بسمه تعالی
خالصه قوانین تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی
(بر اساس آخرین نسخه آییننامه استخدامی اعضای هیأت علمی با لحاظ آخرین تغییرات مصوب
هیأت امنای دانشگاه شهرکرد در بهار )1399

تبدیل وضعیت استخدامی به پیمانی دائم:
ماده  :11در صورت تقاضای عضو پیمانی ،تأیید هیأت اجرایی جذب و موافقت رئیس مؤسسه ،ادامه خدمت عضو
در وضعیت پیمانی تا زمان رسیدن به بازنشستگی ،بدون ایجاد محدودیت در ترفیع پایه و ارتقای مرتبه ،با تأیید
صالحیت علمی و عمومی عضو توسط هیأت اجرایی جذب مؤسسه در هر دو سال یک بار و اخذ امتیازات مندرج
در "دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی" در هر سال ،امکان پذیر می
باشد.

تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی:
ماده  :12مؤسسه مکلف است وضعیت استخدام اعضای پیمانی (به استثنای اعضای پیمانی مشمول ماده 11این
آیین نامه) را پس از احراز شرایط ذیل و تأیید مراجع ذیصالح به رسمی آزمایشی تبدیل نماید.
الف -دارا بودن حداقل دو و حداکثر پنج سال سابقه خدمت پیمانی (بدون احتساب مدت مرخصی زایمان عضو
هیات علمی (زن) و مدت مأموریت آموزشی عضو هیات علمی پیمانی با رعایت مفاد تبصره  2ماده  73آیین نامه
استخدامی اعضای هیات علمی)
ب -تأیید صالحیت عمومی و موافقت هیأت اجرایی جذب مؤسسه برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی.
ج -کسب حداقل امتیازات الزم تعیین شده از آیین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی برای تبدیل وضعیت به
رسمی آزمایشی یا ضوابط جایگزین ،بنا به درخواست عضو ،موافقت هیأت اجرایی جذب مؤسسه و تأیید هیأت
مرکزی جذب.

د -گذراندن یک دوره شش ماهه تمام وقت و یا یکساله نیمه وقت فرصت مطالعاتی در صنعت و یا جامعه حسب
ضوابط مربوط (این بند صرفا برای اعضایی که تاریخ شروع دوره پیمانی آنان از ابتدای سال  1398و بعد از آن
می باشد ،الزامی است).
ماده  :13در صورتی که عضو در پایان دوره پیمانی ،شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل وضعیت به استخدام رسمی
آزمایشی را کسب ننماید ،به یکی از روش های ذیل با وی رفتار خواهد شد.
الف -اعطای مهلت با مجوز هیات رئیسه مؤسسه حداکثر در یک نوبت یکساله (سال ششم) مشروط به ارائه
شناسنامه علمی مورد تایید کمیسیون تخصصی هیات ممیزه ذیربط مبنی بر کسب  55درصد حداقل امتیازات
تعیین شده برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی.
ب -اعطای مهلت با مجوز هیات رئیسه مؤسسه حداکثر در یک نوبت یکساله (سال هفتم) مشروط به ارائه
شناسنامه علمی مورد تایید کمیسیون تخصصی هیات ممیزه ذیربط مبنی بر کسب  70درصد حداقل امتیازات
تعیین شده برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی.
ج -اعطای مهلت با مجوز هیات رئیسه مؤسسه حداکثر در یک نوبت یکساله (سال هشتم) مشروط به ارائه
شناسنامه علمی مورد تایید کمیسیون تخصصی هیات ممیزه ذیربط مبنی بر کسب  85درصد حداقل امتیازات
تعیین شده برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی.
د -خاتمه خدمت عضو.

تبدیل وضعیت استخدامی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی:
ماده  :14اعضایی که از پیمانی به رسمی آزمایشی تبدیل وضعیت می یابند ،الزاماً یک دوره آزمایشی را طی
خواهند کرد .مؤسسه در طول دوره رسمی آزمایشی رفتار و عملکرد عضو را از نظر لیاقت (علمی ،اخالقی،
خالقیت و مسئولیت پذیری) ،کاردانی ،روحیه خدمت ،نظم و انضباط آموزشی و پژوهشی مورد ارزیابی قرار داده
و در صورت احراز شرایط ذیل به رسمی قطعی تبدیل وضع می نماید.
الف -دارا بودن حداقل دو و حداکثر پنج سال سابقه خدمت رسمی آزمایشی (بدون احتساب مدت مأموریت
آموزشی ،مرخصی زایمان و مدت ماموریت برای تصدی سمت های مدیریت سیاسی موضوع ماده  79این
آیین نامه).

