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 و ها دانشگاه علمي هيأت اعضاياستخدامي  نامه آيين

 مصوب 1فناوريپژوهشي و ، عالي آموزشمؤسسات 

 وزير علوم تحقيقات و فناوري

 و اختصارات فيتعار -فصل اول

آن  يهها  پيوسه  و  نامهه  آيينن يرفته در اکار  بهف و اختصارات يتعار -1ماده 

 :از عبارتند

و  نامههه آيههين نيههدر ا« ريههوز»و « وزارت»منظههور از : ري  وز وزارت/ -1-1

، ر علهو  يه وز»و « فنهاوري قهات و  يتحق، وزارت علهو  » ترتيه   بهه ، آن يها پيوس 

 .باشد مي «فناوريقات و يتحق

 مرکهز ، آن يهها  پيوسه  و  نامهه  آيهين  نيه در ا« مرکز»از  منظور: مرکز -1-2

 .باشد ميامنا وزارت  يها هيأت

 ،آن يههها پيوسهه و  نامههه آيههينن يههدر ا منظههور از مسس ههه: مؤسس  ه -1-5

 .باشد مي آن تابعه يه واحدهايو کل............................ 

 عنوان به ،ن و مقررات مربوطيبه موج  قوان اس  که يهيأت: هيأت امنا -1-4

  مقهررات و  يو تصهو  يگيهر  تصميم، يگذار سياس مرجع ، ن رکن مسس هيباالتر

 .باشد مي مسس ه يضوابط داخل

، ي  بررسه يم سولاس  که  يوني يکم: ناهيأت ام دايميون يسيکم -1-3

                                                                                                                                                       
نامه پيشنهادي در صورت تصوي  در هيأت امناي هر مسس ه و تأييهد وزيهر علهو ، تحقيقهات و      آيين -1

 االجرا اس . از تاريخ تصوي ، الز فناوري 
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از  ير امهور ارجهاع  يو سها  هيهأت امنها  طرح در  شنهادات قابليپ ارايهو  يکارشناس

 .را بر عهده دارد هيأت امنا يسو

س ييپس از ر مسس ه يين رکن اجراي ه دوميير هيأت: سهيير هيأت -1-3

 .باشد مي مسس ه

بعد از  گذار اس سين رکن يدوم مسس ه يشورا: مؤسسه يشورا -1-7

 مسس هه  يجهار  يهها  برنامهه و  هها  سياسه  تنظيم  که به باشد مي هيأت امنا

 صهالح  ذير مراجهع  يا سايو  هيأت امنا کالن مصوب در يها سياس  براساس

 .پردازد مي

، اس  که به موج  ضوابط و مقهررات مربهوط   يهيأت: زهيمم هيأت -1-8

عضهو   ي  علمه يبه صهالح  م ن ب يو اظهار نظر و اتخاذ تصم يدگيمرجع رس

  بهه  يل وضهع ياحت اب سوابق خدم  قبل از تبد، جه  ارتقا به مرات  باالتر

 ن ح ه  درخواسه   يهمچنه . باشهد  مي يرکود علم يو بررس يشيآزما يرسم

ل يان تبهد يمتقاضه  ي  علمه يجذب مسس ه درخصهو  صهالح   يياجرا هيأت

، قطعهي  رسهمي بهه   رسهمي آزمايشهي  و  رسمي آزمايشيبه  يماني  از پيوضع

اعال   رسمي آزمايشي يعلم هيأت به عضو ي  از کارشناس رسميل وضعيتبد

 .نمايد مي نظر

ف و ياسه  کهه در رهارروب وظها     يوني ه يکم: يون تخصصيسيکم -1-9

 هيأت يو اظهار نظر ن ب  به پرونده اعضا يدگيفه رسيوظ، ن شدهييارات تعياخت

زه را برعههده  يمم هيأت ان درا عد  طرح پرونده آني  طرح و يبر قابل يمبن يعلم

 .دارد

اسه  کهه بهه موجه  ضهوابط و مقهررات        اي کميته: عاتيته ترفيکم -1-10

 ميو اتخهاذ تصهم   يدگيفهه رسه  يوظل و يتشهم  مسس هه س ييه مربوط بها حمهم ر  

را در رارروب مقررات مربوط برعههده   يعلم هيأت يه اعضايع پايترف درخصو 

 .دارد
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که در رارروب ضهوابط و مقهررات    اس  يهيأت: جذب يمرکز هيأت -1-11

ل و متمفهل  يدر وزارت تشهم ، يانقهالب فرهن ه   عهالي  شوراي ين شده از سوييتع

و  هها  دانشه اه  يعلمه  هيهأت  ياعضها  درخصو  ارات محوليف و اختياعمال وظا

 .باشد مي فناوريو  يپژوهش، عالي آموزشمسس ات 

مقهررات   اس  که در رارروب ضوابط و يهيأت: جذب يياجرا هيأت -1-12

ا م هتقل در  يمشترک صورت  به، يانقالب فرهن  عالي شوراي ين شده از سوييتع

 ياعضها  درخصهو   ارات محهول يه ف و اختيل و متمفل اعمال وظها يتشم مسس ه

 .باشد مي مسس ه يعلم هيأت

، يمسس ات دولته ، ها وزارتخانهه يکلعبارت اس  از : ييدستگاه اجرا -1-15

ه يههز کليههو ن يدولتهه يههها شههرک ، يردولتههيغ يعمههوم يا نهادهههايههمسس ههات 

 .ن شده باشدييتع مسس ه يهيأت امنا يکه از سويي ها دست اه

اشهخا   پهذيرفتن   انتخهاب و ، ييند شناسايعبارت اس  از فرآ: جذب -1-14

مصهوب   يبالتصد يسازمان هاي پ  با متناس  ، خدم  در مسس ه يبرا يقيحق

در رهارروب ضهوابط و    و ...  يه مأمور ،يمانيپ، يل رسميک از انحاء از قبيبه هر 

 .نامه آيينن يمقررات ا

 يبهرا  يقه ياشهخا  حق پهذيرفتن   نهد يعبارت اسه  از فرآ : استخدام -1-13

از  يمه يبهه  ، مصهوب  يبالتصهد  يسازمان هاي پ  از  يميدر ، خدم  در مسس ه

در رهارروب ضهوابط و    يقطعه  يو رسهم  يشه يآزما يرسهم ، يمانيپ يها وضعي 

 .نامه آيينن يمقررات ا

بدون ) آني ها پيوس و  نامه آيينن يمنظور از عضو در سراسر ا: عضو -1-13

 يمانيا پيو  ياعم از رسم مسس ه شاغل در يعلم هيأت عضو (،يديق هرگونهذکر 

 يهي اجرا هيهأت  ايه زه و يمم هيأت تأييدبه  يو يو عموم يعلم  يبوده که صالح

 .ده باشديرس( ح   مورد) جذب

فردي اس  که به موج  حمم رسمي براي تصدي يمي : يعضو رسم -1-17
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 نامهه  آيهين ن يه ادر رهارروب ضهوابط و مقهررات     مسس هه سهازماني   هاي پ  از 

 .استخدا  شده باشد

بهراي تصهدي    يمانيقرارداد پفردي اس  که به موج  : يمانيعضو پ -1-18

در رهارروب ضهوابط و   ، نيمهدت معه   يبهرا  مسس هه سهازماني   هاي پ   يمي از

 .استخدا  شده باشد نامه آيينن يا مقررات

که در رهارروب   گردد مي اطالق يبه فرد برج ته علم: عضو وابسته -1-19

 يبهرا  يو پژوهشه آموزشهي   فيانجا  وظا منظور به نامه آيينن ياو مقررات  ضوابط

 ديه جد يجهاد هرگونهه رابطهه اسهتخدام    يبهدون ا  ن انتخاب و در مسس هيمع مدت

عضو واب ته  يکارگير به. شود مي کارگرفته هب( ن مادهيا 11و  11 يموضوع بندها)

 .گردد ميي ند تلقيجد ي  استخداميعوض

بهه   مسس هدار  صالحي دستور مقا   يابالغ کتب از عبارت اس : حکم -1-20

 .نامه آيينن يادر رارروب ضوابط و مقررات  يعضورسم

مقها    يکهه بهه امضها    يعبهارت اسه  از توافهق نامهه کتبه     : قرارداد -1-21

بهه   يو و رسهد  مهي ط طرف قهرارداد  يز شخص واجد شرايو ن مسس هدار  صالحي 

ف يوظها ، در قهرارداد  مدت منهدر   يبرا اياف  حقوق و مزايدر يموج  آن در ازا

 .دهد مي محول را انجا 

اسه  کهه    مسس هه  يالت سازمانيدر تشم ي اهيجا: يپست سازمان -1-22

ک ي يتصد يک شغل برايف ياز وظا يا بخشيتما   يم تمر جه  واگذار طور به

 .شود مي در نظر گرفته يمانيا پي يعضو رسم

ي مهرتبط و  هها  م هسولي   و وظهايف  از مجموعهه  عبارت اس : شغل -1-25

 .شود مي کار واحد شناخته عنوان بهمسس ه مشخصي که از سوي 

عضو به که  يا مجموعه اقداماتيکار  بهاشتغال عبارت اس  از : خدمت -1-24

 .گردد ميا قرارداد مملف به انجا  آن ي  حمم موج

 حهاوي  کهه  مهدوني  و ممتهوب  شهرح  از اسه   عبارت: شرح شغل -1-23
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 مسس هه  يليالت تفصه يدر رهارروب تشهم   شهغل  اساسهي  و اصهلي  مشخصات

 .باشد مي

بهه يمهي از    يمهان يا پيه  يعضو رسمعبارت اس  از گماردن : انتصاب -1-23

 .نامه آيينن ياقررات ضوابط و م براساس سازماني هاي پ  

متناسه    عضوخدمات قابل قبول  يش عدديعبارت اس  از نما: هيپا -1-27

 .نامه آيينن ياع در رارروب ضوابط و مقررات يبا عوامل ترف

ط در يواجد شهرا  عضوه يپا يش عدديعبارت اس  از افزا: هيع پايترف -1-28

 .نامه آيينن يارارروب ضوابط و مقررات 

واجد  باالتر عضو يعبارت اس  از ک   مرتبه علم: رتبهم يارتقا -1-29

 هيهأت  ياعضها  ارتقاي مرتبهه  نامه آييندر رارروب ضوابط و مقررات ، طيشرا

 ي.علم

 در رهارروب  ازاي انجها  کهار   عبارت اسه  ازمبلغهي کهه در   : حقوق -1-50

 .گيرد ميتعلق  حق ذيعضو  به نامه آييناين  اتمقررو ضوابط 

رارروب ضهوابط   وجوهي که در عبارت اس  از: ها العاده فوقا و يمزا -1-51

به ه يمرتبه و پاعالوه بر حقوق  غيرم تمر وم تمر  طور به نامه آييناين  اتمقررو 

 .گردد مي پرداخ  حق ذيعضو 

 مسس هاز  دايم طور بهعضو ر محل خدم  ييتغعبارت اس  از : انتقال -1-52

و  يدولتهه فنههاوريو  يپژوهشهه، ليعهها آمههوزشو مسس ههات  ههها دانشهه اهر يبههه سهها

 .نامه آيينن يو بالعمس در رارروب ضوابط و مقررات ا يياجراي ها دست اه

 :اس  از عبارت: تيمأمور -1-55

 يو با حفظ پ   سازماني به عضو موق  اي وظيفهمحول نمودن شغل يا  (الف

 ؛باشدعضو خار  از محل خدم   براي مدت معين که مممن اس 

 هها  دانشه اه ر يسا براي مدت معين به وق  پارهيا  وق  تما صورت  به عضواعزا   (ب

 ؛يياجراي ها دست اهو  يدولت فناوريو  يپژوهش، عالي آموزشو مسس ات 
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در  يقهات يا تحقيه و  يا مطالعهات يه آموزشهي   براي گذراندن دوره عضواعزا   ( 

 .داخل يا خار  از کشور

 براسهاس  کهه عضهو شهاغل    گردد مياطالق  يتيبه وضع: يرکود علم -1-54

شرايط الز  بهراي ک ه  سهه     يدر سه سال متوال، نامه آيينن يضوابط و مقررات ا

 .نداشته باشد پايه استحقاقي را

بنها  که مسس ه با عضو عبارت اس  از قطع رابطه استخدامي : استعفا -1-53

در  يا مقها  مجهاز از طهرف و   يه  مسس هه  سييپس ازموافق  ر، يوبه درخواس  

 .پذيرد مي صورت نامه آيينن ياضوابط و مقررات رارروب 

کهه   مسس هبا  عضو يخدمتعبارت اس  از قطع رابطه : يبازنشستگ -1-53

ي هها  صهندوق و با توجهه بهه مقهررات     نامه آيينن يدر رارروب ضوابط و مقررات ا

 .پذيرد مي صورت يبه موج  حمم رسم ربط ذي يبازنش ت 

با مدت متناس   يز پرداخ  مبالغا عبارت اس : خدمت يديبازخر -1-57

در رهارروب   مسس هه  بها  عضهو  ياستخدامرابطه قطع  يخدم  قابل قبول در ازا

 .نامه آيينن يضوابط و مقررات ا

ن و يقوان که به موج  يعضووضعي  عبارت اس  از : يازکارافتادگ -1-58

ا نبوده انجا  خدم  را دار يالز  برا يا روانيو  يج مان يمقررات مربوط توانمند

 فهه يازحقهوق وظ  ، تها رسهيدن بهه زمهان بازنش هت ي      يو ضمن قطع رابطه خدمت

 .نمايد مي استفاده

 يمه يبنا به مسس ه رسمي اس  که عضو  يتيوضع: آماده به خدمت -1-59

ن يهي در انتظهار تع  يمجاز از طرف و ا مقا ي مسس هس ييبا حمم ر، ليذ ليدال از

 :گيرد ميانجا  خدم  قرار  يف برايتمل

 ؛مسس هانحالل  (الف

 مسس هه  يالتيدر رارروب اصالح ساختار تشم عضوحذف پ   سازماني  (ب

 ؛هيأت امنا   دريو تصو يفات قانونيتشر براساس
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 ي  يا مرخصي بدون حقوقمأمورپ   سازماني بعد از اتما  موجود نبودن  ( 

 ؛ط احراز عضويبا شرامتناس  

رسهيدگي  ي هها  هيأت ذکور درتصميم مراجع م براساس که موارديدر  (د

شهده   از خهدم  معلهق  عضو ، اقضايييا مراجع  يعلم هيأت ياعضا يانتظام

 .باشد

، از خدم  دايم موق  يا طور به عضو يعبارت اس  از برکنار: انفصال -1-40

 ي.مراجع قانون يصادر شده از سو يبه موج  آراي قطع

 يبهه موجه  آرا   عضهو  يعبارت اس  از قطع رابطه اسهتخدام : اخراج -1-41

 .ربط ذي يمراجع قانون يقطع

 ورود به خدمت و استخدام -فصل دوم

ه يسههم ، الز  يقهانون  يوزارت در ههر سهال پهس از اخهذ مجوزهها      -2ماده 

 .نمايد مي ن و ابالغييرا تع در مسس ه يعلم هيأت استخدا  عضو

  در قال، وزارت ياز سو يه ابالغيسهم براساس استخدا  در مسس ه -5ماده 

 يهي ن مقها  اجرا يموافق  بهاالتر ، ياز سازمانين براساس، مصوب يالت سازمانيتشم

و  هيهأت امنها    يپس از تصهو  1،يار و مربياستاد يک مرات  علميبه تفم، مسس ه

ا يه آزمهون  ، ق فراخهوان يه از طر، صهالح  ذيالز  توسط مراجع  يها صالحي احراز 

ان ورود بهه  يمتقاضه  ي هت  يا هردو با توجه به اصل ضرورت احراز شاي مصاحبه و

 .پذيرد مي انجا ، خدم 
                                                                                                                                                       

استخدا  فارغ التحصيالن دانش اه تربي  مدرس تصهوي  گرديهد کهه فهارغ التحصهيالن       درخصو  -1

 ( استخدا  شوند.3مذکور با مرتبه مربي پايه )

امنهاي وزارت بهداشه  درمهان و    ي هها  شود، در جل ه هيأت سه نفره جانشهين هيهأت   ضمناً توصيه مي

ها نيز  هاي گروه پزشمي دانش اه دکتري رشته هاي حوه استخدا  فارغ التحصيالن دورهآموزش پزشمي، ن

 52/15/1311)مصوب هفتاد و دومهين جل هه مهور      نظر واقع شود هماهنگ با اين مصوبه مورد تجديد

 عالي انقالب فرهن ي(. شوراي 5و  1هاي  شوراي مشترک کمي يون
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ص مراجهع  يبه تشخ باي   مي ان ورود به خدم  در مسس هيمتقاض -4ماده 

 :برخوردار باشند، ليذ يعموم طيازشرا صالح ذي

  مضهاعف در  يا ک   تابعير ييعد  تغ ران ويا ياسالم ي  جمهوريتابع (الف

 ؛طول دوران خدم 

  يه ران و اعتقهاد بهه وال  يه ا ياسالم يجمهور ن اساسيقانوبه  يالتزا  عمل (ب

 ؛هيفق

رفته شهده در  يان پذياز اد يميا ين اسال  ين مبيبه د ياعتقاد و التزا  عمل ( 

 ؛رانيا ياسالم يجمهور قانون اساسي

 يمعارض با نظا  اسالم ياسيسي ها گروهبه  يا واب ت ي  يعد  سابقه عضو (د

 ؛رانيا

و اعمال و رفتار خالف  ياخالق يففجور و عمل به منا عد  اشتهار به ف ق و (ه

 ؛يشغلشسون    و شراف  ويثيح

 ؛مسثر يفرينه کيشيسوء پداشتن ن (و

 يقطعه رأي  براسهاس  يدولت دايمي  ازخدمات ي  به محروميعد  محموم (ز

 ؛صالح ذيمراجع  يصادره از سو

ر يو نظا يالملمشروبات ، د و فروش مواد مخدرياد و اشتهار به خريعد  اعت (ح

 ؛آن

 دايهم  ي  قهانون يه ا معافيه و  يفه عموميان خدم  وظيدارا بودن مدرک پا (ط

 ؛(انيآقا يبرا)

 ؛با خدم  مورد نظرمتناس   يج مان يياز سالم  و توانا يبرخوردار (ي

 ؛با خدم  مورد نظرمتناس   يروان يياز سالم  و توانا يبرخوردار (ک

 اي حرفهه  يا دکتهر يه  کارشناسهي ارشهد   يليدارا بودن حداقل مدرک تحص (ل

 ؛يا سطح سه حوزوي( يگروه پزشم)

 يدکتهر ، کارشناسي ارشهد  يليدارندگان مدرک تحص يحداکثر سن برا ( 

دارندگان  يسال تما  و برا« 32» يو سطح سه حوزو( يگروه پزشم) يا حرفه
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 سهال تمها   « 52» يو سهطح رههار حهوزو    يتخصصه  يدکتر يليمدرک تحص

 .باشد مي

ط الز  در يبها احهراز شهرا    يخبرگهان بهدون مهدرک دانشه اه     -1 تبصره

ن مهاده  يه ا«  »و « ل» ياز شهمول بنهدها  مربهوط  رارروب ضوابط و مقررات 

 .باشند مي م تثنا

سال  «52» يسن باال يان دارايبه خدمات متقاض رنانچه مسس ه -2تبصره 

ن يه ا«  »فاد بند افراد مذکور از شمول م« مرکز»با اخذ مجوز از ، از داشته باشدين

 .باشند مي م تثناماده 

 هيهأت علمهي    در يعضهو  يان ورود به خدم  جه  تصهد يمتقاض -3ماده 

، نامهه  آيهين ن يه ا «5»مهاده  موضهوع   يط عمهوم يعالوه بر شهرا  باي   ميمسس ه 

جهدول موضهوع   « 3»و « 5» يها رديفدر  تقاضاي مندر با مرتبه مورد متناس  

برخهوردار   صهالح  ذيص مراجهع  يز به تشهخ يل نيذ يط اختصاصيشرا از «9»ماده 

 :باشند

 شهرح  بهه مهورد تقاضها    ياز مرات  علم يميبا متناس   يليمدرک تحص -2-1

 :ليذ

بها   يرههارحوزو  ا سهطح يه و  تخصصهي  دکتري يليتحص دارا بودن مدرک (الف

ا دارا يه و ( يپزشهم  گهروه  از ريه غ) يدانش اه يها رشتهه يکل يبرا يقيرساله تحق

 ان وروديمتقاض يبرا يدر گروه پزشم( يتخصص نامه گواهي) يتخصصبودن درجه 

 ؛اريبه خدم  در مرتبه استاد

در رشته  يا سطح سه حوزويو  کارشناسي ارشد يليدارا بودن مدرک تحص (ب

و دارا بودن ( يگروه پزشم از ريغ) يدانش اه يها رشتهه يکل يمربوط برا يتخصص

ان ورود به خدم  در مرتبه يمتقاض يبرا (يدر گروه پزشم) يا حرفه يدرجه دکتر

 .ن مادهيل ايذ« 1»  تبصره يبا رعا يمرب

ان ورود بهه خهدم    يمتقاضه  يبهرا  يک زبهان خهارج  يه با  يکاف ييآشنا -2-5

ان ورود به خهدم   يمتقاض يبرا يک زبان خارجيبه  يو ت لط کاف يدرمرتبه مرب



 ريو/ مجموعه قوانين و مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فنا 514

 

 .اريدر مرتبه استاد

اسهتخدا    نامهه  آيهين ن يا يخ اجراياز تار، يعلم حفظ هر  منظور به -1تبصره 

 .باشد مي ار ممنوعيپژوهش يار و مربآموزشي مربيدر مرتبه  هيأت علميعضو

از بهه  يه و در صورت ن يحفظ هر  علم يدر راستا دتوان ميمسس ه  -2تبصره 

الز  ن هب  بهه    يهيگزارش تهوج  ارايهبا ، يدر مرتبه مرب يعلم هيأت جذب عضو

 .دياقدا  نما، مسس ه مربوط يأت امناهي اخذ مجوز الز  از

ط الز  در رهارروب  يبا احراز شرا يخبرگان بدون مدرک دانش اه -5تبصره 

 .باشند مي م تثنان ماده يا« 1»از شمول بند ، مربوطضوابط و مقررات 

موضهوع مهواد    يواختصاص يعمومط يص شرايمرجع استعال  و تشخ -3ماده 

 هيهأت  از جملهه  صهالح  ذي يقهانون  يمباد، دح   مور نامه آيينن يا« 2»و « 5»

 .باشد مي جذب وزارت يمرکز هيأت و جذب مسس ه يياجرا

، يو اختصاصه  يط عمهوم يمسس هه پهس از احهراز شهرا    در استخدا   -7ماده 

ن يه   ضوابط و مقهررات ا يبا رعا لياز اشمال ذ يميو در قال   وق  تما صورت  به

 :پذيرد مي انجا  نامه آيين

سازماني به موج  قرارداد ساالنه  هاي پ  براي تصدي پيماني  استخدا  (الف

در  امتيهازات منهدر    براسهاس  از الز يه منوط به ک   حهداقل امت ، د آنيکه تمد

 يپژوهشه و آموزشهي   يعلمه  هيهأت  يانه اعضها يع سهال يترف يدستورالعمل اعطا»

ن يو همچنه  ياريو اسهتاد  يمراته  مربه   يبهرا  ترتيه   بهه « وزارت ياز سو يابالغ

 ؛باشد مي ياز طرف و مقا  مجازا ي س مسس هييموافق  ر

 ؛سازماني به موج  حمم هاي پ  براي تصدي ي شيآزما استخدا  رسمي (ب

 .سازماني به موج  حمم هاي پ  براي تصدي ي قطع استخدا  رسمي ( 

 ضهوابط و مقهررات وزارت   براسهاس يي کهه  هها  بورسيهتمديد قرارداد  -تبصره

مشروط به رعاي  ، تا پايان دوره تعهد، اند شدهبي و استخدا  پيماني جاياصورت  به

 .باشد مي الزامي، نامه آيينتماليف قانوني مقرر در اين 
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 يط اختصاصه ي  شهرا يه ل بها رعا يه و استخدا  اشخا  ذ يکارگير به -8ماده 

 فيانجها  وظها   ييمشروط به احراز توانها ، نامه آيينن يدر ا خدم  مندر ورود به 

ح ه    مسس ه يا پژوهشيآموزشي  يص شورايالز  به تشخ يهشو پژوآموزشي 

 :ن و مقررات مربوط به خود خواهد بوديتابع قوان، مورد

 ؛ثارگران و خانواده آنانيا، جانبازان -1-1

 ؛نخب ان -1-5

 ي.اتباع خارج -1-3

 تيل وضعيو تبد انتصاب -فصل سوم

 :عبارت اس  از مسس ه يعلم هيأت يمرات  اعضا -9ماده 
 

 يپژوهش يآموزش فيدر

 اريپژوهش يمرب ارآموزشي مربي 1

 يپژوهش يمرب آموزشي مربي 5

 يار پژوهشياستاد يار آموزشياستاد 3

 يار پژوهشيدانش يار آموزشيدانش 5

 ياستاد پژوهش ياستاد آموزش 2
 

، ط استخدا  در بدو ورود به خدم  در مسس هين شرايانتصاب واجد -10ماده 

بها   يمهان ي  اسهتخدا  پ يدر وضهع صرفاً  نامه آيينن يط و ضوابط ايبا شرامتناس  

اسهتاديار  و  اسهتاديار آموزشهي  ا مرتبهه  يه و  مربي پژوهشيو  مربي آموزشيمرتبه 

 .باشد مي پذير اممان پژوهشي

استخدا  قبل از ، ورود به خدم  در مسس ه يمتقاض که صورتيدر  -1تبصره 

و  يپژوهش، عالي آموزشو مسس ات  ها هدانش ااز  يمي يعلم هيأت در، در مسس ه

  داشهته  يسهابقه عضهو   ياريباالتر از اسهتاد  يخار  از کشور با مرتبه علم فناوري
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مشهروط   يا استاديو  ياريدر بدو ورود به خدم  با مرتبه دانش يانتصاب و، باشد

