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 فهرست مطالب
 

 تعاریف و اختصارات                                                        فصل اول:

 جذب و ورود به خدمت فصل دوم:

 استخدام و تبدیل وضعیت فصل سوم:

 بندی مشاغلطبقه فصل چهارم:

 نظام پرداخت حقوق و مزایا فصل پنجـم:

 حقوق و تکالیف فصل ششـم:

 48 ارزیابی عملکرد و توانمندسازی :فصل هفتـم

 ها، بیمه و امور رفاهیمرخصی  هشتم: فصل 

 پایان خدمت  فصل نهــم: 

 اتمقرّرسایر  فصل دهـم:

 ت اجرایی منابع انسانیئتشکیل و وظایف هی دستورالعمل نحوۀ یک:  ۀپیوست شمار

 آنانزمانی مدیریتی سطوح میانی و پایه و عزل های ساانتصاب اعضا در پست ۀدستورالعمل نحو دو:  ۀپیوست شمار

 مؤسسهاعضای  ۀرتب یاجرایی ارتقا دستورالعمل سه: ۀپیوست شمار

 مؤسسهاعضای  سختی شرایط محیط کار ۀالعاددستورالعمل فوق چهار: ۀپیوست شمار

 چهارم وقتوقت و سهاز خدمت نیمهرسمی و پیمانی  «زن»دستورالعمل استفادۀ عضو  :پنج ۀپیوست شمار

 اعضای مؤسسهدستورالعمل اجرایی قانون حمایت قضایی از  :شش ۀپیوست شمار

  دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد اعضای مؤسسه :تفه ۀپیوست شمار

 به اعضای مؤسسه های رفاهیدستورالعمل پرداخت کمک :هشت ۀپیوست شمار
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 تعاریف و اختصارات  (فصل اول

 های آن عبارتند از:نامه و پیوستکاررفته در این آیینهختصارات بتعاریف و ا .1 ۀماد

 منظور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. وزارت: .1-1

 منظور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری است. :وزیر .2-1

 است.وزارت  ۀزممیّهای هیئتامنا و های هیئتمرکز  منظورمرکز:  .3-1

 آن است. ۀتابعواحدهای  ۀو کلی ..................................منظور :مؤسسه .1-4

 ، مرجعمؤسسه رکن باالترین عنوان بهات مربوط مقرّرو  موجب قـوانینکـه بـه ی است هیئت: امنا هیئت .5-1

 است.  مؤسسهات و ضوابط داخلی مقرّرو تصویب گیری تصمیمگذاری، سیاست

 هیئتابل طرح در قو ارائه پیشنهادات بررسی، کارشناسی مسئولیت کمیسیونی است که  کمیسیون دائمی: .6-1

  امنا را بر عهده دارد. هیئتامنا و سایر امور ارجاعی از سوی 

 است.  مؤسسهپس از رئیس  مؤسسهدومین رکن اجرایی رئیسه:  هیئت .7-1

نا ام هیئتشده از سوی نات تعییمقرّرمرجعی است که در چارچوب ضوابط و اجرایی منابع انسانی:  هیئت .8-1

، «کی ۀپیوست شمار -ت اجرایی منابع انسانیئتشکیل و وظایف هی ۀنحودستورالعمل »اساس  برو 

انسانی  نیروی اختیارات و تنظیم راهکارهای اجرایی بخش اداری، تشکیالتی و امور و متکفل اعمال وظایف

 .شودمینامیده  «اجرایی هیئت» که به اختصار است مؤسسهل و سایر امور محوّعلمی  هیئتغیر

ریت منابع )یا عناوین مشابه( نامه معاون اداری و مالی و مدی آییندر این  «مقام مجاز»منظور از  مقام مجاز: .9-1

ه شخص بکند. تفویض اختیارات قائم اختیارات خود را به وی تفویض می مؤسسهاست که رئیس  مؤسسه

 کرد. تفویض را به غیر مؤسسهاز سوی رئیس شده توان اختیارات تفویضو نمیاست 

ی ی، مؤسسات یا نهادهاهای دولت، مؤسسات یا شرکتهاوزارتخانه ۀکلیعبارت است از دستگاه اجرایی:  .10-1

 تعیین شده باشد. مؤسسهامنای  هیئتهایی که از سوی دستگاه ۀعمومی غیردولتی و نیز کلی
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 مؤسسهر اشخاص حقیقی برای خدمت د کارگیریهبانتخاب و  فرآیند شناسایی،: کارگیریهو ب جذب .11-1

 ست.انامه یینات این آمقرّردر چارچوب ضوابط و  مصوّب تصدّیهای سازمانی بالمتناسب و متناظر با پست

 تصدّیمانی بالساز هایدر یکی از پست مؤسسهدر  خدمتحقیقی برای  پذیرش اشخاص فرآینداستخدام:  .12-1

 نامه است.ات این آیینمقرّرهای پیمانی و رسمی در چارچوب ضوابط و ی از وضعیتبه یک مصوّب

رسمی،  سه وضعیتیکی از در  مؤسسهدر شاغل علمی  هیئتغیرنیروی انسانی  «عضو»از  منظورعضو:  .13-1

 پیمانی و قراردادی است.

در  همؤسس یسازمان یاهاز پست یکی تصدّی یراب یاست که به موجب حکم رسم یفردعضو رسمی:  .14-1

 .شودمی استخدام ،این آیین نامهات مقرّرچارچوب ضوابط و 

 مؤسسه یسازمان یهااز پست یکی تصدّی یبراقرارداد پیمانی است که به موجب  یفرد عضو پیمانی: .15-1

 شود.میاستخدام  این آیین نامهات مقرّرن در چارچوب ضوابط و برای مدت معیّ

 مشخص برایف به منظور انجام وظای مؤسسهقرارداد منعقده با موجب  است که به یفرد: عضو قراردادی .16-1

 هیچ مؤسسهاست،  . بدیهیشودمی کارگرفته هب نامهاین آیینات مقرّرچارچوب ضوابط و  در نمدت معیّ

 گونه تعهد استخدامی در قبال عضو قراردادی ندارد.

ری ظام جمهونکیان ر و حفظ دستاوردهای انقالب اسالمی و دفاع از اراستق که برای است فردیایثارگر:  .17-1

 ارجی خخلی و و استقالل و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمنان دا اسالمی ایران

 شود.شناخته می هرزمند وآزاده  ،اسیر ،جانباز ،شهیدصالح، مراجع ذیسوی انجام وظیفه نموده و از 

ضوابط و  در چارچوب عضو رسمی بهمؤسسه  دارصالحیت دستور مقامکتبی  است از ابالغعبارت : حکم .18-1

 .نامهآییناین ات مقرّر

شرایط طرف  و نیز شخص واجد مؤسسه دارکه به امضای مقام صالحیت است کتبی ۀنامتوافق قرارداد: .19-1

یف رداد وظاو مزایا برای مدت مندرج در قرا حقوقفت رسد و وی به موجب آن در ازای دریاقرارداد می

 دهد.انجام می ل رامحوّ
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ری تمام یا واگذا به منظوراست که به طور مستمر  مؤسسه سازمان تفصیلیجایگاهی در پست سازمانی:  .20-1

 شود.ی یا پیمانی در نظر گرفته مییک عضو رسم تصدّیبخشی از وظایف یک شغل برای 

 عنوان کار به همؤسس یسو از که است مشخصی و مستمر ،مرتبط هایلیتئومس و وظایف ۀعمجمو شغل: .21-1

 .شودمی واحد شناخته

شابه یکسان یا م هامسئولیتعبارت است از یک یا چند شغل که از لحاظ نوع کار، وظایف و  شغلی: ۀرشت .22-1

 .ندطوح و مراتب مختلفر دارای سانجام کا سختیاهمیت و  ،شوند اما از نظر ارزشمحسوب می

و تجربی  تحصیلی ۀرشت کار، حرفه،شغلی است که از لحاظ نوع  هایاز رشتهای مجموعهشغلی:  ۀرست .23-1

 دارند. وابستگی نزدیک

مله جاز  ،نی که حاوی مشخصات اصلی و اساسی شغلمدوّ عبارت است از شرح مکتوب وشغل:  شرح .24-1

 .تاس مؤسسه در چارچوب سازمان تفصیلیها و شرایط احراز شغل لیتئوظایف و مسو ۀوننم ،تعریف

 یهای اساستموریأق اهداف و انجام ما برای تحقّهکه وجود آن است آن گروه از مشاغل مشاغل تخصصی: .25-1

 . استالزامی  مؤسسه

از  رای حمایتب ومؤسسه اصلی های موریتأآن گروه از مشاغل که در رابطه با اهداف و م مشاغل اصلی: .26-1

  شود.اجرایی تعیین می تئتوسط هی شود و عناوین و مشخصات آنمشاغل تخصصی ایجاد می

نجام ا به مکلّفرارداد قموجب حکم یا عضو به که اقداماتی  ۀکار یا مجموعاشتغال به عبارت است از خدمت:  .27-1

 است. مؤسسه در آن

ضای اععملکرد  در مورد و قضاوتگذاری ارزشگیری، است که به سنجش، اندازهمندی امنظفرآیند  ارزیابی: .28-1

 پردازد.ن میدر طی یک دوره معیّ مؤسسهشاغل در 

 و در چارچوب بول عضو متناسب با عوامل ترفیعقیا خدمات قابل خدمت سنواتمجموع عددی نمایش  پایه: .29-1

 و «ستحقاقیاهای پایه» ،«بدو ورود به خدمت ۀپای» دسته 3ه بو  نامه استات این آیینمقرّرضوابط و 

 شود.تقسیم می «های تشویقیپایه»

 . نامه استاین آیینات مقرّرشرایط در چارچوب ضوابط و  واجد عضو ۀافزایش عددی پای ترفیع پایه: .30-1
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، «دماتیمق» سطح 5در  مؤسسهشغلی اعضای  پیشرفت سیرموقعیت و برای نمایش  است شاخصی :رتبه .31-1

شده  تعریفنامه ات این آیینمقرّردر چارچوب ضوابط و که  حسب مورد« یک»و « دو»، «سه» ،«مهارتی»

  است.

 ه ونامن آیینای اتمقرّرچارچوب ضوابط و  عضو واجد شرایط، در توسطباالتر  ۀرتب کسب ارتقای رتبه: .32-1

 علمی است.هیئتغیر اعضای ۀرتب یارتقا اجرایی دستورالعمل

 است. لشغحراز ط ایبر اساس شرا یسازمان یهااز پست یکیبه یا پیمانی عضو رسمی گماردن انتصاب:  .33-1

 وعض نامه بهنیین آیا اتمقرّرو چارچوب ضوابط  کار در انجام یازا در که است یمبلغ :حقوق رتبه و پایه .34-1

 گیرد.حق تعلق میذی

 ومستمر ور ــط به نامهنیین آــیا اتمقرّرو وب ضوابط ـچارچ که در استمبلغی ها: لعادهافوقمزایا و  .35-1

 .شودمی پرداختحق ذی عضوبه  ،رتبه و پایه عالوه بر حقوق، رمستمریغ

موزش عالی، ها و مؤسسات آبه سایر دانشگاه مؤسسهبه طور دائم از  عضوتغییر محل خدمت  انتقال: .36-1

و  ردولتی(سسات یا نهادهای عمومی غیؤ)به استثنای م های اجراییی دولتی و دستگاهپژوهشی و فناور

 نامه است.آییناین ات مقرّربالعکس در چارچوب ضوابط و 

 :است از عبارتیت: مأمور .37-1

 ارد،رداد خود دیا قرا حکم اصلی یا عادی که در ۀوظیف عالوه بر ،به عضوموقت  یافهیوظ شدنل محوّ (الف

 .باشد ویکه ممکن است خارج از محل خدمت  نیّمدت مع یراب

ها و گاهسایر دانش ن بهیّمدت مع یوقت براا پارهیوقت به صورت تمامرسمی و پیمانی  عضواعزام  (ب

 ی و دستگاه های اجراییمؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولت

ضوابط و  با رعایت ا خارج از کشوریداخل  در یآموزش ۀگذراندن دور یبراشرایط واجد  عضواعزام  (ج

 نامهات موضوع این آیینمقرّر

وافقت رئیس وی، پس از مدرخواست  ربنا بکه است  مؤسسهبا  رسمی عضو یاستخدام ۀقطع رابط استعفا: .38-1

 . پذیردمی صورت نامهاین آیینات مقرّرضوابط و  با رعایتیا مقام مجاز از طرف وی  مؤسسه



 

    ....……نشست مورخ نشست مورخ     ..……  صورتجلسهصورتجلسه  ..……  )موضوع مصوبه)موضوع مصوبه  ––پیوست صورتجلسه هیات امناپیوست صورتجلسه هیات امنا

  ((....……  هیات امنای موسسههیات امنای موسسه

  …………  موسسهموسسه  هیات علمیهیات علمی  استخدامی اعضای غیراستخدامی اعضای غیر  آیین نامهآیین نامه

 

  

 دکتر عبدالرضا باقری

 های ممیزههای امنا و هیأتقائم مقام  وزیر و رئیس مرکز هیأت

 مهر مرکز

 های ممیزههای امنا و هیأتهیأت 

  6 

خدمت  ۀقسابمبالغی متناسب با  دریافتدر ازای  مؤسسه با عضوخدمتی  ۀرابطقطع  رید خدمت:بازخ .39-1

 پذیرد.صورت مینامه ات این آیینمقرّرضوابط و  با رعایتکه  وی استقبول قابل

ا بنامه و آیین ات اینمقرّراست که در چارچوب ضوابط و  مؤسسهبا عضو خدمتی  ۀرابط پایان بازنشستگی: .40-1

 پذیرد. ربط به موجب ابالغ رسمی صورت میهای بازنشستگی ذیات صندوقمقرّرتوجه به 

دوق بازنشستگی به صن ات مربوطمقرّرو  قوانین که به موجبعضو وضعیت است از عبارت  ازکارافتادگی: .41-1

ا ت خدمتی ۀابطر قطعو ضمن  یستخدمت را دارا نبرای انجام  ضروریروانی  توانمندی جسمانی یا ربطذی

 . دکنمی ستفادهوظیفه ابازنشستگی از حقوق  رسیدن به زمان

ا مقام مجاز از ی مؤسسهبا حکم رئیس ذیل از دالیل یکی  ربنا ب است که عضووضعیتی  آماده به خدمت: .42-1

 :گیرددر انتظار تعیین تکلیف برای انجام خدمت قرار میطرف وی 

 مؤسسهانحالل  (الف

و انونی ق تشریفات اساس بر مؤسسهسازمان تفصیلی اصالح  عضو در چارچوب یسازمان پست حذف (ب

 امنا هیئت تصویب در

 ضوعط احراز متناسب با شرای بدون حقوق یا مرخصیت یمأموربعد از اتمام  یپست سازمانموجود نبودن  (ج

 اساس تصمیم مراجع قانونی. بر (د

کلیف از تعیین ت شغل است و در انتظار بدون ،لهی در شغل محوّآمدکارنانیاز یا  عضوی که به دلیل عدم (ـه

 است. مؤسسه)یا عناوین مشابه(  مدیریت منابع انسانیطرف 

ا مقام مجاز از ی مؤسسهاست که عضو بر اساس تصمیم مراجع قضایی و با حکم رئیس وضعیتی  تعلیق: .43-1

 ندارد. را مؤسسهخدمت در  ۀور و ادامطرف وی تا زمان تعیین تکلیف امکان حض

قطعی صادرشده از  یرااز خدمت به موجب آا دائم یطور موقت  بهعضو از برکناری  است عبارت انفصال: .44-1 

 .سوی مراجع قانونی

  .ربطذیی به موجب آرای قطعی مراجع قانون رسمی عضواستخدامی  ۀقطع رابط عبارت است از اخراج: .45-1
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ه پدر و کنوادگانی  نی و همچنیعضو متوفّ ل ، مادر و پدر تحت تکفّفرزندانهمسر،  از تندعبار: وراث قانونی .46-1

 ند.هست مادرشان فوت شده و در کفالت عضو متوفی

 

 ورود به خدمت جذب و  (فصل دوم

  کند.می عیین و ابالغرا ت سسهمؤ رسمی و پیمانیاستخدام عضو  ۀقانونی تعداد سهمیزهای از اخذ مجوّ وزارت پس .2مادۀ 

 

 ازیر اساس نب مؤسسهوزارت( در  یاز سو یابالغ ۀیسهم تی)با رعا یو رسم یمانیاستخدام اعضا به صورت پ .3 ۀماد

 بیس از تصوپمنحصراً  مؤسسه ییمقام اجرا نیو موافقت باالتر مصوّب سازمان تفصیلیبا توجه به و  یسازمان

ل اص ر گرفتندر نظو مصاحبه با  آزمون قیاز طر ،صالحیالزم توسط مراجع ذ یاهتیصالح تأییدامنا و  هیئت

 .ردپذییم و انتخاب اصلح انجام یستگیشا

و در  صوّبم بالتصدّیهای سازمانی در شرایط خاص در سقف پست نیروی انسانی مورد نیازکارگیری هب .1 ۀتبصر

 ناام هیئت بیوتص اجرایی و هیئت پیشنهادبا ، امنا( تهیئ مصوّب) مؤسسهانسانی  منابعجامع  ۀچارچوب برنام

 زهایخذ مجوّا ،اصلحو انتخاب  یستگیاصل شا در نظر گرفتنو مصاحبه با  آزمون قیاز طرصورت قراردادی  به

 امانج تخدامیبدون تعهدات اس برای مدت یک سال صالحذیالزم توسط مراجع  یهاتیصالح تأییدو  مورد نیاز

  .شودیم

 کسب حداقل، ربط از عملکرد ویرضایت واحد ذیبا  مؤسسهتمدید قرارداد عضو قراردادی در صورت نیاز  .2 ۀتبصر

تناظر م تصدّیالهای سازمانی ب، در سقف پستاجرایی هیئتیید أو تامتیاز الزم از ارزیابی عملکرد سالیانه 

 بالمانع است.  مصوّب

 قانون« 188» ۀناد مادشوند به استکار گرفته میه مه به صورت قراردادی بناافرادی که بر اساس این آیین همۀ .3 ۀتبصر

ارت کار های تشخیص و حل اختالف وزهیئتدعاوی آنان در به و هستند کار از شمول قانون مذکور خارج 

 .شودمینرسیدگی 
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 از شرایط عمومی ذیل برخوردار باشند: باید مؤسسهمتقاضیان جذب و استخدام در  .4 ۀماد

 عدم تغییر یا کسب تابعیت مضاعف در طول دوران خدمت و تابعیت جمهوری اسالمی ایران (الف

 التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و اعتقاد به والیت فقیه (ب

 ی ایرانسالما جمهوری اساسی شده در قانونمبین اسالم یا یکی از ادیان پذیرفته اعتقاد و التزام عملی به دین (ج

 اسالمی ایرانجمهوری های سیاسی معارض با نظام عدم سابقه عضویت یا وابستگی به گروه (د

 ین شغلعدم اشتهار به فسق و فجور و عمل به مناهی اخالقی و اعمال و رفتار خالف حیثیت و شئو (هـ

 ثرؤکیفری م ۀپیشیننداشتن سوء (و

 صالحذیی بر اساس رأی قطعی صادره از سوی مراجع عدم محکومیت به محرومیت ازخدمات دائمی دولت (ز

 عدم اعتیاد و اشتهار به خرید و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلی و نظایر آن (ح

 عمومی یا معافیت قانونی دائم )برای آقایان( ۀدارا بودن مدرک پایان خدمت وظیف (ط

 ظربرخورداری از سالمت و توانایی روانی متناسب با خدمت مورد ن (ی

 برخورداری از سالمت و توانایی جسمانی متناسب با خدمت مورد نظر  (ک

 دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کاردانی یا سطح یک حوزوی (ل

اردانی، سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی ک «30»سال تمام و حداکثر  «20» حداقلدارا بودن  (م

رشناسی سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی کا «35»کارشناسی و سطوح یک و دو حوزوی، حداکثر 

لی مدرک تحصی دارندگانسال تمام برای  «40»ای و سطح سه حوزوی و حداکثر ارشد، دکتری حرفه

 تخصصی یا سطح چهار حوزوی دکتری

و  بطی آنان بر اساس ضواترازهمبا مقاطع تحصیلی دانشگاهی، چنانچه  ترازهمدارندگان مدارک تحصیلی  .1 ۀتبصر

ین ا «م»و  «ل» بندهای باشد، در شمول صالحذیمراجع  تأییدات مربوط دارای ارزش استخدامی مورد مقرّر

  گیرند.ماده قرار می

ین ماده ا« م»به حداکثر سن مندرج در بند  مؤسسهمدت خدمت سربازی متقاضیان جذب و استخدام در  .2 ۀتبصر

  شود.اضافه می
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ی قرارداد خدمت ۀکه دارای سابق مؤسسهی آن دسته از متقاضیان جذب و استخدام در مدت خدمت قرارداد .3 ۀتبصر

 ولتی ود فناوری پژوهشی وعالی،  آموزش مؤسساتها و سایر دانشگاه یا مؤسسهدر شغل مرتبط  در

  شود.این ماده اضافه می« م»ند به حداکثر سن مندرج در بند هستهای اجرایی دستگاه

ده از جاز به استفاماجرایی  هیئتیید أاین ماده و با ت« م»و « ل»بدون الزام به رعایت مفاد بندهای  مؤسسه .4 ۀتبصر

 ناوری وفها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و اعضای شاغل در دانشگاه و... ایمشاوره و خدمات فنی

غل شها تین نوع فعالیهای اجرایی و خبرگان غیرشاغل دولتی در قالب قرارداد است. اکارکنان دستگاه

این  ۀحمالزکشور نیست. میزان حق« 1344» سال ۀقانون بودج« 29» ۀو مشمول تبصرشود نمیمحسوب 

عات کار هفتگی سا اجرایی، متناسب با اهمیت و حجم فعالیت و هیئتیید أافراد به پیشنهاد واحد متقاضی و ت

 ود.شتعیین و پرداخت می ی شاغل مشابهحقوق و مزایای اعضا ( برابر5/1آنان تا سقف یک و نیم )

 

از  ،صالحذیونی نامه حسب مورد مبادی قاناین آیین« 4 ۀماد»مرجع استعالم و تشخیص شرایط عمومی موضوع  .5 ۀماد

 است. مؤسسهاجرایی  هیئتگزینش کارکنان و  ۀجمله هست

 

به تشخیص  زمو سایر شرایط اختصاصی ال شرایط احراز شغل از باید مؤسسهو استخدام در  جذب متقاضیان .6 ۀماد

 برخوردار باشند. مؤسسهاجرایی  هیئت

 

 ست.اوط به خود ات مربمقرّر و نیتابع قوان نخبگان و یاتباع خارج ن،یآنها، معلول ۀخانواد و ثارگرانیاستخدام ا و جذب .7 ۀماد

 

 استخدام و تبدیل وضعیت  (فصل سوم

حراز شغل و سایر اشرایط ، احراز شرایط عمومیو  «3و  2مواد »در  مقرّرت ضوابط با رعای مؤسسهدر استخدام  .8 ۀماد

 :شودمیانجام  زیر صـورت دوبه  نامهاین آیین «6و  4مواد » مندرج در اختصاصی شرایط
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که تمدید آن  به موجب قرارداد ساالنه مصوّب تصدّیبال های سازمانیی پستبرای تصدّ :استخدام پیمانی (الف

و یا  مؤسسه و همچنین موافقت رئیس درصد امتیاز ارزیابی عملکرد سالیانه« 70»به کسب حداقل  منوط

    .استمقام مجاز از طرف وی 

نامه آیین ات اینمقرّرط و با رعایت ضواب مصوّب تصدّیبال های سازمانیی پستبرای تصدّ :استخدام رسمی( ب

وانین ق ارگران،رسانی به ایثقانون جامع خدمات اساس بر و فرزندان شهداایثارگران  صرفاً) به موجب حکم

 . گیرند(ین بند قرار میاکشور و قوانین جایگزین در شمول  ۀهای توسعبرنامه

 

ب با متناسمه را نااعضای قراردادی مشمول این آیین ابالغی از سوی وزارت ۀتواند در قالب سهمیمی مؤسسه .9 ۀماد

فقت رئیس اجرایی، موا هیئتبه پیشنهاد  شرایط ذیلیکی از پس از احراز  و مدرک تحصیلی دانشگاهی آنان

روط به مش و هنامات این آیینمقرّربا رعایت ضوابط و  ،و طی مراحل گزینش امنا هیئتتصویب  ،مؤسسه

 د.کنبه عنوان عضو پیمانی استخدام  مصوّب تصدّیپست سازمانی بالوجود 

ی با مدرک قراردادخدمت  ۀسال سابق« 7»یا سطح یک حوزه و حداقل دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی  (الف

 مؤسسهمزبور در 

با مدرک  قراردادی سابقۀ خدمتسال « 5»ل دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا سطح دو حوزه و حداق (ب

 مؤسسهمزبور در 

 ۀل سابقسا« 3»اقل دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر یا سطح سه و چهار حوزه و حد (ج

 مؤسسهقراردادی با مدرک مزبور در خدمت 

 

ک تحصیلی نامه را متناسب با مدرپیمانی مشمول این آیینتواند وضعیت استخدام اعضای می مؤسسه .10 ۀماد

شد و کارشناسی ار ،سال 4کارشناسی با حداقل  ،سال 5کاردانی با حداقل  دانشگاهی آنان به ترتیب

تصویب  اجرایی، هیئت تأییدبا درخواست عضو،  ،مؤسسه خدمت پیمانی در ۀسال سابق 3 باالتر با حداقل

 به رسمی آزمایشی تبدیل کند. مؤسسهطی مراحل گزینش و موافقت رئیس  رئیسه، هیئت
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 ۀورگذراندن د را همراه با سه ساله ۀیک دورشود تبدیل وضعیت می آزمایشی که از پیمانی به رسمی عضوی .11 ۀماد

ر ب، عالوه شغلیهای دورههای مذکور در طول خدمت طی نشده باشد( و وزش توجیهی )مشروط به آنکه دورهآم

می، ظر لیاقت )علآزمایشی رفتار و عملکرد عضو را از ن رسمی ۀدر طول دور مؤسسه .کندمیطی  ،پیمانی ۀدور

صورت  در د وکنیباط اداری ارزیابی مخدمت و نظم و انض ۀپذیری(، کاردانی، روحییتولئمساخالقی، خالقیت و 

طعی به رسمی ق رئیسه هیئتتصویب  و اجرایی هیئت تأییدو طی مراحل گزینش، با احراز شرایط الزم 

  کند.تبدیل وضع می

 

دمت یا تبدیل وضعیت خادامۀ شرایط نامه این آیین« 11 ۀماد»مندرج در  آزمایشی ۀبا عضوی که در پایان دور .12 ۀماد

 : اهد شدخوهای ذیل رفتار به یکی از روشاجرایی  هیئتبه تشخیص  نکندستخدام رسمی قطعی را کسب به ا

 یک دوره( صرفاً ) اعطای مهلت دو ساله برای احراز شرایط (الف

 تبدیل وضعیت به استخدام پیمانی  (ب

 بازخرید خدمت یا بازنشستگی حسب مورددر صورت احراز شرایط الزم، ( ج

 

وجود  و مؤسسهاز یدر صورت ن شده و عضو پیمانی بازخرید خدمترسمی مستعفی  عضو اده به خدمتاع .13 ۀماد

نی پیماعضو  یا بازخرید خدمت ی عضو رسمیاستعفاتاریخ از ، مشروط به آنکه مصوّب تصدّیپست سازمانی بال

د، با اخذ سال نباش« 50»بیش از به خدمت سن وی در زمان درخواست اعاده  و نگذشته باشدبیش از یک سال 

فقط  ؤسسهمس ینامه و موافقت رئاین آیین« 4» ۀماد« م» موضوع بند اجرایی برای هیئتز کبر سن از مجوّ

سایر اده و ماین « 1» ۀدر تبصر مقرّربا رعایت شرایط و  مؤسسهخدمت در  ۀاحتساب سابق با بار کی یبرا

 .ستا بالمانع نامهاین آیین« 4»ماده  در مقرّرشرایط 
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 خود را قبالً حق سنوات خدمت و که کسور بازنشستگیماده  و پیمانی موضوع این رسمیعضو خدمت  سوابق .1 ۀتبصر

ندوق افقت صیادشده و مو مشروط به بازگرداندن وجوه دریافتیدریافت کرده است در هنگام اعاده به خدمت 

  بازنشستگی مربوط قابل احتساب است.

