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 و ها دانشگاه علمی هیأت استخدامی اعضاي نامه آیین
  مصوب 1فناوريپژوهشی و ، عالی آموزشمؤسسات 

 وزیر علوم تحقیقات و فناوري

  و اختصارات فیتعار -فصل اول
  :از عبارتندآن  يها پیوستو  نامه آیینن یرفته در اکار  بهف و اختصارات یتعار - 1ماده 

، آن يهـا  پیوسـت و  نامـه  آیـین ن یدر ا» ریوز«و » وزارت«منظور از : ریوز /وزارت - 1- 1
  .باشد می »فناوريقات و یتحق، ر علومیوز«و » فناوريقات و یتحق، وزارت علوم« ترتیب به

 يهـا  هیـأت  مرکز، آن يها پیوستو  نامه آیین نیدر ا» مرکز«از  منظور: مرکز -1-2
  .باشد میامنا وزارت 

ــور از مؤسســه : مؤسســه -1-3 ــدر ا منظ ــه آیــینن ی  ،آن يهــا پیوســتو  نام
  .باشد می آن تابعه يه واحدهایو کل............................ 

 عنـوان  بـه  ،ن و مقـررات مربـوط  یبه موجـب قـوان   است که یهیأت: هیأت امنا -1-4
ب مقـررات و ضـوابط   یو تصـو  يگیر تصمیم، يگذار سیاستمرجع ، ن رکن مؤسسهیباالتر
  .باشد می مؤسسه یداخل
، یت بررسـ یمسـؤول اسـت کـه    یونیسـ یکم: هیأت امنـا  دایمیون یسیکم -1-5

 ياز سـو  یر امـور ارجـاع  یو سـا  هیـأت امنـا  طرح در  شنهادات قابلیپ ارایهو  یکارشناس
  .را بر عهده دارد هیأت امنا

س ییـ پـس از ر  مؤسسـه  یـی ن رکـن اجرا یسـه دومـ  ییر هیأت: سهییر هیأت -1-6
                                                                                                                                               

ید وزیـر علـوم، تحقیقـات و    نامه پیشنهادي در صورت تصویب در هیأت امناي هر مؤسسه و تأی آیین -1
  .االجرا است فناوري از تاریخ تصویب، الزم
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  .باشد می مؤسسه
 هیأت امنـا بعد از  گذار سیاستن رکن یدوم مؤسسه يشورا: مؤسسه يشورا -1-7

کـالن   يهـا  سیاست براساس مؤسسه يجار يها برنامهو  ها سیاستتنظیم  که به باشد می
  .پردازد می صالح ذير مراجع یا سایو  هیأت امنا مصوب در

مرجـع  ، است که به موجـب ضـوابط و مقـررات مربـوط     یهیأت: زهیمم هیأت -1-8
جهـت ارتقـا بـه    عضـو   یت علمـ یم نسبت به صـالح یو اظهار نظر و اتخاذ تصم یدگیرس

 یو بررسـ  یشیآزما یت به رسمیل وضعیسوابق خدمت قبل از تبداحتساب ، مراتب باالتر
جذب مؤسسه درخصوص  ییاجرا هیأت ن حسب درخواستیهمچن. باشد می یرکود علم

رسـمی  و  رسـمی آزمایشـی  بـه   یمـان یت از پیل وضـع یان تبـد یمتقاضـ  یت علمیصالح
 یعلمـ  هیـأت  بـه عضـو   یت از کارشـناس رسـم  یل وضـع یتبد، قطعی رسمیبه  آزمایشی

  .نماید می اعالم نظر رسمی آزمایشی
ارات یـ ف و اختیاست که در چـارچوب وظـا   یونیسیکم: یون تخصصیسیکم -1-9

بـر   یمبن یعلم هیأت يو اظهار نظر نسبت به پرونده اعضا یدگیفه رسیوظ، ن شدهییتع
  .زه را برعهده داردیمم هیأت ا عدم طرح پرونده آنان دریت طرح و یقابل

است که به موجب ضـوابط و مقـررات مربـوط بـا      اي کمیته: عاتیته ترفیکم -1-10
ه یـ ع پایـ ترف درخصـوص  میو اتخاذ تصـم  یدگیفه رسیوظل و یتشک مؤسسهس ییحکم ر

  .را در چارچوب مقررات مربوط برعهده دارد یعلم هیأت ياعضا
ن یـی است که در چارچوب ضوابط و مقررات تع یهیأت: جذب يمرکز هیأت -1-11

ف و یل و متکفـل اعمـال وظـا   یدر وزارت تشک، یانقالب فرهنگ عالی شوراي يشده از سو
، عـالی  آمـوزش و مؤسسـات   هـا  دانشـگاه  یعلم هیأت ياعضا درخصوص ارات محولیاخت

  .باشد می فناوريو  یپژوهش
ن یـی است که در چارچوب ضوابط و مقررات تع یهیأت: جذب ییاجرا هیأت -1-12

 ا مسـتقل در مؤسسـه  یـ مشـترك  صـورت   بـه ، یانقالب فرهنگـ  عالی شوراي يشده از سو
 یعلمـ  هیـأت  ياعضـا  درخصـوص  ارات محـول یـ ف و اختیل و متکفل اعمال وظـا یتشک

  .باشد می مؤسسه
، یمؤسسـات دولتـ  ، هـا  وزارتخانـه ه یـ کلعبـارت اسـت از   : ییدستگاه اجرا -1-13
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که از یی ها دستگاهه یز کلیو ن یدولت يها شرکت، یردولتیغ یعموم يا نهادهایمؤسسات 
  .ن شده باشدییتع مؤسسه يهیأت امنا يسو

 یقـ یاشخاص حقپذیرفتن  انتخاب و، ییند شناسایعبارت است از فرآ: جذب -1-14
ک از یـ مصوب بـه هـر    يبالتصد یسازمان هاي پستبا متناسب ، خدمت در مؤسسه يبرا

  .نامه آیینن یمقررات ادر چارچوب ضوابط و  ...و ت یمأمور، یمانیپ، یل رسمیانحاء از قب
خـدمت در   يبرا یقیاشخاص حقپذیرفتن  ندیعبارت است از فرآ: استخدام -1-15

، یمـان یپ يها وضعیتاز  یکیبه ، مصوب يبالتصد یسازمان هاي پستاز  یکیدر ، مؤسسه
  .نامه آیینن یدر چارچوب ضوابط و مقررات ا یقطع یو رسم یشیآزما یرسم
بـدون ذکـر   ( آني هـا  پیوستو  نامه آیینن یسراسر ا منظور از عضو در: عضو -1-16

بـوده کـه    یمـان یا پیو  یاعم از رسم مؤسسه شاغل در یعلم هیأت عضو ،)يدیق هرگونه
حسـب  ( جـذب  یـی اجرا هیـأت  ایزه و یمم هیأت تأییدبه  يو یو عموم یعلم تیصالح
  .ده باشدیرس) مورد
فردي است که به موجب حکم رسـمی بـراي تصـدي یکـی از     : یعضو رسم -1-17
اسـتخدام شـده    نامـه  آیینن یادر چارچوب ضوابط و مقررات  مؤسسهسازمانی  هاي پست
  .باشد
 براي تصدي یکـی از  یمانیقرارداد پفردي است که به موجب : یمانیعضو پ -1-18
ن یـ ادر چـارچوب ضـوابط و مقـررات    ، نیمـدت معـ   يبـرا  مؤسسـه سـازمانی   هاي پست
  .استخدام شده باشد نامه آیین
 که در چارچوب ضوابط گردد می اطالق یبه فرد برجسته علم: عضو وابسته -1-19

ن یمعـ  مـدت  يبـرا  یو پژوهشـ آموزشـی   فیانجـام وظـا   منظور به نامه آیینن یاو مقررات 
و  17 يموضوع بنـدها ( دیجد یجاد هرگونه رابطه استخدامیبدون ا انتخاب و در مؤسسه

د یـ جد یت اسـتخدام یععضو وابسـته وضـ   يکارگیر به. شود می کارگرفته هب) ن مادهیا 18
  .گردد میی نتلق

بـه   مؤسسـه دار  صـالحیت دسـتور مقـام    یابـالغ کتبـ   از عبارت است: حکم -1-20
  .نامه آیینن یادر چارچوب ضوابط و مقررات  یعضورسم

دار  صـالحیت مقـام   يکه بـه امضـا   یتوافق نامه کتبعبارت است از : قرارداد -1-21



 ريومجموعه قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فنا/   270

 

 يبـه موجـب آن در ازا   يو و رسـد  مـی ط طرف قـرارداد  یز شخص واجد شرایو ن مؤسسه
  .دهد می ف محول را انجامیوظا، در قرارداد مدت مندرج يبرا ایافت حقوق و مزایدر

 طـور  بـه است کـه   مؤسسه یالت سازمانیدر تشک یگاهیجا: یپست سازمان -1-22
 یک عضـو رسـم  ی يتصد يک شغل برایف یاز وظا یا بخشیتمام  يمستمر جهت واگذار

  .شود می در نظر گرفته یمانیا پی
ي مـرتبط و مشخصـی   ها مسؤولیت و وظایف از مجموعه عبارت است: شغل -1-23

  .شود می کار واحد شناخته عنوان بهمؤسسه که از سوي 
عضـو بـه   کـه   یمجموعـه اقـدامات   ایـ کـار   بهاشتغال عبارت است از : خدمت -1-24

  .گردد میا قرارداد مکلف به انجام آن یموجب حکم 
 مشخصـات  حـاوي  کـه  مـدونی  و مکتـوب  شرح از است عبارت: شرح شغل -1-25
  .باشد می مؤسسه یلیالت تفصیدر چارچوب تشک شغل اساسی و اصلی
 هاي پستبه یکی از  یمانیا پی یعضو رسمعبارت است از گماردن : انتصاب -1-26

  .نامه آیینن یاضوابط و مقررات  براساس سازمانی
بـا  متناسـب   عضـو خدمات قابـل قبـول    يش عددیعبارت است از نما: هیپا -1-27

  .نامه آیینن یاع در چارچوب ضوابط و مقررات یعوامل ترف
ط در یواجـد شـرا   عضـو ه یـ پا يش عـدد یعبارت اسـت از افـزا  : هیع پایترف -1-28

  .نامه آیینن یاچارچوب ضوابط و مقررات 
، طیواجـد شـرا   باالتر عضو یعبارت است از کسب مرتبه علم: مرتبه يارتقا -1-29

  .یعلم هیأت ياعضا ارتقاي مرتبه نامه آییندر چارچوب ضوابط و مقررات 
و ضـوابط   در چـارچوب  ازاي انجـام کـار   عبارت است ازمبلغی که در: حقوق -1-30
  .گیرد میتعلق  حق ذيعضو  به نامه آییناین  اتمقرر
و چـارچوب ضـوابط    وجـوهی کـه در   عبارت اسـت از : ها العاده فوقا و یمزا -1-31
عضـو  بـه  ه یـ مرتبـه و پا عالوه بر حقوق  غیرمستمر ومستمر  طور به نامه آییناین  اتمقرر
  .گردد می پرداخت حق ذي

بـه   مؤسسـه از  دایـم  طور بهعضو ر محل خدمت ییتغعبارت است از : انتقال -1-32
 ییاجراي ها دستگاهو  یدولت فناوريو  یپژوهش، عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهر یسا
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  .نامه آیینن یو بالعکس در چارچوب ضوابط و مقررات ا
  :است از عبارت: تیمأمور -1-33

بـراي   يو با حفظ پست سازمانی به عضو موقت اي وظیفهمحول نمودن شغل یا  )الف
  ؛باشدعضو خارج از محل خدمت  مدت معین که ممکن است

و  هـا  دانشـگاه ر یسا براي مدت معین به وقت پارهیا  وقت تمامصورت  به عضواعزام  )ب
  ؛ییاجراي ها دستگاهو  یدولت فناوريو  یپژوهش، عالی آموزشمؤسسات 

در داخـل یـا    یقـات یا تحقیو  یا مطالعاتیآموزشی  براي گذراندن دوره عضواعزام  )ج
  .خارج از کشور

ضـوابط و   براساس که عضو شاغل گردد میاطالق  یتیبه وضع: یرکود علم -1-34
 شرایط الزم براي کسب سه پایه اسـتحقاقی را  یدر سه سال متوال، نامه آیینن یمقررات ا

  .نداشته باشد
بنـا بـه   کـه  مؤسسـه  بـا  عضو عبارت است از قطع رابطه استخدامی : استعفا -1-35

در چـارچوب   يا مقـام مجـاز از طـرف و   یـ  مؤسسه سییپس ازموافقت ر، يودرخواست 
  .پذیرد می صورت نامه آیینن یاضوابط و مقررات 

کـه در   مؤسسـه بـا   عضـو  یخدمتعبارت است از قطع رابطه : یبازنشستگ -1-36
 یبازنشسـتگ ي هـا  صـندوق و با توجه به مقررات  نامه آیینن یچارچوب ضوابط و مقررات ا

  .پذیرد می صورت یبه موجب حکم رسم ربط ذي
بـا مـدت   متناسـب   یاز پرداخـت مبـالغ   عبارت اسـت : خدمت يدیبازخر -1-37

در چـارچوب ضـوابط و    مؤسسه با عضو یاستخدامرابطه قطع  يخدمت قابل قبول در ازا
  .نامه آیینن یمقررات ا

ن و یقـوان  موجـب کـه بـه    يعضـو وضـعیت  عبارت اسـت از  : یازکارافتادگ -1-38
انجـام خـدمت را دارا نبـوده و     يالزم بـرا  یا روانـ یو  یجسمان يمقررات مربوط توانمند
 اسـتفاده  فـه یازحقـوق وظ  ، تا رسـیدن بـه زمـان بازنشسـتگی     یضمن قطع رابطه خدمت

  .نماید می
 از یکـ یبنـا بـه   مؤسسـه  رسـمی  است که عضو  یتیوضع: آماده به خدمت -1-39

ف یـ ن تکلیـی در انتظـار تع  يمجـاز از طـرف و   ا مقامی مؤسسهس ییبا حکم ر، لیذ لیدال
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  :گیرد میانجام خدمت قرار  يبرا
  ؛مؤسسهانحالل  )الف
 مؤسسـه  یالتیدر چـارچوب اصـالح سـاختار تشـک     عضـو حذف پسـت سـازمانی    )ب

  ؛هیأت امنا ب دریو تصو یفات قانونیتشر براساس
 یـا مرخصـی بـدون حقـوق    یـت  مأمورپست سازمانی بعـد از اتمـام   موجود نبودن  )ج

  ؛ط احراز عضویبا شرامتناسب 
 یانتظـام رسـیدگی  ي هـا  هیـأت  تصمیم مراجع مـذکور در  براساس که موارديدر  )د
  .شده باشد از خدمت معلقعضو ، اقضایییا مراجع  یعلم هیأت ياعضا
بـه  ، از خـدمت  دایـم  موقت یـا  طور به عضو يعبارت است از برکنار: انفصال -1-40

  .یمراجع قانون يصادر شده از سو یقطعموجب آراي 
 یقطعـ  يبـه موجـب آرا   عضـو  یعبارت است از قطع رابطه استخدام: اخراج -1-41

  .ربط ذي یمراجع قانون

  ورود به خدمت و استخدام -فصل دوم
 ه استخدام عضویسهم، الزم یقانون يوزارت در هر سال پس از اخذ مجوزها -2ماده 

  .نماید می و ابالغن ییرا تع در مؤسسه یعلم هیأت
در قالـب  ، وزارت ياز سـو  یه ابالغـ یسـهم  براسـاس  استخدام در مؤسسـه  -3ماده 

، مؤسسـه  یین مقام اجرایموافقت باالتر، یاز سازمانین براساس، مصوب یالت سازمانیتشک
ــه تفک ــیاســتاد یک مراتــب علمــیــب و احــراز  هیــأت امنــا بیپــس از تصــو 1،یار و مرب

                                                                                                                                               
استخدام فارغ التحصیالن دانشگاه تربیت مـدرس تصـویب گردیـد کـه فـارغ التحصـیالن        درخصوص -1

  .استخدام شوند) 3(مذکور با مرتبه مربی پایه 
وزارت بهداشـت درمـان و   امنـاي  ي هـا  شود، در جلسه هیأت سه نفره جانشـین هیـأت   ضمناً توصیه می

ها نیـز   هاي گروه پزشکی دانشگاه دکتري رشته هاي آموزش پزشکی، نحوه استخدام فارغ التحصیالن دوره
 25/12/1366مصوب هفتاد و دومـین جلسـه مـورخ    ( نظر واقع شود هماهنگ با این مصوبه مورد تجدید

 ).عالی انقالب فرهنگی شوراي 2و  1هاي  شوراي مشترك کمیسیون
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ا یـ  ا مصـاحبه و یـ آزمـون  ، ق فراخـوان یاز طر، صالح ذيالزم توسط مراجع  يها صالحیت
 انجـام ، ان ورود بـه خـدمت  یمتقاضـ  یسـتگ یهردو با توجـه بـه اصـل ضـرورت احـراز شا     

  .پذیرد می
ص مراجـع  یبـه تشـخ   بایسـت  مـی  ان ورود بـه خـدمت در مؤسسـه   یمتقاض -4ماده 

  :برخوردار باشند، لیذ یعموم طیازشرا صالح ذي
ت مضـاعف در طـول   یا کسب تابعیر ییعدم تغ ران ویا یاسالم يت جمهوریتابع )الف

  ؛دوران خدمت
  ؛هیت فقیران و اعتقاد به والیا یاسالم يجمهور قانون اساسیبه  یالتزام عمل )ب
قـانون  رفته شـده در  یان پذیاز اد یکیا ین اسالم ین مبیبه د یاعتقاد و التزام عمل )ج

  ؛رانیا یاسالم يجمهور اساسی
 یمعـارض بـا نظـام اسـالم     یاسـ یسي هـا  گروهبه  یا وابستگیت یعدم سابقه عضو )د

  ؛رانیا
و اعمـال و رفتـار خـالف     یاخالقـ  یفعدم اشتهار به فسق و فجور و عمل بـه منـا   )ه

  ؛یشغلشؤون  ت و شرافت ویثیح
  ؛مؤثر يفرینه کیشیسوء پداشتن ن )و
صـادره   یقطعـ رأي  براساس یدولت دایمیت ازخدمات یت به محرومیعدم محکوم )ز
  ؛صالح ذيمراجع  ياز سو
  ؛ر آنیو نظا یمشروبات الکل، د و فروش مواد مخدریاد و اشتهار به خریعدم اعت )ح
 يبـرا ( دایـم  یت قـانون یـ ا معافیـ و  یفه عمومیان خدمت وظیدارا بودن مدرك پا )ط

  ؛)انیآقا
  ؛مورد نظربا خدمت متناسب  یجسمان ییاز سالمت و توانا يبرخوردار )ي
  ؛با خدمت مورد نظرمتناسب  یروان ییاز سالمت و توانا يبرخوردار )ك
گـروه  ( اي حرفـه  يا دکتـر یـ  کارشناسی ارشـد  یلیدارا بودن حداقل مدرك تحص )ل
  ؛يا سطح سه حوزوی) یپزشک
 يا حرفـه  يدکتـر ، کارشناسی ارشـد  یلیدارندگان مدرك تحص يحداکثر سن برا )م

 یلیدارنـدگان مـدرك تحصـ    يسال تمام و برا» 35« يحوزوو سطح سه ) یگروه پزشک(
  .باشد می سال تمام» 45« يو سطح چهار حوزو یتخصص يدکتر
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ط الزم در چارچوب ضـوابط  یبا احراز شرا یخبرگان بدون مدرك دانشگاه -1تبصره 
  .باشند می مستثنان ماده یا» م«و » ل« ياز شمول بندهامربوط و مقررات 

از یـ سـال ن  »45« يسن باال يان دارایبه خدمات متقاض مؤسسهچنانچه  -2تبصره 
ن مـاده  یـ ا» م«افـراد مـذکور از شـمول مفـاد بنـد      » مرکز«با اخذ مجوز از ، داشته باشد

  .باشند می مستثنا
مؤسسـه   هیـأت علمـی  ت در یعضو يان ورود به خدمت جهت تصدیمتقاض -5ماده 

بـا مرتبـه   متناسـب  ، نامـه  آیـین ن یا »4«ماده موضوع  یط عمومیعالوه بر شرا بایست می
ط یشـرا  از »9«جـدول موضـوع مـاده    » 3«و » 2« يهـا  ردیـف در  تقاضاي منـدرج مورد 

  :برخوردار باشند صالح ذيص مراجع یز به تشخیل نیذ یاختصاص
  :لیذ شرح بهمورد تقاضا  یاز مراتب علم یکیبا متناسب  یلیمدرك تحص -5-1

بـا رسـاله    يچهـارحوزو  ا سـطح یـ و  تخصصـی  دکتري یلیتحص دارا بودن مدرك )الف
ا دارا بـودن درجـه   یـ و ) یپزشـک  گـروه  از ریـ غ( یدانشگاه يها رشتهه یکل يبرا یقیتحق

بـه خـدمت در    ان ورودیمتقاضـ  يبـرا  یدر گـروه پزشـک  ) یتخصص نامه گواهی( یتخصص
  ؛اریمرتبه استاد

در رشـته   يا سـطح سـه حـوزو   یـ و  کارشناسی ارشـد  یلیدارا بودن مدرك تحص )ب
و دارا بودن درجه ) یگروه پزشک از ریغ( یدانشگاه يها رشتهه یکل يمربوط برا یتخصص

ـ    یمتقاض يبرا) یدر گروه پزشک( يا حرفه يدکتر بـا   یان ورود بـه خـدمت در مرتبـه مرب
  .ن مادهیل ایذ» 1«ت تبصره یرعا

درمرتبـه  ان ورود بـه خـدمت   یمتقاضـ  يبـرا  یک زبان خارجیبا  یکاف ییآشنا -5-2
ان ورود بـه خـدمت در مرتبـه    یمتقاضـ  يبـرا  یک زبـان خـارج  یبه  یو تسلط کاف یمرب

  .اریاستاد
اسـتخدام   نامـه  آیـین ن یـ ا يخ اجـرا یاز تـار ، یعلمـ  حفـظ هـرم   منظـور  به -1تبصره 

  .باشد می ار ممنوعیپژوهش یار و مربآموزشی مربیدر مرتبه  هیأت علمیعضو
از بـه جـذب   یو در صورت ن یحفظ هرم علم يدر راستا دتوان میمؤسسه  -2تبصره 

الزم نسبت به اخذ مجـوز الزم   یهیگزارش توج ارایهبا ، یدر مرتبه مرب یعلم هیأت عضو
  .دیاقدام نما، مؤسسه مربوط يهیأت امنا از
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ط الزم در چارچوب ضوابط یبا احراز شرا یخبرگان بدون مدرك دانشگاه -3تبصره 
  .باشند می مستثنان ماده یا» 1«از شمول بند ، مربوطو مقررات 
و » 4«موضـوع مـواد    یواختصاص یعمومط یص شرایمرجع استعالم و تشخ -6ماده 

جـذب   یـی اجرا هیـأت  از جملـه  صالح ذي یقانون يمباد، حسب مورد نامه آیینن یا» 5«
  .باشد می جذب وزارت يمرکز هیأت و مؤسسه

صـورت   بـه ، یو اختصاصـ  یط عمـوم یمؤسسه پس از احراز شرادر استخدام  -7ماده 
 انجـام  نامـه  آیـین ن یت ضوابط و مقررات ایبا رعا لیاز اشکال ذ یکیو در قالب  وقت تمام
  :پذیرد می

سازمانی به موجب قـرارداد سـاالنه کـه     هاي پستبراي تصدي استخدام پیمانی  )الف
دسـتورالعمل  «در  امتیازات مندرج براساس از الزمیمنوط به کسب حداقل امت، د آنیتمد
» وزارت ياز سـو  یابالغـ  یپژوهشـ و آموزشـی   یعلم هیأت يانه اعضایع سالیترف ياعطا

 مقام مجـاز ا ی س مؤسسهیین موافقت ریو همچن ياریو استاد یمراتب مرب يبرا ترتیب به
  ؛باشد می ياز طرف و

  ؛سازمانی به موجب حکم هاي پستبراي تصدي ی شیآزما استخدام رسمی )ب
  .سازمانی به موجب حکم هاي پستبراي تصدي ی قطع استخدام رسمی )ج

صـورت   بـه  ضوابط و مقـررات وزارت  براساسیی که ها بورسیهتمدید قرارداد  -تبصره
مشروط به رعایت تکالیف قـانونی  ، تا پایان دوره تعهد، اند شدهپیمانی جایابی و استخدام 

  .باشد می الزامی، نامه آیینمقرر در این 
ورود بـه   یط اختصاصـ یت شـرا یل با رعایو استخدام اشخاص ذ يکارگیر به -8ماده 

و آموزشـی   فیانجـام وظـا   ییمشـروط بـه احـراز توانـا    ، نامـه  آیینن یدر ا خدمت مندرج
ن یتابع قـوان ، حسب مورد مؤسسه یا پژوهشیآموزشی  يص شورایالزم به تشخ یپژوهش

  :و مقررات مربوط به خود خواهد بود
  ؛ثارگران و خانواده آنانیا، جانبازان -8-1
  ؛نخبگان -8-2
  .یاتباع خارج -8-3
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  تیل وضعیو تبد انتصاب -فصل سوم
  :عبارت است از مؤسسه یعلم هیأت يمراتب اعضا -9ماده 

  
  یپژوهش  یآموزش  فیرد

  اریپژوهش یمرب  ارآموزشی مربی  1
  یپژوهش یمرب  آموزشی مربی  2
  یار پژوهشیاستاد  یار آموزشیاستاد  3
  یار پژوهشیدانش  یار آموزشیدانش  4
  یاستاد پژوهش  یاستاد آموزش  5

  
، ط اسـتخدام در بـدو ورود بـه خـدمت در مؤسسـه     ین شـرا یانتصاب واجد -10ماده 
بـا مرتبـه    یمـان یت اسـتخدام پ یدر وضـع صرفاً  نامه آیینن یط و ضوابط ایبا شرامتناسب 

 اسـتادیار پژوهشـی  و  آموزشـی اسـتادیار  ا مرتبـه  یـ و  مربـی پژوهشـی  و  مربی آموزشـی 
  .باشد می پذیر امکان

اسـتخدام در  قبـل از  ، ورود به خـدمت در مؤسسـه   یمتقاض که صورتیدر  -1تبصره 
 فنـاوري و  یپژوهشـ ، عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهاز  یکی یعلم هیأت در، مؤسسه

 يانتصاب و، باشدت داشته یسابقه عضو ياریباالتر از استاد یخارج از کشور با مرتبه علم
مربـوط   مشروط به آن که مؤسسه يا استادیو  ياریدر بدو ورود به خدمت با مرتبه دانش

و  نامـه  آیـین ن یـ مقـررات ا  ت ضـوابط و یـ بـا رعا ، وزارت باشد تأییدبه لحاظ اعتبار مورد 
  .بالمانع خواهد بود ارتقاي مرتبه نامه آیین

 هیـأت  ت دریط عضـو یواجـد شـرا  ان یت آن دسته از متقاضیل وضعیتبد -2تبصره 
دارنـد بـه عضـو    کـار   بـه اشـتغال  در مؤسسه  یکارشناس رسم عنوان بهمؤسسه که  یعلم

، یط بازنشسـتگ یاحراز شرا منوط به آنکه تا قبل از، مؤسسه رسمی آزمایشی هیأت علمی
 ضـوابط و  در چـارچوب  ،نـد یخـدمت نما  هیأت علمی تیبتوانند حداقل ده سال در وضع

پـس از  ، نامـه  آیـین ن یـ ا» 4«ماده » م«ت بند یالزام به رعا و بدون نامه آیینن یامقررات 
  .باشد میبالمانع  يا مقام مجاز از طرف ویو  س مؤسسهییموافقت ر

قـانون  » 44«مـاده  » ز«مشمول بند ( ثارگرانیت ایل وضعیانتصاب و تبد -3تبصره 
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ش از شش ماه حضـور  یب رزمندگان با شامل) رانیا یاسالم يبرنامه پنجم توسعه جمهور
سـه سـال    يآزادگان بـاال  ،)%25( پنج درصد ست ویب يجانبازان باال، داوطلبانه در جبهه

فرزندان شهداء و فرزنـدان آزادگـان    ،)%50( درصد پنجاه يفرزندان جانبازان باال، اسارت
 يهـا  وزارتخانـه  تأییـد مورد  یتخصص يمدرك دکتر يدارا ش از سه سال اسارت کهیبا ب

و  تـابع ضـوابط  ، باشـند  یم یدرمان و آموزش پزشک، بهداشت و فناوريقات و یتحق، علوم
  .باشد می ن آنیگزین جایمربوط و قوانمقررات 

جـذب و موافقـت    هیـأت اجرایـی   تأییـد ، یمـان یعضو پ يدر صورت تقاضا -11ماده 
، یدن بـه بازنشسـتگ  یتـا زمـان رسـ    یمانیت پیدر وضع يادامه خدمت و، س مؤسسهییر

عضـو   یت عمـوم یصـالح  تأییـد بـا  ، مرتبه يه و ارتقایع پایت در ترفیجاد محدودیابدون 
در  امتیـازات منـدرج  ک بـار و اخـذ   یـ جذب مؤسسه در هر دو سال  ییاجرا هیأت توسط

در هـر   »یپژوهشـ و آموزشـی   یعلمـ  هیـأت  يانه اعضایع سالیترف يدستورالعمل اعطا«
  .باشد می پذیر امکان، سال

 ياعضـا  يبـه اسـتثنا  ( یمـان یپ يت استخدام اعضایوضع دتوان میمؤسسه  -12ماده 
مراجـع   تأییـد ل و یـ ط ذیرا پس از احراز شـرا ) نامه آیینن یا» 11«مشمول ماده  یمانیپ

  .دیل نمایتبد یشیآزما یبه رسم صالح ذي
  ؛یمانیحداقل دو و حداکثر پنج سال سابقه خدمت پ دارا بودن )الف
ل یتبـد  يجـذب مؤسسـه بـرا    یـی اجرا هیـأت  موافقـت و ی ت عمومیصالح تأیید )ب

  ؛یشیآزما یت به رسمیوضع
 يمرتبه اعضـا  يارتقا نامه آیینن کننده در ییازات تعیدرصد امت 70کسب حداقل  )ج
 موافقت، بنا به درخواست عضو، نیگزیا ضوابط جایارتقا به مرتبه باالتر  يبرا یعلم هیأت
  .جذب يمرکز هیأت تأییدو  جذب مؤسسه ییاجرا هیأت

ل یا تبـد یط ادامه خدمت و یشرا، یمانیان دوره پیعضو در پا که صورتیدر  -13ماده 
 يل بـا و یـ ذي هـا  روشاز  یکیبه ، دیرا کسب ننمای شیآزما یت به استخدام رسمیوضع

  :رفتار خواهد شد
  .هسال یکمربوط حداکثر در سه نوبت  يهیأت امنا مهلت با مجوز ياعطا )الف
  .خاتمه خدمت عضو )ب
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 نامـه  آیـین ن یـ خ ابـالغ ا یکه تا تار ییآن دسته از اعضا یمانیمدت خدمت پ -تبصره
 منظـور  بـه ، باشـند  مـی سال تمـام  » 8« ش ازیب یمانیپ یعلم هیأت سابقه خدمت يدارا

تـا دو نوبـت    ربـط  ذي يهیـأت امنـا   تأییدبا  12ماده » ب«در بند  شرایط مندرجکسب 
ان مهلـت  یـ ط مـذکور در پا یخواهد بود و در صورت عدم احراز شـرا د یقابل تمد ساله یک

  .ن ماده خواهند شدیا» ب«مشمول مفاد بند ، مقرر
ز یـ و ن یابنـد  مـی ت یل وضعیتبد یشیآزما یبه رسم یمانیکه از پ ییاعضا -14ماده 

خواهنـد   یرا ط یشیک دوره آزمایالزاماً  ،نامه آیینن یا» 10«ماده » 2«مشموالن تبصره 
، یعلم( اقتیرفتار و عملکرد عضو را از نظر ل یشیآزما یطول دوره رسم در مؤسسه. کرد

و آموزشـی   نظم و انضباط، ه خدمتیروح، یکاردان ،)يپذیر مسؤولیتت و یخالق، یاخالق
ل یتبـد  یقطعـ  یبـه رسـم   لیط ذیقرار داده و درصورت احراز شرا یابیمورد ارز یپژوهش
  .نماید می وضع

بـدون  ( یشـ یآزما یحداقل دو و حداکثر پنج سال سابقه خدمت رسم دارا بودن )الف
  ؛)عضوآموزشی  تیمأموراحتساب مدت 

 يبـرا  یعلمـ  هیأت يمرتبه اعضا يارتقا نامه آیینازات الزم از یکسب حداقل امت )ب
 یـی اجرا هیـأت  موافقـت ، بنا به درخواست عضـو ، نیگزیا ضوابط جایارتقا به مرتبه باالتر 

  ؛جذب يمرکز هیأت تأییدو  جذب مؤسسه
  .یقطع یت به رسمیل وضعیتبد يبرا یت عمومیصالح تأیید )ج

ي هـا  فرم، ان حداقل دو سالیموظف است پس از پا یشیآزما یعضو رسم -1تبصره 
ل و بـه همـراه   یـ را تکم یقطعـ  یبـه رسـم   یشـ یآزما یت از رسمیل وضعیمربوط به تبد

ان یـ چنانچـه عضـو تـا پا   . ل دهدیتحو ربط ذيپرونده به مراجع  یبررس يمدارك الزم برا
دو  یمؤسسه موظف است حداکثر طـ ، دیمدارك الزم اقدام ننما ارایهچهار سال نسبت به 

عـدم  . دیـ نما يادآوریـ شان موضوع لزوم ارسال مدارك در موعد مقـرر را  یبه ا ینامه کتب
فات مقـرر در  یبـه انجـام تشـر    عضو منجر يو مدارك از سو ها فرمموقع  به ارایهل و یتکم

  .خواهد شد نامه آیینن یا» 15« ماده 
 یدگیمکلف است ضـمن رسـ   مؤسسه، ل مدارك توسط عضویپس از تحو -2تبصره 

ا خاتمـه خـدمت   یـ ت اسـتخدام و  یظرف مدت شش ماه در مورد قطع، يبه درخواست و
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عضـو   رسـمی آزمایشـی  هرصورت دوران خدمت  در. دیخود را اعالم نما یعضو نظر قطع
 یو علمـ  یعمـوم  يهـا  صـالحیت از نظـر   سال تجاوز کند و چنانچـه مؤسسـه   5از د ینبا
خـود را   یسال نظر قطعـ  5ان یدر پا) مورد کننده حسب یبررس صالح ذيق مراجع یازطر(

رسـمی  ت یادامـه خـدمت عضـو در وضـع    ، پرونـده  یجـه بررسـ  یتا اعالم نت، دیاعالم ننما
 هیـأت  قیـ موضـوع از طر ، عضـو  یکتبـ در صورت اعتـراض  . بالمانع خواهد بود آزمایشی

  .شود میی دگیو رس گیري پی، حسب مورد» مرکز«ا یجذب  يمرکز
ا یـ ط ادامـه خـدمت و   یشـرا ، یشـ یان دوره آزمایـ عضو در پا که صورتیدر  -15ماده 

ط یچنانچـه واجـد شـرا   ، دیـ را کسـب ننما  یقطعـ  یت بـه اسـتخدام رسـم   یل وضعیتبد
 بیبـا تصـو   دتوانـ  مـی ن صورت مؤسسه یا غیر و در شود میبازنشسته ، باشد یبازنشستگ
  :دیرفتار نما يل با ویذي ها روشاز  یکیت به یاولو ترتیب به، هیأت امنا

  ؛هسال یکمربوط حداکثر در سه نوبت  يهیأت امنا مهلت با مجوز ياعطا )الف
 یـی اجرا هیـأت  تأییدو  یقبلي ها پایهبا حفظ  یمانیت به استخدام پیر وضعییتغ )ب

  ؛جذب مؤسسه
ت یکه از وضع ییآن دسته از اعضا يبرا صرفاً( یشناس رسمکار  بهت یل وضعیتبد )ج

  ).اند یافتهت یل وضعیتبد یشیآزما یرسم یعلم هیأت به عضو» یکارشناس رسم«
ط یشرا، حداکثر در مدت دو سال بایست می ن مادهیا» ب«ن بند یمشمول -1تبصره 

ت بـه  یل وضـع یتبـد  منظـور  بهرا  نامه آیین نیا» 14«ماده » ج«و » ب« يبندهامقرر در 
ان مهلـت مقـرر   یـ ط مـذکور در پا یدرصورت عـدم احـراز شـرا   . ندیاحراز نما قطعی رسمی

  .ن ماده خواهند شدیا »2« مشمول مفاد تبصره
نتوانـد شـرایط   » ب«و » الـف «عضو پس از اعمال بنـدهاي   که صورتیدر  -2تبصره 

چنانچه شرایط بازنشسـتگی را  ، را کسب نماید یقطع یالزم براي تبدیل وضعیت به رسم
 يایـ روز حقـوق و مزا » 30« یالـ » 10«و پرداخـت   هیـأت امنـا   بیبا تصو، نداشته باشد

به عالوه وجـوه  ، هر سال خدمت قابل قبول يبه ازا یمستمر مشمول کسورات بازنشستگ
  .شود می بازخرید، ره شدهیذخ يها مرخصی

ن یـ خ ابالغ ایکه تا تار ییآن دسته از اعضا یشیآزما یمدت خدمت رسم -3تبصره 
سـال تمـام   » 8« ش ازیبـ ی شـ یآزما یرسـم  یعلمـ  هیأت سابقه خدمت يدارا نامه آیین
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 تأییـد بـا   نامه آیینن یا» 14«ماده » ب«در بند  شرایط مندرجکسب  منظور به، باشند می
د خواهد بود و در صورت عدم احـراز  یقابل تمد ساله یکتا دو نوبت  ربط ذي يهیأت امنا

  .ن ماده خواهند شدیا» 2«مشمول مفاد تبصره ، ان مهلت مقرریط مذکور در پایشرا
» 14«و » 12«موضـوع مـواد    یعمـوم  و یعلم يها صالحیت تأییدمرجع  -16ماده 

 و جـذب مؤسسـه   ییاجرا هیأت ازجمله ربط ذي یقانون يمباد، حسب مورد نامه آیینن یا
  .باشد می ربط ذيزه یمم هیأت جذب وزارت و يمرکز هیأت

س ییـ مربوط و ر یدر صورت موافقت واحد سازمان ندتوان می یبانوان عضو رسم - 17ماده 
حـداکثر  ، نامـه  آیـین ن یشان در چارچوب ضوابط و مقررات ایا مقام مجاز از طرف ایو  مؤسسه

  .ندیدر طول خدمت استفاده نما وقت نیمهوه خدمت یسال از ش» 5«به مدت 
وه خـدمت  یدر مدت قرارداد مجاز به استفاده از شصرفاً  ،یمانیبانوان عضو پ -تبصره

وه خـدمت  یدر هـر صـورت حـداکثر مـدت مجـاز اسـتفاده از شـ       . خواهند بـود  وقت نیمه
  .باشد می سال در طول خدمت» 5«حداکثر ، یو رسم یمانیبانوان عضو پ يبرا، وقت نیمه

ط خـود را  یواجـد شـرا   وقـت  تمام یرسمآموزشی  ياعضا دتوان میمؤسسه  -18ماده 
ت یـ با رعا، »1وست شماره یپ« حضوري نیمهشیوه  دستورالعمل خدمت اعضا به« براساس

  .ردیگکار  به حضوري نیمهوه خدمت یبه ش نامه آیینن یر ضوابط و مقررات ایسا
ا یـ و آموزشـی   از کـادر  یبخشـ  تأمین منظور بهاز یدر صورت ن دتوان می مؤسسه - 19ماده 

ن نظـام  یمشـمول  يکـارگیر  بهبه  تمصوب نسب یالت سازمانیخود در چارچوب تشک یپژوهش
ن دسته از افراد در دوره ضرورت و یا. دیاقدام نما» يطرح سرباز«ط در قالب یفه واجد شرایوظ

  .خواهند بود یمانیپ یعلم هیأت يخدمت از هر نظر تابع مقررات ناظر بر اعضاتعهد 
، دیـ مؤسسه درآ فرد به استخدام، مدت تعهد يپس از انقضا که صورتیدر  -1تبصره 
کن مدت یل. محسوب خواهد شد يو یو پژوهش یآموزش سنوات خدمت جزومدت تعهد 

 رسـمی آزمایشـی   بـه  يو تیل وضـع یتبـد  يحـداقل مـدت توقـف الزم بـرا     جزومذکور 
  .باشد مین) نامه آیینن یا» 12«ماده » الف«موضوع بند (

ت از خـدمت فـرد در مـدت ضـرورت مجـاز      یدر صورت عدم رضامؤسسه  -2تبصره 
 مسـؤول فه به مقامات یرا جهت انجام خدمت وظ ياست نسبت به فسخ قرارداد اقدام و و

  .دینما یمعرف
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از خدمت فرد در مدت تعهد مجاز اسـت  ت یدر صورت عدم رضامؤسسه  -3تبصره 
ر یاتمـام دوره تعهـد در سـا    يبـرا  یابیـ را جهـت جا  ينسبت به فسخ قـرارداد اقـدام و و  

  .دینما یبه وزارت معرف فناوريو  یپژوهش، عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاه
ت یـ بـا رعا ، یشـ یآزما یا دوره رسمیو  یمانیاعضا در دوره پمدت خدمت  -20ماده 

  .گردد می ط جزو سابقه خدمت عضو محسوبیر شرایسا

  فیحقوق و تکال - فصل چهارم
که سـاعات حضـور آنـان     باشد می ساعت در هفته 40ساعت خدمت اعضا  -21ماده 

  .گردد میع یهفته توز يکار يدر طول روزها، مؤسسه یمطابق با برنامه ابالغ
 مؤسسـه . نـد یواگـذار نما  يگـر یف محـول را بـه د  یوظـا  نـد توان میناعضا  -1تبصره 

موقـت   طـور  بـه ف محول عضو را یوظا. ..و  يماریت و بیمأمور، یدر موارد مرخص دتوان می
  .دیر اعضا ارجاع نمایبه سا

ت سـقف  یـ مؤسسه بـا رعا  يساعت شروع و خاتمه خدمت اعضا و واحدها -2تبصره 
 هیأت امنـا  سه در چارچوب ضوابط مصوبییر هیأت يحسب مورد از سو، ساعات خدمت

  .گردد می نییتع
ت یبـا وضـع  متناسـب  ، ن شده خـود ییاعضا مکلفند در ساعات خدمت تع -3تبصره 

) سـاعت  20 وقـت  نیمـه ا یساعت و  20 حضوري نیمه، ساعت 40 وقت تمام( خود یخدمت
عـدم  . ف محـول را انجـام دهنـد   یابنـد و وظـا  یحسب مورد در محل خدمت خود حضور 

ل مـاده  یذ» 1«ت تبصره ین با رعایو با متخلف شود می تخلف محسوب ن تبصرهیت ایرعا
قـانون   براساس ،)1وست شماره یپ( حضوري نیمهوه یدستورالعمل خدمت اعضا به ش» 2«

  .رفتار خواهد شد یعلم هیأت ياعضا یمقررات انتظام
بـر شـش    نامـه  آیینن یا» 21«ت مفاد ماده یف عضو با رعایف و وظایتکال -22ماده 

  :ل استوار استیت ذیفعال
 ی؛و اجتماع یتیترب، یت فرهنگیفعال -22-1
 ؛)یو عمل ينظر( آموزشی تیفعال -22-2
 ؛فناوريو  یت پژوهشیفعال -22-3
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 یی؛اجرا و یت علمیفعال -22-4
 ی؛ر خدمات دانشگاهیدانشجو و سا ییراهنما -22-5
  .مرتبط يبا حوزه کاربرد یتخصص يهمکار -22-6

  :عبارت است از، ندارد عهده بهت یریف مدیوظاکه آموزشی  ف عضویاهم وظا - 23ماده 
 یالـ  8زان یـ بـه م  حضـوري  نیمهو  وقت تمام ياعضا يبرا، س در مؤسسهیتدر -23-1

، 13ار مربی آموزشی( عضو یبه مراتب دانشگاه توجه با س در هفتهیواحد موظف تدر 13
واحـد   8 یو استادآموزشـ  9 یارآموزشـ یدانش، 10 اسـتادیار آموزشـی  ، 12 مربی آموزشی

  ؛گردد می نییتع) موظف
  ؛فناوريپژوهش و  -23-2
  ؛انیدانشجو سؤاالتبه  ییگو پاسخو  ییت راهنمایمسؤول گرفتن عهده به -23-3
  ؛ییدانشجوي ها رسالهو  ها نامه پایانو مشاوره  ییراهنما -23-4
  ؛ییات صحرایا عملیآنها  سازي و آماده یو کارگاه یشگاهیخدمات آزما -23-5
  ؛ربط ذيممتحنه  يها هیأتو  ها کمیتهحضور در شوراها و  -23-6
  ؛افزایی دانشو  یو فرهنگآموزشی  يها کارگاهو  ها فعالیتمشارکت و حضور در  - 7- 23
  ؛يکاربردي ها پروژهل آن به یو تبد يکاربرد يها چالشو  مسایل ییشناسا -23-8
س ییـ ا ریـ س دانشـکده و  ییـ ر گـروه و ر یکه از طرف مـد  یفیر وظایانجام سا -23-9
  .شود میبه عضو محول  مؤسسه

 صـورت  نحـوي  بـه در دانشکده آموزشی  يزان واحد موظف اعضاین مییتع -1تبصره 
کمتـر از متوسـط   ، دانشـکده  يس مجمـوع اعضـا  یکه متوسط واحد موظف تدر پذیرد می

  .ن ماده نباشدیا» 1«ن شده در بند ییواحد موظف مراتب تع
ن یـ ا» 21«مفـاد مـاده    ینـاف آموزشی  يواحد موظف اعضا زانین مییتع -2تبصره 

  .نخواهد بود آني ها تبصرهو  نامه آیین
ارزنـده در دسـت اجـرا     یپژوهشـ ي ها طرحکه آموزشی  وقت تمام ياعضا -3تبصره 

ر گـروه و  یشـنهاد مـد  یبنا بـه پ ، ندینما یرا صرف امور پژوهش يشترید وقت بیدارند و با
از سـاعات   یقسـمت  نـد توان مـی  مؤسسه یپژوهش يب شورایس دانشکده و تصوییر تأیید

سـاعات موظـف   کـه   ایـن  مشـروط بـه  . نـد ینما یمربوط به آموزش را صرف امور پژوهشـ 
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  .ن ماده کمتر نباشدیک ایدر بند  حداقل مندرجزان یس آنان از نصف میتدر
  :عبارت است از، ندارد عهده بهت یریف مدیکه وظا یف عضو پژوهشیاهم وظا - 24ماده 

سـاعت   37 یالـ  24زان یـ بـه م  وقـت  تمـام  ياعضا يبرا، پژوهش در مؤسسه -24-1
 مربـی پژوهشـی  ، 37ار مربی پژوهشی( عضو یق در هفته با توجه به مراتب دانشگاهیتحق
) قیـ سـاعت تحق  24 یو استادپژوهشـ  28 یارپژوهشـ یدانش، 32 استادیار پژوهشـی ، 36
  ؛گردد مین ییتع

 براسـاس  و خـارج از مؤسسـه   بـه مؤسسـه   یشـگاه یآزما، یخدمات علم ارایه -24-2
  ؛سه مؤسسهییر هیأت مصوبات
ي هـا  پـروژه ت و نظـارت بـر   یو هـدا  یو مشـاوره علمـ   یانجام امور کارشناسـ  -24-3
  ؛یلیالت تکمیتحص هاي نامه پایانو  یپژوهش
  ؛یو تخصص یو مجامع علم ها کنفرانس، نارهایشرکت در سم -24-4
  ؛ص مقام مافوقیبه تشخ داخل و خارج از مؤسسه يشرکت در شوراها -24-5
ــور در  -24-6 ــارکت و حض ــتمش ــا فعالی ــاهو  ه ــا کارگ ــی  يه ــآموزش و  یو فرهنگ
  ؛افزایی دانش

  ؛يکاربردي ها پروژهل آن به یو تبد يکاربرد يها چالشو  مسایل ییشناسا -24-7
س ییـ را یـ س دانشـکده و  ییـ ر گـروه و ر یکه از طرف مـد  یفیر وظایانجام سا -24-8
  .شود میبه عضو محول  مؤسسه

بـا   یدولتـ  عـالی  آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهدر  دتوان می یعضو پژوهش -1تبصره 
» 4«زان یـ حـداکثر بـه م   يا مقام مجاز از طـرف و یس مؤسسه ییر تأییدموافقت گروه و 

  .دیس نمایتدر يواحد نظر
 صـورت  نحـوي  بـه  در مؤسسـه  یپژوهشـ  ين سـاعات موظـف اعضـا   ییتع -2تبصره 

 یک مقاله علمـ ی ارایهعالوه بر سال  یک قات عضو درین محصول تحقیانگیکه م پذیرد می
، صـفحه ترجمـه   200تـا   150ا یـ  تـألیف صـفحه   150تـا   100، رش شـده یپذ یپژوهش

. باشـد  يکـاربرد  یک طـرح پژوهشـ  ی ارایها یق بر آن و یا تعلیو  یح متون تخصصیتصح
ن و یـی تع مؤسسـه  یپژوهشـ  يموضوع توسط شورات یقات بر حسب ماهیتحق ارایهنحوه 
  .گردد میابالغ 
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» 21«مـاده   ینـاف  یپژوهش وقت تمام يزان ساعت موظف اعضاین مییتع -3تبصره 
  .نخواهد بود آني ها تبصرهو  نامه آیینن یا

دروس  یلـ یالت تکمیتحصـ ي هـا  دورهکـه در   یپژوهش وقت تمام ياعضا -4تبصره 
س مؤسسـه و  ییـ ر تأییـد ر گـروه و  یشنهاد مدیبه پ، نمایند می سیرا تدر يمؤثرخاص و 

ق را صـرف  یـ از ساعات مربوط به تحق یقسمت ندتوان می مؤسسه یپژوهش يب شورایتصو
  .ندینماآموزشی  امور

 یعلمـ  هیـأت  يق اعضـا یـ س و سـاعت موظـف تحق  یواحـد موظـف تـدر    -25ماده 
 دار سـتاره مصـوب   یسـازمان  هـاي  پسـت  ییاجراي ها سمت يکه دارا یو پژوهشآموزشی 
  :گردد می نییل تعیجدول ذ براساس ،باشند میمؤسسه 

  

  واحد موظف  ییسمت اجرا  فیرد
  یعضو آموزش

  ساعت موظف
  یعضو پژوهش

  0  0  نامه آیینن یا» 79«مقامات موضوع ماده   1
  3  1  ها پژوهشگاهو  ها دانشگاه يرؤسا  2
  6  2  ها پژوهشگاهو  ها دانشگاهمعاونان   3

و  یقـات یتحق و یعلم يها شهرك، عالی آموزش يها مجتمع يرؤسا  4
  6  2  مستقل یمؤسسات پژوهش

 یقـات یو تحق یعلمـ  يهـا  شهرك، عالی آموزش يها مجتمعمعاونان   5
  9  3  مستقل یومؤسسات پژوهش

 یو پژوهشـ آموزشـی   و مراکـز  هـا  دانشـکده ، هـا  پژوهشکده يرؤسا  6
  9  3  فناوريعلم و  يها پاركمستقل و 

 یو پژوهشـ آموزشـی   و مراکـز  هـا  دانشـکده ، هـا  پژوهشکدهمعاونان   7
  12  4  فناوريعلم و  يها پاركمستقل و 

  12  4  وابسته يها پژوهشکدهو  ها دانشکده يرؤسا  8
  15  5  وابسته يها پژوهشکدهو  ها دانشکدهمعاونان   9

  ریوز تأییدر با یران بالفصل وزیمد  10
  9 یال 6  3 یال 2  ریوز ربط ذيمعاون  تأییدر با یمعاون وز رانیمعاونان و مد

11  
 ربـط  ذير بالفصـل  یمـد  تأییدر با یبالفصل وز يها مدیریتمعاونان 

  ریوز
  ریوز ربط ذيمعاون  تأییدوزارت با ي ها معاونتران یمعاونان مد

  15 یال 9  5 یال 3

  
 ریق سـا یـ ا سـاعت موظـف تحق  یـ س و یزان کسـر واحـد موظـف تـدر    یـ م -26ماده 

، مصـوب  یلیالت تفصیدر تشک مؤسسه مندرج مصوب دار ستارهمصوب  ییاجراي ها سمت



  285  / اعضاي هیأت علمی :سومبخش 

  

 س و معاونـان مؤسسـه  ییـ ق ریـ ا سـاعت موظـف تحق  یس و یبا توجه به واحد موظف تدر
س یزان واحد موظف تـدر یو در هر صورت م شود مین ییتع هیأت امنا حسب مورد توسط

ا یـ س و یاز واحد موظف تدر بایست میمورد نظر ن ییق سمت اجرایا ساعت موظف تحقی
  .کمتر باشد، مافوق آن ییسمت اجرا ين شده براییق تعیساعت موظف تحق

 یعلمـ  هیأت يق اعضایتحق ا ساعت موظفیس و یکسر واحد موظف تدر -27ماده 
  :گردد می نییل تعیجدول ذ براساس جانباز
  

  جانباز يق اعضایا ساعت موظف تحقیس یجدول کسر واحد موظف تدر
  موظف  واحد کسر  يدرصد جانباز  فیرد

  یآموزش يس اعضایتدر
  کسر ساعت موظف 

  یپژوهش يق اعضایتحق
  ساعت در هفته 3  واحد 1  درصد 24تا   1
  ساعت در هفته 6  واحد 2  درصد 39تا  25  2
  ساعت در هفته 9  واحد 3  درصد 69تا  40  3
  ساعت در هفته 15  واحد 5  درصد و باالتر 70  4

  
ل یـ از تقل مؤسسـه  یبـا همـاهنگ  ، ل در ساعات موظـف حضـور  یذ ياعضا -28ماده 

  :شوند می مند بهرهساعات کار روزانه 
 صـالح  ذيمراجـع   تأییـد  براسـاس  یت جسـم یـ معلول يکه دارا مؤسسه ياعضا )الف

  ؛ساعت 2حداکثر تا سقف ، باشند می
  ؛ساعت 4و باالتر حداکثر تا سقف  درصد 50بانوان همسر جانبازان  )ب
 یواحـد سـازمان   یبـا همـاهنگ  ، برعهـده دارنـد   یردهیفـه شـ  یبانوان عضو که وظ )ج

  ؛سال 2هر فرزند تا سقف  يک ساعت به ازای، ربط ذي
و  یا همسر معلـول ذهنـ  یفرزند و  يان عضو فاقد همسر و بانوان عضو که دارایآقا )د
 سـازمان ( صـالح  ذيمراجـع   تأییـد ت مـورد  یـ زان معلولیـ م براسـاس  ،باشـند  میی جسم

  ؛ساعت 4 حداکثر تا سقف) کل کشور یستیبهز
و مراقبـت از   يفه نگهـدار یوظ صالح ذي یمراجع قانون تأییدکه به موجب  ییاعضا )ه

  .ساعت 4حداکثر تا سقف ، باالتر را برعهده دارند و درصد 50جانبازان 
 سـاعت » 4«در هـر صـورت حـداکثر     ل کار ساعات روزانه عضویمجموع تقل -تبصره

  .باشد می
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زان حضـور موظـف و   یم، ف محولیانجام تکال يمکلف است در ازا مؤسسه -29ماده 
 »هیـ حقـوق مرتبـه و پا  «تحت عنـوان   یوجه، عضو ياز سو نامه آیینن یات مقررات یرعا

  .دیپرداخت نما يبه و نامه آیینن یا »55«ضابطه مقرر در ماده  براساس
عالوه بر حقوق مرتبه و ، ربط ذيط یاست به عضو واجد شرا مؤسسه مکلف -30ماده 

در چارچوب ضوابط مقـرر   يزان حضور موظف ویبا ممتناسب  ل رایذي ها العاده فوق، هیپا
  :دیپرداخت نما نامه آیینن یا» 59«تا » 56«در مواد 
 ؛)مخصوص( شغل العاده فوق -1 -30
 ؛ژهیو العاده فوق -2 -30
 ؛جذب العاده فوق -3 -30
  .تیریمد العاده فوق -4 -30

 يهـا  العاده فوقعالوه بر ، ربط ذيط یشرا است به عضو واجد مؤسسه مکلف -31ماده 
ل را مطـابق بـا ضـوابط و مقـررات     یذ يها العاده فوق، نامه آیینن یا» 30«ماده  در مندرج
  :دیپرداخت نمامربوط 
 ؛آب وهوا يبد العاده فوق -1 -31
 ؛ط کاریط محیشرا یسخت العاده فوق -2 -31
 ؛ت از مطبیمحروم العاده فوق -3 -31
 .اشعه العاده فوق -4 -31

  .باشد می »2«وست شماره یپ شرح بهن ماده یا» 2«دستورالعمل موضوع بند  - 1تبصره 
اشـعه تـابع ضـوابط و     العـاده  فوقت از مطب و یمحروم العاده فوق يبرقرار -2تبصره 

  .باشد می مقررات خاص خود
 هـا  دانشگاهر یا سایخود و  یعلم هیأت ياز خدمات اعضا دتوان میمؤسسه  -32ماده 

مؤسسه محل خـدمت آنـان    یبا موافقت کتب فناوريو  یپژوهش، عالی آموزشو مؤسسات 
 براسـاس  التحقیـق  حـق ا یـ و  التدریس حقپرداخت  يق در ازایا تحقیس و یتدر منظور به

  .دیاستفاده نما نامه آیینن یا »62«ضابطه مقرر در ماده 
تا سـقف   یلیتحص سال نیم در هرآموزشی  ياعضا التدریس حقزان واحد یم -تبصره

 عضـو  التـدریس  حـق زان یـ در هـر صـورت م  . گـردد  مین ییوزارت تع يشده ازسو نییتع
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  .شتر باشدیب، ن تبصرهیشده موضوع ان ییاز سقف تع بایست مین
 ریـ غ یدانشـگاه  یلیاز خدمات دارندگان مـدارك تحصـ   دتوان می مؤسسه -33ماده 

 تأییـد بـه   یلیتحصـ  يهـا  رشـته از  یکیآنان در  یت مدرسیکه صالح هیأت علمی عضو
دهنده و  شنهادیدانشکده پآموزشی  س مؤسسه و معاونیینده ریمرکب از نما يها کمیت

 يس در ازایتـدر  منظـور  بـه » مـدرس « عنوان به، ده باشدیرس ربط ذيآموزشی  رگروهیمد
  .دیاستفاده نما نامه آیینن یا» 63«ضابطه مقرر در ماده  براساس التدریس حقپرداخت 

از  یشـگاه یو آزما يهنـر ، یعملـ ، یآمـوزش فنـ   يبـرا  دتوانـ  می مؤسسه -1تبصره 
آنـان   یت مدرسینداشته و صالح یا مرتبه دانشگاهیخاص  یلیکه مدرك تحص یمدرسان

ن یـ ا التدریس حقزان یم. دیاستفاده نما، ده استین ماده رسیدر ا کمیته مندرج تأییدبه 
با  نامه آیینن یا» 63«ماده مقرر در  التدریس حقدرصد  100تا  80دسته از افراد معادل 
  .گردد می نییتع سه مؤسسهییر هیأت و تجربه مدرس توسط یتوجه به مدارك علم

» 12«حـداکثر   مؤسسـه  ن مـاده در یـ س مدرسان موضـوع ا یساعات تدر -2تبصره 
  .باشد می آن در هفته یمعادل عملا ی يساعت درس نظر

 نامـه  آیـین ا یـ  يکشـور  خـدمات  تیریکه مشـمول قـانون مـد    یمدرسان -3تبصره 
 و یپژوهشـ ، عـالی  آمـوزش و مؤسسـات   هـا  دانشـگاه  هیأت علمی ریغ ياعضا یاستخدام
  .باشند مین ماده یرموظف مشمول ایدر ساعات غصرفاً  ،باشند می فناوري

، نامـه  آیـین ن یـ ا» 1«مـاده  » 33«بند » الف« جزو براساس که يبه عضو -34ماده 
از تـاریخ  ، گـردد  میاعزام ف محول به خارج از مؤسسه یجهت انجام وظابراي مدت معین 
کیلـومتر   60بـیش از  مبدأ چنانچه فاصله مقصد از ، یت تا بازگشتمأمورحرکت به محل 

 نامـه  آیـین ن یـ ا» 64«ضـابطه مقـرر در مـاده     براسـاس  یت روزانـه مأمور العاده فوقباشد 
تعلـق   نامـه  آیـین ن یـ ا »72«مشـمول مـاده    يبه اعضا العاده فوقن یا. گردد میپرداخت 

  .نخواهد گرفت
یـت بـه خـارج از    مأمورصورت  به مؤسسه سهییر هیأت تأییدکه با  يعضو -1تبصره 
ت یـ مأمور العـاده  فـوق ، ضمن برخورداري از حقوق و مزایـاي ریـالی  ، شود میکشور اعزام 

  .ز دریافت خواهد کردین یمقررات عموم براساس روزانه خارج از کشور
 ایـ و  یاز چهـار مـاه متـوال    در مـورد هـر عضـو    ها مأموریت گونه اینمدت  -2تبصره 
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  .شتر نخواهد بودیب یمیتقوسال  یک درمتناوب 
محـل ثابـت   ، یمراجع قـانون  يکه به موجب حکم صادره از سو يبه عضو -35ماده 

 »هزینه سـفر و نقـل مکـان   «تحت عنوان  اي هزینه، کند میتغییر  يجغرافیایی خدمت و
  .گردد می پرداخت نامه آیینن یا »66« ضابطه مقرر در ماده براساس

کمـک   نامـه  آیـین ن یـ مشـمول ا  متأهـل بازنشسـته   به عضو مرد شاغل و -36ماده 
فرزنـدان تحـت   داشـتن   در صـورت و  »منـدي  عائلـه هزینه   کمک«تحت عنوان  اي هزینه
ت مفـاد تبصـره مـاده    یـ بـا رعا  »هزینـه اوالد   کمک«تحت عنوان  اي هزینهکمک ، تکفل

  .گردد می پرداخت نامه آیینن یا »67« ضابطه مقرر در ماده براساس و» 91«
ا بازنشسـته سرپرسـت   یزن شاغل و  ين اعضایر و همچنیفه بگیبانوان وظ -1تبصره 

معلول و یا ازکارافتاده کلی بوده و به موجـب حکـم مراجـع    ، یمتوفخانوار که همسرشان 
ز در صـورت  یـ و ن منـدي  عائلـه هزینه   از کمک، دارند عهده بهخانوار را  یسرپرست، یقانون

  .شوند می هزینه اوالد برخوردار  تکفل مخارج فرزندان از کمک
، کننـد  مـی تفاده هزینه اوالد اس  حداکثر سن براي اوالد ذکور که از کمک -2تبصره 

اوالد  يسال تمـام و بـرا   25شاغل بودن آنان تا غیر سال و در صورت ادامه تحصیل و 20
  .شغل و همسر خواهد بودداشتن ن اناث

 صـالح  ذيفرزندان معلول و از کارافتاده کلی به تشخیص مراجع پزشکی  -3تبصره 
مشـمول محـدودیت    ...و  یقـانون  یسـازمان پزشـک  ، کل کشور یستیاز جمله سازمان بهز

  .باشند مین ن مادهیا 2سقف سنی مذکور در تبصره 
عـدم  ، قبلـی  یعدم حضور عضو در محل خدمت بدون اطـالع و همـاهنگ   -37ماده 
 ،ل در خـروج بـدون عـذر موجـه    یـ ا تعجیو  ورود تاخیردر، ف محولیف و تکالیانجام وظا
مجـوز   ارایـه بـدون   مؤسسـه موظـف حضـور در   ترك خدمت در خالل سـاعات   همچنین

زان یـ مسـتمر بـه م   يایـ ضـمن کسـر حقـوق و مزا    ،)ا مرخصی ساعتیییت مأمور( خروج
بـار دوم اخطـار    يبرا، یبراي بار اول احضار و اخطار شفاه، عدم حضور يساعات و روزها

با درج در پرونـده و در صـورت تکـرار     یخ کتبیبار سوم توب يبرا، کتبی با درج در پرونده
  .گردد میارجاع  یبدوي انتظام هیأت رسیدگی بهي پرونده وي برا

عضو مدعی شود که غیبت او خارج از حدود قـدرت و اختیـار    که صورتیدر  -تبصره
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عذر وي را موجه تشـخیص و  ، ارایهمورد  مستنداتبا بررسی  یبدوي انتظام هیأت بوده و
 بـا  یاستحقاق یمرخصداشتن  درصورت يحقوق و مزایاي ایام غیبت و، دهدبرائت  حکم
 ين صـورت بـرا  یرایـ در غ. درخواست مرخصی استحقاقی قابل پرداخت خواهد بـود  ارایه

  .بدون حقوق صادر خواهد شد یمدت مذکور مرخص
 یقانون مقـررات انتظـام  «در  تخلفات مندرجک از یدر صورت ارتکاب هر  -38ماده 

موضـوع  ، توسط عضو» کشور یقاتیو تحق عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاه هیأت علمی
  .گردد میارجاع  یعلم هیأت ياعضا یانتظام یدگیرس يها هیأتبه 

است که از  یکاسناد و مدار، موظف به حفظ و نگهداري اموالشاغل  عضو -39ماده 
، ل امـوال یـ ا عـدم تحو یـ ل و یـ تحو. قـرار داده شـده اسـت    يار ویـ در اخت مؤسسه يسو

ن و مقـررات مربـوط   یاجازه مقام مجاز در چارچوب قوانبا صرفاً  مدارك و اسناد، اطالعات
 براسـاس  موضـوع ، ضرر و زیان و یـا افشـاي اسـناد    و در صورت ورود باشد می پذیر امکان

 یقـات یو تحق عـالی  آمـوزش و مؤسسـات   هـا  دانشگاه یعلم هیأت یقانون مقررات انتظام«
  .قرار خواهد گرفت یدگیمورد رس» کشور

وظایف خود ، رویی گشادهت انصاف و یاست ضمن رعا وظفم مؤسسهعضو  -40ماده 
قـوانین و مقـررات عمـومی و اختصاصـی      امانت و تبعیـت از ، صداقت، سرعت، را با دقت

مقـام مـافوق   ه و در مقابـل  ادمربـوط انجـام د   یسـازمان  واحـد / گـروه  /دانشکده /مؤسسه
  .خواهد شدبرابر مقررات مربوط عمل ، ن اصلیاز ا یدرصورت تخط. باشد گو پاسخ

ي قـانونی در برابـر شـاکیان    هـا  مسؤولیتانجام وظایف و  درمؤسسه عضو  -41ماده 
قـانون   ییاجرا دستورالعمل« براساساست  مکلف مؤسسه و باشد می مورد حمایت قضایی

براي دفـاع از   عضو به تقاضاي، »3وست شماره یپ« یعلم هیأت ياز اعضا ییت قضایحما
حمایـت  عضـو   وکیل از گرفتنبا استفاده از کارشناسان حقوقی خود یا  يوانجام وظایف 
  .قضایی نماید

منـوط بـه   ، دیـ قطـع ارتبـاط نما   مؤسسـه که با  يپرداخت مطالبات عضو -42ماده 
  .باشد می مؤسسه و تسویه حساب با يف وین تکلییتع

ت یدر وضـع  نامه آیینن یضوابط و مقررات ا براساسکه  مؤسسه يبه اعضا -43ماده 
و  منـدي  عائلـه نـه  یه و کمک هزیحقوق مرتبه و پاصرفاً  ،برند می بسر» آماده به خدمت«
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  .گردد می اوالد پرداخت
  .باشد میسال  یک حداکثر» آماده به خدمت«ت یمدت وضع -1تبصره 
 یانتظام رسیدگیي ها هیأتو یا  قضایی  حکم مراجع براساسکه   يعضو -2تبصره 

رج منـد  حقوق و مزایاي مسـتمر ، دحاصل نمایبرائت  اتهام مربوط از یعلم هیأت ياعضا
را بـراي مـدت آمـادگی بـه خـدمت دریافـت       قبل از آماده به خدمت  ینیدر حکم کارگز

  .خواهد نمود
حکـم   براسـاس ت عضـو  یوضـع  »آماده به خـدمت «ان دوره یچنانچه تا پا -44ماده 

