموزشي در ههر سهال تحصهيلي بهراي
 -2-5ک
استاد بازنش ته و يا استاد واب ته.
ماده  -5فعالي هاي پژوهشي -فناوري
حداقل  525امتياز بعهد از احهراز مرتبهه اسهتادي از مسس هه برمبنهاي
ک
آييننامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي ،از کتابههاي تخصصهي اصهيل رها
شده در نشريه هاي معتبر و مقاالت اصيل پژوهشي را شده در نشريات علمي و
پژوهشي معتبر ملّي و يا بينالمللي ،ثب اختراع و نهوآوري و گهزارش طهرحههاي
کاربردي و جوايز جشنوارههاي معتبر علمي بهترتي مندر در تبصهرهههاي ايهن
عنوان استاد ممتازي ضروري ميباشد .امتيازات قابهل ک ه در
ماده براي ک
هر بخش به قرار ذيل اس :
 -1-3کتابهاي تأليفي اصيل :حهداکثر  155امتيهاز بهراي رشهتهههاي علهو
تجربي و  125امتياز براي رشتههاي علو ان اني؛
 -5-3ثب اختراع و نوآوري :بهه ازاي ههر ثبه اختهراع و نهوآوري در سهطح
بينالمللي  15امتياز و در سطح داخلي  3امتياز و حداکثر امتياز قابل اسهتفاده در
اين بند  25امتياز ميباشد .براي استفاده از امتيازات اين بند ،تأييديه علمي ثبه
اختراع و نوآوري توسط مراجع منطقهاي مورد تأييد وزارت ضروري ميباشد؛
 -3-3نيمه صنعتي کردن :نيمه صنعتي کردن هر کدا از تأييديههههاي ثبه
اختراع هر مورد  15امتياز و حداکثر تا  55امتياز دارد؛
 -5-3جوايز جشنوارههاي علمي داخلي :هر مورد يک امتيهاز و حهداکثر تها 2
امتياز؛
 -2-3جوايز جشنوارههاي بينالمللي معتبر (داخل و خار از کشور) :هر مورد
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سه امتياز و حداکثر تا  25امتياز؛
 -1-3گزارش علمي نهايي طرحهاي پژوهشي کاربردي :هر مورد گزارش علمي
نهايي طرحهاي پژوهشي کاربردي موضوع قرارداد بين مسس ه و دست اه اجرايهي
که داراي گواهي اختتا تأييد شده از دست اه ذيربط باشد 5 ،امتياز و حداکثر تا
 52امتياز.
تبصره  -1با توجه به تفاوت توليد مقاالت در موضوعات تخصصي و رشتههاي
گوناگون براساس آمار ارايه شده توسط مراجع معتبر بينالمللي ،امتيازات موضهوع
اين ماده به تشخيص کمي يون تخصصي ذيربط بررسيکننده ميتوانهد تها %12
افزايش و يا کاهش يابد.
تبصره  -2ک

حداقل  55امتياز از را کتابهاي تأليفي اصيل الزامي اس .

