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انشكده هاي علوم آئين نامه نحوه استخدام اعضاء هيات علمي دانشگاه ها و د
 پزشكي و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته

 .علمي ابتدا به صورت پيماني خواهد بود  استخدام كليه اعضاء هيات)1ماده 

 در هر مرحله اي از دوران استخدام پيماني چنانچه دانشگاه به خدمات عضو نياز نداشته )2ماده 
انجام وظايف آموزشي، پژوهشي و يا از نظر صالحيت باشد و يا در ارزشيابي هاي دوره اي به لحاظ 

 .فاقد صالحيت الزم شناخته شود به خدمت عضو خاتمه داده خواهد شد) اخالقي(عمومي 

دردانشگاههاي داراي هيات مميزه، ...  مرجع تشخيص عدم صالحيت آموزشي، پژوهشي و -1تبصره
 .مميزه كميته گزينش علمي مي باشدهيات مميزه دانشگاه ذيربط و در دانشگاه هاي فاقد هيات 

 .كميته گزينش استاد دانشگاه خواهد بود) اخالقي( مرجع تشخيص عدم صالحيت عمومي -2تبصره

 تبديل وضعيت اعضاء هيات علمي از پيماني به رسمي قطعي پس از ارتقاء مرتبه از )3ماده 
 .استادياري به دانشياري ميسر خواهد بود

ي ارتقاء از مرتبه استادياري به دانشياري در دانشگاه هاي تيپ يك  حداكثر فرصت برا)4ماده 
سال مي باشد و چنانچه عضو هيات علمي نتواند ) دوازده(سال ، تيپ سه )ده(سال، تيپ دو ) هفت(

 .ظرف مدت مذكوردر اين ماده به مرتبه باالتر ارتقاء يابد قرارداد او از طرف دانشگاه لغو خواهد شد

ديل وضع استخدامي اعضاء هيات علمي مرتبه مربي از پيماني به رسمي قطعي با  ضوابط تب:تبصره
مطابق دستورالعلي مي باشد كه به تصويب شوراي ) 4(رعايت فرصت زمان اشاره شده در ماده 

 .دانشگاه مي رسد

 حقوق و مزاياي اعضاء علمي پيماني همچنين اعطاء ترفيع پايه آنها از تاريخ تصويب اين )5ماده 
 .ئين نامه مشابه اعضاء هيات علمي رسمي مي باشدآ

 . به اعضاء هيات علمي پيماني بابت خدمت وظيفه عمومي يك پايه ترفيع مي شود)6ماده 
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علمي پيماني خدمت وظيفه عمومي را در اجراي قانون نحوه تامين  چنانچه عضو هيات )7ماده 
ازاء هر يكسال از تعهدات مازاد بر دوره علمي گذرانده باشد بابت دوران ضرورت يك پايه و ب هيات

 .ضرورت يك پايه ترفيع قابل اعطاء مي باشد

كليه سوابق خدمت قابل قبول آموزشي و پژوهشي اعضاء هيات علمي از قبيل خدمات  )8ماده 
قانوين و خدمات مورد تعهد، سوابق استخدام پيماني به صورت عضو هيات علمي در ساير مراكز 

تخدام عضو به صورت پيماني تماماً قابل محاسبه بوده و به ازاي هر يكسال خدمت آموزشي پس از اس
 .مذكور يك پايه ترفيع اعطاء مي باشد

           ضمناً ضوابط مربوط به اعطاء پايه بابت مدت تحصيل بورسيه هاي وزارت متبوع همچنين 
اعضاء هيات علمي پيماني دانش آموختگان دانشگاه تربيت مدرس به اعضاء هيات علمي رسمي به 

 .نيز قابل تسري مي باشد

ضوابط مربوط به انتقال ماموريت، ماموريت آموزشي، فرصت مطالعاتي، اعطاء بورس   )9ماده 
 . مشمول اعضاء هيات علمي پيماني نيز خواهد شد تحصيلي اعضاء رسمي هيات علمي عيناً

لمي رسمي مي توانند از دو ماه مرخصي اعضاء هيات علمي پيماني مانند اعضاء هيات ع )10ماده 
استحقاقي در يكسال تحصيلي برخوردار شوند كه نحوه استفاده از آن اصوالً در فصل تابستان بوده و 
با رعايت كليه مقررات مندرج در مبحث مرخصي ها امكان پذير مي باشد و نحوه ذخيره و بازخريد 

 .ي مي باشدمرخصي استحقاقي آنان مشابه اعضاء هيات علمي رسم

اعطاء مرخصي بدون حقوق به اعضاء هيات علمي پيماني با رعايت شرايط زير امكان پذير  )11ماده 
 :مي باشد

 سال سابقه خدمت پيماني باشند مي توانند تا سقف شش 3 الي 1اعضاء هيات علمي كه داراي : الف
ام دستگاه مربوطه بهره مند ماه از مرخصي بدون حقوق بطور متوالي يا متناوب با نظر باالترين مق

 .شوند
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 سال مي باشند مي توانند 3آندسته از اعضاء هيات علمي كه داراي سابقه خدمت پيماني بيش از : ب
 سال از 3حسب درخواست و موافقت باالترين مقام دستگاه اجرايي در طول خدمت حداكثر تا سقف 

 .مرخصي بدون حقوق برخوردار شوند

لمي پيماني نيز مي توانند همانند اعضا هيات علمي رسمي از كمك هزينه ع اعضاء هيات) 12ماده 
. عائله مندي و اوالد با رعايت كليه مقررات موضوعه براي اعضاء هيات علمي رسمي برخوردار شوند

نحوه بهره مندي اعضاء هيات علمي پيماني از مزاياي كمك هزنيه ازدواج و فوت بشرح ذيل مي 
 :باشد
دواج و يا فوت عضو هيات علمي پيماني، پرداخت هزينه هاي مربوط بموجب مقررات درمورد از: الف

 .بعهده سازمان تامين اجتماعي مي باشد
پرداخت كمك هزينه ازدواج فرزندان اعضاء هيات علمي و همچنين كمك هزينه فوت افراد تحت : ب

قانوني بعهده دستگاه كفالت اعضاء مذكور همانند اعضاء هيات علمي رسمي و با رعايت مقررات 
 .اجرايي مربوطه مي باشد

 فرآيند جذب و بكارگيري عضو هيأت علمي

 ) و استاندارد هاي اجراييفرآيندها (
 به منظور  انسجام بخشيدن به روال جذب و بكارگيري اعضاي هيأت علمي در دانشگاه هاي :مقدمه 

وزارت بهداشت ، درمان و علوم پزشكي و دانشكده  هاي علوم پزشكي و موسسات وابسته به 
 .آموزش پزشكي دستور العمل ذيل تهيه گرديده است 

منظور از دانشگاه دراين آيين نامه دانشگاه  ها و دانشكده هاي علوم پزشكي  و موسسات وابسته  به 
شاغلين  خدمات  آموزشي دانشگاه  دراين . وزارت بهداشت ، درمان و آموزش  پزشكي  مي باشد 

 عضو  هيأت علمي آموزشي  و شالين خدمات پژوهشي  دانشگاه دراين دستور العمل دستور العمل 
 .عضو  هيأت علمي  پژوهشي ناميده مي شوند

مراحل  استخدامي  عضو هيأت  علمي آموزشي  از گروه و دانشكده  مربوطه شروع و مدارك  به 
  استخدامي عضو هيأت  مراحل. معاونت آموزشي دانشگاه بريا طي مراحل نهايي ارسال مي گردد
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علمي پژوهشي ،  از مركز  تحقيقاتي مربوطه  شروع و مدارك براي طي مراحل  نهايي به معاونت  
 .پژوهشي  دانشگاه  ارسال مي گردد

  نياز سنجيفرآيند
 استخراج دوره اي نيازهاي گروه  آموزشي  و يامراكز تحقيقاتي) 1-1
قيقاتي به هيأت  علمي بايد با توجه به شاخص هاي زير نيازهاي هر گروه آموزشي ويا مراكز تح) 1

 .تعيين شود
 تطابق  با رسالت ، دور نما  و ارزش هاي  دانشگاه ) الف 
 تطابق  با برنامه هاي راهبردي و توسعه اي در گروه  آموزشي و يا مراكز تحقيقاتي)  ب
 مراكز تحقيقاتي در طول  مدت تحليل  نيازهاي آموزشي ، پژوهشي ، خدماتي و مديريتي گروه  يا) ج

 مورد نظر
برنامه هاي آموزشي  ، تعداد فراگيران هر برنامه ، روشهاي  آموزشي در هر برنامه  ، تخت  * 

 .بيمارستاني و سطح علمي فراگيران شاخصهاي ضروري براي تحليل  نيازهاي آموزشي  است 
حليل  نيازهاي پژوهش گروه  اولويت هاي پژوهشي مصوب گروه آموزشي ، شاخص ضروري در ت* 
  .تاس
 .شرح وظايف خدمات و مديريت اجرايي شاخص ضرروي  در تحليل نياز خدمات  و مديريتي است * 
نيازهاي پژوهشي ، اولويت هاي تحقيقاتي و آموزشي  مصوب  شوراي پژوهشي مركز تحقيقاتي * 

 .شاخص  ضروري  در تحليل  نيازهاي پژوهشي مراكز  تحقيقاتي است 
 ميزان  خروج هيأت علمي از خدمت) د

 بازنشسته * 
 استعفاء* 
 فوت شده* 
 انواع مرخصي* 
 تعداد پست سازماني بالتصدي) و 
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ضاي مدير و اعضاي گروه آموزشي  و يا رئيس  پس از تحليل  بايد مستند شده  وبه امنيازهاي فوق ) 2
 .و شوراي پژوهشي  مركز تحقيقاتي برسد

 .ضاي هيأت علمي  مورد نياز مستند شودشرح وظايف كلي اع) 3
 :خصوصيات كلي افراد مورد نياز در چهار حوزه  زير بايد  درج شود) 4

 تحصيالت* 
 مدارك* 
 تجربه كاري* 
 )هوش ، تالش ، تواناييهاي خاص(خصوصيات فيزيكي وفردي * 
 .بررسي اوليه  شود تمام  موارد فوق در دانشكده  ذيربط  و يا شوراي  پژوهشي  مركز تحقيقاتي ) 5
 اعالم نيازها به معاونت  آموزشي و يا معاونت  پژوهشي ) 1-2
 .در معاونت آموزشي يا پژوهشي  بايد نيازها با برنامه  راهبردي  دانشگاه تطبيق  داده شود ) 1
نيازهاي معاونت آموزشي پس از طرح در شوراي آموزشي دانشگاه  جهت تصويب و اولويت بندي  ) 2

