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 پیشگفتار
 و( 10)ماده فناوری  و تحقیقات علوم، وزارت تشكیالت و وظايف اهداف، قانون اجرای از ناشی های ظرفیت از استفاده منظور به    

 علوم، وزارت توسط 27/12/90  تاريخ در علمی هیأت اعضای استخدامی نامه آيین ،(20ماده  "ب" توسعه )بند پنجم برنامه قانون

 با 1393 سال شد. در اجرا و پژوهشی عالی آموزش مؤسسات و ها دانشگاه امنای هیأت تصويب از پس و تدوين فناوری و تحقیقات

 رويكرد با و الملل بین نظام در شايسته جايگاه و کسب کشور عالی آموزش نظام وری بهره افزايش و اثربخشی و کارايی ارتقای هدف

 کارشناسان و عالی آموزش مراکز و دانشگاهها علمی اعضای هیأت مديران، از متشكل ای کمیته گرايانه، واقع نگرش بر مبتنی

 اجرای از ناشی های چالش و ضعف نقاط رفع و قوت نقاط تقويت به منظور فناوری و تحقیقات ، علوم وزارت متخصص و مجرب

 4 الی 3 جلسه 20 تشكیل و برگزاری با مذکور کمیته .شد تشكیل علمی، هیأت جاری اعضای و موجود استخدامی مقررات و قوانین

 .نمود اقدام علمی هیأت اعضای استخدامی نامه آيین بازنگری و اصالح به ارزيابی، نسبت کارشناسی ساعته

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

 مؤسسات و دانشگاهها و مديران متخصصان علمی، هیأت اعضای خبرگان، اصالحی پیشنهادات و نظرات بررسی و علمی هیأت

 علمی هیأت اعضای استخدامی نامه در آيین موجود ابهامات و ها چالش ضعف، نقاط رفع و احصا به نسبت پژوهشی و عالی آموزش

 .نمود اقدام

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

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

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

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

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

 ) مجد جعفری دکتر آقای (کمیته عضو و لوايح تنقیح دفتر کل مدير -جنیدی دکتر خانم -

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

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

عضو  و امنا هیأت امور در ممیزه های هیأت و امنا های هیأت مرکز رئیس مشاور -نیاسر شريعتی دکتر آقای -

 کمیته

 کمیته عضو -بهرامی آقای -

 کمیته عضو -شريعت آقای -

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

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

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

 عنوان

 اختصارات و اول:               تعاريف فصل

 خدمت به ورود و دوم:              جذب فصل

 وضعیت تبديل و سوم:              استخدام فصل

 تكالیف و چهارم:            حقوق فصل

 پنجم:             توانمندسازی فصل

 مزايا و حقوق پرداخت ششم:             نظام فصل

 انتقال و هفتم:             مأموريت فصل

 رفاهی امور و بیمه هشتم:            مرخصیها، فصل

 خدمت نهم:               پايان فصل

 مقررات ساير         دهم:      فصل

 وقت نیمه شیوه به اعضا خدمت يک:   دستورالعمل شماره پیوست

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

 ممتاز استاد انتخاب نحوه سه:   دستورالعمل شماره پیوست

 وابسته عضو بكارگیری چهار: دستورالعمل شماره پیوست

 المللی بین وقت پاره استادان جذب پنج:  دستورالعمل شماره پیوست
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 اختصارات و تعاریف -اول  فصل

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

 

 «.فناوری و تحقیقات علوم، وزير»و « فناوری و تحقیقات علوم، وزارت» /وزیر:وزارت -1-1

 

 وزارت. ممیزه هیأتهای و مرکزهیأتهای امنا: مرکز -1-2

 

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

 

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

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

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

 

 و گردد می تشكیل امنا هیأت داخلی نامه آيین مبنای بر که کمیسیونیاست :هیأت امنا دائمی کمیسیون -1-5

 .نمايد می فعالیت

 

 غیردولتی، عمومی نهادهای يا مؤسسات دولتی، مؤسسات وزارتخانه ها، کلیه از است عبارت اجرایی: دستگاه -1-6

 .دولتی شرکتهای

 

 پستهای با متناسب ، مؤسسه خدمتدر برای اشخاصحقیقی پذيرفتن و انتخاب شناسايی، فرآيند از عبارتاست :جذب -1-7

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

 

 سازمانی پستهای از يكی در ، مؤسسه در خدمت برای حقیقی اشخاص پذيرفتن فرآيند از است عبارت استخدام: -1-8

 و مقررات ضوابط چارچوب در قطعی رسمی و آزمايشی رسمی پیمانی، وضعیتهای از يكی به مصوب، بالتصدی
 .آيین نامه اين
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 به وی عمومی و صالحیت علمی که بوده پیمانی يا و رسمی از اعم مؤسسه در شاغل علمی هیأت عضو عضو: -1-9

 .باشد رسیده )مورد حسب( جذب اجرايی هیأت يا و ممیزه هیأت تأيید

 

 در چارچوب مؤسسه سازمانی های پست يكیاز تصدی برای رسمی حكم موجب به فردی است که رسمی: عضو -1-11

 .باشد شده استخدام نامه آيین اين مقررات و ضوابط

 

 مدت برای مؤسسه سازمانی ازپستهای يكی تصدی برای پیمانی قرارداد موجب به که است فردی پیمانی: عضو -1-11

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

 

 اين ومقررات ضوابط عضورسمی درچارچوب به مؤسسه مقام صالحیت دار ازابالغ کتبی دستور عبارت است حکم: -1-12

 .آيین نامه

 

 شرايط واجد شخص نیز و مؤسسه صالحیت دار مقام امضای به که کتبی نامه توافق از است عبارت قرارداد: -1-13

 قرارداد، وظايف در مندرج مدت برای مزايا و حقوق دريافت ازای در آن موجب به وی و میرسد قرارداد طرف
 میدهد. انجام را محول

 

 از بخشی يا تمام واگذاری جهت مستمر طور به که است مؤسسه تفصیلی سازمان در جايگاهی سازمانی: پست -1-14

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

 

 عنوان کار به مؤسسه سوی از که مشخصی و مرتبط های مسئولیت و وظايف مجموعه از است عبارت شغل: -1-15

 .میشود شناخته واحد

 

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

 .میگردد موسسه در

 

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

 .می باشد مؤسسه تفصیلی تشكیالت
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 مقررات و ضوابط براساس هايسازمانی پست از يكی به پیمانی يا رسمی عضو گماردن از عبارت است انتصاب: -1-18

 .آيیننامه اين

 

 و ضوابط درچارچوب عواملترفیع با متناسب عضو قبول قابل خدمات عدديسنوات نمايش از است عبارت :پایه -1-19

 .آيیننامه اين مقررات

 

 .نامه آيین اين مقررات و ضوابط چارچوب در شرايط واجد عضو پايه عددی افزايش از است عبارت پایه: ترفیع -1-21

 

 . مقررات و ضوابط چارچوب در شرايط، واجد عضو باالتر علمی مرتبه ازکسب است عبارت :ارتقامرتبه -1-21

 

 تعلق ذيحق عضو به آيین نامه اين ومقررات ضوابط درچارچوب کار ازای انجام در ازمبلغی که عبارتاست :حقوق -1-22

 .میگیرد

 

 مستمرو به طور اين آيین نامه مقررات و ضوابط چارچوب در که وجوهی از است عبارت فوق العاده ها: و مزایا -1-23

 .گردد می پرداخت ذيحق عضو به پايه و مرتبه حقوق بر عالوه غیرمستمر

 

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

 .باشد موسسه خدمت در موسسه سوی از تنظیمی

 

 مؤسسات  و ها دانشگاه ساير به مؤسسه از دائم طور به رسمی عضو خدمت محل تغییر از است عبارت انتقال: -1-25

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

 

 :از است عبارت مأموریت: -1-26

 خارج است ممكن که معین مدت برای وی سازمانی پست حفظ با عضو به موقت وظیفهای يا شغل نمودن محول -الف
 باشد. عضو خدمت محل از
 عالی، آموزش مؤسسات و ها دانشگاه ساير به معین مدت برای پارهوقت يا وقت تمام صورت به رسمی عضو اعزام  -ب

 .اجرايی دستگاههای و دولتی فناوری و پژوهشی
  کشور از خارج يا داخل در تحقیقاتی يا و مطالعاتی فرصت يا آموزشی دوره گذراندن برای عضو اعزام  -ج
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 سال سه در نامه، آيین اين مقررات و ضوابط اساس بر شاغل عضو که میگردد اطالق وضعیتی به علمی: رکود -1-27

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

 

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

 .پذيرد می صورت نامه آيین اين مقررات و ضوابط چارچوب در وی طرف از مجاز مقام يا مؤسسه

 

آيین  اين مقررات و ضوابط چارچوب در که مؤسسه با عضو استخدامی رابطه قطع از است عبارت بازنشستگی: -1-29

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

 

 رابطه استخدامی قطع ازای در قبول قابل خدمت مدت با متناسب مبالغی پرداخت از عبارتاست خدمت: بازخرید -1-31

 .نامه آيین اين مقررات و ضوابط چارچوب در مؤسسه با عضو

 يا روانی و جسمانی توانمندی مربوط مقررات و قوانین موجب به که عضوی وضعیت از عبارتاست ازکارافتادگی: -1-31

 .مینمايد استفاده وظیفه ،ازحقوق استخدامی رابطه قطع ضمن و نبوده دارا را خدمت انجام برای الزم
 

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

 .باشد می "کشور عالی آموزش مؤسسات
 

 سوی از موجب آرای قطعی صادرشده به ازخدمت، يادائم طورموقت به عضو برکناری از عبارتاست انفصال: -1-33

 .قانونی مراجع
 

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

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

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

 خدمت به ورود و دوم: جذب فصل

 .گردد می تعیین وزارت از مجوز اخذ از پس و راهبردی های برنامه براساس موسسه در عضو استخدام سهمیه -2ماده 
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و  مصوب سازمانی های پست قالب در نامه، آيین اين 2 ماده موضوع سهمیه اساس بر مؤسسه در ستخداما -3ماده 

 از علمی پس مراتب تفكیک به مؤسسه، اجرايی مقام باالترين موافقت راهبردی، برنامه با مطابق سازمانی نیاز براساس
 جذب و مقررات ضوابط براساس خدمت به ورود متقاضیان شايستگی احراز ضرورت اصل به توجه با امنا هیأت تصويب
 .پذيرد می انجام علمی، هیأت اعضای

 

 برخوردار ذيل، عمومی شرايط از صالح ذی مراجع تشخیص به بايست می مؤسسه در خدمت به ورود متقاضیان - 4 ماده

 :باشند
 .خدمت دوران طول در مضاعف تابعیت کسب يا تغییر وعدم ايران اسالمی جمهوری تابعیت -الف
  . فقیه واليت به اعتقاد و ايران اسالمی جمهوری اساسی قانون به عملی التزام  -ب
 ايران. اسالمی جمهوری اساسی قانون در شده پذيرفته اديان از يكی يا اسالم مبین دين به عملی التزام و اعتقاد -ج
 . ايران اسالمی نظام با معارض سیاسی های گروه به وابستگی يا عضويت سابقه عدم -د
  .موثر کیفری پیشینه سوء نداشتن -ه
 .صالح ذی مراجع سوی از صادره قطعی رای اساس بر دولتی دائمی ازخدمات محرومیت به محكومیت عدم  -و
 آقايان(. )برای دائم قانونی معافیت يا و عمومی وظیفه خدمت پايان مدرک بودن دارا -ز
  .نظر مورد خدمت با متناسب روانی و جسمانی توانايی و سالمت از برخورداری -ح
 .حوزوی سه سطح پزشكی( يا )گروه ای حرفه دکتری يا ارشد کارشناسی تحصیلی مدرک حداقل بودن دارا -ط
حوزوی  سه سطح پزشكی( و ای )گروهحرفه دکتری ارشد، کارشناسی تحصیلی مدرک دارندگان برای سن حداکثر -ی
 .باشد می سال تمام« 40»حوزوی  چهار سطح و تخصصی دکتری تحصیلی مدرک دارندگان برای و تمام سال« 30»
و « ط»بندهای  شمول از مربوط مقررات و ضوابط چارچوب در الزم شرايط احراز با دانشگاهی مدرک بدون خبرگان -تبصره

 .باشندمی مستثنی ماده اين« ی»
 

عمومی        شرايط بر عالوه میبايست مؤسسه علمی هیأت در عضويت تصدی برای خدمت به ورود متقاضیان -5ماده 

موضوع  جدول« 2»و « 1»رديفهای  در مندرج تقاضای مورد مرتبه با متناسب نامه،آيین اين« 4»  ماده موضوع
 باشند: برخوردار صالح ذی مراجع تشخیص به نیز ذيل اختصاصی شرايط از« 9»  ماده

 ذيل: شرح به تقاضا مورد علمی مراتب از يكی با متناسب تحصیلی مدرک -5-1

 هایکلیه رشته برای تحقیقی رساله با حوزوی چهار سطح يا و تخصصی دکتری تحصیلی مدرک بودن دارا -الف 
 برای پزشكی گروه در )تخصصی نامه تخصصی )گواهی درجه بودن دارا يا پزشكی( و گروه از دانشگاهی )غیر

 .استاديار مرتبه در خدمت به ورود متقاضیان
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 کلیه برای مربوط تخصصی رشته در حوزوی سه سطح يا و ارشد کارشناسی تحصیلی مدرک بودن دارا -ب
 متقاضیان پزشكی( برای »گروه )در حرفهای دکتری درجه بودن دارا پزشكی( و گروه از دانشگاهی )غیر رشتههای

 ماده. اين «1» تبصره رعايت با مربی مرتبه در خدمت به ورود
 .ممنوع می باشد پژوهشیار مربی مربیآموزشیار، مرتبه در علمی هیأت عضو استخدام نامه،آيین اين اجرای تاريخ زا -1تبصره 

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

« 1»بند  شمول از مربوط، مقررات و ضوابط چارچوب در الزم شرايط احراز با دانشگاهی مدرک بدون خبرگان  -2 تبصره
 .باشندمی مستثنی ماده اين

 

 مورد، حسب آيین نامه اين« 5»و « 4»  مواد اختصاصیموضوع و عمومی شرايط وتشخیص استعالم مرجع  - 6ماده

 .باشد می صالح ذی قانونی مبادی
 

 يكی قالب در و وقت نیمه / وقت تمام صورت به اختصاصی، و عمومی شرايط احراز از پس مؤسسه در استخدام  -7ماده 

 :پذيرد می انجام نامه آيین اين مقررات و ضوابط رعايت با ذيل اشكال از
حداقل  کسب به منوط آن، تمديد که ساالنه قرارداد موجب به سازمانی، های پست تصدی برای پیمانی استخدام  -الف

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

 .است امنا بالمانع هیأت تصويب صورت در دانشگاهی مراتب ساير با ورود بدو در استخدام .میباشد

  .حكم موجب به سازمانی های پست تصدی برای آزمايشی رسمی استخدام -ب
 - .حكم موجب به سازمانی های پست تصدی برای قطعی رسمی استخدام -ج

 مشروط نامه، آيین اين در مندرج خدمت به ورود اختصاصی شرايط رعايت با ذيل اشخاص استخدام و بكارگیری -8ماده 

 قوانین تابع مورد، حسب مؤسسه ممیزه هیأت تشخیص به الزم پژوهشی و آموزشی وظايف انجام توانايی احراز به
 .بود خواهد خود به مربوط مقررات و
  آنان؛ خانواده و ايثارگران جانبازان، -8-1

  نخبگان؛ -8-2

  .خارجی تباع -8-3

 اساس بر و پیمانی قرارداد انعقاد طريق از پژوهش و آموزش کیفی سطح ارتقای منظور به تواند می : مؤسسهتبصره
 پژوهشی اساتید -علمی توان و خدمات از «5» شماره پیوست -مؤسسه در المللی بین وقت پاره استادان جذب دستورالعمل"

 .گردد مند بهره وقت، پاره صورت به المللی بین برجسته
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 وضعیت تبدیل و استخدام : سوم فصل

