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فصل اول -تعاريف و اختصارات
ماده  -0تعاريف و اختصارات بكاررفته در اين آيين نامه و پيوستهاي آن عبارتند از:
 -1-1وزارت/وزير :منظور از "وزارت" و "وزير" در اين آيين نامه و پيوستهاي آن ،به ترتيب وزارت جهاد
كشاورزي و "وزير جهاد كشاورزي " مي باشد.
 -2-1موسسه :منظور از «موسسه» در اين آيين نامه و پيوست هاي آن ،موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي و
كليه واحدهاي تابعه آن مي باشد.
 -3-1هيأت امنا  :هيأتي است كه به موجب قوانين و مقررات مربوطه به عنوان باالترين ركن «موسسه» ،مرجع
سياست گذاري ،تصميم گيري و تصويب مقررات و ضوابط داخلي « موسسه » مي باشد.
 -4-1كميسيون دائمي هيأت امنا  :كميسيوني است كه مسئوليت بررسي ،كارشناسي و ارائه پيشنهادات قابل طرح
در هيأت امنا و ساير امور ارجاعي از سوي هيأت امنا را برعهده دارد.
 -5-1رييس موسسه :رييس موسسه اولين ركن اجرايي موسسه است كه ترجيحا از ميان اعضاي هيأت علمي موسسه
انتخاب و توسط وزير حكم وي صادر مي شود.
 -6-1هيأت رييسه(شوراي معاونين) :هيأت رييسه يا شوراي معاونين دومين ركن اجرايي موسسه در زمينه
سياست گذاري بعد از هيأت امنا مي باشدكه به تنظيم سياست ها و برنامه هاي جاري موسسه بر اساس سياست
هاي كالن مصوب در هيأت امنا و يا ساير مراجع ذي صالح مي پردازد.
 -7-1هيأت مميزه  :هيأتي است كه به موجب ضوابط و مقررات مربوط مرجع رسيدگي و اظهارنظر و اتخاذ تصميم
نسبت به صالحيت علمي عضو جهت ارتقا به مراتب باالتر ،احتساب سوابق خدمت قبل از تبديل وضعيت به
رسمي آزمايشي و بررسي ركود علمي مي باشد .همچنين حسب درخواست هيأت اجرايي جذب «موسسه» در
خصوص صالحيت علمي متقاضيان تبديل وضعيت از پيماني به رسمي آزمايشي و رسمي آزمايشي به رسمي
قطعي ،تبديل وضعيت از كارشناس رسمي به عضو هيأت علمي رسمي آزمايشي اعالم نظر مي نمايد.
 -8-1كميسيون تخصصي :كميسيوني است كه در چارچوب وظايف و اختيارات تعيين شده ،وظيفه رسيدگي
واظهارنظر نسبت به پرونده اعضاي هيأت علمي مبني بر قابليت ط رح و يا عدم طرح پرونده آنان در هيأت مميزه
را برعهده دارد.
 -9-1كميته ترفيعات :كميته اي است كه به موجب ضوابط و مقررات مربوط با حكم رييس «موسسه» تشكيل و
وظيفه رسيدگي و اتخاذ تصميم در خصوص ترفيع پايه اعضاي هيأت علمي را در چارچوب مقررات مربوط
برعهده دارد.
 -11-1هيأت اجرايي جذب :هيأتي است كه در چارچوب ضوابط و مقررات تعيين شده از سوي شوراي عالي
انقالب فرهنگي ،به صورت مستقل در «موسسه» تشكيل و متكفل اعمال وظايف و اختيارات محول در
خصوص اعضاي هيأت علمي «موسسه» مي باشد.
 -11-1دستگاه اجرايي :عبارت است از كليه وزارتخانه ها ،موسسات دولتي ،موسسات يا نهادهاي عمومي
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غيردولتي ،شركتهاي دولتي و نيز كليه دستگاههايي كه از سوي هيأت امناي «موسسه» تعيين شده باشد.
 -12-1جذب  :عبارت است از فرآيند شناسايي ،انتخاب و پذيرفتن اشخاص حقيقي براي خدمت در «موسسه»
متناسب با پست هاي سازماني بالتصدي مصوب ،به هر يك از انحاء از قبيل رسمي ،پيماني ،مأموريت و  ...در
چارچوب ضوابط و مقررات اين آيين نامه.
 -13-1استخدام :عبارت است از فرآيند پذيرفتن اشخاص حقيقي براي خدمت در «موسسه» ،در يكي از پست هاي
سازماني بالتصدي مصوب ،به يكي از وضعيت هاي پيماني ،رسمي آزمايشي و رسمي قطعي در چارچوب
ضوابط و مقررات اين آيين نامه.
 -14-1عضو :منظور از عضو در سراسر اين آيين نامه و پيوست هاي آن(بدون ذكر هرگونه قيدي) ،عضو هيأت
علمي شاغل در موسسه اعم از رسمي و يا پيماني بوده كه صالحيت علمي و عمومي وي به تأييد هيأت مميزه و
يا هيأت اجرايي جذب(حسب مورد) رسيده باشد.
 -15-1عضوپژوهشي  :منظوراز عضو پژوهشي در اين آيين نامه و پيوست هاي آن بدون ذكر هر گونه قيدي عضو
هيأت علمي شاغل در موسسه است كه در فعاليت هاي پژوهشي ،توليد فرآورده هاي بيولوژيك وسرم هاي
درماني ،تضمين كيفيت وكنترل كيفي ،تشخيص بيماري هاي دام و طيور و ساير امور مرتبط با اهداف و
مأموريت هاي موسسه انجام وظيفه مي نمايد.
 -16-1عضو رسمي  :فردي است كه به موجب حكم رسمي براي تصدي يكي از پست هاي سازماني «موسسه» در
چارچوب ضوابط و مقررات اين آيين نامه استخدام شده باشد.
 -17-1عضو پيماني :فردي است كه به موجب قرارداد پيماني براي تصدي يكي از پست هاي سازماني «موسسه»،
براي مدت معين در چارچوب ضوابط و مقررات اين آيين نامه استخدام شده باشد.
 -18-1عضو وابسته :به فرد برجسته علمي اطالق ميگردد كه در چارچوب ضوابط و مقررات اين آيين نامه به منظور
انجام وظايف آموزشي و پژوهشي براي مدت معين انتخاب و در «موسسه» بدون ايجاد هرگونه رابطه استخدامي
جديد(موضوع بندهاي  00و  00اين ماده) بكارگرفته مي شود .بكارگيري عضو وابسته وضعيت استخدامي
جديد تلقي نميگردد.
 -19-1حكم :عبارت است از ابالغ كتبي دستور مقام صالحيت دار « موسسه » به عضو رسمي ،رسمي آزمايشي و
پيماني ،در چارچوب ضوابط و مقررات اين آيين نامه.
 -21-1قرارداد  :عبارت است از توافق نامه كتبي كه به امضاي مقام صالحيت دار « موسسه » و نيز شخص واجد
شرايط طرف قرارداد مي رسد و وي به موجب آن در ازاي دريافت حقوق و مزايا براي مدت مندرج در
قرارداد وظايف محول را انجام ميدهد.
 -21-1پست سازماني :جايگاهي در تشكيالت سازماني « موسسه » است كه بطور مستمر جهت واگذاري تمام يا
بخشي از وظايف يك شغل براي تصدي يك عضو رسمي« ،رسمي آزمايشي» يا پيماني در نظر گرفته مي شود.
 -22-1شغل :عبارت است از مجموعه وظايف و مسئوليت هاي مرتبط و مشخصي كه از سوي « موسسه » بعنوان كار
واحد شناخته مي شود.
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 -23-1خدمت :عبارت است از اشتغال به كار يا مجموعه اقداماتي كه عضو به موجب حكم يا قرارداد مكلف به
انجام آن مي گردد.
 -24-1شرح شغل :عبارت است از شرح مكتوب و مدوني كه حاوي مشخصات اصلي و اساسي شغل در چارچوب
تشكيالت تفصيلي « موسسه » مي باشد.
 -25-1انتصاب  :عبارت است از گماردن عضو رسمي« ،رسمي آزمايشي» يا پيماني به يكي از پست هاي سازماني
براساس ضوابط و مقررات اين آيين نامه.
 -26-1پايه :عبارت است از نمايش عددي خدمات قابل قبول عضو متناسب با عوامل ترفيع در چارچوب ضوابط و
مقررات اين آيين نامه.
 -27-1ترفيع پايه :عبارت است از افزايش ع ددي پايه عضو واجد شرايط در چارچوب ضوابط و مقررات اين آيين
نامه.
 -28-1ارتقا مرتبه  :عبارت است از كسب مرتبه علمي باالتر عضو واجد شرايط ،در چارچوب ضوابط و مقررات
آيين نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي.
 -29-1حقوق :عبارت است از مبلغي كه در ازاي انجام كار در چارچوب ضوابط و مقررات اين آيين نامه به عضو
ذي حق تعلق مي گيرد.
 -31-1مزايا و فوق العاده ها  :عبارت است از وجوهي كه درچارچوب ضوابط و مقررات اين آيين نامه به طور
مستمر و غيرمستمر عالوه بر حقوق مرتبه و پايه به عضو ذي حق پرداخت مي گردد.
 -31-1انتقال :عبارت است از تغيير محل خدمت عضو به طور دائم از « موسسه » به ساير «واحدهاي تابعه » و
دستگاههاي اجرايي و بالعكس در چارچوب ضوابط و مقررات اين آيين نامه.
 -32-1مأموريت :عبارت است از:
الف :محول نمودن شغل يا وظيفه اي موقت به عضو با حفظ پست سازماني وي براي مدت معين كه ممكن
است خارج از محل خدمت عضو باشد.
ب -اعزام عضو به صورت تمام وقت يا پاره وقت براي مدت معين به «واحدهاي تابعه موسسه» ،ويا ساير
دستگاهاي اجرايي.
ج -اعزام عضو براي گذراندن دوره آموزشي يا مطالعاتي ويا تحقيقاتي درداخل يا خارج از كشور.
 -33-1ركود علمي  :به وضعيتي اطالق مي گردد كه عضو شاغل براساس ضوابط و مقررات اين آيين نامه ،در سه
سال متوالي شرايط الزم براي كسب سه پايه استحقاقي را نداشته باشد.
 -34-1استعفا :عبارت است از قطع رابطه استخدامي عضو با « موسسه » كه بنا به درخواست وي ،پس از موافقت
رييس« موسسه » يا مقام مجاز از طرف وي در چارچوب ضوابط و مقررات اين آيين نامه صورت مي پذيرد.
 -35-1بازنشستگي :عبارت است از قطع رابطه خدمتي عضو با « موسسه » كه در چارچوب ضوابط و مقررات اين
آيين نامه و با توجه به مقررات صندوق هاي بازنشستگي ذيربط به موجب حكم رسمي صورت مي پذيرد.
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 -36-1بازخريدي خدمت :عبارت است از پرداخت مبالغي متناسب با مدت خدمت قابل قبول در ازاي قطع رابطه
استخدامي عضو با « موسسه » در چارچوب ضوابط و مقررات اين آيين نامه.
 -37-1ازكارافتادگي  :عبارت است از وضعيت عضوي كه به موجب قوانين و مقررات مربوط توانمندي جسماني و
يا رواني الزم براي انجام خدمت را دارا نبوده و ضمن قطع رابطه خدمتي تا رسيدن به زمان بازنشستگي ،از
حقوق وظيفه استفاده مي نمايد.
 -38-1آماده به خدمت :وضعيتي است كه عضو رسمي « موسسه » بنا به يكي از داليل ذيل ،با حكم رييس«
موسسه » يا مقام مجاز از طرف وي در انتظار تعيين تكليف براي انجام خدمت قرار مي گيرد .
الف -انحالل «واحدهاي تابعه موسسه ».
ب -حذف پست سازماني عضو در چارچوب اصالح ساختار تشكيالتي « موسسه » براساس تشريفات قانوني و
تصويب در هيأت امنا.
ج -موجود نبودن پست سازماني بعد از اتمام مأموريت يا مرخصي بدون حقوق متناسب با شرايط احراز عضو.
د -در مواردي كه براساس تصميم مراجع مذكور در هيأتهاي رسيدگي انتظامي اعضاي هيأت علمي يا مراجع
قضائي ،عضو از خدمت معلق شده باشد.
 -39-1انفصال :عبارت است از بركناري عضو به طور موقت يا دائم از خدمت ،به موجب آراي قطعي صادر شده از
سوي مراجع قانوني.
 -41-1اخراج :عبارت است از قطع رابطه استخدامي عضو به موجب آراي قطعي مراجع قانوني ذيربط. .
فصل دوم :ورود به خدمت
ماده « -2موسسه » در هر سال پس از اخذ مجوزهاي قانوني الزم ،از هيأت امنا و يا وزارت جهاد كشاورزي سهميه
استخدام عضو هيأت علمي مورد نياز خود را تعيين و ابالغ مي نمايد.
ماده -3استخدام در« موسسه » براساس سهميه ابالغي از سوي «هيأت امنا و يا وزارت جهاد كشاورزي» ،در قالب
تشكيالت سازماني مصوب ،براساس نياز موسسه ،موافقت باالترين مقام اجرايي « موسسه » ،به تفكيك مراتب علمي
استاديار و مربي پس از تصويب هيأت امنا و احراز صالحيتهاي الزم توسط مراجع ذيصالح ،از طريق فراخوان آزمون يا
مصاحبه و يا هر دو و با توجه به اصل ضرورت احراز شايستگي متقاضيان ورود به خدمت انجام مي پذيرد.
ماده -4متقاضيان ورود به خدمت در « موسسه » مي بايست به تشخيص مراجع ذيصالح از شرايط عمومي ذيل،
برخوردار باشند:
الف -تابعيت جمهوري اسالمي ايران و عدم تغيير يا كسب تابعيت مضاعف در طول دوران خدمت.
ب -التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و اعتقاد به واليت فقيه.
ج -اعتقاد و التزام عملي به دين مبين اسالم يا يكي از اديان پذيرفته شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران.
د -عدم سابقه عضويت يا وابستگي به گروه هاي سياسي معارض ومعاند با نظام اسالمي ايران.
ه -عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل به مناهي اخالقي و اعمال و رفتار خالف حيثيت و شرافت و شئون شغلي.
و -نداشتن سوء پيشينه كيفري موثر.
ر -عدم محكوميت به محروميت از خدمات دائمي دولتي براساس راي قطعي صادره از سوي مراجع ذيصالح.
6

آيين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي
موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي

شماره64343/022 :
تاريخ 0630/20/02 :

ح -عدم اعتياد و اشتهار به خريد و فروش مواد مخدر ،مشروبات الكي و نظاير آن.
ط -دارا بودن مدرك پايان خدمت وظيفه عمومي و يا معافيت قانون دائم (براي آقايان)
ي -برخورداري از سالمت و توانايي رواني متناسب با خدمت مورد نظر.
ك -برخورداري از سالمت و توانايي جسماني متناسب با خدمت مورد نظر.
ل -دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا دكتري حرفه اي(گروه پزشكي) يا سطح سه حوزوي.
م -حداكثر سن براي دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد ،دكتري حرفه اي(گروه پزشكي) و سطح سه
حوزوي" "63سال تمام براي دارندگان مدرك تحصيلي دكتري تخصصي و سطح چهار حوزوي " "43سال تمام مي
باشد.
تبصره -0خبرگان بدون مدرك دانشگاهي با احراز شرايط الزم درچارچوب ضوابط و مقررات مربوط ازشمول بندهاي
"ل" و "م" اين ماده مستثني مي باشند.
تبصره -0چنانچه « موسسه » به خدمات متقاضيان داراي سن باالي " "43سال نياز داشته باشد ،با اخذ مجوز از "هيأت
امنا" افراد مذكور از شمول مفاد بند"م" اين ماده مستنثي مي باشند.
ماده  -5متضايان ورود به خدمت جهت تصدي عضويت در هيأت علمي « موسسه » مي بايست عالوه بر شرايط عمومي
موضوع ماده " "4اين آيين نامه ،متناسب با مرتبه مورد تقاضاي مندرج در رديف هاي " "0و " "6جدول موضوع ماده
" "3از شرايط اختصاصي ذيل نيز به تشخيص مراجع ذيصالح برخوردار باشند:
 -0-3مدرك تحصيلي متناسب با يكي از مراتب علمي مورد تقاضا به شرح ذيل:
الف -دارا بودن مدرك تحصيلي دكتري تخصصي و يا سطح چهار حوزوي با رساله تحقيقي براي كليه رشته هاي
دانشگاهي مورد نياز موسسه و يا دارا بودن درجه تخصصي(گواهي نامه تخصصي) در گروه پزشكي براي متقاضيان
ورود به خدمت در مرتبه استاديار.
ب -دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و يا سطح سه حوزوي در رشته تخصصي مربوط براي كليه رشته هاي
دانشگاهي مورد نياز موسسه و دارا بودن درجه دكتري حرفه اي(در گروه پزشكي) براي متقاضيان ورود به خدمت در
مرتبه مربي با رعايت تبصره" "0ذيل اين ماده.
 -0-3آشنايي كافي با يك زبان خارجي براي متقاضيان ورود به خدمت درمرتبه مربي و تسلط كافي به يك زبان
خارجي براي متقاضيان ورود به خدمت در مرتبه استاديار.
تبصره -0به منظور حفظ هرم علمي ،از تاريخ اجراي اين آيين نامه استخدام عضو هيأت علمي در مرتبه مربي آموزشيار و
مربي پژوهشيار ممنوع مي باشد.
تبصره « -0موسسه » ميتواند در راستاي حفظ هرم علمي و در صورت نياز به جذب عضو هيأت علمي در مرتبه مربي ،با
ارائه گزارش توجيهي الزم نسبت به اخذ مجوز الزم از هيأت امنا اقدام نمايد.
تبصره -6خبرگان بدون مدرك دانشگ اهي با احراز شرايط الزم در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط ،از شمول بند
" "0اين ماده مستثني مي باشند.
ماده  -6مرجع استعالم و تشخيص شرايط عمومي و اختصاصي موضوع مواد " "4و " "3اين آيين نامه حسب مورد،
مبادي قانوني ذي صالح ،از جمله هيأت اجرايي جذب « موسسه » مي باشد.
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ماده  -7استخدام در « موسسه » پس از احراز شرايط عمومي و اختصاصي ،به صورت تمام وقت و در قالب يكي از
اشكال ذيل با رعايت ضوابط و مقررات اين آيين نامه انجام مي پذيرد.
الف -استخدام پيماني براي تصدي پست هاي سازماني به موجب قرارداد ساالنه كه تمديد آن ،منوط به كسب حداقل
امتياز الزم براساس امتيازات مندرج در "دستورالعمل اعطاي ترفيع ساليانه اعضاي هيأت علمي آموزشي و پژوهشي
ابالغي از سوي وزارت «علوم ،تحقيقات و فناوري» ،به ترتيب براي مراتب مربي و استادياري و همچنين موافقت رييس «
موسسه » يا مقام مجاز از طرف وي مي باشد.
ب -استخدام رسمي آزمايشي براي تصدي پست هاي سازماني به موجب حكم.
ج -استخدام رسمي قطعي براي تصدي پست هاي سازماني به موجب حكم.
تبصره -تمديد قرارداد بو رسيه هايي كه براساس ضوابط و مقررات وزارت به صورت پيماني جايابي و استخدام شده اند،
تا پايان دوره تعهد ،مشروط به رعايت تكاليف قانوني مقرر در اين آيين نامه ،الزامي مي باشد.
ماده  -8بكارگيري و استخدام اشخاص ذيل با رعايت شرايط اختصاصي ورود به خدمت مندرج در اين آيين نامه،
مشروط به احراز توانايي انجام وظايف آموزشي ،پژوهشي و پژوهشي توليدي الزم به تشخيص «رييس موسسه » حسب
مورد ،تابع قوانين و مقررات مرتبط و به خود خواهد بود.
 -0-8جانبازان ،ايثارگران و خانواده آنان.
 -0-8نخبگان
 -6-8اتباع خارجي.
فصل سوم :انتصاب و تبديل وضعيت
ماده  -9مراتب اعضاي هيأت علمي « موسسه » عبارت است از :
رديف

