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  ر��آ�	ت و �
	 :��� اول
  

و  بهزيستيمستقل و دانشگاه علوم  يقاتيتو پاستور و مراکز تحقيانست ،دانشگاهمنظور از مؤسسه : سسهؤم )1ماده 

  .باشد يم يتوانبخش

 يها تيکه به امر فعالها و موسسات آموزش عالي پژوهشي و پژوهشي دانشگاه  ،شاغلين خدمات آموزشي )2ماده

  . دنناميده مي شو مؤسسه هيات علمي  ين نامه اعضاين آئيدر ا ،پردازند يم ١٠گانه طبق ماده   هفت

   :هيات علمي آموزشي و پژوهشي يعلمي اعضا مراتب
  

  پژوهشي                )پژوهشي ،آموزشي(  آموزشي   

 ---------------------------------------------------                 

    اريآموزش يمرب *

 مربي پژوهش                                  مربي                

 استاديار                                          استاديار پژوهش    

 دانشيار                                           دانشيار پژوهش    

  استاد                                             استاد پژوهش    

  .گردد ين حذف ميشاغل يو پس از بازنشستگ جهت افراد شاغل استصرفاً  *
  

در  ساعت در هفته ۵۴و به طور تمام وقت كامل فردي است كه عضو هيات علمي تمام وقت جغرافيائي )3ماده 

  .را نداردمؤسسه مي باشد و حق انجام كار انتفاعي تخصصي خارج از   مؤسسهاختيار 

ساعت طبق برنامه  هفته اي چهل فردي است كه )غير تمام وقت جغرافيائي(م وقت عضو هيات علمي تما )4ماده 

  .خدمت مي نمايدمؤسسه تنظيمي 

 خدمتمؤسسه طبق برنامه تنظيمي  ساعت هفته اي بيستفردي است كه عضو هيات علمي نيمه وقت  )5ماده

  .نمايد مي

واحد معادل (و يا معادل آن  عتسا ۱۷ورت نظري به صهرواحد آموزشي ميزان درسي است كه مفاد آن  )6ماده 

  .   در طول يك نيمسال تحصيلي يا دوره تابستاني تدريس مي شود )آموزشي

   .ساعت فعاليت پژوهشي در هفته مي باشد ۴ معادلهر واحد پژوهشي  )7ماده 

تي اطالق مي شود كه واحد معادل آموزشي كه در اين آيين نامه واحد معادل ناميده مي شود به خدم )8ماده 

  . ارزش آموزشي آن معادل واحد هاي تدريس موظف دانشگاهي باشد

ليت هدايت ومسئو ،ف مرتبطيتکال انجام عالوه براست كه مؤسسه  استاد راهنما از اعضاي هيات علمي  )9ماده 

هشي و فردي ت آموزشي، پژوتحصيلي و راهنمايي دانشجويان در مقاطع تحصيلي مختلف را در زمينه مشكال

   . گيرد  مي عهده  بر
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، توسعه ي، فرهنگي، پژوهشيشآموز يها تيفعال: عبارتند از يأت علميهفت گانه عضو ه يت هايفعال ) 10ماده 

 يتخصص يها تيسالمت و فعال يو ارتقا يدرمان ،ي، ارائه خدمات بهداشتيتيريو مد يياجرا يت هايفعال يفرد

   خارج از موسسهدر

هفت گانه و  يت هايفعال يدر موسسه متبوع و اجرا يأت علميه خدمت قابل قبول به حضور فعال عضو )11ماده 

 يم القشود، اط يمحول م يطرف موسسه به وکه از  يير امور اجرايموسسه و سا يته ها و شوراهايدر کم شرکت

    .گردد

� ���� و ا����ام  :��� دوم�  ورود 
ضمنا .مي باشداز طريق فراخوان  و به صورت پيماني در بدو استخدام م اعضاي هيات علمياستخدا )12ماده      

  .استسال بوده وقابل تمديد ۳مدت قرارداد تا 

و  به صورت تمام وقت جغرافيائي و باالتر ياريدر بدو استخدام اعضاي هيات علمي با مرتبه استاد )13ماده 

 .وندش ياستخدام مبه صورت تمام وقت ان يمرب

به باالتر و ارياستاد يأت علميه ياستخدام اعضا ييط استثنايدر شرااز مبرم موسسه و يدر صورت ن: 1تبصره 

  .سر خواهد بوديم أت امناءيب هيو با تصو دينما ين مييموسسه تع يکه شورا يطيبا شرا صورت تمام وقت

  .مي تواند به تمام وقت تبديل شود يو عضو هيات علمي نيمه وقت در صورت نياز مؤسسه و تمايل :2تبصره

به همان                    ،بوده اند ييايبصورت تمام وقت جغراف۱۳۸۶اسفند ۲۹كه تا تاريخ  ادامه خدمت مربياني :3تبصره     

  .مي باشد وضعيت

تمام تمام وقت جغرافيائي، « اعضاي هيات علمي به لحاظ نوع استخدام به صورت پيماني و رسمي  )14ماده 

  . مي باشند» وقت و نيمه وقت

هيات علمي را از طريق بكارگيري افراد داراي خدمات به خود مي تواند بخشي از نياز مؤسسه  )15ماده 

 .قانوني و خدمات مورد تعهد و قانون نحوه تامين هيات علمي تامين نمايد

مؤسسه دات در فراخوان استخدامي تعه خدمات قانوني و پس از شروعيكسال اين افراد مي توانند  :1تبصره 

  .متبوع شركت نمايند

  .مبدا و وزارت متبوع ميسر خواهد بودمؤسسه ها با كسب موافقت مؤسسه شركت در فراخوان ساير  :2تبصره 

ن هيات علمي با رعايت مفاد تبصره مشمولين قانون نحوه تامي يبراشركت در فراخوان استخدامي  :3تبصره 

  .ميسر مي باشد از انجام آموزش نظامي ماه ۲۰ پس از گذشت ۲و  ۱هاي

پس از انجام  ،انجام مي دهندكه تعهدات ضريب كاي خود را بعنوان كادر درماني  متخصصيني : 4 تبصره

متبوع مؤسسه مي توانند در فراخوان استخدامي مؤسسه در صورت موافقت همان  در مؤسسهيكسال  خدمت 

  شركت نمايند

  : ومي ورود به خدمت به شرح زير مي باشدشرايط عم )16ماده 

 ايران ياسالم يجمهور تابعيت )الف

  .بالمانع است يمراحل قانون يط از پس کشورها ريسا اتباع يريکارگ به موسسه ازين صورت در :تبصره
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 )براي آقايان(قانوني دمت وظيفه عمومي يا داشتن معافيت انجام خ )ب

  مؤثر ييت جزايو سابقه محکومستخدام دولتي عدم محكوميت به محروميت از ا )ج

  اد به مواد مخدر و روان گردانيعدم اعت)د

 استاد مطابق ضوابط مصوب شورايعالي انقالب فرهنگي  هيأت جذبتوسط ) اخالقي(تائيد صالحيت عمومي  )ه

به استادياري و سال جهت مرت ۴۵سال در بدو استخدام جهت احراز مرتبه مربي و  ۳۵نداشتن سن بيش از  )و

  باالتر

سال متناسب با  ٥تا حداکثر يزه مرکزيات مميد هييپس از تا يد آموزشيهر سال سابقه مف يبه ازا :1 تبصره

  .شود يبه سقف سن استخدام داوطلبين افزوده مسابقه مفيد آموزشي 

تا  ر خدمت نموده اندهاي معتبر خارجي به صورت هيات علمي دانشيار و باالتمؤسسه  در كه افرادي :2 بصرهت

  .استخدام شوند مي توانند سال ٥٥حداكثر سن 

به ازاي هر سال سابقه مديريتي  ،مي باشندداوطلب استخدام  كه مديران موسساتبه سقف سني  :3تبصره 

  .افزوده مي شودتا پنج سال ،متناسب با سابقه مديريتي مورد تاييد تاييد وزارت متبوع مورد

،تخصص وفوق Ph.Dدكتراي تخصصي،)براي مربي(ارشد تائيددرمقاطع كارشناسيامه مورددارا بودن دانشن )ز

 نيازدررشته هاي مورد )براي استاديار و باالتر( تخصصي

علوم  ي ودامپزشك داروسازي، دندانپزشكي، پزشكي،( اي   مدرك دكتراي حرفهدارندگان  استخدام :بصرهت

پره (راديولوژي، متخصصين داراي گواهينامه تخصصي ارشد رشته هاي بيهوشي و و كارشناسي ) آزمايشگاهي

تا زمان  Ph.D دكتراي تخصصي دانشجويان شاغل به تحصيل در مقطعباشد و همچنين ممنوع مي ) بورد

  .شوند نمي استخدام فراغت از تحصيل

مستخدمين استخدام كشوري و بطور كلي مستخدمين غير هيات علمي نيز براي ورود به خدمت به صورت  )ح