 .استات خاص خود مقرّرتابع قوانین و  ایثارگران اعاده به خدمت .2 ۀتبصر

 

 ؤسسات آموزشها و مرسمی قطعی سایر دانشگاهکارکنان  /صورت نیاز به خدمات اعضا تواند درمی مؤسسه .14 ۀماد

از  ؤسسهماجرایی  هیئتو موافقت  آنانهای اجرایی با تقاضای دستگاهعالی، پژوهشی و فناوری دولتی و 

 سب درخواستح ،و یا بالعکس کنداستفاده  مأموربه عنوان ات مقرّرن با رعایت مدت معیّ خدمات آنان برای

ؤسسات م قطعی خود را به ایناعضای رسمی  مؤسسه اجرایی هیئت تأییدمؤسسات مزبور و موافقت عضو و 

 مؤسسهت راربط از محل اعتباحسب توافق مؤسسات ذی مأمورکارکنان و اعضای  یایحقوق و مزا. کندمأمور 

 .شودمی پرداخت ا مقصدی أبدم

 هیئتشخیص تو در صورت ضرورت با  استسال  1ماه و حداکثر  6یت مشموالن این ماده حداقل مأمورمدت  .1تبصرۀ 

 قابل تمدید است. ساالنهسال و به صورت پنج اجرایی این مدت حداکثر تا مدت 

ی ایشی یا پیمانآزم رسمی کارکنان /نیاز به خدمات اعضا در صورتو ی ئتواند در موارد استثنامی مؤسسه .2 ۀتبصر

حصیلی ی مدرک تدارا های اجراییعالی، پژوهشی و فناوری دولتی و دستگاه ها و مؤسسات آموزشسایر دانشگاه

پس از  .....مؤسسه...........برای ) آنان، با تقاضای و اصلی یتخصص مشاغل تصّدی یبراحداقل کارشناسی 

جرایی و ا هیئتپس از موافقت  مؤسسه................و برای  رئیسه هیئتتصویب اجرایی و  تهیئ موافقت

ستفاده ا مأمور به عنوان مربوط اتمقرّر تیبا رعا ناز خدمات آنان برای مدت معیّ ،ربط(امنای ذی هیئتتصویب 

قت س از موافپ ............مؤسسه....برای )و  موافقت عضو ،رخواست مؤسسات مزبورحسب د ،بالعکس ایو  کند

تصویب  واجرایی  هیئتپس از موافقت  مؤسسه................و برای  رئیسه هیئتتصویب اجرایی و  هیئت

 یایمزا حقوق و کند. مأمورمؤسسات  نیخود را به اپیمانی یا آزمایشی  یرسم یاعضا ربط(امنای ذی هیئت

  .شودمیخت ا مقصد پردایمبدأ  ۀمؤسساز محل اعتبارات  بطریحسب توافق مؤسسات ذ مأمور یکارکنان و اعضا
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حداقل  و، جزاین ماده« 2» ۀتبصربه خدمت موضوع  مأمورآزمایشی  پیمانی/ رسمی عضوموریت أمدت م .3 ۀتبصر

 شود.محاسبه نمینامه این آیین «11»و « 10»مواد شده در مدت ماندگاری تعیین

شی و موزش عالی، پژوهآ مؤسساتها و به سایر دانشگاه مأمور عضو ایثارگر برای زتراهم ایجاد پست با نام .4 ۀتبصر

یت مورمأایان پس از پهای سازمانی مدیریتی و سرپرستی ی پستهای اجرایی برای تصدّفناوری و سایر دستگاه

 .استخاص خود ات مقرّرتابع ضوابط و  مؤسسهکار در ه و شروع ب

 جراییاهای دستگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی ودانشگاه ریسارسمی کارکنان  /اعضا .15 ۀماد

حل م ۀمؤسس ، موافقتآنان، با تقاضای مؤسسهاز یحسب نیا نهادهای عمومی غیردولتی(  مؤسسات)به استثنای 

 و قوقح منتقل شوند. مؤسسهبه  یخدمت ۀنیشیتوانند با حفظ پیم مؤسسهاجرایی  هیئتو موافقت  خدمت

نامه نییآ نیاات مقرّربر طبق  یسوابق خدمتشده و دادهسازمانی تخصیصبر اساس پست  ل افرادین قبیا یایمزا

 هیئتت نیز به مؤسسات مزبور حسب درخواست آنان با موافق مؤسسهاعضای رسمی . انتقال شودمین ییتع

سمی رعضو  یانتقال رابطه استخدامحکم  یخ اجراین صورت از تاریا بالمانع است. در مؤسسهاجرایی 

 د.شومیقطع  مؤسسهشده با منتقل

ری دولتی و ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناودانشگاه سایربه  مؤسسهاعضای پیمانی انتقال  .1 ۀتبصر

رک مد اشتن، مشروط به دو بالعکس یا نهادهای عمومی غیردولتی( مؤسسات)به استثنای  های اجراییدستگاه

 ...........مؤسسه.....برای (حسب درخواست آنان پیمانی،  سابقۀ خدمتسال  «5» حصیلی حداقل کارشناسی وت

 هیئتت پس از موافق مؤسسه................و برای  رئیسه هیئتتصویب اجرایی و  هیئتموافقت پس از 

ل، رابطه رای حکم انتقااین صورت از تاریخ اج بالمانع است. در امنای ذیربط(، هیئتتصویب اجرایی و 

 .شودمیقطع  مبدا مؤسسهمنتقل شده با  پیمانیاستخدامی عضو 

ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی دانشگاه سایربه  صرفاً مؤسسه قراردادیاعضای انتقال  .2 ۀتبصر

خدمت  ۀسال سابق« 5»مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی و  مشروط به داشتن و بالعکسوابسته به وزارت 

امنای ت ئتصویب هی و رئیسه هیئت تأیید، ت اجراییئهی ، حسب درخواست آنان با موافقتقراردادی

 بالمانع است. ربط ذی
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 بندی مشاغل طبقه (چهارمفصل 

  :شوندشرح ذیل تقسیم می شغلی به ۀرست« 7»طور کلی به  به مؤسسهمشاغل  .16 ۀماد

 : یو فرهنگ ی، فناوریوهش، پژآموزشی ۀمشاغل رست .1-16

   یشغلۀ عنوان رشت

  یت بدنیر تربیمد

    یکارشناس امور ورزش

 یکاردان امور ورزش

 ورزش یمرب

 کارشناس امور فوق برنامه

       کاردان امور فوق برنامه 

 کارشناس امور آموزشی

 کاردان امور آموزشی 

       یکارشناس امور پژوهش

 یکاردان امور پژوهش

       یر فرهنگر امویمد

 کارشناس امور دانشجویی

 کاردان امور دانشجویی

    یکارشناس امور فرهنگ

 یکاردان امور فرهنگ

 کارشناس نظارت و ارزیابی

 مدیر امور فناوری
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 کارشناس امور فناوری

 یتیامور ترب یزیرکارشناس برنامه

  یتیامور ترب یزیرکاردان برنامه

    یر امور آموزشیمد

      یات آموزشکارشناس خدم

       یکاردان خدمات آموزش

 یابی تحصیلی کارشناس سنجش و ارزش

 یابی تحصیلی کاردان سنجش و ارزش

    یدانشگاه یالمللنیب یهایکارشناس همکار

 یدانشگاه یالمللنیب یهایکاردان همکار 

       کارشناس بررسی کتاب

        کتابدار

       حمصحّ

     یخیکارشناس آثار تار

      یخیکاردان آثار تار

      شناسباستان

     ت اسنادمرمّ تصدّیم

     یو بصر یکارشناس سمع

     یو بصر یکاردان سمع

    یکارشناس امور هنر

      یکاردان امور هنر

     بردارلمیعکاس و ف

 دار موزه
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 مشاور

 :یامور اجتماع ۀمشاغل رست .2-16

 یشغلۀ عنوان رشت

  یتماعمددکار اج

  یکارشناس حقوق

 یکاردان حقوق

 یکارشناس روابط عموم

 یکاردان روابط عموم

 کارشناس امور خبری 

 کاردان امور خبری 

 ریزی کارشناس برنامه

 المللنیکارشناس روابط ب

 المللنیکاردان روابط ب

 یداخل یکارشناس بازرگان

 یداخل یکاردان بازرگان

 یخارج یکارشناس بازرگان

 یخارج یزرگانکاردان با

 یکارشناس آمار موضوع

 کاردان آمار موضوعی

 یکارشناس مطالعات اجتماع

 یکاردان مطالعات اجتماع

 کارشناس مطالعات اقتصادی

 کاردان مطالعات اقتصادی
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 مربی کودک

 مشاور

 :یو مال یادار ۀمشاغل رست .3-16

  یشغلۀ عنوان رشت

   یکارشناس امور ادار

    یکاردان امور ادار

    شناس برنامه و بودجهکار

   کاردان برنامه و بودجه

  اسناد و مدارک یکارشناس بررس

   اسناد و مدارک یکاردان بررس

     مترجم

    یو مال یر اداریمد

   یخدمات ادار مسئول

     نیکارگز

 حراست مأمور

    نگهبان

    دفتر مسئول

  س دفتریرئ

    امور دفتری تصدّیم

    نشیگزمسئول 

   چاپ و انتشارات مسئول

   یخدمات مال مسئول

   یتخصص یکاردان انبارها
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 حسابدار

 مشاور

 

 : یو درمان یبهداشت ۀمشاغل رست .4-16 

  یشغلۀ عنوان رشت

  شناسکارشناس روان

   شناسروانکاردان 

   یسنجیینایکارشناس ب

   یسنجیینایکاردان ب

   یسنجییکارشناس شنوا

   یسنجییکاردان شنوا

   کار دهان و دندانداشتبه

    یکاردان دامپزشک

   طیکارشناس بهداشت مح

 ایکارشناس بهداشت حرفه

 ط یکاردان بهداشت مح

   ییکارشناس امور دارو

  ییکاردان امور دارو

  ییه و کنترل مواد غذایرشناس تغذکا

  ییه و کنترل مواد غذایکاردان تغذ

   یولوژیکارشناس راد

    یولوژیکاردان راد

   شگاه یکارشناس آزما
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    شگاهیکاردان آزما

  یرش و مدارک پزشکیپذ مسئول

     پزشک

 دندانپزشک

 دامپزشک

 پرستار

     ماما

 اریبه

 مشاور

 :یو مهندس یفن ۀمشاغل رست .16-5

  یشغلۀ عنوان رشت

     هواشناس

    یکاردان هواشناس

   یهواشناس یکارشناس فن

   یهواشناس یکاردان فن

  مرانمهندس ع

   کاردان عمران

  تکتیآرش

  یداخل یکارشناس معمار

    یداخل یکاردان معمار

   یکارشناس شهرساز

  یکاردان شهرساز

    مهندس برق
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    کاردان برق

    کیمهندس مکان

    کیکاردان مکان

    ساتیمهندس تأس

    ساتیکاردان تأس

   کارشناس ارتباط و مخابرات

   کاردان ارتباط و مخابرات 

    شناسنیمز 

  شناسنیکاردان زم

 کارشناس معادن 

   کاردان معادن

    بردارنقشه

    بردارکاردان نقشه

 کارتوگراف

    کارشناس کارتوگراف

    کاردان کارتوگراف

 های فنی کارشناس آزمایشگاه و کارگاه

 های فنی کاردان آزمایشگاه و کارگاه

  ک خاک یانو مک یمیک و شیزیشگاه فیکارشناس آزما

  ک خاکیو مکان یمیک و شیزیشگاه فیکاردان آزما

     کیزیکارشناس ژئوف

     کیزیکاردان ژئوف

  یاو حرفه یکارشناس آموزش فن
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 یاو حرفه یکاردان آموزش فن

 تکارشناس حفاظت و مرمّ

 تکاردان حفاظت و مرمّ

 مشاور

 اطالعات: یفناور ۀمشاغل رست .6-16

  یشغل ۀعنوان رشت

 اطالعات یامور فناور ریمد

 ستمیر سگلیکارشناس تحل

 ستمیگر سلیکاردان تحل

 ستمیس سینوکارشناس برنامه

 ستمیس سینوکاردان برنامه

 کارشناس شبکه

 کاردان شبکه

 انهیافزار راکارشناس امور سخت

 انهیافزار راکاردان امور سخت

 اپراتور

 مشاور

 

          ست:یز طیو مح یکشاورز ۀمشاغل رست .7-16

  یشغلۀ عنوان رشت 

   یج کشاورزیکارشناس ترو

   یج کشاورزیکاردان ترو
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   یاهیگ یهایماریآفات و ب یکارشناس بررس

   یاهیگ یهایماریآفات و ب یکاردان بررس

  یشگاه کشاورزیکارشناس آزما

   یشگاه کشاورزیکاردان آزما

 خاک یزیخو حاصل یشناسکارشناس خاک

 خاک یزیخو حاصل یشناسکاردان خاک

 کارشناس اصالح نباتات و زراعت

 کاردان اصالح نباتات و زراعت

  یپرورکارشناس دام

    یپرورکاردان دام

   ستیط زیکارشناس مح

   ستیط زیکاردان مح

  یکارشناس امور باغبان

 یکاردان امور باغبان

 کارشناس صنایع غذایی

 کاردان صنایع غذایی

 مشاور

 

و  نامهاین آیین «16 ۀماد» مندرج در یشغل یهاتهشک از ریط احراز مشاغل مربوط به هریشرا ل وشرح شغ .17 ۀماد

ط یز شراینو  حداقل و حداکثر مدرک تحصیلی مورد نیاز برای هر پست سازمانی این ماده« 2 ۀتبصر»

ها از تیولئسمف و یت وظایاهماساس  بر ،ص به هر شغلیقابل تخص یهاف پستیمشاغل به تناسب وظا تصدّی

و دستورالعمل  ازین مورد یآموزش یهان دورهیو همچنتخصص و مهارت، سهولت و صعوبت کار  ،التیلحاظ تحص
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تصویب  و مؤسسه یاجرائ هیئت تأییدبه  نامهاین آیین یپس از تاریخ اجرا سال «1»حداکثر تا آن  ییاجرا

 .خواهند ماند ت خود باقیبه قوّهمچنان ن تصویب های شغلی فعلی تا زما. بدیهی است رشتهرسدمی امنا هیئت

تا  نانهمچ است نامه درج نشدهخدمات و نظایر آن و سایر مشاغلی که در این آیین ۀان مشاغل رستتصدّیم .1 ۀتبصر

 .هستندهای شغلی قبلی تابع عناوین رشته صرفاً  مؤسسهخدمت در از  عضو زمان خروج

نامه نیین آیا «16 ۀماد»که در  های دولتیدستگاهبندی مشاغل های طبقهطرحدر  مصوّب یشغل یهارشته .2 ۀبصرت

اجرایی و  تهیئموافقت  پس از مؤسسه................برای ) مؤسسهاز یمتناسب با ن اندنشده ینیبشیپ

امنای  تهیئتصویب اجرایی و  هیئتپس از موافقت  مؤسسه................و برای  رئیسه هیئتتصویب 

     د.نشواضافه میها هریک از رسته یشغل یهامشاغل رشته ۀمجموع بهربط( یذ

 

 

 

 

 نظام پرداخت حقوق و مزایا  (فصل پنجم

این  های مندرج دراساس ارزیابی عوامل شغل و شاغل و دیگر ویژگی اعضا بر ینظام پرداخت حقوق و مزایا .18 ۀماد

 و متناسب از مشاغل یابی عوامل مذکور برای هرکدامز نتایج ارزشاساس امتیاز حاصل ا . اعضا براستنامه آیین

 یابند. صیص مینامه تخاین آیین« 24 ۀماد» های مندرج درها در یکی از رتبهبا ویژگی

و اعضای  اماستخددر بدو  (نامهاین آیین« 8»ماده « ب» و« الف»های موضوع بندپیمانی )رسمی و اعضای  .تبصره

 گیرند. می ارمتناسب با مدرک تحصیلی مربوط قر مقدماتی ۀیک رتب ۀپایکارگیری در هب قراردادی در بدو

 

 :شودعضو بر اساس فرمول زیر تعیین می ۀحقوق رتبه و پای .19 ۀماد
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 * ضریب حقوقی = حقوق رتبه و پایه ]پایه( + عدد مبنا ×)ضریب مدرک تحصیلی [

 

و حوزوی، یک حوزوی، کارشناسی یا سطح دحصیلی کاردانی یا سطح برای مقاطع ت مدرک تحصیلیضریب  .1تبصرۀ 

تیب به ترسه حوزوی و دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزوی ای یا سطح کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه

 شود. تعیین می «80» و «70» ،«60» ،«50»

قبول عضو متناسب با مات قابلپایه بدو ورود به خدمت، سنوات خدمت یا خدمجموع نمایش عددی ، پایه .2تبصرۀ 

 نامه است.ات این آیینمقرّرعوامل ترفیع و در چارچوب ضوابط و 

 :شودذیل تعیین می بر اساس جدول و عضو مدرک تحصیلیرتبه و متناسب با  ،عدد مبنا .3 ۀتبصر
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 عضو ۀجدول عدد مبنا بر اساس مدرک تحصیلی و رتب

 مدرک تحصیلی          

 رتبه

  کاردانی یا

 سطح یک حوزه

 کارشناسی یا

 حوزه سطح دو

 ایحرفه یا دکتری کارشناسی ارشد

 یا سطح سه حوزه

 دکتری تخصصی

 حوزه یا سطح چهار

 5100 4700 4200 3700 مقدماتی

 5200 4800 4300 3800 مهارتی

 5300 4900 4400 3900 3 ۀرتب

 5400 5000 4500 --- 2 ۀرتب

 5500 5100 --- --- 1 ۀرتب

 

 .شودمیتعیین « 4600»نامه این آیین« 24 ۀماد« »1 ۀتبصر»ن عدد مبنا برای مشموال .4 ۀبصرت

 21ماده  9 )موضوع تبصره یا سطح چهار حوزه دارای مدرک دکتری تخصصی رایثارگعدد مبنا برای اعضای  .5 ۀتبصر

  شود.تعیین می «5600» یک هستند ۀرتبدر  کهاین آیین نامه( 

  .شودمیاعمال  در هر سال وزیران هیئتشده از سوی به میزان ابالغ ساالنهحقوقی ضریب  .6 ۀتبصر

ال سن در همان وزیرا هیئتشده از سوی ابالغمیزان سقف حقوق و مزایای مستمر اعضا در هر سال، بر اساس  .7 ۀتبصر

  شود.تعیین می

ه صورت نامه بیینآتر که در تاریخ تصویب این ندارندگان مدارک تحصیلی دیپلم و پایی ۀو پایحقوق رتبه  .8 ۀتبصر

خدمت  ۀمتناسب با مدرک تحصیلی و سابق هستندکار ه مشغول ب مؤسسهپیمانی یا قراردادی در یا  رسمی

ندرج در ه شرح مکاردان مقدماتی یا مهارتی )حسب مورد( بمتناظر  ۀحقوق رتبه و پای ی ازمعادل درصد و آنان

 :شودمیجدول ذیل تعیین 
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 دیپلم اعضای دارای مدارک تحصیلی دیپلم و زیر ۀحقوق رتبه و پای ۀمحاسب ۀجدول نحو

 ردیف
مدرک 

 تحصیلی
 حقوق رتبه و پایه خدمت ۀسابق

 کاردان مقدماتی متناظر ۀدرصد حقوق رتبه و پای «90» معادل سال 12تا پایان  دیپلم 1

 کاردان مهارتیمتناظر  ۀدرصد حقوق رتبه و پای «90»معادل  سال 24سال سابقه تا پایان  13 دیپلم 2

 مهارتی کاردانمتناظر  ۀدرصد حقوق رتبه و پای «100»معادل سال سابقه و بیشتر 25 دیپلم 3

 کاردان مقدماتیمتناظر  ۀدرصد حقوق رتبه و پای« 80»معادل  سال 12تا پایان  زیر دیپلم 4

 کاردان مهارتیمتناظر  ۀدرصد حقوق رتبه و پای« 80»ادل مع سال 24سال سابقه تا پایان  13 زیر دیپلم 5

 مهارتی کاردانمتناظر  ۀدرصد حقوق رتبه و پای« 90»معادل  سال سابقه و بیشتر 25 زیر دیپلم 6

 

 ۀلعادافوقو  جذب ۀلعادافوق، شغل ۀالعادفوقعنوان  با هاییالعادهرتبه و پایه فوقحقوق  به عضو، عالوه بر .20 ۀماد

عیین در زیر ت های مذکور بر اساس فرمول و ضرایب آن بر اساس جدول مندرجالعاده. فوقشودمیپرداخت  یژهو

 :شودمی
 

 های شغل، جذب و ویژهالعادهالعاده = فوقضریب فوق ×حقوق رتبه و پایه 
 

 های شغل، جذب و ویژه العادهجدول ضرایب فوق

 هاالعادهفوق            

 بهرت         
 جمع ویژه ۀالعادفوق جذب ۀالعادفوق شغل ۀالعادفوق

 70/1 825/0 550/0 325/0 مقدماتی

 80/1 850/0 600/0 350/0 مهارتی

 90/1 875/0 650/0 375/0 3 ۀرتب

 05/2 950/0 700/0 400/0 2 ۀرتب

 20/2 025/1 750/0 425/0 1رتبۀ 
 

تر که در تاریخ تصویب این ی دارندگان مدارک تحصیلی دیپلم و پایینهای مندرج در این ماده براالعادهفوق .1 ۀتبصر

کار هستند، متناسب با مدرک تحصیلی ه مشغول ب مؤسسهنامه به صورت رسمی یا پیمانی یا قراردادی در آیین
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 اظرمتن ۀپایهای کاردان مقدماتی یا مهارتی )حسب مورد( با العادهمعادل درصدی از فوق و خدمت آنان ۀو سابق

 :شودمیبه شرح مندرج در جدول ذیل تعیین 
 

 دیپلم اعضای دارای مدارک تحصیلی دیپلم و زیر ۀهای شغل، جذب و ویژالعادهفوق ۀمحاسب ۀجدول نحو

 فوق العاده ها خدمت ۀسابق مدرک تحصیلی ردیف

 تناظرم ۀبا پای های کاردان مقدماتیالعادهدرصد فوق« 90»معادل سال 12تا پایان  دیپلم 1

 متناظر ۀبا پای های کاردان مهارتیالعادهدرصد فوق« 90»معادل  سال 24سال سابقه تا پایان  13 دیپلم 2

 رمتناظ ۀبا پای مهارتی های کاردانالعادهفوقدرصد  «100»معادل  سال سابقه و بیشتر 25 دیپلم 3

 رمتناظ ۀبا پای اردان مقدماتیهای کالعادهدرصد فوق «80»معادل  سال 12تا پایان  زیر دیپلم 4

 متناظر ۀبا پای های کاردان مهارتیالعادهدرصد فوق «80»معادل  سال 24سال سابقه تا پایان  13 زیر دیپلم 5

 متناظر ۀبا پای مهارتی های کاردانالعادهفوقدرصد  «90»معادل  سال سابقه و بیشتر 25 زیر دیپلم 6
 

 ی مدیریتیهای سازمانپست دراعضا انتصاب  ۀدستورالعمل نحو»که بر اساس نی عضو رسمی یا پیما به .2 ۀتبصر

ح میانی )سطو سازمانی مدیریتیهای به یکی از پست «دو ۀپیوست شمار -نانو عزل آ سطوح میانی و پایه

این « 3 ۀتبصر»مشمول  و همچنین عضو قراردادی شودمی منصوب مصوّبسازمان تفصیلی مندرج در و پایه( 

 ۀالعادفوق»عنوان ا بای العادهفوق ،شودمی مدیریتیسازمانی  هایدار انجام مشاغل یکی از پستکه عهده دهما

 :شودبه شرح مندرج در جدول ذیل پرداخت می «مشاغل مدیریتی

 مشاغل مدیریتی )سطوح میانی و پایه(  ۀالعادفوق ۀمحاسب ۀجدول نحو

 العاده مشاغل مدیریتیفوق مدیریتیسطح  عنوان پست سازمانی مدیریتی ردیف

 حقوق رتبه و پایه × A  × B میانی ترازهممدیر یا عناوین  1

 حقوق رتبه و پایه × A × B میانی ترازهممعاون مدیر یا عناوین  2

 حقوق رتبه و پایه × A × B پایه ترازهمرئیس اداره/ رئیس گروه یا عناوین  3

 حقوق رتبه و پایه × A × B پایه ترازهمیا عناوین  ولئمسکارشناس  معاون اداره یا  4
 

 هران است.مدیریت رئیس دانشگاه ت ۀالعادبه میزان فوق مؤسسهمدیریت رئیس  ۀالعادنسبت میزان فوق Aضریب 

ر باجرایی  تهیئپیشنهاد واحد مربوط و تصویب  مدیریتی است که بهپست سازمانی  مدیریت ۀالعادفوق ضریب Bضریب 

  :شوداس جدول ذیل تعیین میاس
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  مدیریتی )سطوح میانی و پایه( های سازمانی پستضریب 

 ضریب

B 

 مدیر یا

 ترازهمعناوین  

 معاون مدیر یا 

 ترازهمعناوین 

 رئیس اداره یا 

 ترازهمعناوین 

  ولئمسکارشناس 

 ترازهمیا عناوین 

 40/0تا  20/0 85/0تا  50/0از  50/1تا  95/0از  8/2تا  60/1از 
 

از  مصوّبهای سازمانی درصد پست« 10»تا سقف  ،اجرایی هیئت تأییدبا  و تواند در شرایط خاصمی مؤسسه .3 ۀتبصر

مت خد نواتسو حداقل  مورد نظر سازمانی اعضای قراردادی واجد شرایط مشروط به داشتن شرایط احراز پست

 د. کن ستفادهمیانی و پایه ا یمدیریت های سازمانیپست مورد نیاز برای تصدی مشاغل

های سه و های سازمانی مدیریتی سطوح پایه )موضوع ردیفیکی از پست تصدّیم عضواست  مکلّف مؤسسه .4 ۀتبصر

 و با پیشنهاد فاًصر ،باشدنمیبرخوردار  کافییی ااین ماده( را که از کارآمدی و کار 2 ۀچهار جدول ذیل تبصر

 یدتأیایی و اجر هیئتموافقت  ،ویمسئول واحد سازمانی محل خدمت الزم توسط دالیل و گزارش توجیهی  ۀارائ

 د.کنعزل  مؤسسه ۀرئیس هیئت

شده یا  فتهکار گره یا ب منصوب مؤسسههای سازمانی مدیریتی در یکی از پست سال 2حداقل که اعضایی  .5 ۀتبصر

یانی م سطوح مدیریتیت سازمانی پسمادامی که به  ،کارگیریهبیا  تصدّی ۀشوند پس از اتمام دورمی

 پست سازمانی «شغل مدیریتی ۀالعادفوق» درصد «60»از  ،نشوند کارگرفتهه یا ب جدید منصوب