  ضوابط يبا رعا، وزارت باشد تأييدمربوط به لحاظ اعتبار مورد  به آن که مسس ه

 .بالمانع خواهد بود ارتقاي مرتبه نامه آيينو  نامه آيينن يقررات ام و

   دريط عضهو يان واجهد شهرا  ي  آن دسته از متقاضه يل وضعيتبد -2تبصره 

دارند کار  بهاشتغال در مسس ه  يکارشناس رسم عنوان بهمسس ه که  يعلم هيأت

حهراز  ا منهوط بهه آنمهه تها قبهل از     ، مسس ه رسمي آزمايشي هيأت علميبه عضو 

خهدم    هيهأت علمهي    يبتوانند حهداقل ده سهال در وضهع   ، يط بازنش ت يشرا

  بنهد  يه الهزا  بهه رعا   و بدون نامه آيينن يامقررات  ضوابط و در رارروب ،ندينما

ا مقها  مجهاز از   يه و  س مسس هه ييپس از موافق  ر، نامه آيينن يا« 5»ماده «  »

 .باشد ميبالمانع  يطرف و

« 55»مهاده  « ز»مشمول بند ) ثارگراني  ايل وضعيانتصاب و تبد -5تبصره 

ش از يرزمنهدگان بها به    شهامل ( رانيا ياسالم يقانون برنامه پنجم توسعه جمهور

 (،%52) پهن  درصهد    ه  و يب يجانبازان باال، شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه

 (،%25) درصهد  پنجهاه  يفرزنهدان جانبهازان بهاال   ، سه سال اسهارت  يآزادگان باال

مهدرک   يدارا ش از سه سهال اسهارت کهه   ين شهداء و فرزندان آزادگان با بفرزندا

، بهداشه   و فنهاوري قات و يتحق، علو  يها وزارتخانه تأييدمورد  يتخصص يدکتر

ن يمربهوط و قهوان  و مقهررات   تهابع ضهوابط  ، باشهند  يمه  يدرمان و آموزش پزشهم 

 .باشد مي ن آني زيجا

جذب و موافق   هيأت اجرايي ييدتأ، يمانيعضو پ يدر صورت تقاضا -11ماده 

دن بههه يتهها زمههان رسهه يمههاني  پيدر وضههع يادامههه خههدم  و، س مسس هههييههر

 تأييهد بها  ، مرتبهه  يه و ارتقها يه ع پايه   در ترفيجهاد محهدود  يبدون ا، يبازنش ت 

ک بهار  يجذب مسس ه در هر دو سال  يياجرا هيأت عضو توسط ي  عموميصالح

 يعلم هيأت يانه اعضايع ساليترف ياعطا دستورالعمل»در  امتيازات مندر و اخذ 

 .باشد مي پذير اممان، در هر سال «يپژوهشو آموزشي 
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 يبهه اسهتثنا  ) يمهان يپ ي  اسهتخدا  اعضها  يوضع دتوان ميمسس ه  -12ماده 

ل و يه ط ذيرا پس از احهراز شهرا  ( نامه آيينن يا« 11»مشمول ماده  يمانيپ ياعضا

 .ديل نمايبدت يشيآزما يبه رسم صالح ذيمراجع  تأييد

 ؛يمانيحداقل دو و حداکثر پن  سال سابقه خدم  پ دارا بودن (الف

ل يتبد يجذب مسس ه برا يياجرا هيأت و موافق ي   عموميصالح تأييد (ب

 ؛يشيآزما ي  به رسميوضع

مرتبهه   يارتقا نامه آيينن کننده در ييازات تعيدرصد امت 15ک   حداقل  ( 

بنا به درخواس  ، ني زيا ضوابط جايمرتبه باالتر  ارتقا به يبرا يعلم هيأت ياعضا

 .جذب يمرکز هيأت تأييدو  جذب مسس ه يياجرا هيأت موافق ، عضو

ا يه ط ادامه خدم  و يشرا، يمانيان دوره پيعضو در پا که صورتيدر  -15ماده 

ي هها  روشاز  يميبه ، ديرا ک   ننماي شيآزما ي  به استخدا  رسميل وضعيتبد

 :ار خواهد شدرفت يل با ويذ

 .هسال يکمربوط حداکثر در سه نوب   يهيأت امنا مهل  با مجوز ياعطا (الف

 .خاتمه خدم  عضو (ب

ن يه خ ابهالغ ا يکهه تها تهار    ييآن دسته از اعضها  يمانيمدت خدم  پ -تبصره

سهال تمها    « 1» ش ازيبه  يمهان يپ يعلمه  هيهأت  سهابقه خهدم    يدارا نامه آيين

هيهأت   تأييهد بها   15مهاده  « ب»در بنهد   مندر شرايط ک    منظور به، باشند مي

د خواهد بود و در صورت عد  احهراز  يقابل تمد ساله يکتا دو نوب   ربط ذي يامنا

 .ن ماده خواهند شديا« ب»مشمول مفاد بند ، ان مهل  مقرريط مذکور در پايشرا

و  يابنهد  مي  يل وضعيتبد يشيآزما يبه رسم يمانيکه از پ يياعضا -14ماده 

را  يشه يک دوره آزمايه الزامهاً   ،نامه آيينن يا« 15»ماده « 5»شموالن تبصره ز مين

رفتار و عملمرد عضهو را   يشيآزما يطول دوره رسم در مسس ه. خواهند کرد يط

ه يه روح، يکهاردان  (،يپهذير  م هسولي    و يه خالق، ياخالقه ، يعلم) اق ياز نظر ل

ر داده و درصهورت  قهرا  يابيه مهورد ارز  يو پژوهشآموزشي  نظم و انضباط، خدم 
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 .نمايد مي ل وضعيتبد يقطع يبه رسم ليط ذياحراز شرا

 يشه يآزما يحداقل دو و حداکثر پن  سال سابقه خدم  رسهم  دارا بودن (الف

 ؛(عضوآموزشي   يمأموربدون احت اب مدت )

 يعلمه  هيأت يمرتبه اعضا يارتقا نامه آيينازات الز  از يک   حداقل امت (ب

 هيأت موافق ، بنا به درخواس  عضو، ني زيا ضوابط جايباالتر  ارتقا به مرتبه يبرا

 ؛جذب يمرکز هيأت تأييدو  جذب مسس ه يياجرا

 ي.قطع ي  به رسميل وضعيتبد يبرا ي  عموميصالح تأييد ( 

، ان حهداقل دو سهال  يه موظف اس  پس از پا يشيآزما يعضو رسم -1تبصره 

ل و يرا تمم يقطع يبه رسم يشيآزما ي  از رسميل وضعيمربوط به تبدي ها فر 

رنانچهه  . ل دهديتحو ربط ذيپرونده به مراجع  يبررس يبه همراه مدارک الز  برا

مسس هه موظهف   ، ديمدارک الز  اقدا  ننما ارايهان رهار سال ن ب  به يعضو تا پا

شان موضوع لهزو  ارسهال مهدارک در موعهد     يبه ا يدو نامه کتب ياس  حداکثر ط

عضهو   يو مدارک از سهو  ها فر موقع  به ارايهل و يعد  تمم. دينما يادآوريمقرر را 

 .خواهد شد نامه آيينن يا« 12» فات مقرر در ماده يبه انجا  تشر منجر

مملهف اسه  ضهمن     مسس هه ، ل مدارک توسط عضهو يپس از تحو -2تبصره 

ا يه   اسهتخدا  و  يظرف مدت شش ماه در مورد قطع، يبه درخواس  و يدگيرس

هرصهورت دوران خهدم     در. ديه خود را اعهال  نما  ينظر قطعخاتمه خدم  عضو 

از نظهر   سهال تجهاوز کنهد و رنانچهه مسس هه      2د از يه عضهو نبا  رسمي آزمايشي

( مورد کننده ح   يبررس صالح ذيق مراجع يازطر) يو علم يعموم يها صالحي 

، پرونهده  يجهه بررسه  يتا اعال  نت، ديخود را اعال  ننما يسال نظر قطع 2ان يدر پا

در صهورت  . بالمهانع خواههد بهود    رسمي آزمايشهي   يادامه خدم  عضو در وضع

، ح   مورد« مرکز»ا يجذب  يمرکز هيأت قيموضوع از طر، عضو ياعتراض کتب

 .شود ميي دگيو رس گيري پي

ط ادامهه خهدم  و   يشرا، يشيان دوره آزمايعضو در پا که صورتيدر  -13ماده 

ط يرنانچه واجد شرا، ديرا ک   ننما يقطع ي  به استخدا  رسميل وضعيا تبدي
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بها   دتوانه  مهي ن صهورت مسس هه   يا غير و در شود ميبازنش ته ، باشد يبازنش ت 

 :ديرفتار نما يل با ويذي ها روشاز  يمي  به ياولو ترتي  به، هيأت امنا  يتصو

 ؛هسال يکمربوط حداکثر در سه نوب   يهيأت امنا مهل  با مجوز ياعطا (الف

 هيهأت  تأييهد و  يقبله ي هها  پايهبا حفظ  يماني  به استخدا  پيعر وضييتغ (ب

 ؛جذب مسس ه يياجرا

کهه از   ييآن دسته از اعضا يبرا صرفاً) يشناس رسمکار  به  يل وضعيتبد ( 

  يل وضعيتبد يشيآزما يرسم يعلم هيأت به عضو« يکارشناس رسم»  يوضع

 (.اند يافته

، حداکثر در مدت دو سهال  ي  با مي ن مادهيا« ب»ن بند يمشمول -1تبصره 

ل يتبهد  منظور بهرا  نامه آيين نيا« 15»ماده «  »و « ب» يبندهاط مقرر در يشرا

ان يط مذکور در پايدرصورت عد  احراز شرا. ندياحراز نما قطعي رسمي  به يوضع

 .ن ماده خواهند شديا «5» مهل  مقرر مشمول مفاد تبصره

نتوانهد  « ب»و « الهف »ل بنهدهاي  عضو پس از اعمها  که صورتيدر  -2تبصره 

رنانچه شهرايط  ، را ک   نمايد يقطع يشرايط الز  براي تبديل وضعي  به رسم

روز « 35» يال« 15»و پرداخ   هيأت امنا  يبا تصو، بازنش ت ي را نداشته باشد

ههر سهال خهدم      يبهه ازا  يم تمر مشمول ک ورات بازنش ت  يايحقوق و مزا

 .شود مي بازخريد، ره شدهيذخ يها مرخصيبه عالوه وجوه ، قابل قبول

خ يکهه تها تهار    ييآن دسته از اعضها  يشيآزما يمدت خدم  رسم -5تبصره 

« 1» ش ازيبي شيآزما يرسم يعلم هيأت سابقه خدم  يدارا نامه آيينن يابالغ ا

ن يه ا« 15»مهاده  « ب»در بند  شرايط مندر ک    منظور به، باشند ميسال تما  

د خواهد بود يقابل تمد ساله يکتا دو نوب   ربط ذي يهيأت امنا تأييدبا  نامه آيين

مشمول مفهاد تبصهره   ، ان مهل  مقرريط مذکور در پايو در صورت عد  احراز شرا

 .ن ماده خواهند شديا« 5»

و « 15»موضهوع مهواد    يعمهوم  و يعلم يها صالحي  تأييدمرجع  -13ماده 
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 يهي اجرا هيهأت  ازجملهه  ربهط  ذي يقانون يمباد، ح   مورد نامه آيينن يا« 15»

 .باشد مي ربط ذيزه يمم هيأت جذب وزارت و يمرکز هيأت و جذب مسس ه

 يدر صهورت موافقه  واحهد سهازمان     نهد توان مهي  يبانوان عضو رسم -17ماده 

شهان در رهارروب ضهوابط و    يا مقا  مجهاز از طهرف ا  يو  س مسس هييمربوط و ر

در  وقه   نيمهه وه خهدم   يسال از ش« 2»حداکثر به مدت ، نامه آيينن يمقررات ا

 .نديطول خدم  استفاده نما

وه يدر مدت قرارداد مجاز به اسهتفاده از شه  صرفاً  ،يمانيبانوان عضو پ -تبصره

وه يدر هر صورت حداکثر مدت مجاز اسهتفاده از شه  . خواهند بود وق  نيمهخدم  

ر طهول  سهال د « 2»حداکثر ، يو رسم يمانيبانوان عضو پ يبرا، وق  نيمهخدم  

 .باشد مي خدم 

ط يواجهد شهرا   وقه   تمها   يرسمآموزشي  ياعضا دتوان ميمسس ه  -18ماده 

وس  شماره يپ» حضوري نيمهشيوه  دستورالعمل خدم  اعضا به» براساسخود را 

 حضهوري  نيمهه وه خدم  يبه ش نامه آيينن ير ضوابط و مقررات اي  سايبا رعا، «1

 .رديگکار  به

 از کهادر  يبخشه  تهأمين  منظهور  بهه از يدر صورت ن دتوان مي مسس ه -19ماده 

بهه    مصهوب ن هب   يالت سهازمان يخود در رارروب تشهم  يا پژوهشيو آموزشي 

اقهدا   « يطهرح سهرباز  »ط در قال  يفه واجد شراين نظا  وظيمشمول يکارگير به

ن دسته از افراد در دوره ضرورت و تعهد خدم  از هر نظر تهابع مقهررات   يا. دينما

 .خواهند بود يمانيپ يعلم هيأت يضاناظر بر اع

مسس هه   فرد به استخدا ، مدت تعهد يپس از انقضا که صورتيدر  -1تبصره 

مح هوب خواههد    يو يو پژوهشه  يآموزش سنوات خدم  جزومدت تعهد ، ديدرآ

 بهه  ي  ويل وضهع يتبد يحداقل مدت توقف الز  برا جزومن مدت مذکور يل. شد

 .باشد مين( نامه آيينن يا« 15»ماده « الف»موضوع بند ) رسمي آزمايشي

  از خدم  فهرد در مهدت ضهرورت    يدر صورت عد  رضامسس ه  -2تبصره 
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فهه بهه   يرا جه  انجها  خهدم  وظ   يمجاز اس  ن ب  به ف خ قرارداد اقدا  و و

 .دينما يمعرف م سولمقامات 

  از خدم  فهرد در مهدت تعههد مجهاز     يدر صورت عد  رضامسس ه  -5تبصره 

اتمها  دوره تعههد در    يبهرا  يابيه را جهه  جا  يبه ف خ قرارداد اقدا  و و اس  ن ب 

 .دينما يبه وزارت معرف فناوريو  يپژوهش، عالي آموزشو مسس ات  ها دانش اهر يسا

بها  ، يشه يآزما يا دوره رسهم يه و  يمانياعضا در دوره پمدت خدم   -20ماده 

 .گردد مي ط جزو سابقه خدم  عضو مح وبير شراي  سايرعا

 فيحقوق و تکال -فصل چهارم

که ساعات حضهور   باشد مي ساع  در هفته 55ساع  خدم  اعضا  -21ماده 

 .گردد ميع يهفته توز يکار يدر طول روزها، مسس ه يآنان مطابق با برنامه ابالغ

 مسس هه . نديواگذار نما ي ريف محول را به ديوظا ندتوان ميناعضا  -1تبصره 

 طهور  بهه ف محول عضو را يوظا. و .. يماري  و بيأمورم، يدر موارد مرخص دتوان مي

 .دير اعضا ارجاع نمايموق  به سا

  يه مسس ه بها رعا  يساع  شروع و خاتمه خدم  اعضا و واحدها -2تبصره 

 هه در رهارروب ضهوابط    يير هيهأت  يح   مورد از سهو ، سقف ساعات خدم 

 .گردد مي نييتع هيأت امنا مصوب

بها  متناسه   ، ن شهده خهود  يهي ات خهدم  تع اعضا مملفند در ساع -5تبصره 

 وق  نيمها يساع  و  55 حضوري نيمه، ساع  55 وق  تما ) خود ي  خدمتيوضع

ف محهول را  يابنهد و وظها  يح   مورد در محل خدم  خهود حضهور   ( ساع  55

ن بها  يو بها متخلفه   شهود  مهي  تخلف مح هوب  ن تبصرهي  ايعد  رعا. انجا  دهند

 حضوري نيمهوه يدستورالعمل خدم  اعضا به ش «5»ل ماده يذ« 1»  تبصره يرعا

رفتهار   يعلمه  هيهأت  ياعضها  يقانون مقررات انتظهام  براساس (،1وس  شماره يپ)

 .خواهد شد
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بهر   نامهه  آيينن يا« 51»  مفاد ماده يف عضو با رعايف و وظايتمال -22ماده 

 :ل استوار اس ي  ذيشش فعال

 ي؛و اجتماع يتيترب، ي  فرهن يفعال -55-1

 (؛يو عمل ينظر) آموزشي  يفعال -55-5

 ؛فناوريو  ي  پژوهشيفعال -55-3

 يي؛اجرا و ي  علميفعال -55-5

 ي؛ر خدمات دانش اهيدانشجو و سا ييراهنما -55-2

 .مرتبط يبا حوزه کاربرد يتخصص يهممار -55-1

عبارت ، ندارد عهده به  يريف مديکه وظاآموزشي  ف عضوياهم وظا -25ماده 

 :اس  از

 1زان يبه م حضوري نيمهو  وق  تما  ياعضا يبرا، س در مسس هيتدر -53-1

مربهي  ) عضهو  يبه مرات  دانشه اه  توجه با س در هفتهيواحد موظف تدر 13 يال

و  9 يارآموزشه يدانش، 15 اسهتاديار آموزشهي  ، 15 مربهي آموزشهي  ، 13ار آموزشي

 ؛گردد مي نييتع( واحد موظف 1 ياستادآموزش

 ؛فناوريپژوهش و  -53-5

 سههساالتبههه  ييگههو پاسههخو  يي  راهنمههايم ههسول گههرفتن عهههده بههه -53-3

 ؛انيدانشجو

 ؛ييدانشجوي ها رسالهو  ها نامه پايانو مشاوره  ييراهنما -53-5

 ؛ييات صحرايا عمليآنها  سازي و آماده يو کارگاه يش اهيخدمات آزما -53-2

 ؛ربط ذيممتحنه  يها هيأتو  ها کميتهحضور در شوراها و  -53-1

و  يو فرهن ه آموزشهي   يهها  کارگهاه و  ها فعالي مشارک  و حضور در  -53-1

 ؛افزايي دانش

ي هها  پهروهه ل آن بهه  يو تبهد  يکهاربرد  يها رالشو  م ايل ييشناسا -53-1

 ؛يکاربرد

ا يه س دانشهمده و  ييه ر گهروه و ر يکه از طهرف مهد   يفير وظايانجا  سا -53-9
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 .شود ميبه عضو محول  س مسس هيير

 نحهوي  بهه در دانشهمده  آموزشي  يزان واحد موظف اعضاين مييعت -1تبصره 

کمتهر  ، دانشمده يس مجموع اعضايکه متوسط واحد موظف تدر پذيرد مي صورت

 .ن ماده نباشديا« 1»ن شده در بند يياز متوسط واحد موظف مرات  تع

« 51»مفهاد مهاده    ينافآموزشي  يزان واحد موظف اعضاين مييتع -2تبصره 

 .نخواهد بود آني ها تبصرهو  هنام آيينن يا

ارزنهده در دسه     يپژوهشي ها طرحکه آموزشي  وق  تما  ياعضا -5تبصره 

ر يشنهاد مديبنا به پ، ندينما يرا صرف امور پژوهش يشتريد وق  بياجرا دارند و با

 يق مت ندتوان مي مسس ه يپژوهش ي  شورايس دانشمده و تصويير تأييدگروه و 

کهه   ايهن  مشهروط بهه  . نهد ينما يموزش را صرف امور پژوهشه از ساعات مربوط به آ

ن مهاده  يه ک ايه در بنهد   حداقل مندر زان يس آنان از نصف ميساعات موظف تدر

 .کمتر نباشد

عبارت ، ندارد عهده به  يريف مديکه وظا يف عضو پژوهشياهم وظا -24ماده 

 :اس  از

ساع   31 يلا 55زان يبه م وق  تما  ياعضا يبرا، پژوهش در مسس ه -55-1

مربهي  ، 31ار مربهي پژوهشهي  ) عضهو  يق در هفته با توجه به مرات  دانش اهيتحق

 55 يو استادپژوهشه  51 يارپژوهشه يدانش، 35 اسهتاديار پژوهشهي  ، 31 پژوهشي

 ؛گردد مين ييتع( قيساع  تحق

 و خهار  از مسس هه   بهه مسس هه   يشه اه يآزما، يخهدمات علمه   ارايه -55-5

 ؛مسس ه ه يير هيأت مصوبات براساس

ي هها  پروهه  و نظارت بر يو هدا يو مشاوره علم يانجا  امور کارشناس -55-3

 ؛يليالت تمميتحص هاي نامه پايانو  يپژوهش

 ؛يو تخصص يو مجامع علم ها کنفرانس، نارهايشرک  در سم -55-5

 ؛ص مقا  مافوقيبه تشخ داخل و خار  از مسس ه يشرک  در شوراها -55-2
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و  يو فرهن ه آموزشهي   يهها  کارگهاه و  ها فعالي در  مشارک  و حضور -55-1

 ؛افزايي دانش

ي هها  پهروهه ل آن بهه  يو تبهد  يکهاربرد  يها رالشو  م ايل ييشناسا -55-1

 ؛يکاربرد

ا يه س دانشهمده و  ييه ر گهروه و ر يکه از طهرف مهد   يفير وظايانجا  سا -55-1

 .شود ميبه عضو محول  س مسس هيير

 عهالي  آمهوزش و مسس هات   هها  دانشه اه  در دتوانه  مي يعضو پژوهش -1تبصره 

حداکثر به  يا مقا  مجاز از طرف ويس مسس ه يير تأييدبا موافق  گروه و  يدولت

 .ديس نمايتدر يواحد نظر« 5»زان يم

 صهورت  نحوي به در مسس ه يپژوهش ين ساعات موظف اعضاييتع -2تبصره 

ک مقاله ي ارايهعالوه بر سال  يک قات عضو درين محصول تحقيان يکه م پذيرد مي

صهفحه   555تها   125ا ي تأليفصفحه  125تا  155، رش شدهيپذ يپژوهش يعلم

 يک طهرح پژوهشه  يه  ارايهه ا يق بر آن و يا تعليو  يح متون تخصصيتصح، ترجمه

 ي  موضهوع توسهط شهورا   يه قهات بهر ح ه  ماه   يتحق ارايهنحوه . باشد يکاربرد

 .گردد مين و ابالغ ييتع مسس ه يپژوهش

مهاده   ينهاف  يپژوهش وق  تما  يزان ساع  موظف اعضاين مييتع -5تبصره 

 .نخواهد بود آني ها تبصرهو  نامه آيينن يا« 51»

 يله يالت تمميتحصه ي هها  دورهکهه در   يپژوهشه  وق  تما  ياعضا -4تبصره 

س يير تأييدر گروه و يشنهاد مديبه پ، نمايند مي سيرا تدر يمسثردروس خا  و 

از ساعات مربوط بهه   يق مت ندتوان مي مسس ه يپژوهش ي  شورايمسس ه و تصو

 .ندينماآموزشي  ق را صرف اموريتحق

 يعلمه  هيهأت  يق اعضايس و ساع  موظف تحقيواحد موظف تدر -23ماده 

مصهوب   يسهازمان  ههاي  پ ه   يهي اجراي هها  سهم   يکه دارا يو پژوهشآموزشي 

 :گردد مي نييل تعيجدول ذ براساس ،باشند ميمسس ه  دار ستاره
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 ييسم  اجرا فيرد
 واحد موظف

 يعضو آموزش

 ساع  موظف

 يعضو پژوهش

 5 5 نامه آيينن يا« 19»مقامات موضوع ماده  1

 3 1 ها پژوهش اهو  ها دانش اه يرؤسا 5

 1 5 ها پژوهش اهو  ها دانش اهمعاونان  3

5 
 و يعلمهه يههها شههرک ، عههالي آمههوزش يهها  مجتمههع يرؤسها 

 م تقل يو مسس ات پژوهش يقاتيتحق
5 1 

2 
و  يعلمه  يهها  شههرک ، عهالي  آمهوزش  يهها  مجتمهع معاونان 

 م تقل يومسس ات پژوهش يقاتيتحق
3 9 

1 
 يو پژوهشآموزشي  و مراکز ها دانشمده، ها پژوهشمده يرؤسا

 فناوريعلم و  يها پارکم تقل و 
3 9 

1 
و آموزشههي  و مراکههز ههها دانشههمده، ههها پژوهشههمدهمعاونههان 

 فناوريو علم  يها پارکم تقل و  يپژوهش
5 15 

 15 5 واب ته يها پژوهشمدهو  ها دانشمده يرؤسا 1

 12 2 واب ته يها پژوهشمدهو  ها دانشمدهمعاونان  9

15 
 ريوز تأييدر با يران بالفصل وزيمد

 ريوز ربط ذيمعاون  تأييدر با يمعاون وز رانيمعاونان و مد
 9 يال 1 3 يال 5

11 

ر بالفصهل  يمهد  تأييهد ر بها  يه بالفصهل وز  يها مديري معاونان 

 ريوز ربط ذي

 ريوز ربط ذيمعاون  تأييدوزارت با ي ها معاون ران يمعاونان مد

 12 يال 9 2 يال 3

 