 . ضويت هيات علمي تابع ضوابط و مقررات اين آئين نامه مي باشندع

 .به كار گيري ا عضاي هيات علمي اخراجي موسسات ممنوع مي باشد )ط

محرز  يخالف اطالعات اعالم شده توسط متقاضا پس از آن يچنانچه در هريك از مراحل پذيرش  )17ماده 

و در صورت صدور حكم استخدامي حكم صادره لغو و  مراحل طي شده كان لم يكن تلقي خواهد شد ،شود

   .بالاثر مي گردد

  ,��01 ��/� و ار,�� :�*( )�م
  

پذيرفته مي شوند در پايه يك مرتبه مربوطه قرار مي مؤسسه اشخاصي كه به خدمت هيات علمي   )18 ماده

داشته باشند كه  يزه مرکزيأت مميا هيزه دانشگاه يأت مميد هيمورد تائمگر آنكه سوابق خدمت قابل قبول  .گيرند

أت يه ياعضا يف عموميمطابق تکال پايه آنان در هر يك از مراتب طبق مقررات اين آئين نامه ،در اين صورت

  . تعيين مي گرددحسب مورد  يعلم

ر در قبال هر يك سال خدمت قابل قبول د) و پژوهشي يپژوهش -آموزشي (هيات علمي ي به اعضا )19 ماده  

   .اعضا پايه هاي قبلي محفوظ خواهد ماندي يك پايه ترفيع اعطا مي گردد و در ارتقاهفت گانه  يها تيفعال ياجرا
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به ايام تعليق و مرخصي بدون حقوق ترفيع تعلق نمي گيرد و به همان ميزان تاريخ استحقاق ترفيع به  :1تبصره 

  . تعويق مي افتد

ترفيع تعلق ماه  ٦بيش از مرخصي زايمان  و همچنين درسال ماه ٤از  بيش عالجيمرخصي استبه ايام  :2 تبصره

  .نمي گيرد و به همان ميزان تاريخ استحقاق ترفيع به تعويق مي افتد

ترفيع تعلق  ) كمتر از يك سال(ماموريت علمي و فرصت مطالعاتي ،به دوران استفاده از بورس كوتاه مدت :3تبصره 

   .مي باشد دردورههاي مذكورش پيشرفت كارگزارمالك بررسي  كه .مي گيرد

پس از فراغت از  ،مي شوداعزام  اموريت آموزشيمدرك باالتر به م براي اخذ اعضاي هيات علمي كهبه  :4تبصره 

   .ترفيع تعلق مي گيردپايه  ٣تا  وكسب مدرك مربوطه تحصيل

   تامين هيات علميقانون نحوه  يكماده  طبق ارخود خدمت وظيفه عموميكه هيات علمي  يبه اعضا :5 تبصره

  . يك پايه ترفيع تعلق مي گيرد گذرانده اند

حداكثر به مدت سه  ،هاي وابسته مي باشندمؤسسه كه متعهد خدمت به  بورسيه هاي وزارت متبوع به :6 تبصره

مؤسسه  تحصيالت و اشتغال به كار آموزشي و پژوهشي در تمامپايه پس از ا ٣ تحصيلي ازدوره مربوطه تاسال 

 .تعلق مي گيردترفيع مورد تعهد 

در صورتي كه ادامه تحصيالت در دو مقطع جداگانه انجام شده باشد و هر مقطع منتهي به اخذ يك  :7تبصره 

با توجه به سنوات تحصيلي در هر مقطع قابل احتساب  ٦ و٤هاي درجه تحصيلي شده باشد ترفيعات موضوع تبصره

   .است

 در همان پايه ،كه به مرتبه باالتر ارتقا مي يابند) و پژوهشي يپژوهش – آموزشي(علمياعضاي هيات   )20ماده 

  .قرار خواهند گرفت ،كه در مرتبه قبلي داشته اند اي

   :ترفيعاتي به شرح زير اعطا خواهد شدمؤسسه به اعضاي هيات علمي   )21 ماده

الم، زابل، يبندرعباس، زاهدان، ا يدرمان يبهداشتو خدمات  يعلوم پزشک يدانشگاه هابه اعضاي هيات علمي  )الف

بجنورد و اردبيل  به ازاي هر سه سال خدمت ،اسوج، کردستان، سبزوار، شهرکرديرجند، بوشهر، يگناباد، لرستان، ب

  .اعطا خواهد شدو ارتقاء ساالنه   يابيجه ارزياساس نت بر يك پايه تا پنج پايه تشويقي

   .گردد ين مييتع كشور دانشگاههاي علوم پزشكيگسترش  يب شورايد با تصويموسسات جد: تبصره

پايه  يكنخبگان به ) ١٢/٧/٨٣هـ مورخ /٣٠٩٨٧ت/١٧٨١٤موضوع مصوبه شماره (بر اساس آيين نامه نخبگان  )ب

   .گيرد  تشويقي تعلق مي

از از كارافتاده و و حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانب ثارگرانيا يالت استخداميتسه قوانينت يرعا ضمن )ج

ترفيعاتي به شرح  هيات علمي ايثارگر يبه اعضامفقوداالثر انقالب اسالمي و جنگ تحميلي واصالحات بعدي آن 

  :زير تعلق مي گيرد
  امتياز  رزمندگان  جانبازان  مفقودين وآزادگان، اسرا   رديف

  ا يك سال خدمت در جبههماه ت ٦  از كار افتادگي % ١٩ - %١٠  ، مفقوديتتا يك سال سابقه اسارت  ١

  )ماه تعلق نمي گيرد ٦كمتر از ( 

  پايه ترفيع ١

  پايه ترفيع ٢  سال خدمت در جبهه  ٢تا  ١  از كار افتادگي % ٢٩ - %٢٠  سال سابقه اسارت، مفقوديت ٢تا  ١  ٢

  رفيعپايه ت ٣  سال خدمت در جبهه ٣تا  ٢  از كار افتادگي % ٣٩ - %٣٠  سال سابقه اسارت، مفقوديت ٣تا  ٢  ٣
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  امتياز  رزمندگان  جانبازان  مفقودين وآزادگان، اسرا   رديف

  پايه ترفيع ٥  سال خدمت در جبهه ٤تا  ٣  از كار افتادگي % ٤٩ - %٤٠  سال سابقه اسارت، مفقوديت ٤تا  ٣  ٤

  پايه ترفيع ٧  سال خدمت در جبهه ٥تا  ٤  از كار افتادگي % ٥٩ - %٥٠  سال سابقه اسارت، مفقوديت ٥تا  ٤  ٥

  پايه ترفيع ٩  سال خدمت در جبهه ٦تا ٥  ي از كار افتادگ% ٦٩ -%٦٠  سال سابقه اسارت، مفقوديت ٦تا  ٥  ٦

  پايه ترفيع ١١  سال به باال خدمت در جبهه ٦  از كار افتادگي به باال % ٧٠  سال به باال سابقه اسارت، مفقوديت ٦  ٧

  .مالك تعيين ترفيعات مي باشددر ستون امتياز جدول فوق باالترين ميزان ترفيع  :1تبصره 

تسهيالت استخدام جانبازان بابت جانبازي بجاي اعطاي پايه از مابه التفاوت حقوق  مربيان مشمول قانون :2تبصره

   . برخوردار خواهند شد يقبل و مزاياي مربي به استاديار با حفظ پايه استخدامي

به آن دسته از كاركنان استخدام كشوري كه با استفاده از ماموريت آموزشي ادامه تحصيل داده و با اخذ  )22ماده 

پايه پس  ٣حداكثر به مدت سه سال تحصيلي ازدوره مربوطه تا  رك باالتر به عضويت هيات علمي در آمده اندمد

  . پايه تعلق مي گيرد از اتمام تحصيالت و اشتغال به كار آموزشي و پژوهشي

 و١٠٥ماده ٢ه موضوع تبصر اجرايي -ترفيعات ساالنه استحقاقي اعضاي هيات علمي مشاغل سياسي ) 23 ماده

شي با موسسه با حفظ رابطه آموز هابدون حفظ رابطه آموزشي و در مورد شاغلين ساير مديريت١٠٦ماده  ٥تبصره 

  .مي شود  متبوع اعطا 

  . دستورالعمل و روند اعطاي پايه تشويقي به تصويب شوراي موسسه خواهد رسيد) 24ماده

 يوكميته منتخب ترفيع ساالنه به ب يسال، با تصو ت عضودر طولير قابل قبول بودن فعاليغدرصورت  )25ماده

  . قابل احتساب نخواهد بودز يناين پايه بعدا  .گيرد يمن تعلق

زمان شروع فعاليت به صورت يا مي شوند از هستند تمام وقت جغرافيايي كه  ت علميبه اعضاي هيا) 26 ماده

  . تعلق مي گيرد پايهجغرافيايي قابل قبول يك  سال خدمت تمام وقت ٥ي هر به ازا تمام وقت جغرافيايي

