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 آیین نامه  استخدامی اعضاي غیر هیات علمی

 فهرست مطالب

 صفحه عنوان

 2 تعاریف و اختصارات : فصل اول 

 7 ورود به خدمت : فصل دوم 

 10 جذب، استخدام و تبدیل وضعیت : فصل سوم 

 14 طبقه بندي مشاغل : فصل چهارم 

 23 نظام پرداخت حقوق و مزایا : فصل پنجم 

 32 تکالیف حقوق و : فصل ششم 

 40 توانمندسازي : فصل هفتم 

 43 مرخصی ها، بیمه و امور رفاهی : فصل هشتم 

 49 پایان خدمت : فصل نهم 

 52 سایر مقررات : فصل دهم 

 56 دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف هیئت اجرایی منابع انسانی:    پیوست شماره یک 

 59 ارتقا رتبه اعضاي غیر هیأت علمیدستورالعمل اجرایی :      پیوست شماره دو 

دستورالعمل فوق العاده سختی شرایط محیط کار اعضاي غیر :     پیوست شماره سه 

 هیأت علمی
63 

دستورالعمل اجرایی قانون حمایت قضایی از اعضاي غیر هیأت :  پیوست شماره چهار 

 علمی
69 

 72 یدستورالعمل پرداخت کمک هاي رفاه:    پیوست شماره پنج 
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 تعاریف و اختصارات  -فصل اول 

 : تعاریف و اختصارات بکار رفته در این آیین نامه و پیوستهاي آن عبارتند از  -1ماده 

در این آیین نامه و پیوستهاي آن، به ترتیب » وزیر«و » وزارت«از  منظور :وزیر / وزارت  -1-1

 . می باشد» و فناوري وزیر علوم، تحقیقات«و » وزارت علوم، تحقیقات و فناوري«

مرکز در این آیین نامه و پیوستهاي آن، مرکز هیأتهاي امنا و هیأتهاي ممیزه منظور از  :مرکز  -1-2

 . وزارت می باشد

دانشگاه علم و صنعت در این آیین نامه و پیوستهاي آن،  دانشگاهمنظور از  :دانشگاه  -1-3

 . و کلیه واحدهاي تابعه آن می باشد ایران

هیأتی است که به موجب قوانین و مقررت مربوط به عنوان باالترین رکن  :هیأت امنا  -1-4

 . می باشد دانشگاهو تصویب مقررات و ضوابط داخلی  ، مرجع سیاستگذاري، تصمیم گیريدانشگاه

کمیسیونی است که مسئولیت بررسی، کارشناسی و ارائه  :کمیسیون دائمی هیأت امنا  -1-5

 . رح در هیأت امنا و سایر امور ارجاعی از سوي هیأت امنا را بر عهده داردپیشنهادات قابل ط

 . می باشد دانشگاهپس از رئیس  دانشگاههیأت رئیسه دومین رکن اجرایی  :هیأت رئیسه  -1-6

دومین رکن سیاستگذاري بعد از هیأت امنا می باشد که  دانشگاهشوراي  : دانشگاهشوراي  -1-7

در هیأت امنا و  بر اساس سیاستهاي کالن مصوب دانشگاهبرنامه هاي جاري به تنظیم سیاستها و 

 . یا سایر مراجع ذیصالح می پردازد

که در چارچوب ضوابط و مقررات تعیین شده از مرجعی است  :هیأت اجرایی منابع انسانی  -1-8

ات و متکفل اعمال وظایف، اختیار بر اساس دستورالعمل پیوست شماره یک،سوي هیأت امنا 

 دانشگاهمحول تنظیم راهکارهاي اجرایی بخش اداري، تشکیالتی و امور نیروي انسانی و سایر امور 

 . که در این آیین نامه به اختصار هیأت اجرایی نامیده می شود می باشد
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عبارت است از کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات و یا شرکتهاي دولتی،  :دستگاه اجرایی  -1-9

اي عمومی غیر دولتی و نیز کلیه دستگاههایی که از سوي هیأت امناي مؤسسات و یا نهاده

 . تعیین شده باشد دانشگاه

عبارت است از فرآیند شناسایی، انتخاب و پذیرفتن اشخاص حقیقی براي خدمت  :جذب  -1-10

با پستهاي سازمانی بالتصدي مصوب، به هر یک از انحاء از قبیل قراردادي، متناسب  دانشگاهدر 

 . در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه... وریت و مأم

در  ،دانشگاهعبارت است از فرآیند پذیرفتن اشخاص حقیقی براي خدمت در  :استخدام  -1-11

یکی از پستهاي سازمانی بالتصدي مصوب، به یکی از وضعیت هاي پیمانی، رسمی آزمایشی و 

 .نامهرسمی قطعی در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین 

منظور از عضو در این آیین نامه و پیوستهاي آن، عضو غیر هیأت علمی شاغل در  :عضو  -1-12

 . در سه وضعیت رسمی، پیمانی و قراردادي می باشد دانشگاه

براي تصدي یکی ) قطعی -آزمایشی (فردي است که به موجب حکم رسمی  :عضو رسمی  -1-13

 .این آیین نامه استخدام شده باشدو مقررات ضوابط  چارچوبدر  دانشگاهاز پست هاي سازمانی 

فردي است که به موجب قرارداد پیمانی براي تصدي یکی از پست هاي  :عضو پیمانی  -1-14

براي مدت معین، در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه استخدام شده  دانشگاهسازمانی 

 .باشد

به منظور انجام  دانشگاهقرارداد منعقده با فردي است که به موجب  :عضو قراردادي  -1-15

 . وظایف مشخص براي مدت معین در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه بکار گرفته شده باشد

به عضو رسمی، در  دانشگاهعبارت است از ابالغ کتبی دستور مقام صالحیت دار  :حکم  -1-16

 .چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه

۳
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و نیز  دانشگاهعبارت است از توافق نامه کتبی که به امضاي مقام صالحیت دار  :داد قرار -1-17

شخص واجد شرایط طرف قرارداد می رسد و وي به موجب آن در ازاي دریافت حقوق و مزایا براي 

 .مدت مندرج در قرارداد، وظایف محول را انجام می دهد

است که به طور مستمر جهت  دانشگاه جایگاهی در تشکیالت سازمانی :پست سازمانی  -1-18

واگذاري تمام یا بخشی از وظایف یک شغل براي تصدي یک عضو رسمی یا پیمانی در نظر گرفته 

 .می شود

عبارت است از مجموعه وظایف و مسئولیت هاي مرتبط و مشخصی که از سوي  :شغل  -1-19

 .به عنوان کار واحد شناخته می شود دانشگاه

عبارت است از یک یا چند پست سازمانی که از لحاظ نوع کار، وظایف و  :رشته شغلی  -1-20

مسئولیت ها، یکسان یا مشابه محسوب می شوند، اما از نظر ارزش و اهمیت و صعوبت انجام کار، 

 .داراي سطوح و مراتب مختلف می باشند

ع کار و حرفه، الیت و نوعمجموعه اي از رشته هاي شغلی است که از لحاظ ف :رسته شغلی  -1-21

 . وابستگی نزدیک دارند، مانند رسته آموزشی، فرهنگی و پژوهشی

مشاغل تخصصی به آن گروه از مشاغل اطالق می گردد که  :مشاغل تخصصی و اصلی  -1-22

الزامی می باشد و تصدي آنها  دانشگاهتحقق اهداف و انجام مأموریتهاي اساسی  يوجود آنها برا

تخصصی انشگاهی یا گذراندن دوره هایی است که منجر به اخذ مدرك مستلزم داشتن تحصیالت د

می گردد و مشاغل اصلی به آن گروه از مشاغل ... در یکی از رشته هاي هنري، فنی و حرفه اي و 

، براي حمایت و پشتیبانی از  دانشگاهاطالق می شود که در رابطه با اهداف و مأموریت هاي اصلی 

 .د و عناوین و مشخصات آن توسط هیأت اجرایی تعیین می گرددتخصصی ایجاد می شومشاغل 

۴



 5

اشتغال به کار یا مجموعه اقداماتی که عضو به موجب حکم یا عبارت است از  :خدمت  -1-23

 . قرارداد مکلف به انجام آن می گردد

شرح مکتوب و مدونی که حاوي مشخصات اصلی و اساسی عبارت است از  :شرح شغل  -1-24

تعریف، نمونه وظایف و مسئولیت ها و شرایط احراز شغل در چارچوب تشکیالت : ه شغل از جمل

 . می باشد دانشگاهتفصیلی 

عبارت است از نمایش عددي سنوات خدمت قابل قبول عضو بر اساس امتیاز کسب  :پایه  -1-25

 . م ارزیابی ساالنه در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامهشده در قالب فر

و عددي پایه عضو واجد شرایط در چارچوب ضوابط عبارت است از افزایش  :فیع پایه تر -1-26

 .مقررات این آیین نامه

عبارت است از کسب رتبه باالتر عضو رسمی و پیمانی واجد شرایط، در  :ارتقاي رتبه  -1-27

 .چارچوب ضوابط و مقررات دستورالعمل اجرایی ارتقاء رتبه اعضاي غیر هیأت علمی

عبارت است از گماردن عضو رسمی یا پیمانی به یکی از پست هاي سازمانی بر  :انتصاب  -1-28

 .اساس شرایط احراز شغل

عبارت است از مبلغی که در ازاي انجام کار در چارچوب ضوابط و  :حقوق یا دستمزد  -1-29

 .مقررات این آیین نامه به عضو ذي حق تعلق می گیرد

عبارت است از وجوهی که در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین  :ها مزایا و فوق العاده  -1-30

 .ذي حق پرداخت می گرددنامه به طور مستمر و غیر مستمر عالوه بر حقوق رتبه و پایه به عضو 

به سایر  دانشگاهعبارت است از تغییر محل خدمت عضو رسمی به طور دائم از  :انتقال  -1-31

لی، پژوهشی و فناوري دولتی و دستگاههاي اجرایی و بالعکس در آموزش عادانشگاهها و مؤسسات 

 .چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه

۵
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 :عبارت است از  :مأموریت  -1-32 

شغل یا وظیفه اي موقت به عضو یا حفظ پست سازمانی وي براي مدت معین محول نمودن  -الف

 . که ممکن است خارج از محل خدمت عضو باشد

ضو به صورت تمام وقت یا پاره وقت براي مدت معین به سایر دانشگاهها و مؤسسات اعزام ع -ب

 . آموزش عالی، پژوهشی و فناوري دولتی و دستگاههاي اجرایی

 . اعزام عضو براي گذراندن دوره آموزشی یا مطالعاتی یا کارآموزي در داخل یا خارج از کشور -ج

که بنا به درخواست  دانشگاهتخدامی عضو رسمی با قطع رابطه اسعبارت است از  :استعفا  -1-33

یا مقام مجاز از طرف وي در چارچوب ضوابط و مقررات این  دانشگاهوي، پس از موافقت رئیس 

 . آیین نامه صورت می پذیرد

که در چارچوب ضوابط  دانشگاهقطع رابطه خدمتی عضو با عبارت است از  :بازنشستگی  -1-34

و با توجه به مقررات صندوق هاي بازنشستگی ذیربط به موجب حکم  این آیین نامهو مقررات 

 .صورت می پذیرد

متناسب با مدت خدمت قابل قبول در لغی اعبارت است از پرداخت مب :بازخریدي خدمت  -1-35

 .در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه دانشگاهازاي قطع رابطه استخدامی عضو با 

که به موجب قوانین و عبارت است از وضعیت عضو رسمی و پیمانی  :از کار افتادگی  -1-36

مقررات مربوط، توانمندي جسمانی و یا روانی الزم براي انجام خدمت را دارا نبوده و ضمن قطع 

 .رابطه خدمتی تا رسیدن به زمان بازنشستگی، از حقوق وظیفه استفاده می نماید

بنا به یکی از دالیل ذیل، با  دانشگاهرسمی وضعیتی است که عضو  :آماده به خدمت  -1-37

 یا مقام مجاز از طرف وي در انتظار تعیین تکلیف براي انجام خدمت قرار  دانشگاهحکم رئیس 

 .می گیرد

۶
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  دانشگاهانحالل  -الف

بر اساس تشریفات  دانشگاهحذف پست سازمانی عضو در چارچوب اصالح ساختار تشکیالتی  -ب

 .امنا قانونی و تصویب در هیأت

مأموریت یا مرخصی بدون حقوق متناسب با شرایط موجود نبودن پست سازمانی بعد از اتمام  -ج

 .احراز عضو

 .بر اساس تصمیم مراجع قانونی -د

برکناري عضو به طور موقت یا دائم از خدمت، به موجب آراي عبارت است از  :انفصال  -1-38

 .قطعی صادر شده از سوي مراجع قانونی

قطع رابطه استخدامی عضو به موجب آراي قطعی مراجع قانونی عبارت است از  :خراج ا -1-39

 . ذیربط

 ورود به خدمت : فصل دوم 

وزارت، پس از اخذ مجوزهاي قانونی الزم، در هر برنامه پنج ساله توسعه، تعداد سهمیه  -2ماده 

 .را تعیین و ابالغ می نماید دانشگاههیأت علمی غیر استخدام عضو 

در ) با رعایت سهمیه ابالغی از سوي وزارت(استخدام اعضاء به صورت پیمانی و رسمی  -3ده ما

نیاز سازمانی با توجه به تشکیالت سازمانی مصوب و موافقت باالترین مقام ، بر اساس  دانشگاه

، منحصراً پس از تصویب هیأت امنا و احراز صالحیتهاي الزم توسط مراجع  دانشگاهاجرایی 

 .با توجه به اصل شایستگی و انتخاب اصلح انجام می پذیرداز طریق آزمون و مصاحبه  ذیصالح،

هیأت رئیسه و مجوز هیأت امنا تا سقف می تواند در شرایط خاص با تصویب  دانشگاه -1تبصره 

معین و بدون تعهدات استخدامی، افراد را پس از احراز صالحیتهاي الزم توسط مراجع ذیصالح به 

 . اد کار معین و مشخص براي مدت حداکثر یکسال بکار گماردصورت قرارد

۷
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در سقف پستهاي سازمانی مصوب  دانشگاهتمدید قرارداد اینگونه افراد در صورت نیاز  -2تبصره 

 . بالمانع است

کلیه افرادي که بر اساس این آیین نامه به صورت قراردادي بکار گرفته می شوند، به  -3تبصره 

قانون کار، از شمول قانون مذکور خارج بوده و دعاوي آنان در هیأتهاي  »188«استناد ماده 

 . تشخیص و حل اختالف وزارت کار قابل رسیدگی نمی باشد

می بایست از شرایط عمومی ذیل، برخوردار  دانشگاهمتقاضیان جذب و استخدام در  -4ماده 

 :باشند

  .ابعیت مضاعف در طول دوران خدمتتابعیت جمهوري اسالمی ایران و عدم تغییر یا کسب ت -الف

 . قاد به والیت فقیهتالتزام عملی به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و اع -ب

عملی به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان پذیرفته شده در قانون اساسی اعتقاد و التزام  -ج

 .جمهوري اسالمی ایران

 .یاسی معارض با نظام اسالمی ایرانعدم سابقه عضویت یا وابستگی به گروه هاي س -د

عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل به مناهی اخالقی و اعمال و رفتار خالف حیثیت و شرافت و  -هـ

 .شئون شغلی

 . نداشتن سوء پیشینه کیفري مؤثر -و

عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دائمی دولتی بر اساس رأي قطعی صادره از سوي مراجع  -ز

  .ذیصالح

 . عدم اعتیاد و اشتهار به خرید و فروش مواد مخدر، مشروبات الکی و نظایر آن -ح

 ). براي آقایان(دارا بودن مدرك پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت قانونی دائم  -ط

 .برخورداري از سالمت و توانایی روانی متناسب با خدمت مورد نظر -ي

 .انی متناسب با خدمت مورد نظربرخورداري از سالمت و توانایی جسم -ك

۸
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 . دارا بودن حداقل مدرك تحصیلی کاردانی یا سطح یک حوزوي -ل

سال تمام براي دارندگان مدرك تحصیلی  30سال تمام و حداکثر  20دارا بودن حداقل سن  -م

سال تمام براي دارندگان مدرك  35کاردانی، کارشناسی و سطوح یک و دو حوزوي، حداکثر 

سال تمام براي  40ناسی ارشد، دکتري حرفه اي و سطح سه حوزوي و حداکثر تحصیلی کارش

 .متخصصین با مدرك تحصیلی دکتري تخصصی یا سطح چهار حوزوي

رك تحصیلی همتراز با مقاطع تحصیلی دانشگاهی، چنانچه همترازي آنان بر ادارندگان مد -1تبصره 

د تأیید مراجع ذیصالح باشد، در شمول اساس ضوابط و مقررات مربوط داراي ارزش استخدامی مور

 .این ماده قرار می گیرند

این آیین نامه، مجاز  »4«ماده » م«و » ل«بدون الزام به رعایت مفاد بندهاي  دانشگاه -2تبصره 

اعضاي شاغل در دانشگاهها و مؤسسات ... به استفاده از خدمات فنی، مشاوره اي، پژوهشی، علمی و 

وري و دستگاههاي اجرایی و خبرگان غیر شاغل دولتی، در قالب قرارداد افنآموزش عالی، پژوهشی و 

قانون بودجه » 29«این نوع فعالیتها به عنوان شغل محسوب نگردیده و مشمول تبصره . می باشد

میزان حق الزحمه این افراد به پیشنهاد واحد متقاضی و تأیید هیأت . کشور نخواهد بود 1344سال 

