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و  ها دانشگاه علمی هیأتغیر استخدامی اعضاي نامه آیین
  مصوب 1فناوريپژوهشی و ، عالی آموزش مؤسسات

  علوم، تحقیقات و فناوريوزارت 

  و اختصارات فیتعار -فصل اول
 عبارتنـد آن  يهـا  پیوستو  نامه آیینن یرفته در اکار  به ف و اختصاراتیتعار -1ماده 

  :از
، آن يها پیوستو  نامه آیینن یدر ا» ریوز«و » وزارت«منظور از : ریوز/وزارت -1-1

  .باشد می »فناوريقات و یتحق، علومر یوز«و » فناوريقات و یتحق، وزارت علوم« ترتیب به
امنـا   يها هیأتمرکز ، آن يها پیوستو  نامه آیینن یمنظور از مرکز در ا: مرکز -1-2

  .باشد می زه وزارتیمم يها هیأتو 
...................... . ،آن يهـا  پیوسـت و  نامه آیینن یمنظور از مؤسسه در ا: مؤسسه -1-3
  .باشد می تابعه آن يه واحدهایو کل

 عنـوان  بـه و مقـررات مربـوط    نیاست کـه بـه موجـب قـوان     یهیأت: هیأت امنا -1-4
ب مقـررات و ضـوابط   یو تصـو  يگیـر  تصمیم، يگذار سیاست مرجع، 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   شنهادات قابل طرح دریپ ارایهو  یکارشناس
  .را بر عهده دارد هیأت امنا

                                                                                                                                               
نامه پیشنهادي در صورت تصویب در هیأت امناي هر مؤسسه و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و  این آیین -1

 .االجرا است فناوري از تاریخ تصویب الزم
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س ییـ پـس از ر  مؤسسـه  یـی ن رکـن اجرا یسـه دومـ  ییر هیأت: سهییر هیأت -1-6
  .باشد می مؤسسه

هیـأت   بعـد از  يگـذار  سیاستن رکن یدوم مؤسسه يشورا: مؤسسهي شورا -1-7
 يهـا  سیاسـت  براسـاس  مؤسسه يجار يها برنامهو  ها سیاستتنظیم  که به باشد می امنا

  .پردازد می صالح ذير مراجع یا سایو  هیأت امنا کالن مصوب در
اسـت کـه در چـارچوب ضـوابط و      یمرجعـ : منابع انسـانی  ییاجرا هیأت -1-8

متکفـل  ، کیوست شماره یدستورالعمل پ براساس هیأت امنا ين شده از سوییمقررات تع
و امـور   یالتیتشـک ، يبخـش ادار  یـی اجرا يراهکارهـا تنظـیم   ارات ویاخت، فیاعمال وظا

 هیـأت  اختصـار  بـه  نامه آیینن یکه در ا باشد می ر امور محول مؤسسهیو سا نیروي انسانی
  .شود می دهینام ییاجرا

 يهـا  شرکتا یمؤسسات و ، ها وزارتخانهه یکلعبارت است از : ییدستگاه اجرا -1-9
 يکـه از سـو  یی هـا  دسـتگاه ه یز کلیو ن یردولتیغ یعموم ينهادهاا یمؤسسات و ، یدولت

  .ن شده باشدییتع مؤسسه يهیأت امنا
 یقـ یاشخاص حقپذیرفتن  انتخاب و، ییند شناسایعبارت است از فرآ: جذب -1-10

ک از یـ بـه هـر   ، مصوب يبالتصد یسازمان هاي پستبا متناسب  خدمت در مؤسسه يبرا
  .نامه آیینن یدر چارچوب ضوابط و مقررات ا ...و ت یمأمور، يل قراردادیانحا از قب

خـدمت در   يبـرا  یقیاشخاص حقپذیرفتن  ندیعبارت است از فرآ: استخدام -1-11
، 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
 هیـأت ریعضـو غ ، آن يهـا  پیوسـت و  نامـه  آیـین ن یمنظور از عضو در ا: عضو -1-12
  .باشد میي و قرارداد یمانیپ، یت رسمیدر سه وضع شاغل در مؤسسه یعلم

فردي است که به موجب حکم رسـمی بـراي تصـدي یکـی از     : یعضو رسم -1-13
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 -1-14
ن یـ ادر چـارچوب ضـوابط و مقـررات    ، نیمـدت معـ   يبـرا  مؤسسـه سـازمانی   هاي پست
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  .استخدام شده باشد نامه آیین
 مؤسسـه قـرارداد منعقـده بـا    موجـب   فردي اسـت کـه بـه   : يعضو قرارداد -1-15

ن یـ ان در چـارچوب ضـوابط و مقـررات    یمـدت معـ   يف مشخص برایانجام وظا منظور به
  .شده باشد کارگرفته به نامه آیین
بـه   مؤسسـه دار  صـالحیت دسـتور مقـام    یکتبـ  ابـالغ  عبارت است از: حکم -1-16

  .نامه آیینن یاو مقررات  در چارچوب ضوابط، یعضورسم
دار  صـالحیت مقـام   يکه بـه امضـا   ینامه کتبعبارت است از توافق : قرارداد -1-17

 يبـه موجـب آن در ازا  ي و و رسـد  مـی ط طرف قـرارداد  یز شخص واجد شرایو ن مؤسسه
  .دهد می را انجام هف محولیوظا، در قرارداد مدت مندرج يبرا ایافت حقوق و مزایدر

 طـور  بـه مؤسسه است کـه   یالت سازمانیدر تشک یگاهیجا: یپست سازمان -1-18
 یک عضـو رسـم  ی يتصد يک شغل برایف یاز وظا یا بخشیتمام  يمستمر جهت واگذار

  .شود می در نظر گرفته یمانیا پی
 به آن گروه از مشـاغل اطـالق   یمشاغل تخصص: یو اصل یمشاغل تخصص -1-19

 الزامـی  مؤسسـه ی اساسـ ي ها مأموریت تحقق اهداف و انجام يبراآنها  که وجود گردد می
و  یبانیپشـت  يکـه بـرا   گـردد  مـی  به آن گروه از مشاغل اطـالق  یو مشاغل اصل باشد می
اجرایی  هیأت و عناوین و مشخصات آن توسط شود می جادیا یت از مشاغل تخصصیحما

  .گردد مین ییتع
مشخصـی   و مـرتبط  يهـا  مسؤولیت و وظایف از مجموعه است عبارت: شغل -1-20

  .شود میکار واحد شناخته  عنوان به مؤسسهکه از سوي 
عبارت است از یک یا چند پست سـازمانی کـه از لحـاظ نـوع     : رشته شغلی -1-21

، اما از نظر ارزش و اهمیت و صـعوبت انجـام کـار   ، شوند مییکسان و مشابه محسوب ، کار
  .باشند میداراي سطوح و مراتب مختلف 

از لحاظ فعالیت و نوع ي شغلی است که ها رشتهاي از  مجموعه: شغلی رسته -1-22
  .پژوهشی فرهنگی و، مانند رسته آموزشی، وابستگی نزدیک دارند، کار و حرفه

بـه   عضـو کـه   یا مجموعـه اقـدامات  یـ کار  بهاشتغال عبارت است از : خدمت -1-23
  .گردد می ا قرارداد مکلف به انجام آنیموجب حکم 
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حـاوي مشخصـات   مـدونی کـه    عبارت است از شـرح مکتـوب و  : شغل شرح –1-24
و شـرایط احـراز شـغل     ها مسؤولیتنمونه وظایف و ، تعریف از جمله اصلی و اساسی شغل

  .باشد می مؤسسه یلیالت تفصیدر چارچوب تشک
از یـ امت براساس خدمات قابل قبول عضو يش عددینماعبارت است از : هیپا -1-25

  .نامه آیینن یاساالنه در چارچوب ضوابط و مقررات  یابیکسب شده در قالب فرم ارز
ط در یواجـد شـرا   عضـو ه یـ پا يش عـدد یعبارت اسـت از افـزا  : هیع پایترف -1-26

  .نامه آیینن یاچارچوب ضوابط و مقررات 
در ، طیاز کسـب رتبـه بـاالتر عضـو واجـد شـرا       عبارت اسـت : رتبه يارتقا -1-27

  .یعلم هیأتغیر ياعضا ارتقاي رتبه ییچارچوب ضوابط و مقررات دستورالعمل اجرا
 هاي پستبه یکی از ی مانیا پی یرسم عضوگماردن  از عبارت است: انتصاب -1-28

  .لشغشرایط احراز  براساس سازمانی
ـ حقوق  -1-29  کـار در  انجـام  ازاي در کـه  از مبلغـی  اسـت  عبـارت : ا دسـتمزد ی

  .گیرد میتعلق  حق ذي عضو به نامه آییناین  اتمقررو چارچوب ضوابط 
و ضـوابط   در چـارچوب  عبارت اسـت از وجـوهی کـه   : ها العاده فوقا و یمزا -1-30
 عضـو بـه  ه یـ رتبـه و پا بر حقـوق   عالوه غیرمستمرو مستمر  طور به نامه آییناین  اتمقرر
  .گردد می پرداخت حق ذي

از  دایـم  طـور  بـه  یرسـم  عضـو ر محـل خـدمت   ییتغعبارت است از : انتقال -1-31
و  یدولتـ  فنـاوري و  یپژوهشـ ، عـالی  آمـوزش و مؤسسـات   هـا  دانشـگاه ر یبه سـا مؤسسه 
  .نامه آیین نیا و بالعکس در چارچوب ضوابط و مقررات ییاجراي ها دستگاه

  :است از عبارت: تیمأمور -1-32
بـراي   يوبا حفظ پست سازمانی به عضو موقت  اي وظیفهمحول نمودن شغل یا  )الف

  ؛باشدعضو مدت معین که ممکن است خارج از محل خدمت 
و  هـا  دانشـگاه ر یسا به براي مدت معین وقت پارهیا  وقت تمامصورت  به عضواعزام  )ب

  ؛ییاجراي ها دستگاهو  یدولت فناوريو  یپژوهش، عالی آموزشمؤسسات 
داخـل یـا    در يا کـارآموز یـ  یا مطالعـات یآموزشی  براي گذراندن دوره عضواعزام  )ج

  .خارج از کشور
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بنـا بـه   کـه   مؤسسـه بـا   عضوعبارت است از قطع رابطه استخدامی : استعفا -1-33
در چـارچوب   يا مقـام مجـاز از طـرف و   یـ  مؤسسهس ییپس از موافقت ر، يودرخواست 

  .پذیرد می صورت نامه آیینن یاضوابط و مقررات 
کـه در   مؤسسـه بـا   عضـو  یخدمتعبارت است از قطع رابطه : یبازنشستگ -1-34

 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   یپرداخـت مبـالغ   از عبارت اسـت : خدمت يدیبازخر -1-35
ضـوابط و   در چـارچوب  مؤسسه با عضو یاستخدامرابطه قطع  يخدمت قابل قبول در ازا

  .نامه آیینن یمقررات ا
ن و مقـررات  یقـوان  که به موجـب  يعضووضعیت عبارت است از : یازکارافتادگ - 36- 1

انجـام خـدمت را دارا نبـوده و ضـمن قطـع       يالزم بـرا  یا روانیو  یجسمان يتوانمند، مربوط
  .نماید می ستفادهفه ایاز حقوق وظ، یدن به زمان بازنشستگیتا رس یرابطه خدمت

از  یکـ یبنـا بـه    مؤسسـه  یاست که عضو رسـم  یتیوضع: آماده به خدمت -1-37
ف یـ ن تکلیـی در انتظـار تع  يا مقام مجـاز از طـرف و  ی مؤسسهس ییبا حکم ر، لیل ذیدال
  .گیرد می انجام خدمت قرار يبرا

  ؛مؤسسهانحالل ) الف
 مؤسسـه  یالتیعضـو در چـارچوب اصـالح سـاختار تشـک      سـازمانی  پسـت  حذف )ب

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

  ؛ط احراز عضویبا شرامتناسب 
بـه تخلفـات   رسیدگی ي ها هیأتتصمیم مراجع مذکور در  براساس که يدر موارد )د
  .شده باشد از خدمت معلقعضو ، اقضایییا مراجع  يادار

بـه  ، از خـدمت  دایـم موقت یا  طور به عضو ياز برکنار عبارت است: انفصال -1-38
  .یمراجع قانون يصادر شده از سو یموجب آراي قطع

 یقطعـ  يبـه موجـب آرا   عضو یعبارت است از قطع رابطه استخدام: اخراج -1-39
  .ربط ذي یمراجع قانون
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  ورود به خدمت -فصل دوم
ه اسـتخدام  یسـهم ، الزم یقـانون  يمجوزهـا از اخذ  در هر سال پس، وزارت -2ماده 

  .نماید می ن و ابالغییرا تع مؤسسه یعلم هیأتریعضو غ
 ن اسـتخدام اعضـا  یو همچنـ  يقـرارداد صـورت   به و جذب اعضا يکارگیر به -3ماده 

در قالـب   در مؤسسـه ) وزارت ياز سو یه ابالغیسهم تیبا رعا( یو رسم یمانیپصورت  به
 یـی ن مقـام اجرا یو موافقـت بـاالتر   یاز سـازمان یـ ن براسـاس  ،مصـوب  یالت سازمانیتشک

الزم توسـط مراجـع    يهـا  صـالحیت و احـراز   هیأت امنا بیپس از تصومنحصراً  ،مؤسسه
و انتخـاب   یسـتگ یا هر دو و با توجه به اصل شایا مصاحبه و ی ق آزمونیاز طر، صالح ذي

  .پذیرد میاصلح انجام 
، لیـ ذ یعمـوم  طیاز شرا بایست می مؤسسهان جذب و استخدام در یمتقاض -4ماده 

  :برخوردار باشند
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
  ؛رانیا یمعارض با نظام اسالم یاسیسي ها گروهبه  یا وابستگیت یعدم سابقه عضو )د
و اعمـال و رفتـار خـالف     یاخالقـ  یعدم اشتهار به فسق و فجور و عمل بـه منـاه   )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
  ؛با خدمت مورد نظرمتناسب  یروان ییاز سالمت و توانا يبرخوردار )ي
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  ؛با خدمت مورد نظرمتناسب  یجسمان ییاز سالمت و توانا يبرخوردار )ك
  ؛يک حوزویا سطح ی یکاردان یلیدارا بودن حداقل مدرك تحص )ل
دارنـدگان   يسـال تمـام بـرا    35سال تمـام و حـداکثر    20دارا بودن حداقل سن  )م

سـال تمـام    40حداکثر ، يک و دو حوزویو سطوح  یکارشناس، یکاردان یلیتحصمدرك 
و  يو سطح سه حـوزو ي ا حرفه يدکتر، کارشناسی ارشد یلیدارندگان مدرك تحص يبرا

ا سـطح  یـ  تخصصـی  دکتـري  یلین با مدرك تحصـ یمتخصص يسال تمام برا 45حداکثر 
  .يچهار حوزو
چنانچـه  ، یدانشـگاه  یلیبا مقاطع تحصـ  تراز هم یلیدارندگان مدارك تحص -تبصره

 تأییـد مـورد   یارزش اسـتخدام  يضـوابط و مقـررات مربـوط دارا    براساس آنان يتراز هم
  .گیرند می ن ماده قراریدر شمول ا، باشد صالح ذيمراجع 

 یط عمومیو شرا یط اختصاصیل با احراز شرایجذب و استخدام اشخاص ذ -5ماده 
 کـه توسـط   ییهـا  ویژگـی و حسب مورد  )م(و  )ك( يبندها يبه استثنا، ورود به خدمت

  :ن و مقررات مربوط به خود خواهد بودیتابع قوان، گردد می نییتع ییاجرا هیأت
  ؛ثارگران و خانواده آنانیا، جانبازان -5-1
  ؛نخبگان -5-2
  ؛نیمعلول -5-3
  .یاتباع خارج -5-4

 نامـه  آیـین ن یـ ا )4(موضوع ماده  یط عمومیص شرایمرجع استعالم و تشخ -6ماده 
یـی  اجرا هیـأت  نش کارکنـان و یاز جمله هسته گـز  صالح ذي یقانون يمباد، حسب مورد

  .باشد می مؤسسه
 یط اختصاصـ یاز شـرا  بایسـت  مـی  ان جذب و استخدام در مؤسسـه یمتقاض -7ماده 

  .مؤسسه برخوردار باشند ییاجرا هیأت صیط احراز شغل به تشخیاز جمله شرا، الزم

  تیل وضعیاستخدام و تبد، جذب -فصل سوم
بـه   یو اختصاصـ  یط عمومیپس از احراز شرا مؤسسهدر  جذب و استخدام -8 ماده

  :پذیرد می صورت انجام چهار
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 براسـاس محـول   يهـا  مأموریـت ف و یانجام وظا يبرا يعضو قرارداد يکارگیر به )الف
  ؛نیمدت مع يقرارداد منعقده برا

سازمانی به موجـب قـرارداد سـاالنه کـه      هاي پستبراي تصدي استخدام پیمانی  )ب
ن یانه و همچنـ یعملکرد سال یابیاز ارزیدرصد امت )70(د آن منوط به کسب حداقل یتمد

  ؛باشد میي ا مقام مجاز از طرف ویس مؤسسه و ییموافقت ر
  ؛سازمانی به موجب حکم هاي پستبراي تصدي ی شیآزما استخدام رسمی )ج
  .سازمانی به موجب حکم هاي پستبراي تصدي ی قطع استخدام رسمی )د

 گرفتـه کـار   بـه  يقـرارداد صـورت   بـه  نامه آیینن یا براساس که يه افرادیکل -تبصره
 ياز شمول قانون مذکور خـارج بـوده و دعـاو   ، قانون کار )188(ماده  استنادبه ، شوند می

  .باشد میی ندگیقابل رسص و حل اختالف وزارت کار یتشخ يها هیأتآنان در 
ت یوضــع، وزارت ياز ســو یه ابالغــیقالــب ســهم در دتوانــ مــیمؤسســه  -9مــاده 

بـه  ، لیـ ط ذیرا پـس از احـراز شـرا    نامـه  آیـین ن یمشمول ا يقرارداد ياعضا يکارگیر به
 هیأت امنا بیس مؤسسه و تصوییموافقت ر، نشیهسته گز تأیید، ییاجرا هیأت شنهادیپ

بـه   يبالتصـد  یمشروط به وجود پست سـازمان ، نامه آیینن یمقررات ات ضوابط و یبا رعا
  :دیل نمایتبد یمانیاستخدام پ

سـال سـابقه    7ک حوزه و حـداقل  یا سطح ی یکاردان یلیدارا بودن مدرك تحص )الف
، عـالی  آمـوزش  و مؤسسـات  هـا  دانشـگاه ر یا سـا یـ با مدرك مزبـور در مؤسسـه    يقرارداد
  ؛فناوري و یپژوهش
سـال سـابقه    5ا سطح دو حوزه و حداقل ی یکارشناس یلیدارا بودن مدرك تحص )ب
، عـالی  آمـوزش و مؤسسـات   هـا  دانشـگاه ر یا سـا یـ با مدرك مزبـور در مؤسسـه    يقرارداد
  ؛فناوري و یپژوهش
 سه و چهار حوزه يها سطحا یباالتر  و کارشناسی ارشد یلیتحص دارا بودن مدرك )ج

و  هـا  دانشـگاه ر یا سـا یـ بـا مـدرك مزبـور در مؤسسـه      يقـرارداد سال سابقه  3و حداقل 
  .فناوري و یپژوهش، عالی آموزش مؤسسات

از  تـر  پـایین  یلیبا مدرك تحصـ ، نامه آیینن یب ایکه قبل از تصو ییاعضا -1تبصره 
ــو حــداقل د یکــاردان ــرای ــه و انتظامــات یمشــاغل نگهبــان يپلم ب ــراردادصــورت  ب  يق
مشـروط بـه دارا بـودن پسـت     ، نامـه  آیـین ن یـ ضوابط و مقررات ات یبا رعا، اند شده جذب
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در مؤسسـات مشـمول    يسال سابقه خدمت قـرارداد  )10(با حداقل ، يبالتصد یسازمان
  .شوند می ل وضعیتبد یمانیبه پ، ط الزمیر شرایو احراز سا نامه آیینن یا

مشمول قانون کار  نامه آیینن یافراد شاغل در مؤسسه که تا قبل از ابالغ ا -2تبصره 
مـه  یسـال سـابقه ب   )15(حـداقل  ، يبالتصد یمشروط به دارا بودن پست سازمان، اند بوده

و  نامـه  آیـین  نیـ ت ضـوابط و مقـررات ا  یـ با رعا، ط الزمیدر مؤسسه و احراز شرا يکارگر
و تـابع   شـوند  مـی  ل وضـع یتبد یمانیبه پ، نامه آیینن یخ ابالغ ایاز تار نفع ذي درخواست
  .خواهند بود نامه آیینن یمقررات ا

ن یدرحـ  نامـه  آیـین ن یـ ا )51(مـاده   )2(ت تبصـره  یـ چنانچه اعضا با رعا -3تبصره 
آنـان بـا مـدرك     ک دوم سـابقه خـدمت  یـ ، نـد ینما ارایـه باالتر  یلیمدرك تحص، خدمت

 و تمام سـابقه خـدمت   تر پایینو  یکارشناس یلیمدرك تحص ارایه يدر ازا یقبل یلیتحص
 يبرا و باالتر کارشناسی ارشد یلیمدرك تحص ارایه يدر ازا یقبل یلیآنان با مدرك تحص