 ريق سها يه ا ساع  موظهف تحق يس و يزان ک ر واحد موظف تدريم -23ماده 

 يليالت تفصه يدر تشهم  مسس ه مندر  مصوب دار ستارهمصوب  يياجراي ها سم 

س و ييه ق ريه ا سهاع  موظهف تحق  يه س و يموظهف تهدر  با توجه به واحد ، مصوب

و در ههر صهورت    شهود  مهي ن يهي تع هيأت امنا ح   مورد توسط معاونان مسس ه

مهورد نظهر    يهي ق سهم  اجرا يه ا ساع  موظهف تحق يس يزان واحد موظف تدريم

 ين شهده بهرا  يهي ق تعيا ساع  موظف تحقيس و ياز واحد موظف تدر باي   مين

 .اشدکمتر ب، مافوق آن ييسم  اجرا

 هيهأت  يق اعضايتحق ا ساع  موظفيس و يک ر واحد موظف تدر -27ماده 

 :گردد مي نييل تعيجدول ذ براساس جانباز يعلم
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 جانباز يق اعضايا ساع  موظف تحقيس يجدول ک ر واحد موظف تدر

 يدرصد جانباز فيرد
 موظف  واحد ک ر

 يآموزش يس اعضايتدر

 ک ر ساع  موظف 

 يپژوهش يق اعضايتحق

 ساع  در هفته 3 واحد 1 درصد 55تا  1

 ساع  در هفته 1 واحد 5 درصد 39تا  52 5

 ساع  در هفته 9 واحد 3 درصد 19تا  55 3

 ساع  در هفته 12 واحد 2 درصد و باالتر 15 5

 

ل ياز تقل مسس ه يبا هماهن ، ل در ساعات موظف حضوريذ ياعضا -28ماده 

 :شوند مي مند بهرهساعات کار روزانه 

مراجههع  تأييههد براسههاس ي  ج ههميههمعلول يکههه دارا مسس ههه ياعضهها (الههف

 ؛ساع  5حداکثر تا سقف ، باشند مي صالح ذي

 ؛ساع  5و باالتر حداکثر تا سقف  درصد 25بانوان هم ر جانبازان  (ب

 يواحهد سهازمان   يبا هماهن ، برعهده دارند يردهيفه شيبانوان عضو که وظ ( 

 ؛سال 5فرزند تا سقف هر  يک ساع  به ازاي، ربط ذي

ا هم هر معلهول   يه فرزنهد و   يان عضو فاقد هم ر و بانوان عضو که دارايآقا (د

 صهالح  ذيمراجهع   تأييد  مورد يزان معلوليم براساس ،باشند ميي و ج م يذهن

 ؛ساع  5 حداکثر تا سقف( کل کشور ي تيسازمان بهز)

و  ين ههدار  فهه يوظ صهالح  ذي يمراجهع قهانون   تأييهد که به موج   يياعضا (ه

 .ساع  5حداکثر تا سقف ، باالتر را برعهده دارند و درصد 25مراقب  از جانبازان 

« 5»در ههر صهورت حهداکثر     ل کار ساعات روزانه عضهو يمجموع تقل -تبصره

 .باشد مي ساع 

زان حضور موظف يم، ف محوليانجا  تمال يمملف اس  در ازا مسس ه -29ماده 

حقهوق مرتبهه و   »تحه  عنهوان    يوجهه ، عضو ياز سو هنام آيينن يا  مقررات يو رعا

 .ديپرداخ  نما يبه و نامه آيينن يا «22»ضابطه مقرر در ماده  براساس «هيپا

عالوه بر حقهوق  ، ربط ذيط ياس  به عضو واجد شرا مسس ه مملف -50ماده 
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در  يزان حضهور موظهف و  يه بها م متناسه    ل رايه ذي هها  العاده فوق، هيمرتبه و پا

 :ديپرداخ  نما نامه آيينن يا« 29»تا « 21»بط مقرر در مواد رارروب ضوا

 (؛مخصو ) شغل العاده فوق -1 -35

 ؛ژهيو العاده فوق -5 -35

 ؛جذب العاده فوق -3 -35

 . يريمد العاده فوق -5 -35

عهالوه بهر   ، ربهط  ذيط يشهرا  اسه  بهه عضهو واجهد     مسس ه مملف -51ماده 

ل را مطابق با يذ يها العاده فوق، نامه آيينن يا« 35»ماده  در مندر  يها العاده فوق

 :ديپرداخ  نمامربوط ضوابط و مقررات 

 ؛آب وهوا يبد العاده فوق -1 -31

 ؛ط کاريط محيشرا يسخت العاده فوق -5 -31

 ؛  از مط يمحروم العاده فوق -3 -31

 .اشعه العاده فوق -5 -31

 «5»وس  شماره يپ شرح بهن ماده يا« 5»دستورالعمل موضوع بند  -1تبصره 

 .باشد مي

اشهعه تهابع    العهاده  فهوق   از مطه  و  يه محروم العاده فوق يبرقرار -2تبصره 

 .باشد مي ضوابط و مقررات خا  خود

ر يا سها يه خهود و   يعلمه  هيأت ياز خدمات اعضا دتوان ميمسس ه  -52ماده 

مسس هه   يبا موافق  کتبه  فناوريو  يپژوهش، عالي آموزشو مسس ات  ها دانش اه

ا يو  التدريس حقپرداخ   يق در ازايا تحقيس و يتدر منظور بهمحل خدم  آنان 

 .دياستفاده نما نامه آيينن يا «15»ضابطه مقرر در ماده  براساس التحقيق حق

تها   يليتحصه  سهال  نهيم  در هرآموزشي  ياعضا التدريس حقزان واحد يم -تبصره

 التهدريس  حهق زان يه ورت مدر هر ص. گردد مين ييوزارت تع يشده ازسو نييسقف تع

 .شتر باشديب، ن تبصرهيشده موضوع ان يياز سقف تع باي   مين عضو
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 يدانشه اه  يلياز خدمات دارندگان مدارک تحصه  دتوان مي مسس ه -55ماده 

به  يليتحص يها رشتهاز  يميآنان در  ي  مدرسيکه صالح هيأت علمي عضو ريغ

دانشهمده  آموزشهي   معهاون  س مسس هه و ييه نده ريمرک  از نما يها کمي  تأييد

« مهدرس » عنهوان  بهه ، ده باشهد يرس ربط ذيآموزشي  رگروهيدهنده و مد شنهاديپ

ضهابطه مقهرر در مهاده     براسهاس  التهدريس  حقپرداخ   يس در ازايتدر منظور به

 .دياستفاده نما نامه آيينن يا« 13»

 از يش اهيو آزما يهنر، يعمل، يآموزش فن يبرا دتوان مي مسس ه -1تبصره 

  ينداشهته و صهالح   يا مرتبهه دانشه اه  يه خها    يليکه مدرک تحصه  يمدرسان

. ديه اسهتفاده نما ، ده اسه  ين مهاده رسه  يدر ا کميته مندر  تأييدآنان به  يمدرس

مقرر  التدريس حقدرصد  155تا  15ن دسته از افراد معادل يا التدريس حقزان يم

 هيأت جربه مدرس توسطو ت يبا توجه به مدارک علم نامه آيينن يا« 13»ماده در 

 .گردد مي نييتع  ه مسس هيير

حهداکثر   مسس هه  ن مهاده در يه س مدرسان موضهوع ا يساعات تدر -2تبصره 

 .باشد مي آن در هفته يا معادل عملي يساع  درس نظر« 15»

 نامهه  آيينا ي يکشور خدمات  يريکه مشمول قانون مد يمدرسان -5تبصره 

 و يپژوهش، عالي آموزشو مسس ات  ها  اهدانش هيأت علمي ريغ ياعضا ياستخدام

 .باشند مين ماده يرموظف مشمول ايدر ساعات غصرفاً  ،باشند مي فناوري

ن يه ا« 1»مهاده  « 33»بنهد  « الهف » جهزو  براسهاس  کهه  يبه عضو -54ماده 

اعهزا   ف محول به خهار  از مسس هه   يجه  انجا  وظابراي مدت معين ، نامه آيين

رنانچه فاصهله مقصهد از   ، ي  تا بازگش مأمورمحل از تاريخ حرک  به ، گردد مي

ضابطه مقرر در  براساس ي  روزانهمأمور العاده فوقکيلومتر باشد  15بيش از مبدأ 

مشمول ماده  يبه اعضا العاده فوقن يا. گردد ميپرداخ   نامه آيينن يا« 15»ماده 

 .تعلق نخواهد گرف  نامه آيينن يا «15»

يه  بهه   مأمورصهورت   بهه  مسس هه   هيير هيأت تأييدکه با  يعضو -1تبصره 
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، ضهمن برخهورداري از حقهوق و مزايهاي ريهالي     ، شهود  مهي خار  از کشهور اعهزا    

ز دريافه   يه ن يمقهررات عمهوم   براساس   روزانه خار  از کشوريمأمور العاده فوق

 .خواهد کرد

و  ياز رهار مهاه متهوال   در مورد هر عضو ها مأموري  گونه اينمدت  -2تبصره 

 .شتر نخواهد بوديب يميتقوسال  يک درتناوب م اي

محهل  ، يمراجع قانون يکه به موج  حمم صادره از سو يبه عضو -53ماده 

هزينهه سهفر و   »تح  عنوان  اي هزينه، کند ميتغيير  يثاب  جغرافيايي خدم  و

 .گردد مي پرداخ  نامه آيينن يا «11» ضابطه مقرر در ماده براساس «نقل ممان

کمهک   نامهه  آيهين ن يه مشمول ا متأهلبازنش ته  عضو مرد شاغل وبه  -53ماده 

فرزنهدان تحه    داشتن  و در صورت «مندي عائلههزينه   کمک»تح  عنوان  اي هزينه

  مفهاد تبصهره مهاده    يبا رعا «هزينه اوالد  کمک»تح  عنوان  اي هزينهکمک ، تمفل

 .گردد مي پرداخ  نامه آيينن يا «11» ضابطه مقرر در ماده براساس و« 91»

ا بازنش هته  يه زن شهاغل و   ين اعضها ير و همچنه يه فهه ب  يبهانوان وظ  -1تبصره 

معلول و يا ازکارافتاده کلي بوده و بهه موجه    ، يسرپرس  خانوار که هم رشان متوف

و  منهدي  عائلهه هزينهه    از کمک، دارند عهده بهخانوار را  يسرپرست، يحمم مراجع قانون

 .شوند مي هزينه اوالد برخوردار  از کمک ز در صورت تمفل مخار  فرزندانين

هزينهه اوالد اسهتفاده     حداکثر سن براي اوالد ذکهور کهه از کمهک    -2تبصره 

سهال   52شاغل بودن آنهان تها   غير سال و در صورت ادامه تحصيل و 55، کنند مي

 .شغل و هم ر خواهد بودداشتن ن اوالد اناث يتما  و برا

افتاده کلي بهه تشهخيص مراجهع پزشهمي     فرزندان معلول و از کار -5تبصره 

 و ... يقهانون  يسهازمان پزشهم  ، کهل کشهور   ي هت ياز جمله سهازمان بهز  صالح ذي

 .باشند مين ن مادهيا 5مشمول محدودي  سقف سني مذکور در تبصره 

، قبلهي  يعد  حضور عضو در محل خدم  بدون اطالع و همهاهن   -57ماده 

ل در خرو  بدون عذر يا تعجيو  ورود تاخيردر، ف محوليف و تماليعد  انجا  وظا
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بهدون   مسس هه موظهف حضهور در   ترک خدم  در خالل ساعات  همچنين ،موجه

 يايه ضهمن ک هر حقهوق و مزا    (،ا مرخصي سهاعتي يي  مأمور) مجوز خرو  ارايه

بهراي بهار اول احضهار و اخطهار     ، عهد  حضهور   يزان ساعات و روزهايم تمر به م

بها   يخ کتبيبار سو  توب يبرا، با در  در پروندهبار دو  اخطار کتبي  يبرا، يشفاه

بهدوي   هيهأت  رسهيدگي بهه  ي در  در پرونده و در صورت تمهرار پرونهده وي بهرا   

 .گردد ميارجاع  يانتظام

عضو مدعي شود که غيب  او خار  از حهدود قهدرت و    که صورتيدر  -تبصره

عهذر وي را   ،ارايهه مهورد   م هتندات با بررسي  يبدوي انتظام هيأت اختيار بوده و

 درصهورت  يحقهوق و مزايهاي ايها  غيبه  و    ، دههد برائ   موجه تشخيص و حمم

درخواس  مرخصي اسهتحقاقي قابهل پرداخه      ارايه با ياستحقاق يمرخصداشتن 

بهدون حقهوق صهادر     يمهدت مهذکور مرخصه    ين صورت برايرايدر غ. خواهد بود

 .خواهد شد

قهانون مقهررات   »در  تخلفهات منهدر   ک از يه در صورت ارتمهاب ههر    -58ماده 

توسهط  « کشهور  يقهات يو تحق عالي آموزشو مسس ات  ها دانش اه هيأت علمي يانتظام

 .گردد ميارجاع  يعلم هيأت ياعضا يانتظام يدگيرس يها هيأتموضوع به ، عضو

 يکاسهناد و مهدار  ، موظف به حفهظ و ن ههداري امهوال   شاغل  عضو -59ماده 

ا عهد   يه ل و يه تحو. داده شهده اسه    قرار يار ويدر اخت مسس ه ياس  که از سو

بها اجهازه مقها  مجهاز در رهارروب      صرفاً  مدارک و اسناد، اطالعات، ل امواليتحو

ضهرر و زيهان و يها     و در صهورت ورود  باشد مي پذير اممانن و مقررات مربوط يقوان

و  هها  دانشه اه  يعلم هيأت يقانون مقررات انتظام» براساس موضوع، افشاي اسناد

 .قرار خواهد گرف  يدگيمورد رس« کشور يقاتيو تحق عالي آموزشمسس ات 

، رويهي  گشهاده   انصهاف و  يه وظف اسه  ضهمن رعا  م مسس هعضو  -40ماده 

قهوانين و مقهررات    امانه  و تبعيه  از  ، صهداق  ، سهرع  ، وظايف خود را با دقه  

ه و ادمربهوط انجها  د   يسازمان گروه/ واحد دانشمده/ مسس ه/عمومي و اختصاصي 
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برابهر مقهررات   ، ن اصهل ياز ا يدرصورت تخط. باشد گو پاسخمقا  مافوق در مقابل 

 .مربوط عمل خواهد شد

ي قهانوني در برابهر   هها  م هسولي  انجها  وظهايف و    درمسس ه عضو  -41ماده 

 براسههاساسهه   مملههف مسس ههه و باشههد مههي شههاکيان مههورد حمايهه  قضههايي 

وس  شماره يپ» يعلم هيأت ياز اعضا يي  قضايقانون حما يياجرا دستورالعمل»

بها اسهتفاده از کارشناسهان     يوبراي دفهاع از انجها  وظهايف     عضو به تقاضاي، «3

 .حماي  قضايي نمايدعضو  وکيل از گرفتنحقوقي خود يا 

منوط به ، ديقطع ارتباط نما مسس هکه با  يپرداخ  مطالبات عضو -42ماده 

 .باشد مي مسس ه و ت ويه ح اب با يف وين تملييتع

در  نامهه  آيهين ن يضوابط و مقررات ا براساسکه  مسس ه يبه اعضا -45ماده 

نهه  يه و کمک هزيحقوق مرتبه و پاصرفاً  ،برند مي ب ر« آماده به خدم »  يوضع

 .گردد مي و اوالد پرداخ  مندي عائله

 .باشد ميسال  يک حداکثر« آماده به خدم »  يمدت وضع -1تبصره 

 رسهيدگي ي هها  هيأتو يا  قضايي  حمم مراجع براساسکه   يعضو -2تبصره 

حقهوق و مزايهاي   ، دحاصل نمايبرائ   اتها  مربوط از يعلم هيأت ياعضا يانتظام

را براي مدت آمادگي به قبل از آماده به خدم   ينير  در حمم کارگزمند م تمر

 .خدم  درياف  خواهد نمود

 سبراسها   عضهو  يوضهع  «آماده به خهدم  »ان دوره يرنانچه تا پا -44ماده 

ن يهي تع يعلمه  هيهأت  ياعضا يانتظام يدگيرس يها هيأتا ي ييحمم مراجع قضا

ط يدر صورت دارا بودن شرا، فراهم ن ردد يوکار  به ا موجبات اعادهينشده باشد و 

ن ياغيهر  بازنش ته و در يو (،با احت اب مدت زمان آماده به خدم ) يبازنش ت 

 :رفتار خواهد شد فعن ذي ح   درخواس ، ليذي ها روشاز  يميصورت به 

ا يو فناوريو  يپژوهش، عالي آموزشو مسس ات  ها دانش اهر يانتقال به سا (الف

 ؛اعال  نياز ارايهبا  يياجراي ها دست اه
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و  يپژوهشه ، عالي آموزشو مسس ات  ها دانش اهر يسا به ساله يک  يمأمور (ب

 .اعال  نياز ارايهبا  يياجراي ها دست اها يو فناوري

افه   يدر يازات الز  را برايحداقل امتسال  يک که در طول يعضو -43ماده 

بها  ، ديه ک ه  ننما  نامهه  آيهين ن يا «25»موضوع ماده ، يع استحقاقيه ترفيک پاي

ا ي التدريس حقتعداد واحد  مسس ه  هيير هيأت تأييدعات و يته ترفيشنهاد کميپ

اهد شد و دو  و سو  حذف خو يها سال يح   مورد برا يو التحقيق حقساع  

ا سهاع   يه  التهدريس  حهق ضهمن حهذف واحهد    ،  ين وضهع يه در صورت استمرار ا

ون رکهود  ي ه يم بهه کم يو اخذ تصهم  يجه  بررس يپرونده و، عضو التحقيق حق

 .گردد مي ارسال (،نامه آيينن يا« 159»موضوع ماده ) يعلم

 يتوانمندساز -فصل پنجم

عملمهرد سهاالنه    يابيرز  حاصل از اينتا يموظف اس  بر مبنا مسس ه -43ماده 

در  يو يو توانمندسهاز  هها  فعاليه   يو اثربخشه  ييسطح کارآ يارتقا منظور بهو  عضو

 سهاختن متناسه    الز  را جهه  آموزشي  يها برنامه، ف محوليهرره بهتر تمال يفايا

 .اردزو به مورد اجرا گ يطراح، با شغل مورد نظر دانش و مهارت عضو، ن رش

همواره ن هب   ، ضوابط و مقررات مربوط براساس عضو موظف اس  -47ماده 

 .ديخود اقدا  نما يشغل يها تواناييو  ها مهارتش يو افزا يبه توانمندساز

ع يه ترف ياستحقاق عضو بهرا  يبررس منظور بهموظف اس   مسس ه -48ماده 

نموده  يابيارز، يل شده توسط ويتممي ها فر عملمرد عضو را با توجه به ، انهيسال

 .ديارسال نما مسس ه عاتيته ترفيرا به کم يابين ارزي  ايو نتا

 يارتقها  ياستحقاق عضو بهرا  يبررس منظور بهموظف اس   مسس ه -49ماده 

در رارروب  يل شده توسط ويتممي ها فر توجه به  عضو را با يها فعالي ، مرتبه

 يابيه ارز، مربهوط ي هها  دسهتورالعمل و  يعلم هيأت يمرتبه اعضا يارتقا نامه آيين

 .ديارسال نما صالح ذيبه مراجع  را يابين ارزي  اينموده و نتا
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موضهوع مهواد   ) عضو يابيمورد استفاده در ارزي ها شاخصعوامل و  -30ماده 

 يانه اعضايع ساليترف يدستورالعمل اعطا» براساس (نامه آيينن يا« 59»و « 51»

 ياعضها  مرتبهه  يارتقها  نامهه  آيين»ن يو همچن «يپژوهشو آموزشي  هيأت علمي

 .گردد مي نييوزارت تع ياز سو يابالغ« يعلم هيأت

ن يه ا« 23»و « 25» مهواد  ط مقرر دريبه عضو در صورت احراز شرا -31ماده 

 :گردد مي ل اعطايمشروحه ذي ها پايه، نامه آيين

، انهيسال يع استحقاقيترف، يع خدم  سربازيترف: شامل يه استحقاقيپا -21-1

 ؛يمصوب آت يها پايهر يو سا يلي  تحصيمأموره يپا، يثارگرياي ها پايه

 -«س»عاشهورا و الزههرا    يهها  گهردان   در يعضو :شامل يقيه تشويپا -21-5

 ي.مصوب آت يها پايهر يو سا ينمونه کشور يعلم هيأت ک   عنوان عضو

ل در صهورت احهراز   يبهه تحصه   مهأمور و کار  بهشاغل  يبه اعضا -32ماده 

 انه اعطايسال يع استحقاقيه ترفيپا،   موردل ح يذ يدر بندها شرايط مندر 

 :گردد مي

 :کار بهشاغل  ياعضا -25-1

قابل قبول در  يو پژوهشآموزشي  يا دو سال خدم  علميک و يانجا  حداقل 

ا يه  حضهوري  نيمه ياعضا و« ک سالي» وق  تما  ياعضا يبرا ترتي  به، يه قبليپا

 دسهتورالعمل »در  ز مندر امتياح   مورد و ک   حداقل « دو سال» وق  نيمه
 ياز سهو  يابالغه  يپژوهشه و آموزشهي   هيأت علمهي  يانه اعضايع ساليترف ياعطا

 .در مهل  مقرر «وزارت

 :ليبه تحص مأمور يرسم ياعضا -5 -25

مسس هه محهل    تأييهد سهاالنه کهه بهه     يليشرف  تحصيگزارش پ ارايه يدر ازا

ک يه ل يسهال تحصه   هر يبرا کارشناسي ارشددر مقطع ، ل و مسس ه برسديتحص

 يبهرا  يتخصصه  يدکتر يليه و در مقطع تحصيه و در طول دوره حداکثر دو پايپا

ه و در مجمهوع بهراي دو مقطهع    يه ه و حهداکثر رههار پا  يه ک پايل يهر سال تحص

 .گردد ميه اعطا يپن  پا يليتحص
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انجها  تعههد نظها      يا گهواه يه ان خهدم  و  يکارت پا ارايه يدر ازا -1تبصره 

 .گيرد مي ع تعلقيترف هيک پاي، فهيوظ

  مفاد بنهد  يدوره تعهد با رعا يبرا ين طرح سربازيبه مشمول -2تبصره 

ه تعلهق  يه پا« 5»ه تها سهقف   يه ک پايه ، هر سال خدم  ين ماده به ازايا «1»

 .گيرد مي

ه يه پا، بهدون حقهوق و انفصهال موقه      يمرخصه ، قيه ا  تعليبه ا -5تبصره 

ه بهه  يه افه  پا يخ اسهتحقاق در يتهار زان يهمان م بهو  گيرد مين تعلق ياستحقاق

 .افتد مي قيتعو

 يثارگريا ياياف  مزايواجد در صالح ذيمراجع  يکه از سو يياعضا -4تبصره 

ي هها  پايهه از ، ن مهاده يه در ا استحقاقي مندر ي ها پايهعالوه بر ، شوند مي شناخته

 جانبهازان و ) يثهارگر يا ياعضها . گردند مي ل برخورداريجدول ذ براساس يثارگريا

ن يا« 9»ر  در جدول موضوع ماده مند ک و دوي يها رديفکه در مرتبه ( آزادگان

در ، انهد  گرديده مند بهرهک مرتبه باالتر ي يايقرار داشته و از حقوق و مزا نامه آيين

 .گيرند مين ن تبصره قراريشمول ا
 

 ايثارگري قابل اعطا به اعضاي ايثارگري ها پايهجدول 

رد
ي

 يثارگريا هيپا يثارگرينوع ا ف

 قابل اعطا

 «هر ستون يبرا»

 (يآزادگ) مدت اسارت

 «1ستون »

 يدرصد جانباز

 «5ستون »

 مدت خدم  درجبهه

 «3ستون »

 هيپا 1 ک ساليماه تا  1 درصد 19تا  ک ساليتا  1

 هيپا 5 سال 5تا  1 درصد 59تا  55 سال 5تا  1 5

 هيپا 3 سال 3تا  5 درصد 39تا  35 سال 3تا  5 3

 هيپا 2 سال 5تا  3 درصد 59تا  55 سال 5تا  3 5

 هيپا 1 سال 2تا  5 درصد 29تا  25 سال 2تا  5 2

 هيپا 9 سال 1تا  2 درصد 19تا  15 سال 1تا  2 1

 هيپا 11 باالتر سال و 1 شتريب و درصد 15 سال وباالتر 1 1
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 بوده زمان همو خدم  در جبهه عضو  يخدم  سرباز که درصورتي -3تبصره 