برابر حقوق و مزایاي اعضاي شاغل ) 5/1(ساعات کار هفتگی، تا سقف یک و نیم  اجرایی، متناسب با

 . مشابه، تعیین و پرداخت می گردد

... جذب و استخدام جانبازان، آزادگان، ایثارگران و خانواده آنها، معلولین، اتباع خارجی و  -5ماده 

 . تابع قوانین و مقررات مربوط به خود خواهد بود

این آیین نامه حسب مورد،  »4«ماده استعالم و تشخیص شرایط عمومی موضوع مرجع  -6ماده 

 . می باشد دانشگاهاز جمله هسته گزینش کارکنان و هیأت اجرایی صالح  مبادي قانونی ذي

می بایست از شرایط اختصاصی الزم، از جمله  دانشگاهمتقاضیان جذب و استخدام در  -7ماده 

 . برخوردار باشند دانشگاهأت اجرایی شرایط احراز شغل به تشخیص هی
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 جذب، استخدام و تبدیل وضعیت : فصل سوم 

تصاصی به سه صورت انجام پس از احراز شرایط عمومی و اخ دانشگاهدر جذب و استخدام  -8ماده 

 :می پذیرد

استخدام پیمانی براي تصدي پست هاي سازمانی به موجب قرارداد ساالنه که تمدید آن منوط  -الف

و یا  دانشگاهارزیابی عملکرد سالیانه و همچنین موافقت رئیس درصد امتیاز  »70«کسب حداقل به 

 . مقام مجاز از طرف وي می باشد

 استخدام رسمی آزمایشی براي تصدي پست هاي سازمانی به موجب حکم  -ب

 . استخدام رسمی قطعی براي تصدي پست هاي سازمانی به موجب حکم -ج

در قالب سهمیه ابالغی از سوي وزارت، وضعیت بکارگیري اعضاي تواند  می دانشگاه -9ماده 

قراردادي مشمول این آیین نامه را پس از احراز شرایط ذیل، به پیشنهاد هیأت اجرایی، موافقت 

و تصویب هیأت امنا و طی مراحل گزینش با رعایت ضوابط و مقررات این آیین  دانشگاهرئیس 

 . زمانی بالتصدي به استخدام پیمانی تبدیل نمایدنامه، مشروط به وجود پست سا

سال سابقه قراردادي با  7دارا بودن مدرك تحصیلی کاردانی یا سطح یک حوزه و حداقل  -الف

  دانشگاهمدرك مزبور در 

سال سابقه قراردادي با  5دارا بودن مدرك تحصیلی کارشناسی یا سطح دو حوزه و حداقل  -ب

  دانشگاهمدرك مزبور در 

 3دارا بودن مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر یا سطح هاي سه و چهار حوزه و حداقل  -ج

  دانشگاهسال سابقه قراردادي با مدرك مزبور در 

اعضایی که قبل از تصویب این آیین نامه، با مدرك تحصیلی دیپلم براي مشاغل نگهبانی  -1تبصره 

با رعایت ضوابط و مقررات این آیین نامه، مشروط به و انتظامات به صورت قراردادي جذب شده اند، 
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، به  دانشگاهسال سابقه خدمت قراردادي در » 10«با حداقل دارا بودن پست سازمانی بالتصدي، 

 . پیمانی تبدیل وضع می شوند

این آیین نامه در حین خدمت، مدرك » 49«ماده » 2«چنانچه اعضا با رعایت تبصره  -2تبصره 

ارائه نمایند، یک دوم سابقه خدمت آنان با مدرك تحصیلی قبلی در ازاي ارائه مدرك تحصیلی باالتر 

تحصیلی کارشناسی و پایین تر و تمام سابقه خدمت آنان با مدرك تحصیلی قبلی در ازاي ارائه 

 . مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر براي تبدیل وضعیت به پیمانی قابل محاسبه است

که بابت آن به عضو حق سنوات پرداخت شده یا نشده باشد، به عنوان سابقه سنواتی  -3تبصره 

 . لحاظ خواهد شد

اعضاي پیمانی مشمول این آیین نامه را پس از احراز وضعیت استخدام می تواند  دانشگاه -10ماده 

به رسمی  دانشگاهشرایط ذیل، با تصویب هیأت اجرایی، تأیید هسته گزینش و موافقت رئیس 

 . شی تبدیل نمایدآزمای

سال سابقه پیمانی با مدرك  5تا  3دارا بودن مدرك تحصیلی کاردانی یا سطح یک حوزه و  -الف

  دانشگاهمزبور در 

سال سابقه پیمانی با مدرك  5تا  3دارا بودن مدرك تحصیلی کارشناسی یا سطح دو حوزه و  -ب

 دانشگاهمزبور در 

 5تا  3ه و سطح چهار حوزه و سد و باالتر یا سطح دارا بودن مدرك تحصیلی کارشناسی ارش -ج

 دانشگاهسال سابقه پیمانی با مدرك مزبور در 

اعضایی که قبل از تصویب این آیین نامه، با مدرك تحصیلی پایین تر از کاردانی به  -1تبصره 

سال سابقه خدمت پیمانی در مؤسسات مشمول  10استخدام پیمانی درآمده اند، با داشتن حداقل 

 . این آیین نامه و احراز سایر شرایط الزم به رسمی آزمایشی تبدیل وضع می شوند
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این آیین نامه در حین خدمت، مدرك  »49«ماده » 2«تبصره چنانچه اعضا با رعایت  -2تبصره 

تحصیلی باالتر ارائه نمایند، یک دوم سابقه خدمت آنان با مدرك تحصیلی قبلی در ازاي ارائه مدرك 

شناسی و پایین تر و تمام سابقه خدمت آنان با مدرك تحصیلی قبلی در ازاي ارائه تحصیلی کار

 . مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر براي تبدیل وضعیت به رسمی آزمایش قابل محاسبه است

یک دوره آزمایشی سه اعضایی که از پیمانی به رسمی تبدیل وضعیت می یابند، الزاماً  -11ماده 

. اه با گذراندن دوره آموزش شغلی و توجیهی، عالوه بر دوره پیمانی طی خواهند کردساله را همر

علمی، اخالقی، (طول دوره رسمی آزمایشی، رفتار و عملکرد عضو را از نظر لیاقت در  دانشگاه

، کاردانی، روحیه خدمت و نظم و انضباط اداري مورد ارزیابی قرار داده )خالقیت و مسئولیت پذیري

 . رت احراز شرایط الزم و طی مراحل گزینش به رسمی قطعی تبدیل وضع می نمایدو در صو

در صورتی که عضو در پایان دوره آزمایشی به تشخیص هیأت اجرایی شرایط ادامه خدمت  -12ماده 

و یا تبدیل وضعیت به استخدام رسمی قطعی را کسب ننماید، به یکی از روشهاي ذیل با وي رفتار 

 :خواهد شد 

 اعطاي مهلت دو ساله دیگر براي احراز شرایط  -الف

 تبدیل وضعیت به استخدام پیمانی -ب

 باز خریدي خدمت یا بازنشستگی حسب مورد و در صورت احراز شرایط الزم  -ج

مشروط به آنکه سن وي  دانشگاهاعاده به خدمت عضو مستعفی رسمی در صورت نیاز  -13ماده 

نباشد، یا اخذ مجوز کبر سن از هیأت اجرایی سال » 50«یش از بر در زمان ارائه درخواست اعاده بکا

فقط براي یکبار با  دانشگاهاین آیین نامه و موافقت رئیس  »4«ماده » م«بند براي موضوع 

 .سایر شرایط مقرر در ماده مذکور، بالمانع می باشدو رعایت  دانشگاهاحتساب سابقه خدمت در 
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و پاداش پایان خدمت که کسور بازنشستگی سنوات خدمت سوابق خدمت عضو مستعفی  -تبصره 

خود را قبالً دریافت نموده باشد، در هنگام اعاده به خدمت مشروط به بازگرداندن وجوه دریافتی یاد 

 .شده و موافقت صندوق بازنشستگی مربوط، قابل احتساب می باشد

قطعی سایر دانشگاهها و می تواند در صورت نیاز به خدمات اعضاي رسمی  دانشگاه -14ماده 

مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري دولتی و دستگاههاي اجرایی، با تقاضاي عضو و موافقت 

هیأت اجرایی مؤسسه مربوط از خدمات آنان براي مدت معین با رعایت مقررات به عنوان مأمور 

أیید هیأت اجرایی، استفاده نماید و یا بالعکس حسب درخواست مؤسسات مزبور و موافقت عضو و ت

حقوق و مزایاي کارکنان و اعضاي . اعضاي رسمی قطعی خود را به این قبیل مؤسسات مأمور نماید

 .مأمور حسب توافق مؤسسات ذیربط از محل اعتبارات مؤسسه مبدأ یا مقصد پرداخت می گردد

بود و در مدت مأموریت مشموالن این ماده حداقل شش ماه و حداکثر یک سال خواهد  -1تبصره 

سال و به صورت سالیانه،  5صورت ضرورت، با تشخیص هیأت اجرایی این مدت حداکثر تا مدت 

 .قابل تمدید است

می تواند در موارد استثنایی در صورت نیاز به خدمات اعضاي رسمی آزمایشی و  دانشگاه -2تبصره 

پست هاي تخصصی  یا پیمانی داراي مدرك تحصیلی حداقل کارشناسی سایر مؤسسات براي تصدي

و اصلی، با تقاضاي عضو و تصویب هیأت امنا از خدمات آنان براي مدت معین با رعایت مقررات 

مربوط به عنوان مأمور استفاده نماید و یا بالعکس، حسب درخواست مؤسسات مزبور، موافقت عضو و 

. مأمور نماید تصویب هیأت امنا، اعضاي رسمی آزمایشی و پیمانی خود را به این قبیل مؤسسات

حقوق و مزایاي کارکنان و اعضاي مأمور حسب توافق مؤسسات ذیربط از محل اعتبارات مؤسسه 

 .مبداء یا مقصد پرداخت می گردد

کارکنان رسمی سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري دولتی و  -15ماده 

مربوط می توانند با حفظ پیشینه  و موافقت مؤسسه دانشگاه، حسب نیاز دستگاههاي اجرایی
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حقوق و مزایاي این قبیل افراد بر اساس پست سازمانی تخصیص . منتقل شوند دانشگاهخدمتی به 

انتقال اعضاي رسمی . این آیین نامه تعیین می گرددداده شده و سوابق خدمتی، بر طبق مقررات 

بالمانع  دانشگاهیأت اجرایی سسات مزبور حسب درخواست آنان با موافقت هؤنیز به م دانشگاه

در این صورت از تاریخ اجراي حکم انتقال، رابطه استخدامی عضو رسمی منتقل شده با . است

 . قطع می گردد دانشگاه

الزاماً می بایست قطع نظر از مدت رسمی  دانشگاهرسمی آزمایشی به عضو انتقالی  -تبصره

ساله را با رعایت مفاد ماده  2سمی آزمایشی آزمایشی طی شده در مؤسسه مبدأ، مجدداً یک دوره ر

 . این آیین نامه طی نماید 11

 طبقه بندي مشاغل: فصل چهارم 

 : رسته شغلی به شرح ذیل تقسیم می شوند  7به طور کلی به  دانشگاهمشاغل  -16ماده 

 : مشاغل رسته آموزشی، فرهنگی  -16-1

 عنوان رشته شغلی

 مدیر تربیت بدنی

 زشی کارشناس امور ور

 کاردان امور ورزشی 

 مربی ورزش

 کارشناس امور فوق برنامه 

 کاردان امور فوق برنامه 

 کارشناس امور آموزشی

 کاردان امور آموزشی
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 کارشناس امور پژوهشی

 کاردان امور پژوهشی

 مدیر امور فرهنگی 

 کارشناس امور دانشجویی

 کاردان امور دانشجویی

 کارشناس امور فرهنگی

 هنگیکاردان امور فر

 کارشناس برنامه ریزي امور تربیتی

 کاردان برنامه ریزي امور تربیتی

 مدیر امور آموزشی 

 کارشناس خدمات آموزشی

 کاردان خدمات آموزشی

 کارشناس همکاریهاي بین المللی دانشگاهی

 کاردان همکاریهاي بین المللی دانشگاهی

 کارشناس بررسی کتاب

 کتابدار

 مصحح

 کارشناس آثار تاریخی 

 اردان آثار تاریخیک

 باستان شناس

 متصدي مرمت اسناد
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 کارشناس سمعی و بصري

 کاردان سمعی و بصري

 کارشناس امور هنري

 کاردان امور هنري

 عکاس و فیلمبردار

 موزه دار

 :مشاغل رسته امور اجتماعی  -16-2

 عنوان رشته شغلی

 مددکار اجتماعی

 کارشناس حقوقی

 کاردان حقوقی

 کارشناس روابط عمومی

 کاردان روابط عمومی 

 کارشناس روابط بین الملل

 کاردان روابط بین الملل

 بازرگانی داخلیکارشناس 

 کاردان بازرگانی داخلی

 کارشناس بازرگانی خارجی

 کاردان بازرگانی خارجی

 کارشناس آمار موضوعی

 کاردان آمار موضوعی
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 کارشناس مطالعات اجتماعی

 کاردان مطالعات اجتماعی

 عات اقتصاديکارشناس مطال

 کاردان مطالعات اقتصادي

 مربی کودك

 : مشاغل رسته اداري و مالی  -16-3

 عنوان رشته شغلی

 کارشناس امور اداري

 کاردان امور اداري

 کارشناس برنامه و بودجه

 کاردان برنامه و بودجه

 کارشناس بررسی اسناد و مدارك

 کاردان بررسی اسناد و مدارك

 مترجم

 مدیر اداري و مالی

 سؤول خدمات اداريم

 کارگزین

 رئیس حفاظت فیزیکی

 مأمور حفاظت فیزیکی

 نگهبان

 مسؤول دفتر

۱۷



 18

 رئیس دفتر

 مسؤول گزینش

 مسؤول چاپ و انتشارات 

 مسؤول خدمات مالی

 کاردان انبارهاي تخصصی

 حسابدار

 :مشاغل رسته بهداشتی و درمانی  -16-4

 عنوان رشته شغلی

 کارشناس امور روانی

 انیکاردان امور رو

 کارشناس بینایی سنجی

 کاردان بینایی سنجی

 کارشناس شنوایی سنجی

 کاردان شنوایی سنجی

 بهداشت کار دهان و دندان

 کاردان دامپزشکی

 کارشناس بهداشت محیط

 کاردان بهداشت محیط

 کارشناس امور دارویی

 کاردان امور دارویی

 کارشناس تغذیه و کنترل مواد غذایی
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 اد غذاییکاردان تغذیه و کنترل مو

 کارشناس رادیولوژي

 کاردان رادیولوژي

 کارشناس آزمایشگاه

 کاردان آزمایشگاه 

 مسؤول پذیرش و مدارك پزشکی

 پزشک

 دندانپزشک

 دامپزشک

 پرستار

 ماما

 بهیار

 : مشاغل رسته فنی و مهندسی  -16-5

 عنوان رشته شغلی 

 هواشناس

 کاردان هواشناس

 فنی هواشناسکارشناس 

 اسکاردان فنی هواشن

 مهندس عمران

 کاردان عمران

 آرشیتکت 
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 کارشناس معماري داخلی

 کاردان معماري داخلی 

 کارشناس شهرسازي

 کاردان شهرسازي

 مهندس برق 

 کاردان برق

 مهندس مکانیک 

 کاردان مکانیک 

 مهندس تأسیسات

 کاردان تأسیسات

 کارشناس ارتباط و مخابرات

 کاردان ارتباط و مخابرات

 زمین شناس

 زمین شناسکاردان 

 کارشناس معادن

 کاردان معادن

 نقشه بردار

 کاردان نقشه بردار 

 نقشه کش

 کارتوگراف

 کاردان کارتوگراف
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 کارشناس آزمایشگاه و کارگاههاي فنی

 کاردان آزمایشگاه و کارگاههاي فنی

 کارشناس آزمایشگاه فیزیک و شیمی و مکانیک خاك

 کاردان آزمایشگاه فیزیک و شیمی و مکانیک خاك

 کارشناس ژئوفیزیک

 کاردان ژئوفیزیک

 کارشناس آموزش فنی و حرفه اي

 کاردان آموزش فنی و حرفه اي

 کارشناس حفاظت و مرمت

 کاردان حفاظت و مرمت

 کارشناس حفاظت و مرمت اسناد

 کاردان حفاظت و مرمت اسناد

 :مشاغل رسته فناوري اطالعات  -16-6

 عنوان رشته شغلی 

 تمدیر امور فناوري اطالعا

 کارشناس تحلیل گر سیستم

 کاردان تحلیل گر سیستم

 کارشناس برنامه نویس سیستم

 کاردان برنامه نویس سیستم

 کارشناس شبکه

 کاردان شبکه
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 کارشناس امور سخت افزار رایانه

 کاردان امور سخت افزار رایانه

 اپراتور

 : مشاغل رسته کشاورزي و محیط زیست  -16-7

 عنوان رشته شغلی 

 رویج کشاورزيکارشناس ت

 کاردان ترویج کشاورزي

 کارشناس بررسی آفات و بیماریهاي گیاهی

 کاردان بررسی آفات و بیماریهاي گیاهی

 کارشناس آزمایشگاه کشاورزي

 کاردان آزمایشگاه کشاورزي

 کارشناس خاکشناسی و حاصلخیزي خاك

 کاردان خاکشناسی و حاصلخیزي خاك

 کارشناس اصالح نباتات و زراعت

 اصالح نباتات و زراعت کاردان

 کارشناس دامپروري

 کاردان دامپروري

 کارشناس محیط زیست

 کاردان محیط زیست

 کارشناس امور باغبانی

 کاردان امور باغبانی
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 کارشناس صنایع غذایی

