
 بنام خدا

 آيين نامه استخدامي اعضاي غير هيات علمي
و هياتهاي مميزه 11/9/1393مصوبه مورخ( )مركز هياتهاي امناء

»فهرست مطالب«

و اختصارات–فصل اول  تعاريف

 ورود به خدمت:فصل دوم

و تبديل وضعيت: فصل سوم  جذب، استخدام

 طبقه بندي مشاغل:چهارم

و مزايا: فصل پنجم  نظام پرداخت حقوق

و تكاليف: فصل ششم  حقوق

و توانمندسازي:متفصل هف  ارزيابي عملكرد

و امور رفاهيمرخصي:فصل هشتم  ها، بيمه

 پايان خدمت:فصل نهم

 ساير مقررات:فصل دهم

و وظايف هيئت اجرايي منابع انساني پيوست شماره يك  دستورالعمل نحوه تشكيل

 غير هيأت علمي اعضاي دستورالعمل اجرايي ارتقا رتبه پيوست شماره دو

 محيط كار اعضاي غير هيأت علمي دستورالعمل فوق العاده سختي شرايط پيوست شماره سه

 دستور العمل اجرايي قانون حمايت قضايي از اعضاي غيرهيأت علمي پيوست شماره چهار

 دستورالعمل پرداخت كمكهاي رفاهي پيوست شماره پنج



و اختصارات–فصل اول تعاريف
از–1ماده و پيوستهاي آن عبارتند و اختصارات بكار رفته در اين آيين نامه :تعاريف

از: وزير/وزارت–1-1 و پيوستهاي آن، به ترتيب در اين آيين» وزير«و» وزارت«منظور و فناوريوزارت علوم، تحقيقا«نامه و فناوري«و»ت » وزير علوم، تحقيقات

.مي باشد

و هيأتهاي مميزه وزارت مي باشد:مركز–1-2 و پيوستهاي آن، مركز هيأتهاي امنا .منظور از مركز در اين آيين نامه

تاو كليهدانشگاه شهركردآن،و پيوستهاينامه آيين در اينموسسهمنظور از:موسسه–13 ميواحدهاي .باشدبعه آن

بهاست كـه بـه موجب قـوانينهيأتي:امنا هيأت–1-4 و سياستگذاري، تصميم، مرجعموسسهركن باالترين عنوانو مقررات مربوط و تصويب مقررات گيري

. مي باشدموسسهضوابط داخلي 

و ساير امور ارجاعي از سوي هيأت ناسيكميسيوني است كه مسئوليت بررسي، كارش:كميسيون دائمي هيأت امنا–1-5 و ارائه پيشنهادات قابل طرح در هيأت امنا

.امنا را بر عهده دارد

. مي باشدموسسهپس از رئيسموسسههيأت رئيسه دومين ركن اجرايي:هيأت رئيسه–1-6

و برنامه هاي جاريمياامنسياستگذاري بعد از هيأت دوميــن ركــنموسسهشــوراي:موسسه شوراي–1-7 براساس موسسهباشد كه به تنظيـم سياستـها

و يا ساير مراجع ذيصالح مي پردازد .سياستهاي كالن مصوب در هيأت امنا

و مقررات تعيين شده از سوي هيأت امنا براساس دستورالعمل پيوست شمار: هيأت اجرايي منابع انساني–1-8 ه يك، متكفل مرجعي است كه در چارچوب ضوابط

و ساير امور محول و امور نيروي انساني و تنظيم راهكارهاي اجرايي بخش اداري، تشكيالتي مي باشد كه در اين آيين نامهموسسهاعمال وظايف، اختيارات

.به اختصار هيأت اجرايي ناميده مي شود

از: دستگاه اجرايي–1-9 شركليه وزارتخانهعبارت است و يا و نيز كليه دستگاههايي كه از ها، مؤسسات و يا نهادهاي عمومي غيردولتي كتهاي دولتي، مؤسسات

.تعيين شده باشدموسسهسوي هيأت امناي 

در: جذب–1-10 و پذيرفتن اشخاص حقيقي براي خدمت متناسب با پستهاي سازماني بالتصدي مصوب، به هرموسسهعبارت است از فرآيند شناسايي، انتخاب

و يك از ان و مقررات اين آيين نامه... حاء از قبيل قراردادي، مأموريت .در چارچوب ضوابط

سازماني بالتصدي مصوب، به يكي از وضعيتهاي پيماني،، در يكي از پستهايموسسهدر خدمتحقيقي براياست از فرآيندپذيرفتن اشخاصعبارت:استخدام–1-11

و رسمي قطعي در چارچوب ضوا و مقررات اين آيين نامهرسمي آزمايشي .بط

در:عضو–1-12 و پيوستهاي آن، عضو غيرهيأت علمي شاغل و قراردادي مي باشدموسسهمنظور از عضو در اين آيين نامه .در سه وضعيت رسمي، پيماني

و مقرراتموسسهي هاي سازمان راي تصدي يكي از پستب) قطعي–آزمايشي(فردي است كه به موجب حكم رسمي: عضو رسمي–1-13 در چارچوب ضوابط

.استخدام شده باشد اين آيين نامه

و مقرراتموسسههاي سازماني براي تصدي يكي از پستقرارداد پيماني فردي است كه به موجب:عضو پيماني–1-14 براي مدت معين، در چارچوب ضوابط

.استخدام شده باشد اين آيين نامه

بهفرد: عضو قراردادي–1-15 و مقررات مدت معينمشخص براي به منظور انجام وظايفموسسهقرارداد منعقده با موجبي است كه اين در چارچوب ضوابط

.بكارگرفته شده باشد آيين نامه

و مقررات در چارچوب عضو رسمي، به موسسه دارصالحيتدستور مقام كتبي است از ابالغ عبارت: حكم–1-16 .نامهآيينيناضوابط

ويو نيز شخص واجد شرايط طرف قرارداد ميموسسه دارعبارت است از توافق نامه كتبي كه به امضاي مقام صالحيت: قرارداد–1-17 و در رسد به موجب آن

و مزايا .براي مدت مندرج در قرارداد، وظايف محول را انجام مي دهد ازاي دريافت حقوق

است كه به طور مستمر جهت واگذاري تمام يا بخشي از وظايف يك شغل براي تصدي يك عضوموسسهجايگاهي در تشكيالت سازماني: پست سازماني–1-18

.رسمي يا پيماني در نظر گرفته مي شود

.شودمي عنوان كارواحد شناختهبهموسسهسويازكهمشخصيو مرتبط هاي ومسئوليتوظايفازمجموعه استعبارت: شغل–1-19



و مسئوليت: رشته شغلي–1-20 ميعبارت است از يك يا چند پست سازماني كه از لحاظ نوع كار، وظايف و ها، يكسان يا مشابه محسوب شوند، اما از نظر ارزش

و صعوبت انجام كار مي، اهميت و مراتب مختلف . باشند داراي سطوح

.وپژوهشيدارند، مانند رسته آموزشي، فرهنگينزديككاروحرفه،وابستگيونوعازلحاظ فعاليتكهاستشغلي هاي از رشتهاي مجموعه: شغلي رسته–1-21

و اصلي–1-22 و انجام اطالق مي گردد به آن گروه از مشاغل تخصصيمشاغل:مشاغل تخصصي موسسه ماموريتهاي اساسي كه وجود آنها براي تحقق اهداف

و آنالزامي مي باشد ها مستلزم داشتن تحصيالت دانشگاهي يا گذراندن دوره هايي است كه منجر به اخذ مدرك تخصصي در يكي از رشته هاي تصدي

و  و حرفه اي ومي... هنري، فني و ماموريت هاي اصلي گردد براي،موسسهمشاغل اصلي به آن گروه از مشاغل اطالق مي شود كه در رابطه با اهداف

م و پشتيباني از و مشخصات آن توسط هيأتحمايت و عناوين مي شاغل تخصصي ايجاد مي شود . گردداجرايي تعيين

از عبارت: خدمت–1-23 آنكه اشتغال به كار يا مجموعه اقداماتي است .مي گردد عضو به موجب حكم يا قرارداد مكلف به انجام

و: شغل شرح–1-24 م عبارت است از شرح مكتوب و اساسي شغلمدوني كه حاوي مسنم،تعريف:از جمله شخصات اصلي و و شرايط ليتئوونه وظايف ها

.مي باشدموسسه در چارچوب تشكيالت تفصيلياحراز شغل 

از: پايه–1-25 و مقر نمايش عددي سنوات خدمت قابل قبول عضوعبارت است رات بر اساس امتياز كسب شده در قالب فرم ارزيابي ساالنه در چارچوب ضوابط

.اين آيين نامه

و مقررات عضوعبارت است از افزايش عددي پايه:ترفيع پايه–1-26 . اين آيين نامهواجد شرايط در چارچوب ضوابط

و مقررات است از كسب رتبه عبارت:ارتقاي رتبه–1-27 و پيماني واجد شرايط، در چارچوب ضوابط  رتبه اعضايقا ارت اجراييدستورالعمل باالتر عضو رسمي

.غيرهيأت علمي

ازعبارت:انتصاب–1-28 .لشغهاي سازماني بر اساس شرايط احراز به يكي از پست يا پيمانيرسمي عضوگماردن است

در انجام ازايدركه از مبلغي است عبارت: حقوق يا دستمزد–1-29 بهاين آييناتمقررو چارچوب ضوابط كار ميذي عضو نامه .گيردحق تعلق

و فوق العاده ها–1-30 بهاين آييناتمقررو عبارت است از وجوهي كه درچارچوب ضوابط: مزايا و پايه بر حقوق عالوه غيرمستمرو مستمر طور نامه به رتبه

.مي گردد پرداختحقذي عضو

از: انتقال–1-31 از عضوتغيير محل خدمت عبارت است ووسسهمرسمي به طور دائم و فناوري دولتي و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي به ساير دانشگاهها

و و مقررات دستگاههاي اجرايي .نامهآييناين بالعكس در چارچوب ضوابط

از عبارت: مأموريت–1-32 :است

اوي سازماني با حفظ پستبه عضو اي موقت يا وظيفهمحول نمودن شغل-الف .باشدعضو ست خارج از محل خدمت براي مدت معين كه ممكن

و دستگاههايبه به صورت تمام وقت يا پاره وقت براي مدت معين عضواعزام-ب و فناوري دولتي و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي ساير دانشگاهها

.اجرايي

.در داخل يا خارج از كشوريا مطالعاتي يا كارآموزي براي گذراندن دوره آموزشي عضواعزام-ج

يا مقام مجاز از طرف وي درموسسهوي، پس از موافقت رئيس بنا به درخواست كهموسسهبا رسمي عضوعبارت است از قطع رابطه استخدامي:استعفا–1-33

و مقررات  . صورت مي پذيرد اين آيين نامهچارچوب ضوابط

و با توجه به مقررات صندوقكه درموسسهبا عضوخدمتي عبارت است از قطع رابطه:بازنشستگي–1-34 و مقررات اين آيين نامه هاي چارچوب ضوابط

. بازنشستگي ذيربط به موجب حكم صورت مي پذيرد

در چارچوب ضوابطموسسهبا عضواستخدامي رابطه پرداخت مبالغي متناسب با مدت خدمت قابل قبول در ازاي قطعاز عبارت است:بازخريدي خدمت–1-35

.ن آيين نامهو مقررات اي

و پيماني وضعيت است از عبارت:ازكارافتادگي–1-36 ياجسمانيو مقررات مربوط، توانمندي قوانين كه به موجبعضو رسمي الزم براي انجام خدمت روانيو

و ضمن قطع ا بازنشستگي، از حقوق تا رسيدن به زمان خدمتي رابطه را دارا نبوده . مايدنمي ستفادهوظيفه

در انتظار تعيين تكليف يا مقام مجاز از طرف ويموسسهبا حكم رئيس ذيل، از داليل بنا به يكيموسسهاست كه عضو رسمي وضعيتي:آماده به خدمت–1-37

.براي انجام خدمت قرار مي گيرد

.موسسهانحالل-الف



.امناو تصويب در هيأت قانوني تشريفات براساسموسسهتي ساختار تشكيالاصالح عضو در چارچوب سازماني پست حذف-ب

.متناسب با شرايط احراز عضو پست سازماني بعد از اتمام مأموريت يا مرخصي بدون حقوقموجود نبودن-ج

.بر اساس تصميم مراجع قانوني-د

خطور موقت يا دائمبهعضو از بركناري است عبارت:انفصال–1-38 .قطعي صادرشده از سوي مراجع قانوني دمت، به موجب آراياز

. به موجب آراي قطعي مراجع قانوني ذيربط عضوعبارت است از قطع رابطه استخدامي:اخراج–1-39

ورود به خدمت:فصل دوم
ااز اخذ مجوزهاي وزارت، پس-2ماده و ابالغ مي نمايدموسسهستخدام عضو غيرهيأت علمي قانوني الزم، در هر برنامه پنج ساله توسعه، تعداد سهميه . را تعيين

سويابالغهيسهمتيبا رعا(يو رسميمانيپ استخدام اعضا به صورت–3ماده ن،موسسهدر) وزارتياز مصوبيسازمانالتيبا توجه به تشكيسازمانازيبر اساس

و احراز صالحأتيهبيپس از تصو منحصراً،موسسهييمقام اجرانيو موافقت باالتر ذيتهايامنا طر صالح،يالزم توسط مراجع به آزمونقياز و مصاحبه با توجه

ميستگياصل شا .ردي پذيو انتخاب اصلح انجام

و مجوز هيأتموسسه–1تبصره و بدون تعهدات استخداميامنا تا مي تواند در شرايط خاص با تصويب هيأت رئيسه ازسقف معين احراز صالحيتهاي الزم، افراد را پس

و مشخصتوسط مراجع ذي صالح به صورت . براي مدت حداكثر يكسال بكار گمارد قرارداد كار معين

. در سقف پستهاي سازماني مصوب بالمانع استموسسهنياز تمديد قرارداد اينگونه افراد در صورت–2تبصره

و دعاوي» 188«صورت قراردادي بكار گرفته مي شوند، به استناد ماده كليه افرادي كه بر اساس اين آيين نامه به–3تبصره قانون كار، از شمول قانون مذكور خارج بوده

و حل اختالف وزارت كار قابل رسيدگي نمي .باشدآنان در هيأتهاي تشخيص

و استخدام در–4ماده :عمومي ذيل، برخوردار باشند مي بايست از شرايطموسسهمتقاضيان جذب

.تابعيت جمهوري اسالمي ايران وعدم تغيير يا كسب تابعيت مضاعف در طول دوران خدمت–الف

و اعتقاد به واليت فقيه–ب .التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران

و التزام عملي به دين مبين اسالم يا يكي از اديان پذيرفته شده در قانون اساسي جمهوري اسالم–ج .ي ايراناعتقاد

.عدم سابقه عضويت يا وابستگي به گروه هاي سياسي معارض با نظام اسالمي ايران–د

و شئون شغلي–ه و شرافت و رفتار خالف حيثيت و اعمال و عمل به مناهي اخالقي و فجور .عدم اشتهار به فسق

.نداشتن سوء پيشينه كيفري موثر–و

.ئمي دولتي بر اساس رأي قطعي صادره از سوي مراجع ذيصالحعدم محكوميت به محروميت ازخدمات دا–ز

آن-ح و نظاير و فروش مواد مخدر، مشروبات الكلي و اشتهار به خريد .عدم اعتياد

و يا معافيت قانوني دائم-ط ).براي آقايان(دارا بودن مدرك پايان خدمت وظيفه عمومي

و توانايي رواني متناسب-ي .با خدمت مورد نظر برخورداري از سالمت

و توانايي جسماني متناسب با خدمت مورد نظر-ك . برخورداري از سالمت

.دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي كارداني يا سطح يك حوزوي-ل

سن-م و حداكثر20دارا بودن حداقل دو30سال تمام و و سطوح يك 35حداكثر، حوزوي سال تمام براي دارندگان مدرك تحصيلي كارداني، كارشناسي

و حداكثر سال تمام براي دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد، دكتري حرفه و سطح سه حوزوي سال تمام براي متخصصين با مدرك تحصيلي40اي

. تخصصي يا سطح چهار حوزويدكتري

و مقررات مربوط داراي ارزش استخدامي مورد تأييد دارندگان مدارك تحصيلي همتراز با مقاطع تحصيلي دانشگاهي، چنانچه همتراز–1تبصره ي آنان بر اساس ضوابط

.مراجع ذيصالح باشد، در شمول اين ماده قرار مي گيرند

اعضاي شاغل ...و اي، پژوهشي، علمينامه، مجاز به استفاده از خدمات فني، مشاورهاين آيين»4«ماده»م«و»ل«بدون الزام به به رعايت مفاد بندهايموسسه–2تبصره

و خبرگان غيرشاغل دولتي، در قالب قرارداد مي باشد و دستگاههاي اجرايي و فناوري و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي به. در دانشگاهها اين نوع فعاليتها

