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 می باشد که شامل ایران بهداشتی،درمانی خدمات و پزشکی علوم منظور از دانشگاه در این آئین نامه، دانشگاه .1ماده 

 اعم) پژوهشی و آموزشی درمانی، بهداشتی مراکز ها، دانشکده( مصوب تشکیالت با منطبق تابعه واحدهاي کلیه و ستاد

 می یا شده ایجاد خاص قوانین ویا امناء هیات تصویب وبا ذیصالح مراجع مجوز با که اي وابسته ویا مستقل مراکز از

 می منصوب عالیه مقامات وحکم دانشگاه رئیس پیشنهاد به ویا دانشگاه رئیس طرف از "مستقیما آنها شوندوروساي

  باشد می گردند

این آیین نامه به امر  10که طبق ماده  دانشگاهپژوهشی و پژوهشی  _شاغلین خدمات آموزشیبه : هیأت علمی .2ماده

  . شود گفته می دانشگاه هیأت علمیپردازند، عضو  گانه می هاي هفت فعالیت

  : مراتب علمی اعضاي هیأت علمی آموزشی و پژوهشی

  پژوهشی              )   پژوهشی. آموزشی(  آموزشی   

..................................................              .........................   

 مربی                                             مربی پژوهش    

 استادیار                                         استادیار پژوهش    

 دانشیار پژوهش                                 دانشیار             

  استاد پژوهش                                 استاد               

  استاد ممتاز پژوهش                                    استاد ممتاز     

ساعت در هفته طبق  54فردي است که به طور تمام وقت کامل و: عضو هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی  .3ماده 

  .اختیاردانشگاه بوده و حق انجام کار انتفاعی تخصصی خارج ازدانشگاه را ندارد برنامه تنظیمی دانشگاه در

اي چهل ساعت طبق برنامه فردي است که هفته): غیر تمام وقت جغرافیایی(عضو هیأت علمی تمام وقت . 4ماده 

 .نماید تنظیمی دانشگاه خدمت می
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و دو ساعت طبق برنامه تنظیمی دانشگاه خدمت  اي بیستفردي است که هفته: عضو هیأت علمی نیمه وقت .5ماده

 .نماید می

ساعت، عملی یا آزمایشگاهی  17میزان درسی است که مفاد آن به ترتیب به صورت نظري : هر واحد آموزشی .6ماده 

ساعت در طول یک نیم سال تحصیلی یا دوره  68ساعت و کارآموزي در عرصه و کارورزي  51ساعت، کارآموزي  34

 .شود تدریس می تابستانی

 .باشد ساعت فعالیت پژوهشی در هفته می 4معادل : هرواحد پژوهشی. 7ماده 

 دانشگاهی موظف تدریس واحدهاي با آن آموزشی ارزش که شود می اطالق خدمتی به: آموزشی معادل واحد .8 ماده

 دانشگاه شوراي تصویب به دانشگاه وهشیژ پ و آموزشی معاونین پیشنهاد به بنا آن مه نا آیین. است شده سازي معادل

 .خواهد رسید

استاد راهنما از اعضاي هیأت علمی دانشگاه است که عالوه بر انجام تکالیف مرتبط، مسؤولیت هدایت تحصیلی  .9ماده 

 .گیرد دانشجویان در مقاطع تحصیلی مختلف را در زمینه مشکالت آموزشی، پژوهشی و فردي بر عهده می

 :عبارتند از :گانه عضو هیأت علمی هاي هفت فعالیت .10ماده 

 هاي آموزشی فعالیت

 پژوهشی

 فرهنگی  

 توسعه فردي

 هاي اجرایی و مدیریتی،  فعالیت 

 ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و ارتقاء سالمت  

 .شود که از طریق دانشگاه به وي محول می ههاي تخصصی درخارج ازدانشگا فعالیت 
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گانه و شرکت در  هاي هفت به حضور فعال عضو هیأت علمی دردانشگاه و اجراي فعالیت: قابل قبولخدمت . 11ماده 

 .گردد شود، اطالق می ها و شوراهاي دانشگاه و یا سایر امور اجرایی که از طرف دانشگاه به وي محول می کمیته
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 ورود به خدمت
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استخدام اعضاي هیأت علمی در بدو خدمت به صورت پیمانی و صرفاً از طریق فراخوان از بین متقاضیان  .12ماده 

سال بوده  3تا  1ضمناً مدت قرارداد . یا باالتر است) بورد(یا دانشنامه تخصصی ) Ph.D(واجد مدرك دکتراي تخصصی

باالتر با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه، به در صورت ارتقاء به مرتبه . و حسب نظردانشگاه قابل تمدید می باشد

  .شوند هاي ساالنه به رسمی قطعی تبدیل می سال در صورت کسب پایه 3وضعیت رسمی آزمایشی و پس از 

کارمندان غیر هیأت علمی مجازند در صورت داشتن شرایط مساوي مشابه سایر متقاضیان، در فراخوان مربوطه . 1تبصره 

  .شرکت نمایند

درموارد خاص وبرابر ضوابط این آئین نامه بالمانع "استخدام ازبین دارندگان مدرك کارشناسی ارشد صرفا .2تبصره 

  .است

مستخدمین غیر هیأت علمی در صورت تبدیل وضعیت به هیأت علمی نیزمشمول این ماده بوده و ابتدا به . 3تبصره 

  . صورت پیمانی به کار گرفته خواهند شد

اجد شرایط عضویت هیأت علمی مطابق قانون ایثارگران جهت ورود به خدمت به عنوان هیأت ایثارگران و. 4تبصره 

  )1پیوست شماره . (علمی ملزم به شرکت در فراخوان و طی مراحل جذب براي تأیید صالحیت عمومی خواهند بود

گاه، تعهدنامه محضري شدگان فراخوان استخدامی حسب تشخیص شوراي دانش دانشگاه مجاز است از پذیرفته. 5تبصره 

  .سال  به منظور اشتغال و تداوم خدمتی وي اخذ نماید 5براي مدت حداقل 

هرعضو هیات علمی که به استخدام پیمانی ویا رسمی پذیرفته می شوند درگروه آموزشی وپژوهشی پست . 6تبصره

  .ممنوع می باشدسازمانی به وي اختصاص می یابد وتصدي بیش از یک پست سازمانی به عضو هیات علمی 

دانش آموختگان دانشگاه تربیت مدرس در بدو ورود به خدمت به عنوان عضو هیأت علمی، مشابه سایر دانش . 7تبصره 

  .آموختگان مؤسسات تابعه وزارتخانه در پایه یک مرتبه مربوطه قرارخواهند گرفت

تمام وقت جغرافیایی و مربیان به صورت  در بدو استخدام اعضاي هیأت علمی با مرتبه استادیاري به صورت .13ماده 

 .شوند تمام وقت استخدام می
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در صورت نیاز مبرم دانشگاه و در شرایط استثنایی، استخدام اعضاي هیأت علمی استادیار به صورت تمام . 1تبصره 

 دانشگاه بالمانعنماید، با تأیید هیأت اجرایی جذب و تصویب هیأت امناي  وقت با شرایطی که شوراي دانشگاه تعیین می

  .است

نیاز مبرم دانشگاه و در شرایط استثنایی با تأییدو تصویب هیأت امناي دانشگاه ، استخدام یا ادامه در صورت . 2تبصره 

  .خدمت اعضاي هیأت علمی مربی به صورت تمام وقت جغرافیایی بالمانع است

تمام وقت «) آزمایشی و قطعی(یا رسمی از نظر نوع استخدام، اعضاي هیأت علمی به صورت پیمانی . 14ماده 

  .باشند می» جغرافیایی یا تمام وقت یا  نیمه وقت

نمایند تابع  پزشکان و سایر شاغلین حرف سالمت که به صورت هیأت علمی با دانشگاه همکاري می. 1تبصره

  )2پیوست شماره (دستورالعمل پیوست می باشند

رسمی قطعی طبق  از رسمی آزمایشی به انی به رسمی آزمایشی ویمپبدیل وضع اعضاي هیأت علمی از ت. 2تبصره 

تبدیل وضع اعضاي هیأت علمی ایثارگر مطابق قانون  .خواهد بود مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی

  . با تأیید مجدد صالحیت عمومی امکان پذیر خواهد بود) 1پیوست شماره (ایثارگران

  .شود تبدیل وقت تمام به میتواند تمایل و دانشگاه نیاز رتدرصو  وقت نیمه علمی هیات عضو) 3 تبصره

  :تواند بخشی از نیاز خود به هیأت علمی را از طریق ذیل تامین نماید دانشگاه می .15ماده 

  افراد داراي تعهد قانونی به وزارت متبوع ویا دانشگاه -الف

  .افراد مشمول قانون نحوه تامین هیات علمی -ب

  )افراد بدون تعهد خدمت(مدرك دکتراي تخصصی ، دانشنامه تخصصی وباالتر افراد داراي  -ج

  .افراد شاغل ویا بازنشسته به صورت حق التدریس -د

می توانند یک سال پس از شروع خدمات قانونی و تعهدات در فراخوان استخدامی  افراد مشمول بند الف. 1تبصره 

  .مؤسسه شرکت نمایند
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  .سایر دانشگاها صرفاًبا کسب موافقت داتشگاه مبدأ میسر خواهد بودشرکت در فراخوان . 2تبصره 

و  1هاي  تبصره  با رعایت مفاد "مشمولین قانون نحوه تامین هیأت علمی"شرکت در فراخوان استخدامی براي . 3تبصره 

 .باشد این ماده پس از اتمام دوره ضرورت میسر می 2

دهند،  عنوان کادر درمانی انجام میا فوق تخصص که تعهدات خود را به ی) بورد(دارندگان دانشنامه تخصصی . 4تبصره 

انشگاه و تأیید کمیسیون مشترك معاونین آموزش و درمان وزارتخانه سال خدمت به پیشنهاد د حداقل یک  پس از انجام

ه صورت هیأت علمی توانند مابقی تعهدات خود را ب مبنی بر موافقت با انجام مابقی تعهدات به صورت هیأت علمی، می

  . توانند در فراخوان، شرکت و مراحل جذب را نیز طی نمایند بگذرانند این افراد در صورت تمایل می

توانند در فراخوان  در طول  دوره تعهد تنها می) قید شده در تبصره فوق( دانشنامه فوق تخصصیدارندگان . 5تبصره 

ماه به اتمام تعهدات این افراد باقی مانده باشد،  6که حداکثر  تنها در صورتیدانشگاه محل تعهد شرکت نمایند و 

  .ها نیز شرکت نمایند توانند در فراخوان سایر دانشگاه می

و بازگشت به ) Ph.D(در صورت نیاز دانشگاه ، مستخدمین غیر هیأت علمی که پس از اخذ مدرك باالتر . 6تبصره 

باشند، در صورت تأیید هیأت اجرایی جذب دانشگاه و معاونت  لمی دانشگاه، متقاضی انجام تعهدات به صورت هیأت ع

بدیهی است این افراد نیز جهت تبدیل . توانند تعهدات خود را در کادر هیأت علمی انجام دهند آموزشی وزارتخانه می

  . وضع به هیأت علمی ملزم به شرکت در فراخوان و طی مراحل جذب خواهند بود

تواند با پیشنهاد معاون آموزشی دانشگاه وموافقت شوراي آموزشی با تأیید  ت نیاز مبرم، میدانشگاه در صور. 7تبصره 

هاي مورد نیاز در مقطع دکتراي تخصصی  هیأت اجرایی جذب و تصویب هیأت مرکزي جذب از متقاضیان آزاد دررشته

ماه  6در موارد خاص تا . باشد سال میمدت این قرارداد حداکثر یک . یا دانشنامه تخصصی و باالتر قرارداد منعقد نماید

  .حقوق و مزایاي این افراد برابر مفاد این آیین نامه پرداخت می شود. قابل تمدید است

بکارگیري آندسته از افرادي که از طریق قرار داد حق التدریس ازخدمات آنان استفاده می شودبا پیشنهاد . 8تبصره 

  .و موافقت شوراي آموزشی حوزه معاونت امکان پذیر می باشد دانشکده ذیربط به معاون آموزشی دانشگاه

  : باشد شرایط عمومی ورود به خدمت به شرح زیر می .16ماده 
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 تابعیت جمهوري اسالمی ایران) الف

در صورت نیازدانشگاه، به کارگیري اتباع سایر کشورها  به صورت قراردادي پس از طی مراحل قانونی بالمانع . تبصره 

  .است

براي (انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت قانونی یا گذراندن دوره ضرورت براي سربازان هیأت علمی  )ب 

  ).آقایان

 . عدم محکومیت به محرومیت از استخدام دولتی و سابقه محکومیت جزایی مؤثر) ج

  . عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر، روان گردان) د 

لمی توسط هیأت اجرایی جذب دانشگاه و تصویب هیأت مرکزي جذب وزارت متبوع تأیید صالحیت عمومی و ع) ه 

  .مطابق ضوابط مصوب شوراي عالی انقالب فرهنگی

سال جهت مرتبه استادیاري و باالتر و  45سال در بدو استخدام جهت احراز مرتبه مربی و  35نداشتن سن بیش از ) و 