آموزشي

پژوهشي

0

مربي آموزشيار

مربي پژوهشيار

0

مربي آموزشي

مربي پژوهشي

6

استاديار آموزشي

استاديارپژوهشي

4

دانشيار آموزشي

دانشيار پژوهشي

3

استاد آموزشي

استاد پژوهشي

ماده  -01انتصاب واجدين شرايط استخدام در بدو ورود به خدمت در « موسسه » ،متناسب با شرايط و ضوابط اين
آيين نامه صرفا در وضعيت استخدام پيماني با مرتبه مربي آموزشي و مربي پژوهشي و يا مرتبه استاديار آموزشي و
استاديار پژوهشي امكان پذير مي باشد( .طبق بند  3-0ماده  3فصل دوم)
تبصره -0در صورتي كه متقاضي ورود به خدمت در « موسسه » ،قبل از استخدام در « موسسه » ،در هيأت علمي يكي از
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي ،پژوهشي و فناوري خارج از كشور با مرتبه علمي باالتر از استادياري سابقه
عضويت داشته باشد ،انتصاب وي در بدو ورود به خدمت با مرتبه دانشياري و يا استادي مشروط به آن كه « موسسه »
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مربوط به لحاظ اعتبار مورد تأييد «هيأت امنا» باشد ،با رعايت ضوابط و مقررات اين آيين نامه و آيين نامه ارتقا مرتبه
بالمانع خواهد بود.
تبصره  -0تبديل وضعيت آن دسته از متقاضيان واجد شرايط عضويت در هيأت علمي « موسسه » كه بعنوان كارشناس
رسمي در « موسسه » اشتغال به كار دارند به عضو هيأت علمي رسمي آزمايشي « موسسه » ،منوط به آنكه تا قبل از احراز
شرايط بازنشستگي ،بتوانند حداقل ده سال در وضعيت هيأت علمي خدمت نمايند ،در چارچوب ضوابط و مقررات اين
آيين نامه و بدون الزام به رعايت بند "م" ماده " "4اين آيين نامه ،پس از موافقت رييس « موسسه » و يا مقام مجاز از
طرف وي بالمانع مي باشد.
تبصره  -6افراد داراي پست مديريتي و مشاغل حساس واجد شرايط عضويت در هيأت علمي كه مورد نياز موسسه بوده
باپيشنهادهيأت اجرايي ،تأييد رييس موسسه وتصو يب هيأت امنا با حداقل پنج سال خدمت نيز مي توانند به عضو هيأت
علمي رسمي آزمايشي تبديل وضعيت نمايند .
تبصره  -4انتصاب و تبديل وضعيت ايثارگران (مشمول بند"ز" ماده" "44قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي
ايران) شامل رزمندگان با بيش از شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ،جانبازان باالي بيست و پنج درصد( ،)%03آزادگان
باالي سه سال اسارت ،فرزندان جانبازان باالي پنجاه درصد ( )%32فرزندان شهداء و فرزندان آزادگان با بيش از سه سال
اسارت كه داراي مدرك دكتري تخصصي مورد تأييد وزارتخانه هاي علوم ،تحقيقات و فناوري و بهداشت ،درمان و
آموزش پزشكي ميباشند ،تابع ضوابط و مقررات مربوط و قوانين جايگزين آن مي باشد.
ماده  -00در صورت تقاضاي عضو پيماني ،تأييد هيأت اجرايي جذب و موافقت رييس « موسسه » ،ادامه خدمت وي
در وضعيت پيماني تا زمان رسيدن به بازنشستگي ،بدون ايجاد محدوديت در ترفيع پايه و ارتقاي مرتبه ،با تأييد صالحيت
عمومي عضو توسط هيأت اجرايي جذب « موسسه » در هر دو سال يك بار و اخذ امتيازات مندرج در "دستورالعمل
اعطاي ترفيع ساليانه اعضاي هيأت علمي آموزشي و پژوهشي ،در هر سال ،امكان پذير مي باشد.
ماده  « -02موسسه » ميتواند وضعيت استخدام ا عضاي پيماني (به استثناي اعضاي پيماني مشمول ماده " "00اين آيين
نامه) را پس از احرازشرايط ذيل و تأييد مراجع ذيصالح به رسمي آزمايشي تبديل نمايد.
الف -دارا بودن حداقل دو وحداكثر پنج سال سابقه خدمت پيماني.
ب -تأييد صالحيت عمومي و موافقت هيأت اجرايي جذب « موسسه » براي تبديل وضعيت به رسمي آزمايشي.
ج -كسب حداقل  02درصد امتيازات تعيين كننده در آيين نامه ارتقا مرتبه اعضاي هيأت علمي براي ارتقا به مرتبه باالتر
يا ضوابط جايگزين ،بنا به درخواست عضو و موافقت هيأت اجرايي جذب«موسسه »
ماده  -03در صورتي كه عضو در پايان دوره پيماني ،شرايط ادامه خدمت و يا تبديل وضعيت به استخدام رسمي
آزمايشي را كسب ننمايد ،به يكي از روشهاي ذيل با وي رفتار خواهد شد.
الف -اعطاي مهلت با مجوز هيأت امناي مربوط حداكثر در سه نوبت يكساله.
ب -خاتمه خدمت عضو.
تبصره -مدت خدمت پيماني آن دسته از اعضايي كه تا تاريخ ابالغ اين آيين نامه داراي سابقه خدمت هيأت علمي پيماني
بيش از " "8سال تمام مي باشند ،به منظور كسب شرايط مندرج در بند"ب" اين ماده با تأييد هيأت امناي ذيربط تا دو
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نوبت يك ساله قابل تمديد خواهد بود و در صورت عدم احراز شرايط مذكور درپايان مهلت مقرر ،مشمول مفاد بند
"ب" اين ماده خواهند شد.
ماده  -04اعضايي كه از پيماني به رسمي آزمايشي تبديل وضعيت مي يابند  ،الزاما يك دوره آزمايشي را طي خواهند
كرد « .موسسه » در طول دوره رسمي آزمايشي رفتار و عملكرد عضو را از نظر لياقت(علمي ،اخالقي ،خالقيت و
مسئوليت پذيري) ،كارداني ،روحيه خدمت ،نظم و انضباط آموزشي و پژوهشي مورد ارزيابي قرارداده و درصورت
احراز شرايط ذيل به رسمي قطعي تبديل وضع مي نمايد.
الف -دارا بودن حداقل دو و حداكثر پنج سال سابقه خدمت رسمي آزمايشي(بدون احتساب مدت مأموريت آموزشي
عضو).
ب -كسب حداقل امتيازات الز م از آيين نامه ارتقا مرتبه اعضاي هيأت علمي براي ارتقا به مرتبه باالتر يا ضوابط
جايگزين ،بنا به درخواست عضو ،موافقت هيأت اجرايي جذب « موسسه » .
ج -تأييد صالحيت عمومي براي تبديل وضعيت به رسمي قطعي.
تبصره  -0عضو رسمي ازمايشي موظف است پس از پايان حداقل دو سال ،فرمهاي مربوط به تبديل وضعيت از رسمي
ازمايشي به رسمي قطعي را تكميل و به همراه مدارك الزم براي بررسي پرونده به مراجع ذيربط تحويل دهد .چنانچه
عضو تا پايان چهارسال نسبت به ارائه مدارك الزم اقدام ننمايد « موسسه » موظف است حداكثر طي دو نامه كتبي به
عضو موضوع ل زوم ارسال مدارك در موعد مقرر را يادآوري نمايد .عدم تكميل و ارائه به موقع فرمها و مدارك از سوي
عضو منجر به انجام تشريفات مقرر در ماده ‹‹ ››03اين آيين نامه خواهد شد.
تبصره  -0پس از تحويل مدارك توسط عضو « ،موسسه » مكلف است ضمن رسيدگي به درخواست وي ،ظرف مدت
ش ش ماه درمورد قطعيت استخدام و يا خاتمه خدمت عضو نظر قطعي خود را اعالم نمايد .در هر صورت دوران خدمت
رسمي  -آزمايشي عضو نبايد از  3سال تجاوز كند و چنانچه « موسسه » از نظر صالحيتهاي عمومي و علمي(از طريق
مراجع ذيصالح بررسي كننده حسب مورد) در پايان  3سال نظر قطعي خود را اعالم ننمايد،تااعالم نتيجه بررسي پرونده ،
ادامه خدمت عضو در وضعيت رسمي –آزمايشي بالمانع خواهد بود .در صورت اعتراض كتبي عضو ،موضوع از طريق
هيأت اجرايي جذب حسب مورد ،پيگيري ورسيدگي مي شود.
ماده  -05درصورتي كه عضو در پايان دوره آزمايشي ،شرايط ادامه خدمت و يا تبديل وضعيت به استخدام رسمي
قطعي را كسب ننمايد ،چنانچه وي واجد شرايط بازنشستگي باشد ،بازنشسته مي شود و در غير اين صورت « موسسه »
مي تواند با تصويب هيأت امناء به ترتيب اولويت به يكي از روش هاي ذيل با وي رفتار نمايد.
الف-اعطاي مهلت با مجوز هيأت امناي مربوط حداكثر در سه نوبت يكساله.
ب-تغيير وضعيت به استخدام پيماني با حفظ پايه هاي قبلي و تأييد هيأت اجرايي جذب « موسسه ».
ج-تبديل وضعيت به كارشناس رسمي(صرفا براي آن دسته از اعضايي كه از وضعيت ‹‹كارشناس رسمي›› به عضو هيأت
علمي رسمي آزمايشي تبديل وضعيت يافته اند).
تبصره  - 0مشمولين بند‹‹ب›› اين ماده مي بايست حداكثر در مدت دو سال ،شرايط مقرر در بندهاي‹‹ب›› و ‹‹ج››
ماده‹‹ ››04اين آيين نامه را به منظور تبديل وضعيت به رسمي قطعي احراز نمايند.در صورت عدم احراز شرايط مذكور
در پايان مهلت مقرر مشمول مفاد تبصره‹‹ ››0اين ماده خواهندشد.
11

آيين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي
موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي

شماره64343/022 :
تاريخ 0630/20/02 :

تبصره  -0در صورتي كه عضو پس از اعمال بندهاي ‹‹الف›› و ‹‹ب›› نتواند شرايط الزم براي تبديل وضعيت به رسمي
قطعي را كسب نمايد ،چنانچه شرايط بازنشستگي را نداشته باشد ،با تصويب هيأت امناء و پرداخت‹‹››02الي ‹‹ ››62روز
حقوق و مزاياي مستمر مشمول كسورات بازنشستگي به ازاي هر سال خدمت قابل قبول،به عالوه وجوه مرخصي هاي
ذخيره شده ،بازخريد مي شود.
تبصره  -6مدت خدمت رسمي آزمايشي آن دسته از اعضايي كه تا تاريخ ابالغ اين آيين نامه داراي سابقه خدمت هيأت
علمي رسمي آزمايشي بيش از ‹‹ ››8سال تمام مي باشند ،به منظور كسب شرايط مندرج در بند‹‹ب›› ماده‹‹ ››04اين آيين
نامه با تأييد هيأت امناي ذيربط تا دو نوبت يك ساله قابل تمديد خواهدبود و در صورت عدم احراز شرايط مذكور در
پايان مهلت مقرر ،مشمول مفاد تبصره‹‹ ››0اين ماده خواهندشد.
ماده -06مرجع تأييد صالحيتهاي علمي و عمومي موضوع مواد‹‹ ››00و ‹‹ ››04اين آيين نامه حسب مورد ،مبادي
قانوني ذيربط از جمله هيأت اجرايي جذب « موسسه » و هيأت مركزي جذب وزارت"علوم  ،تحقيقات وفناوري" و
هيأت مميزه ذيربط مي باشد.
ماده -07بانوان عضو رسمي مي توانند در صورت موافقت واحد سازماني مربوط و رييس « موسسه » و يا مقام مجاز از
طرف ايشان در چارچوب ضوابط و مقررات اين آيين نامه ،حداكثر به مدت‹‹ ››3سال از شيوه خدمت نيمه وقت در طول
خدمت استفاده نمايند.
تبصره -بانوان عضو پيماني ،صرفا در مدت قرارداد مجاز به استفاده از شيوه خدمت نيمه وقت خواهند بود .در هر صورت
حداكثر مدت مجاز استفاده از شيوه خدمت نيمه وقت ،براي بانوان عضو پيماني و رسمي ،حداكثر‹‹ ››3سال در طول
خدمت مي باشد.
ماده « -08موسسه » مي تواند اعضاي آموزشي و پژوهشي رسمي تمام وقت واجد شرايط خود را براساس
‹‹دستورالعمل خدمت اعضا به شيوه نيمه حضوري-پيوست شماره  ››0با رعايت ساير ضوابط و مقررات اين آيين نامه به
شيوه خدمت نيمه حضوري بكار گيرد.
ماده « -09موسسه » مي تواند در صورت نياز به منظور تامين بخشي از كادر آموزشي و يا پژوهشي خود در چارچوب
تشكيالت سازماني مصوب نسبت به بكارگيري مشمولين نظام وظيفه واجدشرايط در قالب‹‹طرح سربازي›› اقدام
نمايد.اين دسته از افراد در دوره ضرورت و تعهد خدمت از هر نظر تابع مقررات ناظر بر اعضاي هيأت علمي پيماني
خواهندبود.
تبصره -0در صورتي كه پس از انقضاي مدت تعهد،فرد به استخدام « موسسه » درآيد ،مدت تعهد جزو سنوات خدمت
آموزشي و پژوهشي وي محسوب خواهدشد .ليكن مدت مذكور جزو حداقل مدت توقف الزم براي تبديل وضعيت وي
به رسمي آزمايشي(موضوع بند‹‹الف››ماده‹‹››00اين آيين نامه)نمي باشد.
تبصره  « -0موسسه » در صورت عدم رضايت از خدمت فرد در مدت ضرورت مجاز است نسبت به فسخ قرارداد اقدام و
وي را جهت انجام خدمت وظيفه به مقامات مسئول معرفي نمايد.
تبصره  « -6موسسه » در صورت عدم رضايت از خدمت فرد در مدت تعهد مجاز است نسبت به فسخ قرارداد اقدام و وي
را جهت جايابي براي اتمام دوره تعهد در سايردستگاههاي اجرايي معرفي نمايد.
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ماده -21مدت خدمت اعضا در دوره پيماني و يا دوره رسمي آزمايشي ،با رعايت ساير شرايط جزو خدمت عضو
محسوب مي گردد.
فصل چهارم :حقوق و تكاليف
ماده -20ساعت خدمت اعضا  42ساعت در هفته مي باشد كه ساعات حضور آنان مطابق با برنامه ابالغي « موسسه »،
در طول روزهاي كاري هفته توزيع مي گردد.
تبصره  -0اعضا نمي توانند وظايف محول را به ديگري واگذار نمايند « .موسسه » مي تواند در موارد مرخصي ،مأموريت،
بيماري و  ...وظايف محول عضو را به طور موقت به ساير اعضا ارجاع نمايد.
تبصره  -0ساعت شروع و خاتمه خدمت اعضا و واحدهاي « موسسه » با رعايت سقف ساعات خدمت ،حسب مورد از
سوي هيأت رييسه در چارچوب ضوابط مصوب هيأت امنا تعيين مي گردد.
تبصره  -6اعضا مكلفند در ساعات خدمت تعيين شده خود ،متناسب با وضعيت خدمتي خود(تمام وقت  42ساعت ،نيمه
حضوري  02ساعت و يا نيمه وقت  02ساعت)حسب مورد در محل خدمت خود حضور يابند و وظايف محول را انجام
دهند .عد م رعايت اين تبصره تخلف محسوب مي شودو با متخلفين با رعايت تبصره‹‹ ››0ذيل ماده‹‹ ››0دستورالعمل
خدمت اعضا به شيوه نيمه حضوري(پيوست شماره  ،)0براساس قانون مقررات انتظامي اعضاي هيأت علمي رفتار
خواهدشد.
ماده-22تكاليف و وظايف با رعايت مفاد ماده‹‹ ››00اين آيين نامه بر هفت فعاليت ذيل استوار است.
-0-00فعاليت فرهنگي ،تربيتي و اجتماعي.
-0-00فعاليت آموزشي(نظري و عملي).
-6-00فعاليت پژوهشي و فناوري.
-4-00فعاليت علمي و اجرايي.
-3-00راهنمايي دانشجو و ساير خدمات دانشگاهي.
-3-00همكاري تخصصي با حوزه كاربردي مرتبط.
 -0-00فعاليت توليدي ،تضمين كيفيت و تشخيصي.
ماده  -23اهم وظايف عضو آموزشي كه وظايف مديريت به عهده ندارد ،عبارت است از:
-0-06تدريس در « موسسه » ،براي اعضاي تمام وقت و نيمه حضوري به ميزان  8الي  06واحد موظف تدريس در هفته
با توجه به مراتب دانشگاهي عضو(مربي آموزشيار،06مربي آموزشي،00استاديار آموزشي،02دانشيار آموزشي  3و استاد
آموزشي  8واحد موظف) تعيين مي گردد.
-0-06پژوهش و فناوري.
-6-06به عهده گرفتن مسئوليت راهنمايي و پاسخگويي به سواالت دانشجويان.
-4-06راهنمايي و مشاوره پايان نامه ها و رساله هاي دانشجويي.
-3-06خدمات آزمايشگاهي و كارگاهي و آماده سازي آنها يا عمليات صحرايي.
 -3-06حضور در شوراها  ،كميته ها و هيأتهاي ممتحنه ذيربط.
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-0-06مشاركت و حضور در فعاليتها و كارگاههاي آموزشي و فرهنگي و دانش افزايي.
-8-06شناسايي مسائل و چالشهاي كاربردي و تبديل آن به پروژه هاي كاربردي.
-3-06انجام ساير وظايفي كه از طرف رييس « موسسه » ،معاون تحقيقات وفناوري ،مدير  ،رييس اداره  /بخش/گروه
به عضو محول مي شود.
تبصره  -0تعيين ميزان واحد موظف اعضاي آموزشي در موسسه به نحوي صورت مي پذيرد كه متوسط واحد موظف
تدريس مجموع اعضاي موسسه ،كمتر از متوسط واحد موظف مراتب تعيين شده در بند‹‹››0اين ماده نباشد.
تبصره  -0تعيين ميزان واحد موظف اعضاي آموزشي نافي مفاد ماده‹‹››00اين آيين نامه و تبصره هاي آن نخواهدبود.
تبصره  -6اعضاي تمام وقت آموزشي كه طرح هاي پژوهشي ارزنده در دست اجرا دارند و بايد وقت بيشتري را صرف
امور پژوهشي نمايند ،بنا به پيشنهاد معاون تحقيقات وفناوري  ،مدير  ،رييس اداره  /بخش/گروه و تصويب هيأت رييسه
« موسسه » مي توانند قسمتي از ساعات مربوط به آموزش را صرف امور پژوهشي نمايند .مشروط به اينكه ساعات موظف
تدريس آنان از نصف ميزان حداقل مندرج در بند يك اين ماده كمتر نباشد.
ماده  -24اهم وظايف عضو پژوهشي كه وظايف مديريت به عهده ندارد،عبارت است از:
 -0-04پژوهش در « موسسه » ،براي اعضاي تمام وقت " مربي پژوهشيار و مربي پژوهشي حداقل به ميزان  63ساعت ،
استاديار پژوهشي، 60دانشيار پژوهشي ، 62استاد پژوهشي  08ساعت تعيين مي گردد.
-0-04ارائه خدمات علمي،آزمايشگاهي به « موسسه » و خارج از « موسسه » براساس مصوبات هيأت رييسه « موسسه ».
 -6-04انجام امور كارشناسي و مشاوره علمي و هدايت و نظارت بر پروژه هاي پژوهشي و پايان نامه هاي تحصيالت
تكميلي.
-4-04شركت در سمينارها ،كنفرانسها و مجامع علمي و تخصصي.
-3-04شركت در شوراهاي داخل و خارج از « موسسه » به تشخيص مقام مافوق.
 -3-04مشاركت و حضور در فعاليتها و كارگاههاي آموزشي و فرهنگي و دانش افزايي.
 -0-04شناسايي مسائل و چالشهاي كاربردي و تبديل آن به پروژه هاي كاربردي (.)R&D
-8-04انجام امور كار شناسي وارايه خدمات در توليد فرآورده هاي بيولوژيك وسرمهاي درماني .
 -3-04انجام خدمات در تشخيص بيماريهاي دام وطيوروانجام پروژ ه هاي كار بردي منجر به توليدفرآورده هاي جديد
 -02-04انجام خدمات مربوط به تضمين كيفيت وكنترل كيفي محصوالت توليدي موسسه .
 -00-04انجام ساير وظايفي كه از طرف رييس « موسسه » ،معاون  ،مدير  ،رييس اداره  /بخش/گروه به عضو محول مي
شود.
تبصره  -0عضو پژوهشي مي تواند در دانشگاه ها و مراكز آموزشي؛ « موسسه و واحدهاي تابعه» با موافقت «رييس واحد
محل خدمت» و تأييد رييس « موسسه » يا مقام مجاز از طرف وي حداكثر به ميزان‹‹ ››4واحد نظري -عملي تدريس
نمايد.
تبصره -0تعيين ساعات موظف اعضاي پژوهشي در « موسسه » به نحوي صورت مي پذيرد كه ميانگين محصول
تحقيقات عضو در يك سال عالوه بر ارائه يك مقاله علمي پژوهشي پذيرش شده 022،تا  032صفحه تاليف يا  032تا
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 022صفحه ترجمه ،تصحيح متون تخصصي و يا تعليق بر آن و يا ارائه يك طرح پژوهشي كاربردي باشد .نحوه ارائه
تحقيقات برحسب ماهيت موضوع توسط هيأت رييسه تعيين و ابالغ مي گردد.
تبصره  -6تعيين ميزان ساعت موظف اعضاي تمام وقت پژوهشي نافي ماده‹‹ ››00اين آيين نامه و تبصره هاي آن
نخواهدبود.
تبصره  -4اعضاي تمام وقت پژوهشي كه در دوره هاي تحصيالت تكميلي دروس خاص و موثري را تدريس مي نمايد،
به پيشنهاد مدير گروه و تأييد رييس « موسسه » و تصويب هيأت رييسه مي تواند قسمتي از ساعات مربوط به تحقيق را
صرف امور آموزشي نمايند.
ماده  -25واحد موظف تدريس و ساعت موظف تحقيق اعضاي هيأت علمي آموزشي ؛ پژوهشي كه داراي سمتهاي
اجرايي پستهاي سازماني مصوب ستاره دار « موسسه » مي باشند ،براساس جدول ذيل تعيين مي گردد:
واحد موظف عضو

