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كليات و تعاريف: فصل اول 1ماده 
منظور از مؤسسه دانشگاه ، انستيتو پاستور و مراكز تحقيقاتي مستقل و دانشگاه علوم بهزيستي و : مؤسسه-1ماده 

. توانبخشي مي باشد

پژوهشي و پژوهشي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي كه به امر فعاليت هاي هفت –غلين خدمات آموزشي شا2ماده 
. مي پردازند، در اين آئين نامه اعضاي هيات علمي مؤسسه ناميده مي شوند10گانه طبق ماده 

: مراتب علمي اعضاي هيات علمي آموزشي و پژوهشي
آموزشيارمربي•
پژوهشمربيمربي•
پژوهشاستادياراستاديار•
پژوهشدانشياردانشيار •
پژوهشاستاداستاد•
.صرفاً جهت افراد شاغل است و پس از بازنشستگي شاغلين حذف مي گردد* •

ساعت در هفته در اختيار 54مي تمام وقت جغرافيائي فردي است كه به طور تمام وقت كامل و عضو هيات عل3ماده 
. مؤسسه مي باشد و حق انجام كار انتفاعي تخصصي خارج از مؤسسه را ندارد

فردي است كه هفته اي چهل ساعت طبق برنامه تنظيمي ) غير تمام وقت جغرافيائي (عضو هيات علمي تمام وقت 4ماده 
. مؤسسه خدمت مي نمايد

. عضو هيات علمي نيمه وقت فردي است كه هفته اي بيست ساعت طبق برنامه تنظيمي مؤسسه خدمت مي نمايد5ماده 

در ) واحد معادل آموزشي(ساعت و يا معادل آن 17هر واحد آموزشي ميزان درسي است كه مفاد آن به صورت نظري 6ماده 
. دوره تابستاني تدريس مي شودطول يك نيمسال تحصيلي يا 

. ساعت فعاليت پژوهشي در هفته مي باشد4هر واحد پژوهشي معادل 7ماده 

واحد معادل آموزشي كه در اين آيين نامه واحد معادل ناميده مي شود به خدمتي اطالق مي شود كه ارزش آموزشي 8ماده 
. آن معادل واحد هاي تدريس موظف دانشگاهي باشد

استاد راهنما از اعضاي هيات علمي مؤسسه است كه عالوه بر انجام تكاليف مرتبط، مسئووليت هدايت تحصيلي و 9ده ما
. راهنمايي دانشجويان در مقاطع تحصيلي مختلف را در زمينه مشكالت آموزشي، پژوهشي و فردي بر عهده مي گيرد



فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، توسعه فردي فعاليت : د ازفعاليت هاي هفت گانه عضو هيأت علمي عبارتن10ماده 
هاي اجرايي و مديريتي، ارائه خدمات بهداشتي، درماني و ارتقاي سالمت و فعاليت هاي تخصصي درخارج از موسسه 

و شركت خدمت قابل قبول به حضور فعال عضو هيأت علمي در موسسه متبوع و اجراي فعاليت هاي هفت گانه 11ماده 
. دركميته ها و شوراهاي موسسه و ساير امور اجرايي كه از طرف موسسه به وي محول مي شود، اطالق مي گردد

ورود به خدمت و استخدام: فصل دوم 12ماده 
ضمنا مدت .استخدام اعضاي هيات علمي در بدو استخدام به صورت پيماني و از طريق فراخوان مي باشد -12ماده 

. سال بوده وقابل تمديد است3قرارداد تا

در بدو استخدام اعضاي هيات علمي با مرتبه استادياري و باالتر به صورت تمام وقت جغرافيائي و مربيان به صورت 13ماده 
. تمام وقت استخدام مي شوند

و باالتربه صورت در صورت نياز مبرم موسسه و در شرايط استثنايي استخدام اعضاي هيأت علمي استاديار : 1تبصره 
. تمام وقت با شرايطي كه شوراي موسسه تعيين مي نمايد و با تصويب هيأت امناء ميسر خواهد بود

. عضو هيات علمي نيمه وقت در صورت نياز مؤسسه و تمايل وي مي تواند به تمام وقت تبديل شود: 2تبصره 
صورت تمام وقت جغرافيايي بوده اند ، به همان ب1386اسفند 29ادامه خدمت مربياني كه تا تاريخ : 3تبصره 

. وضعيت مي باشد

» تمام وقت جغرافيائي، تمام وقت و نيمه وقت«اعضاي هيات علمي به لحاظ نوع استخدام به صورت پيماني و رسمي 14ماده 
. مي باشند

افراد داراي خدمات قانوني و خدمات مورد مؤسسه مي تواند بخشي از نياز خود به هيات علمي را از طريق بكارگيري 15ماده 
. تعهد و قانون نحوه تامين هيات علمي تامين نمايد

اين افراد مي توانند پس از شروع خدمات قانوني و تعهدات در فراخوان استخدامي مؤسسه متبوع شركت : 1تبصره 
. نمايند
. ا و وزارت متبوع ميسر خواهد بودشركت در فراخوان ساير مؤسسه ها با كسب موافقت مؤسسه مبد: 2تبصره 
و 1شركت در فراخوان استخدامي براي مشمولين قانون نحوه تامين هيات علمي با رعايت مفاد تبصره هاي : 3تبصره 

. ماه از انجام آموزش نظامي ميسر مي باشد20پس از گذشت 2
جام مي دهند، پس از انجام يكسال متخصصيني كه تعهدات ضريب كاي خود را بعنوان كادر درماني ان: 4تبصره 

خدمت در مؤسسه در صورت موافقت همان مؤسسه مي توانند در فراخوان استخدامي مؤسسه متبوع شركت نمايند 

: شرايط عمومي ورود به خدمت به شرح زير مي باشد16ماده 
تابعيت جمهوري اسالمي ايران ) الف 

. تباع ساير كشورها پس از طي مراحل قانوني بالمانع استدر صورت نياز موسسه به كارگيري ا: تبصره 
) براي آقايان(انجام خدمت وظيفه عمومي يا داشتن معافيت قانوني ) ب 
عدم محكوميت به محروميت از استخدام دولتي و سابقه محكوميت جزايي مؤثر ) ج 
عدم اعتياد به مواد مخدر و روان گردان )د 
توسط هيأت جذب استاد مطابق ضوابط مصوب شورايعالي انقالب فرهنگي ) خالقيا(تائيد صالحيت عمومي ) ه 
سال جهت مرتبه استادياري و باالتر 45سال در بدو استخدام جهت احراز مرتبه مربي و 35نداشتن سن بيش از ) و 

ل متناسب با سابقه سا5به ازاي هر سال سابقه مفيد آموزشي پس از تاييد هيات مميزه مركزي حداكثرتا : 1تبصره 
. مفيد آموزشي به سقف سن استخدام داوطلبين افزوده مي شود

افرادي كه در مؤسسه هاي معتبر خارجي به صورت هيات علمي دانشيار و باالتر خدمت نموده اند تا حداكثر : 2تبصره 



. سال مي توانند استخدام شوند55سن 
استخدام مي باشند، به ازاي هر سال سابقه مديريتي مورد تاييد به سقف سني مديران موسسات كه داوطلب : 3تبصره 

. وزارت متبوع متناسب با سابقه مديريتي مورد تاييد ،تا پنج سال افزوده مي شود
،تخصص وفوق  Ph.D، دكتراي تخصصي )براي مربي(دارا بودن دانشنامه مورد تائيد درمقاطع كارشناسي ارشد) ز 

پزشكي، ( استخدام دارندگان مدرك دكتراي حرفه اي : دررشته هاي موردنياز تبصره) تربراي استاديار و باال(تخصصي 
و كارشناسي ارشد رشته هاي بيهوشي و راديولوژي، ) دندانپزشكي، داروسازي، دامپزشكي وعلوم آزمايشگاهي

صيل در مقطع ممنوع مي باشد و همچنين دانشجويان شاغل به تح) پره بورد(متخصصين داراي گواهينامه تخصصي 
. تا زمان فراغت از تحصيل استخدام نمي شوند Ph.Dدكتراي تخصصي 

مستخدمين استخدام كشوري و بطور كلي مستخدمين غير هيات علمي نيز براي ورود به خدمت به صورت ) ح 
. عضويت هيات علمي تابع ضوابط و مقررات اين آئين نامه مي باشند

. خراجي موسسات ممنوع مي باشدبه كارگيري اعضاي هيات علمي ا) ط 

چنانچه در هريك از مراحل پذيرش يا پس از آن خالف اطالعات اعالم شده توسط متقاضي محرز شود، مراحل طي 17ماده 
. شده كان لم يكن تلقي خواهد شد و در صورت صدور حكم استخدامي حكم صادره لغو و بالاثر مي گردد

ه و ارتقاترفيع پاي: فصل سوم 18ماده 
. اشخاصي كه به خدمت هيات علمي مؤسسه پذيرفته مي شوند در پايه يك مرتبه مربوطه قرار مي گيرند-18ماده 

مگرآنكه سوابق خدمت قابل قبول مورد تائيد هيأت مميزه دانشگاه يا هيأت مميزه مركزي داشته باشند كه در اين 
ن آئين نامه مطابق تكاليف عمومي اعضاي هيأت علمي حسب صورت، پايه آنان در هر يك از مراتب طبق مقررات اي

. مورد تعيين مي گردد

در قبال هر يك سال خدمت قابل قبول در اجراي فعاليت ) پژوهشي و پژوهشي-آموزشي (به اعضاي هيات علمي 19ماده 
. واهد ماندهاي هفت گانه يك پايه ترفيع اعطا مي گردد و در ارتقاي اعضا پايه هاي قبلي محفوظ خ

به ايام تعليق و مرخصي بدون حقوق ترفيع تعلق نمي گيرد و به همان ميزان تاريخ استحقاق ترفيع به : 1تبصره 
. تعويق مي افتد

ماه ترفيع تعلق نمي 6ماه درسال و همچنين مرخصي زايمان بيش از 4به ايام مرخصي استعالجي بيش از : 2تبصره 
. استحقاق ترفيع به تعويق مي افتدگيرد و به همان ميزان تاريخ 

ترفيع تعلق ) كمتر از يك سال(به دوران استفاده از بورس كوتاه مدت ، ماموريت علمي و فرصت مطالعاتي : 3تبصره 
. كه مالك بررسي گزارش پيشرفت كار در دورههاي مذكور مي باشد. مي گيرد
ه ماموريت آموزشي اعزام مي شود، پس از فراغت از به اعضاي هيات علمي كه براي اخذ مدرك باالتر ب: 4تبصره 

. پايه ترفيع تعلق مي گيرد3تحصيل وكسب مدرك مربوطه تا 
به اعضاي هيات علمي كه خدمت وظيفه عمومي خودرا طبق ماده يك قانون نحوه تامين هيات علمي : 5تبصره 

. گذرانده اند يك پايه ترفيع تعلق مي گيرد
وزارت متبوع كه متعهد خدمت به مؤسسه هاي وابسته مي باشند، حداكثر به مدت سه سال به بورسيه هاي: 6تبصره 

پايه پس از اتمام تحصيالت و اشتغال به كار آموزشي و پژوهشي در مؤسسه مورد تعهد 3تحصيلي ازدوره مربوطه تا 
. ترفيع تعلق مي گيرد

نجام شده باشد و هر مقطع منتهي به اخذ يك درجه در صورتي كه ادامه تحصيالت در دو مقطع جداگانه ا: 7تبصره 
. با توجه به سنوات تحصيلي در هر مقطع قابل احتساب است6و 4تحصيلي شده باشد ترفيعات موضوع تبصره هاي 

ه كه به مرتبه باالتر ارتقا مي يابند، در همان پايه اي كه درمرتب)پژوهشي و پژوهشي–آموزشي (اعضاي هيات علمي 20ماده 
. قبلي داشته اند، قرار خواهند گرفت



: به اعضاي هيات علمي مؤسسه ترفيعاتي به شرح زير اعطا خواهد شد21ماده 
به اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بندرعباس، زاهدان، ايالم، ) الف 

سبزوار، شهركرد ،بجنورد و اردبيل به ازاي هر سه سال خدمت زابل،گناباد، لرستان، بيرجند، بوشهر، ياسوج، كردستان،
. يك پايه تا پنج پايه تشويقي بر اساس نتيجه ارزيابي و ارتقاء ساالنه اعطا خواهد شد

. موسسات جديد با تصويب شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي كشور تعيين مي گردد: تبصره
به نخبگان يك پايه ) 12/7/83هـ مورخ /30987ت/17814صوبه شماره موضوع م(بر اساس آيين نامه نخبگان ) ب

. تشويقي تعلق مي گيرد
ضمن رعايت قوانين تسهيالت استخدامي ايثارگران و حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز از كارافتاده ) ج 

ارگر ترفيعاتي به شرح زير ومفقوداالثر انقالب اسالمي و جنگ تحميلي واصالحات بعدي آن به اعضاي هيات علمي ايث
: تعلق مي گيرد

رزمندگانجانبازانمفقودينواسراآزادگان،رديف
امتياز

جبههدرخدمتلسايكتاماه6افتادگيكاراز%19-%10مفقوديتاسارت،سابقهساليكتا.1
پايه ترفيع1)گيردنميتعلقماه6ازكمتر(*
2درجبهه خدمتسال2تا 1ازكار افتادگي %29-%20مفقوديت اسارت،سابقهسال2تا 2.1