ن نشـده باشـد و   ییتع یعلم هیأت ياعضا یانتظام یدگیرس يها هیأتا ی ییمراجع قضا
بـا  ( یط بازنشسـتگ یدر صـورت دارا بـودن شـرا   ، فراهم نگردد يوکار  به ا موجبات اعادهی

از  یکـ ین صـورت بـه   یاغیـر  بازنشسـته و در  يو ،)احتساب مدت زمان آماده به خـدمت 
  :رفتار خواهد شد نفع ذي حسب درخواست، لیذي ها روش

ا یـ و فنـاوري و  یپژوهشـ ، عـالی  آمـوزش و مؤسسـات   هـا  دانشگاهر یانتقال به سا )الف
  ؛اعالم نیاز ارایهبا  ییاجراي ها دستگاه
 فناوريو  یپژوهش، عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهر یسا به ساله یک تیمأمور )ب

  .اعالم نیاز ارایهبا  ییاجراي ها دستگاها یو
ک یـ افـت  یدر يازات الزم را بـرا یحداقل امتسال  یک که در طول يعضو -45ماده 

تـه  یشنهاد کمیبا پ، دیکسب ننما نامه آیینن یا »52«موضوع ماده ، یع استحقاقیه ترفیپا
 التحقیـق  حـق ا سـاعت  ی التدریس حقتعداد واحد  مؤسسه سهییر هیأت تأییدعات و یترف

ن یـ دوم و سوم حذف خواهد شد و در صـورت اسـتمرار ا   يها سال يحسب مورد برا يو
جهـت   يپرونـده و ، عضو التحقیق حقا ساعت ی التدریس حقضمن حذف واحد ، تیوضع
 ،)نامـه  آیـین ن یـ ا» 109«موضوع مـاده  ( یون رکود علمیسیم به کمیو اخذ تصم یبررس

  .گردد می ارسال

  يتوانمندساز -فصل پنجم
عملکـرد سـاالنه    یابیـ ج حاصـل از ارز ینتـا  يموظف است بر مبنا مؤسسه -46ماده 

 يفـا یدر ا يو يو توانمندساز ها فعالیت یو اثربخش ییسطح کارآ يارتقا منظور بهو  عضو
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، نگـرش  سـاختن متناسـب   الزم را جهـت آموزشی  يها برنامه، ف محولیهرچه بهتر تکال
  .اردزو به مورد اجرا گ یطراح، با شغل مورد نظر دانش و مهارت عضو

بـه  همـواره نسـبت   ، ضوابط و مقـررات مربـوط   براساس عضو موظف است -47ماده 
  .دیخود اقدام نما یشغل يها تواناییو  ها مهارتش یو افزا يتوانمندساز
، انهیع سـال یترف ياستحقاق عضو برا یبررس منظور بهموظف است  مؤسسه -48ماده 

ن یـ ج اینمـوده و نتـا   یابیارز، يل شده توسط ویتکمي ها فرمعملکرد عضو را با توجه به 
  .دیارسال نما مؤسسه عاتیته ترفیرا به کم یابیارز

، مرتبـه  يارتقـا  ياستحقاق عضو برا یبررس منظور بهموظف است  مؤسسه -49ماده 
 نامـه  آیـین در چـارچوب   يل شده توسـط و یتکمي ها فرمتوجه به  عضو را با يها فعالیت

ن یـ ج اینموده و نتـا  یابیارز، مربوطي ها دستورالعملو  یعلم هیأت يمرتبه اعضا يارتقا
  .دیارسال نما صالح ذيبه مراجع  را یابیارز

و » 48«موضوع مواد ( عضو یابیمورد استفاده در ارزي ها شاخصعوامل و  -50ماده 
 هیـأت علمـی   يانه اعضـا یع سالیترف يدستورالعمل اعطا« براساس )نامه آیینن یا» 49«

از  یابالغـ » یعلم هیأت يمرتبه اعضا يارتقا نامه آیین«ن یو همچن »یپژوهشو آموزشی 
  .گردد می نییوزارت تع يسو

ن یــا» 53«و » 52« مــواد ط مقـرر در یبــه عضـو در صــورت احـراز شــرا   -51مـاده  
  :گردد می ل اعطایمشروحه ذي ها پایه، نامه آیین

، انهیسـال  یع اسـتحقاق یـ ترف، يع خـدمت سـرباز  یـ ترف: شامل یه استحقاقیپا -51-1
  ؛یمصوب آت يها پایهر یو سا یلیت تحصیمأموره یپا، يثارگریاي ها پایه

کسـب   -»س«عاشـورا و الزهـرا    يهـا  گردانت در یعضو :شامل یقیه تشویپا -51-2
  .یمصوب آت يها پایهر یو سا ينمونه کشور یعلم هیأت عنوان عضو

 شرایط منـدرج ل در صورت احراز یبه تحص مأمورو کار  بهشاغل  يبه اعضا -52ماده 
  :گردد می انه اعطایسال یاستحقاقع یه ترفیپا، ل حسب موردیذ يدر بندها

  :کار بهشاغل  ياعضا -52-1
ه یـ قابل قبـول در پا  یو پژوهشآموزشی  یا دو سال خدمت علمیک و یانجام حداقل 

 وقـت  نیمـه ا یـ  حضـوري  نیمه ياعضا و» ک سالی« وقت تمام ياعضا يبرا ترتیب به، یقبل
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ع یـ ترف ياعطـا  دسـتورالعمل «در  امتیاز منـدرج حسب مورد و کسب حداقل » دو سال«
  .در مهلت مقرر »وزارت ياز سو یابالغ یپژوهشو آموزشی  هیأت علمی يانه اعضایسال

  :لیبه تحص مأمور یرسم ياعضا -2 -52
ل و یمؤسسـه محـل تحصـ    تأییدساالنه که به  یلیشرفت تحصیگزارش پ ارایه يدر ازا

ه و در طول دوره یک پایل یهر سال تحص يبرا کارشناسی ارشددر مقطع ، مؤسسه برسد
ه و یـ ک پایـ ل یهر سال تحص يبرا یتخصص يدکتر یلیه و در مقطع تحصیحداکثر دو پا

  .گردد میه اعطا یپنج پا یلیه و در مجموع براي دو مقطع تحصیحداکثر چهار پا
ک ی، فهیانجام تعهد نظام وظ یا گواهیان خدمت و یکارت پا ارایه يدر ازا -1تبصره 

  .گیرد می ع تعلقیه ترفیپا
ن یـ ا »1«ت مفاد بنـد  یدوره تعهد با رعا يبرا ين طرح سربازیبه مشمول -2تبصره 

  .گیرد میه تعلق یپا» 2«ه تا سقف یک پای، هر سال خدمت يماده به ازا
 یه اسـتحقاق یـ پا، بدون حقـوق و انفصـال موقـت    یمرخص، قیام تعلیبه ا -3تبصره 

  .افتد می قیه به تعویافت پایخ استحقاق دریزان تاریهمان م بهو  گیرد مین تعلق
 شـناخته  يثـارگر یا يایافت مزایواجد در صالح ذيمراجع  يکه از سو ییاعضا - 4تبصره 

 براسـاس  يثـارگر یاي هـا  پایـه از ، ن مـاده یـ در ا استحقاقی مندرجي ها پایهعالوه بر ، شوند می
کـه در مرتبـه   ) جانبـازان و آزادگـان  ( يثـارگر یا ياعضـا . گردنـد  مـی  ل برخـوردار یـ جدول ذ

قرار داشـته و از حقـوق    نامه آیینن یا» 9«رج در جدول موضوع ماده مند ک و دوی يها ردیف
  .گیرند مین ن تبصره قراریدر شمول ا، اند گردیده مند بهرهک مرتبه باالتر ی يایو مزا

  
  ایثارگري قابل اعطا به اعضاي ایثارگري ها پایهجدول 

یرد
  يثارگریه ایپا  يثارگرینوع ا  ف

  قابل اعطا
  »هر ستون يبرا«

  )یآزادگ( مدت اسارت
  »1ستون «

  يدرصد جانباز
  »2ستون «

  مدت خدمت درجبهه
  »3ستون «

  هیپا 1  ک سالیماه تا  6  درصد 19تا   ک سالیتا   1
  هیپا 2  سال 2تا  1  درصد 29تا  20  سال 2تا  1  2
  هیپا 3 سال 3تا  2 درصد 39تا  30  سال 3تا  2  3
  هیپا 5 سال 4تا  3 درصد 49تا  40  سال 4تا  3  4
  هیپا 7 سال 5تا  4 درصد 59تا  50  سال 5تا  4  5
  هیپا 9 سال 6تا  5 درصد 69تا  60  سال 6تا  5  6
  هیپا 11 باالتر سال و 6 شتریب و درصد 70  سال وباالتر 6  7
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، بوده باشد زمان همو خدمت در جبهه عضو  يخدمت سرباز که درصورتی -5تبصره 
  .برخوردار گردد عات مربوطیاز مجموع ترف دتوان می عضو

جـدول   يهـا  ستونعات حداکثر دو ستون از یاز مجموع ترف دتوان می عضو -6تبصره 
  .ن ماده برخوردار گرددیا »4«تبصره 

ار و باالتر عالوه بر یاستاد یدرمرتبه علم) دیشه فرزند( یعلم هیأت عضو -7تبصره 
 تـر  پایین یعلم و در مرتبه يثارگریه ایپا» 7« از، ن مادهیدر ا استحقاقی مندرجي ها پایه

  .گردد می ک مرتبه باالتر برخورداری يایاز حقوق و مزا، اریاز استاد
ضمن ارتقـا بـه   ، شوند میا یشده  نایلع شهادت یکه به درجه رف ییاعضا -8تبصره 

دن بـه  یو تا زمان رس برند میخ شهادت در حالت اشتغال به سر یاز تار، باالتر یمرتبه علم
زمـان   يایافت داشته و از مزایانه را دریسال یع استحقاقیترف، یبازنشستگ یط عمومیشرا

مـدت توقـف مقـرر در     یپـس از طـ  صـرفاً   بـاالتر  یاشتغال از جمله ارتقا به مرتبـه علمـ  
بـه شـهادت    يکه در مرتبه اسـتاد  ییاعضا. برخوردار خواهند بود، مرتبه يارتقا نامه آیین

 هیـ پا» 10«بالفاصـله از  ، بـاالتر  یعـدم امکـان ارتقـا بـه مرتبـه علمـ       دلیـل  به، اند رسیده
  .گردند می مند بهره يثارگریا

 ایـ ر را احـراز نمـوده   یـ ط زیاز شـرا  یکـ ی کـه  صـورتی در  یبه عضو رسـم  -53ماده 
  :گردد می اعطا یقیه تشویپا، نماید می

عات یته ترفیبه انتخاب کم یدر سه سال متوال یاز پژوهشین امتیکسب باالتر -53-1
در ، گریکـد یسـال از   5حداقل  یه به فاصله زمانیپا ه و حداکثر سهیپا کیهر بار ( مؤسسه

 ؛)طول خدمت
در چـارچوب ضـوابط   » س«عاشـورا و الزهـرا    يهـا  گـردان ت فعـال در  یعضو -53-2
 ؛)هیک پایحداکثر ( مربوط
 ؛)هیدو پا( ينمونه کشور یعلم هیأت احراز عنوان عضو -53-3
 ؛)هیحداکثر دو پا( احراز عنوان استاد ممتاز در مؤسسه -53-4
ه یـ ک پایـ (ملّی  معتبري ها جشنوارهدگان یو برگز یدولتهاي  نشان دارندگان -53-5

 ؛)هیهر مورد و حداکثر دو پا يبرا
در ) نامـه  آیـین ن یـ ا 74موضـوع مـاده   ( ان به خدمتمأمورا یشاغل و  ياعضا -53-6
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و مؤسســات  هــا دانشــگاهوزارت در شــمول  صــالح ذيمراجــع  تأییــدکــه بــا  یمؤسســات
 کـه  صـورتی در ، و در حال توسعه قرار دارند تأسیستازه  فناوريو  یپژوهش، عالی آموزش

ادشـده از  یمؤسسـات   خدمت در سال 7 يدر ازا، بمانندی درخدمت مؤسسات مذکور باق
 ؛گردند می برخوردار یقیه تشویپا کی

 س دانشـکده و ییـ ر، يت سـتاد یریمـد ي هـا  سمت در که در مؤسسه ییاعضا -53-7
سـه  ییر هیـأت  صیخدمات ارزنده و قابل قبـول بـه تشـخ    يدارا، با آن تراز همي ها سمت

 یه به فاصله زمانیه و حداکثر دو پایک پایهر دو سال خدمت  يبه ازا( باشند می مؤسسه
  ؛)در طول خدمت، گریکدیسال از  5حداقل 
» 79«مقامـات موضـوع مـاده     یتیریمـد ي ها سمت يکه دارا مؤسسه ياعضا -53-8

ه در یـ ه و حـداکثر چهـار پا  یـ ک پای هر دو سال خدمت يبه ازا( ،باشند می، نامه آیینن یا
 ؛)طول خدمت

خـدمات   يحوزه سـتاد وزارت دارا  یتیریمدي ها سمت که در مؤسسه ياعضا -53-9
هـر دو   يبـه ازا ( ،باشـند  مـی ي و ربط ذيا معاونان یر یص وزیارزنده و قابل قبول به تشخ

 ).ه در طول خدمتیه و حداکثر دو پایک پایسال خدمت 
واجـد   يبـه ده درصـد اعضـا   صرفاً  ن مادهیک ایموضوع بند  یقیه تشویپا -1تبصره 

 يواحـدها  ين نصاب برایا. گردد میساالنه اعطا  طور به مؤسسه یط هر واحد سازمانیشرا
  .گردد می ک بار اعمالیهر دو سال  عضو 10کمتر از  يدارا یسازمان

قابـل اعطـا بـه هـر عضـو در طـول خـدمت بـه          یقیتشـو  يها پایهسقف  -2تبصره 
ه یـ پا» 7«حـداکثر  ، ن مـاده یـ ا» 8«و » 6« يموضـوع بنـدها   یقیتشو يها پایه ياستثنا

  .باشد می
 موضـوع  یقیتشـو ي هـا  پایـه ط یدر صـورت احـراز شـرا   ، یمـان یبه عضو پ -3تبصره 

  .گردد می اعطا، ن مادهیا» 5«و » 2« يبندها
هـر دو سـال خـدمت قابـل      يدر ازا وقـت  نیمهو  حضوري نیمه يبه اعضا -54ماده 

تعلـق   یه اسـتحقاق یـ ک پای نامه آیین نیا» 52«ماده » 1«بند » ب« جزوت یقبول با رعا
 وقـت  تمـام مرتبـه آنـان دو برابـر عضـو      يارتقا يتوقف الزم بران مدت یهمچن. گیرد می
  .باشد می
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  اینظام پرداخت حقوق و مزا -فصل ششم
  :گردد می نییر تعیفرمول ز براساس ه عضویحقوق مرتبه و پا -55ماده 

  
 هیحقوق مرتبه و پا=  یب حقوقیضر*  ]عدد مبنا+ ) هیپا*  5( [

  
مفـاد   براسـاس  کـه  باشد میخدمات قابل قبول عضو  يش عددینما، هیپا -1تبصره 

  .گردد می فیتعر نامه آیینن یا» 1«ماده  »27«بند 
 نامه آیینن یا »9«جدول موضوع ماده در  هاي مندرج مرتبه يعدد مبنا برا -2تبصره 

  .گردد مین ییتع 170و  145 -125 -100 -90جدول مذکور برابر  يها ردیف ترتیب به
 يزان ابالغ شده از سـو یانه مشروط به آنکه کمتر از میسال یحقوقب یضر -3تبصره 

  .گردد می نییتع هیأت امناتوسط ، ران نباشدیوز هیأت
  .گیرند می ک مرتبه مربوط قراریه یاعضا در بدو استخدام در پا -4تبصره 
هماننـد  ، یشیآزما یا دوره رسمیو  یمانیاعضا در دوره پ يایو مزاحقوق  -5تبصره 

  .شود می ن و پرداختییتع نامه آیینن یمطابق با ضوابط مقرر در ا، یقطع یرسمدوره 
) مخصـوص ( شـغل  العاده فوق تحت عنوان اي العاده فوقمؤسسه  يبه اعضا -56ماده 
  :باشد می ریز شرح بهمذکور  العاده فوق نحوه محاسبه. شود میپرداخت 

  

  )مخصوص( شغل العاده فوق= شغل  العاده فوقب یضر* ) هیحقوق مرتبه و پا(
  

رج منـد  يهـا  رتبهک از میف هر یشماره رد براساس شغل العاده فوقب یضر -تبصره
 يرات بعـد ییو تغ گردد می نییل تعیذ شرح به، نامه آیینن یا» 9«ماده موضوع در جدول 

  .خواهد بود هیأت امنا ب دریمقررات مربوط وتصو براساسآن 
  

  شغل العاده فوقب یجدول ضرا
  )مخصوص( شغل العاده فوقب یضر  فیرد

1  77/1  
2  1/2  
3  6/2  
4  87/2  
5  98/2  
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 العـاده  فـوق تحـت عنـوان    یخاص العاده فوق، مؤسسه وقت تمام يبه اعضا -57ماده 
  :باشد میر یز شرح بهمذکور  العاده فوقنحوه محاسبه . شود میژه پرداخت یو
  

  ژهیو العاده فوق= ر یژه ثابت و متغیوي ها العاده فوقب یمجموع ضرا *) هیحقوق مرتبه و پا(
  

ک از یـ ف هر یشماره رد براساس ریژه ثابت و متغیوي ها العاده فوقب یضر -1تبصره 
  :گردد می نییتع لیذ شرح به، نامه آیینن یا» 9«ماده در جدول موضوع  هاي مندرج مرتبه

  

  ریژه ثابت و متغیو العاده فوقب یجدول ضرا

  العاده فوقب یضر  فیرد
  ژه ثابتیو

  العاده فوقب یضر
  ریژه متغیو

از  یقابل پرداخت ناش یالیحداکثر سقف ر
  ریژه متغیو العاده فوقب یضر اعمال

  الیر 000/500/3تا   9/2تا   6/3  1
  الیر 000/500/3تا   5/2تا   4  2
  الیر 000/000/5تا   4/3تا   6/5  3
  الیر 000/000/6تا   3/3تا   2/5  4
  الیر 000/000/7تا   9/2 تا  8/4  5

  

ن ماده یک ایدر جدول تبصره  متغیر مندرجژه یو العاده فوقب یزان ضریم -2تبصره 
ر در هـر  یـ ژه متغیـ و العاده فوقب یاز اعمال ضر یقابل پرداخت ناش یالیت سقف ریبا رعا

  .گردد مین ییتع یمرتبه علم
ب یزان ضـر یـ م، خـود  يط اقتصـاد یبـا شـرا  متناسـب  ، دتوانـ  می مؤسسه -3تبصره 

مـورد   هیـأت امنـا   بیو تصو» مرکز« تأییدبا ، ک باریر را هر دوسال یژه متغیو العاده فوق
  .قرار دهد يبازنگر

 جـذب پرداخـت   العـاده  فـوق تحت عنوان اي  العاده فوق مؤسسه يبه اعضا -58ماده 
  :ر استیز شرح بهمذکور  العاده فوقنحوه محاسبه . شود می

  

  جذب العاده فوق= جذب  العاده فوقب یضر* ه یحقوق مرتبه و پا
  

ف یشماره رد براساس ،مبنا عنوان به جذب در شهرتهران العاده فوقب یضر -1تبصره 
ل یـ ذ شـرح  بـه ، نامـه  آیـین ن یـ ا »9«ماده در جدول موضوع  هاي مندرج مرتبهک از یهر 
  :گردد می نییتع
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  جذب العاده فوقب یجدول ضرا
  »شهر تهران«جذب  العاده فوقب یضر  فیرد

1  82/0  
2  92/0  
3  06/1  
4  14/1  
5  17/1  

  
در جـدول موضـوع    جـذب منـدرج   العـاده  فـوق ب یر در ضراییهرگونه تغ -2تبصره 

 تأییـد ، شنهاد مؤسسـه یبا پصرفاً  ،یطیو مح یمیط اقلیشرا براساس ن مادهیک ایتبصره 
  .باشد می پذیر امکان هیأت امنا بیوزارت و تصو

 مصـوب  یتیریمـد  هـاي  پسـت  دار عهـده مؤسسه کـه   وقت تمام يبه اعضا -59ماده 
نحـوه محاسـبه   . شود می ت پرداختیریمد العاده فوقتحت عنوان  اي العاده فوق، باشند می

  :باشد می ریز شرح بهمذکور  العاده فوق
  

س ییت ریریمد العاده فوق یالیمبلغ ر* مصوب  یتیریت هر پست مدیریمد العاده فوقب یضر
  تیریمد العاده فوق=  مؤسسه

  
دستورالعمل نحـوه   براساسمؤسسه س ییت ریریمد العاده فوق یالیمبلغ ر -1تبصره 

 فنـاوري و  یپژوهشـ ، عـالی  آمـوزش و مؤسسـات   هـا  دانشگاه يرؤسات یرین حق مدییتع
  .گردد مین ییتع هیأت امنا مصوب

و در مشاغل  مأموروزارت  که به مؤسسه يت اعضایریمد العاده فوقزان یم -2تبصره 
 وزارت منصـوب ) نامـه  آیـین ن یـ ا» 79«مقامـات موضـوع مـاده     يبـه اسـتثنا  ( یتیریمد
وزارت  ياز سـو ، ن و بـا ابـالغ مرکـز   یـی وزارت تع» معاونـان  يشـورا «توسـط  ، گردند می

  .گردد می پرداخت
بـا توجـه بـه حجـم     مصوب  یتیریت هر پست مدیریمد العاده فوقب یضر -3تبصره 

 براسـاس  رانیر مدیسه با سایعضو و مقا یو مرتبه علم ییو کارا یبازده، آن یسختکار و 
  :گردد مین ییتع مؤسسه سییتوسط ر، لیدر جدول ذ مندرج بیدامنه ضرا
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  یتیریمد هاي پستت یریمد العاده فوقب یجدول حداقل وحداکثر ضرا
  بیحداقل و حداکثر ضر  مصوب یتیریپست مد  فیرد

  تیریمد العاده فوق
  درصد 80 تا 60  معاونان مؤسسه  1
 درصد 60 تا 50  س مؤسسهییبالفصل ري ها مدیریتو  دفاتر و ادارات رانیمد  2

کتابخانـه  ، مراکـز ، هـا  آموزشـکده ، هـا  پژوهشـکده ، ها دانشکده يرؤسا  3
 درصد 60 تا 40  و مؤسسات وابسته به مؤسسه يمرکز

ي ها معاونترمجموعه بالفصل یز يها مدیریتران دفاتر و ادارات و یمد  4
 درصد 40 تا 30  مؤسسه

 درصد 50 تا 40  س مؤسسهییبالفصل ر يها مدیریتران دفاتر و ادارات و یمعاونان مد  5

مراکـز و مؤسسـات   ، هـا  آموزشـکده ، ها پژوهشکده، ها دانشکدهمعاونان   6
 درصد 50 تا 30  وابسته

 درصد 40 تا 20  یو پژوهشآموزشی  يها گروهران یمد  7

رمجموعـه بالفصـل   یز يهـا  مـدیریت ران دفاتر و ادارات و یمعاونان مد  8
 درصد 40 تا 20  مؤسسهي ها معاونت

  تبصرهبر اساس مفاد  مصوب دار ستاره یتیریمد هاي پستر یسا  9
  گردد می این ماده تعیین

  
جدول تبصـره  » 9«موضوع بند  ییت مشاغل اجرایریمد العاده فوقزان یم -4تبصره 

ن یـی تع هیـأت امنـا   س مؤسسـه توسـط  ییت ریریمد العاده فوقبا توجه به ، ن مادهیا» 3«
ت یریمد العاده فوقاز  بایست میت هر عضو نیریمد العاده فوقزان یو در هر حال م شود می
  .شتر باشدیب يمقام مافوق و ين شده براییتع

در  نامـه  آیـین ن یـ ا» 79«مقامات موضوع ماده ت یریمد العاده فوقزان یم -5تبصره 
محـل   ن و از محـل اعتبـارات دسـتگاه   یـی ل تعیذ شرح به، مذکوري ها سمت يزمان تصد

  .گردد می ت پرداختیمأمور
  

  »79«ت مقامات موضوع ماده یریمد العاده فوقزان یجدول م
  تیریزان حق مدیم  یاسیمقام س  فیرد

  س دانشگاه تهرانییرت یریدرصد حق مد 200  سه قوهي رؤسا  1
  س دانشگاه تهرانییت ریریدرصد حق مد 180  س جمهورییمعاون اول ر  2
  س دانشگاه تهرانییت ریریدرصد حق مد 160  جمهور رییسران و معاونان یوز  3
  س دانشگاه تهرانییت ریریدرصد حق مد 130  رانیمعاونان وز  4
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درصد حقـوق و   50از صرفاً  ،نامه آیینن یا »17«بانوان عضو مشمول ماده  -60ماده 
  .گردند می برخوردار وقت تماممستمر عضو  يایمزا

 نامـه  آیینن یا» 18«مفاد ماده  براساسکه  ییماهانه اعضا يایحقوق و مزا -61ماده 
وه یبه شـ ، شانیا مقام مجاز از طرف ایس مؤسسه و ییمربوط و ر یبا موافقت واحد سازمان

بـدون   وقت تمام ياعضا يایبرابر حقوق و مزا، نمایند میدر مؤسسه خدمت  حضوري نیمه
  .باشد می) ریثابت و متغ( ژهیو العاده فوقاحتساب 
و  عملـی  تـدریس ساعت » 5/1«و  يس نظریک ساعت تدری التدریس حق -62ماده 

 براسـاس  )نامه آیینن یا 32موضوع ماده ( ق اعضایک ساعت تحقی التحقیق حقن یهمچن
 نیـی عضـو تع ) مخصـوص ( شـغل  العـاده  فـوق ه و یـ پنجاهم مجموع حقوق مرتبه و پاک ی

  .گردد می
ش یمدعو تا محل مؤسسه ب ياعضا یچنانچه محل مؤسسه متبوع استخدام -تبصره

آموزشـی   ص معـاون یبـه تشـخ   دتوانـ  مـی  مؤسسـه ، لومتر فاصله داشته باشـد یک 100از 
  .دیپرداخت نما 2تا  5/1ب یآنان را با ضر التحقیق حقا ی التدریس حق مؤسسه

ن یـ ا» 33«موضـوع مـاده   س مدرسـان  یک سـاعت تـدر  یـ  التـدریس  حق -63ماده 
) مخصـوص ( شغل العاده فوقه و یک پنجاهم مجموع حقوق مرتبه و پای براساس نامه آیین
حسـب   اسـتادیار آموزشـی  ، مربـی آموزشـی  ، ارمربی آموزشیدر مرتبه  یعلم هیأت عضو

بـا توجـه بـه مـدرك     ، مـدرس  عنوان بهبا سنوات اشتغال در مؤسسه  يه مساویمورد با پا
  .گردد می نییتع) يو دکتر کارشناسی ارشد، یکارشناس( يو یلیتحص

ـ      چنانچه محل سـکونت مدرسـان   -1تبصره   100ش از یمـدعو تـا محـل مؤسسـه ب
مؤسسـه  آموزشـی   ص معـاون یبـه تشـخ   دتوانـ  مـی  مؤسسـه ، لومتر فاصله داشته باشدیک

  .دیپرداخت نما 2تا  5/1ب یآنان را با ضر التدریس حق
 یلیبـا مـدرك تحصـ   ) ثارگرانیجانبازان وا( ثارگریمدرسان ا التدریس حق -2تبصره 

ه یـ ک پنجاهم مجموع حقوق مرتبه و پای براساس ترتیب به کارشناسی ارشدو  یکارشناس
 اریو اسـتاد  مربـی آموزشـی  در مرتبـه   یعلمـ  هیـأت  عضو) مخصوص( شغل العاده فوق و

. گـردد  مـی ن یـی مـدرس تع  عنوان بهبا سنوات اشتغال در مؤسسه  يه مساویبا پاآموزشی 
ت یـ ن مـاده و رعا یـ مفـاد ا  يبر مبنا) ثارگرانیجانبازان و ا( ثارگریمدرسان ا التدریس حق
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  .گردد می نییتع نامه آیینن یا» 52«ماده » 4«مفاد تبصره 
مـاده  » 7«تبصـره   ت مفـاد یبا رعا) شهدا فرزندان( مدرسان التدریس حق -3تبصره 

  .گردد می نییتع نامه آیینن یا» 52«
به مأخذ یـک   نامه آیینن یا» 34«موضوع ماده یت روزانه مأمور العاده فوق -64ماده 

پرداخـت   قابـل ، ي شـغل و جـذب  ها العاده فوقه و یمجموع حقوق مرتبه و پا) 20/1( ستمیب
و  ين شـهر یاب و ذهاب بینه ایو هز یمقررات عموم براساس هیهزینه اسکان و تغذ. است
  .پرداخت خواهد شد مؤسسهسه ییر هیأت مصوبات براساس، يشهر درون

اعضـا نبایـد از    ت روزانـه یمأمور العاده فوق عنوان بهسقف حداکثر پرداخت  -1تبصره 
  .شتر باشدیب »30«ه یار پایه استادیدرصد حقوق مرتبه و پا »20«

ک روز تمام به خارج از محل خدمت خود کـه فاصـله آن   ی، عضو که درصورتی - 2تبصره 
بـه  ، ت توقف شبانه نداشته باشـد یمأموراعزام شود و در محل ، لومتر بودهیک 60حداقلمبدأ تا 

  .شود می پرداخت يبه و، ن مادهیدر ا مندرج ت روزانهیمأمور العاده فوقدرصد  50مأخذ 
در داخـل  آموزشـی   تیـ مأمورام اسـتفاده از  یـ در ال یبه تحص مأمورعضو  -65ماده 

  .نماید می افتیدر مستمر خود را يایحقوق و مزا، کشور
 تیـ مأمورام استفاده از یل در ایبه تحص مأمورعضو  يایپرداخت حقوق و مزا -تبصره

  .باشد میتابع ضوابط و مقررات مربوط ، در خارج از کشورآموزشی 
لومتر فاصـله  یهر ک يبه ازا، نامه آیینن یا» 35«موضوع ماده به مشموالن  -66ماده 

 نقـل مکـان پرداخـت    نـه سـفر و  یال هزیـ ست هـزار ر یو مقصد مبلغ بمبدأ ن دو شهر یب
سـه  ییر هیـأت  بیبا تصو، انهینرخ تورم سال براساس ،ن نصابیا يرات بعدییتغ، گردد می
  .دین خواهد گردییتع

و  منـدي  عائلههزینه   کمک، نامه آیینن یا» 36«موضوع ماده به مشموالن  -67ماده 
ب یبرابـر ضـر  » 15«و » 57«زان یـ بـه م  ترتیـب  بـه نـه اوالد  یهر فرزند کمک هز يبه ازا
 ران کمتـر یـ وز هیـأت  يزان ابالغ شـده از سـو  یکه از م هیأت امنا انه مصوبیسال یحقوق

  .گردد می پرداخت، باشد مین
ان یـ ر در پایـ فـه بگ یبازنشسته و وظ، شاغل يمکلف است به اعضا مؤسسه -68ماده 

  .دیپرداخت نما» يدیع«ران یوز هیأت يمبلغ اعالم شده از سو براساس ،هر سال
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  ت و انتقالیمأمور -فصل هفتم
 یتجارب و دانش علم يارتقا، د دانشیتول يمکلف است در راستا مؤسسه -69ماده 

 یحل مشکالت علمـ  کمک به، یالملل بیندر سطح  گاه مؤسسهیجا يخود و اعتال ياعضا
، دسـتآوردها و اسـتفاده از   ییآشنا، یتخصصي ها زمینهق در یق تحقیکشور از طر یو فن

 يهـا  همکـاري نه کـردن  ینهاد، یو آموزش ین پژوهشینوي ها روشامکانات و ، یدانش فن
و  ییش کـارآ یافـزا  منظـور  بـه و  دانشـگاهی  بـین در روابـط   یالمللـ  بین و اي منطقه یعلم

، یو پژوهشـ  یعلمـ  يها فعالیتج ین مبادله نتایخود و همچن وقت تمام ياعضا يکارآمد
انجـام مطالعـات   ، ها کنگره، نارهایسم، ها کنفرانسشرکت آنان در  يالت الزم را برایتسه

ک از اعضـا در  یـ هـر   یلینه رشته تحصـ یرآن که در زمیا نظایو  مرتبط با اهداف مؤسسه
ک از مـوارد  یاعزام آنان را در قالب هر  و مؤسسه شود می لیا خارج از کشور تشکیداخل 

 تـا » 70«در چارچوب ضـوابط و مقـررات موضـوع مـواد     ، دهد می صیتشخ يل ضروریذ
  .دیفراهم نما، نامه آیینن یا» 72«

  ؛یفرصت مطالعات -1 -69
  ؛یت پژوهشیمأمور -2 -69
  .یت آموزشیمأمور -3 -69

اسـتفاده   نامه آیین«خود را در چارچوب  وقت تمام ياعضا دتوان می مؤسسه -70ماده 
از  یو آگــاه یل اطالعـات علمــ یــتکم يبــرا، مصـوب وزارت » یمطالعــاتي هــا فرصـت از 

 اي برنامهطبق ، قاتیتحق گونه اینا خارج از کشور و شرکت در یشرفته داخل یقات پیتحق
اعـزام  » یفرصـت مطالعـات  «استفاده از  يبرا، رسد می سه مؤسسهییر هیأت تصویب بهکه 
  .دینما

 ایـ ن اسـتفاده  یا بدون حقوق در حـ ی یاستحقاق یمرخص هرگونهدرخواست  -تبصره
  .باشد می ممنوع، یا قبل از استفاده از دوره فرصت مطالعاتیبالفاصله بعد 

بـا  ، خود را در سـقف اعتبـارات مصـوب    وقت تمام ياعضا دتوان می مؤسسه -71ماده 
سـه  ییر هیـأت  تصـویب  بـه که  یچارچوب دستورالعمل در، ت ضوابط و مقررات وزارتیرعا
انجام مطالعات مـرتبط بـا   ، ها کنگره، ها کنفرانس، نارهایشرکت در سم منظور به، رسد می

ا خـارج  یر آن در داخل و یو نظا ا اهداف مرتبط با اهداف مؤسسهیعضو و  یرشته تخصص
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  .دیاعزام نما» یت پژوهشیمأمور«از کشور به 
ر ضـوابط و مقـررات   یت سـا یدر طول قرارداد و با رعاصرفاً  یمانیپ ياعضا -1تبصره 

  .باشند می ن مادهیمشمول ا، نامه آیینن یا
 این استفاده یا بدون حقوق در حی یاستحقاق یمرخص هرگونهدرخواست  -2تبصره 

  .باشد می ممنوع، یت پژوهشیمأمورا قبل از استفاده از یبالفاصله بعد 
پـرورش و   منظـور  بـه خـود را   وقـت  تمـام  یرسم ياعضا دتوان می مؤسسه -72ماده 

و  »داخـل کشـور   یلیبورس تحصـ  ياعطا« ییاجراي ها نامه آییندر چارچوب  سازي آماده
صـورت   بـه ، مصـوب وزارت » و اعزام دانشجو به خـارج از کشـور   یلیبورس تحص ياعطا«

ت یـ مأمور« بـه ، مربوط يایسال با پرداخت حقوق و مزا» 4«و حداکثر به مدت  وقت تمام
  .دیاعزام نما» یآموزش

 4ا سـطح  یـ  یتخصصـ  يل در مقطـع دکتـر  یادامه تحص ياعزام اعضا برا -73ماده 
منوط بـه احـراز   ) یت آموزشیمأمورا خارج از کشور و با استفاده از یدر داخل و ( يحوزو
  :باشد می لیط ذیشرا

  ؛باشد یعضو رسم یت استخدامیوضع -1 -73
  ؛باشد از مؤسسهیعضو مورد ن یلیرشته تحص -2 -73
  ؛وزارت باشد تأییدل عضو مورد یمحل تحص -3 -73
 هیـأت  تأییـد مرتبه را با  يارتقا نامه آییناز الزم از یحداقل امت یعضو متقاض -4 -73

  ؛دیکسب نما، نماید می نییکه قانون تع یا مرجعیجذب  ییاجرا
  ؛سال باشد 40حداکثر  یسن متقاض -5 -73
دوران  يایـ زان دو برابر حقوق و مزایبه م یقه ملکینسبت به سپردن وث عضو -6 -73
  .دیاقدام نما، يبرآورد يها هزینهر یو ساآموزشی  تیمأمور

ان مهلـت مقـرر موفـق بـه اخـذ      یـ ل در پایبه تحصـ  مأمور يچنانچه اعضا -1تبصره 
و وجـوه   هـا  هزینـه ه یـ برابـر کل » 2«ضمن بازپرداخت ، مورد نظر نگردند یلیمدرك تحص

ص مؤسسه و یل به تشخیبه عالوه خسارات وارده به مؤسسه در طول مدت تحص یافتیدر
 ف محـول یملـزم بـه حضـور در محـل خـدمت و انجـام وظـا       ، وزارت یدفتر حقـوق  تأیید

  .باشند می
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سـال  » 4«ان یـ که در پا ییاعضاآموزشی  تیمأمورمدت ، در موارد خاص -2تبصره 
 و یلیتحصـ  شـرفت یگـزارش پ  ارایهبا ، گردند نمی مورد نظر یلیموفق به اتمام دوره تحص

مسـتمر   يایـ با پرداخت حقوق و مزا ماهه ششحداکثر دو نوبت  يبرا، هیأت امنا موافقت
  .باشد می دیقابل تمد

ان مهلت مقرر و حـداکثر  یکه تا پا ییل اعضایادامه تحص، در موارد خاص -3تبصره 
و اخـذ مـدرك مـورد نظـر      یلیاتمام دوره تحصموفق به ، یت آموزشیمأمورسال » 5«در 

حـداکثر  ، هیـأت امنـا   بیبدون حقوق و تصو یدرخواست مرخص ارایهبا صرفاً  ،گردند نمی
  .باشد می پذیر امکان ساله یکدو نوبت  يبرا

سال نباشـد و  » 50«شتر از یب يکه سن و يعضو يرش مدرك دکتریپذ -4تبصره 
شـرایط  ت یـ بـا رعا ، اخذ شده باشد ینه شخصیبدون حقوق و با هز یبا استفاده از مرخص

 تأییـد پـس از  ، مقررات مربـوط  و طیر شراین ماده و سایا »4«تا » 1« يدر بندها مندرج
  .باشد می پذیر امکانزه یمم هیأت

ل در مقطـع  یادامـه تحصـ   يبـرا  یمـان یپ ياعـزام اعضـا  ، در موارد خاص -5تبصره 
بـا  ، یت آموزشیمأموردر داخل کشور و با استفاده از  يحوزو 4ا سطح ی یتخصص يدکتر

 ب دریپـس از تصـو  صـرفاً   ،ک آنیـ بنـد   ين ماده به اسـتثنا یا در شرایط مندرجت یرعا
  .باشد می پذیر امکان هیأت امنا
تـا  » 75«در چارچوب ضـوابط و مقـررات موضـوع مـواد      دتوان میمؤسسه  -74ماده 

و مؤسسـات   هـا  دانشـگاه ر یسا وقت تمامی رسم ياعضا، حسب مورد، نامه آیینن یا »79«
 عنـوان  بـه متبـوع   را با درخواست آنان و موافقت مؤسسه فناوريپژوهشی و ، عالی آموزش

خـود را حسـب    وقـت  تمـام  یرسـم  يا بالعکس اعضـا یرد و یگکار  به »خدمت به مأمور«
  .دینما مأمور یمتقاضي ها دستگاها یو  ها زمانسا، ر مؤسساتیدرخواست آنان به سا

 یرسـم  یعلمـ  هیـأت  ياعضا از به خدماتیدر صورت ن دتوان می مؤسسه -75ماده 
 وابسـته بـه وزارت بـا    یدولت فناوريو  یپژوهش، عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهر یسا

 عنـوان  بـه ت مقـررات  یـ ن بـا رعا یمـدت معـ   يمربوط از خدمات آنان برا موافقت مؤسسه
و مؤسسـات   هـا  دانشگاها بالعکس حسب درخواست ید و یاستفاده نما» به خدمت مأمور«

 یرسـم  ياعضـا ، وزارت و موافقت عضووابسته به  یدولت فناوريو  یپژوهش، عالی آموزش
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 ن مادهیمشموالن ا مزایاي و حقوق. دیبه خدمت نما مأمورل مؤسسات ین قبیخود را به ا
 پرداخـت یـا مقصـد   مبـدأ   از محـل اعتبـارات مؤسسـه    ربـط  ذيتوافق مؤسسـات   حسب

  .گردد می
و مؤسسـات   هـا  دانشـگاه بـه خـدمت در    مؤسسـه  یرسم يت اعضایمأمور -1تبصره 

و بالعکس بـا   ییاجراي ها دستگاهر یوابسته به سا یدولت فناوريو  یپژوهش، عالی آموزش
ا از محـل اعتبـارات   یـ مزا بـا پرداخـت حقـوق و   صرفاً  ،ن مادهیفات مقرر در ایت تشریرعا

  .باشد می پذیر امکانت یمأمورمؤسسه محل 
به خدمت در ستاد وزارت و بـالعکس بـا    مؤسسه یرسم يت اعضایمأمور -2تبصره 

ا از محـل اعتبـارات   یـ مزا بـا پرداخـت حقـوق و   صرفاً  ،ن مادهیفات مقرر در ایت تشریرعا
  .باشد می پذیر امکان مؤسسه

ر به خارج از کشـور و  یا حکم وزیکه با موافقت و  یرسم يت اعضایمأمور -3تبصره 
 فیبـدون حفـظ وظـا   ، گردنـد  مـی بـه خـدمت    مأمور یالملل بینمؤسسات  و ها زمانساا ی

ا مؤسسـه  یا از محل اعتبارات سازمان یبا پرداخت حقوق و مزاصرفاً  و یو پژوهشآموزشی 
  .باشد می پذیر امکانت یمأمورمحل 

ــ  یرســم يت اعضــایــمأمور -76مــاده   یمؤسســه بــه خــدمت در مؤسســات دولت
ارتباط داشـته  آنها  که با تخصص یبه شرط) ییاجراي ها دستگاه( یو پژوهش یرآموزشیغ

بـا  ، گـردد  یـی مؤسسـه بـا آن دسـتگاه اجرا    یتخصص يها همکاريو موجب توسعه  باشد
  .باشد می آنان مجاز یو پژوهشآموزشی  فیحفظ وظا
و مؤسسـات   هـا  دانشـگاه مؤسسه بـه خـدمت در    یرسم يت اعضایمأمور -77ماده 

ل یموارد ذ يو بالعکس به استثنا یرانتفاعیغ -یردولتیغ فناوريو  یپژوهش، عالی آموزش
  :باشد می ممنوع
مؤسسـات   یتیریسمت مـد  يتصد يبراصرفاً  ن مادهیت افراد موضوع ایمأمور -77-1

بـوده کـه در    پـذیر  امکانر یوز تأییدمحل خدمت عضو و  س مؤسسهییمذکور با موافقت ر
بـه   وقـت  تمـام ت از یـ مأمورمحـل   مؤسسـه  تیمسـؤول  ين صورت عضو در دوران تصدیا

ت و معـادل وجـه   یریمـد  العاده فوقافت و پرداخت یت خواهد یل وضعیتبد حضوري نیمه
  ؛ت خواهد بودیمأمورمحل  مؤسسه عهده به يژه ویو العاده فوق یالیر
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و مؤسســات  هــا دانشــگاهمؤسســه بــه خــدمت در  یرســم يت اعضــایــمأمور -77-2
دولـت اسـتفاده    یاز انحا از بودجه عموم نحوي بهکه  یرانتفاعیغ -یردولتیغ عالی آموزش
» 2«مـدت   يحداکثر بـرا ، ده استیدرجداول بودجه کل کشور درج گردآنها  نام نموده و

 اعتبـارات مؤسسـه  ا از محـل  یبا پرداخت حقوق و مزاصرفاً  سال در طول دوران خدمت و
  ؛باشد می پذیر امکانر مقررات یت سایمقصد و با رعا

 مندرج یرانتفاعیغ -یردولتیغ عالی آموزشمؤسسات  یرسم يت اعضایمأمور -77-3
 يت سـتاد یریمـد ي هـا  سـمت  از یکـ یر بـه  یدر فهرست بودجه کل کشور که با حکم وز

 ،گردنـد  مـی  منصـوب  فنـاوري و  یپژوهش، عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاها یوزارت و 
ق یـ مقصد و پرداخـت از طر  آنان از محل اعتبارات مؤسسه يایحقوق و مزا تأمینبا صرفاً 

  .باشد می پذیر امکانمبدأ  مؤسسه
 فیبدون حفـظ وظـا  ، نامه آیینن یت ضوابط و مقررات ایکه با رعا ییاعضا -78ماده 
خـود را از   يایـ به خدمت شده و حقـوق و مزا  مأمورگر ید به مؤسسه یو پژوهشآموزشی 
مقـررات مربـوط بـه     ياز هر لحاظ بـه اسـتثنا  ، نمایند می افتیت دریمأمورمحل  مؤسسه

ت خواهنـد بـود و چنانچـه    یـ مأمورمحل  مشمول مقررات مورد عمل مؤسسه یبازنشستگ
 نفـع  ذي ایـ مقصـد و   ن دسته از افراد توسط مؤسسـه یت ایمأمورمدت  یکسور بازنشستگ

  .آنان منظور خواهد شد یسابقه خدمت رسم جزومدت مزبور ، حسب مورد پرداخت شود
 یاسیس تیریمد هاي پست يجهت تصد مؤسسه یرسم يت اعضایمأمور -79ماده 

اسـت سـازمان   یر، نگهبان يشورا ياعضا، س جمهورییمعاونان ر، سه قوه يرؤسا لیاز قب
 ينـدگان مجلـس شـورا   ینما، اسـتانداران ، رانیسـف ، رانیمعاونان وز، رانیوز، مایصدا و س

  .باشد می پذیر امکانو شهردار تهران  یاسالم
 ا ازیـ حقـوق و مزا ، مقامـات مـذکور   ين ماده درمدت تصدیبه مشموالن ا -1تبصره 

ت قابل پرداخت است و در یمأمورا دستگاه محل یمحل خدمت و  محل اعتبارات مؤسسه
  .ت خواهد بودیمأموردستگاه محل  عهده بهآنان  تیریمد العاده فوقهر حال پرداخت 

 يارتقـا  نامـه  آیـین ت کامـل  ین ماده با رعایموضوع ا ياعضا ارتقاي مرتبه -2تبصره 
انجـام   فنـاوري و  یپژوهش، عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاه یعلم هیأت يمرتبه اعضا
  .خواهد شد
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 یابیـ از بـه ارز یـ نبدون ، ن مادهیموضوع ا ياعضا یع ساالنه استحقاقیترف -3تبصره 
  .شود می اعطا

 در) یعلم هیأت تیدر وضع( ن ماده که حداقل دو سالیموضوع ا ياعضا -4تبصره 
با حفظ مرتبه  يان دوره تصدیپس از پا، ندیا بنمایفه نموده یمذکور انجام وظي ها سمت

ه برخـوردار  یـ در همـان پا  یعلمـ  هیـأت  ن مرتبـه یبـاالتر  يایاز حقوق و مزا، خود یعلم
بـه   یقـانون  صـالح  ذيت توسـط مراجـع   ین دسته از افراد در صورت محکومیا. گردند می

 يبه واسـطه انجـام تخلـف در زمـان تصـد      یاسیت سیریمدي ها سمت يانفصال از تصد
  .باشند مین ن تبصرهیدر ا مندرج يایمشمول مزا، مذکوري ها سمت

 ها دانشگاه سایر یقطع یرسم یعلم هیأت ياعضا، از مؤسسهیدر صورت ن -80ماده 
موافقـت  بـا  ، وابسته به وزارت متبـوع  یدولت فناوريو  یپژوهش، عالی آموزشو مؤسسات 

منتقـل   مؤسسـه با حفظ پیشـینه خـدمتی بـه     ندتوان میو مقصد مبدأ  مؤسسات يرؤسا
ص داده شـده و  یتخصـ  یسـازمان پسـت   براسـاس  حقوق و مزایاي این قبیل افـراد . شوند

 ياعضـا انتقـال  ، و بالعکس گردد میتعیین  نامه آیینبر طبق مقررات این ، سوابق خدمتی
، عـالی  آمـوزش و مؤسسـات   هـا  دانشـگاه  سـایر ز بـه  ین مؤسسه یقطع یرسم یعلم هیأت
حسب درخواسـت مؤسسـات مـذکور و     وابسته به وزارت متبوع یدولت فناوريو  یپژوهش

رابطـه  ، اجـراي حکـم انتقـال   در ایـن صـورت از تـاریخ    . بالمـانع اسـت   موافقت مؤسسـه 
 مؤسسـه  بـر عهـده  صرفاً  قطع و هرگونه پرداختی مؤسسه استخدامی عضو منتقل شده با

  .مقصد خواهد بود
و مؤسسـات   هـا  دانشـگاه از  یقطعـ  یرسـم  یعلمـ  هیـأت  يانتقال اعضـا  -1تبصره 

پـس از   بـه مؤسسـه  یی اجراي ها دستگاهر یوابسته به سا فناوريو  یپژوهش، عالی آموزش
  .باشد می پذیر امکانمقصد  س مؤسسهییر تأییدو  ربط ذيجذب  ییاجرا هیأت موافقت

و  هـا  دانشـگاه  سـایر از  یشـ یآزما یرسـم  یعلمـ  هیـأت  يانتقـال اعضـا   -2تبصره 
و  مؤسسـه  بـه  یـی اجراي هـا  دسـتگاه و  یدولت فناوريو  یپژوهش، عالی آموزشمؤسسات 

  .باشد میر یوز تأییدمنوط به ، و مقصدمبدأ  يها مؤسسهپس از موافقت ، بالعکس
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  یمه و امور رفاهیب، ها مرخصی -فصل هشتم
هر سال خـدمت   يک و دو ماه به ازایاز  ترتیب به یو رسم یمانیپ ياعضا -81ماده 
در حکـم   منـدرج  يایـ و مزا هـا  العـاده  فـوق ، با اسـتفاده از حقـوق   یاستحقاق یاز مرخص

در الزامـاً   و ربـط  ذي مسـؤول ص مقـام  یبا تشـخ  یاستفاده از مرخص. گردند میبرخوردار 
بـا درخواسـت عضـو و    ، يدر موارد ضرور. باشد می ن ماه مجازیمه اول فروردیتابستان و ن

بالمـانع   یاسـتحقاق  یاسـتفاده از مرخصـ  ، يا مقام مجاز از طرف ویمؤسسه س ییر تأیید
  .است

تناسـب   بـه ، باشـد سـال   یـک  کمتـر از  مدت خـدمت عضـو   که صورتیدر  -1تبصره 
  .استفاده خواهد کرد یاستحقاق یخدمت از مرخص هاي ماه

زان نصـف  یـ بـه م ، حضـوري  نیمـه و  وقت نیمه ياعضا یاستحقاق یمرخص -2تبصره 
  .خواهد بود وقت تمامعضو  یمرخص

 یاسـتحقاق  یعـالوه بـر مرخصـ   ، ک بـار در طـول خـدمت   یـ  يعضو بـرا  -3تبصره 
 منظـور  بـه  یاستحقاق یماه از مرخصک یتا مجموع  دتوان می ن مادهیشده در ا بینی پیش

  .برخوردار گردد تشرف به حج واجب
 يو یمرخصـ ، انهیسال یاستحقاق یدر صورت عدم استفاده عضو از مرخص -82ماده 
  .د نخواهد بودیا بازخریره یقابل ذخ، ن مادهیل ایمشموالن تبصره ذ يبه استثنا

ي هـا  سـمت  عضـو شـاغل در   یبا درخواست مرخص مؤسسه که موارديدر  -1تبصره 
از  یا قسـمت یـ بـر اسـتفاده از تمـام     یمبنـ ، دار سـتاره مصوب  یسازمان هاي پست ییاجرا

و صرفاً  ،دیموافقت ننما ياز به حضور وین دلیل به، انه در تابستانیسال یاستحقاق یمرخص
س مؤسسه ییانه عضو که به علت عدم موافقت ریسال یاستحقاق یاز مرخص یمیحداکثر ن

ن حقوق و یره و مابقی به ماخذ آخریذخ، استفاده نشده است يمقام مجاز از طرف و ایو 
  .گردد می دیبازخر، در حکم مندرج یافتیدر يایمزا

در هـر صـورت    نامـه  آیـین ن یش از ابالغ ایره شده اعضا تا پیذخ یمرخص -2تبصره 
  .محفوظ خواهد ماند

 يبـه اسـتثنا  ، لیبه هر دل مؤسسهبا  عضو یرابطه استخدام که صورتیدر  -83ماده 
ره شده به ماخذ یذخ یاستحقاق یمدت مرخص يایحقوق و مزا، قطع گردد، حالت انتقال
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 یو در صورت فوت به وراث قـانون  يبه و، درحکم مندرج یافتیدر يایمزا ن حقوق ویآخر
  .عضو پرداخت خواهد شد

بـا اجـازه و   ، در صـورت ضـرورت و در مواقـع اضـطرار     دتوانـ  میهر عضو  -84ماده 
س اسـتفاده  یموافقت مسؤول مافوق از مرخصی سـاعتی در خـالل سـاعات موظـف تـدر     

  .نماید
بـا اسـتفاده از حقـوق و     یاز مرخصـ  يل حق برخـوردار یعضو در موارد ذ -85ماده 

  :باشد می ساالنه را دارا یاستحقاق یعالوه بر مرخص، ایمزا
  ؛يبه مدت سه روز کار دایمازدواج  )الف
و بـرادر   يهمسر و فرزندان به مدت پنج روز کـار ، مادر، پدر( فوت بستگان شامل )ب

  ؛)يو خواهر به مدت سه روز کار
  .)صالح ذيمراجع  تأییدمورد  يبه تعداد روزها( بت موجهیغ )ج

ار یـ خارج از حـدود قـدرت و اخت   یاست که عضو به علل یبت موجه حالتیغ -تبصره
 قضـایی مراجـع   تأییـد بـا   يشود و موجه بودن عذر وخود نتواند در محل خدمت حاضر 

  .گردد می احراز
ي که مانع از انجام خدمت و ییها بیماريعضو مؤسسه در صورت ابتال به  -86ماده 

 3هـر نوبـت حـداکثر    ( درسالمتناوب  روز 12، یپزشک یگواه ارایهبا  دتوان می، باشد می
پزشـک معتمـد    تأییـد و  یپزشـک  یگـواه  ارایـه روز بـا   30تا  و مازاد برمدت مذکور) روز

 يبرا. مربوط برخوردار گردد يایبا استفاده از حقوق و مزا یاستعالج یاز مرخص، مؤسسه
مؤسسـه و مطـابق بـا مفـاد      تأییـد مورد  یون پزشکیسیروز با نظر کم 30شتر از یمدت ب
  .گردد می رفتار يبا و نامه آیینن یا» 88«ماده 

گـواهی   براسـاس  ،در ایام مرخصی استحقاقی بیمار شود عضو که صورتیدر  -تبصره
بـه  ، يمـار یمدت ب یمرخصی استحقاقی وي در ط، پزشک معتمد تأییدپزشکی و پس از 

  .شود میمرخصی استعالجی تبدیل 
مـاه و بـا    6مـان هـر نوبـت حـداکثر     یزا یاز مرخص ندتوان می بانوان عضو -87ماده 

  .مربوط برخوردار گردند يایاستفاده از حقوق و مزا
، شـوند  مـی  شتریا بیمان صاحب فرزند دوقلو و یک زایکه در  یبانوان يبرا -1تبصره 
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  .یابد می شیماه افزا 8ن مدت به یا
ن یـی تع يهـا  زمـان که قرارداد آنان قبل از اتمام  یمانیبانوان عضو پ يبرا -2تبصره 

مـدت قـرارداد تـا سـقف     ، یابـد  مـی  انین ماده پایدر ا مندرج مانیزا یمرخص يشده برا
  .گردد می دیتمد، ن شدهییتعي ها مرخصی

 کـه  صـورتی در ، نمایـد  مـی اسـتفاده   یاستعالج یکه از مرخص يبه عضو -88ماده 
حقـوق و   سـال  یـک حـداکثر تـا   ، برسـد  مؤسسـه  یون پزشکیسیکم تأییدبه  يو يماریب

  .گردد میمربوط پرداخت  يایمزا
 يبـرا ، ت ضوابط و مقررات مربوطیبا رعا، العالج صعب يماریب يعضو دارا -1تبصره 

  .شود می ادشده برخورداری يایز از حقوق و مزاینسال  یک د بریمدت زا
 درمـدت مـازاد بـر    يبـه و ، عضـو  يمـار یالعالج نبـودن ب  درصورت صعب -2تبصره 

  .گردد میه پرداخت یحقوق مرتبه و پاتنها ، یاستعالج یمرخصسال  یک
ت و بنـا  یـ مأمورا یـ و  ن خدمتیکه در ح يموظف است به عضو مؤسسه -3تبصره 
ا یـ ت دچار حادثـه  یمأمورا یط کار و یعوامل مح بر اثر، مؤسسه یون پزشکیسیبه نظر کم

اعطـا نمـوده و    یاسـتعالج  یمرخص، ن مادهیت مقرر در ایبدون محدود، شود می يماریب
  .دیرا پرداخت نما يدرمان وي ها هزینه یتمام

 یاسـتعالج  یدر اسـتفاده از مرخصـ   یاجتمـاع  تـأمین مشمول صندوق  عضو - 4تبصره 
  .باشد میی اجتماع تأمینتابع مقررات قانون ، ایاز نظر پرداخت حقوق و مزا، مازاد بر سه روز

ن یـ ا» 73«مـاده  » 3«مشموالن تبصـره   يبه استثنا مؤسسه یعضو رسم -89ماده 
و موافقـت مقـام    تأییـد مرخصی استحقاقی ذخیره شـده بـا   داشتن در صورت ن، نامه آیین

از مرخصـی بـدون   » 90«در مـاده   مقـررات منـدرج  ضـوابط و   تیبا رعا دتوان می مسؤول
  .حقوق استفاده نماید

 يهـا  برنامـه مشروط به آنکـه بـه   ، ییدرموارد ضروري و استثنا یمانیعضو پ -تبصره
مجـاز بـه اسـتفاده از    ، مـدت قـرارداد  در صـرفاً   ،لطمه نزنـد  مؤسسه یو پژوهشآموزشی 

  .خواهد بود ماه 4حداکثر به مدت ، بدون حقوق یمرخص
در طول مدت خدمت خود با موافقـت   دتوان می مؤسسه یقطع یعضو رسم -90ماده 

حداکثر سه سال از مرخصی ، مؤسسه مسؤولن مقام یباالتر تأییدو  ربط ذي یواحد سازمان
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 براي ادامـه بدون حقوق عضو  مرخصیدرخواست  که صورتیدر. حقوق استفاده نماید بدون
 يودر رشته مربـوط بـه شـغل     یتخصص يا دکتریو  کارشناسی ارشدل در مقطع تحصی
درهرحال مجموع . بود دو سال قابل افزایش خواهد تا هیأت امنا بین مدت با تصویا، باشد

  .باشد می بدون حقوق عضو در طول مدت خدمت حداکثر پنج سال یمرخص
ا یـ اعم از اعطا و  رسمی آزمایشی ياعضا درخصوص ن مادهیشمول مفاد ا -1تبصره 

 يهیـأت امنـا   منوط به اخذ مجوز از) سال 3تا سقف ( بدون حقوق ید مدت مرخصیتمد
  .خواهد بود مؤسسه

ي هـا  دسـتگاه  یکه همسر آنان به واسطه حکـم رسـم   یبانوان عضو رسم -2تبصره 
ت همسـر خـود   یمأموران یتا پا ندتوان می، برند می کشور بسرت خارج از یمأموردر  ییاجرا

  .ندیبدون حقوق استفاده نما یسال از مرخص» 5«و در طول خدمت حداکثر به مدت 
 محسـوب  یسـابقه خـدمت بازنشسـتگ    جـزو بدون حقوق  یمدت مرخص -3تبصره 

کسـورات  ، ربـط  ذي یو صـندوق بازنشسـتگ   مگر آن کـه بـا موافقـت مؤسسـه    . گردد مین
  .پرداخت گردد عضو يکامل از سو طور به یبازنشستگ

براي ادامه تحصیالت عـالی و تخصصـی    عضومدت مرخصی بدون حقوق  -4تبصره 
منجـر بـه اخـذ مـدرك تحصـیلی       کـه  ایـن مشـروط بـه    مؤسسـه مورد نیاز ي ها رشتهدر 

از لحاظ بازنشسـتگی و وظیفـه بـا پرداخـت     ، شود یتخصص يا دکتریو  کارشناسی ارشد
  .شود می محسوب عضوسابقه خدمت رسمی  جزو، عضو يمربوط از سوکسور 

سـرانه    حـق  کامل با پرداخت دتوان میحقوق   در ایام مرخصی بدون عضو -5تبصره 
  .استفاده نماید اي بیمه از خدمات، آزاد و بیمه تکمیلیصورت  به بیمه درمانی

بـه   یآمـادگ ، یپژوهشـ ت یمأمور، یفرصت مطالعات، یت آموزشیمأموردر مدت  - 91ماده 
سال  یک مازاد بر یاستعالج ین مرخصیبدون حقوق و همچن یمرخص، انفصال موقت، خدمت

  .گیرد مین تعلق یاستحقاق یمرخص، سال استفاده شده باشد یدر ط یمتوالصورت  به که
 ياسـت و و  مؤسسه عضوانتخاب صندوق بازنشستگی در بدو استخدام با  -92ماده 

  .باشد میی ر صندوق بازنشستگییک بار مجاز به تغیصرفاً  ،در طول خدمت خود
کمک بـه   منظور به، ازیاعتبار مورد ن تأمینمکلف است مشروط به  مؤسسه -93ماده 

عالوه بر اعطـاي مزایـاي مقـرر در قـانون بیمـه       عضوي بهداشت و درمان ها هزینه تأمین
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ل در عقـد  یجملـه تسـه   به طـرق مقتضـی از  ، اجتماعی تأمینخدمات درمانی و یا قانون 
دسـتورالعمل  " براسـاس ، مـرتبط  يها هزینهاز  یا پرداخت بخشیقرارداد بیمه تکمیلی و 

  .دارد  الزم معمول اقدامات " 4وست شماره یپ -یرفاه يها کمکپرداخت 
، مسـاعدت  منظـور  بـه ، ازیاعتبار مورد ن تأمینمشروط به  دتوان می مؤسسه -94ماده 

صـندوق  تقویـت  ، و کمـک بـه تهیـه مسـکن     اعضاو آسودگی خاطر  شیآسا، رفاه تأمین
بـا تصـویب    ،آنهـا  ضـروري  يو رفـع سـایر نیازهـا    تـأمین و  بیمه نه وام و امورسالح قرض
ن یـ ا» 93« دسـتورالعمل موضـوع مـاده    براسـاس تسـهیالت مـالی الزم را   ، هرییسـ  هیأت
  .برقرار نماید نامه آیین

تقویـت  ، کـارآیی افـزایش  ، توانمندسـازي  منظـور  بـه موظف است  مؤسسه -95ماده 
آنهـا   تشـویق  منظور بهایجاد و  مؤسسهفرهنگ اشاعه ورزش را در ، اعضاروحی و سالمت 

  .مناسبی را تدوین و به مورد اجرا گذارد يراهکارها، براي انجام امور ورزشی

  1ان خدمتیپا -فصل نهم
 شـرح  بهآنان و  یخود را با توجه به مرتبه علم يمکلف است اعضا مؤسسه -96ماده 

  .دیبازنشسته نما، نفع ذياز به وصول درخواست عضو یبدون ن، لیذ

                                                                                                                                               
قـانون برنامـه پـنجم توسـعه اقتصـادي،       20مـاده  ) ب(بر اساس راهکار موضـوع بنـد   : ماده واحده -1

ضوابط بازنشستگی  درخصوص منظور ایجاد وحدت رویه اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و به
ایـن ضـوابط در    درخصـوص  گیـري  عالی، بررسی و تصمیم ها و مؤسسات و مراکز آموزش اساتید دانشگاه

اختیار وزراي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته تا پس از مشورت 
هـا و مؤسسـات و مراکـز     با هیأت امناي مرکزي وزارتین علوم و بهداشـت، ضـوابط مـذکور بـه دانشـگاه     

  .عالی جهت اجرا ابالغ شود آموزش
مذکور، ضوابط بازنشستگی بـر اسـاس مقـرررات     در صورت نیاز و تا زمان اجرایی شدن ماده -1تبصره 

  .پذیرد سابق و رویه موجود صورت می
عالی، خارج از  ها و مؤسسات و مراکز آموزش نامه توسط دانشگاه تدوین و تنظیم هر گونه آیین -2تبصره 

وحدت رویه ابالغی از سوي وزراي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع 
  ).عالی انقالب فرهنگی شوراي 28/4/1390 -227مصوب جلسه (است 
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  ؛سال سابقه خدمت 30ا یسال سن  65  ار یپژوهش یمرب/ ارمربی آموزشی -1 -96
  ؛سال سابقه خدمت 30ا یسال سن  65 یپژوهش /یمرب/  مربی آموزشی -2 -96
  ؛سال سابقه خدمت 30ا یسال سن  65 یار پژوهشیاستاد/ یآموزشار یتاداس -3 -96
  ؛سال سن 67 یار پژوهشیدانش/ یار آموزشیدانش -4 -96
  .سال سن 70 یاستاد پژوهش/ آموزشی استاد -5 -96

 30بـه   یسال آخـر منتهـ   4که در  یارانیسابقه خدمت آن دسته از استاد -1تبصره 
درصد امتیازات ارتقا به مرتبه دانشیاري و کسب  80موفق به کسب حداقل ، سال خدمت

درصـد   85و یـا حـداقل    کننـده  تعیـین درصد امتیازات الزم از بندها و مـواد   75حداقل 
درصد امتیازات الزم از بندها و مواد  80امتیازات ارتقا به مرتبه دانشیاري و کسب حداقل

سـال و بـا رعایـت     33و  32تـا   ترتیب به، شوند می تبهارتقاي مر نامه آییناز  کننده تعیین
  .ش استیسال قابل افزا 65سقف سنی 
 67سـال قبـل از سـن     5که در  یارانیآن دسته از دانش یسن بازنشستگ -2تبصره 

 70بـه  ، شـوند  مـی ي ازات ارتقـا بـه مرتبـه اسـتاد    یدرصد امت 75موفق به کسب ، سالگی
  .ش استیقابل افزا یسالگ

کـه موفـق بـه کسـب      یعلمـ  هیأت يآن دسته از اعضا یسن بازنشستگ -3تبصره 
سـال   3تـا   نفع ذي با درخواست عضو، اند شده» ينمونه کشور یعلم هیأت عضو«عنوان 

  .ش استیقابل افزا
از بـه خـدمات عضـو بـا     یـ در موارد خاص و در صـورت ن  دتوان میمؤسسه  -4تبصره 

 یا پژوهشـ یـ آموزشـی   کـه در امـور  ، یبازنشسـتگ ط یواجد شرا ياریو استاد یمرتبه مرب
، س مؤسسـه ییـ شـنهاد ر یسال با پ 65ت سن حداکثر یبا رعا، باشد می برجسته و شاخص

 یسـال بازنشسـتگ   5انه و حداکثر تا سقف یسالصورت  به ریوز تأییدو  هیأت امنا بیتصو
  .ق اندازدیرا به تعو يو

« يدر بنـدها  شرایط منـدرج  براساسخود را که  ياعضا دتوان میمؤسسه  -97ماده 
واجـد شـرایط    همچنـان  سال سابقه خدمت 30حداقل داشتن  با »96«ماده  »5«  و »4

  .دیبازنشسته نما ،آنها يدر صورت تقاضا، باشند می ادامه خدمت
شـنهاد  یبـا پ ، ن مـاده یـ موضـوع ا  ياعضا یبازنشستگ يبرا، در موارد خاص -تبصره
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  .باشد میی نبازنشستگ يعضو براي به اخذ تقاضا يازین، ریوز تأییدس مؤسسه و ییر
از به خـدمات عضـو بـا مرتبـه دانشـیاري و      یدر صورت ن دتوان میمؤسسه  -98ماده 

 ریـیس موافقـت  ، مشروط به درخواست مکتـوب عضـو  ، یط بازنشستگیاستادي واجد شرا
سـال بـا    3را حداکثر تا سقف مـدت   يو یموعد بازنشستگ، هیأت امنا بیمؤسسه و تصو