  .قابل محاسبه است یمانیت به پیل وضعیتبد
قابل احتسـاب  ، شده توسط اعضا ارایهرمرتبط یباالتر و غ یلیمدارك تحص -4تبصره 
  .نخواهد بود
، ا نشـده باشـد  یـ که بابت آن به عضو حق سنوات پرداخت شـده   یسنوات -5تبصره 

  .سابقه لحاظ خواهد شد عنوان به
را  نامـه  آیینن یمشمول ا یمانیپ يت استخدام اعضایوضع دتوان میمؤسسه  -10ماده 

س ییـ نش و موافقت ریهسته گز تأیید، ییاجرا هیأت بیبا تصو، لیط ذیپس از احراز شرا
  :دیل نمایتبد یشیآزما یبه رسم، مؤسسه
سـال سـابقه    7ک حوزه و حـداقل  یا سطح ی یکاردان یلیدارا بودن مدرك تحص )الف

پژوهشی و ، عالی آموزش و مؤسسات ها دانشگاهر یا سایبا مدرك مزبور در مؤسسه  یمانیپ
  ؛فناوري
سـال سـابقه    5ا سطح دو حوزه و حداقل ی یکارشناس یلیدارا بودن مدرك تحص )ب

پژوهشی و ، عالی آموزش و مؤسسات ها دانشگاهر یا سایبا مدرك مزبور در مؤسسه  یمانیپ
  ؛فناوري
ا سـطح سـه و سـطح چهـار     یو باالتر  کارشناسی ارشد یلیدارا بودن مدرك تحص )ج
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و  هـا  دانشـگاه ر یا سـا یـ با مدرك مزبور در مؤسسـه   یمانیسال سابقه پ 3و حداقل  حوزه
  .فناوريپژوهشی و ، عالی آموزش مؤسسات

از  تـر  پـایین  یلیبا مدرك تحصـ ، نامه آیینن یب ایکه قبل از تصو ییاعضا -1تبصره 
 یمـان یسال سابقه خـدمت پ  10حداقل داشتن  با، اند درآمده یمانیبه استخدام پ یکاردان

ل یتبـد  یشـ یآزما یط الزم به رسـم یر شرایو احراز سا نامه آیینن یدر مؤسسات مشمول ا
  .شوند می وضع

ن یدرحـ  نامـه  آیـین ن یـ ا )51(مـاده   )2(ت تبصـره  یـ چنانچه اعضا با رعا -2تبصره 
آنـان بـا مـدرك     ک دوم سـابقه خـدمت  یـ ، نـد ینما ارایـه باالتر  یلیمدرك تحص، خدمت

 و تمام سـابقه خـدمت   تر پایینو  یکارشناس یلیمدرك تحص ارایه يدر ازا یقبل یلیتحص
 يبرا و باالتر کارشناسی ارشد یلیمدرك تحص ارایه يدر ازا یقبل یلیآنان با مدرك تحص

  .قابل محاسبه است یشیآزما یت به رسمیل وضعیتبد
قابل احتساب ، شده توسط اعضا ارایهرمرتبط یباالتر و غ یلیمدارك تحص -3تبصره 
  .نخواهد بود

ک دوره یـ الزامـاً   ،یابنـد  می تیل وضعیتبد یبه رسم یمانیکه از پ ییاعضا -11ماده 
عـالوه بـر دوره   ، یهیو تـوج  یدو ساله را همراه با گذراندن دوره آمـوزش شـغل   یشیآزما

رفتار و عملکرد عضو را ، رسمی آزمایشیدر طول دوره  مؤسسه. خواهند کرد یط یمانیپ
ه خـدمت و  یـ روح، یکـاردان  ،)يپـذیر  مسؤولیتت و یخالق، یاخالق، یعلم( اقتیاز نظر ل

 یط الزم بـه رسـم  یقـرار داده و درصـورت احـراز شـرا     یابیمورد ارز ينظم و انضباط ادار
  .نماید میل وضع یتبد یقطع

 یـی اجرا هیـأت  صیبـه تشـخ   یشـ یان دوره آزمایـ عضو در پا که درصورتی -12ماده 
بـه  ، دیـ را کسـب ننما  قطعـی  رسمیت به استخدام یل وضعیا تبدیخدمت و  ط ادامهیشرا

  :رفتار خواهد شد يل با ویذي ها روشاز  یکی
  ؛طیاحراز شرا يگر برایمهلت دو ساله د ياعطا )الف
  ؛یمانیت به استخدام پیل وضعیتبد )ب
 .ط الزمیحسب مورد و در صورت احراز شرا یا بازنشستگیخدمت  يدیبازخر )ج

مشروط بـه  ، مؤسسهدر صورت نیاز  یرسممستعفی عضو  اعاده به خدمت -13ماده 
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اخـذ   بـا ، سـال نباشـد  » 50«ش از یبـ کار  به درخواست اعاده ارایهدر زمان  يآنکه سن و
و موافقـت   نامـه  آیینن یا »4«ماده » م«موضوع بند  يبرا ییاجرا هیأت مجوز کبر سن از

ر یت سـا یـ و رعا احتسـاب سـابقه خـدمت در مؤسسـه     با بار یکمؤسسه فقط براي  رییس
  .باشد می بالمانع، ط مقرر در ماده مذکوریشرا

سنوات خدمت و پاداش  یکه کسور بازنشستگ یسوابق خدمت عضو مستعف -تبصره
در هنگام اعـاده بـه خـدمت مشـروط بـه      ، افت نموده باشدیدرقبالً  ان خدمت خود رایپا

 قابـل احتسـاب  ، مربوط یادشده و موافقت صندوق بازنشستگی یافتیبازگرداندن وجوه در
  .باشد می

ر یسـا  یقطعـ  یرسـم  ياز بـه خـدمات اعضـا   یدرصورت ن دتوان می مؤسسه -14ماده 
بـا  ، یـی اجراي ها دستگاهو  یدولت فناوريو  یپژوهش، عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاه

 ت مقـررات یـ ن بـا رعا یمـدت معـ   يموافقت عضو و مؤسسه مربوط از خـدمات آنـان بـرا   
بالعکس حسب درخواست مؤسسـات مزبـور و موافقـت     اید و یاستفاده نما مأمور عنوان به

حقـوق و مزایـاي   . دیـ نما مأمورل مؤسسات ین قبیخود را به ا قطعی رسمی ياعضا، عضو
یا مبدأ  از محل اعتبارات مؤسسه ربط ذيحسب توافق مؤسسات  مأموري کارکنان و اعضا

  .گردد میپرداخت مقصد 
سـال   یـک  ن ماده حداقل شـش مـاه و حـداکثر   یت مشموالن ایمأمورمدت  -تبصره

 3ن مدت حداکثر تـا مـدت   یا ییاجرا هیأت صیبا تشخ، خواهد بود و در صورت ضرورت
  .د استیقابل تمد، انهیسالصورت  به سال و

و  یپژوهشـ ، عـالی  آمـوزش و مؤسسـات   هـا  دانشـگاه  سایر یرسمکارکنان  -15ماده 
مربـوط  مؤسسـه  حسـب نیـاز مؤسسـه و موافقـت     ، یـی اجراي ها دستگاهو  یدولت فناوري

مزایـاي ایـن قبیـل     و حقـوق . با حفظ پیشینه خدمتی به مؤسسه منتقل شوند ندتوان می
بر طبق مقـررات ایـن   ، سوابق خدمتیص داده شده و یتخص یسازمانپست  براساس افراد
ز بـه مؤسسـات مزبـور حسـب     ین مؤسسهی رسم ياعضاانتقال . گردد میتعیین  نامه آیین

ایـن صـورت از تـاریخ اجـراي حکـم       در. بالمانع اسـت درخواست آنان با موافقت مؤسسه 
  .گردد می رابطه استخدامی عضو منتقل شده با مؤسسه قطع، انتقال
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  مشاغل بندي طبقه - فصل چهارم
  :شوند میم یل تقسیذ شرح به یرسته شغل 7به  یکل طور بهمؤسسه مشاغل  -16ماده 

  

، مشاغل رسته آموزشی -16-1
 فرهنگی

  :شغلی عنوان رشته
  بدنی تربیتمدیر 

  کارشناس امور ورزشی
  کاردان امور ورزشی

  مربی ورزش
  کارشناس امور فوق برنامه

  کاردان امور فوق برنامه
  یکارشناس امور آموزش

  یکاردان امور آموزش
  کارشناس امور پژوهشی

  کاردان امور پژوهشی
  مدیر امور فرهنگی

  ییکارشناس امور دانشجو
  ییکاردان امور دانشجو

  کارشناس امور فرهنگی
  کاردان امور فرهنگی

  امور تربیتی ریزي برنامهکارشناس 
  تربیتی امور ریزي برنامهکاردان 

  مدیر امور آموزشی
  کارشناس خدمات آموزشی

  کاردان خدمات آموزشی
  ی دانشگاهیالملل بینهاي  همکاريکارشناس 

  ی دانشگاهیالملل بینهاي  همکاريکاردان 
  کتاب یکارشناس بررس

  کتابدار
  مصحح

  کارشناس آثار تاریخی
  کاردان آثار تاریخی

  باستان شناس
  متصدي مرمت اسناد

  و بصريکارشناس سمعی 
  کاردان سمعی و بصري

  کارشناس امور هنري
  کاردان امور هنري
  عکاس و فیلمبردار

  موزه دار
  مشاغل رسته امور اجتماعی -16-2

  :شغلی عنوان رشته
  مددکار اجتماعی
  کارشناس حقوقی

  کاردان حقوقی
  کارشناس روابط عمومی

  کاردان روابط عمومی
  الملل بینکارشناس روابط 

  الملل بینکاردان روابط 
  کارشناس بازرگانی داخلی
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  کاردان بازرگانی داخلی
  کارشناس بازرگانی خارجی

  کاردان بازرگانی خارجی
  کارشناس آمار موضوعی

  یکاردان آمار موضوع
  کارشناس مطالعات اجتماعی

  کاردان مطالعات اجتماعی
  يکارشناس مطالعات اقتصاد

  يکاردان مطالعات اقتصاد
  کودك یمرب
  مشاغل رسته اداري و مالی -16-3

  :شغلی عنوان رشته
  کارشناس امور اداري

  کاردان امور اداري
  کارشناس برنامه و بودجه

  کاردان برنامه و بودجه
  کارشناس بررسی اسناد و مدارك

  کاردان بررسی اسناد و مدارك
  مترجم

  مدیر اداري و مالی
  مسؤول خدمات اداري

  کارگزین
  یکیزیس حفاظت فییر

  یکیزیحفاظت ف مأمور
  نگهبان

  مسؤول دفتر
  دفتر رییس

  مسؤول گزینش
  مسؤول چاپ و انتشارات

  مسؤول خدمات مالی
  کاردان انبارهاي تخصصی

  حسابدار
مشاغل رسته بهداشتی و  -16-4

  درمانی
  :شغلی عنوان رشته

  کارشناس امور روانی
  کاردان امور روانی

  کارشناس بینایی سنجی
  کاردان بینایی سنجی

  شنوایی سنجی کارشناس
  کاردان شنوایی سنجی

  بهداشت کار دهان و دندان
  کاردان دامپزشکی

  کارشناس بهداشت محیط
  کاردان بهداشت محیط
  کارشناس امور دارویی

  کاردان امور دارویی
  کارشناس تغذیه و کنترل مواد غذایی

  کاردان تغذیه و کنترل مواد غذایی
  کارشناس رادیولوژي

  کاردان رادیولوژي
  س آزمایشگاهکارشنا

  کاردان آزمایشگاه
  مسؤول پذیرش و مدارك پزشکی
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  پزشک
  دندانپزشک

  دامپزشک
  پرستار

  ماما
  بهیار

  مشاغل رسته فنی و مهندسی -16-5
  :شغلی عنوان رشته

  هواشناس
  کاردان هواشناس

  کارشناس فنی هواشناس
  کاردان فنی هواشناس

  مهندس عمران
  کاردان عمران

  آرشیتکت
  داخلیکارشناس معماري 

  کاردان معماري داخلی
  سازي کارشناس شهر

  سازي کاردان شهر
  مهندس برق
  کاردان برق

  مهندس مکانیک
  کاردان مکانیک

  اتتأسیسمهندس 
  اتتأسیسکاردان 

  کارشناس ارتباط و مخابرات
  کاردان ارتباط و مخابرات

  زمین شناس
  کاردان زمین شناس

  کارشناس معادن
  کاردان معادن

  نقشه بردار
  نقشه بردار کاردان

  نقشه کش
  کارتوگراف

  کاردان کارتوگراف
  یفن يها کارگاهشگاه و یکارشناس آزما

  یفن يها کارگاهشگاه و یکاردان آزما
کارشـناس آزمایشـگاه فیزیـک و شــیمی و    

  مکانیک خاك
ــیمی و    ــک و ش ــگاه فیزی ــاردان آزمایش ک

  مکانیک خاك
  وفیزیکئکارشناس ژ

  ژئوفیزیککاردان 
  حرفه ايکارشناس آموزش فنی و 

  کاردان آموزش فنی و حرفه اي
  کارشناس حفاظت و مرمت

  کاردان حفاظت و مرمت
  کارشناس حفاظت و مرمت اسناد

  کاردان حفاظت و مرمت اسناد
  اطالعات فناوريمشاغل رسته  -16-6

  :شغلی عنوان رشته 
  اطالعات فناوريمدیر امور 
  سیستم گر تحلیلکارشناس 
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  سیستم گر تحلیل کاردان
  سیستم نویس برنامهکارشناس 

  سیستم نویس برنامهکاردان 
  کارشناس شبکه

  کاردان شبکه
  کارشناس امور سخت افزار رایانه

  کاردان امور سخت افزار رایانه
  اپراتور

مشاغل رسته کشاورزي و  -16-7
  محیط زیست

  :شغلی عنوان رشته
  کارشناس ترویج کشاورزي

  کاردان ترویج کشاورزي
ي ها بیماريکارشناس بررسی آفات و 

  گیاهی

  گیاهیي ها بیماريکاردان بررسی آفات و 
  کارشناس آزمایشگاه کشاورزي

  کاردان آزمایشگاه کشاورزي
  کارشناس خاکشناسی و حاصلخیزي خاك

  کاردان خاکشناسی و حاصلخیزي خاك
  کارشناس اصالح نباتات و زراعت

  کاردان اصالح نباتات و زراعت
  مپروريکارشناس دا

  کاردان دامپروري
  کارشناس محیط زیست

  کاردان محیط زیست
  کارشناس امور باغبانی

  کاردان امور باغبانی
  ییع غذایکارشناس صنا

  ییع غذایکاردان صنا
  

هـاي شـغلی موضـوع     شرایط احراز مشاغل مربوط به هر یک از رسـته  - 17ماده 
قابـل تخصـیص    هاي پستوظایف تناسب  شرایط تصدي مشاغل به نیزو  »16«ماده 

، تخصـص ، از لحـاظ تحصـیالت   هـا  مسـؤولیت اهمیت وظایف و  براساس، به هر شغل
، مـورد نیـاز  آموزشـی   يهـا  دوره همچنـین  و کـار  صـعوبت سـهولت و  ، مهارت، تجربه

مؤسسـه   اجرایی هیأت تصویب به نامه آیینن یخ ابالغ ایپس از تار سال یکحداکثر تا 
ب کماکـان بـه قـوت    یتا زمان تصو یفعل یشغلهاي  است رسته یهیبد. خواهد رسید

  .ستیخود باق
ن یـ کـه در ا  یر مشـاغل یر آن و سـا یان مشاغل رشته خـدمات و نظـا  یمتصد -تبصره

صـرفاً   تـابع ، ا خـدمت یـ کماکان تا زمان خروج از دسـتگاه  ، ده استیدرج نگرد نامه آیین
  .خواهند بود یقبل یشغل بندي طبقهن یعناو
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  اینظام پرداخت حقوق و مزا -فصل پنجم
عوامل شغل و شـاغل   یابیارز براساساعضا  ياینظام پرداخت حقوق و مزا -18ماده 

امتیـاز حاصـل از    براسـاس اعضـا  . خواهد بود نامه آیینن یدر ا مندرج يها ویژگیو دیگر 
حداکثر در ، ها ویژگیبا متناسب  هر کدام از مشاغل و ينتایج ارزشیابی عوامل مذکور برا

  .گردند می بندي طبقه 1و رتبه  2رتبه ، 3رتبه ، یمهارت، مقدماتی پنج رتبه
بـا مـدرك   متناسب  کیه یپا یاعضا در بدو ورود به خدمت در رتبه مقدمات -تبصره

  .گیرند می مربوط قرار یلیتحص
  :گردد می نییر تعیفرمول ز براساس ه عضویحقوق رتبه و پا -19ماده 

  

 هیحقوق رتبه و پا=  یب حقوقیضر*  ]عدد مبنا+ ) هیپا*  یلیب مدرك تحصیضر( [
  

ک یـ ا سـطح  یـ  یکـاردان ( یلیمقـاطع تحصـ   يبرا یلیب مدرك تحصیضر -1تبصره 
 و) يا سـطح سـه حـوزو   یـ  کارشناسی ارشد( ،)يا سطح دو حوزوی یکارشناس( ،)يحوزو

  .گردد می نییتع 80و  75، 60، 50 ترتیب به) يا سطح چهار حوزوی يدکتر(
بنـد   براسـاس  کـه  باشـد  میخدمات قابل قبول عضو  يش عددینما، هیپا -2تبصره 

  .گردد می فیتعر نامه آیینن یا) 1(ماده  )25(
ل یجدول ذ براساس و یلیبا مدرك تحصمتناسب ، ها رتبه يعدد مبنا برا -3تبصره 

  :گردد می نییتع
 

  مدرك تحصیلی و رتبه براساس جدول عدد مبنا
  یلیمدرك تحص

  رتبه
  ای یکاردان

  ک حوزهیسطح 
  ای یکارشناس

  سطح دو حوزه
  ای کارشناسی ارشد
  سطح سه حوزه

  ای يدکتر
  سطح چهار حوزه

  5100  4700  4200  3700  یمقدمات
  5200  4800  4300  3800  یمهارت
  5300  4900  4400  3900  3رتبه 
  5400  5000  4500  ---  2رتبه 
  5500  5100  ---  ---  1رتبه 

  

 نییتع» 4600« نامه آیینن یا )23(ن تبصره ماده یمشمول يعدد مبنا برا -4تبصره 
  .گردد می
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 يزان ابالغ شده از سـو یانه مشروط به آنکه کمتر از میسال یب حقوقیضر -5تبصره 
  .گردد می نییتع هیأت امنا توسط، ران نباشدیوز هیأت

کـه در   تـر  پـایین پلم و یـ د یلیحقوق رتبه و پایه دارندگان مدارك تحصـ  -6تبصره 
 در مؤسسـه مشـغول   يا قراردادیو  یمانیا پی یرسمصورت  به نامه آیینن یب ایخ تصویتار
اعضـاي مـذکور حـداکثر    . گردد میدر جدول ذیل تعیین  مندرج شرح به، باشند میکار  به

  .تا رتبه مهارتی ارتقا یابند ندتوان می
  

  وق رتبه و پایه دارندگان مدرك تحصیلی دیپلم و زیردیپلمحق بهجدول نحوه محاس
  حقوق رتبه و پایه  سابقه خدمت  مدرك تحصیلی  ردیف

دارندگان مدرك ( درصد حقوق رتبه و پایه مقدماتی 90  سال 12تا   دیپلم  1
  )تحصیلی کاردانی

سال سابقه و  13  دیپلم  2
  بیشتر

  مهارتیدرصد حقوق رتبه و پایه  90
  )دارندگان مدرك تحصیلی کاردانی(

  درصد حقوق رتبه و پایه مقدماتی 80  سال 12تا   زیر دیپلم  3
  )دارندگان مدرك تحصیلی کاردانی(

سال سابقه و  13  زیر دیپلم  4
  بیشتر

  درصد حقوق رتبه و پایه مهارتی 80
  )دارندگان مدرك تحصیلی کاردانی(

  
 العـاده  فوق تحت عنوانیی ها العاده فوق، هیرتبه و پاعالوه برحقوق ، به عضو -20ماده 

 براساس مذکوري ها العاده فوق. گردد می ژه پرداختیو العاده فوقجذب و  العاده فوق، شغل
  :گردد می نییر تعیز در مندرج جدول براساس ب آنیفرمول و ضرا

  
 ژهیجذب و و، شغلي ها العاده فوق=  العاده فوقب یضر* ه یحقوق رتبه و پا

  
  ژه اعضایجذب و و، شغلي ها العاده فوقب یجدول ضرا

  ها العاده فوق
  رتبه

  العاده فوق
  شغل

  العاده فوق
  جذب

  العاده فوق
  جمع  ژهیو

  7/1  825/0  550/0  325/0  یمقدمات
  8/1  850/0  600/0  350/0  یمهارت
  9/1  875/0  650/0  375/0  3رتبه 
  25/2  100/1  725/0  425/0  2رتبه 
  35/2  150/1  750/0  450/0  1رتبه 
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پلم یـ د یلیدارندگان مدارك تحص ين ماده برایدر ا مندرج يها العاده فوق -1تبصره 
در  يا قـرارداد یو  یمانیا پی یرسمصورت  به نامه آیینن یب ایخ تصویکه در تار تر پایینو 

  .گردد می در جدول ذیل تعیین مندرج شرح به، باشند میکار  به مؤسسه مشغول
  

  جذب و ویژه دارندگان مدرك تحصیلی دیپلم و زیردیپلم، شغل العاده فوقجدول نحوه محاسبه 
  ها العاده فوق  سابقه خدمت  مدرك تحصیلی  ردیف