نيازهايمراكز تحقيقاتي پس از طرح  در شوراي پژوهشي  دانشگاه . اي دانشگاه ارسال  گرددبه شور
 .جهت تصويب و اولويت  بندي به شوراي دانشگاه  ارسال گردد

 اولويت بندي و تصويب نيازها در شوراي دانشگاه ) 1-3
مام  گروههاي آموزشي شوراي دانشگاه  در حضور  رييس  دانشگاه  بايد پس از بررسي  نيازهاي ت) 1

و يا مراكز تحقيقاتي  و تطابق با برنامه راهبردي دانشگاه  ها آنها  را اولويت بندي نموده و تصويب 
 .نمايد

معاونين  آموزشي  و پژوهشي دانشگاه  پس از تصويب ، نتايج  را براي  تأمين  اعتبار حقوقي به ) 2
 .ر خواست كننده ارسال دارند معاونت پشتيباني دانشگاه  يا مركز تحقيقاتي  د

  فراخوان جذب  نيروفرآيند 
 نگارش متن فراخوان ) 2-1

 :متن فراخوان  بايد شامل موارد زير باشد
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 دانشكده/ خالصه كوتاه و روشن از مشخصات كلي ورسالت  و دورنماي  دانشگاه * 
 )گاه ، دانشكده ، گروهدانش(توضيح مختصر در مورد  نيازمندي  هاي شغلي  و امكانات  بالقوه * 
 خصوصيات  ونيازهاي  مربوط به توان فرد* 
 امتيازات خاص شغل* 
راهنمايي  درمورد چگونگي ارسال  تقاضا  از طرف داوطلب  شامل مدارك مورد نياز ، فرم  مربوطه * 

 ، آدرس ، مهلت و نحوه پيگيري
ال تولد ، محل صدور شناسنامه ، نام و نام خانوا دگي ، س: زندگي  نامه  علمي داوطلب  شامل * 

سوابق تحصيلي از ديپلم  تا آخرين  مدرك تحصيلي شامل سال شروع و خاتمه  ، نام دانشگاه و 
محل آن ، سوابق پژوهشي شامل نگارش  كتاب ، مقاله ، طرح پژوهشي ، شركت در كنگره يا 

زشي ، پژوهشي و غير كنفرانس و كارگاه پژوهشي ، سوابق  فعاليتهاي اجرايي در موسسات آمو
 آموزشي ، زمينه  هاي آموزشي  و پژوهشي مورد عالقه

 تأييد معاون آموزشي  يا پژوهشي دانشگاه ) 2-2
 چاپ در روزنامه ) 2-3

دوره زماني چاپ فراخوان  ونام روزنامه هايي كه فراخوان در آن قرار است چاپ  شود بايد  به صورت 
 .ضي  اعالم گرددساالنه  از طرف داشنگاه به نحو مقت

  انتخاب هيأت علميفرآيند 
دريافت مدارك  كامل توسط  معاونت  آموزشي يا پژوهشي و ارسال  به گروه  آموشي  مربوطه ) 3-1

 ويا شوراي  پژوهشي مركز  تحقيقاتي 
 بررسي در گ وره آموزشي  يا شوراي  پژوهشي مركز  تحقيقاتي به منظور امتياز دهي) 3-2

 امتيازات داوطلب  را با توجه  به 1شوراي پژوهشي مركز تحقيقاتي  در فرم شماره گروه آموزشي * 
وزن هر يك از حيطه  هاي مورد  نظر در فرم . مدارك ارسالي  درج كرده  و درجه بندي  مي نمايد 

حسب مورد توسط معاونت آموزشي و امور  دانشگاهي و معاونت تحقيقات و فن آوري  وزارت  متبوع  
حداكثر  امتياز  و امتياز واحد هر  يك از  شاخص ها توسط  هر يك از دانشگاه ها . مي شود تعيين 

 . سال تعيين شده و يك نسخه از آن  براي پايش و نظارت به ستاد ارسال مي شود5براي دوره زماين 
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در رشته  تخصصي  ويا مدرك  كارشناسي  ارشد و ) بورد تخصصي(مدرك  دانشنامه تخصصي * 
 و ارتباط  مدرك تحصيلي با نياز  درخواست شده مربوطه جزو  معيار هاي ضروري و Ph.Dاي دكتر

 Ph.Dالزم براي اعضاي هيأت علمي آمزشي  است وداشتن مدرك دانشنامه تخصصي و يا دكتراي  
 .جزو معيارهاي  ضروري  و الزم  براي اعضاي هيأت علمي پژوهشي است 

شامل  مشكالت مستند جسمي ، اخالقي  و رواني ) Exclusion Criteria(شاخص هاي حذف كننده * 
 )بر اساس  نياز سنجي و شرح  وظايف در نظر گرفته شده. (است 

 سال و براي دارندگان 40حداكثر سن براي داوطلبيني كه مدرك  كارشناسي ارشد  داشته باشند * 
افرادي  كه در دانشگاه .  سال است 45 و دانشنامه  تخصصي وفوق  تخصصي Ph.Dمدارك  دكتري 

 سال سن درمراتب استادياري به باال 55هاي معتبر خارجي خدمت نموده اند مي توانند  تا حداكثر  
 .بكار  گرفته  شوند 

 .در شرايط  مساوي اولويت با متقاضي  بومي  هر منطقه است* 
اي نگارشي  وعلمي  روز آمدي در حيطه تخصصي  به استناد پژوهش هاي انجام شده يا فعاليت ه* 

ويا فعاليت  در سازمانهاي علمي  و كنفرانس  ها توسط داوطلب  بايد تأييد شود و فعاليت  هاي انجام 
 . سال  گذشته باشد 5-6شده  بايد حداكثر مربوط به 

جزء معيار هاي بررسي  و امتياز دهي  تصوير  حداقل  دو توصيه  نامه معتبر  از اساتيد  قبلي  فرد * 
 . قضي  ضروري است متا
اعالم نتايج امتيازات  عضو هيأت  علمي آموزشي به دانشكده  مربوطه و در صورت تأييد ) 3-3

اعالم نتايج  امتيازات  عضو هيأت علمي . دانشكده ، اعالم  نتايج به معاونت آموزشي دانشگاه  
وهشي  به معاونت  پژوهشي  به شوراي پژوهشي  مركز تحقيقاتي و در صورت  تأييد  شوراي  پژ

 پژوهشي دانشگاه  جهت شروع  گزينش  اخالقي
كسب اطالع از دانشگاه  محل آموزش  دستياري  و يا دوره هاي تحصيالت  تكميلي  وعمومي  ) 3-4

مهارتهاي تدريس ، اهميت  به آموزش ، برگزاري  ارتباط با : در مورد  برخي  خصوصيات  مانند 
 ا تضاد ها و استرس ها همكاران ، توانايي  تطابق  ب

 دعوت از افراد داراي امتياز  حد نصاب و اي به ترتيب  امتياز) 3-5
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 انجام  مصاحبه  ساختارمند) 3-5
كميته مصاحبه  كننده  از متقاضي  عضويت  هيأت علمي آموزشي متشكل  از شوراي آموزشي  * 

ماينده  وي و با دعوت  از مدير دانشكده علوم پزشكي  و با حضور  معاون آموزشي  دانشگاه  ويا ن
كميته  مصاحبه  كننده از متقاضي عضويت  هيأت علمي  .   نفر از گروه آموزشي  خواهد بود 2گروه  و 

پژوهشي  متشكل  از شوراي  پژوهشي  مركز  تحقيقاتي  و با حضور معاون پژوهشي  دانشگاه يا 
 .نماينده وي است 

 و يا نماينده مركز  EDCروه  آموزشي  ، نماينده دانشكده  يا انجام آزمون هاي مرتبط توسط گ) 3-6
 .تحقيقاتي

 :آزمون هاي پيشنهادي 
 يك سخنراني موثر* 
 نگارش يك نامه انگليسي* 
 ترجمه  يك مقاله علمي* 
 كار با رايانه * 
  و يا جمع بندي  افراد  مورد تأييد دانشكده  ويا مركز  تحقيقاتي  واعالم  به شوراي آموزشي) 3-7

در دانشگاه  هاي بدون  (پژوهشي دانشگاه  و سپس  به هيأت  مميزه  ويا كميته  گزينش هيأت علمي  
 و تأييد  نهايي) هيأت مميزه

 انعقاد  قرار داد استخدامي با داوطلب  پذيرفته شده ) 3-8
 تأييد  صالحيت  اخالقي  توسط  كميته  گزينش استاد)  3-8
 دودين به صورت كتبياعالم نتايج  به مر) 3-9

 روال  توجيه  و آموزش هيأت علمي
 شركت داوطلب  در سمينار توجيهي ) 1-4

 در مورد قوانين دانشگاه و وزارت ، رسالت  و اهداف  دانشگاه ، شرح  وظايف ، شيوه  ارزشيابي توجيه
 .، ارتقاء تغيير مرتبه و ترفيع  ساالنه  ضروري است 

 1-4دادن كتاب راهنماي  هيأت علمي شامل موارد ذكر شده در بند  ودر اختيار  قرار هتهي) 4-2
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 )روش هاي آموزش ، مشاوره ، روش تحقيق و مديريت(شركت در دوره هاي آموزشي ) 4-3

  انعقاد قرار داد بكارگيريفرآيند
دراين قرار داد  ميازن ساعات حضور ، حق الزحمه   وشرح  وظايف  اختصاصي  مستخدم  هيأت 

ساير مفاد  قرار .  اساس مقررات استخدامي و شرح  وظايف  مصوب  هيأت علمي درج شود برعلمي  
 .داد  بايد منطبق  بر شرايط  يك قرار داد  قابل  قبول از نظر قواعد حقوقي باشد

  ارزشيابي  دوره ايفرآيند
كز تحقيقاتي  ارزيابي  ساالنه عضو هيأت علمي توسط  گروه آموزشي  ودانشكده  ويا شوراي  مر) 6-1

 بر اساس  شيوه  ارزشيابي  مصوب
دردانشگاههاي ( يا پژوهشي دانشگاه شي آموزاعالم نتايج ارزيابي پنج سال گذشته به معاونت) 6-2

