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 فهرست مطالب

 تعاریف و اختصارات فصل اول: 

 ورود به خدمت و استخدام فصل دوم: 

 فصل سوم: انتصاب 

 تکالیفحقوق و فصل چهارم: 

 سازی فصل پنجم: توانمند

 فصل ششم: نظام پرداخت حقوق و مزایا

 فصل هفتم: مأموریت و انتقال

 فصل هشتم:مرخصی ها، بیمه و امور رفاهی

 نهم: پایان خدمت لفص

 فصل دهم: سایر مقررات
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 تعاریف و اختصارات :فصل اول

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

وزارت علتو،  تحیییتات و   »هتای آن  بته ترتیت     در آیین نامه و پیوستت « وزیر»و « وزارت»منظور از وزارت/وزیر:  -1-1

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

هتای مییتزو وزارت   هتای امنتا و هیت ت   هتای آن  مرکتز هیت ت   در این آیین نامه و پیوستت « مرکز»منظور از  مرکز: -2-1

 .باشد می

است که بتا موتوز وزارت    غیرانتفاعی( -)غیردولتی آموزش عالی مؤسسات /هادانشگاو« مؤسسه»منظور از  مؤسسه: -3-1

 علو،  تحیییات و فناوری ایواد شدو است.

نیودو و مرجع تتدوین آیتین نامته هتا و نتامر و متتولی توستعه        را تاسیس  هیاتی است که موسسههیات موسس :   -4-1

 باشد . می اساسنامه 7بودو و دارای ومایف و اختیارات مادو  فعالیتهای موسسه

-به عنوان باالترین رکتن مؤسسته  مرجتع سیاستت      هی تی است که به موج  قوانین و میررات مربوط هیأت امنا: -5-1

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

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

 ی از سوی هیات امناٌرا به عهدو دارد .یهیاٌت امناءاجرا

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

  فصل چهار، می پردازند که در این آیین نامه اعضای هیات علیی نامیدو میشوند . 17و  16طبق مود 

آئین  10که مطابق مادو  باشد پس از رئیس موسسه میرکن اجرایی مؤسسه  هیات رئیسه دومین :هیاٌت رئیسه -8-1

 نامه جامع مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تشکیل می گردد.

منظور از اتحادیه دانشگاو ها در این آیین نامه اتحادیه دانشگاو ها و موسسات آموزش عالی اتحادیه دانشگاه ها:  -9-1

  غیرانتفاعی ایران است.

ساعت در هفته در اختیار مؤسسه  40است که به طور تیا، وقت کامل و فردی : عضو هیات علمی تمام وقت-10-1

 باشد.

فردی است که مطابق شرایط خاص و تشخیص موسسه  میزان حضور  ساعت عضو هیات علمی تمام وقت خاص: -11-1

 خدمت آموزشی  حیوق و مزایای او از هیات علیی تیا، وقت کیتر می باشد.
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ردی از افراد برجسته علیی است که مطابق دستور العیل بکارگیری عضو وابسته فعضو هیات علمی وابسته:  -12-1

ابالغی وزارت علو،  تحیییات و فناوری و پس از هیاهنگی با مرکز هیکاری های علیی وزارت عتف و تایید هیات موسس و 

 تصوی  هیات امنا  به عنوان عضو هیات علیی تیا، وقت با موسسه هیکاری می نیاید. 

ها که به تنظیم سیاست باشد گذار بعد از هیأت امنا میدومین رکن سیاستشورای مؤسسه شورای مؤسسه: -13-1

های کالن مصوب در هی ت امنا و یا سایر مراجع ذیصالح می پردازد  تا زمان و برنامه های جاری مؤسسه بر اساس سیاست

 د داشت.تشکیل شورای موسسه  هی ت رئیسه ومایف شورا را بر عهدو خواه

« 16»مواد های شش گانه به حضور فعال عضو هیات علیی در مؤسسه متبوع و اجرای فعالیت خدمت قابل قبول:-14-1

اطالق  گردد ها و شوراهای مؤسسه و سایر امور اجرایی که از طرف مؤسسه به وی محول می شرکت در کییته  «17»و 

 .شود می

به موج  ضوابط و میررات مربوط  مرجع در صورت تشکیل در دانشگاو / مؤسسه هی تی است که  هیأت ممیزه:-15-1

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

ای وزارت مالک عیل ههای و بخشنامهتا زمان تشکیل این هی ت  دستورالعیل باشد. بررسی رکود علیی میقابل قبول  

 خواهد بود.

کییسیونی است که در چارچوب ومایف و اختیارات تعیین شدو  ومیفه رسیدگی و امهار  کمیسیون تخصصی:-16-1

 نظر نسبت به پروندو اعضای هی ت علیی مبنی بر قابلیت طرح و یا عد، طرح پروندو آنان در هی ت مییزو را بر عهدو دارد.

ای است که به موج  ضوابط و میررات مربوط با حکم رئیس مؤسسه تشکیل و ومیفه  کییته کمیته ترفیعات:-17-1

 رسیدگی و اتخاذ تصییم در خصوص ترفیع پایه اعضای هی ت علیی را در چارچوب میررات مربوط برعهدو دارد.

عالی انیالب هی تی است که در چارچوب ضوابط و میررات تعیین شدو  از سوی شورای  هیأت مرکزی جذب:-18-1

ها و فرهنگی  در وزرات تشکیل و متکفل اعیال ومایف و اختیارات محول در خصوص اعضای هی ت علیی دانشگاو

 مؤسسات آموزش عالی  پژوهشی و فناوری می باشد.

چارچوب ضوابط و میررات تعیین شدو  از   در در موسسه صورت تشکیلهی تی است که در  هیأت اجرایی جذب:-19-1

تشکیل و متکفل اعیال ومایف و اختیارات محول در فرهنگی  به صورت مشترک یا مستیل   شورای عالی انیالبسوی 

بدیهی است تا زمان تشکیل این هی ت  کییته جذب هی ت علیی که  خصوص اعضای هی ت علیی مؤسسه می باشد.

 حیت علیی و ...( بر عهدو خواهد داشت.منتخ  هی ت رئیسه می باشد  اقدامات اولیه )از جیله فراخوان   بررسی صال

ها  مؤسسات دولتی  مؤسسات یا نهادهای عیومی غیردولتی  عبارت است از کلیه وزارتخانه  دستگاه اجرایی:-20-1

 هایی که از سوی هی ت امنای مؤسسه تعیین شدو باشد.های دولتی و نیز کلیه دستگاوشرکت



  

 
 24 از 5 صفحه

 

عبارت است از فرآیند شناسایی  انتخاب و پذیرفتن اشخاص حیییی برای خدمت در مؤسسه  متناس  با  جذب:-21-1

 نیازهای مؤسسه.

عبارت است از فرآیند پذیرفتن اشخاص حیییی برای خدمت در مؤسسه  به صورت پییانی و  چارچوب استخدام: -22-1

 ضوابط و میررات این آیین نامه.

آن )بدون ذکر هرگونه قیدی(  عضو هی ت  هایمنظور از عضو در سراسر این آیین نامه و پیوست :قراردادی عضو-23-1

علیی شاغل در مؤسسه که صالحیت علیی و عیومی وی به ت یید هی ت مییزو و یا هی ت اجرایی جذب )حس  مورد( 

 رسیدو باشد.

برای مدت معین  در چارچوب شدو از وزارت  و مووز اخذفردی است که به موج  قرارداد پییانی  عضو پیمانی:-24-1

 ضوابط و میررات این آیین نامه استخدا، شدو باشد.