 از: است عبارت مؤسسه علمی هیأت اعضای مراتب -9ماده 

 پژوهشی آموزشی ردیف
 مربی پژوهشی مربی آموزشی 1

 استاديار پژوهشی استاديار آموزشی 2

 دانشیار پژوهشی دانشیار آموزشی 3

 استاد پژوهشی استاد آموزشی 4
 

 استخدام دوره پايان تا اند آمده در استخدام به نامه آيین اين تصويب از قبل تا که پژوهشیاری و آموزشیار مربیان -تبصره
 .داد خواهند ادامه خدمت به نامه آيین اين مفاد براساس

با  متناسب مؤسسه، در خدمت به ورود بدو در نامه آيین اين 3 و 2  مواد موضوع شرايط واجدين استخدام - 10ماده 

و  پژوهشی استاديار و استاديارآموزشی مرتبه با پیمانی استخدام وضعیت در صرفاً نامه،آيین اين ضوابط و شرايط
 .باشد می پذيرامكان مورد حسب يا و پژوهشی مربی و آموزشیمربی مرتبه

  و دانشگاهها از يكی در ، مؤسسه در استخدام از قبل مؤسسه، در خدمت به ورود متقاضی که صورتی در -1تبصره 
 عضويت داشته سابقه استادياری از باالتر علمی مرتبه با کشور از خارج يا و داخل پژوهشی و آموزشعالی مؤسسات

 به مؤسسه مربوط که آن به مشروط استادی يا و دانشیاری مرتبه با خدمت به ورود بدو در وی استخدام باشد،
 مرتبه اعضای ارتقای نامه آيین و نامه آيین اين مقررات و ضوابط رعايت با باشد، وزارت تأيید مورد اعتبار لحاظ
 .بود خواهد بالمانع علمی هیأت

 در کارشناس رسمی عنوان به که مؤسسه علمی هیأت در عضويت شرايط واجد متقاضیان از دسته آن وضعیت تبديل -2 تبصره
 دکتری تخصصی، تحصیلی مدرک با فقط مؤسسه آزمايشی رسمی علمی هیأت عضو به دارند کاربه اشتغال مؤسسه

 در خدمت نمايند، علمی هیأت وضعیت در سال ده حداقل بتوانند بازنشستگی، شرايط احراز از قبل تا آنكه به منوط
 50 حداکثر سن رعايت با نامه و اين آيین« 4»ماده « ی»بند  به الزام بدون نامه آيین اين مقررات و ضوابط چارچوب

 از مجاز مقام و يا مؤسسه رئیس موافقت و مصوب علمی هیات پست دارای واحدهای از يكی نیاز اعالم از پس سال،
 ممیزه هیأت تأيیدعلمی )با  هیأت اعضای مرتبه ارتقا نامه آيین امتیازات % 70 حداقل بودن دارا به مشروط وی طرف

 .باشد می بالمانع امنا هیأت سوی از صادره استخدام مجوزهای چارچوب ربط( در ذی
و  فناوری و تحقیقات علوم، هایوزارتخانه تأيید مورد تخصصی دکتری مدرک دارای ايثارگران وضعیت تبديل  -3تبصره

 .بود خواهند خود به مربوط مقررات و ضوابط تابع پزشكی، آموزش و درمان بهداشت،
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وضعیت  در وی خدمت ادامه مؤسسه، رئیس موافقت و گروه پیشنهاد از پس پیمانی عضو تقاضای صورت در -11ماده 

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

 .باشد
 

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

 .نمايد تبديل آزمايشی رسمی به صالح ذی مراجع تأيید
 پیمانی خدمت سابقه سال 5دو و حداکثر  حداقل بودن دارا  -الف
 .آزمايشی رسمی به وضعیت تبديل برای عمومی صالحیت تأيید -ب
)جهت  باالتر مرتبه به ارتقا برای علمی هیأت اعضای مرتبه ارتقا نامه آيین امتیازات درصد 70  حداقل کسب -ج

به  درصد الزامی است( بنا 100)جهت دانشگاه شیراز کسب حداقل  )موسسات عضوبه غیر از دانشگاه شیراز
 .وزارت تصويب و ممیزه هیأت تايید و ربط ذی دانشكده و گروه موافقت عضو، درخواست

 باشند. می معاف ماده اين "ج" بند در مندرج شرط از کنند می پیدا مرتبه ارتقا که اعضايی -تبصره 
 

های زير با او بدهد،به يكی از روش دست از را خدمت ادامه شرايط پیمانی، قرارداد پايان در عضو که صورتی در - 13ماده 

 رفتار خواهد شد:
 .شد خواهد داده خاتمه او خدمت به  -الف
درصد  80اعطاء مهلت با مجوز هیأت ريیسه مربوط حداکثر در يک نوبت يک ساله )در صورت داشتن حداقل  -ب

 درصد جهت ساير موسسات عضو ( 50دانشگاه شیراز و دانشیاری برای  امتیازات
 

 اين« 10»ماده  «2» تبصره مشموالن نیز و مییابند وضعیت تبديل آزمايشی رسمی به پیمانی از که اعضايی -14 ماده

 عضو و عملكرد رفتار آزمايشی رسمی دوره درطول مؤسسه .کرد خواهند طی را آزمايشی دوره يک الزاماً نامه،آيین
 و آموزشی و انضباط نظم خدمت، روحیه کاردانی، ،)پذيری مسئولیت و خالقیت اخالقی، لیاقت )علمی، نظر از را

 .نمايد وضعیت می تبديل قطعی رسمی به ذيل شرايط احراز درصورت و داده قرار ارزيابی مورد پژوهشی
 .دانشكده و گروه موافقت و عضو درخواست -الف
 آموزشی ماموريت مدت احتساب بدون آزمايشی رسمی خدمت سابقه سال 5وحداکثر  دو حداقل بودن دارا -ب

 .عضو
 .ممیزه هیأت يید تا با باالتر مرتبه به ارتقا -ج
 قطعی. رسمی به وضعیت تبديل برای عمومی صالحیت تأيید -د
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 مفاد اساس بر را قطعی رسمی استخدام به وضعیت تبديل شرايط آزمايشی، دوره طول در عضو که صورتی در -15ماده 

 .دهد ادامه خدمت به پیمانی وضعیت صورت موافقت ريیس موسسه در در تواند می ننمايد، کسب 14 ماده
درصد  80قل اساله)مشروط به کسب حد يک نوبت يک در حداکثر مربوط امنا هیأت مجوز با مهلت اعطاء  -تبصره

 . موسسات(درصد برای ساير 50امتیاز برای دانشگاه شیراز و 
 

 ايشان طرف از مجاز مقام يا و مؤسسه رئیس و مربوط سازمانی واحد موافقت صورت در تواندمی عضو -16ماده 

 خدمت طول در وقت نیمه خدمت شیوه ، از«1» شماره پیوست -وقت نیمه شیوه به عضو خدمتدستورالعمل
 .نمايد استفاده

 

 چارچوب سازمان در خود پژوهشی يا و آموزشی کادر از بخشی تامین منظور به نیاز، صورت در تواندمی مؤسسه -17ماده 

 و قوانین مطابق« سربازی طرح «قالب در شرايط واجد وظیفه نظام مشمولین بكارگیری به نسبت مصوب، تفصیلی
معادل پرداخت  آن در قالب طرح سربازی) اصالحیه و علمی هیأت اعضای تأمین نحوه قانون در مربوط مقررات

 مقررات تابع نظر هر از خدمت تعهد و ضرورت دوره در افراد دسته از نمايد. اين (اقدام حقوق اعضای پیمانی
 .بود خواهند پیمانی علمی هیأت اعضای

 آموزشی خدمت سنوات جزء هم تعهد مدت درآيد، مؤسسه استخدام به فرد تعهد، مدت انقضای از پس صورتیكه در - تبصره
 .شد خواهد محسوب وی پژوهشی و
 

  عضو خدمت سابقه جزء شرايط ساير رعايت با رسمیآزمايشی، دوره يا و پیمانی دردوره اعضا خدمت مدت - 18ماده 

 .گرددمی محسوب
 

 

 تکالیف و حقوق چهارم: فصل

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

را  محول وظايف و باشند مؤسسه خدمت در گردد، می توزيع هفته کاری روزهای طول در که شده تعیین وظايف
 انتظامی اعضای مقررات قانون اساس بر متخلفین با و شود می محسوب تخلف ماده اين رعايت دهند. عدم انجام
 .شد خواهد رفتار علمی هیأت



 امناءهيات 
 

 

 

 

 علی اصغر رستمی ابوسعیدیدكتر 

 رئیس مركز هیاتهای امنا

 

 
 مهر مركز هیاتهای امنا

 

 

 باسمه تعالي

 جمهوري اسالمي اريان

 علوم، تحقيقات و فناوري  وزارت
 

 ضای هیات علمی نامه استخدامی اعآیین 

 7/7/1394تاریخ: 

 61 از 14 صفحه

 

  و مأموريت مرخصی، موارد در تواندمی نمايند. مؤسسه واگذار ديگری به را محول وظايف توانندنمی اعضا - 1 تبصره
 .نمايد ارجاع اعضا ساير به موقت طور به را عضو وظايف موسسه رئیس تشخیص به موارد ساير و بیماری

 سوی از مورد حسب خدمت، ساعات کف رعايت با آنها متبوع واحدهای و اعضا روزانه کار پايان و شروع ساعت - 2 تبصره
 .گردد می تعیین موسسه رئیسه هیأت

 می تعیین ساعت 30 دارند، خدمت سابقه سال 30  از بیش و ندارند اجرايی سمت که اعضايی خدمت ساعت - 3 تبصره
 .شود می توزيع مؤسسه ابالغی برنامه با مطابق هفته در روز 4 در طول که گردد

 وقت نیمه يا وقت تمام همكاری قرارداد دولتی غیر و دولتی موسسات ساير با توانند نمی وقت تمام اعضای - 4 تبصره
 است. بالمانع موسسه رئیس موافقت با موسسات ساير با مستمر غیر باشند همكاری داشته

 :شوند می مند بهره روزانه کار ساعات تقلیل از مؤسسه هماهنگی با خدمت، موظف ساعات در ذيل اعضای - 20 ماده

 2  تا سقف حداکثر باشند، می صالح ذی مراجع تأيید اساس بر جسمی معلولیت دارای که مؤسسه اعضای -الف 
 .ساعت

 .ساعت 4 سقف تا حداکثر باالتر و درصد 50  جانبازان همسر بانوان -ب 
 .سال2 مدت به يكساعت واحدسازمانی ذيربط، هماهنگی با دارند، برعهده شیردهی وظیفه که بانوان عضو -ج 
مورد تأيید  معلولیت میزان اساس بر باشند، می جسمی و ذهنی معلول همسر يا و فرزند دارای که اعضايی -د 

 .ساعت 4 سقف تا کشور( حداکثر کل بهزيستی صالح )سازمان ذی مراجع
 درصد و باالتر 50 جانبازان از وظیفه نگهداری و مراقبت صالح ذی قانونیمراجع تأيید موجب به اعضايی که -ه 

 .ساعت 4 سقف تا حداکثر دارند، را برعهده
 ..باشد ساعت 4 حداکثر تواند می صورت هر در عضو روزانه کار ساعات تقلیل مجموع - تبصره

 

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

آن  معادل يا تدريس واحد 13 الی 8  موظف واحد میزان وقت تمام اعضای برای .مؤسسه س درتدري -21-1

،  10 استاديارآموزشی ، 12 آموزشیمربی ، 13 آموزشیارعضو )مربی دانشگاهی مراتب به توجه با که است

معادل  واحدهای محاسبه نحوه نامه آيین براساس موظف( واحد 8 استادآموزشی و 9 دانشیارآموزشی

 .گردد می تعیین آموزشی،

 فناوری. تولید يا پژوهش انجام -21-2
 .دانشجويان سواالت به پاسخگويی و راهنمايی مسئولیت گرفتن عهده به -21-3
 .دانشجويی های رساله و ها نامه پايان مشاوره و راهنمايی -21-4
 صحرايی. عملیات يا آنها سازی آماده و کارگاهی و آزمايشگاهی خدمات -21-5



 امناءهيات 
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 ضای هیات علمی نامه استخدامی اعآیین 

 7/7/1394تاریخ: 

 61 از 15 صفحه

 

 ذيربط. ممتحنه هیأتهای و ها کمیته و شوراها در حضور -21-6
 افزايی. دانش و فرهنگی و آموزشی کارگاههای و فعالیتها در حضور و مشارکت -21-7
 کاربردی. های پروژه به آن تبديل و کاربردی چالشهای و مسائل شناسايی -21-8
 شود.می محول عضو به مؤسسه رئیس يا و دانشكده رئیس و گروه مدير طرف از که وظايفی ساير انجام -21-9

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

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

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

 

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

هفته  در تحقیق ساعت 30 الی 20  میزان به موظف ساعت وقت تمام اعضای مؤسسه. برای در پژوهش -22-1

،  25 استاديارپژوهشی ، 29 پژوهشیمربی ، 30 پژوهشیار عضو )مربی دانشگاهی مراتب به با توجه

 گردد.می تعیین تحقیق( ساعت 20 استادپژوهشی و 23 دانشیارپژوهشی

 مؤسسه. رئیسه هیأت مصوبات براساس مؤسسه از خارج و مؤسسه به آزمايشگاهی علمی، خدمات ارائه  -22-2

های  نامه پايان و پژوهشی های پروژه بر نظارت و هدايت و علمی مشاوره و کارشناسی امور انجام -22-3

 .تكمیلی تحصیالت

 .تخصصی و علمی مجامع و کنفرانسها سمینارها، در شرکت -22-4

 مافوق. مقام تشخیص به مؤسسه از خارج و داخل شوراهای در شرکت -22-5

 افزايی. دانش و فرهنگی و آموزشی کارگاههای و فعالیتها در حضور و مشارکت -22-6

 کاربردی. های پروژه به آن تبديل و کاربردی چالشهای و مسائل شناسايی -22-7

  عضو به مؤسسه رئیس يا و دانشكده/ پژوهشكده رئیس و گروه مدير طرف از که وظايفی ساير انجام -22-8

 .شودمی محول

 نظری تدريس واحد «4» میزان به حداکثر دولتی عالیآموزش مؤسسات و ها دانشگاه در تواندمی پژوهشی عضو -1 تبصره
 .نمايد



 امناءهيات 
 

 

 

 

 علی اصغر رستمی ابوسعیدیدكتر 

 رئیس مركز هیاتهای امنا

 

 
 مهر مركز هیاتهای امنا
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 ضای هیات علمی نامه استخدامی اعآیین 

 7/7/1394تاریخ: 

 61 از 16 صفحه

 

 آن نخواهد های تبصره و نامه آيین اين «19» ماده نافی پژوهشی وقت تمام اعضای موظف ساعت میزان تعیین -2 تبصره
 .بود

 نمايند، به می تدريس را موثری و خاص دروس تكمیلی تحصیالت های دوره در که پژوهشی وقت تمام اعضای - 3 تبصره
 به ساعات مربوط از قسمتی میتوانند مؤسسه پژوهشی شورای تصويب و مؤسسه رئیس تأيید و گروه مدير پیشنهاد
 .نمايند آموزشی امور صرف را تحقیق

 

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

اجرايی  سمتهای ساير موظف واحد کسر .باشد می صفر تحقیقاتی و علمی های شهرک و مستقل پژوهشگاههای
 :گردد می تعیین ذيل جدول اساس بر مؤسسه، ستارهدار مصوب سازمانی پستهای