یای قوق و مزاحبرخوردار خواهند شد. این تفاوت تطبیق با افزایش  «تفاوت تطبیق»عنوان با  مدیریتی مذکور

  شود.نیز منظور میآنان  ۀفحقوق بازنشستگی و وظیمحاسبۀ و در  مستهلک شدهعضو 

 .ندهست ات خاص خودمقرّرایثارگران تابع قوانین و  .6 ۀتبصر

 

 ۀپای» ،«قی سالیانهاستحقا ۀپای»شامل های استحقاقی در این ماده پایه مقرّربه عضو در صورت احراز شرایط  .21مادۀ 

  شود.اعطا می آتی مصوّبهای استحقاقی و سایر پایه« ایثارگری ۀپای» ،«سربازیخدمت 

 :شودمیاعطا  سالیانه استحقاقی ۀیک پایبه عضو در صورت احراز شرایط زیر  (الف

 قبلی ۀوقت در پایانجام یک سال خدمت تمام .1
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 درصد سقف امتیاز ارزیابی ساالنه 70کسب حداقل  .2

این « 62مادۀ »وضوع مصی استعالجی مرخ و موقت انفصال ،حقوق مرخصی بدونآماده به خدمت،  ،تعلیقایام به  .1 ۀتبصر

 افتد.می افت پایه به تعویقاستحقاق دری تاریخ میزان همانگیرد و به تعلق نمیاستحقاقی سالیانه  ۀپاینامه آیین

 سه ایرؤس قبیل از ،سیاسی مدیریت هایپست در شاغل مؤسسه رسمی اعضای ۀاستحقاقی سالیان ۀپای .2 ۀتبصر

 سفیران، ن،وزیرا معاونان وزیران، سیما، و صدا ریاست نگهبان، شورای اعضای جمهور، سرئی معاونان قوه،

 .  شودمی عطاا ساالنه ارزیابی به نیاز بدون تهران، شهردار و اسالمی شورای مجلس نمایندگان استانداران،

 .  شودمی طااعساالنه  ابیارزی به نیاز نبدو برندسر میه بانوان عضو که در مرخصی زایمان ب ۀاستحقاقی سالیان ۀپای .3 ۀتبصر

هد نظام جام تعیا گواهی ان به عضو بابت خدمت سربازی منوط به اینکه طول دوره کمتر از یک سال نباشد (ب

 شود.اعطا می یک پایه خدمت سربازیکارگیری هدر بدو استخدام یا ب وظیفه

ر داخت کسودت خدمت سربازی از سوی عضو از زمان پرم ۀپرداخت کامل کسور بازنشستگی و بیمدر صورت  .4 ۀتبصر

قبول خدمت قابل ۀاین بند حذف و مدت خدمت سربازی به عنوان سابق خدمت سربازی موضوع ۀیادشده پای

مت نامه، مدت خدشود. از تاریخ اجرای این آییناحتساب می وی ۀدریافت پایه و بازنشستگی و وظیفبرای 

خدمت  ۀقخدمت سربازی به عنوان سابۀ مین اجتماعی با حذف پایأقانون ت «95 ۀماد»سربازی عضو مشمول 

 شود.احتساب می وی ۀدریافت پایه و بازنشستگی و وظیفقبول برای قابل

های پایه شود عالوه برواجد دریافت مزایای ایثارگری شناخته می صالحذیاز سوی مراجع که  یعضو (ج

  :شودمیهای ایثارگری بر اساس جدول ذیل برخوردار استحقاقی مندرج در این ماده از پایه
 

 جدول پایه های ایثارگری قابل اعطا به اعضای ایثارگر

 ردیف

 ایثارگری ۀپای نوع ایثارگری

 اعطا قابل

 «برای هر ستون»

 مدت اسارت )آزادگی(

 «1ستون »

 درصد جانبازی

 «2ستون »

 جبهه مدت خدمت در

 «3ستون »

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

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

 پایه 3 سال وباالتر 6 درصد و بیشتر 70 سال و باالتر 6 3
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 «68»ماده  «2»بند  در مندرجالتفاوت مبلغ ریالی مزایای ایثارگری نامه از مابهمشمول این آیین عضو ایثارگر .5 ۀتبصر

 شود.می اربرخورد این بند موضوعهای ایثارگری مدیریت خدمات کشوری نسبت به مبلغ ریالی پایهقانون 

 برخوردارماده ن ای« 5 ۀتبصر»التفاوت مندرج در و مابه درصد« 50»مزایای ایثارگری جانباز فرزندان شهدا از  .6 ۀتبصر

 شوند.می

 ۀترفیعات پای بوده باشد عضو از مجموع زمانهمعضو  ۀو خدمت در جبه سربازیدر صورتی که خدمت  .7 ۀتبصر

 شود.برخوردار میحضور در جبهه  ۀیسربازی و پا

حالت  ثر شدن درمفقوداالشهادت یا حالت اشتغال، از تاریخ  مانند عضو ایثارگر ،عضو شهید و مفقوداالثر .8 ۀتبصر

ا دریافت االنه رسترفیع پایه استحقاقی  برد و تا زمان رسیدن به شرایط عمومی بازنشستگیاشتغال به سر می

 شود.کارگیری برخوردار میهکند و از مزایای زمان استخدام یا بمی

دار باالتر برخور صیلیتح مقطعیک و مزایای  از حقوق شهید فرزندآزاده و مفقوداالثر، جانباز،  عضو شهید، .9 ۀتبصر

و  د از حقوقحوزه باشن چهارصیلی دکتری تخصصی یا سطح تحگونه افراد چنانچه دارای مدرک شوند. اینمی

دکتری صیلی دارای مدرک تحاعضای ایثارگر حقوق و مزایای . ندشورتبه باالتر برخوردار می مزایای یک

 ۀماد 5 ۀتبصر»مشمول این تبصره در صورت احراز رتبه یک، بر اساس مفاد تخصصی یا سطح چهار حوزه 

  شود.می نامه تعییناین آیین« 19

ای هن برنامهقوانی و گرانرسانی به ایثارقانون جامع خدماتتابع  در مورد ایثارگران،نشده بینیسایر موارد پیش .10 ۀتبصر

 .استکشور  ۀتوسع

 

 :شودمیتشویقی اعطا  ۀ، پایکندبه عضو در صورتی که یکی از شرایط زیر را احراز  .22 ۀماد

ربط به پیشنهاد یذسال متناوب در واحد  5سال متوالی یا  3ابی ساالنه در کسب باالترین امتیاز ارزی .1-22

 ول خدمت(پایه در ط 3حداکثر تا  پایه 1) اجراییهیئتو تصویب  مسئول واحدسازمانی محل خدمت عضو

 .(ر طول خدمتدرچارچوب ضوابط مربوط )یک پایه د« س»های عاشورا و الزهرا عضویت فعال در گردان .2-22
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 .)دو پایه( های دولتیدارندگان نشان .3-22

 .پایه( 1)کشوری استانی یا  ۀاحراز عنوان کارمند نمون .4-22

 .دمت(خپایه در طول  1) مؤسسهسال متوالی در  2علمی نمونه طی  هیئتغیر احراز عنوان عضو .5-22

  .(پایه 1المللی )دارندگان عناوین اول تا سوم مسابقات ورزشی جهانی و بین .6-22

 پایه(. 1)کاری عضو  ۀهای معتبر ملی مرتبط با حوزبرگزیدگان جشنواره .7-22

 ۀسال سابق 2با حداقل  ترازهمان مشاغل مدیریتی در سطح حداقل معاون مدیر یا عناوین تصدّیم .8-22

 ئتهی تصویب مافوق و پیشنهاد مقام درصد امتیاز ارزیابی ساالنه، به« 90»مدیریتی، مشروط به کسب 

 .پایه در طول خدمت( 2حداکثر  تا پایه 1اجرایی )

 صالحذیجع مرا تأییدکه با  در مؤسساتی نامه(این آیین 14 ۀ)موضوع مادبه خدمت  مأموراعضای  .9-22

رار قتأسیس و در حال توسعه و فناوری تازه عالی، پژوهشیآموزش  ها و مؤسساتوزارت در شمول دانشگاه

 جراییا هیئتمقصد و موافقت  ۀبخش بودن خدمات آنان، به پیشنهاد مؤسس ایتمشروط به رض ،دارند

 پایه(. 1)سال خدمت در مؤسسات یادشده  3به ازای هر  مؤسسه

به  مؤسسهانی درصد اعضای واجدشرایط هر واحد سازم 10به  صرفاً  بند یک این مادهتشویقی موضوع  ۀپای .1تبصرۀ 

بار اعمال ل یکسا 2عضو هر  10سازمانی دارای کمتر از ب برای واحدهاینصا. اینشودمیطور ساالنه اعطا 

 . شودمی

 . شودمی تعیین سال 5حداقل تشویقی موضوع بند یک این ماده به هر عضو، ۀ زمانی اعطای پای ۀفاصل .2 ۀتبصر

 .است پایه 7حداکثر خدمت هر عضو در طول اعطا به تشویقی قابل  هایسقف پایه .3تبصرۀ 

ند افت نمودهشویقی دریاات مربوط گروه ترمقرنامه مطابق با ضوابط و اعضایی که قبل از تاریخ ابالغ این آیین .4تبصرۀ 

 ل از تاریخکه قب ییاعضا به . همچنینشوندمند میتشویقی بهره ۀدر ازای هر گروه تشویقی دریافتی از یک پای

از  نشدن ت برخوردار)درصور اندرا احراز کرده این ماده 7تا  2 بندهاینامه شرایط مندرج در اجرای این آیین

شده در قی تعیینهای تشویو سقف پایه رمقرتشویقی مربوط در سنوات قبل( با رعایت ضوابط و شرایط مزایای 

 شود.اعطا میتشویقی  ۀپاینامه از تاریخ اجرای این آیین این ماده 3ۀ تبصر
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 سنوات اساس  رباند بودهشاغل  مؤسسهنامه در آیینکه پیش از تاریخ اجرای این تطبیق وضعیت اعضایی  .23 ۀماد

 ۀتبصرضوع مو ورود به خدمت ۀبه عالوه پاییا قرارداد قبول مندرج در آخرین حکم کارگزینی قابل خدمت

ی هر سال خدمت راپذیرد و بانجام مینامه این آیین 22 ۀماد 4تبصرۀ های تشویقی مندرج در و پایه 18 ۀماد

 شود.میقبول یک پایه منظور قابل

 

 العملدستور»عضو در صورت داشتن حداقل ماندگاری مندرج در جدول ذیل و احراز شرایط مندرج در  .24 ۀماد

واحد سازمانی محل  با درخواست عضو، موافقت «سه ۀپیوست شمار -مؤسسهاعضای  ۀرتب یاجرایی ارتقا

 یابد.باالتر ارتقا می ۀبه رتب یاجرای هیئتخدمت و تصویب 

 
 

 جدول حداقل مدت توقف الزم برای ارتقا به رتبه باالتر
 

 مدرک تحصیلی رتبه ردیف
 حداقل مدت توقف عضو 

 )سال( قبل ۀدر رتب 

 مقدماتی 1

 0 کاردانی یا سطح یک حوزه

 0 کارشناسی یا سطح دو حوزه

 0 حوزهکارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای یا سطح سه 

 0 دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزه

 مهارتی 2

 8 کاردانی یا سطح یک حوزه

 6 کارشناسی یا سطح دو حوزه

 5 ای یا سطح سه حوزهکارشناسی ارشد یا دکتری حرفه

 4 دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزه

 10 کاردانی یا سطح یک حوزه 3 ۀرتب 3
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 6 کارشناسی یا سطح دو حوزه

 5 ای یا سطح سه حوزهکارشناسی ارشد یا دکتری حرفه

 4 دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزه

 2رتبه  4

 6 کارشناسی یا سطح دو حوزه

 6 ای یا سطح سه حوزهکارشناسی ارشد یا دکتری حرفه

 6 دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزه

 1 ۀرتب 5
 6 حوزهای یا سطح سه کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه

 6 دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزه
 

سال توقف در  8قرار دارد با حداقل « 2» ۀدارای مدرک تحصیلی کارشناسی که در رتب عضودر موارد خاص،  .1تبصرۀ 

یوست پ -مؤسسهاعضای  ۀرتب یاجرایی ارتقا دستورالعمل»شده در و کسب امتیازات تعیین 2 ۀرتب

 ارتقا 1 ۀباجرایی به رت هیئت تصویبموافقت واحد سازمانی محل خدمت و  با درخواست عضو، ،«سه ۀشمار

 یابد.می

نامه به ین آییندر ا مقرّردر صورتی که مدرک تحصیلی عضو در طول مدت توقف در یک رتبه با رعایت ضوابط  .2 ۀتبصر

رک وقف با مدان تناسب با زمباالتر مت ۀمدت زمان توقف برای ارتقا به رتب ،مدرک تحصیلی باالتری ارتقا یابد

 شود. تحصیلی قدیم و جدید محاسبه می

 این 62مادۀ ضوع موقت و مرخصی استعالجی مو حقوق، انفصال تعلیق، آماده به خدمت، مرخصی بدونایام  .3 ۀتبصر

تاریخ  زانیم مانهو به  یستباالتر قابل احتساب ن ۀبرای ارتقا به رتب ضروری حداقل ماندگاری وجزنامه آیین

 افتد. به تعویق می دریافت رتبهبرای  استحقاق

 

مان سازندرج در مهای سازمانی مدیریتی )سطوح میانی و پایه( به یکی از پست که عضو رسمی یا پیمانی به .25 ۀماد

 یسازمان هایدار انجام مشاغل یکی از پستو همچنین عضو قراردادی که عهده دشومنصوب می مصوّبتفصیلی 

 .شودمیرداخت نامه پاین آیین 20 ۀماد 2 ۀتبصر مشاغل مدیریتی موضوع ۀالعادفوق صرفاً  ،شودمدیریتی می
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 نعضو تا میزا مستمر عضو کاهش یابد،های العادهدر صورتی که با اجرای این فصل، مجموع حقوق و فوق .26 ۀدما

وق و فزایش حقاند. این تفاوت تطبیق با کفت میدریا «تفاوت تطبیق»دریافتی قبلی، مبلغ ثابتی تحت عنوان 

 .شودمیمزایای عضو مستهلک نشده و در محاسبه حقوق بازنشستگی و یا وظیفه وی نیز منظور 

یشتر قبلی وی ب منتقل شود و حقوق و مزایای مؤسسههای اجرایی به یا دستگاه مؤسساتاز سایر  عضوچنانچه  .تبصره

فاوت ت»شود و مبلغی به عنوان نامه تعیین میدر این آیین مقرّرق ضوابط حقوق و مزایای وی مطاب ،باشد

 شود.به وی پرداخت نمی« تطبیق

 

در این  رمقرّضوابط  پیمانی، رسمی آزمایشی و رسمی قطعی، مطابق با در دوره قراردادی، عضوو مزایای  حقوق .27مادۀ 

ل قبول قاب دمتخسابقۀ جزء  ،اظ با رعایت سایر شرایطشود و این مدت از هر لحنامه تعیین و پرداخت میآیین

 شود. محسوب می و وظیفه برای دریافت پایه، رتبه و بازنشستگی وی

 

 حقوق و تکالیف  (فصل ششم

 روز در هفته است.  5حداقل ساعت و  40ساعت کار اعضا  .28 ۀماد

اده حسب مقف ساعات کار مندرج در این با رعایت س مؤسسهکار اعضا و واحدهای  ۀساعت شروع و خاتم .1 ۀتبصر

 .شودمیرئیسه تعیین  هیئتمورد از سوی 

سقف  مبارک رمضان رئیسه و با توجه به شرایط فصلی و ماه هیئتتواند در موارد خاص با موافقت می مؤسسه .2 ۀتبصر

 ساعات کار خود را کاهش دهد.  

شاغل ری برای موع است. در موارد خاص، استفاده از دورکاممن مؤسسهیت مأموردورکاری اعضا با توجه به  .3 ۀتبصر

 پذیر است. امنا امکان هیئتاجرایی و موافقت  هیئت پیشنهادبا  صرفاًخاص 
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انجام  نظورمبه ن برای مدت معیّنامه این آیین «1» ۀماد« 37»بند « الف»جزء اساس  که بربه عضوی  .29 ۀماد

 ۀصلنانچه فایت تا بازگشت، چمأموراز تاریخ حرکت به محل  ،شودمی اعزام مؤسسهل به خارج از وظایف محوّ

 شود.  یت روزانه پرداخت میمأمور ۀالعادکیلومتر باشد، فوق« 60»مقصد از محل خدمت بیش از 

و قابل های شغل و جذب عضالعادهمجموع حقوق رتبه و پایه و فوق (پانزدهمیک)خذ أیت به ممأمور ۀالعادفوق .1 ۀتبصر

 ۀئیسرت ئات هیمصوّببر اساس  شهریشهری و دروناسکان، تغذیه، ایاب و ذهاب بین ۀپرداخت است. هزین

درصد  20د از اعضا نبای ۀیت روزانمأمور ۀالعادپرداخت خواهد شد. سقف حداکثر پرداخت به عنوان فوق مؤسسه

 بیشتر باشد. 30 ۀکارشناس مقدماتی پای ۀو پای رتبه حقوق

 نیست.یشتر بماه متوالی یا متناوب در یک سال تقویمی  4عضو از  برای هرها یتمأمورت این گونه مد .2 ۀتبصر

 

ثابت  خود محل به عضو رسمی که به موجب حکم صادره از سوی مراجع قانونی و خارج از درخواست و اختیار .30 ۀماد

 مبدأ ن دو شهربی ۀکیلومتر فاصل هر بار در طول خدمت به ازای برای یک ،کندجغرافیایی خدمت وی تغییر می

 .شودرداخت میپمکان  نقل و سفر ۀهزین مقدماتی ۀرتب 1 ۀکاردان پای ۀپای و حقوق رتبه درصد 5/0 و مقصد

 

شود ضمن یمیت به خارج از کشور اعزام مأموربه صورت  مؤسسه صالحذیمقام  تأییدکه با عضو رسمی  .31 ۀماد

ات قرّرمبر اساس  نیز خارج از کشور ۀیت روزانمأمورۀ العادفوق ،ربطذی یای ریالیمزاو برخورداری از حقوق 

 کند.عمومی کشور دریافت می

 

ند و در نجام دهل را اشده در محل خدمت خود حضور یابند و وظایف محوّدر ساعات کار تعیین فندمکلّ اعضا  .32 ۀماد

 ساس اعالمد بر ایا ایام تعطیل به خدمت آنان نیاز باش رمقرّصورتی که در مواقع ضروری خارج از وقت اداری 

ن ات ایرمقرّل هستند و در قبال آن برابر به حضور در محل کار و انجام وظایف محوّ مکلّف مؤسسهنیاز 

 کنند.  دریافت می« کارالعادۀ اضافهفوق» نامهآیین
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وقت اداری  ه منظور انجام کار اضافی خارج ازب مؤسسهمـوافقت اساس  به عضوی که برحسب ضرورت و بر. 33 ۀماد

پرداخت ماه  درساعت  120حداکثر تا سقف « کاراضافه ۀالعادفوق»ذیل  فرمولکند بر اساس انجـام وظیفـه می

مستمر  مزایای وحقوق درصد  50 کار به عضو در ماه حداکثر تااضافه ۀالعادشود. سقف پرداخت به عنوان فوقمی

 .استوی 

 
 

 جذب( ۀالعاد+ فوقشغلۀ العاد+ فوقرتبه و پایه  )حقوق                  

 کارمبلغ هر ساعت اضافه =

                                                    176    
 

 120یش از ببه اعضایی که به اقتضای شغلی  مصوّبسازمانی  هایدرصد پست 20تواند تا سقف می مؤسسه .تبصره

در  ابه(اوین مش)یا عن امور اداری تأییدو  محل خدمت عضو به پیشنهاد واحد سازمانی ،دارندکار عت اضافهسا

شده در این ساعت و بدون رعایت سقف مبلغ ریالی تعیین 175اداری تا سقف  ازای کار اضافی خارج از وقت

 پرداخت کند. « کاراضافه ۀالعادفوق»ماده 

 

وزیران  هیئتشده از سوی اعضای شاغل در پایان هر سال بر اساس مبلغ اعالمست به ا مکلّف مؤسسه .34 ۀماد

 پرداخت کند.« عیدی»

 

 شود.میپرداخت  ساالنهریب حقوقی ضبرابر  810هل به میزان أمندی عضو مرد شاغل متعائله ۀهزینکمک .35 ۀماد

وجب حکم مو به  استکلی  ۀول یا ازکارافتاداعضای زن شاغل سرپرست خانوار که همسرشان متوفی، معل .1تبصرۀ 

را  زندان خودیا فر ای که حضانت فرزندهمچنین بانوان مطلقه ،عهده دارند رمراجع قانونی سرپرستی خانوار را ب

 .شوندمندی برخوردار میهزینه عائلهکمک صالح بر عهده دارند ازبر اساس رأی مراجع ذی

ده با ازدواج این ما« 1»مندی به عضو زن شاغل سرپرست خانوار موضوع تبصره  پرداخت کمک هزینه عائله .2تبصرۀ 

 قطع می شود. ویمجدد 
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 شود.میپرداخت  هساالنبرابر ضریب حقوقی  210اوالد عضو مرد شاغل به ازای هر فرزند به میزان  ۀهزینکمک .36 ۀماد

و  ت دانشگاهیتحصیال ۀو در صورت ادام است تمامسال  20 مشمول این ماده رفرزند مذکّحداکثر سن برای  .1 ۀتبصر

 همسر است. یانداشتن شغل مشروط به  نثؤفرزند مو برای  سال تمام« 25»بودن وی تا نشاغل 

 ی کل کشور()سازمان بهزیست صالحذیکلی به تشخیص مراجع پزشکی  افتادۀمعلول و ازکار رفرزند مذکّ .2 ۀتبصر

 .این ماده نیستند 1 تبصرۀمشمول محدودیت سقف سنی مندرج در 

وجب ست و به ماکلی  متوفی یا معلول یا ازکارافتادۀ که همسرششاغل عضو )زن( شاغل مطلقه یا عضو )زن(  .3 ۀتبصر

ر ط مندرج دشرای با رعایت ل مخارج فرزندانصورت تکفّ عهده دارد در حکم مراجع قانونی سرپرستی خانوار را بر

 شود.اوالد برخوردار می هزینۀکمکاز  این ماده 2و  1های تبصره

 

ین ا 36و  35 ،34ع مواد موضواوالد ) هزینۀمندی و کمکعائله هزینۀمکپرداخت عیدی، ک میزان و نحوۀ .37 مادۀ

 یئتهات مصوّبشده در ات تعیینمقرّرتابع ضوابط و  بگیران در هر سال( به بازنشستگان و وظیفهنامهآیین

 وزیران همان سال است. 

 

 حقوق رتبه و مجموععالوه بر  مؤسسهبه عضو واجد شرایط شاغل در تواند به شرط وجود اعتبار می مؤسسه .38 مادۀ

تمر ذیل را مطابق با های مستمر و غیرمسالعادهفوقنامه این آیین 20و  19مواد موضوع های العادهپایه و فوق

  کند:پرداخت  امنا هیئت مصوّبهای مربوط دستورالعمل

  شرایط محیط کار العادۀ سختی. فوق1-38

 وریالعادۀ بهرهفوق .2-38

 العادۀ محرومیت از تسهیالت زندگیفوق .3-38

 کاریالعادۀ کشیک، فنی و نوبتفوق .4-38

 العادۀ اشعهفوق .5-38
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 العادۀ محرومیت از مطبفوق .6-38

 بدی آب و هوا . فوق العادۀ7-38

ی حیط کار اعضامسختی شرایط  العادۀل فوقدستورالعم»به شرح  این ماده 1بند دستورالعمل موضوع  .1 تبصرۀ

  است. «چهار پیوست شمارۀ -مؤسسه

 است. ات خاص خودمقرّرتابع ضوابط و  اشعه العادۀمحرومیت از مطب و فوق العادۀبرقراری فوق .2 ۀتبصر

 

اعات کار ساز تقلیل  مؤسسهاجرایی  هیئت وّبمصدستورالعمل  بر اساس با درخواست شخصی و ذیلاعضای  .39 مادۀ

 شوند: می مندبهره

 ساعت در هفته(؛ 4) دارد سازمان بهزیستی معلولیت شدید تأییدعضوی که با  الف(

لعالج با ااری صعبیا مبتال به بیمسازمان بهزیستی  تأییدعضو )زن( دارای همسر یا فرزند معلول شدید با  ب(

 ساعت در هفته(؛ 4) مان و آموزش پزشکیهداشت، دروزارت ب تأیید

ه بیماری یا مبتال بسازمان بهزیستی  تأییدهمسر که دارای فرزند معلول شدید با عضو )مرد( بدون  (ج

دید علول شمو عضو )مرد( دارای همسر  اشت، درمان و آموزش پزشکی استوزارت بهد تأییدالعالج با صعب

 پزشکی مان و آموزشارت بهداشت، دروز تأییدالعالج با بیماری صعبیا مبتال به سازمان بهزیستی  تأییدبا 

 ساعت در هفته(؛ 4)

 ساعت در هفته(؛ 4) عضو )زن( سرپرست خانوار با ارائۀ اسناد مثبّته یا گواهی دادگاه د(

 ساعت در هفته(؛ 4) ام با ارائۀ شناسنامۀ معتبرسال تم 6عضو )زن( دارای فرزند زیر  (هـ

هر ر روز به ازای ساعت د 1) ربطعهده دارد، با هماهنگی واحد سازمانی ذی شیردهی بر که وظیفۀعضو )زن(  (و

 فرزند تا سقف دو سالگی فرزند(؛

 ات مربوط؛مقرّراعضای جانباز بر اساس قوانین و  (ز

 ساعت در روز(؛ 4) استدرصد و باالتر  50عضو )زن( که همسر جانباز  (ح
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 درصد و باالتر را بر 50جانبازان  ازو مراقبت نگهداری  وظیفۀ صالحذیقانونی  مراجع تأییدعضوی که با  (ط

 ساعت در روز(؛ 4) عهده دارند

ه در هر این ماد «هـ» و «د» ،«ج» ،«ب» ،«الف»عضو مشمول بندهای مجموع تقلیل ساعات کار هفتگی  .1تبصرۀ 

بوده و به نمذکور، قابل ذخیره کردن از ساعات ن استفادهو در صورت  است ساعت در هفته 4حداکثر صورت 

 شود. عنوان ساعات اضافه کار محاسبه نمی

 4حداکثر رت این ماده در هر صو «ط»و « ح» ،«و» مجموع تقلیل ساعات کار روزانه اعضای مشمول بندهای .2ۀتبصر

ضافه اساعات  به عنوان قابل ذخیره نبوده و ،نکردن از ساعات مذکور استفادهو در صورت  ساعت در روز است

  شود.محاسبه نمیکار 

 

با  همؤسسجرایی ت اهیئ تأیید صورت موافقت واحد سازمانی مربوط و تواند درمیرسمی و پیمانی عضو )زن(  .40ماده 

 یمهاز خدمت نرسمی و پیمانی عضو )زن(  دستورالعمل استفادۀ»ات مندرج در مقرّررعایت ضوابط و 

یا  «وقت نیمه»خدمت  سال از 5حداکثر به مدت  «پنج پیوست شمارۀ -چهارم وقتیا سه وقت

 یازنشستگباز نظر حقوق و مزایا، دریافت پایه و رتبه و  ،استفاده کند. در این صورت« وقت چهارمسه»

