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 تعاریف و اختصارات :فصل اول

 :از های آن عبارت استتعاریف و اختصارات بکار رفته در این آیین نامه و پیوست -1ماده 

وزارت علیو،  تقییییات و   »هیای آن  بیه ترتیی     در آییین نامیه و پیوسیت   « وزیر»و « وزارت»منظور از : وزیر/وزارت 1-1

 .باشد می« وزیر علو،  تقیییات و فناوری»و « فناوری

 .باشد میهای ممیزه وزارت های امنا و هیأتهای آن  مرکز هیأتدر این آیین نامه و پیوست« مرکز»منظور از  :مرکز2-1

است که با مجیوز وزارت   (غیرانتفاعی -غیردولتی) آموزش عالی مؤسسات /هادانشگاه« همؤسس»منظور از  :مؤسسه  3-1

 .علو،  تقیییات و فناوری ایجاد شده است

ع تیدوین آییین نامیه هیا و نیامر و متیولی توسیعه        رجی هیاتی است که تاسیس موسسه نموده و م: هیات موسس   4-1

 .موسسه میباشد   فعالیتهای 

-به عنوان باالترین رکین مؤسسیه  مرجیع سیاسیت      أتی است که به موج  قوانین و میررات مربوطهی :هیأت امنا -5-1

 .باشد گذاری  تصمیم گیری و تصوی  میررات و ضوابط داخلی مؤسسه می

قابل طرح در  کمیسیونی است که مسئولیت بررسی کارشناسی و ارائه پیشنهادات–کمسیون دائمی هیاٌت امنا -6-1

 .ی از سوی هیات امناٌرا به عهده دارد یاهیاٌت امناءاجر

شاغلین خدمات آموزشی و پژوهشی موسسه که به امر فعالیتهای شش گانه حس  مورد  :اعضای هیات علمی -7-1

  .فصل چهار، می پردازند که در این آیین نامه اعضای هیات علمی نامیده میشوند  11و  11طبق مود 

 .پس از رئیس موسسه می باشدرکن اجرایی مؤسسه  هیات رئیسه دومین:هیاٌت رئیسه-8-1

ساعت در هفته در اختیار  04فردی است که به طور تما، وقت کامل و : عضو هیات علمی تمام وقت جغرافیایی-9-1

 .مؤسسه باشد و حق انجا، کار انتفاعی تخصصی خارج از مؤسسه را ندارد

ها که به تنظیم سیاست باشد بعد از هیأت امنا می گذاردومین رکن سیاستشورای مؤسسه : شورای مؤسسه-11-1

یا سایر مراجع ذیصالح می پردازد  تا زمان  های کالن مصوب در هیأت امنا وو برنامه های جاری مؤسسه بر اساس سیاست

 .تشکیل شورای موسسه  هیأت رئیسه ومایف شورا را بر عهده خواهد داشت

« 11»اد ومهای شش گانه هیات علمی در مؤسسه متبوع و اجرای فعالیتبه حضور فعال عضو  :خدمت قابل قبول-11-1

اطالق  گردد ها و شوراهای مؤسسه و سایر امور اجرایی که از طرف مؤسسه به وی مقول می شرکت در کمیته  «11»و 

 .شود می
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مربوط  مرجع  به موج  ضوابط و میرراتمؤسسه / در صورت تشکیل در دانشگاه هیأتی است که  :هیأت ممیزه-12-1

و امهار نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به صالحیت علمی عضو جهت ارتیا به مرات  باالتر  احتساب سوابق خدمت رسیدگی 

های وزارت مالک عمل های و بخشنامهتا زمان تشکیل این هیأت  دستورالعمل .باشد بررسی رکود علمی میقابل قبول  

 .خواهد بود

نی است که در چارچوب ومایف و اختیارات تعیین شده  ومیفه رسیدگی و امهار کمیسیو :کمیسیون تخصصی-13-1

 .نظر نسبت به پرونده اعضای هیأت علمی مبنی بر قابلیت طرح و یا عد، طرح پرونده آنان در هیأت ممیزه را بر عهده دارد

مؤسسه تشکیل و ومیفه ای است که به موج  ضوابط و میررات مربوط با حکم رئیس  کمیته :کمیته ترفیعات-14-1

 .رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص ترفیع پایه اعضای هیأت علمی را در چارچوب میررات مربوط برعهده دارد

هیأتی است که در چارچوب ضوابط و میررات تعیین شده  از سوی شورای عالی انیالب  :هیأت مرکزی جذب-15-1

ها و ختیارات مقول در خصوص اعضای هیأت علمی دانشگاهفرهنگی  در وزرات تشکیل و متکفل اعمال ومایف و ا

 .مؤسسات آموزش عالی  پژوهشی و فناوری می باشد

چارچوب ضوابط و میررات تعیین شده  از   در در موسسه صورت تشکیلهیأتی است که در  :هیأت اجرایی جذب-16-1

کفل اعمال ومایف و اختیارات مقول در تشکیل و متفرهنگی  به صورت مشترک یا مستیل   سوی شورای عالی انیالب

بدیهی است تا زمان تشکیل این هیأت  کمیته جذب هیأت علمی که  .خصوص اعضای هیأت علمی مؤسسه می باشد

 .بر عهده خواهد داشت...( از جمله فراخوان   بررسی صالحیت علمی و )منتخ  هیأت رئیسه می باشد  اقدامات اولیه 

ها  مؤسسات دولتی  مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی  ت است از کلیه وزارتخانه عبار :دستگاه اجرایی-17-1

 .هایی که از سوی هیأت امنای مؤسسه تعیین شده باشدهای دولتی و نیز کلیه دستگاهشرکت

عبارت است از فرآیند شناسایی  انتخاب و پذیرفتن اشخاص حیییی برای خدمت در مؤسسه  متناس  با  :جذب-18-1

 .یازهای مؤسسهن

عبارت است از فرآیند پذیرفتن اشخاص حیییی برای خدمت در مؤسسه  به صورت پیمانی و  چارچوب : استخدام-19-1

 .ضوابط و میررات این آیین نامه

  عضو هیأت علمی شاغل (بدون ذکر هرگونه قیدی)آن  هایمنظور از عضو در سراسر این آیین نامه و پیوست :عضو-21-1

 .رسیده باشد( حس  مورد)که صالحیت علمی و عمومی وی به تأیید هیأت ممیزه و یا هیأت اجرایی جذب در مؤسسه 
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برای مدت معین  در چارچوب و مجوز اخذ شده از وزارت فردی است که به موج  قرارداد پیمانی  :عضو پیمانی-21-1

 .ضوابط و میررات این آیین نامه استخدا، شده باشد

دار مؤسسه به عضو در چارچوب ضوابط و میررات این آیین  ت از ابالغ کتبی دستور میا، صالحیتعبارت اس :حکم-22-1

 .نامه

دار مؤسسه و نیز شخص واجد شرایط طرف  عبارت است از توافق نامه کتبی که به امضای میا، صالحیت :قرارداد-23-1

مدت مندرج در قرارداد  ومایف مقول را انجا،  رسد و وی به موج  آن در ازای دریافت حیوق و مزایا برای قرارداد می

 .دهد می

است که به طور مستمر جهت واگذاری تما، یا بخشی از ومایف  جایگاهی در تشکیالت مؤسسه: پست سازمانی-24-1

 .برای تصدی یک عضو در نظر گرفته می شودو یا چند شغل یک شغل 

مرتبط و مشخصی که از سوی مؤسسه به عنوان کار واحد های  عبارت است از مجموعه ومایف و مسئولیت :شغل-25-1

 .شود شناخته می

از اشتغال به کار یا مجموعه اقداماتی که عضو به موج  حکم یا قرارداد مکلف به انجا، آن  عبارت است: خدمت-26-1

 .گردد می

ارچوب تشکیالت عبارت است از شرح مکتوب و مدونی که حاوی مشخصات اصلی و اساسی شغل درچ: شرح شغل-27-1

 .تفصیلی مؤسسه می باشد

 .های سازمانی بر اساس ضوابط و میررات این آیین نامه عبارت است از گماردن عضو به یکی از پست :انتصاب-28-1

عبارت است از نمایش عددی خدمات قابل قبول عضو متناس  با عوامل ترفیع در چارچوب ضوابط و میررات  :پایه-29-1

 .این آیین نامه

 .عبارت است از افزایش عددی پایه عضو واجد شرایط در چارچوب ضوابط و میررات این آیین نامه :ترفیع پایه-31-1