 مکلـف اسـت   س مؤسسهییاست ر یهیبد. ق اندازدیبه تعو هیأت امنا انهیاخذ موافقت سال
 بـه ، ط مذکوریالزم را جهت استفاده از شرا یهیگزارش توج، انه و به هنگامیسالصورت  به

  .دیم و مصوبه الزم را اخذ نمایتقد هیأت امنا
تقاضـاي   ارایـه مؤسسه منضم به  رییسبنا به درخواست  دتوان میمؤسسه  -1 تبصره

حداکثر ، ن مادهیدر ا مدت مندرجعالوه بر ، مکتوب عضو با مرتبه استادي و موافقت وزیر
  .ق اندازدیسالیانه به تعوصورت  به عضو را یموعد بازنشستگ، سال دیگر 3تا سقف 

هاي  پست مؤسسه مکلف است در صورت درخواست عضو رسمی متصدي -2تبصره 
هـاي علمـی کـه واجـد      نامه در کلیه مرتبه این آیین» 79«مدیریت سیاسی موضوع ماده 

نامه می باشد، پـس از درخواسـت    این آیین» 96«شرایط یکی از بندهاي مندرج در ماده 
سال و بدون نیاز به انجام سایر تشریفات قـانونی   78مکتوب عضو، با رعایت سن حداکثر 

وعد بازنشستگی وي را حداکثر بـه میـزان منـدرج در جـدول ذیـل،      مقرر در این ماده، م
هـاي مـذکور حـداقل برابـر مـدت زمـان تعویـق         مشروط به آنکـه مـدت تصـدي سـمت    

  .بازنشستگی باشد، به تعویق اندازد
  

  مدت مجاز  سمت اجرایی  ردیف
  تعویق بازنشستگی

  سال 6حداکثر   رؤساي سه قوه  1
  سال 4حداکثر   اعضاي شوراي نگهبانجمهور  معاونان رییس -وزیران  2

  نمایندگان مجلس -معاونان وزیران -ریاست سازمان صدا و سیما  3
  سال 3حداکثر   شهردار تهران -استانداران -سفیران -شوراي اسالمی

  
 يعضـو بـه  ، در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی، نامه آیینن یا يخ اجرایاز تار - 99ماده 

به ازاي هر سال خـدمت مـازاد   ، خدمت داردو تا سقف چهل سال سابقه که بیش از سی سال 
عـالوه بـر حقـوق    ، شـده حقـوق بازنشسـتگی    رقم تعیین) %5/2( نیم درصد و دو، سال بر سی
  .باشد می قابل پرداخت ربط ذي یصندوق بازنشستگ ياز سو شده محاسبه و تعیین
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 آن مـدت از ، بـراي بازنشسـتگی   قابـل احتسـاب  سابقه خـدمت   از منظور -100ماده 
ا یـ  یعلمـ  هیـأت  تیدر وضـع  وقـت  تماماشتغال  نیکه درح باشد می عضو سوابق خدمت

  .نماید میانجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا  یعلم هیأتریغ
بـانوان و   وقـت  نیمـه اسـتعالجی و مـدت خـدمت     بـدون حقـوق و  مرخصی  -تبصره

، یمشـروط بـه پرداخـت کامـل کسـور بازنشسـتگ      ، وظیفـه  مدت خدمت نظـام ن یهمچن
  .گردد میمحسوب عضو سابقه خدمت  عنوان به

ن کلیـه حقـوق و   یانگیـ م، مؤسسـه  عضوبازنشستگی  ن حقوقییتعمبناي  -101ماده 
 شـغل  العـاده  فـوق ، هیـ حقـوق مرتبـه و پا  ( کسـور بازنشسـتگی  مشـمول  مزایاي مسـتمر  

) تیریمد العاده فوقکار و  سختی  العاده فوق، ویژه العاده فوق، جذب العاده فوق ،)مخصوص(
ی سـال بازنشسـتگ   یب حقـوق یبـا اعمـال ضـر    يان خـدمت و یـ به پا یدر دو سال منته

  .باشد می
ن حقـوق و  یـی از لحـاظ تع  یاجتمـاع  تأمین یمشموالن صندوق بازنشستگ -تبصره

مقـررات  تابع ضوابط و ، یاجتماع تأمینمقرر در قانون  يها حمایتو  یبازنشستگ يایمزا
  .باشد می مربوط به خود

عضـو   یقـانون  و ورثه نامه آیینن یازکارافتاده مشمول ا، عضو بازنشستهبه  -102ماده 
آخـرین  ک مـاه  یمعادل ، سال» 30«قابل قبول تا حداکثر به ازاء هر سال خدمت ، یمتوف

ي هـا  مرخصـی ه اضافه وجـوه مربـوط بـه    ب یمشمول کسورات بازنشستگ يحقوق و مزایا
  .پرداخت خواهدشد »ان خدمتیپاداش پا« عنوان به شده ذخیره

آن وجـوه بازخریـدي دریافـت     يکه در ازاعضـو آن قسمت از سابقه خدمت  -تبصره
  .شود میاز سنوات خدمتی مشمول دریافت این وجوه کسر ، شده است
، التدریس حقصورت  به بازنشسته یعلم هیأت ياستفاده از خدمات اعضا -103ماده 
  .باشد می بالمانع، شود می ن و ابالغییوزارت تع يکه از سو ییها محدودیتدر سقف 
. باشـد  مـی  ل ممنوعیموارد ذ يش از موعد اعضا به استثنایپ یبازنشستگ -104ماده 

، نفـع  ذيل را با درخواسـت  یط ذیاز شرا یکیعضو واجد  دتوان می مؤسسهدر موارد خاص 
  .دیبازنشسته نما امناهیأت  بیسه و تصوییر هیأت تأیید

  )مرد( یعلم هیأت عضو -104-1
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روز  20سال سـابقه خـدمت بـا    » 20«سال سن و حداقل » 60«حداقل داشتن  )الف
  ؛ایحقوق و مزا

روز  25سـال سـابقه خـدمت بـا     » 25«سال سن و حداقل » 55«حداقل داشتن  )ب
  .ایحقوق و مزا

  )زن( یعلم هیأت عضو –104-2
  .ایروز حقوق و مزا 20سال سابقه خدمت با » 20«حداقل  تنداش

  ر مقرراتیسا -فصل دهم
ل کمـک  یـ در مـوارد ذ  يا ورثـه بالفصـل و  یـ  بازنشسته و، به عضو شاغل -105ماده 

  :گردد می ک پرداختیه یار پایه استادیبرابر حقوق مرتبه و پا» 5«زان یبه م اي هزینه
در هر مـورد فقـط    يک از فرزندان ویا بازنشسته و هر یعضو شاغل  دایمازدواج  )الف

  ؛ک باری
  .يک از افراد تحت تکفل ویا بازنشسته و هر یفوت عضو شاغل  )ب

تعهـد خـدمت   داشتن در صورت ن دتوان می مؤسسه یمانیو پ یعضو رسم -106ماده 
ا یـ ) یرسـم ( یلیتحصـ  سال نیمان یدو ماه قبل از پا ترتیب بهاستعفاي خود را ، مؤسسهبه 

کتبی اعالم نماید و چنانچه بـدون کسـب   صورت  به) یمانیپ( ان قراردادیدو ماه قبل از پا
عمـل عضـو تـرك خـدمت     ، در مدت مقـرر در محـل کـار حاضـر نشـود      مؤسسهموافقت 

  .رفتار خواهد شد یعلم هیأت ياعضا یقانون مقررات انتظامبرابر  يمحسوب و با و
ي وعضو در قبـال وظـایف   رافع تعهدات ، در هیچ مورد درخواست استعفا -107ماده 

در ، مؤسسـه تا زمان پذیرش استعفا از سـوي   پس از استعفا موظف است عضوو  باشد مین
، پس از تسلیم استعفا عضو که صورتیدر . وظیفه نماید محل کار خود حضور یافته و انجام

اسـتعفاي وي منتفـی   ، اعالم نماید مؤسسهه روز کتباً ب 15انصراف خود را حداکثر ظرف 
  .شود می تلقی

در صـورت اعـالم   ، باشـد  مـی  مؤسسـه که داراي تعهد خدمت در  يعضو -108ماده 
باید زیان ناشی از عدم ایفاي تعهد خـود را  ، مؤسسهاز سوي  ياستعفا و قبول استعفاي و

ت نظـارت بـر اجـراي    یمسؤول. وزارت جبران نماید ياز سو یطبق ضوابط و مقررات ابالغ
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  .باشد می یا مقام مجاز از طرف وي مؤسسه  رییساین ماده بر عهده 
ت و یـ و عـدم کفا  یاز انحـا از رکـود علمـ    نحوي به مؤسسهس ییهر گاه ر -109ماده 

 یا فرهنگـ یـ و  یپژوهش، یف آموزشیوظا ياجرا يبرا مؤسسه يک از اعضایت هر یصالح
حا با مرتبـه  یترج( یعلم هیأت يمرکب از سه نفر از اعضا یونیسیکم، محول مطلع گردد

عضـو را  ی و فرهنگ یو پژوهشآموزشی  يدر مورد کارها یدگیت رسیکه صالح) ياستاد
س ییـ بـه ر  یآورده و گـزارش کامـل و مـوجه    عمل به قیل خواهد داد تا تحقیدارند تشک

محرمانه خواهـد بـود و در    طور بهون مذکور یسیل و گزارش کمیتشک. دهند ارایه مؤسسه
 يت او بـرا یا صـالح یـ ت یـ ا عـدم کفا یـ عضو  یاز رکود علم ین گزارش حاکیا که صورتی

 م بـه یو اتخـاذ تصـم   یدگیمراتب را جهت رس مؤسسهس ییر، ف محول باشدیوظا ياجرا
 يها فعالیته یبه کل یدگیپس از رس هیأت چنانچه. نماید میارجاع  مؤسسهزه یمم هیأت

را محـرز   يت ویت و صـالح یـ ا عـدم کفا یـ  یرکود علم، عضوی و فرهنگ یپژوهش، یعلم
روز  20با حداقل ، سال سابقه خدمت قابل قبول» 20«حداقل داشتن  در صورت، دانست

  :شود می رفتار يل با ویذ ترتیب به صورت اینغیر و در شود می ا بازنشستهیحقوق و مزا
  ؛یبه پژوهشآموزشی  ر گروه عضوییتغ )الف
و  یپژوهشـ ، عـالی  آمـوزش و مؤسسـات   ها دانشگاهر یموافقت با انتقال عضو به سا )ب

  ؛مقصد توسط عضو موافقت مؤسسه ارایهمشروط به  ییاجراي ها دستگاهو  فناوري
روز حقـوق و  » 30« یال» 10«د سنوات خدمت قابل قبول عضو و پرداخت یبازخر )ج

بـه عـالوه وجـوه    ، هر سال خدمت قابل قبـول  يبه ازا، یمشمول کسور بازنشستگ يایمزا
  ؛ره شدهیذخ يها مرخصی

  .درخواست عضو ارایهدر صورت ، عضو يموافقت با استعفا )د
بـه گـروه    یا پژوهشـ یـ و آموزشی  ک گروهیعضو از  یر پست سازمانییتغ -110 ماده

ارتبـاط  ت یـ و مقصد و بـا رعا مبدأ ي ها گروهموافقت ، يت ویبا رضاصرفاً  ،گریمتجانس د
  .باشد می پذیر امکانعضو  یتخصص

ر پسـت  ییـ مجـاز بـه تغ  ، ت عضـو یبدون اخـذ رضـا   ل مؤسسهیدر موارد ذ -111 ماده
  :خواهد بود يو یسازمان

 نامـه  آیـین و  نامـه  آیـین ن یا» 109«م مراجع مذکور در ماده یتصم براساس -111-1
  ؛جذب ییاجرا هیأت
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هیـأت   مصـوبه  براسـاس  در مؤسسـه  یا انحالل واحد سازمانیر ساختار ییتغ -111-2
  ؛امنا

هیـأت   مصـوبه  براسـاس  یسازمان يواحدها يها فعالیتو  ها مأموریتر ییتغ -111-3
  ؛صالح ذير مراجع یا سای امنا

  .دار شمارهمصوب  یتیریمد هاي پستاشتغال عضو در  -111-4
، و بـالعکس  یبه گروه پژوهشـ آموزشی  عضو از گروه یر پست سازمانییتغ -112ماده 

  .باشد می پذیر امکان ربط ذيزه یمم هیأت بیدرخواست عضو و تصو با
، شـوراها ، هـا  کمیسـیون درجلسـات   یقـ یحق حق حضور درجلسـه عضـو   -113ماده 

ک هفتـادوپنجم مجمـوع حقـوق    یـ  يبر مبنا، هر ساعت يمشابه به ازا نیعناو و ها هیأت
عت در مـاه قابـل   سـا » 25«سـقف  عضو و تـا  ) مخصوص( شغل العاده فوقه و یمرتبه و پا

  .باشد می پرداخت
 دار سـتاره  یسـازمان  هـاي  پسـت  يجهت تصد یمانیپ ياعضا يکارگیر به -114ماده 

  .باشد می ل ممنوعیتبصره ذ يبه استثنا، مصوب
سـال   3 يکه حداقل دارا یمانیپ ياز اعضا دتوان می مؤسسهدر موارد خاص  -تبصره

بـا موافقـت   صـرفاً   ،باشـند  می مربوط یدر واحد سازمان یو پژوهشآموزشی  سابقه خدمت
ک دوره یـ  يبـرا ، مصوب دار ستاره یسازمان هاي پست يجهت تصد ربط ذي يهیأت امنا

  .دیاستفاده نما، یتیریمد
 یا پژوهشـ یـ آموزشـی   عالوه بر سمت یک پست سازمانیش از یب يتصد -115ماده 

  .باشد می ن ماده ممنوعیا کیتبصره  يبه استثنا یرسم يک از اعضایهر  يبرا
 مؤسسـه س ییـ ص ریبا تشـخ  يدر موارد ضرور یرسم ياعضا يکارگیر به -1تبصره 

 يفقـط بـرا  ی سرپرسـت صـورت   به ا حساسی یتیریمد یموقت پست سازمان يتصد يبرا
  .باشد می شش ماه مجاز حداکثر

تخلـف محسـوب شـده و موضـوع در     ، الـذکر  فـوق ت مفاد ماده یعدم رعا -2تبصره 
  .م خواهد شدیمطرح و اتخاذ تصم یعلم هیأت ياعضا یانتظام یدگیرس يها هیأت

 ،یمؤسسـه بـه خـدمت در دانشـگاه آزاد اسـالم      یرسم يت اعضایمأمور -116ماده 
 نامـه  آیـین مطابق با مـدت تعیـین شـده در     یمدیریتی اصلي ها سمت براي تصديصرفاً 
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و آموزشـی   زان واحـد موظـف  یـ م. باشـد  می پذیر امکانر یوز تأییدپس از ، جامع مدیریت
 نیـی ر تعیـ وز تأییـد شـنهاد مرکـز و   یپ، مؤسسهبا درخواست ، ن دسته از اعضایا یپژوهش

  .گردد می
، بـا درخواسـت مؤسسـه   ، بازنشسـته  هیأت علمی ياعاده به خدمت اعضا -117ماده 

  .باشد می پذیر امکانران یوز هیأت بیو تصو ریشنهاد وزیپ
، چنانچه سنوات خدمت قابل قبول عضو بازنشسته قبل از اعاده بـه خـدمت   -تبصره

دوران اعـاده بـه خـدمت     یمشروط به آن کـه کسـور بازنشسـتگ   ، سال باشد 30کمتر از 
بـه سـنوات   ، سال 30ت سقف حداکثر یمدت مذکور با رعا، توسط مؤسسه پرداخت گردد

» 101«ت مفاد مـاده  یا رعاب، د عضویجد یو حقوق بازنشستگ شود می افزوده يخدمت و
  .ن خواهد شدییل آن تعیو تبصره ذ
، بزرگداشت و ارج نهادن به استادان ممتـاز و برجسـته مؤسسـه    منظور به -118ماده 

، یاجتمـاع ، یتـ یترب، یکه بـه مقـام شـامخ فرهنگـ     يبا مرتبه استاد یعلم هیأت ياعضا
 براسـاس  ،انـد  رسـیده ی المللـ  بـین و یـا  ملّـی   درسـطح . ...و علمی و پژوهشـی  ، یآموزش

 يبه درجه اسـتاد ممتـاز   "»5«وست شماره یپ -دستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز"
  .شوند می نایل

را  با مؤسسـه  یفاقد رابطه استخدام یافراد برجسته علم دتوان می مؤسسه -119ماده 
دسـتورالعمل  " براسـاس آنـان و   یو پژوهشـ آموزشـی   از خـدمات  گیـري  بهـره  منظـور  به
ن در یمدت مع يانتخاب و برا "»6«وست شماره یپ -عضو وابسته در مؤسسه يکارگیر به

  .دکارگیر به مؤسسه
ل یتـا تشـک  ، نشده باشد بینی پیشحکمی  نامه آییندر این  که موارديدر  -120ماده 

ن اصـالحات  یبرابـر آخـر  ، موضـوع مربـوط   درخصـوص  يگیـر  تصمیمو  هیأت امنا جلسه
  .دانشگاه تهران عمل خواهد شد یعلم هیأت ياعضا یاستخدام نامه آیین

  .باشد می »مرکز« بر عهده، در موارد ابهام نامه آیینتفسیر مفاد این  -121ماده 
و » مرکـز « تأیید، مؤسسه شنهادیبا پ نامه آیینن یر در مفاد اییهرگونه تغ -122ماده 

  .باشد می پذیر امکان هیأت امناب یتصو
 استنادبه ، وستیپ 6و  تبصره 127ماده و  123مشتمل بر  نامه آییناین  -123ماده 
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مجلـس   18/5/1383وظـایف و تشـکیالت وزارت مصـوب    ، قـانون اهـداف   10مفاد ماده 
ه پـنجم توسـعه   مـ قـانون برنا  »20«مـاده  » ب«بنـد   مفـاد در اجـراي  و  یاسالم يشورا

 منظــور بــه، یاســالم يمجلــس شــورا 15/10/1389مصــوب  جمهــوري اســالمی ایــران
 يي الزم بـراي ارتقـا  هـا  زمینـه ایجـاد  و با هدف  استخدامیضوابط و مقررات  یسامانده
 اهـداف منـدرج  وتسهیل درحصول جاد شده یا يها ظرفیتاز  يمند بهره، وري بهرهسطح 

 تأییـد رسـید و بـا   ......................  يهیأت امنـا  تصویب به........... در تاریخادشده یدر برنامه 
  .باشد می قابل اجرا 1/12/90خ یتار از فناوريقات و یتحق، وزیر علوم

  
کامران دانشجو -فناوريتحقیقات و ، وزیر علوم  

  »پیوست شماره یک«
  حضوري نیمهدستورالعمل خدمت اعضا به شیوه 

  علمی هیأتاستخدامی اعضاي  نامه آیین» 18«موضوع ماده 
کـه بـه دالیـل مختلـف امکـان      مؤسسه آن دسته از اعضاي آموزشی رسمی  -1ماده 

، شـرایط و ضـوابط ایـن دسـتورالعمل     براسـاس  وقت در محیط کار را ندارنـد  حضور تمام
» حضـوري  نیمـه عضـو  « عنـوان  بـه سال در طول خدمت » 5«حداکثر به مدت  ندتوان می

  .فعالیت نمایند
در صـورت موافقـت    حضـوري  نیمـه تقاضاي عضو مبنی بـر انجـام خـدمت     -2ماده 

پذیرفته شده تلقی شده و بـر مبنـاي آن   مؤسسه معاون آموزشی  تأییدکده مربوط و دانش
  .گردد میاقدام  حضوري نیمهنسبت به صدور حکم 

صورت کامـل در   تحصیلی به سال نیموقت در یک  عضو تمام که صورتیدر  -1تبصره 
گروه آموزشی مربوط موظـف اسـت وضـعیت حضـور     ، محل کار خود حضور نداشته باشد

موافقـت  ، دانشـکده  تأییـد وي را به رییس دانشکده گزارش نماید تا وضعیت عضو پس از 
  .تبدیل گردد حضوري نیمهرییسه به  هیأتمعاون آموزشی و تصویب 

، وقت براي تغییر وضعیت به تمام حضوري نیمهدر صورت درخواست عضو  -2تبصره 
وقـت تبـدیل    عضـو بـه تمـام   مؤسسـه  معاونت آموزشـی   تأییدپس از موافقت دانشکده با 
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  .وضعیت خواهد یافت
  :باشد میذیل  شرح بهمؤسسه در  حضوري نیمهضوابط خدمت  -3ماده 

  ؛باشد میوقت  نصف ساعات حضور عضو تمام حضوري نیمهمیزان حضور عضو  )الف
وقـت   برابـر بـا واحـد موظـف عضـو تمـام       حضـوري  نیمهمیزان واحد موظف عضو  )ب

  ؛باشد می
  ؛گیرد میالتدریس تعلق ن حق، حضوري نیمهبه عضو  )ج
نصـف عضـو    حضـوري  نیمـه ظرفیت پذیرش دانشجوي تحصـیالت تکمیلـی عضـو     )د
با نظـر گـروه آموزشـی    ، در هر صورت حداقل ظرفیت پذیرش. شود میوقت محاسبه  تمام

  ؛باشد می کارشناسی ارشدیک دانشجوي 
مجاز مؤسسه  دار ستارهاجرایی و مدیریتی  هاي پستبه  حضوري نیمهانتصاب عضو  )ه

  ؛باشد مین
 مـدت  کوتـاه یت پژوهشی از جمله سفرهاي علمی مأموربه  حضوري نیمهاعزام عضو  )و

  .باشد میو یا بلندمدت مجاز ن
وقت بدون احتسـاب   برابر حقوق عضو تمام حضوري نیمهحقوق ماهانه عضو  -4ماده 

  .ویژه است العاده فوق
نصـف  ، حضـوري  نیمـه در دوران خـدمت   حضـوري  نیمهسابقه خدمت عضو  -5ماده 

  .شود میوقت محاسبه  سابقه خدمت تمام
  .وقت است نصف عضو تمام حضوري نیمهمیزان مرخصی ساالنه عضو  -6ماده 
 نامـه  آیین »79«و ماده » 75«ماده » 3« و» 2«ي ها تبصرهاعضاي موضوع  -7ماده 

  .گیرند میعلمی در شمول این دستورالعمل قرار ن هیأتاستخدامی اعضاي 
ي اعضا به پیشنهاد ریـیس  ها مأموریتي درسایر موارد مربوط به گیر تصمیم -تبصره

  .شود میصورت موردي انجام  به هیأت امناو تصویب مؤسسه 
...........  تبصـره در تـاریخ  » 3«مـاده و  » 8«ایـن دسـتورالعمل مشـتمل بـر      –8ماده 

از  فنـاوري تحقیقـات و  ، وزیر علـوم  تأییدرسید و با ........................  يهیأت امنا تصویب به
  .باشد میقابل اجرا  1/12/90تاریخ 
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  »پیوست شماره دو«
  علمی هیأتسختی شرایط محیط کار اعضاي  العاده فوقدستورالعمل 
  علمی هیأتاستخدامی اعضاي  نامه آیین» 31«ماده » 2«موضوع بند 

کـه بـا وجـود     گیرد میکار به مشاغلی تعلق  سختی شرایط محیط العاده فوق -1ماده 
عضو مؤسسه در معرض ابـتال بـه بیمـاري یـا عـوارض      ، شرایط بهداشتی و ایمنی مربوط

قرارگرفته و یا این که ماهیت وظایف آنـان احتمـال بـروز بیمـاري یـا عـوارض       نامطلوب 
  .باشد نامطلوب را به دنبال داشته

شـرایط بهداشـتی و   ، هاي تکمیلی مؤسسه موظف است ضمن برقراري بیمه -2ماده 
ایمنی الزم را جهت ایجاد محیط مناسب کار براي متصدیان مشـاغل ایـن دسـتورالعمل    

ي الزم در مورد انجام وظایف محـول و اسـتفاده از   ها آموزشواً نسبت به فراهم آورده و بد
امکـان معاینـات   ابزار و تجهیزات مناسب اقدام و در هر دوسال یک بار با هزینه مؤسسـه  

  .نمایدپزشکی آنان را فراهم 
هر یک از واحدهاي سازمانی مؤسسه موظفند ضمن بررسی شرایط محـیط   -3ماده 

تطبیـق عوامـل و تعیـین درصـد سـختی      ، ربـط  ذيکار مشاغل موجود در واحد سازمانی 
پیوست تهیـه   ضمیمه اینشرایط محیط کار را متناسب با درجات تعیین شده در جدول 

هیـأت  اعضاي  کار محیطشرایط  سختی العاده فوقو با ذکر دالیل توجیهی الزم به کمیته 
کمیته مذکور موظف اسـت بـا رعایـت    . ارایه نمایند» 4«در ماده  مندرج با ترکیب علمی

نسـبت بـه تطبیـق عوامـل و     ، ضمن بررسی، ضوابط و مقررات مربوط به این دستورالعمل
مـاه از   6حـداکثر ظـرف مـدت    ، تعیین درصد سختی شرایط محیط کار مشاغل مـذکور 

  .علمی اقدام نماید هیأتاستخدامی اعضاي  نامه یینآتاریخ ابالغ 
 هیـأت علمـی  اعضـاي   کـار  محـیط  شـرایط  سختی العاده فوقاعضاي کمیته  -4ماده 
  :عبارتند از

 ؛)هیأترییس ( مؤسسه یا عناوین مشابه منابع انسانیمعاون توسعه  -4-1
 ؛به انتخاب کمیسیون مذکور هیأت امنانماینده کمیسیون دایمی  -4-2
 ؛)دبیر( مؤسسه یا عناوین مشابه منابع انسانیمدیر  -4-3
 ؛بودجه و تشکیالت مؤسسه یا عناوین مشابه، مدیر دفتر برنامه -4-4



 ريومجموعه قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فنا/   322

 

 هیـأت ( منابع انسـانی سه نفر از کارشناسان شاغل یا بازنشسته مجرب در امور  -4-5
  .)علمی هیأتعلمی و یا غیر

ترجیحـا  ( رتبط با رشته شـغلی علمی م هیأتحضور حداقل یک نفر عضو  -1تبصره 
  .در جلسات کمیته موضوع این ماده الزامی است) شاغل در مؤسسه

روزآمـد نمـودن تطبیـق     منظور به، سال یک بار 5کمیته موظف است هر  -2تبصره 
فرآینـد  ، عوامل و تعیین درصد سختی شرایط محـیط کـار مشـاغل موجـود در مؤسسـه     

  .موضوع این ماده را تکرار نماید
به ازاي ، کار بر مبناي درصد تعیین شده سختی شرایط محیط  العاده فوقمیزان  - 5ماده 

  .گردد میجدول ذیل تعیین  شرح بهنیم درصد حقوق مرتبه و پایه ، کار هر یک درصد سختی
  

  5درجه   4درجه   3درجه   درجه دو  درجه یک  درجه سختی کار
  درصد سختی

  کار
   20تا  1

  درصد
   40تا  20

  درصد
   60تا  40

  درصد
   80تا  60

  درصد
   100تا  80

  درصد

  العاده فوقمیزان 
  شرایط سختی

  محیط کار

   10تا  5/0
  درصد

  حقوق مرتبه
  و پایه

   20تا  10
  درصد

  حقوق مرتبه
  و پایه

   30تا  20
  درصد

  حقوق مرتبه
  و پایه

   40تا  30
  درصد

  حقوق مرتبه
  و پایه

   50تا  40
  درصد

  حقوق مرتبه
  و پایه

  
درصد سختی کار آن دسته از مشاغلی که به لحاظ ارتباط عضـو بـا مـواد     -1تبصره 

کار در اعماق و یـا اعصـاب و روان و امثـالهم از اهمیـت خاصـی      ، منفجره، آتش زا، سمی
، رسـد  مـی  نامه آییناین » 4«کمیته موضوع ماده  تأییدبرخوردارند و مستثنا بودن آن به 

  .باشد میبرابر قابل افزایش  5/1مجموعا تا  هیأت امنابا تصویب 
شرایط جدید مدنظر قـرار  ، در صورت تغییر شغل و یا محل خدمت شاغل -2تبصره 

یا عناوین مشابه مؤسسه مسـؤول تطبیـق شـرایط     منابع انسانیخواهد گرفت و مدیریت 
  .باشد می ربط ذيجدید محیط کار و ابالغ به واحد 

  .باشد میاشعه تابع ضوابط و مقررات خاص خود  هالعاد فوقبرقراري  -3تبصره 
 تصـویب  بـه ...........  تبصره در تـاریخ  5ماده و  6این دستورالعمل مشتمل بر  –6ماده 
از تـاریخ   فنـاوري تحقیقات و ، وزیر علوم تأییدرسید و با ............................... . يهیأت امنا

  .باشد میقابل اجرا  1/12/90
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  ضمیمه پیوست شماره دوجدول 
  سختی شرایط محیط کار العاده فوقدستورالعمل (

  )علمی هیأتاعضاي 

ردیف
 

  درجه
 عنوان

1 2 3 4 5 

1 
کار در محیط 
داراي درجه 

 حرارت نامتعارف

مستمر در دماي 
درجه  10کمتر از 

 باالي صفر

مستمر در دماي 
حدود صفر و 

در دماي  وقت نیمه
 درجه 20باالي 

دماي زیر  مستمر در
صفر و مستمر در دماي 

 درجه 30باالي 

 در دماي وقت نیمه
 معیارغیر معمول وغیر

 وقت در دماي تمام
 مجازغیر

 خطر برق 2
در معرض مستقیم 

 ولت 120تا  60برق 
در معرض مستقیم 

 ولت 220تا  120برق 
در معرض مستقیم برق 

 ولت 220بیش از 
 -- در معرض برق سه فاز

3 

کار با مواد 
، شیمیایی

میکروبی و 
گازهاي سمی و 

 آزار دهنده

گاهی با مواد 
میکروبی و ، شیمیایی

سمی آزاد دهنده 
سرکار دارد یا در 

 .قرارداردآنها  معرض

با  وقت نیمه طور به
، سمی، مواد شیمیایی

میکروبی آسیب زاي 
حتی با ( نفوذپذیر

سر و ) وسایل ایمنی
 .کار دارد

وقت با مواد  تمام طور به
سمی و ، شیمیایی

میکروبی آسیب زاي 
حتی وسایل ( نفوذپذیر

 .سر و کار دارد) ایمنی

با مواد  وقت نیمه
سمی و ، شیمیایی

میکروبی کشنده 
حتی با ( نفوذپذیر

سر و ) وسایل ایمنی
 .کار دارد

وقت با مواد  تمام
سمی و ، شیمیایی

میکروبی کشنده 
حتی ( نفوذپذیر

) یبا وسایل ایمن
 .سر و کار دارد

4 

کار در محیط 
عفونت زاء آالینده 

درمانی و 
 آزمایشگاهی

گاهی با لوازم و مواد 
 .متعفن سر و کار دارد

با اجساد و  وقت نیمه
لوازم و مواد متعفن 

 .سر و کار دارد

با ذي روح  وقت نیمه
 .متعفن سر و کار دارد

وقت با ذي روح  تمام
 .متعفن سر و کار دارد

-- 

5 
در محیط  کار

داراي بوي متعفن 
 و نامطبوع

گاهگاهی در محیط 
 متعفن و بوي نامطبوع

در محیط  وقت نیمه
 متعفن و بوي نامطبوع

-- 
وقت با محیط  تمام

 متعفن و بوي نامطبوع
-- 

6 
خطر ریزش یا 
 برخورد اجسام

 -- -- برخورد زیاد برخورد متوسط برخورد کم

7 
کار در فضاي 

 مسدود و
 متعارفغیر

در فضاي  وقت نیمه
 نسبتاً کم و

 متعارفغیر

در فضاي  وقت نیمه
 بسیار کم مثل اتاقک

وقت در فضاي  تمام
 بسیار کم مثل اتاقک

وقت در فضاي  تمام
 ویژه بهبسیار کم 

 )امثالهم ...و معادن (
-- 

8 
کار در محیط 
داراي رطوبت 

 نامتعارف

گاهگاهی در محیط 
داراي رطوبت بیش از 

 .حد مجاز

در محیط  وقت نیمه
داراي رطوبت بیش از 

 .حد مجاز
-- 

وقت در محیط  تمام
داراي رطوبت بیش از 

 .حد مجاز
-- 

9 
شرایط سخت 
ذهنی و فکري 

 کار

نوع و انجام کار گاهاً 
با تمرکز و خستگی 

 .فکري توام است

نوع و انجام کار با 
استرس و تمرکز 
 .بسیار همراه است

غالباً مسؤولیت و 
حساسیت کار در حدي 
است که روح و روان 

آن قرار  تأثیرفرد تحت 
 .گیرد می

همواره مسؤولیت و 
حساسیت کار در 

حدي است که روح و 
 تأثیرروان فرد تحت 

 .گیرد میآن قرار 

-- 

10 
کار در محیط 

داراي سر و صدا 
 نامتعارف

تا  70بین  وقت نیمه
 دسی بل 90

 -70نیم وقت بین 
دسی بل یا  120

  بین  وقت تمام
 دسی بل 90 -70

 120بیش از  وقت نیمه
وقت  دسی بل یا تمام

  120 -90 بین
 دسی بل

 120وقت بیش از تمام
 دسی بل

-- 

11  
 

کار در محیط 
داراي ذرات معلق 

  و دود در هوا
 

محیط گاهی داراي 
گرد و غبار و دود 

  .است
 

محیط اکثراً داراي 
گرد و غبار و دود 

  .است
 

انجام کار تولید گرد و 
  .کند میغبار و دود 
 

ذرات معلق و دود در 
  .زا است هوا بیماري
 

-- 
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ردیف
 

  درجه
 عنوان

1 2 3 4 5 

12 
جا به جا کردن 
 اجسام سنگین

 12/5گاهگاهی تقریباً 
 25کیلوگرم تا 

تا  5کیلوگرم یا مکرراً 
کیلوگرم یا  12/5

معادل آن را بلند یا 
نیروي معادل را 

 .کند میتحمل 

گاهگاهی تقریباً بیش 
کیلوگرم  50تا  25از 

 25تا  12/5یا مکرراً 
کیلوگرم یا منظماً 

کیلوگرم را بلند  12/5
یا معادل آن را تحمل 

 .کند می

گاهگاهی تقریباً بیش از 
کیلوگرم یا مکرراً  50
کیلوگرم یا  50تا 25

تا  12/5منظماً 
کیلوگرم را بلند یا 25

نیروي معادل آن را را 
 .کند میتحمل 

 50مکرراً بیش از 
تا 25کیلوگرم یا مکرراً 

کیلوگرم یا دایماً  50
کیلوگرم را 25تا 12/5

بلند یا نیروي معادل 
آن را را تحمل 

 .کند می

 50دایماً بیش از 
کیلوگرم را بلند یا 
نیروي معادل آن 

 کند میرا تحمل 

13 

ي ها محیطکار در 
مانند ( پر خطر
ي ها کارگاه

تراشکاري و 
 )...و گري ریخته 

  گاهگاهی در کارگاه
 .کند میکار 

در  وقت پاره طور به
  کارگاه

 .کند میکار 

در  وقت نیمه طور به
  کارگاه

 .کند میکار 

وقت در  تمام طور به
  کارگاه

 .کند میکار 
-- 

14 
 يها محیطکار در 
 متعارفغیر

در محیط  وقت نیمه
 ورنکم نور و یا پر

نور / تاریکی نسبی(
 )شدید

در تاریکی  وقت نیمه
نور بسیار / مطلق

 شدید

وقت در تاریکی  تمام
تاریکخانه ( مطلق
 )نور شدید/ عکاسی

-- -- 

15 
کار با رایانه و 

 امثالهم

تا  2اپراتوري که بین 
ساعت در روز ملزم  3

 .به انجام کار است

تا  3اپراتوري که بین 
ساعت در روز ملزم  4

 .به انجام کار است

 5تا  4اپراتوري که بین 
ساعت در روز ملزم به 

 .انجام کار است

 5اپراتوري که بیش از 
ساعت در روز ملزم به 

 .انجام کار است
-- 

16 
کار در ارتفاع و 

 اعماق

در ارتفاع  وقت نیمه
 5بدون حفاظ بیش از 

متر و یا عمق آب یا 
 متر 5زمین بیش از 

وقت در ارتفاع  تمام
متر و یا  5بیش از 

در ارتفاع  وقت نیمه
وقت  متر و یا تمام 10

در عمق آب یا زمین 
 متر 5بیش از 

وقت در ارتفاع  تمام
متر و یا  10بیش از 

در عمق بیش  وقت نیمه
  متر 10از 

 )حتی با وسایل ایمنی(

کار در ارتفاع بسیار 
وقت در  زیاد و یا تمام
 متر 10عمق بیش از 

حتی با وسایل (
 )ایمنی

کار در اعماق 
  متر 50بیش از 

حتی با استفاده (
 )از وسایل ایمنی

 انفجار 17
انفجار ساده و کم 

 .خطر وجود دارد
انفجار مستمر و نسبتاً 

 .خطرناك است
 طور بهانفجار خطرناك 

 .وجود دارد وقت نیمه

انفجار خطر ناك 
مستمر وجود  طور به

 .دارد
-- 

18 
کار با بیماران 
 روحی و روانی

با بیماران  گاهگاهی
روحی و روانی روبرو 

 .است

با  وقت نیمه طور به
بیماران روحی و روانی 

 .روبرو است

با بیماران  گاهگاهی
روحی و روانی خطرناك 

 .روبرو است
-- -- 

19 
 نفرهایی

 معمولغیر
 نفرهایی مستمر

نفرهایی مستمر با 
 سکوت یا نفرهایی

مستمر همراه با غیر
 سر و صدا

  با نفرهایی مستمر توام
سر و صداي ناراحت 

 کننده
-- -- 

 لرزش 20
لرزش خفیف آزار 

 دهنده
لرزش  وقت نیمه

 نسبتاً شدید
 -- -- وقت توام با لرزش تمام

21 
کار با حیوانات و 
جانواران گزنده و 

 درنده

سر و کار  گاهگاهی
 دارد

سر و کار  وقت نیمه
 دارد

 -- -- وقت سر و کار دارد تمام

 کار در فضاي باز 22

مکرراً در فضاي باز 
دل انجام تمناطق مع

  وظیفه
 .می نماید

مکرراً در فضاي باز 
مناطق بد آب و هوا و 
یا منظماً در مناطق 

  دل انجام وظیفهتمع
 .می نماید

منظماً در فضاي باز 
مناطق بد آب و هوا 

 .نماید میانجام وظیفه 
-- -- 
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  »پیوست شماره سه«
  علمی هیأتدستورالعمل اجرایی حمایت قضایی از اعضاي 

  علمی مؤسسه هیأتاستخدامی اعضاي  نامه آیین» 41«موضوع ماده 
کلیـه مراجـع   ، در ایـن دسـتورالعمل  » مراجـع رسـیدگی کننـده   «منظور از  -1ماده 

  .باشد میقضایی و انتظامی قانونی 
شاکی عضو  که موارديدر  هیأت علمیانتظامی اعضاي  رسیدگیي ها هیأت -تبصره

  .گیرند میدستورالعمل قرار   مؤسسه نباشد نیز در شمول این
کلیه اعضاي مؤسسه اعم از رسـمی و پیمـانی در رابطـه بـا دعـاوي و شـکایات        - 2ماده 

با وظایف  نحوي بهیا  شود میمطروحه در مراجع رسیدگی کننده که از انجام تکالیف آنان ناشی 
  .باشند میمشمول حمایت قضایی و حقوقی موضوع این دستورالعمل ، ایشان مرتبط است

از کارافتاده و متوفی در ارتباط با دعاوي و شـکایات یـاد   ، اعضاي بازنشسته -تبصره
و در مـورد اعضـاي    گردنـد  مـی مشمول حمایت قضایی و حقـوقی  ، شده در زمان اشتغال

قـانون مـدنی   ) 1032( در مـاده  منـدرج  متوفی تقاضاي همسر یا یکی از وراث درجه اول
  .براي حمایت قضایی و حقوقی کافی است

متقاضی حمایت قضایی و حقوقی درخواست کتبی خود را با ذکر دالیـل و   -3ماده 
جهات مورد نیاز براي حمایت قضایی و حقوقی به رییس مؤسسه یا مقام مجـاز از طـرف   

  .دارد میوي تسلیم 
دعوا با وظـایف عضـو بـراي انجـام حمایـت      مرجع تشخیص ارتباط موضوع  -4ماده 

  .باشد میرییس مؤسسه یا مقام مجاز از طرف وي ، قضایی و حقوقی
رییس مؤسسه یا مقام مجـاز از طـرف وي موظـف اسـت در صـورت انجـام        -5ماده 

کارشناس یـا کارشناسـان حقـوقی    ، این دستورالعمل» 4«و » 3«تشریفات مقرر در مواد 
کتبی با ذکر موضوع به همراه  طور بهحمایت قضایی و حقوقی  واجد شرایط را براي انجام
معرفـی و رونوشـت آن را    صالح ذيبه مراجع رسیدگی کننده ، مدارك و اسناد مورد نیاز

  .به عضو متقاضی ارایه نماید
  :خدمات کارشناسان حقوقی موضوع این دستوالعمل شامل موارد ذیل است -6ماده 
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  ؛انجام مشاوره و ارشاد قضایی )الف
  ؛شرکت در جلسات دادرسی )ب
  ؛هاي الزم لوایح و دفاعیه، دادخواست، تنظیم شکایت )ج
  ؛جهت حسن اجراي وظایف محوله ربط ذيدولتی غیر ي دولتی وها دستگاهمراجعه به  )د
سایر خدماتی که در مراحل دادرسی وکالي دادگستري در مقام وکالـت مجـاز بـه     )ه

  .باشند میانجام آن 
ایـن دسـتورالعمل   ) »5«موضـوع مـاده  ( کارشناس یا کارشناسـان حقـوقی   -7ماده 

 کـه  صـورتی فعال شرکت نمایند و در  طور بهموظفند در تمام مراحل رسیدگی و دادرسی 
شـکایت و شـرکت در جلسـات رسـیدگی و دادرسـی عـذر        براي عدم امکان اقامه دعوا و

صورت کتبی به مقـام   مراتب را با رعایت فرصت زمانی ممکن قبالً به، موجه داشته باشند
معرفی کننده اطالع دهند تا امکان معرفی کارشناس یـا کارشناسـان حقـوقی دیگـر بـه      

  .فراهم گردد ربط ذيمرجع رسیدگی کننده 
  .باشد میتشخیص عذر موجه بر عهده رییس مؤسسه یا مقام مجاز از طرف وي  - تبصره
براي انجام حمایـت قضـایی وحقـوقی موضـوع      دتوان میکارشناس حقوقی ن -8ماده 

و یـا سـایر    الزحمـه  حـق  عنوان بهوجه یا مال یا سندي ، این دستورالعمل ازعضو متقاضی
این صورت با متخلف برابر قـوانین  غیر در. عناوین مشابه به نفع خود یا دیگري اخذ نماید

  .و مقررات مربوط رفتار خواهد شد
براي جبران زحمات آن دسته از کارشناسـان حقـوقی کـه     دتوان میمؤسسه  -9ماده 

جـذب   العـاده  فـوق عـالوه بـر    دهنـد  میدر اجراي این دستورالعمل خدمات حقوقی ارایه 
جـذب وي بـا تشـخیص ریـیس مؤسسـه و       العـاده  فـوق درصد  20حداکثر تا ، استحقاقی

  .رعایت مقررات مربوط پرداخت نماید
از سـوي کارشـناس   ، در موارد زیر ارایه خدمات موضوع ایـن دسـتورالعمل   -10ماده 

  .یابد میحقوقی خاتمه 
  ؛انصراف کتبی عضو متقاضی حمایت قضایی و حقوقی به مؤسسه )الف
، اخـراج ، ا مؤسسه ازقبیل استعفامربوط ب حقوقی کارشناساستخدامی  رابطه قطع )ب

  .انتقال و یا فوت، از کارافتادگی، بازنشستگی، بازخرید
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حقوقی و ، کیفري( هاي قضایی جاري مفاد این دستورالعمل به کلیه پرونده -11ماده 
  .یابد میمؤسسه تسري ) اداري

 تصـویب  به.......... .تبصره در تاریخ 3ماده و  12این دستورالعمل مشتمل بر  -12ماده 
 از تـاریخ  فنـاوري تحقیقـات و  ، علـوم  وزیـر  تأییدرسید و با ............................ .يهیأت امنا

  باشد میقابل اجرا  1/12/90

  »پیوست شماره چهار«
  ي رفاهیها کمکدستورالعمل پرداخت 

  علمی هیأتاستخدامی اعضاي  نامه آیین» 93«موضوع ماده 
ي مسـتقیم و  هـا  هزینـه ماهیانـه از کمـک   ، کلیه اعضاي شاغل در مؤسسـه  -1ماده 

 هیـأت که از میزان تعیین شده براسـاس مصـوبات   ، هیأت امناغیرمستقیم رفاهی مصوب 
  :گردند می مند بهرهذیل  شرح به، وزیران کمتر نخواهد بود

  ؛کمک هزینه یک وعده غذاي گرم در روز -1-1
بـه یکـی از    صـرفاً ( کمک هزینه مهد کودك به ازاي هر فرزند زیر شـش سـال   -1-2

  ؛).گیرد میي اجرایی تعلق ها دستگاهو یا سایر زوجین شاغل در مؤسسه 
  ؛کمک هزینه ایاب و ذهاب -1-3
برابـر ضـریب حقـوقی سـالیانه مصـوب      » 150«به میـزان  کمک هزینه مسکن  -1-4

مشـروط بـه   ، باشـد  مـی وزیـران کمتـر ن   هیأتکه از میزان ابالغ شده از سوي  هیأت امنا
  .هیأت امنااعتبار الزم در بودجه تفصیلی سالیانه مصوب  بینی پیش

پنجـاه  ، مؤسسه مکلف است عالوه بر درصد پرداخت حق بیمه پایـه درمـان   -2ماده 
  .نمایددرصد حق بیمه تکمیلی اعضا و افراد تحت تکفل آنان را پرداخت 

  .باشد میعهده مؤسسه  پرداخت سهم حق بیمه عمر و حوادث اعضا به -3ماده 
در طـول سـال وجـوهی را تحـت عنـوان کمـک هزینـه         دتوانـ  مـی مؤسسه  -4ماده 

  .به اعضاي شاغل پرداخت نمایدملّی  ي ویژه مذهبی وها مناسبتغیرنقدي به 
انـداز و حمایـت از اعضـاي مؤسسـه از      تشـویق پـس   منظـور  به دتوان میمؤسسه  - 5ماده 
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انـداز سـهم    بنا به درخواست عضو شاغل رسمی و پیمانی حسـاب پـس  ، اندوخته تأمینطریق 
درصـد حقـوق مرتبـه و پایـه وي را      35 ي دولتی به نام عضو افتتاح وها بانکعضو نزد یکی از 

. از دریافتی وي کسر و به حساب مزبور واریـز نمایـد  » انداز عضو سهم پس« عنوان بهدر هر ماه 
انـداز   سـهم پـس  « عنـوان  بـه » انـداز عضـو   سـهم پـس  «درصد  100در این صورت در هر ماه 

از محل اعتبارات پرسنلی مؤسسه ضـمن درج در بودجـه تفصـیلی سـاالنه مصـوب      » مؤسسه
  .شود میواریز ، عضو افتتاح خواهد شدکه به نام  اي جداگانهبه حساب سپرده ، هیأت امنا

قابـل  غیر ،ي موضوع ایـن مـاده در زمـان اشـتغال عضـو     ها حسابموجودي  -تبصره
  .باشد میبرداشت 

کمـک یـا وام بـه صـندوق      منظـور  بـه هرسـاله مبلغـی را    دتوانـ  میمؤسسه  -6ماده 
مصرف و یـا اعتبـاري یـا پرداخـت وام     ، مسکن هاي تعاونی، اعضاي مؤسسه الحسنه قرض

  .منظور نماید، هیأت امنامستقیم به اعضا در بودجه تفصیلی با تصویب 
و  باشـد  میمیزان کمک و سقف وام قابل پرداخت در قالب اعتبارات مصوب  -تبصره

 هیـأت نحوه پرداخت و گردش مالی آن مطابق دستورالعملی خواهد بود که بـه پیشـنهاد   
  .رسد می هیأت امنا تصویب بهرییسه 

 تصـویب  بـه .............. تبصره در تاریخ 2ماده و  7این دستورالعمل مشتمل بر  -7ماده 
از تـاریخ   فنـاوري تحقیقـات و  ، وزیـر علـوم   تأییدرسید و با ............................. يهیأت امنا

  .باشد میقابل اجرا  1/12/90

  »پیوست شماره پنج«
  انتخاب استاد ممتازدستورالعمل نحوه 

  علمی هیأتاستخدامی اعضاي  نامه آیین» 118«موضوع ماده 
علمی با  هیأتاعضاي , بزرگداشت و ارج نهادن به استادان برجسته مؤسسه  منظور به

علمی و پژوهشـی  ، آموزشی، اجتماعی، تربیتی، مرتبه استادي که به مقام شامخ فرهنگی
و داراي کیفیـت آموزشـی و حسـن شـهرت      اند رسیدهی الملل بینو یا ملّی  در سطح. ...و 

استاد ممتاز انتخاب و طی مراسـم   عنوان بهطبق ضوابط ذیل ، باشند میاخالقی و معنوي 
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  .شود میدرجه استاد ممتازي مؤسسه به آنان اعطاي  اي ویژه
  اجتماعی -تربیتی -ي فرهنگیها فعالیت -1ماده 

 هیـأت ارتقاي مرتبـه اعضـاي    نامه آیینکسب حداقل امتیاز تعیین شده در ماده یک 
  .اجتماعی -تربیتی -ي فرهنگیها فعالیتعلمی از 
  ي آموزشیها فعالیت -2ماده 

  :باشد میداشتن شرایط زیر براي کسب مرتبه استاد ممتازي ضروري 
نیـل بـه مرتبـه     سال سابقه تدریس و تحقیق موفقیت آمیز پـس از  10حداقل  -2-1

سـال سـابقه تـدریس و     10ي استفاده از فرصت مطالعـاتی بـه حـداقل    ها سال( استادي
  ؛)شود میتحقیق افزوده 

 20ه در سـطح دکتـري تخصصـی و    آموختـ  دانـش  10استاد راهنماي حـداقل   -2-2
ه در سـطح دکتـري   آموختـ  دانـش راهنمـایی  ( .کارشناسـی ارشـد  ه در سطح آموخت دانش

ه در سـطح  آموختـ  دانـش جـایگزین راهنمـایی   » یک به سه«با نسبت  دتوان میتخصصی 
  ؛باشد کارشناسی ارشد

 هیـأت  يارتقا اعضا نامه آیینکسب حد نصاب امتیاز کیفیت آموزشی بر مبناي  -2-3
  ؛علمی به مرتبه استادي

  ؛امتیاز از کمیت آموزشی در هر سال تحصیلی 6کسب حداقل  -2-4
کمیت آموزشی در هـر سـال تحصـیلی بـراي اسـتاد      امتیاز از  3کسب حداقل  -2-5

  .بازنشسته و یا استاد وابسته
  فناوري -ي پژوهشیها فعالیت -3ماده 

 نامـه  آیـین امتیاز بعد از احراز مرتبه استادي از مؤسسـه برمبنـاي    250کسب حداقل 
هـاي   ي تخصصی اصیل چاپ شده در نشریهها کتاب از، علمی هیأتارتقاي مرتبه اعضاي 

و یـا  ملّـی   و مقاالت اصیل پژوهشی چاپ شده در نشریات علمی و پژوهشی معتبرمعتبر 
ي هـا  جشـنواره ي کـاربردي و جـوایز   هـا  طرحگزارش  و نوآوري ثبت اختراع و، یالملل بین

ي این ماده براي کسب عنـوان اسـتاد ممتـازي    ها تبصرهدر  مندرج ترتیب بهمعتبر علمی 
  :هر بخش به قرار ذیل است امتیازات قابل کسب در. باشد میضروري 

ي علـوم تجربـی و   هـا  رشـته امتیاز براي  100حداکثر : ی اصیلتألیفهاي  کتاب -3-1
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  ؛علوم انسانیي ها رشتهامتیاز براي  150
ی المللـ  بـین به ازاي هر ثبت اختراع و نوآوري در سـطح  : ثبت اختراع و نوآوري -3-2

امتیاز  50امتیاز و حداکثر امتیاز قابل استفاده در این بند  3امتیاز و در سطح داخلی  10
یه علمی ثبت اختراع و نـوآوري توسـط   تأیید، براي استفاده از امتیازات این بند. باشد می

  ؛باشد میوزارت ضروري  تأییدمورد  اي منطقهمراجع 
هاي ثبـت اختـراع    یهتأییدنیمه صنعتی کردن هر کدام از : نیمه صنعتی کردن -3-3

  ؛امتیاز دارد 20امتیاز و حداکثر تا  10هر مورد 
  ؛امتیاز 5هر مورد یک امتیاز و حداکثر تا : ي علمی داخلیها جشنوارهجوایز  -3-4
هـر مـورد سـه     ):داخل و خارج از کشور( ی معتبرالملل بیني ها جشنوارهجوایز  -3-5
  ؛امتیاز 50حداکثر تا  و امتیاز
هر مورد گزارش علمی نهایی : ي پژوهشی کاربرديها طرحگزارش علمی نهایی  -3-6
ي پژوهشی کاربردي موضوع قرارداد بـین مؤسسـه و دسـتگاه اجرایـی کـه داراي      ها طرح

  .امتیاز 25امتیاز و حداکثر تا  2، باشد ربط ذيشده از دستگاه  تأییدگواهی اختتام 
ي هـا  رشـته وجه به تفـاوت تولیـد مقـاالت در موضـوعات تخصصـی و      با ت -1تبصره 

امتیـازات موضـوع ایـن    ، یالمللـ  بینآمار ارایه شده توسط مراجع معتبر  براساس گوناگون
افزایش و یـا  % 15تا  دتوان می کننده بررسی ربط ذيماده به تشخیص کمیسیون تخصصی 

  .کاهش یابد
  .ی اصیل الزامی استتألیفي ها کتاب امتیاز از چاپ 20کسب حداقل  -2تبصره 
امتیاز مقاالت اصیل پژوهشی که در مجـالت معتبـر پژوهشـی بـه چـاپ       -3تبصره 

  .سقف ندارد اند رسیده
ي هـا  رشـته ی بـراي  الملل بیناستناد معتبر در سطح  100داشتن حداقل  -4تبصره 

علـوم  ي هـا  رشـته ی بـراي  المللـ  بـین و یـا  ملّی  استناد معتبر در سطح 50علوم تجربی و 
  .ضروري است انسانی
ارجاع محققـان  ، ي علوم تجربیها رشتهی براي الملل بینمنظور از استناد در سطح  -

تحقیقاتی نامزد مرتبه استاد ممتـازي درکتـب و   کار  بهی الملل بینشناخته شده در سطح 
  ؛ی استالملل بیننشریات معتبر پژوهشی در سطح 
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ارجاع ، علوم انسانیي ها رشتهی براي الملل بینیا و ملّی  منظور از استناد در سطح -
ی و مرجـع قرارگـرفتن کارتحقیقـاتی نـامزد مرتبـه      المللـ  بینو یا ملّی  محققان در سطح
و یـا  ملّـی   نشریات معتبر پژوهشـی در سـطح  ، کتب درسی دانشجویان استاد ممتازي در

  .ی استالملل بین
  اجرایی -ي علمیها فعالیت -4ماده 
علمـی تـا    هیـأت ارتقاي اعضـاء   نامه آییناجرایی بر مبناي  -ي علمیها فعالیتامتیاز 

  .باشد میامتیاز قابل محاسبه  20حداکثر 
ــاده  ــن دســتورالعمل توســط   هــا فعالیــت -5م ــا چهــار ای ي موضــوع مــواد یــک ت
  .گیرد میمورد ارزیابی قرار  ربط ذيممیزه  هیأتي تخصصی ها کمیسیون

  .در شرایط مساوي اولویت با کسانی است که سابقه اجرایی داشته باشند -تبصره
  )اجرا( نحوه انتخاب -6ماده 

  :ذیل است شرح بهمراحل اجرایی انتخاب استادان ممتاز 
استادان واجد شرایط را بـا ارایـه مـدارك و    ، و مراکز تحقیقاتی ها دانشکده، ها پردیس

تـا در صـورت    نماینـد  مـی مستندات الزم در آغاز هر سال بـه ریاسـت مؤسسـه معرفـی     
  .صالحدید به دبیرخانه اعطاي مرتبه استاد ممتازي معرفی شوند

رییسـه مؤسسـه    هیـأت ریـیس مؤسسـه بـا مشـورت     ، در موارد استثنایی -1تبصره 
استاد ممتازي را به اسـتادي کـه واجـد شـرایط تشـخیص       موضوع اعطاي درجه دتوان می
  .پیشنهاد نماید 7مستقیماً به شوراي انتخاب استاد ممتاز موضوع ماده ، دهد می

شـوراي انتخـاب    تصـویب  بـه براي استادانی که درجه استاد ممتازي آنان  -2تبصره 
و  شـود  مـی حکم استاد ممتازي توسط رییس مؤسسه صادر ، استادان ممتاز رسیده است

  .گردد میاین عنوان درحکم کارگزینی آنان درج 
  :ترکیب شوراي انتخاب استاد ممتاز -7ماده 

 ؛)ریاست شورا( رییس مؤسسه -7-1
 ؛)نایب رییس و دبیرشورا( مؤسسه فناوريمعاون پژوهشی و  -7-2
 ؛معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی مؤسسه -7-3
که حداقل یک نفر حسـب  ( پژوهشی کشوري برجسته علمی ها شخصیتسه نفر از  - 4- 7
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 ؛با انتخاب و حکم رییس مؤسسه) باشد نظر صاحب ربط ذيمورد در زمینه تخصصی 
کمیسـیون   سه نفر استاد تمام مؤسسه که حداقل یک نفر حسـب مـورد عضـو    -7-5

 .ممیزه هیأتبه انتخاب ، ممیزه باشد هیأت ربط ذيتخصصی 
دبیرخانه شوراي اعطاي مرتبه استاد ممتـازي در حـوزه معاونـت پژوهشـی      -تبصره

  .مؤسسه مستقرخواهد بود
  :نحوه تشویق و قدردانی -8ماده 

توسـط ریـیس مؤسسـه بـه      اي ویژهمؤسسه نشان استاد ممتازي را طی مراسم  -8-1
  ؛نماید میاستادان برگزیده اعطا 

د و درخشـان را بـراي مقطـع دکتـري     دانشجویان توانمنـ  دتوان میاستاد ممتاز  -8-2
دستورالعملی که توسط شوراي تحصیالت تکمیلی مؤسسـه   براساس بدون آزمون ورودي

  ؛پذیرش نماید رسد می هیأت امنا تأییدتهیه و به 
پایـه تشـویقی بـه وي اعطـا      2تـا سـقف   ، تکریم از مقام استاد ممتاز منظور به -8-3

، امتیاز اعتبار ویژه سـاالنه کسـب نمایـد    50که استاد ممتاز حداقل  و در صورتی شود می
  ؛گیرد میمورد محاسبه قرار  2امتیاز اعتبار ویژه ساالنه پژوهشی او با ضریب 

از اعتبـار ویـژه خـود بـراي شـرکت در      ، طبق درخواسـت  دتوان میاستاد ممتاز  -8-4
ی المللـ  بـین نموده و یا از استادان برجسته  ی و فرصت مطالعاتی استفادهالملل بینمجامع 

  .آورد عمل به ي علمی دعوتها همکاريبراي 
مشمول استادان بازنشسته مؤسسـه و اسـتادان وابسـته واجـد      نامه آییناین  -تبصره
  .شود میشرایط نیز 

  ي مادي و معنويها کمکاعطاي  -9ماده 
دستورالعمل خاص اساتید ممتـاز کـه از    براساس تکریم جایگاه استاد ممتاز منظور به
ي مادي و معنـوي  ها کمکمؤسسه نسبت به اعطاي ، گردد میرییسه تدوین  هیأتسوي 

  .نماید میپس از تصویب شوراي پژوهشی اقدام 
...........  تبصــره در تــاریخ 12مــاده و  10ایــن دســتورالعمل مشــتمل بــر  -10مــاده 

از  فناوريتحقیقات و ، وزیر علوم تأییدرسید و با ............................  يهیأت امنا تصویب به
  .باشد میقابل اجرا  1/12/90تاریخ 
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  »پیوست شماره شش«
  ي عضو وابسته در مؤسسهکارگیر بهدستورالعمل 

  علمی هیأتاستخدامی اعضاي  نامه آیین» 119« موضوع ماده 
/ کـه بـه درخواسـت دانشـکده     باشـند  مـی عضو وابسته افراد برجسته علمی  -1ماده 

اجرایی جذب مؤسسه و حکم رییس مؤسسـه بـراي    هیأتمؤسسه با تصویب / پژوهشکده
عضـو وابسـته انتخـاب و     عنـوان  بـه انجام وظایف آموزشی و پژوهشی براي مدت دو سال 

  .شوند میکارگرفته  به
  :باشد میذیل  شرح بهشرایط عمومی عضو وابسته  -2ماده 

  ؛اعالم نیاز واحد مربوط -2-1
  ؛داشتن مدرك تحصیلی دکتري تخصصی -2-2
  .ي علمی مورد نیاز واحد متقاضیها زمینهارتباط تخصصی فرد با  -2-3

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

  :باشد میذیل  شرح بهبسته شرایط اختصاصی عضو وا -3ماده 
  

  علمی هیأتعضو   اختصاصی عنوان شرایط  ردیف
  خارج از مؤسسه

  متخصص مقیم
  خارج از کشور

  حداقل دانشیار  حداقل دانشیار  ه علمیبمرت  1

2  
  سرپرستی

  یا رساله در نامه پایان
  مقاطع تحصیالت تکمیلی

  نامه پایان10حداقل 
  کارشناسی ارشد

  رساله دکتري 4یا 

  نامه پایان10حداقل 
  کارشناسی ارشد

  رساله دکتري 4یا 

3  
  چاپ مقاالت

  در نشریات معتبر داراي علمی پژوهشی
 ISC ی از جملهالملل بیننمایه 

  مقاله 8حداقل 
  علمی پژوهشی

  مقاله 12حداقل 
  علمی پژوهشی

  --------  طرح پژوهشی 4حداقل   ي پژوهشیها طرحسرپرستی و انجام   4
  

پژوهشـی  هر رساله دکتري را بـا دو مقالـه علمـی    دتوان می» عضو وابسته« -1تبصره 
 patentیـا دو  . ...و  ISC ی از جملـه المللـ  بـین چاپ شده در نشریات معتبـر داراي نمایـه   

  .جایگزین نماید
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را بـا یـک مقالـه     کارشناسـی ارشـد   نامه پایانهر  دتوان می» عضو وابسته« -2تبصره 
. ..و  ISC ی از جملـه المللـ  بـین نشریات معتبر داراي نمایـه   علمی پژوهشی چاپ شده در

  .جایگزین نماید
شـرط  مؤسسـه  ممیـزه   هیـأت یی که از نظر ها رشتهدر موارد خاص براي  -3تبصره 

الزامـی  . ...و  ISC ی از جملهالملل بینچاپ شده درنشریات معتبرداراي نمایه انتشار مقاله 
  .اقدام خواهد شد ربط ذيممیزه  هیأتضوابط  براساس ،نباشد

جـایگزین  ، ربـط  ذيشده علمی توسـط مراجـع    تأییدداشتن یک اختراع  -4تبصره 
  .شود میجدول این ماده » 3«مقاالت موضوع ردیف 

انتشـارات و سـوابق   ، اتتألیفعلمی که داراي  هیأتغیر محققان برجسته -5تبصره 
عضـو  « عنـوان  بـه  نـد توان مـی ، باشـند  مـی مؤسسه اجرایی جذب  هیأت تأییدعلمی مورد 

  .مؤسسه پذیرفته شوند» وابسته
  :باشد میذیل  شرح به» عضو وابسته«هاي فعالیت  حوزه -4ماده 

  ؛ي تحصیالت تکمیلیها دورهو رساله در  نامه پایانراهنمایی و مشاوره  -4-1
انتشار مقـاالت علمـی پژوهشـی در نشـریات علمـی پژوهشـی معتبـر بـه نـام           -4-2

  ؛مؤسسه
  ؛ي تحقیقاتی و پژوهشیها فعالیتانجام  -4-3
  ؛ي تحصیالت تکمیلیها دورهتدریس در  -4-4
  ؛)یا مرکز تحقیقاتی( هاي علمی و راهبردي مورد درخواست گروه ارایه مشاروه -4-5
  .ي تخصصی مورد نیاز مؤسسهها فعالیتسایر  -4-6

اجرایـی جـذب    هیـأت ي دو ساله توسط ها دورهدر » عضو وابسته«عملکرد  -5ماده 
مثبـت ارزیـابی   » عضو وابسته«علمکرد  که صورتیدر . گیرد میمورد ارزیابی قرار  مؤسسه

  .گردد میعضویت وي براي دو سال دیگر تمدید  و حکم رییس مؤسسه تأییدبا ، گردد
  :گردد میعضو وابسته از مزایاي ذیل برخوردار  -6ماده 

  ؛ضوابط و مقررات مربوط براساس استفاده از اعتبار ویژه پژوهشی پژوهانه -6-1
  ؛ضوابط و مقررات مربوط براساس یالملل بیناستفاده از پاداش چاپ مقاالت  -6-2
 هیـأت اعضاي ( علمی هم رتبه خود هیأتالتدریس معادل اعضاي  دریافت حق -6-3



  335  / اعضاي هیأت علمی :سومبخش 

  

  .)مؤسسه علمی خارج از
» 5«موضـوع تبصـره   » عضو وابسـته «التحقیق  التدریس یا حق میزان حق -1تبصره 

اجرایـی جـذب    هیـأت این دستورالعمل با پیشنهاد معاون آموزشی و تصـویب  » 3«ماده 
  .گردد میمؤسسه تعیین 

کـه محـل خـدمت    » عضو وابسـته «مسکن براي  تأمینمؤسسه نسبت به  -2تبصره 
  .نماید میدر حد امکان اقدام ، باشد میاصلی وي خارج از کشور 

 تصـویب  بـه ...........  تبصره در تاریخ 7ماده و  7این دستورالعمل مشتمل بر  –7ماده 
از تـاریخ   فنـاوري تحقیقـات و  ، وزیر علوم تأییدرسید و با ...............................  يهیأت امنا

  .باشد میقابل اجرا  1/12/90
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 ينمونه کشور یأت علمیه يدستورالعمل نحوه انتخاب اعضا
  فناوريقات و یر علوم، تحقیوز 20/10/88مورخ 

 يل از اعضایر به منظور تجلیدستورالعمل ز براساس فناوريقات و یوزارت علوم، تحق
بهشت ماه هر سـال بـه مناسـبت    یکه در ارد یمراسم یینمونه کشور، با برپا یأت علمیه

داشـت آن اسـتاد   یگردد، ضمن گرام می و روز معلم برگزار يد مطهریسالروز شهادت شه
  .آورد می شان اقدام به عملیم شأن و منزلت ایدگان نسبت به تکریبرگز یفرزانه، با معرف

و مؤسسـات آمـوزش   ها  نمونه دانشگاه یأت علمیه ياعضا یانتخاب و معرف -1ماده 
أت یـ ه يان اعضایاز م -شود می دهینام» مؤسسه«ن پس یکه از ا -کشور یو پژوهش یعال

  .ردیگ می ن دستورالعمل صورتیاساس ا مختلف برا مراتب ی یعلم
 یأت علمـ یـ ه يان اعضـا یـ ست از میبا می نمونه مؤسسه یأت علمیعضو ه -2ماده 

ازات یـ با حداقل پنج سال سابقه خدمت کـه حـداقل امت   قتو تمامشاغل و  یقطع یرسم
نـد،  ا احـراز نمـوده   1)1وست شـماره  یپ(نمونه  یأت علمیازات عضو هیر را از جدول امتیز
  .شنهاد گرددیپ

  ازیامت 210حداقل         يدر مرتبه استاد -
  ازیامت 185حداقل         ياریدر مرتبه دانش -
  ازیامت 165حداقل         ياریدر مرتبه استاد -
  ازیامت 150حداقل           یدر مرتبه مرب -

ط برابر قـرار  یاز در شرایکه از نظر امت یانیاران و مربیدر مورد انتخاب استاد -تبصره
  .و خدمات برجسته مالك عمل خواهد بود یو پژوهش یزان سابقه آموزشیدارند م

