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«توضیحات ضروري»

الف ـ این آیین نامه به همراه پیوست هاي مربوطه به استناد 
وزارت  تشکیالت  و  وظایف  اهداف،  قانون   «10» ماده  مفاد 
مصوب 1383/5/18 مجلس شوراى اسالمى و در اجراي مفاد 
جمهوري  توسعه  پنجم  برنامه  قانون   «20» ماده  «ب»  بند 
اسالمی ایران مصوب 1389/10/15 مجلس شوراى اسالمى، 
به منظور ساماندهى ضوابط و مقررات استخدامی و با هدف 
ایجاد زمینه هاي الزم براي ارتقاي سطح بهره  وري، بهره مندى 
از ظرفیت هاى ایجاد شده و تسهیل درحصول اهداف مندرج 

شماره  بخشنامه ي  طی  و  شده  تهیه  یادشده،  برنامه  در 
مؤسسات  و  دانشگاه ها  به   90/12/27 مورخ   15/273298
آموزش عالی، پژوهشی و فناوري (جهت طرح و تصویب در 

هیأت هاي امناء) ابالغ شده است؛
ب ـ به منظور تنقیح و ویرایش مفاد آیین نامه ي استخدامی 
اعضاي هیأت علمی از مفاد بخشنامه هاي این مرکز استفاده 
اعمالی  تغییرات  به منظور متمایزسازي  شده است. همچنین 
در  مربوطه  ارجاع  اصالح شده)،  بندهاي   / تبصره   / (مواد 
پانویس صفحه ذي ربط درج مشخص شده است. بدیهى است 
تغییرات اعمال شده، صرفًا بر اساس مفاد بخشنامه هاى این 
مرکز صورت پذیرفته و شامل سایر تغییرات اعمال شده توسط 
عالى،  آموزش  و مؤسسات  دانشگاه ها  امناى  هیأت  از  برخى 

پژوهشى و فناورى، نمى باشد؛
با  هیأت علمی  اعضاي  استخدامی  آیین نامه ي  مفاد  ـ  پ 
عالی  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  هیأت امناي  تصویب 
هیأت  امناى  مصوبه  در  شده  تعیین  تاریخ  (از  پژوهشی  و 

ذى ربط)، در مؤسسات ذي نفع قابلیت اجرایی می یابد.

                        آیین نامه استخدامى اعضاى 
هیأت علمى
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فصل اول 

تعاریف و اختصارات 

و  آیین نامه  این  در  رفته  به کار  اختصارات  و  تعاریف  ماده1ـ 

پیوست هاى آن عبارتند از:
1ـ1ـ وزارت/وزیر: منظور از «وزارت» و «وزیر» در این آیین 
نامه و پیوست هاى آن ، به ترتیب «وزارت علوم، تحقیقات و 

فناورى» و  «وزیر علوم، تحقیقات و فناورى» مى باشد.
1ـ2ـ مرکز: منظور از «مرکز» در این  آیین نامه و پیوست هاى 
آن، مرکز هیأت هاى  امناء و هیأت هاى ممیزه وزارت مى باشد.

و  آیین نامه  این  در  مؤسسه   از  منظور  مؤسسه:  1ـ3ـ 
واحدهاى  کلیه  و   …………… مؤسسه  آن،  پیوست هاى 

تابعه آن مى باشد.
1ـ4 ـ هیأت امناء: هیأتى است که به موجب قوانین و مقررات 
مربوط به عنوان باالترین رکن مؤسسه ، مرجع سیاست گذارى، 
مؤسسه  داخلى  ضوابط  و  مقررات  تصویب  و  تصمیم گیرى 

مى باشد. 
که  کمیسیونى  است  هیأت  امناء:  کمیسیون  دائمى  1ـ5ـ 
قابل  طرح  پیشنهادات  ارائه  و  کارشناسى  بررسى،  مسئولیت 
را  هیأت  امناء  از سوى  ارجاعى  امور  سایر  و  امناء  هیأت  در 

برعهده دارد.
1ـ6 ـ هیأت رئیسه: هیأت رئیسه دومین رکن اجرایى مؤسسه 

پس از رئیس مؤسسه مى باشد. 

1ـ7ـ  شوراى مؤسسه: شوراى مؤسسه دومین رکن سیاست گذار 
بعد از هیأت  امناء مى باشد که به تنظیم سیاست ها و برنامه هاى 
جارى مؤسسه براساس سیاست هاى کالن مصوب در هیأت 

امناء و یا سایر مراجع ذى صالح مى پردازد.
1ـ8ـ  هیأت ممیزه: هیأتى است که به موجب ضوابط و مقررات 
مربوط، مرجع رسیدگى و اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به 
احتساب  باالتر،  به مراتب  ارتقا  صالحیت علمى عضو جهت 
و  آزمایشى  رسمى  به  وضعیت  تبدیل  از  قبل  خدمت  سوابق 
بررسى رکود علمى مى باشد. هم چنین حسب درخواست هیأت 
اجرایى جذب مؤسسه درخصوص صالحیت علمى متقاضیان 
تبدیل وضعیت از پیمانى به رسمى آزمایشى و رسمى آزمایشى 
به رسمى قطعى، تبدیل وضعیت از کارشناس رسمى به عضو 

هیأت علمى رسمى آزمایشى اعالم نظر مى نماید.
در  که  است  کمیسیونى  تخصصى:  کمیسیون  9ـ  1ـ 
رسیدگى  وظیفه  شده،  تعیین  اختیارات  و  وظایف  چارچوب 
مبنى  علمى  هیأت  اعضاى  پرونده  به  نسبت  نظر  اظهار  و 
بر قابلیت طرح و یا عدم طرح پرونده آنان در هیأت ممیزه 

را برعهده دارد.
1ـ10ـ کمیته ترفیعات: کمیته اى است که به موجب ضوابط 
وظیفه  و  تشکیل  مؤسسه  رئیس  حکم  با  مربوط  مقررات  و 
رسیدگى و اتخاذ تصمیم در خصوص ترفیع پایه اعضاى هیأت 

علمى را در چارچوب مقررات مربوط برعهده دارد.
چارچوب  در  که  است  هیأتى  جذب:  مرکزى  هیأت  1ـ11ـ 
انقالب  از سوى شوراى عالى  تعیین شده  و مقررات  ضوابط 
و  وظایف  اعمال  متکفل  و  تشکیل  وزارت  در  فرهنگى، 
اختیارات محول در خصوص اعضاى هیأت علمى دانشگاه ها 

و مؤسسات آموزش عالى، پژوهشى و فناورى مى باشد.
چارچوب  در  که  است  هیأتى  جذب:  اجرایى  هیأت  1ـ12ـ 
انقالب  از سوى شوراى عالى  تعیین شده  و مقررات  ضوابط 
فرهنگى، به صورت مشترك یا مستقل در مؤسسه تشکیل و 
متکفل اعمال وظایف و اختیارات محول در خصوص اعضاى 

هیأت علمى مؤسسه مى باشد.
وزارتخانه ها،  کلیه  از  است  عبارت  اجرایى:  دستگاه  1ـ13ـ 
غیردولتى،  عمومى  نهادهاى  یا  مؤسسات  دولتى،  مؤسسات 
شرکت هاى دولتى و نیز کلیه دستگاه هایى که از سوى هیأت 

امناءى مؤسسه  تعیین شده باشد.
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انتخاب  و  شناسایى،  فرآیند  عبارت  است  از  جذب:  1ـ14ـ 
پذیرفتن  اشخاص  حقیقى  براى خدمت  در مؤسسه، متناسب  با 
پست هاى سازمانى بالتصدى مصوب به هر یک از انحاء از 
... در چارچوب ضوابط و  و  مأموریت  پیمانى،  قبیل رسمى،  

مقررات این آیین نامه.
اشخاص   پذیرفتن  فرآیند  از  است  عبارت  استخدام:  1ـ 15ـ 
پست هاى  از  یکى  در  مؤسسه،  در  براى خدمت  حقیقى 
سازمانى بالتصدى مصوب، به  یکى از وضعیت هاى پیمانى، 
رسمى آزمایشى و رسمى قطعى در چارچوب ضوابط و مقررات 

این  آیین نامه.
و  آیین نامه  این  سراسر  در  عضو  از  منظور  عضو:  1ـ16ـ 
هیأت  عضو  قیدى)،  هر گونه  ذکر  (بدون  آن  پیوست هاى 
بوده  پیمانى  یا  رسمى  و   اعم  از  مؤسسه  در   شاغل  علمى 
که صالحیت علمى  و  عمومى وى به تأیید هیأت ممیزه و یا 

هیأت اجرایى جذب (حسب مورد) رسیده باشد. 
1ـ17ـ عضو رسمى: فردي  است  که به موجب حکم رسمی 
براي تصدي یکی از پست هاي سازمانی مؤسسه در چارچوب 

ضوابط و مقررات این آیین نامه استخدام شده باشد.
1ـ 18ـ عضو پیمانى: فردي است که به موجب قرارداد پیمانى 
براي تصدي یکی از پست هاي سازمانی مؤسسه براى مدت 
معین، در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه استخدام 

شده باشد.
1ـ 19ـ عضو وابسته: به فرد برجسته علمى اطالق مى گردد 
که در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه به منظور انجام 
در  و  انتخاب  مدت  معین  براى  پژوهشى  و  آموزشى  وظایف 
مؤسسه بدون ایجاد هرگونه رابطه  استخدامى جدید (موضوع 
بندهاى 11 و 12 این ماده) به کار گرفته مى شود. به کارگیرى 

عضو وابسته وضعیت استخدامى جدید تلقى نمى گردد.
ابـالغ  کتـبـى  دستـور  از  اسـت  عـبـارت   حـکـم:  1ـ20ـ 
مقـام  صالحیت دار مـؤسسـه  بـه عضـو رسمى  در  چـارچـوب 

ضوابط و مقررات این  آیین نامه.
1ـ21ـ قرارداد: عبارت است از توافق نامه کتبى که به امضاى 
واجد شرایط طرف  نیز شخص  و  مقام صالحیت دار مؤسسه 
قرارداد  مى رسد و وى به موجب آن در ازاى  دریافت حقوق  
و مزایا براى  مدت مندرج  در قرارداد، وظایف محول را انجام 

مى دهد. 

سازمانى  تشکیالت  در  جایگاهى  سازمانى:  پست  1ـ22ـ 
مؤسسه است که به طور مستمر جهت واگذارى تمام یا بخشى 
از وظایف یک شغل براى تصدى یک عضو رسمى یا پیمانى 

در نظر گرفته مى شود.
1ـ23ـ شغل: عبارت  است  از مجموعه  وظایف  و مسئولیت هاي 
واحد  کار  به عنوان  مؤسسه  از  سوي  که  مشخصی  و  مرتبط 

شناخته مى شود.
مجموعه  یا  به  کار  اشتغال  از  عبارت  است  خدمت:  1 ـ24 ـ 
انجام  به  یا قرارداد مکلف  اقداماتى که عضو به موجب حکم 

آن مى گردد. 
1 ـ25ـ شرح  شغل: عبارت  است  از شرح  مکتوب  و مدونی  که 
حاوي  مشخصات  اصلی  و اساسی  شغل در چارچوب  تشکیالت 

تفصیلى مؤسسه می باشد.
1 ـ26 ـ انتصاب : عبارت  است از گماردن عضو رسمى  یا  پیمانى 
به یکی از پست هاي  سازمانی براساس ضوابط و مقررات این 

آیین نامه.
1 ـ27 ـ پـایـه: عبـارت  اسـت از نـمایـش  عـددى خـدمـات  
قابل قبول  عضو متناسب با عوامل  ترفیع در  چارچوب  ضوابط 

و مقررات این آیین نامه.
ـ 28 ـ ترفیع پایه: عبـارت است از افـزایـش عددى پایـه   1
عضـو واجـد شرایط در چـارچـوب ضوابـط و مقررات ایـن 

آیین نامه. 
1 ـ29 ـ ارتقامرتبه: عبارت  است از کسب  مرتبه  علمى باالتر 
عضو واجد شرایط، در چارچوب  ضوابط  و مقررات  آیین نامه  

ارتقا مرتبه اعضاى هیأت علمى.   
1 ـ30 ـ حقوق: عبارت  است از مبلغی  که در ازاي  انجام کار در 
چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه به عضو ذى حق  تعلق 

مى گیرد.
که  وجوهی  از  است  عبارت  فوق العاده ها:  و  مزایا  1 ـ31 ـ 
مستمر  به طور  آیین نامه  این   مقررات  و  ضوابط  چارچوب  در 
به عضو ذى حق  پایه  و  بر حقوق مرتبه  و غیرمستمر عالوه 

پرداخت مى گردد. 
1 ـ32 ـ انتقال: عبارت است از تغییر محل خدمت عضو به طور 
دائم از مؤسسه  به سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى، 
پژوهشى و فناورى دولتى و دستگاه هاى اجرایى و بالعکس در 

چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه.
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1 ـ33 ـ مأموریت: عبارت است از :
الف ـ محول  نمودن شغل یا وظیفه اي موقت به عضو با حفظ 
پست سازمانی وى براي مدت معین که ممکن است خارج از 

محل خدمت عضو باشد.
براي مدت   پاره وقت  یا  تمام وقت  به صورت  اعزام عضو  ب ـ 
معین به سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى، پژوهشى و 

فناورى دولتى و دستگاه هاى اجرایى .
ج ـ اعزام عضو براي گذراندن دوره آموزشی یا مطالعاتى و یا 

تحقیقاتى در داخل یا خارج از کشور.
1 ـ34 ـ رکود علمى: به وضعیتى اطالق مى گردد که عضو شاغل 
بر اساس ضوابط و مقررات این آیین نامه، در سه سال متوالى 

شرایط الزم براي کسب سه پایه استحقاقی را نداشته باشد. 
استخدامی عضو  رابطه  قطع  از  است  عبارت  استعفا:  1 ـ35 ـ 
رئیس   موافقت  از  پس  وى،  درخواست  به  بنا  که  مؤسسه  با 
و  ضوابط  چارچوب  در  وى  طرف  از  مجاز  مقام  یا  مؤسسه 

مقررات این آیین نامه صورت مى پذیرد. 
1 ـ36 ـ بازنشستگى: عبارت است از قطع رابطه خدمتى عضو 
با مؤسسه  که در چارچوب ضوابط و مقررات این آیینـنامه و با 
توجه به مقررات صندوق هاى بازنشستگى ذى ربط به موجب 

حکم رسمى صورت مى پذیرد.
مبالغى  پرداخت  از  عبارت  است  خدمت:  بازخریدى  1 ـ37 ـ 
متناسب با مدت خدمت قابل قبول در ازاى قطع رابطه استخدامى 

عضو با مؤسسه در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه.

که  عضوى  وضعیت  از  عبارت  است  ازکارافتادگى:  ـ 38 ـ   1 
یا  و  توانمندى جسمانى  مربوط  مقررات  و  قوانین  موجب  به 
قطع  ضمن  و  نبوده  دارا  را  خدمت  انجام  براى  الزم  روانى 
رابطه خدمتى تا رسیدن به زمان بازنشستگی،  از حقوق وظیفه 

استفاده  می نماید. 
رسمی  عضو  که  است  وضعیتى  خدمت:  به  آماده  ـ 39 ـ   1
مؤسسه بنا به یکى از دالیل  ذیل، با حکم رئیس مؤسسه یا 
انجام  براى  تعیین تکلیف  انتظار  از طرف وى در  مقام مجاز 

خدمت قرار مى گیرد.
الف ـ انحالل مؤسسه.

ب ـ حذف  پست  سازمانی  عضو در چارچوب اصالح  ساختار 
در  تصویب  و   قانونى   براساس  تشریفات   مؤسسه  تشکیالتى 

هیأت امناء.
یا  مأموریت  اتمام  از  بعد  سازمانی  پست  نبودن  موجود  ج ـ 

مرخصی بدون حقوق متناسب با شرایط احراز عضو.
د ـ در مواردى که بر اساس  تصمیم مراجع مذکور در هیأت هاى 
رسیدگی انتظامى اعضاى هیأت  علمى یا مراجع قضائی، عضو 

از خدمت معلق شده باشد.
1 ـ40 ـ انفصال: عبارت  است از برکنارى عضو به طور موقت 
یا دائم از خدمت، به موجب آراي  قطعى  صادر شده از سوى 

مراجع قانونى.
1 ـ41 ـ اخراج: عبارت است از قطع رابطه استخدامى عضو  به 

موجب آراى قطعى مراجع قانونى ذى ربط. 
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فصل دوم

ورود به خدمت و استخدام 

ماده 2ـ وزارت در هر سال پس از اخذ مجوزهاى قانونى الزم، 

سهمیه استخدام عضو هیأت علمى در مؤسسه را تعیین و ابالغ 
مى نماید. 

ماده 3ـ استخدام در مؤسسه بر اساس سهمیه ابالغى از سوى  

نیاز  براساس  مصوب،  تشکیالت  سازمانى  قالب  در  وزارت، 
سازمانى، موافقت باالترین  مقام  اجرایى مؤسسه، به تفکیک 
مراتب  علمى  استادیار و مربى، پس از تصویب هیأت امناء و 
احراز صالحیت هاى الزم توسط مراجع ذى صالح، از طریق 
فراخوان آزمون یا مصاحبه ویا هردو با توجه به اصل ضرورت 

احراز شایستگى متقاضیان ورود به خدمت، انجام مى پذیرد. 

به  مى بایست  مؤسسه  در  خدمت  به  ورود  متقاضیان  ماده 4ـ 

تشخیص مراجع ذى صالح از شرایط عمومى ذیل، برخوردار باشند:
یا کسب  تغییر  ایران و عدم  تابعیت جمهورى اسالمى  الف ـ 

تابعیت مضاعف در طول دوران خدمت.
ب ـ التزام عملى به قانون اساسى جمهورى اسالمى ایران و 

اعتقاد به والیت فقیه.

ج ـ اعتقاد و التزام عملى به دین مبین اسالم یا یکى از ادیان 
پذیرفته شده در قانون اساسى جمهورى اسالمى ایران .

سیاسى  گروه هاى  به  وابستگى  یا  عضویت  سابقه  عدم  د ـ 
معارض با نظام اسالمى ایران.

هـ  ـ عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل به مناهى اخالقى و 
اعمال و رفتار خالف حیثیت و شرافت و شئون شغلى.

و ـ نداشتن سوء پیشینه کیفرى موثر.
ز ـ عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دائمى دولتى بر 

اساس راى قطعى صادره از سوى مراجع ذى صالح.
مخدر،  مواد  فروش  و  خرید  به  اشتهار  و  اعتیاد  عدم  ح ـ 

مشروبات الکلى و نظایر آن.
طـ  دارا بودن مدرك پایان خدمت وظیفه عمومى و یا معافیت 

قانونى دائم (براى آقایان).
با  متناسب  جسمانى  توانایى  و  سالمت  از  برخوردارى  ـ  ى 

خدمت مورد نظر. 
ك ـ برخوردارى از سالمت و توانایى روانى متناسب با خدمت 

مورد نظر. 
یا  ارشد  کارشناسى  تحصیلى  مدرك  حداقل  بودن  دارا  ـ  ل 

دکترى حرفه اى (گروه پزشکى) یا سطح سه حوزوى. 
م ـ حداکثر سن براى دارندگان مدرك تحصیلى کارشناسى 
و سطح سه حوزوى    پزشکى)  (گروه  دکترى حرفه اى  ارشد، 
تحصیلى  مدرك  دارندگان  براى  و  تمام  سال  یک   1«30»
دکترى تخصصى و سطح چهار حوزوى «40» یک سال تمام 

مى باشد. 

شرایط  احراز  با  دانشگاهى  مدرك  بدون  خبرگان  1ـ  تبصره 

الزم در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط از شمول بندهاى 
«ل» و «م» این ماده مستثنى مى باشند.

با  متقاضیان  خدمات  به  مؤسسه  نیاز  صورت  در  2ـ  تبصره 
مدرك تحصیلی دکتري تخصصی و سن باالي 40 سال که 
علمی  برجستگی  داراي  ذ ي ربط  ممیزه  هیأت  تشخیص  به 
از  امناء  هیأت  تصویب  با  متقاضیان  این  می باشند،  خاص 

شمول مفاد بند «م» این ماده مستثنى مى باشند.2
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. اصالح شده بر اساس ردیف 1 بخشنامه شماره 15/27006 مورخ 95/2/15؛
2. اصالح شده بر اساس ردیف 2 بخشنامه شماره 15/27006 مورخ 95/2/15؛
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عضویت  تصدى  جهت  خدمت  به  ورود  متقاضیان  ـ   5 ماده 

بر شرایط عمومى  در هیأت  علمى مؤسسه مى بایست عالوه 
موضوع ماده «4» این آیین نامه، متناسب با مرتبه مورد تقاضاى 
ماده «9»  موضوع  و «3» جدول  ردیف هاى «2»  در  مندرج 
مراجع ذى صالح  تشخیص  به  نیز  ذیل  اختصاصى  شرایط  از 

برخوردار باشند: 
ـ 1ـ  مدرك تحصیلى متناسب با یکى از مراتب علمى مورد   5

تقاضا به شرح ذیل:
الفـ   دارا بودن مدرك تحصیلى دکترى  تخصصى و یا سطح  
چهار حوزوى با رساله تحقیقى براى کلیه رشته هاى دانشگاهى 
(غیر از گروه پزشکى) و یا دارا بودن درجه تخصصى (گواهى 
به  ورود  متقاضیان  براى  پزشکى  گروه  در  تخصصى)  نامه 

خدمت در مرتبه استادیار.
ب ـ دارا بودن مدرك تحصیلى کارشناسى ارشد و یا سطح 
سه حوزوى در رشته تخصصى مربوط براى کلیه رشته هاى 
بودن درجه دکترى  دارا  از گروه پزشکى) و  دانشگاهى (غیر 
حرفه اى (در گروه پزشکى) براى متقاضیان ورود به خدمت در 

مرتبه مربى با رعایت تبصره «1» ذیل این ماده.
ـ 2ـ آشنایى کافى با یک زبان خارجى براى متقاضیان ورود   5
به خدمت در مرتبه مربى و تسلط کافى به یک زبان خارجى 

براى متقاضیان ورود به خدمت در مرتبه استادیار. 

این  اجراى  تاریخ  از  هرم علمى،  حفظ  به منظور  1ـ   تبصره 

آیین نامه استخدام عضو هیأت  علمى در مرتبه مربى  آموزشیار 
و مربى  پژوهشیار ممنوع مى باشد.

تبصره 2ـ مؤسسه مى تواند در راستاى حفظ هرم علمى و در 

صورت نیاز به جذب عضو هیأت  علمى در مرتبه مربى، با ارائه 
گزارش توجیهى الزم نسبت به اخذ مجوز الزم از هیأت امناى 

مربوط، اقدام نماید. 
شرایط  احراز  با  دانشگاهى  مدرك   بدون   خبرگان  تبصره 3ـ 

الزم در چارچوب ضوابط  و مقررات مربوط ، از شمول بند «1» 
این  ماده مستثنى مى باشند.

عمومى  و  شرایط  تشخیص  و  استعالم  مرجع  ماده  6  ـ 

اختصاصى  موضوع مواد «4» و «5» این آیین نامه حسب مورد، 
مبادى قانونى  ذى صالح از جمله هیأت اجرایى جذب مؤسسه  

و هیأت مرکزى جذب وزارت مى باشد.
ماده 7ـ استخدام در مؤسسه پس از احراز شرایط عمومى و 

اشکال  از  یکى  قالب  در  و  تمام وقت  صورت  به  اختصاصى، 
ذیل با رعایت ضوابط و مقررات این آیین نامه انجام می پذیرد:

به  سازمانی  پست هاي  تصدي  براي  پیمانی  استخدام  ـ  الف 
موجب قرارداد ساالنه که تمدید آن، منوط به کسب حداقل امتیاز 
الزم براساس  امتیازات مندرج  در «دستورالعمل اعطاى ترفیع 
سالیانه اعضاى  هیأت  علمى  آموزشى  و پژوهشى  ابالغى  از 
و  استادیارى  و  مربى  مراتب  براى  ترتیب  به  سوى  وزارت» 
هم چنین موافقت رئیس مؤسسه  یا مقام  مجاز از طرف وى 

مى باشد. 
بـ  استخدام رسمی آزمایشى براي تصدي پست هاي سازمانی 

به موجب حکم. 
ج ـ استخدام رسمی قطعى  براي تصدي پست هاي سازمانی 

به موجب حکم. 
و  ضوابط  براساس  که  بورسیه هایی  قرارداد  تمدید  ـ  تبصره 
مقررات وزارت به صورت پیمانی جایابی و استخدام شده اند، 
تا پایان دوره تعهد، مشروط به رعایت تکالیف قانونی مقرر در 

این آیین نامه، الزامی می باشد.  