ساعت موظف عضو

رديف

سمت اجرايي

آموزشي

پژوهشي
2

0

مقامات موضوع ماده  03اين آيين نامه

2

0

رييس موسسه

0

6

6

معاونين موسسه

0

3

4

مديران -روساي شعب

6

3

3

روساي بخش ها ،گروههاو ادارات

4

00

3

رييس آزمايشگاه و كارشناسان

3

03

ماده -26ميزان كسر واحد موظف تدريس و يا ساعت موظف تحقيق ساير سمتهاي اجرايي مصوب ستاره دار مصوب
«موسسه » مندرج در تشكيالت تفصيلي مصوب ،با توجه به واحد موظف تدريس و يا ساعت موظف تحقيق رييس و
معاونان « موسسه حسب مورد توسط هيأت امنا تعيين مي شود و در هر صورت ميزان واحد موظف تدريس يا ساعت
موظف تحقيق سمت اجرايي موردنظر نمي بايست از واحد موظف تدريس و يا ساعت موظف تحقيق تعيين شده براي
سمت اجرايي مافوق آن ،كمتر باشد.
ماده  -27كسر واحد موظف تدريس و يا ساعت موظف تحقيق اعضاي هيأت علمي جانباز براساس جدول ذيل تعيين
مي گردد:

جدول كسر واحد موظف تدريس يا ساعت موظف تحقيق اعضاي جانباز
كسر واحد موظف تدريس

كسر ساعت موظف تحقيق

اعضاي آموزشي

اعضاي پژوهشي
 6ساعت در هفته
 3ساعت در هفته

رديف

درصد جانبازي

0

02تا  04درصد

 0واحد

0

 03تا  63درصد

 0واحد
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6

 42تا  33درصد

 6واحد

 3ساعت در هفته

4

 02درصد و باالتر

 3واحد

 03ساعت در هفته

ماده  -28اعضاي ذيل در ساعات موظف حضور ،با هماهنگي موسسه» از تقليل ساعات كار روزانه بهره مند مي شوند:
الف -اعضاي « موسسه كه داراي معلوليت جسمي براساس تأييد مراجع ذي صالح مي باشند ،حداكثر تا سقف 0
ساعت.
ب -بانوان همسر جانبازان  32درصد و باالتر حداكثر تا سقف  4ساعت.
ج -بانوان عضو كه وظيفه شيردهي برعهده دارند ،با هماهنگي واحد سازماني ذيربط ،يك ساعت به ازاي هر فرزند تا
سقف  0سال.
د -آقايان عضو فاقد همسر و بانوان عضو كه داراي فرزند و يا همسر معلول ذهني و جسمي مي باشند ،براساس ميزان
معلوليت موردتأييد مراجع ذيصالح(سازمان بهزيستي كل كشور) حداكثر تا سقف  4ساعت.
ه_ اعضايي كه به موجب تأييد مراجع قانوني ذيصالح وظيفه نگهداري و مراقبت از جانبازان  32درصد و باالتر را
برعهده دارند ،حداكثر تا سقف  4ساعت.
تبصره – مجموع تقليل كار ساعات روزانه عضو در هر صورت حداكثر‹‹ ››4ساعت مي باشد.
ماده « -29موسسه مكلف است در ازاي انجام تكاليف محول ،ميزان حضور موظف و رعايت مقررات اين آيين نامه از
سوي عضو ،وجهي تحت عنوان‹‹حقوق مرتبه و پايه›› براساس ضابطه مقرر در ماده‹‹ ››33اين آيين نامه به وي پرداخت
نمايد.
ماده  -31موسسه مكلف است به عضو واجد شرايط ذيربط ،عالوه بر حقوق مرتبه و پايه ،فوق العاده هاي ذيل را
متناسب با ميزان حضور موظف وي در چارچوب ضوابط مقرر در مواد‹‹››33تا‹‹ ››33اين آيين نامه پرداخت نمايد:
 -0-62فوق العاده شغل(مخصوص).
 -0-62فوق العاده ويژه.
 -6-62فوق العاده جذب.
 -4-62فوق العاده مديريت.
ماده « -30موسسه» مكلف است به عضو واجد شرايط ذيربط ،عالوه بر فوق العاده هاي مندرج در ماده‹‹ ››62اين
آيين نامه ،فوق العاده هاي ذيل را مطابق با ضوابط و مقررات مربوط پرداخت نمايد:
 -0-60فوق العاده بدي آب و هوا.
 -0-60فوق العاده سختي شرايط محيط كار.
 -6-60فوق العاده محروميت از مطب.
 -4-60فوق العاده اشعه.
 -3-60فوق العاده توليد فرآورده هاي بيولوژيك.
تبصره  -0دستورالعمل موضوع بند‹‹ ››0اين ماده به شرح پيوست شماره‹‹ ››0مي باشد.
تبصره  -0برقراري فوق العاده محروميت از مطب و فوق العاده اشعه تابع ضوابط و مقررات خاص خود مي باشد.
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تبصره  -6نحوه پرداخت فوق العاده مندرج در بند 3 -60باپيشنهاد شوراي معاونين،تأييد هيأت اجرايي وتصويب هيأت
امناي موسسه مشخص خواهد شد.
ماده  -32موسسه مي تواند از خدمات اعضاي هيأت علمي خود و يا ساير دانشگاهها و موسسات آموزش عالي،
پژوهشي وفناوري با موافقت كتبي موسسه محل خدمت آنان به منظور تدريس و يا تحقيق در ازاي پرداخت حق
التدريس و يا حق التحقيق براساس ضابطه مقرر در ماده‹‹ ››30اين آيين نامه استفاده نمايد.
تبصره -ميزان واحد حق التدريس اعضاي آموزشي در هر نيم سال تحصيلي تا سقف تعيين شده از سوي «موسسه تعيين
مي گردد .در هر صورت ميزان حق التدريس عضو نمي بايست از سقف تعيين شده موضوع اين تبصره ،بيشتر باشد.
ماده  -33موسسه مي تواند از خدمات دارندگان مدارك تحصيلي دانشگاهي غير عضو هيأت علمي كه صالحيت
مدرسي آنان در يكي از رشته هاي تحصيلي به تأييد كميته اي مركب از نماينده رييس موسسه و معاون تحقيقات
وفناوري  ،پيشنهاددهنده و مدير گروه تخصصي ذيربط رسيده باشد ،به عنوان‹‹مدرس›› به منظور تدريس در ازاي
پرداخت حق التدريس براساس ضابطه مقرر در ماده‹‹ ››36اين آيين نامه استفاده نمايد.
تبصره  -0موسسه» مي تواند براي آموزش فني ،علمي،هنري و آزمايشگاهي از مدرساني كه مدرك تحصيلي خاص يا
مرتبه دانشگاهي نداشته و صالحيت مدرسي آنان به تأييد كميته مندرج در اين ماده رسيده است ،استفاده نمايد .ميزان حق
التدرس اين دسته از افراد معادل  82تا  022درصد حق التدريس مقرر در ماده‹‹ ››36اين آيين نامه با توجه به مدارك
علمي و تجربه مدرس توسط هيأت رييسه موسسه تعيين مي گردد.
تبصره  -0ساعات تدريس مدرسان موضوع اين ماده در موسسه» حداكثر ‹‹ ››00ساعت درس نظري يا معادل عملي آن
در هفته مي باشد.
تبصره  -6مدرساني كه مشمول قانون مديريت خدمات كشوري يا آيين نامه استخدامي اعضاي غير هيأت علمي "موسسه
مي باشند ،صرفا در ساعات غير موظف مشمول اين ماده خواهند بود.
ماده  -34به عضوي كه براساس جز ‹‹الف›› بند‹‹››66ماده‹‹ ››0اين آيين نامه ،براي مدت معين جهت انجام وظايف
محول به خارج از «موسسه» اعزام مي گردد ،از تاريخ حركت به محل مأموريت تا بازگشت ،چنانچه فاصله مقصد از مبدا
بيش از  32كيلومتر باشد فوق العاده مأموريت روزانه براساس ضابطه مقرر در ماده‹‹ ››34اين آيين نامه پرداخت مي
گردد .اين فوق العاده به اعضاي مشمول ماده‹‹ ››00اين آيين نامه تعلق نخواهدگرفت.
تبصره  -0عضوي كه با تأييد هيأت رييسه موسسه» به صورت مأموريت به خارج از كشور اعزام مي شود ،ضمن
برخورداري از حقوق و مزاياي ريالي ،فوق العاده مأموريت روزانه خارج از كشور براساس مقررات عمومي نيز دريافت
خواهدكرد.
تبصره  -0مدت اين گونه مأموريت ها در مورد هر عضو از چهار ماه متوالي و يا متناوب در يك سال تقويمي بيشتر
نخواهدبود.
ماده  -35به عضوي كه به موجب حكم صادره از سوي مراجع قانوني محل ثابت جغرافيايي خدمت وي تغيير مي كند،
هزينه اي تحت عنوان‹‹هزينه سفر و نقل مكان›› براساس ضابطه مقرر در ماده‹‹ ››33اين آيين نامه پرداخت مي گردد.
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ماده  -36به عضو مرد شاغل و بازنشسته متاهل مشمول اين آيين نامه كمك هزينه اي تحت عنوان ‹‹كمك هزينه
عائله مندي›› و در صورت داشتن فرزندان تحت تكفل ،كمك هزينه اي تحت عنوان‹‹كمك هزينه اوالد›› با رعايت
مفاد تبصره ماده‹‹ ››30و براساس ضابطه مقرر در ماده‹‹ ››30اين آيين نامه پرداخت مي گردد.
تبصره  -0بانوان وظيفه بگير و همچنين اعضاي زن شاغل و يا بازنشسته سرپرست خانوار كه همسرشان متوفي ،معلول و يا
از كارافتاده كلي بوده و به موجب حكم مراجع قانوني ،سرپرستي خانوار به عهده دارند ،از كمك هزينه عائله مندي و نيز
در صورت تكفل مخارج فرزندان از كمك هزينه اوالد برخوردار مي شوند.
تبصره  -0حداكثر سن براي اوالد ذكور كه از كمك هزينه اوالد استفاده مي كنند 02 ،سال و در صورت ادامه تحصيل و
غير شاغل بودن آنان تا  03سال تمام و براي اوالد اناث داشتن شغل و همسر خواهدبود.
تبصره  -6فرزندان معلول و از كارافتاده كلي به تشخيص مراجع پزشكي ذيصالح از جمله سازمان بهزيستي كل كشور،
سازمان پزشكي قانوني و  ...مشمول محدوديت سقف سني مذكور در تبصره  0اين ماده نمي باشند.
ماده  -37عدم حضور عضو در محل خدمت بدون اطالع و هماهنگي قبلي ،عدم انجام وظايف و تكاليف محول،
تاخير در ورود و يا تعجيل در خروج بدون عذر موجه ،همچنين ترك خدمت در خالل ساعات موظف حضور در
موسسه بدون ارائه مجوز خروج(مأموريت يا مرخصي ساعتي) ،ضمن كسر حقوق و مزاياي مستمر به عنوان ساعات و
روزهاي عدم حضور ،براي بار اول احضار و اخطار شفاهي ،براي بار دوم اخطار كتبي با درج در پرونده ،براي بار سوم
توبيخ كتبي با د رج در پرونده و در صورت تكرار پرونده وي براي رسيدگي به هيأت بدوي انتظامي ارجاع مي گردد.
تبصره -در صورتي كه عضو مدعي شود كه غيبت او خارج از حدود قدرت و اختيار بوده و هيأت بدوي انتظامي با
بررسي مستندات مورد ارائه ،عذر وي را موجه تشخيص و حكم برائت دهد ،حقوق و مزاياي ايام غيبت وي در صورت
داشتن مرخصي استحقاقي با ارائه درخواست مرخصي استحقاقي قابل پرداخت خواهدبود .در غير اين صورت براي مدت
مذكور مرخصي بدون حقوق صادر خواهدشد.
ماده  -38در صورت ارتكاب هر يك از تخلفات مندرج در‹‹قانون مقررات انتظامي هيأت علمي دانشگاهها و
موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور›› توسط عضو ،موضوع به هيأتهاي رسيدگي انتظامي اعضاي هيأت علمي
ارجاع مي گردد.
ماده  -39عضو شاغل موظف به حفظ و نگهداري اموال ،اسناد و مداركي است كه از سوي «موسسه» در اختيار وي
قرار داده شده است .تحويل و يا عدم تحويل اموال ،اطالعات ،مدارك و اسناد صرفا با اجازه مقام مجاز در چارچوب
قوانين و مقررات مربوط امكان پذير مي باشد و در صورت ورود ضرر و زيان و يا افشاي اسناد ،موضوع براساس ‹‹قانون
مقررات انتظامي هيأت علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور›› مورد رسيدگي قرار
خواهدگرفت.
ماده  -41عضو «موسسه» موظف است ضمن رعايت انصاف و گشاده رويي ،وظايف خود را با دقت ،سرعت،
صداقت ،امانت و تبعيت از قوانين و مقررات عمومي و اختصاصي «موسسه» /دانشكده /گروه /واحد سازماني مربوط
انجام داده و در مقابل مقام مافوق پاسخگو باشد .در صورت تخطي از اين اصل ،برابر مقررات مربوط عمل خواهدشد.
ماده  -40عضو «موسسه» در انجام وظايف و مسئوليت هاي قانوني در برابر شاكيان مورد حمايت قضايي مي باشد و
«موسسه» مكلف است براساس ‹‹دستورالعمل اجرايي قانون حمايت قضايي از اعضاي هيأت علمي – پيوست شماره ››6
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به تقاضاي عضو براي دفاع از انجام وظايف وي با استفاده از كارشناسان حقوق خود يا گرفتن وكيل از عضو حمايت
قضايي نمايد.
ماده  -42پرداخت مطالبات عضوي كه با «موسسه» قطع ارتباط نمايد ،منوط به تعيين تكليف وي و تسويه حساب با
«موسسه» مي باشد.
ماده  -43به اعضاي «موسسه» كه براساس ضوابط و مقررات اين آيين نامه در وضعيت ‹‹آماده به خدمت›› بسر مي
برند ،صرفا حقوق مرتبه و پايه و كمك هزينه عائله مندي و اوالد پرداخت مي گردد.
تبصره  -0مدت وضعيت‹‹آماده به خدمت›› حداكثر يك سال مي باشد.
تبصره  -0عضوي كه براساس حكم مراجع قضائي و يا هيأتهاي رسيدگي انتظامي اعضاي هيأت علمي از اتهام مربوط
برائت حاصل نمايد ،حقوق و مزاياي مستمر مندرج در حكم كارگزيني قبل از آماده به خدمت را براي مدت آمادگي به
خدمت دريافت خواهدنمود.
ماده  -44چنانچه تا پايان دوره(آماده به خدمت)وضعيت عضو بر اساس حكم مراجع قضايي يا هيأتهاي رسيدگي
انتظامي اعضاي هيأت علمي تعيين نشده باشد و يا موجبات اعاده بكار وي فراهم نگردد،در صورت دارا بودن شرايط
بازنشستگي(با احتساب مدت زمان آماده به خدمت) ،وي بازنشسته و در غير اين صورت به يكي از روشهاي ذيل حسب
درخواست ذينفع رفتار خواهد شد.
الف -انتقال به ساير دستگاههاي اجرايي با ارائه اعالم نياز.
ب -مأموريت يك ساله به ساير دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ،پژوهشي و فناوري و يا دستگاههاي اجرايي با ارائه
اعالم نياز.
ماده  -45عضوي كه در طول يك سال حداقل امتيازات الزم را براي دريافت يك پايه ترفيع استحقاقي ،موضوع
ماده( )30اين آيين نامه كسب ننمايد ،با پيشنهاد كميته ترفيعات و تائيد «هيأت رييسه تعداد واحد حق التدريس يا ساعت
حق التحقيق وي حسب مورد براي سالهاي دوم و سوم حذف خواهد شد و در صورت استمرار اين وضعيت ،ضمن
حذف واحد حق التدريس يا ساعت حق التحقيق عضو ،پرونده وي جهت بررسي و اخذ تصميم به كميسيون ركود
علمي( موضوع ماده  023اين آيين نامه) ارسال مي گردد.
فصل پنجم :توانمندسازي
ماده « -46موسسه» موظف است بر مبناي نتايج حاصل از ارزيابي عملكرد ساالنه عضو و به منظور ارتقاي سطح
كارآيي و اثربخشي فعاليتها و توانمندسازي وي در ايفاي هر چه بهتر تكاليف محول ،برنامه هاي آموزشي الزم را جهت
متناسب ساختن نگرش ،دانش و مهارت عضو با شغل مورد نظر ،طراحي و به مورد اجرا گذارد.
ماده  -47عضو موظف است بر اساس ضوابط و مقررات مربوط ،همواره نسبت به توانمندسازي و افزايش مهارتها و
توانايي هاي شغلي خود اقدام نمايد.
ماده « -48موسسه» موظف است به منظور بررسي استحقاق عضو براي ترفيع ساالنه ،عملكرد عضو را با توجه به
فرمهاي تكميل شده توسط وي ،ارزيابي نموده و نتايج اين ارزيابي را به كميته ترفيعات «موسسه» ارسال نمايد.
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ماده « -49موسسه» موظف است به منظور بررسي استحقاق عضو براي ارتقاء مرتبه ،فعاليتهاي عضو را با توجه به
فرمهاي تكميل شده توسط وي در چارچوب آيين نامه ارتقاء مرتبه اعضاي هيأت علمي و دستورالعملهاي مربوط،
ارزيابي نموده و نتايج اين ارزيابي را به مراجع ذيصالح ارسال نمايد.
ماده  -51عوامل و شاخص هاي مورد استفاده در ارزيابي عضو(موضوع مواد  48و  43اين آيين نامه) بر اساس
دستورالعمل اعطاي ترفيع ساالنه اعضاي هيأت علمي آموزشي و پژوهشي و همچنين(آيين نامه ارتقاي مرتبه اعضاي
هيأت علمي) ابالغي از سوي وزارت "علوم ،تحقيقات وفناوري" تعيين مي گردد.
ماده  -50به عضو در صورت احراز شرايط مقرر در مواد  30و  36اين آيين نامه ،پايه هاي مشروحه ذيل اعطا مي
گردد:
 -0-30پايه استحقاقي شامل :ترفيع خدمت سربازي ،ترفيع استحقاقي ساالنه ،پايه هاي ايثارگري ،پايه مأموريت تحصيلي
و ساير پايه هاي مصوب آتي.
 -0-30پايه تشويقي شامل :عضويت در گردانهاي عاشورا و الزهرا(س) ،كسب عنوان عضو هيأت علمي نمونه كشوري و
ساير پايه هاي مصوب آتي.
ماده  -52به اعضاي شاغل به كار و مامور به تحصيل در صورت احراز شرايط مندرج در بندهاي ذيل حسب مورد ،پايه
ترفيع استحقاقي ساليانه اعطا مي گردد:
 -0-30اعضاي شاغل به كار:
انجام حداقل يك و يا دو سال خدمت علمي آموزشي و پژوهشي قابل قبول در پايه قبلي ،به ترتيب براي اعضاي تمام
وقت(يك سال) و اعضاي نيمه حضوري يا نيمه وقت(دو سال) حسب مورد و كسب حداقل امتياز مندرج در
"دستورالعمل اعطاي ترفيع ساليانه اعضاي هيأت علمي آموزشي و پژوهشي ابالغي از سوي وزارت"علوم  ،تحقيقات
وفناوري" در مهلت مقرر.
 -0-30اعضاي رسمي مامور به تحصيل:
در ازاي ارائه گزارش پيشرفت تحصيلي ساالنه كه به تأييد «موسسه» محل تحصيل و «موسسه» برسد  ،در مقطع
كارشناسي ارشد براي هر سال تحصيل يك پايه و در طول دوره حداكثر دو پايه و در مقطع تحصيلي دكتري تخصصي
براي هر سال تحصيل يك پايه و حداكثر چهار پايه و در مجموع براي دو مقطع تحصيلي پنج پايه اعطا مي گردد.
تبصره  -0در ازاي ارائه كارت پايان خدمت و يا گواهي انجام تعهد نظام وظيفه ،يك پايه ترفيع تعلق مي گيرد.
تبصره  -0به مشمولين طرح سربازي براي دوره تعهد با رعايت مفاد بند(الف) اين ماده به ازاي هر سال خدمت ،يك پايه
تا سقف ( )0پايه تعلق مي گيرد.
تبصره  -6به ايام تعليق ،مرخصي بدون حقوق و انفصال موقت ،پايه استحقاقي تعلق نمي گيرد و به همان ميزان تاريخ
استحقاق دريافت پايه به تعويق مي افتد.
تبصره  -4اعضايي كه از سوي مراجع ذيصالح واجد دريافت مزاياي ايثارگري شناخته مي شوند ،عالوه بر پايه هاي
استحقاقي مندرج در اين ماده ،از پايه هاي ايثارگري بر اساس جدول ذيل برخوردار مي گردند .اعضاي ايثارگري
( جانبازان و آزادگان) كه در مرتبه رديفهاي يك و دو مندرج در جدول موضوع ماده( )3اين آيين نامه قرار داشته و از
حقوق و مزاياي يك مرتبه باالتر بهره مند گرديده اند ،در شمول اين تبصره قرار نمي گيرند.
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جدول پايه هاي ايثارگري قابل اعطا به اعضاي ايثارگر
نوع ايثارگري
رديف

پايه ايثارگري قابل

مدت

درصد جانبازي

مدت خدمت

اعطا(براي هر

اسارت(آزادگي)