  .در دستورالعمل مذکور است مقرّرتابع ضوابط  مؤسسه متناسب با مدت حضور در

جرای قانون مربوط به قانون نحوۀ ا« 7»و « 1»اصالح مواد  قانون «3» تبصرۀ ت مفادعضو )زن( قراردادی با رعای .هتبصر

وضوع این مدر دستورالعمل  مقرّرو ضوابط مجلس شورای اسالمی  22/02/1389 مصوّبوقت بانوان خدمت نیمه

 استفاده کند.  چهارم وقتوقت یا سهتواند از خدمت نیمهمیماده 

 

وظایف و تکالیف  ندادن انجام خدمت بدون اطالع و هماهنگی قبلی، عضو در محلافتن نیحضور در صورت  .41 مادۀ

ف حضور موظّ، همچنین ترک خدمت در خالل ساعات هیا تعجیل در خروج بدون عذر موجّ ورود در خیرل، تأمحوّ

میزان  تمر بهضمن کسر حقوق و مزایای مس یا مرخصی ساعتی(یت مأمورز خروج )مجوّ ۀبدون ارائ مؤسسهدر 
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ت بدوی رسیدگی به تخلفات پروندۀ وی برای رسیدگی به هیئ ر کتبیبار تذکّ 3پس از  ساعات و روزهای غیبت،

 . شوداداری ارجاع می

ت فاه تخلبت رسیدگی از حدود قدرت و اختیار بوده و هیئدر صورتی که عضو مدعی شود که غیبت او خارج  .تبصره

یبت وی ی ایام غحقوق و مزایا ،ه تشخیص و حکم برائت دهدعذر وی را موجّ شدهارائهاداری با بررسی مستندات 

این  ردرخواست مرخصی استحقاقی قابل پرداخت خواهد بود. در غیرت داشتن مرخصی استحقاقی با صو در

 برای مدت مذکور مرخصی بدون حقوق صادر خواهد شد. ،صورت

 

 از مانت و تبعیتوظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، ا ییرووظف است ضمن رعایت انصاف و گشادهمعضو  .42 مادۀ

 گو باشد. دراسخپمقام مافوق و در مقابل  هدمربوط انجام دسازمانی  واحدات عمومی و اختصاصی مقرّرقوانین و 

  ات مربوط عمل خواهد شد.مقرّربرابر  صورت تخطی از این اصل

 

 .شده است قرار دادهدر اختیار وی  مؤسسهکی است که از سوی اموال، اسناد و مدار موظف به حفظعضو  .43 ۀماد

ات مقرّرن و وب قوانیمقام مجاز در چارچ با اجازۀ صرفاً اد اموال، اطالعات، مدارک و اسن ندادن تحویلتحویل یا 

های یئته قانون»موضوع بر اساس یا افشای اسناد  ضرر و زیان پذیر است و در صورت ورودمربوط امکان

  د.شومیرسیدگی  «به تخلفات اداری رسیدگی

 

 «ات اداریهای رسیدگی به تخلفهیئتقانون »مندرج در  یک از تخلفاتعضو به هر ارتکابصورت  در .44 ۀماد

  شود.ارجاع می رسیدگی به تخلفات اداریهای هیئتبه  موضوع

 

است  فمکلّ مؤسسه و استمورد حمایت قضایی های قانونی در برابر شاکیان یتلئومسدر انجام وظایف و عضو  .45 ۀماد

 اب «شش ۀپیوست شمار -مؤسسهدستورالعمل اجرایی قانون حمایت قضایی از اعضای »اساس  بر
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حمایت عضو  با استفاده از کارشناسان حقوقی خود یا گرفتن وکیل از ویبرای دفاع از انجام وظایف  عضو تقاضای

 کند.قضایی 

 

حساب با  ۀمنوط به تعیین تکلیف وی و تسوی کندقطع ارتباط می مؤسسهضوی که با پرداخت مطالبات ع .46 مادۀ

 است. مؤسسه

 

حقوق  رفاًصه سر می برد ب «آماده به خدمت»ات مربوط در وضعیت مقرّرو اساس ضوابط  که بر یعضوبه  .47 مادۀ

 شود. مندی و اوالد پرداخت میعائله هزینۀرتبه و پایه و کمک

تا پایان ی و قراردادسال و برای عضو پیمانی  1برای عضو رسمی حداکثر « آماده به خدمت»وضعیت  مدت .1 تبصرۀ

 .مدت قرارداد است

های هیئتیا  قانونیحکم مراجع  بر اساسوضعیت عضو تکلیف  «خدمتبه آماده » ۀچنانچه تا پایان دور .2ۀتبصر

ودن رت دارا بوی فراهم نشود، در صو ه خدمتاعاده بیا موجبات نشده باشد رسیدگی به تخلفات اداری تعیین 

ت سب درخواسحغیر این صورت  وی بازنشسته و در ،به خدمت(شرایط بازنشستگی )با احتساب مدت زمان آماده 

 شود:میهای ذیل رفتار به یکی از روش نفعذی

 یازنائۀ اعالم های اجرایی با اردستگاهیا  ات آموزش عالی، پژوهشی و فناوریها و مؤسسانتقال به سایر دانشگاه الف(

های هدستگا یا یات آموزش عالی، پژوهشی و فناورها و مؤسسبه سایر دانشگاهعضو رسمی و پیمانی یت مأمور ب(

 اجرایی با ارائۀ اعالم نیاز

 مزایا به و پرداخت یک ماه حقوق و مؤسسهاجرایی و موافقت رئیس  هیئت تأییدبا  بازخرید خدمت عضو ج(

وجوه  ۀاست، به عالو حق سنوات آن پرداخت نشدهی که قبالً قبول خدمت قابل ابقۀسال س ازای هر

 شدۀ ویهای ذخیرهمرخصی



 

    ....……نشست مورخ نشست مورخ     ..……  صورتجلسهصورتجلسه  ..……  )موضوع مصوبه)موضوع مصوبه  ––پیوست صورتجلسه هیات امناپیوست صورتجلسه هیات امنا

  ((....……  هیات امنای موسسههیات امنای موسسه

  …………  موسسهموسسه  هیات علمیهیات علمی  استخدامی اعضای غیراستخدامی اعضای غیر  آیین نامهآیین نامه

 

  

 دکتر عبدالرضا باقری

 های ممیزههای امنا و هیأتقائم مقام  وزیر و رئیس مرکز هیأت

 مهر مرکز

 های ممیزههای امنا و هیأتهیأت 

  42 

 کندحاصل  برائت اتهام ازهای رسیدگی به تخلفات اداری هیئتیا  ییحکم مراجع قضا بر اساسکه عضوی  .3ۀتبصر

مت خد به هل از آمادقبیا قرارداد مندرج در حکم کارگزینی  تمرها و مزایای مسالعادهحقوق رتبه و پایه، فوق

  کند.می خدمت دریافت آمادگی به مدت را برای

ا و مزایای هالعادهحقوق رتبه و پایه، فوقخذ آخرین بازنشستگی به مأ ربا پرداخت کسو« آماده به خدمت»مدت  .4تبصرۀ

 شود.عضو محسوب می و وظیفۀ شستگیبرای بازن قابل قبولخدمت  جزو سابقۀ مستمر

 

تهام یا اقطعی از  در صورت احراز برائت در حالت تعلیق است بر اساس تصمیم مراجع قضاییعضوی که  .48 مادۀ

گرفته  ه کاربیا  انتصاب به خدمت در پست سازمانی یا شغل قبل از حالت تعلیق حسب مورد ،اتهامات منتسب

یش پرارداد قدت تعلیق بر مبنای حقوق و مزایای مستمر آخرین حکم یا شود و حقوق و مزایای وی در ممی

رت، مدت ن صودر ای صرفاًشود. کسورات قانونی به عضو پرداخت می محاسبه و پس از برداشت از تعلیق

 خدمت قابل قبول برای بازنشستگی و وظیفه قابل احتساب خواهد بود. تعلیق به مثابۀ سابقۀ

 

ه ریافت یک پایدبرای  سال متوالی از مجموع نمرۀ ارزیابی حداقل امتیازات ضروری 2طول  در که رسمی عضو. 49 مادۀ

اجرایی و  هیئتد با پیشنها کسب نکندرا نامه این آیین «21»مادۀ  «الف»بند  موضوع سالیانه ترفیع استحقاقی

ترفیع  ر سال عدمه( به ازای رمو چها های بعد )سوموی برای سال العادۀ ویژۀاز فوق مؤسسهرئیسۀ  هیئت تأیید

سر ضمن ک و در صورت استمرار این وضعیت شودمیدرصد همان سال کسر  «50»و « 30»به ترتیب پایه 

شود. پیشنهاد یاجرایی ارسال م هیئتپیشنهاد به  برای بررسی و وی العادۀ ویژه عضو پروندۀدرصد فوق «100»

  شود.ی و اجرایی میقطع مؤسسهرئیسۀ  هیئتاجرایی با تصویب  هیئت

 

 ارزیابی عملکرد و توانمندسازی (فصل هفتم
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 -ؤسسهم یدستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد اعضا»موظف است عملکرد عضو را با توجه به  مؤسسه .50 مادۀ

ت به را در نهای و نتایج این ارزیابی جانبه ارزیابی کندصورت همهطور ساالنه و به  به «تفه پیوست شمارۀ

 برساند. مؤسسهاجرایی  هیئت تأیید

مواد شده در عیینتهای با رعایت حدنصاب ،رتبه یو ارتقا پایهنظیر ترفیع عضو از مزایای شغلی،  برخورداری .تبصره

حسب « سه رۀپیوست شما -مؤسسهاعضای  ی رتبۀاجرایی ارتقا دستورالعمل»و  «24» ،«22» ،«21»

 پذیر است.  رد امکانمو

 

، ییکاراتقای سطح منظور ارعضو و به  عملکرد ساالنۀموظف است بر مبنای نتایج حاصل از ارزیابی  ؤسسهم .51 مادۀ

اسب ای متنرا برهای آموزشی ضروری برنامه لچه بهتر امور محوّشی و توانمندسازی وی در ایفای هراثربخ

یی اجرا یئته تأییدآموزش و با بر اساس طرح جامع  با شغل مورد نظرعضو  و توانمندی مهارت ،ساختن دانش

 طراحی و اجرا کند.

رایی اج هیئت تأییداتی که به مقرّرکمک سایر مؤسسات در چارچوب ضوابط و   یا بااست رأساً مکلّف مؤسسه تبصره.

 ر صورتی کهدکند.  ساعت در سال برگزار 40به میزان  کمدست مدتهای آموزشی کوتاهدوره رسدمی مؤسسه

 وزمانی محل خدمت حد ساپیشنهاد مسئول وابا  های مذکور شوداخذ گواهی موفقیت در دورهوفق به م عضو

 شود.برخوردار می مصوّبآموزشی های اجرایی از امتیازات دوره هیئت تأیید

 

 د. های شغلی خود را بیفزایها و تواناییمهارتعضو موظف است همواره  .52مادۀ 

ی شغلی هاواناییها و تمبادرت به توانمندسازی و افزایش مهارتفردی  و توسعۀ به روش خودآموزیعضوی که  .1 تبصرۀ

یی اجرا یئته یی از تاریخی کهاجرا هیئت تأییدو  محل خدمت با پیشنهاد مسئول واحد سازمانی کندخود می

 شود. برخوردار می مصوّبهای آموزشی از امتیازات دوره کندتعیین می مؤسسه

یت آموزشی مأمورعضو که در حین خدمت و بدون استفاده از  (کارشناسی و باالتر)لی مقطع باالتر مدرک تحصی .2تبصرۀ

شـده در بـدو نسبت به مدرک تحصیلی ارائه برای یک مقطع و یک بار صرفاً اخذ شده است مؤسسهو هزینۀ 
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مشروط به رعایـت  مزایای آن، به منظور استفاده از اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی ،کارگیری ویهاستخدام یا ب

اجرایـی  هیئتاجرایی از تاریخی که  هیئت تأییدو  محل خدمت با پیشنهاد مسئول واحد سازمانی شرایط ذیل و

 :قابل احتساب است کندتعیین می مؤسسه

 همؤسسـاجرایی  هیئتو  محل خدمت عضو قبل از شروع به تحصیل موافقت کتبی مسئول واحد سازمانی الف(

 تحصیل خود اخذ کرده باشد. مۀرا با ادا

ی و رشته و مقطع تحصیلی باالتر عضو در شرایط احراز عنوان پسـت سـازمانی فعلـی عضـو رسـمی و پیمـان ب(

 باشد. مؤسسهبینی شده و مورد نیاز عضو قراردادی پیش تصدّیعنوان شغل مورد 

یـا  مؤسسـهدمت قابـل قبـول در خ سال سابقۀ 6در زمان اعمال مدرک تحصیلی باالتر، عضو دارای حداقل  ج(

 خدمت قابل قبول برای بازنشستگی باشد. سال سابقۀ 24حداکثر 

اسـی حـداقل های دولتی روزانه و نوبت دوم در مقطـع کارشنل مدرک تحصیلی باالتر اخذشده از دانشگاهمعدّ د(

 باشد. 18تخصصی حداقل  یو در مقطع دکتر 16، در مقطع کارشناسی ارشد حداقل 15

هـای پردیس ،اربردی، پیـام نـور، آزادکـ -های جامع علمـیعدل مدرک تحصیلی باالتر اخذشده از دانشگاهم هـ(

، در مقطـع کارشناسـی ارشـد 16آموزش عالی در مقطـع کارشناسـی حـداقل  مؤسساتدانشگاهی و سایر 

 باشد. 19تخصصی حداقل  یو در مقطع دکتر 17حداقل 

ست ار شده ابرخورداز مزایای ارتقای مدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر ین عضوی که بر اساس ضوابط پیش .3تبصرۀ

 گیرد. مدرک تحصیلی مقطع باالتر در شمول این ماده قرار می برای ارائۀنیز 

مدرک  عضوی که بر اساس ضوابط پیشین از مزایای ارتقایپذیرش و احتساب مدرک تحصیلی کارشناسی  .4تبصرۀ

  .پذیر استامکاندر این ماده  مقرّربا رعایت ضوابط  است تحصیلی کاردانی برخوردار شده

 

 ا هزینۀباز کشور  وزشی منجر به اخذ مدرک دانشگاهی یا حوزوی در داخل یا خارجهای آمبه دوره عضواعزام  .53 مادۀ

 ممنوع است.  ،«54 مادۀ»به استثنای مشموالن  ،یت آموزشیمأمورو با استفاده از  مؤسسه

 ند.ات خاص خودمقرّران مشمول ایثارگر .تبصره
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شغلی  شتۀدر ر تکمیلی دانشگاهیهای تحصیالت در دوره قطعی عضو رسمیتحصیل  در شرایط خاص، ادامۀ .54 مادۀ

 تهیئ تصویب رئیسه، هیئت موافقت اجرایی، هیئت تشخیص بهو  مؤسسهحسب نیاز  تصدّیتخصصی مورد 

ل، سا 4قف ت آموزشی حسب نوع مقطع تحصیلی حداکثر تا سیمأمورو احراز شرایط ذیل با استفاده از  امنا

از  سهمؤسیت آموزشی به مأمورمشروط به سپردن تعهد رسمی خدمت به میزان دو برابر مدت استفاده از 

 ست. ای مستثن «53 مادۀ»شمول 

 عیت استخدامی عضو رسمی قطعی باشد؛وض .1-54

 شد؛نامه بادر مؤسسات مشمول این آیین خدمتسال سابقۀ  15و حداکثر  10دارای حداقل  .2-54

 وزارت باشد؛ تأییدمحل تحصیل عضو مورد  مؤسسۀ .3-54

  سال باشد. 40 حداکثر سن عضو در زمان شروع به تحصیل .4-54

  باشد.وی محل اشتغال  مؤسسۀ نباید عضو محل تحصیل .1 تبصرۀ

موزشی موفق به یت آمأمورسال  4و حداکثر  مقرّر تحصیل اعضایی که تا پایان مهلت ادامۀ، وارد خاصـدر م .2تبصرۀ

رخصی مفاده از درخواست عضو برای استبا  صرفاً  شوندنظر نمی تحصیلی و اخذ مدرک تحصیلی مورد اتمام دورۀ

 مؤسسه رئیسه هیئتاجرایی و تصویب  هیئت)سال اول موافقت  دو نوبت یک سالهحداکثر برای  بدون حقوق

  پذیر است.امکان امنا( هیئتجرایی و تصویب ا هیئتو سال دوم موافقت 

ه اخذ مدرک ق باین ماده موف «2 تبصرۀ»و استفاده از  مقرّربه تحصیل در پایان مهلت  مأمور عضوچنانچه  .3تبصرۀ

 رات وارده به خسا ها و وجوه دریافتی به عالوۀهزینه کلیۀ برابر 2ضمن بازپرداخت  تحصیلی مورد نظر نشود

ملزم به حضور در محل  دفتر حقوقی وزارت تأییدو  مؤسسهمدت تحصیل به تشخیص در طول  مؤسسه

 .خواهد بودل خدمت و انجام مطلوب وظایف محوّ

 

 ها، بیمه و امور رفاهیمرخصی (فصل هشتم
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 ستفاده از حقوقاروز کاری در سال( مرخصی استحقاقی با  30روز کاری ) 5/2عضو به ازای یک ماه خدمت از  .55 مادۀ

مطابق با  یدباکه  شودبرخوردار می ندرج در حکم یا قرارداد حسب موردها و مزایای مالعاده، فوقتبه و پایهر

  استفاده کند. از آن مؤسسهشده و موافقت برنامۀ زمانی اعالم

، پایهرتبه و  با استفاده از حقوق العادهمرخصی فوقروز کاری  10به عضو  در هر سال تواندمی مؤسسه .1 تبصرۀ

ق ن را مطابآلزاماً ا بایدکه در این صورت  ها و مزایای مندرج در حکم یا قرارداد حسب مورد اعطا کندالعادهفوق

  استفاده کند. مؤسسهشده از سوی با برنامۀ زمانی اعالم

یک  قفسه تا شده در این مادبینیرخصی استحقاقی پیشعالوه بر متواند می عضو برای یک بار در طول خدمت .2تبصرۀ

  ف به حج واجب برخوردار شود.ماه از مرخصی استحقاقی به منظور تشرّ

 تبصرۀ» موضوعقی استحقااستثنای مرخصی به  العادهو مرخصی فوق مرخصی استحقاقی سالیانه از استفـاده .3تبصرۀ

  است. بطرذی مسئولموافقت مقام  منوط به عضوکتبی  خواستپس از در نامهاین آیین« 56 مادۀ 1

ن پایا ال تاساول مهر هر »برای مرخصی استحقاقی موضوع این ماده از  صرفاً  مؤسسهتغییر تقویم اداری  .4تبصرۀ

 شود.تعیین می« شهریور سال بعد

 

یا مقام  ؤسسهمرئیس  نکردن موافقتو  برای استفاده از مرخصی استحقاقی ساالنهعضو صورت درخواست  در .56 مادۀ

ر د شود وا بازخرید مییعضو رسمی و پیمانی ذخیره  نشدۀروز از مرخصی استفاده 15تا  صرفاًطرف وی، مجاز از 

  شود.نشده بازخرید میروز از مرخصی استفاده 15تا  صرفاً خصوص عضو قراردادی 

ذخیره یا  مدت از مرخصی استحقاقی ساالنه کهبا درخواست عضو برای استفاده از آن  مؤسسهموافقت  .1 تبصرۀ

 الزامی است. شودنمی بازخرید

سازمانی های عضو شاغل در پست مجاز از سوی وی با درخواست یا مقام مؤسسهدر مواردی که رئیس  .2تبصرۀ

سازمان مندرج در  نامه(این آیین« 20 مادۀ 2 تبصرۀ»دو جدول ذیل یک و های )ردیف میانی مدیریت

لیل نیاز به حضور وی به د قسمتی از مرخصی استحقاقی ساالنه یا مبنی بر استفاده از تمام مصوّب تفصیلی

طرف  یا مقام مجاز از مؤسسهرئیس  مرخصی استحقاقی ساالنۀ عضو که به علت مخالفتمدت  موافقت نکند
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یا به مأخذ  ذخیرهحسب مورد برای عضو قراردادی بازخرید و برای عضو رسمی و پیمانی  وی استفاده نشده است

 شود.  آخرین حقوق و مزایای دریافتی مندرج در حکم یا قرارداد حسب مورد بازخرید می

به  مرخصی،صورت داشتن ذخیرۀ  حداکثر مدت استفاده از مرخصی استحقاقی عضو رسمی و پیمانی در .3تبصرۀ

 «65 ادۀم»ن مشموال رند ومتقاضیان استفاده از مرخصی استحقاقی که در شرایط بازنشستگی قرار دا استثنای

 در سال است.  روز کاری 120نامه این آیین

 نامه در هر صورت محفوظ است. اعضا تا پیش از اجرای این آیین شدۀمرخصی ذخیره .4تبصرۀ

مرخصی  نامهاین آیین« 55 مادۀ 1 تبصرۀ»موضوع  العادهمرخصی فوقعضو از نکردن استفاده صورت  در .5 تبصرۀ

  شود.یا بازخرید نمی ذخیره مذکور

 

، قطع الت انتقالحبه استثنای  ،به هر دلیل مؤسسهبا  نامهمشمول این آیین عضو خدمتی در صورتی که رابطۀ .57 مادۀ

نشدۀ سال ای قبل و مرخصی استحقاقی استفادههسال شدهمزایای مدت مرخصی استحقاقی ذخیرهحقوق و  شود

کم یا حدرج در مزایای دریافتی من به مأخذ آخرین حقوق و خدمتهای خدمتی متناسب با ماه قطع رابطۀ

 ود. شاث قانونی عضو پرداخت میورّبگیران یا وظیفهبه وی و در صورت فوت به قرارداد حسب مورد 

افتی رید باشد حقاق از مرخصی استفاده کردهمازاد بر است مؤسسهدر صورتی که عضو در زمان قطع رابطه با  .تبصره

 شود.مطالبات وی کسر می مازاد از

 

 لئوسمموافقت  صورت ضرورت و در مواقع اضطرار به منظور انجام امور شخصی با اجازه و تواند درعضو می .58 مادۀ

 استفاده کند.  از مرخصی ساعتی مافوق در خالل ساعات اداری

معادل یک  عتسا 8هر به ازای  است و در آخر هر ماه در ماه ساعت 16در روز و  ساعت 4سقف مرخصی ساعتی  .تبصره

 شود. ساعت در ماه غیبت محسوب می 16شود. مازاد روز از مرخصی استحقاقی عضو کسر می
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رج ندزایای محقوق و م از مرخصی با استفاده از ستحقاقی ساالنهتواند در موارد ذیل عالوه بر مرخصی اعضو می .59 مادۀ

  در حکم یا قرارداد حسب مورد استفاده کند:

 (روز کاری 3به مدت )ازدواج دائم  (الف

 روز کاری( 5)به مدت پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر و خواهر شامل  ،فوت بستگان (ب

 روز کاری(  3به مدت شود )می اوالدکه صاحب  عضو )مرد( (ج

 

گواهی  ارائۀ یا متناوب( باروز )متوالی  30هایی که مانع از خدمت وی است تا به بیماری عضو در صورت ابتال .60 مادۀ

ر رخورداباز مرخصی استعالجی با استفاده از حقوق و مزایای مربوط  مؤسسهپزشکی و تأیید پزشک معتمد 

ات مقرّربا  و مطابق مؤسسهروز با نظر کمیسیون پزشکی ذی ربط مورد تأیید  30شود. برای مدت بیشتر از می

 با وی رفتار می شود.این آیین نامه  «62 مادۀ»در  مقرّرو ضوابط 

عتمد و پزشک م تأییددر ایام مرخصی استحقاقی بیمار شود، بر اساس گواهی پزشکی و پس از  عضودر صورتی که  .تبصره

 شود.یممرخصی استحقاقی وی به مرخصی استعالجی تبدیل  ماندۀباقی حسب مورد ربطذییا کمیسیون پزشکی 

 

 ماه برخوردار شود. « 9»ایمان هر نوبت حداکثر تواند از مرخصی زعضو )زن( می .61 دۀما

  یابد.اه افزایش میم 12به  شودیا بیشتر که در یک زایمان صاحب فرزند دوقلو  برای عضو )زن( مرخصی زایمان .1 تبصرۀ

ی شده براهای تعیینبرای عضو )زن( پیمانی و قراردادی که قرارداد آنان قبل از اتمام زمانمدت قرارداد  .2تبصرۀ

 شود.تمدید می شدههای تعیینتا سقف مرخصی یابدمرخصی زایمان مندرج در این ماده پایان می

 تأییدی به ودر صورتی که بیماری  کندز مرخصی استعالجی استفاده میبه عضو رسمی و پیمانی که ا .62 مادۀ

  شود.ل حقوق و مزایای مربوط پرداخت میسا 1ربط برسد حداکثر تا کمیسیون پزشکی ذی

ل سا 1د بر مدت مازا برای ات این مادهمقرّرالعالج با رعایت ضوابط و رسمی و پیمانی دارای بیماری صعب عضو .1 تبصرۀ

 شود.نیز از حقوق و مزایای یادشده برخوردار می
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عالجی ی استسال مرخص 1به وی در مدت مازاد بر  بیماری عضو رسمی و پیمانی العالج نبودنصورت صعب در .2تبصرۀ

 شود.تنها حقوق رتبه و پایه پرداخت می ربطکمیسیون پزشکی ذی تأییدمورد 

 

بط بر اثر رنظر کمیسیون پزشکی ذی یت یا بنا برمأموریا ظف است به عضوی که در حین خدمت مو مؤسسه. 63 ۀماد

این « 62» و «60» مواددر  مقرّربدون محدودیت  شودیت دچار حادثه یا بیماری میمأموریا عوامل محیط کار 

پرداخت  ن وی راهای درماهزینه از حقوق و مزایای مربوط اعطا و تماممرخصی استعالجی با استفاده  نامهآیین

   گر مطالبه کند.های بیمههای مربوطه را از سازماناست هزینه مکّلف مؤسسه بدیهی استکند. 

 

وبت و نروز در هر  3ز مرخصی استعالجی مازاد بر صندوق تأمین اجتماعی در استفاده ا مشترکعضو  .64 مادۀ

حقوق و  از نظر پرداخت نامهاین آیین« 62» و« 61» ،«60»مواد موضوع و زایمان های استعالجی مرخصی

 ات قانون تأمین اجتماعی است. مقرّرمزایا تابع 

 

تن مرخصی در صورت نداش مهنااین آیین «54 ۀماد 2 تبصرۀ»به استثنای مشموالن  ،مؤسسهعضو رسمی  .65 مادۀ

رایی و موافقت اج هیئت تأییدمحل خدمت،  واحد سازمانی مسئول با موافقت تواندمی شدهاستحقاقی ذخیره

 کند.استفاده  از مرخصی بدون حقوقدر طول خدمت  سال 3تا سقف  مؤسسه باالترین مقام مسئول

ه آنکه به بمشروط  ودر این ماده  مقرّربا رعایت ضوابط  یموارد ضروری و استثنائ عضو پیمانی و قراردادی در .تبصره

اده از مرخصی مجاز به استف ماه 4در مدت قرارداد و حداکثر به مدت  صرفاًلطمه نزند،  مؤسسههای برنامه

ه ما 4قف با رعایت سبدون حقوق عضو پیمانی و قراردادی  هایمجموع مرخصی ،در هر حال. بدون حقوق است

 بیشتر باشد.وی سال در طول خدمت  3از  تواندنمی ،در مدت قرارداد

 

در مقطع ل تحصی ۀبرای ادام مؤسسهرسمی قطعی  بدون حقوق عضو مرخصیدرخواست صورتی که  در .66 مادۀ

 مادۀسقف مرخصی بدون حقوق موضوع  باشد ویمربوط به شغل  ۀدر رشتیا دکتری تخصصی کارشناسی ارشد 
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مجموع مرخصی  ،حال هر در بود. قابل افزایش خواهدسال  2 اجرایی تا هیئتبا تصویب  نامهین آیینا« 65»

 .استسال  5در طول مدت خدمت حداکثر  ین مادهمشمول ارسمی قطعی  بدون حقوق عضو

برای  حقوقنیا تمدید مدت مرخصی بدو، اعم از اعطا آزمایشی رسمی عضوشمول مفاد این ماده درخصوص  .1تبصرۀ 

در ) لسا 3تا سقف مربوط به شغل وی  قطع کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی در رشتۀمۀ تحصیل در مااد

 تهیئتصویب  واجرایی  هیئت تأییدواحد سازمانی محل خدمت،  مسئول موافقتبه منوط  مؤسسه................