 )فاقد  هيأت مميزه 
  پنج سال گذشته  به هيأت  مميزه دانشگاه  يا شوراي آموزشي  يا پژوهشي اعالم نتايج ارزيابي) 6-3
 ار داد بكارگيرتمديد  قر) 6-4

..........................................رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي   
 سالم عليكم 

ارتقاء كيفيت آموزش پزشكي و پژوهشي در دانشگاهها  و به تبع آن ارائه خدمات سالمتي با كيفيت 
 ميسر خواهد بود در گرو تالش و همت همه جانبه و مستمر اعضاي محترم هيئت علمي دانشگاهها

كه استقرار سيستم پويا و پاسخگو در جهت تحصيل و رضايتمندي دانشجويان و مردم شريف از 
نتايج ارزشمند آن مي باشد فلذا جهت تأمين اهداف نظام آموزش پزشكي و در راستاي تحقق كارائي 

 استخدام هيئت و اثربخشي مقتضي است بر رعايت دقيق و كامل مفاد تبصره يك ماده سه آئين نامه
علمي دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي اهتمام جدي نموده و از تاريخ صدور اين دستور العمل 
استخدام اعضاي هيئت علمي در دانشگاههاي علوم پزشكي و مراكز تحقيقاتي صرفاً بصورت تمام 

 .وقت جغرافيائي خواهد بود
عنوان عضو هيئت علمي رسمي تغيير كليه همكاراني كاه پس از ابالغ مفاد بخشنامه فوق الذكر ب

 .وضعيت مي يابند مشمول مفاد آن مي گردند
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 . رؤساي دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي مسئول حسن اجراي اين دستور العمل مي باشند
                     وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي

 
 

 تكاليف عمومي اعضاء هيئت علمي
 -نظري( هيات علمي تمام وقت بر چهار فعاليت اساسي آموزشي مسووليت و وظايف عضو )1ماده 
 .، پژوهشي، راهنمايي دانشجو و خدمات دانشگاه استوار است) علمي

تعداد واحد موظف تدريس براي اعضاء هيات علمي كه وظايف مديريت به عهده ندارند در  )2ماده 
ت از پژوهش، راهنمايي و ساير وظايف آنان عبارت اس.  واحد نظري مي باشد8– 12هر ترم 

پاسخگويي به سواالت دانشجويان، سرپرستي و انجام امور مربوط به كارآموزي و كارورزي 
دانشجويان، راهنمايي پايان نامه هاي دوره كارشناسي، خدمات آزمايشگاهي و كارگاهي و آماده 

حنه و قبول دعوت سازي آنها و يا عمليات صحرايي، حضور در شوراها و كميته ها، هيات هاي ممت
مربوط به دانشگاه يا دانشكده ها و موسسات آموزشي و پژوهشي وابسته به دانشگاه و ساير وظايفي 

 .كه از طرف مدير گروه و رييس دانشكده و يا رييس دانشگاه محول مي شود

  واحد بر اساس آئين نامه اي كه با توجه به مراتب8 -12تعداد واحد موظف تدريس بين  -1تبصره 
دانشگاهي، فعاليت هاي علمي و پژوهشي واجرايي، سن و سابقه خدمت دانشگاهي عضو، تدريس 

به نحوي كه متوسط واحد موظف تدريس (دروس جديد، تنوع دروس، تكرار دروس و مقاطع تحصيلي 
آئين نامه مربوط به اجراي . تعيين مي شود)  واحد نباشد10اعضاء عيات علمي در هر دانشگاه كمتر از 

ين تبصره با نظرخواهي از دانشكده هاي مربوط به پيشنهاد رييس دانشگاه به تصويب شوراي ا
 .دانشگاه خواهد رسيد

 اعضاي هيات علمي تمام وقت كه طرح هاي پژوهشي ارزنده در دست اجرا دارند و بايد -2تبصره
ييس دانشكده و وقت بيشتري را صرف امور پژوهشي بنمايند بنا به پيشنهاد مدير گروه و تاييد ر

تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه مي توانند قسمتي از ساعات مربوط به آموزش را صرف امور 
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پژوهشي نمايند مشروط بر اينكه ساعات تدريس و آموزش موظف از نصف ميزان حداقل مندرج در 
 .اين ماده كمتر نباشد

 :رند به شرح زير مي باشد واحد موظف تدريس اعضاء هيات علمي كه سمت هاي اجرايي دا-3تبصره
 

 واحد موظف تدريس سمت اجراييرديف

 واحد 0 فصل نهم آئين نامه) 6(مقامات موضوع ماده 1

 واحد 1 روساي دانشگاههاي علوم پزشكي 2
 واحد 2 معاونين دانشگاهها 3
 واحد 2 روساي دانشگاهها 4
 واحد 3 معاونين دانشكده ها 5
 واحد 3 روساي بيمارستان ها 6
 مشاورين و مديران و معاونان ادارات كل 7

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 واحد 5-2

 
با توجه به ميزان فعاليت تعيين شده با نظر وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا معاون 
مربوطه واحد موظف تدريس روسا و معاونين موسسات پژوهشي توسط وزارت بهداشت، درمان و 

زشكي با سمت هاي فوق الذكر همطراز و پس از تصويب وزير بهداشت، درمان و آموزش آموزش پ
 .پزشكي اجرا خواهد شد

واحد موظف تدريس ساير مسوولين اجرايي در دانشگاهها و دانشكده ها و موسسسات آموزش عالي 
نشگاه و پژوهشي با توجه به ساعات موظف تدريس رييس و معاونين همان دانشگاه توسط شوراي دا

 .تعيين مي شود
 واحد مي باشد و در هر حال نبايد كمتر از واحد موظف 3حداقل واحد موظف تدريس اين اعضا 
 .تعيين شده براي مقام مافوق وي باشد

مندرج در ) يك يا دو ستاره(منظور از سمت هاي اجرايي در اين تبصره پست هاي ستاره دار 
 .مجموعه پست هاي سازماني منصوب مي باشد
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دانشگاه مي تواند .  اعضاء عيات علمي نمي توانند وظايف محوله را به ديگري واگذار كنند-4تبصره
وظايف اعضاء هيات علمي را به طور موقت در موارد مرخصي، ماموريت و بيماري به ساير اعضاء هيات 

 .علمي ارجاع نمايد

مي توانند ) و يا نداشته باشنداعم از اينكه سمت اجرايي داشته ( اعضاء هيات علمي شاغل -5تبصره
 واحد نظري به صورت حق التدريسي تدريس نمايند و در موارد استثنايي به پيشنهاد 8حداكثر تا 

  مجموعاً( واحد اضافي نيز تدريس نمايند 4روساي دانشكده ها و تصويب شوراي دانشگاه مي توانند 
 دوره كارشناسي ارشد و دكتري واحدهاي مربوط به پايان نامه هاي)  واحد حق التدريسي12

  1.تبصره نمي باشد تخصصي جزء حداكثر تعيين شده در اين

هرگاه رييس دانشگاه به نحوي از انحاء از ركود علمي و عدم كفايت و صالحيت هر يك از  )3ماده
اعضاء هيات علمي دانشگاه براي اجراي وظايف آموزشي و يا پژوهشي محول مطلع گردد كميسيوني 

ز سه نفر از استاداني كه صالحيت رسيدگي در مورد كارهاي آموزشي و پژوهشي وي دارند مركب ا
 .ترتيب خواهد داد تا تحقيق به عمل آورند و گزارش كامل و موجهي بدهند

ذكور به طور محرمانه خواهد بود و در صورتي كه اين گزارش حاكي از متشكيل و گزارش كميسيون 
و يا صالحيت او برا ياجراي وظايف محوله باشد رييس دانشگاه ركود علمي عضو يا عدم كفايت 

مراتب را جهت رسيدگي واتخاذ تصميم به هيات مميزه دانشگاه ارجاع مي نمايد چنانچه هيات مميزه 
پس از رسيدگي به كليه فعاليت هاي علمي و پژوهشي عضو و اخذ توضيحات الزم از او ركود علمي يا 

ا محرز دانست به خدمت دانشگاهي او خاتمه داده مي شود و به ترتيب عدم كفايت و صالحيت عضو ر
 :زير با وي رفتار مي شود

 . در صورتي كه عضو واجد شرايط بازنشسته شدن باشد بازنشسته مي شود-الف
 در صورتي كه عضو شرايط بازنشسته شدن را دارا نباشد كليه وجوهي كه بابت كشور -ب

 . مسترد خواهد شدبازنشستگي پرداخته است به او
 .تصميم هيات مميزه پس از تصويب رييس دانشگاه قطعي و الزم االجرا است

                                                 
 .ين نامه تدريس موقت و پرداخت حق التدريس در پيوست همين فصل آمده است آئين نامه نحوه محاسبه واحدهاي معادل آموزشي و آئ-1
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ترتيب رسيدگي به تخلفات وتعيين تنبيهات انتظامي اعضاي هيات علمي دانشگاه به موجب  )4ماده
قانون مقررات انتظامي اعضاي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور 

 . همين فصل مي باشد2 در پيوست شماره مندرج

 حقوق  و مزايا
 شمسي  حقوق  مرتبه و پايه  اعضاء هيأت علمي رسمي  به 1369از اول فروردين  ماه سال  )1ماده 

 .ترتيب  زير محاسبه  مي گردد
 حقوق= ضريب حقوق )  عدد مبنا+ 5× پايه (

 -90يار ، دانشيار ، و استاد  به ترتيب  برابر عدد مبنا  براي مربي آموزشيار ، مربي ، استاد –تبصره 
 .  تعيين مي شود 170 و 145 -125 -100

از چهار صد ريال  برابر يك ) 1( ضريب حقوق  موضوع ماده 1369 از اول  فروردين  ماه سال )2ماده 
.هزار و دويست ريال افزايش داده ميشود   

ذيرفته  ميشوند در پايه يك مرتبه  مربوطه  اشخاصي  كه به خدمت هيأت علمي دانشگاه  پ)3ماده 
مگر آنكه  سوابق  خدمت قابل  قبول  بر اساس  مقررات  اين آئين  نامه داشته باشند . قرار مي گيرند 

 . از مراتب طبق مقررات اين آئين نامه تعيين  خواهد شديككه دراين صورت پايه  آنان  درهر 
در قبال  هر يك سال  خدمت قابل  ) شي و پژوهشي آموز(به اعضاء هيأت علمي رسمي ) 4ماده 