 کاردان صنایع غذایی

و نیز  »16«ماده شرایط احراز مشاغل مربوط به هر یک از رسته هاي شغلی موضوع  -17ماده 

تصدي مشاغل به تناسب وظایف پست هاي قابل تخصیص به هر شغل، بر اساس دانش،  شرایط

توانایی و مهارت و همچنین دوره هاي آموزشی مورد نیاز، حداکثر تا یک سال پس از تاریخ ابالغ این 

رشته هاي شغلی فعلی تا بدیهی است . خواهد رسید دانشگاهآیین نامه به تصویب هیأت اجرایی 

 .کماکان به قوت خود باقیستزمان تصویب 

متصدیان مشاغل رسته خدمات و نظایر آن و سایر مشاغلی که در این آیین نامه درج  -تبصره 

نگردیده است، کماکان تا زمان خروج از دستگاه یا خدمت، صرفاً تابع عناوین رشته هاي شغلی قبلی 

 خواهند بود

 نظام پرداخت حقوق و مزایا: فصل پنجم 

م پرداخت حقوق و مزایاي اعضا بر اساس ارزیابی عوامل شغل و شاغل و دیگر ویژگی نظا -18ماده 

اعضا بر اساس امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل . هاي مندرج در این آیین نامه خواهد بود

مذکور براي هر کدام از مشاغل و متناسب با ویژگی ها، حداکثر در پنج رتبه مقدماتی، مهارتی، رتبه 

 .دنطبقه بندي می گرد 1و رتبه  2تبه ، ر3

اعضاء در بدو ورود به خدمت در رتبه مقدماتی پایه یک متناسب با مدرك تحصیلی مربوط  -تبصره 

 .قرار می گیرند

 : حقوق رتبه و پایه عضو بر اساس فرمول زیر تعیین می گردد  -19ماده 

 قوق رتبه و پایهح= ضریب حقوقی *  ]عدد مبنا) + پایه* ضریب مدرك تحصیلی ([
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کارشناسی (، )کاردانی یا سطح یک حوزوي(ضریب مدرك تحصیلی براي مقاطع تحصیلی  -1تبصره 

به ) دکتري یا سطح چهار حوزوي(و ) کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزوي(، )یا سطح دو حوزوي

 .تعیین می گردد 80و  70، 60، 50ترتیب 

 »1«ماده » 25«بند ول عضو می باشد که بر اساس پایه، نمایش عددي خدمات قابل قب -2تبصره 

 .این آیین نامه تعریف می گردد

 عدد مبنا براي رتبه ها، متناسب با مدرك تحصیلی و بر اساس جدول ذیل تعیین  -3تبصره 

 . می گردد

 جدول عدد مبنا بر اساس مدرك تحصیلی و رتبه 

 مدرك تحصیلی

 رتبه

کاردانی یا 

 سطح یک حوزه

  کارشناسی یا

 سطح دو حوزه

کارشناسی ارشد یا 

 سطح سه حوزه

 دکتري یا 

 سطح چهار حوزه 

 5100 4700 4200 3700 مقدماتی

 5200 4800 4300 3800 مهارتی

 5300 4900 4400 3900 3رتبه 

 5400 5000 4500 --- 2رتبه 

 5500 5100 --- --- 1رتبه 

 

 . تعیین می گردد» 4600«ین آیین نامه ا »23«تبصره ماده عدد مبنا براي مشمولین  -4تبصره 

 .ضریب حقوقی سالیانه به میزان ابالغ شده از سوي هیأت وزیران اعمال می گردد -5تبصره 

حقوق رتبه و پایه دارندگان مدارك تحصیلی دیپلم و پایین تر که در تاریخ تصویب این  -6تبصره 

بکار می باشند، به شرح  مشغول نشگاهداآیین نامه به صورت رسمی یا پیمانی و یا قراردادي در 

 . مندرج در جدول ذیل تعیین می گردد
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 جدول نحوه محاسبه حقوق رتبه و پایه دارندگان مدرك تحصیلی دیپلم و زیر دیپلم

 حقوق رتبه و پایه سابقه خدمت مدرك تحصیلی ردیف

درصد حقوق رتبه و پایه مقدماتی  90 سال 12تا  دیپلم 1

 )یلی کاردانیدارندگان مدرك تحص(

تی هاردرصد حقوق رتبه و پایه م 90 سال سابقه و بیشتر 13 دیپلم 2

 )دارندگان مدرك تحصیلی کاردانی(

درصد حقوق رتبه و پایه مقدماتی  80 سال 12تا  زیر دیپلم 3

 )دارندگان مدرك تحصیلی کاردانی(

تی هاردرصد حقوق رتبه و پایه م 80 سال سابقه و بیشتر 13 زیر دیپلم 4

 )دارندگان مدرك تحصیلی کاردانی(

به عضو، عالوه بر حقوق رتبه و پایه، فوق العاده هایی تحت عنوان فوق العاده شغل، فوق  -20ماده 

فوق العاده هاي مذکور بر اساس فرمول و ضرایب . ده جذب و فوق العاده ویژه پرداخت می گرددالعا

 : آن بر اساس جدول مندرج در زیر تعیین می گردد 

 فوق العاده هاي شغل، جذب و ویژه = ضریب فوق العاده * حقوق رتبه و پایه 

 

 هاي شغل، جذب و ویژه اعضا جدول ضرایب فوق العاده
 فوق العاده ها

 رتبه
 جمع فوق العاده ویژه فوق العاده جذب فوق العاده شغل

 7/1 825/0 550/0 325/0 مقدماتی
 8/1 850/0 600/0 350/0 مهارتی

 9/1 875/0 650/0 375/0 3 رتبه
 05/2 950/0 700/0 400/0 2رتبه 
 2/2 025/1 750/0 425/0 1رتبه 
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فوق العاده هاي مندرج در این ماده براي دارندگان مدارك تحصیلی دیپلم و پایین تر که  -1تبصره 

ول بکار مشغ دانشگاهدر تاریخ تصویب این آیین نامه به صورت رسمی یا پیمانی و یا قراردادي در 

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

جدول نحوه محاسبه فوق العاده هاي شغل، جذب و ویژه دارندگان مدرك تحصیلی دیپلم 

 و زیر دیپلم

 فوق العاده ها  سابقه خدمت  مدرك تحصیلی ردیف
درصد فوق العاده هاي مقدماتی  90 سال 12تا  دیپلم 1

 )حصیلی کاردانیدارندگان مدرك ت(
ی هارتدرصد فوق العاده هاي م 90 سال سابقه و بیشتر 13 دیپلم 2

 )دارندگان مدرك تحصیلی کاردانی(
درصد فوق العاده هاي مقدماتی  80 سال 12تا  زیر دیپلم 3

 )دارندگان مدرك تحصیلی کاردانی(
تی هاردرصد فوق العاده هاي م 80 سال سابقه و بیشتر 13 زیر دیپلم 4

 )دارندگان مدرك تحصیلی کاردانی(
به اعضایی که عهده دار مشاغل مدیریتی و سرپرستی می باشند، فوق العاده اي تحت  -2تبصره 

سرپرستی پرداخت می شود که نحوه محاسبه آن به شرح ذیل / عنوان فوق العاده مشاغل مدیریتی 

 :می باشد 

 جدول نحوه محاسبه فوق العاده مشاغل مدیریتی

 شغل مدیریتیفوق العاده  وع مدیریتین ردیف

 شغل مدیریتی فوق العاده = حقوق رتبه و پایه *  A  *8/2* ا عناوین مشابهیمدیر  1

 فوق العاده شغل مدیریتی = حقوق رتبه و پایه *  A  *5/1* ا عناوین مشابهیمعاون مدیر  2
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 جدول نحوه محاسبه میزان فوق العاده مشاغل سرپرستی

 تیسرپرسفوق العاده شغل  تیسرپرسنوع  ردیف

 فوق العاده شغل سرپرستی = حقوق رتبه و پایه *  A  *85/0* رئیس گروه/ رئیس اداره  1

 فوق العاده شغل سرپرستی = حقوق رتبه و پایه *  A  *40/0* کارشناس مسئول 2

 

ت رئیس نسبت به فوق العاده مدیری دانشگاهرئیس مدیریت ضریب فوق العاده  ، Aضریب *

 .دانشگاه تهران می باشد

 :به عضو در صورت احراز شرایط زیر یک پایه ترفیع استحقاقی اعطا می گردد  -21 ماده

 .انجام حداقل یک سال خدمت تمام وقت قابل قبول در پایه قبلی -21-1

 کسب حداقل هفتاد درصد سقف امتیاز ارزیابی ساالنه -21-2

وط به اینکه طول دوره کمتر از یک سال نباشد، یک پایه بابت خدمت سربازي عضو من -1تبصره 

 .ترفیع تعلق می گیرد

به ایام تعلیق، مرخصی بدون حقوق و انفصال موقت پایه استحقاقی تعلق نمی گیرد و به  -2تبصره 

 .همان میزان تاریخ استحقاق دریافت پایه به تعویق می افتد

ریافت مزایاي ایثارگري شناخته می شود، عالوه عضوي که از سوي مراجع ذیصالح واجد د -3تبصره 

 بر پایه هاي استحقاقی مندرج در این ماده از پایه هاي ایثارگري بر اساس جدول ذیل برخوردار 

 . می گردد

۲۷



 28

 جدول پایه هاي ایثارگري قابل اعطا به اعضاي ایثارگر

پایه ایثارگري  نوع ایثارگري ردیف

 قابل اعطا 

 » براي هر ستون«

) آزادگی(اسارت مدت 

 »1ستون «

درصد جانبازي 

 »2ستون «

مدت خدمت در جبهه 

 » 3ستون «

 پایه 1 ماه تا سه سال 6 درصد 34تا  سال 3تا  1

 پایه 2 سال  6تا  3 درصد 69تا  35 سال 6تا  3 2

درصد و  70 سال و باالتر  6 3

 بیشتر

 پایه 3 سال و باالتر 6

 

این ماده و فرزندان شهدا از حقوق و  »3«جدول تبصره مول آزادگان مشجانبازان و  -4تبصره 

این گونه افراد چنانچه داراي مدرك تحصیلی . مزایاي یک مقطع تحصیلی باالتر برخوردار می گردند

 .حوزه باشند، از حقوق و مزایاي یک رتبه باالتر برخوردار می گردند» 4«دکتري یا سطح 

خدمت در جبهه عضو همزمان بوده باشد، عضو می تواند در صورتی که خدمت سربازي و  -5تبصره 

 .مربوط برخوردار گردداز مجموع ترفیعات 

این  »3«جدول تبصره عضو می تواند از مجموع ترفیعات حداکثر دو ستون از ستونهاي  -6تبصره 

 . ماده برخوردار گردد

خورداري از حقوق و اعضایی که به درجه رفیع شهادت نائل شده یا می شوند، ضمن بر -7تبصره 

مزایاي یک مقطع تحصیلی باالتر، از تاریخ شهادت در حالت اشتغال به سر می برند و تا زمان 

رسیدن به شرایط عمومی بازنشستگی، ترفیع استحقاقی سالیانه را دریافت داشته و از مزایاي زمان 

حوزه به شهادت » 4« اعضایی که با مدرك تحصیلی دکتري یا سطح. استخدام برخوردار خواهند بود

 .رسیده اند، از حقوق و مزایاي یک رتبه باالتر، بهره مند می گردند
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 دانشگاهیش از تاریخ الزم االجرا شدن این آیین نامه، در پتطبیق وضعیت اعضایی که  -8تبصره 

بوده اند، بر اساس سنوات خدمت قابل قبول مندرج در آخرین حکم کارگزینی به عالوه پایه  شاغل

این آیین نامه، انجام می پذیرد و براي هر سال خدمت قابل قبول، یک  »18«تبصره ماده ضوع مو

 . پایه منظور خواهد گردید

نماید، پایه به عضو رسمی و پیمانی در صورتی که یکی از شرایط زیر را احراز نموده یا می  -22ماده 

 :تشویقی اعطا می گردد

ب در واحد ذیربط، وا پنج سال متنایاالنه در سه سال متوالی کسب باالترین امتیاز ارزیابی س -22-1

 ) حداکثر سه پایه در طول خدمت(به پیشنهاد رئیس واحد مربوط و تصویب هیأت اجرایی 

حداکثر یک (در چارچوب ضوابط مربوط » س«عضویت فعال در گردانهاي عاشورا و الزهرا  -22-2

 )پایه

 ) یهدو پا(دارندگان نشانهاي دولتی  -22-3

 ) دو پایه(احراز عنوان کارمند نمونه کشوري  -22-4

 )یک پایه( دانشگاهاحراز عنوان کارمند نمونه طی دو سال متوالی در  -22-5

 ) یک پایه(دارندگان عناوین اول تا سوم مسابقات ورزشی جهانی و بین المللی  -22-6

 )یک پایه(عضو برگزیدگان جشنواره هاي معتبر ملی مرتبط با حوزه کاري  -22-7

متصدیان مشاغل مدیریتی با حداقل دو سال سابقه مدیریتی و در سطح حداقل معاون مدیر  -22-8

د مقام مافوق و ادرصد امتیاز ارزیابی ساالنه، به پیشنه» 90«و یا عناوین همتراز مشروط به کسب 

 ) حداکثر دو پایه در طول خدمت(تصویب هیأت اجرایی 

که با تأیید مراجع در مؤسساتی  )این آیین نامه 14موضوع ماده (خدمت اعضاي مأمور به  -22-9

ذیصالح وزارت در شمول دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري تازه تأسیس و در 

حال توسعه قرار دارند، مشروط به رضایت بخش بودن خدمات آنان، به پیشنهاد مؤسسه مقصد و 
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سال خدمت در مؤسسات یاد شده از یک پایه تشویقی برخوردار  3ي هر به ازاموافقت مؤسسه مبدأ، 

 .می گردند

پایه تشویقی موضوع بند یک این ماده صرفاً به ده درصد اعضاي واجد شرایط هر واحد  -1تبصره 

این نصاب براي واحدهاي سازمانی داراي کمتر از . به طور ساالنه اعطا می گردد دانشگاهسازمانی 

 .سال یک بار اعمال می گردد عضو هر دو 10

فاصله زمانی اعطاي پایه تشویقی موضوع بند یک این ماده به هر عضو حداقل پنج سال  -2تبصره 

 تعیین می گردد

 پایه » 7«سقف پایه هاي تشویقی قابل اعطا به هر عضو در طول خدمت، حداکثر  -3تبصره 

 .می باشد

آیین نامه مطابق با ضوابط و مقررات مربوط گروه اعضایی که قبل از تاریخ ابالغ این  -4تبصره 

 تشویقی دریافت نموده اند در ازاي هر گروه تشویقی دریافتی از یک پایه تشویقی بهره مند 

 . می گردند

دستورالعمل عضو رسمی و پیمانی در صورت احراز شرایط مندرج در جدول زیر و  -23ماده 

 .یابدبه رتبه باالتر ارتقا می  پیوست شماره دو
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 جدول حداقل مدت توقف الزم براي ارتقاء به رتبه باالتر

 مدرك تحصیلی رتبه ردیف
حداقل مدت توقف در 

 )سال(رتبه قبل 

 مقدماتی 1

 0 کاردانی یا سطح یک حوزه

 0 کارشناسی یا سطح دو حوزه

 0 کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه

 0 دکتري تخصصی یا سطح چهار حوزه

 مهارتی 2

 8 کاردانی یا سطح یک حوزه

 6 کارشناسی یا سطح دو حوزه

 5 کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه

 2 دکتري تخصصی یا سطح چهار حوزه

 3رتبه  3

 10 کاردانی یا سطح یک حوزه

 6 کارشناسی یا سطح دو حوزه

 5 کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه

 4 دکتري تخصصی یا سطح چهار حوزه

 2رتبه  4

 6 کارشناسی یا سطح دو حوزه 

 6 کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه

 6 دکتري تخصصی یا سطح چهار حوزه

 1رتبه  5
 6 کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه

 6 دکتري تخصصی یا سطح چهار حوزه 
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ا حداقل برند، قرار دا» 2«در موارد خاص دارندگان مدرك تحصیلی کارشناسی که در رتبه  -تبصره 

از حداکثر امتیازات تعیین شده در » دو سوم«و کسب حداقل » 2«سال توقف در رتبه » 8«

دستورالعمل اجرایی ارتقاي رتبه، می توانند با تصویب هیأت اجرایی  »3«ماده » 4«و » 2«بندهاي 

 .به رتبه یک ارتقا یابند

تفصیلی یأت علمی مندرج در تشکیالت به اعضایی که به یکی از سمتهاي مدیریتی غیر ه -24ماده 

» 2«تبصره می شوند، صرفاً فوق العاده هاي شغل مدیریتی یا سرپرستی موضوع  منصوب دانشگاه

 .این آیین نامه قابل پرداخت می باشد »20«ماده 

در صورتی که با اجراي این فصل، مجموع حقوق و فوق العاده هاي مستمر عضو کاهش  -25ماده 

این . دریافت خواهد نمود» تفاوت تطبیق«تحت عنوان میزان دریافتی قبلی مبلغ ثابتی یابد، عضو تا 

ا یتفاوت تطبیق با افزایش حقوق و مزایاي عضو مستهلک نشده و در محاسبه حقوق بازنشستگی و 

 .وظیفه وي نیز منظور می گردد

ایاي قبلی وي بیشتر منتقل شود و حقوق و مزدانشگاه چنانچه عضو از سازمان دیگري به  –تبصره 

