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 پيشگفتار

  

  

از تصويب آيين نامه استخدامي هيأت علمي دانشگاه تهران سي و سه سال مي گذرد. طي اين مدت نسبتاً 

نامه حسب نياز و مقتضيات دستخوش تغييرات زيادي بوده است. مصوبات هيأت امناي دانشگاه  طوالني آيين

وبات ستاد انقالب فرهنگي، شوراي عالي انقالب فرهنگي، تهران در دوران قبل از انقالب تغييراتي اندك و مص

هيأت سه نفري جانشين هيأتهاي امنا و هيأتهاي امناي مناطق دانشگاهي تغييراتي وسيع را در بسياري از مواد 

اصلي آيين نامه بوجود آورده است، تا آنجا كه حجم تغييرات و ملحقات به آيين نامه به چند برابر حجم آيين 

 لي رسيده است.نامه اص

احاطه بر اين تغييرات شايد براي كارشناساني كه در مركز تصميم گيريها قرار دارند چندان دشوار نباشد، اما 

جستجوي متن نهايي براي كساني كه در شمول اين مقررات قرار مي گيرند و يا مايلند كه به نحوي از انحاء 

 پذير نيست.نسبت به كم و كيف آن مطلع باشند، به راحتي امكان

ناگفته نبايد گذاشت كه كوشش هايي در جهت تنظيم و تهيه مجموعه قوانين و مقررات اعضاي هيأت علمي 

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي به عمل آمده است، با اين حال هيچكدام از مقررات موجود 

منسوخ ها و   يرات تاريخي و حذفدستيابي به آخرين مصوبات مربوط به هيأت علمي را، جز با گذر از تغي

 جستجوي ناسخ ها امكان پذير نساخته است.

در چنين شرايطي اطالع از كم و كيف مقررات استخدامي هيأت علمي كه قاعدتاً بايد به سادگي فراهم باشد از 

معدود حوصله اعضاي هيأت علمي ذينفع خارج خواهد شد و اطالع، اعالم نظر و تعبير و تفسير مقررات را به 

كارشناساني محدود خواهد ساخت كه به صورت حرفه اي در جريان تصميم سازيها و تصميم گيريهاي مربوط 

 قرار دارند.

صرفنظر از دشواري دستيابي به مقررات استخدامي از ناحيه ذينفعان، زيان عمده معطوف به مقررات است كه 

وردهاي اندكي را تجربه مي كند و به اين لحاظ از تحت تأثير مهجور ماندن و دور از دسترس قرار گرفتن بازخ

 جرياني پويا به وضعيتي ايستا مبدل مي شود.



مجموعه حاضر با هدف رفع اين مشكل و شفاف سازي هرچه بيشتر مقررات استخدامي هيأت علمي صورت 

آنكه  بيابند، بيگرفته است، تا همه اعضاي هيأت علمي بتوانند پاسخ سؤاالت خود را در حوزه مقررات آموزشي 

 نيازمند به مراجعه به مرجع خاصي باشند.

نگارنده اذعان دارد كه اين مجموعه حاوي نقص ها و كمبودهاي زيادي است، به همين لحاظ اين اقدام را به 

عنوان گام نخست در شفاف سازي مقررات استخدامي هيأت علمي تلقي مي كند و اميد دارد كه از طريق 

ناحيه صاحبنظران و كارشناسان ذيربط بويژه از حوزه دفتر هيأتهاي امنا و هيأت مميزه  بازخوردهايي كه از

مركزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دبيرخانه هاي هيأتهاي امناي مناطق دانشگاهي و دانشگاهها دريافت 

 قرار دهد.مي كند، در آينده اي نه چندان دور بتواند نسخه كاملتري را در اختيار عالقه مندان 

  

      6131آذر  61     

                ا.د.

 

 

 

 
 

  

 آئين نامه استخدامي هيأت علمي

 دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي 

  

  

قواانين و  6133از اول شهريور ماه » كل كشور  6133قانون بودجه سال  11به موجب بند الف تبصره   -1تذكر

شي و هيأت علمي دانشگاه تهران درباره كليه دانشگاهها و مؤسسات مقررات استخدامي كادر آموز

آموزش عالي )اعم از دولتي و غيردولتي( كه نام آنها در اين قانون در رديف دانشگاههاي دولتي درج 

 (6)«گردد. شود و مقررات استخدامي مغاير با آن لغو مي شده است، اجرا مي

 ] و اصالحات بعدي آن [ قرار دارند.

 6133اين آئين نامه بر اساس آئين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه تهران مصوب دي ماه  -2تذكر

 ( ؛ آئين نامه استخدامي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي6و اصالحات بعدي آن )مأخذ 

هيأت سه نفري جانشين هيأتهاي  66/3/6111جلسه مورخ   ، مصوب يازدهمين 2و 6براي مرتبه هاي 

( ؛ ديگر مصوبات 2امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و اصالحات بعدي آن )مأخذ

شگاهي ( ؛ مصوبات هيأت امناي دانشگاهها . مناطق دان1)مأخذ   هيأت سه نفري جانشين هيأتهاي امناء

هاي هيأت  نامه ( ؛ تصويب3(؛ قوانين مصوب مجلس شوراي اسالمي )مأخذ3و مناطق پژوهشي )مأخذ
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تحقيقات و   (؛ مصوبات وزارت علوم،7(؛ مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي) مأخذ 1وزيران )مأخذ

 ( تنظيم شده است.9ريزي )مأخذ ( و مصوبات شوراي عالي برنامه3فناوري )مأخذ

مصوبات مربوط به  (2)ا تشكيل هيأت امناء خاص دانشگاهها ، مناطق دانشگاهي و مناطق پژوهشيب -3تذكر

هريك از هيأتهاي امناء مي تواند با مصوبات ديگر هيأتهاي امناء متفاوت باشد . براين اساس مأخذ اصلي 

نامه از زمان تشكيل هيأتهاي امناي منطقه اي مصوبات هيأت امناي منطقه دو  مورد استفاده در اين آئين

 پژوهشي است.

اطالق به كليه مؤسسات آموزش عالي و   “مؤسسه“ يا “ دانشگاه“ دراين مجموعه الفاظ  -4تذكر

 است.   پژوهشي

  

 
 

 فصل اول

 كليات

  

  

پژوهشي دانشگاه دراين آئين نامه اعضاي هيات  – ، پژوهشي و آموزشي شاغلين خدمات آموزشي -(6)1ماده 

از يك تا چهار شماره  … (2).  علمي ناميده مي شوند و مراتب خدمت آنان تاتعيين عناوين مناسب

 (1) گذاري مي شود.

            (3) مربي آموزشيار – 6/6           

 مربي – 2/6           

 استادياري -1/6           

 شياريدان -3/6           

 استادي -3/6           

منظور از دانشگاه دراين آئين نامه كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته به  -)5( تبصره

 وزارت ]علوم ، تحقيقات و فناوري[ است.

  

و به دو صورت رسمي و پيماني خواهند “ تمام وقت “ اعضاي هيات علمي از لحاظ وضع استخدامي  -)6( 2ماده 

شود ، در خدمت  ساعت طبق برنامه و وظايفي كه از طرف دانشگاه تعيين مي 31اي  ل هفتهو بايد حداق )7( بود

 دانشگاه باشند.

) بخش  اعضاي هيات علمي متعهدند كه در خارج محل خدمت خود به كار دولتي يا غير دولتي -()8 1تبصره

 )9(خصوصي( نپردازند.
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كند،  تعيين مي 3در ماده  مندرج“ هيات مركزي “ بانوان متاهل مي توانند مطابق ضوابطي كه  -)01( 2تبصره 

 .(66)بطور نيمه وقت نيز استخدام شوند

يماني با رعايت ضوابط و مقررات مندرج در اين آئين نامه انجام استخدام اعضاي هيات علمي پ -)01( 3تبصره 

شده و از لحاظ شمول ساير مقررات استخدامي مشمول مقررات مندرج در پيوست شماره يك آئين 

 )01([ خواهند بود.6نامه استخدامي هيأت علمي دانشگاه تهران ]مأخذ 

اعضاي هيات علمي موضوع اين آئين نامه از طرف وزارت ]علوم ، تحقيقات و فناوري [ براي  -)01( 3ماده 

 استخدام مي شوند.)05( خدمت در يك ]دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي يا پژوهشي [

وابط اين [ ، انتخاب اعضاي هيأت علمي مطابق ض66/3/6111از تاريخ تصويب اين آئين نامه ] -(61)4ماده 

هيأت “ كه در اين آئين نامه … “هيأت مركزي تأمين وگزينش اعضاي هيأت علمي “ نامه توسط  آئين

 (67)شود از طريق وزارت ] علوم ، تحقيقات و فناوري[ صورت مي گيرد. ناميده مي“ مركزي 

  

 
 

 فصل دوم                       

 شرايط عمومي ورود به خدمت دانشگاه

  

 شرايط عمومي استخدام هيأت علمي دانشگاه به قرار زير است : - (63)5ماده 

 [ :)09( ي] داشتن شرايط عام استخدام دولت -6/3     

                 تابعيت ايران 

                 انجام خدمت وظيفه عمومي ياداشتن معافيت قانوني 

                 روميت از استخدام دولتي باشد.عدم محروميت از تمام يا بعضي از حقوق اجتماعي كه مستلزم مح 

 [ :(69)]داشتن شرايط خاص )اخالقي ( -2/3 

عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل به مناهي اخالقي و اعمال و رفتار خالف حيثيت و شرافت و       •    

 شغلي  شئون

 ) انجام واجبات و پرهيز از محرمات ( (26) به احكام اسالم (21) واي ديني والتزام عمليتق•

مي تواند “ هيأت مركزي “ باشند  … در صورتي كه داوطلبان داراي كليه شرايط به غير از ]اين[ بند -(22)تذكر

 ها به رشته  از ميان متقاضياني كه معاند با اسالم نباشند ، با رعايت ساير مواد اين آئين نامه دركليه

 اعضاي هيأت علمي را برگزيند. )11( غيراز تربيت معلم
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عدم وابستگي به رژيم گذشته ، عدم عضويت در ساواك ، فراماسونري واحزاب وابسته به رژيم گذشته •

وعدم عضويت دراحزاب و سازمانها و فرقه هاي وابسته به بيگانه و  )مردم ، مليون ، ايران نوين ، رستاخيز (

 (23)نداشتن سابقه تبليغ مؤثر به نفع دولت هاي بيگانه يا مكاتب ضد اسالمي.

قانون اساسي جمهوري اسالمي )وفاداري به نظام  تعهد و اعتقاد به انقالب اسالمي ، واليت فقيه و•

 (.(23)جمهوري اسالمي و قانون اساسي

مجازند كه اعضاي هيأت علمي مورد نياز خود را راساً به صورت قراردادي و به مدت  دانشگاهها -)16( 1تبصره

يك سال استخدام كنند . در طول اين مدت كميته مركزي گزينش استاد موظف است به پرونده اين 

اشخاص رسيدگي كند و صالحيت يا عدم صالحيت آنان را براي استخدام رسمي به دانشگاههاي مربوط 

 د.اعالم نماي

مي تواند براي انجام خدمات آموزشي و يا پژوهشي دانشگاهها از اتباع بيگانه صالحيتدار با رعايت قوانين ومقررات راجع به “ هيأت مركزي “   -(27)2تبصره

 وقت و بدون تعهد استخدام رسمي به صورت خريد خدمت استفاده نمايد.كار اتباع بيگانه در ايران به طور م

 
 

 فصل سوم

 شرايط اختصاصي ورود به خدمت دانشگاه

  

 ] به شرح زير است[:)19( مدارج علمي براي ورود به خدمت در مرتبه يك -(23)6ماده 

 آشنائي كافي به يك زبان خارجي -6/1     

دارابودن حداقل مدرك فوق ليسانس ]كارشناسي ارشد[ در رشته تخصصي مربوط براي كليه  -2/1     

 “گروه پزشكي “ رشته هاي دانشگاهي غير از 

گروه “ براي ورود به خدمت در مرتبه يك “ گروه پزشكي “ دارا بودن درجه دكترا در -1/1     

 “پزشكي

مي كمك به تدريس دروس كارگاهي و آزمايشگاهي   براي تدريس در دوره هاي كارداني ونيز – )11( 1تبصره 

توان از دارندگان درجه ليسانس )كارشناسي( كه در تدريس دروس عملي مربوط تبحركافي دارند ]برابر 

  )01(ضوابط مربوط[ استفاده نمود. اينگونه اعضاي هيأت علمي عنوان مربي آموزشيار خواهند داشت.

و ]دارندگان[ درجه  (11)دارندگان مدرك تحصيلي معادل دكتري خارج از كشور به عنوان مربي -(12)2تبصره 

به استخدام دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي   (13)به عنوان مربي آموزشيار  عادل فوق ليسانسم

 (16)آيند. درمي

 مدارج علمي براي ورود به خدمت در مرتبه دو ]استادياري[ به شرح زير است : - )15( 7ماده 

 تسلط كافي به يك زبان خارجي و آشنائي به يك زبان خارجي ديگر. -6/7     
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 “گروه پزشكي “ دكتري با رساله تحقيقي براي كليه رشته هاي دانشگاهي غير از  دارا بودن درجه -2/7     

براي ورود به خدمت در مرتبه دو “ گروه پزشكي “ دارا بودن درجه تخصصي )گواهينامه تخصصي( در  -1/7     

 “ .گروه پزشكي “ در 

نگ و معارف و عقايد اسالمي ، مسائل ]دارا بودن[ صالحيتهاي ديني و تربيتي : آشنائي با فره -3/7          

تعليم و تربيت و روش تحقيق ]الزمه عضويت در هيأت علمي است [كه ميزان الزم براي هر رشته و 

 (11) هر مرتبه دانشگاهي توسظ ]شوراي عالي انقالب فرهنگي[ تعيين مي شود.

رشته هاي پزشكي باليني )= پزشكي ، داروسازي و دندانپزشكي( و رشته “ گروه پزشكي “ منظور از  -1تبصره 

 دامپزشكي است.

هيأت “داراي مدارك علمي نمي باشند و نيز در شرايط استثنائي  7و  1براي رشته هائي كه در مواد  -2تبصره

انشگاهي ]مربي واستادياري[ را براي دانشمندان ، محققين ، مي تواند معادل مراتب يك و دو د“ مركزي 

فضـــال و صاحبنظران تعيين نمايد. ضوابط مربوط به اين قسمت به پيشنهاد گروههــاي تخصصــي و 

  )17(تصويب]شــــــوراي عالي انقالب فرهنگي[ تعيين خواهد گرديد .

اصوالً  7و  1در موارد استثنائي و براي رشته هاي دانشگاهي كه مدارك علمي عنوان شده در مواد  -3تبصره 

]كارشناسي[ براي ورود به مرتبه يك ]مربي[ و مدرك   در دانشگاهها ارائه نمي گردد، مدرك ليسانس

تبه دو ] استادياري[ به عنوان حداقل مدرك مورد نياز فوق ليسانس ]كارشناسي ارشد[ براي ورود به مر

 تلقي خواهد گرديد.

تعيين رشته هاي مذكور با توجه به مدارك دانشگاهي ارائه شده در جهان به عهده معاون آموزشي             

 )18( وزارت ]علوم ، تحقيقات و فناوري [ خواهد بود.

ها به  هيأت مركزي مي تواند براي برخي رشته“  7و  1عالوه بر شرايط علمي مندرج در موارد  -)19( 4تبصره  

ه كار عملي ، آثار علمي ، قبولي در امتحان كتبي ، تناسب موضوع ، شرايط اختصاصي ديگر نظير سابق

 ( را در نظر بگيرد.…مصاحبه و امتحان عملي ) آزمايش باليني ، تدريس و

توانند به استخدام هيأت علمي  [ نباشند مي3/7كساني كه داراي شرايط مندرج در ]بند  -)11(   5تبصره

دانشگاه درآيند. ولي بايد درمدت استخدام آزمايشي شرايط فوق را احراز نمايند تابه استخدام قطعي 

 درآيند. دانشگاهها كالس هاي الزم در اين مورد را ارائه خواهند نمود و شركت در آنها الزامي است.

اقليت هاي ديني رسمي كشور ازآشنائي با فرهنگ ومعارف و عقايد اسالمي معاف خواهد بود ،  - )10( 6تبصره

مگر در رشته هائي كه مطالب فوق جزئي از درس محسوب مي گردد. رشته هاي مذكور توسط ]شوراي 

 عالي انقالب فرهنگي [ تعيين مي گردد.

 دانشياران از ميان اشخاصي كه داراي شرايط زير باشند ، انتخاب مي شوند: - (32)8ماده

 .(31)داشتن درجه دكتري و درصورت لزوم مدارك تخصصي -6/3                                   

مؤسسات آموزش   سال سابقه خدمت آموزشي ويا پژوهشي در مقام استادياري يا معادل آن در 3داشتن حداقل  -2/3

 عالي يا پژوهشي مورد قبول دانشگاه .
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گر در حدي كه براي استفاده از آثار ومدارك تسلط به يك زبان خارجي و آشنائي كافي به يك زبان خارجي دي -1/3

 علمي كافي باشد.

  و مقاالت داوطلباني كه به تشخيص هيأت مميزه داراي آثار علمي وتأليفات و تحقيقات ارزنده  – (33)تبصره

 الت عملي معتبر هستند ، حق تقدم خواهند داشت.تحقيقي منتشره شده در مج

سال تمام عمالً و به نحو رضايت بخش در مرتبه دانشياري خدمت كرده و  3استادان از ميان دانشياراني كه حداقل  -(33)9ماده 

قات علمي و مقاالت تحقيقي منتشره در مجالت علمي مور قبول دانشگاه و همچنين فعاليتهاي داراي تأليفات و تحقي

 گردند. علمي در مجامع و سازمانهاي تحقيقي يا بين المللي باشند انتخاب مي

اين آئين نامه واجد شرايط احراز مرتبه مربي ،  62و  61و  9اند خدمت كساني را كه بر اساس مواد دانشگاه مي تو -(31)11ماده 

استادياري ، دانشياري يا استادي بوده و يا مي باشند و قبالً در دانشگاه يا يكي از دانشگاهها يا مؤسسات معتبر به 

اند ويا داراي تأليفات  د وتجربه كسب كردهتدريس يا تحقيق اشتغال داشته و در رشته مربوط خدمت كرده باشن

وتحقيقات ابتكاري و يا تخصصي مورد قبول در آن رشته باشند بابت تمام يا قسمتي از مدت توقف در مقام مربي ، 

استادياري ، دانشياري يا استادي محسوب كند. تشخيص تناسب تدريس و تحقيق وتجربه داوطلب با رشته مورد نظر و 

رد قبول و تعيين پايه آنان در مراتب مربي ، استادياري ، دانشياري و استادي به پيشنهاد گروه و همچنين تخصص مو

 تأئيد رئيس دانشكده و يا مؤسسه وهيأت مميزه و تصويب رئيس دانشگاه خواهد بود
(37). 

 تبصره
دانشگاه مي تواند از كساني كه در موضوع معيني تخصص و صالحيت ايراد سخنراني دارنددعوت نموده و در اين مورد  -(33)

ي رسد حق التدريس منظور و به ازاء ساعات سخنراني بر طبق آئين نامه مخصوصي كه به تصويب شوراي دانشگاه م

 پرداخت خواهد شد . سابقه ايراد سخنراني به هيچ وجه سابقه خدمت آموزشي در دانشگاه محسوب نمي گردد.

هها يا مؤسسات علمي كه اعتبار علمي آنها در رشته موردنظر مورد دانشگاه مي تواند ايرانياني كه در يكي از دانشگا -(39)11ماده 

تأئيد دانشگاه باشد و به يكي از مراتب استادياري يا دانشياري يا استادي نائل شده وحداقل يك سال به تصديق مؤسسه 

ده يا محل خدمت بطور رضايت بخش در آن سمت خدمت كرده باشند به پيشنهاد مدير گروه و تأئيد رئيس دانشك

و تصويب رئيس دانشكده درهمان مرتبه به خدمت بپذيرد . سوابق و سنوات تدريس يا تحقيق   مؤسسه و هيأت مميزه

توان در هريك از مراتب مذكور فقط در تعيين پايه وارتقاء به مرتبه باالتر ، طبق مقررات  اين قبيل اشخاص را مي

ؤسسه عالي آموزشي يا پژوهشي محل خدمت سابق اين قبيل افراد و آئين نامه منظور نمود. هرگاه دانشگاه يا م   اين

دانشگاه ]پذيرنده [ مشمول مقررات بازنشستگي واحدي باشند سوابق خدمت آنان از لحاظ بازنشستگي نيز محسوب 

 خواهد شد.

در صورتي كه داوطلبان ورود به خدمت درهيأت علمي دانشگاه در استخدام رسمي دولت باشند، ورود به خدمت آنان  -(31)12ماده

 با رعايت شرايط مندرج در اين آئين نامه منوط به موافقت سازمان محل خدمت آنان خواهد بود.

شوند و يا تغيير  داوطلباني كه با رعايت مقررات مربوط در مراتب يك و دو ]مربي و استادياري[ قبول و استخدام مي -(36)13ماده 

. براي افرادي (32)يابند يك دوره آزمايشي به مدت حداقل دو سال و حداكثر پنج سال را طي خواهند نمود وضعيت مي

مندي خود را به آموزش و تحقيق و كسب معلومات جديد و انجام وظايف  كه در دوره آزمايشي لياقت و كارداني و عالقه

يند، به نامه را احراز نما نشان داده و كليه شرايط مندرج در اين آئين  … نامه اصالحي ]اين[ آئين 16مندرج در ماده 

پيشنهاد دانشكده يا مؤسسه مربوط و تأئيد دانشگاه و تصويب هيأت مميزه دانشگاه يا هيأت مميزه مركزي حسب 

(31)مورداجازه صدور حكم قطعي داده خواهد شد
مربوط جزو دوران خدمت رسمي  و دوره آزمايشي با رعايت مقررات 

شود. به خدمت آزمايشي افرادي كه ضمن دوره آزمايشي كليه شرايط را براي مرتبه مورد نظر با تأئيد  آنان محسوب مي

 الذكر احراز ننمايند خاتمه داده خواهد شد. مقامات فوق
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در مورد آن دسته از اعضاي هيأت علمي رسمي آزمايشي كه در طي دوران خدمت آزمايشي تصدي سمتهاي اجرائي  -(54)1تبصره 

گيرند و يا مأمور خدمت در ساير سازمانها و يا مأمور به تحصيل  را به عهده مي … نامه ]اين[ آئين 33موضوع ماده 

شود و بررسي صالحيت علمي و عمومي آنان  آزمايشي آنان محسوب نمي شوند، مدت مزبور جزء ايام خدمت رسمي مي

براي تبديل وضع به رسمي قطعي پس از خاتمه مأموريت و حداقل دو سال خدمت آموزشي و پژوهشي مستمر در 

 دانشگاه انجام خواهد شد.

هاي مربوط به  سال، حداكثر ظرف مدت يك سال فرم 2عضو رسمي آزمايشي موظف است پس از پايان حداقل   -(55)2تبصره

تبديل وضعيت از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي را تكميل و به همراه مدارك الزم براي بررسي پرونده به مراجع 

ك به منزله عدم تمايل عضو به ادامه خدمت در دانشگاه بوده ها و مدار ذيربط تحويل دهد. عدم تكميل و ارائه بموقع فرم

شود و مجوزي براي ادامه خدمت نخواهد داشت. پس از  سال به خدمت وي در دانشگاه خاتمه داده مي 1و در پايان 

سال در مورد قطعيت  3تحويل مدارك توسط عضو، دانشگاه مكلف است به درخواست وي رسيدگي كرده و تا پايان 

 3ام و يا خاتمه خدمت نظر قطعي خود را اعالم نمايد. در هر صورت دوران خدمت رسمي آزمايشي عضو نبايد از استخد

هاي عمومي و علمي )از طريق مراجع ذيصالح بررسي كننده حسب  سال تجاوز كند و چنانچه دانشگاه از نظر صالحيت

 و به رسمي قطعي تبديل خواهد شد.سال نظر قطعي خود را اعالم ننمايد وضعيت عض 3مورد( در پايان 

اعضاي هيأت علمي آموزشي و پژوهشي در مراتب مربي و استاديار براي تبديل وضع از رسمي آزمايشي به رسمي   -(56)3تبصره

را احراز نمايند و  نامه ارتقاء آئين 2و  6)وتوكننده( تعيين شده در مواد درصد حداقل امتيازهاي  11قطعي الزم است 

 حداقل يك مقاله چاپ شده در مجالت معتبر علمي كه در طي دوران رسمي آزمايشي تهيه شده باشد ارائه نمايند.

ه به جاي امتيازهاي موضوع اين در مورد مربيان قبولي در دوره دكتراي تخصصي و شروع به تحصيل در اين دور                   

 تبصره قابل قبول است.

نيز مشمول   هستند  كليه اعضاي هيأت علمي كه در تاريخ ابالغ اين اصالحيه در حالت استخدام رسمي آزمايشي  -(33)4تبصره

باشند و به كليه اعضاي هيأت علمي رسمي آزمايشي كه در تاريخ تصويب اين اصالحيه خدمت  فوق مي 1و  2هاي  مفاد تبصره

شود. اين  داده مي 2تجاوز كرده باشد نيز شش ماه مهلت موضوع تبصره  1و  2هاي  هاي مقرر در تبصره آزمايشي آنان از مهلت

 باشد. مهلت فقط براي يك بار بوده و قابل تمديد نمي

(37)5هتبصر
روز حقوق  21شود، به ازاي هرسال خدمت معادل  به افرادي كه طبق مقررات اين ماده به خدمتشان خاتمه داده مي - 

 1روز و براي بيشتر از  61ماه  1تر از براساس آخرين حقوق و مزاياي دريافتي آنان پرداخت خواهد شد و براي كسر كم

 گردد. روز حقوق دريافتي پرداخت مي 21ماه ، 

بوط به وضعيت استخدامي كليه اعضاي هيأت علمي قراردادي و رسمي آزمايشي دانشگاهها كه طبق مقررات مر  -(33)6تبصره

اند، مطابق اين آئين نامه بررسي و در صورت واجد بودن شرايط در مرتبه مربوط ، به استخدام رسمي  استخدام درآمده

آزمايشي يا رسمي قطعي نائل خواهند شد. حكم استخدام رسمي آزمايشي و قراردادهائي كه داراي شرايط مندرج در 

 گردد. نباشد لغو مي 7و  1، 3مواد 

(39)7تبصره 
آيند در صورتي كه كليه شرايط الزم را براي  به استخدام رسمي آزمايشي درمي 9ماده  2كساني كه مطابق تبصره  ـ 

( يا رسمي آزمايشي قبلي آنان رسمي قطعي شدن دارا باشد به پيشنهاد دانشگاه متبوع، مدت خدمت قراردادي )پيماني

 جزء دوران آزمايشي مندرج در اين ماده محسوب گرديده و حكم قطعي را دريافت خواهند نمود.

 )قسمت اول( خواهد بود. 3مقررات پيوست شماره و ارتقاي اعضاي هيأت علمي دانشگاه به موجب   نحوه انتخاب ـ(11)14ماده 
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 فصل چهارم

 حقوق و مزايا

  
  

 15ماده 
(16)

 :(12)ددگر شمسي جدول حقوق مرتبه و پايه هيأت علمي به شرح زير اصالح مي 6119  از اول فروردين ماه   ـ 

  

 
 ( + عدد مبنا [ ضريب حقوق = حقوق3× ] )پايه 

  
  
  

 شود. تعيين مي 671و  633، 623،  611، 91عدد مبنا براي مربي آموزشيار، مربي، استاديار ، دانشيار و استاد به ترتيب برابر 

( ريال افزايش 3263)  به پنج هزار و دويست و هيجده 63ضريب حقوق موضوع ماده  6131از اول فروردين ماه سال  ـ(11)16اده م

 .(13)شود داده مي

  

قرار  (13)شوند در پايه يك مرتبه مربوط اشخاصي كه به خدمت هيأت علمي دانشگاه پذيرفته مي ـ 17ماده 

براساس مقررات اين آئين نامه داشته باشند كه در اين  (11)گيرند. مگر انكه سوابق خدمت قابل قبول مي

 صورت پايه آنان در هر يك از مراتب طبق مقررات اين آئين نامه تعيين خواهد شد.

به ازاء انجام خدمت سربازي از به اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي  ـ1تبصره 

كالً يك پايه ترفيع داده ]مي[ شود و احكامي كه از تاريخ مذكور به بعد صادر شده و  6/1/6133تاريخ 

به ازاء خدمت سربازي دو پايه ترفيع اعطاء شده است لغو]مي[گردد. احكامي كه قبل از تاريخ فوق 

قوت خود باقي است و احتساب تمام مدت ( به هر شكل صادر شده است ، كماكان به 6/1/6133)

در مورد اعضاي هيأت (17) خدمت نظام از لحاظ بازنشستگي طبق مقررات مربوط قابل قبول است.

اند، مانند ساير اعضاي هيأت  هدر استخدام دانشگاههاي دولتي بود 6/1/6133علمي رسمي كه قبل از 

[  علمي نظير در همان دانشگاه كه احكام مربوط به پايه سربازي براي آنان صادر شده است عمل ]مي

 .(13)شود و تاربخ اجراي حكم مالك عمل ]مي[ باشد نه تاريخ صدور حكم

هاي وزارت ]علوم، تحقيقات و فنّاوري[ )كه در استخدام نيستند( و متعهد خدمت به  بورسيه  ـ(19)2تبصره

اشتغال به  دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به اين وزارت مي باشند، پس از اتمام تحصيل و

كار آموزشي و پژوهشي در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي به ازاي تحصيل در مقطع دكترا از سه 

 پايه ترفيع در هنگام صدور حكم رسمي برخوردار خواهند شد.

كارشناسان رسمي كه به عضو هيأت علمي تبديل وضعيت خواهند يافت و اعضاي هيأت علمي   ـ (19)3تبصره 

رسمي آزمايشي و رسمي قطعي( دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كه مأمور به  رسمي )اعم از
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شوند، در مقطع كارشناسي ارشد براي هر سال تحصيلي از يك پايه و حداكثر  تحصيل و يا بورسيه مي

پايه  3دو پايه و در مقطع دكترا به ازاي هر سال تحصيلي از يك پايه و حداكثر چهار پايه ]و حداكثر 

هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات  و مقطع[ پس از اتمام تحصيل و شروع به كار به عنوانبراي د

 شوند. آموزش عالي برخوردار مي

هاي داخل و خارج از كشور است و به هرحال به  ( شامل بورسيه1و  2هاي  اين مصوبه )مفاد تبصره  ـ (19)1تذكر 

 گيرد. پايه در دو مقطع تعلق نمي 3يك نفر بيشتر از 

غير قابل احتساب بودن ترفيعاتي كه به علت مسدود بودن جدول حقوقي از جمله سابقه بورس تا  ـ (19)2تذكر

(، كماكان به قوت 23/9/19ـ21311/7216/63به عضو تعلق نگرفته است ) موضوع .بخ 6/6/19تاريخ 

 خود باقي است .

هاي داخل دوره دكترا  تحصيلي بورسيه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي موظفند با مأموريت ـ (19)3تذكر

موافقت نموده و احكام الزم را صادر كنند. اعضاي هيأت علمي مأمور به تحصيل براي ايام مأموريت 

توانند از يكي از ترفيعات )بورس يا استحقاقي ( استفاده نمايند و در صورتي كه از هر  تحصيلي فقط مي

باشد. تعداد ترفيعات  مي گاه مكلف به لغو يكي از آنهادو نوع ترفيع استفاده نموده باشند، دانش

پايه براي  2پايه براي دوره دكترا و  3استحقاقي اعضاي هيأت علمي در ايام مأموريت تحصيلي حداكثر 

هاي مازاد بر آن  شود و احكام پايه پايه براي دو مقطع تعيين مي 3كارشناسي ارشد و حداكثر   دوره

اي ترفيعات استحقاقي در ايام مأموريت تحصيلي منوط است به ارائه گزارش بايستي لغو شود ... اعط

پيشرفت تحصيلي كه مورد تأئيد دانشگاه محل تحصيل و دانشگاه متبوع عضو قرار گرفته باشد. )مأخذ 

 ، دستور دهم.( 2، ج 2، ها ، د3

قابل اجراست و بار مالي  11/9/17ها از تاريخ  احكام پايه مربوط به احتساب سابقه تحصيلي بورسيه  ـ(71) 4تذكر 

 گردد. آن به گذشه بر نمي

(71) 5تذكر 
 كسر يك سال قابل احتساب نيست. ـ 

هاي مربوط قابل  يابد، پايه به استخدام رسمي قطعي تبديل وضعيت مي  اي كه بورسيه در هر مرتبه  ـ (71) 6تذكر 

 احتساب است.

با اعطاي ترفيع به اعضاي هيأت علمي )مربيان( كه دوره دانشوري را بر اساس آئين نامه ارتقاء سطح  ـ7تذكر 

 رساند ، به ترتيب زير موافقت شد: علمي مربيان دانشگاهها )دانشوري( به اتمام مي

ر طي دوران تحصيل با ارائه گواهي پيشرفت پايه استحقاقي سنواتي د 2الف ( اعطاي حداكثر 

 تحصيل كه به تأئيد دانشگاه محل تحصيل رسيده باشد به دانشجويان دوره دانشوري.

پايه تشويقي در مرتبه مربي پس از پايان دوره دانشوري و اخذ گواهينامه  1ب ( اعطاي حداكثر 

 مربوط و اشتغال به كار در دانشگاه متبوع.
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 1جه دكترا و ارتقاء به مرتبه استادياري در هنگام صدور حكم استادياري ، ج ( درصورت اخذ در

بايستي  شود. اين موضوع در حكم ترفيع مربوط مي پايه موضوع بند ب اين مصوبه حذف مي

 ، دستور چهارم(2، ج2، ها ، د3تصريح شود. )مأخذ 

ترفيعات استحقاقي ، حسب مورد  آزادگان ، جانبازان و رزمندگان عضو هيأت علمي ، عالوه بر ـ 8تذكر 

توانند  با توجه به سابقه اسارت يا مفقوديت ، درصد از كارافتادگي و مدت حضور در جبهه مي

 از يك تا يازده پايه ترفيع به شرح زير برخوردار شوند:

  

تعداد 

 پايه

حضور   رزمندگان

 در جبهه)سال(

جانبازان 

درصد از 

 كارافتادي

آزادگان ، اسراء، 

 ن،مفقودي

سابقه اسارت يا 

 )سال( مفقوديت

 رديف

 6 سال6 61ـ 69 3/1ـ 6 6

 2 6ـ  2 21ـ 29 6ـ2 2

 1 2ـ  1 11ـ 19 2ـ1 1

 3 1ـ  3 31ـ 39 1ـ3 3

 3 3ـ  3 31ـ 39 3ـ3 7

 1 3  ـ 1 11ـ 19 3ـ1 9

 7 سال 1بيش از  به باال 71 سال 1بيش از  66

  

 (1، ج 6، ها، د 3ئين نامه ترفيع است. )مأخذ ترفيعات بعدي اين اعضا مشمول مقررات آ *

شامل ترفيعات آموزشي و پژوهشي نبوده و الزم است به صورت يك  … ترفيعات موضوع اين تذكر *

رقم مجزا در حكم درج گردد. ]درصورتي[ كه روند فوق براي برخي از اعضاي هيأت علمي رعايت 

در مورد صدور احكام جديد با مجزا ساختن  الزم است.[ كليه احكام مغاير لغو و … نشده ]باشد

هاي آموزشي و پژوهشي و درج آن به صورت يك رقم مجزا تحت عنوان مزاياي  آن امتيازات از پايه

ـ  1163/63، دستور اول ، بخ 2، ج  2،ها، د3اقدام شود. )مأخذ  …خدمت در جبهه يا جانبازي و

3/2/73) 

مندرج در ستونهاي جانبازان و رزمندگان جدول ترفيعات  توانند از ترفيعات اعضاي هيأت علمي مي *

 ( استفاده نمايند.3ايثارگران مصوب جلسه ششم هيأتهاي امنا )تذكر

توانند از مجموع ترفيع سربازي و ترفيع خدمت در جبهه ) درصورتي كه  اعضاي هيأت علمي مي

 همزمان بوده باشد ( برخوردار شوند.



هر سال خدمت اعضاي هيأت علمي شاغل در مناطق جنگي،  يك پايه ترفيع تشويقي به ازاي

سازمان امور اداري و استخدامي كشور به  67/62/76مورخ  3111/6/36براساس بخشنامه شماره 

 اعضاي هيأت علمي اعطاء ]مي[ شود.

هاي تعيين شده در مصوبه  اعطاي ]اين[ ترفيعات ... مشروط بر آن است كه از حداكثر سقف پايه

 ، دستور اول (2، ج 2، ها ، د 3( تجاوز ننمايد. )مأخذ 7سه هيأتهاي امنا )تذكر ششمين جل

بيني شده حسب مورد از زمان تصويب و اجراي مقررات در مورد مشمولين قانون استخدام  امتيازات پيش *

ادگان ، هاي صادره از ستاد رسيدگي به امور آز باشد و در هر مورد گواهي [ قابل اجرا مي6/6/6171كشوري ]

 باشد. سپاه پاسداران ، جهاد سازندگي و ستاد بازسازي مناطق جنگي حسب مورد مالك عمل مي

در مواردي كه فردي قبل از عضويت در هيأت علمي در جبهه خدمت نموده و به عنوان جانباز، آزاده و يا 

تواند از  ر هيأت علمي ميهاي علمي و عمومي و عضويت د ايثارگر شناخته شده باشد، از تاريخ تأئيد صالحيت

امتيازات موضوع اين دستورالعمل استفاده نمايد و نسبت به قبل از آن مشمول مقررات مربوط به مشمولين قانون 

 (3، بند 1، ج 6، ها، د3استخدام كشوري خواهد بود. )مأخذ 

گردد.  ]مي[ اعطاءپايه هاي سنواتي عضو شهيد مانند اعضاي هيأت علمي شاغل تا مرحله بازنشستگي  -9تذكر

 (63/3/72دانشگاههاي تهران، ج  2، هام 3)مأخذ 

به آن دسته از اعضاي هيأت علمي رسمي كه با استفاده از مرخصي بدون حقوق موفق به اخذ درجه   ـ(76)11تذكر

پايه تشويقي )به ازاي هر دو 2شوند ... حداكثر  ه مورد نياز دانشگاه شده يا ميدكتراي تخصصي در رشت

 1پايه ) به ازاي هر سال تحصيلي يك پايه ( و مجموعاً حداكثر  3سال تحصيلي يك پايه ( و حداكثر 

 شود: پايه براي مدت تحصيل با استفاده از مرخصي بدون حقوق و با رعايت شرايط زير اعطا مي

مزبور پس از اخذ درجه دكتراي تخصصي و شروع به كار در مؤسسه متبوع و در وضعيت   فيعاتالف ـ تر

 استخدام رسمي قطعي قابل اعطا است.

 شود. ب ـ حكم مرخصي بدون حقوق اين اعضا به مأموريت تحصيلي بدون دريافت حقوق و مزايا اصالح مي

 باشد. ج ـ بار مالي اين مصوبه از تاريخ تصويب قابل پرداخت مي

به اعضاي رسمي هيأت علمي ) آموزشي و پژوهشي ( در قبال هر يك سال خدمت قابل قبول در   ـ(72)18ماده 

 گردد. امور آموزشي و پژوهشي و يا مشاغل مديريت يك پايه ترفيع اعطاء مي

در احتساب سوابق خدمت از لحاظ تعيين پايه هر دوسال خدمت نيمه وقت يك سال خدمت   ـ(71)1تبصره 

 تمام وقت منظور ]مي[گردد.

استحقاق (73)63اجرائي[ ماده نامه ] يك پايه ترفيع در همان مرتبه براي اعضائي كه طبق مفاد آئين  ـ2تبصره 

التفاوت حاصله از تاريخ استحقاق قابل پرداخت  شود و مابه آن را دارند به حكم رئيس دانشگاه اعطاء مي

 است.
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به دوران استفاده از بورسيه كوتاه مدت ) كمتر از يك سال( و مأموريت علمي و فرصت مطالعاتي  ـ(73)3تبصره 

گيرد. در اين موارد گزارش پيشرفت كار  اين آئين نامه ترفيع تعلق مي 21و  23و  23موضوع مواد 

 باشد. مالك بررسي مي

گيرد و به  نمي ، ترفيع تعلق تعليق و معذوريت بيش از چهار ماه و مرخصي بدون حقوقبه ايام  ـ(73) 4تبصره 

 همان ميزان تاريخ استحقاق ترفيع به تعويق مي افتد.

سه سال خدمت در دانشگاههاي شهرستانها به غير از به اعضاي هيأت علمي به ازاي هر دو الي   ـ)76( 5تبصره 

تهران ، شيراز ، اصفهان، مشهد ، تبريز يك پايه تشويقي اعطاء خواهد شد. شهرستانهاي مشمول اين 

اي كه حسب مورد توسط  مصوبه و ميزان خدمت در هر كدام براي دريافت پايه به موجب آئين نامه

داشت ، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب وزير مربوط وزارت ]علوم، تحقيقات و فنّاوري[ و به

شود. تاريخ شروع احتساب سوابق خدمت براي اعطاي پايه تشويقي از  خواهد رسيد، تعيين مي

 .(77)به بعد خواهد بود 6/6/6111

)آموزشي،  آموزشي و پژوهشي به ازاي خدمات ارزنده و چشمگير علمي  به اعضاي هيأت علمي ـ(78) 6تبصره 

 پژوهشي و اجرائي ( طي سال تحصيلي با رعايت نكات زير ترفيع تشويقي اعطا ]مي[ شود:

توانند از ترفيع موضوع اين  صد اعضاي هيأت علمي در هر سال تحصيلي ميدر 61الف ـ حداكثر 

 مصوبه استفاده نمايند.

پايه تشويقي استفاده  1توانند از حداكثر  ب ـ هريك ازاعضاي هيأت علمي طي دوران خدمت خودمي

 نمايند.

مركزي با  هاي تشويقي موضوع اين مصوبه را هيأت مميزه ج ـ ضوابط مربوط به نحوه اعطاي پايه

نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي تنظيم نموده و توسط وزير ]علوم، تحقيقات و  رعايت آئين

اي باشد كه عضو  فنّاوري[ به مؤسسه براي اجرا ابالغ خواهد شد. دستورالعمل تنظيمي بايد به گونه

پايه برخوردار  3تاً از سال يك پايه( و نهاي 3هيأت علمي در هر مرتبه علمي از يك پايه تشويقي )هر 

 شود.

هيأت سه   هاي تشويقي كه به اعضاي هيأت علمي براي خدمت در شهرستانها براساس مصوبه د ـ پايه

 باشد. شود، شامل ترفيعات موضوع اين مصوبه نمي ( اعطاء مي3نفري جانشين هيأتهاي امناء )تبصره 

به اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي تازه تأسيس و در حال   ـ(79) 7تبصره 

توسعه ، با پنج سال سابقه خدمت رسمي در صورتي كه در خدمت مؤسسات باقي بمانند، در ازاي هر 

 واهد شود.دو پايه ترفيع استحقاقي يك پايه ترفيع تشويقي اعطاء خ

هاي دانشگاهي به ازاي هر دو تا چهار سال خدمت مؤثر يك پايه و در مجموع سه پايه  مديريت

 تشويقي مازاد بر ترفيع تشويقي ]خاص اعضاي هيأت علمي[ دريافت خواهند داشت.
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يابند در مرتبه جديد محفوظ  هاي قبلي اعضاي هيأت علمي كه به مرتبه باالتر ارتقاء مي پايه  ـ(81) 19ماده 

 ماند. مي

تواند به اعضاي هيأت علمي اعم از اينكه مشاغل آموزشي يا پژوهشي يا مديريت به عهده  دانشگاه مي  ـ21ماده 

بازار كار و عوامل مؤثر ديگر و از  هاي تخصصي و فعاليتهاي علمي آنها و داشته باشند با توجه به رشته

العاده مخصوص اعضاي هيأت  العاده مخصوص پرداخت كند. فوق جهت خطرات ناشي از محيط كار فوق

علمي تمام وقت دانشگاه با رعايت ضوابط مندرج در آئين نامه استخدامي هيأت علمي از اول فروردين 

 .(36)گردد به شرح ذيل پرداخت مي 6177ماه 

 برابرحقوق مرتبه و پايه 93/2                                               استاد

 برابر حقوق مرتبه و پايه 37/2                                             دانشيار

 برابر حقوق مرتبه و پايه 11/2                                            استاديار

 برابر حقوق مرتبه و پايه 61/2                                            (32)مربي

 برابر حقوق مرتبه و پايه 77/6                                    مربي آموزشيار

 2. هيأت علمي ]مؤسسات پژوهشي عضو هيأت امناي منطقه … ضريب فوق العاده جذب اعضاي ـ1تبصره 

پژوهشي  2استناد مصوبات دومين و هشتمين جلسه از دوره سوم هيأتهاي امناي منطقه   پژوهشي[ به

به  (31)هيأت وزيران 7/1/31هـ مورخ  16239/ت23313وتصويب نامه شماره 62/1/31و  6/1/79مورخ 

 شرح جدول زيراست:

  
 

 

 استاد دانشيار استاديار مربي آموزشيار مربي
 مراتب علمي

 مؤسسات پژوهشي

 تهران   ـ6 73/6 73/6 11/6 32/6 36/6

 قم  ـ 2 73/2 71/2 13/2 3/2 63/2

دانشگاه مجاز است در قبال تأليف و ترجمه و ساير خدمات مشابهي كه در مقررات مربوط به سلسله   ـ2تبصره 

بيني شده است، به اعضاي هيأت علمي  انتشارات دانشگاه و آئين نامه پذيرش و نشر كتاب پيش

 گردد. ئين نامه مربوط تعيين ميالزحمه به موجب آ الزحمه پرداخت نمايد. ميزان حق حق

 باشد. العاده مخصوص اعضاي هيأت علمي نيمه وقت برابر نصف مبالغ فوق مي فوق ـ(84) 3تبصره 

جام امور ديگر دانشگاه در مدت مرخصي تواند براي تدريس در كالسهاي تابستاني يا ان دانشگاه مي  ـ21ماده 

العاده تابستاني پرداخت كند. از  اعضاي هيأت علمي براساس مقررات مربوط از آنان دعوت نمايد و فوق
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توان دو سال متوالي دعوت نمود مگر در موارد استثنائي به  هيچ يك از اعضاي هيأت علمي نمي

 وري است.پيشنهاد مستند رئيس دانشگاه كه براي هر مورد ضر

هاي سفر و نقل مكان به  العاده روزانه و اشتغال خارج از مركز و خارج از كشور و هزينه برقراري فوق ـ22ماده 

 خواهد بود. 3اعضاي هيأت علمي دانشگاه به موجب مقررات پيوست شماره 

اي  اطالعات ارزنده هرگاه عضو هيأت علمي دانشگاه در كارهاي تحقيقاتي و يا علمي به اكتشافات يا  ـ23ماده 

 توان او را مورد تشويق قرار داد. نائل شود به طريق زير مي

الف ـ مبلغ مناسبي به عنوان جايزه علمي به وي پردخت نمود. درصورتي كه جمع جوايز پرداختي به 

يك عضو در هر سال تا دو برابر مجموع حقوق و مزاياي مستمر يك ماه او باشد، پرداخت آن به 

گيرد و  دير گروه و تأئيد رئيس دانشكده يا مؤسسه و تصويب رئيس دانشگاه صورت ميپيشنهاد م

 پرداخت جوائز عالوه بر مبلغ مذكور در فوق با تصويب هيأت امناء امكان پذير است.

آئين نامه به ترتيبي كه در تبصره همان   اين  63ب ـ يك پايه ترفيع عالوه بر ترفيع مذكور در ماده 

 ديده است به وي اعطاء نمود.ماده مقرر گر

 
 

 فصل پنجم

 مأموريت ها ، مبادالت علمي و انتقادات

  

  

مكلف است به منظور باال بردن كفايت علمي و فني اعضاي تمام وقت هيأت علمي و   دانشگاه ـ24ماده 

و  همچنين مبادله نتايج فعاليتهاي علمي و پژوهشي ، وسايل الزم را براي شركت آنان در كنفرانسها

رشته تحصيلي هر يك در داخل يا خارج كشور   ها و يا نظاير آن كه در زمينه سمينارها و يا كنگره

دهد فراهم سازد و براي شركت در اينگونه  شود و شركت آنان را ضروري تشخيص مي تشكيل مي

هاي   ورهمجامع مأموريتهائي براي مدت الزم در هر برنامه به ايشان بدهد و در صورت لزوم براي طي د

آموزشي پيشرفته ، اعضاي هيأت علمي خود را جهت استفاده از بورسهاي دانشگاهي و يا بورسهائي 

 كه در اختيار دانشگاه مي باشد اعزام دارد.

اعزام اعضاي رسمي هيأت علمي دانشگاه بطور موقت به دانشگاهها يا مؤسسات آموزش عالي و  ـ25ماده 

ها و مؤسسات دولتي و مؤسسات عام  ج از كشور يا به وزارتخانهمؤسسات عالي پژوهشي داخل يا خار

المللي كه دولت جمهوري  المنفعه مستقل مندرج در جداول بودجه كل كشور و سازمانهاي بين

اسالمي ايران عضويت آنها را پذيرفته يا سازمانهائي كه دولت جمهوري اسالمي ايران شركت در آنها 

له استادو دانشيار با ساير دانشگاههاو مؤسسات آموزش عالي و يا را مقتضي بداند و همچنين مباد

 مؤسسات عالي پژوهشي داخلي و خارجي مجاز است.



ها به اعضاي هيأت  العاده و هزينه و همچنين ترتيب پرداخت حقوق و فوق 23و  23نحوه اجراي مواد  ـ26ماده 

 بود. خواهد1علمي درمدت مأموريت به موجب مقررات مندرج در پيوست شماره

پذير است. در  انتقال اعضاي رسمي هيأت علمي دانشگاه به مؤسسات ديگر با موافقت دانشگاه امكان ـ27ماده 

 گردد. اين صورت رابطه استخدامي آنان با دانشگاه قطع مي

شود كه به پيشنهاد انتقال اعضاي هيأت علمي  زير ]علوم، تحقيقات و فنّاوري[ اجازه داده ميبه و ـ(33)1تبصره 

در دوران خدمت آزمايشي از يك دانشگاه و مؤسسه آموزش عالي به دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي 

قيه ديگر بر حسب ضرورت رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد. درصورت موافقت با انتقال اينگونه اعضاء ب

خدمت رسمي آزمايشي خود را در دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي كه به آن منتقل شده اند برابر 

 هاي مربوط انجام خواهند داد. مقررات اين آئين نامه و بخشنامه

سال خدمت تمام وقت در  3اغل در دانشگاههاي شهرستانها پس از اعضاي هيأت علمي ش ـ(31)2تبصره 

توانند براساس آئين نامه اي كه حسب مورد به تصويب وزارت ]علوم، تحقيقات و  شهرستانها مي

فنّاوري[ و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي خواهد رسيد با توافق دانشگاه مقصد به شهر 

گاه مبداء موظف است با انتقال آنان موافقت به عمل آورد . اعضاي دلخواه خود انتقال يابند. دانش

 توانند از اين مقررات استفاده نمايند. هيأت علمي بورسيه پس از پايان مدت تعهد خدمت خود مي

% كادر 61  ميزان انتقال ساالنه اعضاي هيأت علمي هر دانشگاه براساس اين مصوبه حداكثر معادل

هاي تعيين شده در آئين نامه اجرائي مربوط  نشگاه و براساس اولويتهيئت علمي موجود آن دا

 خواهد بود.