و مشمول تبصره  حق. كشور نخواهد بود 1344قانون بودجه سال»29«عنوان شغل محسوب نگرديده و تاييد الزحمه اينميزان افراد به پيشنهاد واحد متقاضي

و نيم  و پرداخت مي گردد)5/1(هيات اجرايي، متناسب با ساعات كار هفتگي، تاسقف يك و مزاياي اعضاي شاغل مشابه، تعيين .برابر حقوق

و–5ماده ااستخدام جانبازان،جذب .و مقررات مربوط به خود خواهد بودنيتابع قوان...وياتباع خارجن،يو خانواده آنها، معلول ثارگرانيآزادگان،



و تشخيص شرايط عمومي موضوع ماده–6ماده ذياين آيين»4«مرجع استعالم ونامه حسب مورد، مبادي قانوني  هيأت اجرايي صالح از جمله هسته گزينش كاركنان

.مي باشدموسسه

در جذب متقاضيان–7ماده اميموسسهو استخدام .برخوردار باشندموسسهشرايط احراز شغل به تشخيص هيأت اجرايي الزم، از جملهز شرايط اختصاصيبايست

و تبديل وضعيت: فصل سوم جذب، استخدام
و استخدام–8ماده و اختصاصيموسسهدر جذب :صـورت انجام مي پذيردسهبه پس از احراز شرايط عمومي

و»70«هاي سازماني به موجب قرارداد ساالنه كه تمديد آن منوط به كسب حداقل براي تصدي پست استخدام پيماني-الف درصد امتياز ارزيابي عملكرد ساليانه

.و يا مقام مجاز از طرف وي مي باشدموسسه همچنين موافقت رئيس

. هاي سازماني به موجب حكم براي تصدي پست آزمايشي رسمياستخدام-ب

.هاي سازماني به موجب حكم تصدي پست براي قطعي رسمياستخدام-ج

نامه را پس از احراز شرايط ذيل، به پيشنهاد وضعيت بكارگيري اعضاي قراردادي مشمول اين آييندرقالب سهميه ابالغي از سوي وزارت، تواند ميموسسه–9ماده

ضموسسههيأت اجرايي، موافقت رئيس  و طي مراحل گزينش با رعايت و مقررات اين آيينو تصويب هيأت امنا نامه، مشروط به وجود پست سازماني وابط

. تبديل نمايد استخدام پيمانيبالتصدي به

و حداقل–الف در7دارا بودن مدرك تحصيلي كارداني يا سطح يك حوزه موسسهسال سابقه قراردادي با مدرك مزبور

و حداقل–ب در5دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي يا سطح دو حوزه موسسهسال سابقه قراردادي با مدرك مزبور

وتحصيلي كارشناسيدارا بودن مدرك–ج ياارشد و چهار حوزهسطح باالتر در3و حداقل هاي سه موسسهسال سابقه قراردادي با مدرك مزبور

نگاعضايي كه قبل از تصويب اين آيين نامه، با مدرك–1تبصره و انتظامات به صورت قرارداديتحصيلي ديپلم براي مشاغل و اند، جذب شده هباني با رعايت ضوابط

در»10«، با حداقل نامه، مشروط به دارا بودن پست سازماني بالتصديآيين مقررات اين . پيماني تبديل وضع مي شوندبه،موسسهسال سابقه خدمت قراردادي

يك دوم سابقه خدمت آنان با مدرك تحصيلي، اين آيين نامه درحين خدمت، مدرك تحصيلي باالتر ارائه نمايند»49«ماده»2«چنانچه اعضا با رعايت تبصره–2 تبصره

و پايين و تمام سابقه خدمتقبلي در ازاي ارائه مدرك تحصيلي كارشناسي و تر آنان با مدرك تحصيلي قبلي در ازاي ارائه مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد

.ت به پيماني قابل محاسبه استباالتر براي تبديل وضعي

.سنواتي كه بابت آن به عضو حق سنوات پرداخت شده يا نشده باشد، به عنوان سابقه لحاظ خواهد شد–3تبصره

هس، نامه را پس از احراز شرايط ذيل، با تصويب هيأت اجراييمشمول اين آيين پيمانيتواند وضعيت استخدام اعضاي ميموسسه–10ماده و موافقت تأييد ته گزينش

. تبديل نمايد رسمي آزمايشيبه،موسسهرئيس

و–الف در5تا3دارا بودن مدرك تحصيلي كارداني يا سطح يك حوزه موسسهسال سابقه پيماني با مدرك مزبور

و–ب در5تا3دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي يا سطح دو حوزه سهموسسال سابقه پيماني با مدرك مزبور

و باالترتحصيلي كارشناسي دارا بودن مدرك–ج و سطح چهار حوزهيا ارشد در5تا3و سطح سه موسسهسال سابقه پيماني با مدرك مزبور

ح–1تبصره سال سابقه خدمت پيماني10داقل اعضايي كه قبل از تصويب اين آيين نامه، با مدرك تحصيلي پايين تر از كارداني به استخدام پيماني درآمده اند، با داشتن

و احراز ساير شرايط الزم به رسمي آزمايشي تبديل وضع مي شوند . در مؤسسات مشمول اين آيين نامه

بيك دوم سابقه خدمت، اين آيين نامه درحين خدمت، مدرك تحصيلي باالتر ارائه نمايند»49«ماده»2«چنانچه اعضا با رعايت تبصره–2 تبصره -ا مدرك تحصيلي آنان

و تمامو پايين كارشناسيتحصيليقبلي در ازاي ارائه مدرك و باالترتر  سابقه خدمت آنان با مدرك تحصيلي قبلي در ازاي ارائه مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد

.براي تبديل وضعيت به رسمي آزمايشي قابل محاسبه است

و توجيهي، عالوه بر اعضايي كه از پيماني به رسمي تبديل وض–11ماده عيت مي يابند، الزاماً يك دوره آزمايشي سه ساله را همراه با گذراندن دوره آموزش شغلي

و عملكرد عضو را از نظر لياقت رسمي در طول دورهموسسه.خواهند كرددوره پيماني طي و مسئوليت پذيري(آزمايشي، رفتار ،)علمي، اخالقي، خالقيت

و درصورت احراز شرايط الزم كارداني، روحيه خدمت و انضباط اداري مورد ارزيابي قرار داده ميو طي مراحل گزينشو نظم -به رسمي قطعي تبديل وضع

. نمايد



و يا تبديل وضعيت به استخدام رسمي آزمايشي به تشخيص هيأت اجرايي شرايط ادامه كه عضو در پايان دوره در صورتي–12ماده به قطعي را كسبخدمت ننمايد،

. يكي از روشهاي ذيل با وي رفتار خواهد شد

 اعطاي مهلت دو ساله ديگر براي احراز شرايط–الف

 تبديل وضعيت به استخدام پيماني–ب

و در صورت احراز شرايط الزم–ج  بازخريدي خدمت يا بازنشستگي حسب مورد

سال نباشد، با اخذ»50«، مشروط به آنكه سن وي در زمان ارائه درخواست اعاده بكار بيش ازموسسهرسمي در صورت نياز مستعفي عضو اعاده به خدمت–13ماده

و موافقت رئيس»4«ماده»م«موضوع بند مجوز كبر سن از هيأت اجرايي براي در احتساب سابقهبافقط براي يكبارموسسهاين آيين نامه وموسسهخدمت

.مي باشد بالمانعمذكور، رعايت ساير شرايط مقرر در ماده

و پاداش سوابق خدمت- تبصره خدمت خود را قبال دريافت نموده باشد، در هنگام اعاده به خدمت مشروط به پايان عضو مستعفي كه كسور بازنشستگي سنوات خدمت

و موافقت صندوق بازنشستگي مربوط، قابل احتساب مي باشد .بازگرداندن وجوه دريافتي يادشده

و مؤسسات آموزش رسمي اعضايتواند درصورت نياز به خدمات ميموسسه–14ده ما و دستگاههاي اجرايي، با قطعي ساير دانشگاهها و فناوري دولتي عالي، پژوهشي

و موافقت هيات اجرايي مؤسسه مربوط از خدمات آنان براي مدت معين با رعايت مقررات و يا بالعكس حسب استفاده نما مأموربه عنوان تقاضاي عضو يد

و تاييد هيات اجرايي، اعضاي رسمي و موافقت عضو و مزاياي. قطعي خود را به اين قبيل مؤسسات مأمور نمايددرخواست مؤسسات مزبور و حقوق كاركنان

مييا مقصدأبدم حسب توافق مؤسسات ذيربط از محل اعتبارات مؤسسهمأمور اعضاي .گرددپرداخت

و در صورت ضرورت، با تشخيص هيأت اجرايي اين مدت حداكثر تا مدت مدت مأمو-1تبصره و حداكثر يك سال خواهد بود 5ريت مشموالن اين ماده حداقل شش ماه

و به صورت ساليانه، قابل تمديد است .سال

و يا پيمان اعضاي رسميتواند در موارد استثنايي در صورت نياز به خدمات مي موسسه-2تبصره مدرك تحصيلي حداقل كارشناسي ساير مؤسساتي دارايآزمايشي

و براي تصدي پست و اصلي، با تقاضاي عضو به عنوان مأمور مربوط مقرراتتيبا رعا از خدمات آنان براي مدت معين تصويب هيات امناهاي تخصصي

و،بالعكسايوداستفاده نماي و پيمانييرسمياعضا،امناأتيهتصويب حسب درخواست مؤسسات مزبور، موافقت عضو اآزمايشي ليقبنيخود را به

و اعضا.ديمؤسسات مأمور نما و مزاياي كاركنان ذ توافقمأمور حسبيحقوق مي از محل اعتبارات مؤسسه ربطيمؤسسات .گرددمبدأ يا مقصد پرداخت

د سايررسمي كاركنان-15ماده و فناوري و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و دستگاههاي اجرايي،دانشگاهها ميمؤسسهو موافقتموسسهحسب نياز ولتي -مربوط

و بر اساس پست مزاياي اين قبيل افرادو حقوق. منتقل شوندموسسهتوانند با حفظ پيشينه خدمتي به بر طبق،سوابق خدمتيسازماني تخصيص داده شده

. بالمانع استموسسهنيز به مؤسسات مزبور حسب درخواست آنان با موافقت هيات اجراييسهموس اعضاي رسميانتقال. گردد مقررات اين آيين نامه تعيين مي

.مي گرددقطعموسسهمنتقل شده با رسمي دراين صورت از تاريخ اجراي حكم انتقال، رابطه استخدامي عضو

مموسسهبهيشيآزمايرسميعضو انتقال- تبصره با2يشيآزمايدوره رسمكيمجدداً،شده در مؤسسه مبدأيطيشياآزميقطع نظر از مدت رسمستيبايالزاماً ساله را

طنييآنيا11مفاد مادهتيرعا .دينماينامه

طبقه بندي مشاغل:چهارم
مي7به طور كلي بهموسسهمشاغل-16ماده : شوندرسته شغلي به شرح ذيل تقسيم

: مشاغل رسته آموزشي، فرهنگي-16-1

غليش عنوان رشته

 مدير تربيت بدني

 كارشناس امور ورزشي

 كاردان امور ورزشي

 مربي ورزش

 كارشناس امور فوق برنامه

 كاردان امور فوق برنامه

 كارشناس امور آموزشي

 كاردان امور آموزشي



 كارشناس امور پژوهشي

 كاردان امور پژوهشي

 مدير امور فرهنگي

 كارشناس امور دانشجويي

 كاردان امور دانشجويي

 كارشناس امور فرهنگي

 كاردان امور فرهنگي

 كارشناس برنامه ريزي امور تربيتي

 كاردان برنامه ريزي امور تربيتي

 مدير امور آموزشي

 كارشناس خدمات آموزشي

 كاردان خدمات آموزشي

 اس همكاريهاي بين المللي دانشگاهيكارشن

 كاردان همكاريهاي بين المللي دانشگاهي

 كارشناس بررسي كتاب

 كتابدار

 مصحح

 كارشناس آثار تاريخي

 كاردان آثار تاريخي

 باستان شناس

 متصدي مرمت اسناد

و بصريكارشناس سم  عي

و بصري  كاردان سمعي

 كارشناس امور هنري

 كاردان امور هنري

و فيلمبردار  عكاس

 موزه دار

:مشاغل رسته امور اجتماعي-16-2

شغلي عنوان رشته

 مددكار اجتماعي

 كارشناس حقوقي

 كاردان حقوقي

 كارشناس روابط عمومي

يكاردان روابط عموم

 كارشناس روابط بين الملل

 كاردان روابط بين الملل

 كارشناس بازرگاني داخلي

 كاردان بازرگاني داخلي

 كارشناس بازرگاني خارجي

 كاردان بازرگاني خارجي

 كارشناس آمار موضوعي



 كاردان آمار موضوعي

 كارشناس مطالعات اجتماعي

 كاردان مطالعات اجتماعي

 كارشناس مطالعات اقتصادي

ا قتصاديكاردان  مطالعات

 مربي كودك

و مالي-16-3 :مشاغل رسته اداري

شغلي عنوان رشته

 كارشناس امور اداري

 كاردان امور اداري

و بودجه  كارشناس برنامه

و بودجه  كاردان برنامه

و مدارك  كارشناس بررسي اسناد

و مدارك  كاردان بررسي اسناد

 مترجم

و مالي مدير اداري

 مسؤول خدمات اداري

 كارگزين

 رئيس حفاظت فيزيكي

 مأمور حفاظت فيزيكي

 نگهبان

 مسؤول دفتر

 رئيس دفتر

 مسؤول گزينش

و انتشارات  مسؤول چاپ

 مسؤول خدمات مالي

 كاردان انبارهاي تخصصي

 حسابدار

و درماني-16-4 :مشاغل رسته بهداشتي

شغلي عنوان رشته

 كارشناس امور رواني

 كاردان امور رواني

 كارشناس بينايي سنجي

 كاردان بينايي سنجي

 كارشناس شنوايي سنجي

 كاردان شنوايي سنجي

و دندان  بهداشت كار دهان

 كاردان دامپزشكي

 كارشناس بهداشت محيط

 كاردان بهداشت محيط

 كارشناس امور دارويي

 ور داروييكاردان ام



و كنترل مواد غذايي  كارشناس تغذيه

و كنترل مواد غذايي  كاردان تغذيه

 كارشناس راديولوژي

 كاردان راديولوژي

 كارشناس آزمايشگاه

 كاردان آزمايشگاه

و مدارك پزشكي  مسؤول پذيرش

 پزشك

 دندانپزشك

 دامپزشك

 پرستار

 ماما

 بهيار

و مهندسيمشاغل رسته-16-5 :فني

شغلي عنوان رشته

 هواشناس

 كاردان هواشناس

 كارشناس فني هواشناس

 كاردان فني هواشناس

 مهندس عمران

 كاردان عمران

 آرشيتكت

 كارشناس معماري داخلي

 كاردان معماري داخلي

 كارشناس شهر سازي

 كاردان شهر سازي

 مهندس برق

 كاردان برق

 مهندس مكانيك

 كاردان مكانيك

 مهندس تأسيسات

 كاردان تأسيسات

و مخابرات  كارشناس ارتباط

و مخابرات  كاردان ارتباط

 زمين شناس

 كاردان زمين شناس

 كارشناس معادن

 كاردان معادن

 نقشه بردار

 كاردان نقشه بردار

 نقشه كش

 كارتوگراف



فكاردان كارتوگرا

و كارگاههاي فني  كارشناس آزمايشگاه

و كارگاههاي فني  كاردان آزمايشگاه

و مكانيك خاك و شيمي  كارشناس آزمايشگاه فيزيك

و مكانيك خاك و شيمي  كاردان آزمايشگاه فيزيك

 كارشناس ژئوفيزيك

 كاردان ژئوفيزيك

و حرفه اي  كارشناس آموزش فني

و حرف ايكاردان آموزش فني ه

و مرمت  كارشناس حفاظت

و مرمت  كاردان حفاظت

و مرمت اسناد  كارشناس حفاظت

و مرمت اسناد  كاردان حفاظت

:مشاغل رسته فناوري اطالعات-16-6

شغلي عنوان رشته

 مدير امور فناوري اطالعات

 كارشناس تحليل گر سيستم

 تحليل گر سيستم كاردان

 كارشناس برنامه نويس سيستم

 دان برنامه نويس سيستمكار

 كارشناس شبكه

 كاردان شبكه

 كارشناس امور سخت افزار رايانه

 كاردان امور سخت افزار رايانه

 اپراتور

و محيط زيست-16-7 :مشاغل رسته كشاورزي

شغلي عنوان رشته

 كارشناس ترويج كشاورزي

 كاردان ترويج كشاورزي

و بيماريهاي  گياهيكارشناس بررسي آفات

و بيماريهاي گياهي  كاردان بررسي آفات

 كارشناس آزمايشگاه كشاورزي

 كاردان آزمايشگاه كشاورزي

و حاصلخيزي خاك  كارشناس خاكشناسي

و حاصلخيزي خاك  كاردان خاكشناسي

و زراعت  كارشناس اصالح نباتات

و زراعت  كاردان اصالح نباتات

 كارشناس دامپروري

 كاردان دامپروري

 كارشناس محيط زيست

 كاردان محيط زيست

 كارشناس امور باغباني



 كاردان امور باغباني

 كارشناس صنايع غذايي

 كاردان صنايع غذايي

به نيز شرايط تصدي مشاغل به تناسب وظايف پستو»16«هاي شغلي موضوع ماده شرايط احراز مشاغل مربوط به هر يك از رسته-17ماده هر هاي قابل تخصيص