باشد، حقوق و مزایاي وي مطابق ضوابط مقرر در این آیین نامه پرداخت می شود و مبلغی به عنوان 

 .به وي پرداخت نمی شود» تفاوت تطبیق«

، پیمانی و رسمی آزمایشی )معین و مشخص(حقوق و مزایاي اعضا در دوره قراردادي  -26ماده 

ضوابط مقرر در این آیین نامه تعیین و پرداخت می شود و این  همانند دوره رسمی قطعی، مطابق با

 .مدت از هر لحاظ با رعایت سایر شرایط جزء سابقه خدمت عضو محسوب می گردد

 حقوق و تکالیف: فصل ششم 

 .روز در هفته می باشد» 5«ساعت و حداقل » 40«ت کار اعضا عسا -27ماده 
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ت سقف ساعات کار، حسب با رعای هدانشگاحدهاي ساعت شروع و خاتمه کار اعضا و وا -1تبصره 

 .مورد از سوي هیأت رئیسه در چارچوب ضوابط مصوب هیأت امنا، تعیین می گردد

می تواند در موارد خاص، با موافقت هیأت رئیسه و با توجه به شرایط فصلی و  هدانشگا -2تبصره 

 . ماه مبارك رمضان سقف ساعات کار خود را کاهش دهد

ممنوع می باشد، و در موارد خاص استفاده  هدانشگادورکاري اعضا با توجه به مأموریت  -3تبصره 

 از دورکاري براي مشاغل خاص، صرفاً با تأیید هیأت اجرایی و موافقت هیأت امنا امکان پذیر 

 .می باشد

براي مدت این آیین نامه،  »1«ماده » 32«بند » الف«جزء به عضوي که بر اساس  -28ماده 

اعزام می گردد، از تاریخ حرکت به محل  هدانشگابه خارح از ن جهت انجام وظایف محول معیی

کیلومتر باشد فوق العاده مأموریت » 60«مأموریت تا بازگشت، چنانچه فاصله مقصد از مبدأ بیش از 

 .روزانه پرداخت می گردد

)فوق العاده مأموریت روزانه به مأخذ یک بیستم  -1تبصره   مجموع حقوق رتبه و پایه و  201(

هزینه اسکان و تغذیه بر اساس مقررات . فوق العاده هاي شغل و جذب عضو، قابل پرداخت است

 هدانشگاعمومی و هزینه ایاب و ذهاب بین شهري و درون شهري، بر اساس مصوبات هیأت رئیسه 

» 10«أموریت روزانه اعضا نباید از سقف حداکثر پرداخت به عنوان فوق العاده م. پرداخت خواهد شد

 .کارشناس مقدماتی بیشتر باشد» 30«رتبه و پایه  قوقدرصد ح

مدت این گونه مأموریتها در مورد هر عضو از چهار ماه متوالی و یا متناوب در یک سال  -2تبصره 

 .تقویمی بیشتر نخواهد بود
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مت خود که فاصله آن تا مبداء در صورتی که عضو، یک روز تمام به خارج از محل خد -3تبصره 

کیلومتر بوده، اعزام شود و در محل مأموریت توقف شبانه نداشته باشد، به مأخذ » 60«حداقل 

 .درصد فوق العاده مأموریت روزانه مندرج در این ماده به وي پرداخت می شود» 50«

ت جغرافیایی به عضو رسمی که به موجب حکم صادره از سوي مراجع قانونی محل ثاب -29ماده 

خدمت وي تغییر می کند براي یک بار در طول خدمت، به ازاي هر کیلومتر فاصله بین دو شهر 

مبدأ و مقصد مبلغ بیست هزار ریال هزینه سفر و نقل مکان پرداخت می گردد، تغییرات بعدي این 

 .نصاب بر اساس نرخ تورم سالیانه با تصویب هیأت رئیسه تعیین خواهد گردید

به صورت مأموریت به خارج از کشور اعزام  هدانشگاعضو رسمی که با تأیید مقام ذیصالح  -30ماده 

روزانه خارج از کشور بر ریالی، فوق العاده مأموریت می شود، ضمن برخورداري از حقوق و مزایاي 

 . اساس مقررات عمومی کشور نیز دریافت خواهد کرد

ده در محل خدمت خود حضور یابند و وظایف محول اعضا مکلفند در ساعات کار تعیین ش -31ماده 

ضروري خارج از وقت اداري مقرر و یا ایام تعطیل به خدمت را انجام دهند و در صورتی که در مواقع 

مکلف به حضور در محل کار و انجام وظایف محول  هدانشگاآنان نیاز باشد، بر اساس اعالم نیاز 

 .یین نامه، اضافه کار دریافت خواهند کرداین آهستند و در قبال آن برابر مقررات 

، به منظور انجام کار اضافی  هدانشگابه عضوي که بر حسب ضرورت و بر اساس موافقت  -32ماده 

حداکثر تا » فوق العاده اضافه کار«خارج از وقت اداري انجام وظیفه می نماید، بر اساس فرمول ذیل، 

 . ساعت پرداخت می گردد» 120«سقف 

 

 مبلغ هر ساعت اضافه کار=                                                                          

 

 )فوق العاده جذب+ فوق العاده شغل + حقوق رتبه و پایه (
176 
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درصد پستهاي سازمانی مصوب، در ازاي کار اضافی » 20«به اعضا تا می تواند  هدانشگا -تبصره 

ج در این بر اساس فرمول مندر» فوق العاده اضافه کار«ساعت » 175«خارج از وقت اداري تا سقف 

 .ماده پرداخت نماید

مکلف است به اعضاي شاغل، بازنشسته و وظیفه بگیر در پایان هر سال بر اساس  هدانشگا -33ماده 

 .پرداخت نماید» عیدي«مبلغ اعالم شده از سوي هیأت وزیران 

کمک هزینه عائله مندي عضو مرد شاغل و بازنشسته متأهل مشمول این آیین نامه، به  -34ماده 

 .برابر ضریب حقوقی سالیانه، پرداخت می گردد» 810«زان می

بانوان وظیفه بگیر و همچنین اعضاي زن شاغل و یا بازنشسته سرپرست خانوار که  –تبصره 

همسرشان متوفی، معلول و یا از کار افتاده کلی بوده و به موجب حکم مراجع قانونی سرپرستی 

 .ئله مندي برخوردار می شوندخانوار را به عهده دارند، از کمک هزینه عا

کمک هزینه اوالد عضو مرد شاغل و بازنشسته مشمول این آیین نامه، به ازاي هر فرزند به  -35ماده 

 . برابر ضریب حقوقی سالیانه، پرداخت می گردد» 210«میزان 

ر سال و د 20حداکثر سن براي اوالد ذکور که از مزایاي این ماده استفاده می کنند،  -1تبصره 

سال تمام و براي اوالد اناث نداشتن شغل و » 25«صورت ادامه تحصیل و غیر شاغل بودن وي تا 

 . همسر خواهد بود

سازمان بهزیستی (فرزندان معلول و از کار افتاده کلی به تشخیص مراجع پزشکی ذیصالح  -2تبصره 

 . محدودیت سقف سنی مزبور نمی باشندمشمول ) کل کشور

ظیفه بگیر و همچنین اعضاي زن شاغل و یا بازنشسته سرپرست خانوار که بانوان و -3تبصره 

و یا مطلقه بوده و به موجب حکم مراجع قانونی کلی همسرشان متوفی، معلول، از کار افتاده 

ل مخارج فرزندان از کمک هزینه اوالد برخوردار فسرپرستی خانوار را به عهده دارند، در صورت تک

 . می شوند
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عالوه بر حقوق و مزایاي  هدانشگامکلف است به عضو واجد شرایط شاغل در  هنشگادا -36ماده 

فوق العاده هاي ذیل را مطابق با دستورالعملهاي مربوط این آیین نامه  »20«و » 19«مواد موضوع 

 .مصوب هیأت امنا، پرداخت نماید

 فوق العاده سختی شرایط محیط کار،  -36-1

 تسهیالت زندگی،  فوق العاده محرومیت از -36-2

 فوق العاده کشیک، فنی و نوبت کاري،  -36-3

 فوق العاده معاضدت قضایی،  -36-4

 فوق العاده اشعه، -36-5

 فوق العاده محرومیت از مطب،  -36-6

 فوق العاده بدي آب و هوا، -36-7

 فوق العاده بهره وري -36-8

 .می باشد »3«وست شماره این ماده به شرح پی» 1«موضوع بند دستورالعمل  -1تبصره 

برقراري فوق العاده محرومیت، از مطب و فوق العاده اشعه تابع ضوابط و مقررات خاص  -2تبصره 

 .خود می باشد

 : عات کار روزانه بهره مند می شوند از تقلیل سا هدانشگااعضاي ذیل با هماهنگی  -37ماده 

صالح می باشند،  أیید مراجع ذيکه داراي معلولیت جسمی بر اساس ت هدانشگااعضاي  -الف

 . ساعت» 2«حداکثر تا سقف 

 آقایان عضو فاقد همسر و بانوان عضو که داراي فرزند و یا همسر معلول ذهنی و جسمی  -ب

) سازمان بهزیستی کل کشور(می باشند، بر اساس میزان معلولیت مورد تأیید مراجع ذیصالح 

 . ساعت» 4«حداکثر تا سقف 

 . ساعت» 4«درصد و باالتر حداکثر تا سقف  50جانبازان بانوان همسر  -ج
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بانوان عضو که وظیفه شیردهی بر عهده دارند، با هماهنگی واحد سازمانی ذیربط، یک ساعت به  -د

 . سال» 2«ازاي هر فرزند تا سقف 

 .اعضاي جانباز بر اساس قوانین و مقررات مربوط -هـ

 . ساعت» 5/1«سال سنوات خدمت حداکثر تا سقف  »30«اعضاي داراي سابقه خدمت مازاد بر  -و

» 50«ذي صالح وظیفه نگهداري و مراقبت از جانبازان اعضایی که به موجب تأیید مراجع قانونی  -ز

 . ساعت» 4«درصد و باالتر را بر عهده دارند، حداکثر تا سقف 

 . می باشدساعت » 4«مجموع تقلیل کار ساعات روزانه عضو در هر صورت حداکثر  –تبصره 

و  هدانشگابانوان عضو رسمی می توانند در صورت موافقت واحد سازمانی مربوط و رئیس  -38ماده 

سال از خدمت نیمه وقت استفاده نمایند و در » 5«یا مقام مجاز از طرف ایشان، حداکثر به مدت 

 .گردنددرصد حقوق و مزایاي مستمر عضو تمام وقت برخوردار می » 50«این صورت، صرفاً از 

بانوان عضو پیمانی صرفاً در مدت قرارداد مجاز به استفاده از خدمت نیمه وقت خواهند  -1تبصره 

مدت مجاز استفاده از شیوه خدمت نیمه وقت، براي بانوان عضو پیمانی و در هر صورت حداکثر . بود

 . می باشد» سال 5«رسمی در طول خدمت حداکثر 

نیمه وقت کسور بازنشستگی خود را بر مبناي حقوق و مزایاي  ضودر صورتی که بانوان ع -2تبصره 

تمام وقت پرداخت کنند، مدت خدمت نیمه وقت آنان از نظر بازنشستگی، تمام وقت و کامل 

 .محاسبه می گردد

» 2«به عضو نیمه وقت در ازاي هر دو سال خدمت نیمه وقت قابل قبول با رعایت بند  -3تبصره 

ه یک پایه استحقاقی تعلق می گیرد و همچنین مدت توقف الزم براي این آیین نام» 21«ماده 

 .ارتقاي رتبه وي دو برابر عضو تمام وقت می باشد

میزان مرخصی استحقاقی عضو نیمه وقت به میزان نصف مرخصی عضو تمام وقت خواهد  -4تبصره 

 .بود که براي کسر سال به تناسب محاسبه می گردد
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محل خدمت بدون اطالع و هماهنگی قبلی، عدم انجام وظایف و  عدم حضور عضو در -39ماده 

تکالیف محول، تأخیر در ورود و یا تعجیل در خروج بدون عذر موجه، همچنین ترك خدمت در 

، )مأموریت یا مرخصی ساعتی(بدون ارائه مجوز خروج  هدانشگاخالل ساعات موظف حضور در 

و روزهاي عدم حضور، براي بار اول احضار و  ضمن کسر حقوق و مزایاي مستمر به میزان ساعات

شفاهی، براي بار دوم اخطار کتبی با درج در پرونده، براي بار سوم توبیخ کتبی با درج در اخطار 

پرونده وي براي رسیدگی به هیأت بدوي رسیدگی به تخلفات اداري  ،پرونده و در صورت تکرار

 .ارجاع می گردد

خارج از حدود قدرت و اختیار بوده و هیأت او شود که غیبت که عضو مدعی در صورتی  -تبصره 

ئه، عضو وي را موجه تشخیص و حکم ااداري با بررسی مستندات مورد اربدوي رسیدگی به تخلفات 

برائت دهد، حقوق و مزایاي ایام غیبت وي در صورت داشتن مرخصی استحقاقی با ارائه درخواست 

در غیر این صورت براي مدت مذکور مرخصی بدون . ودمرخصی استحقاقی قابل پرداخت خواهد ب

 .حقوق صادر خواهد شد

موظف است ضمن رعایت انصاف و گشاده رویی، وظایف خود را با دقت،  هدانشگاعضو  -40ماده 

سرعت، صداقت، امانت و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی واحد سازمانی مربوط انجام 

در صورت تخطی از این اصل، برابر مقررات مربوط عمل . ق پاسخگو باشدوافداده و در مقابل مقام م

 . خواهد شد

 هدانشگاعضو شاغل موظف به حفظ و نگهداري اموال، اسناد و مدارکی است که از سوي  -41ماده 

تحویل و یا عدم تحویل اموال، اطالعات، مدارك و اسناد صرفاً با . در اختیار وي قرار داده شده است

زه مقام مجاز در چارچوب قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر می باشد و در صورت ورود ضرر و اجا

مورد  »قانون هیأتهاي رسیدگی به تخلفات اداري«زیان و یا افشاي اسناد، موضوع بر اساس 

 . رسیدگی قرار خواهد گرفت

۳۸



 39

سیدگی به تخلفات قانون هیأتهاي ر«هر یک از تخلفات مندرج در در صورت ارتکاب  -42ماده 

 . توسط عضو، موضوع به هیأتهاي قانون مذکور ارجاع می گردد »اداري

در انجام وظایف و مسئولیت هاي قانونی در برابر شاکیان مورد حمایت  هدانشگاعضو  -43ماده 

دستورالعمل اجرایی قانون حمایت قضایی «بر اساس مکلف است  هدانشگاقضایی می باشد و 

م وظایف وي ا، به تقاضاي عضو براي دفاع از انج»4پیوست شماره  -ت علمی از اعضاي غیر هیأ

 . ا گرفتن وکیل از عضو حمایت قضایی نمایدیخود  یبا استفاده از کارشناسان حقوق

قطع ارتباط نماید، منوط به تعیین تکلیف وي و  هدانشگاپرداخت مطالبات عضوي که با  -44ماده 

 . دمی باش هدانشگاتسویه حساب با 

» آماده به خدمت«که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط در وضعیت  هدانشگابه اعضاي  -45ماده 

 .بسر می برند، صرفاً حقوق رتبه و پایه و کمک هزینه عائله مندي و اوالد پرداخت می گردد

 . حداکثر یک سال می باشد» آماده به خدمت«یعت ضمدت و -1تبصره 

مراجع قضایی یا عضو بر اساس حکم وضعیت » آماده به خدمت«ره چنانچه تا پایان دو -2تبصره 

تعیین نشده باشد و یا موجبات اعاده بکار وي فراهم نگردد،  هیأتهاي رسیدگی به تخلفات اداري

، وي بازنشسته و در )با احتساب مدت زمان آماده به خدمت(در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی 

 . اي ذیل حسب درخواست ذي نفع رفتار خواهد شدغیر این صورت به یکی از روشه

انتقال به سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري و یا دستگاههاي اجرایی  -الف

 . با ارائه اعالم نیاز

به سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري و یا دستگاههاي مأموریت  -ب

 .نیاز اجرایی با ارائه اعالم
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جع قضایی و یا هیأتهاي رسیدگی به تخلفات اداري از اتهام اعضوي که بر اساس حکم مر -3تبصره 

به مربوط برائت حاصل نماید، حقوق و مزایاي مستمر مندرج در حکم کارگزینی قبل از آماده 

 . خدمت را براي مدت آمادگی به خدمت دریافت خواهد نمود

الزم را براي نمره ارزیابی، حداقل امتیازات ل متوالی از مجموع عضوي که در طول دو سا -46ماده 

این آیین نامه کسب ننماید، با پیشنهاد هیأت  »21«ماده دریافت یک پایه ترفیع استحقاقی موضوع 

به ازاي ) دوم و سوم(از فوق العاده ویژه وي براي سالهاي بعد  هدانشگااجرایی و تأیید هیأت رئیسه 

سال کسر خواهد شد و در صورت استمرار درصد همان » 50«و » 30«به ترتیب  هر سال عدم ترفیع

و اخذ درصد فوق العاده ویژه عضو، پرونده وي جهت بررسی » 100«کسر این وضعیت، ضمن 

 در هر صورت . تصمیم به هیأت اجرایی جهت تنزل یا تغییر پست سازمانی وي ارسال می گردد

 .فوق العاده ویژه کسر شده، مسترد نخواهد شد

 ارزیابی عملکرد و توانمندسازي: فصل هفتم 

موظف است بر مبناي نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد ساالنه عضو و به منظور  هدانشگا -47ماده 