دار مؤسسه به عضو در چارچوب ضوابط و میررات این آیین  عبارت است از ابالغ کتبی دستور میا، صالحیت حکم:-25-1

 .نامه

دار مؤسسه و نیز شخص واجد  که به امضای میا، صالحیت یکساله عبارت است از توافق نامه کتبی قرارداد: -26-1

رسد و وی به موج  آن در ازای دریافت حیوق و مزایا برای مدت مندرج در قرارداد  ومایف محول  شرایط طرف قرارداد می

 دهد. را انوا، می

جایگاهی در تشکیالت مؤسسه است که به طور مستیر جهت واگذاری تیا، یا بخشی از ومایف پست سازمانی: -27-1

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

های مرتبط و مشخصی که از سوی مؤسسه به عنوان کار واحد  عبارت است از مویوعه ومایف و مسئولیت شغل:-28-1

 شود. شناخته می

از اشتغال به کار یا مویوعه اقداماتی که عضو به موج  حکم یا قرارداد مکلف به انوا، آن  عبارت استخدمت:  -29-1

 گردد. می

عبارت است از شرح مکتوب و مدونی که حاوی مشخصات اصلی و اساسی شغل درچارچوب شرح شغل:  -30-1

 تشکیالت تفصیلی مؤسسه می باشد.

 های سازمانی بر اساس ضوابط و میررات این آیین نامه. عبارت است از گیاردن عضو به یکی از پست انتصاب: -31-1
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عبارت است از نیایش عددی خدمات قابل قبول عضو متناس  با عوامل ترفیع در چارچوب ضوابط و میررات  پایه:-32-1

 این آیین نامه.

 عبارت است از افزایش عددی پایه عضو واجد شرایط در چارچوب ضوابط و میررات این آیین نامه. ترفیع پایه:-33-1

عبارت است از کس  مرتبه علیی باالتر عضو واجد شرایط  در چارچوب ضوابط و میررات آیین نامه ارتقا مرتبه:  -34-1

 ارتیا مرتبه اعضای هی ت علیی.

حق  در چارچوب ضوابط و میررات این آیین نامه به عضو ذیازای انوا، کار  عبارت است از مبلغی که در حقوق: -35-1

 گیرد.  تعلق می

عبارت است از وجوهی که در چارچوب ضوابط و میررات این آیین نامه به طور مستیر و  ها: مزایا و فوق العاده-36-1

 گردد. حق پرداخت می یرمستیر عالوو بر حیوق مرتبه و پایه به عضو ذیغ

ها و مؤسسات آموزش عالی ست از تغییر محل خدمت عضو به طور دائم از مؤسسه به سایر دانشگاوا عبارتانتقال: -37-1

 غیردولتی در چارچوب ضوابط میررات این آیین نامه.

 ست از:ا عبارتمأموریت:  -38-1

که میکن  محول نیودن شغل یا ومیفه ای موقت به عضو با حفظ پست سازمانی وی برای مدت معین الف:

 است خارج از محل خدمت عضو باشد.

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

 .غیردولتی

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

گردد که عضو شاغل بر اساس ضوابط و میررات این آیین نامه  در سه سال  اطالق میبه وضعیتی رکود علمی: -39-1

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

است از قطع رابطه استخدامی عضو با مؤسسه که بنا به درخواست وی  پس از موافیت رئیس عبارت استعفا: -40-1

 پذیرد. رف وی در چارچوب ضوابط و میررات این آیین نامه صورت میمؤسسه یا میا، مواز از ط

عبارت است از قطع رابطه خدمتی عضو با مؤسسه که در چارچوب ضوابط و میررات این آیین نامه و بازنشستگی: -41-1

 پذیرد. با توجه به میررات صندوق های بازنشستگی ذیربط صورت می
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پرداخت مبلغی متناس  با خدمت قابل قبول در ازای قطع رابطه استخدامی عضو عبارتست از بازخریدی خدمت: -42-1

 با مؤسسه در چارچوب ضوابط و میررات این آیین نامه.

عبارت است از وضعیت عضوی که به موج  قوانین  و میررات مربوط توانیندی جسیانی و یا : ازکارافتادگی-43-1

 شود.روانی الز، برای انوا، خدمت را دارا نبودو و قطع رابطه خدمتی 

مؤسسه بنا به یکی از دالیل ذیل  با حکم رئیس مؤسسه یا  هیات علییوضعیتی است که عضو : آماده به خدمت-44-1

 :میا، مواز از طرف وی در انتظار تعیین تکلیف برای انوا، خدمت قرار می گیرد

 انحالل مؤسسه. -الف

تشریفات قانونی و  پست سازمانی عضو در چارچوب اصالح ساختار تشکیالتی مؤسسه بر اساس حذف -ب

 امنا.تصوی  در هی ت 

 پست سازمانی بعد از اتیا، م موریت یا مرخصی بدون حیوق متناس  با شرایط احراز عضو.موجود نبودن  -ج

اعضای هی ت علیی یا مراجع  انضباطیدر مواردی که بر اساس تصییم مراجع مذکور در هی تهای رسیدگی  -د

 قضایی  عضو از خدمت معلق شدو باشد.

عضو به طور موقت یا دائم از خدمت  به موج  آرای قطعی صادر شدو از سوی ست از برکناری ا عبارت: انفصال -45-1

 مراجع قانونی.

 یا موسسه انضباطی هیات عبارت است از قطع رابطه استخدامی عضو به موج  مفاد این آئین نامه و آرایاخراج:  -46-1

 .صالح ذی و قانونی مراجع

موسسه که بر اساس مفاد اساسنامه مصوب موسسه و پس از موافیت وزارت و  تیفعال انیعبارت است از پا: اللحان-47-1

 .ردیپذ یانوا، م یقانون ندیفرا یط

 ورود به خدمت و استخدامفصل دوم: 

 ی الز،  سهییه استخدا، عضو هی ت علیی در مؤسسه را تعیین و ابالغمؤسسه در هر سال پس از اخذ مووزهای قانون -2ماده

 نیاید. می

 از هیاٌت موسس است . وزهرگونه استخدا، هیاٌت علیی منوط به کس  مو تبصرو :
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استادیار و استخدا، در مؤسسه بر اساس نیاز سازمانی  موافیت باالترین میا، اجرایی مؤسسه  به تفکیک مرات  علیی  -3ماده

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

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

 متیاضیان ورود به خدمت در مؤسسه می بایست به تشخیص مراجع ذیصالح از شرایط عیومی ذیل  برخوردار باشند: -4ماده

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

 التزا، عیلی به قانون اساسی جیهوری اسالمی ایران و اعتیاد به والیت فییه. -ب 

 ران.اعتیاد و التزا، عیلی به دین مبین اسال، یا یکی از ادیان پذیرفته شدو در قانون اساسی جیهوری اسالمی ای -ج 

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

 عد، اشتهار به فسق و و فوور و عیل به مناهی اخالقی و اعیال و رفتار خالف حیثیت و شرافت و شئون شغلی. -هـ  

 سوء پیشینه کیفری مؤثر. نداشتن -و 

 عد، محکومیت به محرومیت از خدمات دائیی دولتی بر اساس رأی قطعی صادرو از سوی مراجع ذیصالح. -ز 

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

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

 متناس  با خدمت مورد نظر. یانو توانایی جسی ز سالمتبرخورداری ا -ی 

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

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

 سطح سه حوزوی.

بایست عالوو بر شرایط عیومی موضوع  متیاضیان ورود به خدمت جهت تصدی عضویت در هی ت علیی مؤسسه می -5ماده

از « 8»جدول موضوع مادو « 2»و « 1»های  این آیین نامه  متناس  با مرتبه مورد تیاضای مندرج در ردیف« 4»مادو 

 شرایط اختصاصی ذیل نیز به تشخیص مراجع ذیصالح برخوردار باشند:

 :مدرک تحصیلی متناس  با یکی از مرات  علیی مورد تیاضا به شرح ذیل -5-1 

و یا سطح چهار حوزوی با رساله  از دانشکاههای معتبر دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری تخصصی -الف

یا دارا بودن درجه تخصصی  های دانشگاهی )غیر از گروو پزشکی( تحیییی برای کلیه رشته

 نامه تخصصی( در گروو پزشکی برای متیاضیان ورود به خدمت در مرتبه استادیار. )گواهی

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

ای )در گروو  ری حرفههای دانشگاهی )غیر از گروو پزشکی( یا دارا بودن درجه دکت کلیه رشته

 ضیان ورود به خدمت در مرتبه مربی.پزشکی( برای متیا

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

 خارجی برای متیاضیان ورود به خدمت در مرتبه استادیار.