 .برخوردار گردد عات مربوطياز مجموع ترف دتوان مي عضو، باشد

 يهها  سهتون عات حداکثر دو ستون از ياز مجموع ترف دتوان مي عضو -3تبصره 

 .ن ماده برخوردار گردديا «5»جدول تبصره 

ار و ياسهتاد  يدرمرتبهه علمه  ( ديشهه  فرزنهد ) يعلم هيأت عضو -7تبصره 

و  يثارگريه ايپا« 1» از، ن مادهيدر ا مندر  استحقاقيي ها پايهباالتر عالوه بر 

ک مرتبهه بهاالتر   يه  يايه از حقهوق و مزا ، ارياز اسهتاد  تهر  پايين يعلم در مرتبه

 .گردد مي برخوردار

، شهوند  مهي ا يه شهده   نايلع شهادت يکه به درجه رف يياعضا -8تبصره 

 خ شهادت در حال  اشتغال بهه سهر  ياز تار، باالتر يضمن ارتقا به مرتبه علم

 يع اسهتحقاق يه ترف، يبازنش ت  يط عموميدن به شرايو تا زمان رس برند مي

زمان اشتغال از جمله ارتقها بهه مرتبهه     ياياف  داشته و از مزايانه را دريسال

، مرتبهه  يارتقها  نامهه  آيينمدت توقف مقرر در  يپس از طصرفاً  باالتر يعلم

، انهد  رسهيده هادت به شه  يکه در مرتبه استاد يياعضا. برخوردار خواهند بود

 هيه پا« 15»بالفاصهله از  ، بهاالتر  يعد  اممان ارتقها بهه مرتبهه علمه     دليل به

 .گردند مي مند بهره يثارگريا

 ايه ر را احراز نمهوده  يط زياز شرا يمي که صورتيدر  يبه عضو رسم -35ماده 

 :گردد مي اعطا يقيه تشويپا، نمايد مي

تهه  يبه انتخهاب کم  يسال متوالدر سه  ياز پژوهشين امتيک   باالتر -1 -23

سال  2حداقل  يه به فاصله زمانيپا ه و حداکثر سهيپا کيهر بار ) عات مسس هيترف

 ؛(در طول خدم ،  ريمدياز 

در رهارروب  « س»عاشهورا و الزههرا    يهها  گهردان   فعهال در  يعضو -5 -23

 ؛(هيک پايحداکثر ) ضوابط مربوط

 ؛(هيدو پا) يکشورنمونه  يعلم هيأت احراز عنوان عضو -3 -23
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 ؛(هيحداکثر دو پا) احراز عنوان استاد ممتاز در مسس ه -5 -23

ملّهي   معتبهر ي هها  جشهنواره دگان يو برگز يدولتهاي  نشان دارندگان -2 -23

 ؛(هيهر مورد و حداکثر دو پا يه برايک پاي)

ن يه ا 15موضهوع مهاده   ) ان بهه خهدم   مأمورا يشاغل و  ياعضا -1 -23

وزارت در شهمول   صهالح  ذيمراجهع   تأييهد کهه بها    يس هات در مس( نامه آيين

و در حال  تأسيستازه  فناوريو  يپژوهش، عالي آموزشو مسس ات  ها دانش اه

در ، بماننهد ي درخدم  مسس ات مذکور بهاق  که صورتيدر ، توسعه قرار دارند

 برخهوردار  يقيه تشهو يه پا کيه ادشهده از  يمسس هات   خهدم  در  سال 1 يازا

 ؛گردند مي

س دانشمده يير، ي  ستاديريمدي ها سم  در که در مسس ه يياعضا -1 -23

 هيهأت  صيخدمات ارزنده و قابل قبول بهه تشهخ   يدارا، با آن تراز همي ها سم  و

ه يه ه و حهداکثر دو پا يک پايهر دو سال خدم   يبه ازا) باشند مي  ه مسس هيير

 ؛(در طول خدم ،  ريمديسال از  2حداقل  يبه فاصله زمان

مقامهات موضهوع مهاده     يتيريمدي ها سم  يکه دارا مسس ه ياعضا -1 -23

ه و حهداکثر  يه ک پايه  هر دو سال خدم  يبه ازا) ،باشند مي، نامه آيينن يا« 19»

 ؛(ه در طول خدم يرهار پا

حهوزه سهتاد وزارت    يتيريمهد ي هها  سم  که در مسس ه ياعضا -9 -23

ي و ربهط  ذيمعاونهان  ا ير يص وزيخدمات ارزنده و قابل قبول به تشخ يدارا

ه در طهول  يه ه و حداکثر دو پايک پايهر دو سال خدم   يبه ازا) ،باشند مي

 (.خدم 

 يبه ده درصد اعضها صرفاً  ن مادهيک ايموضوع بند  يقيه تشويپا -1تبصره 

ن نصهاب  يه ا. گردد ميساالنه اعطا  طور به مسس ه يط هر واحد سازمانيواجد شرا

 ک بهار اعمهال  يه ههر دو سهال    عضهو  15تر از کم يدارا يسازمان يواحدها يبرا

 .گردد مي

قابل اعطا به هر عضو در طول خهدم  بهه    يقيتشو يها پايهسقف  -2تبصره 
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« 1»حهداکثر  ، ن مهاده يه ا« 1»و « 1» يموضوع بندها يقيتشو يها پايه ياستثنا

 .باشد ميه يپا

 موضهوع  يقيتشوي ها پايهط يدر صورت احراز شرا، يمانيبه عضو پ -5تبصره 

 .گردد مي اعطا، ن مادهيا« 2»و « 5» يبندها

ههر دو سهال خهدم      يدر ازا وقه   نيمهو  حضوري نيمه يبه اعضا -34ماده 

ه يه ک پايه  نامهه  آيهين  نيه ا« 25»مهاده  « 1»بنهد  « ب» جزو  يقابل قبول با رعا

مرتبهه آنهان دو    يارتقها  ين مدت توقف الز  برايهمچن. گيرد ميتعلق  ياستحقاق

 .باشد مي وق  تما برابر عضو 

 اينظام پرداخت حقوق و مزا -فصل ششم

 :گردد مي نيير تعيفرمول ز براساس ه عضويحقوق مرتبه و پا -33ماده 
 

 هي= حقوق مرتبه و پا ي  حقوقي* ضر ]+ عدد مبنا( هي* پا 2) [

 

 براسهاس  کهه  باشد ميخدمات قابل قبول عضو  يش عددينما، هيپا -1تبصره 

 .گردد مي فيتعر نامه آيينن يا« 1»ماده  «51»مفاد بند 

ن يه ا «9»جدول موضوع ماده در  هاي مندر  مرتبه يعدد مبنا برا -2تبصره 

 115و  152 -152 -155 -95جدول مهذکور برابهر    يها رديف ترتي  به نامه آيين

 .گردد مين ييتع

زان ابالغ شده از يانه مشروط به آنمه کمتر از ميسال ي  حقوقيضر -5تبصره 

 .گردد مي نييتع هيأت امناتوسط ، ران نباشديوز يأته يسو

 .گيرند مي ک مرتبه مربوط قراريه ياعضا در بدو استخدا  در پا -4تبصره 

، يشه يآزما يا دوره رسهم يو  يمانياعضا در دوره پ يايو مزاحقوق  -3تبصره 

ن و يهي تع نامهه  آيهين ن يه مطابق بها ضهوابط مقهرر در ا   ، يقطع يهمانند دوره رسم
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 .شود مي پرداخ 

 شهغل  العهاده  فهوق  تح  عنهوان  اي العاده فوقمسس ه  يبه اعضا -33ماده 

 ريه ز شهرح  بهه مهذکور   العهاده  فهوق  نحوه محاسبه. شود ميپرداخ  ( مخصو )

 :باشد مي
 

 (مخصو ) شغل العاده فوقشغل =  العاده فوق  ي* ضر( هيحقوق مرتبه و پا)
 

ک از يه ف ههر  يه شهماره رد  براسهاس  شهغل  العهاده  فهوق   يضهر  -تبصره

ل يه ذ شهرح  بهه ، نامه آيينن يا« 9»ماده موضوع ر  در جدول مند يها رتبهم

   دريمقهررات مربهوط وتصهو    براسهاس آن  يرات بعدييو تغ گردد مي نييتع

 .خواهد بود هيأت امنا
 

 شغل العاده فوق  يجدول ضرا

 (مخصو ) شغل العاده فوق  يضر فيرد

1 11/1 

5 1/5 

3 1/5 

5 11/5 

2 91/5 
 

 العهاده  فهوق تح  عنوان  يخاص العاده فوق، مسس ه وق  تما  يبه اعضا -37ماده 

 :باشد مير يز شرح بهمذکور  العاده فوقنحوه محاسبه . شود ميژه پرداخ  يو
 

 ژهيو العاده فوقر = يژه ثاب  و متغيوي ها العاده فوق  يمجموع ضرا *( هيحقوق مرتبه و پا)
 

ف ههر  يشماره رد براساس ريژه ثاب  و متغيوي ها هالعاد فوق  يضر -1تبصره 

 ليه ذ شهرح  به، نامه آيينن يا« 9»ماده در جدول موضوع  هاي مندر  مرتبهک از ي
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 :گردد مي نييتع
 

 ريژه ثاب  و متغيو العاده فوق  يجدول ضرا

 فيرد
 العاده فوق  يضر

 ژه ثاب يو

 العاده فوق  يضر

 ريژه متغيو

 ياخ  ناشقابل پرد ياليحداکثر سقف ر

 ريژه متغيو العاده فوق  يضر از اعمال

 الير 555/255/3تا  9/5تا  1/3 1

 الير 555/255/3تا  2/5تا  5 5

 الير 555/555/2تا  5/3تا  1/2 3

 الير 555/555/1تا  3/3تا  5/2 5

 الير 555/555/1تا  9/5تا  1/5 2
 

ک يه جدول تبصهره  در  متغير مندر ژه يو العاده فوق  يزان ضريم -2تبصره 

ژه يو العاده فوق  ياز اعمال ضر يقابل پرداخ  ناش يالي  سقف رين ماده با رعايا

 .گردد مين ييتع ير در هر مرتبه علميمتغ

  يزان ضهر يم، خود يط اقتصاديبا شرامتناس  ، دتوان مي مسس ه -5تبصره 

 هيأت امنها   يو تصو« مرکز» تأييدبا ، ک بارير را هر دوسال يژه متغيو العاده فوق

 .قرار دهد يمورد بازن ر

جهذب   العهاده  فهوق تحه  عنهوان   اي  العهاده  فوق مسس ه يبه اعضا -38ماده 

 :ر اس يز شرح بهمذکور  العاده فوقنحوه محاسبه . شود مي پرداخ 
 

 جذب العاده فوقجذب =  العاده فوق  يه * ضريحقوق مرتبه و پا
 

شماره  براساس ،مبنا عنوان به انجذب در شهرتهر العاده فوق  يضر -1تبصره 

، نامهه  آيهين ن يه ا «9»مهاده  در جدول موضهوع   هاي مندر  مرتبهک از يف هر يرد

 :گردد مي نييل تعيذ شرح به
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 جذب العاده فوق  يجدول ضرا

 «شهر تهران»جذب  العاده فوق  يضر فيرد

1 15/5 

5 95/5 

3 51/1 

5 15/1 

2 11/1 
 

در جدول موضوع  جذب مندر  العاده فوق  ير ضرار دييهرگونه تغ -2تبصره 

، شنهاد مسس هه يبا پصرفاً  ،يطيو مح يميط اقليشرا براساس ن مادهيک ايتبصره 

 .باشد مي پذير اممان هيأت امنا  يوزارت و تصو تأييد

 مصوب يتيريمد هاي پ   دار عهدهمسس ه که  وق  تما  يبه اعضا -39ماده 

نحهوه  . شهود  مهي    پرداخه  يريمد العاده فوق  عنوان تح اي العاده فوق، باشند مي

 :باشد مي ريز شرح بهمذکور  العاده فوقمحاسبه 
 

  يريمد العاده فوق ياليمصوب * مبلغ ر يتيري  هر پ   مديريمد العاده فوق  يضر

  يريمد العاده فوق=  س مسس هيير
 

تورالعمل دس براساسمسس ه س يي  ريريمد العاده فوق ياليمبلغ ر -1تبصره 

و  يپژوهشه ، عهالي  آموزشو مسس ات  ها دانش اه يرؤسا  يرين حق مديينحوه تع

 .گردد مين ييتع هيأت امنا مصوب فناوري

و در  مهأمور وزارت  که به مسس ه ي  اعضايريمد العاده فوقزان يم -2تبصره 

وزارت ( نامهه  آيهين ن يه ا« 19»مقامات موضوع ماده  يبه استثنا) يتيريمشاغل مد

 ياز سو، ن و با ابالغ مرکزييوزارت تع« معاونان يشورا»توسط ، گردند مي بمنصو

 .گردد مي پرداخ وزارت 

بها توجهه بهه    مصوب  يتيري  هر پ   مديريمد العاده فوق  يضر -5تبصره 
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ر ي هه بها سها   يعضهو و مقا  يو مرتبه علم ييو کارا يبازده، آن يحجم کار و سخت

ن ييتع مسس ه سييتوسط ر، لير جدول ذد مندر   يدامنه ضرا براساس رانيمد

 :گردد مي
 

 يتيريمد هاي پ    يريمد العاده فوق  يجدول حداقل وحداکثر ضرا

 مصوب يتيريپ   مد فيرد
  يحداقل و حداکثر ضر

  يريمد العاده فوق

 درصد 15 تا 15 معاونان مسس ه 1

 درصد 15 تا 25 س مسس هييبالفصل ري ها مديري و  دفاتر و ادارات رانيمد 5

3 
کتابخانه ، مراکز، ها آموزشمده، ها پژوهشمده، ها دانشمده يرؤسا

 و مسس ات واب ته به مسس ه يمرکز
 درصد 15 تا 55

5 
ي هها  معاون رمجموعه بالفصل يز يها مديري ران دفاتر و ادارات و يمد

 مسس ه
 درصد 55 تا 35

2 
س ييه ربالفصهل   يهها  مديري ران دفاتر و ادارات و يمعاونان مد

 مسس ه
 درصد 25 تا 55

1 
مراکهز و مسس هات   ، ها آموزشمده، ها پژوهشمده، ها دانشمدهمعاونان 

 واب ته
 درصد 25 تا 35

 درصد 55 تا 55 يو پژوهشآموزشي  يها گروهران يمد 1

1 
رمجموعههه يز يههها مههديري ران دفههاتر و ادارات و يمعاونههان مههد

 مسس هي ها معاون بالفصل 
 درصد 55 تا 55

 مصوب دار ستاره يتيريمد هاي پ  ر يسا 9
 تبصرهبر اساس مفاد

 گردد مي اين ماده تعيين

 

جهدول  « 9»موضوع بند  يي  مشاغل اجرايريمد العاده فوقزان يم -4تبصره 

هيهأت   س مسس ه توسهط يي  ريريمد العاده فوقبا توجه به ، ن مادهيا« 3»تبصره 

از  باي ه   مي  هر عضو نيريمد عادهال فوقزان يو در هر حال م شود مين ييتع امنا

 .شتر باشديب يمقا  مافوق و ين شده برايي  تعيريمد العاده فوق

 نامه آيينن يا« 19»  مقامات موضوع ماده يريمد العاده فوقزان يم -3تبصره 

 ن و از محل اعتبارات دست اهييل تعيذ شرح به، مذکوري ها سم  يدر زمان تصد

 .دگرد مي   پرداخ يمأمورمحل 
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 «19»  مقامات موضوع ماده يريمد العاده فوقزان يجدول م
  يريزان حق مديم ياسيمقا  س فيرد

 س دانش اه تهرانيي  ريريدرصد حق مد 555 سه قوهي رؤسا 1

 س دانش اه تهرانيي  ريريدرصد حق مد 115 س جمهورييمعاون اول ر 5

 س دانش اه تهرانيي  ريريدرصد حق مد 115 جمهور رييسران و معاونان يوز 3

 س دانش اه تهرانيي  ريريدرصد حق مد 135 رانيمعاونان وز 5
 

درصهد   25از صهرفاً   ،نامهه  آيينن يا «11»بانوان عضو مشمول ماده  -30ماده 

 .گردند مي برخوردار وق  تما م تمر عضو  يايحقوق و مزا

ن يه ا «11»مفهاد مهاده    براساسکه  ييماهانه اعضا يايحقوق و مزا -31ماده 

ا مقا  مجاز از طرف يس مسس ه و ييمربوط و ر يبا موافق  واحد سازمان نامه آيين

 يايه برابر حقوق و مزا، نمايند ميدر مسس ه خدم   حضوري نيمهوه يبه ش، شانيا

 .باشد مي( ريثاب  و متغ) ژهيو العاده فوقبدون احت اب  وق  تما  ياعضا

سههاع  « 2/1»و  يس نظههريک سههاع  تههدريهه التههدريس حههق -32م  اده 

 35موضهوع مهاده   ) ق اعضايک ساع  تحقي التحقيق حقن يو همچن عملي تدريس

 شهغل  العاده فوقه و يک پنجاهم مجموع حقوق مرتبه و پاي براساس (نامه آيينن يا

 .گردد مي نييعضو تع( مخصو )

مهدعو تها محهل     ياعضها  يرنانچه محل مسس هه متبهوع اسهتخدام    -تبصره

ص يبهه تشهخ   دتوانه  مي مسس ه، متر فاصله داشته باشدلويک 155ش از يمسس ه ب

 5تها   2/1  يآنهان را بها ضهر    التحقيق حقا ي التدريس حق مسس هآموزشي  معاون

 .ديپرداخ  نما

ن يه ا« 33»موضهوع مهاده   س مدرسهان  يک سهاع  تهدر  ي التدريس حق -35ماده 

 لشهغ  العهاده  فهوق ه و يه ک پنجهاهم مجمهوع حقهوق مرتبهه و پا    يه  براسهاس  نامهه  آيين

اسهتاديار  ، مربهي آموزشهي  ، ارمربهي آموزشهي  در مرتبهه   يعلمه  هيهأت  عضو( مخصو )

بها  ، مهدرس  عنهوان  بهه با سنوات اشتغال در مسس ه  يه م اويح   مورد با پا آموزشي

 .گردد مي نييتع( يو دکتر کارشناسي ارشد، يکارشناس) يو يليتوجه به مدرک تحص
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 155ش از يمحل مسس ه بمدعو تا  رنانچه محل سمون  مدرسان -1تبصره 

مسس هه  آموزشي  ص معاونيبه تشخ دتوان مي مسس ه، لومتر فاصله داشته باشديک

 .ديپرداخ  نما 5تا  2/1  يآنان را با ضر التدريس حق

بها مهدرک   ( ثهارگران يجانبهازان وا ) ثهارگر يمدرسهان ا  التدريس حق -2تبصره 

پنجهاهم مجمهوع   ک يه  براسهاس  ترتي  به کارشناسي ارشدو  يکارشناس يليتحص

در مرتبهه   يعلمه  هيهأت  عضهو ( مخصهو  ) شغل العاده فوق ه ويحقوق مرتبه و پا

بها سهنوات اشهتغال در مسس هه      يه م اويبا پاآموزشي  اريو استاد مربي آموزشي

جانبهازان و  ) ثهارگر يمدرسهان ا  التهدريس  حهق . گهردد  مهي ن يهي مدرس تع عنوان به

ن يه ا« 25»مهاده  « 5»مفهاد تبصهره     يه ن ماده و رعايمفاد ا يبر مبنا( ثارگرانيا

 .گردد مي نييتع نامه آيين

« 1»تبصهره     مفاديبا رعا( فرزندان شهدا) مدرسان التدريس حق -5تبصره 

 .گردد مي نييتع نامه آيينن يا« 25»ماده 

بهه   نامهه  آيهين ن يه ا« 35»موضوع مهاده  ي  روزانه مأمور العاده فوق -34ماده 

/55)  تميمأخذ يک ب
ي شهغل و  هها  العهاده  فهوق ه و يه قوق مرتبهه و پا مجموع ح( 1

نه يو هز يمقررات عموم براساس هيهزينه اسمان و تغذ. پرداخ  اس  قابل، جذب

 مسس هه  هه  يير هيأت مصوبات براساس، يشهر و درون ين شهرياب و ذهاب بيا

 .پرداخ  خواهد شد

ضها  اع   روزانهه يه مأمور العهاده  فوق عنوان بهسقف حداکثر پرداخ   -1تبصره 

 .شتر باشديب «35»ه يار پايه استاديدرصد حقوق مرتبه و پا «55»نبايد از 

ک روز تما  به خار  از محل خدم  خود کهه  ي، عضو که درصورتي -2تبصره 

  توقهف  يه مأموراعزا  شود و در محل ، لومتر بودهيک 15حداقلمبدأ فاصله آن تا 

ن يه در ا مندر    روزانهيرمأمو العاده فوقدرصد  25به مأخذ ، شبانه نداشته باشد

 .شود مي پرداخ  يبه و، ماده

در آموزشهي    يه مأمورا  اسهتفاده از  يه ل در ايبه تحص مأمورعضو  -33ماده 
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 .نمايد مي اف يدر م تمر خود را يايحقوق و مزا، داخل کشور

ا  اسهتفاده از  يه ل در ايبه تحصه  مأمورعضو  يايپرداخ  حقوق و مزا -تبصره

 .باشد ميتابع ضوابط و مقررات مربوط ، ار  از کشوردر خآموزشي   يمأمور

لومتر يهر ک يبه ازا، نامه آيينن يا« 32»موضوع ماده به مشموالن  -33ماده 

نقهل ممهان    نه سفر ويال هزي   هزار ريو مقصد مبلغ بمبدأ ن دو شهر يفاصله ب

  يصوبا ت، انهينر  تور  سال براساس ،ن نصابيا يرات بعدييتغ، گردد مي پرداخ 

 .دين خواهد گرديي ه تعيير هيأت

هزينهه    کمهک ، نامهه  آيهين ن يه ا« 31»موضهوع مهاده   به مشموالن  -37ماده 

و « 21»زان يه بهه م  ترتيه   بهه نهه اوالد  يهر فرزند کمهک هز  يو به ازا مندي عائله

زان ابهالغ شهده از   يه کهه از م  هيأت امنا انه مصوبيسال ي  حقوقيبرابر ضر« 12»

 .گردد مي پرداخ ، باشد مين ترران کميوز هيأت يسو

ر در يه فهه ب  يبازنش ته و وظ، شاغل يمملف اس  به اعضا مسس ه -38ماده 

پرداخه   « يديع»ران يوز هيأت يمبلغ اعال  شده از سو براساس ،ان هر ساليپا

 .دينما

 ت و انتقاليمأمور -فصل هفتم

دانش  تجارب و يارتقا، د دانشيتول يمملف اس  در راستا مسس ه -39ماده 

کمهک بهه حهل    ، يالملل بيندر سطح   اه مسس هيجا يخود و اعتال ياعضا يعلم

و  ييآشهنا ، يتخصصه ي ها زمينهق در يق تحقيکشور از طر يو فن يمشمالت علم

، يو آموزشه  ين پژوهشينوي ها روشاممانات و ، يدانش فن، دستآوردهااستفاده از 

و  دانش اهي بيندر روابط  يمللال بين و اي منطقه يعلم يها هممارينه کردن ينهاد

  ين مبادله نتايخود و همچن وق  تما  ياعضا يو کارآمد ييش کارآيافزا منظور به

، هها  کنفرانسشرک  آنان در  يالت الز  را برايت ه، يو پژوهش يعلم يها فعالي 

رآن کهه در  يا نظها يو  انجا  مطالعات مرتبط با اهداف مسس ه، ها کن ره، نارهايسم
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و  شود مي ليا خار  از کشور تشميک از اعضا در داخل يهر  يليشته تحصنه ريزم

در ، دههد  مي صيتشخ يل ضروريک از موارد ذياعزا  آنان را در قال  هر  مسس ه

فهراهم  ، نامهه  آيهين ن يه ا« 15» تها « 15»رارروب ضوابط و مقررات موضوع مواد 

 .دينما

 ؛يفرص  مطالعات -1 -19

 ؛ي  پژوهشيمأمور -5 -19

 .ي  آموزشيمأمور -3 -19

 نامهه  آيهين »خود را در رارروب  وق  تما  ياعضا دتوان مي مسس ه -70ماده 

و  يل اطالعهات علمه  يه تمم يبرا، مصوب وزارت« يمطالعاتي ها فرص استفاده از 

 گونهه  ايهن ا خهار  از کشهور و شهرک  در    يه شهرفته داخهل   يقهات پ ياز تحق يآگاه

 يبهرا ، رسهد  مهي   هه مسس هه  يير يهأت ه تصهوي   بهکه  اي برنامهطبق ، قاتيتحق

 .دياعزا  نما« يفرص  مطالعات»استفاده از 

ن يا بهدون حقهوق در حه   يه  ياسهتحقاق  يمرخصه  هرگونهدرخواس   -تبصره

 ممنهوع ، يا قبهل از اسهتفاده از دوره فرصه  مطالعهات    يه بالفاصله بعهد   اياستفاده 

 .باشد مي

، قف اعتبارات مصوبخود را در س وق  تما  ياعضا دتوان مي مسس ه -71ماده 

 هيهأت  تصوي  بهکه  يرارروب دستورالعمل در،   ضوابط و مقررات وزارتيبا رعا

انجها   ، هها  کن هره ، هها  کنفهرانس ، نارهايشهرک  در سهم   منظور به، رسد مي ه يير