و مهارت براساس،شغل يك نياز، هاي آموزشي موردو همچنين دورهدانش، توانايي  اجرائيهيأتبه تصويب نامهسال پس از تاريخ ابالغ اين آيينحداكثر تا

.بديهي است رشته هاي شغلي فعلي تا زمان تصويب كماكان به قوت خود باقيست. خواهد رسيدموسسه

و ساير مشاغلي كه در اين آيين نامه درج نگرديده است، كماكان تا زمان خروج از دستگاه يا خدمت، صرفاً تابع متصديان مشاغل رست-تبصره و نظاير آن ه خدمات

.عناوين رشته هاي شغلي قبلي خواهند بود

و مزايا: فصل پنجم نظام پرداخت حقوق
و مزاياي اعضا براساس ارزيابي عوامل-18ماده و ديگر ويژگي نظام پرداخت حقوق و شاغل اعضا براساس امتياز. خواهد بود هاي مندرج در اين آيين نامه شغل

و طبقه1و رتبه2، رتبه3مقدماتي، مهارتي، رتبه ها، حداكثر در پنج رتبه متناسب با ويژگي حاصل از نتايج ارزشيابي عوامل مذكور براي هر كدام از مشاغل

. بندي مي گردند

د–تبصره .ر بدو ورود به خدمت در رتبه مقدماتي پايه يك متناسب با مدرك تحصيلي مربوط قرار مي گيرنداعضا

و پايه عضو-19ماده . بر اساس فرمول زير تعيين مي گردد حقوق رتبه

+ پايه* ضريب مدرك تحصيلي([ و پايه= ضريب حقوقي*]عدد مبنا)  حقوق رتبه

و) كارشناسي ارشد يا سطح سه حوزوي(،)كارشناسي يا سطح دو حوزوي(،)يك حوزويكارداني يا سطح(ي مقاطع تحصيلي مدرك تحصيلي براضريب–1تبصره

. تعيين مي گردد80و50،60،70به ترتيب)دكتري يا سطح چهار حوزوي(

.ن آيين نامه تعريف مي گردداي»1«ماده»25«باشد كه بر اساس بند پايه، نمايش عددي خدمات قابل قبول عضو مي–2تبصره

و بر اساس جدول ذيل تعيين مي گردد–3تبصره .عدد مبنا براي رتبه ها، متناسب با مدرك تحصيلي

و رتبه  جدول عدد مبنا بر اساس مدرك تحصيلي

مدرك تحصيلي

 رتبه

كارداني يا

 سطح يك حوزه

كارشناسي يا

 سطح دو حوزه

كارشناسي ارشد يا

ح  وزهسطح سه

دكتري يا

 سطح چهار حوزه

3700420047005100مقدماتي

3800430048005200مهارتي

33900440049005300رتبه

450050005400---2رتبه

51005500------1رتبه

. تعيين مي گردد» 4600«اين آيين نامه»23«ماده عدد مبنا براي مشمولين تبصره–4تبصره

. گرددضريب حقوقي ساليانه به ميزان ابالغ شده از سوي هيأت وزيران اعمال مي–5ره تبص



و پايين–6تبصره و پايه دارندگان مدارك تحصيلي ديپلم و يا قراردادي در حقوق رتبه مشغولموسسهتر كه در تاريخ تصويب اين آيين نامه به صورت رسمي يا پيماني

ميباشند، به شرح مندربكار مي مي. گرددج در جدول ذيل تعيين و پيماني موضوع اين تبصره، حداكثر .توانند تا رتبه مهارتي ارتقا يابنداعضاي رسمي

و زيرديپلم و پايه دارندگان مدرك تحصيلي ديپلم  جدول نحوه محاسبه حقوق رتبه

و پايهسابقه خدمتمدرك تحصيليرديف حقوق رتبه

 سال12تا ديپلم1
ح90 و پايه مقدماتيدرصد قوق رتبه

)دارندگان مدرك تحصيلي كارداني(

و بيشتر13 ديپلم2  سال سابقه
و پايه مهارتي90 درصد حقوق رتبه

)دارندگان مدرك تحصيلي كارداني(

 سال12تا زير ديپلم3
و پايه مقدماتي80 درصد حقوق رتبه

)دارندگان مدرك تحصيلي كارداني(

و بيشترسال13 زير ديپلم4  سابقه
و پايه مهارتي80 درصد حقوق رتبه

)دارندگان مدرك تحصيلي كارداني(

و پايه، فوقبه عضو، عالوه برحقوق-20ماده و فوقالعاده شغل، فوقفوق: هايي تحت عنوانالعادهرتبه هاي مذكور العادهفوق. گرددمي العاده ويژه پرداختالعاده جذب

و ضر . ايب آن بر اساس جدول مندرج در زير تعيين مي گرددبر اساس فرمول

و پايه و ويژه= ضريب فوق العاده* حقوق رتبه  فوق العاده هاي شغل، جذب

و ويژه اعضا  جدول ضرايب فوق العاده هاي شغل، جذب

فوق العاده ها

 رتبه
 جمع فوق العاده ويژه فوق العاده جذب فوق العاده شغل

325/0550/0825/07/1مقدماتي

350/0600/0850/08/1مهارتي

3375/0650/0875/09/1رتبه

2400/0700/0950/005/2رتبه

1425/0750/0025/12/2رتبه

و پايين–1تبصره و يا تر كه در تاريخ تصويب اين آييفوق العاده هاي مندرج در اين ماده براي دارندگان مدارك تحصيلي ديپلم ن نامه به صورت رسمي يا پيماني

.مي گردد باشند، به شرح مندرج در جدول ذيل تعيينمشغول بكار ميموسسهقراردادي در



و زيرديپلم و ويژه دارندگان مدرك تحصيلي ديپلم  جدول نحوه محاسبه فوق العادهاي شغل، جذب

فوق العاده هاسابقه خدمتمدرك تحصيليرديف

 سال12تا ديپلم1
مقدماتيدرصد فوق العاده هاي90

)دارندگان مدرك تحصيلي كارداني(

و بيشتر13 ديپلم2  سال سابقه
مهارتيدرصد فوق العاده هاي90

)دارندگان مدرك تحصيلي كارداني(

 سال12تا زير ديپلم3
مقدماتيدرصد فوق العاده هاي80

)دارندگان مدرك تحصيلي كارداني(

و بيشتر13 زير ديپلم4  سال سابقه
مهارتيدرصد فوق العاده هاي80

)دارندگان مدرك تحصيلي كارداني(

و سرپرستي مي باشند، فوق العاده اي تحت عنوان فوق العاده مشاغل مديريتي–2تبصره سرپرستي پرداخت مي شود، كه نحوه/به اعضايي كه عهده دار مشاغل مديريتي

.دمحاسبه آن به شرح ذيل مي باش

جدول نحوه محاسبه فوق العاده مشاغل مديريتي

فوق العاده شغل مديريتينوع مديريتيرديف

Aمدير يا عناوين مشابه1 *x8/2xو پايه فوق العاده شغل مديريتي=حقوق رتبه

و پايهA*x5/1xمعاون مدير يا عناوين مشابه2 فوق العاده شغل مديريتي=حقوق رتبه

دول نحوه محاسبه ميزان فوق العاده مشاغل سرپرستيج

فوق العاده شغل سرپرستينوع سرپرستيرديف

و پايهA*x85/0xرئيس گروه/رئيس اداره1 فوق العاده شغل سرپرستي=حقوق رتبه

و پايهA*x40/0xكارشناس مسئول2 فوق العاده شغل سرپرستي=حقوق رتبه

مينسبت به فوقموسسهالعاده مديريت رئيس يب فوقضر،Aضريب* .باشدالعاده مديريت رئيس دانشگاه تهران

:به عضو در صورت احراز شرايط زير يك پايه ترفيع استحقاقي اعطا مي گردد-21ماده

 انجام حداقل يك سال خدمت تمام وقت قابل قبول در پايه قبلي–21-1

 سقف امتياز ارزيابي ساالنه كسب حداقل هفتاد درصد–21-2

.منوط به اينكه طول دوره كمتر از يك سال نباشد، يك پايه ترفيع تعلق مي گيرد بابت خدمت سربازي عضو–1تبصره

و انفصالمرخصي بدون،تعليقايام به–2تبصره و نميتعلق استحقاقي موقت پايه حقوق د تاريخ ميزان همانبه گيرد مياستحقاق .افتدريافت پايه به تعويق

ه-3تبصره اي ايثارگري بر عضوي كه از سوي مراجع ذيصالح واجد دريافت مزاياي ايثارگري شناخته مي شود، عالوه بر پايه هاي استحقاقي مندرج در اين ماده از پايه

. اساس جدول ذيل برخوردار مي گردد



اع  ضاي ايثارگرجدول پايه هاي ايثارگري قابل اعطا به

 رديف

 پايه ايثارگرينوع ايثارگري

 قابل اعطا

»براي هر ستون«

)آزادگي(مدت اسارت

»1ستون«

درصد جانبازي

»2ستون«

مدت خدمت درجبهه

»3ستون«

پايه1ماه تا سه سال6درصد34تاسال3تا1

 پايه2 سال6تا3 درصد69تا35 سال6تا23

و بيشتر70 سال وباالتر36  پايه3 سال وباالتر6 درصد

و فرزنداناين»3«وآزادگان مشمول جدول تبصره جانبازان–4تبصره ميتحصيلي مقطعيكو مزاياي شهدا از حقوقماده گونه افراد چنانچه اين. گردندباالتر برخوردار

يكحوزه باشند، از حقوق»4«دكتري يا سطح تحصيلي داراي مدرك  مي ومزاياي .گردندرتبه باالتر برخوردار

ميسربازيدرصورتي كه خدمت–5تبصره .برخوردار گردد تواند از مجموع ترفيعات مربوطوخدمت در جبهه عضو همزمان بوده باشد، عضو

بر»3«تواند از مجموع ترفيعات حداكثر دو ستون از ستونهاي جدول تبصره عضو مي–6تبصره .خوردار گردداين ماده

و مزاياي يك مقطع تحصيلي باالتر، از تاريخ شهادت در حالت اشتغال به اعضايي كه به درجه رفيع شهادت نائل شده يا مي–7تبصره شوند، ضمن برخورداري از حقوق

ازسر مي و و تا زمان رسيدن به شرايط عمومي بازنشستگي، ترفيع استحقاقي ساليانه را دريافت داشته اعضايي. مزاياي زمان استخدام برخوردار خواهند بود برند

و مزاياي يك رتبه باالترحوزه به شهادت رسيده»4«كه با مدرك تحصيلي دكتري يا سطح  .بهره مند مي گردند، اند، از حقوق

قبول مندرج در آخرين حكم قابل خدمت سنواتاند، براساسبوده شاغلموسسهنامه، در آييناالجرا شدن اينتطبيق وضعيت اعضايي كه پيش از تاريخ الزم–8تبصره

ميآييناين»18«كارگزيني به عالوه پايه موضوع تبصره ماده و براينامه، انجام .قبول، يك پايه منظور خواهدگرديدهرسال خدمت قابلپذيرد

و پيماني در صورتي كه-22ماده نم به عضو رسمي :پايه تشويقي اعطا مي گردد، وده يا مي نمايديكي از شرايط زير را احراز

و تصويب هيأت-22-1 اجرايي كسب باالترين امتياز ارزيابي ساالنه در سه سال متوالي يا پنج سال متناوب در واحد ذيربط، به پيشنهاد رئيس واحد مربوط

)حداكثر سه پايه در طول خدمت(

و الزهرا-22-2 )حداكثر يك پايه(در چارچوب ضوابط مربوط»س«عضويت فعال در گردانهاي عاشورا

)دو پايه(دارندگان نشانهاي دولتي-22-3

)دو پايه(احراز عنوان كارمند نمونه كشوري-22-4

در-22-5 )يك پايه(موسسهاحراز عنوان كارمند نمونه طي دو سال متوالي

و بين-22-6 ) يك پايه(ملليالدارندگان عناوين اول تا سوم مسابقات ورزشي جهاني

)يك پايه( برگزيدگان جشنواره هاي معتبر ملي مرتبط با حوزه كاري عضو-22-7

و يا عناوين همتراز مشروط به كسب-22-8 و درسطح حداقل معاون مدير درصد امتياز»90«متصديان مشاغل مديريتي با حداقل دو سال سابقه مديريتي

و تصويب هيأت اجرايي ارزيابي ساالنه، به پيشنهاد مقام مافو )حداكثر دو پايه در طول خدمت(ق

و مؤسساتدر مؤسساتي كه با تأييد مراجع ذيصالح وزارت در شمول دانشگاه) اين آيين نامه14موضوع ماده(اعضاي مأمور به خدمت-22-9 -آموزش ها

ر عالي، پژوهشي و در حال توسعه قرار دارند، مشروط به و موافقتو فناوري تازه تأسيس ضايت بخش بودن خدمات آنان، به پيشنهاد مؤسسه مقصد

.سال خدمت در مؤسسات يادشده از يك پايه تشويقي برخوردار مي گردند3مؤسسه مبدأ، به ازاي هر 

ميبه طور ساالن موسسهپايه تشويقي موضوع بند يك اين ماده صرفا به ده درصد اعضاي واجد شرايط هر واحد سازماني-1تبصره اين نصاب براي. گردده اعطا

. هر دو سال يك بار اعمال مي گردد عضو10واحدهاي سازماني داراي كمتر از 



. فاصله زماني اعطاي پايه تشويقي موضوع بند يك اين ماده به هر عضو حداقل پنج سال تعيين ميگردد–2تبصره

دراعطا به تشويقي قابل هايسقف پايه–3تبصره مي»7«خدمت، حداكثر طول هر عضو .باشدپايه

و مقررات مربوط گروه تشويقي دريافت نمودهاعضايي كه قبل از تاريخ ابالغ اين آيين–4تبصره اند در ازاي هر گروه تشويقي دريافتي از يك پايه نامه مطابق با ضوابط

.تشويقي بهره مند مي گردند

و پيماني در صورت احرا عضو-23ماده و دستور العمل پيوست شمارهرسمي .به رتبه باالتر ارتقا مي يابددوز شرايط مندرج در جدول زير

 جدول حداقل مدت توقف الزم براي ارتقا به رتبه باالتر

)سال(حداقل مدت توقف در رتبه قبلمدرك تحصيليرتبهرديف

 مقدماتي1

0كارداني يا سطح يك حوزه

0كارشناسي يا سطح دو حوزه

0كارشناسي ارشد يا سطح سه حوزه

0دكتري تخصصي يا سطح چهار حوزه

 مهارتي2

8كارداني يا سطح يك حوزه

6كارشناسي يا سطح دو حوزه

5كارشناسي ارشد يا سطح سه حوزه

4دكتري تخصصي يا سطح چهار حوزه

3رتبه3

10كارداني يا سطح يك حوزه

6حوزهكارشناسي يا سطح دو

5كارشناسي ارشد يا سطح سه حوزه

4دكتري تخصصي يا سطح چهار حوزه

2رتبه4

6كارشناسي يا سطح دو حوزه

6كارشناسي ارشد يا سطح سه حوزه

6دكتري تخصصي يا سطح چهار حوزه

1رتبه5
6كارشناسي ارشد يا سطح سه حوزه

6دكتري تخصصي يا سطح چهار حوزه

از حداكثر» دوسوم«و كسب حداقل»2«سال توقف در رتبه»8«قرار دارند، با حداقل»2«درمواردخاص دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي كه در رتبه–تبصره

بهمي، رتبهاجرايي ارتقاي دستورالعمل»3«ماده»4«و»2«امتيازات تعيين شده در بندهاي  .رتبه يك ارتقا يابندتوانند با تصويب هيأت اجرايي

شغل مديريتي يا فوق العادهمنصوب مي شوند، صرفا فوق موسسه علمي مندرج در تشكيالت تفصيلي از سمتهاي مديريتي غيرهيأت كه به يكي به اعضايي–24ماده

.نامه قابل پرداخت مي باشداين آيين»20«ماده»2«العاده شغل سرپرستي موضوع تبصره 

و فوق–25ماده » تفاوت تطبيق«مستمر عضو كاهش يابد، عضو تا ميزان دريافتي قبلي مبلغ ثابتي تحت عنوان هايالعادهدرصورتي كه با اجراي اين فصل، مجموع حقوق

وي. دريافت خواهد نمود و يا وظيفه و در محاسبه حقوق بازنشستگي و مزاياي عضو مستهلك نشده مياين تفاوت تطبيق با افزايش حقوق . گرددنيز منظور