ماده 8ـ  به کارگیرى و استخدام اشخاص ذیل با رعایت شرایط 

اختصاصى ورود به خدمت مندرج در این آیین نامه،  مشروط 
به  پژوهشى الزم  و  آموزشى  وظایف  انجام  توانایى  احراز  به 
یا پژوهشى مؤسسه حسب مورد،  آموزشى  تشخیص شوراى 

تابع قوانین و مقررات مربوط به خود خواهد بود. 
8 ـ 1 ـ  جانبازان، ایثارگران و خانواده آنان؛ 

8 ـ 2 ـ  نخبگان؛
8 ـ 3 ـ  اتباع خارجى. 
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فصل سوم

انتصاب  و تبدیل وضعیت

ماده 9ـ مراتب اعضاى هیأت علمى مؤسسه عبارت است از: 

یا  و  دانشیارى  مرتبه  با  به خدمت  بدو ورود  در  انتصاب وى 
استادى مشروط به آن که مؤسسه مربوط به لحاظ اعتبار مورد 
تأیید وزارت باشد، با رعایت ضوابط ومقررات این آیین نامه و 

آیین نامه ارتقا مرتبه بالمانع خواهد بود.
شرایط  واجد  رسمی  کارشناس  وضعیت  تبدیل  2ـ  تبصره 

مؤسسه به عضو هیأت علمى رسمی آزمایشی منحصراً با مدرك 
رعایت حداکثر «50» سال  با  و  دکتري تخصصی  تحصیلی 
سن، منوط به آنکه تا قبل ازاحراز شرایط بازنشستگى، بتوانند 
حداقل «10» سال در وضعیت  هیأت علمى خدمت کند، پس 
از اعالم نیاز گروه آموزشی/ پژوهشی مرتبط با رشته تحصیلی 
متقاضی و موافقت رئیس/ هیأت رئیسه مؤسسه در چارچوب 
مفاد این آیین نامه و مشروط به دارا بودن حداقل«60» درصد 
امتیازات الزم براي ارتقا به مرتبه دانشیاري از آیین نامه ارتقا 
مرتبه ي اعضاي هیأت علمی با تایید هیأت ممیزه و تصویب 

هیأت امناي ذي ربط بالمانع است.1 
ایثارگران (مشمول بند  انتصاب و تبدیل وضعیت  تبصره 3ـ 

«ز» ماده «44» قانون برنامه پنجم توسعه جمهورى اسالمى 
ایران) شامل  رزمندگان با بیش از شش ماه حضور داوطلبانه 
در جبهه، جانبازان باالى بیست و پنج درصد (25٪)، آزادگان 
باالى سه سال اسارت، فرزندان جانبازان باالى پنجاه درصد 
سه  از  بیش  با  آزادگان  فرزندان  و  شهداء  فرزندان   ،(٪50)
تأیید  سال اسارت که داراى مدرك دکترى تخصصى مورد 
وزارتخانه هاى علوم، تحقیقات و فناورى و بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکى مى باشند، تابع ضوابط ومقررات مربوط و 

قوانین جایگزین آن مى باشد.

ماده 11ـ در صورت تقاضاى عضو پیمانى، تأیید هیأت  اجرایى 

جذب و موافقت رئیس مؤسسه، ادامه خدمت عضو در وضعیت 
پیمانى تا زمان رسیدن به بازنشستگى، بدون ایجاد محدودیت 
و  علمی  صالحیت  تأیید  با  مرتبه،  ارتقاى  و  پایه  ترفیع  در 
دو  در هر  اجرایى جذب مؤسسه  توسط هیأت  عمومى عضو 
سال یک بار و اخذ امتیازات مندرج در «دستورالعمل اعطاى 
ترفیع سالیانه اعضاى هیأت علمى آموزشى و پژوهشى» در 

هر سال، امکان پذیر مى باشد.2

انتصاب واجدین شرایط استخدام در بدو ورود به  ماده 10ـ 

خدمت در مؤسسه، متناسب با شرایط و ضوابط این آیین نامه 
مربى آموزشى  مرتبه  با  پیمانى  استخدام  وضعیت  در  صرفًا 
استادیار  و  استادیارآموزشى  مرتبه  یا  و  مربى پژوهشى  و 

پژوهشى امکان پذیر مى باشد. 
تبصره 1ـ در صورتى که متقاضى ورود به خدمت در مؤسسه، 

قبل از استخدام در مؤسسه، در هیأت علمى یکى از دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالى، پژوهشى و فناورى خارج از کشور با 
مرتبه علمى باالتر از استادیارى سابقه عضویت داشته باشد، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. اصالح شده بر اساس ردیف 3 بخشنامه شماره 15/27006 مورخ 95/2/15؛
2. اصالح شده بر اساس ردیف 4 بخشنامه شماره 15/27006 مورخ 95/2/15؛
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ماده 12ـ مؤسسه مى تواند وضعیت استخدام اعضاى پیمانى 

آیین  این   «11» ماده  مشمول  پیمانى  اعضاى  استثناى  (به 
نامه) را پس از احراز شرایط ذیل و تأیید مراجع ذى صالح به 

رسمى آزمایشى تبدیل نماید. 
الف ـ دارا بودن  حداقل دو و حداکثر پنج سال سابقه خدمت 

پیمانى. 
ب ـ  تأیید صالحیت عمومى  و موافقت هیأت اجرایى جذب 

مؤسسه براى تبدیل وضعیت به رسمى آزمایشى.  
ج ـ کسب حداقل 70 درصد امتیازات تعیین کننده در آیین 
مرتبه  به  ارتقا  براى  علمى  هیأت  اعضاى  مرتبه  ارتقا  نامه 
موافقت  عضو،  درخواست  به  بنا  جایگزین،  ضوابط  یا  باالتر 

هیأت اجرایى جذب مؤسسه  و تأیید هیأت مرکزى جذب.

ماده 13ـ در صورتى که عضو در پایان دوره پیمانى، شرایط 

ادامه خدمت و یا تبدیل وضعیت به استخدام رسمى آزمایشى  
را کسب ننماید، به یکى از روش هاى ذیل با وى رفتار خواهد 

شد. 
الف ـ اعطاى مهلت با مجوز هیأت امناى مربوط حداکثر در 

سه نوبت یک ساله.1 
ب ـ خاتمه خدمت عضو.

تا  که  اعضایى  از  دسته  آن  پیمانى  خدمت  مدت  ـ  تبصره 
آیین نامه داراى سابقه خدمت هیأت علمى  این  ابالغ  تاریخ 
پیمانى بیش از  «8» سال تمام مى باشند، به منظور کسب 
امناى  هیأت  تأیید  با  ماده  این  بند «ب»  در  مندرج  شرایط 
و  بود  خواهد  تمدید  قابل  ساله  یک  نوبت  دو  تا  ذى ربط 
مقرر،  مهلت  پایان  در  مذکور  شرایط  احراز  عدم  در صورت 

مشمول مفاد بند «ب» این ماده خواهند شد.

تبدیل  آزمایشى  به رسمى  پیمانى  از  که  اعضایى  ماده 14ـ  

 «10» ماده   «2» تبصره  مشموالن  نیز  و  مى یابند  وضعیت 
الزامًا یک دوره آزمایشى را طى خواهند کرد.  این آیین نامه، 
مؤسسه  درطول دوره  رسمى  آزمایشى رفتار و عملکرد عضو 
را از نظر لیاقت (علمى، اخالقى، خالقیت و مسئولیت پذیرى)، 

پژوهشى  آموزشى و  انضباط  و  کاردانى، روحیه خدمت، نظم 
مورد ارزیابى قرار داده و درصورت احراز شرایط ذیل  به رسمى 

قطعى تبدیل وضع مى نماید. 
الف ـ  دارا بودن حداقل دو و حداکثر پنج سال سابقه  خدمت  
آموزشى  ـ  مأموریت  مدت  احتساب  (بدون  آزمایشى  رسمى 
مدیریت  سیاسى  براى تصدى سمت هاى  ماموریت  و مدت 

موضوع ماده «79» این آیین نامه). 
مرتبه  ارتقا  آیین نامه  از  الزم  امتیازات  حداقل  کسب  ـ  ب 
ضوابط  یا  باالتر  مرتبه  به  ارتقا  براى  علمى  هیأت  اعضاى 
اجرایى  هیأت  موافقت  عضو،  درخواست  به  بنا  جایگزین، 

جذب مؤسسه و تأیید هیأت مرکزى جذب.
ج ـ تأیید صالحیت عمومى براى تبدیل وضعیت به رسمى 

قطعى.  
تبصره 1 ـ عضو رسمى آزمایشى موظف است پس از پایان 

حداقل دو سال، فرم هاى مربوط به تبدیل وضعیت از رسمى 
آزمایشى به رسمى قطعى را تکمیل و به همراه مدارك الزم 
براى بررسى پرونده به مراجع ذى ربط تحویل دهد. چنانچه 
اقدام  ارائه مدارك الزم  به  پایان چهار سال نسبت  تا  عضو 
به  کتبى  نامه  دو  است حداکثر طى  موظف  مؤسسه  ننماید، 
ایشان موضوع لزوم ارسال مدارك در موعد مقرر را یادآورى 
نماید. عدم تکمیل و ارائه به موقع فرم ها و مدارك از سوى 
این   «15  » ماده  در  مقرر  تشریفات  انجام  به  منجر  عضو 

آیین نامه خواهد شد.
مؤسسه   عضو،  توسط  مدارك  تحویل  از  پس  ـ   2 تبصره 

مکلف است ضمن رسیدگى به درخواست وى، ظرف مدت 
شش ماه در مورد قطعیت استخدام و یا خاتمه خدمت عضو 
نظر قطعى خود را اعالم نماید. در هر صورت دوران خدمت 
رسمى  آزمایشى عضو نباید از 5 سال تجاوز کند و چنانچه 
طریق  (از  علمى  و  عمومى  صالحیت هاى  نظر  از  مؤسسه 
 5 پایان  در  مورد)  حسب  کننده  بررسى  ذى صالح  مراجع 
سال نظر قطعى خود را اعالم ننماید، تا اعالم نتیجه بررسى 
رسمى  آزمایشى  وضعیت  در  عضو  خدمت  ادامه  پرونده، 
بالمانع خواهد بود. در صورت اعتراض کتبى عضو، موضوع 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. بر اساس مفاد بخشنامه شماره 15/65294 مورخ 94/4/6 مرکز، تمدید مدت خدمت پیمانی اعضاى هیأت علمى براي سال ششم با رعایت ماده «13» آیین نامه استخدامی 
اعضاي هیأت علمی منوط به ارائه فرم شناسنامه علمی قابل قبول قبل از پایان سال پنجم و تقاضاي عضو جهت تمدید از هیات امنا به هیات رئیسه مؤسسه و براي سال هفتم 

از هیات امنا به کمیسیون دائمی هیات امنا مؤسسه (به صورت آزمایشی دو ساله از تاریخ تصویب در هیأت هاي امناء) تفویض شده است. 
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مورد،  حسب  «مرکز»  یا  جذب  مرکزى  هیأت  طریق  از 
پیگیرى و رسیدگى مى شود.  

ماده 15ـ  در صورتى که عضو در پایان دوره آزمایشى، شرایط 

ادامه خدمت و یا تبدیل وضعیت به استخدام رسمى قطعى 
را کسب ننماید، چنانچه وى واجد شرایط بازنشستگى باشد، 
با  مى تواند  مؤسسه  درغیراین صورت  و  مى شود  بازنشسته 
تصویب هیأت  امناء، به ترتیب  اولویت به یکى از روش هاى 

ذیل با وى رفتار نماید. 
الف ـ اعطاى مهلت با مجوز هیأت امناى مربوط حداکثر در 

سه نوبت یکساله1
پایه هاى  حفظ  با  پیمانى  استخدام  به  وضعیت  تغییر  ـ  ب 

قبلى و تأیید هیأت اجرایى جذب مؤسسه. 
آن  براى  (صرفًا  رسمى  کارشناس  به  وضعیت  تبدیل  ـ  ج 
دسته از اعضایى که از وضعیت «کارشناس رسمى» به عضو 

هیأت علمى رسمى آزمایشى تبدیل وضعیت یافته اند).
تبصره 1 ـ مشمولین بند «ب» این ماده مى بایست حداکثر 
«ج»  و  «ب»  بندهاى  در  مقرر  شرایط  سال،  دو  مدت  در 
به  وضعیت  تبدیل  منظور  به  را  آیین نامه  این   «14» ماده 
شرایط  احراز  عدم  درصورت  نمایند.  احراز  رسمى قطعى 
مذکور در پایان مهلت مقرر مشمول مفاد تبصره  «2»  این 

ماده خواهند شد.
تبصره 2ـ  در صورتی که عضو پس  از  اعمال بندهاي «الف» و 

«ب» نتواند شرایط الزم براي تبدیل وضعیت به رسمى قطعى 
را کسب نماید، چنانچه شرایط بازنشستگی را نداشته  باشد،  با 
تصویب  هیأت  امناء و پرداخت «10» الى «30» روز حقوق و 

مزایاى مستمر مشمول کسورات  بازنشستگى به ازاى هر سال 

خدمت قابل  قبول،  به عالوه وجوه مرخصى هاى ذخیره شده، 
بازخرید می شود.   

تبصره 3ـ  مدت  خدمت  رسمى آزمایشى آن دسته از اعضایى که 

تا تاریخ ابالغ این آیین نامه داراى سابقه خدمت هیأت علمى 
رسمى آزمایشى بیش از «8» سال تمام مى باشند، به  منظورکسب 
شرایط مندرج   در بند «ب» ماده «14» این آیین نامه با تأیید 

هیأت امناءى ذیربط تا دو نوبت یک ساله قابل تمدید خواهد 
بود و در صورت عدم احراز شرایط مذکور در پایان مهلت مقرر،  

مشمول مفاد تبصره «2» این ماده خواهند شد.

ماده 16 ـ مرجع تأیید صالحیت هاى علمى  و عمومى موضوع 

مواد «12» و «14» این آیین نامه حسب مورد، مبادى قانونى 
ذى ربط از جمله هیأت  اجرایى جذب مؤسسه  و هیأت مرکزى 

جذب وزارت و هیأت ممیزه ذى ربط مى باشد.
موافقت  درصورت  مى توانند  رسمى  عضو  بانوان  ـ   17 ماده 

واحدسازمانى مربوط و رئیس مؤسسه و یا مقام مجاز از طرف 
ایشان در چارچوب  ضوابط و مقررات این آیین نامه، حداکثر 
به  مدت «5» سال از شیوه خدمت نیمه وقت در طول خدمت 

نمایند.  استفاده 
تبصره ـ  بانوان عضو پیمانى، صرفًا در مدت قرارداد مجاز به 

استفاده از شیوه خدمت نیمه وقت خواهند بود. در هر صورت 
حداکثر مدت مجاز استفاده از شیوه خدمت نیمه وقت،  براى 
درطول  سال   «5» حداکثر  رسمى،  عضوپیمانى  و  بانوان 

خدمت مى باشد.

ماده 18 ـ مؤسسه مى تواند اعضاى  آموزشى  رسمى  تمام وقت  

اعضا  «دستورالعمل  خدمت  براساس  را  خود  شرایط  واجد 
سایر  رعایت  با   ،«1 پیوست شماره  ـ  نیمه حضورى  به شیوه 
ضوابط و مقررات این آیین نامه به شیوه خدمت نیمه حضورى 

به کار گیرد. 

ماده 19 ـ  مؤسسه مى تواند در صورت نیاز به منظور تامین 

چارچوب  در  خود  پژوهشى  یا  و  آموزشى  کادر  از  بخشى 

سازمان تفصیلی مصوب نسبت به بکارگیرى مشمولین نظام 

نماید.  اقدام  سربازى»  قالب «طرح  در  شرایط  واجد  وظیفه 
نظر  از  تعهد خدمت  و  دوره ضرورت  در  افراد  از  دسته  این 
حقوق و مزایاي مستمر و کمک هزینه ها ي عائله مندي و 

اوالد تابع مقررات اعضاى هیأت علمى پیمانى هستند.1 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. بر اساس مفاد بخشنامه شماره 15/65294 مورخ 94/4/6 مرکز، تمدید مدت خدمت رسمى آزمایشى اعضاى هیأت علمى براي سال ششم با رعایت ماده «15» آیین نامه  
استخدامی اعضاي هیأت علمی منوط به ارائه فرم شناسنامه علمی قابل قبول قبل از پایان سال پنجم و تقاضاي عضو جهت تمدید از هیات امنا به هیات رئیسه مؤسسه و براي 

سال هفتم از هیات امنا به کمیسیون دائمی هیات امنا مؤسسه (به صورت آزمایشی دو ساله از تاریخ تصویب در هیأت هاي امناء) تفویض شده است. 
2. اصالح شده بر اساس ردیف 5 بخشنامه شماره 15/27006 مورخ 95/2/15؛
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تبصره 1 ـ در صورتى که  پس از انقضاى مدت تعهد، فرد به 

استخدام مؤسسه درآید، مدت تعهد جزء سنوات خدمت آموزشى  و 
جزء  مدت  مذکور  لیکن  شد.  خواهد  محسوب  وى  پژوهشى 
حداقل  مدت  توقف الزم براى تبدیل وضعیت وى به رسمى 
آزمایشى (موضوع بند «الف» ماده «12» این آیین نامه) نمى باشد.

فرد  خدمت  از  رضایت  عدم  در صورت  مؤسسه  ـ   2 تبصره 

در مدت ضرورت مجاز است نسبت به فسخ قرارداد اقدام و 
وى را جهت انجام خدمت وظیفه به مقامات مسئول معرفى 

نماید.

تبصره 3 ـ مؤسسه در صورت عدم رضایت از خدمت فرد در 

وى  و  اقدام  قرارداد  فسخ  به  نسبت  است  مجاز  تعهد  مدت 
دانشگاه ها  سایر  در  تعهد  دوره  اتمام  براى  جایابى  را جهت 
وزارت  به  فناورى  و  پژوهشى  عالى،  آموزش  مؤسسات  و 

نماید. معرفى 

دوره  یا  و  پیمانى  دوره   در  اعضا  خدمت  مدت  ـ   20 ماده 

رعایت سایر شرایط جزو سابقه خدمت   با  رسمى  آزمایشى، 
عضو محسوب مى گردد. 
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فصل چهارم

حقوق و تکالیف 

ماده 21ـ  ساعت خدمت اعضا 40 ساعت در هفته مى باشد که 

ساعات حضور آنان مطابق با برنامه ابالغى مؤسسه، در طول 
روزهاى کارى هفته توزیع مى گردد.

دیگرى  به  را  محول  وظایف  نمى توانند  اعضا  ـ   1 تبصره 

واگذار نمایند. مؤسسه مى تواند در موارد مرخصى، مأموریت 
و بیمارى و ... وظایف محول عضو را به طور موقت به سایر 

اعضا ارجاع نماید.
تبصره 2ـ  ساعت شروع و خاتمه خدمت اعضا و واحدهاى مؤسسه 

با رعایت سقف ساعات خدمت، حسب مورد از سوى هیأت رئیسه 
در چارچوب ضوابط مصوب هیأت امناء تعیین مى گردد.

شده  تعیین  خدمت  ساعات  در  مکلف اند  اعضا  ـ   3 تبصره 

خود، متناسب با وضعیت خدمتى خود (تمام وقت 40 ساعت، 
ساعت) حسب   20 وقت  نیمه  یا  و  ساعت   20 نیمه حضورى 
را  محول  وظایف  و  یابند  خود حضور  خدمت  محل  در  مورد 
انجام دهند. عدم رعایت این تبصره تخلف محسوب مى شود و 
با متخلفین با رعایت تبصره «1» ذیل ماده «2» دستورالعمل 
خدمت  اعضا به شیوه  نیمه  حضورى (پیوست شماره1)، براساس 
قانون مقررات  انتظامى  اعضاى هیأت  علمى رفتار خواهد شد. 

مؤسسات  و  دانشگاه ها  سایر  با  نمی تواند  عضو  ـ   4 تبصره 

آموزش عالی، پژوهشی و فناوري دولتی، غیردولتیـ  غیرانتفاعی 
همکاري  قرارداد  غیردولتی  و  دولتی  اجرایی  دستگاه هاي  و 
تمام وقت یا نیمه وقت داشته باشد. همکاري غیر مستمر عضو 
با مؤسسات مذکور در خارج از ساعات رسمی کار مؤسسه با 

اطالع رئیس مؤسسه بالمانع است.1

ماده 22 ـ  تکالیف و وظایف عضو با رعایت مفاد ماده «21» 

این آیین نامه بر شش فعالیت ذیل استوار است.
22ـ1ـ فعالیت فرهنگى، تربیتى و اجتماعى؛

22ـ2ـ فعالیت آموزشى (نظرى و عملى)؛
22ـ3ـ فعالیت پژوهشى و فناورى؛ 

22ـ4ـ فعالیت علمى و  اجرایى؛ 
22ـ5ـ راهنمایى دانشجو و سایر خدمات دانشگاهى؛
22ـ6ـ همکارى تخصصى با حوزه کاربردى مرتبط.

ماده 23 ـ  اهم وظایف عضو آموزشى که وظایف مدیریت به 

عهده ندارد، عبارت است از:
و  وقت  تمام   اعضاى  براى  مؤسسه،  تدریس در  23ـ1ـ 
در  تدریس  موظف   واحد   13 الى   8 میزان  به   نیمه  حضورى 
هفته  با  توجه  به مراتب دانشگاهى  عضو (مربى  آموزشیار 
13، مربى آموزشى 12، استادیارآموزشى 10، دانشیار آموزشى 

9 و استاد آموزشى 8 واحد موظف) تعیین مى گردد. 
23ـ2ـ پژوهش و فناورى.

23ـ3ـ به عهده گرفتن مسئولیت راهنمایى و پاسخگویى به 
سواالت دانشجویان.

23ـ4ـ راهنمایى و مشاوره پایان نامه ها و رساله هاى دانشجویى.
23ـ5ـ خدمات آزمایشگاهى و کارگاهى و آماده سازى آن ها 

یا عملیات صحرایى. 
23ـ6ـ حضور در شوراها و کمیته ها و هیأت هاى ممتحنه ذى ربط.
23ـ7ـ مشارکت و حضور در فعالیت ها و کارگاه هاى آموزشى 

و فرهنگى و دانش افزایى.
23ـ8ـ شناسایى مسائل و چالش هاى کاربردى و تبدیل آن به 

پروژه هاى کاربردى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. الحاق شده بر اساس ردیف 6 بخشنامه شماره 15/27006 مورخ 95/2/15؛
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23ـ9ـ انجام سایر وظایفى که از طرف مدیر گروه و رئیس 
دانشکده و یا رئیس مؤسسه  به عضو محول مى شود. 

در  آموزشى  اعضاى  موظف  واحد  میزان  تعیین  ـ   1 تبصره 

دانشکده به نحوى صورت مى پذیرد که متوسط واحد موظف 
واحد  متوسط  از  کمتر  دانشکده،  اعضاى  مجموع  تدریس 

موظف مراتب تعیین شده در بند «1» این ماده نباشد.
تبصره 2 ـ  تعیین میزان واحد موظف اعضاى آموزشى نافى  

مفاد ماده «21» این آیین نامه و تبصره هاى آن نخواهد بود.
تبصره 3 ـ اعضاى تمام وقت آموزشى که طرح هاى پژوهشى 

ارزنده در دست اجرا دارند و باید وقت بیشترى را صرف امور 
رئیس  تأیید  و  گروه  مدیر  پیشنهاد  به  بنا  نمایند،  پژوهشى 
مى توانند  مؤسسه  پژوهشى  شوراى  تصویب  و  دانشکده 
قسمتى از ساعات مربوط به آموزش را صرف امور پژوهشى 
نمایند. مشروط به اینکه ساعات موظف تدریس آنان از نصف 

میزان حداقل مندرج در بند یک این ماده کمتر نباشد.

