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 و دانشگاهها تيريمد جامع نامه نيآئ 5 ماده) د( بند به تبصره كي الحاق«
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 يعلم أتيه جذب ييواجرا يمركز يأتهايه بيترك و فيوظا اهداف، مصوبه
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كشور يعال ومراكزآموزش دانشگاهها يعلم أتيه ياعضا استخدام يعموم طيشرا

 .............................................................................................. ٢٧١ 
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 ٢٨٩ ............................... 1387 سال مصوب يپژوهش و يعال آموزش موسسات
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 ٢٩٣ .................................................... پژوهشي و عالي آموزش مؤسسات و
 اعضاي فعاليتهاي معادلسازي و التدريس حق محاسبه نحوه دستورالعمل

 ٣٠٣ .............................................................................. علمي هيات
 و اداري،استخدامي نامه آئين 24 ماده موضوع خدمت به ورود يياجرا دستورالعمل
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 و يفرهنگ و يآموزش ، يمال و يادار:  يها رسته اصالح با مرتبط دستورالعمل
 ٣١٩ ........................................................................ يدرمان و يبهداشت

 ٣٢١ ......................................... كارمندان آموزش  نظام  اجرايي دستورالعمل
 پيماني، صورت به نياز مورد انساني نيروي كارگيريب و استخدام يياجرا دستورالعمل«

 ٣٣۵ .......................................................................... نيمع كار قرارداد
 ٣۴٧ ..................................... »بهورز استخدام و رشيپذ يياجرا دستورالعمل«
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 پيشگفتار 
قانون تشكيل هيأتهاي امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشـي  
مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي شرايطي را فراهم نمود تا هيـأت هـاي امنـاء    
بعنوان ركن اصلي دانشگاه هـا و موسسـات آموزشـي و پژوهشـي ، نقـش فعـال و       

خود را داشته و بتوانند در توسعه علـم و پيشـرفت و آبـاداني     سازنده در اداره امور
كشور براساس نيازها و رسالت تصميم گيري و با چابكي و نشاط اهداف مورد نظـر  

 را پيش ببرند.  
از قانون برنامه  پنجساله پنجم  20از قانون برنامه پنجساله چهارم و  49مواد       

براي نيل به اهداف عاليه هموارتر  را بوع راهتوسعه براي هيأتهاي امناء و وزارت مت
نمود. دانشگاهها صرفاً براساس آئين نامه ها و مقررات اداري ، مالي و استخدامي و 

بـه تائيـد وزراي علـوم،      مـورد  تشكيالت خاص مصوب هيأتهاي امناء كـه حسـب  
تحقيقات و فناوري  و بهداشت،  درمان آموزش پزشكي مي رسد، بـدون الـزام بـه    

ايت قانون محاسبات عمومي، قـانون اسـتخدام و مـديريت خـدمات كشـوري و       رع
 ساير قوانين و  مقررات عمومي اداري ، مالي و استخدامي  اداره  مي شوند. 

در قانون ميتوانند بهـره كامـل را    دانشگاهها براساس اين ظرفيت ايجاد شده       
و همكـاران دانشـگاهي و   برده كه الزمه آن نيز تسلط كامـل اعضـاء هيـأت امنـاء     

وزارت متبوع از قوانين و مقررات مربوط به هيأت امناء مي باشد . كتاب حاضر كه 
به همت جناب آقاي دكتر امين لو مشاور اينجانب در هيأت امنـاء و همكارانشـان   
در تكميل و اصالح مجموعه منتشره قبلي تدوين گرديده است كه جـاي تقـدير و   

ل بوده و بر قوانين و مصـوبات هيـأت دولـت، مصـوبات     تشكر دارد، شامل پنج فص
شوراي عالي انقالب فرهنگي ، آئين نامه ها، دستورالعمل هـاي مـرتبط بـا هيـأت     
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امناء اشاره كرده است ضمن آنكه به ساير قوانين و آئين نامه ها و دستورالعملهايي 
 كه نياز است مورد توجه هيأت امناء قرار گيرد نيز رجوع شده است .

اميد است اعضاء محترم هيأت امنـاء دانشـگاههاي علـوم پزشـكي و خـدمات            
بهداشتي درماني كشور، كليه همكاران وزارت متبوع و دانشگاهها بـا مطالعـه ايـن    
مجموعه از اختيارات و ظرفيت هاي قانوني هيـات امناهـا مطلـع شـده و اسـتفاده      

 نمايند.  
 
 

 دكتر سيد حسن هاشمي
 وزير
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 مقدمه
با توجه به گستردگي دانشگاهها و دانشـكده هـاي علـوم پزشـكي و خـدمات            

بهداشتي درماني كشور و موسسات وابسته و از طرفي ضـرورت رعايـت ضـوابط و    
مقررات در فعاليت ها و اقداماتي كه در سطح اين دستگاهها انجام مي پذيرد و نيز 

ت جـاري و تصـميم   همسويي و تطابق مصوبات هيأتهاي امناء بـا قـوانين و مقـررا   
گيري مناسب توسط ايشان ، وجود مجموعـه اي از قوانــين ، مقــررات  و  آئـين     
نامه هاي ناظر بر مصوبات كه در دسـترس اعضـاي محتـرم هيـأت امنـاء و سـاير       
مسئولين باشد در روند فعاليت سياستگذاري و تصميم سـازي ضـرورت داشـت و    

عه در تكميل كتاب قبلي كه در آن احساس  مي گرديد. لذا اين مجمو جاي خالي
به چاپ رسيد ، مجددا بـا اضـافات و اصـالحاتي براسـاس مقـررات و       1388سال 

قوانين جديدو تغييراتي كه در طول اين چند سال در دانشـگاهها بـويژه در مـورد    
اجراي حسابداري تعهدي و حركت بسوي محاسبه قيمـت تمـام شـده خـدمات ،     

منابع دراختيار، اصالح و تغيير آيين نامه هاي  بودجه بندي و تصويب آن بر اساس
اداري و استخدامي و نيز مـالي و معـامالتي، تصـويب تشـكيالت جديـد و نمـودار       
سازماني ستاد دانشگاهها و بسياري تصميمات و مصوبات كالن در اعتالي خدمات 
و نقش دانشگاهها در بهداشت و درمان، آموزش و پژوهش به وجود آمده،  تـدوين  

ردآوري گرديد تا با مراجعه به آن بتوان در ادامة روند تائيد و تصـويب نظـرات   و گ
هيأت امناء، قوانين و مقررات ابالغي را مدنظر داشته و مطابقت هاي الزم را بعمل 

 آورد .  
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در همين راستا ازهمكاران محترم دبيرخانه هيأت امنـاء وزارت متبـوع بـويژه از       
ان كه در تهيه اين مجموعه همكاري داشـته انـد    جناب آقاي مهندس همايون فرز

 قدرداني مي نمايم.  
اميدوارم با رجوع به محتويات اين كتاب در اعتالي عملكرد دانشگاههاي علوم      

پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشـور و اطـالع از رونـد تغييـرات و اسـتقالل      
 مديريتي دانشگاهها موفق تر باشيم.

به اين مهـم نيـز اشـاره شـود باتوجـه بـه رونـد بررسـي هـاي          برخود الزم ميدانم 
كارشناسي در سطح وزارت متبوع و نيز نظرات مؤسسات،  برخي ار آيين نامه ها و 
دستورالعمل هاي اين مجموعه براي تعدادي از دانشگاه ها و دانشكده ها بـا آنچـه   

امناء ايشـان  كه در اين موسسات بر مبناي اختيارات قانوني و استقالل هيأت هاي 
به تصويب و اجرا گذاشته شده تفاوت هـايي خواهـد داشـت. همچنـين ضـوايط و      
دستورالعمل هايي كه در متن آيين نامه هاي مصوب جديد بدان هـا اشـاره شـده    
ماداميكه تغيير و تصويب مجدد نشده اسـت براسـاس ضـوابط قبلـي مـورد عمـل       

م ايـن مجموعـه آورده   ميباشد كه به همين خاطر همان ضوابط قبلي درفصل سـو 
 شده است.

 
 دكتر حسن امين لو 

 مشاور وزير و دبير مجامع، شوراها 
 و هيأت هاي امناء
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 تقدير
پديدآورندگان اين مجموعه از كليه دست اندركاران و مسئولين وزارت متبوع و 
دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كه در تهيه اين مجموعه 

 اري داشته اند تشكر و تقدير مينمايند.همدلي و همك
همچنين تشكر ويژه اي داريم از آقايان دكتر الفت نيا ، دكتر يغمائيان ، شكوهي ، 

، قاسمي ، خانم ها توتونچيان ، محرابي ، گروسي ، رازدشت سلمان مهاجر، 
و دكتر حسيني كه در تكميل اين كتاب ما را راهنمايي و همراهي حيدرزاده 

 نمودند.
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 تاريخچه هيأت امناء 
در شرايط حاضر نقش محوري دانشـگاهها در توليـد علـم و توسـعه كشـور انكـار       
ناپذير بـوده، در چشـم انـداز بيسـت سـاله نيـز  انتظـارات بسـيار گسـترده اي از          

 دانشگاهها وجود دارد. 
دانشگاهها مكلفند همسو با گسترش روز افـزون علـوم و فنـون و تكنولـوژي هـاي      

رفته در جهان و با توجه به نياز كشور، نيروي انساني متدين و متبحر، جديد و پيش
با نشاط وفعال، بالنده و متفكر با توجه به نياز كشور تربيت كنند، عالوه بـر آن بـه   
توليد علم و بويژه علم بومي همت گمارند. بنابر اين اداره امـور دانشـگاهها بعنـوان    

ي با ويژگيهاي متفـاوت از سـاير دسـتگاهها    مغز متفكر جامعه بايد قوانين و مقررات
به همين منظور در شـوراي عـالي انقـالب    1داشته باشد. قانون تشكيل هيأت امناء 

فرهنگي به تصويب رسيده و تـا حـد زيـادي اختيـارات ويـژه اي بـه دانشـگاهها و        
مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي داده است. اما بدليل نهادينه نشدن اين تفكر در 

تگاهها مشكالتي را جهت اسـتفاده مطلـوب از قـانون مـذكورفراهم آورده     ساير دس
 است.

قـانون برنامـه    20و مـاده   2قانون برنامه پنجساله چهارم  توسـعه  49تصويب ماده 
پنجساله پنجم توسعه راه را براي اداره امور دانشگاه بـا  ويژگيهـاي  فـوق  همـوار     

ت عملياتي شـدن ايـن مـاده    نموده است  ليكن مي بايست تالش گسترده اي جه
 قانوني با حفظ رعايت سياستها و قوانين وزارت متبوع صورت پذيرد.

                                                           
 11رجوع به صفحه  1
 20 رجوع به صفحه 2

20
39
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سـال و از تشـكيل    107از تأسيس اولين مؤسسه آموزش عـالي در ايـران حـدود    
سال مي گذرد. در زير بـه تاريخچـه هيـأت امنـاء در      42اولين هيأت امناء حدود 

                                                                      شود.  قبل و بعد از انقالب اسالمي پرداخته مي
 امناء قبل از انقالب اسالمي: الف) هيئت

ي هـا  يعني قبـل از تأسـيس وزارت علـوم و آمـوزش عـالي زمزمـه       1340از سال 
ههـا و مؤسسـات آمـوزش عـالي بـه صـورتها و تركيبهـاي         هاي امناء دانشگا هيئت

در اساسنامه دانشگاه  1339رسيد. از جمله درسال  متفاوت و پراكنده به گوش مي
امناء بعنوان ركن اصلي دانشگاه به تصـويب   ملي سابق (شهيد دكتر بهشتي) هيئت

 1342انشـگاه مصـوب سـال    رسيد. اما دانشگاه شيراز براسـاس قـانون تأسـيس د   
امناء گرديد. سـپس دانشـگاه    (هـ.ش) جزء اولين دانشگاههايي بود كه داراي هيئت

امناء خود را تشـكيل داد. سـرانجام در سـال     هيئت 1344صنعتي شريف در سال 
قـانون   1350امناء گرديـد. در اسـفند مـاه     دانشگاه تهران نيز داراي هيئت 1346
لي علمي و دولتي از تصويب مجلسين وقـت گذشـت،   هاي امناء مؤسسات عا  هيئت

امنـاء دانشـگاه تهـران بـود.      كه پايه و اساس آن، قانون تشكيل و اختيارات هيئـت 
هاي امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشـي دولتـي     طبق آن، هيئت

بارعايت قانون تأسيس وزارت علوم وآموزش عالي به صورت يكنواخت و هماهنـگ  
امنـاء مركـب ازوزيـر علـوم و آمـوزش عـالي يـا         اعضاي هيئت مي گرديد. تشكيل

هاي محلي و كشوري كه بتوانـد نقـش    نفر از شخصيت 8االختيار وي،  نماينده تام
مؤثري در توسعه مؤسسه مربوط داشته باشند، بودند. ضمناً در مؤسسات آمـوزش  

ؤسسـات علمـي   عالي خارج از پايتخت استاندار مربوط نيـز عضـويت داشـت. در م   
هاي ديگر وزير يا مسئول مربـوط عـالوه بـر وزيـر      ها و سازمان وابسته به وزارتخانه

امنـاء را داشـتند. رؤسـاي     علوم به اقتضاء سمت خود رياست و يا عضـويت هيئـت  
مؤسسات عالي علمي بدون حق رأي در جلسات شـركت داشـتند. وزارت علـوم و    
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را در صـورت اقتضـاء در هريـك از    توانست مقـررات ايـن قـانون     آموزش عالي مي
مؤسسات عالي پژوهشي دولتي ديگر و يا مؤسسات عـالي علمـي ديگـري كـه بـه      

نمودند به اجرا بگذارد. براساس اصالحية  نحوي از انحاء از كمك دولت استفاده مي
بـه تصـويب رسـيد ،     1353كه در مرداد ماه  1350امناء مصوب سال  قانون هيئت

الي مكلف گرديد. بـراي هريـك از دانشـگاههاي دولتـي و     وزارت علوم و آموزش ع
امنايي با تركيب وزيـر   غيردولتي و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي هيئت

االختيار او ، وزير مشاور و رئيس سـازمان برنامـه    علوم و آموزش عالي يانماينده تام
هها و مؤسسـات  االختيار او ، دبير شـوراي مركـزي دانشـگا    و بودجه يا نماينده تام

آموزش عالي، چهار تن از شخصيتهاي بصير و مطلع كـه نقـش مـؤثري درتوسـعه     
مؤسسه مربوطه داشته باشند، تشكيل دهـد. در دانشـگاهها و مؤسسـات آمـوزش     

امنـاء   عالي خارج از پايتخت استاندار و رئيس انجمن شهر مربوط نيز عضـو هيئـت  
 بودند.

هـا ومؤسسـات     ته بـه سـاير وزارتخانـه   در مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي وابس 
دولتي وزير يا مسئول دولتي نيز به اقتضاي سمت خود رياست يا عضـويت هيئـت   

رأي   را داشتند. رؤساي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي بدون حـق 
 در جلسات شركت داشتند.

روع بكـار  هاي امناء دانشگاهها بتدريج با تركيب شرح وظيفه فوق ايجاد و ش هيئت
 نمودند.

 امناء بعد از انقالب اسالمي ب) هيئت
تمـامي   57پس از پيروزي شكوهمند انقالب اسـالمي در كشـور در اسـفند سـال     

هاي امناء دانشگاهها به استناد اليحه قانوني مربوطه منحـل گرديـد. لـيكن      هيئت
مركـب  براي جلوگيري از ركود ادارة امور دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي هيـأتي  

از وزير علوم و آموزش عالي، وزير مشاور ورئيس سازمان برنامـه و بودجـه و وزيـر    
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گيري در كليه موارد فوق را بعهـده گرفـت . آن    طرحهاي انقالب تشكيل و تصميم
امناء معروف گشـت كـه متشـكل از     نفره جانشين هيئت هيئت بعدها به هيئت سه

مــه و بودجــه يــا نماينــدگان وزيــر علــوم و آمــوزش عــالي و رئــيس ســازمان برنا
 االختيار آنان و آقاي دكتر يداهللا سحابي (عضويت با نام) بود.  تام

ونه جلسه تالش  طي سي69تا پايان سال57الذكر از اسفند سال نفره فوق سه  هيئت
نمود تا درباره مسائل و مشكالت مالي، اداري، استخدامي وسازماني دانشـگاهها در  

 گيريهاي الزم را بعمل آورند. ت مربوطه تصميمچهارچوب قوانين و مقررا
هـاي كارشناسـي اداري،    نفره مزبور فعاليتهاي خـود را از طريـق كميتـه    هيئت سه

نامـه اسـتخدامي پيگيـري و     نظـر و تـدوين قـوانين، آيـين     مالي و بررسي و تجديد
 سازماندهي مي كرد.

مختلـف در  هـاي   با گسترش كمي آموزش عالي و تأسيس دانشـگاهها و دانشـكده  
اقصي نقاط كشـور و همچنـين افـزايش شـمار دانشـجويان و توجـه بـه پـژوهش         

هـا و سـاير     اي و افـزايش نيازهـا و خواسـته    درسطوح بنيادي و كاربردي و توسـعه 
امنـاء دانشـگاهها بـا     گيري مجدد هيئت عوامل موجب گرديد انديشه احياء و شكل

گيري بروز نمايد. مسئوالن  مهدف اعطاي استقالل بيشتر در سياستگزاري و تصمي
عالي رتبـة وزارت فرهنگ و آموزش عالي برآن شدند تا قانون تشكيل هيئت هاي 
امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي را تنظيم نماينـد و نهايتـاً در   

شـوراي عـالي انقـالب فرهنگـي بـه       23/12/1367و  9مورخ 183و  181جلسات 
آن طي اليحه اي جهت تصـويب بـه    10و  9، 8د مواد تصويب رسيد و مقرر گردي

 مجلس شوراي اسالمي تقديم گردد.
به رغم تصويب قانون تشـكيل هيئـت هـاي     1369الزم به ذكر است تا پايان سال 

آن كماكـان هيئـت سـه  نفـره      11بـه موجـب مـاده     1367امناء مذكور در سال 
قـانون   1369ن مـاه سـال   جانشين هيئت امناء به فعاليت خود ادامه داد. در بهمـ 
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 3نحوه انجام امور مالي و معامالتي دانشگاهها وموسسات آموزش عالي و تحقيقـاتي 
شـوراي   26/10/1369به تصويب مجلـس شـوراي اسـالمي رسـيد كـه در تـاريخ       

نگهبان آنرا تأييد نمود. متعاقب آن دانشگاههاي وابسته به وزارت علوم ، تحقيقات 
وآمـوزش پزشـكي بـه ايجـاد هيئـت هـاي امنـاء در        و فنآوري و بهداشت، درمان 

 دانشگاهها و موسسات علمي و تحقيقاتي وابسته همت گماشتند.  
در حال حاضر در دانشگاهها و موسسات آموزشـي و پژوهشـي وابسـته بـه وزارت     

هيئت امناء شكل گرفته است . ضمناً بـراي   51بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
و بعـد از آن بودجـه مسـتقل خواهنـد       1392ل دانشكده هاي جديد كـه در سـا  

 داشت نيز هيأت امناء استقرار خواهد يافت.
خاطرنشان مي سازد كه دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهللا، دانشـگاه شـاهد، دانشـگاه    
آزاد اسالمي، دانشگاه علوم پزشـكي ارتـش، دانشـگاه امـام حسـين (ع)، انسـتيتو       

وهشي طب انتقال خون ايران و موسسـه  پاستور ايران، موسسه عالي آموزشي و پژ
 سرم و واكسن سازي رازي نيز داراي هيئت امناء مي باشند.  