ارتقاي سطح کارآیی و اثربخشی فعالیتها و توانمندسازي وي در ایفاي هر چه بهتر امور محول، 

امه هاي آموزشی الزم را جهت متناسب ساختن نگرش، دانش و مهارت عضو با شغل مورد نظر، برن

 .طراحی و به مورد اجرا گذارد

مکلف است رأساً و یا به کمک سایر مؤسسات در چارچوب ضوابط و مقرراتی که  هدانشگا -48ماده 

موزشی کوتاه مدت حداقل می رسد، نسبت به برگزاري دوره هاي آ هدانشگابه تأیید هیأت اجرایی 

اخذ گواهی به این دوره ها منجر چنانچه برگزاري . ساعت در سال اقدام نماید» 40«به میزان 

موفقیت در دوره هاي مزبور گردد، عضو رسمی و پیمانی با تأیید هیأت اجرایی از امتیازات دوره هاي 

 .آموزشی مصوب برخوردار می گردد
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نسبت به توانمندسازي و افزایش مهارتها و توانایی هاي شغلی عضو موظف است همواره  -49ماده 

 .خود اقدام نماید

 عضوي که به روش خودآموزي و توسعه فردي مبادرت به افزایش توانمندي خود  -1تبصره 

می نماید، با پیشنهاد مسئول واحد سازمانی و تأیید هیأت اجرایی از تاریخ ارائه مدرك، از امتیازات 

 .شی مصوب برخوردار خواهد شدآموزدوره هاي 

 هدانشگاپذیرش مدارك تحصیلی باالتر که بدون استفاده از مأموریت آموزشی و هزینه  -2تبصره 

 50توسط عضو اخذ شده باشد، در صورتی که مرتبط با رشته شغلی وي بوده و سن وي بیشتر از 

حصیلی، با رعایت سایر سال نباشد، پس از تأیید و تصویب هیأت اجرایی از تاریخ اخذ مدرك ت

 . ضوابط و مقررات مربوط امکان پذیر می باشد

اعزام اعضا به دوره هاي آموزشی منجر به اخذ مدرك دانشگاهی و یا حوزوي در داخل و  -50ماده 

و با استفاده از مأموریت آموزشی به استثناي مشموالن تبصره  هدانشگاخارج از کشور، با هزینه 

 . ع می باشدممنو »51«ماده ذیل و 

 .ایثارگران مشمول مقررات خاص خود می باشند -تبصره 

در شرایط خاص، ادامه تحصیل تکمیلی دانشگاهی در رشته شغلی تخصصی مورد تصدي  -51ماده 

، به تشخیص هیأت اجرایی، موافقت هیأت رئیسه و تأئید هیأت امنا و احراز  هدانشگاحسب نیاز 

سال، » 4«حسب نوع مقطع تحصیلی حداکثر تا سقف ت آموزشی شرایط ذیل با استفاده از مأموری

مشروط به سپردن تعهد رسمی خدمت به میزان دو برابر مدت استفاده از مأموریت آموزشی به 

 . ی می باشدنمستث »50«ماده ، از شمول  هدانشگا

 . وضعیت استخدامی عضو رسمی قطعی باشد -51-1

سال سابقه خدمت در مؤسسات مشمول این » 15«و حداکثر » 10«عضو داراي حداقل  -51-2

 . آیین نامه باشد
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 . محل تحصیل عضو مورد تأیید وزارت باشد -51-3

 . سال بیشتر باشد» 40«حداکثر سن عضو در زمان شروع به تحصیل نمی بایست از  -51-4

ی مورد چنانچه اعضاي مأمور به تحصیل در پایان مهلت مقرر موفق به اخذ مدرك تحصیل -1تبصره 

برابر کلیه هزینه ها و وجوه دریافتی به عالوه خسارات وارده به » 2«د، ضمن بازپرداخت ننظر نگرد

و تأیید دفتر حقوقی وزارت، ملزم به حضور  هدانشگادر طول مدت تحصیل به تشخیص  هدانشگا

 . شندالوب وظایف محول می بطدر محل خدمت و انجام م

» 4«وریت آموزشی اعضایی که تا پایان مهلت مقرر و حداکثر در موارد خاص، مدت مأم -2تبصره 

آموزشی، موفق به اتمام دوره تحصیلی و اخذ مدرك تحصیلی مورد نظر نمی گردند، سال مأموریت 

صرفاً با ارائه درخواست مرخصی بدون حقوق و تصویب هیأت امنا، حداکثر براي دو نوبت یک ساله 

 . امکان پذیر می باشد

موظف است عملکرد عضو را با توجه به فرمهاي مربوط توسط واحدهاي مختلف  هنشگادا -52ماده 

به طور سالیانه و به صورت همه جانبه ارزیابی نموده و نتایج این ارزیابی را نهایتاً در بهمن و اسفند 

 . برساند هدانشگاهر سال به تصویب هیأت اجرایی 

ارتقاء رتبه و ترفیع سالیانه، مستلزم کسب حد برخورداري عضو از مزایاي شغلی نظیر  -53ماده 

 »21«و ماده » 2«پیوست شمارهنصاب الزم از امتیازات حاصل از ارزیابی عملکرد وي مندرج در 

 . این آیین نامه حسب مورد می باشد

عوامل و شاخص هاي مورد استفاده در ارزیابی عضو بر اساس دستورالعمل اجرایی ارتقاي  -54ماده 

 . می باشد »پیوست شماره دو«ي غیر هیأت علمی رتبه اعضا
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 ر رفاهیومرخصی ها، بیمه و ام: فصل هشتم 

روز کاري مرخصی استحقاقی با استفاده از حقوق، » 30«عضو به ازاي یک سال خدمت از  -55ماده 

فوق العاده ها و مزایا برخوردار می گردد که وي می بایست مطابق با برنامه زمانی اعالم شده و 

 . استفاده نماید هدانشگاموافقت 

روز کاري مرخصی فوق العاده » 10«می تواند به ازاي یک سال خدمت به عضو  هدانشگا -1تبصره 

با استفاده از حقوق، فوق العاده ها و مزایاي مندرج در حکم یا قرارداد حسب مورد اعطا نماید که در 

ان و نیمه اول فروردین ماه مطابق با برنامه زمانی این صورت وي می بایست الزاماً آن را در ایام تابست

 .استفاده نماید هدانشگااعالم شده از سوي 

هاي خدمت از در صورتی که مدت خدمت عضو کمتر از یک سال باشد، به تناسب ماه -2تبصره 

 . مرخصی استحقاقی استفاده خواهد کرد

 . صی عضو تمام وقت خواهد بودمرخصی استحقاقی عضو نیمه وقت به میزان نصف مرخ -3تبصره 

عضو براي یک بار در طول خدمت، عالوه بر مرخصی استحقاقی پیش بینی شده در این  -4تبصره 

ماده می تواند تا مجموع یک ماه از مرخصی استحقاقی در طی سال به منظور تشرف به حج واجب 

 . برخوردار گردد

در  این ماده» 1«تبصره موضوع » العاده مرخصی فوق«استفاده از مرخصی به استثناي  -5تبصره 

 . هر صورت با درخواست کتبی عضو و موافقت مقام مسئول ذیربط امکان پذیر است

در صورت درخواست عضو براي استفاده از مرخصی استحقاقی سالیانه و عدم موافقت  -56ماده 

روز قابل ذخیره  15تا  مقام مجاز از طرف وي، براي اعضاي رسمی و پیمانی صرفاً ای دانشگاهرئیس 

 .روز قابل بازخرید خواهد بود 15یا بازخرید و براي اعضاي قراردادي صرفاً تا 
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با درخواست مرخصی عضو شاغل در سمتهاي اجرایی مندرج در  دانشگاهدر مواردي که  -1تبصره 

به دلیل  تشکیالت تفصیلی مصوب، مبنی بر استفاده از تمام یا قسمتی از مرخصی استحقاقی سالیانه

نیاز به حضور وي موافقت ننماید، مرخصی استحقاقی سالیانه عضو که به علت عدم موافقت رئیس 

یا مقام مجاز از طرف وي استفاده نشده است، به مأخذ آخرین حقوق و مزایاي دریافتی  دانشگاه

 د مندرج در حکم، بازخرید می گردد در هر صورت مرخصی فوق العاده قابل ذخیره یا بازخری

 .نمی باشد

با درخواست عضو براي استفاده از آن مدت از مرخصی استحقاقی  دانشگاهموافقت  -2تبصره 

 .سالیانه که ذخیره یا بازخرید آن امکان پذیر نمی باشد، الزامی است

حداکثر مدت استفاده از مرخصی استحقاقی عضو در صورت داشتن ذخیره مرخصی به  -3تبصره 

این آیین نامه و همچنین متقاضیان استفاده از مرخصی استحقاقی  »65« مادهاستثناي مشموالن 

 . روز کاري در سال خواهد بود 120که مشمول مقررات بازنشستگی می باشند، 

مرخصی قابل ذخیره اعضاي عهده دار سمتهاي اجرایی مندرج در تشکیالت تفصیلی  -4تبصره 

 .مصوب، فاقد سقف می باشد

یش از ابالغ این آیین نامه در هر صورت محفوظ خواهد پشده اعضاء تا مرخصی ذخیره  -5تبصره 

 .ماند

به هر دلیل به استثناي حالت انتقال  دانشگاهدر صورتی که رابطه استخدامی عضو با  -57ماده 

قطع گردد، حقوق و مزایاي مدت مرخصی استحقاقی ذخیره شده به مأخذ آخرین حقوق و مزایاي 

 . به وي و در صورت فوت به وراث قانونی عضو پرداخت خواهد شد دریافتی مندرج در حکم،

هر عضو می تواند در صورت ضرورت و در مواقع اضطرار به منظور انجام امور شخصی با  -58ماده 

 .اجازه و موافقت مسئول مافوق از مرخصی ساعتی در خالل ساعات اداري استفاده نماید
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ساعت در ماه می باشد و در  16در روز و سقف آن حداکثر مرخصی ساعتی، سه ساعت  –تبصره 

 16معادل یک روز از مرخصی استحقاقی عضو کسر می گردد و مازاد ساعت  8آخر هر ماه به ازاء هر 

 .ساعت در ماه غیبت محسوب می شود

عضو در موارد ذیل حق برخورداري از مرخصی با استفاده از حقوق و مزایا عالوه بر  -59ماده 

 :قاقی ساالنه را دارا می باشد مرخصی استح

 ازدواج دائم به مدت سه روز کاري -الف

پدر، مادر، همسر و فرزندان به مدت پنج روز کاري و برادر و خواهر به (فوت بستگان شامل  -ب

 )مدت سه روز کاري

 )به تعداد روزهاي مورد تأئید مراجع ذیصالح(غیبت موجه  -ج

و به عللی خارج از حدود قدرت و اختیار خود نتواند در غیبت موجه حالتی است که عض –تبصره 

 .محل خدمت حاضر شود و موجه بودن عذر وي با تأیید مراجع قضائی احراز می گردد

 باشد، می در صورت ابتال به بیماریهایی که مانع از انجام خدمت وي  دانشگاهعضو  -60ماده 

و مازاد بر مدت ) روز 3هر نوبت حداکثر (سال روز متناوب در  12می تواند با ارائه گواهی پزشکی، 

از مرخصی استعالجی با  دانشگاهروز با ارائه گواهی پزشکی و تأیید پزشک معتمد  30مذکور تا 

روز با نظر کمیسیون  30براي مدت بیشتر از . استفاده از حقوق و مزایاي مربوط برخوردار گردد

این آیین نامه  »62«ماده قررات و ضوابط مقرر در و مطابق با م دانشگاهپزشکی ذیربط مورد تأیید 

 .با وي رفتار می گردد

در صورتی که عضو در ایام مرخصی استحقاقی بیمار شود، بر اساس گواهی پزشکی و پس  –تبصره 

از تأیید پزشک معتمد و یا کمیسیون پزشکی ذیربط حسب مورد، باقیمانده مرخصی استحقاقی وي 

 .می شود به مرخصی استعالجی تبدیل
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ماه با استفاده از حقوق و » 9«بانوان عضو می توانند از مرخصی زایمان هر نوبت حداکثر  -61ماده 

 .مزایاي مربوط برخوردار گردند

براي بانوانی که در یک زایمان صاحب فرزند دو قلو و یا بیشتر می شوند، این مدت به  -1تبصره 

 . می یابدماه افزایش » 12«

انوان عضو پیمانی و قراردادي که قرارداد آنان قبل از اتمام زمانهاي تعیین شده براي ب -2تبصره 

مدت قرارداد تا سقف مرخصی هاي تعیین  ،براي مرخصی زایمان مندرج در این ماده پایان می یابد

 . شده، تمدید می گردد

رتی که به عضو رسمی و پیمانی که از مرخصی استعالجی استفاده می نماید، در صو -62ماده 

بیماري وي به تأیید کمیسیون پزشکی ذیربط برسد، حداکثر تا یکسال حقوق و مزایاي مربوط 

 . پرداخت می گردد

عضو داراي بیماري صعب العالج، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط براي مدت زائد بر یک  -1تبصره 

 . سال نیز از حقوق و مزایاي یاد شده برخوردار می شود

ورت صعب العالج نبودن بیماري عضو، به وي در مدت مازاد بر یک سال مرخصی در ص-2تبصره 

 . استعالجی، تنها حقوق رتبه و پایه پرداخت می گردد

موظف است به عضوي که در حین خدمت و یا مأموریت و بنا به نظر کمیسیون  دانشگاه -3تبصره 

ه یا بیماري می شود، بدون پزشکی ذیربط بر اثر عوامل محیط کار و یا مأموریت دچار حادث

محدودیت مقرر در این ماده، مرخصی استعالجی اعطا نموده و تمامی هزینه هاي درمان وي را 

 . پرداخت نماید

عضو مشمول صندوق تأمین اجتماعی در استفاده از مرخصی استعالجی مازاد بر سه روز  -4تبصره 

 . قانون تأمین اجتماعی می باشددر هر نوبت از نظر پرداخت حقوق و مزایا تابع مقررات 
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این آیین نامه، در  »51«ماده » 2«تبصره به استثناي مشموالن  دانشگاهعضو رسمی  -63ماده 

یا مقام مجاز از  دانشگاهصورت نداشتن مرخصی استحقاقی ذخیره شده با تأیید و موافقت رئیس 

رخصی بدون حقوق استفاده از م »64«ماده طرف وي می تواند با رعایت سایر ضوابط و مقررات 

 . نماید

عضو پیمانی و قراردادي در موارد ضروري و استثنایی، مشروط به آنکه به برنامه هاي  -تبصره 

لطمه نزند، صرفاً در مدت قرارداد مجاز به استفاده از مرخصی بدون حقوق و حداکثر به  دانشگاه

 . ماه خواهد بود 4مدت 

می تواند در طول مدت خدمت خود با موافقت واحد  دانشگاهعضو رسمی قطعی  -64ماده 

حداکثر سه سال از مرخصی بدون حقوق  دانشگاهسازمانی ذي ربط و تأیید باالترین مقام مسئول 

در صورتی که درخواست مرخصی بدون حقوق عضو براي ادامه تحصیل در مقطع . استفاده نماید

شغل وي باشد، این مدت با تصویب هیأت کارشناسی ارشد و یا دکتري تخصصی در رشته مربوط به 

در هر حال مجموع مرخصی بدون حقوق عضو در طول . اجرایی تا دو سال قابل افزایش خواهد بود

 . مدت خدمت حداکثر پنج سال می باشد

شمول مفاد این ماده در خصوص اعضاي رسمی آزمایشی اعم از اعطا و یا تمدید مدت  -1تبصره 

 . خواهد بود دانشگاهمنوط به اخذ مجوز از هیأت امناي ) سال 3ف تا سق(مرخصی بدون حقوق 

اجرایی در مأموریت بانوان عضو رسمی که همسر آنان به واسطه حکم رسمی دستگاههاي  -2تبصره 

خارج از کشور بسر می برند، می توانند تا پایان مأموریت همسر خود و در طول خدمت و حداکثر به 

 . ن حقوق استفاده نمایندسال از مرخصی بدو» 5«مدت 

۴۷



 48

مدت مرخصی بدون حقوق جزء سابقه خدمت بازنشستگی محسوب نمی گردد مگر آن  -3تبصره 

و صندوق بازنشستگی ذیربط، کسورات بازنشستگی به طور کامل از سوي  دانشگاهکه با موافقت 

 .عضو پرداخت گردد

و تخصصی در رشته هاي مدت مرخصی بدون حقوق عضو براي ادامه تحصیالت عالی  -4تبصره 

مشروط به اینکه منجر به اخذ مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد و یا دکتري  دانشگاهمورد نیاز 

تخصصی شود، با تأیید هیأت اجرایی، از لحاظ بازنشستگی و وظیفه با پرداخت کسور مربوط از سوي 

 . عضو، جزء سابقه خدمت رسمی عضو محسوب می شود

خصی بدون حقوق می تواند با پرداخت کامل حق سرانه بیمه درمانی به عضو در ایام مر -5تبصره 

 . صورت آزاد و بیمه تکمیلی، از خدمات بیمه اي استفاده نماید

در مدت مأموریت آموزشی، آمادگی به خدمت، انفصال موقت، مرخصی بدون حقوق و  -65ماده 

ر طی سال استفاده شده همچنین مرخصی استعالجی مازاد بر یک سال که به صورت متوالی د

 . باشد، مرخصی استحقاقی تعلق نمی گیرد

است و وي در طول خدمت  دانشگاهستخدام با عضو اانتخاب صندوق بازنشستگی در بدو  -66ماده 