(ستون )2

در جبهه

ستون)

(ستون )3

(ستون )0
0

تا يك سال

02تا  03درصد

 3ماه تا يك سال

 0پايه

0

 0تا  0سال

 02تا  03درصد

 0تا  0سال

 0پايه

6

 0تا  6سال

 62تا  63درصد

 0تا  6سال

 6پايه

4

 6تا  4سال

 42تا  43درصد

 6تا  4سال

 3پايه

3

 4تا  3سال

 32تا  33درصد

 4تا  3سال

 0پايه

3

 3تا  3سال

 32تا  33درصد

 3تا  3سال

 3پايه

0

 3سال و باالتر

 02درصد و بيشتر

 3سال و باالتر

 00پايه

تبصره  -3در صورتي كه خدمت سربازي و خدمت در جبهه عضو همزمان بوده باشد ،عضو مي تواند از مجموع ترفيعات
مربوط برخوردار گردد.
تبصره  -3عضو مي تواند از مجموع ترفيعات حداكثر دو ستون از ستونهاي جدول تبصره  4اين ماده برخوردار گردد.
تبصره  -0عضو هيأت علمي(فرزند شهيد) در مرتبه علمي استاديار و باالتر عالوه بر پايه هاي استحقاقي مندرج در اين
ماده ،از  0پايه ايثارگري و در مرتبه علمي پايين تر از استاديار ،از حقوق و مزاياي يك مرتبه باالتر برخوردار مي گردد.
تبصره  -8اعضايي كه به درجه رفيع شهادت نائل شده يا مي شوند ،ضمن ارتقا به مرتبه علمي باالتر ،از تاريخ شهادت در
حالت اشتغال به سر مي برند و تا زمان رسيدن به شرايط عمومي بازنشستگي ،ترفيع استحقاقي ساليانه را دريافت داشته و از
مزاياي زمان اشتغال از جمله ارتقا به مرتبه علمي باالتر صرفا" پس از طي مدت توقف مقرر در آيين نامه ارتقا مرتبه،
برخوردار خواهند بود.اعضايي كه در مرتبه استادي به شهادت رسيده اند ،به دليل عدم امكان ارتقا به مرتبه علمي باالتر،
بالفاصله از ( )02پايه ايثارگري بهره مند مي گردند.
ماده  -53به عضو رسمي در صورتي كه يكي از شرايط زير را احراز نموده يا مي نمايد ،پايه تشويقي اعطا مي گردد:
 -0-36كسب باالترين امتياز پژوهشي در سه سال متوالي به انتخاب كميته ترفيعات «موسسه هر بار يك پايه و حداكثر
سه پايه به فاصله زماني حداقل  3سال از يكديگر،در طول خدمت).
 -0-36عضويت فعال در گردانهاي عاشورا و الزهرا(س) در چارچوب ضوابط مربوط(حداكثر يك پايه)
 -6-36احراز عنوان عضو هيأت علمي نمونه كشوري(دو پايه).
 -4-36احراز عنوان استاد ممتاز در «موسسه» (حداكثر دو پايه).
 -3-36دارندگان نشانهاي دولتي و برگزيدگان جشنواره هاي معتبر ملي( يك پايه براي هر مورد و حداكثر دو پايه).
 -3-36اعضاي شاغل و يا ماموران به خدمت(موضوع ماده  02اين آيين نامه) در موسساتي كه با تائيد مراجع ذي صالح
و وزارت"علوم ،تحقيقات وفناوري" در شمول دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ،پژوهشي و فناوري تازه تأسيس و
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در حال توسعه قرار دارند ،در صورتي كه در خدمت موسسات مذكور باقي بمانند ،در ازاي  0سال خدمت در موسسات
ياد شده از يك پايه تشويقي برخوردار مي گردند.
 -0-36اعضايي كه در «موسسه» در سمت هاي معاون ،مدير ،روساي شعب ،رييس بخش /اداره /گروه كه داراي
خدمات ارزنده و قابل قبول به تشخيص «هيأت رييسه » مي باشند( به ازاي هر دو سال خدمت يك پايه به فاصله زماني
حداقل  3سال از يكديگر ،در طول خدمت).
 -8-36اعضاي «موسسه كه داراي سمتهاي مديريتي مقامات موضوع ماده ( )03اين آيين نامه ،مي باشند (،به ازاي هر دو
سال خدمت يك پايه و حداكثر چهار پايه در طول خدمت).
 -3-36در صورتيكه رييس موسسه داراي خدمات ارزنده و قابل قبول به تشخيص وزير يا«معاون» تحقيقات ،آموزش
وترويج كشاورزي باشد( ،به ازاي هر دو سال خدمت يك پايه و حداكثر دو پايه در طول خدمت).
تبصره  -0پايه تشويقي موضوع بند يك اين ماده صرفا به ده درصد اعضاي واجد شرايط هر واحد سازماني «موسسه» به
طور ساالنه اعطا مي گردد .اين نصاب براي واحدهاي سازماني داراي كمتر از  02عضو هر دو سال يك بار اعمال مي
گردد.
تبصره  -0سقف پايه هاي تشويقي قابل اعطا به هر عضو در طول خدمت به استثناي پايه هاي تشويقي موضوع بندهاي 3
و  8اين ماده ،حداكثر  0پايه مي باشند.
تبصره  -6به عضو پيماني ،در صورت احراز شرايط پايه هاي تشويقي موضوع بندهاي  0و  3اين ماده ،اعطا مي گردد.
ماده  -54به اعضاي نيمه حضوري و نيمه وقت در ازاي هر دو سال خدمت قابل قبول با رعايت جزء(ب)
بند()0ماده( )30اين آيين نامه يك پايه استحقاقي تعلق مي گيرد.همچنين مدت توقف الزم براي ارتقاي مرتبه آنان دو
برابر عضو تمام وقت مي باشد.
فصل ششم:نظام پرداخت حقوق و مزايا
ماده  -55حقوق مرتبه و پايه عضو بر اساس فرمول زير تعيين مي گردد:
[(*5پايه)+عدد مبنا]* ضريب حقوقي= حقوق مرتبه و پايه
تبصره  -0پايه،نمايش عددي خدمات قابل قبول عضو مي باشد كه بر اساس مفاد بند( )00ماده( )0اين آيين نامه تعريف
مي گردد.
تبصره  -0عدد مبنا براي مرتبه هاي مندرج در جدول موضوع ماده( )3اين آيين نامه به ترتيب رديف هاي جدول مذكور
برابر  043-003-022-32و  002تعيين مي گردد.
تبصره  -6ضريب حقوقي ساليانه مشروط به آنكه كمتر از ميزان ابالغ شده از سوي هيأت وزيران نباشد،توسط هيأت امنا تعيين مي گردد.
تبصره  -4اعضا در بدو استخدام در پايه يك مرتبه مربوط قرار مي گيرند .همچنين به اعضاي موضوع تبصره  0ماده  02اين
آيين نامه در ازاي مدت خدمت در دوران كارشناسي (رسمي) با آخرين مدرك تحصيلي ارائه شده (كارشناسي ارشد يا
دكتري) براي تبديل وضعيت به هيات علمي ،عالوه بر پايه موضوع اين تبصره ،مشروط به كسب حداقل امتياز مندرج در
"دستورالعمل اعطاي ترفيع اعضاي هيات علمي آموزشي و پژوهشي" با تاييد مراجع ذي صالح تا سقف  3پايه اعطا مي گردد.
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تبصره  -3حقوق و مزاياي اعضا در دوره پيماني و يا در دوره رسمي آزمايشي ،همانند دوره رسمي قطعي ،مطابق با
ضوابط مقرر در اين آيين نامه تعيين و پرداخت مي شود.
ماده  -56به اعضاي « موسسه » فوق العاده اي تحت عنوان فوق العاده شغل(مخصوص) پرداخت مي شود.نحوه محاسبه
فوق العاده مذكور به شرح زير مي باشد:
(حقوق مرتبه و پايه)*ضريب فوق العاده شغل=فوق العاده شغل(مخصوص)
تبصره -ضريب فوق العاده شغل بر اساس شماره رديف هر يك از مرتبه هاي مندرج در جدول موضوع ماده()3اين آيين
نامه،به شرح ذيل تعيين مي گردد و تغييرات بعدي آن بر اساس مقررات مربوط و تصويب در هيأت امنا خواهد بود.
جدول ضرايب فوق العاده شغل
رديف

ضريب فوق العاده شغل(مخصوص)

0

0/77

2

2 /0

3

2 /6

4

2/87

5

2/98

ماده  -30به اعضاي تمام وقت «موسسه» فوق العاده خاصي تحت عنوان فوق العاده ويژه پرداخت مي شود.نحوه محاسبه
فوق العاده مذكور به شرح زير مي باشد:
(حقوق مرتبه و پايه)*مجموع ضرايب فوق العاده هاي ويژه ثابت و متغير= فوق العاده ويژه
تبصره  -0ضريب فوق العاده هاي ويژه ثابت و متغير بر اساس شماره رديف هر يك از مرتبه هاي مندرج در جدول
موضوع ماده( )3اين آيين نامه،به شرح ذيل تعيين مي گردد:
جدول ضرايب فوق العاده ويژه ثابت و متغير
ضريب فوق العاده

ضريب فوق العاده

حداكثر سقف ريالي قابل پرداخت ناشي

ويژه ثابت

ويژه متغير

از اعمال ضريب فوق العاده ويژه متغير

0

6/3

تا0/3

تا 6/322/222ريال

0

4

تا0/3

تا 6/322/222ريال

6

3/3

تا6/4

تا  3/222/222ريال

4

3/0

تا6/6

تا 3/222/222ريال

3

4/8

تا0/3

تا 0/222/222ريال

رديف

تبصره -0ميزان ضريب فوق العاده ويژه متغير مندرج در جدول تبصره يك اين ماده با رعايت سقف ريالي قابل پرداخت
ناشي از اعمال ضريب فوق العاده ويژه متغير در هر مرتبه علمي تعيين مي گردد.
تبصره -6موسسه مي تواند ،متناسب با شرايط اقتصادي خود،ميزان ضريب فوق العاده ويژه متغير را هر دو سال يك بار،
مورد بازنگري قرار دهد.
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ماده  -38به اعضاي موسسه فوق العاده اي تحت عنوان فوق العاده جذب پرداخت مي شود.نحوه محاسبه فوق العاده
مذكور به شرح زير است:
حقوق مرتبه و پايه*ضريب فوق العاده جذب= فوق العاده جذب
تبصره -0ضريب فوق العاده جذب در شهر تهران به عنوان مبنا،بر اساس شماره رديف هر يك از مرتبه هاي مندرج در
جدول موضوع ماده( )3اين آيين نامه،به شرح جدول ذيل تعيين مي گردد:
جدول ضرايب فوق العاده جذب
رديف ضريب فوق العاده جذب(شهر تهران)
0

2/80

0

2/30

6

0/23

4

0/04

3

0/00

تبصره -0از تاريخ اجراي اين آيين نامه ،ضرايب فوق العاده جذب مصوب هياتهاي امناي دانشگاهها و موسسات آموزش
عالي ،پژوهشي و فناوري قابل اجرا بوده و هرگونه تغيير در ضرايب فوق العاده جذب مندرج در جدول موضوع تبصره
يك اين ماده بر اساس شرايط اقليمي و محيطي ،صرفاً با پيشنهاد «موسسه» و تصويب هيأت امنا امكان پذير مي باشد.
ماده  -33به اعضاي تمام وقت «موسسه» كه عهده دار پست هاي مديريتي مصوب مي باشند ،فوق العاده اي تحت عنوان
فوق العاده مديريت پرداخت مي شود.نحوه محاسبه فوق العاده مذكور به شرح زير مي باشد:
ضريب فوق العاده مديريت هر پست مديريتي مصوب*مبلغ ريالي فوق العاده مديريت رييس «موسسه»= فوق العاده مديريت

تبصره  -0مبلغ ريالي فوق العاده مديريت رييس « موسسه » بر اساس دستورالعمل نحوه تعيين حق مديريت روساي
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي،پژوهشي و فناوري مصوب هيأت امنا تعيين مي گردد.
تبصره  -0ميزان فوق العاده مديريت اعضاي « موسسه » كه به وزارت مامور و در مشاغل مديريتي(به استثناي مقامات
موضوع ماده  03اين آيين نامه)وزارت منصوب مي گردند ،توسط«رئيس موسسه » تعيين و از سوي «مقصد» پرداخت مي
گردد.
تبصره  -6ضريب فوق العاده مديريت هر پست مديريتي مصوب با توجه به حجم كار و سختي آن،بازدهي و كارائي و
مرتبه علمي عضو و مقايسه با ساير مديران بر اساس دامنه ضرايب مندرج در جدول ذيل،توسط رييس « موسسه » تعيين
مي گردد:
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جدول حداقل و حداكثر ضرايب فوق العاده مديريت پستهاي مديريتي
حداقل و حداكثر

پست مديريتي مصوب

رديف

ضريب فوق العاده
مديريت

0

معاونان موسسه

82 – 32

0

مديران دفاتر  ،روساي شعب ،مديران بالفصل معاونتهاورييس موسسه

02 – 82

6

معاونان مديران دفاتر ،معاونان شعب ،ومعاونان مديران بالفصل معاونتهاورييس موسسه

32 - 02

4

روساي بخش /اداره /گروه /آزمايشگاههاي رفر انس وكتابخانه مركزي موسسه

32 – 32

3

مديران گروههاي آموزشي وپژوهشي ورييس آزمايشگاه

02 – 42

3

سايرپستهاي مديريتي ستاره دارمصوب

براساس تبصره  4اين
ماده تعيين مي گردد

تبصره  -4ميزان فوق العاده مديريت مشاغل اجرايي موضوع بند()3جدول تبصره( )6اين ماده،با توجه به فوق العاده
مديريت رييس « موسسه » توسط هيأت امنا تعيين مي شود و در هر حال ميزان فوق العاده مديريت هر عضو نمي بايست
از فوق العاده مديريت تعيين شده براي مقام مافوق وي بيشتر باشد.
تبصره  -3ميزان فوق العاده مديريت مقامات موضوع ماده( )03اين آيين نامه در زمان تصدي سمتهاي مذكور،به شرح
ذيل تعيين و از محل اعتبارات دستگاه محل مأموريت پرداخت مي گردد.
جدول ميزان فوق العاده مديريت مقامات موضوع ماده()79
مقام سياسي