ترفيع پايه
جبههدرخدمتسال3تا 2ازكار افتادگي %39-%30مفقوديت اسارت،سابقهسال3تا 3.2
ترفيعپايه3
5درجبهه خدمتسال4تا 3ازكار افتادگي%49-%40اسارت،مفقوديت سابقهسال4تا 4.3

پايه ترفيع
7درجبهه خدمتسال5تا 4ازكار افتادگي%59-%50اسارت،مفقوديت سابقهسال5تا 5.4

پايه ترفيع
پايه9درجبههخدمتسال6تا 5ازكار افتادگي %79-%60اسارت،مفقوديت سابقهسال6تا 6.5

ترفيع
درجبههبه باال خدمتسال6ازكار افتادگي به باال%70اسارت،مفقوديت به باال سابقهسال7.6

ترفيعپايه11
. باالترين ميزان ترفيع در ستون امتياز جدول فوق مالك تعيين ترفيعات مي باشد: 1ره تبص

مربيان مشمول قانون تسهيالت استخدام جانبازان بابت جانبازي بجاي اعطاي پايه از مابه التفاوت حقوق و : 2تبصره 
. مزاياي مربي به استاديار با حفظ پايه استخدامي قبلي برخوردار خواهند شد

به آن دسته از كاركنان استخدام كشوري كه با استفاده از ماموريت آموزشي ادامه تحصيل داده و با اخذ مدرك باالتر 22ماده 
پايه پس از اتمام 3به عضويت هيات علمي در آمده اند حداكثر به مدت سه سال تحصيلي ازدوره مربوطه تا 

. تعلق مي گيردتحصيالت و اشتغال به كار آموزشي و پژوهشي پايه

ماده 4و تبصره 105ماده 2اجرايي موضوع تبصره -ترفيعات ساالنه استحقاقي اعضاي هيات علمي مشاغل سياسي23ماده 
بدون حفظ رابطه آموزشي و در مورد شاغلين ساير مديريتها با حفظ رابطه آموزشي با موسسه متبوع اعطا مي 106
شود 

. د اعطاي پايه تشويقي به تصويب شوراي موسسه خواهد رسيددستورالعمل و رون24ماده 



درصورت غير قابل قبول بودن فعاليت عضودر طول سال، با تصويب كميته منتخب ترفيع ساالنه به وي تعلق نمي 25ماده 
. اين پايه بعدا نيز قابل احتساب نخواهد بود. گيرد

افيايي هستند يا مي شوند اززمان شروع فعاليت به صورت تمام وقت به اعضاي هيات علمي كه تمام وقت جغر26ماده 
. سال خدمت تمام وقت جغرافيايي قابل قبول يك پايه تعلق مي گيرد5جغرافيايي به ازاي هر 

ماموريت ها: فصل چهارم 27ماده 
همچنين مبادله مؤسسه مكلف است به منظور باال بردن كفايت علمي وتخصصي اعضاي هيأت علمي و-27ماده 

نتايج فعاليتهاي علمي و پژوهشي، شرايط الزم را براي شركت آنان در كنفرانس ها ، سمينارها ، كنگره ها و يا نظاير 
آن كه در زمينه مرتبط با فعاليتشان كه درداخل يا خارج از كشور تشكيل مي شود وشركت درآن مجامع را ضروري 

دراين گونه مجامع ماموريت به مدت الزم درهر برنامه براساس تشخيص مي دهد فراهم سازد و براي شركت
دستورالعملي كه به تفكيك اعضاي هيات علمي تمام وقت جغرافيايي،تمام وقت ونيمه وقت تهيه وبه تصويب شوراي 

. موسسه مي رسد را ،به ايشان بدهد
. وعوارض خروج ازكشور بالمانع استباصدورحكم ماموريت،پرداخت فوق العاده روزانه، هزينه رفت وبرگشت: تبصره

مؤسسه مي تواند به منظور آشنا ساختن اعضاي هيأت علمي تمام وقت جغرافيايي با پيشرفت هاي علمي و فني و 28ماده 
تكميل مطالعات آنها به ايشان بورس هاي كوتاه مدت يا ماموريت آموزشي در داخل يا خارج كشور كه حداكثر از يك 

. ند، اعطا نمايدسال تجاوز نك
. ارزيابي و تاييد پيشرفت علمي دورههاي فوق پس از اتمام دوره با رييس مؤسسه خواهد بود: 1تبصره 
اعضاي هيات علمي در مدت استفاده از دوره خارج از كشور از كليه حقوق مستمر، فوق العاده شغل، فوق : 2تبصره 

مؤسسه متبوع . العاده ويژه مرتبه خود استفاده خواهند كردالعاده جذب، كمك هزينه اوالد و عائله مندي و فوق
نفر با 4حد اكثر (موظف است هزينه رفت و برگشت، هزينه عوارض گذرنامه و خروج از كشور آنها و خانواده شان 

. را فقط يكبار در طول هر دوره پرداخت نمايد) احتساب متقاضي
ز بورس هاي كوتاه مدت يا ماموريت آموزشي داخل كشور استفاده حقوق و مزاياي اعضاي هيات علمي كه ا: 3تبصره 

واحد ميزبان حتي االمكان تسهيالت رفاهي نظير مسكن را براي . مي نمايند توسط مؤسسه مبدا پرداخت خواهد شد
. اين اعضا فراهم مي نمايند

يي را با تصويب شوراي موسسه در موارد خاص موسسه مي تواند اعضاي هيات علمي غير تمام وقت جغرافيا: 4تبصره 
. از مزاياي اين ماده بهره مند نمايد

مؤسسه مي تواند به منظور باال بردن كفايت علمي وتخصصي اعضاي هيات علمي به تعدادي از اعضاي هيات علمي 29ماده 
ره هاي تمام وقت جغرافيايي كه حداقل سه سال در مؤسسه خدمت كرده باشند، بورس بلند مدت براي طي دو

آموزشي و اخذ مدارك تحصيلي باالتر يا جديد در داخل يا خارج از كشور در رشته ها و مؤسسه ها يي كه مورد تائيد 
. سال است4مدت اين گونه بورس ها . و قبول مؤسسه با شد اعطا نمايد

مي شوند از دانشگاه مؤسسه در فواصل معين در مورد پيشرفت علمي اعضاي هيات علمي كه به بورس اعزام: 1تبصره 
ها و موسسات علمي محل مطالعه اطالعات الزم را كسب خواهد نمود و در صورتي كه بر مبناي گزارش هاي واصله 
معلوم شود كه عضو قادر به پيشرفت در رشته مورد مطالعه نيست، با تصويب رئيس مؤسسه حكم ماموريت وي لغو 

. خواهد شد
. وهر بار تا شش ماه با تصويب شوراي بورس موسسه قابل تمديد استمدت بورسيه تا دو بار : 2تبصره 

استفاده كنندگان از بورسيه تحصيلي موظفند ريز نمرات يا گزارش پيشرفت مطالعات خود را به فواصل معين كه در 30ماده 
مؤسسه ارسال دارند و ماه تجاوز نخواهد كرد، به 6هنگام اعزام در هر مورد تعيين خواهد گرديد و در هر حال از 

ماه پس از پايان مطالعات خود گزارش جامعي در باره فعاليت هاي علمي و پژوهشي خود به مؤسسه تسليم 2حداكثر 



. نمايند
. اعطاي پايه ساليانه منوط به ارائه گزارش به موقع و تاييد آن مي باشد: تبصره

تعهد شوند كه در پايان مدت مطالعات به موسسه مراجعه و الاقل معادل اعضايي كه از بورس استفاده مي كنند بايد م31ماده 
سه برابر مدت استفاده از بورس براي مؤسسه خدمت نمايند و بدين منظور بايد تضمينات مورد قبول مؤسسه را 

. بسپارند
درصورت در موارد استثنايي درصورت موافقت موسسه با انتقال تعهد خدمت عضو هيأت علمي بورسيه: تبصره

. پرداخت شدن هزينه هاي مترتب به ميزاني كه هيات امنا تعيين مي نمايد، بالمانع است

جزو سابقه خدمت دانشگاهي اعضاي هيات 31به شرط رعايت ماده 29ونيز ماده 28و 27مدت استفاده ازمواد 32ماده 
. علمي محسوب مي شود

كوتاه مدت و بلند مدت استفاده مي نمايند در ايام بورسيه عالوه بر به اعضاي هيات علمي كه از بورس هاي : تبصره
حقوق مستمر، فوق العاد ه شغل، فوق العاده جذب، كمك هزينه عائله مندي و اوالد و فوق العاده ويژه و هزينه رفت و 

. برگشت و عوارض خارج از كشور، ثبت نام و شهريه دانشگاهي پرداخت مي شود

عضاي هيأت علمي مؤسسه به طور موقت به موسسه يا موسسات عالي پژوهشي داخل يا خارج از كشور يا به اعزام ا33ماده 
وزارتخانه ها و موسسات دولتي و موسسات عام المنفعه مستقل مندرج در جداول بودجه كل كشور و سازمان هاي 

ان هايي كه دولت جمهوري اسالمي ايران بين المللي كه دولت جمهوري اسالمي ايران عضويت آنها را پذيرفته يا سازم
شركت در آنها را مقتضي بداند و همچنين مبادله استاد و دانشيار با ساير دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و يا 

. موسسات عالي پژوهشي داخلي و خارجي مجاز است

يات علمي خود را به دانشگاه ها يا موسسات مؤسسه مي تواند با موافقت مدير گروه و تائيد رئيس مؤسسه اعضاي ه34ماده 
آموزش عالي يا پژوهشي داخل كشور كه با آنها قرارداد همكاري منعقد خواهد كرد براي مدتي كه در قرار داد ذكر 

. خواهد شد اعزام نمايد
. پرداخت حق الزحمه مندرج در قرارداد و هزينه رفت و برگشت به آنان بالمانع خواهد بود: تبصره

در صورتي كه وزارتخانه ها يا موسسات دولتي يا موسسات عام المنفعه مستقل مندرج در جداول بودجه كل كشور به 35اده م
خدمت يكي از اعضاي هيأت علمي مؤسسه نياز داشته باشد مؤسسه مي تواند با موافقت عضو مزبور براي مدتي كه 

. وزارتخانه يا موسسه متقاضي اعزام نمايدهيات رييسه مؤسسه آن را تعيين خواهد كرد او را به 
. پرداخت حقوق و مزاياي عضو هيات علمي در ايام ماموريت به عهده واحد مقصد مي باشد: تبصره 

مؤسسه مي تواند اعضاي هيأت علمي خود را براي تصدي مقامات آموزشي يا پژوهشي با موافقت عضو مزبور به 36ماده 
لي پژوهشي خارج از كشور تا ميزان دو سال كه مدت آنرا هيات رييسه مؤسسه تعيين دانشگاه ها يا موسسات عا
. خواهد كرد اعزام نمايد

آن عده از اعضاي هيأت علمي كه به عنوان كارشناس يا مامور به سازمان هاي بين المللي و يا طبق پيشنهاد دولت 37ماده 
خواهند بود ولي مدت ماموريت آنان با 36د، مشمول مفاد ماده براي ماموريت خاص به خارج از كشور اعزام مي شون

. تصويب هيأت امناء مؤسسه تا سه سال ديگر قابل تمديد است
در صورتيكه كسور بازنشستگي . هيچگونه وجهي در ايام ماموريت به عضو از سوي مؤسسه پرداخت نمي گردد: تبصره

ي عضو پرداخت گردد، مدت مذكور جزو سابقه خدمت وي مدت مذكور اعم از سهم مستخدم و سهم مؤسسه از سو
. محسوب مي گردد



فرصت هاي مطالعاتي: فصل پنجم 38ماده 
پژوهشي و پژوهشي در صورت موافقت موسسه مي توانند از فرصت هاي –اعضاي هيات علمي آموزشي -38ماده 

مورد قبول موسسه و رعايت ساير مقررات استفاده ماه و حد اكثر يكسال با اخذ تعهد 3مطالعاتي در هر نوبت حداقل 
. نمايند
استفاده از فرصت مطالعاتي اعضاي هيات علمي تمام وقت جغرافيايي به طور يكجا يا متناوب به ازاي حداقل : 1تبصره 

ال س6سال يك بار براي داخل كشور و براي اعضاي تمام وقت حداقل هر 3سال يك بار براي خارج از كشور و هر 4
اعضاي هيات علمي نيمه وقت . سال يكبار براي داخل كشور امكان پذير مي باشد4يكبار براي خارج از كشور و هر 

. نمي توانند از فرصت مطالعاتي استفاده نمايند 
. دستورالعمل اين ماده به تصويب شوراي مؤسسه مي رسد: 2تبصره 

خل يا خارج از كشور براي فرصت مطالعاتي قابل قبول است كه مورد تائيد مؤسسه اي به عنوان مؤسسه ميزبان در دا39ماده 
مؤسسه محل خدمت عضو هيات علمي باشد، به نحوي كه عضو هيات علمي بتواند به موضوعات علمي و فني و 