و  ا اهداف مهرتبط بها اههداف مسس هه    يعضو و  يمطالعات مرتبط با رشته تخصص

 .دياعزا  نما« ي  پژوهشيمأمور»ر به ا خار  از کشوير آن در داخل و ينظا

ر ضهوابط و  ي  سها يه در طول قرارداد و بها رعا صرفاً  يمانيپ ياعضا -1تبصره 

 .باشند مي ن مادهيمشمول ا، نامه آيينن يمقررات ا

ن يا بهدون حقهوق در حه   يه  ياستحقاق يمرخص هرگونهدرخواس   -2تبصره 

 .باشد مي ممنوع، ي  پژوهشيورمأما قبل از استفاده از يبالفاصله بعد  اياستفاده 
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پرورش و  منظور بهخود را  وق  تما  يرسم ياعضا دتوان مي مسس ه -72ماده 

داخهل   يليبهورس تحصه   ياعطها » يهي اجراي ها نامه آييندر رارروب  سازي آماده

مصهوب  « و اعزا  دانشهجو بهه خهار  از کشهور     يليبورس تحص ياعطا»و  «کشور

 يايسال با پرداخ  حقوق و مزا« 5»ثر به مدت و حداک وق  تما صورت  به، وزارت

 .دياعزا  نما« ي  آموزشيمأمور»به ، مربوط

ا سهطح  ي يتخصص يل در مقطع دکتريادامه تحص ياعزا  اعضا برا -75ماده 

منهوط  ( ي  آموزشيمأمورا خار  از کشور و با استفاده از يدر داخل و ) يحوزو 5

 :باشد مي ليط ذيبه احراز شرا

 ؛باشد يعضو رسم ي  استخداميوضع -1 -13

 ؛باشد از مسس هيعضو مورد ن يليرشته تحص -5 -13

 ؛وزارت باشد تأييدل عضو مورد يمحل تحص -3 -13

 تأييهد مرتبه را با  يارتقا نامه آييناز الز  از يحداقل امت يعضو متقاض -5 -13

 ؛ديک   نما، نمايد مي نييکه قانون تع يا مرجعيجذب  يياجرا هيأت

 ؛سال باشد 55حداکثر  يسن متقاض -2 -13

 يايه زان دو برابر حقوق و مزايبه م يقه ملمين ب  به سپردن وث عضو -1 -13

 .دياقدا  نما، يبرآورد يها هزينهر يو ساآموزشي   يمأموردوران 

ان مهل  مقرر موفق به اخذ يل در پايبه تحص مأمور يرنانچه اعضا -1تبصره 

و  هها  هزينهه ه يه برابر کل« 5»ضمن بازپرداخ   ،مورد نظر ن ردند يليمدرک تحص

ل بهه  يبه عالوه خ هارات وارده بهه مسس هه در طهول مهدت تحصه       يافتيوجوه در

ملز  به حضور در محهل خهدم  و   ، وزارت يدفتر حقوق تأييدص مسس ه و يتشخ

 .باشند مي ف محوليانجا  وظا

« 5»ن ايکه در پا يياعضاآموزشي   يمأمورمدت ، در موارد خا  -2تبصره 

 شهرف  يگهزارش پ  ارايهبا ، گردند نمي مورد نظر يليسال موفق به اتما  دوره تحص

با پرداخ  حقهوق   ماهه ششحداکثر دو نوب   يبرا، هيأت امنا موافق  و يليتحص
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 .باشد مي ديم تمر قابل تمد يايو مزا

ان مهله  مقهرر و   يکه تا پا ييل اعضايادامه تحص، در موارد خا  -5تبصره 

و اخهذ   يليموفهق بهه اتمها  دوره تحصه    ، ي  آموزشيمأمورسال « 2»در حداکثر 

بهدون حقهوق و    يدرخواسه  مرخصه   ارايهه بها  صرفاً  ،گردند نميمدرک مورد نظر 

 .باشد مي پذير اممان ساله يکدو نوب   يحداکثر برا، هيأت امنا  يتصو

سهال  « 25»شهتر از  يب يکه سهن و  يعضو يرش مدرک دکتريپذ -4تبصره 

بها  ، اخذ شده باشهد  ينه شخصيبدون حقوق و با هز يبا استفاده از مرخصنباشد و 

مقهررات   و طير شهرا ين ماده و سايا «5»تا « 1» يدر بندها شرايط مندر   يرعا

 .باشد مي پذير اممانزه يمم هيأت تأييدپس از ، مربوط

ل در مقطع يادامه تحص يبرا يمانيپ ياعزا  اعضا، در موارد خا  -3تبصره 

  يه مأموردر داخهل کشهور و بها اسهتفاده از      يحوزو 5ا سطح ي يتخصص يدکتر

پهس  صرفاً  ،ک آنيبند  ين ماده به استثنايا در شرايط مندر   يبا رعا، يآموزش

 .باشد مي پذير اممان هيأت امنا   درياز تصو

« 12»در رارروب ضوابط و مقررات موضوع مواد  دتوان ميمسس ه  -74ماده 

و  هها  دانشه اه ر يسها  وق  تما ي رسم ياعضا، ح   مورد، مهنا آيينن يا «19»تا 

 را با درخواس  آنان و موافق  مسس هه  فناوريپژوهشي و ، عالي آموزشمسس ات 

 يرسهم  يا بهالعمس اعضها  يه رد و يه گکهار   بهه  «خهدم   به مأمور» عنوان بهمتبوع 

ا يه و  هها  زمانسها ، ر مسس هات يخود را ح ه  درخواسه  آنهان بهه سها      وق  تما 

 .دينما مأمور يمتقاضي ها هدست ا

 يعلمه  هيهأت  ياعضها  از به خهدمات يدر صورت ن دتوان مي مسس ه -73ماده 

واب هته   يدولت فناوريو  يپژوهش، عالي آموزشو مسس ات  ها دانش اهر يسا يرسم

  يه ن بها رعا يمهدت معه   يمربوط از خدمات آنان برا موافق  مسس ه به وزارت با

ا بالعمس ح   درخواسه   يد و ياستفاده نما«  به خدم مأمور» عنوان بهمقررات 

وزارت و واب ته بهه   يدولت فناوريو  يپژوهش، عالي آموزشو مسس ات  ها دانش اه
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. ديبه خدم  نما مأمورل مسس ات ين قبيخود را به ا يرسم ياعضا، موافق  عضو

از محهل   ربهط  ذيتوافهق مسس هات    ح ه   ن مهاده يه مشموالن ا مزاياي و حقوق

 .گردد مي پرداخ يا مقصد مبدأ  س هاعتبارات مس

و  هها  دانشه اه بهه خهدم  در    مسس هه  يرسهم  ي  اعضها يه مأمور -1تبصره 

ي هها  دسهت اه ر يواب هته بهه سها    يدولت فناوريو  يپژوهش، عالي آموزشمسس ات 

 با پرداخ  حقهوق و صرفاً  ،ن مادهيفات مقرر در اي  تشريو بالعمس با رعا يياجرا

 .باشد مي پذير اممان  يمأمورس ه محل ا از محل اعتبارات مسيمزا

بهه خهدم  در سهتاد وزارت و     مسس هه  يرسهم  ي  اعضها يمأمور -2تبصره 

ا از يه مزا با پرداخه  حقهوق و  صرفاً  ،ن مادهيفات مقرر در اي  تشريبالعمس با رعا

 .باشد مي پذير اممان محل اعتبارات مسس ه

ر بهه خهار  از   يوز ا حمميکه با موافق  و  يرسم ي  اعضايمأمور -5تبصره 

بدون حفظ ، گردند ميبه خدم   مأمور يالملل بينمسس ات  و ها زمانساا يکشور و 

ا از محهل اعتبهارات   يه با پرداخ  حقهوق و مزا صرفاً  و يو پژوهشآموزشي  فيوظا

 .باشد مي پذير اممان  يمأمورا مسس ه محل يسازمان 

 يات دولته مسس ه بهه خهدم  در مسس ه    يرسم ي  اعضايمأمور -73ماده 

ارتباط آنها  که با تخصص يبه شرط( يياجراي ها دست اه) يو پژوهش يرآموزشيغ

 يهي مسس ه با آن دست اه اجرا يتخصص يها همماريو موج  توسعه  داشته باشد

 .باشد مي آنان مجاز يو پژوهشآموزشي  فيبا حفظ وظا، گردد

و  هها  دانشه اه مسس هه بهه خهدم  در     يرسهم  ي  اعضها يه مأمور -77ماده 

و بهالعمس بهه    يرانتفهاع يغ -يردولتيغ فناوريو  يپژوهش، عالي آموزشمسس ات 

 :باشد مي ل ممنوعيموارد ذ ياستثنا

 يتيريسهم  مهد   يتصهد  يبهرا صرفاً  ن مادهي  افراد موضوع ايمأمور -11-1

ر يه وز تأييهد محهل خهدم  عضهو و     س مسس هه ييه مسس ات مذکور با موافقه  ر 

محهل   مسس ه  يم سول يعضو در دوران تصد ن صورتيبوده که در ا پذير اممان
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افه  و پرداخه    ي  خواههد  يل وضهع يتبهد  حضوري نيمهبه  وق  تما   از يمأمور

محهل   مسس هه  عهده به يژه ويو العاده فوق يالي  و معادل وجه ريريمد العاده فوق

 ؛  خواهد بوديمأمور

 و مسس هات  هها  دانش اهمسس ه به خدم  در  يرسم ي  اعضايمأمور -11-5

دوله    ياز انحا از بودجهه عمهوم   نحوي بهکه  يرانتفاعيغ -يردولتيغ عالي آموزش

حهداکثر  ، ده اسه  يه درجداول بودجه کل کشور در  گردآنها  نا  استفاده نموده و

ا از يه با پرداخ  حقهوق و مزا صرفاً  سال در طول دوران خدم  و« 5»مدت  يبرا

 ؛باشد مي پذير اممانت ر مقرراي  سايمقصد و با رعا محل اعتبارات مسس ه

 يرانتفهاع يغ -يردولتيغ عالي آموزشمسس ات  يرسم ي  اعضايمأمور -11-3

  يريمدي ها سم  از يمير به يدر فهرس  بودجه کل کشور که با حمم وز مندر 

 منصوب فناوريو  يپژوهش، عالي آموزشو مسس ات  ها دانش اها يوزارت و  يستاد

مقصهد و   آنان از محل اعتبارات مسس هه  يايو مزاحقوق  تأمينبا صرفاً  ،گردند مي

 .باشد مي پذير اممانمبدأ  ق مسس هيپرداخ  از طر

بهدون حفهظ   ، نامه آيينن ي  ضوابط و مقررات ايکه با رعا يياعضا -78ماده 

بهه خهدم  شهده و حقهوق و      مهأمور  ر يد به مسس ه يو پژوهشآموزشي  فيوظا

از ههر لحهاظ بهه    ، نماينهد  مهي  افه  ي  دريه مأمورمحل  خود را از مسس ه يايمزا

محهل   مشمول مقررات مورد عمل مسس ه يمقررات مربوط به بازنش ت  ياستثنا

ن دسهته از  يه   ايه مأمورمهدت   ي  خواهند بود و رنانچه ک ور بازنش ت يمأمور

مهدت مزبهور   ، ح   مورد پرداخه  شهود   نفع ذي ايمقصد و  افراد توسط مسس ه

 .ور خواهد شدآنان منظ يسابقه خدم  رسم جزو

  يريمهد  ههاي  پ   يجه  تصد مسس ه يرسم ي  اعضايمأمور -79ماده 

، ن هبهان  يشهورا  ياعضا، س جمهورييمعاونان ر، سه قوه يرؤسا لياز قب ياسيس

، اسهتانداران ، رانيسهف ، رانيه معاونهان وز ، رانيه وز، ماياس  سهازمان صهدا و سه   ير

 .باشد مي پذير نامماو شهردار تهران  ياسالم يندگان مجلس شوراينما

ا يحقوق و مزا، مقامات مذکور ين ماده درمدت تصديبه مشموالن ا -1تبصره 
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  قابل پرداخه   يمأمورا دست اه محل يمحل خدم  و  محل اعتبارات مسس ه از

دسهت اه محهل    عههده  بهه آنهان    يريمهد  العهاده  فهوق اس  و در هر حال پرداخ  

 .  خواهد بوديمأمور

 نامهه  آيهين   کامهل  يه ن ماده با رعايموضوع ا ياعضا ارتقاي مرتبه -2تبصره 

و  يپژوهشه ، عالي آموزشو مسس ات  ها دانش اه يعلم هيأت يمرتبه اعضا يارتقا

 .انجا  خواهد شد فناوري

از بهه  يه بهدون ن ، ن مهاده يموضوع ا ياعضا يع ساالنه استحقاقيترف -5تبصره 

 .شود مي اعطا يابيارز

 هيهأت   يدر وضهع ) ه حهداقل دو سهال  ن ماده کيموضوع ا ياعضا -4تبصره 

ان دوره يه پهس از پا ، نهد يا بنمايه فه نمهوده  يمذکور انجا  وظي ها سم  در( يعلم

 يعلمه  هيهأت  ن مرتبهيباالتر ياياز حقوق و مزا، خود يبا حفظ مرتبه علم يتصد

  توسهط  ين دسته از افراد در صورت محموميا. گردند ميه برخوردار يدر همان پا

به واسطه  ياسي  سيريمدي ها سم  يبه انفصال از تصد يانونق صالح ذيمراجع 

ن يه در ا منهدر   يايه مشهمول مزا ، مذکوري ها سم  يانجا  تخلف در زمان تصد

 .باشند مين تبصره

 سهاير  يقطعه  يرسهم  يعلمه  هيأت ياعضا، از مسس هيدر صورت ن -80ماده 

بهه وزارت   واب هته  يدولته  فناوريو  يپژوهش، عالي آموزشو مسس ات  ها دانش اه

بها حفهظ پيشهينه     نهد توان مهي و مقصهد  مبهدأ   مسس ات يرؤساموافق  با ، متبوع

پ ه    براسهاس  حقوق و مزاياي اين قبيل افهراد . منتقل شوند مسس هخدمتي به 

 نامهه  آيهين بر طبهق مقهررات ايهن    ، سوابق خدمتيص داده شده و يتخص يسازمان

ز يه ن مسس هه  يقطع يرسم يعلم هيأت ياعضاانتقال ، و بالعمس گردد ميتعيين 

واب هته بهه    يدولت فناوريو  يپژوهش، عالي آموزشو مسس ات  ها دانش اه سايربه 

. بالمهانع اسه    ح   درخواس  مسس ات مذکور و موافق  مسس ه وزارت متبوع

 رابطه استخدامي عضو منتقل شهده بها  ، در اين صورت از تاريخ اجراي حمم انتقال
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 .مقصد خواهد بود مسس ه بر عهدهرفاً ص قطع و هرگونه پرداختي مسس ه

و مسس هات   هها  دانش اهاز  يقطع يرسم يعلم هيأت يانتقال اعضا -1تبصره 

 بهه مسس هه  يهي  اجراي ها دست اهر يواب ته به سا فناوريو  يپژوهش، عالي آموزش

مقصهد   س مسس هه ييه ر تأييهد و  ربهط  ذيجهذب   يهي اجرا هيهأت  پس از موافق 

 .باشد مي پذير اممان

و  هها  دانشه اه  سهاير از  يشيآزما يرسم يعلم هيأت يانتقال اعضا -2تبصره 

 مسس ه به يياجراي ها دست اهو  يدولت فناوريو  يپژوهش، عالي آموزشمسس ات 

 .باشد مير يوز تأييدمنوط به ، و مقصدمبدأ  يها مسس هپس از موافق  ، و بالعمس

 يمه و امور رفاهيب، ها مرخصي -فصل هشتم

ههر سهال    يک و دو ماه به ازاياز  ترتي  به يو رسم يمانيپ ياعضا -81ماده 

در  مندر  يايو مزا ها العاده فوق، با استفاده از حقوق ياستحقاق يخدم  از مرخص

 و ربهط  ذي م سولص مقا  يبا تشخ ياستفاده از مرخص. گردند ميحمم برخوردار 

بها  ، يمهوارد ضهرور   در. باشهد  مهي  ن ماه مجازيمه اول فرورديدر تاب تان و نالزاماً 

اسهتفاده از  ، يا مقها  مجهاز از طهرف و   يه مسس هه  س يير تأييددرخواس  عضو و 

 .بالمانع اس  ياستحقاق يمرخص

تناسه    به، باشدسال  يک کمتر از مدت خدم  عضو که صورتيدر  -1تبصره 

 .استفاده خواهد کرد ياستحقاق يخدم  از مرخص هاي ماه

زان يه بهه م ، حضهوري  نيمهه و  وق  يمهن ياعضا ياستحقاق يمرخص -2تبصره 

 .خواهد بود وق  تما عضو  ينصف مرخص

 ياسهتحقاق  يعالوه بر مرخصه ، ک بار در طول خدم ي يعضو برا -5تبصره 

 ياسهتحقاق  يک مهاه از مرخصه  يه تا مجموع  دتوان مي ن مادهيشده در ا بيني پيش

 .برخوردار گردد تشرف به ح  واج  منظور به

، انهيسهال  ياسهتحقاق  ياسهتفاده عضهو از مرخصه   در صهورت عهد     -82ماده 
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د يه ا بازخريه ره يقابل ذخ، ن مادهيل ايمشموالن تبصره ذ يبه استثنا يو يمرخص

 .نخواهد بود

 عضهو شهاغل در   يبها درخواسه  مرخصه    مسس هه  کهه  مهواردي در  -1تبصره 

ا يبر استفاده از تما   يمبن، دار ستارهمصوب  يسازمان هاي پ   يياجراي ها سم 

 ياز بهه حضهور و  يه ن دليهل  بهه ، انه در تاب هتان يسال ياستحقاق ياز مرخص يق مت

انه عضهو کهه بهه    يسال ياستحقاق ياز مرخص يميو حداکثر نصرفاً  ،ديموافق  ننما

، استفاده نشده اس  يا مقا  مجاز از طرف ويس مسس ه و ييعل  عد  موافق  ر

 ديبازخر، در حمم در من يافتيدر ياين حقوق و مزايره و مابقي به ماخذ آخريذخ

 .گردد مي

در ههر   نامهه  آيهين ن يه ش از ابالغ ايره شده اعضا تا پيذخ يمرخص -2تبصره 

 .صورت محفوظ خواهد ماند

بهه  ، ليه بهه ههر دل   با مسس هه  عضو يرابطه استخدام که صورتيدر  -85ماده 

 ياسهتحقاق  يمهدت مرخصه   يايه حقهوق و مزا ، قطع گردد، حال  انتقال ياستثنا

و در  يبه و، درحمم مندر  يافتيدر يايمزا ن حقوق ويبه ماخذ آخرره شده يذخ

 .عضو پرداخ  خواهد شد يصورت فوت به وراث قانون

با اجازه و موافق  ، در صورت ضرورت و در مواقع اضطرار دتوان ميهر عضو  -84ماده 

 .س استفاده نمايديم سول مافوق از مرخصي ساعتي در خالل ساعات موظف تدر

با استفاده از حقوق  ياز مرخص يل حق برخورداريعضو در موارد ذ -83ماده 

 :باشد مي ساالنه را دارا ياستحقاق يعالوه بر مرخص، ايو مزا

 ؛يبه مدت سه روز کار دايمازدوا   (الف

و  يهم ر و فرزندان به مدت پن  روز کار، مادر، پدر) فوت ب ت ان شامل (ب

 ؛(يبرادر و خواهر به مدت سه روز کار

 .(صالح ذيمراجع  تأييدمورد  يبه تعداد روزها) ب  موجهيغ ( 

خهار  از حهدود قهدرت و     ياس  که عضو به علل يب  موجه حالتيغ -تبصره
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 تأييهد بها   يار خود نتواند در محل خدم  حاضر شود و موجهه بهودن عهذر و   ياخت

 .گردد مي احراز قضاييمراجع 

کهه مهانع از انجها      ييهها  بيمهاري عضو مسس ه در صورت ابتال بهه   -83ماده 

ههر  ) درسالمتناوب  روز 15، يپزشم يگواه ارايهبا  دتوان مي، باشد ميي خدم  و

و  يپزشهم  يگهواه  ارايهه روز بها   35تا  و مازاد برمدت مذکور( روز 3نوب  حداکثر 

 يايه با استفاده از حقوق و مزا ياستعالج ياز مرخص، پزشک معتمد مسس ه تأييد

مورد  يون پزشمي يروز با نظر کم 35شتر از يمدت ب يبرا .مربوط برخوردار گردد

 .گردد مي رفتار يبا و نامه آيينن يا« 11»مسس ه و مطابق با مفاد ماده  تأييد

 براسهاس  ،در ايا  مرخصي استحقاقي بيمهار شهود   عضو که صورتيدر  -تبصره

 يمرخصهي اسهتحقاقي وي در طه   ، پزشهک معتمهد   تأييدگواهي پزشمي و پس از 

 .شود ميبه مرخصي استعالجي تبديل ، يماريمدت ب

ماه و با  1مان هر نوب  حداکثر يزا ياز مرخص ندتوان مي بانوان عضو -87ماده 

 .مربوط برخوردار گردند ياياستفاده از حقوق و مزا

 شهتر يا بيه مان صهاح  فرزنهد دوقلهو و    يک زايکه در  يبانوان يبرا -1تبصره 

 .يابد مي شيماه افزا 1ن مدت به يا، شوند مي

 يهها  زمهان که قرارداد آنان قبهل از اتمها     يمانيبانوان عضو پ يبرا -2تبصره 

مدت قهرارداد  ، يابد مي انين ماده پايدر ا مندر  مانيزا يمرخص ين شده براييتع

 .گردد مي ديتمد، ن شدهييتعي ها مرخصيتا سقف 

در ، نمايههد مهي اسهتفاده   ياسهتعالج  يکهه از مرخصهه  يبهه عضهو   -88م اده  

حهداکثر تها   ، برسهد  مسس هه  يون پزشهم ي ه يکم تأييدبه  يو يماريب که ورتيص

 .گردد ميمربوط پرداخ   يايحقوق و مزا سال يک

،   ضوابط و مقررات مربوطيبا رعا، العال  صع  يماريب يعضو دارا -1تبصره 

 .شود مي ادشده برخورداري يايز از حقوق و مزاينسال  يک د بريمدت زا يبرا

 درمدت مازاد بهر  يبه و، عضو يماريالعال  نبودن ب ورت صع درص -2تبصره 
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 .گردد ميه پرداخ  يحقوق مرتبه و پاتنها ، ياستعالج يمرخصسال  يک

  و يمأمورا يو  ن خدم يکه در ح يموظف اس  به عضو مسس ه -5تبصره 

  درار يمأمورا يط کار و يعوامل مح بر اثر، مسس ه يون پزشمي يبنا به نظر کم

 ياسهتعالج  يمرخص، ن مادهي  مقرر در ايبدون محدود، شود مي يماريا بيحادثه 

 .ديرا پرداخ  نما يدرمان وي ها هزينه ياعطا نموده و تمام

 يدر اسهتفاده از مرخصه   ياجتمهاع  تهأمين مشمول صهندوق   عضو -4تبصره 

تهابع مقهررات قهانون    ، ايه از نظر پرداخ  حقهوق و مزا ، مازاد بر سه روز ياستعالج

 .باشد ميي اجتماع تأمين

« 13»ماده « 3»مشموالن تبصره  يبه استثنا مسس ه يعضو رسم -89ماده 

و  تأييهد مرخصهي اسهتحقاقي ذخيهره شهده بها      داشهتن  در صورت ن، نامه آيينن يا

از « 95»در ماده  مقررات مندر ضوابط و   يبا رعا دتوان مي م سولموافق  مقا  

 .مرخصي بدون حقوق استفاده نمايد

مشهروط بهه آنمهه بهه     ، ييدرمهوارد ضهروري و اسهتثنا    يمهان يعضو پ -تبصره

مجاز به ، در مدت قراردادصرفاً  ،لطمه نزند مسس ه يو پژوهشآموزشي  يها برنامه

 .خواهد بود ماه 5حداکثر به مدت ، بدون حقوق ياستفاده از مرخص

در طول مدت خدم  خهود بها    دتوان مي مسس ه يقطع يعضو رسم -90ماده 

حداکثر سه ، مسس ه م سولن مقا  يباالتر تأييدو  ربط ذي يواحد سازمانموافق  

بدون  مرخصيدرخواس   که صورتيدر. حقوق استفاده نمايد سال از مرخصي بدون

 يتخصصه  يا دکتهر يو  کارشناسي ارشدل در مقطع تحصي براي ادامهحقوق عضو 

دو سال قابل  ات هيأت امنا  ين مدت با تصويا، باشد يودر رشته مربوط به شغل 

بدون حقوق عضهو در طهول مهدت     يدرهرحال مجموع مرخص. بود افزايش خواهد

 .باشد مي خدم  حداکثر پن  سال

اعهم از   رسهمي آزمايشهي   ياعضها  درخصو  ن مادهيشمول مفاد ا -1تبصره 

منوط به اخذ مجوز ( سال 3تا سقف ) بدون حقوق يد مدت مرخصيا تمدياعطا و 
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 .واهد بودخ مسس ه يهيأت امنا از