رديف

ميزان حق مديريت

0

روساي سه قوه

022درصد حق مديريت رييس دانشگاه تهران

0

معاون اول رييس جمهور

082درصد حق مديريت رييس دانشگاه تهران

6

وزيران و معاونان رييس جمهور

032درصد حق مديريت رييس دانشگاه تهران

4

معاونان وزيران

062درصد حق مديريت رييس دانشگاه تهران

ماده  -61بانوان عضو مشمول ماده( )00اين آيين نامه،صرفاً از  32درصد حقوق و مزاياي مستمر عضو تمام وقت
برخوردار مي گردند.
ماده  -60حقوق و مزاياي ماهانه اعضايي كه بر اساس مفاد ماده()08اين آيين نامه با موافقت واحد سازماني مربوط و
رييس « موسسه » و يا مقام مجاز از طرف ايشان،به شيوه نيمه حضوري در « موسسه » خدمت مي نمايند،برابر حقوق و
مزاياي اعضاي تمام وقت بدون احتساب فوق العاده ويژه(ثابت و متغير)مي باشد.
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ماده  -62حق التدريس يك ساعت تدريس نظري و  0/3ساعت تدريس عملي و همچنين حق التحقيق يك ساعت
تحقيق اعضا(موضوع ماده  60اين آيين نامه) بر اساس يك پنجاهم مجموع حقوق مرتبه و پايه و فوق العاده
شغل(مخصوص)عضو تعيين مي گردد.
تبصره -چنانچه محل « موسسه » متبوع استخدامي اعضاي مدعو تا محل « موسسه » بيش از  022كيلومتر فاصله داشته
باشد « ،موسسه » مي تواند به تشخيص معاون تحقيقات وفناوري موسسه حق التدريس يا حق التحقيق آنان را با ضريب
 0/3تا  0پرداخت نمايد.
ماده  -63حق التدريس يك ساعت تدريس مدرسان موضوع ماده()66اين آيين نامه بر اساس يك پنجاهم مجموع
حقوق مرتبه و پايه و فوق العاده شغل(مخصوص)عضو هيأت علمي در مرتبه مربي آموزشيار،مربي آموزشي،استاديار
آموزشي حسب مورد با پايه مساوي با سنوات اشتغال در « موسسه » به عنوان مدرس،با توجه به مدرك تحصيلي
وي(كارشناسي،كارشناسي ارشد و دكتري) تعيين مي گردد.
تبصره  -0چنانچه محل سكونت مدرسان مدعو تا محل « موسسه » بيش از  022كيلومتر فاصله داشته باشد « ،موسسه » مي
تواند به تشخيص «رييس موسسه » حق التدريس آنان را با ضريب  0/3تا  0پرداخت نمايد.
تبصره  -0حق التدريس مدرسان ايثارگر(جانبازان و ايثارگران)با مدرك تحصيلي كارشناسي و كارشناسي ارشد به
ترتيب بر اساس يك پنجاهم مجموع حقوق مرتبه و پايه و فوق العاده شغل(مخصوص)عضو هيأت علمي در مرتبه مربي
آموزشي و استاديار آموزشي با پايه مساوي با سنوات اشتغال در « موسسه » به عنوان مدرس تعيين مي گردد.
حق التدريس مدرسان ايثارگر(جانبازان و ايثارگران)بر مبناي مفاد اين ماده و رعايت مفاد تبصره()4ماده()30اين آيين
نامه تعيين مي گردد.
تبصره  -6حق التدريس مدرسان(فرزندان شهدا)با رعايت مفاد تبصره()0ماده()30اين آيين نامه تعيين مي گردد.
ماده  -64فوق العاده مأموريت روزانه موضوع ماده()64اين آيين نامه به ماخذ يك بيستم()0/02مجموع حقوق مرتبه و
پايه و فوق العاده هاي شغل و جذب،قابل پرداخت است.هزينه اسكان و تغذيه بر اساس مقررات عمومي و هزينه اياب و
ذهاب بين شهري و درون شهري،بر اساس مصوبات «هيأت رييسه موسسه » پرداخت خواهد شد.
تبصره  -0سقف حداكثر پرداخت به عنوان فوق العاده مأموريت روزانه اعضا نبايد از()02درصد حقوق مرتبه و پايه
استاديار پايه()62بيشتر باشد.
تبصره  -0در صورتي كه عضو،يك روز تمام به خارج از محل خدمت خود كه فاصله آن تا مبدا حداقل  32كيلومتر
بوده،اعزام شود و در محل مأموريت توقف شبانه نداشته باشد،به ماخذ  32درصد فوق العاده مأموريت روزانه مندرج در
اين ماده،به وي پرداخت مي شود.
ماده  -65عضو مامور به تحصيل در ايام استفاده از مأموريت آموزشي در داخل كشور،حقوق و مزاياي مستمر خود را
دريافت مي نمايد.
تبصره -پرداخت حقوق و مزاياي عضو مامور به تحصيل در ايام استفاده از مأموريت آموزشي در خارج از كشور،تابع
ضوابط و مقررات مربوط مي باشد.
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ماده  -66به مشموالن موضوع ماده( )63اين آيين نامه،به ازاي هر كيلومتر فاصله بين دو شهر مبدا و مقصد مبلغ بيست
هزار ريال هزينه سفر و نقل مكان پرداخت مي گردد،تغييرات بعدي اين نصاب،بر اساس نرخ تورم ساليانه،با تصويب
"هيأت رييسه " تعيين خواهد گرديد.
ماده  -67به مشموالن موضوع ماده()63اين آيين نامه،كمك هزينه عائله مندي و به ازاي هر فرزند كمك هزينه اوالد
به ترتيب به ميزان  57و  05برابر ضريب حقوقي ساليانه مصوب هيأت امنا كه از ميزان ابالغ شده از سوي هيأت وزيران
كمتر نمي باشد،پرداخت مي گردد.
ماده  « -68موسسه » مكلف است به اعضاي شاغل،بازنشسته و وظيفه بگير در پايان هر سال،بر اساس مبلغ اعالم شده از
سوي هيأت وزيران(عيدي)پرداخت نمايد.
فصل هفتم:مأموريت و انتقال
ماده « -69موسسه» مكلف است در راستاي توليد دانش،ارتقاي تجارب و دانش علمي اعضاي خود و اعتالي جايگاه
«موسسه» در سطح بين المللي،كمك به حل مشكالت علمي و فني كشور از طريق تحقيق در زمينه هاي
تخصصي،آشنايي و استفاده از دستاوردها،دانش فني،امكانات و روشهاي نوين پژوهشي و آموزشي،نهادينه كردن
همكاريهاي علمي منطقه اي و بين المللي در روابط بين دانشگاهي وغير دانشگاهي به منظور افزايش كارآيي و
كارآمدي اعضاي تمام وقت خود و همچنين مبادله نتايج فعاليتهاي علمي و پژوهشي،تسهيالت الزم را براي شركت آنان
در كنفرانسها،سمينارها،كنگره ها،انجام مطالعات مرتبط با اهداف «موسسه» و يا نظاير آن كه در زمينه رشته تحصيلي هر
يك از اعضا در داخل يا خارج از كشور تشكيل مي شود و « موسسه » اعزام آنان را در قالب هر يك از موارد ذيل
ضروري تشخيص مي دهد،در چارچوب ضوابط و مقررات موضوع مواد( )02تا ( )00اين آيين نامه،فراهم نمايد.
 -0-33فرصت مطالعاتي.
 -0-33مأموريت پژوهشي.
 -6-33مأموريت آموزشي.
ماده « -71موسسه» مي تواند اعضاي تمام وقت خود را در چارچوب " آيين نامه استفاده از فرصتهاي مطالعاتي "
مصوب وزارت علوم ،تحقيقات وفناوري  ،براي تكميل اطالعات علمي و آگاهي از تحقيقات پيشرفته داخل يا خارج از
كشور و شركت در اين گونه تحقيقات،طبق برنامه اي كه به تصويب «هيأت رييسه » مي رسد،براي استفاده از(فرصت
مطالعاتي)اعزام نمايد.
تبصره -درخواست هر گونه مرخصي استحقاقي يا بدون حقوق در حين استفاده يا بالفاصله بعد يا قبل از استفاده از دوره
فرصت مطالعاتي،ممنوع مي باشد.
ماده « -70موسسه» مي توانند اعضاي تمام وقت خود را در سقف اعتبارات مصوب،با رعايت ضوابط و مقررات
«موسسه» ،در چارچوب دستورالعملي كه به تصويب "هيأت رييسه" مي رسد،به منظور شركت در سمينارها ،كنفرانسها،
كنگره ها ،انجام مطالعات مرتبط با رشته تخصصي عضو و يا اهداف مرتبط با اهداف « موسسه »و نظاير آن در داخل و يا
خارج از كشور به مأموريت پژوهشي اعزام نمايد.
تبصره  -0اعضاي پيماني صرفاً در طول قرارداد و با رعايت ساير ضوابط و مقررات اين آيين نامه،مشمول اين ماده مي باشند.
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تبصره  -0درخواست هر گونه مرخصي استحقاقي يا بدون حقوق در حين استفاده يا بالفاصله بعد يا قبل از استفاده از
مأموريت پژوهشي،ممنوع مي باشد.
ماده « -72موسسه» مي تواند اعضاي رسمي تمام وقت خود را به منظور پرورش و آماده سازي در چارچوب آيين نامه
هاي اجرايي اعطاي بورس تحصيلي داخل كشور و اعطاي بورس تحصيلي و اعزام دانشجو به خارج از كشور مصوب
وزارت علوم  ،تحقيقات وفناوري ياسازمان تحقيقات ،آموزش وترويج كشاورزي به صورت تمام وقت و حداكثر به
مدت  4سال با پرداخت حقوق و مزاياي مربوط به مأموريت آموزشي اعزام نمايد.
ماده  -73اعزام اعضا براي ادامه تحصيل در مقطع دكتري تخصصي يا سطح  4حوزوي ( در داخل و يا خارج از كشور
و با استفاده از مأموريت آموزشي) منوط به احراز شرايط ذيل مي باشد:
 -0-06وضعيت استخدامي عضو رسمي باشد.
 -0-06رشته تحصيلي عضو موردنياز «موسسه» باشد.
 -6-06محل تحصيل عضو مورد تأييد موسسه باشد.
 -4-06عضو متقاضي حداقل امتياز الزم از آيين نامه ارتقا مرتبه را با تأييد هيأت اجرايي جذب يا مرجعي كه قانون تعيين
مي نمايد كسب نمايد.
 -3-06سن متقاضي حداكثر  42سال باشد.
 -3-06عضو نسبت به سپردن وثيقه ملكي به ميزان دوبرابر حقوق و مزاياي دوران مأموريت آموزشي و ساير هزينه هاي
برآوردي اقدام نمايد.
تبصره  -0چنانچه اعضاي مامور به تحصيل در پايان مهلت مقرر موفق به اخذ مدرك تحصيلي موردنظر نگردند ،ضمن
بازپرداخت  0برابر كليه هزينه ها و وجوه دريافتي به عالوه خسارات وارده به « موسسه » در طول مدت تحصيل به
تشخيص «موسسه» و تأييد اداره حقوقي « موسسه » ،ملزم به حضور در محل خدمت و انجام وظايف محول مي باشند.
تبصره  -0در موارد خاص مدت مأموريت آموزشي اعضايي كه در پايان  4سال موفق به اتمام دوره تحصيلي مورد نظر
نمي گردند با ارائه درخواست مرخصي بدون حقوق و تصويب هيأت امنا حداكثر براي دو نوبت يك ساله امكان پذير
مي باشد.
تبصره  -6در موارد خاص ادامه تحصيل اعضايي كه تاپايان مهلت مقرر و حداكثر در  3سال مأموريت آموزشي موفق به
اتمام دوره تحصيلي و اخذ مدرك موردنظر نمي گردند  ،صرفا با ارائه درخواست مرخصي بدون حقوق و تصويب
هيأت امنا حداكثر براي دو نوبت يكساله امكان پذير مي باشد.
تبصره  -4پذيرش مدرك دكتري عضوي كه سن وي بيشتر از  32سال نباشد و با استفاده از مرخصي بدون حقوق و با
هزينه شخص اخذ شده باشد  ،با رعايت شرايط مندرج در بندهاي  0تا  4اين ماده و ساير شرايط و مقررات مربوط  ،پس
از تأييد هيأت مميزه امكان پذير مي باشد.
تبصره  -3در موارد خاص  ،اعزام اعضاي پيماني براي ادامه تحصيل در مقطع دكتري تخصصي يا سطح  4حوزوي در
داخل كشور و با رعايت شرايط مندرج در اين ماده به استثناي بند يك آن صرفا پس از تصويب در هيأت امنا امكان پذير
مي باشد.
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ماده « -74موسسه» مي تواند در چارچوب ضوابط و مقررات موضوع مواد  03تا  03اين آيين نامه حسب مورد
اعضاي رسمي تمام وقت ساير دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ،پژوهشي و فناوري را با درخواست آنان و موافقت
«موسسه» متبوع به عنوان مامور به خدمت بكار گيرد و يا بلعكس اعضاي رسمي تمام وقت خود را حسب درخواست
آنان به ساير موسسات ،سازمان ها و يا دستگاههاي متقاضي مامور نمايد.
ماده « -75موسسه» مي تواند در صورت نياز به خدمات اعضاي هئيت علمي رسمي ساير دانشگاهها و موسسات
آموزش عالي  ،پژوهشي و فناوري دولتي وابسته به وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و يا ساير دستگاههاي اجرايي با
موافقت «موسسه» از خدمات آنان براي مدت معين با رعايت مقررات به عنوان مامور به خدمت استفاده نمايد و يا
بالعكس حسب درخواست دانشگاهها و موسسات آموزش عالي  ،پژوهشي و فناوري دولتي وابسته به وزارت علوم،
تحقيقات و فناوري و يا ساير دستگاههاي اجرايي و موافقت عضو ،اعضاي رسمي خود را به اين قبيل موسسات مامور به
خدمت نمايد .حقوق و مزاياي مشموالن اين ماده حسب توافق موسسات ذيربط از محل اعتبارات «موسسه» مبدا يا
مقصد پرداخت مي گردد.
تبصره  -0مأموريت اعضاي رسمي «موسسه» به خدمت در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ،پژوهشي و فناوري
دولت وابسته به ساير دستگاههاي اجرايي و بالعكس با رعايت تشريفات مقرر در اين ماده ،صرفا با پرداخت حقوق و
مزايا از محل اعتبارات « موسسه » محل مأموريت امكان پذير مي باشد.
تبصره  -0مأموريت اعضاي رسمي « موسسه » به خدمت د ر ستاد وزارت و يا بالعكس با رعايت تشريفات مقرر در اين
ماده صرفا با پرداخت حقوق و مزايا از محل اعتبارات « موسسه » امكان پذير مي باشد.
تبصره  -6مأموريت اعضاي رسمي كه با موافقت و يا حكم وزير به خارج از كشور و يا سازمانها و موسسات بين المللي
مامور به خدمت مي گردند  ،بدون حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي و صرفا با پرداخت حقوق و مزايا از محل اعتبارات
دستگاه اجرايي محل مأموريت امكان پذير مي باشد.
ماده  -76مأموريت اعضاي رسمي « موسسه » به خدمت در موسسات دولتي غيرآموزشي و پژوهشي (دستگاههاي
اجرايي ) به شرطي كه با تخصص آنها ارتباط داشته باشد و موجب توسعه همكاريهاي تخصصي « موسسه » با آن
دستگاه اجرايي گردد  ،با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي آنان مجاز مي باشد.
ماده  -77مأموريت اعضاي رسمي « موسسه » به خدمت در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي  ،پژوهشي و فناوري
غيردولتي غيرانتفاعي و بالعكس به استثناي موارد ذيل ممنوع مي باشد.
 -0-00مأموريت افراد موضوع اين ماده صرفا براي تصدي سمت مديريتي موسسات مذكور با موافقت رييس « موسسه »
محل خدمت عضو و تأييد وزير امكان پذير بوده كه در اين صورت عضو در دوران تصدي مسوليت « موسسه » محل
مأموريت از تمام وقت به نيمه حضوري تبديل وضعيت خواهد يافت و پرداخت فوق العاده مديريت و معادل وجه ريالي
فوق العاده ويژه وي به عهده « موسسه » محل مأموريت خواهد بود.
 -0-00مأموريت اعضاي رسمي « موسسه » به خدمت در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي غيردولتي – غيرانتفاعي
كه ب ه نحوي از انحا بودجه عمومي دولت استفاده نموده و نام آنها در جداول بودجه كل كشور درج گرديده است ،
حداكثر براي مدت  0سال در طول دوران خدمت و صرفا با پرداخت حقوق و مزايا از محل اعتبارات « موسسه » مقصد و
با رعايت ساير مقررات امكان پذير مي باشد.
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 -6-00مأموريت اعضاي رسمي موسسات آموزش عالي غيردولتي – مندرج در فهرست بودجه كل كشور كه با حكم
وزير به يكي از سمتهاي مديريت ستادي وزارت و يا دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ،پژوهشي و فناوري منصوب
مي گردند ،صرفا با تامين حقوق و مزاياي آنان از محل اعتبارات « موسسه » مقصد و پرداخت از طريق « موسسه » مبدا
امكان پذير مي باشد.
ماده  -78اعضايي كه با رعايت ضوابط و مقررات اين آيين نامه  ،بدون حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي به
« موسسه » ديگر مامور به خدمت شده و حقوق و مزاياي خود را از « موسسه » محل مأموريت دريافت مي نمايند ،از هر
لحاظ به استثناي مقررات مربوط به بازنشستگي مشمول مقررات مورد عمل « موسسه » محل مأموريت خواهند بود و
چنانچه كسور بازنشستگي مدت مأموريت اين دسته از افراد توسط « موسسه » مقصد و يا ذينفع حسب مورد پرداخت
شود  ،مدت مزبور جزء سابقه خدمت رسمي آنان منظور خواهد شد.
ماده  -79مأموريت اعضاي رسمي « موسسه » جهت تصدي پستهاي مديريت سياسي از قبيل  :روساي سه قوه  ،معاونان
رييس جمهور  ،اعضاي شوراي نگهبان ،رياست سازمان صدا و سيما و وزيران  ،سفيران  ،استانداران ،نمايندگان مجلس
شوراي اسالمي و شهردار تهران امكان پذير مي باشد.
تبصره  -0به مشموالن اين ماده درمدت تصدي مقامات مذكور حقوق و مزايا فقط از محل اعتبارات « موسسه » محل
خدمت و يا دستگاه محل مأموريت قابل پرداخت است و درهرحال پرداخت فوق العاده مديريت برعهده دستگاه محل
مأموريت خواهدبود .
تبصره  -0ارتقاء مرتبه اعضاي م وضوع اين ماده با رعايت كامل آئين نامه ارتقاء مرتبه اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و
موسسات آموزش عالي و پژوهشي وفناوري انجام خواهد شد.
تبصره -6ترفيع ساالنه استحقاقي اعضاي موضوع اين ماده بدون نياز به ارزيابي اعطا مي شود.
تبصره  -4اعضاي موضوع اين ماده كه حداقل دوسال(در وضعيت هيئت علمي)در سمتهاي مذكور انجام وظيفه نموده يا
بنمايند پس از پايان دوره تصدي با حفظ مرتبه علمي خود از حقوق و مزاياي باالترين مرتبه هيئت علمي در همان پايه
برخوردار مي گردند .اين دسته از افراد درصورت محكوميت توسط مراجعه ذيربط قانوني به انفصال از تصدي سمتهاي
مديريت سياسي به واسطه انجام تخلف درزمان تصدي سمتهاي مذكور مشمول مزاياي مندرج در اين تبصره نمي باشند.
ماده  -81درصورت نياز « موسسه » اعضاي هيئت علمي رسمي قطعي ساير دانشگاه و موسسات آموزش عالي ،
پژوهشي و فناوري دولتي با موافقت روساي موسسات مبدا و مقصد مي توانند با حفظ پيشينه خدمتي به « موسسه » منتقل
شوند .حقوق و مزاياي اين قبيل افراد براساس پست سازماني تخصيص داده شده و سوابق خدمتي  ،برطبق مقررات اين
آئين نامه تعيين ميگردد .و بالعكس انتقال اعضاي هيئت علمي رسمي قطعي « موسسه » نيز به ساير دانشگاه ها و
موسسات آموزش عالي ،پژوهشي و فناوري دولتي حسب درخواست موسسات مذكور و موافقت « موسسه » بالمانع
است .در اين صورت از تاريخ اجراي حكم انتقال ،رابطه استخدامي عضو منتقل شده با « موسسه » قطع و هرگونه
پرداختي صرفاً برعهده « موسسه » مقصد خواهدبود.
تبصره  -0انتقال اعضاي هيئت علمي رسمي قطعي از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي  ،پژوهشي و فناوري دولتي
وابسته به ساير دستگاه هاي اجرايي به « موسسه » پس از موافقت هيئت اجرايي جذب و تأييد رييس « موسسه » مقصد
امكان پذير ميباشد.
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تبصره  -0انتقال اعضاي هيئت علمي رسمي آزمايشي از ساير دستگاه هاي اجرايي به « موسسه » و بالعكس ،پس از
موافقت «واحدهاي» مبدا و مقصد ،منوط به تأييد وزير ميباشد .
فصل هشتم  :مرخصي ها  ،بيمه و امور رفاهي
ماده  -80اعضاي پيماني  ،رسمي ورسمي آزمايشي به ترتيب از يك و دو ماه به ازاي هر سال خدمت از مرخصي
استحقاقي با استفاده از حقوق ،فوق العاده ها و مزاياي مندرج در حكم برخوردار مي گردند .استفاده از مرخصي با
تشخيص مقام مسئول ذي ربط مجاز مي باشد.
تبصره  -0در صورتي كه مدت خدمت عضو كمتر از يك سال باشد ،به تناسب ماه هاي خدمت از مرخصي استحقاقي
استفاده خواهد كرد.
تبصره  -0مرخصي استحقاقي اعضاي نيمه وقت و نيمه حضوري  ،به ميزان نصف مرخصي عضو تمام وقت خواهد بود.
تبصره  -6عضو براي يك بار در طول خدمت  ،عالوه بر مرخصي استحقاقي پيش بيني شده در اين ماده مي تواند تا
مجموع يك ماه از مرخصي استحقاقي به منظور تشرف به حج واجب برخوردار گردد.
ماده  -82در صورت عدم استفاده عضو از مرخصي استحقاقي ساالنه« ،نيمي از» مرخصي وي «قابل ذخيره مي باشد».
«مرخصي استحقاقي» مشموالن تبصره ذيل اين ماده ،قابل بازخريد «خواهد» بود.
تبصره  -0در مواردي كه « موسسه » با درخواست مرخصي عضو شاغل در سمتهاي اجرايي پستهاي سازماني مصوب
ستاره دار مبني بر استفاده از تمام يا قسمتي از مرخصي استحقاقي ساليانه  ،به دليل نياز به حضور وي موافقت ننمايد ،صرفا
نيمي از مرخصي استحقاقي ساليانه عضو كه به علت عدم موافقت رييس « موسسه » و يا مقام مجاز از طرف وي استفاده
نشده است ،ذخيره ومابقي به ماخذ آخرين حقوق و مزاياي دريافتي مندرج در حكم ،بازخريد ميگردد.
تبصره -0مرخصي ذخيره شده اعضا تا پيش از ابالغ اين آيين نامه در هر صورت محفوظ خواهد بود.
ماده  -83در صورتي كه رابطه استخدامي عضو با « موسسه » به هر دليل به استثناي حال انتقال ،قطع گردد .حقوق و
مزاياي مدت مرخصي استحاقي ذخيره شده به ماخذ آخرين حقوق و مزاياي دريافتي مندرج در حكم ،به وي و در
صورت فوت به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد.
ماده  -84هر عضو مي تواند در صورت ضرورت و در مواقع اضطرار با اجازه و موافقت مسوول مافوق از مرخصي
ساعتي استفاده نمايد.
ماده  -85عضو در موارد ذيل حق بر خورداري از مرخصي با استفاده از حقوق و مزايا ،عالوه بر مرخصي استحقاقي
ساالنه را دارا ميباشد:
الف -ازدواج دائم به مدت سه روز كاري
ب -فوت بستگان شامل (پدر ،مادر ،همسر و فرزندان به مدت پنج روز كاري و برادر و خواهر به مدت سه روز كاري)
ج -غيبت موجه(به تعداد روزهاي مورد تأييد مراجع ذيصالح)
تبصره  -غيبت موجه حالتي است كه عضو به عللي خارج از حدود قدرت و اختيار خود نتواند در محل خدمت حاضر
شود و موجه بودن عضو وي با تأييد مراجع قضايي احراز مي گردد.
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ماده  -86عضو « موسسه » در صورت ابتال به بيماريهايي كه مانع از انجام خدمت وي ميباشد ،ميتواند با ارائه گواهي
پزشكي 00 ،روز متناوب در سال ( هرنوبت حداكثر  6روز) و مازاد بر مدت مذكور تا  62روز با ارائه گواهي پزشكي و
تأييد پزشك معتمد « موسسه » از مرخصي استعالجي استفاده نمايد .براي مدت بيشتر از  62روز با نظر كميسيون پزشكي
« موسسه » و مطابق با مفاد ماده  88اين آيين نامه با وي رفتار مي گردد.
تبصره  -در صورتي كه عضو در ايام مرخصي استحقاقي بيمار شود ،براساس گواهي پزشكي و پس از تأييد پزشك
معتمد  ،مرخصي استحقاقي وي در طي مدت بيماري  ،به مرخصي استعالجي تبديل ميشود.
ماده  -87بانوان عضو ميتوانند از مرخصي زايمان هر نوبت حداكثر  3ماه و با استفاده از حقوق و مزاياي مربوط
برخوردار گردند .
تبصره  -0براي بانواني كه دريك زايمان صاحب فرزند دوقلو و يا بيشتر ميشوند ،اين مدت به  8ماه افزايش مي يابد.
تبصره  -0براي بانوان عضو پيماني كه قرارداد آنان قبل از اتمام زمانهاي تعيين شده براي مرخصي زايمان مندرج در اين
ماده پايان مي يابد  ،مدت قرارداد تا سقف مرخصي هاي تعيين شده  ،تمديد مي گردد.
ماده  -88به عضوي كه از مرخصي استعالجي استفاده مي نمايد ،در صورتيكه بيماري وي به تأييد كميسيون پزشكي
«موسسه» برسد ،حداكثر تا يكسال حقوق و مزاياي مربوطه پرداخت مي گردد.
تبصره  -0عضو داراي بيماري صعب العالج ،با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه براي مدت زائد بر يك سال نيز از
حقوق و مزاياي يادشده برخوردار ميشود.
تبصره  -0در صورت صعب العالج نبودن بيماري عضو ،به وي در مدت مازاد بر يك سال مرخصي استعالجي ،تنها
حقوق مرتبه و پايه پرداخت مي گردد.
تبصره  « -6موسسه » موظف است به عضوي كه در حين خدمت و يا مأموريت و بنا به نظر كميسيون پزشكي « موسسه »
بر اثر عوامل محيط كار و يا مأموريت دچار حادثه يا بيماري ميشود ،بدون محدوديت مقرر در اين ماده ،مرخصي
استعالجي اعطا نموده و تمامي هزينه هاي درمان وي را پرداخت نمايد.
تبصره  -4عضو مشمول صندوق تامين اجتماعي در استفاده از مرخصي استعالجي مازاد بر سه روز از نظر پرداخت حقوق
و مزايا تابع مقررات قانون تامين اجتماعي مي باشد.
ماده  -89عضو رسمي « موسسه » به استثناي مشموالن تبصره  6ماده  06اين آيين نامه  ،در صورت نداشتن مرخصي
استحقاقي ذخيره شده با تأييد و موافقت مقام مسئول مي تواند با رعايت ضوابط و مقررات مندرج در ماده  3از مرخصي
بدون حقوق استفاده نمايد.
تبصره – عضو پيماني در موارد ضروري و استثنايي  ،مشروط به آنكه به برنامه هاي آموزشي و پژوهشي « موسسه » لطمه
نزند  ،صرفا در مدت قرارداد مجاز به استفاده از مرخصي بدون حقوق  ،حداكثر به مدت  4ماه خواهد بود .
ماده  -91عضو رسمي قطعي « موسسه » ميتواند درطول مدت خدمت خود با موافقت واحد سازماني ذيربط و تأييد
باالترين مقام مسئول « موسسه » حداكثر سه سال از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايد .در صورتي كه درخواست
مرخصي بدون حقوق عضو براي ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد و يا دكتري تخصصي در رشته مربوط به شغل
وي باشد ا ين مدت با تصويب هيأت امنا تا دو سال قابل افزايش خواهد بود .در هر حال مجموع مرخصي بدون حقوق
عضو در طول مدت خدمت حداكثر پنج سال ميباشد.
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تبصره  -0شمول مفاد اين ماده در خصوص اعضاي رسمي آزمايشي اعم از اعطا و يا تمديد مدت مرخصي بدون حقوق
(تا سقف  3سال) منوط به اخذ مجوز از هيأت امناي « موسسه » خواهد بود.
تبصره -0بانوان عضو رسمي كه همسر آنان به واسطه حكم رسمي دستگاههاي اجرايي در ماموريت خارج از كشور بسر
مي برند ،مي توانند تا پايان مأموريت همسر خود و در طول خدمت حداكثر به مدت  3سال از مرخصي بدون حقوق
استفاده نمايند.
تبصره  -6مدت مرخصي بدون حقوق جزء سابقه خدمت بازنشستگي محسوب نمي گردد .مگر آن كه با موافقت «
موسسه » و صندوق بازنشستگي ذيربط ،كسورات بازنشستگي به طور كامل از سوي عضو پرداخت گردد.
تبصره  -4مدت مرخصي بدون حقوق عضو براي ادامه تحصيالت عالي و تخصصي در رشته هاي مورد نياز « موسسه »
مشروط به اينكه منجر به اخذ مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و يا دكتري تخصصي شود ،از لحاظ بازنشستگي و
وظيفه با پرداخت كسور مربوط به جز؛ سابقه خدمت رسمي عضو محسوب ميشود.
تبصره  -3عضو در ايام مرخصي بدون حقوق ميتواند با پرداخت كامل حق سرانه بيمه درماني به صورت آزاد و بيمه
تكميلي ،از خدمات بيمه اي استفاده نمايد.
ماده  -90در مدت مأموريت آموزشي  ،فرصت مطالعاتي  ،مأموريت پژوهشي  ،آمادگي به خدمت  ،انفصال موقت ،
مرخصي بدون حقوق و همچنين مرخصي استعالجي مازاد بر يك سال كه به صورت متوالي در طي سال استفاده شده
باشد  ،مرخصي استحقاقي تعلق نمي گيرد.
ماده  -92انتخاب صندوق بازنشستگي در بدو استخدام با عضو « موسسه » است و وي در طول خدمت خود  ،صرفا
يك بار مجاز به تغيير صندوق بازنشستگي مي باشد.
ماده  « -93موسسه » مكلف است مشروط به تامين اعتبار موردنياز ،به منظور كمك به تامين هزينه هاي بهداشت و
درمان عضو عالوه بر اعطاي مزاياي مقرر در قانون بيمه خدمات درماني و يا قانون تامين اجتماعي ،به طرق مقتضي از
جمله تسهيل در عقد قرارداد بيمه تكميلي و يا پرداخت بخشي از هزينه هاي مرتبط براساس دستورالعمل پرداخت
كمكهاي رفاهي -پيوست شماره  4اقدامات الزم معمول دارد.
ماده  « -94موسسه » ميتواند مشروط به تامين اعتبار موردنياز  ،به منظور مساعدت  ،تامين رفاه ،آسايش و آسودگي
خاطر اعضا و كمك به تهيه مسكن ،تقويت صندوق قرض الحسنه وام و امور بيمه و رفع ساير نيازهاي ضروري آنها ،با
تصويب هيأت رييسه تسهيالت مالي الزم را براساس دستوالعمل موضوع ماده  36اين آين نامه برقرار نمايد.
ماده  « -95موسسه » موظف است به منظور توانمندسازي ،افزايش كارآئي ،تقويت روحي و سالمت اعضا ،فرهنگ
اشاعه ورزش را در « موسسه » ايجاد و به منظور تشويق آنها براي انجام امور ورزشي ،راهكار مناسبي را تدوين و به مورد
اجرا گذارد.
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فصل نهم  :پايان خدمت
ماده  « -96موسسه » مكلف است اعضاي خود را با توجه به مرتبه علمي آنان به شرح ذيل ،بدون نياز به وصول
درخواست عضو ذينفع بازنشسته نمايد.
 -0-33مربي آموزشيار /مربي پژوهشيار