  .، دانشنامه تخصصی و باالتر  Ph.Dدارا بودن مدارك تحصیلی، 

از موارد فوق به صورت ) سال 50سال و استادیارتا40مربی حداکثر تا(جذب متقاضیان در شرایط سنی باالتر .1تبصره 

 .استثنایی و خاص با کسب مجوز از هیأت مرکزي جذب وزارت متبوع ممکن خواهد بود

سال متناسب با  5پس ازتأیید هیأت ممیزه دانشگاه حداکثرتا به ازاي هر سال سابقه مفید آموزشی و پژوهشی . 2تبصره 

  .شود سابقه مفید آموزشی به سقف سن استخدام داوطلبین افزوده می

اند تا  هاي معتبر خارجی به صورت هیأت علمی با مرتبه دانشیار و باالتر خدمت نموده افرادي که در دانشگاه.  3تبصره 

  .أت ممیزه مرکزي می توانند استخدام شوندسال به شرط تأیید هی 55حداکثر سن 

باشند، به ازاي هر سال سابقه مدیریتی یک سال تا  به سقف سنی مدیران مؤسسات که داوطلب استخدام می. 4تبصره 

  .سال که مورد تأیید هیأت ممیزه مرکزي باشد اضافه خواهد شد 5حداکثر 
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به استخدام دانشگاه در آمده اند ضوابط پایان 16بندو ماده درکلیه مواردي که افراد براساس تبصره هاي ذیل.5تبصره 

خدمت ویا بازنشستگی به استناد مواد فصل هشتم همین آئین نامه خواهد بود وچنانچه درسنین تعیین شده براي 

 بازنشستگی این دسته افراد شرایط کافی براي برخورداري از بازنشستگی را نداشته باشند تابع ضوابط بازخرید خدمت

  . خواهند بود ودانشگاه مجاز است به خدمت ایشان پایان داده وایشان را مشمول بازخرید خدمت نماید

سال افزوده خواهد  5باشند حداکثر  دو و چهار می  به سقف سنی متقاضیان استخدام که توأماً مشمول تبصره. 6تبصره 

  .شد

درصد، آزادگان باالي  25اوطلبانه در جبهه، جانبازان باالي ماه حضور د 6ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از . 7تبصره 

سال اسارت مشمول  3درصد، فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بیش از  50سال اسارت، فرزندان جانبازان باالي  3

  .باشند محدودیت سنی نمی

براي استادیار (صصی و فوق تخصصی ، دانشنامه تخ)Ph.D(مقاطع دکتراي تخصصی دارا بودن دانشنامه مورد تأیید در) ز

  .هاي مورد نیاز در رشته) و باالتر

هایی که دکتراي آن موجود نباشد با مجوز هیأت مرکزي  دارا بودن مدرك کارشناسی ارشد صرفاً در رشته. 1تبصره 

 .جذب امکان پذیر خواهد بود

، داروسازي، دامپزشکی و علوم پزشکی، دندانپزشکی( اي  استخدام دارندگان مدرك دکتراي حرفه. 2تبصره 

و ) بورد   پره(هاي بیهوشی و رادیولوژي، متخصصین داراي گواهینامه تخصصی  و کارشناسی ارشد رشته) آزمایشگاهی

  .باشد همچنین دانشجویان شاغل به تحصیل در هر مقطعی تا زمان فراغت از تحصیل ممنوع می

ه صورت عضویت هیأت علمی تابع ضوابط و مقررات این آیین مستخدمین غیر هیأت علمی براي ورود به خدمت ب) ح

 . باشند نامه می

ممنوع   اند کارگیري اعضاي هیأت علمی که به موجب احکام مراجع قانونی ذیربط اخراج یا از خدمت منفصل شده به) ط

  .باشد می
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حل خدمت با استعفاي شرکت اعضاي هیأت علمی مؤسسات در فراخوان سایر مؤسسات در صورتی که دانشگاه م) ي

  .وي موافقت کرده باشد بالمانع خواهد بود

چنانچه در هریک از مراحل پذیرش یا پس از آن خالف اطالعات اعالم شده توسط متقاضی محرز شود، . 17ماده 

  .گردد مراحل طی شده کان لم یکن تلقی خواهد شد و در صورت صدور حکم استخدامی حکم صادره لغو و بال اثر می

  .دیگري باشند دانشگاهاعضاي هیأت علمی دانشگاه نباید عضو هیأت علمی  .18ماده 
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 فصل سوم

 

 

 

  ارتقاء ترفیع پایه و
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شوند در پایه یک مرتبه مربوطه  پذیرفته میبراي خدمت دردانشگاه  هیأت علمیعنوان عضواشخاصی که به . 19 ماده

داشته باشند که آموزشی و پژوهشی  مورد تأیید هیأت ممیزه دانشگاه مگر آنکه سوابق خدمت قابل قبول  .گیرند قرار می

مطابق تکالیف عمومی اعضاي هیأت علمی پایه آنان در هر یک از مراتب طبق مقررات این آیین نامه  ،در این صورت

  .گردد تعیین میحسب مورد 

شوند از مقطع کارشناسی ارشد به باال و  به خدمت هیأت علمی پذیرفته می سوابق آموزشی و پژوهشی افرادي که. تبصره

 .بر اساس ضوابط این آیین نامه  قابل احتساب خواهد بود

هاي  اجراي فعالیتدر قبال هر یک سال خدمت قابل قبول در ) آموزشی و پژوهشی(هیأت علمی ي به اعضا .20 ماده

  . هاي قبلی محفوظ خواهد ماند پایهء، اعضاي در ارتقا گردد و می ءیک پایه ترفیع اعطاگانه  هفت

گیرد و به همان میزان تاریخ استحقاق ترفیع به تعویق  به ایام تعلیق و مرخصی بدون حقوق ترفیع تعلق نمی. 1 تبصره

  . افتد  یم

ترفیع درسال و همچنین مرخصی زایمان بیش از مدت مقرر قانونی  ماه 4بیش از  به ایام مرخصی استعالجی. 2تبصره 

  .افتد گیرد و به همان میزان تاریخ استحقاق ترفیع به تعویق می تعلق نمی

ترفیع تعلق ) کمتر از یک سال(و فرصت مطالعاتی آموزشیمأموریت  ،ه دوران استفاده از بورس کوتاه مدتب. 3تبصره 

  . باشد میوتایید آن توسط شوراي بورس  هاي مذکور در دوره زارش پیشرفت کاربررسی گ آن مالك که .گیرد می

شوند، پس از اخذ  به اعضاي هیأت علمی که براي اخذ مدرك باالتر به مأموریت آموزشی یا بورس اعزام می. 4تبصره 

به نسبت مدت  پایه ترفیع 2و فوق تخصص حداکثر ) فلوشیپ(و مدرك دوره تکمیلی تخصصی  پایه Ph.D ،3مدرك  

مشمول این تبصره می  1/2/1392ضمناً به اعضاي هیات علمی شاغل در دانشگاه که قبل از تاریخ .گیرد تحصیل تعلق می

  .  شوند، مابه التفاوت پایه هاي متعلقه صرفاً از تاریخ مذکور به آنان اعطاء می گردد

  .گیرد پایه ترفیع تعلق می به اعضاي هیأت علمی بابت انجام خدمت وظیفه عمومی یک. 5تبصره 



 

�ی اداری  �� آ� ی �یأت ا�ضای  ا���دا
ع��

  ١٦    ���ه                                                                                                    

خودرا طبق ماده یک قانون نحوه تأمین هیأت علمی   خدمت وظیفه عمومیکه هیأت علمی  يبه اعضا. 6تبصره 

ساله به شرط داشتن سوابق خدمتی قابل قبول هر  4بابت دوره ضرورت یک پایه و مازاد بر آن تا پایان دوره  اند گذرانده

  . گیرد تعلق میسال یک پایه 

به افراد بورسیه و یا متعهدین خدمت که تعهدات خود را به صورت عضو هیأت علمی در دانشگاه تابعه . 7تبصره 

گیرد و در صورت  دهند مشابه سایر اعضاي هیأت علمی پایه سالیانه با رعایت ضوابط تعلق می وزارتخانه انجام می

هاي سالیانه قبلی در صدور حکم حقوقی  علمی پایهشرکت در فراخوان مؤسسات و پذیرفته شدن به عنوان عضو هیأت 

  . جدید منظور خواهد شد

در صورتی که ادامه تحصیالت در دو مقطع جداگانه انجام شده باشد و هر مقطع منتهی به اخذ یک درجه . 8تبصره 

 .با توجه به سنوات تحصیلی در هر مقطع قابل احتساب است 4تحصیلی شده باشد، ترفیع موضوع تبصره 

درصورت غیر قابل قبول بودن فعالیت عضو در طول یک سال، با تصویب کمیته منتخب ترفیعات، ترفیع ساالنه . 21ماده 

  . گیرد به وي تعلق نمی

در صورت عدم ارائه مدارك از سوي عضو هیأت علمی یا دانشکده براي ترفیع سالیانه، عضو هیأت علمی مجاز . تبصره

پایه مورد انتظار درخواست مکتوب خود را به همراه مستندات و مدارك الزم به  است حداکثر تا سه سال از زمان

 .دانشکده ذیربط تحویل نماید

  : به اعضاي هیأت علمی دانشگاه پایه تشویقی به شرح زیر اعطا خواهد شد .22ماده 

هیأت دولت و اصالحات  12/7/83هـ مورخ /30987ت/17814موضوع مصوبه شماره (بر اساس آیین نامه نخبگان ) الف

  . گیرد به نخبگان یک پایه تشویقی با تشخیص هیات ممیزه دانشگاه تعلق می)) 3پیوست شماره (بعدي آن 

صاحبان اصلی فرآیندهاي منتخب کشوري هاي رازي، خوارزمی و  هاي اول تا سوم جشنواره به برگزیدگان رتبه) ب

یک پایه تشویقی تعلق ) بنا به تشخیص شوراي دانشگاه(جشنواره آموزشی شهید مطهري وجشنواره داخلی دانشگاه 

  .گیرد می



 

�ی اداری  �� آ� ی �یأت ا�ضای  ا���دا
ع��

  ١٧    ���ه                                                                                                    

شوند، یک پایه ترفیع تعلق  می M-Philیا  MPHه به اعضاي هیأت علمی که موفق به اخذ گواهینامه طی دور) د

  .گیرد می

در تغییر مرتبه از استادیاري به دانشیاري یک پایه و از دانشیاري به استادي در زمان ارتقاء دو  اي هیات علمیبه اعض) ه

  .خواهد بود 1/2/92تاریخ اجراي اعطاي پایه هاي فوق از تاریخ.پایه تشویقی اعطاء خواهد شد

قت جغرافیایی قابل قبول یک پایه سال خدمت تمام و 5به اعضاي هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی به ازاي هر ) و

تصویب قانون در مجلس شوراي اسالمی  مبدأ محاسبه خدمت تمام وقت جغرافیایی ازتاریخ.(گیرد تشویقی تعلق می

  .پایه خواهد  6وحداکثر تا  12/10/1375مورخ 

مشروط به دریافت پایه استحقاقی ساالنه خواهد بود و به ازاي تعویق پایه استحقاقی به ) و(هاي بند  اعطاي پایه. تبصره

  .  همان میزان تاریخ اعطاي پایه تشویقی مربوطه به تعویق خواهد افتاد

پایه   3 گردند، به ازاي هر نشان دریافتی حداکثر تا هاي دولتی نائل می به اعضاي هیأت علمی که به دریافت نشان) ز

  . باشد تشویقی برابر نظر هیأت ممیزه دانشگاه قابل اعطاء می

  . تعلق میگیرد زیربه اعضاي هیات علمی ایثارگر ترفیعات تشویقی به شرح ) ح

ف
ردی

  

  امتیاز  رزمندگان  جانبازان  آزادگان، اسرا و مفقودین

1  
تا یک سال سابقه اسارت، 

  مفقودیت
  از کار افتادگی% %19. 10

  یک سال خدمت در جبهه ماه تا 6

  )گیرد ماه تعلق نمی 6کمتر از (
  پایه ترفیع 1

2  
سال سابقه اسارت،  2تا  1

  مفقودیت
  پایه ترفیع 2  سال خدمت در جبهه 2تا  1  از کار افتادگی% %29. 20

3  
سال سابقه اسارت،  3تا  2

  مفقودیت
  پایه ترفیع 3  سال خدمت در جبهه 3تا  2  از کار افتادگی% %39. 30

4  
سال سابقه اسارت،  4تا  3

  مفقودیت
  پایه ترفیع 5  سال خدمت در جبهه 4تا  3  از کار افتادگی% %49. 40

5  
سال سابقه اسارت،  5تا  4

  مفقودیت
  پایه ترفیع 7  سال خدمت در جبهه 5تا  4  از کار افتادگی% %59. 50

6  
سال سابقه اسارت،  6تا  5

  مفقودیت
  پایه ترفیع 9  سال خدمت در جبهه 6تا 5  از کار افتادگی% %69. 60
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7  
سال به باال سابقه اسارت،  6