به عضوچنانچه-تبصره و مزاياي وي مطابق ضوابط مقرر در اين آيينموسسهاز سازمان ديگري و مزاياي قبلي وي بيشتر باشد، حقوق و حقوق نامه پرداخت منتقل شود

و مبلغي به عنوان مي .شود به وي پرداخت نمي»تفاوت تطبيق«شود

و مزاياي اعض–26ماده و مشخص(ا در دوره قراردادي حقوق و رسمي آزمايشي همانند دوره رسمي قطعي، مطابق با ضوابط مقرر در اين آيين نامه)معين ، پيماني

و پرداخت مي تعيين و اين مدت از هرلحاظ با رعايت ساير شرايط جزء سابقه خدمت عضو محسوب . گرددمي شود

و تكاليف: فصل ششم حقوق
. مي باشد روز در هفته»5«و حداقل ساعت»40«اعضا ساعت كار-27ماده

و واحدهاي–1تبصره و خاتمه كار اعضا با رعايت سقف ساعات كار، حسب مورد از سوي هيأت رئيسه در چارچوب ضوابط مصوب هيأت امنا،موسسهساعت شروع

.تعيين مي گردد



رئميموسسه–2تبصره و ماه مبارك رمضان سقف ساعات كار خود را كاهش دهدتواند در موارد خاص، با موافقت هيأت و با توجه به شرايط فصلي . يسه

و موافقتموسسهبا توجه به مأموريت دوركاري اعضا–3تبصره و در موارد خاص استفاده از دوركاري براي مشاغل خاص، صرفا با تأييد هيأت اجرايي ممنوع مي باشد،

. هيأت امنا امكان پذير مي باشد

گردد، از تاريخ اعزام ميموسسهجهت انجام وظايف محول به خارج از براي مدت معين اين آيين نامه،»1«ماده»32«بند» الف«كه براساس جزء به عضوي-28ماده

ميالعاده مأموريت روزانه كيلومتر باشد فوق»60«حركت به محل مأموريت تا بازگشت، چنانچه فاصله مقصد از مبدأ بيش از  . گردد پرداخت

و فوق)20/1(مأموريت روزانه به مأخذيك بيستمالعاده فوق-1تبصره و پايه و جذب عضو العاده مجموع حقوق رتبه بر. پرداخت است قابل، هاي شغل و تغذيه هزينه اسكان

و دورن شهري، بر اساس مصوبات هيأت رئيسه  و ذهاب بين شهري و هزينه اياب به. پرداخت خواهد شدموسسهاساس مقررات عمومي  سقف حداكثر پرداخت

.مقدماتي بيشتر باشد كارشناس»30«و پايه رتبه درصد حقوق»10«اعضا نبايد از العاده مأموريت روزانه عنوان فوق

و يا متناوب در يك سال تقويمي بيشتر مدت اين گونه مأموريتها در مورد هر عضو–2تبصره .نخواهد بوداز چهار ماه متوالي

و در محل مأموريت توقف شبانه»60«يك روز تمام به خارج از محل خدمت خود كه فاصله آن تا مبدا حداقل در صورتي كه عضو،–3تبصره كيلومتر بوده، اعزام شود

مي»50«نداشته باشد، به ماخذ  .شوددرصد فوق العاده مأموريت روزانه مندرج در اين ماده به وي پرداخت

هر به عضو رسمي كه به موجب حكم صادره از سوي مراجع قانوني محل ثابت جغرافيايي خدمت وي تغيير مي-29ده ما كند براي يك بار در طول خدمت، به ازاي

و نقل مكان پرداخت مي گردد، تغييرات بعدي اين نصاب بر  و مقصد مبلغ بيست هزار ريال هزينه سفر اساس نرخ تورم ساليانه كيلومتر فاصله بين دو شهر مبدأ

. با تصويب هيأت رئيسه تعيين خواهد گرديد

العاده فوق، ومزاياي رياليشود، ضمن برخورداري از حقوق به صورت مأموريت به خارج از كشور اعزام ميموسسهكه با تأييد مقام ذيصالح عضو رسمي–30ماده

ك .شور نيز دريافت خواهد كردمأموريت روزانه خارج از كشور بر اساس مقررات عمومي

و در صورتي كه در مواقع ضروري خارج از–31ماده و وظايف محول را انجام دهند وقت اعضا مكلفند در ساعات كار تعيين شده در محل خدمت خود حضور يابند

و يا ايام تعطيل به خدمت آنان نياز باشد، بر اساس اعالم نياز  دموسسهاداري مقرر آنمكلف به حضور و در قبال و انجام وظايف محول هستند برابرر محل كار

. مقررات اين آيين نامه، اضافه كار دريافت خواهند كرد

و براساس عضويبه-32ماده ، نمايد، بر اساس فرمول ذيل، به منظور انجام كاراضافي خارج از وقت اداري انجـام وظيفـه ميموسسهمـوافقت كه برحسب ضرورت

مي» 120«حداكثر تا سقف» عاده اضافه كارال فوق« .گردد ساعت پرداخت

و پايهحقوق( )العاده جذبفوق+شغلالعادهفوق+رتبه

 كار مبلغ هر ساعت اضافه=

176 

بر اساس» العاده اضافه كارفوق«ساعت» 175«اداري تا سقف سازماني مصوب، در ازاي كاراضافي خارج ازوقتدرصد پستهاي»20«تواند به اعضا تا ميموسسه–تبصره

.فرمول مندرج در اين ماده پرداخت نمايد

و وظيمكلف است بهموسسه-33 ماده .پرداخت نمايد» عيدي«بگير درپايان هرسال بر اساس مبلغ اعالم شده از سوي هيأت وزيرانفهاعضاي شاغل، بازنشسته

و بازنشسته متاهل مشمول اين آيين نامه مندي عضو هزينه عائله كمك-34 ماده .برابر ضريب حقوقي ساليانه، پرداخت مي گردد» 810«به ميزان، مرد شاغل

و همچ–تبصره و به موجب حكم مراجع بانوان وظيفه بگير و يا ازكارافتاده كلي بوده و يا بازنشسته سرپرست خانوار كه همسرشان متوفي، معلول نين اعضاي زن شاغل

مي هزينه عائله قانوني سرپرستي خانوار را به عهده دارند، از كمك .شوند مندي برخوردار

ا مرد كمك هزينه اوالد عضو–35ماده و بازنشسته مشمول .برابر ضريب حقوقي ساليانه، پرداخت مي گردد»210«به ازاي هر فرزند به ميزان، ين آيين نامهشاغل

مي حداكثر سن براي اوالد ذكور كه از مزاياي اين ماده-1تبصره تا20كنند، استفاده و غير شاغل بودن وي و در صورت ادامه تحصيل و براي اوالد»25«سال سال تمام

.همسر خواهد بودونداشتن شغل اناث

و از كار افتاده كلي به تشخيص مراجع پزشكي ذيصالح-2تبصره .مشمول محدوديت سقف سني مزبور نمي باشند)سازمان بهزيستي كل كشور(فرزندان معلول



و يا بازنشسته سرپرست خانوار كه همسرشان متوفي، معلول–3تبصره و همچنين اعضاي زن شاغل و به موجببانوان وظيفه بگير و يا مطلقه بوده  حكم، ازكارافتاده كلي

مي قانوني سرپرستي خانوار را به عهده دارند، در صورت تكفل مخارج فرزندان از كمك مراجع .شوند هزينه اوالد برخوردار

هاي ذيل را مطابق با العادهاين آيين نامه فوق»20«و»19«عالوه بر حقوق ومزاياي موضوع موادموسسهمكلف است به عضو واجد شرايط شاغل درموسسه-36ماده

. دستورالعملهاي مربوط مصوب هيأت امنا، پرداخت نمايد

 شرايط محيط كار، العاده سختي فوق-36-1

 العاده محروميت از تسهيالت زندگي، فوق-36-2

و نوبت فوق-36-3  كاري، العاده كشيك، فني

 العاده معاضدت قضايي، فوق-36-4

 العاده اشعه، فوق-36-5

 العاده محروميت از مطب، فوق-36-6

و هوا، فوق-36-7  العاده بدي آب

.فوق العاده بهره وري-36-8

.مي باشد»3«اين ماده به شرح پيوست شماره»1«دستورالعمل موضوع بند–1تبصره

و فوق العاده اشعه تابع ضواب برقراري فوق العاده–2تبصره و مقررات خاص خود مي باشدمحروميت از مطب .ط

: از تقليل ساعات كار روزانه بهره مند مي شوندموسسهاعضاي ذيل با هماهنگي–37ماده

ذيكه داراي معلوليتموسسهاعضاي–الف .ساعت»2« صالح مي باشند، حداكثر تا سقفجسمي بر اساس تأييد مراجع

و بانوان عضو كه دار-ب و جسمي مي باشند، بر اساس ميزان معلوليت مورد تأييد مراجع ذيصالح آقايان عضو فاقد همسر و يا همسر معلول ذهني اي فرزند

.ساعت»4« حداكثر تا سقف)سازمان بهزيستي كل كشور(

.ساعت»4«و باالتر حداكثر تا سقف درصد50همسر جانبازان بانوان–ج

.سال»2« هماهنگي واحد سازماني ذيربط، يك ساعت به ازاي هر فرزند تا سقفبا، شيردهي برعهده دارندعضوكه وظيفهبانوان–د

و مقررات مربوط–هـ .اعضاي جانباز بر اساس قوانين

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

ذيتأييد مراجع موجببهكه اعضايي–ز .ساعت»4«درصدوباالتر را برعهده دارند، حداكثر تا سقف»50«ومراقبت از جانبازان وظيفه نگهداريصالح قانوني

.ساعت مي باشد»4«در هر صورت حداكثر مجموع تقليل كار ساعات روزانه عضو–تبصره

و رئيس بانوان عضو رسمي مي–38ماده سال از خدمت»5«مقام مجاز از طرف ايشان، حداكثر به مدتو ياموسسهتوانند درصورت موافقت واحد سازماني مربوط

و در اين صورت، صرفا از نيمه و مزاياي مستمر عضو تمام وقت برخوردار مي گردند»50«وقت استفاده نمايند . درصد حقوق

، درهرصورت حداكثر مدت مجاز استفاده از شيوه خدمت نيمه وقت.دوقت خواهندبو پيماني صرفاً در مدت قرارداد مجاز به استفاده از خدمت نيمه عضوبانوان-1تبصره

و رسمي در طول خدمت براي بانوان عضو .سال مي باشد»5«حداكثر پيماني

و مزاياي تمام وقت پرداخت كنند، مدت خدمت نيمه وقت آنان–2تبصره از نظر در صورتي كه بانوان عضو نيمه وقت كسور بازنشستگي خود را بر مبناي حقوق

و كامل محاسبه مي گردد . بازنشستگي، تمام وقت

و همچنين مدت»21«ماده»2«با رعايت بند وقت در ازاي هر دو سال خدمت نيمه وقت قابل قبولبه عضو نيمه–3تبصره اين آيين نامه يك پايه استحقاقي تعلق مي گيرد

.مي باشدتوقف الزم براي ارتقاي رتبه وي دو برابر عضو تمام وقت 

.ميزان مرخصي استحقاقي عضو نيمه وقت به ميزان نصف مرخصي عضو تمام وقت خواهد بود كه براي كسر سال به تناسب محاسبه مي گردد–4تبصره

و هماهنگي قبلي،-39ماده تأعدم حضور عضو در محل خدمت بدون اطالع و تكاليف محول، در ورود خيردرعدم انجام وظايف ، خروج بدون عذر موجهو يا تعجيل

به)يا مرخصي ساعتيمأموريت(بدون ارائه مجوز خروجموسسهموظف حضور در همچنين ترك خدمت در خالل ساعات و مزاياي مستمر ، ضمن كسر حقوق



و اخطار شفاهي، براي بار دوم اخطار كتبي با درج در پرونده، بر و روزهاي عدم حضور، براي بار اول احضار اي بار سوم توبيخ كتبي با درج در ميزان ساعات

و در صورت تكرار پرونده وي براي مي رسيدگي به هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري پرونده . گردد ارجاع

و هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري- تبصره و اختيار بوده مورد ارائه، عذر با بررسي مستندات در صورتي كه عضو مدعي شود كه غيبت او خارج از حدود قدرت

و مزاياي ايام غيبت وي درصورت داشتن مرخصي استحقاقي با ارائه درخواست مرخصي استحقاقي قابل و حكم برائت دهد، حقوق  وي را موجه تشخيص

شد. پرداخت خواهد بود .در غيراين صورت براي مدت مذكور مرخصي بدون حقوق صادر خواهد

رمموسسهعضو–40ماده و گشاده رويي، وظف است ضمن ازعايت انصاف و تبعيت و وظايف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت و مقررات عمومي قوانين

دسازماني واحداختصاصي  و در مقابلادمربوط انجام شد. مقام مافوق پاسخگو باشده . درصورت تخطي از اين اصل، برابر مقررات مربوط عمل خواهد

بشاغل عضو-41 ماده و مدارموظف و نگهداري اموال، اسناد و يا عدم تحويل اموال،.قرار داده شده استدر اختيار ويموسسهكي است كه از سويه حفظ تحويل

و در صورت ورود و مقررات مربوط امكان پذير مي باشد و اسناد صرفاً با اجازه مقام مجاز در چارچوب قوانين اس اطالعات، مدارك و يا افشاي و زيان ،نادضرر

.مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت» قانون هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري«موضوع بر اساس

در هريك از تخلفات ارتكابدرصورت–42ماده ميقانون هيأتهايبه توسط عضو، موضوع»قانون هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري«مندرج .گرددمذكور ارجاع

و مسئوليتموسسهعضو-43ماده مي در انجام وظايف دستورالعمل اجرايي«است براساس مكلفموسسهو باشد هاي قانوني در برابر شاكيان مورد حمايت قضايي

ياويبراي دفاع از انجام وظايف عضو به تقاضاي،»4پيوست شماره- قانون حمايت قضايي از اعضاي غيرهيأت علمي  با استفاده از كارشناسان حقوقي خود

.حمايت قضايي نمايدعضو گرفتن وكيل از

با پرداخت مطالبات عضوي-44ماده و تسويه حساب باموسسهكه .دباش ميموسسه قطع ارتباط نمايد، منوط به تعيين تكليف وي

ر» آماده به خدمت«ومقررات مربوط دروضعيت كه براساس ضوابطموسسهبه اعضاي–45 ماده و كمك هزينه عائلهبسر مي برند، صرفاً حقوق و پايه و اوالد تبه مندي

. پرداخت مي گردد

.حداكثر يك سال مي باشد» آماده به خدمت«مدت وضعيت-1تبصره

مو»خدمتبهآماده«چنانچه تا پايان دوره-2 تبصره و يا جبات اعاده وضعيت عضو براساس حكم مراجع قضايي يا هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري تعيين نشده باشد

و درغير اين صورت به يكي از روشهاي)به خدمتآماده با احتساب مدت زمان(بكار وي فراهم نگردد، در صورت دارا بودن شرايط بازنشستگي  ، وي بازنشسته

شدذيل حسب درخواست ذي .نفع رفتار خواهد

و–الف و فناوري و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي .يا دستگاههاي اجرايي با ارائه اعالم نيازانتقال به ساير دانشگاهها

و فناوري ويا دستگاههاي اجرايي با ارائه اعالم نياز مأموريت به–ب و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي .ساير دانشگاهها

يا كه براساس حكم مراجع قضائي عضوي–3 تبصره مندرج در حكمو مزاياي مستمر، حقوقداتهام مربوط برائت حاصل نمايازهيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداريو

.خواهدنمودآمادگي به خدمت دريافتمدترا برايكارگزيني قبل از آماده به خدمت 

 اين آيين نامه»21«موضوع ماده عضوي كه درطول دو سال متوالي از مجموع نمره ارزيابي، حداقل امتيازات الزم را براي دريافت يك پايه ترفيع استحقاقي–46ماده

و تأييد هيأت رئيسه و سوم(از فوق العاده ويژه وي براي سالهاي بعدموسسه كسب ننمايد، با پيشنهاد هيأت اجرايي هر سال عدم ترفيع به ترتيب به ازاي) دوم

و در صورت استمرار اين وضعيت، ضمن كسر»50«و»30« و»100«درصد همان سال كسر خواهد شد درصد فوق العاده ويژه عضو، پرونده وي جهت بررسي

شددر هر صورت فوق. گردداخذ تصميم به هيأت اجرايي جهت تنزل يا تغيير پست سازماني وي ارسال مي . العاده ويژه كسر شده، مسترد نخواهد

و توانمندسازي:متفصل هف ارزيابي عملكرد
بهعملكرد ساالنهحاصل از ارزيابيموظف است بر مبناي نتايجموسسه–47ماده و و توانمندسازي وي در ايفاي عضو و اثربخشي فعاليتها منظور ارتقاي سطح كارآيي

و مهارت عضو و به مورد اجرا گذارد هرچه بهتر امور محول، برنامه هاي آموزشي الزم را جهت متناسب ساختن نگرش، دانش .با شغل مورد نظر، طراحي

