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تعاریف و اختصارات: اولفصل

:عبارتند ازنآهايوستیآیین نامه و پینو اختصارات بکار رفته در ایفتعار-1ماده 

وزارت علوم، تحقیقات «هاي آن، به ترتیب در این آیین نامه و پیوست» وزیر«و » وزارت«منظور از : وزیر/ وزارت-1-1

.باشدمی» وزیر علوم، تحقیقات و فناوري«و » ناوريو ف

وزارت یـزه ممهـاي یـأت امنـا و ه هـاي یأتهآن، مرکزهايتسویآیین نامه و پیندر ا» مرکز«منظور از : مرکز-1-2

.باشدمی

و کلیـه  علـم و صـنعت ایـران   دانشـگاه هـاي آن،  در این آیین نامه و پیوستدانشگاهمنظور از :دانشگاه-1-3

.باشداحدهاي تابعه آن میو

مرجـع  دانشـگاه، هیأتی است که به موجب قـوانین و مقـررات مربـوط بـه عنـوان بـاالترین رکـن        : هیأت امنا-1-4

.باشدمیدانشگاهسیاستگذاري، تصمیم گیري و تصویب مقررات و ضوابط داخلی 

و ارائه پیشنهادات قابـل طـرح   یسکارشنا،بررسییتولسئاست که میسیونیکم: کمیسیون دائمی هیأت امنا-1-5

. امنا را برعهده داردیأتهياز سویامور ارجاعیرامنا و سایأتدر ه

.با شدمیدانشگاهپس از رئیس دانشگاههیأت رئیسه دومین رکن اجرایی : ههیأت رئیس-1-6

ها د که به تنظیم سیاستباشدومین رکن سیاست گذار بعد از هیأت امنا میدانشگاهشوراي : دانشگاهشوراي -1-7

.پرازدهاي کالن مصوب در هیأت امنا و یا سایر مراجع ذیصالح میبراساس سیاستدانشگاههاي جاري و برنامه

یمر و اتخـاذ تصـم  ظ، مرجع رسیدگی و اظهـارن به موجب ضوابط و مقررات مربوطکهاست یأتیه:یزهممهیأت -1-8

میوضـعیت بـه رسـ   یلاب سوابق خدمت قبـل از تبـد  سمراتب باالتر، احتجهت ارتقا به وعضیعلمیتنسبت به صالح

یتدر خصوص صـالح دانشگاهیی جذباجرایأتب درخواست هسحینهمچن. باشدمییرکود علمیآزمایش و بررس

وضـعیت از  یلتبـد ی،قطعـ میبـه رسـ  یآزمایشیو رسمیآزمایشیبه رسمیمانیوضعیت از پیلتبدانمتقاضییعلم

. یدنمامیراعالم نظیآزمایشیرسمیعلمیأتبه عضو هیسمکارشناس ر

رسـیدگی و  یفـه ه، وظشـد یـین تعیـارات و اختیفاست که در چارچوب وظـا یسیونیکم:کمیسیون تخصصی-1-9

را یـزه ممیـأت عـدم طـرح پرونـده آنـان در ه    یاو طرحیتبر قابلیمبنیعلمیأتهيه اعضادرونپاظهارنظر نسبت به 

. برعهده دارد
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تشـکیل و  دانشـگاه کمیته اي است که به موجب ضوابط و مقررات مربوط بـا حکـم رئـیس    :کمیته ترفیعات-1-10

.وظیفه رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص ترفیع پایه اعضاي هیأت علمی را در چارچوب مقررات مربوط برعهده دارد

انقـالب  یعـال يراوشـ يوسشده از یینت تعاست که در چارچوب ضوابط و مقررایأتیه:جذبي زمرکت هیأ-1-11

و هـا دانشـگاه یت علمـ هیـأ يمحول در خصـوص اعضـا  یاراتو اختیفو متکفل اعمال وظایلدر وزارت تشکی،فرهنگ

. شدبامیيو فناوریپژوهشی،مؤسسات آموزشی عال

انقـالب  یعـال يشوراويشده از سییناست که در چارچوب ضوابط و مقررات تعیأتیه: هیأت اجرایی جذب-1-12

محـول در خصـوص   یـارات و اختیفمتکفـل اعمـال وظـا   ویلتشکدانشگاهمستقل در یابه صورت مشترك ی،فرهنگ

. باشدمیدانشگاهیعلمیأتهياعضا

ی،دولتـ یـر غیعمومينهادهایاات ؤسسمی،ها، مؤسسات دولتوزارتخانهیهعبارت است از کل: دستگاه اجرایی-1-13

.تعیین شده باشددانشگاهاز سوي هیأت امناي کههاییدستگاهیهکلیزو نیدولتهايشرکت

دانشـگاه، خـدمت در  يبـرا یقـی اشـخاص حق یرفتن، انتخـاب و پـذ  ییاسـ ناشیندعبارت است از فرآ:جذب-1-14

چـارچوب  در.. .و یـت مورأمپیمـانی، ی،رسمیلز قباءاز انحایکر همصوب به يبالتصدیسازمانهايتپسمتناسب با 

. نامهیینآینمقررات اوضوابط 

هـاي از پسـت یکـی در دانشـگاه، مت در خديبرایقیاشخاص حقیرفتنپذیندعبارت است از فرآ: استخدام-1-15

در چـارچوب ضـوابط و   یقطعـ یو رسـم یآزمایشـ یرسـم یمـانی، پهاياز وضعیتیکیمصوب، به بالتصديیسازمان

. آیین نامهینمقررات ا

یعلمـ یـأت ، عضو ه)قیدير گونه هون ذکر بد(آن يهاوستینامه و پیینآسراسر اینمنظور از عضو در : عضو-1-16

یـأت هیـا و یـزه ممیـأت به تأیید هيویمومعو یعلمیتبوده که صالحیانیمپیاو یاعم از رسمدانشگاهشاغل در 

. باشدیدهرس) حسب مورد(ذبجییاجرا

در دانشـگاه یسـازمان يهـا تپسـ از یکـی يدصـ تيبرایاست که به موجب حکم رسميدفر:عضو رسمی-1-17

.استخدام شده باشدنامهیینآینمقررات اووابط ضچارچوب 

بـراي  دانشگاهیسـازمان يهاتپساز یکیيدصتيبراقرارداد پیمانیه موجب باست که فردي : عضو پیمانی-1-18

.استخدام شده باشدنامهیینآینامقرراتووابط ضدر چارچوب مدت معین، 
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نامه به منظـور  یینآینمقررات اگردد که در چارچوب ضوابط واطالق مییعلمهتسبه فرد برج: عضو وابسته-1-19

یـد جدیرگونه رابطـه اسـتخدام  هیجادبدون ادانشگاهانتخاب و در ینمدت معيبرایو پژوهشیآموزشیفانجام وظا

یتلقـ یـد جدیوضـعیت اسـتخدام  هتسـ عضـو واب يبکـارگیر . شـود بکار گرفته می) مادهینا12و 11يموضوع بندها(

. گرددنمی

ـ دانشگاهردایتصـالح غ کتبی دستور مقام البازت است ارابع:حکم-1-20 چـارچوب ضـوابط و  و رسـمی در  ه عضـ ب

.نامهیینآینمقررات ا

ط یارشخص واجـد شـ  یزو ندانشگاهدار یتمقام صالحياضمکه به ایبتعبارت است از توافق نامه ک: قرارداد-1-21

ول را حـ میفمدت مندرج در قرارداد، وظايبرایاو مزاقدریافت حقويدر ازانبه موجب آيد و وسررف قرارداد میط

. هددانجام می

م یـا  است که به طور مسـتمر جهـت واگـذاري تمـا    دانشگاهجایگاهی در تشکیالت سازمانی : پست سازمانی-1-22

.شودبخشی از وظایف یک شغل براي تصدي یک عضو رسمی یا پیمانی در نظر گرفته می

به عنـوان کـار   دانشگاهويکه از سصیخشمرتبط و ميهایتو مسئولیفعبارت است از مجموعه وظا:شغل-1-23

.شودشناخته میحدوا

بـه انجـام  فلـ کقرارداد میام کضو به موجب حعکه تیاماقدمجموعه ایاعبارت است از اشتغال به کار : خدمت-1-24

. گرددن میآ

صـلی و اساسـی شـغل در چـارچوب     مشخصـات ا ز شرح مکتوب و مدونی که حاوي ت است ارابع: شرح شغل-1-25

.باشدمیدانشگاهتفصیلیالت یتشک

مقررات ساس ضوابط وبرایسازمانيهاتپساز یکیبه یمانیپیاعبارت است از گماردن عضو رسمی: انتصاب-1-26

. ن نامهآییینا

چـارچوب ضـوابط و  دریـع خدمات قابل قبول عضو متناسب بـا عوامـل ترف  يعددیشعبارت است از نما: پایه-1-27

. نامهیینآینمقررات ا

.نامهیینآینمقررات اچارچوب ضوابط وعبارت است از افزایش عددي پایه عضو واجد شرایط در : ترفیع پایه-1-28

یـین در چارچوب ضوابط و مقـررات آ یط،شراجدباالتر عضو وایعبارت است از کسب مرتبه علم: ارتقاء مرتبه-1-29

. یعلمیأتهيعضاانامه ارتقا مرتبه 
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نامـه بـه عضـو    یـین آیـن مقـررات ا چارچوب ضـوابط و درم کارجاانير ازادکه غیمبلازستعبارت ا:حقوق-1-30

. گیردحق تعلق میذي

به طور مسـتمر و  نامه یینآینمقررات اچارچوب ضوابط ووجوهی که در زاست اعبارت: هاالعادهفوقمزایا و -1-31

.گرددپرداخت میحق ذيبه عضو غیر مستمر عالوه بر حقوق مرتبه و پایه 

ش موزسات آمؤسوهادانشگاهیراسه بدانشگاهعبارت است از تغییر محل خدمت عضو به طور دائم از : انتقال-1-32

. نامهیینآینو بالعکس در چارچوب ضوابط و مقررات اییاجراهايدستگاهلی، پژوهشی و فناوري دولتی و عا

: عبارت است از:مأموریت-1-33

کـه ممکـن اسـت    ینمـدت معـ  يبـرا يوینمازسات سپفظموقت به عضو با حيایفهوظیاشغل نمحول نمود-الف

. ضو باشدخارج از محل خدمت ع

ی،عـال یآموزشـ هـا و مؤسسـات  یر دانشـگاه بـه سـا  ینمـدت معـ  يپاره وقت برایااعزام عضو به صورت تمام وقت -ب

.ییراجاهايهتگادسو یدولتيو فناوریپژوهش

.خارج از کشوریادر داخل یقاتیتحقیاو یمطالعاتیایگذراندن دوره آموزشياعزام عضو برا-ج

نامه، در سـه سـال   یینآینضوابط و مقررات اساسگردد که عضو شاغل برااطالق مییتیعضبه و:رکود علمی-1-34

. ه باشدشتدانرا حقاقیتیه اسه پاسب سکيالزم برایطمتوالی شرا

که بنا به درخواست وي، پس از موافقت رئیس دانشگاهعبارت است از قطع رابطه استخدامی عضو با : استعفا-1-35

.یردپذورت میصنامه یینآینوب ضوابط و مقررات اچچارمقام مجاز از طرف وي در یا دانشگاه

یـین آینب ضوابط و مقررات اوچرچارکه ددانشگاهبا وعضیتمدخرابطه ععبارت است ار قط: بازنشستگی-1-36

.یردپذورت میصیبه موجب حکم رسمیربطذهاي بازنشستگیو با توجه به مقررات صندوقنامه 

قطـع رابطـه   يت قابل قبـول در ازا خدمت مدمتناسب با یعبارت است از پرداخت مبالغ: بازخریدي خدمت-1-37

. همنایینآیندر چارچوب ضوابط و مقررات ادانشگاهعضو با یاستخدام

یـا و یجسمانديانمنوو مقررات مربوط تنیناقوب موجکه به يعضویتعبارت است از وضع:از کار افتادگی-1-38

یفـه وظگی، از حقـوق تشسبه زمان بازنیدنتا رسیه خدمتطابرع طضمن قوده بوانجام خدمت را دارا نيالزم برایانور

. یدنمااستفاده می
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یـا دانشگاهیس با حکم رئیل،ذیلدالازیکیبنابه دانشگاهیاست که عضو رسمیتیوضع: آماده به خدمت-1-39

. گیردانجام خدمت قرار میيبرایفتکلیینتعدر انتظار يمقام مجاز از طرف و

.دانشگاهالل نحا-الف

در و تصـویب  نونیقـا براساس تشریفات دانشگاهتیالیتشکراختارچوب اصالح ساچرعضو دنیمازت ساپسحذف -ب

.امناهیأت 

. راز عضواحیطمتناسب با شراقون حقوبدیمرخصیایتمورأبعد از اتمام میت سازمانپسندونبودموج-ج

یی،مراجع قضـا یایعلمیأتهياعضایانتظامسیدگیرهايتهیأمراجع مذکور در یمتصمساسکه براياردومدر-د

. لق شده باشدععضو از خدمت م

شـده از  رداصـ قطعـی يخـدمت، بـه موجـب آرا   ازیا دائمت وقمعضو به طور يارنعبارت است از برک:انفصال-1-40

. یانونقعمراجيسو

.ذیربطقانونی عبارت است از قطع رابطه استخدامی عضو به موجب آراي قطعی مراجع : اخراج-1-41

ورود به خدمت و استخدام: فصل دوم

را تعیین دانشگاهوزارت در هر سال پس از اخذ مجوزهاي قانونی الزم، سهمیه استخدام عضو هیأت علمی در -2ماده 

.نمایدو ابالغ می

مصـوب، براسـاس   یسـازمان یالتوزارت، در قالب تشکياز سویابالغیهبر اساس سهمدانشگاهر استخدام د-3ماده 

یـأت هیبپـس از تصـو  ی،و مربیاراستادیمراتب علمیکبه تفکدانشگاه،ییمقام اجراینموافقت باالتری،سازمانیازن

ل صـ جـه بـه ا  ودو با ترهیاویا مصاحبهان آزمونوفراخطریقاز یصالح،الزم توسط مراجع ذيهایتامنا و احراز صالح

. یردپذورود به خدمت، انجام میانتقاضیمیستگیاشت احراز رروض

یـل، ذیمـوم عیطشـرا ازیصـالح مراجـع ذ یصبـه تشـخ  یسـت بامـی دانشگاهورود به خدمت در انمتقاضی-4ماده 

:دبرخوردار باشن

. ل دوران خدمتوف در طاعمضیتتابعکسب یاییرم تغدعویرانایاسالميرهوجمیتتابع-الف

.یهفقیتو اعتقاد به والیرانایاسالميجمهوریبه قانون اساسیالتزام عمل-ب

.یرانایاسالميورهجمسیاسه در قانون ادشپذیرفتهیاناز ادیکییااسالم ینمبینبه دیاعتقاد و التزام عمل-ج

. یرانایالمسمعارض با نظام ایاسیسيهابه گروهگیوابستیایتعدم سابقه عضو-د
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. ین شغلشئوو شرافت و یثیتو اعمال و رفتار خالف حیاخالقیق و فجور و عمل به مناهسعدم اشتهار به ف-ه

. رثمویفريکیشینهپءوسنداشتن -و

.یصالحمراجع ذياز سوهادرصیقطعيراسبراسایدولتیمئادخدمات ازیتبه محرومیتعدم محکوم-ز

. آنیرو نظایمواد مخدر، مشروبات الکلشو فرویدو اشتهار به خریادعدم اعت-ح

).یانآقايبرا(م ئدایقانونیتمعافیاو یخدمت وظیفه عمومیاندارا بودن مدرك پا-ط

. متناسب با خدمت مورد نظریجسمانییاز سالمت و توانايبرخوردار-ي

. متناسب با خدمت مورد نظریوانرییالمت و تواناساز يبرخوردار-ك

. يه حوزوسطح سیا) یگروه پزشک(يحرفه ايرکتدیادرشایکارشناسیلیدارا بودن حداقل مدرك تحص-ل

يه حـوزو سو سطح ) پزشکیگروه (يحرفه ايرتکد، شداریناسشکاریلیان مدرك تحصگدارنديحداکثر سن برا-م

. شدباال تمام میس» 45«يو سطح چهار حوزویتخصصيرکتدیلیحصان مدرك تگدارنديسال تمام و برا» 35«

بندهاي ارچوب ضوابط و مقررات مربوط از شمول چالزم در یطراشبا احراز هیاشگرك داندان بدون مگخبر-1تبصره 

. ندباشمیینتثسمماده ینا»م«و » ل«

بـا اخـذ مجـوز از    ،دشـ ته باشـ دایـاز ال نسـ » 45«ين باالسيدارایانبه خدمات متقاضدانشگاهچنانچه -2تبصره 

.باشندمستثنی میمادهینا»م«بند مول مفاد شافراد مذکور از » مرکز«

ومی عمـ بر شـرایط هوعالیستبامیدانشگاهعلمییأتهردویتعضيتصدجهتد به خدمت وروانمتقاضی-5ماده 

ماده ول موضـوع  دج»3«و »2«يهایفمندرج در رديان نامه، متناسب با مرتبه مورد تقاضاین آیی»4«ماده موضوع 

:دنشبرخوردار بایصالحذجعمرایصبه تشخیزنیلذصیاختصایطراشاز »9«

:یلذشرحمورد تقاضا به یاز مراتب علمیکیمتناسب با یلیمدرك تحص-5-1

يهـا تهرشـ یـه کليبـرا قـی یاله تحقرسـ بـا  يحوزوهارچسطح یاو یتخصصيرتکدیلیدارا بودن مدرك تحص-الف

انمتقاضـی يبراپزشکیدر گروه ) یصصخنامه تهیواگ(یدارا بودن درجه تخصصیاو ) پزشکیاز گروه یرغ(هی اشگدان

. یارتادسورود به خدمت در مرتبه ا

يهـا رشـته یهکليمربوط برایته تخصصشدر رويه حوزسطح سیاو شداریکارشناسیلیدارا بودن مدرك تحص-ب

ورود به خـدمت  انمتقاضیيبرا) پزشکیدر گروه (يحرفه اکتريدرجه دنو دارا بود) پزشکیاز گروهیرغ(یشگاهدان

. مادهینایلذ»1«تبصره یتبا رعایدر مرتبه مرب
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زبـان  یـک بـه  یو تسـلط کـاف  یمرتبه مربرورود به خدمت دانمتقاضیيبرایزبان خارجیکبا یکافییناآش-5-2

.یارورود به خدمت در مرتبه استادانمتقاضیيبرایخارج

یدر مرتبـه مربـ  یعلمـ یـأت هنامـه اسـتخدام عضـو   یـین آیناياجرایخاز تاری،به منظور حفظ هرم علم-1تبصره 

. دشباممنوع میپژوهشیاریو مربشیارآموز

علمی در مرتبه مربـی،  یأتهوعضبذجبه یازت نو در صوریعلمتواند در راستاي حفظ هرم میدانشگاه-2تبصره 

. یدمربوط، اقدام نمادانشگاهيامنایأته اخذ مجوز الزم از هبا ارائه گزارش توجیهی الزم نسبت ب

بنـد  خبرگان بدون مدرك دانشگاهی با احراز شرایط الزم در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط، از شـمول  -3تبصره 

.باشنداین ماده مستثنی می»1«

نامه حسـب مـورد،   یینن آیا»5«و » 4«مواد موضوع یاختصاصویعمومیطشرایصتشخالم وعاستعمرج-6ماده 

. اشدبجذب وزارت میيمرکزیأتو هدانشگاهجذب ییاجرایأتصالح از جمله هذيیقانونيبادم

از اشکال الب یکیصورت تمام وقت و در قبه ی،و اختصاصمیوعمیطاز احراز شراسپدانشگاهاستخدام در -7ماده 

:یردپذنامه انجام مییینآینضوابط و مقررات ایتبا رعایلذ

منوط به کسـب حـداقل   ،آنتمدیداالنه که سب قرارداد جبه مویسازمانيهاپستتصدييبرایمانیاستخدام پ-الف

هشـی وژو پشـی زموآعلمـی  یـأت  هيضاعایانهالسیعترفياعطادستورالعمل«مندرج دریازاتالزم براساس امتیازامت

مقـام مجـاز از   یـا دانشگاه،موافقت رئیس ینو همچنيو استادیاریمراتب مربيبرایببه ترت»تروزاسوياز بالغیا

. دباشمیيطرف و

.به موجب حکمیسازمانهايپستيتصديبرایآزمایشیاستخدام رسم-ب

.حکموجببه میسازمانيهاپستيتصديبرایقطعیام رسمخداست-ج

،انـد شـده ام ستخدو ایابیجایمانیپبه صورت ضوابط و مقررات وزارت ساسکه براییهایهقرارداد بورسیدتمد-تبصره

. شدبامیمیازنامه، الیینآینمقرر در ایقانونیفتکالیتمشروط به رعا،تعهددوره یانتا پا

نامـه،  یـین آیـن رج در امنـد ت خـدم ختصـاص ورود بـه   ایطشرایتبا رعایلذصدام اشخاخو استگیريبکار-8ماده 

حسب دانشگاهیا پژوهشیپژوهشی الزم به تشخیص شوراي آموزشیو یآموزشیفانجام وظاییمشروط به احراز توانا

.مورد، تابع قوانین و مقررات مربوط به خود خواهد بود

.خانواده آنانران و یثارگ، انجانبازا-8-1
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انگخبن-8-2

. یرجخاعاتبا-8-3

انتصاب و تبدیل وضعیت: فصل سوم

:عبارت است ازدانشگاهمراتب اعضاي هیأت علمی -9ماده 

پژوهشیآموزشیردیف
مربی پژوهشیارمربی آموزشیار1
مربی پژوهشیمربی آموزشی2
استادیار پژوهشیاستادیار آموزشی3
دانشیار پژوهشیدانشیار آموزشی4
اد پژوهشیاستاستاد آموزشی5

ایـن  طباوضـ وط یاشـر ا بـ سـب متنادانشـگاه، به خـدمت در  جدین شرایط استخدام در بدو وروداب وانتصا-10ماده 

و یار آموزشـی مرتبـه اسـتاد  یـا و یپژوهشـ یو مربـ یآموزشیه مرببتمرا بنیماپیماستخدایتضعنامه صرفاً در وآیین

. باشدمییرامکان پذیار پژوهشیاستاد

از یکـی یت علمـ هیأدر دانشگاه،قبل از استخدام در دانشگاه،ورود به خدمت در یکه متقاضیدر صورت-1تبصره 

یتسابقه عضـو يباالتر از استادیارمیخارج از کشور با مرتبه عليو فناوریپژوهشی،مؤسسات آموزش عالوهادانشگاه

مشروط به آن کـه مؤسسـه مربـوط بـه     ياستادیاو یاريدانشرتبهداشته باشد، انتصاب وي در بدو ورود به خدمت با م

نامه ارتقـا مرتبـه بالمـانع خواهـد     ییننامه و آیینآینمقررات اضوابط ویتلحاظ اعتبار مورد تأیید وزارت باشد، با رعا