 33سال سن يا  62سال سابقه خدمت.

 -0-33مربي آموزشي/مربي پژوهشي

 33سال سن يا  62سال سابقه خدمت.

 -6-33استاديار آموزشي/استاديار پژوهشي

 33سال سن يا  62سال خدمت.

 -4-33دانشيار آموزشي/دانشيار پژوهشي

 30سال سن.

 -3-33استاد آموزشي/استاد پژوهشي

 02سال سن.

تبصره  -0سابقه خدمت آن دسته از استادياراني كه در  4سال اخير منتهي به  62سال خدمت ،موفق به كسب حداقل 82
درصد امتيازات ارتقا به مرتبه دانشياري و كسب حداقل  03درصد امتيازات الزم از بندها و مواد تعيين كننده آيين نامه
ارتقا مرتبه مي شوند به ترتيب تا  60و  66سال و با رعايت سقف سني  33سال قابل افزايش است .
تبصره  -0سن بازنشستگي آن دسته از دانشياراني كه در  3سال قبل از سن  30سالگي ،موفق به كسب  03درصد امتيازات
ارتقا به مرتبه استادي مي شوند ،به  02سالگي قابل افزايش است .
تبصره  -6سن بازنشستگي آن دسته از اعضاي هيأت علمي كه موفق به كسب عنوان عضو هيأت علمي نمونه كشوري
شده اند  ،با درخواست عضو ذينفع تا  6سال قابل افزايش است .
تبصره  -4موسسه مي تواند در موارد خاص و در صورت نياز به خدمات عضو با مرتبه مربي و استادياري واجد شرايط
بازن شستگي ،كه در امور آموزشي يا پژوهشي برجسته و شاخص مي باشد ،با رعايت سن حداكثر  33سال با پيشنهاد
رييس « موسسه » تصويب هيأت امنا به صورت ساليانه و حداكثر تا سقف  3سال بازنشستگي وي را به تعويق اندازد .
ماده  « -97موسسه » مي تواند اعضاي خود را كه براساس شرايط مندرج در بندهاي  4و  3ماده  33با داشتن حداقل 62
سال سابقه خدمت همچنان واجد شرايط ادامه خدمت مي باشند  ،در صورت تقاضاي آنها  ،بازنشسته نمايد.
تبصره – در موارد خاص  ،براي بازنشستگي اعضاي موضوع اين ماده  ،با پيشنهاد رييس « موسسه » و تأييد «هيأت امنا»،
نيازي به اخذ تقاضاي عضو براي بازنشستگي نمي باشد.
ماده  « -98موسسه » مي تواند در صورت نياز به خدمات عضو با مرتبه دانشياري و استادي واجد شرايط بازنشستگي ،
مشروط به درخواست مكتوب عضو ،موافقت رييس «موسسه» و تصويب هيأت امنا ،موعد بازنشستگي وي را حداكثر تا
سقف مدت  6سال با اخذ موافقت ساليانه هيأت امنا به تعويق اندازد  .بديهي است رييس « موسسه » مكلف است به
صورت ساليانه و به هنگام  ،گزارش توجيهي الزم را جهت استفاده از شرايط مذكور  ،به هيأت امنا تقديم و مصوبه الزم
را اخذ نمايد.
تبصره – « موسسه » مي تواند بنا به درخواست رييس « موسسه » منضم به ارائه تقاضاي مكتوب عضو با مرتبه استادي و
موافقت وزير عالوه بر مدت مندرج در اين ماده  ،حداكثر تا سقف  6سال ديگر  ،موعد بازنشستگي عضو را به صورت
ساليانه به تعويق اندازد.
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ماده  -99از تاريخ اجراي اين آيين نامه  ،در هنگام تعيين حقوق بازنشستگي  ،به عضوي كه بيش از سي سال و تا
سقف چهل سال سابقه خدمت دارد .به ازاي هر سال خدمت مازاد بر سي سال ،دو و نيم در صد ( )%0/3رقم تعين شده
حقوق بازنشستگي ،عالوه بر حقوق تعيين شده و محاسبه از سوي صندوق بازنشستگي ذيربط قابل پرداخت مي باشد.
ماده  -011منظور از سابقه خدمت قابل احتساب براي بازنشستگي  ،آن مدت از سوابق خدمت عضو مي باشد كه در
حين اشتغال تمام وقت در وضعيت هيأت علمي يا غيرهيأت علمي انجام شده و كسور مربوط با پرداخت نموده يا مي نمايد.
تبصره – مرخصي بدون حقوق و استعالجي و مدت خدمت نيمه وقت بانوان و همچنين مدت خدمت نظام وظيفه ،
مشروط به پرداخت كامل كسور بازنشستگي  ،به عنوان سابقه خدت عضو محسوب مي گردد.
ماده  -010مبناي تعيين حقوق بازنشستگي عضو « موسسه » ميانگين كليه حقوق و مزاياي مستمر مشمول كسور
بازنشستگي ( حقوق مرتبه و پايه  ،فوق العاده شغل (مخصوص)،فوق العاده جذب  ،فوق العاده ويژه  ،فوق العاده سختي
كار و فوق العاده مديريت) در دو سال منتهي به پايان خدمت وي با اعمال ضريب حقوقي سال بازنشستگي مي باشد .
تبصره -مشموالن صندوق بازنشستگي تامين اجتماعي از لحاظ تعيين حقوق و مزاياي بازنشستگي و حمايتهاي مقرر در
قانون تامين اجتماعي  ،تابع ضوابط و مقررات مربوط به خود مي باشد.
ماده  -012به عضو بازنشسته ،از كار افتاده مشمول اين آيين نامه و ورثه قانوني عضو متوفي  ،به ازاء هر سال خدمت
قابل قبول تا حداكثر  62سال معادل يك ماه آخرين حقوق و مزاياي مشمول كسورات بازنشستگي به اضافه وجوه مربوط
به مرخصي هاي ذخيره شده به عنوان پاداش پايان خدمت پرداخت خواهد شد.
تبصره  -آن قسمت از سابقه خدمت عضو كه در ازاء آن وجوه بازخريدي دريافت شده است  ،از سنوات خدمتي مشمول
دريافت اين وجوه كسر مي شود.
ماده  -013استفاده از خدمات اعضاي هيأت علمي بازنشسته در مرتبه علمي دانشيار و استاد به صورت
حق التدريس ياحق التحقيق در سقف محدوديت هايي كه از سوي " موسسه " تعيين و ابالغ مي شود  ،بالمانع مي باشد.
ماده  -014بازنشستگي پيش از موعد اعضا به استثناي موارد ذيل ممنوع مي باشد .در موارد خاص « موسسه » مي تواند
عضو واجد يكي از شرايط ذيل را با درخواست ذي نفع  ،تأييد "هيأت رييسه"و تصويب هيأت امنا بازنشسته نمايد.
 -0-024عضو هيأت علمي ( مرد)
الف – داشتن حداقل  32سال سن و حداقل  02سابقه خدمت با  02روز حقوق و مزايا
ب -داشتن حداقل  33سال سن و حداقل  03سابقه خدمت با  03روز حقوق و مزايا
 -0-024عضو هيأت علمي ( زن)
داشتن حداقل  02سال سابقه خدمت با  02روز حقوق و مزايا
فصل دهم  :ساير مقررات
ماده  -015به عضو شاغل  ،بازنشسته و يا ورثه بالفصل وي در موارد ذيل كمك هزينه اي به ميزان  3برابر حقوق مرتبه
و پايه استاديار پايه يك پرداخت مي گردد:
الف -ازدواج دائم عضو شاغل يا بازنشسته و هر يك از فرزندان وي در هر مورد فقط يك بار
ب -فوت عضو شاغل يا بازنشسته و هر يك از افراد تحت تكفل وي
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ماده  -016عضو رسمي  ،رسمي آزمايشي و پيماني « موسسه » مي تواند در صورت نداشتن تعهد خدمت ونداشتن
پروژه تحقيقاتي مصوب در « موسسه »  ،استعفاي خود را دو ماه قبل از پايان هرگونه تعهدبه صورت كتبي اعالم نمايد و
چنانچه بدون كسب موافقت « موسسه » در مدت مقرر در محل كار حاضر نشود ،عمل عضو ،ترك خدمت محسوب و
با وي برابر قانون مقررات انتظامي اعضاي هيأت علمي رفتار خواهد شد.
ماده  -017در هيچ مورد درخواست استعفاء رافع تعهدات عضو در قبال وظايف وي نمي باشد و عضو پس از استعفا
موظف است تا زمان پذيرش استعفا از سوي « موسسه »  ،در محل كار خود حضور يافته و انجام وظيفه نمايد .در صورتي
كه عضو پس از تسليم استعفا ،انصراف خود را حداكثر  03روز كتبا به « موسسه » اعالم نمايد  ،استعفاي وي منتفي تلقي
مي شود.
ماده  -018عضوي كه داراي تعهد خدمت در « موسسه » مي باشد ،در صورت اعالم استعفا و قبول استعفاي وي از
سوي « موسسه » بايد زيان ناشي از عدم ايفاي تعهد خود را طبق ضوابط و مقررات ابالغي از سوي « موسسه » جبران
نمايد .مسئوليت نظارت بر اجراي اين ماده برعهده اين ماده به عهده رييس « موسسه » يا مقام مجاز از طرف وي
مي باشد.
ماده  -019هر گاه رييس « موسسه » به نحوي از انحا از ركود علمي و عدم كفايت و صالحيت هر يك از اعضاي
«موسسه» براي اجراي وظايف آموزشي  ،پژوهشي و يا فرهنگي محول مطلع گردد .كميسيوني مركب از سه نفر از
اعضاي هيأت علمي ( ترجيحا با مرتبه استادي ) كه صالحيت رسيدگي در مورد كارهاي آموزشي و پژوهشي و فرهنگي
عضو را دارند تشكيل خواهد داد تا تحقيق به عمل آورده و گزارش كامل و موجهي به رييس « موسسه » ارائه دهند.
تشكيل و گزارش كميسيون مذكور به طور محرمانه خو اهد بود و در صورتي كه اين گزارش حاكي از ركودعلمي عضو
يا عدم كفايت يا صالحيت او براي اجراي وظايف محوله باشد ،رئيس « موسسه » مراتب را جهت رسيدگي و اتخاذ
تصميم به هيأت مميزه « موسسه » ارجاع مي نمايد .چنانچه هيأت پس از رسيدگي به كليه فعاليتهاي علمي و پژوهشي و
فرهنگي عضو ،ركود علمي يا عدم كفايت و صالحيت وي را محرز دانست درصورت داشتن حداقل  02سال سابقه
خدمت قابل قبول  ،با حداقل  02روز حقوق و مزايا بازنشسته مي شود و درغير اينصورت به ترتيب ذيل با وي رفتار مي
شود :
الف -تغيير گروه عضو آموزشي به پژوهشي
ب -موافقت با انتقال عضو به ساير دستگاههاي اجرايي مشروط به ارائه موافقت «دستگاه اجرايي » مقصد توسط عضو .
ج-بازخريد سنوات خدمت قابل قبول عضو و پرداخت  02الي  62روز حقوق و مزاياي مشمول كسور بازنشستگي به
ازاي هر سال خدمت قابل قبول به عالوه وجوه مرخصي هاي ذخيره شده
د -موافقت با استعفاي عضو ،درصورت ارائه درخواست عضو
ماده -001تغيير پست سازماني عضو از يك گروه آموزشي و يا «بخش» پژوهشي به گروه متجانس ديگر صرفا با
موافقت گروه هاي مبدا و «بخش» مقصد و با رعايت ارتباط تخصصي عضو امكان پذير مي باشد.
ماده  -000در موارد ذيل « موسسه » بدون اخذ رضايت عضو ،مجاز به تغيير پست سازمان وي خواهد بود.
 -0-000براساس تصميم مراجع مذكور در ماده  023اين آئين نامه و آئين نامه هيأت اجرايي جذب.
 -0-000تغيير ساختار يا انحالل واحد سازماني در موسسه براساس مصوبه هيأت امنا.
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 -6-000تغيير مأموريت و فعاليت هاي واحدهاي سازماني براساس مصوبه هيئت امناء ياساير مراجع ذيصالح .
-4-000اشتغال عضو در پستهاي مديريتي مصوب شماره دار.
ماده -002تغيير پست سازمان عضو از گروه آموزشي به پژوهشي و بالعكس با درخواست عضو و تصويب هيئت مميزه
ذيربط امكان پذير مي باشد.
ماده  -003حق حضور در جلسه عضو حقيقي در جلسات ،كميسيونها ،شوراها ،هيأتها و عناوين مشابه به ازاي هر
ساعت برمبناي يك هفتاد و پنجم مجموع حقوق مرتبه و پايه و فوق العاده شغل(مخصوص) عضو و تا سقف  03ساعت
در ماه قابل پرداخت ميباشد .
ماده  -004بكارگيري اعضاي پيماني جهت تصدي پستهاي سازماني ستاره دار مصوب ممنوع مي باشد.
تبصره -در موارد خاص « موسسه » ميتواند از اعضاي پيماني كه حداقل داراي  6سال سابقه خدمت آموزشي و پژوهشي
در واحد سازماني مربوطه ميباشند ،صرفا با موافقت هيأت رييسه جهت تصدي پستهاي سازماني ستاره دار مصوب براي
يك دوره مديريتي استفاده نمايد.
ماده  -005تصدي بيش از يك پست سازماني عالوه بر سمت آموزشي براي هر يك از اعضا به استثناي تبصره يك
اين ماده ممنوع ميباشد.
تبصره -0بكارگيري اعضاي رسمي در موارد ضروري با تشخيص رئيس « موسسه » براي تصدي موقت پست سازماني
مديريتي يا حساس به صورت سرپرستي بدون دريافت حقوق و مزايا فقط براي حداكثر شش ماه مجاز مي باشد.
تبصره -0عدم رعايت مفاد ماده فوق الذكر تخلف محسوب شده و موضوع در هيأتهاي رسيدگي انتظامي اعضاي هيأت
علمي مطرح و اتخاذ تصميم خواهد شد.
ماده -006مأموريت اعضاي رسمي « موسسه » به خدمت در دانشگاه آزاد اسالمي صرفاً براي تصدي سمتهاي مديريتي
اصلي مطابق با مدت تعيين شده در آئين نامه جامع مديريت پس از تأييد وزير امكان پذير ميباشد .ميزان واحد وظايف
آموزشي و پژوهشي اين دسته از اعضا با درخواست « موسسه » و تأييد وزير تعيين ميگردد.
ماده -007اعاده به خدمت اعضاي هيئت علمي بازنشسته با درخواست « موسسه »  ،پيشنهاد وزير و تصويب هيئت
وزيران امكان پذير ميباشد .
تبصره – چنانچه سنوات خدمت قابل قبول عضو بازنشسته قبل از اعاده به خدمت كمتر از  62سال باشد مشروط به آن كه
كسور بازنشستگي دوران اعاده به خدمت توسط « موسسه » پرداخت گردد  ،مدت مذكور با رعايت سقف حداكثر 62
سال به سنوات خدمت وي افزوده مي شود و حقوق بازنشستگي جديد عضو با رعايت مفاد ماده  020و تبصره ذيل آن
تعيين خواهدشد.
ماده  -008به منظور بزرگداشت و ارج نهادن به استادان ممتاز و برجسته « موسسه » ،اعضاي هيأت علمي با مرتبه
استادي كه به مقام شامخ فرهنگي ،تربيتي ،اجتماعي ،آموزشي ،علمي  ،پژوهشي ،توليدي و  ...در سطح ملي و يا بين
المللي رسيده اند ،براساس "دستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز -پيوست شماره 3