ماده 24 ـ  اهم وظایف عضو پژوهشى که وظایف مدیریت به 

عهده ندارد، عبارت است از:
به  تمام وقت  اعضاى  براى  مؤسسه،  در  پژوهش  24ـ1ـ 
میزان 24 الى 37 ساعت تحقیق در هفته با توجه به مراتب 
 ،36 مربى  پژوهشى   ،37 پژوهشیار  (مربى   عضو  دانشگاهى 
استادیار پژوهشى 32، دانشیار پژوهشى 28 و استاد پژوهشى 

24 ساعت  تحقیق) تعیین  مى گردد. 
24ـ2ـ ارائه خدمات علمى، آزمایشگاهى به مؤسسه و خارج از 

مؤسسه بر اساس مصوبات هیأت رئیسه مؤسسه.
24ـ3ـ انجام امورکارشناسى و مشاوره علمى و هدایت و نظارت 
بر پروژه هاى پژوهشى و پایان نامه هاى تحصیالت تکمیلى.

و  علمى  مجامع  و  کنفرانس ها  سمینارها،  در  24ـ4ـ شرکت 
تخصصى.

به  مؤسسه  از  خارج  و  داخل  شوراهاى  در  شرکت  24ـ5ـ 
تشخیص مقام مافوق. 

24ـ6ـ  مشارکت و حضور در فعالیت ها و کارگاه هاى آموزشى 
و فرهنگى و دانش افزایى.

24ـ7ـ  شناسایى مسائل و چالش هاى کاربردى و تبدیل آن 
به پروژه هاى کاربردى.

24ـ 8ـ  انجام سایر وظایفى که از طرف مدیر گروه و رئیس 
دانشکده و یا رئیس مؤسسه به عضو محول مى شود. 

تبصره 1 ـ  عضو پژوهشى مى تواند در دانشگاه ها و مؤسسات 

آموزش عالى دولتى با موافقت گروه و تأیید رئیس مؤسسه یا 
به میزان «4» واحد نظرى  از طرف وى حداکثر  مقام مجاز 

تدریس نماید.
تبصره 2ـ  تعیین ساعات موظف اعضاى پژوهشى در مؤسسه به 

نحوى صورت مى پذیرد که میانگین محصول تحقیقات عضو 
در یک سال عالوه بر ارائه یک مقاله علمى پژوهشى پذیرش 
شده، 100 تا 150 صفحه تالیف یا 150 تا 200 صفحه ترجمه، 
تصحیح متون تخصصى و یا تعلیق بر آن و یا ارائه یک طرح 
پژوهشى کاربردى باشد. نحوه ارائه تحقیقات بر حسب ماهیت 
موضوع توسط شوراى پژوهشى مؤسسه  تعیین و ابالغ مى گردد. 
اعضاى  تمام  وقت  موظف  ساعت   میزان   تعیین  ـ   3 تبصره 

آن   تبصره هاى  و  آیین نامه  این   «21» ماده  نافى   پژوهشى 
نخواهد بود.

دوره هاى  در  که  پژوهشى  وقت  تمام  اعضاى  4ـ  تبصره 

تدریس  را  موثرى  و  خاص  دروس  تکمیلى  تحصیالت 
و  مؤسسه  رئیس  تأیید  و  گروه  مدیر  پیشنهاد  به  مى نمایند، 
تصویب شوراى پژوهشى مؤسسه  مى توانند قسمتى از ساعات 

مربوط به تحقیق را صرف امور آموزشى نمایند.

ماده 25 ـ واحد موظف تدریس یا ساعت موظف تحقیق عضو 

عهددار سمت هاي مدیریت سیاسی موضوع ماده  «79»1 این 
موظف  ساعت  یا  تدریس  موظف  واحد  و  «صفر»  آیین نامه 
تحقیق روساي دانشگاه ها و پژوهشگاه هاي مستقل و شهرك 

علمی و تحقیقاتی اصفهان«یک» است.
ساعت  کسر  یا  تدریس  موظف  واحد  کسر  میزان  ـ  تبصره 

موظف تحقیق عضو عهددار سایر پست / سمت هاي مدیریتی 
مشروط به آنکه از «دو» واحد تدریس یا «پنج» ساعت تحقیق 
حسب مورد کمتر نباشد، بر اساس جدول ذیل تعیین مى شود:1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. بر اساس مفاد بخشنامه شماره 15/16719 مورخ 94/2/5 مرکز، واحد موظف تدریس اعضاي هیأت علمی منتخب در شوراي عالی انقالب فرهنگی بر اساس میزان واحد 

تشخیص داده شده توسط هیأت هاي امناى ذى ربط، تعیین می شود؛
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ماده 26 ـ میزان کسر واحد موظف تدریس و یا ساعت  موظف 

مصوب   ستاره دار  مصوب  اجرایى  سمت هاى  سایر  تحقیق 
مؤسسه مندرج در تشکیالت تفصیلى مصوب، با توجه به واحد 
موظف تدریس و یا ساعت موظف تحقیق رئیس و معاونان 
و  مى شود2  تعیین  امناء  هیأت  توسط  مورد  حسب  مؤسسه 
یا ساعت موظف  در هر صورت میزان واحد موظف تدریس 
موظف  واحد  از  نمى بایست  نظر  مورد  اجرایى  تحقیق سمت 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. اصالح شده بر اساس ردیف 7 بخشنامه شماره 15/27006 مورخ 95/2/15؛ 

2. بر اساس مفاد بخشنامه شماره 15/65294 مورخ 94/4/6 مرکز، تعیین کسر واحد موظف سمت هاي مدیریتی ستاره دار مندرج در تشکیالت تفصیلی مصوب هیأت امناء با 
رعایت ضوابط مقرر در ماده «26» آیین نامه استخدامی اعضاي هیأت علمی از هیأت امناء به هیات رئیسه مؤسسه (به صورت آزمایشی دو ساله از تاریخ تصویب در هیأت هاي 

امناء) تفویض شده است. 

براى سمت  تعیین شده  تحقیق  موظف  یا ساعت  و  تدریس 
اجرایى مافوق آن، کمتر باشد. 

موظف   ساعت  یا  و  تدریس  موظف  واحد  کسر  ـ   27 ماده 

تحقیق اعضاى هیأت علمى جانباز بر اساس جدول ذیل تعیین 
مى گردد:

ماده 28ـ   اعضاى ذیل در ساعات موظف حضور، با هماهنگى 

مؤسسه از تقلیل ساعات کار روزانه بهره مند مى شوند: 

جدول کسر واحد موظف تدریس یا ساعت موظف تحقیق اعضاى جانباز
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بر اساس  الف ـ اعضاى مؤسسه که داراى معلولیت جسمى 
تأیید مراجع ذیصالح مى باشند،  حداکثر تا سقف 2 ساعت.

بـ  بانوان همسر جانبازان 50 درصد  و باالتر حداکثر تا سقف 
4 ساعت .

جـ  بانوان  عضو که وظیفه  شیردهى برعهده  دارند، با هماهنگى 
واحد سازمانى   ذى ربط، یک  ساعت به ازاى  هر فرزند تا سقف 2 

سال.
دـ آقایان عضو فاقد همسر و بانوان عضو که داراى فرزند و 
یا همسر معلول ذهنى و جسمى مى باشند، بر اساس میزان 
معلولیت مورد تأیید مراجع ذى صالح (سازمان بهزیستى کل 

کشور)  حداکثر تا سقف 4 ساعت.
قانونى ذى صالح  مراجع   به  موجب  تأیید  اعضایى  که  ـ  هـ 
وظیفه  نگهدارى  و مراقبت از جانبازان 50 درصد و باالتر را 

برعهده دارند، حداکثر تا سقف 4 ساعت.
تبصره ـ مجموع تقلیل کار ساعات روزانه عضو  در هر صورت 

حداکثر «4» ساعت مى باشد.

ماده 29 ـ مؤسسه  مکلف است در ازاى انجام تکالیف محول، 

میزان حضور موظف و رعایت مقررات این آیین نامه از سوى 
عضو،  وجهى تحت عنوان «حقوق مرتبه و پایه» بر اساس 
ضابطه مقرر در ماده «55» این آیین نامه به وى پرداخت نماید.

ماده 30 ـ مؤسسه مکلف  است به عضو واجد شرایط ذى ربط، 

عالوه بر حقوق مرتبه و پایه، فوق العاده هاى ذیل را متناسب 
با میزان حضور موظف وى در چارچوب ضوابط مقرر در مواد 

«56» تا «59» این آیین نامه پرداخت نماید:
30 ـ 1 ـ فوق العاده شغل (مخصوص)؛

30 ـ 2 ـ فوق العاده ویژه؛
30 ـ 3 ـ فوق العاده جذب؛

30 ـ 4 ـ فوق العاده مدیریت.
ماده 31 ـ مؤسسه مکلف  است به عضو واجد شرایط ذى ربط، 

عالوه بر فوق العاده هاى مندرج درماده «30» این آیین نامه،         
مربوط  مقررات  و  ضوابط  با  مطابق  را  ذیل  فوق العاده هاى 

پرداخت نماید:
31 ـ 1 ـ فوق العاده بدى آب وهوا؛

31 ـ 2 ـ فوق العاده سختى شرایط محیط کار؛

31 ـ 3 ـ فوق العاده محرومیت از مطب؛
31 ـ 4 ـ فوق العاده اشعه.

تبصره 1 ـ  دستورالعمل موضوع بند «2» این ماده به شرح 

پیوست شماره «2» مى باشد.
تبصره 2ـ   برقرارى فوق العاده  محرومیت از مطب و فوق العاده 

اشعه تابع ضوابط و مقررات خاص خود مى باشد.

اعضاى هیأت علمى  از خدمات  ماده 32 ـ مؤسسه مى تواند 

خود و یا سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى، پژوهشى 
به  آنان  خدمت  محل  مؤسسه  کتبى  موافقت  با  فناورى  و 
ازاى پرداخت حق التدریس و  یا تحقیق در  منظور تدریس و 
این   «62» ماده  در  مقرر  ضابطه  اساس  بر  حق التحقیق  یا 

آیین نامه استفاده نماید. 
درهر  آموزشى  اعضاى  حق التدریس  واحد  میزان   ـ  تبصره 

نیم  سال تحصیلى تا سقف  تعیین شده از سوى وزارت تعیین 
مى گردد. در هر صورت میزان حق التدریس عضو نمى بایست 

از سقف تعیین شده موضوع این تبصره، بیشتر باشد.

ماده 33ـ  مؤسسه مى تواند از خدمات دارندگان مدارك تحصیلى 

دانشگاهى غیر عضو هیأت  علمى که صالحیت مدرسى آنان 
از  مرکب  کمیته اى  تأیید  به  تحصیلى  رشته هاى  از  یکى  در 
پیشنهاد  دانشکده  آموزشى  معاون  و  مؤسسه  رئیس  نماینده 
دهنده و مدیر گروه آموزشى ذى ربط رسیده باشد، به عنوان 
«مدرس» به منظور تدریس در ازاى پرداخت حق التدریس بر 
اساس ضابطه مقرر در ماده «63» این آیین نامه استفاده نماید. 
تبصره 1 ـ مؤسسه مى تواند براى آموزش فنى، عملى، هنرى 

یا  خاص  تحصیلى  مدرك  که  مدرسانى  از  آزمایشگاهى  و 
تأیید  به  آنان  مدرسى  و صالحیت  نداشته  دانشگاهى  مرتبه 
کمیته مندرج در این ماده رسیده است، استفاده نماید. میزان 
درصد   100 تا   80 معادل  افراد  از  دسته  این  حق التدریس 
به  توجه  با  آیین نامه  این   «63» ماده  در  مقرر  حق التدریس 
مؤسسه  رئیسه  هیأت  توسط  مدرس  تجربه  و  علمى  مدارك 

تعیین مى گردد.
در  ماده  این  موضوع  مدرسان  تدریس  ساعات  ـ   2 تبصره 

معادل عملى  یا  نظرى  مؤسسه حداکثر «12» ساعت درس 
آن در هفته مى باشد.



 62

تبصره 3ـ  مدرسانى که مشمول قانون مدیریت  خدمات  کشورى 

یا آیین نامه استخدامى اعضاى غیر هیأت  علمى دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالى، پژوهشى و فناورى مى باشند، صرفًا 

در ساعات غیرموظف مشمول این ماده مى باشند.

ماده 34 ـ بـه عضـوى کـه بـراساس جزء «الف» بند «33» 

ماده«1» این آیین نامه، براي مدت  معین جهت انجام وظایف 
حرکت  تاریخ  از  می گردد،  اعزام  مؤسسه  از  خارج  به  محول 
به محل مأموریت تا بازگشت، چنانچه فاصله  مقصد از مبدأ 
بیش از 60 کیلومتر باشد فوق العاده مأموریت روزانه بر اساس 
ضابطه مقرر در ماده «64» این آیین نامه پرداخت می گردد. 
این فوق العاده به اعضاى مشمول ماده «72»  این آیین نامه 

تعلق نخواهد گرفت.
تبصره 1ـ  عضوى که با تأیید هیأت رئیسه مؤسسه  به صورت 

مأموریت به خارج از کشور اعزام می شود، ضمن برخورداري 
از حقوق و مزایاي ریالی، فوق العاده مأموریت روزانه خارج از 

کشور بر اساس مقررات عمومى نیز دریافت خواهد کرد.
تبصره 2 ـ مدت این گونه مأموریت ها در مورد هر عضو  از 

بیشتر  تقویمى  سال  یک  در  متناوب  یا  و  متوالى  ماه  چهار 
نخواهد بود.

سوى  از  صادره  حکم  موجب  به  که  عضوى  به  ـ   35 ماده 

مراجع قانونى محل ثابت جغرافیایی خدمت وى تغییر می کند، 
هزینه اى تحت عنوان «هزینه سفر و نقل مکان» بر اساس 
ضابطه مقرر در ماده  «66»  این آیین نامه پرداخت مى گردد. 

ماده 36 ـ  به عضو مرد شاغل و  بازنشسته متاهل مشمول 

هزینه  «کمک   عنوان  تحت  هزینه اى  کمک  آیین نامه  این 
تکفل،  تحت  فرزندان  داشتن  صورت  در  و  عائله مندي» 
کمک هزینه اى تحت عنوان «کمک   هزینه  اوالد» با رعایت 
ماده   در  مقرر  اساس ضابطه  بر  و  ماده «101»  تبصره  مفاد 

«67»  این آیین نامه پرداخت مى گردد. 
تبصره 1 ـ  بانوان وظیفه بگیر و هم چنین اعضاى زن شاغل 

و یا بازنشسته سرپرست خانوار که همسرشان متوفى، معلول 
و یا از کار افتاده کلی بوده و به موجب حکم مراجع قانونى، 
سرپرستى خانوار را به عهده دارند، از کمک  هزینه عائله مندي 

و نیز در صورت تکفل مخارج فرزندان از کمک  هزینه اوالد 
برخوردار می شوند. اعضاى زن شاغل و یا بازنشسته سرپرست 
مراجع  موجب حکم  به  و  بوده  مطلقه  که همسرشان  خانوار 
قانونى، سرپرستى خانوار را به عهده دارند، در صورت تکفل 
مخارج فرزندان، صرفًا از کمک هزینه اوالد برخودار مى شوند.

از کمک  هزینه  براي اوالد ذکور که  تبصره 2ـ حداکثر سن 

ادامه تحصیل  استفاده می کنند، 20 سال و در صورت  اوالد 
و غیر شاغل بودن آنان تا 25 سال تمام و براى اوالد اناث  

نداشتن شغل و همسر خواهد بود.
افتاده کلی به تشخیص  از کار  تبصره 3 ـ فرزندان معلول و 

کل  بهزیستى  سازمان  جمله  از  ذي صالح  پزشکی  مراجع 
کشور، سازمان پزشکى قانونى و ... مشمول محدودیت سقف 

سنی مذکور در تبصره 2 این ماده نمی باشند.

ماده 37 ـ عدم حضور عضو در محل خدمت بدون اطالع و 

هماهنگى قبلی، عدم انجام وظایف و تکالیف محول، تاخیردر 
ورود و یا تعجیل در خروج بدون عذر موجه، همچنین ترك 
خدمت در خالل ساعات موظف حضور در مؤسسه بدون ارائه 
مجوز خروج (مأموریت یا مرخصی ساعتی)، ضمن کسر حقوق 
حضور،  عدم  روزهاى  و  ساعات  میزان  به  مستمر  مزایاى  و 
براي بار اول احضار و اخطار شفاهى، براى بار دوم اخطار کتبی 
با درج در پرونده، براى بار سوم توبیخ کتبى با درج در پرونده 
و در صورت تکرار پرونده وي براى رسیدگی به هیأت بدوي 

انتظامى ارجاع می گردد.  
تبصره  ـ در صورتی که عضو مدعی شود که غیبت او خارج 

از حدود قدرت و اختیار بوده و هیأت بدوي انتظامى با بررسی 
مستندات مورد ارائه، عذر وي را موجه تشخیص و حکم برائت 
دهد، حقوق و مزایاي ایام غیبت وى در صورت داشتن مرخصى 
استحقاقى با ارائه درخواست مرخصی استحقاقی قابل پرداخت 
مرخصى  مذکور  مدت  براى  این صورت  غیر  در  بود.  خواهد 

بدون حقوق صادر خواهد شد.
ماده 38 ـ  در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات مندرج در 

«قانون مقررات انتظامى هیأت علمى دانشگاه ها و مؤسسات 
به  موضوع  عضو،  توسط  کشور»  تحقیقاتى  و  آموزش عالى 
ارجاع  علمى  هیأت  اعضاى  انتظامى  رسیدگى  هیأت هاى 

مى گردد. 
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ماده 39 ـ  عضو  شاغل موظف به حفظ و نگهداري اموال، 

اسناد و مدارکى است که از سوى مؤسسه  در اختیار وى قرار 
اطالعات،  اموال،  تحویل  عدم  یا  و  تحویل  است.  شده  داده 
مدارك و اسناد صرفا با اجازه مقام مجاز در چارچوب قوانین 
و مقررات مربوط امکان پذیر مى باشد و در صورت ورود  ضرر 
و زیان و یا افشاي اسناد، موضوع بر اساس «قانون مقررات 
انتظامى هیأت علمى دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى و 

تحقیقاتى کشور» مورد رسیدگى قرار خواهد گرفت.

ماده 40 ـ عضو مؤسسه  موظف است ضمن رعایت انصاف و 

گشاده رویى، وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت 
و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی مؤسسه /

دانشکده / گروه / واحد سازمانى مربوط انجام داده و در مقابل 
اصل،  این  از  تخطى  در صورت  باشد.  پاسخگو  مافوق  مقام 

برابر مقررات مربوط عمل خواهد شد. 

ماده 41ـ  عضو مؤسسه درانجام وظایف و مسئولیت هاي قانونی 

در برابر شاکیان مورد حمایت قضایی می باشد و  مؤسسه مکلف 
است براساس «دستور العمل اجرایى قانون حمایت قضایى از 
به تقاضاي عضو   اعضاى هیأت علمى ـ پیوست شماره 3»، 
براي دفاع از انجام وظایف وى با استفاده از کارشناسان حقوقی 

خود یا گرفتن وکیل از عضو حمایت قضایی نماید.

ماده 42 ـ پرداخت مطالبات عضوى که با مؤسسه قطع ارتباط 

نماید، منوط به  تعیین  تکلیف وى و تسویه حساب با مؤسسه  
می باشد.

ماده 43 ـ به اعضاى مؤسسه  که براساس ضوابط و مقررات 

مى برند،  بسر  خدمت»  به  «آماده  وضعیت  در  آیین نامه  این 
صرفًا حقوق مرتبه و پایه و کمک هزینه عائله مندى و اوالد 

پرداخت مى گردد. 

تبصره 1 ـ مدت وضعیت «آماده به خدمت» حداکثر یک سال 

مى باشد.
یا  قضائی  و  مراجع  حکم  براساس  عضوى  که  ـ   2 تبصره 

اتهام  از  علمى  هیأت  اعضاى  انتظامى  رسیدگی  هیأت هاي 
مربوط برائت حاصل نماید، حقوق و مزایاي مستمر مندرج در 
حکم کارگزینى قبل از آماده به خدمت را براي مدت آمادگی 

به خدمت دریافت خواهد نمود.

ماده 44ـ  چنانچه  تا پایان  دوره «آماده  به  خدمت» وضعیت 

رسیدگى  هیأت هاى   یا  قضایى  مراجع  حکم  براساس  عضو 
انتظامى اعضاى  هیأت  علمى تعیین  نشده  باشد و یا موجبات 
بودن شرایط  دارا  در صورت  نگردد،  فراهم  اعاده  به کار وى  
وى  خدمت)،  به  آماده  زمان  مدت  احتساب  (با  بازنشستگى 
ذیل،  از روش هاى  یکى  به  این صورت  غیر  در  و  بازنشسته 

حسب درخواست ذى نفع رفتار خواهد شد.
عالى،  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  سایر  به  انتقال  ـ  الف 
پژوهشى و فناورى و یا دستگاه هاى اجرایى با ارائه اعالم نیاز.

دانشگـاه هـا  سـایـر  بــه  یک   سـالـه  بـ  مأمـوریـت 
یا  و  فناورى  و  پژوهشى   مؤسسات  آموزش  عالى،  و 

دستگاه هاى  اجرایى با ارائه  اعالم نیاز.

امتیازات  حداقل  سال  یک  طول  در  که  عضوى  ـ   45 ماده 

موضوع  استحقاقى،  ترفیع  پایه  یک  دریافت  براى  را  الزم 
پیشنهاد کمیته  با  ننماید،  آیین نامه  کسب  این  ماده «52»  
ترفیعات و تأیید هیأت رئیسه مؤسسه تعداد واحد حق التدریس 
یا ساعت حق التحقیق وى  حسب  مورد براى سال هاى دوم  
وضعیت،  این   استمرار  درصورت  و  خواهد شد  و  سوم حذف  
ضمن حذف واحد حق التدریس یا ساعت حق التحقیق عضو،  
رکود  کمیسیون  به  تصمیم  اخذ  و  بررسى  پرونده وى جهت 
علمى (موضوع   ماده «109» این آیین نامه)، ارسال مى گردد.
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فصل پنجم

توانمندسازى

از  حاصل  نتایج  مبناى  بر  موظف  است  مؤسسه  ـ   46 ماده 

سطح  ارتقاى  منظور  به  و  عضو   ساالنه  عملکرد  ارزیابى 
کارآیى و اثربخشى فعالیت ها و توانمندسازى وى در ایفاى 
را  الزم  آموزشى  برنامه هاى  محول،  تکالیف  چه  بهتر  هر 
جهت متناسب ساختن نگرش، دانش و مهارت عضو  با شغل 

مورد نظر، طراحى و به مورد اجرا گذارد.

مقررات   و  ضوابط   براساس  است  موظف   عضو  ـ   47 ماده 

مهارت ها  افزایش   و  توانمندسازى   به   نسبت  مربوط، همواره 
و توانایى هاى شغلى خود اقدام نماید. 

استحقاق  بررسى  به منظور  است  ماده 48 ـ مؤسسه موظف 

عضو براى ترفیع سالیانه، عملکرد عضو را با توجه به فرم هاى 
تکمیل شده توسط وى، ارزیابى نموده و نتایج این ارزیابى را 

به کمیته ترفیعات مؤسسه ارسال نماید.  