 واجرایی  ئتیه تأییدواحد سازمانی محل خدمت،  مسئول موافقتمنوط به  مؤسسه................ درو  رئیسه

ل مجموع مرخصی بدون حقوق عضو رسمی آزمایشی مشمو ،در هر حال است. (ربطامنای ذی هیئتتصویب 

 .استسال  3در طول مدت خدمت حداکثر  تبصرهاین 

سر ه باز کشور  یت خارجمأمورهای اجرایی در رسمی دستگاهحکم  ن عضو رسمی که همسر آنان به واسطۀبانوا .2تبصرۀ

رخصی بدون ماز  سال 5و حداکثر به مدت  خود و در طول خدمت یت همسرمأمورتوانند تا پایان میبرند می

 ند.کن حقوق استفاده

مگر  ودشمحسوب نمی و وظیفه بازنشستگی قابل قبول برای سابقۀ خدمت جزو عضو مدت مرخصی بدون حقوق .3تبصرۀ

پرداخت  ازنشستگی به طور کامل از سوی عضوربط کسورات بصندوق بازنشستگی ذیو  مؤسسهکه با موافقت آن

 شود. 

 ۀمه صورت آزاد و بیبدرمانی  ۀسرانه بیم حق کامل تواند با پرداختحقوق می در ایام مرخصی بدونعضو  .4تبصرۀ

 ای استفاده کند.تکمیلی از خدمات بیمه

مشروط  سهمؤسهای مورد نیاز هتحصیالت عالی و تخصصی در رشت ت مرخصی بدون حقوق عضو برای ادامۀمد .5تبصرۀ 

رداخت پیی و اجرا هیئتید با تأی شود ی تخصصیایا دکتر به اینکه منجر به اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد

 شود. قابل قبول برای بازنشستگی و وظیفه محسوب می سابقۀ خدمت جزو کسور مربوط از سوی عضو

 مدت مرخصی  .6تبصرۀ 

 ادهشخیص دته های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت موجّهیئتبر اساس آرای برای اعضایی که غیبت آنان  

  شود.مشمول حداکثر مدت زمان مرخصی بدون حقوق نمی شودمی
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 مرخصی ،تیت آموزشی، آمادگی به خدمت، انفصال موقت، مرخصی بدون حقوق، غیبمأموربه عضو در حین  .67 مادۀ

رخصی م توالی در طی سال استفاده شده استماه که به صورت م 2د بر استعالجی مازا زایمان و مرخصی

 گیرد.استحقاقی تعلق نمی

 

 .استعضو در طول خدمت تابع قوانین عمومی کشور صندوق بازنشستگی  تغییر .68 ۀماد

رمان ت و دهای بهداشبه منظور کمک به تأمین هزینه مشروط به تأمین اعتبار مورد نیازاست  مکلّف مؤسسه .69 مادۀ

از  ،تضیه طرق مقبیا قانون تأمین اجتماعی مانی خدمات در در قانون بیمۀ مقرّرعالوه بر اعطای مزایای  ،عضو

 ر اساسبهای مرتبط، عتبار برای پرداخت بخشی از هزینهتکمیلی و تأمین ا تسهیل در عقد قرارداد بیمۀجمله 

 د.اقدام کن «تهش پیوست شمارۀ -های رفاهیدستورالعمل پرداخت کمک»

 

گی خاطر أمین رفاه، آسایش و آسودبه منظور مساعدت، ت تأمین اعتبار مورد نیاز تواند مشروط بهمی مؤسسه .70 مادۀ

روری ض یازهایو رفع سایر نو تأمین  بیمه وام و امور ۀنسالحمسکن، تقویت صندوق قرض و کمک به تهیۀ عضو

ین ا «69» ۀماد دستورالعمل موضوع بر اساسرا  مالیتسهیالت  مناا هیئتاجرایی و تصویب  هیئت تأییدوی با 

 برقرار کند. نامهآیین

 

رهنگ ورزش ف ویتقویت روحی و سالمت  و افزایش کارایی و عضو منظور توانمندسازی موظف است به مؤسسه .71 مادۀ

 د.اجرا کن وتدوین ناسبی راهکار م برای انجام امور ورزشی شاعه دهد و به منظور تشویق عضوا مؤسسهرا در 

 

 پایان خدمت (فصل نهم

و  سـاًرأ ایـن مـاده، «2تبصـرۀ »را با رعایت مفاد  سابقۀ خدمتسال  30عضو دارای حداقل  تواندمی مؤسسه .72 مادۀ

 بدون تقاضای وی بازنشسته کند. 
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 ای سـابقۀدارسالۀ  65اکثر حدعضو  ربطاست با رعایت قوانین حاکم بر صندوق بازنشستگی ذی مکلّف مؤسسه .1 ۀتبصر

 بازنشسته کند.  راسال  30کمتر از خدمت 

ه بـ مؤسسهتخصصی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در شرایط خاص و نیـاز خدمت عضو در مشاغل  ادامۀ .2تبصرۀ

 .استپذیر سال سن امکان 65 با رعایت سقف سابقۀ خدمتسال  35تا  خدمات وی

 انتصدّیو م ، بانوانمعلوالن ثارگران،یا برای بازنشستگی مربوط اتمقرّرو  نیده در قوانشنظرگرفتهرد التیتسه .3ۀتبصر

  .جراستاالآور الزمانیشاغل سخت و زم

 

اس بر اس و راییاج هیئت تأییدعضو متقاضی بازنشستگی پیش از موعد را با  تواند در موارد خاصمی مؤسسه .73 مادۀ

وط کار مرب ابقۀه کند. در این صورت، عضو با سبازنشستربط ستگی ذیو صندوق بازنش ات عمومی کشورمقرّر

 شود.میبازنشسته 

 برای بازنشستگی قابل قبول سابقۀ خدمت سال 30از  شیکه ب عضوی به ،یحقوق بازنشستگ نییهنگام تع در .74 مادۀ

 عالوه ینشستگباز حقوق ۀشدنییرقم تع( %5/2)م درصد ین و دو سال 30هر سال خدمت مازاد بر  یبه ازا دارد

  پرداخت است.قابل  ربطذیسوی صندوق بازنشستگی  از شده محاسبه ونییبر حقوق تع

 

 یر بازنشستگکسومشمول مستمر  هایالعادهو فوقحقوق ۀ یمیانگین کل عضو یبازنشستگ تعیین حقوق یمبنا .75 مادۀ

 مشاغل العادۀفوق کار،یسخت العادۀژه، فوقیو العادۀذب، فوقج العادۀالعادۀ شغل، فوقرتبه و پایه، فوق)حقوق 

 2در  (نامهاین آیین« 26 مادۀ»و « 20مادۀ  5 تبصرۀ» موضوع اشعه و تفاوت تطبیق العادۀمدیریتی، فوق

  .سال منتهی به پایان خدمت وی با اعمال ضریب حقوقی سال بازنشستگی است

، ژهیشغل، جذب و و یهاالعاده، فوقرتبه و پایهحقوق  ،یکشور یبازنشستگ صندوقمشمول  عضودر خصوص  .1 ۀتبصر

نامه به صراحت احصا و نیین آیکه در ا ،مندرج در حکم یا قرارداد مستمر یهاالعادهر فوقیو سا تفاوت تطبیق

همراه هر  و به انه )سهم مستخدم و کارفرما( استیماه یبرداشت کسور بازنشستگ ینام برده شده است، مبنا
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محاسبه و  یمبنا ز و متقابالًیوار یکشور یبه صندوق بازنشستگ یمقرّر ها در ماه اول به مثابۀش آنیگونه افزا

 گیرد.میفه قرار یو وظ ین حقوق بازنشستگییتع

، زنشستگینظیر با ،از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی صندوق تأمین اجتماعی مشترکعضو  .2تبصرۀ 

 رعایت این با ،ماعیدر قانون تامین اجت مقرّرهای و سایر حمایت ،درمان ،، از کارافتادگی، فوت، بیکاریهوظیف

 است.قانون تأمین اجتماعی ات مقرّرتابع  نامهآیین

 

 قبولبلقا تسال خدم هر ایزبه ا قانونی عضو متوفی اثورّنامه و آیینمشمول این  و ازکارافتادۀ عضو بازنشستهبه  .76 مادۀ

به عنوان ستگی ی مشمول کسورات بازنشاین حقوق و مزایآخرماه  1معادل  سال 30تا حداکثر  برای بازنشستگی

 شود.می پرداخت شدهرهیذخ یهایوجوه مربوط به مرخص ۀه اضافب« پاداش پایان خدمت»

از  است،شدهت افیدرات سالیانه یا حق سنو یدیبازخر آن وجوهی که در ازا عضو سابقۀ خدمتقسمت از  آن .تبصره

 شود.یوجوه کسر م نیافت ایدر خدمت مشمول سنوات

 

 ات مقرّرسایر  (فصل دهم

 یه عنوان اعضابموارد خاص  و باالتر( در یکارشناس یلیتحص )با مدرک بمجرّ بازنشستۀ عضو یریکارگهب .77 مادۀ

 ا درآنه نکه مجموع ساعت اشتغالیمشروط بر ا رمستمریغ یاها، شوراها و خدمات مشاورهونیسیها، کمکارگروه

 ساالنهطور  اجرایی و به هیئتبا تصویب  بیشتر نباشداعضای شاغل  یساعت موظف ادار« سومکی»از  مؤسسه

 همیت وتناسب با ام اجرایی هیئت تأییداین افراد به پیشنهاد واحد متقاضی و  الزحمۀمیزان حق است.بالمانع 

 شود.تعیین و پرداخت می اعات کار هفتگی آنانس حجم فعالیت و

 

های العادهپایه و فوق برابر حقوق رتبه و 3ای به میزان هزینهغل یا بازنشسته در موارد ذیل کمکعضو شابه  .78مادۀ 

 شود: مقدماتی پرداخت می مر معادل کاردان پایۀ یک رتبۀمست
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ورد فقط مدر هر  از فرزندان و افراد تحت تکفل وی هریک نهمچنی ازدواج دائم عضو شاغل یا بازنشسته و الف(

 صالح( مستندات قانونی از مراجع ذی )با ارائۀیک بار 

نونی از دات قامستن غل یا یازنشسته )با ارائۀاز فرزندان و افراد تحت تکفل عضو شا هریکفوت همسر یا  ب(

 صالح( مراجع ذی

 . شودمی ی پرداختاث قانونی وموضوع این ماده به ورّ هزینۀته کمکرت فوت عضو شاغل یا بازنشسدر صو .1 تبصرۀ

 ازیک بار  در صورت ازدواج دائم برای نیز سر ویمتوفی به استثنای هم بگیران عضو شاغل یا بازنشستۀوظیفه .2تبصرۀ

 .دنشومی ماده برخوردار این« الف»بند موضوع  هزینۀکمک

 

به صورت ابطه قطع ر ماه قبل از 2خود را  ی مؤسسهتعهد خدمت به ت نداشتن تواند در صوریمرسمی عضو  .79 مادۀ

ضو ترک ععمل  نشود کار حاضر محل در مقرّرمدت  در مؤسسهچنانچه بدون کسب موافقت  کند.اعالم  یکتب

  شود.میات انضباطی رفتار مقرّرخدمت محسوب و با وی برابر 

 

یی اجرا هیئتبا تصویب  قرارداد در طی مدت عضو قراردادیاز عملکرد  ییترضاتواند در صورت نامی مؤسسه .80 مادۀ

قراردادی  وعضو پیمانی کند و بالعکس،  را فسخ قرارداد وی نفعماه قبل( به ذی 1و اطالع قبلی )حداقل 

. در کند قطع ارخود  خدمتی دهد و رابطۀ قرارداد درخواست خاتمۀماه قبل(  1با اطالع قبلی )حداقل  تواندمی

 در محل مؤسسهموظف است تا زمان پذیرش درخواست وی از سوی  عضو پیمانی و قراردادیاین صورت 

 .وظیفه کندو انجام  کار خود حضور یابد

 

س ضو پو ع یستنتعهدات عضو در قبال وظایف وی  رافع خدمتی یا قطع رابطۀ در هیچ مورد درخواست استعفا .81 مادۀ

ود خدر محل کار  مؤسسهموظف است تا زمان پذیرش از سوی خدمتی  رابطۀاز درخواست استعفا یا قطع 

وز کتباً ر 15داکثر ظرف حانصراف خود را  درخواست تی که عضو پس ازد. در صوروظیفه کن حضور یابد و انجام

  شود.میوی منتفی تلقی  خدمتی درخواست استعفا یا قطع رابطۀ اعالم کند مؤسسهبه 
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و قبول از  رابطه خدمتیصورت درخواست استعفا یا قطع  در است مؤسسهخدمت در  تعهددارای که  عضوی .82 مادۀ

وزارت  غی از سویات مربوط، ابالمقرّراز عدم ایفای تعهد خود را طبق ضوابط و باید زیان ناشی  ،مؤسسهسوی 

 وی است. رفم مجاز از طمقا یا مؤسسه رئیس بر عهدۀماده،  بر اجرای ایننظارت  مسئولیتجبران کند. 

 

 ی تبصرۀاستثنابه  قراردادی، پیمانی و رسمی حسب موردعضو  پست سازمانی عنوان شغل و یا تنزل .83 مادۀ

 پذیر است. اجرایی امکان هیئتو و تصویب عض با رضایت صرفاً ذیل، 

 و است. عضزمانی سا پستتنزل به  مجازبا رعایت شرایط احراز و  عضورضایت  بدون اخذ مؤسسهذیل،  در موارد .تبصره

 عضو رسمی و پیمانی ماه 4 یت مازاد برمأموراستفاده از مرخصی بدون حقوق و  (الف

  به تخلفات اداری یا مراجع قضایی های رسیدگیهیئتتصمیم مراجع مذکور در  بر اساس (ب

  امنا ئتهی ۀمصوّباساس  بر مؤسسهیا انحالل واحد سازمانی در  ، تغییر پست سازمانیتغییر ساختار( ج

« 2 صرۀتب»جدول ذیل  «2»و « 1»های ردیف موضوع میانی یهای سازمانی مدیریتاشتغال عضو در پست (د

 نامهاین آیین« 20 ۀماد»

« 2صرۀ تب»جدول ذیل « 4»و « 3»های های سازمانی مدیریتی پایه موضوع ردیفاشتغال عضو در پست هـ(

 مذکور مادۀ« 4تبصرۀ »رعایت مفاد  نامه باین آیینا« 20 مادۀ»

 رئیسه هیئتتصویب با  نامهاین آیین« 49 مادۀ» مشمولرسمی عضو  (و

 

 اعتازای هر س به بهها و عناوین مشاهیئتها، شوراها، حقیقی در جلسات کمیسیون عضو حق حضور در جلسۀ .84 مادۀ

  شود.پرداخت میساعت در ماه  25 عضو و تا سقف پنجاهم مجموع حقوق رتبه و پایۀبر مبنای یک

 

 بیش از یک پست سازمانی برای اعضای رسمی و پیمانی ممنوع است. زمانهم تصدّی .85 مادۀ

یریتی یا مدموقت پست سازمانی  تصدّیبرای  مؤسسهدر موارد ضروری با تشخیص رئیس عضو کارگیری هب .1 ۀتبصر

  است. ماه مجاز 6فقط برای حداکثر  حساس به صورت سرپرستی
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داری مطرح و ا تخلفات بهرسیدگی های هیئتدر محسوب و موضوع تخلف  مذکور مفاد مادۀ نکردن رعایت .2تبصرۀ

 شود.می گیریتصمیم

 

دارای  ردادیرسمی و درخواست قطع همکاری عضو پیمانی و قرا عضوبازخریدی  درخواستتواند با یم مؤسسه .86 ۀماد

 مؤسسهافقت رئیس اجرایی و مو هیئت تأیید، قابل پذیرشل یدال ارائۀبا سال  20ر از کمت قابل قبول سابقۀ خدمت

ین حکم مندرج در آخرمستمر  یایماه حقوق و مزا 2تا  برای بازنشستگی سال خدمت قابل قبول هر یبه ازا

  کند. ا بازخریدرعضو پرداخت و  یشده به متقاضهای ذخیرهوجوه مرخصی به عالوۀ یا قرارداد حسب مورد کارگزینی

از  است شدهیافت دریا حق سنوات سالیانه بازخریدی  آن وجوهی که در ازاعضو خدمت  ۀقسمت از سابق آن .1 تبصرۀ

 شود.وجوه کسر می دریافت این خدمت مشمول سنوات

که امکان  تگیقابل قبول برای بازنشس سابقۀ خدمتسال  20دارای بیش از عضو  بازخریددر موارد خاص،  .2تبصرۀ

  یر است.پذامکاننا ام هیئت تأییددر این ماده و  مقرّررعایت ضوابط  با باشد بازنشستگی برای وی وجود نداشته

 

ات رمقرّابع قوانین و ت امنا هیئتو تصویب آن در  تا طرح است بینی نشدهنامه پیشیینن آیکه در ا یموارد .87 مادۀ

 .عمومی کشور است

 

 چوب اعتباراتدر چار مؤسسهاجرایی  هیئتتوسط  نامهاین آیینمورد نیاز های اجرایی ایر دستورالعملس .88 مادۀ

 رسد. امنا می هیئتتهیه و به تصویب  مصوّب

 

ائمی کمیسیون د دۀو با حضور نماین مؤسسه اجرایی هیئتنامه در موارد ابهام توسط نیین آیر مفاد ایتفس .89 مادۀ

 است.پذیر امکان« مرکز» أییدتپس از  امنا هیئت
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صویب و ت امنا( ئتهی)برای طرح در  مرکز تأیید ،مؤسسه نامه با پیشنهادونه تغییر در مفاد این آیینـهرگ .90مادۀ 

 پذیر است. امنا امکان هیئت

 

، وظایف و قانون اهداف« 10» ۀماد به استناد پیوست 8و  تبصره 117ه و ماد 91نامه مشتمل بر این آیین .91 ۀماد

می قانون احکام دائ« 1»مادۀ در اجرای مجلس شورای اسالمی و  18/5/1383 مصوّبوزارت  تشکیالت

برای  زمهای الیجاد زمینهاو با هدف  استخدامیات مقرّردهی ضوابط و به منظور سامان کشور های توسعۀبرنامه

 شدهر قوانین یادمندرج د حصول اهداف یل درتسه وهای ایجادشده مندی از ظرفیت، بهرهوریسطح بهره یارتقا

ناوری از فحقیقات و تر علوم، وزی تأییدرسید و با ...................... .امنای هیئتبه تصویب  .............در تاریخ

 . قابل اجراست....................تاریخ
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 یک ۀشمارپیوست 

  بع انسانیاجرایی منا هیئتتشکیل و وظایف ۀ دستورالعمل نحو

 علمی هیئتاستخدامی اعضای غیر ۀنامآیین« 1» ۀماد« 8»موضوع بند 

 

 مقدمه 

 با ترکیب مؤسسهنسانی اجرایی منابع ا هیئتعلمی،  هیئتاستخدامی اعضای غیر نامۀآیین« 1»مادۀ « 8»در اجرای بند 

داری، ایی بخش یم راهکارهای اجرابه منظور اعمال وظایف، اختیارات و تنظ در این دستورالعمل مقرّرو اختیارات 

 .شودعلمی تشکیل می هیئتتشکیالت و امور نیروی انسانی غیر

 

 ترکیب اعضا .1مادۀ 

 ت(یا عناوین مشابه )رئیس هیئ مؤسسهمعاون اداری، مالی و مدیریت منابع  .1-1

 ت امنا به انتخاب کمیسیون مذکورئکمیسیون دائمی هی نمایندۀ .2-1

 (هیئت)دبیر  یا عناوین مشابه مؤسسهنسانی مدیر منابع ا .3-1

 یا عناوین مشابه مؤسسهمدیر برنامه، بودجه و تشکیالت  .4-1

علمی( به  هیئتمی و یا عل هیئت)غیر سه تن از کارشناسان شاغل یا بازنشسته مجرب در امور منابع انسانی .5-1

 .مؤسسهرئیس  تأییداجرایی و  هیئتپیشنهاد رئیس 

 مؤسسهم رئیس ساله با حک دو دورۀاین ماده( برای یک  5و  2های مذکور )موضوع بند هیئتحقیقی اعضای  .1 ۀتبصر

 بالمانع است. مجددشان  در طول دوره و انتخاب انشوند و عزل آنمی منصوب

مجرب  حضور یک کارشناس نفر است« 50»علمی آنان کمتر از  هیئتدر مؤسساتی که تعداد اعضای غیر .2 تبصرۀ

 .ماده بالمانع استاین  3 ( با رعایت مفاد تبصرۀ1مادۀ  5وع بند )موض

ات آن با بمصوّیابد و تن از سایر اعضا رسمیت می 3و حداقل  هیئتبا حضور رئیس و دبیر  هیئتجلسات  .3 تبصرۀ

 قابل اجراست.  مؤسسهرئیس  تأییداکثریت آرای اعضای حاضر پس از 
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دهی نعلمی، سازما هیئتهای استخدامی اعضای غیرنامهاجرایی در چارچوب آیین تهیئاهم وظایف و اختیارات  .2 ۀماد

 و تشکیالت عبارت است از:

 دهی و تشکیالتسازمان نامۀعلمی و آیین هیئتاستخدامی اعضای غیر نامۀآیین اتمقرّرحسن اجرای  نظارت بر .1-2

 ربطامنای ذی یئتهپیشنهاد به  وار سازمانی و سازمان تفصیلی بررسی نمود .2-2

برنامه،  سازمانی موجود، به پیشنهاد مدیرهای ی از محل حذف پستاصالح و ایجاد پست سازمانتغییر،  .3-2

وح لی و سطاد بار ماو بدون ایج مصوّبهای سازمانی بودجه و تشکیالت یا عناوین مشابه در سقف پست

 سازمانی جدید

 افراد در رایط اختصاصیو نحوۀ انتخاب و ش یروی انسانی مورد نیازپیمانی ن های استخدامتعیین اولویت .4-2

 ربطامنای ذی هیئتو پیشنهاد به شده از سوی وزارت دادهقالب سهمیۀ تخصیص

گیری کارهبرای ب انتخاب، شرایط عمومی و شرایط اختصاصی و شرایط احراز شغل، تعیین تعداد، نحوۀ .5-2

و ی راردادقی به صورت های سازمانی بدون متصدّاجرای وظایف پست نیروی انسانی مورد نیاز به منظور

 ربط امنای ذی هیئتپیشنهاد به 

  تمدید یا فسخ قرارداد اعضای قراردادیگیری در خصوص بررسی و تصمیم .6-2

غل .. اعضای شا.و ای، پژوهشی، علمیدر خصوص استفاده از خدمات فنی، مشاوره گیریتصمیمبررسی و  .7-2

غیرشاغل  های اجرایی و خبرگانها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و دستگاهدانشگاهدر 

  آنان الزحمۀدولتی، در قالب قرارداد و تعیین میزان حق

 نامۀآیین اتمقرّربررسی شرایط عمومی و اختصاصی اعضای قراردادی واجد شرایط در چارچوب . 8-2

 ربطذی امنای هیئتو پیشنهاد به  منظور استخدام پیمانی آنانبه  علمی هیئتاستخدامی اعضای غیر

ه رسمی سمی آزمایشی ببرای تبدیل وضعیت اعضا از پیمانی به رسمی آزمایشی و از ر گیریتصمیمبررسی و  .9-2

 مؤسسه رئیسۀ تهیئو پیشنهاد به علمی  هیئتاستخدامی اعضای غیر نامۀات آیینمقّررقطعی در چارچوب 

یا تبدیل  خدمت آزمایشی شرایط ادامۀ در خصوص اعضایی که در پایان دورۀ گیریتصمیمی و بررس .10-2

 وضعیت به استخدام رسمی قطعی را کسب نکنند.
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 نی بازخریدمی مستعفی و پیماهای: اعاده به خدمت اعضای رسدرخواست بارۀدر گیریتصمیمبررسی و  .11-2

تقلیل  ،زل آنانعو  های سازمانی مدیریتی میانی و پایهضا به پستیت، انتقال، انتصاب اعمأمورشده،  خدمت

اعضای  از موعد بانوان، بازخرید، استعفا و بازنشستگی پیش چهارم وقتیا سه وقتساعات کار، خدمت نیمه

 ات مربوطمقرّردر چارچوب ضوابط و رسمی قطعی و همچنین مرخصی بدون حقوق عضو شاغل 

حداقل و ، های شغلیتهشیک از رشرایط احراز مشاغل مربوط به هر شغل وشرح  تأییدبررسی و  .2-12

سب مشاغل به تنا تصدّینیز شرایط و  حداکثر مدرک تحصیلی مورد نیاز برای هر پست سازمانی

 ربطای ذیامن هیئتو پیشنهاد به  های قابل تخصیص به هر شغلوظایف پست

بندی مشاغل در طرح طبقه مصوّبهای شغلی هگیری برای اضافه کردن رشتتصمیمبررسی و  .13-2

ه بو پیشنهاد بینی نشده است علمی پیش هیئتاستخدامی اعضای غیر نامۀآیینهای دولتی که در دستگاه

 .مؤسسه رئیسۀ هیئت

« 22» مادۀ« 9» و« 8» ،«1»بندهای های تشویقی موضوع بررسی سوابق اعضا در خصوص پایه .13-2

 علمی هیئتضای غیراستخدامی اع نامۀآیین

 ن ووص ارتقای رتبۀ آناابق اعضا در خصاعضا و بررسی سو ی رتبۀارتقا نامۀ اجراییتدوین شیوه .15-2

 علمی هیئتاستخدامی اعضای غیر نامۀدر آیین مقرّردر چارچوب ضوابط  گیریتصمیم

 ربطامنای ذی هیئتو پیشنهاد به  بررسی درخواست دورکاری اعضا .16-2

زات برای اقل امتیاحد ارزیابی سال متوالی از مجموع نمرۀ 2رطول رسمی که دوضعیت عضو سی برر .17-2

 مؤسسهرئیسه  هیئتو پیشنهاد به  کندنمیترفیع استحقاقی را کسب  دریافت یک پایۀ

سازی و ای بههبرنامه مت و تمهید راهکارهای اجرایی برایبررسی و تصویب طرح جامع آموزش ضمن خد .18-2

 مندسازی اعضاتوان

 ی آموزشی ضمن خدمتهادوره بررسی و تأیید برنامۀ .19-2 

 و مؤسسهبررسی و تطبیق عوامل و تعیین درصد سختی شرایط محیط کار مشاغل موجود در  .20-2

 مذکور و تعیین تاریخ اجرای آن العادۀدرخصوص برقراری فوق گیریتصمیم



 

    ....……نشست مورخ نشست مورخ     ..……  صورتجلسهصورتجلسه  ..……  )موضوع مصوبه)موضوع مصوبه  ––پیوست صورتجلسه هیات امناپیوست صورتجلسه هیات امنا