" به درجه استاد ممتازي نائل

مي شوند.
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ماده  « -009موسسه » ميتواند افراد برجسته علمي فاقد رابطه استخدامي با « موسسه » را به منظور بهره گيري از
خدمات آموزشي و پژوهشي آنان براساس "دستورالعمل بكارگيري عضو وابسته در « موسسه » – پيوست شماره " 3
انتخاب و براي مدت معين در « موسسه » بكارگيرد.
ماده  -021در مواردي كه در اين آئين نامه حكمي پيش بيني نشده باشد ،تا تشكيل جلسه هيأت امنا براي تصميم گيري
در خصوص موضوع مربوطه ،برابر آخرين اصالحات آيين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه تهران عمل
خواهد شد.
ماده -020تفسير مفاد اين آئين نامه در موارد ابهام برعهده هيأت امناء ميباشد
ماده  -022هرگونه تغيير در مفاد اين آئين نامه با پيشنهاد « موسسه » تأييد و تصويب هيئت امنا امكان پذير ميباشد.
ماده  -023اين آيين نامه مشتمل بر  006ماده و  000تبصره و  3پيوست به استناد مفاد ماده  02قانون اهداف ،وظايف و
تشكيالت وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري مصوب  0686/3/08مجلس شوراي اسالمي و در اجراي مفاد بند(ب) ماده
 02قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران مصوب 0683/02/03مجلس شوراي اسالمي به منظور ساماندهي
ضوابط و مقررات استخدامي و با هدف ايجاد زمينه هاي الزم براي ارتقاء سطح بهره وري  ،بهره مندي از ظرفيت هاي
ايجاد شده و تسهيل در حصول اهداف مندرج در برنامه يادشده در تاريخ  0630/24/00به تصويب هيئت امناي موسسه
رسيده و پس از ابالغ رييس هيات امناء از تاريخ  0630/23/20قابل اجرا ميباشد.
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پيوست شماره يك  -دستورالعمل خدمت اعضا به شيوه نيمه حضوري
موضوع ماده ( )08آيين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي
ماده  -0آن دسته از اعضاي آموزشي وپژوهشي رسمي « موسسه » كه به داليل مختلف امكان حضور تمام وقت در
محيط كار را ندارند براساس شرايط و ضوابط اين دستورالعمل ،ميتوانند حداكثر به مدت  3سال در طول خدمت به
عنوان (عضو نيمه حضوري) فعاليت نمايند.
ماده  -2تقاضاي عضو مبني بر انجام خدمت نيمه حضوري در صورت موافقت معاونت مربوطه و تاييد هيأت رييسه
پذيرفته شده تلقي شده و مبتني بر آن نسبت به صدور حكم نيمه حضوري اقدام ميگردد.
تبصره -درصورت درخواست عضو نيمه حضوري براي تغيير وضعيت به تمام وقت پس از موافقت معاونت مربوطه
وتأييد هيأت رييسه عضو به تمام وقت تبديل وضعيت خواهدشد.
ماده  -3ضوابط خدمت نيمه حضوري در « موسسه » به شرح ذيل ميباشد:
الف -ميزان حضور عضوآموزشي نيمه حضوري نصف ساعات حضور عضو تمام وقت ميباشد.
ب -ميزان واحد موظف عضوآموزشي نيمه حضوري برابر با واحد موظف عضو تمام وقت ميباشد.
ج -به عضونيمه حضوري ،حق التدريس وحق التحقيق تعلق نمي گيرد.
د -ظرفيت پذيرش دانشجوي تحصيالت تكميلي عضوآموزشي نيمه حضوري نصف عضو تمام وقت محاسبه ميشود در
هر صورت حداقل ظرفيت پذيرش با نظر گروه آموزشي يك دانشجوي كارشناسي ارشد مي باشد.
د -انتصاب عضو نيمه حضوري به پستهاي اجرايي و مديريتي ستاره دار « موسسه » مجاز نمي باشد.
ه -اعزام عضو نيمه حضوري به مأموريت پژوهشي از جمله سفرهاي علمي كوتاه مدت و يا بلندمدت مجاز نمي باشد.
ماده -4حقوق ماهانه عضو نيمه حضوري برابر حقوق عضو تمام وقت بدون احتساب فوق العاده ويژه است.
ماده  -5سابقه خدمت عضو نيمه حضوري در دوران خدمت نيمه حضوري ،نصف سابقه خدمت تمام وقت محاسبه
ميشود.
ماده  -6ميزان مرخصي ساالنه عضو نيمه حضوري نصف عضو تمام وقت است .
ماده -7اعضاي موضوع تبصره هاي  0و  6ماده  03و ماده  03آئين نامه استخدامي اعضاي هيئت علمي در شمول اين
دستورالعمل قرار نمي گيرند.
تبصره -تصميم گيري درساير موارد مربوط به ماموريتهاي اعضا به پيشنهاد رئيس «موسسه» و تصويب هيأت امنا به
صورت موردي انجام ميشود.
ماده  -8اين دستورالعمل مشتمل بر  8ماده و  0تبصره در تاريخ  0630/24/00به تصويب هيئت امناي موسسه رسيده و
پس از ابالغ رييس هيات امناء از تاريخ  0630/23/20قابل اجرا ميباشد.
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پيوست شماره دو -دستورالعمل فوق العاده سختي شرايط محيط كار اعضاي هيأت علمي
موضوع بند ( )2ماده ( )30آيين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي
ماده  -0فوق العاده سختي شرايط محيط كار به مشاغلي تعلق مي گيرد كه با وجود شرايط بهداشتي و ايمني مربوط،
عضو « موسسه » در م عرض ابتالء به بيماري يا عوارض نامطلوب قرار گرفته و يا اين كه ماهيت وظايف آنان احتمال بروز
بيماري يا عوارض نامطلوب را به دنبال داشته باشد.
ماده  « -2موسسه » موظف است ضمن برقراري بيمه هاي خاص  ،شرايط بهداشتي و ايمني الزم را جهت ايجاد محيط
مناسب كار براي مت صديان مشاغل اين دستورالعمل فراهم آورده و بدوا نسبت به آموزش هاي الزم در مورد انجام
وظايف محوله و استفاده از ابزار و تجهيزات مناسب اقدام و در هر دوسال يك بار با هزينه « موسسه » امكان معاينات
پزشكي آنان را فراهم نمايد.
ماده  -3هر يك از واحدهاي سازماني « موسسه » موظفند ضمن بررسي شرايط محيط كار مشاغل موجود در واحد
سازماني ذيربط ،تطبيق عوامل و تعيين درصد سختي شرايط محيط كار را متناسب با درجات تعيين شده در جدول ضميمه
اين پيوست تهيه و باذكر داليل توجيهي الزم به كميته فوق العاده سختي شرايط كار اعضاي هيئت علمي با تركيب
مندرج در ماده  4ارائه نمايند .كميته مذكور موظف است با رعايت ضوابط و مقررات مربوط به اين دستورالعمل ،ضمن
بررسي نسبت به تطبيق عوامل و تعيين درصد سختي شرايط محيط كار مشاغل مذكور در « موسسه » ،حداكثر ظرف
مدت  3ماه از تاريخ ابالغ آيين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي اقدام نمايد.
ماده -4اعضاي كميته فوق العاده سختي شرايط محيط كار اعضاي هيئت علمي عبارتند از :
 -0-4معاون برنامه ريزي وپشتيباني « موسسه » يا عناوين مشابه (رييس هيأت).
 -0-4نماينده كميسيون دائمي هيئت امناء به انتخاب كميسيون مذكور.
 -6-4مدير اموراداري « موسسه » يا عناوين مشابه (دبير).
 -4-4مدير طرح وبرنامه « موسسه » يا عناوين مشابه.
-3-4مديرسالمت انساني موسسه ياعناوين مشابه.
 -3-4سه تن از كارشناسان شاغل يا بازنشسته مجرب درامور اداري (هيئت علمي و يا غير هيئت علمي)
تبصره  -0حضور حداقل يك نفر عضو هيئت علمي مرتبط با رشته شغلي(ترجيحا شاغل در « موسسه ») در جلسات
كميته موضوع اين ماده الزامي است.
تبصره  -0كميته موظف است هر 3سال يكبار به منظور روز آمد نمودن تطبيق عوامل و تعيين درصد سختي شرايط محيط
كار مشاغل موجود در « موسسه » فرايند موضوع اين ماده را تكرار نمايد
ماده  -5ميزان فوق العاده سختي شرايط محيط كار بر مبناي درصد تعيين شده ،به ازاي هر يك درصد سختي كار ،نيم
درصد حقوق مرتبه و پايه به شرح جدول ذيل تعيين ميگردد.
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درجه سختي كار

درجه يك

درجه دو

درجه 3

درجه4

درجه5

درصد سختي كار

0تا 02درصد

00تا42درصد

40تا32درصد

30تا82درصد

80تا022درصد

ميزان فوق العاده

 3تا  02درصد

 02تا  02درصد

 02تا  62درصد

 62تا  42درصد

 02تا  32درصد

سختي شرايط محيط

حقوق مرتبه و

حقوق مرتبه و

حقوق مرتبه و

حقوق مرتبه و

حقوق مرتبه و

كار

پايه

پايه

پايه

پايه

پايه

تبصره -0درصد سختي كار آن دسته مشاغلي كه به لحاظ ارتباط عضو با مواد سمي ،آتش زا ،منفجره ،كار در اعماق ،و
يا اعصاب و روان و امثالهم از اهميت خاصي برخوردارند و مستثني بودن آن به تاييد كميته موضوع ماده  4اين آئين نامه
ميرسد با تصويب هيأت امنا مجموعا تا  0/3برابر قابل افزايش ميباشد.
تبصره  -0در صورت تغيير شغل و يا محل خدمت شاغل ،شرايط جديد مد نظر قرار خواهد گرفت و مديريت اموراداري
يا عناوين مشابه «موسسه» مسئول تطبيق شرايط جديد محيط كار و ابالغ به واحد ذيربط ميباشد.
تبصره  -6برقراري فوق العاده اشعه تابع ضوابط و مقررات خاص خود ميباشد.
ماده  -6اين دستورالعمل مشتمل بر  3ماده و  3تبصره در تاريخ  0630/24/00به تصويب هيئت امناي موسسه رسيده و
پس از ابالغ رييس هيات امناء از تاريخ  0630/23/20قابل اجرا ميباشد.
جدول ضميمه پيوست شماره دو(دستورالعمل فوق العاده سختي شرايط محيط كار اعضاي هيأت علمي
رديف

عنوان درجه

1

مستمردردماي

كاردرمحيط
1

داراي درجه

مستمردردماي

حرارت

كمتراز11درجه

نامتعارف

0

3

خطربرق

2
حدود صفر و
نيمه وقت در
دماي
باالي01درجه

3
مستمردردماي
زيرصفر و مستمر
در دماي
باالي01درجه

درمعرض مستقيم

درمعرض مستقيم

درمعرض مستقيم

برق  01تا 101

برق  101تا 001

برق بيش از 001

ولت

ولت

ولت

4
نيمه وقت در
دماي غيرمعمول
و غيرمعيار

5

تمام وقت در
دماي غيرمجاز

درمعرض برق 3
فاز

گاهي با مواد

بطورنيمه وقت

بطورتمام وقت

نيمه وقت با مواد

تمام وقت با مواد

كاربامواد

شيميايي

با مواد شيميايي

با مواد شيميايي

شيميايي،سمي و

شيميايي ،سمي

شيميايي

ميكروبي و سمي

ميكروبي و سمي

ميكروبي و سمي

ميكروبي كشنده

وميكروبي

ميكروبي و

آزاردهنده

آسيب زاي نفوذ

آسيب زاي نفوذ

نامه فوق الذكر

كشنده نفوذپذير

گازهاي سمي

سروكاردارد يا

پذير حتي با

پذير حتي با

پذير حتي با

(حتي با وسايل

و آزاردهنده

درمعرض انها

وسايل ايمني

وسايل ايمني

وسايل ايمني

ايمني) سرو كار

قراردارد

سروكاردارد

سروكاردارد

سروكاردارد

دارد
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كاردرمحيط
4

عفونت زا
آالينده درماني
و آزمايشگاهي

5

0

7

8

مواد متعفن
سروكاردارد

موادمتعفن
سروكاردارد

روح متعفن

روح متعفن

سروكار دارد

سروكار دارد

كاردرمحيط

گاهي درمحيط

داراي بوي

متعفن و بوي

درمحيط متعفن و

متعفن

نامطبوع

بوي نامطبوع

برخود كم

برخوردمتوسط

برخوردزياد

نيمه وقت

تمام وقت

تمام وقت

درفضاي

درفضاي

درفضاي

بسياركم مثل

بسياركم مثل

بسياركم(بويژه

اتاقك

اتاقك

معادن و امثالهم)

خطرريزش يا
برخورد اجسام
كاردرفضاي

نيمه وقت

مسدودغير

درفضاي نسبتاً

متعارف

كم وغيرمتعارف

تمام وقت
-

درمحيط متعفن و
بوي نامطبوع

كاردرمحيط

گاهي

نيمه وقت

تمام وقت

اداري با

درمحطهاي

درمحطهاي

درمحطهاي

رطوبت

رطوبت بيش از

رطوبت بيش از

رطوبت بيش از

نامتعارف

حدمجاز

حدمجاز

حدمجاز

ذهني و فكري
كار

غالبا مسئوليت

همواره مسئوليت

نوع و انجام كار

نوع كار با

حساسيت كا ردر

حساسيت كا ردر

گاها با تمركز و

استرس و تمركز

حدي است كه

حدي است كه

خستگي فكري

و بسيار همراه

روح و روان فرد

روح و روان فرد

توام است

است

تحت تاثير

تحت تاثير

قرارمي گيرد

قرارمي گيرد

كاردرمحيط
11

اجساد و لوازم و

نيمه وقت با ذي

تمام وقت با ذي

نيمه وقت

شرايط سخت
9

گاهي با لوازم در

نيمه وقت با
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داراي

نيمه وقت بين 71

سروصدا

تا  91دسي بل

نامتعارف

نيمه وقت

نيمه وقت ببيش

بين 101-71دسي

از 101دسي بل

بل باتمام وقت

باتماموقت

بين 91-71دسي

بين 101-71دسي

بل

بل

تمام وقت بيش
از 101دسي بل

41

آيين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي
موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي
كاردرمحيط
11

داراي ذرات
معلق و دود
درهوا

محيط گاهي

محيط اكثرا

انجام كار توليد

ذرات معلق و

داراي گردوغبار

داراي گردوغبار

گردو غبار مي

دود در هوا

است

است

كند

بيماري زا است

گاهگاهي تقريباً

10
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مكررا بيش از 51

گاه گاهي تقريباً

 10گاهگاهي

گاه گاهي تقريباً

كيلو گاهگاهي

5/10كيلوگرم تا

تقريباً

05كيلوگرم تا 51

تقريباً

 05كيلوگرم يا

05كيلوگرم تا 51

كيلوگرم يا

05كيلوگرم تا 51

جابه جاكردن

مكررا  5تا 5/10

كيلوگرم يا

مكررا  5تا 5/10

كيلوگرم يا

اجسام سنگين

كيلوگرم يا

مكررا  5تا 5/10

كيلوگرم يا

مكررا  5تا 5/10

معادل به انرا بلند

كيلوگرم يا

معادل به انرا بلند

كيلوگرم يا

با نيروي معادل را

معادل به انرا بلند

با نيروي معادل را

معادل به انرا بلند

تحمل مي كند

با نيروي معادل را

تحمل مي كند

با نيروي معادل را

تحمل مي كند

دائماً بيش
از51كيلوگرم
بلند يا نيروي
معادل به آن را
تحمل ميكند

تحمل مي كند

كاردرمحيط
هاي
13

پرخطر(مانند
كارگاه هاي
تراشكاري و

گاهگاهي در

به طور پاره وقت

به طور نيمه وقت

به طور تمام وقت

كارگاه كار

در كارگاه كار

در كارگاه كار

در كارگاه كار

ميكند

ميكند

ميكند

ميكند

-

ريخته گري)
نيمه وقت
14

كاردرمحيط

درمحيط كم نور

هاي

و يا

غيرمتعارف

پرتور(تاريكي
نسب/نور شديد

15

نيمه وقت در
تاريكي
مطلق/نوربسيارش
ديد

تمام وقت در
تاريكي
-

مطلق(تاريكخانه
عكاسي/نورشديد
)

اپراتوري كه

اپراتوري كه

اپراتوري كه

اپراتوري كه بيش

كاربارايانه و

بين 0تا 3ساعت

بين3تا 4ساعت

بين 4تا 5ساعت

از 5ساعت درروز

امثالهم

درروز ملزم به

درروز ملزم به

درروز ملزم به

ملزم به انجام كار

انجام كار است

انجام كار است

انجام كار است

است

-
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تمام وقت در

10

تمام وقت در

كار در ارتفاع

ارتفاع به شماره

بسيار زياد و يا

از11مترويا نيمه

تمام وقت

وقت درعمق

درعمق به شماره

بيش از11متر-

بيش از11متر-

حتي با وسايل

حتي با وسايل

ايمني

ايمني

انفجار ساده و

انفجار مستمر و

انفجار خطرناك

انفجار خطرناك

كم خطر وجود

نستبا خطرناك

بطور نيمه وقت

بطور مستمر

دارد

است

وجود دارد

وجود دارد

بطور نيمه وقت

گاه گاهي با

با بيماران روحي

بيماران روحي و

و رواني

رواني خطرناك

روبروست

روبروست

نيمه وقت در

ارتفاع به شماره

ارتفاع بدون

از5مترويا نيمه

كار در ارتفاع

حفاظ بيش از

وقت در ارتفاع

و اعماق

5متر و يا عمق

11متر و يا تمام

آب يا زمين بيش

وقت در عمق

از  5متر

آب يا زمين بيش
از5متر

17

18

انفجار

كار با بيماران
روحي و رواني

گاه گاهي با
بيماران روحي و
رواني روبروست

-

كاردراعماق
بيش از  51متر-
حتي با استفاده
ازوسايل ايمني

-

-

تنهايي
19

تنهايي
غيرمعمول

تنهايي مستمر

مستمرباسكوت

تنهايي مستمر

ياتنهايي

توام با سروصداي

غيرمستمر مراه با

ناراحت كننده

-

-

صدا
01

لرزش
كارباحيوانات

01

و جانوران
گزنده و درنده

لرزش خفيف

نيمه وقت لرزش

تمام وقت توام

ازاردهنده

نسبتاً شديد

با لرزش

گاه گاهي

نيمه وقت

تمام وقت

سروكاردارد

سروكاردارد.

سروكار دارد.

مكررادرفضاي
00

كاردرفضاي

باز مناطق معتدل

باز

انجام وظيفه مي
نمايند

مكررا درفضاي باز
مناطق بدآب و هوا
و يا به طورمنظم در
مناطق معتدل انجام

وظيفه مي نمايند.

-

-

-

-

به طورمنظم
درفضاي باز مناطق
بدآب و هوا انجام

-

-

وظيفه مي نمايد

43

آيين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي
موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي

شماره64343/022 :
تاريخ 0630/20/02 :

پيوست شماره سه
دستورالعمل اجرايي قانون حمايت قضايي از اعضاي هيأت علمي
موضوع ماده‹‹ ››40آيين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي « موسسه »
ماده -0منظور از مراجع رسيدگي كننده در اين دستورالعمل كليه مراجع قضايي و انتظامي قانوني(از جمله كليه
دادگاههاي عمومي ،انقالب ،نظامي ،تجديدنظر ،ديوان عدالت اداري ،ديوان عالي كشور ،دادسراها،ديوان محاسبات
كشور وهيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري و )...مي باشد .
تبصره  -هيأتهاي رسيدگي انتظامي اعضاي هيأت علمي در مواردي كه شاكي عضو « موسسه » نباشد نيز در شمول اين
دستورالعمل قرار مي گيرند.
ماده  -2كليه اعضاي « موسسه » اعم از رسمي  ،رسمي آزمايشي و پيماني در رابطه با دعاوي و شكايات مطروحه در
مراجع رسيدگي كننده كه از انجام تكاليف آنان ناشي مي شود يا به نحوي با وظايف ايشان مرتبط است ،مشمول حمايت
قضايي و حقوقي موضوع اين دستورالعمل مي باشند.
تبصره -اعضاي بازنشسته ،از كارافتاده و متوفي در ارتباط با دعاوي و شكايات ياد شده در زمان اشتغال ،مشمول حمايت
قضايي و حقوقي مي گردند و در مورد اعضاي متوفي تقاضاي همسر يا يكي از وراث درجه اول مندرج در ماده()0260
قانون مدني براي حمايت قضايي و حقوقي كافي است.
ماده  -3متقاضي حمايت قضايي و حقوقي درخواست كتبي خود را ذكر داليل و جهات موردنياز براي حمايت قضايي
و حقوقي به رييس « موسسه » يا مقام مجاز از طرف وي تسليم مي دارد.
ماده  -4مرجع تشخيص ارتباط موضوع دعوي با وظايف عضو براي انجام حمايت قضايي و حقوقي ،رييس « موسسه »
يامقام مجاز از طرف وي مي باشد .
ماده  -5رييس « موسسه » يا مقام مجاز از طرف وي موظف است در صورت انجام تشريفات مقرر در مواد‹‹ ››6و ‹‹››4
اين دستورالعمل ،كارشناس يا كارشناسان حقوقي واجد شرايط را براي انجام حمايت قضايي و حقوقي به طور كتبي با
ذكر موضوع به همراه مدارك و اسناد موردنياز ،به مراجع رسيدگي كننده ذيصالح معرفي و رونوشت آن را به عضو
متقاضي تسليم نمايد.
ماده  -6خدمات كارشناسان حقوقي موضوع اين دستورالعمل شامل موارد ذيل است:
الف -انجام مشاوره و ارشاد قضايي
ب -شركت در جلسات دادرسي
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ج -تنظيم شكايت ،دادخواست ،لوايح و دفاعيه هاي الزم
د -مراجعه به دستگاه هاي دولتي و غيردولتي ذيربط جهت حسن اجراي وظايف محول
ه -ساير خدماتي كه در مراحل دادرسي وكالي دادگستري در مقام وكالت مجاز به انجام آن مي باشند.
ماده  -7كارشناس يا كارشناسان حقوقي(موضوع ماده‹‹ )››3اين دستورالعمل موظفند در تمام مراحل رسيدگي و
دادرسي به طور فعال شرك ت نمايند و در صورتي كه براي عدم امكان اقامه دعوا و شكايت و شركت در جلسات
رسيدگي و دادرسي عذر موجه داشته باشند ،مراتب را با رعايت فرصت زماني ممكن قبال به صورت كتبي به مقام معرفي
كننده اطالع دهند تا امكان معرفي كارشناس يا كارشناسان حقوقي ديگر به مرجع رسيدگي كننده ذيربط فراهم گردد.
تبصره  –0تشخيص عذر موجه برعهده رييس « موسسه » يا مقام مجاز از طرف وي مي باشد.
تبصره  -0در صورت تحقق مفاد بند ب ماده  02موسسه كار شناس ديگري رابر طبق مقررات اين دستورالعمل براي ادامه
حمايت قضايي وحقوقي از متقاضي معرفي مي نمايد .
ماده  -8كارشناس حقوقي نمي تواند براي انجام حمايت قضايي و حقوقي موضوع اين دستورالعمل از عضو متقاضي،
وجه يا مال يا سندي به عنوان حق الزحمه و يا ساير عناوين مشابه به نفع خود يا ديگري اخذ نمايد .در غير اين صورت با
متخلف برابر قوانين و مقررات مربوط رفتار خواهدشد.
ماده  « -9موسسه » مي تواند براي جبران زحمات آن دسته از كارشناسان حقوقي كه در اجراي اين دستورالعمل
خدمات حقوقي ارائه مي دهند عالوه بر فوق العاده جذب استحقاقي ،حداكثر تا  02درصد فوق العاده جذب وي با
تشخيص رييس « موسسه » و رعايت مقررات مربوط پرداخت نمايد.
ماده  -01در موارد زير ارائه خدمات موضوع اين دستورالعمل ،از سوي كارشناس حقوقي خاتمه مي يابد.
الف -انصراف كتبي عضو متقاضي حمايت قضايي و حقوقي به « موسسه »
ب-قطع رابطه استخدامي كارشناس حقوقي مربوط با « موسسه » از قبيل استعفا ،اخراج ،بازخريد،بازنشستگي ،
ازكارافتادگي ،انتقال و يا فوت
ماده  -00مفاد اين دستورالعمل به كليه پرونده هاي قضايي جاري(كيفري ،حقوقي و اداري) « موسسه » تسري مي يابد.
ماده  -02اين دستورالعمل مشتمل بر  00ماده و  6تبصره در تاريخ  0630/24/00به تصويب هيئت امناي موسسه رسيده
و پس از ابالغ رييس هيات امناء از تاريخ  0630/23/20قابل اجرا ميباشد.
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پيوست شماره چهار
دستورالعمل پرداخت هاي كمكهاي رفاهي
موضوع ماده  93آئين نامه استخدامي اعضاي هيئت علمي
ماده  -0كليه اعضاي شاغل در « موسسه » ماهيانه از كمك هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيم رفاهي مصوب هيأت امنا ،
كه از ميزان تعيين شده براساس مصوبات هيأت وزيران كمتر نخواهد بود ،به شرح ذيل بهره مند مي گردند :
-0-0

كمك هزينه يك وعده غذاي گرم در روز

-0-0

كمك هزينه مهدكودك به ازاي هر فرزند زير شش سال (صرفاً به يكي از زوجين شاغل در موسسات يا ساير
دستگاه هاي اجرايي تعلق مي گيرد).