استحقاق  بررسى  به منظور  است  ماده 49 ـ مؤسسه موظف 

به  توجه  با  را  عضو  فعالیت هاى  مرتبه،  ارتقا  براى  عضو 
فرم هاى تکمیل شده توسط وى در چارچوب آیین نامه ارتقا 
مرتبه اعضاى هیأت علمى و دستورالعمل هاى مربوط، ارزیابى 
نموده و نتایج این ارزیابى را به مراجع ذى صالح ارسال نماید. 

ارزیابى  در  استفاده  مورد  شاخصهاى  و  عوامل  ـ   50 ماده 

عضو (موضوع مواد «48» و «49» این آیین نامه) بر اساس 
هیأت علمى  اعضاى  سالیانه  ترفیع  اعطاى  «دستورالعمل 
مرتبه  ارتقاى  «آیین نامه  و هم چنین  پژوهشى»  و  آموزشى 
تعیین  وزارت  سوى  از  ابالغى  علمى»  هیأت  اعضاى 

مى گردد. 

مواد   در  مقرر  شرایط  احراز  صورت  در  عضو  به  ـ   ماده 51 

«52» و «53» این آیین نامه، پایه هاى مشروحه ذیل اعطا  
مى گردد: 

51 ـ1ـ پایـه استحقـاقى  شامـل: تـرفیـع خدمت  سربـازى،  
ترفیع  استحقاقى  سالیانه،  پایه هاى ایثارگرى،  پایه  مأموریت 

تحصیلى و سایر پایه هاى  مصوب آتى.
51 ـ 2 ـ پایه تشویقى شامل: عضویت  در گردان هاى عاشورا 
نمونه  علمى  هیأت  عضو  عنوان  کسب  ـ  «س»  الزهرا  و 

کشورى و سایر پایه هاى  مصوب آتى.

به  تحصیل در  به اعضاى شاغل  به  کار و مأمور  ماده 52 ـ 

صورت احراز شرایط مندرج در بندهاى  ذیل حسب  مورد، پایه 
ترفیع   استحقاقى  سالیانه  اعطا مى گردد:

دو  یا  و  یک  حداقل  انجام  کار:  به  شاغل  اعضاى  ـ1ـ   52
پایه  سال خدمت علمى  آموزشى  و پژوهشى قابل قبول در 
اعضاى  و  وقت  تمام  رسمى  اعضاى  براى  ترتیب  به  قبلى، 
سال»،  «یک  نامه  آیین  این   «11» ماده  موضوع  پیمانى 
اعضاى  و  پایه   «5» سقف  تا  سال»  «یک  پیمانى  اعضاى 
نیمه حضورى یا نیمه  وقت «دو سال» حسب مورد و کسب 
حداقل امتیاز مندرج در «دستورالعمل اعطاى  ترفیع  سالیانه 
سوى  از  ابالغى  پژوهشى  آموزشى  و  اعضاى  هیأت  علمى 

وزارت» در مهلت مقرر.
ارائه  ازاى  در  تحصیل:  به  مأمور  رسمى  اعضاى  ـ   2 ـ   52
گزارش پیشرفت تحصیلى ساالنه که به تأیید مؤسسه محل 
تحصیل و مؤسسه برسد، در مقطع کارشناسى ارشد براى هر 
سال تحصیل یک پایه و در طول دوره حداکثر دو پایه و در 
مقطع تحصیلى دکترى تخصصى براى هر سال تحصیل یک 
پایه و حداکثر چهار پایه و در مجموع براي دو مقطع تحصیلى 

پنج پایه اعطا مى گردد. 
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تبصره 1ـ  به اعضاي پیمانی، رسمی و همچنین اعضاي پیمانی موضوع ماده ي «11» این آیین نامه در ازاى 
ارائه کارت پایان خدمت و یا گواهى انجام تعهد نظام وظیفه، در بدو استخدام یک پایه ترفیع تعلق مى گیرد.1

تبصره 2 ـ به مشمولین طرح سربازى براى دوره  تعهد با رعایت مفاد بند «52 ـ 1» این  ماده به ازاى هر 

سال خدمت، یک پایه تا سقف «دو» پایه از تاریخ تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی و به مشمولین ماده  
«11» این آیین نامه از تاریخ استخدام پیمانی حسب مورد، تعلق می گیرد.2

تبصره 3ـ  به ایام تعلیق، مرخصى بدون حقوق و انفصال موقت، پایه استحقاقى تعلق نمى گیرد و به همان 

میزان تاریخ استحقاق دریافت پایه به تعویق مى افتد.
تبصره 4 ـ  اعضایى که از سوى مراجع ذى صالح واجد دریافت مزایاى ایثارگرى شناخته مى شوند، عالوه 

بر پایه هاى استحقاقى مندرج در این ماده، از پایه هاى ایثارگرى بر اساس جدول ذیل برخوردار مى گردند. 
اعضاى ایثارگرى (جانبازان و آزادگان) که در مرتبه ردیف هاى یک و دو مندرج در جدول موضوع ماده 
«9» این  آیین نامه قرار داشته و از حقوق و مزایاى یک مرتبه باالتر بهره مند گردیده اند، در شمول این 

تبصره قرار نمى گیرند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.  اصالح شده بر اساس ردیف 8 بخشنامه شماره 15/27006 مورخ 95/2/15؛
2. اصالح شده بر اساس ردیف 8 بخشنامه شماره 15/27006 مورخ 95/2/15؛

تبصره 5 ـ درصورتى که خدمت سربازى و خدمت در جبهه عضو همزمان بوده باشد، عضو مى تواند از 

مجموع ترفیعات مربوط برخوردار گردد.
تبصره 6 ـ عضو مى تواند از مجموع ترفیعات حداکثر دو ستون از ستون هاى جدول تبصره «4» این ماده 

برخوردار گردد.
تبصره 7 ـ عضو هیأت علمى (فرزند شهید) در مرتبه علمى استادیار و باالتر عالوه بر پایه هاى استحقاقى 

مندرج در این ماده، از «7» پایه ایثارگرى و در مرتبه علمى پایین تر از استادیار، از حقوق و مزایاى یک 
مرتبه باالتر برخوردار مى گردد.

جدول پایه هاي ایثارگري قابل اعطا به اعضاي ایثارگر
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یا  نائل شده  رفیع شهادت  درجه  به  که  اعضایى  تبصره 8 ـ 

مى شوند، ضمن ارتقا به مرتبه علمى باالتر، از تاریخ شهادت 
در حالت اشتغال به سر مى برند و تا زمان رسیدن به شرایط 
عمومى بازنشستگى، ترفیع استحقاقى سالیانه را دریافت داشته 
و از مزایاى زمان اشتغال از جمله ارتقا به مرتبه علمى باالتر 
صرفًا پس از طى مدت توقف مقرر در آیین نامه ارتقا مرتبه، 
برخوردار خواهند بود. اعضایى که در مرتبه استادى به شهادت 
باالتر،  علمى  مرتبه  به  ارتقا  امکان  عدم  دلیل  به  رسیده اند، 

بالفاصله از «10» پایه  ایثارگرى بهره مند مى گردند. 
تبصره 9 ـ پایه  استحقاقی بیشتر از «5» پایه به عضو پیمانی 

که با مجوز هیأت امناي مؤسسه سابقه خدمت پیمانی بیشتر 
از پنج سال دارد، مشروط به آنکه در پایان مدت «5» سال 
خدمت پیمانی نسبت به تکمیل پرونده خود و ارائه  مدارك و 
مستندات الزم براي تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی اقدام 
ارائه  تاریخ  در  اجرایی جذب مؤسسه  تایید هیأت  با  و  نموده 
مدارك شرایط الزم براي تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی 
را کسب کرده باشد در ازاي انجام حداقل یک سال خدمت 
پنج  بر  (مازاد  قبلی  پایه  در  قبول  قابل  پژوهشی  و  آموزشی 
سال) و کسب حداقل امتیاز مندرج در «دستورالعمل اعطاي 
ترفیع سالیانه اعضاي هیات علمی آموزشی و پژوهشی ابالغی 
تاریخ  از  ذي ربط  ممیزه  هیأت  تصویب  با  وزارت»  سوي  از 

صدور حکم رسمی آزمایشی تعلق می گیرد.1
ماده 53ـ   به عضو رسمى در صورتى که یکى از شرایط زیر را 

احراز نموده یا مى نماید،  پایه تشویقى اعطا مى گردد:
53 ـ 1 ـ کسب باالترین  امتیاز پژوهشى در سه   سال  متوالى 
به  انتخاب کمیته ترفیعات مؤسسه (هربار یک  پایه و حداکثر سه  
پایه به فاصله  زمانى حداقل 5 سال از یکدیگر، در طول  خدمت).

53 ـ 2 ـ عضویت فعال در گردان هاى عاشورا و الزهرا«س» 
در چارچوب ضوابط مربوط (حداکثر یک پایه).

53 ـ 3 ـ احراز عنوان عضو هیأت علمى نمونه کشورى (دو 
پایه).

53ـ  4ـ  احراز عنوان استاد ممتاز در مؤسسه (حداکثر دو پایه).
53ـ  5ـ  دارندگان نشان هاى دولتى و برگزیدگان جشنواره هاى 

معتبر ملى (یک پایه براى هر مورد و حداکثر دو پایه).

53 ـ 6 ـ اعضاى  شاغل و یا مأموران به خدمت (موضوع ماده 
75 این آیین نامه) در مؤسساتى که با تأیید مراجع ذى صالح 
وزارت در شمول دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى، پژوهشى 
و فناورى تازه تاسیس و در حال توسعه قرار دارند، در صورتى که 
در خدمت مؤسسات مذکور باقى  بمانند، در ازاى 7 سال خدمت 

در مؤسسات یاد شده از یک پایه تشویقى برخوردار مى گردند.
53 ـ 7 ـ اعضایى که در مؤسسه در سمت هاى رئیس مؤسسه 
، معاون و مدیر ستادي، رئیس دانشکده و سمت هاى هم تراز 
براي  وزیر  تأیید  با  قابل قبول  و  ارزنده  داراى خدمات  آن،  با 
مؤسسه  رئیسه  هیأت  تأیید  و  تشخیص  با  و  مؤسسه  رئیس 
براي سایر سمت هاي مدیریتی مى باشند (به ازاى هردوسال 
 5 حداقل  زمانى  فاصله  به  دوپایه  حداکثر  و  یک پایه  خدمت 

سال از یکدیگر، در طول خدمت).2
53ـ  8ـ  اعضاى مؤسسه  که داراى سمت هاى مدیریتى مقامات 
ازاى هر دو  موضوع ماده «79» این آیین نامه، مى باشند، (به 

سال خدمت یک پایه و حداکثر چهار پایه در طول خدمت).
53 ـ 9 ـ اعضاى مؤسسه که در سمت هاى مدیریتى حوزه 
تشخیص  به  قابل قبول  و  ارزنده  خدمات  داراى  وزارت  ستاد 
دو سال  هر  ازاى  (به  مى باشند،  ذیربط وى  معاونان  یا  وزیر 

خدمت یک پایه و حداکثر دو پایه در طول خدمت).
تبصره 1 ـ پایه تشویقى موضوع بند یک این ماده صرفا به 

ده درصد اعضاى واجد شرایط هر واحد سازمانى مؤسسه  به 
طور ساالنه اعطا مى گردد. این نصاب براى واحدهاى سازمانى 
داراى کمتر از 10 عضو  هر دو سال یک بار اعمال مى گردد. 
تبصره 2 ـ سقف  پایه هاى  تشویقى قابل  اعطا به هرعضو در 

پایه هاى  تشویقى  موضوع بندهاى  طول  خدمت به استثناى 
«6» و «8» این ماده، حداکثر «7» پایه مى باشد.

تبصره 3 ـ  به عضو پیمانى، در صورت احراز شرایط پایه هاى 
تشویقى موضوع بندهاى «2» و «5» این ماده، اعطا مى گردد. 

ماده 54 ـ به اعضاى نیمه حضورى و نیمه وقت در ازاى هر دو 

سال خدمت قابل قبول با رعایت بند «52 ـ 1» این آیین نامه  
یک پایه استحقاقى تعلق مى گیرد. هم چنین مدت توقف الزم 

براى ارتقاى مرتبه آنان دو برابر عضو تمام وقت مى باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. الحاق شده بر اساس ردیف 9 بخشنامه شماره 15/27006 مورخ 95/2/15؛
2. اصالح شده بر اساس ردیف 10 بخشنامه شماره 15/27006 مورخ 95/2/15؛
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فصل ششم

نظام پرداخت حقوق و مزایا 

زیر  فرمول  اساس  بر  پایه عضو   و  مرتبه  حقوق  ماده 55 ـ 

تعیین مى گردد:

عضو  قابل قبول  خدمات  نمایش عددى  پایه،  ـ   1 تبصره 

مى باشد که بر اساس مفاد بند «27» ماده «1» این آیین نامه 
تعریف مى گردد.

تبصره 2 ـ عدد مبنا براى مرتبه هاى مندرج در جدول موضوع 

ماده «9»  این آیین نامه به ترتیب ردیف هاى جدول مذکور 
برابر 90 ـ 100 ـ 125 ـ 145 و 170 تعیین مى گردد. 

از  آنکه کمتر  به  تبصره 3 ـ ضریب   حقوقى سالیانه مشروط 

میزان ابالغ  شده از سوى هیأت  وزیران  نباشد، توسط هیأت  
امناء تعیین مى گردد.1 

تبصره 4 ـ اعضا در بدو استخدام در پایه  یک مرتبه مربوط 

قرار مى گیرند. هم چنین به اعضاى موضوع تبصره «2» ماده 

«10» این آیین نامه در ازاى مدت خدمت در دوران کارشناسى 
(رسمى) با آخرین مدرك تحصیلى ارائه شده (کارشناسى ارشد 
یا دکترى) براى تبدیل وضعیت به هیأت علمى، عالوه بر پایه 
موضوع این تبصره، مشروط به کسب حداقل امتیاز مندرج در 
«دستورالعمل اعطاى ترفیع اعضاى هیأت علمى آموزشى و 
پژوهشى ابالغى از سوى وزارت» با تأیید مراجع ذى صالح،  

تا سقف «5» پایه اعطا مى گردد.  
یا  دوره  پیمانى  و  در  اعضا  مزایاى  و  حقوق  ـ   5 تبصره 

مطابق  با  رسمى  قطعى،  دوره  همانند  دوره  رسمى  آزمایشى، 
ضوابط مقرر در این آیین نامه تعیین  و پرداخت مى شود. 

عنوان   تحت  فوق العاده اى  مؤسسه  اعضاى  به  ـ   56 ماده 

فوق العاده شغل (مخصوص) پرداخت مى شود. نحوه محاسبه  
فوق العاده مذکور به شرح زیر مى باشد:

اساس شماره ردیف هر  بر  تبصره ـ ضریب فوق العاده شغل 

این   «9» ماده  موضوع  جدول  در  مندرج  مرتبه هاى  از  یک 
آیین نامه، به  شرح ذیل تعیین مى گردد و تغییرات بعدى  آن 
براساس مقررات مربوط و تصویب درهیأت امناء خواهد بود. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. بر اساس مفاد بخشنامه شماره 15/65294 مورخ 94/4/6 مرکز، تعیین میزان ضریب حقوق سالیانه اعضاي هیأت علمی براساس ضریب تعیین شده از سوى هیأت  وزیران 

از هیأت امناء به هیأت رئیسه مؤسسه (به صورت آزمایشی دوساله ازتاریخ تصویب در هیأت هاي امناء) تفویض شده است.
2. به استناد مفاد بند «ب» ماده  «20» قانون برنامه  پنجم توسعه از تاریخ 1393/1/1 پس از تصویب در هیات امناي ذي ربط، ضریب فوق العاده ویژه اعضاي هیات علمی به 

شرح جدول ذیل تبصره ماده  57 اصالح و تبصره هاي 2 و 3 ماده  یاد شده حذف شده است.

جدول ضرایب فوق العاده شغل

تمام  وقت مؤسسه، فوق العاده  خاصى  اعضاى  به  ماده 57 ـ 

تحت  عنوان فوق  العاده ویژه پرداخت مى شود. نحوه محاسبه 
فوق العاده مذکور به شرح زیر مى باشد.2
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ماده 58 ـ به اعضاى مؤسسه  فوق العاده اى تحت عنوان فوق العاده جذب پرداخت مى شود. نحوه محاسبه 

فوق العاده مذکور به شرح زیر است:

جدول ضرایب فوق العاده ویژه 

تبصره 1 ـ ضریب فوق العاده جذب در شهر تهران به عنوان مبنا، بر اساس شماره ردیف هر یک از 

مرتبه هاى مندرج در جدول موضوع ماده «9»  این آیین نامه، به شرح ذیل تعیین مى گردد: 

تبصره ـ  ضریب فوق العاده ویژه براساس شماره  ردیف هریک از مرتبه هاى مندرج در جدول موضوع ماده 

«9» این آیین نامه ، به شرح ذیل تعیین مى گردد:

جدول ضرایب فوق العاده جذب 

تبصره 2 ـ از تاریخ اجراى این آیین نامه، ضرایب فوق العاده جذب مصوب هیأت هاى امناى دانشگاه ها و 

مؤسسات آموزش عالى، پژوهشى و فناورى قابل اجرا بوده و هرگونه تغییر در ضرایب  مذکور  بر اساس 
شرایط اقلیمى و محیطى، صرفاً با پیشنهاد مؤسسه، تأیید وزارت و تصویب هیأت امناء امکان پذیر مى باشد.

ماده 59 ـ به اعضاى تمام وقت مؤسسه که عهده دار پست هاى مدیریتى مصوب مى باشند، فوق العاده اى 
تحت عنوان فوق العاده مدیریت پرداخت مى شود. نحوه محاسبه فوق العاده مذکور به شرح زیر مى باشد: 
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تبصره 1ـ  مبلغ ریالى فوق العاده مدیریت رئیس مؤسسه براساس 

و  دانشگاه ها1  روساى  مدیریت  حق  تعیین  نحوه  دستورالعمل 
مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى مصوب هیأت امناء تعیین 

مى گردد.2
که  مؤسسه  اعضاى  فوق العاده  مدیریت  میزان  ـ   2 تبصره 

به  وزارت  مأمور و در مشاغل مدیریتى (به استثناى مقامات 
موضوع ماده «79» این آیین نامه) وزارت منصوب مى گردند، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. دستورالعمل نحوه ي تعیین فوق العاده مدیریت روساي دانشگاه ها مصوب هیات امناي مؤسسه.

2. فوق العاده مدیریت رئیس دانشگاه تهران در سال 1394 بر اساس مصوبه هیأت امناى آن دانشگاه و طی بخشنامه شماره 15/53308 مورخ 95/3/19 اعالم و مقرر شد میزان 
فوق العاده یاد شده درسال هاي بعد (تا زمان طرح مجدد موضوع در هیات  امناى دانشگاه تهران) متناسب با درصد افزایش ضریب حقوق اعضاي هیات علمی (اعالمی توسط 

هیات وزیران) افزایش یابد.
3. تبصره ـ «5» ماده «59» آیین نامه استخدامی اعضاي هیأت علمی، بر اساس بخشنامه شماره 15/87599 مورخ 95/4/29 حذف شده است.

جدول حداقل وحداکثر ضرایب فوق العاده مدیریت پست هاى مدیریتى

از  مرکز،  ابالغ  با  و  تعیین  وزارت  معاونان»  «شوراى  توسط 
سوى وزارت پرداخت مى گردد.

مدیریتى  پست  هر  مدیریت  فوق العاده  ضریب  ـ   3 تبصره 

مصوب با توجه به حجم کار و سختى آن، بازدهى و کارائى 
و مرتبه علمى عضو و مقایسه با سایر مدیران بر اساس دامنه 
تعیین  مؤسسه  رئیس  توسط  ذیل،  جدول  در  مندرج  ضرایب 

مى گردد: 

تبصره 4 ـ میزان فوق العاده مدیریت مشاغل اجرایى موضوع 

بند «9» جدول تبصره «3» این ماده، با توجه به فوق العاده 
مدیریت رئیس مؤسسه توسط هیأت  امناء تعیین  مى شود و 
درهرحال میزان فوق العاده مدیریت هر عضو نمى بایست از 
فوق العاده مدیریت تعیین شده براى مقام مافوق وى بیشتر 

باشد.3

این  آیین نامه،  ماده «17»  بانوان  عضو مشمول  ماده 60 ـ 

تمام وقت  عضو  مستمر  مزایاى  حقوق   و  درصد  از50  صرفًا 
برخوردار مى گردند. 

ماده 61 ـ حقوق  و مزایاى ماهانه اعضایى که براساس مفاد 

مربوط  سازمانى  واحد  موافقت  با  آیین نامه  این   «18» ماده 
شیوه  به  ایشان،  از طرف  مجاز  مقام  یا  و  مؤسسه  رئیس  و 

و  حقوق  برابر  مى نمایند،  خدمت  مؤسسه  در  نیمه حضورى 
ویژه  فوق العاده  احتساب  بدون  تمام وقت  اعضاى  مزایاى 

(ثابت و متغیر) مى باشد.

ماده 62 ـ حق التدریس یک ساعت تدریس نظرى و «1/5» 

ساعت  یک  حق التحقیق  هم چنین  و  تدریس عملى  ساعت 
اساس  بر  آیین نامه)  این   32 ماده  (موضوع  اعضا  تحقیق 
فوق العاده شغل  و  پایه  و  مرتبه  یک پنجاهم مجموع حقوق 

(مخصوص) عضو تعیین مى گردد. 
اعضاى  استخدامى  متبوع  مؤسسه  محل  چنانچه  ـ  تبصره 

داشته   فاصله  کیلومتر   100 از  بیش  مؤسسه  محل  تا  مدعو 
آموزشى مؤسسه  معاون  به تشخیص  باشد، مؤسسه مى تواند 
حق التدریس یا حق التحقیق آنان را با ضریب 1/5 تا 2 پرداخت 

نماید.
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ماده 63 ـ حق التدریس یک ساعت تدریس مدرسان موضوع 

ماده «33» این آیین نامه بر اساس یک پنجاهم مجموع حقوق 
مرتبه و پایه و فوق العاده شغل (مخصوص) عضو هیأت  علمى 
آموزشى  استادیار  مربى آموزشى،  مربى  آموزشیار،  مرتبه  در 
به  در مؤسسه  اشتغال  با سنوات  پایه مساوى  با  مورد  حسب 
(کارشناسى،  به مدرك تحصیلى وى  توجه  با  عنوان مدرس، 

کارشناسى ارشد و دکترى) تعیین مى گردد. 
تبصره 1ـ چنانچه محل سکونت مدرسان مدعو تا محل مؤسسه 

بیش از 100 کیلومتر فاصله داشته باشد، مؤسسه مى تواند به 
تشخیص معاون آموزشى مؤسسه حق التدریس آنان را با ضریب 

1/5 تا 2 پرداخت نماید.
تبصره 2ـ حق التدریس مدرسان ایثارگر (جانبازان وایثارگران) 

با مدرك تحصیلى کارشناسى و کارشناسى ارشد به ترتیب بر 
اساس یک پنجاهم مجموع حقوق مرتبه و پایه و فوق العاده 
شغل (مخصوص) عضو هیأت علمى در مرتبه مربى ـ آموزشى 
و استادیار آموزشى با پایه مساوى با سنوات اشتغال در مؤسسه 
به عنوان مدرس تعیین مى گردد. حق التدریس مدرسان ایثارگر 
(جانبازان  و ایثارگران) بر مبناى مفاد این ماده و رعایت مفاد 

تبصره «4» ماده «52» این آیین نامه تعیین مى گردد.
رعایت  با  شهدا)  (فرزندان  مدرسان  حق التدریس  3ـ  تبصره 

مفاد  تبصره «7» ماده «52» این آیین نامه تعیین مى گردد.  
 «34» ماده  موضوع  روزانه  مأموریت  فوق العاده  ـ   64 ماده 

حقوق  مجموع   (1/20) بیستم  یک  مأخذ  به  نامه  آیین  این 
قابل  پرداخت  فوق العاده هاي شغل و جذب،  و  پایه  و  مرتبه 
و  عمومى  مقررات  اساس  بر  تغذیه  و  اسکان  هزینه  است. 
هزینه ایاب و ذهاب بین شهرى و درون  شهرى، براساس 

مصوبات هیأت رئیسه مؤسسه پرداخت خواهد شد.
تبصره 1 ـ سقف حداکثر پرداخت به عنوان فوق العاده مأموریت 

روزانه  اعضا نباید از «20» درصد حقوق  مرتبه  و پایه استادیار 
پایه «30»  بیشتر باشد.