رائه امربی  با  مؤسسه می تواند در راستای حفظ هر، علیی و در صورت نیاز به جذب عضو هی ت علیی در مرتبه -1تبصرو

   اقدا، نیاید.وزارت و هی ت امنای مؤسسه ، نسبت به اخذ مووز الز، ازگزارش توجیهی الز
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این « 1»رات مربوط  از شیول بند خبرگان بدون مدرک دانشگاهی با احراز شرایط الز، در چارچوب ضوابط و میر -2تبصرو

 باشد. مادو مستثنی می

این آیین نامه حس  مورد  مبادی « 5»و « 4»مرجع استعال، و تشخیص شرایط عیومی و اختصاصی موضوع مواد  -6ماده

 باشد. مؤسسه و هی ت مرکزی جذب وزارت می یا کییته جذب صالح از جیله هی ت اجرایی جذب قانونی ذی

ذیل با رعایت ضوابط و ی و اختصاصی  به صورت تیا، وقت به شکل استخدا، در مؤسسه پس از احراز شرایط عیوم -7ماده

 پذیرد: میررات این آیین نامه انوا، می

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

دستورالعیل اعطای ترفیع ساالنه اعضای هی ت علیی آموزشی و پژوهشی »یازات مندرج در امتیاز الز، بر اساس امت

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

 باشد. می

سط مراجع ذیصالح می باشند و مووز موسسه مواز است افرادی که در مرحله تایید صالحیت علیی یا عیومی تو تبصرو:

به صورت قراردادی به کار گیرد. بدیهی است تا احراز شرایط را ها از سوی وزارت صادر نگردیدو است  استخدامی آن

مطابق خواهد بود و از حیوق و مزایای  21-1عیومی و اختصاصی و صدور مووز استخدا،  مستخد، مشیول بند 

به موج  قرارداد بهرو مند خواهد بود. ولی در صورت عد، احراز  هیچ گونه حیی برای مستخد،  41 مادو 4تبصرو 

 ایواد نخواهد کرد.

 

  انتصاب : سوم فصل

 مرات  اعضای هی ت علیی مؤسسه عبارت است از: -8ماده

 مرات  اعضای هی ت علیی: 1 –جدول

 پژوهشی آموزشی ردیف

 --- مربی آموزشی 1

 استادیار پژوهشی آموزشیاستادیار  2

 دانشیار پژوهشی دانشیار آموزشی 3

 استاد پژوهشی استاد آموزشی 4

 

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

پذیر  ی و استادیار پژوهشی امکانآموزش استادیارآموزشی یا مرتبه  با مرتبه مربی یا قراردادی استخدا، پییانیوضعیت 

 باشد. می
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ها و در صورتی که متیاضی ورود به خدمت در مؤسسه  قبل از استخدا، در مؤسسه  در هی ت علیی یکی از دانشگاو -تبصرو 

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

مورد ت یید وزارت باشد با رعایت میررات و   به لحاظ اعتبار قبلیخدمت با مرتبه متنامر  مشروط به اینکه مؤسسه 

 .الز، االتباع نیی باشدضوابط این آیین نامه بال مانع خواهد بود ولی پایه دانشگاو محل استخدا، قبلی  در مؤسسه 

دستورالعیل اعطای ترفیع سالیانه اعضای هی ت علیی »و کس  امتیازات مندرج در  در صورت تیاضای عضو پییانی -10ماده

 باشد. پذیر می ترفیع پایه عضو هیات علیی  امکان« آموزشی و پژوهشی

کییته جذب هی ت علیی  بط از جیلهرهای علیی و عیومی حس  مورد  مبادی قانونی ذی مرجع ت یید صالحیت -11ماده

 باشد. ت مییزو ذیربط میذب و هی ت مرکزی جذب وزارت و هیاجهی ت اجرایی  مؤسسه 

با رعایت ها و مؤسسات آموزش عالی مورد ت یید وزارت را سایردانشگاوتیا، وقت   آموزشی تواند اعضای مؤسسه می -12ماده

 کار گیرد.هب  وقت  سایر ضوابط و میررات این آیین نامه به شیوو خدمت نییه

تواند در صورت نیاز به منظور ت مین بخشی از کادرآموزشی و یا پژوهشی خود نس  به بکارگیری  مؤسسه می -13ماده

اقدا، نیاید. این دسته   و بر اساس مووز و میررات وزارت «طرح سربازی»در قال  مشیولین نظا، ومیفه واجدشرایط 

 امر بر اعضای هی ت علیی پییانی خواهند بود.از افراد در دورو ضرورت و تعهد خدمت از هر نظر تابع  میررات ن

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

 پژوهشی وی محسوب خواهد شد.

د اقدا،  و وی را مؤسسه در صورت عد، رضایت از خدمت فرد در مدت ضرورت مواز است نسبت به فسخ قراردا -2تبصرو

 جهت انوا، خدمت ومیفه به میامات مسئول معرفی نیاید.

مؤسسه در صورت عد، رضایت از خدمت فرد در مدت تعهد مواز است نسبت به فسخ قرارداد اقدا،  و وی را جهت  -3تبصرو

 به وزارت معرفی نیاید.ها و مؤسسات آموزش عالی  پژوهشی و فناوری  جایابی برای اتیا، دورو تعهد در سایر دانشگاو

  با رعایت سایر شرایط جزو سابیه پییانی وضعیت وی به در صورت تغییر  قراردادی در دورو عضومدت خدمت  -14ماده

 .به آن تعلق خواهد گرفتکه حداکثر پنج پایه  گردد خدمت عضو محسوب می

ای هر سال یک پایه دریافت توانند به از ق ضوابط مربوطه میبط می کنند ساالنهکس   کسانیکه وضعیت پییانی-تبصرو 

 نیایند.
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 فصل چهارم: حقوق و تکالیف

مطابق با برنامه ابالغی مؤسسه  در طول روزهای کاری هفته باشد که  ساعت در هفته می 40اعضا ساعت خدمت  -15ماده

 گردد. توزیع می

بییاری و ...    م موریت تواند در موارد مرخصی مؤسسه مید ومایف محول را به دیگری واگذار نیایند. نتوان اعضا نیی -1تبصرو 

 ومایف محول عضو را به طور موقت به سایر اعضا ارجاع نیاید.

و خاتیه خدمت اعضا و واحدهای مؤسسه با رعایت سیف ساعت خدمت  حس  مورد از سوی هی ت  عساعت شرو -2تبصرو

 .گردد مصوب هی ت امنا تعیین میرئیسه در چارچوب ضوابط 

یا نییه ساعت و  40اعضا مکلفند در ساعات خدمت تعیین شدو خود  متناس  با وضعیت خدمتی خود )تیا، وقت  -3تبصرو

صرو باین ت رعایت  ساعت( حس  مورد در محل خدمت خود حضور یابند و ومایف محول را انوا، دهند. عد، 20وقت 

 انتظامی اعضای هی ت علیی رفتار خواهد شد.شود و با متخلفین بر اساس قانون میررات  تخلف محسوب می

 مطابق شرایط موسسه تعیین می گردد.  ساعات خدمت و حیوق و مزایای عضو هیات علیی تیا، وقت خاص -4تبصرو

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

 تربیتی و اجتیاعی؛فعالیت فرهنگی   -16-1 

 فعالیت آموزشی )نظری و عیلی(؛ -16-2 

 فعالیت پژوهشی و فناوری؛ -16-3 

 فعالیت علیی و اجرایی؛ -16-4 

 راهنیایی دانشوو و سایر خدمات دانشگاهی؛ -16-5 

 هیکاری تخصصی با حوزو کاربردی مرتبط. -16-6 

 اهم ومایف عضو آموزشی که ومایف مدیریت به عهدو ندارد  عبارت است از: -17ماده

 2-بر اساس جدولبرای اعضای هی ت علیی تیا، وقت و نییه وقت که در مؤسسه  و حضور تدریس ساعت   -17-1 