  مقدماتیي ها العاده فوقدرصد  90  سال 12تا   دیپلم  1
  )دارندگان مدرك تحصیلی کاردانی(

سال سابقه و  13  دیپلم  2
  بیشتر

  مهارتیي ها العاده فوقدرصد  90
  )دارندگان مدرك تحصیلی کاردانی(

  مقدماتیي ها العاده فوقدرصد  80  سال 12تا   زیر دیپلم  3
  )دارندگان مدرك تحصیلی کاردانی(

سال سابقه و  13  زیر دیپلم  4
  بیشتر

  مهارتیي ها العاده فوقدرصد  80
  )دارندگان مدرك تحصیلی کاردانی(

  

 العـاده  فـوق ب یزان ضـر یم، خود يط اقتصادیشرابا متناسب  دتوان می مؤسسه - 2تبصره 
  .قرار دهد يمورد بازنگر هیأت امنا بیو تصو )مرکز( تأییدبا ، ک باریژه را هر دوسال یو

عالوه بر ، یتیریان مشاغل مدیشغل و جذب متصدي ها العاده فوقب یضرا -3تبصره 
  :یابد می شیافزال یدر جدول ذ مندرج زان ارقامیم ن ماده بهین شده در اییب تعیضرا

  
  شغل و جذب متصدیان مشاغل مدیریتیي ها العاده فوقجدول میزان افزایش 

  بیش ضریزان افزایم  ینوع سرپرست  فیرد
  شغل العاده فوق

  بیش ضریزان افزایم
  جذب العاده فوق

  4/0  5/0  ن مشابهیا عناویر یمد  1
  2/0  3/0  ن مشابهیا عناوی ریمعاون مد  2
  1/0  2/0  گروهس ییر/ س اداره ییر  3
  1/0  1/0  مسؤولکارشناس / معاون اداره   4

  
  :گردد می اعطا یع استحقاقیه ترفیک پایر یط زیدر صورت احراز شرا به عضو - 21ماده 

  ؛یه قبلیقابل قبول در پا وقت تمامخدمت سال  یک انجام حداقل -21-1
  .ساالنه یابیاز ارزیکسب حداقل هفتاد درصد سقف امت -21-2
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سـال   یـک  طول دوره کمتـر از که  این منوط به عضو يبابت خدمت سرباز -1تبصره 
  .گیرد می ع تعلقیه ترفیک پای، نباشد

 تعلـق  یاسـتحقاق  هیـ موقت پا حقوق و انفصال بدون یمرخص، قیتعل امیا به -2تبصره 
  .افتد یق میه به تعویافت پایاستحقاق در خیتار زانیم همانبه  و گیرد مین

 يثـارگر یا يایـ افـت مزا یواجـد در  صـالح  ذيمراجـع   يکه از سو يعضو -3تبصره 
 يثـارگر یاي هـا  پایهن ماده از یدر ا استحقاقی مندرجي ها پایهعالوه بر ، شود می شناخته
  :گردد می ل برخورداریجدول ذ براساس

  
  ایثارگري قابل اعطا به اعضاي ایثارگري ها پایهجدول 

  فیرد
  يثارگریه ایپا  يثارگرینوع ا

  )یآزادگ( مدت اسارت  »هر ستون يبرا« اعطاقابل 
  »1ستون «

  يدرصد جانباز
  »2ستون «

  مدت خدمت درجبهه
  »3ستون «

  هیپا 1  ماه تا سه سال 6  درصد 34تا   سال 3تا   1
  هیپا 2 سال 6تا  3 درصد 69تا  35  سال 6تا  3  2

درصد و  70  باالتر سال و 6  3
 شتریب

  هیپا 3 باالتر سال و 6

  
ن ماده و فرزنـدان شـهدا   یا )3(جانبازان و آزادگان مشمول جدول تبصره  -4تبصره 

افـراد چنانچـه    گونه این. گردند میباالتر برخوردار  یلیک مقطع تحصی يایاز حقوق و مزا
ک رتبـه  یـ  يایـ مزا و از حقـوق ، حوزه باشند )4(ا سطح ی يدکتر یلیمدرك تحص يدارا

  .گردند میباالتر برخوردار 
، بوده باشد زمان همو خدمت در جبهه عضو  يسرباز خدمت که درصورتی -5تبصره 

  .برخوردار گردد عات مربوطیاز مجموع ترف دتوان میعضو 
جـدول   يهـا  ستونعات حداکثر دو ستون از یاز مجموع ترف دتوان میعضو  -6تبصره 

  .ن ماده برخوردار گرددیا )3(تبصره 
ضـمن  ، شـوند  مـی ا یـ شـده   نایـل ع شـهادت  یـ که بـه درجـه رف   ییاعضا -7تبصره 

خ شـهادت در حالـت   یاز تـار ، بـاالتر  یلیک مقطـع تحصـ  ی يایاز حقوق و مزا يبرخوردار
 یع استحقاقیترف، یبازنشستگ یط عمومیدن به شرایو تا زمان رس برند میاشتغال به سر 

که بـا   ییاعضا. زمان استخدام برخوردار خواهند بود يایافت داشته و از مزایانه را دریسال
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ک یـ  يایاز حقوق و مزا، اند رسیدهحوزه به شهادت  )4(ا سطح ی يدکتر یلیمدرك تحص
  .گردند می مند بهره، رتبه باالتر

در ، نامـه  آیـین ن یشدن ا االجرا الزمخ یش از تاریکه پ ییت اعضایق وضعیتطب - 8تبصره 
 ینیحکـم کـارگز  ن یدر آخر مندرج قابل قبول سنوات خدمت براساس، اند بودهشاغل  مؤسسه

  .دیه منظور خواهد گردیک پای، هر سال خدمت قابل قبول يو برا پذیرد می انجام
ر را احـراز نمـوده   یط زیاز شرا یکی که صورتیدر  یمانیو پ یبه عضو رسم -22ماده 

  :گردد می اعطا یقیه تشویپا، نماید می ای
متنـاوب   ا پنج سالی یساالنه در سه سال متوال یابیاز ارزین امتیکسب باالتر -22-1

و توسعه و  منابع انسانیت یریمد تأیید، س واحد مربوطییشنهاد ریبه پ، ربط ذيدر واحد 
 ؛)هیحداکثر سه پا( ییاجرا هیأت بین مشابه و تصویا عناوی

 در چارچوب ضوابط مربوط )س(عاشورا و الزهرا  يها گردانت فعال در یعضو -22-2
 ؛)هیک پایحداکثر (

 ؛)هیدو پا( یدولتهاي  نشان دارندگان -22-3
 ؛)هیدو پا( ياحراز عنوان کارمند نمونه کشور -22-4
 ؛)هیک پای( احراز عنوان کارمند نمونه در مؤسسه -22-5
 ؛)هیک پای( یالملل بینو  یجهان ین اول تا سوم مسابقات ورزشیدارندگان عناو - 6- 22
 ؛)هیک پای( عضو يکارمرتبط با حوزه ملّی  معتبري ها جشنوارهدگان یبرگز -22-7
و درسـطح   یتیریبـا حـداقل دو سـال سـابقه مـد      یتیریان مشاغل مدیمتصد -22-8

 یابیـ از ارزیـ درصـد امت  )90(مشـروط بـه کسـب     تراز همن یا عناویر و یحداقل معاون مد
ن مشابه یا عناویو توسعه و  منابع انسانیت یریمد تأیید شنهاد مقام مافوق ویبه پ، ساالنه
 ؛)هیحداکثر دو پا( ییاجرا هیأت بیو تصو

وزارت در شـمول   صـالح  ذيمراجـع   تأییـد که با  یشاغل در مؤسسات ياعضا -22-9
و در حـال توسـعه    تأسـیس تـازه   فناوريپژوهشی و ، عالی آموزش مؤسسات و ها دانشگاه

سـال   7هـر   يبـه ازا ، بماننـد  یدر خدمت مؤسسات مذکور بـاق  که صورتیدر ، قرار دارند
  ؛گردند می برخوردار یقیه تشویک پایادشده از یخدمت در مؤسسات 

کـه   یدر مؤسسـات ) نامه آیینن یا 14موضوع ماده ( به خدمت مأمور ياعضا -22-10
و  یپژوهش، عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهوزارت در شمول  صالح ذيمراجع  تأییدبا 
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ت بخش بودن خـدمات  یمشروط به رضا، و در حال توسعه قرار دارند تأسیستازه  فناوري
سـال خـدمت در    3هـر   يبه ازا، مبدأشنهاد مؤسسه مقصد و موافقت مؤسسه یبه پ، آنان

 ؛گردند می برخوردار یقیه تشویک پایادشده از یمؤسسات 
خدمات  يحوزه ستاد وزارت دارا یتیریمدي ها سمت که در مؤسسه ياعضا -22-11

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

ن ماده بـه هـر عضـو    یک ایموضوع بند  یقیه تشویپا ياعطا یفاصله زمان -2تبصره 
  .گردد مین ییحداقل پنج سال تع

 ياستثنا قابل اعطا به هر عضو در طول خدمت به یقیتشو يها پایهسقف  -3تبصره 
  .باشد میه یپا )7( حداکثر، ماده نیا )9(موضوع بند  یقیتشو يها پایه

مطابق بـا ضـوابط و مقـررات     نامه آیینن یخ ابالغ ایکه قبل از تار ییاعضا -4تبصره 
ه یـ ک پایـ از  یافتیـ در یقیهر گروه تشـو  يدر ازا ،اند نمودهافت یدر یقیمربوط گروه تشو

  .گردند می مند بهره یقیتشو
وست یپ دستورالعملر و یدر جدول ز شرایط مندرجدر صورت احراز  عضو -23ماده 

  .یابد می به رتبه باالتر ارتقا دو شماره
  

  جدول حداقل مدت توقف الزم براي ارتقا به رتبه باالتر
  )سال( حداقل مدت توقف در رتبه قبل  یلیمدرك تحص  رتبه  فیرد

  یمقدمات  1

  0  ک حوزهیا سطح ی یکاردان
  0  ا سطح دو حوزهی یکارشناس
  0  ا سطح سه حوزهی ارشدکارشناسی 

  0  ا سطح چهار حوزهی یتخصص يدکتر

  یمهارت  2

  8  ک حوزهیا سطح ی یکاردان
  6  ا سطح دو حوزهی یکارشناس

  5  ا سطح سه حوزهی کارشناسی ارشد
  4  ا سطح چهار حوزهی یتخصص يدکتر
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  )سال( حداقل مدت توقف در رتبه قبل  یلیمدرك تحص  رتبه  فیرد

  3رتبه   3

  10  ک حوزهیا سطح ی یکاردان
  6  ا سطح دو حوزهی یکارشناس

  5  ا سطح سه حوزهی کارشناسی ارشد
  4  ا سطح چهار حوزهی یتخصص يدکتر

  2رتبه   4
  6  ا سطح دو حوزهی یکارشناس

  6  ا سطح سه حوزهی کارشناسی ارشد
  6  ا سطح چهار حوزهی یتخصص يدکتر

  6  ا سطح سه حوزهی کارشناسی ارشد  1رتبه   5
  6  ا سطح چهار حوزهی یتخصص يدکتر

  
قـرار   )2(که در رتبـه   یکارشناس یلیدر موارد خاص دارندگان مدرك تحص -تبصره

از حـداکثر   )دوسـوم (و کسـب حـداقل    )2(سـال توقـف در رتبـه     )8(بـا حـداقل   ، دارند
، رتبـه  يارتقـا  یـی اجرا دستورالعمل )3(ماده  )4(و  )2( ين شده در بندهاییازات تعیامت
  .ابندیک ارتقا یبه رتبه  ییاجرا هیأت بیبا تصو ندتوان می

در  منـدرج  هیأت علمـی ریغ یتیریمدي ها سمت از یکیکه به  ییبه اعضا -24ماده 
ت یریمـد  العاده فوقدرصد  )30(حداکثر تا ، گردند میمؤسسه منصوب  یلیالت تفصیتشک

 العـاده  فـوق " تحـت عنـوان  ، سـه ییر هیـأت  تأییـد بـا  ) هیأت امنا مصوب( س مؤسسهییر
از  بایسـت  مـی ن ت عضـو یریمـد  العاده فوقزان یدر هر حال م. گردد می پرداخت "تیریمد

  .شتر باشدیب يمقام مافوق و ين شده براییت تعیریمد العاده فوق
ي هـا  سـمت  ط انتصـاب بـه  یواجـد شـرا   عضـو ، چنانچه در مـوارد اسـتثنا   -1تبصره 

ص یبـه تشـخ  ، مؤسسـه نباشـد   یلیالت تفصـ یتشـک  در مندرج یعلم هیأتریغ یتیریمد
  .گردد می ط به سمت سرپرست منصوبیزمان احراز شرا تا مؤسسه سییر

 هیـأت  تأییدپس از  یعلم هیأتغیر ت سرپرستانیریمد العاده فوقزان یم -2تبصره 
ت یریمـد  العـاده  فوقدرصد  )20(حداکثر تا سقف ، مؤسسه يهیأت امنا بیو تصو ییاجرا

  .گردد می ن و پرداختییتع، ن مادهیت مفاد ایبا رعا مؤسسه سییر
و در  مـأمور کـه بـه وزارت    مؤسسـه  يت اعضـا یریمـد  العـاده  فـوق زان یم -3تبصره 
ن و از یـی وزارت تع )معاونـان  يشـورا (توسط ، گردند می وزارت منصوب یتیریمشاغل مد

  .گردد می سوي وزارت پرداخت
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مسـتمر  ي ها العاده فوقمجموع حقوق و ، ن فصلیا يبا اجرا که صورتیدر  -25ماده 
 )قیـ تفـاوت تطب (تحت عنوان  یمبلغ ثابت یقبل یافتیزان دریعضو تا م، ابدیعضو کاهش 

عضو مستهلک نشده و  يایش حقوق و مزایق با افزاین تفاوت تطبیا. افت خواهد نمودیدر
  .گردد می ز منظورین يفه ویا وظیو  یوق بازنشستگحق بهدر محاس

و مزایـاي  منتقل شـود و حقـوق   مؤسسه از سازمان دیگري به  عضوچنانچه  -تبصره
پرداخـت   نامه آیینن یحقوق و مزایاي وي مطابق ضوابط مقرر در ا، شتر باشدیقبلی وي ب

  .شود میپرداخت ن يبه و »تفاوت تطبیق« عنوان بهو مبلغی  شود می
همانند  یشیآزما یو رسم یمانیپ، ياعضا در دوره قرارداد يایحقوق و مزا -26ماده 
ن یو ا شود می ن و پرداختییتع نامه آیینن یمقرر در امطابق با ضوابط ، یقطع یدوره رسم

  .گردد می سابقه خدمت عضو محسوب جزوط یر شرایت سایمدت از هر لحاظ با رعا
قــانون کــه حــداقل دو ســال در پســت  ين شـده از ســو یــیمقامــات تع -27مــاده 

پـس از   که صورتیدر ، ندیا بنمایفه نموده یآن انجام وظ تراز هما یو  یاسیس يها مدیریت
مسـتمر   يهـا  العاده فوقمنصوب شوند و حقوق و  يتر پایینبه سمت  يان دوران تصدیپا

ادشده در پسـت  یمستمر  يها العاده فوقحقوق و  درصد )80(د از یت جدیمسؤولآنان در 
ت یریکـه بـه پسـت مـد     یتا مـادام ، مابه التفاوت درصد )80(زان یتا م، کمتر باشد یقبل
» قیـ تفـاوت تطب «تحـت عنـوان    یمبلغـ ، آن منصـوب نشـوند   تراز هما ید و یجد یاسیس
 عضـو مسـتهلک   يایـ ش حقـوق و مزا یق بـا افـزا  یـ ن تفاوت تطبیا. افت خواهند نمودیدر
  .ز مالك عمل خواهد بودیفه نیو وظ یوق بازنشستگحق بهو در محاس گردد می

از  دایمبه انفصال  یقانون صالح ذيت عضو توسط مراجع یدر صورت محکوم -تبصره
ي هـا  سـمت  يبه واسطه انجام تخلـف در زمـان تصـد    یاسیت سیریمد هاي پست يتصد

  .گیرد مین تعلق ين ماده به ویدر ا مندرج يایمزا، مذکور
مؤسسه منصوب شـده   یتیریمد هاي پستکه حداقل دو سال در  ییاعضا -28ماده 

د منصـوب  یـ جد یتیریکـه بـه سـمت مـد     یمادام يپس از اتمام دوره تصد، شوند می ای
تحت عنـوان  ، در پست قبل یتیریجذب مد شغل و يها العاده فوق درصد )80(از ، نشوند

عضو  يایش حقوق و مزایق با افزاین تفاوت تطبیا. برخوردار خواهند شد )قیتفاوت تطب(
  .گردد میز منظور ین يفه ویا وظیو  یوق بازنشستگحق بهمستهلک شده و در محاس
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  فیحقوق و تکال -فصل ششم
  .باشد می روز در هفته )5(و حداقل  ساعت )40(ساعت کار اعضا  -29ماده 

ت سـقف  یـ بـا رعا  مؤسسـه  يساعت شروع و خاتمه کـار اعضـا و واحـدها    -1تبصره 
، هیـأت امنـا   سه در چارچوب ضـوابط مصـوب  ییر هیأت يحسب مورد از سو، ساعات کار

  .گردد می نییتع
سـه و بـا توجـه بـه     ییر هیأت موافقت با، در موارد خاص دتوان می مؤسسه -2تبصره 

  .و ماه مبارك رمضان سقف ساعات کار خود را کاهش دهد یط فصلیشرا
و در مـوارد   باشـد  مـی  ممنوع ت مؤسسهیمأموربا توجه به  اعضا يدورکار -3تبصره 

 و موافقـت  یـی اجرا هیـأت  تأییـد با صرفاً  ،مشاغل خاص يبرا يخاص استفاده از دورکار
  .باشد می پذیر امکان هیأت امنا
بـراي  ، نامـه  آیینن یا )1(ماده  )32(بند  )الف( جزو براساس که يبه عضو -30ماده 

از تـاریخ  ، گـردد  مـی اعـزام  ف محول بـه خـارج از مؤسسـه    یجهت انجام وظامدت معین 
کیلومتر  )60(بیش از مبدأ چنانچه فاصله مقصد از ، یت تا بازگشتمأمورحرکت به محل 

  .گردد مییت روزانه پرداخت مأمور العاده فوق .باشد
مجمـوع حقـوق   ) 15/1( یت روزانه به مأخذ یـک پـانزدهم  مأمور العاده فوق -1تبصره 

هزینـه اسـکان و   . پرداخـت اسـت   قابـل ، ي شغل و جذب عضـو ها العاده فوقه و یرتبه و پا
ـ  یـ نـه ا یو هز یمقـررات عمـوم   براساس هیتغذ  ،يو دورن شـهر  ين شـهر یاب و ذهـاب ب

  .پرداخت خواهد شد مؤسسهسه ییر هیأت مصوبات براساس
 ایـ و  یاز چهـار مـاه متـوال    در مـورد هـر عضـو    ها مأموریت گونه اینمدت  -2تبصره 

  .شتر نخواهد بودیب یمیتقوسال  یک درمتناوب 
ک روز تمـام بـه خـارج از محـل خـدمت خـود کـه        ی، عضو که صورتیدر  -3تبصره 

ت توقف شـبانه  یمأموراعزام شود و در محل ، لومتر بودهیک )60(حداقل مبدأ فاصله آن تا 
 ين ماده بـه و یدر ا مندرج ت روزانهیمأمور العاده فوقدرصد  )50(خذ أبه م، نداشته باشد

  .شود می پرداخت
محـل ثابـت    یمراجـع قـانون   يکه به موجب حکم صادره از سو يبه عضو -31ماده 

و مبـدأ  ن دو شـهر  یلـومتر فاصـله بـ   یهر ک يبه ازا، کند میتغییر  يجغرافیایی خدمت و
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 يرات بعـد ییـ تغ .گردد می ال هزینه سفر و نقل مکان پرداختیست هزار ریمقصد مبلغ ب
  .دین خواهد گردییسه تعییر هیأت بیانه با تصوینرخ تورم سال براساس ن نصابیا

یت بـه خـارج از   مأمورصورت  به مؤسسه صالح ذيمقام  تأییدکه با  يعضو -32ماده 
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
ن شـده در محـل خـدمت خـود حضـور      ییاعضا مکلفند در ساعات کار تع -33ماده 

خـارج از وقـت    يدر مواقـع ضـرور   کـه  صـورتی ف محول را انجام دهند و در یابند و وظای
مکلـف   از مؤسسـه یاعالم ن براساس ،از باشدیل به خدمت آنان نیام تعطیا ایمقرر و  يادار

برابـر   کـاري  اضـافه ا یـ  الزحمـه  حقف محول در قبال یبه حضور در محل کار و انجام وظا
  .خواهند بود نامه آیینن یمقررات ا

انجام  منظور به، مؤسسهموافقت  براساسکه برحسب ضرورت و  يعضوبه  -34ماده 
 العـاده  فـوق (، لیـ فرمول ذ براساس ،نماید میکاراضافی خارج از وقت اداري انجام وظیفه 

  .گردد میساعت پرداخت  )120(حداکثر تا سقف  )اضافه کار
  

  کار مبلغ هر ساعت اضافه= ) ژهیو العاده فوق+ جذب العاده فوق+ شغل العاده فوق+ ه یرتبه و پا  حقوق(
176  