-6-0

كمك هزينه اياب و ذهاب

-4-0

كمك هزينه مسكن به ميزان  032برابر ضريب حقوقي ساليانه مصوب هيئت امناء كه از ميزان ابالغ شده ازسوي
هيئت وزيران كمتر نمي باشد .مشروط به پيش بيني اعتبار الزم در بودجه تفصيلي ساليانه مصوب هيأت امنا.

ماده  « -2موسسه » مكلف است عالوه بر پرداخت حق بيمه پايه درمان  ،پنجاه درصد حق بيمه تكميلي اعضا و افراد
تحت تكفل آنان را پرداخت نمايند.
ماده -3پرداخت سهم حق بيمه عمرو حوادث اعضاي به عهده « موسسه » ميباشد.
ماده « -4موسسه » مي تواند درطول سال وجوهي را تحت عنوان كمك هزينه غيرنقدي به مناسبتهاي ويژه مذهبي و
ملي به اعضاي شاغل پرداخت نمايد.
ماده  « -5موسسه » مي تواند به منظور تشويق پس انداز و حمايت از اعضاي « موسسه » از طريق تامين اندوخته  ،بنا به
درخواست عضو شاغل رسمي و پيماني حساب پس انداز سهم عضو نزد يكي از بانكهاي دولتي به نام عضو افتتاح و
63درصد حقوق مرتبه و پايه وي را در هر ماه به عنوان ( سهم پس انداز عضو ) از دريافتي وي كسر و به حساب مزبور
واريز نمايد ،در اين صورت در هر ماه  022درصد سهم پس انداز عضو به عنوان سهم پس انداز « موسسه » از محل
اعتبارات پرسنلي « موسسه » ضمن درج در بود جه تفصيلي ساالنه مصوب هيأت امنا به حساب سپرده جداگانه اي كه به
نام عضو افتتاح خواهد شد ،واريز مي شود.
تبصره – موجودي حسابهاي موضوع اين ماده در زمان اشتغال عضو  ،غير قابل برداشت مي باشد.
ماده  -6موسسه مي تواند هرساله مبلغي را به منظور كمك يا وام به صندوق قرض الحسنه اعضاي « موسسه »  ،تعاوني
هاي مسكن ،مصرف و يا اعتباري يا پرداخت وام مستقيم به اعضا در بودجه تفصيلي با تصويب هيأت امنا ،منظور نمايد.
تبصره -ميزان كمك و سقف وام قابل پرداخت درقالب اعتبارات مصوب ميباشد و نحوه پرداخت و گردش مالي آن
مطابق دستورالعملي خواهدبود كه به پيشنهاد هيأت رييسه و به تصويب هيئت امناء مي رسد.
ماده  -7اين دستورالعمل مشتمل بر  0ماده و  0تبصره در تاريخ  0630/24/00به تصويب هيئت امناي موسسه رسيده و
پس از ابالغ رييس هيات امناء از تاريخ  0630/23/20قابل اجرا ميباشد.

46

آيين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي
موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي

شماره64343/022 :
تاريخ 0630/20/02 :

پيوست شماره پنج
دستورالعمل نحوه انتخاب استادان ممتاز
موضوع ماده  008آيين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي
به منظور بزرگداشت و ارج نهادن به استادان برجسته « موسسه » اعضاي هيأت علمي با مرتبه استادي كه به مقام شامخ
فرهنگي ،تربيتي ،اجتماعي ،آموزشي ،علمي و پژوهشي و ...در سطح ملي و يا بين المللي رسيده اند و داراي كيفيت
آموزشي و حسن شهرت اخالقي و معنوي مي باشند ،طبق ضوابط ذيل به عنوان استاد ممتاز انتخاب و طي مراسم ويژه
اي درجه استاد ممتازي « موسسه »  .به آنان اعطاء مي شود.
ماده  -0فعاليت هاي فرهنگي-تربيتي-اجتماعي :
كسب ح داقل امتياز تعيين شده در ماده يك آيين نامه ارتقا مرتبه اعضاي هيأت علمي از فعاليت هاي فرهنگي-تربيتي-
اجتماعي
ماده  – 2فعاليت هاي آموزشي
داشتن شرايط زير براي كسب مرتبه استاد ممتازي ضروري مي باشد.
-0-0حداقل  02سال سابقه تدريس و تحقيق موفقيت آميز پس از نيل به مرتبه استادي( .سالهاي استفاده از فرصت
مطالعاتي به حداقل  02سال سابقه تدريس و تحقيق افزوده مي شود).
-0-0استاد راهنمايي حداقل  02دانش آموخته در سطح دكتراي تخصصي و  02دانش آموخته در سطح كارشناسي
ارشد( .راهنمــايي دانش آموخته در سطح دكتــــراي تخصصي مي توانــد با نسبــت يك به سه جايگــزين
راهنمايي دانش آموخته در سطح كارشناسي ارشد باشد).
-6-0كسب حد نصاب امتياز كيفيت آموزشي بر مبناي آئين نامه ارتقا اعضاء هيأت علمي به مرتبه استادي .
-4-0كسب حداقل  3امتياز از كميت آموزشي در هر سال تحصيلي.
-3-0كسب حداقل  6امتياز از كميت آموزشي در هر سال تحصيلي براي استاد بازنشسته و يا استاد وابسته.
ماده  -3فعاليت هاي پژوهشي  -فناوري
كسب حداقل  032امتياز بعد از احراز مرتبه استادي از « موسسه » بر مبناي آئين نامه ارتقا مرتبه اعضاء هيأت
علمي ,از كتابهاي تخصصي اصيل چاپ شده و مقاالت اصيل پژوهشي چاپ شده در نشريات علمي و پژوهشي
معتبر ملي و يا بين المللي  ،ثبت اختــراع و نـــو آوري وگزارش طــرح هاي كاربردي و جوايز جشنواره هاي معتبر
علمي به ترتيب مندرج در تبصره هاي اين ماده براي كسب عنوان استاد ممتازي ضروري مي باشد .امتيازات قابل
كسب در هر بخش به قرار ذيل است :
-6-0كتابهاي تأليفي اصيل :حداكثر  022امتياز براي رشته هاي علوم تجربي و  032امتياز براي رشته هاي علوم
انساني.
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 -0-6ثبت اختراع و نوآوري :بازاء هر ثبت اختراع و نوآوري در سطح بين المللي  02امتياز و در سطح داخلي 6
امتياز و حداكثر امتياز قابل استفاده در اين بند  32امتياز مي باشد .براي استفاده از امتيازات اين بند ,تأييديه علمي
ثبت اختـــراع و نوآوري توسط مراجع منطقه اي مورد تأييد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ضروري مي باشد.
 -6-6نيمه صنعتي كردن :نيمه صنعتي كردن هر كدام از تأييديه هاي ثبت اختراع هر مورد  02امتياز و حداكثر تا 02
امتياز دارد.
 -4-6جوايز جشنواره هاي علمي داخلي :هر مورد يك امتياز .حداكثر تا  3امتياز.
 -3-6جوايز جشنواره هاي بين المللي معتبر (داخل و خارج از كشور) :هر مورد سه امتياز .حداكثر تا  32امتياز.
 -3-6گزارش علمي نهايي ط رح هاي پژوهشي كاربردي :هر مورد گزارش علمي نهايي طرح هاي پژوهشي
كاربردي موضوع قرارداد بين « موسسه » و دستگاه اجرايي كه داراي گواهي اختتام تأييد شده از دستگاه ذيربط
باشد 0 ،امتياز و حداكثر تا  03امتياز.
تبصره  -0با توجه به تفاوت توليد مقاالت در موضوعات تخصصي و رشته هاي گوناگون بر اساس آمار ارائه شده توسط
مراجع معتبر بين المللي ،امتيازات موضوع اين ماده به تشخيص كميسيون تخصصي ذيربط بررسي كننده مي تواند %03
افزايش و يا كاهش يابد.
تبصره  : 0كسب حداقل  02امتياز از چاپ كتابهاي تأليفي اصيل الزامي است.
تبصره  :6امتياز مقاالت اصيل پژوهشي كه در مجالت معتبر پژوهشي به چاپ رسيده اند سقف ندارد.
تبصره  :4داشتن حداقل  022استناد معتبر در سطح بين المللي براي رشته هاي علوم تجربي و  32استناد معتبر در سطح ملي
و يا بين المللي براي رشته هاي علوم انساني ضروري است.
 منظور از استناد در سطح بين المللي براي رشته هاي علوم تجربي  ،ارجاع محققان شناخته شده در سطح بينالمللي به كار تحقيقاتي نامزد مرتبه استاد ممتازي دركتب و نشريات معتبر پژوهشي در سطح بين المللي است.
-

منظور از استناد در سطح ملي و يا بين المللي براي رشته هاي علوم انساني  ،ارجاع محققان در سطح ملي و يا
بين المللي و مرجع قرارگرفتن كار تحقيقاتي نامزد مرتبه استاد ممتازي دركتب درسي دانشجويان  ،نشريات
معتبر پژوهشي در سطح ملي و يا بين المللي است.

ماده -4فعاليت هاي علمي  -اجرايي
امتياز فعاليت هاي علمي-اجرايي برمبناي آئين نامه ارتقاء اعضاي هيئت علمي تا حداكثر  02امتياز قابل محاسبه
ميباشد .
ماده  -5فعاليتهاي موضوع مواد يك تا چهار اين دستورالعمل توسط كميسيونهاي تخصصي هيأت مميزه ذيربط مورد
ارزيابي قرار مي گيرد .
تبصره – در شرايط مساوي اولويت با كساني است كه سابقه اجرايي داشته باشد.
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ماده  -6نحوه انتخاب (اجرا)
مراحل اجرايي انتخاب استادان ممتاز به شرح ذيل است :
معاونت تحقيقات وفناوري موسسه باهماهنگي سايرمعاونتها،استادان واجد شرايط را با ارائه مدارك و مستندات الزم در
آغاز هر سال به رياست « موسسه » معرفي مي نمايد تا در صورت صالحديد به دبيرخانه اعطاي مرتبه استاد ممتازي
معرفي شوند.
تبصره  : 0در موارد استثنايي  ،رييس « موسسه » مي تواندبامشورت هيأت رييسه موضوع اعطاي درجه استادي ممتاز را
به استادي كه واجد شرايط تشخيص ميدهد  ،مستقيماً به شوراي انتخاب استاد ممتاز موضوع ماده  0پيشنهاد نمايد.
تبصره  : 0براي استاداني كه درجه استاد ممتازي آنان به تصويب شوراي انتخاب استادان ممتاز رسيده است  ،حكم استاد
ممتازي توسط رييس « موسسه » صادر مي شود و اين عنوان درحكم كارگزيني آنان درج مي گردد.
ماده  -7تركيب شوراي انتخاب استاد ممتاز:
 -0-0رييس « موسسه » ( رياست شورا )
 -0-0معاون تحقيقات وفناوري « موسسه » ( نايب رييس و دبيرشورا )
 -6-0چهار نفر از شخصيت هاي برجسته علمي پژوهشي كشور ( كه حداقل يك نفر حسب مورد در زمينه
تخصصي ذيربط صاحب نظر باشد) با انتخاب و حكم رييس « موسسه » .
 -4-0سه نفر استاد تمام « موسسه » كه حداقل يك نفر حسب مورد عضوكميسيون تخصصي ذيربط هيأت مميزه
باشد ,به انتخاب هيأت مميزه.
تبصره :دبيرخانه شوراي اعطاي مرتبه استاد ممتازي در حوزه معاونت تحقيقات وفناوري « موسسه » مستقرخواهد بود.
ماده  -8نحوه تشويق و قدرداني:
 « -0-8موسسه » نشان استاد ممتازي را طي مراسم ويژه اي توسط رييس « موسسه » به استادان برگزيده اعطاء
مي نمايد.
 -0-8استاد ممتاز مي تواند دانشجويان توانمند و درخشان را براي مقطع دكتري بدون آزمون ورودي براساس
دستورالعملي كه توسط شوراي تحصيالت تكميلي « موسسه »

تهيه و به تائيد هيأت امنا

مي رسد پذيرش نمايد.
-6-8به منظور تكريم از مقام استاد ممتاز,تا سقف  0پايه تشويقي به وي اعطا مي شود و درصورتيكه استاد ممتاز
حداقل  32امتياز اعتبار ويژه ساالنه كسب نمايد ,امتياز اعتبار ويژه ساالنه پژوهشي او با ضريب  0مورد محاسبه قرار
مي گيرد.
 -4-8استاد م متاز مي تواند طبق درخواست ,از اعتبار ويژه خود براي شركت در مجامع بين المللي و فرصت
مطالعاتي استفاده نموده و يا از استادان برجسته بين المللي براي همكاري هاي علمي دعوت بعمل آورد.
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تبصره  :اين آيين نامه مشمول استادان بازنشسته « موسسه » و استادان وابسته واجد شرائط نيز مي شود.
ماده  -9اعطاي كمك هاي مادي و معنوي:
به منظور تكـــريم جايگاه استاد ممتاز بـــر اساس دستورالعمل خاص اساتيد ممتاز كه از سوي هيأت رييسه تدوين مي
گردد « ،موسسه » نسبت به اعطاي كمك هاي مادي و معنوي پس از تصويب هيأت اجرايي اقدام مي نمايد.
ماده -01اين دستورالعمل مشتمل بر02ماده و  00تبصره در تاريخ  0630/24/00به تصويب هيئت امناي موسسه رسيده
و پس از ابالغ رييس هيات امناء از تاريخ  0630/23/20قابل اجرا ميباشد.
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پيوست شماره شش
دستورالعمل بكارگيري عضو وابسته در « موسسه »
موضوع ماده  009آيين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي
ماده  -0عضو وابسته افراد برجسته علمي مي باشند كه به درخواست « موسسه » با تصويب هيأت اجرايي جذب
«موسسه» و حكم رييس «موسسه» براي انجام وظايف آموزشي و پژوهشي براي مدت دو سال انتخاب و بكار گرفته
مي شوند.
ماده  -2شرايط عمومي عضو وابسته به شرح ذيل مي باشد :
 -0-0اعالم نياز واحد مربوط
 -0-0داشتن مدرك تحصيلي دكتري تخصصي
 -6-0ارتباط تخصصي فرد با زمينه هاي علمي مورد نياز واحد متقاضي
تبصره -اخذ موافقت و مجوزهاي الزم از محل خدمت اوليه به عهده عضو وابسته مي باشد.
ماده  -3شرايط اختصاصي عضو وابسته به شرح ذيل مي باشد.
رديف

عنوان شرايط اختصاصي

0

مرتبه علمي

0

عضو هيأت علمي خارج

متخصص مقيم خارج

از « موسسه »

از كشور

حداقل دانشيار

حداقل دانشيار

سرپرستي پايان نامه يا رساله حداقل  02پايان نامه كارشناسي حداقل  02پايان نامه كارشناسي ارشد
در مقاطع تحصيالت تكميلي

ارشد يا  4رساله دكتري

يا  4رساله دكتري

چاپ مقاالت علمي پژوهشي
6

در نشريات معتبر داراي نمايه حداقل  8مقاله علمي پژوهشي

حداقل  00مقاله علمي پژوهشي

بين المللي از جمله ISC
4

سرپرستي و انجام طرحهاي
پژوهشي

حداقل  4طرح پژوهشي

-----

تبصره  -0عضو وابست ه مي تواند هر رساله دكتري را با دو مقاله علمي پژوهشي چاپ شده در نشريات معتبر داراي نمايه
بين المللي از جمله  ISI، ISCو...پروانه ثبت اختراع ( (Patentجايگزين نمايد.
تبصره  -0عضو وابسته مي تواند هر پايان نامه كارشناسي ارشد را با يك مقاله علمي پژوهشي چاپ شده در نشريات
معتبر داراي نمايه بين المللي از جمله  ISI، ISCو  ...جايگزين نمايد.
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تبصره  -6در موارد خاص براي رشته هايي كه از نظر هيأت مميزه « موسسه » شرط انتشار مقاله چاپ شده در نشريات
معتبر داراي نمايه بين المللي از جمله ISI، ISCو ...الزامي نباشد بر اساس ضوابط هيأت مميزه ذيربط اقدام خواهد شد.
تبصره  -4داشتن يك اختراع تأييد شده علمي توسط مراجع ذي ربط  ،جايگزين مقاالت موضوع رديف  6جدول اين
ماده مي شود.
تبصره  -3محققان برجسته غيرهيأت علمي كه داراي تاليفات  ،انتشارات و سوابق علمي مورد تأييد هيأت اجرايي جذب
« موسسه » مي باشند ،مي توانند به عنوان عضو وابسته « موسسه » پذيرفته شوند.
ماده  -4حوزه هاي فعاليت عضو وابسته به شرح ذيل مي باشد:
-0-4راهنمايي و مشاوره پايان نامه و رساله در دوره هاي تحصيالت تكميلي.
 -0-4انتشار مقاالت علمي پژوهشي در نشريات علمي پژوهشي معتبر به نام « موسسه » .
 -6-4انجام فعاليتهاي تحقيقاتي و پژوهشي .
 -4-4تدريس در دوره هاي تحصيالت تكميلي .
 -3-4ارائه مشاوره هاي علمي و راهبردي مورد درخواست موسسه.
 -3-4ساير فعاليتهاي تخصصي مورد نياز « موسسه ».
ماده  -5عملكرد (عضو وابسته) در دوره هاي دو ساله توسط هيأت اجرايي جذب « موسسه » مورد ارزيابي قرار
مي گيرد .در صورتي كه عملكرد (عضو وابسته) مثبت ارزيابي گردد با تأييد و حكم رييس « موسسه » عضويت وي
براي دو سال ديگر تمديد مي گردد.
ماده  -6عضو وابسته از مزاياي ذيل برخوردار مي گردد :
-0-3استفاده از اعتبار ويژه پژوهشي پژوهانه بر اساس ضوابط و مقررات مربوط .
-0-3استفاده از پاداش چاپ مقاالت بين المللي بر اساس ضوابط و مقررات مربوط.
-6-3دريافت حق التدريس معادل اعضاي هيأت علمي هم رتبه خود اعضاي هيأت علمي خارج از « موسسه » .
تبصره -0ميزان حق التدريس يا حق التحقيق (عضو وابسته) موضوع تبصره  3ماده  6اين دستورالعمل با پيشنهاد معاون
تحقيقات وفناوري و تصويب هيأت اجرايي جذب « موسسه » تعيين مي گردد.
تبصره  « -0موسسه » نسبت به تامين مسكن براي عضو وابسته كه محل خدمت اصلي وي خارج از كشور مي باشد در
حد امكان اقدام مي نمايد.
ماده  -7اين دستورالعمل مشتمل بر  0ماده و  0تبصره در تاريخ  0630/24/00به تصويب هيئت امناي موسسه رسيده و
پس از ابالغ رييس هيات امناء از تاريخ  0630/23/20قابل اجرا ميباشد.
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