صالحيت مؤسسه خارج از كشور بايد . تحقيقاتي كه در منطقه دانشگاهي وي امكان دسترسي به آن نيست،دست يابد
. ه تائيد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي برسدب

مؤسسه در هنگام بررسي و تصميم گيري سوابق علمي استاد و يا محققي را كه متقاضي جهت گذراندن : تبصره
فرصت مطالعاتي به عنوان استاد راهنما معرفي نموده و نيز فعاليت هاي پژوهشي مؤسسه يا مركز تحقيقاتي كه 

. ت به آنجا را دارد مورد توجه قرار دهدمتقاضي قصد عزيم

: اولويت بندي و محاسبه امتياز اعضاي هيات علمي جهت استفاده از فرصتهاي مطالعاتي بصورت زير است40ماده 
)امتياز15حداكثر (ارتباط فرصت مطالعاتي با فعاليت هاي پژوهشي داوطلب در جهت رفع نياز هاي كشور ) الف 
)امتياز15حداكثر (مطالعاتي با پيشبرد برنامه هاي آموزشي و پژوهشي مؤسسه متبوع ارتباط فرصت) ب 
ميزان مشاركت عضو هيأت علمي در فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي،خدماتي و اجرا به تشخيص مؤسسه و بر ) ج 

) امتياز30جمعاً حداكثر (امتياز 10اساس آيين نامه ارتقا هر كدام حداكثر 
)امتياز30حداكثر (امتياز 10مناطق محروم مؤسسه به ازاي هر سال تحصيلي خدمت در ) د 
خدمت در مراكز تحقيقاتي صنعتي توليدي و خدماتي در مناطق محروم كشور به صورت ماموريت به ازاي هر سال ) ه 

) امتياز 20حداكثر (امتياز، كسر سال به تناسب ماه محاسبه مي شود 5كامل 
. هاي فوق براي اعضاي هيات علمي تمام وقت جغرافيايي ضريب يك و دو دهم لحاظ گردددر تمام بند ) و 
اعضاء هيات علمي مؤسسه يا مركز آموزشي و پژوهشي مي توانند از فرصت هاي % 10در هر سال حداكثر ) ز 

مطالعاتي استفاده نمايند 

ج كشور استفاده مي نمايند، عالوه بر پرداخت حقوق به اعضاي هيأت علمي كه از فرصت مطالعاتي داخل و خار41ماده 
مستمر، فوق العاده شغل، فوق العاده جذب، كمك هزينه عائله مندي و اوالد و فوق العاده ويژه ، هزينه ثبت نام ، 

. شهريه دانشگاه وحق ماموريت نيز تعلق مي گيرد

. ضيلي مؤسسه ساالنه به تصويب خواهد رسيداعتبار اجراي برنامه فرصت هاي مطالعاتي در بودجه تف42ماده 
از محل اعتبارات ) نفر3تا (ما به التفاوت معادل ريالي مقرري ارزي فرصت مطالعاتي عضو و افراد خانواده وي : 1تبصره 

. مؤسسه پرداخت مي گردد
. پرداخت مي گرددمعادل ريالي هزينه هاي بيمه درماني متناسب با مدت دوره از محل اعتبارات مؤسسه : 2تبصره 

استفاده كنندگان از فرصت مطالعاتي موظفند گزارش مطالعه و تحقيقات خود را هر شش ماه يكبار و حد اكثر تا دو 43ماده 
. ماه پس از اتمام دوره به مؤسسه ارائه نمايند

ه برسد، در صورت گزارش علمي و نهايي فرصت مطالعاتي بايستي به تائيد شوراي آموزشي وپژوهشي مؤسس: تبصره



عدم تائيد گزارش علمي و تحقيقي، استفاده از فرصت مطالعاتي بعدي منتفي خواهد شد و به ميزان دوره فرصت 
. مطالعاتي تاريخ استحقاق ترفيع به تعويق مي افتد

تعلق نمي گيردو عضو هيأت علمي هنگام استفاده از فرصت مطالعاتي يا ماموريت آموزشي مرخصي استحقاقي به وي 44ماده 
همچنين پس از برگشت از دوره فرصت مطالعاتي يا ماموريت آموزشي تا اتمام تعهدات نمي تواند از مرخصي بدون 

. حقوق استفاده نمايد

انصراف ازفرصت مطالعاتي ياماموريت آموزشي پس ازآنكه بخشي ازآن انجام گرفته به عنوان يك باراستفاده براي 45ماده 
علمي محسوب مي گردد وبايدداليل آن نيز ارائه گرددودرصورت عدم تاييدمؤسسه،هزينه هاي مصرف اعضاي هيأت

شده توسط عضو هيات علمي بايد مسترد گردد 

نظام پرداخت: فصل ششم 46ماده 
حقوق مرتبه و پايه اعضا هيات علمي رسمي به ترتيب زير محاسبه مي1369از اول فروردين ماه سال -46ماده 
: گردد

حقوق = ضريب حقوق ) عدد مبنا + 5× پايه (
مي 170، 145، 125، 90، 100عدد مبنا براي مربي آموزشيار، مربي، استاديار، دانشيار و استاد به ترتيب برابر :تبصره
. باشد

. دبر اساس قانون بودجه افزايش مي ياب46از اول فروردين ماه هر سال ضريب حقوق موضوع ماده 47ماده 

حقوق مرتبه و پايه اعضاي رسمي هيأت علمي موسسه و مراكز تحقيقاتي برابر مندرجات قوانين مصوب مورخ 48ماده 
. مجلس شوراي اسالمي و اصالحات بعدي آن تعيين و برقرار مي گردد10/8/1374و 26/12/1368

ت آموزشي يا پژوهشي يا مديريتي به عهده داشته مؤسسه مكلف است به اعضاي هيأت علمي اعم از اينكه مسئولي49ماده 
. باشند بر اساس آنكه تمام وقت جغرافيايي، تمام وقت و نيمه وقت باشند فوق العاده مخصوص برقرار نمايد

تعيين ميزان اين فوق العاده و تخصيص آن به اعضاي هيأت علمي بر حسب مرتبه آنان و همچنين افزايش يا : تبصره
. آن به پيشنهاد مؤسسه و تصويب هيأت امنا خواهد بودتقليل و يا حذف

قانون اجازه 2برابر مندرجات ماده واحده قانون اصالح ماده ) تمام وقتي جغرافيائي (فوق العاده محروميت از مطب 50ماده 
. مجلس شوراي اسالمي تعيين و برقرار مي گردد12/10/1375پرداخت حق محروميت از مطب مصوب 

فوق العاده جذب همواره بر مبناي درصدي از حقوق مرتبه و پايه اعضاي هيأت علمي تعيين مي گردد و در حال 51ماده
تغيير و اصالح آن با تصويب هيأت امناي مؤسسه امكان پذير مي . حاضر ضرايب مصوب پيوست مورد اجرا مي باشد

. باشد
خصوص براي اعضاي هيأت علمي تمام وقت جغرافيايي يك ودو ميزان ضرايب فوق العاده جذب و فوق العاده م: تبصره

. دهم برابر ضرايب مصوب مي باشد

به شرح زير تعيين و 15/10/83هـ مورخ /31941ت/54102فوق العاده ويژه هيأت علمي به استناد تصويب نامه 52ماده 
. هيأت امناء صورت مي پذيردبرقرار گرديده است و هرگونه تغيير در ضرايب فوق العاده ويژه با تصويب

فوق العاده ويژه هيأت علمي = حقوق مبنا × ضريب فوق العاده ويژه 
، دانشيار 6/5، استاديار 4، مربي 6/3ضريب فوق العاده ويژه براي اعضاء هيأت علمي برحسب رتبه براي مربي آموزشيار 

. مي باشد8/4و استاد 2/5

آور فوق العاده اي تحت عنوان فوق العاده سختي شرايط كار به صورت درصدي از مجموع براي مشاغل سخت و زيان 53ماده 



ميزان درصد و تعلق مشاغل با . حقوق، پايه و فوق العاده مخصوص به متصديان اين گونه مشاغل تعلق مي گيرد
. تصويب هيأت امنا تعيين و برقرار مي گردد

دانشگاه ها و دانشكدههاي مستقل علوم پزشكي، موسسات آموزش عالي و پژوهشي ميزان فوق العاده مديريت رؤساي 54ماده 
ضريب فوق العاده مذكور براي ساير مديران اعضاء هيأت علمي برابر . با تصويب هيأت امنا تعيين و برقرار مي گردد

.هرگونه تغيير در اين جدول نيز منوط به تصويب هيأت امنا خواهد بود. جدول پيوست مي باشد

ميزان فوق العاده بدي آب و هوا و محروميت از تسهيالت زندگي بر اساس جدول درصدهاي پيوست و بر مبناي 55ماده 
. هرگونه تغيير در ضرايب مربوطه منوط به تصويب هيأت امنا خواهد بود. حقوق مرتبه و پايه برقرار مي گردد

. مندي و اوالد مطابق ضوابط جاري خواهد بودبرقراري فوق العاده هاي كمك هزينه عائله 56ماده 

قانون حفاظت در برابر اشعه پرتوكاران، اعضاي هيئت علمي برحسب شغل، ميزان پرتوگيري و 20باستناد ماده 57ماده 
. همچنين احتمال بالقوه پرتوگيري نامتعارف در محيط كار از فوق العاده كار با اشعه استفاده خواهند نمود

پرداخت حق التدريس برابر دستورالعمل پيوست صورت مي پذيرد و هرگونه تغيير در مفاد آن با تصويب هيأت امناء 58ماده 
. امكان پذير خواهد بود

. پرداخت حقوق و مزاياي اعضاي هيأت علمي نيمه وقت طبق دستورالعمل پيوست مي باشد59ماده 

به اعضاي هيات علمي كه در مراكز آموزشي و درماني ) ظام نوين اداره بيمارستاني طرح ن(پرداخت فوق العاده كارانه 60ماده 
. فعاليت دارند مبتني بر كاركرد باليني، عملكرد آموزشي و پژوهشي و بر اساس ارزشيابي دوره اي خواهد بود 

مؤسسه به گروه هاي آموزشي باليني از محل سهم اعتبارات طرح نظام نوين اداره بيمارستاني در اختيار رييس% 615/2ماده 
پرداخت مي شود تا بر اساس شاخص هاي مورد نظرگروه،به اعضاي هيات علمي فعال در آموزش و پژوهش با اولويت 

. اعضاي هيات علمي تمام وقت جغرافيايي پرداخت گردد

رسمي عيناً قابل اعمال در مورد اعضاي حقوق و مزايا و كليه فوق العاده هاي مصوب پرداختي به اعضاي هيات علمي62ماده 
. هيات علمي پيماني نيز مي باشد

ميزان حقوق و مزاياي اعضاي هيات علمي مشمول وظيفه كه براساس ماده يك قانون نحوه تأمين اعضاء هيأت علمي 63ماده 
ولين خدمت در مؤسسه خدمت مي نمايد در طول خدمت دوره ضرورت و پس از طي دوره آموزشي و نيز مشم

پزشكان و پيراپزشكان و متعهدين از بدو شروع خدمت معادل اعضاي هيأت علمي هم مرتبه محاسبه و پرداخت مي 
. شود

پرداخت فوق العاده روزانه مأموريت اعضاي هيات علمي به ميزان يك بيستم حقوق پايه و فوق العاده مخصوص مي 64ماده 
. باشد

لعاده هايي كه در اين فصل اشاره اي نگرديده، برابر ضوابطي خواهد بود كه به تصويب هيأت امنا پرداخت ساير فوق ا65ماده 
. رسيده يا مي رسد

ارزيابي عملكرد: فصل هفتم 66ماده 
. مؤسسه موظف است عملكرد ساالنه اعضاي هيات علمي خود را موردپايش و ارزيابي قرار دهد-66ماده 

كرد ساالنه اعضاي هيات علمي بر اساس سياست ها و راهبردهاي مؤسسه و طي جلسه اي با حضور مدير ارزيابي عمل67ماده 
. تعيين مي گردد) حسب وضعيت با رييس بخش(گروه آموزشي 

در اين جلسه مشخص خواهد شد چه مقدار از اوقات عضو هيات علمي صرف هر يك از فعاليت هاي : 1تبصره 
. ه است،ضمن آنكه اين ميزان براي سال جاري نيز تعيين مي گرددهفتگانه او درسال گذشته شد



وزن هر كدام از حيطه ها بر اساس نياز سنجي گروه و دانشكده مربوطه و بر اساس برنامه ريزي آنها و : 2تبصره 
. مؤسسه خواهد بودكه به اطالع اعضاي هيات علمي مي رساند

مي بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب شوراي موسسه نحوي پايش و ارزيابي اعضاي هيات عل: 3تبصره 
. مي رسد

نحوه ارائه مستندات در حيطه هاي مختلف فعاليت اعضاي هيات علمي ، همچنين ارزيابي و پايش فعاليتهاي آنان 68ماده 
. طبق دستور العملي كه به تصويب هيات مميزه مي رسد، خواهد بود

يابي عملكرد عضو هيأت علمي جهت ترفيع ساليانه، تبديل وضعيت از پيماني به رسمي آزمايشي ، از رسمي نتيجه ارز69ماده 
. آزمايشي به رسمي قطعي ، ارتقاي مرتبه عضو هيأت علمي و ركود علمي مالك عمل خواهد بود