عبارت است از کس  مرتبه علمی باالتر عضو واجد شرایط  در چارچوب ضوابط و میررات آیین نامه : ارتقا مرتبه-31-1

 .ارتیا مرتبه اعضای هیأت علمی
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حق  در چارچوب ضوابط و میررات این آیین نامه به عضو ذیمبلغی که در ازای انجا، کار  عبارت است از :حقوق-33-1

 . گیرد تعلق می

عبارت است از وجوهی که در چارچوب ضوابط و میررات این آیین نامه به طور مستمر و  :ها مزایا و فوق العاده-34-1

 .گردد یحق پرداخت م غیرمستمر عالوه بر حیوق مرتبه و پایه به عضو ذی

ها و مؤسسات آموزش عالی مقل خدمت عضو به طور دائم از مؤسسه به سایر دانشگاه ست از تغییرا عبارت: انتقال-35-1

 .غیردولتی در چارچوب ضوابط میررات این آیین نامه

 :ست ازا عبارت: مأموریت-36-1

که ممکن  ای مدت معینمقول نمودن شغل یا ومیفه ای موقت به عضو با حفظ پست سازمانی وی بر :الف

 .است خارج از مقل خدمت عضو باشد

اعزا، عضو به صورت تما، وقت یا پاره وقت برای مدت معین به سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی  -ب

 .غیردولتی

 .اعزا، عضو برای گذراندن دوره آموزشی  مطالعاتی یا تقیییاتی در داخل یا خارج از کشور -ج

گردد که عضو شاغل بر اساس ضوابط و میررات این آیین نامه  در سه سال  به وضعیتی اطالق می: رکود علمی-37-1

  .متوالی شرایط الز، برای کس  سه پایه استقیاقی را نداشته باشد

است از قطع رابطه استخدامی عضو با مؤسسه که بنا به درخواست وی  پس از موافیت رئیس عبارت : استعفا-38-1

 .پذیرد مجاز از طرف وی در چارچوب ضوابط و میررات این آیین نامه صورت می مؤسسه یا میا،

عبارت است از قطع رابطه خدمتی عضو با مؤسسه که در چارچوب ضوابط و میررات این آیین نامه و : بازنشستگی-39-1

 .پذیرد با توجه به میررات صندوق های بازنشستگی ذیربط صورت می

ست از پرداخت مبلغی متناس  با خدمت قابل قبول در ازای قطع رابطه استخدامی عضو عبارت: بازخریدی خدمت-41-1

 .با مؤسسه در چارچوب ضوابط و میررات این آیین نامه

عبارت است از وضعیت عضوی که به موج  قوانین  و میررات مربوط توانمندی جسمانی و یا روانی : ازکارافتادگی-41-1

 .شودنبوده و قطع رابطه خدمتی  الز، برای انجا، خدمت را دارا
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وضعیتی است که عضو رسمی مؤسسه بنا به یکی از دالیل ذیل  با حکم رئیس مؤسسه یا میا، : آماده به خدمت-42-1

 :مجاز از طرف وی در انتظار تعیین تکلیف برای انجا، خدمت قرار می گیرد

 .انقالل مؤسسه -الف

تشریفات قانونی و  اختار تشکیالتی مؤسسه بر اساساصالح سپست سازمانی عضو در چارچوب  حذف -ب

 .امناتصوی  در هیأت 

 .پست سازمانی بعد از اتما، مأموریت یا مرخصی بدون حیوق متناس  با شرایط احراز عضوموجود نبودن  -ج

در مواردی که بر اساس تصمیم مراجع مذکور در هیأتهای رسیدگی انتظامی اعضای هیأت علمی یا مراجع  -د

 .یی  عضو از خدمت معلق شده باشدقضا

از برکناری عضو به طور موقت یا دائم از خدمت  به موج  آرای قطعی صادر شده از سوی  ستا عبارت: انفصال-43-1

 .مراجع قانونی

 .آئین نامه  مفاد اینعبارت است از قطع رابطه استخدامی عضو به موج  : اخراج-44-1
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 ورود به خدمت و استخدام: فصل دوم

 ی الز،  سهمیه استخدا، عضو هیأت علمی در مؤسسه را تعیین و ابالغمؤسسه در هر سال پس از اخذ مجوزهای قانون -2ماده

 .نماید می

 .از هیاٌت موسس است  وزهرگونه استخدا، هیاٌت علمی منوط به کس  مج : 1 تبصره

استادیار و ، اجرایی مؤسسه  به تفکیک مرات  علمی استخدا، در مؤسسه بر اساس نیاز سازمانی  موافیت باالترین میا -3ماده

آزمون یا مصاحبه و یا هردو با توجه به اصل   های الز، توسط مراجع ذیصالح  از طریق فراخوان احراز صالحیت  مربی

 .پذیرد ضرورت احراز شایستگی متیاضیان ورود به خدمت  انجا، می

 :ت به تشخیص مراجع ذیصالح از شرایط عمومی ذیل  برخوردار باشندمتیاضیان ورود به خدمت در مؤسسه می بایس -4ماده

 .تابعیت جمهوری اسالمی ایران و عد، تغییر یا کس  تابعیت مضاعف در طول دوران خدمت -الف

 .التزا، عملی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و اعتیاد به والیت فییه -ب 

 .سال، یا یکی از ادیان پذیرفته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایراناعتیاد و التزا، عملی به دین مبین ا -ج 

 .های سیاسی معارض با نظا، اسالمی ایران عد، سابیه عضویت یا وابستگی به گروه -د 

 .عد، اشتهار به فسق و و فجور و عمل به مناهی اخالقی و اعمال و رفتار خالف حیثیت و شرافت و شئون شغلی -هـ  

 .سوء پیشینه کیفری مؤثر شتنندا -و 

 .عد، مقکومیت به مقرومیت از خدمات دائمی دولتی بر اساس رأی قطعی صادره از سوی مراجع ذیصالح -ز 

 .عد، اعتیاد و اشتهار به خرید و فروش مواد مخدر  مشروبات الکلی و نظایر آن -ح 

 (.آقایان)دائم دارا بودن مدرک پایان خدمت ومیفه عمومی و یا معافیت قانونی  -ط 

 .متناس  با خدمت مورد نظر یانو توانایی جسم برخورداری از سالمت -ی 

 .خدمت مورد نظر با متناس توانایی روانی برخورداری از سالمت و  -ک 

یا ( گروه پزشکی) از دانشکاههای معتبر ای دارا بودن حداقل مدرک تقصیلی کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه -ل 

 .سطح سه حوزوی

بایست عالوه بر شرایط عمومی موضوع  متیاضیان ورود به خدمت جهت تصدی عضویت در هیأت علمی مؤسسه می -5ماده

از  «8»جدول موضوع ماده « 2»و « 1»های  ردیفاین آیین نامه  متناس  با مرتبه مورد تیاضای مندرج در « 0»ماده 

 :باشندشرایط اختصاصی ذیل نیز به تشخیص مراجع ذیصالح برخوردار 

 :مدرک تقصیلی متناس  با یکی از مرات  علمی مورد تیاضا به شرح ذیل -5-1 
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و یا سطح چهار حوزوی با رساله  از دانشکاههای معتبر دارا بودن مدرک تقصیلی دکتری تخصصی -الف

یا دارا بودن درجه تخصصی  (غیر از گروه پزشکی)های دانشگاهی  تقیییی برای کلیه رشته

 .در گروه پزشکی برای متیاضیان ورود به خدمت در مرتبه استادیار( خصصینامه ت گواهی)

و یا سطح سه حوزوی مربوط برای  از دانشکاههای معتبر دارا بودن مدرک تقصیلی کارشناسی ارشد -ب

در گروه )ای  یا دارا بودن درجه دکتری حرفه( غیر از گروه پزشکی)های دانشگاهی  کلیه رشته

 .ان ورود به خدمت در مرتبه مربیضیبرای متیا( پزشکی

آشنایی کافی با یک زبان خارجی برای متیاضیان ورود به خدمت در مرتبه مربی و تسلط کافی به یک زبان  -5-2

 .خارجی برای متیاضیان ورود به خدمت در مرتبه استادیار

رائه امربی  با  ت علمی در مرتبهمؤسسه می تواند در راستای حفظ هر، علمی و در صورت نیاز به جذب عضو هیأ -1تبصره