قـانون برنامـه پنجسـاله چهـارم      49نكته داراي حائز اهميت آنكه با تصويب مـاده  
دانشــگاهها و موسســات آمــوزش عــالي و  1384توســعه كشــور از ابتــداي ســال 

ها ومقررات اداري، مالي، استخـــدامي و   پژوهشي دولتي صرفاً  براساس آيين نامه
تشكيالت خاص، مصوبات هيئت هاي امناء مربوطـه كـه بـه تاييـد وزراي علـوم ،      
تحقيقات و فنآوري و بهداشت،  درمان و  آموزش  پزشكي  حسب مورد مي رسـد  
بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمـومي، قـانون اسـتخدام كشـوري و سـاير      

عمومي اداري، مالي و استخدامي اداره شده كه با تاكيد اين مهم قوانين و مقررات 
نقـش هيـات هـاي      "20بنـد  ب  مـاده    "در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه 

                                                           
26 17رجوع به صفحه  3
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امناء  و استقالل  دانشگاه ها  پر رنگ تر گرديده است . ضمن آنكه اعتبـارات ايـن   
 ر مي گردد.مؤسسات كمك تلقي شده و پس از پرداخت به هزينه قطعي منظـو

اين مواد قانوني برنامه ها كه مصوب مجلس محترم شوراي اسالمي مي باشد مـي  
تواند بعنـوان نقطـه عطفـي جهـت افـزايش كـارايي هيئتهـاي امنـاء و اسـتقالل          
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي تلقـي شـود. مشـــروط بـــرآنكه     

گاهها و ستاد وزارتخانه هـاي  ساختار الزم جهت تحقق اين ظرفيت قانوني در دانش
كليــه دانشــگاهها و  1390مــرتبط ايجــاد گــردد. در همــين راســتا نيــز در ســال 

مؤسسات در ساختار خود واحدي ستادي در حوزه رياست مؤسسه بنام دبيرخانـه  
هيات امناء با تصويب هيات امناي خود و تاييد وابالغ وزارت بوجود آوردنـد تـا بـه    

ن اعضاي اصلي، مسئولين دانشگاه و وزارت متبوع بـوده و  عنوان بازوي ارتباطي بي
هماهنگي هاي الزم را براي پويايي هيات امناء و اجرايـي شـدن مصـوبات بوجـود     

 آورند .
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 وموسسات آموزش عالي وپژوهشيتهاي امناءدانشگاهها أتشكيل هي قانون
 رهنگيفشورايعالي انقالب  23/12/67و 9مورخ  183و 181مصوب جلسات

 (با لحاظ نمودن آخرين اصالحات)
 

) هريك از وزارتخانه هاي فرهنگ و آمـوزش عـالي و بهداشـت ، درمـان و      1ماده 
آموزش پزشكي براي دانشگاهها و موسسات آمـوزش عـالي و موسسـات پژوهشـي     

ناميـده مـي شـود هيـأت امنـائي بـا       » موسسـه  «به خود كه در اين قانون  وابسته
 تركيب ذيل تشكيل خواهند داد.

در دانشـگاههاي علـوم پزشـكي جلسـات هيـأت امنـاء        -الف) وزير يا نماينده وزير
ساالنه حداقل يك جلسه با حضور وزير تشكيل مـــي شود و در بقيه جلسات، بـه  

 )15/8/1380ند شركت كند.(اصالحيه مورخ جاي وزير، نمايندة وي مي توا
 ب) رئيس موسسه 

تن از شخصيتهاي علمي و فرهنگي و يا اجتماعي محلي و كشـوري كـه    6تا  4ج)
 نقش موثري در توسعه و پيش رفت موسسه مربوط داشته باشند.

 د) رئيس و يا نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 
اي بنــد (ج) بايــد از اعضــاي هيــأت علمــي تبصــره ) حــداقل دو تــن ازشخصــيته

 دانشگاهها باشند.
) اعضاي بند (ج) به پيشنهاد وزير مربوط و بنا بـه تصـميم رئـيس شـوراي     2ماده 

عالي انقالب فرهنگي به جلسـه شـوراي عـالي جهـت بررسـي و  تصـميم گيـري        
مشورتي معرفي شده و رياست جمهوري بر مبناي نتيجه حاصـل از شـورا احكـام    

سال عضويت در هيأت هاي مذكور امضاء مي نمايد. اعضـاي   4ط را بــراي مــربو
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مذكور در يك زمان حداكثر مي توانند عضويت در دو هيأت امنـاء را دارا باشـند و   
 )30/11/69انتخاب مجدد ايشان بالمانع است.(اصالحيه مورخ 

 تبصره) رئيس شوراي عالي بمنظـور تسـريع در پيشـرفت كـار مـي توانـد بنـا بـه        
تشخيص خود چند نفر را بجاي شوراي عالي مامورانجام بررسـي وتصـميم گيـري    

 )30/11/69مشورتي بنمايد.(اصالحيه مورخ 
) رياست هيأت امناء موسسه بر حسـب مـورد بـه عهـده وزيـر فرهنـگ و        3ماده 

آموزش عالي يا بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي خواهد بود و در جلسه اي كـه  
رئــيس هيــأت  را خــود اعضــاي هيــأت امنــاء انتخــاب مــي وزيــر حضــور نــدارد، 
 )15/8/80كنند.(اصالحيه مورخ 

 ) دبير هيأت امناء رئيس موسسه مربوط خواهد بود. 4ماده 
) وزارتخـانـه هاي فرهنـگ و آمـــوزش عالـــــي و بهداشـت ، درمـان و       5ماده 

ه خود را آمــوزش پزشكي مي توانند درصورت اقتضاء دو يا چند موسسه مربوط ب
زير نظر يك هيأت امناء قرار دهند. درچنين مواردي كليه روساي دانشگاهها عضو 
هيأت امناء مي باشند و دبير اين هيأت را نيـز وزيـر از ميـان يكـي از ايـن روسـا       

 انتخاب خواهند كرد.
) در موسسات آموزش عالي و موسسات پژوهشي وابسته به وزارتخانه ها يا  6ماده 

گر كه مجوز تاسيس آنها از طريق وزارتخانه هاي فرهنگ و آمـوزش  سازمانهاي دي
عالي يا بهداشت ، درمان و آموزش پزشـكي صـادر شـده اسـت وزيـر يـا مسـئول        

عضـويت و رياسـت هيـأت     1سازمان مربوط به جاي يكي از اعضاي بند (ج) ماده 
 امناء را عهده دار خواهد بود.
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 بـه پيشـنهاد  1ر اعضـاء بنـد(ج) مـاده    دراينــگونه مـوسسات انتصاب ساي تبصره )
(الحاقـــي)  و تبصـــره 2ر يا مسئول سازمان مـربوطــه مطابـق روش مــاده يوز

 )30/11/69آن انجام مي گردد. (اصالحيه مورخ 
 ) وظايف و اختيارات هيأت امناء : 7ماده 

 الف : تصويب آيين نامه داخلي  
نهاد وزارتخانه هاي شي كه به پيري موسسه براساس ضوابطب: تصويب سازمان ادا

مربوط با هماهنگي سازمان امـور اداري و اسـتخدامي بـه تصـويب شـوراي عـالي       
 انقالب فرهنگي خواهد رسيد .

ج : بررسي و تصويب بودجه موسسه كه از طـــرف رئـيس مـــوسسه پيشنهــاد    
 مي شود.

 د : تصويب بودجه تفصيلي موسسه 
 االنه موسسه هـ : تصويب حسابها و ترازنامه س

 و : تصويب نحوه وصول درآمدهاي اختصاصي و مصرف آن 
 ز : تعيين حسابرس و خزانه دار براي موسسه 

ح : كوشش براي جلب كمكهاي بخش خصوصي و عوائـد محلـي اعـم از نقـدي ،     
 تجهيزاتي و ساختماني با رعايت ضوابط مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي  

معامالتي كه بر حسب مورد پس ازتائيـد وزارتخانـه    ط : تصويب آيين نامه مالي و
 مربوط قابل اجرا مي باشد.

ي : پيشنهاد ميزان فوق العاده هـاي اعضـاي هيـأت علمـي و غيـر هيـأت علمـي                       
(كارشناسان و تكنسين ها) كه بر حسب مورد پس از تأييد وزارتخانه هاي فرهنگ 

 آموزش پزشكي قابل اجرا مي باشد.و آموزش عالي و يا بهداشت، درمان و 
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ك: تعيين نحوه اداره واحدهاي توليدي، خدماتي، كارگاهي و بهداشـت و درمـاني   
 مؤسسه در چهارچوب ضوابطي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ل: تعيين ميـزان پرداخت حق التحقيق، حق التدريس، حق الترجمه، حق التأليف 
 و نظاير آن.

 ش مؤسسه كه از طرف رئيس مؤسسه ارائه مي شود.م: بررسي گزار
ن: تصـويب مقـررات اسـتخدامي اعضـاي هيـأت علمـي مؤسسـه كـه بـه منظـور           

 هماهنگي پس از تأييد وزارتخانه مربوط قابل اجرا خواهد بود.
) اعتبارات هر يك از مؤسسات صرفاً در قالـب برنامـه و بـه صـورت كمـك      8ماده 

 3تصويب مي شود و تخصيص اعتبار حداقل هر بودجه ساالنه كل كشور منظور و 
ماه بمأخذ سه دوازدهم بودجه مصوب از طريق دستگاههاي اجرائي ذيربط كالً در 

 اختيار هر يك از مؤسسات قرار خواهد گرفت.
 31) امور مالي و معامالتي مؤسسات جز در مورد ذيحسـابي موضـوع مـاده    9ماده 

ت قانون مزبور و آئين نامـه معـامالت   قانون محاسبات عمومي، مشمول ساير مقررا
 دولتي و ساير قوانين مربوط به مؤسسات دولتي نخواهد بود.

) رسيدگي به حسابهاي ساالنه مؤسسه براساس آئين نامه اي خواهد بـود  10ماده 
كه بر حسب مورد بوسيله وزارتين فرهنگ و آمـوزش عـالي و بهداشـت، درمـان و     

 رت امور اقتصادي و دارائي مي رسد.آموزش پزشكي تهيه و به تأييد وزا
) مــادام كــه هيأتهــاي امنــاي دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عــالي و 11مــاده 

مؤسسات پژوهشي براساس اين قانون تشكيل نشده و آئين نامه هاي اجرائي مورد 
 نياز به تصويب نرسيده است، طبق مقررات سابق عمل خواهد شد.



24

 / د ش  4197شماره : 
 26/6/1387تاريخ : 

 
قانون تشكيل هيأت امناء  1الحاق يك تبصره به بند د ماده «مصوبه 

 »دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي
 شوراي عالي انقالب فرهنگي ) 29/5/1387مورخ  629( مصوب جلسه 

 
، بنـا بـه پيشـنهاد    29/5/1387مـورخ   629شورايعالي انقالب فرهنگي در جلسـه  

الحـاق يـك   «اشت، درمان و آموزش پزشكي ، مصوبه وزير بهد 27/1/1387مورخ 
قانون تشكيل هيأت امنـاء دانشـگاهها و وسسـات آمـوزش      1تبصره به بند د ماده 

شـورايعالي ) را بـه شـرح ذيـل تصـويب       23/12/1367(مصوب » عالي و پژوهشي
 نمود: 

در هيأت امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسـته   –تبصره « 
به نمايندگي از موزش پزشكي ، حسب مورد استاندار وزارت بهداشت، درمان و آبه 

  معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ، عضـو هيـأت امنـاء تلقـي     
 » مي شود.
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) قانون تشكيل هيأت هاي امناء دانشگاهها و 1ماده (» الف«اصالح بند 
 موسسات آموزش عالي و پژوهشي

 
 شوراي عالي انقالب فرهنگي 15/8/1380مورخ  488مصوب جلسه 

 
، بنـا بـه پيشـنهاد    15/8/80مـورخ   488شوراي عالي انقالب فرهنگـي در جلسـه   

) 30/7/80مـورخ   11243وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ( نامه شماره 
) قانون تشكيل هيأتهاي امنـاء دانشـگاهها و موسسـات آمـوزش     1بند (الف) ماده (
 ي را به اين شرح تصويب كرد:  عالي و پژوهش

در دانشگاههاي علوم پزشكي جلسات هيأت امناء سـاالنه حـداقل يـك جلسـه بـا      
حضور وزير تشكيل مي شود و در بقيه جلسات ، به جاي وزيـر، نماينـده وي مـي    
تواند شركت كند . در جلسه اي كه وزير حضور نـدارد ، رئـيس هيـأت را خـــود    

 مي كنند.    اعضاي هيأت امناء انتخــاب
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 آموزش مؤسسات و دانشگاهها معامالتي و مالي امور انجام نحوه قانون
 تحقيقاتي و عالي

 مجلس شوراي اسالمي 18/10/1369مصوب تاريخ 
 

) امـور مالي و معامالتي دانشگاهها و موسسات آمـوزش عـالي و تحقيقـاتي    1ماده 
بهداشت ، درمان  كه براساس مجوز هاي رسمي وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و

ـ ـ. درايـ  س شده يا مي شودـو آموزش پزشكي تاسي   ه) ناميـده ـون (موسسـ ـن قان
 مي شوند و صرفاً تابع اين قانون و آيين نامه هاي اجرايي آن مي باشند.

تبصره) اصطالحــاتي كه در اين قانون بكار رفتـه اسـت تـابع تعـاريف منـدرج در      
 قوانين و مقررات مربوط مي باشد.

) اعتبارات جاري و عمراني اين موسسات و همچنين اعتبـارات اختصاصـي   2 ماده
(معادل درآمدهاي اختصاصي برآورد شده از سوي موسسات) همه سـاله صـرفاً در   

 قالب برنامه و طرح بصورت كمك در بودجه كل كشور منظور و تصويب مي شود.
مآخـذ سـه   ) تخصيص اعتبارات جاري و عمراني هرسـه مـاه ، حـداقل بـه     3ماده 

دوازدهم بودجه مصوب و درمورد اعتبـارات اختصاصـي معـادل كليـه درآمـدهاي      
وصولي كه به خزانه واريز شـده اسـت از طريـق دسـتگاههاي اجرائـي ذيـربط در       

 اختيار هر يك از موسسات قرار مي گيرد.
) كليه اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي منظور درقـانون بودجـه كـل    4ماده 

سال مالي قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصـرف   كشور تا آخر
نشده هرسال به سال بعد منتقل و ضمن بودجه تفصيلي آن سال موسسه منظـور  

 خواهد شد.
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) كليه موسسات موضوع اين قانون مي تواننــد در جهـت اجـرا و تكميـل      5ماده 
ز هـدايا و كمكهـاي   پــروژه ها و برنامـه هـاي آموزشـي و تحقيقـاتي و عمرانـي ا     

مردمي استفاده نمايند و نحوه هزينه كردن اينگونه كمكهـاي مردمـي تـابع آيـين     
نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد هيأت امناء موسسات ذيربط به تصويب وزارتين 

 مربوطه برسد.
) به وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشـكي   6ماده 

مي شود درجهت ايجاد تسهيالت الزم براي احداث، تعمير، نگهداري اجــازه داده 
ت أو خدمات سلف سرويس ها، خوابگاههاي دانشجوئي و تامين مسكن اعضاي هيـ 

سيس نمايد كه اساسنامه اين شركتها با پيشـنهاد  أعلمي ، شركت سهامي خاص ت
ـ    ه مشترك وزاري فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت ، درمان و آمـوزش پزشـكي ب

 تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
) اين موسسات مكلفند حساب كليه اعتبـارات و هزينـه هـا را نگهـداري و      7ماده 

صورتحساب دريافت و پرداخت هر ماه و حساب نهائي هر سال را تنظيم و پـس از  
گواهي ذيحساب به همراه اسناد و مدارك مربوطه جهت رسيدگي يا حسابرسي در 

بات قرار دهند و يك نسخه از صورتحساب دريافـت و پراخـت   اختيار ديوان محاس
 هر ماه و حساب نهائي هر سال را به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال نمايند.

) اين موسسات مكلفند گـزارش عمليـات انجـام شـده سـاالنه را براسـاس        8ماده 
هنـگ و  اهداف پيش بيني شده در بودجه ، به كميسيونهاي برنامـه و بودجـه و فر  

آموزش عالي و بهداري و بهزيستي مجلـس شـوراي اسـالمي و سـازمان برنامـه و      
 بودجه ارسال نمايند.
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) آيين نامه اجرايي هريك از مواد فوق برحسـب نيـاز بـه پيشـنهاد هيـأت       9ماده 
موسسـات مربوطـه و تصـويب مشـترك وزراي فرهنـگ و آمـوزش عـالي و         امناي

 ل اجرا خواهد بود.درمان و آموزش پزشكي قاب  بهداشت ،
و  9مـورخ   183و  181تبصره ) تركيب هيأت هاي امنا مطـابق مصـوبه جلسـات    

 شود. شوراي عالي انقالب فرهنگي تعيين مي 23/12/1367
الزم االجرا بوده و از تاريخ مـذكور قـانون    1370) اين قانون از اول سال  10ماده 

قـانون   31استثناي مـاده   محاسبات عمومي كشور و آئين نامه معامالت دولتي به
 مذكور درمورد اين موسسات نافذ نخواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ده ماده و دو تبصره در جلسه علنـي روز سـه شـنبه مـورخ     
و شصت ونه مجلس شوراي اسالمي تصـويب   هجدهم دي ماه سال يكهزاروسيصد

 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است.  26/10/1369و در تاريخ 
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قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي فرهنگي جمهوري  20 ماده
 مجلس شوراي اسالمي 11/6/1383اسالمي ايران مصوب تاريخ 

 
به منظور زمينه سازي براي تربيت نيروي انساني متخصص و متعهد ، دانش  -الف

نهضت نرم افزاري ، بـا هـدف توسـعه    مدار، خالق و كارآفرين ، منطبق با نيازهاي 
 ي و كيفي دولت مجاز است: كم
كشـور براسـاس   هزينه سرانه تربيت نيروي انساني متخصص مورد تقاضـاي    -1

فنـاوري    خدمات پژوهشـي،  تحقيقـاتي،   آموزشي و هزينه هاي هزينه هاي 
مورد حمايت در چارچوب بودجه ريزي عملياتي براي هر دانشگاه و مؤسسه 

 كند.بطور ساليانه تأمين محاسبه و دولتي آموزشي،  تحقيقاتي و فناوري 

پژوهشـي و  حمايت مـالي و تسـهيل شـرايط بـراي افـزايش تعـداد مجـالت         -2
بگونه اي كه تـا  كشور در زمينه هاي مختلف علمي با حفظ كيفيت ترويجي 

پايان برنامه تعداد مجالت و مقاالت چـاپ شـده در مجـالت علمـي داخلـي      
رابـر افـزايش دهـد.    نسبت به سال پاياني برنامـه چهـارم را حـداقل بـه دو ب    

همچنين تمهيدات الزم براي دسترسي به بانكهاي اطالعاتي علمي معتبر را 
 فراهم نمايد.  

از ده دانشگاه برتر وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و پنج دانشـگاه   -3
به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه داراي عملكـرد برجسـته در   

و فناوري هستند حمايت مالي و حقـوقي و   راستاي گسترش مرزهاي دانش
 پشتيباني ويژه نمايد.

 از انجمن هاي علمي ، حمايت مالي به عمل آورد.  -4

پنجم
1389/10/15
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دانشگاهها، مراكز و موسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستانهايي كـه   -ب
علـوم،  تحقيقـات و   داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه هاي 

و ساير مراجع قانوني ذيربط مي باشد  رمان و آموزش پزشكيفناوري، بهداشت، د
بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاههاي دولتي بـويژه  
قـانون محاسـبات عمـومي، قـانون مـديريت خـدمات كشـوري، قـانون برگــزاري         

ــات بعــدي آن و   چــارچوب مصــوبات و فقــط در مناقصــات و اصــالحات و الحاق
تشـكيالتي مصـوب هيـأت     -اسـتخدامي   -هاي مالي، معامالتي و اداري  نامه آيين

امناء خود كه حسب مورد به تأييد وزراء علـوم،  تحقيقـات و فنـاوري، بهداشـت،     
هـا بـه تأييـد رئـيس جمهـور       در مـورد فرهنگسـتان   و  درمان و آموزش پزشكي

،  عمل مي نماينـد. اعضـاي هيـات علمـي سـتاديوزارتخانه هـاي علـوم        رسد  مي
تحقيقات و فناوري بهداشت ، درمان و اموزش پزشكي نيز مشمول حكم اين بنـد  
هستند. حكم اين بند شامل مصوبان ، تصميمات و آئين نامه هاي قبلي نيـز مـي   

 گردد و مصوبات يادشده مادام كه اصالح نگرديده به قوت خود باقي هستند.  
ري ، معامالتي ، استخدامي ادا –هرگونه اصالح ساختار و مقررات مالي  -1تبصره 

و تشكيالتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشـي دولتـي و همچنـين    
 فرهنگستانهاي تخصصي فقط مشمول مفاد اين بند است .  

اعتبارات اختصـاص يافتـه از منـابع عمـومي دولـت بـه ايـن مراكـز و          -2تبصره 
هزينه قطعي منظور  موسسات كمك تلقي شده و بعد از پرداخت به اين مراكز به

و براساس بودجه تفصيلي مصوب هيات امناء و با مسئوليت ايشـان قابـل هزينـه    
 است .

و  معادل درآمدهايي كه مؤسسات و مراكز آموزش عالي،  پژوهشي و فنـاوري  -ج
محل تبرعـات، هـدايا و عوايـد موقوفـات جـذب مـي        فرهنگستانها در هر سال از
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اي  هـاي سـرمايه   تملـك دارائـي  اعتبارات نوان نمايند از محل درآمد عمومي به ع
 و محاسبه مي گردد. تامين

آمـوزش ،   امـور در هـاي اصـلي دانشـگاهها     افزايش كارآئي مأموريتبه منظور  -د
خدمات رفـاهي   ) درصد از امور20پژوهش  و فناوري در هر سال حداقل بيست (
غيردولتـي واگـذار   جدا و به بخش دانشجويان از نظر ساختاري از بدنه دانشگاهها 

 گردد.
جلوگيري از انجـام امـور   كاهش تصدي گيري،  دولت مكلف است به منظور  -هـ

وحـدت رويـه   تحقيقات و فناوري ، تقويت نقش حاكميتي وزارت علوم،  موازي و 
 ريزي،  ارتقاء كميت و كيفيت ارائه خـدمات دانشـجويي   در سياستگذاري و برنامه

اندهي امـور مـرتبط، بهـره گيـري از مجموعـه      نسبت به ايجاد مديريت واحد سام
امكانات و توانمنديهاي حقوقي، پرسـنلي و اعتبـارات صـندوق رفـاه دانشـجويان      
فعاليتهاي امور ورزشـي دانشـجويان ، اداره تربيـت بـدني و معاونـت دانشـجويي       

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، طي سال اول برنامه اقدام كند.  
تملك دارايي هاي سرمايه اي از محـل بودجـه عمـومي     اعتبارات هزينه اي و -و

دولت به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي پژوهشـي و فرهنگسـتانها براسـاس    
 رديف مستقل در بودجه سنواتي آنها در قالب اعتبارات ملي اختصاص مي يابد.  