توانند بدون در نظر گرفتن  كليه اعضاي هيأت علمي شاغل در تهران ازتاريخ تصويب اين مصوبه مي

 ميزان سابقه خدمت از اين مقررات جهت انتقال به شهرستانها استفاده نمايند.

 خواهد بود. 6/7/6113ي انتقال اعضاي هيأت علمي شهرستانها تاريخ اجراي اين مصوبه برا

اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي تازه تأسيس و در حال توسعه  ـ(37)3تبصره 

و با پنج سال خدمت تمام وقت در صورت كسب اعالم نياز از  در وضعيت استخدامي رسمي ـ قطعي

 توانند به دانشگاه مورد نظر انتقال يابند. دانشگاههاي شهرستانها مي

انتقال به دانشگاههاي مستقر در تهران ، در صورت انجام هفت سال خدمت تمام وقت و كسب اعالم 

 نياز ممكن خواهد بود.

اعالم نياز مؤسسه مقصد، مؤسسه مبداء مكلف است حداكثر  در صورت تقاضاي عضو هيأت علمي و

 ظرف يك نيمسال تحصيلي موافقت خود را با انتقال عضو هيأت علمي اعالم كند.
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 فصل ششم

 مرخصي

  

  

اء هيأت علمي رسمي آزمايشي و قطعي دو ماه در سال به نسبت ايام مرخصي استحقاقي اعض  ـ(33)28ماده 

االصول در تابستان بوده و صدور حكم مرخصي موكول به  كه استفاده از آن علي (39)خدمت خواهد بود

هاي محوله را تكميل نموده باشند. در ايام مرخصي اعضاء  برنامهآنست كه طبق تائيد مدير گروه، 

هاي بدي آب و هوا و محروميت از  العاده و فوق 21العاده موضوع ماده  هيأت علمي حقوق و فوق

تسهيالت زندگي و جذب و خارج از كشور و مزاياي مستمر پرداخت خواهد شد. مرخصي استحقاقي 

 هاي اين ماده قابل ذخيره يا بازخريد نخواهد بود. صرهساالنه جز در موارد مذكور در تب

مازاد ايام تعطيالت نوروزي نسبت به كاركنان مشمول قانون استخدام كشوري جزء مرخصي ساالنه   ـ1تبصره 

شود، به استثناء اعضاي هيأت علمي مؤسسات آموزش  اعضاي هيأت علمي محسوب مي

 خيص وزارت ]علوم، تحقيقات و فنّاوري [.]تازه تأسيس و در حال توسعه[ به تش … عالي

اعضاي هيأت علمي كه شخصاً از تمام يا قسمتي از مرخصي خود در تابستان، استفاده ننمايند،  ـ2تبصره 

حداكثر نصف مدت مرخصي استفاده نشده آنان درصورت ارائه دليل قانع كننده به تشخيص رئيس 

هاي آموزشي  د خواهد بود، به شرط آنكه به برنامهدانشكده ، قابل استفاده در طول سال تحصيلي بع

دانشكده يا مؤسسه مربوط لطمه نزند و در هر صورت مرخصي استفاده نشده قابل ذخيره براي 

 باشد. سالهاي بعد از آن يا بازخريد نمي

طرف  اي كه از در مواردي كه دانشگاه به دليل نياز به وجود عضو هيأت علمي براي انجام وظيفه  ـ3تبصره 

با درخواست استفاده وي از تمام يا قسمتي  (91)شود در مدت تابستان دانشگاه به او محول شده يا مي

س از مرخصي استحقاقي عضو موافقت ننمايد، از مرخصي استحقاقي وي كه به علت عدم موافقت رئي

روز ذخيره خواهد شد،  63دانشگاه استفاده نشده حداكثر تا يك ماه بازخريد و مازاد برآن حداكثر تا 

% كل 21مشروط بر اينكه در هر سال ميزان بازخريد مرخصي استحقاقي اعضاي هيأت علمي از 

د اعضاي هيأت علمي هر دانشگاه تجاوز ننمايد. درصورتي كه مرخصي عضو طبق اين مصوبه بازخري

ماه تجاوز ننموده باشد، مرخصي استفاده نشده قابل  3نگرديد چنانچه مرخصي ذخيره شده عضو از 

 .(96)ذخيره خواهد بود

ت آموزشي و پژوهشي مدت مرخصي اعضاء هيأت علمي رسمي دانشگاه كه تصدي پستهاي مديري ـ 4تبصره 

در دانشگاه را كه در مجموعه پستهاي سازماني مصوب دانشگاه خاص اعضاء هيأت علمي اعالم 

 2گرديده است و يا پستهاي مشترك بين كادر هيأت علمي و كادر اداري را به عهده دارد حداكثر 

يت اداري باشد و در صورتي كه اعضاي هيأت علمي متصدي ساير پستهاي مدير ماه در سال مي

 باشند، مدت مرخصي آنان يك ماه در سال خواهد بود.
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هاي  توانند با موافقت رئيس دانشكده و به شرط آنكه به برنامه اعضاي هيأت علمي رسمي مي  ـ5تبصره 

آموزشي دانشكده مربوط لطمه نزند از مرخصي ساالنه و مرخصي ذخيره شده خود در هر سال 

 مايند.ماه استفاده ن 3تحصيلي حداكثر 

اند  مرخصي استحقاقي كه اعضاي هيأت علمي رسمي تا تاريخ تصويب اين اصالحيه ذخيره كرده ـ6تبصره 

 .(92)محفوظ است. در هر حال ذخيره مرخصي در هر زمان از چهار ماه تجاوز نخواهد كرد

اين ماده بايد مبتني بر صدور حكم مشخص از طرف مقامات مجاز  1و  2هاي  استفاده از تبصره  ـ7ره تبص

 دانشگاه باشد، در غير اين صورت مرخصي عضو هيأت علمي استفاده شده تلقي خواهد شد.

ل چنانچه عضو هيأت علمي بنا به دعوت دانشگاه براي تدريس در كالسهاي تابستاني بار كام ـ 8تبصره 

 خواهد بود. 1آموزشي را بدون دريافت حق التدريس تقبل نمايد مشمول تبصره 

باشد  مرخصي استحقاقي ساالنه اعضاي هيأت علمي پيماني و قراردادي ) خريد خدمت ( يك ماه مي ـ9تبصره 

 باشند. هاي آن مي [ و تبصره23و از لحاظ ساير شرايط مشمول مقررات اين ماده ]

دي ك عضو هيأت علمي در حين استفاده از مرخصي استحقاقي تابستاني نياز به مرخصي در موار  ـ11تبصره 

استعالجي يا زايمان دارد با تشخيص مسئول واحد و تصويب رئيس دانشگاه حداكثر نصف مرخصي 

 .(91)استحقاقي وي ذخيره خواهد شد

 مرخصي اعضاي هيأت علمي مأمور به تحصيل و بورسيه قابل بازخريد و ذخيره نخواهد بود. ـ(93)1تذكر 

شامل معاون وزارتخانه ، ] قانون استخدام كشوري 12ماده  6مرخصي ذخيره مرخصي اعضاي هيأت علمي كه به مقامات موضوع تبصره  ـ 2 تذكر

شوند و نيز ذخيره مرخصي ساير اعضاي  وزير، وزير، دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي و نخست وزير[ منصوب مي استاندار، سفير، معاون نخست

مورخ  223/ت69991نامه شماره  ) موضوع تصويبمرخصي كاركنان مشمول قانون استخدامي كشوري   نامه هيأت علمي ، براساس اصالحيه آئين

 .(93)شود ( رفتار مي3/66/13مورخ  339/ت /31311و تصويب نامه شماره  29/1/81

هاي استعالجي و بدون حقوق  صياعضاي رسمي هيأت علمي از لحاظ مدت و شرايط استفاده از مرخ  ـ29ماده 

 خواهند بود. 7تابع مقررات مندرج در پيوست شماره 

 
 

 فصل هفتم

 تكاليف عمومي اعضاي هيأت علمي

  

  

مسئوليت و وظايف عضو هيأت علمي تمام وقت ] براساس مصوبه چهل و چهارمين جلسه  ـ31ماده 

اساسي آموزشي )نظري و عملي ( ،   تهيأت امناي دانشگاه تهران[ بر چهار فعالي 1/2/6137   مورخ

 .(91)پژوهشي ، راهنمائي دانشجو و خدمات دانشگاه استوار است
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 62تا  3تعداد واحد موظف تدريس براي اعضاي هيأت علمي كه وظايف مديريت به عهده ندارند ،   ـ(97)31ماده

باشد. ساير وظايف آنان عبارتست از پژوهش ، راهنمائي و پاسخگوئي به سئواالت  واحد نظري مي

هاي دوره كارشناسي ، خدمات آزمايشگاهي و  ]و[ راهنمائي پايان نامه (93)دانشجويان ، سرپرستي

ها و هيأت هاي  كارگاهي و آماده سازي آنها و يا عمليات صحرائي ، حضور در شوراها و كميته

ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي وابسته به  ممتحنه و قبول دعوت مربوط به دانشگاه يا دانشكده

 .(99)شود شگاه و ساير وظايفي كه از طرف مدير گروه و رئيس دانشگاه محول ميدان

اي كه با توجه به مراتب دانشگاهي ،  واحد براساس آئين نامه 62تا  3ف بين تعداد واحد موظ (611)1تبصره 

فعاليتهاي علمي و پژوهشي و اجرائي ، سن و سابقه خدمت دانشگاهي عضو، تدريس دروس جديد ، 

تنوع دروس ، تكرار دروس و مقاطع تحصيلي ) به نحوي كه متوسط واحد موظف تدريس 

مربوط به   شود. آئين نامه واحد نباشد( تعيين مي 61كمتر از  هيأت علمي در هر دانشگاه  اعضاي

هاي مربوط ، به پيشنهاد رئيس دانشگاه ]تهيه[ و به  اجراي اين تبصره با نظر خواهي از دانشكده

 تصويب شوراي دانشگاه خواهد رسيد.

اعضاي هيأت علمي تمام وقت كه طرحهاي پژوهشي ارزنده در دست اجرا دارند و بايد وقت   ـ(616)2تبصره 

بيشتري را صرف امور پژوهشي بنمايند، بنا به پيشنهاد مدير گروه و تأئيد رئيس دانشكده و تصويب 

پژوهشي توانند قسمتي از ساعات مربوط به آموزش را صرف امور  شوراي پژوهشي دانشگاه مي

بنمايند، مشروط بر اينكه ساعات تدريس و آموزش آنان از نصف ميزان حداقل مندرج در اين ماده 

 كمتر نباشد.

 ه شرح زير مي باشد:واحد موظف تدريس اعضاي هيأت علمي كه سمتهاي اجرائي دارند، ب  ـ(612)3تبصره 

 
 

  

 
 

واحد موظف 

 تدريس

 رديف سمت اجرائي

 6 آئين نامه 33مقامات موضوع ماده  1

 2 رؤساي دانشگاهها 6

 1 معاونين دانشگاهها 2

 3 هاي دانشگاهي رؤساي مجتمع 2

 3 هاي دانشگاهي معاونين مجتمع 1

 1 هاي آموزش عالي رؤساي مجتمع 1

 7 ش عاليهاي آموز معاونين مجتمع 3
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 3 رؤساي مؤسسات آموزش عالي مستقل 3

 9 معاونين مؤسسات آموزش عالي مستقل 3

  
3-2 

مشاورين و مديران و معاونين ادارات كل وزارت ]علوم، تحقيقات و 

فناوري[ با توجه به ميزان فعاليت تعيين شده با نظر وزير ]علوم، 

 تحقيقات و فناوري[ و يا معاون مربوطه وزير

61 

رؤسا و معاونين مؤسسات پژوهشي توسط وزارت ]علوم، تحقيقات و فنّاوري[ با   حد موظف تدريسوا

 سمتهاي فوق الذكر همطراز و پس از تصويب وزير ]علوم، تحقيقات و فنّاوري[ اجرا خواهد شد.

واحد موظف تدريس ساير مسؤولين اجرائي در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي با 

ساعات موظف تدريس رئيس و معاونين همان دانشگاه توسط شوراي دانشگاه تعيين  توجه به

باشد و در هر حال نبايد كمتر از واحد  واحد مي 1شود. حداقل واحد موظف تدريس اين اعضا  مي

 موظف تعيين شده براي مقام مافوق وي باشد.

دو ستاره( مندرج در مجموعه منظور از سمتهاي اجرائي در اين تبصره پستهاي ستاره دار )يك يا 

 باشد. پستهاي سازماني مصوب مي

تواند وظايف  توانند وظايف محوله را به ديگري واگذار كنند. دانشگاه مي اعضاي هيأت علمي نمي ـ(611)4تبصره 

طور موقت در موارد مرخصي ، مأموريت و بيماري به ساير اعضاي هيأت  به  اصلي هيأت علمي را

 علمي ارجاع نمايد.

 توانند اعضاي هيأت علمي شاغل ) اعم از اينكه سمت اجرائي داشته و يا نداشته باشند( مي  ـ(613)5تبصره 

التدريسي تدريس نمايند و در موارد استثنائي ، به پيشنهاد  واحد نظري به صورت حق 3حداكثر تا 

واحد اضافي نيز تدريس نمايند ) مجموعاً  3ها و تصويب شوراي دانشگاه مي توانند  رؤساي دانشكده

تري هاي دوره كارشناسي ارشد و دك التدريسي (. واحدهاي مربوط به پايان نامه واحد حق 62

 باشد.  تخصصي جزء حداكثر تعيين شده در اين تبصره نمي

و عدم كفايت و صالحيت هر يك از اعضاي   هرگاه رئيس دانشگاه به نحوي از انحاء از ركود علمي  ـ 32ماده 

هيأت علمي دانشگاه براي اجراي وظايف آموزشي و يا پژوهشي محوله مطلع گردد، كميسيوني 

ني كه صالحيت رسيدگي در مورد كارهاي آموزشي و پژوهشي وي دارند نفر از استادا 1مركب از 

 ترتيب خواهد داد تا تحقيق به عمل آورده و گزارش كامل و موجهي بدهند.

تشكيل و گزارش كميسيون مذكور بطور محرمانه خواهد بود و درصورتي كه اين گزارش حاكي از 

اجراي وظايف محوله باشد، رئيس دانشگاه  ركود علمي عضو و يا عدم كفايت و يا صالحيت او براي

مراتب را جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم به هيأت مميزه دانشگاه ارجاع مي نمايد. چنانچه هيأت 

مميزه پس از رسيدگي به كليه فعاليتهاي علمي و پژوهشي عضو و اخذ توضيحات الزم از او ركود 

شود و  دمت دانشگاهي او خاتمه داده ميعلمي يا عدم كفايت و صالحيت عضو را محرز دانست به خ

 شود: به ترتيب زير با وي رفتار مي
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 شود. الف ـ درصورتي كه عضو واجد شرايط بازنشسته شدن باشد بازنشسته مي

ـ در صورتي كه عضو شرايط بازنشسته شدن را دارا نباشد، كليه وجوهي را كه بابت كسور  ب 

 د شد.بازنشستگي پرداخته است به او مسترد خواه

 تصميم هيأت مميزه پس از تصويب رئيس دانشگاه قطعي و الزم االجرا است.

ترتيب رسيدگي به تخلفات و تعيين تنبيهات انتظامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه به موجب   ـ33ماده  

 خواهد بود. 3مقررات مندرج در پيوست شماره 

 
 

 فصل هشتم

 بازنشستگي و وظيفه

  

  

كه در اين آئين نامه تصريح گرديده  انها جز درمواردي وبازماندگان علمي دانشگاه هيأت اعضاي رسمي  ـ34ماده 

از لحاظ بازنشستگي و وظيفه تابع قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه مستخدمين رسمي كشوري 

 باشند. مي

ماده 

 63/1/6132اليحه قانوني استخدام هيأت آموزشي دانشگاه مصوب  11مقررات موضوع ماده   ـ35

 هيأت وزيران ]به شرح زير[:

سالي تقاضاي بازنشستگي  13استادان ، دانشياران و پزشكان بيمارستاني كه قبل از رسيدن به سن 
نمايند، يا دانشگاه ايشان را به علت حذف ماده تدريس يا انحالل يك رشته بازنشسته نمايد، هرگاه 

ال از دوران تحصيالت عالي آنان جزء خدمت س 3سال نرسد، حداكثر تا  سابقه خدمت آنان به سي
 شود. رسمي محسوب مي

 كماكان معتبر و قابل اجرا است.             

سال تمام رسيده باشند  13مكلف است هر يك از اعضاي رسمي هيأت علمي را كه به سن   دانشگاه ـ36ماده 

فاده از خدمات علمي هر يك از تواند استثنائاً در مواردي كه است بازنشسته كند. رئيس دانشگاه مي

 سالگي از خدمات آنها استفاده نمايد. 71اعضاي هيأت علمي ضروري باشد تا 

اشد، درصورت تمايل ب سالگي 71بعداز سن خدمت عضوهيأت علمي درموارداستثنائي كه نيازبه ادامه  ـ(613)تبصره

 دراين مورد اقدام خواهد شد. …وفنّاوري[ تحقيقات وزير]علوم، وموافقت دانشگاه پيشنهادرئيس عضووبا
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شرط استفاده از بازنشستگي با حقوق تمام وقت براي كساني كه به موجب اين آئين نامه تمام وقت   ـ37ماده 

 در دانشگاه است. (611) سال خدمت تمام وقت 61شوند الاقل  مي

بازنشستگي اعضاي رسمي هيأت علمي كه به امر تدريس اشتغال دارند ، با رعايت مقررات مربوط در   ـ38ماده 

 پايان هر نيمسال تحصيلي امكان پذير خواهد بود.

حقوق بازنشستگي مشمولين .... قانون ]اصالح پاره اي از مقررات...[ كه از تاريخ اجراي اين قانون   ـ(617)1تبصره 

شوند مطابق آخرين مرتبه و پايه هنگام بازنشستگي خواهد بود و در هيچ مورد  به بعد بازنشسته مي

 ين حقوق بازنشستگي مستخدمين مشمول قانون استخدام كشوري كمتر نخواهد بود.از باالتر

حقوق بازنشستگي اعضاي هيأت علمي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون بازنشسته شده اند و نيز  ـ (613)2تبصره

يفه از كارافتادگي و وظيفه وراث آنان از تاريخ اجراي اين قانون به ميزان بيست درصد حقوق وظ

 يابد. % ( افزايش مي21)

 
 

 فصل نهم

 مقررات مختلف

  

  

تواند از خدمت دانشگاه مستعفي شود. قبول استعفا موكول به  عضو رسمي هيأت علمي دانشگاه مي ـ39ماده 

دارد.   از شروع نيمسال تحصيلي بعد قصد خود را كتباً اعالمآن است كه عضو الاقل دو ماه قبل 

 يابد كه دانشگاه به موجب حكم رسمي با آن موافقت كند. استعفا از تاريخي تحقق مي

وجوهي كه عضو مستعفي بابت كسور بازنشستگي به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت كرده است   تبصره ـ

 به او مسترد خواهد شد.

تواند رأساً يا طبق تقاضاي مؤسسات دولتي يا ملي يا اشخاص حقيقي و حقوقي يا  نشگاه ميدا  ـ41ماده 

المللي براي انجام امور فني يا تخصصي يا تحقيقاتي به اعضاي هيأت علمي تمام وقت  سازمانهاي بين

خود كه هيچگونه و به هيچ عنوان اشتغالي خارج از دانشگاه نداشته و در موضوع مربوط تخصص 

رند مأموريت دهد كه آن امر را در غير اوقات موظف انجام دهند و از محل كمكها وكارمزدي كه در دا

شود، طبق  گردد و يا در بودجه عمومي دانشگاه منظور مي مي  مقابل اجراي آن به دانشگاه پرداخت

سبي رسد حق الزحمه منا مقرراتي كه به پيشنهاد رئيس دانشگاه به تصويب رئيس هيأت امناء مي

 عالوه بر حقوق و مزاياي دريافتي به آنها پرداخت نمايد.

تواند به طرحهائي كه به  براي تشويق اعضاي هيأت علمي تمام وقت به امر پژوهش ، دانشگاه مي ـ1تبصره 

تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه رسيده باشد از محل اعتبارات طرحها بنا به تشخيص مرجع تصويب 
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التحقيق منظور نمايد كه طبق ضوابط مندرج در طرح به  به عنوان حق كننده طرح درصد مناسبي

 پژوهش كننده يا پژوهش كنندگان پرداخت گردد.

برآورد تقريبي ساعات كار پژوهشي اعضاء هيأت علمي تمام وقت بايد در طرحهاي پژوهشي مشخص  ـ2تبصره 

 گردد و به تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه برسد.

تمام وقت مي توانند رأساً نسبت به انجام خدمات خارج از دانشگاه كه متناسب   يأت علمياعضاي ه  ـ3تبصره 

با تخصص و صالحيت و شوون دانشگاهي آنان است اعالم آمادگي و تمهيد مقدمه نمايند و پس از 

دار شوند و طبق ضوابطي كه به تصويب رئيس دانشگاه  جلب موافقت دانشگاه انجام امور را عهده

 ق الزحمه يا سهميه خودرا از طريق دانشگاه دريافت دارند.برسد ح

كليه درآمدهاي مستمر و غيرمستمر ناشي از خدمات خارج از دانشگاهي اعضاء تمام وقت در قبال هر  ـ4تبصره 

نوع خدمت به هر صورت و عنوان از طريق دانشگاه يا مؤسسه آموزش محل خدمت عضو وصول و 

گردد. بديهي  رسد به او پرداخت مي ه به تصويب رئيس دانشگاه مياي ك سهم عضو طبق آئين نامه

 است اينگونه خدمات به هيچ وجه نبايد مانع از انجام وظايف اصلي عضو هيأت علمي گردد.

المللي و استفاده از  اعطاي بورس براي گرفتن درجات علمي و شركت در كنفرانسها و مجامع بين ـ5تبصره 

 اعضاي هيأت علمي تمام وقت است.ماموريت مطالعاتي مخصوص 

اي از معارف بشري به مقام شامخي رسيده و يا خدمات  تواند به اشخاصي كه در رشته دانشگاه مي ـ41ماده 

بزرگي به عالم انسانيت كرده باشند، عنوان استادي افتخاري اعطاء كند. استاد افتخاري مشمول 

 باشد. مقررات استخدامي علمي دانشگاه نمي

دانشگاه مكلف است در فواصل معين شايستگي و استعداد و پيشرفتهاي علمي و تجربي اعضاي  ـ42ماده 

رسمي هيأت علمي را مورد بررسي قرار دهد و نتيجه را در پرونده استخدامي آنان منعكس سازد. اين 

 رسد، بايد به نحوي صورت گيرد كه موجب ارشاد سنجش كه نتيجه آن به اطالع عضو مربوط نيز مي

عضو و معرف استحقاق او براي ترفيع يا ارتقاء مرتبه باالتر يا گذراندن دوره آموزشي جديد باشد. 

عواملي كه در اين سنجش بايد مورد توجه قرار گيرد و همچنين وظايف گروه و دانشكده يا موسسه 

را معمول در اين مورد و حداقل فاصله الزم براي اين بررسيها و تعيين مراجعي كه رسيدگي نهائي 

خواهند داشت طبق مقرراتي خواهد بود كه به پيشنهاد رئيس دانشگاه به تصويب هيأت امناء 

 (619)رسد. مي

االمكان به اعضاي  يكليه پستهاي مديريت كه بايد به اعضاي هيأت علمي دانشگاه محول شود حت ـ43ماده 

 (661) شود. تمام وقت هيأت علمي دانشگاه واگذار مي

توان از اعضاي رسمي علمي استفاده نمود  اينگونه پستها و همچنين پستهائي كه براي تصدي آنها مي             

 ن تفصيلي دانشگاه تعيين خواهد شد.در سازما
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تصدي بيش از يك پست سازماني عالوه بر سمت آموزشي يا پژوهشي براي هر يك از اعضاي رسمي              

 هيأت علمي دانشگاه ممنوع است.

توانند  قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مي 636اعضاي هيأت علمي دانشگاه با رعايت اصل  ـ44ماده

وزيري، معاون اول و معاونين معاون اول و  غل سياسي از قبيل رياست جمهوري، نخستتصدي مشا

وزارت، معاونت وزارت، سفارت، استانداري، نمايندگي  (661) ساير معاونين و مشاورين رئيس جمهور

ريزي كشور[ ، دبيركلي سازمان امور اداري  مي، رياست سازمان ]مديريت و برنامهمجلس شوراي اسال

 و استخدامي كشور و يا سمت شهرداري را بپذيرند.

حقوق و مزايا فقط از محل اعتبارات يك  به مشموالن اين ماده در مدت تصدي مقامات مذكور ـ(662)1تبصره 

 سازمان و بابت يك سمت قابل پرداخت است.

نامه ارتقاء اعضاء هيأت  ارتقاء مرتبه اعضاي هيأت علمي موضوع اين ماده با رعايت كامل آيين ـ(661)2تبصره 

 مي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي انجام خواهد شد.عل

اعضاء هيأت عملي موضوع اين ماده در صورتي كه حقوق و مزاياي خود را براساس مقررات اين  ـ(663)3تبصره

اعتبارات دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي يا مؤسسه پژوهشي متبوع دريافت دارند و نامه از محل  آيين

يا ارتباط آموزشي خود را با مؤسسه متبوع حفظ نمايند، مشمول مقررات مربوط به ترفيع و مرخصي 

 اعضاي هيأت علمي خواهند بود.

پايه اعضاي هيأت علمي موضوع اين ماده كه به نمايندگي مجلس شوراي اسالمي انتخاب  ـ (115) 4تبصره 

قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي در دوران نمايندگي قابل  1شوند، با توجه به مقررات ماده  مي

 باشد. احتساب مي

ه استثناء حقوق بازنشستگي هيچ نوع پرداختي مجاز به اعضاي بازنشسته هيأت علمي دانشگاه ب ـ45ماده 

 باشد. نمي

تواند به پيشنهاد دانشكده يا مؤسسه مربوط و موافقت  در موارد ضروري و استثنائي دانشگاه مي ـ (116) تبصره

هيأت علمي بازنشسته براي انجام تأليف و تحقيق استفاده كند. استفاده از  رئيس دانشگاه از اعضاي

هاي شبانه يا مدارس عالي وابسته  استادان بازنشسته براي تدريس با رعايت شرايط فوق فقط در دوره

ها و مدارس فوق  به دانشگاه )خارج از تهران يا كرج( مجاز است. استادان ممتاز عالوه بر دوره

هاي  هاي باالتر از ليسانس دانشگاه نيز تدريس كنند و راهنمائي رساله دوره در دورهتوانند  مي

  تأليف و يا تدريس اينگونه از اعضاي  دار گردند. حق تحقيق يا ليسانس و دكتري را نيز عهده فوق

 پرداخت خواهد شد. (667) هيأت علمي طبق مقررات مربوط

 
 

 فصل دهم
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 (663)آموزش

  
دوره دانشوري دوره اي باالتر از كارشناسي ارشد است كه طي آن مربيان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و   ـ46ماده 

(669)مربوط[ آئين نامه … مرحله آموزشي دوره دكتري تخصصي را با شرايط مندرج در پژوهشي
مي گذرانند و به  ] 

 .(621)اخذ مدرك دانشوري نايل مي شوند

(626)1تبصره 
داوطلبان ورود به اين دوره بايد به عنوان مربي آموزشي يا پژوهشي در استخدام رسمي آزمايشي يا رسمي قطعي  ـ 

 سال سابقه كار باشند. 2وزارت يا يكي از مؤسسات با حداقل 

(626)2تبصره
انجام مي شود. با اينحال دانشگاهها مي   …پذيرش مربيان در دوره دانشوري از طريق شركت در آزمون اختصاصي ـ 

توانند آزمون دوره هاي دانشوري را با آزمون دوره دكتري ، به لحاظ محتواي آزمون و زمان برگزاري ، يكجا برگزار كنند 

. 

 (621)هزينه تحصيلي مربيان پذيرفته شده از محل بودجه متمركز وزارت به مؤسسه مجري پرداخت مي گردد. ـ(622) 3تبصره

(623)4تبصره
 خود اختصاص دهد. … را به مربيان شاغل ]پذيرش[ % ظرفيت21مؤسسه مجري مي تواند حداكثر تا  ـ 

(623) 5تبصره
پذيرفته شدگان صرفاً در همان زماني كه پذيرفته شده اند ، حق ثبت نام دارند و قبولي آنها براي سنوات بعد  ـ 

 معتبر نيست.

 47ماده
(621)

( باكسب پذيرش از دانشگاه مجري .Ph.Dنشوري براي اخذ مدرك دكتري )ادامه تحصيل فارغ التحصيالن دوره دا ـ 

ميسر مي باشد ومالك پذيرش آنان بررسي سوابق تحصيلي و ارزيابي قابليت هاي آموزشي و پژوهشي داوطلبان براي 

روس اين فارغ التحصيل دوره دانشوري كه كليه د ]به اين ترتيب[ انجام پژوهش دوره دكتري به تشخيص دانشگاه است

يا باالتر گذرانده است ، براي ادامه تحصيل و اخذ مدرك دكتري مي تواند در آزمون جامع دوره  63دوره را با معدل 

 (627)دكتري شركت نمايد.

(623) 1تبصره
اين آزمون مي تواند به طورمشترك با آزمون جامع ساير دانشجويان دكتري و يا به طور مستقل براي فارغ  ـ 

 التحصيالن دوره دانشوري برگزار شود.

(629)2تبصره
مورخ  111رعايت ساير شرايط تعيين شده در دستورالعمل اجرائي آزمون جامع دوره دكتري مصوب جلسه  ـ 

 (611)[ الزامي است.2شوراي عالي برنامه ريزي براي دانشوران مشمول ]ماده  69/62/73

توانند به مدت دو سال عالوه  مي .Ph.D اخذ مدرك دكتري دانشوران براي انجام مرحله پژوهش و تدوين رساله جهت  ـ48ماده 

(616)برمدت مأموريت دوره دانشوري از مأموريت تحصيلي استفاده كنند.
حق اشتغال يا تدريس   دراين مدت]دانشوران[ 

در هيچ يك از مؤسسات و مراكز دولتي و غير دولتي را ندارند ، ليكن مؤسسات محل خدمت آنان مجازند به ميزان 

 (612)اي به تحصيل آنان نزند براي آنان برنامه تدريس تعيين نمايند. ساعت در هفته ، درساعاتي كه لطمه 3حداكثر 

 49ماده
(611)

اهد از محل اعتبارات متمركز پرداخت خو Ph.D هزينه تحصيلي دانشوران در مرحله پژوهشي دوره دكتري  ـ 

 (613)شد.

 51ماده
(613)

هاي مربوط به سنوات  عالوه بر پايهتا زماني كه مرتبه دانشوري به تصويب مراجع ذيصالح نرسيده است ، دانشوران  ـ 

 (611)كنند. مي   پايه تشويقي در مرتبه مربي دريافت 1، با ارائه مدرك دانشوري 

 51ماده
(617)

به مراتب باالتر ، طبق مفاد آئين نامه ارتقاء صورت مي  ]دانشوري[ مدرك … ارتقاي اعضاي هيأت علمي داراي ـ 

 گيرد.

(613)52ماده
داوطلبان واجد شرايط مي توانند با توجه به شرايط و ضوابط  … ت علميبه منظور ارتقاي سطح علمي اعضاي هيأ ـ 

 به صورت ترددي در دوره دكتري تحصيل نمايند. ] بورس ترددي[ آئين نامه … مندرج در
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(619)53ماده 
و يا استفاده از سهميه مربيان ، داشتن شرايط عمومي مندرج در آيين نامه بورس و اعزام )به قبولي در آزمون اعزام  ـ 

غير از شرط تأهل ( ، داشتن مدرك كارشناسي ارشد مورد تأييد وزارت ]علوم، تحقيقات و فنّاوري[ و اخذ حد نصاب 

سي استفاده از بورس ترددي محسوب مي آزمون زبان با توجه به زبان تدريس در دانشگاه خارجي شرايط الزم براي برر

 شود .

 تبصره
 سال بيش از سقف تعيين شده در 1مي تواند  ]استفاده از بورس ترددي[ حداكثر سن داوطلبان ـ(631)

 آيين نامه بورس و اعزام باشد .

(636)54ماده 
خروج از كشور ، بليط رفت و برگشت ، شهريه متعارف  ] عوارض[ شامل صدور گذرنامه و ]با استفاده از بورس ترددي [ كليه هزينه هاي اعزام اعضاي هيات علمي مؤسسات ـ 

هيات علمي به [ ضروري سفر اول ، هزينه ساالنه ، كتاب و هزينه رساله ، كمك هزينه حمل بار) در پايان دوره ( و بيمه در طول مدتي كه ماه هزينه 2و مقرري زندگي، 

 دانشجو درخارج از كشور به سرمي برد ، ازمحل اعتبارات تأمين هيأت علمي وزارت قابل پرداخت است. ]عنوان

(632)1تبصره 
در مدتي كه دانشجو در داخل كشور مي باشد ، مأمور به تحصيل است و حقوق و مزاياي خود را از مؤسسه مربوط  ـ 

 دريافت مي كند.

(631) 2تبصره
در مدتي كه دانشجوي بورس ترددي در خارج از كشور مشغول به تحصيل است و خانواده وي در داخل كشور   ـ 

 اش پرداخت مي شود. دانشجو )عضو هيآت علمي( به خانواده  زندگي مي كنند ، حقوق و مزاياي

معادل ريالي يك ماه از هزينه ارزي ضروري سفر اول به نرخ شناور از سوي دانشجو]ي ترددي[ و يك ماه ديگر  ـ(633)3تبصره

 ازمحل اعتبارات تأمين هيات علمي توسط وزارت تأمين مي شود.

 به دانشجو يا خانواده وي پرداخت مي شود . 6در طول دوره تحصيل ، هزينه اي معادل حقوق و مزاياي مربي پايه  ـ(633) 4تبصره

 55ماده
و   استاد راهنماي داخل و ]با[ موافقت اداره كل بورسطول دوره تحصيل توسط دانشگاه مربوط درخارج از كشور و  ـ(631)

 امور دانشجويان خارج تعيين مي شود .

مربوط و استادان راهنما با موافقت اداره كل بورس و امور دانشجويان   در شرايط خاص و در صورت پيشنهاد دانشگاه ـ تبصره

 طول كل دوره افزايش يابد.  ¼ خارج مدت تحصيل مي تواند تا

در خارج در هر سال بر اساس زمان بندي پيشنهادي استادان  )مدت اقامت دانشجو )= عضو هيأت علمي ـ(637)56هماد

مجموع اقامت  مشروط به اينكه  شود وموافقت اداره كل بورس وامور دانشجويان خارج تعيين مي …راهنما

 طول دوره تجاوز نكند. ½ وي در خارج ، از

خارج ، معادل مقرري    هزينه دانشجويان بورسيه ترددي در خارج از كشور بر اساس ماههاي حضور دانشجو در ـ(633)57ماده 

ه عادي مجرد خارج از كشور ) محل تحصيل ( به صورت علي الحساب به دانشجو پرداخت مي شود و دانشجويان بورسي

پس از هر بازگشت به كشور با ارائه گذرنامه و گزارش سفرنسبت به قطعي نمودن هزينه سفر برابر مدت اقامت درخارج 

 از كشور اقدام مي نمايند.

هزينه هاي ارزي خانواده همراه دانشجو ) همسر و حداكثر دو فرزند( ، با نظر اداره كل بورس و امور دانشجويان  ـ(639)58ماده 

 بورسيه هاي عادي قابل پرداخت مي باشد.        خارج براي يك بار در طول دوره و حداكثر به مدت سه ماه ، معادل

(631)59ماده
هزينه تحقيقات دانشجويان و استفاده از امكانات آموزشي مؤسسات در داخل كشور تاسقف چهل ميليون ريال  ـ 

شود با درخواست  جويان خارج تعيين ميبااستفاده از تنخواه گرداني كه ميزان آن توسط اداره كل بورس و امور دانش

استاد راهنما قابل پرداخت است. اسناد هزينه ها بايد به تأئيد اداره كل بورس و امور دانشجويان خارج برسد و تجهيزات 

 باشد. خريداري شده از اين محل متعلق به مؤسسه محل اجراي پروژه مي

 تبصره
تحصيل دانشجوي بورس ترددي به صورت تمام وقت است و ]دانشجو[ نبايد به كاري به استثناء خدمات پژوهشي  ـ(636)

 مربوط به موضوع پايان نامه بپردازد .
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 61ماده
 باشد مي  اي است كه در آنجا مشغول انجام پروژه تابع مقررات تحصيلي مؤسسه دانشجوي ترددي ـ(632)

  

 
 

 فصل يازدهم

 (631)مقررات رفاهي

  

عضو هيأت علمي به كسي اطالق مي شود كه   ]11ماده  به استثناي[ آئين نامه  ]فصل از[ دراين  ـ61ماده

طبق قوانين و مقررات مصوب در كادر آموزشي و پژوهشي يكي از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وپژوهشي 

 تحقيقاتي مصوب شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و   و مراكز

به صورت رسمي قطعي، رسمي آزمايشي و يا پيماني استخدام شده  درمان و آموزش پزشكي فناوري و بهداشت، 

 و با حداقل رتبه استادياري مشغول به خدمت باشد.

صندوقهاي غيردولتي رفاه اعضاي هيأت علمي در وزارتخانه هاي ذي ربط و دانشگاهها و مراكز  ـ 62ماده 

ي معيشتي و علمي اعضاي پژوهشي وفق ضوابط و مقررات مربوط براي حمايت و پشتيباني نيازها

هيأت علمي تأسيس مي گردد. سرمايه اين صندوق از طريق مشاركت دولت و بانكها و مؤسسات 

 اعتباري و كمك اشخاص حقيقي و حقوقي و سرمايه گذاري دانشگاهيان تأمين مي گردد.

شعاب خدمات شركتها و دستگاههاي تأمين كننده خدمات آب، برق، گاز و تلفن موظفند حق ان ـ 63ماده 

مذكور براي يك واحد مسكوني متعلق به عضو هيأت عملي مشمول اين آئين نامه و يا مجموعه 

 مسكوني اعضاء هيأت علمي را به صورت خارج از نوبت و طي اقساط حداكثر سه ساله تأمين كنند.

از كشور )يك بار در براي مشموالن اين آئين نامه جهت انجام مسافرتهاي علمي و پژوهشي به خارج  ـ 64ماده 

 %( تخفيف در هزينه بليط هواپيما درنظر گرفته مي شود.31سال( پنجاه درصد )

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است اعتبار الزم را در رديفهاي مربوط در بودجه سنواتي  ـ  تبصره

باقيمانده بهاي بليط اعضاء %( 31دستگاهها به منظور پرداخت به شركتهاي هواپيمايي بابت پنجاه درصد )

 هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مشمول اين آئين نامه پيش بيني نمايد.

 افراد مشمول اين آئين نامه در مراتب استادي و همچنين اعضاي هيأت علمي نمونه كه به تأييد ـ 65ماده 

گستانهاي كشور با ارائه معرفي نامه از وزارتخانه هاي ذي ربط رسيده باشند و اعضاي رسمي فرهن

 مؤسسه ذي ربط مي توانند در فرودگاههاي كشور از جايگاه تشريفات ويژه استفاده كنند.

وزش عالي و پژوهشي دولتي كه داراي به اعضاي هيأت علمي شاغل در دانشگاهها و مؤسسات آم ـ(154)66ماده

مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و 

آموزش پزشكي مي باشند و يا به موجب قانون تأسيس شده اند و احكام عضويت هيأت علمي آنها 
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هيأت مميزه منصوب وزارتخانه هاي  مورد تأييد هيأت مميزه مركزي وزارتخانه هاي ياد شده و يا

 .(633) مزبور مي باشد، فوق العاده خاصي تحت عنوان )فوق العاده ويژه هيأت علمي( پرداخت مي شود

 
 

 نحوه محاسبه فوق العاده مذكور به شرح زير خواهد بود :

 فوق العاده ويژه هيأت علمي  = حقوق )مرتبه و پايه(× ريب فوق العاده ويژه ض

 ضريب فوق العاده ويژه براي اعضاي هيأت علمي بر حسب رتبه به شرح زير است :

 1/1    الف ـ مربي آموزشيار 

 3                مربي ـ   ب

 1/3            استاديار  ـ  ج 

 3/.2            دانشيار  ـ  د  

 3/3                        استاد  هـ ـ 

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است منابع مالي الزم براي اجراي اين تصويب نامه را  تبصره ـ

 پيش بيني و تأمين نمايد.

اي هيأت علمي مشمول اين آين نامه مي توانند به منظور خريد يك دستگاه خودرو از توليدات اعض ـ67ماده 

( ريال 111،111،611حداكثر يكصدميليون ) %( قيمت خودرو، 71داخلي معادل هفتاد درصد )

%( نرخ سود بخش صنعت از بانكهاي كشور وام دريافت 31تسهيالت درازمدت و با پنجاه درصد )

 كنند.

%( باقيمانده نرخ 31مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است اعتبار معادل پنجاه درصد ) سازمان

 سود تسهيالت بانكي پرداختي را در رديف اعتباري خاص در بودجه ساالنه كشور پيش بيني نمايد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   مقررات استخدامي اعضاء پيماني علمي

 آئين نامه استخدامي 3موضوع ماده 

 (1يوست شماره )پ
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دانشگاه مي تواند براي انجام امور پژوهشي و يا آموزشي و براي مدت معين به موجب اين مقررات اشخاص مورد  -1ماده 

نامه استخدامي هيأت  آئين 61و 9،  3،  7،  1نياز خود را از ميان داوطلبان واجد شرايط با رعايت مقررات مواد 

 ( استخدام كند.(1)علمي به صورت پيماني ) تمام وقت

موكول          هاي مديريت آموزشي و پژوهشي دانشگاه انتصاب اعضاء پيماني تمام وقت هيأت علمي به سمت – تبصره

 اه...سال سابقه خدمت علمي در دانشگ 1به آنست كه عضو مزبور الاقل 
(2)

 (1) داشته باشد. 

نامه تحصيلي آنان براي كمك به امور دانشگاه در موارد لزوم مي تواند دانشجويان شايسته را با توجه به بر -2ماده 

آموزشي يا پژوهشي دانشگاه با رعايت آئين نامه اي كه به تصويب رئيس دانشگاه مي رسد براي مدت مشخص 

 بكار بگمارد.

حق الزحمه دانشجويان دوره هاي ليسانس، فوق ليسانس و دكتري...]توسط هيأت امناي دانشگاه تعيين  – تبصره

 (3) شود[. مي

استخدام اعضاي پيماني هيأت علمي به پيشنهاد مدير گروه وتأئيد رئيس دانشكده يا مؤسسه مربوط و به حكم  -3ماده  

ويب رئيس دانشگاه رئيس دانشگاه طبق قراردادي خواهد بود كه نمونه آن بر اساس اين مقررات قبالً به تص

 (3)رسيده باشد. شرايط استخدامي اين اعضاء در قرارداد مشخص خواهد شد.

(6)تبصره
تبديل     ام پيماني داوطلبان عضويت در هيأت علمي قبل از بررسي صالحيت هاي علمي و عمومي واستخد –

 پذير است: وضع آنها به رسمي آزمايشي پس ازانجام مراحل مذكور به شرح زير امكان

                                 (7)نده استخدامي در بدو ورودبررسي اجمالي وضعيت علمي و عمومي متقاضي در دانشگاه و تشكيل پرو 

                                 انعقاد قرارداد پيماني توسط دانشگاه 

                  آموزش عالي[ )يا هيأت مميزه در مورد ارسال پرونده متقاضي به هيأت مركزي گزينش استاد و شوراي ]علوم و

دانشگاههاي داراي هيأت مميزه( جهت بررسي صالحيت هاي عمومي و علمي پس از تشكيل پرونده 

 استخدامي.

موجب اين مقررات به استخدام دانشگاه  حق الزحمه اعضاي پيماني هيأت علمي كه به -(8) 4ماده 

(9)شوند مي        پذيرفته
آئين  61به نسبت تغييراتي كه در ضريب ريالي واحد جدول حقوق موضوع ماده  

(61)مي شود، تغيير خواهد كرد. استخدامي هيأت علمي دانشگاه داده شده و      نامه
براي                                      

 مجموعاً             هر ساعت تدريس با توجه به وقت مورد لزوم براي تهيه مطالب و تصحيح اوراق و امور مربوط به آن

 برابر سه ساعت كار حق الزحمه پرداخت خواهد شد.

در مورد مربيان زبانهاي خارجي مقررات انتخاب مربيان و تعيين ميزان پرداخت حق الزحمه به  – تبصره

 رئيس مركز زبانهاي خارجي و تصويب رئيس دانشگاه خواهد بود.             پيشنهاد

آئين نامه استخدامي  1پيوست شماره  6و ماده  21، و بند الف ماده 16، 11، 22،  21دانشگاه مي تواند مواد  -5ماده 

 هيأت علمي دانشگاه را در مورد اعضاي پيماني تمام وقت هيأت علمي اجراء نمايد.

عدم حضور اعضاي پيماني هيأت علمي در محل كار كه توسط دانشگاه تعيين مي شود در صورتي كه از يك  -6ماده 

سبوق به اجازه قبلي و يا مستند به عذر موجه نباشد ترك خدمت محسوب است و هفته تجاوز كند و م

 دانشگاه مي تواند قرار داد آنان را از تاريخ ترك خدمت فسخ كند.
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اعضاي پيماني هيأت علمي كه به امر تدريس اشتغال دارند چنانچه بيش از دو جلسه در طي مدت  -1تبصره 

 لي يا عذر موجه غيبت نمايند دانشگاه مي تواند قرار داد آنان را فسخ نمايد.داد بدون اجازه قب            قرار

ماده    اعضاي پيماني هيأت علمي در ساير موارد تخلفات از لحاظ تعيين تنبيهات انتطامي مشمول مقررات -2تبصره 

 آئين نامه استخدامي هيأت علمي خواهند بود. 11

  

 
 

 مقررات مربوط به اعضاي رسمي

(1)م وقت هيأت علميغيرتما
 

 (2)پيوست شماره 

  
ررات آئين نامه استخدامي هيأت علمي ... و با توجه فقط بانوان براساس قانون خدمت نيمه وقت بانوان و مق -(2) 1ماده 

 به ضوابط مربوط مي توانند به صورت نيمه وقت خدمت نمايند.

(2) 2ماده 
درصورتي كه عضو هيأت علمي نيمه وقت)مرد( در دانشگاهها خدمت مي نمايند و وضعيت خدمتي آنان  - 

تمام وقت شوند. در غير اينصورت تبديل حالت  باشد، به هنگام تبديل به رسمي قطعي بايد آزمايشي مي رسمي

 آنان از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي مقدور نبوده و حكم آزمايشي لغو خواهد شد. استخدامي

ساعت در هفته مي باشد كه در آغاز هر نيمسال تحصيلي  21ساعات كار اعضاي هيأت علمي نيمه وقت الاقل  -3ماده 

ويب رئيس دانشكده يا مؤسسه مي رسد تعيين و صرف آموزش و پژوهش و طبق برنامه گروه مربوط كه به تص

 1راهنمائي دانشجويان وساير امور و وظايف محوله مي شود و بهر حال ساعات تدريس نظري در هفته بيش از 

 ساعت نخواهد بود.

در احتساب سوابق خدمت از لحاظ تعيين پايه هر دو سال خدمت نيمه وقت يك سال خدمت تمام وقت  -(3) 4ماده 

 منظور ]مي[گردد.

آئين  3براي تغيير مرتبه از استادياري نيمه وقت به دانشياري نيمه وقت عالوه بر رعايت شرايط مقرر در ماده  -5ماده 

وقف در مقام استادياري يا معادل آن در مؤسسات آموزش عالي و سال ت 1نامه استخدامي هيأت علمي، حداقل 

 يا تحقيقاتي مورد قبول دانشگاه الزم است.

آئين نامه  9براي تغيير مرتبه از دانشياري نيمه وقت به استادي نيمه وقت عالوه بر رعايت شرايط مقرر در ماده  -6ماده 

 شياري ضروري است.سال توقف در مقام دان 7استخدامي هيأت علمي، حداقل 

هرگاه استادان، دانشياران و استادياران نيمه وقت داوطلب انجام خدمت تمام وقت باشند در صورت وجود اعتبار  -7ماده 

و احتياج و همچنين فراهم بودن وسايل كار تمام وقت به پيشنهاد مدير گروه و تأييد رئيس دانشكده يا 

 پايه اي كه دارا بوده اند به تمام وقت تبديل خواهد شد.مؤسسه به حكم رئيس دانشگاه وضع آنان با 

، 21، 22، 26، 21، 69، 63اعضاي رسمي نيمه وقت هيأت علمي با رعايت مقررات اين پيوست مشمول مواد  -8ماده 

 (3)و مقررات مربوط به فصل بازنشستگي مي باشند. 11و  12، 16، 11، 29، 23، 27، 21، 23، 23
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(1)مقررات طرز تشكيل و اختيارات گروههاي آموزشي
 

 قسمت اول( – 3)پيوست شماره 

  

گروه آموزشي واحدي است متشكل از اعضاي هيأت علمي متخصص در يك رشته از شعب دانش بشري كه  -(2)1ماده 

شوراي آن گروه را تشكيل مي  "در دانشكده يا آموزشكده اي داير است و اعضاي هيأت علمي هر گروه مجموعا

 دهند.