  مفقودیت
  پایه ترفیع 11  سال به باال خدمت در جبهه 6  از کار افتادگی به باال% 70

  

 دروزارت پزشکی علوم هاي رشته ارزشیابی و ممتحنه هاي هیات عضو 1370 سال از که علمی هیات اعضاي به) ج

 )پایه6تا حداکثر(میگردد اعطاء تشویقی پایه یک سال 5هر بازاي اند بوده پزشکی وآموزش ،درمان بهداشت

یابند، پایه قبلی آنان به اضافه پایه تشویقی موضوع بنده  پایه اعضاي هیأت علمی که به مرتبه باالتر ارتقاء می. 23ماده 

 .این آئین نامه خواهد بود 22ماده 

به آن دسته از کارکنان غیر هیات علمی که از بورسیه تحصیلی وزارتخانه یا دانشگاه و یا ماموریت آموزشی در . 24ماده 

اند، در صورت استخدام به صورت هیات علمی پیمانی در  تخصصی استفاده کرده و یا دوره PH.Dمقطع تحصیلی 

ضمناً به اعضاي هیات علمی شاغل . گیرد پایه به نسبت طول دوره مصوب تعلق می 3دانشگاه بابت ایام مذکور حداکثر 

به آنان اعطاء  1/2/1392خ هاي متعلقه از تاری شوند، پایه مشمول این تبصره می 1/2/1392در دانشگاه که قبل از تاریخ 

  .  گردد می

به اعضاي غیر هیات علمی که بدون استفاده از ماموریت آموزشی یا بورسیه موفق به اخذ مدرك تحصیلی . تبصره

PH.D هاي موضوع این  دررشته هاي مرتبط ومورد نیاز دانشگاه و یا دانشنامه دوره تخصصی پزشکی گردیده اند، پایه

 . تماده تعلق خواهد گرف

 تبصره جدول یک ردیف موضوع سیاسی مقامات بعنوان شاغل علمی هیأت اعضاي استحقاقی ساالنه ترفیعات. 25 ماده

 سایر شاغلین مورد در و آموزشی رابطه حفظ بدون نامه آیین این 116 ماده 7 تبصره جدول یک ردیف و 115 ماده 5

 .شود می اعطاء متبوع دانشگاه با آموزشی رابطه حفظ با اجرایی هاي سمت

 .ها کما کان به قوت خود باقی است مقررات مربوط به طرز تشکیل و اختیارات هیأت ممیزه دانشگاه. 26ماده 

 .واصالخات بعدي آن می باشد) 4پیوست شماره(ترفیع ساالنه برابر دستورالعمل . 27ماده 

در صورت غیرقابل قبول بودن فعالیت عضو در طی سال یا عدم کسب امتیاز الزم یا نبود حداقل ساعت  .28ماده 

  .این پایه بعداً قابل احتساب نخواهد بود. کارکرد مقرر، با تصویب کمیته منتخب، ترفیع سالیانه به وي تعلق نمی گیرد
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هاي  و ابالغ 89/ 14/10الی انقالب فرهنگی مورخ شوراي ع 679ارتقاء اعضاي هیأت علمی براساس  مصوبه  .29ماده 

  )8پیوست شماره(.خواهد بود انجام صادره وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی
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 فصل چهارم 

 

 

 

  ماموریت ها
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 نتایج مبادله همچنین و علمی هیأت اعضاي فنی و علمی کفایت بردن باال منظور به دارد اجازه دانشگاه. 30ماده 

 که آن نظایر یا و ها کنگره ویا سمینارها و ها کنفرانس در آنان شرکت براي را الزم امکانات پژوهشی، و علمی هاي فعالیت

 دهد، می تشخیص ضروري را آنان وشرکت شود می تشکیل کشور از خارج یا داخل در یک هر تحصیلی  رشته زمینه در

. بدهد ایشان به را برنامه هر در الزم مدت براي مأموریتهایی  مجامع، گونه این در شرکت براي و سازد فراهم

 تصویب به وقت نیمه و وقت تمام  جغرافیایی، وقت تمام علمی هیأت اعضاي تفکیک به ماده این دستورالعمل

  .رسد می دانشگاه شوراي

 ازکشور خروج عوارض و برگشت و رفت هزینه و روزانه العاده فوق پرداخت مأموریت، صدورحکم با. 1 تبصره

  .بود خواهد دستورالعمل در شده اعالم ضوابط براساس

 هاي کنگره در شرکت جهت آموزشی روزمأموریت 20 حداکثر از توانند می ساالنه علمی، هیأت اعضاي. 2 تبصره

 .نمایند استفاده دانشگاه تأیید مورد خارجی یا و داخلی

هاي علمی و فنی و تکمیل مطالعات  منظور آشنا ساختن پیشرفت تواند به می) شوراي اجراي بورس (دانشگاه  .31ماده 

هاي کوتاه مدت  سال خدمت تمام وقت جغرافیایی دارند، بورس 4اعضاي هیأت علمی رسمی وپیمانی خود که بیش از

  . یا مأموریت آموزشی در خارج و یا داخل کشور که حداکثر از یک سال تجاوز نکند، اعطاء نماید

هاي فوق پس از اتمام دوره با رییس دانشگاه یا واحد منتخب توسط وي  ی و تأیید پیشرفت علمی دورهارزیاب. 1تبصره 

  . خواهد بود

اعضاي هیأت علمی در مدت استفاده از بورس هاي کوتاه مدت و یا ماموریت آموزشی در داخل یا خارج . 2تبصره

ه خواهند نمود و پرداخت فوق العاده هاي مدیریت، ازکشور ازکلیه حقوق و مزایا ي مندرج در حکم کارگزینی استفاد

هاي خارج از کشور،  دانشگاه موظف است در مورد دوره. محرومیت از مطب و تمام وقتی در این ایام مقدور نمی باشد

نفر با احتساب  4حد اکثر (شان  ها و خانواده  هزینه رفت و برگشت، هزینه عوارض گذرنامه و خروج از کشور آن

  . را فقط یک بار در طول هر دوره پرداخت نماید )متقاضی

  .پرداخت هزینه ثبت نام و شهریه دانشگاهی در صورت موافقت هیأت رییسه دانشگاه بالمانع است. 3تبصره
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هاي کوتاه مدت یا مأموریت آموزشی داخل کشور استفاده  حقوق و مزایاي اعضاي هیأت علمی که از بورس. 4تبصره

  . نمایند بر اساس ضوابط دانشگاه مقصد ،توسط دانشگاه مبدأ پرداخت خواهد شد می

ا برابر آئین نامه اي که تواند اعضاي هیأت علمی غیر تمام وقت جغرافیایی خود ر در موارد خاص دانشگاه می. 5تبصره 

 .به تصویب شوراي دانشگاه می رسد، از مزایاي این ماده بهره مند نماید

تواند به منظور باال بردن کفایت علمی و تخصصی اعضاي هیأت علمی به تعدادي از اعضاي هیأت  دانشگاه می .32ماده 

ه چهار سال در محل یا مناطق تحت پوشش ک) مربی(وتمام وقت)استادیاربه باال(علمی رسمی تمام وقت جغرافیایی

دانشگاه خدمت کرده باشند،بورس بلند مدت ویا ماموریت آموزشی براي طی دوره هاي آموزشی واخذ مدارك تحصیلی 

باالتر یا جدید درداخل یا خارج از کشور دررشته ها ودانشگاه هایی که مورد تایید وقبول دانشگاه باشد بارعایت ضوابط 

  .سال است 4گونه تسهیالتمدت این .نماید  مربوطه اعطاء

قانون  44اعطاي مأموریت آموزشی به اعضاي هیأت علمی جانباز و فرزندان شهداء براساس بند ه ماده . 1تبصره

  .خواهد بود) 1پیوست شماره (ایثارگران 

ها  شوند از دانشگاه می دانشگاه در فواصل معین در مورد پیشرفت علمی اعضاي هیأت علمی که به بورس اعزام. 2تبصره

هاي واصله معلوم  و مؤسسات علمی محل مطالعه اطالعات الزم را کسب خواهد نمود و در صورتی که بر مبناي گزارش

شود که عضو قادر به پیشرفت در رشته مورد مطالعه نیست، با تصویب رییس دانشگاه حکم مأموریت وي لغو خواهد 

  . شد

یت آموزشی تا دو بار و هر بار تا شش ماه با تصویب شوراي بورس یا شوراي مدت بورسیه یا مأمور. 3تبصره 

  . آموزشی دانشگاه قابل تمدید است

باشد و تمدید آن  موافقت با مأموریت آموزشی براي اعضاي هیأت علمی پیمانی در مدت قرارداد بالمانع می. 4تبصره 

 .منوط به تمدید قرارداد خواهد بود

استفاده کنندگان از بورسیه تحصیلی و مأموریت آموزشی موظفند ریز نمرات یا گزارش پیشرفت مطالعات خود . 33ماده 

ماه تجاوز نخواهد کرد، به  6را به فواصل معین که در هنگام اعزام در هر مورد تعیین خواهد گردید و در هر حال از 
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هاي علمی و پژوهشی  خود گزارش جامعی درباره فعالیتماه پس از پایان مطالعات  2دانشگاه ارسال دارند و حداکثر 

 .خود به مؤسسه تسلیم نمایند

کنند باید متعهد شوند که در پایان مطالعات به  اعضایی که از بورس تحصیلی یا مأموریت آموزشی استفاده می .34ماده 

دانشگاه مراجعه و معادل دو برابر مدت استفاده از بورس یا مأموریت آموزشی براي دانشگاه خدمت نمایند و بدین 

  . ه هاي پرداخت شده توسط دانشگاه را بسپاردمنظور باید تضمین هاي مالی وتعهد آور محضري دو برابر هزین

اعطاي تسهیالت مأموریت آموزشی یا بورس منوط به باقی ماندن سنوات خدمت هیأت علمی حداقل به . 1تبصره 

  . برابر مدت استفاده از بورسیه یا مأموریت آموزشی، پیش از بازنشستگی خواهد بود 2میزان 

که عضو هیأت علمی که از بورس یا مأموریت آموزشی استفاده کرده و هنوز در موارد استثنایی درصورتی . 2تبصره 

تعهد خدمت خود را تمام نکرده و متقاضی انتقال تعهد خود به یک موسسه دیگر است، در این مورد در صورت 

یأت موافقت مؤسسه مبدأ و مقصد و تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، انتقال مانده تعهد خدمت عضو ه

  . علمی به مؤسسه مقصد بالمانع است

 .رسد می دانشگاه شوراي تصویب به ماده این دستورالعمل

جزو سابقه خدمت از نظر بازنشستگی  34به شرط رعایت ماده   32و نیز ماده  31و  30مدت استفاده ازمواد .  35ماده 

 .شود هیأت علمی محسوب می اعضاي 

علمی، به مؤسسه یا مؤسسات عالی آموزشی و پژوهشی داخل یا خارج از کشور یا به مأموریت اعضاي هیأت  .36ماده 

ها، مؤسسات دولتی، نهادهاي عمومی غیر دولتی، مؤسسات عام المنفعه مستقل مندرج در جداول بودجه کل  وزارتخانه

هایی که دولت  یا سازمانها را پذیرفته  هاي بین المللی که دولت جمهوري اسالمی ایران عضویت آن کشور و سازمان

  .ها را مقتضی بداند و بالعکس با نظر هیأت رییسه دانشگاه  مجاز است جمهوري اسالمی ایران شرکت در آن

  .ها و یا مؤسسات آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی بالمانع است همچنین مبادله عضو هیأت علمی با سایر دانشگاه 

دهاي عمومی غیر دولتی و عام المنفعه به دانشگاه و تمدید آن حداکثر به مأموریت اعضاي هیأت علمی نها. 1تبصره

  . بدیهی است انتقال آنان ممنوع است. باشد سال بالمانع می 3مدت 
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  .باشد پرداخت حقوق و مزایاي عضو هیأت علمی در ایام مأموریت با توافق مؤسسه مبدأ و مقصد می. 2تبصره 

ت علمی مامور بخدمت در ستاد وزارت متبوع وواحد هاي تابعه آن مشمول دستور ،  ترفیع وارتقاي اعضاي هیا3تبصره

  .مرتبه وترفیع این دانشگاه می باشند, العمل ارتقا

تواند با تائید هیات رئیسه دانشگاه ، اعضاي هیأت علمی خود را براي تصدي مقامات آموزشی یا  دانشگاه می. 37ماده 

ها یا مؤسسات عالی آموزشی یا پژوهشی خارج از کشور حداکثر  زبور، به دانشگاهپژوهشی یا اجرایی با موافقت عضو م

  . به مدت دو سال اعزام نماید

مدت ماموریت آن عده از اعضاي هیأت علمی که بنا به درخواست وپیشنهاد سازمان هاي بین المللی ویا دولت  .38ماده 

تا سه  خواهد بود ومأموریت آنان با تصویب شوراي دانشگاه سال 2شوند،  به مأموریت خاص به خارج از کشور اعزام می

  )سال 5 "جمعا(سال دیگر قابل تمدید است

که کسور بازنشستگی  در صورتی. گردد گونه وجهی در ایام مأموریت به عضو، از سوي دانشگاه پرداخت نمی هیچ. تبصره