. بود

کـه بـه عنـوان    دانشـگاه علمـی  یـأت در هیتعضـو یطواجـد شـرا  یانوضعیت آن دسته از متقاضیلتبد-2تبصره 

منـوط بـه آنکـه تـا     دانشگاه،یآزمایشیرسمیعلمیأتهضواشتغال به کار دارند به عدانشگاهدر یارشناس رسمک

ضـوابط و در چـارچوب یند،خدمت نمایعلمیأتهیتال در وضعسانند حداقل ده وبتگی،بازنشستیطقبل از احراز شرا

یـا و دانشـگاه نامه، پس از موافقت رئـیس  یینآینا»4«ماده » م«بند یتون الزام به رعاو بدمهنایینآینمقررات ا

. باشدبالمانع میيام مجاز از طرف وقم

يرهـو پـنجم توسـعه جم  مـه نارنون بقـا »44«مـاده  »ز«دمشمول بنـ (ران یثارگایتعوضیلانتصاب و تبد-2تبصره 

صـد و پـنج در یسـت بيازان بـاال حضور داوطلبانـه در جبهـه، جانبـ   هماششاز یشان با بگزمندرشامل )انیرایاسالم
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ان آزادگـان  نـد و فرزءاهد، فرزندان ش)%50(د صردهپنجابااليزندان جانبازان رسه سال اسارت، في، آزادگان باال)25%(

و يو فنـاور یقـات علـوم، تحق يهـا مورد تأییـد وزارتخانـه  یتخصصيرتکدرك مدياز سه سال اسارت که دارایشبا ب

. باشدآن مییگزینجاینمقررات مربوط و قوانضوابط وعتاب،باشندمییپزشکیبهداشت، درمان و آموزش

ادامـه خـدمت وي در   دانشـگاه، ر صورت تقاضاي عضو پیمانی، تأیید هیأت اجرایی جذب و موافقت رئیس د-11ماده 

یتتبه، با تأیید صـالح مريو ارتقایهپایعدر ترفیتمحدودبازنشستگی، بدون ایجادبه وضعیت پیمانی تا زمان رسیدن 

دسـتورالعمل  «در جمنـدر یـازات بـار و اخـذ امت  یـک لر دو ساهدر دانشگاهجذب ییاجرایأتعضو توسط هیعموم

. باشدمییرال، امکان پذسر هدر »هشیو پژوشیزوآمیلمعیأتهياعضایانهسالیعترفياعطا

ایـن »11«مـاده  مشـمول  یمـانی پياعضـا يه استثناب(یمانیپيتواند وضعیت استخدام اعضامیدانشگاه-12ماده 

. یدنمایلتبدیآزمایشیبه رسمیصالحتأیید مراجع ذویلذیطاز احراز شراسرا پ) نامهیینآ

. یانیمت پخدمال سابقهسدارا بودن حداقل دو و حداکثر پنج -الف

.یآزمایشیوضعیت به رسملدیبتيبرادانشگاهذب جییاجرایأتو موافقت هیعمومیتتأیید صالح-ب

ارتقـا بـه مرتبـه    يبـرا یعلمیأتهينامه ارتقا مرتبه اعضایینکننده در آیینتعیازاتدرصد امت70ب حداقل سک-ج

. جذبيمرکزیأتو تأیید هدانشگاهجذب ییاجرایأتبه درخواست عضو، موافقت هابنیگزین،ضوابط جایاباالتر 

یم رسـم سـتخدا بـه ا یتوضـع دیلبـ تیـا ادامه خـدمت و  یطشرایمانی،دوره پیانادر پوکه عضیدر صورت-13ماده 

.خواهد شدراتفرويبایلذيهااز روشیکیبه ید،ب ننماسرا کیآزمایش

. یکسالهه نوبت سمربوط حداکثر در يانامیأتمهلت با مجوز هياعطا-الف

.خاتمه خدمت عضو-ب

یعلمـ یـأت سـابقه خـدمت ه  ينامه دارایینآینابالغ ایخکه تا تارییاعضااز هتسآن دیمانیت خدمت پمد-تبصره

بـا تأییـد   یآزمایشیبه رسمیتوضعبدیلتيالزم برایطب شراسبه منظور ک،باشندسال تمام می» 8«ازیشبیمانیپ

مهلـت  یـان ر در پامـذکو یطم احراز شراعدت روصدرخواهد بود و یدساله قابل تمدیکتا دو نوبت یربطذيامنایأته

. د شدنماده خواهینا»ب«مقرر، مشمول مفاد بند 

»10«ه مـاد » 2«تبصـره  ن موالشـ ز منیو یابندمییتعوضیلتبدیآزمایشیبه رسمیمانیکه از پییاضاع-14ماده 

ر و عملکـرد  رفتـا یآزمایشـ یرسـم هردوطول دردانشگاه. هند کردطی خوارا یدوره آزمایشیکاًه، الزاممناآیینن یا
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و یخدمت، نظم و انضـباط آموزشـ  یهروحی،، کاردان)یريپذیتلئوو مسقیتخالقی،اخالی،علم(یاقتعضو را از نظر ل

. یدمانع میوضل تبدییقطعمیبه رسیلذیطقرار داده و در صورت احراز شرایابیمورد ارزیوهشپژ

وشیزوآمیتمورأاب مدت مسون احتبد(یآزمایشیرسمت خدمدارا بودن حداقل دو و حداکثر پنج سال سابقه -الف

.)نامهیینآینا»79«ماده موضوع یاسیسمدیریتهايسمتتصدييبرایتمورأمدت م

ضـوابط  یـا ارتقـا بـه مرتبـه بـاالتر     يعلمـی بـرا  یأتهينامه ارتقا مرتبه اعضایینالزم از آیازاتب حداقل امتسک-ب

. جذبيمرکزیأتو تأیید هدانشگاهجذب ياجراهیأتافقتوبنابه درخواست عضو، میگزین،جا

. یقطعیبه رسمیتوضعیلتبديبرایعمومیتتأیید صالح-ج

یل وضعیت از رسـم تبدیمربوط به هاياقل دو سال، فرمحدیانموظف است پس از پایآزمایشیعضو رسم-1تبصره 

چنانچـه  . دهـد یلتحویربطبه مواجه ذدهپرونیبررسيبراارك الزممدمراههبه ویلرا تکمیقطعیبه رسمیآزمایش

بـه  کتبـی نامـه  ودیست حداکثر طاظف ومدانشگاه، یدهار سال نسبت به ارائه مدارك الزم اقدام ننماچیانعضو تا پا

ياز سـو مـدارك وهاو ارائه به موقع فرمیلعدم تکم. یدنمایادآوريمقرر را عدارك در مومدال سموضوع لزوم اریشانا

.دشنامه خواهد یینآینا»15«ماده مقرر در یفاتبه انجام تشرضو منجرع

ظـرف مـدت   ي،ت وسـ اوبـه درخ سـیدگی من رضمکلف است دانشگاهمدارك توسط عضو، یلاز تحوسپ-2تبصره 

ان خـدمت  صورت دورهردر. یدا اعالم نمارخود یخاتمه خدمت عضو نظر قطعیااستخدام و عیتماه در مورد قطشش

یـق طراز(یو علمـ یعمـوم هـاي یتاز نظر صـالح دانشگاهسال تجاوز کند و چنانچه 5عضو نباید از یآزمایشرسمی

یبررسـ یجـه تـا اعـالم نت  یـد، خود را اعـالم ننما یسال نظر قطع5یاندر پا) حسب موردهبررسی کنندیصالحمراجع ذ

ع از ضـو عضـو، مو کتبـی در صـورت اعتـراض   . مانع خواهد بودبالیآزمایشیپرونده، ادامه خدمت عضو در وضعیت رسم

. شودو رسیدگی میپیگیري،ب موردسح»مرکز«یاجذب يمرکزیأتهیقطر

یوضـعیت بـه اسـتخدام رسـم    یلتبـد یاادامه خدمت و یطشرای،دوره آزمایشیانکه عضو در پایدر صورت-15ماده 

دانشـگاه صـورت  یر ایـن غدرو د شوته میسبازنش،شدبازنشستگییط باواجد شرايچنانچه وید،ب ننماسرا کیقطع

:یدرفتار نمايبا ویلذيهااز روشیکیبه یتاولویبامنا، به ترتیأتهیببا تصوندتوامی

. یکسالهمربوط حداکثر در سه نوبت يامنایأتمجوز هامهلت بياعطا-الف

.دانشگاهجذب ییاجرایأتو تأیید هیقبلياهیهبا حفظ پایمانیاستخدام پتغییر وضعیت به -ب
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بـه عضـو   »یکارشـناس رسـم  «یتکه از وضعییآن دسته از اعضايصرفاً برا(یوضعیت به کارشناس رسمیلتبد-ج

).اندیافتهیل وضعیتتبدیآزمایشیرسمیعلمیأته

» ج«و » ب«بنـدهاي  رر در مقـ یطشـرا ،الست دو مدحداکثر در تسیباماده میینا»ب«بند ینمولشم-1تبصره 

مذکور یطدر صورت عدم احراز شرا. ینداحراز نمایقطعیوضعیت به رسمیلنامه را به منظور تبدیینآینا»14«ماده 

. دشند هماده خواینا»2«تبصره ل مفاد شمومهلت مقرر میاندر پا

یوضعیت بـه رسـم  یلتبديالزم براطیاند شراونت»ب«و» الف«يکه عضو پس از اعمال بندهایدر صورت-2تبصره 

ز ور»30«یالـ » 10«امنا و پرداخت یأتهیب، با تصوشدداشته بانرا یبازنئستگیطچنانچه شراید،ب نماسرا کیقطع

يهـا یه مرخصـ وبول، به عالوه وجـ قل باقال خدمت سهر يبه ازاگیتشسورات بازنسشمول کممستمر یايو مزاقحقو

.دشومییدشده، بازخریرهذخ

ه خـدمت  قابسـ ينامـه دارا یـین آیـن ابـالغ ا یخکه تا تارییآن دسته از اعضایآزمایشیمدت خدمت رسم-3تبصره 

»14«ماده » ب«بند مندرج در یطمنظور کسب شراشند، بهباال تمام میس» 8«ازیشبیآزمایشیرسمیعلمیأته

یطخواهد بود و در صورت عـدم احـراز شـرا   یدساله قابل تمدیکتا دو نوبت یربطذيامناهیأتنامه با تأییدیینآاین

. شددماده خواهنینا»2«تبصره مهلت مقرر، مشمول مفاد یانمذکور در پا

حسـب مـورد، مبـادي    امه این آیین ن»14«و » 12«مواد هاي علمی و عمومی موضوع تیتأیید صالحمرجع -16ماده 

.باشدمییربطذیزهممیأتجذب وزارت و هيمرکزیأتهو نشگاهداقانونی ذیربط از جمله هیأت اجرایی جذب 

مقـام مجـاز از   یـا ودانشـگاه رئیس ومربوط یسازمانحددر صورت موافقت وادتواننمییبانوان عضو رسم-17ماده 

ل وطوقت در یمهخدمت نیوهسال از ش» 5«نامه، حداکثر به مدت یینآینمقررات ادر چارچوب ضوابط ویشانطرف ا

. یندخدمت استفاده نما

ر هـ در . بـود دوقـت خواهنـ  یمـه خـدمت ن یوهصرفاً در مدت قرارداد مجاز به استفاده از شیمانی،بانوان عضو پ-تبصره

ال در سـ »5«حداکثر ی،و رسمیمانیبانوان عضو پيبرا،وقتیمهخدمت نیوهاز شدهصورت حداکثر مدت مجاز استفا

. باشدطول خدمت می

دسـتورالعمل خـدمت   «تواند اعضاي آموزشی رسمی تمام وقت واجد شرایط خود را براساس میدانشگاه-18ماده 

، با رعایت سایر ضوابط و مقررات این آیین نامـه بـه شـیوه خـدمت     »1پیوست شماره -حضورينیمه اعضا به شیوه 

.حضوري بکار گیردنیمه 
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خـود در چـارچوب   و یـا پژوهشـی   أمین بخشی از کادر آموزشی تواند در صورت نیاز به منظور تمیدانشگاه-19ماده 

اقـدام  »طـرح سـربازي  «تشکیالت سازمانی مصوب نسبت به بکارگیري مشمولین نظام وظیفه واجد شرایط در قالـب  

این دسته از افراد در دوره ضرورت و تعهد خدمت از هر نظر تابع مقررات ناظر بر اعضاي هیـأت پیمـانی خواهنـد    . نماید

.بود

در آید، مدت تعهد جزء سنوات خـدمت  دانشگاهدر صورتی که پس از انقضاي مدت تعهد، فرد به استخدام -1تبصره 

لیکن مدت مذکور جزء حداقل مدت توقف الزم براي تبـدیل وضـعیت وي   . آموزشی و پژوهشی وي محسوب خواهد شد

.باشدنمی) این آیین نامه»12«ماده » الف«موضوع بند (به رسمی آزمایشی 

قـرارداد اقـدام و   خبت به فسنست سز امجارت ورضت مددر صورت عدم رضایت از خدمت فرد در دانشگاه-2تبصره 

. یدنمایمات مسئول معرفابه مقیفهرا جهت انجام خدمت وظيو

يوبت به فسخ قرارداد اقـدام و  نساست تعهد مجازت مداز خدمت فرد در یتدر صورت عدم رضادانشگاه-3تبصره 

یعرفـ مبه وزارت يو فناوریپژوهشی،ها و مؤسسات آموزش عالدانشگاهیراتمام دوره تعهد در سايبرایابیرا جهت جا

. یدنما

عضـو  مت جزو سابقه خدیطشرایراسیتبا رعای،آزمایشیدوره رسمیاو یمانیا در دوره پضدمت اعمدت خ-20ماده 

. گرددمحسوب می

یفحقوق و تکال: چهارمفصل

در دانشـگاه غـی البنامه ابرا ببقاطن محضور آناد که ساعات شابهفته میرساعت د40ساعت خدمت اعضا -21ماده 

.گرددتوزیع میهفته روزهاي کاري طول

و یـت رومأمصـی، در موارد مرخندتوامیدانشگاه. یندذار نماگوایگريمحول را به دیفوظاداننوتاعضا نمی-1تبصره 

. یدماناعضا ارجاع یراسر موقت به ومحول عضو را به طیفوظا.. .ویماريب

مـورد از  بقف سـاعات خـدمت، حسـ   سـ ت یابا رعدانشگاهي اهاحدو وضا عخاتمه خدمت اشروع وساعت -2تبصره 

. گرددمییینامنا تعیأتهسوي هیأت رئیسه در چارچوب ضوابط مصوب

سـاعت،  40تمام وقـت  (خود یخدمتیتده خود، متناسب با وضعشییناعضا مکلفند در ساعات خدمت تع-3تبصره 

محـول را  یفو وظـا یابندمورد در محل خدمت خود حضور حسب) ساعت20وقت یمهنیاساعت و 20يحضوریمهن

» 2«ذیـل مـاده   » 1«تبصـره  یـت بـا رعا فـین شود و بـا متخل تبصره تخلف محسوب میینایتاعم ردع. هندم دجاان
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یـأت هياعضـا ی، براساس قـانون مقـررات انتظـام   )1پیوست شماره (يحضوریمهنیوهت اعضا به شدستورالعمل خدم

. شددهخوارارفتیعلم

.استوار استیلذیتفعالششنامه بر یینآینا»21«ماده مفاد یتعضو با رعایفو وظایفتکال-22ماده 

یو اجتماعیتیتربنگی،فرهیتفعال-22-1

)یو عملينظر(یآموزشیتفعال-22-2

يو فناوریپژوهشیتفعال-22-3

ییو اجرایلمعیتفعال-22-4

یخدمات دانشگاهیردانشجو و ساییراهنما-22-5

مرتبطيبا حوزه کاربردصیتخصيمکاره-22-6

:ت است ازرعبا،اردنده دهعبه یریتمدیفکه وظایعضو آموزشیفاهم وظا-23ماده 

در هفته یسموظف تدردحاو13یال8یزانبه ميحضوریمهتمام وقت و نياعضايبرادانشگاه،در یستدر-23-1

و 9یار آموزشـی ، دانشـ 10یار آموزشیتادس، ا12یآموزشی، مرب13شیارآموزیمرب(ضو عیبا توجه به مراتب دانشگاه

. گرددمییینتع)واحد موظف8آموزشی استاد

يپژوهش و فناور-23-2

جویانالت دانشاوسبه سخگوییو پایینماهاریتگرفتن مسئولبه عهده-23-3

نشجوییدايهاها و رسالهنامهیانو مشاوره پاییراهنما-23-4

ییحراصیاتعملیاآنها يو آماده سازهیاگو کارگاهیخدمات آزمایش-23-5

یربطممتحنه ذهايتهیأها و یتهوراها و کمشحضور در -23-6

ییافزاشو داننگیو فرهشیآموزهايهاگو کارهایتضور در فعالحومشارکت -23-7

يکاربرديهال آن به پروژهتبدیو يکاربردهايشو چالئلاسمییناساش-23-8

.دوشبه عضو محول میدانشگاهیسرئیاو دانشکده یسگروه و رئیرکه از طرف مدیفیوظایراسنجام ا-23-9

موظـف  حـد که متوسط وادپذیرصورت میيبه نحودانشکده در زشیوآميموظف اعضاواحد یزانمیینتع-1تبصره 

. شدماده نباینا» 1«ده در بند شیینموظف مراتب تعحدکده، کمتر از متوسط واشدانيمجموع اعضایستدر

. ن نخواهد بودآهايو تبصرهنامه یینآاین»21«ماده مفاد ینافزشیوآميموظف اعضادواحیزانمیینتع-2تبصره 
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را صـرف  یشـتري وقـت ب یدا دارند و باجرت اسارزنده در دپژوهشیيهاکه طرحشیتمام وقت آموزياعضا-3تبصره 

ننـد توامـی دانشگاهیشهوپژيشورایبکده و تصوشدانیسرئتأییدگروه ویرنهاد مدیشبنا به پیند،نماهشیوپژامور 

آنان از نصف یسساعات موظف تدرینکهروط به اشم. یندمانیامور پژوهشرا صرف شاعات مربوط به آموزساز یقسمت

. دشبانماده کمتر ینایکدنبحداقل مندرج در یزانم

:زت اسرت ااعب،اردده نعهدبه مدیریتیفکه وظاهشیعضو پژویفم وظاها-24ماده 

در هفته با توجـه بـه مراتـب    یقتحقتعاس37یال24یزانام وقت به ممتياعضايبرادانشگاه،در ژوهشپ-24-1

هشـی پژوتادسـ و ا28شیار پژوهشی، دان32یار پژوهشی، استاد36هشیپژوی، مرب37پژوهشیاریمرب(عضو یهدانشگا

. گرددمییینتع) یقاعت تحقس24

.شگاهدانبراساس مصوبات هیأت رئیسه دانشگاهو خارج ازدانشگاهه بهیایشگماز، آعلمیمات خده ارائ-24-2

یالتتحصـ يهـا نامـه یـان و پاژوهشـی پيهاو نظارت بر پروژهیتادو هیاوره علمشو میناسرشجام امور کاان-24-3

.یلیتکم

یعلمی و تخصصعو مجامهاسرانفا، کنهرینارکت در سمش-24-4

به تشخیص مقام مافوقدانشگاهر شوراهاي داخل و خارج از کت دشر-24-5

ییو دانش افزانگیو فرهزشیومآهاياهگو کارهایتدر فعالرکت و حضورمشا-24-6

يکاربرديهال آن به پروژهتبدیو يکاربردهايشالچل و ئاسمییشناسا-24-7

. دوشبه عضو محول میدانشگاهرئیسیاو دانشکده رئیس گروه و یرکه از طرف مدییفوظایرام ساانج-24-8

رئـیس بـا موافقـت گـروه و تأییـد     یدولتـ یعـال یات آموزشـ سـ ها و مؤسگاهشدر دانندتوامییعضو پژوهش-1تبصره 

.واحد نظري تدریس نماید» 4«یزانر به مکثحداويمقام مجاز از طرف یادانشگاه

ل صـو ن محپـذیرد کـه میـانگی   بـه نحـوي صـورت مـی    دانشگاهتعیین ساعات موظف اعضاي پژوهشـی در  -2تبصره 

تـا  150یـا یفلأصفحه ت150تا 100شده، یرشپذیپژوهشیعلموه بر ارائه یک مقاله عضو در یک سال عالیقاتتحق

نحـوه ارائـه   . کـاربردي باشـد  یپژوهشطرحیکارائه یابر آن و یقتعلیاو یمتون تخصصیحتصحصفحه ترجمه،200

.گرددتعیین و ابالغ میدانشگاهتحقیقات برحسب ماهیت موضوع توسط شوراي پژوهشی 

آن يهـا هرصـ نامـه و تب یـین آایـن »21«ماده ینافیتمام وقت پژوهشيساعت موظف اعضایزانمیینتع-3ه تبصر

. دونخواهد ب
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ینـد، مانمییسدرترا يص و موثرخاسدرویلیتکمیالتتحصيهاکه در دورهشیتمام وقت پژوهياعضا-4تبصره 

از ساعات مربـوط  یقسمتدتواننمیدانشگاهیپژوهشيراشویبو تصودانشگاهگروه و تأیید رئیس یرنهاد مدیشبه پ

. یندنمایزشوور آممرف اصرا یقبه تحق

هـاي سـمت يکـه دارا یو پژوهشیآموزشیعلمیأتهياعضایقو ساعت موظف تحقیسرتدواحد موظف -25ماده

:گرددمینییتعیلول ذجد، بر اساس شندبامیدانشگاهمصوب ستاره دار یسازمانهايپستییاجرا

واحد موظف ییاجراسمتردیف
شیعضو آموز

موظف تساع
هشیعضو پژو

00نامهیینین آا»79«ماده موضوع تمقاما1
13هااههشگها و پژودانشگاهيروسا2
26هااهشگها و پژوهنان دانشگاهوامع3

تاسـ و مؤستیاقیقـ حتویعلمـ هايهركشی،آموزش عاليهاعمتمجيؤسار4
26قلتمسیپژوهش

تاسـ و مؤستیاقیقـ حتویعلمهايهركشی،آموزش عاليهاعمتمجمعاونان5
39قلتمسیپژوهش

قل و تمسـ هشـی و پژویآموزشـ زهـا و مراکـ  هدشـک دانهـا، کدههشـ پژوياسؤر6
39يفناوروعلم هاياركپ

قل و تمسـ هشـی و پژویآموزشـ زهـا و مراکـ  هدشـک دانهـا، کدههشـ پژومعاونان7
412يفناوروعلم هاياركپ

412هتوابسهايدهکشو پژوههادهکشدانيسارؤ8
515هتوابسهايدهکشو پژوههادهکشدانمعاونان9

ریوزتأییدر با یران بالفصل وزیمد10
9الی 36الی 2یرربط وزیمعاون ذتأییدر با یوزنران معاویمدونان معاو

ریربط وزیر بالفصل ذیمدتأییدر با یفصل وزالبايهیترینان مدمعاو11
15الی 59الی 3ریربط وزیمعاون ذتأییدبا توزارهايتران معاونیان مدمعاون

دار مصـوب  هاي اجرایی مصوب ستارهسایر سمتیقساعت موظف تحقیاو یسواحد موظف تدرمیزان کسر-26ماده