 وظيفه گروه عبارت است از : -(3)2ماده 

 الف( هماهنگ ساختن فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي در رشته مربوط

 ب ( تنظيم برنامه هاي آموزشي كه براي تدريس در آن رشته الزم است

ظهارنظر در مورد متون درسي و محتواي دروس براساس برنامه ها و ج ( نظارت بر نحوه ارائه دروس و بررسي و ا

 سرفصل هاي مصوب

 د ( اظهارنظر درباره ساعات تدريس و تحقيق اعضاي گروه

 هـ( اظهارنظر در خصوص پذيرش دانشجويان انتقالي و ميهمان و تعيين كميت واحدهاي درسي آنان

 پژوهشي دانشكده يا آموزشكده – زشيو ( بررسي طرحهاي تحقيقي و پيشنهاد به شوراي آمو

پژوهشي دانشكده  -ز ( اظهارنظر درباره بورسها و مأموريت هاي اعضاي گروه و پيشنهاد آن به شوراي آموزشي 

 يا آموزشكده

ح ( پيش بيني نياز گروه به استخدام اعضاي هيأت علمي متخصص و اظهارنظر در مورد صالحيت علمي 

 راحل قانونينامزدهاي استخدام براي طي م

 پژوهشي -ط ( ارزيابي ساالنه كار گروه براي طرح در شوراي آموزشي 

 ي ( برنامه ريزي در مورد دروس طبق اختياراتي كه شوراي ]علوم و آموزش عالي[ تفويض كرده است

ن( و ك ( بررسي و اعالم نظر براي اصالح سرفصلها و تجديد نظر در عنوان درسها )از حيث اصلي يا اختياري بود

علوم و آموزش [ همچنين تعيين محتواي دروس با توجه به آخرين پيشرفتهاي علمي براي تصويب در شوراي

 ]عالي

علمي،     اظهارنظر در مورد تقاضاي استخدام جديد، ارتقاي اعضاي هيأت علمي، ارزيابي ساالنه اعضاي هيأت -1تبصره 

دانشياران و استادياران       ميته يا كميته هايي مركب از استادان،بورسها و فرصت هاي مطالعاتي در هر گروه به وسيله ك

به عنوان عضو كميته هاي           منتخب آن گروه كه سابقه خدمت بيشتري دارند و پس از تأييد رئيس دانشكده

 تخصصي تعيين مي شوند، انجام مي گيرد.

استاديار و باالتر آنهااز سه  اي هيأت علميدر دانشگاههاي جديدالتأسيس وگروههايي كه تعداداعض -2تبصره 

 به عهده شوراي آموزشي دانشكده است. 6كمتر باشد، بررسي موارد مندرج در تبصره             نفر

و حداقل درمرتبه (3) 3ماده « الف»ه را كه واجد شرايط بند شوراي هر گروه، دو تن از اعضاي آن گرو -(4)3ماده 

استادياري باشند، براي تصدي مديريت گروه به رئيس دانشكده معرفي مي كند. به پيشنهاد رئيس دانشكده و 
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، يكي از آنان براي مدت دو سال به مديريت گروه منصوب مي شود و انتخاب با تأييد و حكم رئيس دانشگاه

 مجدد وي بالمانع است.

 موارد استثنائي به تشخيص رئيس دانشگاه تصميم گيري مي شود. – تبصره

سط مدير گروه پس از تأييد رئيس دانشكده تعيين و با حكم رئيس دانشكده يا آموزشكده معاون گروه، تو -(6)4ماده 

 منصوب مي شود.

 وظيفه مدير گروه عبارت است از : -(7)5ماده 

شي و خدماتي ارائه شده از طريق گروه براساس خط مشي الف( تهيه برنامه اجرايي وظايف آموزشي و پژوه

 شوراي دانشكده با مشورت اعضاي گروه قبل از شروع نيمسال تحصيلي و گزارش آن به رئيس دانشكده

 ب ( ابالغ برنامه هاي اجرايي وظايف آموزشي و پژوهشي و خدماتي هر يك از اعضاي گروه

 هشي و خدمات گروهيج ( نظارت بر كليه فعاليت هاي آموزشي و پژو

 د ( تهيه جدول دروس هر نيمسال با همكاري اعضاء گروه و تسليم آن به رئيس دانشكده

ها به  هـ( تجديدنظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرين پيشرفتها و تغييرات و تحوالت و تسليم اين برنامه

 مراجع ذيربط

ش كار، مصوبات، پيشنهادها و نظريات جمعي گروه به و ( تشكيل و اداره جلسات شوراي گروه و ارسال گزار

رئيس دانشكده يا آموزشكده براي هماهنگي اجرايي يا طي مراحل قانوني و ابالغ بخشنامه ها و آئين نامه ها و 

 مصوباتي كه رئيس دانشكده يا آموزشكده ارسال كرده است

 ز ( پيشنهاد نيازهاي مالي گروه به رئيس دانشكده

دن كليه مكاتبات رسمي گروه و پيشنهاد تهيه لوازم، كتابها، نشريات مورد نياز گروه به رئيس ح ( انجام دا

 دانشكده و يا آموزشكده

يا با همكاري گروههاي ديگر آماده انجام دادن آن است به  "ط ( پيشنهاد طرحهاي پژوهشي كه گروه رأسا

 شگاهرئيس دانشكده يا آموزشكده براي تصويب در شوراي پژوهشي دان

 ي ( ارزيابي كار ساالنه اعضاي گروه و گزارش آن به رئيس دانشكده

 
 

(1)آئين نامه شوراي دانشكده ها يا مؤسسات دانشگاه
 

 قسمت دوم( – 3)پيوست شماره 

  

 -در هر دانشكده كه داراي سه گروه آموزشي يا بيشتر باشند و همچنين در آموزشكده ها شوراي آموزشي  -(2)1ماده 

 پژوهشي دانشكده و آموزشكده با اين تركيب تشكيل مي شود:

 الف( رئيس دانشكده يا آموزشكده

 آموزشكدهب ( معاونان دانشكده يا 

 ج ( مديران گروههاي دانشكده يا آموزشكده به انتخاب رئيس دانشكده تا هفت نفر
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شورا  هنگام طرح مسائل و موضوعات وابسته به هر گروه آموزشي، رئيس آن گروه با حق رأي براي شركت در – تبصره

 دعوت مي شود.

 پژوهشي دانشكده ها و آموزشكده ها عبارت است از : – وظايف شوراي آموزشي -(3)2ماده 

الف( برنامه ريزي جهت ايجاد زمينه هاي اجرايي مصوباتي كه توسط معاونان آموزشي و پژوهشي دانشگاه ابالغ 

 مي گردد

ده با توجه به خط مشي آموزشي و پژوهشي ب ( تدوين سياستهاي آموزشي و پژوهشي دانشكده يا آموزشك

 دانشگاه

ج ( بررسي و تدوين طرحهاي آموزشي و پژوهشي دانشكده يا آموزشكده و ارجاع آنها به شوراهاي آموزشي و 

 پژوهشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه

نهاد آن به د ( بررسي و تدوين طرحهاي ارزشيابي فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي دانشكده يا آموزشكده و پيش

 شوراي آموزشي و پژوهشي دانشگاه

 هـ( هماهنگي ميان گروهها و بخشها در ارائه دروس مشترك

 و ( اتخاذ تصميمات اجرايي براي هماهنگي وتطابق زماني تعليم و تحقيق در دانشكده يا آموزشكده

دانشگاه براي تكميل ز ( بررسي و تعيين نياز دانشكده به عضو هيأت علمي جديد و پيشنهاد آن به شوراي 

 اعضاي هيأت علمي هر گروه

 ح ( پيشنهاد شرايط پذيرش دانشجو و تعيين ظرفيت پذيرش و پيشنهاد آن به معاونت آموزشي

 ارجاع مي دهد  ط ( بررسي و اظهارنظر در مواردي كه رئيس دانشكده به شورا

 ي ( بررسي تقاضاهاي مرخصي مطالعاتي و پيشنهاد آن به شوراي دانشگاه

 ك ( بررسي طرحهاي پژوهشي اعضاي هيأت علمي و ارجاع آن به شوراي پژوهشي دانشگاه

  

  

(1)آئين نامه شوراي دانشگاه
 

 قسمت سوم( – 3)پيوست شماره 

  

 شوراي دانشگاه از اعضاي ذيل تشكيل مي شود:  -(2)1ماده 

(1)الف( اعضاي هيأت رئيسه
 دانشگاه 

 و آموزشكده ها و پژوهشكده ها ]ها[ ب ( رؤساي دانشكده

نفر از اعضاي هيأت علمي هر شورا )شوراهاي آموزشي، پژوهشي و تحصيالت تكميلي( به انتخاب شوراي  2( ج 

(3) 3مربوط كه بايد واجد شرايط ماده 
 باشند. 

 باشند به انتخاب رئيس دانشگاه 3ا استاد و واجد شرايط ماده نفر از اعضاي هيأت علمي كه دانشيار ي 2د ( 

معارف دعوت   از رئيس گروه  تواند در مورد مسائلي كه مربوط به دروس معارف است رئيس دانشگاه مي – تبصره

 تا با حق رأي در شوراي دانشگاه شركت كند.          كند

 سال است. 2دوره شوراي دانشگاه  -(5)2ماده 
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 رياست شورا با رئيس دانشگاه است. شورا داراي نايب رئيس است كه توسط اعضاي شورا از ميان سه نفر عضو -(6)3ماده 

« د»و « ج»شورا كه رئيس دانشگاه پيشنهاد مي كند با رأي بيشتر انتخاب مي شود. حكم اعضاي بندهاي 

شوراي دانشگاه توسط رئيس دانشگاه صادر مي شود و ابالغ مصوبات شورا و مكاتبات آن از طريق دفتر رئيس 

 دانشگاه صورت مي گيرد.

 وظايف و اختيارات شوراي دانشگاه بدين شرح است: -(7)4ماده 

الف( بررسي و تأييد دوره ها و رشته هاي آموزشي جديد و برنامه آن براي پيشنهاد به وزارت ]علوم، تحقيقات و 

 فناوري[

 مدت ب ( بررسي و تأييد برنامه هاي پيشنهادي آموزشي و پژوهشي كوتاه

 ج ( بررسي روشهاي همكاري با مؤسسات دولتي و غير دولتي و تدوين ضوابط براي آن

د ( بررسي ساالنه امكانات علمي )نيروي انساني و تجهيزات( دانشگاه و تعيين كمبودها و طبقه بندي نيازهاي 

 علمي و اقدام براي تأمين آنها

 اه با توجه به برنامه توسعه كشورهـ( برنامه ريزي پذيرش دانشجو براساس امكانات دانشگ

 و ( بررسي مسائلي كه توسط رئيس دانشگاه در دستور كار شورا قرار مي گيرد

 ز ( بررسي مشكالت آموزشي و پژوهشي دانشگاه و ارائه راه حلهاي الزم

 ح ( ارزيابي كلي عملكرد دانشگاه

 ط ( بررسي و تصويب طرحها و برنامه هاي پيشنهادي شوراهاي تخصصي

 ي ( تدوين و تصويب آئين نامه داخلي شورا و تصويب آئين نامه كميته هاي داخلي شورا

 
 

 مقررات مربوط به طرز تشكيل و اختيارات هيأت مميزه دانشگاهها

 قسمت چهارم( – 3)پيوست شماره 

  

امي كاركنان به منظور رسيدگي و اظهارنظر نسبت به صالحيت علمي داوطلبان )اعم از تبديل وضع استخد -1ماده 

رسمي دولت و اعضاي هيأت علمي پيماني به رسمي آزمايشي و رسمي آزمايشي به قطعي(، ارتقاء به مراتب 

استادياري، دانشياري و استادي و ارزيابي كيفيت انجام وظايف آموزشي و پژوهشي اعضاي هيأت علمي و 

ي هيأت علمي، هيأت مميزه در همچنين رسيدگي به احتساب سابقه خدمت، بورس و فرصت مطالعاتي اعضا

 هر يك از دانشگاهها و يا مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي واجد شرايط تشكيل مي گردد.

در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كه واجد شرايط تشكيل هيأت مميزه نباشند، اين وظايف  -1تبصره 

 گاه منتخب در هر منطقه هيأت امنا مي باشد.حسب مورد به عهده هيأت مميزه مركزي يا هيأت مميزه دانش

هاي  در اين مقررات براي پژوهشگاه ها يا مؤسسات پژوهشي و پژوهشكده ها از تعاريف و معادل -2تبصره 

 استفاده شده است.« دانشگاه و دانشكده»     آن

 تركيب اعضاي هيأت مميزه : -2ماده 
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 3ي كه به رياست رئيس دانشكده تشكيل مي شود به ازاي هر الف( استادان و دانشياران هر دانشكده در جلسه أ

تن دانشيار را انتخاب و بوسيله رئيس دانشكده براي عضويت  6تن دانشيار  3تن استاد يك تن و به ازاي هر 

 در هيأت مميزه دانشگاه به رئيس دانشگاه پيشنهاد مي نمايند.

 تن محسوب مي شود. 3تن ،  3كسر  -1تبصره 

تن   3تن استاد به ازاي هر  6راي تكميل تركيب اعضاي هيأت مميزه، معرفي بيش از ب -2تبصره 

 بالمانع است.            استاد

تن را كه الاقل بيش از نصف تعداد آنها در مرتبه  7ب ( رئيس دانشگاه از بين افرادي كه معرفي شده اند حداقل 

زه انتخاب و به وزير علوم، تحقيقات و فناوري معرفي سال براي عضويت در هيأت ممي 2استادي باشند، به مدت 

مي نمايد و پس از تأييد وزير علوم، تحقيقات و فناوري احكام آنان توسط رئيس دانشگاه براي تشكيل هيأت 

 مميزه صادر مي شود.

مميزه         در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كه فاقد شرايط الزم مي باشند، تشكيل هيأت - 1تبصره 

پژوهشي با تصويب             هاي آموزشي و با عضويت اعضاي هيأت علمي واجد شرايط مؤسسه متقاضي و ساير مؤسسه

 وزير علوم، تحقيقات و فناوري بالمانع است.

 اين  7نحوي انتخاب شوند كه براي هر كميسيون تخصصي موضوع ماده  مميزه بايد به   تعداداعضاي هيأت -2تبصره 

 تن عضو ذي فن وجود داشته باشد. 1تا  6مقررات 

 تن ضروري است. 6تن يا بيشتر معرفي شده باشند انتخاب الاقل  2از هر دانشكده كه  -3تبصره 

شرايط به    تن از ميان اعضاي هيأت مميزه مركزي و اعضاي هيأت علمي واجد 1تا  6در صورت لزوم،  -4تبصره 

فناوري به عضويت              علوم، تحقيقات و فناوري[ و تأييد وزير علوم، تحقيقات وپيشنهاد معاون آموزشي ]وزارت 

 شوند. هيأت مميزه دانشگاه انتخاب مي

 ج ( رئيس دانشگاه )رئيس هيأت مميزه(

تواند يكي از اعضاي هيأت مميزه با مرتبه دانشياري به باال را به سمت جانشين خود  رئيس دانشگاه مي – تبصره

 هيأت مميزه منصوب كند.          در

 د ( معاونان آموزشي و پژوهشي دانشگاه

جلسات هيأت مميزه در صورت وجود پرونده ، حداقل ماهي يك بار بايد تشكيل شود. دعوت جلسه به وسيله  -3ماده 

 رئيس هيأت مميزه و يا جانشين وي انجام مي گيرد.

پنج جلسه غيبت  "لت سه جلسه متوالي يا جمعااگر يكي از اعضاي هيأت مميزه به هر ع  -تبصره 

مستعفي شناخته شده و رئيس دانشگاه مي تواند از ميان ساير افراد واجد شرايط عضو ديگري را براي             نمايد

 مدت بجاي وي معرفي نمايد. بقيه

 در اولين جلسه يكي از اعضا به عنوان دبير هيأت مميزه انتخاب مي شود. -4ماده 

1  جلسات هيأت مميزه با حضور حداقل  -5 ماده
2

اعضا رسميت مي يابد. رأي هيأت مميزه همواره مخفي است و    

 تصميمات با اكثريت نصف به عالوه يك اعضا هيأت مميزه )حاضر و غايب( اتخاذ مي گردد.

 مصوبات هيأت مميزه توسط رئيس دانشگاه به مراجع ذيربط براي اجرا ابالغ مي شود.



رؤساي دانشكده ها مكلفند پرونده هاي مربوط به تأييد صالحيت علمي متقاضيان استخدام اعم از پيماني به  -6ماده 

رسمي آزمايشي و رسمي آزمايشي به قطعي و احتساب سابقه خدمت، ارتقاي مرتبه، اعطاي پايه تشويقي 

دانشكده طبق ضوابط  علمي و ركود علمي اعضاي هيأت علمي را پس از بررسي و تأييد در كميته منتخب

مربوط تكميل و به منظور قرار دادن در دستور جلسه هيأت مميزه )حسب مورد( براي رئيس دانشگاه ارسال 

نمايند. اين پيشنهادها پس از بررسي و اعالم نظر كميسيون تخصصي مربوط، در هيأت مميزه براي تصميم 

 گيري نهايي مطرح خواهد شد.

به عهده هيأت  "ارتقاء مرتبه اعضاي هيأت علمي و ركود علمي صرفا تصميم گيري در خصوص -تبصره 

 اختيار نمايد. دانشگاه مي باشد. هيأت مميزه مي تواند در ساير موارد به كميسيون هاي تخصصي تفويض    مميزه

 6ده به منظور رسيدگي و اظهارنظر نسبت به پرونده اعضاي هيأت علمي در چهارچوب وظايف مندرج در ما -7ماده 

 كميسيون هاي تخصصي هيأت مميزه به شرح زير تشكيل مي شود :

 كميسيون تخصصي گروه علوم انساني      (0)

  كميسيون تخصصي گروه فني و مهندسي      (1)

 كميسيون تخصصي گروه كشاورزي      (1)

  كميسيون تخصصي گروه علوم پايه      (1)

  يكميسيون تخصصي گروه هنر و معمار      (5)

  كميسيون تخصصي گروه پزشكي      (6)

 كميسيون تخصصي گروه دامپزشكي      (7)

از ميان اعضاي  آنان رعايت تخصص باشد كه توسط هيأت مميزه با تن مي 3تعداد اعضاي هر كميسيون تخصصي  -8ماده 

 هيأت علمي دانشگاه انتخاب مي شوند.

 شود. هاي فعال تشكيل مي رشته يا دانشكده متناسب با صيدر دانشگاههاي غيرجامع كميسيونهاي تخص -1تبصره 

 تن از اعضاي هيأت مميزه عضويت داشته باشد. 6در هر كميته تخصصي حداقل بايد  -2تبصره 

( موضوع بخشنامه 1در هر دانشكده كميته منتخب مطابق مقررات مربوط )پيوست شماره  – 9ماده 

 براي بررسي پرونده اعضاي هيأت علمي تشكيل مي شود. 23/66/12مورخ  33139/2166/63          شماره

ارتقاي       دفتر هيأت هاي امنا و هيأت مميزه مركزي و شوراي مركزي دانشگاه ها بر حسن اجراي آئين نامه – 11ماده 

 اعضاي هيأت علمي در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي نظارت مي كند.

 
 

 كيل و اختيارات هيأت مميزه مركزيمقررات مربوط به طرز تش

 قسمت پنجم( – 3)پيوست شماره 

  

به منظور رسيدگي و اظهارنظر نسبت به صالحيت علمي داوطلبان )اعم از تبديل وضع استخدامي كاركنان  -1ماده 

رسمي دولت و اعضاي هيأت علمي پيماني به رسمي آزمايشي و رسمي آزمايشي به قطعي(، ارتقاء به مراتب 



ادياري، دانشياري و استادي و ارزيابي كيفيت انجام وظايف آموزشي و پژوهشي اعضاي هيأت علمي و است

همچنين رسيدگي به احتساب سابقه خدمت، بورس و فرصت مطالعاتي اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و يا 

قررات هيأت مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كه فاقد هيأت مميزه هستند هيأت مميزه مركزي كه در اين م

 ناميده مي شود تشكيل مي گردد.

 تركيب اعضاي هيأت به شرح زير است : -2ماده 

 الف( وزير علوم، تحقيقات و فناوري )رئيس(

 وزير علوم، تحقيقات و فناوري مي تواند يكي از اعضاي هيأت را به جانشيني خود انتخاب نمايد. -تبصره 

يا پژوهشي ]وزارت علوم،  آموزشي پيشنهاد معاون به هاي مختلف تهعلمي مبرزدر رش هيأت اعضاي تن 67تا61ب ( 

 تحقيقات و فناوري[ و تأييد و حكم وزير به مدت دو سال به عضويت هيأت مميزه مركزي منصوب مي شوند.

 حداقل – تبصره
2
 از اعضاي مزبور بايد در مرتبه استادي باشند.  1

 يقات و فناوريج ( معاونان آموزشي و پژوهشي وزارت علوم، تحق

 ها )دبير( د ( مدير كل دفتر هيأت هاي امنا و هيأت مميزه مركزي و شوراي مركزي دانشگاه

هاي  تعداد اعضاي هيأت به نحوي انتخاب مي شوند كه براي هر كميسيون تخصصي، باتوجه به كميسيون -3ماده 

 ادي باشند، وجود داشته باشد.تن از آنان در مرتبه است 2تن عضو ذي فن كه حداقل  3،  3موضوع ماده 

 شود. جلسات هيأت در صورت وجود پرونده به اندازه كافي هر ماه يك بار تشكيل مي -4ماده 

 گردد. جلسات هيأت با دعوت رئيس هيأت يا جانشين ايشان تشكيل مي  -5ماده 

 جلسات هيأت باحضورحداقل  -6ماده 
2
مخفي است و تصميمات با  يابد. رأي هيأت مميزه همواره اعضا رسميت مي  1

 گردد. اكثريت نصف به عالوه يك اعضاي هيأت مميزه )حاضر و غايب( اتخاذ مي

سال استعفا تلقي مي شود و  جلسه متناوب در يك 1جلسه متوالي يا  2غيبت بدون عذر موجه عضو هيأت در  -7ماده 

 عضو ديگري به جاي وي براي بقيه مدت، انتخاب و منصوب خواهد شد.

 6به منظور رسيدگي و اظهارنظر نسبت به پرونده اعضاي هيأت علمي در چهارچوب وظايف مندرج در ماده  -8ه ماد

 كميسيون هاي تخصصي هيأت مميزه به شرح زير تشكيل مي شود :

 ( كميسيون تخصصي گروه علوم انساني6)

  ( كميسيون تخصصي گروه فني و مهندسي2)

 ( كميسيون تخصصي گروه كشاورزي1)

  ( كميسيون تخصصي گروه علوم پايه3)

  ( كميسيون تخصصي گروه هنر و معماري3)

  ( كميسيون تخصصي گروه پزشكي1)

 ( كميسيون تخصصي گروه دامپزشكي7)

هاي تخصصي اقدام و يا از  توانند در صورت لزوم نسبت به تشكيل كميته ها مي كميسيون – تبصره

 ه دانشگاهها نظرخواهي نمايند.تخصصي هيأت مميز             هاي كميسيون



تن خواهد بود كه به پيشنهاد معاونان آموزشي و  3تعداد اعضاي هر كميسيون تخصصي  -9ماده 

]وزارت علوم، تحقيقات و فناوري[ و تأييد وزير با رعايت تخصص از ميان اعضاي هيأت علمي          پژوهشي

ها با رعايت تخصص آنها از ميان اعضاي هيأت  كميسيون تن از اعضاي 2شوند. حداقل  مي             انتخاب

خواهد       شوند كه با تشخيص و تعيين رئيس هيأت يكي از آنها رئيس كميسيون و ديگري مخبر كميسيون مي برگزيده

 بود.

وراي ش    هاي تخصصي با هماهنگي و دعوت دفتر هيأتهاي امنا و هيأت مميزه مركزي و هاي كميسيون جلسه – 11ماده 

 مركزي دانشگاهها تشكيل مي شود.

عالي   آموزش هاي االختياردانشگاه، مؤسسه تشخيص هركميسيون رئيس يا نماينده تام درصورت لزوم به – تبصره

اداي توضيحات به جلسه   علمي براي پژوهشي پيشنهاد دهنده و يا داوطلب احراز مرتبه              يا

 آيد. وند. در هر حال اتخاذ تصميم تنها با حضور اعضاي كميسيون به عمل ميمربوط دعوت مي ش       كميسيون 

پيشنهادهاي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي بايد مستند به مقررات و ضوابط مندرج  – 11ماده 

پژوهشي      لي و ياها و دستورالعمل هاي مربوط باشد و توسط رئيس دانشگاه يا مؤسسه آموزش عا نامه آئين            در

پيشنهادها پس از طرح و     يه دفتر هيأتهاي امنا و هيأت مميزه مركزي و شوراي مركزي دانشگاهها ارسال شود. اين

صدور رأي نهايي به هيأت              هاي تخصصي همراه با خالصه پرونده و نظر كميسيون براي بررسي در كميسيون

 مميزه ارائه مي شود.

مركزي  به عهده هيأت مميزه "ميم گيري در خصوص ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي و ركود علمي صرفاتص – تبصره

 هاي تخصصي تفويض اختيار نمايد. مي باشد. هيأت مي تواند در ساير موارد به كميسيون

 صورت جلسه هاي هيأت بايد به امضاي رئيس يا جانشين او و دبير هيأت برسد. – 12ماده 

مصوبات هيأت پس از تأييد رئيس هيأت يا جانشين او توسط دبير هيأت به مؤسسات مربوط  – 13ماده 

 گردد و الزم االجرا است. مي     ابالغ

  

 
 

 دستورالعمل اجرايي آئين نامه خدمت موظف و اعطاي ترفيع

 اعضاي هيأت علمي آموزشي و پژوهشي

 قسمت ششم( – 3)پيوست شماره  

  

اي واحد در اجراي مقررات  حيح فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي اعضاي هيأت علمي و اتخاذ رويهبه منظور ارزيابي ص     

و همچنين گسترش تحقيقات علمي در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي، دستورالعمل اجرايي آئين نامه 

ي هيأت علمي )آموزشي و پژوهشي( قانون اصالح پاره اي از مقررات مربوط به پايه حقوق اعضاي رسم 6ماده  2تبصره 

با  21/6/6119مورخ  6332/373/63شاغل و بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي موضوع بخشنامه شماره 

 نامه خدمت موظف و اعطاي ترفيع اعضاي هيأت علمي به شرح زير تهيه و تدوين مي گردد. عنوان آئين



 ساعت در هفته است. 31ساعات خدمت موظف اعضاي هيأت علمي  -1ماده 

عضو هيأت علمي موظف است قبل از آغاز هر نيمسال تحصيلي برنامه هفتگي خود را با توجه به وظايف ابالغ  -2ماده 

شده به گروه آموزشي يا پژوهشي اعالم نمايد. گروه مربوط موظف است برنامه هفتگي هر يك از اعضاي هيأت 

 علمي را در محل مناسب نصب نمايد.

 عضو هيأت علمي بايد موارد زير را در برنامه هفتگي خود لحاظ نمايد : -3ماده 

 الف( ساعات تدريس

نامه تحصيلي، مشاوره و راهنمايي درنظر  ب ( ساعاتي كه براي پاسخگويي به سؤاالت درسي و رسيدگي به پايان

 گرفته مي شود.

 و فناوري[ شركت مي كند. ج ( اوقاتي را كه در جلسات رسمي مؤسسه يا وزارت ]علوم، تحقيقات

                    گيرد. د ( ساعاتي را كه به منظور اجراي طرح هاي پژوهشي درنظر مي

 دهد. هـ( ساعاتي را كه به منظور انجام وظايف اجرايي محوله اختصاص مي

 پذير است. همكاري با دستگاههاي دولتي و نهادهاي عمومي مطابق مقررات و با اجازه مؤسسه امكان – تبصره

ارزيابي فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي و اجرايي هر يك از اعضاي هيأت علمي براساس فرم درخواست  -4ماده 

شود و حسب مورد پس از تأييد رئيس دانشكده يا  مديران گروههاي آموزشي و پژوهشي انجام مي         ترفيع

 مي گردد.ارسال  3ذيربط به كميته منتخب موضوع ماده       پژوهشكده

به    اي از مقررات مربوط قانون اصالح پاره 6ماده  2آئين نامه اجرايي تبصره  1ماده »كميته منتخب موضوع  -5ماده 

پژوهشي و         متشكل از معاون آموزشي)رئيس كميته(، معاون« پايه حقوق اعضاي رسمي هيأت علمي مؤسسه

اعضاي هيأت علمي را             سسه( است كه بررسي نهايي ترفيعنماينده رئيس مؤسسه )يكي از اعضاي هيأت علمي مؤ

 به عهده خواهد داشت.

چنانچه مؤسسه معاون پژوهشي نداشته باشد و يا مسئوليت معاونت آموزشي و پژوهشي برعهده يك  – تبصره

كميته    هشي به عضويتباشد، يك نفر از اعضاي هيأت علمي به انتخاب رئيس مؤسسه به جاي معاون پژو            فرد

 منتخب انتخاب خواهد شد.

بودن     شود. درصورت منفي نتيجه ارزيابي ترفيع توسط كميته منتخب به اطالع عضو هيأت علمي رسانده مي -6ماده 

تسليم نمايد و      روز پس از ابالغ، اعتراض خود را به كميته منتخب 63نتيجه عضو هيأت علمي حق دارد حداكثر 

 نمايد.          ر اولين جلسه بعدي بايد به اعتراضات وي رسيدگي كند و نظر قطعي خود را اعالمكميته د

آئين نامه استخدامي هيأت  33ترفيع ساالنه استحقاقي اعضاي هيأت علمي موضوع ماده  -7ماده 

اعطاء مي شود، اما  دانشگاه تهران و اعضاي شوراي عالي انقالب فرهنگي بدون نياز به ارزيابي            علمي

شاغلين ساير سمت هاي مديريت كه با حفظ رابطه آموزشي يا پژوهشي با مؤسسه متبوع، اشتغال به        ارزشيابي

 شود. دارند طبق ضوابط اين دستورالعمل انجام مي         كار

براي  امتياز 62راي مربيان و امتياز ب 61امتياز براي مربي آموزشياران،  3اعضاي هيأت علمي با كسب حداقل  -8ماده 

 استادياران و باالتر از آئين نامه ارتقاء يك پايه ترفيع ساالنه دريافت مي كنند.



امتياز براي استادياران و مراتب باالتر، از ماده  3امتياز براي مربيان و حداقل  2كسب حداقل  – 1تبصره 

 نامه ارتقاء ضروري است. آئين          2

 مي باشد. 1آئين نامه ارتقاء ،  1ثر امتياز قابل محاسبه از ماده حداك – 2تبصره 

ماده  1اعطاي ترفيع به آن دسته از اعضاي هيأت علمي كه تصدي سمت هاي اجرايي موضوع تبصره  -9ماده 

(6) … ]اين[ آئين نامه            16
و بي  3را برعهده دارند، حسب مورد براساس مجموع امتيازات موضوع ماده  

 هاي تعيين شده در تبصره هاي آن ماده انجام مي شود. از محدوديت         نياز

ماده  6امتيازات پژوهشي مازاد بر امتياز موردنياز براي ترفيع ساالنه اعضاي هيأت علمي )موضوع تبصره  -11ماده 

 قابل ذخيره براي سالهاي بعد است.         (3

درصورتي كه عضو هيأت علمي طي سه سال متوالي نتواند حداقل امتياز الزم براي دريافت يك پايه  -11ماده 

شناخته     را كسب كند، مصداق ركود علمي و عدم كفايت و صالحيت براي ادامه عضويت در هيأت علمي          ترفيع

( (6) …نامه آئين        12ه رئيس مؤسسه اعالم خواهد شد تا با وي برابر مقررات مربوط )موضوع ماده شده و مراتب ب

 رفتار شود.

  

ب وزير ]علوم، تحقيقات به تصوي 1/62/6177بند در تاريخ  3تبصره و  3ماده و  66اين دستورالعمل در 

 فناوري[ رسيده است و از تاريخ ابالغ الزم االجرا است.           و

 
 

 آئين نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي

 قسمت اول( – 4)پيوست شماره 

  

 مقدمه :

 ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كه از اين پس در اين آئين

شوند، با توجه به ميزان فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي و  ناميده مي” مؤسسه هاي آموزشي يا پژوهشي“نامه 

 اجرايي آنان و براساس مفاد اين آئين نامه امكان پذير است. – خدمات علمي

 هاي آموزشي : فعاليت -1ماده 

گان و دانشجويان انجام مي شود و كيفيت تدريس : ارزيابي كيفيت تدريس با نظرخواهي از دانش آموخت -6-6

در آخر هر نيمسال تحصيلي امتياز كسب شده در هر درس در پرونده عضو هيأت علمي ضبط مي گردد. در 

امتياز( در تعداد واحد آموزشي آن درس ضرب  21زمان ارتقاء ، امتياز كسب شده در هر درس )حداكثر 

كل واحدهاي تدريس شده امتياز كيفيت تدريس بدست  گردد و از تقسيم حاصل جمع اين اعداد بر تعداد مي

 2جدول شماره  6-6مي آيد. اختالف امتياز كسب شده از كيفيت تدريس و حداقل امتيازهاي مندرج در بند 

محاسبه مي شود. حداكثر اين امتياز در مرتبه هاي مربي، استاديار و دانشيار به ترتيب  6-6جزء امتيازهاي بند 

 است. 3و  3،  1
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شماره        جدول 6-6اعضاي هيأت علمي مؤسسات آموزشي كه حداقل امتياز كيفيت تدريس مندرج در بند  – تبصره

كسب ننموده             )جدول حداقل امتيازهاي الزم براي ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي مؤسسات آموزشي( را 2

 باشند. باشند واجد شرايط الزم براي ارتقا مرتبه نمي

2 كميت تدريس : تدريس يك واحد درس در مقطع كارداني و كارشناسي -6-2
1

امتياز و در مقطع تحصيالت   

و براي  1امتياز. حداكثر امتياز براي اعضاي هيأت علمي مؤسسات آموزشي در هر نيمسال تحصيلي  6تكميلي 

 مي باشد. 1اعضاي هيأت علمي مؤسسات پژوهشي 

 است. 63و  13يأت علمي مؤسسات آموزشي و پژوهشي به ترتيب سقف امتياز اين بند براي اعضاي ه

اگر عضو هيأت علمي در يك نيمسال تحصيلي يك درس را در چند كالس تدريس نمايد، امتياز  – 1تبصره 

2  و براي كالسهاي تكراري با ضريب 6شده براي اولين كالس با ضريب            كسب
1

 منظور مي شود.  

ضو هيأت علمي يك درس را به طور مشترك در يك كالس تدريس نمايند، امتياز آن اگر چند ع – 2تبصره 

 شود. بر تعداد همكاران به ميزان مشاركت آنان در تدريس تقسيم مي            درس

امتياز كميت تدريس اعضاي هيأت علمي مؤسسات پژوهشي در صورتي قابل احتساب است كه  -3تبصره 

 را كسب نموده باشند. 2جدول شماره  6-6كيفيت تدريس بند امتياز             حداقل

 امتياز براي هر واحد 23/1راهنمايي پروژه دانشجويان دوره كارشناسي  -6-1

 فعاليت هاي پژوهشي : -2ماده 

اختراع يا اكتشاف ثبت شده و آثار پژوهشي و فني برگزيده در داخل يا خارج از كشور داراي تأييد رسمي   -2-6

 امتياز 61جع ذيربط تا از مرا

 3اثر بديع و ارزنده هنري با ارائه مباني نظري آن به صورت مكتوب براي اعضاي هيأت علمي گروه هنر تا  -2-2

 امتياز

كسب     2-2را از بند  1يا  2جدول  1-2از حداقل امتياز بند   %11اعضاي هيأت علمي گروه هنر مي توانند  – تبصره

 نمايند.

(امتياز 7ي پژوهشي چاپ شده در نشريه علمي معتبر تا مقاله علم -2-1
[0]

( 

براي ارتقاء به مرتبه دانشياري و يا استادي به ترتيب دارا بودن حداقل يك و يا دو مقاله در نشريات  – تبصره

( شده الزامي است. در زمينه هاي تخصصي كه نشريه علمي معتبر نمايه شده در indexايه )معتبر نم         علمي

 كشور منتشر نمي شود، تشخيص الزامي بودن با هيأت مميزه است.             داخل

مقاله علمي مروري چاپ شده در نشريه علمي معتبر، كه نويسنده در زمينه موضوع مقاله صاحب نظر  -2-3

 امتياز 3باشد تا 

 امتياز 1مقاله علمي ترويجي چاپ شده در نشريه علمي معتبر تا  -2-3

 امتياز 2مقاله علمي كامل چاپ شده در مجموعه مقاله هاي كنفرانس معتبر تا  -2-1

 امتياز 6خالصه مقاله علمي چاپ شده در مجموعه مقاله هاي كنفرانس علمي معتبر تا  -2-7

از رساله )پايان نامه( متقاضي ارتقاء چاپ شده در نشريه علمي معتبر مقاله علمي صددرصد مستخرج  -2-3

 امتياز 6بدون درنظر گرفتن ترتيب اسامي و سهم همكاران تا 
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گزارشهاي علمي طرحهاي تحقيقاتي يا فني كه با موافقت مؤسسه محل خدمت عضو هيأت علمي انجام  -2-9

امتياز براي مجموع گزارشهاي هر طرح. گزارشها  3ر تا شده باشد متناسب با ميزان نوآوري و حل مشكالت كشو

 بايد به تأييد هيأت داوران شوراي پژوهشي مؤسسه يا كارفرما رسيده باشد.

امتياز گزارش طرحهاي كاربردي كه منجر به حل يكي از مشكالت كشور شده باشد به جاي  – تبصره

 حتساب است.قابل ا 1يا  2جدول  1-2حداقل امتيازهاي بند     از  21%

تأليف يا تصنيف كتاب چاپ شده كه حاوي تجربيات علمي و فعاليت هاي پژوهشي نويسنده يا  -2-61

 امتياز 21نويسندگان آن باشد حسب اعتبار محتوي، كيفيت نگارش و كميت اثر و اعتبار ناشر در چاپ اول تا 

 از ناشران معتبر امتياز داده مي شود.فقط به يك كتاب در مرحله چاپ با گواهي معتبر چاپ از يكي  – تبصره

 امتياز 1تجديد چاپ كتاب تأليفي يا تصنيفي در صورتي كه همراه با افزودن مطالب جديد باشد تا  -2-66

بررسي و نقد چاپ شده در نشريات علمي معتبر و يا ويرايش علمي هر كتاب مشروط بر اينكه نام  -2-62

يده باشد و يا همراه با گواهي معتبر مبني بر ويراستاري كتاب توسط ويراستار در شناسنامه كتاب به چاپ رس

 امتياز 2متقاضي ارتقاء باشد تا 

براي اعضاي هيأت علمي مؤسسات پژوهشي كه ويراستاري علمي از وظايف اصلي آنها است، سقف  – تبصره

 مي باشد. 62،  3اين بند به جاي            امتياز

 امتياز 61معتبر تا تصحيح انتقادي كتاب  -2-61

نسخه     تصحيح انتقادي شامل معرفي نسخه بدل هاي موجود در جهان و تشخيص صحيح ترين و نزديكترين – تبصره

و تكميل        آن  شناسي به مؤلف و ارائه روش تحقيق و ذكر مآخذ و منابع مورد استفاده با استناد به شواهد و كتاب

 و داوري در بهترين برداشت و نظاير آن نقائص چه در عبارت و چه در محتوي

 1امتياز و حداكثر  3/1راهنمايي پايان نامه دوره كارشناسي ارشد يا دكتري حرفه اي براي هر واحد  -2-63

 امتياز براي هر پايان نامه

 امتياز براي هر رساله 3امتياز و حداكثر  3/1راهنمايي رساله دكتراي تخصصي براي هر واحد  -2-63

 امتياز راهنمايي پايان نامه يا رساله به نسبت مساوي بين مشاوران مربوط تقسيم مي شود.   %11 – 1تبصره 

در     به پايان نامه يا رساله اي امتياز داده مي شود كه با موافقت مؤسسه محل خدمت عضو هيأت علمي – 2تبصره 

درمان و آموزش       ري يا وزارت بهداشت،مؤسسات آموزشي يا پژوهشي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناو

 پزشكي انجام شده باشد.

ترجمه كتاب در بعضي از رشته هاي خاص علوم انساني كه مستلزم تحقيق و تفحص است، حسب  -2-61

 امتياز 61تشخيص هيأت مميزه تا 

 : 2ساير تبصره هاي ماده 

درمان       علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت،مرجع تعيين اعتبار علمي مجله هاي داخلي، وزارت  –  1تبصره 

 و آموزش پزشكي و مجله هاي خارجي هيأت مميزه است.

مقاله هاي گروه هنر چاپ شده در ساير مجله ها كه داراي هيأت تحريريه معتبر باشند به  – 2تبصره 

 پذيرفته مي شوند. 3-2تا  1-2كميسيون هاي تخصصي هيأت مميزه براي محاسبه در بندهاي    تشخيص



باشند       فقط به دو مقاله كه براي چاپ در نشريات علمي معتبر پذيرفته شده و داراي گواهي چاپ معتبر – 3تبصره 

 امتياز داده مي شود.

به مقاله هاي چاپ شده در نشريات علمي، ادواري و غير ادواري كه داراي هيأت تحريريه معتبر  -4تبصره 

امتياز براي محاسبه  2ولي اعتبار آنها هنوز مورد تأييد قرار نگرفته است، به تشخيص هيأت مميزه تا             باشند

 حسب مورد تعلق مي گيرد. 3-2تا  1-2بندهاي      در

امتياز فعاليت هاي پژوهشي پس از اخذ درجه دكتري تخصصي )تخصص در مورد گروه پزشكي( و  – 5تبصره 

تبه استادياري مشروط بر اينكه مستخرج از رساله دكتري نباشد در جمع امتيازهاي هريك از احراز مر           قبل

 براي ارتقاء( قابل احتساب است. 1-2حسب مورد )به استثناي حداقل امتياز الزم از بند  2بندهاي ماده         از

امتياز كسب نمايد  63-2و  63-2، به استثناي بندهاي  2چنانچه فعاليتي از يكي از بندهاي ماده  – 6تبصره 

 نمي تواند از ساير بندهاي همين ماده كسب امتياز نمايد.“ فعاليت مجددا         همان

امتياز    در مواردي كه اعضاي هيأت علمي سهم خود را در فعاليتهاي پژوهشي مشترك تعيين كرده باشند، – 7تبصره 

توزيع  6شماره          صورت امتيازهاي كسب شده طبق جدول فعاليت به نسبت اعالم شده تقسيم مي شود، در غيراين

 مي گردد.

 
 

 نحوه توزيع امتياز فعاليتهاي پژوهشي مشترك – 1جدول شماره 

  

 سهم هريك از همكاران از امتياز مربوط تعداد همكاران

 هريك از بقيه همكاران         اول

 (2ستون ) (6ستون )

6 

2 

1 

3 

3 

1 > 

              611% 

              33 %              33  % 

              73 %              31  % 

              71 %              13  % 

              11 %              11  % 

)در مجموع  > %  23              % 31             

631%) 

  

ايان نامه يا رساله دانشجو باشد، نام دانشجو بايد به عنوان همكار در مواردي كه مقاله مستخرج از پ – 8تبصره 

به همكار بعد از دانشجوي مذكور  6درج شود، ولي امتيازهاي مربوط به همكار اول در جدول شماره            اول

 ترتيب اسامي تعلق مي گيرد و امتياز ساير همكاران مطابق معمول محاسبه مي شود.          در

  

 اجرايي : – خدمات علمي -  3ه ماد



ترجمه كتاب از متن معتبر و ارزنده خارجي به زبان فارسي و يا فارسي به زبان خارجي با درنظر گرفتن  -1-6

 امتياز 62اعتبار علمي و كميت متن اصلي و كيفيت ترجمه و اعتبار ناشر تا 

 يكي از ناشران معتبر امتياز داده مي شود. فقط به يك كتاب در مرحله چاپ، با گواهي معتبر چاپ از – 1تبصره 

امتياز ترجمه كتاب براي اعضاي هيأت علمي گروههاي آموزشي فاقد تحصيالت تكميلي به  – 2تبصره 

 قابل احتساب است. 63-2و  63-2امتيازهاي بندهاي        جاي

 امتياز 3/1تا ترجمه كامل يك مقاله علمي، چاپ شده در نشريه علمي معتبر، با ذكر مأخذ  -1-2

تدوين و تأليف جزوه درسي مشروط بر آنكه مشتمل بر قسمت عمده مطالب يك درس كامل و داراي  -1-1

 2فهرست مندرجات و مآخذ بوده و مورد استفاده دانشجويان باشد، با توجه به حجم مطالب و كيفيت آن تا 

 امتياز به ازاي هر درس

و هنري و اجراي كنسرت و صحنه تئاتر با ارائه مستندات مربوط تا  برپايي نمايشگاههاي پژوهشي، فناوري -1-3

 امتياز در هر مورد 2

طراحي و راه اندازي آزمايشگاه يا كارگاه )با دستورالعمل هاي آموزشي الزم براي تدريس( يا واحدهاي  -1-3

 امتياز در هر مورد 1نيمه صنعتي و يا بخش درماني و يا باليني جديد تا 

 7فعاليت كرده باشند امتياز مربوط طبق تبصره  3-1تا  6-1ر چند تن همكار در موضوع بندهاي اگ – تبصره

 تقسيم مي شود. 2تبصره هاي ماده              ساير

امتياز همكاري در امور ستادي دو وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشتء درمان و آموزش پزشكي و  -1-1

الي يا پژوهشي، وابسته به اين دو وزارت متناسب با حجم فعاليت به شرح ذيل امور اجرايي مؤسسات آموزش ع

 مي باشد.

 امتياز براي هر سال كامل 62وزيران علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  -1-1-6

فناوري و  رئيس دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي و پژوهشي و معاونان دو وزارت علوم، تحقيقات و -1-1-2

 امتياز براي هر سال كامل 61بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تا 

معاون دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي و پژوهشي و مديريت هاي دو وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  -1-1-1

 امتياز براي هر سال كامل  7و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تا 

 امتياز براي هر سال كامل 3ا رئيس واحدهاي پژوهشي مستقل تا رئيس دانشكده، پژوهشكده و ي -1-1-3

رئيس بيمارستان و يا معاون دانشكده و يا رئيس مراكز و واحدهاي پژوهشي و خدمات علمي وابسته تا  -1-1-3

 امتياز براي هر سال كامل 3

ر مديران گروههاي ساير سمت هايي كه طبق مقررات متصديان آنها بايد عضو هيأت علمي باشند نظي -1-1-1

امتياز براي هر سال  3آموزشي و يا پژوهشي و پست هاي ستاره دار در مجموعه پست هاي سازماني مصوب تا 

 كامل

 توسط مقام باالتر تعيين مي شود. 1-1-1تا  2-1-1ميزان امتياز فعاليت هاي اجرايي مواد  – 1تبصره 

( خارج از مؤسسه محل خدمت عضو هيأت علمي 1-1امتياز فعاليت هاي اجرايي )موضوع بند  – 2تبصره 

 موافقت رئيس مؤسسه متبوع براي همكاري مربوط قابل احتساب است.        با



در مورد سمت هايي كه ذكر نشده است و يا سمت هاي جديد، چنانچه فعاليت در زمينه  – 3تبصره 

براي هر سال  1-1هاي مندرج در بند  عاليتآموزشي و پژوهشي باشد هيأت مميزه با توجه به امتياز ف      مشاغل

 همطرازي خواهد نمود.   كامل

اگر ميزان فعاليت در اين ماده در مدت كمتر يا بيشتر از يك سال كامل انجام گرفته باشد حداكثر  – 4تبصره 

 مربوط متناسب با طول مدت فعاليت محاسبه مي شود.          امتياز

ا و شوراهاي رسمي مؤسسات آموزشي يا پژوهشي، وزارت علوم، تحقيقات و فعاليت مؤثر در كميسيون ه -1-7

 31فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، فرهنگستان ها و شوراي عالي انقالب فرهنگي به ازاي هر 

 امتياز 6ساعت 

نجام گيرد به خدماتي كه با كسب موافقت قبلي دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي و پژوهشي محل خدمت ا -1-3

 امتياز 6ساعت  611ازاي هر 

 اينگونه خدمات عبارتند از :

 فني ، علمي و پژوهشي ، هنري ، تربيت بدني كشاورزي ، خدمات پزشكي ، -1-3-6

 همكاري علمي و فني با نهادهاي انقالبي و سازمانها و مؤسسات دولتي -1-3-2

 يشبرد اهداف جمهوري اسالمي ايران مؤثر واقع شود.همكاري در امور فرهنگي و ساير اموري كه در پ -1-3-1

 عضويت در هيأت مديره انجمن هاي علمي رسمي و هيأت تحريريه و سردبيري مجالت علمي -1-3-3

 همكاري در تشكيل جلسات سخنراني ها و سمينارهاي علمي ـ كاربردي -1-3-3

 كمك براي انسجام نظام تحقيقاتي كشورهمكاري در ايجاد مراكز تحقيقاتي و يا ايجاد هماهنگي و  -1-3-1

 همكاري در تهيه ، ارائه و انجام طرح هاي تحقيقاتي مصوب -1-3-7

 همكاري در فعاليت هاي ميداني براي اكتشاف آثار باستاني -1-3-3

 هاي آموزشي همكاري در ايجاد رشته هاي جديد دانشگاهي يا برگزاري كارگاه -1-3-9

نامه هاي جديد دوره هاي آموزشي، پژوهشي كه تصويب شده و به مرحله اجرا همكاري در تدوين بر -1-3-61

 درآمده باشد

اكتشافات و ابداعات  ارزيابي و داوري مقاله هاي علمي و گزارش طرح هاي تحقيقاتي، اختراعات، -1-3-66

 ادبي و علمي ـ كاربردي  هنري ،

براي رشته تخصصي استفاده شود، برحسب تسلط  زبان خارجي دوم و سوم، كه از آن در مطالعه و تحقيق -1-9

 امتياز 1و ميزان آشنايي براي هر زبان تا 

 كسب امتياز براي زبان خارجي دوم و سوم منوط به احراز يكي از شرايط زير است : – 1تبصره 

 الف( استفاده متقاضي از زبان موردنظر در آثار و تأليفات خود

 د مبني بر تسلط متقاضي به زبان خارجي دوم يا سومب ( ارائه مدرك يا گواهي مورد تأيي

 گيرد. امتياز تعلق مي  به زبان خارجي دوم و سوم فقط در يك مقطع ارتقاء – 2تبصره 

مميزه       ارتقاء عضو هيأت علمي از يك مرتبه به مرتبه ديگر پس از طي مراحل اداري حسب مورد در هيأت – 4ماده 

 گيرد : يذيربط ، به شرح زير انجام م



مربي آموزشياران و مربياني كه با موافقت مؤسسه آموزشي يا پژوهشي متبوع موفق به اخذ مدرك  -3-6

تحصيلي باالتر از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي معتبر و مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و 

 يابند. ه باالتر ارتقاء ميفناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي شوند، به مرتب

ارتقاء از مرتبه مربي به مرتبه استادياري براي مربياني كه داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد در  -3-2

هاي وابسته به گروه پزشكي و دامپزشكي( مي باشند با احراز شرايط  اي در رشته رشته مربوط )يا دكتراي حرفه

 پذير است : زير امكان

 حسب مورد 1يا  2هاي شماره  امتيازهاي الزم براي ارتقاء مرتبه، مندرج در جدول الف( كسب حداقل

 ب ( ارائه يك رساله در سطح رساله دكتري

تهيه    هاي تخصصي هيأت مميزه، متقاضي براي توسط كميسيون” الف“پس از احراز شرايط مندرج در بند  – 1تبصره 

شود.  معرفي مي     ي تخصصي رشته تحصيلي متقاضي در داخل كشوررساله، به يكي از دانشگاههاي مجري دوره دكتر

شده از طرف دانشگاه با      متقاضي ارتقاء با اخذ مأ،موريت تحصيلي از مؤسسه متبوع زيرنظر استاد راهنماي تعيين

موفقيت در كند و در صورت  اقدام مي   رعايت مقررات مربوط به مرحله پژوهشي و تدوين رساله در سطح رساله دكتري

مقاله علمي پژوهشي مستخرج از رساله در            دفاع از رساله مربوط و چاپ )ارائه گواهي معتبر پذيرش( حداقل يك

 يابد. استادياري ارتقاء مي           نشريات علمي معتبر پس از تأييد هيأت مميزه به مرتبه

 گردد. باشد و منجر به اخذ مدرك نمي ارتقاء ميبراي “ تدوين رساله در سطح رساله دكتري صرفا – 2تبصره 

سال  3سال و در مرتبه استادياري  3حداقل مدت اشتغال به منظور ارتقاء به مرتبه باالتر در مرتبه مربي  -3-1

هاي  وقت در مؤسسات آموزشي يا پژوهشي معتبر و مورد قبول هيأت سال به صورت تمام 3و در مرتبه دانشياري 

3  . براي اعضاي هيأت علمي مؤسسات آموزشي الاقلباشد مي  مميزه
2

اين مدت بايد در مؤسسات آموزشي    

 باشد.