   �	�!ر�� ه	 :��� ��	رم
اعضاي هيأت علمي و همچنين مبادله  تخصصيمكلف است به منظور باال بردن كفايت علمي ومؤسسه  )27ماده 

و يا نظاير  كنگره ها ،سمينارها ،الزم را براي شركت آنان در كنفرانس ها طيشرا ،نتايج فعاليتهاي علمي و پژوهشي

د وشركت درآن مجامع راضروري درداخل يا خارج از كشور تشكيل مي شو كه انبافعاليتش مرتبطآن كه در زمينه 

براساس  مدت الزم درهر برنامهبه  فراهم سازد و براي شركت دراين گونه مجامع ماموريت دهدتشخيص مي 

وقت تهيه وبه تصويب  ايي،تمام وقت ونيمهدستورالعملي كه به تفكيك اعضاي هيات علمي تمام وقت جغرافي

  . به ايشان بدهد،شوراي موسسه مي رسد را

  . استهزينه رفت وبرگشت وعوارض خروج ازكشور بالمانع  ،پرداخت فوق العاده روزانهباصدورحكم ماموريت، :تبصره

با پيشرفت هاي  يجغرافيايتمام وقت  مي تواند به منظور آشنا ساختن اعضاي هيأت علمي مؤسسه )٢٨ ماده

كشور داخل يا خارج  علمي و فني و تكميل مطالعات آنها به ايشان بورس هاي كوتاه مدت يا ماموريت آموزشي در

  . اعطا نمايد ،ز يك سال تجاوز نكنداكه حداكثر 

  . خواهد بودمؤسسه رييس  بادوره  اتمامپس از  فوق دورههاييشرفت علمي ارزيابي و تاييد پ :1تبصره 
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��              ���م ����� �	��                                                                                                     ���� دا
	��� د��� �� ٢١ از ٧ 

، فوق العاده شغل، فوق مستمر حقوقكليه اعضاي هيات علمي در مدت استفاده از دوره خارج از كشور از : 2ه تبصر

متبوع مؤسسه . مرتبه خود استفاده خواهند كردژه يوق العاده وو ف ينه اوالد و عائله منديالعاده جذب، کمک هز

نفر با  ٤حد اكثر (كشور آنها و خانواده شان وج از موظف است هزينه رفت و برگشت، هزينه عوارض گذرنامه و خر

  . را فقط يكبار در طول هر دوره پرداخت نمايد) احتساب متقاضي

داخل كشور  بورس هاي كوتاه مدت يا ماموريت آموزشي حقوق و مزاياي اعضاي هيات علمي كه از: 3تبصره 

تي االمكان تسهيالت رفاهي نظير واحد ميزبان ح. مبدا پرداخت خواهد شدمؤسسه استفاده مي نمايند توسط 

  . مي نمايندمسكن را براي اين اعضا فراهم 

شوراي با تصويب  را تمام وقت جغرافيايي ريغ اعضاي هيات علمي موسسه مي تواند در موارد خاص :4تبصره 

  .بهره مند نمايداين ماده از مزاياي  موسسه

اعضاي هيات علمي به تعدادي از اعضاي  تخصصيلمي ومي تواند به منظور باال بردن كفايت عمؤسسه  )٢٩ ماده

براي طي  مدت بورس بلند ،خدمت كرده باشندمؤسسه كه حداقل سه سال در جغرافيايي  هيات علمي تمام وقت

 ييها مؤسسه و   دوره هاي آموزشي و اخذ مدارك تحصيلي باالتر يا جديد در داخل يا خارج از كشور در رشته ها

  . سال است ٤ها  گونه بورس مدت اين. با شد اعطا نمايد مؤسسهبول كه مورد تائيد و ق

در فواصل معين در مورد پيشرفت علمي اعضاي هيات علمي كه به بورس اعزام مي شوند از مؤسسه  :1تبصره

علمي محل مطالعه اطالعات الزم را كسب خواهد نمود و در صورتي كه بر مبناي گزارش   ها و موسسات دانشگاه

حكم  مؤسسهبا تصويب رئيس  ،صله معلوم شود كه عضو قادر به پيشرفت در رشته مورد مطالعه نيستهاي وا

  . ماموريت وي لغو خواهد شد

  .مدت بورسيه تا دو بار وهر بار تا شش ماه با تصويب شوراي بورس موسسه قابل تمديد است :2تبصره

نمرات يا گزارش پيشرفت مطالعات خود را به فواصل استفاده كنندگان از بورسيه تحصيلي موظفند ريز ) 30ماده 

 مؤسسهبه  ،ماه تجاوز نخواهد كرد ٦معين كه در هنگام 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  ٢ارسال دارند و حداكثر 

  .سليم نمايندتمؤسسه به 

  .باشد يم و تاييد آن انه منوط به ارائه گزارش به موقعيه ساليپا ياعطا :تبصره

 موسسه مراجعهاعضايي كه از بورس استفاده مي كنند بايد متعهد شوند كه در پايان مدت مطالعات به  )٣١ ماده

تضمينات مورد  دين منظور بايدخدمت نمايند و بمؤسسه و الاقل معادل سه برابر مدت استفاده از بورس براي 

  . را بسپارندمؤسسه قبول 

درصورت ه يبورس يأت علميانتقال تعهد خدمت عضو ه با درصورت موافقت موسسه در موارد استثنايي  :تبصره

  .بالمانع است، ي نمايدهزينه هاي مترتب به ميزاني كه هيات امنا تعيين م پرداخت شدن

جزو سابقه خدمت دانشگاهي اعضاي  ٣١به شرط رعايت ماده  ٢٩نيز مادهو٢٨و ٢٧ مواداز استفاده مدت) ٣٢ ماده

  .هيات علمي محسوب مي شود 
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به اعضاي هيات علمي كه از بورس هاي كوتاه مدت و بلند مدت استفاده مي نمايند در ايام بورسيه عالوه  :تبصره

هزينه  ژه ويفوق العاده و مندي و اوالد و ، كمك هزينه عائلهالعاده شغل، فوق العاده جذب فوق ،مستمر بر حقوق

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

يا موسسات عالي پژوهشي داخل يا خارج از  موسسهبه طور موقت به  مؤسسهاعزام اعضاي هيأت علمي  )٣٣ ماده

سات عام المنفعه مستقل مندرج در جداول بودجه كل كشور و كشور يا به وزارتخانه ها و موسسات دولتي و موس

هايي كه دولت  هاي بين المللي كه دولت جمهوري اسالمي ايران عضويت آنها را پذيرفته يا سازمان سازمان

ها و  جمهوري اسالمي ايران شركت در آنها را مقتضي بداند و همچنين مبادله استاد و دانشيار با ساير دانشگاه

  . ي پژوهشي داخلي و خارجي مجاز استآموزش عالي و يا موسسات عالموسسات 

ها  اعضاي هيات علمي خود را به دانشگاه مؤسسهمي تواند با موافقت مدير گروه و تائيد رئيس  مؤسسه  )٣٤ ماده

كه در  يا موسسات آموزش عالي يا پژوهشي داخل كشور كه با آنها قرارداد همكاري منعقد خواهد كرد براي مدتي

  . قرار داد ذكر خواهد شد اعزام نمايد

  . مانع خواهد بودآنان بال به اد و هزينه رفت و برگشتپرداخت حق الزحمه مندرج در قرارد :تبصره

در صورتي كه وزارتخانه ها يا موسسات دولتي يا موسسات عام المنفعه مستقل مندرج در جداول بودجه  )٣٥ ماده

مي تواند با موافقت عضو مزبور  مؤسسهنياز داشته باشد  مؤسسهعضاي هيأت علمي كل كشور به خدمت يكي از ا

  . آن را تعيين خواهد كرد او را به وزارتخانه يا موسسه متقاضي اعزام نمايد مؤسسهبراي مدتي كه هيات رييسه 

  .پرداخت حقوق و مزاياي عضو هيات علمي در ايام ماموريت به عهده واحد مقصد مي باشد :تبصره

 مي تواند اعضاي هيأت علمي خود را براي تصدي مقامات آموزشي يا پژوهشي با موافقت عضو مؤسسه) ٣٦ ماده

 مؤسسههيات رييسه مدت آنرا كه  زان دو سال يتا م ها يا موسسات عالي پژوهشي خارج از كشور مزبور به دانشگاه

  . تعيين خواهد كرد اعزام نمايد

هيأت علمي كه به عنوان كارشناس يا مامور به سازمان هاي بين المللي و يا طبق  آن عده از اعضاي) ٣٧ ماده

خواهند بود ولي  ٣٦مشمول مفاد ماده  ،پيشنهاد دولت براي ماموريت خاص به خارج از كشور اعزام مي شوند

  . تا سه سال ديگر قابل تمديد است  مؤسسهامناء مدت ماموريت آنان با تصويب هيأت 

در صورتيكه كسور . پرداخت نمي گردد مؤسسهونه وجهي در ايام ماموريت به عضو از سوي هيچگ :تبصره