 سمت اجرایی ردیف
 واحدموظف کسر

 آموزشی عضو

 ساعت موظف کسر

 پژوهشی عضو
 20 الی  15 8الی  6 موسسه معاونان 1

 20 الی   15 8الی  6 مستقل پژوهشی مؤسسات و عالی آموزش مجتمع های رؤسای 2

 5/16 الی 5/12 7الی  5 مستقل پژوهشی ومؤسسات عالی آموزش مجتمعهای معاونان 3

4 
 پژوهشی مستقل و عالی آموزش مراکز و دانشكده ها پژوهشكده ها، رؤسای

 فناوری و علم پارکهای و
 5/16  الی 5/12 7الی  5

5 
پژوهشی مستقل  و عالی آموزش مراکز و هادانشكده ها،پژوهشكده معاونان

 فناوری و علم پارکهای و
 15 الی  10 6الی  4

 15  الی  10 6الی  4 وابسته هایپژوهشكده و هادانشكده رؤسای 6

 5/12  الی 5/7 5الی  3 وابسته هایپژوهشكده و هادانشكده معاونان 7

8 
 تأيید با وزير معاون مديران و وزير معاونان تأيید با وزير بالفصل مديران

 وزير ربط ذی معاون
 20  الی 15 8الی  6

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

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

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

يک  از کمتر فوق جدول سمتهای از يک هیچ موظف واحد صورت هر در که شود می تعیین ای گونه به مؤسسه
 .نباشد
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 ضای هیات علمی نامه استخدامی اعآیین 

 7/7/1394تاریخ: 

 61 از 17 صفحه

 

مؤسسه  مصوب دارستاره اجرايی هایسمت ساير تحقیق موظف ساعت يا و تدريس موظف واحد کسر میزان - 24 ماده

معاونان  و رئیس تحقیق موظف ساعت يا و تدريس موظف واحد به توجه با مصوب، تفصیلی سازمان در مندرج
ساعت  يا تدريس موظف واحد میزان صورت هر در و شودمی تعیین رئیسه هیات توسط مورد مؤسسه حسب

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

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

 :گردد می
 جانباز عضو تحقیق موظف ساعت یا تدریس موظف واحد کسر جدول

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

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

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

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

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

-العاده آيیننامه، فوق اين «27» درماده مندرج هایالعادهفوق بر عالوه واجدشرايط، عضو به استمكلف مؤسسه  - 28ماده 

 :نمايد پرداخت مربوط مقررات و ضوابط با مطابق را ذيل های
  وهوا؛ آب بدی العاده فوق -28-1
  کار؛ محیط شرايط سختی العاده فوق  -28-2



 امناءهيات 
 

 

 

 

 علی اصغر رستمی ابوسعیدیدكتر 

 رئیس مركز هیاتهای امنا

 

 
 مهر مركز هیاتهای امنا

 

 

 باسمه تعالي

 جمهوري اسالمي اريان
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 7/7/1394تاریخ: 

 61 از 18 صفحه

 

  مطب؛ از محرومیت العاده فوق -28-3
  اشعه؛ العاده فوق -28-4
 زندگی؛ تسهیالت از محرومیت العاده فوق -28-5
  قضايی؛ معاضدت العاده فوق  -28-6
 وری. بهره العاده فوق -28-7

 .باشد می «2» شماره پیوست شرح به ماده اين« 2»  بند موضوع دستورالعمل  -1تبصره 
 باشد. می خود خاص مقررات و ضوابط تابع اشعه فوقالعاده و مطب از محرومیت العاده فوق برقراری - 2 تبصره

 و عالی آموزش مؤسسات و ها دانشگاه ساير يا و خود علمی هیأت اعضای خدمات از تواندمی مؤسسه - 29 ماده

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

 .میگردد تعیین امنا هیأت سوی از آموزشی اعضای حقالتدريس واحد سقف - 1 تبصره
 گونه فعالیتی هیچ موسسه، رئیس کتبی موافقت بدون است، موسسه خدمت در که ساعاتی در تواند نمی عضو - 2 تبصره
 .باشد داشته موسسه از خارج

 

مدرسی  صالحیت که علمیغیرعضوهیأت دانشگاهی تحصیلی مدارک دارندگان خدمات از تواندمی مؤسسه - 31 ماده

دانشكده  آموزشی معاون و مؤسسه رئیس نماينده از مرکب هایکمیت تأيید به تحصیلی هایرشته از يكی در آنان
پرداخت  ازای در تدريس منظور به «مدرس «عنوان به باشد، رسیده ربط ذی آموزشی مديرگروه و پیشنهاددهنده
 نمايد. استفاده نامه آيین اين «53» ماده در مقرر ضابطه اساس بر حق التدريس

يا  خاص تحصیلی مدرک که مدرسانی از آزمايشگاهی و هنری عملی، فنی، آموزش برای تواند می مؤسسه - 1 تبصره
 .نمايد استفاده است، رسیده ماده اين در مندرج کمیته تأيید به آنان مدرسی صالحیت و نداشته دانشگاهی مرتبه
 با نامهآيین اين «53» ماده در مقرر التدريس حق درصد 100 تا 80 معادل افراد از دسته اين حق التدريس میزان
 .گردد می تعیین مؤسسه رئیسه هیأت توسط مدرس تجربه و علمی به مدارک توجه

 می هفته در آن عملی معادل يا نظری واحد «12» حداکثر مؤسسه در ماده اين موضوع مدرسان تدريس ساعات -2 تبصره
 باشد.

 غیرهیأت علمی مؤسسات اعضای استخدامی آيین نامه يا مديريت خدمات کشوری قانون مشمول که مدرسانی - 3 تبصره
 .باشندمی ماده اين مشمول غیرموظف ساعات در صرفاً باشند، می پژوهشی و عالی آموزش

 

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

 از مقصد فاصله چنانچه بازگشت، تا مأموريت محل به حرکت تاريخ از گردد، می اعزام مؤسسه از خارج به محول
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نامه  آيین اين «54» ماده در مقرر ضابطه اساس بر روزانه مأموريت العاده فوق باشد کیلومتر 60 از مبدأ بیش
 گرفت. نخواهد تعلق نامه آيین اين «63» ماده مشمول اعضای به العاده فوق گردد. اين می پرداخت

 ضمن برخورداری شود، می اعزام کشور از خارج به مأموريت صورت به مؤسسه رئیسه هیأت تأيید با که عضوی - 1 تبصره
 خواهد دريافت نیز عمومی مقررات اساس بر کشور از خارج روزانه مأموريت العاده فوق ريالی، مزايای و حقوق از

 .کرد
 نخواهد بیشتر تقويمی سال يک در متناوب يا و متوالی ماه چهار از عضو هر مورد در هامأموريت گونه اين مدت -2 تبصره

 .بود
 

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

 می پرداخت نامه آيین اين« 56» ماده در مقرر ضابطه اساس بر «مكان نقل و سفر هزينه»عنوان  تحت ای هزينه
 .گردد

 

 هزينه کمک»عنوان  تحت ای هزينه کمک نامه آيین اين مشمول متاهل بازنشسته و شاغل مرد عضو به - 33 ماده

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

 متوفی، همسرشان که خانوار سرپرست بازنشسته يا و شاغل زن اعضای همچنین و مطلقه بگیر، وظیفه بانوان - 1 تبصره
 کمک هزينه از دارند عهده به را خانوار قانونی، سرپرستی مراجع حكم موجب به و بوده کلی ازکارافتاده يا و معلول
 .شوند می برخودار اوالد هزينه کمک از فزرندان مخارج تكفل صورت در نیز و مندی عائله

و  ادامه تحصیل صورت در و سال 20  کنند، می استفاده اوالد هزينه کمک از که ذکور اوالد برای سن حداکثر - 2 تبصره
 .بود خواهد همسر و شغل نداشتن اناث اوالد برای و تمام سال 25 تا آنان بودن شاغل غیر

 کشور، کل بهزيستی سازمان جمله از صالح ذی پزشكی مراجع تشخیص به کلی کارافتاده از و معلول فرزندان - 3 تبصره
 .باشند نمی ماده اين 2 تبصره در مذکور سنی سقف محدوديت مشمول ... و قانونی پزشكی سازمان

 .شوند می برخوردار مندی عائله هزينه کمک معادل ای هزينه کمک از سال 35  باالی مجرد بانوان - 4 تبصره
 

 مؤسسات و ها دانشگاه هیأت علمی انتظامی مقررات قانون»در  مندرج تخلفات از يک هر ارتكاب صورت در - 34 ماده

 ارجاع علمی هیأت اعضای انتظامی رسیدگی هیأتهای به موضوع عضو، توسط« کشور تحقیقاتی و آموزش عالی
 .میگردد
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 و باشد می قضايی حمايت مورد شاکیان برابر در قانونی های مسئولیت و وظايف درانجام مؤسسه عضو - 35 ماده

 از دفاع برای عضو تقاضای ، به« علمی هیأت اعضای از قضايی حمايت قانون «است براساس مؤسسه مكلف
 .نمايد قضايی حمايت عضو از وکیل گرفتن يا خود حقوقی کارشناسان از استفاده با وی وظايف انجام

 

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

 .باشد می مؤسسه
 

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

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

 .گردد می ارسال ،)آيین نامه
 

 پنجم: توانمندسازی فصل

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

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

 

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

 .نمايد اقدام خود شغلی هایتوانايی و مهارتها افزايش و توانمندسازی
 

 ، به«پژوهشی و آموزشی هیأتعلمی اعضای سالیانه ترفیع اعطای دستورالعمل»براساس  است موظف مؤسسه - 41 ماده

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

 

 عضو استحقاق بررسی منظور به ،«علمی هیأت اعضای مرتبه ارتقای نامه آيین»براساس  است موظف مؤسسه - 41 ماده

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

 .نمايد
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 می ذيل اعطا مشروحه های پايه نامه، آيین اين «44» و «43» مواد در مقرر شرايط احراز صورت در عضو به - 42ماده 

 :گردد
 های ايثارگری، پايه های پايه سالیانه، استحقاقی ترفیع سربازی، خدمت ترفیع :شامل استحقاقی پايه -42-1

 .43ماده  موضوع پايه های مصوب ساير و تحصیلی مأموريت

موضوع   پايه های مصوب ساير و کشوری نمونه علمی هیأت عضو عنوان کسبشامل:  تشويقی پايه -42-2

 .44ماده 

در  و پايه 5 سقف تا حداکثر مربوط مقررات و ضوابط مطابق علمی هیأت عضويت از قبل خدمتی سوابق تبصره: احتساب
 .باشد می پذير امكان نامه آيین اين 43 ماده مفاد رعايت با ترفیع، پايه کسب برای الزم امتیازات کسب صورت

 

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

 :میگردد اعطا سالیانه استحقاقی ترفیع
 در قبول قابل پژوهشی و آموزشی علمی خدمت سال دو يا و يک حداقل کار: انجام به شاغل اعضای  -43-1

 وقت نیمه اعضای و« يک سال» وقت تمام پیمانی يا و رسمی اعضای برای ترتیب به قبلی، پايه

 اعضای هیأت سالیانه ترفیعاعطای دستورالعمل»در  مندرج امتیاز حداقل کسب و مورد حسب« دوسال»

 .مقرر مهلت در« ابالغی پژوهشی و آموزشی علمی

مؤسسه  تأيید به که ساالنه تحصیلی پیشرفت گزارش ارائه ازای تحصیل: در به مأمور رسمی اعضای -43-2

تحصیل  سال هر برای تخصصی دکتری تحصیلی دوره در برسد، خدمت محل مؤسسه و تحصیل محل

 .میگردد اعطا پايه چهار حداکثر و پايه يک

 می وزارت به وابسته مؤسسات به خدمت متعهد نیستند( و استخدام در وزارت )که های بورسیه: بورسیه -43-3

مقطع  در تحصیل ازای به مؤسسه در پژوهشی و آموزشی کار به اشتغال و تحصیل اتمام از پس باشند،

 .شد خواهند برخوردار آزمايشی رسمی حكم صدور هنگام در ترفیع پايه سه از دکتری

 در ترفیع پايه يک ،)ضرورت وظیفه )دوره نظام خدمت انجام گواهی يا و خدمت پايان کارت ارائه ازای در -43-4

  .گیرد می تعلق استخدام بدو 
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در  ماده، اين 4 بند موضوع ترفیع پايه يک بر عالوه دوره تعهد طول در طرح سربازی مشمولین به -43-5

 يک خدمت، سال هر ازای به سالیانه ترفیع اعطای العمل دستور براساس الزم امتیاز حداقل کسب صورت

 میگیرد. تعلق پايه «2» سقف تا پايه

  تاريخ میزان همان به و گیردنمی تعلق استحقاقی پايه موقت، انفصال و حقوق بدون مرخصی تعلیق، ايام به - 1 تبصره
 .افتد می تعويق به پايه دريافت استحقاق

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

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

 

 ایثارگر اعضای به اعطا قابل ایثارگری های پایه جدول

 
 

 ترفیعات مجموع از تواند می عضو باشد، بوده همزمان عضو جبهه در خدمت و سربازی خدمت که درصورتی - 3 تبصره
 .گردد برخوردار مربوط

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

 می برخوردار باالتر مرتبه يک مزايای و حقوق از استاديار، از تر پايین علمی مرتبه در و ايثارگری پايه« 7» از ماده،
 .گردد
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  افتاده کار از جانباز همچنین و می شوند يا شده نائل شهادت رفیع درجه به يا و شده االثر مفقود که اعضايی - 6 تبصره
به  رسیدن زمان تا کارافتادگی، از يا و شهادت شدن، االثر مفقود تاريخ از باالتر، علمی مرتبه به ارتقا ضمن کلی،

دريافت  را سالیانه استحقاقی ترفیع اشتغال، حالت در و برندمی سر به اشتغال حالت در بازنشستگی، عمومی شرايط
نامه  آيین در مقرر توقف مدت طی از پس صرفاً باالتر علمی مرتبه به ارتقا جمله از اشتغال زمان مزايای از و داشته
 يا و اندرسیده شهادت به شده، مفقوداالثر استادی مرتبه در که اعضايی .بود خواهند برخوردار مرتبه، ارتقا

 پايه« 10»از  بالفاصله باالتر، علمی مرتبه به ارتقا امكان عدم دلیل به اند، اشتغال( شده ازکارافتاده کلی )حالت
 .گردند می مند بهره ايثارگری

 

 گردد: می اعطا تشويقی پايه نمايد، می يا نموده احراز را زير شرايط از يكی که صورتی در رسمی عضو به - 44 ماده

 -علمی مقاالت از شده ذخیره ساالنه ترفیع نیاز مورد امتیاز بر مازاد پژوهشی امتیاز 20 هر ازای به -44-1

 .پايه يک )وتويی( کشور از خارج يا داخل علمی معتبر مجالت در پژوهشی

 پايه. يک کشوری، نمونه علمی هیأت عضو عنوان احراز -44-2

 هر برای پايه يک وزارت، تأيید مورد ملی معتبر های جشنواره برگزيدگان و دولتی نشانهای دارندگان -44-3

 .پايه دو حداکثر و مورد

 تأيید مراجع با که مؤسساتی نامه( در آيین اين 66 – ماده موضوع(خدمت  به مأموران يا و شاغل اعضای -44-4

 در و تازه تاسیس فناوری و پژوهشی و عالی آموزش مؤسسات و ها دانشگاه شمول در وزارت صالح ذی

 .میگردند تشويقی برخوردار يک پايه از يادشده مؤسسات در سالخدمت 7 ازای در دارند، قرار توسعه حال

 رئیس همچنین ،)مؤسسه رئیس استثنای به(ستادی  مديريت سمتهای در مؤسسه در که اعضايی -44-5

هیأت  تشخیص به قبول قابل و ارزنده خدمات دارای آن، با همتراز سمتهای و دانشكده/ پژوهشكده

 .خدمت طول در دوپايه، حداکثر و يكپايه خدمت هردوسال ازای به باشند، می مؤسسه رئیسه

 رؤسای همچنین و نامه آيین اين« 71»ماده  موضوع مديريتی هایسمت دارای که مؤسسه اعضای -44-6

 .خدمت طول در پايه چهار حداکثر و پايه يک خدمت سال دو هر ازای به باشند،می مؤسسات،

به  قبول قابل و ارزنده خدمات دارای وزارت ستاد حوزه مديريتی سمتهای در که مؤسسه اعضای -44-7

 دو پايه حداکثر و پايه يک خدمت سال دو هر ازای به باشند، می وی ربط ذی معاونان يا وزير تشخیص