 تواند تا هاي استادياري ودانشياري براي ارتقاء بارعايت سايرمقررات مربوط مي حداقل مدت اشتغال درمرتبه  -تبصره 

 سال نباشد. 3هاي مذكور كمتر از  مرتبه يك سال كاهش يابد مشروط بر اينكه مجموع مدت اشتغال در             

 براي اعضاي 2براي ارتقاء ازيك مرتبه به مراتب باالتركسب حداقل امتيازهاي مذكوردرجدول شماره  -3-3             

 براي اعضاي هيأت علمي 1هيأت علمي مؤسسات آموزشي و حداقل امتيازهاي مذكور در جدول شماره              

 مؤسسات پژوهشي ضروري است.             

براي اعضاي  6-3و  6-3،  1،  2هاي  جدول 3-2تا  1-2و  1-2كسب حداقل امتيازهاي بندهاي  – 1تبصره 

(6)علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي تازه تأسيس و در حال توسعه           هيأت
تابع مقررات  

 نامه آئين

 1/3/6111ارتقاء مصوب            
 باشد. مي(2)

هيأت به ترتيب براي اعضاي  3و  3هاي شماره  رعايت حداكثر امتيازهاي مذكور در جدول – 2تبصره 

مؤسسات آموزشي يا پژوهشي در محاسبه امتيازهاي مربوط به ارتقاي مرتبه الزامي است.        علمي

 كه امتيازي درج نشده حداكثر امتياز درنظر گرفته نشده است. 3و  3هايي از جداول  ستون           در

 3شوري در مرتبه مربي تا آموختگان دوره دان براي دانش 6حداكثر امتياز قابل قبول ماده  – 3تبصره 

 يابد. افزايش مي         امتياز

http://amoozesh.gau.ac.ir/amoozeshi/n10.htm#_ftn195
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 و رعايت حداكثر 1و 2هاي شماره  مؤسسات داراي هيأت مميزه باحفظ حداقل امتيازهاي مندرج درجدول – 4تبصره 

 ويبتوانند مقررات خاصي را پيشنهاد و پس از تص مي 3و  3هاي شماره  امتيازهاي قابل قبول در جدول               

 براي اعضاي هيأت علمي خود اجرا نمايند.“ هيأت مميزه مركزي وابالغ وزيرعلوم،تحقيقات و فناوري صرفا               

 در زمينه تخصصي متقاضي ارتقاء باشد.“ بايد مستقيما 2و 6% امتيازهاي كسب شده در ماده 31حداقل  – 5تبصره 

امتيازهايي كه در مرتبه فعلي كسب شده است مورد “ به مرتبه ديگر منحصرااي  براي ارتقاء از مرتبه -3-3              

 گيرد استفاده قرار مي

مرتبه از تاريخ تكميل و تحويل پرونده توسط عضو هيأت علمي به كميته  تاريخ اجراي حكم ارتقاء -3-1              

ون تخصصي هيأت مميزه تا آن زمان باشد، مشروط برآنكه كليه امتيازهاي الزم به تشخيص كميسي منتخب مي

 كسب شده باشد.

هايي كه بدليل عدم كسب حداقل امتيازهاي الزم از طرف  تاريخ اجراي حكم ارتقاي مرتبه پرونده – 1تبصره 

منتخب، كميسيون تخصصي و يا هيأت مميزه مربوط رد شده باشد، تاريخ تكميل و تحويل مجدد           كميته

 نكه تكميل پرونده به تأييد كميته منتخب يا كميسيون تخصصي حسب مورد رسيده باشد.مشروط بر آ     بوده

پيوست )موضوع مقررات مربوط به  1جدول و  3تبصره،  13بند ،  36ماده ،  3نامه در  اين آئين – 5ماده 

زه مركزي تشكيل و اختيارات هيأت مميزه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي، هيأت ممي       طرز

تبصره( در  63بند و  21ماده ،  21مقررات مربوط به طرز تشكيل كميته منتخب دانشكده شامل         و

نامه ارتقاء مصوب  به تصويب وزير علوم، تحقيقات و فناوري رسيده و جايگزين آئين 1/9/6131          تاريخ

كليه مقررات قبلي مربوط به ارتقاي اعضاي هيأت گردد. از تاريخ اجراي اين مصوبه   مي             1/3/6111

 گردد مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي لغو مي         دانشگاهها و    علمي

 
 

  
 جدول حداقل امتيازهاي الزم براي ارتقاي اعضاي هيأت علمي مؤسسات آموزشي -2جدول شماره 

  
مرتبه قبل از 

 ارتقاء

مرتبه بعد از 

 ارتقاء

حداقل 

ند امتياز از ب

6-6 

حداقل 

امتياز از بند 

6-2 

حداقل 

امتياز از 

 6ماده 

حداقل 

امتياز از بند 

2-1 

حداقل امتياز 

از بندهاي 

 3-2تا  2-1

حداقل 

امتياز از 

 2ماده 

حداقل امتياز 

از مجموع 

 مواد

 1الي  6

 9ستون  3ستون  7ستون  1ستون  3ستون  3ستون  1ستون  2ستون  6ستون 

 611 13 61( 3)* 3 11 21 63 استاديار مربي

 611 13 63( 3) * 61 11 61 63 دانشيار استاديار

 661 33 21( 61) * 63 23 61 61 استاد دانشيار

 كند. هاي مندرج در داخل پرانتز كفايت مي براي اعضاي هيأت علمي دانشگاههاي تازه تأسيس و در حال توسعه، كسب حداقل *
  
  

  
 زهاي الزم براي ارتقاي اعضاي هيأت علمي مؤسسات پژوهشيجدول حداقل امتيا -3جدول شماره 



  
حداقل امتياز از بند  مرتبه بعد از ارتقاء مرتبه قبل از ارتقاء

2-1 

حداقل امتياز از 

 1-2مجموع بندهاي 

 3-2تا 

حداقل امتياز از ماده 

2 

حداقل امتياز از 

 1الي  6مجموع مواد 

 1ن ستو 3ستون  3ستون  1ستون  2ستون  6ستون  

 611 33 21( 3) * 61 استاديار مربي

 611 33 23( 62) * 63 دانشيار استاديار

 661 13 13( 21) * 21 استاد دانشيار

 كند. هاي مندرج در داخل پرانتز كفايت مي براي اعضاي هيأت علمي پژوهشي دانشگاههاي تازه تأسيس و در حال توسعه، كسب حداقل *

 
 

حداكثر امتيازهاي قابل محاسبه براي اعضاي هيأت علمي مؤسسات  – 4جدول شماره             

 آموزشي

حداكثر  موضوع بند

امتياز در 

واحد كار يا 

 ترم

حداكثر 

امتياز در هر 

 موضوع

حداكثر 

امتياز هر 

 ماده

 هاي آموزشي فعاليت -1ماده 

 6تا  4 21 كيفيت تدريس 6-6

 35 1 كميت تدريس 6-2 31

 5 23/1 وره كارشناسيراهنمايي پروژه د 6-1

 هاي پژوهشي فعاليت – 2ماده 

اختراع يا اكتشاف ثبت شده در داخل يا  2-6

 خارج

61     

   3 اثر بديع و ارزنده هنري 2-2

   7 مقاله علمي پژوهشي 2-1

   3 مقاله علمي مروري 2-3

   1 مقاله علمي ترويجي 2-3

   2هاي  مقاله كامل در مجموعه مقاله 2-1



 هاي علمي معتبر رانسكنف

هاي  خالصه مقاله در مجموعه مقاله 2-7

 هاي علمي معتبر كنفرانس

6 5 

مقاله علمي صددرصد مستخرج از رساله  2-3

 نامه( )پايان

6 5 

 25 3 هاي تحقيقاتي يا فني هاي علمي طرح گزارش 2-9

2-

61 

   21 تأليف يا تصنيف كتاب

2-

66 

 9 1 يا تصنيفي تجديد چاپ كتاب تأليفي

2-

62 

 8 2 بررسي و نقد و ويرايش علمي كتاب

2-

61 

 21 61 تصحيح انتقادي كتاب معتبر

2-

63 

ارشد  نامه كارشناسي راهنمايي يا مشاوره پايان

 اي يا دكتري حرفه

1 

25 
2-

63 

 3 راهنمايي يا مشاوره رساله دكتري تخصصي

2-

61 

هاي خاص علوم  ترجمه كتاب براي رشته

 انساني

61   

  

 اجرايي -هاي علمي  فعاليت – 3ماده 

     62 ترجمه كتاب 1-6

  

  

  

 3 3/1 ترجمه كامل يك مقاله علمي 1-2

 4 2 تدوين و تأليف جزوه درسي 1-1



برپايي نمايشگاههاي پژوهشي، فناوري،  1-3

 … هنري و

2 6   

13 

  
 6 1 اندازي آزمايشگاه يا كارگاه طراحي و راه 1-3

همكاري در امور اجرايي دانشگاهها، مراكز  1-1

 تحقيقاتي و امور ستادي دو وزارت

 سال
31 

62 

هاي داخل و خارج از  فعاليت در كميته 1-7

 دانشگاه

3 15 

 11 3 ساير خدمات 1-3

 6 1 زبان خارجي دوم و سوم 1-9

  

 ي اعضاي هيأت علمي مؤسسات آموزشيجدول حداقل امتيازهاي الزم براي ارتقا -1-4جدول شماره 

  

مرتبه 
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 ارتقاء

مرتبه 

بعد از 

 ارتقاء

از بند 

6-6 

از بند 

6-2 

از ماده 

6 

از بند 

1-2 

از مجموع 

بندهاي 

-2تا  2-1

3 

از ماده 

2 

از 

مجموع 

 6مواد

 1الي

 611 13 61 3 11 21 63 استاديار مربي

 611 13 63 61 11 61 63 دانشيار استاديار

 661 33 21 63 23 61 61 استاد اردانشي

  
 
 

 حداكثر امتيازهاي قابل محاسبه براي اعضاي هيأت علمي مؤسسات پژوهشي – 5جدول شماره 

حداكثر  موضوع بند

امتياز در 

واحد كار يا 

 ترم

حداكثر 

امتياز در هر 

 موضوع

حداكثر 

امتياز هر 

 ماده



  

 هاي آموزشي فعاليت -1ماده 

 6تا  4 21 كيفيت تدريس 6-6

 15 1 كميت تدريس 6-2 21

 5 23/1 راهنمايي پروژه دوره كارشناسي 6-1

  

 هاي پژوهشي فعاليت – 2ماده 

اختراع يا اكتشاف ثبت شده در داخل يا  2-6

 خارج

61     

   3 اثر بديع و ارزنده هنري 2-2

   7 مقاله علمي پژوهشي 2-1

   3 مقاله علمي مروري 2-3

   1 ي ترويجيمقاله علم 2-3

هاي  مقاله كامل در مجموعه مقاله 2-1

 هاي علمي معتبر كنفرانس

2   

هاي  خالصه مقاله در مجموعه مقاله 2-7

 هاي علمي معتبر كنفرانس

6 5 

مقاله علمي صددرصد مستخرج از رساله  2-3

 نامه( )پايان

6 5 

 51 3 هاي تحقيقاتي يا فني هاي علمي طرح گزارش 2-9

2-

61 

   21 تأليف يا تصنيف كتاب
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جدول حداقل امتيازهاي الزم براي ارتقاي اعضاي هيأت علمي مؤسسات  -1-5ل شماره جدو

 پژوهشي

  

مرتبه قبل از 

 ارتقاء

مرتبه بعد از 

 ارتقاء

از مجموع  1-2از بند 

 1-2بندهاي 

 3-2تا 

از مجموع  2از ماده 

 مواد

 1ا الي 

 611 33 21 61 استاديار مربي

 611 33 23 63 دانشيار استاديار

 661 13 13 21 استاد شياردان

  

  
  

 
 

 قانون نحوه تأمين هيأت علمي مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور

 قسمت دوم( – 4)پيوست شماره 

  

كليه افرادي كه به عنوان عضو هيأت علمي در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وتحقيقاتي كشور به كار  – 1ماده 

نند خدمت نظام وظيفه وساير خدمات قانوني را در دانشگاهها يا مؤسسات آموزش مشغول مي شوند مي توا

 عالي و تحقيقاتي مربوط انجام دهند.

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي  حقوق و مزاياي اعضاي هيأت علمي موضوع اين قانون در صورتي كه در -(1)1تبصره 

و پژوهشي خدمت نمايند پس از طي دوره آموزش نظامي همانند ساير اعضاي هيأت علمي محاسبه و از محل 

اعتبارات مؤسسه مربوط قابل پرداخت خواهد بود. دانشگاهها و مراكز آموزش عالي واقع در شهرستانهاي غير 

 اولويت برخوردارند. مركز استان در استفاده از اين نيروها از

هرگونه خدمت اوليه اعضاي هيأت علمي مشمول اين قانون از قبيل حضور داوطلبانه در جبهه، طرح  - 2تبصره 

گردد.  دانشجويي اعزام به جبهه و خدمت سربازي در پادگانهاي نظامي در احتساب دوره ضرورت منظور مي

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وتحقيقاتي  خدماتي كه مشمول، قبل از شروع دوره آموزش نظامي در

گردد. قرارگاه ستاد نيروي  يامؤسسه متبوع خوددارد،احتساب مي دهد درمدت تعهدي كه به دانشگاه انجام مي

آموزش دهنده مكلف است در پايان دوره ضرورت، حسب گواهي وزارتخانه مربوط، كارت پايان خدمت دوره 

 مربوطه ارسال نمايد.ضرورت را صادر و به وزارتخانه 
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(2)هاي گروه پزشكي و دامپزشكي درصد از فارغ التحصيالن رشته 11هر سال حداكثر  -2ماده 
قبل از انجام خدمت نظام  

ر يكي از رشته هاي مورد نياز دانشگاهها و وظيفه و يا ساير خدمات قانوني مي توانند تا كسب تخصص د

 مؤسسات آموزش عالي ادامة تحصيل دهند.

براي داوطلبان رشته هاي هوشبري وعلوم پايه پزشكي و نيز براي بانوان در رشته جراحي زنان ومامائي  -1تبصره 

 محدويت فوق ملحوظ نخواهد شد.

 گي رزمي به تشخيص شوراي عالي دفاع مي باشد.مشروط به آسيب نديدن آماد 2و  6اجراي مواد   -2تبصره 

ملزمند در صورت نياز، خدمت نظام وظيفه وساير خدمات قانوني را به  2كليه فارغ التحصيالن موضوع ماده  -3ماده 

برابر ، به تفصيل  2الي  6عنوان عضو هيأت علمي در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وتحقيقاتي كشور 

 (1)انجام دهند. آيين نامه اجرائي ،

در صورت خودداري از خدمت در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي ملزمند عالوه بر خدمت  -1تبصره 

 برابر خدمات قانوني ، انجام وظيفه نمايند. 2نظام وظيفه 

عضاي هيأت علمي موضوع اين قانون موظفند دوره مقدماتي آموزش نظامي را طبق برنامه زمان بندي شده و ا -4ماده 

 مناسب در يكي از مراكز آموزش نظامي نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران انجام دهند.

 صالح برسند.افراد موضوع اين قانون بايد از نظر صالحيتهاي اخالقي و علمي به تأييد مقامات ذي -5ماده 

وزارتخانه هاي ]علوم ، تحقيقات و فناوري [ و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مسئول اجراي اين قانون  -6ماده   

ماه آيين نامه اجرائي قانون را با همكاري وزارت دفاع تهيه و به تصويب هيأت  2بوده و موظفند ظرف مدت 

 وزيران برسانند.

تمل بر شش ماده و چهار تبصره در جلسه روز پنجشنبه اول خرداد ماه يكهزار و سيصد و قانون فوق مش                

 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است . 1/1/6113شصت و پنج مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

 
 

 آئين نامه اجرائي قانون نحوه تأمين هيأت علمي مورد نياز

(1)قيقاتي كشوردانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تح
 

 قسمت سوم( – 4)پيوست شماره 

  

افرادي كه در اجراي قانون نحوه تأمين هيأت علمي مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي  -1ماده 

آيين نامه قانون ناميده مي شود( به عنوان عضو هيأت علمي در دانشگاهها  ) كه در اين 6/1/13كشور مصوب 

و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور به كار گمارده خواهند شد و يا براي كسب تخصص در يكي از 

رشته هاي مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ادامه تحصيل خواهند داد ، موظف مي باشند 

(2)قانون خدمت وظيفه عمومي 13ماده  6در تبصره  درمهلت مقرر
آيين نامه اجرائي بخش معافيت  63و ماده  

(1)تحصيلي قانون خدمت وظيفه عمومي
(3)ماه 62)براي فارغ التحصيالن داخل كشور حداكثر ظرف  

از تاريخ   
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فراغت از تحصيل ( خود را به حوزه وظيفه مربوطه معرفي تا دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت اخذ 

 يند.نما

شوند، كسب  با استفاده از اين قانون دوره تخصصي را طي مي كنند و فارغ التحصيل مي هائي كه براي رزيدنت – تبصره

موافقت مجدد شوراي عالي دفاع الزم نيست و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي در صورت نياز مي توانند بر 

 قانون آنها را به استخدام خود آورند. 1اساس ماده 

فارغ التحصيالن داخل و خارج كشور مشمول اين قانون حداكثر ظرف يك سال از تاريخ فراغت از تحصيل مي  -2ده ما

بايد به عنوان عضو هيأت علمي جذب يكي از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وتحقيقاتي كشور گرديده و 

آموزش عالي ادامه تحصيل يا جهت كسب تخصص در يكي از رشته هاي مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات 

 دهند .

فارغ التحصيالن ليسانس و فوق ليسانس و دكتري مشمول داخل كشور به منظور جذب شدن در دانشگاهها و  – تبصره

آيين نامه اجرائي بخش معافيت تحصيلي  63مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور از شمول مقررات ماده 

 گردند. مستثني مي 29/7/6112قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 

، بكارگيري اعضاي هيأت علمي انجام نشود و يا جهت كسب  2درصورتي كه ظرف مدت مندرج در ماده  -3ماده 

تخصص در يكي از رشته هاي مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرفته نگردند ، اين قبيل فارغ 

برابرمقررات قانون خدمت وظيفه عمومي و آيين التحصيالن موظف مي باشند خدمت دوره ضرورت خود را 

 انجام دهند.  نامه هاي اجرائي آن مانند ساير مشموالن فارغ التحصيل

وزارتين ]علوم ، تحقيقات و فناوري[ و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي صورت اسامي )متضمن مشخصات  -4ماده 

ن تعداد از افرادي را كه دراجراي قانون به عنوان كامل ، نشاني ،رشته تحصيلي و تاريخ فراغت از تحصيل ( آ

عضو هيأت علمي در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور به كار گمارده مي شوند و يا در 

قانون براي كسب تخصص در يكي ازرشته هاي مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي  2اجراي ماده 

ل خواهند داد ، براي تعيين وضعيت خدمتي به اداره وظيفه عمومي ارسال واداره وتحقيقاتي كشور ادامه تحصي

هاي مذكور اعالم  روز بررسيهاي الزم را معمول و نتيجه را به وزارتخانه 61مذكور مكلف است حداكثر ظرف 

 دارد.

به وزارتخانه هاي  3در ماده اداره وظيفه عمومي همزمان با اعالم نتايج بررسي مربوطه در باره افراد مذكور  – 5ماده 

ذيربط آمار كليه فارغ التحصيالن بالمانع جهت اعزام به خدمت ]در[ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كه به 

هاي گروه  حوزه هاي وظيفه عمومي مراجعه و دفترچه آماده به خدمت اخذ نموده اند ، به تفكيك رشته

 ترك ارتش جمهوري اسالمي ايران )اداره يكم( ارسال نمايد.پزشكي و ليسانس به باال تنظيم و به ستاد مش

پس از وصول نظريه اداره وظيفه عمومي هر يك از وزارتخانه هاي ]علوم ، تحقيقات و فناري[ و بهداشت، درمان  -6ماده 

 2و آموزش پزشكي صورت اسامي منتخبين عضويت در هيأت علمي و همچنين كساني كه در اجراي ماده 

ي كسب تخصص در يكي از رشته هاي مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور ادامه قانون برا

التحصيالن همان سال با تعيين مقاطع و رشته  فارغ  تحصيل خواهند داد به ترتيب اولويت به انضمام آمار كليه

ش جمهوري اسالمي قانون ( به ستاد مشترك ارت 2هاي تحصيلي مربوطه را )فقط جهت اجراي مقررات ماده 

 ايران )اداره يكم( ارسال خواهند نمود.



ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي ايران ) اداره يكم ( بر اساس آمار فارغ التحصيالن دانشگاهها ومؤسسات  -7ماده 

آموزش عالي واصله اداره وظيفه عمومي و صورت اسامي واصله از وزارتين ]علوم ، تحقيقات و فناوري[ و 

، درمان و آموزش پزشكي و نيازمنديهاي سازماني نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران به  بهداشت

التحصيالن هر يك از رشته هاي تحصيلي ، مراتب را ضمن هماهنگي با مبادي ذيربط مورد تجزيه و  فارغ

اي عالي تحليل قرار داده و گزارش نهائي را درحداقل مدت زمان ممكن تهيه و جهت اتخاذ تصميم به شور

 نمايد. دفاع تقديم مي

و 3هاي مقرر درمواد  چنانچه اداره وظيفه عمومي و يا ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي ايران ظرف مهلت – تبصره

اين آيين نامه مبادرت به پاسخ ننمايد ، اين امر به عنوان موافقت آنان با پيشنهادات وزارتين ]علوم ،  7

، درمان و آموزش پزشكي تلقي خواهد شد و هريك از وزارتخانه هاي مذكور تحقيقات و فناوري [ و بهداشت

 رأساً با ذكر اين مطلب موضوع را به شوراي عالي دفاع جهت اخذ تصميم نهائي منعكس خواهند نمود.

مدت آموزش نظامي داوطلبان كادر هيأت علمي دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي وتحقيقاتي كشور مشمول  -8ماده 

هفته براي رشته هاي غير گروه پزشكي  62هفته براي رشته هاي گروه پزشكي و  3آيين نامه ، حداكثر  اين

تعيين مي گردد كه به صورت پيوسته در يك تابستان در يكي از مراكز آموزشي سپاه پاسداران انقالب اسالمي 

زراء يا نمايندگان ]وزراي[ به مورد اجرا گذاشته خواهد شد . مگر اينكه به تشخيص كميسيوني با شركت و

]علوم،تحقيقات وفناوري [ و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و نمايندگان شوراي عالي دفاع و ستاد 

مشترك ارتش جمهوري اسالمي ايران و سپاه پاسداران انقالب اسالمي آموزش نظامي آنان قبل از شروع به 

وزش ياد شده در اولين تابستان پايان تحصيلي خدمت به عللي امكان پذير نباشد كه در اين صورت آم

 دانشگاهها انجام خواهد شد.

در صورتي كه سپاه پاسداران انقالب اسالمي به نحوي قادر به اجراي آموزش نظامي نباشد ، با هماهنگي قبلي  -1تبصره 

جمهوري ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي ايران آموزش اين قبيل مشموالن توسط نيروي زميني ارتش 

 اسالمي ايران به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.

برنامه تفصيلي آموزش نظامي )مقدماتي وتخصصي ( داوطلبان عضويت در كادر هيأت علمي حسب مورد  -2تبصره

 توسط سپاه پاسداران انقالب اسالمي و نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران تهيه خواهد شد.

ه عنوان عضو هيأت علمي در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور پذيرفته كليه افرادي كه ب -9ماده 

 مي شوند موظفند بين سه تا چهار سال خدمت نمايند.

مدت خدمت دوره ضرورت اعضاي هيأت علمي از تاريخ شروع دوره آموزش در مراكز آموزش نظامي محاسبه  -1تبصره 

 مي گردد.

ريخ شروع آموزش نظامي داوطلبان عضويت در كادر هيأت علمي بعد از تاريخ مندرج در در صورتي كه تا -2تبصره 

دفترچه آماده به خدمت باشد، فرد داوطلب ضمن اخذ گواهي از وزارتخانه ذيربط جهت تصحيح تاريخ اعزام به 

 نمايد. حوزه صادر كننده دفترچه آماده به خدمت مراجعه مي

انون در زمان اشتغال در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور مي فارغ التحصيالن موضوع ق-11ماده 

توانند در ساعات فراغت با توجه به مقررات جاري دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي در مراكزي كه به وسيله 

 دانشگاه مربوطه تعيين مي شود فعاليت نمايند.



ل خدمت دوره ضرورت از اعتبار دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي حقوق و مزاياي اعضاي هيأت علمي در طو -11ماده 

 و تحقيقاتي كشور پرداخت خواهد شد.

 تبصره
(1)ميزان حقوق و مزاياي اين دسته از اعضاي هيات علمي پس از طي خدمت نظام وظيفه -(5)

معادل ساير  

 اعضاي هيات علمي همتراز ]مي[باشد.

دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي وتحقيقاتي كشور موظفند موارد غيبت و يا هرگونه تخلف ديگر مشمولين  -12ماده 

از طريق وزارتخانه ذيربط به قرارگاه ستاد نيروي آموزش دهنده اعالم  شاغل را در زمان خدمت دوره ضرورت

 نمايند.

رشته هاي مورد نياز و ظرفيت پذيرش در هر رشته با پيشنهاد دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي و  -13ماده 

 تصويب نهائي دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي تأمين مي شود.

 موزش دهنده رشته هاي مورد نظر بايد قبالً به نحو مقتضي به اطالع فارغ التحصيالن برسد.فهرست مراكزآ  -تبصره 

استخدام اعضاي هيأت علمي از طريق ]قانون[ نحوه تأمين هيأت علمي دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي ،  -14ماده 

 بعد از پايان خدمت دوره ضرورت به صورت رسمي آزمايشي بالمانع مي باشد.

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اسامي آن دسته از دستياران مشمول خدمت دوره ضرورت را كه بر  -15ماده 

اساس آيين نامه مصوب دستياري در امتحانات هر دوره موفق به احراز صالحيت علمي واخالقي مي شوند 

ل تحصيلي جهت اخذ مجوز برمبناي درصد فارغ التحصيالن مورد تصويب شوراي عالي دفاع براي همان سا  ،

اين  7به ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي ايران ) اداره يكم( ارسال مي دارد تا بر اساس مقررات ماده 

 آيين نامه اقدامات بعدي را به عمل آورد.

 براي داوطلبان رشته هاي هوشبري وعلوم پايه پزشكي مقررات باال ملحوظ نخواهد شد. – تبصره

ه با استفاده از مقررات قانون نحوه تأمين هيأت علمي مورد نياز در دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي كساني ك -16ماده 

به كار گرفته شوند ويا به تحصيل ادامه دهند ، مكلفند كليه ضوابط و مقررات مصوب آموزش عالي مربوط به 

 خود را رعايت نمايند.

و دستياران موضوع قانون در غير از موارد حج و بيماري صعب  خروج از كشور براي كليه اعضاي هيأت علمي -17ماده 

(7)العالج و ساالنه حداكثر به مدت يك ماه براي شركت در مجامع علمي و سمينارها
 ممنوع مي باشد.  

آن دسته از مشمولين اين قانون چنانچه بتوانند مقاالت علمي و پژوهشي مناسب تهيه و آن را به مجامع  -(8)تبصره

علمي بين المللي ارائه دهند، در صورت پذيرش مقاالت مذكور در مجامع موصوف مي توانند با سپردن وثيقه 

قدي كه نوع و ميزان آن حسب مورد به وسيله وزارتين ]علوم ، تحقيقات و فناوري[ و بهداشت ، ملكي يا ن

 درمان و آموزش پزشكي تعيين خواهد شد ، از كشور خارج شوند.

درصورتي كه داوطلبان موضوع اين آيين نامه پس از شروع به كار در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و  -18ماده 

به نحوي از انحاء از مواد مندرج دراين آيين نامه تخلف نمايند و تخلف مذكور پس از طي  تحقيقاتي كشور

آموزش نظامي باشد ، متخلف بقيه خدمت دوره ضرورت را در نيروي آموزش دهندة طي خواهد نمود. چنانچه 

وظيفه عمومي در متخلف دوره آموزش نظامي را طي ننموده باشد ، مانند ساير مشموالن مشابه از طريق اداره 

 صورت بالمانع بودن به خدمت اعزام خواهد شد.
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گواهي انجام خدمت دوره ضرورت مربوط به پرسنل مذكور كه حسب مورد به تأييد وزارتين ]علوم ، تحقيقات  -19ماده 

و فناوري[ و يا بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي رسيد باشد به قرارگاه ستاد نيروي آموزش دهنده ارسال و 

 قرارگاه مذكور كارت پايان خدمت دوره ضرورت را برابر مقررات صادر و به وزارتخانه ذيربط ارسال خواهد نمود.

 مير حسين موسوي – نخست وزير

 
 

(1)مقررات مربوط به طرز تشكيل كميته منتخب دانشكده
 

 قسمت چهارم( – 4)پيوست شماره  

  
در مورد ارتقاء اعضاء هيأت علمي و چگونگي نحوه اجراي  29/1/6112مورخ  6933/63/و/9661پيرو بخشنامه شماره      

آئين نامه ارتقاء ، موضوع در جلسات هيأت مميزه مركزي مطرح و مورد بررسي و به شرح زير اتخاذ تصميم گرديد كه به 

 "هماهنگي در كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي تصميمات متخذه جهت اجرا ابالغ مي گردد. ضمنالحاظ رعايت 

يك نسخه فرم مربوط به ارزشيابي فعاليتهاي اعضاء هيأت علمي جهت ارتقاء به پيوست ارسال مي شود. الزم است فرم 

 گيرد. مذكور به تعداد مورد نياز تكثير و در اختيار متقاضيان ارتقاء قرار

به منظور بررسي پرونده اعضاء هيأت علمي متقاضي  نحوه بررسي پرونده متقاضيان ارتقاء : -1

 اي در هر دانشكده با تركيب و وظايف زير تشكيل مي شود: كميته            ارتقاء

متغير  هنفر بقي 1نفر آنان ثابت و  2نفر عضو خواهد بود كه  3كميته )منتخب( داراي  – تركيب اعضاء -1-1

 مي باشند. اعضاء كميته بايد حداقل در مرتبه استادياري باشند.

 اعضاء ثابت عبارتند از : -1-1-1

 الف( رئيس دانشكده يا نماينده واجد شرايط وي

ب ( يك نفر نماينده منتخب اعضاء هيأت علمي دانشكده مربوط با مرتبه دانشياري يا باالتر و در صورتي كه 

تواند از ميان اعضاء هيأت  يار يا باالتر در دانشكده نباشد در آنصورت نماينده مزبور ميبيش از يك نفر دانش

 سال سابقه خدمت آموزشي انتخاب شود. 1علمي دانشكده در مرتبه استادياري و با حداقل 

يس رئ       نفر خواهند بود كه توسط 1اعضاء متغير كه براي هر پرونده حسب مورد انتخاب مي شوند  -2-1-1

نفر عضو متغير بايد از  1نفر از  2شوند. حداقل  دانشكده و فرد منتخب اعضاء هيأت علمي و مدير گروه مربوط انتخاب مي

علمي عضو متقاضي              گروه آموزشي مربوط يا رشته مشابه و در مرتبه علمي كه حتي االمكان باالتر از مرتبه

نداشته باشد از رشته مشابه انتخاب              ئي كه گروه آموزشي مربوط وجودارتقاء باشد انتخاب شوند. در دانشگاهها

 خواهند شد.

كميته منتخب با دريافت اطالعات الزم از منابع ذيربط  – وظائف كميته منتخب دانشكده -2-1

مميزه             به هيأت دانشگاه، پرونده متقاضي ارتقاء را تنظيم و سپس پرونده را از طريق معاون آموزشي دانشگاه   در

طريق نظرخواهي از     و يا هيأت مميزه مركزي ارسال مي نمايد. كميته منتخب براي ارزيابي كيفيت تدريس مي تواند از

التحصيالن كه درس يا دروس مربوط را با  فارغ        و تعدادي از دانشجويان و … ساير اعضاء هيأت علمي، مدير گروه و

 ب پيوست اقدام نمايد.      قاء گذرانيده اند با استفاده از فرمهاي الف وعضو متقاضي ارت
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قسمتهايي از اين فرم توسط عضو هيأت  نحوه تكميل فرم ارزشيابي فعاليتهاي عضو هيأت علمي : -2

يني تكميل و امضاء مي شود و پس از تأييد و امضاء مدير گروه ذيربط )در محلي كه در فرم پيش ب            علمي

است( فرم تكميل شده براي كميته منتخب دانشكده ارسال مي گردد. در تمام صفحات فرم ستون           شده

توسط كميته منتخب تكميل خواهد شد و توسط عضو هيأت علمي متقاضي و مدير گروه مربوط در      امتياز

توسط كميته  "منحصرا 21و  22،  7،  3ستون امتيازي ذكر نخواهد شد. همچنين جدولهاي شماره         اين

                               دانشكده و هيأت مميزه يا هيأت مميزه مركزي تكميل خواهد شد.         منتخب

به همراه فرم تكميل شده كه براي كميته منتخب و هيأت مميزه يا هيأت مميزه مركزي ارسال مي شود 

تأييديه ها، جزوات، مقاالت، كتب و   ها، ك تحصيلي، احكام، توافقنامهبايستي يك برگ فتوكپي از كليه مدار مي

 ساير مدارك الزم ارسال گردد.

تشكيل          در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كه براساس مفاد قسمت دوم آئين نامه ارتقاء واجد شرايط

الزم از              رم، آنرا همراه با مداركهيأت مميزه نمي باشند كميته منتخب دانشكده مي بايستي پس از تكميل ف

هيأتهاي امناء و        طريق معاون آموزشي دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي جهت بررسي هيأت مميزه مركزي به دفتر

 هيأت مميزه مركزي اين وزارت ارسال دارد.

 
 

 مقررات برقراري فوق العاده روزانه، اشتغال خارج از مركز،

(1)و هزينه سفر اعضاي هيأت علميخارج از كشور 
 

 (5)پيوست شماره  
  

اي موقت به خارج از  العاده ]مأموريت[ روزانه در داخل كشور به اعضاي هيأت علمي كه جهت انجام وظيفه فوق – 1ماده 

العاده مخصوص براساس آخرين حكم  شوند، معادل يك بيستم حقوق پايه و فوق يمحل خدمت خود اعزام م

 (2)شود گردد و متناسب با افزايش ضريب حقوق پايه ساالنه اضافه مي استخدامي به هنگام مأموريت تعيين مي

دقيقاً  ر هر مورد مأموريت بايد براي عضو حكم مأموريت جداگانه صادر شود و در آن، موضوع و محل اعزامد – 1تبصره 

مأموريت            ذكر گردد. در موارد الزامي ]كه مأموريت[ عضو قبل از صدور حكم صورت گيرد ، حكم

 متعاقباً صادر و در آن علت تأخير صدور تصريح شود.        بايد

ها براي هر عضو از شش ماه تفويضي در سال، اعم از متوالي يا متناوب،  مدت اين گونه مأموريت – 2تبصره 

 نخواهد كرد.             تجاوز

در مواردي كه هزينه اقامت روزانه زياد باشد، با ارائه اسناد مثبته توسط عضو هيأت علمي مأمور و   –3تبصره 

 تي از هزينه توسط مؤسسه پرداخت خواهد شد.رئيس مؤسسه، تمام يا قسم         تأييد

 ريال پرداخت خواهد شد. 61در صورت استفاده از وسيله شخصي به ازاي هر كيلومتر طي شده  – 4تبصره 
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كيلومتر حداكثر  11در صورتي كه عضو يك روز تمام به خارج از محل خدمت خود، كه حداقل  – 2ماده 

نباشد، به    داشته باشد، اعزام شود و در محل مأموريت ناچار به توقف شبانه كيلومتر با محل خدمت وي فاصله     621

 مأخذ
6
 شود. به وي پرداخت مي 6العاده روزانه مذكور در ماده  فوق  2

به اعضاي هيأت علمي كه شغل آنها ايجاب نمايد در خارج از شهرها و خارج از محل ثابت خدمت  – 3ماده 

العاده  فوق نمايند، همچنين به اعضايي كه شغل آنها مستلزم مسافرتهاي متعدد است به نصفانجام وظيفه             خود

در محل مأموريت       شود كه عضو جهت انجام وظيفه ناچار به توقف شبانه مقرر در ماده يك، در مواردي پرداخت مي

 نيست.

ات آموزشي يا پژوهشي به مناطق خارج العاده روزانه اعضاي هيأت علمي كه به منظور انجام خدم فوق – 4ماده 

كنند در حكم مأموريت  شوند و در آن مناطق بيتوته مي شهر و به مناطق غير مسكوني اعزام مي             از

 عالوه بر موضوع و محل، مدت مأموريت نيز ذكر شود.       بايد         ]آنها[

برابر    شوند اي موقت به خارج از كشور اعزام مي انجام وظيفهالعاده روزانه اعضاي هيأت علمي كه جهت  فوق – 5ماده 

 شود. بندي كشورها( و براساس مقررات موجود، مبلغ ريالي پرداخت مي معادل ريالي ارز پرداختي )با توجه به تقسيم

ند توا مي    در صورتي كه به عضو هيأت علمي مأمور براساس ضوابط، ارز تخصيص داده نشود مؤسسه – 1تبصره 

صورت ريالي به  العاده مأموريت، به فوق 6العاده مأموريت روزانه در داخل كشور، موضوع ماده  ميزان فوق           به

 پرداخت نمايد.        وي

روزانه      العاده نمايد فوق به عضو هيأت علمي كه با استفاده از بورس تحصيلي به خارج از كشور عزيمت مي – 2تبصره 

 گرفت. تعلق نخواهد

نام ، رزرو بليط رفت  براي عزيمت به مأموريت خارج از كشور، تمام يا بخشي از عوارض خروج، حق ثبت  –6ماده 

 برگشت، به تشخيص رئيس مؤسسه قابل پرداخت است.           و

ت به اعضاي هيأت علمي كه در مناطق خارج از مركز به امر آموزشي يا پژوهشي اشتغال يا مأموري – 7ماده 

هاي بدي آب و هوا و محروميت از تسهيالت زندگي و جذب براساس مصوبات هيأت سه  العاده فوق             دارند

 شود. هاي امناء پرداخت مي  جانشين هيأت       نفري

 
 

 مقررات مربوط به آماده ساختن اعضاي

(1)هيأت علمي دانشگاه و مأموريتها ومباالت علمي
 

 قسمت اول( – 6)پيوست شماره 

  

دانشگاه مكلف است به منطور باال بردن كفايت علمي و فني اعضاي تمام وقت هيأت علمي ، و همچنين مبادله   -1ماده 

انس ها و سمينارها ويا كنگره ها و يا نتايج فعاليتهاي علمي و پژوهشي وسايل الزم را براي شركت آنان دركنفر

نظاير آن كه در زمينه رشته تحصيلي هريك در داخل يا خارج كشور تشكيل مي شود و شركت آنان را 

ضروري تشخيص مي دهد فراهم سازد و براي شركت در اينگونه مجامع مأموريتهائي براي مدت الزم در هر 
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آئين نامه استخدامي هيأت علمي دانشگاه و فوق  21ضوع ماده برنامه به ايشان بدهد و فوق العاده مخصوص مو

العاده اشتغال خارج از مركز و خارج از كشور و در صورت ضرورت فوق العاده روزانه و هزينه رفت و برگشت و 

 (2)عوارض خروج از كشور و ثبت نام آنان قابل پرداخت خواهد بود .

دانشگاه مي تواند به منظور آشنا ساختن اعضاي تمام وقت هيأت علمي با پيشرفتهاي علمي و فني وتكميل  -2ماده 

مطالعاتي كه در داخل كشور انجام آن مقدور نيست و همچنين براي شركت در دوره هاي آموزشي پيشرفته، 

ر از يك سال تجاوز نكند به آنان اعطاء نمايد . به اين قبيل اعضاء عالوه بر مدت كه حداكث بورسهاي كوتاه

آئين نامه استخدامي هيأت علمي دانشگاه، در صورت ضرورت  21حقوق و فوق العاه مخصوص ]موضوع[ ماده 

 هزينه رفت وبرگشت وعوارض خروج از كشور و ثبت نام و شهريه دانشگاهي پرداخت خواهد شد.

(1)گاهدانش -3ماده 
مربيان      مي تواند به منظور پرورش و آماده ساختن اعضاي هيأت علمي تمام وقت خود تعدادي از 

در همان دانشگاه         يا استادياران خود را كه حداقل سه سال در دانشگاه )با احتساب خدمت دوره ضرورت چنانچه

باشند          وقت پيوسته اعم از پيماني و رسمي كه در وضعيت هيأت علمي خدمت كرده بوده باشد( به صورت تمام

و فوق العاده    باشد با استفاده از حقوق جهت استفاده از بورسهاي دانشگاهي و يا بورسهائي كه دراختيار دانشگاه مي

پرداخت هزينه             نامه استخدامي هيأت علمي دانشگاه و درصورت ضرورت با آئين 21مخصوص مذكور در ماده 

عالي آموزشي وتحقيقاتي    رفت و برگشت و عوارض خروج از كشور، ثبت نام و شهريه دانشگاهي به دانشگاه يا مؤسسات

اين گونه بورسها )مأموريت تحصيلي(       يا مراكز صنعتي و توليدي ديگري كه مورد قبول دانشگاه باشد اعزام دارد. مدت

(3)مطالعه و با تصويب هيأت امناء        حداكثر سه سال خواهد بود و با پيشنهاد دانشگاه يا مؤسسه محل
براي يك سال  

(3)قابل تمديد خواهد بود.     ديگر
 بطور متوالي يا متناوب انجام گيرد.         مطالعه فوق ممكن است 

اي  نامه شرايط و ضوابط مربوط به استفاده از بورس و مأموريت تحصيلي در داخل كشور براساس آئين

 ب وزير ]علوم، تحقيقات و فناوري[ خواهد رسيد.كه به تصوي          است

دانشگاه مي تواند در موارد استثنائي به منظور توسعه فعاليتهاي دوره هاي تخصصي و يا ايجاد آنها دانشياران  -1تبصره 

تمام وقتي كه داراي پنج سال سابقه خدمت علمي در دانشگاه باشند براي مدت مورد لزوم جهت مطالعه و 

هاي مذكور در اين ماده به دانشگاهها يا مؤسسات عالي  رداخت حقوق و فوق العاده و هزينهتحصيل با پ

 آموزشي و پژوهشي يا مراكز صنعتي و توليدي مورد قبول دانشگاه اعزام دارد.

(6)تبصره
كه دوره هاي تخصصي ) براي گروه پزشكي( ودكتري )براي ساير رشته ها ( آن در داخل در رشته هائي  -2 

كشور داير است ، اعطاي مأموريت علمي به مربيان و استادياران تمام وقت رسمي قطعي به منظور طي دوره 

اه متبوع هاي محل خدمت آنان و يا ساير مراكز دانشگاهي )داخل( مورد قبول دانشگ هاي مذكور در دانشكده

آئين نامه  21مجاز خواهد بود .مأموريت مذكور با استفاده از حقوق و فوق العاده مخصوص موضوع ماده

گيرد و اضافه وقت تحصيلي اين افراد صرف تدريس دروس دانشگاه  استخدامي هيأت علمي دانشگاه صورت مي

 .(7)محل تحصيل مي شود

دانشگاه در فواصل معين در مورد پيشرفت علمي اعضاء هيأت علمي كه به بورسهاي خارج از كشور اعزام مي  -4ماده 

شوند از دانشگاهها و مؤسسات علمي محل مطالعه اطالعات الزم را كسب خواهد نمود و درصورتي كه برمبناي 

ود كه عضو قادر به پيشرفت در رشته مورد مطالعه نيست با تصويب رئيس دانشگاه هاي واصله معلوم ش گزارش

 حكم مأموريت وي لغو خواهد شد.
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(3)دانشگاه -5ماده 
وقت رسمي قطعي  ستثنائي به مربيان تمامتواند به استادان ، دانشياران و استادياران و در شرايط ا مي 

از حداقل چهار سال خدمت متوالي علمي در دانشگاه فرصت مطالعاتي به مدت حداكثر يك سال  خود پس 

از كشور و  خارج  از تحقيقات پيشرفته داخل يا   متناوب براي تكميل اطالعات علمي و آگاهي بطور متوالي يا  

برنامه اي كه مورد تصويب رئيس دانشگاه قرار گيرد با پرداخت حقوق و شركت در اين گونه تحقيقات طبق 

(9)فوق العاده مخصوص وساير مزاياي مصوب
براساس دستور العمل اجرائي اين ماده كه پس از تصويب  

 (61)وري[ به مورد اجرا گذارده خواهد شد، اعطا نمايد.وزير]علوم ، تحقيقات و فنا

(66)دانشگاه – 1تبصره 
به انجام فرصت هاي مطالعاتي در خارج از كشور را به شرح زير و در مي تواند هزينه هاي مربوط  

 صورت وجود اعتبار از محل بودجه خود بپردازد.

 الف( بهاي بليط رفت و برگشت هواپيماي عضو هيأت علمي و خانواده وي

  
 .(62)ب ( هزينه اخذ ويزا و عوارض خروج از كشور

 دالر براي هر خانواده در يك سال 1111ج ( معادل ريالي هزينه هاي بيمه حداكثر به ميزان 

 د ( مابه التفاوت معادل ريالي مقرري ارزي فرصت مطالعاتي و حقوق و مزاياي مصوب عضو

(9)2تبصره 
اعضاي هيأت علمي مي توانند به منظور ارتباط و همكاري بيشتر با دستگاههاي اجرايي و حل مشكالت  – 

تواند هزينه  علمي و فني كشور فرصت مطالعاتي خود را در داخل كشور بگذرانند. در اين صورت مؤسسه مي

 ود به شرط وجود اعتبار بپردازد :هاي مربوط را به شرح زير از محل بودجه خ

هاي تحقيقاتي  الف( پرداخت حق تحقيق به ميزان حداكثر سقف مصوب در صورت انجام تحقيقات روي پروژه

 مؤسسه متبوع

هاي تحقيقاتي  ب ( پرداخت حق تحقيق به ميزان حداكثر سقف مصوب در صورت انجام تحقيقات روي پروژه

 مؤسسه ميزبان و با توافق مؤسسه متبوعمؤسسه ميزبان و از محل اعتبارات 

ج ( پرداخت هزينه مسكن در صورتي كه عضو هيأت علمي فرصت مطالعاتي خود را در خارج از شهر محل 

 اقامت خود مي گذراند. طبق عرف محل و تصويب هيأت رئيسه مؤسسه متبوع يا ميزبان.

جويي فرصت  ك آموزشي از محل صرفهد ( تجهيز آزمايشگاههاي مؤسسه متبوع يا خريد كتب و وسايل كم

 مطالعاتي خارج از كشور

مطالعاتي  فرصت       در اين مورد پيشنهادهاي عضو هيأت علمي كه به جاي فرصت مطالعاتي خارج از كشور از

 در داخل كشور استفاده نموده است داراي اولويت مي باشد.

مأموريتهاي مطالعاتي بطور مجزا در بودجه ساالنه دانشگاه منظور اعتبار الزم براي اجراي برنامه اعطاي بورسها و  -6ماده 

 خواهد شد.

استفاده كنندگان از بورس و فرصت مطالعاتي موظفند ريز نمرات يا گزارش پيشرفت مطالعات خود را به فواصل  -7ماده 

اهد كرد به دانشگاه ماه تجاوز نخو 1معين كه در هنگام اعزام در هر مورد تعيين خواهد گرديد و درهر حال از 

ارسال دارند و حداكثر دو ماه پس از پايان مطالعات خود گزارش جامعي در باره فعاليتهاي علمي و پژوهشي 

 خود به دانشگاه تسليم نمايند .
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اعضائي كه از بورس استفاده مي كنند بايد متعهد شوند كه در پايان مدت مطالعات به ايران مراجعت كرده و  -8ماده 

معادل سه برابر مدت استفاده از بورس براي دانشگاه خدمت نمايند و بدين منظور بايد تضمينات مورد الاقل 

 قبول دانشگاه را بسپارند.

اين مقررات به  3وهمچنين فرصت مطالعاتي موضوع ماده  1و  2و 6مدت استفاده از بورسهاي موضوع مواد  -9ماده 

 اعضاء هيأت علمي محسوب مي شود. جزو سابقه خدمت دانشگاهي 3شرط رعايت ماده 

دانشگاه مي تواند با موافقت مدير گروه و تأئيد رئيس دانشكده يا مؤسسه مربوط اعضاء رسمي خود را به  -11ماده 

دانشگاه يا مؤسسات عالي آموزشي يا پژوهشي داخل كشور كه با آنها قرارداد همكاري منعقد خواهد 

 خواهد شد، اعزام نمايد.براي مدتي كه در قرارداد ذكر   كرد،

حقوق و فوق العاه هاي اينگونه مأمورين در مدت مأموريت به موجب قرارداد همكاري از طرف دانشگاه يا               

مؤسسه محل مأموريت پرداخت مي گردد . ولي از طرف دانشگاه ... ]مبداء[ وجهي پرداخت نخواهد شد و در 

را شخصاً بپردازند مدت مزبور جزو سابقه خدمت رسمي آنها منظور  صورتي كه كسور بازنشستگي مدت مذكور

 خواهد شد.