  
 يدر ازا، مصوب یسازمان هاي پستدرصد  )20(به اعضا تا  دتوان می مؤسسه -تبصره

 براسـاس  )اضـافه کـار   العـاده  فوق(ساعت  )175(تا سقف ي خارج از وقت ادار یکار اضاف
  .دین ماده پرداخت نمایدر ا مندرج فرمول

ان هر یدر پا بگیر وظیفهبازنشسته و ، شاغل يمکلف است به اعضا مؤسسه -35ماده 
  .دیپرداخت نما )يدیع(ران یوز هیأت يمبلغ اعالم شده از سو براساس سال

ن یـ مشمول ا متأهلمرد شاغل و بازنشسته  عضو مندي عائلههزینه   کمک -36ماده 
زان یـ کـه از م  هیـأت امنـا   انه مصوبیسال یب حقوقیبرابر ضر )810(زان یبه م، نامه آیین
  .گردد می پرداخت، باشد مین ران کمتریوز هیأت يشده از سو ابالغ

ا بازنشسـته سرپرسـت   یـ زن شـاغل و   ين اعضایر و همچنیفه بگیبانوان وظ -تبصره
معلول و یا ازکارافتاده کلی بوده و به موجـب حکـم مراجـع    ، یخانوار که همسرشان متوف
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  .شوند میبرخوردار  مندي عائلههزینه   از کمک، دارند عهده بهخانوار را  یسرپرست یقانون
بـه  ، نامـه  آیینن یشاغل و بازنشسته مشمول ا مرد نه اوالد عضویکمک هز -37ماده 

کـه از   هیـأت امنـا   انه مصـوب یسـال  یب حقـوق یبرابر ضر) 210(زان یهر فرزند به م يازا
  .گردد می پرداخت، باشد مین ران کمتریوز هیأت يزان ابالغ شده از سویم

 20، کنند میاستفاده  حداکثر سن براي اوالد ذکور که از مزایاي این ماده -1تبصره 
اوالد  يسـال تمـام و بـرا    )25(شاغل بـودن وي تـا   غیر سال و در صورت ادامه تحصیل و

  .همسر خواهد بود شغل وداشتن ن اناث
 صـالح  ذيفرزندان معلول و از کار افتاده کلی به تشخیص مراجع پزشکی  -2تبصره 

  .باشند مین مشمول محدودیت سقف سنی مزبور) کل کشور یستیبهز سازمان(
ا بازنشسته سرپرسـت  یزن شاغل و  ين اعضایر و همچنیفه بگیبانوان وظ -3تبصره 

معلول و یا ازکارافتاده کلی بوده و به موجـب حکـم مراجـع    ، یخانوار که همسرشان متوف
هزینه   ل مخارج فرزندان از کمکدر صورت تکف، دارند عهده بهخانوار را  یسرپرست یقانون

  .شوند میاوالد برخوردار 
عـالوه بـر    مؤسسـه ط شـاغل در  یمکلف است به عضو واجـد شـرا   مؤسسه -38ماده 
ل را مطـابق بـا   یذ يها العاده فوق نامه آیینن یا )20(و  )19(موضوع مواد  يایمزا حقوق و

  .دیپرداخت نما هیأت امنا مصوب، مربوطي ها دستورالعمل
  ؛ط کاریط محیشرا  سختی العاده فوق -38-1
  ؛)نامه آیینن یا )24(بر اساس مفاد ماده ( تیریمد العاده فوق -38-2
  ؛محرومیت از تسهیالت زندگی العاده فوق -38-3
  ؛کاري فنی و نوبت، کشیک العاده فوق -38-4
  ؛معاضدت قضایی العاده فوق -38-5
  ؛اشعه العاده فوق -38-6
  ؛ت از مطبیمحروم العاده فوق -38-7
 ؛بدي آب و هوا العاده فوق -38-8
 .وري بهره العاده فوق -38-9

  .باشد می )3(وست شماره یپ شرح بهن ماده یا )1(دستورالعمل موضوع بند  - 1تبصره 
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اشـعه تـابع ضـوابط و     العـاده  فوقت از مطب و یمحروم العاده فوق يبرقرار -2تبصره 
  .باشد می مقررات خاص خود

 منـد  بهـره ل سـاعات کـار روزانـه    یاز تقل مؤسسه یل با هماهنگیذ ياعضا -39ماده 
  :شوند می

 صـالح  ذيمراجـع   تأییـد  براسـاس  یجسـم  تیـ معلول يمؤسسه کـه دارا  ياعضا )الف
  ؛ساعت )2( حداکثر تا سقف، باشند می

و  یا همسر معلول ذهنـ یفرزند و  يان عضو فاقد همسر و بانوان عضو که دارایآقا )ب
سـازمان  ( صـالح  ذيمراجـع   تأییـد ت مـورد  یـ زان معلولیـ م براسـاس  ،باشـند  میی جسم

  ؛ساعت )4( حداکثر تا سقف) کل کشور یستیبهز
  ؛ساعت )4( و باالتر حداکثر تا سقف درصد 50همسر جانبازان  بانوان )ج
، ربط ذي یواحد سازمان یبا هماهنگ، برعهده دارند یردهیفه شیعضو که وظ بانوان )د

  ؛سال )2( هر فرزند تا سقف يازا ک ساعت بهی
  ؛ن و مقررات مربوطیقوان براساس جانباز ياعضا )ه
سال سنوات خدمت حـداکثر تـا سـقف     )30(سابقه خدمت مازاد بر  يدارا ياعضا )و

  ؛ساعت )5/1(
و مراقبـت از   يفه نگهـدار یوظ صالح ذي یمراجع قانون تأییدکه به موجب  ییاعضا )ز

  .ساعت )4( حداکثر تا سقف، بر عهده دارند درصد و باالتر را )50(جانبازان 
 سـاعت  )4(در هـر صـورت حـداکثر     ل کار ساعات روزانه عضـو یمجموع تقل -تبصره

  .باشد می
مربـوط و   یدرصورت موافقـت واحـد سـازمان    ندتوان می یبانوان عضو رسم -40ماده 

سـال از خـدمت    )5(حـداکثر بـه مـدت    ، شـان یا مقام مجاز از طـرف ا یس مؤسسه و ییر
مسـتمر   يایـ درصد حقوق و مزا )50(از صرفاً  ،ن صورتیند و در ایاستفاده نما وقت نیمه
  .گردند می برخوردار وقت تمامعضو 

در مدت قـرارداد مجـاز بـه اسـتفاده از خـدمت      صرفاً  پیمانی عضوبانوان  -1تبصره 
، وقـت  نیمهوه خدمت یاستفاده از ش درهرصورت حداکثر مدت مجاز. خواهندبود وقت نیمه

  .باشد می سال )5(حداکثر  در طول خدمت یو رسم یمانیپ بانوان عضو يبرا
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 يخـود را بـر مبنـا    یکسور بازنشستگ وقت نیمهبانوان عضو  که صورتیدر  -2تبصره 
، یآنان از نظر بازنشستگ وقت نیمهمدت خدمت ، پرداخت کنند وقت تمام يایحقوق و مزا

  .گردد می و کامل محاسبه وقت تمام
بـا   قابـل قبـول   وقـت  نیمـه هر دو سال خدمت  يدر ازا وقت نیمهبه عضو  -3تبصره 

ن یو همچنـ  گیـرد  مـی  تعلق یه استحقاقیک پای نامه آیینن یا )21(ماده  )2(ت بند یرعا
  .باشد می وقت تمامدو برابر عضو  يرتبه و يارتقا يمدت توقف الزم برا

عضـو   یزان نصـف مرخصـ  یبه م وقت نیمهعضو  یاستحقاق یزان مرخصیم -4تبصره 
  .گردد می محاسبهمتناسب  کسر سال به يخواهد بود که برا وقت تمام

عـدم  ، قبلـی  یعدم حضور عضو در محل خدمت بـدون اطـالع و همـاهنگ    -41ماده 
 ،ل در خـروج بـدون عـذر موجـه    یا تعجیو  ورود در خیرتأ، 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 ي به تخلفات ادار یدگیبدوي رس هیأت رسیدگی بهي پرونده وي برا

عضو مدعی شود که غیبت او خارج از حدود قـدرت و اختیـار    که صورتیدر  -تبصره
عذر وي را ، ارایهمورد  مستنداتبا بررسی ي به تخلفات ادار یدگیبدوي رس هیأت بوده و

داشـتن   درصـورت  يحقوق و مزایـاي ایـام غیبـت و   ، دهدبرائت  موجه تشخیص و حکم
در . درخواست مرخصی استحقاقی قابل پرداخت خواهـد بـود   ارایهبا  یاستحقاق یمرخص

  .بدون حقوق صادر خواهد شد یمدت مذکور مرخص ين صورت برایا ریغ
وظـایف  ، رویـی  گشـاده ت انصـاف و  یـ وظف است ضمن رعاممؤسسه عضو  -42ماده 

قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی  امانت و تبعیت از، صداقت، سرعت، خود را با دقت
 یدرصورت تخطـ . باشد گو پاسخمقام مافوق ه و در مقابل ادمربوط انجام د یسازمان واحد

  .برابر مقررات مربوط عمل خواهد شد، ن اصلیاز ا
اسـت کـه    یکاسناد و مدار، موظف به حفظ و نگهداري اموالشاغل  عضو -43ماده 

، ل امـوال یـ ا عـدم تحو یـ ل و یـ تحو. قرار داده شـده اسـت   يار ویدر اخت مؤسسه ياز سو
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ن و مقـررات مربـوط   یبا اجازه مقام مجاز در چارچوب قوانصرفاً  مدارك و اسناد، اطالعات
 براسـاس  موضـوع ، ضرر و زیان و یـا افشـاي اسـناد    و در صورت ورود باشد می پذیر امکان

  .قرار خواهد گرفت یدگیمورد رس )يبه تخلفات ادار یدگیرس يها هیأتقانون (
 يهـا  هیـأت قـانون  (در  تخلفـات منـدرج  ک از یـ در صـورت ارتکـاب هـر     -44ماده 

قـانون مـذکور ارجـاع     يهـا  هیـأت موضـوع بـه   ، توسط عضو )يبه تخلفات ادار یدگیرس
  .گردد می

ي قـانونی در برابـر شـاکیان    هـا  مسؤولیتدر انجام وظایف و مؤسسه عضو  -45ماده 
قـانون   ییدستورالعمل اجرا( براساساست  مکلفمؤسسه  و باشد میمورد حمایت قضایی 

براي دفاع  عضو به تقاضاي، )4وست شماره یپ -یعلم هیأتریغ ياز اعضا ییت قضایحما
عضـو   وکیـل از  گـرفتن با اسـتفاده از کارشناسـان حقـوقی خـود یـا       يواز انجام وظایف 

  .حمایت قضایی نماید
منـوط بـه   ، دیـ قطـع ارتبـاط نما   مؤسسـه که با ي پرداخت مطالبات عضو -46ماده 

  .باشد می مؤسسه و تسویه حساب با يف وین تکلییتع
آماده (ت یوضع ضوابط و مقررات مربوط در براساسکه  مؤسسه يبه اعضا -47ماده 
و اوالد  منـدي  عائلـه نـه  یکمـک هز ه و یـ حقـوق رتبـه و پا  صرفاً  ،برند می بسر )به خدمت

  .گردد می پرداخت
  .باشد میسال  یک حداکثر )آماده به خدمت(ت یمدت وضع -1تبصره 
حکـم   براسـاس ت عضـو  یوضـع  )آماده بـه خـدمت  (ان دوره یچنانچه تا پا -2تبصره 
ا موجبـات  یـ ن نشده باشـد و  ییتع يبه تخلفات ادار یدگیرس يها هیأتا ی ییمراجع قضا

با احتساب مـدت  ( یط بازنشستگیدر صورت دارا بودن شرا، فراهم نگردد يوکار  به اعاده
ل یـ ذي هـا  روشاز  یکـ ین صـورت بـه   یـ ا ریبازنشسته و درغ يو ،)خدمت به آماده زمان

  :رفتار خواهد شد نفع ذي حسب درخواست
ا یـ  و فنـاوري و  یپژوهشـ ، عـالی  آمـوزش و مؤسسـات   ها دانشگاهر یانتقال به سا) الف
  ؛ازیاعالم ن ارایهبا  ییاجراي ها دستگاه
ا یـ و فنـاوري و  یپژوهشـ ، عـالی  آمـوزش و مؤسسـات   ها دانشگاهر یسا ت بهیمأمور )ب

  .ازیاعالم ن ارایهبا  ییاجراي ها دستگاه
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بـه   یدگیرسـ  يهـا  هیـأت و یـا   قضـایی   حکم مراجع براساسکه   يعضو -3تبصره 
در  منـدرج  و مزایـاي مسـتمر   حقـوق ، دنمایـ حاصل برائت  اتهام مربوط از يتخلفات ادار
 خواهـد  آمادگی به خـدمت دریافـت   مدت را برايقبل از آماده به خدمت  ینیحکم کارگز

  .نمود
حـداقل  ، یابیـ از مجمـوع نمـره ارز   یکه در طـول دو سـال متـوال    يعضو -48ماده 

 نامـه  آیینن یا )21(موضوع ماده  یع استحقاقیه ترفیک پایافت یدر يازات الزم را برایامت
ژه یـ و العـاده  فوقاز  مؤسسه سهییر هیأت تأییدو  ییاجرا هیأت شنهادیبا پ، دیکسب ننما

 )50(و  )30( ترتیـب  بـه ع یهر سال عدم ترف يبه ازا) دوم و سوم( بعد يها سال يبرا يو
 )100(ضمن کسـر  ، تین وضعیدرصد همان سال کسر خواهد شد و در صورت استمرار ا

 یـی اجرا هیـأت  م بـه یو اخـذ تصـم   یجهت بررس يپرونده و، ژه عضویو العاده فوقدرصد 
ژه یـ و العـاده  فـوق در هر صـورت  . گردد می ارسال يو یر پست سازمانییا تغی تنزلجهت 

  .مسترد نخواهد شد، کسر شده

  يتوانمندساز -فصل هفتم
عملکـرد سـاالنه    یابیـ ج حاصـل از ارز ینتـا  يمؤسسه موظف است بر مبنا -49ماده 

 يفـا یدر ا يو يو توانمندساز ها فعالیت یو اثربخش ییسطح کارآ يارتقا منظور بهو  عضو
دانـش  ، نگرش ساختنمتناسب  الزم را جهتآموزشی  يها برنامه، هرچه بهتر امور محول

  .و به مورد اجرا گذارد یطراح، با شغل مورد نظر و مهارت عضو
مؤسسـات در چـارچوب   ر یا بـه کمـک سـا   یـ و رأسـاً   مؤسسه مکلف است -50ماده 

 ينسـبت بـه برگـزار   ، رسـد  مـی  مؤسسـه  یـی اجرا هیـأت  تأییـد که به  یضوابط و مقررات
چنانچـه  . دیساعت در سال اقدام نما )40(زان یحداقل به م مدت کوتاهآموزشی  يها دوره

 نفـع  ذي عضو، مزبور گردد يها دورهت در یموفق یمنجر به اخذ گواه ها دورهن یا يبرگزار
  .خواهد بود )51(ک ماده یمشمول مفاد تبصره 

و  هـا  مهـارت ش یو افـزا  يموظف است همواره نسبت به توانمندسـاز  عضو -51ماده 
  .دیخود اقدام نما یشغلي ها توانایی

ش یمبـادرت بـه افـزا    يو توسـعه فـرد   يکـه بـه روش خودآمـوز    يعضو -1تبصره 
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از  یـی اجرا هیـأت  تأییـد و  یواحـد سـازمان   مسـؤول شنهاد یبا پ، نماید می خود يتوانمند
  .مصوب برخوردار خواهد شدآموزشی  يها دورهازات یاز امت، مدرك ارایهخ یتار

و آموزشـی   تیـ مأمورباالتر که بدون استفاده از  یلیرش مدارك تحصیپذ -2تبصره 
، باشد يو یمرتبط با رشته شغل که صورتیدر ، نه مؤسسه توسط عضو اخذ شده باشدیهز

ر یت سـا یـ بـا رعا ، یلیخ اخـذ مـدرك تحصـ   یاز تـار  ییاجرا هیأت بیو تصو تأییدپس از 
  .باشد می پذیر امکانضوابط و مقررات مربوط 

ا یـ و  یمنجـر بـه اخـذ مـدرك دانشـگاه     آموزشی  يها دورهاعزام اعضا به  -52ماده 
بـه  آموزشی  تیمأمورنه مؤسسه و با استفاده از یبا هز، در داخل و خارج از کشور يحوزو

  .باشد میممنوع  )53(ل و ماده یمشموالن تبصره ذ ياستثنا
  .باشند می ثارگران مشمول مقررات خاص خودیا -تبصره
 یدر رشـته شـغل   یدانشـگاه  یلـ یل تکمیادامـه تحصـ  ، ط خـاص یدر شرا -53ماده 

 هیـأت  موافقـت ، یـی اجرا هیـأت  صیبه تشـخ ، از مؤسسهیحسب ن يمورد تصد یتخصص
حسب نـوع  آموزشی  تیمأمورل با استفاده از یط ذیو احراز شرا هیأت امنا تأییدسه و ییر

خـدمت بـه    یمشروط به سپردن تعهـد رسـم  ، سال )4(حداکثر تا سقف  یلیمقطع تحص
 مسـتثنا ن ماده یاز شمول ا، مؤسسه بهآموزشی  تیمأمورزان دو برابر مدت استفاده از یم

  .باشد می
  .باشد یقطع یعضو رسم یت استخدامیوضع -1 -53
سال سـابقه خـدمت در مؤسسـات     )20(و حداکثر  )10(حداقل  يعضو دارا -2 -53

  .باشد نامه آیینن یمشمول ا
  .وزارت باشد تأییدل عضو مورد یمحل تحص -3 -53
شـتر  یسال ب )45(از  بایست مین لیحداکثر سن عضو در زمان شروع به تحص -4 -53

  .باشد
ان مهلت مقرر موفق به اخذ مدرك یل در پایبه تحص مأمور يچنانچه اعضا -1تبصره 

بـه   یافتیو وجوه در ها هزینهه یبرابر کل )2(ضمن بازپرداخت ، مورد نظر نگردند یلیتحص
دفتـر   تأییدص مؤسسه و یل به تشخیعالوه خسارات وارده به مؤسسه در طول مدت تحص

  .باشند می ف محولیملزم به حضور در محل خدمت و انجام مطلوب وظا، وزارت یحقوق
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سـال   )4(ان یـ کـه در پا  ییاعضاآموزشی  تیمأمورمدت ، در موارد خاص -2تبصره 
و  یلیشـرفت تحصـ  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 امناموافقت 
  .باشد می دیقابل تمد

ان مهلت مقرر و حـداکثر  یکه تا پا ییل اعضایادامه تحص، در موارد خاص -3تبصره 
و اخـذ مـدرك مـورد نظـر      یلیموفق به اتمام دوره تحصـ ، 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 یلیرش مدرك تحصیپذ -4تبصره 
شـرایط  ت یـ بـا رعا ، اخذ شده باشد ینه شخصیبدون حقوق و با هز یبا استفاده از مرخص

 تأییـد پـس از  ، ط و مقـررات مربـوط  یر شـرا ین ماده و سایا )4(تا  )1( يدر بندها مندرج
  .باشد می پذیر امکان ییاجرا هیأت

مربـوط توسـط   ي هـا  فـرم مؤسسه موظف است عملکرد عضو را با توجه به  -54ماده 
را  یابیـ ن ارزیـ ج اینموده و نتـا  یابیارز جانبه همهصورت  به انه ویسال طور بهمنابع مختلف 

  .مؤسسه برساند ییاجرا هیأت ته منتخبیکم تصویب بهتاً در بهمن و اسفند هر سال ینها
، انهیع سـال یـ و ترف ارتقـاي رتبـه  ر یـ نظ یشـغل  يایعضو از مزا يبرخوردار -55ماده 

در  منـدرج  يعملکـرد و  یابیـ ازات حاصـل از ارز یـ مستلزم کسب حـد نصـاب الزم از امت  
  .باشد میحسب مورد  نامه آیینن یا )21(و ماده  )2(وست شماره یپ

دسـتورالعمل   براساسعضو  یابیمورد استفاده در ارزي ها شاخصعوامل و  -56ماده 
  .باشد می )2وست شماره یپ( یعلم هیأتریغ يرتبه اعضا يارتقا ییاجرا

  یمه و امور رفاهیب، ها مرخصی -فصل هشتم
بـا  ی اسـتحقاق  یمرخصـ  يروز کـار  )30(خـدمت از  سـال   یـک  يعضو بـه ازا  - 57ماده 

 برخـوردار ا قـرارداد حسـب مـورد    یـ در حکـم   مندرج يایو مزا ها العاده فوق، استفاده از حقوق
  .دیمؤسسه استفاده نما ياعالم شده از سو یمطابق با برنامه زمان بایست میي که و گردد می
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 يروز کـار  )10(خـدمت بـه عضـو    سـال   یـک  يبـه ازا  دتوانـ  مـی  مؤسسه -1تبصره 
ا قـرارداد  یدر حکم  مندرج يایو مزا ها العاده فوق، با استفاده از حقوق العاده فوق یمرخص

ام تابسـتان و  یـ آن را در االزامـاً   بایست میي ن صورت وید که در اینماحسب مورد اعطا 
  .دیمؤسسه استفاده نما ياعالم شده از سو ین ماه مطابق با برنامه زمانیمه اول فروردین

 هاي ماهتناسب  به، باشد سال یکمدت خدمت عضو کمتر از  که درصورتی -2تبصره 
  .استفاده خواهدکرد استحقاقی مرخصیخدمت از 