دانشـجويان دانشـگاههاي    حمايـت از به دولت اجازه داده مي شود به منظـور   -ز
آزاد اسالمي، علمي كاربردي و پيام نور و آموزشكده هاي فني و حرفه اي  دولتي،

وابسته به وزارت آموزش و پرورش ، موسسات آموزش عالي غير دولتي كه داراي 
مجوز از يكي از وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري يا بهداشـت ، درمـان و   

م بلنـد مـدت قـرض    آموزش پزشكي مي باشند تسهيالت اعتباري بـه صـورت وا  
 الحسنه در اختيار صندوق رفاه دانشجويان و يا ساير نهادهاي ذيربط قرار دهد.  
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دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مجازند از ظرفيـت مـازاد بـر     -ح
سهميه آموزش رايگان خود و يا ظرفيتهاي جديدي كه ايجاد مي كنند، براسـاس  

غيردولتي و با تائيـد هيـات امنـاء در مقـاطع     قيمت تمام شده يا توافقي با بخش 
مختلف دانشجو بپذيرند و منابع مالي دريافتي را حسب مـورد پـس از واريـز بـه     

 خزانه كل به حساب درآمدهاي اتختصاصي منظور كند .
به دانشگاهها اجازه داده مي شود بخشي از ظرفيت آموزشي خود را از طريق  -ط

در مـوارد خـاص بـه     .شهريه تكميـل كننـد  پذيرش دانشجوي خارجي با دريافت 
منظور ترويج ارزشهاي اسالمي و انقالبي پذيرش دانشجوي خـارجي بـا تصـويب    

 ون دريافت شهريه يا با تخفيف ، مجاز است . دهيات امناء ب
علوم،  تحقيقات دانشگاههاي كشور، حسب مورد به تشخيص وزارتخانه هاي  -ي

بــا تصــويب شــوراي گســترش  شــكيو فنــاوري، بهداشــت، درمــان و آمــوزش پز
وزارتخانه هاي مربوط ، مي توانند نسبت به تاسيس شعب در شهر محل اسـتقرار  
خود يا ديگر شهرها و مناطق آزاد داخل كشور و نيز در خارج كشـور بـه صـورت    

 دان و با دريافت شهريه از داوطلبان اقدام كنند.  رخود گ
%)  و باالتر و فرزندان آنان، 25(شهريه دانشجويان جانباز بيست و پنج درصد -ك

فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجويان تحت پوشش كميتـه امـداد   
امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي از محل اعتبـارات رديـف مسـتقل معاونـت     

 تامين شود. 
پذيرش دانشجو در شعب دانشگاههاي مذكور در داخل كشور خارج از  -1تبصره 

اسري انجام خواهد شد. ضوابط پذيرش دانشجو براي دوره كارشناسـي  آزمون سر
) قـانون پـذيرش دانشـجو در دانشـگاهها مصـوب      4كارگروه موضوع ماده ( توسط

و براي دوره هاي تحصيالت تكميلي با پيشنهاد دانشگاهها و حسـب   16/8/1386
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اشت، درمـان  با تائيد يكي از وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري يا بهدمورد 
 و آموزش پزشكي تعيين مي شود. 

ميزان شهريه دريافتي از دانشجويان با توجـه بـه نـوع رشـته و سـطح       -2تبصره 
خدمات آموزشي ، كمك آموزشي و رفاهي ارائه شده، توسط هيات امناء دانشـگاه  

 تعيين و اعالم مي شود.  
وزارتخانـه   اجراي دوره هاي مشترك با دانشگاههاي معتبر خارجي طبق ضـوابط 

علـوم،  تحقيقـات و فنـاوري، بهداشـت، درمـان و آمـوزش       هاي وزارتخانه هـاي  
 در اين گونه شعب بالمانع است . پزشكي
ت داوطلـب  دولت مكلف است حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ درخواسـ  -3تبصره 

ويـزا) و اجـازه اقامـت بـراي اعضـاي هيـات علمـي و        نسبت بـه اعطـاء رواديـد (   
 ي و جامعه المصطفي العالميه اقدام كند .ي اين شعب دانشگاهشجويان خارجدان

دانشجويان ايراني اين شعب دانشـگاهي، هماننـد سـاير دانشـجويان از      -4تبصره 
 معافيت تحصيلي برخوردار خواهند بود. 

نحوه پذيرش دانشجو موضوع بندهاي (ح) و (ي) اين مـاده در مقـاطع    -5تبصره 
دانشگاهها و موسسات ياد شده و حسب مـورد بـا    مختلف به پيشنهاد هيات امناء

انشـجو در دانشـگاهها   دتائيد وزارتخانه هاي ذي ربط و با رعايت قـانون پـذيرش   
خواهد بود. در مقاطع كارشناسي ارشد و باالتر با اسـتفاده از   16/8/1386مصوب 

ظرفيتهاي جديداز طريق امتحانات ورودي موسسات ياد شده بـا در نظـر گـرفتن    
 علمي داوطلبان با رعايت ضوابط سازمان سنجش آموزش كشور خواهد بود. توان 

مدرك تحصيلي دانشجويان موضوع بنـدهاي (ح) و (ي) ايـن مـاده بـا      -6تبصره 
 درج نوع پذيرش و محل تحصيل صادر مي گردد .  
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حوزه هاي علميه از تسهيالت ، مزايا و امكاناتي كـه بـراي مراكـز آموزشـي و      -ل
 شده يا مي شود، برخوردار هستند.  پژوهشي تعيين 
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قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي فرهنگي جمهوري  29ماده 
 مجلس شوراي اسالمي 11/6/1383اسالمي ايران مصوب تاريخ 

 
 مصـوبات  و تصـميمات  همچنـين  و دستورالعملها ها، بخشنامه ها، نامه تصويب كليه

 محـاكم  احكـام  اسـتثناء  بـه  مجريـه  قـوه  مراجع و اجرائي مقامات و امناء هيأتهاي
 و اجرائـي  دستگاههاي يا بازنشستگي صندوقهاي براي مالي بار متضمن كه قضائي
 در و محاسـبه  قبالً آن از ناشي مالي بار كه است اجراء قابل صورتي در باشد دولت
 تـأمين  ربـط  ذي صـندوق  يـا  دسـتگاه  سـاالنه  بودجه يا و كشور كل بودجه قوانين

 بـر  زائـد  تعهـد  حكـم  در مذكور مراجع عمل صورت اين غير در. باشد شده اراعتب
. بود نخواهد مربوطه صندوقهاي يا دستگاه سوي از پرداخت مشمول و است اعتبار

 قـوه  مراجع و اجرائي مقامات احكام اجراي به مجاز مربوط صندوقهاي و دستگاهها
 در فقـط  يادشـده  احكام اياجر. نيستند است، نشده تأمين آن مالي بار كه مجريه
 و دولـت  بـه  بودجـه  كسـري  تحميـل  حال هر در است ممكن مذكور منابع حدود

 ايـن  اجـراي  مسـؤوليت . باشد مي پذيرش غيرقابل صندوقها و اجرائي دستگاههاي
 .است مربوط مقامات و مديران و صندوقها و دستگاهها رؤساي عهده به بند

پنجم
1389/10/15
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تصادي اجتماعي فرهنگي جمهوري قانون برنامه چهارم توسعه اق 32ماده 
 مجلس شوراي اسالمي 11/6/1383اسالمي ايران مصوب تاريخ 

 
 مـاده ) الـف ( بند برابر كه غذايي امنيت و سالمت عالي شوراي فعاليت ـ الف       

 عـالي  شـوراي  و تغذيـه  و غـذا  شــوراي  ادغام با توسعه چهارم برنامه قانـون) 84(
 و تشكيالت. يابد مي ادامه پنجم برنامه اجراي مدت در است شده تشكيل سـالمت

 و درمان  بهداشت، وزارت توسط غذايي امنيت و سالمت عالي شوراي وظايف شرح
 وزيـران  هيـأت  تصـويب  بـه  معاونـت  تأييـد  از پس و شود مي تهيه پزشكي آموزش

 .رسد مي
 بـا  اي توسـعه  بـزرگ  طرحهاي براي سالمت پيوست ملي استانداردهاي ـ ب       

 پـس  و تـدوين  معاونت، تأييد و پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت يشنهادپ
 ابـالغ  اجـراء  بـراي  معاونت توسط غذايي امنيت و سالمت عالي شوراي تصويب از

 و درمـان  بهداشت، وزارت پيشنهاد به اي توسعه بزرگ طرحهاي مصاديق. گردد مي
 .شود مي مشخص معاونت تأييد و پزشكي آموزش
 اوليـه  مراقبتهـاي  بر مبتني »سالمت همگاني و جامع خدمات«  سامانه ـ ج       

 خريـد  خـدمات،  بنـدي  سـطح  ارجـاع،  نظـام  در خانواده پزشك محوريت سالمت،
 مـديريت  قـانون ) 13( مـاده  رعايت با گري تصدي امور واگذاري خدمات، راهبردي
 بهداشـت،  وزارت توسط عملكرد، بر مبتني پرداخت بر تأكيد با و كشوري خدمات
 و شـود  مـي  طراحـي  باز اجراء حين و برنامه اول سال در پزشكي آموزش و درمان
 بـا  غـذايي  امنيت و سالمت عالي شوراي در معاونت هماهنگي با آن اجرائي برنامه
 و شـهرها  حاشـيه  روسـتاها،  ويـژه  بـه  يافته كمترتوسعه مناطق مندي بهره اولويت

پنجم
1389/10/15
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 برنامـه  اجراي دوم سال از بايد مصوب سامانه. رسد مي تصويب به عشايري مناطق
 .گردد عملياتي

 پايـان  تـا  حداكثر است موظف پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت ـ د       
 درمـان،  پايـه  بيمه يكپارچگي چهارچوب در را كشور درماني نظام برنامه اول سال

 يلتشـك  پزشـكي،  هـاي  اورژانـس  درماني، راهنماهاي ارجاع، نظام خانواده، پزشك
 علمـي  هيأتهاي جغرافيايي وقتي تمام و آموزشي هاي بيمارستان در امناء هيأتهاي

 تصويب جهت و تهيه تكميلي هاي بيمه و ويژه هاي كلينيك و مربوطه هاي تعرفه و
 .نمايد ارائه وزيران هيأت به

 دولتـي  از اعم كشور درماني و بهداشتي خدمات كنندگان ارائه كليه ـ1تبصره       
 تبعيت پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت مشي خط از موظفند دولتيغير و

 همكـاري  به تمايل كه غيردولتي درماني و بهداشتي خدمات كنندگان ارائه. نمايند
 و پايـه  بيمـه  نظـام  قـرارداد  طـرف  ندارنـد،  را سـالمت  همگـاني  و جامع سامانه با

 منـد  بهـره  سالمت امور با بطمرت كشور عمومي منابع و ها يارانه از و نبوده تكميلي
 .شوند نمي

 آموزشـي،  مراكـز  رسـمي  يـا  و پيمـاني  اسـتخدام  در كـه  پزشكاني ـ2تبصره       
 مراكـز  در پزشـكي  فعاليـت  بـه  مجاز باشند مي غيردولتي عمومي و دولتي درماني

. نيسـتند  خيريـه  و خصوصـي  بخش هاي بيمارستان و درماني آموزشي، تشخيصي،
 پزشـكي  آموزش و درمان بهداشت، وزارت پيشنهاد به متسال حرف شاغلين ساير

 منظـور  بـه  دولـت . بـود  خواهنـد  تبصره اين حكم مشمول وزيران هيأت تصويب و
 و واحدها اينگونه در را درماني خدمات تعرفه پزشكان از دسته اين خدمات جبران
 .نمايد مي تعيين واقعي قيمت با متناسب مراكز،
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 مسـتثني  حكـم  ايـن  شـمول  از غيردولتـي  بخش هب مأموريت صورت در پزشكان
 هـيچ  بـدون  و دولتـي  بخش ميزان به محل يك از تنها اينكه به مشروط باشند مي

 .نمايند دريافت مزايا و حقوق ديگر، دريافتي
 و پزشــكي  آمـوزش  و درمـان  بهداشــت،  هـاي  وزارتخانه سـتادي كاركـنان       
 علـوم  دانشـگاههاي  رئيسـه  هيـأت  سـته، واب سـازمانهاي  و اجتماعي  تأمين و رفـاه

 هـاي  شـبكه  و بيمارسـتانها  رؤسـاي  كشـور،  درمـاني  بهداشـتي  خدمات و پزشكي
 و تشخيصـي  درمـاني،  غيردولتـي  بخـش  در فعاليـت  بـه  مجـاز  درمـاني  بهداشتي
 مسـؤوليت . اسـت  ممنـوع  آنهـا  به بابت اين از پرداخت هرگونه و نيستند آموزشي
 و آنهـا  مربوطـه  معـاونين  و مـذكور  هـاي  وزارتخانـه  وزراء عهـده  به بند اين اجراي

 .است مذكور دستگاههاي مالي مسؤولين
 و تـأمين  درمـاني،  ــ  بهداشـتي  واحـدهاي  تغييـر  و توسـعه  ايجاد، ـ3تبصره       

 بـر  آزمايشـگاهي  و دندانپزشـكي  پزشـكي،  ملزومات و تجهيزات توزيع و تخصيص
 .گيرد مي صورت سالمت خدمات بندي سطح چهارچوب در كشور نياز مبناي
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قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي فرهنگي جمهوري  49ماده 
 مجلس شوراي اسالمي 11/6/1383اسالمي ايران مصوب تاريخ 

 
دولت موظف است، براي زمينه سازي و تربيت نيروي انساني متخصص و متعهـد،  

افـزاري، بـا هـدف توسـعه      دانش مدار، خالق و كار آفرين، منطبق با نياز هاي نرم
كمي و كيفي از ابتداي برنامه چهارم اقدامات ذيـل را در مأموريـت هـا و سـاختار     
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي براي پاسخگويي به نياز هـاي بخشـش هـاي    

 مختلف كشور به انجام برساند:
دانشــگاه  هــا و مؤسســات آمــوزش عــالي و پژوهشــي دولتــي و همچنــين  الــف:

ان هاي تخصصي كه داراي مجوز از شـوراي گسـترش آمـوزش عـالي و     فرهنگست
وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـكي و    
ساير مراجع قانوني ذي ربط مي باشند، صرفاً بر اساس آيين نامـه  هـا و مقـررات    

بـوط كـه   اداري، مالي و استخدامي و تشكيالتي خاص،مصوب هيأت هاي امناي مر
به تأييد وزراي علوم، تحقيقـات و فنـاوري و بهداشـت،درمان و آمـوزش پزشـكي      
حسب مورد مي رسد، بـدون الـزام بـه رعايـت قـانون محاسـبات عمـومي، قـانون         
استخدام كشوري و ساير قوانين مقررات عمومي اداري و مـالي و اسـتخدامي اداره   

مورد نيـاز بـه تصـويب هئيـت     خواهند شد و تا زماني كه آيين نامه  ها و مقررات 
امناء نرسيده است طبق مقررات سابق عمل خواهـد شـد. اعتبـارات هزينـه اي از     
محل بودجه عمومي دولت، بر اساس قيمت تمام شده به دستگاه  هاي اجرايي ياد 
شده اختصاص مي يابد. اعتبـارات هزينـه اي، تملـك دارايـي هـاي سـرمايه اي و       

شـده و پـس از پرداخـت بـه هزينـه قطعـي        اختصاصي اين مؤسسات كمك تلقي
منظور مي گردد. سهم دولت در هزينه  هاي آموزش عالي بخش دولتي، بر مبناي 
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هزينه سرانه تعيين و نسبت آن به بودجه عمومي دولت، بر اسـاس رشـد پوشـش    
جمعيت دانشجويي، در مقايسه با عدد مشـابه در برنامـه سـوم توسـعه اقتصـادي،      

 هوري اسالمي ايران، افزايش مي يابد.  اجتماعي و فرهنگي جم
هر گونه اصالح ساختار مالي، اداري، اسـتخدامي و تشـكيالتي دانشـگاه  هـا و      ب:

مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و همچنين فرهنگستان  هاي تخصصـي  
 منحصراً مشمول مفاد اين ماده مي باشند.

ت پژوهشـي دولتــي و  ارزيـابي مسـتمر دانشـگاه هـا و مراكـز عـالي و مؤسسـا        ج:
خصوصي توسط وزارتخانه هاي علوم، تحقيقـات و فنـاوري و بهداشـت، درمـان و     
آموزش پزشكي با همكاران انجمن هاي علمي و مداخله بـر اسـاس آن و سـرمايه    
گذاري در علوم منتخب و تكيه بر ايجاد قطب هاي علمي، بر اسـاس مزيـت هـاي    

 نسبي و نياز  هاي آتي كشور.
ر رشته  هاي دانشگاهي، بر مبناي نياز هـاي اجتمـاعي، بـازار كـار و     : بازنگري دد

 تحوالت علمي، در راستاي توسعه علوم ميان رشته اي با تأكيد بر علوم انساني.
: ايجاد توليت واحد در سياست گذاري و مديريت امور مربوط به استعداد هاي ـ ه

نوي موجود در اين زمينه، درخشان و نيز بهره برداري بهينه از امكانات مادي و مع
وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكي،     
مجازند از تأسيس باشگاه غير دولتي و صيانت از اسـتعداد هـاي درخشـان كشـور     

 حمايت نمايند.
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 /د ش   1304شماره : 
 25/3/1384مورخ: 

 
ه دانشگاهها و مراكز قانون برنامه چهارم توسعه ب 49نحوه شمول ماده 

علمي پژوهشي كه رياست هيأت امناي آنها بر عهده رئيس جمهور يا 
 معاون اول ايشان مي باشد.

 شوراي عالي انقالب فرهنگي ) 10/3/1384مورخ  562(مصوب جلسه 
 

 تصويب نمود:  10/3/1384مورخ  562شوراي عالي انقالب فرهنگي در جلسه 
و مراكز علمي پژوهشي كـه رئـيس هيـأت امنـاء      در مورد آن دسته از دانشگاهها«

آنها رياست محترم جمهور يا معاون اول ايشان مي باشـند ، در مـوارد منـدرج در    
قانون برنامه چهارم توسعه ، براي تائيد مصوبات هيـأت   49بندهاي الف و ب ماده 

امناء حسب مورد امضاي مقامات مذكور جايگزين امضاي وزراي علوم ، تحقيقـات  
 ناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي گردد.  و ف
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 هـ 23020/ت 32483شماره : 
 14/7/1380مورخ: 

 
دانشگاهها و  ) قانون نحوه انجام امور مالي و معامالتي10موضوع ماده (

 موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي
 

بنا به پيشنهاد رئيس جمهور و به اسـتناد  7/6/1380هيأت وزيران در جلسه مورخ 
اصل يكصدو سي و چهارم قانون اساسي در خصوص اختالف نظر وزارتخانـه هـاي   
علوم، تحقيقات و فناوري  و امور اقتصادي و دارايي در مـورد مقـررات حـاكم  بـر     

) قـانون نحـوه   10اموال دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و با توجـه بـه مـاده (   
 –وزش عـالي و تحقيقـاتي   انجام امور مالي و معامالتي دانشگاهها و موسسـات آمـ  

 تصويب نمود:   -1369مصوب 
كليه اموال دانشگاهها و موسسات آموزش عالي قانوني و مصوب شـوراي گسـترش   
دانشگاهها مشمول آئين نامه مالي و معامالتي دانشگاهها بـوده و از شـمول قـانون    

 ) مستثني مي باشد.  31محاسبات عمومي به جز ماده (
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 26502/19113شماره : 
 29/4/1377ورخ : م
 

دانشگاهها و  ) قانون نحوه انجام امور مالي و معامالتي10موضوع ماده (
 موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي

 
بنـا بـه پيشـنهاد رئـيس جمهـور و بـه       13/3/1377هيأت وزيران در جلسه مورخ 

استناد اصل يكصدو سي و چهارم قانون اساسي در خصوص اختالف نظر وزارتخانه 
 و آموزش عالي و امور اقتصادي و دارايي مقرر نمود:  هاي فرهنگ

دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي (موضوع قانون نحـوه انجـام امـور    
مصـوب   –مالي و معـامالتي دانشـگاهها و موسسـات آمـوزش عـالي و تحقيقـاتي       

قانون  2تبصره » ك«) در استفاده از هدايا و كمكهاي مردمي ، مشمول بند 1369
و  1375) قـوانين بودجـه سـال هـاي     2تبصـره ( » ي«و بنـد   1374ودجه سال ب

نمـي باشـند و مصـرف     1377) قانون بودجه سـال  2تبصره (» س«و بند   1376
موارد ياد شده تابع قانون نحوه انجام امور مالي و معامالتي دانشگاهها و موسسـات  

يـي آن خواهـد   و آئين نامـه هـاي اجرا   1369مصوب  –آموزش عالي و تحقيقاتي 
 بود.  