در صورتي كه وزارتخانه ها يا مؤسسات دولتي يا مؤسسات عام المنفعه مستقل مندرج درجداول بودجه كل  -11ماده 

كشور به خدمت يكي از اعضاء رسمي هيأت علمي دانشگاه نياز داشته باشند، دانشگاه مي تواند با موافقت عضو 

ه باشد و كسب تجربه درآن زمينه مزبور و به شرط آنكه خدمت مورد نظر با رشته دانشگاهي عضو ارتباط داشت

براي انجام وظايف آموزشي و يا پژوهشي او در دانشگاه مفيد باشد و گروه آموزشي مربوط بتواند وظايف خود را 

بدون مشاركت او انجام دهد ، عضو مذكور را براي مدتي كه حداكثر از يك سال از آغاز دوره هاي تحصيلي 

گروه و رئيس دانشكده يامؤسسه و تصويب رئيس دانشگاه به وزارتخانه يا  تجاوز نخواهد كرد ، با تأئيد مدير

مؤسسه متقاضي اعزام نمايد. حقوق ومزاياي اينگونه مأموران طبقه توافق با رعايت مقررات مربوط از اعتبار 

مؤسسه محل مآموريت پرداخت خواهد شد . اين قبيل اعضاء در مدت مأموريت از هر لحاظ به استثناي 

ات مربوط به بازنشستگي مشمول مقررات مورد عمل مؤسسه محل مأموريت خواهند بود و در صورتي كه مقرر

كسور بازنشستگي مدت مذكور را شخصاً بپردازند مدت مزبور جزو سابقه خدمت رسمي آنها منظور خواهد 

 (61)شد.

اعزام مجدد اعضاي رسمي هيأت علمي ، به عنوان مأمور به ساير دانشگاهها و مؤسسات عالي آموزشي يا  -12ماده 

پژوهشي در صورتي امكان پذير است كه عضو مذكور پس از پايان مأموريت قبلي خود حداقل يك سال متوالي 

اين  66ارتخانه ها و ساير مؤسسات موضوع ماده وز  در دانشگاه خدمت كرده باشد. اين مدت در مورد اعزام به

 مقررات حداقل سه سال است .

اعزام اعضاء رسمي هيأت علمي دانشگاه به دانشگاهها يا مؤسسات عالي پژوهشي خارج از كشور براي تصدي  -13ماده 

داده مقامات آموزشي يا پژوهشي در رشته هائي كه كسب تجربه درآن زمينه براي دانشگاه مفيد تشخيص 

 شود پس از تأئيد مدير گروه و رئيس دانشكده يا مؤسسه مربوط و تصويب رئيس دانشگاه مجاز است.

حداكثر اين قبيل مأموريتها دو سال است و ترتيب پرداخت حقوق و مزاياي اينگونه مأموران طبق توافقي               

گيرد و در صورتي كه  از كشور صورت مياست كه بين دانشگاه و دانشگاهها و مؤسسات عالي پژوهشي خارج 

 كسور بازنشستگي مدت مذكور را شخصاً بپردازند مدت مزبور جزء سابقه خدمت رسمي آنها منظور خواهد شد.
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اعزام مجدد اين قبيل اعضاء در صورتي مقدور خواهد بود كه سه برابر مدتي كه به موجب مفاد اين ماده   -تبصره 

 د در دانشگاه به خدمت آموزشي يا پژوهشي اشتغال داشته باشنددرخارج كشور خدمت نموده ان

دانشگاه مي تواند با رعايت اين مقررات با ساير دانشگاهها و مؤسسات عالي آموزشي يا پژوهشي داخل كشور  -14ماده 

 استاد و دانشيار مبادله كند.

 پذير است. عالي]و[ پژوهشي خارج ازكشور امكان مبادله استاد و دانشيار با دانشگاهها و مؤسسات ]آموزش[              

المللي ويا طبق  آن عده از اعضاي رسمي هيأت علمي كه به عنوان كارشناس يا مأمور به سازمانهاي بين -15ماده 

اين مقررات  61پيشنهاد دولت براي مأموريت خاص به خارج از كشور اعزام مي شوند مشمول مفاد ماده 

 أموريت آنان با تصويب هيأت امناء تا سه سال ديگر قابل تمديد است.خواهند بود. ولي مدت م

اين مدت به شرط پرداخت كسور بازنشستگي جزو سابقه خدمت رسمي اعضاي هيأت علمي محسوب خواهد               

 شد ولي بهر حال درمدت مأموريت وجهي از دانشگاه ... ]مبداء[ دريافت نخواهند كرد.

 

 

 مطالعاتي اعضاي هيأت علمي دانشگاهها ومؤسساتآئين نامه فرصت 

(1)آموزش عالي و پژوهشي
 

 قسمت دوم( – 6پيوست شماره  )

  

 مقدمه

آيين  1پيوست شماره  اصالحي 3به منظور افزايش ميزان كارآيي و كارآمدي بخش آموزش عالي و اجراي ماده 

نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي، آيين نامه نحوه استفاده از 

 هاي مطالعاتي به شرح زير تصويب مي شود. فرصت

 در تدوين اين آيين نامه نكات زير مورد توجه بوده است.

              ايران مبني بر ارتباط و همكاري اجرايي با دانشگاهها و مؤسسات آموزش با توجه به سياست جمهوري اسالمي

عالي و پژوهشي به منظور حل مشكالت علمي و فني كشور و ضرورت بسيج همه نيروها و امكانات و فرصتها 

به منظور بازسازي كشور، به فرصتهاي مطالعاتي در داخل كشور توجه خاص شده وتسهيالت و امتيازات الزم 

استفاده از اين فرصتها انديشيده شده است . در عين حال در مواردي كه ضرورتهائي از قبيل ناكافي بودن براي 

امكانات و تجهيزات ، عدم دسترسي به اطالعات ، استفاده از دانش فني و مشاهير و صاحب نظران علمي ، به 

سالمي ايران در مجامع علمي روز نمودن تبادل اطالعات ، انجام تحقيقات تخصصي ويژه وحضور جمهوري ا

 جهان ايجاب نمايد، فرصتهاي مطالعاتي خارج نيز تجويز شده است.

              به منظور ارتقاي كيفي فرصتهاي مطالعاتي ، به نتايج حاصل از فرصتها توجه خاص شده و نقش اين نتايج در

 اعطاي امتيازات بعدي برجسته تر شده است.

 هدف  - 1ماده 
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عه و تعميق دانش و تجارب اعضاي هيأت علمي واعتالي مستمر و نهادينه سطح علمي دانشگاهها و توس -6-6

 نامه مؤسسه ناميده مي شوند.( مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي ) كه از اين پس در اين آيين

 هاي تخصصي كمك به حل مشكالت علمي وفني كشور وتحقيق در زمينه -2-6

دانش فني جديد و استفاده از امكانات پيشرفته علمي و استفاده از روشهاي جديد آشنايي با دستاوردها و -1-6

 آموزشي و تحقيقاتي.

 كمك به تقويت همكاريهاي علمي منطقه اي و بين المللي و نهادي كردن آنها -3-6

مدرك كارشناسي  مؤسسه مي تواند به اعضاي هيأت علمي استاديار به باال و درموارد استثنائي مربيان داراي - 2ماده 

ارشد تمام وقت رسمي قطعي خود فرصتهاي مطالعاتي در هر نوبت به مدت حداكثر يك سال در داخل كشور 

ماه قطعي و سه ماه شرطي( طبق برنامه اي كه مورد تصويب رئيس مؤسسه  9ويا خارج از كشور ) به صورت 

 قرار گيرد با رعايت ساير مقررات اعطا نمايد.

ه ماه شرطي فرصتهاي مطالعاتي درموارد خاص و بسيار استثنائي به شرط ارائه بموقع گزارش علمي تمديد س -1تبصره 

به گروه مربوط ، ارزيابي كار در حد خيلي خوب و ضروري دانستن تداوم آن توسط گروه، تأئيد نظر گروه 

مي باشد و توسط شوراي پژوهشي و تصويب رئيس مؤسسه و شوراي فرصتهاي مطالعاتي وزارت بالمانع 

 دانشگاههاي داراي هيأت مميزه با توجه به موازين مندرج در اين تبصره راساً در اين مورد اقدام خواهند نمود.

 ماه است. 1حداقل فرصت مطالعاتي در هر نوبت  -2تبصره 

تواند   زير مي صورت به طرق چنانچه دانشگاه به هر دليلي موفق به اعزام داوطلبان واجد شرايط نشود در اين - 3ماده 

 :(2)نسبت به اعزام آنان اقدام نمايد

 الف : استفاده از دوره هاي تحقيقاتي و آموزشي واعطائي سازمانهاي بين المللي      

 شناسي ايران  و يا تدريس در كرسيهاي زبان فارسي و مراكز: استفاده از برنامه هاي مبادالت فرهنگي   ب      

 ماه باشد جزو فرصت مطالعاتي عضو هيأت علمي منظور خواهد شد. 1درصورتي كه دوره فوق الذكر بيش از  -1تبصره 

(1)مربيان دانشگاههاي ]تازه تأسيس و در حال توسعه[ -2تبصره 
) تشخيص دانشگاههاي تاره تأسيس و در حال توسعه  

(3)با وزارت مي باشد كه جداگانه و هر سال اعالم خواهد شد
آيين اين  2( نيز مي توانند با رعايت مفاد ماده  

مطالعاتي داخل استفاده كنند . استفاده اين مربيان از فرصت مطالعاتي خارج از كشور و مربيان  نامه از فرصت

ساير دانشگاهها از هر دو نوع فرصت مطالعاتي منوط به تأئيد صالحيت آنها توسط هيأت مميزه مركزي مي 

 باشد.

ع اين آيين نامه مجاز به ثبت نام و ادامه تحصيل در عضو هيأت علمي در طي دوره فرصت مطالعاتي موضو -3تبصره 

دوره هاي تحصيلي براي اخذ مدرك دانشگاهي نمي باشد. در غير اين صورت حكم فرصت مطالعاتي وي لغو 

ومتقاضي متعهد خواهد بود هزينه هايي را كه ازاين بابت مؤسسه متبوع و وزارت ]علوم ، تحقيقات و فناوري[ 

 خ ارز آزاد دولتي بازپرداخت نمايد.متحمل شده اند به نر

تقاضاي استفاده از فرصت مطالعاتي بايد حداكثر تا پايان مهرماه هر سال براي سال بعد به مدير گروه مربوط  - 4ماده 

تسليم گردد. تقاضاي مزبور پس از اظهار نظر گروه مربوط وتأئيد معاون پژوهشي مؤسسه براي اخذ تصميم به 

مي شود. رئيس مؤسسه مي تواند طبق برنامه مصوب ، مشروط بر آنكه اعطاي فرصت  رئيس مؤسسه پيشنهاد

هاي مؤسسه نشود، با اعطاي فرصت مطالعاتي موافقت و  مطالعاتي به هيچ وجه موجب وقفه يا تعطيل برنامه
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فناوري[  اين آيين نامه جهت اخذ تصميم نهايي به وزارت ]علوم ، تحقيقات و 1مراتب را مطابق با مفاد ماده 

 گزارش نمايد.

نامه از طريق هيأت مميزه  به دانشگاههاي داراي هيأت مميزه ، اختيار داده مي شود راساً و با رعايت اين آئين – تبصره

 مربوط نسبت به بررسي پرونده هاي متقاضيان استفاده از فرصت مطالعاتي خود اقدام نمايند .

مطالعاتي به معاونت پژوهشي وزارت  اعزامي به فرصت اعضاي هيأت علمي ندهتكميل وارسال فرم خالصه پرو              

 .(3)]علوم ، تحقيقات و فناوري [ ، دفتر امور پژوهشي، الزامي است

معاونت پژوهشي وزارت مي باشد و در موارد مغاير با مفاد تبصره ،  نظارت برحسن اجراي اين تبصره به عهده             

 راساً اقدام كرده و در صورت نياز درحدود اختيارات تفويض شده تجديدنظر خواهد كرد.

 داوطلب استفاده از فرصت مطالعاتي بايد مدارك زير را به مدير گروه مربوط به مؤسسه متبوع خود ارائه نمايد. - 5ماده 

رنامه مورد مطالعه يا طرحهاي تحقيقي و فعاليتهاي علمي ) عنوان ، هدف ، سوابق، روش انجام كار ، زمان ب -6-3

بندي ارائه گزارشات و محورهاي اصلي هر گزارش ، زمان تحويل ، نتيجه مورد جستجو و...( در دوران استفاده 

 از فرصت مطالعاتي .

العاتي شامل سوابق استخدامي و خدمتي ، فهرست انتشارات پرسشنامه هاي تكميل شده درخواست فرصت مط -2-3

، مقاالت علمي و پروژه هاي تحقيقاتي پايان يافته و در دست اجراي متقاضي و ارتباط آنها با موضوع تحقيق 

 در فرصت مطالعاتي.

از كشور كه پذيرش براي برنامه مورد نظر از يكي از مؤسسات آموزشي يا پژوهشي يا صنعتي داخل يا خارج  -1-3

 مورد قبول مؤسسه متبوع باشد.

پذيرش براي فرصت مطالعاتي بايد حداكثر تا آخر اسفند ماه ) همان سال تحصيلي( از طريق مؤسسه متبوع به  – تبصره

وزارت ]علوم ، تحقيقات و فناوري[ ارائه شود. در غير اين صورت اولويت استفاده از فرصت مطالعاتي بانفر 

 بعدي خواهد بود.

مؤسسه موظف است تا پايان بهمن ماه هرسال گزارشي از درخواستهاي فرصت مطالعاتي اعضاي هيأت  - 6ماده 

علمي خود را همراه باكليه مدارك آنها كه مورد موافقت قرار گرفته است ، به وزارت ]علوم ،تحقيقات و فناوري[ ارسا 

تهاي رسيده را حداكثر تا پايان خرداد ماه سال بعد به ل دارد. وزارت ]علوم،تحقيقات وفناوري[ نتايج بررسي درخواس

 مؤسسه مربوط اطالع خواهد داد.

در صورتي كه درخواستهاي فرصت مطالعاتي در مدت مقرر به وزارت ]علوم،تحقيقات و فناوري[ نرسد ،   -تبصره 

 وزارتخانه تعهدي در مورد رسيدگي به آنها نخواهد داشت.

مطالعاتي )و يا  عضو هيأت علمي رسمي قطعي در مؤسسه براي استفاده از فرصتحداقل سابقه خدمت  - 7ماده 

 حداقل زمان بعد از فرصت مطالعاتي قبلي( براي نقاط مختلف كشور به شرح زير تعيين مي گردد :

مي براي اعضاي هيات علمي كه در تهران ، مشهد ، اصفهان ، شيراز ، تبريز ، گيالن و مازندران انجام وظيفه  -6-7

 مطالعاتي خارج از كشور . سال براي فرصت 3سال براي فرصت مطالعاتي داخل و  3نمايند ، حداقل 

 سال براي هر دو نوع فرصت مطالعاتي 3براي اعضاي هيات علمي مؤسسات مستقر در ساير شهرستانها حداقل  -2-7

فاده از فرصت مطالعاتي خارج حداقل به اعضاي هيأت علمي كه در تهران اشتغال دارند ، موظفند قبل از است – تبصره

مدت يك نيمسال تحصيلي در يكي از دانشگاههاي مناطق محروم به تشخيص معاونت آموزشي وزارت خدمت 
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. انتخاب و انجام هر (1)واحد در دوره كارشناسي ارشد و دكترا را عهده دار باشند( 1كنند ) و يا اينكه تدريس 

 يك از دو مورد فوق به عنوان خدمت خارج از مركز محسوب مي گردد.

(7)آن دسته از مراكز دانشگاهي و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و واحدهاي ]علمي[ - 8ماده 
، توليدي و خدماتي وحوزه  

هاي علميه داخل و خارج از كشور به عنوان مؤسسه ميزبان براي فرصت مطالعاتي قابل قبول خواهد بود كه 

مورد تاييد مؤسسه محل خدمت عضو هيات علمي باشد . به نحوي كه عضو هيات علمي بتواند به پيشرفتهاي 

دانشگاهي وي امكان دسترسي به آن نيست ، دست يابد . صالحيت علمي و فني و تحقيقاتي كه در منطقه 

 مؤسسه خارج از كشور بايد به تأييد وزارت ]علوم ، تحقيقات و فناوري[ برسد .

داوطلبان استفاده از فرصت مطالعاتي خارج از كشور مي توانند زمان فرصت مطالعاتي خود را حداكثر به دو  - 9ماده 

ر آنكه در فاصله بين دو مسافرت حداقل دو نيم سال متوالي در كشور خدمت بخش تقسيم كنند. مشروط ب

 نمايند.

داوطلباني كه فرصت مطالعاتي خود را در دو مرحله مي گذرانند ، براي استفاده از فرصت مطالعاتي بعدي مبدأ   تبصره ـ

 عاتي آنان خواهد بود .، تاريخ بازگشت از آخرين مرحله از فرصت مطال 7محاسبه سابقه خدمت موضوع ماده 

 1و  2،  6استفاده از فرصت مطالعاتي براي تمام داوطلبان واجد شرايط بر اساس امتيازات مندرج در مواد  - 11ماده 

آيين نامه ارتقاي اعضاي هيات علمي و با رعايت حداقل امتيازات مكتسبه از تاريخ آخرين فرصت مطالعاتي ) 

از فرصت مطالعاتي تاكنون استفاده ننموده اند( به شرح زير ممكن خواهد يا تاريخ استخدام براي كساني كه 

 بود :

درصد امتيازات الزم جهت  71متقاضيان استفاده از فرصت مطالعاتي خارج از كشور بايد حداقل  –61–6          

 ارتقاء را كسب نمايند.

اتمام يك پروژه  2–3و 2–3–2، 2–3–6، بندهاي  درصد امتياز از بندهاي مربوط به مقاالت 71ـ احراز حداقل  1تبصره 

 تكميلي ضروري است . نامه هاي تحصيالت تحقيقاتي مستقل و يا دو مورد راهنمايي پايان

براي اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي وابسته به وزارت ]علوم، تحقيقات و  – 2تبصره 

ر وزراء و معاونين وزراء ، رؤسا و معاونين دانشگاهها و مؤسسات فناوري [ كه داراي مشاغل اجرايي )نظي

سال مسؤوليت اجرايي داشته باشند ،  3آموزش عالي و پژوهشي وزارت ]علوم، تحقيقات و فناوري[كه بيش از 

كافي خواهد بود. ولي مي بايد شرط اتمام پروژه  61... ]ماده[ 6% امتيازات ياد شده در تبصره 31دارا بودن 

 هاي تحصيالت تكميلي را احراز نمايند. تقل و يا دو مورد راهنمايي پايان نامهمس

كافي  61-6درصد امتيازات يادشده در بند 71براي داوطلبان فرصت مطالعاتي داخل احراز حداقل  –61–2

 است .

اشند، در آن صورت در صورتي كه تعداد واجدين شرايط استفاده از فرصت مطالعاتي بيش از سهميه مربوط ب – 3تبصره 

 اولويت بر اساس موارد زير تعيين خواهد شد.

 63ارتباط فرصت مطالعاتي با تخصص و فعاليتهاي پژوهشي داوطلب ، در جهت رفع نيازهاي كشور)حداكثر  – الف

 امتياز(

 امتياز(. 61ارتباط فرصت مطالعاتي با پيشبرد برنامه هاي آموزشي و پژوهشي مؤسسه متبوع ) حداكثر – ب
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ميزان مشاركت عضو هيأت علمي در فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي و خدمات اجرايي درمؤسسه متبوع به  – ج

 امتياز( 11امتياز )جمعاً حداكثر  61تشخيص مؤسسه متبوع هر كدام حداكثر

 امتيازات مربوط به مدت زمان فعاليت تمام وقت آموزشي و پژوهشي داوطلب از تاريخ استخدام و يا آخرين – د

ماه ( استفاده شده مازاد بر حداقل سالهاي تعيين شده  1فرصت مطالعاتي ويا آخرين بورس تحصيلي )بيش از

 امتياز( . 31) جمعاً حداكثر  7در ماده 

 امتياز( 11امتياز ) حداكثر  61خدمت در مؤسسة متبوع به ازاي هر سال  -د   -0

باشد ، به ازاي هر   وقت ه به صورت مأموريت تمامك 7خدمت در مناطق دانشگاهي موضوع تبصره ماده -د  -1

 امتياز( 11امتياز )حداكثر  11سال تحصيلي 

خدمت درمراكز تحقيقاتي ، صنعتي ، توليدي وخدماتي در مناطق محروم كشور كه به صورت مأموريت  -د  -1

 امتياز( 11امتياز )حداكثر  63تمام وقت باشد به ازاي هر سال كامل 

 امتياز( 11امتياز )حداكثر  63ر رابطه با نيازهاي دفاعي كشور به ازاي هر سال كامل خدمت د -د   -1

ريزي آموزشي و پژوهشي شوراي عالي انقالب  ميزان مشاركت عضو هيأت علمي در فعاليتهاي اجرايي ، برنامه – هـ 

ساعت  611ازاي هر امتياز و يا به  61فرهنگي و آموزش عالي به ازاي هر سال فعاليت تمام وقت حداكثر 

 امتياز (. 21امتياز )مجموعاً  6شركت در جلسات حداكثر 

 گيرد. به داوطلبان براي طي دوره فرصت مطالعاتي بر حسب محل مورد تقاضا امتيازات زير تعلق مي – و 

 ز(امتيا 11فرصت مطالعاتي در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي داخل كشور )حداكثر  -و       -0

 امتياز( 11فرصت مطالعاتي در مراكز صنعتي ، توليدي وخدماتي داخل كشور )حداكثر  -و       -1

 امتياز( 63فرصت مطالعاتي بطور پيوسته در داخل و خارج كشور ) حداكثر  -و        -1

 امتياز( 3فرصت مطالعاتي درمراكز پژوهشي آموزشي خارج از كشور )حداكثر  -و       -1

 امتياز( 3فرصت مطالعاتي در مراكز توليدي و صنعتي خارج از كشور )حداكثر  -و       -5

داوطلبان در قبال استفاده از فرصت مطالعاتي درخارج از كشور بايد به موجب سند رسمي تعهد نمايندكه به   -11ماده 

قق اين هدف ، مدت سه برابر زمان استفاده از فرصت مطالعاتي در مؤسسة متبوع خدمت كنند و براي تح

اي )ارزي و ريالي( كه قرار است در طول استفاده از  برابر كل هزينه 3/6داوطلبان سند وثيقه ملكي به ميزان 

فرصت مطالعاتي دريافت دارند و مبلغ آن توسط مؤسسه متبوع تعيين خواهد شد، تعهد خواهند نمود تا در 

يچگونه تشريفات ويا اعالم به دفترخانه درمورد صورت تخلف از مفاد تعهد ، مؤسسة متبوع بتواند بدون ه

برابر كليه وجوه هزينه هاي ارزي و ريالي پرداختي بابت وجه التزام  3/6تخلف از طريق صدوراجرائيه به ميزان 

 و بابت ديون خسارات دولت از متعهد و ضامن يا متضامناً وصول و دريافت نمايد.

هاي ارزي و ريالي به  برابر كل هزينه 3/6چگونگي اخذ تعهد معادل   مسئوليت اتخاذ تصميم در خصوص -1تبصره 

صورت ملكي ) ويا سپردن سند محضري كارمندي با ضمانت دو نفر كارمند رسمي قطعي دولت با ارائه چك ، 

 در موارد مقتضي به تشخيص مؤسسه ( به هيأت رئيسه مؤسسه محول مي گردد.

باشند به شرط سپردن تعهد به  در سنين بازنشستگي مشغول خدمت مي آن عده از اعضاي هيأت علمي كه -2تبصره 

تواند درخواست آنان رامورد بررسي قرار  نامه، دانشگاه مي اين آئين 66منظور انجام تعهدات مندرج در ماده 

 داده واتخاذ تصميم نمايد.



ت انجام شده خود را هر سه ماه يك استفاده كنندگان از فرصت مطالعاتي موظفند گزارش پيشرفت كار تحقيقا -12ماده 

ماه پس از پايان دوره مصوب فرصت مطالعاتي گزارش جامعي در بارة  1بار به مؤسسة متبوع ارسال و حداكثر 

تعيين وتأئيد شده است به مدير گروه مربوط  3فعاليت علمي و پژوهشي خود را كه قبل از اعزام به شرح ماده 

 ارائه نمايند.

فرصت مطالعاتي )گزارش ، مقاالت ، روند ونحوه انجام آن ( در گروه مربوط بررسي و سپس به شوراي  ارزيابي -1تبصره 

نامه به معاونت پژوهشي وزارت  اين آئين 3پژوهشي مؤسسه ارائه و با رعايت مفاد مندرج در تبصره ذيل ماده 

ابي در مورد مؤسسات داراي )دفتر امور پژوهشي ( ارسال مي شود . معاونت پژوهشي وزارت در زمينه ارزي

هيأت مميزه وظيفه نظارت و در مورد ساير مؤسسات وظيفه نظارت و ارزيابي را به عهده دارد. در هر مورد يك 

 نسخه از گزارش و مقاالت ارائه شده با اظهار نظر مراجع ارزيابي به دفتر امور پژوهشي وزارت ارسال مي شود.

ائي كه به منظور اشاعه و انتشار نتايج فرصتهاي مطالعاتي توسط دفتر امورپژوهشي براي اجراي برنامه ه              

وزارت تنظيم و ابالغ مي شود) از قبيل سمينار و چاپ و نشر گزارشات ومقاالت و غيره( الزم است داوطلبان 

 گزارش و مقاالت حاصله از فرصت هاي مطالعاتي خود را به دفتر امور پژوهشي ارائه نمايند.

نتايج فرصتهاي مطالعاتي بايد در حد قابل قبول باشد. در غير اين صورت ، جهت اصالح به استفاده كننده  -2بصره ت

 عودت داده مي شود.

مطالعاتي  عدم انجام مفاد اين ماده و عدم اصالح گزارشهاي غير قابل قبول موجب محروميت از فرصت -3تبصره 

 وسفرهاي علمي بعدي خواهد شد.

اعضاي هيأت علمي در مدت استفاده از فرصت مطالعاتي فقط از حقوق مبنا استفاده خواهند نمود و مؤسسه  -13ماده 

متبوع ملزم به پرداخت ماهيانه آن به حساب آنان مي باشد . بديهي است مابقي دريافتي شامل )فوق العاده 

ماهيانه توسط مؤسسه متبوع  مخصوص مرتبه و پايه و ساير مزاياي مندرج در حكم استخدامي ( بابت مقرري

 برداشت خواهد شد.

مؤسسه هزينه هاي مربوط به انجام فرصتهاي مطالعاتي درخارج از كشور را در صورت وجود اعتبار به شرح               

 زير از محل بودجه خود پرداخت خواهد نمود:

بار در طول  ر و براي همراهان فقط يكبهاي بليت رفت و برگشت عضو وخانواده وي ) براي عضو حداكثر دوبا -6-61

 يك دوره فرصت مطالعاتي (.

هزينه اخذ ويزا و عوارض خروج از كشور عضو وخانواده وي ) براي عضو حداكثر دوبار و براي همراهان فقط  -2-61

 يكبار در طول يك دوره فرصت مطالعاتي (.

سال كه پس از ارائه  دالر براي هرخانواده در يك 1111معادل ريالي هزينه هاي بيمه درماني حداكثر به ميزان  -1-61

 اسناد مثبته پرداخت خواهد شد.

 نفر( 3مابه التفاوت معادل ريالي مقرري ارزي فرصت مطالعاتي عضو و افراد خانواده وي )مجموعاً  -3-61

مطالعاتي به خارج از كشور داوطلباني كه با موافقت دانشگاه متبوع با هزينه شخصي به منظوراستفاده از فرصت  – تبصره

در صورت شاخص بودن موضوع و  1ماده ” ب“و ” الف“اعزام مي شوند و همچنين داوطلبان بندهاي 

% درصد حقوق ومزايا اجازه استفاده از ارز با نرخ آزاد 31هاي تحقيقاتي و نياز آنان ، مؤسسه مي تواند تا فعاليت

 دولتي به متقاضي بدهد.



از حقوق، فوق  براي انجام برنامه فرصتهاي مطالعاتي داخل يا خارج مندرج در اين آيين نامه اعم امتياز الزم -14ماده 

العاده مخصوص مرتبه و پايه و مزاياي مندرج در حكم استخدامي بايد به طور مجزا در بودجه ساالنه مؤسسه 

شور محل تحقيق خواهد منظور گردد . همچنين ميزان ارز پرداختي به داوطلبان متناسب با سطح زندگي ك

بود كه مبلغ آن براي هر كشور با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران به پيشنهاد معاونت پژوهشي 

 و تصويب مراجع ذيربط تعيين خواهد شد.

 كسر كسورات قانوني حقوق ومزاياي عضو هيات علمي طبق ضوابط جاري خواهد بود. -1تبصره 

پس از آنكه اعضاي هيأت علمي بخشي از آن را انجام داده   طالعاتي اعم از داخل يا خارجانصراف از فرصت م -2تبصره 

گردد و ارز متعلقه و يا معادل ريالي  اند ، به عنوان يك بار استفاده از فرصت مطالعاتي براي آنان محسوب مي

 آن متناسب با تعداد روزي خواهد بودكه در فرصت مطالعاتي بوده اند.

ورتي كه برخي از اعضاي هيأت علمي به دليل عدم اخذ ويزا مراجعت نمايند، با توجه به شرايط و مدتي درص -3تبصره

كه در خارج از كشور بوده اند، حداكثر يك ماه ارز به آنان تعلق گرفته و اين مدت از طول فرصت مطالعاتي 

 بعدي آنها كسرخواهد گرديد.

يالي وارزي دريافت شده مازاد بر مقرري مربوطه به مؤسسه ذيربط الزامي در هر دو مورد فوق استرداد مبالغ ر -4تبصره

 است.

جزو سابقه خدمت دانشگاهي عضو هيأت علمي  66مدت استفاده از فرصت مطالعاتي به شرط رعايت ماده  -15ماده 

 محسوب مي شود

پايان فرصت مطالعاتي نمي  عضوهيأت علمي درحين استفاده از فرصت مطالعاتي وهمچنين بالفاصله پس از -16ماده 

 تواند از مرخصي استحقاقي و يا بدون استفاده از حقوق استفاده نمايد.

اعضاي هيات علمي مي توانند به منظور ارتباط و همكاري بيشتر با دستگاههاي اجرائي و حل مشكالت علمي  -17ماده 

ينصورت مؤسسه مي تواند هزينه هاي و فني كشور مأموريت مطالعاتي خود را در داخل كشور بگذرانند . در ا

 مربوط را به شرح زير از محل بودجه خود بپردازد.

پرداخت حقوق و فوق العاده جذب و محروميت از تسهيالت زندگي و مزاياي مندرج درحكم استخدامي توسط  -6-67

 مؤسسه متبوع .

در صورت انجام تحقيقات روي  پرداخت حق التحقيق به ميزان حداكثر سقف مصوب درهيأت امناء منطقه -2-67

 پروژه هاي تحقيقاتي مؤسسه متبوع.

پرداخت حق التحقيق به ميزان حداكثر سقف مصوب در هيأت امناء منطقه در صورت انجام تحقيقات روي  -1-67

 پروژه هاي تحقيقاتي مؤسسه ميزبان از محل اعتبارات مؤسسه ميزبان .

و تصويب هيأت رئيسه مؤسسه متبوع يا ميزبان (، در صورتي كه پرداخت هزينه مسكن ، )طبق عرف محل  -3-67

 عضو هيأت علمي ، فرصت مطالعاتي خود را درخارج از شهر محل اقامت خود سپري نمايد.

آئين نامه فرصت مطالعاتي اعضاي هيأت علمي  2-1شركت در يك كنفرانس معتبر بين المللي بر اساس بند  -3-67

عالي و پژوهشي در بخش هاي اجرائي كشور كه مورد توافق وزراي ]علوم ، دانشگاهها و مؤسسات آموزش 

تحقيقات و فناوري[ و صنايع ]و معادن[ قرار گرفته است بدون احتساب سقف ساالنه مسافرتهاي اعضاي هيأت 

 علمي كه با ارائه مقاله صورت مي پذيرد.



 باشد. پژوهشي وزارت ]علوم،تحقيقات و فناوري[ مينظارت بر حسن اجراي اين آئين نامه به عهده معاونت   -18ماده 

به تصويب وزير]علوم ، تحقيقات و فناوري[ رسيد و از  3/9/71بند در تاريخ  13تبصره و  22ماده و  63اين آئين نامه در 

 مي گردد.تاريخ ياد شده الزم اجرا بوده و آئين نامه قبلي و همچنين دستورالعمل اجرائي آن لغو و بدون اعتبار اعالم 

 

 

 آئين نامه مرخصي ها

 (7)پيوست شماره 
  

  

 فصل اول

 مرخصي استعالجي

  

هرگاه عضو هيأت علمي دانشگاه بيمار شود و آن بيماري مانع از خدمت او باشد ، بايد بالفاصله به دانشكده يا  -1ماده 

وط به كارگزيني دانشگاه مؤسسه متبوع اطالع دهد و گواهي پزشك معالج را از طريق دانشكده يا مؤسسه مرب

 ارسال دارد.

كارگزيني دانشگاه مكلف است گواهي پزشك معالج عضو مذكور را براي اظهارنظر نزد پزشك معتمد دانشگاه  -2ماده

 ارسال دارد و در صورتي كه مفاد گواهي مورد تأئيد قرار گيرد حكم مرخصي استعالجي را صادر نمايد.

از لحاظ عدم توانائي عضو هيأت علمي با انجام دادن خدمت يا مدت معذوريت مورد  هرگاه گواهي پزشك معالج -3ماده 

 ترديد پزشك معتمد باشد شخصاً عضو مزبور را معاينه و از طريق مقتضي حقيقت را احراز خواهد نمود.

دانشگاه اعالم كه پزشك معتمد گواهي پزشك معالج را تأئيد نكند نظر خود را به عضو و كارگزيني  در صورتي -4ماده 

شود و تا  خواهد كرد . اگر عضو به نظر پزشك معتمد معترض باشد، اختالف به كميسيون پزشكي ارجاع مي

 وقتي كه نظر كميسيون پزشكي اعالم نگرديده عضو بايد طبق نظر پزشك معتمد عمل كند.

و نوع بيماري به دعوت كميسيون پزشكي حداقل مركب از سه نفر پزشك خواهد بود كه بر حسب مورد  -5ماده 

 دانشگاه تشكيل خواهد شد.

مدت معذوريت وي به عهده كميسيون پزشكي است ، حداكثر مدت اين معذوريت در هر نوبت شش ماه است و  -6ماده 

 قابل تمديد خواهد بود.

د قاطع در هر مورد كه موضوع به كميسيون پزشكي ارجاع مي شود نظر كميسيون كه با اكثريت اتخاذ شو -7ماده 

 خواهد بود.

مدت مرخصي استعالجي زنان باردار براي زايمان و نحوه استفاده از آن مطابق مقررات تعيين شده براي  -8ماده 

 كاركنان مشمول قانون استخدام كشوري خواهد بود.

هاي مربوط و در  العاده به عضو هيأت علمي كه از مرخصي استعالجي استفاده مي نمايد تا چهار ماه حقوق و فوق -9ماده 

كه به علت ابتالء به بيماري صعب العالج مرخصي استعالجي وي بيش از چهار ماه باشد در مدت زايد  صورتي



(6)79آئين نامه استخدامي هيأت علمي مشمول ماده  13كه با توجه به ماده  برچهار ماه تا هنگامي
قانون  

 استخدام كشوري قرار نگرفته است فقط حقوق پرداخت مي گردد.

هائي كه در مورد بيماري عضو هيأت علمي درخارج از كشور صادر شده بايد از حيث صحت  نامه كليه گواهي -11ماده 

 صدور به تصديق سفارتخانه يا كنسولگري يا نمايندگي ايران در محل برسد.

مرخصي استعالجي عضو هيأت علمي در صورتي كه بيماري او ادامه يابد با رعايت مقررات اين فصل قابل  -11 ماده

 تمديد است.

حفظ پست سازماني عضو هيأت علمي كه از مرحضي استعالجي استفاده مي كند بيش از چهار ماه الزامي  -12ماده 

 نيست.

ي تابع مقررات و آئين نامه هاي قانون استخدام كشوري در مورد مرحصي استعالجي اعضاء هيات علمي پيمان -13ماده 

 كاركنان پيماني دولت مي باشد.

  
  
  

 فصل دوم

 مرخصي بدون حقوق

  

(2)استفاده از مرخصي بدون حقوق مختص عضو رسمي است و موقوف به اختتام دوره آزمايشي -14ماده 
است و فقط  

 درموارد زير ممكن خواهد بود:

عضو هيأت علمي پس از استفاده از چهار ماه مرخصي استعالجي ساالنه به سبب ادامه همان بيماري يا    -0

 ابتالء به بيماري ديگر قادر به خدمت نباشد و بيماري او هم صعب العالج تشخيص داده نشود

 ياج عضو براي استفاده از مرخصي بدون حقوق به تشخيص دانشگاه مسلم شود.احت     -1

عضو هيأت علمي بايد تقاضا نامه استفاده از مرخصي بدون حقوق را با ذكر علت و مدت آن از طريق گروه  -15ماده 

اتخاذ و در مربوط به دانشكده يا مؤسسه متبوع ارسال نمايد. دانشكده يا مؤسسه تصميم الزم را دراين باره 

صورت موافقت مراتب را به منظور صدور حكم مرخصي بدون استفاده از حقوق به كارگزيني دانشگاه 

 پيشنهاد مي نمايد.

درمورد احتساب مدت مرخصي بدون حقوق از لحاظ بازنشستگي و سوابق خدمت مقررات مندرج در قانون  -16ماده 

 استخدام كشوري مورد عمل خواهد بود.

  
  
  
  
  

 صل سومف

 مقررات مختلف
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دراحتساب مرخصي روز و ماه و سال مطابق تقويم رسمي كشوري است و در مرخصي روزانه ماه سي روز  -17ماده 

 حساب مي شود.

 شود. روزهاي تعطيل كه حين مرخصي واقع است جزو مدت مرخصي محسوب مي -18ماده 

 كم مرخصي قابل پرداخت است.حقوق و فوق العاده هاي مدت مرخصي پس از صدور ح -19ماده 

عدم حضور عضوهيأت علمي در پست خود كه مدت آن از سه روز تجاوز ننمايد و مستند به عللي از قبيل آنچه  -21ماده 

 كه ذيالً درج مي شود باشد موجه شناخته خواهد شد.

 بيماري او                             -0

 اشي از حوادثي كه به اويا پدر و و يا مادر يا همسر يا فرزندان او وارد آمده باشد.صدمات ن                             -1

 بيماري شديد پدر يا مادر يا همسر يافرزندان                             -1

 2از طبقه  2فوت خويشاوندان تا درجه                              -1

 دن فرزنددارا ش                              -5

 ازدواج او وفرزندانش                             -6

تشخيص صحت و سقم جهات ادعاي عضو هيأت علمي به عهده رئيس دانشكده يا مؤسسه است . درصورتي كه  

ادعا تصديق شود غيبت مذكور بر حسب علم جزو مرخصي استحقاقي با استعالجي وي محسوب و پيشنهاد الزم 

 به كارگزيني دانشگاه ارسال خواهد شد. جهت صدور در حكم

هيأت سه نفري جانشين هيأتهاي امناء به تصويب رسيد. و  1/3/6111ماده در جلسه مورخ  21اين آئين نامه در 

و  6139نامه استخدامي هيأت علمي دانشگاه تهران مصوب  آئين 7از تاريخ تصويب جايگزين پيوست شماره 

 اصالحيه هاي بعدي آن مي باشد.

 
 

 قانون مقررات انتظامي هيأت علمي

 دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وتحقيقاتي كشور 

 قسمت اول( – 8)پيوست شماره 

  

 هيأتهاي رسيدگي انتظامي – فصل اول

 هيأتهاي رسيدگي عبارتند از : -1ماده 

 هيأت بدوي     -0

 هيأت تجديد نظر.      -1

سسه آموزش عالي ومؤسسه تحقيقاتي يا دانشكده مستقل تشكيل مي شود و هيأت بدوي در هر دانشگاه يا مؤ  -2ماده 

البدل خواهد بود كه از بين اعضاي هيأت علمي دانشگاههاي  داراي سه نفر عضو اصلي و حداكثر دو نفر عضو علي

كشور و حتي االمكان از همان دانشگاه يامؤسسه يا دانشكده مستقل و براي مدت دو سال به وسيلة رئيس 

 شوند. نشگاه يا مؤسسه يا دانشكده مستقل انتخاب ميدا



ليسانس يا معادل  يكنفر از اعضاي هيأت بدوي بايد از مدرسان معارف اسالمي كه حداقل داراي تحصيالت فوق -1تبصره 

 آن باشد انتخاب گردد.

 انتخاب مجدد اشخاص مزبور بالمانع است.-2تبصره 

دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي وتحقيقاتي مشتركاً و به تشخيص وزارت ]علوم در هريك از دانشگاهها يا چند   -3ماده 

 شود. ، تحقيقات و فناوري[ يك هيأت تجديد نظر تشكيل مي

است كه از بين  2ماده  6اين هيأت داراي سه نفر عضواصلي و حداكثر دو نفرعضو علي البدل با رعايت تبصره             

ور به مدت دو سال به وسيله وزير ]علوم ، تحقيقات و فناوري[ تعيين ومنصوب اعضاي هيأت علمي مؤسسات مزب

 مي شوند.

در دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي وتحقيقاتي كه تابع ساير وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مي باشند ،  – تبصره

 ود.ش هيأت تجديد نظر به وسيلة وزير مربوط يا باالترين مقام دستگاه دولتي منصوب مي

كه عليه  است . آراء اين هيأت درصورتي اعضاي هيأت علمي باهيأت بدوي انتظامي صالحيت رسيدگي به تخلفات -4ماده 

براي افراد خارج از كشور  افراد داخل كشور ودوماه ماه براي متخلف صادر شود و قابل تجديدنظر باشد وظرف يك

ر نشود قطعي و با دستور باالترين مقام اجرائي از تاريخ ابالغ به متخلف توسط وي درخواست تجديد نظ

دانشگاه يا مؤسسه مربوط اجراء خواهد شد. هرگاه هيأت علمي در مهلت مقرر از تاريخ ابالغ رأي هيأت بدوي 

 درخواست تجديدنظر نمايد هيأت تجديد نظر مكلف به رسيدگي خواهد بود.

 واهد آمد.ابالغ طبق قانون آيين دادرسي مدني به عمل خ  -1تبصره 

 راي هيأت تجديد نظر مانع از رجوع عضو هيأت علمي به مراجع قضائي نخواهد بود. -2تبصره 

اعضاي هيأت بدوي و تجديد نظر عالوه بر تدين به دين مبين اسالم و عمل به احكام آن و اعتقاد وتعهد به   -5ماده 

          ير باشند.نظام جمهوري اسالمي ايران واصل واليت فقيه بايد داراي شرايط ز

 تأهل -1 

 داشتن حداقل سه سال سابقه عضويت درهيأت علمي -2 

هيچ يك از اعضاي اصلي يا علي البدل هيأتهاي بدوي يا تجديد نظر در موارد زير در رسيدگي و صدور رأي  -6ماده 

 شركت نخواهد كرد:

 بقه سوم داشته باشد.عضو هيأت با متهم قرابت سببي يانسبي تا درجه دوم از ط – الف     

 نفع باشد. عضوهيأت با متهم دعواي حقوقي يا جزائي داشته يا در دعواي مطروحه ذي -  ب     

 عضو هيأ ت مدعي تخلف يا مدعي متخلف باشد. -  ج     

  

 تخلفات انتظامي و جرائم – فصل دوم

 رع و اخالق عمومي به قرار زير است :تخلفات انتظامي و جرائم شامل تخلفات انضباطي و اعمال خالف ش  -7ماده 

 ترك خدمت و يا غيبت بدون اجازه يا عذر موجه      -0

 تخلف از اجراي قوانين ومقررات دانشگاه       -1

 سهل انگاري يا غرض ورزي در انجام وظايف      -1



 تمرد از اجراي دستورات قانوني مقامات دانشگاه      -1

 امكانات و اموال دولتي استفاده غير مجاز از      -5

تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آنرا ندارند و ياخودداري از تسليم مدارك به اشخاصي كه حق       -6

 دريافت آنها را دارند.

 تسامح درحفظ اموال و وجوه دولتي و اسناد و مدارك دانشگاه اعم از محرمانه و غير آن.      -7

 حاني و يا تعويض برگهاي امتحاني و يا تغيير اوراقافشاء سئواالت امت      -8

 افشاء اسناد محرمانه دانشگاه       -9

 از بين بردن و اخفاي غير مجاز اسناد و مدارك دانشگاه وحيف وميل اموال ووجوه دولتي. -61

 اعتياد و ارتكاب اعمال خالف اخالق عمومي كه موجب هتك حيثيت و شئون شغلي است. -66

 ب اعمال خالف شرع وعدم رعايت حجاب اسالمي.ارتكا -62

 عضويت در يكي از فرق ضاله و ساواك منحله و تشكيالت فراماسونري و مشابه آن. -61

 عضويت يا فعاليت يا تبليغ به نفع احزاب و گروههاي الحادي يا محارب يا احزاب و گروههاي غير قانوني. -63

 قدسات اسالمي.القاء انديشه هاي الحادي و توهين به م -63

ارتكاب اعمال خالف مصالح نظام جمهوري اسالمي از قبيل به تعطيل كشاندن كالسها و اعتصاب ، تحصن و  -61

 تظاهرات بطور غير مجاز در محيط دانشگاه

در مرجع صالح قضائي صورت مي گيرد و عضو  61و63و61و 61اثبات تخلفات و جرائم مذكور در بندهاي  – تبصره

 آيد. مدت رسيدگي در مرجع قضائي به حالت تعليق در مي هيأت علمي در

  

 مجازاتهاي انتظامي – فصل سوم

 انواع مجازاتهاي انتظامي به ترتيب اهميت عبارتند از : -8ماده 

 احضار و اخطار شفاهي     -0

 اخطار كتبي با درج در پرونده     -1

 توبيخ كتبي با درج در پرونده     -1

 زاياي دريافتي تا يك سوم ، از يك ماه تا سه ماهكسر حقوق وم     -1

 تعليق رتبه از يك سال تا دو سال     -5

 تنزل يك پايه      -6

 انفصال موقت از يك ماه تا يك سال     -7

ماه  سال و پرداخت يك  روز حقوق در قبال هر سال خدمت دولتي تا ده 33بازخريد خدمت با پرداخت     -8

ل نسبت به مازاد ده سال خدمت . كسور بازنشتگي افرادي كه خدمت آنان بازخريد مي حقوق در قبال هر سا

 شود به آنان مسترد خواهد شد و كسر يك سال خدمت ، يك سال محسوب مي شود.

 اخراج از دانشگاه يا مؤسسه آموزشي يا تحقيقاتي مربوط.     -9

 انفصال دائم از خدمات دولتي. -66



يا مؤسسه آموزش عالي وتحقيقاتي مي تواند بدون مراجعه به هيأت رسيدگي انتظامي  رئيس دانشگاه و – تبصره

را در مورد اعضاي متخلف هيأت علمي اجرا كند . اجراي مجازاتهاي  1و  2و 6مجازاتهاي مندرج در بندهاي 

 مندرج در بندهاي بعدي موكول به رأي هيأت رسيدگي انتظامي است.

و ثبوت آن ، عضو هيأت علمي خاطي به اشد مجازات پيش بيني شده در آن درجه  در صورت تكرار تخلف -11ماده 

محكوم خواهد شد و هرگاه مجازات قبلي اشد مجازات اعمال شده در درجه مربوطه باشد ، عضو خاطي به حداقل 

 مجازات درجه بعد محكوم خواهد شد ، به نحوي كه در هر حال از مجازات محكوميت قبلي شديدتر باشد.

ماه در سال به تشخيص هيأتها اخراج از  3مجازات غيبت غير موجه متوالي بيش از دو ماه يا متناوب بيش از  -11ماده 

 دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي يا تحقيقاتي مربوط خواهد بود.

 استخدام اينگونه افراد در دانشگاهها يا مؤسسات تحقيقاتي ديگر بالمانع است. -1تبصره 

شوند ، در صورت نياز به  رت ]علوم ، تحقيقات و فناوري[ مي تواند افرادي را كه به علت غيبت اخراج ميوزا -2تبصره 

خدمات آنان در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي شهرستانها و مناطق محروم به ترتيب اولويت اعاده بكار 

 نمايد.

اين قانون انفصال دائم از خدمات دولتي  7ماده  61و63، 61،63مجازات مرتكبين جرائم مندرج در بندهاي  -12ماده 

 است.

 به تشخيص هيأت خواهد بود. 3در ساير موارد تعيين مجازات به ترتيب مندرج در ماده  – تبصره

هرگاه تخلف عضو هيأت علمي عنوان يكي از جرائم مندرج در قوانين جزائي را نيز داشته باشد هيأت رسيدگي  -13ماده 

مكلف است پرونده امر را به مرجع قضائي ارسال دارد. حكم مرجع قضائي ازجهت ارتكاب  به تخلفات انتظامي

جرم عمومي براي هيأت انتظامي الزم االتباع است ولي رسيدگي در مراجع قضائي مانع رسيدگي انتظامي 

 بود. ليكن تا صدور رأي مراجع قضائي آنرا متوقف مي سازد .  نخواهد

ات تعيين شده از طرف مراجع قضائي همان مجازات مقرره در اين قانون باشد مجازات در صورتي كه مجاز – تبصره

 تكرار نخواهد شد و در غير اين صورت حكم مراجع قضائي مانع مجازاتهاي انتظامي نخواهد بود.

  
  
  

 نحوه بازنشستگي و بازخريد وانتقال افراد غير مفيد هيأت علمي – فصل چهارم

ماه بعد از تصويب و ابالغ  1لوم ، تحقيقات و فناوري[ اجازه داده مي شود حداكثر ظرف مدت به وزارت ]ع -14ماده 

آيين نامه اين قانون آن تعداد از اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي را كه غير مفيد 

مانهاي دولتي و يا تشخيص مي دهد ، به ترتيب مقرر در اين قانون بازنشسته ، بازخريد و يا با موافقت ساز

 مؤسسات تحقيقاتي به اينگونه سازمانها يا مؤسسات منتقل نمايد.

 باشد. تشخيص افراد غير مفيد با معرفي وزير ]علوم ، تحقيقات و فناوري[ به وسيله هيأتهاي بدوي مي -1تبصره 

كايت نمايند. رأي هياتهاي اشخاصي كه غيرمفيد تشخيص داده مي شوند، مي توانند به هيأتهاي تجديدنظر ش -2تبصره 

 تجديد نظر دربارة آنان قطعي و الزم االجرا است.