از سوي عضو پرداخت گردد، مدت مذكور جزو  مؤسسهبازنشستگي مدت مذكور اعم از سهم مستخدم و سهم 

  . سابقه خدمت وي محسوب مي گردد
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مي توانند از فرصت در صورت موافقت موسسه  و پژوهشي يپژوهش –وزشي اعضاي هيات علمي آم )38ماده 

 رعايت ساير مقررات و مورد قبول موسسهاخذ تعهد  با يكسالماه و حد اكثر  ٣اقل حدهاي مطالعاتي در هر نوبت 

  . استفاده نمايند

 يكجا يا متناوب به ازابه طور ي اعضاي هيات علمي تمام وقت جغرافيايي استفاده از فرصت مطالعاتي :1تبصره 

براي اعضاي تمام وقت حداقل  و سال يك بار براي داخل كشور ٣و هر   سال يك بار براي خارج از كشور ٤ حداقل
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اعضاي هيات   .امكان پذير مي باشد سال يكبار براي داخل كشور ٤سال يكبار براي خارج از كشور و هر  ٦هر

  .تي استفاده نمايندعلمي نيمه وقت نمي توانند از فرصت مطالعا

  .رسد يم مؤسسه يب شوراين ماده به تصويدستورالعمل ا :2تبصره

مؤسسه اي به عنوان مؤسسه ميزبان در داخل يا خارج از كشور براي فرصت مطالعاتي قابل قبول است  )39ماده 

 موضوعات به نحوي كه عضو هيات علمي بتواند به ،محل خدمت عضو هيات علمي باشد مؤسسهكه مورد تائيد 

صالحيت مؤسسه  .دست يابد،گاهي وي امكان دسترسي به آن نيستعلمي و فني و تحقيقاتي كه در منطقه دانش

  . داشت، درمان و آموزش پزشكي برسدبه تائيد وزارت بهد يباخارج از كشور 

گذراندن در هنگام بررسي و تصميم گيري سوابق علمي استاد و يا محققي را كه متقاضي جهت  مؤسسه :تبصره

يا مركز تحقيقاتي كه  مؤسسهفرصت مطالعاتي به عنوان استاد راهنما معرفي نموده و نيز فعاليت هاي پژوهشي 

  . آنجا را دارد مورد توجه قرار دهدمتقاضي قصد عزيمت به 

 يرزاولويت بندي و محاسبه امتياز اعضاي هيات علمي جهت استفاده از فرصتهاي مطالعاتي بصورت  ) 40ماده 

  : است

  )امتياز١٥حداكثر (  ر وطلب در جهت رفع نياز هاي كشوارتباط فرصت مطالعاتي با فعاليت هاي پژوهشي دا )الف

  ) امتياز ١٥حداكثر(            متبوع مؤسسهارتباط فرصت مطالعاتي با پيشبرد برنامه هاي آموزشي و پژوهشي  )ب

               خيص  اجرا به تش  و خدماتي،آموزشي، پژوهشيمشاركت عضو هيأت علمي در فعاليت هاي  ميزان )ج

  )امتياز ٣٠جمعاً حداكثر (                              امتياز ١٠هر كدام حداكثر و بر اساس آيين نامه ارتقا  ؤسسهم

 )امتياز ٣٠اكثر دح(                       امتياز  ١٠هر سال تحصيلي   به ازايمؤسسه خدمت در مناطق محروم   )د

هر به ازاي   خدمت در مراكز تحقيقاتي صنعتي توليدي و خدماتي در مناطق محروم كشور به صورت ماموريت )ـه

   )امتياز ٢٠حداكثر (                                   امتياز، كسر سال به تناسب ماه محاسبه مي شود  ٥سال كامل 

     . لحاظ گردد ک و دو دهم ي اي هيات علمي تمام وقت جغرافيايي ضريبدر تمام بند هاي فوق براي اعض )و

د از فرصت هاي نيا مركز آموزشي و پژوهشي مي توان مؤسسهات علمي يه اعضاء% ١٠در هر سال حداكثر  )ز

  ٠مطالعاتي استفاده نمايند

 پرداختعالوه بر  ،ده مي نماينداستفا كشور و خارج هيأت علمي كه از فرصت مطالعاتي داخل ياعضابه  )41ماده 

هزينه ثبت  ،ژهيفوق العاده شغل، فوق العاده جذب، كمك هزينه عائله مندي و اوالد و فوق العاده و ،مستمر حقوق

  .تعلق مي گيردحق ماموريت نيز وشهريه دانشگاه  ،نام

   . به تصويب خواهد رسيد النهسا مؤسسهدر بودجه تفضيلي  اعتبار اجراي برنامه فرصت هاي مطالعاتي )42ماده  

از محل ) نفر٣تا( ما به التفاوت معادل ريالي مقرري ارزي فرصت مطالعاتي عضو و افراد خانواده وي :1تبصره 

  . گردد پرداخت مي مؤسسهاعتبارات 

  . دمي گرد پرداخت مؤسسهاز محل اعتبارات متناسب با مدت دوره ريالي هزينه هاي بيمه درماني  معادل :2تبصره 

هر شش ماه يكبار و  استفاده كنندگان از فرصت مطالعاتي موظفند گزارش مطالعه و تحقيقات خود را )43ماده 

   . ارائه نمايند مؤسسهبه  دورهپس از اتمام  حد اكثر تا دو ماه



  

 استخدامي اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته،ه اداريآيين نام

��              ���م ����� �	��                                                                                                     ���� دا
	��� د��� �� ٢١ از ١٠ 

، در برسد مؤسسهپژوهشي آموزشي وتائيد شوراي به گزارش علمي و نهايي فرصت مطالعاتي بايستي  :تبصره

زان دوره يو به مت مطالعاتي بعدي منتفي خواهد شد استفاده از فرص ،رت عدم تائيد گزارش علمي و تحقيقيصو

  .افتد يق ميع به تعوياستحقاق ترف خيتار يفرصت مطالعات

به وي مرخصي استحقاقي  آموزشيموريت يا ما عضو هيأت علمي هنگام استفاده از فرصت مطالعاتي )44ماده 

تا اتمام تعهدات  موريت آموزشييا ماو همچنين پس از برگشت از دوره فرصت مطالعاتي  گيردنمي  تعلق

  .از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايدتواند   نمي

به عنوان يك  گرفتهآن انجام پس ازآنكه بخشي از موريت آموزشيمايا فرصت مطالعاتيانصراف از )45ماده 

 ،مؤسسه صورت عدم تاييدددودرارائه گر نيز داليل آنوبايد گردد ب ميهيأت علمي محسو اياستفاده براي اعضبار

  .مسترد گرددمصرف شده توسط عضو هيات علمي بايد هاي  هزينه

  /.	م %'دا�� :��� -,"
حقوق مرتبه و پايه اعضا هيات علمي رسمي به ترتيب زير محاسبه  ١٣٦٩از اول فروردين ماه سال  )46ماده 

  : گردد مي

   حقوق = ضريب حقوق )عدد مبنا + ٥ × پايه(

    ١٧٠و١٤٥، ١٢٥، ٩٠،١٠٠به ترتيب برابردانشيار و استاد ،استاديار ،مربيار، يآموزش يمرب برايعددمبنا :تبصره

   .ي باشدم

  .افزايش مي يابد اساس قانون بودجه بر ٤٦از اول فروردين ماه هر سال ضريب حقوق موضوع ماده )47ماده 

مراكز تحقيقاتي برابر مندرجات قوانين مصوب  موسسه ورسمي هيأت علمي  يتبه و پايه اعضاحقوق مر  )48ماده 

   .گردد مجلس شوراي اسالمي و اصالحات بعدي آن تعيين و برقرار مي ۱۰/۸/۱۳۷۴و  ۲۶/۱۲/۱۳۶۸مورخ 

مديريتي به آموزشي يا پژوهشي يا  مسئوليت هيأت علمي اعم از اينكه يمكلف است به اعضا مؤسسه )49 ماده

العاده مخصوص برقرار  فوقاساس آنكه تمام وقت جغرافيايي، تمام وقت و نيمه وقت باشند  بر عهده داشته باشند 

  .نمايد

حسب مرتبه آنان و همچنين افزايش  هيأت علمي بر يتعيين ميزان اين فوق العاده و تخصيص آن به اعضا :هتبصر

  .تصويب هيأت امنا خواهد بود و مؤسسهيا تقليل و يا حذف آن به پيشنهاد 

 ۲قانون اصالح ماده برابر مندرجات ماده واحده ) تمام وقتي جغرافيائي(فوق العاده محروميت از مطب  )50ماده 

مجلس شوراي اسالمي تعيين و برقرار  ۱۲/۱۰/۱۳۷۵مصوب قانون اجازه پرداخت حق محروميت از مطب 