 .  اقدا، نمایدوزارت و هیأت امنای مؤسسه ، نسبت به اخذ مجوز الز، ازگزارش توجیهی الز

این « 1»خبرگان بدون مدرک دانشگاهی با احراز شرایط الز، در چارچوب ضوابط و میررات مربوط  از شمول بند  -2تبصره

 .باشد ماده مستثنی می

این آیین نامه حس  مورد  مبادی « 5»و « 0»ال، و تشخیص شرایط عمومی و اختصاصی موضوع مواد مرجع استع -6ماده

 .باشد مؤسسه و هیأت مرکزی جذب وزارت می یا کمیته جذب صالح از جمله هیأت اجرایی جذب قانونی ذی

ذیل با رعایت ضوابط و ل ی و اختصاصی  به صورت تما، وقت به شکاستخدا، در مؤسسه پس از احراز شرایط عموم -7ماده

 :پذیرد میررات این آیین نامه انجا، می

های سازمانی به موج  قرارداد ساالنه که تمدید آن  منوط به کس  حداقل  استخدا، پیمانی برای تصدی پست  -

شی دستورالعمل اعطای ترفیع ساالنه اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوه»امتیاز الز، بر اساس امتیازات مندرج در 

چنین موافیت رئیس مؤسسه یا میا، مجاز از طرف وی مصوب مؤسسه به ترتی  برای مرات  مربی و استادیاری و هم

 .باشد می

موسسه مجاز است افرادی که در مرحله تایید صالحیت علمی یا عمومی توسط مراجع ذیصالح می باشند و مجوز  :3تبصره

بدیهی است تا احراز شرایط . به صورت قراردادی به کار گیردرا ست  ها از سوی وزارت صادر نگردیده ااستخدامی آن

مطابق خواهد بود و از حیوق و مزایای  21-1عمومی و اختصاصی و صدور مجوز استخدا،  مستخد، مشمول بند 

ولی در صورت عد، احراز  هیچ گونه حیی برای مستخد، . به موج  قرارداد بهره مند خواهد بود 02ماده  0تبصره 

 .ایجاد نخواهد کرد
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  انتصاب : سوم فصل

 :مرات  اعضای هیأت علمی مؤسسه عبارت است از -8ماده

 مرات  اعضای هیأت علمی: 1 –جدول

 پژوهشی آموزشی ردیف

 --- مربی آموزشی 1

 استادیار پژوهشی استادیار آموزشی 2

 دانشیار پژوهشی دانشیار آموزشی 3

 استاد پژوهشی استاد آموزشی 4

 

انتصاب واجدین شرایط استخدا، در بدو ورود به خدمت در مؤسسه  متناس  با شرایط و ضوابط این آیین نامه در  -9ادهم

پذیر  ی و استادیار پژوهشی امکانآموزش آموزشی یا مرتبه استادیار با مرتبه مربی یا قراردادی استخدا، پیمانیوضعیت 

 .باشد می

ها و ه خدمت در مؤسسه  قبل از استخدا، در مؤسسه  در هیأت علمی یکی از دانشگاهدر صورتی که متیاضی ورود ب -1تبصره 

و باالتر سابیه عضویت داشته باشد  انتصاب وی در بدو ورود به  الی و پژوهشی با مرتبه علمی مربیمؤسسات آموزش ع

ارت باشد با رعایت میررات و مورد تأیید وز  به لقاظ اعتبار قبلیخدمت با مرتبه متنامر  مشروط به اینکه مؤسسه 

 .الز، االتباع نمی باشدولی پایه دانشگاه مقل استخدا، قبلی  در مؤسسه ضوابط این آیین نامه بال مانع خواهد بود 

در صورت تیاضای عضو پیمانی  تأیید هیأت اجرایی جذب و موافیت رئیس مؤسسه  ادامه خدمت وی در وضعیت  -11ماده

ه بازنشستگی  بدون ایجاد مقدودیت در ترفیع پایه و ارتیای مرتبه  با تأیید صالحیت عمومی پیمانی تا زمان رسیدن ب

دستورالعمل اعطای ترفیع »در عضو توسط هیأت اجرایی جذب مؤسسه در هر دو سال یک بار و اخذ امتیازات مندرج 

 .باشد پذیر می در هر سال  امکان« سالیانه اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی

کمیته جذب هیأت علمی  بط از جملهرهای علمی و عمومی حس  مورد  مبادی قانونی ذی مرجع تأیید صالحیت -11ادهم

 .باشد ت ممیزه ذیربط میجذب و هیأت مرکزی جذب وزارت و هیاهیأت اجرایی  مؤسسه 

با رعایت رد تأیید وزارت را ها و مؤسسات آموزش عالی موسایردانشگاهتما، وقت   آموزشی تواند اعضای مؤسسه می -12ماده

 .کار گیردهب  وقت  سایر ضوابط و میررات این آیین نامه به شیوه خدمت نیمه
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تواند در صورت نیاز به منظور تأمین بخشی از کادرآموزشی و یا پژوهشی خود نس  به بکارگیری  مؤسسه می -13ماده

این دسته . اقدا، نماید  ساس مجوز و میررات وزارتو بر ا «طرح سربازی»در قال  مشمولین نظا، ومیفه واجدشرایط 

 .از افراد در دوره ضرورت و تعهد خدمت از هر نظر تابع  میررات نامر بر اعضای هیأت علمی پیمانی خواهند بود

زشی و در صورتی که پس از انیضای مدت تعهد  فرد به استخدا، مؤسسه درآید  مدت تعهد جزء سنوات خدمت آمو -1تبصره

 .شی وی مقسوب خواهد شدپژوه

مؤسسه در صورت عد، رضایت از خدمت فرد در مدت ضرورت مجاز است نسبت به فسخ قرارداد اقدا،  و وی را  -2تبصره

 .جهت انجا، خدمت ومیفه به میامات مسئول معرفی نماید

د اقدا،  و وی را جهت مؤسسه در صورت عد، رضایت از خدمت فرد در مدت تعهد مجاز است نسبت به فسخ قراردا -3تبصره

 .ها و مؤسسات آموزش عالی  پژوهشی و فناوری به وزارت معرفی نماید جایابی برای اتما، دوره تعهد در سایر دانشگاه

که حداکثر گردد   با رعایت سایر شرایط جزو سابیه خدمت عضو مقسوب میقراردادی  مدت خدمت اعضا در دوره -14ماده

 .گرفت به آن تعلق خواهد پنج پایه 

ای هر سال یک پایه دریافت ق ضوابط مربوطه می توانند به ازبط می کنند ساالنهکس   کسانیکه وضعیت پیمانی-4تبصره 

 .نمایند 
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 حقوق و تکالیف: فصل چهارم

مطابق با برنامه ابالغی مؤسسه  در طول روزهای کاری هفته باشد که  می ساعت در هفته 41اعضا ساعت خدمت  -15ماده

 .گردد ع میتوزی

بیماری و    مأموریت تواند در موارد مرخصی مؤسسه می. د ومایف مقول را به دیگری واگذار نمایندنتوان اعضا نمی -1تبصره 

 .ومایف مقول عضو را به طور موقت به سایر اعضا ارجاع نماید... 

ت  حس  مورد از سوی هیأت و خاتمه خدمت اعضا و واحدهای مؤسسه با رعایت سیف ساعت خدم عساعت شرو -2تبصره

 .گردد مصوب هیأت امنا تعیین میرئیسه در چارچوب ضوابط 

یا نیمه ساعت و  04تما، وقت )اعضا مکلفند در ساعات خدمت تعیین شده خود  متناس  با وضعیت خدمتی خود  -3تبصره

صره باین ت رعایت  عد،. حس  مورد در مقل خدمت خود حضور یابند و ومایف مقول را انجا، دهند( ساعت 24وقت 

 .شود و با متخلفین بر اساس قانون میررات انتظامی اعضای هیأت علمی رفتار خواهد شد تخلف مقسوب می

 .این آیین نامه بر شش فعالیت ذیل استوار است «15»ماده تکالیف و ومایف عضو با رعایت مفاد  -16ماده