ب، با توجه به واحد موظف تـدریس و یـا سـاعت موظـف تحقیـق رئـیس و       مندرج در تشکیالت تفصیلی مصودانشگاه

شود و در هر صورت میزان واحد موظـف تـدریس یـا سـاعت     حسب مورد توسط هیأت امنا تعیین میدانشگاهمعاونان 

بایست از واحد موظف تدریس و یا ساعت موظف تحقیق تعیین شـده بـراي   موظف تحقیق سمت اجرایی مورد نظر نمی

.رایی مافوق آن، کمتر باشدسمت اج
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یـین تعیلجانباز بر اساس جدول ذیت علمهیأياعضایقساعت موظف تحقیاو یسکسر واحد موظف تدر-27ماده 

:گرددمی

جانبازيضاعایقت موظف تحقعاسیاریسر واحد موظف تدسکجدول

یسظف تدرور واحد مسکيبازنجادرصدردیف
یآموزشياضاع

یقر ساعت موظف تحقسک
یپژوهشياعضا

ساعت در هفته3واحد1درصد24تا 1
ساعت در هفته6واحد2درصد39تا 225
ساعت در هفته9واحد3درصد69تا 340
ساعت در هفته15واحد5درصد و باالتر470

:شوندمند میهنه بهرساعات کار روزایلاز تقلدانشگاهگینهماهدر ساعات موظف حضور، بایلذياعضا-28ماده

.ساعت2باشند، حداکثر تا سقف که داراي معلولیت جسمی براساس تأیید مراجع ذیصالح میدانشگاهياضاع-الف

.ساعت4سقف د و باالتر حداکثر تا صرد50نبازانر جاهمسنبانوا-ب

زنـد تـا   فررهـ يساعت بـه ازا یکط،یربذیازمانسواحدهنگیماهارند، با دبرعهده یردهیشیفهو که وظضعن بانوا-ج

.الس2سقف 

یـزان د، بر اسـاس م نباشمییو جسمیر معلول ذهنسمهیافرزند و يعضو که دارانر و بانواهمسو فاقد ضعیانآقا-د

. ساعت4ف قحداکثر تا س) ورشکل کیستیبهزنسازما(یصالحذعمورد تأیید مراجیتمعلول

بـاالتر را  رصـد و  د50نمراقبـت از جانبـازا  ويصالح وظیفه نگهـدار ذيیجع قانونکه به موجب تأیید مراییاعضا-ه

.ساعت4قفسارند، حداکثر تا دبرعهده 

. باشدساعت می»4«ر صورت حداکثر هکار ساعات روزانه عضو در یلمجموع تقل-تبصره

نامـه از  یـین آیـن مقررات ایترعاحضور موظف ویزانمحول، میفلاانجام تکيمکلف است در ازادانشگاه-29ماده 

ينامـه بـه و  یـین آیـن ا»55«مـاده  بر اساس ضابطه مقـرر در  »یهو پاهمرتبحقوق«نتحت عنوایوجهضو،عيوس

.نمایدپرداخت 

را یـل ذيهـا العـاده فـوق یـه، بـر حقـوق مرتبـه و پا   هعالویربط،ذیطمکلف است به عضو واجد شرادانشگاه-30ماده 

:یدداخت نماپرنامه یینآینا» 59«تا » 56«مواد ب ضوابط مقرر در ودر چارچويحضور موظف نیزامتناسب با م

)مخصوص(ل شغالعادهفوق-30-1
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یژهوالعادهفوق-30-2

جذبالعادهفوق-30-3

یریتمدالعادهفوق-30-4

یـن ا» 30«مـاده  رج درمنـد يهـا العـاده عـالوه بـر فـوق   یربط،ذیطراشمکلف است به عضو واجددانشگاه-31ماده

:یدمربوط پرداخت نماو مقرراتابط ضورا مطابق با یلذيهاالعادهنامه، فوقیینآ

اوهآب ويالعاده بدفوق-31-1

کاریطمحیطشرایختسالعاده فوق-31-2

از مطبیتموالعاده محرقفو-31-3

هشعالعاده اقوف-31-4

. باشدمی»2«شماره یوستح پربه شمادهینا»2«د بنموضوع ل مرالعودست-1تبصره 

. باشداشعه تابع ضوابط و مقررات خاص خود میالعادهفوقاز مطب و محرومیت العادهفوقبرقراري-2تبصره 

ی،عـال یهـا و مؤسسـات آموزشـ   دانشـگاه یرسـا یـا خود و یعلمیأتهيتواند از خدمات اعضامیدانشگاه-32ماده

پرداخـت  يدر ازایـق تحقیـا و یسمؤسسـه محـل خـدمت آنـان بـه منظـور تـدر       کتبـی با موافقت يو فناوریپژوهش

.یداستفاده نماامهنیینآاین »62«ماده اس ضابطه مقرر در اسبریقحق التحقیاو یسردتلاحق

یینتعوزارت يسوشده ازیینتا سقف تعیلیسال تحصیمهر ندریزشوآمياعضایسواحد حق التدریزانم-تبصره

. شدبایشترره، ببصتینع اوضومهدشییناز سقف تعیستباعضو نمییسحق التدریزاندر هر صورت م. گرددمی

یتکـه صـالح  یعلمـ یر عضـو هیـأت  غیدانشگاهیلیصان مدارك تحگتواند از خدمات دارند میدانشگاه-33ده ما

ـ  یمانکب از مرايیتهبه تأیید کمیلیتحصيهاهتشاز ریکیآنان در سیردم یو معـاون آموزشـ  دانشـگاه یسنـده رئ

يس در ازاتـدری بـه منظـور   » مـدرس «باشد، بـه عنـوان   یدهرسیربطذیگروه آموزشیره و مدددهننهادیشدانشکده پ

. یدنامه استفاده نمایینآینا»63«ماده بر اساس ضابطه مقرر در یسپرداخت حق التدر

یـا صخـا یلیرك تحصدکه میاز مدرساناهیو آزمایشگهنريی،عملی،فنآموزشيتواند برامیدانشگاه-1تبصره 

یزانم. یداست، استفاده نمارسیدهماده یندر اجمندریتهآنان به تأیید کمسیرمدیتالحصاشته و دنیمرتبه دانشگاه

توجـه بـه   انامه بنییآینا»63«ماده مقرر در یسالتدرقحصددر100تا 80دسته از افراد معادل ینایسحق التدر

. گرددمییینتعدانشگاهیسهرئیأتتوسط هسو تجربه مدریمدارك علم
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یمعـادل عملـ  یـا ينظرسساعت در»12«ر داکثحدانشگاهماده در ینان موضوع اسرمدیسساعات تدر-2تبصره 

. باشدمیهفتهآن در 

یأت علمـ هیـ یـر غياعضـا یامدتخسـ نامـه ا یینآیايخدمات کشوریریتکه مشمول قانون مدیمدرسان-3تبصره 

مـاده  یـن مشـمول ا یـر موظـف  ، صـرفاً در سـاعات غ  شـند بامـی يفناورویپژوهشی،ات آموزش عالسها و مؤسدانشگاه

. شندبامی

این آیـین نامـه، بـراي مـدت معـین جهـت انجـام        »1«ماده » 33«بند » الف«جزء به عضوي که براساس -34ماده

د صـ له مقصـ شت، چنانچه فاگتا بازگردد، از تاریخ حرکت به محل مأموریت اعزام میدانشگاهز وظایف محول به خارج ا

نامـه  یـین آیـن ا»64«مـاده  ر دبـر اسـاس ضـابطه مقـرر     روزانهمأموریت العادهفوقباشد یلومترک60از یشأ بدبماز 

. تعلق نخواهد گرفتنامه یینآاین»72«ماده مشمول يبه اعضاالعادهفوقینا. گرددپرداخت می

من ضـ ،شـود به صـورت مأموریـت بـه خـارج از کشـور اعـزام مـی       دانشگاهیسهرئیأتکه با تأیید هيعضو-1تبصره 

یافـت دریـز نیاز کشور بر اسـاس مقـررات عمـوم   جمأموریت روزانه خارالعادهفوقریالی،یاياز حقوق و مزايخورداربر

. خواهد کرد

یشـتر بیمیل تقـو سـا یـک متنـاوب در  یاو یالوو از چهار ماه متضر عهدر مورد هاوریتنه مأمگوینت امد-2تبصره 

. دود بهنخوا

کنـد،  میییرتغيخدمت ویاییمحل ثابت جغرافیمراجع قانونيواز سهادرصکه به موجب حکم يبه عضو-35ماده 

. گرددنامه پرداخت مییینآینا»66«مادهابطه مقرر در ضاس اسبر»ر و نقل مکانسفینههز«نتحت عنواياینههز

ینـه کمـک هز «تحـت عنـوان  ياینهنامه کمک هزیینآینل مشمول اأهمتهتسبه عضو مرد شاغل و بازنش-36ماده

مفـاد  یتبا رعا» اوالدینهکمک هز«تحت عنوان ياینهان تحت تکفل، کمک هزندو در صورت داشتن فرز»منديائلهع

. گرددنامه پرداخت میآیینینا»67«ماده ابطه مقرر در ضاس اسو بر »101«ماده تبصره 

معلول ی،فومسرشان متهرپرست خانوار که سته سبازنشیازن شاغل و ياعضاینمچنهبانوان وظیفه بگیر و -1تبصره 

هزینـه  ک مـ ارنـد، از ک ده عهـد ار را بـه  وخـان یرپرسـت سی،جـع قـانون  ابوده و به موجب حکـم مر یافتاده کلکارازیاو 

یـا زن شـاغل و  ياعضـا . ندشـو اوالد برخـوردار مـی  ینـه در صورت تکفل مخارج فرزندان از کمـک هز یزو نمنديعائله

دههـ عخـانوار را بـه   یسرپرسـت ی،ع قـانون جشان مطلقه بوده و به موجب حکم مراهمسرته سرپرست خانوار که سبازنش

. شوندمیرد برخوداالاوزینهورت تکفل مخارج فرزندان، صرفاً از کمک هصدارند، در 
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یله تحصـ مال و در صورت اداس20، کننداستفاده میاوالد ینهذکور که از کمک هزدالوايحداکثر سن برا-2تبصره 

. بودهداواناث نداشتن شغل و همسر خدالوايال تمام و براس25شاغل بودن آنان تا یرو غ

کـل  یسـتی از جملـه سـازمان بهز  یصـالح ذیمراجع پزشـک شخیصبه تیلکهافتادان معلول و از کارندفرز-3تبصره 

. دباشنده نمیماینا2مذکور در تبصره یقف سنسیتل محدودومشم... ویقانونیان پزشکمکشور، ساز

یر خأمحـول، تـ  یفو تکالیفعدم انجام وظای،قبلیو هماهنگالع حضور عضو در محل خدمت بدون اطعدم-37ماده 

دانشـگاه ل سـاعات موظـف حضـور در    ك خدمت در خـال ترن نیمچهجه، ودر خروج بدون عذر میلتعجیاورود ودر

ياهـ وزرسـاعات و  یـزان به م، ضمن کسر حقوق و مزایاي مستمر)مأموریت یا مرخصی ساعتی(خروج مجوز بدون ارائه 

کتبییخم توبوبار سيج در پرونده، برابا درکتبیبار دوم اخطار يبراهی،اشفبار اول احضار و اخطار يعدم حضور، برا

. گردداع میجاریانتظاميوبدیأترسیدگی به هيبرايه ودرونپ،ت تکرارروصه و در درونپبا درج در 

بـا  یانتظـام يوبـد یـأت و ههبـود یـار ود قدرت و اختحداو خارج از یبتشود که غیعمدکه عضو یرتودر ص-تبصره

صـورت  رديویبـت غیـام ایايو حکم برائت دهد، حقوق و مزایصخشرا موجه تير وعذ،هتندات مورد ارائسمیبررس

يصـورت بـرا  یـن ایـر در غ. خواهد بـود تقابل پرداخیاستحقاقیت مرخصساوبا ارائه درخیاستحقاقیداشتن مرخص

.شدصادر خواهدقن حقوبدویمدت مذکور مرخص

هـا و مؤسسـات   دانشگاهیعلمیأتهیقانون مقررات انتظام«در از تخلفات مندرج یکر هدر صورت ارتکاب -38ه ماد

علمـی ارجـاع   یـأت هياعضـا یرسـیدگی انتظـام  هـاي یـأت توسط عضو، موضوع به ه» کشوریقاتیو تحقیآموزش عال

.گرددمی

ار قريویاردر اختدانشگاهسوياست که از یارکمدو دناساموال، ايارگهدظف به حفظ و نوعضو شاغل م-39ماده

و ینمقام مجاز در چارچوب قـوان هاموال، اطالعات، مدارك و اسناد صرفاً با اجازیلم تحودعیاو یلتحو. ه استدشهداد

ن مقـررات  وانقـ «اسناد، موضوع بر اسـاس  يافشایاو یانضرر و زددر صورت ورووباشد مییرمقررات مربوط امکان پذ

.قرار خواهد گرفتسیدگیمورد ر»کشوریقاتیو تحقیعالیوزشو مؤسسات آمهادانشگاهیعلمیأتهیانتظام

خـود را بـا دقـت، سـرعت، صـداقت،      موظف است ضمن رعایت انصاف و گشاده رویی، وظایفدانشگاهعضو -40ماده 

ر مربوط انجام داده و دیانزمواحد سا/گروه/ دانشکده/ دانشگاهعمومی و اختصاصی و مقررات امانت و تبعیت از قوانین 

. د شدهل، برابر مقررات مربوط عمل خواصایناز ایدر صورت تخط. و باشدگخسپافوقمقابل مقام ما
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و باشـد  مـی ییقضـا یـت مـورد حما یاناکشـ در برابر یقانونيهایتو مسئولیفانجام وظارددانشگاهعضو -41ماده

وسـت  یپ-ت علمـی عضاي هیـأ دستورالعمل اجرایی قانون حمایت قضایی از ا«س مکلف است براسـا دانشگاه

از عضو یلگرفتن وکیاد وخیاز کارشناسان حقوقاستفاده با ويف یاظم وجااز انعفاديبراضوعياضابه تق»3شماره 

.یدنماییقضایتحما

قطع ارتباط نماید، منوط به تعیین تکلیف وي و تسـویه حسـاب بـا    دانشگاهپرداخت مطالبات عضوي که با -42ماده 

.باشدیمدانشگاه

سـر  ه بـ »آمـاده بـه خـدمت   «عیتنامـه در وضـ  یینآینضوابط و مقررات اسکه براسادانشگاهيبه اعضا-43ماده 

. گرددو اوالد پرداخت میيمندعائلهینهو کمک هزیهحقوق مرتبه و پااًبرند، صرفمی

. شدباسال مییکحداکثر » آماده به خدمت«مدت وضعیت -1تبصره 

ام مربوط هاز اتیعلمهیأت ياعضایرسیدگی انتظامهايیأتهیاو ییکه براساس حکم مراجع قضايعضو-2تبصره 

بـه  گیمدت آمـاد يقبل از آماده به خدمت را براینیزگمندرج در حکم کاررتمسمیايحقوق و مزاید،ل نماصبرائت حا

.خواهد نمودیافتخدمت در

رسـیدگی  هـاي تیا هیـأ ییحکم مراجع قضاساسعضو برایتوضع» دمتآماده به خ«دوره یانچنانچه تا پا-44ماده

یطردد، در صـورت دارا بـودن شـرا   گـ فراهم نيعاده بکار واموجباتیاه باشد و دنشیینتعیعلمیأتهياعضایانتظام

ل،یـ ذهـاي وشراز یکـی بـه صـورت  ینایرته و در غسزنشابي، و)ت زمان آماده به خدمتمداب ستحبا ا(یگشستبازن

.دنفع رفتار خواهد شذيب درخواست سح

. یازاعالم نائهبا ارییاجراهايتگاهسدیاويو فناوریپژوهشی،عالشوزمو مؤسسات آهادانشگاهیرانتقال به سا-الف

ه با ارائـ ییاجراهاياهگدستیاويورافنویپژوهشی،عالشزوو مؤسسات آمهایر دانشگاهساله به سایکیترومأم-ب

.یازاعالم ن

مـاده  موضوع ی،استحقاقیعترفیهپایکیافتدريالزم را برایازاتسال حداقل امتیککه در طول يعضو-45ماده

التـدریس واحد حقتعداددانشگاهیسهرئیأتتأیید هوپیشنهاد کمیته ترفیعاتبا ید،ب ننماسنامه کیینآینا»52«

هاي دوم و سوم حذف خواهد شد و در صورت استمرار ایـن وضـعیت،   سالحق التحقیق وي حسب مورد براي ساعت یا

رکودیسیونبه کمیمو اخذ تصمیجهت بررسيپرونده و،عضویقت حق التحقعاسیایسرلتدضمن حذف واحد حق ا

.گردد، ارسال می)این آیین نامه»109«ماده موضوع (علمی 
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توانمندسازي: فصل پنجم

ییکارآحسطيتقارر اوبه منظو و عضاالنه سد رعملکزیابیارزااصلحیجاتنيمبنابرت ف اسموظدانشگاه-46ماده

الزم را جهـت  یآموزشـ يهـا محـول، برنامـه  یفهر چـه بهتـر تکـال   ها و توانمندسازي وي در ایفاي و اثربخشی فعالیت

. اردذگو به مورد اجرا یمورد نظر، طراحغلو مهارت عضو با ششدانش،رگاختن نسمتناسب 

وهـا مهـارت یشو افـزا يازنمندسـ اومواره نسبت به تهمقررات مربوط، عضو موظف است براساس ضوابط و-47ماده

. یدخود اقدام نمایشغليهاییتوانا

عملکـرد عضـو را بـا توجـه بـه      یانه،سـال یعترفيموظف است به منظور بررسی استحقاق عضو برادانشگاه-48ماده

.ارسال نمایددانشگاهنتایج این ارزیابی را به کمیته ترفیعات نموده ویابیارزي،سط وشده تویلتکميفرمها

توجـه بـه   اعضـو را بـ  هـاي یـت ارتقا مرتبه، فعالياستحقاق عضو برایموظف است به منظور بررسدانشگاه-49ده ما

مربـوط،  هـاي لعملاتورسـ و دیعلمـ یـأت هينامه ارتقا مرتبه اعضـا ییندر چارچوب آيشده توسط ویلتکمهايفرم

. یدنماالصالح ارسذيرا به مراجع یابیارزینایجنموده و نتایابیارز

بـر اسـاس   ) نامـه یینآینا»49«و » 48«مواد موضوع (عضو یابیمورد استفاده در ارزهاياخصشعوامل و -50ده ما

مرتبـه  ينامـه ارتقـا  یـین آ«یننـ مچو ه»هشـی و پژویآموزشیعلمیأتهياعضایانهسالیعترفيتورالعمل اعطاسد«

. گرددمییینوزارت تعوياز سیابالغ»یلمعیأتهياعضا

ل اعطـا  یـ روحه ذمشـ يهاپایهنامه، ینآیین آ»53«و » 52«مواد در ررقط میراشاحراز تورصو در ضبه ع-51ده ما

:گرددمی

یـت رومأمیـه پاي،ریثـارگ ايهـا یـه نه، پایاالسیقاستحقایعترفي،ربازسخدمت یعترف: املشیاستحقاقیهپا-51-1

.یمصوب آتيهایهپایرو سایلیتحص

علمـی نمونـه   یـأت کسب عنـوان عضـو ه  -»س«اعاشورا و الزهرهايناگرددریتعضو: شاملیقیتشویهپا-51-2

. یب آتصوميهایهپایرساويکشور

حسـب مـورد،   یـل ذيهابندرج در مندیطرت احراز شرادر صویلشاغل به کار و مأمور به تحصيه اعضاب-52ماده

:گردداعطا مییانهسالیاستحقاقیعترفیهپا

یـه قابـل قبـول در پا  یو پژوهشـ یزشـ وآمیال خدمت علمسودیاو یکانجام حداقل :شاغل به کارياعضا-52-1

ي، اعضـا »السـ یک«نامه یینآینا»11«ماده ع ضومویمانیپيوقت و اعضای تماممسرياعضايبرایببه ترتی،قبل
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ب حـداقل  سـ کوب مـورد  سـ ح» سـال ود«ت قـ ویمهنیايحضوریمهنيو اعضایهپا» 5«تا سقف »سالیک«یمانیپ

در » رتوزايسوازیابالغیپژوهشویآموزشیت علمي هیأاعضایانهسالیعترفيمل اعطاعتورالسد«مندرج در یازامت

.مهلت مقرر

ساالنه که به تأیید مؤسسـه محـل   یلیرفت تحصیشپشزارگارائه يدر ازا:یلمور به تحصمأیرسمياعضا-52-2

و یـه حداکثر دو پاهو در طول دوریهپایکیلر سال تحصهيارشد برایبرسد، در مقطع کارشناسدانشگاهو یلتحص

دو مقطـع  يع بـرا مـو جو در میـه چهار پاحداکثرو یهپایکیلال تحصسهر يبرایتخصصيدکتریلیدر مقطع تحص

. گردداعطا مییهپاپنجیلیتحص

. گیردتعلق مییعترفیهپایک،هد نظام وظیفهعانجام تهیواگیاوخدمت یانارائه کارت پايدر ازا-1تبصره 

ال خـدمت،  سـ هر يماده به ازاینا»1-52«بند مفاد یتبا رعاتعهددورهيبرايطرح سربازینمولشبه م-2تبصره 

.گیردتعلق مییهاپ» 2«قف ستا یهاپیک

یختـار یزانگیرد و به همان متعلق نمییاستحقاقیهپا،ال موقتفصحقوق و اننبدویمرخصیق،تعلیامبه ا-3تبصره 

. دافتمییقبه تعویهت پایافاستحقاق در

يهـا یـه عـالوه بـر پا  ند،وشـ خته مـی شنايریثارگایايمزایافتواجد دریصالحمراجع ذيکه از سوییاعضا-4تبصره 

يریثـارگ اياعضـا . دردنـ گبرخـوردار مـی  یـل اس جـدول ذ اسـ ي بـر ریثارگايهایهماده، از پاینمندرج در ایاستحقاق

و هنامه قـرار داشـت  یینآینا»9«ماده ضوع و دو مندرج در جدول مویکهايیفکه در مرتبه رد)جانبازان و آزادگان(

. ندگیرتبصره قرار نمیین، در شمول ااندیدهردگمند االتر بهرهمرتبه بیکیاياز حقوق و مزا

رگاریثايابل اعطا به اعضاقيرگاریثايهاهیاپجدول

ردیف
قابل اعطایثارگرياپایهيریثارگانوع

»براي هر ستون« )گیآزاد(مدت اسارت 
»1ستون «

ي جانبازصددر
»2ستون «

جبههدر ت خدمت مد
»3ستون «

یهپا1سالیکماه تا 6صددر19تا سالکیتا 1
یهاپ2سال2تا 1دصرد29تا 20سال2تا 21
یهاپ3سال3تا 2صددر39تا 30الس3تا 32
یهاپ5سال4تا 3صددر49تا 40سال4تا 43
یهاپ7سال5تا 4صددر59تا 50سال5تا 54
یهاپ9سال6تا5دصرد69تا 60الس6تا 65
یهاپ11سال و باالتر6صد و بیشتردر70سال و باالتر76
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یعاتع ترفواز مجمدانوت، عضو میدمزمان بوده باشهو خدمت در جبهه عضو يربازسکه خدمت یرتصودر-5تبصره 