 يکهه هم هر آنهان بهه واسهطه حمهم رسهم        يبهانوان عضهو رسهم    -2تبصره 

ان يه تها پا  نهد توان مي، برند مي   خار  از کشور ب ريمأموردر  يياجراي ها دست اه

 يسهال از مرخصه  « 2»  هم ر خود و در طول خدم  حداکثر بهه مهدت   يمأمور

 .نديبدون حقوق استفاده نما

 يسهابقه خهدم  بازنش هت     جهزو  بهدون حقهوق   يمدت مرخصه  -5تبصره 

، ربط ذي يو صندوق بازنش ت  م ر آن که با موافق  مسس ه. گردد مين مح وب

 .پرداخ  گردد عضو يکامل از سو طور به يک ورات بازنش ت 

بهراي ادامهه تحصهيالت عهالي و      عضهو مدت مرخصي بدون حقوق  -4تبصره 

منجر به اخهذ مهدرک    که اينمشروط به  مسس همورد نياز ي ها رشتهتخصصي در 

از لحهاظ بازنش هت ي و   ، شهود  يتخصصه  يا دکتهر يو  کارشناسي ارشدتحصيلي 

 عضهو سهابقه خهدم  رسهمي     جزو، عضو يوظيفه با پرداخ  ک ور مربوط از سو

 .شود مي مح وب

  حهق  کامهل  بها پرداخه    دتوانه  ميحقوق   در ايا  مرخصي بدون عضو -3تبصره 

 .استفاده نمايد اي بيمه از خدمات، بيمه تمميليآزاد و صورت  به سرانه بيمه درماني

، ي  پژوهشه يه مأمور، يفرص  مطالعات، ي  آموزشيمأموردر مدت  -91ماده 

 ين مرخصه يبهدون حقهوق و همچنه    يمرخصه ، انفصال موق ، به خدم  يآمادگ

، سال استفاده شده باشهد  يدر ط يمتوالصورت  به کهسال  يک مازاد بر ياستعالج

 .گيرد مين لقتع ياستحقاق يمرخص

 ياسه  و و  مسس ه عضوانتخاب صندوق بازنش ت ي در بدو استخدا  با  -92ماده 

 .باشد ميي ر صندوق بازنش ت ييک بار مجاز به تغيصرفاً  ،در طول خدم  خود

 منظهور  بهه ، ازيه اعتبار مورد ن تأمينمملف اس  مشروط به  مسس ه -95ماده 

عالوه بر اعطاي مزاياي مقرر در  ضوعي بهداش  و درمان ها هزينه تأمينکمک به 

به طرق مقتضهي از جملهه   ، اجتماعي تأمينقانون بيمه خدمات درماني و يا قانون 
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، مهرتبط  يهها  هزينهه از  يا پرداخ  بخشيل در عقد قرارداد بيمه تمميلي و يت ه

 اقهدامات  " 5وسه  شهماره   يپ -يرفاه يها کمکدستورالعمل پرداخ  " براساس

 .دارد  الز  معمول

 منظهور  بهه ، ازيه اعتبهار مهورد ن   تهأمين مشروط به  دتوان مي مسس ه -94ماده 

، و کمهک بهه تهيهه م همن     اعضاو آسودگي خاطر  شيآسا، رفاه تأمين، م اعدت

 ضروري يو رفع ساير نيازها تأمينو  بيمه نه وا  و امور الح صندوق قرضتقوي  

دسهتورالعمل موضهوع    اسبراست هيالت مالي الز  را ، هريي  هيأتبا تصوي   ،آنها

 .برقرار نمايد نامه آيينن يا« 93» ماده

تقويه   ، کهارآيي افهزايش  ، توانمندسازي منظور بهموظف اس   مسس ه -93ماده 

 تشهويق  منظهور  بهه ايجاد و  مسس هفرهنگ اشاعه ورزش را در ، اعضاروحي و سالم  

 .ورد اجرا گذاردمناسبي را تدوين و به م يراهمارها، براي انجا  امور ورزشيآنها 

 1ان خدمتيپا -فصل نهم

آنهان و   يخود را با توجه به مرتبه علمه  يمملف اس  اعضا مسس ه -93ماده 

 .ديبازنش ته نما، نفع ذياز به وصول درخواس  عضو يبدون ن، ليذ شرح به
                                                                                                                                                       

قهانون برنامهه پهنجم توسهعه اقتصهادي،       55نهد )ب( مهاده   : بر اساس راهمار موضهوع ب ماده واحده -1

ضوابط بازنش ت ي  درخصو  منظور ايجاد وحدت رويه اجتماعي و فرهن ي جمهوري اسالمي ايران و به

ايهن ضهوابط در    درخصهو   گيهري  عالي، بررسي و تصميم ها و مسس ات و مراکز آموزش اساتيد دانش اه

و بهداش ، درمان و آموزش پزشمي قرار گرفته تا پس از مشورت  اختيار وزراي علو ، تحقيقات و فناوري

هها و مسس هات و مراکهز     با هيأت امناي مرکزي وزارتين علو  و بهداشه ، ضهوابط مهذکور بهه دانشه اه     

 عالي جه  اجرا ابالغ شود. آموزش

ررات در صورت نياز و تا زمان اجرايي شدن ماده مذکور، ضوابط بازنش ت ي بهر اسهاس مقهر    -1تبصره 

 پذيرد. سابق و رويه موجود صورت مي

عالي، خار  از  ها و مسس ات و مراکز آموزش نامه توسط دانش اه تدوين و تنظيم هر گونه آيين -2تبصره 

وحدت رويه ابالغي از سوي وزراي علو ، تحقيقات و فناوري و بهداش ، درمان و آموزش پزشمي ممنوع 

 عالي انقالب فرهن ي(. شوراي 51/5/1395 -551اس  )مصوب جل ه 
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 ؛سال سابقه خدم  35ا يسال سن  12 ار  يپژوهش يار/ مربمربي آموزشي -1 -91

 ؛سال سابقه خدم  35ا يسال سن  12 يپژوهش /ي/ مرب مربي آموزشي -5 -91

 ؛سال سابقه خدم  35ا يسال سن  12 يار پژوهشي/ استاديار آموزشيتاداس -3 -91

 ؛سال سن 11 يار پژوهشي/ دانشيار آموزشيدانش -5 -91

 .سال سن 15 ي/ استاد پژوهشآموزشي استاد -2 -91

به  يسال آخر منته 5که در  يارانيسابقه خدم  آن دسته از استاد -1تبصره 

درصهد امتيهازات ارتقها بهه مرتبهه       15موفق به ک ه  حهداقل   ، سال خدم  35

و  کننهده  تعييندرصد امتيازات الز  از بندها و مواد  12دانشياري و ک   حداقل 

درصهد   15درصد امتيازات ارتقا به مرتبه دانشياري و ک   حهداقل  12يا حداقل 

، شهوند  مهي  ارتقهاي مرتبهه   نامه آييناز  کننده تعيينمواد امتيازات الز  از بندها و 

 .ش اس يسال قابل افزا 12سال و با رعاي  سقف سني  33و  35تا  ترتي  به

سال قبل از سهن   2که در  يارانيآن دسته از دانش يسن بازنش ت  -2تبصره 

ه ب، شوند ميي ازات ارتقا به مرتبه استاديدرصد امت 12موفق به ک   ، سال ي 11

 .ش اس يقابل افزا يسال  15

کهه موفهق بهه     يعلمه  هيهأت  يآن دسته از اعضا يسن بازنش ت  -5تبصره 

 بها درخواسه  عضهو   ، انهد  شهده « ينمونهه کشهور   يعلم هيأت عضو»ک   عنوان 

 .ش اس يسال قابل افزا 3تا  نفع ذي

از به خدمات عضهو  يدر موارد خا  و در صورت ن دتوان ميمسس ه  -4تبصره 

ا يه آموزشهي   کهه در امهور  ، يط بازنش هت  يواجد شهرا  ياريو استاد يمرب با مرتبه

شهنهاد  يسال بها پ  12  سن حداکثر يبا رعا، باشد مي برج ته و شاخص يپژوهش

انه و حداکثر تا سقف يسالصورت  به ريوز تأييدو  هيأت امنا  يتصو، س مسس هيير

 .ق اندازديرا به تعو يو يسال بازنش ت  2

در  شهرايط منهدر    براسهاس خهود را کهه    ياعضا دتوان يممسس ه  -97ماده 

 همچنان سال سابقه خدم  35حداقل داشتن  با «91»ماده  «2»  و «5» يبندها
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 .ديبازنش ته نما ،آنها يدر صورت تقاضا، باشند مي واجد شرايط ادامه خدم 

بها  ، ن مهاده يه موضهوع ا  ياعضها  يبازنش هت   يبهرا ، در موارد خها   -تبصره

ي بازنش ت  يعضو براي به اخذ تقاضا يازين، ريوز تأييدمسس ه و  سييشنهاد ريپ

 .باشد مين

از به خدمات عضو با مرتبه دانشياري يدر صورت ن دتوان ميمسس ه  -98ماده 

موافقه   ، مشروط به درخواس  ممتوب عضهو ، يط بازنش ت يو استادي واجد شرا

داکثر تها سهقف   را حه  يو يموعد بازنش هت  ، هيأت امنا  يمسس ه و تصو رييس

س يياس  ر يهيبد. ق اندازديبه تعو هيأت امنا انهيسال با اخذ موافق  سال 3مدت 

الز  را جهه    يهيگزارش تهوج ، انه و به هن ا يسالصورت  به مملف اس  مسس ه

 .ديم و مصوبه الز  را اخذ نمايتقد هيأت امنا به، ط مذکورياستفاده از شرا

 ارايهه مسس هه منضهم بهه     ريهيس خواسه   بنا به در دتوان ميمسس ه  -تبصره

در  مهدت منهدر   عالوه بهر  ، تقاضاي ممتوب عضو با مرتبه استادي و موافق  وزير

صهورت   بهه  عضهو را  يموعهد بازنش هت   ، سال دي هر  3حداکثر تا سقف ، ن مادهيا

 .ق اندازديساليانه به تعو

،  هت ي در هن ا  تعيين حقوق بازنش، نامه آيينن يا يخ اجراياز تار -99ماده 

بهه ازاي  ، خدم  داردو تا سقف رهل سال سابقه که بيش از سي سال  يعضوبه 

شده حقهوق   رقم تعيين( %2/5) نيم درصد و دو، سال هر سال خدم  مازاد بر سي

 يصهندوق بازنش هت    ياز سهو  شده محاسبه و عالوه بر حقوق تعيين، بازنش ت ي

 .باشد مي قابل پرداخ  ربط ذي

 آن مدت از، براي بازنش ت ي قابل احت ابسابقه خدم   از منظور -100ماده 

 يعلم هيأت  يدر وضع وق  تما اشتغال  نيکه درح باشد مي عضو سوابق خدم 

 .نمايد ميانجا  شده و ک ور مربوط را پرداخ  نموده يا  يعلم هيأتريا غي

بهانوان و   وق  نيمهاستعالجي و مدت خدم   بدون حقوق ومرخصي  -تبصره

، يمشروط به پرداخ  کامل ک ور بازنش هت  ، وظيفه ت خدم  نظا مدن يهمچن
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 .گردد ميمح وب عضو سابقه خدم   عنوان به

ن کليهه  يان يه م، مسس هه  عضهو بازنش هت ي   ن حقهوق ييتعمبناي  -101ماده 

 العاده فوق، هيحقوق مرتبه و پا) ک ور بازنش ت يمشمول حقوق و مزاياي م تمر 

کهار و   سهختي   العهاده  فهوق ، ويهژه  العهاده  فهوق  ،جذب العاده فوق (،مخصو ) شغل

  يبها اعمهال ضهر    يان خهدم  و يه بهه پا  يدر دو سال منتهه (  يريمد العاده فوق

 .باشد ميي سال بازنش ت  يحقوق

ن حقوق يياز لحاظ تع ياجتماع تأمين يمشموالن صندوق بازنش ت  -تبصره

تابع ضهوابط و  ، يعاجتما تأمينمقرر در قانون  يها حماي و  يبازنش ت  يايو مزا

 .باشد مي مقررات مربوط به خود

 يقهانون  و ورثه نامه آيينن يازکارافتاده مشمول ا، عضو بازنش تهبه  -102ماده 

ک يمعادل ، سال« 35»قابل قبول تا حداکثر به ازاء هر سال خدم  ، يعضو متوف

به ه اضافه وجوه مربوط ب يمشمول ک ورات بازنش ت  يآخرين حقوق و مزاياماه 

 .پرداخ  خواهدشد «ان خدم يپاداش پا» عنوان به شده ذخيرهي ها مرخصي

آن وجهوه بازخريهدي    يکه در ازاعضهو آن ق م  از سهابقه خهدم     -تبصره

 .شود مياز سنوات خدمتي مشمول درياف  اين وجوه ک ر ، شده اس درياف  

صهورت   بهه  بازنش هته  يعلمه  هيهأت  ياسهتفاده از خهدمات اعضها    -105ماده 

، شهود  مي ن و ابالغييوزارت تع يکه از سو ييها محدودي در سقف ، لتدريسا حق

 .باشد مي بالمانع

 ل ممنهوع يه مهوارد ذ  يش از موعد اعضا بهه اسهتثنا  يپ يبازنش ت  -104ماده 

ل را بها  يه ط ذياز شهرا  يمه يعضو واجهد   دتوان مي مسس هدر موارد خا  . باشد مي

 .ديبازنش ته نما هيأت امنا  ي ه و تصويير هيأت تأييد، نفع ذيدرخواس  

 (مرد) يعلم هيأت عضو -155-1

 55سال سابقه خدم  با « 55»سال سن و حداقل « 15»حداقل داشتن  (الف

 ؛ايروز حقوق و مزا
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 52سال سابقه خدم  بها  « 52»سال سن و حداقل « 22»حداقل داشتن  (ب

 .ايروز حقوق و مزا

 (زن) يعلم هيأت عضو –155-5

 .ايروز حقوق و مزا 55سال سابقه خدم  با  «55»حداقل  تنداش

 ر مقرراتيسا -فصل دهم

ل يه در مهوارد ذ  يا ورثهه بالفصهل و  يه  بازنش ته و، به عضو شاغل -103ماده 

 ک پرداخ يه يار پايه استاديبرابر حقوق مرتبه و پا« 2»زان يبه م اي هزينهکمک 

 :گردد مي

در هر مورد  يز فرزندان وک ايا بازنش ته و هر يعضو شاغل  دايمازدوا   (الف

 ؛ک باريفقط 

 .يک از افراد تح  تمفل ويا بازنش ته و هر يفوت عضو شاغل  (ب

تعههد  داشهتن  در صهورت ن  دتوان مي مسس ه يمانيو پ يعضو رسم -103ماده 

 سهال  نهيم ان يه دو مهاه قبهل از پا   ترتيه   بهه استعفاي خهود را  ، مسس هخدم  به 

کتبهي اعهال    صهورت   به( يمانيپ) ان قراردادياا دو ماه قبل از پي( يرسم) يليتحص

در مدت مقرر در محهل کهار حاضهر     مسس هنمايد و رنانچه بدون ک   موافق  

 يقهانون مقهررات انتظهام   برابهر   يعمل عضو ترک خدم  مح هوب و بها و  ، نشود

 .رفتار خواهد شد يعلم هيأت ياعضا

در قبهال  عضهو  رافهع تعههدات   ، در هيچ مهورد درخواسه  اسهتعفا    -107ماده 

تا زمان پذيرش اسهتعفا از   پس از استعفا موظف اس  عضوو  باشد ميي نووظايف 

 کهه  صهورتي در . وظيفه نمايد در محل کار خود حضور يافته و انجا ، مسس هسوي 

 مسس هه روز کتباً به  12انصراف خود را حداکثر ظرف ، پس از ت ليم استعفا عضو

 .شود مي استعفاي وي منتفي تلقي، اعال  نمايد

در صهورت  ، باشهد  مهي  مسس هه که داراي تعهد خدم  در  يعضو -108ماده 
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بايد زيان ناشي از عد  ايفهاي  ، مسس هاز سوي  ياعال  استعفا و قبول استعفاي و

  يم سول. وزارت جبران نمايد ياز سو يتعهد خود را طبق ضوابط و مقررات ابالغ

 ا مقها  مجهاز از طهرف وي   يه  مسس هه   ريهيس نظارت بر اجراي اين ماده بر عهده 

 .باشد مي

  يو عد  کفا ياز انحا از رکود علم نحوي به مسس هس ييهر گاه ر -109ماده 

ا يه و  يپژوهش، يف آموزشيوظا ياجرا يبرا مسس ه يک از اعضاي  هر يو صالح

 يعلمه  هيهأت  يمرک  از سه نفر از اعضا يوني يکم، محول مطلع گردد يفرهن 

و آموزشهي   يدر مهورد کارهها   يدگي  رسه يکه صالح( يحا با مرتبه استاديترج)

آورده و  عمهل  بهه  قيه ل خواهد داد تها تحق يعضو را دارند تشمي و فرهن  يپژوهش

ون ي يل و گزارش کميتشم. دهند ارايه مسس هس ييبه ر يگزارش کامل و موجه

 ياز رکود علم ين گزارش حاکيا که صورتيمحرمانه خواهد بود و در  طور بهمذکور 

 مسس هس يير، ف محول باشديوظا ياجرا ي  او برايا صالحي  يا عد  کفايعضو 

. نمايهد  ميارجاع  مسس هزه يمم هيأت م بهيو اتخاذ تصم يدگيمرات  را جه  رس

ي و فرهن ه  يپژوهشه ، يعلمه  يها فعالي ه يبه کل يدگيپس از رس هيأت رنانچه

 در صهورت ، را محهرز دان ه    ي  وي  و صهالح يه ا عهد  کفا ي يرکود علم، عضو

روز حقهوق و   55بها حهداقل   ، سال سابقه خدم  قابل قبول« 55»حداقل داشتن 

 :شود مي رفتار يل با ويذ ترتي  به صورت اينغير و در شود مي ا بازنش تهيمزا

 ؛يبه پژوهشآموزشي  ر گروه عضوييتغ (الف

 يپژوهش، عالي آموزشو مسس ات  ها دانش اهر يموافق  با انتقال عضو به سا (ب

مقصهد توسهط    موافقه  مسس هه   ارايهمشروط به  يياجراي ها دست اهو  فناوري و

 ؛عضو

روز « 35» ياله « 15»د سنوات خدم  قابل قبول عضهو و پرداخه    يبازخر ( 

به ، هر سال خدم  قابل قبول يبه ازا، يمشمول ک ور بازنش ت  يايحقوق و مزا

 ؛ره شدهيذخ يها مرخصيعالوه وجوه 

 .درخواس  عضو ارايهدر صورت ، عضو يموافق  با استعفا (د
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بهه   يا پژوهشه يه و آموزشي  ک گروهيعضو از  ير پ   سازمانييتغ -110 ماده

و مقصهد و بها   مبهدأ  ي هها  گهروه موافق  ، ي  ويبا رضاصرفاً  ، ريگروه متجانس د

 .باشد مي پذير اممانعضو  ي  ارتباط تخصصيرعا

ر پ   ييمجاز به تغ، ضو  عيبدون اخذ رضا ل مسس هيدر موارد ذ -111 ماده

 :خواهد بود يو يسازمان

و  نامهه  آيهين ن يه ا« 159»م مراجهع مهذکور در مهاده    يتصم براساس -111-1

 ؛جذب يياجرا هيأت نامه آيين

 مصهوبه  براسهاس  در مسس هه  يا انحالل واحد سازمانير ساختار ييتغ -111-5

 ؛هيأت امنا

 مصهوبه  براسهاس  يزمانسها  يواحدها يها فعالي و  ها مأموري ر ييتغ -111-3

 ؛صالح ذير مراجع يا ساي هيأت امنا

 دار. شمارهمصوب  يتيريمد هاي پ  اشتغال عضو در  -111-5

و  يبهه گهروه پژوهشه   آموزشهي   عضو از گروه ير پ   سازمانييتغ -112ماده 

 .باشد مي پذير اممان ربط ذيزه يمم هيأت  يدرخواس  عضو و تصو با، بالعمس

، شوراها، ها کمي يوندرجل ات  يقيحق درجل ه عضوحق حضور  -115ماده 

ک هفتهادوپنجم مجمهوع   يه  يبر مبنا، هر ساع  يمشابه به ازا نيعناو و ها هيأت

ع  در سا« 52»عضو و تا سقف ( مخصو ) شغل العاده فوقه و يحقوق مرتبه و پا

 .باشد مي ماه قابل پرداخ 

 يسهازمان  ايهه  پ ه   يجهه  تصهد   يمهان يپ ياعضها  يکارگير به -114ماده 

 .باشد مي ل ممنوعيتبصره ذ يبه استثنا، مصوب دار ستاره

 3 يکه حداقل دارا يمانيپ ياز اعضا دتوان مي مسس هدر موارد خا   -تبصره

با صرفاً  ،باشند مي مربوط يدر واحد سازمان يو پژوهشآموزشي  سال سابقه خدم 

، مصهوب  دار رهسهتا  يسازمان هاي پ   يجه  تصد ربط ذي يهيأت امناموافق  

 .دياستفاده نما، يتيريک دوره مدي يبرا
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ا يه آموزشهي   عهالوه بهر سهم     يک پ   سازمانيش از يب يتصد -113ماده 

 ن مهاده ممنهوع  يه ک ايتبصره  يبه استثنا يرسم يک از اعضايهر  يبرا يپژوهش

 .باشد مي

س ييه ص ريبها تشهخ   يدر مهوارد ضهرور   يرسم ياعضا يکارگير به -1تبصره 

ي سرپرستصورت  به ا ح اسي يتيريمد يموق  پ   سازمان يتصد يبرا مسس ه

 .باشد مي شش ماه مجاز حداکثر يفقط برا

تخلف مح وب شده و موضوع در ، الذکر فوق  مفاد ماده يعد  رعا -2تبصره 

م خواههد  يمطرح و اتخهاذ تصهم   يعلم هيأت ياعضا يانتظام يدگيرس يها هيأت

 .شد

مسس هه بهه خهدم  در دانشه اه آزاد      يرسهم  ي  اعضها يه مأمور -113ماده 

مطابق با مدت تعيين شهده   يمديريتي اصلي ها سم  براي تصديصرفاً  ،ياسالم

زان واحهد  يه م. باشهد  مي پذير اممانر يوز تأييدپس از ، جامع مديري  نامه آييندر 

شهنهاد  يپ، مسس هه بها درخواسه    ، ن دسته از اعضها يا يو پژوهشآموزشي  موظف

 .گردد مي نييعر تيوز تأييدمرکز و 

بها درخواسه    ، بازنش هته  هيهأت علمهي   ياعاده به خدم  اعضها  -117ماده 

 .باشد مي پذير اممانران يوز هيأت  يو تصو ريشنهاد وزيپ، مسس ه

رنانچه سنوات خدم  قابل قبول عضو بازنش هته قبهل از اعهاده بهه      -تبصره

دوران اعهاده   يمشروط به آن که ک ور بازنش ت ، سال باشد 35کمتر از ، خدم 

 35  سقف حداکثر يمدت مذکور با رعا، به خدم  توسط مسس ه پرداخ  گردد

بها  ، د عضهو يه جد يو حقوق بازنش ت  شود مي افزوده يبه سنوات خدم  و، سال

 .ن خواهد شدييل آن تعيو تبصره ذ« 151»  مفاد ماده يرعا

رج هته  بزرگداش  و ار  نههادن بهه اسهتادان ممتهاز و ب     منظور به -118ماده 

، يتيترب، يکه به مقا  شامخ فرهن  يبا مرتبه استاد يعلم هيأت ياعضا، مسس ه

 ،انهد  رسيدهي الملل بينو يا ملّي  درسطح. و ...علمي و پژوهشي ، يآموزش، ياجتماع
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به درجهه   "«2»وس  شماره يپ -دستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز" براساس

 .شوند مي نايل ياستاد ممتاز

بها   يفاقهد رابطهه اسهتخدام    يافراد برج ته علمه  دتوان مي مسس ه -119ماده 

 براسهاس آنهان و   يو پژوهشه آموزشهي   از خهدمات  گيري بهره منظور بهرا  مسس ه

انتخاب و  "«1»وس  شماره يپ -عضو واب ته در مسس ه يکارگير بهدستورالعمل "

 .دکارگير به ن در مسس هيمدت مع يبرا

تها  ، نشهده باشهد   بيني پيشحممي  نامه آييناين  در که موارديدر  -120ماده 

ن يبرابهر آخهر  ، موضوع مربوط درخصو  يگير تصميمو  هيأت امنا ل جل هيتشم

دانشه اه تههران عمهل خواههد      يعلم هيأت ياعضا ياستخدام نامه آييناصالحات 

 .شد

 .باشد مي «مرکز» بر عهده، در موارد ابها  نامه آيينتف ير مفاد اين  -121ماده 

 تأييهد ، مسس هه  شهنهاد يبها پ  نامه آيينن ير در مفاد اييهرگونه تغ -122اده م

 .باشد مي پذير اممان هيأت امنا  يو تصو« مرکز»

به ، وس يپ 1و  تبصره 151ماده و  153مشتمل بر  نامه آييناين  -125ماده 

 11/2/1313وظايف و تشميالت وزارت مصوب ، قانون اهداف 15مفاد ماده  استناد

ه پهنجم  مقانون برنا «55»ماده « ب»بند  مفاددر اجراي و  ياسالم يشورامجلس 

، ياسهالم  يمجلهس شهورا   12/15/1319مصهوب   توسعه جمهوري اسالمي ايهران 

ي الز  هها  زمينهه ايجاد و با هدف  استخداميضوابط و مقررات  يسامانده منظور به

وت ههيل   جهاد شهده  يا يهها  ظرفيه  از  يمنهد  بههره ، وري بهرهسطح  يبراي ارتقا

 يهيهأت امنها   تصوي  به........... در تاريخادشده يدر برنامه  اهداف مندر درحصول 

 1/15/95خ يتهار  از فنهاوري قهات و  يتحق، وزير علهو   تأييدرسيد و با ...................... 