بازنشستگي: فصل هشتم70ماده 
ز در مواردي كه در اين آئين نامه تصريح گرديده است از اعضاي هيأت علمي رسمي و بازماندگان آنها ج-70ماده 

لحاظ بازنشستگي و وظيفه تابع قوانين و مقرات مستخدمين رسمي كشوري و قانون اصالحات مقررات بازنشستگي و 
. مجلس شوراي اسالمي مي باشند13/2/79و 13/12/68وظيفه مورخ 

هيأت وزيران كماكان 15/6/42خدام اعضاي هيأت علمي مؤسسه مصوب اليحه قانوني است30مقررات موضوع ماده 71ماده 
. معتبر و قابل اجرا است

سال تمام رسيده باشنديا سي سال خدمت 65مؤسسه مكلف است هر يك از اعضاي رسمي هيأت علمي را كه به سن 72ماده 
. كرده باشند، بازنشسته نمايد

ر مواردي كه استفاده از خدمات علمي هر يك از اساتيد اعضاي هيأت علمي رئيس مؤسسه مي تواند استثنائاً د: تبصره
. سالگي از خدمات آنان استفاده نمايند70ضروري باشد تا 

شرط استفاده از بازنشستگي با حقوق تمام وقت جغرافيايي براي كسانيكه به موجب اين آئين نامه بازنشسته مي شوند 73ماده 
. م وقت جغرافيايي در مؤسسه استالاقل ده سال خدمت تما

بازنشستگي اعضاي رسمي هيأت علمي كه به امر تدريس اشتغال دارند با رعايت مقررات مربوطه در پايان هر نيم سال 74ماده 
. تحصيل امكان پذير است

سال سن هستند 60سال سنوات خدمت و حداقل25مؤسسه مي تواند اعضاي هيأت علمي خود را كه داراي حداقل 75ماده 
. با تقاضاي عضو يا راسا با تصويب شوراي موسسه، بازنشسته نمايد

موسسه مي تواندبا تقاضاي باز خريد سنوات خدمت اعضاي هيات علمي كه حائز شرايط بازنشستگي نيستند،موافقت 76ماده 
. نان پرداخت نمايدروز حقوق و مزاياي مستمر به آ45نموده ودرازاء هر سال خدمت مبلغي معادل 

پرداخت حقوق و مزاياي مدت مرخصيهاي استحقاقي ذخيره شده به اعضاي هيات علمي باز خريد شده : 1تبصره 
. بالمانع است 

پرداخت كسورات بازنشستگي ويا انتقال آن به ساير صندوقهاي بازنشستگي با تقاضاي عضو هيات علمي باز :2تبصره 
. خريد شده بالمانع است

مستخدمين عضو هيأت علمي كه تابع صندوق تامين اجتماعي هستند، از لحاظ بازنشستگي، كار افتادگي و فوت 77ه ماد
. مشمول قوانين ومقررات آن صندوق خواهند بود

روز حقوق و مزاياي مستمر به 45در صورت لغو يا عدم تمديدقرارداد مستخدمين پيماني عضو هيأت علمي معادل 78ماده 
. اي هر سال خدمت به وي پرداخت مي گردداز



حداكثر (به اعضاي هيأت علمي كه بازنشسته مي شوند به ازاي هر سال خدمت يكماه آخرين حقوق و مزاياي مستمر 79ماده 
. به اضافه وجوه مربوطه به مرخصي هاي ذخيره شده پرداخت خواهد شد) سي سال

ندوق بيمه و بازنشستگي اعضاي هيأت علمي رسمي و پيماني طبق قوانين ومقررات براي يكبار تعيين يا تغيير ص80ماده 
. مستخدمين رسمي و پيماني كاركنان دولت خواهد بود

موسسه ملزم به رعايت آيين نامه تكريم استادان بازنشسته دانشگاهها مصوب شورايعالي انقالب فرهنگي مورخ 81ماده 
. مي باشد15/12/85

مرخصي ها: فصل نهم 82ماده 
مرخصي استحقاقي: قسمت اول

مدت مرخصي استحقاقي اعضاي هيئت علمي از يكماه تا دوماه در سال به نسبت ايام خدمت، بر اساس -82ماده 
دستورالعملي كه به تصويب شوراي موسسه مي رسد، با اولويت مدت مرخصي بيشتربراي اعضاي هيئت علمي تمام 

صدور حكم مرخصي موكول به تائيد مدير گروه مبني بر تكميل برنامه هاي . ته خواهد بودوقت جغرافيايي و برجس
. محوله مي باشد

مازاد ايام تعطيالت نوروزي نسبت به كاركنان مشمول استخدام كشوري جزء مرخصي ساليانه اعضاي هيئت : تبصره
. علمي محسوب مي شود

. اده هاي مندرج در احكام كارگزيني قابل پرداخت مي باشددر ايام مرخصي كليه حقوق و فوق الع83ماده 

اعضاي هيئت علمي كه از تمام يا قسمتي از مرخصي خود در طول سال استفاده ننمايند، مدت مرخصي باقيمانده 84ماده 
. قابل ذخيره و بازخريد نمي باشد

اكثر يك ماه از مرخصي استحقاقي خود را با اعضاي هيات علمي تمام وقت جغرافيايي مي توانند ساالنه حد : تبصره
. موافقت موسسه ذخيره نمايند

اعضاي هيئت علمي مي توانند با موافقت رئيس مؤسسه مشروط به آنكه به برنامه هاي آموزشي دانشكده مربوطه 85ماده 
ماه 4ي حداكثر لطمه اي وارد نشود از مرخصي استحقاقي ساالنه و مرخصي ذخيره شده خود در هر سال تحصيل

. استفاده نمايند
. در موارد خاص با تصويب شوراي موسسه ميزان فوق تا يكسال قابل افزايش است: تبصره

در مواردي كه عضو هيئت علمي در حين استفاده از مرخصي استحقاقي نياز به مرخصي استعالجي و يا زايمان داشته 86ماده 
. م يكن تلقي مي گرددباشد مرخصي استحقاقي وي لغو و كان ل

. مرخصي استحقاقي اعضاء هيئت علمي مأمور به تحصيل و بورسيه قابل بازخريد و ذخيره نمي باشد87ماده 

در احتساب مرخصي روز و ماه و سال مطابق تقويم رسمي كشوري است كه در مرخصي روزانه ماه سي روز حساب 88ماده 
. مي شود

. در بين مرخصي واقع است بعنوان مرخصي محسوب مي شودروزهاي تعطيل كه89ماده 

. حقوق و فوق العاده هاي عضو هيات علمي در مدت مرخصي پس از صدور حكم مرخصي قابل پرداخت است90ماده 

. مؤسسه موظف است در پايان هرسال ميزان ذخيره مرخصي استحقاقي اعضاء هيئت علمي را به آنان ابالغ نمايد91ماده 

مؤسسه مكلف است نسبت به بازخريد مرخصي استحقاقي ذخيره شده عضو هيأت علمي در هنگام بازنشستگي اقدام 92ماده 
. نمايد



قانون خدمات كشوري و مقاماتي كه طبق قوانين موضوع 71مرخصي استحقاقي استفاده نشده مقامات موضوع ماده 93ماده 
. تصدي مقامات مذكور كالً قابل ذخيره مي باشدهمتراز آنها شناخته شده اند در مدت 

. مسئولين مؤسسه با تائيد رئيس مؤسسه مشمول اين ماده خواهند شد: تبصره

مرخصي استعالجي: قسمت دوم94ماده 
هرگاه عضو هيئت علمي مؤسسه بيمار شود و آن بيماري مانع از خدمت او باشد، بايد بالفاصله به دانشكده -94ماده 
. وسسه متبوع اطالع دهد و گواهي پزشك معالج را ارسال دارديا م

مؤسسه مكلف است گواهي استراحت پزشك معالج عضو هيئت علمي تا مدت ده روز را براي اظهار نظر پزشك معتمد 95ماده 
. يدمؤسسه ارسال دارد و در صورتي كه مفاد گواهي مورد تائيدقرار گيرد حكم مرخصي استعالجي را صادر نما

چنانچه گواهي پزشك معالج مورد تائيد پزشك معتمد قرار نگيرد و همچنين گواهي استراحت ناشي از : 1تبصره 
. بيماري بيش از ده روز مي بايد جهت تائيد به شوراي پزشكي مؤسسه ارسال گردد

راي پزشكي مؤسسه قرار درصورتيكه گواهي پزشك معالج ارائه شده از سوي عضو هيات علمي مورد تائيد شو: 2تبصره 
نگيرد، مدت مذكور بنا به تشخيص مسئول مربوطه بعنوان مرخصي استحقاقي و در صورت عدم وجود ذخيره مرخصي 

. استحقاقي بعنوان مرخصي بدون حقوق و يا غيبت لحاظ خواهد شد
ه در اين مدت حقوق حداكثر مدت استفاده از مرخصي استعالجي در يكسال تقويمي چهار ماه مي باشد ك: 3تبصره 

. و فوق العاده هاي مربوطه قابل پرداخت مي باشد
مرخصي هاي استعالجي زايماني برابر مقررات قانون خدمات كشوري درمورد اعضاي هيات علمي قابل : 4تبصره 

. اعمال مي باشد

ي به عهده شوراي پزشكي تشخيص ابتالي عضو هيات علمي به بيماري صعب العالج و تعيين مدت معذوريت و96ماده 
برابر قانون (حداكثر مدت اين معذوريت در هر نوبت شش ماه و تا زمان تشخيص از كار افتادگي . مؤسسه مي باشد
. قابل تمديد خواهد بود) خدمات كشوري

بوطه در مدت مرخصي صعب العالج مازاد بر چهار ماه استعالجي حداكثر تا يكسال حقوق و فوق العاده هاي مر: تبصره
. پرداخت مي شود و مازاد برآن فقط حقوق پرداخت خواهد شد

كليه گواهي هايي كه در مورد بيماري عضو هيات علمي در خارج از كشور صادر مي شود بايد از حيث صحت صدور 97ماده 
. به تصديق سفارتخانه يا كنسولگري يا نمايندگي ايران در محل برسد

عضو هيات علمي در ايام مرخصي هاي استعالجي بيماري هاي صعب العالج بيشتر از يك سال حفظ پست سازماني 98ماده 
. الزامي نمي باشد

99ماده 
(

مرخصي استعالجي و نحوه پرداخت غرامت دستمزد ايام بيماري اعضاي هيات علمي پيماني كه تحت پوشش صندوق 
. اجتماعي خواهد بودتأمين اجتماعي قرار دارند تابع مقررات خاص سازمان تأمين

ماده 
100

مرخصي بدون حقوق: قسمت سوم
عضو هيئت علمي در طول مدت خدمت خود مي تواند حداكثر سه سال از مرخصي بدون حقوق فقط در -100ماده 

. مشروط به اينكه در سازمان ديگري، شغلي موظف، نداشته باشد. موارد زيرودرصورت موافقت موسسه استفاده نمايد
پس از چهار ماه مرخصي استعالجي ساالنه به سبب ادامه همان بيماري و يا ابتال به بيماري ديگر، قادر به ) فال

. خدمت نباشد و بيماري او هم صعب العالج تشخيص داده نشود
. به تشخيص مؤسسه احتياج به استفاده از مرخصي بدون حقوق ، مسلم باشد) ب
نها در مأموريت خارج از كشور به سر ميبرند مي توانند تا پايان مأموريت اعضاي هيات علمي زن كه همسر آ) ج 

. سال از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند6حداكثر بمدت 



سال5براي ادامه تحصيل مرتبط با رشته تخصصي حداكثر ) د
باشد و تمديد آن موافقت با مرخصي بدون حقوق اعضاي هيات علمي پيماني در مدت قرارداد بالمانع مي: تبصره 

. منوط به تمديد قرارداد خواهد بود

ماده 
101

عضو هيئت علمي بايد تقاضاي استفاده از مرخصي بدون حقوق خود را با ذكر علت و مدت آن از طريق گروه مربوطه 
. مؤسسه تصميم الزم را در اين باره اتخاذ مي نمايد. به مؤسسه متبوع ارسال نمايد

ماده 
102

ب مدت مرخصي بدون حقوق از لحاظ بازنشستگي و سوابق خدمت برابر مقررات قانون خدمات كشوري خواهد احتسا
. بود

ماده 
103

. حفظ پست سازماني در ايام مرخصي بدون حقوق بيشتر از شش ماه الزامي نمي باشد

ماده 
104

تكاليف عمومي: فصل دهم 
ر فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي، فرهنگي،توسعه فردي،فعاليت مسئوليت ووظايف عضو هيات علمي ب-104ماده 

هاي اجرايي و مديريتي، ارائه خدمات درماني و ارتقاي سالمت و فعاليت هاي تخصصي در خارج از مؤسسه نيز استوار 
. است

ماده 
105

واحد و ساعت 17تا 10به عهده ندارند تعداد واحد موظف براي اعضاي هيات علمي آموزشي كه وظايف مديريت
. موظف تدريس در هفته آنها بر اساس مراتب دانشگاهي به شرح زير مي باشد