44

 اختيارات هيأت امناء در تصويب بودجه تفصيلي دانشگاهها
به   يجمهور رياستمعاون حقوقي و امور مجلس  اعالم شده توسط

 21/3/1370مورخ  3092شماره
 

در خصوص استعالم از لـزوم تبـادل   25/2/1370مورخ 1909عطف به نامه شماره 
عالي و سازمان برنامـه و بودجـه بـراي     موافقتنامه بين دانشگاه ، موسسات آموزش

 تخصيص اعتبار اعالم مي دارد. 
 مراتب در كميسيون حقوقي مطرح و بشرح زير اعالم نظر  نمودند:  

با توجه به اينكه بودجه دانشگاهها به صورت كمك مي باشد و بـه موجـب بنـد د    
و  ) قانون تشـكيل هيأنهـاي امنـاء دانشـگاهها و موسسـات آمـوزش عـالي       7ماده (

پژوهشي مصوب شورايعالي انقالب فرهنگي، تصويب بودجه تفصيلي موسسه جـزء  
اختيارات هيأت امناء است . لذا مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه مـورد  

 ندارد.  
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 214863/42765شماره : 
 3/11/1388مورخ: 

 
اصالح تصويب نامه در خصوص فوق العاده هاي مصوب هيأتهاي امناء 

 رج در حكم كارگزيني كاركنان دانشگاهها و موسسات آموزش عاليمند
 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي -وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني -وزارت رفاه و تامين اجتماعي
 رئيس جمهور 

كـه   5/3/1388هــ  مـورخ   536/ت 49236نظر به اينكه در تصويب نامـه شـماره   
وزارت علـوم،  « براساس طرح پيشنهادي تنظيم و ابالغ شده است . بعد از عنـوان  

به اشتباه » وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي«عنوان » تحقيقات و فناوري
 تحرير نشده است، لذا مراتب جهت اصالح اعالم مي شود.
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 هـ 536/ت 49236شماره : 
 5/3/1388تاريخ : 

 
مندرج در  وص فوق العاده هاي مصوب هيأتهاي امناءتصويب نامه در خص

 حكم كارگزيني كاركنان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي
 

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري    -وزارت رفاه و تامين  اجتماعي
 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور

كصد و سي و چهارم و به استناد اصول ي27/2/1388هيأت وزيران در جلسه مورخ 
يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در خصـوص اخـتالف   
سازمان بازنشستگي كشوري و وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري در مـورد شـمول   
كسور بازنشستگي نسبت به فوق العاده هاي مصوب هيأتهاي امناء تحـت عنـاوين   

 مختلف در حكم كارگزيني تصويب نمود : 
وق العاده هاي مصوب هيأتهاي امنـاء منـدرج در حكـم كـارگزيني كاركنـان      ف -1

دانشگاهها وموسسات آموزش عالي اعم از اعضاي هيأت علمي و غير هيأت علمـي  
 مانند فوق العاده  جذب، ويژه، بهره وري مشمول كسورات بازنشستگي است . 

محـل   بارمالي ناشي از سهم دولت در خصوص كاركنان غيـر هيـأت علمـي از    -2
منابع داخلي دانشگاهها و موسسات آموزش عـالي قابـل پرداخـت اسـت از تـاريخ      

، قانون مديريت خدمات كشوري در خصوص كاركنان غير هيأت علمي 1/1/1388
 مالك عمل است .
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به منظور يكسان سازي احكام مربوط به كاركنان غيـر هيـأت علمـي سـتادي      -3
) پژوهشي شـامل  2امناء منطقه ( وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، مصوبات هيأت

 كاركنان غير هيأت علمي ستادي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نيز مي باشد.  
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قانون مربوط به مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي در خصوص تركيب 

 هيأت امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي
 

موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي  تركيب هيأت امناء دانشگاهها و –ماده واحده 
موضوع قانون نحوه انجام امور مالي و معـامالتي دانشـگاهها و موسسـات آمـوزش     

مجلس شوراي اسالمي كـه توسـط شـوراي     1369عالي و تحقيقاتي مصوب سال 
عالي مذكور كه قبل يا بعد از تصويب ايـن قـانون تعيـين گرديـده و بـا مصـوبات       

شوراي ياد شـده   1367بيست و سوم اسفند ماه  مورخ نهم و 183و  181جلسات 
 مطابقت ندارد ، تصويب مي گردد.  

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ سوم تير ماه 
يكهــزارو سيصــدو هفتــاد و شــش مجلــس شــوراي اســالمي تصــويب و در تــاريخ 

 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است. 11/4/1376
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 مديريت  العاده فوق پرداخت ودنب قانوني
 26/1/76مصوبه سيصدو نود و چهارمين جلسه مورخ 

  دربارهشورايعالي انقالب فرهنگي
 

درباره قانوني بودن پرداخت فوق العاده مديريت به اعضاي هيـأت علمـي مسـئول    
امور اجرايي ، پرداخت فوق العاده مديريت بـه اعضـاي هيـأت علمـي كـه تصـدي       

ايي را به عهده دارند براساس مصوبات هيأتهاي امناء قانوني بـوده  مسئوليتهاي اجر
 و از اين پس نيز سقف اين پرداختها را هيأت دولت تعيين مي كند .
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 12/10/1379مصوب  آئين نامه نحوه هزينه كردن هدايا و كمكهاي مردمي
 

دد هدايا و كمكهاي مردمي موضوع اين آئين نامه به وجوهي اطالق مي گـر -1ماده
كه با رعايت مقررات مربوط به نحوه جذب و استفاده از كمكهاي مردمي در زمينه 
توسعه و گسـترش دانشـگاهها و موسسـات آمـوزش عـالي و تحقيقـاتي كشـور و        

ــاني مصــوب جلســات    ــتي و درم ــورخ 81و  80، 78موسســات بهداش ، 3/3/67م
هنگـي و  شوراي مشترك كميسيونهاي شورايعالي انقالب فر 24/3/67و  17/3/67

قانون نحوه انجام امورمالي و معامالتي دانشـگاهها و موسسـات آموزشـي و     5ماده 
مجلس شوراي اسالمي از سوي اشخاص حقيقـي يـا    18/10/69تحقيقاتي مصوب 

حقــوقي بصــورت داوطلبانــه در اختيــار دانشــگاههاو موسســات آمــوزش عــالي و  
 ار گيرد. تحقيقاتي كه در اين آئين نامه موسسه ناميده مي شود قر

در مواردي كه اشخاص حقيقي و حقوقي اهداء كننده موارد مصرف وجوه  -2ماده 
اهدايي خود را مشخص نمايند وجوه مذكور منحصراً در موارد تعيين شـده طبـق   

 ضوابط اين آئين نامه به مصرف خواهد رسيد.  
وجوهي كه اشخاص حقيقي يا حقـوقي مصـرف آنـرا تعيـين ننمـوده يـا        -3ماده 
ونه محدوديتي براي مصرف آن قائل نشده اند و صرفاً به منظـور كمـك بـه    هيچگ

پيشبرد اهداف موسسه اهـداء مـي نماينـد، بـا تشـخيص رئـيس موسسـه در امـر         
آموزشي، پژوهشي، دانشجويي، فعاليتهاي بهداشتي درماني و از جمله مصارفي كه 

 به نحوي در راستاي تقويت فعاليتهاي مذكور باشد اقدام گردد.  
تبصره: رئيس موسسه مي تواند اختيارات موضوع اين ماده را بـه صـورت كلـي يـا     

 جزئي به يكي از معاونين خود تفويض نمايد.  
كليه وجوهي كه به عنوان كمك و هدايا اخـذ مـي شـود بايـد در رديـف       -4ماده 

حســابهاي بــانكي غيــر قابــل برداشــت در بانكهــاي دولتــي ( از طريــق خزانــه يــا  
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نه در استانها به همين منظور تحـت عنـوان هـدايا افتتـاح گـردد) .      نمايندگي خزا
واريز و برداشت از حساب مذكور با امضاء مشترك رئيس موسسه يا مقام مجـاز از  

 طرف ايشان و مسئول امور مالي يا ذيحساب يا نماينده وي خواهد بود. 
نـده  تبصره: كليه وجوه دريافتي بعنوان درآمد اختصاصـي محسـوب مـي گـردد ما    

حساب كمك هاي مردمي موجود در حسابهاي دانشگاه تـابع آئـين نامـه مـالي و     
 معامالتي دانشگاههاي علوم پزشكي خواهد بود.

موسسه مي تواند از موجودي مازاد بر احتياج حسـاب هـدايا و كمكهـاي     -5ماده 
مردمي بصورت سپرده ثابت نزد بانكهاي دولتي سرمايه گذاري نمايد. سود حاصـل  

 آئين نامه به مصرف خواهد رسيد.   3مايه گذاري  با رعايت مفاد ماده از سر
آئـين   3موسسه مي تواند از محل وجوه كمكهاي مردمي ( موضـوع مـاده    -تبصره

 نامه ) به صندوق هاي قرض الحسنه موسسه كمك نمايد. 
هدايا و كمكهاي غير نقدي (اعم از اموال منقول و غير منقول) اشـخاص    -6ماده 
ي و حقوقي كه نحوه استفاده آن توسط اهداء كننـده مشـخص شـده باشـد     حقيق

بهمان صورت مورد استفاده قرار خواهد گرفت در غير اينصورت نحـوه اسـتفاده از   
آن و يا ضرورت تبديل هداياي غير نقدي به نقدي به تشخيص هيـأت رئيسـه يـا    

التي دانشـگاهها  رياست دانشگاه يا هيأت امناء با رعايت آئـين نامـه مـالي و معـام    
 انجام خواهد گرفت.

تبصره : چنانچه هداياي غير نقدي به نقدي تبديل گدد مصرف وجـوه حاصـله از    
 تبديل ، تابع مفاد اين آئين نامه خواهد بود.

دريافت وجوه اهـدايي بـا سرفصـل حسـاب مسـتقل در حسـابهاي مـالي         -7ماده 
 موسسه اعمال مي گردد . 
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 و پزشكي علوم هاي دانشكده و دانشگاهها امناي هيئت داخلي نامه آيين
 درماني بهداشتي خدمات

 
)  جلسات عادي هيأت امناء حداقل سالي دو بار و جلسات فـوق العـاده در    1ماده 

موارد ضروري و بنا به تقاضاي رئيس دانشـگاه و يـا پيشـنهاد حـداقل سـه نفـر از       
 قت رئيس هيأت امناء تشكيل مي شود.اعضاي هيأت امناء و مواف

) دعوت تشكيل جلسات به وسيله دبير هيأت به عمل مـي آيـد و حـداقل     2ماده 
يك هفته قبل از تاريخ انعقاد هر جلسه ارسال مي شود. در موارد فوق العـاده كـه   
امكان رعايت مهلت مذكور نباشد در اسرع وقت اقدام خواهد شد ولي فاصـله ايـن   

 ساعت باشد.   24ر از مدت نبايد كمت
در دعوت نامه دستور جلسه ذكر خواهد شـد و گزارشـها و پيشـنهادها و اسـناد و     

 مدارك نيز براي هر يك از اعضاء ارسال خواهد گرديد.
) جلسات هيأت امناء با حضور حداقل دو سوم اعضاي هيأت امناء رسميت  3ماده 

 ء معتبر خواهد بود.مي يابد و تصميمات با رأي نصف به اضافه يك كل اعضا
) دبير هيأت امناء موظف است دستور جلسات را دو هفته قبل از تشـكيل   4ماده 

به تأييد رئيس هيأت امناء (وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشـكي) برسـاند كـه    
 مغايرتي با قانون هيأت امناء نداشته باشد.

اء از اشـخاص  ) در موارد ضروري ممكن است با موافقـت دبيـر هيـأت امنـ     5ماده 
 بصير و مطلع براي اداي توضيحات دعوت شود.

) در مواردي كه اتخاذ تصميم درباره مسائل مطـرح شـده الزم بـه بررسـي      6ماده 
بيشتر باشد بر حسب مورد كميسيونهائي مركـب از يـك يـا چنـد نفـر از اعضـاي       

 هيأت امناء و يا متخصصين مربوط مامور بررسي و تنظيم گزارش خواهد شد.
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) اعضاي هيأت امناء بايد شخصاً در جلسات حضـور بهمرسـانند و چنانچـه     7ده ما
يكي از اعضاء نتواند در جلسه شركت كند مراتب قبالً به دبيرخانـه هيـأت اطـالع    
مي دهد باستثناء معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه مي تواننـد  

 ند.نماينده تام االختيار به جلسه هيأت اعزام نماي
 بـدون عـذر موجـه،      ) عدم حضــور هر يك از اعضاء در سه جلسه متوالي 8ماده 

انتخـاب جانشـين اقـدام      ون در موردـو طبق قان  به منزله استعفاء تلقي مي شود
 گردد. مي

ت خواهـد  أ) صورتجلسات كه شامل خالصه مذاكرات و متن مصـوبات هيـ   9ماده 
تـر مزبـور بـه امضـاي دبيـر هيـأت       بود در دفتر مخصوص ثبت و ذيل صفحات دف

 خواهد رسيد.
ت تنظيم أ) مصوبات نهائي هيأت پس از ختم هر جلسه به وسيله دبيرهي 10ماده 

و براي امضاء اعضاء هيأت ارسال مي شود و سپس براي صـــدور اجازه اجـراء بـه   
 ت امناء گزارش مي گردد.أرئيس هي

تهـاي  أز آن به دبير خانـه هي ) پس از تصويب نهائي مصوبات يك نسخه ا 11ماده 
 امناء در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ارسال مي گردد.

 ماده تنظيم گرديده است.  11اين آئين نامه در 
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علوم پزشكي و خدمات  يدانشگاه هاآيين نامه مالي و معامالتي 

 بهداشتي درماني كشور
 

 دانشگاه ها و موسسات قانون تشكيل هيأت امناء  7ماده  "ط"در اجراي بند 

 1390 سال مصوبآموزش عالي و پژوهشي 

 كليات فصل اول:
 

و معـامالتي دانشـگاه / دانشـكده مسـتقل علـوم پزشـكي و        مالي عمليات: 1ماده
خدمات بهداشتي درماني/انستيتو پاستور و دانشگاه علـوم بهزيسـتي و توانبخشـي    

شوند  مؤسسه ناميده ميكه منبعد  ...مؤسسه آموزش وپژوهش طب انتقال خون وو
 نامه انجام خواهدشد. بر اساس اين آيين

) غير مسـتقل (مسـتقل،  مؤسسه شامل سـتاد و كليـه واحـدهاي اجرايـي     :2ماده
هـا،   ناهـا، مراكـز تحقيقـاتي، بيمارسـت     منطبق با تشكيالت مصوب شامل دانشكده

هـر  باشـد كـه    غيره مـي  الملل و شبكه بهداشت درمان، مراكز بهداشتي، شعب بين
هـاي مؤسسـه    اجراي قسـمتي از برنامـه   واحد عهده دار بخشي از توليد خدمات و

الذكر را بـا   از واحدهاي فوق مؤسسه موظف است ساالنه حداقل ده درصد. باشد مي
ت رييسـه  أتصـويب هيـ  ، رييس واحد اجرايي يا و مؤسسه پيشنهاد مدير امور مالي

ن واحـد اجرايـي مسـتقل تعيـين     ابالغ رييس مؤسسه به عنوا با تأييد و مؤسسه و
 نمايد.

 شـود كـه انجـام عمليـات     واحد اجرايي مستقل: به واحدهايي اطالق مي :1تبصره
هـاي ابالغـي از سـوي     نامـه و دسـتورالعمل   مالي و معامالتي آن براساس اين آيين



56

تخصصي  كه توسط كميته فني و يا مقام مجاز از طرف ايشان و ءرييس هيأت امنا
 .پذيرد اين آيين نامه تهيه شده، صورت مي 105ه مالي موضوع ماد

گـذاري    از لحـاظ سياسـت   غير مستقل كليه واحدهاي اجرايي مستقل و :2تبصره 
هـا   نامه مالي و معـامالتي دانشـگاه   تصميمات مؤسسه، آيين مقررات و تابع قوانين،

 باشد.   بوده و مكلف به رعايت و اجراي مصوبات هيأت امناء مؤسسه مي

سال مالي مؤسسه يك سال هجري شمسي است كه از اول فروردين مـاه   :3ماده 
 يابد. هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پايان مي

سـال   خـرداد مـاه  مؤسسه موظف است با رعايت مقررات مربوطه تا پايان  :4 ماده
 هاي مالي نهايي اقدام و پس از امضاء مـدير امـور مـالي،    بعد نسبت به تهيه صورت

ريـيس مؤسسـه جهـت     ت رييسه مؤسسه، وأو اكثريت اعضاء هي معاون پشتيباني
اظهار نظر بـه حسـابرس مسـتقل ارائـه نمايـد. امضـاء ريـيس مؤسسـه و معـاون          

 پشتيباني و مدير امور مالي الزامي است. 
و  اوراق بهـادار  كليه اسناد و اوراق تعهدآور مالي (از جمله: چك، سفته، و :5 ماده
امور )، با امضاء رييس مؤسسه (يا مقامات مجاز از طرف ايشان) و مدير مشابهموارد

مالي مؤسسه (يا مقامات مجاز از طرف وي) و در مورد واحدهاي اجرايـي مسـتقل   
چنـين  مبـود و ه  رييس امورمالي واحـد معتبـر خواهـد    رييس واحد و نيز با امضاء

ايـن   44استناد مـاده  قراردادهاي مؤسسه بر اساس قوانين و مقررات مربوطه و به 
 خواهد بود.   نامه آيين
مؤسسه از طريق خزانه يا خزانه معين در استان يك فقره حسـاب اصـلي    :6 ماده

به منظور اسـتفاده از اعتبـارات و وجـوه مصـوب در قـوانين بودجـه سـاليانه نـزد         
توانـد در خصـوص افتتـاح سـاير      نمايـد و مؤسسـه مـي    هاي مجاز افتتاح مـي  بانك
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هـاي پرداخـت    ورد نياز براي پرداخت و يا ادامـه اسـتفاده از حسـاب   هاي م حساب
 اقدام نمايد.   اًسانامه بدون اخذ مجوز از خزانه ر موجود، با رعايت مقررات اين آيين

هاي مؤسسه بـه امضـاء مشـترك ريـيس مؤسسـه (يـا        : برداشت از حساب1تبصره
يا مقـام مجـاز از طـرف     مقامات مجاز از طرف ايشان) و مدير امور مالي (خزانه دار

 باشد.   وي) مي
هاي واحدهاي اجرايي به امضاء مشترك ريـيس واحـد    : برداشت از حساب2تبصره

 اجرايي و رييس امور مالي واحد اجرايي مي باشد.  

كتبي رييس  : افتتاح هر نوع حساب بانكي براي واحد اجرايي با درخواست3تبصره
ارجـاع بـه    ز از طـرف ايشـان) پـس از   (يا مقام مجا واحد اجرايي از رييس مؤسسه

(يا مقـام   نظر فني با تشخيص رييس مؤسسه مؤسسه جهت اظهار مدير امور مالي
 باشد. مجاز از طرف ايشان) مي

 هـاي بـانكي خـود و    مؤسسه ملزم به ارائه فهرست و شماره كليه حسـاب  :4تبصره
 ي به هيأت امناء مي باشد . يواحدهاي اجرا

ز درآمـدهاي اختصاصـي، مؤسسـه و واحـدهاي اجرايـي،      به منظور تمركـ  :7 ماده
هـاي   هاي بانكي غيـر قابـل برداشـت در بانـك     توانند به تعداد مورد نياز حساب مي

نامه (از طريق خزانه يا خزانه  ) اين آيين6مجاز كشور با ملحوظ داشتن مفاد ماده (
آمـدهاي  موظفنـد در  آن اجرايي ها) افتتاح كنند. مؤسسه و واحدهاي معين استآن

به اين حساب ها واريـز نمـوده و خزانـه يـا      با ذكر شناسه واحد اختصاصي خود را
مؤسسه  پس ازدريافـت  وجـوه از    آنرا عودت خواهد داد. اً، عيناستان خزانه معين

السـهم آنهـا اقـدام     خزانه نسبت به توزيع آن در واحدهاي ذيربط به تناسـب حـق  
ي اختصاصي اين واحـدها بـه تشـخيص    درصد از درآمدها 5 كثرخواهد نمود. حدا

   رئيس مؤسسه قابل هزينه در خود واحد و يا ستاد وساير واحدها مي باشد.
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الضمان، وثيقه، وديعه و  : به منظور تمركز وجوهي كه به عنوان سپرده، وجه8ماده
تواند به تعداد مـورد نيـاز حسـاب بـانكي      شود، مؤسسه مي يا نظاير آن دريافت مي

هاي مجاز كشور افتتاح نمايد. ستاد و واحـدهاي اجرايـي مكلفنـد     خاصي در بانك
دارند بـه ايـن حسـاب واريـز نماينـد.       وجوهي را كه تحت عناوين فوق دريافت مي

ها بـه واريـز    هاي مزبور فقط به منظور استرداد وجوه اين حساب برداشت از حساب
نامــه  نواريــز يـا ضــبط آن بـه نفــع مؤسسـه بــا رعايـت مفــاد ايـن آيــي      كننـده و 

 هاي مربوطه مي باشد. ودستورالعمل
تبصره: رييس مؤسسه (يا مقام مجاز از طرف ايشان) مي توانـد در صـورت نيـاز از    

گـذاري مؤسسـه اسـتفاده     جهت انجام امور جاري يا سـرمايه  ها وجوه اين حساب
 نمايد، مشروط به آنكه در زمان تسويه حساب وجه مربوطه قابل تأديه باشد.  