تـن   4تن و حـداکثر   1 یأت علمیعضو ه 150هر  يتواند به ازا می مؤسسه -3ماده 

                                                                                                                                               
 .هاي امنا موجود است و جداول مرتبط در مرکز هیأت 2و  1هاي شماره  پیوست -1
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  .دینما یرا معرف
ن مـاده،  یـ آن از نصاب مـذکور در ا  یأت علمیه يکه تعداد اعضااي  مؤسسه -تبصره

  .دیک تن اقدام نمای ینسبت به معرفتواند  می کمتر باشد حداکثر
توسط مؤسسه بـه شـرح    يشنهادیط پین شرایانتخاب واجد ییمراحل اجرا -4ماده 

  :باشد می ریز
ا پژوهشـکده  یـ دانشکده  يشورا(زه مؤسسه یأت ممیه یتخصصهاي  ونیسیکم -4-1

ـ  براساس ط رایافراد واجد شرا) زهیأت ممیدر مؤسسات فاقد ه ده اطالعات موجود در پرون
د کـه پـس از درج   یـ نما مـی  شـنهاد ید کسب شده از آنان پیع و اطالعات جدیارتقا و ترف

از بـه  یـ را به همراه مـدارك و مسـتندات مـورد ن   ها  ن فرمیمربوطه، اهاي  ازات در فرمیامت
 ارسال 2-4ب مندرج در بند یمؤسسه با ترک» نمونه یأت علمیه يانتخاب اعضا«ته یکم
  :دارد می

که خود را واجد  یأت علمیه يدرخواست آن عده از اعضا یبررسن یهمچن -تبصره
ق دانشــکده یــمربوطــه و ارســال آن از طرهــاي  ل فــرمیــداننــد پــس از تکم مــی طیشــرا

  .است پذیر امکان» نمونه یأت علمیه يانتخاب اعضا«ته یدر کم) پژوهشکده(
  :»نمونه یأت علمیه يانتخاب اعضا«ته یب کمیترک -4-2
  ؛)تهیس کمییر(مؤسسه  رییس -4-2-1
  ؛)یته در مؤسسات آموزشیر کمیدب( یمعاون آموزش -4-2-2
  ؛یفرهنگ ییمعاون دانشجو -4-2-3
  ؛)یته در مؤسسات پژوهشیر کمیدب( یمعاون پژوهش -4-2-4
  وابسته به مؤسسه حسب مورد؛ ي)ها پژوهشکده(ها  دانشکده يرؤسا -4-2-5
  حسب مورد؛ )یپژوهش( یآموزشهاي  ران گروهیمد -4-2-6
و  نظـر  صـاحب  یأت علمیا عضو هیو  ربط ذيزه یأت ممیه يسه تن از اعضا -4-2-7

  س مؤسسه؛ییبا سابقه با انتخاب ر
ر کل دفتـر نظـارت و سـنجش دانشـگاه در     یا مدیزه منطقه یأت ممیر هیدب -4-2-8

  .زهیأت ممیمؤسسات فاقد ه
دسـتورالعمل مطـابق   ن یـ ا 6مـاده   2ت تبصـره  یـ ل شده بـا رعا یتکمهاي  فرم -4-3

 یمؤسسه مورد بررسـ » نمونه یأت علمیه يانتخاب اعضا«ته یمقررات مربوط، توسط کم
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 یمربوطه جهت بررسهاي  ن به همراه فرمیمنتخب ید، اسامییرد و در صورت تأیگ می قرار
  .گردد می ارسال 5ون موضوع ماده یسیرخانه کمیته به دبیس کمییر يبا امضا یینها

ون یسـ یرخانـه کم یزه بـه عنـوان دب  یـ ممي هـا  هیأتامنا و ي ها یأتهمرکز  -5ماده 
  .دینما می تیقات فعالیوزارت علوم، تحق» نمونه یأت علمیه يانتخاب اعضا«

ل و ارسال فـرم  ین دستورالعمل با تکمیضوابط ا براساس ستیبا می مؤسسه -6ماده 
مسـتندات و  ه یـ بـه همـراه کل  ) 2وسـت شـماره   یپ(نمونه  یأت علمیه يمشخصات اعضا

ان بهمن ماه هر سـال بـه   یحداکثر تا پا يشنهادیافراد پ یمدارك مربوطه نسبت به معرف
  .دیاقدام نما فناوريقات و یوزارت علوم، تحق

ا مدارك و مستندات الزم یده و یخ رسین تاریکه بعد از ا ییشنهادهایبه پ -1تبصره 
 ينگونه مـوارد بـرا  یبه ا یدگیرس ب اثر داده نخواهد شد ویرا به همراه نداشته باشند ترت

  .شنهاد مجدد خواهد بودیافت پیز موکول به دریسال بعد ن
 صـالح  ذيق استعالم از مراجـع  یاز طر یعمومهاي  تیه صالحیدییاخذ تأ -2تبصره 
ر مـدارك مربوطـه بـه    یعضو توسـط مؤسسـه و ارسـال آن بـه همـراه سـا       یقبل از معرف

  .باشد میي ون وزارت متبوع ضروریسیرخانه کمیدب
بعـد بالمـانع    هـاي  سـال  شـوند در  نمی که انتخاب یشرکت مجدد کسان -3تبصره 

  .است
سـت  یبا مـی  باشـند  می طیواجد شرا یأت علمیکه فاقد عضو ه یمؤسسات -4تبصره 

ون وزارت متبوع ارسال یسیرخانه کمیکتباً به دب 4ته موضوع ماده یق کمیمراتب را از طر
  .ندینما

 یأت علمیه يانتخاب اعضا«ون یسیده از مؤسسات، در کمیرسهاي  پرونده -7ماده 
ت مـاده  یو سپس افراد منتخب با رعا قرارگرفته یینها یوزارت متبوع مورد بررس» نمونه

قـات  یر علوم، تحقیبه وز یید نهاییتأ يون برایسیرخانه کمین دستورالعمل توسط دبیا 9
  .گردند می شنهادیپ فناوريو 

وزارت » نمونـه  یأت علمـ یـ ه يانتخـاب اعضـا  «ون یسیکم ياعضاب یترک -8ماده 
  فناوريقات و یعلوم، تحق

  ؛)ونیسیس کمییر(ر یوز یمعاون آموزش -8-1
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  ر؛یوز یمعاون پژوهش -8-2
  ر؛یوز یمعاون فرهنگ -8-3
  ؛)ونیسیر کمیدب(زه یممي ها هیأتامنا و ي ها هیأتس مرکز ییر و ریمعاون وز -8-4
  ؛یوزارتر کل دفتر یمد -8-5
ر علـوم،  ید وزییون و تأیسیر کمیشنهاد دبیبه پ يزه مرکزیمم يدو تن از اعضا -8-6
  ؛فناوريقات و یتحق

 د نمونـه یحـاً از اسـات  یترج(کشـور   یو فرهنگـ  یعلمـ  هـاي  شخصیتدو تن از  -8-7
  .فناوريقات و یر علوم، تحقید وزییون و تأیسیس کمییشنهاد ریبه پ) قبل هاي سال

، بـا حضـور   7ون موضـوع مـاده   یسـ یو کم 4ته موضـوع مـاده   یکم جلسات -9ماده 
 يک اعضـا یـ نصـف بـه عـالوه     يافته و مصوبات آنها با رأیت یتن از اعضا رسم 5حداقل 

  .باشد میی حاضر قانون
ون یسـ یا کمیـ تـه  یس کمیـی ر یر و بـا همـاهنگ  یدعوت از اعضا توسط دب -1تبصره 

  .ردیپذ می حسب مورد انجام
 فنـاوري قات و یر علوم، تحقید وزییپس از تأ 7ون ماده یسیکممات یتصم -2تبصره 

  .است یقانون
بـه   20/10/88خ یدر تـار  8800/15تبصره، به شـماره   9ماده،  9ن دستورالعمل در یا
 6670/15ن دسـتوالعمل شـماره   یگزید و جـا یرس فناوريقات و یر علوم، تحقیب وزیتصو

  .باشد می 4/9/87مورخ 
  

کامران دانشجو -فناوريوزیر علوم، تحقیقات و   
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مصوب جلسه  ها دانشگاهتکریم استادان بازنشسته  نامه آیین
  فرهنگی انقالب عالی شوراي 15/12/1385مورخ  601

 اتمؤسسـ  و ها دانشگاه یعلم هیأت ياعضا هیکل نامه آیین نیا مشمول افراد -1 ماده
 افتخـار  بـه  یتمـام  اسـتاد  رتبـه  بـا  کـه  باشـند  می کشور یقاتیتحق مراکز و عالی آموزش

  .شوند می لینا یبازنشستگ
 یانتظـام ي هـا  هیـأت  ایـ  و يپاکسـاز ي هـا  هیـأت  حکـم  بـه  بنا که يافراد -تبصره
 نخواهنـد  نامه آیین نیا مشمول کشور از خارج میمق دیاسات و باشند شده اعالم بازنشسته

  .بود
 آمـوزش  و درمـان  ،بهداشـت  و فنـاوري  و قـات یتحق، علـوم  يهـا  وزارتخانه -2 ماده

 را یکسـان ی ییشناسـا  کـارت  موظفند یاسالم آزاد دانشگاه و پرورش و آموزش و یپزشک
 کنند یطراح یردولتیغ و یدولت عالی آموزش اتمؤسس و دانشگاه بازنشسته دیاسات يبرا
  .بود خواهد معتبر نامه معرفی عنوان به که

 اتمؤسسـ  هیـ کل، بازنشسـته  دیاسات ارزشمند تجارب از يمند بهره منظور به -3 ماده
 کـانون  عنـوان  به یکاف زاتیتجه با همراه را یمناسب يفضا موظفند نامه آیین نیا موضوع

  .ندینما هیارا و جادیا دیاسات
 اسـتاد  رتبـه  بـا  بازنشسـتگان  به یعلم هیأت ياعضا انهیسال حقوق شیافزا -4 ماده

  .باشد می يتسر قابل یتمام
 براسـاس  را دیاسـات  نیـ ا نـد توان مـی  نامه آیین نیا موضوع اتمؤسس يرؤسا -5ماده 

 و دیاسـات  نیـ ا الزحمـه  حـق  ؛رندیگکار  به مشاور عنوان به عالی شوراي 1383 سال مصوبه
 عالی شوراي مصوبه چارچوب در ها دانشگاه يهیأت امنا مصوبات براساسآنها  کار ساعات
  .شود می نییتع یفرهنگ انقالب

 دیاسـات  یدرمـان  لیتکم مهیب به نسبت موظفند قانون نیا موضوع اتمؤسس -6 ماده
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 یبازنشسـتگ  زمـان  در آن امتـداد  و اشـتغال  زمان در یتمام استاد رتبه با همسرانشان و
  .ندینما اقدام

 بـا  مقالـه  رشیپـذ  شـرط  بـه  نـد توان مـی  نامـه  آیـین  نیـ ا موضـوع  دیاسـات  -7 ماده
 يبــرا یدولتــ یداخلــ يمــایهواپ خطــوط نــهیهز در% 50 فیــتخف از دانشــگاه یمعرفــ

ــرکت ــا در ش ــا شیهم ــ يه ــارج یعلم ــ یخ ــت کی ــ و نوب ــت 2 یداخل ــال نوب  درس
  .ندینما استفاده

 کـه  ییهـا  کتابخانـه  و یفرهنگـ  اتمؤسسـ ، يگردشگر اماکن، ها موزه هیکل -8 ماده
% 50 حـداقل  مربوطه کارت هیارا با موظفند، نمایند می استفاده یعموم بودجه از نحوي به

  .ندینما منظور نامه آیین نیا موضوع دیاسات يبرا خدمات نرخ در فیتخف
 موظفنــد ،توســعه برنامــه قــانون 160 مــاده موضــوع يهــا دســتگاه همــه -تبصــره

ــرا خــود خــدمات در ــا موضــوع دیاســات يب ــه آیــین نی ــاولو، نام ــو التیتســه و تی  ژهی
  .شوند لیقا

 و هـا  دانشگاه خود یمال منابع محل از نامه آیین نیا ياجرا يبرا الزم اعتبار -9 ماده
  .شود می تأمین مربوطه عالی آموزش اتمؤسس

 آمـوزش  و درمـان ، بهداشـت  و فنـاوري  و قـات یتحق، علـوم  يهـا  وزارتخانه -10 ماده
 هیـ ارا و نامه آیین نیا ياجرا به موظف یاسالم آزاد دانشگاه و پرورش و آموزش و یپزشک

  .باشند می یفرهنگ انقالب عالی شوراي به بار یک ماه 6 هر گزارش
 15/12/85 مـورخ  601 جلسـه  در تبصـره  2 و مـاده  11 در نامـه  آیین نیا -11 ماده

  .دیرس تصویب به یفرهنگ انقالب عالی شوراي
  

نژاد احمديمحمود  -عالی انقالب فرهنگی رییس جمهور و رییس شوراي  
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مصوب  یالملل بیني ها گردهماییبرگزاري   نحوه نامه آیین
  وزیران هیأت 20/8/1380

بزرگداشت موضـوع  ، همایش، سمینار، نامه آیینمنظور از گردهمایی در این  -1ماده 
ضرور و جلـوگیري  غیر يها هزینهقانون نحوه اعمال نظارت برکاهش ) 1( ماده) 3( تبصره

  .باشد می -1370مصوب  -از تجمل گرایی
ي هـا  ویژگـی که داراي تمـامی   شوند میی شناخته الملل بینیی ها گردهمایی -2ماده 
  :زیر باشند

  ؛ی برگزار شودالملل بینبا مشارکت یک یا چند سازمان یا انجمن تخصصی  )الف
ــینداراي هــدف و موضــوع  )ب ــ ب یعنــی همــایش مخــاطبینی از  ( ی باشــدالملل
هاي مختلف را مورد بحث قرار  هاي گوناگون داشته یا موضوع مورد عالقه ملیت ملیت

  ؛)دهد می
آن عضـویت و   ریزي برنامههاي  کشورهاي مختلف در کمیته ي مبرز ازها شخصیت )ج

  ؛مشارکت فعال داشته باشند
گان خارجی کنند شرکتي علمی توسط ها مقالهو  ها سخنرانیبخش قابل قبولی از  )د

  .ارایه شود
ي اجرایـی منـوط   هـا  دسـتگاه ی توسـط  المللـ  بـین هـاي   برگـزاري همـایش   -3ماده 

وزیر یا باالترین مقام اجرایی دستگاه موظف است پیشـنهاد  . وزیران است هیأت تصویب به
برگزاري هر همایش را حداقل شـش مـاه قبـل از تـاریخ برگـزاري همـایش و همـراه بـا         

هــدف و نتــایج احتمــالی برگــزاري همــایش و کشــورها و یــا ، اطالعــات الزم نظیــر نــام
 هیـأت ي برگزاري آن بـه  ها زینههي مشارکت کننده و همچنین برآورد تقریبی ها زمانسا

  .وزیران ارایه نماید
هایی که جنبه علمی دارند الزم است تعـدادي از   در کمیته علمی همایش -1تبصره 
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و مراکز پژوهشـی کشـور حضـور     ها دانشگاهاستادان و محققان مبرز با تخصص مربوط از 
  .داشته باشند
و  هـا  مالقـات ي مسـتقل در  هـا  زمانسـا ي رؤسـا  موارد استثنا که وزراء و -2تبصره 

از مدت  نمایند میرا تفاهم ) 1( ي خارجی برگزاري یکی از موارد مندرج در مادهها برنامه
وزیران مطـرح خواهـد    هیأتبوده و در اولین فرصت در جلسه  مستثنامندرج در این بند 

  .شد
ي آموزشـی  هـا  دورهجشـنواره و  ، میزگـرد ، جلسات کاري از قبیل مذاکرات -4ماده 

ي اجرایـی  هـا  دسـتگاه نظري و کاربردي بلند مدت و کوتاه مدت که مؤسسات آموزشی و 
در راستاي انجام وظایف قانونی خود با حضور و یا استفاده از اتباع خارجی یا نماینـدگان  

ی تلقـی  المللـ  بـین همـایش  ، نماینـد  مـی ی برگزار الملل بیني ها زمانساو یا  ها دولتسایر 
  .باشد مین نامه آییناین  نشده و مشمول

نماینـدگی دایـم یـا موقـت      هیأتهایی که با حضور رؤسا و اعضاي  همایش -5ماده 
همـایش  ، شـود  مـی  ی در ایـران برگـزار  المللـ  بـین ي هـا  زمانسـا ي خارجی و یـا  ها دولت

  .گردد میی تلقی نالملل بین
گردهمایی که فاقد شرایط منـدرج در  ، بزرگداشت، کنگره، برگزاري سمینار -6ماده 

ي اجرایی به اسـتثناي وزارت  ها دستگاهی توسط الملل بینباشد تحت عنوان  نامه آییناین 
  .خارجه ممنوع است

  
محمدرضا عارف -معاون اول رییس جمهور  



 ريومجموعه قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فنا/   344

 

 علمی خارجی مورد نیاز هیأتاعضاي  تأمیننحوه  نامه آیین
  8/3/1370مصوب  مؤسسات آموزشی و پژوهشی

  وزیران هیأت
علمی خارجی مورد نیـاز خـود    هیأتاعضاي ، مؤسسات آموزشی و پژوهشی -1ماده 

فرهنــگ و ي هــا وزارتخانــهبــه ) حســب مــورد( را بــه تفکیــک رشــته تحصــیلی و تعــداد
  .نمایند می درمان و آموزش پزشکی اعالم، و بهداشت عالی آموزش

حسـب  ( آمـوزش پزشـکی   درمـان و ، و بهداشت عالی آموزشفرهنگ و ي ها وزارتخانه
اعضـاي  ، جمهوري اسـالمی ایـران در خـارج از کشـور    ي ها نمایندگیبا هماهنگی ) مورد

شـده در قـانون    بینـی  پـیش تحصیلی و تعـداد  هاي  علمی داوطلب را در حد رشته هیأت
ي ها صالحیترا جهت بررسی آنها  شناسائی و مشخصات کامل، بودجه سالیانه کل کشور

  .نمایند می اطالعات اعالمعمومی به وزارت 
وزارت اطالعات نظر خاصی اعالم نماید یا اصوالً ظرف یک هفته پس از  که صورتیدر 

فرهنـگ و  ي هـا  وزارتخانـه اسامی افراد مزبور توسـط  ، دریافت مشخصات اعالم نظر نکند
درمـان و آمـوزش پزشـکی بـه مؤسسـات آموزشـی و پژوهشـی        ، و بهداشت عالی آموزش

  .گردد یم متقاضی اعالم
علمی مورد نظر  هیأتمؤسسات آموزشی و پژوهشی پس از انتخاب اعضاي  -2ماده 

مـدت  . نماینـد  می مشخصات و مدارك آنان را به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال، خود
، زمان طی تمام مراحل و تشریفات اداري جهت صدور پروانـه کـار و روادیـد و دعوتنامـه    

  .اعی و وزارت امور خارجه نباید از یک هفته تجاوز کندتوسط وزارت کار و امور اجتم
بـه انقـالب    يمند عالقهدر انتخاب افراد موضوع این ماده مسلمان بودن و  -1تبصره 

  .باشد می مبناي اولویت، اسالمی در صورت تساوي سایر شرایط
 صـورت  بـه اشتغال افراد انتخابی موضوع این ماده در ایـران   که صورتیدر  -2تبصره 
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 وزارت کار و امور اجتماعی موظف اسـت ظـرف  ، باشد) بین یک هفته تا شش ماه( موقتی
  .ساعت پس از دریافت مدارك مربوط نسبت به صدور پروانه کار موقت اقدام نماید) 48(

علمی خارجی مورد نیـاز مؤسسـات آموزشـی و     هیأتاعضاي  که صورتیدر  -3ماده 
پژوهشی با روادید توریستی وارد کشور شده باشـند پـس از اعـالم دسـتگاه متقاضـی از      

درمـان و آمـوزش   ، و بهداشت عالی آموزشفرهنگ و ي ها وزارتخانه تأییدبا ، خدمات آنان
. شـود  مـی  روادید توریستی آنـان بـه روادیـد بـا حـق کـار تبـدیل       ) حسب مورد( پزشکی

درمان و آموزش پزشکی موظفند ظـرف  ، و بهداشت عالی آموزشفرهنگ و ي ها وزارتخانه
نظر خود را اعالم نمایند و در صورت عدم اعالم ، یک هفته پس از اعالم دستگاه متقاضی

  .گردد می تلقی تأیید عنوان بهظرف مدت مزبور ، نظر
 نامـه  آیـین ع ایـن  علمـی خـارجی موضـو    هیأتمقررات استخدامی اعضاي  -4ماده 

موضوع الیحه قـانونی انحـالل   ( ها دانشگاهي هیأت امناسه نفره جانشین  هیأت تصویب به
و پژوهشـی اعـم از دولتـی و     عـالی  آمـوزش و مؤسسات  ها دانشگاهي امناي کلیه ها هیأت

شوراي انقـالب جمهـوري اسـالمی ایـران و      13/12/1357غیردولتی و خصوصی مصوب 
  .رسد می) 17/3/1358اصالحیه آن مصوب 

به  نامه آییناعتبارات مورد نیاز مؤسسات آموزشی و پژوهشی در اجراي این  -تبصره
و موافقت سازمان برنامـه و بودجـه و در الیحـه     ربط ذيو مؤسسات  ها وزارتخانهپیشنهاد 

  .گردد می بودجه سالیانه کل کشور در ردیف خاصی منظور
مایحتـاج   تـأمین  درخصـوص  موظفنـد  ربـط  ذيي ها زمانساو  ها وزارتخانه -5ماده 

علمی خارجی موضوع  هیأتتهیه بلیط مسافرت و سایر نیازهاي اعضاي ، مسکن، عمومی
  .آورند عمل بهالزم را اقدام ، نامه آییناین 

تسهیالت و ، وزارت آموزش و پرورش موظف است با رعایت مقررات مربوط –تبصره 
، نامـه  آیینعلمی خارجی موضوع این  هیأتامکانات الزم را براي تحصیل فرزندان اعضاي 

  .فراهم نماید
مؤسسـات آموزشـی و پژوهشـی اسـتفاده کننـده از خـدمات        که صورتیدر  -6ماده 

موظفنـد  ، علمی خارجی نتوانند براي آنـان مسـکن مناسـب تهیـه نماینـد      هیأتاعضاي 
ایـن  ) 4( کمک هزینه مسکن براساس مقررات اسـتخدامی موضـوع مـاده    عنوان بهمبلغی 
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  .به آنان پرداخت نمایند نامه آیین
 تـأمین تـابع قـانون    نامـه  آیـین علمی خـارجی موضـوع ایـن     هیأتاعضاي  -7ماده 
سـهم  ) %20( از حقوق و مزایـاي آنـان کسـر و بعـالوه    ) %7( هر ماهو  باشند می اجتماعی

حـق بیمـه و درمـان     عنوان به شود می تأمینکارفرما که از محل اعتبارات دستگاه مربوط 
  .گردد می اجتماعی واریز تأمینبه صندوق 

از شـمول   نامـه  آیـین علمی خارجی موضوع ایـن   هیأتاعضاي  کارگیري به -8ماده 
  .باشد می مستثنا 11/3/1354مورخ  5634شماره  نامه تصویبمقررات 

  
حسن حبیبی -معاون اول رییس جمهور  
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 يها مؤسسه علمی هیأت ارتقاي مرتبه اعضاي نامه آیین
 14/10/89مورخ  679و پژوهشی مصوب جلسه آموزشی 

  فرهنگی انقالب عالی شوراي

  کلیات
 - کسب جایگاه برتـر فرهنگـی  تردیدي نیست که امروزه رقابت بین کشورها براي 

، تصاحب سهم اقتصادي بیشتر نسبت به یکدیگر در مناسـبات متکثـر   الًأسیاسی و م
از ملّـی   و پرشتاب جهانی آنـان را نـاگزیر بـه گسـترش حـوزه نفـوذ و اقتـدار       متنوع 

نمـوده اسـت و درسـت بـه همـین خـاطر        فناوريطریق بسط و توسعه توان علمی و 
بازیـابی منزلـت    منظـور  بـه ایران اسـالمی نیـز    گیر نفس تاست که در پهنه این رقاب

داشـتن   اي جـز مصـروف   و پرافتخار خویش در عرصه جهانی چـاره  علمی شکوهمند
هـاي الهـی هـوش و     موهبت ویژه بهموجود و ي ها فرصتو  ها ظرفیت، تمامی امکانات

هـاي ترقـی و    ي ذاتی و کم نظیر اندیشمندان و نخبگان خود در فتح قلـه استعدادها
 علمـی  هیأت بدیل اعضاي در چنین شرایطی نقش بی. مرزهاي دانش ندارد شکستن
ي علمیـه و دیگـر مراکـز فرهنگـی در     هـا  حوزه، مراکز علمی و تحقیقاتی، ها دانشگاه

آرمـانی کـه تحقـق    . و نباید از نظر دور داشـت  توان مینیل به این آرمان مقدس را ن
 سـاله  بیسـت  انـداز  چشـم جـامع و همسـو بـا سـند      ریـزي  برنامـه از رهگـذر  تنها  آن

توسعه کشور و نیـز ارزشـیابی مسـتمر     ساله پنجي ها برنامهجمهوري اسالمی ایران و 
 پـذیر  امکـان فرهنگـی   - و مداوم آنان در راستاي پویایی و حفظ سطح مطلوب علمـی 

  .باشد می
است قطع نظر از اهمیت و ضرورت اتخاذ چنین رویکردي که به خودي خـود   گفتنی

برخوردار بوده است نفس احسـاس   جانبه همهاز قابلیت بسترسازي در امر توسعه پایدار و 
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 مؤسسـات و  ها دانشگاه علمی هیأت مرتبه اعضاي ينیاز به بازنگري اساسی در نظام ارتقا
کـرد تـا تـدوین     اي در خـور و عزمـی جـدي را طلـب مـی      و پژوهشی انگیزه عالی آموزش

از  علمـی  هیأت اعضايي ها فعالیتو هدایت بهینه  ها گیري جهتمشحون از  اي نامه آیین
یک نیـاز بنیـادین جامعـه دانشـگاهی کشـور       عنوان بهنگی هانقالب فر عالی شورايسوي 

و تأکیـد   به اهداف مهم زیر مـورد  دستیابی نامه آییندر تدوین این . مورد توجه قرار گیرد
  :توجه بوده است

پژوهشـی و  ، آموزشی( اسالمی و توان علمی گمان فرهنأو توسعه توتقویت ، حفظ -1
  ؛کشور فناوريپژوهشی و  عالی آموزش مؤسساتو  ها دانشگاه) فناوري

ــأمین - 2 ــی و   ت ــاي علم ــاورينیازه ــا   فن ــظ و ارتق ــت حف ــور در جه  يکش
، تجـارت ، اقتصـاد ، ي مختلـف فرهنـگ  هـا  حـوزه ي انقالب اسالمی در دستآوردها

  ؛صنعت و کشاورزي
ي هـا  برنامـه اهـداف   براسـاس  مـورد نیـاز کشـور    نیروي انسـانی تربیت و آموزش  -3

  ؛و آمایش سرزمینی اي توسعه
اصـول   براساس علمی هیأت اصالح و تغییر بنیادین در نظام ارزشیابی اعضاي - 4

 :زیر
کشـور و در راسـتاي    عالی آموزشتعلیم در نظام  تزکیه و تربیت قبل ازبر تأکید  )الف

 ؛ساز و تکریم جایگاه علم و عالم ساز و تمدن تحقق دانشگاه انسان
آموزشـی    نظم و انضباط در محـیط تقویت  ایجاد پویایی و نشاط در امر آموزش و) ب

  ؛متعهد و متخصص، منضبط نیروي انسانیدر جهت تربیت 
، بنیـادین ي هـا  پـژوهش توسعه امر تحقیق و پـژوهش بـا ارج نهـادن بـه     و تقویت ) ج

بـا  ، و صـنعتی کشـور   فنـاوري ، نیازهاي علمی تأمینکه در راستاي  اي توسعهکاربردي و  
  ؛شده باشدتنظیم  نگاهی آینده پژوهانه

ي مدیران و دلسوزان نظام علمی کشور که با مشـارکت  ها تالشحمایت و تقدیر از ) د
  .نمایند میکشور خدمت  عالی آموزشبه توسعه و گسترش نظام ، در امور

، غناي محتـوایی محصـول کـار مـورد نظـر بـوده      تنها  نه نامه آییندر تدوین این 
تمـامی   الوصـول  سـهل  بلکه از حیث شکلی نیز سعی بر آن بوده تا در قـالبی نـوین و  

گردد تا آنجـا   بندي دستهشایسته  طور به علمی هیأت عضو يقابل احصاي ها فعالیت
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 ربـط  ذيي هـا  کمیسـیون پیش از ارزشیابی برونـی از سـوي    علمی هیأت که اعضاي
در ایـن  . خـویش باشـند  ي هـا  فعالیـت قـادر بـه خـود ارزیـابی      سـادگی  بـه خود نیز 

در قالـب  ) آموزشـی و پژوهشـی  ( علمـی  هیـأت  مرتبه اعضاي ينظام ارتقا، نامه آیین
 - و علمـی  فنـاوري  - پژوهشـی ، آموزشـی ، اجتماعی - تربیتی - چهار فعالیت فرهنگی

گردیـده  تنظـیم   در جـداول ذیـل تبیـین و    منـدرج  مواد و بنـدهاي  براساس اجرایی
  .است

  اختصارات
  :از عبارتند نامه آییناختصارات مورد استفاده در 

درمان و آمـوزش  ، و بهداشت فناوريتحقیقات و ، ي علومها وزارتخانه: وزارتین) الف
  ؛پزشکی
ي هـا  مؤسسـه ، هـا  دانشـکده ، هـا  مجتمـع ، مراکـز ، ها دانشگاههر یک از : مؤسسه )ب

ي پژوهشـی و  ها مؤسسهکلی  طور بهو  ها پژوهشکده، ها پژوهشگاه همچنین و عالی آموزش
شـوراي  ، مجلس شوراي اسالمی، انقالب فرهنگی عالی شورايکه به موجب مجوز  فناوري

 صـالح  ذيتخصصـی یـا سـایر مراجـع     هـاي   فرهنگسـتان ، وزارتین عالی آموزشگسترش 
  ؛شده باشند تأسیس

  .علمی هیأت مرتبه اعضاي يارتقا نامه آیین: نامه آیین) ج

  آموزشی مؤسسات -بخش اول
  تربیتی اجتماعی -فرهنگیي ها فعالیت -1ماده 

کـه مویـد آمیختگـی     گـردد  میاطالق  علمی هیأت عضوي ها فعالیتبه مجموعه 
ملّـی   مـذهبی و ، و ترویج باورهاي اعتقـادي تقویت  برمبتنی  علم و اخالق اسالمی و

انقالب اسـالمی در میـان خـانواده دانشـگاهیان     ي ها ارزشو  قانون اساسیمنطبق با 
عناصر سـازنده و پیشـرو در پـی     عنوان بهبوده و نگاه مثبت جامعه به دانشگاهیان را 

  .داشته باشد
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   اجتماعی اعضاي -تربیتی -فرهنگیي ها فعالیتامتیازهاي قابل محاسبه از  )1( جدول
  »مؤسسه« علمی هیأت

یف
رد

  

  حداکثر امتیاز  عنوان
  در هر مرحله کار

  حداکثر امتیاز
 در هر موضوع

  امتیازحداقل 
الزم در هر دوره 

 ارتقا

   4تا  اجتماعی -تربیتی - ي فرهنگیها حوزهو تولید اثر بدیع و ارزنده هنري با رویکرد اسالمی در  »مقاله «تدوین کتاب  1

2 
کلی ي ها سیاست براساس در اجراي امور فرهنگیمؤثر  و همکاري ها فعالیتتهیه و تدوین پیوست فرهنگی براي کلیه 

 و مراکز آموزشی ها دانشگاهمتخذه توسط شوراي اسالمی شدن ي ها سیاستتوسعه و  ساله پنجي ها برنامه
   3تا 

3 
و طالب و نهادهاي  علمی هیأت قانونمند دانشجویان و اعضايي ها تشکلبا مؤثر  مشاوره فرهنگی و یا همکاري ارایه

 ترویج فعالیت در حوزه فرهنگ منظور بهفرهنگی فعال در مؤسسه و یا حوزه علمیه 
   2تا 

 فرهنگ مؤسسه -استاد مشاور فرهنگی با حکم معاون دانشجویی 4
 7/0 سال نیم هر

 امتیاز
5  

5 

در اصالح و هدایت  يپذیر مسؤولیت
مطلوب فرهنگی و ي ها نگرش

ي ها فعالیتمشارکت یا انجام 
اجتماعی و یا  -تربیتی - فرهنگی

عناوین مشابه براي کلیه اقشار 
اساتید و ، دانشجویان( دانشگاهی

با کسب موافقت رسمی ) کارکنان
 مؤسسه محل خدمت

اجتمـاعی و علمـی    -تربیتـی  -و طراحی در امور فرهنگی ریزي برنامه 1-5-1
  با طالب و کارکنان علمی هیأت دانشجویی و اعضاي

ــه  -تربیتــی -مشــارکت در اجــراي امــور فرهنگــی 1-5-2 اجتمــاعی از جمل
مشارکت فعاالنه در تشکیل جلسات هم اندیشی اساتید و نشسـت و جلسـات   

  ...و دانشجویی جهت تبیین مباحث و مشکالت و رفع شبهات اعتقادي 
، فرهنگـی ، اي علمـی  خدمات مشاوره ارایه( مرتبطي ها فعالیتسایر  -1-5-3

حضــور مســتمر و  -بــه دانشــجویان و طــالبآموزشــی  اجتمــاعی و، تربیتـی 
 تأییدبا  ...و  ها خوابگاه ، مساجد ،ها کانونگذار در مراکز دانشجویی اعم از تأثیر

 )ربط ذيکمیسیون تخصصی 

   2 تا

6 
کمیسیون  تأییدانقالبی و صداقت و امانت داري با  ، ملی، فرهنگی، دینیي ها ارزشبه  بندي پايتقلید و  استمرار در

 ربط ذيتخصصی 
 5 10 10تا 

  8 2هر مورد تا در )...و ي فرهنگی ها مسؤولیت، در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت( کسب جوایز فرهنگی 7
  6 2تا  1 صالح ذيمرجع  تأییدي با پرداز نظریهنقد و هاي  کرسیطراحی و مشارکت فعاالنه در برگزاري  8

9 
 ارایهاجتماعی با  -تربیتی -در زمینه فرهنگی علمی هیأت اعضاي سازي و توانمند افزایی دانشي ها کارگاهشرکت در 

شوراي  174مصوب جلسه  علمی هیأت اعضاي سازي و توانمند افزایی دانشطرح  نامه آیین) 3ماده ( گواهی معتبر
 و مراکز آموزشی ها دانشگاهاسالمی شدن 

 16به ازاي هر 
 2ساعت آموزش 

 امتیاز
8  

 5   )5مطابق جدول شماره ( 6حداقل امتیاز الزم از بند 
  )6به استثناي بند ( 9الی  1حداقل امتیاز الزم از بندهاي 

در نتیجه حداقل امتیازات الزم از . شود میامتیاز  5) 6به استثناي بند ( 9الی  1حداقل امتیاز الزم از بندهاي  1/1/92از تاریخ : تذکر
 .امتیاز خواهد بود 10از تاریخ مذکور  9الی  1مجموع بندهاي 

  10 

  30  9الی  1حداکثر امتیاز قابل قبول از بندهاي 

  
جهت بررسـی و  : فوق» 1«ممیزه موضوع ماده  هیأت کمیسیون تخصصی -1تبصره 

در هـر مؤسسـه   ، علمـی  هیـأت  اجتمـاعی اعضـاي   -تربیتـی  -تعیین امتیـازات فرهنگـی  
  :شود می یونی با ترکیب زیر تشکیلکمیس
 ریـیس  عنـوان  بـه نهـاد نماینـدگی مقـام معظـم رهبـري در مؤسسـه        رییس - 1

  ؛کمیسیون
 عنـوان  بـه ) ...و معـاون فرهنگـی   ( فرهنگی و یا عناوین مشـابه  -معاون دانشجویی -2

  ؛دبیر کمیسیون
  ؛مؤسسهآموزشی  معاون -3
اجرایـی   هیـأت  با حداقل مرتبه دانشـیاري بـه انتخـاب    علمی هیأت عضو نفر یک -4

  ؛جذب مؤسسه
در صورت عـدم وجـود شـوراي مـذکور      دبیر شوراي هم اندیشی اساتید مؤسسه و -5

 .نماینده شوراي فرهنگی مؤسسه
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، گیري رأيشیوه ، داخلی کمیسیون شامل نحوه تشکیل جلسات نامه آیین -2تبصره 
و در چـارچوب   گیـري  رأيتعیین حد نصـاب اعضـاي حاضـر جهـت تشـکیل جلسـات و        

 .شود میمقررات و ضوابط کلی وزارتین در اولین جلسه توسط اعضاي کمیسیون تعیین 
  آموزشیي ها فعالیت -2ماده 

در  بایسـت  مـی کـه وي   گـردد  مـی اطـالق   علمی هیأت عضوي ها فعالیتبه مجموعه 
کیفیـت   يبراي حفظ و ارتقـا مؤثر  روز آمد و نحوي بهجهت آموزش و تربیت دانشجویان 

  .گیردکار  به آموزش و انتقال مطلوب مفاهیم
  

  »مؤسسه« علمی هیأت اعضايآموزشی  يها فعالیتامتیازهاي قابل محاسبه از  )2( جدول
1 

  تخصیص اوقات موظف تدریس در امور( آموزشی اتشؤونرعایت نظم و انضباط درسی و 
 )مؤسسه ...و درسی  ریزي برنامهو آموزشی  م مصوبیتقوو رعایت آموزشی 

7/0 7 5 

2 

  کیفیت تدریس
  )امتیاز 5( عضو گروه علمی هیأت ارزیابی کیفیت تدریس توسط مدیر گروه با لحاظ نمودن نظرات اعضاي -
  )امتیاز 5( دانشکدهآموزشی  ارزیابی کیفیت تدریس توسط معاون -
  )امتیاز 5( ممتاز گانآموخت دانشارزیابی کیفیت تدریس توسط  -

  .باشد 16داراي معدل باالي الزاماً  تعریف شده در هر مؤسسهي ها شاخصعالوه بر  بایست میممتاز  هآموخت دانش
  )امتیاز 5( ارزیابی کیفیت تدریس توسط دانشجویان -

  امتیازات قابل اعطا بر حسب طیف امتیازات اخذ شده از نتایج ارزیابی: توضیح
  )ره ارزشیابیمن -5در جدول شماره  مندرج ارزشیابی در مرتبه علمی يعدد مبنا( 99/18تا  14براي نتایج ارزیابی مابین : امتیاز 99/4تا  0
  5/19تا  19امتیاز براي نتایج ارزیابی مابین  6
  )امتیاز شرط الزم در کسب عنوان سرآمدي آموزش 6حداقل ( 20تا  5/19امتیاز براي نتایج ارزیابی مابین  8

وزراي هر یک از  تأییدجداگانه به صورت  به نامه آییندر پیوست این  مندرج شرح بهضوابط مربوط به کسب عنوان سرآمدي آموزش  -تبصره
 .وزارتین خواهد رسید

 8 
  طبق جدول

  شماره
5 

3 

  کمیت تدریس
تخصصـی   دکتـرا یـا   دکتراو ي ا حرفه يدکتراامتیاز و کارشناسی ارشد یا  1کارشناسی ، امتیاز 5/0ي کاردانی ها دورهکمیت تدریس براي  -

  .باشد می امتیاز 25/1
تخصصی تابع ضوابطی خواهد بود کـه   يدکترادرمان و آموزش پزشکی امتیاز فوق براي مراتب علمی باالتر از ، در وزارت بهداشت -1تبصره 

  .توسط آن وزارت تعیین خواهد گردید
  .قطع نظر از یکسان بودن یا متفاوت بودن عنوان واحدهاي درسی از امتیاز مربوطه برخوردار خواهند شد علمی هیأت اعضاي: توضیح

  .کل امتیاز را از مقاطع دیگر کسب نمایند ندتوان مییی که هر کدام از مقاطع را ندارند ها مؤسسه -2تبصره 
بـه   هـا  مؤسسـه پس از کسب مجوز از مؤسسه محل خدمت از تدریس در سایر  توان میدرصد امتیازات این بند را  20حداکثر تا  -3تبصره 

 .آورد دست

3 30 8 

4 
که زمینه مهارت افزایـی را در مقطـع   ) ...و کارورزي  ، کارآموزي( راهنمایی و مدیریت پروژه کارشناسی و یا عناوین موضوعات مشابه مصوب

  .نماید میکارشناسی و یا سطح دو حوزه علمیه فراهم 
 .عمل خواهد شد نامه آیینبخش سوم این ) 1( ماده براساس درمان و آموزش پزشکی، در وزارت بهداشت -تبصره

3/0 5  

5 

دریافـت  نظیـر  ( امر آمـوزش  برخورداري از برجستگی یا شاخص بودن در
ممیـزه و یـا کسـب     هیأت به تشخیص) نشان یا عناوین مشابه  ؛لوح تقدیر

  مراجع رسمی جهت انجام فعالیت آموزشی تأییدعنوان معلم برتر با 
ي کـل دوره  ابر بار یکاستفاده از امتیاز مربوطه در هر سطح فقط : توضیح

 .باشد می ارتقا مجاز

  دانشکدهه سسؤم رییس تأییددر سطح مؤسسه با  2-5-1
  دانشگاهآموزشی  معاون تأییددر سطح دانشگاه با  2-5-2
آموزشـی   معاون تأییدی با الملل بینو ملّی  در سطح 2-5-3

 وزارت متبوع

5  
1  
2 

1  
2  
4 

 

6 

یـا الکترونیکـی   ) بر مبناي تیراژ و نوبت چـاپ ( یا تدوین کتب چاپی تألیف
  .مورد استفاده قرار گیردآموزشی  منبع عنوان بهکه 

) 1( مـاده  براسـاس  درمان و آموزش پزشکی، در وزارت بهداشت -تبصره
 .عمل خواهد شد نامه آیینبخش سوم این 

 ریـزي  برنامـه شوراي  تأییدبا ملّی  کتاب در سطح -2-6-1
  وزارت متبوع

شوراي انتشـارات   تأییدکتاب در سطح مؤسسه با  -2-6-2
  مؤسسه یا گروه آموزشی ریزي برنامهمؤسسه و شوراي 

شوراي انتشـارات   تأییدجزوه در سطح مؤسسه با  -2-6-3
 مؤسسه یا گروه آموزشی ریزي برنامهمؤسسه و شوراي 

3  
5/1  
7/0 

6  
3  
5/1 

 

7 
نظیـر  ( آموزشـی  نـوین ي ها روشمطلوب تدریس و استفاده مناسب از ي ها روشاز  گیري بهرهو شاگرد پروري با آموزشی  ارج نهادن به امور
 )وعناوین مشابهآموزشی  کارگاه، اردوهاي آموزشی، برگزاري سمینارهاي آموزشی، مشاروه آموزشی

5/0 2  

  
 نامـه  آیـین  »44«بـراي مشـاغل موضـوع مـاده     ) 2( کسـب امتیـازات مـاده    -تبصره
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سایر مشاغلی کـه  . در زمان تصدي مشاغل مذکور الزامی نیست 1علمی هیأت استخدامی
در زمان تصدي فقط در سـقف   شوند می منصوببا حکم هر یک از وزیران وزارتین به آن 

  .موظف خود الزم است امتیاز کسب نمایندآموزشی  بار
  فناوري -پژوهشیي ها فعالیت -3ماده 

کـه ضـمن برخـورداري از     گـردد  میاطالق  علمی هیأت عضوي ها فعالیتبه مجموعه 
توانـایی  ي سـاختار یافتـه قابلیـت کشـف و توسـعه حقـایق یـا ایجـاد         منـد  هدفویژگی 

ي علمی را داشته و در عمل قادر به رفع نیـاز جامعـه و   ها یافته کارگیري بهو  سازي پیاده
مصـوب تحقیقـاتی و   ي هـا  اولویـت متوازن و منطبق بر صورت  به مرزهاي دانش شکستن

  .فناورانه وزارتین باشد
  

  مؤسسه علمی هیأت اعضاي فناوري -پژوهشیي ها فعالیتامتیازهاي قابل محاسبه از  )3( جدول

  موضوع  ردیف

حداکثر 
  امتیاز

در هر 
مرحله 

  کار

حداک
ثر 

  امتیاز
در هر 
 موضوع

 حداقل
  امتیاز

الزم در 
  هر دوره

 ارتقا

1 

حداکثر تا دو ( وزارت متبوع تأییدمورد  ISCپژوهشی منتشر شده در مجالت علمی و پژوهشی معتبر داخلی و خارجی  -مقاله علمی
  .)باشد می پژوهشی نیز قابل قبولگواهی چاپ مقاله علمی 

  .برابر قابل افزایش است 5/1ممیزه تا  هیأت تأییدو مقاالت داغ به  استنادپژوهشی بر  -ي علمیها مقالهامتیاز  -1تبصره 
پژوهشی محرمانه که امکان چاپ و انتشار آنان به واسطه محرمانه بودن ممکن نیست با ي ها طرحامتیاز مقاالت مستخرج از  - 2تبصره 

  .برابر قابل افزایش است 2/1کمیته ممیزي منتخب وزارتین متبوع حسب مورد تا  تأیید
زم در هر گروه هاي ال پیوست مربوطه نسبت به امتیازدهی و تعیین حداقل استنادوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به  -3تبصره 

  .از مجالت و تعیین اعتبار مقاالت مرتبط اقدام خواهد نمود
 .خواهد بود نامه آییندر پیوست این  مندرج شرح بهنشده است  تأییدهنوز آنها  نحوه امتیازدهی به مقاالت که اعتبار -4تبصره 

  7تا  2

  طبق
  جدول
شماره 

5 

   5تا  1 مروري -مقاله علمی 2
   4تا  1 ره المعارفیترویجی و نقد چاپ شده و مقاله پژوهشی در دا -مقاله علمی 3
  15 2تا  1 ي علمی معتبرها همایشمقاله علمی کامل داوري شده در مجموع مقاالت یا مجالت  4

 ي علمی معتبرها همایشخالصه مقاله علمی در مجموعه مقاالت  5
تا  5/0

1 
5  

  5 1 نامه پایان/ مقاله علمی صد در صد مستخرج از رساله  6
   20تا  وزارتین متبوع صالح ذيمراجع  تأییدمحصول یا فرآیند با  سازي تجارياختراع یا اکتشاف منجر به تولید و / تولید دانش فنی  7

8 

 تأییدکه با اجراي آن یکی از معضالت کشور حل شده باشد و با  فناوريپژوهشی و ي ها طرحعلمی ي ها گزارش
  ربط ذيممیزه  هیأت نهایی تأییددستگاه اجرایی سفارش دهنده اثر بدیع و ارزنده هنري و 

ملّی  طرح عنوان بهی معتبر شود و یا الملل بیني ها جشنوارهکسب رتبه در  حایزکه ملّی  يها طرحامتیاز  -تبصره
یا تحریمی کشور ) یدفاعی و صنعت ، ي مختلف فرهنگی و اجتماعیها حوزهدر ( نیازهاي اساسی تأمینبرجسته در 

 برابر قابل افزایش است 5/1کمیته ممیزي منتخب وزیر رسیده باشد تا  تأییدبه 

  مؤسسه -3-8-1
استانی  -3-8-2

  اي منطقهیا 
 ملی -3-8-3

  4تا  1
  7تا  2

تا  3
14 

 

طبق 
جدول 
شماره 

5 

    10تا  وزارتین متبوع صالح ذيعلمی مراجع  تأییداختراع یا اکتشاف ثبت شده در داخل یا خارج یا نوآوري با  9

 یالملل بینداخلی یا ) گرنت( ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشی 10
به ازاي ( 2تا  1

هر ده میلیون 
 )تومان

12   

   5 2 ربط ذيممیزه  هیأت نهایی تأییدبا ) جشنوارهاختراعات و ( فناوريي ها فعالیتسایر  11

                                                                                                                                               
  .است تغییر یافته 79نامه استخدامی اعضاي هیأت علمی به ماده  ، در آیین44مشاغل موضوع ماده  -1
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  موضوع  ردیف

حداکثر 
  امتیاز

در هر 
مرحله 

  کار

حداک
ثر 

  امتیاز
در هر 
 موضوع

 حداقل
  امتیاز

الزم در 
  هر دوره

 ارتقا

12 
  ربط ذيممیزه  هیأت نهایی تأییدبا ) ي پژوهشی خوددستآوردهاکتاب حاصل از ( یا تصنیف تألیف

 ربط ذيممیزه  هیأت نهایی تأییدبا  ...و ره المعارف یهمانند داي ها کتابمجموعه  تألیف
  15تا 
   30تا 

طبق 
جدول 
شماره 

5 
   8 2 ربط ذيممیزه  هیأت تأییدو نوآوري با  فناوري، پژوهشیي ها فعالیتداوري و نظارت بر ، ارزیابی 13

14 
درصد در محتواي آن اصالح یا اضافه  30حداقل به میزان  که صورتیی یا تصنیفی در تألیفتجدید چاپ کتاب 

 ربط ذيممیزه  هیأت صورت پذیرفته باشد به تشخیص
3 9   

15 
   10 2 ربط ذيممیزه  هیأت نهایی تأییدویرایش علمی کتاب با 

   5 1 ربط ذيممیزه  هیأت نهایی تأییدداوري مقاالت علمی پژوهشی با 
   20 10 ربط ذيممیزه  هیأت کمیسیون تخصصی تأییدتصحیح انتقادي کتاب معتبر با  16

17 

راهنمایی و مشاوره 
کارشناسی  نامه پایان

ي ا حرفه دکتراارشد یا 
سقف ( حوزه 3یا سطح 
 هاي نامه پایانبراي 

 5/1کاربردي با ضریب 
برابر که در جهت حل 
مشکالت کشور عمل 

 .)نموده باشد

  استاد راهنما -3-17-1
 استاد مشاور -3-17-2

5/2  
1 

   

راهنمایی و مشاوره 
تخصصی یا  دکترارساله 

سقف ( حوزه 4سطح 
 هاي نامه پایانبراي 

 5/1کاربردي با ضریب 
برابر که در جهت حل 
مشکالت کشور عمل 

  .)نموده باشد
در وزارت  -تبصره

درمان و ، بهداشت
آموزش پزشکی امتیازات 

 »2«این بند در ماده 
محاسبه آموزشی 
 .شود می

  استاد راهنما -3-17-3
 استاد مشاور -3-17-4

6  
2 

20   

 يپرداز نظریههاي  کرسی 18

ها و میزگردهاي  ي در همایشپرداز نظریههاي  و نتایج علمی و پژوهشی برگرفته از کرسی دستآوردهاارایه 
 یالملل بینو ملّی  ،مراکز علمی

  8 4تا 

هاي علوم با داوري مراجع  و معارف اسالمی و سایر حوزه علوم انسانیدر حوزه 
 وزارت متبوع تأییدمورد  صالح ذي

نقد  -3-18-1
  علمی

3-18-2- 
 نوآوري

  7تا  2
   7تا  2

3-18-3- 
   12تا 5  يپرداز نظریه

طبق 
جدول 
شماره 

5 
  10 5تا  ی مرتبط با حوزه تخصصیالملل بینو ملّی  يها جشنوارهکسب رتبه در  19
  21 7 ربط ذيکمیسیون تخصصی  تأییدترجمه کتاب تخصصی با  20

   )5مطابق جدول شماره ( 20الی  1حداقل امتیاز الزم از بندهاي 

طبق 
جدول 
شماره 

5 

  20الی  1حداکثر امتیاز قابل احتساب از بندهاي 
سقف 
  ندارد
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  اجرایی -علمیي ها فعالیت -4ماده 
و تقویـت   سـاز  کـه زمینـه   گـردد  میاطالق  علمی هیأت عضوي ها فعالیتبه مجموعه 

ي دینی و فرهنگی و تعمیـق مبـانی اعتقـادي بـوده و منجـر بـه توسـعه و        ها بنیانبسط 
ي مـرتبط در ایـن حـوزه    هـا  ساختزیر تأمینو  فناوريپژوهش و ، گسترش علم و دانش

  .گردد می
  

  مؤسسه علمی هیأت اجرایی اعضاي - علمیي ها فعالیتامتیازهاي قابل محاسبه از  )4( جدول

 موضوع بند

حداکثر 
  امتیاز

در واحد کار 
 یا ترم

  حداکثر امتیاز
 هر موضوع در

حداقل 
  امتیاز

در هر 
دوره 
 ارتقا

1 
و  ها دانشگاهمدیریت  نامه آیینتکالیف تعیین شده در  براساس در مؤسسه و مشارکت وقت تمامحضور فعال و 

 محوله اجراییي ها فعالیتو پژوهشی و سایر  عالی آموزش مؤسسات
1 8 5 

  10 5تا  )به شیوه گردآوري( تدوین کتاب 2
  5 2تا  تدوین مجموعه مقاالت 3

4 
 هنري و فناوري، ي پژوهشیها نمایشگاهبرپایی 

 ي هنريها برنامهمدیریت اجرایی 

  در سطح استانی - 4-4-1
  در سطح ملی - 4-4-2

 یالملل بیندر سطح  - 4-4-3

  1تا 
  5/1تا 

 2تا 

  
  
4 

 

5 
و پژوهشی الزم براي آموزشی  يها نامه شیوهبا ( واحد پژوهشی، آزمایشگاه یا کارگاه فنی اندازي راهطراحی و 

 شبکه تخصصی رایانه یا واحدهاي نیمه صنعتی ، کتابخانه تخصصی) تدریس و تحقیق
  6 3تا 

  4 1 تحصیالت تکمیلیتقویت  و گسترش و اي رشته میاني ها رشته خصوص بهي جدید و ها رشتهایجاد  6

7 

و برگزاري  اندازي راه، مشارکت در طراحی
پژوهشی و ، آموزشی، تربیتی -فرهنگیي ها کارگاه

مربوط و با  مستندات ارایهضمن خدمت با  فناوري
 مراکز برگزار کننده تأیید

  شرکت - 4-7-1
  تدریس - 4-7-2
 طراحی - 4-7-3

25/0  
  

 1تا  5/0

4  
  
6 

 

  9 3تا  وزارت متبوع فناوريمعاون پژوهشی و  تأییدي کارآفرینی با ها برنامهتولید و گسترش  8

9 
و  ها شهرك، و پژوهشیآموزشی  ي عالیها مؤسسه، تحقیقاتیمراکز ، دانشگاه تأسیسدر مؤثر  همکاري

 دانش بیاني ها شرکتمراکز رشد و ، فناوريعلم و هاي  پارك
  12 4تا 

  12 1تا  5/0 ایجاد ظرفیت فعال در جذب دانشجویان خارجی 10

11 
علمی رسمی ي ها قطبهاي علمی معتبر و ریاست  تحریریه نشریه هیأت عضویت در، سردبیري، یمسؤولمدیر 

 کشور
  12 4تا 

 ها همایشدبیري  12

شوراي پژوهشی  تأییدي علمی با ها همایش -4-12-1
  مؤسسه

 تأییدی با الملل بینو ملّی  يها همایش -4-12-2
 وزارت متبوع فناوريمعاون پژوهشی و 

1  
2 

12  

 مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسالمی/ سازمان سنجش و آموزش کشور  تأییدآزمون سراسري با  سؤاالتطراحی  13
 50هر 

 1ساعت 
 امتیاز

5  

 6مطابق جدول شماره  گانه سهیت قواي مسؤولامتیازات ناشی از پذیرش  14
تا  4هر سال 
14   

15 
، ستاد وزارت، عتف عالی شوراي، انقالب فرهنگی عالی شورايرسمی ي ها هیأتها و  کمیته، شرکت در شوراها

 .که جز وظایف سازمانی فرد نباشدها  فرهنگستانحوزه علمیه و ، و مراکز وابسته به وزارت ها مؤسسهو ها زمانسا
   2هر سال تا 

  10 2 مقام مافوق تأییدعمرانی سالیانه به ، پژوهشی، آموزشی، تربیتی، گزارش عملکرد مناسب فرهنگی 16
 10   )5مطابق جدول شماره ( 16الی  1 حداقل امتیاز الزم از بندهاي

  40  16الی  1حداقل امتیاز قابل احتساب از بندهاي 
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  »مؤسسه« علمی هیأت مرتبه اعضاي يحداقل امتیازهاي الزم براي ارتقا )5( جدول

مرتبه 
قبل از 

 ارتقا

مرتبه 
بعد از 
 ارتقا

حداقل امتیاز الزم 
 1از ماده 

، تربیتی، فرهنگی(
 )اجتماعی

 )آموزشی( 2امتیاز الزم ماده حداقل 
 3حداقل امتیاز الزم از ماده 

 )فناوريپژوهشی و (

حداقل امتیاز 
 4الزم ماده 

 )اجرایی - علمی(
حداقل امتیاز 

الزم از 
مجموع مواد 

 کننده تعیین
  )وتویی(

 4تا  1

حداقل 
امتیاز 
کل از 
مجموع 

 1مواد 
 4تا 

بند 
6 

مجموع 
 بندها

بند 
1 

  2بند 
ارزش 

 20از 

بند 
3 

مجموع 
 بندها

بند 
1 

مجموع 
بندهاي 

، 8؛ 1
و بند  12
3-18-3 

مجموع 
 بندها

بند 
1 

مجموع 
 بندها

مربی 
 ارآموزشی

 مربی

5 5 5 

14 

8 20 

1.3 10 30 

5 10 

65 90 

 100 85 50 15 5 14 استادیار مربی
 110 90 55 15 5 15 یارشدان استادیار
 120 95 60 5/22 5/7 16 استاد دانشیار

امتیاز خواهد  10از تاریخ مذکور  9الی  1در نتیجه حداقل امتیازات الزم از مجموع بندهاي  شود میامتیاز  5) 6به استثناي بند ( 9الی  1حداقل امتیاز الزم از بندهاي  1/1/92از تاریخ : تذکر
 بود

کمیته  تأییدامتیاز مورد 
 ربط ذيمنتخب 

             

 تأییدامتیاز مورد 
کمیسیون تخصصی 

 ربط ذي
             

 هیأت تأییدامتیاز مورد 
              ربط ذيممیزه 

  
  نامه آیینبخش اول  4ماده  14موضوع بند  )6( جدول

 امتیاز موضوع 14-4بند 
 14 گانه سهرؤساي قواي  1
 12 انقالب فرهنگی عالی شوراينواب رییس مجلس شوراي اسالمی و دبیر  ، هقضاییمعاونان قوه ، معاونان رییس جمهور، وزرا 2

3 
خبرگان ، نمایندگان مجلس، اعضاي مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضاي شوراي نگهبان، نمایندگان مجلس شوراي اسالمی

اعضاي شوراي نمایندگان مقام  ،مدیر مرکز مدیریت حوزه علمیه، معاونان وزارت متبوع، انقالب فرهنگی عالی شوراياعضاي ، رهبري
 و رییس جهاد دانشگاهی ها دانشگاهمعظم رهبري در 

10 

 10 1علمی دانشگاه تهران هیأت استخدامی اعضاي نامه آییناصالحی  44سایر مسؤوالن مذکور در ماده  4

5 
بیران شوراهاي تخصصی و معاونین دبیر  د، ها رؤساي فرهنگستان، فناوريپژوهشی و ، عالی آموزشي ها مؤسسهو  ها دانشگاهرؤساي 

 و معاونین رییس جهاد دانشگاهی ها دانشگاهمعاونین ستادي نهاد مقام معظم رهبري در ، انقالب فرهنگی عالی شوراي
 10تا 

 6تا  و 8تا  »وزارتین متبوع«و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و مشاوران معاونان  فناوريتحقیقات و ، مشاوران وزراي علوم 6

7 
مسؤولین دفاتر و رؤساي استانی نهادهاي نمایندگی مقام معظم رهبري در ، و پژوهشی عالی آموزشي ها مؤسسهو  ها دانشگاهمعاونان 

 مستقل فناوريهاي علم و  و رؤساي پارك ها دانشگاه
 8تا 

8 
و  ها دانشگاهوابسته به  فناوريهاي علم و  رؤساي پارك، مستقل فناوريهاي علم و  معاونان پارك، معاونان مراکز مدیریت حوزه علمیه

 »وزارتین متبوع«مدیران کل دفاتر و ادارات 
 7تا 

9 
ي ها شرکتمدیران عامل ، فناوريرؤساي مراکز رشد علم و  ، و واحدهاي پژوهشی مستقل ها پژوهشکده، ها دانشکدهرؤساي 
، عالی آموزشي ها مؤسسهو  ها دانشگاهو مدیران حوزه ستادي  ها دانشگاهوابسته به  فناوريهاي علم و  معاونان پارك، دانشگاهی

 فناوريپژوهشی و 
 6تا 

 5تا  ها دانشکدهو واحدهاي پژوهشی مستقل وابسته به  ها پژوهشکده، ها دانشکدهمعاونان  10

11 
ي علمی رسمی ها انجمندبیر کمیسیون ، دبیر کمیسیون نشریات علمی کشور، »وزارتین متبوع«معاونان مدیران کل دفاتر و ادارات 

 ي علمی کشورها قطبو دبیر شوراي 
 4تا 

12 
و یا پژوهشی و آموزشی  يها گروهعلمی باشند نظیر مدیران  هیأت باید عضوآنها  یی که طبق مقررات متصدیانها سمت سایر

 سازمانی مصوب هاي پستدر مجموعه  دار ستاره هاي پست
 4تا 

                                                                                                                                               
 همان -1
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صـادر  ( توسط مقـام بـاالتر   12 ات 5اجرایی بندهاي  -علمیي ها فعالیتمیزان امتیاز 
اجرایـی   -علمـی ي هـا  فعالیـت امتیاز  همچنین .شود میتعیین ) کننده حکم انتصاب فرد

 مشمول بندهاي مذکور که در خارج از مؤسسه محـل خـدمت عضـو    علمی هیأت اعضاي
در صورتی قابل احتسـاب اسـت کـه بـا موافقـت       نمایند میو وزارت فعالیت  علمی هیأت
  .ه متبوع انجام شده باشدسسؤم رییس

  مؤسسات پژوهشی -بخش دوم
  اجتماعی -تربیتی -فرهنگیي ها فعالیت -1ماده 

که موید آمیختگـی علـم و    گردد میاطالق  علمی هیأت عضوي ها فعالیتبه مجموعه 
منطبـق بـا   ملّـی   مـذهبی و ، اعتقاديو ترویج باورهاي تقویت  برمبتنی  اخالق اسالمی و

انقالب اسالمی در میان خانواده دانشگاهیان بوده و نگاه مثبت ي ها ارزشو  قانون اساسی
  .عناصر سازنده و پیشرو در پی داشته باشد عنوان بهجامعه به دانشگاهیان را 

  
  »مؤسسه« علمی هیأت اجتماعی اعضاي - تربیتی -فرهنگیي ها فعالیتامتیازهاي قابل محاسبه از  )1( جدول

 موضوع بند
  حداکثر امتیاز در
 واحد کار یا ترم

  حداکثر امتیاز در
 هر موضوع

  حداقل امتیازدر
 هر دوره ارتقا

1 
ي ها حوزهمقاله و تولید اثر بدیع و ارزنده هنري با رویکرد اسالمی در ، تدوین کتاب

 اجتماعی -تربیتی -فرهنگی
   4تا 

2 
در اجراي امور مؤثر  و همکاري ها فعالیتتهیه و تدوین پیوست فرهنگی براي کلیه 

متخذه ي ها سیاستتوسعه و  ساله پنجي ها برنامهکلی ي ها سیاست براساس فرهنگی
 و مراکز آموزشی ها دانشگاهتوسط شوراي اسالمی شدن 

   3تا 

3 
قانونمند دانشجویان یا عناوین ي ها تشکلبا مؤثر  مشاوره فرهنگی و یا همکاري ارایه

و طالب و نهادهاي فرهنگی فعال در مؤسسه و یا حوزه  علمی هیأت مشابه و اعضاي
 ترویج فعالیت در حوزه فرهنگ منظور بهعلمیه 

   2تا 

4 

پذیري در اصالح و  مسؤولیت
هاي مطلوب  هدایت نگرش

فرهنگی و مشاوره یا انجام 
هاي فرهنگی،  فعالیت

اجتماعی و یا تربیتی، 
عناوین مشابه براي کلیه 

اقشار دانشگاهی 
دانشجویان، اساتید و (

با کسب موافقت ) کارکنان
 رسمی مؤسسه محل خدمت

ریزي و طراحی در امور فرهنگی؛  برنامه -1-4-1
تربیتی، اجتماعی، علمی و کارورزي یا عناوین مشابه  

 دانشجویی و اعضاي هیأت علمی یا طالب و کارکنان

 2تا 

  

مشارکت در اجراي امور فرهنگی، تربیتی،  -1-4-2
اجتماعی از جمله مشارکت فعاالنه در تشکیل 
جلسات هم اندیشی اساتید و نشست و جلسات 

دانشجویی یا عناوین مشابه جهت تبیین مباحث و 
 ..مشکالت و رفع شبهات اعتقادي و

  

اي  مشاورهارایه خدمات (هاي مرتبط  سایر فعالیت - 3- 4- 1
تربیتی، اجتماعی و آموزشی به  علمی، فرهنگی، 

دانشجویان و طالب، حضور مستمر و تأثیرگذار در مراکز 
ها، مساجد،  دانشجویی یا عناوین مشابه اعم از کانون

 ربط با تأیید کمیسیون تخصصی ذي...) ها و  خوابگاه
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 موضوع بند
  حداکثر امتیاز در
 واحد کار یا ترم

  حداکثر امتیاز در
 هر موضوع

  حداقل امتیازدر
 هر دوره ارتقا

5 
انقالبی و صداقت و ، ملی، فرهنگی، دینیي ها ارزشبه  بندي پاياستمرار در تقلید و 

 ربط ذيکمیسیون تخصصی  تأییدامانت داري با 
 5 10 10تا 

6 
و ي فرهنگی ها مسؤولیت، در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت( کسب جوایز فرهنگی

...( 
  8 2در هر مورد تا 

7 
مرجع  تأییدي با پرداز نظریهنقد و هاي  کرسیطراحی و مشارکت فعاالنه در برگزاري 

 صالح ذي
  6 2تا 1

8 

در زمینه  علمی هیأت اعضاي سازي و توانمند افزایی دانشي ها کارگاهشرکت در 
و  افزایی دانشطراح  نامه آیین 3ماده ( گواهی معتبر ارایهاجتماعی با  -تربیتی -فرهنگی
 و ها دانشگاهشوراي اسالمی شدن  174مصوب جلسه  علمی هیأت اعضاي سازي توانمند

 مراکز آموزشی

 16به ازاي هر 
  ساعت

 آموزش دو امتیاز
8  

 5   )5مطابق جدول شماره ( 5حداقل امتیاز الزم از بند 
  )5به استثناي بند ( 8الی  1حداقل امتیاز الزم از بندهاي 

امتیاز  5) 5به استثناي بند ( 8الی  1حداقل امتیاز الزم از بندهاي  1/1/92از تاریخ : تذکر
امتیاز  10از تاریخ مذکور  8الی  1در نتیجه حداقل امتیازات الزم از مجموع بندهاي . شود می

 .خواهد بود

  10 

  30  8الی  1حداکثر امتیاز قابل قبول از بندهاي 

  
جهت بررسـی و  : فوق» 1«ممیزه موضوع ماده  هیأت کمیسیون تخصصی -1تبصره 

در هـر مؤسسـه    علمـی  هیـأت  اجتمـاعی اعضـاي   -تربیتـی  -تعیین امتیـازات فرهنگـی  
  :شود میکمیسیونی با ترکیب زیر تشکیل 

  ؛کمیسیون رییس عنوان بهمؤسسه  رییس -1
  ؛دبیر کمیسیون عنوان بهمعاون اجرایی و یا عناوین مشابه  -2
 ؛عاون پژوهشی مؤسسهم -3
اجرایـی   هیـأت  با حداقل مرتبه دانشـیاري بـه انتخـاب    علمی هیأت عضو نفر یک -4

 ؛جذب مؤسسه
 .دبیر شوراي هم اندیشی اساتید مؤسسه -5

، گیري رأي شیوه، داخلی کمیسیون شامل نحوه تشکیل جلسات نامه آیین -2تبصره 
در چـارچوب   ...و  گیـري  رأي تعیین حد نصاب اعضاي حاضر جهـت تشـکیل جلسـات و   