از  به خارج  تبصره 2 ـ در صورتى که عضو، یک  روز تمام 

کیلومتر  مبدا حداقل60  تا  آن  فاصله  محل  خدمت خود که 
نداشته   توقف  شبانه  مأموریت  محل  در  و  شود  اعزام  بوده، 
باشد، به  مأخذ 50 درصد  فوق العاده  مأموریت  روزانه  مندرج 

در این  ماده، به وى پرداخت مى شود.

ماده 65 ـ عضو مأمور به  تحصیل در ایام استفاده از مأموریت   

را  خود  مزایاى  مستمر  حقوق    و  داخل  کشور،  در  آموزشى 
دریافت مى نماید.

مأمور  به  تحصیل  مزایاى عضو  و  پرداخت حقوق   ـ  تبصره 
در ایام استفاده  از مأموریت  آموزشى  در خارج از کشور، تابع 

ضوابط و مقررات مربوط مى باشد.

آیین نامه،  این  ماده 66 ـ به مشموالن موضوع ماده «35» 

به ازاى هر کیلومتر فاصله بین دو شهر مبدأ و مقصد مبلغ 
بیست هزار ریال هزینه سفر ونقل مکان پرداخت مى گردد، 
با  سالیانه،  تورم  نرخ  اساس  بر  نصاب،  این  بعدى  تغییرات 

تصویب هیأت رئیسه تعیین خواهد گردید. 

آیین نامه،  این  به مشموالن موضوع ماده «36»  ماده 67 ـ 

فرزند کمک هزینه  ازاى هر  به  و  عائله مندي  کمک  هزینه 
اوالد به ترتیب به میزان «57» و «15» برابر ضریب حقوقى 
سالیانه مصوب هیأت امناء که از میزان ابالغ شده از سوى 

هیأت وزیران کمتر نمى باشد، پرداخت مى گردد.

ماده 68 ـ مؤسسه مکلف است به اعضاى شاغل، بازنشسته 

و وظیفه بگیر در پایان هرسال، بر اساس مبلغ اعالم شده از 
سوى  هیأت وزیران «عیدى» پرداخت نماید.
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فصل هفتم
مأموریت و انتقال

دانش،  تولید  راستاى  در  است  مکلف  مؤسسه  ـ   69 ماده 

ارتقاى تجارب و دانش علمى اعضاى خود و اعتالى جایگاه 
مؤسسه  در سطح بین المللى، کمک به حل مشکالت علمى و 
فنى کشور از طریق تحقیق در زمینه هاى تخصصى، آشنایى 
روش هاى  و  امکانات  فنى،  دانش  دستاوردها،  از  استفاده  و 
همکارى هاى  کردن  نهادینه  آموزشى،  و  پژوهشى  نوین 
و  بین دانشگاهى  روابط  در  بین المللى  و  منطقه اى  علمى 
وقت  تمام  اعضاى  کارآمدى  و  کارآیى  افزایش  منظور  به 
خود و هم چنین مبادله نتایج فعالیت هاى علمى و پژوهشى، 
کنفرانس ها،  در  آنان  شرکت  براى  را  الزم  تسهیالت 
سمینارها، کنگره ها، انجام مطالعات مرتبط با اهداف مؤسسه  
و یا نظایر آن که در زمینه رشته تحصیلى هر یک از اعضا 
در داخل یا خارج از کشور تشکیل مى شود و مؤسسه  اعزام 
تشخیص  ضرورى   ذیل  موارد  از  یک  هر  قالب  در  را  آنان 
مى دهد، در چارچوب ضوابط و مقررات موضوع مواد «70» 

تا  «72» این آیین نامه، فراهم نماید.
69 ـ 1 ـ فرصت مطالعاتى

69 ـ 2 ـ مأموریت پژوهشى
69 ـ 3 ـ مأموریت آموزشى 

ماده 70 ـ  مؤسسه  مى تواند  اعضاى تمام وقت خود را در 

چارچوب «آیین نامه استفاده از فرصت هاى مطالعاتى» مصوب 

تحقیقات  از  آگاهى  و  علمى  اطالعات  تکمیل  براى  وزارت، 
این گونه  در  شرکت  و  کشور  از  خارج  یا  داخل  پیشرفته 
تحقیقات، طبق برنامه اى که به تصویب هیأت رئیسه مؤسسه 

مى رسد، براى استفاده از «فرصت مطالعاتى» اعزام نماید. 
بدون  یا  استحقاقى  مرخصى  هرگونه  درخواست  ـ  تبصره 
حقوق در حین استفاده یا  بالفاصله بعد یا قبل از استفاده از 

دوره فرصت مطالعاتى، ممنوع مى باشد.

در  را  خود  تمام وقت  اعضاى  مى تواند  مؤسسه  ـ    71 ماده 

سقف اعتبارات مصوب، با رعایت ضوابط و مقررات وزارت، در 
چارچوب دستورالعملى که به تصویب هیأت رئیسه مى رسد، 
به منظور شرکت در سمینارها، کنفرانس ها، کنگره ها، انجام 
مطالعات مرتبط با رشته تخصصى عضو و یا اهداف مرتبط 
با اهداف مؤسسه  و نظایر آن در داخل و یا خارج از کشور 

به «مأموریت پژوهشى» اعزام نماید. 
تبصره 1ـ   اعضاى پیمانى صرفا در طول قرارداد و با رعایت سایر 

ضوابط و مقررات این آیین نامه، مشمول این ماده مى باشند.
بدون  یا  استحقاقى  ـ درخواست هرگونه مرخصى   2 تبصره 
حقوق در حین استفاده یا  بالفاصله بعد یا قبل از استفاده از 

مأموریت پژوهشى، ممنوع  مى باشد.

تـمام وقت  رسـمى  اعضـاى  مى تـواند  مؤسسه  ـ   72 مـاده 

چـارچوب  در  آماده سـازى  و  پـرورش  منـظور  بـه  را  خـود 
کشور»   تحصیلى داخل  «اعطاى بورس  اجرایى  آیین نامه هاى 
خارج ازکشور»  به  اعزام دانشجو  و  «اعطاى بورس تحصیلى  و 
مدت  به  حداکثر  و  وقت  تـمام  صورت  بـه  وزارت،  مصوب 
«4» سال با پرداخت حقوق و مزایاى مربوط، به «مأموریت 

آموزشى» اعزام نماید. 

ماده 73 ـ اعزام اعضا براى ادامه تحصیل در مقطع دکترى 

تخصصى یا سطح 4 حوزوى (در داخل و یا خارج از کشور و 
با استفاده از مأموریت آموزشى) منوط به احراز شرایط ذیل 

مى باشد:
73 ـ 1 ـ وضعیت استخدامى عضو رسمى  باشد.

73 ـ 2 ـ رشته تحصیلى عضو مورد نیاز مؤسسه باشد
73 ـ 3 ـ محل تحصیل عضو مورد تأیید وزارت باشد.

73 ـ 4ـ عضو متقاضى حداقل امتیاز الزم از آیین نامه ارتقا 
قانون  که  مرجعى  یا  جذب  اجرایى  هیأت  تأیید  با  را  مرتبه 

تعیین مى نماید، کسب نماید.
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73 ـ 5 ـ سن متقاضى حداکثر 40 سال باشد. 
میزان  به  ملکى  وثیقه  سپردن  به  نسبت  عضو  ـ   6 ـ   73
سایر  و  آموزشى  مأموریت  دوران  مزایاى  و  حقوق  برابر  دو 

هزینه هاى برآوردى، اقدام نماید.
تبصره 1ـ چنانچه اعضاى مأمور به تحصیل در پایان مهلت 

مقرر موفق به اخذ مدرك تحصیلى مورد نظر نگردند، ضمن 
به  دریافتى  وجوه  و  هزینه ها  کلیه  برابر   «2» بازپرداخت 
تحصیل  مدت  طول  در  مؤسسه  به  وارده  خسارات  عالوه 
به  ملزم  وزارت،  حقوقى  دفتر  تأیید  و  مؤسسه  تشخیص  به 

حضور در محل خدمت و انجام وظایف محول مى باشند.
تبصره 2ـ در موارد خاص، مدت مأموریت آموزشى اعضایى 

تحصیلى  دوره  اتمام  به  موفق  سال   «4» پایان  در  که 
و  تحصیلى  پیشرفت  گزارش  ارائه  با  نمى گردند،  نظر  مورد 
با  ماهه  شش  نوبت  دو  حداکثر  براى  امناء،  موافقت  هیأت  

پرداخت حقوق و مزایاى مستمر قابل تمدید مى باشد.1 
تبصره 3ـ در موارد خاص، ادامه تحصیل اعضایى که تا پایان 

مهلت مقرر و حداکثر در «5» سال مأموریت آموزشى، موفق 
نمى گردند،  نظر  مورد  مدرك  اخذ  و  تحصیلى  دوره  اتمام  به 
صرفا با ارائه درخواست مرخصى بدون حقوق و تصویب هیأت 

امناء، حداکثر براى دو نوبت یک ساله  امکان پذیر مى باشد.2
تبصره 4 ـ پذیرش مدرك دکترى عضوى که سن وى بیشتر 

حقوق  بدون  مرخصى  از  استفاده  با  و  نباشد  سال  از «50» 
و با هزینه شخصى اخذ شده باشد، با رعایت شرایط مندرج 
در بندهاى «1» تا «4»  این ماده و سایر شرایط ومقررات 

مربوط، پس از تأیید هیأت ممیزه امکان پذیر مى باشد.
تبصره 5 ـ در موارد خاص، اعزام اعضاى پیمانى براى ادامه 

یا سطح 4 حوزوى در  تحصیل در مقطع دکترى تخصصى 
رعایت  با  آموزشى،  مأموریت   از  استفاده  با  و  کشور  داخل 
صرفًا  آن،  یک  بند  استثناى  به  ماده  این  در  مندرج  شرایط 

پس از تصویب در هیأت امناء امکان پذیر مى باشد.

ماده 74 ـ  مؤسسه مى تواند در چارچوب ضوابط و مقررات 

مورد،  حسب  آیین نامه،  این   «79» تا   «75» مواد  موضوع 
اعضاى رسمى تمام وقت سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 

موافقت  و  آنان  درخواست  با  را  وفناورى  پژوهشى  عالى، 
مؤسسه متبوع به عنوان «مأمور به  خدمت» بکار گیرد و یا 
بالعکس اعضاى رسمى تمام وقت خود را حسب درخواست 
آنان به سایر مؤسسات، سازمان ها و یا دستگاه هاى متقاضى 

مأمور نماید.
خدمات   به  نیاز  صورت  در  مى تواند  مؤسسه  ـ    75 ماده 

مؤسسات  و  دانشگاه ها  سایر  رسمى  علمى  هیأت  اعضاى 
وزارت  به  وابسته  دولتى  فناورى  و  پژوهشى  عالى،  آموزش 
معین  مدت  براى  آنان  خدمات  از  مربوط  مؤسسه  باموافقت 
استفاده  خدمت»  به  «مأمور  عنوان  به  مقررات  رعایت  با 
نماید و یا بالعکس حسب درخواست دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالى، پژوهشى و فناورى دولتى وابسته به وزارت و 
موافقت عضو، اعضاى رسمى خود را به این قبیل مؤسسات 
مأمور به خدمت نماید. حقوق  و مزایاي مشموالن این ماده 
مؤسسه  اعتبارات  محل  از  ذى ربط  مؤسسات  توافق  حسب 

مبدأ یا مقصد پرداخت می گردد.
در  خدمت  به  مؤسسه  رسمى  اعضاى  مأموریت  ـ   1 تبصره 

فناورى  و  پژوهشى  عالى،  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها 
دولتى وابسته به سایر دستگاه هاى اجرایى و بالعکس با رعایت 
تشریفات مقرر در این ماده، صرفا با پرداخت حقوق و مزایا از 

محل اعتبارات مؤسسه محل مأموریت امکان پذیر مى باشد. 
در  خدمت  به  مؤسسه  رسمى  اعضاى  مأموریت  ـ   2 تبصره 

ستاد وزارت و بالعکس با رعایت تشریفات مقرر در این ماده،  
مؤسسه   اعتبارات  محل  از  مزایا  و  حقوق  پرداخت  با  صرفًا 

امکان پذیر مى باشد.
تبصره 3 ـ مأموریت اعضاى رسمى  که با موافقت و یا حکم 

وزیر به خارج از کشور و یا سازمان ها و مؤسسات بین المللى 
و  آموزشى  وظایف  حفظ  بدون  مى گردند،  خدمت  به  مأمور 
پژوهشى و صرفا با پرداخت حقوق و مزایا از محل اعتبارات 

سازمان یا مؤسسه محل مأموریت امکان پذیر مى باشد. 

در  خدمت  به  مؤسسه  رسمى  اعضاى  مأموریت  ـ   76 ماده 

مؤسسات دولتى غیر آموزشى و پژوهشى (دستگاه هاى اجرایى) 
باشد و موجب  ارتباط داشته  با تخصص آن ها  به شرطى که 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. بر اساس مفاد بخشنامه شماره 15/65294 مورخ 94/4/6 مرکز، درخواست تمدید شش ماه اول ماموریت آموزشی مازاد بر چهار سال اعضاي هیأت علمی بر اساس گزارش 
پیشرفت تحصیلی ارائه شده مورد تایید استاد راهنما و دانشگاه محل خدمت عضو از هیأت امناء به هیأت رئیسه مؤسسه و شش ماه دوم ماموریت آموزشی مازاد بر چهار سال از 

هیأت امناء به کمیسیون دائمی هیأت امناى مؤسسه (به صورت آزمایشی دو ساله از تاریخ تصویب در هیأت هاي امناء) تفویض شده است.
2. بر اساس مفاد بخشنامه شماره 15/65294 مورخ 94/4/6 مرکز، بررسی درخواست مرخصی بدون حقوق اعضاي هیأت علمی براي مدت مازاد بر ماموریت آموزشی حداکثر تا 
سقف یک سال بر اساس گزارش پیشرفت تحصیلی ارائه شده مورد تایید استاد راهنما و دانشگاه محل تحصیل عضو از هیأت امناء به هیأت رئیسه مؤسسه (به صورت آزمایشی 

دو ساله از تاریخ تصویب در هیأت هاي امناء) تفویض شده است.
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توسعه همکارى هاى تخصصى مؤسسه با آن دستگاه اجرایى 
گردد، با حفظ وظایف آموزشى و پژوهشى آنان مجاز مى باشد.

در  خدمت  به  مؤسسه  اعضاى  رسمى  مأموریت  ـ   77 ماده 

فناورى  و  پژوهشى  عالى،  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها 
ذیل  موارد  استثناى  به  بالعکس  و  غیرانتفاعى  ـ  غیردولتى 

ممنوع مى باشد.
تصدى  براى  ماده صرفًا  این  موضوع  افراد  مأموریت  77ـ1ـ 
مؤسسه   رئیس  موافقت  با  مذکور  مؤسسات  مدیریتى  سمت 
این  بوده که در  امکان پذیر  تأیید وزیر  محل خدمت عضو و 
محل  مؤسسه  مسئولیت  تصدى  دوران  در  عضو  صورت 
مأموریت از تمام وقت به نیمه حضورى تبدیل وضعیت خواهد 
ریالى  وجه  معادل  و  مدیریت  فوق العاده  پرداخت  و  یافت 
فوق العاده ویژه وى به عهده مؤسسه  محل مأموریت خواهد 

بود.
در  خدمت  به  مؤسسه  رسمى  اعضاى  مأموریت  77ـ2ـ 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى غیردولتى ـ غیرانتفاعى 
که به نحوى از انحا از بودجه عمومى دولت استفاده نموده 
است،  گردیده  درج  بودجه کل کشور  درجداول  آن ها  نام  و 
حداکثر براى مدت «2» سال در طول دوران خدمت و صرفا 
با پرداخت حقوق و مزایا از محل اعتبارات مؤسسه مقصد و 

با رعایت سایر مقررات امکان پذیر مى باشد.
عالى  آموزش  مؤسسات  رسمى  اعضاى  مأموریت  77ـ3ـ  
غیردولتى ـ غیرانتفاعى مندرج در فهرست بودجه کل کشور 
ستادى  مدیریت  سمت هاى  از  یکى  به  وزیر  حکم  با  که 
وزارت و یا دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى، پژوهشى و 
تأمین حقوق و مزایاى  با  فناورى منصوب مى گردند، صرفا 
طریق  از  پرداخت  و  مقصد  مؤسسه  اعتبارات  محل  از  آنان 

مؤسسه مبدا امکان پذیر مى باشد.

ماده 78 ـ اعضایى که با رعایت ضوابط و مقررات این آیین 

مؤسسه   به  پژوهشى  و  آموزشى  وظایف  حفظ  بدون  نامه، 
از  را  خود  مزایاى  و  حقوق  و  شده  خدمت  به  مأمور  دیگر 
به  لحاظ  هر  از  مى نمایند،  دریافت  مأموریت  محل  مؤسسه 
مقررات  مشمول  بازنشستگى  به  مربوط  مقررات  استثناى 
چنانچه  و  بود  خواهند  مأموریت  محل  مؤسسه  عمل  مورد 
افراد توسط  از  این دسته  بازنشستگى مدت مأموریت  کسور 

مؤسسه مقصد و یا ذى نفع حسب مورد پرداخت شود، مدت 
مزبور جزء سابقه خدمت رسمى آنان منظور خواهد شد. 

تصدى  جهت  مؤسسه  رسمى  اعضاى  مأموریت  ـ   79 ماده 

پست هاى مدیریت  سیاسى از قبیل: رؤساى سه قوه، معاونان 
رئیس جمهور، اعضاى شوراى نگهبان، ریاست سازمان صدا و 
سیما، وزیران، معاونان وزیران، سفیران، استانداران، نمایندگان 
مجلس شوراى اسالمى و شهردار تهران امکان پذیر مى باشد. 
مقامات  تصدى  درمدت  ماده  این  مشموالن  به  ـ   1 تبصره 

مذکور، حقوق  و مزایا ازمحل اعتبارات  مؤسسه و یا دستگاه 
پرداخت  هرحال،  در  و  است  قابل پرداخت  مأموریت  محل 
دوران  در  ماده  این  مشمول  اعضاي  به  مدیریت  فوق العاده 
تصدي پست هاي مدیریت سیاسی از محل اعتبارات مؤسسه 

نمی باشد.1 امکان پذیر 
رعایت  با  ماده  این  موضوع  اعضاى  مرتبه  ارتقا  ـ   2 تبصره 

کامل آیین نامه ارتقا مرتبه اعضاى هیأت علمى دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالى، پژوهشى و فناورى انجام خواهد شد.

تبصره 3 ـ ترفیع ساالنه استحقاقى اعضاى موضوع این ماده، 

بدون نیاز به ارزیابى اعطا مى شود.
(در  ماده که حداقل دو سال  این  اعضاى موضوع  تبصره 4 ـ 

وضعیت هیأت علمى) در سمت هاى مذکور انجام وظیفه نموده 
یا بنمایند، پس از پایان دوره تصدى با حفظ مرتبه علمى خود، 
از حقوق و مزایاى باالترین مرتبه هیأت علمى در همان پایه 
برخوردار مى گردند. این دسته از افراد در صورت محکومیت توسط 
مراجع ذى صالح قانونى به انفصال از تصدى سمت هاى مدیریت 
سیاسى به واسطه انجام تخلف در زمان تصدى سمت هاى مذکور، 

مشمول مزایاى مندرج در این تبصره نمى باشند. 

علمى  هیأت  اعضاى  مؤسسه،  نیاز  صورت  در  ـ   80 ماده 

عالى،  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  سایر  قطعى  رسمى 
پژوهشى و فناورى دولتى وابسته به وزارت متبوع، با موافقت 
پیشینه  حفظ  با  می توانند  مقصد  و  مبدا  مؤسسات  رؤساى 
این قبیل  خدمتی به مؤسسه منتقل شوند. حقوق و مزایاي 
افراد بر اساس پست سازمانى تخصیص داده شده و سوابق 
و  می گردد  تعیین  آیین نامه  این  مقررات  طبق  بر  خدمتی، 
انتقال اعضاى هیأت علمى رسمى قطعى مؤسسه  بالعکس، 
نیز به سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى، پژوهشى 
درخواست  متبوع حسب  وزارت  به  وابسته  دولتى  فناورى  و 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. اصالح شده بر اساس مفاد بخشنامه شماره 15/87599 مورخ 95/4/29
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این  در  است.  بالمانع  مؤسسه  موافقت  و  مذکور  مؤسسات 
صورت از تاریخ اجراي حکم  انتقال، رابطه استخدامی  عضو 
منتقل شده با مؤسسه قطع  و هرگونه پرداختی صرفًا برعهده  

مؤسسه مقصد خواهد بود. 
تبصره 1ـ  انتقال اعضاى هیأت علمى رسمى قطعى از دانشگاه ها 

و مؤسسات آموزش عالى، پژوهشى و فناورى وابسته به سایر 

موافقت هیأت  اجرایى  به مؤسسه پس از  اجرایى  دستگاه هاى 
جذب ذى ربط و تأیید رئیس  مؤسسه مقصد امکان پذیر مى باشد. 
تبصره 2 ـ انتقال اعضاى هیأت علمى رسمى آزمایشى از سایر 

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى، پژوهشى و فناورى دولتى 
و دستگاه هاى اجرایى به  مؤسسه  و بالعکس، پس از موافقت 

مؤسسه هاى مبدا و مقصد، منوط به تأیید وزیر مى باشد.
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فصل هشتم
مرخصى ها، بیمه و امور رفاهى

دو  و  از یک  ترتیب  به  و رسمى  پیمانى  اعضاى  ماده 81 ـ 

ماه به ازاى هر سال خدمت از مرخصى استحقاقى با استفاده 
از حقوق،  فوق العاده ها و مزایاى مندرج در حکم برخوردار 
مسئول  مقام  تشخیص  با  مرخصى  از  استفاده  مى گردند. 
مجاز  فروردین ماه  اول  نیمه  و  تابستان  در  الزامًا  و  ذى ربط 
مى باشد. در موارد ضرورى، با درخواست عضو و تأیید رئیس 
مرخصى  از  استفاده  وى،  طرف  از  مجاز  مقام  یا  مؤسسه 

استحقاقى بالمانع است.
یک  از  کمتر  عضو  مدت  خدمت  درصورتى که  1ـ  تبصره 

سال باشد، به تناسب ماه هاى خدمت از مرخصى استحقاقى 
استفاده خواهد کرد.

و  وقـت  نیـمه   اعضـاى  استـحقاقى  مـرخصى  ـ   2 تبصره 

وقت  تمام  عضو  مرخصى  نصف  میزان  به  نیمه  حضورى، 
خواهد بود.

بر  عالوه  خدمت،  طول  در  بار  یک  براى  عضو  ـ   3 تبصره 

تا  این ماده مى تواند  مرخصى استحقاقى پیش بینى شده در 
مجموع یک ماه از مرخصى استحقاقى به منظور تشرف به 

حج واجب برخوردار گردد.

ماده 82ـ  در صورت عدم استفاده عضو از مرخصى  استحقاقى 

سالیانه، مرخصى وى به استثناى مشموالن تبصره ذیل این 
ماده، قابل ذخیره یا بازخرید نخواهد بود. 