.ددگرردار ومربوط برخ

ردار ومـاده برخـ  یـن ا»4«تبصـره  جدول هاينوتستون از سور داکثحدیعاتترفموعتواند از مجو میضع-6تبصره 

.ددگر

ینمندرج در ایاستحقاقيهایهباالتر عالوه بر پااستادیار ویمرتبه علمرد) هیدشفرزند(یعلمیأتعضو ه-7تبصره 

ر مرتبـه بـاالتر برخـوردا   یـک یـاي از حقـوق و مزا یار،تـر از اسـتاد  یینپـا میعلهبتو در مریثارگريایهپا»7«ماده، از 

. گرددمی

شـهادت  یخباالتر، از تـار یعلمهبترمضمن ارتقا به ند،وشمییاشهادت نائل شده یعکه به درجه رفییاعضا-8تبصره

یافـت را دریانهسـال یاسـتحقاق یـع ترفگی،تشسبازنیعمومیطبه شرایدنرسنبرند و تا زماال به سر میغتشدر حالت ا

نامه ارتقا یینمدت توقف مقرر در آیپس از طاًباالتر صرفیعلممرتبهمله ارتقا به زمان اشتغال از جیايداشته و از مزا

عـدم امکـان ارتقـا بـه مرتبـه      یـل ، به دلاندیدهبه شهادت رسديتاسکه در مرتبه اییاعضا. دواهند بومرتبه، برخوردار خ

.دردنگمند میبهرهيریثارگایهپا»10«باالتر، بالفاصله از یعلم

:گردداعطا مییقیوتشپایهد، یمانا مییر را احراز نموده یط زیراشاز یکیکه تیورصدر یبه عضو رسم-53ماده

و یـه پایـک بـار  رهـ (دانشـگاه یعاتترفکمیته ب نتخابه ایالوال متسه سدر یپژوهشیازامتینکسب باالتر-53-1

.)ل خدمتدر طویکدیگر،سال از5اقل حدیبه فاصله زمانیهه پاسر کثاحد

).یهپایکر ثاکحد(در چارچوب ضوابط مربوط »س«را و الزهرا شوعاهاينادر گردلافعیتعضو-53-2

).یهدو پا(يعلمی نمونه کشوریأتاحراز عنوان عضو ه-53-3

).یهر دو پاکثاحد(دانشگاهاحراز عنوان استاد ممتاز در -53-4

).یههر مورد و حداکثر دو پايبرایهپایک(یمعتبر مليهاهنوارشجیدگانزگو بریدولتهايان نشانگدارند-53-5

کـه بـا تأییـد مراجـع     یدر مؤسسات)این آیین نامه75موضوع ماده (موران به خدمت أمیاشاغل و ياعضا-53-6

ار ه قـر وسـع و در حـال ت أسـیس تازه تيو فناوریپژوهشی،و مؤسسات آموزش عالهاول دانشگاهشموزارت در یصالحذ

یـه پایـک ه از دشیادسات سمؤخدمت درالس7يبمانند، در ازایخدمت مؤسسات مذکور باقردکه ی، در صورتنددار

. دنگردردار میوبرخویقیتش
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ين، داراآز بـا  اهمتـر هـاي دانشـکده و سـمت  یسرئـ ي،ستادیریتمدهايمتسدر دانشگاهکه در ییاعضا-53-7

اکثر حدو یک پایهخدمت السدورهيبه ازا(شندبامیدانشگاهیسهرئیأتهیصخه و قابل قبول به تشدخدمات ارزن

).در طول خدمتیکدیگر،سال از 5حداقل یله زمانصبه فایهپادو

يبه ازا(، دباشننامه، مییینآاین»79«ماده ع وضومات مامقمدیریتیهايمتسيکه دارادانشگاهاعضاي -53-8

).تخدمدر طول یهاکثر چهار پاحدو هیپایکت خدمال سهر دو 

یصو قابل قبول بـه تشـخ  ندهت ارزخدمايوزارت دارادتاسحوزه یریتیمدهايمتسکه در دانشگاهياعضا-53-9

).ل خدمتودر طیهر دو پاثاکحدو یهپایکسال خدمت ور دهيبه ازا(، شندبامیيویربطنان ذومعایایروز

بـه  دانشگاهیسازمانحدهر وایطشراجدواياضد اعصردصرفاً به ده همادینایکع بند وموضیقیتشویهپا-1تبصره 

بـار اعمـال   یـک ال سـ عضـو هـر دو   10کمتـر از  يدارایسـازمان يهاحـد واينصاب براینا. گرددور ساالنه اعطا میط

.گرددمی

ياهدنبوع ضمویقیتشويهایهپايانستثول خدمت به اطضو در هر عقابل اعطا به یقیتشويهایهقف پاس-2تبصره 

.دشبامییهپا»7«حداکثر ، ین مادها» 8«و » 6«

مـاده، اعطـا   یـن ا»5«و» 2«يبنـدها ع وموضـ یقیتشويهایهپایطدر صورت احراز شرایمانی،و پضبه ع-3تبصره 

. گرددمی

یینآینا»1-52«بند یتل با رعاال خدمت قابل قبوسر دو هيوقت در ازایمهو نيورضحنیمهيبه اعضا-54ماده

و تمـام وقـت   ضـ دو برابـر ع نمرتبـه آنـا  يارتقـا يم برازف القمدت توینمچنه. گیردتعلق مییاستحقاقیهپایکنامه 

.شدبامی

نظام پرداخت حقوق و مزایا: فصل ششم

:گرددمییینتعیرعضو بر اساس فرمول زیهاپمرتبه و حقوق-55ماده

حقوق مرتبه و پایه= ضریب حقوقی ] * د مبناعد) + پایه* 5[(

نامـه  یـین آیـن ا»1«ماده » 27«بند باشد که براساس مفاد و میضخدمات قابل قبول عيعددیشنمایه،پا-1تبصره 

. گرددمییفتعر

ول جـد هـاي یـف ردیـب نامه به ترتیینآینا»9«ماده مندرج در جدول موضوع يهامرتبهيعدد مبنا برا-2تبصره 

. گرددمییینتع170-145-125-100-90مذکور برابر 
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یـأت باشد، توسط هنیرانوزیأتهسويابالغ شده از میزانروط به آنکه کمتر از شمیانهلسایحقوقیبرض-3تبصره 

. گرددمییینامنا تع

»2«تبصـره  موضـوع  ياضـ بـه اع نینمچه. گیرندمرتبه مربوط قرار مییکپایهاعضا در بدو استخدام در -4تبصره 

ده شـ ئـه اراصـیلی تحكمـدر ینبـا آخـر  ) یرسم(یناسشمدت خدمت در دوران کاريدر ازامهنایینآینا»10«ماده 

ب سـ تبصره، مشـروط بـه ک  ینموضوع اپایهبر هعالوعلمی،یأتبه هیتعضوبدیلتيبرا) يرتکدیاشدارسیناشارک(

ـ زابالغیایو پژوهشزشیآمویلمعیأتهيضاعافیعترياعطدستورالعمل ا«منـدرج در  یازحداقل امت يوس

. گرددمیاعطا یهپا» 5«قفتا سیصالح،با تأیید مراجع ذ»وزارت

وابط ضـ بق با طا، میطعقمیمانند دوره رسی،آزمایشیمسره دوریاو یمانیاعضا در دوره پیايو مزاقحقو-5تبصره 

. دوشپرداخت میوییننامه تعیینآینادرررقم

نحـوه محاسـبه   . شودپرداخت می) مخصوص(شغل العادهفوقت عنوان حتياالعادهفوقدانشگاهيبه اعضا-56ماده

:شدبامییرمذکور به شرح زالعادهفوق

)صوصمخ(شغل العادهفوق=شغل العادهفوقیبرض*) یهحقوق مرتبه و پا(

یـن ا»9«مـاده  ول موضـوع  جدرج در ندميهااز مرتبهیکهر یفشغل براساس شماره ردالعادهفوقیبضر-تبصره

. ت امنا خواهد بودهیأدریبتصوآن براساس مقررات مربوط وعديبییراتگردد و تغمییینتعیلنامه، به شرح ذیینآ

شغلالعادهفوقجدول ضرایب 

)مخصوص(شغل العادهفوقضریب ردیف
177/1
21/2
36/2
487/2
598/2

محاسبه هنحو. شودپرداخت مییژهوالعادهفوقتحت عنوان صیخاالعادهفوقدانشگاه،تمام وقت ياعضابه-57ماده

:باشدیر میزشرح العاده مذکور به قفو

هژیوالعادهفوق= غیر و متبتاثژه یويهاالعادهفوقب یمجموع ضرا*) پایهبه و تمرقوقح(
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ول موضوع جدرج در ندميهامرتبهبراساس شماره ردیف هر یک از و متغیر هاي ویژه ثابت العادهفوقضریب -1تبصره 

:گرددمییینتعیلنامه، به شرح ذیینآینا»9«ماده 

یژه ثابت و متغیروالعادهفوقب یضراجدول

ناشی از حداکثر سقف ریالی قابل پرداخت ویژه متغیرالعادهفوقضریب ویژه ثابتالعادهفوقضریب ردیف
ویژه متغیرالعادهفوقاعمال ضریب 

ریال000/500/3تا 9/2تا 16/3
ریال000/500/3تا 5/2تا 24
ریال000/000/5تا 4/3تا 36/5
ریال000/000/6تا 3/3تا 42/5
ریال000/000/7تا 9/2تا 58/4

قابـل  ریـالی قفسـ یـت مـاده بـا رعا  یـن ایـک هتبصرمندرج در جدولیرمتغیژهوالعادهفوقیبضریزانم-2تبصره 

. گرددمییینتعیر مرتبه علمهدر یرمتغیژهوالعادهفوقیبرضمال عاز ایپرداخت ناش

یـک ال سودر هرا یرمتغیژهوالعادهفوقیبرضیزانخود، مياقتصادیط، متناسب با شراندتوامیدانشگاه-3تبصره 

. دهدقراريت امنا مورد بازنگرب هیأیو تصو»مرکز«بار، با تأیید 

العـاده فـوق هنحوه محاسـب . ودشجذب پرداخت میالعادهفوقتحت عنوان ياالعادهفوقدانشگاهيبه اعضا-58ماده 

:تسایرمذکور به شرح ز

جذبالعادهفوق= جذب العادهفوقضریب *پایهبه و تمرقوقح

رج در نـد ميهـا مرتبهتهران به عنوان مبنا، براساس شماره ردیف هر یک از جذب در شهر العادهفوقضریب -1تبصره 

:گرددمییینتعیلنامه، به شرح ذیینآینا»9«ماده ول موضوع جد

جذبالعادهفوقب یضراجدول

)شهر تهران(جذبالعادهفوقضریب ردیف
182/0
292/0
306/1
414/1
517/1
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و مؤسسـات  هـا دانشـگاه يامنـا هـاي تهیـأ جذب مصـوب  العادهفوقیبنامه، ضرایینآیناياجرایخاز تار-2تبصره 

یطـی، و محیمـی اقلیطمذکور بر اساس شـرا یبدر ضراییرنه تغگورهده و وقابل اجرا بيو فناورهشیپژوی،آموزش عال

. باشدمییرامنا امکان پذیأتهیبتصووتأیید وزارت دانشگاه،صرفاً با پیشنهاد 

تحت عنـوان  ياالعادهفوق، دباشنمصوب مییریتیمديهاتپسکه عهده دار دانشگاهت تمام وقيبه اعضا-59ماده

:باشدمییرمذکور به شرح زالعادهفوقنحوه محاسبه . ودشپرداخت مییریتمدالعادهفوق

العاده مدیریتفوق= دانشگاهریت رئیس العاده مدیمبلغ ریالی فوق* العاده مدیریت هر پست مدیریتی مصوب ضریب فوق

ياسـ رومـدیریت حـق  یـین تعهل نحـو لعمتوراسـ براسـاس د دانشگاهیسرئیریتمدالعادهفوقریالیمبلغ -1تبصره 

. گرددمییینامنا تعیأتمصوب هيو فناوریپژوهشی،ها و مؤسسات آموزش عالدانشگاه

بـه اسـتثناي مقامـات    (که به وزارت مأمور و در مشاغل مدیریتی شگاهدانمدیریت اعضاي العادهفوقان میز-2تبصره 

و با ابالغ مرکـز، از  یینوزارت تع»ونانامعشوراي «گردند، توسط وزارت منصوب می) این آیین نامه»79«ماده موضوع 

. گرددوزارت پرداخت میيسو

و ییو کـارا یآن، بـازده یختسحجم کار و مصوب با توجه بهمدیریتیت پسهر یریتمدالعادهفوقیبرض-3تبصره 

یـین عتدانشگاهتوسط رئیس یل،مندرج در جدول ذیبران براساس دامنه ضرایمدیربا سایسهعضو و مقایمرتبه علم

:گرددمی

هاي مدیریتیمدیریت پستالعادهفوقجدول حداقل و حداکثر ضرایب 

عاده مدیریتالضریب فوقحداقل و حداکثر پست مدیریتی مصوبردیف
درصد80تا 60دانشگاهمعاونان 1

و مـدیر امـور   دانشـگاه هـاي بالفصـل رئـیس    مدیران دفاتر و ادارات و مدیریت2
درصد70تا 50آموزشی

هـا، مراکـز، کتابخانـه مرکـزي و     هـا، آموزشـکده  ها، پژوهشـکده رؤساي دانشکده3
درصد60تا 40دانشگاهمؤسسات وابسته به 

درصد50تا 40دانشگاههاي بالفصل رئیس مدیران دفاتر و ادارات و مدیریتمعاونان4
درصد50تا 30دانشگاههاي هاي زیر مجموعه بالفصل معاونتمدیران دفاتر و ادارات و مدیریت5
درصد50تا 30ها، مراکز و مؤسسات وابستهها، آموزشکدهها، پژوهشکدهمعاونان دانشکده6
درصد40تا 20هاي آموزشی و پژوهشیوهمدیران گر7

هـاي  هاي زیر مجموعه بالفصل معاونـت معاونان مدیران دفاتر و ادارات و مدیریت8
درصد40تا 20دانشگاه

.گردداین ماده تعیین می4بر اساس مفاد تبصره هاي مدیریتی ستاره دار مصوبسایر پست9
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ایـن مـاده، بـا توجـه بـه      »3«جـدول تبصـره   » 9«بند ل اجرایی موضوع مدیریت مشاغالعادهفوقمیزان -4تبصره 

هـر عضـو   مـدیریت  العـاده فوقشود و در هر حال میزان توسط هیأت امنا تعیین میدانشگاهمدیریت رئیس العادهفوق

.تعیین شده براي مقام مافوق وي بیشتر باشدالعاده مدیریت بایست از فوقنمی

هاي مـذکور، بـه   این آیین نامه در زمان تصدي سمت»79«ماده موضوع مقامات مدیریت دهالعافوقمیزان -5تبصره 

.گرددشرح ذیل تعیین و از محل اعتبارات دستگاه محل مأموریت پرداخت می

»79«ماده مدیریت مقامات موضوع العادهفوقجدول میزان 

میزان حق مدیریتمقام سیاسیردیف
تهراندانشگاهمدیریت رئیس درصد حق200رؤساي سه قوه1
تهراندانشگاهدرصد حق مدیریت رئیس 180معاون اول رئیس جمهور2
تهراندانشگاهدرصد حق مدیریت رئیس 160وزیران و معاونان رئیس جمهور3
تهراندانشگاهدرصد حق مدیریت رئیس 130معاونان وزیران4

درصد حقوق و مزایاي مسـتمر عضـو تمـام وقـت     50آیین نامه، صرفاً از این »17«ماده بانوان عضو مشمول -60ماده 

.گردندبرخوردار می

این آیین نامه با موافقت واحد سازمانی مربوط و »18«ماده حقوق و مزایاي ماهانه اعضایی که براساس مفاد -61ماده 

نماینـد، برابـر حقـوق و    خدمت مـی اهدانشگحضوري در نیمه به شیوه ،و یا مقام مجاز از طرف ایشاندانشگاهرئیس 

.باشدمی) ثابت و متغیر(ویژه العادهفوقمزایاي اعضاي تمام وقت بدون احتساب 

سـاعت  یکیقحق التحقینمچنهو یعملتدریسساعت » 5/1«و ينظریسساعت تدریکیستدرلحق ا-62ماده

شـغل  العـاده فـوق و یهع حقوق مرتبه و پامومجپنجاهمیکبراساس) نامهیینآینا»32«ماده موضوع (اعضا یقتحق

. گرددمییینعضو تع) مخصوص(

فاصـله داشـته   رتیلـوم ک100بـیش ا ز دانشگاهعو تا محل مدياعضامیتخداسال مؤسسه متبوع ه محچنانچ-تبصره

2تـا  5/1یبرضرا با نآنایقحق التحقیایسحق التدردانشگاهتواند به تشخیص معاون آموزشی میدانشگاهد، شاب

. یدپرداخت نما

وع مـ جمپنجاهم یکر اساس این آیین نامه ب»33«همادان موضوع سدرمیسساعت تدریکیسحق التدر-63ماده

ـ یار،آموزشیدر مرتبه مربیعلمیأتعضو ه) صصومخ(شغل العادهفوقو یهحقوق مرتبه و پا یار تادسـ ای،زشـ وآمیمرب
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ويصـیلی عنوان مدرس، با توجـه بـه مـدرك تح   بهدانشگاهال در شتغنوات اسبا يساومیهحسب مورد با پاآموزشی

. گرددمییینتع)يرتکدارشد و یکارشناسی،ناسشکار(

دانشـگاه فاصله داشته باشـد،  یلومترک100از یشبدانشگاهو تا محل عمدنچنانچه محل سکونت مدرسا-1تبصره 

. یدپرداخت نما2تا 5/1یبآنان را با ضریسق التدرحدانشگاهیآموزشنمعاویصتواند به تشخمی

ارشـد بـه   یو کارشناسـ یکارشناسیلیبا مدرك تحص) یثارگراناجانبازان و(ر یثارگمدرسان ایسحق التدر-2تبصره 

یربمدر مرتبه یعلمیأتو هضع) مخصوص(شغل العادهفوقو و پایهوع حقوق مرتبه مجمپنجاهم یکبر اساس یبترت

. گـردد مـی یـین بـه عنـوان مـدرس تع   دانشـگاه نوات اشـتغال در  سـ بـا  ياوسـ میـه با پایار آموزشیو استادیشآموز

»52«مـاده  » 4«تبصـره  مفـاد  یتماده و رعاینمفاد ايبر مبنا) یثارگراناو جانبازان (ایثارگران سمدریسالتدرحق

.گرددمیییننامه تعیینآینا

یـین نامـه تع یـین آیـن ا»52«مـاده  » 7«تبصـره  مفاد یتبا رعا) ندان شهدافرز(مدرسان یسحق التدر-3تبصره 

. گرددمی

1(تم یسـ بیـک ذنامه به مأخـ یینآینا»34«ماده وع ضمأموریت روزانه موالعادهفوق-64ماده 
مجمـوع حقـوق   ) 20

ینـه و هزومیبراساس مقررات عمیهتغذونکاسازینه ه. جذب، قابل پرداخت استوغل شيهاالعادهفوقویهمرتبه و پا

. دشپرداخت خواهددانشگاهیسهرئیأتات همصوببراساس ي،شهرنو درويشهرینو ذهاب بایاب

یـه پاوتبـه  مروقد حقـ صـ رد» 20«از یدبانا ضروزانه اعیترومأمالعادهفوقبه عنوان حداکثر پرداخت سقف -1تبصره 

. باشدیشترب» 30«یهاستادیار پا

کیلـومتر  60ل قحـدا أتا مبـد نه آصلافد که وز تمام به خارج از محل خدمت خوریک، عضوکه یصورترد-2تبصره 

درج درنـ روزانه میترومأمالعادهفوقدصدر50ذته باشد، به مأخشف شبانه نداوقتیترول مأمحبوده، اعزام شود و در م

. شودمیپرداخت ويماده، به ینا

مستمر خـود را  یايمزاو قور، حقوکشدر داخل یاستفاده از مأموریت آموزشیامدر ایلبه تحصورممأوعض-65ماده 

. یدنمامییافتدر

بعدر خـارج از کشـور، تـا   یآموزشیتورماز مأاستفاده یامدر ایلعضو مأمور به تحصیايپرداخت حقوق و مزا-تبصره

. شدباضوابط و مقررات مربوط می
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دو شهر مبدأ و مقصـد مبلـغ   ینله بصفایلومترر کهيبه ازا،نامهیینآینا»35«ماده ع ضوموالن موشبه م-66ماده

بـا  یانه،نصاب، بر اساس نـرخ تـورم سـال   ینايبعدییراتگردد، تغنقل مکان پرداخت میسفر وینههزریالهزار یستب

. یدردگخواهد یینتعئیسهریأتهیبتصو

ینـه کمـک هز در فرزنـ هيو به ازايمندعائلهینهنامه، کمک هزیینآینا» 36«ماده ع وضون مالشمومهب-67ماده

يه از سـو شـد ابالغ یزانت امنا که از مهیأمصوب یانهسالیحقوقیببرابر ضر»15«و » 57«یزانبه میباوالد به ترت

. گرددپرداخت میشد،باکمتر نمییرانت وزهیأ

ست به اعضاي شاغل، بازنشسته و وظیفه بگیر در پایان هر سال، براساس مبلغ اعـالم شـده   مکلف ادانشگاه-68ماده 

.پرداخت نماید» عیدي«از سوي هیأت وزیران 

مأموریت و انتقال: فصل هفتم

یگـاه جايخـود و اعـتال  ياعضـا یتجارب و دانش علميارتقاش،دانیدتوليف است در راستالمکدانشگاه-69ماده

صـی، تخصيهـا ینـه در زمیـق ور از طریـق تحق شکیو فنیکالت علمشکمک به حل می،المللینح بطسدر دانشگاه

هـاي يمکارهنکردینهنهادشی،زوو آمپژوهشییننوهايشورامکانات و ی،ا، دانش فنهتاوردسو استفاده از دییاآشن

تمام وقت خـود و  ياعضايو کارآمدییاراکافزایش و به منظور هیاشگدانیندر روابط بیالمللینو بياطقه منیعلم

ینارها،مسـ ، هـا سراننفـ رکت آنـان در ک شـ يالزم را بـرا یالتهستپژوهشی،و یعلمهايیتفعالیجمبادله نتایننچمه

حصیلی هر یک از اعضـا در داخـل   یا نظایر آن که در زمینه رشته تو دانشگاهف داهالعات مرتبط با امطمها، انجارهنگک

در . دهـد مـی یصخشتيرورضیلاز موارد ذیکدر قالب هرا رآنان اعزامدانشگاهشود و میتشکیل یا خارج از کشور 