 فعالیت فرهنگی  تربیتی و اجتماعی؛ -11-1 

 ؛(نظری و عملی)الیت آموزشی فع -11-2 

 فعالیت پژوهشی و فناوری؛ -11-3 

 فعالیت علمی و اجرایی؛ -11-0 

 راهنمایی دانشجو و سایر خدمات دانشگاهی؛ -11-5 

 .همکاری تخصصی با حوزه کاربردی مرتبط -11-1 

 :است از آموزشی که ومایف مدیریت به عهده ندارد  عبارتاهم ومایف عضو  -17ماده

 2-بر اساس جدولبرای اعضای هیأت علمی تما، وقت و نیمه وقت که در مؤسسه  و حضور تدریس ساعت   -11-1 

 :تعیین می گردد ذیل

 ساعت تدریس و حضور اعضای هیأت علمی: 2-جدول

 ردیف مرتبه علمی ساعات مومف حضور  مومف تدریس ساعات

 1 استاد 21 10

 2 دانشیار 20 11

 3 استادیار 22 18

 3 مربی 24 24
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 .پژوهش و فناوری فعالیتهای مرتبط -11-2    

 .به عهده گرفتن مسئولیت راهنمایی و پاسخگویی به سؤاالت دانشجویان -11-3

 .های دانشجویی ها و رساله راهنمایی و مشاوره پایان نامه -11-0 

 .ییها یا عملیات صقراشگاهی و کارگاهی و آماده سازی آنخدمات آزمای -11-5 

 .های ممتقنه ذیربطها و هیأت حضور در شوراها و کمیته -11-1 

 .های آموزشی و فرهنگی و دانش افزاییها و کارگاهتمشارکت و حضور در فعالی -11-1 

 .های کاربردی های کاربردی و تبدیل آن به پروژهشناسایی مسائل و چالش -11-8 

 .شود مدیرگروه و رئیس دانشکده و یا رئیس مؤسسه به عضو مقول میانجا، سایر ومایفی که از طرف  -11-9         

 تما، علمی هیات اعضای نصف فوق جدول در وقت نیمه علمی هیات اعضای مومف حضور و تدریس ساعات میزان -1تبصره

 .باشد می وقت

 پاسخگویی جهت اعتس 0 حداقل وقت نیمه و ساعت 8 حداقل وقت تما، علمی هیات اعضای الزامی حضور ساعت -2تبصره

 .باشد می تدریس به تبدیل قابل فوق جدول مطابق حضور ساعات مابیی و بوده دانشجویان به

و « 19»میزان ساعات حضور مومف اعضای دارای سمت اجرایی و پست سازمانی مصوب براساس شرایط مواد  -3تبصره

 .  تعیین می گردد یاین آیین نامه و کسر از ساعات مومف« 24»

  .باشد می هفته در ساعت 14 علمی  هیات اعضای مومف تدریس بر مازاد ساعات حداکثر -4هتبصر

های پژوهشی ارزنده در دست اجرا دارند و باید وقت بیشتری را صرف امور  اعضای تما، وقت آموزشی که طرح -5تبصره

و تصوی  شورای  زشی و پژوهشییا معاون آمو پژوهشی نمایند  بنا به پیشنهاد مدیر گروه و تأیید رئیس دانشکده

 توانند قسمتی از ساعات مربوط به آموزش را صرف امور پژوهشی نمایند می  پژوهشی مؤسسه

 :اهم ومایف عضو پژوهشی که ومایف مدیریت به عهده ندارد عبارت است از -18ماده

ه به مرات  جتو فته باساعت تقییق در ه 31الی  20پژوهش در مؤسسه  برای اعضای تما، وقت به میزان  -18-1

تعیین ( تقییقساعت  20و استاد پژوهشی  28  دانشیار پژوهشی 32استادیار پژوهشی )دانشگاهی عضو 

 .گردد می

 .ارائه خدمات علمی  آزمایشگاهی به مؤسسه و خارج از مؤسسه بر اساس مصوبات هیأت رئیسه مؤسسه -18-2

های تقصیالت  های پژوهشی و پایان نامه یت و نظارت بر پروژهانجا، امور کارشناسی و مشاوره علمی و هدا -18-3

 .تکمیلی

 .ها و مجامع علمی و تخصصیشرکت در سمینارها  کنفرانس -18-0 

 .شرکت در شوراهای داخل و خارج از مؤسسه به تشخیص میا، مافوق -18-5 

 .افزایی های آموزشی و فرهنگی و دانشو کارگاهها مشارکت و حضور در فعالیت -18-1 

 .های کاربردی های کاربردی و تبدیل آن به پروژهشناسایی مسائل و چالش -18-1 
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 .شود انجا، سایر ومایفی که از طرف مدیرگروه و رئیس دانشکده و یا رئیس مؤسسه به عضو مقول می -18-8 

تأیید رئیس مؤسسه یا میا، مجاز از با موافیت گروه و آموزش عالی ها و مؤسسات تواند در دانشگاه عضو پژوهشی می -1تبصره

 .واحد نظری تدریس نماید« 0»طرف وی حداکثر به میزان 

پذیرد که میانگین مقصول تقیییات عضو در  ضای پژوهشی در مؤسسه به نقوی صورت میعتعیین ساعات مومف ا -2تبصره

صفقه  244تا  154لیف یا صفقه تأ 154تا  144یک سال عالوه بر ارائه یک میاله علمی پژوهشی پذیرش شده  

نقوه ارائه تقیییات بر . ترجمه  تصقیح متون تخصصی و یا تعلیق بر آن و یا ارائه یک طرح پژوهشی کاربردی باشد

 .گردد توسط شورای پژوهشی مؤسسه تعیین و ابالغ می  حس  ماهیت موضوع

های آن نخواهد  هراین آیین نامه و تبص «15»ماده  تعیین میزان ساعت مومف اعضای تما، وقت پژوهشی نافی  -3تبصره

 .بود

نمایند  به  های تقصیالت تکمیلی دروس خاص و مؤثری را تدریس می اعضای تما، وقت پژوهشی که در دوره -4تبصره

توانند قسمتی از ساعات مربوط به  پیشنهاد مدیرگروه و تأیید رئیس مؤسسه و تصوی  شورای پژوهشی مؤسسه می

 .آموزشی نمایند تقییق را صرف امور

های و ساعت مومف تقییق اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی که دارای سمت واحد مومف تدریسکسر  -19ماده

 :گردد تعیین می 3-باشند  بر اساس جدول مؤسسه میدر اجرایی 

 مدیرانکسر واحد موظف : 3-جدول

 سمت اجرایی ردیف

واحد  کسر

مومف عضو 

 آموزشی

ساعت  کسر

مومف عضو 

 ژوهشیپ

 1 8 هاها و مؤسسات غیرانتفاعی غیردولتی و پژوهشگاهرؤسای دانشگاه 1

 8 0-1 هاها و مؤسسات غیرانتفاعی غیردولتی و پژوهشگاهدانشگاهمعاونان  2

 12 3-5 ی وابستهاکده ها و پژوهشکده هرؤسای دانش 3

 15 2-0 ی وابستهاکده ها و پژوهشکده همعاونان دانش 0

 18 2-0 های سازمانیوه های آموزشی و سایر پستمدیران گر 5

 

های اجرایی مؤسسه مندرج در تشکیالت میزان کسر واحد مومف تدریس یا ساعت مومف تقییق سایر سمت -21ماده

تفصیلی مصوب  با توجه به واحد مومف تدریس و یا ساعت مومف تقییق رئیس و معاونان مؤسسه حس  مورد توسط 

شود و در هر صورت میزان واحد مومف تدریس یا ساعت مومف تقییق سمت اجرایی مورد  یتعیین م رئیسه هیأت

 .تقییق تعیین شده برای سمت اجرایی مافوق آن  کمتر باشد -بایست از واحد مومف تدریس  نظر نمی
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ه از سوی عضو  مؤسسه مکلف است در ازای انجا، تکلیف مقول  میزان حضور مومف و رعایت میررات این آیین نام -21ماده

 .آیین نامه به وی پرداخت نماید این «04»ماده میرر در  بر اساس ضابطه« حیوق مرتبه و پایه»وجهی تقت عنوان 

های ذیل را متناس  با ر حیوق مرتبه و پایه  فوق العادهذیربط  عالوه بمؤسسه مکلف است به عضو واجد شرایط  -22ماده

 :این آیین نامه پرداخت نماید «03»تا « 01»در مواد ط میرر میزان حضور مومف وی در چارچوب ضواب