 .خدمت طول در

 اين «6» بند تشويقی موضوع پايه استثنای به درطول خدمت هرعضو به قابل اعطا سقف پايه های تشويقی - 1تبصره 
 ..میباشد پايه« 7» ماده، حداکثر
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 موضوع تشويقی های پايه شرايط، احراز صورت در نامه، آيین اين 11 ماده مشمولین استثنای به پیمانی، عضو به -2 تبصره
 .گردد می اعطا آزمايشی، رسمی استخدام بدو در اين ماده،

 

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

 
 

 مزایا  و حقوق پرداخت ششم: نظام فصل

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

 
 
 

 نامه تعريفآيین اين« 1»ماده  «19»بند  مفاد اساس بر که میباشد عضو قبول قابل خدمات عددی نمايش پايه، - 1تبصره 
 .گردد می

 مذکور جدول رديفهای ترتیب به نامه آيین اين «9» ماده موضوع جدول در مندرج هایمرتبه برای مبنا عدد - 2  تبصره
برابر  نامه آيین اين «9» ماده تبصره برای مبنا عدد همچنین و گرددمی تعیین  170 - 145 – 125 – 100برابر 
 .باشد می 90

  .گردد می اعمال وزيران هیأت سوی از شده ابالغ سالیانه حقوقی ضريب - 3 تبصره
 گیرند. می قرار مربوط مرتبه يک پايه در استخدام بدو در اعضا - 4 تبصره
 ضوابط مقرر با مطابق قطعی،رسمی دوره همانند دورهرسمی آزمايشی، يا و دوره پیمانی در اعضا مزايای و حقوق - 5 تبصره

 .شودمی پرداخت و تعیین نامهآيین اين در
 

 به  مذکور فوقالعاده محاسبه نحوه .میشود پرداخت شغل العاده فوق عنوان تحت فوقالعادهای مؤسسه اعضای به- 47 ماده

 :باشد می زير شرح
 
 

-آيین اين «9» ماده موضوع جدول در مندرج هایمرتبه از يک هر رديف شماره اساس بر شغل العادهفوق ضريب - تبصره

 .بود خواهد امنا درهیأت وتصويب مربوط مقررات براساس آن بعدی تغییرات و گرددمی تعیین ذيل شرحبه نامه،
 

 شغل العاده فوق ضرایب جدول

5مبنا عدد ) + پايه  [هپاي و مرتبه حقوق = حقوقی ضريب 

 

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



 امناءهيات 
 

 

 

 

 علی اصغر رستمی ابوسعیدیدكتر 

 رئیس مركز هیاتهای امنا

 

 
 مهر مركز هیاتهای امنا

 

 

 باسمه تعالي

 جمهوري اسالمي اريان

 علوم، تحقيقات و فناوري  وزارت
 

 ضای هیات علمی نامه استخدامی اعآیین 

 7/7/1394تاریخ: 

 61 از 25 صفحه

 

 شغل العاده فوق ضريب رديف

1 1/2 

2 6/2 

3 87/2 

4 98/2 

 .باشد می 77/1 برابر نامه آيین اين «2» ماده تبصره برای شغل العاده فوق ضريب -تبصره  
 

 محاسبه نحوه .میشود پرداخت ويژه فوقالعاده عنوان تحت خاصی فوقالعاده مؤسسه، وقت تمام اعضای به - 48 ماده

 :میباشد زير شرح به مربوط ضرايب و مذکور  فوقالعاده
 
 

 ویژه العاده فوق ضریب جدول

 علمی مرتبه
فوق  ضريب

 ويژه العاده

 5/6 پژوهشیار / آموزشیار مربی

 5/6 مربی

 9 استاديار

 5/8 دانشیار

 7/7 استاد

 

العاده  فوق محاسبه شود. نحوه می پرداخت جذب العاده فوق عنوان تحت ای العاده فوق مؤسسه اعضای به - 49 ماده

 :است زير شرح به مذکور
 
 

  .باشد می ذيل جدول شرح به تهران شهر در واقع موسسات برای جذب فوقالعاده ضريب 1 تبصره

 استاد دانشیار استاديار مربی رمربی آموزشیار / پژوهشیا مؤسسه

 1.3 1.25 1.2 1 0.9 تهران شهر مؤسسات

 ويژه العاده فوق = ويژه العاده فوق ضريب (پايه و مرتبه حقوق(
 

 العاده فوق = جذب العاده فوق ضريب * پايه و مرتبه حقوق
 جذب

 



 امناءهيات 
 

 

 

 

 علی اصغر رستمی ابوسعیدیدكتر 

 رئیس مركز هیاتهای امنا

 

 
 مهر مركز هیاتهای امنا

 

 

 باسمه تعالي

 جمهوري اسالمي اريان

 علوم، تحقيقات و فناوري  وزارت
 

 ضای هیات علمی نامه استخدامی اعآیین 

 7/7/1394تاریخ: 

 61 از 26 صفحه

 

 .است افزايش قابل % 300 تا حداکثر امنا هیأت تصويب با فوق جدول ضرايب شهرها ساير برای -

 متبوع موسسه استقرار محل از غیر )محلی )شهری در ای موسسه به نامه آيین اين مفاد موجب به که اعضايی - 2 تبصره
 .شد خواهند برخوردار ماموريت محل موسسه جذب العاده فوق ضريب از شوند می مامور خود

 می برخوردار تهران شهر جذب العاده فوق از شوند می انتخاب اسالمی شورای مجلس نمايندگی به که اعضايی - 3 تبصره
 .گردند

 باشند. می يكسان جذب العاده فوق دارای هستند مستقر شهر يک در که موسساتی - 4 تبصره

 ایالعادهفوق باشند، می مصوب مديريتی / سرپرستی هایپست دارعهده که مؤسسه وقت تمام اعضای به - 51 ماده

 :باشد می زير شرح به مذکور العاده فوق محاسبه شود. نحوهمی پرداخت مديريت العادهفوق عنوانتحت 
 
 

 :گردد می تعیین زير شرح به موسسه رئیس مديريت العاده فوق :1 تبصره
 
 
α  :در مندرج  تحصیلی مقاطع ضرايب حاصلضرب از که است موسسه در تحصیل به شاغل روزانه دانشجويان تعداد ضريب 

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

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

 پنجاه عالی( معادل آموزش گسترش شورای تايید التاسیس )براساس جديد دانشگاههای روسای مديريت العاده فوق -ب
 .باشند می تهران دانشگاه رئیس مديريت العاده ( فوق50/0) درصد

 فوق العاده =العادع مديريت رئیس مؤسسه فوق ×العاده مديريت هر پست مديريتی / سرپرست مصوب ضريب فوق

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



 امناءهيات 
 

 

 

 

 علی اصغر رستمی ابوسعیدیدكتر 

 رئیس مركز هیاتهای امنا

 

 
 مهر مركز هیاتهای امنا

 

 

 باسمه تعالي

 جمهوري اسالمي اريان

 علوم، تحقيقات و فناوري  وزارت
 

 ضای هیات علمی نامه استخدامی اعآیین 

 7/7/1394تاریخ: 

 61 از 27 صفحه

 

 
و  کار حجم به توجه با موسسه مصوب سرپرستی /مديريتی های پست از يک هر مديريت العاده فوق ضريب - 2 تبصره

جدول  در مندرج ضرايب دامنه اساس بر مديران ساير با مقايسه و عضو علمی مرتبه و کارائی و بازدهی آن، سختی
 :میگردد تعیین رئیسه هیأت توسط ذيل،

 
 
 



 امناءهيات 
 

 

 

 

 علی اصغر رستمی ابوسعیدیدكتر 

 رئیس مركز هیاتهای امنا

 

 
 مهر مركز هیاتهای امنا

 

 

 باسمه تعالي

 جمهوري اسالمي اريان

 علوم، تحقيقات و فناوري  وزارت
 

 ضای هیات علمی نامه استخدامی اعآیین 

 7/7/1394تاریخ: 

 61 از 28 صفحه

 

 
 
 
 

 مدیریتی / سرپرستی پستهای مدیریت العاده فوق ضرایب حداکثر و حداقل جدول

 
 هیأت توسط مؤسسه رئیس مديريت العاده فوق به توجه با مديريتی مشاغل ساير مديريت العاده فوق میزان - 3 تبصره

شده  تعیین مديريت فوقالعاده از نمیبايست عضو هر مديريت فوقالعاده میزان حال هر در و تعیین میشود رئیسه
 .باشد بیشتر وی مافوق مقام برای

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

 برخوردار وقت تمام عضو مستمر مزايای و حقوق درصد 50 از صرفاً نامه،آيین اين «16» ماده مشمول عضو - 51ماده

 .گردندمی

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

شغل  العاده فوق و پايه و مرتبه حقوق مجموع يک پنجاهم آيیننامه( براساس اين 29 ماده اعضا )موضوع تحقیق«
 .گردد می تعیین عضو

 باشد، داشته فاصله کیلومتر 100 از  بیش مؤسسه محل تا مدعو اعضای استخدامی متبوع مؤسسه محل چنانچه -تبصره 



 امناءهيات 
 

 

 

 

 علی اصغر رستمی ابوسعیدیدكتر 

 رئیس مركز هیاتهای امنا

 

 
 مهر مركز هیاتهای امنا

 

 

 باسمه تعالي

 جمهوري اسالمي اريان

 علوم، تحقيقات و فناوري  وزارت
 

 ضای هیات علمی نامه استخدامی اعآیین 

 7/7/1394تاریخ: 

 61 از 29 صفحه

 

 از که اعضايی .نمايد پرداخت 2 تا 5/1 ضريب با را آنان التدريس حق مؤسسه آموزشی معاون تشخیص به تواند می مؤسسه
 موسسه شوند در می مأمور اجرايی های دستگاه دولتی( و غیر يا و موسسات )دولتی ساير به خود متبوع موسسه

 .شوند نمی محسوب متبوع )مبدا( مدعو

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

استاديارآموزشی  آموزشی،مربی آموزشیار،مربی مرتبه در علمی هیأت عضو شغل فوقالعاده و پايه و مرتبه حقوق
وی  تحصیلی مدرک به توجه با مدرس، عنوان به مؤسسه در اشتغال سنوات با مساوی پايه با مورد حسب

 .گردد می دکتری( تعیین و کارشناسیارشد )کارشناسی،
 تواند به می مؤسسه باشد، داشته فاصله کیلومتر 100 از بیش مؤسسه محل تا مدعو مدرسان سكونت محل چنانچه  -تبصره

 .نمايد پرداخت 2 تا 5/1 ضريب با را آنان التدريس حق مؤسسه آموزشی معاون تشخیص
 

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

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

استاديار  پايه و مرتبه حقوق درصد «20» از نبايد روزانه اعضا مأموريت فوقالعاده عنوانبه پرداخت حداکثر سقف -تبصره 
 .باشد بیشتر «30» پايه

 

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

 .نمايدمی دريافت
 و ضوابط تابع کشور، از خارج آموزشی مأموريت از استفاده ايام در تحصیل به مأمور عضو مزايای و حقوق پرداخت - تبصره

 .میباشد مربوط مقررات
 

 مبلغ مقصد و مبدأ شهر دو بین فاصله کیلومتر هر ازای به ، نامه آيین اين «32» ماده موضوع مشموالن به - 56 ماده
 تورم نرخ اساس بر نصاب، اين بعدی تغییرات گردد، می پرداخت مكان ونقل سفر هزينه ريال هزار بیست

 .گرديد خواهد تعیین رئیسه هیأت تصويب سالیانه،با
 

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

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



 امناءهيات 
 

 

 

 

 علی اصغر رستمی ابوسعیدیدكتر 

 رئیس مركز هیاتهای امنا

 

 
 مهر مركز هیاتهای امنا

 

 

 باسمه تعالي

 جمهوري اسالمي اريان

 علوم، تحقيقات و فناوري  وزارت
 

 ضای هیات علمی نامه استخدامی اعآیین 

 7/7/1394تاریخ: 

 61 از 30 صفحه

 

 از شده اعالم مبلغ اساس بر هرسال، پايان در وظیفهبگیر و بازنشسته اعضای شاغل، به است مكلف مؤسسه - 58 ماده

 .نمايد پرداخت« عیدی»وزيران  هیأت سوی
 

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

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

 

 انتقال و هفتم: مأموریت فصل

 جايگاه اعتالی و خود اعضای علمی دانش و تجارب ارتقای دانش، تولید راستای در است مكلف مؤسسه - 61 ماده

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

 کارآمدی اعضای و کارآيی افزايش منظور به و دانشگاهی بین روابط در المللیبین و ایمنطقه علمی همكاريهای
 کنفرانسها، در شرکت برای را الزم تسهیالت پژوهشی، و علمی فعالیتهای نتايج مبادله همچنین و خود وقت تمام

 از يک هر رشته تحصیلی زمینه در که نظايرآن يا و مؤسسه اهداف با مرتبط مطالعات انجام ها، کنگره سمینارها،
ضروری  ذيل موارد از يک هر قالب در را آنان اعزام مؤسسه و شود می تشكیل کشور از خارج يا داخل در اعضا

 .نمايد نامه، فراهم آيین اين «63»تا « 61»  مواد موضوع مقررات و ضوابط چارچوب در دهد،می تشخیص
  مطالعاتی فرصت  -60-1
 پژوهشی مأموريت -60-2
  آموزشی مأموريت -60-3

 

 مصوب هیأت« مطالعاتی فرصتهای از استفاده نامه آيین» چارچوب در را خود وقت تمام اعضای تواندمی مؤسسه– 61 ماده

 گونه اين در شرکت و کشور از خارج يا داخل پیشرفته تحقیقات از آگاهی و علمی اطالعات تكمیل برای امنا،
 اعزام« فرصت مطالعاتی»از  استفاده برای رسد، می مؤسسه رئیسه هیأت تصويب به که ای برنامه طبق تحقیقات،

 .نمايد
 بعد بالفاصله يا استفاده حین در ديگر، مأموريت هرگونه يا و حقوق بدون يا استحقاقی مرخصی گونه هر درخواست - تبصره

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



 امناءهيات 
 

 

 

 

 علی اصغر رستمی ابوسعیدیدكتر 

 رئیس مركز هیاتهای امنا

 

 
 مهر مركز هیاتهای امنا

 

 

 باسمه تعالي

 جمهوري اسالمي اريان

 علوم، تحقيقات و فناوري  وزارت
 

 ضای هیات علمی نامه استخدامی اعآیین 

 7/7/1394تاریخ: 

 61 از 31 صفحه

 

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

 سمینارها، کنفرانسها، در شرکت منظور به رسد،می رئیسه هیأت تصويب به که دستورالعملی درچارچوب امنا، هیأت
 و داخل در آن ونظاير مؤسسه اهداف با مرتبط اهداف يا و عضو تخصصی رشته با مرتبط مطالعات انجام ها،کنگره

 نمايد. اعزام پژوهشی به مأموريت کشور از خارج يا
 باشند. می ماده اين مشمول نامه، آيین اين مقررات و ضوابط ساير رعايت با و قرارداد طول در صرفا پیمانی اعضای -تبصره

 

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

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

 اعزام نمايد.« آموزشی
 

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

 :باشد می ذيل شرايط احراز به منوط  )آموزش مأموريت از استفاده
 باشد. رسمی عضو استخدامی وضعیت -64-1

 باشد. مؤسسه نیاز مورد عضو تحصیلی رشته -64-2

 باشد. وزارت تأيید مورد عضو تحصیل محل -64-3

نامه  آيین از الزم % امتیاز60  حداقل يا و باشد دکتری ورودی آزمون در شده پذيرفته متقاضی، عضو -64-4

 .نمايد کسب را ربط ذی ممیزه هیأت تأيید با مرتبه ارتقا

 .باشد سال 40 حداکثر متقاضی سن -64-5

 داخل تحصیلی بورس اعطای اجرايی های نامه آيین چارچوب در الزم تعهدات سپردن به عضونسبت -64-6