و مقرراتي كه به تأييد هيأت اجراييموسسه–48ماده و يا به كمك ساير مؤسسات در چارچوب ضوابط مي رسد، نسبت به برگزاري دورهموسسهمكلف است رأسا

ور گردد، هاي مزبها منجر به اخذ گواهي موفقيت در دورهچنانچه برگزاري اين دوره. ساعت در سال اقدام نمايد»40«هاي آموزشي كوتاه مدت حداقل به ميزان 

و پيماني با تاييد هيات اجرايي عضو  ميآموزشيهادوره ازاتياز امترسمي .گردديمصوب برخوردار



و توانايي هاي شغلي خود اقدام نمايد عضو–49ماده و افزايش مهارتها . موظف است همواره نسبت به توانمندسازي

و توسعه فردي مبادرت–1تبصره و تأييد هيأت اجرايي از تاريخ عضوي كه به روش خودآموزي به افزايش توانمندي خود مي نمايد، با پيشنهاد مسئول واحد سازماني

شدارائه مدرك .، از امتيازات دوره هاي آموزشي مصوب برخوردار خواهد

و هزينه–2تبصره شموسسهپذيرش مدارك تحصيلي باالتر كه بدون استفاده از مأموريت آموزشي با رشته شغلي وي بوده مرتبطده باشد، در صورتي كه توسط عضو اخذ

و تصويب50و سن وي بيشتر از از سال نباشد، پس از تأييد و مقررات مربوط امكان پذير مي تاريخ اخذ مدرك تحصيليهيأت اجرايي ، با رعايت ساير ضوابط

.باشد

و خارج از كشور، با هزينه اعزام اعضا به دوره هاي آموزشي منجر به اخذ مدرك دانشگاه–50ماده و يا حوزوي در داخل و با استفاده از مأموريت آموزشيموسسهي

و ماده مي»51«به استثناي مشموالن تبصره ذيل . باشدممنوع

.ايثارگران مشمول مقررات خاص خود مي باشند– تبصره

تختحصيل تكميلي دانشگاهي در رشتهدر شرايط خاص، ادامه–51ماده ، به تشخيص هيأت اجرايي، موافقت هيأت رئيسهموسسهصصي مورد تصدي حسب نياز شغلي

و احراز شرايط ذيل با استفاده از سال، مشروط به سپردن تعهد رسمي»4«حسب نوع مقطع تحصيلي حداكثر تا سقف مأموريت آموزشيو تأييد هيأت امنا

. مستثني مي باشد»50«، از شمول مادهموسسهبهآموزشي خدمت به ميزان دو برابر مدت استفاده از مأموريت

.وضعيت استخدامي عضو رسمي قطعي باشد-1– 51

.نامه باشدسال سابقه خدمت در مؤسسات مشمول اين آيين»15«و حداكثر»10«عضو داراي حداقل-2– 51

.باشد محل تحصيل عضو مورد تاييد وزارت-3– 51

در-4– 51 .سال بيشتر باشد»40«زمان شروع به تحصيل نمي بايست از حداكثر سن عضو

و وجوه دريافتي برابر كليه هزينه»2«چنانچه اعضاي مأمور به تحصيل در پايان مهلت مقرر موفق به اخذ مدرك تحصيلي مورد نظر نگردند، ضمن بازپرداخت–1تبصره ها

و انجام مطلوبموسسه خيص در طول مدت تحصيل به تشموسسهبه عالوه خسارات وارده به  و تأييد دفتر حقوقي وزارت، ملزم به حضور در محل خدمت

.وظايف محول مي باشند

و–2تبصره و اخذ مدرك»4«حداكثر در موارد خاص، مدت مأموريت آموزشي اعضايي كه تا پايان مهلت مقرر سال ماموريت آموزشي، موفق به اتمام دوره تحصيلي

و تصويب هيأت امنا، حداكثر براي دو نوبت يك ساله تحصيلي مورد نظر نمي .امكان پذير مي باشد گردند، صرفاً با ارائه درخواست مرخصي بدون حقوق

و نتايج ايموسسه–52ماده و به صورت همه جانبه ارزيابي نموده نموظف است عملكرد عضو را با توجه به فرمهاي مربوط توسط واحدهاي مختلف به طور ساليانه

و اسفند هر سال به تصويب هيأت اجرايي . برساندموسسهارزيابي را نهايتاً در بهمن

در از ارزيابيحاصل از امتيازات الزم حد نصاب كسب ساليانه، مستلزمو ترفيع رتبه عضو از مزاياي شغلي نظير ارتقا برخورداري–53ماده عملكرد وي مندرج

مي»21«و ماده»2«پيوست شماره  . باشداين آيين نامه حسب مورد

دو« علمياجرايي ارتقاي رتبه اعضاي غيرهيأت دستورالعمل عضو براساس در ارزيابي مورد استفاده هايو شاخص عوامل–54ماده . باشدمي» پيوست شماره

و امور رفاهيمرخصي:فصل هشتم ها، بيمه
و مزايا برخوردار مي گردد كه وي مي بايست روز كاري مرخصي استحقاقي»30«از عضوبه ازاي يك سال خدمت–55ماده مطابق با استفاده از حقوق، فوق العاده ها

و موافقت  .استفاده نمايدموسسهبا برنامه زماني اعالم شده

اسروز كاري مرخصي فوق»10«تواند به ازاي يك سال خدمت به عضو ميموسسه–1تبصره و مزاياي مندرج در حكم يا قرارداد العادهتفاده از حقوق، فوقالعاده با ها

و نيمه اول فروردين ماه مطابق با برنامه زماني اعال موسسهم شده از سوي حسب مورد اعطا نمايد كه در اين صورت وي مي بايست الزاماً آن را در ايام تابستان

. استفاده نمايد

يكدرصورتي كه مدت خدمت عضو–2تبصره .استحقاقي استفاده خواهدكردهاي خدمت از مرخصيسال باشد، به تناسب ماهكمتر از

.به ميزان نصف مرخصي عضو تمام وقت خواهد بود مرخصي استحقاقي عضو نيمه وقت–3تبصره



به عضو براي يك بار در طول خدمت، عالوه بر مرخصي استحقاقي پيش بيني شده در اين ماده مي تواند–4تبصره تا مجموع يك ماه از مرخصي استحقاقي در طي سال

.برخوردار گردد منظور تشرف به حج واجب

.پذير استمسئول ذيربط امكانعضو وموافقت مقامكتبيبادرخواستاين ماده درهرصورت»1«موضوع تبصره» العادهفوقمرخصي«استثنايبهمرخصيازاستفـاده–5تبصره

و عدم موافقت رئيس درخواست درصورت–56ماده و يا مقام مجاز از طرف وي، براي اعضايموسسهعضو براي استفاده از مرخصي استحقاقي ساليانه  پيمانيرسمي

تا قرارداديو براي اعضاي يا بازخريدذخيره روز قابل15صرفاً تا . خواهد بود بازخريد روز قابل15صرفاً

با درخواست مرخصي عضو شاغل در سمتهاي اجرايي مندرج در تشكيالت تفصيلي مصوب، مبني بر استفاده از تمام يا قسمتي ازهموسسدر مواردي كه–1تبصره

و يا مقام مجازموسسه مرخصي استحقاقي ساليانه به دليل نياز به حضور وي موافقت ننمايد، مرخصي استحقاقي ساليانه عضو كه به علت عدم موافقت رئيس 

و مزاياي دريافتي مندرج در حكم، استفاده نشده استازطرف وي مي، به مأخذ آخرين حقوق يا. گرددبازخريد در هر صورت مرخصي فوق العاده قابل ذخيره

.نمي باشد بازخريد

آنبا درخواست عضو براي استفاده از آنموسسهموافقت–2تبصره .پذير نمي باشد، الزامي استامكان مدت از مرخصي استحقاقي ساليانه كه ذخيره يا بازخريد

از»65«ماده حداكثر مدت استفاده از مرخصي استحقاقي عضو درصورت داشتن ذخيره مرخصي به استثناي مشموالن–3تبصره و همچنين متقاضيان استفاده اين آيين نامه

.د بودروز كاري در سال خواه 120مرخصي استحقاقي كه مشمول مقررات بازنشستگي مي باشند، 

.مرخصي قابل ذخيره اعضاي عهده دار سمتهاي اجرايي مندرج درتشكيالت تفصيلي مصوب، فاقد سقف مي باشد–4تبصره

.نامه در هر صورت محفوظ خواهد ماندشده اعضا تا پيش از ابالغ اين آيينمرخصي ذخيره–5تبصره

و مزاياي مدت مرخصي استحقاقي ذخيره شده به مأخذ بهموسسهدر صورتي كه رابطه استخدامي عضو با–57ماده هر دليل به استثناي حالت انتقال قطع گردد، حقوق

و در صورت فوت به وراث قانوني عضو پرداخت خواهد شد .آخرين حقوق ومزاياي دريافتي مندرج درحكم، به وي

ا هر عضو مي–58ماده و در مواقع اضطرار به منظور و موافقت مسئول مافوق از مرخصي ساعتي در خالل تواند در صورت ضرورت نجام امور شخصي با اجازه

. ساعات اداري استفاده نمايد

آن-تبصره و سقف مي16حداكثر مرخصي ساعتي، سه ساعت در روز هر ساعت در ماه و در آخر هر ماه به ازاء ساعت معادل يك روز از مرخصي استحقاقي8باشد

ما عضو كسر مي و مي16زاد گردد . شود ساعت در ماه غيبت محسوب

و مزايا عالوه بر مرخصي استحقاقي ساالنه را داراعضودر موارد ذيل حق–59ماده : باشدمي برخورداري از مرخصي با استفاده از حقوق

 ازدواج دائم به مدت سه روز كاري–الف

پن(فوت بستگان شامل–ب و فرزندان به مدت و خواهر به مدت سه روز كاريپدر، مادر، همسر و برادر )ج روز كاري

)به تعداد روزهاي مورد تأييد مراجع ذيصالح(غيبت موجه–ج

و موجه بودن عذر وي با تأييد مرا–تبصره و اختيار خود نتواند در محل خدمت حاضر شود جع قضائي غيبت موجه حالتي است كه عضو به عللي خارج از حدود قدرت

.دداحراز مي گر

هر نوبت(روز متناوب در سال12در صورت ابتال به بيماريهايي كه مانع از انجام خدمت وي مي باشد، مي تواند با ارائه گواهي پزشكي،موسسهعضو–60ماده

و تأييد پزشك معتمد30تاو مازاد بر مدت مذكور) روز3حداكثر  و مزاياي از مرخصي استعالجيموسسه روز با ارائه گواهي پزشكي با استفاده از حقوق

از. مربوط برخوردار گردد و ضوابط مقرر در مادهموسسهروز با نظر كميسيون پزشكي ذيربط مورد تأييد30براي مدت بيشتر اين آيين»62«و مطابق با مقررات

. نامه با وي رفتار مي گردد

و يا كميسيون پزشكي ذيربط حسب مورد، در ايام مرخصي استحقاقي بيمار شود، عضودر صورتي كه– تبصره و پس از تأييد پزشك معتمد بر اساس گواهي پزشكي

.شود باقيمانده مرخصي استحقاقي وي به مرخصي استعالجي تبديل مي

گر»9«بانوان عضو مي توانند از مرخصي زايمان هر نوبت حداكثر–61ماده و مزاياي مربوط برخوردار .دندماه با استفاده از حقوق

به براي-1تبصره و يا بيشتر مي شوند، اين مدت .ماه افزايش مي يابد»12«بانواني كه در يك زايمان صاحب فرزند دوقلو



و قراردادي كه قرارداد آنان قبل از اتمام زمانهاي تعيين–2تبصره ميشده براي مرخصي زايمان مندرج در اينبراي بانوان عضو پيماني د، مدت قرارداد تا يابماده پايان

.تمديد مي گردد،سقف مرخصي هاي تعيين شده

ت–62ماده و پيماني كه از مرخصي استعالجي استفاده مي نمايد، در صورتي كه بيماري وي به تأييد كميسيون پزشكي ذيربط برسد، حداكثر ا يكسال به عضو رسمي

و مزاياي مربوط پرداخت مي گردد . حقوق

و مزاياي يادشده برخوردار مي شودعضو دارا–1تبصره و مقررات مربوط براي مدت زائد بر يك سال نيز از حقوق .ي بيماري صعب العالج، با رعايت ضوابط

و پايه پرداخت مي گردد–2تبصره .در صورت صعب العالج نبودن بيماري عضو، به وي در مدت مازاد بر يك سال مرخصي استعالجي، تنها حقوق رتبه

يموسسه–3 تبصره و يا مأموريت دچار حادثه و بنا به نظر كميسيون پزشكي ذيربط بر اثر عوامل محيط كار و يا مأموريت ا موظف است به عضوي كه در حين خدمت

و تمامي هزينه هاي درمان وي را پرداخت نمايد . بيماري مي شود، بدون محدوديت مقرر در اين ماده، مرخصي استعالجي اعطا نموده

و مزايا تابع مقررات قانو عضو–4بصرهت ن تأمين مشمول صندوق تأمين اجتماعي در استفاده از مرخصي استعالجي مازاد بر سه روز در هر نوبت از نظر پرداخت حقوق

. اجتماعي مي باشد

و موافقت رئيس اين آيين نامه، در صورت نداشت»51«ماده»2«به استثناي مشموالن تبصرهموسسهعضو رسمي–63ماده ن مرخصي استحقاقي ذخيره شده با تأييد

و مقررات مادهمي يا مقام مجاز از طرف ويموسسه .از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايد»64«تواند با رعايت ساير ضوابط

و قراردادي در موارد ضروري–تبصره صرفاً در مدت قرارداد مجاز به استفاده از مرخصي بدونه نزند، لطمموسسههاي مشروط به آنكه به برنامه،و استثنايي عضو پيماني

و حداكثر به مدت  .خواهد بود ماه4حقوق

حداكثر سه سال ازموسسهو تأييد باالترين مقام مسئول ربطذيواحد سازماني تواند در طول مدت خدمت خود با موافقت ميموسسه قطعي عضو رسمي–64ماده

اس مرخصي بدون كه.تفاده نمايدحقوق و يا دكتري تخصصي تحصي براي ادامه بدون حقوق عضو مرخصيدرخواست درصورتي درل در مقطع كارشناسي ارشد

تاباشدويرشته مربوط به شغل درهرحال مجموع مرخصي بدون حقوق عضو در طول.بود دو سال قابل افزايش خواهد، اين مدت با تصويب هيات اجرايي

.پنج سال مي باشد مدت خدمت حداكثر

و يا تمديد مدت مرخصي بدون حقوق–1تبصره منوط به اخذ مجوز از هيأت)سال3تا سقف(شمول مفاد اين ماده در خصوص اعضاي رسمي آزمايشي اعم از اعطا

.خواهد بودموسسهامناي 

توانند تا پايان مأموريت همسرخودمي، مأموريت خارج از كشور بسر مي برند بانوان عضو رسمي كه همسر آنان به واسطه حكم رسمي دستگاههاي اجرايي در–2تبصره

.سال از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند»5«و حداكثر به مدتو در طول خدمت

ي ذيربط، كسوراتو صندوق بازنشستگموسسهمگر آن كه با موافقت. مدت مرخصي بدون حقوق جزء سابقه خدمت بازنشستگي محسوب نمي گردد–3تبصره

.پرداخت گردد بازنشستگي به طور كامل از سوي عضو

و تخصصي در رشته هاي مورد نياز عضومدت مرخصي بدون حقوق–4تبصره مشروط به اينكه منجر به اخذ مدرك تحصيليموسسهبراي ادامه تحصيالت عالي

و يا دكتري تخصصي شود، با تأييد هيأت اجرايي، از و وظيفه با پرداخت كسور مربوط از سوي عضو، جزء سابقه خدمت كارشناسي ارشد لحاظ بازنشستگي

.محسوب مي شود عضورسمي 

مي در ايام مرخصي بدونعضو–5تبصره و بيمه تكميليحق كامل تواند با پرداخت حقوق .اي استفاده نمايد از خدمات بيمه،سرانه بيمه درماني به صورت آزاد

م–65ماده و همچنين مرخصي استعالجي مازاد بر يك سال كه به صورت متوالي در مدت أموريت آموزشي، آمادگي به خدمت، انفصال موقت، مرخصي بدون حقوق

.مرخصي استحقاقي تعلق نمي گيرد، در طي سال استفاده شده باشد

و وي درطولموسسه عضوصندوق بازنشستگي دربدواستخدام با انتخاب–66ماده خاست ميخدمت .باشدود صرفاً يك بارمجاز به تغييرصندوق بازنشستگي

و درمان به منظور كمك به تأمين هزينه، مكلف است مشروط به تأمين اعتبار مورد نيازموسسه–67ماده عالوه بر اعطاي مزاياي مقرر در قانون بيمه عضوهاي بهداشت

و يا قانون تأمين اجتماعي به طرق مقتضي از و تأمين اعتبار براي پرداخت بخشي از هزينه هاي مرتبط، خدمات درماني جمله تسهيل در عقد قرارداد بيمه تكميلي