  ((....……  هیات امنای موسسههیات امنای موسسه

  …………  موسسهموسسه  هیات علمیهیات علمی  استخدامی اعضای غیراستخدامی اعضای غیر  آیین نامهآیین نامه

 

  

 دکتر عبدالرضا باقری

 های ممیزههای امنا و هیأتقائم مقام  وزیر و رئیس مرکز هیأت

 مهر مرکز

 های ممیزههای امنا و هیأتهیأت 
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 اجرای و نظارت بر حسن وری و نظام پیشنهادهاهرههای تحول اداری و ببررسی و تصویب طرح .21-2

 های مربوطبرنامه

ی کارشناسی و تحصیل مجرب )با مدرک بازنشستۀ کارگیری عضوبهدر خصوص  گیریتصمیمبررسی و  .22-2

و مستمر ای غیررها، شوراها و خدمات مشاوهها، کمیسیونر موارد خاص به عنوان اعضای کارگروهباالتر( د

 آنان الزحمۀمیزان حق تعیین

در چارچوب  وّبمصهای آموزشی برخورداری اعضا از امتیازات دورهدر خصوص  گیریتصمیمبررسی و  .23-2

 مؤسسهجامع آموزشی  برنامۀ

 نظور اعمال درمشده از سوی اعضا به ر خصوص پذیرش مدارک تحصیلی ارائهد گیریتصمیمبررسی و  .24-2

 مندی از مزایای آنورد و بهرهیا قرارداد آنان حسب محکم 

 مؤسسه رئیسۀ هیئتو پیشنهاد به یت آموزشی اعضای رسمی قطعی مأمور درخواستبررسی  .25-2

های امنا و هیئترکز به مارسال  در موارد ابهام وت علمی نامۀ استخدامی اعضای غیرهیئتفسیر مفاد آیین .26-2

 تأییدبرای  زههای ممیّهیئت

 در چارچوب نظام پیشنهادهااعضا  گیری درخصوص پیشنهادهای نویمتصمبررسی و . 27-2

  ایج حاصل از ارزیابی عملکرد اعضانت تأییدبررسی و  .28-2

 مؤسسهی های سازمانی مدیریتالعادۀ مدیریت پستتعیین ضریب فوق .29-2

امی اعضای استخدهای نامههای اجرایی مورد نیاز برای اجرای آییندستورالعملبررسی و تصویب . 30-2

 دهی و تشکیالت حسب موردعلمی و سازمان هیئتغیر

 شود.امنا ارجاع می هیئتمدیریت منابع انسانی از سوی  سایر مواردی که در حوزۀ .31-2

ختیار ار تعیین و هایی را برای انجام برخی از وظایف مذکوموارد ضروری کارگروه تواند دراجرایی می هیئت .تبصره

  را به آنها تفویض کند.گیری تصمیم

 

 .دکنبرای اجرا ابالغ می مؤسسهرئیس  تأییدپس از  را اجرایی هیئتات مصوّبرئیس هیئت  .3 ۀماد



 

    ....……نشست مورخ نشست مورخ     ..……  صورتجلسهصورتجلسه  ..……  )موضوع مصوبه)موضوع مصوبه  ––پیوست صورتجلسه هیات امناپیوست صورتجلسه هیات امنا

  ((....……  هیات امنای موسسههیات امنای موسسه

  …………  موسسهموسسه  هیات علمیهیات علمی  استخدامی اعضای غیراستخدامی اعضای غیر  آیین نامهآیین نامه

 

  

 دکتر عبدالرضا باقری

 های ممیزههای امنا و هیأتقائم مقام  وزیر و رئیس مرکز هیأت

 مهر مرکز

 های ممیزههای امنا و هیأتهیأت 
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رسید و با  ................امنای هیئتبه تصویب  ....................در تاریخ، تبصره« 4»ماده و « 4این دستورالعمل در  .4 ۀماد

 .اجراست..... قابل ...........قات و فناوری از تاریخوزیر علوم، تحقی تأیید



 

    ....……نشست مورخ نشست مورخ     ..……  صورتجلسهصورتجلسه  ..……  )موضوع مصوبه)موضوع مصوبه  ––پیوست صورتجلسه هیات امناپیوست صورتجلسه هیات امنا

  ((....……  هیات امنای موسسههیات امنای موسسه

  …………  موسسهموسسه  هیات علمیهیات علمی  استخدامی اعضای غیراستخدامی اعضای غیر  آیین نامهآیین نامه

 

  

 دکتر عبدالرضا باقری

 های ممیزههای امنا و هیأتقائم مقام  وزیر و رئیس مرکز هیأت

 مهر مرکز

 های ممیزههای امنا و هیأتهیأت 
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 دوۀ پیوست شمار

 نانهای سازمانی مدیریتی سطوح میانی و پایه و عزل آانتصاب اعضا در پست ۀدستورالعمل نحو

 علمی هیئتاستخدامی اعضای غیر ۀآیین نام« 20» ۀماد« 2» ۀتبصرموضوع 
 

 مقدمه

ی سازمانی هاانتصاب اعضا در پستعلمی  هیئتنامۀ استخدامی اعضای غیرآیین «20» مادۀ« 2» ۀدر اجرای تبصر

های پست ساسبر ا صرفاً و  ات این دستورالعملمقرّرضوابط و با رعایت  نانمدیریتی سطوح میانی و پایه و عزل آ

 ود:شبه شرح ذیل انجام می مؤسسهمندرج در سازمان تفصیلی  مصوّب یریتی سطوح میانی و پایۀسازمانی مد

 

استخدامی  نامۀآیین« 20 مادۀ 2 تبصرۀ»مدیریتی مندرج در جدول ذیل  های سازمانیتمام عناوین پست .1 ۀماد

 گیرند.علمی در شمول این دستورالعمل قرار میهیئتاعضای غیر

 

 د:شونبندی میبه شرح زیر طبقه سطح 3های سازمانی مدیریتی موضوع این دستورالعمل در پست. 2ماده 

 سسهمؤشده در سازمان تفصیلی بینیپیش ترازهمهای سازمانی مدیر و معاون مدیر یا عناوین شامل پست (ح یکسط

شده در سازمان بینیپیش ترازهمهای سازمانی رئیس اداره/ رئیس گروه یا عناوین شامل پست (سطح دو

 مؤسسهتفصیلی 

شده در سازمان بینیپیش ترازهمسئول یا عناوین های سازمانی معاون اداره، کارشناس مشامل پست (سطح سه 

 مؤسسهتفصیلی 

ح یریتی سطوهای سازمانی مدو به پست «مدیریت میانی»های سازمانی مدیریتی سطح یک این ماده به پست .تبصره

 شود.اطالق می «مدیریت پایه»دو و سه این ماده 

 



 

    ....……نشست مورخ نشست مورخ     ..……  صورتجلسهصورتجلسه  ..……  )موضوع مصوبه)موضوع مصوبه  ––پیوست صورتجلسه هیات امناپیوست صورتجلسه هیات امنا

  ((....……  هیات امنای موسسههیات امنای موسسه

  …………  موسسهموسسه  هیات علمیهیات علمی  استخدامی اعضای غیراستخدامی اعضای غیر  آیین نامهآیین نامه

 

  

 دکتر عبدالرضا باقری

 های ممیزههای امنا و هیأتقائم مقام  وزیر و رئیس مرکز هیأت

 مهر مرکز

 های ممیزههای امنا و هیأتهیأت 
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های پست سمی و پیمانی پیشنهادی برای انتصاب بهعضو ر شرایط عمومی موظف است مؤسسهاجرایی  هیئت .3 ۀماد

)تا  های مذکورمشاغل پست تصدّیمدیریتی موضوع این دستورالعمل و همچنین عضو قراردادی پیشنهادی برای 

ین ا «4 مادۀ»را با رعایت تبصرۀ ذیل و شرایط مندرج در  (مصوّبهای سازمانی درصد پست 10سقف 

 تأیید کند. را حسب مورد ی ویانتصاب یا تصدّ  ،شرایطراز دستورالعمل بررسی و در صورت اح

رین مقام وی باالتپست مدیریتی میانی و پایه موضوع این دستورالعمل از س تصدّییا عضو منتخب برای انتصاب  .تبصره

 شود.پیشنهاد می مؤسسهاجرایی  هیئتاجرایی واحد سازمانی مربوط به 

ستورالعمل دو پایۀ موضوع این  های مدیریتی میانییکی از پست تصدّی پیشنهادی برای انتصاب یاعضو  .4 ۀماد

های ستپ اعضا به تصدّیجدول شرایط عمومی انتصاب یا »های مندرج در شرایط و حداقل تمامبایست می

 به شرح ذیل را دارا باشد: «مدیریت میانی و پایهسازمانی 
 

 میانی و پایه سازمانی مدیریتای هاعضا به پست تصدّیمومی انتصاب یا جدول شرایط ع
 

 سطح مدیریتی        

 

 شرایط عمومی

 سطح سه

 ولئکارشناس مس

 ترازهمیا عناوین  

 سطح دو

 رئیس اداره/ رئیس گروه 

 ترازهمیا عناوین 

 سطح یک

 معاون مدیر  مدیر/

 ترازهمیا عناوین 

 مدرک تحصیلی

 حداقل کارشناسی

 آن ترازهمیا سطح دو حوزه یا  

 های تحصیلیرشته در

 مندرج در شرایط احراز شغل

 حداقل کارشناسی

 آن ترازهمیا سطح دو حوزه یا  

 های تحصیلیدر رشته

 مندرج در شرایط احراز شغل

 حداقل کارشناسی

 آن ترازهمیا سطح دو حوزه یا  

 های تحصیلیدر رشته

 مندرج در شرایط احراز شغل

 خدمت ۀتجرب

 قابل قبول 

 سال 5حداقل 

 ر شغل مرتبطد

سال که سه سال آخر آن  8حداقل 

 در شغل مرتبط بوده باشد.

 با مدرک تحصیلی دکتری تخصصی 

 سال  8حداقل یا سطح چهار حوزه 

 سال آخر آن در شغل مرتبط بوده باشد.  5که 

 با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد 

 ای یا سطح سه حوزهیا دکتری حرفه

 سال  10حداقل 

 ر آن در شغل مرتبط بوده باشد سال آخ 5که 

 با مدرک تحصیلی کارشناسی



 

    ....……نشست مورخ نشست مورخ     ..……  صورتجلسهصورتجلسه  ..……  )موضوع مصوبه)موضوع مصوبه  ––پیوست صورتجلسه هیات امناپیوست صورتجلسه هیات امنا

  ((....……  هیات امنای موسسههیات امنای موسسه
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 دکتر عبدالرضا باقری

 های ممیزههای امنا و هیأتقائم مقام  وزیر و رئیس مرکز هیأت

 مهر مرکز

 های ممیزههای امنا و هیأتهیأت 
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 سال  12حداقل حوزه  یا سطح دو 

 سال آخر آن در شغل مرتبط بوده باشد.  5که 

 سطح مدیریتی 

 نیازپیش
 سطح دو سطح سه ــــــ

 تجربه در سطح

 نیازمدیریتی پیش 
 سال 2حداقل  سال 2حداقل  ــــــ

 های آموزشیدوره
 های آموزشی ورهطی د

 اجرایی  هیئت مصوّبمورد نیاز 

 های آموزشیطی دوره

 اجرایی  هیئت مصوّبمورد نیاز   

 های آموزشی طی دوره

 اجرایی  هیئت مصوّبمورد نیاز 

 ارزیابی عملکرد

 درصد  80کسب میانگین 

 امتیاز ارزیابی عملکرد

 سال قبل که کمتر از  2

 میانگین ارزیابی عملکرد 

 مربوط نباشد. در واحد

 درصد 85کسب میانگین 

 امتیاز ارزیابی عملکرد  

 سال قبل که کمتر از  2

 میانگین ارزیابی عملکرد 

 در واحد مربوط نباشد.

 درصد  90کسب میانگین 

 امتیاز ارزیابی عملکرد

 سال قبل که کمتر از  2

 میانگین ارزیابی عملکرد 

 در واحد مربوط نباشد. 

 

حد در صورتی که در وا مدیریتیسطوح یک و دو برای  نیازبه در سطح مدیریتی پیشداشتن تجر .1 ۀتبصر

 .ضروری نیست نیاز وجود نداشته باشدی پیشسازمانی مربوطه پست سازمان

 یک از سهری آموزشی الزم برای انتصاب به ههاموظف است عناوین و ساعات دوره مؤسسهت اجرایی ئهی .2تبصرۀ 

 د.ر جدول را تعیین کنسطح مدیریتی ذکرشده د

رفتاری  های اخالقی وشایستگی ،حراز شرایط عمومی فوقموظف است عالوه بر ا مؤسسهاجرایی  هیئت .3 ۀتبصر

پذیری و ورتخطرپذیری، سعۀ صدر، خالقیت و نوآوری، مش ریزی، نظم، دقت،فردی و گروهی عضو نظیر برنامه

 د.ساالری را بررسی و احراز کنشایسته

سطح  آنها را در تمام یستیباشرایط حداقلی هستند که افراد  ،های مدیریتیشرایط عمومی انتصاب در پست .4 ۀتبصر

 مدیریتی مربوط بر اساس جدول شرایط عمومی دارا باشند.

یریتی تصدّی پست مدمرجع استعالم و تشخیص احراز صالحیت عمومی عضو پیشنهادی برای انتصاب یا  .5 ۀتبصر

 است.  مؤسسهاجرایی  هیئت ،ضوع این دستورالعملمیانی و پایۀ مو
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 مهر مرکز
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 شده اند، نی منصوبفعالیت افرادی که قبل از این دستورالعمل در یکی از سطوح مدیریتی پایه یا میا ادامۀ .6 ۀتبصر

 های مدیریتی بالمانع است. رایط عمومی موضوع این دستورالعمل در همان پستبدون رعایت ش

 

موارد  از هریکد. تحقق عزل کناست عضو را از پست سازمانی مدیریتی  مکلّف ؤسسهم ،در موارد ذیل. 5 ۀماد

  اجرایی برسد: هیئت تأییدذیل باید به 

 درصد میانگین ارزیابی ساالنه 80تر از کسب امتیاز پایین .5 -1

 به تخلفات اداری یا مراجع قضایی های رسیدگیهیئتتصمیم مراجع مذکور در  .5 -2

 ماه 4 یت مازاد برمأموره از مرخصی بدون حقوق و استفاد .5 -3

ی در واحد سازمان یا انحاللنی و پایه به دلیل تغییر ساختار سازمانی مدیریتی میا پستیا تغییر حذف  .5 -4

 امنا هیئت ۀمصوّببر اساس  مؤسسه

 های مدیریتی میانی و پایهانتصاب عضو به سایر پست .5 -5

 آن ترازهمیا مقام سیاسی  نتصاب عضو به عنوانا .5 -6

 مدیریتی و موافقت مقام مافوق وی استعفای عضو از پست .5 -7

 سسهمؤپزشک معتمد  تشخیصماه و بیماری مستمر و درازمدت به  2مرخصی استعالجی بیشتر از  .5 -8

 در قانون مقرّراز طرق  سپاری امور مربوط به حوزۀ وظایف پست مدیریتی. برون5 -9

رد ین دستورالعمل را خارج از مواتواند مدیران میانی موضوع امی کننده در صورت تشخیصبام منصومق .1 ۀتبصر

 موضوع این ماده عزل کند. 

های سه و ی مدیریتی سطوح پایه )موضوع ردیفهای سازمانتصدّی یکی از پستاست عضو م مکلّف مؤسسه .2 ۀتبصر

رآمدی و کارایی کا( را که از علمی هیئتدامی اعضای غیراستخ نامۀآیین 20 مادۀ 2تبصرۀ چهار جدول ذیل 

نی محل د سازمامسئول واح توسط با پیشنهاد و ارائۀ دالیل و گزارش توجیهی صرفاً  باشد،نمیبرخوردار  کافی

 د.عزل کن مؤسسه رئیسۀ هیئت تأییداجرایی و  هیئتموافقت  خدمت وی،

 



 

    ....……نشست مورخ نشست مورخ     ..……  صورتجلسهصورتجلسه  ..……  )موضوع مصوبه)موضوع مصوبه  ––پیوست صورتجلسه هیات امناپیوست صورتجلسه هیات امنا

  ((....……  هیات امنای موسسههیات امنای موسسه

  …………  موسسهموسسه  هیات علمیهیات علمی  استخدامی اعضای غیراستخدامی اعضای غیر  آیین نامهآیین نامه

 

  

 دکتر عبدالرضا باقری

 های ممیزههای امنا و هیأتقائم مقام  وزیر و رئیس مرکز هیأت

 مهر مرکز

 های ممیزههای امنا و هیأتهیأت 
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این  ضوعمو و پایۀ های مدیریتی میانیام اعضا را که به یکی از پستبایست اطالعات تماجرایی می هیئتدبیر  .6 ۀماد

 کند.در بانک اطالعات مدیران ثبت  شونددستورالعمل منصوب شده یا می

 

 کننده بدونو در صورت رضایت مقام منصوب استسال  2های میانی از زمان انتصاب مدت زمان کلیۀ مدیریت .7 ۀماد

 . شودن مدت تمدید میت اجرایی ایلزوم تأیید هیئ

 

 ابرسید و  .................امنای ئتهیبه تصویب  ....................در تاریخ ،تبصره« 10»ماده و « 8» این دستورالعمل در .8 ۀماد

 ست..... قابل اجرا............وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تاریخ تأیید

 

 



 

    ....……نشست مورخ نشست مورخ     ..……  صورتجلسهصورتجلسه  ..……  )موضوع مصوبه)موضوع مصوبه  ––پیوست صورتجلسه هیات امناپیوست صورتجلسه هیات امنا

  ((....……  هیات امنای موسسههیات امنای موسسه

  …………  موسسهموسسه  هیات علمیهیات علمی  استخدامی اعضای غیراستخدامی اعضای غیر  آیین نامهآیین نامه

 

  

 دکتر عبدالرضا باقری

 های ممیزههای امنا و هیأتقائم مقام  وزیر و رئیس مرکز هیأت

 مهر مرکز

 های ممیزههای امنا و هیأتهیأت 
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 سه  ۀپیوست شمار

 مؤسسهاعضای  ی رتبۀارتقادستورالعمل اجرایی 

 علمی هیئتاستخدامی اعضای غیر نامۀآیین« 24 مادۀ»موضوع 
 

زم الدت توقف داقل مح نصاب امتیازات الزم از عوامل مندرج در این دستورالعمل واعضا در صورت کسب حدّ .1 ۀماد

ه بیازات مربوط گین امتانمشروط به اینکه میعلمی،  هیئتاستخدامی اعضای غیر نامۀآیین« 24 مادۀ»مندرج در 

  ،«80» ،«75»ز اهای مهارتی، سه، دو و یک سال منتهی به تقاضای رتبۀ آنان به ترتیب برای رتبه 3ارزیابی 

  د.یابنباالتر ارتقا می به رتبۀ مؤسسهاجرایی  هیئتکمتر نباشد، با تصویب درصد « 90»و « 85»

را در امور  های ویفعالیت زمینۀ ،عضو یتصدّانی/ شغل مورد ازمتواند عالوه بر وظایف پست سمی مؤسسه .تبصره

 مشروحۀ ذیل فراهم کند:

 شغلی، ا وظایفبو مطالعاتی مرتبط  پژوهشیهای ل و همکاری در طرحمطالعه و تحقیق در زمینۀ وظایف محوّ  (الف

 علمی، دماتح کیفی خشنهادهای جدید به منظور افزایش سطپی ی ارتقای سطح علمی به منظور ارائۀتالش برا (ب

 الیت خود،ۀ فعرتقای کیفی حوزا المللی برایی و تجربیات ملی و بینیابی به آخرین اطالعات علمتالش برای دست (ج

 و شود؛ای که موجب افزایش اثربخشی و کارایی حوزۀ فعالیت عضبه گونه ،لنوآوری در وظایف محوّ (د

 های مربوط.فعالیت زۀهای نوین مرتبط با حواده از فناوریاستف (هـ

 

ین ا« 1 مادۀ»در  مقرّربا رعایت ضوابط  سطح یک حوزه یا مدرک تحصیلی کاردانیاعضای دارای  .2 ۀماد

 یابند. ارتقا می سه حداکثر تا رتبۀ دستورالعمل

 

 ند از:اامتیازات آن عبارت دامنۀ عوامل ارتقای رتبه و .3 ۀماد

 سوابق تحصیلی  (الف

 و تجربی  سوابق اجرایی  (ب



 

    ....……نشست مورخ نشست مورخ     ..……  صورتجلسهصورتجلسه  ..……  )موضوع مصوبه)موضوع مصوبه  ––پیوست صورتجلسه هیات امناپیوست صورتجلسه هیات امنا

  ((....……  هیات امنای موسسههیات امنای موسسه

  …………  موسسهموسسه  هیات علمیهیات علمی  استخدامی اعضای غیراستخدامی اعضای غیر  آیین نامهآیین نامه

 

  

 دکتر عبدالرضا باقری

 های ممیزههای امنا و هیأتقائم مقام  وزیر و رئیس مرکز هیأت

 مهر مرکز

 های ممیزههای امنا و هیأتهیأت 
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 سوابق آموزشی  (ج

 پژوهشی و فرهنگی  ،های علمیفعالیت (د

 

 

 

 

 لیحصیمدرک ت                                        

 

 عوامل ارتقا 

مدرک تحصیلی 

 کاردانی

 با آن ترازهمیا 

مدرک تحصیلی 

 کارشناسی

 با آن ترازهمیا 

 مدرک تحصیلی

 کارشناسی ارشد

 با آن ترازهمیا 

 تحصیلی مدرک

 ی تخصصیادکتر

 با آن ترازهمیا 

 امتیاز« 350» امتیاز« 280» امتیاز« 210» امتیاز« 140» سوابق تحصیلی (الف
 

 تبــه ر                                                       

 عوامل ارتقا 
 1 ۀرتب 2 ۀرتب 3 ۀرتب مهارتی ۀرتب

 سوابق اجرایی و تجربی (ب
 « 210»تا « 60»

 امتیاز

 «290»تا « 85»

 امتیاز 

 «385»تا « 110»

 امتیاز

 «490»تا « 140»

 امتیاز

 سوابق آموزشی (ج
 «120»تا « 30»

 امتیاز

 «170»تا « 40»

 امتیاز

 «220»تا « 55»

 امتیاز

 «280»تا « 70»

 امتیاز

 های علمی، پژوهشی و فرهنگی فعالیت (د
 «120»تا 

 امتیاز 

 «170»تا 

 امتیاز 

 «220»تا 

 امتیاز 

 « 280»تا 

 امتیاز

و « سوابق آموزشی»درخصوص  «د» و «ج»های امتیازات قابل محاسبه از ردیف درصد 50حداقل  .تبصره

 .باالتر کسب شده باشد باید در دورۀ توقف برای ارتقا به رتبۀ «های علمی و فرهنگیفعالیت»

 

 این دستورالعمل به شرح ذیل است:« 3» های عوامل ارتقای رتبۀ مندرج در مادۀشاخص .4 ۀماد

 سوابق اجرایی و تجربی (ب سوابق تحصیلی (الف

 مدرک تحصیلی  .1

 تصّدیتحصیلی با شغل مورد  میزان ارتباط رشتۀ .2

 محل اخذ مدرک تحصیلی .3

 شدهمعدل مدرک تحصیلی ارائه .4

 سنوات خدمت  .1

 سنوات مدیریتی  .2

ها، های تخصصی، کمیسیونکارگروه، هادر کمیته عضویت .3

 مصوّبها و شوراهای هیئت



 

    ....……نشست مورخ نشست مورخ     ..……  صورتجلسهصورتجلسه  ..……  )موضوع مصوبه)موضوع مصوبه  ––پیوست صورتجلسه هیات امناپیوست صورتجلسه هیات امنا

  ((....……  هیات امنای موسسههیات امنای موسسه

  …………  موسسهموسسه  هیات علمیهیات علمی  استخدامی اعضای غیراستخدامی اعضای غیر  آیین نامهآیین نامه

 

  

 دکتر عبدالرضا باقری

 های ممیزههای امنا و هیأتقائم مقام  وزیر و رئیس مرکز هیأت

 مهر مرکز

 های ممیزههای امنا و هیأتهیأت 
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 های علمی، پژوهشی و فرهنگیفعالیت( د سوابق آموزشی (ج

 های آموزشیدوره فراگیری یا ارائۀ .1

 آموزش به همکاران از طریق انتقال تجارب شغلی  .2

 افزارها میزان تسلط به استفاده از نرم .3

  های خارجیمیزان تسلط به زبان .4

 فردی  ۀتوسع .5

 

 پیشنهادهای نو و ابتکاری ارائۀ .1

 اکتشافات، اختراعات و کارهای هنری .2

 انتشار مقاالت در مجالت معتبر  .3

 مقاالت در سمینارهای علمی  ایراد .4

 تألیف و ترجمه کتاب . 5

 و مطالعاتی پژوهشیهای ارائه، مشارکت و همکاری در طرح .6

 ی های موردگزارش ارائۀ .7

 دریافت لوح تشویق و تقدیر .8

 کسب عنوان عضو نمونه  .9

 تکریم ارباب رجوع  .10

 تعظیم شعائر اسالمی و مذهبی  .11

 های فرهنگیمشارکت در فعالیت .12

 اقدامات فناورانه -13

به شرح « 1» و« 2» ،«3» ،«مهارتی»های حداقل امتیاز مورد نیاز از مجموع عوامل چهارگانه برای ارتقا به رتبه .5مادۀ 

 جدول زیر است:

 حداقل امتیاز مورد نیاز موضوع ردیف

 یدکتر کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی

 600 540 500 470 مهارتی بۀارتقا به رت 1

 850 770 720 680 3 ۀارتقا به رتب 2

 1100 1000 930 - 2 ارتقا به رتبۀ 3

 1300 1200 - - 1 ارتقا به رتبۀ 4

سال توقف در  8با حداقل  قرار دارند« 2»مدرک تحصیلی کارشناسی که در رتبۀ  در موارد خاص، اعضای دارای .تبصره

و  تجربی وسوابق اجرایی شده برای اکثر امتیازات تعییناز حد امتیاز« دوسوم»حداقل و کسب « 2» رتبۀ

رهنگی و علمی، پژوهشی و فهای فعالیتحداکثر امتیازات تعیین شده برای  ازامتیاز « چهارمسه»کسب 

ی محل با درخواست عضو، موافقت واحد سازمان ،امتیاز از مجموع عوامل چهارگانه« 1160»کسب حداقل 

 یابند.یک ارتقا می یی به رتبۀاجرا هیئتخدمت و تصویب 



 

    ....……نشست مورخ نشست مورخ     ..……  صورتجلسهصورتجلسه  ..……  )موضوع مصوبه)موضوع مصوبه  ––پیوست صورتجلسه هیات امناپیوست صورتجلسه هیات امنا

  ((....……  هیات امنای موسسههیات امنای موسسه

  …………  موسسهموسسه  هیات علمیهیات علمی  استخدامی اعضای غیراستخدامی اعضای غیر  آیین نامهآیین نامه

 

  

 دکتر عبدالرضا باقری

 های ممیزههای امنا و هیأتقائم مقام  وزیر و رئیس مرکز هیأت

 مهر مرکز

 های ممیزههای امنا و هیأتهیأت 
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وجب م این دستورالعمل به «4» مادۀهای مذکور در نحوه تخصیص امتیازات مربوط به اجزای شاخص .6مادۀ 

 رسد.می مؤسسهاجرایی تدوین و به تصویب رئیس  هیئتای است که توسط نامهشیوه

رسید و با  .............امنای تهیئبه تصویب  ....................، در تاریختبصره« 3»ماده و « 7»این دستورالعمل در  .7ۀ ماد