دار) به مدت چهار سال از بـين كارشناسـان واجـد     ير امور مالي (خزانهمد :9 ماده
اي و اجرائـي بـه    هاي امور مالي با حداقل چهار سال تجربـه حرفـه   صالحيت رشته

امنـاء و ابـالغ    با تصويب هيأت معاون پشتيباني و تأييد رييس مؤسسه و پيشنهاد
ي الزم بر اساس مفاد رييس مؤسسه به منظور اعمال نظارت مالي و تأمين هماهنگ

نامه انتخاب و به اين سمت جهت انجـام وظـايف مشـروح زيـر منصـوب       اين آيين
 شود :  مي
هاي مالي مؤسسه از طريق نظـارت مسـتمر بـر عمليـات      تهيه و تدوين صورت -1

نامـه،   هـا بـر اسـاس ايـن آيـين      امور مالي، محاسباتي، نگهداري و تنظيم حسـاب 
هـا و تهيـه    و ضوابط مربوطـه، صـحت و سـالمت آن    مقررات حاكم بر تحرير دفاتر

 .  يگزارشات مالي مديريت
 اعمال نظارت بر اجراي قوانين و مقررات حـاكم بـر عمليـات مـالي مؤسسـه و      -2

  .واحدهاي اجرايي
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هـاي نظـارتي قـانوني بـا      تبادل اطالعات مالي مؤسسه حسب مورد با دسـتگاه  -3
 ف ايشان).هماهنگي رييس مؤسسه (يا مقام مجاز از طر

نظـارت   و ها و اوراق بهادار ها و سپرده نگهداري و تحويل و تحول وجوه نقدينه -4
 بر وصول به موقع درآمدهاي مؤسسه.

 غير مستقلنظارت بر عملكرد مالي واحدهاي اجرايي مستقل و  -5
آالت و تجهيـزات و   شناسايي و نگهداري حساب مقداري و ريالي اموال، ماشين -6

 مؤسسه.هاي  دارائي
   .اطالع و كنترل كليه تفويض اختيارات جهت امضاء هاي مجاز -7
 .هاي ابالغي وزارت متبوع دستورالعمل اساس نظام نوين مالي بر اجراي -8
كـه در چـارچوب بودجـه تفصـيلي      اجراي آن بخش از عمليات مالي مؤسسـه  -9

 باشد. امور مالي مي مصوب هيأت امناء بر عهده مدير
 سنواتي. هاي وزرساني مانده حساببرپيگيري و  -10

: در صورتيكه مدير امور مالي (خزانه دار) تأييد شده هيأت امناء از سمت 1تبصره 
تواند فـرد   خود استعفا داد، يا به هر دليل قادر به همكاري نبود، رييس مؤسسه مي

واجد شرايطي را تا تشكيل اولين جلسه هيأت امناء به عنوان سرپرست امور مـالي  
نصوب نمايد. مؤسسه مكلف است در اولين جلسه هيأت امناء نسـبت بـه تعيـين    م

اقـدام نمايـد. مـدير    ايـن مـاده    5طبق تبصـره  تكليف مدير امور مالي (خزانه دار) 
نامـه بـه    امورمالي (خزانه دار) مي تواند وظايف تعيين شده خـود را در ايـن آيـين   

 سب مورد تفويض نمايد.معاونين يا روساي امور مالي واحدهاي غيرمستقل ح
: مدير مالي قبلي و بعدي مكلفند حداكثر ظرف سه ماه از تـاريخ اشـتغال   2تبصره

 .مجلـس تحويـل و تحـول اقـدام نماينـد      مدير مالي جديد نسبت به تنظيم صورت
گيرنده رسيده باشد و نسخه  دهنده و تحويل مجلس بايد به امضاي تحويل اينصورت
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ارائه نمايند. در مواردي كه مـدير مـالي از تحويـل    اول آن را به حسابرس مؤسسه 
ابواب جمعي خود استنكاف نمايد يا به هر علتي حضور وي امـر تحويـل و تحـول    
ميسر نباشد ابواب جمعي وي با حضور حسابرس و نماينده رييس مؤسسه و مدير 
مالي جديد تحويل خواهد شد. اين موارد در خصوص رييس امور مـالي واحـدهاي   

نيز صادق بوده و الزم است مدير امور مـالي مؤسسـه نيـز نظـارت داشـته      ي اياجر
 باشد.

تواند انجام امور مالي خود را بـه صـورت جزئـي يـا كلـي در       : مؤسسه مي3تبصره 
مؤسسـه بـه  موسسـات  واجـد      قالب مديريت پيمان بـا تأييـد مـدير امـور مـالي     

 باشد.   نمي صالحيت واگذار نمايد. اين بند مشمول واحدهاي وصول درآمد
تغيير مدير امور مالي به پيشنهاد رييس مؤسسه و موافقت هيأت  عزل و: 4تبصره 

 باشد. باشد و انتخاب مجدد ايشان با تائيد هيأت امناء بالمانع مي امناء مقدور مي
جهـت انتخـاب بعنـوان     نفراز افراد واجد شرايط موضوع اين ماده3:حداقل5تبصره
 از هيأت امناء بايد معرفي گردد. دار)  امور مالي(خزانهمدير 
و ضـرورت   خـدمات وفعاليـت هـا   به منظور دستيابي به قيمت تمام شده  :10ماده

اصالحات نظام مالي بخش سالمت در راستاي استقرار نظام نـوين مـالي و اجـراي    
هلدينگ و شبكه عصبي مالي و در نتيجه ارتقاء سطح كنترل داخلـي در بخـش و   

وري و در نهايـت   مات و تعـالي عملكـرد، افـزايش بهـره    ارتقاء مستمر كيفيت خـد 
باشـد بـه تعـداد واحـدهاي      مندي آحاد جامعه ،مؤسسه موظف مي افزايش رضايت

اجرايي خود، عمليات مالي مجزا در قالب واحد اجرايي مستقل ايجاد نمايد. نحـوه  
اد اداره واحدهاي اجرايي مستقل و انجام عمليات مالي و معامالتي آن براساس مفـ 

يا  و ءهاي ابالغي از سوي رييس هيأت امنا اين ماده و دستورالعمل نامه و اين آيين
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بودجه موضوع  تخصصي مالي و كه توسط كميته فني و مقام مجاز از طرف ايشان
 پذيرد. نامه تهيه شده، صورت مي اين آيين 105ماده 

كــز هــا، مرا درصــد از دانشــكده 10مؤسســه موظــف اســت ســاالنه حــداقل تــا  .1
ها، شبكه بهداشت درمان، مراكز بهداشتي خود را به عنـوان   ناتحقيقاتي، بيمارست

 واحد اجرايي مستقل تعيين نمايد.
 مؤسسه و نحوه انتخاب واحد اجرايي مستقل با پيشنهاد كتبي مدير امور مالي .2

با تأييد  تصويب هيأت رييسه مؤسسه و ي به رييس مؤسسه وييا رييس واحد اجرا
  باشد. يس مؤسسه ميابالغ ري و

نامه  چارچوب اين آيين اين مراكز به لحاظ انجام عمليات مالي و معامالتي در  .3
در قالب  ميزان اختيارات محولهاختيارات محوله مستقل بوده و  و

 باشد. مي رئيسه مؤسسه هيأتهاي ابالغي با تشخيص   دستورالعمل

نامه  درج در اين آيينمن واحدهاي اجرايي مستقل مكلف به رعايت كليه مفاد  .4
از جمله مربوطه قوانين و مقررات گذاري و تصميمات مؤسسه در قالب   سياستو 

 بديهي است رييس واحد و. هاي ابالغي نظام نوين مالي خواهند بود دستورالعمل
خصوص  ساير مسئولين واحد اجرايي حسب مورد در و رييس امور مالي

پاسخگو خواهند  هاي نظارتي شخصاً گاههاي محوله در مقابل كليه دست مسئوليت
 بود.

اي، تملـك   سهم اعتباري كليه واحدهاي مزبور از اعتبـارات مصـوب هزينـه     .5
% از درآمدهاي اختصاصـي ايـن   5 كثرحدا( اي و درآمد اختصاصي دارايي سرمايه

در يابد وبا تشخيص رييس مؤسسه قابـل هزينـه    واحدها به مؤسسه اختصاص مي
) مؤسسه كـه در قـانون بودجـه هـر     و ساير واحدها مي باشدخود واحد ويا ستاد 

نامـه و براسـاس    اين آيـين  24گردد. توسط كميته موضوع ماده  سال تصويب مي
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هاي تحقيقاتي، پرسنلي، امكانات فيزيكـي و وظـايف محـول شـده و     سرانه پروژه
 ارائه صورتهاي مـالي سـال قبـل و    يازا در هاي عملياتي تنظيم بودجه و شاخص

(يا مقام مجاز از طرف  هاي داخلي تعيين و توسط رييس مؤسسه نامه تفاهم طبق
 گردد.   به واحدهاي مزبور ابالغ مي ايشان)

ساير  اي و درآمد اختصاصي و تملك دارايي سرمايه _اي  كليه اعتبارات هزينه  .6
در سـتاد بـه    به عنوان كمك تلقـي شـده و   منابع حواله شده به واحدهاي اجرايي

گردد. ومسئوليت پاسخ گوئي مصرف منـابع در واحـدهاي    ي منظور ميهزينه قطع
 مزبور با مسئولين اين واحدها خواهد بود.

واحــدهاي اجرايــي مســتقل مكلــف هســتند ضــمن نگهــداري اســناد مــالي،   .7
 صورتهاي مالي نهائي هر سال خود را حداكثر تا پايان ارديبهشـت مـاه سـال بعـد    

لي نهائي مؤسسه براي تصويب بـه ريـيس   هاي ما تلفيق در صورت جهت بررسي و
 مؤسسه تحويل نمايند.

ساير معاونين حسب مورد در خصوص هر يـك از   معاون پشتيباني مؤسسه و  .8
معـامالتي و   نامه مالي و مفاد آيين واحدهاي اجرايي مستقل ملزم به كنترل اجراي

 وبـوده  ت رييسه مؤسسـه  أهاي ابالغي و ارائه گزارش پيشرفت، به هي العمل دستور
 باشند. ارائه اطالعات درخواستي مي واحدهاي اجرايي ملزم به همكاري و

هـاي   تمـام سيسـتم   واحد اجرايي مستقل موظف است بر اساس ظرفيت خود  .9
بستري، پذيرش، تـرخيص،   ها: ناخود را (بعنوان مثال در بيمارست اداري، مالي و...

ـ      هـاي   كـه سيسـتم   طـوري ه پرسنلي، كلينيكـي، پـاراكلينيكي) مكـانيزه نمايـد. ب
اطالعات مديريت بيمارستاني و حسابداري به صـورت يكپارچـه و در قالـب نظـام     

 اطالعات مديريت استقرار يابد.
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نظر در واحد اجرايـي بـا    هاي مورد سازي سيستم گيري استقرار و پياده جهت  .10
 رويكرد مشتري محور بايستي طراحي شود.

واحـد اجرايـي مسـتقل شـاغل     ت علمـي كـه در   أمزاياي اعضاي هي حقوق و  .11
دانشكده علـوم   السابق توسط دانشگاه / في  كما باشند (طبق احكام استخدامي)، مي

ي هـا  شود. ليكن پرداخـت  پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه پرداخت مي
ها تـأمين و   نانامه نظام نوين بيمارست از محل منابع واحد اجرايي طبق آيينكارانه 
 گردد. مي اقدام

بر عملكرد مالي واحدهاي  نظارت مستمر مدير امور مالي موظف به كنترل و   .12
فوق وارائه گزارش ارزيابي  هر چهار ماه يكبار بـه هيـأت رييسـه مؤسسـه جهـت      

ي ملزم به همكاري يواحدهاي اجرا باشد و ميدر صورت لزوم گيري  تصميمواطالع 
 .باشند ارائه اطالعات درخواستي مي و

نامـه   اين آيين 6ماده  3ضمن رعايت مفاد تبصره  توانند مي مستقلواحدهاي   .13
در  ههـاي مربوطـ   نظائر آن را در حسـاب  ودايع و حساب هاي سپرده وتضمينات و

 د.نواحد نگهداري نماي
 رييس امور مالي واحـد اجرايـي فـردي اسـت داراي مـدرك دانشـگاهي       :11ماده 

 تأييـد و  (خزانـه دار) مؤسسـه و  مرتبط با امور مالي كه به پيشنهاد مدير امور مالي
سال انتخاب و به اين سمت منصـوب   4ابالغ معاون پشتيباني مؤسسه، براي مدت 

 شود. مي
 الف: رييس امور مـالي در واحـدهاي اجرايـي مسـتقل، عمليـات اجرايـي مـالي و       
معامالتي را زير نظر رييس واحد اجرايي و با نظارت مدير امـور مـالي (خزانـه دار)    

هـاي ابالغـي بـه وي محـول      دسـتورالعمل  نامـه و  ر اساس اين آيـين مؤسسه كه ب
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نامه  دهد و در قبال وظايف محوله و در حدود اختيارات اين آيين شود انجام مي مي
 .در مراجع قانوني و نظارتي پاسخگو خواهد بود اًو مقررات ذيربط مسئول و شخص

د وظــايف و ب: ريــيس امــور مــالي در واحــدهاي اجرايــي غيــر مســتقل، در مــور
نامـه بـه وي    اختياراتي كه از طرف مدير امور مالي مؤسسه و بر اساس ايـن آيـين  

گيرنده ضمن تعهد بـه پاسـخگوئي بـه     گردد مسئول بوده و فرد تفويض تفويض مي
در مراجـع  اًنامه بـوده و شخصـ   مقام تفويض كننده، مكلف به رعايت مفاد اين آيين

 قانوني و نظارتي پاسخگو خواهد بود.
دار و داراي مـدرك دانشـگاهي مـرتبط در     كه فـرد صـالحيت    صورتي : در1بصرهت

مجاز به بكارگيري (بـه عنـوان ريـيس     مؤسسه وجود نداشته باشد مدير امور مالي
 امور مالي واحد) افراد داراي تجربه كافي مي باشد.

ه (خزان امور مالي واحد اجرايي مستقل به پيشنهاد مدير امور مالي رييس :2تبصره
ابـالغ معـاون پشـتيباني مؤسسـه ، بـراي       و رييس مؤسسهيد أيبا ت دار) مؤسسه و

 شود. سال انتخاب و به اين سمت منصوب مي 4مدت 
ي غيرمستقل به پيشـنهاد مـدير امـور    يرييس امور مالي واحد اجرار تغيي :3تبصره
 ييـ تغييـر ريـيس امـور مـالي واحـد اجرا      يد و ابالغ معاون پشـتيباني و أيت مالي و

ابـالغ معـاون    بـا تأييـد ريـيس مؤسسـه و     مستقل به پيشنهاد مدير امـور مـالي و  
ضوابط مربوطـه   رعايتباشد و انتخاب مجدد ايشان با  پشتيباني مؤسسه مقدور مي

همچنـين زمـان تنظـيم صـورتمجلس تحويـل و تحـول در مـورد         .اسـت  بالمانع
 هد بود.مسئولين مالي قديم و جديد واحدهاي تابعه حداكثر يكماه خوا

حسابرس شخص حقوقي است كه با پيشنهاد رييس مؤسسـه و تصـويب    :12ماده
(حسـابدار   ايـران  حسـابداران رسـمي  اعضـاي جامعـه   ت امناء ساليانه از بـين  أهي

ت امناء قرائت و هيـأت  أگردد. گزارش حسابرسي ساالنه در هي رسمي) انتخاب مي
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گيـري   اظهار نظر، تصميم امناء نسبت به بندهاي گزارش حسابرس به ازاي هر بند
و با عنايـت بـه گـزارش حسـابرس نسـبت بـه تصـويب        مي نمايد و تعيين تكليف 

 صورتهاي مالي مؤسسه تصميمات الزم اتخاذ خواهد نمود.
وظايف حسابرس رسيدگي به اسناد عمليات مالي و حسابداري مؤسسه و  :1تبصره

 هـا و  دسـتورالعمل اسـاس   بـر  صورتهاي مالي مؤسسـه   اظهار نظر نسبت به آن و
 باشد. استانداردها و اصول متداول حسابرسي مي

شـده از سـوي هيـأت      رييس مؤسسه موظف به پيگيري تكـاليف تعيـين  : 2تبصره
امناء در مدت مشخص شده درخصوص هر بند گزارش حسابرس بوده و نتيجـه را  

 نمايد. به هيأت امناء گزارش مي
 نسـخه بـه مؤسسـه    3هيـه كـه   نسـخه ت  8گزارش حسابرس مؤسسه در : 3تبصره

بقيه به دبيرخانـه   و مدير امور مالي(خزانه دار)) معاون پشتيباني، (رييس مؤسسه،
 شود. مستقيماً تحويل مي هيأت امنا

مؤسسه مـي توانـد نسـبت بـه      نامه،اين آئين 10در راستاي اجراي ماده : 4تبصره
يس مؤسسـه  با نظـر ريـ   انتخاب حسابرس مستقل براي واحدهاي اجرايي مستقل

كه نافي مسئوليت ايشان و انجام حسابرسي كلي مؤسسـه وگـزارش    منوط به اين
 آن به هيأت امناء نگردد، اقدام نمايد.

هـا،   :مؤسسه موظف است كليه عمليات مالي خـود اعـم از وجـوه، دارايـي    13ماده
ها و تعهدهاي مالي در مقابل ديگران و ديگران در مقابـل مؤسسـه    ها، هزينه بدهي

هـاي متـداول    برمبنـاي روش  هـاي نظـام نـوين مـالي و     بر اساس دسـتورالعمل را 
 هاي خود ثبت و نگهداري نمايد.   حسابداري در حساب
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 فصل دوم: بودجه و منابع مالي درآمد
بودجه تفصيلي برنامه مالي مؤسسه است كه براي يك سـال مـالي تهيـه     :14ماده
 اي، بع مـالي (اعتبـارات هزينـه   هـا و منـا   شود و حاوي پيش بيني كليه دريافت مي

تملك دارايي، درآمد اختصاصي و ساير منابع) و برآورد مصارف مالي مؤسسه براي 
هـاي   هاي عملياتي ساالنه و پرداخت تعهدات معـوق در قالـب برنامـه    اجراي برنامه
باشد كه توسط ريـيس مؤسسـه پيشـنهاد و بـه تصـويب هيـأت امنـاء         مختلف مي
 رسد. مؤسسه مي

هاي تدوين شده بودجه تفصيلي دبيرخانه  مؤسسه ملزم به پيروي از فرم: 1تبصره 
 هيأت امناء خواهد بود. 

هـاي بودجـه    كاهش در اعتبار برنامه مؤسسه مجاز به جابجايي، افزايش و :2تبصره
هـا   منـاء) حـداكثر بـه ميـزان بيسـت درصـد برنامـه       ا تفصيلي (با تصـويب هيـأت  

ه تفصيلي توسط حسابرس كنترل و در گـزارش  هاي بودج باشد.عدول از برنامه مي
 ردد.گ ايشان به هيأت امناء منعكس مي

حداكثر سه درصد از اعتبارات ابالغي از بودجه عمـومي دولـت و درآمـد    : 3تبصره
نامـه و سـاير    اختصاصي مؤسسه وساير منابع بدون الزام به رعايت مفاد ايـن آيـين  

حسب صالحديد ايشان به هزينه مقررات عمومي در اختيار رييس مؤسسه بوده و 
 گرفته مي شود. 