زنشستگی مربوطه از سوي عضو پرداخت مدت مذکور اعم از سهم مستخدم و سهم دانشگاه وفق مقررات صندوق با

  .گردد گردد، مدت مذکور جزو سابقه خدمت بازنشستگی وي محسوب می

 مرخصی استحقاقییا بورس،  یا مأموریت آموزشی عضو هیأت علمی هنگام استفاده از فرصت مطالعاتیبه . 39ماده 

از مرخصی بدون حقوق استفاده تواند  نمی تا اتمام تعهدات مربوطهو همچنین پس از برگشت از دوره گیرد  تعلق نمی

  .نماید

به  گرفته باشد، آن انجام  که بخشی از  آن پس از یا مأموریت آموزشی فرصت مطالعاتیبورس،  انصراف از .40ماده 

می شود و باید دالیل انصراف نیز ارائه گردد و درصورت عدم هیأت علمی محسوب  عضواستفاده براي  عنوان یک بار

  .هاي تحمیل شده به دانشگاه ، توسط عضو هیأت علمی باید مسترد گردد دانشگاه، مجموعه هزینهتأیید 

توانند تصدي  می ،قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران 141با رعایت اصل  دانشگاهاعضاي هیأت علمی  .41ماده 

را که در قانون مدیریت خدمات کشوري تعریف شده، بپذیرند که در این صورت مشمول قوانین و  مشاغل سیاسی

  . گردند مقررات مقامات می
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به مشموالن این ماده در مدت تصدي مقامات مذکور حقوق و مزایا فقط از محل اعتبارات یک سازمان و بابت . 1 تبصره

  .یک سمت قابل پرداخت است

، مصوبه نامه ارتقاء اعضاي هیأت علمیینیارتقاء مرتبه اعضاي هیأت علمی موضوع این ماده با رعایت کامل آ .2 تبصره

  )8پیوست شماره ( .انجام خواهد شد 14/10/89شوراي عالی انقالب فرهنگی مورخ 679

از  نامه ررات این آییناعضاي هیأت علمی موضوع این ماده در صورتی که حقوق و مزایاي خود را بر اساس مق .3 تبصره

مشمول مقررات مربوط  ،متبوع حفظ نمایند دانشگاهدریافت دارند و یا ارتباط آموزشی خود را با  دانشگاهمحل اعتبارات 

  .هیأت علمی خواهند بود يبه ترفیع و مرخصی اعضا

با توجه به  ،شوند پایه اعضاي هیأت علمی موضوع این ماده که به نمایندگی مجلس شوراي اسالمی انتخاب می .4 تبصره

  )9پیوست شماره ( .باشد قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمی در دوران نمایندگی قابل احتساب می 6 مقررات ماده
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 فصل پنجم

 

 

 

  فرصت مطالعاتی 
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ماه و  3حداقل هاي مطالعاتی در هر نوبت  توانند از فرصت میاعضاي هیأت علمی در صورت موافقت دانشگاه  .42ماده 

  . استفاده نمایند رعایت سایر مقررات اخذ تعهد مورد قبول دانشگاه و با حد اکثر یکسال

 يجا یا متناوب به ازا یک به طور براي عضو هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی، استفاده از فرصت مطالعاتی .1 تبصره

و براي اعضاي تمام وقت حداقل  سال یک بار براي داخل کشور 3و هر   سال یک بار براي خارج از کشور 4 حداقل

  . باشد امکان پذیر می سال یک بار براي داخل کشور 4سال یک بار براي خارج از کشور و هر  6هر

   .رسد انشگاه میدستورالعمل این ماده به تصویب شوراي د. 2تبصره 

اي به عنوان مؤسسه میزبان در داخل یا خارج از کشور براي فرصت مطالعاتی قابل قبول است که مورد  مؤسسه. 43ماده 

علمی و فنی و  موضوعاتبه نحوي که عضو هیأت علمی بتواند به  ،محل خدمت عضو هیأت علمی باشد دانشگاهتأیید 

باید صالحیت مؤسسه خارج از کشور  .دست یابد، تحقیقاتی که در منطقه دانشگاهی وي امکان دسترسی به آن نیست

  . برسدشوراي آموزشی ویا پژوهشی دانشگاه به تأیید حسب مورد 

هیأت علمی و یا  هاي پژوهشی مؤسسه یا مراکز تحقیقاتی میزبان و همچنین عضو الزم است دانشگاه  فعالیت. تبصره

  .محقق راهنماي معرفی شده از سوي موسسه میزبان را مورد توجه قرار دهد

  : هاي مطالعاتی بصورت زیر است اولویت بندي و محاسبه امتیاز اعضاي هیأت علمی جهت استفاده از فرصت .44ماده 

  )امتیاز 15حداکثر (ر کشو هاي هاي پژوهشی داوطلب در جهت رفع نیاز ارتباط فرصت مطالعاتی با فعالیت) الف

  ) امتیاز 15حداکثر( دانشگاههاي آموزشی و پژوهشی  ارتباط فرصت مطالعاتی با پیشبرد برنامه) ب

و بر  خیص دانشگاهاجرا به تش و  خدماتی، هاي آموزشی، پژوهشی در فعالیت عضو هیأت علمی مشارکت میزان) ج

    )امتیاز 30جمعاً حداکثر (امتیاز  10هر کدام حداکثر اساس آیین نامه ارتقاء 

سال  هربه ازاي  خدمت در مراکز تحقیقاتی صنعتی تولیدي و خدماتی در مناطق محروم کشور به صورت مأموریت) ه

                                        )امتیاز 20حداکثر (شود  امتیاز، کسر سال به تناسب ماه محاسبه می     5کامل 
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هاي فوق در محاسبه امتیاز براي اعضاي هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی ضریب یک و دو دهم  لحاظ  نددر تمام ب) و

  .    گردد

  .هاي مطالعاتی استفاده نمایند د از فرصتنتوان می دانشگاه اعضاي هیأت علمی% 10در هر سال حداکثر ) ز

حقوق و  کلیه و یا خارج از کشور از فرصت مطالعاتی داخل در مدت استفاده  هیأت علمی ياعضابه  .45ماده 

مندرج در آخرین حکم کارگزینی ) شامل، حقوق مبناء ،فوق العاده مخصوص،فوق العاده جذب وفوق العاده ویژه(مزایاي

در . دباش هاي مدیریت و محرومیت از مطب و تمام وقتی در این ایام مقدور نمی پرداخت می گردد و پرداخت فوق العاده

صورت استفاده از فرصت مطالعاتی خارج از کشور، هزینه رفت و برگشت، عوارض گذرنامه و خروج از کشور متقاضی 

  . باشد قابل پرداخت می )همسر و حداکثر دو فرزند(و خانواده وي

أت علمی در صورت درخواست شهریه و هزینه ثبت نام از سوي مؤسسه میزبان هزینه مربوطه به عهده عضو هی. تبصره

  .است

  .  به تصویب خواهد رسید در بودجه تفصیلی دانشگاه ساالنه هاي مطالعاتی اعتبار اجراي برنامه فرصت. 46ماده 

مطابق  نفر 4حداکثر تا ( التفاوت معادل ریالی مقرري ارزي فرصت مطالعاتی عضو و افراد خانواده وي ما به .1 تبصره

  . گردد پرداخت می دانشگاه از محل اعتبارات شود،  که با حقوق و مزایاي عضو هیأت علمی سنجیده می) 45ماده 

متناسب با مدت دوره براي عضو هیأت علمی و اعضاي خانواده وي هاي بیمه درمانی  ریالی هزینه معادل .2 تبصره

  .گردد می پرداخت مؤسسهاز محل اعتبارات  )45مطابق ماده  نفر 4حداکثرتا (

هر شش ماه یک بار و حداکثر  کنندگان از فرصت مطالعاتی موظفند گزارش مطالعه و تحقیقات خود را استفاده .47ماده 

  .  پس از اتمام دوره به دانشگاه ارائه نمایند تا دو ماه

در صورت  ،برسد دانشگاهپژوهشی آموزشی و یاتأیید شوراي به  دو نهایی فرصت مطالعاتی بای گزارش علمی .تبصره

و به میزان دوره فرصت استفاده از فرصت مطالعاتی بعدي منتفی خواهد شد  ،عدم تأیید گزارش علمی و تحقیقی

  .افتد مطالعاتی تاریخ استحقاق ترفیع پایه به تعویق می
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ه مدت متقاضیان در قبال فرصت مطالعاتی داخل و خارج از کشور باید به موجب سند رسمی تعهد نمایند که ب .48ماده 

برابر زمان استفاده از فرصت مطالعاتی در دانشگاه خدمت نمایند و براي تحقق این هدف داوطلبان سند وثیقه ملکی به  3

هاي ارزي و ریالی که قرار است در طول استفاده از فرصت مطالعاتی دریافت دارند و مبلغ آن  میزان دو برابر هزینه

هند نمود تا در صورت تخلف از مفاد تعهد، دانشگاه بتواند بدون هیچگونه توسط دانشگاه تعیین خواهد شد، تعهد خوا

تشریفات و بدون نیاز به اثبات تخلف و یا حتی اعالم به دفترخانه و صرفاً از طریق صدور اجراییه به میزان دو برابر کلیه 

گاه از متعهد و ضامن یا متضامناً هاي ارزي و ریالی پرداختی ،بابت وجه التزام و بابت دیون خسارات دانش وجوه هزینه

  .وصول و دریافت نماید

تواند به هیچ عنوان به صورت بالفصل  عضو هیأت علمی در پایان زمان مقرر شده براي فرصت مطالعاتی، نمی .49ماده 

از مرخصی استحقاقی یا بدون حقوق استفاده نموده و همچنین پس از بازگشت از فرصت مطالعاتی تا پایان انجام 

  .تعهدات آن حق استفاده از مرخصی بدون حقوق را ندارد
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 م فصل شش

 

 

 

  نظام پرداخت
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 پایه و مرتبه پیمانی و تعهدي مبلغی است که براساس ، رسمی علمی هیأت اعضاي مبناي حقوق: ءحقوق مبنا .50 ماده

 : گردد می محاسبه زیر ترتیب به

  مبنا حقوق=  حقوق ضریب× } مبنا عدد) + 5×علمی هیأت عضو پایه({

  عدد مبنا

  استاد  دانشیار  استادیار  مربی

100  125  145  170  

  .بود خواهد دولت هیأت مصوبه اساس مبناء بر حقوق ضریب ساالنه افزایش. تبصره

که تمام وقت  براي اعضاي هیات علمی  مرتبه علمی ضریبی است که براساس: فوق العاده مخصوص .51ماده 

  گردد  می محاسبه زیر ترتیب جغرافیایی یا تمام وقت باشند، به

 فوق العاده مخصوص= حقوق مبنا  ×ضریب جدول ذیل برحسب مرتبه 

  ضریب فوق العاده مخصوص

  استاد  دانشیار  استادیار  مربی

1/2  6/2  87/2  98/2  

  .پذیر است تغییر و اصالح ضریب فوق العاده مخصوص با تصویب هیأت امناء دانشگاه امکان. 1تبصره

) یک و دو دهم برابر( 2/1اعضاي هیات علمی تمام وقت جغرافیایی  میزان ضریب فوق العاده مخصوص براي:2تبصره 

اعمال این ضریب در دوران استفاده از ماموریت آموزشی، بورسیه و فرصت مطالعاتی .ضرایب جدول فوق می باشد

  .مجاز نمی باشد

وقت جغرافیایی یا  که تمام به اعضاي هیات علمی  مرتبه علمی ضریبی است که براساس: فوق العاده جذب . 52ماده 

  :گردد  می محاسبه زیر ترتیب تمام وقت باشند، به
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 فوق العاده جذب= حقوق مبنا   ×ضریب جدول ذیل برحسب مرتبه 

  ضریب فوق العاده جذب

  استاد  دانشیار  استادیار  مربی

30/2  54/2  67/2  72/2  

  .است پذیر تغییر و اصالح ضریب با تصویب هیأت امناء دانشگاه امکان. 1تبصره

میزان ضرایب فوق العاده جذب و فوق العاده مخصوص براي اعضاي هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی یک و . 2تبصره

اعمال این ضرایب در دوران استفاده از مأموریت آموزشی، بورسیه و فرصت . باشد دو دهم برابر ضرایب مصوب می

  .باشد مطالعاتی مقدور نمی

 محاسبه زیر ترتیب مرتبه به اعضاي هیات علمی به ضریبی است که براساس: أت علمیفوق العاده ویژه هی. 53ماده 

  گردد  می

  فوق العاده ویژه هیأت علمی= حقوق مبنا × ضریب فوق العاده ویژه 

  ضریب فوق العاده ویژه

  استاد  دانشیار  استادیار  مربی  تاریخ اجرا

تا 12/11/83از

29/12/88  
4  6/5  2/5  8/4  

  7/7  5/8  9  5/6  بعدبه  1/1/89از 

  .پذیر است تغییر و اصالح ضریب با تصویب هیأت امناء دانشگاه امکان. 1تبصره

قانون   2برابر مندرجات ماده واحده قانون اصالح ماده ) تمام وقتی جغرافیایی(فوق العاده محرومیت از مطب  .54ماده 