  .گردد مي

گردد و  هيأت علمي تعيين مي يمبناي درصدي از حقوق مرتبه و پايه اعضا ه برهموار العاده جذب فوق )51ماده 

 مؤسسه يتغيير و اصالح آن با تصويب هيأت امنا .باشد در حال حاضر ضرايب مصوب پيوست مورد اجرا مي

  .باشد پذير مي امكان

يك  ييايتمام وقت جغراف يأت علميه ياعضا يبراالعاده جذب و فوق العاده مخصوص ب فوق يزان ضرايم :تبصره

  .باشد يب مصوب ميبرابر ضرا ودو دهم
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به شرح  ۱۵/۱۰/۸۳هـ مورخ /۳۱۹۴۱ ت/۵۴۱۰۲نامه  استناد تصويبه فوق العاده ويژه هيأت علمي ب  )52ماده 

زير تعيين و برقرار گرديده است و هرگونه تغيير در ضرايب فوق العاده ويژه با تصويب هيأت امناء صورت مي 

  .پذيرد

  فوق العاده ويژه هيأت علمي= حقوق مبنا  ×ضريب فوق العاده ويژه 

، ۶/۵، استاديار۴، مربي۶/۳براي مربي آموزشيار ضريب فوق العاده ويژه براي اعضاء هيأت علمي برحسب رتبه

  .مي باشد۸/۴و استاد  ۲/۵دانشيار

کار به صورت  شرايط يعاده سختتحت عنوان فوق ال يان آور فوق العاده ايمشاغل سخت و ز يبرا )53ماده 

ميزان درصد  .رديگ ين گونه مشاغل تعلق ميان ايه و فوق العاده مخصوص به متصدياز مجموع حقوق، پا يدرصد

  .گردد و تعلق مشاغل با تصويب هيأت امنا تعيين و برقرار مي

، موسسات آموزش يپزشک مستقل علوم يهادانشكده ها و دانشگاه يميزان فوق العاده مديريت رؤسا  )54ماده 

ضريب فوق العاده مذكور براي ساير مديران اعضاء  .گردد عالي و پژوهشي با تصويب هيأت امنا تعيين و برقرار مي

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

اساس جدول درصدهاي پيوست و  و هوا و محروميت از تسهيالت زندگي بر ميزان فوق العاده بدي آب )55ماده 

هرگونه تغيير در ضرايب مربوطه منوط به تصويب هيأت امنا خواهد . گردد مبناي حقوق مرتبه و پايه برقرار مي بر

  .بود

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

هيئت علمي برحسب شغل، ميزان  ياعضا ،برابر اشعه پرتوكاران قانون حفاظت در ۲۰باستناد ماده  )57ماده 

پرتوگيري و همچنين احتمال بالقوه پرتوگيري نامتعارف در محيط كار از فوق العاده كار با اشعه استفاده خواهند 

  .نمود

پذيرد و هرگونه تغيير در مفاد آن با تصويب  پيوست صورت مي التدريس برابر دستورالعمل پرداخت حق )58 ماده

  .هيأت امناء امكان پذير خواهد بود

  .هيأت علمي نيمه وقت طبق دستورالعمل پيوست مي باشد ياعضا يپرداخت حقوق و مزايا) 59ماده 

علمي كه در مراكز  تاهي به اعضاي) بيمارستانياداره نوين  نظام طرح(هالعاده كارانفوق پرداخت  )60ماده 

بر اساس ارزشيابي دوره  مبتني بر كاركرد باليني، عملكرد آموزشي و پژوهشي و آموزشي و درماني فعاليت دارند

  .اي خواهد بود

به گروه هاي  مؤسسهرييس در اختيار طرح نظام نوين اداره بيمارستاني اعتبارات  سهماز محل %  ۵/۲ )61ماده 

آموزش و  در به اعضاي هيات علمي فعال،گروههاي مورد نظر تا بر اساس شاخص شودمي  پرداختباليني آموزشي 

  .گردد پرداخت با اولويت اعضاي هيات علمي تمام وقت جغرافياييپژوهش 

هيات علمي رسمي عيناً قابل اعمال در ي حقوق و مزايا و كليه فوق العاده هاي مصوب پرداختي به اعضا )62ماده 

  .باشد مي زين مي پيمانيت علاهي يمورد اعضا
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ت علمي مشمول وظيفه كه براساس ماده يك قانون نحوه تأمين اعضاء اهي يميزان حقوق و مزاياي اعضا )63ماده

مشمولين ز ينپس از طي دوره آموزشي و و طول خدمت دوره ضرورت  نمايد در خدمت مي مؤسسههيأت علمي در 

محاسبه و  هم مرتبه هيأت علمي يخدمت معادل اعضا شروع از بدو خدمت پزشكان و پيراپزشكان و متعهدين 

   .پرداخت مي شود

به ميزان يك بيستم حقوق پايه و فوق العاده ت علمي اهي يپرداخت فوق العاده روزانه مأموريت اعضا )64ماده 

  .مخصوص مي با شد

ضوابطي خواهد بود كه به  برساير فوق العاده هايي كه در اين فصل اشاره اي نگرديده، براپرداخت  )65ماده 

  .يا مي رسدتصويب هيأت امنا رسيده 

  ارز�	�+ 1�23'د :��� ه�0"
  .قرار دهد ارزيابي پايش وا مورداعضاي هيات علمي خود رساالنه موظف است عملكرد  مؤسسه ) 66ماده 

 جلسه ايطي  و مؤسسهها و راهبردهاي  استبر اساس سيعملكرد ساالنه اعضاي هيات علمي ارزيابي ) 67ماده 

  . تعيين مي گردد) حسب وضعيت با رييس بخش(با حضور مدير گروه آموزشي 

هاي  در اين جلسه مشخص خواهد شد چه مقدار از اوقات عضو هيات علمي صرف هر يك از فعاليت :1تبصره

   .ي نيز تعيين مي گردد،ضمن آنكه اين ميزان براي سال جارشده استدرسال گذشته  گانه او هفت

آنها و وزن هر كدام از حيطه ها بر اساس نياز سنجي گروه و دانشكده مربوطه و بر اساس برنامه ريزي  :2تبصره

   .كه به اطالع اعضاي هيات علمي مي رساندخواهد بود  مؤسسه

تصويب شوراي  د بود كه بهنحوي پايش و ارزيابي اعضاي هيات علمي بر اساس دستورالعملي خواه :3تبصره

  .مي رسد موسسه

همچنين ارزيابي و پايش  ،اعضاي هيات علمينحوه ارائه مستندات در حيطه هاي مختلف فعاليت ) 68ماده 

   .خواهد بود ،ي كه به تصويب هيات مميزه مي رسددستور العملطبق  فعاليتهاي آنان

 يبه رسم يمانيپت از يل وضعي، تبدانهيع ساليجهت ترف يأت علميعملکرد عضو ه يابيجه ارزينت )69 ماده

و ركود علمي مالک عمل خواهد  يأت علميمرتبه عضو ه يارتقا ،يقطع يبه رسم يشيآزما ياز رسم ،يشيآزما

   .بود
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از و بازماندگان آنها جز در مواردي كه در اين آئين نامه تصريح گرديده است  رسمي هيأت علمي ياعضا )70ماده 

لحاظ بازنشستگي و وظيفه تابع قوانين و مقرات مستخدمين رسمي كشوري و قانون اصالحات مقررات بازنشستگي 

  .دنمجلس شوراي اسالمي مي باش ۱۳/۲/۷۹و  ۱۳/۱۲/۶۸مورخو وظيفه 

هيأت  ۱۸/۶/۴۲مصوب  مؤسسه علمي هيأت اعضاي اليحه قانوني استخدام ۳۰مقررات موضوع ماده  )71ماده 

  .ن كماكان معتبر و قابل اجرا استوزيرا
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يا سال تمام رسيده باشند ۶۵رسمي هيأت علمي را كه به سن  ييك از اعضا مكلف است هر مؤسسه )72ماده 

  .نمايدبازنشسته  سي سال خدمت كرده باشند،

هيأت  يايك از اساتيد اعض مي تواند استثنائاً در مواردي كه استفاده از خدمات علمي هر مؤسسهرئيس : تبصره

  .سالگي از خدمات آنان استفاده نمايند ۷۰علمي ضروري باشد تا 

آئين نامه ه به موجب اين كبراي كساني ييايجغراف از بازنشستگي با حقوق تمام وقت ستفادها شرط )73ماده 

   .است مؤسسهدر  ييايجغراف مي شوند الاقل ده سال خدمت تمام وقته بازنشست

رسمي هيأت علمي كه به امر تدريس اشتغال دارند با رعايت مقررات مربوطه در  يبازنشستگي اعضا  )74ه ماد

  .نيم سال تحصيل امكان پذير است پايان هر

سال  ۶۰حداقلسال سنوات خدمت و  ۲۵حداقلهيأت علمي خود را كه داراي  يمي تواند اعضا مؤسسه )75ماده 