مرخصى  درخواست  با  مؤسسه   که  مواردى  در  ـ   1 تبصره 

عضو شاغل در سمت هاى اجرایى پست هاى سازمانى مصوب 
مرخصى  از  قسمتى  یا  تمام  از  استفاده  بر  مبنى  ستاره دار، 
وى  حضور  به  نیاز  دلیل  به  تابستان،  در  سالیانه  استحقاقى 
استحقاقى  از مرخصى  نیمى  و حداکثر  ننماید، صرفاً  موافقت 
یا  و  مؤسسه  رئیس  موافقت  عدم  علت  به  که  عضو  سالیانه 
مقام مجاز از طرف وى استفاده نشده است، ذخیره و مابقی به 
ماخذ آخرین حقوق و مزایاى دریافتى مندرج در حکم،  بازخرید 

مى گردد. 
تبصره 2 ـ مرخصى ذخیره  شده اعضا تا پیش از ابالغ این 

آیین نامه در هر صورت محفوظ خواهد ماند. 

ماده 83 ـ در صورتى که رابطه استخدامى عضو با مؤسسه  

انتقال، قطع گردد، حقوق و  استثناى حالت  به  به هر دلیل، 
مزایاى مدت مرخصى استحقاقى ذخیره شده به ماخذ آخرین 
حقوق و مزایاى دریافتى مندرج در حکم، به وى و در صورت 

فوت به وراث قانونى عضو پرداخت خواهد شد.

ماده 84 ـ هر عضو می تواند در صورت ضرورت و در مواقع 

اضطرار، با اجازه و موافقت مسؤول مافوق از مرخصی ساعتی 
در خالل ساعات موظف تدریس استفاده نماید. 

ماده 85 ـ عضو در موارد ذیل حق برخوردارى از مرخصى با 

استفاده از حقوق  و مزایا، عالوه  بر مرخصى  استحقاقى ساالنه 
را دارا مى باشد: 

الف ـ ازدواج دائم به مدت سه روز کارى
ب  ـ فوت بستگان شامل (پدر، مادر، همسر و فرزندان به 
مدت پنج روز کارى و برادر و خواهر به مدت سه روز کارى)
جـ  غیبت موجه (به تعداد روزهاى مورد تأیید مراجع ذى صالح)

تبصره ـ غیبت موجه حالتى است که عضو به عللى خارج از 
حدود قدرت و اختیار خود نتواند در محل خدمت حاضر شود 
و موجه بودن عذر وى با تأیید مراجع قضائى احراز مى گردد. 

ماده 86 ـ عضو مؤسسه در صورت ابتال به بیمارى هایى  که 

مانع از انجام  خدمت  وى مى باشد، مى تواند با ارائه   گواهى  ـ 
پزشکى، 12 روز متناوب درسال (هر نوبت  حداکثر 3 روز) و 
مازاد بر مدت  مذکور تا 30 روز با ارائه گواهى  پزشکى و تأیید 
از  استفاده  با  مرخصى  استعالجى  از  مؤسسه،  پزشک  معتمد 
حقوق  و مزایاى مربوط برخوردار گردد. براى مدت بیشتر از 
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30 روز با نظر کمیسیون پزشکى مورد تأیید  مؤسسه و مطابق 
با مفاد ماده «88» این آیین نامه با وى رفتار مى گردد. 

استحقاقی  مرخصی  ایام  در  عضو  که  صورتی  در  ـ  تبصره 

بیمار شود، بر اساس گواهی پزشکی و پس از تأیید پزشک 
به  بیمارى،  مدت  طى  در  وي  استحقاقی  مرخصی  معتمد، 

مرخصی استعالجی تبدیل می شود.

هر  زایمان  مرخصى  مى توانند  از  عضو  بانوان  ـ   87 ماده 

با استفاده از حقوق و مزایاى مربوط  نوبت حداکثر 9 ماه و 
برخوردار  گردند.1 

تبصره 1 ـ  براى بانوانى که در یک زایمان صاحب فرزند دوقلو 

و یا بیشتر مى شوند، این مدت به 12 ماه افزایش مى یابد.
تبصره 2 ـ  براى بانوان عضو پیمانى که قرارداد آنان قبل از 

اتمام زمان هاى تعیین شده براى مرخصى زایمان مندرج در 
این ماده پایان  مى یابد، مدت قرارداد تا سقف مرخصى هاى 

تعیین شده، تمدید مى گردد.

استفاده  استعالجى  مرخصى  از  که  عضوى  به  ـ   88 ماده 

کمیسیون  تأیید  به  وى  بیمارى  که  صورتى  در  مى نماید، 
پزشکى مؤسسه برسد، حداکثر تا یک سال حقوق و مزایاى 

مربوط پرداخت مى گردد. 
تبصره 1 ـ عضو داراى بیمارى صعب العالج، با رعایت ضوابط 

و مقررات مربوط، براى مدت زائد بر یک سال نیز از حقوق و 
مزایاى یادشده برخوردار مى شود.

تبصره 2 ـ در صورت صعب العالج  نبودن بیمارى  عضو، به  

تنها  استعالجى،  مرخصى   سال  یک   بر  مازاد  مدت  در  وى 
حقوق مرتبه  و پایه پرداخت مى گردد.  

حین  در  که  عضوى  به  است  موظف  مؤسسه  ـ   3 تبصره 

پزشکى  کمیسیون  نظر  به  بنا  و  مأموریت  یا  و  خدمت 
مؤسسه، بر اثر عوامل محیط کار و یا مأموریت دچار حادثه 
ماده،  این  در  مقرر  محدودیت  بدون  مى شود،  بیمارى  یا 
مرخصى استعالجى اعطا نموده و تمامى هزینه هاى درمان 

وى را پرداخت نماید. 

تبصره 4 ـ عضو مشمول صندوق تأمین  اجتماعى در استفاده 

از مرخصى استعالجى مازاد بر سه روز، از نظر پرداخت حقوق 
و مزایا، تابع مقررات قانون  تأمین  اجتماعى مى باشد. 

ماده 89 ـ عضو رسمى مؤسسه به استثناى مشموالن تبصره 

«3» ماده «73» این آیین نامه، در صورت نداشتن مرخصی 
مسئول  مقام  موافقت  و  تأیید  با  شده  ذخیره  استحقاقی 
می تواند با رعایت  ضوابط و مقررات مندرج در ماده «90» 

از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید. 
تبصره ـ عضو پیمانى در موارد ضروري  و استثنایى، مشروط 

لطمه  مؤسسه  پژوهشى  و  آموزشى  برنامه هاى  به  آنکه  به 
مرخصى  از  استفاده  به  مجاز  قرارداد،  مدت  در  صرفًا  نزند، 

بدون حقوق، حداکثر به مدت 4 ماه خواهد بود.

طول  در  می تواند  مؤسسه  قطعى  رسمى  عضو  ـ   90 ماده 

و  ذي ربط  سازمانى  واحد  موافقت  با  خود  خدمت  مدت 
از  سال  سه  حداکثر  مؤسسه،  مسئول  مقام  باالترین  تأیید 
مرخصی بدون حقوق استفاده نماید. درصورتی که درخواست 
مقطع  در  تحصیل  ادامه  براي  عضو  حقوق  بدون  مرخصی 
به  مربوط  رشته  در  دکترى تخصصى  یا  و  ارشد  کارشناسى 
شغل وى باشد، این مدت با تصویب هیأت امناء تا دو سال 
قابل افزایش خواهد بود.2 درهرحال مجموع مرخصى بدون 
حقوق عضو در طول مدت خدمت حداکثر پنج سال مى باشد.

اعضاى  خصوص  در  این  ماده  مفاد  شمول  ـ   1 تبصره 

مـدت  تـمـدیـد  یـا  و  اعـطا  از  اعـم  رسـمى  آزمـایـشى 
مرخصى  بدون  حقوق (تا  سقف 3 سال)  منوط به اخذمجوز از 

هیأت امناى مؤسسه  خواهد بود.3
واسطه  به  آنان  همسر  که  رسمى  عضو  بانوان  ـ   2 تبصره 

حکم رسمى دستگاه هاى اجرایى در مأموریت خارج از کشور 
در  و  مأموریت همسر خود  پایان  تا  مى توانند  مى برند،  بسر 
بدون  مرخصى  از  سال  مدت «5»  به  حداکثر  طول خدمت 

حقوق استفاده نمایند.
خدمت  سابقه  جزء  حقوق  بدون  مرخصى  مدت  ـ   3 تبصره 

موافقت  با  آن که  مگر  نمى گردد.  محسوب  بازنشستگى 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.بر اساس مفاد بخشنامه شماره 15/16719 مورخ 94/2/5 مرکز، از ابتداى سال 1394 مدت استفاده بانوان عضو هیأت علمى از مرخصى زایمان براى یک فرزند به «9» ماه 

و براى فرزند دوقلو و یا بیشتر به «12» ماه افزایش یافت. 
2. بر اساس مفاد بخشنامه شماره 15/65294 مورخ 94/4/6 مرکز، بررسى درخواست مرخصی بدون حقوق اعضاي هیأت علمی رسمی قطعی مازاد بر سه سال تا سقف پنج سال 

از هیأت امناء به کمیسیون دائمی هیأت امناء مؤسسه (به صورت آزمایشی دو ساله از تاریخ تصویب در هیأت هاي امناء) تفویض شده است.
2 بر اساس مفاد بخشنامه شماره 15/65294 مورخ 94/4/6 مرکز، بررسى درخواست مرخصی بدون حقوق اعضاي هیأت علمی رسمی آزمایشی تا سقف سه سال از هیأت امناء 

به هیأت رئیسه مؤسسه (به صورت آزمایشی دو ساله از تاریخ تصویب در هیأت هاي امناء) تفویض شده است.
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مؤسسه و صندوق بازنشستگى ذى ربط، کسورات بازنشستگى 
به طور کامل از سوى عضو  پرداخت گردد.  

ادامه  براي  عضو  حقوق  بدون  مرخصی  مدت  ـ    4 تبصره 

تحصیالت عالی و تخصصی در رشته هاي مورد نیاز مؤسسه  
مشروط به اینکه منجر به اخذ مدرك تحصیلی کارشناسى ارشد 
وظیفه  بازنشستگی  و  لحاظ  از  شود،  دکترى  تخصصى  یا  و 
خدمت  سابقه   جزء  ازسوى عضو،  مربوط  پرداخت کسور  با 

رسمی عضو محسوب می شود.
با  می تواند  مرخصی  بدون  حقوق  ایام  در  عضو  ـ   5 تبصره 

و  آزاد  به  صورت  بیمه  درمانی  پرداخت  کامل  حق  سرانه 
بیمه ـ تکمیلی، از خدمات  بیمه اي استفاده نماید.

فرصت  مطالعاتى،  مأموریت  آموزشى،  مدت  در  ـ   91 ماده 

مأموریت  پژوهشى، آمادگى  به  خدمت، انفصال  موقت، مرخصى  
بدون حقوق  و هم چنین مرخصى  استعالجى مازاد بر یک سال 
که به صورت متوالى در طى سال استفاده شده باشد،  مرخصى 

استحقاقى تعلق نمى گیرد.

با  استخدام  بدو  در  بازنشستگی  انتخاب صندوق  ماده 92 ـ 

عضو مؤسسه است و وى  در طول  خدمت  خود، صرفًا یک 
بار مجاز به تغییر صندوق بازنشستگى مى باشد. 

ماده 93 ـ مؤسسه  مکلف است مشروط به تأمین اعتبار مورد 

نیاز، به منظور کمک به تأمین هزینه هاي بهداشت و درمان 
خدمات  بیمه  قانون  در  مقرر  مزایاي  اعطاي  بر  عضو عالوه 
درمانی و یا قانون تأمین اجتماعی، به طرق مقتضی از جمله 
تسهیل در عقد قرارداد بیمه تکمیلی و یا پرداخت بخشى  از 
هزینه هاى مرتبط، براساس «دستورالعمل پرداخت کمک هاى 

رفاهى ـ پیوست شماره 4» اقدامات الزم معمول  دارد.

اعتبار مورد  تأمین  بـه  ماده 94 ـ مؤسسه می تواند مشروط 

نیاز، بـه منظور مساعدت، تأمیـن رفاه، آسایش و آسودگی 
تقویت صنـدوق  تهیـه مسکن،  بـه  و کمک  اعضـا  خاطـر 
قرض الحسنه وام و امور بیـمه و تأمین و رفع سایر نیازهاى 
مالی  تسهیالت  هیأت  رئیسه،  تصویب  با  آن ها،  ضروري 
الزم را بـراساس دستـورالعمل موضـوع مـاده «93» ایـن 

نماید. برقرار  آیین نامه 
توانمندسازي،  منظور  به  است  موظف  مؤسسه  ـ   95 ماده 

افزایش کارایی، تقویت روحی و سالمت اعضا، فرهنگ اشاعه 
براي  آن ها  تشویق  منظور  به  و  ایجاد  مؤسسه  در  را  ورزش 
انجام امور ورزشی، راهکارهاى مناسبی را تدوین و به مورد 

اجرا گذارد.



 78

فصل نهم
پایان خدمت

توجه  با  را  خود  اعضاى  است  مکلف  مؤسسه  ـ    96 ماده 

وصول  به  نیاز  بدون  ذیل،  شرح  به  و  آنان  علمى  مرتبه  به 
درخواست عضو ذى نفع، بازنشسته نماید.

96 ـ 1 ـ مربى آموزشیار/ مربى پژوهشیار                        
 65 سال سن یا 30 سال سابقه خدمت

96 ـ 2 ـ مربى آموزشى / مربى پژوهشى
65 سال سن یا 30 سال سابقه خدمت 

96 ـ 3 ـ استادیار آموزشى/ استادیار پژوهشى 
65 سال سن یا 30 سال سابقه خدمت 

96 ـ 4 ـ دانشیار آموزشى/ دانشیار پژوهشى 
67 سال سن

96 ـ 5 ـ استاد آموزشى / استاد پژوهشى 
70 سال سن

 4 در  استادیارانى که  از  آن دسته  تبصره 1 ـ سابقه خدمت 

سال آخر منتهى به 30 سال خدمت، موفق به کسب حداقل 
80 درصد امتیازات ارتقا به مرتبه دانشیاري و کسب حداقل 
یا  و  کننده  تعیین  مواد  و  بندها  از  امتیازات الزم  درصد   75
حداقل 85 درصد امتیازات ارتقا به مرتبه دانشیاري و کسب 

حداقل80 درصد امتیازات الزم از بندها و مواد تعیین کننده 
از آیین نامه ارتقا مرتبه مى شوند،  به ترتیب تا 32 و 33 سال 

و با رعایت سقف سنی 65 سال قابل افزایش است. 
در  که  دانشیارانى  از  دسته  آن  بازنشستگى  سن  ـ   2 تبصره 

درصد   75 به کسب  موفق  سالگی،   67 از سن  قبل  سال   5
امتیازات ارتقا به مرتبه استادى مى شوند، به 70 سالگى قابل 

افزایش است. 
تبصره 3 ـ سن بازنشستگى آن دسته از اعضاى هیأت علمى 

که موفق به کسب عنوان «عضو هیأت علمى نمونه کشورى» 
شده اند، با درخواست عضو ذینفع  تا 3 سال قابل افزایش است. 
تبصره 4 ـ مؤسسه مى تواند در موارد خاص و در صورت نیاز 

شرایط  واجد  استادیارى  و  مربى  مرتبه  با  عضو  خدمات  به 
بازنشستگى که به تشخیص هیأت ممیزه در امور آموزشى یا 
پژوهشى برجسته و شاخص مى باشد، با رعایت سن حداکثر 
امناء  هیأت  تصویب  مؤسسه،  رئیس  پیشنهاد  با  سال   65
سال   5 سقف  تا  حداکثر  و  سالیانه  صورت  به  وزیر  تأیید  و 

بازنشستگى وى را به تعویق اندازد.1
ماده 97  ـ  مؤسسه مى تواند اعضاى خود را که براساس شرایط 

مندرج در بندهاى« 4» و « 5» ماده «96»  با داشتن حداقل 30 
سال سابقه خدمت همچنان واجد شرایط ادامه خدمت می باشند، 

در صورت تقاضاى آن ها، بازنشسته نماید. 
تبصره ـ در موارد خاص، براى بازنشستگى  اعضاى موضوع 

این  ماده، با پیشنهاد رئیس مؤسسه و تأیید وزیر، نیازى به 
اخذ تقاضاى عضو براى بازنشستگى  نمى باشد.

ماده 98 ـ  مؤسسه مى تواند در صورت نیاز به خدمات عضو با 

مرتبه دانشیاري و استادي واجد شرایط بازنشستگى، مشروط 
به درخواست مکتوب عضو، موافقت رئیس مؤسسه و تصویب 
هیأت امناء، موعد بازنشستگى وى را حداکثر تا سقف مدت 
اندازد.2  امناء به تعویق  با اخذ موافقت سالیانه هیأت  3 سال 
بدیهى است رئیس مؤسسه مکلف است به صورت سالیانه و 
از شرایط  استفاده  را جهت  به هنگام، گزارش توجیهى الزم 

مذکور، به هیأت امناء تقدیم و مصوبه الزم را اخذ نماید. 
تبصرهـ  مؤسسه می تواند بنا به درخواست رئیس مؤسسه منضم 

به ارائه تقاضاي مکتوب عضو با مرتبه استادي و موافقت وزیر، 
عالوه بر مدت مندرج در این  ماده، حداکثر تا سقف 3 سال دیگر، 

موعد  بازنشستگى عضو را به صورت سالیانه به تعویق اندازد. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. اصالح شده بر اساس ردیف 12 بخشنامه شماره 15/27006 مورخ 95/2/15؛
2. بر اساس مفاد بخشنامه شماره 15/65294 مورخ 94/4/6 مرکز، تعویق بازنشستگی اعضاي هیأت علمی در مرتبه دانشیاري و استادي با رعایت ضوابط مقرر در ماده «98» 

این آیین نامه از هیأت امناء به کمیسیون دائمی هیأت امناء مؤسسه ( به صورت آزمایشی دو ساله از تاریخ تصویب در هیأت هاي امناء) تفویض شده است. 
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تعیین  هنگام  در  آیین نامه،  این  اجراى  تاریخ  از  ـ   99 ماده 

تا  و  سال  سی  از  بیش  که  عضوى  به  بازنشستگی،  حقوق 
سقف چهل سال سابقه خدمت دارد، به ازاي هر سال خدمت 
تعیین شده  رقم   (٪2/5) درصد  دوونیم  سی سال،  بر  مازاد 
و  محاسبه  تعیین شده  حقوق  بر  عالوه  بازنشستگی،  حقوق 
از سوى صندوق بازنشستگى ذى ربط قابل پرداخت مى باشد. 

براي  احتساب  قابل  خدمت  سابقه  از  منظور  ـ   100 ماده 

که  می باشد  عضو  خدمت  سوابق  از  مدت  آن  بازنشستگی، 
درحین اشتغال تمام وقت در وضعیت هیأت علمى یا غیرهیأت 
علمى انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید.

تبصره  ـ مرخصی بدون حقوق و استعالجی و مدت خدمت 
نظام  وظیفه،  خدمت  مدت  هم چنین  و  بانوان  نیمه وقت 
مشروط به پرداخت کامل کسور بازنشستگى، به عنوان سابقه 

خدمت عضو محسوب می گردد. 

مؤسسه،  بازنشستگی عضو  تعیین حقوق  مبناي  ماده 101 ـ 

کسور  مشمول  مستمر  مزایاي  و  حقوق  کلیه  میانگین 
بازنشستگی (حقوق مرتبه و پایه، فوق العاده شغل(مخصوص)، 
سختی کار،  فوق العاده   ویژه،  فوق العاده  جذب،  فوق العاده 
به  منتهى  سال  دو  در  تطبیق)  تفاوت  و  مدیریت  فوق العاده 
بازنشستگى  با اعمال ضریب حقوقى سال  پایان خدمت وى 

می  باشد.
تبصرهـ  مشموالن صندوق بازنشستگى تأمین اجتماعى از لحاظ 

تعیین حقوق و مزایاى بازنشستگى و حمایت هاى مقرر در قانون 
تامین اجتماعى، تابع ضوابط و مقررات مربوط به خود مى باشد.

این  مشمول  افتاده  کار  از  بازنشسته،  به  عضو  ـ   102 ماده 

سال  هر  ازاء  به  متوفى،  عضو  قانونى  ورثه  و  آیین نامه 
ماه  یک  معادل  سال،   «30» حداکثر  تا  قابل قبول  خدمت 
و  مزایاى  مشمول  کسورات  بازنشستگى  به  آخرین  حقوق  
عنوان  به  ذخیره  شده  مرخصی هاي  به  مربوط  وجوه  اضافه 

«پاداش پایان خدمت» پرداخت خواهد شد.
تبصرهـ   آن قسمت  از سابقه خدمت عضو که در ازاء آن وجوه 

خدمتی  مشمول  سنوات  از  دریافت  شده  است،  بازخریدي 
دریافت این وجوه کسر می شود.

ماده 103 ـ استفاده از خدمات اعضاى  هیأت  علمى بازنشسته 

به صورت حق التدریس، در سقف محدودیت هایى که از سوى 
وزارت تعیین و ابالغ مى شود، بالمانع می باشد.  

استثناى  به  اعضا  موعد  از  پیش  بازنشستگى  ـ   104 ماده 

موارد ذیل ممنوع مى باشد. در موارد خاص مؤسسه مى تواند 
عضو واجد یکى از شرایط ذیل را با درخواست ذى نفع، تأیید 

هیأت رئیسه و تصویب هیأت امناء بازنشسته نماید.1
104ـ1 ـ عضو هیأت علمى (مرد)

الف ـ داشتن حداقل «60» سال سن و حداقل «20» سال 
سابقه خدمت با 20 روز حقوق و مزایا

ب ـ داشتن حداقل «55» سال سن و حداقل «25» سال 
سابقه خدمت با 25 روز حقوق و مزایا

104ـ2ـ عضو هیأت علمى (زن)
با 20 روز حقوق   داشتن حداقل «20» سال سابقه خدمت 

و مزایا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. بر اساس مفاد بخشنامه شماره 15/65294 مورخ 94/4/6 مرکز، بازنشستگی پیش از موعد اعضاي هیأت علمی جانباز و داراي بیماري هاي خاص با رعایت ضوابط مقرر در 

ماده «104» این آیین نامه از هیأت امناء به کمیسیون دائمی هیأت امناء مؤسسه (به صورت آزمایشی دو ساله از تاریخ تصویب در هیأت هاي امناء) تفویض شده است.
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فصل دهم
سایر مقررات  

ماده 105 ـ به عضو شاغل، بازنشسته  و یا ورثه  بالفصل وى 

حقوق  برابر   «5» میزان  به  هزینه اى  کمک  ذیل  موارد  در 
مرتبه و پایه استادیار پایه یک پرداخت مى گردد:

از  یک  هر  و  بازنشسته  یا  شاغل  عضو  دائم  ازدواج  ـ  الف 
فرزندان وى در هر مورد فقط یک بار

ب ـ فوت عضو شاغل یا بازنشسته و هر یک از افراد تحت 
تکفل وى

در  می تواند  مؤسسه  پیمانى  و  رسمى  عضو  ـ   106 ماده 

را  خود  استعفاي  مؤسسه،  به  خدمت  تعهد  نداشتن  صورت 
به ترتیب دو ماه قبل از پایان نیمسال تحصیلى (رسمى) یا 
دو ماه قبل از پایان قرارداد (پیمانى) به صورت کتبی اعالم 
نماید و چنانچه بدون کسب موافقت مؤسسه در مدت مقرر 
در محل کار حاضر نشود، عمل عضو ترك خدمت محسوب 
اعضاى هیأت علمى  انتظامى  مقررات  قانون  برابر  با وى  و 

رفتار خواهد شد. 

تعهدات  رافع  استعفا،  درخواست  مورد  هیچ  در  ـ   107 ماده 

استعفا  از  و عضو پس  نمی باشد  قبال وظایف وى  در  عضو 
در  مؤسسه،  سوي  از  استعفا  پذیرش  زمان  تا  است  موظف 

محل کار خود حضور یافته و انجام  وظیفه نماید. در صورتی 
که عضو پس از تسلیم استعفا، انصراف خود را حداکثر ظرف 
منتفی  وي  استعفاي  نماید،  اعالم  مؤسسه  به  کتبًا  روز   15

تلقی می شود.
مؤسسه  در  خدمت  تعهد  داراي  که  عضوى  ـ   108 ماده 

از  وى  استعفاي  قبول  و  استعفا  اعالم  صورت  در  می باشد،  
را  تعهد خود  ایفاي  از عدم  زیان  ناشی  باید  سوي مؤسسه، 
طبق ضوابط  و مقررات ابالغى از سوى  وزارت جبران نماید. 
مسئولیت نظارت بر اجراي این ماده بر عهده رئیس  مؤسسه  

یا مقام  مجاز از طرف وي می باشد.