 ذیل تعیین می گردد:

 : ساعت تدریس و حضور اعضای هیأت علمی2-جدول

 ردیف مرتبه علیی ساعات مومف حضور  مومف تدریس ساعات

 1 استاد 26 14

 2 دانشیار 24 16

 3 استادیار 22 18

 4 مربی 20 20

 فعالیتهای مرتبط پژوهش و فناوری. -17-2          

 به عهدو گرفتن مسئولیت راهنیایی و پاسخگویی به سؤاالت دانشوویان. -17-3
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 دانشوویی.های  ها و رساله راهنیایی و مشاورو پایان نامه -17-4 

 ها یا عیلیات صحرایی.شگاهی و کارگاهی و آمادو سازی آنخدمات آزمای -17-5 

 های میتحنه ذیربط.ها و هی ت حضور در شوراها و کییته -17-6 

 های آموزشی و فرهنگی و دانش افزایی.ها و کارگاوتمشارکت و حضور در فعالی -17-7 

 های کاربردی. و تبدیل آن به پروژو های کاربردیشناسایی مسائل و چالش -17-8 

 شود. انوا، سایر ومایفی که از طرف مدیرگروو و رئیس دانشکدو و یا رئیس مؤسسه به عضو محول می -17-9         

 تیا، علیی هیات اعضای نصف فوق جدول در وقت نییه علیی هیات اعضای مومف حضور و تدریس ساعات میزان -1تبصرو

 .باشد می وقت

 پاسخگویی جهت ساعت 4 حداقل وقت نییه و ساعت 8 حداقل وقت تیا، علیی هیات اعضای الزامی حضور ساعت -2تبصرو

 .باشد می تدریس به تبدیل قابل فوق جدول مطابق حضور ساعات مابیی و بودو دانشوویان به

« 20»و « 19»براساس شرایط مواد میزان ساعات حضور مومف اعضای دارای سیت اجرایی و پست سازمانی مصوب  -3تبصرو

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

 . باشد می هفته در ساعت 10 علیی  هیات اعضای مومف تدریس بر مازاد ساعات حداکثر -4تبصرو

های پژوهشی ارزندو در دست اجرا دارند و باید وقت بیشتری را صرف امور  اعضای تیا، وقت آموزشی که طرح -5تبصرو

و تصوی  شورای  یا معاون آموزشی و پژوهشی پژوهشی نیایند  بنا به پیشنهاد مدیر گروو و ت یید رئیس دانشکدو

 .امور پژوهشی نیایند توانند قسیتی از ساعات مربوط به آموزش را صرف می  پژوهشی مؤسسه

صورت موازی یا دورکاری در هر سطح از مرتبه علیی  عضو را بهات حضور ساعت از ساع 4رئیس مؤسسه می تواند  -6تبصرو

 تعریف نیاید.

 رئیس مؤسسه می تواند بخشی از ساعات حضور عضو را بر اساس نیاز مؤسسه به ساعات تدریس تبدیل نیاید. -7تبصرو

به میزان کارکرد آنان )تدریس  «15»مادو  «4»ساعات خدمت اعضای هیات علیی تیا، وقت خاص  موضوع تبصرو  -8تبصرو

 و حضور( کاهش می یابد.

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

ه به مرات  جتو تحییق در هفته با ساعت 37الی  24پژوهش در مؤسسه  برای اعضای تیا، وقت به میزان  -18-1

تحییق( تعیین ساعت  24و استاد پژوهشی  28  دانشیار پژوهشی 32دانشگاهی عضو )استادیار پژوهشی 

 گردد. می

 ارائه خدمات علیی  آزمایشگاهی به مؤسسه و خارج از مؤسسه بر اساس مصوبات هی ت رئیسه مؤسسه. -18-2

های تحصیالت  های پژوهشی و پایان نامه علیی و هدایت و نظارت بر پروژو انوا، امور کارشناسی و مشاورو -18-3

 تکییلی.

 ها و موامع علیی و تخصصی.شرکت در سیینارها  کنفرانس -18-4 

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

 هنگی و دانش افزایی.های آموزشی و فرو کارگاوها مشارکت و حضور در فعالیت -18-6 

 های کاربردی. های کاربردی و تبدیل آن به پروژوشناسایی مسائل و چالش -18-7 
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 شود. انوا، سایر ومایفی که از طرف مدیرگروو و رئیس دانشکدو و یا رئیس مؤسسه به عضو محول می -18-8 

فیت گروو و ت یید رئیس مؤسسه یا میا، مواز از ها و مؤسسات آموزش عالی با مواتواند در دانشگاو عضو پژوهشی می -1تبصرو

 واحد نظری تدریس نیاید.« 4»طرف وی حداکثر به میزان 

پذیرد که میانگین محصول تحیییات عضو در  ضای پژوهشی در مؤسسه به نحوی صورت میعتعیین ساعات مومف ا -2تبصرو

صفحه  200تا  150صفحه ت لیف یا  150تا  100یک سال عالوو بر ارائه یک میاله علیی پژوهشی پذیرش شدو  

ترجیه  تصحیح متون تخصصی و یا تعلیق بر آن و یا ارائه یک طرح پژوهشی کاربردی باشد. نحوو ارائه تحیییات بر 

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

 های آن نخواهد بود. وراین آیین نامه و تبص« 15»مادو  تعیین میزان ساعت مومف اعضای تیا، وقت پژوهشی نافی -3تبصرو

نیایند  به  های تحصیالت تکییلی دروس خاص و مؤثری را تدریس می اعضای تیا، وقت پژوهشی که در دورو -4تبصرو

توانند قسیتی از ساعات مربوط به  پیشنهاد مدیرگروو و ت یید رئیس مؤسسه و تصوی  شورای پژوهشی مؤسسه می

 ا صرف امور آموزشی نیایند.تحییق ر

های واحد مومف تدریس و ساعت مومف تحییق اعضای هی ت علیی آموزشی و پژوهشی که دارای سیتکسر  -19ماده

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

 مدیران: کسر واحد موظف 3-جدول

 سیت اجرایی ردیف

واحد کسر 

مومف عضو 

 آموزشی

ساعت کسر 

مومف عضو 

 پژوهشی

 6 8 هاها و مؤسسات غیرانتفاعی غیردولتی و پژوهشگاورؤسای دانشگاو 1

 8 4-6 هاها و مؤسسات غیرانتفاعی غیردولتی و پژوهشگاومعاونان دانشگاو 2

 12 3-5 رؤسای دانشکدو ها و پژوهشکدو های وابسته 3

 15 2-4 معاونان دانشکدو ها و پژوهشکدو های وابسته 4

 18 2-4 های سازمانیمدیران گروو های آموزشی و سایر پست 5

های اجرایی مؤسسه مندرج در تشکیالت میزان کسر واحد مومف تدریس یا ساعت مومف تحییق سایر سیت -20ماده

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

شود و در هر صورت میزان واحد مومف تدریس یا ساعت مومف تحییق سیت اجرایی مورد  تعیین می رئیسههیات 

 تحییق تعیین شدو برای سیت اجرایی مافوق آن  کیتر باشد. -بایست از واحد مومف تدریس  نظر نیی

این آیین نامه از سوی عضو   مؤسسه مکلف است در ازای انوا، تکلیف محول  میزان حضور مومف و رعایت میررات -21ماده

 این آیین نامه به وی پرداخت نیاید.« 39»میرر در مادو  بر اساس ضابطه« حیوق مرتبه و پایه»وجهی تحت عنوان 

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

 این آیین نامه پرداخت نیاید:« 43»تا « 40»در چارچوب ضوابط میرر در مواد میزان حضور مومف وی 
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 (؛فوق العاده شغل) مخصوصفوق العاده  -22-1 

 فوق العاده جذب؛ -22-2 

 فوق العاده مدیریت. -22-3 

فوق موسسه می تواند عالوو بر فوق العادو های مذکور با توجه به شرایط اقتصادی موسسه  فوق العادو ای تحت عنوان  -تبصرو

به پیشنهاد هیات موسس و  ویژو به اعضای هیات علیی پرداخت نیاید. تعیین و تغییر میزان فوق العادو العاده ویژه

 تصوی  هیات امنا خواهد بود.