. یدنامه، فراهم نمایینآینا»72«تا » 70«مواد وب ضوابط و مقررات موضوع چارچ

فرصت مطالعاتی-69-1

مأموریت پژوهشی-69-2

موریت آموزشیمأ-69-3

مصوب »یمطالعاتهايتصاز فرنامه استفاده یینآ«تمام وقت خود را در چارچوب يتواند اعضامیدانشگاه-70ماده

ل یـا خـارج از کشـور و شـرکت در اینگونـه      شـرفته داخـ  پیقـات  یتحقزایاهگـ و آیاطالعات علمـ یلتکميبرا،وزارت

اعـزام  »یفرصـت مطالعـات  «از رسد، براي استفادهمیدانشگاهیسه تحقیقات، طبق برنامه اي که به تصویب هیأت رئ

. یدنما
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قبـل از اسـتفاده از   یـا بالفاصله بعد استفاده یایندر حقحقونبدویایاستحقاقیر گونه مرخصهدرخواست -تبصره

. شدباممنوع میی،ت مطالعاتصدوره فر

در،ضوابط و مقـررات وزارت یتسقف اعتبارات مصوب، با رعاتمام وقت خود را در يتواند اعضامیدانشگاه-71ماده

انجام ،هاهرگ، کنهارها، کنفرانسینارسد، به منظور شرکت در سممییسهرئهیأتیبکه به تصویچارچوب دستورالعمل

کشور به خارج از یاآن در داخل و یرو نظادانشگاهاهداف مرتبط با اهداف یاعضو و یطالعات مرتبط با رشته تخصصم

. یداعزام نما» شیوهپژمأموریت «

هادمـ یـن نامـه، مشـمول ا  یـین آینضوابط و مقررات ایرسایتدر طول قرارداد و با رعاصرفاًیمانیپياعضا-1تبصره 

. باشندمی

از قبل از اسـتفاده  یابالفاصله بعد یااستفاده ینبدون حقوق در حیایاستحقاقیدرخواست هر گونه مرخص-2تبصره 

. باشدممنوع میی،پژوهشیتورممأ

در چـارچوب  يازسـ و آمـاده  شتمـام وقـت خـود را بـه منظـور پـرور      یرسـم يتوانـد اعضـا  میدانشگاه-72ماده

و اعـزام دانشـجو بـه خـارج از    یلیبـورس تحصـ  يااعط«و » داخل کشوریلیتحصسبوريااعط«ییاجرايهانامهیینآ

ه بـ مربـوط،  یـاي مزاوحقـوق  رداخـت ال بـا پ سـ » 4«قت و حـداکثر بـه مـدت    مصوب وزارت، به صورت تمام و»کشور

. یداعزام نما»یآموزشیتورأمم«

خارج از کشور و یادر داخل و (يحوزو4طح سیایتخصصتريدر مقطع دکیلادامه تحصياعزام اعضا برا-73ماده

:باشدمییلذیطمنوط به احراز شرا) یوزشآمیتمورمأبا استفاده از 

.باشدیرسمعضویاستخدامیتوضع-73-1

.دشبادانشگاهیازعضو مورد نیلیتحصهترش-73-2

. دشعضو مورد تأیید وزارت بایلمحل تحص-73-3

کـه قـانون   یمرجعـ یاجذب ییاجرایأتنامه ارتقا مرتبه را با تأیید هیینالزم از آیازعضو متقاضی حداقل امت-73-4

.یدب نماسکید،نمامییینتع

. سال باشد40ر کثحدایسن متقاض-73-5

یرو سـا یدوران مأموریـت آموزشـ  یـاي و مزاقدو برابـر حقـو  یـزان بـه م یملکـ یقهنسبت به سپردن وثعضو-73-6

. یداقدام نماي،برآورديهاینههز
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من ض، دردنگر نمورد نظیلیرك تحصمدمهلت مقرر موفق به اخذ پایاندر یلمأمور به تحصيه اعضاچنانچ-1تبصره 

بـه  یلت تحصـ مـد در طـول  دانشـگاه ارات وارده به سبه عالوه خدریافتیها و وجوهینههزیهبرابر کل» 2«بازپرداخت 

.شندبامحول مییفوزارت، ملزم به حضور در محل خدمت و انجام وظایو تأیید دفتر حقوقدانشگاهیصخشت

مـورد  صـیلی ال موفق به اتمام دوره تحس» 4«یانکه در پاییاعضازشیوآمدر موارد خاص، مدت مأموریت -2تبصره 

ماهـه بـا پرداخـت    شـش ر دو نوبـت  کثحدايامنا، برایأتو موافقت هیلیتحصپیشرفتشزارگبا ارائه ردند،گنظر نمی

. دشبامییدمستمر قابل تمدیايو مزاقحقو

شـی، ال مأموریـت آموز سـ » 5«ر در ثاکدمقرر و حمهلت یانکه تا پاییاعضایلدر موارد خاص، ادامه تحص-3تبصره 

یبو تصوقبدون حقوید، صرفاً با ارائه درخواست مرخصنگردمورد نظر نمیكو اخذ مدریلیموفق به اتمام دوره تحص

.باشدمییرساله امکان پذیکدو نوبت ياگر برا، امنایأته

بدون حقـوق  یال نباشد و با استفاده از مرخصس» 50«از یشتربيکه سن ويعضويرتکدمدرك یرشپذ-4تبصره 

مقـررات  ویطراشـ یرماده و سـا ینا» 4«تا » 1«ياهمندرج در بندیطراشیتده باشد، با رعاشاخذ یصخشینهو با هز

. باشدمییرامکان پذیزهممیأتمربوط، پس از تأیید ه

در يحـوزو 4سـطح  یایتخصصيرکتمقطع ددریلادامه تحصيبرایمانیپيدر موارد خاص، اعزام اعضا-5تبصره 

صرفاً پس از ،آنیکبند يثناتماده به اسینمندرج در ایطشرایتاعبا رآموزشی،ور و با استفاده از مأموریت شداخل ک

. باشدمییرامنا امکان پذیأتدر هیبتصو

،ین آیین نامه، حسب مـورد ا»79«تا » 75«مواد تواند در چارچوب ضوابط و مقررات موضوع میدانشگاه-74ماده

را بـا درخواسـت آنـان و موافقـت     يفناوروهشیپژوی،ات آموزش عالسسؤموهادانشگاهیرقت ساوممامی تاعضاي رس

رسمی تمام وقت خود را حسـب درخواسـت   يبالعکس اعضایابکار گیرد و » به خدمتمأمور«مؤسسه متبوع به عنوان 

.هاي متقاضی مأمور نمایدها و یا دستگاهآنان به سایر مؤسسات، سازمان

و مؤسسات آمـوزش  هادانشگاهیراسیرسمیعلمیأتهيبه خدمات اعضایازتواند در صورت نمیدانشگاه-75ماده

یـت بـا رعا معـین ت مديته به وزارت با موافقت مؤسسه مربوط از خدمات آنان براسوابیدولتيو فناوریپژوهشی،عال

ی،مؤسسات آمـوزش عـال  وهاهاگدرخواست دانشحسببالعکس یاو یداستفاده نما» متدمأمور به خ«ان مقررات به عنو

مؤسسـات مـأمور بـه    یـل قبیـن خـود را بـه ا  یرسميبه وزارت و موافقت عضو، اعضاهتسوابیتلوديفناورویپژوهش
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مقصد یامحل اعتبارات مؤسسه مبدأ از یربطات ذسماده حسب توافق مؤسینانموالشمیايمزاحقوق و. یدخدمت نما

. گرددپرداخت می

يو فنـاور یپژوهشـ ی،و مؤسسـات آمـوزش عـال   هـا هاگبه خدمت در دانشدانشگاهیرسميمأموریت اعضا-1تبصره 

وقمـاده، صـرفاً بـا پرداخـت حقـو     ینمقرر در ایفاتتشریتو بالعکس با رعاییجرااهايدستگاهیروابسته به سایدولت

. باشدمییرپذناز محل اعتبارات مؤسسه محل مأموریت امکایامزا

ماده، ینرر در اقمیفاتتشریتوزارت و بالعکس با رعادتاسبه خدمت در دانشگاهیرسميمأموریت اعضا-2تبصره 

. باشدمیپذیرنامکادانشگاهاعتباراتاز محلیامزاصرفاً با پرداخت حقوق و

یالمللینمؤسسات بوهاسازمانیابه خارج از کشور و یرحکم وزیاکه با موافقت و یمرسيمأموریت اعضا-3تبصره 

از محـل اعتبـارات   یـا ازو صرفاً با پرداخت حقوق و میو پژوهشیف آموزشیاظ، بدون حفظ ودردنگمأمور به خدمت می

. شدبامییرمؤسسه محل مأموریت امکان پذیاسازمان 

هـاي دسـتگاه (یو پژوهشـ یآموزشـ یـر غیتـ لودبه خدمت در مؤسسات دانشگاهیمسريمأموریت اعضا-76ماده

با آن دستگاه دانشگاهیتخصصهاييمکارهو موجب توسعه باشدکه با تخصص آنها ارتباط داشتهیبه شرط) ییاجرا

. دباشآنان مجاز مییو پژوهشیآموزشیفگردد، با حفظ وظاییاجرا

یـر غياورنو فیپژوهشی،عالشزوات آمسو مؤسهاهاگدانشبه خدمت دردانشگاهیمرسياضاعیتمورمأ-77ماده

. شدباممنوع میذیلمواردياثنبه استسو بالعکیرانتفاعیغ-یدولت

ه سسـ مؤیسکور با موافقـت رئـ  ذمؤسسات میریتیسمت مدتصدييماده صرفاً براینع اوضوافراد میترومأم-77-1

مؤسسـه محـل   یتمسـئول تصـدي صـورت عضـو در دوران   یـن بوده که در اپذیران کامیروزمحل خدمت عضو و تأیید 

ریـالی و معـادل وجـه   یریتمدالعادهفوقت خو پردایافتل وضعیت خواهد دیبتيحضورنیمهاز تمام وقت به یتأمورم

. اهد بودخوه مؤسسه محل مأموریت عهدبه يویژهوالعادهفوق

کـه  یانتفاعیرغ-یدولتیرغیمؤسسات آموزش عالوهاهاگخدمت در دانشبه دانشگاهیرسمياعضایتمأمور-77-2

ر کثاحدده است، یاول بودجه کل کشور درج گردجدنام آنها درلت استفاده نموده ودویمومعاز انحا از بودجه يبه نحو

و بـا  مقصـد تبـارات مؤسسـه   از محـل اع یـا حقـوق و مزا تبا پرداخسال در طول دوران خدمت و صرفاً»2«مدت يراب

. باشدمییرمقررات امکان پذیراسیترعا
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رج در فهرست بودجه کل کشور که دمنیرانتفاعیغ-غیردولتییمؤسسات آموزش عالیرسميمأموریت اعضا-77-3

يورو فنـا یپژوهشـ ی،عـال شو مؤسسات آموزهادانشگاهیاوزارت و ديتاسیریتمدهاياز سمتیکیبه یربا حکم وز

دأبممؤسسه یقمؤسسه مقصد و پرداخت از طرتباراتآنان از محل اعایايحقوق و مزینمأصرفاً با ت،دنگردمنصوب می

. شدبامییرامکان پذ

اعضایی که با رعایت ضوابط و مقررات این آیین نامه، بدون حفظ وظایف آموزشـی و پژوهشـی بـه مؤسسـه     -78ماده

نماینـد، از هـر لحـاظ بـه     ق و مزایاي خود را از مؤسسه محل مأموریـت دریافـت مـی   دیگر مأمور به خدمت شده و حقو

استثناي مقررات مربوط به بازنشستگی مشمول مقررات مورد عمل مؤسسه محل مأموریت خواهند بود و چنانچه کسـور  

، مـدت مزبـور   بازنشستگی مدت مأموریت این دسته از افراد توسط مؤسسه مقصد و یا ذینفع حسب مورد پرداخت شـود 

.جزء سابقه خدمت رسمی آنان منظور خواهد شد

سه قوه، معاونـان  ياسؤر: یلاز قبسیاسییریتمديهاپستتصديجهت دانشگاهیرسميمأموریت اعضا-79ماده 

اران، ندتاسـ افیران،سـ یـران، وزنمعاونـا یـران، وزیما،سازمان صـدا و سـ  یاستنگهبان، ريشورايجمهور، اعضایسرئ

. شدبامییرو شهردار تهران امکان پذیاسالميان مجلس شورادگینمان

تبارات مؤسسه محل خـدمت  عمحل اازیاو مزاقمات مذکور، حقوامقيمدت تصدردماده اینوالن شمبه م-1تبصره 

حـل  مهاگتدسـ ه عهـد آنان بـه  مدیریتالعادهفوقر حال پرداخت هقابل پرداخت است و در یتمورمأدستگاه محل یاو 

. خواهد بودیترومأم

و هـا دانشـگاه یعلمـ یأتهينامه ارتقا مرتبه اعضایینکامل آیتماده با رعاینموضوع ايارتقا مرتبه اعضا-2تبصره 

.خواهد شدامجانيو فناوری، پژوهشیمؤسسات آموزش عال

. شودعطا میایابیبه ارزیازماده، بدون نینموضوع اياعضایقاقحاالنه استسیعترف-3تبصره 

یفـه مـذکور انجـام وظ  هـاي در سمت) یعلمیأتدر وضعیت ه(ال سوماده که حداقل دینموضوع اياضاع-4تبصره 

در یعلمـ یأتمرتبه هینباالتریايخود، از حقوق و مزامیعلهبتبا حفظ مريتصدهدوریانپس از پایند،بنمایانموده 

يال از تصدصبه انفیقانونیصالحتوسط مراجع ذحکومیتز افراد در صورت مدسته اینا. دردنگبرخوردار مییههمان پا

یـن منـدرج در ا یـاي مشـمول مزا ،مذکورهايمتسيه انجام تخلف در زمان تصدسطبه واسیاسییریتمدهايمتس

.باشندتبصره نمی
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سسـات آمـوزش عـالی،    هـا و مؤ اعضاي هیأت علمی رسـمی قطعـی سـایر دانشـگاه    دانشگاه،در صورت نیاز -80ماده

پیشـینه با حفـظ  دتواننات مبدا و مقصد میمؤسسيا موافقت روساپژوهشی و فناوري دولتی وابسته به وزارت متبوع، ب

ده و سـوابق  شـ داده یصتخصیسازمانپستل افراد براساس یقبینایايحقوق و مزا. دونشقل تمندانشگاهبه یخدمت

دانشـگاه یقطعـ یرسمیعلمیأتهيگردد و بالعکس، انتقال اعضامییینتعنامه یینآینبر طبق مقررات ای،خدمت

ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري دولتی وابسته بـه وزارت متبـوع حسـب درخواسـت     دانشگاهیربه سایزن

خدامی عضـو  در این صورت از تاریخ اجراي حکم انتقـال، رابطـه اسـت   . بالمانع استدانشگاهمؤسسات مذکور و موافقت 

.قطع و هر گونه پرداختی صرفاً برعهده مؤسسه مقصد خواهد بوددانشگاهمنتقل شده با 

وابسته به يو فناورپژوهشیی،عالشوزمو مؤسسات آهااز دانشگاهیقطعیرسمیعلمیأتهيانتقال اعضا-1تبصره 

امکـان  مقصدمؤسسه رئیسربط و تأیید ذيجذب ییاجرایأتپس از موافقت هدانشگاهبه ییاجراهايدستگاهریسا

. شدبامییرپذ

يفنـاور وهشیپژوی،عالیو مؤسسات آموزشهادانشگاهیراساز یآزمایشیرسمیعلمیأتهيانتقال اعضا-2تبصره 

یـر و مقصـد، منـوط بـه تأییـد وز    أمبديهاو بالعکس، پس از موافقت مؤسسهدانشگاهبه ییاجراهايهاگو دستیدولت

. باشدمی

مرخصی ها، بیمه و امور رفاهی: فصل هشتم

از استفاده با قیاستحقاصیال خدمت از مرخسر هيو دو ماه به ازایکاز یبتتربه یو رسمیمانیپضاياع-81ماده

ربـط  ذيل وئسممقام یصبا تشخیاستفاده از مرخص. دردنگمندرج در حکم برخوردار مییايها و مزاالعادهفوقحقوق، 

دانشگاهرئیس أییدتو ضواست عدرخوباي،ورضررداودر م.شدبامیجازماه میناول فرور دیمهتان و نسدر تاباًو الزام

. استعبالمانقیاستحقامرخصی ز، استفاده اويف رطزازمجاممقایا

یاسـتحقاق صـی رخمخـدمت از  هايهامسببه تنا،سال باشدیکتر از مکه مدت خدمت عضو کیدر صورت-1تبصره 

.استفاده خواهد کرد

. عضو تمام وقت خواهد بودیف مرخصصنیزانبه مي،حضوریمهوقت و نیمهنياعضایاستحقاقیمرخص-2تبصره 

توانـد تـا   ماده مـی ینشده در اینیبیشیپیاستحقاقیل خدمت، عالوه بر مرخصوبار در طیکيعضو برا-3تبصره 

. به حج واجب برخوردار گرددتشرفروبه منظقیقااستحیماه از مرخصیکوع مجم
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یـل موالن تبصـره ذ شميبه استثنايوینه، مرخصیالسایاستحقاقیم استفاده عضو از مرخصددر صورت ع-82ماده

. بودهداونخیدبازخریایرهماده، قابل ذخینا

مصـوب  یسـازمان هايپستییاجراهايمتسعضو شاغل در صیبا درخواست مرخدانشگاهکه يدر موارد-1تبصره 

يبـه حضـور و  یـاز نیـل تان، بـه دل سدر تابیانهسالیاستحقاقیاز مرخصیقسمتیابر استفاده از تمام یستاره دار، مبن

و یـا دانشگاهرئـیس  افقت موعضو که به علت عدمسالیانهیاستحقاقیاز مرخصیمیر نثو حداکاً، صرفیدموافقت ننما

ي استفاده نشده است، ذخیره و مابقی به مأخذ آخرین حقوق و مزایاي دریـافتی منـدرج در حکـم،    مجاز از طرف وممقا

. گرددمیبازخرید

. نامه در هر صورت محفوظ خواهد ماندیینآیناز ابالغ ایششده اعضا تا پیرهذخصیمرخ-2تبصره 

ه استثناي حالت انتقال، قطع گردد، حقوق و به هر دلیل، بدانشگاهدر صورتی که رابطه استخدامی عضو با -83ماده 

منـدرج در حکـم، بـه وي و در    دریـافتی  مزایاي مدت مرخصی استحقاقی ذخیره شده به مأخذ آخرین حقوق و مزایـاي  

.صورت فوت به وراث قانونی عضو پرداخت خواهد شد

یساعتیت مسؤول مافوق از مرخصطرار، با اجازه و موافقضاعتواند در صورت ضرورت و در مواقهر عضو می-84ده ما

. یدنمااستفاده یسدر خالل ساعات موظف تدر

یاسـتحقاق صـی عـالوه بـر مرخ  یـا، از حقوق و مزااستفاده با یاز مرخصيدارروخحق بریلذداروو در مضع-85ده ما

:دباشساالنه را دارا می

يه روز کارسازدواج دائم به مدت -الف

)يت سه روز کارمدو برادر و خواهر به يت پنج روز کارمدان به دمادر، همسر و فرزنپدر، (ان شامل گتسفوت ب-ب

)یصالحمراجع ذأییدمورد تياد روزهاتعدبه (موجه یبتغ-ج

ر ضـ در محـل خـدمت حا  ندخود نتوایاررت و اختقدخارج از حدود یاست که عضو به عللیموجه حالتیبتغ-تبصره

.گردداحراز میییمراجع قضاییدأبا تير وعذشود و موجه بودن 

تواند با ارائه گـواهی  باشد، میوي میخدمتم از انجاهایی که مانع در صورت ابتال به بیماريدانشگاهوعض-86ماده

و یپزشـک یاهگـو روز بـا ارائـه   30و مازاد بر مدت مذکور تا ) روز3هر نوبت حداکثر (روز متناوب در سال 12پزشکی، 

مـدت  يبـرا . گـردد رمربوط برخوردایايمزابا استفاده از حقوق ویاستعالجیاز مرخصدانشگاه،معتمد پزشکییدتأ
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رفتـار  ينامه بـا و یینآینا»88«ماده و مطابق با مفاد دانشگاهییدمورد تایپزشکیسیونروز با نظر کم30از یشترب

. گرددمی

پزشـک  أییـد و پـس از ت یپزشـک هیواگـ براسـاس  ،شودیماربیاستحقاقیمرخصیامکه عضو در ایدر صورت-تبصره

. شودمییلتبدیاستعالجیبه مرخصیماري،مدت بیدر طويیاستحقاقیمعتمد، مرخص

مربـوط  یـاي و بـا اسـتفاده از حقـوق و مزا   همـا 6ر ثر نوبت حـداک هیمانزایاز مرخصدتواننعضو مینبانوا-87ماده

.دردنگبرخوردار 

. یابدش مییزافماه ا8مدت به ینشوند، امییشتربیااحب فرزند دوقلو و صیمانزایککه در یبانوانيبرا-1تبصره 

منـدرج در  یمانزاصیمرخيبراهدشیینتعهايقبل از اتمام زماننکه قرارداد آنایمانیبانوان عضو پيبرا-2تبصره 

. گرددمییدشده، تمدیینتعيهاصیمرخسقفمدت قرارداد تا یابد،مییانماده پاینا

یپزشکیسیونکمییدبه تايویماريکه بیدر صورتید،نمااستفاده مییتعالجسایکه از مرخصيبه عضو-88ماده

.گرددمربوط پرداخت مییاي و مزاقوقحیکسالاکثر تا حدبرسد، دانشگاه

قاز حقویزال نسیکمدت زائد بر يبرا،مربوطضوابط و مقرراتیتعب العالج، با رعاصیماريبيعضو دارا-1تبصره 

.شودبرخوردار مییاد شدهیايو مزا

تنهـا  ی،تعالجسـ ایال مرخصـ سـ یـک مدت مازاد بر ردويعضو، به یماريدر صورت صعب العالج نبودن ب-2تبصره 

. گرددمیاختپردیهحقوق مرتبه و پا

یپزشـک یسـیون بـه نظـر کم  مأموریـت و بنـا  یـا ت و خـدم ینکـه در حـ  يموظف است به عضودانشگاه-3تبصره 

مـاده،  یـن مقـرر در ا یتبـدون محـدود  ،شودمییماريبیامأموریت دچار حادثه یاکار و یطبر اثر عوامل محدانشگاه،

. یدرا پرداخت نمايدرمان ويهاینههزیاعطا نموده و تمامیتعالجسایمرخص

نظـر پرداخـت   ه روز، ازسـ مازاد بر یتعالجسایدر استفاده از مرخصیاجتماعینمأمول صندوق تشمعضو-4تبصره 

. باشدمییاجتماعیننون تاماقتابع مقررات یا،مزاحقوق و

ن نامـه، در صـورت نداشـتن    یـی آینا»73«ماده » 3«تبصره موالن شميبه استثنادانشگاهیعضو رسم-89ده ما

مـاده  ضـوابط و مقـررات منـدرج در    یـت تواند با رعاام مسئول میو موافقت مقییدشده با تایرهذخیاستحقاقصیرخم