 .اجراستقابل  ...............وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تاریخ تأیید



 

    ....……نشست مورخ نشست مورخ     ..……  صورتجلسهصورتجلسه  ..……  )موضوع مصوبه)موضوع مصوبه  ––پیوست صورتجلسه هیات امناپیوست صورتجلسه هیات امنا

  ((....……  هیات امنای موسسههیات امنای موسسه

  …………  موسسهموسسه  هیات علمیهیات علمی  استخدامی اعضای غیراستخدامی اعضای غیر  آیین نامهآیین نامه

 

  

 دکتر عبدالرضا باقری

 های ممیزههای امنا و هیأتقائم مقام  وزیر و رئیس مرکز هیأت

 مهر مرکز

 های ممیزههای امنا و هیأتهیأت 

  72 

 چهار ۀپیوست شمار

 مؤسسهدستورالعمل فوق العاده سختی شرایط محیط کار اعضای 

 علمی هیئتاستخدامی اعضای غیر نامۀآیین« 38 مادۀ 1 ۀتبصر»موضوع 

 

 مقدمه

 سختی شرایط العادۀستورالعمل فوقد علمی هیئتنامۀ استخدامی اعضای غیرآیین «38مادۀ  1 ۀتبصر»در اجرای 

 :استات مربوطه به شرح ذیل مقرّربا رعایت ضوابط و  مؤسسهط کار اعضای محی

 

گیرد که با وجود شرایط بهداشتی و ایمنی مربوط، عضو کار به مشاغلی تعلق میسختی شرایط محیط العادۀفوق .1مادۀ 

اری بروز بیم حتمالدر معرض ابتالء به بیماری یا عوارض نامطلوب قرار گرفته و یا این که ماهیت وظایف آنان ا

 باشد. یا عوارض نامطلوب را به دنبال داشته

 

های لعمل پرداخت کمکدستورا «2» مادۀهای تکمیلی موضوع موظف است ضمن برقراری بیمه مؤسسه .2ۀ ماد

شرایط بهداشتی و ایمنی ، علمی ئتهیاستخدامی اعضای غیر نامۀپیوست شمارۀ هشت آیین -رفاهی

سبت به دواً نمحیط مناسب کار برای متصدیان مشاغل این دستورالعمل فراهم آورده و برا جهت ایجاد  ضروری

 ز ابزار و تجهیزات مناسب اقدام نماید. ال و استفاده های الزم در مورد انجام وظایف محوّآموزش

 

ارشناسان با استفاده از ک مؤسسهاجرایی  هیئتکارگروه تعیین درصد سختی شرایط محیط کار که توسط  .3ۀ ماد

موظف است ضمن بررسی شرایط محیط کار مشاغل  شودتشکیل می ،بهداشت و محیط زیست مانند ،مرتبط

یط کار را متناسب با تطبیق عوامل و تعیین درصد سختی شرایط مح ،مؤسسهموجود در واحدهای سازمانی 

اجرایی  هیئتی ارائه دهد. اجرای هیئتبه  تهیه و با ذکر دالیل توجیهی شده در جداول پیوستدرجات تعیین



 

    ....……نشست مورخ نشست مورخ     ..……  صورتجلسهصورتجلسه  ..……  )موضوع مصوبه)موضوع مصوبه  ––پیوست صورتجلسه هیات امناپیوست صورتجلسه هیات امنا

  ((....……  هیات امنای موسسههیات امنای موسسه

  …………  موسسهموسسه  هیات علمیهیات علمی  استخدامی اعضای غیراستخدامی اعضای غیر  آیین نامهآیین نامه

 

  

 دکتر عبدالرضا باقری

 های ممیزههای امنا و هیأتقائم مقام  وزیر و رئیس مرکز هیأت

 مهر مرکز

 های ممیزههای امنا و هیأتهیأت 
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کارگروه منتخب،  یشنهادهایات مربوط به این دستورالعمل، ضمن بررسی پمقرّرنیز با رعایت ضوابط و  مؤسسه

 کند. می تأییدشده از سوی کارگروه را بررسی و در صورت موافقت صدهای سختی شرایط محیط کار تعییندر

ترجیحًا شاغل شغلی ) ا رشتۀنفر کارشناس متخصص مرتبط ب 1جرایی و ا هیئتنفر از اعضای  1حضور حداقل  .1ۀ تبصر

 اجرایی الزامی است. هیئت( در جلسات کارگروه مؤسسه در

عیین درصد تسال یک بار به منظور روزآمد نمودن تطبیق عوامل و  5موظف است هر  مؤسسهاجرایی  هیئت .2تبصرۀ 

ذف حهش یا ر کند. به کایند موضوع این ماده را تکرا، فرآمؤسسهسختی شرایط محیط کار مشاغل موجود در 

 گیرد.تعلق نمی «تفاوت تطبیق» ط کارسختی شرایط محی العادۀفوق

 

درصد  کار، نیم درصد سختی 1 به ازای هر شدهصد تعیینکار بر مبنای درسختی شرایط محیط  العادۀفوقمیزان  .4مادۀ 

 شود:عیین میشرح جدول ذیل تو پایه به  حقوق رتبه
 

 درجۀ

 سختی کار
 5 درجۀ 4 درجۀ 3 درجۀ 2 درجۀ 1 رجۀد

 درصد

 سختی کار

 20تا  1

 درصد

 40تا  21

 درصد

 60تا  41

 درصد

 80تا  61

 درصد
 درصد 100تا  81

 العادهمیزان فوق

 شرایط محیط کار سختی

درصد  10تا  5/0

 حقوق رتبه و پایه

درصد  20تا  5/10

 حقوق رتبه و پایه

درصد  30تا  5/20

 حقوق رتبه و پایه

درصد  40تا  5/30

 حقوق رتبه و پایه

 درصد 50تا  5/40

 حقوق رتبه و پایه
 

 وعماق در ا زا، منفجره، کارحاظ ارتباط عضو با مواد سمی، آتشدرصد سختی کار آن دسته از مشاغلی که به ل .1ۀ تبصر

با  رسدیی میاجرا تهیئ تأییدبودن آن به  یرند و مستثنز اهمیت خاصی برخورداا یا اعصاب و روان و مانند اینها

سختی شرایط محیط  العادۀمیزان فوق برابر 5/1مجموعاً تا  ،متناسب با درجۀ سختی آن وامنا  هیئتتصویب 

 .استقابل افزایش  فوق در جدول شدهتعیینکار 

نی نابع انسامار خواهد گرفت و مدیریت نظر قردر صورت تغییر شغل یا محل خدمت شاغل، شرایط جدید در  .2تبصرۀ 

 . است شرایط جدید محیط کار و اقداممسئول تطبیق  مؤسسهیا عناوین مشابه 

 .ات خاص خود استمقرّراشعه تابع ضوابط و  ۀالعادبرقراری فوق .3تبصرۀ 



 

    ....……نشست مورخ نشست مورخ     ..……  صورتجلسهصورتجلسه  ..……  )موضوع مصوبه)موضوع مصوبه  ––پیوست صورتجلسه هیات امناپیوست صورتجلسه هیات امنا

  ((....……  هیات امنای موسسههیات امنای موسسه

  …………  موسسهموسسه  هیات علمیهیات علمی  استخدامی اعضای غیراستخدامی اعضای غیر  آیین نامهآیین نامه

 

  

 دکتر عبدالرضا باقری

 های ممیزههای امنا و هیأتقائم مقام  وزیر و رئیس مرکز هیأت

 مهر مرکز

 های ممیزههای امنا و هیأتهیأت 
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 ارسید و ب ................امنای ئتهییب به تصو .....................در تاریخ ،تبصره« 5»ماده و « 5» این دستورالعمل در .5مادۀ 

 .اجراست..... قابل .............وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تاریخ تأیید
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 دکتر عبدالرضا باقری

 های ممیزههای امنا و هیأتقائم مقام  وزیر و رئیس مرکز هیأت

 مهر مرکز

 های ممیزههای امنا و هیأتهیأت 
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 علمی مؤسسه هیئتسختی شرایط محیط کار اعضای غیر العادۀجدول ضمیمۀ دستورالعمل فوق
 

 ردیف
 درجه              

 عنوان 
1 2 3 4 5 

1 

کار در محیط دارای 

 حرارت  جۀدر

 متعارفنا

مستمر در دمای کمتر 

 باالی صفر درجۀ 10از 

مستمر در دمای حدود 

 صفر 

مستمر در دمای زیر 

یا مستمر در دمای  صفر

 درجه 30باالی 

------ ------ 

ضو افیایی محل خدمت عجغر دمای منطقۀگیرد و شده است در شمول این بند قرار میشرایط دمایی که به دلیل نوع و شرایط کار ایجاد  صرفاً :ضروری توضیح

 شود.را شامل نمی

 خطر برق 2
 در معرض مستقیم 

 ولت 220تا  60برق 

در معرض مستقیم  

 ولت 220برق بیش از 

 در معرض برق 

 سه فاز 

 در معرض برق 

 فشار قوی
------ 

 گیرد.د قرار مید ندارد در شمول این بنبرق برای زمان انجام کار وجو کار دارند و امکان قطعشاغلی که با مدارهای الکتریکی سروم صرفاً :ضروری توضیح

3 

یی، کار با مواد شیمیا

میکروبی و گازهای 

 دهندهسمی و آزار

وقت با گازهای نیمه

ده، مواد سمی و آزاردهن

شیمیایی و میکروبی 

زای نفوذپذیر آسیب

)حتی با وسایل ایمنی( 

 کار دارد.سرو

تمام وقت با گازهای 

و آزاردهنده، مواد  سمی

شیمیایی و میکروبی 

آسیب زای نفوذپذیر 

)حتی با وسایل ایمنی( 

 کار دارد.سرو

وقت با گازهای نیمه

ده، مواد سمی و آزاردهن

شیمیایی و میکروبی 

نفوذپذیر )حتی  کشندۀ

با وسایل ایمنی( 

 کار دارد.سرو

------ ------ 

4 

زا عفونتکار در محیط 

درمانی و  آالیندۀ و

 مایشگاهیآز

ا اجساد و وقت بنیمه 

لوازم و مواد متعفن 

 کار دارد.سرو

 روح متعفن با ذی 

 کار دارد.سرو
------ ------ ------ 

5 
کار در محیط دارای 

 بوی متعفن و نامطبوع

وقت در محیط نیمه

دارای بوی متعفن و 

 نامطبوع

وقت در محیط تمام

دارای بوی متعفن و 

 نامطبوع

------ ------ ------ 

6 
 خطر ریزش 

 یا برخورد با اجسام

 ریزش یا

 برخورد کم 

 ریزش یا 

 برخورد متوسط

 ریزش یا 

 برخورد زیاد
------ ------ 

7 
 کار در فضای مسدود

 متعارفو غیر

وقت در فضای نیمه

 نسبتاً کم 

 متعارفو غیر

 وقت نیمه

در فضای بسیار 

 مثل اتاقک محدود،

 وقت مامت

  د،محدودر فضای بسیار 

 مثل اتاقک

وقت در فضای تمام

محدود، بسیار 

 مانند معدن

------ 

 مشکل باشد. گیرند که حرکت در آنبند قرار میهایی در شمول این مکان :ضروری توضیح

8 
کار در محیط دارای 

 رطوبت نامتعارف

وقت در محیط نیمه 

دارای رطوبت بیش از 

 حد مجاز

وقت در محیط تمام

ز دارای رطوبت بیش ا

 حد مجاز

------ ------ ------ 



 

    ....……نشست مورخ نشست مورخ     ..……  صورتجلسهصورتجلسه  ..……  )موضوع مصوبه)موضوع مصوبه  ––پیوست صورتجلسه هیات امناپیوست صورتجلسه هیات امنا

  ((....……  هیات امنای موسسههیات امنای موسسه

  …………  موسسهموسسه  هیات علمیهیات علمی  استخدامی اعضای غیراستخدامی اعضای غیر  آیین نامهآیین نامه

 

  

 دکتر عبدالرضا باقری

 های ممیزههای امنا و هیأتقائم مقام  وزیر و رئیس مرکز هیأت

 مهر مرکز

 های ممیزههای امنا و هیأتهیأت 
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9 
 شرایط سخت ذهنی

 و فکری کار 

 نوع و انجام کار

با استرس و تمرکز   

 بسیار همراه است.

غالباً مسئولیت و 

حساسیت کار در حدی 

است که روح و روان 

فرد تحت تاثیر آن قرار 

 می گیرد.

همواره مسئولیت و  

حساسیت کار در حدی 

است که روح و روان 

 حت تاثیر آن قرارفرد ت

 گیرد.می 

------ ------ 

 .گیرنددر شمول این بند قرار می مؤسسهن درصد شاغال 10حداکثر  :ضروری توضیح
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 دکتر عبدالرضا باقری

 های ممیزههای امنا و هیأتقائم مقام  وزیر و رئیس مرکز هیأت

 مهر مرکز

 های ممیزههای امنا و هیأتهیأت 
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 ردیف
 درجه              

 عنوان 
1 2 3 4 5 

10 
 کار در محیط دارای 

 صدای نامتعارفسرو

 وقت بیننیمه

 بلدسی 90تا  70 

  90وقت بیش ازنیم

 بل دسی 120و تا 

 وقت نیمه

 120بیش از 

 بل دسی
 تمام وقت بیش از

 بلدسی 120
------ 

   70وقت بیش از تمام

 بلدسی 90و تا 

 90وقت بیش از تمام

 دسی بل 120و تا 

11 

کار در محیط دارای 

 ذرات معلق 

 و دود در هوا

 محیط اکثراً  

 دارای گرد و غبار  

 و دود است.

 انجام کار 

 رد و غبار تولید گ

 و دود می کند.

 ذرات معلق 

 و دود در هوا 

 ستزابیماری

------ ------ 

 د.گیرذرات معلق و دود در هوا باید ناشی از شرایط کار باشد. کار در شهرهای دارای آلودگی هوا در شمول این بند قرار نمی توضیح ضروری:

12 
 جا کردن جابه

 اجسام سنگین

 50تا  25گاهگاهی  

گرم را بلند یا یلوک

حمل معادل آنرا ت

 کند.می

 50گاهگاهی بیش از  

کیلوگرم را بلند یا معادل 

 کند.را تحمل می آن

 50مکرراً بیش از 

کیلوگرم را بلند یا 

معادل آن را تحمل 

 کند.می

------ ------ 

 25تا  5/12مکرراً 

کیلوگرم را بلند یا 

تحمل  را معادل آن

 .کندمی

 50و تا  25مکرراً بیش از 

کیلوگرم را بلند یا معادل 

 کند.را را تحمل می آن

 25منظماً بیش از 

کیلوگرم را  50وتا 

را  بلند یا معادل آن

 کند.تحمل می

کیلوگرم  5/12منظماً 

را  را بلند یا معادل آن

 کند.تحمل می

وتا  5/12منظماً بیش از 

کیلوگرم را بلند یا 25

-تحمل می را معادل آن

 کند.

 و 5/12دائمًا بیش از 

کیلوگرم را بلند 25تا 

 را یا معادل آن

 کند.تحمل می

13 

کار در محیط های 

 پرخطر )مانند 

 های تراشکاریکارگاه

 (گریو ریخته

وقت در پاره

 پرخطر کار هایمحیط

 .کندمی

 هایمحیط وقت درنیمه

  د.کنمی پرخطر کار

وقت در مامت

پرخطر  هایمحیط

 .کندکارمی

------ ------ 

14 

 

 کار در

 هایمحیط

 متعارفغیر

 وقت در محیط نیمه

 نور )تاریکی نسبی(کم

 وقت در محیط نیمه

 با تاریکی مطلق

 وقت در محیطتمام

 با تاریکی مطلق 
------ ------ 

 وقت در محیط نیمه

 با نور شدید

 وقت در محیط نیمه

 با نور بسیار شدید

 وقت در محیطتمام

 ر شدیدبا نو 

های عکاسی و معادن خانهاریکاست که از نظر نور در شرایط غیرعادی است، از جمله ت فضایی منظور از محیط غیرمتعارف در این بند توضیح ضروری:

 زمینی.زیر
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 دکتر عبدالرضا باقری

 های ممیزههای امنا و هیأتقائم مقام  وزیر و رئیس مرکز هیأت

 مهر مرکز

 های ممیزههای امنا و هیأتهیأت 
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15 
اپراتوری رایانه و  

 مانند آن

تا  2اپراتوری که بین 

ساعت در روز ملزم  3

 به انجام کار است.

 4تا  3 اپراتوری که بین

ساعت در روز ملزم به 

 انجام کار است.

 4اپراتوری که بین 

ساعت در روز  5تا 

ملزم به انجام کار 

 است.

اپراتوری که بیش از 

ساعت در روز ملزم  5

 به انجام کار است.

------ 

 گیرد.مینین بند قرار ارایانه در شمول کار کردن اعضا با به رایانه دارد و را اطالعات عددی  ارد کردنو ظور از اپراتور عضوی است که وظیفۀمن توضیح ضروری:
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 دکتر عبدالرضا باقری

 های ممیزههای امنا و هیأتقائم مقام  وزیر و رئیس مرکز هیأت

 مهر مرکز

 های ممیزههای امنا و هیأتهیأت 
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 ردیف
 درجه

 عنوان
1 2 3 4 5 

16 

رانندگی با وسایل 

 نقلیۀ سبک 

 6000با میانگین 

 کیلومتر در ماه  

  10000با میانگین 

 کیلومتر در ماه  

 15000با میانگین 

 کیلومتر در ماه 

 20000با میانگین 

 کیلومتر در ماه  
 

نندگی با وسایل را

 نقلیۀ سنگین

 3000با میانگین 

 کیلومتر در ماه

  5000با میانگین 

 کیلومتر در ماه

 8000با میانگین 

 کیلومتر در ماه

 12000با میانگین 

 کیلومتر درماه
 

17 

 کار در ارتفاع 

وقت در ارتفاع نیمه

 بدون حفاظ 

 متر  5بیش از 

وقت در ارتفاع بیش تمام

 وقت همتر و یا نیم 5از 

 متر  10در ارتفاع بیش از 

وقت در ارتفاع تمام

 متر  10بیش از 

)حتی با وسایل 

 ایمنی(

 کار در ارتفاع

 متر  50بیش از 

)حتی با وسایل  

 ایمنی(

------ 

 کار در اعماق

 وقت در عمقنیمه

 آب یا زمین  

 متر 5بیش از 

 وقت در عمق تمام

 آب یا زمین 

 متر 5بیش از 

عمق وقت در نیمه

 متر  10بیش از 

)حتی با وسایل 

 ایمنی(

تمام وقت در عمق 

 متر  10بیش از 

)حتی با وسایل 

 ایمنی(

کار در اعماق بیش 

متر )حتی با  50از 

 وسایل ایمنی(

 انفجار 18

 انفجار ساده 

 خطر و کم

 دهد.رخ می

 انفجار مستمر 

 و نسبتاً خطرناک

 دهد.رخ می 

 انفجار خطرناک 

ت رخ وقطور نیمهبه

 دهد.می

 انفجار خطرناک 

 طور مستمر به

 دهد.رخ می

------ 

19 
 کار با بیماران 

 روحی و روانی

گاهی با بیماران 

روحی و روانی 

 روست.روبه

وقت با بیماران طور نیمهبه

 روست.روحی و روانی روبه

گاهی با بیماران 

روحی و روانی 

 روست.خطرناک روبه

------ ------ 

 گیرند.این بند قرار می 3و  2های روانی شغل نگهداری از بیماران را بر عهده دارند در شمول درجۀ صرفاً اعضایی که در کلینیک ی:توضیح ضرور

20 
 تنهایی 

 غیرمعمول
 تنهایی مستمر

تنهایی مستمر با سکوت 

یا تنهایی غیرمستمر 

 همراه با سروصدا

تنهایی مستمر توام 

با سروصدای 

 کنندهناراحت

------ ------ 

 لرزش 21
 لرزش خفیف 

 آزاردهنده

وقت لرزش نسبتاً نیمه

 شدید

وقت توام با تمام

 لرزش
------ ------ 

22 

 کار با حیوانات 

 و جانواران 

 گزنده و درنده

 وقت نیمه 

 سروکار دارد.

 وقت تمام

 سروکار دارد.
------ ------ ------ 

شناسی( های زیستبینی شده است )مانند کارشناسان برخی از آزمایشگاهها کار با حیوانات گزنده و درنده پیشصرفاً اعضایی که در شغل آن توضیح ضروری:

 گیرند.در شمول این بند قرار می

23 
کار در فضای باز 

 مناطق بد آب و هوا

مکرراً در فضای باز  

 کند.کار می

وقت در فضای باز تمام 

 کند.کار می
------ ------ ------ 



 

    ....……نشست مورخ نشست مورخ     ..……  صورتجلسهصورتجلسه  ..……  )موضوع مصوبه)موضوع مصوبه  ––پیوست صورتجلسه هیات امناپیوست صورتجلسه هیات امنا

  ((....……  هیات امنای موسسههیات امنای موسسه

  …………  موسسهموسسه  هیات علمیهیات علمی  استخدامی اعضای غیراستخدامی اعضای غیر  آیین نامهآیین نامه

 

  

 دکتر عبدالرضا باقری

 های ممیزههای امنا و هیأتقائم مقام  وزیر و رئیس مرکز هیأت

 مهر مرکز

 های ممیزههای امنا و هیأتهیأت 

  80 

کار در فضای باز 

 مناطق معتدل

وقت در فضای باز تمام

 کند.کار می
------ ------ ------ ------ 
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 پیوست شماره پنج 

 یا سه چهارم وقت وقت دستورالعمل استفاده عضو )زن( رسمی و پیمانی از خدمت نیمه

 علمی هیئتآیین نامه استخدامی اعضای غیر« 40»موضوع ماده 
 

 مقدمه

زن( رسمی و پیمانی عضو ) ل استفادۀدستورالعم علمی هیئتنامۀ استخدامی اعضای غیرآیین «40 مادۀ»در اجرای 

 :استات مربوطه به شرح ذیل مقرّربا رعایت ضوابط و « چهارم وقتسه»یا « وقتنیمه»از خدمت 

 

 5ت کثر به مدحدا مؤسسهت اجرایی ا موافقت واحد سازمانی مربوط و تأیید هیئتواند بعضو )زن( رسمی می .1مادۀ 

ین نوع انحوه و ترتیب انجام استفاده کند.  در طول خدمت« چهارم وقتسه»یا « وقتنیمه» خدمتسال از 

 یا« فنص»کمتر از شود و در هیچ مورد اجرایی تعیین می هیئتتوسط  مؤسسهبر اساس ساعات کار خدمت 

  نیست. مؤسسه روزانۀ مقّررساعات کار « چهارمسه»

 ن نوع خدمتفاده از ایمجاز به است در مدت قرارداد صرفاً در این ماده مقّرر)زن( پیمانی با رعایت ضوابط عضو  .1ۀ تبصر

ل سا 5در طول خدمت  «چهارم وقتسه»یا « وقتنیمه»خدمت  حداکثر مدت مجاز استفاده از شیوۀ است.

  است.

زیستی سازمان بهصالح )لول به تشخیص مراجع قانونی ذیفرزند معبرای عضو )زن( رسمی و پیمانی که دارای  .2تبصرۀ 

 الزامی نیست.   سال موضوع این ماده 5سقف حداکثر رعایت  استکل کشور( 

اجرای قانون مربوط  قانون نحوه« 7»و « 1»قانون اصالح مواد « 3» زن( قراردادی با رعایت مفاد تبصرۀعضو ) .3 ۀتبصر

رالعمل دستو این در مقرّرمجلس شورای اسالمی و ضوابط  22/02/1389 مصوّببه خدمت نیمه وقت بانوان 

 استفاده کند. خدمت نیمه وقت یا سه چهارم وقت  تواند ازمی
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از  صرفاً به ترتیب« چهارم وقتسه»یا  «وقتنیمه»در مدت استفاده از خدمت رسمی و پیمانی عضو )زن(  .2مادۀ 

دامی اعضای استخ نامۀآیین 20 و 19وقت )موضوع مواد تمام درصد حقوق و مزایای مستمر عضو« 75»و « 50»

ل به به طور کام «بدی آب و هوا»و « محرومیت از تسهیالت زندگی»های العادهو فوق( برخوردار علمی هیئتغیر

 شود.وی پرداخت می

یا « وقتنیمه»در مدت استفاده از خدمت رسمی و پیمانی عضو )زن( ی مستمر میزان حقوق و مزایا .1 ۀتبصر

 است دهشهر سال بر اساس میزان ابالغ حقوق و مزایای مستمر اعضا که  در شمول حداقل« چهارم وقتسه»

 ، قرار نمی گیرد. شودمی وزیران در همان سال تعیین هیئتاز سوی 

 چهارمهس»یا « وقتنیمه»در مدت استفاده از خدمت رسمی و پیمانی عضو )زن( است به  مکلّف مؤسسه .2 تبصرۀ

سال حداقل  1آنان در طول « چهارم وقتسه» یا« وقتنیمه»مشروط به آن که مجموع خدمت « وقت

 «عیدی»ران وزی هیئتشده از سوی پایان هر سال بر اساس مبلغ اعالمدر  ،وقت باشدماه خدمت تمام 6معادل 

  پرداخت کند.

 

ضو )زن( عو حقوق بازنشستگی و وظیفه یا مستمری  برای بازنشستگی محاسبه سنوات خدمت قابل احتساب .3 ۀماد

ات مقرّرکند، از هر نظر مطابق استفاده می «چهارم وقتسه»یا « وقتنیمه»که از خدمت رسمی و پیمانی 

 بود. ربط خواهد صندوق بازنشستگی ذی

ربط کسور یات صندوق بازنشستگی ذمقرّرو با رعایت رسمی و پیمانی صورت درخواست عضو )زن(  در .تبصره

 شود. وقت و کامل محاسبه و پرداخت مییمه بر مبنای حقوق و مزایای تمامبازنشستگی و حق ب

 

و  وقت استعضو تماممطابق  چهارم وقتوقت و سهنیمهرسمی و پیمانی عضو )زن( میزان مرخصی استحقاقی  .4مادۀ 

وقت مق و مزایای مستمر عضو تمادرصد حقو« 75»و « 50»حقوق و مزایای وی در مدت مرخصی به میزان 

 خواهد بود. (علمی هیئتاستخدامی اعضای غیر نامۀآیین 20 و 19)موضوع مواد 
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چهارم وقت سه ونیمه رسمی و پیمانی ماه و مرخصی زایمان عضو )زن(  1فاده از مرخصی استعالجی بیش از است .تبصره

و  وقتهات مربوط به خدمت نیممقرّر ایا تابعلحاظ حقوق و مز در آن مدت ازوقت است مانند عضو تمام

 .خواهند بود چهارم وقتسه

 

مانی رسمی و پیعضو )زن(  «چهارم وقتسه»چهارم از مدت خدمت و سه« وقتنیمه»نیمی از مدت خدمت  .5مادۀ 

نامۀ استخدامی آیین «21» مادۀ« الف»بند « 2»و « 1»های ردیف با رعایت متناسب با مدت خدمت وی

 شود. استحقاقی سالیانه وی محسوب می علمی برای اعطای پایۀ هیئتضای غیراع

 

، یمانیرسمی و پ عضو )زن( «سه چهارم وقت»چهارم از مدت خدمت و سه« وقتنیمه»نیمی از مدت خدمت  .6مادۀ 

ی ی ارتقاجرایادستورالعمل « 1» علمی و مادۀ هیئتنامه استخدامی اعضای غیرآیین« 24»با رعایت مفاد مادۀ 

 شود. وی محسوب می برای ارتقای رتبۀ مؤسسهاعضای  رتبۀ

 

ق حهیچ عنوان  به هیچ وجه و تحت وقتین دستورالعمل مانند اعضای تماممشمول ارسمی و پیمانی عضو )زن(  .7ۀ ماد

یردولتی غولتی و های اجرایی د، پژوهشی و فناوری و سایر دستگاهآموزش عالی مؤسساتها و اشتغال در دانشگاه

بر جاع و براهای رسیدگی به تخلفات ارتموضوع به هیئ ،نکردن این ماده و اشتغال رعایتدر صورت  را ندارد.