به آموزش عالی  پژوهشی و فناوری  ها و مؤسساتایر دانشگاوسی ت علیی هتواند از خدمات اعضای  مؤسسه می -23ماده

این « 45»منظور تدریس و یا تحییق در ازای پرداخت حق التدریس و یا حق التحییق بر اساس ضابطه میرر در مادو 

 آیین نامه استفادو نیاید.

ت دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی غیر عضوهی ت علیی که صالحیت مدرسی آنان در اتواند از خدم مؤسسه می -24ماده

و مدیرگروو  مؤسسهای مرک  از نیایندو رئیس مؤسسه و معاون آموزشی  های تحصیلی به ت یید کییته یکی از رشته

بر اساس ضابطه التدریس  به منظور تدریس در ازای پرداخت حق« مدرس»آموزشی ذیربط رسیدو باشد  به عناون 

 این آیین نامه استفادو نیاید.« 45»در مادو میرر 

تواند برای آموزش فنی  عیلی  هنری و آزمایشگاهی از مدرسانی که مدرک تحصیلی خاص یا مرتبه  مؤسسه می -1تبصرو

نیاید. میزان رج در این مادو رسیدو باشد  استفادو ددانشگاهی نداشته و صالحیت مدرسی آنان به ت یید کییته من

درصد حق التدریس میرر دراین آیین نامه با توجه به مدارک علیی  100تا  80التدریس این دسته از افراد معادل  حق

 گردد. و توربه مدرس توسط هی ت رئیسه مؤسسه تعیین می

ی آن در هفته درس نظری یا معادل عیل ساعت« 12»ساعات تدریس مدرسان موضوع این مادو در مؤسسه حداکثر  -2تبصرو

 باشد. می

کمک هزینه »ای تحت عنوان  به عضو مرد شاغل و بازنشسته متاهل مشیول این آیین نامه کیک هزینه -25ماده

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

 گردد. پرداخت میاین آیین نامه « 48»ضابطه میرر در مادو 

سال و در صورت ادامه تحصیل و  20کنند   حداکثر سن برای اوالد ذکورکه از کیک هزینه اوالد استفادو می -1تبصرو

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

فرزندان معلول و از کارافتادو کلی به تشخیص مراجع پزشکی ذیصالح از جیله سازمان بهزیستی کل کشور  سازمان  -2تبصرو

 باشد. این مادو نیی« 1»پزشکی قانونی و ... مشیول محدویت سیف سنی مذکور در تبصرو 

عد، حضور عضو در محل خدمت بدون اطالع و هیاهنگی قبلی  عد، انوا، ومایف و تکالیف محول  تاخیر در ورود  -26ماده

و یا تعویل در خروج بدون عذر موجه  هیچنین ترک خدمت در خالل ساعات مومف حضور در مؤسسه بدون ارائه 

به میزان ساعات و روزهای عد، حضور  مستیر  صی ساعتی(  ضین کسر حیوق و مزایایمووز خروج )م موریت یا مرخ



  

 
 24 از 15 صفحه

 

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

 گردد. ارجاع می هیات رئیسهپروندو وی برای رسیدگی به   پروندو و در صورت تکرار

با بررسی مستندات  هیات رئیسه ت او خارج از حدود قدرت و اختیار بودو و در صورتی که عضو مدعی شود که غیب -تبصرو

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

ور مرخصی استحیاقی با ارائه درخواست مرخصی استحیاقی قابل پرداخت خواهد بود. در غیراین صورت برای مدت مذک

 بدون حیوق صادر خواهد شد.

عضو شاغل مومف به حفظ و نگهداری اموال  اسناد و مدارکی است که از سوی مؤسسه در اختیار وی قرار دادو  -27ماده

و اسناد صرف  با اجازو میا، مواز در چارچوب قوانین و  کاردشدو است. تحویل و یا عد، تحویل اموال  اطالعات  م

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

 مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.« و مؤسسات آموزش عالی و تحیییاتی کشور هی ت علیی دانشگاهها یانتظام

مومف است ضین رعایت انصاف و گشادو رویی  ومایف خود را با دقت  سرعت  صداقت  امانت و تبعیت از عضو  -28ماده

قوانین و میررات عیومی و اختصاصی مؤسسه/دانشکدو/گروو/واحد سازمانی مربوط انوا، دادو و در میابل میا، مافوق 

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

پرداخت مطالبات عضوی که با مؤسسه قطع ارتباط نیاید  منوط به تعیین تکلیف وی و تسویه حساب با مؤسسه  -29ماده

 باشد. می

« 37»عضوی که در طول یک سال حداقل امتیازات الز، را برای دریافت یک پایه ترفیع استحیاقی  موضوع مادو  -30ماده

تعداد واحد   یا شورای موسسه با پیشنهاد کییته ترفیعات و ت یید هی ت رئیسه مؤسسه این آیین نامه کس  ننیاید 

التحییق وی حس  مورد برای سالهای دو، و سو، حذف خواهد شد و در صورت استیرار  التدریس یا ساعت حق حق

به خذ تصییم این وضعیت  ضین حذف واحد حق التدریس یا ساعات حق التحییق عضو  پروندو وی جهت بررسی و ا

 گردد. این آیین نامه(  ارسال می« 74»کییسیون رکود علیی )موضوع مادو 

 

 فصل پنجم: توانمندسازی

مؤسسه مومف است بر مبنای نتایج حاصل از ارزیابی عیلکرد ساالنه عضو و به منظور ارتیای سطح کارآیی و  -31ماده

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

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

و  هاعضو مومف است بر اساس ضوابط و میررات مربوط  هیوارو نسبت به توانیندسازی و افزایش مهارت -32ماده

 های شغلی خود اقدا، نیاید. توانایی
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های تکییل مؤسسه مومف است به منظور بررسی استحیاق عضو برای ترفیع سالیانه  عیلکرد عضو را باتوجه به فر، -33ماده

 شدو توسط وی  ارزیابی نیودو و نتایج این ارزیابی را به کییته ترفیعات مؤسسه ارسال نیاید.

های های عضو را باتوجه به فر،استحیاق عضو برای ارتیا مرتبه  فعالیتمؤسسه مومف است به منظور بررسی  -34ماده

های مربوط  ارزیابی نیودو تکییل شدو توسط وی در چارچوب آیین نامه ارتیا مرتبه اعضای هی ت علیی و دستورالعیل

 و نتایج این ارزیابی را به مراجع ذیصالح ارسال نیاید.

دستورالعیل »این آیین نامه( براساس « 34»و « 33»های مورد استفادو در ارزیابی )موضوع مادو  عوامل و شاخص -35ماده

آیین نامه ارتیای مرتبه اعضای هی ت »چنین و هم« اعطای ترفیع سالیانه اعضای هی ت علیی آموزشی و پژوهشی

 گردد. مؤسسه تعیین می «علیی

عضو مومف است در بدو ورود و نیز در طول مدت فعالیت  در دورو های آموزشی تعیین شدو از سوی موسسه حضور  تبصرو:

  36های تعیین شدو در مادو یابد و در صورت عد، شرکت در دورو های آموزشی بر اساس نظر موسسه و دستور العیل

 امکان ارتیا یا ترفیع سالیانه را نخواهد داشت.