 .باشد مي قابل اجرا
 

کامران دانشجو -فناوريتحقيقات و ، وزير علو   
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 «پيوست شماره يک»

 حضوري نيمهمل خدمت اعضا به شيوه دستورالع

 علمي هيأتاستخدامي اعضاي  نامه آيين« 18»موضوع ماده 

کهه بهه داليهل مختلهف     مسس هه  آن دسته از اعضاي آموزشي رسمي  -1ماده 

شهرايط و ضهوابط ايهن     براسهاس  وق  در محيط کهار را ندارنهد   اممان حضور تما 

عضو » عنوان بهر طول خدم  سال د« 2»حداکثر به مدت  ندتوان مي، دستورالعمل

 .فعالي  نمايند« حضوري نيمه

در صورت موافقه    حضوري نيمهتقاضاي عضو مبني بر انجا  خدم   -2ماده 

پذيرفتهه شهده تلقهي شهده و بهر      مسس ه معاون آموزشي  تأييددانشمده مربوط و 

 .گردد مياقدا   حضوري نيمهمبناي آن ن ب  به صدور حمم 

صهورت   تحصهيلي بهه   سهال  نيموق  در يک  عضو تما  که صورتيدر  -1تبصره 

گروه آموزشي مربهوط موظهف اسه     ، کامل در محل کار خود حضور نداشته باشد

وضعي  حضور وي را به رييس دانشمده گزارش نمايد تها وضهعي  عضهو پهس از     

 حضهوري  نيمهه ريي ه بهه   هيأتموافق  معاون آموزشي و تصوي  ، دانشمده تأييد

 تبديل گردد.

بهراي تغييهر وضهعي  بهه      حضوري نيمهدر صورت درخواس  عضو  -2 تبصره

عضهو بهه   مسس هه  معاونه  آموزشهي    تأييهد پس از موافق  دانشمده با ، وق  تما 

 وق  تبديل وضعي  خواهد ياف . تما 

 :باشد ميذيل  شرح بهمسس ه در  حضوري نيمهضوابط خدم   -5ماده 

 ؛باشد ميوق   ضور عضو تما نصف ساعات ح حضوري نيمهميزان حضور عضو  (الف

 ؛باشد ميوق   برابر با واحد موظف عضو تما  حضوري نيمهميزان واحد موظف عضو  (ب

 ؛گيرد ميالتدريس تعلق ن حق، حضوري نيمهبه عضو  ( 

نصف عضو  حضوري نيمهظرفي  پذيرش دانشجوي تحصيالت تمميلي عضو  (د

بها نظهر گهروه    ، پهذيرش  . در هر صورت حداقل ظرفي شود ميوق  محاسبه  تما 
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 ؛باشد مي کارشناسي ارشدآموزشي يک دانشجوي 

مسس ه  دار ستارهاجرايي و مديريتي  هاي پ  به  حضوري نيمهانتصاب عضو  (ه

 ؛باشد ميمجاز ن

يه  پژوهشهي از جملهه سهفرهاي علمهي      مأموربه  حضوري نيمهاعزا  عضو  (و

 .باشد ميو يا بلندمدت مجاز ن مدت کوتاه

وقه  بهدون    برابر حقوق عضهو تمها    حضوري نيمهق ماهانه عضو حقو -4ماده 

 ويژه اس . العاده فوقاحت اب 

، حضهوري  نيمهه در دوران خهدم    حضهوري  نيمهسابقه خدم  عضو  -3ماده 

 .شود ميوق  محاسبه  نصف سابقه خدم  تما 

 وق  اس . نصف عضو تما  حضوري نيمهميزان مرخصي ساالنه عضو  -3ماده 

 «19»و مههاده « 12»مههاده « 3»و « 5»ي ههها تبصههرهي موضههوع اعضهها -7م  اده 

 .گيرند ميعلمي در شمول اين دستورالعمل قرار ن هيأتاستخدامي اعضاي  نامه آيين

ي اعضا به پيشهنهاد  ها مأموري ي درساير موارد مربوط به گير تصميم -تبصره

 .شود ميصورت موردي انجا   به هيأت امناو تصوي  مسس ه رييس 

...........  تبصره در تاريخ« 3»ماده و « 1»اين دستورالعمل مشتمل بر  –8ماده 

تحقيقهات و  ، وزيهر علهو    تأييهد ........................ رسهيد و بها    يهيأت امنا تصوي  به

 .باشد ميقابل اجرا  1/15/95از تاريخ  فناوري

 «پيوست شماره دو»

 علمي هيأت سختي شرايط محيط کار اعضاي العاده فوقدستورالعمل 

 علمي هيأتاستخدامي اعضاي  نامه آيين« 51»ماده « 2»موضوع بند 

کهه بها    گيرد ميکار به مشاغلي تعلق  سختي شرايط محيط العاده فوق -1ماده 

عضو مسس ه در معرض ابتال به بيماري يا ، وجود شرايط بهداشتي و ايمني مربوط
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آنان احتمال بروز بيمهاري   عوارض نامطلوب قرارگرفته و يا اين که ماهي  وظايف

 باشد. يا عوارض نامطلوب را به دنبال داشته

شهرايط  ، ههاي تمميلهي   مسس ه موظف اسه  ضهمن برقهراري بيمهه     -2ماده 

بهداشتي و ايمني الز  را جه  ايجاد محيط مناس  کار براي متصهديان مشهاغل   

د انجها   ي الز  در مهور هها  آمهوزش اين دستورالعمل فراهم آورده و بدواً ن ب  به 

وظايف محول و استفاده از ابزار و تجهيزات مناس  اقدا  و در هر دوسال يک بهار  

 نمايد.اممان معاينات پزشمي آنان را فراهم با هزينه مسس ه 

هر يک از واحهدهاي سهازماني مسس هه موظفنهد ضهمن بررسهي شهرايط         -5ماده 

و تعيهين درصهد   تطبيهق عوامهل   ، ربهط  ذيمحيط کار مشاغل موجود در واحد سازماني 

 ضهميمه ايهن  سختي شرايط محيط کار را متناس  با درجهات تعيهين شهده در جهدول     

 کهار  محيطشرايط  سختي العاده فوقپيوس  تهيه و با ذکر داليل توجيهي الز  به کميته 

ارايه نمايند. کميتهه مهذکور موظهف    « 5»در ماده  مندر  با ترکي  هيأت علمياعضاي 

ن هب  بهه   ، ضهمن بررسهي  ، رات مربوط به اين دستورالعملاس  با رعاي  ضوابط و مقر

حهداکثر ظهرف   ، تطبيق عوامل و تعيين درصد سختي شرايط محيط کار مشاغل مذکور

 علمي اقدا  نمايد. هيأتاستخدامي اعضاي  نامه آيينماه از تاريخ ابالغ  1مدت 

 هيأت علمياعضاي  کار محيط شرايط سختي العاده فوقاعضاي کميته  -4ماده 

 :عبارتند از

 ؛(هيأترييس ) مسس ه يا عناوين مشابه منابع ان انيمعاون توسعه  -5-1

 ؛به انتخاب کمي يون مذکور هيأت امنانماينده کمي يون دايمي  -5-5

 ؛(دبير) مسس ه يا عناوين مشابه منابع ان انيمدير  -5-3

 ؛بودجه و تشميالت مسس ه يا عناوين مشابه، مدير دفتر برنامه -5-5

 منهابع ان هاني  سه نفر از کارشناسان شاغل يا بازنش ته مجرب در امهور   -5-2

 .(علمي هيأتعلمي و يا غير هيأت)

 علمي مهرتبط بها رشهته شهغلي     هيأتحضور حداقل يک نفر عضو  -1تبصره 
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 در جل ات کميته موضوع اين ماده الزامي اس .( ترجيحا شاغل در مسس ه)

روزآمهد نمهودن    منظهور  بهه ، يک بارسال  2کميته موظف اس  هر  -2تبصره 

تطبيق عوامل و تعيهين درصهد سهختي شهرايط محهيط کهار مشهاغل موجهود در         

 فرآيند موضوع اين ماده را تمرار نمايد.، مسس ه

کار بر مبنهاي درصهد تعيهين     سختي شرايط محيط  العاده فوقميزان  -3ماده 

 شهرح  بهه پايهه   نيم درصد حقوق مرتبهه و ، کار به ازاي هر يک درصد سختي، شده

 .گردد ميجدول ذيل تعيين 
 

 2درجه  5درجه  3درجه  درجه دو درجه يک درجه سختي کار

 درصد سختي

 کار

  55تا  1

 درصد

  55تا  55

 درصد

  15تا  55

 درصد

  15تا  15

 درصد

  155تا  15

 درصد

 العاده فوقميزان 

 شرايط سختي

 محيط کار

  15تا  2/5

 درصد

 حقوق مرتبه

 و پايه

  55ا ت 15

 درصد

 حقوق مرتبه

 و پايه

  35تا  55

 درصد

 حقوق مرتبه

 و پايه

  55تا  35

 درصد

 حقوق مرتبه

 و پايه

  25تا  55

 درصد

 حقوق مرتبه

 و پايه

 

درصد سختي کار آن دسته از مشاغلي که به لحاظ ارتباط عضو بها   -1تبصره 

مثالهم از اهمي  کار در اعماق و يا اعصاب و روان و ا، منفجره، آتش زا، مواد سمي

ايهن  « 5»کميتهه موضهوع مهاده     تأييهد خاصي برخوردارند و م تثنا بودن آن بهه  

 .باشد ميبرابر قابل افزايش  2/1مجموعا تا  هيأت امنابا تصوي  ، رسد مي نامه آيين

شهرايط جديهد   ، در صورت تغيير شغل و يها محهل خهدم  شهاغل     -2تبصره 

يا عناوين مشابه مسس ه م سول  ان انيمنابع مدنظر قرار خواهد گرف  و مديري  

 .باشد مي ربط ذيتطبيق شرايط جديد محيط کار و ابالغ به واحد 

 .باشد مياشعه تابع ضوابط و مقررات خا  خود  العاده فوقبرقراري  -5تبصره 

...........  تبصهره در تهاريخ   2مهاده و   1اين دسهتورالعمل مشهتمل بهر     –3ماده 

تحقيقهات و  ، وزير علهو   تأييد............................. رسيد و با ... يهيأت امنا تصوي  به

 .باشد ميقابل اجرا  1/15/95از تاريخ  فناوري
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 جدول ضميمه پيوست شماره دو

 سختي شرايط محيط کار العاده فوقدستورالعمل )

 (علمي هيأتاعضاي 

ف
ردي

 

 درجه

 عنوان
1 5 3 5 2 

1 

کار در محيط 

داراي درجه 

 ت نامتعارفحرار

م تمر در دماي 

درجه  15کمتر از 

 باالي صفر

م تمر در دماي 

حدود صفر و 

در دماي  وق  نيمه

 درجه 55باالي 

م تمر در دماي زير 

صفر و م تمر در دماي 

 درجه 35باالي 

 در دماي وق  نيمه

 معيارغير معمول وغير

 وق  در دماي تما 

 مجازغير

 خطر برق 5
در معرض م تقيم 

 ول  155 تا 15برق 

در معرض م تقيم 

 ول  555تا  155برق 

در معرض م تقيم برق 

 ول  555بيش از 
 -- در معرض برق سه فاز

3 

کار با مواد 

، شيميايي

ميمروبي و 

گازهاي سمي و 

 آزار دهنده

گاهي با مواد 

ميمروبي و ، شيميايي

سمي آزاد دهنده 

سرکار دارد يا در 

 .قرارداردآنها  معرض

با  وق  نيمه طور به

، سمي، مواد شيميايي

ميمروبي آسي  زاي 

حتي با ) نفوذپذير

سر و ( وسايل ايمني

 .کار دارد

وق  با مواد  تما  طور به

سمي و ، شيميايي

ميمروبي آسي  زاي 

حتي وسايل ) نفوذپذير

 .سر و کار دارد( ايمني

با مواد  وق  نيمه

سمي و ، شيميايي

ميمروبي کشنده 

حتي با ) نفوذپذير

سر و ( يوسايل ايمن

 .کار دارد

وق  با مواد  تما 

سمي و ، شيميايي

ميمروبي کشنده 

حتي ) نفوذپذير

( با وسايل ايمني

 .سر و کار دارد

5 

کار در محيط 

عفون  زاء آالينده 

درماني و 

 آزمايش اهي

گاهي با لواز  و مواد 

 .متعفن سر و کار دارد

با اج اد و  وق  نيمه

لواز  و مواد متعفن 

 .سر و کار دارد

با ذي روح  وق  نيمه

 .متعفن سر و کار دارد

وق  با ذي روح  تما 

 .متعفن سر و کار دارد
-- 

2 

کار در محيط 

داراي بوي متعفن 

 و نامطبوع

گاه اهي در محيط 

متعفن و بوي 

 نامطبوع

در محيط  وق  نيمه

 متعفن و بوي نامطبوع
-- 

وق  با محيط  تما 

 متعفن و بوي نامطبوع
-- 

1 
 خطر ريزش يا

 برخورد اج ا 
 -- -- برخورد زياد برخورد متوسط برخورد کم

1 

کار در فضاي 

 م دود و

 متعارفغير

در فضاي  وق  نيمه

 ن بتاً کم و

 متعارفغير

در فضاي  وق  نيمه

 ب يار کم مثل اتاقک

وق  در فضاي  تما 

 ب يار کم مثل اتاقک

وق  در فضاي  تما 

 ويژه بهب يار کم 

 (امثالهم و ...معادن )

-- 

1 

کار در محيط 

داراي رطوب  

 نامتعارف

گاه اهي در محيط 

داراي رطوب  بيش از 

 .حد مجاز

در محيط  وق  نيمه

داراي رطوب  بيش از 

 .حد مجاز

-- 

وق  در محيط  تما 

داراي رطوب  بيش از 

 .حد مجاز

-- 

9 

شرايط سخ  

ذهني و فمري 

 کار

نوع و انجا  کار گاهاً 

با تمرکز و خ ت ي 

 .اس فمري توا  

نوع و انجا  کار با 

استرس و تمرکز 

 .ب يار همراه اس 

غالباً م سولي  و 

ح اسي  کار در حدي 

اس  که روح و روان 

آن قرار  تأثيرفرد تح  

 .گيرد مي

همواره م سولي  و 

ح اسي  کار در 

حدي اس  که روح و 

 تأثيرروان فرد تح  

 .گيرد ميآن قرار 

-- 

15 

کار در محيط 

 داراي سر و صدا

 نامتعارف

تا  15بين  وق  نيمه

 دسي بل 95

 -15نيم وق  بين 

دسي بل يا  155

 بين  وق  تما 

 دسي بل 95 -15

 155بيش از  وق  نيمه

وق   دسي بل يا تما 

 155 -95 بين

 دسي بل

 155وق  بيش از تما 

 دسي بل
-- 

11 

کار در محيط 

داراي ذرات معلق 

 و دود در هوا

محيط گاهي داراي 

و دود گرد و غبار 

 .اس 

محيط اکثراً داراي 

گرد و غبار و دود 

 .اس 

انجا  کار توليد گرد و 

 .کند ميغبار و دود 

ذرات معلق و دود در 

 .زا اس  هوا بيماري
-- 



 ريو/ مجموعه قوانين و مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فنا 570

 

ف
ردي

 

 درجه

 عنوان
1 5 3 5 2 

15 
جا به جا کردن 

 اج ا  سن ين

 15/2گاه اهي تقريباً 

 52کيلوگر  تا 

تا  2کيلوگر  يا ممرراً 

کيلوگر  يا  15/2

 معادل آن را بلند يا

نيروي معادل را 

 .کند ميتحمل 

گاه اهي تقريباً بيش 

کيلوگر   25تا  52از 

 52تا  15/2يا ممرراً 

کيلوگر  يا منظماً 

کيلوگر  را بلند  15/2

يا معادل آن را تحمل 

 .کند مي

گاه اهي تقريباً بيش از 

کيلوگر  يا ممرراً  25

کيلوگر  يا  25تا 52

تا  15/2منظماً 

کيلوگر  را بلند يا 52

نيروي معادل آن را را 

 .کند ميتحمل 

 25ممرراً بيش از 

تا 52کيلوگر  يا ممرراً 

کيلوگر  يا دايماً  25

کيلوگر  را 52تا 15/2

بلند يا نيروي معادل 

آن را را تحمل 

 .کند مي

 25دايماً بيش از 

کيلوگر  را بلند يا 

نيروي معادل آن 

 کند ميرا تحمل 

13 

ي ها محيطکار در 

 مانند) پر خطر

ي ها کارگاه

تراشماري و 

 (و ...ريخته گري 

 گاه اهي در کارگاه

 .کند ميکار 

در  وق  پاره طور به

 کارگاه

 .کند ميکار 

در  وق  نيمه طور به

 کارگاه

 .کند ميکار 

وق  در  تما  طور به

 کارگاه

 .کند ميکار 

-- 

15 
 يها محيطکار در 

 متعارفغير

در محيط  وق  نيمه

 ورنکم نور و يا پر

يمي ن بي/ نور تار)

 (شديد

در تاريمي  وق  نيمه

مطلق/ نور ب يار 

 شديد

وق  در تاريمي  تما 

تاريمخانه ) مطلق

 (عماسي/ نور شديد

-- -- 

12 
کار با رايانه و 

 امثالهم

تا  5اپراتوري که بين 

ساع  در روز ملز   3

 .به انجا  کار اس 

تا  3اپراتوري که بين 

ساع  در روز ملز   5

 .اس  به انجا  کار

 2تا  5اپراتوري که بين 

ساع  در روز ملز  به 

 .انجا  کار اس 

 2اپراتوري که بيش از 

ساع  در روز ملز  به 

 .انجا  کار اس 

-- 

11 
کار در ارتفاع و 

 اعماق

در ارتفاع  وق  نيمه

بدون حفاظ بيش از 

متر و يا عمق آب  2

 2يا زمين بيش از 

 متر

وق  در ارتفاع  تما 

و يا متر  2بيش از 

در ارتفاع  وق  نيمه

وق   متر و يا تما  15

در عمق آب يا زمين 

 متر 2بيش از 

وق  در ارتفاع  تما 

متر و يا  15بيش از 

در عمق بيش  وق  نيمه

 متر 15از 

 (حتي با وسايل ايمني)

کار در ارتفاع ب يار 

وق  در  زياد و يا تما 

 متر 15عمق بيش از 

حتي با وسايل )

 (ايمني

اق کار در اعم

 متر 25بيش از 

حتي با استفاده )

 (از وسايل ايمني

 انفجار 11
انفجار ساده و کم 

 .خطر وجود دارد

انفجار م تمر و 

 .ن بتاً خطرناک اس 

 طور بهانفجار خطرناک 

 .وجود دارد وق  نيمه

انفجار خطر ناک 

م تمر وجود  طور به

 .دارد

-- 

11 
کار با بيماران 

 روحي و رواني

ران با بيما گاه اهي

روحي و رواني روبرو 

 .اس 

با  وق  نيمه طور به

بيماران روحي و رواني 

 .روبرو اس 

با بيماران  گاه اهي

روحي و رواني خطرناک 

 .روبرو اس 

-- -- 

19 
 نفرهايي

 معمولغير
 نفرهايي م تمر

نفرهايي م تمر با 

 سموت يا نفرهايي

م تمر همراه با غير

 سر و صدا

 نفرهايي م تمر توا  با

صداي ناراح   سر و

 کننده

-- -- 

 لرزش 55
لرزش خفيف آزار 

 دهنده

لرزش  وق  نيمه

 ن بتاً شديد
 -- -- وق  توا  با لرزش تما 

51 

کار با حيوانات و 

جانواران گزنده و 

 درنده

سر و کار  گاه اهي

 دارد

سر و کار  وق  نيمه

 دارد
 -- -- وق  سر و کار دارد تما 

 کار در فضاي باز 55

فضاي باز  ممرراً در

دل انجا  تمناطق مع

 وظيفه

 .مي نمايد

ممرراً در فضاي باز 

مناطق بد آب و هوا و 

يا منظماً در مناطق 

 دل انجا  وظيفهتمع

 .مي نمايد

منظماً در فضاي باز 

مناطق بد آب و هوا 

 .نمايد ميانجا  وظيفه 

-- -- 
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 «پيوست شماره سه»

 علمي هيأتدستورالعمل اجرايي حمايت قضايي از اعضاي 

 علمي مؤسسه هيأتاستخدامي اعضاي  نامه آيين« 41»موضوع ماده 

کليه مراجع ، در اين دستورالعمل« مراجع رسيدگي کننده»منظور از  -1ماده 

 .باشد ميقضايي و انتظامي قانوني 

 کهه  مهواردي در  هيهأت علمهي  انتظهامي اعضهاي    رسيدگيي ها هيأت -تبصره

 .گيرند ميدستورالعمل قرار   اينشاکي عضو مسس ه نباشد نيز در شمول 

کليه اعضاي مسس ه اعم از رسمي و پيمهاني در رابطهه بها دعهاوي و      -2ماده 

شمايات مطروحه در مراجع رسهيدگي کننهده کهه از انجها  تمهاليف آنهان ناشهي        

مشمول حماي  قضايي و حقوقي ، با وظايف ايشان مرتبط اس  نحوي بهيا  شود مي

 .باشند ميموضوع اين دستورالعمل 

از کارافتاده و متوفي در ارتباط با دعاوي و شمايات ، اعضاي بازنش ته -تبصره

و در مهورد   گردند ميمشمول حماي  قضايي و حقوقي ، ياد شده در زمان اشتغال

( 1535) در مهاده  مندر  اعضاي متوفي تقاضاي هم ر يا يمي از وراث درجه اول

 ي اس .قانون مدني براي حماي  قضايي و حقوقي کاف

متقاضي حماي  قضايي و حقوقي درخواس  کتبي خهود را بها ذکهر     -5ماده 

داليل و جهات مورد نياز براي حماي  قضايي و حقوقي به رييس مسس ه يا مقها   

 .دارد ميمجاز از طرف وي ت ليم 

مرجع تشخيص ارتباط موضوع دعهوا بها وظهايف عضهو بهراي انجها         -4ماده 

 .باشد ميمسس ه يا مقا  مجاز از طرف وي رييس ، حماي  قضايي و حقوقي

رييس مسس ه يا مقا  مجهاز از طهرف وي موظهف اسه  در صهورت       -3ماده 

کارشههناس يهها ، ايههن دسههتورالعمل« 5»و « 3»انجهها  تشههريفات مقههرر در مههواد  

 طهور  بهه کارشناسان حقوقي واجد شرايط را براي انجا  حماي  قضهايي و حقهوقي   

بهه مراجهع رسهيدگي    ، مدارک و اسهناد مهورد نيهاز   کتبي با ذکر موضوع به همراه 
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 معرفي و رونوش  آن را به عضو متقاضي ارايه نمايد. صالح ذيکننده 

خدمات کارشناسان حقوقي موضوع اين دستوالعمل شامل موارد ذيل  -3ماده 

 :اس 

 ؛انجا  مشاوره و ارشاد قضايي (الف

 ؛شرک  در جل ات دادرسي (ب

 ؛هاي الز  لوايح و دفاعيه ،دادخواس ، تنظيم شماي  ( 

جهه  ح هن اجهراي     ربهط  ذيدولتهي  غير ي دولتي وها دست اهمراجعه به  (د

 ؛وظايف محوله

ساير خدماتي که در مراحل دادرسي وکهالي دادگ هتري در مقها  وکاله       (ه

 .باشند ميمجاز به انجا  آن 

 اين دستورالعمل( «2»موضوع ماده) کارشناس يا کارشناسان حقوقي -7ماده 

فعهال شهرک  نماينهد و در     طهور  بهه موظفند در تما  مراحل رسيدگي و دادرسي 

براي عد  اممان اقامه دعوا و شماي  و شرک  در جل هات رسهيدگي و    که صورتي

مرات  را با رعاي  فرصه  زمهاني مممهن قهبالً     ، دادرسي عذر موجه داشته باشند

معرفهي کارشهناس يها     صورت کتبي به مقا  معرفي کننده اطالع دهند تا اممان به

 فراهم گردد. ربط ذيکارشناسان حقوقي دي ر به مرجع رسيدگي کننده 

تشخيص عذر موجه بر عهده رييس مسس ه يا مقها  مجهاز از طهرف     -تبصره

 .باشد ميوي 

بهراي انجها  حمايه  قضهايي وحقهوقي       دتوان ميکارشناس حقوقي ن -8ماده 

 عنهوان  بهه مهال يها سهندي    وجهه يها   ، موضوع اين دسهتورالعمل ازعضهو متقاضهي   

اين غيهر  و يا ساير عناوين مشابه به نفع خود يا دي ري اخذ نمايهد. در  الزحمه حق

 صورت با متخلف برابر قوانين و مقررات مربوط رفتار خواهد شد.