خدمت قابل  قبول  درامور آموزشي  و پژوهشي  ويامشاغل مديريت يك پايه ترفيع اعطاء ميگردد و 
 .در ارتقاء  اعضاء پايه هاي قبلي  محفوظ  خواهد ماند 

 انجام  امور خدمت  قابل  قبول  عبارتست از حضور  فعال  عضو هيأت علمي  درموسسه  متبوع و
آموزشي  و پژوهشي  و مديريت وشركت  در كميته ها و شوراهاي  مؤسسه  و ساير  امور اجرايي كه 

 .از طرف  مؤسسه به وي  محول  مي شود
  به ايام  تعليق  و معذوريتن  بيش از چهار ماه  و مرخصي بدون  حقوق ترفيع تعلق نمي -1تبصره 

.تحقاق ترفيع  به تعويق مي افتد گيرد  و به همان  ميزان تاريخ  اس  
و ماموريت  علمي  وفرصت  ) كمتر از يك سال (به دوران  استفاده  از بورس  كوتاه مدت  -2تبصره 

.دراين مورد گزارش پيشرفت  كار مالك  بررسي ميباشد. مطالعاتي  ترفيع  تعلق  مي گيرد   
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 انجام خدمت  وظيفه عمومي يك پايه  به اعضاء هيأت  علمي  رسمي  دانشگاهها و ازاء  -3تبصره 
 .ترفيع تعلق ميگيرد 

اب  طول  مدت تحصيل بورسيه  هاي  وزارت  بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ساحت -4تبصره 
كه متعهد  خدمت  به دانشگاه ها و موسسات  آموزش عالي  و پژوهشي  وابسته  به وزارت  مذكور  

اشتغال  به كار پس از انجام تحصيالت  و ) اكثر سه پايهحد(مي باشند حداكثر به مدت  سه سال 
 حكم  و پژوهشي و در هنگام صدور در دانشگاه و موسسات آموزش عالي آموزشي  و پژوهشي

اين تبصره  در مورد  كليه بورسيه ها اعم از قديم  و . استخدام رسمي قطعي  موافقت  مي شود 
 متبوع  و دانشگاه  ها  و موسسات  آموزش عالي  و جديد وداخل  و خارج  از كشور كه به وزارت 

 .پژوهشي كشور به وزارت  مذكور  ويا هر دو مؤسسه تعهد  خدمت  سپرده اند قابل اجرا است 
در صورتي كه ادامه تحصيالت در دو مقطع جداگانه  انجام  شده باشد  و هر مقطع   – 5تبصره 

  باتوجه به سنوات  4ترفيعات  موضوع  تبصره منتهي  به اخذ  يك  درجه تحصيلي  شده باشد  
 . تحصيلي در هر دو مقطع قابل  احتساب  است 

كهبه مرتبه باالتر  ارتقاء  مي يابند  در )  آموزشي و پژوهشي( اعضاء هيأت علمي  رسمي – 5ماده 
 . همان  پايه اي كه درمرتبه قبلي داشته اند  قرار خواهند گرفت 

واند به اعضا هيأت علمي اعم از اينكه مشاغل آموزشي  يا پژوهشي  يا دانشگاه مي ت  )6ماده 
مديريت به عهده  داشته باشند  بر اساس  مراتب  دانشگاهي  و ارزش شغل  و سختي  ونحوه  انجام  

 .كار فوق  العاده  مخصوص  پرداخت نمايد
اء هيأت علمي  و همچنين  تعيين  ميزان  اين فوق العاده و تخصيص  آن به سمت ها و رشته هاي اعض

ازدياد يا تقليل و يا  حذف اين فوق العاده  به پيشنهاد  دانشگاه ، تصويب  هيأت امنا  وتاييد  وزير 
 .بهداشت ، درمان  و آموزش پزشكي  خواهد بود 

دانشگاه مجاز است در قبال  تأليف  و ترجمه  و ساير خدمات  مشابهي كه در مقررات   –تبصره 
 سلسله  انتشارات  دانشگاه  و آئين  نامه پذيرش  و نشر كتاب پيش بيني  شده است به مربوط  به

اعضاي هيأت علمي  حق الزحمه  پرداخت  نمايد ميزان حق الزحمه  به موجب  آئين  نامه كه  به 
 .تصويب  شوراي دانشگاه مي رسد تعيين مي گردد

اي تابستاني  يا انجام امور  ديگر دانشگاه در دانشگاه  مي تواند براي  تدريس در كالس  ه )7ماده 
مدت  مرخصي  اعضاي  هيأت علمي  بر اساس  مقرراتي  كه به تصويب شوراي  دانشگاه مي رسد  از 

 .آنان  دعوت نمايد  و فوق العاده  تابستاني پرداخت كند 
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  در موارد كامالً مگر.  از هيچ  يك از اعضاي  هيأت علمي  نمي توان دو سال متوالي  دعوت نمود 
 .استثنايي به پيشنهاد  مستند  رييس  دانشكده و رييس  دانشگاه كه براي هر مورد  ضروري است 

 بر قراري  فوق العاده روزانه و اشتغال خارج از مركز  و خارج از كشور  و هزينه هاي سفر و )8ماده 
 . خواهد بود3ت  شماره نقل مكان  به اعضا هيأت علمي  دانشگاه  به موجب  مقررات پيوس

حقيقاتي  ويا علمي  به اكتشافات يا ابداعات  ت يضو هيأت علمي دانشگاه  در كارها هر گاه  ع)9ماده 
 .ارزنده اي نائل  شود به طرق  زير مي توان او را  مورد  تشويق قرار داد

كه جمع  جوايز  در صورتي .  مبلغ  مناسبي به عنوان  جايزه  علمي به وي  پرداخت  نمود –الف 
پرداختي به يك  عضو در هر سال  تا دو برابر مجموع  حقوق  و مزاياي  مستمر يك ماه او باشد 
پرداخت آن به  پيشنهاد  مدير گروه و تأييد رييس  دانشكده  يا مؤسسه  و تصويب  رييس صورت 

 .امنا امكان پذير است مي گيرد  و پرداخت  جوايز عالوه بر مبلغ  مذكور  در فوق  با تصويب  هيأت 
 . اين آئين  نامه به وي  اعطاء  نمود4 يك پايه ترفيع  عالوه  بر ترفيع مذكور  در ماده –ب 

 : به اعضاء هيأت  علمي شهرستان  ها امتيازاتي به شرح  زير تعلق  ميگيرد)10ماده 
تان  به غير از  سال  خدمت در دانشگاههاي شهرس3 به اعضاء هيأت علمي به ازاء هر دو الي -1

شهرستان هاي . تهران ، شيراز ، اصفهان ، مشهد و تبريز  يك پايه  تشويقي  اعطا ء خواهد شد 
مشمول اين مصوبه و ميزان خدمت در هر كدام براي دريافت پايه به موجب ائين نامه اي كه به 

 تاريخ شروع .تصويب وزير  بهداشت ، درمان  و آموزش پزشكي  خواهد رسيد ، تعيين  مي شود 
 . به بعد  خواهد بود 1/1/1363احتساب  سوابق خدمت براي اعطا پايه  تشويقي 

 ساليانه ترفيع
اعضاي هيأت علمي در صورت دارا بودن شرايط زير استحقاق يك پايه ترفيع در مرتبه اي كه خدمت 

 :مي نمايند خواهند داشت
 به خدمت علمي يا آموزشي و يا مشاغل  حداقل يك سال توقف در پايه قبلي به شرط اشتغال_الف 

 .مديريتي
 پيشرفت علمي و رضايت از خدمات علمي يا آموزشي عضو اعطاي يك پايه ترفيع در همان _ب 

مرتبه براي اعضايي كه استحقاق آنرا دارند طبق روند اجايي زير انجام مي شود و اعضاي هيأت علمي 
 . يك آن مرتبه قرار مي گيرندكه به مرتبه باالتر ارتقاء مي يابند در پايه
 روند اجرايي ترفيع اعضاي هيأت علمي
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 . يك ماه قبل از تاريخ ترفيع ، فرم مربوط توسط دانشكده به عضو هيأت علمي ارسال مي گردد_الف 
 . فرم تكميل شده توسط عضو حداكثر تا تاريخ ترفيع به دانشكده تحويل مي كردد_ب 
بانك اطالعات اعضاء ده حداكثر يك ماه پس از تاريخ ترفيع به  نتيجه بررسي ترفيع در دانشك_ج 

 .دانشگاه ارسال مي گرددهيئت علمي 
 :مراحل اجرايي و ضوابط ترفيع به شرح زير مي باشد

ارزيابي فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي و اجرايي هر يك از اعضاي هيأت علمي بر اساس فرم  -1
وزشي و پژوهشي انجام مي شود و حسب مورد پس از درخواست ترفيع توسط مديريان گروههاي آم

تاييد رئيس دانشكده يا پژوهشكده ذيربط جهت بررسي نهايي به كميته منتخب متشكل از معاون 
 .آموزشي، معاون پژوهشي و نماينده رئيس دانشگاه ارسال مي گردد

مي شود در صورت  نتيجه ارزيابي ترفيع توسط كميته منتخب به اطالع عضو هيأت علمي رسانده -2
 روز پس از ابالغ، اعتراض خود را به 15منفي بودن نتيجه عضو هيأت علمي حق دارد ظرف حداكثر 

كميته منتخب تسليم نمايد و كميته در اولين جلسه بعدي بايد به اعتراضات وي رسيدگي كند ونظر 
 .قطعي خود را اعالم نمايد

 آئين نامه استخدامي هيأت علمي 44ضوع ماده ترفيع ساالنه استحقاقي اعضاي هيأت علمي مو -3
و اعضاي شوراي عالي انقالب فرهنگي بدون نياز به ) متصديان مشاغل سياسي(دانشگاه تهران 

اما ارزشيابي شاغلين ساير سمتهاي مديريت، كه با حفظ رابطه آموزشي يا . مي شود ارزيابي اعطا
 .ط ترفيع انجام مي شودپژوهشي با دانشگاه اشتغال به كار دارند طبق ضواب

 3اعطاي ترفيع به آن دسته از اعضاي هيأت علمي كه تصدي سمتهاي اجرايي موضوع تبصره  -4
 آئين نامه استخدامي هيأت علمي دانشگاه تهران را بر عهده دارند، حسب مورد بر اساس 31ماده 

 .د منهاي محدوديت هاي تعيين شده انجام مي شو4مجموع امتيازات موضوع رديف 
امتيازات پژوهشي مازاد بر امتياز مورد نياز براي ترفيع ساالنه اعضاي هيأت علمي، قابل ذخيره  -5