های ذیل اعطا  پایه این آیین نامه  بعد از استخدا،« 38»و « 37»احراز شرایط میرر در مواد  تبه عضو در صور -36ماده

 گردد: می

های  های ایثارگری  پایه م موریت تحصیلی و سایر پایه پایه استحیاقی شامل: ترفیع استحیاقی سالیانه  پایه -36-1

 مصوب آتی.

به اعضای شاغل به کار و م مور به تحصیل در صورت احراز شرایط مندرج در بندهای ذیل حس   موسسه می تواند -37ماده

 گردد: مورد  پایه ترفیع استحیاقی سالیانه اعطا می

 اعضای شاغل به کار: -37-1 

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

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

 در مهلت میرر.« پژوهشی مصوب مؤسسهآموزشی و  هی ت علیی دستورالعیل اعطای ترفیع سالیانه اعضای»

 اعضای م مور به تحصیل: -37-2

محل تحصیل و گزارش  دانشگاو یاموسسه و رد ایشان و تائیداز عیلک رضایت  در کل دورو تحصیل در صورت 

 پیشرفت تحصیلی ساالنه حداکثر دو پایه در دورو تحصیلی اعطاءخواهد شد . 

گیرد و به هیان میزان تاریخ استحیاق  به ایا، تعلیق  مرخصی بدون حیوق و انفصال موقت  پایه استحیاقی تعلق نیی -تبصرو

 افتد. دریافت پایه به تعویق می
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دستورالعیل اعطای ترفیع »خاص و اعضای هیات علیی نییه وقت  بر اساس وقت  تیا، هیات علیی به اعضای -38ماده

چنین مدت توقف الز، برای گیرد. هم یک پایه استحیاقی تعلق می« سالیانه اعضای هی ت علیی آموزشی و پژوهشی

 باشد. آنان دو برابر عضو تیا، وقت می

 

 مزایا نظام پرداخت حقوق وفصل ششم: 

 گردد: عضو بر اساس فرمول زیر تعیین می حقوق مرتبه و پایه -39ماده

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

. 

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

 می گردد . تعیین و تصوی  هیاًت امنا پیشنهاد هیاٌت موسس

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

 شود.   مطابق با ضوابط میرر در این آیین نامه تعیین و پرداخت میخدمتیوق و مزایا اعضا در دورو ح -3تبصرو

 و پس از تصوی اتحادیه دانشگاو ها ضری  حیوقی سالیانه این آیین نامه  معادل ضری  حیوقی اعال، شدو توسط  -4تبصرو

  امنا خواهد بود. در هیات

شود. نحوو محاسبه فوق  پرداخت می فوق العاده شغل)مخصوص(ای تحت عنوان  به اعضای مؤسسه فوق العادو -40ماده

 باشد: العادو مذکور به شرح زیر می

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

این آیین نامه  « 8»های مندرج در جدول موضوع مادو از ردیف کضری  فوق العادو شغل بر اساس شیارو ردیف هری -تبصرو

تصوی  هی ت  هیاٌت موسس وبه پیشنهاد گردد و تغییرات بعدی آن بر اساس میررات مربوط و به شرح ذیل تعیین می

 امنا خواهد بود.

 ی  فوق العادو شغلاضر :4-جدول

 ضری  فوق العادو شغل )مخصوص( ردیف

1 1/2 

2 6/2 

3 87/2 

4 98/2 
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شود. نحوو محاسبه فوق  به اعضای تیا، وقت مؤسسه  فوق العادو خاصی تحت عنوان فوق العادو ویژو پرداخت می -41ماده

 باشد: العادو مذکور به شرح زیر می

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

های مندرج در جدول موضوع مادو  های ویژو ثابت و متغیر بر اساس شیارو ردیف هر یک از مرتبه ضری  فوق العادو -1تبصرو

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

 ضرایب فوق العاده ویژه ثابت و متغیر 5-جدول

 جیع ثابت و متغیر متغیر ثابت ردیف

1 4 5/2 5/6 

2 6/5 4/3 9 

3 2/5 3/3 5/8 

4 8/4 9/2 7 /7 

میزان ضری  فوق العادو ویژو متغیر مندرج در جدول تبصرو یک این مادو با رعایت سیف ریالی قابل پرداخت ناشی  -2تبصرو

 گردد. از اعیال ضری  فوق العادو ویژو در هر مرتبه علیی تعیین می

با بار    تواند  متناس  با شرایط اقتصادی خود  میزان ضری  فوق العادو ویژو متغیر را در هرسال یک مؤسسه می -3تبصرو

 تصوی  هی ت امنا مورد بازنگری قرار دهد. و پیشنهاد هیاٌت موسس

( که هنوز مووز استخدا، 7میزان فوق العادو ویژو اعضای هیات علیی قراردادی موسسه )موضوع تبصرو ذیل مادو  -4تبصرو

پییانی آنان وصول نشدو است  در اختیار رئیس موسسه می باشد. بدیهی است در زمان تبدیل قرارداد به حکم پییانی  

 تاریخ صدور مووز استخدا، پییانی مالک عیل خواهد بود.

شود. نحوو محاسبه فوق العادو مذکور به  ای تحت عنوان فوق العادو جذب پرداخت می فوق العادو  سهوساعضای م به -42ادهم

 است: ذیلشرح 

 

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

 تعیین می گردد.تصوی  هیات امنا اتحادیه دانشگاو ها و توسط شدو  اعال،بر اساس ضری  ضری  فوق العادو جذب  -1تبصرو

هرگونه تغییر در ضرای  فوق العادو جذب مندرج در جدول موضوع تبصرو یک این مادو بر اساس شرایط اقلییی و  -2تبصرو

 باشد. و تصوی  هی ت امنا امکان پذیر می هیاٌت موسسمحیطی  صرف  با پیشنهاد 
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ای تحت عنوان فوق  باشند  فوق العادو های مدیریتی مصوب می دار پست به اعضای تیا، وقت مؤسسه که عهدو -43ماده 

 باشد: شود. نحوو محاسبه فوق العادو مذکور یه شرح زیر می العادو مدیریت پرداخت می

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

تعیین   هی ت امنا تصوی  یا پیشنهاد هیاٌت موسس و به مؤسسه برای هر سالالعادو مدیریت رئیس  مبلغ ریالی فوق -1تبصرو

 گردد. می

با توجه به حوم کار و سختی آن  بازدهی و کارائی و مرتبه   العادو مدیریت هر پست مدیریتی مصوب ضری  فوق -2تبصرو

 گردد: تعیین می س دامنه ضرای  مندرج در جدول ذیلاعلیی عضو و میایسه با سایر مدیران بر اس

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

 پست مدیریتی مصوب ردیف
حداقل و حداکثر ضریب 

 مدیریت فوق العاده

 درصد 80تا  50 معاونان مؤسسه 1

 درصد 60تا  40 و مؤسسات وابسته به مؤسسهها  مراکز  ها  آموزشکدو ژوهشکدوها  پ رؤسای دانشکدو 2

3 
 مدیران دفاتر و ادارات و مدیریتهای زیرمویوعه بالفصل معاونتهای مؤسسه  

 به مؤسسههای وابسته  ها  آموزشکدو ها  پژوهشکدو معاونان دانشکدو

 های آموزشی و پژوهشی مدیران گروو
 درصد 50تا  30

 درصد 30تا  20 سایر پستهای مدیریتی 4

العادو مدیریت رئیس  این مادو  با توجه به فوق« 2»جدول تبصرو  دو مدیریت مشاغل اجرایی موضوعمیزان فوق العا -3تبصرو

العادو مدیریت هر عضو  شود و در هر حال میزان فوق هی ت امنا تعیین می تصوی  و ه با پیشنهاد هیات موسسموسس

 باشد. العادو  مدیریت تعیین شدو برای میا، مافوق وی بیشتر بایست از فوق نیی

در مؤسسه خدمت  وقتاین آیین نامه به شیوو نییه « 12»حیوق و مزایای ماهانه اعضایی که بر اساس مفاد مادو  -44ماده