عضـو   یزان نصـف مرخصـ  یـ بـه م  وقـت  نیمـه عضـو   یاسـتحقاق  یمرخص -3تبصره 
  .خواهد بود وقت تمام

 یاسـتحقاق  یعـالوه بـر مرخصـ   ، ک بـار در طـول خـدمت   یـ  يعضو بـرا  -4تبصره 
 یدر طـ  یاسـتحقاق  یک مـاه از مرخصـ  یتا مجموع  دتوان می ن مادهیشده در ا بینی پیش
  .گرددبرخوردار  تشرف به حج واجب منظور بهسال 

ن یـ ا )1(موضوع تبصـره   )العاده فوق یمرخص( يبه استثنا یاستفاده از مرخص - 5تبصره 
  .است پذیر امکان ربط ذي مسؤولعضو و موافقت مقام  یماده در هر صورت با درخواست کتب

انه و یسـال  یاستحقاق یاستفاده از مرخص يدر صورت درخواست عضو برا -58ماده 
 و پیمـانی  یرسـم  ياعضـا  يبـرا ، يمقام مجاز از طـرف و ا یس مؤسسه ییعدم موافقت ر

د یـ بازخر روز قابل 15تا صرفاً  يقرارداد ياعضا يد و برایا بازخریره یروز ذخ 15تا صرفاً 
  .خواهد بود

ي هـا  سـمت  عضـو شـاغل در   یبا درخواست مرخص مؤسسه که موارديدر  -1تبصره 
از  یا قسـمت یـ بـر اسـتفاده از تمـام     یمبنـ ، مصوب یلیالت تفصیدر تشک مندرج ییاجرا

 یاستحقاق یمرخص، دیموافقت ننما ياز به حضور وین دلیل بهانه یسال یاستحقاق یمرخص
اسـتفاده   يا مقام مجاز از طرف ویس مؤسسه و ییانه عضو که به علت عدم موافقت ریسال

. گردد می دیبازخر، در حکم مندرج یافتیدر ياین حقوق و مزایبه مأخذ آخر، نشده است
  .باشد مین دیا بازخریره یقابل ذخ العاده فوق یدر هر صورت مرخص

 یاستفاده از آن مـدت از مرخصـ   يموافقت مؤسسه با درخواست عضو برا -2تبصره 
  .است یالزام، باشد مین پذیر امکاند آن یا بازخریره یانه که ذخیسال یاستحقاق

داشـتن   عضـو درصـورت   یاسـتحقاق  یحداکثر مدت اسـتفاده از مرخصـ   -3تبصره 
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ان ین متقاضـ یو همچنـ  نامـه  آیـین ن یـ ا )67(ماده  مشموالن يبه استثنا یره مرخصیذخ
 يروز کار 120، باشند میی که مشمول مقررات بازنشستگ یاستحقاق یاستفاده از مرخص

  .در سال خواهد بود
 در منـدرج  یـی اجراي هـا  سـمت  دار عهـده  يره اعضـا یـ قابل ذخ یمرخص -4تبصره 

  .باشد می فاقد سقف، مصوب یلیتفص التیتشک
در هـر صـورت    نامـه  آیینن یش از ابالغ ایره شده اعضا تا پیذخ یمرخص -5تبصره 

  .محفوظ خواهد ماند
 يل بـه اسـتثنا  یـ عضو با مؤسسه به هر دل یرابطه استخدام که صورتیدر  -59ماده 

به مأخـذ   ره شدهیذخ یاستحقاق یمدت مرخص يایحقوق و مزا، حالت انتقال قطع گردد
 یو در صورت فوت به وراث قـانون  يبه و، درحکم مندرج یافتیدر حقوق و مزایاين یآخر

  .عضو پرداخت خواهد شد
انجـام   منظـور  بـه در صورت ضرورت و در مواقع اضـطرار   دتوان میهر عضو  -60ماده 

مافوق از مرخصی ساعتی در خالل ساعات اداري  مسؤولامور شخصی با اجازه و موافقت 
  .استفاده نماید

سـاعت در مـاه    16سه ساعت در روز و سـقف آن  ، حداکثر مرخصی ساعتی -تبصره
سـاعت معـادل یـک روز از مرخصـی اسـتحقاقی       8هر  يو در آخر هر ماه به ازا باشد می

  .شود میساعت در ماه غیبت محسوب 16و مازاد  گردد میعضو کسر 
ا یبا استفاده از حقوق و مزا یاز مرخص يل حق برخورداریعضو در موارد ذ -61ماده 

  :باشد می ساالنه را دارا یاستحقاق یعالوه بر مرخص
  ؛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   يخود نتواند در محل خدمت حاضر شود و موجه بودن عذر و

  .گردد می احراز
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ي که مانع از انجام خـدمت و  ییها بیماريمؤسسه در صورت ابتال به  عضو -62ماده 
 3هـر نوبـت حـداکثر    ( درسالمتناوب  روز 12، یپزشک یگواه ارایهبا  دتوان می، باشد می
پزشـک معتمـد    تأییـد و  یپزشـک  یگـواه  ارایـه روز با  30تا  و مازاد بر مدت مذکور) روز

 يبـرا . مربوط برخوردار گردد يایبا استفاده از حقوق و مزا یاستعالج یمؤسسه از مرخص
مؤسسه و مطابق بـا مقـررات    تأییدمورد  یون پزشکیسیروز با نظر کم 30شتر از یمدت ب

  .گردد می رفتار يبا و نامه آیینن یا )64(ماده  و ضوابط مقرر در
گـواهی   براسـاس  ،در ایام مرخصی استحقاقی بیمار شود عضو که صورتیدر  -تبصره

مانـده مرخصـی اسـتحقاقی وي بـه مرخصـی      یباق، پزشک معتمد تأییدپزشکی و پس از 
  .شود میاستعالجی تبدیل 

مـاه بـا    )6(مـان هـر نوبـت حـداکثر     یزا یاز مرخص ندتوان می بانوان عضو -63ماده 
  .مربوط برخوردار گردند يایاستفاده از حقوق و مزا

، شـوند  مـی  شتریا بیمان صاحب فرزند دوقلو و یک زایکه در  یبانوان يبرا -1تبصره 
  .یابد می شیماه افزا )8(ن 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  یاسـتعالج  یکه از مرخص يبه عضو -64ماده 
حقـوق و   سـال  یـک حـداکثر تـا   ، مؤسسـه برسـد   یون پزشکیسیکم تأییدبه  يو يماریب

  .گردد می مربوط پرداخت يایمزا
 يت ضوابط و مقررات مربـوط بـرا  یبا رعا، العالج صعب يماریب يعضو دارا -1تبصره 

  .شود می ادشده برخورداری يایز از حقوق و مزاینسال  یک بر دیمدت زا
 در مـدت مـازاد بـر    يبـه و ، عضـو  يمـار ینبودن ب العالج صعبدر صورت  -2تبصره 

  .گردد می ه پرداختیحقوق رتبه و پاتنها ، یاستعالج یمرخصسال  یک
ت و بنـا  یـ مأمورا یـ ن خدمت و یکه در ح يمؤسسه موظف است به عضو -3تبصره 

ا یـ ت دچـار حادثـه   یمأمورا یط کار و یمؤسسه بر اثر عوامل مح یون پزشکیسینظر کمبه 
اعطـا نمـوده و    یاسـتعالج  یمرخص، ن مادهیت مقرر در ایبدون محدود، شود میي ماریب
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  .دیرا پرداخت نما يدرمان وي ها هزینه یتمام
 یاسـتعالج  یدر استفاده از مرخص یاجتماع تأمینمشمول صندوق  عضو -4تبصره 

 تـأمین ا تـابع مقـررات قـانون    یـ مازاد بر سه روز در هر نوبت از نظر پرداخت حقـوق و مزا 
  .باشد میی اجتماع

ن یـ ا )53(مـاده   )3(مشـموالن تبصـره    يبه اسـتثنا  مؤسسه یعضو رسم -65ماده 
س ییـ و موافقـت ر  تأییـد مرخصی استحقاقی ذخیره شده با داشتن در صورت ن، نامه آیین

از  )66(ر ضوابط و مقـررات مـاده   یت سایبا رعا دتوان میي از طرف وا مقام مجاز ی مؤسسه
  .مرخصی بدون حقوق استفاده نماید

مشروط به آنکـه بـه   ، ییو استثنا و قراردادي در موارد ضروري یمانیعضو پ -تبصره
بـدون   یدر مدت قرارداد مجاز به استفاده از مرخصـ صرفاً  ،لطمه نزند مؤسسه يها برنامه

  .خواهد بود ماه 4حقوق و حداکثر به مدت 
در طول مدت خدمت خود با موافقت  دتوان می مؤسسه یقطع یعضو رسم -66ماده 

حـداکثر سـه سـال از     مؤسسـه  مسـؤول ن مقـام  یبـاالتر  تأییـد و  ربـط  ذي یواحد سازمان
 بـدون حقـوق عضـو    مرخصیدرخواست  که صورتیدر. حقوق استفاده نماید مرخصی بدون

در رشته مربـوط بـه    یتخصص يا دکتریو  کارشناسی ارشدل در مقطع تحصی براي ادامه
. بـود  دو سال قابـل افـزایش خواهـد    سه تاییر هیأت بین مدت با تصویا، باشد يوشغل 

 بدون حقوق عضو در طول مدت خـدمت حـداکثر پـنج سـال     یدرهرحال مجموع مرخص
  .باشد می

ا یـ اعم از اعطا و  یشیآزما یرسم ياعضا درخصوص ن مادهیشمول مفاد ا -1تبصره 
 يهیـأت امنـا   منوط به اخذ مجوز از) سال 3تا سقف ( بدون حقوق ید مدت مرخصیتمد

  .مؤسسه خواهد بود
ي هـا  دسـتگاه  یکه همسر آنان به واسطه حکـم رسـم   یبانوان عضو رسم -2تبصره 

خـود   همسـر  تیمأموران یتا پا ندتوان می، برند می ت خارج از کشور بسریمأموردر  ییاجرا
  .ندیبدون حقوق استفاده نما یسال از مرخص» 5«و حداکثر به مدت  و در طول خدمت

 محسـوب  یسـابقه خـدمت بازنشسـتگ    جـزو بـدون حقـوق    یمـدت مرخصـ   - 3تبصره 
 یکسورات بازنشستگ، ربط ذي یمگر آن که با موافقت مؤسسه و صندوق بازنشستگ. گردد مین
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  .پرداخت گردد عضو يکامل از سو طور به
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  ، ییاجرا هیأت تأییدبا ، شود یتخصص يا دکتریو  کارشناسی ارشد

 محسـوب  عضوسابقه خدمت رسمی  جزو، عضو يو وظیفه با پرداخت کسور مربوط از سو
  .شود می

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

 یمرخصـ ، انفصـال موقـت  ، به خدمت یآمادگ، یت آموزشیمأموردر مدت  -67ماده 
در  یمتـوال صـورت   بـه  کـه سال  یک مازاد بر یاستعالج ین مرخصیبدون حقوق و همچن

  .گیرد مین تعلق یاستحقاق یمرخص، سال استفاده شده باشد یط
 ياسـت و و  مؤسسه عضوانتخاب صندوق بازنشستگی در بدو استخدام با  -68ماده 

  .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 -69ماده 

عالوه بر اعطـاي مزایـاي مقـرر در قـانون بیمـه       عضوي بهداشت و درمان ها هزینه تأمین
ل در عقـد  یاجتماعی به طـرق مقتضـی از جملـه تسـه     تأمینخدمات درمانی و یا قانون 

 براسـاس ، مرتبطي ها هزینهاز  یپرداخت بخش ياعتبار برا تأمینقرارداد بیمه تکمیلی و 
  .دارد  الزم معمول اقدامات " 5وست شماره یپ -یرفاه يها کمکدستورالعمل پرداخت "

، مسـاعدت  منظـور  بـه ، ازیاعتبار مورد ن تأمینمشروط به  دتوان می مؤسسه -70ماده 
صـندوق  تقویـت  ، و کمـک بـه تهیـه مسـکن     عضـو ش و آسودگی خاطر یآسا، رفاه تأمین
بـا تصـویب    يضـروري و  يو رفـع سـایر نیازهـا    تـأمین و  نه وام و امـور بیمـه  سالح قرض
ن یـ ا» 69« دسـتورالعمل موضـوع مـاده    براسـاس  تسـهیالت مـالی الزم را  ، هرییسـ  هیأت
  .برقرار نماید نامه آیین

تقویـت  ، کـارآیی افـزایش  ، توانمندسـازي  منظـور  بـه موظف است  مؤسسه -71ماده 
 يوتشـویق   منظـور  بـه ایجاد و  مؤسسهفرهنگ اشاعه ورزش را در ، عضوروحی و سالمت 

  .راهکار مناسبی را تدوین و به مورد اجرا گذارد، براي انجام امور ورزشی
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  ان خدمتیپا -فصل نهم
بـدون  رأسـاً   ل رایـ ط ذیاز شـرا  یکـ یمؤسسه مکلـف اسـت عضـو واجـد      -72ماده 
  :دیبازنشسته نما نفع ذي درخواست

و  یکارشناسـ  یلیبـا مـدرك تحصـ   ( یرتخصصـ یشاغل در مشـاغل غ ي اعضا -72-1
  ):تر پایین

  ؛سال سن 60سال سابقه خدمت و  30داشتن  )الف
  .ایروز حقوق و مزا 25 سال سن و 65با حداکثر  سال سابقه خدمت 25داشتن  )ب
کارشناسـی  حـداقل   یلیبـا مـدرك تحصـ    یشاغل در مشاغل تخصص ياعضا -72-2

  :حوزه 3ا سطح ی ارشد
  ؛سال سن 65سال سابقه خدمت و  35داشتن  )الف
  .ایروز حقوق و مزا 25 سال سن و 70سال سابقه خدمت با حداکثر  25داشتن  )ب

سابقه خـدمت  ، سال سن 70داشتن  ن ماده بایا 2چنانچه عضو موضوع بند  -تبصره
، سال سابقه خدمت داشـته باشـد   20ازش یب که صورتیدر ، سال داشته باشد 25کمتر از 

ن صـورت بـا همـان    یاغیـر  در، سال سابقه ادامه خـدمت دهـد   25دن به یتا رس دتوان می
  .شود می بازنشسته، تعداد سال سابقه

ل بازنشسـته  یـ ط ذیاز شـرا  یکـ یداشتن  با عضو خود را دتوان می مؤسسه -73ماده 
  :دینما

و  یکارشناسـ  یلیمـدرك تحصـ  بـا  ( یرتخصصـ یشاغل در مشـاغل غ ي اعضا -73-1
  ):تر پایین

  ؛سال 60سال سابقه خدمت و سن کمتر از  30داشتن  )الف
ا یـ روز حقـوق و مزا  25با ( و بیشتر سال سابقه خدمت 25سال سن و  60داشتن  )ب

  .)و بیشتر حسب مورد
کارشناسـی  حـداقل   یلیبـا مـدرك تحصـ    یشاغل در مشاغل تخصص ياعضا -73-2

  :حوزه 3ا سطح ی ارشد
  ؛سال 65سال سابقه خدمت و سن کمتر از  35داشتن  )الف
روز حقـوق و   25بـا  ( ا بیشـتر یـ سال سابقه خدمت و  25سال سن با  65داشتن  )ب
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  .)ا بیشتر حسب موردیا و یمزا
در  مندرج یو شرط سن» 2« و» 1« يهابند» الف« جزودر  مندرج سابقه -1تبصره 

و  آور زیـان بـراي متصـدیان مشـاغل سـخت و     ، ن مـاده یا» 2« و» 1« يهابند» ب« جزو
  .باشد میجانبازان و معلوالن تا پنج سال کمتر 

ن یـ در ا خـدمت منـدرج  سـابقه  داشتن  بانوان عضو را با دتوان میمؤسسه  -2تبصره 
  .دیبازنشسته نما، آن یت شرط سنیماده و بدون رعا

سابقه خـدمت  سال  30داشتن  با براي مشاغل تخصصی، در موارد خاص -3تبصره 
 دتوانـ  مـی  عضـو ، س مؤسسـه ییـ با درخواست عضـو و موافقـت ر  ، سال 65و سن کمتر از 
  .بازنشسته شود

سـال سـابقه    25حـداقل   يدارا ياعضـا ، در موارد خاص دتوان می مؤسسه -74ماده 
، سـه ییر هیـأت  تأیید با درخواست عضو وصرفاً  را) سال سابقه خدمت 20بانوان ( خدمت

عضو با سابقه کار مربوط بازنشسته خواهـد  ، ن صورتید در ایبازنشسته نماش از موعد یپ
  .شد

تـا   که بیش از سـی سـال   يعضوبه ، در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی -75ماده 
دوونـیم  ، سـال  خدمت دارد به ازاي هر سال خدمت مازاد بر سـی چهل سال سابقه  سقف
 شده محاسـبه و  عالوه بر حقوق تعیین، شده حقوق بازنشستگی رقم تعیین) %5/2( درصد
  .باشد می قابل پرداخت ربط ذي یصندوق بازنشستگ ياز سو

 آن مـدت از ، بـراي بازنشسـتگی   قابـل احتسـاب  سابقه خـدمت   از منظور -76ماده 
انجام شـده و کسـور مربـوط را     وقت تماماشتغال  نیکه درح باشد می عضو سوابق خدمت

  .نماید میپرداخت نموده یا 
بـانوان و   وقـت  نیمـه اسـتعالجی و مـدت خـدمت    ، مرخصـی اسـتحقاقی   -1 تبصره

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

 یدولتي ها زمانسامانکار در یعضو که در قالب پ وقت تمامسوابق خدمت  -2تبصره 
صـرفاً   ،ز شـده باشـد  یـ وار اي بیمـه  يهـا  صـندوق آن بـه   یانجام شده و کسور بازنشستگ

  .محسوب خواهد شد یبازنشستگ يسابقه خدمت قابل قبول برا عنوان به



 ريوتحقیقات و فنا مجموعه قوانین و مقررات وزارت علوم،/   502

 

ن کلیـه حقـوق و   یانگیـ م، مؤسسه عضوبازنشستگی  ن حقوقییتعمبناي  -77ماده 
، شـغل  يهـا  العـاده  فـوق ، هیـ رتبـه و پا  حقوق( کسور بازنشستگیمشمول مزایاي مستمر 

ت و تفـاوت  یریمـد  العاده فوق، کار سختی  العاده فوق، ویژه العاده فوق، جذب يها العاده فوق
 یسال بازنشستگ یب حقوقیبا اعمال ضر يان خدمت ویبه پا یدر دو سال منته) قیتطب
  .باشند می

ن حقـوق و  یـی از لحـاظ تع  یاجتمـاع  تأمین یمشموالن صندوق بازنشستگ -تبصره
تابع ضوابط و مقـررات  ، یاجتماع تأمینمقرر در قانون  يها حمایتو  یبازنشستگ يایمزا

  باشد می مربوط به خود
عضـو   یقانون و ورثه نامه آیینن یعضو بازنشسته و ازکارافتاده مشمول ابه  -78ماده 

آخرین ک ماه یمعادل ، سال» 30«قابل قبول تا حداکثر هر سال خدمت  يبه ازا، یمتوف
ي هـا  مرخصـی ه اضافه وجـوه مربـوط بـه    ب یمشمول کسورات بازنشستگ يو مزایا حقوق
  .پرداخت خواهدشد »ان خدمتیپاداش پا« عنوان به شده ذخیره

آن وجوه بازخریدي دریافـت   يکه در ازاعضو آن قسمت از سابقه خدمت  -1تبصره 
  .شود میاز سنوات خدمتی مشمول دریافت این وجوه کسر ، شده است

با مـدرك تحصـیلی کارشناسـی و    ( بازنشسته متخصص عضو کارگیري به -2تبصره 
شـوراها و خـدمات   ، هـا  کمیسـیون ، هـا  اعضـاي کمیتـه   عنـوان  بـه در موارد خاص ) باالتر

یـک  « در مؤسسـه از آنها  مجموع ساعت اشتغال که اینمشروط بر ، مستمرغیر اي مشاوره
 طـور  بـه و  یـی اجرا هیأت بیبا تصو، شاغل تجاوز نکند يساعت موظف اداري اعضا» دوم
معـادل  ، یبـا سـاعات کـار هفتگـ    متناسب  ن افرادیا الزحمه حق. باشد میانه بالمانع یسال

  .گردد می ن و پرداختییشاغل مشابه تع ياعضا

 ر مقرراتیسا -فصل دهم

ل کمـک  یـ در مـوارد ذ  يا ورثـه بالفصـل و  یـ بازنشسته و ، شاغل به عضو -79ماده 
  :گردد می پرداخت یک مقدماتیه یرتبه و پا يایبرابر حقوق و مزا» 3«زان یبه م اي هزینه

در هر مـورد فقـط    يک از فرزندان ویا بازنشسته و هر یعضو شاغل  دایمازدواج  )الف
  ؛ک باری
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  .يک از افراد تحت تکفل ویا بازنشسته و هر یفوت عضو شاغل  )ب
، مؤسسـه تعهـد خـدمت بـه    داشـتن  در صـورت ن  دتوانـ  مـی عضو مؤسسه  -80ماده 

چنانچـه بـدون   . کتبی اعالم نمایـد صورت  به قطع رابطه و استعفاي خود را دو ماه قبل از
عمل عضو تـرك خـدمت   ، در مدت مقرر در محل کار حاضر نشود مؤسسهکسب موافقت 
  .رفتار خواهد شد یمقررات انضباطبرابر  يمحسوب و با و