ماده 109 ـ  هرگاه رئیس مؤسسه به نحوى از انحا از رکود 

علمى و عدم کفایت و صالحیت هر یک از اعضاى مؤسسه 
براى اجراى وظایف آموزشى، پژوهشى و یا فرهنگى محوله 
هیأت  اعضاى  از  نفر  سه  از  مرکب  کمیسیونى  شود،  مطلع 
با مرتبه استادى) که صالحیت رسیدگى در  علمى (ترجیحا 
مورد کارهاى آموزشى و پژوهشى و فرهنگى عضو را دارند 
تشکیل خواهد داد تا تحقیق به عمل آورده و گزارش کامل 
و  جلسات  تشکیل  دهند.  ارائه  مؤسسه  رئیس  به  موجهى  و 
بود و در  گزارش کمیسیون مذکور به طور محرمانه خواهد 
از رکود علمى عضو یا عدم  صورتى که این گزارش حاکى 
باشد،  محوله  وظایف  اجراى  براى  او  صالحیت  یا  کفایت 
اتخاذ تصمیم به  رئیس مؤسسه مراتب را جهت رسیدگى و 
هیأت ممیزه مؤسسه ارجاع مى نماید. چنانچه هیأت پس از 
فرهنگى  و  پژوهشى  علمى،  فعالیت هاى  کلیه  به  رسیدگى 
عضو، رکود علمى یا عدم کفایت و صالحیت وى را محرز 

دانست به یکی از روش هاي ذیل با وي رفتار می شود:
بازنشسته  شرایط  شرایط  واجد  عضو  صورتی که  در  ـ  الف 

شدن باشد، بازنشسته می شود؛
خدمت  سابقه  سال   «20» حداقل  داشتن  صورت  در  ـ  ب 
قابل قبول،  با حداقل «20» روز حقوق و مزایا با هماهنگی 

صندوق بازنشستگی ذي ربط بازنشسته مى شود؛
نداشته  را  شدن  بازنشسته  شرایط  عضو  صورتی که  در  ـ  ج 
باشد، سنوات خدمت قابل قبول عضو با پرداخت «30» روز 
حقوق و مزایاي مشمول کسور بازنشستگی به ازاي هر سال 
خدمت قابل قبول، به عالوه وجوه مرخصی هاي ذخیره شده، 

بازخرید می شود؛

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. اصالح شده بر اساس ردیف 11 بخشنامه شماره 15/27006 مورخ 95/2/15؛
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مؤسسات  آموزش عالى،  و  دانشگاه ها  سایر  به  عضو  دـ 
ارائه  به  فناورى و دستگاه هاى  اجرایى مشروط  پژوهشى  و 

درخواست مؤسسه  مقصد توسط عضو، منتقل می شود؛
هـ ـ به خدمت وي خاتمه داده می شود.1

ماده 110 ـ تغییر پست سازمانى عضو از یک گروه آموزشى 

و یا پژوهشى به گروه متجانس دیگر، صرفا با رضایت وى، 
موافقت گروه هاى مبدأ و مقصد و با رعایت ارتباط تخصصى 

عضو امکان پذیر مى باشد. 
ماده 111 ـ در موارد ذیل مؤسسه بدون اخذ رضایت عضو،  

مجاز به تغییر پست سازمانى وى خواهد بود: 
111ـ1ـ براساس تصمیم مراجع مذکور در ماده «109» این 

آیین نامه و آیین نامه هیأت اجرایى جذب  
واحد سازمانى در مؤسسه   انحالل  یا  تغییر ساختار  111ـ2ـ 

بر اساس مصوبه هیأت امناء
111ـ3ـ تغییر مأموریت ها و فعالیت هاى واحدهاى سازمانى 

بر اساس مصوبه هیأت امناء یا سایر مراجع ذى صالح
مصوب  مدیریتى  پست هاى  در  عضو  اشتغال  111ـ4ـ 

شماره دار

ماده 112 ـ تغیییر پست سازمانى عضو از گروه  آموزشى به 

تصویب  و  عضو  درخواست  با   بالعکس،  و  پژوهشى  گروه  
هیأت ممیزه ذى ربط امکان پذیر مى باشد. 

جلسات  در  حقیقى  جلسه عضو  در  ـ حق حضور  ماده 113 

کمیسیون ها، شوراها، هیأت ها و عناوین  مشابه به ازاى هر 
ساعت، بر مبناى یک هفتاد و پنجم مجموع حقوق مرتبه و 
پایه و فوق العاده شغل (مخصوص)  عضو و تا سقف «25» 

ساعت در ماه قابل پرداخت مى باشد.  
تصدى  جهت  پیمانى  اعضاى  به کارگیرى  ـ   114 ماده 

تبصره  استثناى  به  مصوب،  ستاره دار  سازمانى  پست هاى 
ذیل ممنوع مى باشد.

تبصره ـ در موارد خاص مؤسسه مى تواند از اعضاى پیمانى 

که حداقل داراى 3  سال سابقه خدمت آموزشى و پژوهشى در 
واحد سازمانى مربوط مى باشند، صرفًا با موافقت هیأت امناى 

ذى ربط جهت تصدى پست هاى سازمانى ستاره دار مصوب، 
براى یک دوره مدیریتى، استفاده نماید.1  

بر  عالوه  سازمانى  پست   یک  بیش  از  تصدى  ـ   115 ماده 

سمت آموزشى یا پژوهشى براى هر یک از اعضاى رسمى 
به استثناى تبصره یک این ماده ممنوع مى باشد.

با  اعضاى رسمى در موارد ضرورى  به کارگیرى  تبصره 1 ـ 

تشخیص رئیس مؤسسه براى تصدى موقت پست سازمانى 
مدیریتى یا حساس به صورت سرپرستى فقط براى حداکثر 

شش ماه مجاز مى باشد.
تبصره 2 ـ عدم رعایت مفاد ماده فوق الذکر، تخلف محسوب 

اعضاى  انتظامى  رسیدگى  هیأت هاى  در  موضوع  و  شده 
هیأت علمى مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

خدمت  به  مؤسسه  رسمى  اعضاى  مأموریت  ـ   116 ماده 

سمت هاي  تصدي  براي  صرفًا  اسالمى،  آزاد  دانشگاه  در 
مدیریتی اصلى مطابق با مدت تعیین شده در آیین نامه جامع 
مدیریت، پس از تأیید وزیر امکان پذیر مى باشد. میزان واحد 
موظف آموزشى و پژوهشى این دسته از اعضا، با درخواست 

مؤسسه، پیشنهاد مرکز و تأیید وزیر تعیین مى گردد.

ماده 117 ـ اعاده  به   خدمت اعضاى   هیأت  علمى  بازنشسته، 

با درخواست مؤسسه، پیشنهاد وزیر و تصویب هیأت  وزیران 
امکان پذیر مى باشد.

بازنشسته  قبول عضو  قابل  تبصره ـ چنانچه سنوات خدمت 

قبل از اعاده به خدمت، کمتر از 30 سال باشد، مشروط به آن 
که کسور بازنشستگى دوران اعاده  به خدمت توسط مؤسسه 
پرداخت گردد، مدت مذکور با رعایت سقف حداکثر30 سال، 
به سنوات خدمت وى افزوده  مى شود و حقوق  بازنشستگى  
آن  ذیل  وتبصره    «101» ماده  مفاد  رعایت  با  عضو،  جدید 

تعیین خواهد شد.

ماده 118ـ  به منظور بزرگداشت و ارج نهادن به استادان ممتاز 

و برجسته مؤسسه، اعضاى هیأت علمى با مرتبه استادى که 
علمی  آموزشى،  اجتماعى،  تربیتى،  فرهنگى،  شامخ  مقام  به 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. بر اساس مفاد بخشنامه شماره 15/65294 مورخ 94/4/6 مرکز، انتصاب اعضاي هیأت علمی پیمانی به سمت هاي مدیریتی ستاره دار مندرج در تشکیالت تفصیلی مصوب 
هیأت امناء مشروط به داشتن حداقل سه سال سابقه خدمت از هیأت امناء به هیأت رئیسه مؤسسه  (به صورت آزمایشی دو ساله از تاریخ تصویب در هیأت هاي امناء) تفویض 

شده است. ضمنًا انتصاب اعضاي هیأت علمی پیمانی مشروط و مشولین طرح سربازي امکان پذیر نمی باشد.
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و پژوهشی و .... در سطح ملی و یا بین المللی رسیده اند، بر 
پیوست  ـ  ممتاز  استاد  انتخاب  نحوه  «دستورالعمل  اساس 

شماره «5»» به درجه استاد ممتازى نائل مى شوند.

فاقد  علمى  برجسته  افراد  مى تواند  مؤسسه  ـ   119 ماده 

از  بهره گیرى  منظور  به  را  مؤسسه  با  استخدامى  رابطه 
«دستورالعمل  براساس  و  آنان  پژوهشى  و  آموزشى  خدمات 
به کارگیرى عضو وابسته در مؤسسه  ـ پیوست شماره «6»» 

انتخاب و براى مدت معین در مؤسسه به کار گیرد. 

ماده 120 ـ در مواردي که در این آیین نامه حکمی پیش بینى 

در  تصمیم گیرى  و  امناء  هیأت  جلسه  تشکیل  تا  باشد،  نشده 
آیین نامه  اصالحات  آخرین  برابر  مربوط،  موضوع  خصوص 
استخدامى اعضاى هیأت علمى دانشگاه تهران عمل خواهد شد.

ماده 121 ـ تفسیر مفاد این آیین نامه در موارد ابهام، برعهده  

«مرکز» مى باشد.

ماده 122 ـ هرگونه تغییر در مفاد این آیین نامه با پیشنهاد 
امکان پذیر  هیأت  امناء  تصویب  و  «مرکز»  تأیید  مؤسسه، 

مى باشد. 

ماده 123 ـ این آیین نامه مشتمل بر 123 ماده و 127 تبصره 

وظایف  اهداف،  قانون  ماده 10  مفاد  استناد  به  پیوست،   6 و 
شوراى  مجلس   1383/5/18 مصوب  وزارت  تشکیالت  و 
اسالمى و در اجراي مفاد بند «ب» ماده «20» قانون برنامه 
ایران مصوب 1389/10/15  پنجم توسعه جمهوري اسالمی 
و  ضوابط  ساماندهى  منظور  به  اسالمى،  شوراى  مجلس 
براي  الزم  زمینه هاي  ایجاد  هدف  با  و  استخدامی  مقررات 
ایجاد  ظرفیت هاى  از  بهره مندى  بهره  وري،  سطح  ارتقاي 
شده و تسهیل درحصول اهداف مندرج در برنامه یادشده، در 
تاریخ …………….. به تصویب هیأت امناى …………….  
تاریخ  از   فناورى  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  تأیید  با  و  رسید 

……………… قابل اجرا می باشد.
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موضوع ماده  «18» آیین نامه استخدامى اعضاى هیأت علمى 

                   پیوست شماره 1
                   دستورالعمل خدمت اعضا به شیوه  
نیمه حضورى

که  مؤسسه  رسمى  آموزشى  اعضاى  از  دسته  آن  ـ   1 ماده 

به دالیل مختلف امکان حضور تمام وقت در محیط کار را 
ندارند بر اساس شرایط و ضوابط این دستورالعمل، مى توانند 
حداکثر به مدت «5» سال در طول خدمت به عنوان «عضو 

نمایند. فعالیت  نیمه حضورى» 

ماده 2 ـ تقاضاى عضو مبنى بر انجام خدمت نیمه حضورى 

تأیید معاون آموزشى  در صورت موافقت دانشکده مربوط و 
به  نسبت  آن  مبناى  بر  و  شده  تلقى  شده  پذیرفته  مؤسسه 

صدور حکم نیمه حضورى اقدام مى گردد.
تبصره 1 ـ در صورتى که عضو تمام وقت در یک نیم سال 

نداشته  به صورت کامل در محل کار خود حضور  تحصیلى 
باشد، گروه آموزشى مربوط موظف است وضعیت حضور وى 
را به رئیس دانشکده گزارش نماید تا وضعیت عضو پس از 
هیأت  تصویب  و  آموزشى  معاون  موافقت  دانشکده،  تأیید 

رئیسه به نیمه حضورى تبدیل گردد.  
براى   نیمه حضورى  عضو  درخواست  صورت  در  ـ   2 تبصره 

تغییر وضعیت به تمام وقت، پس از موافقت دانشکده با تأیید 

تبدیل وضعیت  به تمام وقت  معاونت آموزشى مؤسسه عضو 
خواهد یافت.

ماده 3 ـ ضوابط خدمت نیمه حضورى در مؤسسه به شرح ذیل 

مى باشد:
الف ـ میزان حضور عضو نیمه حضورى نصف ساعات حضور 

عضو تمام وقت مى باشد.
واحد  با  برابر  نیمه حضورى  عضو  موظف  واحد  میزان  ـ  ب 

موظف عضو تمام وقت مى باشد. 
ج ـ به عضو نیمه حضورى، حق التدریس تعلق نمى گیرد. 

عضو  تکمیلى  تحصیالت  دانشجوى  پذیرش  ظرفیت  ـ  د 
نیمه حضورى نصف عضو تمام وقت محاسبه مى شود. در هر 
یک  آموزشى  گروه  نظر  با  پذیرش،  ظرفیت  حداقل  صورت 

دانشجوى کارشناسى ارشد مى باشد.
و  اجرایى  پست هاى  به  نیمه حضورى  عضو  انتصاب  ـ  هـ 

مدیریتى ستاره دار مؤسسه مجاز نمى باشد.
و ـ  اعزام عضو نیمه حضورى به  مأموریت  پژوهشى از جمله 

سفرهاى علمى کوتاه مدت و یا بلندمدت مجاز نمى باشد. 
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ماده 4 ـ حقوق ماهانه عضو نیمه حضورى برابر حقوق عضو 

تمام وقت بدون احتساب فوق العاده ویژه است. 

ماده 5 ـ  سابقه خدمت عضو نیمه حضورى در دوران خدمت 

نیمه حضورى، نصف سابقه خدمت تمام وقت محاسبه مى شود. 

نیمه حضورى نصف  ماده 6 ـ  میزان مرخصى ساالنه عضو 

عضو تمام وقت است. 

ماده   «3» و   «2» تبصره هاى  موضوع  اعضاى  ـ   7 ماده 

هیأت  اعضاى  استخدامى  آیین نامه    «79» ماده  و   «75»
علمى در شمول این دستورالعمل قرار  نمى گیرند. 

تبصره ـ  تصمیم گیرى درسایر موارد مربوط به مأموریت هاى 

به  امناء  هیأت  تصویب  و  مؤسسه  رئیس  پیشنهاد  به  اعضا 
صورت موردى انجام مى شود. 

 «3» و  ماده   «8» بر  مشتمل  دستورالعمل  این  ـ   8 ماده 

امناى  هیأت  تصویب  به   ..…………… تاریخ   در  تبصره، 
…………….  رسید و با تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناورى 

از  تاریخ ……………… قابل اجرا می باشد.
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استخدامى  آیین نامه   «31» ماده   «2» بند  موضوع          
اعضاى هیأت علمى

                   پیوست شماره 2
                   دستورالعمل فوق العاده سختى 
شرایط  محیط کار اعضاى  هیأت علمى

ماده 1ـ  فوق العاده سختی شرایط محیط کار به مشاغلی تعلق 

می گیرد که با وجود شرایط بهداشتی و ایمنی مربوط، عضو 
نامطلوب  عوارض  یا  بیماري  به  ابتالء  معرض  در  مؤسسه 
بروز  احتمال  آنان  وظایف  ماهیت  که  این  یا  و  قرارگرفته 

بیماري یا عوارض نامطلوب را  به دنبال داشته  باشد.

بیمه هاي  برقراري  ضمن  است  موظف  مؤسسه   ـ   2 ماده 

ایجاد  جهت  را  الزم  ایمنی  و  بهداشتی  شرایط  تکمیلى، 
محیط مناسب کار براي متصدیان مشاغل این دستورالعمل 
فراهم آورده و بدواً نسبت به آموزش هاي الزم در مورد انجام 
اقدام  مناسب  تجهیزات  و  ابزار  از  استفاده  و  محول  وظایف 
معاینات  امکان  مؤسسه  هزینه  با  بار  یک  دوسال  هر  در  و 

پزشکى آنان را فراهم نماید.

موظفند  مؤسسه  سازمانى  واحدهاى  از  یک  هر  ـ   3 ماده 

واحد  در  موجود  مشاغل  کار  محیط  شرایط  بررسى  ضمن 
سختى  درصد  تعیین  و  عوامل  تطبیق  ذى ربط،  سازمانى 
در  شده  تعیین  درجات  با  متناسب  را  کار  محیط  شرایط 

توجیهى  ذکر دالیل  با  و   تهیه  پیوست  این  جدول ضمیمه 
اعضاى  محیط کار  سختى شرایط   فوق العاده  کمیته   به  الزم 
نمایند.  ارائه    «4» ماده  در  مندرج  ترکیب  با  هیأت علمى 
مقررات  و  ضوابط  رعایت  با  است  موظف  مذکور  کمیته 
مربوط به این دستورالعمل، ضمن بررسى، نسبت به تطبیق 
مشاغل  کار  محیط  شرایط  سختى  درصد  تعیین  و  عوامل 
مذکور، حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابالغ  آیین نامه 

استخدامى اعضاى هیأت علمى اقدام نماید. 

ماده 4 ـ اعضاي کمیته  فوق العاده سختى شرایط  محیط کار 

اعضاى هیأت علمى عبارتند از:
عناوین مشابه  یا  انسانى مؤسسه  منابع  توسعه  معاون  4ـ1ـ 

(رئیس هیأت)
4ـ2ـ نماینده کمیسیون دائمی هیئت امنا به انتخاب کمیسیون 

مذکور
4ـ3ـ مدیر منابع انسانى مؤسسه یا عناوین مشابه (دبیر)

4ـ4ـ مدیر دفتر برنامه، بودجه و تشکیالت مؤسسه یا عناوین 
مشابه 
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بازنشسته مجرب در  یا  از کارشناسان شاغل  4ـ 5ـ  سه تن 
امور منابع انسانى  (هیأت علمى و یا غیرهیأت علمى)

تبصره 1 ـ حضور حداقل یک نفر عضو هیأت علمى مرتبط 

با رشته شغلى (ترجیحا شاغل در مؤسسه) در جلسات کمیته 
موضوع این ماده الزامى است.

تبصره 2 ـ کمیته موظف است هر 5 سال یک بار، به منظور 

روزآمد نمودن تطبیق عوامل و تعیین درصد سختى شرایط 

این  موضوع  فرآیند  مؤسسه،  در  موجود  مشاغل  کار  محیط 
ماده را تکرار نماید.

بر  محیط  کار  شرایط  سختی  فوق العاده  میزان  ـ   5 ماده 

مبناي درصد تعیین شده، به ازاي هر یک درصد سختی کار، 
تعیین  ذیل  جدول  شرح  به  پایه  و  مرتبه  حقوق  درصد  نیم 

می گردد.

که  مشاغلى  از  دسته  آن  کار  سختى  درصد  ـ   1 تبصره 
کار  منفجره،  زا،  آتش  سمى،  مواد  با  عضو  ارتباط  لحاظ  به 
خاصى  اهمیت  از  امثالهم  و  روان  و  اعصاب  یا  و  اعماق  در 
برخوردارند و مستثنى بودن آن به تأیید کمیته موضوع ماده 
«4» این آیین نامه مى رسد، با تصویب هیأت امناء مجموعا تا 

1/5 برابر قابل افزایش مى باشد. 
یا محل خدمت شاغل،  و  تغییر شغل  تبصره 2 ـ در صورت 

شرایط جدید مدنظر قرار خواهد گرفت و مدیریت منابع انسانى 

یا عناوین مشابه مؤسسه مسئول تطبیق شرایط جدید محیط 
کار و ابالغ به واحد ذى ربط مى باشد.  

تابع ضوابط و مقررات  اشعه  برقرارى فوق العاده  تبصره 3 ـ 

خاص خود مى باشد.

ماده 6ـ  این دستورالعمل مشتمل بر 6 ماده و 5  تبصره، در تاریخ 

…….. به تصویب هیأت امناى …….  رسید و با تأیید وزیر 

علوم، تحقیقات و فناورى از تاریخ ……… قابل اجرا می باشد.

جدول ضمیمه پیوست شماره دو (دستورالعمل فوق العاده سختى شرایط محیط کار اعضاى هیأت علمى)
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              موضوع ماده «41» آیین نامه استخدامى اعضاى 
هیأت علمى مؤسسه 

                   پیوست شماره 3
                        دستورالعمل اجرایى قانون 
حمایت قضایى از اعضاى هیأت علمى

ماده 1ـ  منظور از «مراجع رسیدگى کننده» در این دستور 

العمل، کلیه مراجع قضائى و انتظامى قانونى مى باشد.
تبصرهـ  هیأت هاى رسیدگی  انتظامى  اعضاى  هیأت  علمى  در 
شمول  این  در  نیز  نباشد  مؤسسه  عضو  مواردى  که  شاکى 

دستورالعمل قرار مى گیرند.

در  پیمانى  رسمى  و  اعم  از  مؤسسه  کلیه  اعضاى  2ـ  ماده 

رابطه با دعاوى  و شکایات مطروحه در مراجع رسیدگى کننده 
که از انجام تکالیف آنان ناشى مى شود یا به نحوى با وظایف 
ایشان مرتبط است، مشمول حمایت قضایى و حقوقى موضوع 

این دستورالعمل مى باشند.
تبصره ـ  اعضاى بازنشسته، ازکار افتاده و متوفى در ارتباط با 

دعاوى و شکایات یاد شده در زمان اشتغال، مشمول حمایت 
قضایى و حقوقى مى گردند و درمورد اعضاى متوفى تقاضاى 
 (1032) ماده  در  مندرج  درجه  اول  وراث   یکى از  یا  همسر 

قانون مدنى براى حمایت قضایى و حقوقى کافى است.

ماده 3ـ  متقاضى حمایت قضایى و حقوقى درخواست کتبى 

خود را با ذکر دالیل و جهات مورد نیاز براى حمایت قضایى 

و حقوقى به رئیس مؤسسه یا مقام مجاز از طرف وى تسلیم 
مى دارد.

ماده 4ـ مرجع تشخیص ارتباط موضوع دعوا با وظایف عضو 

براى انجام حمایت قضایى و حقوقى، رئیس مؤسسه یا مقام 
مجاز از طرف وى مى باشد.

موظف  وى  طرف  از  مجاز  مقام  یا  مؤسسه  رئیس  5ـ   ماده 

است در صورت انجام تشریفات مقرر در مواد «3» و «4» این 
را  واجد شرایط  کارشناسان حقوقى  یا  کارشناس  دستورالعمل، 
براى انجام حمایت قضایى و حقوقى به طور کتبى با ذکر موضوع 
رسیدگى کننده   مراجع  به  نیاز،  مورد  اسناد  و  مدارك  به همراه 
ذى صالح معرفى و رونوشت آن را به عضو متقاضى ارایه نماید.

ماده 6ـ  خدمات کارشناسان حقوقى موضوع این دستورالعمل 

شامل موارد ذیل است:
الف ـ انجام مشاوره و ارشاد قضایى

ب ـ شرکت در جلسات دادرسى
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ج ـ تنظیم شکایت، دادخواست، لوایح و دفاعیه هاى الزم
دـ مراجعه به دستگاه هاى دولتى و غیردولتى ذى ربط جهت 

حسن اجراى وظایف محول
هـ ـ سایر خدماتى که در مراحل دادرسى وکالى دادگسترى 

در مقام وکالت مجاز به انجام آن مى باشند.