 ؛(مخصوص)فوق العاده شغل  -22-1 

 فوق العاده ویژه؛ -22-2 

 فوق العاده جذب؛ -22-3 

 .فوق العاده مدیریت -22-4 

 .باشد می فوق العاده ویژه در اختیار هیأت امناء مؤسسهمیزان  و تغییر تعیین -1تبصره

تا سیف  (از جمله هیات موسس) را برای برخی از اعضای هیات علمیفوق العاده ویژه میزان هیأت امنا می تواند  -2تبصره

 .افزایش دهد مبلغ مصوببرابر  5/1

فوق  این آیین نامه  «22»در ماده های مندرج  مؤسسه مکلف است به عضو واجدشرایط ذیربط  عالوه بر فوق العاده -23ماده

 .ابط و میررات مربوط پرداخت نمایدمطابق با ضو اهو العاده بدی آب و

به آموزش عالی  پژوهشی و فناوری  ها و مؤسساتایر دانشگاهسیأت علمی هتواند از خدمات اعضای  مؤسسه می -24ماده

این  «01»ر ماده دمنظور تدریس و یا تقییق در ازای پرداخت حق التدریس و یا حق التقییق بر اساس ضابطه میرر 

 .ین نامه استفاده نمایدآی

ت دارندگان مدارک تقصیلی دانشگاهی غیر عضوهیأت علمی که صالحیت مدرسی آنان در اتواند از خدم مؤسسه می -25ماده

و مدیرگروه  مؤسسهای مرک  از نماینده رئیس مؤسسه و معاون آموزشی  های تقصیلی به تأیید کمیته یکی از رشته

التدریس بر اساس ضابطه  به منظور تدریس در ازای پرداخت حق« مدرس»ناون آموزشی ذیربط رسیده باشد  به ع

 .آیین نامه استفاده نماید این« 01»در ماده میرر 

تواند برای آموزش فنی  عملی  هنری و آزمایشگاهی از مدرسانی که مدرک تقصیلی خاص یا مرتبه  مؤسسه می -1تبصره

میزان . رج در این ماده رسیده باشد  استفاده نمایددأیید کمیته مندانشگاهی نداشته و صالحیت مدرسی آنان به ت

این آیین نامه با توجه به مدارک علمی ردرصد حق التدریس میرر د 144تا  84التدریس این دسته از افراد معادل  حق

 .گردد و تجربه مدرس توسط هیأت رئیسه مؤسسه تعیین می

درس نظری یا معادل عملی آن در هفته  ساعت« 12»ه در مؤسسه حداکثر ساعات تدریس مدرسان موضوع این ماد -2تبصره

 .باشد می
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کمک هزینه »ای تقت عنوان  به عضو مرد شاغل و بازنشسته متاهل مشمول این آیین نامه کمک هزینه -26ماده

اساس  بر ،«کمک هزینه اوالد»ای تقت عنوان  و در صورت داشتن فرزندان تقت تکیل  کمک هزینه «مندی عائله

 .گردد این آیین نامه پرداخت می «54»میرر در ماده ضابطه 

سال و در صورت ادامه تقصیل و  24کنند   حداکثر سن برای اوالد ذکورکه از کمک هزینه اوالد استفاده می -1تبصره

 .سال تما، و برای اوالد اناث نداشتن شغل و همسر خواهد بود 25غیرشاغل بودن آنان تا 

ان معلول و از کارافتاده کلی به تشخیص مراجع پزشکی ذیصالح از جمله سازمان بهزیستی کل کشور  فرزند -2تبصره

 .باشد این ماده نمی« 1»مشمول مقدویت سیف سنی مذکور در تبصره ... سازمان پزشکی قانونی و 

ف مقول  تاخیر در ورود عد، حضور عضو در مقل خدمت بدون اطالع و هماهنگی قبلی  عد، انجا، ومایف و تکالی -27ماده

و یا تعجیل در خروج بدون عذر موجه  همچنین ترک خدمت در خالل ساعات مومف حضور در مؤسسه بدون ارائه 

مستمر به میزان ساعات و روزهای عد، حضور     ضمن کسر حیوق و مزایای(صی ساعتیمأموریت یا مرخ)مجوز خروج 

دو، اخطار کتبی با درج در پرونده  برای بار سو، توبیخ کتبی بادرج در  برای بار اول احضار و اخطار شفاهی  برای بار

 .گردد ارجاع می هیاٌت رئیسهپرونده وی برای رسیدگی به   پرونده و در صورت تکرار

با بررسی مستندات  هیاٌت رئیسهدر صورتی که عضو مدعی شود که غیبت او خارج از حدود قدرت و اختیار بوده و  -3تبصره

رائه  عذر وی را موجه تشخیص و حکم برائت دهد  حیوق و مزایای ایا، غیبت وی در صورت داشتن مرخصی مورد ا

در غیراین صورت برای مدت مذکور مرخصی . استقیاقی با ارائه درخواست مرخصی استقیاقی قابل پرداخت خواهد بود

 .بدون حیوق صادر خواهد شد

موال  اسناد و مدارکی است که از سوی مؤسسه در اختیار وی قرار داده عضو شاغل مومف به حفظ و نگهداری ا -28ماده

و اسناد صرفأ با اجازه میا، مجاز در چارچوب قوانین و  کاردتقویل و یا عد، تقویل اموال  اطالعات  م. شده است

قانون میررات » و در صورت ورود ضرر و زیان و یا افشای اسناد  موضوع بر اساس باشد میررات مربوط امکان پذیر می

 .مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت« و مؤسسات آموزش عالی و تقیییاتی کشور انتظامات هیأت علمی دانشگاهها

مومف است ضمن رعایت انصاف و گشاده رویی  ومایف خود را با دقت  سرعت  صداقت  امانت و تبعیت از عضو  -29ماده

واحد سازمانی مربوط انجا، داده و در میابل میا، مافوق /گروه/هدانشکد/قوانین و میررات عمومی و اختصاصی مؤسسه

 .در صورت تخطی از این اصل  برابر میررات مربوط عمل خواهد شد. پاسخگو باشد

پرداخت مطالبات عضوی که با مؤسسه قطع ارتباط نماید  منوط به تعیین تکلیف وی و تسویه حساب با مؤسسه  -31ماده

 .باشد می

 «52»ه در طول یک سال حداقل امتیازات الز، را برای دریافت یک پایه ترفیع استقیاقی  موضوع ماده عضوی ک -31ماده

تعداد واحد   یا شورای موسسه این آیین نامه کس  ننماید  با پیشنهاد کمیته ترفیعات و تأیید هیأت رئیسه مؤسسه
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، حذف خواهد شد و در صورت استمرار التقییق وی حس  مورد برای سالهای دو، و سو التدریس یا ساعت حق حق

به این وضعیت  ضمن حذف واحد حق التدریس یا ساعات حق التقییق عضو  پرونده وی جهت بررسی و اخذ تصمیم 

 .گردد   ارسال می(این آیین نامه «12»ماده موضوع )کمیسیون رکود علمی 

 

 توانمندسازی: فصل پنجم

اصل از ارزیابی عملکرد ساالنه عضو و به منظور ارتیای سطح کارآیی و مؤسسه مومف است بر مبنای نتایج ح -32ماده

آموزشی الز، جهت متناس  های  ها و توانمندسازی وی در ایفای هر چه بهتر تکالیف مقول  برنامهاثربخشی فعالیت

 .رش  دانش و مهارت عضو یا شغل مورد نظر  طراحی و به مورد اجرا گذاردساختن نگ

ها و است بر اساس ضوابط و میررات مربوط  همواره نسبت به توانمندسازی و افزایش مهارت عضو مومف -33ماده

 .های شغلی خود اقدا، نماید توانایی

های تکمیل مؤسسه مومف است به منظور بررسی استقیاق عضو برای ترفیع سالیانه  عملکرد عضو را باتوجه به فر، -34ماده

 .یج این ارزیابی را به کمیته ترفیعات مؤسسه ارسال نمایدشده توسط وی  ارزیابی نموده و نتا

های های عضو را باتوجه به فر،استقیاق عضو برای ارتیا مرتبه  فعالیتمؤسسه مومف است به منظور بررسی  -35ماده

نموده های مربوط  ارزیابی تکمیل شده توسط وی در چارچوب آیین نامه ارتیا مرتبه اعضای هیأت علمی و دستورالعمل

 .و نتایج این ارزیابی را به مراجع ذیصالح ارسال نماید

دستورالعمل »براساس ( آیین نامهاین « 35»و « 30»موضوع ماده )های مورد استفاده در ارزیابی  عوامل و شاخص -36ماده