 به ترتيب زير خواهد بود : 63بازنشستگي و يا بازخريد افراد مشمول ماده  -15ماده 



در صورتي كه حداقل بيست سال سابقه خدمت دولتي داشته باشند ، بر اساس سنوات خدمت طبق قانون  – الف     

 وري بازنشسته خواهند شد.استخدام كش

اين  3سال تمام باشد ، خدمت آنان بر اساس ماده  21در صورتي كه سابقه خدمت دولتي آنان كمتر از  – ب     

 قانون بازخريد خواهد شد.

شوند و يا تغيير شغل مي  درصورتي كه حقوق اعضاي هيأت علمي كه به سازمانها ومؤسسات دولتي منتقل مي  -16ماده 

التفاوت آن پرداخت خواهد شد، هر گونه افزايش حقوق  كمتر از حقوق پايه و رتبه علمي آنان باشد، مابهيابند 

 اين افراد از مابه التفاوت كسر خواهد گرديد.

منظور از انتقال در اين قانون تغيير وضعيت اعضاي هيأت علمي وانتصاب آنان به مشاغلي است كه مستلزم  -17ماده 

 ها و مؤسسات آموزش عالي نباشد.تدريس در دانشگاه

انتقال اعضاي هيأت علمي به كليه سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي با موافقت مؤسسات مذكور انجام  -1تبصره 

 خواهد شد.

كسور بازنشستگي پس از انتقال برابر مقررات سازمان بازنشستگي عيناً به صندوق بازنشستگي محل انتقال ،  -2تبصره 

 اهد شد.واريز خو

اين قانون در ساير مؤسسات دولتي براي مشاغل  63استخدام مجدد افراد بازخريد شده موضوع ماده  -18ماده 

 غيرآموزشي بالمانع است، مشروط به اينكه كليه وجوه دريافتي مدت بازخريدي را يكجا مسترد نمايند.

 خواهد بود. احتساب سنوات خدمت گذشته به شرط استرداد وجوه بازنشستگي – تبصره

  

 ساير مقررات – فصل پنجم

هر گاه وزارت ]علوم ، تحقيقات وفناوري[ يا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي تشخيص دهد كه در   -19ماده 

يكي از مؤسسات آموزش عالي به يكي از اعضاي هيأت علمي نياز است كه توسط هيأتهاي بدوي و تجديد 

علت غيبت ، اخراج يا منفصل شده است آن عضو با تشخيص هيأتهاي تجديد نظر بازسازي نيروي انساني به 

 اين قانون نباشد، مي تواند به خدمت اعاده شود. 62نظر و به شرط آنكه مشمول موارد مشروحه در ماده 

تحقيقات آيين نامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از ابالغ اين قانون توسط وزارت ]علوم ،  -21ماده 

 و فناوري[ تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

از تاريخ تصويب آئين نامه اجرائي اين قانون كليه قوانين و مقررات انتظامي اعضاي هيأت علمي مغاير اين  -21ماده 

 قانون لغو مي گردد و كليه پرونده هائي كه در هيأتهاي پاكسازي و بازسازي گذشته منجر به صدور رأي

قطعي نگرديده براي رسيدگي و صدور رآي قطعي به هيأتهاي بدوي وتجديد نظر موضوع اين قانون ارسال 

 خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر بيست ويك ماده و شانزده تبصره در جلسه روز پنجشنبه بيست ودوم اسفندماه                  

به تأئيد شوراي  21/62/6113در تاريخ يكهزار و سيصد وشصت وچهار مجلس شوراي اسالمي تصويب و 

 نگهبان رسيده است.

  



 
 

 آئين نامه اجرائي قانون مقررات انتظامي هيأت علمي

 (1)دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور 

 دوم(قسمت  – 8)پيوست شماره 

  

 تركيب و نحوه تشكيل هيأتها – فصل اول

اعضاي هيأتهاي بدوي و علي البدل و همچنين اعضاي هيأتهاي تجديد نظر در هريك از دانشگاهها و مؤسسات  -1ماده 

قانون مقررات انتظامي انتخاب  1و  2هاي مستقل با رعايت مواد  آموزش عالي وتحقيقاتي كشور ودانشكده

 شوند. مي

عضاي هيأت تجديد نظر كه براي چند دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي و تحقيقاتي به تشخيص وزير ]علوم ، ا -2ماده 

تحقيقات و فناوري[ يا وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تعيين و منصوب مي شوند به آراء صادره از 

قل رسيدگي و حكم صادر سوي هيأت بدوي دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي و تحقيقاتي و يا دانشكده مست

 خواهند نمود.

در صورتي كه عضو واجد شرايط مندرج در قانون درهمان دانشگاه و يا مؤسسه آموزش عالي وتحقيقاتي وجود  -3ماده 

نداشته باشد ، اعضاي هيأت از بين اعضاي واجد شرايط نزديكترين دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي وتحقيقاتي 

 خواهد شد.يا دانشكده مستقل تعيين 

اعضاي هيأت تجديد نظر كه براي چند دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي و تحقيقاتي به وسيله وزارت ]علوم ،  -4ماده 

تحقيقات و فناوري[ يا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تعيين ومنصوب مي شوند، جلسات خود را 

قات وفناوري[ يا وزير بهداشت ، درمان و آموزش بنابه پيشنهاد رئيس هيأت در محلي كه وزير ]علوم ، تحقي

 پزشكي تعيين مي نمايند تشكيل خواهند داد.

در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وتحقيقاتي كه تابع ساير وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مي باشند   -5ماده 

قانون مقررات  1تبصره ماده  هيأت تجديد نظر به وسيله وزير مربوط يا باالترين مقام دستگاه دولتي مطابق

 شوند و تعيين محل اجالس هيأت مذكور نيز با مقام فوق الذكر است. انتظامي منصوب مي

 هيأتهاي بدوي وتجديد نظر مكلفند پس از تشكيل ، شروع كار خود را به نحو مقتضي به اطالع عموم برسانند -6ماده 

  

 نحوه تشكيل جلسات – فصل دوم

ها پس از ابالغ احكام انتصاب در اولين فرصت تشكيل جلسه داده و از بين خود يك نفر رئيس و اعضاي هيأت -7ماده 

نمايند. اداره و تعيين اوقات جلسات به وسيله رئيس هيأت و در  يك نفر نايب رئيس و يك نفر دبير انتخاب مي

 غياب وي به وسيله نايب رئيس انجام خواهد شد.

 البدل تشكيل خواهد شد. هر سه نفر عضو اصلي ودرغياب عضو اصلي با حضور عضو عليجلسات هيأتها با حضور  -8ماده 

 اعضاي هيأت مكلفند با دعوت كتبي رئيس هيأت يا در غياب وي نايب رئيس در جلسه مقرر شركت نمايند. -9ماده 

http://amoozesh.gau.ac.ir/amoozeshi/n10.htm#_ftn234


 ود.مكاتبات هيأتها با امضاي رئيس و در غياب او با امضاي نايب رئيس معتبر خواهد ب -11ماده 

  

 شروع و نحوه رسيدگي -فصل سوم

 هيأتهاي بدوي با اعالم مراجع ذيل شروع به رسيدگي خواهد نمود. -11ماده 

 دستگاه اجرائي.   وزير ]علوم ، تحقيقات و فناوري[ يا وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي يا باالترين مقام مسئول -6

 اتي يا دانشكده مستقلرئيس دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي و تحقيق -2

 اشخاص حقيقي و يا حقوقي -1

رئيس هيأت با وصول اعالم تخلف از سوي مراجع مندرج در ماده قبل موضوع را به يكي از اعضاي هيأت علمي  -12ماده 

يا يكي از كاركنان دانشگاه غير از اعضاي هيأت ارجاع مي نمايد و مقام مرجوع اليه مكلف است كه كليه دالئل 

ك و مستنداتي را كه جمع آوري نموده به انضمام گزارش خود مشروحاً و مستدال به صورت كتبي ومدار

 حداكثر ظرف يك ماه به هيأت تسليم نمايد.

فرد محقق در گزارش خود به طور اختصار گردش كار،مشخصات كامل متخلف ،نوع تخلف ، مرتبه علمي ،  -13ماده 

 ا ذكر خواهد نمود.سنوات و محل خدمت ، دالئل و مستندات ر

پس از وصول گزارش مذكور رونوشت آن به وسيله اداره كارگزيني به متخلف طبق مقررات قانون آئين  -14ماده 

دادرسي مدني ابالغ و نامبرده مكلف است ظرف ده روز پس از رؤيت گزارش اليحه دفاعيه خود را همراه با 

 يافت نمايد.مدارك و مستندات خود به كارگزيني تسليم و رسيد در

 هيأتها و كارگزيني مكلفند دفاتري براي ثبت لوايح واعتراضات تهيه و تنظيم نمايند. – تبصره

پس از وصول اليحه دفاعيه متخلف يا انقضاء مهلت مقرر، هيأت جلسه خود را ظرف مدت يك هفته تشكيل  -15ماده 

 خواهد داد.

ت پس از قرائت گزارش محقق و اليحه دفاعيه چنانچه نيازي به جلسات رسيدگي هيأتها غير علني بوده و هيأ -16ماده 

 حضور متخلف و اخذ توضيحات شفاهي از وي نباشد مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

در صورت لزوم ، هيأتها مي توانند شخص متخلف را براي اداء توضيحات دعوت و از وي تحقيقات الزم به عمل  – تبصره

 آورند.

 ي توانند در مواردي كه اقتضاء مي نمايد از نظر افراد خبره استفاده نمايند.هيأتها م -17ماده 

 آراء هيأتها با اكثريت مطلق معتبر مي باشد. -18ماده 

روز به عضو هيأت  63آراء صادره توسط هيأتهاي بدوي كه قابل تجديد نظر مي باشد بايد حداكثر ظرف مدت  -19ماده 

مزبور ظرف يك ماه براي افراد داخل كشور و دو ماه براي افراد خارج از كشور  غ شوند و چنانچه آراءعلمي ابال

قانون مقررات انتظامي ،  3غ به افراد متخلف توسط وي درخواست تجديد نظر نشود، مطابق ماده از تاريخ ابال

 قطعي و با دستور باالترين مقام اجرائي دانشگاه يا مؤسسه مربوط اجراء خواهد شد.

كند[.  رئيس دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي وتحقيقاتي رأي هيأت را به وسيله كارگزيني به متخلف ابالغ ]مي -21ماده 

 اين رأي در موارد قطعي از تاريخ صدور ابالغ قابل اجرا است.



جراء گذاشته در صورتي كه آراء مذكور قابل تجديد نظر باشند ، پس از قطعيت از تاريخ صدور ابالغ به مورد ا              

 مي شود.

اخطاريه ها و احكام صادره از سوي هيأت به آخرين اقامتگاه قانوني متخلف يا محكوم كه در پرونده كارگزيني  -21ماده 

 وي منعكس است ، طبق قانون آئين دادرسي مدني ابالغ خواهد شد.

هيأت مكلف است قبل از شروع   يد،در صورتي كه متخلف نسبت به صالحيت بعضي از اعضاي هيأت ايراد نما -22ماده 

 به رسيدگي نسبت به اين موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد.

در صورتي كه تخلف متخلف واجد عنوان يكي از جرائم مندرج در قوانين كيفري باشد ، هيأتها مكلفند پرونده  -23ماده 

 مراجع مذكور صادر نمايند.را به مراجع ذيصالح ارسال و دستور توقف رسيدگي را تا صدور رأي از 

هيأت ها مكلفند در متن آراء خود قطعي يا قابل تجديد نظربودن و مهلت درخواست تجديدنظر را ذكر نمايند.  -24ماده 

 (.21ماده  1) مطابق مهلت موضوع 

 آراء هيأتها بايد به امضاي كليه اعضاي شركت كننده درجلسه برسد. -25ماده 

هيأت علمي به عنوان مأمور در دانشگاه ، مؤسسه آموزش عالي ، دانشكده مستقل يا محل  درمواردي كه عضو -26ماده 

ديگري به خدمت اشتغال دارد ، رسيدگي به تخلف انتسابي به وي به عهده هيأتهاي بدوي وتجديد نظر 

 رسيدگي انتظامي محل مأموريت مي باشد.

رده است و دريك يا چند محل مرتكب تخلف شده درمواردي كه عضو هيأت علمي در چند محل خدمت ك -27ماده 

 باشد ، هيأتهاي رسيدگي انتظامي آخرين محل خدمت وي صالح به رسيدگي مي باشند.

درمواردي كه آراء هيأتهاي رسيدگي قطعي بوده و عضو هيأت علمي به دستگاه ديگري منتقل شده باشد ،  -28ماده 

ه است مسئول اجراي رأي قطعي صادره خواهد بود و در دستگاهي كه عضو هيأت علمي به آن انتقال يافت

مواردي كه رأي قابل تجديدنظر باشد ، درخواست عضو هيأت علمي به موضوع جهت رسيدگي به هيأت 

 تجديدنظر محل خدمت قبلي ارسال خواهد شد.

  

 مقررات مختلف – فصل چهارم

و مؤسسات تابعه آنها مكلفند كليه داليل و مدارك دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وتحقيقاتي وادارات  -29ماده 

 مورد درخواست هيأتها و فرد محقق را با رعايت مقررات مربوط به اسناد محرمانه در اختيار آنها قرار دهند.

به اعضاي هيأتهائي كه خارج از محل اصلي كارخود انجام وظيفه مي نمايند طبق مقررات حق مأموريت  -31ماده 

 شد.پرداخت خواهد 

 هر يك از هيأتها داراي دفتر مخصوص خواهند بودكه در آن به ترتيب صورت جلسات ثبت خواهد شد. -31ماده 

هيأت علمي دانشگاهها متهم از   “مقررات انتظامي“ قانون   7ماده  61درمواردي كه دراجراي تبصره ذيل بند  -32ماده 

ضائي ذيصالح ، حقوق تضييع شده عضو هيأت علمي كار معلق شود ، با صدور حكم برائت وي از سوي مراجع ق

 به وي پرداخت خواهد شد.

هيأتها   درصورتي كه مجازات معينه اخراج از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وتحقيقاتي كشور باشد ،  -33ماده 

درمان  مكلفند مراتب را كتباً به معاونت آموزشي وزارت ]علوم ،تحقيقات وفناوري[ و يا وزارت بهداشت،



وآموزش پزشكي منعكس ومعاونت مذكور مدلول احكام مذكور را جهت اجراء به كليه دانشگاهها و مؤسسات 

آموزش عالي كشور ابالغ نمايند و در صورت صدور حكم انفصال دائم عضو هيأت علمي از خدمت دولتي ، 

 ستخدامي كشور اعالم نمايند.هيأتها ملزم هستند مراتب را از طريق كارگزيني به سازمان امور اداري و ا

هيأتهاي بدوي و تجديد نظر بدواً به كليه پرونده هائي كه قبالً درهيأتهاي پاكسازي وبازسازي گذشته مطرح  -34ماده 

بوده و منتهي به صدور رأي قطعي نشده است رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهند نمود. رسيدگي به اين پرونده 

سابق پاكسازي و بازسازي مورد رسيدگي قرار گرفته و رأي نيز صادر شده  ها در مواردي كه توسط هياتهاي

باشد و در مواردي كه توسط هيأتهاي  است لكن به جهتي رأي قطعيت نيافته است با هيأت تجديدنظر مي

 سابق رأي صادر نشده است به عهده هيأت بدوي خواهد بود .

قانون  63اهميت موضوع به موارد مندرج در ماده  مذكور با توجه بههيأتهاي مذكور مكلفند قبل از پرونده هاي  تبصره ـ

مقررات انتظامي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور در صورت ارجاع رسيدگي 

 نمايند.

ئيس دانشگاه ماه يك بار گزارش فعاليتهاي خود را كتباً به وسيله ر 1هيأتهاي بدوي و تجديدنظر مكلفند هر ـ 35ماده 

 و آموزش پزشكي تسليم نمايند.  به وزير ]علوم ، تحقيقات و فناوري[ و وزير بهداشت ، درمان

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مكلفند محل و امكانات الزم و لوازم دفتري را در اختيار  ـ 36ماده 

 هيأتها قرار دهند .

قطعي و آزمايشي ، پيماني و قراردادي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و كليه اعضاي هيأت علمي رسمي  – 37ماده 

 تحقيقاتي كشور مشمول مقررات اين آيين نامه مي باشند .

 قانون مقررات انتظامي هيأت علمي عبارتند از : 63افراد غير مفيد مندرج در ماده  ـ 38ماده 

 بور را از دست داده اند .كساني كه فاقد شايستگي علمي هستند و يا شايستگي مز -6

 افرادي كه صالحيت عمومي ندارند. -2

 باشد. نمي                 تخصص آنان مورد نياز دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي وتحقيقاتي دانشكده مستقل -1

 فاقد بازدهي علمي هستند. -3

راي ماده قبل مكلف است كميته اي دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي و تحقيقاتي و دانشكده مستقل در اج -39ماده 

 مركب از پنج نفر كه حداقل سه نفر آنان عضو هيأت علمي با مرتبه استادياري و يا باالتر باشند تشكيل دهند.

كميته هاي مذكور نظر خود را در باره عضو هيأت علمي به رئيس دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي و تحقيقاتي  – تبصره

به وزير ]علوم ، تحقيقات و فناوري[ و وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي گزارش  و مقام مذكور مراتب را

 خواهد نمود.

وزير ]علوم ، تحقيقات و فناوري [ و وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي پس از وصول گزارش در صورت  -41ماده 

 تأييد مراتب را به هيأتهاي بدوي رسيدگي ارجاع خواهند كرد.

 أي صادره از سوي هيأت بوسيله كارگزيني ابالغ مي گردد.ر – تبصره

قانون مقررات انتظامي حكم صادره قطعي و درصورت اعتراض به  3درصورت عدم اعتراض با توجه به ماده   -41ماده 

 حكم صادره پرونده جهت رسيدگي به هيأت تجديدنظر ارسال خواهد شد.



علمي موظف است پس از وصول رأي قطعي از هيأت بدوي يا  كارگزيني دستگاه محل خدمت عضو هيأت -42ماده 

 تجديد نظر حداكثر ظرف يك هفته آن را اجرا ء نمايد.

در مواردي كه مدلول حكم داير بر انتقال شخص به سازمان دولتي يا مؤسسات تحقيقاتي باشد، دستگاه  -43ماده 

قانون مقررات انتظامي اقدام به عمل  67ماده  6و تبصره  63ماه مطابق ماده  1مربوطه موظف است ظرف 

 آورد.

اين آيين نامه امكان انتقال افراد مزبور به ساير دستگاههاي دولتي  31درصورتي كه در مهلت مقرر در ماده  - 44ماده 

فراهم نگردد ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، وزارت ]علوم ، تحقيقات و فناوري[ ، دانشگاه و 

عالي و تحقيقاتي يا دانشكده مستقل طبق ضوابط مندرج در قانون مقررات انتظامي هيأت مؤسسه آموزش 

علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور نسبت به بازنشسته يا بازخريد كردن عضو هيأت 

 علمي اقدام مي نمايد.

قانون مقررات انتظامي اعضاي هيأت  69ماده رئيس دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي و تحقيقاتي با توجه به  -45ماده 

علمي ، اسامي افرادي كه به خدمت آنان خاتمه داده شده است جهت طرح درهيأت تجديد نظر به وزير ]علوم 

 ، تحقيقات و فناوري[ و وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اعالم ]مي[ نمايد.

مه به پيشنهاد وزارت ]علوم، تحقيقات و فناوري[ و وزارت تغييرات در اصالحيه هاي بعدي اين آيين نا -46ماده 

 بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي با تصويب هيأت وزيران خواهد بود.

 نامه پس از ابالغ قابل اجراء است. آئين  اين -47ماده 

  
 حسين موسويمير  -نخست وزير                                                                         

 

 
 آئين نامه تدريس موقت و پرداخت حق التدريس)1(

 (9)پيوست شماره 

  

 مقدمه

يس تدر     نظر به اينكه در بعضي از واحدهاي آموزشي عضو هيأت علمي به تعداد كافي وجود ندارد و يا ساعات

اينگونه موارد        برخي از دروس در حدي نيست كه براي تدريس آن احتياج به استخدام عضو جديد باشد, لذا در

شود( براساس اين آئين  ناميده مي    دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور )كه از اين پس در اين آئين نامه دانشگاه

غير عضو هيأت علمي كه داراي مدرك تحصيلي  يا بازنشسته يا افرادنامه مي توانند از بين اعضاي هيأت علمي شاغل 

صالحيت و مهارت و تجربه داشته ولي مدارك تحصيلي           دانشگاهي هستند و يا كساني كه در رشته هاي خاص،

و يا مانند آن( عملي محوله )آزمايشگاهي, باليني, كارگاهي          دانشگاهي ندارند براي انجام امور آموزشي نظري يا

اعتبار با پرداخت حق التدريس از ميان افراد واجد صالحيت تأمين       كمبود نيروي انساني موردنياز را پس از تأمين

 نمايند.

 الف( اعضاي هيأت علمي :

http://amoozesh.gau.ac.ir/amoozeshi/n10.htm#_ftn235


(2)دانشگاه مي تواند از وجود استادان, دانشياران, استادياران و مربيان و مربي آموزشياران -1ماده 
دانشگاهها با موافقت   

 كتبي دانشگاه متبوع براي تدريس استفاده نمايد.

هاي  ساعت تدريس عملي اعضاي هيأت علمي رسمي در دوره 3/6ي يا حق التدريس يك ساعت تدريس نظر -(3) 2ماده 

(3)روزانه و شبانه
31)  برابر است با 

6
(3)( يك پنجاهم 

(1)العاده مخصوص حقوق مرتبه و پايه به اضافه فوق 
هيأت  

 (7)علمي ذيربط

   العاده شغل(+ حقوق مرتبه و پايه فوق العاده مخصوص)فوق
  

 ونيم ساعت حق التدريس يك ساعت نظري يا يك     

 هاي روزانه و شبانه عملي در دوره                                                      31                                      

(8)1تبصره 
حق التدريس اعضاي هيأت علمي هر دانشگاه براي تدريس در خارج از دانشگاه متبوع خود به صورت عضو  – 

31 ساعت درس عملي به ميزان 3/6مدعو در ازاي تدريس هر يك ساعت درس نظري يا 
6

حقوق مرتبه و پايه   

 داخت است.و فوق العاده مخصوص آنان قابل پر

پرداخت حق التدريس به اعضاي هيأت علمي دانشگاهها براساس اين آئين نامه فقط در ازاي ساعات تدريس  – 2تبصره 

(9)مازاد بر ساعت موظف قانوني تدريس آنان در هفته )روزانه و شبانه(
 مجاز خواهد بود. 

ساعت نظري يا  61ميزان ساعات مجاز پرداخت حق التدريس به اعضاي هيأت علمي بازنشسته حداكثر تا  –3تبصره 

(61)باشد معادل عملي آن در هفته مي
ن ماده و برمبناي آخرين مرتبه و پايه و حق التدريس آنان با رعايت اي 

آن در هنگام بازنشستگي و براساس حقوق و فوق العاده مخصوص شاغلين در همان مرتبه و پايه قابل پرداخت 

 است.

در مواردي كه ميزان ساعات موظف تدريس عضو هيأت علمي در دانشگاه متبوع كامل نشده است نصف مابه  –4تبصره 

التدريسي  نمايد از تعداد ساعات حق تعداد ساعاتي كه در دانشگاه متبوع تدريس ميالتفاوت ساعات موظف و 

 التدريس پرداخت خواهد شد. وي در دانشگاههاي ديگر كسر و به مابقي آن حق

 1تا ميزان  "اعضاي هيأت علمي مي توانند در فصل تابستان به موجب ابالغ رسمي دانشگاه مربوط جمعا –5تبصره 

هفته تدريس نمايند. به علت كوتاه بودن مدت دوره تابستاني  1معادل عملي آن براي مدت واحد نظري يا 

برابر ساعات تدريس در طي نيمسال تحصيلي عادي خواهد بود.  1ساعات تدريس دروس آنان در هفته 

 پرداخت حق التدريس در تابستان به يكي از دو صورت زير انجام مي شود:

علمي از مرخصي استحقاقي استفاده نمايد به ازاي هر واحد تدريس تابستاني  الف( در صورتي كه عضو هيأت

 حق التدريس موصوع اين ماده با تشخيص دانشگاه قابل پرداخت است. )00(برابر 3/6حق التدريس تا 

حقاقي عضو در ايام تابستان طبق مقررات بازخريد و ذخيره گردد از تعداد واحدهاي ب ( چنانچه مرخصي است

واحد كسر و بابت مازاد آن حق التدريس با ضرائب معمولي پرداخت خواهد  11/1تدريس شده وي در تابستان 

نان شد. در مورد آن دسته از اعضاي هيأت علمي كه سمت اجرايي دارند، متناسب با واحد موظف تدريس آ

3 حداكثر
1

 شود. از واحد موظف تدريس آنان كسر مي  

(12)6تبصره 
هاي روزانه و شبانه  در دوره "حداكثر واحد تدريس حق التدريسي اعضاي هيأت علمي مجموعا –

نامه مازاد بر واحدهاي موظف نبايد از  ي نظري و عملي و واحدهاي رساله و پايانكليه واحدهاي درس            براي

(61)واحد نظري     63
اصالحي   16ماده  3يا معادل عملي آن در هر نيمسال تحصيلي و با رعايت تبصره  

التدريس قابل پرداخت  استخدامي هيأت علمي تجاوز نمايد و در هر حال حداكثر ساعات حق   نامه آئين
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ساعت يا معادل عملي آن در هر نيمسال  62ساعت و براي دروس نظري  61ها  ها و رساله نامه پايان             براي

 باشد. مي

 :(14)ن بدون مدرك دانشگاهيدارندگان مدرك تحصيلي دانشگاهي غير عضو هيأت علمي و متخصصي  ب (

هاي تحصيلي به تأييد  دانشگاه ها مي توانند از كساني كه صالحيت تدريس آنان در يكي از رشته -3ماده 

علمي در رشته  پيشنهاددهنده و دو تن از اعضاي هيأت مركب ازرئيس و يا معاونان آموزشي دانشكده          اي كميته

رسيده باشد پس از تصويب كميسيون آموزشي دانشگاه جهت تدريس در دورههاي روزانه، شبانه يا          مربوط

التدريس اينگونه مدرسين براي هر ساعت درس نظري يا معادل عملي آن به  دعوت نمايد. ميزان حق       تابستاني

11     مأخذ
6

العاده شغل مخصوص مربي آموزشيار پايه يك، مربي پايه يك و يا استاديار پايه يك  حقوق و فوق  

 .(63)مورد و با توجه به مدرك تحصيلي مدرس قابل پرداخت است         حسب

 التدريس اعضاي هيأت علمي پيماني براساس مقررات اين ماده قابل پرداخت است. حق -(16)1تبصره 

هاي سطح ، خارج و يا  التدريس مدرسين داراي مدارك تحصيلي حوزوي باتوجه به اتمام دوره حق -2تبصره 

درجه اجتهاد به تأييد معاونت امور اساتيد و دروس معارف اسالمي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري          داشتن

عالي    شوراي 1/66/6173مورخ  113هاي مزبور، موضوع مصوبه جلسه  بندي گواهينامه دانشگاهها و رعايت طبقه     در

(67)انقالب فرهنگي
 براساس ضوابط اين ماده قابل پرداخت است. 

(63)3تبصره 
براي آموزش فني، عملي، هنري و آزمايشگاهي ... دعوت مي شوند و   به كساني كه  - 

تحصيلي خاص يا مرتبه دانشگاهي ندارند، هرگاه صالحيت و مهارت و تجربه و پيشينه خدمات آنان مورد           مدارك

تا  31هاي ذيصالح دانشگاه مربوط باشد پس از تصويب وزارت]علوم، تحقيقات وفناوري[ معادل  تأييد كميسيون

 تجربه مدرس ارزيابي و تعيين خواهد شد.التدريس مقرر در اين ماده با توجه به مدارك علمي و  درصد حق        611

(69)4تبصره 
ساعت درس  61از  "حداكثر تعداد ساعات تدريس اينگونه افراد در كليه دانشگاهها نبايد جمعا –

 ز نمايد.يا معادل عملي آن در هفته تجاو          نظري

اعضاي غير هيأت علمي واجد شرايط دانشگاهها كه مشمول قانون استخدام كشوري هستند فقط  -(69)5تبصره 

 ساعات غير اداري مي توانند از اين ماده استفاده نمايند.           در

(21)تذكر
موضوع  التدريس به آزادگان براساس ضرائب تعيين شده براي يك مقطع تحصيلي باالتر برمبناي پرداخت حق ـ 

 التدريس بالمانع است. نامه حق آئين 1ماده 

 ضوابط كلي :  ج (

(26)4ماده 
براساس       ضرائب ريالي تعيين شده فوق فقط براي تدريس در مقاطع دانشگاهي و براي دروس دانشگاهي – 

 باشد. برنامه آموزشي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي وزارت ]علوم، تحقيقات و فناوري[ مي

(22)5ماده 
نموده     حق التدريس دريافت  تمام مدرسان مشمول اين آئين نامه موظفند از دروسي كه براي تدريس آن –

هرحال از دو هفته پس از    اند امتحان به عمل آورند و اوراق امتحاني را به ضميمه نمرات مربوط در مهلت مقرر ) كه به

در اين صورت با توجه به اوقاتي             امتحان تجاوز نخواهد كرد( تحويل امور آموزشي دانشكده ذيربط بنمايند ، كه

امتحانات، تصحيح اوراق و ساير مسائل جانبي              كه اعضاي هيأت علمي و مدرسين براي طرح سؤاالت، برگزاري
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حق التدريس قابل پرداخت است. براي نيمسال تابستاني نيز  هفته 63ند براي هر نيمسال حداكثر تا آن صرف مي نماي

 نيمسال عادي قابل پرداخت است.       هفته 63التدريس براي هر درس معادل  حق

(21)6ماده
كيلومتر و كمتر از  31ه فاصله محل كار از محل مؤسسه آموزشي ذيربط بيش از چنانچ –

(23)كيلومتر   631
(23)]مربوط[ … % بر ميزان حق التدريس موضوع مواد31باشد  

 آئين نامه اضافه خواهد شد. 

(21)7ماده 
نامه براي  دانشگاهها مي توانند در صورت وجود اعتبار به مدرساني كه بر طبق اين آئين –

هاي روزانه، شبانه و يا تابستاني دعوت مي شوند و محل كار اصلي آنها از محل مؤسسه  ورهد         تدريس

(27)631دعوت كننده بيش از      آموزشي
التدريس تعيين شده در  باشد، عالوه بر حق كيلومتر فاصله مي 

هاي  ]مربوط[ هزينه اياب و ذهاب و اقامت و نيز حداكثر معادل درصدهاي تعيين شده براي فوق العاده … ادمو

آب و هوا و محروميت از تسهيالت زندگي و جذب اعضاي هيأت علمي براي دانشگاه دعوت كننده              بدي

باشد       ساعت تدريس 3 "نوبت مسافرت براي اقالالتدريس يك ساعت بپردازند، مشروط بر اينكه هر  برمبناي حق     را

 التدريس از حداكثر دو برابر مبلغ تعيين شده در دانشگاه متبوع تجاوز ننمايد. و ميزان حق

شوند به جاي محل  دعوت مي )18( 7و  1در مورد افراد غير شاغل كه براي تدريس موضوع مواد  –  تبصره

 مندرج در اين ماده محل اقامت مدرس مالك محاسبه قرار خواهد گرفت.        كار

ه موكول به قراردادي خواهد بود كه )طبق پرداخت هر نوع حق التدريس مندرج در اين آئين نام  -(29)8ماده 

 پيوست( بين مدرس و رئيس دانشگاه محل تدريس يا مقام مجاز از طرف وي تنظيم مي شود.             فرم

دانشگاه مي تواند به جاي تنظيم و امضاء قرارداد با هيأت علمي شاغل در همان دانشگاه در هر  – تبصره

مشخصات اعضاي هيأت علمي حق التدريسي خود را تهيه و بر همان اساس پرداخت ليستي حاوي              نيمسال

 نمايد.

 
 

(1)دستورالعمل نحوه انتخاب اعضاي هيأت علمي نمونه
 

 ( 11)پيوست شماره  
  

شرايط عضو هيأت علمي نمونه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كشور انتخاب و معرفي حائزين  -1ماده 

 گيرد. ناميده مي شود، براساس اين دستورالعمل صورت مي« مؤسسه»كه از اين پس در اين دستورالعمل 

به  مؤسسه مي تواند هر ساله براساس ضوابط اين دستورالعمل با تكميل و ارسال پرسشنامه پيوست نسبت -2ماده 

فناوري اقدام        معرفي عضو يا اعضاي هيأت علمي نمونه حداكثر تا پايان آذرماه هر سال به وزارت علوم، تحقيقات و

 نمايد.

ترتيب      به پيشنهادهايي كه بعد از اين تاريخ رسيده و يا مدارك و مستندات الزم را به همراه نداشته باشد – 1تبصره 

 مجدد خواهد بود.       ي به اينگونه موارد براي سال بعد نيز موكول به دريافت پيشنهاداثر داده نخواهد شد و رسيدگ

 شركت مجدد كساني كه انتخاب نمي شوند در سالهاي بعد بالمانع است. – 2تبصره 

http://amoozesh.gau.ac.ir/amoozeshi/n10.htm#_ftn258
http://amoozesh.gau.ac.ir/amoozeshi/n10.htm#_ftn258
http://amoozesh.gau.ac.ir/amoozeshi/n10.htm#_ftn259
http://amoozesh.gau.ac.ir/amoozeshi/n10.htm#_ftn260
http://amoozesh.gau.ac.ir/amoozeshi/n10.htm#_ftn261
http://amoozesh.gau.ac.ir/amoozeshi/n10.htm#_ftn261
http://amoozesh.gau.ac.ir/amoozeshi/n10.htm#_ftn262
http://amoozesh.gau.ac.ir/amoozeshi/n10.htm#_ftn262
http://amoozesh.gau.ac.ir/amoozeshi/n10.htm#_ftn263
http://amoozesh.gau.ac.ir/amoozeshi/n10.htm#_ftn264
http://amoozesh.gau.ac.ir/amoozeshi/n10.htm#_ftn264
http://amoozesh.gau.ac.ir/amoozeshi/n10.htm#_ftn265


لويت او     شود در دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي كه مراسمي براي انتخاب عضو هيأت علمي نمونه برگزار مي – 3تبصره 

مؤسسه            علمي نمونه  به عنوان عضو هيأت "انتخاب و معرفي با آن دسته از اعضاي هيأت علمي است كه قبال

 متبوع خود برگزيده شده اند.

عضو هيأت علمي نمونه بايد از ميان اعضاي هيأت عملي رسمي قطعي شاغل و تمام وقت با حداقل  -3ماده 

فرم پيوست  66ت كه حداقل امتيازات زير را براساس جدول مندرج در صفحه سال سابقه خدم            پنج

 نمايند انتخاب گردد. مي          كسب

 امتياز  631حداقل          در مرتبه استادي -

 امتياز  613حداقل        در مرتبه دانشياري -

 امتياز  633حداقل       در مرتبه استادياري -

 امتياز  631حداقل             در مرتبه مربي -

هاي تحصيالت  )براي مؤسسات مجري دوره 1و  3هاي  امتياز از مجموع رديف 63كسب حداقل  –  تبصره

 ضروري مي باشد. 21امتياز از رديف  63و كسب حداقل  3امتياز از رديف  21و كسب حداقل            تكميلي(

تن را معرفي كنند.  3ت علمي يك تن و حداكثر عضو هيأ 611مؤسسات مي توانند به ازاي هر  -4ماده 

كه بيش از يك تن معرفي مي نمايد مي بايستي حداقل نصف اعضاي معرفي شده از مراتب استادي            اي مؤسسه

 دانشياري باشند.     و

 مراحل اجرايي انتخاب و معرفي واجدين شرايط در مؤسسه به شرح زير است : -5ماده 

ي تخصصي هيأت مميزه )هيأت رئيسه دانشكده يا پژوهشكده در مؤسسات فاقد هيأت كميسيون ها -3-6

مميزه( افراد موردنظر را كانديد نموده و پس از تكميل فرمهاي مربوط )با توجه به اطالعات موجود در پرونده 

اه مدارك و ارتقاء و ترفيع و اطالعات جديد كسب شده از ايشان( و درج امتيازهاي كسب شده، آن را به همر

ها و انتخاب عضو هيأت علمي نمونه مؤسسه با تركيب مندرج در بند  مستندات مورد نياز به شوراي اعطاي نشان

 ارسال مي دارد : 3-2

اعضاي هيأت عملي كه خود را واجد شرايط انتخاب مي دانند مي توانند مشخصات فرمهاي مربوط را از  – تبصره

هاي تخصصي هيأت مميزه يا  ت و پس از تكميل براي بررسي به كميسيوندانشكده )پژوهشكده( متبوع درياف

 هيأت رئيسه دانشكده )پژوهشكده( حسب مورد تحويل نمايند.

 تركيب شوراي اعطاي نشانها و انتخاب عضو هيأت علمي نمونه : -3-2

 رئيس مؤسسه )رئيس شورا( -3-2-6

 معاون آموزشي -3-2-2

 معاون پژوهشي -3-2-1

 اي دانشكده ها )پژوهشكده ها( حسب موردرؤس -3-2-3

 مديران گروههاي آموزشي )پژوهشي( حسب مورد -3-2-3

 دو تن از اعضاي هيأت علمي صاحب نظر و با سابقه با مرتبه دانشياري و باالتر -3-2-1

دبير هيأت مميزه )مدير كل دفتر نظارت و سنجش دانشگاه در مؤسسات فاقد هيأت مميزه( ، )دبير  -3-2-7

 شورا(



ها و انتخاب عضو هيأت علمي نمونه مؤسسه مطابق مقررات  هاي رسيده در شوراي اعطاي نشان فرم -3-1

مربوط تكميل و بررسي شده و در صورت تأييد كانديداي مربوط با امضاي رئيس شورا به وزارت علوم، تحقيقات 

 و فناوري ارسال مي گردد.

اعطاي  نامه دستورالعمل اجرايي آئين 1ميسيون بررسي )موضوع ماده پرونده هاي رسيده از مؤسسات در ك -6ماده 

( رسيدگي و اعضاي هيأت علمي   69/66/71مورخ  69616/ت/77339نشانهاي دولتي موضوع بخشنامه شماره 

 شوند. نمونه منتخب براي تأييد نهايي به مقام وزارت معرفي مي

به تصويب وزير علوم، تحقيقات و فناوري  23/7/6136بند در تاريخ  1تبصره ،  1ماده ،  7اين دستورالعمل در  -7ماده 

 باشد. مي 2/9/77مورخ  63339/3121/63رسيد و جايگزين دستورالعمل ]شماره[ 

  

  

  

 جدول امتيازات عضو هيأت علمي نمونه

  
امتياز كسب  ميزان امتياز موضوع رديف

 شده در مؤسسه

امتياز كسب شده در 

 حداكثر امتياز امتياز در هر واحد كميسيون وزارتخانه

     21     * مرتبه دانشگاهي 6

     61     كيفيت تدريس 2
براي هر درس به ازاي  تدريس دروس دوره كارشناسي 1

 تدريس  هر بار

6 

2 

61     

براي هر درس به ازاي  تدريس دروس دوره كارشناسي ارشد و دكتري 3

 تدريس  هر بار

6 61     

     61 6 در هر مورد ** اد راهنماي كارشناسي ارشداست 3

     63 1 در هر مورد ** استاد راهنماي دكتري 1

 امتياز( 31پژوهشي تا  مؤسسات )براي 23 3/6 هر طرح اجراي طرحهاي تحقيقاتي 7

     31 2 هر مقاله نگارش مقاله در مجالت معتبر )داخل و خارج( 3
 امتياز( 3/1 كنفرانس در مقاله )خالصه 61 6 ر مقالهه ارائه مقاله در كنفرانس 9

     21 3 هر تأليف تا تأليف كتاب 61
     3 6 هر تجديد چاپ تجديد چاپ همراه با تجديدنظر 66
     3 2 هر مورد تا بررسي و نقد كتاب 62
     3 2 هر مورد تا تصحيح كتاب 61
     3 2 هر ترجمه تا ترجمه كتاب 63
دانشگاه,مراكزتحقيقاتي,دانشكده  درتأسيس فعال شركت 63

 وتجهيزآنهاوايجادرشته هاي جديدوتحصيالت تكميلي

  
 در هر مورد تا

  
1 

  
1 

    

شركت فعال در انتشار مجله علمي )سردبير و هيأت  61

 تحريريه(

     1 6 هر مجله

     3 6 هر موردهاو سمينارهاي علمي  شركت فعال در برگزاري كنگره 67



 اد برگزاركننده وكميته علمي()دبير و اعضاي ست

شركت فعال در پست هاي اجرايي دانشگاهها و مراكز  63

 تحقيقاتي و وزارت علوم, تحقيقات و فناوري

     61 2 براي هر سال تا

     3 6 هر عضويت عضويت در مجامع علمي داخلي و خارجي 69
قات و سنوات خدمت در مؤسسات و وزارت علوم, تحقي 21

 فناوري

     21 6 در هر سال

     61 2 هر مورد دريافت جوايز علمي و نشان و مدال 26
     3 6 براي هر سال هاي نبرد سوابق مبارزاتي, حضور فعال در جبهه 22
21 

  

نظر كلي هيأت رئيسه يا كميسيون بررسي در مورد 

عملكرد, حسن شهرت, وجدان كار, موازين اخالقي و 

 ر ميان دانشجويان و ساير اقشار دانشگاهيمقبوليت د

كسب حداقل امتياز 

 الزامي است

63 21     

     273     جمع امتيازات 23
  

 امتياز .  3امتياز , مربي =  61امتياز ، استاديار =  63امتياز , دانشيار =  21امتياز مراتب دانشگاهي به اين ترتيب مي باشد: استاد =  *

كه دانشگاه يا مؤسسه متبوع ايشان مجري دوره تحصيالت تكميلي در رشته مربوط به وي نمي باشد، از اين شرط عضو هيأت علمي  **

 مستثني است .

 امتياز . 63=  21امتياز ، رديف  21=  3امتياز ، رديف  63=  1و  3حداقل امتيازات الزم : مجموع دو رديف  ***

  
 

 

 
 .3، ص  4؛ م 11و 9، ص  1م   (1)

 بندي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي عضو مناطق هيأتهاي امناء به شرح زير است :  گروه (2)

                        : منطقه يك پژوهشي شامل 

شناسي و مهندسي  المللي زلزله مؤسسه بين -3مركز پژوهشهاي شيمي و مهندسي شيمي ايران  -2سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران  -1

  زيك نظري و رياضياتمركز تحقيقات في -6  مركز ملي تحقيقات ژنتيك و تكنولوژي زيستي -5  پژوهشگاه پليمر ايران -4زلزله 

 پژوهشكده هوا و فضا . -9  پژوهشگاه مواد و انرژي -8  پژوهشكده صنايع رنگ -7

                       : منطقه دو پژوهشي شامل 

 ريزي آموزش عالي مؤسسه پژوهش و برنامه -3  شناسي مركز ملي اقيانوس -2  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي -1

  هاي حوزه و دانشگاه دفتر همكاري -7  مركز اطالعات و مدارك علمي ايران -6  سازمان سمت -5  اه جامع علمي ـ كاربرديدانشگ-4

 مركز تحقيقات علمي كشور -8

                       : منطقه شمال شامل 

  دانشگاه سمنان -5دانشگاه شاهرود  -4  رگاندانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گ -3  دانشگاه مازندران -2  دانشگاه گيالن -1

 دانشگاه علوم پايه دامغان -6

                       : منطقه شمال غرب شامل 

                      دانشگاه محقق اردبيلي -4مركز تحصيالت تكميلي زنجان  -3دانشگاه زنجان  -2  دانشگاه اروميه -1

                        شمال شرق شامل :منطقه 
                                                    


 

  دانشگاه بيرجند -3دانشگاه تربيت معلم سبزوار  -2دانشگاه فردوسي مشهد  -1

                       : منطقه غرب شامل 

  دانشگاه كردستان -5  يالمدانشگاه ا -4دانشگاه لرستان  -3دانشگاه بوعلي سينا همدان  -2دانشگاه رازي  -1
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                       : منطقه جنوب شامل 

 كتابخانه علوم و تكنولوژي شيراز -4  دانشگاه ياسوج -3دانشگاه خليج فارس  -2دانشگاه شيراز                                         -0

                       : منطقه جنوب شرق شامل 

    دانشگاه يزد -4دانشگاه وليعصر )عج( رفسنجان  -3  دانشگاه هرمزگان -2دانشگاه شهيد باهنر كرمان                                         -0

 المللي علوم تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي مركز بين -6دانشگاه سيستان و بلوچستان -5

                       : منطقه مركزي شامل 

  دانشگاه اراك -4  دانشگاه هنر -3دانشگاه عالمه طباطبائي  -2اه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي دانشگ -1

 دانشگاه الزهرا -5

                       : منطقه اصفهان شامل 

 دانشگاه شهر كرد -2دانشگاه اصفهان  -1

                       : منطقه صنعتي اصفهان شامل 

 دانشگاه كاشان -2صفهان دانشگاه صنعتي ا -1

                       : منطقه تبريز شامل 

 دانشگاه تربيت معلم آذربايجان -2  دانشگاه تبريز -1

                       دانشگاه تهران 

                       دانشگاه تربيت معلم 

                       دانشگاه شهيد بهشتي 

                       دانشگاه شهيد چمران اهواز 

                       دانشگاه علم و صنعت ايران 

                        دانشگاه صنعتي اميركبير 

                       دانشگاه صنعتي شريف 

                       المللي امام خميني )ره( دانشگاه بين 

                       دانشگاه تربيت مدرس 

                       دانشگاه صنعتي سهند 

                       دانشگاه پيام نور 

                       بنياد دانشنامه بزرگ فارسي 
(1)

 .1، ماده  2ماخذ  
(2)

 با توجه به عدم تعيين عناوين جديد ، عناوين قبلي همچون گذشته مورد استفاده است. 