مجلس شوراي اسالمی تعیین و در قالب قرارداد منعقده  12/10/1375اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب 

  )5ه پیوست شمار. (گردد فی مابین دانشگاه و عضو هیأت علمی برقرار می
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بر این اساس دانشگاه مجاز است به ازاي خدمت تمام وقت جغرافیائی اعضاي هیأت علمی دانشگاه و عدم فعالیت  

انتفاعی تخصصی در خارج از دانشگاه به جز مواردي که در این آیین نامه  دیده شده است حداکثر معادل صد در صد 

  .داخت نمایدحقوق و فوق العاده مخصوص آنان را به عنوان حق فوق پر

الزم است دانشگاه قرارداد هر ساله رابر . گردد این فوق العاده در حکم کارگزینی فرد هیأت علمی درج نمی. 1تبصره 

اساس ارزیابی عملکرد فرد هیأت علمی حداکثر تا پایان فروردین ماه همان سال منعقد نموده و به طور ماهیانه نسبت به 

  . پرداخت اقدام نماید

هاي  فوق العاده مذکور در دوران استفاده از مأموریت آموزشی، بورسیه و فرصت مطالعاتی و مرخصی. 2تبصره 

  .باشد ماه قابل پرداخت نمی 2بیش از ) استعالجی-استحقاقی(

چنانچه اعضاي هیأت علمی با توجه به ضرورت امر و تشخیص رئیس بخش و رئیس بیمارستان ملزم باشند . 3تبصره 

ات مقرر به صورت آنکال یا کشیک نیز ارائه خدمت نمایند حق الزحمه مربوطه عالوه بر دیگر پرداختها که عالوه بر ساع

  .از محل اعتبارات عواید اختصاصی قابل پرداخت خواهد بود

مشمولین پرداخت حق محرومیت از مطب یا حق تمام وقتی صورتیکه عالوه بر ساعات مقرر به  فعالیت در . 4تبصره 

تحقیقاتی که به تأیید معاونت پژوهشی دانشگاه رسیده باشد بر اساس قرارداد منعقده می توانند از مزایاي طرحهاي 

  .مربوط به طرح تحقیقات نیز بهره مند شوند

  .گردد قرارداد الزم منعقد می) تمام وقت جغرافیایی(با افراد مشمول قانون پرداخت محرومیت از مطب . 5تبصره 

یت از مطب یا تمام وقتی به افرادي تعلق می گیرد که واحدهاي موظف یا معادل آن فعالیت سقف محروم. 6تبصره 

درضمن ،سقف ساعات .اضافه قابل قبول داشته باشند وبا پیشنهاد رئیس دانشکده وتایید معاون آموزشی دانشگاه باشد

  .مشمول تمام وقتی به تناسب کاهش درصد مذکور تقلیل یابد

اي تحت عنوان فوق العاده سختی شرایط کار به متصدیان این  سخت و زیان آور فوق العاده براي مشاغل. 55ماده 

هاي سخت و زیان آور و همچنین میزان درصد مربوطه برابر دستورالعملی  تعیین محیط. گیرد گونه مشاغل تعلق می

  .دخواهد بود که به پیشنهاد معاون آموزشی دانشگاه وبه تصویب هیأت امناء خواهد رسی
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اند کماکان  مند بوده تا تدوین و تصویب دستورالعمل مربوطه، اعضاي هیأت علمی که از فوق العاده مذکور بهره. تبصره

  .برابر ضوابط قبلی فوق العاده مذکور به همان میزان برقرار خواهد بود

 العاده مدیریت سایر مشاغلفوق مبلغ فوق العاده مدیریت رئیس دانشگاه توسط هیأت امنا تصویب می گردد و . 56ماده 

و مسئولیت هاي اجرایی موجود در تشکیالت تفصیلی دانشگاه بر اساس جدول فوق العاده مدیریت دانشگاه علوم 

و بنا به تصمیم هیأت رئیسه دانشگاه محاسبه پزشکی ایران به صورت درصدي از فوق العاده مدیریت رئیس دانشگاه 

  )جدول پیوست.(در حکم کارگزینی افراد درج و قابل پرداخت می باشدفوق العاده مدیریت مذکور . می گردد

چنانچه مسئولیت اجرائی عضو هیأت علمی در تشکیالت تفصیلی دانشگاه منظور نشده باشد و یا شاغل در . تبصره

فوق العاده مدیریت پست مشابه % 80مسئولیت اجرایی واجد شرایط پست سازمانی در تشکیالت تفصیلی نباشد 

 .محاسبه و در حکم کارگزینی وي درج و قابل پرداخت است

 حقوق حداقل%14 معادل اوالد هر هزینه کمک و% 70 معادل علمی هیأت اعضاي مندي عائله هزینه کمک .57 ماده

  . شود می پرداخت و محاسبه گردد می اعالم دولت سوي از ساله همه که پرداخت هماهنگ نظام مبناي

قانون حفاظت در برابر اشعه، پرتوکاران اعضاي هیأت علمی برحسب شغل، میزان پرتوگیري  20باستناد ماده .  58ماده 

  . و همچنین احتمال بالقوه پرتوگیري نامتعارف در محیط کار از فوق العاده کار با اشعه استفاده خواهند نمود

برابر دستورالعملی خواهد بود که توسط معاونت  تعیین میزان درصد و نحوه محاسبه فوق العاده کار با اشعه. تبصره

توسعه مدیریت و منابع و معاونت آموزشی دانشگاه تدوین وبا تایید هیات رئیسه ، به تصویب هیأت امناء دانشگاه 

  .تا تصویب دستورالعمل مذکور، ضوابط و مقررات قبلی کماکان به قوت خود باقی است. خواهد رسید

ریس برابر دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد معاونت آموزشی دانشگاه به تأیید پرداخت حق التد. 59ماده 

  .هیأت رئیسه دانشگاه می رسد

حقوق ومزایاي اعضاي )نصف(هیأت علمی نیمه وقت مطابق یک دوم   ضوابط پرداخت حقوق و مزایاي اعضاء .60ماده 

  .هیات علمی تمام وقت خواهد بود
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به اعضاء هیأت علمی که در مراکز آموزشی و درمانی فعالیت دارند مبتنی بر کارکرد بالینی پرداخت کارانه . 61ماده 

وبراساس ارزشیابی دوره اي معادل ارقام تعیین شده در دستورالعمل هاي اجرایی طرح   )عملکردتشخیصی و درمانی (

  .نظام نوین اداره امور بیمارستان ها خواهد بود

اعتبارات طرح نظام نوین اداره بیمارستانی در اختیار رییس دانشگاه قرار میگیرد وبنا از محل سهم %  5/2 .62ماده 

هاي مورد نظرگروه، به  شود تا بر اساس شاخص هاي آموزشی بالینی پرداخت می به پیشنهاد معاون آموزشی به گروه

جغرافیایی پرداخت اعضاي هیأت علمی فعال در آموزش و پژوهش با اولویت اعضاي هیأت  علمی تمام وقت 

  .گردد

برقراري فوق العاده روزانه ماموریت و اشتغال خارج از مرکز و هزینه هاي سفر به اعضاء هیأت علمی دانشگاه  .63ماده 

  .به موجب مقرراتی خواهد بود که به تصویب هیأت رئیسه می رسد

شی یا پژوهشی یا مدیریت به عهده داشته دانشگاه می تواند به اعضاء هیأت علمی اعم از اینکه مشاغل آموز .64ماده 

دستورالعمل تعیین . باشند بر اساس کارایی و عملکرد و نحوه انجام کار، فوق العاده کارایی و عملکرد پرداخت نماید

ضوابط و میزان این فوق العاده و تخصیص آن به سمت ها و رشته هاي اعضاي هیأت علمی و همچنین ازدیاد یا تقلیل 

 العاده به تصویب هیأت رئیسه دانشگاه خواهد بود و در حکم کارگزینی افراد درج و قابل پرداخت ن فوقو یا حذف ای

  .خواهد بود

دانشگاه مجاز است در قبال تألیف و ترجمه و سایر خدمات مشابهی که درآئین نامه انتشارات دانشگاه ،  .65ماده 

میزان حق الزحمه . ت علمی حق الزحمه پرداخت نماید،مصوب شوراي انتشارات پیش بینی شده است به اعضاي هیأ

  .فوق با تصویب هیات امناي  دانشگاه تعیین می گردد

آیین نامه  اجرایی آن براي  44در اجراي قانون رسیدگی به تخلفات اداري و ماده : فوق العاده هیأت تخلفات . 66ماده 

رسیدگی به تخلفات اداري کارکنان و یا هیأت هاي انتظامی آن دسته از اعضاء هیأت علمی که به عضویت در هیأتهاي 

فوق العاده جذب اضافی عالوه بر فوق العاده جذب استحقاقی به شرح زیر . اعضاء هیأت علمی منصوب می شوند

 .پرداخت می شود

  فوق العاده جذب% 20حداکثر  ---اعضاي اصلی هیات هاي رسیدگی 
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  فوق العاده جذب% 15حداکثر  ---اعضاي علی البدل هیات هاي رسیدگی 

مبناي پرداخت حق التدریس بر اساس آخرین حکم کارگزینی ذینفع براي افراد شاغل و یا همتراز آن براي  .67ماده 

  :افراد غیر هیأت علمی بر مبناي فرمول زیر می باشد

التدریس

دانشگاه می تواند براي تدریس در کالس هاي تابستانی یا انجام امور دیگر دانشگاه در مدت مرخصی اعضاي  .68ه ماد

هیأت علمی بر اساس مقرراتی که به تصویب شوراي آموزش دانشگاه می رسد از آنان دعوت نماید و فوق العاده 

مگر در موارد کامالً . ال متوالی دعوت نموداز هیچ یک از اعضاي هیأت علمی نمی توان دو س. تابستانی پرداخت کند

  .استثنایی به پیشنهاد مستند رییس دانشکده و تصویب رییس دانشگاه که براي هر مورد ضروري است

 در علمی هیأت اعضاي تأمین نحوه قانون یک ماده اساس میزان حقوق ومزایاي اعضاي هیات علمی که بر .69ماده 

 متعهدین نیز و) آن تعهدات و خدمت دوره از اعم(  وظیفه نظام خدمت دوره طول در نمایند می خدمت دانشگاه

علمی از بدو شروع خدمت معادل حقوق و مزایاي پایه یک اعضاي  هیأت قانونی خدمات سایر متعهدین و  Kضریب

رداخت هیأت علمی پیمانی و متعهدین خدمت محاسبه و پرداخت می گردد و سایر فوق العاده ها حسب مورد قابل پ

  .خواهد بود

  .به آن دسته از اعضاي هیات علمی که خدمت سربازي را گذرانده اند یک پایه اعطاء میگردد: تبصره

حقوق و مزایاي اعضاي هیأت علمی که به درجه رفیع شهادت نایل می شوند و یا در حین انجام وظیفه فوت . 70ماده 

که عضو در آن مرتبه شهید شده است و یا فوت کرده است مستقیماً به نمایند پس از اعطاي یک پایه باالتر از پایه اي  می

پایه سنواتی عضو فوق مانند اعضاء هیأت . ورثه یا وکیل قانونی پرداخت می گردد و شامل کسور بازنشستگی خواهد بود

  .علمی شاغل تا مرحله بازنشستگی اعطاء می گردد

نیز اعطاء   به اعضاء هیأت علمی شاغل تعلق می گیرد در مورد این اعضاءهرگونه افزایشی که در ارتباط با حقوق و مزایا 

  .عضو در موعد مقرر بازنشسته شده و از آن پس مشمول حقوق بازنشستگی خواهد بود. می شود



 

�ی اداری  �� آ� ی �یأت ا�ضای  ا���دا
ع��

  ٣٧    ���ه                                                                                                    

  ،دانشگاه اجازه دارد جهت تأمین نیروي انسانی موردنیاز دفاتر مشاوره دانشجویی و موارد مشابه مورد نیاز خود. 71ماده 

نسبت به عقد قرارداد همکاري با اعضاء هیأت علمی خود یا سایر مرکزي که تخصص آنها مورد نیاز می باشد با 

  .الزحمه اي که به تأیید رییس دانشگاه می رسد اقدام و آن را مازاد بر دیگر دریافتی ها به آنان پرداخت نماید حق

اي نگردیده، برابر ضوابطی خواهد بود که به  ل به آن اشارههایی که در این فص پرداخت سایر فوق العاده. 72ماده 

  .رسد تصویب هیأت امناء رسیده یا می

شوند، پس از پایان  هاي مقامات سیاسی منصوب شده یا می هر یک از اعضاي هیأت علمی که به یکی از سمت. 73ماده 

و مابه التفاوت حقوق و مزایاي خود را با  تصدي سمت مذکور از حقوق و مزایاي باالترین مرتبه هیأت علمی برخوردار

نمایند و این مابه التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز  حفظ مرتبه علمی دانشگاهی خود دریافت می

  .مالك عمل خواهد بود
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 فصل هفتم 

 

 

 