ی هیأت آیین نامه ارتیای مرتبه اعضا»چنین و هم« اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی

 .گردد مؤسسه تعیین می «علمی

عضو مومف است در بدو ورود و نیز در طول مدت فعالیت  در دوره های آموزشی تعیین شده از سوی موسسه حضور  :1تبصره

  31های تعیین شده در ماده یابد و در صورت عد، شرکت در دوره های آموزشی بر اساس نظر موسسه و دستور العمل

 .رفیع سالیانه را نخواهد داشتامکان ارتیا یا ت

های ذیل اعطا  پایه این آیین نامه  بعد از استخدا، «39»و  «38»احراز شرایط میرر در مواد  تبه عضو در صور -37ماده

 :گردد می
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های ایثارگری  پایه مأموریت  ترفیع خدمت سربازی  ترفیع استقیاقی سالیانه  پایه: پایه استقیاقی شامل -31-1

 .های مصوب آتی سایر پایهتقصیلی و 

به اعضای شاغل به کار و مأمور به تقصیل در صورت احراز شرایط مندرج در بندهای ذیل حس  مورد  پایه ترفیع  -38ماده

 :گردد استقیاقی سالیانه اعطا می

 :اعضای شاغل به کار -38-1 

پایه قبلی  به ترتی  برای اعضای قبول در  آموزشی و پژوهشی قابل  یا دو سال خدمت علمیو انجا، حداقل یک  

حس  مورد و کس  حداقل امتیاز مندرج در « دو سال»و اعضای نیمه وقت « یک سال»، وقت تما

 .در مهلت میرر «پژوهشی مصوب مؤسسهآموزشی و  هیأت علمی دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه اعضای»

 :اعضای مأمور به تقصیل -38-2

مقل تقصیل و گزارش  دانشگاه یاموسسه و رد ایشان و تائیداز عملک رضایت  در کل دوره تقصیل در صورت 

 . پیشرفت تقصیلی ساالنه حداکثر دو پایه در دوره تقصیلی اعطاءخواهد شد 

گیرد و به همان میزان تاریخ  به ایا، تعلیق  مرخصی بدون حیوق و انفصال موقت  پایه استقیاقی تعلق نمی -1تبصره

 .افتد یه به تعویق میاستقیاق دریافت پا

این آیین نامه یک  «38»ماده « 1»بند  مفادبه اعضای نیمه وقت در ازای هر دو سال خدمت قابل قبول با رعایت  -39ماده

 .باشد چنین مدت توقف الز، برای آنان دو برابر عضو تما، وقت میهم. گیرد پایه استقیاقی تعلق می

 

 نظام پرداخت حقوق و مزایا: فصل ششم

 :گردد عضو بر اساس فرمول زیر تعیین می حقوق مرتبه و پایه -41ادهم

 حقوق مرتبه و پایه= ضریب حقوقی * [عدد مبنا(+ پایه * 5])

. 

بنا به ترتی  ردیفهای جدول  این آیین نامه به «8»ماده های مندرج در جدول موضوع  عدد مبنا برای مرتبه -1تبصره

 . گردد می تعیینامنا پیشنهاد هیاٌت موسس و تصوی  هیاًت

 .گیرند اعضا در بدو استخدا، در پایه یک مرتبه مربوط قرار می -2تبصره

 .شود   مطابق با ضوابط میرر در این آیین نامه تعیین و پرداخت میخدمتیوق و مزایا اعضا در دوره ح -3تبصره
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نقوه مقاسبه فوق . شود پرداخت می (مخصوص)فوق العاده شغلای تقت عنوان  به اعضای مؤسسه فوق العاده -41ماده

 :باشد العاده مذکور به شرح زیر می

 (مخصوص)فوق العاده شغل = فوق العاده شغلضریب *  (حقوق مرتبه و پایه) 

این آیین  «8»ماده های مندرج در جدول موضوع از ردیف کضری  فوق العاده شغل بر اساس شماره ردیف هری -4تبصره

تصوی   به پیشنهاد هیاٌت موسس وگردد و تغییرات بعدی آن بر اساس میررات مربوط و می نامه  به شرح ذیل تعیین

 .هیأت امنا خواهد بود

 ی  فوق العاده شغلاضر :4-جدول

 (مخصوص)ضری  فوق العاده شغل  ردیف

1 1/2 

2 1/2 

3 81/2 

0 98/2 

نقوه مقاسبه فوق . شود العاده ویژه پرداخت می به اعضای تما، وقت مؤسسه  فوق العاده خاصی تقت عنوان فوق -42ماده

 :باشد العاده مذکور به شرح زیر می

 فوق العاده ویژه= های ویژه ثابت و متغیر مجموع ضرایب فوق العاده( * حقوق مرتبه و پایه)

اده دول موضوع مهای مندرج در ج بر اساس شماره ردیف هر یک از مرتبه ویژه ثابت و متغیرهای  ضری  فوق العاده -1تبصره

 :گردد این آیین نامه  به شرح ذیل تعیین می «8»

 ضرایب فوق العاده ویژه ثابت و متغیر 5-جدول

 جمع ثابت و متغیر متغیر ثابت ردیف

1 0 5/2 5/1 

2 1/5 0/3 9 

3 2/5 3/3 5/8 

0 8/0 9/2 1 /1 

ک این ماده با رعایت سیف ریالی قابل پرداخت ناشی میزان ضری  فوق العاده ویژه متغیر مندرج در جدول تبصره ی -2تبصره

 .گردد از اعمال ضری  فوق العاده ویژه در هر مرتبه علمی تعیین می
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با بار    را در هرسال یک ویژه متغیرتواند  متناس  با شرایط اقتصادی خود  میزان ضری  فوق العاده  مؤسسه می -3تبصره

 .رد بازنگری قرار دهدتصوی  هیأت امنا موپیشنهاد هیاٌت موسس 

که هنوز مجوز ( 1موضوع تبصره ذیل ماده )موسسه  میزان فوق العاده ویژه اعضای هیات علمی قراردادی -4تبصره 

بدیهی است در زمان تبدیل قرارداد به . استخدا، پیمانی آنان وصول نشده است  در اختیار رئیس موسسه می باشد

 .پیمانی مالک عمل خواهد بود حکم پیمانی  تاریخ صدور مجوز استخدا،

نقوه مقاسبه فوق العاده مذکور به . شود ای تقت عنوان فوق العاده جذب پرداخت می فوق العاده  اعضای مؤسسه به -43ماده

 :شرح زیر است

 فوق العاده جذب=  ضریب فوق العاده جذب ( * حقوق مرتبه و پایه)

 .سبه شده در دانشگاه منتخ  استان تعیین می گرددبر اساس ضری  مقاضری  فوق العاده جذب  -1تبصره

هرگونه تغییر در ضرای  فوق العاده جذب مندرج در جدول موضوع تبصره یک این ماده بر اساس شرایط اقلیمی و  -2تبصره

 .باشد و تصوی  هیأت امنا امکان پذیر می هیاٌت موسسمقیطی  صرفأ با پیشنهاد 

ای تقت عنوان فوق  باشند  فوق العاده های مدیریتی مصوب می دار پست که عهده به اعضای تما، وقت مؤسسه -44ماده 

 :باشد نقوه مقاسبه فوق العاده مذکور یه شرح زیر می. شود العاده مدیریت پرداخت می

 مدیریتفوق العاده =   مدیریت رئیس مؤسسهالعاده  فوقمبلغ ریالی * العاده مدیریت هر پست مدیریتی مصوب  ضریب فوق

تعیین هیأت امنا و  و پیشنهاد هیاٌت موسس و تصوی  مؤسسه برای هر سالالعاده مدیریت رئیس  مبلغ ریالی فوق -1تبصره

 .گردد می

العاده مدیریت هر پست مدیریتی مصوب با توجه به حجم کار و سختی آن  بازدهی و کارائی و مرتبه  ضری  فوق -2تبصره

مؤسسه  موسس  توسط هیأت اس دامنه ضرای  مندرج در جدول ذیل ر اسعلمی عضو و میایسه با سایر مدیران ب

 :گردد تعیین می

 حداقل و حداکثر ضرایب فوق العاده مدیریت پستهای مدیریتی :6-جدول

 پست مدیریتی مصوب ردیف
حداقل و حداکثر ضریب 

 فوق العاده مدیریت

 درصد 84تا  54 معاونان مؤسسه 1

 درصد 14تا  04 و مؤسسات وابسته به مؤسسهها  مراکز  ها  آموزشکده دهژوهشکها  پ رؤسای دانشکده 2
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3 
   مدیران دفاتر و ادارات و مدیریتهای زیرمجموعه بالفصل معاونتهای مؤسسه