   .بازنشسته نمايد با تصويب شوراي موسسه،يا راسا سن هستند با تقاضاي عضو

ضاي هيات علمي كه حائز شرايط بازنشستگي با تقاضاي باز خريد سنوات خدمت اعتواند ميموسسه  )76ماده 

  .به آنان پرداخت نمايد مستمر يايروز حقوق و مزا٤٥معادل  مبلغي هر سال خدمتموافقت نموده ودرازاء  نيستند،

زاياي مدت مرخصيهاي استحقاقي ذخيره شده به اعضاي هيات علمي باز خريد شده پرداخت حقوق و م :1تبصره

   .بالمانع است

پرداخت كسورات بازنشستگي ويا انتقال آن به ساير صندوقهاي بازنشستگي با تقاضاي عضو هيات علمي باز :۲تبصره

  .خريد شده بالمانع است

 از لحاظ بازنشستگي، كار ن اجتماعي هستند،كه تابع صندوق تامي هيأت علمي عضومستخدمين  )77ماده 

  .قوانين ومقررات آن صندوق خواهند بودفوت مشمول  و افتادگي

 يايحقوق و مزا روز٤٥معادل  يأت علميعضو ه يمانين پيمستخدم قرارداديا عدم تمديددر صورت لغو  )78 ماده

   .گردد ميپرداخت  ويهر سال خدمت به  يمستمر به ازا

 ياين حقوق و مزايکماه آخريهر سال خدمت  يشوند به ازا يکه بازنشسته م يأت علميه يبه اعضا )79ماده  

  .ره شده پرداخت خواهد شديذخ يها يبه اضافه وجوه مربوطه به مرخص) سال يحداکثر س(مستمر 

ن يقوان طبق يمانيو پ يرسم يأت علميه ياعضا يمه و بازنشستگيصندوق ب رييتغبراي يكبار تعين يا  )80ماده 

  .دولت خواهد بودکارکنان  يمانيو پ ين رسميومقررات مستخدم

شورايعالي انقالب موسسه ملزم به رعايت آيين نامه تكريم استادان بازنشسته دانشگاهها مصوب  )81ماده  

  .مي باشد ١٥/١٢/٨٥مورخ  فرهنگي
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  مرخصي استحقاقي: قسمت اول

بر اساس  ،در سال به نسبت ايام خدمت از يكماه تا دوماههيئت علمي  يصي استحقاقي اعضامرخمدت  )82ماده 

تمام هيئت علمي  ياعضا مدت مرخصي بيشتربرايبا اولويت  كه به تصويب شوراي موسسه مي رسد، ليمعدستورال
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تكميل برنامه هاي  صدور حكم مرخصي موكول به تائيد مدير گروه مبني بر. خواهد بودبرجسته  و جغرافيايي وقت

  . باشد محوله مي

 يمازاد ايام تعطيالت نوروزي نسبت به كاركنان مشمول استخدام كشوري جزء مرخصي ساليانه اعضا :تبصره

  .هيئت علمي محسوب مي شود

   .در ايام مرخصي كليه حقوق و فوق العاده هاي مندرج در احكام كارگزيني قابل پرداخت مي باشد )83ماده 

مدت  ،هيئت علمي كه از تمام يا قسمتي از مرخصي خود در طول سال استفاده ننمايند ياعضا  )84ماده 

  . باشد قابل ذخيره و بازخريد نمي مرخصي باقيمانده

اعضاي هيات علمي تمام وقت جغرافيايي مي توانند ساالنه حد اكثر يك ماه از مرخصي استحقاقي خود را  :تبصره

  .يندذخيره نمابا موافقت موسسه 

هاي آموزشي  مشروط به آنكه به برنامهمؤسسه اعضاي هيئت علمي مي توانند با موافقت رئيس  )85ماده  

سال تحصيلي  اي وارد نشود از مرخصي استحقاقي ساالنه و مرخصي ذخيره شده خود در هر دانشكده مربوطه لطمه

  .ماه استفاده نمايند ۴حداكثر 

  .ش استيکسال قابل افزايزان فوق تا يموسسه م ياب شوريدر موارد خاص با تصو :تبصره

در مواردي كه عضو هيئت علمي در حين استفاده از مرخصي استحقاقي نياز به مرخصي استعالجي و يا   )86ماده 

  .گردد زايمان داشته باشد مرخصي استحقاقي وي لغو و كان لم يكن تلقي مي

  .ور به تحصيل و بورسيه قابل بازخريد و ذخيره نمي باشدمرخصي استحقاقي اعضاء هيئت علمي مأم )87ماده 

  در احتساب مرخصي روز و ماه و سال مطابق تقويم رسمي كشوري است كه در مرخصي روزانه ماه سي )88ماده 

   .شود روز حساب مي

  .روزهاي تعطيل كه در بين مرخصي واقع است بعنوان مرخصي محسوب مي شود )89ماده 

قوق و فوق العاده هاي عضو هيات علمي در مدت مرخصي پس از صدور حكم مرخصي قابل پرداخت ح )90ماده 

  .است

موظف است در پايان هرسال ميزان ذخيره مرخصي استحقاقي اعضاء هيئت علمي را به آنان  مؤسسه )91ماده 

   .ابالغ نمايد

شده عضو هيأت علمي در هنگام  مكلف است نسبت به بازخريد مرخصي استحقاقي ذخيره مؤسسه )92ماده

  .بازنشستگي اقدام نمايد

قانون خدمات كشوري و مقاماتي كه طبق  ۷۱موضوع ماده  مقاماتمرخصي استحقاقي استفاده نشده   )93ماده 

  .مذكور كالً قابل ذخيره مي باشد مقاماتقوانين موضوع همتراز آنها شناخته شده اند در مدت تصدي 

    .مشمول اين ماده خواهند شد مؤسسهبا تائيد رئيس  مؤسسه نيمسئول :تبصره

  مرخصي استعالجي: قسمت دوم

بايد بالفاصله به  ،بيمار شود و آن بيماري مانع از خدمت او باشد مؤسسههرگاه عضو هيئت علمي  ) 94 ماده

  .دانشكده يا موسسه متبوع اطالع دهد و گواهي پزشك معالج را ارسال دارد
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نظر  مكلف است گواهي استراحت پزشك معالج عضو هيئت علمي تا مدت ده روز را براي اظهار مؤسسه  )95 ماده

ارسال دارد و در صورتي كه مفاد گواهي مورد تائيدقرار گيرد حكم مرخصي استعالجي را  مؤسسهپزشك معتمد 

  .صادر نمايد

مچنين گواهي استراحت ناشي از تائيد پزشك معتمد قرار نگيرد و ه چنانچه گواهي پزشك معالج مورد :1تبصره 

   .ارسال گردد مؤسسهبيماري بيش از ده روز مي بايد جهت تائيد به شوراي پزشكي 

 مؤسسهت علمي مورد تائيد شوراي پزشكي ادرصورتيكه گواهي پزشك معالج ارائه شده از سوي عضو هي :2تبصره 

ي استحقاقي و در صورت عدم وجود ذخيره مدت مذكور بنا به تشخيص مسئول مربوطه بعنوان مرخص ،قرار نگيرد

   .مرخصي استحقاقي بعنوان مرخصي بدون حقوق و يا غيبت لحاظ خواهد شد

ماه مي باشد كه در اين مدت  حداكثر مدت استفاده از مرخصي استعالجي در يكسال تقويمي چهار :3تبصره 

   .العاده هاي مربوطه قابل پرداخت مي باشد حقوق و فوق

ت علمي قابل اهي يهاي استعالجي زايماني برابر مقررات قانون خدمات كشوري درمورد اعضا صيمرخ :4تبصره 

  .باشد  اعمال مي

ت علمي به بيماري صعب العالج و تعيين مدت معذوريت وي به عهده شوراي اعضو هي  يتشخيص ابتال  )96 ماده

اه و تا زمان تشخيص از كار افتادگي حداكثر مدت اين معذوريت در هر نوبت شش م. باشد مي مؤسسهپزشكي 

  .قابل تمديد خواهد بود) برابر قانون خدمات كشوري(

ماه استعالجي حداكثر تا يكسال حقوق و فوق العاده هاي  در مدت مرخصي صعب العالج مازاد بر چهار :تبصره

  .مربوطه  پرداخت مي شود و مازاد برآن فقط حقوق پرداخت خواهد شد

شود بايد از حيث  ت علمي در خارج از كشور صادر ميااهي هايي كه در مورد بيماري عضو هيكليه گو )97 ماده

  .صحت صدور به تصديق سفارتخانه يا كنسولگري يا نمايندگي ايران در محل برسد

شتر يبصعب العالج  يها يماريب ياستعالج هاي ت علمي در ايام مرخصياحفظ پست سازماني عضو هي )98 ماده

  .الزامي نمي باشدک سال ياز 

ت علمي پيماني كه تحت اهي يمرخصي استعالجي و نحوه پرداخت غرامت دستمزد ايام بيماري اعضا )99 ماده