  ارزیابی عملکرد
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  .را مورد پایش و ارزیابی قرار دهددانشگاه موظف است عملکرد ساالنه اعضاي هیأت علمی خود . 74ماده 

اي با  ها و راهبردهاي دانشگاه و طی جلسه ارزیابی عملکرد ساالنه اعضاي هیأت علمی بر اساس سیاست .75ماده 

 . گردد تعیین می) حسب وضعیت با رییس بخش(حضور مدیر گروه آموزشی 

اساس دستورالعملی خواهد بود که به نحوه پایش و ارزیابی عضو هیأت علمی آموزشی وپزوهشی بر . تبصره

  .رسد تصویب شوراي دانشگاه می

هاي وي  هاي مختلف فعالیت عضو هیأت علمی، همچنین ارزیابی و پایش فعالیت نحوه ارائه مستندات در حیطه. 76ماده 

  .رسد، خواهد بود طبق دستور العملی که به تصویب هیأت  ممیزه می

عضو هیأت علمی جهت ترفیع سالیانه، تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی، از نتیجه ارزیابی عملکرد . 77ماده 

   .رسمی آزمایشی به رسمی قطعی ، ارتقاء مرتبه عضو هیأت علمی و رکود علمی مالك عمل خواهد بود
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  هشتمفصل 

 

 

 

  مرخصی ها
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  :مرخصی قابل استفاده براي اعضاي هیات علمی عبارتند از .78ماده 

  .استحقاقی ، استعالجی ، بدون حقوق ،مرخصی زایمان ،مرخصی تشویقی واضطراري می باشد

مدت مرخصی استحقاقی عضو هیأت علمی تمام وقت ،دو ماه در سال  است و صدور حکم مرخصی موکول  .79ماده 

  . باشد هاي محوله می به تأیید مدیر گروه مبنی بر تکمیل برنامه

  .شود ت نوروزي جزء مرخصی سالیانه اعضاي هیأت علمی محسوب میمازاد ایام تعطیال 1.تبصره

سال هر یک از اعضاي هیأت علمی با مرتبه استاد  30تواند در مواردي که به خدمات علمی مازاد بر  دانشگاه می.2تبصره 

نماید در غیر  تمامی نیاز داشته باشد، در صورت تقاضاي ذینفع نسبت به بازخرید مرخصی ذخیره استحقاقی وي مبادرت

  .هاي استفاده نشده موکول به بازنشستگی عضو هیأت علمی خواهد بود این صورت بازخرید مرخصی

  .باشد هاي مندرج در احکام کارگزینی قابل پرداخت می در ایام مرخصی استحقاقی کلیه حقوق و فوق العاده .80ماده 

این آئین نامه در مدت تصدي مقامات  116ماده  7مرخصی استحقاقی استفاده نشده مقامات موضوع تبصره   .81ماده 

  .قانون خدمات کشوري می باشد 71مستند قانونی آن ماده.باشد مذکور کالً قابل ذخیره می

د،جهت پیشگیري از اعضاي هیأت علمی که از تمام یا قسمتی از مرخصی خود در طول سال استفاده ننماین. 82ماده 

  . باشد فرسودگی شغلی مدت مرخصی باقیمانده قابل ذخیره و بازخرید نمی

 روز از مرخصی30توانند با موافقت دانشگاه ساالنه حد اکثر  می تمام وقت جغرافیاییاعضاي هیأت علمی . 1تبصره

  .استحقاقی خود را ذخیره نمایند

روز از مرخصی استحقاقی  15 دانشگاه ساالنه حداکثر موافقت با باتوانند  اعضاي هیأت علمی تمام وقت می. 2تبصره

  .  خود را ذخیره نمایند

بازخرید حداکثر یک ماه از مرخصی استحقاقی سالیانه استفاده نشده رییس و معاونین دانشگاه در صورت . 3تبصره 

  .مانع استمشروط بر اینکه به صورت تمام وقت جغرافیایی فعالیت نمایند بالدرخواست کتبی، 
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ام حقوق و مزایاي مندرج در آخرین  نرخ محاسبه براي بازخرید هر روز مرخصی استحقاقی معادل یک سی. 4تبصره

  .باشد حکم کارگزینی می

هاي آموزشی دانشکده  که به برنامه  توانند با موافقت رییس دانشگاه مشروط به آن اعضاي هیأت علمی می .83ماده 

ماه  4اي وارد نشود از مرخصی استحقاقی ساالنه و مرخصی ذخیره شده خود در هر سال تحصیلی حداکثر  مربوطه لطمه

  .استفاده نمایند

  .نشگاه میزان فوق تا یک سال قابل افزایش استدر موارد خاص با تصویب شوراي آموزش دا. تبصره

در مواردي که عضو هیأت علمی در حین استفاده از مرخصی استحقاقی نیاز به مرخصی استعالجی و یا   .84ماده 

زایمان داشته باشد مرخصی استحقاقی وي از زمان شروع مرخصی استعالجی و یا زایمان لغو و کان لم یکن تلقی 

  .گردد می

به ایام استفاده از فرصت مطالعاتی یا ماموریت آموزشی یا بورس، مرخصی استحقاقی سالیانه تعلق نخواهد  .85ماده 

  .گرفت

روز   در احتساب مرخصی روز و ماه و سال مطابق تقویم رسمی کشوري است که در مرخصی روزانه ماه سی .86ماده 

  .شود حساب می

    .شود عنوان مرخصی محسوب می است به  روزهاي تعطیل که در بین مرخصی واقع .87ماده 
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  نهمفصل 

 

 

  بازنشستگی
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عضو هیأت علمی رسمی جز در مواردي که در این آیین نامه تصریح گردیده است، از لحاظ بازنشستگی و . 88ماده 

وظیفه تابع قوانین و مقررات مستخدمین رسمی کشوري و قانون اصالحات مقررات بازنشستگی و وظیفه مورخ 

  .باشد  مجلس شوراي اسالمی و اصالحات بعدي آن می 13/2/79و  13/12/68

  .عضو هیأت علمی پیمانی نیز که تابع صندوق بازنشستگی کشوري باشد، مشمول ماده فوق خواهد بود. تبصره

نمایند، یا سالگی تقاضاي بازنشستگی  65استادان و دانشیاران و پزشکان بیمارستانی که قبل از رسیدن به سن . 89ماده 

دانشگاه ایشان را به علت حذف ماده تدریس یا انحالل یک رشته بازنشسته نماید هرگاه سابقه خدمت آنان به سی سال 

 مستند این ماده. (شود نرسد حداکثر تا پنج سال از دوران تحصیالت عالی دولتی آنان جزء خدمت رسمی محسوب می

 هاي اصالحیه و وزیران هیأت 18/6/42 مصوب مؤسسه علمی هیأت اعضاي استخدام قانونی الیحه 30 ماده موضوع

   )6پیوست شماره(است  اجرا قابل و معتبر آن که کماکان بعدي

  می شوند خدمت از بازخرید  درصورتی که شرایط بازنشسته شدن را دارا نباشند. تبصره

سال تمام رسیده باشند یا سی سال  65دانشگاه مکلف است هر یک از اعضاي هیأت علمی را که به سن  .90ماده 

  .خدمت داشته باشند، بازنشسته نماید

رییس دانشگاه می تواند در مواردي که استفاده از خدمات علمی هر یک از اعضاي هیأت علمی با مرتبه . 1تبصره 

دانشگاه  امنا هیات تأیید صورت در سالگی و 70دانشگاه تا  سالیانه شوراي تایید استادي ویا دانشیاري ضروري باشد با

  .سالگی از خدمات آنان استفاده نمایند  75استاد ممتاز تا سن 

ایام سنوات خدمات دولتی غیر هیأت علمی پس از تبدیل وضعیت به هیأت علمی، براي بازنشستگی قابل . 2تبصره 

   .احتساب است

تواند با تقاضاي باز خرید سنوات خدمت اعضاي هیأت علمی رسمی که حائز شرایط بازنشستگی  دانشگاه می .91ماده 

روز مجموع حقوق و مزایاي مندرج در آخرین حکم  45نیستند، موافقت نموده و در ازاء هر سال خدمت مبلغی معادل 

  .کارگزینی به آنان پرداخت نماید
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هاي استحقاقی ذخیره شده به اعضاي هیأت علمی باز خرید شده،  دت مرخصیپرداخت حقوق و مزایاي م. 1تبصره 

  . بالمانع است 

هاي بازنشستگی با تقاضاي عضو هیأت علمی باز  پرداخت کسورات بازنشستگی و یا انتقال آن به سایر صندوق. 2تبصره 

  .، بالمانع است خرید شده طبق قوانین و مقررات رسمی و پیمانی کارکنان دولت

شرط استفاده از بازنشستگی با اعمال ضریب یک و دو دهم براي فوق العاده جذب و مخصوص براي . 92ماده 

شوند، الاقل ده سال خدمت تمام وقت جغرافیایی از تاریخ تصویب قانون  که به موجب این آیین نامه بازنشسته می کسانی

  .می باشد 18/04/1382در مجلس شوراي اسالمی مورخ

بازنشستگی اعضاي هیأت علمی که به امر تدریس اشتغال دارند با رعایت مقررات مربوطه در پایان هر  . 93ماده 

  .سال تحصیلی امکان پذیر است نیم

سال سن  55سال خدمت قابل قبول و حداقل 25تواند اعضاي هیأت علمی خود را که داراي  دانشگاه می . 94ماده 

نون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و تغییرات آن تا زمان اعتبار، و بر اساس قا(هستند را با تقاضاي عضو 

  .  بازنشسته نماید

  .شرط سنی براي بانوان مطرح نمی باشد. تبصره

مستخدمین عضو هیأت علمی که تابع صندوق تامین اجتماعی هستند، از لحاظ بازنشستگی، از کار افتادگی و  . 95ماده 

  .فوت مشمول قوانین و مقررات آن صندوق خواهند بود

در صورت لغو یا عدم تمدید قرارداد مستخدمین پیمانی عضو هیأت علمی، قبل از موعد بازنشستگی معادل .  96 ماده

  .گردد و مزایاي مندرج در آخرین حکم کارگزینی به ازاي هر سال خدمت به وي پرداخت میروز حقوق  30

ماه آخرین حقوق و مزایاي  شوند، به ازاي هر سال خدمت معادل یک به اعضاي هیأت علمی که بازنشسته می . 97ماده 

  .اخت خواهد شدهاي ذخیره شده پرد به اضافه وجوه مربوطه به مرخصی) حداکثر سی سال(مشمول کسور 
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ویژه  العاده  حقوق و مزایاي مشمول کسور شامل حقوق مبنا، فوق العاده مخصوص، فوق العاده جذب، فوق. 1تبصره 

  .باشد اشعه می  هیات علمی و فوق العاده

سنوات خدمت اعضاي هیأت علمی که بخشی از آن قبالً به صورت غیرهیأت علمی انجام شده است و طبق . 2تبصره 

  .و مقررات جزء سابقه بازنشستگی آنان قرار گرفته به عنوان سابقه پرداخت پاداش قابل محاسبه است قوانین

اعضاي هیات علمی رسمی در طول خدمت صرفاً یک بار مجاز هستند نسبت به تغییر صندوق بیمه  . 98ماده 

  .بازنشستگی خود طبق قوانین و مقررات عمومی دولت مبادرت نمایند

ها مصوب شوراي عالی انقالب فرهنگی  دانشگاه ملزم به رعایت آیین نامه تکریم استادان بازنشسته دانشگاه . 99ماده 

  )7پیوست شماره . (باشد می 15/12/85مورخ 

دانشگاه می تواند از اعضاء هیأت علمی بازنشسته براي انجام تکالیف آموزشی و تحقیقاتی و درمانی استفاده . 100ماده 

حق التحقیق و حق الترجمه آنان را بر مبناي آخرین مرتبه و پایه آنان در هنگام  التدریس، حق التألیف،نموده و حق 

  .بازنشستگی و بر اساس حقوق و فوق العاده مخصوص شاغلین در همان مرتبه و پایه پرداخت نماید

در این آئین نامه ... و در مواردي که در خصوص بازنشستگی و از کارافتادگی و حقوق وظیفه وراث  .101ماده 

  .بینی نشده است مطابق قانون استخدام کشوري  عمل خواهد شد پیش
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  فصل دهم

  

  

  

  تکالیف عمومی
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موظف اند در پایان هرسال ) دانشکده ها، مراکز تحقیقاتی ، انستیتوها و موسسه طب اسالمی(واحدهاي تابعه  .102ماده 

  .میزان ذخیره مرخصی استحقاقی اعضاي هیأت علمی را به آنان ابالغ نماید

خدمت،  شوند، براي یک بار در طول دانشگاه مکلف است به اعضاي هیأت علمی که به حج تمتع مشرف می.103 ماده

  .هاي استحقاقی ساالنه اعطا نماید یک ماه مرخصی تشویقی مازاد بر مرخصی

موارد ذیل حق برخورداري از مرخصی  دانشگاه در عضو هیات علمی ،به منظور تحکیم و تکریم نهاد خانواده. تبصره

 .باشد زخرید نمیمرخصی مذکور قابل ذخیره یا با. عالوه بر سقف مرخصی استحقاقی ساالنه را دارنداضطراري 