 .نمايد اقدام ، کشور از خارج به دانشجو اعزام و تحصیلی بورس اعطای و کشور

 ضمن نگردند، نظر مورد تحصیلی مدرک اخذ به موفق مقرر، مهلت پايان در تحصیل به مأمور اعضای چنانچه - 1 تبصره
 به تشخیص تحصیل مدت طول در مؤسسه به وارده خسارات عالوه به دريافتی وجوه و هزينهها کلیه بازپرداخت

 .باشند می محول وظايف انجام و خدمت محل در حضور به ملزم وزارت، حقوقی دفتر تأيید و مؤسسه
 نظر مورد تحصیلی دوره اتمام به موفق سال «4» پايان در که اعضايی آموزشی مأموريت مدت خاص، موارد در -2 تبصره

پرداخت  با ماهه شش نوبت دو حداکثر برای امنا، هیأت موافقت و تحصیلی پیشرفت گزارش ارائه با گردند، نمی
 .باشد می تمديد قابل مستمر مزايای و حقوق
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 7/7/1394تاریخ: 

 61 از 32 صفحه

 

  موفق ،آموزشی مأموريت سال «5» در حداکثر و مقرر مهلت پايان تا که اعضايی تحصیل ادامه خاص، موارد در -3 تبصره
 وتصويب حقوق بدون مرخصی درخواست ارائه با صرفا گردند،نمی نظر مورد مدرک اخذ و تحصیلی دوره اتمام به

 .باشد می پذير امكان ساله يک نوبت دو برای حداکثر رئیسه، هیأت
 با  و حقوق بدون مرخصی از استفاده با و نباشد سال «50» از بیشتر وی سن که عضوی دکتری مدرک پذيرش - 4  تبصره

 مقررات و شرايط ساير و ماده اين «4» تا« 1» بندهای در مندرج شرايط رعايت با باشد، شده اخذ شخصی هزينه
 .باشد می پذيرامكان ممیزه هیأت تأيید از پس ، مربوط

 

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

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

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

 

 آموزش مؤسسات و دانشگاهها ساير رسمی علمی هیأت اعضای خدمات به نیاز صورت در تواندمی مؤسسه -66 ماده

 از مربوط مؤسسه باموافقت اجرايی دستگاههای ساير به وابسته يا و وزارت به وابسته دولتی پژوهشی و عالی
 بالعكس يا و نمايد استفاده «خدمت به مأمور «عنوان به مقررات رعايت با و آموزشی وظايف حفظ آنان با خدمات
 به وابسته يا و وزارت به وابسته دولتی فناوری و پژوهشی آموزش عالی، مؤسسات و درخواست دانشگاهها حسب
نمايد.  خدمت به مأمور مؤسسات قبیل اين به را خود رسمی اعضای عضو، موافقت و دستگاههای اجرايی ساير

 مقصد يا مبدأ مؤسسه اعتبارات محل از ربط ذی مؤسسات توافق حسب ماده اين مزايای مشموالن و حقوق
 .میگردد پرداخت

 صرفا ماده، اين در مقرر تشريفات رعايت با بالعكس و وزارت ستاد در خدمت به مؤسسه رسمی اعضای مأموريت - 1 تبصره
 .میباشد پذير مكان مؤسسه اعتبارات محل از ومزايا حقوق پرداخت با

 بینالمللی مأمور مؤسسات و سازمانها يا و کشور از خارج به وزير حكم يا و موافقت با که رسمی اعضای مأموريت -2 تبصره
 محالعتبارات از مزايا و حقوق پرداخت با صرفا و پژوهشی و آموزشی وظايف حفظ بدون میگردند، خدمت به

 .باشد می پذير امكان مأموريت محل مؤسسه يا سازمان
 .باشد می امكانپذير مؤسسه در خدمت سال 4 گذشت و مراجعت از پس مأموريت، برای مجدد درخواست - 3 تبصره
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 به )اجرايی پژوهشی )دستگاههای و غیرآموزشی دولتی مؤسسات در خدمت به مؤسسه رسمی اعضای مأموريت -67 ماده

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

 

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

 .ندارد را سايرمؤسسات
 

فناوری  و پژوهشی عالی، آموزش مؤسسات و ها دانشگاه در خدمت به مؤسسه اعضای رسمی مأموريت - 69 ماده

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

 موسسه طريق از افراد اين مزايای و حقوق .باشد می پذير امكان عضو خدمت محل مؤسسه رئیس

 .گردد می پرداخت مبدا طريق از و واريز مبدا موسسه حساب مقصدبه

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

 

 ديگر مؤسسه به پژوهشی و آموزشی وظايف حفظ بدون نامه، آيین اين مقررات و ضوابط رعايت با که اعضايی - 71 ماده

 لحاظ به هر از نمايند، می دريافت مأموريت محل مؤسسه از را خود مزايای و حقوق و شده خدمت به مأمور
 مؤسسه محل عمل مورد مقررات مشمول بازنشستگی و وضعیت تبديل ترفیع، ارتقا، به مربوط مقررات استثنای
 ذينفع و يا مقصد مؤسسه توسط افراد از دسته اين مأموريت مدت بازنشستگی کسور چنانچه و بود خواهند مأموريت

 .شد خواهد منظور آنان رسمی خدمت سابقه جزء مزبور مدت شود، پرداخت مورد حسب
 

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

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

 
 يا و خدمت محل مؤسسه اعتبارات ازمحل مزايا و حقوق مذکور، مقامات تصدی درمدت ماده اين مشموالن به - 1 تبصره

 دستگاهمحل عهده به آنان مديريت العاده فوق پرداخت حال هر در و است پرداخت قابل مأموريت محل دستگاه
 .بود خواهد مأموريت
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 و ها دانشگاه علمی هیأت اعضای مرتبه ارتقا نامه آيین کامل رعايت با ماده اين موضوع اعضای مرتبه ارتقا - 2 تبصره
 .شد خواهد انجام مأموريت پايان از پس پژوهشی و عالی آموزش مؤسسات

 شود. می اعطا ارزيابی به نیاز بدون ماده، اين موضوع اعضای استحقاقی ساالنه ترفیع - 3 تبصره
 

 پژوهشی و عالی آموزش مؤسسات و ها دانشگاه ساير رسمی علمی هیأت اعضای مؤسسه، نیاز صورت در - 72 ماده

 بهمؤسسه خدمتی پیشینه حفظ با میتوانند مقصد و مبدا مؤسسات روسای موافقت با متبوع، وزارت به وابسته دولتی
 طبق بر سوابقخدمتی، و شده داده تخصیص سازمانی پست اساس بر افراد قبیل اين مزايای و حقوق .شوند منتقل

 و ها ساير دانشگاه به نیز مؤسسه رسمی علمی هیأت اعضای انتقال ، گردد می تعیین نامه آيین اين مقررات
 موافقت مذکورو مؤسسات درخواست حسب متبوع وزارت به وابسته دولتی پژوهشی و عالی آموزش مؤسسات

 قطع بامؤسسه شده منتقل عضو استخدامی رابطه حكمانتقال، اجرای تاريخ از صورت اين در .است بالمانع مؤسسه
 . بود خواهد مقصد مؤسسه برعهده صرفاً پرداختی هرگونه و

 ساير به وابسته پژوهشی و عالی آموزش مؤسسات و دانشگاهها از قطعی رسمی علمی هیأت اعضای انتقال -تبصره
 درمورد .میباشد پذير امكان مقصد رئیس مؤسسه تأيید و مربوطه ضوابط رعايت با مؤسسه به اجرايی دستگاههای

 .باشد می الزامی وزير از مجوز اخذ آزمايشی رسمی علمی هیأت اعضای
 
 

 رفاهی  امور و بیمه ها،مرخصی هشتم: فصل

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

 .باشد می کاری روز 30 پیمانی
 گردد. منظور نوروز رسمی تعطیالت از بعد ماه فروردين آغاز در تواند می ماده اين موضوع مرخصی ايام از روز پنج - 1 تبصره
 اسفند پايان تا ماه فروردين اول کاری )از برنامه تناسب به وزرات ستاد و پژوهشی مؤسسات علمی هیأت اعضای مرخصی - 2 تبصره

 .باشد می استفاده ماه( قابل
 پیمانی عضو برای روز بیست حداقل و آموزشی رسمی عضو برای ماده اين موضوع مرخصی ايام از روز پنج و چهل حداقل - 3 تبصره

 .گیرد می قرار استفاده مورد تابستان در دانشگاه ريزی برنامه با آموزشی
 درخواست برحسب پیمانی عضو برای روز پنج حداکثر و رسمی عضو برای ماده اين موضوع مرخصی ايام از روز ده حداکثر - 4 تبصره

 قرار استفاده تواندمورد می نسازد، وارد ای لطمه موسسه آموزشی جريان به که صورتی در تحصیلی سال طول در عضو
 .گیرد

 خواهد استفاده استحقاقی مرخصی از خدمت ماههای تناسب به باشد، سال يک از کمتر عضو خدمت مدت که صورتی در - 5 تبصره
 .کرد

 بود. خواهد وقت تمام عضو مرخصی نصف میزان به وقت، نیمه اعضای استحقاقی مرخصی - 6 تبصره
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 يک مجموع  تا تواند می ماده اين در شده بینی پیش استحقاقی مرخصی بر عالوه خدمت، طول در بار يک برای عضو - 7 تبصره
 .گردد برخوردار واجب حج به تشرف منظور به استحقاقی مرخصی از ماه

 

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

 .بود نخواهد بازخريد يا ذخیره قابل
 سازمانی سرپرستی يا مديريتی پستهای(اجرايی  سمتهای در شاغل عضو مرخصی درخواست با مؤسسه که مواردی در - 1 تبصره

 موافقت وی به حضور نیاز دلیل به سالیانه، استحقاقی مرخصی از قسمتی يا تمام از استفاده بر مبنی ،)ستاره دار مصوب
 نشده استفاده وی طرف از مقام مجاز يا و مؤسسه رئیس موافقت عدم علت به که عضو سالیانه استحقاقی مرخصی ننمايد،
 می بازخريد کارگزينی، حكم در دريافتی مندرج مزايای و حقوق آخرين ماخذ به روز، 30 و ذخیره روز 30 حداکثر است،
 .گردد

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

 

 مدیریتی / سرپرستی پستهای مرخصی بازخرید و ذخیره حداکثر جدول
 میزان بازخريد میزان ذخیره حداکثر تا پست مديريتی مصوب رديف

 30 30 مؤسسه رئیس 1

 30 30 مؤسسه معاونان 2

 0 25 موسسه رئیس بالفصل مديريتهای و سازمانی واحدهای مديران 3

4 
و  مرکزی کتابخانه ، مراکز پژوهشكدهها، دانشكدهها، رؤسای

 مؤسسه به وابسته مؤسسات
25 0 

 0 25 مؤسسه معاونتهای بالفصل مجموعه زير مديريتهای 5

 0 15 مؤسسه رئیس بالفصل مديريتهای معاونان 6

 0 15 وابسته مؤسسات و مراکز پژوهشكدهها، دانشكدهها، معاونان 7

 0 15 پژوهشی و آموزشی های گروه مديران 8

 0 15 مؤسسه معاونتهای بالفصل زيرمجموعه مديريتهای معاونین 9

 در مورد ساير مسئولیتها بر اساس دستور العمل هیأت رئیسه دانشگاه اقدام خواهد شد. 
 .باشد می بدون سقف خدمت طول در عضو ذخیره قابل مرخصی حداکثر - 4 تبصره
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 10در مواردی که موسسه با درخواست مرخصی سالیانه عضو در تابستان بدلیل نیاز به حضور وی موافقت ننمايد صرفاً تا  -5تبصره 
روز از مرخصی سالیانه وی که به دلیل عدم موافقت رئیس دانشگاه يا مقام مجاز از وی استفاده نشده است، ذخیره می 

 گردد. 
 

 مدت مزايای و حقوق گردد، قطع انتقال، حالت استثنای به دلیل، هر به مؤسسه با عضو استخدامی رابطه که صورتی در - 75 ماده

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

 

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

 .نمايد
 

 دارا را ساالنه استحقاقی مرخصی بر عالوه مزايا، و حقوق از استفاده با مرخصی از برخورداری حق ذيل موارد در عضو - 77 ماده

 :باشد می
 کاری روز سه مدت به دائم ازدواج -الف
 کاری( روز سه مدت به خواهر و برادر ( و )کاری روز پنج مدت به فرزندان و همسر مادر، پدر،( شامل بستگان فوت - ب
  موجه غیبت  -ج

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

 

 12 پزشكی، گواهی ارائه با تواندمی باشد، می وی خدمت انجام از مانع که بیماريهايی به ابتال صورت در مؤسسه عضو - 78 ماده

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

 .گردد می رفتار وی با نامهآيین اين «80» ماده مفاد با مطابق و مؤسسه تأيید مورد پزشكی کمیسیون
 مرخصی معتمد، پزشک تأيید از پس و پزشكی گواهی اساس بر شود، بیمار استحقاقی مرخصی ايام در عضو که صورتی در - تبصره

 .شود می تبديل استعالجی مرخصی به بیماری، مدت طی در وی استحقاقی
 

 مربوطبرخوردار مزايای و حقوق از استفاده با و ماه 9 – حداکثر نوبت هر زايمان مرخصی از توانند می عضو بانوان - 79 ماده

 .گردند
 .يابد می افزايش ماه 12 – به مدت اين شوند، می بیشتر يا و دوقلو فرزند صاحب زايمان يک در که بانوانی برای - 1 تبصره
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 7/7/1394تاریخ: 

 61 از 37 صفحه

 

 پايان ماده اين در مندرج زايمان مرخصی برای شده تعیین زمانهای اتمام از قبل آنان قرارداد که پیمانی عضو بانوان برای - 2 تبصره
 .گردد می تمديد شده، تعیین های مرخصی سقف تا قرارداد مدت يابد، می

 

 تأيید مورد پزشكی کمیسیون تأيید به وی بیماری که صورتی در مینمايد، استفاده استعالجی مرخصی از که عضوی به - 81 ماده

 .میگردد پرداخت مربوط مزايای و حقوق يكسال تا حداکثر برسد، مؤسسه
 مزايای و حقوق از نیز سال يک بر زائد مدت برای مربوط، مقررات و ضوابط رعايت با العالج، صعب بیماری دارای عضو - 1 تبصره

 .شود می برخوردار يادشده
 به ومزايا حقوق تنها استعالجی، مرخصی سال يک بر مازاد درمدت وی به عضو، بیماری نبودن صعب العالج درصورت - 2 تبصره

 .میگردد پرداخت ويژه العاده فوق استثنای
 بر مؤسسه، تأيید مورد پزشكی کمیسیون نظر به بنا و مأموريت يا و خدمت حین در که عضوی به است موظف مؤسسه - 3 تبصره

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

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

 

 نداشتن مرخصی صورت در نامه، آيین اين« 64» ماده« 3» تبصره مشموالن استثنای به مؤسسه رسمی عضو  -81 ماده

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

 در صرفاً نزند، لطمه مؤسسه پژوهشی و آموزشی هایبرنامه به آنكه به مشروط استثنايی، و ضروری درموارد پیمانی عضو - تبصره
 خواهد  ماه 11به مدت حداکثر موسسه، رئیس موافقت و تايید از پس حقوق بدون مرخصی از استفاده به مجاز قرارداد، مدت

 .بود
 

 سه حداکثر مؤسسه، تأيید و ربط ذی سازمانی واحد موافقت با خود خدمت مدت طول در تواند می مؤسسه رسمی عضو - 82 ماده

 دوره در تحصیل ادامه برای حقوق عضو بدون مرخصی درخواست که درصورتی .نمايد استفاده حقوق بدون مرخصی از سال
 .بود خواهد افزايش قابل سال دو تا هیأت رئیسه تصويب با مدت اين باشد، وی شغل به مربوط رشته در تخصصی دکتری

 .باشد می سال پنج خدمتحداکثر مدت طول در عضو حقوق بدون مرخصی مجموع در هرحال
 برند،می  بسر کشور از خارج مأموريت در اجرايی دستگاههای رسمی حكم واسطه به آنان همسر که رسمی عضو بانوان - 1 تبصره