مؤسسه موظف به تهيه برنامه اجرايي و عمليـاتي سـاالنه خـود درقالـب      :15ماده
هاي تملـك   اي و طرح هاي هزينه برنامه استراتژيك مؤسسه كه شامل كليه فعاليت

ــا گســترش   اي و ســرمايه دارايــي ســرمايه ــود و ي ــز، بهب گــذاري در جهــت تجهي
 پـذيرد،  اي در راستاي دستيابي به اهداف تعيين شده صورت مي هزينههاي  فعاليت

 باشد. و الزم است به نحو مناسب در بودجه تفصيلي مؤسسه منعكس گردد.   مي
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هاي جاري: عمليات و خدمات مستمر و مشخصي است كـه بـراي    فعاليت :16ماده
 شود.  هاي برنامه طي يك سال اجرا مي رسيدن به هدف

اي: مجموعه  هاي سرمايه اي وتملك دارايي مراني و مخارج سرمايهطرح ع :17ماده
هاي دوره مطالعه و يا اجرا است كه در جهـت   عمليات و خدمات مشخص و هزينه

دستيابي به اهـداف مؤسسـه و بـر اسـاس مطالعـات تـوجيهي، فنـي و اقتصـادي،         
گـذاري پـس از    اجتماعي در مدت معين و با اعتبار مشـخص بـه صـورت سـرمايه    

هاي اجرايي آن  صويب هيأت امنا، توسط مؤسسه انجام و تمام يا قسمتي از هزينهت
سـاير منـابع تـأمين     از محل منابع عمومي دولت (كمك) يا اعتبارات اختصاصي و

 مي گردد.

گذاري: مجموعه عمليات مشخصي است كه در جهت  هاي سرمايه فعاليت :18ماده
هاي مؤسسه يا رفاه كاركنـان بـا    يتاهداف مؤسسه، تجهيز و بهبود و گسترش فعال

بيني و منافع اجتماعي (حسب وظـايف حـاكميتي) در    تعيين نرخ بازده مورد پيش
ها الزم است، به  گيرد. اينگونه فعاليت مطالعه توجيهي، فني و اقتصادي صورت مي

 تصويب هيأت امناء برسد.

يي و اختصاصـي  اي، تملك دارا منابع مالي مؤسسه شامل اعتبارات هزينه :19ماده
منظور شده در قوانين بودجه ساالنه دولت و يا وجوه حواله و يا ابالغ اعتبـار شـده   
از سوي وزارت متبوع و ديگر مراجـع دولتـي (ملـي و اسـتاني)، وجـوه حاصـل از       
تسويه مطالبـات سـنواتي، مانـده اعتبـارات مصـرف نشـده سـنوات قبـل، هـدايا،          

 ر منابع مي باشد.، تسهيالت بانكي و ساي هاي مردمي كمك

 اعتبارات مورد نياز از محل منابع عمومي دولت براي هر سال مؤسسـه از : 1تبصره
سال قبل بر اساس بهاي تمام شده خدمات و كسري منابع توسط مؤسسه تنظـيم  
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و به مراجع ذيصالح ارائه مي شود تا به صورت كمك در بودجه كل كشور منظـور  
 و تصويب شود.

تصاصي شامل كليـه درآمـدهاي اختصاصـي تحقـق يافتـه و      اعتبارات اخ: 2تبصره
بايد بـه حسـاب خزانـه    بوده و باشد ،كه كالً قابل هزينه وتعهد  وصولي مؤسسه مي

 واريزگردد.
درآمد اختصاصي شامل كليـه درآمـدهايي اسـت كـه طبـق مقـررات در       : 3تبصره

، اجراي وظايف مؤسسه ويـا در ازاي ارائـه خـدمات آموزشـي، پژوهشي،بهداشـتي     
هاي علمي، رفاهي،  ها، همايش درماني، دارويي و غذايي، فرهنگي، تبليغاتي، كنگره

اي، فنـي و وجـوه حاصـل از خسـارات وارده بـه امـوال منقـول و         ورزشي، مشاوره
غيرمنقول، جرائم غيبت، فروش مواد زائد و بدون استفاده وقابل امحاء، فروش و يا 

تجهيـزات، امـالك و ابنيـه ، و امكانـات     هـا (خـودرو، ماشـين آالت و     اجاره دارايي
قراردادهـا،   عدم اجراي گذاري، و وجوه حاصل از سرمايه عوايد همچنين مؤسسه)و
ــه ــوقي، ضــبط ســپرده   قولنام ــا، تعهــدات اشــخاص حقيقــي و حق ــا، ه ــع،  ه وداي
نامه از اشخاص  بيني شده در اين آيين ها و يا كليه موارد مطروحه پيش نامه ضمانت

گـردد و يـا مجـوز وصـول آن توسـط       غيره وصول مي دولتي و و حقوقي حقيقي و
 هيأت امناء صادر شده باشد.

بـه سـر جمـع اعتبـارات     ممكـن  اعتبارات دريافتي مؤسسه از هـر محـل   : 4تبصره
 باشد. نامه قابل مصرف مي مؤسسه افزوده شده و در قالب مفاد اين آيين

واسـتفاده   تـأمين مـالي   منظور افزايش درآمـدها و ه مؤسسه مجاز است ب :20ماده
يا فروش ظرفيت ، معاوضه  مشاركت نسبت به واگذاري، از اموال ودارائي ها  بهينه

هـاي   منقول، امالك و ابنيه خود و يا فعاليـت ربالاستفاده از فضا، امكانات، اموال غي
المللـي) و بررسـي صـرفه و صـالح      اقتصادي پس از بازاريابي مناسب (ملي و بـين 
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بخش غير دولتي يا ديگر موسسات  دولتي پس از كسب مجـوز   مؤسسه، از طريق
نحوه به نحوي كه وظايف حاكميتي آن مخدوش نگردد.  از هيأت امناء اقدام نمايد

 فنـي و هاي توسط كميته  ي كهبراساس دستورالعملفروش و واگذاري و مشاركت 
 مي باشد. اين آيين نامه تهيه شده، 105تخصصي موضوع ماده 

جه تفصيلي مؤسسه پس از تصويب هيأت امناء، توسط رييس مؤسسه بود :21ماده
 .گردد جهت اجرا به معاون پشتيباني مؤسسه ابالغ مي

نامه داخلي  تنظيم و تخصيص اعتبار به واحدهاي اجرايي بر اساس تفاهم :22ماده
هـاي مـالي متناسـب بـا      بر مبناي قيمت تمام شده خدمات و منطبق برسياست و

السـهم آنهـا از كـل     به تناسب حق ليات و ارائه خدمات مرتبط وعملكرد، حجم عم
 اعتبارات مؤسسه خواهد بود .

هـاي دسـتمزد    قيمت تمام شده خدمات، عبارت است از مجموعه هزينه :23ماده
هـاي   هزينـه  اسـتهالك و  وشده يـك واحـد خـدمت     مستقيم، مواد و سربار جذب

 شناسايي شده باشد. اداري كه در فرآيند عمليات امور مالي عمومي و

هاي مالي مؤسسه  تخصيص منابع به واحدهاي اجرايي بر اساس سياست :24ماده
 هـاي داخلـي منعقـده بـر مبنـاي درآمـدهاي وصـولي، تعهـد شـده و          نامه و تفاهم

از محل منابع عمومي دولت و ساير منـابع و همچنـين    تخصيص منابع اعالم شده
اي مركب از  لياتي مؤسسه توسط كميتهمفاد بودجه تفصيلي در راستاي اهداف عم

رييس مؤسسه، معاون پشتيباني، مدير امور مالي (خزانه دار)، مدير بودجه با توجه 
گـردد. واحـدهاي    به عملكرد واحدها تعيين و توسط معـاون پشـتيباني ابـالغ مـي    

اجرايي موظفند بر اساس برنامه و اعتبارات تخصيص يافته اقدام نماينـد و ريـيس   
 بط شخصـاً ذيـر رايي در اين مورد در مقابل رييس مؤسسه و ساير مراجـع  واحد اج

 بود. مسئول خواهد
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هـاي اجرايـي مؤسسـه و يـا تغييـر در منـابع        در صورت تغيير در برنامه :25ماده
بيني شده تهيه و تنظيم اصالحيه بودجه تفصيلي با در نظر گرفتن ضـوابط و   پيش

خواهـد بـود. بـديهي اسـت در كليـه      پـذير   مقررات و تصويب هيـأت امنـاء امكـان   
 هاي اصلي مؤسسه است. هاي پرسنلي و ماموريت ها اولويت با پرداخت پرداخت
چنانچه در شروع سال مالي بودجـه تفصـيلي بـه تصـويب هيـأت امنـاء        :26ماده

اي در انجام امور  نرسيده باشد تا زمان تصويب به منظور جلوگيري از هرگونه وقفه

 يأت رييسه هر ماه مجوز خرج بر مبنـاي مؤسسه پس از تصويب ه
12

اعتبـارات   1

اي و تملك دارايي مصوب مؤسسه در قانون بودجه كل كشور همان سـال و   هزينه
 شد. ساير منابع صادر خواهد درآمد اختصاصي وصولي و

هاي مردمـي بـا در نظـر گـرفتن نيـات       نحوه مصرف هدايا، وقف و كمك :27ماده
هـاي اهـدايي بـر اسـاس ارزش جـاري،       رسـد و دارايـي   ده به مصـرف مـي  اهداكنن

بصـورت   گردد. در مواردي كه كمـك   هاي مؤسسه ثبت مي شناسايي و در حساب
هـاي   بـه حسـاب كمـك   وجوه فـوق   باشدمشخص ننيت اهدا كننده باشد و نقدي 

 رسد. و طبق تشخيص رييس مؤسسه به مصرف مي مردمي واريز

اي  هاي تملك دارايي سـرمايه  پس از تصويب بودجه طرح در مواقعي كه :28ماده
بينـي شـده ميسـر نباشـد      ها در زمـان پـيش   به عللي رسيدن به اهداف كليه طرح

تواند با تصويب هيأت امناء، چند طرحـي را كـه اولويـت دارنـد طبـق       مؤسسه مي
هـاي همـان برنامـه را در مـورد ايـن       برنامه تكميل نمايند و اعتبارات سـاير طـرح  

هاي اولويت دار هزينه و در بودجه تفصيلي طرح هاي تملك دارايي اصـالح و   رحط
 به تأييد هيأت امناء برساند.
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 ها ها و هزينه فصل سوم: پرداخت
اعتبار عبارت است از منابع مالي كه در جهت نيل به اهـداف مؤسسـه و    :29ماده

ب هيـأت  هاي مؤسسه در چـارچوب بودجـه تفصـيلي مصـو     انجام عمليات و برنامه
رسـد. پرداخـت هرگونـه وجهـي توسـط مؤسسـه منـوط بـه          امناء به مصرف مـي 

اي بودجه تفصيلي، مؤسسـه  ه بيني اعتبار الزم در بودجه تفصيلي و اصالحيه پيش
 مي باشد.  

وجود اعتبار در بودجه مؤسسه به خودي خـود بـراي اشـخاص حقيقـي و      -تبصره
تفـاهم نامـه ي   ت بايـد در قالـب   كند و اسـتفاده از اعتبـارا   حقوقي ايجاد حق نمي

 نامه باشد.   هاي صادره و با رعايت مقررات اين آيين تخصيصداخلي و 

 ايشـان ها با دستور رييس مؤسسه يا مقامات مجاز از طرف  كليه پرداخت :30ماده
پس از تـأمين اعتبـار انجـام     در واحدهاي مستقل با دستور رييس واحد اجرايي و

 -2گـردان   تنخـواه  -1مؤسسـه، عبـارت اسـت از:     ياهـ  پذيرد. انـواع پرداخـت   مي
آالت، تجهيـزات   ماشين خريد اموال، -5هزينه  -4الحساب  علي -3پرداخت  پيش

 ساير-6و تملك دارايي سرمايه اي.
هاي مؤسسه و يا واحـدهاي اجرايـي جـز در مـواردي كـه       كليه پرداخت :31ماده

هاي بانكي و بـه   طريق حساب قوانين و مقررات ترتيب ديگري مقرر داشته، بايد از
 وسيله چك انجام گيرد. منوط به آنكه گواهي بانك حاكي برموارد زير باشد:

 انتقال وجه به حساب ذينفع  
 پرداخت وجه به ذينفع يا قائم مقام قانوني او 

 حواله در وجه ذينفع يا قائم مقام قانوني او  
مقـام مجـاز از طـرف     در موارد استثنائي كه با تشخيص رييس مؤسسه يا -تبصره

مسئوليت رييس واحـد اجرايـي اخـذ     در واحدهاي مستقل با تشخيص و ايشان و
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امضاء از گيرنده وجه مقدور يا به مصلحت نباشد، تأييـد يكـي از مقامـات مـذكور،     
كننـده وجـه    داير بر پرداخت وجه به ذينفع (بصورت چك يا نقد) رسـيد دريافـت  

 طعي است.تلقي و سند قابل احتساب به هزينه ق

گـردان حسـابداري): عبـارت اسـت از      (تنخـواه  اعتبـارات  پيش دريافـت  :32ماده
هـاي سـال و    وجوهي كـه خزانـه از محـل اعتبـارات مصـوب بـراي انجـام هزينـه        

 دهد. هاي قابل پرداخت سنوات قبل در اختيار مؤسسه قرار مي بدهي
كه بـر مبنـاي    تبصره: وجوه پرداختي به واحدهاي اجرايي: عبارت است از مبالغي

ها و تخصيص اعتبار و با درخواسـت وجـه بـراي انجـام      نامه ، تفاهميبودجه تفصيل
 .مي گيردها در اختيار واحد اجرايي قرار  ها و ساير پرداخت ها، خريد دارايي هزينه
گردان پرداخت عبارت است از وجهي كه از طرف مدير امور مالي  تنخواه :33ماده

رييس امور مالي در واحدهاي اجرايي  و ويمجاز از طرف  (خزانه دار) و يا مقامات
رييس واحـدهاي   مستقل با تأييد رييس مؤسسه يا مقامات مجاز از طرف ايشان و

گيـرد.   ها و خريدها در اختيار كارپرداز قـرار مـي   اجرايي مستقل، براي انجام هزينه
د پرسـنل  باشد، سـقف يـا تعـدا    سقف تنخواه كارپرداز تا سقف معامالت جزئي مي

 تشخيص رييس مؤسسه قابل تغيير است. بامسئول فقط 
عبارت است از پرداختي كه از محل اعتبارات مربـوط بـر    پيش پرداخت: :34ماده

ها بـا   الحساب و علي  ها العمل پيش پرداخت راساس احكام و قراردادها طبق دستو
 شود. مي ، پيش از انجام تعهد پرداخت تشخيص رئيس مؤسسه و يا مقامات مجاز

الحساب، عبارت است از پرداختـي كـه بـه منظـور اداي قسـمتي از       علي :35ماده
 گيرد. صورت مي ها الحساب و علي  ها العمل پيش پرداخت رتعهد طبق دستو
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، اسـتهالك و كـاهش    هـا، تعهـدات   ، پرداختي هزينه: آن دسته از مخارج: 36ماده
باشد كه  طي يك دوره مالي ميها بر اساس اصول متداول حسابداري  ارزش دارايي

ها در راستاي اجراي عمليـات   به منظور توليد كاالها، خدمات و انجام ساير فعاليت
 .گيرد اصلي و مستمر مؤسسه صورت مي

هـا، آن بخـش از    سـايردارايي  خريد امـوال، ماشـين آالت ، تجهيـزات و    :37ماده
ايـي بـا عمـر مفيـد     باشد كـه مـا بـه ازاي آن دار    تعهدات مؤسسه مي ها و پرداخت

 مشخص جهت مؤسسه ايجاد نمايد.

آالت و تجهيزات كه منجر به افـزايش   هر نوع پرداخت جهت اموال، ماشين: تبصره
عمر مفيد يا تكميل آن گردد به بهاي خريد آن دارايي افـزوده و از تـاريخ ايجـاد،    

 شود.   نسبت به محاسبه استهالك اقدام مي

كتباً به وسيله مقامات مجاز براي تأديه تعهدات  اي است كه حواله اجازه :38ماده
هاي قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوطه عهده مدير امور مـالي (خزانـه    و بدهي
 شود.  رييس امور مالي واحد و در وجه ذينفع صادر مي دار) و

تشـخيص عبـارت اسـت از تعيـين و انتخـاب كـاال و خـدمات و سـاير         : 39مـاده 
هـاي مؤسسـه و    ها براي نيل به اجراي برنامه ل يا انجام آنهايي كه تحصي پرداخت

 واحدهاي اجرايي ضروري است.

منـدرج   دادن تمام يا قسمتي از اعتبار اختصاص تأمين اعتبار عبارتست از: 40ماده
ايجاد تملك دارائـي   خريد دارائي و در بودجه تفصيلي مؤسسه براي انجام هزينه و

 بود. اجرايي خواهد ارات امور مالي مؤسسه و واحدتعهد كه مبناي آن، دفتر اعتب و
 عبارت است از ايجاد دين بر ذمه مؤسسه ناشي از :   تعهد: :41ماده

 الف) تحويل كاال يا خدمت  
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 دادهايي كه با رعايت مقررات منعقد شده باشد.  رب) اجراي قرا
 صالحيت  ج) احكام صادر شده از مراجع قانوني و ذي

ا يا مجامع بين المللـي  انهالمللي و عضويت در سازم اي بيند) پيوستن به قراداده
   .با اجازه قانون

عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابـل پرداخـت بـه موجـب      تسجيل: :42ماده
 اسناد و مدارك اثبات بدهي.

يا مقام مجاز از  مؤسسه درخواست وجه، سندي است كه از سوي رييس :43ماده
هايي كه بـه   يهاي صادر شده و ساير پرداخت والهطرف ايشان به منظور پرداخت ح

موجب قانون از محل وجوه متمركز شده در خزانه (حسب مورد خزانـه يـا خزانـه    
 شود. ربط) صادر مييمعين استان ذ

مقامات مجاز موضوع اين ماده از سوي باالترين مقام اجرايي دسـتگاه بـه   : 1تبصره
يا سـازمان امـور اقتصـاد و دارائـي      صورت كتبي به وزارت امور اقتصادي و دارايي

 شوند. استان معرفي مي
در خواست وجه واحد اجرايي، سندي اسـت كـه از سـوي ريـيس واحـد      : 2تبصره

هاي صادر شـده و   رييس امورمالي واحد اجرايي به منظور پرداخت حواله اجرايي و
 .شود هايي كه به موجب قانون از محل اعتبارات مربوطه صادر مي ساير پرداخت

مسئوليت تشخيص و انجام تعهد و تسـجيل و حوالـه بـه عهـده ريـيس      : 44ماده
مسئوليت تأمين اعتبار و تطبيق پرداخـت   مؤسسه و مقامات مجاز ازطرف ايشان و

 مقامـات مجـاز از  و نامه به عهده مدير امور مالي (خزانـه دار) مؤسسـه    با اين آيين
اي اجرايي مسـتقل نيـز بـه    هاي فوق در مورد واحده باشد. مسئوليت طرف وي مي

 باشد. مالي واحد مي رييس امور عهده رييس واحد و
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و  اًهاي موضوع ايـن مـاده حسـب مـورد مسـتقيم      در صورتي كه مسئوليت: تبصره
كلـي يـا    هاي مربوطـه،  بدون واسطه از طرف مقامات فوق به ساير مقامات دستگاه

ررات بوده و همچنين جزئي تفويض گردد، تفويض گيرنده ملزم به رعايت كليه مق
كليه كاركنان در برابر وظايف اصلي و محوله در شـرح وظـايف سـازماني در قبـال     

 پاسخگو خواهند بود.شخصاً مراجع قانوني و نظارتي 
بايد مدارك  حسب مورد و تعهدات انجام شده كليه اسناد هزينه، خريدها:45ماده

كه از طريق نرم افزارهاي  مستنداتي .مثبته زير را حسب مورد همراه داشته باشد 
 .الكترونيكي قابل احصاء و نگهداري هستند جايگزين اسناد كاغذي خواهد شد

 الف) خريدهاي داخلي 
ودر  رسيد انبار يا رسيد تحويل مسـتقيم  -3فاكتور خريد  -2درخواست خريد  -1

 -4 خصوص مصرف كاال ،حواله انبار كه بـه امضـاء تحويـل گيرنـده رسـيده باشـد      
دسـتور   -5مناقصـه حسـب مـورد     مربوط به مناقصه يـا تـرك تشـريفات   مدارك 

كننده مبني بر مطابقت شرايط فني بـا درخواسـت    تأييديه درخواست -6پرداخت 
 -8در قالب قرارداد  يتصوير قرارداد، در مورد خريدها -7اوليه خريد حسب مورد 

مؤسسه يـا   يا نصب، توسط رييس درموارد ضروري تأييد صورتجلسه تحويل كاال و
در مورد واحدهاي اجرايي مستقل نيز توسط رييس  مقامات مجاز از طرف ايشان و

 حواله انبار خواهد بود.  / واحد به منزله صدور رسيد انبار
 ب) خريدهاي خارجي :  

اعالميه بانك و در موارد جزئي صورت حسـاب فروشـنده    -2درخواست خريد  -1
و در خصوص مصـرف كـاال   رسيد انبار  -4ترخيص كاال ثبت سفارش ومدارك  -3

رد ضـروري صـورت   ا(در مـو ،حواله انبار كه به امضاء تحويل گيرنده رسيده باشـد  
مـدارك   -4و حواله انبار مي باشد)  مجلس تحويل كاال به منزله صدور رسيد انبار
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مربوط به مناقصه يا ترك تشريفات مناقصه حسب مـورد (بجـز مـوارد منـدرج در     
كننـده مبنـي بـر     تأييديـه درخواسـت   -6دسـتور پرداخـت    -5) 55تبصره ماده 

 حسب مورد تصوير قرارداد -7مطابقت شرايط فني با درخواست اوليه خريد 
 ج) خدمات قراردادي :  

مـدارك انجـام    -3قـرارداد   -2صورتحساب و يا صورت وضعيت حسب مـورد   -1
 -5هش كـار  ابالغ افزايش يا كـا  -4مناقصه و ترك تشريفات مناقصه حسب مورد 

مقامات مجاز  تائيديه رييس مؤسسه يا رييس واحد اجرايي مستقل حسب مورد يا
ارائه تصفيه حساب طـرف   -6 مبني بر انجام موضوع قرارداد حسب شرايط قرارداد

بط حسب مورد (سازمان تأمين اجتماعي، وزارت يرقرارداد از سوي مراجع قانوني ذ
 ئه مستندات مبني بر پرداخت به ذينفع.ارا -7امور اقتصادي ودارايي و غيره) 

 خدمات غير قراردادي: -1تبصره 
درخواست واحد، صورتحساب، تائيديه ريـيس مؤسسـه يـا ريـيس واحـد اجرايـي       

 .مستقل يا مقامات مجاز مبني بر انجام كار، تاييديه و يا مستندات دريافت وجه
الزحمه كار اضافه  حق هاي پرسنلي از جمله: (حقوق و مزايا، اضافه كار، د) پرداخت

هـا،   كاركنان خارج از شرح وظايف مربوطه و وقـت اداري، كمـك هزينـه رزيـدنت    
هـا، كارانـه    التدريس، حق حضور در جلسـه، ماموريـت   ها، كاردانشجويي، حق انترن
اخذ گواهي انجام كار جهت تغييرات  -3دستور پرداخت  -2حكم حقوقي  -1و...) 