. یدبدون حقوق استفاده نمایاز مرخص»90«
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لطمـه  دانشگاهیو پژوهشـ یآموزشيهامشروط به آنکه به برنامهیی،و استثنايموارد ضروردریمانیعضو پ-تبصره

. ماه خواهد بود4حقوق، حداکثر به مدت بدون یزند، صرفاً در مدت قرارداد، مجاز به استفاده از مرخصن

ییـد ربـط و تا ذيیسـازمان حدتواند در طول مدت خدمت خود با موافقت وامیدانشگاهیقطعیو رسمضع-90ه ماد

کـه درخواسـت   یصـورت رد. یـد ون حقـوق اسـتفاده نما  بدیر سه سال از مرخصثحداکدانشگاه،مقام مسئول ینباالتر

در رشته مربوط به شغل یصصختيدکتریاو شداریدر مقطع کارشناسیلادامه تحصيون حقوق عضو برابدیمرخص

دون حقـوق  بـ صیع مرخوهر حال مجمدر. خواهد بودیشنا تا دو سال قابل افزامت اهیأیبتصوبات مدینباشد، ايو

. باشدر پنج سال میثت خدمت حداکددر طول معضو 

اعضاي رسمی آزمایشی اعم از اعطا و یا تمدید مدت مرخصی بدون حقـوق  شمول مفاد این ماده در خصوص -1تبصره 

.خواهد بوددانشگاهمنوط به اخذ مجوز از هیأت امناي ) سال3تا سقف (

هاي اجرایی در مأموریت خارج از کشور بـه  بانوان عضو رسمی که همسر آنان به واسطه حکم رسمی دستگاه-2تبصره 

سـال از مرخصـی بـدون    » 5«ان مأموریت همسر خود و در طول خدمت حـداکثر بـه مـدت    توانند تا پایبرند، میسر می

.حقوق استفاده نمایند

مگـر آنکـه بـا موافقـت     . گـردد جزء سابقه خـدمت بازنشسـتگی محسـوب نمـی    بدون حقوق یمدت مرخص-3تبصره 

.داخت گرددو صندوق بازنشستگی ذي ربط، کسورات بازنشستگی به طور کامل از سوي عضو پردانشگاه

دانشـگاه یـاز مـورد ن يهادر رشتهصیو تخصیعالیالتادامه تحصيبدون حقوق عضو برایمدت مرخص-4تبصره 

و گیشـود، از لحـاظ بازنشسـت   یتخصصـ يرتـ کدیـا ارشد و یکارشناسیلیتحصكمنجر به اخذ مدرینکهمشروط به ا

.شودمیسوبمحعضویسمسابقه خدمت رءجز،عضويوسبا پرداخت کسور مربوط ازیفهوظ

یمـه ببه صـورت آزاد و یدرمانیمهپرداخت کامل حق سرانه بتواند بابدون حقوق مییمرخصیامعضو در ا-5تبصره 

. یدنمااستفادهيایمهخدمات بازیلی،تکم

مرخصـی  در مدت مأموریت آموزشی، فرصت مطالعاتی، مأموریت پژوهشی، آمادگی به خدمت، انفصال موقت،-91ماده 

، شـد ه بادشـ اسـتفاده  ال سـ یکه به صورت متوالی در طبدون حقوق و همچنین مرخصی استعالجی مازاد بر یک سال 

. گیردتعلق نمییاستحقاقیمرخص

است و وي در طول خدمت خـود، صـرفاً یـک    دانشگاهانتخاب صندوق بازنشستگی در بدو استخدام با عضو -92ماده

.باشدازنشستگی میبار مجاز به تغییر صندوق ب
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بهداشـت و  يهـا ینـه هزینمأبه منظور کمک به تـ یاز،اعتبار مورد نینمأتبهمکلف است مشروط دانشگاه-93ماده 

از یبه طـرق مقتضـ  ی،اجتماعینقانون تامیاو یدمات درمانخبیمهنمقرر در قانویايمزايعضو عالوه بر اعطاندرما

اخت ردالعمل پرستود«مرتبط، براسـاس  يهاینهاز هزیپرداخت بخشیاو یلیکمتیمهقرارداد بقددر عیلجمله تسه

. اقدامات الزم معمول دارد»4پیوست شماره -یفاهرهايکمک

گیو آسـود یشاسـ آ،رفـاه ینتـام ،تعداسبه منظور میاز،اعتبار مورد نینتواند مشروط به تاممیدانشگاه-94ماده

يضـرور نیازهـاي  یرو رفع ساینو تامیمهوام و امور بهنسوق قرض الحصندیتتقو،کنسمیهخاطر اعضا و کمک به ته

نامـه برقـرار   یـین آیـن ا»93«مـاده  ل موضوع مدستورالعساسالزم را برایمالیالتتسهیسه،رئیأتهیبآنها، با تصو

. یدنما

اشـاعه  گنهو سالمت اعضا، فریحرویتتقویی،کارآیشافزاي،موظف است به منظور توانمندسازدانشگاه-95ماده

و بـه مـورد   ینرا تـدو یمناسـب يکارهاهاشی، رانجام امور ورزيآنها برایقوتشو به منظور یجادادانشگاهورزش را در 

.اردگذاجرا 

پایان خدمت: فصل نهم

بـه وصـول   بـه شـرح ذیـل، بـدون نیـاز     و مکلف است اعضاي خود را با توجه به مرتبه علمی آنـان  دانشگاه-96ماده

.درخواست عضو ذینفع، بازنشسته نماید

ه خدمتقابسسال 30یان سال س65یارشهپژویمرب/ یارآموزشیمرب-96-1

ه خدمتقابسسال 30یان سال س65هشیوپژیمرب/زشیومآیمرب-96-2

ه خدمتقابسسال 30یان سال س65پژوهشییاراستاد/زشیوآماستادیار -96-3

نسالس67پژوهشییاردانش/یآموزشیاردانش-96-4

نسال س70یپژوهشداتاس/وزشیآمدتاسا-96-5

ب حـداقل  سال خدمت، موفق به کس30به یتهنال آخر مس4که در یارانیتادسخدمت آن دسته از ابقهاس-1تبصره 

یـا کننـده و  یینا و مواد تعهم از بندزالتیازاد امتصرد75و کسب حداقل یاريشنادرتبه مارتقا به یازاتد امتصرد80

یـین تعادومـ الزم از بنـدها و یـازات د امتصـ رد80حداقل سبو کیاريارتقا به مرتبه دانشیازاتدرصد امت85حداقل 

.استافزایشل باقسال 65یسنسقفیتال و با رعاس33و 32تا یبشوند، به ترتینامه ارتقا مرتبه میینآزکننده ا
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د صـ رد75ب سـ ق بـه ک سالگی، موفـ 67سن از لال قبس5که در نیرانشیادسته از دانآستگیشنن بازس-2تبصره 

. ش استیقابل افزاگیسال70، بهدونشمیديتاسه اتبارتقا به مریازاتامت

نمونـه  یلمـ عیـأت هوضـ ع«که موفـق بـه کسـب عنـوان     یعلمهیأتياز اعضاهتسدنآگیتسن بازنشس-3تبصره 

.استیشال قابل افزاس3تا ینفعو ذعضت ساخواند، با درشده»يروکش

یطشـرا جدوادیاريتاسو ایربممات عضو با مرتبه خدبه یازو در صورت نصخاردتواند در موامیدانشگاه-4تبصره 

شـنهاد پیال بـا  سـ 65ر اکثسـن حـد  یت، با رعاشدباته و شاخص میسبرجیپژوهشیایور آموزشمکه در اگی،تشسبازن

را بـه  يوگیتشسـ سـال بازن 5قف سـ ر تـا  کثاحـد و یانهبه صورت سالیروزییدنا و تأمایأتهیبتصودانشگاه،یسرئ

. دزاندایقتعو

با داشـتن  »96«ماده » 5«و » 4«تواند اعضاي خود را که بر اساس شرایط مندرج در بندهاي میدانشگاه-97اده م

.یدسته نماشآنها، بازنياضدر صورت تقا،دشنباادامه خدمت مییطراشد اجونان چمهه خدمت قابسلاس30لحداق

بـه  یازينیر،وزو تأیید دانشگاهئیس نهاد ریشماده، با پیناع وضموياعضایتگشسبازني، براصاخدر موارد -تبصره

.باشدگی نمیتشسبازنيابرضوعياخذ تقاضا

گی،بازنشسـت یطواجـد شـرا  ديتاسـ و ایاريات عضو با مرتبه دانشبه خدمیازتواند در صورت نمیدانشگاه-98ماده

را حـداکثر تـا   يوگیسـت شامنا، موعد بازنیأتهیبو تصودانشگاهیسوب عضو، موافقت رئتمشروط به درخواست مک

ـ  یهیبد. دازدانیقامنا به تعویأتهیانهسال با اخذ موافقت سال3سقف مدت  مکلـف اسـت بـه    دانشـگاه یساسـت رئ

و مصوبه الزم را یمامنا تقدیأتمذکور، به هیطالزم را جهت استفاده از شرایهیتوجشزارگام، گنهو به یانهسالصورت

.یداخذ نما

مکتـوب عضـو بـا مرتبـه اسـتادي و      يائه تقاضاره ابممنضدانشگاهتواند بنابه درخواست رئیسمیدانشگاه-تبصره

عضـو را بـه صـورت    گیتشسـ موعـد بازن یگر،سال د3حداکثر تا سقف ،ادهموافقت وزیر، عالوه بر مدت مندرج در این م

. دزاندایقبه تعویانهسال

سال و تا سـقف  یاز سکه بیشويبه عضگی،حقوق بازنثستییننامه، در هنگام تعیینآیناياجرایخاز تار-99ماده 

ه دشـ یـین رقـم تع ) %5/2(د صـ ردیمنـ وسـال، دو  سیهر سال خدمت مازاد بر يچهل سال سابقه خدمت دارد، به ازا

. باشداخت میدقابل پریربطذگیستشق بازنوندصويشده محاسبه و از سیینعالوه بر حقوق تعگی،تسبازنشوقحق
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ینحکه درشدباابق خدمت عضو میسوت از مدآن گی،تسبازنشيه خدمت قابل احتساب براقابسمنظور از -100ماده

. یدنمامییاهور مربوط را پرداخت نمودسانجام شده و کیعلمیا غیر هیأتیعلمیأتهتعیال تمام وقت در وضغتشا

،مـدت خـدمت نظـام وظیفـه    ینوقت بانوان و همچنـ یمهو مدت خدمت نیتعالجسبدون حقوق و ایمرخص-تبصره

. گرددبه عنوان سابقه خدمت عضو محسوب میی،ور بازنشستگسمشروط به پرداخت کامل ک

ر سـو مشـمول ک رتمسـ میـاي و مزاقحقـو یـه کلیـانگین مدانشگاه،عضو یحقوق بازنشستگیینتعيمبنا-101ماده

،کـار یختسـ العـاده فوقیژه،والعادهفوقجذب، العادهفوق، )مخصوص(شغلالعادهفوقیه،حقوق مرتبه و پا(یبازنشستگ

یل بازنشسـتگ اسـ یحقـوق یببا اعمال ضـر ويمتدخیانبه پایدر دو سال منته) یقارت تطبفو تیریتمدالعادهفوق

. باشدمی

مقرر هايیتو حمایبازنشستگیايو مزاوقحقییناز لحاظ تعیاجتماعینتامیموالن صندوق بازنشستگشم-تبصره

. باشدبه خود میمربوطتابع ضوابط و مقرراتی،اجتماعینن تاموانقدر 

هـر سـال خـدمت    ءبـه ازا ی،فوعضو متینامه و ورثه قانونیینآینه مشمول اافتادکاربه عضو بازنشسته، از-102ماده 

ه وبه اضـافه وجـ  یورات بازنشستگسمشمول کیايحقوق و مزاینآخرهمایکال، معادل س» 30«قابل قبول تا حداکثر 

.دشپرداخت خواهد »متخدیانپاداش پا«به عنوان هدشیرهذخيهایمربوط به مرخص

مشمول یات خدمتنواز س،ه استدشیافتدریديآن وجوه بازخرءکه در ازااز سابقه خدمت عضوت مآن قس-تبصره

. شودکسر میهوجوینایافتدر

کـه از  ییهـا یتدر سقف محدودیس،بازنشسته به صورت حق التدریعلمیأتهضاياستفاده از خدمات اع-103ماده

. دباشمیبالمانعشود، غ میالو ابیینوزارت تعيوس

توانـد  مـی دانشـگاه در موارد خاص. شدباع مینوممیلموارد ذيش از موعد اعضا به استثناپییبازنشستگ-104ماده 

. دیامنا بازنشسته نمایأتهیبو تصویسهرئیأتهییدنفع، تاذيرا با درخواست یلذیطاز شرایکیعضو واجد 

)دمر(یعلمیأتضو هع-104-1

.یاروز حقوق و مزا20سال سابقه خدمت با » 20«ال سن و حداقل س» 60«اقل حدداشتن -الف

یاروز حقوق و مزا25ه خدمت با قابسسال » 25« اقل حدن و سسال » 55«اقل حدداشتن -ب

)زن(یعلمیأتعضو ه-104-2

.یاروز حقوق و مزا20ال سابقه خدمت با س» 20«اقل حداشتن د
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سایر مقررات: همدفصل

قبرابـر حقـو  »5«یـزان بـه م ياینهکمک هزیلوارد ذمدر يه بالفصل وثوریاوهضو شاغل، بازنشستبه ع-105ماده 

:گرددپرداخت مییکیهپایاراستادیهمرتبه و پا

.باریکدر هر مورد فقط يان ونداز فرزیکر هبازنشسته و یاازدواج دائم عضو شاغل -الف

.يافراد تحت تکفل وازیکبازنشسته و هر یافوت عضو شاغل -ب

استعفاي خـود را بـه   دانشگاه،تواند در صورت نداشتن تعهد خدمت به میدانشگاهعضو رسمی و پیمانی -106ماده 

اعـالم  یبـ تکتورصـ بـه  ) پیمـانی (رارداد قان یبل از پاقهماوا دی) یمسر(ترتیب دو ماه قبل از پایان نیمسال تحصیلی 

ب سومحمترك خدتود، عمل عضو شنر ضدر محل کار حاررقمتدر مددانشگاهفقتب مواسکند و چنانچه بدویمان

. دشد هواخار تفریمعلهیأتياضاعیظامتانترراقانون مقبرابر يو با و

باشـد و عضـو پـس از اسـتعفا     نمـی يویفبال وظاقمورد درخواست استعفا، رافع تعهدات عضو در یچدر ه-107ماده

یدر صـورت . یـد نمایفهو انجام وظیافتهدر محل کار خود حضور دانشگاه،ي وسا از فتعسایرشموظف است تا زمان پذ

یمنتفـ يوياستعفاید،اماعالم ندانشگاهبه اًبتروز ک15استعفا، انصراف خود را حداکثر ظرف یمکه عضو پس از تسل

. شودمییتلق

ي سـو ازيويصورت اعالم استعفا و قبول اسـتعفا باشد، در میدانشگاهتعهد خدمت در يکه دارايعضو-108ماده

. یـد وزارت جبـران نما ياز سـو یمقـررات ابالغـ  طبـق ضـوابط و  رادوخـ تعهدیفاياز عدم ایناشیانزیدبادانشگاه،

. باشدمیيمقام مجاز از طرف ویادانشگاه،یسماده برعهده رئیناينظارت بر اجرایتمسئول

ياز اعضـا یـک هـر  یتو صـالح یـت و عـدم کفا یاز انحـا از رکـود علمـ   يبه نحوگاه،دانشاه رئیس گهر -109ماده 

ياعضه نفر از اسمرکب از یسیونیمحول مطلع گردد، کمنگیفرهیاو یپژوهشی،آموزشیفوظاياجرايبرادانشگاه

عضـو را  یفرهنگـ ویو پژوهشیآموزشيرسیدگی در مورد کارهایتکه صالح) يمرتبه استادیحاً باترج(یعلمیأته

و یلتشـک . دارائـه دهنـ  دانشـگاه به رئیس یارش کامل و موجهگزو هبه عمل آوردیقخواهد داد تا تحقیلدارند تشک

عـدم  یـا عضـو  یاز رکـود علمـ  یاکحشزارگینکه اید بود و در صورتهاومذکور به طور محرمانه خیسیونگزارش کم

مراتب را جهـت رسـیدگی و اتخـاذ تصـمیم بـه      دانشگاهس رئیاشد، بیف محولوظاياجرايبرااویتصالحیایتکفا

نگـی و فرهیپژوهشـ ی،علمـ هايیتفعالیهه کلیدگی برسپس از أت یچنانچه ه. نمایدارجاع میدانشگاههیأت ممیزه 
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ه خـدمت  قابسـ سـال  » 20«دانست، در صورت داشتن حداقل زرا محريویتو صالحیتم کفاعدیایعضو، رکود علم

:شودرفتار میيبا ویلذیببه ترتینصورتایرد و در غشوبازنشسته مییاروز حقوق و مزا20قبول، با حداقل قابل 

یبه پژوهششیگروه عضو آموزییرتغ-الف

یـی اجراهـاي هاگدسـت ويفنـاور ویپژوهشـ ی،سات آمـوزش عـال  ها و مؤسدانشگاهیرموافقت با انتقال عضو به سا-ب

. وط عضوستدصوافقت مؤسسه مقمشروط به ارائه م

کســور مولمشــیــايروز حقــوق و مزا»30«یالــ» 10«نوات خــدمت قابــل قبــول عضــو و پرداخــت ســیــدبازخر-ج

. هشدیرهذخيهایعالوه وجوه مرخص، به هر سال خدمت قابل قبوليبه ازای،بازنشستگ

.ست  عضوت ارائه درخواصورعضو، در يموافقت با استعفا-د

ي،ویتصـرفاً بـا رضـا   یگـر، به گروه متجانس دشیپژوهیاو یگروه آموزشیکعضو از یپست سازمانییرتغ-110ماده

. باشدمییرعضو امکان پذیارتباط تخصصیتمبدأ و مقصد و با رعايهاموافقت گروه

:د بودهخوايویپست سازمانییرمجاز به تغ،ون اخذ رضایت عضودبدانشگاه،یلدر موارد ذ-111ماده

جذبییاجرایأتنامه هییننامه و آیینآینا»109«ماده مراجع مذکور در یمبراساس تصم-111-1

امنایأتمصوبه هساسبر ادانشگاهدر یواحد سازماننحاللایاساختار ییرتغ-111-2

یصالحمراجع ذیرسایاامنا یأتبراساس مصوبه هیسازمانياحدهواهايیتو فعالهامأموریتییرغت-111-3

مصوب شماره دارمدیریتیهايو در پستعضاشتغال -111-4

ت هیـأ یبو بالعکس، با درخواست عضو و تصـو یبه گروه پژوهشیعضو از گروه آموزشیت سازمانپسییرتغ-112ماده

. باشدمییرامکان پذیربطذیزهمم

ر هـ يمشـابه بـه ازا  ینعنـاو وهاتهیأشوراها، ها،یسیونجلسات کمدریقیحقضوعجلسه ردحق حضور -113هماد

»25«و و تـا سـقف   عضـ ) صمخصـو (شغل العادهفوقو یهنجم مجموع حقوق مرتبه و پاپهفتاد ویکيساعت، بر مبنا

. شدبااعت در ماه قابل پرداخت میس

عممنویلتبصره ذيثناتبه اس،تاره دار مصوبسیسازمانهايتپستصديجهت یمانیپياعضايبکارگیر-114ماده

. باشدمی
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یو پژوهشزشیوآمه خدمت قابسسال 3ياقل داراحدکه یمانیپيتواند از اعضامیدانشگاهص در موارد خا-تبصره

سـتاره دار  یسـازمان هـاي تپسـ يجهـت تصـد  یربطذيت امناهیأصرفاً با موافقت شند،بامربوط مییدر واحد سازمان

. یداستفاده نمامدیریتی،دوره یکيمصوب، برا

تصدي بیش از یک پست سازمانی عالوه بر سمت آموزشی یا پژوهشی براي هر یـک از اعضـاي رسـمی بـه     -115ماده

.باشداستثناي تبصره یک این ماده ممنوع می

پسـت سـازمانی   تقـ براي تصـدي مو دانشگاهبکارگیري اعضاي رسمی در موارد ضروري با تشخیص رئیس -1تبصره 

.باشدحساس به صورت سرپرستی فقط براي حداکثر شش ماه مجاز میمدیریتی یا

هـاي رسـیدگی انتظـامی اعضـاي     عدم رعایت مفاد ماده فوق الذکر، تخلف محسوب شده و موضوع در هیأت-2تبصره 

.هیأت علمی مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد

هـاي تسـم تصـدي يبـرا صـرفاً ی،مسـال آزاد ادانشـگاه به خـدمت در  دانشگاهیرسميمأموریت اعضا-116ماده 

میـزان  . باشـد پذیر میامکان جامع مدیریت، پس از تأیید وزیر نامه یینشده در آیینمطابق با مدت تعیلصامدیریتی

. گرددمییینتعیروزأییدتمرکز واد پیشنهدانشگاه،ستاوخدرباضا، عاز اواحد موظف آموزشی و پژوهشی این دسته 

یـأت هیبتصـو یـر و پیشـنهاد وز ،دانشـگاه ، با درخواسـت  هتسشنبازیعلمیأتهياضاعده به خدمت اعا-117ماده 

. باشدمییرامکان پذیرانوز

شروط بـه  مسال باشد، 30کمتر از  ،به خدمتدهقبل از اعاهو بازنشستضنوات خدمت قابل قبول عسانچه نچ-تبصره

کثرسـقف حـدا  کور با رعایت دد، مدت مذگرداخت پردانشگاه،ط ستوبه خدمتدهاعاندورایر بازنشستگوکه کسن آ

و تبصـره  »101«مـاده  مفـاد  یتا رعاشود و حقوق بازنشستگی جدید عضو، بوي افزوده میات خدمت نوبه س،سال30

.دشد هخوایینتعنآیلذ

تبـه  مربـا  مـی علیـأت هاعضـاي دانشـگاه، ور بزرگداشت و ارج نهادن به استادان ممتاز و برجسته به منظ-118ماده

ـ یـا و یسـطح ملـ  در.... و یو پژوهشیعلمشی،وزمآخ فرهنگی، تربیتی، اجتماعی، امشمکه به مقايتادسا یالمللـ ینب

ـ انيممتـاز دتاسبه درجه ا»»5«پیوست شماره -دستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز«اند، بر اساس سیدهر ل ئ

. شوندمی
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را به منظور بهره گیري از خـدمات  دانشگاهاند افراد برجسته علمی فاقد رابطه استخدامی با تومیدانشگاه-119ماده 

ـ ضعيرگیورالعمل بکارتسد«آموزشی و پژوهشی آنان براساس  ـ پیوسـت -دانشـگاه در تهو وابس »»6«ماره ش

.بکار گیرددانشگاهانتخاب و براي مدت معین در 

يگیـر یمامنا و تصمیأتجلسه هیلده باشد، تا تشکشنینیبپیشیه حکمنامیینآینکه در ايدر موارد-120ماده