 .نمايند استفاده بدون حقوق مرخصی از سال «5» مدت به حداکثر خدمت طول در و خود همسر مأموريت پايان تا توانندمی
 .باشد می پذير امكان امناء هیأت تأيید با سال 5 بر مازاد حقوق بدون تمديدمرخصی

 .گردد نمی محسوب خدمت سابقه جزء حقوق بدون مرخصی مدت - 2 تبصره
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 تايید صورت در مؤسسه نیاز مورد های رشته در تخصصی و عالی تحصیالت ادامه برای عضو حقوق بدون مرخصی مدت - 3 تبصره
 لحاظ از شود، دکتريتخصصی تحصیلی مدرک اخذ به منجر اينكه به مشروط و مربوطه بازنشستگی های صندوق

 .شود می محسوب رسمی عضو خدمت سابقه جزء عضو، سوی از مربوط کسور پرداخت با وظیفه و بازنشستگی
 بیمه خدمات از بیمه تكمیلی، و آزاد بهصورت بیمهدرمانی سرانه باپرداختكاملحق تواند می مرخصیبدونحقوق ايام در عضو - 4 تبصره

 .نمايد استفاده ای
 

 همچنین و بدون حقوق مرخصی انفصال موقت، مأموريت پژوهشی، مطالعاتی، فرصت آموزشی،مأموريت  درمدت -83ماده  

 استحقاقی تعلق مرخصی باشد، شده استفاده سال طی در متوالی صورت به که سال يک بر مازاد مرخصی استعالجی
 .نمیگیرد

 

 به مجاز بار يک صرفا درطول خدمت خود،وی  و است مؤسسه عضو با دربدواستخدام بازنشستگی صندوق انتخاب - 84 ماده

 .باشدمی بازنشستگی صندوق تغییر
 

 را ورزش اشاعه فرهنگ اعضا، سالمت و روحی تقويت کارآئی، افزايش توانمندسازی، منظور به است موظف مؤسسه - 85 ماده

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

-می مند بهره ذيل شرح به رفاهی غیرمستقیم و مستقیم های هزينه کمک از ماهیانه مؤسسه، در شاغل اعضای کلیه - 86 ماده

 .شد خواهد تعیین وزيران هیأت مصوبات براساس آنها پرداخت شرايط و میزان گردند،
  روز در گرم غذای وعده يک هزينه کمک-86-1
 ياساير و مؤسسه در شاغل زوجین از يكی به سال )صرفاً شش زير فرزند هر ازای به کودک مهد هزينه کمک -86-2

 میگیرد.( تعلق اجرايی دستگاه های

  ذهاب و اياب هزينه کمک -86-3

 

 امنا هیأت تصويب به منوط مسكن هزينه کمک عنوان به را مبلغی ساالنه مصوب اعتبارات سقف در تواند می مؤسسه - 87 ماده

 .نمايد پرداخت
 

 به و ملی مذهبی ويژه مناسبتهای به غیرنقدی هزينه کمک عنوان تحت را وجوهی سال طول در میتواند مؤسسه - 88 ماده

 .نمايد پرداخت شاغل اعضای
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 عضو درخواست به بنا اندوخته، تامین طريق از مؤسسه اعضای از حمايت و انداز پس تشويق منظور به تواندمی مؤسسه - 89 ماده

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

 پرسنلی اعتبارات محل از «مؤسسه اندازپس سهم»عنوان  به«  عضو اندازپس  سهم»درصد  100 ماه هر در صورت اين در
 خواهد افتتاح عضو نام به که جداگانهای سپرده حساب به هیأت امنا، مصوب ساالنه تفصیلی بودجه در درج ضمن مؤسسه

 .شود می واريز شد،
 باشد. می برداشت قابل غیر عضو، اشتغال زمان در ماده اين موضوع حسابهای موجودی -تبصره

 

 خدمت نهم: پایان فصل

 نمايد. بازنشسته زير شرايط به توجه با را خود اعضای است ملكف مؤسسه - 91 ماده

 .دولتی خدمت سابقه سال 30 يا سن سال 65 با استاديار و مربی پژوهشیار، آموزشیار / مربی الف(
 .سن سال 67 با دانشیار ب( 
 سن سال 70 با استاد  ج( 

 رئیس باپیشنهاد و عضو تمايل صورت در باشد، سالگی 70 سن از بعد استادان خدمت ادامه به نیاز که استثنايی موارد در - 1 تبصره
 .است تمديد قابل سال 73 تا بازنشستگی سن موسسه امنای هیأت تصويب و موسسه

 20 حداقل شوند می وقت تمام نامه آيین اين موجب به کسانیكه برای وقت تمام حقوق با بازنشستگی از استفاده شرط - 2 تبصره
 .است موسسه در وقت تمام خدمت سال

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

 اند، شده« نمونه کشوری علمی هیأت عضو» عنوان  کسب به موفق که علمی هیأت اعضای از دسته آن بازنشستگی سن - 4 تبصره
 .است افزايش قابل سال 3 تا ذينفع عضو درخواست با

 

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

 و مزايا حقوق پرداخت با صرفاً سال 30 از قبل و خدمت سابقه سال 20 - حداقل با را عضو تواند می موسسه خاص موارد در -تبصره 
  رئیسه و تصويب هیات امنا بازنشسته نمايد.  نفع، تايید هیأت ذی درخواست صورت در قبول قابل خدمت سنوات با متناسب

 

 دارد، خدمت سابقه سال سی از بیش که عضوی به بازنشستگی، حقوق تعیین هنگام در نامه، آيین اين اجرای تاريخ از - 92 ماده

 حقوق عالوه بر بازنشستگی، حقوق شده تعیین %( رقم 5/2) درصد دوونیم سال، سی بر مازاد خدمت سال هر ازای به
 .باشد می پرداخت قابل ربط ذی بازنشستگی صندوق سوی از و محاسبه شده تعیین
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 درحین اشتغال که باشد می عضو خدمت سوابق از مدت آن بازنشستگی، برای احتساب قابل خدمت سابقه از منظور - 93 ماده

 همچنین و نمايد يا می نموده پرداخت را مربوط کسور و شده انجام علمی غیرهیأت يا علمی هیأت وضعیت در وقت تمام
 .است گرديده تصريح خود به مربوط مقررات و قوانین در که مواردی ساير

 وهمچنین وقت نیمه خدمت مدت و استعالجی مرخصی ،)نامه آيین اين 82 ماده 3 تبصره موضوع( حقوق بدون مرخصی  -تبصره
 .گردد می عضومحسوب خدمت سابقه عنوان به بازنشستگی، کسور کامل پرداخت به مشروط وظیفه، نظام خدمت مدت

 

 حقوق(بازنشستگی  کسور مشمول مستمر مزايای و حقوق کلیه میانگین مؤسسه، عضو بازنشستگی حقوق تعیین مبنای - 94 ماده

 سال دو در )مديريت کار، فوق العاده سختی العاده فوق ويژه، العاده فوق جذب، العاده فوق شغل، العاده فوق پايه، و مرتبه
 .باشد می بازنشستگی سال حقوقی ضريب اعمال با وی خدمت پايان به منتهی

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

 در سال 2حداقل  خدمت دوران طول در اما باشند نمی شاغل مديريتی های سمت در بازنشستگی تاريخ در که اعضايی به - 2 تبصره
 5/2 سال هر به ازای آنان بازنشستگی حقوق نمايند می يا نموده پرداخت بازنشستگی وکسورات اند بوده مديريتی سمت
 .يابد می افزايش درصد 15 سقف تا درصد

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

 و خدمت پايان« پاداش عنوان به بازنشستگی کسورات مشمول مزايای و آخرين حقوق ماه يک معادل سال، «30» حداکثر
 پرداخت مرخصی عنوان بازخريد به دريافتی مزايای و حقوق آخرين مبنای بر شده ذخیره های مرخصی وجوه همچنین

 .شد خواهد
 اين دريافت خدمتی مشمول سنوات از دريافت شده است، بازخريدی وجوه آن ازاء در عضوکه خدمت سابقه از قسمت آن  -تبصره

 .شود می کسر وجوه
 

 واحد نظری، 12  معادل حداکثر سقف در التدريس، حق صورت به بازنشسته علمی هیأت اعضای خدمات از استفاده - 96 ماده

 .است بالمانع
 

 مقررات سایر دهم: فصل

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

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

 



 امناءهيات 
 

 

 

 

 علی اصغر رستمی ابوسعیدیدكتر 

 رئیس مركز هیاتهای امنا

 

 
 مهر مركز هیاتهای امنا

 

 

 باسمه تعالي

 جمهوري اسالمي اريان

 علوم، تحقيقات و فناوري  وزارت
 

 ضای هیات علمی نامه استخدامی اعآیین 

 7/7/1394تاریخ: 

 61 از 41 صفحه

 

  ترتیب به را خود استعفای مؤسسه، به خدمت تعهد نداشتن صورت در تواند می مؤسسه پیمانی و رسمی عضو - 98 ماده

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

 .شد خواهد رفتار علمی هیأت اعضای انتظامی مقررات قانون برابر وی با و محسوب خدمت

 موظف استعفا از پس عضو و باشدنمی وی وظايف قبال در عضو تعهدات رافع استعفا، درخواست مورد هیچ در - 99 ماده

که  صورتی در .نمايد وظیفه انجام و يافته حضور خود کار محل در مؤسسه، سوی از استعفا پذيرش زمان تا است
 وی منتفی استعفای نمايد، اعالم مؤسسه به کتباً روز 15 ظرف حداکثر را خود انصراف استعفا، تسلیم از پس عضو
 .شود می تلقی

 

 سوی از وی استعفای قبول و استعفا اعالم صورت در ، باشد می مؤسسه در خدمت تعهد دارای که عضوی - 111 ماده

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

 

اعضای  از يک هر علمی صالحیت و کفايت عدم و علمی رکود از انحا از نحوی به مؤسسه رئیس گاه هر - 111 ماده

 نفر سه از مرکب کمیسیونی گردد، مطلع محول فرهنگی يا و پژوهشی آموزشی، وظايف اجرای برای موسسه
 پژوهشی و آموزشی کارهای مورد در رسیدگی صالحیت که استادی( مرتبه با علمی )ترجیحا هیأت ازاعضای
مؤسسه  رئیس به موجهی و کامل گزارش و آورده عمل به تحقیق تا داد خواهد تشكیل دارند را عضو وفرهنگی

 حاکی گزارش اين که صورتی در و بود خواهد محرمانه طور به مذکور کمیسیون گزارش و تشكیل .دهند ارائه
 مراتب را مؤسسه رئیس باشد، محول وظايف اجرای برای وی علمی صالحیت يا کفايت عدم يا عضو علمی ازرکود
 به رسیدگی از پس هیأت چنانچه .مینمايد ارجاع مؤسسه ممیزه هیأت به تصمیم اتخاذ و رسیدگی جهت

 دانست، محرز را وی صالحیت و کفايت عدم يا علمی رکود عضو، فرهنگی و پژوهشی علمی، کلیهفعالیتهای
 :شود می رفتار وی با ذيل بهترتیب

 .نامه آيین اين 91  ماده تبصره اعمال  -الف
 .عضو توسط مقصد دستگاه موافقت ارائه به مشروط اجرايی هایدستگاه به عضو انتقال با موافقت - ب

 به بازنشستگی، کسور مشمول مزايای و حقوق روز «30» پرداخت و عضو قبول قابل خدمت سنوات بازخريد  -ج            
 .شده ذخیره هایمرخصی وجوه عالوه به قبول، قابل خدمت سال هر ازای

 عضو. درخواست صورت در استعفا، با موافقت -د
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وی،  رضايت با صرفا ديگر، متجانس گروه به آموزشی / پژوهشی گروه يک از عضو سازمانی پست تغییر - 112 ماده

 .باشد می پذير امكان عضو، تخصصی ارتباط رعايت با و مقصد و مبدأ های گروه موافقت
 

 بدون دار ستاره مصوب سرپرستی مديريتی/  پستهای در منتصب عضو سازمانی پست تغییر به مجاز مؤسسه - 113 ماده

 .باشد می وی، رضايت اخذ
 

 هیأت تصويب و عضو درخواست با بالعكس، و پژوهشی گروه به آموزشی گروه از عضو سازمانی پست تغیییر - 114 ماده

 .باشد می امكانپذير ربط ذی ممیزه
 

 بر ساعت، هر ازای به وعناوين مشابه هیأتها شوراها، کمیسیونها، درجلسات عضوحقیقی درجلسه حضور حق - 115 ماده

 قابل ماه در ساعت «50» پنجاه سقف تا و عضو شغل العاده فوق و پايه و مرتبه حقوق مجموع شصتم يک مبنای
 .باشد می پرداخت

 

ممنوع  مصوب، دار ستاره سرپرستی / مديريتی سازمانی پستهای تصدی جهت پیمانی اعضای کارگیری به - 116 ماده

يا  و آموزشی خدمت سابقه سال 3 دارای حداقل که پیمانی اعضای از تواندمی مؤسسه خاص موارد در .است
 پستهای سازمانی تصدی جهت ربط ذی هیأت امنای موافقت با صرفاً باشند، می مربوط سازمانی واحد در پژوهشی
 .نمايد استفاده سرپرستی، / مديريتی دوره يک برای مصوب، دار ستاره سرپرستی / مديريتی

 

 استثنای تبصره به اعضا از يک هر برای پژوهشی يا آموزشی سمت بر عالوه پست سازمانی يک بیشاز تصدی - 117 ماده

 .باشد می ممنوع ماده اين يک
 سازمانی پست موقت تصدی برای مؤسسه رئیس تشخیص با ضروری موارد در رسمی اعضای بكارگیری - 1 تبصره

 .باشد می مجاز سال حداکثريک برای فقط سرپرستی، صورت به حساس يا مديريتی
 هیأت اعضای انتظامی رسیدگی هیأتهای در موضوع و شده محسوب تخلف الذکر، فوق ماده مفاد رعايت عدم - 2 تبصره

 .شد خواهد تصمیم اتخاذ و مطرح علمی
 

 مديريتی سمتهای تصدی برای صرفاً اسالمی، آزاد دانشگاه در خدمت به مؤسسه رسمی اعضای مأموريت - 118 ماده

 جامع مديريت، نامه آيین در شده تعیین مدت با مطابق استانها مراکز سطح در آزاد دانشگاه معاونان و رئیس شامل



 امناءهيات 
 

 

 

 

 علی اصغر رستمی ابوسعیدیدكتر 

 رئیس مركز هیاتهای امنا

 

 
 مهر مركز هیاتهای امنا

 

 

 باسمه تعالي

 جمهوري اسالمي اريان

 علوم، تحقيقات و فناوري  وزارت
 

 ضای هیات علمی نامه استخدامی اعآیین 

 7/7/1394تاریخ: 

 61 از 43 صفحه

 

 می پذير مأموريت امكان محل اعتبارات محل از مزايا و حقوق پرداخت .باشد می پذير امكان وزير تأيید از پس
 .باشد

 

 امنا هیأت تصويب و موسسه رئیس تأيید گروه، پیشنهاد با بازنشسته، علمی هیأت اعضای خدمت به اعاده - 119 ماده

 .باشد می پذير امكان
 به آن مشروط باشد، سال 30 از کمتر خدمت، به اعاده از قبل بازنشسته عضو قبول قابل خدمت سنوات چنانچه - 1 تبصره

با  مذکور مدت گردد، پرداخت مربوط مقررات و قوانین براساس خدمت، به اعاده دوران بازنشستگی کسور که
 مفاد رعايت با عضو، جديد بازنشستگی حقوق و میشود افزوده وی خدمت سنوات به سال، 30 حداکثر سقف رعايت

 .شد خواهد تعیین آن ذيل های تبصره و «94» ماده
حكم  آخرين مبنای بر موسسه طرف از ،)سال 30 سقف تا( قبلی خدمت بر مازاد سنوات به خدمت پايان پاداش - 2 تبصره

 .باشد می پرداخت قابل کارگزينی
 

 پژوهشی و علمی آموزشی، اجتماعی، تربیتی، فرهنگی، شامخ مقام به که استادی مرتبه با علمی هیأت اعضای - 111 ماده

 «3» شماره پیوست -ممتاز استاد انتخاب نحوه دستورالعمل" اساس بر اند، رسیده المللیبین يا و ملی درسطح .... و

 .شوند می نائل ممتازی استاد درجه به"
 

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

 «" 4 شماره پیوست مؤسسه در وابسته عضو بكارگیری دستورالعمل" براساس و آنان پژوهشی و آموزشی » -
 .کارگیرد به مؤسسه در معین مدت برای و انتخاب

 

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

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

 

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

 .باشد می مذکور مؤسسه امنای هیأت دائمی کمیسیون عهده
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 می پذير امكان وزير، تأيید و امناهیأت تصويب و مؤسسه رئیس پیشنهاد با نامهآيین اين مفاد در تغییر هرگونه - 114 ماده

 باشد.
 