   .پوشش صندوق تأمين اجتماعي قرار دارند تابع مقررات خاص سازمان تأمين اجتماعي خواهد بود

  مرخصي بدون حقوق: قسمت سوم

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

نداشته  ،شغلي موظف ي،مشروط به اينكه در سازمان ديگر. در موارد زيرودرصورت موافقت موسسه  استفاده نمايد

  .باشد

قادر به  ،رماه مرخصي استعالجي ساالنه به سبب ادامه همان بيماري و يا ابتال به بيماري ديگ پس از چهار )الف 

  .خدمت نباشد و بيماري او هم صعب العالج تشخيص داده نشود

  .باشدمسلم  ،استفاده از مرخصي بدون حقوق احتياج بهمؤسسه به تشخيص  )ب

برند مي توانند تا پايان مأموريت  هيات علمي زن كه همسر آنها در مأموريت خارج از كشور به سر مي ياعضا )ج

  .رخصي بدون حقوق استفاده نمايندسال از م ۶حداكثر بمدت 
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  سال۵مرتبط با رشته تخصصي حداكثربراي ادامه تحصيل  )د

باشد و تمديد آن  ت علمي پيماني در مدت قرارداد بالمانع مياهي يموافقت با مرخصي بدون حقوق اعضا :تبصره

  .منوط به تمديد قرارداد خواهد بود

ه از مرخصي بدون حقوق خود را با ذكر علت و مدت آن از طريق استفاد يعضو هيئت علمي بايد تقاضا )101 ماده

  .باره اتخاذ مي نمايد  تصميم الزم را در اين مؤسسه. متبوع ارسال نمايد مؤسسهگروه مربوطه به 

رات قانون خدمات احتساب مدت مرخصي بدون حقوق از لحاظ بازنشستگي و سوابق خدمت برابر مقر )102ماده 

  .كشوري خواهد بود

  .دباش الزامي نمي بيشتر از شش ماه حفظ پست سازماني در ايام مرخصي بدون حقوق)103ماده 

� 23!�+ :��� ده")	1�  
 فعاليتتوسعه فردي،فرهنگي، ،يپژوهش ،آموزشيهاي  عضو هيات علمي بر فعاليت ووظايف مسئوليت )104ماده 

 نيز مؤسسههاي تخصصي در خارج از  رتقاي سالمت و فعاليتهاي اجرايي و مديريتي، ارائه خدمات درماني و ا

  .استوار است

 ١٧تا١٠ كه وظايف مديريت به عهده ندارندآموزشي  براي اعضاي هيات علمي تعداد واحد موظف )105ماده  

  . مي باشدبر اساس مراتب دانشگاهي به شرح زير  در هفته آنها تدريس موظفساعت  و واحد
   

 در هفته موظف تدريسساعت  هيات علمي آموزشي اهيمرتبه دانشگ رديف

 ساعت ١٧ مربي آموزشيار ١

 ساعت ١٦ مربي ٢

 ساعت ١٤ استاديار ٣

 ساعت ١٢ دانشيار ٤

 ساعت ١٠ استاد ٥
  

اعضاي هيات علمي كه طرح هاي پژوهشي در دست اجرا دارند و بايد وقت بيشتري را صرف امور   :1تبصره 

تصويب شوراي  يا رييس مركز حسب مورد و  به پيشنهاد مدير گروه و تائيد رئيس دانشكده وپژوهشي بنمايند بنا 

مي توانند قسمتي از ساعات مربوط به آموزش را صرف امور پژوهشي نمايند مشروط بر اينكه  مؤسسهپژوهشي 

  . ساعات تدريس و آموزش موظف از نصف ميزان حداقل مندرج در اين ماده كمتر نباشد

   :هيأت علمي كه سمت هاي اجرايي دارند به شرح زير مي باشد يواحد موظف تدريس اعضا )2تبصره 
  

 واحد موظف تدريس سمت اجرايي رديف

معاونين معاون  ،رييس جمهور، معاونين رييس جمهور: شاملمقامات  ١

 شهردارانمعاونين وزير،  نمايندگان مجلس،  ،سفرا استانداران،، وزرا،اول

 واحد ٠

 واحد ١  مستقل يها سازمان يروسا -  هاي علوم پزشكي ساي دانشگاهرو ٢

 واحد  ٢ يران کل ستاديمد -ها معاونين دانشگاهروساي دانشکدههاي مستقل،   ٣
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 واحد موظف تدريس سمت اجرايي رديف

 درمان و آموزش پزشكي  وزارت بهداشت،

 واحد ٣  معاونين دانشکدههاي مستقل وروساي دانشكده ها  ٤

 واحد ٤  ارستان هاروساي بيم ،معاونين دانشكده ها  ٥

 واحد ٥ درمان و آموزش پزشكي   مشاورين و معاونان ادارات كل وزارت بهداشت، ٦

  

نبايد  اين ميزان كههايي كه در جدول نيامده است شوراي موسسه تصميم گيري مي نمايد در خصوص سمت

  .يين شده براي مقام مافوق وي باشداز واحد موظف تع يا مساويكمتر

واحد پژوهشي تعيين مي گردد كه اين ميزان با  ۶- ۹هيات علمي پژوهشي  يتعداد واحد موظف اعضا  )106ماده  

  : مي باشد ريبه شرح ز سمت اجرايي و توجه به مراتب علمي

  

 واحد موظف مرتبه دانشگاهي هيات علمي پژوهشي رديف

 واحد ٩ مربي پژوهش ١

 واحد ٨ استاديار پژوهش ٢

  واحد ٧ دانشيار پژوهش ٣

 واحد ٦ استاد پژوهش ٤

) مؤسسهمانند واحد درسي در (هيات علمي پژوهشي و باليني بر اساس واحد پژوهشي  يفعاليت اعضا  :1تبصره 

  .محاسبه مي گردد

هاي پژوهشي و براساس مصوبات  مازاد بر واحدهاي موظف تحقيق، متناسب با ميزان افزايش فعاليت به :2تبصره 

حقوق مبنا و فوق العاده يك شصتم ازاي هر ساعت  به كه ميزان آن. مي گيرد مربوط، حق التحقيق تعلق

  .مخصوص مندرج در حكم استخدامي عضو هيات علمي خواهد بود

  .هيات علمي پژوهشي مطابق مصوبه مربوطه حق التدريس تعلق مي گيرد يبه تدريس اعضا :3تبصره 

  :كه سمت اجرايي دارند به شرح زير مي باشد) يپژوهش(هيات علمي  ي واحد موظف پژوهشي اعضا :4تبصره 
  

  واحد موظف پژوهش  سمت اجرايي  رديف

رييس جمهور، معاونين رييس جمهور، معاونين معاون اول، : شاملمقامات   ۱

  نمايندگان مجلس، معاونين وزير،  شهرداران ،وزرا،استانداران، سفرا
  صفر واحد

  واحد ۲  پژوهشگاههاروساي   ۲

  واحد ۳   پژوهشگاهها معاونينهشكده هاو روساي پژو  ۳

  واحد ۴  معاونين پژوهشكده هاو روساي مراكز تحقيقاتي  ۴

  واحد ۵  و معاونين مراكز تحقيقاتي )مراكز رشد(روساي انكيباتورها   ۵

  واحد ۶  ها و بخشهاي پژوهشي مديران گروه  ۶
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آنها مي تواند وظايف  مؤسسه. ري واگذار كنندهيات علمي نمي توانند وظايف محوله ر ا به ديگ ياعضا )107ده ما

  . را به طور موقت در موارد مرخصي، ماموريت و بيماري به ساير اعضا ارجاع نمايد

مي توانند حداكثر تا ) اعم از اينكه سمت اجرايي داشته و يا نداشته باشند(هيات علمي شاغل  ياعضا )108ه ماد

نمايند و در موارد استثنايي به پيشنهاد روساي دانشكده ها و  واحد نظري به صورت حق التدريسي تدريس ٨

واحدهاي  .)واحد حق التدريسي ١٢مجموعاً (واحد اضافي نيز تدريس نمايند  ٤مي توانند  مؤسسهتصويب شوراي 

ه نمي حداكثر تعيين شده در اين تبصر شاملسي ارشد و دكتري تخصصي  مربوط به پايان نامه هاي دوره كارشنا

  . باشد

 مؤسسههيات علمي ي از ركود علمي و عدم كفايت و صالحيت هر يك از اعضا مؤسسههر گاه رئيس ) 109ماده 

كميسيوني مركب از سه استادي كه صالحيت رسيدگي در  ،براي اجراي وظايف آموزشي و يا پژوهشي مطلع گردد

تحقيق به عمل آورند و گزارش  زمينه دراينتا ،خواهد داد تشكيلدارند  را مورد كارهاي آموزشي و پژوهشي وي

تشكيل و گزارش كميسيون مذكور به طور محرمانه خواهد بود و در صورتي  .ي به رئيس موسسه ارائه دهندكامل