(3)
 5/8/1356و صورتجلسه مورخ  29/11/1361مورخ  123722كليه اعضاي هيات علمي مؤسسات تحقيقاتي و مطالعاتي كه به موجب تصويب نامه شماره  

مشمول آئين نامه استخدامي اعضاي هيات علمي  1/1/1361ات و فناوري[ ادغام گرديده اند ، از تاريخ هيات وزيران از نظر سازماني در ]وزارت علوم ، تحقيق

به شرح مندرج در آئين نامه استخدامي هيات علمي مؤسسه تحقيقات و برنامه ريزي علمي و آموزشي   دانشگاه تهران خواهند بود و عناوين علمي آنان

 ([ كشور به شرح زير تعيين مي گردد:3، ص  2اي منطقه يك پژوهشي ) م هيأت امن 9/8/71]ومصوبه جلسه مورخ 

 معادل مربي آموزشيار…………………………………………………… مربي پژوهشيار  

 . معادل مربي )مرتبه يك (……… ………………………… مربي پژوهش )به جاي پژوهشيار(

 )مرتبه دو(معادل استاديار   …… ..…………………………استاديار پژوهش )به جاي پژوهشگر(     

 معادل دانشيار   …… ……………………… دانشيار پژوهش )به جاي رهبر پژوهش(  

 معادل استاد  …………………………………………………… استاد پژوهش  

  

در چهار چوب آئين نامه  2ارتقاء و ساير امور اعضاي هيات علمي پژوهشي با رعايت مفاد تذكرآئين نامه هاي اجرائي استخدامي ، ترفيعات ،  -1تذكر 

توسط وزارت ]علوم ، تحقيقات و فناوري[ تدوين و با تصويب وزير ]علوم ،تحقيقات و فناوري[ به مورد اجرا گذارده خواهد  … استخدامي هيات علمي

 شد.
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، كليه پرونده هاي اعضاي هيات علمي پژوهشي مشمول اين مصوبه توسط هيات  1ين نامه هاي مندرج در تذكر تا تدوين آئ 1/1/1361از تاريخ  -2تذكر 

-16، ج  3مميزه مركزي و كميته هاي تخصصي آن با رعايت آئين نامه استخدامي هيات علمي ... واين مصوبه بررسي وتطبيق وضع خواهد شد. )ماخذ 

21/2/1361.) 
(4)

– ، استخدام مربي 29/3/1364ين هيات هاي امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي در بيست ونهمين جلسه مورخ هيأت سه نفري جانش 

 آموزشيار را عالوه بر مراتب چهارگانه مورد تصويب قرار داد. 
(5)

 1ماده 1، تبصره 2مأخذ  
(6)

 .2اصالحي مأخذ  2ماده  
(7)

 .14/6/1369-15191/5548/15، بخ  16/5/1369-37و ج  11/11/6313-38858/4871/15، بخ 6/9/1363 -26، ج  3ماخذ  
(8)

 .2ماده  1، تبصره 2مأخذ  
(9)

، قانون تأئيد رشته هاي دانشگاهي دانشگاه آزاد  5گاه آزاد اسالمي دروقت آزاد اعضاي هيأت علمي از اين تبصره مستثني است )مأخذ تدريس در دانش 

 .( 14/12/67مشا، ج  1اسالمي، تبصره 
(11)

 .2ماده  2، تبصره  2مأخذ  
(11)

و با توجه به ضوابط مربوط مي 2و 1فقط بانوان بر اساس قانون خدمت نيمه وقت بانوان و مقررات آئين نامه استخدامي هيأت علمي براي مرتبه هاي  

نمايند و در صورتي كه عضو هيأت علمي نيمه وقت )مرد ( در دانشگاهها خدمت مي نمايند و وضعيت خدمتي آنان توانند به صورت نيمه وقت خدمت 

ي به رسمي آزمايشي مي باشد ، به هنگام تبديل به رسمي قطعي بايد تمام وقت شوند، در غير اينصورت تبديل حالت استخدامي آنان از رسمي آزمايش
(. بانوان عضو هيأت علمي 24/11/64-21725/4168/15، بخ 16/11/1364-31، ج 3زمايشي لغو خواهد شد. )ماخذ رسمي قطعي مقدور نبوده وحكم آ

موضوع نحوه اجراي قانون مربوط به خدمت نيمه وقت بانوان  22/1/1364ق مورخ  – 1151نيز مي توانند از قانون مصوب مجلس شوراي اسالمي شماره 

آئين نامه استخدامي هيأت علمي دانشگاه تهران وآئين نامه استخدامي هيأت  2با رعايت اين قانون و پيوست شماره استفاده نموده و  11/9/1362مصوب 

به صورت نيمه وقت خدمت نمايند. ضمناً نحوه اعطاي ترفيعات و ارتقاء و مرخصي اين اعضاء تابع مقررات مربوط در آئين  2و 1علمي براي مرتبه هاي 
لمي دانشگاه تهران و ارتقاء مي باشد . در صورت پرداخت كسور بازنشستگي بر مبناي حقوق ومزاياي تمام وقت )قبل از تبديل( نامه استخدامي هيأت ع

-1451/198/15بخ  – 19/12/1364-31، ج 3مدت خدمت نيمه وقت فقط از لحاظ بازنشستگي جزء خدمت تمام وقت محسوب خواهد شد. )ماخذ 

26/1/1365.) 
(12)

 .2اصالحي ماده  3، تبصره  2مأخذ  
(13)

 .11/11/1363-4871/15/  38858، بخ 6/9/1363 -26، ج 3مأخذ  
(14)

 .3، ماده  2مآخذ  
(15)

 در متن اصلي“ منطقه آموزش عالي“به جاي   

(16)
 ]به شرح زير[ به دليل انتفاي موضوع .(  4ماده  2و 1. )حذف تبصره هاي 4، ماده  2مأخذ  

هاي متقاضيان توسط ستاد انقالب  تركيب هيأت مركزي ، نحوه انتخاب اعضاء، گروههاي تخصصي و نحوه تحقيق و رسيدگي به پرونده  - 1تبصره 

 گردد. نگي )يا جانشين قانوني آن( تعيين ميفره

نامه توسط  پرونده اعضاي هيأت علمي كه تاكنون مقدمات استخدامشان در ستاد انقالب فرهنگي فراهم شده مطابق ضوابط اين آئين  - 2تبصره 
 شود. تكميل مي« هيأت مركزي» 

  
(17)

 شوراي عالي انقالب فرهنگي مقرر داشت : 

به هيأت گزينش وابسته به وزارت ]علوم ، تحقيقات و فناوري [ باشد واعضاي هيأت توسط وزير]علوم ، تحقيقات و فناوري [ انتخاب وجهت تصويب “• 
 (.24/4/67 –/دش 236؛بخ  7/4/67 -154، شعاف، ج  7شوراي عالي انقالب فرهنگي معرفي]شوند[. )مأخذ 

ا وزارتين ]علوم ، تحقيقات و فناوري [ وبهداشت ، درمان آموزش پزشكي در خصوص واگذاري كارگزينش استاد به خود دانشگاهها بررسي نمايند ت•
ه از طرف شوراي عالي انقالب فرهنگي كالً به چنانچه دانشگاهي از امكانات و توانائي كافي در انجام اين امر برخوردار بود وظيفه گزينش استاد آن دانشگا

 ( . 11/7/68 -/دش  2486، بخ  4/7/68 – 199، شعاف ، ج  7خود آن دانشگاه محول شود. )مأخذ 
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شوراي عالي انقالب فرهنگي مورخ  23و 22ترتيب گزينش متقاضيان عضويت درهيأت علمي از دو جنبه اخالقي و علمي، موضوع بند ج مصوبه جلسات •
 ، به شرح زير است: 31/2/64و24

o   نفر از شخصيت هاي علمي ) حداقل يك نفر ازميان اعضاي شوراي  5يا  3براي ارزيابي صالحيت اخالقي ، هيأت مركزي گزينش استاد مركب از

به انتخاب شوراي عالي  ، سه نفر از شخصيت هاي علمي(   عالي انقالب فرهنگي ، يك نفر از نمايندگان نهادمقام معظم رهبري در دانشگاهها
 انقالب فرهنگي تشكيل مي شود.

o  .اين هيأت زير نظر وزير ]علوم ، تحقيقات و فناوري [ به وظايف خود عمل خواهد كرد 

o  مي گردد.  درهر دانشگاهي كميته اي به منظور ارائه اظهار نظر اوليه در مورد صالحيت اخالقي متقاضي به هيأت مركزي تشكيل 

o   اخالقي متقاضيان تغيير وضعيت استخدامي رسمي آزمايشي به رسمي قطعي توسط كميته هاي گزينش استاد دانشگاهها مورد صالحيت
( چنانچه صالحيت اخالقي متقاضي تغيير 11/4/66-37، ج  2و 1شعاف ، شوراي مشترك كميسيونهاي   ، 7رسيدگي قرار مي گيرد. )مأخذ 

ي قطعي مورد تأئيد كميته استاد دانشگاه قرار نگيرد ، پرونده متقاضي براي رسيدگي ودادن حكم وضعيت استخدامي رسمي آزمايشي به رسم

 الحاقي( 5نهائي به هيأت مركزي گزينش استاد ارسال مي شود. ) همان مأخذ ، تبصره بند 

o  بندج( 3رديف  1ذ ، تبصره بررسي صالحيت علمي هرمتقاضي زماناً مقدم بر بررسي صالحيت اخالقي آن خواهد بود. ) همان مأخ 

o  و آموزش عالي[ تسليم مي   به منظور بررسي صالحيت علمي متقاضيان عضويت در هيأت علمي هر دانشگاه، تقاضاي عضويت به شوراي ]علوم

دانشگاهها و شود . شوراي ]مذكور[ از طريق كميته هاي ذيربط صالحيت علمي را بررسي مي كند .كميته ها در صورت ضرورت مي توانند از 

 گروههاي آموزشي كمك بگيرند . ] با اينحال [ اخذ تصميم در نهايت امر به عهده شوراي ]علوم و آموزش عالي [ است.

o   در صورتي كه هيأت مركزي گزينش استاد پس از يك سال ) از تاريخ تصويب اين مصوبه( به تقاضاي استخدامي داوطلبان رسيدگي نكرد، كميته
 (23/7/64– 41، شعاف ، ج 7]دارند[ راساً در مورد استخدام استاد اقدام نمايند.) مأخذ  … شگاهها حقهاي گزينش دان

نظر  كساني كه با رعايت ضوابط مندرج در اين آئين نامه به استخدام رسمي آزمايشي درآمده باشند ، پس از طي دوره آزمايشي به مدت ] مقرر[ با•
 مميزه مركزي ) درصورتي كه دانشگاه فاقد هيأت مميزه باشد( مي توانند به استخدام رسمي قطعي درآيندهيأتهاي مميزه دانشگاهها يا هيأت 

                                                                      
             

  

، قسمت  3ندرج در قسمت دوم آئين نامه ارتقاء )پيوست شماره به آن دسته از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كه هيأت مميزه آنها براساس ضوابط م

علمي اعضاي هيأت علمي خود در موارد زير براساس مقررات آئين نامه   شود كه نسبت به بررسي صالحيت چهارم( تشكيل گرديده است، اجازه داده مي
 دانشگاه تهران اقدام نمايند: استخدامي هيأت علمي نامه و آئين 2و  1هاي  استخدامي هيأت علمي براي مرتبه

 الف( تبديل وضع عضو هيأت علمي از قراردادي و پيماني به رسمي آزمايشي.

 ب ( تبديل وضع عضو هيأت علمي از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي.

 ج ( تغيير وضعيت كارشناسان آموزشي و پژوهشي واجد شرايط به عضو هيأت علمي.

رد پس از تأئيد وزارت ] علوم، تحقيقات و فنّاوري[ و با هماهنگي هيأت مميزه مركزي توسط دانشگاه مربوط صادر حكم تبديل يا تغيير وضعيت حسب مو

 خواهد شد.

باشند و نيز مؤسسات پژوهشي ، رسيدگي و اتخاذ تصميم در  در مورد ساير دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كه واجد شرايط تشكيل هيأت مميزه نمي

 الذكر توسط هيأت مميزه مركزي انجام خواهد شد. فوقموارد سه گانه 

 3باشد. )مأخذ مي« هيأت مركزي تأمين و گزينش اعضاي هيأت علمي»هاي جديد به صورت رسمي آزمايشي كماكان به عهده  اتخاذ تصميم در مورد استخدام

 (11/11/1363ـ38858/4871/15؛ بخ  6/9/1363ـ 26، جها ، ج 

o  ت علمي دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسالمي براي عضويت در هيأت علمي يا ارتقاي مرتبه از مربي به استادياري به صورت بررسي و تأئيد صالحي

 (4، ماده  11/11/79، بخ  8شود. )مأخذ  متمركز در وزارت علوم، تحقيقات وفنّاوري انجام مي
o  ًبه صورت قراردادي و به مدت يك سال استخدام كنند. در طول اين مدت كميته  دانشگاهها مجازند كه اعضاي هيأت علمي مورد نياز خود را رأسا

مركزي گزينش استاد موظف است كه به پرونده اين اشخاص رسيدگي كند و صالحيت آنان را براي استخدام رسمي به دانشگاههاي مربوط اعالم 

 نمايد.

 مقرر[ با نظر  … م رسمي آزمايشي درآمده باشند، پس از طي دوره آزمايشي به مدتنامه به استخدا كساني كه با رعايت ضوابط مندرج در اين آئين[
توانند به استخدام رسمي قطعي  هيأتهاي مميزه دانشگاهها يا هيأت مميزه مركزي )درصورتي كه دانشگاه فاقدهيأت مميزه باشد( مي

 درآيند.
(18)

 .5، ماده  2مأخذ   



(19)
 . 31/2/1364و 24 – 23و  22، ج  … ، شعاف ، آئين نامه گزينش هيأت علمي رسمي 7مأخذ   

(21)
 از بند پ(. 3، مالك وضع كنوني آنان درهنگام استخدام است . )همان مأخذ ، توضيح رديف  در تشخيص التزام متقاضيان به احكام اسالم 

(21)
مستثني بوده ولي  … اقليت هاي ديني رسمي مندرج در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران داوطلب عضويت در هيأت علمي دانشگاه از ]اين [ بند 

 (5ماده  1، تبصره  2حاظ جامعه اسالمي درمقام تجاهر به فسق برنيايند. )مأخذ بايد عمالً متدين به اديان خود باشند و به ل
  

  

  
(22)

 .5ماده  3، تبصره  2مأخذ  
(23)

علوم انساني رشته هاي زبانهاي خارجي ) غير از زبان و ادبيات عرب ( و حسابداري هيأت مركزي گزينش استاد فعالً مي تواند از ميان رشته هاي مختلف  

هاي وجغرافيا را مستثني نموده و شرط عامل به احكام بودن اساتيد مربوط را عالوه بر ساير شروط تعيين شده حتمي و قطعي ندانسته و از رشته 

ا )درصورتي كه متقاضي مرد باشد( باقيد ضرورت شرط عامل به احكام بودن مورد قبول پزشكي درحال حاضر دو رشته روانپزشكي و زنان و زايمان ر
 (24/4/65-76، شعاف ، ج  7قرار دهد. ً)مأخذ 

(24)
در ساواك و فراماسونري و نداشتن سابقه وابستگي به گروههاي محارب يا معاند با رژيم  نداشتن سابقه فعاليت مؤثر در تحكيم رژيم گذشته و عضويت 

 7جمهوري اسالمي و نداشتن سابقه فعاليت مؤثر عليه نظام جمهوري اسالمي ونداشتن گرايش ) در وضع كنوني ( به گروهكهاي ياد شده. )مأخذ 

 از بند ب .( 4، رديف  31/2/64و24– 23و 22، ج  … شعاف ، آئين نامه گزينش هيأت علمي رسمي  ،
 (25)

 از بند ب . 2همان مأخذ ، رديف  

(26)
 11/7/68 – /دش2482، بخ  4/7/68– 199، شعاف ، ج  7مأخذ  

(27)
 .2، تبصره  5، ماده  2مأخذ  

  

  
  
  

  
(28)

 6، ماده  2مأخذ   
(29)

 : وزير علوم ، تحقيقات و فناوري 6/6/78/و مورخ 7124بر اساس بخشنامه شماره   

مجاز به استخدام عضو هيات علمي در مرتبه مربي   ( دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارت ]علوم ، تحقيقات و فناوري[1        

 نيستند.

حقيقات و فناوري[ به هيات علمي ( تبديل وضعيت استخدامي كاركنان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته به اين وزارت ]علوم ، ت2        

 در مرتبه مربي مجاز نيست .

 گيرد. قرار نمي 1( بكار گيري بورسيه هاي جايابي شده توسط اين وزارت ]علوم ، تحقيقات و فناوري[ در شمول بند 3         

زارش توجيهي نسبت به كسب مجوز استخدام مربي ( در موارد ضروري دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مي توانند با ارائه گ4         
       وزارت ] علوم ، تحقيقات و فناوري [ اقدام كنند.… از

ن ( دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته به ساير دستگاههاي اجرائي و مؤسسات آموزش عالي غير دولتي غير انتفاعي در شمول اي5        

 .بخشنامه قرار نمي گيرند
(31)

 .2مأخذ  6و تبصره الحاقي به ماده  24/4/64 -1416/15/و/11665، بخ  29/3/64-29، ج  3مأخذ  
(31)

، 4اي لغو شده است. )مأخذ  هيأتهاي امناء منطقه 1/3/73ضوابط استخدام در مرتبه مربي آموزشياري به موجب مصوبه مورخ  

 ، هام شمال شرق، دستور هشتم(7ج

(32)
 .2مأخذ  6الحاقي به ماده  2، تبصره  24/4/64– 1416/15/و/11665 ، بخ 29/3/64 – 29، ج  3مأخذ  

(33)
وانند بر اساس آئين استخدام مي شوند و پس از سه سال خدمت درمرتبه مربي مي ت 5درمرتبه مربي پايه “ معادل دكتري“ دارندگان درجه تحصيلي  

،  3خذ مراتب باالتر ارتقاء يابند . ارتقاء بعدي اين افراد از استادياري به دانشياري و استادي نياز به ارائه مدرك دكتري جديد ندارد . )مأ  نامه مربوط به
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 3درمرتبه مربي پايه “ وكمتر از دكتري برتر از كارشناسي ارشد “ ( . دارندگان درجه تحصيلي 14/6/69 15193/5549/15، بخ  16/5/69 – 37ج 

 استخدام مي شوند : ) همان مأخذ(

م ، آئين نامه مربوط به ارتقاي مرتبه ]اين دسته از اعضاي هيأت علمي[ توسط وزارت ]علوم ، تحقيقات و فناوري [ تهيه و به تصويب وزير ]علو

 (14/6/69-15193/5549/15 , بخ 16/5/69 -37، ج 3تحقيقات و فناوري [ خواهد رسيد. ) مأخذ 
استخدام مي شوند و درصورت داشتن سه سال سابقه خدمت  2در مرتبه مربي آموزشيار پايه   “معادل فوق ليسانس “ دارندگان مدرك تحصيلي  (43)

                        مربي آموزشيار و احراز شرايط ديگر به مرتبه مربي ارتقاء مي يابند.آموزشي و پژوهشي درمرتبه 


 

مراتب باالتر  اين گروه از مربي آموزشياران مشمول شرط سه سال سابقه خدمت آموزشي و پژوهشي مربوط به مربي آموزشياران نمي باشند و ارتقاء ]آنها[ به 

 امكان پذير است .  قررات آئين نامه ارتقاء]استادياري به باال[ برابر م

م ، آئين نامه مربوط به ارتقاي مرتبه ]اين دسته از اعضاي هيأت علمي[ توسط وزارت ]علوم ، تحقيقات و فناوري [ تهيه و به تصويب وزير ]علو
 (14/6/69-15193/5549/15, بخ  16/5/69 -37، ج 3تحقيقات و فناوري [ خواهد رسيد. ) مأخذ 

  
(35)

 .7، ماده  2مأخذ  
(36)

 ..8، ماده  2مأخذ  

(37)
 ضوابط كلي ارزشيابي صالحيت علمي خبرگان بدون مدرك دانشگاهي به شرح زير است: 

نظر  كه در ميان اهل فن به عنوان صاحب  هاي زبان و ادبيات ، هنر و معماري ، علوم انساني و معارف اسالمي دانشمندان ، محققان و متخصصان رشته -0

توانند حسب  هاي علميه كه سطوح عاليه را گذرانده باشند مي و يا صاحب آثار، تحقيقات و تأليفاتي باشند و همچنين فضالي حوزهشهرت داشته 

دانشگاهي )مربي يا استادياري(  2و  1بررسي صالحيت علمي خبرگان بدون مدرك در سطح يكي از مراتب  شرايط و مقررات مندرج در دستورالعمل
 تدريس يا عضويت در هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وپژوهشي انتخاب گردند. براي همكاري جهت

دستورالعمل امتحان و نحوه بررسي صالحيت علمي خبرگان بدون مدرك دانشگاهي و نحوه همكاري و استخدام ايشان در دانشگاهها و مؤسسات  -1

 گردد. وري تهيه و ابالغ ميآموزش عالي و پژوهشي توسط وزارت علوم، تحقيقات و فنّا

نظران موضوع  با تركيب پنج نفر از صاحب« كميسيون تعيين صالحيت علمي خبرگان بدون مدرك دانشگاهي» ، 2براي اجراي دستورالعمل موضوع بند  -1
 شود. ي دانشگاهها تشكيل ميبا پيشنهاد معاون آموزشي و حكم وزير علوم، تحقيقات و فنّاوري در دفتر هيأت امنا و هيأت مميزه مركز 1بند 

هاي تخصصي با تركيب اعضاي هيأت علمي برجسته رشته مربوط در مرتبه دانشياري  حسب مورد و تناسب با زمينه فعاليت علمي متقاضيان ، كميته

 شود. به باال زير نظر اين كميسيون تشكيل مي

 (5/6/1381ـ  513، شعاف ، ج 7گردد. )مأخذ  هاي آن مي اصالحيهو  26/9/71مورخ  267ضوابط سه گانه فوق جايگزين مصوبه نهايي جلسه 
  
(38) 

 26/12/63 -43921/6134/15، بخ  29/11/63 -28، ج  3مأخذ  

(39)
 . 7ماده  4، تبصره 2مأخذ   

(41)
 . 8ماده  1، تبصره  2مأخذ   

(41)
 .8ماده  2، تبصره 2مأخذ   

(42)
 .8، ماده 1مأخذ   

(43)
يبا در رشته هاي نقاشي ، موسيقي ، تئاتر و هنرهاي تجسمي كه تا اين تاريخ بدون داشتن درجه آن عده از اعضاي هيأت علمي دانشكده هنرهاي ز  

 8ماده  1دكتري با تصويب هيأت امناء به مرتبه استادياري نائل شده اند با موافقت شوراي گروه و تأئيد شوراي دانشكده هنرهاي زيبا از شمول بند 
 (.17/4/57 -ن، ج ها دانشگاه تهرا.“ ) معاف خواهند بود 

(44)
 ]به شرح زير[ به دليل انتفاي موضوع حذف شده است: 8ماده  3و  2هاي  تبصره  

 اي هيأت علمي[ و با تصويب شوراي دانشگاه]نحوه انتخاب و ارتقاي اعض 4تواند با رعايت مقررات پيوست شماره  دانشگاه مي – 2تبصره 

نامه علمي ممتازي غير از دكتري[  ليسانس يا گواهينامه ]انتخاب استاديار از ميان دارندگان درجه فوق 7ماده  2و  1كساني را نيز كه طبق تبصره 

 هستند به مرتبه دانشياري ارتقاء دهد.اند و به جز درجه دكتري واحد ساير شرايط مذكور در ماده فوق  به مقام استادياري نائل شده

نامه استخدامي هيأت علمي دانشگاه با داشتن  كساني را كه قبل از تصويب آئين 4تواند با رعايت مقررات پيوست شماره  دانشگاه مي – 3تبصره 
باشند، به مرتبه  مي 8يط مذكور در ماده اند و به جز درجه دكتري واجد ساير شرا درجه معادل دكتري به استادياري دانشگاه تهران پذيرفته شده

 دانشياري ارتقاء دهد.
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(45)

 9، ماده 1مأخذ   
(46)

 .11. ماده 1مأخذ   
(47)

 .2/11/56 -ها دانشگاه تهران ، ج   
(48)

 11، تبصره ماده  1مأخذ  

(49)
 .11، ماده 1مأخذ  

(51)
 .12، ماده 1مأخذ  

 . 6/9/73-4دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي تهران ، ج  4، هام  2اصالحي، مأخذ  9، ماده 3مآخذ  (51)
ياري بارعايت ساير شرايط براساس ضوابط ذيل از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي تبديل اعضاي هيأت علمي آموزشي و پژوهشي در مراتب مربي و استاد (52)

 يابند: وضعيت مي

 تأئيد صالحيت عمومي    -0

 پايه ترفيع استحقاقي در طول خدمت رسمي آزمايشي. 2دريافت حداقل     -1

عضاي هيأت علمي پژوهشي، چاپ شده در يكي از مجالت معتبر علمي ارائه حداقل يك مقاله براي اعضاي هيأت علمي آموزشي و دو مقاله براي ا    -1
 توسط چندين نفر تهيه شده است، متقاضي نفر اول باشد.  پژوهشي يا علمي ترويجي ) فقط در مرتبه مربي( داخل يا خارج كشور. چنانچه مقاله

به كار در مؤسسه متبوع با رعايت ساير مقررات به رسمي قطعي در مرتبه مربي پس از اخذ مدرك دكتري تخصصي و شروع   عضو هيأت علمي -1تبصره 

 يابد. تبديل وضعيت مي

 تواند جايگزين مقاله شود. براي دانشگاههاي تازه تأسيس و در حال توسعه تأليف يا ترجمه يك كتاب مي -2تبصره 

تواند جايگزين يكي از مقاالت الزم براي اعضاي هيأت  ر باشد ميارائه گزارش يك كار پژوهشي بنيادي يا كاربردي كه در حل مشكالت كشور مؤث -3تبصره 

 علمي پژوهشي شود.

 (21/6/79ـ  3، ج  3، هام شمال غرب، د  4ارائه اصل مقاله يا كتاب به همراه گواهي معتبر پذيرش براي چاپ قابل قبول است. ) مأخذ  -4تبصره 

تبديل وضعيت از رسمي آزمايشي به  سال فرمهاي مربوط به 1سال حداكثر ظرف مدت  2عضو رسمي آزمايشي موظف است پس از پايان حداقل   (53) 
ئه بموقع فرمها و مدارك به منزله عدم رسمي قطعي را تكميل و به همراه مدارك الزم براي بررسي پرونده به مراجع ذيربط تحويل دهد. عدم تكميل و ارا

 شود و مجوزي براي ادامه خدمت نخواهد داشت. سال به خدمت وي در دانشگاه خاتمه داده مي 3تمايل عضو به ادامه خدمت در دانشگاه بوده و در پايان 

سال( در مورد قطعيت  4)حداكثر تا پايان  ماه 6پس از تحويل مدارك توسط عضو، دانشگاه مكلف است به درخواست وي رسيدگي كرده و ظرف مدت 

سال تجاوز كند و چنانچه دانشگاه از  5استخدام و يا خاتمه خدمت نظر قطعي خود را اعالم نمايد. در هر صورت دوران خدمت رسمي آزمايشي عضو نبايد از 
سال نظر قطعي خود را اعالم ننمايد، وضعيت عضو به  5ن هاي عمومي و علمي ) از طريق مراجع ذيصالح بررسي كننده حسب مورد( در پايا نظر صالحيت

 ، بندج(21/6/79ـ3، ج3/ هام شمال غرب، د 2، تبصره 25/3/76ـ5496/1952/15؛ بخ 1، د7،ج4رسمي قطعي تبديل خواهد شد.)مأخذ 

تاد هاي گزينش اس صالحيت اخالقي متقاضيان تغيير وضعيت استخدامي رسمي آزمايشي به رسمي قطعي توسط كميته

 گيرد. دانشگاهها مورد رسيدگي قرار مي

رونده چنانچه صالحيت اخالقي متقاضي تغيير وضعيت استخدامي رسمي آزمايشي به رسمي قطعي مورد تأئيد كميته گزينش استاد دانشگاه قرار نگيرد، پ

 شود. متقاضي براي رسيدگي و دادن حكم نهايي به هيأت مركزي گزينش استاد ارسال مي

درصد حداقل  61ت علمي آموزشي و پژوهشي در مراتب مربي و استادياري براي تبديل وضع از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي الزم است اعضاي هيأ

آئين نامه ارتقاء را احراز نمايند و حداقل يك مقاله چاپ شده در مجالت معتبر كه در طي دوران رسمي  2و  1امتيازهاي )وتوكننده( تعيين شده در مواد 

وع اين تبصره مايشي تهيه شده باشد ارائه نمايند. در مورد مربيان، قبولي در دوره دكتراي تخصصي و شروع به تحصيل در اين دوره به جاي امتيازهاي موضآز

 (3قابل قبول است . )همان مأخذ، تبصره 
باشند و به كليه اعضاي  ستند نيز مشمول مفاد فوق ميكليه اعضاي هيأت علمي كه در تاريخ ابالغ اين اصالحيه در حالت استخدام رسمي آزمايشي ه

هاي مقرر ... تجاوز كرده باشد نيز شش ماه مهلت... داده  هيأت علمي رسمي آزمايشي كه در تاريخ تصويب اين اصالحيه خدمت رسمي آزمايشي آنان از مهلت

 باشد. شود. اين مهلت فقط براي يك بار بوده و قابل تمديد نمي مي

دفتر هيأتهاي امناء و هيأت  25/8/76مورخ 4859/15رك الزم براي تبديل وضع از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي ، ضميمه بخشنامه شماره فهرست مدا
 مميزه مركزي به شرح زير اعالم شده است:

دانشگاه يا مؤسسه آموزشي و  فرم تكميل شده ارزشيابي علمي تبديل وضع اعضاي هيأت علمي براي تبديل وضع به رسمي قطعي با امضاء رياست-0

 پژوهشي.
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 برگ(. 5فرم الف و ب مربوط به نظر خواهي از همكاران و دانشجويان درخصوص كيفيت آموزشي ) از هر فرم حداقل -1

                   هاي تحصيلي با تأئيد اداره كل آموزش. فهرست واحدهاي موظف تدريس شده به تفكيك نيمسال-1


 

     فرم ارزشيابي ارتقاء. 7و  6ضمن تكميل جداول  1كسب شده در ماده  تعيين امتيازات-1

 كپي آخرين مدرك تحصيلي-5

 كپي اولين و آخرين حكم استخدامي رسمي آزمايشي-6

ه از دبيرخانه تأئيديه صالحيت عمومي از كميته گزينش استاد دانشگاه يا مؤسسه ) درصورتي كه دانشگاه يا مؤسسه فاقد كميته مذكور باشد( تأئيدي-7
 هيأت مركزي گزينش استاد ) ارسال تأئيديه مزبور به همراه ساير مدارك الزامي است(

ات تأليفات : شامل مقاله ، كتاب ) تأليف يا ترجمه ( ـ گزارش علمي و جزوه درسي ... در طي خدمت رسمي آزمايشي )چنانچه متقاضي فاقد تأليف-8

 اقل يك مقاله چاپ شده در نشريات معتبر علمي همراه ساير تأليفات الزامي است.است مراتب را اعالم نمايند( ارسال حد

 (…فرم ارزشيابي ارتقاء مرتبه ) 16و  15با تكميل جداول شماره  2ـ5و  2ـ4ـ2و  2ـ4ـ1تعيين امتياز كسب شده از مواد -9
 تقاضي.كپي صورتجلسه گروه آموزشي يا پژوهشي مربوط مبني بر موافقت با تبديل وضع م-01

 اعالم حالت استخدامي متقاضي در حال حاضر )اشتغال يا مأموريت اعم از تحصيلي يا اداري و ...(-00

بررسي پرونده متقاضيان تبديل وضع از ]رسمي[ آزمايشي به رسمي قطعي در هيأت مميزه دانشگاهها و يا هيأت مميزه مركزي  توضيح مهم :     

 باشد. آئين نامه ارتقاء مرتبه مي 2و  1درهر يك از مواد وتوئي و جمع هر دو ماده % امتيازات 61مشروط به كسب حداقل 

 ابشند. امتياز معاف مي  %61  سال خدمت آموزشي را دارا بوده و درامتحاانت دوره دكرتي ختصصي پذيرفته و شروع به حتصيل منايند از شرط كسب حداقل 2مربياين كه حداقل 
(54)

 .1، دستور ششم ، تبصره  13/11/73ـ  7/ هام شمال شرق ، ج21/6/79ـ 3، ج 3، هام شمال غرب، د4مأخذ   
 . 6/9/73-4وهشي تهران ، ج پژ 4، هام 3مأخذ  (55)
(56)

 . 25/3/76-5496/1952/15، بخ  7ج  , 1، ها )ها( ، د 3مأخذ  

  
 . 13ماده   1، تبصره  1مأخذ  (57)
(58)

 6، دستور ششم ، تبصره13/11/79ـ7، هام شمال شرق، ج4مأخذ  
(59)

 .7ان مأخذ، تبصره هم 
(61)

 .14، ماده 1مأخذ  

  
(61)

 .1، ماده …پايه حقوق اعضاي رسمي هيأت علمي اي از مقررات مربوط به ، قانون اصالح پاره5مأخذ   
كه  شوند، درصورتي هاي دولتي كه براساس ضوابط قانوني تأسيس شده يا مي ها و سازمان كليه مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي وابسته به وزارتخانه (62)

ا نامه استخدامي هيأت علمي دانشگاه تهران را در مورد اعضاي هيأت علمي )آموزشي و پژوهشي( خود اجرا و وضعيت استخدامي و علمي آنان را ب آئين 
، قانون الحاق يك  5خذ مقررات آئين نامه مزبور و آئين نامه ارتقاي اعضاي هيأت علمي دانشگاهها تطبيق نمايند، مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.)مأ

 (.22/2/1372اي از مقررات ...، مشا، ج  ماده به قانون اصالح پاره
 . 16/2/1383 -هـ  31365/ت 4119، هو ،  6مأخذ (63)

را به پيشنهاد هيأتي مركب از وزارت  …اي از مقررات قانون اصالح پاره 1شود، هرگونه افزايش درضريب حقوق موضوع ماده  به دولت اجازه داده مي (64) 
 1/1/74ان امور اداري و استخدامي كشور تصويب و از تاريخ ]علوم، تحقيقات و فنّاوري[ ؛ بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، دادگستري و دبيركل سازم

، قانون تسري افزايش ضريب حقوق كاركنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت به قضات و اعضاي هيأت علمي  5اعمال نمايد. )مأخذ

 (.11/8/1374دانشگاههاو مؤسسات آموزش عالي ، ج 

كاركنان دولت به اعضاي هيأت علمي و قضات در مورد اعضاي هيأت علمي پيماني دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و   قانون تسري افزايش ضريب حقوق
درصد افزايش ]مي[يابد. هرگونه افزايش بعدي ضريب حقوق در مورد اعضاي  21به ميزان  1/1/74پژوهشي نيز ]قابل[ اجرا ... ]است[ و حقوق آنان از تاريخ 

 .(2، ج2پژوهشي ، د1، هام 4ه اعضاي هيأت علمي پيماني نيز قابل تسري خواهد بود. )مأخذ هيأت علمي رسمي ب

عضاي هيأت ]تسري[ استفاده از حقوق و مزاياي شغلي يك مقطع تحصيلي باالتر ـ موضوع قانون تسهيالت استخدامي و اجتماعي جانبازان و آزادگان ـ به ا

هيأت امناي دانشگاههاي  25/11/72هاي قبلي ... كه براساي مصوبات مورخ  ر ]بالمانع است. در اينحال[ كليه پايهعلمي ذيربط در مرتبه مربي و مربي آموزشيا
استادياري و باالتر، مصوبات قبلي هيأتهاي امناء به   گردد. درخصوص اعضاي هيأت علمي ذيربط در مرتبه تهران در دوره دوم اعطا شده است، لغو مي 2منطقه 

 .(2، ج3، ها، د4خواهد بود.)مأخذ  قوت خود باقي
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اي كه عضو هيأت علمي در آن مرتبه شهيد گرديده است، پرداخت ]مي[گردد  حقوق و مزاياي ]اعضاي هيأت علمي شهيد به ميزان [ يك مرتبه باالتر از مرتبه

 2، هام 4مورد اين اعضا نيز اجرا ]مي[گردد. )مأخذگيرد در  و هرگونه افزايشي كه در ارتباط با حقوق و مزايا به اعضاي هيأت علمي شاغل تعلق مي
 (.14/4/1372ـ  5دانشگاههاي تهران ، ج

ه آموزشي و سوابق تدريس اين افراد در طي دوره مرتبه مربي با توجه به دور 3التحصيالن ]دانشگاه[ تربيت مدرس در پايه  هيأت با استخدام فارغ (65)

]دانشگاه[ مزبور موافقت نمود. بديهي است احتساب سابقه خدمت فقط به هنگام صدور حكم استخدام رسمي آزمايشي انجام پذير خواهد  … تحصيلي در

 (25/6/65ـ 14456/1971/15؛ بخ  29/5/65ـ  32، ج 3بود. )مأخذ
مؤسسات  در احتساب سوابق اعضاي هيأت علمي ، كليه فعاليتهاي پژوهشي ، مستقل از محل اجرا و انجام آن و كليه فعاليتهاي آموزشي در دانشگاهها و (66)

 آموزش عالي با رعايت شرايط ذيل لحاظ ]مي[شود:

 اي باشد كه عضو هيأت علمي در آن فعاليت دارد. در ارتباط با رشته  زشي و پژوهشيالف ـ فعاليتهاي آمو

 ريزي ) يا ستاد انقالب فرهنگي سابق ( باشد. اي باشد كه در زمان تدريس عضو داراي برنامه مصوب شوراي عالي برنامه  ب ـ فعاليتهاي آموزشي در رشته

اي مجوز شوراي گسترش آموزش عالي بوده و دانشجويان آن دوره نيز از طريق آزمونهاي برگزار شده توسط اي باشد كه دار ج ـ فعاليتهاي آموزشي در دوره

 سازمان سنجش آموزش كشور )يا با مجوز وزارت ]علوم، تحقيقات و فنّاوري[ ( پذيرفته شده باشند.

 ( محاسبه شود.½م )التدريس دريافت شده باشد با ضريب يك دو د ـ فعاليتهاي آموزشي كه در قبال آن حق

باشد. )شوراي هماهنگي هيأتهاي امناء ،  پايه قابل اعطا مي 5هـ ـ در احتساب سوابق آموزشي و پژوهشي قبل از تبديل وضع به هيأت علمي، حداكثر تا 

 (7/11/77ـ14789/15؛ بخ14/8/77ج
 31/3/61ـ 718/15/و/8662؛ بخ  21/2/61ـ16،ج3مأخذ  (67)

اقدام به صدور حكم گرديده  1/6/1358يعني چنانچه براي اين قبيل از اعضاي هيأت علمي حكم مربوط به پايه سربازي بموقع صادر نشده و بعد از » ...  (68)

؛بخ 31/9/61ـ 19،ج3)مأخذ « گيرد. باشد، تاريخ اجراي حكم مالك عمل قرار مي مي 1/6/1358است، ولي تاريخ اجراي حكم قبل از 

 (13/11/61ـ2315/15/و/27152
 ، بندهاي الف ، ب ، ج، هـ ، و .14/4/72ـ  5، ج 2، هام4مأخذ  (69)
 26/12/68ـ 31482/4175/15، بخ 23/11/68ـ 36، ج 3مأخذ  (71)

 ، دستور ششم. 8/2/76ـ 4، ج 2پژوهشي ، د 2، هام  4مأخذ  (71)

 .1ماده  2اي از مقررات ... ، تبصره  ، قانون اصالح پاره 5مأخذ  (72)
 24/11/64ـ  31715/4171/15، بخ 16/11/64ـ 31، ج  3مأخذ  (73)

 اي از مقررات .......( به شرح زير است: ح پارهقانون اصال 1ماده  2) = آئين نامه تبصره 18نامه ]اجرائي[ ماده   آئين  (74)

يك  1/1/69كه در تاريخ  … نامه استخدامي هيأت علمي ـ به اعضاي رسمي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مشمول آئين1ماده 

 نامه اعطاء خواهد شد. سال يا بيشتر از ترفيع قبلي آنان گذشته باشد. يك پايه ترفيع با رعايت ضوابط اين آئين

ـ به اعضاي هيأت علمي ) آموزشي و پژوهشي ( در قبال هر يك سال خدمت قابل قبول در امور آموزشي و پژوهشي و يا مشاغل مديريت يك پايه 2ماده 

 هاي قبلي محفوظ خواهد ماند. گردد و در ارتقاء اعضاء پايه ترفيع اعطاء مي

ها و شوراهاي  ت علمي در مؤسسه متبوع و انجام امور آموزشي و پژوهشي و مديريت و شركت در كميتهخدمت قابل قبول عبارتست از حضور هيأ

 مؤسسه و ساير امور اجرائي كه از طرف مؤسسه به وي محول مي شود.

عضاي هيأت علمي دانشگاهها و نامه ارتقاء ا ـ براي آن عده از اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كه براساس آئين1تبصره 

اند، آخرين  به مراتب استادياري يا دانشياري يا اسنادي ارتقاء يافته 1368مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و با رعايت كامل مفاد آن تا پايان سال 

 اند، ملحوظ خواهدشد. اء به بعد دريافت داشتههائي كه از زمان آخرين ارتق پايه مرتبه علمي قبل از مرتبه جديد )آخرين ارتقاء مرتبه( به اضافه پايه

         هاي تعيين شده در بندهاي زير تجاوز نخواهد كرد: ازسقف 1/1/69در هر حال حداكثر سقف پايه اين اعضاء در تاريخ 


 

 .11اند، حداكثر پايه  الف ـ اعضائي كه از مرتبه مربي به مرتبه استادياري ارتقاء يافته

 .13اند، حداكثر پايه  مرتبه استادياري به مرتبه دانشياري ارتقاء يافته ب ـ اعضائي كه از

 .15ج ـ اعضائي كه از مرتبه دانشياري به مرتبه استادي ارتقاء يافته اند، حداكثر پايه 
 (24/9/69ـ 26811/7211/15قابل پرداخت است و ترفيعات بعدي با رعايت مقررات مربوط خواهدبود )بخ 1/1/69بار مالي اين ترفيعات از تاريخ 

ن ـ ترفيعات معوقه كه در زمان استحقاق ترفيع عضو به داليل مختلف از جمله عدم تصويب كميته انتصابات و ترفيعات و يا عدم فعاليت در زما2تبصره 

به  1/1/69و سابقه بورس تا  و نيز ترفيعاتي كه به علت مسدود بودن جدول حقوقي از جمله ترفيعات تشويقي  تعطيل دانشگاهها اعطاء نشده است
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عضو تعلق نگرفته است، قابل احتساب 

                                                                                                                           باشد. نمي
 

گردد، پيشنهاد گروه آموزشي و يا پژوهشي  لي و پژوهشي به ترتيب زير تشكيل ميـ كميته منتخب كه در هر يك از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عا3ماده 

مربوط به عضو هيأت علمي را در طي سال در مورد ترفيع هر يك از اعضاء بررسي و پس از تصويب جهت صدور حكم به كارگزيني مؤسسه ارسال 

 دارد. مي

اعضاي هيأت علمي از طريق مدير گروه و با تائيد رئيس دانشكده به كميته منتخب  ـ در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ، پيشنهاد ترفيع1/3

شود. اعضاي كميته منتخب عبارتند از معاونين آموزشي و پژوهشي و يك نفر نماينده از طرف رئيس دانشگاه يا مؤسسه آموزش  ارسال مي

 عالي از ميان اعضاي هيئت علمي.

 تواند به عنوان ناظر در جلسات كميته شركت كند. س دانشكده ميـ با تشخيص كميته منتخب ، رئي1تذكر

باشند، رئيس دانشگاه يا مؤسسه عضو  ـ در آن دسته از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كه داراي يك پست معاون آموزشي و پژوهشي مي2تذكر 

 كميته خواهد بود.

ز رئيس و معاون پژوهشي و يك نفر از ميان اعضاي هيئت علمي پژوهشي به ـ اعضاي كميته منتخب در مؤسسات پژوهشي مستقل عبارتند ا2/3

 انتخاب رئيس مؤسسه.

هاي ]علوم، تحقيقات و فنّاوري[ و بهداشت، درمان و  ـ براي بررسي ترفيعات اعضاي هيئت علمي شاغل در پستهاي سازماني مصوب وزارتخانه3/3

 ونت مربوط تشكيل خواهد شد.آموزش پزشكي ، كميته منتخب حسب مورد زير نظر معا

ه بعداً نيز ـ در صورتي كه به دليل غير قابل قبول بودن فعاليت عضو در طي سال ، با تصويب كميته منتخب ترفيع ساالنه به عضوي تعلق نگيرد، اين پاي4ماده

 قابل احتساب نخواهد بود.

نمايند، بدون  نامه استخدامي هيأت علمي ... خدمت مي آئين  44سي موضوع ماده ـ ترفعيات ساالنه استحقاقي اعضاي هيأت علمي كه در مشاغل سيا 5ماده 

 شود. حفظ رابطه آموزشي و در مورد شاغلين ساير سمتهاي مديريت با حفظ رابطه آموزشي با مؤسسه متبوع اعطاء مي

اند، به ازاء دوران  سسات آموزش عالي و پژوهشي گذراندهـ به آن دسته از اعضاي هيأت علمي كه دوران خدمت ضرورت خود را در دانشگاهها و مؤ6ماده 
 مذكور فقط يك پايه ترفيع در هنگام صدور حكم استخدام رسمي آزمايشي اعطاء خواهد شد.

 بوده و …ـ دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي ومؤسسات پژوهشي كه اعضاي هيأت علمي آنان مشمول مقررات آئين نامه استخدامي هيأت علمي7ماده 

،  تطبيق وضع اعضاي هيأت علمي آنان با آئين نامه مذكور به تأئيد هيأت مميزه مركزي وزارت ]علوم، تحقيقات و فنّاوري[ و يا وزارت بهداشت

 (26/1/69ـ 1542/578/15باشند)بخ  درمان و آموزش پزشكي رسيده باشد، مشمول مقررات اين قانون مي 
 .16/1/63ـ1257/131/15، بخ  24/12/62ـ 24، ج3مأخذ  (75)
 .6/7/64ـ17292/2244/15؛ بخ26/7/1362ـ23، ج3مأخذ  (76)
، 3شود. )مأخذ به حداكثر دو پايه در طول خدمت عضو هيأت علمي در شهرستانها محدود مي 1/1/69از تاريخ  31ماده  4ترفيعات تشويقي موضوع تبصره  (77)

 (14/6/69ـ15185/5545/15بخ  16/5/69ـ37ج
 .2، ج 2پژوهشي ، د 1، هام 4مأخذ  (78)
 8 و 4، مواد 11/12/77ـ21171/2؛ بخ 17/11/1377، طرح تقويت دانشگاهها و ... ،  8مأخذ  (79)

سمنان، سيستان و دانشگاههاي تازه تأسيس و در حال توسعه مشتمل بر دانشگاههاي اراك ، ايالم ، بيرجند ، تربيت معلم سبزوار ، خليج فارس، رازي ، زابل ، 
اصفهان ، ياسوج ، مجتمع  بلوچستان ، صنعتي شاهرود ، علوم پايه دامغان ، كردستان، لرستان ، ولي عصر رفسنجان ، هرمزگان، هنر اسالمي تبريز، هنر

 آموزشي و پژوهشي تفرش ، مجتمع آموزش عالي كشاورزي و منابع طبيعي رامين و مجتمع آموزش عالي مالير است.
 .74، پاورقي شماره 2(، ماده 18اي از مقررات ... )ماده  رهقانوني اصالح پا 1ماده  2، آئين نامه تبصره 8مأخذ  (81)
 .139و  138, ص 4، ...م8مأخذ  (81)
العاده و ساير مقررات كماكان  اند، از لحاظ ميزان فوق در استخدام بوده 29/3/64مربيان ليسانس فعلي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كه تا تاريخ  (82)

از اول العاده مخصوص دريافتي آنان  ( و فوق24/4/1364ـ 1416/15/و/11665، بخ29/3/1364ـ  29، ج3باشند. )مأخذ  مشمول مقررات قبلي خود مي

 يابد. به سه برابر افزايش مي 1371فروردين ماه 
(83)

 متن تصويب نامه هيأت وزيران به شرح زير است : 
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%( افزايش مي يابد. افزايش ياد 11به ميزان ده درصد ) 1383سال  حقوق و مزاياي اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي از ابتداي

تأمين  شده از محل كمكهاي دولت و صرفه جويي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و از طريق تصويب اصالح فوق العاده جذب توسط هيأتهاي امنا،
 مي گردد.

 16/1/1363ـ  1257/131/15، بخ 24/12/1362 -24، جها، ج 3مأخذ  (84)

  
 .6/7/1362ـ  2111/15/و/19792، بخ  18/5/1362ـ  22،ح3مأخذ  (85)
 .6/7/1362ـ  17292/2244/15، بخ  26/4/1362ـ 23،ج3ماخذ  (86)
 هاي آن . و تبصره 3، ماده 11/12/77ـ 21171/2؛ بخ 17/11/1377، طرح تقويت دانشگاهها .... 8مأخذ  (87)

ئين آ 28هيأت سه نفري جانشين هيأتهاي امناء ...... به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب جايگزين ماده  6/4/1363تبصره آن در جلسه مورخ  9اين ماده و  (88)

 25، ج 3باشد. ) مأخذ  هاي صادره بعدي مي هيأت و بخشنامه 28/11/1359نامه استخدامي هيأت علمي دانشگاه تهران و اصالحيه مصوب جلسه مورخ 
 (.16/4/63ـ  13726/1911/15، بخ  6/4/1363ـ

توانند از مرخصي استحقاقي استفاده  باشند مي بورسيه ترددي متناسب با تعداد ماههايي كه در دانشگاه متبوع خود شاغل خدمت مي  اعضاي هيأت علمي (89)

 (16/5/1369، ج  3نمايند. )مأخذ 
، 4پژوهشي تا پايان سال افزايش يافته است. )مأخذ  2مدت در مورد اعضاي هيأت علمي مؤسسات پژوهشي عضو هيأت امناي منطقه  اين (91)

 پژوهشي(.2هام
 .29/5/1365ـ  32، ج 3مأخذ   (91)
(92)

منظور از تبصره مذكور حفظ مرخصي استحقاقي قبلي عضو هيأت علمي تا تاريخ تصويب اصالحيه بوده است و هدف از قسمت آخر تبصره اين بوده   

 (6/9/63ـ  26، ج3ذخيره كند. )مأخذ  تواند بيش از چهار ماه مرخصي است كه از اين تاريخ به بعد عضو نمي
(93)

 .17/11/63ـ  45413/1149/15، بخ  25/11/63ـ  27، ج3مأخذ  
 [35.ص.….]م 14/4/72ـ  5دانشگاههاي تهران ، ج 2، هام 4مأخذ  (94)
 به شرح زير است: 4/11/68مورخ  859/ت 81866و  29/3/68مورخ  228/ت/9991هاي شماره  نامه تصويب (95)

قانون استخدام كشوري و مقاماتي كه طبق قوانين موضوعه همتراز با آنها شناخته  32تفاده نشده مقامات موضوع تبصره ماده ـ مرخصي استحقاقي اس1

                            اند، در مدت تصدي مقامات مذكور كالً قابل ذخيره شدن مي باشد. شده
                                   

فوق در صورتي كه در مدت تصدي پستهاي مزبور رابطه استخدامي با دستگاههاي دولتي نداشته باشند، از لحاظ مرخصي  ـ مقامات موضوع بند2

ها   استحقاقي تابع مقررات مربوط به مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري خواهند بود كه در صورت عدم استفاده از اين مرخصي

 كالً ذخيره خواهد شد.
، تحقيقات و فناوري[، مشغول خدمت هستند به شرح  وظايف عمومي اعضاي پژوهشي كه در مؤسسات پژوهشي منطقه يك تهران، وابسته به وزارت ]علوم (96)

 گردد: زير تعيين مي

 باشد. أت علمي پژوهشي چهل ساعت در هفته، طبق برنامه تنظيمي مؤسسه مربوط، ميساعات خدمت موظف اعضاي هي :1ماده 

 36تا  24، و اصالحات بعدي آن، ساعات موظف تحقيق اعضاي هيأت علمي پژوهشي  … نامه استخدامي هيأت علمي آيين 31با توجه به ماده  :2ماده 

به مراتب علمي، اجرايي، سن و سابقه خدمت پژوهشي به تشخيص رئيس مؤسسه، گردد. دستورالعمل مربوط، با توجه  ساعت در هفته، تعيين مي
 تهيه خواهد شد.

 باشد. واحد نظري مي 4ميزان ساعات تدريس مجاز عضو هيأت علمي پژوهشي، از ساعات موظف تحقيق، حداكثر  :1تبصره 

 گيرد. التحقيق تعلق مي وهشي و براساس مصوبات مربوط، حقمازاد بر ساعات موظف تحقيق، متناسب با ميزان افزايش فعاليتهاي پژ :2تبصره 

 اهم وظايف اعضاي هيأت علمي پژوهشي عبارتند از: :3ماده 

 هاي تحقيقاتي مصوب شوراي پژوهشي مؤسسه اجراي پروژه الف:

 2ماده  1با رعايت تبصره  ]علوم، تحقيقات و فناوري[ تدريس در دانشگاهها و مؤسسات وابسته به وزارت ب:

 آزمايشگاهي به مؤسسه و خارج از مؤسسه براساس مصوبات هيأت رئيسه مؤسسه –ارائه خدمات علمي  پ:

 انجام امور كارشناسي و مشاوره علمي ت:

 شركت در سمينارها، كنفرانسها و مجامع علمي ـ تخصصي ث:

http://amoozesh.gau.ac.ir/amoozeshi/n10.htm#_ftnref88
http://amoozesh.gau.ac.ir/amoozeshi/n10.htm#_ftnref89
http://amoozesh.gau.ac.ir/amoozeshi/n10.htm#_ftnref89
http://amoozesh.gau.ac.ir/amoozeshi/n10.htm#_ftnref90
http://amoozesh.gau.ac.ir/amoozeshi/n10.htm#_ftnref90
http://amoozesh.gau.ac.ir/amoozeshi/n10.htm#_ftnref91
http://amoozesh.gau.ac.ir/amoozeshi/n10.htm#_ftnref91
http://amoozesh.gau.ac.ir/amoozeshi/n10.htm#_ftnref92
http://amoozesh.gau.ac.ir/amoozeshi/n10.htm#_ftnref92
http://amoozesh.gau.ac.ir/amoozeshi/n10.htm#_ftnref93
http://amoozesh.gau.ac.ir/amoozeshi/n10.htm#_ftnref93
http://amoozesh.gau.ac.ir/amoozeshi/n10.htm#_ftnref94
http://amoozesh.gau.ac.ir/amoozeshi/n10.htm#_ftnref95
http://amoozesh.gau.ac.ir/amoozeshi/n10.htm#_ftnref96
http://amoozesh.gau.ac.ir/amoozeshi/n10.htm#_ftnref97
http://amoozesh.gau.ac.ir/amoozeshi/n10.htm#_ftnref98
http://amoozesh.gau.ac.ir/amoozeshi/n10.htm#_ftnref99
http://amoozesh.gau.ac.ir/amoozeshi/n10.htm#_ftnref99
http://amoozesh.gau.ac.ir/amoozeshi/n10.htm#_ftnref100
http://amoozesh.gau.ac.ir/amoozeshi/n10.htm#_ftnref100


 شركت در شوراهاي مؤسسه و خارج از مؤسسه به تشخيص مقام مافوق در مؤسسه ج:

 شود. اموري كه از طرف رئيس مؤسسه به وي محول مي انجام چ:

است و از تاريخ تصويب  به تصويب هيأت امناي يك )مؤسسات پژوهشي( تهران رسيده 9/8/71بند در تاريخ  7ماده، دو تبصره و  4نامه در  اين آيين :4ماده 

  (17/2/1371ـ  2پژوهشي، ج  1، هام 4قابل اجرا است. )مأخذ 

 
 اصالحي. 31، ماده  14/6/69ـ 15191/5548/15، بخ  16/5/69ـ  37، ج3مأخذ    (97)

بعد از « و انجام امور مربوط به كار آموزي و كارورزي دانشجويان »عبارت  25/11/72تهران مورخ  2هيأت امناي منطقه  به استناد مصوبه ششمين جلسه (98)

 حذف شد.« سرپرستي»كلمه 
 مجلس شوراي اسالمي: 16/12/68ات مربوط به پايه حقوق اعضاي هيأت علمي .... مصوب اي از مقرر با توجه به قانون اصالح پاره (99)

ف اعضاي هيأت علمي مكلفند .... در اوقات اداري چهل ساعت در هفته براي امور آموزشي و پژوهشي و راهنمائي دانشجويان و ساير امور و وظاي  (0

                                                       محوله فعاليت نمايند.