هفتهدرتدريسموظفساعتآموزشيعلميهياتدانشگاهيمرتبهرديف
ساعت17آموزشيارمربي1
ساعت16مربي2
ساعت14استاديار3
ساعت12دانشيار4
ساعت10استاد5

اعضاي هيات علمي كه طرح هاي پژوهشي در دست اجرا دارند و بايد وقت بيشتري را صرف امور پژوهشي : 1تبصره 
بنمايند بنا به پيشنهاد مدير گروه و تائيد رئيس دانشكده ويا رييس مركز حسب مورد و تصويب شوراي پژوهشي 

به آموزش را صرف امور پژوهشي نمايند مشروط بر اينكه ساعات تدريس مؤسسه مي توانند قسمتي از ساعات مربوط 
. و آموزش موظف از نصف ميزان حداقل مندرج در اين ماده كمتر نباشد

: واحد موظف تدريس اعضاي هيأت علمي كه سمت هاي اجرايي دارند به شرح زير مي باشد: 2تبصره 
موظف تدريسواحداجراييسمترديف
،سفراوزرا،استانداران،اول،معاونمعاونينجمهور،رييسمعاونينجمهور،رييس :شاملمقامات.1

واحد0شهردارانوزير،معاونينمجلس،نمايندگان
واحد1مستقلهايسازمانايروس-پزشكيعلومهايدانشگاهروساي.2
بهداشت،وزارتستاديكلمديران-هادانشگاهمعاونينمستقل،دانشكدههايروساي.3

واحد2آموزشودرمان
احدو3مستقلدانشكدههايمعاونينوهادانشكدهروساي.4
واحد4هابيمارستانروساي،هادانشكدهمعاونين.5
واحد5پزشكيآموزشودرمانبهداشت،وزارتكلاداراتمعاونانومشاورين.6

مي نمايدكه اين ميزان نبايد كمتريا در خصوص سمت هايي كه در جدول نيامده است شوراي موسسه تصميم گيري



. مساوي از واحد موظف تعيين شده براي مقام مافوق وي باشد

ماده 
106

واحد پژوهشي تعيين مي گردد كه اين ميزان با توجه به مراتب 6-9تعداد واحد موظف اعضاي هيات علمي پژوهشي 
: علمي و سمت اجرايي به شرح زير مي باشد

واحد موظفدانشگاهي هيات علمي پژوهشيمرتبه :رديف
واحد9پژوهشمربي.1
واحد8پژوهشاستاديار.2
واحد7پژوهشدانشيار.3
واحد6پژوهشداستا.4

) مانند واحد درسي در مؤسسه)فعاليت اعضاي هيات علمي پژوهشي و باليني بر اساس واحد پژوهشي : 1تبصره 
. محاسبه مي گردد

صوبات به مازاد بر واحدهاي موظف تحقيق، متناسب با ميزان افزايش فعاليت هاي پژوهشي و براساس م: 2تبصره 
مربوط، حق التحقيق تعلق مي گيرد كه ميزان آن به ازاي هر ساعت يك شصتم حقوق مبنا و فوق العاده مخصوص 

. مندرج در حكم استخدامي عضو هيات علمي خواهد بود
. به تدريس اعضاي هيات علمي پژوهشي مطابق مصوبه مربوطه حق التدريس تعلق مي گيرد: 3تبصره 
: كه سمت اجرايي دارند به شرح زير مي باشد( پژوهشي)ژوهشي اعضا ي هيات علمي واحد موظف پ: 4تبصره 
پژوهشموظفواحداجراييسمت:رديف 

نمايندگان،سفرااول،وزرا،استانداران،معاونمعاونينجمهور،رييسمعاونينجمهور،رييس :شاملمقامات.1
صفر واحدشهردارانوزير،معاونينمجلس،

واحد2پژوهشگاههاروساي.2
واحد3پژوهشگاههامعاونينهاوپژوهشكدهروساي.3
واحد4تحقيقاتيمراكزسايروهاوپژوهشكدهمعاونين.4
واحد5تحقيقاتيمراكزمعاونينو)رشدمراكز(انكيباتورها روساي.5
واحد6پژوهشيبخشهايوهاگروهمديران.6

ماده 
107

مؤسسه مي تواند وظايف آنها را به طور . نند وظايف محوله ر ا به ديگري واگذار كننداعضاي هيات علمي نمي توا
. موقت در موارد مرخصي، ماموريت و بيماري به ساير اعضا ارجاع نمايد

ماده 
108

ي واحد نظر8مي توانند حداكثر تا ) اعم از اينكه سمت اجرايي داشته و يا نداشته باشند(اعضاي هيات علمي شاغل 
به صورت حق التدريسي تدريس نمايند و در موارد استثنايي به پيشنهاد روساي دانشكده ها و تصويب شوراي مؤسسه 

واحدهاي مربوط به پايان نامه هاي ). واحد حق التدريسي12مجموعاً (واحد اضافي نيز تدريس نمايند4مي توانند 
. شده در اين تبصره نمي باشددوره كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي شامل حداكثر تعيين 

ماده 
109

هر گاه رئيس مؤسسه از ركود علمي و عدم كفايت و صالحيت هر يك از اعضاي هيات علمي مؤسسه براي اجراي 
وظايف آموزشي و يا پژوهشي مطلع گردد، كميسيوني مركب از سه استادي كه صالحيت رسيدگي در مورد كارهاي 

تشكيل خواهد داد، تادراين زمينه تحقيق به عمل آورند و گزارش كاملي به رئيس آموزشي و پژوهشي وي را دارند
تشكيل و گزارش كميسيون مذكور به طور محرمانه خواهد بود و در صورتي كه اين گزارش حاكي . موسسه ارائه دهند

مراتب را جهت از ركود علمي عضو يا عدم كفايت و يا صالحيت او براي اجراي وظايف محوله باشد رئيس مؤسسه
رسيدگي و اتخاذ تصميم به هيات مميزه مؤسسه و در مؤسسه هاي فاقد هيات مميزه به هيات مميزه مركزي ارجاع 



چنانچه هيأت مميزه پس از رسيدگي به كليه فعاليت هاي علمي و پژوهشي عضو و اخذ توضيحات الزم از . مي نمايد
حرز دانست به خدمت اوبعنوان عضوهيأت علمي خاتمه داده و به او، ركود علمي يا عدم كفايت و صالحيت عضو را م

: يكي از روشهاي زير با وي رفتار مي شود
. باپيشنهادهيأت مميزه وتائيدرئيس موسسه عضوهيأت علمي را مي توان به كادر درماني تبديل وضعيت نمود) الف
. مي شوددر صورتي كه عضو شرايط بازنشسته شدن را دارا نباشد، بازخريد ) ب
. در صورتي كه عضو واجد شرايط بازنشسته شدن باشد، بازنشسته مي شود) ج

ماده 
110

مؤسسه مي تواند از بين اعضاي هيات علمي شاغل يا بازنشسته يا افراد غير عضو هيات علمي كه داراي مدارك 
مربيان مؤسسه هاي ديگر با موافقت تحصيلي دانشگاهي هستند و همچنين از وجود استادان، دانشياران، استادياران و

. كتبي مؤسسه متبوع براي تدريس،تحقيق و تاليف استفاده نمايد

ماده 
111

اعضاي هيات علمي طبق دستورالعمل پيوست مي باشد ) واحد معادل(نحوي محاسبه واحد هاي معادل آموزشي 

ماده 
112

ساير مقررات: فصل يازدهم 
قبول استعفا موكول به آن . علمي مؤسسه مي تواند از خدمت مؤسسه مستعفي شودعضو رسمي هيات -112ماده 

استعفا از تاريخي تحقق مي . است كه عضو الاقل دو ماه قبل از شروع نيم سال تحصيلي قصد خود را كتباً اعالم دارد
نشستگي بر اساس انتقال يا پرداخت كسور باز: تبصره. يابد كه مؤسسه به موجب حكم رسمي با آن موافقت كند

. قوانين و مقررات مربوطه مي باشد

ماده 
113

مؤسسه مي تواند راسا يا طبق تقاضاي موسسات دولتي يا ملي، اشخاص حقيقي يا حقوقي يا سازمان هاي بين المللي 
به هيچ براي انجام امور فني يا تخصصي يا تحقيقاتي به اعضاي هيات علمي تمام وقت جغرافيايي خود كه هيچگونه و

عنوان اشتغالي خارج از مؤسسه نداشته و در موضوع مربوط تخصص دارند ماموريت دهد كه آن امر را در غير اوقات 
موظف انجام دهند و از محل كمك ها و كارمزدي كه در مقابل اجراي آن به مؤسسه پرداخت مي گردد و يا در بودجه 

ه تصويب هيات رييسه مؤسسه مي رسد، حق الزحمه عمومي مؤسسه منظور مي شود، طبق دستورالعملي كه ب
. مناسبي عالوه بر حقوق و مزاياي دريافتي به آنها پرداخت نمايد 

اعضاي هيات علمي تمام وقت در ساعت مو ظف مي توانند نسبت به انجام خدمات خارج از مؤسسه كه : 1تبصره 
مادگي و تمهيد مقدمه نمايند و پس از جلب متناسب با تخصص و صالحيت و شئون دانشگاهي آنان است اعالم آ

موافقت مؤسسه انجام امور را عهده دار شوند و طبق ضوابطي كه به تصويب رييس مؤسسه برسد حق الزحمه يا 
. سهميه خود را از طريق مؤسسه دريافت دارند

يات علمي در قبال هر كليه در آمدهاي مستمر و غير مستمر ناشي از خدمات خارج از دانشگاهي اعضاي ه: 2تبصره 
نوع خدمت به هر صورت و عنوان با مجوز موسسه محل خدمت عضو وصول و سهم عضو طبق دستور العملي كه به 

بديهي است اينگونه خدمات به هيچ وجه نبايد مانع از . تصويب هيات رييسه مؤسسه مي رسد به او پرداخت مي گردد
. انجام وظايف اصلي عضو هيات علمي گردد

ه ماد
114

مؤسسه مي تواند به اشخاصي كه در رشته اي از معارف بشري به مقام شامخي رسيده و يا خدمات بزرگي به عالم 
استاد افتخاري مشمول مقررات استخدامي هيات علمي . انسانيت كرده باشند، عنوان استادي افتخاري اعطاكند

يي كه ميزان آن به تصويب هيات امنا مي رسد، پرداخت مؤسسه به استادان افتخاري ماهيانه مزايا. مؤسسه نمي باشد
. نمايد 

ماده 
115

پست هاي مديريت كه بايد به اعضاي هيات علمي مؤسسه محول شود، حتي االمكان به اعضاي تمام وقت جغرافيايي 
ي استفاده اينگونه پست ها و همچنين پست هايي كه براي تصدي آنها مي توان از اعضاي هيات علم. واگذار شود



قي وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكيسايت دفتر حقو: منبع 

تصدي بيش از يك پست سازماني عالوه بر سمت آموزشي يا . نمود، درتشكيالت تفصيلي مؤسسه تعيين خواهد شد
. پژوهشي براي هر يك از اعضاي هيات علمي مؤسسه ممنوع است

ماده 
116

مي توانند اعضاي هيات علمي مؤسسه با رعايت اصل يك صد و چهل و يكم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
. تصدي مشاغل سيا سي را بپذيرند كه در اين صورت مشمول قوانين و مقررات مقامات مي گردند

به مشموالن اين ماده در مدت تصدي مقامات مذكور حقوق و مزايا فقط از محل اعتبارات يك سازمان و : 1تبصره 
. بابت يك سمت قابل پرداخت است

علمي موضوع اين ماده با رعايت كامل آئين نامه ارتقاي اعضاي هيات علمي ارتقاي مرتبه اعضاي هيات: 2تبصره 
. دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و موسسات پژوهشي انجام خواهد شد

اعضاي هيات علمي موضوع اين ماده در صورتي كه حقوق و مزاياي خود را بر اساس مقررات اين آيين نامه : 3تبصره 
يا موسسه آموزش عالي يا موسسه پژوهشي متبوع دريافت دارند و يا ارتباط آموزشي خود را از محل اعتبارات مؤسسه 

. با موسسه متبوع حفظ نمايند، مشمول مقررات مربوط به ترفيع و مرخصي اعضا هيات علمي خواهند بود
مي شوند، با توجه پايه اعضاي هيات علمي موضوع اين ماده كه به نمايندگي مجلس شوراي اسالمي انتخاب: 4تبصره 

. قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي در دوران نمايندگي قابل احتساب مي باشد6به مقررات ماده 

ماده 
117

ترتيب رسيدگي به تخلفات و تعيين مجازات انتظامي اعضاي هيأت علمي موسسه به موجب قانون و مقررات انتظامي 
5/5/65وزش عالي كشور و آئين نامه اجرايي آن مصوب جلسه مورخ اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و موسسات آم
.هيأت وزيران واصالحات بعدي آن مي باشد

ماده 
118

. مقررات مربوط به طرز تشكيل و اختيارات هيات مميزه دانشگاهها كماكان به قوت خود باقي است

ماده 
119

د كه به تصويب وزير بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي مي ارتقاي اعضاي هيأت علمي براساس آيين نامه اي خواهد بو
. رسد