 .براي سالهاي بعد است

در صورتي كه عضو هيأت علمي طي سه سال متوالي نتواند حداقل امتياز الزم براي دريافت يك   -6
الحيت براي ادامه عضويت در هيأت پايه ترفيع را كسب كند، مصداق ركود علمي و عدم كفايت و ص

علمي شناخته شده و مراتب به رئيس دانشگاه اعالم خواهد شد تا برابر مقررات مربوط با وي رفتار 
 .شود
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مقررات مربوط به آماده ساختن اعضاي هيأت علمي دانشگاه و مأموريت ها و 
آئين نامه استخدامي هيأت علمي دانشگاه3مبادالت علمي موضوع ماده   

دانشگاه مي تواند بمنظور باال بردن كفايت علمي و فني اعضاء هيأت علمي به تعدادي از 
 سال در دانشگاه خدمت كرده باشند 3مربيان،استادياران و دانشياران رسمي و تمام وقت كه حداقل 

بورس بلند مدت براي طي دوره هاي آموزشي و اخذ مدارك تحصيلي باالتر يا جديد در داخل يا 
از كشور در رشته ها و دانشگاهها و مؤسساتي كه مورد تأئيد و قبول دانشگاه باشد اعطا خارج 
 سال است و بنا به پيشنهاد دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل 4مدت اينگونه بورس ها حداكثر .نمايد

و با تصويب شوراي بورس وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي (و موافقت دانشگاه محل خدمت 
براي يكسال ديگر قابل )  بورس هاي خارج از كشور كه از ارز تحصيلي استفاده مي كننددر مورد

به اعضا هيأت علمي كه از اين بورس ها استفاده مي كنند عالوه بر حقوق،فوق .تمديد و افزايش است
فصل چهارم آئين نامه استخدامي،كمك هزينه عائله مندي و اوالد و ) 6(العاده مخصوص موضوع ماده 

ر صورت ضرورت هزينه رفت و برگشت، عوارض خروج از كشور،ثبت نام و شهريه دانشگاهي قابل د
 .   پرداخت خواهد بود

       مدت مأموريت تحصيلي اين اعضاء جزء ايام توقف در وضعيت رسمي آزمايشي آنان محسوب
 .نمي گردد

ه بورس هاي خارج از كشور دانشگاه در فواصل معين در مورد پيشرفت علمي اعضاء هيأت علمي كه ب
اعزام مي شوند از دانشگاهها و مؤسسات علمي محل مطالعه اطالعات الزم را كسب خواهد نمود و در 
صورتي كه بر مبناي گزارش هاي واصله معلوم شود كه عضو قادر به پيشرفت در رشته مورد مطالعه 

 .نيست با تصويب رئيس دانشگاه حكم مأموريت وي لغو خواهد شد

  دانشگاه مي تواند به استادياران و دانشياران و استادان و در شرايط استثنايي مربيان تمام وقت   
خود پس از حداقل چهار سال خدمت متوالي علمي در دانشگاه فرصت مطالعاتي به مدت حداكثر 

يا يكسال بطور متوالي يا متناوب براي تكميل اطالعات علمي و آگاهي از تحقيقات پيشرفته داخل 
خارج از كشور و شركت در اينگونه تحقيقات،طبق برنامه اي كه مورد تصويب رئيس دانشگاه قرار 

ولي در هر حال پرداخت هزينه هاي . گيرد با پرداخت حقوق و فوق العاده مخصوص اعطاء نمايد
ن نامه مربوط به مسافرت و اقامت به عهده داوطلبان خواهد بود،به غير از موارد استثنائي كه در آئي
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آئين نامه اجرايي اين ماده پس از تصويب وزير وزير بهداشت ،درمان و .اجرايي تعيين خواهد شد
 .     آموزش پزشكي به مورد اجرا گذارده خواهد شد

استفاده كنندگان از بورس و فرصت مطالعاتي موظفند ريز نمرات يا گزارش پيشرفت مطالعات خود را 
 ماه تجاوز 6زام در هر مورد تعيين خواهد گرديد و در هر حال از به فواصل معين كه در هنگام اع

 ماه پس از پايان مطالعات خود گزارش جامعي درباره 2نخواهد كرد به دانشگاه ارسال دارند و حداكثر 
 .فعاليت هاي علمي و پژوهشي خود به دانشگاه تسليم نمايند

د متعهد شوند كه در پايان مدت مطالعات به اعضايي كه از بورس خارج از كشور استفاده مي كنند باي
ايران مراجعه كرده و الاقل معادل سه برابر مدت استفاده از بورس براي دانشگاه خدمت نمايند و 

 .بدين منظور بايد تضمينات مورد قبول دانشگاه را بسپارند

تعهد خدمت در موارد استثنائي وزير بهداشت،درمان و آموزش پزشكي مي تواند نسبت به انتقال 
اعضاي هيأت علمي بورسيه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي از دانشگاهي به دانشگاه ديگر و با 

 .تمايل عضو بورسه اقدام نمايد

 اين مقررات 5 و همچنين فرصت مطالعاتي موضوع ماده 3 و 2، 1  مدت استفاده از بورس هاي مواد 
 . اعضاء هيأت علمي محسوب مي شود جزء سابقه خدمت دانشگاهي 7به شرط رعايت ماده 

دانشگاه مي تواند با موافقت مدير گروه و تأئيد رئيس دانشكده يا مؤسسه مربوط اعضاء رسمي خود 
را به دانشگاهها يا مؤسسات آموزش عالي يا پژوهشي داخل كشور كه با آنها  قرارداد همكاري منعقد 

 .اعزام نمايدخواهد كرد براي مدتي كه در قرارداد ذكر خواهد شد 

حقوق و فوق العاده هاي اينگونه مأمورين در مدت مأموريت بموجب قرارداد همكاري از طرف 
ولي از طرف دانشگاه مبدأ وجهي پرداخت .دانشگاه يا موسسه محل مأموريت پرداخت ميگردد

ه نخواهد شد و در صورتيكه كسور بازنشستگي مدت مذكور را شخصاً بپردازد مدت مزبور جزء سابق
 .خدمت رسمي آنها منظور خواهد شد

در صورتيكه وزارتخانه ها يا مؤسسات دولتي يا مؤسسات عام المنفعه مستقل مندرج در جداول 
بودجه كل كشور به خدمت يكي از اعضاء رسمي هيأت علمي دانشگاه نياز داشته باشد دانشگاه مي 

ا رشته دانشگاهي عضو ارتباط داشته تواند با موافقت عضو مزبور و به شرط آنكه خدمت مورد نظر ب
باشد و كسب تجربه در آن زمينه براي انجام وظايف آموزشي و يا پژوهشي او در دانشگاه مفيد باشد 
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و گروه آموزشي مربوط بتواند وظايف خود را بدون مشاركت او انجام دهد عضو مذكور را براي مدتي 
وز نخواهد كرد با تأئيد مدير گروه و رئيس دوره هاي تحصيلي تجا كه حداكثر از يكسال از آغاز

حقوق و .دانشكده يا مؤسسه و تصويب رئيس دانشگاه به وزارتخانه يا مؤسسه متقاضي اعزام نمايد
مزاياي اينگونه مأمورين طبق توافق با رعايت مقررات مربوطه از اعتبار مؤسسه محل مأموريت 

 از هر لحاظ به استثناء مقررات مربوط به اين قبيل اعضاء در مدت مأموريت. پرداخت خواهد شد
 بازنشستگي مشمول مقررات مورد عمل مؤسسه محل مأموريت خواهند بود و در صورتي كه كسور

يردازند مدت مزبور جزء سابقه خدمت رسمي آنها منظور خواهد بازنشستگي مدت مذكور را شخصاً ب
 .  شد

 دستورالعمل احتساب سوابق اعضاي هيأت علمي
وهشي، مستقل از محل اجرا و انجام آن و ژساب سوابق اعضاي هيأت علمي كليه فعاليتهاي پدر احت

كليه فعاليتهاي آموزشي در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي با رعايت شرايط ذيل لحاظ مي 
 :شود

 فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي در ارتباط با رشته اي باشد كه عضو هيأت علمي در آن فعاليت  -1
 .ددار

 فعاليتهاي آموزشي در رشته اي باشد كه در زمان تدريس عضو داراي برنامه مصوب شوراي عالي -2
 .باشد) يا ستاد انقالب فرهنگي سابق(برنامه ريزي 

 فعاليتهاي آموزشي در دوره اي باشد كه داراي مجوز شوراي گسترش آموزش عالي بوده و -3
يا با (رگزار شده توسط سازمان سنجش آموزش كشور دانشجويان آن دوره نيز از طريق آزمونهاي ب

 .پذيرفته شده باشند) بهداشت درمان و آموزش پزشكيمجوز وزارت 

 فعاليتهاي آموزشي كه در دانشگاههاي معتبر خارج از كشور انجام گرفته باشد از دو شرط _تبصره 
 .اخير مستثني است

 محاسبه مي  2/1افت شده باشد با ضريب  فعاليتهاي آموزشي كه در قبال آن حق التدريس دري-1
 .شود
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 پايه قابل 5در احتساب سوابق آموزشي و پژوهشي قبل از تبديل وضع به هيأت علمي، حداكثر تا  -2
 .اعطا مي باشد

  شركت در سمينارها و كنفرانسها-1-2 _الف 

حقيقاتي منجر به اعضاي هيأت علمي تمام وقت دانشگاه كه در داخل و خارج از دانشگاه فعاليتهاي ت
ارائه مقاله داشته باشند و بخواهند مقاله خود را به نام دانشگاه در سمينارها و كنفرانسها ارائه 
نمايند، كليه هزينه هاي ريالي بليط رفت و برگشت، هزينه خروج، اقامت و ثبت نام آنها بر اساس 

بدون حق مأموريت براي آنها قوانين مربوط پرداخت خواهد شد و در مدت خروج آنها حكم مأموريت 
 .صادر خواهد شد

شركت اعضاي هيأت علمي در دوره هاي كوتاه مدت تا پانزده روز با استفاده از مرخصي و پرداخت 
حضور در دوره هاي طوالني و . هزينه آنها بجز حق اقامت و ثبت نام بر طبق مقررات بالمانع است

 .ي دانشگاه برسدبيشتر از اين مدت بايد به تصويب شوراي پژوهش

 