 های وابسته به مؤسسه ها  آموزشکده ها  پژوهشکده معاونان دانشکده

 های آموزشی و پژوهشی مدیران گروه
 درصد 54تا  34

 درصد 34تا  24 های مدیریتیسایر پست 0

العاده مدیریت رئیس  این ماده  با توجه به فوق «2»جدول تبصره  ده مدیریت مشاغل اجرایی موضوعمیزان فوق العا -3تبصره

العاده مدیریت هر عضو  شود و در هر حال میزان فوق هیأت امنا تعیین می تصوی  و ه با پیشنهاد هیات موسسموسس

 .لعاده  مدیریت تعیین شده برای میا، مافوق وی بیشترباشدا بایست از فوق نمی

در مؤسسه خدمت  وقتاین آیین نامه به شیوه نیمه  «12»فاد ماده حیوق و مزایای ماهانه اعضایی که بر اساس م -45ماده

 .نصف هیأت علمی تما، وقت می باشد  حق اوالد و جزء حق عائله مندیبه حیوقی  موارد  در تمامی نمایند می

التقییق یک ساعت تقییق  عملی و همچنین حق ساعت تدریس« 5/1»التدریس یک ساعت تدریس نظری و  حق -46ماده

العاده شغل  مجموع حیوق مرتبه و پایه و فوق تا یک شستم بر اساس یک پنجاهم ءهیاٌت علمی و غیر علمیاعضا

 . تعیین میگرددبر اساس تصوی  هیت رئیسه عضو ( مخصوص)

های شغل و  العاده العاده مأموریت روزانه این آیین نامه به مأخذ یک بیستم مجموع حیوق مرتبه و پایه و فوق قفو -47ماده

هزینه اسکان و تغذیه و هزینه ایاب و ذهاب بین شهری و درون شهری  بر اساس مصوبات . جذب  قابل پرداخت است

 .هیأت رئیسه مؤسسه پرداخت خواهد شد

موضوع ل کشور  حیوق و مزایای مستمر خود  تقصیل در ایا، استفاده از مأموریت آموزشی در داخعضو مأمور به  -48ماده

 .نماید را دریافت می 21ماده 

این آیین نامه  کمک هزینه عائله مندی و به ازای هر فرزند کمک هزینه اوالد به  «21»ماده به مشموالن موضوع  -49ماده

هیأت امنا که از میزان ابالغ شده از سوی هیأت  ری  حیوقی سالیانه مصوببرابر ض« 15»و « 51»ترتی  به میزان 

 .دگرد باشد  پرداخت می وزیران کمتر نمی
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 مأموریت و انتقال: فصل هفتم

در داخل و یا خارج از کشور و با )حوزروی  0اعزا، اعضا برای ادامه تقصیل در میطع دکتری تخصصی یا سطح  -51ماده 

 .باشد میو تصوی  هیات امنا  پیشنهاد هیاٌت موسسمنوط به احراز شرایط ( یت آموزشیاستفاده از مأمور

 .رشته تقصیلی عضو مورد نیاز مؤسسه باشد -51-1 

 .مقل تقصیل عضو مورد تأیید وزارت باشد -51-2 

مرجعی که قانون  حداقل امتیاز الز، از آیین نامه ارتیا مرتبه را با تأیید هیأت اجرایی جذب یاعضو متیاضی  -51-3

 .نماید  کس  نماید تعیین می

 .سال باشد 04سن متیاضی حداکثر  -51-0 

حیوق و مزایای دوران مأموریت آموزشی و سایر  برابر سهعضو نسبت به سپردن وثییه ملکی به میزان  -51-5

 .های برآوردی  اقدا، نماید هزینه

میرر موفق به اخذ مدرک تقصیلی مورد نظر نگردند  ضمن  چنانچه اعضای مأمور به تقصیل در پایان مهلت -1تبصره

ها و وجوه دریافتی به عالوه خسارات وارده به مؤسسه در طول مدت تقصیل به  برابر کلیه هزینه« 3»بازپرداخت 

 .باشند تشخیص مؤسسه و تعهد مأخوذه   ملز، به حضور در مقل خدمت و انجا، ومایف مقول می

سال موفق به اتما، دوره تقصیلی مورد نظر « 0»دت مأموریت آموزشی اعضایی که در پایان در موارد خاص  م -2تبصره

شش ماهه با پرداخت  نوبت یکگردند  با ارائه گزارش پیشرفت تقصیلی و موافیت هیأت امنا   برای حداکثر  نمی

 .باشد حیوق و مزایای مستمر قابل تمدید می

ه خدمات اعضای هیأت علمی پیمانی سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی واند در صورت نیاز بتمؤسسه می  -51ماده

و یا  از خدمات آنان برای مدت معین با رعایت میررات به عناون مأمور به خدمت مبداءغیردولتی  با موافیت مؤسسه 

یردولتی و موافیت استفاده نماید و یا بالعکس حس  درخواست سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غ انتیال دائم

حیوق و مزایای . نماید یا منتیل عضو  اعضای هیأت علمی پیمانی خود را به این قبیل مؤسسات مأمور به خدمت

پرداخت می  یا انتیال و ماموریت لمقمشموالن این ماده حس  توافق مؤسسات ذیربط  از مقل اعتبارات مؤسسه 

 .گردد

شده از هر لقاظ به یا منتیل رات این آیین نامه مؤسسه دیگر مأمور به خدمت اعضایی که با رعایت ضوابط و میر -3تبصره

 .خواهند بود یا انتیال استثنای میررات مربوط به بازنشستگی مشمول میررات مورد عمل مؤسسه مقل مأموریت
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 مرخصی ها، بیمه و امور رفاهی: فصل هشتم

موضوع تبصره ذیل ماده )و اعضای قراردادی مرخصی استقیاقی  زرو 05 سال خدمت از اعضای پیمانی به ازای هر -52ماده

ها و  العاده با استفاده از حیوق  فوقمرخصی استقیاقی به نسبت ایا، کارکرد به ازای هر سال خدمت از یک ماه ( 1

بستان استفاده از مرخصی با تشخیص میا، مسئول ذیربط و الزامأ در تا. گردند مزایای مندرج در حکم برخوردار می

در مواقع ضروری  با درخواست عضو و تأیید رئیس مؤسسه یا میا، مجاز از طرف وی  استفاده از . باشند مجاز می

روز  14پس از هماهنگی با مدیر گروه آموزشی مربوط و تعیین جایگزین و برای مدت کمتر از مرخصی استقیاقی 

 .بالمانع است

از مرخصی استقیاقی استفاده  های خدمت یک سال باشد  به تناس  ماه که مدت خدمت عضو کمتر از در صورتی -1تبصره

 .خواهد کرد

 .خواهد بود (1موضوع تبصره ذیل ماده ) قراردادی تما، وقتعضو  معادل  مرخصی استقیاقی اعضای نیمه وقت -2تبصره 

تواند تا مجموع  ن ماده میعضو برای یک بار در طول خدمت  عالوه بر مرخصی استقیاقی پیش بینی شده در ای -3تبصره

 .به منظور تشرف به حج واج  برخوردار گردد( بدون حیوق)یک ماه از مرخصی استقیاقی 

مشموالن تبصره ذیل این  در صورت عد، استفاده عضو از مرخصی استقیاقی سالیانه  مرخصی وی به استثنای -53ماده 

 .ماده  قابل ذخیره یا بازخرید نخواهد بود

  مبنی بر استفاده در سمتهای اجرایی پستهای سازمانیواردی که مؤسسه با درخواست مرخصی عضو شاغل در م -1تبصره

ز مرخصی استقیاقی سالیانه در تابستان  به دلیل نیاز به حضور وی موافیت ننماید  صرفأ و حداکثر اازتما، یا قسمتی 

یس مؤسسه و یا میا، مجاز از طرف وی استفاده از مرخصی استقیاقی سالیانه عضو که به علت عد، موافیت رئ روز15

 .گردد نشده است  ذخیره و مابیی به مأخذ آخرین حیوق و مزایای دریافتی مندرج در حکم  بازخرید می

 .مرخصی ذخیره شده اعضا تا پیش از ابالغ این آیین نامه در هر صورت مقفوظ خواهد ماند -2تبصره