 . خود صرفاً یک بار مجاز به تغییر صندوق بازنشستگی می باشد

به منظور کمک به تأمین هزینه  مکلف است مشروط به تأمین اعتبار مورد نیاز، دانشگاه -67ماده 

هاي بهداشت و درمان عضو عالوه بر اعطاي مزایاي مقرر در قانون بیمه خدمات درمانی و یا قانون 

تأمین اجتماعی به طرق مقتضی از جمله تسهیل در عقد قرارداد بیمه تکمیلی و تأمین اعتبار براي 

 –پرداخت کمک هاي رفاهی  دستورالعمل"پرداخت بخشی از هزینه هاي مرتبط، بر اساس 

 . اقدامات الزم معمول دارد "5پیوست شماره 
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می تواند مشروط به تأمین اعتبار مورد نیاز، به منظور مساعدت، تأمین رفاه،  دانشگاه -68ماده 

آسایش و آسودگی خاطر عضو و کمک به تهیه مسکن، تقویت صندوق قرض الحسنه وام و امور بیمه 

یازهاي ضروري وي با تصویب هیأت رئیسه، تسهیالت مالی الزم را بر اساس و تأمین و رفع سایر ن

 . این آیین نامه برقرار نماید »67«ماده دستورالعمل موضوع 

موظف است به منظور توانمندسازي، افزایش کارآئی، تقویت روحی و سالمت  دانشگاه -69ماده 

تشویق وي براي انجام امور ورزشی،  ایجاد و به منظور دانشگاهعضو، فرهنگ اشاعه ورزش را در 

 . راهکار مناسبی را تدوین و به مورد اجرا گذارد

 پایان خدمت : فصل نهم 

مکلف است با رعایت مقررات صندوق بازنشستگی کشوري عضو واجد یکی از  دانشگاه -70ماده 

 : شرایط ذیل را رأساً بدون درخواست ذینفع بازنشسته نماید 

 ) :با مدرك تحصیلی کارشناسی و پایین تر(مشاغل غیر تخصصی  اعضاي شاغل در -70-1

 . سال بیشتر نباشد 65سال سابقه خدمت مشروط به آنکه سن عضو از  30داشتن  -الف

متناسب با . سال بیشتر باشد 65سال سابقه خدمت مشروط به آنکه سن عضو از  25داشتن  -ب

 . روز حقوق و مزایا 25سنوات خدمت حداقل 

 3ا سطح یعضاي شاغل در مشاغل تخصصی با مدرك تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد ا -70-2

  : حوزه

 .سال بیشتر نباشد 70سال سابقه خدمت مشروط به آنکه سن عضو از  35داشتن  -الف

سال بیشتر باشد، متناسب با  70سال سابقه خدمت مشروط به آنکه سن عضو از  25داشتن  -ب

 . وق و مزایاروز حق 25سنوات خدمت حداقل 
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سال  30متصدي شاغل در مشاغل تخصصی می توانند با درخواست شخصی پس از  -1تبصره 

مکلف است با  دانشگاهسال سابقه خدمت، تقاضاي بازنشستگی نمایند و  35خدمت و قبل از 

 . تقاضاي بازنشستگی آنان موافقت نماید

مربوط به ایثارگران، معلوالن، بانوان و  تسهیالت در نظر گرفته شده در قوانین و مقررات، -2تبصره 

 . متصدیان مشاغل سخت و زیان آور الزم االجرا است

سال و  20سال سن، در صورتی که بیش از  70عضو شاغل در مشاغل تخصصی با داشتن  -3تبصره 

در موارد خاص، با توجه به . سال سابقه خدمت داشته باشد، بازخرید خدمت می شوند 25کمتر از 

سال قابل  25به خدمت آنها، با پیشنهاد هیأت اجرایی و تصویب هیأت امنا تا سقف  دانشگاه نیاز

 . افزایش است

بانوان (سال سابقه خدمت  25می تواند در موارد خاص، اعضاي داراي حداقل  دانشگاه -71ماده 

ه نماید در را صرفاً با درخواست عضو و تأیید هیأت رئیسه، پیش از موعد بازنشست) سال خدمت 20

 . این صورت، عضو با سابقه کار مربوط بازنشسته خواهد شد

در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی، به عضوي که بیش از سی سال خدمت دارد به ازاي  -72ماده 

رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی، %) 5/2(هر سال خدمت مازاد بر سی سال، دو و نیم درصد 

 . ه و از سوي صندوق بازنشستگی ذیربط قابل پرداخت می باشدعالوه بر حقوق تعیین شده محاسب

ق خدمت عضو بمنظور از سابقه خدمت قابل احتساب براي بازنشستگی، آن مدت از سوا -73ماده 

 . می باشد که در حین اشتغال تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید

ی و مدت خدمت نیمه وقت بانوان و همچنین مدت خدمت مرخصی استحقاقی، استعالج -1تبصره 

 کامل کسور بازنشستگی، به عنوان سابقه خدمت عضو محسوب نظام وظیفه، مشروط به پرداخت 

 . می گردد

۵۰



 51

سوابق خدمت تمام وقت عضو که در قالب پیمانکاري در سازمانهاي دولتی انجام شده و  -2تبصره 

اي واریز شده باشد، صرفاً به عنوان سابقه خدمت قابل  کسور بازنشستگی آن به صندوقهاي بیمه

 . قبول براي بازنشستگی محسوب خواهد شد

میانگین کلیه حقوق و مزایاي مستمر  دانشگاهمبناي تعیین حقوق بازنشستگی عضو  -74ماده 

، حقوق رتبه و پایه، فوق العاده شغل، فوق العاده جذب، فوق العاده ویژه(مشمول کسور بازنشستگی 

در دو سال منتهی به ) فوق العاده سختی کار، فوق العاده هاي مشاغل مدیریتی و تفاوت تطبیق

 . پایان خدمت وي با اعمال ضریب حقوقی سال بازنشستگی می باشد

در خصوص مشموالن صندوق بازنشستگی کشوري، عالوه بر حقوق ثابت و مبلغ تفاوت  -تبصره 

جذب و ویژه و سایر فوق العاده هاي مستمر که در این آیین  تطبیق، حقوق و فوق العاده هاي شغل،

سهم (مبناي برداشت کسور بازنشستگی ماهیانه  ،نامه به صراحت احصا و نام برده شده است

بوده و به همراه هر گونه افزایش آنها در ماه اول به عنوان مقرري به صندوق ) مستخدم و کارفرما

مبناي محاسبه و تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه قرار خواهد  بازنشستگی کشوري واریز و متقابالً

 . گرفت

به عضو بازنشسته و از کار افتاده مشمول این آیین نامه و ورثه قانونی عضو متوفی، به ازاء  -75ماده 

سال، معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایاي مشمول » 30«هر سال خدمت قابل قبول تا حداکثر 

پاداش پایان «ه اضافه وجوه مربوط به مرخصی هاي ذخیره شده به عنوان کسورات بازنشستگی ب

 . پرداخت خواهد شد» خدمت

سابقه خدمت عضو که در ازاء آن وجوه بازخریدي دریافت شده است، از آن قسمت از  -تبصره 

 . کسر می شودسنوات خدمتی مشمول دریافت این وجوه 
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 سایر مقررات : فصل دهم 

در موارد خاص ) با مدرك تحصیلی کارشناسی و باالتر(یري عضو بازنشسته خبره به کارگ -76ماده 

به عنوان اعضاي کمیته ها، کمیسیون ها، شوراها و خدمات مشاوره اي غیر مستمر، مشروط بر اینکه 

ساعت موظف اداري اعضاي شاغل تجاوز » یک دوم«از  دانشگاهساعت اشتغال آن ها در مجموع 

حق الزحمه این افراد متناسب با . ت اجرایی و به طور سالیانه بالمانع می باشدنکند، با تصویب هیأ

 . ساعات کار هفتگی، معادل اعضاي شاغل مشابه تعیین و پرداخت می گردد

به عضو شاغل، بازنشسته و یا ورثه بالفصل وي در موارد ذیل کمک هزینه اي به میزان  -77ماده 

 : ایه یک کاردان مقدماتی پرداخت می گردد برابر حقوق و مزایاي رتبه و پ» 3«

 ازدواج دائم عضو شاغل یا بازنشسته و هر یک از فرزندان وي در هر مورد فقط یک بار -الف

 فوت عضو شاغل یا بازنشسته و هر یک از افراد تحت تکفل وي -ب

د را دو استعفاي خو ،دانشگاهمی تواند در صورت نداشتن تعهد خدمت به  دانشگاهعضو  -78ماده 

در مدت  دانشگاهچنانچه بدون کسب موافقت . ماه قبل از قطع رابطه و به صورت کتبی اعالم نماید

مقرر در محل کار حاضر نشود، عمل عضو ترك خدمت محسوب و با وي برابر مقررات انضباطی رفتار 

 .خواهد شد

وي نمی باشد و عضو  وظایفع تعهدات عضو در قبال فاردر هیچ مورد درخواست استعفا،  -79ماده 

در محل کار خود حضور یافته  دانشگاهپس از استعفا موظف است تا زمان پذیرش استعفا از سوي 

روز  15در صورتی که عضو پس از تسلیم استعفا، انصراف خود را حداکثر ظرف . و انجام وظیفه نماید

 . اعالم نماید، استعفاي وي منتفی تلقی می شود دانشگاهکتباً به 

می باشد، در صورت اعالم استعفا و قبول  دانشگاهعضوي که داراي تعهد خدمت در  -80ه ماد

، باید زیان ناشی از عدم ایفاي تعهد خود را طبق ضوابط و مقررات  دانشگاهاستعفاي وي از سوي 

۵۲



 53

یا  دانشگاهمسئولیت نظارت بر اجراي این ماده بر عهده رئیس . ابالغی از سوي وزارت جبران نماید

 . ام مجاز از طرف وي می باشدمق

می تواند در صورت عدم رضایت از عملکرد عضو قراردادي در طی مدت قرارداد،  دانشگاه -81ماده 

به ذینفع، نسبت به فسخ قرارداد وي ) حداقل یک ماه قبل(با تصویب هیأت اجرایی و اطالع قبلی 

 .اقدام نماید

ستثناي تبصره ذیل، صرفاً با رضایت وي و در تغییر پست یا رسته سازمانی عضو به ا -82ماده 

 . چارچوب دستورالعمل مربوط امکان پذیر می باشد

اخذ رضایت عضو، مجاز به تغییر پست سازمانی وي خواهد بدون  دانشگاهدر موارد ذیل  –تبصره 

 . بود

 ماه  6استفاده از مرخصی بدون حقوق و مأموریت مازاد بر  -الف

 مذکور در هیأتهاي رسیدگی به تخلفات اداري یا مراجع قضایی بر اساس تصمیم مراجع -ب

 بر اساس مصوبه هیأت امنا  دانشگاهتغییر ساختار یا انحالل واحد سازمانی در  -ج

 اشتغال عضو در پستهاي مدیریتی مصوب شماره دار -د

مشابه  حق حضور در جلسه عضو حقیقی در جلسات کمیسیونها، شوراها، هیأتها و عناوین -83ماده 

ساعت در » 25«به ازاي هر ساعت، بر مبناي یک پنجاهم مجموع حقوق رتبه و پایه عضو و تا سقف 

 .ماه قابل پرداخت می باشد

 .تصدي بیش از یک پست سازمانی براي اعضاء ممنوع می باشد -84ماده 

وقت براي تصدي م دانشگاهبکارگیري اعضاي رسمی در موارد ضروري با تشخیص رئیس  -1تبصره 

  شش ماه مجازپست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی، فقط براي حداکثر 

 . می باشد

۵۳



 54

محسوب شده و موضوع در هیأتهاي رسیدگی به عدم رعایت مفاد ماده فوق الذکر تخلف  -2تبصره 

 .تخلفات اداري مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد

سال سابقه خدمت قابل » 20«اي سابقه کمتر از می تواند با تقاضاي عضو دار دانشگاه -85ماده 

به ازاي  ،دانشگاهقبول، ارائه دالیل قابل پذیرش از سوي وي، تأیید هیأت اجرایی و موافقت رئیس 

تا دو ماه حقوق و مزایاي مستمر مشمول کسور بازنشستگی  دانشگاههر سال خدمت قابل قبول در 

 . ضی پرداخت و او را بازخرید خدمت نمایدبه عالوه وجوه مرخصی هاي ذخیره شده به متقا

سال سابقه خدمت که امکان بازنشستگی براي  25در موارد خاص براي عضو داراي بیش از  –تبصره 

 .وي وجود نداشته باشد، بازخریدي صرفاً پس از تأیید هیأت اجرایی امکان پذیر می باشد

نشده باشد، تا طرح و تصویب آن در  در مواردي که در این آئین نامه حکمی پیش بینی -86ماده 

 .هیأت امنا، با تأیید مرکز بر اساس مقررات عمومی کشور عمل خواهد شد

تهیه و به تصویب هیأت » مرکز«سایر دستورالعمل هاي اجرایی مواد این آیین امه، توسط  -87ماده 

 .امنا می رسد

و با حضور  دانشگاهت اجرایی تفسیر مفاد این آیین نامه در موارد ابهام توسط هیأ -88ماده 

 .امکان پذیر می باشد» مرکز«نماینده کمیسیون دائمی هیأت امنا، پس از تأیید 

و تصویب هیأت » مرکز«تأیید  ،دانشگاهدر مفاد این آیین نامه با پیشنهاد هر گونه تغییر  -89ماده 

 .امنا امکان پذیر می باشد

 10به استناد مفاد ماده  ،پیوست 5تبصره و  101 ماده و 90این آیین نامه مشتمل بر  -90ماده 

مجلس شوراي اسالمی و در اجراي  18/5/1383قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت مصوب 

 15/10/1389قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران مصوب » 20«ماده » ب«مفاد بند 

ات استخدامی و با هدف ایجاد زمینه ضوابط و مقررمجلس شوراي اسالمی، به منظور ساماندهی 
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هاي الزم براي ارتقاي سطح بهره وري، بهره مندي از ظرفیتهاي ایجاد شده و تسهیل در حصول 

هیأت امناي دانشگاه علم و به تصویب  3/4/93در تاریخ اهداف مندرج در برنامه یاد شده، 

 قابل اجرا  1/1/93اریخ از ترسید و با تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوري  صنعت ایران

 . می باشد
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 پیوست شماره یک

 دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف هیأت اجرایی منابع انسانی

 دانشگاهآیین نامه استخدامی اعضاي غیر هیأت علمی » 1«ماده » 8«موضوع بند 

بع آیین نامه استخدامی اعضاي غیر هیأت علمی، هیأت اجرایی منا »1«ماده » 8«بند در اجراي 

با ترکیب و اختیارات مقرر در این دستورالعمل، به منظور اعمال وظایف، اختیارات  دانشگاهانسانی 

و تنظیم راهکارهاي اجرایی بخش اداري، تشکیالت و امور نیروي انسانی غیر هیأت علمی تشکیل 

 .می شود

 : ترکیب اعضا  -1ماده 

 ) رئیس هیأت(شابه با عناوین م دانشگاهمعاون توسعه منابع انسانی  -1-1

 نماینده کمیسیون دائمی هیأت امنا به انتخاب کمیسیون مذکور  -1-2

 ) دبیر(ا عناوین مشابه ی دانشگاهمدیر منابع انسانی  -1-3

 ا عناوین مشابهی دانشگاهمدیر دفتر برنامه، بودجه و تشکیالت  -1-4

غیر هیأت علمی و یا (ع انسانی سه تن از کارشناسان شاغل یا بازنشسته مجرب در امور مناب -1-5

 ) هیأت علمی

منصوب  دانشگاهاعضاي هیأت مذکور براي یک دوره چهارساله با انتخاب و حکم رئیس  -1تبصره 

 .می گردند و انتخاب مجدد آنها بالمانع می باشد

تن می باشد، حضور یک کارشناس  50در مؤسساتی که تعداد پرسنل آنان کمتر از  -2تبصره 

 .این ماده بالمانع می باشد 3با رعایت مفاد تبصره ) 1ماده  5ضوع بند مو(مجرب 

 جلسات هیأت با حضور رئیس و دبیر هیأت و حداقل سه تن از سایر اعضا رسمیت  -3تبصره 

 .قابل اجرا می باشد دانشگاهمی یابد و مصوبات آن با اکثریت آراي کل اعضاء پس از تأیید رئیس 
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 : یارات هیأت اهم وظایف و اخت -4ماده 

 .نظارت بر حسن اجراي مقررات آیین نامه استخدامی اعضاي غیر هیأت علمی -2-1

 . نظارت بر حسن اجراي مقررات آیین نامه تشکیالت -2-2

تهیه شرح شغل، وظایف و شرایط احراز کلیه مشاغل براي طرح در کمیسیون دائمی  -2-3

 .دانشگاه

ه انتخاب افراد در قالب مجوزهاي صادره از سوي هیأت تعیین اولویت هاي استخدام و نحو -2-4

 .امنا

تعیین تعداد و احراز شرایط به کارگیري نیروي انسانی مورد نیاز براي اجراي وظایف پستهاي  -2-5

 . دانشگاهسازمانی بدون متصدي، به صورت قراردادي براي طرح در کمیسیون دائمی 

 .دانشگاهیلی، براي طرح در کمیسیون دائمی ر سازمانی و تشکیالت تفصابررسی ساخت -2-6

تغییر، اصالح و ایجاد پست از محل حذف پستهاي سازمانی به پیشنهاد دفتر برنامه، بودجه و  -2-7