ماده 
120

. اعضاي هيأت علمي موسسه نبايد عضو هيأت علمي موسسه ديگري باشند

ماده 
121

انتقال اعضاي هيأت علمي مؤسسه به موسسات ديگر با موافقت مؤسسه مبدا و مقصد امكان پذير است در اين صورت 
. ان با مؤسسه مبدا قطع مي گرددرابطه استخدامي آن

. پرداخت فوق العاده هزينه سفر، نقل و انتقال برابر مقررات قانون خدمات كشوري بال مانع خواهد بود: تبصره

ماده 
122

در مواردي كه حكم خاصي براي برخي از قوانين و مقررات آئين نامه اداري واستخدامي اعضاي هيأت علمي پيش 
. وضع مقررات جديد، مقررات قبلي كماكان نافذ مي باشدبيني نگرديده تا

ماده 
123

. تبصره به تصويب هيات امنا موسسه رسيد74ماده و 123اين آيين نامه در 



آئين نامه اعطاي بورس تحصيلي خارج از كشور وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي  

:هدف كلي  
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي با توجه به نيازهاي آموزشي و پژوهشي جمهوري اسالمي 

عهد و متخصص مورد نياز دانشگاههاي وابسته و ايران در راستاي كمك به تامين نيروي انساني مت
شناخت نو آوريهاي علمي و آشنائي با آخرين تجربيات كشور هاي خارجي در زمينه هاي مختلف 
علمي و تخصصي و امكانات موسسات آموزش عالي مربوطه و نيز انتقال فن آوري نوين به داخل 

مي اقدام به اعزام دانشجويان در دوره كشور و به منظور تالش در جهت خود كفا نمودن جامعه عل
هاي بلند مدت و كوتاه مدت بر اساس قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور و مقررات شوراي 

قانون اساسي 138اجرائي بورس و دستور العمل اجرائي مي نمايدكه آيين نامه آن بر اساس اصل 
.جمهوري اسالمي ايران تدوين گرديده است

مدت دوره هاي بلند
:هدف 

به منظور تامين كادر هيات علمي و راه اندازي دوره ها ي جديد و رشته هاي خاص در دانشگاههاي علوم 
.به خارج از كشور اعزام مي گردد Ph.Dپزشكي، دانشجو در مقطع دكتراي 

:رشته هاي مورد نياز1-ماده

هر دي ماههاي مورد نياز خودتاپاياناعالم رشته دانشگاههاي علوم پزشكي  وموسسات وابسته ملزم به.1.1
:مي باشند سال با شرايط ذيل 

اعزام صرفاً در رشته هايي خواهد بود كه امكان ادامه تحصيل در آن رشته در داخل كشور وجود .1.1.1
سال آتي كمتر از نياز كشور 5مگر اينكه ظرفيت  پذيرش دانشگاهها در رشته مذكور طي . ندارد

.د شوراي اجرائي بورس برسدباشد و اين امر به تايي
اعالم نياز دانشگاهها بايستي جهت رشته هايي باشد كه  دانشگاه مذكور قصد راه اندازي و سرمايه .1.1.2

گذاري در آن رشته را  داشته و بر اساس اولويت هاي كشورونيازهاي منطقه اي بوده  واين امر به 
.تاييد شوراي اجرائي بورس برسد

رشته هاي مرتبط با وزارت متبوع دارند با تقبل پرداخت معادل ريالي ساير دستگاهها كه: تبصره
.هزينه هاي بورس مي توانند رشته هاي مورد نياز خود را به اين وزارت اعالم نمايند

رشته ها و سهميه ساليانه  هر دانشگاه در اولين شوراي اجرائي بورس هر سال در وزارت متبوع بررسي ، .1.2
وطه  اعالم مي گردد مصوب و به دانشگاه مرب

:شرايط عمومي متقاضيان اعطاي بورس-2ماده

:متقاضيان بايد واجد شرايط عمومي ذيل باشند
19/4/86دارا بودن ضوابط آئين نامه جذب اعضاي هيات علمي مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي مورخ .2.1



رنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي، سياسي كشور وقانون مديريت خدمات با توجه به قانون ب: تبصره
مصوب  مجلس شوراي اسالمي، اعطاي بورس و 24/7/1386مورخ 109740/385كشوري به شماره 

.ماموريت آموزشي به كارمندان دستگاههاي اجرائي جهت اخذ مدرك  دانشگاهي ممنوع       مي باشد
ــيلي  .2.2 ــدرك تحص ــودن م ــكي،    دارا ب ــومي پزشكي،دندانپزش ــراي عم ــديا دكت ــي ارش ــداقل كارشناس ح

داروسازي،علوم آزمايشگاهي  ودامپزشكي
.سال باشد35سن متقاضيان در زمان در خواست بورس بايستي  حداكثر .2.3

حداكثر سن بورسيه ها بر حسب مورد مي تواند به شرح  ذيل افزايش يابد و در هر حال نبايد بيش :تبصره
.شدسال با40از 
.اعضاي هيات علمي دانشگاهها يك سال به ازاي هر سال  خدمت اعم از پيماني يا رسمي -الف
).حداكثر دو سال (دارندگان كارت پايان خدمت وظيفه عمومي معادل طول خدمت -ب
.شركت كنندگان در جبهه هاي جنگ تحميلي ،يك سال به  ازاي هر سال حضور داوطلبانه در جبهه-ج
. جنگ تحميلي ،يك سال به ازاي هر سال اسارتآزادگان-د

متقاضيان ذكور بايد داراي كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت تحصيلي ويا كارت معافيت دائم و يا .1.1
.دفترچه آماده به خدمت كه مهلت آن تا تاريخ تصويب بورس منقضي نگرديده، باشند

نجام خدمت وظيفه عمومي باشد وزارت متبوع در چنانچه در تاريخ اعزام ،متقاضي در حال ا:تبصره
. چارچوب قانون وظيفه عمومي نسبت به ترخيص وي اقدام خواهد نمود

مجلس شوراي 14/12/79متقاضيان مونث طبق اصالحيه قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور مصوب .1.2
.قانون گذر نامه مجاز به اعزام مي باشند18اسالمي با رعايت  مفاد ماده 

شرايط اختصاصي  اعطاي بورس -3ماده

:متقاضيان بايد واجد شرايط اختصاصي ذيل باشند
. محل اشتغال بكار متقاضيان در صورت استخدام رسمي نبايد با موسسه معرف  متفاوت   باشد.2.1
متقاضيان نبايدبه مؤسسه يادستگاه ديگري غيرازمحل سهميه قبولي و يـا موسسـه معـرف  تعهـد خـدمت      .2.2

ارشد نبايد متفـاوت  درمقطع كارشناسي داخل از بورساستفاده تعهد متقاضيان براي اشته باشندو محلد
.   در مقطع  دكترا  باشدسهميه قبولي با محل

و دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره هاي دكتراي تخصصي ) Ph.D(دارندگان مدارك دكتراي تخصصي.2.3
)Ph.D (كت در آزمون و معرفي جهت اخذ بورس  نمي باشنديا دستياري مجاز به شر.

.ضوابط و شرايط برگزاري آزمون بر اساس مصوبه ساليانه شوراي اجرائي بورس خواهد بود.2.4
پذيرش نهايي و اعطاي  بورس  به متقاضيان معرفي شده توسط دانشگاه پس از تاييد هيات مركزي جذب، .2.5

يي بورس وزارت  بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكي     در چارچوب ضوابط شورا و  از طريق شوراي اجرا
.    صورت  مي پذيرد و نقش دانشگاه صرفاً معرفي افراد به وزارت متبوع مي باشد

بـر اسـاس مصـوبات سـاالنه شـوراي اجرايـي       ) سهميه آزاد و سهميه مربي(سهميه هاي پذيرش در آزمون .2.6
بورس مي باشد

طالق مي گردد كه عضو هيات علمي رسمي يا پيمـاني  دانشـگاه معـرف    داوطلب مربي به شخصي ا–الف 
.باشد
.داوطلباني كه مشمول بند الف نمي شوند بايد از سهميه آزاد استفاده نمايند -ب



از سهميه هاي فوق كه حد نصاب نمره علمي الزم را كسب كـرده باشـند، بـر اسـاس     %)20(ت درصد  بيس.2.7
سهميه رزمندگان، جانبازان، همسران و فرزنـدان جانبـاران بـاالي    مصوبه مجلس  شوراي اسالمي مختص 

.پنجاه درصد ، آزادگان ، فرزندان و همسران شهدا مي باشد
حد نصاب پذيرش براي سهميه مربيان دانشگاهها و موسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش    .2.8

ن فرد پذيرفته شده در سهميه آزاد مـي  نمره آخري) هشتاد درصد% (80پزشكي و سهميه رزمندگان، اخذ 
.باشد

رابدون شركت درآزمون جهت اعطاي بورس % 50دانشگاه مجاز مي باشدازسهميه تعيين شده درهررشتههر.2.9
وتصويب نهايي درشوراي اجرائي بورس به مركزخدمات آموزشي معرفي نمايـد متقاضـيان عـالوه براحـراز     

:ز شرايط ذيل باشند شرايط عمومي و اختصاصي بايستي داراي يكي ا
آيين نامه تسهيالت آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويـژه اسـتعدادهاي   استعدادهاي درخشان به استناد.3.9.1

.درخشان
.نمره ارتقاء را كسب  نموده باشند% 80مربيان آموزشي دانشگاههاكه .3.9.2
وراي با تاييـد و تشـخيص شـ   (.اجرائي داراي خدمات ارزنده باشند-افرادي كه در پست هاي علمي.3.9.3

)اجرايي بورس وزارت متبوع 
ــوبه                      :تبصــره ــر اســاس مص ــد ب ــي توان ــوزش پزشــكي م ــان و آم ــتادي وزارت بهداشــت ، درم ــوزه س ح

9,3شوراي اجرائي بورس در هر سال سهميه اي از شوراي اجرائي بورس دريافت كرده و بـرا سـا س بنـد   
.عمل نمايد

راحل اعطاي بورس،وزارت متبوع خواهد بود و در صـورتيكه در هـر مرحلـه    مرجع نظارت بر حسن انجام م.3.10
مشخص گردد كه روند فوق  در معرفي افراداز سوي دانشگاه رعايت نگرديده است بورس اعطائي لغـو مـي   

. گردد و از سهميه دانشگاه در سال آتي كاسته مي شود
:بورس همراه به اشخاصي تعلق مي گيرد كه.3.11

ماه پـس از اتمـام بـورس    6مدت تحصيل بورسيه بامدت بورس همسرهمخواني داشته باشد و حداكثر :الف 
. بورسيه اصلي تحصيل وي به اتمام برسد

گ بـا محـل تعهـد    هماهنـ (اعالم نياز از يكي از دانشگاههاي علوم پزشكي و يا مراكز تابعه وزارت متبـوع :ب
. را اخذ نمايد)اصلي خدمت بورسيه

.شرايط عمومي متقاضيان مندرج در اين آيين نامه را داشته باشد: ج
.اجرايي بورس وزارت متبوع ميباشدبه تصويب  شورايبورس همراه، منوطاعطاي نهايي-تبصره

ساير شرايط اعزام دانشجو-4ماده

.سال مي باشد2خ موافقت نهايي حداكثر به مدت مدت اعتبار بورس از تاري.٤.١
طي سال اول ضروري مي باشددرغير اين IELTSاحراز حد نصاب نمره زبان در آزمون   .٤.٢

.صورت بورس فرد لغو  مي گردد
در خصوص دانشگاههايي كه نمره زبان مورد درخواست آنها  بيش از حدنصـاب تعيـين شـده ايـن     :تبصره 

بورسيه ملزم به اخذ  نمره مورد نظر دانشگاه محل تحصيل  قبل از اعزام    مي باشد  .  باشدوزارت مي 
، كشور و دانشگاه محـل تحصـيل  گرايش تحصيليبراي پذيرفته شدگان نهايي تعيين نوع بورس،.٤.٣

بر اساس ضـوابط شـوراي اجرائـي    (دانشگاه محل تعهد  خدمت  و مركز خدمات آموزشيبا انتخاب و تاييد
.خواهد بود) رسبو



آيين نامه تشكيل هيات عالي جـذب اعضـاي   5ماده 4و 3انتخاب كليه متقاضيان بر اساس بند .٤.٤
.هيات علمي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي خواهد بود

دوره دكتراي مشترك-5ماده

اخل كشور و برقراري ارتباط علمي مـوثر جهـت        بهـره    به منظور توانمندي دانشگاههاي علوم پزشكي د
مندي ازتجربيات سايركشورهادررشته هايي كه دانشگاههاي علوم پزشكي داخل نياز دارنـد،دوره هـاي دكتـراي    

.مشترك برنامه ريزي مي شوند

:شرايط انعقاد قرار داد .5.1
ارت، ارزشـيابي و گسـترش   دانشگاهها ي داخل كشور مي توانند پس از اخـذ مجـوز از شـوراي نظـ    .5.1.1

.دانشگاههاي علوم پزشكي با دانشگاهها و مراكز معتبر خارج مشاركت نمايند
.دانشگاهها و مراكز علمي خارجي طرف قرارداد بايستي معتبر و مورد تاييد وزارت متبوع باشند.5.1.2
همچنين قرارداد تربيت دانشجو بر اساس فرم قراردادي كه از طريق وزارت متبوع اعالم مي گرددو.5.1.3

.توافق سه جانبه  دانشگاه داخل و خارج و مركز خدمات آموزشي  منعقد مي شود
تربيت دانشجو در رشته هايي صورت مي گيرد كه در اولويـت  دانشـگاهها و موسسـات تحقيقـاتي     .5.1.4

تربيت كننده داخل بوده ودر داخل كشور برگزار نمي گـردد و يـا ظرفيـت  پـذيرش دانشـگاهها در      
سال آتي كمتر از نياز كشور باشد و اين امـر بـه تاييـد شـوراي اجرائـي بـورس       5رشته مذكور طي

.برسد
دوره را در داخـل كشـور بگذراننـدو مـدت     % 50دانشجويان دوره دكتراي مشترك بايستي حداقل .5.1.5

حضور دانشجو در خارج با در نظر گرفتن طول دوره بورس هاي كوتاه مدت حداكثر دو سال خواهد 
.بود

.در صورت دعوت از اساتيد خارجي ممكن است كل دوره در داخل كشور برگزار گردد:تبصره
جلسه دفاع از پايـان نامـه در دانشـگاه مبـداء برگـزار ومـدارك فراغـت از تحصـيل دانشـجو توسـط           .5.1.1

.مبدا صادر ميگردددانشگاه
5.1.2.