  روز5عضو هیات علمی، اج دائموازد )الف

 روز3ازدواج فرزند عضو هیات علمی ،)ب

  روز3. خواهر و برادر ،فرزند ،همسر ،پدر، مادر: فوت بستگان درجه یک شامل  )ج

 و حقوق مدت این در که میباشد ماه چهار تقویمی سال یک در استعالجی مرخصی از استفاده مدت حداکثر .104 ماده

  .باشد می پرداخت قابل مربوطه هاي العاده فوق

هرگاه عضو هیأت علمی دانشگاه بیمار شود و آن بیماري مانع از خدمت او باشد، باید بالفاصله به دانشگاه  .105ماده 

  .متبوع اطالع دهد و گواهی پزشک معالج را ارسال دارد

از چهار روز تا سی . تا مدت سه روز قابل قبول خواهد بودگواهی استراحت پزشک معالج عضو هیأت علمی  .106ماده 

روز تأیید پزشک معتمد و باالي سی روز تأیید شوراي پزشکی دانشگاه براي تأیید و صدور حکم مرخصی استعالجی، 

  .نیاز است

شگاه درصورتی که گواهی پزشک معالج ارائه شده از سوي عضو هیأت علمی مورد تأیید شوراي پزشکی دان. 1تبصره

قرار نگیرد، مدت مذکور بنا به تشخیص مسئول مربوطه به عنوان مرخصی استحقاقی و در صورت عدم وجود ذخیره 

  . مرخصی استحقاقی به عنوان مرخصی بدون حقوق و یا غیبت لحاظ خواهد شد

  .میگردد تعیین رئیسه هیات توسط وشوراي پزشکی دانشگاه معتمد پزشک. 2تبصره
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  .باشد  استعالجی زایمانی برابر مقررات عمومی دولت درمورد اعضاي هیأت علمی قابل اعمال میهاي  مرخصی. 3تبصره

 یک از بیشتر العالج صعب هاي بیماري استعالجی هاي مرخصی ایام در علمی هیأت عضو سازمانی پست حفظ. 4تبصره

  .نیست الزامی سال

 حیث از باید شود، می صادر کشور از خارج در علمی  هیأت عضو بیماري مورد در که هایی گواهی کلیه .107ماده 

  .برسد محل در ایران نمایندگی یا کنسولگري یا سفارتخانه تائید به صدور صحت

 شوراي عهده به وي معذوریت مدت تعیین و العالج صعب بیماري به علمی هیأت عضو  ابتالي تشخیص .108ماده 

 قانون برابر( افتادگی کار از تشخیص زمان تا و ماه شش نوبت هر در معذوریت این مدت حداکثر. است پزشکی

 .بود خواهد تمدید قابل) کشوري استخدام

 هاي العاده فوق و حقوق سال یک تا حداکثر استعالجی ماه چهار بر مازاد العالج صعب بیماري مرخصی مدت در. تبصره

  .شد خواهد پرداخت جذب العاده فوق و مخصوص العاده فوق و مبنا حقوق فقط برآن مازاد و شود می پرداخت مربوطه

مرخصی استعالجی و نحوه پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماري اعضاي هیأت علمی که تحت پوشش  .109ماده 

صندوق تأمین اجتماعی قرار دارند تا سه روز گواهی پزشکی معالج کافی است و بیشتر از سه روز تابع مقررات خاص 

  .سازمان تأمین اجتماعی است

ه در طول مدت خدمت خود می تواند حداکثر سه سال از عضو هیأت علمی در صورت موافقت دانشگا .110ماده 

. مشروط به اینکه در سازمان دیگري، شغلی موظف، نداشته باشد. مرخصی بدون حقوق فقط در موارد زیر استفاده نماید

  .استفاده از مرخصی بدون حقوق منوط به استفاده از مرخصی استحقاقی و ذخیره مرخصی عضو هیأت علمی خواهد بود

پس از چهار ماه مرخصی استعالجی ساالنه به سبب ادامه همان بیماري و یا ابتال به بیماري دیگر، قادر به خدمت  )الف

  .نباشد و بیماري او هم صعب العالج تشخیص داده نشود

  .به تشخیص دانشگاه احتیاج به استفاده از مرخصی بدون حقوق ، مسلم باشد) ب

توانند تا پایان مأموریت  برند می ا در مأموریت خارج از کشور به سر میه اعضاي هیأت علمی زن که همسر آن) ج

  . سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند 6حداکثر به مدت 
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سال و حسب تأییددانشگاه تا دو سال  5براي ادامه تحصیل مرتبط با رشته تخصصی یا مورد نیاز دانشگاه حداکثر ) د

  .دیگر قابل تمدید خواهد بود

موافقت با مرخصی بدون حقوق اعضاي هیأت علمی پیمانی در مدت قرارداد موجب فسخ قرارداد خواهد شد . 1ره تبص

مربوطه منوط  سازمانی پست بودن وبالتصدي دانشگاه نیاز و شروع بکار مجدد پس از مرخصی بدون حقوق درصورت

  . خواهد بود 12.به تجدید قرارداد  بدون رعایت شرایط مندرج در ماده

اعضاي هیأت علمی مشمول تعهدات قانونی در صورت ضرورت با پیشنهاد معاونت آموزشی و موافقت رییس . 2تبصره 

بدیهی است به . ماه مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند 6دانشگاه مجاز خواهند بود در طول مدت تعهد از حداکثر 

  .شود همان نسبت به طول مدت باقیمانده تعهدات اضافه می

  .باشد حفظ پست سازمانی در ایام مرخصی بدون حقوق بیشتر از شش ماه الزامی نمی .111ماده 

عضو هیأت علمی باید تقاضاي استفاده از مرخصی بدون حقوق خود را با ذکر علت و مدت آن از طریق  .112ماده 

صدور حکم مرخصی بدون حقوق منوط به تایید ریاست دانشکده وتصویب .گروه مربوطه به دانشکده ارسال نماید

  .معاون آموزشی دانشگاه خواهد بود

لحاظ بازنشستگی و سوابق خدمت برابر مقررات صندوق احتساب مدت مرخصی بدون حقوق از  .113ماده 

  .بازنشستگی کشوري خواهد بود

فرهنگی، توسعه فردي،  ،یپژوهش ،آموزشیهاي  فعالیت: شامل  عضو هیأت علمی  وظایف ومسئولیت  .114ماده 

صصی در خارج هاي تخ هاي اجرایی و مدیریتی، ارائه خدمات بهداشتی ،درمانی و ارتقاء سالمت و فعالیت فعالیت

  .ازدانشگاه که از طریق دانشگاه به وي محول می شود  خواهد بود

واحد و  16تا  6براساس نیاز دانشگاه  كآموزشی تمام وقت  براي اعضاي هیأت علمی تعداد واحد موظف .115ماده 

  .می باشددر هفته بر اساس مراتب دانشگاهی به شرح زیر  موظف تدریسساعت 

 در هفته موظف تدریسساعت  دانشگاهی هیأت  علمی آموزشیمرتبه  ردیف

 ساعت 16ساعت تا 14 مربی 1

 ساعت14ساعت تا 12 استادیار 2
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 ساعت12ساعت تا 10 دانشیار 3

 ساعت10ساعت تا 8 استاد 4

  ساعت  6  استاد ممتاز  5

قابل معادل سازي هستند، باید با هاي اعضاي هیأت علمی که بر اساس دستورالعمل مربوطه  کلیه فعالیت. 1تبصره 

از % 50مشروط بر اینکه . ساعات موظف این جدول منطبق گردد و به صورت ساعات موظف در نظر گرفته شود

 .واحدهاي موظفی از دروس تئوري باشد

هاي  درصد بیشتر از واحد 20میزان واحدهاي موظف تدریس اعضاي هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی . 2تبصره 

  . باشد مندرج در جدول فوق می موظف

،در هر هاي اجرایی دارند سمتجزء مقامات سیاسی بوده و یا هیأت علمی که  ياعضا واحد موظف تدریس. 3 تبصره

   :باشد می ر به شرح زی نیمسال تحصیلی

 اجراییهاي سمت مقامات سیاسی و  ردیف
واحد موظف 

 تدریس

1 

 

رییس جمهور، نواب رییس مجلس شوراي روساي سه قوه، معاون اول :مقامات سیاسی

اسالمی و اعضاي شوراي نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شوراي اسالمی و معاونین رییس 

 جمهور، استانداران و سفرا، معاونین وزرا

 واحد 0

 واحد 1 روساي سازمان هاي مستقل و مشاورین وزیر.  هاي علوم پزشکی روساي دانشگاه 2

3 
مشاورین معاونین وزیر و مدیران کل .ها معاونین دانشگاهروساي دانشکده هاي مستقل، 

 و رییس دانشکده پزشکی  درمان و آموزش پزشکی  وزارت بهداشت،ستادي 
 واحد  2

 واحد 3 و معاونین دانشکده هاي  علوم پزشکی مستقلدانشکده ها سایر روساي  4

 واحد 4 ، مدیران ستاد دانشگاهروساي بیمارستان ها ، معاونین دانشکده ها 5

 واحد 5 درمان و آموزش پزشکی  و معاونان ادارات کل وزارت بهداشت،رییس دانشگاه مشاورین  6

  واحد 6  معاونین مدیران دانشگاه، مدیران گروه  7
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یا  نباید کمترنماید، که این میزان  هایی که در جدول نیامده است شوراي دانشگاه تصمیم گیري می در خصوص سمت

  .واحد موظف تعیین شده براي مقام مافوق وي باشد مساوي

واحد پژوهشی تعیین می گردد که این میزان با  9تا  4تعداد واحد موظف اعضاي هیأت علمی پژوهشی  .116ماده 

  :باشد توجه به مراتب علمی و سمت اجرایی ، سن و سابقه خدمت پژوهشی متفاوت و به شرح زیر می

 واحد موظف مرتبه دانشگاهی هیأت  علمی پژوهشی ردیف

 واحد 9 مربی پژوهش 1

 واحد8 پژوهشاستادیار  2

 واحد 7 دانشیار پژوهش 3

 واحد 6 استاد پژوهش 4

  واحد 4  استاد ممتاز پژوهش  5

  .ساعت فعالیت پژوهشی در هفته است 4این آیین نامه هر واحد پژوهشی معادل  6بر اساس ماده 

هاي  درصد بیشتر از واحد 20میزان واحدهاي موظف پژوهشی اعضاي هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی . 1تبصره  

  .باشد موظف مندرج در جدول فوق می

) مانند واحد درسی در دانشگاه(فعالیت اعضاي هیأت علمی پژوهشی و بالینی بر اساس واحد پژوهشی . 2تبصره 

  .گردد محاسبه می

هاي پژوهشی و براساس مصوبات  زاد بر واحدهاي موظف تحقیق، متناسب با میزان افزایش فعالیتبه ما. 3تبصره 

که میزان آن به ازاي هر ساعت یک چهلم حقوق مبنا و فوق العاده مخصوص مندرج . گیرد مربوط، حق التحقیق تعلق می

  .در حکم استخدامی عضو هیأت علمی پژوهشی خواهد بود

تواند از اعضاي هیأت علمی پژوهشی در امر آموزش و تدریس استفاده کند که در  رت نیاز میدانشگاه در صو.4تبصره 

  . این صورت به تناسب، از واحد موظف پژوهشی ایشان کاسته خواهد شد

به تدریس اعضاي هیأت علمی پژوهشی مطابق مصوبه مربوط به حق التدریس اعضاي هیأت علمی واحد . 5تبصره 

  .واحد تدریس نظري می باشد 4حق التدریس اعضاي هیأت علمی پژوهشی، سقف . تعلق می گیرد
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واحد پژوهشی محسوب  2واحد پژوهشی و همکاري در اجراي آن معادل  4اجراي هر طرح پژوهشی معادل . 6تبصره 

  .می گردد

  

  :باشد ي هیأت علمی  سمت اجرایی و سیاسی دارند به شرح زیر می واحد موظف پژوهشی اعضا. 7تبصره 

 اجراییهاي سمت مقامات سیاسی و  ردیف
واحد موظف 

 پژوهشی

1 

 

روساي سه قوه، معاون اول رییس جمهور، نواب رییس : مقامات سیاسی

مجلس شوراي اسالمی و اعضاي شوراي نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس 

 شوراي اسالمی و معاونین رییس جمهور، استانداران و سفرا، معاونین وزرا

 واحد .