.دارد الزم معمول اقدامات"5پيوست شماره- دستورالعمل پرداخت كمكهاي رفاهي"براساس



ر، تواند مشروط به تأمين اعتبار مورد نياز ميموسسه–68ماده و آسودگي خاطر به منظور مساعدت، تأمين و كمك به تهيه مسكن، تقويت صندوق عضوفاه، آسايش

و امورسالح قرض اين»67«دستورالعمل موضوع ماده مالي الزم را براساسرئيسه، تسهيالت هيأت ضروري وي با تصويبو رفع ساير نيازهايو تأمين بيمه نه وام

.برقرار نمايد آيين نامه

بموسسه–69ماده و سالمت موظف است و به منظور تشويقموسسه، فرهنگ اشاعه ورزش را در عضوه منظور توانمندسازي، افزايش كارآئي، تقويت روحي ايجاد

و به مورد اجرا گذاردوي  .براي انجام امور ورزشي، راهكار مناسبي را تدوين

پايان خدمت:فصل نهم
: ستگي كشوري عضو واجد يكي از شرايط ذيل را رأسا بدون درخواست ذينفع بازنشسته نمايدمكلف است با رعايت مقررات صندوق بازنشموسسه–70ماده

تر(اعضاي شاغل در مشاغل غيرتخصصي-70-1 و پايين ):با مدرك تحصيلي كارشناسي

از30داشتن–الف ب65سال سابقه خدمت مشروط به آنكه سن عضو .نباشد شتريسال

م25داشتن–ب بي65شروط به آنكه سن عضو از سال سابقه خدمت و مزا25 متناسب با سنوات خدمت حداقل. باشد شترسال .ايروز حقوق

:حوزه3اعضاي شاغل در مشاغل تخصصي با مدرك تحصيلي حداقل كارشناسي ارشد يا سطح-70-2

از35داشتن–الف ب70سال سابقه خدمت مشروط به آنكه سن عضو .نباشد شتريسال

از25داشتن–ب بي70سال سابقه خدمت مشروط به آنكه سن عضو و مزا25 باشد، متناسب با سنوات خدمت حداقل شترسال .ايروز حقوق

ازيتوانند با درخواست شخصيميشاغل در مشاغل تخصصيمتصد-1تبصره از30پس و قبل وندينمايبازنشستگيتقاضا،سال سابقه خدمت35سال سابقه خدمت

.ديآنان موافقت نمايبازنشستگيف است با تقاضامكلموسسه

انيدر نظر گرفته شده در قوانالتيتسه-2 تبصره م ثارگران،يو مقررات، مربوط به و زمانيصدتمعلوالن، بانوان و .آور الزم االجرا استانيشاغل سخت

بيسال سن، در صورت70با داشتنيعضو شاغل در مشاغل تخصص-3 تبصره از20ازشيكه و كمتر مديسال سابقه خدمت داشته باشد، بازخر25سال . شونديخدمت

ن پموسسهازيدر موارد خاص، با توجه به .ش استيسال قابل افزا25امنا تا سقفاتيهبيو تصويياجرااتيه شنهاديبه خدمت آنها، با

و) خدمتسابقهسال20بانوان(ه خدمت سال سابق25تواند درمواردخاص، اعضاي داراي حداقل ميموسسه–71ماده تأييد هيأت رئيسه، را صرفاً با درخواست عضو

.پيش از موعد بازنشسته نمايد در اين صورت، عضو با سابقه كار مربوط بازنشسته خواهد شد

سيكه بيش عضويبه،حقوق بازنشستگيدرهنگام تعيين–72ماده م سالاز سيخدمت دارد به ازاي هر سال خدمت شده رقم تعيين%)5/2(سال، دوونيم درصد ازاد بر

و عالوه بر حقوق تعيين،حقوق بازنشستگي .از سوي صندوق بازنشستگي ذيربط قابل پرداخت مي باشد شده محاسبه

از قابل احتسابسابقه خدمتاز منظور–73ماده را تماماشتغالينباشد كه درحمي عضو سوابق خدمت براي بازنشستگي، آن مدت و كسور مربوط وقت انجام شده

.نمايد پرداخت نموده يا مي

و مدت خدمت نيمه،مرخصي استحقاقي-1تبصره و استعالجي به عنوان سابقه مشروط به پرداخت كامل كسور بازنشستگي،،وظيفه مدت خدمت نظامهمچنين وقت بانوان

مي عضوخدمت  . گردد محسوب

و كسور بازنشستگي آن به صندوقهاي بيمهسوابق خدمت تمام–2تبصره اي واريز شده باشد، صرفاً به وقت عضو كه در قالب پيمانكاري در سازمانهاي دولتي انجام شده

.عنوان سابقه خدمت قابل قبول براي بازنشستگي محسوب خواهد شد

م، ميانگين كليه حقوقموسسه عضوبازنشستگي تعيين حقوقمبناي-74ماده -العاده هاي شغل، فوقالعاده وپايه، فوقرتبهحقوق(كسور بازنشستگي مشمول ستمر ومزاياي

و تفاوت سختيالعاده ويژه، فوقالعاده جذب، فوق در دو سال منتهي به پايان خدمت وي با اعمال ضريب حقوقي سال) تطبيقكار، فوق العاده هاي مشاغل مديريتي

.باشد بازنشستگي مي

و فوق مشموالن صندوق بازنشستگي كشوري،در خصوص–تبصره و مبلغ تفاوت تطبيق، حقوق ويالعادهعالوه برحقوق ثابت و و ساير فوق هاي شغل، جذب العاده هاي ژه

و نام برده شده است، مبناي برداشت كسور بازنشستگي ماهيانه  و كارفرما(مستمر كه در اين آيين نامه به صراحت احصا و) سهم مستخدم به همراه هر گونه بوده

و وظيفه قر و تعيين حقوق بازنشستگي و متقابال مبناي محاسبه  ار خواهد گرفتافزايش آنها در ماه اول به عنوان مقرري به صندوق بازنشتسگي كشوري واريز



و ورثهآيينكارافتاده مشمول اينازو بازنشسته عضوبه-75ماده آخرين ماهيكسال، معادل»30«قبول تا حداكثر قابلل خدمتبه ازاء هرسا قانوني عضو متوفي، نامه

و مزايا بحقوق .پرداخت خواهدشد»پاداش پايان خدمت«به عنوان شده هاي ذخيرهه اضافه وجوه مربوط به مرخصيي مشمول كسورات بازنشستگي

مي است،شده دريافت بازخريديكه در ازاء آن وجوه عضو آن قسمت از سابقه خدمت– تبصره .شود از سنوات خدمتي مشمول دريافت اين وجوه كسر

ساير مقررات:فصل دهم
و باالتر(بازنشسته خبره به كارگيري عضو-76ماده و خدمات ها، كميسيون در موارد خاص به عنوان اعضاي كميته) با مدرك تحصيلي كارشناسي ها، شوراها

آناي غير مستمر، مشروط بر اينكه مجمو مشاوره درع ساعت اشتغال ساعت موظف اداري اعضاي شاغل تجاوز نكند، با تصويب هيأت» يك دوم« ازموسسه ها

و به طور ساليانه بالمانع مي و پرداخت مي گرددحق. باشد اجرايي .الزحمه اين افراد متناسب با ساعات كار هفتگي، معادل اعضاي شاغل مشابه تعيين

مي»3«اي به ميزانو يا ورثه بالفصل وي در موارد ذيل كمك هزينه نشستهعضو شاغل، بازبه–77ماده و پايه يك كاردان مقدماتي پرداخت و مزاياي رتبه برابر حقوق

:گردد

و هر يك از فرزندان وي در هر مورد فقط يك بار–الف  ازدواج دائم عضو شاغل يا بازنشسته

و هر يك از–ب وي فوت عضو شاغل يا بازنشسته  افراد تحت تكفل

و به صورت كتبي اعالم نمايد، استعفاي خودرادوموسسهتعهدخدمت به تواند درصورت نداشتن ميموسسهعضو–78ماده چنانچه بدون كسب. ماه قبل ازقطع رابطه

و با وي برابر درمدت مقرر درمحلموسسهموافقت  شد مقررات انضباطيكار حاضرنشود، عمل عضو ترك خدمت محسوب . رفتار خواهد

و وي نميعضو در قبال وظايف در هيچ مورد درخواست استعفا، رافع تعهدات-79ماده موسسهپس از استعفا موظف است تا زمان پذيرش استعفا از سوي عضوباشد

و انجام كه. وظيفه نمايد در محل كار خود حضور يافته را عضودر صورتي به15حداكثر ظرف پس از تسليم استعفا، انصراف خود اعالمموسسهروز كتباً

.شودمي نمايد، استعفاي وي منتفي تلقي 

و قبول استعفاي باشد، ميموسسهتعهد خدمت در كه داراي عضوي–80ماده را، بايد زيان ناشيموسسهوي از سوي درصورت اعالم استعفا از عدم ايفاي تعهد خود

و مقررات ابالغي از سو .وي مي باشد يامقام مجاز از طرفموسسه ماده برعهده رئيس بر اجراي اينمسئوليت نظارت. نمايدوزارت جبرانيطبق ضوابط

و اطالع قبلي، تواند در صورت عدم رضايت از عملكرد عضو قراردادي در طي مدت قرارداد ميموسسه–81ماده به) حداقل يك ماه قبل(با تصويب هيأت اجرايي

. نسبت به فسخ قرارداد وي اقدام نمايد، ذينفع

به سازمانيتغييرپست يا رسته–82ماده و درچارچوب دستورالعمل ذيل، صرفاً با رضايتاستثناي تبصرهعضو ميامكان مربوطوي . باشدپذير

.مجاز به تغيير پست سازماني وي خواهد بود، بدون اخذ رضايت عضوموسسهدر موارد ذيل–تبصره

و مأموريت مازاد بر–الف  ماه6استفاده از مرخصي بدون حقوق

 يا مراجع قضايي رسيدگي به تخلفات اداري براساس تصميم مراجع مذكور در هيأتهاي–ب

 بر اساس مصوبه هيأت امناموسسه تغيير ساختار يا انحالل واحد سازماني در–ج

 دار اشتغال عضو در پستهاي مديريتي مصوب شماره–د

و عناوين مشابه به ازاي هر ساعت، بر مبناي–83ماده و پايه يك پنجاهم حق حضور در جلسه عضو حقيقي در جلسات كميسيونها، شوراها، هيأتها مجموع حقوق رتبه

و تا سقف  .قابل پرداخت مي باشد ساعت در ماه»25«عضو

.مي باشداعضا ممنوع تصدي بيش از يك پست سازماني براي-84ماده

براي تصدي موقت پست سازماني مديريتي يا حساس به صورت سرپرستي، فقط برايموسسهبكارگيري اعضاي رسمي در موارد ضروري با تشخيص رئيس-1تبصره

.حداكثر شش ماه مجاز مي باشد

و موضوع محسوبالذكر تخلف رعايت مفاد ماده فوقعدم–2تبصره شداداري تخلفاتهبرسيدگي درهيأتهاي شده و اتخاذ تصميم خواهد .مطرح



و سال سابقه خدمت قابل قبول، ارائه داليل قابل»20«تواند با تقاضاي عضو داراي سابقه كمتر از ميموسسه-85ماده پذيرش از سوي وي، تأييد هيأت اجرايي

در،موسسهموافقت رئيس  مموسسهبه ازاي هرسال خدمت قابل قبول و مزاياي مستمر مشمول كسور بازنشستگي به عالوه وجوه مرخصي هاي تا دو اه حقوق

و او را بازخريد خدمت نمايد .ذخيره شده به متقاضي پرداخت

ه25داراي بيش از در موارد خاص براي عضو–تبصره يأت اجرايي سال سابقه خدمت كه امكان بازنشستگي براي وي وجود نداشته باشد، بازخريدي صرفا پس از تأييد

.امكان پذير مي باشد

شدباشد، تا طرحبيني نشدهنامه حكمي پيشدر مواردي كه در اين آئين-86ماده .وتصويب آن در هيأت امنا، با تاييد مركز بر اساس مقررات عمومي كشور عمل خواهد

و»مركز«ساير دستورالعملهاي اجرايي مواد اين آيين نامه، توسط-87ماده ميتهيه .رسدبه تصويب هيأت امنا

مي» مركز«و با حضور نماينده كميسيون دائمي هيأت امنا، پس از تأييدموسسه نامه در موارد ابهام توسط هيأت اجراييتفسيرمفاد اين آيين-88ماده .باشدامكان پذير

. پذير مي باشدو تصويب هيأت امنا امكان» مركز«، تأييدموسسه نامه با پيشنهادهرگونه تغيير در مفاد اين آيين-89ماده

بر اين آيين-90ماده و90 نامه مشتمل و تشكيالت وزارت مصوب10به استناد مفاد ماده پيوست،5و تبصره 101 ماده مجلس 18/5/1383قانون اهداف، وظايف

و  به منظور،مجلس شوراي اسالمي 15/10/1389 مصوب هوري اسالمي ايرانجمه پنجم توسعهمقانون برنا»20«ماده»ب«بند مفاددر اجراي شوراي اسالمي

 وتسهيل درحصول اهدافمندي ازظرفيتهاي ايجاد شده، بهرهوريسطح بهرهيهاي الزم براي ارتقاايجاد زمينهو با هدف استخداميساماندهي ضوابط ومقررات 

و فناوري از تاريخ امناي دانشگاه شهركردبه تصويب هيأت11/9/93مندرج در برنامه يادشده، در تاريخ و با تأييد وزير علوم، تحقيقات قابل 01/01/1393رسيد

.باشد اجرا مي



پيوست شماره يك
و وظايف هيئت اجرايي منابع انساني  دستورالعمل نحوه تشكيل

دانشگاه شهركردآيين نامه استخدامي اعضاي غيرهيأت علمي»1«ماده»8«موضوع بند

و اختيارات مقرر در اين دستورالعملموسسهآيين نامه استخدامي اعضاي غيرهيأت علمي، هيأت اجرايي منابع انساني»1«ماده»8«اجراي بند در به منظور اعمال، با تركيب

ش و امور نيروي انساني غيرهيأت علمي تشكيل مي و تنظيم راهكارهاي اجرايي بخش اداري، تشكيالت .ود وظايف، اختيارات

:تركيب اعضا-1ماده
)رئيس هيات(يا عناوين مشابهموسسهمعاون توسعه منابع انساني-1-1

 نماينده كميسيون دائمي هيئت امنا به انتخاب كميسيون مذكور-1-2

)دبير( يا عناوين مشابهموسسه مدير منابع انساني-1-3

و تشكيالت-1-4  يا عناوين مشابهموسسهمدير دفتر برنامه، بودجه

و يا هيأت علمي( سه تن از كارشناسان شاغل يا بازنشسته مجرب در امور منابع انساني-1-5 )غيرهيأت علمي

و حكم رئيس–1تبصره و انتخاب مجدد آنها بالمانعموسسهاعضاي هيأت مذكور براي يك دوره چهار ساله با انتخاب .مي باشد منصوب مي گردند

از درمؤسساتي كه تعدادپرسنل–2تبصره مي50آنان كمتر مياين3با رعايت مفاد تبصره)1ماده5موضوع بند(باشد، حضور يك كارشناس مجرب تن .باشدماده بالمانع

ر-3تبصره و مصوبات آن با اكثريت آراي كل اعضا پس از تأييد و حداقل سه تن از ساير اعضا رسميت مي يابد و دبير هيأت موسسهئيس جلسات هيأت با حضور رئيس

. قابل اجرا مي باشد

و اختيارات هيأت-2ماده :اهم وظايف
.نظارت برحسن اجراي مقررات آيين نامه استخدامي اعضاي غير هيأت علمي-2-1

.نظارت برحسن اجراي مقررات آيين نامه تشكيالت-2-2

و شرايط احراز كليه مشاغل براي طرح در كميسيون دائ،تهيه شرح شغل-2-3 .موسسهمي وظايف

و نحوه انتخاب افراد درقالب مجوزهاي صادره از سوي هيأت امنا-2-4 . تعيين اولويت هاي استخدام

و احراز شرايط به كارگيري نيروي انساني مورد نياز براي اجراي وظايف پستهاي سازماني بدون متصدي، به صورت قراردادي براي-2-5 در تعيين تعداد طرح

.وسسهمكميسيون دائمي 

و تشكيالت تفصيلي، براي طرح در كميسيون دائمي-2-6 .موسسهبررسي ساختار سازماني

و ايجاد پست از محل حذف پستهاي تغيير،-2-7 و تشكيالت يا عناوين مشابه در قالب پستهاي سازماني مصوباصالح .سازماني به پيشنهاد دفتربرنامه، بودجه

و تصويب طرح جامع-2-8 و تمهيد راهكارهاي اجرايي الزم براي اجراي برنامهبررسي و توانمندسازي اعضا آموزش ضمن خدمت .هاي بهسازي