:ط تحصيلشراي.5.2
5.3.

تصويب شده در شوراي اجرائـي  داوطلبان متقاضي ورود به اين دوره بايستي داراي بورس بلند مدت.5.3.1
.باشند) مطابق مقررات و قوانين موجود در آئين نامه اعطاي بورس خارج از كشور( بورس 

.داوطلبان بايستي حد نصاب نمره زبان مورد نياز جهت بورس بلند مدت را كسب نمايند .5.3.2
.زشي برسدبرنامه مرحله آموزشي وموضوعات برنامه درسي بايستي به تاييد مركز خدمات آمو.5.3.3

در مرحله آموزشي در صورتي كه نياز به تدريس برخي از دروس توسط استادان خارجي -1تبصره 
وجود داشته باشد ، دانشگاه يا موسسه علمي معتبر خارجي بايستي امكان اعزام استاد مربوطه را بـه  

.واهد بودزينه بليط واسكان استاد خارجي به عهده دانشگاه مبداء خه. ايران فراهم نمايد
مباحثي كه بعنوان پيش نيازمرحله پژوهشي محسوب ميگردند بايستي توسط دانشگاه يا -2تبصره 

.تدريس شوندموسسه  علمي معتبر خارجي در مرحله پژوهشي
پس از اتمام دوره آموزشي، امتحان جامع بر اساس مقررات وزارت متبوع برگزار شـده و پذيرفتـه  .5.2.4

.شدگان ميتوانند مرحله پژوهشي را آغاز نمايند



يك نفر از دانشگاه داخل و يك نفر از دانشـگاه  (پايان نامه دوره تحت نظر مشترك دو استاد راهنما .5.2.5
.ارائه و انتخاب موضوع و نحوه انجام آن بر اساس موافقت طرفين صورت خواهد گرفت) خارج

با نام هـر دو دانشـگاه يـا موسسـه ايرانـي و خـارجي،       كليه مقاالت مربوط به پايان نامه مي بايست.5.2.6
.استادان راهنما و دانشجو به انتشار برسد

.كليه حقوق كسب شده ازطريق پايان نامه متعلق به طرفين مي باشد.5.2.7
تامين هزينه هاي مراحل آموزشي و پژوهشي دوره دكترا با توافق دو دانشگاه  داخل و خـارج و بـر   .5.2.8

.مي باشداساس قرارداد سه جانبه 
دانشجو در مرحله پژوهشي ملزم به ارائه پذيرش حداقل يك مقاله از مجالت نمايه شده دربانكهـاي  .5.2.9

.اطالعاتي معتبر جهت كسب مجوز دفاع از پايان نامه مي باشد
:هزينه هاي دوره.5.3

تعلـق  ) جمعـا دو نوبـت   (به دانشجو بابت هر بار اعزام يك  بليط رفت وبرگشت بـه كشـورموردنظر  .5.3.1
.ردميگي

پـس از  در صورت ضرورت و با تاييد دانشـگاه مبـداء ،اسـتفاده از بلـيط بـيش از دو نوبـت       :تبصره
شوراي اجرائي بورس نيز امكان پذير خواهد بود كه در اين صـورت هزينـه مربوطـه توسـط     موافقت

.دانشگاه مبداء تامين خواهد شد
به صورت ارزي و بر اساس آخرين مصـوبه هيـات   دانشجو در زمان حضور در خارج از كشورمقرري .5.3.2

.محترم وزيران پرداخت مي گردد
در صورتيكه بورسيه رابطه استخدامي داشته باشـد حقـوق و مزايـاي وي در زمـان حضـور در      :تبصره

.خارج از  كشور  پس از كسر كسورات قانوني به حساب متمركز وزارت متبوع واريز مي گردد
ه رابطه استخدامي داشته باشد در زمان حضور در ايران حقوق و مزايا به صورت درصورتيكه بورسي.5.3.3

. ريالي به نامبرده پرداخت مي گردد و پرداخت ارز به وي ممنوع مي باشد 
استاد راهنماي داخل در طول انجام طرح و زمان دفاع از پايان نامه مي تواند يكبـار از مزايـاي بلـيط    .5.3.4

.ربوطه بهره مند گرددرفت و برگشت و هزينه هاي م
در خصـوص دوره  ( رزي وزارت متبوعبيمه و درمان بر اساس بخشنامه ا،، كتابپايان نامه هزينه .5.3.5

. رداخت مي باشدپقابل  )هاي دكتراي  مشترك 
نحوه اجرا و پرداخت هزينه هاي دوره دكتـري مشـترك بـر اسـاس ضـوابط و مقـررات مربوطـه و        .5.3.6

. خواهد گرفتمصوبات شوراي اجرايي بورس صورت

دوره هاي كوتاه مدت 

:Ph.Dدوره تكميلي -6ماده 
:شرايط متقاضيان.6.1

.دانشگاهها يا موسسات وابسته به وزارت بهداشت باشدPhDمتقاضي دانشجوي مقطع–الف 
دانشجويان شاغل به تحصيل در موسسات و   دانشگاههاي غير وابسته به وزارت متبوع در صورتي : تبصره 
تفاده از دوره مذكور از طريق اعتبارات اين وزارت را دارند كه يا بورس داخل وزارت متبوع بوده يا امكان اس

. رابطه استخدامي با دانشگاهها و موسسات وابسته به اين وزارت داشته باشند
گذراندن امتحان جامع-ب
تاييد سطح زبان دانشجو توسط دانشگاه محل تحصيل -ج



ز كشورذيرش از يكي از دانشگاهها و موسسات  معتبر  خارج اداشتن پ-د
تكميل فرم تاييد پذيرش توسط  استاد راهنما، گروه و دانشكده   ومعاون آموزشي دانشگاه مربوطه-ه

وـ احراز صالحيتهاي عمومي طبق ضوابط مربوطه
.محل خدمت در خصوص بورسيه هايي كه رابطه استخدامي دارندموافقت-ز
:وضعيت تحصيلي.6.2

مـاه قبـل   6زمان  استفاده از دوره تكميلي خارج از كشور پس از قبولي در امتحان جامع و حداكثر .6.2.1
از اتمام مهلت قانوني جهت ادامه تحصيل بر اساس آئين نامه آموزشي دوره دكتـراي تخصصـي مـي    

اخذ مدرك امكان  باشد و در صورت اتمام مهلت و سنوات تحصيلي دانشجو و يا فراغت از تحصيل و 
.استفاده  از  دوره مذكور وجود ندارد

مقرري تحصيلي دانشجويان بورسيه داخل و دانشجويان داراي تعهد عام به محض خـروج از كشـور   .6.2.2
قطع و برقراري مجدد مقرري پس از بازگشت دانشجو به كشور در صورت عدم اتمام تحصيل و برابر 

.با ضوابط و آئين نامه مربوطه خواهد بود
.دوره تكميلي خارج از كشور جزء سنوات تحصيلي  دانشجو محسوب مي گردد.6.2.3
. مهلت استفاده از بورس كوتاه مدت يك سال مي باشد.6.2.4
. ماه مي باشد6حداكثر مدت بورس .6.2.5
مـاه در    6مدت بورس كوتاه مدت از مدت بورس داخل كسر مي گرددو در صورتي كـه دانشـجو   .6.2.6

.از مزاياي بورس داخل بهره مند خواهد شدسال4خارج از كشور باشد حداكثر 
:تعهدات وزارت متبوع.6.3

پرداخت كليه هزينه هاي دانشجويان و همراهان شامل بليط رفت و برگشت ومقرري .٦.٣.١
زندگي و بيمه وهزينه كتاب بر اساس دستور العمل ارزي وزارت متبوع ومصوبه هيات دولت در 

. خصوص مقرري دانشجويان قابل پرداخت مي باشد
در مورد مستخدمين ساير دستگاهها پرداخت معادل ريالي ارز به عهده :1تبصره.٦.٣.١

. دستگاه مربوطه خواهد بود
كليه حقوق و مزاياي افرادي كه در اين مدت از ماموريت آموزشي اسـتفاده مـي نماينـد    :2تبصره 

.نيز به حساب وزارت واريز مي گردد
. ه شهريه اي به دانشگاه خارج پرداخت نخواهد شدبابت اين دوره هيچگون

:ارائه گزارش .6.4
دانشجويان بورسيه موظف هستند پس از پايان دوره در خارج به كشور مراجعت و گزارش جامعي .6.4.1

از فعاليت هاي علمي وگواهي پايان دوره رابا تاييد نمايندگي علمي در كشور مربوطه به مركز 
. خدمات آموزشي ارائه دهند

نشجويان مي بايست پايان نامه خود را با سرپرستي استادان راهنما در محل اصلي آموزش خود دا.6.4.2
.در داخل انجام دهند

:دوره تكميلي فوق تخصص-7ماده

دستياران فوق تخصص كه  تعهد خود را به صورت عضو هيات علمي سپرده اند ودر امتحان بورد فوق .7.1
توانند از بورس دوره تكميلي فوق تخصصي حداكثر به مدت شش تخصص نمرات برتر را اخذ نمايند مي
.ماه در خارج از كشور استفاده نمايند



اعطاي بورس به اين افراد بر اساس معرفي  دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي و پس از تصويب .7.2
.شوراي اجرائي بورس ميسر مي باشد

دمت خود را بـه صـورت عضـو هيـات علمـي شـروع       متقاضيان اين دوره بايستي در زمان اعطاي بورس خ.7.3
.نموده باشند

در خصوص اعضاي هيات علمي رسمي و پيماني طرح موضوع در شورا پـس از معرفـي دبيرخانـه     :تبصره 
ماه از خـدمت ايشـان   6مربوطه بالمانع است ليكن در خصوص اعضاي هيات علمي متعهد خدمت بايستي 

. اراي نامه حسن انجام كاراز محل خدمت باشندبه صورت هيات علمي گذشته باشد و د
.بابت دوره مذكور هيچگونه شهريه اي به دانشگاه خارج از كشور پرداخت نخواهد شد.7.4
تاييد پذيرش اخذ شده توسط دانشگاه و سپردن وثيقه به دانشگاه محل خدمت به منظور  انجام  تعهدات .7.5

.بورس اعطائي پس از بازگشت الزامي مي باشد
.صالحيتهاي عمومي جهت اعزام افراد ضروري مي باشداحراز .7.6
در خصوص افرادي كه عضو هيات علمي رسمي و پيماني دانشگاهها مي باشند و جهت طـي ايـن دوره از   .7.7

ماموريت آموزشي استفاده مي نمايند  الزم است حقوق و مزاياي ايشـان در مـدت اسـتفاده از بـورس بـه      
.حساب متمركز وزارت متبوع واريز گردد

دوره هاي كوتاه مدت جهت اعضاي هيات علمي-8ماده 

:شرايط متقاضيان .8.1
عضو هيات علمي رسمي يا پيماني تمام وقت جغرافيايي دانشگاه يا موسسه وابسته به وزارت متبوع  .8.1.1

باشند
زامـي  در خصوص اعضاء هيات علمي پيماني دارا بودن  حداقل سه سال سابقه خدمت ال:1تبصره 

.مي باشد
در خصوص افرادي كه كمتر از سه سال خدمت كرده اند در صورتيكه دانشگاه ايشان را :2تبصره 

.تاييد كرده و مورد نياز دانشگاه باشند با تصويب شوراي اجرائي  بورس بالمانع است 
.  باشندPhDحداقل داراي مدرك تخصص يا .8.1.2
ه مـدت وفرصـت مطالعـاتي اسـتفاده ننمـوده      طي سه  گذشته از دوره هـاي خـارج از كشـور كوتـا    .8.1.3

باشندودر خصوص بورسيه هاي بلند مدت از زمان مراجعت به كشـور برابـر مـدت بـورس  گذشـته      
.باشد