 يوو در قبـال وظـایف   عضـ رافع تعهدات ، در هیچ مورد درخواست استعفا -81ماده 
در  مؤسسـه پس از استعفا موظف است تا زمان پذیرش استعفا از سـوي   عضوو  باشد مین

، پس از تسلیم استعفا عضو که صورتیدر . وظیفه نماید محل کار خود حضور یافته و انجام
اسـتعفاي وي منتفـی   ، اعالم نماید مؤسسهروز کتباً به  15انصراف خود را حداکثر ظرف 

  .شود می تلقی 
در صـورت اعـالم   ، باشـد  مـی  مؤسسـه که داراي تعهد خـدمت در   يعضو -82ماده 

باید زیان ناشی از عدم ایفاي تعهد خـود را  ، مؤسسهاز سوي ي استعفا و قبول استعفاي و
 يت نظـارت بـر اجـرا   یمسؤول. دیوزارت جبران نما ياز سو یطبق ضوابط و مقررات ابالغ

  .باشد می یا مقام مجاز از طرف وي مؤسسه  رییسن ماده بر عهده یا
 یدر ط يت از عملکرد عضو قراردادیدر صورت عدم رضا دتوان میمؤسسه  -83ماده 

، نفـع  ذيبـه  ) ک ماه قبـل یحداقل ( یو اطالع قبل ییاجرا هیأت بیبا تصو، مدت قرارداد
  .دیاقدام نما ينسبت به فسخ قرارداد و

بـا  صـرفاً   ،لیـ تبصـره ذ  يعضـو بـه اسـتثنا    یا رسته سازمانیر پست ییتغ -84ماده 
  .باشد می پذیر امکان و در چارچوب دستورالعمل مربوط يت ویرضا

ر پسـت  ییـ مجـاز بـه تغ  ، ت عضـو یل مؤسسـه بـدون اخـذ رضـا    یدر موارد ذ -تبصره
  .خواهد بود يو یسازمان

  ؛ماه 6ت مازاد بر یمأموربدون حقوق و  یاستفاده از مرخص )الف
ا مراجع ي یبه تخلفات ادار یدگیرسي ها هیأتم مراجع مذکور در یتصم براساس )ب

  ؛ییقضا
  ؛هیأت امنا مصوبه براساس در مؤسسه یا انحالل واحد سازمانیر ساختار ییتغ )ج
  .دار شمارهمصوب  یتیریمد هاي پستاشتغال عضو در  )د
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، شـوراها ، هـا  کمیسـیون در جلسـات   یقـ یحق حضور در جلسه عضـو حق  -85ماده 
مجموع حقوق رتبـه و   ک پنجاهمی يبر مبنا، هر ساعت ين مشابه به ازایو عناو ها هیأت

  .باشد می قابل پرداخت ساعت در ماه» 25«ه عضو و تا سقف یپا
  .باشد می اعضا ممنوعي برا یک پست سازمانیش از یب يتصد -86ماده 

 مؤسسـه س ییـ ص ریبا تشـخ  يدر موارد ضرور یرسم ياعضا يکارگیر به -1تبصره 
 يفقـط بـرا  ، یسرپرسـت صـورت   به ا حساسی یتیریمد یموقت پست سازمان يتصد يبرا

  .باشد می حداکثر شش ماه مجاز
تخلـف محسـوب شـده و موضـوع در      الـذکر  فـوق مفاد مـاده   تیعدم رعا -2تبصره 

  .م خواهد شدیمطرح و اتخاذ تصم يادار تخلفات به یدگیرس يها هیأت
سال سـابقه  » 20«سابقه کمتر از  يعضو دارا يبا تقاضا دتوان می مؤسسه -87ماده 

و موافقـت   یـی اجرا هیأت تأیید، يپذیرش از سوي و  دالیل قابل ارایه، خدمت قابل قبول
تا دو ماه حقـوق و مزایـاي    مؤسسهبه ازاي هرسال خدمت قابل قبول در ، مؤسسهس ییر

ره شده بـه متقاضـی   یذخي ها مرخصیمستمر مشمول کسور بازنشستگی به عالوه وجوه 
  .پرداخت و او را بازخرید خدمت نماید

سال سابقه خدمت کـه امکـان    25ش از یب يداراعضو  يدر موارد خاص برا -تبصره
 یـی اجرا هیـأت  تأییـد پـس از  صرفاً  يدیبازخر، وجود نداشته باشد يو يبرا یبازنشستگ

  .باشد می پذیر امکان
تـا طـرح و   ، نشده باشـد  بینی پیشحکمی  نامه آییندر این  که موارديدر  -88ماده 

  .کشور عمل خواهد شد یمقررات عموم براساس مرکز تأییدبا ، هیأت امنا ب آن دریتصو
ه و یـ ته »مرکـز «توسط ، نامه آیینن یمواد ا ییاجراي ها دستورالعملر یسا -89ماده 

  .رسد می هیأت امنا تصویب به
و بـا   مؤسسه  ییاجرا هیأت در موارد ابهام توسط نامه آیینتفسیر مفاد این  -90ماده 
  .باشد می پذیر امکان» مرکز« تأییدپس از ، هیأت امنا دایمیون یسینده کمیحضور نما
و » مرکـز « تأییـد ، مؤسسه شنهادیبا پ نامه آیینن یر در مفاد اییهرگونه تغ -91ماده 

 .باشد می پذیر امکان هیأت امنا بیتصو
 اسـتناد بـه  ، وسـت یپ 5و  تبصره 108ماده و  92مشتمل بر  نامه آییناین  -92ماده 
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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  استخدامیو مقررات  ضوابط یسامانده
 اهـداف منـدرج  تسهیل درحصول  وجاد شده یا يها ظرفیتاز يمند بهره، وري بهرهسطح 

رسید و ......................................  يهیأت امنا تصویب به.............  خیدر تار، ادشدهیدر برنامه 
  .باشد میقابل اجرا  1/12/90خ یتار از فناوريقات و یتحق، ر علومیوز تأییدبا 
  

کامران دانشجو -فناوريوزیر علوم، تحقیقات و   

  »کیوست شماره یپ«
  منابع انسانیاجرایی  هیأت دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف

 یعلم هیأتریغ ياعضا یاستخدام نامه آیین »1«ماده » 8«موضوع بند 
  مؤسسه

 هیـأت ، یعلمـ  هیـأت ریغ ياعضـا  یاستخدام نامه آیین» 1«ماده » 8«در اجراي بند 
 منظـور  بـه ، ن دسـتورالعمل یارات مقرر در ایب و اختیمؤسسه با ترک منابع انسانی ییاجرا

تشـکیالت و امـور   ، راهکارهـاي اجرایـی بخـش اداري   تنظـیم   اختیارات و، اعمال وظایف
  .شود می تشکیل یعلم هیأتریغ نیروي انسانی

  :ترکیب اعضا -1ماده 
 ؛)هیأت رییس( ن مشابهیا عناویمؤسسه  منابع انسانیمعاون توسعه  -1-1
  ؛به انتخاب کمیسیون مذکور هیأت امنا دایمینماینده کمیسیون  -1-2
 ؛)دبیر( ن مشابهیا عناویمؤسسه  منابع انسانیر یمد -1-3
  ؛ن مشابهیا عناویالت مؤسسه یبودجه و تشک، مدیر دفتر برنامه -1-4
 منـابع انسـانی  ا بازنشسـته مجـرب در امـور    یـ از کارشناسـان شـاغل    نفـر سه  -1-5

  ).یعلم هیأت ایو  یعلم هیأتریغ(
س ییـ ک دوره چهار ساله با انتخاب و حکـم ر ی يمذکور برا هیأت ياعضا -1تبصره 
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  .باشد می بالمانعآنها  و انتخاب مجدد گردند می منصوب مؤسسه
ک یـ حضور ، باشد می نفر 50که تعداد پرسنل آنان کمتر از  یدر مؤسسات -2تبصره 

 ن مـاده بالمـانع  یـ ا 3تبصـره   ت مفـاد یـ بـا رعا ) 1ماده  5موضوع بند ( کارشناس مجرب
  .باشد می

ر یاز سـا  نفـر و حـداقل سـه    هیأت ریس و دبییبا حضور ر هیأت جلسات -3تبصره 
 س مؤسسهییر تأییدکل اعضا پس از  يت آرایو مصوبات آن با اکثر یابد می تیاعضا رسم
  .باشد می قابل اجرا
  :هیأتاهم وظایف و اختیارات  -2ماده 

 ؛علمی هیأتغیر استخدامی اعضاي نامه آییننظارت برحسن اجراي مقررات  -2-1
 ؛تشکیالت نامه آییناجراي مقررات نظارت برحسن  -2-2
ون یسـ یاي طرح در کموظایف و شرایط احراز کلیه مشاغل بر، تهیه شرح شغل -2-3

 ؛مؤسسه دایمی
جوزهـاي صـادره از   استخدام و نحوه انتخاب افراد درقالب مي ها اولویتتعیین  -2-4
 ؛هیأت امنا سوي
مورد نیـاز بـراي اجـراي     نیروي انسانی کارگیري بهتعیین تعداد و احراز شرایط  -2-5

ون یسـ یي طـرح در کم قراردادي بـرا صورت  به، سازمانی بدون متصدي هاي پستوظایف 
 ؛مؤسسه دایمی
 دایمـی ون یسـ یاي طرح در کمبر، بررسی ساختار سازمانی و تشکیالت تفصیلی -2-6

 ؛مؤسسه
سازمانی به پیشنهاد دفتر  هاي پستاصالح و ایجاد پست از محل حذف  ، تغییر -2-7
 ؛سازمانی مصوب هاي پستدر قالب  هن مشابیعناوا یبودجه و تشکیالت ، برنامه
بررسی و تصـویب طـرح جـامع آمـوزش ضـمن خـدمت و تمهیـد راهکارهـاي          -2-8

 ؛ي بهسازي و توانمندسازي اعضاها برنامهاجرایی الزم براي اجراي 
مربوط هاي  نامه گواهیضمن خدمت و صدور آموزشی  يها دوره تأییدبررسی و  -2-9

 ؛مؤسسه رییسن مشابه و یا عناوی بودجه و تشکیالت، برنامهبا امضاي مدیر دفتر 
از ، شنهاد صدور مجوز تبدیل وضعیت اعضا از قراردادي به پیمانییبررسی و پ -2-10

پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی قطعـی در چـارچوب مقـررات    
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 ؛هیأت امنا علمی به هیأتریاعضاي غاستخدامی  نامه آیین
ــورد   -2-11 ــا درخواســتبررســی و اتخــاذ تصــمیم درم ــديي ه ــتعفا و ، بازخری اس

 ؛بازنشستگی پیش از موعد اعضا
ط کـار مشـاغل   یط محـ یشـرا  ین درصد سختییق عوامل و تعیبررسی و تطب -2-12

مـذکور و تعیـین تـاریخ     العاده فوقموجود در مؤسسه و اتخاذ تصمیم درخصوص برقراري 
 ؛اجراي آن

ت بـر  تحـول اداري و نظـام پیشـنهادات و نظـار    ي هـا  طرحب بررسی و تصوی -2-13
 ؛تحولي ها برنامهحسن اجراي 

اذ تصـمیم در چـارچوب   رتبـه و اتخـ   يارتقـا  درخصـوص  بررسی سوابق اعضا -2-14
 ؛ضوابط مربوط

 ارایـه بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص پیشنهادهاي نـو کـه از سـوي اعضـا      -2-15
 ؛در چارچوب نظام پیشنهادات شود می

 یاسـتخدام  نامـه  آیینمورد نیاز براي اجراي ي ها دستورالعملتهیه و تصویب  -2-16
 ؛و تشکیالت حسب مورد یعلم هیأتریغ ياعضا
 دایمـی ون یسـ یکم ياز سـو  منابع انسـانی ت یریدر حوزه مد که مواردير یسا -2-17

 .گردد می ارجاع هیأت امنا
را براي انجـام برخـی   یی ها گروهدر موارد ضروري کار دتوان می اجرایی هیأت -تبصره

  .تفویض نمایدآنها  را به يگیر تصمیماز وظایف مذکور تعیین و اختیار 
 س مؤسسـه ییـ ر تأییـد پـس از   ییاجرا هیأت رییستوسط  هیأت مصوبات -3ماده 

  .شود می براي اجرا ابالغ
ــاریخ 4مــاده و  4ایــن دســتورالعمل مشــتمل بــر  -4مــاده  ................  تبصــره در ت

 از فناوريقات و یتحق، ر علومیوز تأییدرسید و با .............................  يهیأت امنا تصویب به
  .باشد میقابل اجرا  1/12/90خ یتار
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  »وست شماره دویپ«
   ياعضا ارتقاي رتبه ییدستورالعمل اجرا

  یاستخدام نامه آیین »23«موضوع ماده  یعلم هیأتغیر
  مؤسسه یعلم هیأتریغ ياعضا

» 23«شـرایط تحصـیلی و تجربـی موضـوع مـاده      داشتن  ط بایاعضاي واجد شرا - 1ماده 
، لیـ در صورت کسب حد نصاب الزم از عوامـل ذ ی علم هیأتریغ ياعضا یاستخدام نامه آیین

رتبه آنـان از   يبه تقاضا یسه سال منته یابیازات مربوط به ارزین امتیانگیمکه  این مشروط به
  .یابند می مؤسسه به رتبه باالتر ارتقا ییاجرا هیأت بیبا تصو، درصد کمتر نباشد 70

نـه  یزم، عـالوه بـر وظـایف پسـت مـورد تصـدي عضـو        دتوانـ  مـی  مؤسسـه  -تبصره
  :دیل را فراهم نمایدر امور مشروحه ذ يو يها فعالیت
تحقیقـاتی و  ي هـا  پروژهمطالعه و تحقیق در زمینه وظایف محول و همکاري در  )الف

  ؛مطالعاتی مرتبط با وظایف شغلی
پیشـنهادهاي جدیـد در جهـت     ارایـه  منظـور  بـه سطح علمی  يتالش براي ارتقا )ب

 ی؛افزایش سطح کیفی خدمات علم
ی جهت الملل بینو ملّی  به آخرین اطالعات علمی و تجربیات دستیابیتالش براي  )ج

 ؛ارتقاي کیفی حوزه فعالیت خود
که موجب افزایش اثربخشـی و کـارآیی حـوزه     اي گونه بهنوآوري در وظایف محول  )د

 ؛فعالیت عضو شود
  .مربوطي ها فعالیتي نوین در ارتباط با حوزه ها فناورياستفاده از  )ه

حداکثر تا رتبـه  ، ک حوزهیا سطح ی یکاردان یلیمدرك تحص يدارا ياعضا -2ماده 
  .ابندیارتقا  ندتوان می 3

  :از عبارتندازات آن یرتبه و دامنه امت يعوامل ارتقا -3ماده 
  ؛)ازاتیدرصد مجموع امت 25تا  10نیب( یلیسوابق تحص )الف
  ؛)ازاتیدرصد مجموع امت 35تا  10ن یب( یو تجرب ییسوابق اجرا )ب
  ؛)ازاتیدرصد مجموع امت 20تا  5ن یب( آموزشی سوابق )ج
  .)ازاتیدرصد مجموع امت 20تا  0 نیب( یو فرهنگ یپژوهش -یعلم يها فعالیت )د
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  یلیمدرك تحص  فیرد
  عوامل ارتقا

  یلیمدرك تحص
  یکاردان

  با آن تراز هما ی

  یلیمدرك تحص
  یکارشناس

  با آن تراز هما ی

  یلیمدرك تحص
  کارشناسی ارشد

  با آن تراز هما ی

  یلیمدرك تحص
  يدکتر

  با آن تراز هما ی

  یلیسوابق تحص  1
  )ازاتیدرصد مجموع امت 25تا  10نیب(

  درصد 10
  مجموع

  ازاتیامت
  )ازیامت 60تا (

  درصد 15
  مجموع

  ازاتیامت
  )ازیامت127تا (

  درصد 20
  مجموع

  ازاتیامت
  )ازیامت 220تا (

  درصد 25
  مجموع

  ازاتیامت
  )ازیامت 350تا (

  سوابق اجرایی و تجربی  2
  )درصد مجموع امتیازات 35تا  10بین (

  210تا  60
  امتیاز

  290تا  85
  امتیاز

  385تا  110
  امتیاز

  490تا  140
  امتیاز

  سوابق آموزشی  3
  )درصد مجموع امتیازات 20تا  5بین (

  120تا  30
  220تا  55  امتیاز 170تا  40  امتیاز

  امتیاز
  280تا  70

  امتیاز

  پژوهشی و فرهنگی -ي علمیها فعالیت  4
  امتیاز 280تا   امتیاز 220تا   امتیاز 170تا   امتیاز 120تا   )درصد مجموع امتیازات 20تا . بین(

  

قـرار  » 2«که در رتبه  یکارشناس یلیدر موارد خاص دارندگان مدرك تحص -تبصره
از حـداکثر  » دوسـوم «حـداقل   و کسـب » 2«سال توقـف در رتبـه   » 8«با حداقل ، دارند

 یـی اجرا هیأت بیبا تصو ندتوان می ن مادهیا» 4«و » 2« ين شده در بندهاییازات تعیامت
  .ابندیک ارتقا یبه رتبه 

  :باشد می لیذ شرح به نامه آیینن یا 3در ماده  مندرج رتبه يارتقا عواملي ها شاخص - 4ماده 
  

  یلیسوابق تحص )الف
 یلیمدرك تحص -1
 يبا شغل مورد تصد یلیزان ارتباط رشته تحصیم -2
 یلیمحل اخذ مدرك تحص -3
  شده ارایه یلیمعدل مدرك تحص -4

  یو تجرب ییسوابق اجرا )ب
 سنوات خدمت -1
 یتیریسنوات مد -2
، یتخصصـــ يهـــا گروهکــار ، هـــا کمیتـــه در تیعضــو  -3

  مصوب يو شوراها ها هیأت، ها کمیسیون
  یسوابق آموزش )ج
 یآموزشي ها دوره ارایها یو  يریفراگ -1
 یق انتقال تجارب شغلیآموزش به همکاران از طر -2
 هاافزار نرمزان تسلط به استفاده از یم -3
 یخارج يها زبانزان تسلط به یم -4
  يفردتوسعه  -5

  یو فرهنگ یپژوهش -یعلم يها فعالیت )د
 ينو و ابتکار يشنهادهایپ ارایه -1
 اکتشافات و اختراعات -2
 انتشار مقاالت در مجالت معتبر -3
 یعلم ينارهایمقاالت در سم ارایه -4
 و ترجمه کتاب تألیف -5
 یقاتیتحقي ها طرح ارایه -6
 يع هنریبد يثبت اختراع و کارها -7
 يموردي ها گزارش ارایه -8
 ریق و تقدیتشوافت لوح یدر -9

 نمونه کسب عنوان عضو -10
 م ارباب رجوعیتکر -11
 یو مذهب یر اسالمم شعاییتعظ -12
  یفرهنگ يها فعالیتمشارکت در  -13
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 4از قابل محاسبه از مجمـوع عوامـل   یاز و حداکثر امتیاز مورد نیحداقل امت -5ماده 
  :باشد می لیذ شرح به 1و رتبه  2رتبه ، 3رتبه ، یمهارت يها رتبهارتقا به  يگانه برا

  

از قابل یحداکثر امت  ازیاز مورد نیحداقل امت  موضوع  فیرد
  محاسبه

  600  470  یارتقا به رتبه مهارت  1
  850  680  3ارتقا به رتبه   2
  1100  950  2ارتقا به رتبه   3
  شتریو ب 1400  1200  1ارتقا به رتبه   4

  
 براسـاس  ،مؤسسه به رتبه بـاالتر  ياعضا يارتقا ياز برایاز مورد نیزان امتیم -تبصره

بـه  ، مؤسسه. ...و  یافتگیتوسعه ، با محل استقرارتناسب  ن ماده وین شده در اییاز تعیامت
  .گردد می نییس مؤسسه و موافقت مرکز تعییر تأیید، ییاجرا هیأت شنهادیپ

 4مـذکور در مـاده   ي هـا  شـاخص  يازات مربوط به اجزایص امتینحوه تخص -6ماده 
ن و یتـدو  یـی اجرا هیـأت  خواهـد بـود کـه توسـط     یبه موجب دستورالعمل نامه آیینن یا

  .رسد می س مؤسسهییر تصویب به
 تصـویب  به.............  تبصره در تاریخ 3ماده و  7ن دستورالعمل مشتمل بر یا -7ماده 
خ یتار از فناوريقات و یتحق، ر علومیوز تأییدرسید و با ...................................  يهیأت امنا

  .باشد میقابل اجرا  1/12/90

  »وست شماره سهیپ«
 یعلم هیأتغیر يط کار اعضایمح طیشرا یسخت العاده فوقدستورالعمل 

   ياعضا یاستخدام نامه آیین» 38«ماده » 1«موضوع بند 
  مؤسسه یعلم هیأتریغ

کـه بـا وجـود شـرایط      گیـرد  میکار به مشاغلی تعلق  سختی شرایط محیط العاده فوق - 1ماده 
به بیماري یا عوارض نامطلوب قرارگرفتـه   يمؤسسه در معرض ابتال عضو، بهداشتی و ایمنی مربوط

  .باشد به دنبال داشته و یا این که ماهیت وظایف آنان احتمال بروز بیماري یا عوارض نامطلوب را
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بهداشـتی و   شـرایط ، یلیهاي تکم مؤسسه موظف است ضمن برقراري بیمه -2ماده 
ایمنی الزم را جهت ایجاد محیط مناسب کار براي متصدیان مشـاغل ایـن دسـتورالعمل    