 اهداف، وظايف قانون 10 ماده مفاد استناد به پیوست، 4 و تبصره 114 و ماده 115  بر مشتمل نامه آيین اين - 115 ماده

 قانون« 20»ماده « ب» بند مفاد اجرای در و اسالمی شورای مجلس 18/5/1383 مصوب وزارت تشكیالت و
 منظور ساماندهی به اسالمی، شورای مجلس 15/10/1389 مصوب ايران اسالمی جمهوری توسعه پنجم برنامه

 مندی ازبهره بهره وری، سطح ارتقای برای الزم هایزمینه ايجاد هدف با و استخدامی مقررات و ضوابط

تصويب  به .…………… تاريخ در يادشده، برنامه در مندرج اهداف درحصول و تسهیل شده ايجاد ظرفیتهای

 .باشد می اجرا قابل .………… تاريخ از وزير تأيید با و رسید ……………… مؤسسه امنای هیأت
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 » يک شماره پیوست «

 وقت نیمه شیوه به عضو خدمت دستورالعمل

 علمی هیأت اعضای استخدامی نامه آيین «16» ماده موضوع

  تقاضای با ندارند، را مؤسسه در وقت تمام خدمت امكان که مؤسسه پیمانی و رسمی اعضای از دسته آن - 1 ماده

مؤسسه  پژوهشی و آموزشی فعالیتهای به آنكه به مشروط دستورالعمل، اين ضوابط و شرايط اساس بر و شخصی
فعالیت «  وقت نیمه عضو»عنوان  به خدمت طول در سال «5» مدت به حداکثر توانند می ، نشود وارد لطمه
 .نمايند

  تأيید و مربوط پژوهشكده / دانشكده و گروه موافقت صورت در وقت نیمه خدمت انجام بر مبنی عضو تقاضای - 2 ماده

  .گردد می اقدام وقت نیمه حكم صدور به نسبت آن مبنای بر و شده تلقی شده پذيرفته مؤسسه آموزشی معاون
 با تأيید پژوهشكده/دانشكده موافقت از پس وقت، تمام به وضعیت تغییر برای وقت نیمه عضو درخواست صورت در  -تبصره

 .يافت خواهد وضعیت تبديل وقت تمام به عضو مؤسسه پژوهشی /آموزشی معاون

 باشد: می ذيل شرح به مؤسسه در وقت نیمه خدمت ضوابط - 3 ماده

 .باشد می مؤسسه خدمت در هفته در ساعت 20 حداقل وقت نیمه عضو -الف
 باشد. می وقت تمام عضو موظف واحد با برابر وقت نیمه عضو پژوهش ساعت موظف/ واحد میزان - ب
 گیرد. نمی تعلق التحقیق حق / التدريس حق وقت، نیمه عضو به -ج 
 .باشد نمی مجاز مؤسسه دار ستاره مديريتی و اجرايی پستهای به وقت نیمه عضو انتصاب  -د
 باشد.نمی مجاز بلندمدت يا و مدت کوتاه علمی سفرهای جمله از پژوهشی مأموريت به وقت نیمه عضو اعزام  -ه

 

 است. وقت تمام عضو مزايای و حقوق نصف وقت نیمه عضو ماهانه مزايای و حقوق - 4 ماده

 

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

 

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

 

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

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

 علمی هیأت اعضای کار محیط شرایط سختی العاده فوق دستورالعمل

 «علمی هیأت اعضای استخدامی نامه آيین «28» ماده «2» بند موضوع
 

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

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

 

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

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

 

سازمانی  واحد در موجود مشاغل کار محیط شرايط بررسی ضمن موظفند مؤسسه سازمانی واحدهای از يک هر -  3 ماده

جدول ضمیمه  در شده تعیین درجات با متناسب را کار محیط شرايط سختی درصد تعیین و عوامل تطبیق ذيربط،
 علمی باهیأت اعضای محیط کار سختی شرايط العادهفوق کمیته به الزم توجیهی داليل ذکر با و تهیه پیوست اين

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

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

 از: عبارتند هیأت علمی اعضای محیطكار سختیشرايط فوقالعاده کمیته اعضای - 4 ماده

 هیأت( رئیس( مشابه عناوين يا مؤسسه انسانی منابع توسعه معاون -4-1
 )دبیر( مشابه عناوين يا مؤسسه انسانی منابع مدير  -4-2
 مشابه عناوين يا مؤسسه تشكیالت و بودجه برنامه، مدير -4-3
  مربوطه شغل با مرتبط بازنشسته يا شاغل علمی هیأت اعضای از تن دو -4-4

 جلسات کمیته در مؤسسه( در شاغل شغلی )ترجیحا رشته با مرتبط علمی هیأت عضو نفر يک حداقل حضور - 1 تبصره
 .است الزامی ماده اين موضوع

 شرايط سختی درصد تعیین و عوامل تطبیق نمودن روزآمد منظور به بار، يک سال 5 هر است موظف کمیته - 2 تبصره
 .نمايد تكرار را ماده اين موضوع فرآيند ، مؤسسه در موجود مشاغل کار محیط
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نیم  کار، سختی درصد يک هر ازای به شده، تعیین درصد مبنای بر کار محیط شرايط سختی العاده فوق میزان - 5 ماده

 .گردد می تعیین ذيل جدول شرح به پايه و مرتبه حقوق درصد
 

 5درجه  4درجه  3درجه  درجه دو درجه يک درجه سختی کار

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

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

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

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

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

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

 .باشد می اجرا قابل .………… تاريخ از فناوری و تحقیقات علوم، وزير تأيید با و رسید ……………مؤسسه
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 )علمی هیأت اعضای کار محیط شرايط سختی العاده فوق دستورالعمل ( دو شماره پیوست ضمیمه جدول

 رديف
 

1 2 3 4 5 

1 

 محیط در کار
 درجه دارای

 حرارت
 نامتعارف

 در مستمر
 کمتر دمای

 درجه 10 از
 صفر باالی

 در مستمر
 حدود دمای
 نیمه و صفر

 در وقت
 باالی دمای
 درجه 20

 در مستمر
 زير دمای
 و صفر
 در مستمر

 باالی دمای
 درجه 30

 در وقت نیمه
 غیر دمای
 غیر و معمول

 معیار
 
 

 وقت تمام
 دمای در

 مجاز غیر
 

 خطر برق 2

 معرض در
 مستقیم

 تا 60 برق
 ولت 120

 معرض در
 برق مستقیم

 220 تا 120
 ولت

 معرض در
 مستقیم

 از بیش برق
 ولت 220

در معرض سه 
 فاز

-- 

3 

 مواد با کار
 شیمیايی،
 و میكروبی

 سمی گازهای
 دهنده آزار و

گاهی با مواد 
 شیمیايی،
 و میكروبی

 آزاد سمی
 دهنده

 دارد سرکار
 در يا

 آنها معرض
 قراردارد

 نیمه طور به
 مواد با وقت

 شیمیايی،
 سمی،

 میكروبی
 زای آسیب

 نفوذپذير
 با حتی(

 وسايل
 سر )ايمنی

 دارد کار و

 طور به
 وقت تمام
 مواد با

 شیمیايی،
 و سمی

 میكروبی
 زای آسیب

 نفوذپذير
 حتی(

 وسايل
 سر )ايمنی

 دارد کار و

 با وقت نیمه
 شیمیايی، مواد

 و سمی
 میكروبی
 کشنده
 نفوذپذير

 حتی(
 وسايل با

 و سر )ايمنی
 دارد کار

 وقت تمام
 مواد با

 شیمیايی،
 و سمی

 میكروبی
 کشنده
 نفوذپذير

 با حتی(
 وسايل

 سر )ايمنی
 دارد کار و

4 

 محیط در کار
 زاء عفونت

 درمانی آالينده
 آزمايشگاهی و

 با گاهی
 مواد و لوازم

 متعفن
 کار و سر

 با وقت نیمه
 و اجساد

 مواد و لوازم
 متعفن

 وقت نیمه
 روح ذی با

 متعفن
 کار و سر

 با وقت تمام
 روح ذی

 متعفن
 دارد کار و سر

-- 

 درجه

 عنوان
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 کار و سر دارد
 دارد

 دارد

5 
 محیط در کار

 بوی دارای
 نامطبوع و متعفن

 گاهی گاه
 محیط در

متعفن و بوی 
 نامطبوع

 در وقت نیمه
 محیط

و بوی  متعفن
 نامطبوع

-- 

 با وقت تمام
 متعفن محیط

 و
 نامطبوع بوی

-- 

6 
خطر ريزش يا 
 برخورد جسم

 -- -- برخورد زياد برخورد متوسط برخورد کم

7 
کار در فضای 
مسدود و غیر 

 متعارف

 وقت نیمه
 فضای در

 و کم نسبتاً
 متعارف غیر

 در وقت نیمه
 بسیار فضای
 مثل کم

 اتاقک

 وقت تمام
 فضای در

 کم بسیار
 اتاقک مثل

 در وقت تمام
 بسیار فضای
 بويژه کم

 ... و معادن (
 )امثالهم

-- 

8 
 محیط در کار

 رطوبت دارای
 نامتعارف

 گاهی گاه
 محیط در

 دارای
 رطوبت

 حد از بیش
 مجاز

نیمه وقت در 
محیط دارای 
رطوبت بیش 
 از حد مجاز

-- 

 در وقت تمام
 دارای محیط
 بیش رطوبت
 از

 مجاز حد

-- 

9 
 سخت شرايط
 فكری و ذهنی

 کار

 و نوع
 کار انجام
 با گاهاً

 و تمرکز
 خستگی

 توام فكری
 است

 انجام و نوع
 با کار

 و استرس
 بسیار تمرکز
 است همراه

غالبا مسئولیت 
و حساسیت کار 
در حدی است 
که روح و روان 

تأثیر فرد تحت 
-آن قرار می

 گیرد

همواره 
 و مسئولیت
 کار حساسیت

 است حدی در
 و روح که

 روان
 تحت فرد

 تاثیر
قرار می  آن

 گیرد

-- 
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10 
 محیط در کار

 و سر دارای
 نامتعارف صدا

 وقت نیمه
 تا 70 بین
 دسی 90

 بل

 بین وقت نیم
70 - 120 

 يا دسیبل
 وقت تمام
 - 70 بین

 دسی 90
 بل

 وقت نیمه
 از بیش
 دسی 120

 تمام يا بل
 بین وقت

90 – 120 
 بل دسی

 وقت تمام
 بیش

 دسی 120 از
 بل

-- 

11 
 محیط در کار
ذرات معلق  دارای

 و دود در هوا

محیط گاهی 
دارای گرد غبار  

 ودود است

محیط اکثرا 
دارای گرد و 

غبار و دود می 
 کند

انجام کار  
تولید گرد و 

غبار و دود می 
 کند

ذرات معلق و 
دود در هوا 
 بیماری است

-- 

12 
 کردن جا به جا

 سنگین اجسام

 گاهگاهی
 تقريباً

12/5 
 تا کیلوگرم
25 

 يا کیلوگرم
 تا 5 مكرراً
12/5 

 يا کیلوگرم
 آنرا معادل
 يا بلند

 نیروی
 را معادل
 می تحمل
 .کند

 گاهگاهی
 بیش تقريباً

 50 تا 25 از
 يا کیلوگرم

 12/5 مكرراً
 25 تا

 يا کیلوگرم
 12/5 منظماً

 را کیلوگرم
 معادل يا بلند
 تحمل را آنرا

 .کند می
 
 
 
 

 گاهگاهی
 بیش تقريباً
 50 از

 يا کیلوگرم
 تا 25 مكرراً

 کیلوگرم 50
 12/5منظماً  يا

کیلومتر  25تا 
را بلند يا نیروی 
معادل آنرا را 
 تحمل می کند.

مكررا بیش از 
کیلوگرم  50

 25يا مكررا 
کیلوگرم  50تا 

 12/5يا دائما 
کیلوگرم  25تا 

را بلند يا 
نیروی معادل 
آنرا تحمل 

 کند.می

 بیش دائماً
 50 از

 را کیلوگرم
 يا بلند

 نیروی
 آنرا معادل

 تحمل
 کند می

13 
 محیط در کار

 خطر پر های
 گاهی گاه
 کارگاه در

 پاره طور به
 در وقت

 طور به
 وقت نیمه

 تمام طور به
 در وقت

-- 
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 کارگاه مانند(
 های

 و تراشكاری
 و گری ريخته

)... 

 می کار
 کند

 کارگاه
 کند می کار

 

 کارگاه در
 کند می کار

 کارگاه
 کند می کار

14 
 محیط در کار

 غیر های
 متعارف

 وقت نیمه
 محیط در

 و نور کم
 پرتور يا
 تاريكی(

 نور /نسبی
 )شديد

 در وقت نیمه
 تاريكی

 نور /مطلق
 شديد بسیار

 وقت تمام
 تاريكی در

 مطلق
 تاريكخانه(

 /عكاسی
 )شديد نور

-- -- 

15 
 و رايانه با کار

 امثالهم

 اپراتوری
 2 بین که

 ساعت 3 تا
 روز در

 به ملزم
 کار انجام

 است

 که اپراتوری
 4 تا 3 بین

 در ساعت
 به ملزم روز

 کار انجام
 است

 اپراتوری
 4 بین که

 ساعت 5 تا
 روز در

 به ملزم
 کار انجام

 است

 که اپراتوری
 5 از بیش
 روز در ساعت

 انجام به ملزم
 است کار

-- 

16 
کار در ارتفاع و 

 اعماق

 وقت نیمه
 ارتفاع در

 حفاظ بدون
 5 از بیش
 يا و متر

 آب عمق
 زمین يا

 5 از بیش
 متر

 در وقت تمام
 بیش ارتفاع

 يا و متر 5 از
 در وقت نیمه

 10 ارتفاع
 تمام يا و متر

 در وقت
 يا آب عمق
 از بیش زمین

 متر 5

 وقت تمام
 ارتفاع در

 10 از بیش
 يا و متر
 وقت نیمه
 عمق در

 10 از بیش
 متر

 با حتی (
 وسايل

 ارتفاع در کار
 و زياد بسیار

 يا
 در وقت تمام
 از بیش عمق

 حتی(  متر 10
 وسايل با

 )ايمنی

 در کار
 اعماق

 50 از بیش
 متر

 با حتی(
 از استفاده

 وسايل
 ايمنی
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 )ايمنی

 انفجار 17
انفجار ساده و 
کم خطر وجود 

 دارد

 انفجار
 و مستمر
 نسبتاً

 خطرناک
 است

 انفجار
 خطرناک

 نیمه بطور
 وجود وقت

 دارد

 خطر انفجار
 بطور ناک

 وجود مستمر
 دارد
 

-- 

18 
 بیماران با کار

 روانی و روحی

 گاهی گاه
 بیماران با

 و روحی
 روانی

 است روبرو

 نیمه بطور
 با وقت

 بیماران
 و روحی

 روبرو روانی
 است

 گاهی گاه
 بیماران با

 و روحی
 روانی

 خطرناک
 است روبرو

-- -- 

19 
 غیر تنهايی

 معمول
 تنهايی
 مستمر

 مستمر تنهايی
 يا سكوت با

 غیر تنهايی
 همراه مستمر

 صدا و سر با

 تنهايی
 توام مستمر
 با

 صدای و سر
 کننده ناراحت

-- -- 

 لرزش 20
 لرزش

 آزار خفیف
 دهنده

 وقت نیمه
 نسبتاً لرزش

 شديد

 وقت تمام
 با توام

 لرزش
-- -- 

21 
 حیوانات با کار
 جانواران و

 درنده و گزنده

گاه گاهی  
 سروکار
 دارد

 وقت نیمه
 کار و سر

 دارد

 وقت تمام
 کار و سر

 دارد
-- -- 

 کار در فضای باز 22

 در مكرراً
 باز فضای

 مناطق
 متعدل
 انجام
 وظیفه

 در مكرراً
 باز فضای
 بد مناطق

 و هوا و آب
 در منظماً يا

 مناطق

 در منظماً
 باز فضای
 بد مناطق

 هوا و آب
 انجام
 وظیفه

-- -- 
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 انجام متعدل نمايد می
 وظیفه