از نظر فعاليتهاي علمي و تعداد مقاالت در بين اعضاي هيات علمـي آن دانشـگاه  شـاخص و مـورد     .8.1.4
.تاييد دانشگاه باشد

با تشخيص شوراي اجرائي بورس وزارت (لويت هاي كشور باشددوره درخواستي بر اساس نياز و او.8.1.5
)متبوع 

:نحوه تخصيص سهميه به هر دانشگاه.8.2
نفر عضوهيات علمي يك نفر سهميه50الي20به ازاي •
نفر عضوهيات علمي دو نفر سهميه 100الي50به ازاي •
نفر عضوهيات علمي سه نفر سهميه 200الي100به ازاي •
نفر عضوهيات علمي چهار نفر سهميه 400الي200به ازاي •
نفر عضوهيات علمي پنج نفر سهميه 600الي400به ازاي •



نفر عضوهيات علمي هفت نفر سهميه 800الي600به ازاي •
نفر عضوهيات علمي نه نفر سهميه 1000الي800به ازاي •
نفر عضو هيات علمي ده نفر سهميه 1000بيش از •

.ورد نياز كشور با نظر شوراي اجرائي بورس سهميه فوق قابل افزايش استدر موارد خاص و م:1تبصره 
.سهميه هر سال مختص همان سال بوده و قابل انتقال به سال بعد نمي باشد: 2تبصره 

پس از تصويب موارد در شوراي بورس دانشگاه  و معرفي افراد موضـوع در شـوراي اجرائـي بـورس وزارت     .8.3
ردد مهلت استفاده از بورس اعطائي از زمان تصويب شوراي اجرائـي بـورس   متبوع  بررسي و تصويب مي گ

.مي باشدبه مدت يك سال 
.ز صالحيت عمومي و تاييد آن توسط مراجع ذيصالح  براي متقاضيان الزامي استاحرا.8.4
.طول دوره سه ماه مي باشد.8.5

بـا  ) تـا سـقف شـش مـاه    ( مدت سه ماهباموافقت رياست دانشگاه و احراز شرايط ذيل طول دوره به :تبصره 
:نظر رئيس مركز خدمات آموزشي قابل تمديد مي باشد

ئه گزارش دوره به همراه نامه استاد مربوطه ارادرخواست بورسيه و -الف
تاييد نمايندگي علمي يا سفارت جمهوري اسالمي ايران در كشور محل تحصيل-ب

ر اساس دستورالعمل پرداخت هزينه هاي ارزي و ريالي دانشـجويان بورسـيه    پرداخت هزينه هاي بورس ب.8.6
مي باشد 
.سال حمايت مالي انجام نمي گيرد18فرزندان باالي جهت : تبصره 

د و پـس از  مـي باشـ  ) دولـت  رسمي دبا ضمانت يك نفر  كارمن(محضري دتعهبورسيه  ملزم به سپردن  .8.7
كشور مراجعت و با مركز خدمات آموزشي تسويه حساب نمايـد پـس از خـدمت بـه     اتمام دوره بايستي به 

برابر مدت بورس با ارائه گواهي از دانشگاه  نسبت به ابطال سند تعهد اقدام نمايند2ميزان 

):قبل از اعزام(شرايط تبديل بورس خارج به داخل –9ماده

ظرفيت مازاد با تصويب شوراي اجرائـي بـورس    تبديل بورس خارج به داخل در همان رشته و در محدوده.9.1
.بالمانع است

.اخذ پذيرش از دانشگاه بر عهده دانشجو است.9.2
كه از محل صـرفه جـوئي ارزي،بـه اسـم دانشـجو در اختيـار       .پرداخت شهريه بر عهده وزارت متبوع  است.9.3

.دانشگاه قرار مي گيرد

: تعهدات–10ماده

زكليه  بورسهاي  تحصيلي وثيقه ملكي مي سپارند كه پس از اتمام تحصيل پذيرفته شدگان براي استفاده ا.10.1
موظف هستند به كشور مراجعه و حداقل دوبرابر مدت تحصيل در دانشگاه مربوطه و در صورت عدم نياز 
آن دانشگاه در يكي از دانشگاههاي علوم پزشكي يا موسسات آموزشي، تحقيقاتي وابسته و يا موسسات 

ه وزارت تعيين مي نمايد خدمت كنند و در صورت انجام ندادن تعهدات ملزم به پرداخت دولتي ديگري ك
عين ارزهاي دريافتي  برابر مقررات و ضوابط روز بازپرداخت  بعالوه پنج برابر وجوه و هزينه هاي ريالي 

. پرداخت شده و يا هرگونه خسارت ديگر به تشخيص وزارت خواهند بود



زان وثيقه توسط شوراي اجرايي بورس و بر اساس طول دوره تحصيلي وشرايط نوع تعهد ومي: 1تبصره 
. اعزام دانشجو مورد بررسي و تصميم گيري قرار مي گيرد

.ميزان وثيقه بورسيه همراه برابر با بورسيه اصلي مي باشد:2تبصره 
هد محضري مي به صورت تع) 8موضوع ماده (تعهد دوره هاي كوتاه مدت اعضاي هيات علمي : 3تبصره 
.باشد 

اعزام مي شوند بايد پس از پايان دوره ) Ph.D(داوطلباني كه بعنوان بورسيه دوره دكتراي تخصصي .10.2
) مصوب شورا(تحصيلي باتوجه به مقررات آموزشي دانشگاه مربوطه به اخذ درجه دانشگاهي تعيين شده 

برابر مقررات و ضوابط  روز بازپرداخت  نائل گردند و در غير اين صورت ملزم به پرداخت عين ارز دريافتي
.برابر هزينه هاي ريالي  يا هرگونه خسارت ديگر به تشخيص وزارت خواهند بود5و
دانشجوياني كه با استفاده از بورس تحصيالت خود را در يك رشته به پايان برسانند مجاز نيستند در .10.3

طه و شوراي بورس وزارت نسبت به تغيير رشته ديگري به تحصيل ادامه و يا بدون اجازه دانشگاه مربو
.رشته يا تغيير گرايش و محل تحصيل خود اقدام نمايند

بورس تنها براي يك مقطع تحصيلي داده خواهد شد و براي مقطع بعدي احتياج به تصويب مجدد : تبصره
. شوراي اجرايي بورس مي باشد

ورس يا كمك هزينه تحصيلي ساير موسسات دانشجوي بورسيه در حين استفاده از بورس حق استفاده از ب.10.4
.دولتي يا خصوصي داخلي  را نخواهد داشت

ماه  گزارش پيشرفت تحصيلي خود را پس از 6دانشجويان استفاده كننده از بورس موظف هستند هر .10.5
تاييد سرپرستي و يا نمايندگي جمهوري اسالمي ايران در كشور محل تحصيل به دانشگاه مربوطه و مركز 

بديهي است در صورتيكه پيشرفت تحصيلي دانشجو مورد تاييد شوراي . آموزشي  ارسال دارندخدمات
در اين قبيل . اجرايي بورس قرار نگيرد شورا نسبت به قطع بورس و بازگشت دانشجو اقدام خواهد كرد

.خواهد بود10¸2يا 10¸1موارد دانشجو ملزم به بازپرداخت كليه هزينه ها بر اساس بند 
ورتيكه بر اساس شواهد مستدل از طريق مراجع رسمي  محرز گردد كه بورسيه شئونات اسالمي را در ص.10.6

.مي باشددر خارج از كشور رعايت نمي نمايد ملزم به بازگشت به كشور و پرداخت خسارت 

:تركيب شوراي اجرايي بورس وزارت–11ماده

:تركيب شوراي اجرايي بورس وزارت به شرح ذيل مي باشد
معاون آموزشي بعنوان رئيس شورا-1
معاون تحقيقات و فن آوري  -2
رئيس مركز خدمات آموزشي  به عنوان دبير شورا -3
دبير شوراي آموزش علوم پايه پزشكي ،بهداشت و تخصصي -4
چهار نفرعضو هيات علمي با حكم وزير -5
معاون مركز خدمات آموزشي در حوزه بورسها -6

بورسوظايف شوراي اجرايي–12ماده

: وظايف شوراي اجرايي بورس بشرح ذيل مي باشد
ارائه پيشنهاد در خصوص سياستهاي كالن -1



اولويتهاي رشته هاي مورد نياز جهت . تعيين اولويتها و ظرفيتها در اعزام دانشجو به خارج از كشور -2
راي آموزش  اعزام توسط    دبيرخانه هاي  شوراي آموزش علوم پايه پزشكي ، بهداشت وتخصصي ، شو

دندانپزشكي و تخصصي و شوراي آموزش داروسازي و تخصصي ودبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و 
تخصصي مشخص شده و در شوراي اجرايي بورس بر اساس سياستهاي كالن مورد بررسي نهايي قرار 

. مي گيرد
تعيين سهميه دانشگاهها و موسسات -3
تصويب نهايي بورس بر اساس ضوابط مربوطه -4
ظارت بر حسن اجراي عملكرد دانشگاههاي خارج و ارزيابي وضعيت تحصيلي دانشجويان بورسيه ن-5

شاغل به تحصيل در خارج از كشور 
پيشنهاد اصالح و يا تغيير در آئين نامه  اعطاي بورس تحصيلي -6
نظارت بر حسن اجراي فرايند ها ي دانشگاه هاي داخل و خارج كشور-7
.  كه طبق آئين نامه بر عهده شوراي اجرايي بورس گذاشته شده استتصميم گيري در كليه مواردي -8
بررسي وتصميم گيري و تاييد دانشگاههاي خارج از كشور جهت  اعزام بورسيه -9

:تركيب شوراي بورس دانشگاهها–13ماده

رئيس دانشگاه بعنوان رئيس شورا 
معاون آموزشي دانشگاه -1
معاون پژوهشي دانشگاه -2
اجرائي جذب دانشگاه مربوطهدبير هيات -3
سه نفر از اعضاي هيات علمي به انتخاب رئيس دانشگاه-4

يكي از اعضاي شورا به انتخاب رئيس دانشگاه به عنوان دبير شوراي بورس دانشگاه منصوب مي :تبصره
.گردد

:وظايف شوراي بورس دانشگاهها–14ماده

قاضي بورس بر اساس مفاد اين آيين نامهمعرفي افراد مت-1
پيگيري امور متقاضيان قبل از اعزام -2
رسيدگي به وضعيت تحصيلي دانشجويان بورسيه پس از اعزام به خارج و تعيين اساتيد ناظر داخلي و -3

معرفي به مركز خدمات آموزشي 
نياز سنجي مدون و ساليانه -4
ارائه پيشنهادهاي اصالحي به وزارت متبوع -5
گيري و اعالم بازگشت و عدم بازگشت دانشجويان بورسيه پي-6

نحوه پرداخت هزينه هاي دانشجويان بورسيه–15ماده

:نحوه پرداخت هزينه هاي تحصيلي دانشجويان بورسيه بشرح ذيل است



)  ماليات و بازنشستگي(حقوق و مزاياي دانشجويان بورسيه مامور به تحصيل  پس از كسر كسورات قانوني .15.1
شهريه ، مقرري ، هزينه كتاب، هزينه بيمه ، چاپ (ت پرداخت كليه هزينه هاي تحصيلي از قبيل جه

از طريق دانشگاه محل خدمت  در ...) رساله و بليط هواپيما ، جهت دانشجو، همسر و فرزندان بورسيه و 
ماليات و اختيار وزارت متبوع  قرار مي گيرد و در صورتي كه حقوق و مزاياي بورسيه پس از كسر 

بازنشستگي تكافوي هزينه هاي فوق الذكر را ننمايد مابه    التفاوت آن از محل اعتبار وزارت پرداخت 
. خواهد شد

كليه هزينه هاي مربوط به مقرري ، شهريه ، هزينه كتاب، هزينه بليط دانشجو و همراهان ، هزينه بيمه و .15.2
. ارند بعهده وزارت خواهد بودبورسيه هايي كه رابطه استخدامي ند... چاپ رساله و 

در خصوص افرادي كه رابطه استخدامي داشته و از سقف ماموريت آموزشي استفاده نموده و بورس :تبصره 
ايشان  به اتمام نرسيده باشد از زمان اتمام ماموريت آموزشي تا زمان اتمام بورس محل تامين هزينه وزارت 

.متبوع خواهد بود
ي و معادل ريالي هزينه هاي ارزي دوران تحصيل بورسيه هاي ساير دستگاهها به پرداخت هزينه هاي ريال.15.3

عهده دستگاه بورس دهنده و هزينه هاي ارزي بنابر مورد به عهده وزارت بهداشت ،درمان و آموزش 
.پزشكي خواهد بود 

ترم پرداخت هزينه هاي ارزي ريالي متعلقه به بورسيه و خانواده وي بر اساس مصوبات هيات مح.15.4
دولت،دستور العمل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مطابق موافقتنامه رديف بودجه هر سال خواهد 

.بود
هزينه ارزي عالوه بر بورسيه به همسر و حداكثر سه فرزند تعلق مي گيرد.15.5

. تبصره به پيشنهاد شوراي اجرايي بورس به تصويب رسيد28بند و  98ماده ، 15اين آيين نامه در 

دكتر لنكراني  
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 