و صدور گواهي نامه هاي مربوط با امضاي مدير دفتر برنامه-2-9 و تأييد دوره هاي آموزشي ضمن خدمت و رئيس،بررسي و تشكيالت يا عناوين مشابه بودجه

.موسسه

پ-2-10 و و از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي در بررسي يشنهاد صدور مجوز تبديل وضعيت اعضا از قراردادي به پيماني، از پيماني به رسمي آزمايشي

.چارچوب مقررات آيين نامه استخدامي اعضاي غيرهيأت علمي به هيأت امنا

و اتخاذ تصميم درمورد درخواست هاي بازخريدي-2-11 و بازنشستگي،بررسي .پيش از موعد اعضا استعفا

در-2-12 و تعيين درصد سختي شرايط محيط كار مشاغل موجود و تطبيق عوامل و تعيينو اتخاذ تصميم درخصوص برقراري فوقموسسهبررسي العاده مذكور

.تاريخ اجراي آن 

ها-2-13 و نظارت بر حسن اجراي برنامه و نظام پيشنهادات و تصويب طرحهاي تحول اداري .ي تحول بررسي

و اتخاذ تصميم در چارچوب ضوابط مربوط-2-14 .بررسي سوابق اعضا در خصوص ارتقاي رتبه



و اتخاذ تصميم درخصوص پيشنهادهاي نو كه از سوي اعضا ارائه مي شود در چارچوب نظام پيشنهادات-2-15 .بررسي

و تصويب دستورالعمل هاي مورد نياز براي اجراي آيين نامه-2-16 و تشكيالت حسب مورد تهيه . استخدامي اعضاي غيرهيأت علمي

.ساير مواردي كه در حوزه مديريت منابع انساني از سوي كميسيون دائمي هيأت امنا ارجاع مي گردد-2-17

و اختيار تصمي–تبصره .م گيري را به آنها تفويض نمايد هيأت اجرايي مي تواند در موارد ضروري كارگروه هايي را براي انجام برخي از وظايف مذكور تعيين

.براي اجرا ابالغ مي شودموسسهمصوبات هيأت توسط رئيس هيأت اجرايي پس از تأييد رئيس–3ماده

و4اين دستورالعمل مشتمل بر-4ماده و با تأييد وزير علوم، تحق به تصويب هيأت امناي دانشگاه شهركرد11/9/93، در تاريختبصره4ماده و فناوري از رسيد يقات

مي 01/01/1393تاريخ  .باشد قابل اجرا



پيوست شماره دو
 غير هيأت علمي اعضاي دستورالعمل اجرايي ارتقا رتبه

دانشگاه شهركردآيين نامه استخدامي اعضاي غيرهيأت علمي»23«موضوع ماده

و تجربي موضوع ماده-1ماده از»23«اعضاي واجد شرايط با داشتن شرايط تحصيلي آيين نامه استخدامي اعضاي غيرهيأت علمي در صورت كسب حد نصاب الزم

از، عوامل ذيل موسسهدرصد كمتر نباشد، با تصويب هيأت اجرايي70مشروط به اينكه ميانگين امتيازات مربوط به ارزيابي سه سال منتهي به تقاضاي رتبه آنان

.به رتبه باالتر ارتقا مي يابند

. زمينه فعاليتهاي وي در امور مشروحه ذيل را فراهم نمايد،عالوه بر وظايف پست مورد تصدي عضو مي تواندسهموس– تبصره

و مطالعاتي مرتبط با وظايف شغلي؛-الف و همكاري در پروژه هاي تحقيقاتي و تحقيق در زمينه وظايف محول  مطالعه

 دهاي جديد در جهت افزايش سطح كيفي خدمات علمي؛تالش براي ارتقاي سطح علمي به منظور ارائه پيشنها-ب

و بين-ج و تجربيات ملي  المللي جهت ارتقاي كيفي حوزه فعاليت خود؛ تالش براي دستيابي به آخرين اطالعات علمي

و كارآيي حوزه فعاليت عضو شود؛ نوآوري در وظايف محول به گونه-د  اي كه موجب افزايش اثربخشي

فن-هـ .هاي مربوط هاي نوين در ارتباط با حوزه فعاليت آوري استفاده از

. مي توانند ارتقا يابند3اعضاي داراي مدرك تحصيلي كارداني يا سطح يك حوزه، حداكثر تا رتبه–2ماده

و دامنه امتيازات آن عبارتند ازـ3ماده :عوامل ارتقاي رتبه

ـ سوابق تحصيلي )زاتدرصد مجموع امتيا25تا10بين( الف

ـ و تجربيب )درصد مجموع امتيازات35تا10بين(سوابق اجرايي

ـ سوابق آموزشي )درصد مجموع امتيازات20تا5بين(ج

ـ فعاليتهاي علمي و فرهنگي–د )درصد مجموع امتيازات20تا. بين(پژوهشي

 رديف

مدرك

 تحصيلي

 عوامـل ارتقــا

مدرك تحصيلي

 كارداني

آن يا  همتراز با

 مدرك تحصيلي كارشناسيي

 يا همتراز با آن

مدرك تحصيلي

 كارشناسي ارشد

 يا همتراز با آن

مدرك تحصيلي

 دكتري

 يا همتراز با آن

1

سوابق تحصيلي

درصد25تا10بين(

مجموع 

)امتيازات

 درصد 10

مجموع امتيازات

)امتياز60تا(

 درصد 15

 مجموع امتيازات

)امتياز127تا(

 درصد 20

 مجموع امتيازات

)امتياز 220تا(

 درصد 25

 مجموع امتيازات

)امتياز 350تا(

رتبه

 عوامل ارتقا
1رتبه2رتبه3رتبه رتبه مهارتي

2
و تجربي سوابق اجرايي

)درصد مجموع امتيازات35تا10بين(

210تا60

 امتياز

290تا85

 امتياز

385تا110

 امتياز

490تا140

 امتياز

3
سوابق آموزشي

)درصد مجموع امتيازات20تا5بين(

120تا30

 امتياز
 امتياز 170تا 40

220تا55

 امتياز

280تا70

 امتياز

4
و فرهنگي-فعاليتهاي علمي پژوهشي

)درصد مجموع امتيازات20تا. بين(
 امتياز 280تا تيازام 220تا امتياز 170تا امتياز 120تا

ازحداكثر» دوسوم«حداقلو كسب»2«سال توقف در رتبه»8«قرار دارند، با حداقل»2«در موارد خاص دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي كه در رتبه–تبصره

.يابنديك ارتقا اجرايي به رتبههيأتبا تصويبتوانندميمادهاين»4«و»2«دربندهاي شدهتعيينامتيازات



:اين آيين نامه به شرح ذيل مي باشد3ارتقاي رتبه مندرج در ماده شاخصهاي عواملـ4ماده

ـ سوابق تحصيلي الف

 مدرك تحصيلي-1

 ميزان ارتباط رشته تحصيلي با شغل مورد تصدي-2

 محل اخذ مدرك تحصيلي-3

 معدل مدرك تحصيلي ارائه شده-4

ـ و تجربيب سوابق اجرايي

 سنوات خدمت-1

 مديريتي سنوات-2

و شوراهاي مصوبهايكارگروه،هادركميتهعضويت-3  تخصصي، كميسيونها، هيأتها

ـ سوابق آموزشي ج

و يا ارائه دوره هاي آموزشي-1  فراگيري

 آموزش به همكاران از طريق انتقال تجارب شغلي-2

 ميزان تسلط به استفاده از نرم افزارها-3

 ميزان تسلط به زبانهاي خارجي-4

 توسعه فردي-5

ـ فعاليتهاي علمي و فرهنگي–د پژوهشي

و ابتكاري-1  ارائه پيشنهادهاي نو

و اختراعات-2  اكتشافات

 انتشار مقاالت در مجالت معتبر-3

 ارائه مقاالت در سمينارهاي علمي-4

و ترجمه كتاب-5  تأليف

 ارائه طرحهاي تحقيقاتي-6

و كارهاي بديع هنري-7  ثبت اختراع

 ارائه گزارشهاي موردي-8

ل-9 و تقديردريافت  وح تشويق

 نمونه كسب عنوان عضو-10

 تكريم ارباب رجوع-11

و مذهبي-12  تعظيم شعائر اسالمي

 مشاركت در فعاليتهاي فرهنگي-13

و حداكثر امتياز قابل محاسبه از مجموع عواملـ5ماده :ذيل مي باشدبه شرح1و رتبه2، رتبه3هاي مهارتي، رتبه گانه براي ارتقا به رتبه4حداقل امتياز مورد نياز

 حداكثر امتياز قابل محاسبه حداقل امتياز مورد نياز موضوع رديف

 600 470 ارتقا به رتبه مهارتي1

 850 3680ارتقا به رتبه2

 1100 2950ارتقا به رتبه3

و بيشتر 1400 11200ارتقا به رتبه4

و متناسب با محل استقرارموسسهميزان امتياز مورد نياز براي ارتقا اعضاي–تبصره و، به رتبه باالتر، بر اساس امتياز تعيين شده در اين ماده به،موسسه.... توسعه يافتگي

.و موافقت مركز تعيين مي گرددموسسهپيشنهاد هيات اجرايي، تاييد رئيس

نا4نحوه تخصيص امتيازات مربوط به اجزاي شاخصهاي مذكور در ماده–6ماده و به اين آيين مه به موجب دستورالعملي خواهد بود كه توسط هيأت اجرايي تدوين

.مي رسدموسسهتصويب رئيس 

و7اين دستورالعمل مشتمل بر–7ماده از به تصويب هيأت امناي دانشگاه شهركرد11/9/93در تاريختبصره،3ماده و فناوري و با تأييد وزير علوم، تحقيقات رسيد

ميق 01/01/1393تاريخ  .باشد ابل اجرا



پيوست شماره سه
 محيط كار اعضاي غير هيأت علمي دستورالعمل فوق العاده سختي شرايط

دانشگاه شهركرد آيين نامه استخدامي اعضاي غيرهيأت علمي»36«ماده»1«موضوع بند

مي العاده سختي شرايط محيط فوق-1ماده به كار به مشاغلي تعلق و ايمني مربوط، عضوگيرد كه با وجود شرايط در معرض ابتالء به بيماري يا عوارضموسسه داشتي

و يا اين كه ماهيت وظايف آنان احتمال بروز بيماري يا عوارض نامطلوب را .باشد به دنبال داشته نامطلوب قرارگرفته

ج موظف است ضمن برقراري بيمهموسسهـ2ماده و ايمني الزم را هت ايجاد محيط مناسب كار براي متصديان مشاغل اين دستورالعمل هاي تكميلي، شرايط بهداشتي

و بدواً نسبت به آموزش و در هر دوسال يك بار با هزينه فراهم آورده و تجهيزات مناسب اقدام و استفاده از ابزار موسسههاي الزم در مورد انجام وظايف محول

.نمايدآنان را فراهم امكان معاينات پزشكي

و تعيين درصد سختيموسسهيك از واحدهاي سازماني هرـ3ماده موظفند ضمن بررسي شرايط محيط كار مشاغل موجود در واحد سازماني ذيربط، تطبيق عوامل

ب وشرايط محيط كار را متناسب با درجات تعيين شده در جداول پيوست تهيه وبا ذكر داليل توجيهي الزم به كارگروه منتخب هيأت اجرايي، جهت ارائه ررسي

و مقررات مربوط به اين دستورالعمل، ضمن بررسيموسسههيأت اجرايي. پيشنهاد مناسب به آن هيأت ارائه نمايند نيز موظف است با رعايت ضوابط

در، پيشنهادهاي ارائه شده از سوي كارگروه منتخب و تعيين درصد سختي شرايط محيط كار تمامي مشاغل موجود ، حداكثر ظرفسهموسنسبت به تطبيق عوامل

. ماه از تاريخ ابالغ آيين نامه استخدامي اعضاي غيرهيأت علمي اقدام نمايد6مدت

و يك نفر كارشناس متخصص مرتبط با رشته شغلي–1تبصره در(حضور حداقل يك نفر از اعضاي هيأت اجرايي در جلسات كارگروه هيأت)موسسه ترجيحاً شاغل

.اجرايي الزامي است

در5موظف است هرموسسههيأت اجرايي–2تبصره و تعيين درصد سختي شرايط محيط كار مشاغل موجود ،موسسهسال يك بار به منظور روزآمد نمودن تطبيق عوامل

.فرآيند موضوع اين ماده را تكرار نمايد

بهدرصد حقوق رتبهكار، نيم درصد سختيشده، به ازاي هريككار بر مبناي درصد تعيين سختي شرايط محيط العاده فوقميزانـ4ماده ميشرحوپايه .گردد جدول ذيل تعيين

5درجه4درجه3درجهدرجه دودرجه يكدرجه سختي كار

درصد100تا80درصد80تا60درصد60تا40درصد40تا20درصد20تا1درصد سختي كار

سختيالعادهميزان فوق

 شرايط محيط كار

درصد10تا5/0

و پايه  حقوق رتبه

درصد20تا10

و پايه  حقوق رتبه

درصد30تا20

و پايه  حقوق رتبه

درصد40تا30

و پايه  حقوق رتبه

درصد50تا40

و پايه  حقوق رتبه

و جنس كار–1تبصره معتنابه مي باشند، رأسا صعوبتداراي هيأت اجرايي مي تواند درخصوص برخي از مشاغلي كه قطع نظر از شرايط محيط كار به لحاظ ماهيت

و تعيين درصد سختي شرايط كار اقدام نمايد .نسبت به تطبيق عوامل

ا–2تبصره و امثالهم و روان و يا اعصاب ز اهميت خاصي درصد سختي كار آن دسته از مشاغلي كه به لحاظ ارتباط عضو با مواد سمي، آتش زا، منفجره، كار در اعماق

و نيمتاو مستثني بودن آن به تأييد هيأت اجرايي مي رسد، با تصويب هيأت امنا مجموعاً برخوردارند . قابل افزايش مي باشد برابر يك

و يا محل خدمت شاغل،–3تبصره و مديريت منابع انساني يا عناوين مشابه شرايط جديددر صورت تغيير شغل مسئول تطبيق شرايطموسسه مدنظر قرار خواهد گرفت

و ابالغ به واحد ذيربط مي باشد .جديد محيط كار

و مقررات خاص خود مي باشد اشعهبرقراري فوق العاده–4تبصره .تابع ضوابط

و5اين دستورالعمل مشتمل بر–5ماده و به تصويب هيأت امناي دانشگاه شهركرد11/9/93در تاريختبصره،6ماده و با تأييد وزير علوم، تحقيقات فناوري از رسيد

مي01/01/1393تاريخ  .باشد قابل اجرا



)غيرهيأت علمي محيط كار اعضاي دستورالعمل فوق العاده سختي شرايط( جدول ضميمه پيوست شماره سه