 نصف هی ت علیی تیا، وقت می باشد.  حق اوالد و جزء حق عائله مندیبه حیوقی  موارد  در تیامی نیایند می

التحییق یک ساعت تحییق  عیلی و هیچنین حق ساعت تدریس« 5/1»التدریس یک ساعت تدریس نظری و  حق -45ماده

العادو شغل  مویوع حیوق مرتبه و پایه و فوق تا یک شستم بر اساس یک پنواهم علییهیات ءهیاٌت علیی و غیر اعضا

 . گردد تعیین می هیات رئیسهبر اساس تصوی  )مخصوص( عضو 

های شغل و  العادو العادو م موریت روزانه این آیین نامه به م خذ یک بیستم مویوع حیوق مرتبه و پایه و فوق فوق -46ماده

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

 هی ت رئیسه مؤسسه پرداخت خواهد شد.
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ل کشور  حیوق و مزایای مستیر خود  موضوع عضو م مور به تحصیل در ایا، استفادو از م موریت آموزشی در داخ -47ماده

 نیاید. را دریافت می 21مادو 

آیین نامه  کیک هزینه عائله مندی و به ازای هر فرزند کیک هزینه اوالد به  این« 25»به مشیوالن موضوع مادو  -48ماده

هی ت امنا که از میزان ابالغ شدو از سوی هی ت  برابر ضری  حیوقی سالیانه مصوب« 15»و « 57»ترتی  به میزان 

 د.گرد باشد  پرداخت می وزیران کیتر نیی

هیات علیی پییانی و قراردادی را به عنوان حق سنوات  و مزایای موسسه مکلف است به میزان یکیاو از حیوق -49ماده 

پرداخت نیاید. در صورت  «(1»مادو « 25»قرارداد )موضوع بند در پایان هر   ساالنه براساس میزان کارکرد وی

 .شدنخواهد  و یا پاداش بازنشستگی به وی پرداخت پاداش پایان خدمت عضو  بهپرداخت حق سنوات ساالنه 

براساس مبلغ اعال، شدو   قراردادی( در پایان هر سال شیسی-موسسه مکلف است به اعضای هیات علیی )پییانی -50ماده 

 عیدی پرداخت نیاید.  از سوی هیات دولت و به میزان کارکرد عضو

 

 فصل هفتم: مأموریت و انتقال

حوزروی )در داخل و یا خارج از کشور و با  4اعزا، اعضا برای ادامه تحصیل در میطع دکتری تخصصی یا سطح  -51ماده 

 باشد. میو تصوی  هیات امنا  پیشنهاد هیاٌت موسساستفادو از م موریت آموزشی( منوط به احراز شرایط 

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

 مورد ت یید وزارت باشد.محل تحصیل عضو  -51-2 

حداقل امتیاز الز، از آیین نامه ارتیا مرتبه را با ت یید هی ت اجرایی جذب یا مرجعی که قانون عضو متیاضی  -51-3

 نیاید  کس  نیاید. تعیین می

 سال باشد. 40سن متیاضی حداکثر  -51-4 

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

 های برآوردی  اقدا، نیاید. هزینه

چنانچه اعضای م مور به تحصیل در پایان مهلت میرر موفق به اخذ مدرک تحصیلی مورد نظر نگردند  ضین  -1تبصرو

ؤسسه در طول مدت تحصیل به ها و وجوو دریافتی به عالوو خسارات واردو به م برابر کلیه هزینه« 3»بازپرداخت 

 باشند. تشخیص مؤسسه و تعهد م خوذو   ملز، به حضور در محل خدمت و انوا، ومایف محول می

سال موفق به اتیا، دورو تحصیلی مورد نظر « 4»در موارد خاص  مدت م موریت آموزشی اعضایی که در پایان  -2تبصرو

نوبت شش ماهه با پرداخت  یکیت هی ت امنا   برای حداکثر گردند  با ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی و مواف نیی

 باشد. حیوق و مزایای مستیر قابل تیدید می
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واند در صورت نیاز به خدمات اعضای هی ت علیی پییانی سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تمؤسسه می  -52ماده

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

استفادو نیاید و یا بالعکس حس  درخواست سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و موافیت  انتیال دائم

ید. حیوق و مزایای نیا یا منتیل عضو  اعضای هی ت علیی پییانی خود را به این قبیل مؤسسات م مور به خدمت

پرداخت  (یا انتیالو ماموریت لمحمیصد )مشیوالن این مادو حس  توافق مؤسسات ذیربط  از محل اعتبارات مؤسسه 

 می گردد.

شدو از هر لحاظ به یا منتیل اعضایی که با رعایت ضوابط و میررات این آیین نامه مؤسسه دیگر م مور به خدمت  -تبصرو

 خواهند بود. یا انتیال ه بازنشستگی مشیول میررات مورد عیل مؤسسه محل م موریتاستثنای میررات مربوط ب

 

 مرخصی ها، بیمه و امور رفاهیفصل هشتم: 

و اعضای قراردادی )موضوع تبصرو ذیل مادو مرخصی استحیاقی  روز 45 سال خدمت از اعضای پییانی به ازای هر -53ماده

ها و  العادو با استفادو از حیوق  فوقمرخصی استحیاقی به نسبت ایا، کارکرد ( به ازای هر سال خدمت از یک ماو 7

گردند. استفادو از مرخصی با تشخیص میا، مسئول ذیربط و الزام  در تابستان  مزایای مندرج در حکم برخوردار می

ف وی  استفادو از باشند. در مواقع ضروری  با درخواست عضو و ت یید رئیس مؤسسه یا میا، مواز از طر مواز می

روز  10پس از هیاهنگی با مدیر گروو آموزشی مربوط و تعیین جایگزین و برای مدت کیتر از مرخصی استحیاقی 

 بالمانع است.

از مرخصی استحیاقی استفادو  های خدمت که مدت خدمت عضو کیتر از یک سال باشد  به تناس  ماو در صورتی -1تبصرو

 خواهد کرد.

قراردادی تیا، عضو  معادل  نییه وقت هیات علیی اعضای اعضای هیات علیی تیا، وقت خاص و مرخصی استحیاقی -2تبصرو

 خواهد بود. (7)موضوع تبصرو ذیل مادو  وقت

تواند تا مویوع یک  عضو برای یک بار در طول خدمت  عالوو بر مرخصی استحیاقی پیش بینی شدو در این مادو می -3تبصرو

 به منظور تشرف به حج واج  برخوردار گردد.)بدون حیوق( ماو از مرخصی استحیاقی 

مشیوالن تبصرو ذیل این  در صورت عد، استفادو عضو از مرخصی استحیاقی سالیانه  مرخصی وی به استثنای -54ماده 

 مادو  قابل ذخیرو یا بازخرید نخواهد بود.

  مبنی بر استفادو در سیتهای اجرایی پستهای سازمانیدر مواردی که مؤسسه با درخواست مرخصی عضو شاغل  -1تبصرو

صرف  و حداکثر  ز مرخصی استحیاقی سالیانه در تابستان  به دلیل نیاز به حضور وی موافیت ننیاید اازتیا، یا قسیتی 

از مرخصی استحیاقی سالیانه عضو که به علت عد، موافیت رئیس مؤسسه و یا میا، مواز از طرف وی استفادو  روز15

 گردد. نشدو است  ذخیرو و مابیی به م خذ آخرین حیوق و مزایای دریافتی مندرج در حکم  بازخرید می

 آیین نامه در هر صورت محفوظ خواهد ماند.مرخصی ذخیرو شدو اعضا تا پیش از ابالغ این  -2تبصرو
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ثنای حالت انتیال  قطع گردد  حیوق و مزایای تدر صورتی که رابطه استخدامی عضو با مؤسسه به هر دلیل  به اس -55ماده

مدت مرخصی استحیاقی ذخیرو شدو به م خذ آخرین حیوق و مزایای دریافتی مندرج در حکم  به وی و در صورت 

 قانونی عضو پرداخت خواهد شد.فوت به وراث 

تواند در صورت ضرورت و در مواقع اضطرار  با اجازو و موافیت مسئول مافوق از مرخصی ساعتی در  هر عضو می -56ماده

 خالل ساعات مومف تدریس استفادو نیاید.