 . تشکیالت یا عناوین مشابه در قالب پستهاي سازمانی مصوب

راي بررسی و تصویب طرح جامع آموزش ضمن خدمت و تمهید راهکارهاي اجرایی الزم ب -2-8

 . اجراي برنامه هاي بهسازي و توانمندسازي اعضا

ي مربوط با امضاي انامه هبررسی و تأیید دوره هاي آموزشی ضمن خدمت و صدور گواهی -2-9

 .  دانشگاها عناوین مشابه و رئیس ر دفتر برنامه، بودجه و تشکیالت یمدی

به از پیمانی دي به پیمانی، بررسی و پیشنهاد صدور مجوز تبدیل وضعیت اعضا از قراردا -2-10

مقررات آیین نامه استخدامی رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی در چارچوب 

 اعضاي غیر هیأت علمی به هیأت امنا 

ذ تصمیم در مورد درخواست هاي بازخریدي، استعفا و بازنشستگی بیش از ابررسی و اتخ -2-11

 . موعد اعضا
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وامل و تعیین درصد سختی شرایط محیط کار مشاغل موجود در بررسی و تطبیق ع -2-12

 . تصمیم در خصوص برقراري فوق العاده مذکور و تعیین تاریخ اجراي آنو اتخاذ  دانشگاه

 بررسی و تصویب طرحهاي تحول اداري و نظام پیشنهادات و نظارت بر حسن اجراي  -2-13

 . هاي تحولبرنامه

 وص ارتقاي رتبه و اتخاذ تصمیم در چارچوب ضوابط مربوط بررسی سوابق اعضا در خص -2-14

بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص پیشنهادي نو که از سوي اعضاء ارائه می شود در  -2-15

  .چارچوب نظام پیشنهادات

تهیه و تصویب دستورالعمل هاي مورد نیاز براي اجراي آیین نامه استخدامی اعضاي غیر  -2-16

 . ت حسب موردهیأت علمی و تشکیال

سایر مواردي که در حوزه مدیریت منابع انسانی از سوي کمیسیون دائمی هیأت امنا ارجاع  -2-17

 . می گردد

هیأت اجرایی می تواند در موارد ضروري کار گروه هایی را براي انجام برخی از وظایف  –تبصره 

 . مذکور تعیین و اختیار تصمیم گیري را به آنها تفویض نماید

 .براي اجرا ابالغ می شود دانشگاهمصوبات هیأت اجرایی پس از تأیید رئیس  -3 ماده

هیأت به تصویب  3/4/93تبصره، در تاریخ  4ماده و  4این دستورالعمل مشتمل بر  -4ماده 

از تاریخ رسید و با تأئید وزیر علوم، تحقیقات و فناوري  امناي دانشگاه علم و صنعت ایران

 . باشدقابل اجرا می  1/1/93
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 پیوست شماره دو

 دستورالعمل اجرایی ارتقا رتبه اعضاي غیر هیأت علمی

 دانشگاهآیین نامه استخدامی اعضاي غیر هیأت علمی » 23«موضوع ماده 

آیین نامه  »23«ماده اعضاي واجد شرایط با داشتن شرایط تحصیلی و تجربی موضوع  -1ماده 

ب حد نصاب الزم از عوامل ذیل، مشروط به اینکه استخدامی اعضاي غیر هیأت علمی در صورت کس

درصد کمتر نباشد،  70ارزیابی سه سال منتهی به تقاضاي رتبه آنان از میانگین امتیازات مربوط به 

 .به رتبه باالتر ارتقا می یابند دانشگاهبا تصویب هیأت اجرایی 

نه فعالیتهاي وي در امور می تواند عالوه بر وظایف پست مورد تصدي عضو، زمی دانشگاه –تبصره 

 .مشروحه ذیل را فراهم نماید

مطالعه و تحقیق در زمینه وظایف محول و همکاري در پروژه هاي تحقیقاتی و مطالعاتی  -الف

 مرتبط با وظایف شغلی،

تالش براي ارتقاي سطح علمی به منظور ارائه پیشنهادهاي جدید در جهت افزایش سطح کیفی  -ب

 خدمات علمی، 

ش براي دستیابی به آخرین اطالعات علمی و تجربیات ملی و بین المللی جهت ارتقاي کیفی تال -ج

 حوزه فعالیت خود؛

نوآوري در وظایف محول به گونه اي که موجب افزایش اثربخشی و کارآیی حوزه فعالیت عضو  -د

 شود؛

 .ي مربوطاهـ استفاده از فن آوري هاي نوین در ارتباط با حوزه فعالیت ه

می توانند ارتقا  3اعضاي داراي مدرك تحصیلی کاردانی یا سطح یک حوزه، حداکثر تا رتبه  -2 ماده

 . یابند
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 : عوامل ارتقاي رتبه و دامنه امتیازات آن عبارتند از  -3ماده 

 ) درصد مجموع امتیازات 25تا  10بین (سوابق تحصیلی  -الف

 )درصد مجموع امتیازات 35تا  10بین (سوابق اجرایی  -ب

 )درصد مجموع امتیازات 20تا  5بین (سوابق آموزشی  -ج

 )درصد مجموع امتیازات 20تا  0بین (پژوهشی و فرهنگی  –فعالیتهاي علمی  -د

 ردیف

 مدرك تحصیلی

 عوامل ارتقا 

مدرك تحصیلی 

کاردانی یا 

 همتراز با آن

مدرك تحصیلی 

کارشناسی یا 

 همتراز با آن

مدرك تحصیلی 

کارشناسی ارشد 

 تراز با آنیا هم

مدرك تحصیلی 

دکتري یا همتراز 

 با آن

1 

 25تا  10بین (سوابق تحصیلی 

 ) درصد مجموع امتیازات

درصد مجموع  10

 60تا (امتیازات 

 ) امتیاز

درصد مجموع  15

 127تا (امتیازات 

 ) امتیاز

درصد مجموع  20

 220تا (امتیازات 

 ) امتیاز

درصد مجموع  25

 350تا (امتیازات 

 ) امتیاز

      

 ردیف
 رتبه

 عوامل ارتقا
 1رتبه  2رتبه  3رتبه  رتبه مهارتی

1

بین (سوابق اجرایی و تجربی 

درصد مجموع  35تا  10

 )امتیازات

 امتیاز  490تا  140 امتیاز  385تا  110 امتیاز  290تا  85 امتیاز  210تا  60

2 
 20تا  5بین (سوابق آموزشی 

 ) درصد مجموع امتیازات

 امتیاز  280تا  70 امتیاز  220تا  55 امتیاز  170تا  40 امتیاز  120تا  30

3 

پژوهشی و  –فعالیتهاي علمی 

درصد  20تا  0بین (فرهنگی 

 ) مجموع امتیازات

 امتیاز 280تا  امتیاز 220تا  امتیاز 170تا  امتیاز 120تا 
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قرار دارند، با حداقل » 2«در موارد خاص دارندگان مدرك تحصیلی کارشناسی که در رتبه  –تبصره 

از حداکثر امتیازات تعیین شده در » دو سوم«و کسب حداقل » 2«ساعت توقف در رتبه » 8«

 . این ماده می توانند با تصویب هیأت اجرایی به رتبه یک ارتقاء یابند» 4«و » 2«بندهاي 

 : ذیل می باشد این آیین نامه به شرح  3شاخصهاي عوامل ارتقاي رتبه مندرج در ماده  -4ماده 

 سوابق تحصیلی  -الف
 مدرك تحصیلی  -1
میزان ارتباط رشته تحصیلی با شغل  -2

 مورد تصدي

 محل اخذ مدرك تحصیلی -3

 معدل مدرك تحصیلی ارائه شده  -4

 سوابق اجرایی و تجربی -ب
 سنوات خدمت  -1
 سنوات مدیریتی  -2
عضویت در کمیته ها، کارگروه هاي  -3

 وراهاي مصوب تخصصی، کمیسیونها، هیأتها و ش

 سوابق آموزشی  -ج
 فراگیري و یا ارائه دوره هاي آموزشی  -1
آموزش به همکاران از طریق انتقال تجارب  -2

 شغلی
 میزان تسلط به استفاده از نرم افزارها  -3
 میزان تسلط به زبانهاي خارجی -4
 توسعه فردي  -5

 پژوهشی و فرهنگی  –فعالیتهاي علمی  -د
 هاي نو و ابتکاري ارائه پیشنهاد -1
 اکتشافات و اختراعات  -2
 انتشار مقاالت در مجالت معتبر -3
 ارائه مقاالت در سمینارهاي علمی -4
 تألیف و ترجمه کتاب -5
 ارائه طرحهاي تحقیقاتی -6
 ثبت اختراع و کارهاي بدیع هنري -7
 ارائه گزارشهاي موردي -8
 دریافت لوح تشویق و تقدیر -9

 و نمونهکسب عنوان عض -10
 تکریم ارباب رجوع  -11
 تعظیم شعائر اسالمی و مذهبی -12
 مشارکت در فعالیتهاي فرهنگی  -13
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گانه براي ارتقا به  4حداقل امتیاز مورد نیاز و حداکثر امتیاز قابل محاسبه از مجموع عوامل  -5ماده 

 : به شرح ذیل می باشد  1و رتبه  2، رتبه 3رتبه هاي مهارتی، رتبه 

 حداکثر امتیاز قابل محاسبه  مورد نیاز متیازحداقل ا موضوع  ردیف

  600 470 ارتقا به رتبه مهارتی 1

  850 680 3ارتقا به رتبه  2

 1100 950 2ارتقا به رتبه  3

 و بیشتر  1400 1200 1ارتقا به رتبه  4

 

بر اساس امتیاز تعیین ر، به رتبه باالت دانشگاهمیزان امتیاز مورد نیاز براي ارتقا اعضاي  –تبصره 

، به پیشنهاد هیأت دانشگاه... توسعه یافتگی و شده در این ماده و متناسب با محل استقرار، 

 .و موافقت مرکز تعیین می گردد دانشگاهاجرایی، تأیید رئیس 

این آیین نامه به  4ماده نحوه تخصیص امتیازات مربوط به اجزاي شاخصهاي مذکور در  -6ماده 

  دانشگاهتورالعملی خواهد بود که توسط هیأت اجرایی تدوین و به تصویب رئیس موجب دس

 . می رسد

هیأت به تصویب  3/4/93تبصره، در تاریخ  3ماده و  7این دستورالعمل مشتمل بر  -7ماده 

از تاریخ رسید و با تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوري  امناي دانشگاه علم و صنعت ایران

 . اجرا می باشدقابل  1/1/93
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 سهپیوست شماره 

 دستورالعمل فوق العاده سختی شرایط محیط کار اعضاي غیر هیأت علمی 

 دانشگاهآیین نامه استخدامی اعضاي غیر هیأت علمی » 36«ماده » 1«موضوع بند 

ده سختی شرایط محیط کار به مشاغلی تعلق می گیرد که با وجود شرایط افوق الع -1ماده 

در معرض ابتالء به بیماري یا عوارض نامطلوب قرار گرفته  دانشگاهیمنی مربوط، عضو بهداشتی و ا

 . ا عوارض نامطلوب را به دنبال داشته باشدیو یا این که ماهیت وظایف آنان احتمال بروز بیماري 

موظف است ضمن برقراري بیمه هاي تکمیلی، شرایط بهداشتی و ایمنی الزم را  دانشگاه -2ماده 

یان مشاغل این دستورالعمل فراهم آورده و بدواً نسبت به دیجاد محیط مناسب کار براي متصجهت ا

آموزش هاي الزم در مورد انجام وظایف محول و استفاده از ابزار و تجهیزات مناسب اقدام و در هر 

 . امکان معاینات پزشکی آنان را فراهم نماید دانشگاهدو سال یک بار با هزینه 

موظفند ضمن بررسی شرایط کار مشاغل موجود در  دانشگاهک از واحدهاي سازمانی هر ی -3ماده 

واحد سازمانی ذیربط، تطبیق عوامل و تعیین درصد سختی شرایط محیط کار را متناسب با درجات 

تعیین شده در جداول پیوست تهیه و با ذکر دالیل توجیهی الزم به کارگروه منتخب هیأت اجرایی، 

موظف نیز  دانشگاههیأت اجرایی . ائه پیشنهاد مناسب به آن هیأت ارایه نمایندجهت بررسی و ار

است با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به این دستورالعمل، ضمن بررسی پیشنهادهاي ارائه شده از 

سوي کارگروه منتخب، نسبت به تطبیق عوامل و تعیین درصد سختی شرایط محیط کار تمامی 

ماه از تاریخ ابالغ آیین نامه استخدامی اعضاي  6حداکثر ظرف مدت ، گاهدانشمشاغل موجود در 

 .غیر هیأت علمی اقدام نماید

حضور حداقل یک نفر از اعضاي هیأت اجرایی و یک نفر کارشناس متخصص مرتبط با  -1تبصره 

 .در جلسات کار گروه هیأت اجرایی الزامی است) دانشگاهترجیحاً شاغل در (رشته شغلی 
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سال یک بار به منظور روزآمد نمودن تطبیق  5موظف است هر  دانشگاههیأت اجرایی  -2 تبصره

فرآیند موضوع این ، دانشگاهو تعیین درصد سختی شرایط محیط کار مشاغل موجود در عوامل 

 . ماده را تکرار نماید

هر یک  میزان فوق العاده سختی شرایط محیط کار بر مبناي درصد تعیین شده، به ازاي -4ماده 

 .درصد سختی کار، نیم درصد حقوق رتبه و پایه به شرح جدول ذیل تعیین می گردد

 درجه پنج درجه چهار درجه سه  درجه دو درجه یک درصد سختی کار

 درصد 100تا  80 درصد 80تا  60 درصد 60تا  40 درصد 40تا  20 درصد 20تا  1 درصد سختی کار

میزان فوق العاده سختی 

 کارشرایط محیط 

درصد  10تا  5/0

 حقوق رتبه و پایه

درصد  20تا  10

 حقوق رتبه و پایه 

درصد  30تا  20

 حقوق رتبه و پایه

درصد  40تا  30

 حقوق رتبه و پایه

درصد  50تا  40

 حقوق رتبه و پایه

 

هیأت اجرایی می تواند در خصوص برخی از مشاغلی که قطع نظر از شرایط محیط کار به  -1تبصره 

یت و جنس کار داراي صعوبت معتنابه می باشند، رأساً نسبت به تطبیق عوامل و تعیین لحاظ ماه

 .کار اقدام نمایدشرایط درصد سختی 

درصد سختی کار آن دسته از مشاغلی که به لحاظ ارتباط عضو با مواد سمی، آتش زا،  -2تبصره 

برخوردارند و مستثنی بودن آن  منفجره، کار در اعماق و یا اعصاب و روان و امثالهم از اهمیت خاصی

 به تأئید هیأت اجرایی می رسد، با تصویب هیأت امنا مجموعاً تا یک و نیم برابر قابل افزایش 

 .می باشد

در صورت تغییر شغل و یا محل خدمت شاغل، شرایط جدید مدنظر قرار خواهد گرفت و  -3تبصره 

تطبیق شرایط جدید محیط کار و ابالغ به  مسئول دانشگاها عناوین مشابه یمدیریت منابع انسانی 

 .واحد ذیربط می باشد

 .برقراري فوق العاده اشعه تابع ضوابط و مقررات خاص خود می باشد -4تبصره 
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هیأت به تصویب  3/4/93تبصره، در تاریخ  6ماده و  5این دستورالعمل مشتمل بر  -5ماده 

از تاریخ زیر علوم، تحقیقات و فناوري ید ویرسید و با تأ امناي دانشگاه علم و صنعت ایران

 . قابل اجرا می باشد 1/1/93
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دستورالعمل فوق العاده سختی شرایط محیط کار اعضاي (جدول ضمیه پیوست شماره سه 

 )غیر هیأت علمی

 ردیف
 درجه

 عنوان
1 2 3 4 5 

کار در محیط داراي  1
 ا متعارفنرارت حدرجه 

مستمر در دماي کمتر 
 ي صفردرجه باال 10از 

مستمر در دماي حدود 
صفر و نیمه وقت در 

 درجه 20دماي باالي 

مستمر در دماي زیر 
صفر و مستمر در دماي 

 درجه 30باالي 

نیمه وقت در دماي 
غیر معمول و غیر 

 معیار

تمام وقت در دماي 
 غیر مجاز

 خطر برق 2
در معرض مستقیم برق 

 ولت 120تا  60
در معرض مستقیم برق 

 ولت 220تا  120
برق در معرض مستقیم 

 ولت 220یش از ب
 - سه فازدر معرض برق 

3 
کار با مواد شیمیایی، 

میکروبی و گازهاي سمی 
 و آزاردهنده

گاهی با مواد شیمیایی، 
میکروبی و سمی آزار 
دهنده سر و کار دارد 
یا در معرض آنها قرار 