آئين نامه اجرايي  فرصت  مطالعاتي اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و موسسات 
 آموزش پزشكي  و پژوهشي

 پيوست  فصل پنجم آئين نامه استخدامي هيأت علمي دانشگاهها 5بر اساس موضوع ماده 
 اعضاي وموسسات آموزشي و پژوهشي  كشور و به منظور توسعه و تعميق مرزهاي دانش وتجارب

هيأت علمي  واعتالي مستمر و نهادينه سطح علمي دانشگاهها و موسسات آموزش پزشكي و 
پژوهشي  و كمك به حل مشكالت علمي  وفني كشور و تحقيق  د رزمينه هاي تخصصي از طريق 
آشنايي  بادستاوردها ودانش فني جديد آموزشي وتحقيقاتي ، اعضاي هيأت علمي دانشگاه  و 

مي .) كه دراين  آئين نامه دانشگاه ناميده  مي شوند (گاه پزشكي و پژوهشي  موسسات آموزش
 .توانند طبق مقررات اين آئين نامه از فرصت  مطالعاتي استفاده نمايند 

 و نيز پژوهشگران همطراز مراكز  استادياران تمام وقت رسمي  قطعي– دانشياران – استادان )1ماده 
          وزارت بهداشت ، درمان  و آموزش پزشكي مي توانند ازوزشي يا پژوهشي مورد تأييد مآ
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 ماه با رعايت ساير مقررات اين آئين نامه استفاده 6فرصت  هاي مطالعاتي  در هر نوبت تا مدت 
 .نمايند

 سال  يك بار بريا 5 استفاده از فرصت مطالعاتي به طور يكجا يا متناوب  به ازاء حداقل -1تبصره 
 . سال يك بار براي  داخل كشور  امكان پذير مي باشد 4 و هر خراج از كشور 

 آن عده  از اعضاء هيأت علمي  كه در سنين  بازنشستگي  مشغول  خدمت  مي باشند  به -2تبصره 
 اين آئين نامه ، دانشگاه  مي تواند 5شرط سپردن  تعهد  به منظور انجام  تعهدات  مندرج در ماده 

 .ررسي قرار  داده و اتخاذ تصميم  نمايددرخواست آنان را مورد ب

 تقاضاي  استفاده  از فرصت مطالعاتي متقاضي  پس از كسب نظر  مدير گروه آموزشي  )2ماده 
مربوط  و تأييد  رييس دانشكده  وياموسسه براي بررسي  كارشناسي به معاونت پژوهشي وزارت 

 .بهداشت ، درمان  و آموزش  پزشكي  گزارش نمايد

  مدت فرصت مطالعاتي  در موارد استثنايي بنا به پيشنهاد رييس دانشگاه  و پس از كسب -1تبصره 
 .موافقت معاونت  پژوهشي  وزارت متبوع  مي تواند تا حداكثر يك سال افزايش يابد 

 عضو هيأت علمي  درطي دوره فرصت مطالعاتي  موضوع  اين آئين نامه  مجاز به ثبت  نام -2تبصره 
 .ل در دوره هاي  تحصيلي براي  اخذ  مدرك دانشگاهي نمي باشدوادامه تحصي

دانشگاه يا مؤسسه اي به عنوان  مؤسسه ميزبان  در داخل  يا خارج  از كشور  براي  فرصت  ) 3ماده 
مطالعاتي  قابل قبول  است كه  مورد تأييد  دانشگاه محل خدمت  عضو  هيأت علمي باشد  به نحوي 

 اند به پيشنهاد هاي  علمي وفني وتحقيقاتي كه در منطقه  دانشگاهي وي كه عضو هيأت علمي بتو
امكان دسترسي  به آن نيست دست يابد ، صالحيت  مؤسسه خارج  از كشور مي بايستي  به تأييد  

 . معاونت  پژوهشي  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي  برسد 
ررسي و تصميم گيري ،  سوابق  علمي استاد  و  الزمست معاونت  پژوهشي دانشگاه د رهنگام ب-1-3

يا محققي ار كه متقاضي جهت  گذراندن  فرصت مطالعاتي به عنواناستاد راهنما معرفي نموده و نيز 
فعاليت  هاي پژوهشي دانشگاه  يا مراكز  تحقيقاتي  كه متقاضي  قصد عزيمت  به آنجا  را دارد   

 .مورد توجه قرار  دهد 
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ه از فرصت مطالعاتي براي تمام داوطلبان  واجد شرايط  بر اساس  امتيازات مندرج  استفاد)4ماده 
 ،  آئين نامه  ارتقاء اعضاء هيأت عليم  و با رعايت حداقل  امتيازات  مكتبسه  از 3  ، 2 ، 1در موارد 

تفاده  تاريخ استخدام براي كساني كه از  فرصت مطالعايت تا كنون  اس(تاريخ آخين فرصت مطالعاتي  
 :به شرح  زير ممكن  خواهد بود ) ننموده اند

 در صورتي  كه تعداد واجدين  شرايط  استفاده از فرصت مطالعاتي بيش از سهميه  مربوط -1-4
 .باشند در آن صورت اولويت  بر اساس موارد  زير تعيين  خواهد شد 

هت رفع  نيازهاي كشور  ارتباط  فرصت مطالعاتي  با فعاليت هاي پژوشي داوطلب  در ج–الف 
 ) امتياز15حداكثر (
حداكثر ( ارتباط فرصت مطالعاتي  با پيشبرد  برنامه هاي آموزشي  و پژوهشسي دانشگاه متبو ع -ب
 ) امتياز15
 خدماتي – پژوهشي ، ج - آموزشي ، ب– ميزان مشاركت  عضو هيأت  علمي درفعاليت هاي الف -ج

)  امتياز30جمعاً حداكثر (  امتياز 10شگاه هر كدام حداكثر ، اجرايي در دانشگاه  به تشخيص  دان
امتيازات مربوط  به مدت زمان فعاليت  تمام وقت  آموزشي  و پژوهشي داوطلب  از تاريخ  استخدام 

 . امتياز10مازاد بر حداقل  سال هاي تعيين شده به ازاء هر سال 
يت تمام وقت باشد به ازاء هر سال   خدمت  د رمناطق  محروم دانشگاهي كه به صورت  مامور-د

  امتياز30تحصيلي 
اعضاء هيأت علمي  دانشگاه يا مركز  آموزشي و پژوهشي  مي تواند  % 10 درهر سال  حداكثر -2-4

 .از فرصت  هاي مطالعاتي استتفاده نمايند
ه  خدمت  د رمراكز  تحقيقاتي  صنعتي  توليدي  و خدماتي در مناطق محروم  كشور كه ب-3-4

 ) امتياز20حداكثر( امتياز 5صورت  ماموريت تمام وقت  باشد به ازاء  هر سال كامل 
 ميزان  مشاركت  عضو هيأت علمي  د رفعاليت هاي اجرايي  برنامه ريزي آموزشي  و پژوهشي  -4-4

شوراي عالي  انقالب  فرهنگي  ، وزارت  بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي  به ازاء هر سال فعاليت  
 ) امتياز20حداكثر ( امتياز 5 ساعت شركت در جلسات 50 امتياز  و يا هر 10تمام وقت  حداكثر 

 متقاضيان  در قبال  استفاده از فرصت  مطالعاتي در خارج  از كشور بايد  به موجب سند  )5ماده 
 متبوع رسمي  تعهد نمايند  كه به مدت  سه برابر  زمان استفادهاز فرصت مطالعاتي  در دانشگاه 

 باربر كل هزينه هاي 2خدمات كنند و براي  تحقق اين هدف ، داوطلبان  سند وثيقه  ملكي  به ميزان 
ارزي  وريالي  كه قرار است  در طول  استفاده از فرصت  مطالعاتي  دريافت دارند  و مبلغ  آن توسط 

ف از مفاد تعهد ، مؤسسه  دانشگاه متبوع  تعيين  خواهد شد تعهد  خواهند  نمود  تا در صورت  تخل
متبوع  بتواند بدون هيچگونه تشريفات وبدون  نياز به اثبات  تخلف  و يا حتي  اعالم به دفتر  خانه ، 
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 برابر كليه  وجوه  هزينه هاي ارزي  وريالي  پرداخت بابت  2و صرفاً  از طريق صدور  اجراييه به ميزان 
 . متعهد  و ضامن  يا متضامناً وصول و  دريافت  نمايندوجه التزام  و بابت ديون  خسارات  دولت از

 اعضاء هيأت علمي  كه از فرصت  مطالعاتي  داخل  استفاده  مي نمايند از سپردن تعهد  -1تبصره 
 .وتضمين  معاف  مي باشند 

و يا ( چگونگي  اخذ تعهد معادل  دو برابركل هزينه هاي ارزي  و ريالي به صورت  ملكي -2تبصره 
 نفر كارمند  رسمي قطعي  دولت باارائه چك ، در موارد 2دن  سند محضري  كارمندي با ضمانت سپر

 .به هيأت  رييسه  دانشگاه يا مؤسسه  محول ميگردد) مقتضي  به تشخيص مؤسسه 
 اعضاء هيأت  علمي  در مدت  استفاده از فرصت  مطالعاتي خارج از كشور  از حقوق  وفوق  )6ماده 

ص  مرتبه خود استفاده  خواهند  كرد و هزينه  رفت و برگشت عضو  خانواده وي العاده  مخصو
فقط يك بار در طول  يك دوره  فرصت  مطالعاتي و هزينه  عورارض گذرنامه و خرو )  نفر5حداكثر (

براي عضو دوباره و براي همراهان فقط يك بار در ) ( نفر5مجموعاً (ج  از كشور عضو و خانواده  وي 
باتاييد رييس دانشگاه  از طرف ان دانشگاه  يا مؤسسه اعزام )  دوره فرصت مطالعاتي طول يك

 .كننده قابل پرداخت  خواهد بود
 اعضاء هيأت علمي كه از فرصت مطالعاتي  داخل  استفاده مي نمايند مي توانند  عالوه بر  -1تبصره 

نشگاه  از حق  ماموريت  و ساير دريافت  حقوق  و فوق العاده مخصوص  مرتبه  خود با تشخيص  دا
 .مزاياي  شغلي  نيز  استفاده نمايند

فقط در صورتي  كه دوره فرصت  مطالعاتي بيش از سه ماه باشد ، تسهيالت فوق طبق   -2تبصره 
 .مقررات به عضو و خانواده  وي  تعلق خواهد گرفت 