ب -کسب حداقل امتیازات الزم تعیین شده از آیین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی برای تبدیل وضعیت به
رسمی قطعی یا ضوابط جایگزین ،بنا به درخواست عضو ،موافقت هیأت اجرایی جذب مؤسسه و تأیید هیأت
مرکزی جذب.
ج -تأیید صالحیت عمومی برای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی.
د -گذراندن یک دوره سه ماهه تمام وقت و یا شش ماهه نیمه وقت فرصت مطالعاتی در صنعت و یا جامعه
حسب ضوابط مربوط (این بند صرفا برای اعضایی که تاریخ شروع دوره رسمی آزمایشی آنان از ابتدای سال
 1398و بعد از آن می باشد ،الزامی است).
تبصره  -1عضو رسمی آزمایشی موظف است پس از پایان حداقل دو سال ،فرم های مربوط به تبدیل وضعیت از
رسمی آزمایشی به رسمی قطعی را تکمیل و به همراه مدارک الزم برای بررسی پرونده به مراجع ذیربط تحویل
دهد .چنانچه عضو تا پایان چهار سال نسبت به ارائه مدارک الزم اقدام ننماید ،مؤسسه موظف است حداکثر طی
دو نامه کتبی به ایشان موضوع لزوم ارسال مدارک در موعد مقرر را یادآوری نماید .عدم تکمیل و ارائه به موقع
فرم ها و مدارک از سوی عضو منجربه انجام تشریفات مقرر در ماده  15این آیین نامه خواهد شد.
تبصره  -2پس از تحویل مدارک توسط عضو ،مؤسسه مکلف است ضمن رسیدگی به درخواست وی ،ظرف مدت
شش ماه در مورد قطعیت استخدام و یا خاتمه خدمت عضو نظر قطعی خود را اعالم نماید .درهرصورت دوران
خدمت رسمی آزمایشی عضو نباید از  5سال تجاوز کند و چنانچه مؤسسه از نظر صالحیت های عمومی و علمی
(از طریق مراجع ذیصالح بررسی کننده حسب مورد) در پایان  5سال نظر قطعی خود را اعالم ننماید ،تا اعالم
نتیجه بررسی پرونده ،ادامه خدمت عضو در وضعیت رسمی آزمایشی بالمانع خواهد بود .در صورت اعتراض کتبی
عضو ،موضوع از طریق هیأت مرکزی جذب یا «مرکز» حسب مورد ،پیگیری و رسیدگی می شود.
ماده  :15در صورتی که عضو در پایان دوره رسمی آزمایشی ،شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل وضعیت به
استخدام رسمی قطعی را کسب ننماید ،چنانچه وی واجد شرایط بازنشستگی باشد ،بازنشسته می شود و در غیر
این صورت مؤسسه می تواند به ترتیب اولویت به یکی از روش های ذیل با وی رفتار نماید.
الف -اعطای مهلت با مجوز هیات رئیسه مؤسسه حداکثر در یک نوبت یکساله (سال ششم) مشروط به ارائه
شناسنامه علمی مورد تایید هیات ممیزه ذیربط مبنی بر کسب  55درصد حداقل امتیازات تعیین شده برای
تبدیل وضعیت به رسمی قطعی.

ب -اعطای مهلت با مجوز هیات رئیسه مؤسسه حداکثر در یک نوبت یکساله (سال هفتم) مشروط به ارائه
شناسنامه علمی مورد تایید هیات ممیزه ذیربط مبنی بر کسب  70درصد حداقل امتیازات تعیین شده برای
تبدیل وضعیت به رسمی قطعی.
ج -اعطای مهلت با مجوز هیات رئیسه مؤسسه حداکثر در یک نوبت یکساله (سال هشتم) مشروط به ارائه
شناسنامه علمی مورد تایید هیات ممیزه ذیربط مبنی بر کسب  85درصد حداقل امتیازات تعیین شده برای
تبدیل وضعیت به رسمی قطعی.
د -تغییر وضعیت به استخدام پیمانی با حفظ پایه های قبلی و تأیید هیأت اجرایی جذب مؤسسه.
ه -تبدیل وضعیت به کارشناس رسمی (صرفاً برای آن دسته از اعضایی که از وضعیت «کارشناس رسمی» به
عضو هیأت علمی رسمی آزمایشی تبدیل وضعیت یافته اند).
تبصره  -1مشمولین بند "د" این ماده می بایست حداکثر در مدت دو سال ،شرایط مقرر در بندهای "ب" و
"ج" ماده  14این آیین نامه را به منظور تبدیل وضعیت به رسمی قطعی احراز نمایند .درصورت عدم احراز
شرایط مذکور در پایان مهلت مقرر مشمول مفاد تبصره " "2این ماده خواهند شد .
تبصره  -2در صورتی که عضو پس از اعمال بندهای "الف""،ب""،ج" و "د" نتواند شرایط الزم برای تبدیل
وضعیت به رسمی قطعی را کسب نماید ،چنانچه شرایط بازنشستگی را نداشته باشد  ،با تصویب هیأت امنای
ذیربط و پرداخت " "30روز حقوق و مزایای مستمر مشمول کسورات بازنشستگی به ازای هر سال خدمت قابل
قبول ،به عالوه وجوه مرخصی های ذخیره شده ،بازخرید می شود.
ماده  :16مرجع تأیید صالحیت های علمی و عمومی موضوع مواد  12و  14این آیین نامه حسب مورد ،مبادی
قانونی ذیربط ازجمله هیأت اجرایی جذب مؤسسه و هیأت مرکزی جذب وزارت و هیأت ممیزه ذیربط می باشد.