 .شود میمقررات و ضوابط کلی وزارتین در اولین جلسه توسط اعضاي کمیسیون تعیین 
  آموزشیي ها فعالیت -2ماده 

در جهـت   بایست میکه وي  گردد میاطالق  علمی هیأت عضوي ها فعالیتبه مجموع 
کیفیت آمـوزش   يبراي حفظ و ارتقامؤثر  روز آمد و نحوي بهآموزش و تربیت دانشجویان 

  .و انتقال مطلوب مفاهیم به کار گیرد
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  »مؤسسه« علمی هیأت اعضايآموزشی  يها فعالیتامتیازهاي قابل محاسبه از  )2( جدول

 موضوع بند
حداکثر امتیاز 
در واحد کار یا 

 ترم

حداکثر 
امتیاز در هر 

 موضوع

حداقل 
امتیاز در 
هر دوره 

 ارتقا

1 

  کیفیت تدریس
  )امتیاز 5( عضو گروه علمی هیأت ارزیابی کیفیت تدریس توسط مدیر گروه با لحاظ نمودن اعضاي -
  )امتیاز 5( دانشکدهآموزشی  ارزیابی کیفیت تدریس توسط معاون -
  )امتیاز 5( ممتاز گانآموخت دانشارزیابی کیفیت تدریس توسط  -

داراي معـدل  الزامـاً   تعریف شده در هـر مؤسسـه  ي ها شاخصعالوه بر  بایست میممتاز  هآموخت دانش
  .باشد 16باالي 

  )امتیاز 5( ارزیابی کیفیت تدریس توسط دانشجویان -
  امتیازات قابل اعطا بر حسب طیف امتیازات اخذ شده از نتایج ارزیابی: توضیح

در  منـدرج  عدد مبنـا ارزشـیابی در مرتبـه علمـی    ( 20تا  14امتیاز براي نتایج ارزیابی مابین  6تا  0
 )نمره ارزشیابی 5جدول شماره 

 4 
طبق 
جدول 
 5شماره 

2 

  کمیت تدریس
 دکتـرا کارشناسـی ارشـد و   ، امتیاز 1کارشناسی ، امتیاز 5/0ي کاردانی ها دورهکمیت تدریس براي  -

  .باشد می امتیاز 25/1تخصصی  دکترایا  دکتراو ي ا حرفه
 دکتـرا در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی امتیاز فوق براي مراتـب علمـی بـاالتر از     -تبصره

 .ین خواهد گردیدتخصصی تابع ضوابطی خواهد بود که توسط آن وزارت تعی

3 15  

3 

تعمیق روح خودبـاوري  ، اهتمام ورزیدن در پرورش محقق
  دانشجویان در امر پژوهش و پیشبرد شبکه تحقیقاتی

مربوطه توسط وزارتین متبوع تهیـه و   نامه شیوه -تبصره
 .گردد میابالغ 

 تأییدی با الملل بینو ملّی  در سطح
 معاون پژوهشی وزارت متبوع

  15 5تا 

4 
معاون  تأییدو پژوهشی با آموزشی  ي کوتاه مدتها دورهو  ها کارگاهدر قالب  فناوريانتقال دانش یا 

 پژوهشی مؤسسه

 8هر دوره 
 5/0ساعته 

 امتیاز
10  

    )5مطابق جدول شماره ( 4الی  1حداقل امتیاز الزم از بندهاي 
  15  4لی ا 1حداکثر امتیاز قابل احتساب از بندهاي 

  

 نامـه  آیـین » 44«بـراي مشـاغل موضـوع مـاده     » 2«کسب امتیـازات مـاده    -تبصره
سایر مشاغلی کـه  . در زمان تصدي مشاغل مذکور الزامی نیست 1علمی هیأت استخدامی

در زمان تصدي فقط در سـقف   شوند می با حکم هر یک از وزیران وزارتین به آن منصوب
  .موظف خود الزم است امتیاز کسب نمایندآموزشی  بار

  فناوري -ي پژوهشیها فعالیت -3ماده 
کـه ضـمن برخـورداري از     گـردد  میاطالق  علمی هیأت عضوي ها فعالیتبه مجموعه 

ي سـاختار یافتـه قابلیـت کشـف و توسـعه حقـایق بـا ایجـاد توانـایی          منـد  هدفویژگی 
ي علمی را داشته و در عمل قادر به رفع نیـاز جامعـه و   ها یافته کارگیري بهو  سازي پیاده

                                                                                                                                               
 همان -1
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مصـوب تحقیقـاتی و   ي هـا  اولویـت متوازن و منطبق بر صورت  به مرزهاي دانش شکستن
 .فناورانه وزارتین باشد

  
  »مؤسسه« علمی هیأت اعضاي فناوري - پژوهشیي ها فعالیتامتیازهاي قابل محاسبه از ) 3( جدول

 موضوع بند
  حداکثر امتیاز
  در واحد کار

 یا ترم

  حداکثر امتیاز
 در هر موضوع

  امتیازحداقل 
  در هر دوره

 ارتقا

1 
رعایت ضوابط و مقررات پژوهشی مؤسسه و تخصیص اوقات موظف به امر پژوهش و انجام صحیح امور 

 محوله
1 8 6 

2 

مـورد   ISCپژوهشی منتشر شده در مجالت علمی و پژوهشی معتبر داخلـی و خـارجی    -مقاله علمی
  وزارت متبوع تأیید

  )باشد می پژوهشی نیز قابل قبول -علمیگواهی چاپ مقاله  2حداکثر تا (
برابر  5/1ممیزه تا  هیأت تأییدو مقاالت داغ به  استنادپژوهشی پر  -علمیي ها مقالهامتیاز  -1تبصره 

  .قابل افزایش است
پژوهشی محرمانه که امکان چـاپ و انتشـار آنـان بـه     ي ها طرحامتیاز مقاالت مستخرج از  -2تبصره 

 2/1تا ، ؛کمیته ممیزي منتخب وزارتین متبوع حسب مورد تأییدواسطه محرمانه بودن ممکن نیست با 
  .برابر قابل افزایش است

پیوست مربوطه نسبت به امتیـازدهی و   استنادوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به  -3تبصره 
  .الزم در هر گروه از مجالت و تعیین اعتبار مقاالت مرتبط اقدام خواهد نمود هاي تعیین حداقل

در پیوست  مندرج شرح بهنشده است  تأییدهنوز آنها  نحوه امتیازدهی به مقاالتی که اعتبار -4تبصره 
 .خواهد بود نامه آییناین 

  7تا  2
جدول طبق 

 5شماره 

  5تا  1 مروري -مقاله علمی 3
طبق جدول 

 5شماره 
  4تا  1 ره المعارفیترویجی و نقد چاپ شده و مقاله پژوهشی در دا -مقاله علمی 4
 15 2تا  1 ره المعارفیمقاله علمی کامل داوري شده در مجموعه مقاالت پژوهشی در دا 5
 5 1تا  5/0 ي علمی معتبرها همایشخالصه مقاله علمی در مجموعه مقاالت  6
  5 1 نامه پایان/ مقاله علمی صد در صد مستخرج از رساله  7

8 
مراجع  تأییدا بمحصول یا فرآیند  سازي تجارياختراع یا اکتشاف منجر به تولید و / تولید دانش فنی 

 وزارتین متبوع صالح ذي
   20تا 

9 

هاي پژوهشی و  هاي علمی طرح گزارش
فناوري که با اجراي آن یکی از معضالت 

حل شده باشد و با تأیید دستگاه کشور 
اثر بدیع و ارزنده / اجرایی سفارش دهنده 

میدانی براي  - هاي علمی هنري فعالیت
..) شناسی و معادن و باستان(اکتشاف 

منضم به گزارشنامه طرح علمی و تأیید 
  ربط نهایی هیأت ممیزه ذي

هاي ملّی که حایز  امتیاز طرح -تبصره
المللی  ینهاي ب کسب رتبه در جشنواره

عنوان طرح ملّی  معتبر شود و یا به
در (برجسته در تأمین نیازهاي اساسی 

هاي مختلف فرهنگی و اجتماعی،  حوزه
یا تحریمی کشور به ) دفاعی و صنعت 

تأیید کمیته ممیزي منتخب وزیر 
برابر قابل افزایش  5/1رسیده باشد تا 

 است

  4تا  1 مؤسسه - 3-9-1

طبق جدول 
 5شماره 

  7تا  2 اي استانی یا منطقه - 3-9-2

  14تا  3 ملی - 3-9-3

10 
وزارتین  صالح ذيعلمی مراجع  تأییداختراع یا اکتشاف ثبت شده در داخل یا خارج یا نوآوري با 

 متبوع
   10تا 

 یالملل بینداخلی یا ) گرنت( ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشی 11
به ازاي ( 2تا  1

میلیون هر ده 
 )تومان
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 موضوع بند
  حداکثر امتیاز
  در واحد کار

 یا ترم

  حداکثر امتیاز
 در هر موضوع

  امتیازحداقل 
  در هر دوره

 ارتقا
ي ها فعالیتداوري و نظارت بر ، ارزیابی 12

 تأییدو نوآوري با  فناوري، پژوهشی
 شوراي پژوهشی مؤسسه

 5/0تا  مؤسسه 3-12-1
12 

 
  5/1تا  اي منطقهاستانی یا  -3-12-2 
  3تا  ملی -3-12-3 
  5 2 ربط ذيممیزه  هیأت نهایی تأییدبا ) اختراعات و جشنواره( فناوريي ها فعالیتسایر  13

14 
طبق جدول   15تا  ربط ذيممیزه  هیأت نهایی تأییدبا ) ي پژوهشی خوددستآوردهاکتاب حاصل از ( یا تصنیف تألیف

  30تا  ربط ذيممیزه  هیأت نهایی تأییدبا  ...و همانند دایره المعارف ي ها کتابمجموعه  تألیف 5شماره 

15 
درصد در محتواي آن اصالح  30حداقل به میزان  که صورتیی یا تصنیفی در تألیفتجدید چاپ کتاب 

 ربط ذيممیزه  هیأت یا اضافه صورت پذیرفته باشد به تشخیص
3 9  

16 
  10 2 ربط ذيممیزه  هیأت نهایی تأییدیش علمی کتاب با اویر

  5 1 ربط ذيممیزه  هیأت نهایی تأییدداوري مقاالت علمی پژوهشی با 
  20 10 ربط ذيممیزه  هیأت کمیسیون تخصصی تأییدتصحیح انتقادي کتاب معتبر با  17

18 

 هاي نامه پایانراهنمایی یا مشاوره 
  دانشجویی حاصل از واگذاري پروژه
یا طرح پژوهشی در دست اجرا یا 

و یا  علمی هیأت مصوب عضو
ی که توسط های نامه پایان

اجرایی پیشنهاد و یا ي ها دستگاه
به دانشجویان  شوند می حمایت

  تحصیالت تکمیلی
درمان ، در وزارت بهداشت -تبصره

و آموزش پزشکی امتیازات این بند 
محاسبه آموزشی  »2«در ماده 

 .شود می

یا ي ا حرفه يدکترا، کارشناسی ارشد نامه پایان -3-18-1
 حوزه 3سطح 

5/2 20  

   1 استاد مشاور -3-18-2
   6 حوزه 4تخصصی یا سطح  يدکترا نامه پایان -3-18-3

   2 استاد مشاور -3-18-4

19 
هاي  کرسی

 يپرداز نظریه

ي در پرداز نظریههاي  کرسیو نتایج علمی و پژوهشی برگرفته از  دستآوردها ارایه
 یالملل بینو ملّی  ،و میزگردهاي مراکز علمی ها همایش

  8 4تا 

علوم در حوزه 
و معارف  انسانی

اسالمی و سایر 
ي علوم با ها حوزه

داوري مراجع 
مورد  صالح ذي
 وزارت متبوع تأیید

   7تا  2 نقد علمی -3-19-1
   7تا  2 نوآوري -3-19-2

  12تا  5 يپرداز نظریه -3-19-3
طبق جدول 

 5شماره 

20 

برخورداري از برجستگی یا شاخص 
نظیر دریافت لوح ( بودن در امر پژوهش

از ) یا عناوین مشابه، نشان، تقدیر
مراجع رسمی جهت انجام فعالیت 

  برتر گر پژوهش عنوان بهپژوهشی و 
استفاده از امتیاز مربوطه در هر : توضیح

براي کل دوره ارتقا  بار یکسطح فقط 
 .باشد می مجاز

معاون پژوهشی  تأییددر سطح مؤسسه با  -3-20-1
 مؤسسه

  4 2تا 

معاون  تأییدی با الملل بینیا ملّی  در سطح -3-20-2
 پژوهشی وزارت متبوع

  8 4تا 

21 
برتر و یا  گر پژوهشی مرتبط با حوزه تخصصی و انتخاب الملل بینو ملّی  يها جشنوارهکسب رتبه در 

 استاد نمونه کشوري
  10 5تا 

  21 7 ربط ذيکمیسیون تخصصی  تأییدترجمه کتاب تخصصی با  22

   )5مطابق جدول شماره ( 22الی  1الزم از بندهاي حداقل امتیاز 
طبق جدول 

 5شماره 
  سقف ندارد  22الی  1حداکثر امتیاز قابل احتساب از بندهاي 
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  اجرایی -علمیي ها فعالیت -4ماده 
و بسط تقویت  ساز زمینهکه  گردد میاطالق  علمی هیأت عضوي ها فعالیتبه مجموعه 

تعمیق مبانی اعتقادي بوده و منجر به توسعه و گسترش علم  ي دینی و فرهنگی وها بنیان
  .گردد می ها حوزهي مرتبط در این ها ساختزیر تأمینو  فناوريپژوهش و ، و دانش

  
  »مؤسسه« علمی هیأت اجرایی اعضاي - علمیي ها فعالیتامتیازهاي قابل محاسبه از  )4( جدول

 موضوع بند
حداکثر امتیاز 
در واحد کار یا 

 ترم

حداکثر امتیاز 
 موضوعدر هر

امتیاز حداقل 
در هر دوره 

 ارتقا

1 
مدیریت  نامه آیینتکالیف تعیین شده در  براساس در مؤسسه و مشارکت وقت تمامحضور فعال و 

 محوله اجراییي ها فعالیتو پژوهشی و سایر  عالی آموزش مؤسساتو  ها دانشگاه
1 8 5 

  10 5تا  تدوین کتاب به شیوه گردآوري 2
  5 2تا  تدوین مجموعه مقاالت 3

هنري و مدیریت  فناوري، ي پژوهشیها نمایشگاهبرپایی  4
 ي هنريها برنامهاجرایی 

 1تا  در سطح استانی - 4-4-1
4 

 
  5/1تا  در سطح ملی - 4-4-2

  2تا  یالملل بیندر سطح  - 4-4-3 

5 
و پژوهشی الزم آموزشی  يها نامه شیوهبا ( پژوهشیواحد ، آزمایشگاه یا کارگاه فنی اندازي راهطراحی و 

 )شبکه تخصصی رایانه یا واحدهاي نیمه صنعتی، صیصکتابخانه تخ) براي تدریس و تحقیق
  6 3تا 

  4 1 و گسترش تحصیالت تکمیلیتقویت  و اي رشته میاني ها رشته خصوص بهي جدید و ها رشتهایجاد  6

7 
، فرهنگیي ها کارگاهو برگزاري  اندازي راه، مشارکت در طراحی

 ارایهضمن خدمت با  فناوريپژوهشی و ، آموزشی، تربیتی
 مراکز برگزار کننده تأییدمربوط و با  مستندات

  4 25/0 شرکت - 4-7-1
 1تا  5/0 تدریس - 4-7-2

6  
   یطراح - 4-7-3

  9 3تا  وزارت متبوع فناوريمعاون پژوهشی و  تأییدي کارآفرینی با ها برنامهتولید و گسترش  8

9 
و  ها شهرك، و پژوهشیآموزشی  ي عالیها مؤسسه، مراکز تحقیقاتی ، دانشگاه تأسیسدر مؤثر  همکاري

 بنیان دانشي ها شرکتمراکز رشد و ، فناوريعلم و هاي  پارك
  12 4تا 

 ایجاد ظرفیت فعال در جذب دانشجویان خارجی 10
به ( 1تا  5/0

ازاي هر ده 
 )دانشجو

12  

11 
علمی ي ها قطبهاي علمی معتبر و ریاست  تحریریه نشریه هیأت عضویت در، سردبیري، یمسؤولمدیر 

 رسمی کشور
  12 4تا 

 ها همایشدبیري  12

ي علمی با ها همایش -4-12-1
 شوراي پژوهشی مؤسسه تأیید

1 

12 

 

و ملّی  يها همایش -4-12-2
معاون پژوهشی و  تأییدی با الملل بین

 وزارت متبوع فناوري
2  

13 
مرکز آزمون دانشگاه آزاد / سازمان سنجش و آموزش کشور  تأییدآزمون سراسري با  سؤاالتطراحی 

 سالمیا
 1ساعت  50هر 

 امتیاز
5  

 6مطابق جدول شماره  گانه سهیت قواي مسؤولامتیازات ناشی از پذیرش  14
تا  4هر سال 
14   

15 
ستاد ، عتف عالی شوراي، انقالب فرهنگی عالی شورايرسمی ي ها هیأتها و  کمیته، شوراهاشرکت در 

که جز وظایف ها  فرهنگستانحوزه علمیه و ، و مراکز وابسته به وزارت ها مؤسسهو ها زمانسا، وزارت
 .سازمانی فرد نباشد

   2هر سال تا 

  10 2 مقام مافوق تأییدعمرانی سالیانه به ، پژوهشی، گزارش عملکرد مناسب فرهنگی تربیتی آموزشی 16
 10   )5مطابق جدول شماره ( 16الی  1حداقل امتیاز الزم از بندهاي 

  40  16الی  1حداکثر امتیاز قابل احتساب از بندهاي 
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  )مؤسسه( علمی هیأت اعضاي ارتقاي مرتبهحداقل امتیازهاي الزم براي  )5( جدول

تقا
ز ار

ل ا
 قب

تبه
مر

 

به 
مرت

تقا
ز ار

د ا
بع

 

حداقل امتیاز الزم 
 1از ماده 

 -تربیتی(
 )فرهنگی

  2ماده 
 )آموزشی(

 )فناوريپژوهشی و ( 3حداقل امتیاز الزم از ماده 

حداقل امتیاز 
 4الزم ماده 

 - علمی(
 )اجرایی

حداقل امتیاز 
الزم از 

مجموع مواد 
 کننده تعیین
 4تا  1وتویی 

حداقل 
امتیاز کل 
از مجموع 

تا  1مواد 
4 

بند 
5 

مجموع 
 بندها

 1ستون  1بند 

ند 
ب

2 

 3ستون  2ستون 
وع 

جم
م

ون
ست

 ها 
 

دها
ع بن

مو
مج

 

  ارزش از  
ند  20

ب
1 

مجموع 
بندهاي 

 6تا  3

مجموع بندهاي 
و بند  14، 9؛ 2

3-19-3 

ند 
ب

1 

  مربی
 پژوهشیار

 مربی

5  

14 6 8 16 28 50 

5 10 

65 90 

 100 65 50 32 12 12 6 14 استادیار مربی
 110 70 55 40 9 15 6 15 دانشیار استاد یار
 120 100 65 55 4 25 6 16 استاد دانشیار
 .امتیاز خواهد بود 10از تاریخ مذکور  8الی  1هاي ددر نتیجه حداقل امتیازات الزم از مجموع بن. شود میامتیاز  5) 5به استثناي بند ( 8الی  1حداقل امتیاز الزم از بندهاي  1/1/92از تاریخ : تذکر

کمیته  تأییدامتیاز مورد 
             ربط ذيمنتخب 

 تأییدامتیاز مورد 
کمیسیون تخصصی 

 ربط ذي
            

 هیأت تأییدامتیاز مورد 
             ربط ذيممیزه 

  

  نامه آیینبخش اول  4ماده  14موضوع بند  )6( جدول
 امتیاز موضوع 14- 4بند 

 14 گانه سهي قواي رؤسا 1
 12 انقالب فرهنگی عالی شورايمجلس شوراي اسالمی و دبیر  رییسنواب  ، هقضاییمعاونان قوه ، جمهور رییسمعاونان ، وزرا 2

3 
اعضاي ، خبرگان رهبري نمایندگان مجلس، اعضاي مجمع تشخیص مصلحت نظام، نگهبان اعضاي شوراي، نمایندگان مجلس شوراي اسالمی

اعضاي شوراي نمایندگان مقام معظم رهبري در ، مدیر مرکز مدیریت حوزه علمیه، معاونان وزارت متبوع، انقالب فرهنگی عالی شوراي
 جهاد دانشگاهی رییسو  ها دانشگاه

10 

 10 1دانشگاه تهران علمی هیأت استخدامی اعضاي نامه آییناصالحی  44ن مذکور در ماده مسؤوالسایر  4

5 
بیران شوراهاي تخصصی و معاونین دبیر  د، ها ي فرهنگستانرؤسا، فناوريپژوهشی و ، عالی آموزشي ها مؤسسهو  ها دانشگاهي رؤسا

 جهاد دانشگاهی رییسو معاونین  ها دانشگاهمعاونین ستادي نهاد مقام معظم رهبري در ، انقالب فرهنگی عالی شوراي
 10تا 

 6و تا  8تا  »وزارتین متبوع«و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و مشاوران معاونان  فناوريتحقیقات و ، مشاوران وزراي علوم 6

7 
ي استانی نهادهاي نمایندگی مقام معظم رهبري در رؤساین دفاتر و مسؤول، و پژوهشی عالی آموزشي ها مؤسسهو  ها دانشگاهمعاونان 

 مستقل فناوريعلم و هاي  پاركي رؤساو  ها دانشگاه
 8تا 

8 
و مدیران  ها دانشگاهوابسته به  فناوريعلم و هاي  پاركي رؤسا، مستقل فناوريعلم و هاي  پاركمعاونان ، معاونان مرکز مدیریت حوزه علمیه

 »وزارتین متبوع«و ادارات کل دفاتر 
 7تا 

9 
، دانشگاهیي ها شرکتمدیران عامل ، فناوريي مراکز رشد علم و رؤسا ، و واحدهاي پژوهشی مستقل ها پژوهشکده، ها دانشکدهي رؤسا

 فناوريپژوهشی و ، عالی آموزشي ها مؤسسهو  ها دانشگاهو مدیران حوزه ستادي  ها دانشگاهوابسته به  فناوريعلم و هاي  پاركمعاونان 
 6تا 

 5تا  ها دانشکدهو واحدهاي پژوهشی مستقل وابسته به  ها پژوهشکده، ها دانشکدهمعاونان  10

11 
ي علمی رسمی و دبیر ها انجمندبیر کمیسیون ، علمی کشور دبیر کمیسیون نشریات» وزارتین متبوع«معاونان مدیران کل دفاتر و ادارات 

 علمی کشوري ها قطبشوراي 
 4 تا

12 
 هاي پستو یا پژوهشی و آموزشی  يها گروهباشند نظیر مدیران  علمی هیأت باید عضوآنها  که طبق مقررات متصدیانیی ها سمت سایر

 سازمانی مصوب هاي پستدر مجموعه  دار ستاره
 4تا 

  

صـادر  ( توسط مقـام بـاالتر   12 تا 5اجرایی بندهاي  -علمیي ها فعالیتمیزان امتیاز 

                                                                                                                                               
 همان -1
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اجرایـی   -علمـی ي هـا  فعالیـت امتیاز  همچنین .شود میتعیین ) انتصاب فردکننده حکم 
 مشمول بندهاي مذکور که در خارج از مؤسسه محـل خـدمت عضـو    علمی هیأت اعضاي
در صورتی قابل احتسـاب اسـت کـه بـا موافقـت       نمایند میو وزارت فعالیت  علمی هیأت
  .سه متبوعه انجام شده باشدؤسم رییس

  مقرراتسایر  -بخش سوم
، آموزشـی ، اجتمـاعی  -تربیتـی  -فرهنگیي ها فعالیتارزیابی کیفیت انجام  -1ماده 
مؤسسـه جهـت رسـیدگی و     علمـی  هیـأت  و علمـی و اجرایـی اعضـاي    فناوريپژوهشی 

و اسـتادي  ، دانشیاري، استادیاري، اظهارنظر به درخواست متقاضیان ارتقا به مراتب مربی
 -سابقه خدمت قبل از تبدیل وضعیت به رسمی احتساب، بررسی رکود علمی همچنین و

توسـط مراجـع    نامـه  آیـین جـداول ایـن    براسـاس  مؤسسـه  علمی هیأت آزمایشی اعضاي
مقررات مربـوط بـه طـرز تشـکیل و اختیـارات و وظـایف ایـن        . پذیرد میانجام  صالح ذي

پـس از تصـویب وزراي    نامـه  آیـین ایـن  ي هـا  پیوستاجرایی و نیز سایر  نامه شیوهمراجع 
  .شود میدرمان و آموزش پزشکی حسب مورد ابالغ ، و بهداشت فناوريتحقیقات و ، علوم

قطـع  ، مرتبه يمتقاضی ارتقا علمی هیأت کلیه اعضاي نامه آیینبا ابالغ این  -2ماده 
در کمیتـه منتخـب و یـا     نامـه  آیـین شـدن   االجرا الزمپرونده آنان در تاریخ  که ایننظر از 

و یـا در   قرارگرفتـه  مـورد طـرح و بررسـی    ربط ذيممیزه  هیأت کمیسیون تخصصی و یا
 نـد توان مـی یاد شده باشـد  ي ها هیأتو یا  ها کمیسیونها یا  شرف ارسال پرونده به کمیته

را در بررسـی   نامـه  آیـین درخواست کتبی به کمیته منتخب مربوطه اعمـال ایـن    ارایهبا 
  .خویش تقاضا نمایند ارتقاي مرتبهپرونده 

، تبصـره  15مـاده و   4بـا  آموزشـی   مؤسسـات در سـه بخـش    نامه آییناین  -3ماده 
مـورخ   679ماده در جلسه  3تبصره و سایر مقررات با  11ماده و  4پژوهشی با  مؤسسات

ي هـا  مؤسسهرسیده است و براي کلیه  تصویب بهانقالب فرهنگی  عالی شوراي 14/10/89
ي هـا  دسـتگاه سـایر  ، دولتی وابسته به وزارتـین غیر دولتی و فناوريپژوهشی و ، آموزشی

  .باشد می االجرا الزم 1/6/1390اجرایی و نهادهاي عمومی کشور از تاریخ 
  

نژاد احمديمحمود  -انقالب فرهنگی عالی شورايرییس جمهور و رییس   
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  »پیوست شماره یک«
  علمی هیأتارتقاي مرتبه اعضاي  نامه آیین

  مقررات مربوط به طرز تشکیل و اختیارات و
  ممیزه مؤسسه هیأتوظایف 

  مقدمه
وظـایف و  ، قـانون اهـداف  » 2«مـاده  » 5-ب«و » 4 -ب«در راستاي تحقق مفاد بند 

» 1«اجرایـی نمـودن مفـاد مـاده      منظـور  بهو  فناوريتحقیقات و ، تشکیالت وزارت علوم
ي هـا  مؤسسـه علمـی   هیـأت مرتبـه اعضـاي    ارتقـاي  نامه آیین) سایر مقررات( بخش سوم

انقـالب فرهنگـی    عـالی  شـوراي  14/10/89مورخ  679آموزشی و پژوهشی مصوب جلسه 
ذیـل بـراي    شـرح  بـه » مؤسسـه «ممیزه  هیأتمقررات مربوط به طرز تشکیل و اختیارات 

  .گردد میاجرا ابالغ 
  اختصارات -1ماده 

تحقیقـات و  ، وزارت علـوم «ین جـاي عنـاو   در این مقررات به جهت رعایت اختصار به
ممیـزه   هیـأت «، »فنـاوري پژوهشـی و  ، عالی آموزشي ها مؤسسهو  ها دانشگاه«، »فناوري
از عنـاوین   ترتیـب  بـه » کمیته منتخب«و » ممیزه هیأتکمیسیون تخصصی «، »مؤسسه

  .استفاده گردیده است» کمیته«و » کمیسیون«، »هیأت«، »مؤسسه«، »وزارت«
  قلمرو شمول -2ماده 
، »وزارت«ي وابسـته بـه   هـا  مؤسسهي واجد شرایط این مقررات اعم از ها مؤسسهکلیه 

ي دولتــی و نهادهــاي عمــومی و همچنــین هــا زمانسـا ، هــا وزارتخانــهوابسـته بــه ســایر  
 عــالی آمــوزشغیرانتفـاعی داراي مجــوز از شــوراي گسـترش    -ي غیردولتــیهــا مؤسسـه 

  .دارندقرار ررات در شمول این مق صالح ذيیا سایر مراجع » وزارت«
  ارتقاي مرتبه نامه آیینبخش سوم » 1«موضوع ماده  صالح ذيمراجع  - 3ماده 

  ؛»مؤسسه«ممیزه  هیأت -1
  ؛»مؤسسه«کمیسیون تخصصی  -2
  .»مؤسسه«کمیته منتخب  -3
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  »هیأت«وظایف و اختیارات  -4ماده 
رسـیدگی و   درخصـوص  وظـایف و اختیـارات خـود را   ، فناوريتحقیقات و ، وزیر علوم

دانشـیاري و  ، استادیاري، به مراتب مربی ارتقاياظهارنظر نسبت به درخواست متقاضیان 
، آموزشـی ، اجتمـاعی  -تربیتـی  -ي فرهنگـی هـا  فعالیـت ارزیابی کیفیت انجـام  ، استادي

امتیـازات الزم جهـت    تأییـد  ،)شناسنامه علمی( اجرایی آنان -و علمی فناوري -پژوهشی
 بررسـی وضـعیت رکـود علمـی و احتسـاب سـابقه خـدمت       ، استفاده از فرصت مطالعاتی

افـرادي کـه    درخصوص سابقه خدمت پیمانی قبل از تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی(
ي پژوهشـی در  هـا  فعالیـت و یا سـابقه   شوند میعلمی استخدام  هیأتعضو  عنوان بهبدواً 

 هیـأت اعضـاي  ) علمـی  هیـأت رشناسان تبدیل وضعیت شده به دوره کارشناسی براي کا
این مقررات تحـت عنـوان   » 5«ی با ترکیب مورد اشاره در ماده هیأتبه ، »مؤسسه«علمی 

وظایف و اختیارات تفویض شده مادامی که بـه  . نماید میتفویض » ممیزه مؤسسه هیأت«
ممیـزه   هیـأت ختیارات مقررات مربوط به طرز تشکیل و ا» «3«ماده » 2«استناد تبصره 

در چـارچوب  » وزارت«ي ممیـزه  هـا  هیـأت ي امنـا و  ها هیأتبه تشخیص مرکز » مرکزي
نافـذ بـوده و در هـر حـال ایـن امـر نـافی        ، ضوابط و مقررات وزارت متبوع انجـام پـذیرد  

  .نخواهد بود فناوريتحقیقات و ، اختیارات وزیر علوم
علمی تابع ضوابط و مقررات خاص مقرر  هیأتبررسی رکود علمی اعضاي  -1تبصره 

  .باشد میعلمی  هیأتاستخدامی اعضاي  نامه آییندر 
علمـی داراي   هیـأت مرتبه از مربی به اسـتادیاري اعضـاي    ارتقايبررسی  -2تبصره 

 -ي غیردولتــیهــا مؤسســهمــدرك تحصــیلی دکتــري از دانشــگاه آزاد اســالمی و ســایر 
  .باشد میي ممیزه مرکزي ها هیأت عهده بهصرفاً  غیرانتفاعی

  »هیأت«ترکیب اعضاي  -5ماده 
  ؛)»هیأت«رییس ( »مؤسسه«رییس  -1
دبیـر  ( ي آموزشی و پژوهشی حسب مـورد ها مؤسسهمعاون آموزشی و یا پژوهشی  -2

  ؛)»هیأت«
بـا مرتبـه علمـی اسـتادي و     » مؤسسـه «علمی  هیأتهفت تا پانزده تن از اعضاي  -3

دانشیاري که از حیث تخصصی داراي ترکیب متنوعی بوده و حداقل بیش از نصـف آنـان   
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، و حکـم وزیـر علـوم    تأییـد بـا  ، »مؤسسـه «به پیشنهاد ریـیس  ، در مرتبه استادي باشند
  ؛فناوريتحقیقات و 

» هیـأت «اعضـاي  از » کمیسـیون «دبیـر   کـه  صورتیدر ( ربط ذيدبیر کمیسیون  -4
  ؛)یابد میدر زمان طرح پرونده مربوطه در جلسه حضور رأي  بدون حق، نباشد
علمی ترجیحاً بـا مرتبـه اسـتادي و دانشـیاري بـه       هیأتیک تا سه تن از اعضاي  -5

ي ممیـزه و یـا هـر یـک از     هـا  هیأتي امنا و ها هیأتپیشنهاد معاون وزیر و رییس مرکز 
تحقیقـات و  ، و حکم وزیر علـوم  تأییدبا ، »وزارت« فناوريمعاونان آموزشی و پژوهشی و 

  .فناوري
بـا مرتبـه حـداقل    » هیـأت «یکـی از اعضـاي    دتوانـ  می» مؤسسه«رییس  -1تبصره 

  .منصوب نماید» هیأت«دانشیاري را به سمت جانشین خود در 
دانشـگاهی   -اي ي آموزشی عالی و پژوهشی حـوزه ها مؤسسه درخصوص -2تبصره 

شوراي مدیریت حوزه علمیه قم جایگزین مرتبـه علمـی    تأییدداشتن درجه اجتهاد مورد 
  .استادي خواهد بود

 3این مـاده بـراي مـدت    » 5«و » 3«دوره عضویت افراد موضوع بندهاي  -3تبصره 
  .بالمانع خواهد بودو تمدید آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوط  باشد میسال 

علمی واجد شرایط براي عضویت  هیأتیی که تعداد اعضاي ها مؤسسهدر  -4تبصره 
تکمیل تعداد اعضـا بـراي تشـکیل    ، از حدنصاب مقرر در این ماده کمتر باشد» هیأت«در
پـس از اخـذ    هـا  مؤسسـه علمی واجد شرایط از سایر  هیأتبا استفاده از اعضاي » هیأت«

  .پذیرد میانجام  فناوريتحقیقات و ، موافقت وزیر علوم
  وظایف و عناوین کمیسیون -6ماده 

علمـی در   هیـأت رسیدگی و اظهارنظر نسبت بـه پرونـده اعضـاي     منظور به» هیأت«
را بـا  » ممیـزه  هیـأت ي تخصصـی  هـا  کمیسـیون «، چارچوب وظایف و اختیارات مربوطه

ي مشـمول ایـن   ها مؤسسه. دنمای میاین مقررات تعیین » 7«ترکیب مورد اشاره در ماده 
ارتقـا کـه وظـایف و     نامه آیین» 1«مقررات ضمن الزام به تشکیل کمیسیون موضوع ماده 

 نـد توان مـی ، مشـخص گردیـده اسـت    نامـه  آیـین آن » 1«ترکیب آن در تبصره ذیل ماده 
ي آموزشـی و  هـا  گـروه و  هـا  رشـته یی با عناوین مشروحه ذیـل متناسـب بـا    ها کمیسیون
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  :دهندپژوهشی تشکیل 
  ؛علوم انسانیکمیسیون تخصصی گروه  -1
  ؛کمیسیون تخصصی گروه علوم اجتماعی -2
  ؛کمیسیون تخصصی گروه زبان و ادبیات -3
  ؛کمیسیون تخصصی گروه هنر -4
  ؛کمیسیون تخصصی گروه معماري و شهرسازي -5
  ؛ي مرتبطها رشتهعمران و ، کمیسیون تخصصی گروه مهندسی مکانیک -6
  ؛ي مرتبطها رشتهکمیسیون تخصصی گروه مهندس برق و کامپیوتر و  -7
  شناسی؛ زمینفیزیک و ، کمیسیون تخصصی گروه ریاضی -8
  ؛شناسی کمیسیون تخصصی گروه شیمی و زیست -9

  ؛کمیسیون تخصصی گروه کشاورزي -10
  ؛کمیسیون تخصصی گروه منابع طبیعی -11
  ؛مرتبط اي رشتهکمیسیون تخصصی بین  -12
  ؛کمیسیون تخصصی گروه علوم دامپزشکی -13
  .کمیسیون تخصصی گروه علوم پزشکی -14

ممیـزه جـامع    هیـأت یی که فاقد شرایط الزم براي برخورداري از ها مؤسسه -تبصره
ممیـزه   هیـأت  نـد توان مـی ي ممیزه ها هیأتي امنا و ها هیأتبه تشخیص مرکز  باشند می

تخصصی در یک یا دو رشته نزدیک به هم با رعایت سایر شـرایط ایـن مقـررات تشـکیل     
به » مؤسسه«از طریق  بایست می ها رشتهدهند که در این صورت پرونده متقاضیان سایر 

  .ارسال گردد» وزارت«ي ممیزه ها هیأتي امنا و ها هیأتمرکز 
  »کمیسیون«ترکیب  -7ماده 

رییس ( »هیأت« تأییدو » مؤسسه«به پیشنهاد رییس » هیأت«یک تن از اعضاي  -1
  ؛)»کمیسیون«

به پیشـنهاد  ) با مرتبه دانشیاري یا باالتر( »مؤسسه«علمی  هیأتدو تن از اعضاي  -2
  ؛»هیأت« تأییدو » مؤسسه«رییس 
  ؛»کمیته«دبیر  -3
  .»مؤسسه«با معرفی رییس » کمیته«یک تن از اعضاي  -4
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سال منصـوب   2به مدت » هیأت«با حکم رییس » کمیسیون«اعضاي هر  -1تبصره 
 ربـط  ذياز حیث تخصصی ارتبـاط الزم را بـا موضـوع کمیسـیون      بایست میو  گردند می

  .داشته باشند
دبیـر انتخـاب و    عنوان بهاعضاي یک نفر را » کمیسیون«در اولین جلسه  -2تبصره 

پرونـده   تأییـد در صـورت   بایسـت  مـی » کمیسـیون «دبیر . نمایند میمعرفی » هیأت«به 
توضیحات الزم را در جهت دفـاع از تصـمیمات   ، »هیأت«ضمن شرکت در جلسه  نفع ذي

  .در جلسه مذکور ارایه نماید» کمیسیون«
  »کمیته«وظایف و اختیارات  -8ماده 

 هیـأت رسیدگی و اظهارنظر اولیه نسبت به پرونده اعضاي  منظور به» مؤسسه«رییس 
» کمیته منتخـب «تحت عنوان  اي کمیته، علمی در چارچوب وظایف و اختیارات مربوطه

  .نماید میاین مقررات تعیین » 9«با ترکیب مورد اشاره در ماده 
  »کمیته«ترکیب  -9ماده 

  ؛)»کمیته«رییس ( /...پژوهشکده/ رییس دانشکده  -1
 »کمیتـه «تخـاب ریـیس   پژوهشـکده بـه ان  / معاون آموزشی یا پژوهشی دانشکده  -2

  ؛)»کمیته«دبیر (
علمـی متخصـص در رشـته و گـرایش تخصصـی فـرد        هیـأت سه تـن از اعضـاي    -3

  . ... /پژوهشکده/ رییس دانشکده  تأییدو  ربط ذيمتقاضی به پیشنهاد مدیر گروه 
ضمن شـرکت در  ، نفع ذيپرونده  تأییددر صورت  بایست می» کمیته«دبیر  -تبصره

در جلسـه  » کمیتـه «توضیحات الزم را در جهت دفاع از تصـمیمات  ، »کمیسیون«جلسه 
  .مذکور را ارایه نماید

  نحوه تشکیل جلسات -10ماده 
» هیـأت «با دعوت رییس  بار یک در صورت وجود پرونده در هر ماه» هیأت«جلسات 

 15نیز در صـورت وجـود پرونـده هـر     » کمیته«/ » کمیسیون«یا جانشین وي و جلسات 
  .گردد میتشکیل » کمیته«/ » کمیسیون«با دعوت دبیر  بار یک روز

  رسمیت جلسات -11ماده 
با حضور رییس و یا جانشین وي و حداقل دو سوم اعضاي حقیقـی  » هیأت«جلسات 
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اتخـاذ  » هیـأت «و تصمیمات آن با اکثریت بـیش از نصـف کـل اعضـاي      یابد میرسمیت 
دو سـوم اعضـا رسـمیت     بـا حضـور حـداقل   » کمیتـه «/ » کمیسیون«جلسات . گردد می
  .یک کل اعضا قابل اجراست عالوه بهو تصمیمات آن با نصف  یابد می

به دو صـورت موافـق یـا مخـالف و همـواره مخفـی       » هیأت«اعضاي رأي  -1تبصره 
  .خواهد بود

جلسـه   5جلسـه متـوالی یـا     3غیبت بدون عذر موجه عضـو حقیقـی در    -2تبصره 
و عضو دیگري براي بقیه دوره پیشنهاد و منصوب استعفا تلقی شده ، سال یکمتناوب در 
  .خواهد شد

ریـیس   تأییـد تشخیص موجه یـا غیرموجـه بـودن غیبـت براسـاس گـزارش دبیـر و        
  .خواهد بود» کمیته«/ » کمیسیون«/ » هیأت«

  نحوه رسیدگی به پرونده متقاضیان -12ماده 
  :طی نماید ترتیب بهمراحل زیر را  بایست میپرونده متقاضیان جهت بررسی و ارزیابی 

، اجتمـاعی  -تربیتـی  -ي منـدرج در شناسـنامه علمـی فرهنگـی    هـا  فرمتکمیل  )الف
هـا مشـتمل بـر احکـام و      الصـاق پیوسـت  ، اجرایـی  -و علمی فناوري -پژوهشی، آموزشی

حاوي اطالعات یاد شده توسط  CDمدارك مصدق مورد نیاز موضوع درخواست به همراه 
  ؛»کمیته«فرد متقاضی و ارایه به 

و ارایه رسـید ثبـت بـه فـرد     » کمیته«تحویل و ثبت پرونده تکمیلی در دبیرخانه  )ب
  ؛متقاضی

ارتقـا و امتیـازدهی بـه     نامـه  آیـین بررسی و ارزیابی اولیه پرونده متقاضی براساس  )ج
  ؛»کمیته«در  نفع ذيي ها فعالیت

» کمیتـه «در صورت احراز شرایط الزم از نظر  ربط ذيرونده به کمیسیون تحویل پ )د
حداکثر ظرف مدت یـک  ، علمی با ذکر دالیل هیأتاین صورت اعاده آن به عضو غیر و در

  ؛ماه پس از بررسی
ــده )ه ــوط و » کمیتــه«هــاي ارجــاع شــده از ســوي   بررســی پرون در کمیســیون مرب

  ؛ارتقا نامه آیینبراساس  نفع ذيي ها فعالیتامتیازدهی به 
در صـورت احـراز شـرایط الزم از    » هیـأت «ارسال پرونده طی نامه رسمی به دبیر  )و
بـا  » کمیته«این صورت اعاده آن به غیر ي نهایی و درگیر تصمیمجهت » کمیسیون«نظر 
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  .حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از بررسی، ذکر دالیل
» هیـأت «/ »کمیسـیون «/ »کمیتـه «پرونده متقاضیانی که خود از اعضاي  -1تبصره 

و در ایـن   گیرد میمورد رسیدگی قرار  ربط ذيدر جلسات  نفع ذيبدون حضور ، باشند می
این مقـررات رسـمیت   » 11«ات با کسر یک تن از نصاب تعیین شده در ماده جلس صورت

  .گردد میا منهاي یک اتخاذ یافته و تصمیمات آن با اکثریت بیش از نصف کل اعض
موظف است مقاالتی را که از طـرح پژوهشـی محرمانـه    » مؤسسه«رییس  -2تبصره 

استخراج شده است و به لحاظ محرمانه بودن نباید چاپ و منتشـر گـردد جهـت تعیـین     
که بـا   ربط ذيو متخصصان  اننظر صاحبتن از  5تا  3متشکل از  اي ویژهامتیاز به کمیته 
ي ممیـزه تشـکیل   ها هیأتي امنا و ها هیأتدر مرکز  فناوريتحقیقات و ، حکم وزیر علوم

  .ارسال نماید، شود می
، چنانچه متقاضـی ارتقـا پـیش از اتمـام حـداقل دوره توقـف مـورد نیـاز         -3تبصره 

 باشـد  میبالمانع  الذکر فوقتقاضاي رسیدگی به پرونده خویش را داشته باشد طی مراحل 
 بایسـت  مـی  نفـع  ذيحکم ارتقاي ، هیأتپرونده ارتقاي وي از سوي  تأییددر صورت لکن 

  .با تاریخ اجراي یک روز پس از پایان دوره توقف صادر گردد
متقاضیانی کـه پرونـده ارتقـاي آنـان بـه       ارتقاي مرتبهتاریخ اجراي حکم  -4تبصره 

مجدد پرونـده متقاضـی   تاریخ تحویل و ثبت ، نرسیده باشد پس از تکمیل» هیأت« تأیید
  .با رعایت مراحل مقرر در این ماده تعیین خواهد گردید

  مصوبات -13ماده 
قابـل  ، ماه پـس از تـاریخ ابـالغ راي    2ارتقا حداکثر تا  درخصوص »هیأت«تصمیمات 

تجدیدنظر بوده و پس از انقضاي مدت مقرر و در صـورت عـدم انجـام تشـریفات قـانونی      
  .گردد میتلقی  االجرا الزمقطعی و ، این مقررات» 14«تعیین شده در ماده 

روز از تـاریخ تصـویب توسـط     20حـداکثر ظـرف مـدت    » هیـأت «مصوبات  -تبصره
  .گردد میو متقاضی ابالغ  ربط ذيبه مراجع » هیأت«رییس 

  تشریفات قانونی تجدیدنظر -14ماده 
رایط مبنـی بـر عـدم احـراز شـ     » هیـأت «چنانچه متقاضی ارتقا نسبت به تصمیم  -1

اعتـراض خـود را   ، روز از تـاریخ ابـالغ راي   20ظرف مـدت   دتوان میمعترض باشد  ارتقاي
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در وهلـه  » هیأت«تسلیم نماید که در این صورت دبیر » هیأت«کتبی به دبیرخانه  طور به
امتیـازات کسـب شـده وي از    ، روز از تـاریخ درخواسـت   20اول موظف است ظرف مدت 

  .به وي اعالم نماید را به تفکیک» 4«تا » 1«موارد 
اطالع از امتیازات خـود همچنـان بـه تصـمیم      رغم علیعلمی  هیأتچنانچه عضو  -2

درخواسـت  ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعالم امتیازات دتوان می ،معترض باشد» هیأت«
کـه در ایـن صـورت    . تسلیم نمایـد » هیأت«کتبی به دبیرخانه  طور بهتجدیدنظر خود را 

نیـز موظـف   » هیأت«. قرار دهد» هیأت«درخواست وي را در دستور کار  بایست میدبیر 
یک بار دیگر پرونده متقاضی را رسیدگی ، ماه از تاریخ وصول اعتراض 2است ظرف مدت 

  .تجدیدنظر خود را ابالغ نمایدرأي  و
 دتوان میمعترض باشد » هیأت«تجدیدنظر رأي  نسبت به ارتقايچنانچه متقاضی  -3

کتبی به مرکـز   طور بهاعتراض خود را ، تجدید نظررأي  اه از تاریخ ابالغظرف مدت یک م
» 3«مـاده  » 8«تسلیم نماید تا براساس بند » وزارت«ي ممیزه ها هیأتي امنا و ها هیأت

ممیـزه مرکـزي در کمیسـیون     هیأتاختیارات و وظایف ، مقررات مربوط به طرز تشکیل
  .مقررات یاد شده مورد رسیدگی قرار گیرد» 5«مندرج در ماده  ربط ذي

ي هـا  هیـأت  ربط ذيي تخصصی ها کمیسیونچنانچه اعتراض متقاضی در  -1تبصره 
وارد تشخیص داده شود پرونده جهـت اتخـاذ تصـمیم نهـایی در دسـتور      ، ممیزه مرکزي

یسـیون  در هـر صـورت تشـخیص کم   . گیـرد  مـی قـرار  » وزارت«ي ممیزه ها هیأتجلسه 
  .خواهد بود االجرا الزمي ممیزه مرکزي قطعی و ها هیأترأي  مربوطه نافذ و

ي امنـا و  ها هیأتموظف است در پاسخ به مکاتبات مرکز » هیأت«رییس  -2تبصره 
ي مستدل مربوط به شکایات ها گزارشها و  ي ممیزه ترتیبی اتخاد نماید تا پاسخها هیأت

 االشـاره  فـوق در این راستا مرکز . مطروحه به همراه مدارك و مستندات الزم ارسال گردد
دریافـت پرونـده و تهیـه گـزارش بـه      ، امـور  گیـري  پیدر صورت لزوم نمایندگانی جهت 

  .اعزام خواهند نمود ربط ذي» مؤسسه«
  پیشنهاد مقررات خاص -15ماده 

 ،هـا  مؤسسهي ممیزه ها هیأتپیشنهادات ، ارتقا نامه آیینالندگی در راستاي تقویت و ب
مذکور با رعایت و حفظ امتیازات جدول  نامه آیینهر یک از بندهاي پژوهشی  درخصوص

قابـل بررسـی بـوده و    » وزارت«ي ممیـزه  ها هیأتي امنا و ها هیأتدر مرکز ، »5«شماره 
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  .باشد می پذیر امکان فناوريتحقیقات و ، و ابالغ وزیر علوم تأییداعمال آن پس از 
تحقیقـات  ، وزیر علوم تصویب بهتبصره » 19«ماده و » 16«این مقررات در  -16ماده 

بـوده و کلیـه مقـررات مغـایر بـا آن       االجرا الزم) 1/6/90( رسید و از تاریخ ابالغ فناوريو 
  .باشد می االثر ملغی
  

کامران دانشجو -فناوريتحقیقات و ، وزیر علوم  
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علمی  هیأتارتقاي مرتبه اعضاي  نامه آییناجرایی  نامه شیوه
  فناوريتحقیقات و ، علوم وزارت 1/6/1390مصوب 

  ي آموزشیها مؤسسه -بخش اول

  مقدمه
ابالغـی طـی    ارتقـاي مرتبـه   نامـه  آیینبخش سوم » 1«در اجراي ماده  نامه شیوهاین 

ذیـل تـدوین گردیـده و بـراي      شـرح  بـه  3/12/89مورخ  98727/15/89بخشنامه شماره 
ي آموزشی دولتی و غیردولتـی وابسـته   ها مؤسسهعلمی آموزشی شاغل در  هیأتاعضاي 

ي اجرایی و نهادهاي عمومی کشور از ها دستگاهسایر ، فناوريتحقیقات و ، به وزارت علوم
  .باشد می جرااال الزم 1/6/1390تاریخ 

  اختصارات - فصل اول
  .است فناوريتحقیقات و ، وزارت علوم، منظور :وزارت -1
 فنـاوري پژوهشی و ، عالی آموزشي ها مؤسسهو  ها دانشگاهبه هر یک از : مؤسسه -2

یـا سـایر   » وزارت« عـالی  آمـوزش دولتی و غیردولتی که داراي مجوز از شوراي گسـترش  
  .گردد میاطالق ، باشند می ربط ذيمراجع قانونی 

به کلیه مراکز آموزشـی و پژوهشـی حـوزوي کـه براسـاس مجـوز       : حوزه علمیه -3
، باشـند  میحوزه علمیه قم مجاز به فعالیت و صدور مدرك تحصیلی حوزوي  عالی شوراي
  .گردد میاطالق 
یا نهادهاي  ها مؤسسه، ي دولتیها مؤسسه، ها وزارتخانهبه کلیه : دستگاه اجرایی -4
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 یی که شمول قـانون بـر  ها دستگاهي دولتی و همچنین کلیه ها شرکت، عمومی غیردولتی
» مؤسسـه «ي هیـأت امنـا   تأییـد مستلزم ذکر و یا تصریح نام بوده و مصادیق آن بـه  آنها 
  .گردد میاطالق ، رسد می

بـه واحـد سـازمانی مشخصـی کـه داراي      : مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی -5
 صـالح  ذياستقالل حقوقی بوده و با تصویب مجلس شوراي اسـالمی و یـا سـایر مراجـع     

بودجـه سـاالنه آن از محـل منـابع     ) %50( و بیش از پنجاه درصـد  شود میایجاد شده یا 
، باشـد  مـی  دار عهـده و انجام وظایف و خدمات داراي جنبـه عمـومی را    تأمینغیردولتی 

  .گردد میاطالق 
علمی آموزشی و یا پژوهشی کـه   هیأتبه هر یک از اعضاي  :علمی هیأتعضو  -6

اطــالق ، درآمــده باشــد» مؤسســه«بــه اســتخدام » وزارت«براســاس ضــوابط و مقــررات 
  .گردد می

ارزیـابی صـالحیت علمـی     منظـور  بهیی که ها فرمبه مجموعه : شناسنامه علمی -7
بخـش اول   4تـا   1ي مندرج در جداول موضوع مواد ها فعالیتعلمی براساس  هیأتعضو 
 -پژوهشــی"، "آموزشــی"، "اجتمــاعی -تربیتــی -فرهنگــی"( ارتقــاي مرتبــه نامــه آیـین 

، رسـیده باشـد   ربـط  ذيمراجـع   تأییـد تکمیل و بـه  ، تهیه) "اجرایی -علمی"و  "فناوري
  .گردد میاطالق 

  تعاریف -فصل دوم
هاي هدفمند و منسجم است که از منـابع مختلـف    مطالب یا داده :تدوین کتاب -1

  .شود میتهیه و در یک مجموعه گردآوري 
هـاي علمـی و    اي از داده نوعی از تدوین کتاب مشتمل بر مجموعه: کتاب تألیف -2

نظریات پذیرفته شده است که براساس تحلیل جدید و یـا ترکیـب مبتکرانـه سـاماندهی     
  .با نقد و یا نتیجه گیري است و معموال توام شود می

اي اسـت کـه حـداقل     کتاب مشتمل بر مجموعـه  تألیفنوعی از : تصنیف کتاب -3
هر چند کـه ممکـن   . ي دیگران در یک موضوع مشخص باشدها دیدگاهآن براساس % 20

  .را قبالً در مقاالت خود منتشر کرده باشندآنها  است
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هـاي موجـود در    بـدل  -نسـخه  عبارت است از معرفـی : تصحیح انتقادي کتاب -4
ارایـه روش  ، مؤلـف ین نسـخه بـا زمـان حیـات     تـر  نزدیکترین و  تشخیص صحیح، جهان

ذکر ماخذ و منابع مـورد اسـتفاده بـا اسـتناد بـه      ، شرح و توضیح مستندات متن، تحقیق
تکمیل نقـایص چـه در عبـارت و چـه در محتـوا و داوري در      ، شناسی آن شواهد و کتاب

  .نظایر آنبهترین برداشت و 
نشریه علمی معتبر اعم از نشـریه علمـی معتبـر داخلـی و     : نشریه علمی معتبر -5

اسـت کـه   ) کاغـذي یـا الکترونیکـی   ( اي نشریه علمی معتبر داخلی نشـریه . خارجی است
ــی ــی  -داراي درجــه علم ــا علم ــی ی ــی از  -پژوهش ــین وزارت ( »وزارت«ترویج و همچن

نشـریه علمـی معتبـر خـارجی     . علمیه باشـد یا حوزه ) درمان و آموزش پزشکی، بهداشت
است که امتیاز آن متناسب با درجـه اعتبـار آن توسـط    ) کاغذي یا الکترونیکی( اي نشریه
  .گردد میممیزه تعیین  هیأت
همایشی است که با داوري مقاالت دریافتی همراه بوده و : همایش علمی معتبر -6

آن مقاله توسـط حضـار    درخصوص اسخنقد و بررسی یا پرسش و پ، پس از ارایه هر مقاله
یـا   اي توسـعه ، کـاربردي ، بنیادي( مقاالت علمیصرفاً  در این نوع همایش. شود میانجام 

  .شود میارایه ) فناوري
مشتمل است بر نمایه ارایه شده توسط پایگاه استنادي علوم جهان : نمایه معتبر -7
 هیـأت  تأییـد ی آن بـه  الملل بینی که مقبولیت الملل بینهاي معتبر  و نمایه ISC (1( اسالم

  .ممیزه رسیده باشد
اي که متناسب با هر رشته داراي تعداد اسـتنادهایی   به مقاله 2:مقاله پر استناد -8

ی المللـ  بـین هـاي معتبـر    و یا یکی از نمایه ISCبیش از تعداد مشخصی در گزارش نمایه 
  .گردد میاطالق ، سال قبل از سال مرجع باشد 10و یا  5در  ترتیب به

اي که متناسب با هر رشته داراي استنادهایی بیش از تعداد  به مقاله: 3مقاله داغ -9
سـال قبـل از    2ی در الملل بینهاي معتبر  یا یکی از نمایه ISCمشخصی در گزارش نمایه 

  .گردد میاطالق ، سال مرجع باشد
                                                                                                                                               
1- Islamic World Science Citaion Center 
2- Highly Cited Paper 
3- Hot Paper 
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قضـایا و  ، تعـاریف ، اي از مفـاهیم  عبارت است از مجموعه به هم پیوسـته  :نظریه -10
  .شود مییا حقایق ارایه  ها پدیده بینی پیشتبیین و  منظور بهپیشنهادها که 

عبارت است از فرآیند شکسته شـدن و دوبـاره سـاخته شـدن دانـش      : خالقیت -11
جدیـد نسـبت بـه    ن بیـنش  آورد دسـت موجود توسط فرد خالق درباره یک موضوع و به 

هـا   کشـف نادانسـته  ، برقراري روابط، برداشت، ماهیت آن با رویکردي نو در جهت تشریح
  .پردازشی نو از آن موضوع منظور به

عینی کردن و ارایه نتایج خالقیت کـه  ، عبارت است از تحقق بخشیدن: نوآوري -12
قالـب یـک مقالـه     معموال در( قضیه یا پیشنهاد جدید، تعریف، ارایه یک مفهوم صورت به

  .کند میظهور ) علمی یا طراحی یک محصول و یا خدمت جدید
اي اسـت کـه از لحـاظ میـانگین کـل در       هآموختـ  دانـش : ه ممتازآموخت دانش -13

اول و در دوره تحصــیالت ) %20( ي کـاردانی و کارشناســی جـزو بیســت درصـد   هـا  دوره
هـاي خـود در    هم دوره ايگان آموخت دانشاول ) %25( جزو بیست و پنج درصد، تکمیلی

  .باشد 16داراي معدل باالي الزاماً  رشته مربوط بوده و
مبـین  ، سـندي اسـت مشـتمل بـر مطالعـات کارشناسـی       :پیوست فرهنگـی  -14
، پیامدهاي فرهنگی و اعمال الزامات و استانداردهاي مربوط در هـر نـوع طـرح    بینی پیش

اجتماعی و فرهنگی متناسـب بـا   ، حقوق قضایی، سیاسی، تصمیم و اقدام کالن اقتصادي
  .مقتضیات و شرایط جامعه

، نشسـتی اسـت کـه بـراي ارزیـابی یـک نظریـه       : يپرداز نظریهکرسی نقد و  -15
حمایـت از   هیـأت و معارف اسالمی زیر نظـر   علوم انسانینقد و مناظره در حوزه ، نوآوري
در مراکـز   هیـأت نقد و مناظره و براساس ضوابط و مقـررات آن  ، يپرداز نظریهي ها کرسی

  .گردد میعلمی برگزار 

  ضوابط کلی - فصل سوم
علمی در هـر مرتبـه    هیأتوقت و مستمر اعضاي  حداقل مدت اشتغال تمام -1ماده 

  :ارتقا به مرتبه باالتر عبارت است از منظور به
  سال 3        ) کارشناسی ارشدبا مدرك ( ارمربی آموزشی )الف
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  سال 5                              مربی  )ب
  سال 4                            استادیار  )ج
  سال 4                             دانشیار )د

علمی براي ارتقـا   هیأتوقت عضو  موارد ذیل در حداقل مدت اشتغال تمام -1تبصره 
  :باشد میبه مرتبه باالتر قابل احتساب ن

  ؛دوره ضرورت خدمت نظام وظیفه )الف
علمی  هیأتبه قطع وظایف آموزشی و یا پژوهشی عضو  یتی که منجرمأمورمدت  )ب

باسـتثناي مقامـات موضـوع مـاده     ( گردد مییت مأموردر مؤسسه محل خدمت و یا محل 
  ؛)ذیل این ماده» 2«و مشمولین تبصره  1علمی هیأتاستخدامی اعضاي  نامه آیین» 44«

  .مدت خدمت بیش از یک سوم دوره توقف در مؤسسات پژوهشی )ج
علمـی جـزو حـداقل     هیـأت دوره فرصت مطالعاتی و پسا دکتري اعضاي  -2تبصره 

  .گردد میمدت اشتغال آنان براي ارتقا به مرتبه باالتر محسوب 
بـراي   وقـت  نیمـه و  حضوري نیمهعلمی  هیأتهر دو سال خدمت اعضاي  -3تبصره 

وقـت آنـان    سال خـدمت تمـام   "یک"و  "یک و نیم"معادل  ترتیب بهارتقا به مرتبه باالتر 
  .گردد میتلقی 

پـس از  صـرفاً   به تحصـیل  مأمورعلمی  هیأتاعضاي  ارتقاي مرتبهتقاضاي  -2ماده 
  .باشد مییت تحصیلی آنان قابل بررسی مأموراتمام 

یـت  مأمورمربیان آموزشیار و یا مربیانی که پس از طی دوره توقـف الزم بـه    -تبصره
 ،تحصیلی اعزام شده و تقاضاي خود را پیش از اعزام به کمیته منتخب ارایه نموده باشند

  .باشد میاز شمول این ماده مستثنا بوده و تقاضاي ایشان قابل رسیدگی 
جوز شوراي بـورس وزارت و بـا اسـتفاده از    مربیان آموزشیار و یا مربیانی که با م - 3ماده 

شده و یـا  ) حسب مورد( و یا دکتري کارشناسی ارشدیت تحصیلی موفق به اخذ مدرك مأمور
بـه صـرف ارایـه    ، بدون عاریت دوره توقف و کسـب حـداقل امتیـازات الزم    ندتوان می شوند می

مدرك موردنظر به مرتبه باالتر ارتقا یابند و تاریخ اجراي حکم آنان از تـاریخ انتصـاب و شـروع    

                                                                                                                                               
  .تغییر یافته است 79، در آیین استخدامی اعضاي هیأت علمی به ماده 44مشاغل موضوع ماده  -1
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  .باشد می) حسب مورد( و یا دکتري کارشناسی ارشدبه کار مجدد با مدرك 
داراي مـدرك  ( مربیـان آموزشـیار   ارتقـاي مرتبـه   درخصـوص  يگیر تصمیم -تبصره

یـت تحصـیلی موفـق بـه اخـذ      مأمورو یا مربیانی که بدون اسـتفاده از  ) کارشناسی ارشد
با ارایه حداقل دو مقالـه علمـی پژوهشـی در نشـریات      شوند میمدرك دکتري شده و یا 

آنـان پـس از    ارتقـاي مرتبـه  و تاریخ  باشد می ربط ذيممیزه  هیأتمعتبر علمی بر عهده 
  .ممیزه تاریخ موخر اخذ مدرك دکتري و یا مقاالت مذکور خواهد بود هیأت تأیید

حـوزوي کـه براسـاس     4علمی فاقد مدرك دکتـري و یـا سـطح     هیأتاعضاي  - 4ماده 
پس از اخذ مدرك دکتـري و یـا سـطح    صرفاً  اند، امتیازات الزم به مرتبه استادیاري ارتقا یافته

  .به مراتب علمی باالتر ارتقا یابند ندنتوا میحوزوي با کسب امتیازات الزم  4دکتري 
 متقاضیان فاقد مدارك دانشگاهی که صالحیت آنان در مرتبه فعلی براساس -تبصره

رسـیده   تأییـد بـه  » وزارت«کمیسیون خبرگان بدون مدرك دانشـگاهی مسـتقر در   رأي 
  .باشند میباشد جهت ارتقا به مراتب باالتر از شمول مفاد این ماده مستثنا 

علمی رسـمی بـا رعایـت     هیأتعلمی پیمانی همانند اعضاي  هیأتاعضاي  -5ماده 
ممیـزه   هیـأت کامل قوانین و مقررات و در صـورت احـراز شـرایط الزم پـس از تصـویب      

  .به مرتبه باالتر ارتقا یابند ندتوان می ربط ذي
علمی موضوع این ماده که پس از اتمام  هیأتي چهارگانه اعضاي ها فعالیت -تبصره

درآمـده  » مؤسسه«به استخدام همان » مؤسسه«دوره سربازي و یا طی دوره ضرورت در 
  .باشند قابل احتساب خواهد بود

و مؤسسات  ها دانشگاهایرانیان مقیم خارج از کشور و یا اتباع خارجی که در  -6ماده 
رتبـه علمـی بـوده و بـا رعایـت قـوانین و       و پژوهشی خارج از کشور داراي م عالی آموزش

 تأییـد چنانچه مرتبه فعلی آنان بـه  ، درآمد باشند» مؤسسه«مقررات مربوطه به استخدام 
به  ارتقاي نامه آیینرسیده باشد براساس ضوابط و مقررات » وزارت«ممیزه مرکزي  هیأت

  .یابند میمرتبه باالتر ارتقا 
قطع نظر از ، علمی متقاضی ارتقا به مرتبه باالتر هیأتحکم بازنشستگی اعضاي  - 7ماده 

تابع ضوابط و مقررات صـندوق بازنشسـتگی مربوطـه     ربط ذيممیزه  هیأت تأییدیا عدم  تأیید
علمی متقاضی ارتقا قبل از بازنشستگی مدارك خود  هیأتدر هر حال چنانچه عضو . باشد می
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  .بررسی خواهد بودتقاضاي وي قابل ، را تحویل کمیته منتخب نموده باشد
بـا رعایـت   صـرفاً   »مؤسسـه «اعمال هرگونه ضوابط و مقررات دیگر از سوي  -8ماده 

ممیـزه   هیـأت و بـا ارایـه پیشـنهاد     ارتقـاي مرتبـه   نامه آیینضوابط و مقررات مندرج در 
مراجـع   تأییـد و پـس از  » وزارت«ي ممیـزه  ها هیأتي امنا و ها هیأتبه مرکز » مؤسسه«

  .باشد می رپذی امکان ربط ذي
مـاده  » 9«در اجراي بند » وزارت«ي ممیزه ها هیأتي امنا و ها هیأتمرکز  -9ماده 

بـر  » ي ممیزه مرکزيها هیأتمقررات مربوط به طرز تشکیل و اختیارات و وظایف » «3«
از طریـق طـرح پرونـده    رأساً  ارتقا نظارت داشته و در صورت لزوم نامه آیینحسن اجراي 

اقـدام بـه بررسـی    » وزارت«ي ممیـزه مسـتقر در   هـا  هیأتي تخصصی و ها کمیسیوندر 
ابالغی از سـوي آن مرکـز   رأي  علمی خواهد نمود که در این صورت هیأتپرونده اعضاي 

  .باشد می االتباع الزم

  ضوابط اختصاصی -فصل چهارم
  ارتقا نامه آیینبخش اول  1شیوه ارزیابی امتیازات موضوع ماده  -1ماده 

اعضاي  "اجتماعی -تربیتی -فرهنگی"ي ها فعالیتارزیابی امتیازهاي قابل محاسبه از 
شناسنامه علمی و بـا  » 1«براساس جداول مندرج در فرم شماره » مؤسسه«علمی  هیأت

» 1«توسط کمیسیون تخصصی موضـوع مـاده   منحصراً  آنها رعایت دقیق توضیحات ذیل
  .پذیرد میارتقا صورت  نامه آیین

بررسی امتیازهاي موضوع این ماده بدون نیاز به بررسی در کمیته منتخـب   -تبصره
 ارتقـاي مرتبـه   نامـه  آیـین » 1«توسط کمیسیون تخصصی موضوع ماده صرفاً  ،»مؤسسه«

  .پذیرد میانجام 
  ارتقا نامه آیینبخش اول  2شیوه ارزیابی امتیازات موضوع ماده  -2ماده 

علمـی   هیـأت ي آموزشـی اعضـاي   هـا  فعالیـت ارزیـابی امتیازهـاي قابـل محاسـبه از     
شناسنامه علمی و با رعایت دقیـق  » 2«براساس جداول مندرج در فرم شماره » مؤسسه«

  .پذیرد میصورت آنها  توضیحات ذیل
ي مربوط بـه ارزیـابی رعایـت نظـم و انضـباط درسـی و       ها شاخصتعیین  -1تبصره 
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ي تعیین شـده در  ها شاخصعلمی و میزان اهمیت هر یک از  هیأتشؤون آموزشی عضو 
بوده و نحوه ارزیابی آن » مؤسسه«بر عهده شوراي آموزشی » 1-2«قالب کاربرگ شماره 