ه طور مجزا د ربودجه  ساالنه اعتبار الزم براي اجراي  برنامه  فرصت  هاي مطالعاتي ب) 7ماده 
 .دانشگاه منظور خواهد شد

 قانون اجازه پرداخت حق محروميت از مطب
پزشكي ، (اجازه داده  مي شود به دارندگان مدرك دكتري در رشته هاي گروه پزشكي  )1ماده 

ر و پيراپزشكي و بهداشتي  كه به طو) دندانپزشكي ،  دامپزشكي ، داروسازي ، علوم آزمايشگاهي 
رسمي برابر  مقررات  مربوط در  وزارتخانه ها ، موسسات  دولتي ، شركت هاي دولتي و شركت هاي 
وسازمان هايي كه مشمول  قانون  بر آنها  مستلزم ذكر  نام است  و نهاد هاي انقالب  اسالمي شاغل 

ي كه بطور تمام وقت مي باشند  و مستقالًَ  توان اشتغال  در خارج  از محيط  اداري را دارند  در صورت
در رشته هاي بهداشتي ، درماني  ، كشاورزي  و يا  محيط زيست  در خدمت  بوده و به كار انتفاعي 
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 ساعت در ماه  در 60اشتغال  نداشته باشند و ) اعم از مطب ، داروخانه  و آزمايشگاه وغيره(تخصصي 
ف  و ماموريت هي محوله در غير در قبال انجام  وظاي. (غير ساعات  اداري مشغول  خدمت باشند 

با تشخيص  باالترين مقام اجرايي دستگاه  مبلغي حداكثر معدل حقوق  وفوق العاده  ) ساعات اداري
 .شغل يا مزاياي  شغل دريافتي ، به عنوان  حق محروميت از مطب  پرداخت شود

ج از ساعات اداري به  ساعت در خار60مشمولين اين ماده مختصراً در صورتي  كه بيش از  -1تبصره 
 ساعت مذكور ،  طبق  مقرارت  60انجام وظايف  محوله  مشغول  شوند ، معادل كار اضافي مازاد  بر 

 .مربوط  از فوق العاده اضافه كار ساعتي  استفاده خواهند نمود
شاغلين  مشاغل  مذكور  دراين  ماده مشمول قانون  معافيت  از ماليات وجوهي  كه  – 2تبصره 

ت  هر عنوان  به استثناي  حقوق  و فوق العاده شغل به پزشكان ، دندانپزشكان  ودكترهاي تح
 مجلس  شوراي اسالمي ، پرداخت ميشود نيز مي 22/8/1362داروساز و دامپزشكان ، مصوب  

 .باشند
دانشگاهها و دانشكده هاي علوم  پزشكي  و خدمات بهداشتي ، درماني  مجازند از خدمت  )2ماده 

اعضاي  هيأت علمي  دانشكده هاي گروه  پزشكي و شاغالن  رشته هاي ) شبانه روز كامل(ام وقت تم
حقوق  و فوق العاده شغل %) 100(پيراپزشكي  استفاده  كنندودر ازاي  آن حداكثر معادل صد درصد 

د هاي  خارج آنان  را به عنوان  حق محروميت  از مطب ، داروخانه ، آزمايشگاه  يا  انواع  ديگر در آم
 .از دانشگاه بپردازند 

مشمولين  اين ماده  مجاز  نمي باشند  در خارج  از دانشگاه ها و  دانشكده هاي علوم  –تبصره 
 .شكي تخصصي  انتفاعي خود را ارائه  نمايند پزپزشكي  خدمات پزشكي  و پيرا

 1يت  از مطب  موضوع  مواد  استفاده  توام  هر يك  از مشمولين  اين قانون  از حق  محروم)3ماده 
 . اين قانون  ممنوع مي باشد2و 

 از تاريخ اجراي  اين قانون ، قانون  اجازه  پرداخت حق محروميت  از مطب به دامپزشكان  )4ماده 
 و اليحه  قانوني راجع  به استفاده  از خدمات  تمام وقت  29/8/1363وزارت كشاورزي  مصوب 

 25/4/1359  و دندانپزشكي  و شاغالن  رشته هاي وابسته  مصوب استادان دانشكده  هاي پزشكي
شوراي  انقالب  اسالمي  وساير  قوانين  و مقررات  مربوط  به پرداخت  حق  محروميت  از مطب ملغي 

 .است 
قانون  فوق مشتمل  بر چهار  ماده  تبصره  در جلسه  علني  روز يكشنبه  بيست و دوم  آذر ماه يك 

 به تأييد  26/9/1366 و شصت و شش مجلس شوراي اسالمي  تصويب  و در تاريخ هزار و سيصد
 .شوراي نگهبان  رسيده است 
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 مرخصي ها

 انواع مرخصي 

 :مرخصي اعضاي هيأت علمي به سه دسته تقسيم مي شود
 مرخصي استحقاقي  -1
 مرخصي استعالجي -2
  مرخصي بدون حقوق -3

 

 مرخصي استحقاقي 

 رسمي آزمايشي و رسمي قطعي دو ماه در سال به  پيماني ،اي هيأت علميمرخصي استحقاقي اعض
نسبت ايام خدمت خواهد بود كه استفاده از آن علي االصول در تابستان بوده و صدور حكم مرخصي 

 .موكول به آن است كه طبق تائيد مدير گروه برنامه هاي محوله را تكميل نموده باشند
 .ي حقوق و فوق العاده هاي مربوط پرداخت خواهد شددر ايام مرخصي اعضاي هيأت علم

 مرخصي استعالجي

هرگاه عضو هيأت علمي بيمار شود بطوريكه آن بيماري مانع از خدمت وي گردد بايد بالفاصله به 
دانشكده يا مؤسسه متبوع اطالع دهد و گواهي پزشك معالج را از طريق دانشكده يا مؤسسه مربوط 

امور اداري دانشگاه مكلف است گواهي پزشك معالج عضو . ارسال نمايدبه امور اداري دانشگاه 
مذكور را براي اظهار نظر نزد پزشك معتمد دانشگاه ارسال نمايد و در صورتيكه مفاد گواهي مورد 

 .تائيد قرار گيرد حكم مرخصي استعالجي را صادر نمايد
 به انجام دادن خدمت يا مدت هرگاه گواهي پزشك معالج از لحاظ عدم توانايي عضو هيأت علمي

معذوريت مورد ترديد پزشك معتمد باشد شخصاً عضو مذبور را معاينه و از طريق مقتضي حقيقت را 
 .احراز خواهد نمود

در صورتيكه پزشك معتمد گواهي پزشك معالج را تأييد نكند، نظر خود را به عضو و امور اداري 
پزشك معتمد معترض باشد اختالف به كميسيون پزشكي اگر عضو به نظر . دانشگاه اعالم خواهد كرد



 ٢٨

اعالم ارجاع مي شود و تا وقتي كه نظر كميسيون پزشكي اعالم نگرديده، عضو بايد طبق نظر پزشك 
 .معتمد عمل كند

تشخيص ابتالء به بيماري صعب العالج و تعيين مدت معذوريت عضو هيأت علمي به عهده كميسيون 
 . ماه است و قابل تمديد خواهد بود6ن معذوريت در هر نوبت حداكثر مدت اي. پزشكي است

 ماه حقوق و فوق العاده هاي 4به عضو هيأت علمي كه از مرخصي استعالجي استفاده مي نمايد تا 
 ماه 4مربوطه و در صورتيكه به علت ابتالء به بيماري صعب العالج مرخصي استعالجي وي بيش از 

شرط آنكه بيماري به نحوي او را از كار كردن به عللي چون نقص عضو  ماه به 4باشد در مدت زائد بر 
 .باز ندارد فقط حقوق پرداخت مي گردد

مرخصي استعالجي عضو هيأت علمي در صورتيكه بيماري او ادامه يابد با رعايت مقررات قابل تمديد 
 .است

بيش از چهار ماه حفظ پست سازماني عضو هيأت علمي كه از مرخصي استعالجي استفاده مي كند 
 .الزامي نيست

به بانوان باردار براي هر بار زايمان تا سه فرزند، سه ماه معذوريت و براي فرزند چهارم به بعد دو ماه 
معذوريت زايمان جزو مرخصي . معذوريت با استفاده از حقوق و فوق العاده هاي مربوط داده مي شود

 .ده پزشك معالج خواهد بوداستعالجي محسوب و تشخيص تاريخ شروع آن به عه
حقوق و فوق العاده هاي مستخدمين پيماني كه عدم اشتغال آنان به سبب بيماري باشد و در 
بيمارستان بستري نشوند تا سه روز توسط دستگاه مربوط پرداخت خواهد شد و مازاد بر سه روز تا 

 . اجتماعي خواهد بودخاتمه بيماري و حداكثر تا پايان قرارداد مشمول مقررات قانون تأمين

 مرخصي بدون حقوق 

 موقوف به اختتام دوره قطعي رسمي اعضاء هيئت علمي استفاده از مرخصي بدون حقوق : الف 
 :آزمايشي است و فقط در موارد زير ممكن خواهد بود

 عضو هيأت علمي پس از استفاده از چهار ماه مرخصي استعالجي ساالنه به سبب ادامه همان -1
ا ابتالء به بيماري ديگر قادر به خدمت نباشد و بيماري او هم صعب العالج تشخيص داده بيماري ي

 .نشود
 .احتياج عضو براي استفاده از مرخصي بدون حقوق و به تشخيص دانشگاه مسلم شود -2

عضو هيأت علمي بايد تقاضا نامه استفاده از مرخصي بدون حقوق را با ذكر علت و مدت آن از طريق 
دانشكده يا مؤسسه تصميم الزم را در اين . بوط به دانشكده يا مؤسسه متبوع ارسال نمايدگروه مر
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باره اتخاذ و در صورت موافقت مراتب را به منظور صدور حكم مرخصي بدون استفاده از حقوق به 
 .امور اداري دانشگاه پيشنهاد مي نمايد

ا رعايت شرايط زير امكان پذير مي اعطاء مرخصي بدون حقوق به اعضاء هيات علمي پيماني ب:  ب
 :باشد

 سال سابقه خدمت پيماني باشند مي توانند تا سقف شش ماه 3 الي 1 اعضاء هيات علمي كه داراي -1
 .از مرخصي بدون حقوق بطور متوالي يا متناوب با نظر باالترين مقام دستگاه مربوطه بهره مند شوند