 رديف
درجه

 عنوان
12345

1

كار در محيط

داراي درجه 

 حرارت نا متعارف

مستمر در دماي

درجه10كمتر از 

 باالي صفر

مستمر در دماي

و نيمه حدود صفر

وقت در دماي 

 درجه20باالي 

مستمر در دماي

و مستمر زير صفر

30در دماي باالي 

 درجه

نيمه وقت در دماي

و غير  غير معمول

 معيار

تمام وقت در

 دماي غير مجاز

 خطر برق2

در معرض مستقيم

 120تا60برق

 ولت

در معرض مستقيم

 220تا 120برق

 ولت

رض مستقيمدر مع

 220برق بيش از

 ولت

سه در معرض برق

 فاز
-- 

3

كار با مواد

شيميايي، ميكروبي 

و  و گازهاي سمي

 آزار دهنده

گاهي با مواد

شيميايي، ميكروبي 

و سمي آزاد دهنده 

سركار دارد يا در

معرض آنها 

 قراردارد

به طور نيمه وقت

با مواد شيميايي، 

سمي، ميكروبي 

آسيب زاي 

حتي(نفوذپذير 

)با وسايل ايمني

و كار دارد  سر

به طور تمام وقت

با مواد شيميايي، 

و ميكروبي  سمي

آسيب زاي 

حتي(نفوذپذير 

سر) وسايل ايمني

و كار دارد

نيمه وقت با مواد

و  شيميايي، سمي

ميكروبي كشنده 

با(نفوذپذير  حتي

سر) وسايل ايمني

و كار دارد

تمام وقت با

مواد شيميايي،

و  سمي

يكروبيم

كشنده 

حتي(نفوذپذير 

با وسايل 

و)ايمني سر

 كار دارد

4

كار در محيط

عفونت زاء آالينده

و  درماني

 آزمايشگاهي

و گاهي با لوازم

 مواد متعفن

و كار دارد  سر

نيمه وقت با

و و لوازم اجساد

و  مواد متعفن سر

 كار دارد

نيمه وقت با ذي

و روح متعفن سر

 كار دارد

ذي تمام وقت با

 روح متعفن

و كار دارد  سر

-- 

5

كار در محيط

داراي بوي متعفن

و نامطبوع

گاه گاهي در محيط

و بوي متعفن

 نامطبوع

نيمه وقت در

و محيط متعفن

 بوي نامطبوع

-- 

تمام وقت با محيط

و بوي متعفن

 نامطبوع

-- 

6
خطر ريزش يا

 برخورد اجسام
-- -- برخورد زياد برخورد متوسط برخورد كم

7

كار در فضاي

و غير  مسدود

 متعارف

نيمه وقت در

و  فضاي نسبتاً كم

 غير متعارف

نيمه وقت در

فضاي بسيار كم 

 مثل اتاقك

تمام وقت در

فضاي بسيار كم 

 مثل اتاقك

تمام وقت در

فضاي بسيار كم

و(بويژه  ... معادن

)امثالهم 

-- 

8

كار در محيط

داراي رطوبت 

 نامتعارف

يط گاه گاهي در مح

داراي رطوبت بيش 

 از حد مجاز

نيمه وقت در

محيط داراي

رطوبت بيش از 

 حد مجاز

-- 

تمام وقت در محيط

داراي رطوبت بيش 

 از حد مجاز

-- 

9
شرايط سخت

و فكري كار  ذهني

و انجام كار نوع

و  گاهاً با تمركز

خستگي فكري توام 

 است

و انجام كار نوع

و  با استرس

و بسيار  تمركز

 همراه است

و غالباً مسئوليت

حساسيت كار در

حدي است كه 

و روان فرد  روح

تحت تاثير آن 

 قرار مي گيرد

و همواره مسئوليت

حساسيت كار در

حدي است كه 

و روان فرد  روح

 تحت تاثير آن قرار

 مي گيرد

-- 



10 

كار در محيط

و صدا  داراي سر

 نامتعارف

 نيمه وقت بين

بل90تا 70  دسي

70نيم وقت بين

بل 120- دسي

 يا تمام وقت 

90-70بين

 دسي بل

از نيمه وقت بيش

يا 120 دسي بل

90وقت بين تمام

بل 120–  دسي

 تمام وقت بيش از

بل 120  دسي
-- 

11 

كار در محيط

داراي ذرات معلق

و دود در هوا

محيط گاهي داراي

و دود و غبار گرد

 است

محيط اكثراً داراي

و دود و غبار گرد

 است

انجام كار توليد

و و دود گرد غبار

 مي كند

و دودذرات معلق

در هوا بيماري زا

 است

--

12 
جا به جا كردن

 اجسام سنگين

گاهگاهي تقريباً

تا5/12 كيلوگرم

يا 25 كيلوگرم

5/12تا5مكرراً 

كيلوگرم يا معادل

آنرا بلند يا نيروي 

 معادل را تحمل

.مي كند

گاهگاهي تقريباً

50تا25بيش از 

كيلوگرم يا مكرراً

25تا5/12

كيلوگرم يا منظماً

را5/12 كيلوگرم

بلند يا معادل آنرا 

.را تحمل مي كند

گاهگاهي تقريباً

50بيش از

كيلوگرم يا مكرراً

كيلوگرم50تا 25

تا5/12يا منظماً 

كيلوگرم را 25

بلند يا نيروي 

معادل آنرا را 

.كندتحمل مي

50مكرراً بيش از

يلوگرم يا مكرراًك

كيلوگرم50تا 25

تا5/12يا دائماً 

كيلوگرم را بلند 25

يا نيروي معادل آنرا 

.را تحمل مي كند

دائماً بيش از

را 50 كيلوگرم

بلند يا نيروي 

معادل آنرا 

 تحمل

 مي كند

13 

كار در محيط هاي

مانند(پر خطر

-هايكارگاه

و تراشكاري

و   ...)ريخته گري

گاه گاهي در

 كارگاه

 كار مي كند

به طور پاره وقت

در كارگاه كار مي 

 كند

به طور نيمه وقت

در كارگاه كار مي 

 كند

به طور تمام وقت

 در كارگاه

 كار مي كند

-- 

14 
 كار در

 محيط هاي

 غير متعارف

نيمه وقت در محيط

و يا پرتور  كم نور

نور/ تاريكي نسبي(

)شديد

نيمه وقت در

/ تاريكي مطلق

 بسيار شديدنور

تمام وقت در

تاريكي مطلق

تاريكخانه(

نور/ عكاسي

)شديد

-- --

15 
و كار با رايانه

 امثالهم

2اپراتوري كه بين

ساعت در روز3تا

ملزم به انجام كار 

 است

اپراتوري كه بين

در4تا3 ساعت

روز ملزم به انجام 

 كار است

اپراتوري كه بين

در5تا4 ساعت

ان روز جام ملزم به

 كار است

اپراتوري كه بيش

ساعت در روز5از

ملزم به انجام كار 

 است

-- 

16 

رانندگي با وسايل

و  نقليه سبك

 سنگين

با وسيله نقليه سبك

 6000با ميانگين 

كيلومتر در ماه برون

و با وسيله  شهري

نقليه سنگين با 

 3000ميانگين 

 كيلومتر برون شهري

با وسيله نقليه

سبك با ميانگين

كيلومتر 10000

در ماه برون 

و با وسيله  شهري

نقليه سنگين با 

 5000ميانگين 

كيلومتر برون

 شهري

با وسيله نقليه

سبك با ميانگين

كيلومتر 15000

در ماه برون 

و با وسيله  شهري

نقليه سنگين با 

 8000ميانگين 

كيلومتر برون

 شهري

با وسيله نقليه سبك

 20000با ميانگين 

برون كيلومتر در ماه

و با وسيله  شهري

نقليه سنگين با 

 12000ميانگين 

كيلومتر برون

 شهري

-- 



17 
و كار در ارتفاع

 اعماق

نيمه وقت در ارتفاع

بدون حفاظ بيش از 

آب5 و يا عمق متر

 يا زمين بيش از

 متر5

تمام وقت در

5ارتفاع بيش از

و يا نيمه وقت متر

متر10در ارتفاع 

و يا تمام وقت در 

ق آب يا زمين عم

 متر5بيش از

تمام وقت در

10ارتفاع بيش از 

و يا نيمه وقت متر

در عمق بيش از 

با(متر 10 حتي

)وسايل ايمني

كار در ارتفاع بسيار

و يا تمام وقت  زياد

10در عمق بيش از 

حتي با وسايل( متر

)ايمني

كار در اعماق

 متر50بيش از 

با( حتي

استفاده از 

)وسايل ايمني

 انفجار 18
و كم انفجار ساده

 خطر وجود دارد

و انفجار مستمر

نسبتاً خطرناك

 است

انفجار خطرناك

بطور نيمه وقت

 وجود دارد

انفجار خطر ناك

بطور مستمر وجود

 دارد

-- 

19 
كار با بيماران

و رواني  روحي

گاه گاهي با بيماران

و رواني  روحي

 روبرو است

بطور نيمه وقت

 با بيماران روحي

و رواني روبرو

 است

گاه گاهي با

و بيماران روحي

رواني خطرناك 

 روبرو است

-- --

 تنهايي مستمر تنهايي غير معمول 20

تنهايي مستمر با

سكوت يا تنهايي

غير مستمر همراه 

و صدا  با سر

تنهايي مستمر توام

 با

و صداي سر

 ناراحت كننده

-- --

 لرزش 21
لرزش خفيف آزار

 دهنده

لرزشنيمه وقت

 نسبتاً شديد

تمام وقت توام با

 لرزش
-- --

22 

و كار با حيوانات

و جانواران گزنده

 درنده

و كار گاه گاهي سر

 دارد

و نيمه وقت سر

 كار دارد

و تمام وقت سر

 كار دارد
-- --

 كار در فضاي باز 23

مكرراً در فضاي باز

مناطق متعدل انجام 

 وظيفه

 مي نمايد

مكرراً در فضاي

مناطق بد آب باز

و يا منظماً  و هوا

در مناطق متعدل

 انجام وظيفه

 مي نمايد

منظماً در فضاي

باز مناطق بد آب 

و هوا انجام 

.وظيفه مي نمايد

-- --



پيوست شماره چهار
 دستور العمل اجرايي قانون حمايت قضايي از اعضاي غيرهيأت علمي

دانشگاه شهركردهيأت علمي آيين نامه استخدامي اعضاي غير»43«موضوع ماده

و انتظامي قانوني مي باشد» مراجع رسيدگي كننده«منظور از-1ماده .در اين دستور العمل، كليه مراجع قضائي

.نباشد نيز در شمول اين دستورالعمل قرار مي گيرندموسسههيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري در مواردي كه شاكي عضو–تبصره

و شكايات مطروحه در مراجع رسيدگي كننده كه از انجام وظيفه اداري آنان ناشي ميموسسهاعضاي كليه-2ماده -اعم از رسمي، پيماني، قراردادي در رابطه با دعاوي

و حقوقي موضوع اين دستور العمل مي .باشندشود يا به نحوي با وظايف ايشان مرتبط است، مشمول حمايت قضايي

مي اعضاي بازنشسته،- تبصره و حقوقي و شكايات ياد شده در زمان اشتغال، مشمول حمايت قضايي و متوفي در ارتباط با دعاوي و در مورد اعضاي از كارافتاده گردند

و حقوقي كافي است) 1032(متوفي تقاضاي همسر يا يكي از وراث درجه اول مندرج در ماده  .قانون مدني براي حمايت قضايي

ق-3ماده و حقوقي به رئيس متقاضي حمايت و جهات مورد نياز براي حمايت قضايي و حقوقي درخواست كتبي خود را با ذكر داليل يا مقام مجاز ازموسسهضايي

.داردطرف وي تسليم مي

مي مجاز ازطرف يا مقامموسسهو حقوقي، رئيس قضايي حمايتعضو براي انجامتشخيص ارتباط موضوع دعوا با وظايف مرجع-4ماده .باشدوي

اين دستورالعمل، كارشناس يا كارشناسان حقوقي واجد»4«و»3«مجاز از طرف وي موظف است در صورت انجام تشريفات مقرر در مواد يا مقامموسسهرئيس-5ماده

و اسناد مورد نياز، و حقوقي به طور كتبي با ذكر موضوع به همراه مدارك و شرايط را براي انجام حمايت قضايي به مراجع رسيدگي كننده ذي صالح معرفي

.رونوشت آن را به عضو متقاضي ارايه نمايد

:خدمات كارشناسان حقوقي موضوع اين دستوالعمل شامل موارد ذيل است-6ماده

و ارشاد قضايي-الف  انجام مشاوره

 شركت در جلسات دادرسي-ب

و دفاعيه هاي الزم، تنظيم شكايت-ج  دادخواست، لوايح

و غير دولتي ذي ربط جهت حسن اجراي وظايف محول مراجعه به دستگاه هاي دولتي-د

مي-هـ .باشندساير خدماتي كه در مراحل دادرسي وكالي دادگستري در مقام وكالت مجاز به انجام آن

و در صورتي كه اين دستورالعمل موظفند در تمام مراحل رسيدگ)»5«موضوع ماده(كارشناس يا كارشناسان حقوقي-7ماده و دادرسي به طور فعال شركت نمايند ي

و دادرسي عذر موجه داشته باشند، مراتب را با رعايت فرصت زماني ممكن قبال و شركت در جلسات رسيدگي و شكايت  به صورت براي عدم امكان اقامه دعوا

ذيكتبي به مقام معرفي كننده اطالع دهند تا امكان معرفي كارشناس يا كارشناسان .ربط فراهم گرددحقوقي ديگر به مرجع رسيدگي كننده

.باشديا مقام مجاز از طرف وي ميموسسهتشخيص عذر موجه بر عهده رئيس- تبصره

حقكارشناس حقوقي نمي-8ماده و حقوقي موضوع اين دستورالعمل از عضو متقاضي، وجه يا مال يا سندي به عنوان و يا سايرالتواند براي انجام حمايت قضايي زحمه

شد. عناوين مشابه به نفع خود يا ديگري اخذ نمايد و مقررات مربوط رفتار خواهد .در غير اين صورت با متخلف برابر قوانين

برمي مي تواند براي جبران زحمات آن دسته از كارشناسان حقوقي كه در اجراي اين دستورالعمل خدمات حقوقي ارائهموسسه-9ماده فوق العاده جذب دهند عالوه

.رعايت مقررات مربوط پرداخت نمايدوموسسهدرصد فوق العاده جذب وي با تشخيص رئيس20استحقاقي، حداكثر تا 

.يابددر موارد زير ارائه خدمات موضوع اين دستورالعمل، از سوي كارشناس حقوقي خاتمه مي-10ماده

و حقوقي-الف موسسهبه انصراف كتبي عضو متقاضي حمايت قضايي

و يا فوتاز قبيلموسسهمربوط با كارشناس حقوقيرابطه استخداميقطع-ب  استعفا، اخراج، باز خريد، بازنشستگي، ازكارافتادگي، انتقال

و اداري(مفاد اين دستورالعمل به كليه پرونده هاي قضايي جاري-11ماده . تسري مي يابدموسسه) كيفري، حقوقي



و12ورالعمل مشتمل بر اين دست-12ماده از به تصويب هيأت امناي دانشگاه شهركرد11/9/93در تاريختبصره،3ماده و فناوري و با تأييد وزير علوم، تحقيقات رسيد

مي 01/01/1393تاريخ  .باشد قابل اجرا



پيوست شماره پنج
 دستورالعمل پرداخت كمكهاي رفاهي
اع»67« موضوع ماده دانشگاه شهركردضاي غيرهيأت علمي آيين نامه استخدامي

در–1ماده و غيرمستقيم رفاهي مصوب هيأت امنا، كه از ميزان تعيين شده بر اساس مصوبات هيأت، ماهيانه از كمك هزينهموسسهكليه اعضاي شاغل هاي مستقيم

مي، وزيران كمتر نخواهد بود :گردندبه شرح ذيل بهره مند

غ–1-1  ذاي گرم در روز كاريكمك هزينه يك وعده

در(سال مهدكودك به ازاي هرفرزند زيرششهزينهكمك–1-2 .)گيردوياساير دستگاههاي اجرايي تعلق ميموسسهصرفا به يكي از زوجين شاغل

و ذهاب–1-3  كمك هزينه اياب

ل–تبصره باس حسب مورد ميباشند، به ميزان تعيين شده توسط هيأت اجرايي، هزينه به اعضاي شاغل در مشاغلي كه از سوي هيأت اجرايي واجد شرايط دريافت شير يا

و لباس پرداخت مي شود .تهيه شير

و افراد تحت تكفل آنان را پرداخت است عالوهمكلفموسسه–2ماده و بازنشستگان بر درصد پرداخت حق بيمه پايه درمان، پنجاه درصد حق بيمه تكميلي اعضا

.نمايد

و حوادث اعضا به عهدهپ–3ماده .باشدميموسسهرداخت سهم حق بيمه عمر

.و ملي به اعضاي شاغل پرداخت نمايد مذهبيويژه هزينه غيرنقدي به مناسبتهاي عنوان كمكسال وجوهي را تحت تواند در طول ميموسسه–4ماده

پسميموسسه–5ماده و حمايت از اعضاتواند به منظورتشويق و پيماني حساب پسموسسهي انداز انداز از طريق تأمين اندوخته، بنا به درخواست عضو شاغل رسمي

و حداكثر تا و پايه وي را در هر ماه به عنوان35 سهم عضو نزد يكي از بانكهاي دولتي به نام عضو افتتاح از دريافتي» سهم پس انداز عضو«درصد حقوق رتبه

ن و به حساب مزبور واريز پس»درصد 100در اين صورت در هر ماه. مايدوي كسر پس«به عنوان» انداز عضوسهم پرسنلي از محل اعتبارات»موسسهانداز سهم

بهجداگانهدرج در بودجه تفصيلي ساالنه مصوب هيأت امنا، به حساب سپردهضمنموسسه مياي كه .شودنام عضو افتتاح خواهد شد، واريز

م–تبصره .وضوع اين ماده در زمان اشتغال عضو، غير قابل برداشت مي باشدموجودي حسابهاي

و مزاياي عضو را تحت عنوان ميموسسه-6ماده بيني اعتبار مشروط به پيش»پاداش«تواند به اعضاي شاغل خود در طي سال با تصويب هيأت رئيسه تا دو برابر حقوق

.خت نمايد، پرداالزم در بودجه تفصيلي ساليانه مصوب هيأت امنا

و يا اعتباري يا پرداخت وامموسسهتواند هرساله مبلغي را به منظور كمك يا وام به صندوق قرض الحسنه اعضاي ميموسسه–7ماده ، تعاونيهاي مسكن، مصرف

.مستقيم به اعضا در بودجه تفصيلي با تصويب هيأت امنا، منظور نمايد

و سقف وام قابل پرداخت–تبصره و گردش مالي آن مطابق دستورالعملي خواهد بود كه به پيشنهاد هيأت ميزان كمك و نحوه پرداخت در قالب اعتبارات مصوب مي باشد

.رئيسه به تصويب هيأت امنا مي رسد

و8اين دستورالعمل مشتمل بر–8ماده و با تأييد به تصويب هيأت امناي دانشگاه شهركرد11/9/93در تاريختبصره،3ماده از رسيد و فناوري وزير علوم، تحقيقات
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