تبصره  -5امتياز مقاالت اصيل پژوهشي که در مجالت معتبهر پژوهشهي بهه
را رسيدهاند سقف ندارد.
تبصره  -4داشتن حهداقل  155اسهتناد معتبهر در سهطح بهينالمللهي بهراي
رشتههاي علو تجربي و  25استناد معتبر در سطح ملّهي و يها بهينالمللهي بهراي
رشتههاي علو ان اني ضروري اس .
 منظور از استناد در سطح بينالمللي براي رشتههاي علهو تجربهي ،ارجهاعمحققان شناخته شده در سطح بينالمللي بهکهار تحقيقهاتي نهامزد مرتبهه اسهتاد
ممتازي درکت و نشريات معتبر پژوهشي در سطح بينالمللي اس ؛
 منظور از استناد در سطح ملّي و يا بينالمللي براي رشتههاي علو ان اني،ارجاع محققان در سطح ملّي و يا بهينالمللهي و مرجهع قرارگهرفتن کارتحقيقهاتي
نامزد مرتبه استاد ممتازي در کت درسي دانشجويان ،نشريات معتبر پژوهشي در
سطح ملّي و يا بينالمللي اس .
ماده  -4فعالي هاي علمي -اجرايي
امتياز فعالي هاي علمي -اجرايي بر مبناي آييننامه ارتقاي اعضاء هيأت علمي
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تا حداکثر  55امتياز قابل محاسبه ميباشد.
ماده  -3فعالي ها ي موضهوع مهواد يهک تها رههار ايهن دسهتورالعمل توسهط
کمي يونهاي تخصصي هيأت مميزه ذيربط مورد ارزيابي قرار ميگيرد.
تبصره -در شرايط م اوي اولوي با ک اني اس که سابقه اجرايي داشته باشند.
ماده  -3نحوه انتخاب (اجرا)
مراحل اجرايي انتخاب استادان ممتاز بهشرح ذيل اس :
پرديسها ،دانشمدهها و مراکز تحقيقهاتي ،اسهتادان واجهد شهرايط را بها ارايهه
مدارک و م تندات الز در آغاز هر سال به رياس مسس ه معرفي مينماينهد تها
در صورت صالحديد به دبيرخانه اعطاي مرتبه استاد ممتازي معرفي شوند.
تبصره  -1در موارد استثنايي ،رييس مسس ه با مشورت هيأت ريي ه مسس ه
ميتواند موضوع اعطاي درجه اسهتاد ممتهازي را بهه اسهتادي کهه واجهد شهرايط
تشخيص ميدهد ،م هتقيم ًا بهه شهوراي انتخهاب اسهتاد ممتهاز موضهوع مهاده 1
پيشنهاد نمايد.
تبصره  -2براي استاداني که درجه استاد ممتهازي آنهان بههتصهوي شهوراي
انتخاب استادان ممتاز رسيده اس  ،حمم استاد ممتهازي توسهط ريهيس مسس هه
صادر ميشود و اين عنوان درحمم کارگزيني آنان در ميگردد.
ماده  -7ترکي شوراي انتخاب استاد ممتاز:
 -1-1رييس مسس ه (رياس شورا)؛
 -5-1معاون پژوهشي و فناوري مسس ه (ناي رييس و دبيرشورا)؛
 -3-1معاون آموزشي و تحصيالت تمميلي مسس ه؛
 -5-1سه نفر از شخصي هاي برج ته علمي پژوهشي کشور (که حداقل يهک
مورد در زمينه تخصصي ذيربط صاح نظر باشد) بها انتخهاب و حمهم
نفر ح
رييس مسس ه؛
 -2-1سه نفر استاد تما مسس هه کهه حهداقل يهک نفهر ح ه مهورد عضهو
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کمي يون تخصصي ذيربط هيأت مميزه باشد ،به انتخاب هيأت مميزه.
تبصره -دبيرخانه شهوراي اعطهاي مرتبهه اسهتاد ممتهازي در حهوزه معاونه
پژوهشي مسس ه م تقرخواهد بود.
ماده  -8نحوه تشويق و قدرداني:
 -1-1مسس ه نشان استاد ممتازي را طي مراسم ويژهاي توسط رييس مسس ه
به استادان برگزيده اعطا مينمايد؛
 -5-1استاد ممتاز ميتوانهد دانشهجويان توانمنهد و درخشهان را بهراي مقطهع
دکتري بدون آزمون ورودي براساس دستورالعملي که توسهط شهوراي تحصهيالت
تمميلي مسس ه تهيه و به تأييد هيأت امنا ميرسد پذيرش نمايد؛
 -3-1بهمنظور تمريم از مقا استاد ممتاز ،تا سقف  5پايه تشهويقي بهه وي اعطها
ميشود و در صورتيکه استاد ممتاز حداقل  25امتياز اعتبار ويژه ساالنه ک نمايهد،
امتياز اعتبار ويژه ساالنه پژوهشي او با ضري  5مورد محاسبه قرار ميگيرد؛
 -5-1استاد ممتاز ميتواند طبق درخواس  ،از اعتبار ويژه خود بهراي شهرک
در مجامع بينالمللي و فرص مطالعاتي استفاده نموده و يها از اسهتادان برج هته
بينالمللي براي همماريهاي علمي دعوت بهعمل آورد.
تبصره -اين آيين نامه مشمول استادان بازنش ته مسس ه و اسهتادان واب هته
واجد شرايط نيز ميشود.
ماده  -9اعطاي کمکهاي مادي و معنوي
بهمنظور تمريم جاي اه استاد ممتاز براساس دستورالعمل خا اسهاتيد ممتهاز
که از سوي هيأت ريي ه تدوين ميگردد ،مسس ه ن ب بهه اعطهاي کمهکههاي
مادي و معنوي پس از تصوي شوراي پژوهشي اقدا مينمايد.
ماده  -10اين دستورالعمل مشتمل بر  15ماده و  15تبصهره در تهاريخ ...........
بهتصوي هيأت امناي  ............................رسيد و با تأييهد وزيهر علهو  ،تحقيقهات و
فناوري از تاريخ  95/15/1قابل اجرا ميباشد.
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«پيوست شماره شش»
دستورالعمل بهکارگيري عضو وابسته در مؤسسه
موضوع ماده «  »119آييننامه استخدامي اعضاي هيأت علمي
ماده  -1عضو واب ته افراد برج ته علمي ميباشند که به درخواس دانشمده/
پژوهشمده /مسس ه با تصوي هيأت اجرايي جذب مسس ه و حمم رييس مسس ه
براي انجا وظايف آموزشي و پژوهشي براي مدت دو سال بهعنوان عضهو واب هته
انتخاب و بهکارگرفته ميشوند.
ماده  -2شرايط عمومي عضو واب ته بهشرح ذيل ميباشد:
 -1-5اعال نياز واحد مربوط؛
 -5-5داشتن مدرک تحصيلي دکتري تخصصي؛
 -3-5ارتباط تخصصي فرد با زمينههاي علمي مورد نياز واحد متقاضي.
تبصره -اخذ موافق