ي رييس مؤسسه يا مقـام مجـاز از طـرف ايشـان يـا      مقداري و ريالي ماهيانه ازسو
 -5گواهي بانك حاكي از پرداخت وجه به ذينفـع   -4رييس واحد اجرايي مستقل 

هاي خارج از كشور  هزينه -6صورتحساب خدمات تشخيصي ودرماني حسب مورد 
مامورين اعزامي با امضاي رييس مؤسسه يا مقـام مجـاز از طـرف ايشـان بـا ارائـه       

 بود.   قابل پرداخت خواهد مدارك مستند
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ها، هدايا، تشريفات مؤسسـه،   ها، پذيرايي هاي دعوت ها شامل: هزينه و) ساير هزينه
هاي علمي و مسابقات دانشجويان و كاركنان در داخل و خارج از  ورزشي، مسافرت

هاي تحقيقاتي، خريد كتـب و مجـالت (چـاپي و الكترونيكـي) بلـيط       كشور، پروژه
شـركت و   ،هاي آموزشي  ها و كارگاه ها، همايش ط هواپيما، كنگرهالكترونيكي و بلي

هـاي   هـاي خانـه   و هزينـه  برگزاري مجامع علمي و نمايشگاههاي داخلي و خارجي
الزحمـه هـاي پرسـنلي ناشـي از      چنين حق هاي بهداشتي و هم بهداشت و فعاليت

ارج از اداري مـالي كـه خـ    آموزشي و پژوهشي و درمـاني و ،هاي بهداشتي  فعاليت
بط از مؤسسـه انجـام   روظايف مستمر پرسنل و بر اسـاس درخواسـت مراجـع ذيـ    

پذيرد و در جهت اهداف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و مؤسسـه   مي
هـا و يـا    صورتحسـاب  باشد بدون رعايت موارد مندرج در اين ماده و بر اسـاس  مي

گـواهي مسـئوالن و   هاي اجرايي حسب مورد كـه بـه    دستورالعملصورتجلسات و 
كننده با موافقـت   اجرايي رسيده باشد با مسئوليت رييس واحد هزينه رييس واحد

رييس مؤسسه يـا مقـام مجـاز از طـرف او قابـل پرداخـت خواهـد بـود. در مـورد          
 مسئوليت رييس واحد اجرايي مي باشد. واحدهاي اجرايي مستقل با تشخيص و

بينـي نشـده مـدارك مـورد      كه پيش تواند در مواردي رييس مؤسسه مي: 1تبصره 
 نياز را تعيين نمايد.  

هـاي پژوهشـي مصـوب شـوراي پـژوهش       هاي مربوط به طـرح  پرداخت: 2تبصره 
نامـه   آيـين مؤسسه تا سقف اعتبارات حوزه پژوهش مؤسسه از شمول مقررات اين 

 پس از تأييدبايد حسب گزارش مجري طرح،  ها مستثني بوده وليكن اين پرداخت
رييس مؤسسه يا مقام مجاز از طرف ايشـان   نهائي به تائيد پژوهشيمعاون و ناظر 

هاي انجام شده كه در پيشبرد طرح موثر واقع  آن قسمت از هزينه در موردبرسد. و
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شده حسب گزارش مجري طرح، تأييد ناظر و موافقـت ريـيس مؤسسـه يـا مقـام      
 شد. مجاز از طرف ايشان به هزينه قطعي منظور خواهد

هاي مردمـي در مراكـز ارائـه     مؤسسه مي تواند به منظور جلب مشاركت :46ماده
دهنده خدمات مزبـور بـه بخـش     دهنده خدمات نسبت به واگذاري واحدهاي ارائه

غير دولتي اقدام نموده و همچنين بـه منظـور اسـتفاده بهينـه از فضـا و امكانـات       
تمام شـده و   تواند بخشي از خدمات خود را پس از محاسبه قيمت موجود خود مي

براساس توافق يا در قالب قرارداد با اشخاص حقيقي يـا حقـوقي واگـذار نمـوده و     
 درآمد حاصل از آن را به حساب درآمد اختصاصي مؤسسه منظور نمايد.

پرداخت كمك، هدايا و اعانه به صورت نقدي يـا غيـر نقـدي بـه افـراد و       :47ماده
كـل اعتبـارات موسسـه و در    درصـد   10تا سـقف   موسسات  دولتي يا غير دولتي

بالمانع است مشروط به آن كـه بـه    صورت نياز مازاد بر آن پس از تاييد هيات امنا
تشخيص رييس مؤسسه يا مقام مجاز از طـرف ايشـان، خـدمات فـرد حقيقـي يـا       

هـا بـه    حقوقي ذينفع در راستاي اهداف و وظايف مؤسسه باشد. اينگونـه پرداخـت  
 در مورد واحدهاي اجرايي مستقل پـس از . شدحساب هزينه قطعي منظور خواهد

 .درخواست كتبي رييس واحد اجرايي وموافقت رييس مؤسسه خواهد بود

تواند براي رفـع احتياجـات سـال بعـد بـا عنايـت بـه نقطـه          مؤسسه مي :48ماده
سفارش كاال در مؤسسه در مواردي كه موضوع جنبه فوري و فوتي داشته باشد يا 

امري منجر به زيـان و خسـارت گـردد بـا پيشـنهاد واحـد        خير در انجامأاين كه ت
اجرايي مربوطه و موافقت ريـيس مؤسسـه قراردادهـاي الزم بـراي خريـد كـاال و       

موافقـت   بـا  مؤسسـه مـي توانـد    همچنين . خدمات با رعايت مقررات منعقد نمايد
بارعايـت  بلند مـدت الزم بـراي خريـد كـاال و خـدمات       قراردادهاي هيأت رئيسه ،

تعهدات آن را به صـورت يكجـا و يـا در اقسـاط دراز      منعقد نمايد ووصالح  صرفه
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مدت پرداخت نمايد. اينگونه تعهـدات در سـال هـاي مـالي آتـي درقالـب بودجـه        
 باشد. تفصيلي(صورت هاي مالي پيش بيني) قابل پرداخت مي

هـا،   كسري و اضافات حاصل در ابواب جمعي امور مالي، امـوال و دارائـي   :49ماده
هاي درآمدي مؤسسه يا موجودي انبارها اعم از نقدي و يا جنسي و اوراقي  ندوقص

پس از اعمال مقـررات مربوطـه،    كه در حكم وجه نقد است با اعالم واحد مربوطه،
تاسـقف  شود. كسري و اضـافات مزبـور    ا اضافات دوره بسته مييبه حساب كسري 

به هيأت وباالتر از آن معامالت متوسط با تشخيص وتصميم هيئت رئيسه مؤسسه 
 نمود.  گيري خواهند گزارش و ايشان تصميم ءامنا

در مورد آن قسمت از هزينه ها يا خريدهايي كه نوعـاً انجـام آن از يـك     :50ماده
تواند براي مدت متناسب، قراردادهـايي كـه    سال مالي تجاوز مي كند مؤسسه مي

د (منوط به آنكه در بودجه كند منعقد نماي مدت اجراي آن از سال مالي تجاوز مي
تفصيلي سال مربوطه، منظور شده باشد) مؤسسه مكلف اسـت در بودجـه سـاالنه    
خود اعتبارات الزم براي پرداخت تعهدات مربوطه را مقدم بر ساير اعتبارات منظور 

 نمايد.

اعتبارات ومنابع مالي مؤسسه در قالب بودجه تفصيلي تا آخر سال مـالي   :51ماده
پرداخت است، هر مقدار از تعهدات كـه تـا آخـر سـال مـالي مربـوط        قابل تعهد و

پرداخت نشده باشد از محل منابع مالي و اعتبارات مؤسسه كه در بودجه تفصـيلي  
شود پرداخت خواهـد شـد. تـا زمـان تصـويب در       سال بعد بدين منظور تأمين مي

 گردد.   مينامه پرداخت  قالب اين آيين در با تشخيص رييس مؤسسه و هيأت امناء
اي در جهـت اهـداف    هـاي توسـعه   اجراي برنامه انجام هر نوع پرداخت و :52ماده

هاي  مؤسسه و برنامه  مؤسسه در چارچوب برنامه استراتژيك و برنامه هاي عملياتي
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ساله دولت از محل مانده اعتبارات سنوات قبل با تصويب هيأت رييسه مؤسسـه   5
  بالمانع است.

هاي اجرايي پس ازپايان سال ،مجاز به  پرداخـت در قالـب   : مؤسسه و واحدتبصره
اعتبارات  ومنابع مالي سال قبل و اعمال حساب درحساب هـاي سـال قبـل نمـي     

غيـر مسـتقل موظفنـد مانـده      كليه واحدهاي اجرايي مسـتقل و . همچنين  باشند
بـه امـور    پايان سـال جـاري  تا خود را تا تا پايان سال وجوه دريافتي مصرف نشده 

همچنين اعتبـارات مصـرف    الي مؤسسه عودت دهند مبالغ برگشتي از واحدها وم
 و شـد  نشده به عنوان مانده اعتبارات سنوات قبل واحد و مؤسسه محسوب خواهد

  شود. مستقل عودت داده مي درسال مالي بعد به واحد
موري است كه نسبت به خريد، تدارك كاال و خـدمات مـورد   أكارپرداز م :53ماده
نمايد. از كارپردازان  نامه اقدام مي طبق دستور مقامات مجاز با رعايت اين آيين نياز

قراردادي بايد تا سقف تنخواه ايشان وثيقـه معتبـر اخـذ گـردد. گـردش عمليـات       
نها و باالخص تنخواه كارپردازان در پايان هر سه ماه كنتـرل، تسـويه و   اگرد تنخواه

 گردد. ترميم مي
دازان رسمي وپيماني تا سـقف پـاداش پايـان خـدمت     در خصوص كارپر -1تبصره

ايشان وثيقه الزم نبوده و مازاد بر آن الزم است وثيقه دريافت شود. تسـويه پايـان   
 خدمت تنخواه داران منوط به تسويه تنخواه ايشان خواهد بود.

: مؤسسـه مجـاز بـه اسـتفاده ازخـدمات كاركنـان قـراردادي در مشـاغل         2تبصره
ي اموال ، انبارداري با دريافت وثيقه معتبر يا سـفته برحسـب   حسابداري ،حسابدار

 ضرورت با تشخيص رئيس مؤسسه و يا مقامات مجاز از طرف ايشان مي باشد.
ت امنـا بـا   أهرنوع بدهي سنوات گذشته براساس قوانين و مصـوبات هيـ   :54ماده

. بـود   درج در بودجه تفصيلي مؤسسه ازمحل منابع موجود قابل پرداخـت خواهـد  
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هاي قابل پرداخت سنوات گذشته كه به يكـي از طـرق    ديون عبارت است از بدهي
 زير بدون اختيار مؤسسه ايجاد شده باشد.  

 الف : احكام قطعي صادره از طرف مراجع صالحه . 
هاي دولتي ناشـي از   ها و  موسسات  دولتي و شركت ب : انواع بدهي به وزارتخانه  

، پسـت و   هـاي مخـابراتي   تراك برق، آب، هزينهاالش انجام شده مانند حق خدمات
 هاي مشابه كه خارج از اختيار مؤسسه اجرايي ايجاد شده باشد.   هزينه

 هايي كه خارج از اختيار مؤسسه ايجاد شده باشد. ج : ساير بدهي 
 .هاي پرسنلي و غير پرسنلي د : ساير بدهي

 
  فصل چهارم: معامالت

از خريد، فروش، اجاره، استجاره، پيمانكاري، كليه معامالت مؤسسه اعم  :55ماده
 اجرت و غيره بايد حسب مورد از طريق مناقصه يا مزايده انجام شود. 

 باشد :  در موارد زير نيازي به مناقصه و يا مزايده نمي: تبصره
در مورد معامالتي كه طرف معامله وزارتخانه يا مؤسسه دولتي يا شركت   .١

 دولتي باشد.

% 51موسسات  تابعه كه بيش از  دهاي عمومي غيردولتي وموسسات  و نها  .٢
 ها متعلق به  موسسات  و نهادهاي مذكور باشد.  سهام و يا مالكيت آن

در مورد خريد، اجاره به شرط تمليك يا اجاره و استجاره اموال منقول و   .٣
غير منقول كه يا به تشخيص و مسئوليت رييس مؤسسه يا مقامات مجاز از طرف 

ا كسب نظر حداقل سه نفر از كارشناسان رسمي دادگستري يا حداقل سه شان بيا
يا با قيمت برابر يا  نفر از كارشناسان خبره و متعهد منتخب رييس مؤسسه و

هاي آنها از طرف مراجع قانوني  كمتر از قيمت تعيين شده يا حقوقي كه نرخ
 ذيصالح انجام خواهد شد.
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مهندسي مشاور،  موسسات  علمي، در مورد خريد خدمات مشاوره اعم از   .۴
االختراع و مشاوره فني بازرگاني مشتمل بر مطالعه، طراحي و يا مديريت بر  حق

خدمات  ،اي و كارشناسي  نوع خدمات مشاوره طرح و اجرا و نظارت و يا هر
 با رعايت موازين اسالمي و صنايع مستظرفه. دمات هنريخ، يحسابرس

 حقوقي كه به تشخيص و خدمات و منقول، خريد اموال منقول، غير  .۵
مقامات مجاز از طرف ايشان منحصر بفرد (انحصاري)  مسئوليت رييس مؤسسه و

 بوده وداراي انواع مشابه نباشد.

در مورد خريد كاالهاي مورد مصرف روزانه كه در محل از طرف   .۶
ها نرخ ثابتي تعيين شده  ها براي آن بط دولتي و يا شهرداريرهاي ذي دستگاه

 د.باش

در مورد كرايه حمل و نقل از طريق زميني، هوايي، دريايي كه از طرف   .٧
 ها نرخ معيني تعيين شده باشد.  هاي دولتي ذيربط براي آن دستگاه

هاي مربوط به تعمير، راهبري، نگهداري و خريد قطعات  در مورد هزينه  .٨
يدكي جهت تعويض يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين آالت ثابت و متحرك 

گيري دقيق لوازم  پزشكي و غيرپزشكي و همچنين ادوات و ابزار و وسايل اندازه
فني و نظائر آن به تشخيص و مسئوليت رييس واحد  هاي علمي و آزمايشگاه

با تأييد رييس مؤسسه يا مقام مجاز از طرف ايشان و تعيين  درخواست كننده،
وطه منتخب رييس بهاي مورد معامله حداقل توسط يك نفر كارشناس رشته مرب

 .مؤسسه

در مورد معامالت محرمانه به تشخيص هيأت رييسه با رعايت صرفه وصالح   .٩
 مؤسسه.
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در مورد مناقصاتي كه بنا به ضرورت وموافقت كتبي رييس مؤسسه به   .١٠
 گردد. صورت متمركز توسط وزارت متبوع برگزار مي

ا رعايت خدمات فرهنگي و هنري، آموزشي و پژوهشي، ورزشي و نظاير آن ب .١١
صرفه و صالح مؤسسه و قراردادهاي آموزشي و همچنين قراردادهاي پژوهشي با 

هماهنگي شوراي پژوهشي مؤسسه به تشخيص و  حقوقي با اشخاص حقيقي و
كننده و تأييد رييس مؤسسه و يا مقام مجاز از  مسئوليت رييس واحد درخواست

 طرف ايشان.

م ناشي از اجراي احكام خريد سهام و تعهدات پرداخت خسارت و جرائ  .١٢
 قضائي.

كه توسط كنسرسيوم هاي داخلي توليد  در مورد كاالهاي انحصاري  .١٣
 شود. مي

واژگاني كه در فصل معامالت به كار برده شده، به شرح زير تعريف  :56ماده 
 شوند: مي

كيفيت مورد نظر (طبق اسناد  مناقصه: فرايندي است رقابتي براي تأمين -الف
گري كه مناسب ترين  آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه مناقصه)، كه در

 شود. قيمت را پيشنهاد كرده باشد، واگذار مي
نامه كه اين مناقصه را برگزار  ) اين آيين2گزار : مؤسسه موضوع ماده ( مناقصه -ب

 نمايد. مي
شخصي حقيقي يا حقوقي است كه اسناد مناقصه را دريافت و در  گر: مناقصه -ج  

 ند.ك ه شركت ميمناقص
كميته فني بازرگاني: هيأتي است با حداقل سه عضو خبره فني بازرگاني  -د 

 گزار انتخاب صالحيتدار كه از سوي مقام مجاز از سوي رييس مؤسسه مناقصه
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نامه  ساير وظايف مقرر در اين آيين شود و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها و مي
 گيرد. را بر عهده مي

گران : عبارت است از ارزيابي توان انجام تعهدات  كيفي مناقصهارزيابي  -ه
 سوي  گران كه از مناقصه
 گزار يا به تشخيص وي توسط كميته فني بازرگاني انجام مي شود. مناقصه

ينـدي اسـت كـه در آن مشخصــات،     آارزيـابي فنـي بازرگـاني پيشـنهادها: فر     -و 
اي فنـي بازرگـاني پيشـنهادهاي    هـ  استـانـداردها، كـارايــي، دوام و سـاير ويژگـي   

 شوند. برگزيده مي ارزيابي و پيشنهادهاي قابل قبول گران بررسي، مناقصه
ارزيابي مالي: فرآيندي است كه در آن مناسبترين قيمت از بين پيشـنهادهائي   -ز

 شود. كه از نظر فني بازرگاني پذيرفته شده اند، برگزيده مي
، نهـا ي كامـل بـودن اسـناد و امضـاي آ    ارزيابي شكلي: عبـارت اسـت از بررسـ    -ح

 غيرمشروط و خوانا بودن پيشنهاد قيمت.
انحصار: انحصار در معامله عبارت اسـت از يگانـه بـودن متقاضـي شـركت در       -ط

 شود: معامله كه به طرق زير تعيين مي
 اعالن هيأت وزيران براي كاالها و خدماتي كه در انحصار دولت است. -1

 ب تنها يك متقاضي براي انجام معامله.انتشار آگهي عمومي و ايجا -2
برنامه زماني مناقصه: سندي است كه در آن زمان و مهلت برگزاري مراحـل   - ي

 شود. مختلف مناقصه، مدت اعتبار پيشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص مي
 نصاب معامالت :  57ماده

از چهـل ونـه   كمتر  1389الف) معامالت جزئي: معامالتي كه به قيمت ثابت سال 
 ) باشد.49000000ميليون ريال (
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ب) معامالت متوسـط: معـامالتي كـه مبلـغ مـورد معاملـه بـيش از سـقف مبلـغ          
 برابر سقف ارزش معامالت جزئي تجاوز نكند.    معامالت جزئي بوده و از ده 

ها بـيش از ده برابـر سـقف     ج) معامالت عمده: معامالتي كه مبلغ برآورد اوليه آن
 معامالت جزئي باشد.ارزش مبلغ 

معامالت جزئي و متوسط مبلـغ   نصاب در خريد براي حدمبناي مبلغ  -1تبصره 
مورد معامله و در مورد معامالت عمـده مبلـغ بـرآوردي واحـد متقاضـي معاملـه       

 باشد.   مي
نصاب در فروش، مبلـغ ارزيـابي و بـرآورد كارشـناس خبـره      حد مبناي -2تبصره

 مي باشد.   رشته مربوطه منتخب رييس مؤسسه
نصاب هاي فوق نبايـد بـا   حدمبلغ يا برآورد معامالت مشمول هر يك از  -3تبصره 

تفكيك اقالمي كه به طور متعارف يك مجموعه واحد تلقي مي شوند، بـه نصـاب   
 تر برده شود. پايين