 دارد

به طور نیمه وقت با 
مواد شیمیایی، سمی، 
میکروبی آسیب زاي 

حتی با (فوذپذیر ن
سر و کار ) وسایل ایمنی
 دارد

به طور تمام وقت با مواد 
شیمیایی، سمی و 

میکروبی آسیب زاي 
حتی وسایل (نفوذپذیر 

 سر و کار دارد) ایمنی

نیمه وقت با مواد 
شیمیایی، سمی و 
میکروبی کشنده 

حتی با (نفوذپذیر 
سر و ) وسایل ایمنی
 کار دارد

تمام وقت با مواد 
سمی و شیمیایی، 

میکروبی کشنده 
حتی با (نفوذپذیر 

سر و ) وسایل ایمنی
 کار دارد

4 
کار در محیط عفونت زا، 

آالینده درمانی و 
 آزمایشگاهی

گاهی با لوازم و مواد 
 متعفن سر و کار دارد

نیمه وقت با اجساد و 
لوازم و مواد متعفن سر 

 و کار دارد

نیه وقت با ذي روح 
 متعفن سر و کار دارد

ت با ذي روح تمام وق
 متعفن سر و کار دارد

- 

کار در محیط داراي بوي  5
 متعفن و نامطبوع

گاه گاهی در محیط 
 متعفن و بوي نامطبوع

نیمه وقت در محیط 
 متعفن و بوي نامطبوع

- 
ا محیط بتمام وقت 

 متعفن و بوي نامطبوع
- 

خطر ریزش یا برخورد  6
 اجسام

 - - برخورد زیاد برخورد متوسط برخورد کم

کار در فضاي مسدود و  7
 غیر متعارف

نیمه وقت در فضاي 
نسبتاً کم و غیر 

 متعارف

نیمه وقت در فضاي 
 بسیار کم مثل اتاقک

تمام وقت در فضاي 
 بسیار کم مثل اتاقک

تمام وقت در فضاي 
بسیار کم بویژه 

 )امثالهم... معادن و (
- 

کار در محیط داراي  8
 رطوبت نامتعارف

گاه گاهی در محیط 
داراي رطوبت بیش از 

 حد مجاز

نیمه وقت در محیط 
داراي رطوبت بیش از 

 حد مجاز
- 

تمام وقت در محیط 
داراي رطوبت بیش از 

 حد مجاز
- 

شرایط سخت ذهنی و  9
 فکري کار

نوع و انجام کار گاهاً با 
تمرکز و خستگی 

 استفکري توأم 

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

اً مسئولیت و غالب
حساسیت کار در حدي 
است که روح و روان فرد 

 تحت تأثیر آن قرار 
 می گیرد

همواره مسئولیت و 
حساسیت کار در 

حدي است که روح و 
روان فرد تحت تأثیر 

 آن قرار می گیرد

- 

کار در محیط داراي سر و  10
 صدا نامتعارف

تا  70نیمه وقت بین 
 دسی بل 90

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

 120نیمه وقت بیش از 
دسی بل با تمام وقت 

 دسی بل 120-90بین 

تمام وقت بیش از 
 دسی بل 120

- 
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کار در محیط داراي  11
 ذرات معلق و دود در هوا

محیط گاهی داراي 
 گرد و غبار و دود است

محیط اکثراً داراي گرد 
 و غبار و دود است

گرد و انجام کار تولید 
 غبار و دود می کند

و دود در ذرات معلق 
 هوا بیماري زا است

- 

جابه جا کردن اجسام  12
 سنگین

 5/12گاهگاهی تقریباً 
 25کیلوگرم تا 

تا  5کیلوگرم یا مکرراً 
کیلوگرم یا  5/12

معادل آن را بلند یا 
نیروي معادل را تحمل 

 .می کند

گاهگاهی تقریباً بیش از 
 کیلوگرم یا 50تا  25

 25تا  5/12مکرراً 
کیلوگرم یا منظماً 

کیلوگرم را بلند  5/12
یا معادل آن را تحمل 

 .می کند

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

بلند یا نیروي معادل آنرا 
 .را تحمل می کند

 50مکرراً بیش از 
 25کیلوگرم یا مکرراً 

کیلوگرم یا  50تا 
 25تا  5/12دائماً 

کیلوگرم را بلند یا 
نیروي معادل آن را 

 .تحمل می کند

 50دائماً بیش از 
کیلوگرم را بلند یا 
نیروي معادل آن را 

 .تحمل می کند

13 
ي پر اکار در محیط ه

مانند کارگاه هاي (خطر 
تراشکاري و ریخته گري 

 ...)و 

گاه گاهی در کارگاه 
  کار می کند

به طور پاره وقت در 
 کارگاه کار می کند 

به طور نیمه وقت در 
 کارگاه کار می کند 

به طور تمام وقت در 
 کارگاه کار می کند 

- 

کار در محیط هاي غیر  14
 متعارف

نیمه وقت در محیط 
ور نکم نور و یا پر

نور / تاریکی نسبی (
 )شدید

نیمه وقت در تاریکی 
 ر شدیدانور بسی/ مطلق 

قت در تاریکی تمام و
تاریکخانه (مطلق 
 )نور شدید/ عکاسی 

- - 

 کار با رایانه و امثالهم 15
تا  2اپراتوري که بین 

ساعت در روز ملزم  3
 به انجام کار است

 4تا  3اپراتوري که بین 
ساعت در روز ملزم به 

 انجام کار است

 5تا  4اپراتوري که بین 
ساعت در روز ملزم به 

 انجام کار است

 5ري که بیش از اپراتو
ساعت در روز ملزم به 

 انجام کار است
- 

رانندگی با وسایل نقلیه  16
 سبک و سنگین

با وسیله نقلیه سبک با 
 6000میانگین 

کیلومتر در ماه برون 
شهري و با وسیله نقلیه 

سنگین با میانگین 
کیلومتر برون  3000

 شهري

با وسیله نقلیه سبک با 
 10000میانگین 

ه برون کیلومتر در ما
شهري و با وسیله نقلیه 

سنگین با میانگین 
کیلومتر برون  5000

 شهري

با وسیله نقلیه سبک یا 
 15000میانگین 

کیلومتر در ماه برون 
شهري و با وسیله نقلیه 

سنگین با میانگین 
کیلومتر برون  8000

 شهري

با وسیله نقلیه سبک 
 20000با میانگین 

کیلومتر در ماه برون 
له شهري و با وسی

نقلیه سنگین با 
 12000میانگین 

 کیلومتر برون شهري

- 

 کار در ارتفاع و اعماق 17

نیمه وقت در ارتفاع 
بدون حفاظ و بیش از 

متر و یا عمق آب یا  5
 متر 5زمین بیش از 

تمام وقت در ارتفاع 
متر و یا نیمه  5بیش از 

متر  10وقت در ارتفاع 
و یا تمام وقت در عمق 

 5 آب یا زمین بیش از
 متر

تمام وقت در ارتفاع 
متر و یا  10بیش از 

نیمه وقت در عمق بیش 
حتی با (متر  10از 

 )وسایل ایمنی

کار در ارتفاع بسیار 
زیاد و یا تمام وقت در 

متر  10عمق بیش از 
حتی با وسایل (

 )ایمنی

کار در اعماق بیش 
حتی با (متر  50از 

استفاده از وسایل 
 )ایمنی

 انفجار 18
ده و کم خطر انفجار سا

 وجود دارد
انفجار مستمر و نسبتاً 

 خطرناك است
بطور خطرناك انفجار 

 نیمه وقت وجود دارد
انفجار خطرناك بطور 

 مستمر وجود دارد
- 

کار با بیماران روحی و  19
 روانی

گاه گاهی با بیماران 
روحی و روانی روبرو 

 است

بطور نیمه وقت با 
بیماران روحی و روانی 

 روبرو است

گاهی با بیماران  گاه
روحی و روانی خطرناك 

 روبرو است
- - 
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 تنهایی مستمر تنهایی غیر معمول 20

تنهایی مستمر با 
ا تنهایی غیر یسکوت 

مستمر همراه با سر و 
 صدا

تنهایی مستمر توأم با 
سر و صداي ناراحت 

 کننده
- - 

 لرزش 21
لرزش خفیف 

 آزاردهنده
نیمه وقت لرزش نسبتاً 

 شدید
 - - توأم با لرزشتمام وقت 

کار با حیوانات و جانوران  22
 گزنده و درنده

گاه گاهی سر و کار 
 دارد

نیمه وقت سر و کار 
 دارد

 - - تمام وقت سر و کار دارد

 کار در فضاي باز 23
مکرراً در فضاي باز 
مناطق معتدل انجام 

 .وظیفه می نماید

مکرراً در فضاي باز 
مناطق بد آب و هوا و 

ر مناطق یا منظماً د
معتدل انجام وظیفه می 

 نماید

منظماً در فضاي باز 
مناطق بد آب و هوا 
 انجام وظیفه می نماید

- - 
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 پیوست شماره چهار

 یت قضایی از اعضاي غیر هیأت علمیادستورالعمل اجرایی قانون حم

 دانشگاهآیین نامه استخدامی اعضاي غیر هیأت علمی » 43«موضوع ماده 

در این دستورالعمل، کلیه مراجع قضایی و انتظامی » مراجع رسیدگی کننده«منظور از  -1ماده 

 .قانونی می باشد

نباشد نیز در  دانشگاههیأتهاي رسیدگی به تخلفات اداري در مواردي که شاکی عضو  –تبصره 

 .شمول این دستورالعمل قرار می گیرند

و شکایات در رابطه با دعاوي  اعم از رسمی، پیمانی، قراردادي دانشگاهکلیه اعضاي  -2ماده 

مطروحه در مراجع رسیدگی کننده که از انجام وظیفه اداري آنان ناشی می شود یا به نحوي با 

 .وظایف ایشان مرتبط است، مشمول حمایت قضایی و حقوق موضوع این دستورالعمل می باشند

و شکایات یاد شده در زمان اعضاي بازنشسته، از کار افتاده و متوفی در ارتباط با دعاوي  –تبصره 

اشتغال، مشمول حمایت قضایی و حقوقی می گردند و در مورد اعضاي متوفی تقاضاي همسر یا 

کافی  یقانون مدنی براي حمایت قضایی و حقوق) 1032(یکی از وراث درجه اول مندرج در ماده 

 .است

الیل و جهات مورد نیاز درخواست کتبی خود را با ذکر د یمتقاضی حمایت قضایی و حقوق -3ماده 

 .وي تسلیم می داردیا مقام مجاز از طرف  دانشگاهبراي حمایت قضایی و حقوق به رئیس 

، یا وظایف عضو براي انجام حمایت قضایی و حقوقبع تشخیص ارتباط موضوع دعوا جمر -4ماده 

 . یا مقام مجاز از طرف وي می باشد دانشگاهرئیس 

مجاز از طرف وي موظف است در صورت انجام تشریفات مقرر در  یا مقام دانشگاهرئیس  -5ماده 

این دستورالعمل، کارشناس یا کارشناسان حقوق واجد شرایط را براي انجام  »4«و » 3«مواد 
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به طور کتبی با ذکر موضوع به همراه مدارك و اسناد مورد نیاز، به مراجع  یحمایت قضایی و حقوق

 .نوشت آن را به عضو متقاضی ارایه نمایدرسیدگی کننده ذي صالح معرفی و رو

 : موضوع این دستورالعمل شامل موارد ذیل است  یخدمات کارشناسان حقوق -6ماده 

 انجام مشاوره و ارشاد قضایی -الف

 شرکت در جلسات دادرسی -ب

 تنظیم شکایت، دادخواست، لوایح و دفاعیه هاي الزم  -ج

 لتی ذي ربط جهت حسن اجراي وظایف محولمراجعه به دستگاه هاي دولتی و غیر دو -د

 سایر خدماتی که در مراحل دادرسی وکالي دادگستري در مقام وکالت مجاز به انجام آن  -هـ

 . می باشند

این دستورالعمل موظفند در تمام ) »5«موضوع ماده (کارشناس یا کارشناسان حقوقی  -7ماده 

دعوا و  هو در صورتی که براي عدم امکان اقام مراحل رسیدگی و دادرسی به طور فعال شرکت نمایند

شکایت و شرکت در جلسات رسیدگی و دادرسی عذر موجه داشته باشند، مراتب را با رعایت فرصت 

زمانی ممکن قبالً به صورت کتبی به مقام معرفی کننده اطالع دهند تا امکان معرفی کارشناس یا 

 .ي ربط فراهم گرددکارشناسان حقوقی دیگر به مرجع رسیدگی کننده ذ

 . یا مقام مجاز از طرف وي می باشد دانشگاهتشخیص عذر موجه بر عهده رئیس  –تبصره 

کارشناس حقوقی نمی تواند براي انجام حمایت قضایی و حقوقی موضوع این دستورالعمل  -8ماده 

ه نفع خود یا از عضو متقاضی، وجه یا مال یا سندي به عنوان حق الزحمه و یا سایر عناوین مشابه ب

 .در غیر این صورت با متخلف برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد .دیگري اخذ نماید

می تواند براي جبران زحمات آن دسته از کارشناسان حقوقی که در اجراي این  دانشگاه -9ماه 

 20اکثر تا دستورالعمل خدمات حقوقی ارائه می دهند عالوه بر فوق العاده جذب استحقاقی، حد

 .مربوط پرداخت نماید و رعایت مقررات دانشگاهدرصد فوق العاده جذب وي با تشخیص رئیس 
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 در موارد زیر ارائه خدمات موضوع این دستورالعمل، از سوي کارشناس حقوقی خاتمه  -10ماده 

 .می یابد

  دانشگاهانصراف کتبی عضو متقاضی حمایت قضایی و حقوقی به  -الف

استعفا، اخراج، بازنشستگی،  از قبیل دانشگاهاستخدامی کارشناس حقوقی مربوط با  قطع رابطه -ب

 . از کار افتادگی، انتقال و یا فوت

) کیفري، حقوقی و اداري(مفاد این دستورالعمل به کلیه پرونده هاي قضایی جاري  -11ماده 

 . تسري می یابد دانشگاه

هیأت به تصویب  3/4/93تبصره، در تاریخ  3 ماده و 12این دستورالعمل مشتمل بر  -12ماده 

از تاریخ رسید و با تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوري  امناي دانشگاه علم و صنعت ایران

 .قابل اجرا می باشد 1/1/93
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 پیوست شماره پنج

 دستورالعمل پرداخت کمکهاي رفاهی

 نشگاهداآیین نامه استخدامی اعضاي غیر هیأت علمی » 67«موضوع ماده 

ماهیانه از کمک هزینه هاي مستقیم و غیر مستقیم رفاهی ، دانشگاهکلیه اعضاي شاغل در  -1ماده 

مصوب هیأت امنا، که از میزان تعیین شده بر اساس مصوبات هیأت وزیران کمتر نخواهد بود، به 

 . شرح ذیل بهره مند می گردند

 کمک هزینه یک وعده غذاي گرم در روز کاري  -1-1

صرفاً به یکی از زوجین شاغل در (مهد کودك به ازاي هر فرزند زیر شش سال کمک هزینه  -1-2

 ). و یا سایر دستگاههاي اجرایی تعلق می گیرد دانشگاه

 کمک هزینه ایاب و ذهاب -1-3

به اعضاي شاغل در مشاغلی که از سوي هیأت اجرایی واحد شرایط دریافت شیر یا لباس  –تبصره 

ین شده توسط هیأت اجرایی، هزینه تهیه شیر و لباس پرداخت حسب مورد می باشند، به میزان تعی

 . می شود

مکلف است عالوه بر درصد پرداخت حق بیمه پایه درمان، پنجاه درصد حق بیمه  دانشگاه -2ماده 

 .تکمیلی اعضا و بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را پرداخت نماید

 . می باشد دانشگاهبه عهده پرداخت سهم حق بیمه عمر و حوادث اعضا  -3ماده 

می تواند در طول سال وجوهی را تحت عنوان کمک هزینه غیر نقدي به  دانشگاه -4ماده 

 . مناسبتهاي ویژه مذهبی و ملی به اعضاي شاغل پرداخت نماید

تأمین از طریق  دانشگاهمی تواند به منظور تشویق پس انداز و حمایت از اعضاي  دانشگاه -5ماده 

بنا به درخواست عضو شاغل رسمی و پیمانی حساب پس انداز سهم عضو نزد یکی از اندوخته، 
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درصد حقوق رتبه و پایه وي را در هر ماه به  35بانکهاي دولتی به نام عضو افتتاح و حداکثر تا 

در این صورت در . از دریافتی وي کسر و به حساب مزبور واریز نماید» سهم پس انداز عضو«عنوان 

ارات بتعاز محل ا» دانشگاهسهم پس انداز «سهم پس انداز عضو، به عنوان » درصد 100ماه هر 

ه تفصیلی ساالنه مصوب هیأت امنا، به حساب سپرده بودجضمن درج در  دانشگاهپرسنلی 

 .اي که به نام عضو افتتاح خواهد شد، واریز می شودجداگانه

 . ل عضو، غیر قابل برداشت می باشدموجودي حسابهاي موضوع این ماده در زمان اشتغا –تبصره 

می تواند به اعضاي شاغل خود در طی سال با تصویب هیأت رئیسه تا دو برابر  دانشگاه -6ماده 

مشروط به پیش بینی اعتبار الزم در بودجه تفصیلی » پاداش«حقوق و مزایاي عضو را تحت عنوان 

 . سالیانه مصوب هیأت امنا، پرداخت نماید

می تواند هر ساله مبلغی را به منظور کمک یا وام به صندوق قرض الحسنه  هدانشگا -7ماده 

تعاونیهاي مسکن، مصرف  و یا اعتباري یا پرداخت وام مستقیم به اعضا در بودجه  ،دانشگاهاعضاي 

 .تفصیلی با تصویب هیأت امنا، منظور نماید

ب می باشد و نحوه پرداخت ات مصوعتبارمیزان کمک و سقف وام قابل پرداخت در قالب ا –تبصره 

و گردش مالی آن مطابق دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد هیأت رئیسه به تصویب هیأت امنا 

 .می رسد

هیأت به تصویب  3/4/93تبصره، در تاریخ  3ماده و  8این دستورالعمل مشتمل بر  -8ماده 

از تاریخ تحقیقات و فناوري  رسید و با تأئید وزیر علوم، امناي دانشگاه علم و صنعت ایران

 .قابل اجرا می باشد 1/1/93
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