و مجوزهاي الز از محل خدم

اوليه بههعههده "عضهو

واب ته" ميباشد.
ماده  -5شرايط اختصاصي عضو واب ته بهشرح ذيل ميباشد:
رديف

عنوان شرايط اختصاصي

عضو هيأت علمي
خار از مسس ه

متخصص مقيم
خار از کشور

1

مرتبه علمي

حداقل دانشيار

حداقل دانشيار

5

سرپرستي
پاياننامه يا رساله در
مقاطع تحصيالت تمميلي

حداقل 15پاياننامه
کارشناسي ارشد
يا  5رساله دکتري

حداقل 15پاياننامه
کارشناسي ارشد
يا  5رساله دکتري

3

را مقاالت
علمي پژوهشي در نشريات معتبر داراي
نمايه بينالمللي از جمله ISC

حداقل  1مقاله
علمي پژوهشي

حداقل  15مقاله
علمي پژوهشي

5

سرپرستي و انجا طرحهاي پژوهشي

حداقل  5طرح پژوهشي

--------

تبصره « -1عضو واب ته» ميتواند هر رساله دکتهري را بها دو مقالهه علمهي-
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پژوهشي را شده در نشريات معتبر داراي نمايه بينالمللي از جمله  ISCو  ....يا
دو  patentجاي زين نمايد.
تبصره « -2عضو واب ته» ميتواند هر پاياننامه کارشناسهي ارشهد را بها يهک
مقاله علمي پژوهشي را شده در نشريات معتبر داراي نمايه بينالمللي از جمله
 ISCو  ...جاي زين نمايد.
تبصره  -5در موارد خا

براي رشتههايي که از نظر هيهأت مميهزه مسس هه
جمله ISC

شرط انتشار مقاله را شده درنشريات معتبرداراي نمايه بينالمللي از
و  ....الزامي نباشد ،براساس ضوابط هيأت مميزه ذيربط اقدا خواهد شد.