 

دارند آن تعداد افرادي كه با استفاده از قانون نحوه تأمين هيأت علمي مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كشور ... اشتغال  (1

 فه نمايند.مكلفند در همه روزهاي اداري در محل كار خود حضور داشته باشند و برابر بند اول بخشنامه ، انجام وظي

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي در ساعات موظف به امر تدريس در مؤسسات آموزش عالي وابسته به   اشتغال اعضاي هيأت علمي (1
وم، ها منوط به كسب اجازه از رئيس دانشگاه و يا مؤسسه آموزش عالي و تحقيقاتي متبوع و ارسال رونوشت آن به وزارت ]عل ساير وزارتخانه

 تحقيقات و فنّاوري[ است، و در مورد مؤسسات آموزش عالي غير دولتي فقط با موافقت وزارت ]علوم، تحقيقات و فنّاوري[ امكان پذير است.

راي در مورد اشتغال مشمولين قانون نحوه تأمين هيأت علمي مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور در ساعات فراغت ، اج (1

 اجرائي قانون موصوف ]به شرح زير[ الزامي است:  آئين نامه 11دقيق ماده 

 )آئين نامه اجرائي قانون نحوه تأمين هيأت علمي( : 11ماده 

فارغ التحصيالن موضوع قانون در زمان اشتغال در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و 
قررات جاري دانشگاهها و توانند در ساعات فراعت با توجه به م تحقيقاتي كشور مي

شود  مؤسسات آموزش عالي در مراكزي كه به وسيله دانشگاه مربوط تعيين مي

 نمايند. فعاليت

استفاده از امكانات و تجهيزات و وسايل آزمايشگاهي هر يك از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته توسط مؤسسات دولتي با  (5

ر مورد مؤسسات غير دولتي با موافقت وزارتخانه مجاز خواهد بود؛ مشروط بر آنكه هيچگونه اخاللي در روند آموزشي و موافقت رئيس دانشگاه و د
اي از قراردادهاي تنظيمي را به  پژوهشي در ابعاد كمي و كيفي ايجاد نشود. در هر صورت ضرورت دارد دانشگاه ]يا[ مؤسسه آموزش عالي نسخه

 نّاوري[ارسال دارند.وزارت ]علوم، تحقيقات و ف

 موافقت و يا صدور مجوز براي موارد فوق به عهده معاونت آموزشي ... وزارت ]علوم، تحقيقات و فنّاوري[ است. (6

 21879/8975/22و  1/12/1368مورخ  28831/11،  15/11/69/ و مورخ 27686هاي شماره  [ بخشنامه          از تاريخ صدور اين بخشنامه ] (7
 [.         ، بخ8گردد. ]مأخذ  لغو مي 13/8/1369مورخ 

 اصالحي . 31ماده  1، تبصره  14/6/69ـ 15191/5548/15؛ بخ 16/5/69ـ  37، ج  3مأخذ  (111)
 اصالحي. 31اصالحي ماده  2، تبصر 1مأخذ  (111)
 .14/6/69ـ 15191/5548/15؛ بخ  16/5/69ـ  37، ج 3مأخذ  (112)
 .31ماده  1، تبصره 1مأخذ  (113)
 .(.14/6/69ـ15191/5548/15؛ بخ  16/5/69ـ  37، ج  3)مأخذ  6و لغو تبصره  5اصالح تبصره  (114)

 14/6/69ـ  15183/5544/15؛ بخ 16/5/69ـ37، ج  3مأخذ  (115)

نيمه وقت فقط از لحاظ بازنشستگي جزء   مبناي حقوق و مزاياي تمام وقت )قبل از تبديل ( ، مدت خدمتبر   درصورت پرداخت كسور بازنشستگي» ...  (601)

 ـ ....145/198/15، بخ 19/12/1364ـ 31، ج 3خدمت تمام وقت محسوب خواهد شد. )مأخذ 
 .4اي از مقررات ....، ماده  ، قانون اصالح پاره 5مأخذ  (117)
 .5همان مأخذ ، ماده  (118)
 قسمت اول رجوع شود. – 4نامه ارتقاي اعضاي هيأت علمي، پيوست شماره  نبه آيي (119)
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ره( در مجموعه پستهاي سازماني يا دو ستا  دار)يك دار پستهاي مصوب ستاره ميزان حداقل و حداكثر فوق العاده مديريت اعضاي هيأت علمي كه عهده (111)

مورد تصويب قرار گرفت و مقرر گرديد در مورد تعيين ميزان حداقل و حداكثر  1/7/74باشند به شرح زير در قالب بودجه مصوب دانشگاه از  مصوب مي

تبه علمي عضو، تعداد دانشجويان و مندرج در جدول، رئيس هر يك از مؤسسات عضو منطقه با توجه به حجم كار و سختي آن، بازدهي و كارآيي و مر

ها و گروههاي مربوط و فعاليتهاي پژوهشي عضو در مقايسه با ساير مديران، اتخاذ تصميم نمايد. اين مصوبه براي يك سال  هاي تحصيلي دانشكده رشته
بيني نشده توسط  اغلي كه در اين مصوبه پيشقابل اجرا بوده و پس از گذشت يك سال ارزيابي مجدد براي تعيين درصدها به عمل خواهد آمد. براي مش

 وزارت ]علوم، تحقيقات و فنّاوري [ همطرازي و ميزان درصدهاي مربوط تعيين و ابالغ خواهد شد.

 * العاده مديريت اعضاي هيأت علمي جدول فوق

تعيين ميزان در جلسه چهارم 

علوم، [هيأت امناي اول به وزير
تفويض شده  ]تحقيقات و فناوري

 است.

رؤساي دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي و  -1  

پژوهشگاهها و رؤساي مراكز و مؤسسات تحقيقاتي وابسته به 
 ]علوم، تحقيقات و فناوري[ وزارت

  

 درصد 81ـ  51

دانشگاههاو مؤسسات آموزش عالي و پژوهشگاهها و  معاونينـ 2  

 تمعاونين مراكز و مؤسسات تحقيقاتي وابسته به وزار

هاي  ها وآموزشكده ها و پژوهشكده ـ رؤساي دانشكده3   درصد 61ـ  35

 غيرمستقل

  

 درصد 45ـ  21

هاي  ها و آموزشكده ها و پژوهشكده دانشكده معاونينـ 4  

غيرمستقل و رؤساي مؤسسات و مراكز وابسته به دانشگاه و 

 پژوهشگاه

 و مؤسسه و رؤساي كتابخانه مركزي و مركز انتشارات دانشگاه    

  

 درصد 61ـ  21

  ـ مديران كل از كادر آموزشي و پژوهشي و سرپرستان امور5  

آموزشي و دانشجويي و پژوهشي و رئيس كوي يا 

 دانشگاه خوابگاه

 به دانشگاه و پژوهشگاه وابسته ـ معاونان مؤسسات ومراكز6   درصد 45ـ 15

 ـ مديران گروههاي آموزشي و پژوهشي7   درصد 41ـ  15

 ها ها و پژوهشكده ـ رؤساي كتابخانه دانشكده8   درصد 31ـ  11

  

 درصد 25ـ  5

ـ رؤساي ادارات از كل ادارات آموزشي و پژوهشي و معاونان 9  

 مديركل در دفاتر و ادارات كل دانشگاه و پژوهشگاه

 ها و آزمايشگاهها ـ سرپرستان موزه11   درصد  25ـ  5

 شبانه  دوره ـ سرپرست11   درصد 61ـ  21

 ـ معاون دوره شبانه12   درصد 45ـ  5

 ـ رؤسا و سرپرستان بخشهاي تحقيقاتي 13   درصد 25ـ  5

بخش  ـ رؤساي بخشهاي داراي گروه تابعه و گروههاي داراي 14   درصد 45ـ  21

 تابعه

 ـ رؤساي بخشهاي تحقيقاي بدون گروه15   درصد 31ـ  11

 ها ن امور انتشارات و مجلهـ سرپرستا 16   درصد 25ـ  5

 (12/6/74پژوهشي ،  2، هام 4)مأخذ       

 31581/ت4761،  6چهار ميليون و پانصدوبيست هزار ريال تعيين مي شود )مآخذ  1/1/1383 سقف فوق العاده مديريت رؤساي دانشگاهها از تاريخ *

 (16/2/1383 هـ،

كه در حوزه ستادي وزارت ]علوم، تحقيقات و فنّاوري[ شاغل خدمت  … ز اعضاي هيأت علميالعاده مديريت آن عده ا در مورد تعيين ميزان فوق 
در سمتهاي  … العاده مديريت ]آنها[ كه به وزير ]علوم، تحقيقات و فنّاوري[ تفويض اختيار نمود تا نسبت به تعيين ميزان فوق … هيأت …باشند مي
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العاده مديريت رئيس يكي از دانشگاهها حسب تشخيص خود اتخاذ  يند، بر مبناي درصدي از فوقنما معاون وزير، مشاور و مدير كل انجام وظيف مي

العاده پس از تصويب وزير ]علوم، تحقيقات و فنّاوري[ از محل اعتبارات وزارت يا سازمان متبوع عضو هيأت علمي قابل پرداخت  تصميم نمايد و اين فوق
متهاي اجرائي وزارت كه در مجموعه سازماني با عالمت يك يا دو ستاره مشخص شده و شاغل آن عضو هيأت شاغلين ساير س  العاده مديريت است. فوق

 قابل پرداخت است:  هيأت امناء ]به شرح زير[ 16/2/76باشد، كماكان براساس مصوبه چهارمين جلسه مورخ  علمي مي

هاي اجرائي را  زه ستادي وزارت ]علوم، تحقيقات و فناوري[ كه تصدي سمتهيأت با پرداخت فوق العاده مديريت به اعضاي هيأت علمي شاغل در حو

و هيأت   ريزي آموزش عالي حسب پيشنهاد دفتر هيأتهاي امناء العاده مديريت مديران گروههاي مؤسسه پژوهش و برنامه دار هستند به ميزان فوق عهده
 ـ(5، ج 2پژوهشي ، د  2، هام  4نمود. )مأخذمميزه مركزي و تصويب وزير ]علوم، تحقيقات و فناوري[ موافقت 

 اصالحي. 44، ماده 11/11/63ـ 38854/4869/15، بخ 6/9/63ـ  26، ج 3ماخذ  (111)

 .14/6/69 – 15187/5546/15، بخ 16/5/69ـ 37، ج 3مآخذ  (112)
 2همان مآخذ، تبصره  (113)
 3همان مآخذ ، تبصره   (114)
 26/1/1365 -1448/183/15، بخ 19/12/1364 -31، ج 3مآخذ  (115)
 . 233، مصوبه  17/4/1357ها . دانشگاه تهران ، ج  (116)
 رجوع شود. 11به پيوست شماره  (117)

به دليل « تطبيق وضع اعضاي هيأت علمي با مقررات اين آئين نامه » محتواي فصل دهم آئين نامه استخدامي هيأت علمي دانشگاه تهران با عنوان  (118)
 هاي حذف شده به شرح زير است: انتفاي موضوع حذف و مقررات مربوط به آموزش اعضاي هيأت علمي جايگزين شده است. مواد و تبصره

اين آئين نامه قرار  2ـ اعضاي رسمي تمام وقت هيأت علمي دانشگاه كه در تاريخ تصويب اين آئين نامه در يكي از مراتب علمي مذكور در ماده 46ماده 

وق سابق ترين مبلغ به حق اي نايل خواهند شد كه حقوقش برابر يا با تقريب اضافي نزديك شوند و به پايه اي كه هستند تثبيت مي دارند، در هر مرتبه

نامه از حقوقي كه طبق اين مقررات مستحق دريافت  باشد. درصورتي كه مبلغ حقوق عضو هيأت علمي پس از تطبيق وضع استخدامي با مقررات آيين

 آنست كمتر شود، تفاوت اين دو مبلغ را به عنوان تفاوت تطبيق حقوق دريافت خواهد نمود.

اي نايل خواهند شد كه حقوقش برابر يا با تقريب اضافي  استادياري به پايه  ن ماده پس از تثبيت در مرتبهـ استادياران تمام وقت با توجه به اي تبصره

هيأت وزيران  18/6/42اليحه قانون استخدام هيأت آموزشي دانشگاه مصوب  23العاده استادياري آنان موضوع ماده  نزديكترين مبلغ به حقوق و فوق

 باشد.

توانند تقاضاي تبديل وضع به علمي غير تمام وقت )چهل ساعتي( و يا غيرتمام وقت )بيست ساعتي( نمايند.  مي تمام وقت ميـ اعضاي هيأت عل44ماده 

توانند تقاضاي تبديل وضع به غير تمام وقت )بيست ساعتي( كنند.قبول تقاضا موكول  همچنين اعضاي هيأت علمي غيرتمام وقت )چهل ساعتي( مي

در اينصورت اعضاي هيأت علمي غير تمام وقت )بيست ساعتي   باشد. رئيس دانشكده مربوط و تصويب نهائي رئيس دانشگاه ميبه موافقت مديرگروه و 
 گردند. نامه استخدامي هيأت علمي مي آئين 2( مشمول مقررات پيوست شماره 

اعت و مقررات مربوط كار خود را ننمايد، رئيس دانشگاه ـ در صورتي كه عضو هيأت علمي تمام وقت و يا غيرتمام وقت )چهل ساعتي( رعايت س1تبصره 

ساعتي(  تواند رأساً يا به پيشنهاد رئيس دانشكده يا مؤسسه مربوط وضع استخدامي او را به غيرتمام وقت )چهل ساعتي( يا غيرتمام وقت )بيست مي

 تبديل نمايد.

است، فقط با موافقت مدير گروه و  يا غيرتمام وقت )بيست ساعتي( تبديل شده ـ افرادي كه وضع خدمت آنان به غيرتمام وقت )چهل ساعتي( و2تبصره 

تصويب شوراي اجرائي گروه مربوط و كميته انتصابات و ترفيعات دانشكده و تأييد رئيس دانشكده و تصويب هيأت مميزه و موافقت نهائي رئيس 
 توانند به وضع قبلي خود باز گردند. دانشگاه مي

كه مربوط به كار خارج از دانشگاه است مستثني بوده و در ساير  31يأت علمي غير تمام وقت )چهل ساعتي ( از شمول قسمتي از ماده ـ اعضاي ه44ماده 

 نمايد. موارد از مقررات مربوط به اعضاي هيأت علمي تمام وقت تبعيت مي

 و كليه قوانين و مقررات مغاير با مقررات اين آئين نامه ملغي است. ـ اين آئين نامه و مقررات پيوست آن از تاريخ تصويب الزم االجرا است 44ماده 
 .22/4/76-344آئين نامه ارتقاي سطح علمي مربيان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ، شوراي عالي برنامه ريزي ، ج (119)
 1همان منبع ، ماده  (121)
 5همان منبع ، ماده  (121)
 و تبصره آن . 6همان منبع ، ماده  (121)

(122)
 .6ماده  2همان منبع ، تبصره  
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يرفته شدگان قطعي خود را به معاونت آموزشي وزارت ]علوم، مؤسسه بايد ليست پذ ]پرداخت هزينه تحصيلي دانشوران[براي (123)

( با اينحال مؤسسه مبداء موظف به پرداخت 6ماده  2تحقيقات و فنّاوري [ ارسال نمايد. ) همان منبع ، قسمت اخير تبصره 

 مراجعه شود( 12بخشي از هزينه تحصيلي آنها به مؤسسه مجري است .) به پاورقي شماره 

 .6ماده  3همان منبع ، تبصره  (124)
 .7همان منبع ، ماده  (125)
 .13همان منبع ، ماده  (126)
 .1، ماده  3/4/77، … آئين نامه جديد ارتقاي سطح علمي مربيان 13دستور العمل اجرائي ماده  (127)
 .1ماده  1همان منبع ، تبصره  (128)
 .1ماده  2همان منبع ، تبصره  (129)
 شوراي عالي برنامه ريزي به شرح زير است: 19/12/75مورخ  336ساير شرايط دستورالعمل اجرائي آزمون جامع دكتري مصوب جلسه  (131) 

  حله آموزشي انجام داده و نمره قبولي دانشگاهها مي توانند آزمون زبان خارجي را در سطح تخصصي مربوط به رشته ، قبل از امتحان جامع ، در مر
 (4ماده  1آن را شرط شركت دانشجو در امتحان جامع قرار دهند . )تبصره 

    روز متوالي  2درس به صورت تشريحي و حداكثر در  4آزمون جامع كتبي از محتواي دروس رشته مربوط در سطح تحصيالت تكميلي حداقل در

 (5انجام مي شود. )ماده 

   شفاهي با نظر شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده به منظور ارزشيابي قابليت هاي پژوهشي و آموزشي و توانائي دانشجو در انجام پژوهش  آزمون
 (6مستقل برگزار مي شود. )ماده 

   و به عمل مي آيد . )تبصره آزمون شفاهي بر اساس اطالعات و توانائي علمي و درمورد موضوع رساله دكتري و يا حوزه عامتر رشته تخصصي دانشج

 (6ماده  1

    كمتر باشد  15درصد نمره نهائي است و ميانگين كل نمرات دانشجو در آزمون جامع نبايد از  31و  71ارزش آزمونهاي كتبي وشفاهي به ترتيب

                                                               (7)ماده 


 

   1قيت دانشجو در اولين آزمون جامع ، آزمون مجدد تنها براي يك بار در اولين زمان آزمون بعدي انجام مي پذيرد . )تبصره در صورت عدم موف 

 (7ماده 
 .13ماده  3، تبصره  22/4/76 -334ج  ريزي ، و مؤسسات آموزش عالي ، شوراي عالي برنامهآئين نامه جديد ارتقاي سطح علمي مربيان دانشگاهها  (131)
 .15همان منبع ، ماده  (132)
 .13، ماده 4همان منبع ، تبصره  (133)
ري )مطابق مؤسسات مبداء پس از گرفتن تعهدخدمت از مربيان مشمول اين آئين نامه موظف به پرداخت بخشي از هزينه تحصيلي آنها به مؤسسه مج (134)

گردد دستورالعمل جداگانه اي كه توسط وزارت ابالغ خواهد شد( مي باشند . سايرهزينه هاي اين دوره از محل اعتبارات متمركز وزارت پرداخت مي 

 (14)همان منبع ، ماده 
 .16نبع ، ماده همان م (135)
موفق به اخذ مدرك مزبور مي  … مزاياي مدرك دانشوري منحصراً به افرادي تعلق مي گيرد كه با اجراي آئين نامه جديد ارتقاي سطح علمي مربيان (136)

 (18در گذشته به اين عنوان ناميده شده اند، از شمول اين آئين نامه خارج است. ) همان منبع ، ماده  شوند . مداركي كه احياناً
 .17همان منبع ماده  (137)
 ، مقدمه .13/6/78-6863/11، بخ 8/6/1378 – ، آئين نامه بورس ترددي8مأخذ  (138)

 5-1و  4-1، 2-1، 1-1، بندهاي 1، ماده  همان منبع (139)
 .3-1، بند  1همان منبع ، ماده  (141)
 .1-3، بند  3همان منبع ، ماده  (141)
 .1-3قسمت اخير بند 3همان منبع ، ماده  (142)
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 .1، تبصره  1-3بند  3همان منبع ، ماده  (143)
 .2، تبصره 1-3بند  3همان منبع ، ماده  (144)
 .3-2، تبصره بند 3همان منبع ، ماده  (145)
 .4-3، بند  3همان منبع ، ماده  (146)
 5-3، بند  3همان منبع ، ماده  (147)
 6-3، بند  3همان منبع ، ماده  (148)
 )با اندكي جابه جائي در عبارات.( 7-3، بند  3همان منبع ، ماده  (149)

 11-3، بند  3همان منبع ، ماده  (151)

 .4-4و  3-4بند هاي  – 4همان منبع ، ماده  (151)
 .5-4، بند  4ماده  همان منبع ، (152)
 4/6/1383 – هـ36114/ت31881نامه تسهيالت اعضاي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي ، هو،  ، آيين 6ـ مأخذ (153) 
(154)

 15/11/1383 -هـ  31941/ت 54112، هو ، 6مأخذ  
(155)

 را است )همان مأخذ(.الزم االج 12/11/1373اين تصويب نامه از تاريخ  


 1/01/0181ـ61187/10910، هو،6مأخذ   

 .11/11/1363-38858/4871/15، بخ  6/9/63-26، جها ، ج  3مأخذ          (0)

 دانشگاه تهران در متن اصلي.         (1)

هاي  ]دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي[ از انتصاب اعضاي هيأت علمي پيماني غير واجد شرايط به سمت         (1)

و در موارد استثنائي با ذكر علت مراتب را طبق  اجرائي دانشگاه )پستهاي مصوب ستاره دار يك يا دو ستاره( خودداري نمايند

وزارت ]علوم، تحقيقات و فناوري[ اعالم نمايند تا پس از تأييد مقام وزارت در دستور كار  … به 13/12/71بخشنامه مورخ 

خدمت  هيأت امناي مربوط قرار گيرد. بديهي است انتصابهايي كه بدون رعايت مقررات انجام شود در هنگام احتساب سنوات

 (.28/3/75-5787/1859/15، بخ  8پيماني اين اعضاء قابل محاسبه نخواهد بود. )مأخذ 

 ( اصل تبصره به شرح زير است :4)

ريال و براي  121حق الزحمه دانشجويان دوره هاي فوق ليسانس، دكتري و دانشجويان دوره هاي تخصصي گروه پزشكي تا 

 ريال در ساعت خواهد بود. 61پزشكي تا  هاي ليسانس و دكتري گروه دانشجويان دوره

 ف شده است :}به شرح زير{ به دليل انتفاي موضوع حذ 3( تبصره ماده 5)

ر تمام وقت دانشگاه تهران مجاز است وضع استخدامي آن دسته از اعضاء هيأت علمي پيماني غي

به عنوان عضو هيأت  1352دانشكده هاي پزشكي و دندان پزشكي را كه قبل از پايان خرداد 

علمي پيماني غير تمام وقت درخدمت دانشگاه تهران بوده و الاقل چهار سال سابقه عضويت 

درهيأت علمي دانشگاه تهران را داشته و يا دارا شوند مشروط به تقاضاي آنان و وجود پست 

آئين نامه  4ماني و موافقت رئيس دانشگاه و با رعايت مقررات مندرج در پيوست شماره ساز

استخدامي هيأت علمي دانشگاه از پيماني غير تمام وقت به رسمي غير تمام وقت تبديل نمايد. 

 7تا  3دراين صورت اينگونه افراد در پايه يك مرتبه مربوط قرار خواهند گرفت و مشمول مواد 
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هاي آن و همچنين  آئين نامه استخدامي هيآت علمي دانشگاه و اصالحيه 2ره پيوست شما

 آئين نامه مزبور مي گردند. 13ماده  2تبصره 

  
  
  
 . 7/6/1378-2874/2، بخ  8( مأخذ 6)

ضرورت ندارد و صدور حكم استخدام پيماني از زمان مراجعه بورسيه  … بند ]اين[ هاي جايابي شده رعايت ( در مورد بورسيه7)

 (11/12/1378-2319/2، بخ  8مجاز است. )مأخذ

 .8/2/1354-36، ها. دانشگاه تهران ، ج  4( مأخذ 8)

به  ... 4حق الزحمه اعضاي هيأت علمي پيماني موضوع ماده  1357( از اول مهر ماه 9)

7  ميزان
1

 الزحمه به شرح زير قابل پرداخت است . افزايش مي يابد و بدين ترتيب ميزان حق   

 ريال 611    استاد براي هر ساعت كار

 ريال 481      دانشيار براي هر ساعت كار

 ريال 361     استاديار براي هر ساعت كار

 ريال 241     مربي براي هر ساعت كار

 (3/8/1358-2955/33، بخ  13/5/1358-2، جها ، ج  3)مأخذ 
( در حال حاضر حقوق مربيان و استادياران پيماني در بدو استخدام با حقوق مربيان و استادياران در وضعيت استخدامي رسمي 11)

 يكسان است.

 ]به شرح زير[ به دليل انتفاي موضوع حذف شده است. 2پيوست شماره  4و  2و  1مواد          (0)

با  1/7/48به استادان و دانشياران غير تمام وقت كه مشمول پرداخت كسور بازنشستگي كشوري هستند و تا تاريخ   -1ماده 

شود، سپس در هر  قوانين و مقررات سابق استحقاق ترفيع دارند، ابتدا طبق همان مقررات يك پايه ترفيع اعطاء مي توجه به

گردند. پايه اعضاء رسمي  شوند. استادياران رسمي غيرتمام وقت نيز در مرتبه استادياري تثبيت مي مرتبه كه هستند تثبيت مي

نامه استخدامي هيأت علمي تبديل خواهد شد كه حقوق آن برابر يا  آئين 15ده اي طبق ما غير تمام وقت هيأت علمي به پايه

با تقريب اضافي به حقوق سابق نزديكتر باشد. در صورتي كه مبلغ حقوق عضو هيأت علمي پس از تطبيق وضع استخدامي با 

اوت اين دو مبلغ را به عنوان نامه از حقوقي كه طبق اين مقررات مستحق دريافت آن است كمتر شود، تف مقررات اين آئين

 تفاوت تطبيق حقوق دريافت خواهد كرد.

هاي پزشكي، داروسازي،  هاي پزشكي كه در بيمارستانها و درمانكاهها و بخشهاي دانشكده دارندگان فعلي پايه -2ماده 

با يكي از مراتب استادي، نامه  نمايند، ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين آئين دندانپزشكي ، دامپزشكي و بهداشت خدمت مي

 دانشياري، استادياري به ترتيب زير تطبيق داده خواهند شد :

 رؤساي درمانگاههاي ساده با استادياري  -0

 رؤساي درمانگاههاي با حق آموزش و رؤساي بخشهاي وابسته با دانشياري  -1

 رؤساي بخش با استادي  -1
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 عمل خواهد شد. 1براي تبديل پايه آنان طبق مقاد ماده  تبصره :

باشد كه در آغاز هر نيمسال تحصيلي طبق  ساعت در هفته مي 21ساعات كار اعضاي هيأت علمي نيمه وقت الاقل  -4ماده 

رسد تعيين و صرف آموزش و پژوهش و راهنمائي دانشجويان و  برنامه گروه مربوط كه به تصويب رئيس دانشكده يا مؤسسه مي

 ساعت نخواهد بود. 6ود و به هر حال ساعات تدريس نظري در هفته بيش از ش ساير امور و وظايف محوله مي

 .24/11/1364-31725/4168/15، بخ  16/11/1364-31، جها ، ج  3( مأخذ 2)

 .24/11/1364-31715/4171/15، بخ  16/11/1364-31، جها ، ج  3( مأخذ 3)

ت امناي دانشگاه تهران براساس اختيارات تفويضي رئيس هيأ 19/5/1355مورخ   /م1114اصالحات موضوع مصوبه شماره          (1)

 به دليل انتفاي موضوع اعمال نشده است:  به وسيله هيأت امناء ]به شرح زير[

اي كه دارند به غير تمام وقت )بيست ساعتي(  اعضاي هيأت علمي نيمه وقت فعلي دانشگاه با همان پايه و مرتبه – 6ماده 

توانند تقاضاي تبديل به تمام وقت و يا غيرتمام وقت )چهل ساعتي( بنمايند. قبول اين  راد مينمايند و اين اف تبديل عنوان مي

تقاضا موكول به وجود اعتبار، احتياج دانشگاه و همچنين فراهم بودن وسائل كار خواهد بود و در اينصورت عضو هيأت علمي با 

دانشكده و تصويب نهائي رئيس دانشگاه با همان پايه و  موافقت مدير گروه و شوراي اجرائي گروه مربوط و پيشنهاد رئيس

 اي كه دارد تبديل وضع خواهد داد مرتبه

  

 . 39تا  35ش عالي مواد آموز ، آئين نامه مديريت دانشگاهها و مؤسسات 11/4/71-249، شعاف ، ج  7مأخذ          (0)

 . 35همان مأخذ ، ماده   (2)

 . 36همان مأخذ ، ماده   (3)

 . 37نامه مديريت دانشگاهها ، ماده  ، آئين 11/4/71-249، ج  7مأخذ  (4)

 ت :به شرح زير اس 4بند الف ماده          (5)

 عامل بودن به واجبات و پرهيز جستن از محرمات  -0

 معتقد به ملتزم بودن به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران     -1

 برخوردار بودن از حسن شهرت و اخالق اسالمي و آشنا بودن به امور دانشگاه     -1

 عدم شركت فعاالنه در تحكيم رژيم سابق     -1

 حزاب و گروههاي غير قانونيعدم وابستگي به ا     -5

 . 38( همان مأخذ ، ماده 6)

 . 39( همان مأخذ ، ماده 7)

  
 . 34و  33، آئين نامه مديريت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ، مواد  11/4/71-249، شعاف ، ج  7( مأخذ 1)

 . 33مان مأخذ ، ماده ( ه2)

 . 34( همان مأخذ ، ماده 3)

  
 . 16تا  13مه مديريت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ، مواد ، آئين نا 11/4/71-249، شعاف ، ج  7( مأخذ 1)

 . 13( همان مأخذ ، ماده 2)

 ( 5رئيسه از رئيس و معاونان دانشگاه متشكل است. )همان مأخذ ، ماده  ( هيأت3)

 به شرح زير است: 4( شرايط مذكور در ماده 4)

 الف( شرايط عمومي اعضاي هيأت رئيسه     
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 پرهيز جستن از محرماتعامل بودن به واجبات و   -0

 معتقد به ملتزم بودن به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران     -1

 برخوردار بودن ازحسن شهرت و اخالق اسالمي و آشنا بودن به امور دانشگاه     -1

 عدم شركت فعاالنه در تحكيم رژيم سابق     -1

 عدم وابستگي به احزاب و گروههاي غير قانوني     -5

 صالحيت علمي اعضاي هيأت رئيسه (ب     

 داشنت حداقل پنج سال سابقه كار آموزشي اي پژوهشي اب مرتبه استادايري      

 . 14( همان مأخذ ، ماده 5)

 . 15( همان مأخذ ، ماده 6)

 . 16( همان مأخذ ، ماده 7)

  
 نامه استخدامي هيأت علمي دانشگاه تهران ذكر شده است. آئين ( در متن اصلي ،1)

  

امتياز به مقاالت مذكور و همچنين اعمال سياستهاي تشويقي اعم از مادي و معنوي صرفا كيفيت مقاله و اعتبار   در دادن                       (0)
يا ساير فهرست ها تأثيري  isi بودن مجله و ثبت بودن و نبودن آن در مجموعهمجلسه مورد توجه قرار مي گيرد و داخلي يا خارجي 

 (19/5/83/و ، 6618، بخ  8در اين ارزشگذاري نخواهد داشت. )مآخذ 

آيين نامه ارتقاي  3-2به مفهوم حذف و عدم اجراي تبصره ذيل بند ] 19/5/83 –و  /6618 [... يادآور مي شود كه بخشنامه مورد اشاره

هيات علمي نيست و صرفا به نحوه امتيازدهي به مقاالت علمي ـ پژوهشي انتشار يافته در نشريات معتير داخلي و خارجي اشاره  اعضاي

 14/9/83 – 11852/11ؤ بخ  8دارد. )مآخذ 

مندرج  79، پاورقي شماره  23زه تأسيس و در حال توسعه در صفحه ؤسسات آموزش عالي و پژوهشي تا( فهرست دانشگاهها و م1)

 است.

 در جداول مربوط مندرج است. 6/5/1366ارتقاء مصوب   نامه ( حداقل امتيازهاي آئين2)

 25/2/81 -/و1471، بخ  28/1/1381، مشا، ج  … قانون نحوه تأمين هيأت علمي 1، قانون الحاق دو تبصره به ماده  5( مأخذ 1)

اضافه شده است.  2به متن ماده « دامپزشكي». عبارت …مصوب …قانون نحوه نأمين هيأت علمي 2( براساس قانون اصالح ماده 2)

كرده اند ازنظروظيفه  دوره تخصص را دررشته مزبورسپري 1/3/65مشموليني كه از تاريخ»ماده واحده مذكور:    1بنابرتبصره  "ضمنا

 (316، ص 4م«)انون خواهند بود.تابع اين ق

كه در حين انجام خدمت نظام وظيفه و ساير خدمات قانوني خود در دانشگاهها و  …( مشموالن قانون نحوه تأمين هيأت علمي3)

غير دولتي( و مؤسسات و سازمانهاي پژوهشي براي ادامه تحصيل در مقطع تحصيلي باالتر مؤسسات آموزش عالي )اعم از دولتي و 

پذيرفته مي شوند، مي توانند با سپردن تضمين كافي به تشخيص وزارتخانه هاي ]علوم، تحقيقات و فناوري[ و بهداشت، درمان و 

ابر مابقي تعهدات موضوع قانون مذكور را پس از آموزش پزشكي )حسب مورد( جهت ادامه تحصيل از خدمت ترخيص شوند و دو بر

اتمام مقطع تحصيلي، در همان دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي يا مؤسسات و سازمانهاي پژوهشي انجام دهند. در صورتي كه بنا به 

،  5)مأخذ « ند.عللي اتمام تعهد در دانشگاه ممكن نباشد، مابقي تعهدات خدمتي خود را در نيروهاي نظامي و انتظامي طي كن

 (21/2/1372، مشا، ج  … به مشموالن قانون نحوه تأمين هيأت علمي … قانون اجازه ادامه تحصيل

  
وزارتخانه هاي بهداشت ، درمان و  71/9/1365مورخ   6131بنا به پيشنهاد شماره  23/9/1365( هيأت وزيران در جلسه مورخ 1)

قانون نحوه تأمين هيأت  آموزش پزشكي ، ]علوم، تحقيقات و فناوري[ ، دفاع و سپاه پاسداران انقالب اسالمي آيين نامه اجرائي

 علمي مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور را تصويب كرد.

http://amoozesh.gau.ac.ir/amoozeshi/n10.htm#_ftnref189
http://amoozesh.gau.ac.ir/amoozeshi/n10.htm#_ftnref190
http://amoozesh.gau.ac.ir/amoozeshi/n10.htm#_ftnref191
http://amoozesh.gau.ac.ir/amoozeshi/n10.htm#_ftnref192
http://amoozesh.gau.ac.ir/amoozeshi/n10.htm#_ftnref195
http://amoozesh.gau.ac.ir/amoozeshi/n10.htm#_ftnref196
http://amoozesh.gau.ac.ir/amoozeshi/n10.htm#_ftnref197
http://amoozesh.gau.ac.ir/amoozeshi/n10.htm#_ftnref198
http://amoozesh.gau.ac.ir/amoozeshi/n10.htm#_ftnref199
http://amoozesh.gau.ac.ir/amoozeshi/n10.htm#_ftnref200
http://amoozesh.gau.ac.ir/amoozeshi/n10.htm#_ftnref200


 قانون خدمت وظيفه عمومي به شرح زير است : 34ماده  1تبصره          (1)

كنند پس از ترك تحصيل يا فراغ از تحصيل موظفند  مشموالني كه با داشتن معافيت تحصيلي در خارج از كشور تحصيل مي» 

 «به سازمان وظيفه عمومي مربوط در داخل كشور معرفي كنند. حداكثر ظرف يك سال خود را

 نامه اجرائي بخش معافيت تحصيلي قانون خدمت وظيفه عمومي به شرح زير است: آئين 14ماده          (1)

و دكتري مشمول داخل كشور چنانچه حداكثر تا   كارشناسي[ و فوق ليسانس ]كارشناسي ارشد[التحصيالن ليسانس ] فارغ» 

 «هاي وظيفه عمومي معرفي ننمايند غايب محسوب خواهند شد. ماه پس از فراغت از تحصيل خود را به حوزه 6

 به يك سال افزايش يافت. 1ماهه موضوع ماده  6هيات وزيران مهلت  3/4/1368( براساس تصميم جلسه مورخ 4)

  

 .18/8/1368 – هـ  771/ت 83674،  3/8/1368، هو ، ج  6مأخذ      (1)

،  6را تصويب كرد. )مأخذ“ خدمت نظام وظيفه“به“ دوره آموزش نظامي“تغييرعبارت  4/12/1371( هيأت وزيران درجلسه مورخ6)

 (.6/12/1371 – هـ 514/ت 74187

  

و ساالنه حداكثر به مدت يك ماه براي شركت درمجامع علمي و » افزودن عبارت  12/12/69( هيأت وزيران درجلسه مورخ 7)

 (  هـ 516/ت 8771،  6را تصويب كرد . ) مأخذ  17به ماده « مينارهاس

 23/2/1368 – هـ 113/ت 82344،  6( مأخذ 8)

  
(1)

 . 25/11/62-44359/3611/15، بخ  8مأخذ   

 . 27/2/71پژوهشي ، ج  1، هام  4( مأخذ 1)

 . 1/3/79 – )مشترك هيأتهاي امناء( 5پژوهشي ، ج  2، هام  4( مأخذ 2)

  
 آئين نامه استخدامي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي. 26( ماده 1)

 (.29/3/64 – 29، ج 3قابل اجراست )مأخذ  ( اين ماده در مورد اعضاي پيماني غير تمام وقت هيأت علمي نيز2)

 سسه( حذف شده است.( در متن مصوبه به جاي دانشگاه، دانشگاه )مؤسسه( است كه به لحاظ رعايت اختصار لفظ )مؤ3)

 . 6/9/73 – پژوهشي تهران 4، هام  4مأخذ  (4)

موريت اعضاي هيأت علمي اتخاذ تصميم تا در موارد ضروري نسبت به تمديد مأ ]دارد[ اختيار ]علوم تحقيقات و فناوري[ ( وزير5)

 (11/3/62-21، جها، ج  3نمايد. )مأخذ 

 .1/9/1361-1925/15/و/21181، بخ  12/8/1361-18، ج 3( مأخذ 6)

، بخ 24/12/62-24، ج 3( استفاده اعضاي هيأت علمي رسمي آزمايشي )مربي و استاديار( از اين تبصره بالمانع است )مأخذ 7)

811/137/15-16/1/1366.) 

 ؤسسه ، در متن اصلي .( م8)

 وهشي.نامه استخدامي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژ آئين 21( موضوع ماده 9)

 . 2، د  2، هام يك پژوهشي ، ج  4( مأخذ 11)

 ( مؤسسه در متن اصلي .11)
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توصيه شد كه در دستورالعمل اجرايي اين ماده هزينه هاي مربوط به اخذ ويزا و  "نا( ضم12)

بخصوص هزينه مسافرت براي يك يا چند بار مسافرت براي اخذ ويزا به طور صريح مشخص 

 شود.

  
ر ]علوم، تحقيقات و فناوري[ اختيار داد تا در موارد ضروري نسبت به تمديد مأموريت اعضاي هيأت علمي اتخاذ ي( هيأت به وز13)

 (11/3/62-21، ج  3تصميم نمايد. )مأخذ 

 نامه اسخدامي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي. آئين 6اصالحي پيوست شماره  5( موضوع ماده 1)

 به اعضاي هيأت علمي متقاضي با هزينه شخصي و با جكم مأموريت و استفاده از حقوق و مزاياي ريالي ( اعطاي فرصت مطالعاتي2)

مستمر مصوب مندرج در آخرين حكم كارگزيني )بدون دريافت ارز و فوق العاده مأموريت روزانه و بليط رفت و برگشت( ]مشروط 

به اينكه[ عضو متقاضي واجد شرايط مندرج در آئين نامه فرصت مطالعاتي بوده و كليه ضوابط آئين نامه مزبور رعايت شود ]بالمانع 

، ج  2پژوهشي ، د  2جزء نوبت فرصت مطالعاتي وي محسوب خواهد شد. )هام  … فرصت مطالعاتي است.[ در اينحال استفاده از

 (.221، ص  4، م  4-8/2/76

 ( مناطق محروم در متن اصلي3)

 مندرج است. . 79، پاورقي شماره  23يس و درحال توسعه در صفحه ( فهرست دانشگاههاي تازه تأس4)

  
 . 21/4/74مورخ  1143/31( موضوع نامه شماره 5)

تشخيص و تأييد تدريس واحد مزبور در دوره كارشناسي ارشد و دكتري به عهده دانشگاه محل خدمت بوده و  … بديهي است( »6)

 (.6/11/79-42394/22، بخ  8اوري[ نيست. )مأخذ ]علوم، تحقيقات و فن … در اين زمينه نيازي به كسب نظر از وزارت

قيد شده است ، با اينحال به نظر رسيد منظور واحدهاي علمي ، توليدي “ واحدهاي عملي، توليدي وخدماتي “ ( در متن اصلي 7)

 ست.بوده ا …وخدماتي و

  

 قانون استخدام كشوري به شرح زير است : 79ماده          (0)

يك اي برابر با  اي ناقص شود به نحوي كه در كار كردن باز بماند ، حقوق وظيفه هرگاه مستخدم رسمي ، عليل يا به علت حادثه

العاده شغل و هرگونه دريافتي كه از بابت آن كسور بازنشستگي اخذ شده است[ ضرب در سنوات  ام حقوق ]به اضافه فوق سي

 خدمت دريافت خواهد كرد، مشروط بر اينكه از متوسط حقوق او تجاوز نكند

به وزير ]علوم، تحقيقات و فناوري[  24/12/62وچهارمين جلسه مورخ  ( هيأت سه نفري جانشين هيأتهاي امناء )جها( در بيست2)

 7شماره  در مواقع اضطراري با تأييد رئيس دانشگاه و يا مؤسسه مربوط و براساس ضوابط فصل دوم پيوست»اجازه داده كه 

رخصوص مرخصي بدون حقوق اعضاي هيأت علمي رسمي آزمايشي اتخاذ تصميم و اقدام د … نامه استخدامي هيأت علمي آئين

 (228. ص 4)م.« نمايد.
  

وزارت ]علوم ، تحقيقات و  15/2/1365/و مورخ  768/82/3181بنابه پيشنهاد شماره  5/5/1365( هيأت وزيران درجلسه مورخ 1) 

قانون مقررات انتظامي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور مصوب  21نامه ماده  يينفناوري[ ، آ

 را تصويب كرد. 26/12/64
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هيأت امناي  25/11/72تبصره در جلسه مورخ  12ماده و  8نامه مشتمل بر  آئين اين (1)

تهران به تصويب رسيد و از تاريخ اجرا كليه مقررات مغاير با آن ملغي  2]دانشگاههاي[ منطقه 

براي افزايش نرخ حق  1373مقرر گرديد با توجه به اينكه در بودجه سال  "مي باشد. ضمنا

اجرا گردد و اجراي آن در سال  1374ظور نشده است از اول فروردين ماه التدريس، اعتباري من

منوط به تأمين اعتبار در بودجه كليه دانشگاههاي كشور و ابالع وزارت ]علوم، تحقيقات  1373

 و فناوري[ خواهد بود.

 .1، ماده  8/2/76-4، ج  2پژوهشي ، د  2، هام  4مأخذ   (2)

 تيصره آن . 6و  2، ماده  8/2/76-4، ج  2پژوهشي ، د  2، هام  4مأخذ   (3)

 . 2-1، دستور دوم ، بند  8/2/76-4، ج  2پژوهشي ، د  2، هام  4مأخذ   (4)

 . 2-2، همان مأخذ ، بند  2از ماده « عاده جذبال فوق»( حذف 5)

العاده مزاياي شغلي مندرج در  التدريس نيمسال اول براساس يك پنجاهم حقوق و فوق )حق 21/8/77-3794/15، بخ  8( مأخذ 6)

همن ماه عضو اي شغلي، مندرح در حكم بالعاده مزاي التدريس نيمسال دوم براساس يك پنجاهم حقوق و فوق حكم شهريور ماه و حق

 باشد.( شود و تاريخ اجراي احكام مالك محاسبات مربوط مي هيأت علمي محاسبه و پرداخت مي

التدريس آنان براساس  ب اعضاي هيأت علمي براي پرداخت حقالعاده جذ العاده مخصوص و فوق مبناي محاسبه حقوق و فوق( »7)

ندرج در آخرين حكم صادره آنان قبل از شروع هر نيمسال تحصيلي هاي م العاده التدريس، حقوق و فوق نامه حق آئين 2ماده 

شود در مبناي  مي هاي عضو هيأت علمي العاده باشد و احكام صادره در طي نيمسال تحصيلي كه موجب افزايش حقوق و فوق مي

 (.11/9/74-21151/4844/15بخ  8التدريس منظور نخواهد شد. )مأخذ محاسبه براي پرداخت حق

 . 3-2، دستور دوم ، بند  8/2/76-4، ج  2پژوهشي ، د  2، هام  4 ( مأخذ8)

 . 4-2بند   ( همان مأخذ ، دستور دوم ،9)

 . 5-2( همان مأخذ ، بند 11)

 . 6-2( همان مأخذ ، بند 11)

 . 7-2( همان مأخذ ، بند 12)

 .. .… ، بخ 8( مأخذ 13)

  
-2، دستور دوم ، بند   8/2/76-4ج  ، 2پژوهشي ، د  2، هام  4التدريس با توجه به مأخذ  نامه حق ( ادغام بندهاي ب و ج آئين14)

4 . 

 . 9-2( همان مأخذ ، بند 15)

 . 11-2( همان مأخذ ، بند 16)

 شوراي عالي انقالب فرهنگي به شرح زير است : 3/11/74مورخ  368( مصوبه جلسه 17)

حوزه علميه كه براساس مدرك صادره شده مديريت حوزه علميه قم دوره سطح يك را طبق برنامه پيوست  طالب و فضالء  -0

 التحصيالن دوره كارداني دانشگاهها برخوردار خواهند بود. ارغاند، از كليه مزاياي علمي و استخدامي ف گذرانده

حوزه علميه كه براساس مدرك صادره شده مديريت حوزه علميه قم دوره سطح دو را طبق برنامه پيوست  طالب و فضالء  -1

 خواهند بود.التحصيالن دوره كارشناسي دانشگاهها برخوردار  اند، از كليه مزاياي علمي و استخدامي فارغ گذرانده
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حوزه علميه كه براساس مدرك صادره شده مديريت حوزه علميه قم دوره سطح سه را طبق برنامه پيوست  طالب و فضالء  -1

 التحصيالن دوره كارشناسي ارشد دانشگاهها برخوردار خواهند بود. اند، از كليه مزاياي علمي و استخدامي فارغ گذرانده

ه براساس مدرك صادره شده مديريت حوزه علميه قم دوره سطح چهار را طبق برنامه پيوست حوزه علميه ك طالب و فضالء  -1

اند، از  هاي فقه و اصول، تفسير و علوم قرآن، قضا، عقايد و كالم، اديان و مذاهب و تربيت مبلغ گذرانده در يكي از رشته

 رخوردار خواهند بود.التحصيالن دوره دكتري دانشگاهها ب كليه مزاياي علمي و استخدامي فارغ

گانه رشته  توانند در آزمون ورودي مقطع كارشناسي ارشد دانشگاهها با گرايشهاي پنج التحصيالن دوره سطح دو مي فارغ  -5

 الهيات و معارف اسالمي و رشته زبان و ادبيات عرب شركت كنند و در صورت پذيرفته شدن ، ادامه تحصيل دهند.

توانند در امتحان ورودي مقطع دكتري همه پنج رشته  التحصيل دوره سطح سه مي علميه فارغ  هاي حوزه طالب و فضالء      -6

دانشكده الهيات و معارف اسالمي و نيز رشته زبان و ادبيات عرب شركت كنند و در صورت پذيرفته شدن ، برحسب 

 سال تحصيلي بگذرانند.نياز را تا سقف تعداد واحدهاي مجاز در دو نيم تشخيص گروه آموزشي، دروس پيش

 گانه دانشكده الهيات عبارتند از : هاي پنج رشته

 علوم قرآن و حديث -1

 تاريخ تمدن و ملل اسالمي -2

 اديان و عرفان -3

 فقه و مباني حقوق اسالمي -4

 فلسفه و حكمت اسالمي -5

نامه تدريس موقت و پرداخت  آئين 4، به جاي ماده  11-2، دستور دوم بند  8/2/76-4، ج  2پژوهشي ، د  2، هام  4( مأخذ 18)

 . 29/5/1365تا تاريخ  و اصالحات بعدي آن 26/7/62التدريس مصوب  حق

 در متن مبنا. 2و  1هاي  ( تبصره19)

 (.174، ص  41)م  28/11/71-2پژوهشي ، ج  4، هام  4( مأخذ 21)

 3و تبديل تبصره  2و  1هاي  و تبصره 5)حذف ماده  11-2بند  ، دستور دوم ، 8/2/76-4ج  ، 2پژوهشي ، د  2، هام  4( مأخذ 21)

 (.4به ماده  5ماده 

 در متن مبنا. 6( ماده 22)

 در متن مبنا. 7( ماده 23)

 . 12-2 بند ، دستور دوم ، 8/2/76-4ج  ، 2پژوهشي ، د  2، هام  4( مأخذ 24)

 در متن مبنا. 4و  3و  2( مواد 25)

 در متن مبنا. 8( ماده 26)

  
  
  
  
  
  
 . 13-2بند  ، دستور دوم ، 8/2/76-4ج  ، 2پژوهشي ، د  2، هام  4( مأخذ 27)

 در متن مبنا. 8و  7( مواد 28)

 در متن مبنا. 9( ماده 29)
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 . 29/7/81-9884/4129/15، يخ  8( مإخذ 1)
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