تحیاقی ساالنه را خصی اسعضو در موارد ذیل حق برخورداری از مرخصی با استفادو از حیوق و مزایا  عالوو بر مر -57ماده

 باشد: دارا می

 ازدواج دائم به مدت سه روز کاری -الف 

 )پدر  مادر  هیسر و فرزندان به مدت پنج روز کاری و برادر و خواهر به مدت سه روز کاری( فوت بستگان شامل -ب 

 (هیات رئیسهو تایید  )به تعداد روزهای مورد ت یید مراجع ذیصالح غیبت موجه -ج 

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

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

 12تواند با رائه گواهی پزشکی   باشد  می عضو مؤسسه در صورت ابتال به بییاریهایی که مانع از انوا، خدمت وی می -58ماده

 .بهرو مند شودبر اساس قوانین و میررات بییه مربوطه  روز( و مازاد بر مدت 3روز متناوب در سال )هر نوبت حداکثر 

 .شوندبرخوردار  تامین اجتیاعیبر اساس ضوابط و میررات بییه از مرخصی زاییان هرنوبت  توانند بانوان عضو می -59ماده

عضو مشیول صندوق ت مین اجتیاعی در استفادو از مرخصی استعالجی مازاد بر سه روز  از نظر پرداخت حیوق و  -60ماده

 باشد. مزایا  تابع میررات قانون ت مین اجتیاعی می

های آموزشی وپژوهشی مؤسسه لطیه نزند   موارد ضروری و استثنایی  مشروط به آنکه به برنامهعضو پییانی در  -61ماده

 خواهد بود )یک نییسال تحصیلی ( صرف  در مدت قرارداد  مواز به استفادو از مرخصی بدون حیوق  حداکثر به مدت

ت یید باالترین میا،  سازمانی ذیربط وتواند در طول مدت خدمت خود با موافیت واحد  سسه میپییانی مؤعضو  -62ماده

بدون  یمسئول مؤسسه  حداکثر سه سال از مرخصی بدون حیوق استفادو نیاید. در صورتی که درخواست مرخص

پیشنهاد دکتری تخصصی در رشته مربوط به شغل وی باشد  این مدت بامیطع در  حیوق عضو برای ادامه تحصیل

دو سال قابل افزایش خواهد بود. در هر حال مویوع مرخصی بدون حیوق تصوی  هی ت امنا تا هیات موسس و با 

 باشد. عضو در طول مدت خدمت حداکثر پنج سال می

 گردد.  مدت مرخصی بدون حیوق جزء سابیه خدمت بازنشستگی محسوب نیی -تبصرو
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مشروط به ت مین اعتبار مورد نیاز  به منظور کیک به ت مین هزینه های بهداشت و درمان عضو   می تواندمؤسسه  -63ماده

عالوو بر اعطای مزایای میرر در قانون بییه خدمات درمانی و یا قانون ت مین اجتیاعی به طرق میتضی از جیله 

دستور العیل پرداخت کیکهای تسهیل در عید قرارداد بییه تکییلی و یا پرداخت بخشی از هزینه های مرتبط  

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

مؤسسه می تواند مشروط به ت مین اعتبار مورد نیاز  به منظور مساعدت  ت مین رفاو  آسایش و آسودگی خاطر اعضا  -64ماده

ها  با بییه و ت مین و رفع سایر نیازهای ضروری آن و کیک به تهیه مسکن  تیویت صندوق قرض الحسنه  وا،  امور

   تسهیالت مالی الز، را براساس دستورالعیل این آیین نامه برقرار نیاید.پیشنهاد هیات موسس و تصوی  هیات امناء

به منظور توانیندسازی  افزایش کارایی  تیویت روحی و سالمت اعضاء  فرهنگ اشاعه ورزش را در  می تواندمؤسسه  -65ماده

 مؤسسه ایواد و به منظور تشویق آنها برای انوا، امور ورزشی  راهکارهای مناسبی را تدوین و اجرا نیاید.

 

 فصل نهم: پایان خدمت

 عیل  بازنشستگی اعضات مین اجتیاعی در خصوص  شستگینمؤسسه مکلف است طبق ضوابط و میررات صندوق باز -66ماده

 نیاید.

  پایان «(1»مادو « 25»)موضوع بند قراردادی( با اتیا، زمان قرارداد-رابطه استخدامی اعضای هیات علیی )پییانی -67ماده 

قرارداد جدید  یافته تلیی می گردد. بدیهی است در صورت نیاز به خدمت و رضایت از عیلکرد عضو  موسسه می تواند

 یکساله با وی منعید نیاید.

 

 سایر مقررات فصل دهم: 

تواند در صورت نداشتن تعهد خدمت به مؤسسه  استعفای خود را دو ماو قبل از پایان  عضو پییانی مؤسسه می -68ماده

محل کار حاضر قرارداد )پییانی( به صورت کتبی اعال، نیاید و چنانچه بدون کس  موافیت مؤسسه در مدت میرر در 

 نشود  عیل عضو ترک خدمت محسوب و با وی برابر قانون میررات انتظامی اعضای هی ت علیی رفتار خواهد شد.

در هیچ مورد درخواست استعفا  رافع تعهدات عضو در قبال ومایف وی نیی باشد و عضو پس از استعفا مومف است  -69ماده

ود حضور یافته و انوا، ومیفه نیاید. در صورتی که عضو پس از خکار  تا زمان پذیرش استعفا از سوی مؤسسه  در محل

 شود. روز کتب  به مؤسسه اعال، نیاید  استعفای وی منتفی تلیی می 15تسلیم استعفا  انصراف خود را حداکثر مرف 



  

 
 24 از 24 صفحه

 

باشد  در صورت استعفا و قبول استعفای وی از سوی مؤسسه  باید  در مؤسسه می عضوی که دارای تعهد خدمت -70ماده

نظارت بر  اجرا نیایدموسسه بر اساس مفاد این آیین زیان ناشی از عد، ایفای تعهد خود را طبق ضوابط و میررات 

 باشد. اجرای این مادو بر عهدو رئیس مؤسسه یا میا، مواز از طرف وی می

س مؤسسه به نحوی از انحا از رکود علیی و عد، کفایت و صالحیت هریک از اعضای مؤسسه برای اجرای هر گاو رئی -71ماده

اعضای  پنج نفرو مرک   از سه مطلع گردد  کییسیونی ویا عد، نیاز موسسه  ومایف آموزشی  پژوهشی و یا فرهنگی

و پژوهشی و فرهنگی عضو را دارند که صالحیت رسیدگی در مورد کارهای آموزشی و دونفر ازمعاونین هی ت علیی 

جهت ارائه به هیات موسس به  تشکیل خواهد داد تا تحییق به عیل آوردو و گزارش کامل و موجهی به رئیس مؤسسه

 ارائه دهند. منظور اتخاذ تصییم نهائی

تصییم گیری پس از طرح در هیات موسس جهت در مواردی که در این آیین نامه حکیی پیش بینی نشدو باشد   -72ماده

 به هیات امنا ارجاع می گردد .

 خواهد بود.« امنا هی ت»برعهدو   موسست نظر هیا امهار پس ازر موارد ابها،  دتفسیر مفاد این آیین نامه  -73ماده

ی  هی ت امنا وتصو  امهار نظر هیات موسس مؤسسه رئیس هرگونه تغییر در مفاد این آیین نامه با پیشنهاد  -74ماده

 باشد. پذیر می امکان

 به  کار قانون 188 مادو مزایای از برخورداری جهت ......./......../........ تاریخ در تبصرو 57 و مادو 75 در نامه آیین ینا – 75ماده

 .باشد می االجرا الز، ........../........./........ تاریخ از و رسید صالحان عالی آموزش موسسه امنای هیات تصوی 