 واحد 1 ها و مشاورین وزیر پژوهشگاهروساي  2

3 
 معاونین پژوهشگاه، مشاورین معاونین وزیر و مدیران کل ستادي وزارت 

 درمان و آموزش پزشکی   بهداشت، 
 واحد 2

 واحد 3 ها و مراکز رشد پژوهشکدهروساي  4

5 
مراکز تحقیقاتی و مدیران ستادي روساي  ها و مراکز رشد، پژوهشکده معاونین

 پژوهشگاه، 
 واحد 4

6 

معاونان ادارات کل وزارت  معاونین مراکز تحقیقاتی ،مشاورین پژوهشگاه،

مدیران رده میانی دانشگاه مانند آموزشی و  درمان و آموزش پزشکی  بهداشت،

 پژوهشی، اطالع رسانی و امور اداري

 واحد 5

  واحد 6  مدیران گروه ها و بخش هاي پژوهشی   7

 نباید کمترنماید که این میزان  هایی که در جدول نیامده است هیأت رئیسه دانشگاه تصمیم گیري می در خصوص سمت

  .واحد موظف تعیین شده براي مقام مافوق وي باشد یا مساوي
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را به ها  آنتواند وظایف  می دانشگاه. دیگري واگذار کنندتوانند وظایف محوله را به  هیأت علمی نمی ياعضا .117ماده 

  .ارجاع نماید ءطور موقت در موارد مرخصی، مأموریت و بیماري به سایر اعضا

  .شود ها کم می سال سن دارند، دو واحد از واحدهاي موظفی آن 60اعضاي هیأت علمی که باالي . 118ماده 

 12توانند حداکثر  می) اعم از اینکه سمت اجرایی داشته و یا نداشته باشند(هیأت علمی شاغل  ياعضا. 119ه ماد

به صورت حق التدریسی تدریس نمایند و در موارد استثنایی یا معادل عملی آن  واحد نظري 8 واحد پایان نامه و

 واحد اضافی نیز تدریس 4 تا توانند میدانشگاه تصویب شوراي مراکز تحقیقاتی با  ها و ساي دانشکدهؤبه پیشنهاد ر

واحد به ترتیب براي استادیار، دانشیار  12و 10،  8ها  وحداکثر میزان پرداختی حق التدریس براي پایان نامه نمایند

واحد نظري یا  12به هر حال میزان حق التدریسی قابل پرداخت در هر ترم بیشتر از . و استاد در هر ترم خواهد بود

  . واحد پایان نامه نخواهد بود 6یا حداکثر معادل عملی 

هیأت علمی شاغل یا بازنشسته یا افراد غیر عضو هیأت علمی که داراي  يتواند از بین اعضا می دانشگاه .120اده م

غیر تمام وقت جغرافیایی استادیاران و مربیان   دانشیاران،  از وجود استادان،همچنین  مدارك تحصیلی دانشگاهی هستند و

 ، تحقیق و تألیفبراي تدریسو همچنین تأیید هیأت اجرایی جذب متبوع  مؤسسهبا موافقت کتبی  ي دیگرها مؤسسه

  .استفاده نماید

و میزان  گردد ساعت تدریس در هفته تعیین می 10استفاده از خدمات اعضاي هیأت علمی بازنشسته، حداکثر . 1تبصره

حق التدریس، حق التألیف، حق التحقیق آنان بر مبناي آخرین مرتبه و پایه آنان در هنگام بازنشستگی و بر اساس ارقام 

  . حقوق مبنا و فوق العاده مخصوص شاغلین مشابه به میزان هر ساعت محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود

در سطح (از بازنشستگان هیات علمی در پستهاي مدیریتی ارشد تواند به منظور استفاده خدمتی می دانشگاه. 2تبصره

و حداکثر سه سال  20در صورتیکه داراي مدرك تخصصی و در مرتبه دانشیار با حداقل پایه ) ریاست یا معاونت موسسه

. مایدساله دعوت بکار و استفاده ن 4از زمان بازنشستگی ایشان نگذشته باشد، با مصوبه هیات امناء براي یک دوره 

  .سال تجاوز نماید 70حداکثر سن فرد در پایان دوره دعوت بکار مجدد نباید از 

هاي  دانشگاه اجازه دارد در صورت وجود اعتبار مالی براي ارتقاء بیشتر آموزش به خصوص در رشته .121ماده 

براي مشارکت در تدریس  پیشرفته و نوین از اعضاي هیأت علمی برجسته جهانی و ترجیحاً از محققین برجسته ایرانی

انتخاب موضوع درسی . و دستیاري در هر ترم با برنامه منظم و ثابت دعوت نماید ph.Dهاي  دروس مورد نظر در دوره

دانشگاه اجازه دارد کلیه . هاي آموزشی و تأیید شوراي آموزشی مؤسسه خواهد بود و مدرس به پیشنهاد شوراي گروه

توانند  هاي آموزشی بر حسب ضرورت می همچنین گروه. افق با عضو مدعو متقبل گرددهاي مربوط را بر اساس تو هزینه
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هاي جدید علمی، راه اندازي آزمایشگاه و  هاي آموزشی در زمینه تکنیک از وجود محققین مذکور براي برگزاري کارگاه

  .ت درسی هر ترم درنظر گرفته شودها به منزله برنامه ثاب کسب خدمات مشاوره با برنامه منظم دعوت نمایند و این دوره

براي  مؤسسه هیأت علمیي از رکود علمی و عدم کفایت و صالحیت هر یک از اعضا دانشگاههرگاه رییس  .122ماده 

کمیسیونی مرکب از سه استادي که صالحیت رسیدگی در مورد  ،اجراي وظایف آموزشی و یا پژوهشی مطلع گردد

تحقیق به عمل آورند و  دراین زمینه برابر آیین نامه رکودتا ،دارند تشکیل خواهد داد را کارهاي آموزشی و پژوهشی وي

تشکیل و گزارش کمیسیون مذکور به طور محرمانه خواهد بود و در صورتی  .ی به رییس مؤسسه ارائه دهندگزارش کامل

رییس  ،وظایف محوله باشدکه این گزارش حاکی از رکود علمی عضو یا عدم کفایت و یا صالحیت او براي اجراي 

چنانچه هیأت ممیزه پس از  .نماید ارجاع میدانشگاه مراتب را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیأت  ممیزه  مؤسسه

رکود علمی یا عدم کفایت و  ،هاي علمی و پژوهشی عضو و اخذ توضیحات الزم از او رسیدگی به کلیه فعالیت

زیر با وي هاي  یکی از روشخاتمه داده و به  به عنوان عضو هیأت علمی  صالحیت عضو را محرز دانست به خدمت او

  :شود رفتار می

  .باپیشنهاد هیأت ممیزه و تأیید رییس دانشگاه عضو هیأت علمی را می توان به کادر درمانی تبدیل وضعیت نمود) الف

سابقه خدمت با پرداخت یک ماه حقوق ، به ازاي هر سال در صورتی که عضو شرایط بازنشسته شدن را دارا نباشد )ب

  . شود بازخرید می و مزایاي مستمر

  .شود بازنشسته می ،در صورتی که عضو واجد شرایط بازنشسته شدن باشد ) ج 

اعضاي هیأت علمی طبق دستورالعملی می باشد ) واحد معادل(هاي معادل آموزشی  نحوه محاسبه واحد. 122ماده 

  .ی و تصویب شوراي دانشگاه صورت می گیردکه به پیشنهاد معاونت آموزش

ترتیب رسیدگی به تخلفات و تعیین مجازات انتظامی اعضاي هیأت علمی مؤسسه به موجب قانون و مقررات  .123ماده 

ها و مؤسسات آموزش عالی کشور و آیین نامه اجرایی آن مصوب جلسه مورخ  انتظامی اعضاي هیأت علمی دانشگاه

  .باشد واصالحات بعدي آن  میهیأت وزیران  5/5/65
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  فصل یازدهم

  

  

  

  سایر مقررات
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قبول . مستعفی شود دانشگاهتواند از خدمت  می رسمی قطعی و رسمی آزمایشی دانشگاهعضو هیأت علمی  .124 ماده

از  ءاستعفا. اعالم دارد موکول به آن است که عضو الاقل دو ماه قبل از شروع نیم سال تحصیلی قصد خود را کتباً ءاستعفا

  .به موجب حکم رسمی با آن موافقت کند مؤسسهیابد که  تاریخی تحقق می

بایست حداقل دو ماه قبل  گردد، می) استعفاء(چنانچه عضو هیأت علمی پیمانی متقاضی فسخ قرارداد . 1تبصره

صورت غیبت تلقی شده و درخواست خود را ارائه دهد ودر صورت موافقت مؤسسه به عنوان استعفاء تلقی، در غیر این 

  .برابر مقررات با وي برخورد خواهد شد

انتقال یا پرداخت کسور بازنشستگی منوط به تقاضاي عضو هیات علمی و  بر اساس قوانین و مقررات مربوطه . 2تبصره

  .باشد می

عنوان اشتغالی هیچگونه و به  خود که هیچجغرافیایی تواند به اعضاي هیأت علمی تمام وقت  می دانشگاه .125 ماده

که  یا آموزشی تحقیقاتی علمی، ،فنی اتدر غیر اوقات موظف در موضوع تا مأموریت دهد ،نداشته دانشگاهخارج از

نهادهاي تقاضاي مؤسسات دولتی یا تواند براساس نیاز مؤسسه یا  این مأموریت می. فعالیت نمایند  تخصص دارند

هاي مذکور عالوه بر حقوق و مزایاي اعضاي هیأت علمی حق الزحمه فعالیت. باشد  المللیبین يها ناسازمعمومی و یا 

 مؤسسهگردد و یا در بودجه عمومی پرداخت می مؤسسهها و کارمزدي که در مقابل اجراي آن به کمک بوده و از محل

  . ، پرداخت خواهد شدرسدمی مؤسسه هرییس هیأت  که به تصویبدستورالعملی طبق  ،شودمنظور می

کلیه درآمدهاي مستمر و غیر مستمر ناشی از خدمات خارج از دانشگاهی اعضاي هیأت علمی در قبال هر نوع  .تبصره

که به  دستور العملیمحل خدمت عضو وصول و سهم عضو طبق  دانشگاه با مجوزخدمت به هر صورت و عنوان 

گونه خدمات به هیچ وجه نباید مانع از  اینبدیهی است  .گردد به او پرداخت می رسد می دانشگاه هرییسهیأت تصویب 

  .انجام وظایف اصلی عضو هیأت علمی گردد

اي از به اشخاصی که در رشتهرسد براساس دستورالعملی که به  تصویب هیأت امناء میتواند میدانشگاه  .126 ماده

 عنوانبا تصویب شوراي دانشگاه  ،کرده باشند معارف بشري به مقام شامخی رسیده و یا خدمات بزرگی به عالم انسانیت

دانشگاه مجاز است  .باشدنمی دانشگاهاستاد افتخاري مشمول مقررات استخدامی هیأت علمی  .نماید استاد افتخاري اعطا

  .نمایدرسد، پرداخت  به استادان افتخاري مزایایی که میزان آن به تصویب هیأت  امناء می

دانشگاه به مؤسسات دیگر با موافقت دانشگاه مبدأ و ) قطعی و آزمایشی(ی انتقال اعضاي هیأت علمی رسم .127 ماده

  .گرددپذیر است در این صورت رابطه استخدامی آنان بادانشگاه مبدأ قطع میمقصد امکان
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و  نامه  این آیین 12ماده  5انتقال اعضاي هیأت علمی پیمانی پس از اتمام تعهدات محضري مندرج در  تبصره  . 1تبصره 

  .باشدپذیر میصرفاً در صورت موافقت دانشگاه مبدأ امکان

  ..العاده هزینه سفر، نقل وانتقال برابر قانون مدیریت خدمات کشوري، بالمانع خواهد بودپرداخت فوق. 2تبصره

اند و یا با العالج دچار شدهدانشگاه اجازه دارد براي آن دسته از اعضاي هیأت علمی خود که به بیماري صعب .128اده م

اند، تسهیالت اداري اند و در شرایط خاص اتفاق اجتماعی و خانوادگی قرارگرفتهبینی نشده مواجه گردیده حوادث پیش

  .رسد برقرار نمایدخاصی را براساس دستورالعملی که به تصویب هیأت امناء می

هاي سبت به تشکیل مؤسسات و شرکتتوانند با موافقت هیأت امناء دانشگاه ناعضاي هیأت علمی می .129ماده 

ها این مؤسسات و شرکت. ها مشارکت نمایند بنیان اقدام و یا در این مؤسسات و شرکتصددرصد خصوصی دانش

هاي اجرایی، مشمول قانون منع مداخله کارکنان در براي انعقاد قرارداد پژوهشی مستقیم و یا غیرمستقیم با دستگاه

  .بعدي آن نیستندمعامالت دولتی و تغییرات 

بینی نگردیده؛ تا وضع   مواردي که حکم خاصی براي برخی از قوانین و مقررات در این آیین نامه پیشدر .130ماده 

مقررات جدید یا تهیه دستورالعملهاي مورد نظر، مقررات قبلی که به تأیید هیأت امناي دانشگاه رسیده و با مفاد این آئین 

  .  نامه مغایرت نداشته باشد، مالك عمل است

مسوولیت پاسخگویی به ابهامات و تفاسیر و سواالت مطروحه در خصوص مفاد این آیین نامه به عهده کمیته   .131ماده 

و مجموعه مصوبات و تصمیمات  کمیته به منزله مصوبه . نفره منتخب از سوي هیات امناي دانشگاه خواهد بود 5تا  3

  .هیأت امناء تلقی می گردد

  .به تصویب هیأت امناء دانشگاه رسید01/11/1392هاي مربوط در تاریخ  ماده و تبصره 132نامه در این آیین .132 ماده

 