كه اين گزارش حاكي از ركود علمي عضو يا عدم كفايت و يا صالحيت او براي اجراي وظايف محوله باشد رئيس 

هاي فاقد هيات مميزه به  مؤسسهو در  مؤسسهخاذ تصميم به هيات مميزه مراتب را جهت رسيدگي و ات مؤسسه

هاي علمي و پژوهشي  چنانچه هيأت مميزه پس از رسيدگي به كليه فعاليت .ارجاع مي نمايد هيات مميزه مركزي

ن بعنواركود علمي يا عدم كفايت و صالحيت عضو را محرز دانست به خدمت او ،عضو و اخذ توضيحات الزم از او

  :زير با وي رفتار مي شوديكي از روشهاي خاتمه داده و به   يأت علميعضوه

  .ت نموديل وضعيتبد يتوان به کادر درمان يرا م يأت علميس موسسه عضوهيدرئيزه وتائيأت مميشنهادهيباپ )الف

   .شود يد ميبازخر ،در صورتي كه عضو شرايط بازنشسته شدن را دارا نباشد )ب

  .دشو بازنشسته مي ،ضو واجد شرايط بازنشسته شدن باشددر صورتي كه ع  )ج

هيات علمي شاغل يا بازنشسته يا افراد غير عضو هيات علمي كه داراي  يمي تواند از بين اعضا مؤسسه  )110ماده 

ي ها مؤسسهو مربيان  استادياران  دانشياران،  از وجود استادان،همچنين  مدارك تحصيلي دانشگاهي هستند و

   .استفاده نمايد ،تحقيق و تاليفمتبوع براي تدريس مؤسسهموافقت كتبي  با ديگر

اعضاي هيات علمي طبق دستورالعمل پيوست  )واحد معادل( واحد هاي معادل آموزشي  نحوي محاسبه )111ماده 

  مي باشد

  �7'رات �	�' :��� �	زده"
قبول استعفا موكول به آن . مستعفي شود ؤسسهممي تواند از خدمت  مؤسسهعضو رسمي هيات علمي  )112 ماده

استعفا از تاريخي تحقق . اعالم دارد است كه عضو الاقل دو ماه قبل از شروع نيم سال تحصيلي قصد خود را كتباً

  .به موجب حكم رسمي با آن موافقت كند مؤسسهمي يابد كه 

  .باشد يمت مربوطه ن و مقررايبر اساس قوان يا پرداخت کسور بازنشستگيانتقال  :تبصره

اشخاص حقيقي يا حقوقي يا  ،مي تواند راسا يا طبق تقاضاي موسسات دولتي يا ملي مؤسسه )113 ماده

جغرافيايي ي هيات علمي تمام وقت ني يا تخصصي يا تحقيقاتي به اعضابين المللي براي انجام امور ف يها  سازمان



  

 استخدامي اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته،ه اداريآيين نام
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نداشته و در موضوع مربوط تخصص دارند ماموريت  مؤسسهاز  خود كه هيچگونه و به هيچ عنوان اشتغالي خارج

مزدي كه در مقابل اجراي آن به نجام دهند و از محل كمك ها و كاردهد كه آن امر را در غير اوقات موظف ا

 هيات كه به تصويب يدستورالعملطبق  ،منظور مي شود مؤسسهپرداخت مي گردد و يا در بودجه عمومي  مؤسسه

  .دريافتي به آنها پرداخت نمايد حق الزحمه مناسبي عالوه بر حقوق و مزاياي ،ي رسدم مؤسسه هرييس

كه  مؤسسهمي توانند نسبت به انجام خدمات خارج از ساعت مو ظف  دراعضاي هيات علمي تمام وقت  :1تبصره

متناسب با تخصص و صالحيت و شئون دانشگاهي آنان است اعالم آمادگي و تمهيد مقدمه نمايند و پس از جلب 

برسد حق الزحمه يا  مؤسسهانجام امور را عهده دار شوند و طبق ضوابطي كه به تصويب رييس  مؤسسهموافقت 

  .دريافت دارند مؤسسهود را از طريق سهميه خ

كليه در آمدهاي مستمر و غير مستمر ناشي از خدمات خارج از دانشگاهي اعضاي هيات علمي در قبال  :2تبصره

 دستور العمليموسسه محل خدمت عضو وصول و سهم عضو طبق  با مجوزهر نوع خدمت به هر صورت و عنوان 

بديهي است اينگونه خدمات به هيچ وجه  .به او پرداخت مي گرددمي رسد  مؤسسه هرييسهيات كه به تصويب 

  .م وظايف اصلي عضو هيات علمي گرددنبايد مانع از انجا

مي تواند به اشخاصي كه در رشته اي از معارف بشري به مقام شامخي رسيده و يا خدمات مؤسسه  )114 ماده

استاد افتخاري مشمول مقررات استخدامي  .اعطاكند استادي افتخاري عنوان ،كرده باشند لم انسانيتبزرگي به عا

به استادان افتخاري ماهيانه مزايايي كه ميزان آن به تصويب هيات امنا مؤسسه  .نمي باشد مؤسسههيات علمي 

   .پرداخت نمايد ،مي رسد

تمام حتي االمكان به اعضاي  ،محول شود مؤسسهكه بايد به اعضاي هيات علمي  پست هاي مديريت )115 ماده

اينگونه پست ها و همچنين پست هايي كه براي تصدي آنها مي توان از اعضاي هيات  .واگذار شود فياييجغرا وقت

تصدي بيش از يك پست سازماني عالوه بر  .تعيين خواهد شد مؤسسهتفصيلي  تشكيالتدر ،علمي استفاده نمود

  .منوع استم مؤسسهسمت آموزشي يا پژوهشي براي هر يك از اعضاي هيات علمي 

با رعايت اصل يك صد و چهل و يكم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران  مؤسسهاعضاي هيات علمي  )116ماده 

  . مشمول قوانين و مقررات مقامات مي گردند كه در اين صورت را بپذيرند سي مي توانند تصدي مشاغل سيا

و  ق و مزايا فقط از محل اعتبارات يك سازمانبه مشموالن اين ماده در مدت تصدي مقامات مذكور حقو :1تبصره

  . بابت يك سمت قابل پرداخت است

اعضاي هيات علمي  يمرتبه اعضاي هيات علمي موضوع اين ماده با رعايت كامل آئين نامه ارتقا يارتقا :2تبصره

  .ها و موسسات آموزش عالي و موسسات پژوهشي انجام خواهد شد دانشگاه

ي موضوع اين ماده در صورتي كه حقوق و مزاياي خود را بر اساس مقررات اين آيين اعضاي هيات علم :3تبصره

يا موسسه آموزش عالي يا موسسه پژوهشي متبوع دريافت دارند و يا ارتباط آموزشي  مؤسسهنامه از محل اعتبارات 

  .لمي خواهند بودمشمول مقررات مربوط به ترفيع و مرخصي اعضا هيات ع ،خود را با موسسه متبوع حفظ نمايند

با  ،پايه اعضاي هيات علمي موضوع اين ماده كه به نمايندگي مجلس شوراي اسالمي انتخاب مي شوند :4تبصره

  .قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي در دوران نمايندگي قابل احتساب مي باشد ٦توجه به مقررات ماده



  

 استخدامي اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته،ه اداريآيين نام
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به موجب قانون و  موسسه يأت علميه يتظامي اعضاترتيب رسيدگي به تخلفات و تعيين مجازات ان) 117 ماده

آن مصوب  يياجران نامه يکشور و آئ يموسسات آموزش عال و هادانشگاه يأت علميه ياعضا يمقررات انتظام

  . باشد يم واصالحات بعدي آن  رانيأت وزيه ٥/٥/٦٥جلسه مورخ 

  .شگاهها كما كان به قوت خود باقي استتشكيل و اختيارات هيات مميزه دانمقررات مربوط به طرز ) 118ماده 

درمان ،اساس آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب وزير بهداشتبر يأت علميه يارتقاي اعضا  )119 ماده

   .وآموزش پزشكي مي رسد

  .موسسه ديگري باشند يأت علميموسسه نبايد عضو ه يأت علميه ياعضا ) 120ماده  

مبدا و مقصد امكان پذير است  مؤسسهبه موسسات ديگر با موافقت  مؤسسهيأت علمي انتقال اعضاي ه ) 121ماده  

  . گردد يمؤسسه مبدا قطع مدر اين صورت رابطه استخدامي آنان با 

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

أت يه ياعضا ياستخدام اداري ون نامه ين و مقررات آئياز قوان يبرخ يبرا يکه حکم خاص يدر موارد) 122ماده  

  . باشد يکماکان نافذ م يقررات قبلد، ميده تا وضع مقررات جدينگرد ينيب شيپ يعلم

   .دتبصره به تصويب هيات امنا موسسه رسي٦٩ماده و ١٢٣اين آيين نامه در  )123ماده 