الزم در مورد انجام وظایف محـول و اسـتفاده از   ي ها آموزشنسبت به بدواً  فراهم آورده و
نـات  یامکـان معا  نه مؤسسـه یک بار با هزیابزار و تجهیزات مناسب اقدام و در هر دوسال 

  .نمایدفراهم  آنان را یپزشک
ط کـار  یط محـ یشرا یمؤسسه موظفند ضمن بررس یسازمان يک از واحدهایهر  - 3ماده 

ط یط محیشرا ین درصد سختییق عوامل و تعیتطب، ربط ذي یمشاغل موجود در واحد سازمان
الزم  یهیل تـوج یـ با ذکـر دال  ه ویوست تهین شده در جداول پییبا درجات تعمتناسب  کار را

 ارایـه  هیـأت  شـنهاد مناسـب بـه آن   یپ ارایهو  یجهت بررس، ییاجرا هیأت منتخبگروه کار به
ن یـ ت ضـوابط و مقـررات مربـوط بـه ا    یـ ز موظف است بـا رعا ین مؤسسه ییاجرا هیأت .ندینما

ق ینسبت به تطب، کارگروه منتخب يشده از سو ارایه يشنهادهایپ یضمن بررس، دستورالعمل
حـداکثر  ، مشاغل موجـود در مؤسسـه   یط کار تمامیط محیشرا ین درصد سختییعوامل و تع

  .دیاقدام نما یعلم هیأتریغ ياعضا یاستخدام نامه آیینخ ابالغ یماه از تار 6ظرف مدت 
ک نفـر کارشـناس متخصـص    یـ و  یـی اجرا هیأت يک نفر از اعضایحضور حداقل  - 1تبصره 

  .است یالزام ییاجرا هیأت در جلسات کارگروه) حاً شاغل در مؤسسهیترج( یمرتبط با رشته شغل
روزآمـد   منظـور  بـه ک بار یسال  5موظف است هر  مؤسسه ییاجرا هیأت -2تبصره 
ط کـار مشـاغل موجـود در    یط محـ یشـرا  ین درصـد سـخت  یـی ق عوامل و تعینمودن تطب

  .دین ماده را تکرار نمایند موضوع ایفرآ، مؤسسه
به ازاي ، درصد تعیین شدهکار بر مبناي  ط یط محیسختی شرا العاده فوقمیزان  - 4ماده 

  :گردد میجدول ذیل تعیین  شرح بهه ینیم درصد حقوق رتبه و پا، کار هر یک درصد سختی
  
  5درجه   4درجه   3درجه   درجه دو  درجه یک  سختی کار درجه

  درصد
  سختی کار 

   20تا  1
  درصد

  40تا  20
  درصد

  60تا  40
  درصد

  80تا  60
  درصد

  100تا  80
  درصد

  میزان
  العاده فوق

  سختی
  شرایط

  محیط کار

  10تا  5/0
  درصد

  حقوق رتبه 
  و پایه

  20تا  10
  درصد 

  حقوق رتبه 
  و پایه

  30تا  20
  درصد 

  حقوق رتبه 
  و پایه

  40تا  30
  درصد

  حقوق رتبه 
  و پایه

  50تا  40
  درصد

  حقوق رتبه 
  و پایه
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کـه قطـع نظـر از     یاز مشـاغل  یدرخصـوص برخـ   دتوانـ  مییی اجرا هیأت -1تبصره 
رأسـاً   ،باشـند  مـی تنابه عم صعوبت يت و جنس کار دارایط کار به لحاظ ماهیط محیشرا

  .دیط کار اقدام نمایشرا ین درصد سختییق عوامل و تعینسبت به تطب
که به لحاظ ارتباط عضو بـا مـواد    یکار آن دسته از مشاغل یدرصد سخت -2تبصره 

 یت خاصـ یـ ا اعصـاب و روان و امثـالهم از اهم  یـ کار در اعماق و ، منفجره، آتش زا، یسم
 هیـأت امنـا   بیبـا تصـو  ، رسـد  مـی یی اجرا هیأت تأییدبودن آن به  مستثنابرخوردارند و 

  .باشد می شیبرابر قابل افزا میک و نیمجموعاً تا 
د مدنظر قرار یط جدیشرا، ا محل خدمت شاغلیر شغل و ییدر صورت تغ -3تبصره 

ط یق شـرا یـ تطب مسـؤول مؤسسه  ن مشابهیا عناوی منابع انسانیت یریگرفت و مدخواهد 
  .باشد می ربط ذيط کار و ابالغ به واحد ید محیجد

  .باشد می اشعه تابع ضوابط و مقررات خاص خود العاده فوق يبرقرار -4تبصره 
ــا -5مــاده  ــاریخ 6مــاده و  5ن دســتورالعمل مشــتمل بــر ی ................  تبصــره در ت

 فنـاوري قـات و  یتحق، ر علومیوز تأییدرسید و با ..............................  يهیأت امنا تصویب به
  .باشد میقابل اجرا  1/12/90خ یتار از

  وست شماره سهیمه پیجدول ضم
  ط کاریمح طیشرا یسخت العاده فوقدستورالعمل ( 

  )یعلم هیأتغیري اعضا
 فیرد

  درجه
 عنوان

1 2 3 4 5 

1 
ط یکار در مح

درجه  يدارا
 متعارفحرارت نا

کمتر  يمستمر در دما
 صفر يدرجه باال 10از 

حدود  يمستمر در دما
 يدر دما وقت نیمهصفر و 

 درجه 20 يباال

ر صفر و یز يمستمر در دما
 30 يباال يمستمر در دما

 درجه

 يدر دما وقت نیمه
 اریمعغیر معمول وغیر

 يدر دما وقت تمام
 مجازغیر

 خطر برق 2
م برق یدر معرض مستق

 ولت 120تا  60
م برق یدر معرض مستق

 ولت 220تا  120
م برق یدر معرض مستق

 ولت 220ش از یب
 -- در معرض برق سه فاز

3 

کار با مواد 
، ییایمیش
و  یکروبیم

و  یسم يگازها
 آزار دهنده

، ییایمیبا مواد ش یگاه
آزاد  یو سم یکروبیم

ا یدهنده سرکار دارد 
 .قرارداردآنها  در معرض

با مواد  وقت نیمه طور به
 یکروبیم، یسم، ییایمیش
 یحت( رینفوذپذ يب زایآس

سر و کار ) یمنیل ایبا وسا
 .دارد

با مواد  وقت تمام طور به
 یکروبیو م یسم، ییایمیش

 یحت( رینفوذپذ يب زایآس
سر و کار ) یمنیل ایوسا

 .دارد

با مواد  وقت نیمه
و  یسم، ییایمیش
ه کشند یکروبیم

با  یحت( رینفوذپذ
سر و ) یمنیل ایوسا

  .کار دارد
 

با مواد  وقت تمام
و  یسم، ییایمیش
کشنده  یکروبیم

با  یحت( رینفوذپذ
سر ) یمنیل ایوسا

  .و کار دارد
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 فیرد
  درجه

 عنوان
1 2 3 4 5 

4 

ط یکار در مح
 يعفونت زا

و  ینده درمانیآال
 یشگاهیآزما

با لوازم و مواد  یگاه
 .سر و کار دارد متعفن

با اجساد و لوازم و  وقت نیمه
 .سر و کار دارد مواد متعفن

 متعفن روح يبا ذ وقت نیمه
 .سر و کار دارد

روح  يبا ذ وقت تمام
 .سر و کار دارد متعفن

-- 

5 
ط یکار در مح

متعفن  يبو يدارا
 و نامطبوع

ط یدر مح گاهگاهی
 نامطبوع يمتعفن و بو

ط متعفن یدر مح وقت نیمه
 نامطبوع يو بو

-- 
ط یبا مح وقت تمام

 يمتعفن و بو
 نامطبوع

-- 

6 
ا یزش یخطر ر

 برخورد اجسام
 -- -- ادیبرخورد ز برخورد متوسط برخورد کم

7 
 يکار در فضا
 مسدود و

 متعارفغیر

 يدر فضا وقت نیمه
 متعارفغیر نسبتاً کم و

ار یبس يدر فضا وقت نیمه
 کم مثل اتاقک

ار یبس يدر فضا وقت تمام
 کم مثل اتاقک

 يدر فضا وقت تمام
 ویژه بهار کم یبس

 )امثالهم ...و معادن (
-- 

8 
کار در محیط 
داراي رطوبت 

 نامتعارف

در محیط  گاهگاهی
داراي رطوبت بیش از 

 حد مجاز

در محیط داراي  وقت نیمه
 رطوبت بیش از حد مجاز

-- 
در محیط  وقت تمام

داراي رطوبت بیش از 
 حد مجاز

-- 

9 
شرایط سخت 

 ذهنی و فکري کار

و انجام کار گاهاً با  نوع
تمرکز و خستگی فکري 

 .توام است

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

غالباً مسؤولیت و حساسیت 
کار در حدي است که روح 

آن  تأثیرو روان فرد تحت 
 .گیرد میقرار 

همواره مسؤولیت و 
حساسیت کار در 

حدي است که روح و 
 تأثیرروان فرد تحت 

 .گیرد میقرار  آن

-- 

10 
کار در محیط 

داراي سر و صدا 
 نامتعارف

تا  70بین  وقت نیمه
 دسی بل 90

  نیم وقت بین 
دسی بل یا  70-120
 90 -70بین  وقت تمام

 دسی بل

 120بیش از  وقت نیمه
  بین  وقت تمامدسی بل یا 

 دسی بل 120 -90

 120بیش از وقت تمام
 دسی بل

-- 

11 
کار در محیط 

ذرات معلق داراي 
 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 غبار 
 .کند میو دود 

ذرات معلق و دود در 
 .زا است هوا بیماري

-- 

12 
جا به جا کردن 
 اجسام سنگین

 12/5گاهگاهی تقریباً 
کیلوگرم  25کیلوگرم تا 
 12/5تا  5یا مکرراً 

کیلوگرم یا معادل آنرا 
بلند یا نیروي معادل را 

 .کند میتحمل 

 25گاهگاهی تقریباً بیش از 
کیلوگرم یا مکرراً  50تا 
کیلوگرم یا  25تا  12/5

کیلوگرم را  12/5منظماً 
بلند یا معادل آنرا را تحمل 

 .کند می

 50گاهگاهی تقریباً بیش از 
 50تا  25کیلوگرم یا مکرراً 

تا  12/5کیلوگرم یا منظماً 
کیلوگرم را بلند یا 25

نیروي معادل آنرا را تحمل 
 .کند می

 50مکرراً بیش از 
 25کیلوگرم یا مکرراً 

کیلوگرم یا  50تا 
تا  12/5دایماً 

کیلوگرم را بلند یا 25
نیروي معادل آنرا را 

 .کند می تحمل

 50دایماً بیش از 
کیلوگرم را بلند یا 
نیروي معادل آنرا 

 .کند میتحمل 

13 

ي ها محیطکار در 
مانند ( پر خطر
ي ها کارگاه

تراشکاري و ریخته 
 )...و گري 

در کارگاه کار  گاهگاهی
 کند می

در کارگاه  وقت پاره طور به
 .کند میکار 

در کارگاه  وقت نیمه طور به
 کند میکار 

در  وقت تمام طور به
 .کند میکارگاه کار 

-- 

14 
 يها محیطکار در 
 متعارفغیر

  
در محیط کم  وقت نیمه

تاریکی ( نور و یا پرتور
  )نور شدید/ نسبی

 

/ در تاریکی مطلق وقت نیمه
 نور بسیار شدید

 در تاریکی مطلق وقت تمام
نور / تاریکخانه عکاسی(

 )شدید
-- -- 

15 
کار با رایانه و 

 امثالهم

  

 3تا  2اپراتوري که بین 
ساعت در روز ملزم به 

  .انجام کار است
 

 4تا  3اپراتوري که بین 
ساعت در روز ملزم 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
-- 
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 فیرد
  درجه

 عنوان
1 2 3 4 5 

16 
رانندگی با وسایل 

نقلیه سبک و 
 سنگین

با وسیله نقلیه سبک با 
 6000میانگین 

کیلومتر در ماه برون 
شهري و با وسیله نقلیه 

سنگین با میانگین 
کیلومتر برون  3000

 شهري

با وسیله نقلیه سبک با 
کیلومتر  10000میانگین 

در ماه برون شهري و با 
وسیله نقلیه سنگین با 

کیلومتر  5000میانگین 
 برون شهري

وسیله نقلیه سبک با با 
کیلومتر  15000میانگین 

در ماه برون شهري و با 
وسیله نقلیه سنگین با 

کیلومتر  8000میانگین 
 برون شهري

با وسیله نقلیه سبک 
 20000با میانگین 

کیلومتر در ماه برون 
شهري و با وسیله 
نقلیه سنگین با 

 12000میانگین 
 کیلومتر برون شهري

-- 

17 
 کار در ارتفاع و

 اعماق

در ارتفاع  وقت نیمه
 5بدون حفاظ بیش از 

متر و یا عمق آب یا 
 متر 5زمین بیش از 

در ارتفاع بیش از  وقت تمام
در  وقت نیمهمتر و یا  5

متر و یا  10ارتفاع 
در عمق آب یا  وقت تمام

 متر 5زمین بیش از 

در ارتفاع بیش از  وقت تمام
در  وقت نیمهمتر و یا  10

حتی ( رمت 10عمق بیش از 
 )با وسایل ایمنی

کار در ارتفاع بسیار 
در  وقت تمامزیاد و یا 

 متر 10عمق بیش از 
حتی با وسایل (

 )ایمنی

کار در اعماق بیش 
حتی ( متر 50از 

با استفاده از 
 )وسایل ایمنی

 انفجار 18
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
-- 

19 
کار با بیماران 
 روحی و روانی

با بیماران  گاهگاهی
روحی و روانی روبرو 

 .است

با بیماران  وقت نیمه طور به
 .روحی و روانی روبرو است

با بیماران روحی  گاهگاهی
و روانی خطرناك روبرو 

 .است
-- -- 

20 
 نفرهایی

 معمولغیر
 نفرهایی مستمر

نفرهایی مستمر با سکوت 
مستمر غیر یا نفرهایی

 همراه با سر و صدا

نفرهایی مستمر توام با سر 
 و صداي ناراحت کننده

-- -- 

 لرزش 21
لرزش خفیف آزار 

 دهنده
لرزش نسبتاً  وقت نیمه

 شدید
 -- -- توام با لرزش وقت تمام

22 
کار با حیوانات و 

گزنده و جانواران 
 درنده

سر و کار  گاهگاهی
 .دارد

 -- -- .سر و کار دارد وقت تمام .سر و کار دارد وقت نیمه

 کار در فضاي باز 23
مکرراً در فضاي باز 

تدل انجام عمناطق م
 .نماید می وظیفه

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

 تدل انجام وظیفهعمناطق م
 .نماید می

منظماً در فضاي باز مناطق 
بد آب و هوا انجام وظیفه 

 .نماید می
-- -- 

  »وست شماره چهاریپ«
  یعلم هیأتریغ ياز اعضا ییت قضایحما ییاجرا دستورالعمل

   ياعضا یاستخدام نامه آیین »45«موضوع ماده 
  مؤسسه یعلم هیأتریغ

ه مراجـع  یـ کل، دسـتورالعمل ن یـ در ا» کننـده  یدگیمراجـع رسـ  «منظور از  -1ماده 
  .باشد میی قانون یو انتظام قضایی

عضـو مؤسسـه    یشـاک  کـه  موارديدر  يبه تخلفات ادار یدگیرس يها هیأت -تبصره
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  .گیرند می ن دستورالعمل قراریز در شمول اینباشد ن
و  يدر رابطه با دعـاو  يقرارداد، یمانیپ، یمؤسسه اعم از رسم يه اعضایکل -2ماده 

 شود می یآنان ناش يفه اداریکننده که از انجام وظ یدگیرسات مطروحه در مراجع یشکا
ن یـ موضـوع ا  یو حقـوق  ییت قضایمشمول حما، شان مرتبط استیف ایبا وظا نحوي بها ی

  .باشند می دستورالعمل
اد یـ ات یو شـکا  يدر ارتباط با دعاو یاز کارافتاده و متوف، بازنشسته ياعضا -تبصره

 يو در مـورد اعضـا   گردنـد  مـی  یو حقـوق  ییقضات یمشمول حما، شده در زمان اشتغال
 یقـانون مـدن  ) 1032( در مـاده  منـدرج  از وراث درجه اول یکیا یهمسر  يتقاضا یمتوف

  .است یکاف یو حقوق ییت قضایحما يبرا
ل و یـ خود را با ذکر دال یدرخواست کتب یو حقوق ییت قضایحما یمتقاض -3ماده 

ا مقام مجـاز از طـرف   یس مؤسسه ییبه ر یو حقوق ییت قضایحما ياز برایجهات مورد ن
  .دارد میم یتسل يو

ت یـ حمام انجـا  يف عضـو بـرا  یارتباط موضوع دعوا با وظـا  مرجع تشخیص -4ماده 
  .باشد می يمجاز ازطرف و ا مقامیس مؤسسه ییر، یحقوق و ییقضا

موظـف اسـت در صـورت انجـام      ياز طـرف و  مقام مجـاز ا یس مؤسسه ییر -5ماده 
 یا کارشناسـان حقـوق  یـ کارشـناس  ، ن دسـتورالعمل یا )4(و  )3(فات مقرر در مواد یتشر

با ذکر موضوع به همراه  یکتب طور به یو حقوق ییت قضایانجام حما يط را برایواجد شرا
و رونوشـت آن را   یمعرفـ  صالح ذيکننده  یدگیبه مراجع رس، ازیمدارك و اسناد مورد ن

  .دیه نمایارا یبه عضو متقاض
  :ل استین دستوالعمل شامل موارد ذیموضوع ا یخدمات کارشناسان حقوق -6 ماده
  ؛ییانجام مشاوره و ارشاد قضا )الف
  ؛یشرکت در جلسات دادرس )ب
  ؛الزمهاي  هیح و دفاعیلوا، دادخواست، تیشکاتنظیم  )ج
  ؛ف محولیوظا يجهت حسن اجرا ربط ذي یدولتغیر وی دولتي ها دستگاهمراجعه به  )د
در مقام وکالـت مجـاز بـه     يدادگستر يوکال یکه در مراحل دادرس یخدمات ریسا )ه

  .باشند میانجام آن 
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ن دستورالعمل موظفند یا )5( وضوع مادهم یا کارشناسان حقوقیکارشناس  -7ماده 
عدم  يبرا که صورتیند و در یفعال شرکت نما طور به یو دادرس یدگیدر تمام مراحل رس

عـذر موجـه داشـته     یو دادرس یدگیو شرکت در جلسات رس تیامکان اقامه دعوا و شکا
کننده  یبه مقام معرف یکتبصورت  بهقبالً  ممکن یت فرصت زمانیمراتب را با رعا، باشند

 یدگیگر بـه مرجـع رسـ   ید یا کارشناسان حقوقیکارشناس  یاطالع دهند تا امکان معرف
  .فراهم گردد ربط ذيکننده 

 يا مقـام مجـاز از طـرف و   یـ س مؤسسـه  ییـ رص عذر موجه بر عهده یتشخ -تبصره
  .باشد می

موضـوع   یو حقـوق  ییت قضـا یانجام حما يبرا دتوان مین یکارشناس حقوق -8ماده 
ر یا سـا یـ و  الزحمـه  حق عنوان به يا سندیا مال یوجه ، ین دستورالعمل از عضو متقاضیا

ن یمتخلف برابر قـوان ن صورت با یاغیر در. دیاخذ نما يگریا دین مشابه به نفع خود یعناو
  .و مقررات مربوط رفتار خواهد شد

کـه   یجبران زحمات آن دسته از کارشناسـان حقـوق   يبرا دتوان می مؤسسه -9ماده 
جـذب   العـاده  فـوق عـالوه بـر   ، دهند می ارایه ین دستورالعمل خدمات حقوقیا يدر اجرا
 مؤسسـه و س ییـ ص ریبـا تشـخ   يجـذب و  العـاده  فـوق درصد  20حداکثر تا ، یاستحقاق

  .دیت مقررات مربوط پرداخت نمایرعا
کارشـناس   ياز سـو ، ن دسـتورالعمل یـ خدمات موضوع ا ارایهر یدر موارد ز -10ماده 

  :یابد میخاتمه  یحقوق
  ؛به مؤسسه یو حقوق ییت قضایحما یعضو متقاض یانصراف کتب )الف
، ل اسـتعفا یـ مربـوط بـا مؤسسـه از قب    یکارشـناس حقـوق   یقطع رابطه استخدام )ب
  .ا فوتیانتقال و ، یاز کارافتادگ، یبازنشستگ، بازخرید، اخراج

و  یحقوق، يفریک( يجار ییقضاهاي  ه پروندهین دستورالعمل به کلیمفاد ا -11ماده 
  .یابد میي مؤسسه تسر) يادار

...............  تبصـره در تـاریخ   3مـاده و   12ن دسـتورالعمل مشـتمل بـر    یـ ا -12ماده 
 فنـاوري قات و یتحق، ر علومیوز تأییدرسید و با ................................  يامناهیأت  تصویب به
  .باشد میقابل اجرا  1/12/90خ یتار از
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  »وست شماره پنجیپ«
  یرفاه يها کمکدستورالعمل پرداخت 