براي جبران زحمات آن دسته از کارشناسان حقوقي  دتوان ميمسس ه  -9ماده 

 العهاده  فهوق عالوه بر  دهند ميقي ارايه که در اجراي اين دستورالعمل خدمات حقو
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جهذب وي بها تشهخيص ريهيس      العاده فوقدرصد  55حداکثر تا ، جذب استحقاقي

 مسس ه و رعاي  مقررات مربوط پرداخ  نمايد.

از سهوي  ، در مهوارد زيهر ارايهه خهدمات موضهوع ايهن دسهتورالعمل        -10ماده 

 .يابد ميکارشناس حقوقي خاتمه 

 ؛تقاضي حماي  قضايي و حقوقي به مسس هانصراف کتبي عضو م (الف

، مربوط با مسس ه ازقبيهل اسهتعفا   حقوقي کارشناساستخدامي  رابطه قطع (ب

 .انتقال و يا فوت، از کارافتادگي، بازنش ت ي، بازخريد، اخرا 

، کيفهري ) هاي قضهايي جهاري   مفاد اين دستورالعمل به کليه پرونده -11ماده 

 .يابد ميمسس ه ت ري ( حقوقي و اداري

.......... .تبصهره در تهاريخ   3مهاده و   15اين دستورالعمل مشتمل بهر   -12ماده 

تحقيقهات و  ، علهو   وزيهر  تأييهد ............................ رسيد و با .يهيأت امنا تصوي  به

 باشد ميقابل اجرا  1/15/95 از تاريخ فناوري

 «پيوست شماره چهار»

 ي رفاهيها کمکدستورالعمل پرداخت 

 علمي هيأتاستخدامي اعضاي  نامه آيين« 95»موضوع ماده 

ي م تقيم و ها هزينهماهيانه از کمک ، کليه اعضاي شاغل در مسس ه -1ماده 

که از ميزان تعيين شده براسهاس مصهوبات   ، هيأت امناغيرم تقيم رفاهي مصوب 

 :گردند مي مند بهرهذيل  شرح به، وزيران کمتر نخواهد بود هيأت

 ؛هزينه يک وعده غذاي گر  در روزکمک  -1-1

به يمي  صرفاً) کمک هزينه مهد کودک به ازاي هر فرزند زير شش سال -1-5

 ؛(.گيرد ميي اجرايي تعلق ها دست اهو يا ساير از زوجين شاغل در مسس ه 

 ؛کمک هزينه اياب و ذهاب -1-3

برابهر ضهري  حقهوقي سهاليانه     « 125»بهه ميهزان   کمک هزينه م من  -1-5



 ريو/ مجموعه قوانين و مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فنا 574

 

، باشهد  مهي وزيران کمتهر ن  هيأتکه از ميزان ابالغ شده از سوي  هيأت امنا مصوب

 .هيأت امنااعتبار الز  در بودجه تفصيلي ساليانه مصوب  بيني پيشمشروط به 

، مسس ه مملف اس  عالوه بر درصد پرداخ  حق بيمه پايهه درمهان   -2ماده 

 پرداخ  نمايد. پنجاه درصد حق بيمه تمميلي اعضا و افراد تح  تمفل آنان را

عههده مسس هه    پرداخ  سهم حهق بيمهه عمهر و حهوادث اعضها بهه       -5ماده 

 .باشد مي

در طول سال وجوهي را تح  عنوان کمهک هزينهه    دتوان ميمسس ه  -4ماده 

 به اعضاي شاغل پرداخ  نمايد.ملّي  ي ويژه مذهبي وها مناسب غيرنقدي به 

داز و حمايه  از اعضهاي   انه  تشهويق پهس   منظهور  به دتوان ميمسس ه  -3ماده 

بنا به درخواس  عضو شهاغل رسهمي و پيمهاني    ، اندوخته تأمينمسس ه از طريق 

 32 ي دولتي به نا  عضهو افتتهاح و  ها بانکانداز سهم عضو نزد يمي از  ح اب پس

از « انهداز عضهو   سههم پهس  » عنهوان  بهدرصد حقوق مرتبه و پايه وي را در هر ماه 

 155بور واريز نمايد. در اين صهورت در ههر مهاه    دريافتي وي ک ر و به ح اب مز

از محل اعتبهارات  « انداز مسس ه سهم پس» عنوان به« انداز عضو سهم پس»درصد 

بهه  ، هيهأت امنها  پرسنلي مسس ه ضمن در  در بودجهه تفصهيلي سهاالنه مصهوب     

 .شود ميواريز ، که به نا  عضو افتتاح خواهد شد اي جداگانهح اب سپرده 

قابل غير ،ي موضوع اين ماده در زمان اشتغال عضوها ح اب موجودي -تبصره

 .باشد ميبرداش  

کمک يا وا  بهه صهندوق    منظور بههرساله مبلغي را  دتوان ميمسس ه  -3ماده 

مصرف و يا اعتباري يا پرداخه   ، م من هاي تعاوني، اعضاي مسس ه الح نه قرض

 منظور نمايد.، مناهيأت اوا  م تقيم به اعضا در بودجه تفصيلي با تصوي  

ميزان کمک و سقف وا  قابهل پرداخه  در قاله  اعتبهارات مصهوب       -تبصره

و نحوه پرداخ  و گردش مالي آن مطابق دستورالعملي خواهد بود که به  باشد مي

 .رسد مي هيأت امنا تصوي  بهريي ه  هيأتپيشنهاد 
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........... تبصهره در تهاريخ...   5مهاده و   1اين دستورالعمل مشهتمل بهر    -7ماده 

تحقيقهات و  ، وزيهر علهو    تأييهد ي............................. رسيد و با هيأت امنا تصوي  به

 .باشد ميقابل اجرا  1/15/95از تاريخ  فناوري

 «پيوست شماره پنج»

 دستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز

 علمي هيأتاستخدامي اعضاي  نامه آيين« 118»موضوع ماده 

 هيهأت زرگداش  و ار  نهادن به استادان برج ته مسس ه , اعضهاي  ب منظور به

، آموزشهي ، اجتمهاعي ، تربيتهي ، علمي با مرتبه استادي که به مقا  شامخ فرهن ي

و داراي کيفيه    انهد  رسهيده ي الملله  بينو يا ملّي  . در سطحو ...علمي و پژوهشي 

 عنهوان  بهه  طبق ضوابط ذيهل ، باشند ميآموزشي و ح ن شهرت اخالقي و معنوي 

درجه استاد ممتهازي مسس هه بهه آنهان      اي ويژهاستاد ممتاز انتخاب و طي مراسم 

 .شود مياعطاي 

 اجتماعي -تربيتي -ي فرهن يها فعالي  -1ماده 

ارتقهاي مرتبهه اعضهاي     نامه آيينک   حداقل امتياز تعيين شده در ماده يک 

 اجتماعي. -تربيتي -ي فرهن يها فعالي علمي از  هيأت

 ي آموزشيها فعالي  -2ه ماد

 :باشد ميداشتن شرايط زير براي ک   مرتبه استاد ممتازي ضروري 

سال سابقه تدريس و تحقيق موفقي  آميز پهس از نيهل بهه     15حداقل  -5-1

سهال سهابقه    15ي استفاده از فرص  مطالعاتي به حهداقل  ها سال) مرتبه استادي

 ؛شود( ميتدريس و تحقيق افزوده 

ه در سهطح دکتهري تخصصهي و    آموخت دانش 15اهنماي حداقل استاد ر -5-5

ه در سهطح  آموخته  دانهش راهنمايي ) .کارشناسي ارشده در سطح آموخت دانش 55

ه آموخت دانشجاي زين راهنمايي « يک به سه»با ن ب   دتوان ميدکتري تخصصي 
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 ؛باشد کارشناسي ارشددر سطح 

 يارتقا اعضا نامه آيين ک   حد نصاب امتياز کيفي  آموزشي بر مبناي -5-3

 ؛علمي به مرتبه استادي هيأت

 ؛امتياز از کمي  آموزشي در هر سال تحصيلي 1ک   حداقل  -5-5

امتياز از کمي  آموزشي در ههر سهال تحصهيلي بهراي      3ک   حداقل  -5-2

 استاد بازنش ته و يا استاد واب ته.

 فناوري -ي پژوهشيها فعالي  -5ماده 

بعهد از احهراز مرتبهه اسهتادي از مسس هه برمبنهاي        امتياز 525ک   حداقل 

ي تخصصهي اصهيل رها     هها  کتاب از، علمي هيأتارتقاي مرتبه اعضاي  نامه آيين

هاي معتبر و مقاالت اصيل پژوهشي را  شده در نشريات علمي و  شده در نشريه

ي هها  طهرح گهزارش   و نهوآوري  ثب  اختراع و، يالملل بينو يا ملّي  پژوهشي معتبر

ي ايهن  هها  تبصهره در  مندر  ترتي  بهي معتبر علمي ها جشنوارهدي و جوايز کاربر

. امتيازات قابهل ک ه  در   باشد ميماده براي ک   عنوان استاد ممتازي ضروري 

 :هر بخش به قرار ذيل اس 

ي علهو   هها  رشهته امتيهاز بهراي    155حهداکثر  : ي اصيلتأليفهاي  کتاب -3-1

 ؛علو  ان انيي ها رشتهامتياز براي  125تجربي و 

بهه ازاي ههر ثبه  اختهراع و نهوآوري در سهطح       : ثب  اختراع و نوآوري -3-5

امتياز و حداکثر امتياز قابل اسهتفاده در   3امتياز و در سطح داخلي  15ي الملل بين

يه علمي ثبه   تأييد، . براي استفاده از امتيازات اين بندباشد ميامتياز  25اين بند 

 ؛باشد ميوزارت ضروري  تأييدمورد  اي منطقهجع اختراع و نوآوري توسط مرا

ههاي ثبه     يهه تأييدنيمه صنعتي کردن هر کدا  از : نيمه صنعتي کردن -3-3

 ؛امتياز دارد 55امتياز و حداکثر تا  15اختراع هر مورد 

 2هر مورد يک امتيهاز و حهداکثر تها    : ي علمي داخليها جشنوارهجوايز  -3-5

 ؛امتياز

هر مورد  (:داخل و خار  از کشور) ي معتبرالملل بيني ها جشنوارهجوايز  -3-2
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 ؛امتياز 25حداکثر تا  و سه امتياز

هر مورد گزارش علمي : ي پژوهشي کاربرديها طرحگزارش علمي نهايي  -3-1

ي پژوهشي کاربردي موضوع قرارداد بين مسس ه و دست اه اجرايهي  ها طرحنهايي 

امتياز و حداکثر تا  5، باشد ربط ذيت اه شده از دس تأييدکه داراي گواهي اختتا  

 امتياز. 52

ي ها رشتهبا توجه به تفاوت توليد مقاالت در موضوعات تخصصي و  -1تبصره 

امتيازات موضهوع  ، يالملل بينآمار ارايه شده توسط مراجع معتبر  براساس گوناگون

% 12تها   دتوانه  مي کننده بررسي ربط ذياين ماده به تشخيص کمي يون تخصصي 

 افزايش و يا کاهش يابد.

 ي اصيل الزامي اس .تأليفي ها کتاب امتياز از را  55ک   حداقل  -2تبصره 

امتياز مقاالت اصيل پژوهشي که در مجالت معتبهر پژوهشهي بهه     -5تبصره 

 سقف ندارد. اند رسيدهرا  

ي بهراي  الملله  بهين اسهتناد معتبهر در سهطح     155داشتن حهداقل   -4تبصره 

ي بهراي  الملله  بهين و يها  ملّهي   استناد معتبر در سطح 25تجربي و  ي علو ها رشته

 ضروري اس . علو  ان انيي ها رشته

ارجهاع  ، ي علهو  تجربهي  ها رشتهي براي الملل بينمنظور از استناد در سطح  -

تحقيقهاتي نهامزد مرتبهه اسهتاد     کهار   بهي الملل بينمحققان شناخته شده در سطح 

 ؛ي اس الملل بينوهشي در سطح ممتازي درکت  و نشريات معتبر پژ

، علو  ان انيي ها رشتهي براي الملل بينو يا ملّي  منظور از استناد در سطح -

ي و مرجهع قرارگهرفتن کارتحقيقهاتي    الملله  بهين و يا ملّي  ارجاع محققان در سطح

نشريات معتبر پژوهشي در ، کت  درسي دانشجويان نامزد مرتبه استاد ممتازي در

 ي اس .الملل نبيو يا ملّي  سطح

 اجرايي -ي علميها فعالي  -4ماده 

علمي  هيأتارتقاي اعضاء  نامه آييناجرايي بر مبناي  -ي علميها فعالي امتياز 
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 .باشد ميامتياز قابل محاسبه  55تا حداکثر 

ي موضهوع مهواد يهک تها رههار ايهن دسهتورالعمل توسهط         ها فعالي  -3ماده 

 .گيرد ميمورد ارزيابي قرار  ربط ذيمميزه  هيأتي تخصصي ها کمي يون

 در شرايط م اوي اولوي  با ک اني اس  که سابقه اجرايي داشته باشند. -تبصره

 (اجرا) نحوه انتخاب -3ماده 

 :ذيل اس  شرح بهمراحل اجرايي انتخاب استادان ممتاز 

اسهتادان واجهد شهرايط را بها ارايهه      ، و مراکز تحقيقهاتي  ها دانشمده، ها پرديس

تها   نماينهد  ميتندات الز  در آغاز هر سال به رياس  مسس ه معرفي مدارک و م 

 در صورت صالحديد به دبيرخانه اعطاي مرتبه استاد ممتازي معرفي شوند.

ريي ه مسس ه  هيأترييس مسس ه با مشورت ، در موارد استثنايي -1تبصره 

موضوع اعطاي درجه اسهتاد ممتهازي را بهه اسهتادي کهه واجهد شهرايط         دتوان مي

 1م هتقيمًا بهه شهوراي انتخهاب اسهتاد ممتهاز موضهوع مهاده         ، دهد ميتشخيص 

 پيشنهاد نمايد.

شهوراي   تصهوي   بهه براي استاداني که درجه استاد ممتهازي آنهان    -2تبصره 

حمم استاد ممتهازي توسهط ريهيس مسس هه     ، انتخاب استادان ممتاز رسيده اس 

 .گردد ميو اين عنوان درحمم کارگزيني آنان در   شود ميصادر 

 :ترکي  شوراي انتخاب استاد ممتاز -7ماده 

 ؛(رياس  شورا) رييس مسس ه -1-1

 ؛(ناي  رييس و دبيرشورا) مسس ه فناوريمعاون پژوهشي و  -1-5

 ؛معاون آموزشي و تحصيالت تمميلي مسس ه -1-3

که حداقل يهک  ) ي برج ته علمي پژوهشي کشورها شخصي سه نفر از  -1-5

بها انتخهاب و حمهم    ( باشد نظر صاح  ربط ذيزمينه تخصصي نفر ح   مورد در 

 ؛رييس مسس ه

 سه نفر استاد تما  مسس هه کهه حهداقل يهک نفهر ح ه  مهورد عضهو         -1-2
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 مميزه. هيأتبه انتخاب ، مميزه باشد هيأت ربط ذيکمي يون تخصصي 

دبيرخانه شهوراي اعطهاي مرتبهه اسهتاد ممتهازي در حهوزه معاونه          -تبصره

  تقرخواهد بود.پژوهشي مسس ه م

 :نحوه تشويق و قدرداني -8ماده 

توسط رييس مسس ه  اي ويژهمسس ه نشان استاد ممتازي را طي مراسم  -1-1

 ؛نمايد ميبه استادان برگزيده اعطا 

دانشهجويان توانمنهد و درخشهان را بهراي مقطهع       دتوانه  مياستاد ممتاز  -1-5

وسهط شهوراي تحصهيالت    دستورالعملي که ت براساس دکتري بدون آزمون ورودي

 ؛پذيرش نمايد رسد مي هيأت امنا تأييدتمميلي مسس ه تهيه و به 

پايه تشهويقي بهه وي اعطها     5تا سقف ، تمريم از مقا  استاد ممتاز منظور به -1-3

، امتياز اعتبار ويژه ساالنه ک   نمايهد  25که استاد ممتاز حداقل  و در صورتي شود مي

 ؛گيرد ميمورد محاسبه قرار  5ژوهشي او با ضري  امتياز اعتبار ويژه ساالنه پ

از اعتبار ويژه خود بهراي شهرک    ، طبق درخواس  دتوان مياستاد ممتاز  -1-5

ي و فرص  مطالعاتي استفاده نموده و يها از اسهتادان برج هته    الملل بيندر مجامع 

 آورد. عمل به ي علمي دعوتها همماريي براي الملل بين

مشمول استادان بازنش ته مسس ه و اسهتادان واب هته    نامه آييناين  -تبصره

 .شود ميواجد شرايط نيز 

 ي مادي و معنويها کمکاعطاي  -9ماده 

دستورالعمل خا  اسهاتيد ممتهاز    براساس تمريم جاي اه استاد ممتاز منظور به

ي هها  کمهک مسس ه ن ب  بهه اعطهاي   ، گردد ميريي ه تدوين  هيأتکه از سوي 

 .نمايد ميتصوي  شوراي پژوهشي اقدا   مادي و معنوي پس از

...........  تبصهره در تهاريخ   15ماده و  15اين دستورالعمل مشتمل بر  -10ماده 

تحقيقهات و  ، وزيهر علهو    تأييهد ............................ رسيد و با  يهيأت امنا تصوي  به

 .باشد ميقابل اجرا  1/15/95از تاريخ  فناوري
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 «پيوست شماره شش»

 ي عضو وابسته در مؤسسهکارگير بهستورالعمل د

 علمي هيأتاستخدامي اعضاي  نامه آيين« 119» موضوع ماده 

که به درخواس  دانشمده/  باشند ميعضو واب ته افراد برج ته علمي  -1ماده 

اجرايي جذب مسس ه و حمم رييس مسس ه  هيأتپژوهشمده/ مسس ه با تصوي  

عضهو واب هته    عنوان بههشي براي مدت دو سال براي انجا  وظايف آموزشي و پژو

 .شوند ميکارگرفته  انتخاب و به

 :باشد ميذيل  شرح بهشرايط عمومي عضو واب ته  -2ماده 

 ؛اعال  نياز واحد مربوط -5-1

 ؛داشتن مدرک تحصيلي دکتري تخصصي -5-5

 .ي علمي مورد نياز واحد متقاضيها زمينهارتباط تخصصي فرد با  -5-3

عضهو  "عههده   خذ موافق  و مجوزهاي الز  از محل خدم  اوليه بهه ا -تبصره

 .باشد مي "واب ته

 :باشد ميذيل  شرح بهشرايط اختصاصي عضو واب ته  -5ماده 
 

 اختصاصي عنوان شرايط رديف
 علمي هيأتعضو 

 خار  از مسس ه

 متخصص مقيم

 خار  از کشور

 حداقل دانشيار حداقل دانشيار ه علميبمرت 1

5 

 سرپرستي

 يا رساله در نامه پايان

 مقاطع تحصيالت تمميلي

 نامه پايان15حداقل 

 کارشناسي ارشد

 رساله دکتري 5يا 

 نامه پايان15حداقل 

 کارشناسي ارشد

 رساله دکتري 5يا 

3 

 را  مقاالت

 در نشريات معتبر داراي علمي پژوهشي

 ISC ي از جملهالملل بيننمايه 

 مقاله 1حداقل 

 علمي پژوهشي

 مقاله 15حداقل 

 علمي پژوهشي

 -------- طرح پژوهشي 5حداقل  ي پژوهشيها طرحسرپرستي و انجا   5

 

-هر رساله دکتهري را بها دو مقالهه علمهي     دتوان مي« عضو واب ته» -1تبصره 
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. يا و ... ISC ي از جملهالملل بينپژوهشي را  شده در نشريات معتبر داراي نمايه 

 جاي زين نمايد. patentدو 

را بها يهک    کارشناسهي ارشهد   نامه پايانهر  دتوان مي« عضو واب ته» -2تبصره 

 ي از جملهالملل بيننشريات معتبر داراي نمايه  مقاله علمي پژوهشي را  شده در

ISC .. جاي زين نمايد.و . 

مسس هه  مميهزه   هيهأت يي که از نظر ها رشتهدر موارد خا  براي  -5تبصره 

 ISC ي از جملهالملل بينت معتبرداراي نمايه را  شده درنشرياشرط انتشار مقاله 

 اقدا  خواهد شد. ربط ذيمميزه  هيأتضوابط  براساس ،. الزامي نباشدو ...

، ربهط  ذيشهده علمهي توسهط مراجهع      تأييهد داشتن يک اختهراع   -4تبصره 

 .شود ميجدول اين ماده « 3»جاي زين مقاالت موضوع رديف 

انتشهارات و  ، اتتأليفه کهه داراي   علمي هيأتغير محققان برج ته -3تبصره 

 عنوان به ندتوان مي، باشند ميمسس ه اجرايي جذب  هيأت تأييدسوابق علمي مورد 

 مسس ه پذيرفته شوند.« عضو واب ته»

 :باشد ميذيل  شرح به« عضو واب ته»هاي فعالي   حوزه -4ماده 

 ؛مميليي تحصيالت تها دورهو رساله در  نامه پايانراهنمايي و مشاوره  -5-1

انتشار مقاالت علمي پژوهشي در نشريات علمي پژوهشي معتبر بهه نها     -5-5

 ؛مسس ه

 ؛ي تحقيقاتي و پژوهشيها فعالي انجا   -5-3

 ؛ي تحصيالت تمميليها دورهتدريس در  -5-5

يها مرکهز   ) هاي علمي و راهبهردي مهورد درخواسه  گهروه     ارايه مشاروه -5-2

 ؛(تحقيقاتي

 .تخصصي مورد نياز مسس هي ها فعالي ساير  -5-1

اجرايهي   هيهأت ي دو ساله توسهط  ها دورهدر « عضو واب ته»عملمرد  -3ماده 

« عضهو واب هته  »علممهرد   که صورتي. در گيرد ميمورد ارزيابي قرار  جذب مسس ه
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عضهوي  وي بهراي دو سهال     و حمم رييس مسس هه  تأييدبا ، مثب  ارزيابي گردد

 .گردد ميدي ر تمديد 

 :گردد مياب ته از مزاياي ذيل برخوردار عضو و -3ماده 

ضهوابط و مقهررات    براسهاس  استفاده از اعتبهار ويهژه پژوهشهي پژوهانهه     -1-1

 ؛مربوط

ضهوابط و مقهررات    براسهاس  يالملله  بيناستفاده از پاداش را  مقاالت  -1-5

 ؛مربوط

اعضهاي  ) علمي هم رتبه خود هيأتالتدريس معادل اعضاي  درياف  حق -1-3

 .(مسس ه خار  از علمي هيأت

موضهوع تبصهره   « عضو واب ته»التحقيق  التدريس يا حق ميزان حق -1تبصره 

 هيهأت اين دستورالعمل بها پيشهنهاد معهاون آموزشهي و تصهوي       « 3»ماده « 2»

 .گردد مياجرايي جذب مسس ه تعيين 

کهه محهل   « عضهو واب هته  »م من بهراي   تأمينمسس ه ن ب  به  -2تبصره 

 .نمايد ميدر حد اممان اقدا  ، باشد مياز کشور خدم  اصلي وي خار  

...........  تبصهره در تهاريخ   1مهاده و   1اين دسهتورالعمل مشهتمل بهر     –7ماده 

تحقيقهات و  ، وزير علهو   تأييد............................... رسيد و با  يهيأت امنا تصوي  به

 .باشد ميقابل اجرا  1/15/95از تاريخ  فناوري
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 ينمونه کشور يأت علميه يمل نحوه انتخاب اعضادستورالع

 فناوريقات و ير علوم، تحقيوز 20/10/88مورخ 

ل از يه ر به منظور تجليدستورالعمل ز براساس فناوريقات و يوزارت علو ، تحق

بهش  ماه هر سال يکه در ارد يمراسم يينمونه کشور، با برپا يأت علميه ياعضا

گهردد، ضهمن    مهي  و روز معلهم برگهزار   يرد مطهيبه مناسب  سالروز شهادت شه

م شأن و منزله   يدگان ن ب  به تمريبرگز يداش  آن استاد فرزانه، با معرفيگرام

 .آورد مي شان اقدا  به عمليا

و مسس هات  هها   نمونهه دانشه اه   يأت علميه ياعضا يانتخاب و معرف -1ماده 

ان ياز م -شود مي دهينام« مسس ه»ن پس يکه از ا -کشور يو پژوهش يآموزش عال

 .رديگ مي ن دستورالعمل صورتياساس ا ا مرات  مختلف بري يأت علميه ياعضا

 يأت علميه يان اعضاي   از ميبا مي نمونه مسس ه يأت علميعضو ه -2ماده 

با حهداقل پهن  سهال سهابقه خهدم  کهه حهداقل         ق و تما شاغل و  يقطع يرسم

احراز  1(1وس  شماره ينمونه )پ يأت علميازات عضو هير را از جدول امتيازات زيامت

 .شنهاد گرددياند، پ نموده

 ازيامت 515حداقل     يدر مرتبه استاد -

 ازيامت 112حداقل    ياريدر مرتبه دانش -

 ازيامت 112حداقل    ياريدر مرتبه استاد -

 ازيامت 125حداقل      يدر مرتبه مرب -

ط ياز در شهرا يه از نظهر امت کهه   يانياران و مربيدر مورد انتخاب استاد -تبصره

                                                                                                                                                       
 هاي امنا موجود اس . و جداول مرتبط در مرکز هيأت 5و  1هاي شماره  پيوس  -1