تبصره  -4داشتن يک اختهراع تأييهد شهده علمهي توسهط مراجهع ذيربهط،
جاي زين مقاالت موضوع رديف « »3جدول اين ماده ميشود.
تبصره  -3محققان برج ته غيرهيأت علمي کهه داراي تأليفهات ،انتشهارات و
سوابق علمي مورد تأييد هيأت اجرايي جذب مسس ه ميباشند ،ميتوانند بهعنوان
«عضو واب ته» مسس ه پذيرفته شوند.
ماده  -4حوزههاي فعالي «عضو واب ته» بهشرح ذيل ميباشد:
 -1-5راهنمايي و مشاوره پاياننامه و رساله در دورههاي تحصيالت تمميلي؛
 -5-5انتشار مقاالت علمي پژوهشي در نشريات علمي پژوهشي معتبر بهه نها
مسس ه؛
 -3-5انجا فعالي هاي تحقيقاتي و پژوهشي؛
 -5-5تدريس در دورههاي تحصيالت تمميلي؛
 -2-5ارايه مشاروههاي علمي و راهبهردي مهورد درخواسه گهروه (يها مرکهز
تحقيقاتي)؛
 -1-5ساير فعالي هاي تخصصي مورد نياز مسس ه.
ماده  -3عملمرد «عضو واب ته» در دورههاي دو ساله توسهط هيهأت اجرايهي
جذب مسس ه مورد ارزيابي قرار ميگيرد .در صورتيکه علممهرد «عضهو واب هته»
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مثب ارزيابي گردد ،با تأييد و حمم رييس مسس هه عضهوي
دي ر تمديد ميگردد.

وي بهراي دو سهال

ماده  -3عضو واب ته از مزاياي ذيل برخوردار ميگردد:
 -1-1استفاده از اعتبهار ويهژه پژوهشهي پژوهانهه براسهاس ضهوابط و مقهررات
مربوط؛
 -5-1استفاده از پاداش را مقاالت بينالمللهي براسهاس ضهوابط و مقهررات
مربوط؛
 -3-1درياف حقالتدريس معادل اعضاي هيأت علمي هم رتبه خود (اعضهاي
هيأت علمي خار از مسس ه).
تبصره  -1ميزان حقالتدريس يا حقالتحقيق «عضو واب ته» موضهوع تبصهره
« »2ماده « »3اين دستورالعمل بها پيشهنهاد معهاون آموزشهي و تصهوي
اجرايي جذب مسس ه تعيين ميگردد.

هيهأت

تبصره  -2مسس ه ن ب به تأمين م من بهراي «عضهو واب هته» کهه محهل
خدم اصلي وي خار از کشور ميباشد ،در حد اممان اقدا مينمايد.
ماده  –7اين دسهتورالعمل مشهتمل بهر  1مهاده و  1تبصهره در تهاريخ ...........
به تصوي هيأت امناي  ...............................رسيد و با تأييد وزير علهو  ،تحقيقهات و
فناوري از تاريخ  95/15/1قابل اجرا ميباشد.
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دستورالعمل نحوه انتخاب اعضاي هيأت علمي نمونه کشوري
مورخ  88/10/20وزير علوم ،تحقيقات و فناوري
وزارت علو  ،تحقيقات و فناوري براساس دستورالعمل زير به منظور تجليهل از
اعضاي هيأت علمي نمونه کشور ،با برپايي مراسمي که در ارديبهش ماه هر سال
به مناسب سالروز شهادت شهيد مطهري و روز معلهم برگهزار مهيگهردد ،ضهمن
گراميداش آن استاد فرزانه ،با معرفي برگزيدگان ن ب به تمريم شأن و منزله
ايشان اقدا به عمل ميآورد.
ماده  -1انتخاب و معرفي اعضاي هيأت علمي نمونهه دانشه اههها و مسس هات
آموزش عالي و پژوهشي کشور -که از اين پس «مسس ه» ناميده ميشود -از ميان
اعضاي هيأت علمي يا مرات مختلف بر اساس اين دستورالعمل صورت ميگيرد.
ماده  -2عضو هيأت علمي نمونه مسس ه ميباي

از ميان اعضاي هيأت علمي

رسمي قطعي شاغل و تما وق با حهداقل پهن سهال سهابقه خهدم کهه حهداقل
امتيازات زير را از جدول امتيازات عضو هيأت علمي نمونه (پيوس شماره  1)1احراز
نمودهاند ،پيشنهاد گردد.
حداقل  515امتياز
 در مرتبه استاديحداقل  112امتياز
 در مرتبه دانشياريحداقل  112امتياز
 در مرتبه استادياريحداقل  125امتياز
 در مرتبه مربيتبصره -در مورد انتخاب استادياران و مربياني کهه از نظهر امتيهاز در شهرايط
 -1پيوس هاي شماره  1و  5و جداول مرتبط در مرکز هيأتهاي امنا موجود اس .