 شود.ها اقدام میترأی این هیئ

 

 ابو رسید  ................امنای تهیئبه تصویب  ....................، در تاریختبصره« 7»ماده و « 8»این دستورالعمل در  .8 مادۀ

 قابل اجراست. ..................وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تاریخ تأیید
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 شش پیوست شمارۀ

 مؤسسهدستور العمل اجرایی قانون حمایت قضایی از اعضای 

 علمی هیئتاستخدامی اعضای غیرۀ نامآیین« 45 مادۀ»موضوع 

 

 مقدمه

ل اجرایی قانون حمایت قضایی از دستورالعم علمی هیئتنامۀ استخدامی اعضای غیرآیین« 45 مادۀ»در اجرای 

 :استات مربوطه به شرح ذیل مقرّربا رعایت ضوابط و  مؤسسه اعضای

 

 .استی و انتظامی قانونی ورالعمل کلیۀ مراجع قضایدر این دست« کنندهمراجع رسیدگی»منظور از  .1مادۀ 

ل دستورالعم نباشد نیز در شمول این مؤسسهه شاکی عضو های رسیدگی به تخلفات اداری در مواردی کهیئت .تبصره

 گیرند.قرار می

 

اجع وحه در مردر رابطه با دعاوی و شکایات مطر ،قراردادی و اعم از رسمی، پیمانی، مؤسسهاعضای  کلیۀ .2مادۀ 

ر شمول د ط استه نحوی با وظایف ایشان مرتبشود یا بکننده که از انجام وظیفه اداری آنان ناشی میرسیدگی

 حمایت قضایی و حقوقی موضوع این دستورالعمل قرار دارند.

ت شمول حمایمشتغال، اعضای بازنشسته، از کارافتاده و متوفی در ارتباط با دعاوی و شکایات یادشده در زمان ا .تبصره

 ادۀدر م درجاث درجۀ اول منشوند و در مورد اعضای متوفی تقاضای همسر یا یکی از ورّو حقوقی میقضایی 

 قانون مدنی برای حمایت قضایی و حقوقی کافی است. 1032

 

یت رای حمابمتقاضی حمایت قضایی و حقوقی درخواست کتبی خود را با ذکر دالیل و توضیحات مورد نیاز  .3 مادۀ

 کند.یا مقام مجاز از طرف وی تسلیم می مؤسسهقضایی و حقوقی به رئیس 
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  یا مقام مؤسسهرئیس  و حقوقی قضایی حمایتعضو برای انجام دعوا با وظایف  ضوعتشخیص ارتباط مومرجع  .4مادۀ 

 

 این «4» و« 3»مواد در  مقرّرمجاز از طرف وی موظف است در صورت انجام تشریفات  یا مقام مؤسسهرئیس  .5مادۀ 

کتبی با  ه طوربایی و حقوقی دستورالعمل، کارشناس یا کارشناسان حقوقی واجد شرایط را برای انجام حمایت قض

ا به عضو روشت آن صالح معرفی و رونذی کنندۀبه مراجع رسیدگی و اسناد مورد نیاز ذکر موضوع به همراه مدارک

 متقاضی ارائه کند.

 

 خدمات کارشناسان حقوقی موضوع این دستوالعمل شامل موارد ذیل است: .6مادۀ 

 انجام مشاوره و ارشاد قضایی الف(

 در جلسات دادرسی شرکت ب(

 های الزمو دفاعیه تنظیم شکایت، دادخواست، لوایح ج(

 ربط برای حسن اجرای وظایف محوّلهای دولتی و غیردولتی ذیمراجعه به دستگاه د(

 .سایر خدماتی که در مراحل دادرسی وکالی دادگستری در مقام وکالت مجاز به انجام آن است هـ(

 

یدگی و ام مراحل رسند در تمااین دستورالعمل موظف «5مادۀ »ن حقوقی موضوع کارشناس یا کارشناسا .7مادۀ 

سیدگی و جلسات ر امکان اقامه دعوا و شکایت و شرکت درنبوِد  نه شرکت کنند و در صورتی که برایفعاالدادرسی 

کننده معرفی مقامه  به صورت کتبی بمراتب را با رعایت فرصت زمانی ممکن قبالً ،ه داشته باشنددادرسی عذر موجّ

 م شود.ربط فراهذی کنندۀناسان حقوقی دیگر به مرجع رسیدگیاطالع دهند تا امکان معرفی کارشناس یا کارش

 یا مقام مجاز از طرف وی است. مؤسسهرئیس  ه بر عهدۀتشخیص عذر موجّ .تبصره

 

وجه یا  ضو متقاضین دستورالعمل از عتواند برای انجام حمایت قضایی و حقوقی موضوع ایکارشناس حقوقی نمی .8مادۀ 

با  ،ورتیر این صغیا سایر عناوین مشابه به نفع خود یا دیگری اخذ کند. در الزحمه عنوان حقمال یا سندی به 

 شود.ات مربوط رفتار میمقرّرمتخلف برابر قوانین و 
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ت ستورالعمل خدمادر اجرای این برای جبران زحمات آن دسته از کارشناسان حقوقی که د تواندمی مؤسسه .9 مادۀ

 . ت نمایدیا مقام مجاز مبلغی را به عنوان پاداش پرداخ مؤسسهبا پیشنهاد رئیس  دهندحقوقی ارائه می

 

 .یابداز سوی کارشناس حقوقی خاتمه می خدمات موضوع این دستورالعملارائۀ در موارد زیر  .10 مادۀ

 مؤسسهحقوقی به  انصراف کتبی عضو متقاضی حمایت قضایی و (الف

، د، بازنشستگیاستعفا، اخراج، بازخریاز قبیل  ،مؤسسهمربوط با حقوقی  کارشناسخدمتی  رابطۀ قطع (ب

 ازکارافتادگی، انتقال و یا فوت

 

 ارند. العمل قرار ددر شمول این دستور مؤسسههای قضایی جاری )کیفری، حقوقی و اداری( اعضای پروندهکلیۀ  .11 مادۀ

 

 رسید و با .............امنای یئتهبه تصویب  ....................، در تاریختبصره« 3»ماده و « 12»این دستورالعمل در  .12 ۀماد

 .اجراست....... قابل ........وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تاریخ تأیید
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  ((....……  هیات امنای موسسههیات امنای موسسه

  …………  موسسهموسسه  هیات علمیهیات علمی  استخدامی اعضای غیراستخدامی اعضای غیر  آیین نامهآیین نامه

 

  

 دکتر عبدالرضا باقری

 های ممیزههای امنا و هیأتقائم مقام  وزیر و رئیس مرکز هیأت

 مهر مرکز

 های ممیزههای امنا و هیأتهیأت 
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 تفه ۀپیوست شمار

 مؤسسهدستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد اعضای 

 علمی  هیئتاستخدامی اعضای غیرنامۀ آیین« 50» ۀع مادموضو

 

 مقدمه

ساالری و مدیریت اصل شایسته ور رعایتعلمی و به منظ هیئتنامۀ استخدامی اعضای غیرآیین« 50» مادۀدر اجرای 

زی نیروی سادر به کارگیری نتایج ارزیابیهشایستگی در تصمیمات اداری، ب عملکرد و کیفیت کار، اعمال ضابطۀ بهبود

رزیابی اورالعمل را بر اساس این دست خودموظف است عملکرد اعضای  مؤسسه بخشی عضو،ریی و اثانسانی و افزایش کارا

 کند.

 

 ند از:اترفته در این دستورالعمل عبار کارهتعاریف ب .1 مادۀ

 .است عضو توسطده شانجام هایفعالیت از حاصل نتایج و هافعالیت وظایف، انجام چگونگی عملکرد: .1-1

 اسفند پایان تا سال هر هما فروردین ارزیابی موضوع این دستورالعمل یک ساله )از اولۀ دور ارزیابی:دورۀ  .2-1

 .است سال( همان

ۀ ی در یک دورعملکرد واست که  مؤسسهعضو )رسمی، پیمانی و قراردادی( شاغل در شونده: ارزیابی .3-1

 .دشومییک ساله ارزیابی 

 .دارد عهده بر را یو سرپرستی و عضو به کار ارجاع مسئولیتاست که  عضو بالفصل سرپرست کننده:ارزیابی .4-1

ایی نه ییدتأ سئولباالترین مقام اجرایی واحد سازمانی محل خدمت عضو است که منهایی:  کنندۀتأیید .5-1

 کننده است.بازبینی ارزیابی از پس عملکرد عضو، کاربرگ ارزیابی

 است. عملکرد ارزیابی یبرا آنان وظایف ماهیت و نوع یاسازمانی  سطح پست بر اساس اعضا بندیتقسیمروه: گ .6-1

 استفاده پیامدها و وظایف عملکردها، فرایندها، ها،ورودی گیریای است که در اندازهمشخصه شاخص: .7-1

 .دشومی



 

    ....……نشست مورخ نشست مورخ     ..……  صورتجلسهصورتجلسه  ..……  )موضوع مصوبه)موضوع مصوبه  ––پیوست صورتجلسه هیات امناپیوست صورتجلسه هیات امنا

  ((....……  هیات امنای موسسههیات امنای موسسه

  …………  موسسهموسسه  هیات علمیهیات علمی  استخدامی اعضای غیراستخدامی اعضای غیر  آیین نامهآیین نامه

 

  

 دکتر عبدالرضا باقری

 های ممیزههای امنا و هیأتقائم مقام  وزیر و رئیس مرکز هیأت

 مهر مرکز

 های ممیزههای امنا و هیأتهیأت 
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نبه جاصورت همه ساالنه و به ات این دستورالعمل،قرّرمضوابط و با رعایت عملکرد عضو را موظف است  مؤسسه .2 مادۀ

 رد:ه کار گیگیری موارد زیر بدرتصمیم ،مؤسسهاجرایی  هیئت تأییدو نتایج ارزیابی را پس از  کند ارزیابی

 رارداد اعضای قراردادی و پیمانیتمدید ق .1-2

 اعطای پایۀ استحقاقی سالیانۀ اعضا. 2-2

  اعضا اعطای پایۀ تشویقی به .3-2

 نکردن پایۀ استحقاقی دریافت العادۀ ویژۀ اعضای رسمی به دلیلکسر فوق .4-2

 های آموزشی مورد نیاز  طراحی و اجرای دوره .5-2

 های سازمانی مدیریتیانتصاب و عزل اعضا در پست .6-2

 وری اعضا العاده بهرهبرقراری فوق .7-2

 اعضا    ی رتبۀارتقا .8-2

 

های ذیل ی از گروهوع و ماهیت وظایف در یکیا نی ارزیابی عملکرد بر اساس سطح پست سازمانی/ شغل اعضا برا .3مادۀ 

 گیرند.  قرار می

 )سطح مدیریتی میانی( ترازهمگروه یک: مدیر، معاون مدیر یا عناوین  .1-3

 ی پایه()سطح مدیریت ترازهمگروه دو: رئیس گروه/ رئیس اداره، کارشناس مسئول یا عناوین  .2-3

 ترازهمگروه سه: کارشناس، کاردان یا عناوین  .3-3

 گروه چهار: سایر مشاغل .4-3

 

 ند از:اواحدها و مسئوالن اجرای فرایند ارزیابی عملکرد اعضا عبارت .4ۀ ماد

عهدۀ  ملکرد اعضا برعایند ارزیابی ریزی و اجرای فرمسئولیت برنامه ی ارزیابی عملکرد:واحد متولّ .1-4

 است.  یا عناوین مشابه مؤسسهمنابع انسانی  یت/ ادارۀمدیر



 

    ....……نشست مورخ نشست مورخ     ..……  صورتجلسهصورتجلسه  ..……  )موضوع مصوبه)موضوع مصوبه  ––پیوست صورتجلسه هیات امناپیوست صورتجلسه هیات امنا

  ((....……  هیات امنای موسسههیات امنای موسسه

  …………  موسسهموسسه  هیات علمیهیات علمی  استخدامی اعضای غیراستخدامی اعضای غیر  آیین نامهآیین نامه

 

  

 دکتر عبدالرضا باقری

 های ممیزههای امنا و هیأتقائم مقام  وزیر و رئیس مرکز هیأت

 مهر مرکز

 های ممیزههای امنا و هیأتهیأت 
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 یلی عملکرد تشکی ارزیابنظر واحد متولّ  کارگروهی تخصصی است که زیر ارزیابی عملکرد: کارگروه .2-4

 ها را بر عهده دارد. فعالیت سئولیت نظام ارزیابی و هدایت کلیۀشود و ممی

 ت.اس مشابه یا عناوین مؤسسهمنابع انسانی  ادارۀ در مدیریت/ «ارزیابی عملکرد کارگروه»محل استقرار  .تبصره

 

ید تأی د تهیه و بهیی توسط دبیرخانۀ ارزیابی عملکرهاکاربرگ آوری اطالعات مورد نیازبه منظور ارزیابی اعضا و جمع .5 ۀماد

دستورالعمل و  این« 3 مادۀ»های چهارگانه مندرج در های مذکور متناسب با گروهرسد. کاربرگاجرایی می هیئت

امتیاز  50امتیاز )شامل: « 100»است و برای هر کاربرگ در مجموع  عمومی و اختصاصی هایشاخص مشتمل بر

 شود.های اختصاصی( در نظر گرفته میامتیاز مربوط به شاخص 50عمومی و های مربوط به شاخص

 

 ح ذیل است:محورها و معیارهای سنجش ارزیابی عملکرد اعضا به شر .6 ۀماد

ۀ تسهیل که زمینعضو به شرح ذیل معیارهای مشترک ارزیابی عملکرد عبارت است از عمومی:  محور .1-6

 کند:میرا فراهم  ویتحقق عملکرد اختصاصی 

 عیار تعظیم شعائر و انضباط اداریم الف(

 های اداریمعیار شایستگی ب(

 معیار مهارت های ارتباطی ج(

 معیار توسعۀ فردی د(

 ل که به عنوانعضو به شرح ذیارزیابی عملکرد  اختصاصیمعیارهای عبارت است از  محور اختصاصی: .2-6

 شود:وی محسوب میف یها و شرح وظاها، برنامهیتمأموردر  عضواصلی سنجش عملکرد  رکن

 معیار مشترک شغلی الف(

 اختصاصی شغلیمعیار  ب(



 

    ....……نشست مورخ نشست مورخ     ..……  صورتجلسهصورتجلسه  ..……  )موضوع مصوبه)موضوع مصوبه  ––پیوست صورتجلسه هیات امناپیوست صورتجلسه هیات امنا

  ((....……  هیات امنای موسسههیات امنای موسسه

  …………  موسسهموسسه  هیات علمیهیات علمی  استخدامی اعضای غیراستخدامی اعضای غیر  آیین نامهآیین نامه

 

  

 دکتر عبدالرضا باقری

 های ممیزههای امنا و هیأتقائم مقام  وزیر و رئیس مرکز هیأت

 مهر مرکز

 های ممیزههای امنا و هیأتهیأت 
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ای و بر یتصدّیمانی بر اساس شرح وظایف پست سازمانی مورد معیار اختصاصی شغلی برای عضو رسمی و پ .1ۀ تبصر

ر معیا شود و اینله متناظر با پست سازمانی مرتبط تعریف میعضو قراردادی بر اساس شرح وظایف محوّ

 یک از اعضا متفاوت است.درخصوص هر

رح شمچنین به وی و ه لهدر صورت مغایرت شرح وظایف پست سازمانی عضو رسمی و پیمانی با وظایف محوّ .2ۀ تبصر

ف کرد، وظایی عملمالک تکمیل کاربرگ ارزیاب ،له به ویوظایف مندرج در قرارداد عضو قراردادی با وظایف محوّ

 له به عضو در سال ارزیابی است.محوّ

 

 سقف امتیازات قابل احتساب برای ارزیابی عملکرد اعضا به شرح جدول ذیل است: .7مادۀ 
 

 معیارعنوان  عنوان محور ردیف
 سقف امتیاز  

 هر معیار

 سقف امتیاز

 هرمحور

 عمومی 1

 امتیاز 15 تعظیم شعائر و انضباط اداری

 امتیاز 50
 امتیاز 15 شایستگی های اداری

 امتیاز 10 مهارت های ارتباطی

 امتیاز 10 توسعه فردی

 اختصاصی 2
 امتیاز 30 مشترک شغلی

 امتیاز 50
 ازامتی 20 اختصاصی شغلی

 امتیاز 100 امتیاز 100 جمع کل امتیاز

 امتیاز 70 امتیاز 70 حداقل امتیاز مورد نیاز

 الزامی است.  درصد سقف امتیاز ارزیابی 70داقل کسب ح .1 ۀتبصر

 د سرپرست بالفصلنهانهایی است که با پیش کنندۀتأییددر اختیار  امتیاز( 20معیار اختصاصی شغلی ) امتیاز .2 ۀتبصر

 .شودمی تعیین نهایی کنندۀتأییدکننده( و موافقت ارزیابیعضو )

 



 

    ....……نشست مورخ نشست مورخ     ..……  صورتجلسهصورتجلسه  ..……  )موضوع مصوبه)موضوع مصوبه  ––پیوست صورتجلسه هیات امناپیوست صورتجلسه هیات امنا

  ((....……  هیات امنای موسسههیات امنای موسسه

  …………  موسسهموسسه  هیات علمیهیات علمی  استخدامی اعضای غیراستخدامی اعضای غیر  آیین نامهآیین نامه

 

  

 دکتر عبدالرضا باقری

 های ممیزههای امنا و هیأتقائم مقام  وزیر و رئیس مرکز هیأت

 مهر مرکز

 های ممیزههای امنا و هیأتهیأت 
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 تعیین و ابالغ همؤسسارزیابی عملکرد  عملکرد توسط دبیرخانۀ ارزیابی هایکاربرگ تکمیل مراحل و اجرا یندفرآ .8 دۀما

 .شودمی

 

کند و در ررسی میوط را بمرب مستندات و نهایی کنندۀتأییدشده توسط تأییدارزیابی  هایواحد متولی کاربرگ .9 مادۀ

 دهد.اجرایی قرار می هیئتدر دستور کار  تأییدصورت 

 شود.شونده اعاده میصورت نقص مدارک ارسالی مستندات برای رفع نواقص به واحد محل خدمت ارزیابی در .تبصره

 

 .شودمی ابالغ وتعیین  سهمؤسعملکرد  ارزیابی ند مربوط به اعتراض اعضا به نتیجۀ ارزیابی عملکرد توسط دبیرخانۀیفرآ .10 مادۀ

 

عضو  به را (رالعملاین دستو 10 و 9مواد ارزیابی نهایی و اعتراض عضو )موضوع  ۀنتیج واحد متولی مکلف است .11مادۀ 

 کند. اعالم

 

شده یینهای تعمهاول سال( با توجه به اهداف و برنا ن دستورالعمل هر سال )ترجیحاً در سه ماهۀمفاد ای .12مادۀ 

  .استقابل بازنگری  مؤسسه اجرایی هیئت تأییدارزیابی عملکرد و  با پیشنهاد دبیرخانۀ مؤسسه

 

ا ب رسید و ................امنای یئتهبه تصویب  ....................، در تاریختبصره« 6» وماده « 13»این دستورالعمل در  .13 مادۀ

 .اجراست... قابل ..............ریخوزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تا تأیید



 

    ....……نشست مورخ نشست مورخ     ..……  صورتجلسهصورتجلسه  ..……  )موضوع مصوبه)موضوع مصوبه  ––پیوست صورتجلسه هیات امناپیوست صورتجلسه هیات امنا

  ((....……  هیات امنای موسسههیات امنای موسسه

  …………  موسسهموسسه  هیات علمیهیات علمی  استخدامی اعضای غیراستخدامی اعضای غیر  آیین نامهآیین نامه

 

  

 دکتر عبدالرضا باقری

 های ممیزههای امنا و هیأتقائم مقام  وزیر و رئیس مرکز هیأت

 مهر مرکز

 های ممیزههای امنا و هیأتهیأت 
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 هشت پیوست شمارۀ

 مؤسسههای رفاهی به اعضای دستورالعمل پرداخت کمک

 علمی هیئتاستخدامی اعضای غیر ۀنامآیین« 69» ۀادموضوع م
 

  همقدم

 برخی از یلتعد به منظورعلمی و  هیئتاستخدامی اعضای غیر نامۀآیین« 69 مادۀ»تواند در اجرای می مؤسسه

 ای رفاهی وهکمک به اعطای برخی از بخشی اعضاعملکرد و کیفیت کار، افزایش کارایی و اثر مشکالت اقتصادی و بهبود

 د.س مفاد این دستورالعمل اقدام کننقدی بر اسایرمستقیم نقدی و غتسهیالت مستقیم و غیر

 

ز اکه  امنا یئته مصوّبیرمستقیم رفاهی های مستقیم و غهزینهماهیانه از کمک مؤسسهاعضای شاغل در  کلیۀ .1 مادۀ

 وند:شمند میوزیران کمتر نخواهد بود، به شرح ذیل بهره هیئتات مصوّبشده بر اساس میزان تعیین

 ک وعده غذای گرم در هر روز کاریی هزینۀکمک. 1-1

 سال به عضو )زن( 6به ازای هر فرزند زیر مهد کودک  هزینۀکمک .2-1

مطلقه است و  یامتوفی ش سال به عضو )مرد( که همسر 6به ازای هر فرزند زیر کودک مهد  هزینۀکمک. 3-1

  ؛است اغل()غیرش اجراییهاییاسایردستگاه سسهمؤدر  فاقدشغلهمسرش ا یحضانت فرزند را برعهده دارد 

 خدمات سرویس ایاب و ذهاب( عدم ارائهایاب و ذهاب )در صورت  هزینۀکمک .4-1

تند به ورد هسط دریافت شیر یا لباس حسب ماجرایی واجد شرای هیئتاغل در مشاغلی که از سوی به اعضای ش .تبصره

 شود. شیر و لباس داده می اجرایی هیئتشده توسط میزان تعیین

 

 درصد حق بیمۀ 50بر درصد پرداخت حق بیمۀ پایه درمان  است عالوه مکلّف مؤسسه ،در صورت وجود اعتبار .2 مادۀ

 ل آنان را پرداخت کند. ا و افراد تحت تکفّ تکمیلی اعض

ت تکفل آنان را و افراد تح تکمیلی بازنشستگان درصد حق بیمۀ 50 تواندمی مؤسسه ،در صورت وجود اعتبار .تبصره

  پرداخت کند. 



 

    ....……نشست مورخ نشست مورخ     ..……  صورتجلسهصورتجلسه  ..……  )موضوع مصوبه)موضوع مصوبه  ––پیوست صورتجلسه هیات امناپیوست صورتجلسه هیات امنا

  ((....……  هیات امنای موسسههیات امنای موسسه

  …………  موسسهموسسه  هیات علمیهیات علمی  استخدامی اعضای غیراستخدامی اعضای غیر  آیین نامهآیین نامه

 

  

 دکتر عبدالرضا باقری

 های ممیزههای امنا و هیأتقائم مقام  وزیر و رئیس مرکز هیأت

 مهر مرکز

 های ممیزههای امنا و هیأتهیأت 
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 است. مؤسسه بر عهدۀعمر و حوادث اعضا  پرداخت سهم حق بیمۀ .3 مادۀ

 

یا هزینۀ نقدی عنوان کمک با مؤسسه وجوهی را با تصویب هیئت رئیسۀسال تواند در طول می مؤسسه .4 مادۀ

 و ملی به اعضای شاغل پرداخت کند.  مذهبی ویژۀهای غیرنقدی به مناسبت

 

 خته، بنا براز طریق تأمین اندو مؤسسهانداز و حمایت از اعضای تواند به منظور تشویق پسمی مؤسسه .5 مادۀ

انک ز از بهای دارای مجوّانداز سهم عضو نزد یکی از بانکحساب پس ،پیمانی درخواست عضو شاغل رسمی و

ا که کمتر از ر وی حقوق رتبه و پایۀ درصد 10تا مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نام عضو افتتاح و حداکثر 

ز ا« ز عضوانداسهم پس»در هر ماه به عنوان  نخواهد بود ات عمومی کشورمقرّرشده در قوانین و سقف تعیین

به « داز عضوانسهم پس»درصد  100در هر ماه  ،دریافتی وی کسر و به حساب مزبور واریز کند. در این صورت

 ۀنتفصیلی ساال درج در بودجۀ ضمن مؤسسهاز محل اعتبارات پرسنلی « مؤسسهانداز سهم پس»عنوان 

 د. شوواریز می ح خواهد شدنام عضو افتتا ای که بهجداگانه امنا به حساب سپردۀ هیئت مصوّب

 .استغیر قابل برداشت  ضوع این ماده در زمان اشتغال عضوهای موموجودی حساب .تبصره

 

ی اجرای یئتهثر در پیشرفت اهداف خود در طی سال با تصویب تواند به اعضای شاغل کارا و مؤمی مؤسسه .6 مادۀ

ۀ ر بودجدار الزم بینی اعتبمشروط به پیش« پاداش»ان عنو بامبلغی را تا دو برابر حقوق و مزایای مستمر عضو 

 پرداخت کند.  امنا هیئت مصوّب تفصیلی سالیانۀ

 

ای هتعاونی، سهمؤسالحسنه اعضای ه منظور کمک یا وام به صندوق قرضساله مبلغی را ب تواند هرمی مؤسسه .7 مادۀ

 ور کند. منظ مناا هیئتتفصیلی با تصویب  ۀبودجیا پرداخت وام مستقیم به اعضا در  ،یا اعتباری مسکن یا مصرف



 

    ....……نشست مورخ نشست مورخ     ..……  صورتجلسهصورتجلسه  ..……  )موضوع مصوبه)موضوع مصوبه  ––پیوست صورتجلسه هیات امناپیوست صورتجلسه هیات امنا

  ((....……  هیات امنای موسسههیات امنای موسسه

  …………  موسسهموسسه  هیات علمیهیات علمی  استخدامی اعضای غیراستخدامی اعضای غیر  آیین نامهآیین نامه

 

  

 دکتر عبدالرضا باقری

 های ممیزههای امنا و هیأتقائم مقام  وزیر و رئیس مرکز هیأت

 مهر مرکز

 های ممیزههای امنا و هیأتهیأت 
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طابق مالی آن پرداخت و گردش م است و نحوۀ مصوّبمیزان کمک و سقف وام قابل پرداخت در قالب اعتبارات  .تبصره

 رسد.می مؤسسه رئیسۀ هیئتدستورالعملی خواهد بود که به تصویب 

 

شکی آنان ینات پزامکان معا ،سال یک بار با پرداخت هزینه 2به منظور حفظ سالمت اعضا هر تواند می مؤسسه .8 مادۀ

 را فراهم کند.

 

ر دورزش را  ، فرهنگعضوی، تقویت روحی و سالمت منظور توانمندسازی، افزایش کارای موظف است به مؤسسه .9 مادۀ

 ند.ک تدوین و اجرابرای انجام امور ورزشی راهکار مناسبی وی و به منظور تشویق  اشاعه دهد مؤسسه

 

ا ب رسید و .................امنای یئتهبه تصویب  ....................، در تاریختبصره« 4» وماده « 10» دراین دستورالعمل  .10 مادۀ

 .اجراست.. قابل ..............وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تاریخ تأیید