ثنای حالت انتیال  قطع گردد  حیوق و مزایای تعضو با مؤسسه به هر دلیل  به اسدر صورتی که رابطه استخدامی  -54ماده

مدت مرخصی استقیاقی ذخیره شده به مأخذ آخرین حیوق و مزایای دریافتی مندرج در حکم  به وی و در صورت 

 .فوت به وراث قانونی عضو پرداخت خواهد شد

اضطرار  با اجازه و موافیت مسئول مافوق از مرخصی ساعتی در  تواند در صورت ضرورت و در مواقع هر عضو می -55ماده

 .خالل ساعات مومف تدریس استفاده نماید

تقیاقی ساالنه را عضو در موارد ذیل حق برخورداری از مرخصی با استفاده از حیوق و مزایا  عالوه بر مرخصی اس -56ماده

 :باشد دارا می

 ازدواج دائم به مدت سه روز کاری -الف 
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 (پدر  مادر  همسر و فرزندان به مدت پنج روز کاری و برادر و خواهر به مدت سه روز کاری) فوت بستگان شامل -ب 

 (هیات رئیسه موسسهو تایید  به تعداد روزهای مورد تأیید مراجع ذیصالح) غیبت موجه -ج 

نتواند در مقل خدمت حاضر شود و غیبت موجه حالتی است که عضو به عللی خارج از حدود اختیار و قدرت خود  -1تبصره

 .گردد احراز می ریاست موسسهیید أموجه بودن عذر وی با ت

 12تواند با رائه گواهی پزشکی   باشد  می عضو مؤسسه در صورت ابتال به بیماریهایی که مانع از انجا، خدمت وی می -57ماده

  ساس قوانین و میررات بیمه مربوطه اعمال شود  بر ا و مازاد بر مدت( روز 3هر نوبت حداکثر )روز متناوب در سال 

 .بر اساس ضوابط و میررات بیمه مربوطه برخوردار شود تواننداز مرخصی زایمان هرنوبت  بانوان عضو می -58ماده 

عضو مشمول صندوق تأمین اجتماعی در استفاده از مرخصی استعالجی مازاد بر سه روز  از نظر پرداخت حیوق و  -59ماده 

 .باشد یا  تابع میررات قانون تأمین اجتماعی میمزا

های آموزشی وپژوهشی مؤسسه لطمه نزند   عضو پیمانی در موارد ضروری و استثنایی  مشروط به آنکه به برنامه -61ماده

یک نیمسال ).ماه خواهد بود 0صرفأ در مدت قرارداد  مجاز به استفاده از مرخصی بدون حیوق  حداکثر به مدت

 (تقصیلی 

تأیید باالترین میا،  تواند در طول مدت خدمت خود با موافیت واحد سازمانی ذیربط و سسه میپیمانی مؤعضو  -61ماده

بدون  یدر صورتی که درخواست مرخص. مسئول مؤسسه  حداکثر سه سال از مرخصی بدون حیوق استفاده نماید

پیشنهاد هیات شغل وی باشد  این مدت بادر دکتری تخصصی در رشته مربوط به  حیوق عضو برای ادامه تقصیل

در هر حال مجموع مرخصی بدون حیوق عضو در . تصوی  هیأت امنا تا دو سال قابل افزایش خواهد بودموسس و با 

 .باشد طول مدت خدمت حداکثر پنج سال می

 . گردد مدت مرخصی بدون حیوق جزء سابیه خدمت بازنشستگی مقسوب نمی -2تبصره

به منظور کمک به تأمین هزینه های بهداشت و درمان عضو   مشروط به تأمین اعتبار مورد نیاز  ی تواندممؤسسه  -62ماده

عالوه بر اعطای مزایای میرر در قانون بیمه خدمات درمانی و یا قانون تأمین اجتماعی به طرق میتضی از جمله 

دستور العمل پرداخت کمکهای مرتبط  تسهیل در عید قرارداد بیمه تکمیلی و یا پرداخت بخشی از هزینه های 

 .تصوی  هیات امنا برساند و با پیشنهاد هیات موسس  رفاهی را تدوین و به

مؤسسه می تواند مشروط به تأمین اعتبار مورد نیاز  به منظور مساعدت  تأمین رفاه  آسایش و آسودگی خاطر اعضا  -63ماده

ها  با ا،  امور بیمه و تأمین و رفع سایر نیازهای ضروری آنو کمک به تهیه مسکن  تیویت صندوق قرض القسنه  و

 .  تسهیالت مالی الز، را براساس دستورالعمل این آیین نامه برقرار نمایدپیشنهاد هیات موسس و تصوی  هیات امناء
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اعه ورزش را در به منظور توانمندسازی  افزایش کارایی  تیویت روحی و سالمت اعضاء  فرهنگ اش می تواندمؤسسه  -64ماده

 .مؤسسه ایجاد و به منظور تشویق آنها برای انجا، امور ورزشی  راهکارهای مناسبی را تدوین و اجرا نماید

 

 پایان خدمت: فصل نهم

 بازنشستگی اعضاعمل تأمین اجتماعی در خصوص  مؤسسه مکلف است طبق ضوابط و میررات صندوق بازشستگی -65ده ما

 .نماید

 

 قرراتسایر م : فصل دهم

تواند در صورت نداشتن تعهد خدمت به مؤسسه  استعفای خود را دو ماه قبل از پایان  عضو پیمانی مؤسسه می -66ماده 

به صورت کتبی اعال، نماید و چنانچه بدون کس  موافیت مؤسسه در مدت میرر در مقل کار حاضر ( پیمانی)قرارداد 

 .انون میررات انتظامی اعضای هیأت علمی رفتار خواهد شدنشود  عمل عضو ترک خدمت مقسوب و با وی برابر ق

در هیچ مورد درخواست استعفا  رافع تعهدات عضو در قبال ومایف وی نمی باشد و عضو پس از استعفا مومف  -67ماده 

 در صورتی که عضو. ود حضور یافته و انجا، ومیفه نمایدخاست تا زمان پذیرش استعفا از سوی مؤسسه  در مقل کار 

روز کتبأ به مؤسسه اعال، نماید  استعفای وی منتفی تلیی  15پس از تسلیم استعفا  انصراف خود را حداکثر مرف 

 .شود می

باشد  در صورت استعفا و قبول استعفای وی از سوی مؤسسه  باید  در مؤسسه می عضوی که دارای تعهد خدمت -68ماده 

نظارت بر  اجرا نمایدموسسه بر اساس مفاد این آیین ط و میررات زیان ناشی از عد، ایفای تعهد خود را طبق ضواب

 .باشد اجرای این ماده بر عهده رئیس مؤسسه یا میا، مجاز از طرف وی می

هر گاه رئیس مؤسسه به نقوی از انقا از رکود علمی و عد، کفایت و صالحیت هریک از اعضای مؤسسه برای اجرای  -69ماده

اعضای  پنج نفره مرک   از سه مطلع گردد  کمیسیونی ویا عد، نیاز موسسه  ا فرهنگیومایف آموزشی  پژوهشی و ی

که صالحیت رسیدگی در مورد کارهای آموزشی و پژوهشی و فرهنگی عضو را دارند و دونفر ازمعاونین هیأت علمی 

به هیات موسس به  جهت ارائه تشکیل خواهد داد تا تقییق به عمل آورده و گزارش کامل و موجهی به رئیس مؤسسه

 .ارائه دهند منظور اتخاذ تصمیم نهائی
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پس از طرح در هیات موسس جهت تصمیم گیری در مواردی که در این آیین نامه حکمی پیش بینی نشده باشد   -71ماده

 .به هیات امنا ارجاع می گردد 

 .باشد میامکان پذیر « امنا هیأت»برعهده سس پس ازامهارنظر هیات  مو ر موارد ابها،  دتفسیر مفاد این آیین نامه  -71ماده 

ی  هیأت امنا وتص به امهار نظر هیات موسسمؤسسه  رئیس هرگونه تغییر در مفاد این آیین نامه با پیشنهاد  -72 ماده

 .باشد پذیر می امکان

قانون کار و بند ب  188ده جهت برخورداری از مزایای ما .......تبصره در تاریخ  53ماده و  13این آیین نامه در – 73ماده 

 .الز، االجرا می باشد ...... رسید و از تاریخ .... موسسه پنجم به تصوی  هیات امنای توسعه قانون برنامه  24ماده 

  