رابطه ذیل کـاربرگ   شرح بهبر مبناي صفر تا بیست و  بایست میتحصیلی  سال نیمدر هر 
علمی بیش  هیأتالزم به توضیح است چنانچه نمره ارزیابی عضو . محاسبه گردد» 2-1«

بـه  سال  یک وي به مدت ارتقاي مرتبهکمتر باشد  35/0تحصیلی متوالی از  سال نیماز دو 
  .تعویق خواهد افتاد

علمی و  هیأتي مربوط به ارزیابی کیفیت تدریس عضو ها شاخصتعیین  -2تبصره 
 »2-2«ي شـمار  هـا  کـاربرگ ي تعیین شده در قالـب  ها شاخصمیزان اهمیت هر یک از 

 بایسـت  مـی بوده و نحوه ارزیـابی آن  » مؤسسه«بر عهده شوراي آموزشی ) و -ه -ج -الف(
  .ي مربوطه محاسبه گرددها کاربرگهاي ذیل  رابطه شرح بهبر مبناي صفر تا پنج 

ي آموزشـی رسـمی   ها دورهعلمی براي کلیه  هیأتي آموزشی عضو ها فعالیت - 3تبصره 
ــر خــط هــا آمــوزش( حضــوريغیر ،مصــوب اعــم از حضــوري و ) »online«ي الکترونیکــی ب

  .گردد میمحاسبه  5/0، 75/0، 1با ضرایب  ترتیب بهدر احتساب کمیت تدریس  حضوري نیمه
معـادل   ترتیـب  به، حوزه علمیه 4و  3، 2، 1تدریس در هر یک از سطوح  -4تبصره 

  .شود میو دکتري محسوب  کارشناسی ارشد، کارشناسی، تدریس در دوره کاردانی
ارزیابی کمیت توسـط دروس علمـی از لحـاظ امتیـازدهی دقیقـا مشـابه        -5تبصره 

  .دروس نظري خواهد بود
علمـی در   هیأتحداکثر امتیاز قابل محاسبه کمیت تدریس براي اعضاي  -6تبصره 

  .باشد میامتیاز  6تحصیلی  سال نیمهر 
علمـی براسـاس    هیـأت چنانچه واحد موظـف تعیـین شـده بـراي عضـو       -7تبصره 

با رعایـت   دتوان میکمتر از واحد موظف آموزشی مصوب باشد وي » مؤسسه« ریزي برنامه
ارتقا پس از اخذ مجـوز   نامه آیینبخش اول » 2«جدول شماره » 3«ذیل بند » 3«تبصره 

بـا ارایـه   ، عـالی  آمـوزش و مؤسسـات   هـا  دانشگاهاز مؤسسه متبوع جهت تدریس در سایر 
از ) تـا تکمیـل واحـد موظـف مربوطـه     ( تدریسگواهی الزم و مستندات کمیت و کیفیت 

  .گردد مند بهره» 2«امتیازات ماده 
ي اجرایی که واحد موظف آنـان صـفر   ها سمت علمی داراي هیأتاعضاي  -8تبصره 
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 هیأتاستخدامی اعضاي  نامه آیین» 44«مشاغل موضوع ماده ( واحد تعیین گردیده است
تیاز کیفیـت تـدریس سـایر مشـاغل     در زمان تصدي مشاغل مربوطه از حداقل ام) علمی

کامل و کیفیت تـدریس آنـان براسـاس واحـد موظـف       صورت بهداراي کسر واحد موظف 
  .گردد میتعیین شده محاسبه 

علمی متقاضی ارتقا به مرتبـه دانشـیاري مفتخـر بـه      هیأتچنانچه عضو  -9تبصره 
، ممیزه مرکزي هیأتکسب عنوان سرآمدي آموزش باشد بنا به درخواست وي و تصویب 

بخـش اول  » 4«و » 3«ملزم به رعایت شرط کسب حداقل امتیازهاي تعیین کننده مواد 
  .نخواهد بود ارتقاي مرتبه نامه آیین

  :سرآمدي در آموزش با احراز شرایط ذیل تحقیق یابد
  ؛»1«ماده » 6«امتیاز از بند  8کسب حداقل  -1
  ؛)امتیاز 7( »2«ماده » 1«کسب سقف امتیاز از بند  -2
  ؛)امتیاز 6( »2«ماده » 2«کسب حد نصاب الزم از بند  -3
 »2«ماده » 3«امتیاز بیش از حداقل امتیاز تعیین شده در بند  10کسب حداقل  -4

  .)امتیاز 18(
  ؛)امتیاز 2( »2«ماده » 2-5-2«کسب سقف امتیاز از بند  -5
  ؛)امتیاز 3( »2«ماده » 2-6-2«کسب سقف امتیاز از بند  -6
  .ارتقاي مرتبه نامه آیین» 4«الی » 1«امتیاز از مجموع مواد  120کسب حداقل  -7

  ارتقا نامه آیینبخش اول  3شیوه ارزیابی امتیازات موضوع ماده  -3ماده 
علمـی   هیأتاعضاي  فناوري -ي پژوهشیها فعالیتارزیابی امتیازات قابل محاسبه از 

شناسنامه علمی و با رعایت دقیـق  » 3«براساس جداول مندرج در فرم شماره » مؤسسه«
  .پذیرد میصورت آنها  توضیحات ذیل

تاریخ پذیرش و یا چاپ مقاله یـا  صرفاً  در احتساب امتیاز مقاله و یا کتاب -1تبصره 
  .شود میکتاب حسب مورد مالك عمل 

امتیاز پذیرش چاپ مقاله و یا کتابی بـراي ارتقـا   چنانچه متقاضی ارتقا از  -2تبصره 
تـاریخ چـاپ    کـه  صورتیامتیاز آن مقاله یا کتاب در ، به مرتبه فعلی استفاده ننموده باشد

  .فعلی باشد قابل محاسبه است ارتقاي مرتبهآن بعد از تاریخ 
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الزم است امتیاز تعیـین شـده    پوشانی همدر امتیازدهی به مقاالت داراي  -3تبصره 
» 1-3«ضرب و سپس براساس سهم تعیین شده در جدول ذیل بند  پوشانی همدر میزان 

  .شناسنامه علمی محاسبه گردد» 3«فرم شماره 
و » 2«ارایـه حـداقل    ترتیـب  بـه براي ارتقا به مرتبه دانشیاري و اسـتادي   -4تبصره 

اي  قالـه مقاله علمی پژوهشی معتبر مستقل الزامی است و منظور از مقاله مسـتقل م » 3«
یـا   نامه پایانمستخرج از ، چنانچه مقاله. شخص متقاضی باشدصرفاً  است که نویسنده آن

نویسندگان مقالـه  مشترکاً  )متقاضی( رساله دانشجو بوده و دانشجو و استاد راهنماي وي
  .گردد میآن مقاله نیز مستقل تلقی ، باشند

مسـتخرج از  ) صـد آن نـه صـد در   ( چنانچه بخشی از مطالب یک مقالـه  -5تبصره 
بخش مربوطه متناسب بـا نـوع کمیـت و کیفیـت      ،متقاضی ارتقا باشد نامه پایانرساله یا 

شناسنامه علمی قابل  3فرم شماره » 3-3«تا » 1-3«مقاله در هر یک از بندهاي جداول 
  .باشد میاحتساب 

دول ارتقا به مرتبه استادي عالوه بر کسب حداقل امتیازات مندرج در جـ  -6تبصره 
مسـتلزم  ، ایـن مـاده  » 4«با رعایت تبصـره   ارتقاي مرتبه نامه آیینبخش اول » 5«شماره 

  :باشد میتحقق حداقل یک مورد از موارد ذیل 
هـدایت رسـاله دو دانشـجوي دوره دکتـري در مؤسسـه محـل خـدمت یـا سـایر           -1

  ؛در رشته مربوط) »مؤسسه«با اخذ موافقت ( ي داراي دوره دکتريها مؤسسه
هشت دانشجوي دوره دکتري در مؤسسه محل خدمت یـا سـایر    نامه پایانهدایت  -2

ي فاقـد دوره  ها مؤسسهبراي ) »مؤسسه«با اخذ موافقت ( ي داراي دوره دکتريها مؤسسه
  ؛دکتري در رشته مربوط

  ؛یتألیفدارا بودن یک کتاب  -3
  ؛اي منطقهو یا سه طرح استانی یا ملّی  دارا بودن یک طرح پژوهشی -4
، انجمن علمی مربوطـه ( ربط ذيمراکز علمی معتبر  تأییدارایه یک نظریه جدید با  -5

  .)ربط ذيممیزه  هیأتو » وزارت« فناوريمعاونت پژوهش و 
 »5-3«الی » 1-3«امتیاز کلیه مقاالت و خالصه مقاالت موضوع بندهاي  -7تبصره 

شناسـنامه علمـی محاسـبه    » 3«فـرم شـماره   » 1-3«براسـاس جـدول ذیـل بنـد     صرفاً 
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یا رساله دانشجو امتیـاز نفـر اول بـه     نامه پایانمستخرج از ، مقاله که موارديدر . گردد می
  .گیرد میاستاد راهنما تعلق 

یا رساله چند دانشجو را یک اسـتاد راهنمـا بـر     نامه پایانچنانچه هدایت  -8تبصره 
به همراه استاد راهنماي یاد شـده نویسـندگان مقالـه     ربط ذيعهده داشته و دانشجویان 

  .از امتیاز نفر اول برخوردار خواهد شد) استاد راهنما( متقاضی ارتقا ،باشند
تاد راهنما بر یا رساله دانشجو را بیش از یک اس نامه پایانچنانچه هدایت  -9تبصره 

از سهم امتیاز تعیین شده براي نفر  دتوان میاستاد راهنماي اول صرفاً  عهده داشته باشند
  .اول برخوردار گردد

  ارتقا نامه آیینبخش اول  4شیوه ارزیابی امتیازات موضوع ماده  -4ماده 
» مؤسسـه «علمی  هیأتي اجرایی اعضاي ها فعالیتارزیابی امتیازات قابل محاسبه از 

تـر   شناسـنامه علمـی و بـا رعایـت دقیـق     » 4«براساس جـداول منـدرج در فـرم شـماره     
  .پذیرد میصورت آنها  توضیحات ذیل

 تصـویب  بـه تبصـره  » 26«ماده و » 13«در چهار فصل متضمن مجموعا  نامه شیوهاین 
  .باشد می االجرا الزم 1/6/90رسید و از تاریخ  فناوريتحقیقات و ، وزیر محترم علوم

  
کامران دانشجو -فناوريوزیر علوم، تحقیقات و   

  ي پژوهشیها مؤسسه -بخش دوم

  مقدمه
ابالغـی طـی    ارتقـاي مرتبـه   نامـه  آیینبخش سوم » 1«در اجراي ماده  نامه شیوهاین 

ذیـل گردیـده و بـراي اعضـاي      شـرح  به 3/12/89مورخ  98727/15/89بخشنامه شماره 
دولتـی وابسـته بـه    غیر ي پژوهشـی دولتـی و  هـا  مؤسسهعلمی پژوهشی شاغل در  هیأت

ي اجرایی و نهادهـاي عمـومی کشـور از    ها دستگاهسایر ، فناوريتحقیقات و ، وزارت علوم
  .باشد می االجرا الزم 1/6/1390تاریخ 
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  اختصارات - فصل اول
  .است فناوريتحقیقات و ، وزارت علوم، منظور: وزارت -1
 فنـاوري پژوهشی و ، عالی آموزشي ها مؤسسهو  ها دانشگاهبه هر یک از : مؤسسه -2

یـا سـایر   » وزارت« عـالی  آمـوزش دولتی که داراي مجوز از شوراي گسـترش  غیر دولتی و
  .گردد میاطالق ، باشند می ربط ذيمراجع قانونی 

به کلیه مراکز آموزشـی و پژوهشـی حـوزوي کـه براسـاس مجـوز       : حوزه علمیه -3
، باشـند  میحوزه علمیه قم مجاز به فعالیت و صدور مدرك تحصیلی حوزوي  عالی شوراي
  .گردد میاطالق 
یـا   هـا  مؤسسـه ، ي دولتـی هـا  مؤسسـه ، هـا  وزارتخانـه به کلیـه   :دستگاه اجرایی -4

یی که شـمول  ها دستگاهي دولتی و همچنین کلیه ها شرکت، دولتیغیر نهادهاي عمومی
ي هیـأت امنـا   تأییـد مستلزم ذکر و یا تصریح نـام بـوده و مصـادیق آن بـه     آنها  قانون بر

  .گردد میاطالق ، رسد می» مؤسسه«
بـه واحـد سـازمانی مشخصـی کـه داراي      : مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی -5

 صـالح  ذياستقالل حقوقی بوده و با تصویب مجلس شوراي اسـالمی و یـا سـایر مراجـع     
بودجـه سـاالنه آن از محـل منـابع     ) %50( و بیش از پنجاه درصـد  شود میایجاد شده یا 

، باشـد  مـی  دار عهـده و انجام وظایف و خدمات داراي جنبـه عمـومی را    تأمینغیردولتی 
  .گردد میاطالق 
علمی آموزشی و یا پژوهشی کـه   هیأتبه هر یک از اعضاي : علمی هیأتعضو  -6

اطــالق ، در آمـده باشـد  » مؤسسـه «بـه اسـتخدام   » وزارت«براسـاس ضـوابط و مقـررات    
  .گردد می

ارزیـابی صـالحیت علمـی     منظـور  بهیی که ها فرمبه مجموعه : شناسنامه علمی -7
بخـش دوم   4تا  1ي مندرج در جداول موضوع مواد ها فعالیتعلمی براساس  هیأتعضو 
 -پژوهشــی" "آموزشــی"، "اجتمـاعی  -تربیتــی -فرهنگــی "( ارتقــاي مرتبـه  نامــه آیـین 

، رسـیده باشـد   ربـط  ذيمراجـع   تأییـد تکمیل و بـه  ، تهیه) "اجرایی -علمی"و  "فناوري
  .گردد میاطالق 
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  تعاریف -فصل دوم
هاي هدفمند و منسجم است که از منـابع مختلـف    مطالب یا داده :تدوین کتاب -1

  .شود میتهیه و در یک مجموعه گردآوري 
هـاي علمـی و    اي از داده نوعی از تدوین کتاب مشتمل بر مجموعه: کتاب تألیف -2

نظریات پذیرفته شده است که براساس تحلیل جدید و یـا ترکیـب مبتکرانـه سـاماندهی     
  .با نقد و یا نتیجه گیري است و معموال توام شود می

اي اسـت کـه حـداقل     کتاب مشتمل بر مجموعـه  تألیفنوعی از  :تصنیف کتاب -3
تـدوین  ، علمی نویسنده یا نویسـندگان  هاي نوآوريي جدید و ها دیدگاهآن براساس % 20

هـر چنـد   ، باشـد  میي دیگران در یک موضوع مشخص ها دیدگاهو همراه با تحلیل یا نقد 
  .را قبالً در مقاالت خود منتشر کرده باشندآنها  استکه ممکن 

هـاي موجـود در    بـدل  -عبارت است از معرفـی نسـخه  : تصحیح انتقادي کتاب -4
ارایـه روش  ، مؤلـف ین نسـخه بـه زمـان حیـات     تر نزدیکترین و  تشخیص صحیح، جهان

بـه  ذکر ماخذ و منابع مـورد اسـتفاده بـا اسـتناد     ، شرح و توضیح مستندات متن، تحقیق
تکمیل نقـایص چـه در عبـارت و چـه در محتـوا و داوري در      ، شناسی آن شواهد و کتاب

  .بهترین برداشت و نظایر آن
نشریه علمی معتبر اعم از نشـریه علمـی معتبـر داخلـی و     : نشریه علمی معتبر -5

اسـت کـه   ) کاغـذي یـا الکترونیکـی   ( اي نشریه علمی معتبر داخلی نشـریه . خارجی است
ــیداراي درجــه عل ــی  -م ــا علم ــی ی ــی از  -پژوهش ــین وزارت ( »وزارت«ترویج و همچن

نشـریه علمـی معتبـر خـارجی     . یا حوزه علمیه باشـد ) درمان و آموزش پزشکی، بهداشت
است که امتیاز آن متناسب با درجـه اعتبـار آن توسـط    ) کاغذي یا الکترونیکی( اي نشریه
  .گردد میممیزه تعیین  هیأت
همایشی است که با داوري مقاالت دریافتی همراه بوده و : همایش علمی معتبر -6

آن مقاله توسـط حضـار    درخصوص نقد و بررسی یا پرسش و پاسخ، پس از ارایه هر مقاله
یـا   اي توسـعه ، کـاربردي ، بنیادي( مقاالت علمیصرفاً  در این نوع همایش. شود میانجام 

  .شود میارایه ) فناوري
نمایه ارایه شده توسط پایگاه استنادي علوم جهان مشتمل است بر : نمایه معتبر -7
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 هیـأت  تأییـد ی آن بـه  المللـ  بینی که مقبولیت الملل بینهاي معتبر  و نمایه ISC(1( اسالم
  .ممیزه رسیده باشد

اي که متناسب با هر رشته داراي تعداد اسـتنادهایی   به مقاله 2:مقاله پر استناد -8
ی المللـ  بـین هـاي معتبـر    و یا یکی از نمایه ISCبیش از تعداد مشخصی در گزارش نمایه 

  .گردد میاطالق ، سال قبل از سال مرجع باشد 10و یا  5در  ترتیب به
اي که متناسب با هر رشته داراي استنادهایی بیش از تعداد  به مقاله 3:مقاله داغ -9

قبـل از  سـال   2ی در الملل بینهاي معتبر  یا یکی از نمایه ISCمشخصی در گزارش نمایه 
  .گردد میاطالق ، سال مرجع باشد

قضـایا و  ، تعـاریف ، اي از مفـاهیم  عبارت است از مجموعه به هم پیوسـته : نظریه -10
  .شود مییا حقایق ارایه  ها پدیده بینی پیشتبیین و  منظور بهپیشنهادها که 

عبارت است از فرآیند شکسته شـدن و دوبـاره سـاخته شـدن دانـش      : خالقیت -11
ن بیـنش جدیـد نسـبت بـه     آورد دسـت موجود توسط فرد خالق درباره یک موضوع و به 

هـا   کشـف نادانسـته  ، برقراري روابط، برداشت، ماهیت آن با رویکردي نو در جهت تشریح
  .پردازشی نو از آن موضوع منظور به

عینی کردن و ارایه نتایج خالقیت کـه  ، تحقق بخشیدن عبارت است از: نوآوري -12
معموال در قالـب یـک مقالـه    ( قضیه یا پیشنهاد جدید، تعریف، ارایه یک مفهوم صورت به

  .کند میظهور ) علمی یا طراحی یک محصول و یا خدمت جدید
اي اسـت کـه از لحـاظ میـانگین کـل در       هآموختـ  دانـش  :ه ممتازآموخت دانش -13

اول و در دوره تحصــیالت ) %20( کـاردانی و کارشناســی جـزو بیســت درصـد   ي هـا  دوره
هـاي خـود در    اي دوره گان هـم آموخت دانشاول ) %25( جزو بیست و پنج درصد، تکمیلی

  .باشد 16داراي معدل باالي الزاماً  رشته مربوط بوده و
مبـین  ، سـندي اسـت مشـتمل بـر مطالعـات کارشناسـی      : پیوست فرهنگـی  -14
، پیامدهاي فرهنگی و اعمال الزامات و استانداردهاي مربوط در هـر نـوع طـرح    بینی پیش

اجتماعی و فرهنگی متناسب بـا  ، حقوقی قضایی، سیاسی، تصمیم و اقدام کالن اقتصادي
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  .مقتضیات و شرایط جامعه
، نشسـتی اسـت کـه بـراي ارزیـابی یـک نظریـه       : يپرداز نظریهکرسی نقد و  -15
حمایـت از   هیـأت و معارف اسالمی زیرنظـر   علوم انسانیحوزه نقد و مناظره در ، نوآوري
در مراکـز   هیـأت نقد و مناظره و براساس ضوابط و مقـررات آن  ، يپرداز نظریهي ها کرسی

  .گردد میعلمی برگزار 

  ضوابط کلی - فصل سوم
علمـی در هـر مرتبـه     هیـأت وقـت و مسـتمر اعضـاي     حداقل اشتغال تمـام  -1ماده 

  :ارتقا به مرتبه باالتر عبارت است از منظور به
  سال 3      ) کارشناسی ارشدبا مدرك ( مربی پژوهشیار )الف
  سال 5                        مربی پژوهشی  )ب
  سال 4                      استادیار پژوهشی  )ج
  سال 4                        دانشیار پژوهشی  )د

علمی براي ارتقا  هیأتوقت عضو  موارد ذیل در حداقل مدت اشتغال تمام -1تبصره 
  :باشد میبه مرتبه باالتر قابل احتساب ن

  ؛دوره ضرورت خدمت نظام وظیفه )الف
 هیـأت قطع وظـایف آموزشـی و یـا پژوهشـی عضـو      منجر به  یتی کهمأمورمدت  )ب

باستثناي مقامـات موضـوع   ( گردد مییت مأمورعلمی در مؤسسه محل خدمت و یا محل 
ذیـل ایـن   » 2«علمی و مشمولین تبصـره   هیأتاستخدامی اعضاي  نامه آیین» 44«ماده 
  ؛)ماده

  .مدت خدمت بیش از یک سوم دوره توقف در مؤسسات آموزشی )ج
علمـی جـزو حـداقل     هیـأت دوره فرصت مطالعاتی و پسا دکتري اعضاي  -2تبصره 

  .گردد میمدت اشتغال آنان براي ارتقا به مرتبه باالتر محسوب 
بـراي   وقـت  نیمـه و  حضوري نیمهعلمی  هیأتهر دو سال خدمت اعضاي  -3تبصره 

وقـت آنـان    سال خـدمت تمـام   "یک"و  "یک و نیم"معادل  ترتیب بهارتقا به مرتبه باالتر 
 حضـوري  نیمهعلمی  هیأتچگونگی تعیین ساعات موظف تحقیق اعضاي . گردد میتلقی 
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  .رسد می» مؤسسه«ي ناهیأت ام تصویب بهبراساس دستورالعملی خواهد بود که 
حداقل مدت اشتغال آن دسته از استادیاران و دانشیاران پژوهشی که بـه   -4تبصره 

بـه   دتوان می، باشند میحایز شرایط ارتقا به مرتبه باالتري  ربط ذيممیزه  هیأتتشخیص 
کـاهش یابـد   سـال   یـک  با کسب امتیازات مندرج در بندهاي ذیل تـا  هیأتتشخیص آن 

  .سال نباشد 7هاي مذکور کمتر از  مجموع مدت اشتغال آنان در مرتبهکه  این مشروط بر
ارتقا به میـزان حـداقل    نامه آیین» 1«ماده » 5«میانگین امتیاز کسب شده از بند  -1

  ؛امتیاز الزم از بند مذکور در طول دوره مورد ارزیابی
ارتقا در هر سال در طـول   نامه آیین» 1«حداکثر امتیاز در واحد کار یا ترم از بند  -2

  ؛)امتیاز 2( دوره مورد ارزیابی
  ؛ارتقا نامه آیین» 3«برابر حداقل امتیاز بندهاي تعیین کننده ماده  5/1 -3
  .ارتقا نامه آیین» 4«الی » 1«برابر حداقل امتیاز کل از مجموع مواد  5/1 -4

منحصـراً   الترعلمی از یـک مرتبـه بـه مرتبـه بـا      هیأتبراي ارتقاي اعضاي  -2ماده 
  .امتیازهایی که در مرتبه فعلی کسب شده باشد مبناي محاسبه خواهد بود

تـاریخ  ، ممیزه هیأتعلمی توسط  هیأتارتقاي مرتبه عضو  تأییددر صورت  -3ماده 
متقاضیان از تاریخ ثبت شناسنامه علمـی در دبیرخانـه کمیتـه     ارتقاي مرتبهاجراي حکم 

مشروط بر آنکه کلیه امتیازهاي الزم به تشخیص کمیسـیون تخصصـی    باشد میمنتخب 
  .مربوطه تا آن زمان کسب شده باشد

عدم کسب حـداقل   دلیل بههایی که  تاریخ اجراي حکم ارتقاي مرتبه پرونده -تبصره
ممیـزه رد شـده    هیـأت کمیسیون تخصصـی یـا   ، امتیازهاي الزم از طرف کمیته منتخب

  .ثبت مجدد پرونده در دبیرخانه کمیته منتخب خواهد بود تاریخ، باشد پس از تکمیل
حــوزوي و نیــز خبرگــان بــدون مــدرك  4و  3دارنــدگان مــدارك ســطح  -4مــاده 

براسـاس   رسـد  مـی رسیده و یـا   صالح ذيمراجع  تأییددانشگاهی که مرتبه علمی آنان با 
  .یابند میبه مرتبه باالتر ارتقا ، ارتقا نامه آیینضوابط و مقررات 

متقاضـیان حـوزوي داراي فعالیـت آموزشـی و پژوهشـی در حـوزه علمیـه         -تبصره
و  هـا  فـرم و مطـابق   نامه شیوهشناسنامه علمی خود را در چارچوب ضوابط این  بایست می

مرکـز   عـالی  شـوراي مراجـع داراي مجـوز    تأییـد جداول مربوطه تنظیم نمـوده و پـس از   
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  .مدیریت حوزه علمیه قم به مؤسسه محل خدمت ارایه نمایند
پـس از  صـرفاً   به تحصـیل  مأمورعلمی  هیأتاعضاي  ارتقاي مرتبهتقاضاي  -5ماده 

  .باشد مییت تحصیلی آنان قابل بررسی مأموراتمام 
مربیان پژوهشیار و یا مربیان پژوهشی که پس از طـی دوره توقـف الزم بـه     -تبصره

تحصیلی اعزام شده و تقاضاي خود را پیش از اعـزام بـه کمیتـه منتخـب ارایـه      یت مأمور
  .باشد میاز شمول این ماده مستثنا بوده و تقاضاي ایشان قابل رسیدگی ، نموده باشند

مربیان پژوهشیار و یا مربیان پژوهشی که با مجوز شوراي بورس وزارت و با  -6ماده 
حسـب  ( و یا دکتـري  کارشناسی ارشدخذ مدرك یت تحصیلی موفق به امأموراستفاده از 

بدون رعایـت دوره توقـف و کسـب حـداقل امتیـازات       ندتوان می شوند میشده و یا ) مورد
ارایه مدرك موردنظر به مرتبه باالتر ارتقا یابند و تاریخ اجراي حکـم آنـان    صورت به، الزم

حسـب  ( و یـا دکتـري   کارشناسی ارشـد از تاریخ انتصاب و شروع به کار مجدد با مدرك 
  .باشد می) مورد

داراي مـدرك  ( ارتقـاي مرتبـه مربیـان پژوهشـیار     درخصوص يگیر تصمیم -تبصره
یت تحصیلی موفـق بـه   مأمورو یا مربیان پژوهشی که بدون استفاده از ) کارشناسی ارشد

بـا ارایـه حـداقل دو مقالـه علمـی پژوهشـی در        شـوند  مـی اخذ مدرك دکتري شده و یا 
آنـان   ارتقـاي مرتبـه  و تاریخ  باشد می ربط ذيممیزه  هیأتنشریات معتبر علمی بر عهده 

  .ممیزه تاریخ موخر اخذ مدرك دکتري و یا مقاالت مذکور خواهد بود هیأت تأییدپس از 
براسـاس  حوزوي کـه   4علمی فاقد مدرك دکتري و یا سطح  هیأتاعضاي  -7ماده 

پـس از اخـذ مـدرك    صـرفاً   انـد،  امتیازات الزم به مرتبه استادیاري پژوهشی ارتقـا یافتـه  
به مراتب علمی باالتر ارتقـا   ندتوان میحوزوي با کسب امتیازات الزم  4دکتري و یا سطح 

  .یابند
 متقاضیان فاقد مدارك دانشگاهی که صالحیت آنان در مرتبه فعلی براساس -تبصره

رسـیده   تأییـد بـه  » وزارت«کمیسیون خبرگان بدون مدرك دانشـگاهی مسـتقر در   رأي 
  .باشند میبه مراتب باالتر از شمول مفاد این ماده مستثنا  ارتقايباشد جهت 

علمی رسـمی بـا رعایـت     هیأتعلمی پیمانی همانند اعضاي  هیأتاعضاي  -8ماده 
ممیـزه   هیـأت از تصـویب  کامل قوانین و مقررات و در صـورت احـراز شـرایط الزم پـس     
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  .به مرتبه باالتر ارتقا یابند ندتوان می ربط ذي
علمی موضوع این ماده که پس از اتمام  هیأتي چهارگانه اعضاي ها فعالیت -تبصره

درآمـده  » مؤسسه«به استخدام همان » مؤسسه«دوره سربازي و یا طی دوره ضرورت در 
  .قابل احتساب خواهد بود، باشند

و مؤسسات  ها دانشگاهایرانیان مقیم خارج از کشور و یا اتباع خارجی که در  -9ماده 
و پژوهشی خارج از کشور داراي مرتبـه علمـی بـوده و بـا رعایـت قـوانین و        عالی آموزش

 تأییـد چنانچه مرتبه فعلی آنان به ، درآمده باشند» مؤسسه«مقررات مربوطه به استخدام 
بـه  ، ارتقـا  نامه آییناشد براساس ضوابط و مقررات رسیده ب» وزارت«ممیزه مرکزي  هیأت

  .یابند میمرتبه باالتر ارتقا 
ي هـا  مؤسسهو  ها دانشگاهي پژوهشی وابسته به ها مؤسسهو » وزارت«ستاد  -10ماده 

 علمی شـاغل در  هیأتو اعضاي  شوند میتلقی » مؤسسه پژوهشی«در حکم  عالی آموزش
مؤسسـات پژوهشـی بـوده و اظهـارنظر      ارتقاي مرتبه نامه آیینتابع ضوابط و مقررات آنها 

و یـا  » وزارت«ممیزه مرکـزي   هیأتنسبت به درخواست ارتقاي مرتبه آنان در صالحیت 
  .حسب مورد است ربط ذيممیزه مؤسسه  هیأت

قطـع  ، علمی متقاضی ارتقا به مرتبه بـاالتر  هیأتحکم بازنشستگی اعضاي  -11ماده 
تـابع ضـوابط و مقـررات صـندوق      ربـط  ذيممیـزه   هیـأت  تأییـد یـا عـدم    تأییـد نظر از 

علمی متقاضی ارتقا قبل از  هیأتدر هر حال چنانچه عضو . باشد میبازنشستگی مربوطه 
تقاضاي وي قابل بررسـی  ، بازنشستگی مدارك خود را تحویل کمیته منتخب نموده باشد

  .خواهد بود
بـا رعایـت   صـرفاً   »مؤسسه«اعمال هرگونه ضوابط و مقررات دیگر از سوي  -12ماده 

ممیـزه   هیـأت و بـا ارایـه پیشـنهاد     ارتقـاي مرتبـه   نامه آیینضوابط و مقررات مندرج در 
مراجـع   تأییـد و پس از » وزارت«ي ممیزه و ها هیأتي امنا و ها هیأتبه مرکز » مؤسسه«

  .باشد می پذیر امکان ربط ذي
ماده » 9«در اجراي بند » وزارت«ي ممیزه ها هیأتي امنا و ها هیأتمرکز  -13ماده 

بـر  » ي ممیـزه مرکـز  ها هیأتمقررات مربوط به طرز تشکیل و اختیارات و وظایف » «3«
از طریـق طـرح پرونـده    رأساً  ارتقا نظارت داشته و در صورت لزوم نامه آیینحسن اجراي 
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رسـی  اقـدام بـه بر  » وزارت«ي ممیـزه مسـتقر در   هـا  هیأتي تخصصی و ها کمیسیوندر 
ابالغی از سـوي آن مرکـز   رأي  علمی خواهد نمود که در این صورت هیأتپرونده اعضاي 

  .باشد می االتباع الزم

  ضوابط اختصاصی -فصل چهارم
  ارتقا نامه آیینبخش دوم  1شیوه ارزیابی امتیازات موضوع ماده  -1ماده 

اعضاي  "اجتماعی -تربیتی -فرهنگی"ي ها فعالیتارزیابی امتیازهاي قابل محاسبه از 
شناسنامه علمی و بـا  » 1«براساس جداول مندرج در فرم شماره » مؤسسه«علمی  هیأت

» 1«توسط کمیسیون تخصصی موضـوع مـاده   منحصراً  آنها رعایت دقیق توضیحات ذیل
  .پذیرد میارتقا صورت  نامه آیین

بررسی امتیازهاي موضوع این ماده بدون نیاز به بررسی در کمیته منتخـب   -تبصره
 ارتقـاي مرتبـه   نامـه  آیـین » 1«توسط کمیسیون تخصصی موضوع ماده صرفاً  ،»مؤسسه«

  .پذیرد میانجام 
  ارتقا نامه آیینبخش دوم  2شیوه ارزیابی امتیازات موضوع ماده  -2ماده 

علمـی   هیـأت ي آموزشـی اعضـاي   هـا  الیـت فعارزیـابی امتیازهـاي قابـل محاسـبه از     
شناسنامه علمی و با رعایت دقیـق  » 2«براساس جداول مندرج در فرم شماره » مؤسسه«

  .پذیرد میصورت آنها  توضیحات ذیل
علمـی و   هیأتي مربوط به ارزیابی کیفیت تدریس عضو ها شاخصتعیین  -1تبصره 

 »1-2«ي شـماره  هـا  کـاربرگ ي تعیین شده در قالب ها شاخصمیزان اهمیت هر یک از 
بر عهده شوراي آموزشی مؤسسه محل تدریس بوده و نحـوه ارزیـابی آن   ) و -ه -ج -الف(

ي مربوطـه محاسـبه   هـا  کـاربرگ هاي ذیـل   رابطه شرح بهبر مبناي صفر تا پنج  بایست می
  .گردد

ي آموزشـی  هـا  دورهعلمـی بـراي کلیـه     هیأتي آموزشی عضو ها فعالیت -2تبصره 
) »online«ي الکترونیکی بـر خـط   ها آموزش( حضوريغیر ،اعم از حضوريرسمی مصوب 

محاسـبه   5/0، 75/0، 1بـا ضـرایب    ترتیـب  بهدر احتساب کمیت تدریس  حضوري نیمهو 
  .گردد می
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معـادل   ترتیـب  به، حوزه علمیه 4و  3، 2، 1تدریس در هر یک از سطوح  -3تبصره 
  .شود میو دکتري محسوب  ارشدکارشناسی ، کارشناسی، تدریس در دوره کاردانی

ارزیابی کمیت تدریس دروس عملی از لحـاظ امتیـازدهی دقیقـاً مشـابه      -4تبصره 
  .دروس نظري خواهد بود

علمـی در   هیأتحداکثر امتیاز قابل محاسبه کمیت تدریس براي اعضاي  -5تبصره 
  .باشد میامتیاز  3تحصیلی  سال نیمهر 

  ارتقا نامه آیینبخش دوم  3شیوه ارزیابی امتیازات موضوع ماده  -3ماده 
علمـی   هیأتاعضاي  فناوري -ي پژوهشیها فعالیتارزیابی امتیازات قابل محاسبه از 

شناسنامه علمی و با رعایت دقیـق  » 3«براساس جداول مندرج در فرم شماره » مؤسسه«
  .پذیرد میصورت آنها  توضیحات ذیل

تاریخ پذیرش و یا چاپ مقاله یـا  صرفاً  در احتساب امتیاز مقاله و یا کتاب -1تبصره 
  .باشد میکتاب حسب مورد مالك عمل 

چنانچه متقاضی ارتقا از امتیاز پذیرش چاپ مقاله و یا کتابی بـراي ارتقـا    -2تبصره 
چـاپ  تـاریخ   کـه  صورتیامتیاز آن مقاله یا کتاب در ، به مرتبه فعلی استفاده ننموده باشد

  .فعلی باشد قابل محاسبه است ارتقاي مرتبهآن بعد از تاریخ 
الزم است امتیاز تعیـین شـده    پوشانی همدر امتیازدهی به مقاالت داراي  -3تبصره 

» 2-3«ضرب و سپس براساس سهم تعیین شده در جدول ذیل بند  پوشانی همدر میزان 
  .شناسنامه علمی محاسبه گردد» 3«فرم شماره 
ي پژوهشی در صـورتی  ها مؤسسهعلمی  هیأتامتیاز کمیت تدریس عضو  -4تبصره 

حداقل امتیازهاي مربوط به کیفیت تـدریس را  ، علمی هیأتقابل احتساب است که عضو 
  .کسب نموده باشد نامه آیینبخش دوم  2طبق جدول شماره 

و » 3«ارایـه حـداقل    ترتیـب  بـه براي ارتقا به مرتبه دانشیاري و اسـتادي   -5تبصره 
اي  مقاله علمی پژوهشی معتبر مستقل الزامی است و منظور از مقاله مسـتقل مقالـه  » 6«

یـا   نامه پایانمستخرج از ، چنانچه مقاله. شخص متقاضی باشدصرفاً  است که نویسنده آن
نویسندگان مقالـه  مشترکاً  )متقاضی( رساله دانشجو بوده و دانشجو و استاد راهنماي وي

  .گردد میآن مقاله نیز مستقل تلقی ، باشند
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مسـتخرج از  ) نـه صـد در صـد آن   ( چنانچه بخشی از مطالب یـک مقالـه   -6تبصره 
بخش مربوطه متناسب بـا نـوع کمیـت و کیفیـت      ،متقاضی ارتقا باشد نامه پایانرساله یا 

شناسنامه علمی قابل  3فرم شماره » 4-3«تا » 2-3«مقاله در هر یک از بندهاي جداول 
  .باشد میساب احت

ارتقا به مرتبه استادي عالوه بر کسب حداقل امتیازات مندرج در جـدول   -7تبصره 
مسـتلزم  ، ایـن مـاده  » 5«با رعایت تبصره  ارتقاي مرتبه نامه آیینبخش دوم » 5«شماره 

  :باشد میتحقق حداقل یک مورد از موارد ذیل 
هـدایت رسـاله دو دانشـجوي دوره دکتـري در مؤسسـه محـل خـدمت یـا سـایر           -1

  ؛در رشته مربوط) »مؤسسه«با اخذ موافقت ( ي داراي دوره دکتريها مؤسسه
در مؤسسه محل خدمت  کارشناسی ارشدهشت دانشجوي دوره  نامه پایانهدایت  -2

فاقـد دوره دکتـري در   ي ها مؤسسهبراي ) »مؤسسه«با اخذ موافقت ( ها مؤسسهو یا سایر 
  ؛رشته مربوط

  ؛یتألیفدارا بودن یک کتاب  -3
  ؛اي منطقهو یا سه طرح استانی یا ملّی  دارا بودن یک طرح پژوهشی -4
، انجمن علمی مربوطـه ( ربط ذيمراکز علمی معتبر  تأییدارایه یک نظریه جدید با  -5

  .)ربط ذيممیزه  هیأتو » وزارت« فناوريمعاونت پژوهش و 
 »6-3«الی » 2-3«امتیاز کلیه مقاالت و خالصه مقاالت موضوع بندهاي  -8تبصره 

شناسـنامه علمـی محاسـبه    » 3«فـرم شـماره   » 2-3«براسـاس جـدول ذیـل بنـد     صرفاً 
  .گردد می

یا رساله دانشجو باشـد امتیـاز نفـر اول بـه      نامه پایانمستخرج از ، مقاله که موارديدر 
  .گیرد میاستاد راهنما تعلق 

یا رساله چند دانشجو را یک اسـتاد راهنمـا بـر     نامه پایانچنانچه هدایت  -9تبصره 
به همراه استاد راهنماي یاد شـده نویسـندگان مقالـه     ربط ذيعهده داشته و دانشجویان 

  .از امتیاز نفر اول برخوردار خواهد شد) استاد راهنما( متقاضی ارتقا ،باشند
یا رساله دانشجو را بیش از یک اسـتاد راهنمـا    هنام پایانچنانچه هدایت  -10تبصره 

از سهم امتیاز تعیین شده بـراي   دتوان میاستاد راهنماي اول صرفاً  بر عهده داشته باشند
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  .نفر اول برخوردار گردد
  ارتقا نامه آیینبخش دوم  4شیوه ارزیابی امتیازات موضوع ماده  -4ماده 

» مؤسسـه «علمی  هیأتي اجرایی اعضاي ها فعالیتارزیابی امتیازات قابل محاسبه از 
شناسنامه علمی و با رعایت دقیق توضـیحات  » 4«براساس جداول مندرج در فرم شماره 

  .پذیرد میصورت آنها  ذیل
 تصـویب  بـه تبصـره  » 26«و ماده » 17«در چهار فصل متضمن مجموعاً  نامه شیوهاین 

  .باشد می االجرا الزم 1/6/90رسید و از تاریخ  فناوريتحقیقات و ، وزیر محترم علوم
  

کامران دانشجو -فناوريتحقیقات و ، وزیر علوم  
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 علمی هیأت جذب اعضاي عالی هیأت تشکیل نامه آیین
کشور با اصالحات بعدي  عالی آموزشو مراکز  ها دانشگاه

 10/2/87و  19/4/86مورخ  623و  608مصوب جلسات 
  انقالب فرهنگی عالی شوراي

  تعریف -1ماده 
ن و أبا توجه به جایگاه رفیع علم و دانـش در فرهنـگ اسـالمی و ضـرورت حفـظ شـ      

 نظر به نقـش محـوري و سـازنده اعضـاي     کشور و عالی آموزشي ها محیطقداست واالي 
انقـالب  هـاي   آرمان بهمؤمن  کارآمد و ، از استادان فرهیخته وري بهرهو لزوم  علمی هیأت

 هیـأت  داوطلبان عضـویت در ي ها صالحیتاسالمی و براي ایجاد وحدت رویه در بررسی 
کشـور   عـالی  آمـوزش و مراکـز   هـا  دانشـگاه  علمـی  هیأت جذب اعضاي عالی هیأت، علمی

وزارتـین   علمـی  هیـأت  مرکزي جـذب اعضـاي   هیأت، نامه آییندر این . گردد میتشکیل 
ي هـا  هیـأت  همچنـین  درمان و آمـوزش پزشـکی و  ، و بهداشت فناوريتحقیقات و ، علوم

 اختصـار  بـه و  ترتیب به، عالی آموزشو مراکز  ها دانشگاه علمی هیأت اجرایی جذب اعضاي
  .شوند می نامیده» اجرایی جذبي ها هیأت«و » مرکزي جذب وزارتین هیأت«

  هیأت -2ماده 
انقـالب فرهنگـی بـوده و دبیرخانـه آن در محـل دبیرخانـه        عـالی  شـوراي وابسته بـه  

، نمایـد  مـی تعیـین   عـالی  شورايانقالب فرهنگی و یا هر مکانی که دبیرخانه  عالی شوراي
  .شود میایجاد 

  وظایف -3ماده 
وحدت رویـه  ، اجرایی جذب براي ایجاد انسجامي ها هیأتواحد در  سازوکاراتخاذ  -1

  ؛ها دانشگاهو توانمندي و پویایی 
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در تمـامی   علمـی  هیـأت  نظارت مستمر بر اجراي صحیح ضوابط و مقررات جذب -2
  ؛سطوح
 منظـور  به علمی هیأت بذو ضوابط مربوط به ج ها سیاستبررسی وبازنگري کلیه  -3

 انقالب فرهنگی و تدوین دستورالعمل اجرایـی مربـوط بـه جـذب     عالی شورايپشنهاد به 
  ؛براي تصویب به شوراي اسالمی شدن مراکز آموزشی علمی هیأت
ي هـا  هیأتمرکزي جذب وزارتین و  هیأت تعریف ساختار سازمانی و شرح وظایف -4

  ؛آنها اجرایی جذب و ایجاد تعامل تعریف شده بین
 هیـأت  ي آموزش بدو و حین خدمت با هدف توانمندسازي اعضـاي ها دورهتدوین  -5
  ؛و نظارت بر حسن انجام آن علمی
  ؛اجرایی جذبي ها هیأتتوجیهی براي عناصر ي ها کارگاهبرگزاري سمینارها و  -6
  ؛انقالب فرهنگی عالی شورايسایر امور محوله از سوي  رسیدگی به شکایات و -7
اجرایـی  ي هـا  هیأتمرکزي جذب وزارتین و  هیأت بررسی گزارش عملکرد ساالنه -8

 .انقالب فرهنگی عالی شورايآن به  ارایهجذب و 
فوق و در خارج از موضـوع   4با بند  متناظر -)623الحاقی مصوب جلسه ( -1تبصره 

هیأت  اعضاي، مؤسس هیأت صالحیت تأییدوظیفه بررسی و ، علمی هیأت جذب اعضاي
مرکزي جـذب   هیأت عهده بهانتفاعی غیر -دولتیغیر عالی آموزش مؤسسات رییسو ، امنا

 .باشد می وزارتین
  اعضا -4ماده 

  ؛انقالب فرهنگی به انتخاب آن شورا عالی شورايسه نفر از اعضاي حقیقی  -1
  ؛فناوريتحقیقات و ، وزارت علوم علمی هیأت مرکزي جذب اعضاي هیأت دبیر -2
درمـان و آمـوزش   ، وزارت بهداشت علمی هیأت مرکزي جذب اعضاي هیأت دبیر -3

  ؛پزشکی
  ؛گزینش کشور عالی هیأت دبیر -4
  ؛ها دانشگاهنماینده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در  -5
بـا اولویـت   ( انتفـاعی غیر -دولتـی غیر عـالی  آموزش مؤسساتو  ها دانشگاهنماینده  -6

 ).دانشگاه آزاد اسالمی
اي مربوطـه  رمرکزي جذب وزارتین حسب مورد به پیشنهاد وز هیأت دبیر -1تبصره 
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 .گردد میانقالب فرهنگی انتخاب  عالی شوراي تأییدو 
نگـی توسـط   هانقـالب فر  عـالی  شـوراي از اعضـاي حقیقـی    هیأت رییس -2تبصره 

و دبیر آن در اولین جلسه از بین اعضا و یا خـارج از  آموزشی  شوراي اسالمی شدن مراکز
  .گردد میانتخاب  هیأت توسط، آن

اعتبار یا عدم اعتبـار   کننده تعیین هیأترییس رأي  ،در موارد تساوي آرا -3تبصره 
  .مصوبات و تصمیمات خواهد بود

  :باشد می دستورالعمل اجرایی الزامیتنظیم  رعایت موارد زیر در -5ماده 
 بر مبناي نیاز دانشگاه و از طریق فراخـوان عمـومی و ابتـدا    علمی هیأت استخدام -1

  ؛گیرد میپیمانی انجام صورت  به
از طریـق غیرفراخـوان عمـومی     علمـی  هیـأت  جـذب عضـو   کـه  موارديدر  -تبصره

  .مرکزي جذب برسد هیأت تصویب بهاین موضوع باید ، ضروري باشد
ي هـا  هیـأت ، علمـی  هیأت اولین مرجع رسیدگی به صالحیت متقاضیان استخدام -2

نهـایی   تأییـد و این حق قابل تفویض به واحدهاي دیگـر نبـوده و    باشد می اجرایی جذب
  ؛باشد می مرکزي جذب وزارتین هیأت عهده بهاستخدام 

و قـراردادي بایـد در    التـدریس  حـق و مدرسـین   علمـی  هیـأت  صالحیت اعضاي -3
  ؛اجرایی جذب مورد ارزیابی قرارگیردي ها هیأت
از پیمانی به رسمی آزمایشی در صورت احراز  علمی هیأت تبدیل وضعیت اعضاي -4

  ؛پذیرد میرتبه باالتر انجام مشرایط براي ارتقا به 
به رسمی قطعی منـوط بـه احـراز     علمی هیأت تبدیل وضعیت استخدامی اعضاي -5

  .باشد می رتبه دانشیاري
پیمانی و یا رسـمی آزمایشـی   صورت  به 1/10/1387مربیانی که در تاریخ  -1تبصره 

داشـتن   صـورت در ، انـد  بـوده و پژوهشی  عالی آموزش مؤسساتو  ها دانشگاهدر استخدام 
دارا بودن یکـی از دو شـرط    همچنین حداقل ماندگاري سنوات در وضعیت استخدامی و

  :یابند می حسب مورد تبدیل وضعیت، بدون لزوم احراز مرتبه دانشیاري، ذیل
دستوالعمل اجرایـی  ) 9( ماده) 1( کسب حداقل امتیاز تعیین شده موضوع تبصره -1

  ؛علمی هیأت جذب و تبدیل وضعیت اعضاي
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  1.مرتبه استادیاري به ارتقا -2
، بـه رسـمی قطعـی    علمـی  هیأت براي تبدیل وضعیت استخدامی اعضاي -2تبصره 

  .باشد می رتبه باالتر ضروريمارتقا از یک مرتبه به 
درمان و آموزش ، در موارد خاص و حسب مورد با مجوز وزارتین بهداشت -3تبصره 

در  علمـی  هیـأت  امکان رسمی قطعی شدن اعضـاي  فناوريتحقیقات و  ،پزشکی و علوم
  .از دانشیاري نیز مقدور خواهد بود تر پایینمراتب 

اجرایی جذب در تمام مراحل قبـل از صـدور حکـم رسـمی آزمایشـی      ي ها هیأت -6
را بـر عهـده داشـته و در صـورت     آنهـا   یت نظارت بر عملکردمسؤول، علمی هیأت اعضاي

  ؛از ادامه فعالیت آنان جلوگیري نمایند ندتوان میاحراز عدم صالحیت 
 شـرایط ویـژه جـذب اعضـاي    ) انقالب فرهنگی عالی شوراي 623اصالحی جلسه ( -7
معـارف  ، الهیـات ي هـا  رشـته تربیت معلـم و تربیـت مـدرس و    ي ها دانشگاه علمی هیأت

خواهـد  آموزشـی   شـوراي اسـالمی شـدن مراکـز     تصـویب  بهو هنر  علوم انسانی، اسالمی
  ؛رسید
مدرسان یا محققان یـا افـرادي کـه جهـت انجـام خـدمات قـانونی و         کارگیري به -8

در ) ...و Kضـریب  ، هـا  راتبـه ، قانون خدمات پزشـکان و پیراپزشـکان  ( خدمات مورد تعهد
قـراردادي و در ادامـه در چـارچوب ایـن     صـورت   بـه  حداکثر بـراي یـک دوره   ها دانشگاه

 ؛خواهد بود نامه آیین
 علمـی  هیـأت  ممیـزه اعضـاي  ي هـا  هیـأت ي هـا  نامـه  آیینحاکم بر  نامه آییناین  -9

 .باشد می
  رسیدگی به تخلفات -6ماده 
ي هـا  هیـأت مرکـزي جـذب و   ي ها هیأت ردنظارت بر عملک مسؤولجذب  عالی هیأت

بـوده و مرجـع رسـیدگی بـه شـکایات       عـالی  آموزشو مراکز  ها دانشگاهاجرایی جذب در 
و اعمال  کاري مسامحه، درويتن، اجرایی در زمینه تخلفاتي ها هیأتدریافتی از عملکرد 

نظر نهایی تلقی شده و براي ، عالی هیأت تصمیمات. باشد می ها تبعیض در بررسی پرونده
                                                                                                                                               

شوراي معین شوراي انقالب فرهنگی، به  15/4/1389مورخ  206این تبصره به موجب مصوبه جلسه  -1
  .عالی انقالب فرهنگی الحاق شده است شوراي مصوبه
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  .خواهد بود االتباع الزم عالی آموزشو مراکز  ها دانشگاه
مـورخ   623و  608تبصره در جلسـات   7ماده و  7مشتمل بر  نامه آییناین  -7ماده 

، رسید و از تاریخ تصویب آن تصویب بهانقالب فرهنگی  عالی شوراي 10/2/87و  19/4/86
  .یابد میجذب تغییر عنوان ي ها هیأتمربوط به گزینش استاد به ي ها هیأت کلیه

  
نژاد احمديمحمود  -انقالب فرهنگی عالی شوراي رییسجمهور و  رییس  
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 مرکزي و اجرایی جذبي ها هیأتوظایف و ترکیب ، اهداف
مصوب  عالی آموزش مؤسساتو  ها دانشگاه علمی هیأت

 4/3/88و  9/2/87، 2/2/87مورخ  34و  6، 5جلسات 
  علمی هیأت جذب اعضاي عالی هیأت

 ها دانشگاه علمی هیأت جذب اعضاي عالی هیأت تشکیل نامه آیین 3ماده  4طبق بند 
انقـالب   عـالی  شـوراي  19/4/86مـورخ   608مصـوب جلسـه   ( کشور عالی آموزشو مراکز 
تحقیقـات و  ، مرکزي وزارتین علـوم ي ها هیأتوظایف و ترکیب اعضاي ، اهداف) فرهنگی
و  هـا  دانشـگاه اجرایـی جـذب   ي هـا  هیـأت درمان و آموزش پزشکی و ، و بهداشت فناوري

ذیـل تصـویب    شـرح  بـه آزاد اسالمی   تابع وزارتین مزبور و دانشگاه عالی آموزش مؤسسات
  .گردید

  تعریف و اصطالحات -1ماده 
درمــان و آمــوزش ، و وزارت بهداشــت فنــاوريتحقیقــات و ، وزارت علــوم: وزات -1

  ؛پزشکی
  ؛درمان و آموزش پزشکی، و وزیر بهداشت فناوريتحقیقات و ، وزیر علوم: وزیر -2
، وزارتـین علـوم   علمی هیأت مرکزي جذب اعضاي هیأت: جذبمرکزي  هیأت -3

 ؛درمان و آموزش پزشکی، و بهداشت فناوريتحقیقات و 
 ؛وزارت علمی هیأت مرکزي جذب اعضاي هیأت دبیرخانه: دبیرخانه -4
 ؛مؤسسه علمی هیأت اجرایی جذب اعضاي هیأت: اجرایی جذب هیأت -5
 .و پژوهشیآموزشی  اعم از عالی آموزش مؤسسات، ها دانشگاههر یک از : مؤسسه -6

 مرکزي جذب هیأت وظایف -2ماده 
 ي مربـوط بـه جـذب اعضـاي    هـا  نامه آیینو و مقررات  اجراییي ها سیاستتدوین  -1
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تصویب  جهتآنها  و پیشنهاد) الحیت عمومیي علمی و صها تواناییاعم از ( علمی هیأت
  ؛ربط ذيبه مراجع 

بـه وزیـر بـراي    آنهـا   ي مربوط و پیشنهاد اصالحها نامه آیین بازنگري در مقررات و -2
  ؛تصویب

به وزیر بـراي   ارایهمرکزي جذب و  هیأت داخلی نامه آیینو پیشنهاد تنظیم ، تهیه -3
 ؛تصویب

 عـالی  آمـوزش  مؤسسـات  علمی هیأت جذب داوطلبان عضویت در تأییدبررسی و  -4
 ؛)رسمی قطعی، آزمایشی، رسمی، پیمانی، اعم از قراردادي(

ي علمی و صالحیت عمومی متقاضـیان تبـدیل وضـعیت    ها توانایی تأییدبررسی و  -5
 ؛علمی هیأت استخدامی اعضاي

اجرایـی و  ي ها هیأتي علمی و صالحیت عمومی اعضاي ها توانایی تأییدبررسی و  -6
 ؛نهایی تأییدجهت  عالی هیأت پیشنهاد به

 علمـی  هیـأت  هـاي متقاضـی عضـویت در    صالحیت عمومی راتبه تأییدبررسی و  -7
 ؛عالی آموزش مؤسساتو  ها دانشگاه

 مؤسسـات  يهیـأت امنـا  و مؤسـس  ياولیه صالحیت عمومی اعضا تأییدبررسی و  -8
 ؛انتفاعیغیر -دولتیغیر عالی آموزش

 عـالی  آموزشمراکز  رییس عنوان بهصالحیت عمومی اشخاصی که  تأییدبررسی و  -9
 ؛شوند می دولتی معرفیغیر

اجرایـی  ي هـا  هیـأت رسیدگی به کلیه شکایات مطروحه و نظـارت بـر عملکـرد     -10
 ؛ربط ذيگزارش آن به مراجع  ارایهو آنها  يها فعالیتجذب و ارزیابی 

 .جذب عالی هیأت انجام سایر امور محوله از -11
 مرکزي جذب هیأت اعضاي -3ماده 

 نامـه  آیـین  608مصـوبه   4طبـق تبصـره یـک مـاده     ( مرکـزي جـذب   هیأت دبیر -1
  ؛)شود میانتخاب  عالی آموزشو مراکز  ها دانشگاه علمی هیأت جذب اعضاي عالی هیأت
  ؛معاون مربوطه -2
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تحقیقـات و  ؛ در وزارت علـوم ( 1عـالی  آمـوزش مدیر کل دفتـر نظـارت و ارزیـابی     -3
 ؛)پزشکی درمان و آموزش، در وزارت بهداشت( علمی هیأت مرکز امور رییسو ) فناوري

بـه پیشـنهاد    هـا  دانشـگاه یکی از معاونین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبـري در   -4
 ؛نهاد رییس
از  نفـر  یـک حـداقل  ترجیحـاً   علمی و فرهنگی کهي ها شخصیتسه تا پنج نفر از  -5
 عالی هیأت تأییدمرکزي جذب و  هیأت به پیشنهاد) رشته حقوق باشد هآموخت دانشآنان 

 .سال 4جذب و حکم وزیر به مدت 
بعـد از ابـالغ حـداکثر طـی یـک مـاه        5صدور احکام اعضاي موضوع بند  -1تبصره 

 .توسط وزیر صادر خواهد شد
ي بعـدي  هـا  دورهدر دوره اول توسط وزیـر و بـراي    5اعضاي موضوع بند  -2تبصره 

  .شوند می جذب پیشنهاد عالی هیأت مرکزي جذب به هیأت توسط
انتفـاعی و دانشـگاه آزاد   غیر دولتـی و غیر عـالی  آمـوزش  مؤسسـات براي  -3تبصره 

  .گردد میمرکزي جذب وزارتین تشکیل  هیأت هاي خاصی زیر نظر اسالمی کمیته
  اجرایی جذب هیأت اهداف -4ماده 

ي هـا  تواناییواجد شرایط و داراي  علمی هیأت ي انجام فرایند جذب و استخدام اعضا
  توجه به نیازهاي مؤسسهعلمی و صالحیت عمومی با 

  اجرایی جذب هیأت وظایف -5ماده 
و آموزشـی   يهـا  گـروه در  علمـی  هیأت شناسایی و تعیین نیازهاي جذب اعضاي -1

  ؛پژوهشی
  ؛مؤسسه علمی هیأت انجام فراخوان عمومی براي جذب اعضاي -2

 .باشند می مستثناي فعلی ها بورسیه -تبصره
اعـم از   علمـی  هیـأت  نحوه و چگونگی استخدام اعضـاي  درخصوص يگیر تصمیم -3

یـت  مأمور، طرح سربازي علمی هیأت، رسمی قطعی، آزمایشی رسمی، پیمانی، قراردادي
  ؛و مقررات مربوطه ها نامه آییندر چارچوب  علمی هیأت وانتقال اعضاي

                                                                                                                                               
  .است عالی تغییر یافته عالی به مرکز نظارت و ارزیابی آموزش دفتر نظارت و ارزیابی آموزش -1
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متقاضی اسـتخدام در مؤسسـه و    علمی هیأت جذب اعضاي درخصوص اعالم نظر -4
  ؛ي علمی و صالحیت عمومیها تواناییمتقاضیان راتبه تحصیلی از لحاظ 

 ؛علمی هیأت نظارت بر حسن اجراي قوانین و مقررات مربوط به استخدام اعضاي -5
 هیـأت  مرکزي جذب اعضـاي  هیأت گزارشات مستمر سالیانه حسب مورد به ارایه -6
 .وزارتین علمی

تابع وزارتین علوم ي ها دانشگاهاجرایی جذب  هیأت ترکیب اعضاي -6ماده 
 و بهداشت

  ؛)هیأت رییس( مؤسسه رییس -1
  ؛نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در مؤسسه رییس -2
 .جذب عالی هیأت از همان مؤسسه به انتخاب علمی هیأت سه تا پنج عضو -3

 را بـه  3 دافـراد بنـ   دتوانـ  مـی مرکـزي جـذب    هیـأت  مؤسسـه یـا   رییس -1تبصره 
 .دپیشنهاد نمای عالی هیأت
اجرایـی بـراي دوره اول دو سـال و بـراي      هیـأت  علمـی  هیأت يزمان عضویت اعضا(
به عالوه زمان اجراي این مصوبه از شهریور سال آینـده   باشد می ي بعد چهار سالها دوره

  .)شود میمحاسبه 
بـه انتخـاب و    3موضـوع بنـد    علمی هیأت که از میان اعضاي هیأت دبیر -2تبصره 

  .شود میمؤسسه منصوب  رییسحکم 
 هیـأت  بعد از ابالغ حداکثر تا یـک مـاه توسـط دبیـر     3صدور احکام بند  -3تبصره 

  .گردد میمرکزي جذب صادر 
 ارایـه حسـب نیـاز جهـت    ، مربوطهآموزشی  دانشکده و مدیر گروه رییس -4تبصره 

) راتبه تحصیلی و طرح سربازي، علمی هیأت( نظرات تخصصی در مورد پرونده متقاضیان
  .شوند می اجرایی جذب دعوت هیأت به جلسات
 هیـأت  اجرایـی جـذب   هیـأت ، براي کلیه واحدهاي دانشـگاه آزاد اسـالمی   -7ماده 

  :شود میاستانی و با ترکیب ذیل تشکیل صورت  به علمی
  ؛)هیأت رییس( ین واحد استانتر بزرگ رییس -1
  ؛ین واحد استانتر بزرگنهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در  رییس -2
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 ین واحـد اسـتان بـه   تـر  بـزرگ  رییسبنا به پیشنهاد  علمی هیأت سه تا پنج عضو -3
جـذب و   عالی هیأت نهایی تأییداولیه و  تأیید منظور بهمرکزي جذب وزارت مربوط  هیأت
 .دانشگاه آزاد اسالمی رییسحکم 

فـوق بـا حکـم و     3موضـوع بنـد    علمی هیأت میان اعضاي از هیأت دبیر -1تبصره 
 .شود میین واحد استان منصوب تر بزرگ رییسانتخاب 

ي پزشکی ها رشتهحسب مورد در  7ماده  3از اعضاي موضوع بند  نفر یک -2تبصره 
 يهـا  رشـته درمان و آموزش پزشکی و در ، مرکزي جذب وزارت بهداشت هیأت با معرفی

 عالی هیأت به فناوريتحقیقات و  ؛،مرکزي جذب وزارت علوم هیأت پزشکی با معرفیغیر
  .شوند می جذب معرفی

 مؤسسـات  علمـی  هیأت با هدف جذب و تبدیل وضعیت استخدامی اعضاي -8ماده 
 مؤسسـات اجرایـی جـذب ایـن     هیـأت ، و پژوهشی وابسته به جهـاد دانشـگاهی  آموزشی 
 هیـأت  مرکـزي و اجرایـی جـذب   ي هـا  هیأتاهداف و وظایف و ترکیب . شود میتشکیل 

خواهـد  ) جـذب  عالی هیأت 9/2/1387مصوب ( عالی آموزش مؤسساتو  ها دانشگاه علمی
  .بود

و  فنـاوري تحقیقـات و  ، مرکـزي جـذب وزارتـین علـوم    ي هـا  هیـأت دبیران  -تبصره
 اجرایی جـذب موضـوع مـاده فـوق عضـویت      هیأت درمان و آموزش پزشکی در، بهداشت

  .دارند
ي مغایر بـا آن  ها نامه آیینکلیه مقررات و، از زمان تصویب و ابالغ این مصوبه -9ماده 

  .باشد می ملغی و منسوخ
 2/2/87مـورخ   34و  6و  5تبصره در جلسـات   ده و ماده ده این مصوبه در -10ماده 

 مؤسسـات و  هـا  دانشـگاه  علمـی  هیـأت  جـذب اعضـاي   عـالی  هیأت 4/3/88و  9/2/87و 
  .ستاالجرا الزمرسید و از زمان ابالغ  تصویب به عالی آموزش

  
نژاد کیمحمد علی  -علمی هیأتجذب اعضاي  عالی هیأترییس   
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دستورالعمل اجرایی جذب و تبدیل وضعیت استخدامی 
  عالی آموزشی  مؤسساتو  ها دانشگاه علمی هیأت اعضاي

عالی  هیأت 41، 39، 24، 18، 17مصوبات جلسات  و پژوهشی
ها و مؤسسات  دانشگاهجذب اعضاي هیأت علمی 

  عالی کشور آموزش
انقـالب   عالی شوراي 10/2/87و  19/4/86مورخ  623و  608بر اساس مصوبه جلسات 

 علمـی  هیأت جذب اعضاي عالی هیأت 4/9/87فرهنگی و بیست و چهارمین جلسه مورخ 
 هیـأت  دستورالعمل اجرایی جذب اعضاي وسیله بدین عالی آموزش مؤسساتو  ها دانشگاه

کـه از   گـردد  مـی زیـر ابـالغ    شرح بهو پژوهشی  عالی آموزش مؤسساتو  ها دانشگاه علمی
  .ستاالجرا الزم 1/10/87

  تعاریف -1ماده 
  .درمان و آموزش پزشکی، و وزارت بهداشت فناوريتحقیقات و ، وزارت علوم: وزارت - 1
، وزارت علـوم  علمـی  هیـأت  مرکزي جذب اعضـاي  هیأت :مرکزي جذب هیأت -2

 .و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی فناوريتحقیقات و 
 .و پژوهشیآموزشی  اعم از عالی آموزش مؤسسات، ها دانشگاههر یک از : مؤسسه - 3
 .مؤسسه علمی هیأت اجرایی جذب اعضاي هیأت: اجرایی جذب هیأت -4
 .اجرایی جذب مؤسسه هیأت دبیرخانه :دبیرخانه -5

 اهداف -2ماده 
تبدیل  همچنین اصلح از بین متقاضیان جذب و علمی هیأت انتخاب اعضاي منظور به

 هیـأت ، علمـی  هیـأت  وضعیت استخدامی و ایجاد وحدت رویه در امور استخدام اعضـاي 
  .اجرایی جذب در هر مؤسسه تشکیل خواهد شد
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  اجرایی جذب هیأت وظایف -3ماده 
و آموزشـی   يهـا  گـروه در  علمـی  هیأت شناسایی و تعیین نیازهاي جذب اعضاي - 1

  ؛پژوهشی
 ؛مؤسسه علمی هیأت انجام فراخوان عمومی براي جذب اعضاي - 2
اعـم از   علمـی  هیـأت  نحوه و چگونگی استخدام اعضـاي  درخصوص يگیر تصمیم - 3

یـت  مأمور، طرح سربازي علمی هیأت، رسمی قطعی، یشرسمی آزمای، پیمانی، قراردادي
 ؛و مقررات مربوطه ها نامه آیین چارچوبدر  علمی هیأت و انتقال اعضاي

متقاضی اسـتخدام در مؤسسـه و    علمی هیأت جذب اعضاي درخصوص اعالم نظر - 4
 ؛متقاضیان راتبه تحصیلی از لحاظ توانایی علمی و صالحیت عمومی

 ؛علمی هیأت نظارت بر حسن اجراي قوانین و مقررات مربوط به استخدام اعضاي - 5
 .مرکزي جذب هیأت گزارشات مستمر سالیانه حسب مورد به ارایه - 6

 .باشند می مستثناهاي فعلی از شرکت در فراخوان عمومی  راتبه -1تبصره 
  .ي وزارت در مورد متقاضیان راتبه تحصیلی الزامی استها نامه آیینرعایت  - 2تبصره 

  اجرایی جذب هیأت ترکیب -4ماده 
 ؛)هیأت رییس( مؤسسه رییس -1
 ؛نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در مؤسسه رییس -2
 .جذب عالی هیأت از همان مؤسسه به انتخاب علمی هیأت سه تا پنج عضو -3

افراد موضوع بنـد فـوق را    ندتوان میمرکزي جذب  هیأت مؤسسه یا رییس -1تبصره 
 .پیشنهاد نمایند عالی هیأت به

 ي بعـدي چهـار سـال   هـا  دورهزمان عضویت بـراي دوره اول سـه سـال و     -2تبصره 
  .باشد می آیندهمصوبه از شهریور سال  زمان اجرایی شدن این. باشد می

مؤسسه از بین اعضا انتخـاب   رییساجرایی جذب که با حکم  هیأت دبیر -3تبصره 
  .خواهد شد
 اجرایـی جـذب اعضـاي    هیـأت  براي کلیه واحدهاي دانشـگاه آزاد اسـالمی   -5ماده 