ماده 7ـ  کارشناس یا کارشناسان حقوقى (موضوع ماده«5») 

این دستورالعمل موظفند در تمام مراحل رسیدگى و دادرسى 
به طور فعال شرکت نمایند و در صورتى که براى عدم امکان 
اقامه دعوا و شکایت و شرکت در جلسات رسیدگى و دادرسى 
زمانى  فرصت  رعایت  با  را  مراتب  باشند،  داشته  موجه  عذر 
ممکن قبال به صورت کتبى به مقام معرفى کننده اطالع دهند 
به  دیگر  حقوقى  کارشناسان  یا  کارشناس  معرفى  امکان  تا 

مرجع رسیدگى کننده ذى ربط فراهم گردد.
تبصره ـ  تشخیص عذر موجه برعهده رئیس مؤسسه یا مقام 

مجاز از طرف وى مى باشد.

حمایت  انجام  براى  نمى تواند  حقوقى  کارشناس  8 ـ  ماده 

قضایى وحقوقى موضوع این دستورالعمل از عضو متقاضى، 
وجه یا مال یا سندى به عنوان حق الزحمه و  یا سایر عناوین 
مشابه به نفع خود یا دیگرى اخذ نماید. در غیر این صورت 

با متخلف برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد.

ماده 9ـ  مؤسسه مى تواند براى جبران زحمات آن  دسته از 

دستورالعمل خدمات   این  اجراى  در  که  حقوقى  کارشناسان  
حقوقى ارائه مى دهند عالوه بر فوق العاده جذب استحقاقى، 
حداکثر تا 20 درصد فوق العاده جذب وى با تشخیص رئیس 

مؤسسه و رعایت مقررات مربوط پرداخت نماید.

ماده 10ـ  در موارد زیر ارائه خدمات موضوع این دستورالعمل، 

از سوى کارشناس حقوقى خاتمه مى یابد.
الف ـ انصراف کتبى عضو متقاضى حمایت قضایى و حقوقى 

به مؤسسه  
بـ  قطع  رابطه  استخدامى کارشناس  حقوقى مربوط با مؤسسه 
کارافتادگى،  از  بازنشستگى،  بازخرید،  اخراج،  استعفا،  قبیل  از 

انتقال و یا فوت

ماده 11ـ  مفاد این دستورالعمل به کلیه پرونده هاى قضایى 

جارى (کیفرى، حقوقى و ادارى) مؤسسه تسرى مى یابد. 

ماده 12ـ این دستورالعمل مشتمل بر 12 ماده و 3 تبصره ، در 

تاریخ ……….. به تصویب هیأت امناى ……….  رسید و با 
تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناورى از تاریخ ………… قابل 

اجرا می باشد.
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موضوع ماده «93» آیین نامه استخدامى اعضاى هیأت علمى 

                   پیوست شماره 4
             دستورالعمل پرداخت کمک هاى رفاهى

کمک  از  ماهیانه  مؤسسه،  در  شاغل  اعضاى  کلیه  ـ   1 ماده 

هزینه هاى مستقیم و غیرمستقیم رفاهى مصوب هیأت امناء، 
که از میزان تعیین شده براساس مصوبات هیأت وزیران کمتر 

نخواهد بود، به شرح ذیل بهره مند مى گردند:
1ـ1ـ کمک هزینه یک وعده غذاى گرم در روز

1ـ2ـ کمک  هزینه  مهدکودك  به  ازاى  هر فرزند زیر شش  
سال  (صرفًا  به  یکى  از  زوجین  شاغل  در  مؤسسه و یا سایر 

دستگاه هاى  اجرایى تعلق مى گیرد.)
1ـ3ـ کمک هزینه ایاب و ذهاب

ضریب  برابر   «150» میزان  به  مسکن  هزینه  کمک  1ـ4ـ 
شده  ابالغ  میزان  از  که  امناء  هیأت  مصوب  سالیانه  حقوقى 
از سوى هیأت وزیران کمتر نمى باشد، مشروط به پیش بینى 

اعتبار الزم در بودجه تفصیلى سالیانه مصوب هیأت امناء. 

مـاده 2 ـ مؤسسه مکلف  است  عالوه  بـر درصـد پـرداخت  

حق  بیمه  تکمیلى  پنجاه  درصد  بیـمه  پایـه  درمان،  حق  
اعضا و بازنشستگان و افـراد تحت تکفل آنـان را پرداخت 

ید. نما

به  اعضا  حوادث  و  عمر  بیمه  حق  سهم  پرداخت  ـ   3 ماده 

عهده مؤسسه مى باشد.

ماده 4ـ  مؤسسه مى تواند در طول سال وجوهى را تحت عنوان 

کمک  هزینه  غیرنقدى به مناسبت هاى  ویژه  مذهبى  و ملى 
به اعضاى شاغل پرداخت نماید.

و  پس انداز  تشویق  به منظور  مى تواند  مؤسسه  ـ   5 ماده 

به  بنا  از طریق  تأمین  اندوخته،  مؤسسه  اعضاى  از  حمایت 
پس انداز  حساب  پیمانى  و  رسمى   شاغل  عضو  درخواست 
سهم عضو نزد یکى از بانک هاى  دولتى به نام عضو افتتاح 
و حداکثر تا 35 درصد حقوق مرتبه  و  پایه وى را در هرماه  
به عنوان «سهم پس انداز عضو» از دریافتى وى کسر و به 
 100 ماه  هر  در  صورت  این  در  نماید.  واریز  مزبور  حساب 
پس انداز  «سهم  عنوان  به  عضو»  پس انداز  «سهم  درصد 
در  درج  مؤسسه ضمن  پرسنلى  اعتبارات  از محل  مؤسسه» 
بودجه تفصیلى ساالنه مصوب هیأت امناء، به حساب سپرده 
جداگانه اى که به نام عضو افتتاح خواهد شد، واریز مى شود.
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زمان  در  ماده  این  موضوع  حساب هاى  موجودى  ـ  تبصره 

اشتغال عضو، غیر قابل برداشت مى باشد.

ماده 6 ـ مؤسسه مى تواند هرساله مبلغى را به منظور کمک 

یا وام به صندوق قرض الحسنه اعضاى مؤسسه، تعاونى هاى 
مسکن، مصرف و یا اعتبارى یا پرداخت وام مستقیم به اعضا 

در بودجه تفصیلى با تصویب هیأت امناء، منظور نماید.
قالب  در  پرداخت  قابل  وام  سقف  و  کمک  میزان  ـ  تبصره 

اعتبارات مصوب مى باشد و نحوه پرداخت و گردش مالى آن 
مطابق دستورالعملى خواهد بود که به پیشنهاد هیأت رئیسه 

به تصویب هیأت امناء مى رسد.

ماده 7 ـ این دستورالعمل مشتمل بر 7 ماده و 2 تبصره، در 

تاریخ ……….. به تصویب هیأت امناى ………. رسید و 
با تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناورى از  تاریخ ………… 

قابل اجرا می باشد.
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               موضوع ماده «118» آیین نامه استخدامى اعضاى 
هیأت علمى 

                   پیوست شماره 5
               دستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز

برجسته  استادان  به  نهادن  ارج  و  بزرگداشت  منظور  به 
به  که  استادي  مرتبه  با  علمی  هیأت  اعضاي  مؤسسه، 
و  علمی  آموزشى،  اجتماعى،  تربیتى،  فرهنگى،  شامخ  مقام 
و  رسیده اند  بین المللی  یا   و  ملی  سطح  در   ... و  پژوهشی 
معنوي  و  اخالقی  شهرت  حسن  و  آموزشی  کیفیت  داراي 
انتخاب  ممتاز  استاد  عنوان  به  ذیل  می باشند، طبق ضوابط 
و طی  مراسم ویژه اي درجه استاد ممتازي مؤسسه به آنان 

اعطا می شود.

ماده 1ـ فعالیت هاى فرهنگى ـ تربیتى ـ اجتماعى

کسب حداقل امتیاز تعیین شده در ماده یک آیین نامه ارتقا 
مرتبه اعضاى هیأت علمى از فعالیت هاى فرهنگى ـ تربیتى 

ـ اجتماعى.

ماده 2 ـ فعالیت هاي آموزشی

داشتن شرایط زیر براى کسب مرتبه استاد ممتازى ضرورى 
مى باشد.

2ـ1ـ حداقل 10 سال سابقه تدریس و تحقیق موفقیت آمیز 

از نیل به مرتبه استادي. (سال هاى استفاده از فرصت  پس 
مطالعاتى به حداقل 10 سال سابقه تدریس و تحقیق افزوده 

مى شود.)
2ـ2ـ استاد راهنمایی حداقل 10 دانش  آموخته در سطح دکتري  
ارشد.  کارشناسی  سطح  در  دانش آموخته   20 و  تخصصی 
(راهنمایی دانش آموخته در سطح دکتري تخصصی می تواند 
با نسبت «یک به سه» جایگزین راهنمایی دانش آموخته در 

سطح کارشناسی ارشد باشد.
مبناي  بر  آموزشی  کیفیت  امتیاز  نصاب  حد  کسب  2ـ3ـ 

آیین نامه ارتقا اعضاء هیأت علمى به مرتبه استادي. 
2ـ4ـ کسب حداقل 6 امتیاز از کمیت آموزشی در هر سال 

تحصیلی. 
2ـ5ـ کسب حداقل 3 امتیاز از کمیت آموزشی در هر سال 

تحصیلی براي استاد بازنشسته و یا استاد وابسته.

ماده 3 ـ فعالیت هاي پژوهشی ـ فناوري 

از  استادي  مرتبه  احراز  از  بعد  امتیاز   250 حداقل  کسب 
مؤسسه بر مبناي آیین نامه ارتقا مرتبه اعضاى هیأت علمی، 
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از کتاب هاي تخصصی اصیل چاپ شده در نشریه هاي معتبر 
و  علمی  نشریات  در  شده  چاپ  پژوهشی  اصیل  مقاالت  و 
نوآوري  و  اختراع  ثبت  بین المللی،  یا  و  ملی  معتبر  پژوهشی 
معتبر  جشنواره هاي  جوایز  و  کاربردي  طرح هاي  وگزارش 
علمی به ترتیب مندرج در تبصره هاي این ماده براى کسب 
عنوان استاد ممتازى ضرورى مى باشد. امتیازات قابل کسب 

در هر بخش به قرار ذیل است:
براي  امتیاز   100 حداکثر  اصیل:  تألیفی  کتاب هاي  3ـ1ـ 
رشته هاي علوم تجربی و 150 امتیاز براي رشته هاي علوم 

انسانی.
3ـ2ـ ثبت اختراع و نوآوري: به ازاء هر ثبت اختراع و نوآورى 
در سطح بین المللى 10 امتیاز و در سطح داخلى 3 امتیاز و 
مى باشد.  امتیاز   50 بند  این  در  استفاده  قابل  امتیاز  حداکثر 
براى استفاده از امتیازات این بند، تأییدیه علمی ثبت اختـراع 
و نوآوري توسط مراجع  منطقه اى مورد تأیید وزارت ضرورى 

مى باشد. 
از  کدام  هر  کردن  صنعتى  نیمه  کردن:  صنعتى  نیمه  3ـ3ـ 
تأییدیه هاى ثبت اختراع هر مورد 10 امتیاز و حداکثر تا 20 

امتیاز دارد.
3ـ4ـ جوایز جشنواره هاي علمی داخلی: هر مورد یک امتیاز 

و حداکثر تا 5 امتیاز.
3ـ 5 ـ جوایز جشنواره هاي بین المللی معتبر (داخل و خارج 

از کشور): هر مورد سه امتیاز. حداکثر تا 50 امتیاز.
3ـ6 ـ گزارش علمی نهایی طرح هاي پژوهشی کاربردي: هر 
مورد گزارش علمی نهایی طرح هاي پژوهشی کاربردي موضوع 
قرارداد بین مؤسسه و دستگاه اجرایی که داراي  گواهی اختتام 
تأیید شده از دستگاه ذي ربط باشد،2 امتیاز و حداکثر تا 25 امتیاز.

تبـصـره 1 ـ بـا تـوجـه بــه تـفـاوت  تـولیـد مـقـاالت در 

موضوعات  تخصصى  و رشته هاي  گوناگون بر اساس آمار ارائه 
شده توسط مراجع معتبر بین المللی، امتیازات موضوع این ماده 
کننده می  بررسی  به تشخیص کمیسیون تخصصى ذى ربط 

تواند تا 15٪ افزایش و یا کاهش یابد.
تبصره 2 ـ کسب حداقل 20 امتیاز از چاپ کتاب هاي تألیفی 

اصیل الزامی است.
مجالت  در  که  پژوهشى  اصیل  مقاالت  امتیاز  ـ   3 تبصره 

معتبر پژوهشى به چاپ رسیده اند سقف ندارد.

تبصره 4ـ  داشتن حداقل 100 استناد معتبر در سطح بین المللی 

براي رشته هاي علوم تجربی و 50 استناد معتبر در سطح ملی 
و یا  بین المللی براي رشته هاي علوم انسانی ضروري است.

رشته هاي  براي  بین المللی  سطح  در  استناد  از  منظور  ـ 
علوم تجربی، ارجاع  محققان شناخته شده در سطح بین المللی 
به کار تحقیقاتی نامزد مرتبه استاد ممتازي درکتب و نشریات 

معتبر پژوهشی در سطح بین المللی است.
ـ منظور از استناد در سطح  ملی  و یا بین المللی  براي  رشته هاي 
علوم  انسانی، ارجاع  محققان در سطح  ملی  و یا  بین المللی  و 
نامزد مرتبه استاد ممتازي  مرجع قرار گرفتن کار تحقیقاتی 
درکتب درسی دانشجویان، نشریات معتبر پژوهشی در سطح 

ملی و یا بین المللی است.

ماده 4ـ فعالیت هاى علمى ـ اجرایى

ارتقاء  آیین نامه  مبناى  بر  اجرایى  ـ  فعالیت هاى علمى  امتیاز 
اعضاء هیأت علمى تا حداکثر 20 امتیاز قابل محاسبه مى باشد.

ماده 5ـ   فعالیت هاى  موضوع مواد یک تا چهار این  دستورالعمل 

مورد  ذي ربط  ممیزه  هیأت   کمیسیون هاى  تخصصی  توسط 
ارزیابی قرار می گیرد.

تبصره ـ  در شرایط مساوي اولویت با کسانی است که سابقۀ 
اجرایی داشته باشند.

ماده 6ـ  نحوه انتخاب (اجرا)

مراحل اجرایی انتخاب استادان ممتاز به شرح ذیل است:
واجد  استادان  تحقیقاتی،  مراکز  و  دانشکده ها  پردیس ها، 
شرایط را با ارائه مدارك و مستندات الزم در آغاز هر سال 
به ریاست مؤسسه  معرفی می نمایند تا در صورت صالحدید 

به دبیرخانه اعطاي مرتبه استاد ممتازي معرفی شوند.
مشورت  با  مؤسسه  رئیس  استثنایی،  موارد  در  ـ   1 تبصره 

استاد  درجه  اعطاي  موضوع  می تواند  مؤسسه  رئیسه  هیأت 
می دهد،  تشخیص  شرایط  واجد  که  استادي  به  را  ممتازي 
 7 ماده  موضوع  ممتاز  استاد  انتخاب  شوراي  به  مستقیمًا 

نماید. پیشنهاد 
به  آنان  ممتازي  استاد  درجه  که  استادانی  براي  2ـ   تبصره 

حکم   است،  رسیده  ممتاز  استادان  انتخاب  شوراي  تصویب 
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این  و  می شود  صادر  مؤسسه  رئیس  توسط  ممتازي  استاد 
عنوان در حکم کارگزینی آنان درج می گردد.

ماده 7ـ ترکیب شوراي انتخاب استاد ممتاز

7ـ1ـ رئیس مؤسسه  (ریاست شورا)
7ـ2ـ معاون پژوهشی و فناوري مؤسسه (نایب رئیس و دبیرشورا)

7ـ3ـ معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی مؤسسه 
7ـ4ـ سه نفر از شخصیت هاي برجسته علمی پژوهشی  کشور 
(که حداقل یک نفر حسب مورد در زمینه تخصصی ذي ربط   

صاحب نظر باشد) با انتخاب و حکم رئیس مؤسسه.
7ـ5ـ سه نفر استاد تمام مؤسسه که حداقل یک نفر حسب 
مورد عضو کمیسیون تخصصی ذي ربط هیأت ممیزه باشد، 

به انتخاب هیأت ممیزه.
در  ممتازي  استاد  مرتبه  اعطاي  شوراي  دبیرخانه  ـ  تبصره 

حوزه معاونت پژوهشی مؤسسه مستقرخواهد بود.
ماده 8 ـ نحوه تشویق و قدردانی

ویژه اي  مراسم  را طی  ممتازي  استاد  نشان  مؤسسه  8 ـ1ـ 
توسط رییس مؤسسه به استادان برگزیده اعطاء می نماید.

8 ـ2ـ استاد ممتاز می تواند دانشجویان توانمند و درخشان را 
براي مقطع دکتري بدون آزمون ورودي براساس دستورالعملی 
که توسط شوراي تحصیالت تکمیلی مؤسسه  تهیه و به تأیید 

هیأت امناء می رسد پذیرش نماید.

پایه  تا سقف 2  ممتاز،  استاد  مقام  از  تکریم  منظور  به  3ـ  8ـ 
ممتاز  استاد  و در صورتی که  اعطاء مى شود  به وى  تشویقى 
حداقل 50 امتیاز اعتبار ویژه ساالنه کسب نماید، امتیاز اعتبار 
ویژه ساالنه پژوهشى او با ضریب 2 مورد محاسبه قرار مى گیرد.

4ـ استاد ممتاز می تواند طبق درخواست، از اعتبار ویژه خود  8ـ 
براى شرکت در مجامع بین المللی و فرصت مطالعاتی استفاده 
نموده و یا از استادان برجسته بین المللی براي همکاري هاي 

علمی دعوت به عمل آورد.
تبصره ـ این آیین نامه مشمول استادان بازنشسته مؤسسه و 

استادان وابسته واجد شرایط نیز می شود.

ماده 9ـ اعطاي کمک هاي مادي و معنوي

اساس دستورالعمل  بر  ممتاز  استاد  جایگاه  تکریم  منظور  به 
خاص اساتید ممتاز که از سوي هیأت رئیسه تدوین می گردد، 
مؤسسه نسبت به اعطاي کمک هاي مادي و معنوي پس از 

تصویب شوراي پژوهشی اقدام می نماید.

ماده 10ـ این دستورالعمل مشتمل بر 10 ماده و 9 تبصره، در 

تاریخ  …………….. به تصویب هیأت امناى …………….  
تاریخ  از  فناورى  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  تأیید  با  و  رسید 

……………… قابل اجرا می باشد.
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                    موضوع ماده « 119» آیین نامه استخدامى 
اعضاى هیأت علمى مؤسسه 

                   پیوست شماره 6
                  دستورالعمل به کارگیرى عضو 
وابسته در مؤسسه 

ماده 1 ـ  عضو وابسته افراد برجسته علمى مى باشند که به 

درخواست دانشکده / پژوهشکده / مؤسسه  با تصویب هیأت 
انجام  براى  مؤسسه  رئیس  حکم  و  مؤسسه  جذب  اجرایى 
عنوان  به  سال  دو  مدت  براى  پژوهشى  و  آموزشى  وظایف 

عضو وابسته انتخاب و به کار گرفته مى شوند.

ماده 2 ـ شرایط عمومى عضو وابسته به شرح ذیل مى باشد: 

2ـ1ـ  اعالم نیاز واحد مربوط.

2ـ2 ـ داشتن مدرك تحصیلى دکترى تخصصى. 
نیاز  مورد  علمى  زمینه هاى  با  فرد  تخصصى  ارتباط  ـ  2ـ3 

واحد متقاضى.
تبصره ـ اخذ موافقت و مجوزهاى الزم از محل خدمت اولیه 

به عهده «عضو وابسته» مى باشد.

ماده 3ـ  شرایـط اختـصاصى عضـو وابستـه بـه شـرح ذیـل 

مى باشد: 
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تبصره 1 ـ «عضو وابسته» مى تواند هر رساله دکترى را با دو 

مقاله علمى  پژوهشى چاپ شده در نشریات معتبر داراى نمایه  
بین المللى از جمله ISC و .... یا دو patent جایگزین نماید.

تبصره 2ـ  «عضو وابسته» مى تواند هر پایان نامه کارشناسى  ارشد 

مقاله علمى  پژوهشى چاپ شده در نشریات معتبر  با یک  را 
داراى نمایه بین المللى از جمله ISC و ....  جایگزین نماید.

تبصره 3 ـ در موارد خاص براى رشته هایى که از نظر هیأت 

درنشریات  شده  چاپ  مقاله  انتشار  شرط  مؤسسه  ممیزه 
معتبرداراى نمایه بین المللى از جمله ISC و .... الزامى نباشد، 

بر اساس ضوابط هیأت ممیزه ذى ربط اقدام خواهد شد. 
تبصره 4 ـ داشتن یک اختراع تأیید شده علمى توسط مراجع 

این  جدول   «3» ردیف  موضوع  مقاالت  جایگزین  ذى ربط، 
ماده مى شود.

داراى  که  علمى  هیأت  غیر  برجسته  محققان  ـ   5 تبصره 

انتشارات و سوابق علمى مورد تأیید هیأت اجرایى  تألیفات، 
جذب مؤسسه  مى باشند، مى توانند به عنوان «عضو وابسته»  

مؤسسه پذیرفته شوند.

ذیل  شرح  به  وابسته»  «عضو  فعالیت  حوزه هاى  ـ   4 ماده 

مى باشد:
پایان نامه و رساله در دوره هاى  راهنمایى و مشاوره  ـ  4ـ1 

تکمیلى  تحصیالت 
علمى  نشریات  در  پژوهشى  علمى  مقاالت  انتشار  ـ  4ـ2 

پژوهشى معتبر به نام مؤسسه 
4ـ3 ـ انجام فعالیت هاى تحقیقاتى و پژوهشى 
4ـ4 ـ تدریس در دوره هاى تحصیالت تکمیلى 

ارائه مشاروه هاى علمى و راهبردى مورد درخواست  4ـ5 ـ 
گروه (یا مرکز تحقیقاتى) 

4ـ6 ـ سایر فعالیت هاى تخصصى مورد نیاز مؤسسه 

ماده 5 ـ عملکرد «عضو وابسته» در دوره هاى دو ساله توسط 

هیأت اجرایى جذب مؤسسه مورد ارزیابى قرار مى گیرد. در 
با  ارزیابى گردد،  مثبت  وابسته»  عملکرد «عضو  که  صورتى 
سال  دو  وى  براى  عضویت  مؤسسه  رئیس  حکم  و  تأیید 

دیگر تمدید مى گردد. 

ماده 6 ـ عضو وابسته از مزایاى ذیل برخوردار مى گردد:

اساس  بر  پژوهانه  پژوهشى  ویژه  اعتبار  از  استفاده  1ـ  6ـ 
ضوابط و مقررات مربوط 

اساس  بر  بین المللى  مقاالت  چاپ  پاداش  از  استفاده  2ـ  6ـ 
ضوابط و مقررات مربوط 

3 ـ دریافت حق التدریس معادل اعضاى هیأت علمى هم  6ـ 
رتبه خود (اعضاى هیأت علمى خارج از مؤسسه)

تبصره 1 ـ میزان حق التدریس یا حق التحقیق «عضو وابسته» 

پیشنهاد  با  دستورالعمل  این   «3» ماده   «5» تبصره  موضوع 
معاون آموزشى و تصویب هیأت اجرایى جذب مؤسسه تعیین 

مى گردد. 
«عضو  براى  مسکن  تأمین  به  نسبت  مؤسسه  ـ   2 تبصره 

وابسته» که محل خدمت اصلى وى خارج از کشور مى باشد، 
در حد امکان اقدام مى نماید.   

ماده 7ـ این دستورالعمل مشتمل بر 7 ماده و 7 تبصره، در 

تاریخ ……… به تصویب هیأت امناى ……….  رسید و 
با تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناورى از  تاریخ …………

قابل اجرا می باشد.