د هـ تهران عمل خوادانشگاهیلمعت هیأيضاعایاصالحات آیین نامه استخدامینابر آخرر، بع مربوطضودر خصوص مو

. شد

. شدبامی»مرکز«نامه در موارد ابهام، بر عهده یینآینمفاد اتفسیر-121ماده

یرپـذ نامنـا امکـا  یأتهیبو تصو» مرکز«أییدتدانشگاه،نامه با پیشنهاد یینآیندر مفاد اییررگونه تغه-122ه دما

. باشدمی

، فداهـ قـانون ا 10تناد مفـاد مـاده   سبه ا، پیوست6تبصره و 127ماده و 123تمل بر شنامه میینآینا-123ماده

قـانون  » 20«مـاده  »ب«مفـاد بنـد   يو در اجرایسالمايمجلس شورا18/5/1383وزارت مصوب یالتو تشکیفوظا

ضوابط و هیبه منظور ساماندی،اسالميمجلس شورا15/10/1389مصوب یرانایاسالميبرنامه پنجم توسعه جمهور

شـده و  یجاداهايیتاز ظرفيمندبهرهي،ورسطح بهرهيارتقايالزم برايهاینهزمیجادو با هدف ایمقررات استخدام

علـم و  دانشـگاه هیـأت امنـاي   یببه تصـو 26/2/91یخدر تاریاد شده،مندرج در برنامه فداهحصول اردلیهست

.باشدقابل اجرا می1/12/90یخاز تاريو فناوریقاتعلوم، تحقیروزأییدو با ترسیدصنعت ایران
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»پیوست شماره یک«

يروحضیمهنشیوههضا بعادستورالعمل خدمت 

یعلمیأتهيضاعامیداخاستنامهآیین» 18«ه دماوع موض

کـار را  یطمختلف امکان حضور تمـام وقـت در محـ   یلالدکه به دانشگاهیرسمیآموزشيآن دسته از اعضا-1ماده 

عضـو  «سال در طول خدمت به عنوان »5«حداکثر به مدت دتواننورالعمل، میستدینو ضوابط ایطاس شرااسندارند بر

. یندنمایتفعال»يحضوریمهن

تقاضاي عضو مبنی بر انجام خدمت نیمه حضوري در صورت موافقت دانشکده مربوط و تأیید معـاون آموزشـی   -2ماده 

.گرددپذیرفته شده تلقی شده و بر مبناي آن نسبت به صدور حکم نیمه حضوري اقدام میدانشگاه

کامل در محل کـار خـود حضـور نداشـته     در صورتی که عضو تمام وقت در یک نیمسال تحصیلی به صورت -1تبصره 

گزارش نماید تا وضعیت عضـو پـس از   دانشکده باشد، گروه آموزشی مربوط موظف است وضعیت حضور وي را به رئیس 

.، موافقت معاون آموزشی و تصویب هیأت رئیسه به نیمه حضوري تبدیل گردددانشکدهتأیید 

ییر وضعیت به تمام وقت، پس از موافقت دانشکده با تأییـد  در صورت درخواست عضو نیمه حضوري براي تغ-2تبصره 

.عضو به تمام وقت تبدیل وضعیت خواهد یافتدانشگاهمعاونت آموزشی 

:باشدبه شرح ذیل میدانشگاهضوابط خدمت نیمه حضوري در -3ماده 

.شدبانصف ساعات حضور عضو تمام وقت میيحضوریمهحضور عضو نیزانم-الف

.شدباموظف عضو تمام وقت میحدبرابر با وايحضوریمهموظف عضو ندحوایزانم-ب

. گیردتعلق نمییسردتل، حق ايحضوریمهبه عضو ن-ج

ر هـ در . شـود نصف عضو تمام وقـت محاسـبه مـی   يحضوریمهعضو نیلیتکمیالتتحصيدانشجویرشپذیتظرف-د

. شدبامیدارشیکارشناسيدانشجویکیبا نظر گروه آموزشیرش،پذیتصورت حداقل ظرف

. باشدمجاز نمیدانشگاهستاره دار یریتیو مدياجرايبه پستهايحضوریمهانتصاب عضو ن-ه

. باشدمدت مجاز نمیلندبیات و مدکوتاه یعلميرهاسفاز جمله یبه مأموریت پژوهشيحضوریمهاعزام عضو ن-و

.ستژه ایوالعادهفوقساب تبدون احقتمام وتعضو قحقوبرابر يرومه حضنیماهانه عضو حقوق -4ماده 
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سـابقه خـدمت تمـام وقـت محاسـبه      صفسابقه خدمت عضو نیمه حضوري در دوران خدمت نیمه حضوري، ن-5ماده 

.شودمی

.نصف عضو تمام وقت استيحضوریمهاالنه عضو نسیمرخصیزانم-6ماده 

یلمـ عیأتهياعضاینامه استخدامیینآ»79«ماده و » 75«ماده»3«و » 2«يهاتبصرهع وضومياعضا-7ماده 

.گیرندار نمیقرورالعمل تدسینل اشمودر 

امنا بـه  یأتهو تصویبدانشگاهرئیس هادشنهاي اعضا به پیصمیم گیري در سایر موارد مربوط به مأموریتت-تبصره

.شودمیمانجاصورت موردي 

دانشگاههیأت امناي به تصـویب  26/2/91خ یر تاردرهصبت» 3«ده و ام» 8«ل بر متشماین دستورالعمل-8ماده 

.باشدل اجرا میباق1/12/90یخاز تاريراونفو حقیقات ت،ر علومیزوییدو با تأسیدرعلم و صنعت ایران
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»پیوست شماره دو«

ي هیأت علمیضاعاسختی شرایط محیط کار العادهفوقدستورالعمل 

یعلمیأتهيضاعامیداخاستنامهآیین» 31«ه دما» 2«وع بند موض

مربـوط،  یمنـی و ایبهداشـت یطگیرد که با وجود شـرا تعلق مییغلشاکار به میطمحیطشرایسختالعادهفوق-1ماده 

آنان احتمـال بـروز   یفوظایتکه ماهینایاعوارض نامطلوب قرار گرفته و یایماريبه بءدر معرض ابتالدانشگاهعضو 

. دباشهنامطلوب را به دنبال داشتضعواریایماريب

یطمحـ یجـاد الزم را جهت ایمنیو ایاشتبهدیطشرایلی،تکميهایمهبيموظف است ضمن برقراردانشگاه-2ماده 

یفالزم در مورد انجام وظايهانسبت به آموزشاًاهم آورده و بدوفردستورالعمل ینغل اشامیانمتصديمناسب کار برا

یپزشـک ینـات معانامکـا دانشـگاه ینهبار با هزیکال سودهرمناسب اقدام و در یزاتاده از ابزار و تجهمحول و استف

.یدم نماهآنان را فرا

شـاغل موجـود در واحـد    مکـار  یطمحـ یطشـرا یمن بررسضموظفند دانشگاهیسازمانياهاز واحدیکهر -3ماده 

شـده در جـدول   یـین رجـات تع دکار را متناسب با یطمحیطشرایسختصددریینعوامل و تعیقتطبیربط،ذیسازمان

یـأت هياعضـ کـار ا یطمحـ یطشـرا یختسالعادهفوقمیتهالزم به کیهیتوجیلالدو با ذکر یهوست تهیپینایمهمض

یـن ضوابط و مقررات مربوط بـه ا یتمذکور موظف است با رعایتهکم. یندارائه نما»4«ماده مندرج در یببا ترکیعلم

حـداکثر  ،غل مـذکور شـا کار میطمحیطشراید سختدرصیینعوامل و تعیقطبنسبت به ت،من بررسیضرالعمل، دستو

. یداقدام نمایعلمیأتهياعضاینامه استخدامیینخ ابالغ آیماه از تار6ظرف مدت 

:عبارتند ازیعلمیأتهياضکار اعیطمحیطشرایسختالعادهفوقیتهکمياضاع-4ماده 

).رئیس هیأت(یا عناوین مشابه دانشگاهاون توسعه منابع انسانی مع-4-1

.مذکورمیسیونامنا به انتخاب کهیأتیدائمیسیونکمیندهنما-4-2

).دبیر(یا عناوین مشابه دانشگاهمنابع انسانی مدیر-4-3

.ابهشمینعناویا،دانشگاهیالتدفتر برنامه، بودجه و تشکمدیر -4-4

).یعلمیر هیأتغیاعلمی و یأته(یبازنشسته مجرب در امور منابع انسانیاناسان شاغل شکارسه تن از -4-5
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در جلسـات  ) دانشـگاه ترجیحـاً شـاغل در   (حضور حداقل یک نفر عضو هیأت علمی مرتبط با رشته شغلی -1تبصره 

.کمیته موضوع این ماده الزامی است

یختسـ صـد دریـین ل و تعمـ واعیـق نمـودن تطب مـد منظور روزآبه،باریکسال 5موظف است هر یتهکم-2تبصره 

.یدماده را تکرار نماینند موضوع ایفرآدانشگاه،غل موجود در شاکار میطمحیطشرا

سختی شرایط محیط کار بر مبناي درصد تعیین شده، به ازاي هر یک درصد سختی کار، نیم العادهفوقمیزان -5ماده 

.گرددشرح جدول ذیل تعیین میدرصد حقوق مرتبه و پایه به 

5درجه 4درجه 3درجه 2درجه 1درجه سختی کاردرجه
درصد100تا 80درصد80تا 60درصد60تا 40درصد40تا 20درصد20تا 1درصد سختی کار

ی ختسالعادهفوقیزانم
شرایط محیط کار

درصد 10تا 5/0
حقوق مرتبه و پایه

درصد 20تا 10
ه و پایهحقوق مرتب

درصد 30تا 20
حقوق مرتبه و پایه

درصد 40تا 30
حقوق مرتبه و پایه

درصد 50تا 40
حقوق مرتبه و پایه

آتـش زا، منفجـره، کـار در    ی،مسـ که به لحاظ ارتباط عضو بـا مـواد   یغلشاکار آن دسته از مید سختدرص-1تبصره 

»4«ماده موضوع یتهکمأییدبودن آن به تینستثو مند خورداربرصیخاهمیتاعصاب و روان و امثالهم از ایااق و ماع

. باشدمیافزایشبرابر قابل 5/1تا امنا مجموعاًیأتهیب، با تصوسدرنامه مییینآینا

گرفـت و مـدیریت منـابع    خواهـد  در صورت تغییر شغل و یا محل خدمت شاغل، شرایط جدید مدنظر قـرار  -2تبصره 

. شدبامییربطکار و ابالغ به واحد ذیطمحمسئول تطبیق شرایط جدید دانشگاهه انسانی یا عناوین مشاب

.شدبااشعه تابع ضوابط و مقررات خاص خود میالعادهفوقيبرقرار-3تبصره 

علم و دانشگاههیأت امناي به تصویب 26/2/91خ یر تاردتبصره5ماده و 6بر ل متشمل معرالوتسدینا-6ماده 

.باشدل اجرا میباق1/12/90یخاز تاريراونفو حقیقات ت،ر علومیزوییدو با تأسیدرصنعت ایران
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)سختی شرایط محیط کار اعضاي هیأت علمیالعادهفوقدستورالعمل (شماره دو پیوستجدول ضمیمه

ردیف
درجه

عنوان
12345

1
کار در محیط داراي 

درجه حرارت نامتعارف

درجه باالي 10ز مستمر در دماي کمتر ا

صفر

مستمر در دماي حدود صفر و نیمه وقت 

درجه20در دماي باالي 

مستمر در دماي زیر صفر و مستمر 

درجه30در دماي باالي 

نیمه وقت در دماي  غیر 

معمول و غیر معیار
تمام وقت در دماي غیر مجاز

ولت120تا 60در معرض مستقیم برق خطر برق2
220تا 120در معرض مستقیم برق

ولت

در معرض مستقیم برق بیش از 

ولت220
-در معرض برق سه فاز

3

کار با مواد شیمیایی، 

میکروبی و گازهاي 

سمی و آزار دهنده

گاهی با مواد شیمیایی، میکروبی و سمی و 

آزار دهنده سر و کار دارد یا در معرض آنها 

قرار دارد

به طور نیمه وقت با مواد شیمیایی، 

میکروبی آسیب زاي نفوذپذیر سمی و

سر و کار دارد) حتی با وسایل ایمنی(

به طور تمام وقت با مواد شیمیایی، 

سمی و میکروبی آسیب زاي 

سر ) حتی با وسایل ایمنی(نفوذپذیر 

و کار دارد

نیمه وقت با مواد شیمیایی، 

سمی و میکروبی کشنده 

حتی با وسایل (نفوذپذیر 

سر و کار دارد) ایمنی

وقت با مواد شیمیایی، تمام

سمی و میکروبی کشنده 

حتی با وسایل (نفوذپذیر 

سر و کار دارد) ایمنی

4

کار در محیط عفونت زا 

آالینده درمانی و 

آزمایشگاهی

گاهی با لوازم و مواد متعفن سر و کار دارد
نیمه وقت با اجساد و لوازم و مواد متعفن 

سر و کار دارد

سر و نیمه وقت با ذي روح متعفن

کار دارد

تمام وقت با ذي روح متعفن 

سر و کار دارد
-

5
کار در محیط داراي 

بوي متعفن و نامطبوع
گاهگاهی در محیط متعفن و بوي نامطبوع

نیمه وقت در محیط متعفن و بوي 

نامطبوع
-

تمام وقت با محیط متعفن و 

بوي نامطبوع
-

6
خطر ریزش یا برخورد 

اجسام
--برخورد زیادمتوسطبرخورد برخورد کم

7
کار در فضاي مسدود و 

غیر متعارف

نیمه وقت در فضاي نسبتاً کم و غیر 

متعارف

نیمه وقت در فضاي بسیار کم مثل 

اتاقک

تمام وقت در فضاي بسیار کم مثل 

اتاقک

تمام وقت در فضاي بسیار کم 

)امثالهم... معادن و(بویژه 
-

8
کار در محیط داراي 

رفرطوبت نامتعا

گاه  گاهی در محیط داراي رطوبت بیش از 

حد مجاز

نیمه وقت در محیط داراي رطوبت بیش 

از حد مجاز
-

تمام وقت در محیط داراي 

رطوبت بیش از حد مجاز
-

9
و یخت ذهنسیطاشر

کاريرفک

تمرکز و خستگی با اًهاگع و انجام کار ون

م استوأتفکري 

سیارو تمرکز برس تساباع و انجام کار ون

استهمراه

در کارسیتاسو حیتلسئومغالباً

روان فرد وحورحدي است که 

گیردمیقرارنآیرتحت تاث

سیتاسحویتلسئومه ارومه

وحواست که ريکار در حد

قرارنآیرروان فرد تحت تاث

گیردمی

-

10
ر سيدارایطکار در مح

امتعارفنيو صدا
دسی بل90تا 70نیمه وقت بین 

دسی بل یا 120-70ه وقت بین نیم

دسی بل90-70تمام وقت بین 

یادسی بل 120نیمه وقت بیش از 

دسی بل120-90تمام وقت بین 

دسی 120تمام وقت بیش از 

بل
-

11

يدارایطکار در مح

ذرات معلق و دود در 

اهو

رد و غبار و دود استگيدارایاهگیطمح
رد و غبار و دود گيدارااًرثاکیطمح

است

رد و غبار و دود گیدانجام کار تول

کندمی

اهود در ولق و دعذرات م

زا استیماريب
-

12
جابجا کردن اجسام 

سنگین

25تا کیلوگرم 5/12یباًتقریاههگاگ

کیلوگرم یا 5/12تا 5یا مکرراً کیلوگرم 

معادل آنرا بلند یا نیروي معادل را تحمل 

.کندمی

50تا 25بیش از یباًتقریاههگاگ

کیلوگرم 25تا 5/12کیلوگرم یا مکرراً 

کیلوگرم را بلند یا معادل 5/12یا منظماً 

.کندآن را تحمل می

50بیش از یباًتقریاههگاگ

کیلوگرم 50تا 25کیلوگرم یا مکرراً 

کیلوگرم را 25تا 5/12یا منظماً 

بلند یا نیروي معادل آن را تحمل 

گرم یا کیلو50بیش از مکرراً

کیلوگرم یا 50تا 25مکرراً 

کیلوگرم را 25تا 5/12دائماً 

بلند یا نیروي معادل آن را 

کیلوگرم را 50دائماً بیش از 

بلند یا نیروي معادل آن را 

.کندتحمل می
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.کندتحمل می.کندمی

13

ي پر هاحیطکار در م

هاي نند کارگاهما(خطر 

گريتراشکاري و ریخته

)...و 

کندبه طور پاره وقت در کارگاه کار میکندرگاه کار میگاه گاهی در کا
به طور نیمه وقت در کارگاه کار 

کندمی

به طور تمام وقت در کارگاه 

کندکار می
-

14
هاي غیر کار در محیط

متعارف

نیمه وقت در محیط کم نور و یا پر نور 

)نور شدید/ تاریکی نسبی(

سیارنور ب/مطلقیکیوقت در تاریمهن

یددش

مطلقیکیتمام وقت در تار

)یدشدورن/یعکاسیکخانهتار(
--

کار با رایانه و امثالهم15
ساعت در روز ملزم 3تا 2اپراتوري که بین 

به انجام کار است

ساعت در روز 4تا 3اپراتوري که بین 

ملزم به انجام کار است

ساعت در 5تا 4اپراتوري که بین 

ستروز ملزم به انجام کار ا

ساعت 5اپراتوري که بیش از 

در روز ملزم به انجام کار 

است

-

کار در ارتفاع و اعماق16
5نیمه وقت در ارتفاع بدون حفاظ بیش از 

متر5ا عمق آب یا زمین بیش از یمتر و 

متر و یا 5تمام وقت در ارتفاع بیش از 

متر و یا تمام 10نیمه وقت در ارتفاع 

متر5بیش از وقت در  عمق آب یا زمین

متر 10تمام وقت در ارتفاع بیش از 

10و یا نیمه وقت در عمق بیش از 

)حتی با وسایل ایمنی(متر 

کار در ارتفاع بسیار زیاد و یا 

تمام وقت در عمق بیش از 

حتی با وسایل (متر 10

)ایمنی

50کار در اعماق بیش از 

حتی با استفاده از (متر 

)وسایل ایمنی

استخطرناك اًبتنسر و متسجار مفانوجود دارداده و کم خطر سفجارانانفجار17
وقت یمهانفجار خطرناك بطور ن

وجود دارد

مستمر طرناك بطورخنفجار ا

وجود دارد
-

18
و یروحیمارانکار با ب

روانی

روانی روبرو ویروحیمارانبا بهیاهگاگ

است

روانی ویران روحیماوقت با بیمهبطور ن

ستروبرو ا

روانی ویروحیمارانبا بیاهگاهگ

خطرناك روبرو است
--

تنهایی مستمرغیر معمولییتنها19
تنهایی مستمر با سکوت یا تنهایی غیر 

مستمر همراه با سر و صدا

سر و صداي م باوأمستمر تتنهایی

ناراحت کننده
--

--م با لرزشوأم وقت تتمایددشاًبتنسشقت لرزویمهنهدنهآزار دیفلرزش خفلرزش20

21
ات و حیوانبا کار

وران گزنده و درندهجان
--تمام وقت سر و کار داردنیمه وقت سر و کار داردگاهگاهی سر و کار دارد

کار در فضاي باز22
مکرراً در فضاي باز مناطق معتدل انجام 

نمایدوظیفه می

مکرراً در فضاي باز مناطق بد آب و هوا و 

اً در مناطق معتدل انجام وظیفه یا منظم

نمایدمی

منظماً در فضاي باز مناطق بد آب و 

نمایدهوا انجام وظیفه می
--
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»پیوست شماره سه«

ي هیأت علمیضاعادستورالعمل اجرایی قانون حمایت قضایی از 

دانشگاهیعلمیأتهيضاعامیداخاستنامهآیین» 41«ه دماوع موض

. باشدمییقانونمیاظتنو اییمراجع قضایهتورالعمل، کلدسیندر ا» کنندهیدگیسرجع مرا«ور از نظم-1ماده 

ینایز در شمولد نشباندانشگاهو ضعیکه شاکيموارددریعلمیأتهياضاعی مارسیدگی انتظهايتهیأ-تبصره

.گیرندرالعمل قرار میوتسد

رسـیدگی عاجـ ر مرحـه د رومطیاتکاوي و شـ رابطه بـا دعـا  در و پیمانییمساز راعمدانشگاهي اعضایهکل-2ماده 

و ییقضـا یـت ت، مشـمول حما سـ مـرتبط ا یشـان ایفوظـا شود یا به نحوي با میشیآنان نایفتکالمانجازکننده که ا

.دباشنتورالعمل میدسینموضوع ایحقوق

شـده در زمـان اشـتغال، شـمول     یـاد یاتو شـکا يعـاو ددر ارتباط با یفوافتاده و متکاربازنشسته، ازياعضا-تبصره

رج در مـاده  نـد از وراث درجـه اول م یکییار سهميتقاضایفومتيو در مورد اعضادردنگمییو حقوقییقضایتحما

. استیکافیحقوقوییقضایتحمايبراینمدقانون ) 1032(

یـت حمايبـرا یـاز ات مـورد ن و جهـ یـل الدخود را با ذکر یبکتت اسدرخویو حقوقییقضایتحمایمتقاض-3ماده 

. داردمییملستيمقام مجاز از طرف ویادانشگاه،رئیسبه یو حقوقییقضا

یـا دانشـگاه، رئیسی،و حقوقییقضایتانجام حمايعضو برایفارتباط موضوع دعوا با وظایصمرجع تشخ-4ماده 

. باشدمیيرف وطمقام مجاز از 

»4«و » 3«مقـرر در مـواد   یفاتموظف است در صورت انجام تشـر ياز طرف ومقام مجازیادانشگاهرئیس-5ماده

بـا  یبـ کتبه طور یو حقوقییقضایتانجام حمايرا برایطواجد شرایکارشناسان حقوقیادستورالعمل، کارشناس ینا

عضـو آن را بـه  تشـ و رونویصالح معرفذيدهننبه مراجع رسیدگی کیاز،رك و اسناد مورد نمدامراه هذکر موضوع به 

.یدنمایهمتقاضی ارا

:تسایلالعمل شامل موارد ذرتوسدینموضوع ایخدمات کارشناسان حقوق-6ماده 

.ییو ارشاد قضاهاورشانجام م-الف

.یدادرستدر جلساترکش-ب

.الزميهایهو دفاعیحدادخواست، لوایت،شکایمتنظ-ج
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.محولیفوظايط جهت حسن اجرابرذيیدولتیرو غیدولتيهااهگستدمراجعه به -د

.باشندکالي دادگستري در مقام وکالت مجاز به انجام آن میایر خدماتی که در مراحل دادرسی وس-ه

و سـیدگی راحـل ر مر تمـام  موظفنـد د ملرالعودسـت ینا) »5«موضوع ماده (یناسان حقوقشکاریاکارشناس -7ماده 

ات سـ و شـرکت در جل یتشـکا وعـدم امکـان اقامـه دعـوا     يکـه بـرا  یصورتو در یندبه طور فعال شرکت نماسیادرد