  :شود میاستانی و با ترکیب ذیل تشکیل صورت  به علمی هیأت
 ؛)هیأت رییس( ین واحد استانتر بزرگ رییس - 1
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 ؛ین واحد استانتر بزرگنهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در  رییس - 2
 ین واحـد اسـتان بـه   تـر  بـزرگ  رییسبنا به پیشنهاد  علمی هیأت سه تا پنج عضو - 3
جـذب   عـالی  هیأت نهایی تأییداولیه و  تأیید منظور بهمرکزي جذب وزارت مربوطه  هیأت

 .دانشگاه آزاد اسالمی رییسو حکم 
 دبیرخانه -6ماده 

دریافـت  ، اجرایی جذب از قبیل اعالم فراخوان عمومی جذب هیأت اجراییکلیه امور 
 هیـأت  توسـط دبیرخانـه   ...و یی به متقاضـیان  گو پاسخ، تشکیل پرونده، تقاضاي همکاري

اجرایی جذب موظف است در اولین فرصت  هیأت رییس. اجرایی جذب انجام خواهد شد
 ریـیس نسبت به تشکیل دبیرخانه با امکانات و تجهیزات مناسب و مکانیزه اقدام نموده و 

  .تعیین نماید کند میاجرایی جذب فعالیت  هیأت دبیرخانه آن را که زیرنظر دبیر
  ها گروه کار -7ماده 
کـارگروه  ، بررسی جذباجرایی جذب در موارد مطروحه جهت تسریع در روند  هیأت

  .دهد میي علمی و عمومی زیر نظر خود تشکیل ها بررسی
  بررسی توانایی علمی کارگروه )الف

تبـدیل وضـعیت   ، اسـتخدام پیمـانی  ( ی علمی متقاضیان جذبیبررسی توانا منظور به
از رسمی آزمایشـی بـه رسـمی قطعـی و طـرح      ، استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی

بررسـی توانـایی    کـارگروه ، متقاضیان استفاده از راتبه تحصیلی همچنین و) ...و سربازي 
اجرایی جذب حسب مورد تشکیل خواهنـد   هیأت ي مختلف زیر نظرها تخصصعلمی در 

  .باشد مین بررسی توانایی علمی الزامی کارگروهتشکیل . شد
  :زیر خواهد بود شرح به کارگروهترکیب اعضاي هر 

 ؛ربط ذيده کپژوهش رییس، دانشکده رییس - 1
 ؛ربط ذيپژوهشی ، مدیر گروه آموزشی - 2
 مرتبط با زمینه تخصصی متقاضی با انتخاب علمی هیأت حداقل دو نفر از اعضاي - 3
 ؛شوند می دعوت کارگروهاجرایی جذب که حسب پرونده براي حضور در جلسه  هیأت
 که بایستی از اعضاي هیأت اجرایی جذب و یا نماینده آن هیأت از اعضاي نفر یک - 4
 .رسمی مؤسسه باشد علمی هیأت
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بخـش مربوطـه    رییسحسب مورد  ها پژوهشکدهپژوهشی و  مؤسساتدر  -1تبصره 
 .خواهد بود کارگروهو ضع

 هیـأت  اجرایی جـذب برخـی از اعضـاي    هیأت در صورت نیاز با تشخیص -2تبصره 
  .از خارج مؤسسه انتخاب گردند ندتوان می 3موضوع بند  علمی

حسـب   هیـأت  ریـیس اجرایی جذب و حکم  هیأت تأییداعضاي هر کارگروه با نظر و 
ي الزم نتیجه ها بررسیپس از  کارگروهاعضاي . شوند می پرونده به مدت دو سال منصوب

را توسـط  آنها  مربوطه تکمیل نموده وي ها فرمي توانایی علمی متقاضیان را در ها بررسی
اجرایـی   هیـأت  محرمانـه بـه  صـورت   به اتخاذ تصمیماجرایی جذب جهت  هیأت نماینده
  .خواهد نمود ارایهجذب 

پژوهشـی و   مؤسسـات بررسـی توانـایی علمـی در     يهـا  گـروه  کارترکیب  -3تبصره 
 رییسانتفاعی حسب مورد با صالحدید غیر -دولتیغیر و پژوهشی عالی آموزش مؤسسات

  .مؤسسه تعیین خواهد شد
  بررسی صالحیت عمومی کارگروه )ب
، استخدام پیمـانی ، التدریس حق( بررسی صالحیت عمومی متقاضیان جذب منظور به

از رسمی آزمایشـی بـه رسـمی    ، تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی 
بررسـی   کـارگروه ، و متقاضـیان اسـتفاده از راتبـه تحصـیلی    ) ...و طـرح سـربازي   ، قطعی

  :اجرایی جذب تشکیل خواهد شد هیأت صالحیت عمومی با ترکیب ذیل زیرنظر
 ؛مؤسسه رییسنماینده  - 1
 ؛نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در مؤسسه مسؤولنماینده  - 2
 عـالی  هیأت تأییداجرایی جذب و با  هیأت رسمی با پیشنهاد علمی هیأت سه نفر عضو - 3

 .شوند می مرکزي جذب براي مدت سه سال منصوب هیأت گزینش با حکم دبیر
بنا به تشـخیص  رأي  بررسی صالحیت عمومی بدون حق کارگروه مسؤول -1تبصره 

 .شرکت کند دتوان می در جلسات هیأت رییس
 هیـأت  ی علمی و صالحیت عمـومی متقاضـیان عضـویت در   یبررسی توانا -2تبصره 

نهـاد نماینـدگی مقـام     توسط معاونت امور اسـاتید  ها دانشگاهگروه معارف اسالمی  علمی
  .گیرد میانجام  ها دانشگاهر معظم رهبري د
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  علمی هیأت فرایند جذب اعضاي -8ماده 
 هیأت در این دستورالعمل هرگونه استخدام عضو علمی هیأت منظور از جذب اعضاي

. انتقال و راتبه تحصیلی است، یتمأمور، طرح سربازي، پیمانی، قرارداديصورت  به علمی
  :باشد می زیر شرح به علمی هیأت فرآیند جذب اعضاي

 و راتبه تحصـیلی کـه   علمی هیأت پس از اعالم فراخوان عمومی جذب اعضاي -8-1
و شرایط مربوطه اعالم شده انجام خواهد شد دبیرخانه نسبت به دریافـت   ها فرم براساس

  ؛)روز 5حداکثر ( نماید میانجام فراخوان و درخواست متقاضیان اقدام 
 هاي ماهدوبار در سال و در  علمی هیأت فراخوان عمومی براي جذب اعضاي -تبصره

هاي کثیراالنتشار به شکل اسـتانی یـا    شهریور و بهمن از طریق منزلگاه مؤسسه و روزنامه
  .گیرد میمتمرکز صورت 

اجرایی جذب ارسـال نمـوده و    هیأت ي واصله را بهها درخواستدبیرخانه کلیه  -8-2
تشکیل داده و نسبت به ارسال  اجرایی جذب براي افراد واجد شرایط پرونده هیأت با نظر

  ؛)روز 5حداکثر ( .اقدام خواهد نمود، اند بودهپاسخ براي افرادي که شرایط اولیه را دارا ن
پرونـده   زمـان  هـم دبیرخانه بعد از تکمیل پرونده براي متقاضیان واجد شـرایط   -8-3

علمـی و  بررسـی توانـایی   ي هـا  گـروه  کـار اجرایی جذب بـه   هیأت آنان را بنا به تشخیص
صالحیت عمومی مؤسسه و در مورد دروس معارف اسالمی به معاونت امور اسـاتید نهـاد   

  ؛)روز 7حداکثر ( نماید می نمایندگی مقام معظم رهبري ارسال
بررسی توانایی علمی و صالحیت عمومی با تشکیل جلسه و دعـوت از   کارگروه -8-4

افراد تعیین شده نسـبت بـه بررسـی پرونـده متقاضـیان اقـدام نمـوده و نتیجـه بررسـی          
اجرایـی جـذب ارسـال     هیأت صالحیت را با توجه به امتیازات مکتسبه از فرم مربوطه به

  ؛)روز 45حداکثر ( نمایند می
دریافت نتیجـه بررسـی توانـایی علمـی و صـالحیت عمـومی       دبیرخانه پس از  -8-5

  ؛)روز 5حداکثر ( اجرایی جذب ارسال خواهد کرد هیأت ها را براي اتخاذ تصمیم به پرونده
اجرایی جذب پس از بررسی پرونده متقاضـیان نتیجـه تصـمیم خـود را      هیأت -8-6

  ؛)روز 15حداکثر ( اعالم خواهد نمود
 اجرایی جذب هیأت اولیه تأییدکه مورد را دبیرخانه خالصه پرونده متقاضیانی  -8-7

مرکـزي   هیأت مطابق فرم مربوطه از طریق پست الکترونیک به دبیرخانه ،است قرارگرفته
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  ؛)روز 7حداکثر ( نماید میجذب ارسال 
روز به مؤسسـه اعـالم    45مرکزي جذب نیز تصمیم نهایی را حداکثر در  هیأت -8-8

  .روز نتیجه را به اطالع متقاضی برساند 10مؤسسه موظف است حداکثر طی  خواهد کرد و
 تأییـد پـس از   علمـی  هیأت صدور ابالغ استخدام رسمی آزمایشی اعضاي -1تبصره 

آموزشـی   مرکزي جذب و ارسال مدارك مورد نیاز از طرف مؤسسه توسط معاونـت  هیأت
  .وزارت اقدام خواهد شد

بررسـی  ( قبـل از هرگونـه اقـدام   ، به محـدودیت اسـتخدام مربـی   با توجه  -2تبصره 
رعایت بخشنامه مربوطه و کسب مجـوز  ) ي علمی و صالحیت عمومی متقاضیانها توانایی

  .وزارت متبوع الزامی استآموزشی  از معاونت
ابتـدا توسـط   ، ي اسـتخدام در دانشـگاه آزاد اسـالمی   هـا  درخواستکلیه  -3تبصره 

استان بررسی و به سازمان مرکـزي آن دانشـگاه و از طریـق آن    اجرایی جذب ي ها هیأت
مرکـزي جـذب وزارت    هیـأت  آن دانشگاه بـه آموزشی  یا معاون رییس يسازمان با امضا

دانشگاه آزاد اسالمی نیز موظف است نسبت به ایجـاد یـک دبیرخانـه    . ارسال خواهد شد
ایـن دسـتورالعمل اقـدام نمایـد و امـور محولـه توسـط         6متمرکز و مکانیزه مطابق ماده 

  .مرکزي جذب را انجام دهدي ها هیأت
در رابطه با اسـتخدام و تبـدیل وضـعیت اعضـاي گـروه معـارف اسـالمی         -4تبصره 

ؤسسه موظف است توانایی علمی و صالحیت عمومی را از دفتـر  اجرایی م هیأت دبیرخانه
اجرایـی جـذب    هیأت امور اساتید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري استعالم نموده و به

  .مؤسسه ارسال نمایند
  علمی هیأت تبدیل وضعیت استخدامی اعضاي -9ماده 

از پیمانی به رسمی آزمایشـی و   علمی هیأت نحوه تبدیل وضعیت استخدامی اعضاي
  :باشد می زیر شرح بهاز رسمی آزمایشی به رسمی قطعی 

انقـالب فرهنگـی    عـالی  شـوراي  19/4/86مـورخ   608مصوبه  5ماده  4بر اساس بند 
از پیمانی به رسمی آزمایشی مشـروط بـه    علمی هیأت تبدیل وضعیت استخدامی اعضاي

  .باشد می احراز شرایط براي ارتقا به مرتبه باالتر
هـایی   و پژوهشی بـا توجـه بـه مـالك     عالی آموزش مؤسساتو  ها دانشگاه -1تبصره 
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 شـاخص و هـرم اعضـاي   ، هـا  ساختتوسعه زیر، موقعیت جغرافیایی، تأسیسمانند سابقه 
بـراي احـراز شـرایط ارتقـا بـه مرتبـه بـاالتر در تبـدیل وضـعیت           نـد توان می علمی هیأت

خود از پیمانی به رسـمی آزمایشـی امتیـازات الزم بـراي      علمی هیأت استخدامی اعضاي
 جدول موضـوع مـاده یـک    درصد حداقل امتیازات الزم را از 100تا  70ارتقا را به میزان 

  .ارتقا انجام دهند نامه آیینو سایر جداول ) آموزشی مؤسساتبراي (
 ممیـزه و تصـویب   هیـأت  پیشـنهاد  براساس امتیازات موضوع تبصره فوق -2تبصره 

ي هـا  دانشـگاه در . قابل بـازنگري اسـت   بار یکمؤسسه بوده و هر چهار سال  يهیأت امنا
  .ممیزه مرکزي تعیین خواهد شد هیأت ممیزه امتیازات مزبور توسط هیأت فاقد

انقـالب   عـالی  شـوراي  19/4/84مورخ  608مصوبه  5ماده  5بند  براساس -10ماده 
از رسمی آزمایشـی بـه رسـمی     علمی هیأت تبدیل وضعیت استخدامی اعضاي، فرهنگی

  .باشد می قطعی مشروط به احراز مرتبه دانشیاري
از پیمـانی بـه رسـمی     علمی هیأت براي تبدیل وضعیت استخدامی اعضاي -11ماده 

یـه صـالحیت عمـومی    تأییدآزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی اخـذ مجـدد   
  .الزامی است

تربیت مدرس ي ها دانشگاه علمی هیأت تبدیل وضعیت استخدامی اعضاي -12ماده 
 قطعـی و  -آزمایشی به رسـمی  -آزمایشی و از رسمی -و تربیت معلم از پیمانی به رسمی

 گروه معارف اسالمی تـابع مقـررات خـاص خـود     علمی هیأت استخدام اعضاي همچنین
  .باشد می

ها که مغایر این دستورالعمل  و بخشنامه ها نامه آیینکلیه ضوابط و مقررات  -13ماده 
  .کماکان به قوت خود باقی است، نباشند

 ،17تبصره در جلسـات   17ماده و  14 راین دستورالعمل اجرایی مشتمل ب -14ماده 
 مؤسســاتو  هــا دانشــگاه علمــی هیــأت جــذب اعضــاي عــالی هیــأت 41 و 39 ،24 ،18

  .رسید تصویب بهکشور  عالی آموزش
  

نژاد کیمحمد علی  -علمی هیأتجذب اعضاي  عالی هیأترییس   
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 یاستان یت عمومیصالح یبررس کارگروه لیتشک نامه آیین
مورخ  80مصوب جلسه  یو پژوهش عالی آموزشات مؤسس

 ها دانشگاه یعلم هیأت يجذب اعضا عالی هیأت 10/5/1390
  کشور عالی آموزشو مراکز 

  مقدمه -1ماده 
 عـالی  شـوراي  10/2/1387و  19/4/1386مورخ  623و  608براساس مصوبه جلسات 

 يجـذب اعضـا   یـی و اجرا يمرکـز ي هـا  هیأتب یف و ترکیوظا، اهداف( یانقالب فرهنگ
 یاسـالم  يشـورا  220و مصـوبه جلسـه   ) عالی آموزشات مؤسسو  ها دانشگاه یعلم هیأت

در هـر اسـتان   » یاسـتان  یت عمـوم یصـالح  یکارگروه بررسـ «، 28/4/1390 خشدن مور
 ییاجراي ها هیأت یتمام یت عمومیصالح یانجام امور مربوط به بررس. گردد می لیتشک

 نیـ بـر عهـده ا   یردولتـ یو غ یاستان اعم از دولت یو پژوهش عالی آموزشات مؤسسجذب 
  .باشد می کارگروه

  ف و اصطالحاتیتعار -2ماده 
انقـالب   عـالی  شوراي یعلم هیأت يو جذب اعضا عالی هیأت: جذب عالی هیأت -1

  .یفرهنگ
درمـان و آمـوزش   ، و وزارت بهداشـت  فنـاوري قـات و  یتحق، وازرت علوم: وزارت -2
  .یپزشک
وزارت  یعلمـ  هیـأت  يجـذب اعضـا   يمرکـز ي هـا  هیأت :جذب يمرکز هیأت -3
  .یدرمان و آموزش پزشک، و وزارت بهداشت فناوريقات و یتحق، علوم

  .یو پژوهش عالی آموزشات مؤسسک از یهر : همؤسس -4
ات مؤسسـ  یعلمـ  هیـأت  يجـذب اعضـا   یـی اجرا هیـأت  :جذب ییاجرا هیأت -5
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  .یو پژوهش عالی آموزش
  .یانقالب فرهنگ عالی شورايجذب  عالی هیأترخانه یدب: عالی هیأترخانه یدب -6
  .یاستان یت عمومیصالح یکارگروه بررس: کارگروه -7

  ف کارگروهیوظا -3ماده 
 یت اسـتخدام یل وضـع یان جـذب و تبـد  یه متقاضـ یـ کل یت عمومیصالح یبررس -1
  ؛ات مستقر در استان مربوطمؤسس یعلم هیأت ياعضا
 ياعضـا ، اتمؤسس يشنهادیپ مؤسسي ها هیأت ياعضا یت عمومیصالح یبررس -2

  ؛ات استان مربوطهمؤسساست یامناء و ري ها هیأتت در یعضو يبرا يشنهادیپ
و  یانقـالب فرهنگـ   عـالی  شـوراي جـذب   عالی هیأتف محوله از طرف یانجام وظا -3
  .ن حسب موردیجذب وزارت يمرکزي ها هیأت

  کارگروه يب اعضایترک -4ماده 
 يرؤسـا  نیاز بـ ( اسـتان ي هـا  دانشگاهدر  ينهاد مقام معظم رهبر سییرنده ینما -1

  ؛)ات استانمؤسسدر  يمقام معظم رهبر یندگیدفاتر نهاد نما
  ؛نیوابسته به وزارتي ها دانشگاه یعلمي ها هیأت يتن از اعضا 9تا  7 -2
  ؛ا مراکز استانیواحدها  ینده از دانشگاه آزاد اسالمیک نمای -3
  ؛استان نور پیامنده از دانشگاه ینمایک  -4
  .)ازیدر صورت ن( استان یانتفاعغیر -یدولتغیر اتمؤسسنده از یک نمای -5

 شـوند  مـی  جـذب انتخـاب   عالی هیأتتوسط  5و  4، 3، 2 يبندها ياعضا -1تبصره 
 یعمـوم ي هـا  صـالحیت  یبررسي ها کارگروه و ییاجراي ها هیأت ين اعضایحا از بیترج(

  .)ات استانمؤسس
 سیـی رسـال بـا حکـم     3مـدت   يبـرا  یت عمومیکارگروه صالح ياعضا -2تبصره 

 يبراآنها  د و انتخابیمنصوب خواهند گرد یانقالب فرهنگ عالی شورايجذب  عالی هیأت
  .بالمانع خواهد بود یحداکثر دو دوره متوال

در  عـالی  هیـأت با انتخـاب  اي  رخانهیدب، کارگروه يانجام امور ادار منظور به -5ماده 
بـا  ) دانشـگاه منتخـب   عنـوان  بـه حا دانشگاه جامع استان یترج( ،ات استانمؤسساز  یکی

  .شود می لیتشک مورد نیازامکانات 
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مـاه   کی یرخانه توسط کارگروه حداکثر طیف دبیالت و وظایتشک، ساختار -1تبصره 
  .دیمصوب خواهد گرد

دانشـگاه منتخـب    سیـی رکـه توسـط   ، کارگروه سییرر نظر یرخانه زیدب -2تبصره 
  .اداره خواهد شد گردد می نییتع

 ،انیمتقاضـ  یت عمـوم یصـالح  یع در امور مربوط بـه بررسـ  یتسر منظور به -6ماده 
  :نماید می ل اقدامیذي ها کارگروه ریل زینسبت به تشک کارگروه

، وابسـته بـه وزارت علـوم    یدولتـ  عـالی  آموزشات مؤسسو  ها دانشگاهرکارگروه یز -1
  ؛فناوريقات و یتحق

درمـان و آمـوزش   ، وابسـته بـه وزارت بهداشـت    یدولتـ ي ها دانشگاهر کارگروه یز -2
  ؛یپزشک
  .یانتفاعغیر – یدولتغیر اتمؤسسو  یر کارگروه دانشگاه آزاد اسالمیز -3

  کارگروه فیوظا -7ماده 
  ؛یت عمومیصالح يبرا کارگروه انجام امور محوله از -1
 يبرا ییاجراي ها هیأت یارسالهاي  پرونده یبررسو ها  مشارکت در انجام مصاحبه -2
 بـه  ییم نهـا یاتخـاذ تصـم   يو اعالم نظـر بـرا  ) 1( موضوع ماده یت عمومیصالح یبررس

  .کارگروه
  رکارگروهیز ياعضا -8ماده 

  ؛کارگروه يدو تن از اعضا -1
ت یصـالح ي هـا  گروهان کـار یـ ات اسـتان از م مؤسس یعلم هیأت يدو تن از اعضا -2
  .یعموم

ن و بـا حکـم   یـی به مدت سه سـال توسـط کـارگروه تع   ، ر کارگروهیز ياعضا -تبصره
  .گردند می کارگروه منصوب سییر

  یت عمومیصالح یند بررسیفرا -9ماده 
و پرونـده  ، ان اقـدام نمـوده  یل پرونـده متقاضـ  ینسبت به تشـک  ییاجراي ها هیأت -1
  ؛کنند می رخانه کارگروه ارسالیل شده را به دبیتکم

و  صـالح  ذياز از مراجـع  یـ نسبت به انجام اسـتعالمات مـورد ن  ، رخانه کارگروهیدب -2
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ي هـا  بنـدي طبـق زمان ، ان اقـدام یانجام مصـاحبه از متقاضـ  ، قین انجام امور تحقیهمچن
  ؛نمایند می جذب اقدام عالی هیأتمصوب 

ن یـی ل جلسه و دعوت از افراد تعیبا تشک یت عمومیصالح یکارگروه پس از بررس -3
ت را با توجه یصالح یجه بررسیان اقدام نموده و نتیپرونده متقاض ینسبت به بررسشده 
  .نمایند می جذب ارسال ییاجرا هیأتمربوطه به ي ها فرمازات مکتسبه از یبه امت

ت یل وضـع یجـذب و تبـد   یـی مطـابق دسـتورالعمل اجرا  ، ادامه روند جذب -تبصره
  .خواهد بود عالی آموزشو مراکز  ها دانشگاه یعلم هیأت ياعضا یاستخدام

ي هـا  صـالحیت از افراد واجد  دتوان می کارگروه، قیانجام امور تحق منظور به -10ماده 
  .دیاستفاده نما) یعلم هیأت ين اعضایحا از بیترج( الزم

  ها گروهر کاریکارگروه و ز یالتیساختار تشک -11ماده 
  نمودار

ــاده  ــا -12م ــ نامــه آیــینن ی تبصــره در جلســه مــورخ  11مــاده و  12 رمشــتمل ب
 عـالی  آمـوزش ات مؤسسـ و  ها دانشگاه یعلم هیأت يجذب اعضا عالی هیأت 10/5/1390
  .ستاالجرا الزمخ ابالغ ید و از تاریرس تصویب به
  

نژاد یک یمحمدعل -یعلم هیأت يجذب اعضا عالی هیأت سییر  
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داوطلبان و سایر  دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات
تشکیل هیأت عالی جذب اعضاي نامه  آیین 5مشمولین ماده 

عالی کشور مصوب  ها و مراکز آموزش هیأت علمی دانشگاه
  هیأت عالی جذب 18/02/1391 مورخ 96جلسه 

هـا   دانشگاه یأت علمیه يجذب اعضا یأت عالیل هیتشک نامه آیین 6ماده  يدر اجرا
 10/2/87و  19/4/86مـورخ   623و  608جلسـات   کشـور مصـوب   عـالی  آمـوزش و مراکز 
ر یات داوطلبـان و سـا  یبـه شـکا   یدگیدستورالعمل نحوه رس یانقالب فرهنگ عالی شوراي
جـذب   یأت عـال یه 18/02/1391 مورخ 96نامه مذکور در جلسه  نییآ 5ن ماده یمشمول

  :دیرس تصویب بهل یبه شرح ذ
  اتیف و کلیتعار )الف

ن کامـل آنهـا   ین عنـاو یگزیر جـا یـ ز یدستورالعمل عبارات اختصاصـ ن یدر ا -1ماده 
  .گردد یم

هـا و مراکـز    دانشـگاه  یأت علمـ یـ جذب اعضا ه یأت عالیه يبه جا» یأت عالیه« -
  ؛کشور عالی آموزش

  ؛نیجذب وزارت يأت مرکزیه يبه جا» يأت مرکزیه« -
  ؛جذب مؤسسات ییأت اجرایه يبه جا» ییأت اجرایه« -
 یأت علمـ یـ جـذب اعضـاء ه   یأت عـال یـ ل هینامـه تشـک   نییآ يبه جا »نامه آیین« -

  ؛کشور عالی آموزشها و مراکز  دانشگاه
 یـی و اجرا يمرکـز  يهـا  هیـأت ب یـ ف و ترکیمصوبه اهداف وظـا  يبه جا» مصوبه« -

  ؛یأت علمیجذب ه
ت یل وضـع یجـذب و تبـد   یـی دسـتورالعمل اجرا  يبـه جـا  » ییدستورالعمل اجرا« -

  .کشور یو پژوهش عالی آموزشها و مؤسسات  دانشگاه یعلم أتیه ياعضا یاستخدام



  417  / اعضاي هیأت علمی :سومبخش 

  

بـه   یعلمـ  يجهـت همکـار   یمجـوز قـانون   براساس است که یداوطلب کس -2ماده 
 -یبـه رسـم   یمانیل پی، راتبه، تبدیمانی، پي، قرارداديس، طرح سربازیالتدر صورت حق

مراجعـه   یـی اجرا يهـا  هیـأت بـه   یقطعـ  -یبه رسم یشیآزما -یل رسمیو تبد یشیآزما
  .نمایند می

أت یـ ه ياعضـا  یعلم يها تواناییو  یت عمومیات صالحیبه شکا یدگیرس -3ماده 
ت ضـوابط مصـوبه بـه عهـده     یـ کشـور بـا رعا   عـالی  آمـوزش ها و مراکز  در دانشگاه یعلم

  .خواهد بود یأت عالیو ه يمرکز يها هیأت، ییاجرا يها هیأت
طرح فراخـوان جـذب و    براساس مکلف هستند يو مرکز ییاجرا يها هیأت -4ماده 

بالفاصـله   یأت عـال یمصوبات ه نامه و  نییر موارد مقرر در آیاستخدام و سا یط عمومیشرا
م مراحـل  یت داوطلب را طبق مقررات آغاز نموده و در مهلت مقرر در تقـو یصالح یبررس

  .ندیاعالم نظر نما یأت علمیه يجذب اعضا
در  يمرکـز  يهـا  هیـأت ا یـ و  یـی اجرا يهـا  هیـأت مطروحه در  يها پرونده -5ماده 

بـا   یسـت یبا یدنظر حسـب مـورد مـ   یا مراحل اول و دوم تجدیو  يبدو یدگیو رس یبررس
ضـوابط مربوطـه    براساس ق داده شده و سپسیمربوطه تطب ییاجرا يها نامه نییقانون و آ

د نظر الزم است انطبـاق و  یدر مراحل اول و دوم تجدضمناً  .گردد يمبادرت به صدور رأ
 یط عمـوم یا عدم احراز شرایبر احراز  ین و مقررات مبنیبا قوان یقبل يا عدم انطباق آرای

  .ذکر گردد) ت جذبیا عدم الویت یاولو( و انتخاب اصلح 
در صورت عدم اعتراض داوطلب در  يصادره در هر مرحله از صدور رأ يآرا -6ماده 

اسـت در صـورت    یهیبد. باشد میاالجرا  و الزم یشده قطعذکر  8مهلت مقرر که در ماده 
صـادره توسـط مراجـع     يد نظـر در آرا یـ مقـرر و تجد  یاعتراض داوطلب در مهلت قـانون 

  .مالك عمل خواهد بود يبعد ين دستورالعمل، آرایمذکور در ا
  یدگیمراجع و مراحل رس )ب

ر یاستخدام و سـا ت داوطلب یبه صالح یدگین مرجع رسیاول ییأت اجرایه -7ماده 
  .باشد مین دستورالعمل یا 2موارد مذکور در ماده 

ا یـ د نظـر اول و  یـ ، تجديصـادره بـدو   يمهلت مقرر جهت اعتـراض بـه رأ   -8ماده 
  .باشد می يد نظر دوم به مدت دو ماه از زمان ابالغ رأیتجد
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  :ل خواهد بودیط ذیمالك زمان ابالغ آراء به داوطلبان با شرا -تبصره
زمـان   یک بـار بـا شـرط اعـالم قبلـ     یحداقل ( رسانی اطالع يها ق شبکهیاز طر )الف

  ؛)ه داوطلبانیجه به کلینت
  .يأت مرکزیا هی يأت اجرایتوسط ه یبه شاک يخ ابالغ رأیتار )ب

واجـد   یـی اجرا يهـا  هیـأت توسـط   یبررسـ  يکه در مرحله بـدو  یداوطلبان -9ماده 
توانند در مهلـت مقـرر کتبـاً بـه      ینشوند مص داده یا انتخاب اصلح تشخی یط عمومیشرا

 یـی أت اجرایـ ن مرحلـه ه یـ در ا. ندید نظر نمایتجد يصادره اعتراض نموده و تقاضا يرأ
  .نمایند میمجدد در مهلت مقرر اقدام  يو صدور رأ ینسبت به بررس

بر عدم احـراز ضـوابط    یمبن يبدو يد نظر اول، رأیچنانچه در مرحله تجد -10ماده 
توانـد   ید شود وداوطلب نسبت به آن اعتراض داشته باشد، مییانتخاب اصلح تأا ی یعموم

د یـ در مرحلـه دوم تجد . دینما ارایه يأت مرکزیاعتراض خود را کتباً در مهلت مقرر به ه
  .دینما یمجدد اقدام م يو صدور رأ ینسبت به بررس يأت مرکزینظر، ه

و  یـی اجرا يهـا  هیـأت ات و اعـالم نظـر در   یبـه شـکا   یدگیمدت زمان رس -11ماده 
  .دو ماه خواهد بود يمرکز

د یـ ، تجديصادره بدو يموظفند ضمن ابالغ رأ يومرکز ییاجرا يها هیأت -12ماده 
و  يد نظـر کننـده بعـد   یـ د نظر بودن، مرجع تجدیا دوم به داوطلب، قابل تجدینظر اول 

  .ندیرا ذکر نما يجهت اعتراض به رأ یمهلت قانون
ک بـار در  یو  ییأت اجرایک بار در مرحله اول از هیتواند فقط  یداوطلب م -13ماده 

ک یک بار در هر یش از یت بید شکاید نظر نمایتجد يتقاضا يأت مرکزیمرحله دوم از ه
  .باشد میاز مراجع مذکور مجاز ن

در . گر نخواهـد بـود  یک مقطع مانع از شرکت در مقاطع دیرش در یعدم پذ -تبصره
. باشـد  مـی فـرد   یت فعلـ یوضـع  يت بر مبنایمجدد داوطلب، احراز صالح صورت شرکت

 یدگیت برابر مقـررات قابـل رسـ   یشکا) باشد میمالك عمل ن یت قبلیعدم احراز صالح(
  .باشد می

 يهـا  هیـأت ا یـ  يمرکز يها هیأتتواند آراء  ینم یدولت و يچ مقام اداریه -14ماده 
وان عـدالت  یـ کـه د  يکند مگر در موارد يریآن جلوگ يا از اجرایر دهد و ییرا تغ ییاجرا
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  .دیاتخاذ نما يگریم دیا تصمیآن را ابطال و  یلاأت عیا هیآن را نقض و  يادار
 يأت مرکـز یـ ه يصـادره از سـو   يکه داوطلـب نسـبت بـه رأ    یدر صورت -15ماده 

أت یـ تواند در مهلت مقرر اعتراض خـود را کتبـاً بـه ه    یم يمعترض باشد پس از ابالغ رأ
  .دیأت نمایمجدد از آن ه یبررس ينموده و تقاضا ارایه یعال

خواهد بـود   یدگیقابل رس یجذب در صورت یأت عالیت داوطلب به هیشکا -تبصره
 يکه بـه معنـا   16ن ماده ناقض ماده یا. شده باشد ید نظر اول و دوم طیکه مراحل تجد

  .باشد میاست ن یأت عالید بودن هیمبسوط ال
 عنـوان  بـه توانـد   یمـ  یأت عـال یـ نامـه ه  نیین آیبر مراجع مقرر در ا عالوه -16ماده 

نمـوده نظـر    يو صـدور رأ  یدگین مرجع نسبت به آراء صادره در هر مرحله رسـ یتر یعال
  .باشد میاالجرا  و الزم یدر هر مرحله قطع یأت عالیه

  یدگینحوه رس )ج
و  یـی اجرا يهـا  هیـأت  يد نظـر آرا یـ ات و تجدیبـه شـکا   یدگیرس يمبنا -17ماده 

ص و دسـتور  یا تشـخ یو ) يو ینده قانونیا نمای(نفع یذ یاعتراض کتب :عبارتند از يمرکز
  یأت عالیه

د یـ ر قید نکات زید نظر بایجهت درخواست تجد یشاک یه کتبیدر شکوائ -18ماده 
  :شود
  ؛و امضاملّی  ، شماره شناسنامه، شمارهینام ونام خانوادگ -
  ؛ینترنتیمحل کار و سکونت، شماره تلفن تماس و آدرس ا ینشان -
  .هیا آراء صادره در شکوائی يا مستندات اعتراض با درج رأیل یجهات، دال ارایه -

افـت  یموظفنـد پـس از در   یو عـال  يمرکز يها هیأتو  ییاجرا يها هیأت -19ماده 
خ یتار. دهند لیتحو يد آن را به ویرس يو ثبت در صورت مراجعه حضور یاعتراض شاک

  .د نظر خواهد بودیآغاز تجد يوصول اعتراض مبنا
 يو ینـده قـانون  یا نمایـ است که توسـط داوطلـب و    یدگیقابل رس یتیشکا -تبصره

  .کننده شود یدگیل مرجع رسیامضا و در مهلت مقرر تحو
ن دو نفـر، از  یگزیجـا  يأت مرکـز یـ نده از هید نظر اول دو نفر نمایدر تجد -20ماده 
 یات کتبـ یـ ن جلسـه دفاع یـ در ا. گردند یف میمصوبه اهداف و وظا 6ماده  3بند موضوع 
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  .اقدام خواهد شد يو نسبت به صدور رأ قرارگرفته یداوطلب مورد بررس
انجام خواهد شد پس از مالحظـه   يأت مرکزید نظر دوم که در هیدر تجد -21ماده 
مجـدداً   يو يات حضـور یز در صورت درخواست داوطلب پس از استماع دفاعیپرونده و ن

  .اقدام خواهد شد ينسبت به صدور رأ
که مـوارد  ید نظـر اول و دوم در صـورت  یـ کننـده در تجد  یدگیمراجع رسـ  -22ماده 

ص ندهنـد موظفنـد   یتشـخ  يصـدور رأ  يو متقن برا یموجود در پرونده داوطلب را مکف
نمـوده و بـا   د اقدام یکنندگان جد ینان آور توسط بررسیمجدد اطم يها ینسبت به بررس

  .ندیو اعالم نظر نما یهمه جوانب امر را بررس یل و مستندات شاکیتوجه به دال
ق یـ از طر یأت عـال یـ ان با هیبه پرونده شاک یدگیرس درخصوص مکاتبات -23ماده 

  .ردیپذ یصورت م يمرکز يها هیأت
موظفنـد در صـورت درخواسـت     يمرکـز  يهـا  هیأتو  ییاجرا يها هیأت -24ماده 

اعـالم   يبـه و  ی، محرمانه و کتبیکل طور بهات را یبه شکا یدگیجه رسیداوطلب نت یکتب
  .ندینما

مات و ابـالغ آراء و احکـام   یتصـم  ياجرا مسؤول ییاجرا يها هیأتران یدب -25ماده 
أت یـ ر هین امور به عهده دبید نظر انجام این در مرحله دوم تجدیهمچن. باشند میصادره 

  .باشد می يمرکز
محرمانه  یه اطالعات به دست آمده در مراحل جذب در پرونده متقاضیکل -26ماده 

ن طبـق مقـررات   یمـوارد بـا متخلفـ    يدر صورت افشـا . باشد میآن مجاز ن يبوده و افشا
  .برخورد خواهد شد یاتخلفاتیو  ییمربوطه قضا

ن، ی، محققـ یـی اجرا يهـا  هیـأت ، يمرکـز  يأت هایه يک از اعضایچ یه -27ماده 
کـه طبـق مقـررات و     یفیتوان در ارتبـاط بـا وظـا    یکنندگان را نم یگران و بررس مصاحبه

ب یـ دارنـد تحـت تعق   ين صـدور رأ یاطالعات، مـدارك و همچنـ   آوري جمع يضوابط برا
  .قرار داد ییقضا

 يا تخلفـات ادار ی یم عمومیک از افراد فوق مرتکب جرایکه هر  یدر صورت -تبصره
، ییبه مراجع قضا يمرکز يها هیأتا ی یأت عالیگردند، پرونده آنان حسب مورد توسط ه

  .ارجاع خواهد شد ربط ذير مراجع یا سایو  يبه تخلفات ادار یدگیرس يها هیأت
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خـود و   هـاي  فعالیـت موظفند هـر شـش مـاه گـزارش      يمرکز يها هیأت -28ماده 
 ارایـه  یأت عالیرا به ه) نظر اول و دومد یدر خصوص آراء صادره تجد( ییاجرا يها هیأت

  .ندینما
 یأت عـال ین جلسه هیتبصره در نود و ششم 5ماده و  29در  نامه آیینن یا -29ماده 

  .ده استیرس تصویب به 18/02/1391 جذب مورخ
  

نژاد محمد علی کی -عالی جذب اعضاي هیأت علمی رییس هیأت  
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 هیأتجذب  یاستان ییاجراي ها هیأتل یدستورالعمل تشک
  4/3/1390مصوب  نور پیاممراکز دانشگاه  یعلم

  جذب  عالی هیأت
ن یسـت و چهـارم  یو ب یانقالب فرهنگـ  عالی شوراي 19/4/86مورخ  608طبق مصوبه 

ات مؤسسـ و  هـا  دانشـگاه  یعلمـ  هیـأت  يجـذب اعضـا   عـالی  هیأت 4/9/87جلسه مورخ 
ت یل وضـع یامـور جـذب و تبـد   ه در یجاد وحدت رویو ا یسامانده منظور به عالی آموزش

 وســیله بـدین ، نــور پیـام دانشــگاه  يمراکــز و واحـدها  یعلمـ  هیــأت ياعضـا  یاسـتخدام 
مراکز دانشـگاه   یعلم هیأتجذب  یاستان ییاجراي ها هیأتل یتشک ییدستورالعمل اجرا

  :گردد می نیر تدویز شرح به نور پیام
  ف و اصطالحاتیتعر -1ماده 

  .یدرمان و آموزش پزشک، و وزارت بهداشت فناوريقات و یتحق، وزارت علوم: وزارت - 1
  .یانقالب فرهنگ عالی شوراي یعلم هیأت يجذب اعضا عالی هیأت: جذب عالی هیأت - 2
، وزارت علـوم  یعلمـ  هیـأت  يجذب اعضـا  يمرکز هیأت: جذب يمرکز هیأت -3

  .یدرمان و آموزش پزشک، و وزارت بهداشت فناوريقات و یتحق
  .نور پیامک از واحدها و مراکز وابسته به دانشگاه یهر : مراکز -4
  .یو پژوهش عالی آموزشات مؤسسو  ها دانشگاه: اتمؤسس -5
  .نور پیاممراکز دانشگاه  یجذب استان ییاجرا هیأت: جذب ییاجرا هیأت -6
  .یانقالب فرهنگ عالی شورايجذب  عالی هیأترخانه یدب :عالی هیأترخانه یدب -7
قـات  یتحق، جذب وزارت علوم يمرکز هیأترخانه یدب :يمرکز هیأترخانه یدب -8

  .فناوريو 
  .اتمؤسس یجذب استان ییاجرا هیأترخانه یدب: ییاجرا هیأترخانه یدب -9
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  .نور پیاممراکز دانشگاه  یعلم هیأتمرکز امور  :یعلم هیأتمرکز امور  -10
  هدف -2ماده 

ان جذب در مراکز دانشـگاه  یمتقاضن یاصلح از ب یعلم هیأت يانتخاب اعضا منظور به
ه در امـور اسـتخدام   یـ جـاد وحـدت رو  یو ا یت استخدامیل وضعین تبدیو همچن نور پیام
  .گردد می لیجذب در هر استان تشک یاستان ییاجرا هیأت، یعلم هیأت ياعضا

 یعلمـ  هیأت یا به قدر کافین مراکز اندك باشد یکه تعداد ایی ها استاندر  -تبصره
 دار عهـده همجوار ي ها استان یجذب استان ییاجراي ها هیأتاز  یکیوجود نداشته باشد؛ 

  .خواهد بود نور پیامن مراکز یا یعلم هیأت يامور جذب اعضا
  جذب ییاجرا هیأتف یوظا -3ماده 

  ؛مراکز استان یعلم هیأت يجذب اعضا ازین تعداد نییو تع ییشناسا -1
  ؛مراکز استان یعلم هیأتجذب  يبرا یانجام فراخوان عموم -2
 هیـأت  ياعضا يکارگیر بها یاستخدام و  ینحوه و چگونگ درخصوص يگیر تصمیم -3

 هیـأت ، یقطعـ  یرسـم ، یشـ یآزما یرسـم ، یمانیپ، ياعم از قرارداد، التدریس حق یعلم
 چـارچوب مراکـز اسـتان در    یعلمـ  هیأت يت و انتقال اعضایمأمور، يطرح سرباز یعلم

  ؛مقررات مربوطه و ها نامه آیین
ان یاسـتخدام و متقاضـ   یمتقاضـ  یعلم هیأت يجذب اعضا درخصوص اعالم نظر -4

ان یمتقاضـ  یت عمـوم یصـالح  یو بررسـ  یعلمـ  ییتوانـا  یق بررسیاز طر یلیراتبه تحص
  ؛جذب در مراکز استان

 یعلمـ  هیأت ين و مقررات مربوط به استخدام اعضایقوان ينظارت بر حسن اجرا -5
  ؛مراکز استان

  ؛یعلم هیأتات مربوط به جذب یبه شکا ییگو پاسخو  یدگیرس -6
 يمرکـز  هیـأت و  عـالی  هیـأت حسـب مـورد بـه     هیأتانه یگزارشات مستمر سال ارایه - 7
  ؛جذب
  .جذب عالی هیأتانجام امور محوله از  -8

  .باشند می مستثنا یاز شرکت در فراخوان عموم یفعلهاي  راتبه -1تبصره 
  .است یالزام یلیان راتبه تحصیوزارت در مورد متقاضهاي  نامه آیینت یرعا - 2تبصره 
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  جذب ییاجرا هیأت يب اعضایترک -4ماده 
  ؛)هیأت سییر( استان نور پیاممرکز  سییر -1
ن یمسـؤول ان یـ از م( در اسـتان  يمقام معظم رهبر یندگینهاد نما سییرنده ینما -2

  ؛)ات استانمؤسس یندگیدفاتر نهاد نما
  ؛استاني ها دانشگاهجذب  ییاجراي ها هیأتاز  یعلم هیأتسه عضو  -3
  .مراکز استان) يرؤسا ای( و یعلم هیأتدو نفر عضو  -4

بـا انتخـاب    4مـاده   4ا یو  3بند  ين اعضایجذب از ب ییاجرا هیأتر یدب -1تبصره 
 يو انتصـاب مجـدد و   گردد می مدت دو سال منصوب يبرا هیأت سییرو با حکم  هیأت

  .بالمانع است
جذب انتخاب و با حکـم   عالی هیأتتوسط  4ماده  4و  3 يبندها ياعضا -2تبصره 

  .دیسال منصوب خواهند گرد 4مدت  يبرا نور پیامدانشگاه  سییر
ف یقـادر بـه انجـام وظـا     یـی اجرا هیـأت  يک از اعضـا یهر  که صورتیدر  -3تبصره 

، را نداشـته باشـند   یـی اجرا هیـأت ت در یـ ادامـه فعال  يط الزم برایا شرایمحوله نبوده و 
هیـأت اجرایـی   ن موضوع بر عهده یص ایتشخ. آنان اقدام خواهد شد ینیگزینسبت به جا

  .خواهد بودجذب استان 
  جذب ییاجرا هیأترخانه یدب -5ماده 

 یل اعـالم فراخـوان عمـوم   یـ جـذب از قب  یـی اجرا هیـأت مربوط به  ییه امور اجرایکل
ه یـ ان و انجـام کل یبه متقاض ییگو پاسخ، ل پروندهیتشک، يهمکار يافت تقاضایدر، جذب

جـذب انجـام    ییاجرا هیأتر یا دبیس و ییر يرخانه و با امضایتوسط دباي  رخانهیامور دب
ل ین فرصت نسـبت بـه تشـک   یجذب موظف است در اول ییاجرا هیأت سییر. خواهد شد

ک یـ  ید و طـ یـ استان اقدام نما نور پیامزات مناسب در مرکز یرخانه با امکانات و تجهیدب
ن یـی تع، کنـد  مـی  تیـ جـذب فعال  یـی اجرا هیأتر یرنظر دبیرخانه را که زیدب مسؤولماه 
  .دینما

 یع و انجـام کارشناسـ  یجذب در موارد مطروحه جهـت تسـر   ییاجرا هیأت -6ماده 
کـارگروه  ، یعلمـ  هیـأت  ياعضـا  یت استخدامیل وضعیجذب و تبدي ها درخواست يبرا

  .دهند می لیرا تشک یت عمومیو کارگروه صالح یعلم ییتوانا یبررس
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  یعلم ییتوانا یبررس کارگروه )الف
ت یل وضـع یتبـد ، یمـان یپ) استخدام( ان جذبیمتقاض یعلم ییتوانا یبررس منظور به

و طـرح   یقطعـ  یبـه رسـم   یشـ یآزما یاز رسم، یشیآزما یبه رسم یمانیاز پ یاستخدام
 ییتوانـا  یکـارگروه بررسـ  ، یلیاستفاده از راتبه تحصان ین متقاضیو همچن) ...و  يسرباز

ل شـده و  یجذب حسب مورد تشـک  ییاجرا هیأتر نظر یمختلف زهاي  در تخصص یعلم
 یکارگروه بررس يب اعضایترک. نماید می ارایه ییاجرا هیأتخود را به  ینظرات کارشناس

  :ر خواهد بودیز شرح به یعلم ییتوانا
  ؛حسب مورد یمرکز متقاض یا معاون آموزشی سییر -1
نـه  یط الزم مرتبط با زمیمتخصص واجد شرا یعلم هیأت يسه تا پنج نفر از اعضا -2

از  یجـذب حسـب مـورد پرونـده متقاضـ      یـی اجرا هیـأت بـا انتخـاب    یمتقاض یتخصص
  ؛ات استانمؤسس
مراکـز   یعلمـ  هیأت يان اعضایجذب از م ییاجرا هیأتنده ینما عنوان بهک نفر ی -3
  .استان

جذب و حکم  ییاجرا هیأتب یبا تصو یعلم ییتوانا یبررس کارگروه ياعضا -تبصره
، الزمي هـا  بررسـی کـارگروه پـس از    ياعضا. شوند می حسب مورد منصوب هیأت سییر
را آنهـا   ل نمـوده و یـ مربوطـه تکم ي هـا  فـرم ان را در یمتقاض یعلم ییتوانا یجه بررسینت

 هیـأت محرمانـه بـه    صـورت  بـه م یجذب جهت اتخاذ تصـم  ییاجرا هیأتنده یتوسط نما
  .خواهد نمود ارایهجذب  ییاجرا

  یت عمومیصالح یبررس کارگروه )ب
، یمـان یاستخدام پ، التدریس حق( ان جذبیمتقاض یت عمومیصالح یبررس منظور به

و  یشـ یآزما یبه رسم یمانیاز پ یت استخدامیل وضعیتبد، يطرح سرباز، یلیراتبه تحص
ل یـ ب ذیـ بـا ترک  یت عمـوم یصالح یبررس کارگروه )یقطع یبه رسم یشیآزما یاز رسم

  :ل خواهد شدیجذب تشک ییاجرا هیأتر نظر یز
  ؛ات استانمؤسس یت عمومیصالحي ها کارگروه يسه نفر از اعضا -1
ن یمسـؤول ان یـ از م( در استان يمقام معظم رهبر یندگینهاد نما مسؤولنده ینما -2

  ؛)دفاتر نهاد در استان
  .مراکز استان یعلم هیأت يسه نفر از اعضا -3
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 سیـی رن و بـا حکـم   یـی جـذب تع  عـالی  هیأتتوسط  کارگروه 3و  1 يبندها ياعضا
  .شوند می سال منصوب 4مدت  يحسب مورد و برا نور پیامدانشگاه 

قـادر بـه    یت عمـوم یصـالح  یکارگروه بررس ياز اعضا يفرد که صورتیدر  -تبصره
ت خـود در کـارگروه را   یمسـؤول  يفـا یا يط الزم بـرا یا شرایف محوله نبوده و یانجام وظا

 عـالی  هیـأت ن امـر بـا   یص ایتشخ. او اقدام خواهد شد ینیگزینسبت به جا، نداشته باشد
  .جذب خواهد بود

ت یان عضـو یمتقاض یت عمومیو صالح یعلم ییتوانا درخصوص اعالم نظر -7ماده 
  .باشد می تابع مقررات خاص خود ها دانشگاه یگروه معارف اسالم یعلم هیأتدر 

  یعلم هیأت يند جذب اعضایفرآ -8ماده 
 هیأتاستخدام عضو  هرگونهن دستورالعمل یدر ا یعلم هیأت ياعضا بمنظور از جذ

. است یلیانتقال و راتبه تحص، تیمأمور، يطرح سرباز، یمانیپ، يقرارداد صورت به یعلم
  :باشد می ریز شرح به یعلم هیأت يند جذب اعضایفرآ

کـه   یلیو راتبه تحصـ  یعلم هیأت يجذب اعضا یپس از اعالم فراخوان عموم -8-1
، ه فراخـوان اعـالم شـده انجـام خواهـد شـد      یـ ط مربوطه در اطالعیو شرا ها فرمبراساس 

 .نمایـد  مـی  ان اقـدام یافـت انجـام فراخـوان و درخواسـت متقاضـ     یرخانه نسبت به دریدب
  ؛)روز 5حداکثر (

هاي  دوبار در سال و در ماه یعلم هیأت يجذب اعضا يبرا یفراخوان عموم -تبصره
بـا   یـی اجرا هیـأت رخانه یراالنتشار و منزلگاه دبیکثهاي  ق روزنامهیور و بهمن از طریشهر

  .گیرد می صورت نور پیامدانشگاه  ییاجرا هیأت یهماهنگ
جذب ارسـال نمـوده و    ییاجرا هیأتواصله را به ي ها درخواسته یرخانه کلیدب -8-2

ل داده و نسـبت بـه ارسـال    یط پرونـده تشـک  یافراد شـرا  يجذب برا ییاجرا هیأتبا نظر 
  ؛)روز 5حداکثر ( .اقدام خواهد نمود، اند بودهن اه را داریط اولیکه شرا يافراد يپاسخ برا

ط همزمـان پرونـده   یان واجـد شـرا  یمتقاض يل پرونده برایرخانه بعد از تکمیدب -8-3
و  یعلمـ  یتوانـای  یبررسـ ي هـا  کـارگروه  جـذب بـه   اجرایی هیأتص یآنان را بنا به تشخ

  ؛)روز 7حداکثر ( نماید می ارسال یاستان هیأت یت عمومیصالح
و  یـی اجراي هـا  هیـأت ن یالزم بـ  یو همـاهنگ  بخشـی  انسـجام  منظـور  بـه  -1تبصره 
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ر نظـر  یـ ز یعلمـ  هیـأت مرکـز امـور    ،ییاجرا هیأتو  عالی هیأتبا  مؤثرن ارتباط یهمچن
 سیـی ر هیأتتوسط ، الت مرکزیساختار و تشک، فیوظا، گردد می لیدانشگاه تشک سییر

  .دیب خواهد گردیتصو نور پیامدانشگاه 
ل جلسه و دعـوت از  یبا تشک یت عمومیو صالح یعلم ییتوانا یکارگروه بررس -8-4

ي هـا  بررسـی جـه  یو نتان اقدام نمـوده  یپرونده متقاض ین شده نسبت به بررسییافراد تع
 نماینـد  مـی  ارسـال  یـی اجرا هیأتبه ، مربوطهي ها فرماز مکتسبه از یخود را به همراه امت

  ؛)روز 45حداکثر (
، یگـروه معـارف اسـالم    يت اعضـا یل وضـع یدر رابطه بـا اسـتخدام و تبـد    -تبصره

را از دفتـر   یت عمومیو صالح یعلم ییه موظف است توانامؤسس ییاجرا هیأترخانه یدب
جـذب   یـی اجرا هیأتاستعالم نموده و به  يمقام معظم رهبر یندگید نهاد نمایامور اسات

  .ندیه ارسال نمامؤسس
 یعلمـ هاي  یتوانائ یجه بررسیافت نتیجذب پس از در ییاجرا هیأترخانه یدب -8-5

جذب ارسـال خواهـد    هیأتم به یاتخاذ تصم يرا برا یپرونده متقاض، یت عمومیو صالح
  ؛)روز 5حداکثر ( کرد

، یو عمـوم  یث علمـ یاز ح یپرونده متقاض یجذب پس از بررس ییاجرا هیأت -8-6
  ؛)روز 15حداکثر ( اقدام خواهد نمود ه تقاضایاول يگیر تصمیمو بندي  نسبت به جمع

ه یاول تأییدرا که مورد  یانیجذب خالصه پرونده متقاض ییاجرا هیأترخانه یدب -8-7
ا پسـت  یـ ق پسـت و  یـ مطـابق فـرم مربوطـه از طر   ، است قرارگرفته جذب ییاجرا هیأت

 هیـأت  یارسـال تـا پـس از بررسـ     نـور  پیامدانشگاه  یعلم هیأتک به مرکز امور یالکترون
  ؛)روز 7حداکثر ( جذب ارسال گردد يمرکز هیأتبه  یینها تأیید يمذکور برا

ن یو همچنـ  ییاجراي ها هیأتن یب الزم یهماهنگ و بخشی انسجام منظور به -تبصره
دانشگاه  سییرر نظر یز یعلم هیأتمرکز امور ، ییاجرا هیأتو  عالی هیأتبا  مؤثرارتباط 

ب یدانشگاه تصـو  سییر هیأتالت مرکز توسط یساختار و تشک، فیوظا. گردد می لیتشک
  .دیخواهد گرد

 ییجـه نهـا  یروز نت 45جـذب موظـف اسـت حـداکثر در مـدت       يمرکز هیأت -8-8
ز یـ اعـالم نمـوده و مرکـز مـذکور ن     نـور  پیامدانشگاه  یعلم هیأترا به مرکز امور  یبررس

  .برساند یجه را به اطالع مراکز متقاضیروز نت 10 یموظف است حداکثر ط
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 تأییـد پـس از   یعلمـ  هیأت ياعضا یشیآزما یصدور ابالغ استخدام رسم -1تبصره 
 یتوسـط معاونـت آموزشـ   ، از از طرف مرکـز یجذب و ارسال مدارك مورد ن يمرکز هیأت

 یرسـم ، یمـان یپ( یر مراحـل اسـتخدام  یصدور ابالغ سـا . وزارت متبوع صادر خواهد شد
انجـام   نـور  پیـام دانشـگاه   سیـی رطبق ضوابط و مقررات توسـط  ) یلیو راتبه تحص یقطع

  .خواهد گرفت
بـه   یمتقاضـ قبل از ارسال پرونـده  ، یت استخدام مربیبا توجه به محدود -2تبصره 

کسـب مجـوز از معاونـت     25/10/84ت بخشنامه مورخ یجذب و ضمن رعا يمرکز هیأت
  .است یوزارت الزام یآموزش

  یعلم هیأت ياعضا یت استخدامیل وضعیتبد -9ماده 
ش و از یآزما یبه رسم یمانیاز پ یعلم هیأت ياعضا یت استخدامیل وضعینحوه تبد

  .باشد می ریز شرح به یقطع یبه رسم یشیآزما یرسم
، یانقـالب فرهنگـ   عـالی  شـوراي  19/4/86مـورخ   608مصوبه  5ماده  4براساس بند 

مشـروط بـه    یشیآزما یبه رسم یمانیاز پ یعلم هیأت ياعضا یت استخدامیل وضعیتبد
  .باشد می به مرتبه باالتر ارتقاي يط برایاحراز شرا

بـه   یمانیاز پات مؤسس یعلم هیأت ياعضا یت استخدامیل وضعیتبد يبرا -تبصره
از الزم از یـ و کسب حـداقل امت  1از از ماده یدرصد امت 70کسب حداقل  یشیآزما یرسم

 یو پژوهش یآموزش، یمواد فرهنگ ازات ازیدرصد امت 70س و کسب حداقل یت تدریفیک
  .ارتقا نامه آیین

انقـالب   عـالی  شـوراي  19/4/86مـورخ   608مصـوبه   5مـاده   5براساس بند  -10ماه 
 -یبه رسـم  یشیآزما -یاز رسم یعلم هیأت ياعضا یت استخدامیل وضعیتبد، یفرهنگ

  .باشد می ياریمشروط به احراز مرتبه دانش یقطع
در صـورت   یقطعـ  -یبه رسم یت استخدامیل وضعیتبد یان متقاضیمرب -1تبصره 
  :ل شوندیتبد یقطع -یبه رسم ياریبدون احراز مرتبه دانش ندتوان می ریط زیداشتن شرا

سـال سـابقه خـدمت تـا      2با حداقل  یدر مرتبه مرب یدارا بودن حکم استخدام )الف
  ؛1/10/1387خ یتار

  ؛ياریمرتبه به استاد ارتقاي )ب
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 یـی دسـتورالعمل اجرا  9مـاده   1ن شده موضوع تبصـره  ییاز تعیکسب حداقل امت )ج
  ).جذب عالی هیأت 24مصوب جلسه ( یعلم هیأت يت اعضایل وضعیجذب و تبد
و  یات آموزشـ مؤسسو  ها دانشگاه یعلم هیأتآن دسته از جانبازان عضو  -2تبصره 

بقه خـدمت  سـال سـا   2حـداقل   1/10/1387خ یکه تـا تـار   یدولتغیر و یدولت یپژوهش
در ، الـذکر  فـوق  نامـه  آیین 5ماده  5ضمن مستثنا شدن از شمول حکم بند ، داشته باشند

ا از یـ و  یشیآزما -یبه رسم یمانیاز پ، الزم یو عموم یعلمي ها صالحیتصورت داشتن 
  .یابند می تیل وضعیحسب مورد تبد، یقطع -یبه رسم یشیآزما -یرسم

 -یبه رسـم  یمانیاز پ یعلم هیأت ياعضا یت استخدامیل وضعیتبد يبرا -11ماده 
 یت عمـوم یه صـالح یتأییداخذ مجدد  یقطع -یبه رسم یشیآزما -یو از رسم یشیآزما
  .است یالزام

ن دسـتورالعمل نباشـد   یـ ر ایمرتبط که مغاهاي  دستورات و بخشنامه هیکل -12ماده 
  .است یکماکان به قوت خود باق

تبصره در جلسه مـورخ   14ماده و  13 رمشتمل ب یین دستورالعمل اجرایا -13ماده 
 عـالی  آمـوزش ات مؤسسـ و  هـا  دانشـگاه  یعلم هیأت يجذب اعضا عالی هیأت 5/2/1389
  .است االجرا الزمخ ابالغ ید و از تاریرس تصویب به
  

نژاد یک یمحمد عل -یعلم هیأت يجذب اعضا عالی هیأتس ییر  
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 ياعضا یجذب استان ییاجراي ها هیأتل یدستورالعمل تشک
 -یعلم مراکز دانشگاه جامع) مدرسان( یعلم هیأت

  مصوب هیأت عالی جذب يکاربرد
ن یست و چهـارم یو ب یانقالب فرهنگ عالی شوراي 9/4/86مورخ  608براساس مصوبه 

ات مؤسسـ و  هـا  دانشـگاه  یعلمـ  هیـأت  يجـذب اعضـا   عـالی  هیأت 4/9/87جلسه مورخ 
 هیـأت  ياعضـا  یت اسـتخدام یل وضعیامور جذب و تبد یسامانده منظور به عالی آموزش

ــ ) مدرســان( یعلمــ ــدین، يکــاربرد -یواحــدها و مراکــز دانشــگاه جــامع علم  وســیله ب
 -یمراکز دانشـگاه جـامع علمـ   ) مدرسان( یعلم هیأت يجذب اعضا ییدستورالعمل اجرا

  :گردد می نیر تدویز شرح به يکاربرد
  ف و اصطالحاتیراتع -1ماده 

  .یدرمان و آموزش پزشک، و وزارت بهداشت فناوريقات و یتحق، وزارت علوم: وزارت - 1
  .یانقالب فرهنگ یعال يشوار یعلم هیأت يجذب اعضا عالی هیأت :جذب عالی هیأت - 2
، وزارت علـوم  یعلمـ  هیـأت  يجذب اعضـا  يمرکز هیأت :جذب يمرکز هیأت -3

  .یدرمان و آموزش پزشک، و وزارت بهداشت فناوريقات و یتحق
  .يکاربرد یک از واحدها و مراکز وابسته به دانشگاه جامع علمیهر  :مراکز -4
  .یو پژوهش عالی آموزشات مؤسسو  ها دانشگاهک از یهر : همؤسس -5
 یعلمـ  هیـأت مراکـز   ياعضا یجذب استان ییاجرا هیأت: جذب ییاجرا هیأت -6

  .)مدرسان(
  .یانقالب فرهنگ عالی شورايجذب  عالی هیأترخانه یدب: عالی هیأترخانه یدب -7
قـات  یتحق، جذب وزارت علوم يمرکز هیأترخانه یدب :يمرکز هیأترخانه یدب -8

  .فناوريو 
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  .اتمؤسس یجذب استان ییاجرا هیأترخانه یدب: ییاجرا هیأترخانه یدب -9
  .ها دانشگاهدر  يمقام معظم رهبر یندگیدفتر نهاد نما: نهاد -10

  هدف -2ماده 
ان جـذب و  ین متقاضـ یاصـلح از بـ  ) مدرسـان ( یعلمـ  هیأت يانتخاب اعضا منظور به
 هیـأت  يه در امور استخدام اعضایجاد وحدت رویو ا یت استخدامیل وضعین تبدیهمچن

  .ات خواهد بودمؤسسن مراکز یا) مدرسان( یعلم
  جذب ییاجرا هیأتف یوظا -3ماده 

  ؛مراکز استان) مدرسان( یعلم هیأت يجذب اعضا يازهاین نییو تع ییشناسا -1
  ؛مراکز استان) مدرسان( هیأت يجذب اعضا يبرا یانجام فراخوان عموم -2
 هیـأت  ياعضا يکارگیر بها یاستخدام و  ینحوه و چگونگ درخصوص يگیر تصمیم -3

، یقطع یرسم، یشیآزما یرسم، یمانیپ، يقرارداد، التدریس حقاعم از ) مدرسان( یعلم
ت یصـالح  یبررسـ ، یعلمـ  هیـأت  يت و انتقال اعضـا یمأمور، يطرح سرباز یعلم هیأت
و  هـا  نامـه  آیـین  چـارچوب مراکـز اسـتان در    يو امنـا  مؤسسي ها هیأت ياعضا یعموم

  ؛مقرارت مربوط
اسـتخدام و   یمتقاضـ ) مدرسان( یعلم هیأت يجذب اعضا درخصوص اعالم نظر -4
  ؛مراکز استان یت عمومیو صالح یعلم ییاز لحاظ توانا یلیان راتبه تحصیمتقاض
 یعلمـ  هیأت ين و مقررات مربوط به استخدام اعضایقوان ينظارت بر حسن اجرا -5

  ؛مراکز استان) مدرسان(
  .جذب يمرکز هیأتو  عالی هیأتحسب مورد به  هیأتانه یگزارشات مستمر سال ارایه - 6

  .باشند می نامستث یاز شرکت در فراخوان عموم یفعلهاي  راتبه -1تبصره 
ان یوزارت متبـوع در مـورد متقاضـ   هـاي   نامـه  آیینه ضوابط و یت کلیرعا -2تبصره 
  .است یالزام یلیراتبه تحص
  جذب ییاجرا هیأت يب اعضایترک -4ماده 

  ؛)هیأت سییر( استان يکاربرد -یمرکز علم سییر -1
ن یمسـؤول ان یـ از م( در اسـتان  يمقام معظم رهبر یندگینهاد نما سییرنده ینما -2

  ؛)استاني ها دانشگاه یندگیدفاتر نهاد نما
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  ؛ات استانمؤسسجذب  ییاجراي ها هیأت ياز اعضا یعلم هیأتدو تا سه عضو  -3
  .مراکز استان) مدرسان( یعلم هیأتسه نفر عضو  -4

 هیأتتوسط  4ماده  4ا یو  3بند  ين اعضایجذب از ب ییاجرا هیأتر یدب -1تبصره 
و انتخـاب   گـردد  مـی  مدت دو سال انتخـاب  يبرا هیأت سییرانتخاب و با حکم  ییاجرا

  .بالمانع است يمجدد و
مدت  يجذب انتخاب برا عالی هیأتتوسط  4ماده  4و  3هاي  بند ياعضا -2تبصره 

  .دیمنصوب خواهند گرد يکاربرد -یدانشگاه جامع علم سییرسال با حکم  4
ف یوظـا  يفایقادر به ا ییاجرا هیأت يان اعضایاز م يعضو که صورتیدر  -3تبصره 

نسبت ، را نداشته باشد ییاجرا هیأتت در یادامه فعال يط الزم برایا شرایمحوله نبوده و 
جـذب   عـالی  هیـأت ب یتصـو ن موضوع با یص ایتشخ. آنان اقدام خواهد شد ینیگزیبه جا

  .خواهد بود
  جذب ییاجرا هیأترخانه یدب -5ماده 

 یل اعـالم فراخـوان عمـوم   یـ جـذب از قب  یـی اجرا هیـأت مربوط به  ییه امور اجرایکل
ه یـ ان و انجـام کل یبه متقاض ییگو پاسخ، ل پروندهیتشک، يهمکار يافت تقاضایدر، جذب

 هیـأت ر یـ ا دبیو  هیأتس ییر يو با امضا ییاجرا هیأترخانه یتوسط دباي  رخانهیامور دب
ن فرصت یجذب موظف است در اول ییاجرا هیأت سییر. جذب انجام خواهد شد ییاجرا

اسـتان   يکاربرد یزات مناسب در مرکز علمیرخانه با امکانات و تجهیل دبینسبت به تشک
جـذب   یـی اجرا هیـأت ر یرنظر دبیرخانه را که زیدب مسؤولک ماه ی یاقدام نموده و در ط

  .دین نماییتع، کند می تیفعال
 یع و انجـام کارشناسـ  یجذب در موارد مطروحه جهـت تسـر   ییاجرا هیأت -6ماده 

) مدرسـان ( یعلمـ  هیأت ياعضا یت استخدامیل وضعیجذب و تبدي ها درخواست يبرا
ت یصـالح  یبررسـ  کارگروه لیتشک. دهد می لیرا تشک یعلم ییتوانا یبررسي ها گروهکار

  .است یالزام کارگروه نیان در ایپرونده متقاض یو بررس یعموم
  یعلم ییتوانا یبررس کارگروه )الف

ت یل وضـع یتبـد ، یمـان یاسـتخدام پ ( ان جذبیمتقاض یعلم ییتوانا یبررس منظور به
و طـرح   یقطعـ  یبـه رسـم   یشـ یآزما یاز رسم، یشیآزما یبه رسم یمانیاز پ یاستخدام
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 ییتوانـا  یکـارگروه بررسـ  ، یلیاستفاده از راتبه تحصان ین متقاضیو همچن) ...و  يسرباز
  .شود می لیجذب تشک ییاجرا هیأترنظر یمختلف حسب مورد زهاي  در تخصص یعلم

  :ر خواهد بودیز شرح به یعلم ییتوانا یبررس کارگروه يب اعضایترک
  ؛حسب مورد یمراکز متقاض یا معاون آموزشی سییر -1
نـه  یط الزم مرتبط با زمیمتخصص واجد شرا یعلم هیأت يسه تا پنج نفر از اعضا -2