 نمايد می
 

 .نمايد می
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 » سه شماره پیوست «

 ممتاز استاد انتخاب نحوه دستورالعمل

 علمی هیأت اعضای استخدامی نامه آيین «110» ماده موضوع
 
شامخ  مقام به که استادی مرتبه با علمی هیأت اعضای مؤسسه، برجسته استادان به نهادن ارج و بزرگداشت منظور به

کیفیت  دارای و اند رسیده المللی بین يا و ملی سطح در .... و پژوهشی و علمی آموزشی، اجتماعی، تربیتی، فرهنگی،
 ای ويژه طی مراسم و انتخاب استادممتاز عنوان به ذيل ضوابط طبق میباشند، معنوی و اخالقی شهرت حسن و آموزشی

 .شودمی اعطا آنان به مؤسسه ممتازی استاد درجه
 

  اجتماعی -تربیتی -فرهنگی فعالیتهای - 1ماده

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

 

  آموزشی های فعالیت - 2 ماده

 .باشد می ضروری ممتازی استاد مرتبه کسب برای زير شرايط داشتن
 استفاده استادی. )سالهای مرتبه به نیل از پس آمیز موفقیت تحقیق و تدريس سابقه سال 10 - حداقل  -2-1

 ).شود می افزوده تحقیق و تدريس سابقه سال 10 حداقل به مطالعاتی از فرصت

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

 » سه به يک « نسبت با تواند می تخصصی دکتری درسطح آموختهدانش راهنمايی( .ارشدکارشناسی

 .باشد ارشد کارشناسی سطح در آموختهدانش  راهنمايی جايگزين

 .استادی مرتبه به علمی هیأت اعضاء ارتقا نامه آيین مبنای بر آموزشی کیفیت امتیاز نصاب حد کسب -2-3

 .تحصیلی سال هر در آموزشی کمیت از امتیاز 6  حداقل کسب -2-4

 .وابسته استاد يا و بازنشسته استاد برای تحصیلی سال هر در آموزشی کمیت از امتیاز 3 حداقل کسب -2-5

 

  فناوری - پژوهشی های فعالیت - 3 ماده
از  علمی، هیأت اعضای مرتبه ارتقا نامه آيین برمبنای مؤسسه از استادی مرتبه احراز از بعد امتیاز 250 حداقل کسب

 و پژوهشی علمی نشريات در شده چاپ پژوهشی اصیل مقاالت و معتبر های نشريه در شده چاپ اصیل تخصصی کتابهای
 ترتیب به معتبر علمی های جشنواره جوايز و کاربردی های طرح وگزارش آوری نو و اختراع ثبت المللی، بین يا و ملی معتبر
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 قرار به بخش هر کسب در قابل امتیازات.باشد می ضروری ممتازی استاد عنوان کسب برای ماده اين های تبصره در مندرج
 :است ذيل

های  رشته برای امتیاز 150 و تجربی علوم های رشته برای امتیاز 100 اصیل: حداکثر تألیفی کتابهای -3-1

 .انسانی علوم

 3 داخلی سطح در و امتیاز 10 المللی بین سطح در نوآوری و اختراع ثبت هر بازاء نوآوری: و اختراع ثبت -3-2

 بند، اين امتیازات از استفاده برای .باشد می امتیاز 50 بند اين در استفاده قابل امتیاز حداکثر و امتیاز

 .باشد می ضروری وزارت تأيید مورد ای منطقه مراجع توسط نوآوری و اختراع ثبت تأيیديه علمی

 حداکثر و امتیاز 10 مورد  هر اختراع ثبت های تأيیديه از کدام هر کردن صنعتی کردن: نیمه صنعتی نیمه -3-3

 .دارد امتیاز 20 تا

 .امتیاز 5 تا حداکثر و امتیاز يک مورد هر :داخلی علمی های جشنواره جوايز -3-4

 .امتیاز 50 تا حداکثر .امتیاز سه مورد هر کشور(: از خارج و داخل( معتبر المللی بین های جشنواره جوايز -3-5

پژوهشی  های طرح نهايی علمی گزارش مورد کاربردی: هر پژوهشی های طرح نهايی علمی گزارش -3-6

ذيربط  دستگاه از تأيیدشده اختتام هی دارايگوا که اجرايی دستگاه و مؤسسه بین قرارداد موضوع کاربردی

 .امتیاز 25 تا حداکثر امتیازو 2 باشد،

 توسط شده ارائه آمار اساس بر های گوناگونرشته تخصصی ودرموضوعات  تفاوت تولید مقاالت به توجه با - 1تبصره

 می کننده بررسی ربط ذی تخصصی کمیسیون تشخیص به ماده اين موضوع امتیازات المللی،بین معتبر مراجع
 .يابد کاهش يا و % افزايش 15 تا تواند

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

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

سطح  در معتبر استناد 50 و تجربی علوم هایرشته برای المللیبین سطح در معتبر استناد 100حداقل  داشتن - 4 تبصره

 .است ضروری انسانی علوم های رشته برای المللیبین يا و ملی
المللی بین سطح در شدهشناخته محققان ارجاع ، علوم تجربی هایرشته برای المللیبین سطح در استناد از منظور -

 است. المللی بین سطح در پژوهشی علمی معتبر نشريات و درکتب ممتازی استاد مرتبه نامزد تحقیقاتی کار به

-بین يا و درسطح ملی ارجاع محققان علوم انسانی، هایبرای رشته المللیبین يا و ملی درسطح استناد منظوراز -

 معتبر نشريات ، دانشجويان درسی درکتب ممتازی استاد مرتبه نامزد کارتحقیقاتی قرارگرفتن مرجع المللی و

 .است بینالمللی يا و ملی سطح پژوهشی در
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  اجرایی -علمی های فعالیت - 4 ماده
 .باشدمی محاسبه قابل امتیاز 20 حداکثر تا علمی هیأت اعضاء ارتقاء نامه آيین مبنای بر اجرايی -علمی های فعالیت امتیاز

 
ربط مورد  ذی ممیزه هیات تخصصی کمیسیونهای توسط دستورالعملاين چهار تا يک مواد موضوع هایفعالیت - 5 ماده

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

 

 انتخاب )اجرا( نحوه - 6 ماده
 : است ذيل شرح به ممتاز استادان انتخاب اجرايی مراحل
به رياست  هرسال آغاز در الزم مستندات و مدارک ارائه با را شرايط واجد استادان مراکزتحقیقاتی، و دانشكدهها ها، پرديس
 .شوند معرفی ممتازی استاد مرتبه اعطای دبیرخانه به صالحديد صورت در تا نمايندمی معرفی مؤسسه
 را ممتازی  استاد درجه اعطای موضوع میتواند مؤسسه رئیسه هیأت مشورت با مؤسسه رئیس استثنايی، موارد در - 1 تبصره

 پیشنهاد 7 ماده موضوع ممتاز استاد انتخاب شورای به مستقیماً ، میدهد تشخیص شرايط واجد که استادی به
 .نمايد

 استاد  حكم ، است رسیده ممتاز استادان انتخاب شورای تصويب به آنان ممتازی استاد درجه که استادانی برای - 2 تبصره
 .گردد می درج آنان کارگزينی درحكم عنوان اين و شود می صادر مؤسسه رئیس توسط ممتازی

 

 ممتاز استاد انتخاب شورای ترکیب - 7 ماده
 ( شورا رياست ( مؤسسه رئیس  -7-1

 ) دبیرشورا و رئیس نايب ( مؤسسه فناوری و پژوهشی معاون -7-2

  مؤسسه تكمیلی تحصیالت و آموزشی معاون  -7-3

 زمینه در مورد حسب نفر يک حداقل )که پژوهشی کشور علمی برجسته هایشخصیت از نفر سه -7-4

 مؤسسه رئیس حكم و انتخاب باشد( با نظر صاحب ذيربط  تخصصی

 ممیزه هیات ذيربط تخصصی عضوکمیسیون مورد حسب نفر يک حداقل که مؤسسه تمام استاد نفر سه  -7-5

 . ممیزه هیات انتخاب به  باشد،

 بود. مستقرخواهد مؤسسه پژوهشی معاونت حوزه در ممتازی استاد مرتبه اعطای شورای دبیرخانه -تبصره
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 قدردانی و تشویق نحوه - 8 ماده
 می اعطاء برگزيده استادان به مؤسسه ريیس توسط ای ويژه مراسم طی را ممتازی استاد نشان مؤسسه  -8-1

 نمايد.

براساس  ورودی آزمون بدون دکتری مقطع برای را درخشان و توانمند دانشجوی 2 تواند می ممتاز استاد -8-2

 پذيرش رسد، می امنا هیات تايید به و تهیه مؤسسه تكمیلی تحصیالت شورای توسط که دستورالعملی

 .بود خواهد شده، اعالم ظرفیت بر عالوه روزانه، دانشجوی نفر يک نفر دانشجو 2از  .نمايد

 ساالنه ويژه اعتبار امتیاز نمايد، کسب ساالنه ويژه اعتبار امتیاز 50 - حداقل ممتاز استاد صورتیكه در -8-3

 .گیرد می قرار محاسبه مورد 2 ضريب او با پژوهشی

 فرصت و المللی بین مجامع در شرکت برای خود ويژه اعتبار از درخواست، طبق تواند می ممتاز استاد -8-4

 .آورد بعمل دعوت علمی های همكاری برای المللی بین برجسته استادان از يا و نموده مطالعاتی استفاده

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

 

  معنوی و مادی های کمك اعطای 9 ماده
 گردد، می تدوين رئیسه هیأت سوی از که ممتاز اساتید خاص دستورالعمل اساس بر ممتاز استاد جايگاه تكريم منظور به

 .نمايد می اقدام پژوهشی شورای تصويب از پس معنوی و مادی های کمک اعطای به نسبت مؤسسه
 

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

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

 مؤسسه در وابسته عضو بکارگیری دستورالعمل

 مؤسسه علمی هیأت اعضای استخدامی نامه آيین «111» ماده موضوع
 

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

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

 

 باشد: می ذيل شرح به وابسته عضو عمومی شرايط - 2 ماده

  مربوط واحد نیاز اعالم -2-1
  تخصصی دکتری تحصیلی مدرک داشتن -2-2
  متقاضی واحد نیاز مورد علمی های زمینه با فرد تخصصی ارتباط -2-3

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

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

 

 عنوان شرایط اختصاصی ردیف
عضو هیأت علمی 

 خارج از مؤسسه

متخصص مقیم 

 خارج از کشور

 دانشیار حداقل حداقل دانشیار علمی مرتبه 1

2 

 یا نامه پایان سرپرستی

 رساله

 تحصیالت درمقاطع

 تکمیلی

 پايان10 حداقل

 نامه

 ارشدکارشناسی

 دکتری رساله 4 يا

نامه پايان 10 حداقل

 4 ارشد يا کارشناسی

 دکتری رساله

3 

 علمی مقاالت چاپ

 معتبر نشريات در پژوهشی

 المللی بین نمايه دارای

 مقاله 8 حداقل

 پژوهشی علمی

 مقاله 12 حداقل

 پژوهشی علمی
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 ISC جمله از

 پژوهشی انجام طرحهای و سرپرستی 4
 طرح 4 حداقل

 پژوهشی
-------- 

 
 دارای معتبر نشريات در شده چاپ علمی پژوهشی مقاله دو با را دکتری رساله هر تواندمی« وابسته عضو « - 1 تبصره

 .نمايد جايگزين patent دو يا .... و ISC جمله از المللینمايه بین
درنشريات  شده چاپ پژوهشی علمی مقاله يک با را ارشد کارشناسی نامهپايان هر تواندمی« وابسته عضو « - 2 تبصره

 .نمايد جايگزين .... و ISC جمله از بینالمللی نمايه دارای معتبر
درنشريات  شده چاپ مقاله انتشار شرط مؤسسه ممیزه هیأت نظر از که هايی رشته برای خاص موارد در - 3 تبصره

 خواهداقدام  ربط ذی ممیزه هیأت ضوابط اساس بر نباشد، الزامی .... و ISC جمله از بینالمللی نمايه معتبردارای
 .شد

 ماده اين جدول «3» رديف موضوع مقاالت جايگزين ، ربط ذی مراجع توسط علمی شده تأيید اختراع يک داشتن -4 تبصره
 .شود می

 اجرايی هیأت تأيید مورد علمی سوابق و انتشارات ، تالیفات دارای که علمی هیأت غیر برجسته محققان - 5 تبصره
 .شوند پذيرفته مؤسسه «عضو وابسته»عنوان به میتوانند باشند، می جذبؤسسه

 

 باشد: می ذيل شرح به« عضو وابسته»فعالیت  های حوزه - 4 ماده

 تكمیلی تحصیالت های دوره در رساله و نامه پايان مشاوره و راهنمايی -4-1

  مؤسسه نام به معتبر پژوهشی علمی نشريات در پژوهشی علمی مقاالت انتشار -4-2

 پژوهشی و تحقیقاتی فعالیتهای انجام   -4-3

  تكمیلی تحصیالت های دوره در تدريس  -4-4

 تحقیقاتی( مرکز يا( گروه درخواست مورد راهبردی و علمی های مشاروه ارائه -4-5

 مؤسسه نیاز مورد تخصصی فعالیتهای ساير  -4-6

 

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

 سال  دو برای وی عضويت مؤسسه رئیس حكم و تأيید با گردد، ارزيابی مثبت« عضو وابسته»علمكرد  که صورتی
 .میگردد تمديد ديگر
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 گردد: می برخوردار ذيل مزايای از وابسته عضو - 6 ماده

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

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

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

 

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

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

 مؤسسه در المللی بین وقت پاره استادان جذب العمل دستور

 مؤسسه علمی هیأت اعضای استخدامی نامه آيین «8» ماده تبصره موضوع
 

با  مؤسسه در پژوهش و آموزش کیفیت ارتقای و المللی بین برجسته استادان علمی توان از گیری هدف: بهره – 1 ماده

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

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

 .خارج مقیم ايرانی و خارجی بازنشسته استادان خارج، مقیم

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

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

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

 مقصد مؤسسه علمی هیأت اعضای مزايای و حقوق جدول اساس وبر مبدأ مؤسسه در آنها دانشگاهی پايه و رتبه معادل
 .بود خواهد
 با مدعو و استاد علمی جايگاه و رتبه حسب بر غیره، و وری بهره شامل مزايا ساير پرداخت ، اعتبار وجود صورت در :1تبصره
 .بود خواهد پرداخت قابل مؤسسه رئیسه هیأت در تصويب از پس وی خدمات به مؤسسه نیاز میزان به توجه

 استادان ايرانی و شود می معرفی بیمه خدمات از استفاده برای کار قانون مقررات چارچوب در ، قرارداد طرف استاد :2 تبصره
 مند نیز بهره )کار قانون تابع( بازنشستگی مزايای از درخواست، صورت در و ساالنه قرارداد مدت در کشور از خارج مقیم

 .شد خواهند

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

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

 

 

 

  

 