بـه مقـام   کتبـی  بـه صـورت   قـبالً ممکـن یت زمانصفریت، مراتب را با رعادجه داشته باشنموعذر سیادردرسیدگی و 

ربـط  ذيه دنـ نبه مرجـع رسـیدگی ک  یگردیان حقوقسکارشنایاکارشناس یتا امکان معرفدنهکننده اطالع دیمعرف

. م گرددهفرا

. باشدمیيمقام مجاز از طرف ویادانشگاه،یسعذر موجه بر عهده رئیصتشخ-تبصره

،عضـو متقاضـی  دسـتورالعمل از یـن ع اوضومیحقوقوییقضایتانجام حمايتواند برانمییکارشناس حقوق-8ماده

صـورت  ینایردر غ. یدنماخذایگريدیاخود ابه به نفعشمینعناویراسیاحمه و زالبه عنوان حقيندسیاال میاوجه 

. شدد هو مقررات مربوط رفتار خواینبا متخلف برابر قوان

دستورالعمل خدمات ینايکه در اجرایناسان حقوقشجبران زحمات آن دسته از کاريتواند برامیدانشگاه-9ماده 

یسرئـ یصبا تشخيجذب والعادهفوقد صرد20تا رثحداکی،جذب استحقاقالعادهفوقعالوه بر دنهدارائه مییحقوق

. یدمقررات مربوط پرداخت نمایتو رعادانشگاه

.بدایمه میتخاقیوقحسناشکاريوسورالعمل، از ستموضوع آیین دتر ارائه خدمایدر موارد ز-10ماده 

.دانشگاهبه یو حقوقییقضایتعضو متقاضی حمایبتانصراف ک-الف

از قبیل استعفا، اخراج، بازخریـد، بازنشسـتگی، از کـار    دانشگاهستخدامی کارشناس حقوقی مربوط با قطع رابطه ا-ب

.افتادگی، انتقال یا فوت

. یابدمیيرتسدانشگاه) يو ادارقیحقویفري،ک(يجارییاقضيهاپروندهیهدستورالعمل به کلینمفاد ا-11ماده 

دانشـگاه هیـأت امنـاي   به تصویب 26/2/91خ یر تارد،تبصره3ده و ما12بر ل متشمل معرالوتسداین -12ماده 

.باشدل اجرا میباق1/12/90یخاز تاريراونفو حقیقات ت،ر علومیزوییدو با تأسیدرعلم و صنعت ایران
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»پیوست شماره چهار«

هاي رفاهیدستورالعمل پرداخت کمک

یلمعیأتهيضاعامیداخاستنامهآیین» 93«ه دماوع موض

امنـا،  یـأت مصوب هیرفاهیرمستقیمو غیمتقسميهاینهاز کمک هزهیانهمادانشگاه،شاغل در ياعضاکلیه -1ماده 

:دنگردمند میبهرهیلد، به شرح ذود بهاوکمتر نخوزیرانهیأتات بوصشده براساس میینتعیزانکه از م

رم در روزگيغذاهوعدیکینهکمک هز-1-1

یرسـا یـا و دانشگاهشاغل در یناز زوجیکیبه اًصرف(سال ششیرر فرزند زهيمهد کودك به ازاینهک هزمک-1-2

.)گیردلق میعتییاجراهايدستگاه

ابهو ذیاباینهکمک هز-1-3

ابـالغ شـده از   یـزان امنا کـه از م یأتمصوب هیانهسالیحقوقیبرضبرابر »150«یزانکن به مسمینهکمک هز-1-4

. مناایأتمصوب هیانهسالیلیاعتبار الزم در بودجه تفصینیبپیشط به ورشباشد، متر نمیمکیرانوزیأتهيسو

اعضـا و  میلـی تکیمـه حـق ب صددرمان، پنجاه دریهپایمهد پرداخت حق بصردبر همکلف است عالودانشگاه-2ماده 

. یدفراد تحت تکفل آنان را پرداخت نمااان و گتزنشسبا

.باشدمیدانشگاهت سهم حق بیمه عمر و حوادث اعضا به عهده پرداخ-3ماده 

و یمذهبیژهوهايبتسبه مناينقدیرغینهرا تحت عنوان کمک هزوهیل وجساول طتواند در میدانشگاه-4ماده 

. یدشاغل پرداخت نمايبه اعضایلم

اندوختـه، بنـا بـه    ینمأتـ یقاز طردانشگاهياز اعضایتپس انداز و حمایقتواند به منظور تشومیدانشگاه-5ماده 

و افتتـاح و  ضـ بـه نـام ع  یدولتهاياز بانکیکیعضو نزد سهمحساب پس اندازیمانیپویشاغل رسمو درخواست عض

وي کسـر و بـه   یاز دریـافت » وضـ عانداز پس هم س«به عنوان ماه رهرا در يویهپامرتبه وحقوقصددر35حداکثر تا 

سـهم پـس انـداز    «بـه عنـوان   » عضـو  سهم پـس انداز «درصد 100در این صورت در هر ماه . نمایدحساب مزبور واریز

امنا، به حساب سپرده یأتب همصواالنه سصیلیبودجه تفضمن درج دردانشگاهلیناز محل اعتبارات پرس» دانشگاه

.شوداي که به نام عضو افتتاح خواهد شد، واریز میجداگانه

. باشدقابل برداشت مییرده در زمان اشتغال عضو، غامیناوعضومهايحسابوديجوم-تبصره
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دانشـگاه، يضـا عقـرض الحسـنه ا  قوصـند وام بـه  یـا را به منظور کمک یساله مبلغرهتواند میدانشگاه-6ماده 

امنا، منظـور  یأتهویببا تصیلیبه اعضا در بودجه تفصیمتقسپرداخت وام میاياعتباریاکن، مصرف و سميهاینواعت

. یدنما

آن یباشد و نحوه پرداخـت و گـردش مـال   کمک و سقف وام قابل پرداخت در قالب اعتبارات مصوب مییزانم-تبصره

. دسرامنا مییأتهیببه تصویسهرئیشنهاد هیأتخواهد بود که به پیمطابق دستورالعمل

علـم  دانشگاههیأت امناي به تصویب 26/2/91خ یر تارد،تبصره2ماده و 7بر ل متشماین دستورالعمل -7ماده 

.باشدل اجرا میباق1/12/90یخاز تاريراونفو حقیقات ت،ر علومیزوییدو با تأسیدرو صنعت ایران
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»پیوست شماره پنج«

دستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز

یعلمیأتهيضاعامیداخاستنامهآیین» 118«ه دماوع موض

خ امشـ مکه به مقايتادستبه امربا میعلیأتهاعضاي دانشگاه،داشت و ارج نهادن به استادان برجسته ور بزرگبه منظ

ـ یاو یسطح ملدر.... و یو پژوهشیعلمشی،وزمآفرهنگی، تربیتی، اجتماعی،  انـد و داراي کیفیـت   سـیده ریالمللـ ینب

مراسـم  طـی و انتخـاب عنـوان اسـتاد ممتـاز   بهیل، طبق ضوابط ذدباشنمیآموزشی و حسن شهرت اخالقی و معنوي

. دشوبه آنان اعطا میدانشگاهيدرجه استاد ممتازيایژهو

.یاجتماع-تربیتی-نگیفرههايیتلافع-1ماده 

-تربیتی-هنگیفريهاتیالفعاز یعلمیأتهياضه اعبنامه ارتقا مرتآیینیکشده در ماده ییناز تعتیل امقداحکسب

.اجتماعی

هاي آموزشیفعالیت-2ماده

. باشدمیيرورضيکسب مرتبه استاد ممتازيبرایرزیطشراداشتن

استفاده از فرصـت  هايسال. (ديتاسبه مرتبه ایلپس از نیزآمیتموفقیقتحقیس ودرتسال سابقه 10اقل حد-2-1

).شودافزوده میتحقیقویسرتدسال سابقه 10ل قبه حدایمطالعات

یسـطح کارشناسـ  آموختـه در شدان20و یتخصصيرکتدانش آموخته در سطح د10حداقل ییراهنماستاد ا-2-2

شدانـ یینمـا هاریگزینجـا » بـه سـه  یک«تواند با نسبت میي تخصصیرکتدانش آموخته درسطح دییراهنما. (ارشد

.باشدشداریآموخته در سطح کارشناس

. يبه مرتبه استادیعلمیأتهءنامه ارتقا اعضایینآيبر مبنایآموزشیفیتکیازکسب حد نصاب امت-2-3

. صیلیر سال تحهدر یآموزشیتاز کمیازامت6کسب حداقل -2-4

. تهساستاد وابیاو هاستاد بازنشستيبرایلیدر هر سال تحصیآموزشیتاز کمیازامت3کسب حداقل -2-5

.رياوفن-یپژوهشيهایتعالف-3ماده 

از ی،علمهیأتينامه ارتقا مرتبه اعضایینآيمبنابردانشگاهاز ديتاسبعد از احراز مرتبه ایازمتا250کسب حداقل 

و یعلمـ یاترشـ چـاپ شـده در ن  یپژوهشـ یلالت اصـ مقاو معتبريهایهچاپ شده در نشریلاصیتخصصهايبتاک
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معتبـر  يهـا نوارهجشـ یزو جوايکاربرديهاحگزارش طرويع و نو آوراثبت اختری،المللینبیاو یتبر ملعمیپژوهش

قابـل کسـب   یازاتامت.باشدمیيرورضياستاد ممتازعنوانکسب يماده براینايهامندرج در تبصرهیببه ترتیعلم

:تسایلدر هر بخش به قرار ذ

علـوم  يهـا شـته ريبرایازمتا150و یعلوم تجربيهارشتهيبرایازامت100کثرحدا: لصیایفیتألهايابکت-3-1

. یانسان

3یو در سـطح داخلـ  یازامت10یالمللیندر سطح بيوآورنع و اهر ثبت اخترءازاه ب:يوآورنع و اثبت اختر-3-2

یعلمـ أییدیـه بنـد، ت یـن ایـازات استفاده از امتيبرا. باشدز مییاتما50بند ینقابل استفاده در ایازو حداکثر امتیازامت

. باشدمیيوزارت ضرورتاییدمورد يتوسط مراجع منطقه ايوآورنع و اثبت اختر

ر تـا  ثو حـداک یازامت10ر مورد هع اثبت اختريهاییدیهام از تأدکردن هر کیصنعتیمهن: کردنیصنعتنیمه-3-3

. داردیازامت20

. یازامت5ر تا کثاحدو یازامتیکر مورد ه: یداخلیعلميهاجشنوارهجوایز -3-4

. یازامت50حداکثر تا . یازهر مورد سه امت): از کشورجداخل و خار(تبر عمیالمللینبيهاهارونشجیزاوج-3-5

يکاربردوهشیپژيهاحطرییهانهر مورد گزارش علمی : يکاربردیپژوهشيهاحطرییهانمیزارش علگ-3-6

یـاز و امت2، شـد بایـربط ه از دستگاه ذدشیید أاختتام تهیواگيکه داراییاه اجراگستدو دانشگاهینموضوع قرارداد ب

. یازامت25حداکثر تا 

ه توسـط  شـد ن براساس آمار ارائـه  گوگونايهاو رشتهصیموضوعات تخصمقاالت درید لوبا توجه به تفاوت ت-1تبصره 

توانـد تـا   یکننده مـ یبررسیربطذیتخصصیسیونکمیصماده به تشخیناوضوعمیازاتامتی،المللینبمراجع معتبر

. یابدکاهش یاو یشافزا15%

. استیالزامیلاصیفیلأتهاياز چاپ کتابیازامت20ل قب حداسک-2تبصره

. داردنسقف اندیدهبه چاپ رسیکه در مجالت معتبر پژوهشیپژوهشیلمقاالت اصیازامت-3تبصره 

بـر در  عتمدانتسـ ا50و یجربتعلوم يهاهرشتيابریالمللبینسطحبر در تاد معناست100ل حداقن شتدا-4تبصره 

.ی ضروري استعلوم انسانيهاهرشتيبرایالمللبینا یو یسطح مل

یالمللـ ینارجاع محققان شناخته شده در سطح بـ ی،علوم تجربيهارشتهيبرایالمللینتناد در سطح بساز امنظور-

. استیالمللیندر سطح بیمعتبر پژوهشیاتو نشربتکدرينامزد مرتبه استاد ممتازیقاتیبه کار تحق
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یـا بـین  و یمحققـان درسـطح ملـ   عارجـا ی،علوم انسانيهارشتهيبرایالمللینبیاو یاز استناد درسطح ملمنظور-

یمعتبر پژوهشیاترشن،یاندانشجویب درسکتدريممتازاستادتبهرمزد مانیقاتیمرجع قرارگرفتن کار تحقویالملل

.استیالمللینبیاو یر سطح ملد

ییاجرا-یلمعيهایتفعال-4ماده 

ـ اقیـاز امت20تـا حـداکثر   یعلمـ یـأت هءاضاعءه ارتقامنایینآيانبر مبییاجرا-یعلميهایتفعالامتیاز اسـبه  حل مب

. باشدمی

یـربط ذیـزه ممیـأت هیتخصصـ هايیسیوندستورالعمل توسط کمینتا چهار ایکموضوع مواد هايیتفعال-5ماده 

.گیردقرار مییابیمورد ارز

. شندداشته باییاجراهاست که سابقیانسبا کیتاولويواسمیطدر شرا-تبصره

)اجرا(نحوه انتخاب -6ماده 

: استیلتادان ممتاز به شرح ذسانتخاب اییاجرامراحل

ال بـه  سـ رهـ ارك و مستندات الزم در آغـاز مدا با ارائه ریطتادان واجد شراسایقاتی،تحقها و مراکزهنشکدداها،پردیس

. شودیمعرفيمرتبه استاد ممتازياعطایرخانهبه دبصالحدیدتا در صورت یندنمامییمعرفدانشگاهیاستر

تواند موضوع اعطـاي درجـه اسـتاد   میدانشگاهبا مشورت هیأت رئیسه دانشگاهدر موارد استثنایی، رئیس -1تبصره 

7مستقیماً بـه شـوراي انتخـاب اسـتاد ممتـاز موضـوع مـاده        دهد،میرا به استادي که واجد شرایط تشخیص ي ممتاز

.پیشنهاد نماید

براي استادانی که درجه استاد ممتازي آنان به تصویب شوراي انتخاب استادان ممتـاز رسـیده اسـت، حکـم     -2تبصره 

.گرددوان در حکم کارگزینی آنان درج میشود و این عنصادر میدانشگاهاستاد ممتازي توسط ریس 

ازتاد ممتب اسنتخاايب شورایرکت-7ماده 

).ریاست شورا(دانشگاهرئیس -7-1

).نایب رئیس و دبیر شورا(دانشگاهمعاون پژوهشی و فناوري -7-2

.دانشگاهمعاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی -7-3

که حداقل یک نفـر حسـب مـورد در زمینـه تخصصـی      (کشور هاي برجسته علمی پژوهشیسه نفر از شخصیت-7-4

.دانشگاهبا انتخاب و حکم رئیس ) ذیربط صاحب نظر باشد
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که حداقل یک نفر حسب مورد عضو کمیسیون تخصصی ذیربط هیأت ممیزه باشد، دانشگاهسه نفر استاد تمام -7-5

.به انتخاب هیأت ممیزه

.مستقر خواهد بوددانشگاهممتازي در حوزه معاونت پژوهشی دبیرخانه شوراي اعطاي مرتبه استاد-تبصره

.تشویق و قدردانیهنحو-8ماده 

. یدنماء میاعطاگزیدهبربه استادان دانشگاهطی مراسم ویژه اي توسط رئیس را ينشان استاد ممتازدانشگاه-8-1

براسـاس  يمـون ورود آزدون بـ يرکتـ دمقطـع  يتوانمنـد و درخشـان را بـرا   یانتواند دانشـجو ز میاتمماستاد -8-2

. یدنمایرشپذسدرامنا مییأتهیدو به تائیهتهدانشگاهیلی تکمیالتتحميکه توسط شورایدستورالعمل

ممتـاز  دتاسای کهشود و در صورتمیءاعطايبه ویقیتشویهپا2از مقام استاد ممتاز، تا سقف یمتکررمنظوبه-8-3

مـورد محاسـبه قـرار    2یباو با ضـر یساالنه پژوهشیژهاعتبار ویازامتنماید،االنه کسبسیژهواعتبار یازامت50حداقل 

. گیردمی

یو فرصت مطالعـات یالمللینبعشرکت در مجاميخود برایژهتواند طبق درخواست، از اعتبار وتاد ممتاز میاس-8-4

. عمل آورده دعوت بیعلميهايارهمکيبرایالمللبینهتتادان برجسساز ایانموده و استفاده 

. شودمییزط نیته واجد شراسو استادان وابدانشگاهنامه مشمول استادان بازنشسته یینآینا-تبصره

.هاي مادي و معنوياعطاي کمک-9ماده 

گردد، میینتدویسهرئیأتهسويممتاز که از یداساتصاس دستورالعمل خااسممتاز بردتاسایگاهجایممنظور تکربه

. یدنماقدام میایپژوهشيشورایبپس از تصويو معنويماديهاکمکينسبت به اعطادانشگاه

دانشـگاه هیـأت امنـاي   به تصویب 26/2/91خ یر تاردتبصره12ماده و 10بر ل متشماین دستورالعمل -10ماده 

.باشدل اجرا میباق1/12/90یختاراز يراونفو حقیقات ت،ر علومیزوییدو با تأسیدرعلم و صنعت ایران
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»پیوست شماره شش«

دانشگاهدر هتسو وابضعيبکارگیردستورالعمل 

دانشگاهیعلمیأتهيضاعامیداخاستنامهآیین» 119«ه دماوع موض

یـأت هیببـا تصـو  دانشگاه/ کدهشپژوه/باشند که به درخواست دانشکدهمییته افراد برجسته علمسعضو واب-1ماده 

ت دو سـال بـه عنـوان    مـد يبرایو پژوهشیآموزشیفانجام وظايبرادانشگاهیسو حکم رئدانشگاهجذب ییجراا

. شوندعضو وابسته انتخاب و بکار گرفته می

:باشدمییلبه شرح ذهتسعضو وابیعمومیطشرا-2ماده 

.واحد مربوطیازاعالم ن-2-1

.صیتخصيرتکدیلیداشتن مدرك تحص-2-2

.واحد متقاضییازمورد نیعلميهاینهفرد با زمیارتباط تخصص-2-3

. باشدمی» عضو وابسته«عهده به یهجل خدمت اولمز االزم ياهزواخذ موافقت و مج-تبصره

:باشدمییلعضو وابسته به شرح ذیاختصاصیطراش-3ماده 

قیم خارج از کشورمتخصص مدانشگاهعضو هیأت علمی خارج از عنوان شرایط اختصاصیردیف
یارشنادحداقل یارشنادحداقل مرتبه علمی1

اطع مقاله دررسا ینامه نایپاسرپرستی2
یلیکمتتالیحصت

ارشد یاسننامه کارشیانپا10ل قاحد
يرتکداله رس4یا

یاسننامه کارشیانپا10ل قاحد
يرتکداله رس4یاارشد 

علمی پژوهشی در نشریاتمقاالت چاپ3
ISCاز جمله یالمللینبیهنمايدارارمعتب

مقاله علمی پژوهشی12حداقل مقاله علمی پژوهشی8حداقل 

-طرح پژوهشی4حداقل یوهشپژهايحرو انجام طسرپرستی4

يمعتبـر دارا یاترشـ در نشـده  چاپ یپژوهشیمقاله علموتواند هر رساله دکتري را با دمی» عضو وابسته«-1تبصره 

. یدنمایگزینجاpatentودیا.. .و ISCاز جمله یالمللینبیهنما

چـاپ شـده در  شـی پژوهیالـه علمـ  قک میـ بـا  اارشـد ر یان نامه کارشناسیهر پا تواندمی» عضو وابسته«-2تبصره 

. دیمانینزجایگ.. .و ISCاز جمله یالمللبینه یامنير داراتبمعتایرشن

یاترشـ ندرهدشـ شرط انتشار مقاله چاپ دانشگاهیزهممیأتکه از نظر هییهاهتشريارد خاص برامودر -3تبصره 

. دشاقدام خواهد یربطذیزهممیأتاس ضوابط هالزامی نباشد، براس...و ISCاز جمله یالمللینبیهنمايمعتبر دارا
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یندول اج» 3«یف ضوع ردمقاالت مویگزینتوسط مراجع ذي ربط، جایه علمدشییدع تأااختریکداشتن -4تبصره 

. شودماده می

یـی اجرایـأت هأییـد مـورد ت یوابق علمـ سارات و ش، انتیفاتلأتيکه دارایعلمیأتهیرمحققان برجسته غ-5تبصره 

. شوندیرفتهپذدانشگاه» عضو وابسته«به عنوان دتواننمی،دشنبامیدانشگاهجذب 

:باشدمییلذبه شرح»عضو وابسته«یتفعاليهاهحوز-4ماده 

.یلیتکمیالتتحميهاهنامه و رساله در دوریانپاهو مشاورییراهنما-4-1

.دانشگاهمعتبر به نام یشپژوهیلمعیاتدر نشریپژوهشیانتشار مقاالت علم-4-2

.یو پژوهشیقاتیتحقهايیتانجام فعال-4-3

.میلیتکیالتصتحيهاهدر دوریستدر-4-4

).یقاتیتحقزکرمیا(هروگمورد درخواست يبردهارو یعلميهاهرواارائه مش-4-5

.دانشگاهنیاز مورد یتخصصهايیتفعالیرسا-4-6

. گیـرد قرار مییابیمورد ارزدانشگاهب جذییاجرایأتساله توسط هدويهادر دوره» عضو وابسته«عملکرد -5ماده 

دو سـال  يبـرا يویتعضـو دانشگاهو حکم رئیس أییدد، با تگردیابیمثبت ارز» وابستهعضو«کرد لکه عمیدر صورت

.گرددمیتمدیدیگرد

:گرددبرخوردار مییلذیاياز مزاهتسعضو واب-6ماده 

.براساس ضوابط و مقررات مربوطپژوهانهپژوهشییژهاز اعتبار واستفاده -6-1

.ررات مربوطوابط و مقضبراساس یالمللینچاپ مقاالت بشاداپاز استفاده -6-2

).دانشگاهازجخارعلمییأتهياعضا(م رتبه خود علمی هیأتهيمعادل اعضایسحق التدریافتدر-6-3

دسـتورالعمل بـا   یـن ا»3«مـاده  » 5«تبصره موضوع »هتسعضو واب«یقحقتحق الیایسحق التدریزانم-1تبصره 

.گرددمیینیتعدانشگاهجذب ییاجرایأتهیبو تصوزشیوممعاون آپیشنهاد

باشـد،  که محل خدمت اصلی وي خارج از کشـور مـی  » عضو وابسته«أمین مسکن براي ه تبت سبندانشگاه-2تبصره 

.یدنمامیمداقحد امکان ادر

علـم  دانشگاههیأت امناي به تصویب 26/2/91خ یر تاردتبصره7ماده و 7بر ل متشماین دستورالعمل -7ماده 

.باشدل اجرا میباق1/12/90یخاز تاريراونفو حقیقات ت،ر علومیزوییدتأو باسیدرو صنعت ایران