از  یجـذب حسـب مـورد پرونـده متقاضـ      یـی اجرا هیـأت بـا انتخـاب    یمتقاض یتخصص
  ؛ات استانمؤسس
 یعلمـ  هیـأت  يان اعضـا یـ جـذب از م  یـی اجرا هیـأت نـده  ینما عنوان بهک نفر ی -3

  .مراکز استان) مدرسان(
جـذب   ییاجرا هیأتب یبا نظر تصو یعلم ییتوانا یکارگروه بررس ياعضا -1تبصره 

کـارگروه   ياعضـا . شـوند  مـی  حسب مورد منصوب ییاجرا هیأت سییرانتخاب و با حکم 
مربوطـه  ي هـا  فـرم ان را در یمتقاضـ  یعلم ییتوانا یجه بررسینت، الزمي ها بررسیپس از 

 صـورت  بـه م یجذب جهت اتخاذ تصم ییاجرا هیأتنده یرا توسط نماآنها  ل نموده ویتکم
و بنـدي   نسبت به جمع ییاجرا هیأت. خواهند نمود ارایهجذب  ییاجرا هیأتمحرمانه به 
از  ییب نهـا یتصـو  يجـه را بـرا  یاقدام خواهد نمـود و نت ها  م نسبت به پروندهیاتخاذ تصم

 هیـأت بـه   يکـاربرد  – یدانشـگاه جـامع علمـ   ) مدرسـان ( یعلم هیأتق دفتر امور یطر
  .نماید می جذب ارسال يمرکز

  یت عمومیصالح یبررس يکارگروه برا )ب
، یمـان یاستخدام پ، التدریس حق( ان جذبیمتقاض یت عمومیصالح یبررس منظور به

و  یشـ یآزما یبه رسم یمانیاز پ یت استخدامیل وضعیتبد، يطرح سرباز، یلیراتبه تحص
 کارگروه ،هیأت امنا يو اعضا مؤسس هیأت ياعضا ،)یقطع یبه رسم یشیآزما یاز رسم

  :ل خواهد شدیجذب تشک ییاجرا هیأتر نظر یل زیب ذیبا ترک یت عمومیصالح یبررس
  ؛ات استانمؤسس یت عمومیصالحي ها گروهکار يسه نفر از اعضا -1
ن یمسـؤول ان یـ از م( در استان يمقام معظم رهبر یندگینهاد نما مسؤولنده ینما -2

  ؛)دفاتر نهاد در استان
  .مراکز استان) مدرسان( یعلم هیأت يدو نفر از اعضا -3

جـذب   عـالی  هیأتب یدانشگاه جامع و تصو سییرشنهاد یبه پ 3و  1 يبندها ياعضا
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 يبـرا  يکـاربرد  -یدانشگاه جـامع علمـ   سییرن و با حکم ییجذب تع عالی هیأتتوسط 
  .شوند می سال منصوب 4مدت 

بـه  قـادر  ، یت عمومیصالح یکارگروه بررس ياز اعضا يفرد که صورتیدر  -1تبصره 
را  کـارگروه  ت خـود در یمسـؤول  يفـا یا يط الزم بـرا یا شرایف محوله نبوده و یانجام وظا

  .جذب اقدام خواهد شد عالی هیأتب یآنان با تصو ینیگزینسبت به جا، نداشته باشد
ت یان عضـو یمتقاض یت عمومیو صالح یعلم ییتوانا درخصوص اعالم نظر -7ماده 

تابع مقـرارت  ، يکاربرد -یمراکز دانشگاه جامع علم یگروه معارف اسالم یعلم هیأتدر 
 انجـام  يد نهاد مقام معظـم رهبـر  یق دفتر معاونت امور اساتیو از طر باشد می خاص خود

  .گیرد می
  یعلم هیأت يند جذب اعضایفرآ -8ماده 

ن دستورالعمل هرگونه اسـتخدام  یدر ا) مدرسان( یعلم هیأت يمنظور از جذب اعضا
، تیـ مأمور، يطـرح سـرباز  ، یمانیپ، قراردادي صورت به) ا مدرسانیو ( یعلم هیأتعضو 

 ریـ ز شـرح  بـه ) مدرسان( یعلم هیأت يند جذب اعضایفرآ. است یلیانتقال و راتبه تحص
  :باشد می

و راتبـه  ) مدرسـان ( یعلمـ  هیـأت  يجذب اعضا یپس از اعالم فراخوان عموم -8-1
ه فراخـوان اعـالم شـده انجـام     یـ ط مربوطـه در اطالع یو شـرا  ها فرمکه براساس  یلیتحص

 ان اقـدام یافـت انجـام فراخـوان و درخواسـت متقاضـ     یرخانه نسبت به دریدب، خواهد شد
  ؛)روز 5حداکثر ( نماید می

دوبار در سال و ) مدرسان( یعلم هیأت يجذب اعضا يبرا یفراخوان عموم -تبصره
 هیـأت و منزلگـاه مرکـز امـور     کثیراالنتشـار ق روزنامه یور و بهمن از طریشهرهاي  در ماه

  .گیرد می صورت يکاربرد -یدانشگاه جامع علم) مدرسان( یعلم
جذب ارسـال نمـوده و    ییاجرا هیأتواصله را به ي ها درخواسته یرخانه کلیدب -8-2

ل داده و نسبت به ارسال یط پرونده تشکیافراد واجد شرا يجذب برا ییاجرا هیأتبا نظر 
  ؛)روز 5حداکثر ( اقدام خواهد نمود، اند بودهه را دارا نیط اولیکه شرا يافراد يپاسخ برا

همزمـان پرونـده   ، طیان واجد شـرا یمتقاض يل پرونده برایرخانه بعد از تکمیدب -8-3
و  یعلمـ  ییتوانـا  یبررسـ ي هـا  کـارگروه  بـه ، جذب اجرایی هیأتص یآنان را بنا به تشخ
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  ؛)روز 7 حداکثر( نماید می ارسال یاستان هیأت یت عمومیصالح
ل جلسه و دعـوت از  یبا تشک یت عمومیو صالح یعلم ییتوانا یکارگروه بررس -8-4

ي هـا  بررسـی جـه  یان اقدام نمـوده و نت یپرونده متقاض ین شده نسبت به بررسییافراد تع
 نماینـد  مـی  ارسـال  یـی اجرا هیأتبه ، مربوطهي ها فرماز مکتسبه از یخود را به همراه امت

  ؛)روز 45حداکثر (
 یگـروه معـارف اسـالم    يت اعضـا یل وضـع یدر رابطـه بـا اسـتخدام و تبـد     -تبصره

را از دفتـر   یت عمومیو صالح یعلم ییه موظف است توانامؤسس ییاجرا هیأترخانه یدب
جـذب   یـی اجرا هیأتو به  هاستعالم نمود يمقام معظم رهبر یندگید نهاد نمایامور اسات

  .ندیه ارسال نمامؤسس
 یعلمـ هاي  یتوانائ یجه بررسیافت نتیجذب پس از در ییاجرا هیأترخانه یدب -8-5

جذب ارسـال خواهـد    هیأتم به یاتخاذ تصم يرا برا یپرونده متقاض، یت عمومیو صالح
  ؛)روز 5حداکثر ( کرد

، یو عمـوم  یث علمـ یاز ح یپرونده متقاض یجذب پس از بررس ییاجرا هیأت -8-6
  ؛)روز 15حداکثر ( خواهد نمود تقاضا اقدامه یاول يگیر تصمیمو بندي  نسبت به جمع

ه یـ اول تأییـد که مـورد   یانیجذب خالصه پرونده متقاض ییاجرا هیأترخانه یدب -8-7
ا پسـت  یـ ق پسـت و  یـ مطـابق فـرم مربوطـه از طر   ، است قرارگرفته جذب ییاجرا هیأت

ارسال تـا   يکاربرد -یدانشگاه جامع علم) مدرسان( یعلم هیأتک به مرکز امور یالکترون
  ؛)روز 7حداکثر ( ارسال گردد یینها تأییدو  یبررس يجذب برا يمرکز هیأتبه 

ن یجـذب مراکـز و همچنـ    ییاجراي ها هیأتن یب یانجام هماهنگ منظور به -تبصره
 یعلمـ  هیـأت مرکز امـور  ، جذب يمرکز هیأتجذب و  عالی هیأتبا  ها هیأتن یارتباط ا

 لیدانشـگاه مـذکور تشـک    سیـی ررنظـر  یز يکـاربرد  -یدانشـگاه جـامع علمـ   ) مدرسان(
  .گردد می

 ییجـه نهـا  یروز نت 45جـذب موظـف اسـت حـداکثر در مـدت       يمرکز هیأت -8-8
اعـالم   يکـاربرد  -یدانشـگاه جـامع علمـ   ) مدرسان( یعلم هیأترا به مرکز امور  یبررس

مرکـز  جـه را بـه اطـالع    یروز نت 10 یز موظف اسـت حـداکثر طـ   ینموده و مرکز مذکور ن
  .برساند یمتقاض

 تأییـد پـس از   یعلمـ  هیأت ياعضا یشیآزما یصدور ابالغ استخدام رسم -1تبصره 
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 یعلمـ  هیـأت از از طـرف مرکـز امـور    یـ جـذب و ارسـال مـدارك مـورد ن     يمرکـز  هیأت
ر یصـدور ابـالغ سـا   . وزارت متبوع صادر خواهد شـد  یمعاونت آموزش وسیله به ،)مدرسان(

طبـق ضـوابط و مقـررات    ) یلیو راتبـه تحصـ   یقطعـ  یرسـم ، یمانیپ( یمراحل استخدام
  .انجام خواهد گرفت يکاربرد -یدانشگاه جامع علم سییرتوسط 

بـه   یقبل از ارسال پرونـده متقاضـ  ، یت استخدام مربیبا توجه به محدود -2تبصره 
کسب مجوز توسـط مرکـز امـور    ، 25/1/84ت بخشنامه مورخ یجذب با رعا يمرکز هیأت
 یوزارت الزام یاز معاونت آموزش يکاربرد -یدانشگاه جامع علم ،)مدرسان( یعلم هیأت
  .است

  یعلم هیأت ياعضا یت استخدامیل وضعیتبد -9ماده 
و  یشـ یآزما یبه رسم یمانیاز پ یعلم هیأت ياعضا یت استخدامیل وضعینحوه تبد

  :باشد می ریز شرح به یقطع یبه رسم یشیآزما یاز رسم
 یانقـالب فرهنگـ   عـالی  شـوراي  19/4/86مـورخ   608مصـوبه   5ماده  4براساس بند 

مشـروط بـه    یشیآزما یبه رسم یمانیاز پ یعلم هیأت ياعضا یت استخدامیل وضعیتبد
  .باشد می به مرتبه باالتر ارتقاي يط برایاحراز شرا

بـه   یمانیات از پمؤسس یعلم هیأت ياعضا یت استخدامیل وضعیتبد يبرا -تبصره
از الزم از یـ و کسب حـداقل امت  1از از ماده یدرصد امت 70کسب حداقل  یشیآزما یرسم

 یو پژوهش یآموزش، یازات از مواد فرهنگیدرصد امت 70س و کسب حداقل یت تدریفیک
  .ارتقا نامه آیین

انقـالب   عـالی  شـوراي  19/4/86مـورخ   608مصـوبه   5ماده  5براساس بند  -10ماده 
  بـه   یشـ یآزما -یاز رسـم  یعلمـ  هیـأت  ياعضـا  یت اسـتخدام یل وضـع یتبـد ، یفرهنگ

  .باشد می ياریمشروط به احراز مرتبه دانش یقعط -یرسم
در صـورت   یقطعـ  -یبه رسم یت استخدامیل وضعیتبد یان متقاضیمرب -1تبصره 

 -یبـه رسـم  ، ياریبدون احـراز مرتبـه دانشـ    ندتوان می ریط زیاز شرا یکیداشتن حداقل 
  :ل شوندیتبد یقطع

خ یسال سابقه خدمت تا تار 2با حداقل  یدارا بودن حکم استخدام در مرتبه مرب )الف
  ؛1/10/1387
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  ؛ياریمرتبه به استاد ارتقاي )ب
 یـی دسـتورالعمل اجرا  9مـاده   1ن شده موضوع تبصـره  ییاز تعیکسب حداقل امت )ج

  ).جذب عالی هیأت 24مصوب جلسه ( یعلم هیأت يت اعضایل وضعیجذب و تبد
و  یات آموزشـ مؤسسو  ها دانشگاه یعلم هیأتآن دسته از جانبازان عضو  -2 تبصره

سـال سـابقه خـدمت     2حـداقل   1/10/1387خ یکه تـا تـار   یدولتغیر و یدولت یپژوهش
در ، الـذکر  فـوق  نامـه  آیین 5ماده  5شدن از شمول حکم بند  مستثناضمن ، داشته باشند

ا از یـ و  یشیآزما -یبه رسم یمانیپ از، الزم یو عموم یعلمي ها صالحیتصورت داشتن 
  .یابند می تیل وضعیحسب مورد تبد، یقطع -یبه رسم یشیآزما -یرسم

 -یبه رسـم  یمانیاز پ یعلم هیأت ياعضا یت استخدامیل وضعیتبد يبرا -11ماده 
 یت عمـوم یصـالح  هیتأییداخذ مجدد  یقطع -یبه رسم یشیآزما -یو از رسم یشیآزما
  .است یالزام

ن دسـتورالعمل نباشـند   یر ایمرتبط که مغاهاي  ه دستورات و بخشنامهیکل -12ماده 
  .است یکماکان به قوت خود باق

تبصره در جلسه مـورخ   15ماده و  13 رمشتمل ب یین دستورالعمل اجرایا -13ماده 
 عـالی  آمـوزش ات مؤسسـ و  ها دانشگاه یعلم هیأت يجذب اعضا عالی هیأت 25/2/1389

  .ستاالجرا الزمخ ابالغ یده و از تاریرس تصویب به یانقالب فرهنگ عالی شوراي
  

نژاد یک یمحمدعل -یعلم هیأت يجذب اعضا عالی هیأت سییر  
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 یدر دانشگاه آزاد اسالم یعلم هیأتل مرکز امور یتشک
 يجذب اعضا عالی هیأت 18/2/1391 مورخ 96جلسه  مصوب

  کشور عالی آموزشو مراکز  ها دانشگاه یعلم هیأت
 96در جلسـه   عـالی  آمـوزش و مراکز  ها دانشگاه یعلم هیأت يجذب اعضا عالی هیأت

 شـرح  بـه را  یدر دانشـگاه آزاد اسـالم   یعلم هیأتل مرکز امور یتشک، 18/2/1391مورخ 
  :ب نمودیل تصویذ

در  یانسـجام و انجـام همـاهنگ    منظور بهو  یبراساس درخواست دانشگاه آزاد اسالم«
بـا  آنهـا   مـؤثر و ارتبـاط   یدانشـگاه آزاد اسـالم   یجـذب اسـتان   یـی اجراي هـا  هیأتامور 
درمـان و آمـوزش   ، و بهداشت فناوريقات و یتحق، ن علومیجذب وزارت يمرکزي ها هیأت
 یعلمـ  هیـأت مرکز امور  ،)يکاربرد -یو جامع علم نور پیامي ها دانشگاههمانند ( یپزشک

ن مرکز یالت ایساختار و تشکضمناً  .گردد می لیتشک یدانشگاه آزاد اسالم سییررنظر یز
  .»ن خواهد شدیدانشگاه تدو سییرتوسط 

  
نژاد کی یمحمدعل -یعلم هیأت يجذب اعضا عالی هیأت سییر  
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و  ها دانشگاهمورد نیاز  علمی هیأت تأمینقانون نحوه 
  1/3/1365مصوب  کشور عالی آموزشمؤسسات 

  اسالمی مجلس شوراي
و مؤسسـات   هـا  دانشـگاه در  علمـی  هیـأت  عضـو  عنـوان  بـه کلیـه افـرادي کـه     - 1ماده 

خدمت نظام وظیفـه و سـایر    ندتوان می، شوند می مشغولکار  به و تحقیقاتی کشور عالی آموزش
  .عالی و تحقیقاتی مربوطه انجام دهندآموزشی  یا مؤسسات ها دانشگاهخدمات قانونی را در 

در  کـه  صـورتی موضوع این قـانون در   علمی هیأت حقوق و مزایاي اعضاي -1تبصره 
و مؤسسات پروهشی خدمت نمایند پس از طی دوره آمـوزش نظـامی هماننـد     ها دانشگاه

محاسبه و از محل اعتبـارات مؤسسـه مربوطـه قابـل پرداخـت       علمی هیأت سایر اعضاي
مرکـز اسـتان در   غیر يهـا  شهرسـتان واقع در  عالی آموزشو مراکز  ها دانشگاه. خواهد بود

  .استفاده از این نیروها از اولویت برخوردارند
مشـمول ایـن قـانون از قبیـل      علمـی  هیأت خدمت اولیه اعضاي هرگونه -2تبصره 

طـرح دانشــجویی اعـزام بـه جبهــه و خـدمت ســربازي در     ، حضـور داوطلبانـه در جبهــه  
مشمول قبـل   کهخدماتی . گردد می در احتساب دوره ضرورت منظور، ي نظامیها پادگان

 و تحقیقـاتی انجـام  آموزشـی   و مؤسسـات  هـا  دانشـگاه از شروع دوره آموزش نظـامی در  
. گـردد  مـی  احتساب، در مدت تعهدي که به دانشگاه یا مؤسسه متبوع خود دارد دهد می

ف اسـت در پایـان دوره ضـرورت حسـب گـواهی      وظدهنده م قرارگاه ستاد نیروي آموزش
خـدمت دوره ضـرورت را صـادر و بـه وزارتخانـه مربوطـه        کارت پایان، ربط ذيوزارتخانه 

  1.ارسال نماید

                                                                                                                                               
اسـالمی الحـاق   مجلس شـوراي   28/1/1380به موجب ماده واحده مصوب جلسه  2و  1هاي  تبصره -1

  .شده است
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گـروه پزشـکی و   ي هـا  رشـته ن التحصیال فارغدرصد از  30هر سال حداکثر  -2ماده 
تـا   نـد توان مـی  قبل از انجام خدمت نظام وظیفه و یا سایر خـدمات قـانونی   »دامپزشکی«

ادامـه   عـالی  آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهمورد نیاز ي ها رشتهکسب تخصص در یکی از 
  .تحصیل دهند

دوره تخصص را در رشته مزبور سـپري   1/3/1365مشمولینی که از تاریخ  -1تبصره 
  1.از نظر نظام وظیفه تابع این قانون خواهند بود، اند کرده

بـانوان   هوشبري و علوم پایه پزشکی و نیز برايي ها رشتهبراي داوطلبان  -2تبصره 
  .محدودیت فوق ملحوظ نخواهد شد، ییان و مامادر رشته جراحی زن

مشروط به آسیب ندیدن آمادگی رزمـی بـه تشـخیص     2و  1اجراي مواد  -3تبصره 
  .باشد می دفاع عالی شوراي

خـدمت  ، ملزمنـد در صـورت نیـاز    2ن موضوع ماده التحصیال فارغکلیه  - 3ماده 
و  هـا  دانشـگاه در  علمـی  هیـأت  عضـو  عنوان بهنظام وظیفه و سایر خدمات قانونی را 

 اجرایـی  نامه آیینبه تفصیل ، برابر 2الی  1و تحقیقاتی کشور  عالی آموزشمؤسسات 
  .انجام دهند
و  عـالی  آمـوزش و مؤسسـات   هـا  دانشـگاه در صورت خودداري از خدمت در  -تبصره
انجـام وظیفـه   ، برابر خـدمات قـانونی   2، ملزمند عالوه بر خدمت نظام وظیفه، تحقیقاتی

  .نمایند
موضـوع ایـن قـانون موظفنـد دوره مقـدماتی آمـوزش        علمی هیأت اعضاي -4ماده 

در یکی از مراکز آموزش نظامی نیروهاي  شده و مناسب بندي زماننظامی را طبق برنامه 
  .مسلح جمهوري اسالمی ایران انجام دهند

 تأییـد به  اخالقی و علمیي ها صالحیتباید از نظر ، افراد موضوع این قانون -5ماده 
  .برسند صالح ذيمقامات 

درمان و آمـوزش پزشـکی   ، و بهداشت عالی آموزشفرهنگ و ي ها وزارتخانه -6ماده 
قـانون را بـا    اجرایـی  نامه آیینماه  2اجراي این قانون بوده و موظفند ظرف مدت  مسؤول

                                                                                                                                               
  .مجلس شوراي اسالمی الحاق شده است 24/2/1373به موجب ماده واحده مصوب مورخ  2ماده 1تبصره  - 1
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  .وزیران برسانند هیأت تصویب بههمکاري وزارت دفاع تهیه و 
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و چهار تبصره در جلسه روز پنجشنبه اول خردادماه 

 6/3/1365و سیصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسالمی تصـویب و در تـاریخ    هزار یک
  .شوراي نگهبان رسیده است تأییدبه 
  

اکبر هاشمی رفسنجانی -رییس مجلس شوراي اسالمی  
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مورد نیاز  علمی هیأت تأمینقانون نحوه  اجرایی نامه آیین
و تحقیقاتی کشور  عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاه

  وزیران هیأت 23/9/1365مصوب 
و  هـا  دانشـگاه مورد نیاز  علمی هیأت تأمینافرادي که در اجراي قانون نحوه  -1ماده 
قـانون   نامـه  آیـین کـه در ایـن   ( 1/3/65و تحقیقاتی کشور مصوب  عالی آموزشمؤسسات 

و  عـالی  آمـوزش و مؤسسـات   هـا  دانشـگاه در  علمـی  هیأت عضو عنوان به) شود می نامیده
ي ها رشتهگمارده خواهند شد و یا براي کسب تخصص در یکی از کار  به تحقیقاتی کشور

 باشند می موظف، ادامه تحصیل خواهند داد عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهمورد نیاز 
) 14( قـانون خـدمت وظیفـه عمـومی و مـاده     ) 34( مـاده ) 1( در مهلت مقرر در تبصـره 

ــراي ( بخــش معافیــت تحصــیلی قــانون خــدمت وظیفــه عمــومی  اجرایــی نامــه آیــین ب
خـود را   1)از تاریخ فراغت از تحصـیل  سال یکن داخل کشور حداکثر ظرف التحصیال فارغ

  .بدون مهر غیبت اخذ نمایند، به حوزه وظیفه مربوطه معرفی تا دفترچه آماده به خدمت
 دوره تخصصـی را طـی  ، کـه بـا اسـتفاده از ایـن قـانون      هـایی  براي رزیدنت -تبصره

دفـاع الزم نیسـت و    عالی شورايکسب موافقت مجدد  شوند می التحصیل فارغو  کنند می
 ،قـانون ) 3( مـاده  براسـاس ، نـد توان می در صورت نیاز عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاه

  .آورنددر را به استخدام خود آنها 
یـک  حداکثر ظرف ، ن داخل و خارج کشور مشمول این قانونالتحصیال فارغ -2ماده 

جـذب یکـی از    علمـی  هیـأت  عضـو  عنـوان  بـه  بایـد  از تاریخ فراغت از تحصیل مـی  سال
و تحقیقاتی کشور گردیده و یا جهت کسـب تخصـص    عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاه

  .ادامه تحصیل دهند عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهمورد نیاز ي ها رشتهدر یکی از 
                                                                                                                                               

  .ماه به یک سال تبدیل شده است 6هیأت وزیران، مهلت  3/4/1368به موجب مصوبه مورخ  -1



  443  / اعضاي هیأت علمی :سومبخش 

  

، مشـمول داخـل کشـور    يدکتران لیسانس و فوق لیسانس و التحصیال فارغ -تبصره
و تحقیقاتی کشور از شـمول   عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهجذب شدن در  منظور به

بخش معافیت تحصیلی قانون خدمت وظیفه عمومی  اجرایی نامه آیین) 14( مقررات ماده
  .گردند می مستثنا 29/7/1362مصوب 

 هیـأت  اعضـاي  کـارگیري  بـه  ،)2( در ماده مدت مندرجظرف  که صورتیدر  -3ماده 
و  هـا  دانشـگاه مورد نیاز ي ها رشتهانجام نشود و یا جهت کسب تخصص در یکی از  علمی

 باشـند  مـی  ن موظـف التحصـیال  فـارغ ایـن قبیـل   ، پذیرفته نگردند عالی آموزشمؤسسات 
ي هـا  نامـه  آیـین خدمت دوره ضرورت خود را برابر مقررات قانون خدمت وظیفه عمومی و 

  .انجام دهند، التحصیل فارغمانند سایر مشموالن ، آن اجرایی
صورت ، درمان و آموزش پزشکی، و بهداشت عالی آموزشوزارتین فرهنگ و  -4ماده 

آن ) رشته تحصیلی و تاریخ فراغـت از تحصـیل  ، نشانی، مشخصات کاملمتضمن ( اسامی
و  هـا  دانشـگاه در  علمـی  هیـأت  عضـو  عنـوان  بـه تعداد از افرادي را که در اجـراي قـانون   

) 2( و یا در اجراي مـاده  شوند می گماردهکار  به و تحقیقاتی کشور عالی آموزشمؤسسات 
و مؤسسـات   هـا  دانشـگاه مـورد نیـاز   ي هـا  رشـته قانون براي کسب تخصـص در یکـی از   

براي تعیین وضـعیت خـدمتی   ، و تحقیقاتی کشور ادامه تحصیل خواهند داد عالی آموزش
روز ) 10( مکلـف اسـت حـداکثر ظـرف    ، به اداره وظیفـه عمـومی ارسـال و اداره مـذکور    

  .مذکور اعالم داردي ها وزارتخانهي الزم را معمول و نتیجه را به ها بررسی
افـراد   با اعالم نتـایج بررسـی مربوطـه دربـاره     زمان همره وظیفه عمومی ادا -5ماده 

ن بالمـانع جهـت   التحصـیال  فـارغ آمار کلیـه   ربط ذيي ها وزارتخانهبه ) 4( مذکور در ماده
وظیفـه عمـومی   ي هـا  حـوزه  هکـه بـ   عـالی  آموزشو مؤسسات  ها دانشگاه به خدمتاعزام 

گـروه پزشـکی و   ي هـا  رشـته به تفکیـک   اند نمودهخدمت اخذ  مراجعه و دفترچه آماده به
) اداره یکـم ( و به ستاد مشترك ارتـش جمهـوري اسـالمی ایـران    تنظیم  بااله لیسانس ب

  .ارسال نماید
فرهنـگ  ي ها وزارتخانههر یک از ، اداره وظیفه عمومی پس از وصول نظریه -6ماده 

 منتخبین عضـویت در صورت اسامی ، درمان و آموزش پزشکی، و بهداشت عالی آموزشو 
قـانون بـراي کسـب تخصـص در     ) 2( کسانی که در اجراي ماده همچنین و علمی هیأت
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کشـور ادامـه تحصـیل     عـالی  آمـوزش و مؤسسـات   ها دانشگاهمورد نیاز ي ها رشتهیکی از 
بـا تعیـین   ، ن همان سالالتحصیال فارغاولویت به انضمام آمار کلیه  ترتیب به، خواهند داد

بـه  ) قـانون  2فقط جهت اجـراي مقـررات مـاده    ( تحصیلی مربوطه راي ها رشتهمقاطع و 
  .ارسال خواهند نمود) اداره یکم( ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران

آمـار   براسـاس ) اداره یکـم ( ستاد مشترك ارتش جمهـوري اسـالمی ایـران    -7ماده 
داره وظیفـه عمـومی و   واصـله از ا  عـالی  آمـوزش و مؤسسـات   هـا  دانشگاهن التحصیال فارغ

درمـان و آمـوزش   ، و بهداشـت  عـالی  آمـوزش صورت اسامی واصله از وزارتـین فرهنـگ و   
ــديپزشــکی و  ــاي  نیازمن ــه   ه ــران ب ــوري اســالمی ای ــاي مســلح جمه ــازمانی نیروه س

مراتـب را ضـمن همـاهنگی بـا مبـادي      ، تحصـیلی ي هـا  رشتهن هر یک از التحصیال فارغ
را در حداقل مدت زمـان ممکـن    نهاییمورد تجزیه و تحلیل قرار داده و گزارش ، ربط ذي

  .نماید می دفاع تقدیم عالی شورايتهیه و جهت اتخاذ تصمیم به 
چنانچه اداره وظیفه عمومی و یا ستاد مشـترك ارتـش جمهـوري اسـالمی      -تبصره

مبادرت به پاسخ ننماید این  نامه آییناین ) 7( و) 4( مقرر در موادهاي  ظرف مهلت، ایران
درمان ، و بهداشت عالی آموزشموافقت آنان با پیشنهادات وزارتین فرهنگ و  عنوان بهامر 

بـا ذکـر ایـن    رأسـاً   مـذکور ي ها وزارتخانهو آموزش پزشکی تلقی خواهد شد و هر یک از 
  .منعکس خواهند نمود نهاییدفاع جهت اخذ تصمیم  عالی شورايمطلب موضوع را به 

و مؤسسـات   هـا  دانشـگاه  علمـی  هیأت مدت آموزش نظامی داوطلبان کادر -8ماده 
ي هـا  رشتههفته براي ) 8( حداکثر، نامه آیینو تحقیقاتی کشور مشمول این  عالی آموزش

صـورت   به که گردد می گروه پزشکی تعیینغیر يها رشتههفته براي ) 12( گروه پزشکی و
سپاه پاسداران انقالب اسالمی به مورد آموزشی  مراکزپیوسته در یک تابستان در یکی از 

یا نماینـدگان   وزرابه تشخیص کمیسیونی با شرکت  که اینمگر ، اجرا گذاشته خواهد شد
 عـالی  شـوراي درمان و آمـوزش پزشـکی و نماینـدگان    ، و بهداشت عالی آموزشفرهنگ و 

، انقـالب اسـالمی   دفاع و ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران و سـپاه پاسـداران  
نباشد که در این صـورت   پذیر امکانآموزش نظامی آنان قبل از شروع به خدمت به عللی 

  .انجام خواهد شد ها دانشگاهآموزش یاد شده در اولین تابستان پایان تحصیلی 
قـادر بـه اجـراي     نحـوي  بـه سپاه پاسداران انقالب اسـالمی   که صورتیدر  -1تبصره 
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، آموزش نظامی نباشد با هماهنگی قبلی ستاد مشترك ارتـش جمهـوري اسـالمی ایـران    
آموزش این قبیل مشموالن توسط نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی ایران بـه مـورد   

  .اجرا گذاشته خواهد شد
داوطلبـان عضـویت   ) مقدماتی و تخصصی( برنامه تفصیلی آموزش نظامی -2تبصره 

حسب مورد توسط سپاه پاسداران انقالب اسالمی و نیـروي زمینـی    علمی هیأت در کادر
  .ارتش جمهوري اسالمی ایران تهیه خواهد شد

 مؤسسـات  و هـا  دانشـگاه در  علمـی  هیـأت  عضـو  عنـوان  بهکلیه افرادي که  -9ماده 
موظفند بین سه تا چهار سـال خـدمت    شوند می و تحقیقاتی کشور پذیرفته عالی آموزش
  .نمایند

 از تـاریخ شـروع دوره   علمـی  هیـأت  مدت خدمت دوره ضـرورت اعضـاي   -1تبصره 
  .گردد می محاسبه در مراکز آموزش نظامیآموزشی 

 تاریخ شـروع آمـوزش نظـامی داوطلبـان عضـویت در کـادر       که صورتیدر  -2تبصره 
فـرد داوطلـب ضـمن    ، در دفترچه آماده به خدمت باشد مندرج بعد از تاریخ علمی هیأت

جهت تصحیح تاریخ اعزام به حوزه صادرکننده دفترچـه   ربط ذياخذ گواهی از وزارتخانه 
  .نماید می آماده به خدمت مراجعه

و مؤسسـات   هـا  دانشـگاه ن موضوع قانون در زمان اشتغال در التحصیال فارغ -10ماده 
در ساعات فراغت بـا توجـه بـه مقـررات جـاري       ندتوان می و تحقیقاتی کشور عالی آموزش
 دانشـگاه مربوطـه تعیـین    وسـیله  بـه در مراکزي کـه  ، عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاه

  .فعالیت نمایند، شود می
در طـول خـدمت دوره ضـرورت از     علمـی  هیـأت  حقوق و مزایاي اعضـاي  -11ماده 

  .و تحقیقاتی کشور پرداخت خواهد شد عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهاعتبار 
پس از طی خـدمت   علمی هیأت میزان حقوق و مزایاي این دسته از اعضاي -تبصره

  1.باشد می تراز هم علمی هیأت معادل سایر اعضاي، نظام وظیفه
                                                                                                                                               

الزم به ذکـر  . وزیرانهیأت  4/12/1370هـ مورخ  514ت /74087اصالحی به موجب مصوبه شماره  -1
مجلس شوراي اسالمی که اجـازه پرداخـت حقـوق و مزایـاي      28/1/1380است با توجه به مصوبه مورخ 

  .دهد، این تبصره نسخ شده است کامل بعد از طی دوره آموزش نظامـــی را می
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و تحقیقـاتی کشـور موظفنـد مـوارد      عـالی  آمـوزش و مؤسسات  ها دانشگاه -12ماده 
تخلف دیگـر مشـمولین شـاغل را در زمـان خـدمت دوره ضـرورت از        هرگونهغیبت و یا 

  .به قرارگاه ستاد نیروي آموزش دهنده اعالم نمایند ربط ذيطریق وزارتخانه 
 هـا  دانشگاهمورد نیاز و ظرفیت پذیرش در هر رشته با پیشنهاد ي ها رشته -13ماده 

دبیرخانـه شـوراي آمـوزش پزشـکی و      نهـایی علـوم پزشـکی و تصـویب    ي هـا  دانشکدهو 
  .شود می تأمینتخصصی 

به نحـو مقتضـی   قبالً  مورد نظر بایدي ها رشتهدهنده  فهرست مراکز آموزش -تبصره
  .ن برسدالتحصیال فارغبه اطالع 
 ها دانشگاه علمی هیأت تأمیناز طریق نحوه  علمی هیأت استخدام اعضاي -14ماده 

رسـمی آزمایشـی   صـورت   بـه  بعد از پایان خدمت دوره ضـرورت  عالی آموزشو مؤسسات 
  .باشد می بالمانع

درمان و آموزش پزشـکی اسـامی آن دسـته از دسـتیاران     ، وزارت بهداشت -15ماده 
مصوب دستیاري در امتحانـات هـر    نامه آیین براساسمشمول خدمت دوره ضرورت را که 

ن التحصـیال  فارغبر مبناي درصد ، شوند می دوره موفق به احراز صالحیت علمی و اخالقی
دفاع براي همان سال تحصـیلی جهـت اخـذ مجـوز بـه سـتاد        عالی شورايمورد تصویب 

مقـررات   براسـاس تـا   دارد مـی  ارسـال ) اداره یکم( مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران
  .آورد عمل به اقدامات بعدي را نامه آییناین ) 7( ماده

هوشبري و علوم پایه پزشکی مقررات باال ملحـوظ  ي ها رشتهبراي داوطلبان  -تبصره
  .نخواهد شد

مورد نیـاز   علمی هیأت تأمینکسانی که با استفاده از مقررات قانون نحوه  -16ماده 
 دهنـد  می و یا به تحصیل ادامه شوند می به کار گرفته عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاه

  .را رعایت نمایند به خودمربوط  عالی آموزشمکلفند کلیه ضوابط و مقررات مصوب 
و دستیاران موضـوع قـانون    علمی هیأت خروج از کشور براي کلیه اعضاي -17ماده 

بـراي   یـک مـاه  و سـاالنه حـداکثر بـه مـدت      العالج صعباز موارد حج و بیماري  غیر در
  .باشد می ممنوع، شرکت در مجامع علمی و سمینارها
 1367بـه خـدمت پزشـکان و پیراپزشـکان مصـوب       پزشکان مشـمول قـانون مربـوط   
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درمان و آموزش پزشکی سـاالنه حـداکثر بـه    ، مجازند در صورت موافقت وزارت بهداشت
بـه خـارج از کشـور مسـافرت     ، براي شرکت در مجامع علمـی و سـمینارها   یک ماهمدت 
  1.نمایند

وهشـی  از مشمولین این قانون چنانچـه بتواننـد مقـاالت علمـی پژ     دسته آن -تبصره
دهند در صـورت پـذیرش مقـاالت     ارایهی الملل بینبه مجامع علمی  آن رامناسب تهیه و 

با سپردن وثیقه ملکی یا نقدي که نـوع و میـزان آن    ندتوان می، مذکور در مجامع موصوف
درمان و آموزش پزشکی ، و بهداشت عالی آموزشوزارتین فرهنگ و  وسیله بهحسب مورد 

  2.از کشور خارج شوند شود می تعیین
پـس از شـروع بـه کـار در      نامـه  آیـین داوطلبان موضوع این  که صورتیدر  -18ماده 

 منـدرج  از انحـا از مـواد   نحوي بهو تحقیقاتی کشور  عالی آموزشو یا مؤسسات  ها دانشگاه
متخلـف  ، پس از طی آموزش نظامی باشد، تخلف نمایند و تخلف مذکور نامه آییندر این 

چنانچه متخلـف  . خدمت دوره ضرورت را در نیروي آموزش دهنده طی خواهد نمودبقیه 
ماننـد سـایر مشـموالن مشـابه از طریـق اداره      ، دوره آموزش نظامی را طی ننموده باشـد 

  .وظیفه عمومی در صورت بالمانع بودن به خدمت اعزام خواهد شد
ر کـه حسـب   گواهی انجام خدمت دوره ضرورت مربوط بـه پرسـنل مـذکو    -19ماده 
درمـان و آمـوزش پزشـکی    ، و یـا بهداشـت   عالی آموزشوزارتین فرهنگ و  تأییدمورد به 

رسیده باشد به قرارگاه ستاد نیروي آموزش دهنده ارسال و قرارگاه مـذکور کـارت پایـان    
  .ارسال خواهد نمود ربط ذيخدمت دوره ضرورت را برابر مقررات صادر و به وزارتخانه 

  
حسن حبیبی -هورمعاون اول رییس جم  

                                                                                                                                               
  هیأت وزیران 12/12/1369اصالحی به موجب مصوبه مورخ  -1
  هیأت وزیران 13/2/1368اصالحی به موجب مصوبه مورخ  -2
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قانون اجازه ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلی باالتر به 
مورد نیاز  علمی هیأت تأمینمشموالن قانون نحوه 

   کشور عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاه
  مصوب ) اعم از دولتی و غیردولتی(

  مجلس شوراي اسالمی 21/2/1372
و  هـا  دانشـگاه مـورد نیـاز    علمـی  هیـأت  تـأمین مشموالن قانون نحوه  -ماده واحده

که در حین انجام خدمت نظام وظیفـه و   1/3/1365کشور مصوب  عالی آموزشمؤسسات 
اعـم از دولتـی و   ( عـالی  آمـوزش و مؤسسـات   هـا  دانشـگاه سایر خدمات قـانونی خـود در   

براي ادامه تحصـیل در مقطـع تحصـیلی    ، پژوهشیي ها زمانساو مؤسسات و ) غیردولتی
ي هـا  وزارتخانـه با سپردن تضمین کافی بـه تشـخیص    ندتوان می، شوند می باالتر پذیرفته

جهـت ادامـه   ) حسـب مـورد  ( درمان و آموزش پزشکی، و بهداشت عالی آموزشفرهنگ و 
از خدمت ترخیص شوند و دو برابر مابقی تعهدات موضوع قانون مـذکور را پـس   ، تحصیل

یـا مؤسسـات و    عـالی  آمـوزش در همـان دانشـگاه یـا مؤسسـه     ، از اتمام مقطع تحصـیلی 
به عللی اتمام تعهد در دانشـگاه ممکـن    که صورتیدر . انجام دهند، پژوهشیي ها زمانسا

  .نباشد مابقی تعهدات خدمتی خود را در نیروهاي نظامی و انتظامی طی کنند
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیسـت و یکـم   

و سیصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ  هزار یکاردیبهشت ماه 
  .شوراي نگهبان رسیده است تأییدبه  29/2/1372

  

علی اکبر ناطق نوري -رییس مجلس شوراي اسالمی  
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ماده واحده تفویض اختیار بررسی ضوابط بازنشستگی 
  به عالی آموزشو مؤسسات و مراکز  ها دانشگاهاساتید 

  درمان و ،و بهداشت فناوريتحقیقات و ، وزراي علوم
  مورخ 227 مصوب جلسه آموزش پزشکی

  انقالب فرهنگی عالی شوراي 28/4/1390
ات و مؤسسـ و  هـا  دانشـگاه د یاسات یضوابط بازنشستگ یار بررسیض اختیتفو«ماده واحده 

که » یدرمان و آموزش پزشک، وبهداشت فناوريقات و یتحق، علوم يبه وزرا عالی آموزشمراکز 
ض جلسه یبنا به تفو( یانقالب فرهنگ عالی شوراين یمع يشورا 28/4/90مورخ  227در جلسه 

  :شود می ابالغ اجرا يل برایذ شرح به، ده استیرس تصویب به) یانقالب فرهنگ عالی شوراي 693
قـانون برنامـه پـنجم توسـعه      20مـاده  » ب«براساس راهکار موضوع بند « - ماده واحده

 هیـ جـاد وحـدت رو  یا منظـور  بـه ران و یـ ا یاسـالم  يجمهـور  یو فرهنگـ  یاجتماع، ياقتصاد
و  یبررسـ ، عـالی  آموزشات و مراکز مؤسسو  ها دانشگاهد یاسات یضوابط بازنشستگ درخصوص

، و بهداشـت  فنـاوري قـات و  یتحق، علوم يار وزارین ضوابط در اختیا درخصوص يگیر تصمیم
ن علـوم و  یوزارتـ  يمرکز يهیأت امناتا پس از مشورت با  قرارگرفته یدرمان و آموزش پزشک

  .جهت اجرا ابالغ شود عالی آموزشات و مراکز مؤسسو  ها دانشگاهضوابط مذکور به ، بهداشت
ضـوابط  ، شـدن مـاده واحـده مـذکور     یـی از و تـا زمـان اجرا  یـ در صورت ن -1تبصره 

  .پذیرد می صورت، ه موجودیبراساس مقررات سابق و رو یبازنشستگ
ات و مراکـز  مؤسسـ و  هـا  دانشگاهتوسط  نامه آیین هرگونهم ین و تنظیتدو -2تبصره 

و  فنـاوري قـات و  یتحق، علـوم  يوزرا ياز سـو  یه ابالغـ یخارج از وحدت رو، عالی آموزش
  .»باشد می ممنوع یدرمان و آموزش پزشک، بهداشت

  

نژاد احمديمحمود  -انقالب فرهنگی عالی شورايرییس جمهور و رییس   
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 هیأتمطالعاتی براي اعضاي ي ها فرصتاستفاده از  نامه آیین
مصوب  و پژوهشی عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهعلمی 

  فناوريعلوم، تحقیقات و  تراوز 30/06/1389مورخ 
  مقدمه
 یعلمـ  هیأت ياعضا یاستخدام نامه آیین 6ه شماروست یپ یاصالح 5ماده  يدر اجرا

ف و یوظـا ، قـانون اهـداف   1کشور و موضوع بند ب مـاده   یات پژوهشمؤسسو  ها دانشگاه
 يوسـته و هدفمنـد اعضـا   یارتباط پ منظور به، فناوريقات و یتحق، الت وزارت علومیتشک

 نامـه  آیـین "، یالمللـ  بـین  یعلمـ ي هـا  عرصـه و حضور در  ها دانشگاهر یبا سا یعلم هیأت
ات مؤسسـ و  هـا  دانشـگاه  یعلمـ  هیـأت  ياعضـا  يبـرا  یمطالعـات ي هـا  فرصتاستفاده از 

  .شود می نیر تدویز شرح به "یو پژوهش عالی آموزش
  فیتعار -1ماده 

  یف کلیتعار -1-1
 ،هـا  دانشـگاه ه یکل یو پژوهش عالی آموزشو مراکز  ها دانشگاهمنظور از  -1-1-1

 "همؤسسـ " اختصـار  بـه است کـه   یدولت یو پژوهش عالی آموزشات مؤسسو  ها پژوهشگاه
  .شود می دهینام

 يدیـ تول، اجرایی، یاجتماع، یقاتیتحقي ها زمانساه یکل، سازمانمنظور از  -1-1-2
  .شود می دهینام "سازمان" اختصار بهکه  باشد می یو خدمات

 هیأتاست که عضو  یا پژوهشی یاعم از گروه آموزش یگروه علممنظور از  -1-1-3
  .در آن مشغول است یعلم

ط یواجـد شـرا   یعلم هیأت ياست که به اعضا یتیمأمور یفرصت مطالعات -1-1-4
و  یانجـام مطالعـات   منظـور  بـه ن یمعـ  یمـدت  يکه بـرا  شود می ه دادهمؤسسک یمنتخب 

ا خـارج  یبرجسته داخل  یقاتیا تحقی یو مراکز علم ها دانشگاهر یقات مشترك در سایتحق
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  .ابندیاز کشور حضور 
  یمطالعاتي ها فرصتف انواع یتعر -1-2
  خارج از کشور یمطالعاتفرصت  -1-2-1

ق و مطالعـه در  یـ تحق يمنتخـب بـرا   یت علمیعضو هئ ین نوع فرصت مطالعاتیدر ا
ا انجـام کـار   یـ و  باشـد  مـی ن ک موضوع خاص که امکان انجام آن در داخل کشـور یمورد 

براساس کسـب  ، باشد يد شاغل در خارج از کشور ضروریان و اساتنظر صاحبمشترك با 
معتبـر مـورد    یپژوهشـ  -یا مرکـز علمـ  یک دانشگاه یرش از یپذ ازات و اخذیحداقل امت

بـه خـارج از کشـور     ربـط  ذي هیأت امناو موافقت  فناوريقات و یتحق، موزارت علو تأیید
  .شود می اعزام
  خارج از کشور مدت کوتاه یفرصت مطالعات -1-2-2
 يبـرا مـاه   2الت تابستان و حداکثر به مدت یدر مدت تعط ین نوع فرصت مطالعاتیا

 يبـا همکـار   یشـگاه یو آزما یعملـ  ين و بـا انجـام کارهـا   یمعـ  یقیانجام مطالعه و تحق
باشـد   فناوريقات و یتحق، وزارت علوم تأییددر خارج از کشور که مورد  یعلماي  همؤسس
  .گیرد می انجام
  داخل کشور یفرصت مطالعات -1-2-3

ش یت و افـزا یـ تقو يمنتخـب بـرا   یعلمـ  هیـأت عضـو   ین نوع فرصت مطالعـات یدر ا
ر یک موضـوع خـاص در سـا   یـ ق در یـ ا انجـام مطالعـه و تحق  یو  یپژوهشي ها توانمندي

ا در دانشـگاه محـل   یه و مؤسسص یمعتبر به تشخ یو صنعت یقاتیات و مراکز تحقمؤسس
د موافقـت  یـ با ین نوع فرصـت مطالعـات  یدر ا. پردازد می قیخدمت خود به مطالعه و تحق

  .کسب گردد یانجام فرصت مطالعات يزبان برایه ممؤسس
  اهداف -2ماده 

بـا  آنهـا   شـتر یب ییو آشنا یعلم هیأت ياعضا یسعه و گسترش تجارب علمتو -2-1
  ؛دیجد یو دانش فن یعلم يدستآوردها

ات مراکـز  یـ کشـور بـا انتقـال تجرب    یو تخصصـ  یکمک به رفع مشکالت علم -2-2
  ؛برجسته از خارج به داخل کشور یعلم

 یمراکز علمـ  یشگاهیو آزما یزاتیتجه، ید از امکانات علمیو مف مؤثراستفاده  -2-3
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  ؛برتر داخل و خارج از کشور
ر مراکـز  یمشترك بـا دانشـمندان و پژوهشـگران سـا     یقاتیتحق يانجام کارها -2-4

کشـور و   فناوريو  یت علمیموقع ياعتال منظور بهبرجسته داخل و خارج از کشور  یعلم
  ؛یالملل بیني ها همکاريدر  مؤثرحضور 

  ؛یالملل بینو  اي منطقه یعلمي ها همکاريت یکمک به توسعه و تقو -2-5
و  یعلمـ  يش توانمندیو افزا یعلم هیأت ياعضا یشدن دانش تخصصروز  به -2-6
  .آنان ییکارآ

 طـرح ، باشد یاز به انجام و طرح پژوهشین یچنانچه در دوره فرصت مطالعات -1تذکر 
آن مشـخص   يجه انجـام اجـرا  یکشور بوده در نت فناوريعلم و ي ها اولویتدر  بایست می

  .باشد
ت خواهنـد بـود کـه    یدر اولو یاعزام جهت فرصت مطالعات يبرا ییکشورها -2تذکر 

داشـته و در تبـادل اسـتاد و     يتفاهم نامه همکارآنها  با فناوريقات و یتحق، وزارت علوم
  .دانشجو باشد

  یدر استفاده از فرصت مطالعات یعلم هیأتط عضو یشرا -3ماده 
ازات یـ ژه کـه براسـاس کسـب امت   یاست و يازیامت یفرصت مطالعاتکه  این با توجه به

 ات دادهمؤسسـ  یعلمـ  هیأت يبه اعضا یپژوهش -ید علمیو مف مؤثري ها فعالیتالزم از 
  :باشدن فرصت دارا یاستفاده از ا ير را برایط زیشرا یعلم هیأتالزم است عضو ، شود می

  یط عمومیشرا -3-1
  ؛و باالتر ياریاستاد یدارا بودن مرتبه علم -3-1-1

که برابر ضوابط مربوطـه از نظـر    یانیمرب يبرا یاستفاده از فرصت مطالعات -1تبصره 
در  یت برجسـتگ یـ فیک. بالمـانع اسـت   شـوند  مـی  برجسته محسوب یو پژوهش یآموزش
  .شدان خواهد یب نامه آیینن یا ییاجرا نامه شیوه
ي هـا  فعالیـت  يه بـرا مؤسسـ ن شـده توسـط   یـی تع يازهایکسب حداقل امت -3-1-2
 نامـه  شیوه یط یالزم جهت استفاده از فرصت مطالعات يازهایکه امت یو پژوهش یآموزش

  ؛ن خواهد گشتییتب ییاجرا
اسـت  یري هـا  سـمت  از یکـ ی يکه تصد یعلم هیأت يآن دسته از اعضا -2تبصره 
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، و بهداشـت  فنـاوري قـات و  یتحق، ن علـوم یو معاونـت وزارتـ   است پژوهشگاهیر، دانشگاه
حـق  انـد،   داشـته  عهـده  بـه ک دوره چهارسـاله  ی يو باالتر را برا یدرمان و آموزش پزشک

  .را دارند -2-1-3ت بند یبدون رعا یاستفاده از فرصت مطالعات
مشخص با توجه به اهـداف   یقاتیک طرح تحقیا ی یک برنامه مطالعاتی ارایه -3-1-3

در آن شـاغل اسـت و کسـب     یعلم هیأتکه عضور اي  همؤسس تأییدو  2مندرج در ماده 
 تأییـد کـه مـورد   ( ه معتبـر داخـل و خـارج از کشـور    مؤسسک یرش از ینظر مساعد و پذ

  ؛)باشد یاجتماع، یدر همه ابعاد علم فناوريقات و یتحق، وزارت علوم
 یاز فرصـت مطالعـات   یعلمـ  هیـأت استفاده عضو  دانشگاه با سییرموافقت  -3-1-4

در زمـان اسـتفاده عضـو     یا پژوهشـ یو  یآموزشي ها فعالیتجاد خلل در یبر عدم ا یمبن
  ؛یاز فرصت مطالعات یعلم هیأت
  .گرید یو نداشتن منع قانون یو اخالق یت عمومیاز صالح يبرخوردار -3-1-5
  خارج از کشور یط فرصت مطالعاتیشرا -3-2
  ؛یقطع یرسم یت استخدامیدارا بودن وضع -3-2-1

 يهیـأت امنـا  ژه بـا نظـر   یـ و یقـات یانجـام تحق  يط خاص و بـرا یدر شرا -3تبصره 
 یاز فرصـت مطالعـات   دتوانـ  می زین یشیآزما یت رسمیبا وضع یعلم هیأتعضو ، همؤسس

  .خارج از کشور استفاده کند
بار اول و حداقل پنج  يبرا وقت تمامدارا بودن حداقل پنج سال سابقه خدمت  -3-2-2

  .دفعات بعد يبرا یقبل یان فرصت مطالعاتیه پس از پامؤسسدر  وقت تمامسال خدمت 
و  تأسیستازه ي ها مؤسسه یعلم هیأت ياعضا يحداقل مدت مذکور برا -4تبصره 

  .چهار سال خواهد بود فناوريقات و یتحق، ه وزارت علومیتأییددر حال توسعه طبق 
  خارج از کشور مدت کوتاه یط فرصت مطالعاتیشرا -3-3
  .یمانیا پیو  یرسم یت استخدامیدارا بودن وضع -3-3-1

ن یـ از ا نـد توان می فقط در طول مدت قرارداد یمانیپ یعلم هیأت ياعضا -5تبصره 
  .ندیاستفاده نما یمطالعاتفرصت 

  داخل کشور یمطالعاتط فرصت یشرا -3-4
  ؛یشیآزما یرسم یت استخدامیدارا بودن حداقل وضع -3-4-1
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ن دو فرصـت  یبـ  یچهار سـال سـابقه خـدمت و چهـار سـال فاصـله سـنوات        -3-4-2
  .یمطالعات

  همؤسسالت یتعهدات و تسه -4ماده 
  خارج از کشور یفرصت مطالعات -4-1

ار عضـو  یـ خترا در ا یالتیتسـه ، یه مکلف است براساس نـوع فرصـت مطالعـات   مؤسس
  :ر قرار دهدیز شرح بهخود  یعلم هیأت
فـرد و خـانواده   ي هـا  هزینـه کامل  تأمینخارج از کشور با  یفرصت مطالعات -4-1-1

  ؛همؤسستوسط 
ه مؤسسـ سـاالنه   یلیاز در بودجـه تفصـ  یاعتبار مورد ن تأمینو  بینی پیش -4-1-1-1

ط خود جهت یو واجد شرا یمتقاض یعلم هیأت يدرصد اعضا 5تفاده از حداکثر اس يبرا
  ؛ن و اعالم خواهد کردییکه تعیی ها اولویتبراساس  یگذراندن دوره فرصت مطالعات

فقـط از حقـوق    یدر مدت استفاده از فرصت مطالعات یعلم هیأت ياعضا -4-1-1-2
 یمترتب بـر انجـام فرصـت مطالعـات     يو ارز یالیري ها هزینه. مبنا استفاده خواهند نمود

 يشـامل بهـا  ) سال 16حداکثر سن فرزند ( همسر و حداکثر دو فرزند، یعلم هیأتعضو 
نـه اخـذ   یو هز یپزشـک ي ها هزینهمه و یب، ط رفت و برگشت و اقامت در کشور مقصدیبل
 رسـد  مـی  ربط ذي هیأت امنا تصویب بهکه اي  تا سقف تعرفه رزا و عوارض خروج از کشویو

مـا  ، همچنـین  ن حکم ویو براساس آخر یعلم هیأتعضو  يایحقوق و مزا تأمیناز محل 
ه پرداخت مؤسس یلیشده و در بودجه تفص بینی پیش یبه التفاوت آن از اعتبارات پژوهش

  ؛خواهد شد
، وزارت علـوم  يشـنهاد ین جدول پیبراساس آخر يارز يزان مقرریسقف م -3تذکر 

  .گردد می نییتع ربط ذي يهیأت امناب یو تصو فناوريقات و یتحق
از  یعلمـ  هیـأت افتـه بـه عضـو    یص یارز تخصـ  یالیمبلغ ر که صورتیدر  -4-1-1-3

 يایـ ارز از حقـوق و مزا  یالیـ پس از کسر مبلـغ ر ، کمتر باشد يو يایزان حقوق و مزایم
  ؛شود می برگردانده یعلم هیأتمابه التفاوت آن عضو ، یمتقاض
 يضـوابط جـار  مصـروفه طبـق   ي ها هزینهحقوق و  یکسر کسورات قانون -4-1-1-4

  ؛خواهد بود
 نامه آیینن یت مفاد مواد ایبه شرط رعا یمدت استفاده از فرصت مطالعات -4-1-1-5
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  .محسوب خواهد شد یعلم هیأتعضو  یجزء سابقه خدمت دانشگاه
  همؤسستوسط  ها هزینهاز  یبخش تأمینخارج از کشور با  یفرصت مطالعات -4-1-2

کـه بـا توجـه بـه     ) 3موضـوع مـاده   ( طیواجـد شـرا   یعلمـ  هیـأت  يآن عده از اعضا
الت کامـل  یه امکان استفاده از تسهمؤسسشده در بودجه  بینی پیشت اعتبارات یمحدود

ت یـ مأموربـا حکـم    نـد توان مـی  لیـ در صـورت تما ، مشخص را نداشته باشندسال  یک در
 یه خـود از فرصـت مطالعـات   یـ مرتبه و پا يایافت کامل حقوق و مزایبا درصرفاً  یپژوهش

  :ندیخارج از کشور استفاده نما
 یپژوهشـ  یت مراکـز علمـ  یـ خارج از کشور با تقاضا و حما یفرصت مطالعات -4-1-3

  همؤسسخارج از 
ک یـ ا حل مشکل یو  یاز پژوهشیک نیبرطرف نمودن  يبرا ین نوع فرصت مطالعاتیا

ن یدر ا. گیرد می کشور انجام یقاتیتحق يها زمانساا یسازمان و بنا به درخواست مراکز و 
خـود را از   يایـ حقـوق و مزا صـرفاً   ،یت پژوهشـ یـ مأموربا حکم  یعلم هیأتحالت عضو 

 یگـر توسـط سـازمان حـام    یدي هـا  هزینـه ا کل یبخش  تأمینو  کند می افتیه درمؤسس
  .رون دانشگاه خواهد بودیب

  خارج از کشور مدت کوتاه یفرصت مطالعات -4-1-4
 حقـوق و مزایـاي  ، خارج از کشـور  مدت کوتاه یه در طول مدت فرصت مطالعاتمؤسس

مـه را  یو ب يما به التفـاوت ارز ، یعلم هیأتط رفت و برگشت عضو یبل، یعلم هیأتعضو 
  .نماید می پرداخت

  داخل کشور یفرصت مطالعات -4-2
  همؤسستوسط  ها هزینهکامل  تأمینداخل کشور با  یفرصت مطالعات -4-2-1
مجمـوع فرصـت   ( %10حـداکثر   یلیهرتـرم تحصـ   يبرا دتوان می همؤسس -4-2-1-1

منتخـب را بـه فرصـت     یمتقاضـ  یعلمـ  هیأت ياعضا) داخل و خارج از کشور یمطالعات
  .اعزام کند یمطالعات

داخل توسط  یفرصت مطالعات تأیید يبرا یکسب موافقت سازمان متقاض -4-2-1-2
  .است یه الزاممؤسس
مکلف است حقـوق  ، داخل کشور یه در طول مدت فرصت مطالعاتمؤسس -4-2-1-3
  .کامل پرداخت کند طور بهرا  یعلم هیأتعضور  يایو مزا
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نسـبت   دتوانـ  می هیأت امناب ین بند با تصویالت ایه عالوه بر تسهمؤسس -1تبصره 
  .دیاقدام نما یدر طول فرصت مطالعات یعلم هیأتت به عضو یمأموربه پرداخت حق 

 یکـه در طـول فرصـت مطالعـات     یعلم هیأت يبه اعضا دتوان می همؤسس -2تبصره 
و  یآموزشـ  يواحـدها  التـدریس  حـق ، معـاف خواهنـد بـود    یواحد آموزشـ  ارایهداخل از 

در  نامـه  پایـان حداکثر تا سقف مجاز ( ارشد یکارشناس هاي نامه پایانو  يدکتري ها رساله
  .دیرا پرداخت نما) ترم

ـ   براساس اي  الزحمه حق دتوان می سازمان -4-2-1-4 ه و مؤسسـ ن یقـرارداد منعقـده ب
  .دیپرداخت نما یعلم هیأتسازمان به عضو 

 یپژوهشـ  یمراکز علم یت مالیداخل کشور با تقاضا و حما یفرصت مطالعات -4-2-2
  همؤسسخارج از 

ت یـ مأموربـا حکـم   ، داوطلب یعلم هیأتعضو  يه مکلف است برامؤسس -4-2-2-1
  .دیاقدام نما، يو ياینسبت به پرداخت کامل حقوق و مزا یپژوهش
 هیـأت ن عضـو  یبراساس قرارداد منعقده باي  الزحمه حق دتوان می سازمان -4-2-2-2

  .دیپرداخت نما یعلم هیأتو سازمان به عضو  یعلم
را  ...و تقـا کـار   را، یالت الزم از جمله منابع علمـ یسازمان امکانات و تسه -4-2-2-3

  نماید می تأمین یاستفاده کننده از فرصت مطالعات يبرا
قـات انجـام شـده    یج تحقینشر نتا يدر صورت امکان برا دتوان می سازمان -4-2-2-4

 یشــرکت در مجــامع علمــ يرا بــرا يو، یتوســط اســتفاده کننــده از فرصــت مطالعــات 
  .دینه خود اعزام نمایبا هز یالملل بین

بـه انجـام دوره    یعلم هیأت يق اعضایتشو منظور بهه مکلف است مؤسس -4-2-2-5
گذرانـدن هـر    يبـرا کـه   این فراهم آورد از جمله یداتیداخل کشور تمه یفرصت مطالعات

اعطـا   یعلمـ  هیـأت بـه عضـو    یقیه تشویک پای یداخل یفرصت مطالعات ماهه ششدوره 
  .دینما

 دتوانـ  مـی  یدر زمان استفاده از هر نوع فرصـت مطالعـات   یعلم هیأتعضو  -4تذکر 
 ارایـه گـر مسـافرت نمـوده و از امکانـات متعـارف در      یا کشور دیمقاله به شهر  ارایه يبرا

  .دیمعتبر استفاده نماهاي  شیو هما ها کنفرانسمقاالت در 
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  یمدت استفاده از فرصت مطالعات -5ماده 
ک و حداکثر یداخل و خارج از کشور حداقل  یمدت استفاده از فرصت مطالعات -5-1

 همؤسس یپژوهش يص شورایبنا به تشخ یعلم هیأتعضو . باشد می یلیتحص سال نیم دو
 یان مـدت فرصـت مطالعـات   یـ ا پایـ انـه  یفصل تابستان در آغـاز م  یاز مدت زمان دتوان می
فصـل   یمدت زماني ها هزینهقابل ذکر است که . دیاز فرصت استفاده نما یبخش عنوان به

  .باشد می تابستان بر عهده شخص
مـاه در   دوخارج از کشور حداکثر  مدت کوتاه یفرصت مطالعاتمدت استفاده از  -5-2

  .باشد می تابستان
ا یـ ا بدون حقـوق بالفاصـله قبـل    ی یاستحقاق یدرخواست هرگونه مرخص -1تبصره 

  .باشد می ممنوع یبعد از استفاده از دوره فرصت مطالعات
از نوع تقاضا و  یاز فرصت مطالعات یعلم هیأتکه استفاده عضو یدر صورت -2تبصره 

ه باشد و مؤسساز خارج از یه براساس نمؤسسخارج از  یپژوهش یمراکز علم یت مالیحما
ص یتشـخ  يحل مسـاله ضـرور   يبرا یدر فرصت مطالعات یعلم هیأتشتر عضو یحضور ب

ه مؤسس تأییدعملکرد و  یبا بررس یلیتحص سال نیمد دوره تا سه یتکرار و تمد، داده شود
خواهـد   پذیر امکان فناوريقات و یتحق، وزارت علوم فناوريو  یپژوهشو موافقت معاونت 

  .بود
  یاجرای نامه شیوه -6ماده 
 یازدهیمشتمل بر شاخص امت یاستفاده از فرصت مطالعات نامه آیین اجرایی نامه شیوه

زان و نحـوه سـپردن تعهـد    یـ م، رش درخواسـت یپـذ  يازات الزم براین حداقل امتییو تع
مشخصات و مختصـات  ، یالت فرصت مطالعاتیبرخوردار از تسه یعلم هیأتخدمت عضو 
 یگـزارش نهـائ   ارایـه نحوه ، کشور یپژوهشي ها اولویتبراساس  یعلم هیأتبرنامه عضو 

و اسـتفاده   ارتقـاي ، عیـ آن در اسـتفاده از ترف  تـأثیر و نحـوه   یان دوره فرصت مطالعاتیپا
قـات و  یتحق، وزارت علـوم  فناوريو  یتوسط معاونت پژوهش... .،یاز فرصت مطالعات يبعد

د و جهت اجـرا بـه   یخواهد رس فناوريقات و یتحق، ر علومیوز تصویب بهن و یتدو فناوري
  .شود می ات تابعه ابالغمؤسسه یکل

 طـرح ، باشـد  یاز به انجام طرح پژوهشین یچنانچه در دوره فرصت مطالعات -5تذکر 
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  .آن مشخص گردد یکشور بوده و خروج فناوريعلم و ي ها اولویتدر  بایست می
ت یـ در اولو یبـه فرصـت مطالعـات    یعلم هیأتاعزام عضو  يبرا ییکشورها -6تذکر 

داشـته و در   يتفاهم نامه همکـار آنها  با فناوريقات و یتحق، خواهند بود که وزارت علوم
  .تبادل استاد و دانشجو باشد

پس  یالملل بین يه استنادینماات معتبر با یک مقاله در نشریچاپ حداقل  -7تذکر 
ات معتبـر  یک مقالـه در نشـر  یـ خارج از کشور و چاپ حـداقل   یاز انجام فرصت مطالعات

معـادل  ، يبعـد  یعلمـ  يو سفرها یپس از انجام فرصت مطالعات یداخل یپژوهش -یعلم
 یخسـارت از عـدم انجـام تعهـد رسـم      عنـوان  بهره یمصروفه اعم از حقوق و غي ها هزینه

  .گردد می نییتع
  ین استفاده از فرصت مطالعاتیتضم -7ماده 
ا خارج از کشـور  یاعم از داخل  یدر قبال استفاده از فرصت مطالعات یعلم هیأتعضو 

د که به مدت سه برابر زمـان اسـتفاده از فرصـت در    یتعهد نما ید به موجب سند رسمیبا
  .ه متبوع خدمت کندمؤسس

ا یـ ) ر منقـول یغ( یق سند ملکیمنوط به توث یصدور حکم استفاده از فرصت مطالعات
مصـروفه  ي هـا  هزینـه زان دو برابر کل یبه م يتوام با اسناد تجار يمحضر يتعهد کارمند

افت گردد یکه قرار است در طول مدت استفاده از فرصت در باشد می يو ارز یالیاعم از ر
ند تعهـد  ن خواهد شـد تـا در صـورت تخلـف از مفـاد سـ      ییه تعمؤسسو مبلغ آن توسط 

از ، ا بـا اعـالم بـه دفترخانـه    یـ فات و یالزام به تشـر  هرگونهه بتواند فارغ از مؤسس، یرسم
ون یـ مصروفه بابت وجه التـزام و د ي ها هزینهه یزان دو برابر کلیه به ماجراییق صدور یطر

ت یمسـؤول ( یا اشـتراک یـ  يبنحو انفـراد  ين ویا ضامنیخسارات دولت از متعهد و ضامن 
  .دینمااخذ ) یتضامن

ت سـند  یـ فیم راجـع بـه ک  یو اتخاذ تصم یت اخذ سند تعهد رسمیمسؤول -8تذکر 
 همؤسسـ بـا   يق اسـناد تجـار  یـ توام با توث يا تعهد کارمندی ین ملکیماخوذه اعم از تضم

  .باشد می
  نظارت بر حسن اجرا -8ماده 

، وزارت علـوم  فناوريو  یبرعهده معاونت پژوهش نامه آیینن یا ينظارت بر حسن اجرا
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  .است فناوريقات و یتحق
  بیتصو -9ماده 
 8تبصره و  9، ماده 9خارج از کشور مشتمل بر  یاستفاده از فرصت مطالعات نامه آیین

خ یده اسـت و از تـار  یرس فناوريقات و یتحق، ر علومیوز تأییدبه  30/6/89خ یتذکر در تار
  .ستاالجرا الزمابالغ 

موجود لغو  یفرصت مطالعاتي ها دستورالعملو ها  نامه آیینه یکل نامه آیینن یبا ابالغ ا
  .گردد می و بال اثر اعالم

  
کامران دانشجو -فناوريتحقیقات و ، وزیر علوم  
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