 سال مي باشند مي توانند 3ابقه خدمت پيماني بيش از  آندسته از اعضاء هيات علمي كه داراي س-2
 سال از 3حسب درخواست و موافقت باالترين مقام دستگاه اجرايي در طول خدمت حداكثر تا سقف 

 .مرخصي بدون حقوق برخوردار شوند

  بازخريد و ذخيره مرخصي

 :دمرخصي استحقاقي ساالنه جز در موارد ذيل قابل ذخيره يا بازخريد نخواهد بو
مازاد ايام تعطيالت نوروزي نسبت به كاركنان مشمول قانون استخدام كشوري جزء مرخصي  -1

به استثناي اعضاي هيأت علمي مؤسسات آموزش . ساليانه اعضاي هيأت علمي محسوب مي شود
 .بهداشت درمان و آموزش پزشكي عالي نقاط محروم و جديدالتأسيس به تشخيص وزارت 

ه شخصاً از تمام يا قسمتي از مرخصي خود در تابستان استفاده ننمايند عضاي هيأت علمي كا -2
حداكثر نصف مدت مرخصي استفاده نشده آنان در صورت ارائه دليل قانع كننده به تشخيص رئيس 

به شرط آنكه به برنامه هاي آموزشي . دانشكده قابل استفاده در طول سال تحصيلي بعد خواهد بود
ط لطمه نزند و در هر صورت مرخصي استفاده نشده قابل ذخيره براي دانشكده يا مؤسسه مربو

 .سالهاي بعد از آن يا بازخريد نمي باشد
در مواردي كه دانشگاه به دليل نياز به وجود عضو هيأت علمي براي انجام وظيفه اي كه از طرف  -3

و از تمام يا قسمتي دانشگاه به وي محول شده يا مي شود در مدت تابستان با درخواست استفاده عض
از مرخصي استحقاقي موافقت ننمايد، مرخصي استحقاقي وي كه به علت عدم موافقت رئيس 

.  روز ذخيره خواهد شد15دانشگاه استفاده نشده حداكثر تا يك ماه بازخريد و مازاد آن حداكثر تا 
 درصد كل 20از مشروط بر اينكه در هر سال ميزان بازخريد مرخصي استحقاقي اعضاي هيأت علمي 

 . اعضاي هيأت علمي هر دانشگاه تجاوز ننمايد
اعضاي هيأت علمي رسمي مي تواند با موافقت رئيس دانشكده و به شرط آنكه به برنامه هاي  -4

آموزشي دانشكده مربوط لطمه نزند از مرخصي ساالنه و مرخصي ذخيره شده در هر سال تحصيلي 
 . ماه استفاده نمايند4حداكثر 
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 اين بند بايد مبتني بر صدور حكم مقامات مجاز دانشگاه باشد و در 3 و 2تفاده از رديفهاي اس -5
 .غير اين صورت مرخصي هيأت علمي استفاده شده تلقي خواهد شد

چنانچه عضو هيأت علمي بنا به دعوت دانشگاه براي تدريس در كالسهاي تابستاني بار كامل  -6
 . خواهد بود3 تقبل نمايد مشمول رديف آموزشي را بدون دريافت حق التدريس

در مواردي كه عضو هيأت علمي در حين استفاده از مرخصي استحقاقي تابستاني نياز به مرخصي  -7
استعالجي يا زايمان دارد با تشخيص واحد و تصويب رئيس دانشگاه حداكثر نصف مرخصي 

 .استحقاقي وي ذخيره خواهد شد
ضاي هيأت علمي با رعايت مقررات مربوط فقط حقوق مرتبه و براي بازخريد مرخصي استحقاقي اع

 .پايه و فوق العاده مخصوص عضو قابل پرداخت است

  ساير مقررات مربوط به مرخصي 

در احتساب مرخصي روز و ماه و سال مطابق تقويم رسمي كشوري است و در مرخصي روزانه ماه  -1
 .سي روز حساب مي شود

 .خصي واقع است جزو مدت مرخصي محسوب مي شودروزهاي تعطيل كه حين مر -2
 .حقوق و فوق العاده هاي مدت مرخصي پس از صدور حكم مرخصي قابل پرداخت است -3
عدم حضور عضو هيأت علمي در پست خود كه مدت آن از سه روز تجاوز ننمايد و مستند به  -4

 .شدعللي از قبيل آنچه كه ذيالً درج مي شود باشد موجه شناخته خواهد 
  بيماري او •
 . و يا فرزندان او وارد آمده باشد صدمات ناشي از حوادث كه به او، پدر يا مادر و يا همسر  •
  بيماري شديد پدر يا مادر يا همسر و يا فرزندان •
 2 از طبقه 2 فوت خويشاوندان تا درجه   •
  دارا شدن فرزند  •
  ازدواج او يا فرزندش  •

در . أت علمي به عهده رئيس دانشكده يا مؤسسه استتشخيص صحت و سقم جهات ادعاي عضو هي
صورتيكه ادعا تصديق شود غيبت عضو مذكور حسب علت جزو مرخصي استحقاقي يا استعالجي وي 

 .محسوب و پيشنهاد الزم جهت صدور حكم به امور اداري دانشگاه ارسال خواهد شد

 انتقال
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زارتخانه يا مؤسسه دولتي مشمول انتقال عبارت است از اين كه مستخدم رسمي از خدمت يك و
قانون استخدام كشوري بدون آنكه جريان خدمت وي قطع گردد، با حفظ گروه و پايه و پيشينه 

 .خدمت خود، به خدمت وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ديگر مشمول قانون مذكور درآيد
در اين . ذير استانتقال اعضاي هيأت علمي دانشگاه به مؤسسات ديگر با موافقت دانشگاه امكان پ

 .صورت رابطه استخدامي آنان با دانشگاه قطع مي گردد
 اجازه دارد كه به پيشنهاد انتقال اعضاي هيأت علمي در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

دوران خدمت رسمي آزمايشي از يك دانشگاه به دانشگاه ديگر بر حسب ضرورت رسيدگي و اتخاذ 
قت با انتقال، اينگونه اعضاء بقيه مدت خدمت رسمي آزمايشي خود را در صورت مواف. تصميم نمايد

 .در دانشگاهي كه به آن منتقل شده اند انجام خواهند داد
 درصد كادر هيأت علمي موجود آن 10ميزان انتقال ساالنه اعضاي هيأت علمي هر دانشگاه حداكثر 
 .يي مربوط خواهد بوددانشگاه و بر اساس اولويتهاي تعيين شده در آئين نامه اجرا

كليه اعضاي هيأت علمي شاغل در تهران مي توانند بدون در نظر گرفتن ميزان سابقه خدمت از اين 
 .مقررات جهت انتقال به شهرستانها استفاده نمايند

 :به اعضاء هيأت  علمي شهرستان  ها امتيازاتي به شرح  زير تعلق  ميگيرد-
 سال خدمت  تمام وقت  در 5هاي  شهرستان  ها  پس از  اعضا هيأت علمي شاغل در دانشگاه -

شهرستان  ها مي توانند بر اساس آئين نامه اي كه به تصويب  وزارت بهداشت ، درمان  و آموزش 
مدت مذكور  . پزشكي  خواهد  رسيد باتوافق دانشگاه  مقصد  به شهر دلخواه  خود انتقال  يابند 

دانشگاه مبدا موظف  خواهد بود  با انتقال  آنان . اهد  بود براي انتقال  به تهران  هشت سال خو
اعضاء هيأت علمي بورسيه  پس از پايان  مدت تعهد  خدمت خود مي توانند . موافقت به عوامل آورد

 .از اين مقررات  استفاده  نمايند 
 

 بازنشستگي

 اشاره مي گردد از لحاظ اعضاي رسمي هيأت علمي دانشگاه و بازماندگان آنها جز در مواردي كه ذيالً
بازنشستگي و وظيفه تابع قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه مستخدمين رسمي كشور مي 

 :باشند
 سالگي تقاضاي 65استادان و دانشياران و پزشكان بيمارستاني كه قبل از رسيدن به سن  -1

الل يك رشته بازنشسته بازنشستگي نمايند يا دانشگاه ايشان را به علت حذف ماده تدريس يا انح
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نمايد هرگاه سابقه خدمت آنان به سي سال نرسد حداكثر تا پنج سال از دوران تحصيالت عالي آنان 
 .جزء خدمت رسمي محسوب مي شود

 سال تمام رسيده 65دانشگاه مكلف است هر يك از اعضاي رسمي هيأت علمي را كه به سن  -2
 .باشند، بازنشسته كند

اند استثنائاً در مواردي كه استفاده از خدمات علمي هر يك از اعضاي هيأت رئيس دانشگاه مي تو
 . سالگي از خدمت آنان استفاده نمايد70علمي ضروري باشد تا 

شرط استفاده از بازنشستگي با حقوق تمام وقت براي كساني كه به موجب آئين نامه استخدامي  -1
 سال خدمت تمام وقت 10وقت مي شوند الاقل هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي تمام 

 .در دانشگاه است

بازنشستگي اعضاي رسمي هيأت علمي كه به امر تدريس اشتغال دارند با رعايت مقررات مربوط  -2
 .در پايان هر نيمسال تحصيلي امكان پذير خواهد بود

      اختي مجاز سته به استثناي حقوق بازنشستگي هيچ نوع پردشبه اعضاي هيأت علمي بازن -3
 .نمي باشد

 در موارد ضروري و استثنايي دانشگاه مي تواند به پيشنهاد دانشكده يا مؤسسه مربوط و _تبصره 
موافقت رئيس دانشگاه از اعضاي هيأت علمي بازنشسته براي انجام تدريس و تحقيق و تأليف در 

پرداخت حق التدريس هر . نمايدقبال پرداخت حق التدريس يا حق التحقيق يا حق التأليف استفاده 
 .عالوه بر رعايت تشريفات فوق موكول به تصويب شوراي دانشگاه خواهد بود(مورد 

 عضو رسمي هيأت علمي دانشگاه مي تواند از خدمت دانشگاه مستعفي شود، قبول استعفا موكول -1
.  كتباً اعالم داردبه آن است كه عضو الاقل دو ماه قبل از شروع نيمسال تحصيلي بعد قصد خود را
 .استعفا از تاريخي تحقق مي يابد كه دانشگاه به موجب حكم رسمي با آن موافقت كند

 وجوهي كه عضو مستعفي بابت كسور بازنشستگي به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت _تبصره 
 .او مسترد خواهد شد كرده است به