  ياعضا یاستخدام نامه آیین» 69« موضوع ماده
  مؤسسه یعلم هیأتریغ

م و یمسـتق  يهـا  هزینـه انـه از کمـک   یماه، شاغل در مؤسسـه  يه اعضایکل -1ماده 
 هیـأت  مصـوبات  براسـاس  ن شدهییزان تعیکه از م، هیأت امنا مصوب یم رفاهیرمستقیغ

  :گردند می مند بهرهل یذ شرح به، ران کمتر نخواهد بودیوز
  ؛يگرم در روز کار يک وعده غذاینه یکمک هز -1 -1
از  یکـ یبـه   صـرفاً ( ر شش سـال یهر فرزند ز ينه مهد کودك به ازایکمک هز -2 -1
  ؛)گیرد می تعلق ییاجراي ها دستگاهر یا سایو  ن شاغل در مؤسسهیزوج

  .اب و ذهابینه ایکمک هز -3 -1
افت یط دریواجد شرا ییاجرا هیأت يکه از سو یشاغل در مشاغل يبه اعضا -تبصره

نـه  یهز، یـی اجرا هیـأت  ن شده توسطییزان تعیبه م، باشند میا لباس حسب مورد یر یش
  .شود می ر و لباس پرداختیه شیته

پنجـاه  ، ه درمـان یـ مه پایمؤسسه مکلف است عالوه بر درصد پرداخت حق ب -2ماده 
  .دیاعضا و بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را پرداخت نما یلیمه تکمیدرصد حق ب

  .باشد می مؤسسه عهده بهمه عمر و حوادث اعضا یپرداخت سهم حق ب -3ماده 
نـه  یرا تحـت عنـوان کمـک هز    یسـال وجـوه   در طـول  دتوانـ  مـی مؤسسه  -4ماده 

  .دیشاغل پرداخت نما يبه اعضاملّی  و یژه مذهبیو يها مناسبتبه  يرنقدیغ
مؤسسـه از   يت از اعضـا یـ و حما انداز پسق یتشو منظور به دتوان میمؤسسه  -5ماده 

 انـداز  پـس حسـاب   یمـان یو پ یرسـم  بنا به درخواست عضو شاغل، اندوخته تأمینق یطر
ه یـ درصد حقوق رتبه و پا 35به نام عضو افتتاح و  یدولت يها بانکاز  یکیسهم عضو نزد 

کسر و به حسـاب مزبـور    يو یافتیاز در» عضو انداز پسسهم « عنوان بهرا در هر ماه  يو
سـهم  « نعنـوا  به »عضو انداز پسسهم « درصد 100ن صورت در هر ماه یدر ا. دیز نمایوار

 یلیمؤسسـه ضـمن درج در بودجـه تفصـ     یاز محل اعتبـارات پرسـنل   »مؤسسه انداز پس



 ريوتحقیقات و فنا مجموعه قوانین و مقررات وزارت علوم،/   518

 

، که به نام عضو افتتاح خواهد شـد  اي جداگانهبه حساب سپرده ، هیأت امنا ساالنه مصوب
  .شود می زیوار

قابـل  غیر ،ن مـاده در زمـان اشـتغال عضـو    یـ موضوع اي ها حساب يموجود -تبصره
  .باشد می برداشت

سه ییر هیأت بیسال با تصو یشاغل خود در ط يبه اعضا دتوان می مؤسسه -6ماده 
اعتبـار   بینـی  پـیش مشروط بـه   »پاداش«عضو را تحت عنوان  يایتا دو برابر حقوق و مزا

  .دیپرداخت نما، هیأت امنا انه مصوبیسال یلیالزم در بودجه تفص
ا وام بـه صـندوق   یـ کمـک   منظـور  بـه را  یهرسـاله مبلغـ   دتوانـ  میمؤسسه  -7ماده 

ا پرداخـت وام  یـ  يا اعتبـار یـ مصرف و ، مسکن هاي تعاونی، مؤسسه ياعضا الحسنه قرض
  .دیمنظور نما، هیأت امنا بیبا تصو یلیم به اعضا در بودجه تفصیمستق

و  باشـد  می زان کمک و سقف وام قابل پرداخت در قالب اعتبارات مصوبیم -تبصره
 هیـأت  شـنهاد یخواهد بود که بـه پ  یآن مطابق دستورالعمل ینحوه پرداخت و گردش مال

  .رسد می هیأت امنا تصویب بهسه ییر
 تصـویب  به.............  تبصره در تاریخ 3ماده و  8ن دستورالعمل مشتمل بر یا -8ماده 
خ یتـار  از فنـاوري قـات و  یتحق، ر علـوم یوز تأییدرسید و با .............................  يهیأت امنا

  .باشد میقابل اجرا  1/12/90
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قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات 
  مجلس شوراي اسالمی 14/10/1372مصوب  اداري
از تاریخ تصویب این قانون اشتغال و ادامه به تحصیل کارگزاران شاغل  -ماده واحده

ه و نهادهاي انقـالب  قضاییقوه مقننه و قوه ، یهردر جمهوري اسالمی ایران اعم از قوه مج
از بودجه عمـومی کشـور    نحوي بهی که مؤسساتتابعه دولت و کلیه ي ها شرکتاسالمی و 

 در سـاعات اداري روزهـاي کـاري هفتـه در داخـل و خـارج ممنـوع        نماینـد  میاستفاده 
 .شوند می و متخلفین به انفصال موقت از خدمت از یک سال تا سه سال محکوم باشد می

یـت یـا مرخصـی بـا     مأمورکارکنان با اسـتفاده از   وقت تمامادامه تحصیل  -1تبصره 
اشـتغال اداري  ، بـا تحصـیل   زمـان  هـم تعیین جانشین ایشان به شرطی مجاز اسـت کـه   

و آموزشـی   براي ادامه تحصیل کارکنان دتوان میوزارت آموزش و پرورش «. نداشته باشند
نیـز صـادر کنـد مشـروط بـر ایـن کـه مـدت          وقت نیمهیت تحصیلی مأمورپرورشی خود 

  1.»ماه تجاوز نکند 36یت تحصیلی آنان در طول خدمت حداکثر از مأمور
جانبازان پنجاه درصد به باال و رزمندگان و آزادگانی که سـه سـال تمـام     -2تبصره 

سابقه حضور در جبهـه و اسـارت داشـته باشـند از شـمول ایـن قـانون         متناوباًلیاً یا امتو
  .باشند می مستثنا

هزینه ایاب ، راننده، استفاده از بودجه و امکانات دولتی مانند وسیله نقلیه -3تبصره 
قـانونی در  غیر متصـرف  عنوان بهو با متخلف  باشد می و ذهاب براي ادامه تحصیل ممنوع

  .اموال دولتی برابر قوانین و مقررات مربوطه عمل خواهد شد
 باشـد  می اجراي این قانون مسؤولسازمان امور اداري و استخدامی کشور  -4تبصره 

امـور اداري و اسـتخدامی و   ي هـا  کمیسـیون گـزارش کـار را بـه     بـار  یکو در هر سه ماه 

                                                                                                                                               
  مجلس شوراي اسالمی 23/9/1376اصالحی مورخ  -1
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  .نمایند می ارایهمجلس شوراي اسالمی  عالی آموزشفرهنگ و 
امتیازات مربوط به قبولی کارگزاران تا زمان استفاده از مجوزهاي در ایـن   -5تبصره 

  .باشد می قانون محفوظ
اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت یک مـاه پـس از تصـویب     نامه آیین -6تبصره 

وزیـران   هیـأت  تصـویب  بهاین قانون توسط سازمان امور اداري و استخدامی کشور تهیه و 
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسـه روز سـه شـنبه    . خواهد رسید

چهاردهم دي ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شـوراي اسـالمی تصـویب و در    
  .شوراي نگهبان رسیده است تأییدبه  22/10/1372تاریخ 

  
علی اکبر ناطق نوري -مجلس شوراي اسالمی رییس  
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ل کارگزاران یت ادامه تحصیقانون ممنوع ییاجرا نامه آیین
  هیأت وزیران 12/04/1373 مصوب يکشور در ساعات ادار

بـوط  مشـروح مر  يها عبارت ير به جایز ياختصار يها واژه نامه آیینن یدر ا -1ماده 
 :روند یکارم می کار به

 -يل کـارگزاران کشـور در سـاعات ادار   یت ادامـه تحصـ  یـ قـانون ممنوع : قـانون  )الف
  ؛1372مصوب
است که منجر به اخـذ مـدرك   آموزشی  يها دورهآن دسته از  یط: لیادامه تحص )ب
  1؛شود میی ا با ارزش استخدامی یسمر یلیتحص

و  ییه و قضـا یـ مجر، مقننـه  يهـا  تـابع قـوه   یسـازمان  يه واحـدها یبه کل: دستگاه )ج
 بودجـه   از نحـوي  بـه ه مؤسسات که یتابع دولت و کل يها شرکت، یانقالب اسالم ينهادها
  ؛شود میاطالق  کنند میاستفاده  یعموم
بـه   وقـت  تمـام صـورت   به يها دستگاهکه در  هستند يافراد: کارکنان و کارگزاران )د

  ؛شوند میده ینام "کارگزاران " اختصار بهن پس یخدمت اشتغال دارند و از ا
است که کارگزاران و کارکنان مطابق ضوابط مقرر ملـزم   ییها ساعت، يساعات ادار )ه

  .هستندفه یدر محل خدمت و انجام وظ به حضور
بـا   »يخـارج از سـاعات ادار  «در  2»کـارگزاران  وقـت  تمـام «لیادامـه تحصـ    -2ماده  

و مقـررات    نیت قـوان یـ بـا رعا  »یمرخصـ « ایـ  3»وقت تمامآموزشی  تیمأموراستفاده از «
 .مربوط مجاز است

ت یمسـؤول ن ماده منوط به سپردن یت موضوع ایمأمورا ی یمرخص ياعطا -1تبصره  
                                                                                                                                               

 24/5/1375مورخ  اصالحی هیأت وزیران جلسه -1
 همان -2
  همان -3
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 .است يگریط دیبه شخص واجد شرا نفع ذي ف فردیا وظای
آموزشـی   يهـا  دورهل در یادامـه تحصـ   يبـرا آموزشـی   تیـ مأمور ياعطا -2تبصره  
  .مجاز است ربط ذي يها ب شده مرجعیتصو

 1".اولویت دارندآموزشی  تیمأمورهمسران شهدا در استفاده از  -3تبصره  "
، نامـه  آیـین ن یـ ب ایخ تصـو یحداکثر ظرف سه ماه از تار، مکلفند ها دستگاه -3ماده  

اجـازه   ب قانون با یخ تصویرا که قبل از تار یآن دسته از کارگزاران وقت تمامل یادامه تحص
فـراهم   نانل آیادامه تحص يط الزم برایشراا یل اشتغال داشته یبه تحص ربط ذيدستگاه 

ن با حفـظ  یجانش نییق دهند و پس از تعیتطب نامه آیینن یبا ضوابط قانون و ا، است هشد
  . اعطا کنند یا مرخصیآموزشی  تیمأمورحسب مورد به آنان  یپست سازمان

قـانون  ب یآن دسته از کارگزاران که قبـل از تصـو   یازات مربوط به قبولیامت -تبصره 
محفـوظ   انـد   را کسـب کـرده   نامه آیینن یا) 1( ماده) ب( ل موضوع بندیمجوز ادامه تحص

 .است
و ، ذهـاب اب و یـ نه ایهز، تیمأمور العاده فوق عنوان بهوجه  هرگونهپرداخت  -4ماده  
 یاصـ اختص و  یه دولتـ یـ له نقلین استفاده از راننده و وسیهمچن ،گزارانکار بهنه سفر یهز
  2.ل ممنوع استیادامه تحص يبرا

بـه   یدگیرسـ  يهـا  هیـأت  نامه آیینن یبه تخلفات موضوع ا یدگیمرجع رس -5ماده  
 صـدور  حسب مورد نسبت به یدگیاد شده پس از رسی يها هیأتو  هستند يادار تخلفات

 يبـه تخلفـات ادار   یدگین قانون و قانون رسـ یشده در ا بینی پیشمجازات  نییو تعرأي 
 .کنند میاقدام 

 را یـی ن جزایدر قوان مندرج میاز جرا یکیهر گاه تخلف کارگزاران عنوان  -1تبصره  

 بـه  یدگیرس يمکلف است مراتب را برا يبه تخلفات ادار یدگیرس هیأت ز داشته باشدین

 .صالح ارسال کند ییمراجع قضا
 یدگیتابع قـانون رسـ   يبه تخلفات ادار یدگیکه از نظر رسیی ها دستگاه -2تبصره  

                                                                                                                                               
  همان -1
 هیأت وزیران 10/4/1375الحاقی مورخ  -2
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 و به هستند تابع مقررات مربوط به خود نیستندآن  ییاجرا نامه آیینو  يتخلفات ادار به

 و حسب مورد مجازات مقـرر در  شود می یدگیدر مرجع مربوط رسآنها  م کارگزارانیجرا

  .شود می در مقررات مربوط اعمال مندرج گریدي ها مجازاتقانون و 
 لیک بار گزارش کار مربوط بـه ادامـه تحصـ   یمکلفند هر سه ماه  ها دستگاه -6ماده 

 يامـور ادار  که توسط سازمانیی ها دستورالعملل خود را طبق یکارگزاران شاغل به تحص
 .به سازمان مزبور ارسال کنند شود میابالغ  ها دستگاهه یه و به کلیکشور ته یاستخدام و
  

حسن حبیبی -س جمهورییمعاون اول ر  
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ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل مصوب قانون 
  مجلس شوراي اسالمی 11/10/1373

جمهوري اسالمی ایران هر شخص  قانون اساسی 141با توجه به اصل  -ماده واحده
  .شود دار عهدهیک شغل دولتی را تنها  دتوان می

و تحقیقاتی از ایـن  آموزشی  مؤسساتو  ها دانشگاهدر آموزشی  يها سمت -1تبصره 
  .باشند می مستثناحکم 

منظور از شغل عبارت اسـت از وظـایف مسـتمر مربـوط بـه پسـت ثابـت         -2تبصره 
  .شود میانجام  وقت تمام طور بهیا شغل و یا پستی که ، سازمانی

مـدیره و  ي ها هیأت، مجامع عمومی، شرکت و عضویت در شوراهاي عالی -3تبصره 
نمایندگان قانونی سهام دولـت و بـه    عنوان بهدولتی که ي ها شرکتو  مؤسساتشوراهاي 

ي پست و یا شـغل سـازمانی صـورت    ها مسؤولیتموجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و 
لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابـت شـرکت و    ؛گردد میشغل دیگر محسوب ن، گیرد می

  .یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود
ی کـه تمـام یـا قسـمتی از     مؤسسـات تصدي هر نوع شغل دولتی دیگر در  -4تبصره 

مجلـس شـوراي    یعمـومی اسـت و نماینـدگ    مؤسسـات سرمایه آن متعلق به دولت و یـا  
 مشاوره حقوقی و ریاسـت و مـدیریت عامـل یـا عضـویت در     ، وکالت دادگستري، اسالمی

بـراي   مؤسسـات تعاونی ادارات و ي ها شرکتخصوصی جز ي ها شرکتمدیره انواع  هیأت
  .کارکنان دولت ممنوع است

مـاه تـا یـک سـال محکـوم       6متخلف از این قانون به انفصـال موقـت از    -5تبصره 
و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدي آن را داشـته اسـت بـه جـز      گردد می

ه دوم عالوه بـر  در صورت تکرار در مرتب. گردد میحقوق و مزایاي شغل اصلی وي مسترد 
  .گردد میاز مشاغل محکوم  دایماسترداد وجوه موضوع این تبصره به انفصال 



  525  / اعضاي غیرهیأت علمی :چهارمبخش   

 

آمر و صادر کننده احکام در صورت اطالع بـه نصـف مجـازات مـذکور در      -6تبصره 
  .گردند می صدر تبصره محکوم

دولتـی در صـورت   ي هـا  دسـتگاه ی و واحدهاي مـالی  حساب ذيین مسؤول -7تبصره 
و مزایا بابت شغل دیگر در صورت مطلع بـودن از شـغل دوم بـه انفصـال     پرداخت حقوق 

  .ماه محکوم خواهند گردید 6تا  3خدمت موقت بین 
در  ییهـا  سـمت  افرادي که مستقیما از سـوي مقـام معظـم رهبـري بـه      -8تبصره 

  .خواهند بود مستثنااز شمول مفاد این قانون  ،گردند می مختلف منصوبي ها دستگاه
از بودجـه عمـومی    نحـوي  بـه کـه   ییهـا  ارگـان نهادهـا و  ، ها زمانساکلیه  -9تبصره 

ی کـه  مؤسسـات دولتـی و وابسـته بـه دولـت و      مؤسساتو  ها شرکتو  نمایند میاستفاده 
  .باشند میمستلزم ذکر نام است مشمول این قانون آنها  شمول قانون بر

و  گانـه  سـه کلیه اشخاص شاغل در هـر یـک از قـواي     زمان همعضویت  -10تبصره «
و مؤسسات دولتی یا وابسته بـه دولـت کـه     ها شرکتو آنها  تابعهي ها زمانساو مؤسسات

مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بـوده و بـه هـر مقـدار از بودجـه کـل       آنها  شمول قانون بر
و  ) 1( موضوع تبصـره آموزشی  در شوراي نگهبان به جز مشاغل، نمایند میکشور استفاده 

 1373قـانون ممنوعیـت تصـدي بـیش از یـک شـغل مصـوب        ) 8( افراد موضوع تبصـره 
کنونی شوراي نگهبـان کـه    يممنوع است و این ممنوعیت شامل اعضاحقوقدان  عنوان به

و چنانچه ظرف دو ماه پس از تصـویب ایـن   شود مینیز  اند شدهقبل از این قانون انتخاب 
  1.»شوند می ندهند از عضویت در شوراي نگهبان مستعفی شناخته قانون استعفا

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه روز یکشنبه یـازدهم دي مـاه   
ــاریخ      ــویب و در ت ــالمی تص ــوراي اس ــس ش ــه مجل ــاد و س ــد و هفت ــزار و سیص ــک ه ی

  .شوراي نگهبان رسیده است تأییدبه  14/10/1373
  

علی اکبر ناطق نوري -سالمیمجلس شوراي ا رییس  

                                                                                                                                               
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششـم مـرداد مـاه     -1

از سـوي   20/4/1388هزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شـوراي اسـالمی تصـویب و در تـاریخ      یک
  .مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد
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مصوب  موادي از قانون مدیریت خدمات کشوري
  مجلس شوراي اسالمی 18/7/1386

اسـتفاده از  . باشـد  مـی  اخذ رشـوه و سـوء اسـتفاده از مقـام اداري ممنـوع      -91ماده 
هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداري ، حق مشاوره، تسهیالت، هرگونه امتیاز

در تمـام سـطوح از افـراد     اجرایـی ي ها دستگاهو وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان 
  .شود میخود تخلف محسوب  ربط ذيجز دستگاه  حقیقی و حقوقی به

یـق  رد عالوه بر نظـارت مسـتقیم مـدیران از ط   ناجرایی موظفي ها دستگاه -1تبصره 
هاي مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجراي ایـن مـاده    بازرسیانجام 

به گزارش حداقل یک مستند  چنانچه تخلف هر یک از کارمندان. نظارت مستقیم نمایند
باالترین مقام دسـتگاه اجرایـی یـا مقامـات و      ،مدیر مربوطه برسد تأییدبازرس معتمد به 

مزایا و عناوین مشابه و یـا  ، قودستور اعمال کسر یک سوم از حق ندتوان می، مدیران مجاز
را بـراي فـرد متخلـف صـادر      یـک سـال  انفصال از خدمات دولتی براي مدت یک ماه تـا  

  .نمایند
بـازرس   تأییـد کـه بـه   یی ها گزارش استناددر صورت تکرار این تخلف به  -2تبصره 

رسیدگی به تخلفـات اداري  ي ها هیأتپرونده فرد خاطی به  ،معتمد و مدیر مربوطه برسد
از خـدمات دولتـی اعمـال     دایـم اخـراج و انفصـال   ، بازخریدي ها مجازاتارجاع و یکی از 

  .خواهد شد
 دهنـده  رشـوه پرونده افراد حقیقی و حقوقی  موظفند اجراییي ها دستگاه -3تبصره 

بـه مراجـع   قضـایی   را جهـت رسـیدگی و صـدور حکـم     اجراییي ها دستگاهبه کارمندان 
  .ندنمایاع جار قضایی

یـا   دهنـده  رشـوه سازمان موظف اسـت اسـامی افـراد حقیقـی و حقـوقی       -4تبصره 
ي هـا  دسـتگاه را جهت ممنوعیـت عقـد قـرارداد بـه کلیـه       اجراییي ها دستگاهکارمندان 



  527  / اعضاي غیرهیأت علمی :چهارمبخش   

 

  .اجرایی اعالم نماید
 تصدي بیش از یک پست سازمانی بـراي کلیـه کارمنـدان دولـت ممنـوع      -94ماده 

تصدي موقت پسـت سـازمان   ، مافوق مسؤولدر موارد ضروري با تشخیص مقام . باشد می
سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا براي حـداکثر چهـار   صورت  به مدیریتی یا حساس

  .باشد می ماه مجاز
عدم رعایت مفاد ماده فوق الذکر توسط هر یک از کارمنـدان دولـت اعـم از     -تبصره

رسـیدگی   هیأت متخلف محسوب و در، ا مقام صادر کننده حکمکننده پست دوم ی قبول
  .رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد ، به تخلفات اداري

  
غالمعلی حداد عادل -رییس مجلس شوراي اسالمی  
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