 هاي مزبور در بندهاي فوق در ابتداي هر سال و نصابحدتعيين سقف  -4تبصره 
هاي اعالني توسط بانـك مركـزي و وزارت امـور     قيمتبر اساس شاخص عمومي 

اقتصادي و دارايي كه بر اساس قوانين مربوطه به تصويب هيأت وزيران رسـيده و  
 گردد. تعديل مي گردد، ابالغ مي

 طبقه بندي انواع مناقصات: :58ماده
 الف ) مناقصات از نظر مراحل بررسي به انواع زير طبقه بندي مي شوند :

اي است كه در آن نيـازي بـه ارزيـابي فنـي      اي: مناقصه مرحلهمناقصه يك   .1
گـران در   هـاي پيشـنهاد مناقصـه    بازرگاني پيشنهادها نباشد. در اين مناقصه پاكت

 شود. يك جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعيين مي
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گزار، بررسـي   مناقصه اي: مناقصه اي است كه به تشخيص مناقصه دو مرحله  .2
گاني پيشنهادها الزم باشد. در اين مناقصه، كميته فني بازرگاني تشكيل فني بازر

شود و نتايج ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را به كميسيون مناقصه گـزارش   مي
 شود. نامه برنده مناقصه تعيين مي ) اين آيين69كند و بر اساس مفاد (ماده مي

واع زير طبقه بندي مي شوند گران به ان ب ) مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه
: 
اي است كه در آن فراخوان مناقصــــه از طريـــق    مناقصه عمومي: مناقصه  .1

گران  آگهي عمومي كتبي و عالوه بر آن به طريق الكترونيكي نيز به اطالع مناقصه
 رسد. مي

اي اســت كــه در آن بــه تشــخيص و مســئوليت  مناقصــه محــدود: مناقصــه  .2
گزار، محدوديت برگزاري مناقصـه عمـومي بـا ذكـر      قصهباالترين مقام مؤسسه منا

ادله تأييد شود. فراخوان مناقصه بـا تشـخيص ريـيس مؤسسـه از طريـق ارسـال       
گـران صـالحيتدار بـر اسـاس ضـوابط       دعوتنامه كتبي يا الكترونيكي براي مناقصه

   گران ميرسد. نامه به اطالع مناقصه ) اين آيين 77و  63(مواد 
 3خاذ تصميم در مورد پيشنهادات واصله كميسيون مناقصه از بمنظور ات: 59ماده

 .شود  نفر بشرح زير تشكيل مي
 رييس مؤسسه (يا نماينده وي)  .1

گـزار يـا    معاون پشتيباني يا نماينـده وي (مسـئول فنـي مؤسسـه مناقصـه       .2
 ).درخواست وي برگزار مي شود واحدي كه مناقصه به

 ماينده وي مدير امور مالي مؤسسه (خزانه دار) يا ن  .3
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كميسيون با حضور هر سه نفر اعضاي مزبور رسـميت دارد تمـام اعضـا    : 1تبصره 
مكلف به حضور در جلسه و ابـراز نظـر هسـتند. تصـميمات كميسـيون بـا راي       

 اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود.
اعضاي كميسيون مناقصـه در مؤسسـه الزم اسـت اختيـارات خـود را       :2تبصره 

تجهيزات و خدماتي كه حسب نظر رييس هيأت امنا بـا  درخصوص خريد كاالها، 
يابـد كـه بـه صـورت متمركـز از سـوي سـتاد         رعايت صرفه و صالح ضرورت مي

مركزي وزارت متبوع انجام پذيرد، به اعضاي معرفي شده از سوي رييس هيـأت  
امنا در ستاد وزارت تفويض نمايند. در اينگونه موارد وجوه برنده مناقصه حسـب  

باشـد. دسـتورالعمل    رداد با نظر وزير توسط مؤسسه قابل پرداخت مـي شرايط قرا
 .گردد اين تبصره توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ابالغ مي

 وظايف كميسيون مناقصه :60ماده   
 اهم وظايف كميسيون مناقصه به شرح زير است: 

 صه.الف) تشكيل جلسات كميسيون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناق
هـا و   گران از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آن ب) بررسي پيشنهادهاي مناقصه

 نيز خوانا بودن و غير مشروط بودن پيشنهادهاي قيمت (ارزيابي شكلي).
ارزيابي پيشنهادها و تعيين پيشنهادهاي قابـل قبـول طبـق شـرايط و اسـناد       ج)

 .مناقصه
بازرگــاني در مناقصــات دو  ارجــاع بررســي فنــي پيشــنهادها بــه كميتــه فنــي د)

 اي. مرحله
 تعيين برندگان اول و دوم مناقصه.   هـ)

 و) تنظيم صورتجلسات مناقصه.
 .گيري درباره تجديد يا لغو مناقصه ز) تصميم



88

گيري درباره نحوه دريافت هزينه آگهي مناقصه و مزايده و هزينه ثبـت   ر) تصميم
 .قرارداد در دفتر خانه اسناد رسمي

 يند برگزاري مناقصات به ترتيب شامل مراحل زيراست :فرآ :61ماده
الف) تأمين منابع مالي: انجام معامله به هر طريق مشروط به آن است كه مؤسسه 

بيني منابع مالي معامله در مدت قرار داد اطمينـان   به نحو مقتضي نسبت به پيش
 حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قيد شده باشد.

درمعـامالت بـزرگ (يـك مرحلـه اي يـا دو مرحلـه اي،       ب ) تعيين نوع مناقصـه  
 عمومي يا محدود).

 ج ) تهيه اسناد مناقصه.
 گران درصورت لزوم. د ) ارزيابي كيفي مناقصه

 هـ ) فراخوان مناقصه.
 و ) ارزيابي پيشنهادها.

 ) تعيين برنده مناقصه و انعقاد قرارداد ز
 :روش هاي انجام مناقصه به شرح زير است:62ماده
بـا توجـه بـه كـم و كيـف       ف) درمعامالت جزئي، كارپرداز يا مأمور خريد بايـد  ال

موضوع معامله (كاال، خدمت يا حقوق) درباره بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايـت  
صرفه و صالح و اخذ فاكتور مشخص و به تشخيص و مسئوليت خود، معامله را با 

 تأمين كيفيت به كمترين بهاي ممكن انجام دهد.
رمعامالت متوسط: كارپرداز يا مأمور خريد بايد با توجه به كم وكيف موضوع ب) د

معامله (كاال، خدمت ياحقوق) درباره بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه و 
صالح و اخذ حداقل سه فقره استعالم كتبي، با تأمين كيفيت مورد نظر، چنانچه 

از وي متراتي يا مقام مسئول هبهاي به دست آمده مورد تأييد مسئول واحد تدارك
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باشد، معامله را با عقد قرارداد يا اخذ فاكتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره 
ممكن نباشد با تأييد و موافقت رييس مؤسسه يا  به هر دليلي استعالم كتبي

 شود. مجاز به تعداد موجود كفايت مي اتمقام
كارپرداز واحد باشد امضاي چنانچه مسئوليت واحد تداركاتي برعهدة  ه:تبصر

نامبرده به منزله امضاي مسئول واحد تداركاتي است درصورتي كه مؤسسه فاقد 
كارپرداز باشد، مي توان وظايف مندرج در اين فصل را به متصديان پستهاي 

 مشابه سازماني و يا به مأمور خريد محول نمود.
 ود :ج ) درمعامالت بزرگ : به يكي از روش هاي زير عمل مي ش

رگزاري مناقصه عمومي از طريق انتشار فراخوان در روزنامه هاي ب .1
 .ومناقصات كثيراالنتشار و يا بصورت الكترونيكي در سايت مؤسسه

 برگزاري مناقصه محدود.  .2
تبصره : مؤسسه مكلف است كليه شرايط كيفي مورد نظر خود را در شرايط و 

 اسناد مناقصه لحاظ نمايد.
 قصهفراخوان منا :63ماده
 مفاد فراخوان مناقصه حداقل بايد شامل موارد زير باشد:: الف

 گزار. نام ونشاني مناقصه  -1
 نوع، كميت وكيفيت كاال يا خدمات.  -2
 نوع و مبلغ تضمين شركت درمناقصه.  -3
 محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل وگشايش پيشنهادها.  -4
عيين آن ميسر يـا بـه   مبلغ برآورد شده معامله و مباني آن (درصورتي كه ت  -5

مصلحت باشد). در مواردي كه فهرست بهاي پايه وجود دارد، برآورد مربوط طبق 
 شود. فهرست ياد شده تهيه مي
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گزار از يـك تـا سـه نوبـت      ب) فراخوان مناقصه عمومي بايد به تشخيص مناقصه
هاي كثيراالنتشار كشوري يا استان مربوط و يـا سـايت    حداقل دريكي از روزنامه

 مؤسسه منتشر گردد. مناقصات ويا كترونيكي ال
ايـن مـاده ازطريـق     "ب"عالوه بر موارد مذكور در بند  تواند گزار مي ج) مناقصه
هاي اطـالع رسـاني    هاي ارتباط جمعي يا شبكه هاي گروهي و رسانه ساير رسانه

 نيز فراخوان را منتشر نمايد.
باشـد، يـا اسـتفاده از     المللـي  د) درصورتي كه نيـاز بـه برگـزاري مناقصـه بـين     

تسهيالت اعتباري خارجي مطرح باشد، بايـد بـا كسـب مجوزهـاي مربـوط و بـا       
رعايت موازين قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي و صـنعتي  

هـاي   آگهـي مربـوط در يكـي از روزنامـه     12/12/1375و اجرائي كشور مصـوب  
المللي مرتبط با موضوع مناقصـه   بين انگليسي زبان داخل و يك مجله يا روزنامه

 مؤسسه منتشر شود.مناقصات وياو يا سايت الكترونيكي 
ها و برگ شرايط و اسناد مناقصه  ح ) در آگهي مناقصه بايد تصريح گردد كه نقشه

مؤسسـه  مناقصـات ويـا   و مشخصات معامله در محل معين و يا سايت الكترونيكي 
ك نسخه از آنرا دريافـت و بـا قيـد قبـولي     موجود است و پيشنهاددهندگان بايد ي

 امضاء كرده و به پيشنهاد خود ضميمه و تسليم نمايند.
 اسناد مناقصه: :64ماده

 الف) تمامي اسناد مناقصه بايد بطور يكسان به همه داوطلبان تحويل شود.
 :ب) اسناد مناقصه بايد شامل و حاوي موارد زير باشد

 .گزار نام ونشاني مناقصه  .١

 .مبلغ تضمين مناقصهنوع و  .٢

 .محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل پيشنهادها و گشايش آنها  .٣
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 .پرداخت و تضمين حسن انجام كار مبلغ پيش  .۴

مدت اعتبار پيشنهادها حداكثر بيست روز به استثناي ايام تعطيـل خواهـد     .۵
 بود.  

 يا كار، مشخصات فني بازرگاني، استانداردها، نوع، كميت وكيفيت كاال شرح .۶
هاي آنها،  خدمات، روش تهيه و مهلت مقرر براي تسليم پيشنهادها و تعداد نسخه

روز و ساعت و محل قرائت پيشنهادها و همچنين مجاز يا عدم مجاز بودن حضـور  
 .پيشنهاددهندگان يا نمايندگان آنها درجريان كميسيون مناقصه

مائم آنهـا در  متن قرارداد شامل موافقتنامه، شرايط عمومي و خصوصي و ض  .٧
 صورت لزوم.

مدت و محل و نحوه تحويل كـاال يـا انجـام كـار و ترتيـب عمـل و ميـزان          .٨
خسارت در مواردي كه طرف معامله در تحويل كاال يا انجـام كـار كـال يـا بعضـأ      

 تاخير نمايد.  

كسر  تصريح اينكه بهاي پيشنهادي بايد به مبلغ مشخص يا بر اساس درصد  .٩
 يـا  ممهـور و  بهاي اعالم شده تعيين و در پاكت دربسته ويا اضافه نسبت به واحد 

 امضاء پيشنهاد دهنده باشد، تسليم شود. 

در صورتي كه موضوع معامله عمده باشد ممكن اسـت بـه ميـزان تضـمين       .١٠
حسن انجام معامله از كاالي مورد معاملـه دريافـت شـود و در ايـن صـورت بايـد       

 موضوع در آگهي قيد گردد.  

تـرين   زم براي بررسي پيشنهادها و تشـخيص حـائز مناسـب   تعيين زمان ال  .١١
 بهاء و ابالغ به برنده مناقصه ضرورت دارد. 

گزار پرداخت  ميزان پيش پرداخت در صورتي كه به تشخيص واحد مناقصه  .١٢
 آن به برنده مناقصه الزم باشد و ترتيب پرداخت و واريز آن. 
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 ت در صورت لزوم.ها و برگ شرايط و مشخصا محل توزيع يا فروش نقشه  .١٣

نامه و قرارداد (درصورتي كه الزم باشد) براي  هاي ضمانت محل توزيع نمونه  .١۴
، و نمونه قرارداد نيـز بـا قيـد اينكـه      آن كه ضمانت نامه عينا مطابق نمونه تنظيم

 گردد.  ، بايد امضاء و ضميمه پيشنهاد مورد قبول است

هاد بـه منزلـه قبـول    تصريح اين نكته كه شركت در مناقصـه و دادن پيشـن    .١۵
 گزار مي باشد.   اختيارات و تكاليف تعيين شده واحد مناقصه

گزار مكلف است هر گونـه كسـور قـانوني     تصريح اين نكته كه واحد مناقصه  .١۶
(اعم از بيمه، ماليات، عوارض و ساير موارد) كه بابت معامله به طرف قرارداد تعلق 

باشد را از بهاي كـاركرد يـا كـاالي     گيرد و مؤسسه قانوناً مكلف به كسر آن مي مي
 تحويلي در موقع پرداخت مطالبات او كسر نمايد.  

 گزار الزم باشد.   ساير اسنادي كه به تشخيص مناقصه .١٧

گزار مكلف است سپرده شركت در مناقصه را در صـورتي كـه    واحد مناقصه  .١٨
ر چنـين سـپرده نفـر دوم را د    برنده مناقصه حاضر به انجـام معاملـه نشـود و هـم    

صورتي كه براي انجام معامله به او رجوع شود و از انجام معامله امتناع نمايند بـه  
 نفع مؤسسه ضبط كند.  

گزار اختيار دارد مقدار كاال يا كار مورد معامله را تـا بيسـت و    واحد مناقصه  .١٩
پنج درصد افزايش يا كاهش دهد مشروط بر اينكه كليه محاسبات فني نسبت بـه  

 هش، رعايت و تطبيق شود. اين افزايش يا كا

گزار مجاز نيسـت بـه پيشـنهادات مـبهم و مشـروط و بـدون        واحد مناقصه  .٢٠
سپرده و يا پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر در آگهي مـي رسـد ترتيـب    

 اثر دهد.
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گزار در صورتي كه ذكر شرايط خاصي را عالوه بر آنچـه در   واحد مناقصه :65ماده
الزم تشخيص دهد مشروط بر اين كه بـا قـوانين و مفـاد     ،ذكر شده است 64ماده 

نامه مغاير نباشد، مي تواند در متن آگهي يا در نقشه ها و برگ شـرايط و   اين آيين
بطوري كه عموم داوطلبان قبل از تسليم پيشنهاد آن اطالع  درج نمايد مشخصات

م انعقـاد  حاصل كنند ولي منظور داشتن امتيازات جديد براي برنده مناقصه هنگـا 
 باشد. يا اجراي قرارداد به هر عنوان ممنوع مي

 ترتيب تهيه و تسليم پيشنهادها :66ماده
درمناقصه پس از دريافت يا خريد اسناد بايـد پيشـنهادهاي    كنندگان الف) شركت

 گزار تسليم كنند : خود را به ترتيب زير تهيه و به مناقصه
 تهيه و تكميل اسناد و پيشنهادها .1
 هادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه.تسليم پيشن .2
 دريافت رسيد تحويل پيشنهادها. .3

المللـي از آخـرين    ب) مهلت قبول پيشنهادها در مورد مناقصـات داخلـي و بـين   
 مهلت تحويل اسناد مناقصه به ترتيب نبايد كمتر از ده روز و يكماه باشد.

 شرايط تسليم و تحويل پيشنهادها: :67ماده
ـ   شركت الف) هيچ يك از اسـناد   مـواردي كـه در   در جـز ه كنندگان درمناقصـه، ب

 توانند بيش ازيك پيشنهاد تسليم كنند. بيني شده باشد، نمي مناقصه پيش
در مناقصه، اسـناد مناقصـه و پيشـنهادهاي خـود را بايـد در       كنندگان ب) شركت

هاي جداگانه و دربسته شده شـامل تضـمين (پاكـت الـف)، پيشـنهاد فنـي        پاكت
هـا را در   ني (پاكت ب) و پيشنهاد قيمت (پاكـت ج) بگذارنـد و همـه پاكـت    بازرگا

 لفاف مناسب و دربسته و مهر شده قرار دهند.



94

شــده   گـزار موظـف اسـت در مهلـت مقـرر همـه پيشـنهادهاي ارائـه         ج) مناقصـه 
هـا صـيانت    را پس از دريافت، ثبت و تا جلسه بازگشائي، از پاكت كنندگان شركت
 نمايند.

تسليم، تحويل، اصالح، جايگزيني و يا پس گرفتن پيشنهادها بايـد بـه    د) هرگونه
 صورت قابل گواهي و در مهلت و مكان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود.

گزار نوع معامله ايجـاب نمايـد كـه     ه ) در صورتي كه به تشخيص دستگاه مناقصه
د و يـا مـدارك   هاي ضمانت نامه و قراردا نقشه يا برگ شرايط و مشخصات و نمونه

 ها توسط مؤسسه تهيه شود. ديگري تهيه شود، قبل از نشر آگهي بايد آن
 گشايش پيشنهادها: 68ماده

 گران در زمان و مكان مقرر گشوده مي شود. الف) پيشنهادهاي مناقصه
 است: به شرح زير ب ) مراحل گشايش پيشنهادها

ندگان)، حاضران تهيه فهرست اسامي دريافت كنندگان اسناد، (پيشنهاد ده  -1
 درجلسه كنندگان و شركت

 .كنترل آن بازكردن پاكت تضمين (پاكت الف) و  -2
 .بازكردن پاكت فني بازرگاني  -3
ها  بازكردن پيشنهاد قيمت و كنترل از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آن  -4

 .اي و كنار گذاشتن پيشنهادهاي غيرقابل قبول در مناقصات يك مرحله
بازرگاني به كميته فني بازرگاني درمناقصات دو  هاي فني تحويل پاكت  -5

 .اي مرحله
تهيه و تنظيم و امضاي صورتجلسه گشايش پيشنهادها توسط اعضاء   -6

 كميسيون مناقصه.
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پيشنهادهاي رد شده به  هاي قيمت و پاكت تضمين پاكت تحويل  -7
 .گزار براي استرداد به ذينفع مناقصه

زمان و مكان تشكيل جلسه گشايش  ج) در صورت برگزاري مناقصه دو مرحله اي
پيشنهادهاي قيمت، در جلسه گشايش پاكت ها اعالم خواهد شد، اين مدت فقط 
براي يكبار تا سقف مدت اعتبار پيشنهادها قابل تمديد است. در اين صورت پاكت 

گزار صيانت مي  هاي قيمت در يك لفاف الك و مهر شده توسط دستگاه مناقصه
رحله اي، پيشنهادهاي قيمت بيدرنگ گشوده و بر اساس شود. در مناقصات يك م

 اين آيين نامه، برنده مناقصه تعيين مي شود. 72ماده 
گزار ميتواند در صورت تمايل از مناقصـه گـران يـا نماينـدگان      د) دستگاه مناقصه

 ها جهت حضور در جلسه گشايش پيشنهادهاي مالي دعوت نمايد. آن
 پيشنهادها  ارزيابي فني بازرگاني  :69ماده

گزار موظـف اسـت بـر اسـاس معيارهـا و       مناقصه اي، الف) در مناقصات دو مرحله
گران و ارزيابي فنـي   هاي اعالم شده در اسناد مناقصه، ارزيابي كيفي مناقصه روش

 بازرگاني پيشنهادها را انجام و اعالم نمايد.
بررسي طـي   كه بررسي فني بازرگاني پيشنهادها الزم باشد، نتيجه ب) در صورتي

كنـد بـه جلسـه بعـدي كميسـيون احالـه        مهلتي كه كميسيون مناقصه معين مي
 هـاي قيمـت پيشـنهاد    شود و بر اساس گزارش كميته فنـي بازرگـاني، پاكـت    مي

 شود. اند، گشوده مي دهندگان كه امتياز فني بازرگاني الزم را احراز كرده
پيشنهادهاي قيمت مجـاز   ج) هرگونه ارزيابي فني بازرگاني، تنها پيش از گشودن

 است
هاي فني بازرگـاني پذيرفتـه    گراني كه در ارزيابي د) پاكت پيشنهاد قيمت مناقصه

 گردانده شود. اند بايد ناگشوده باز نشده
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در صورتي كه در مدت مقرر پيشنهادي نرسـيده باشـد و يـا كميسـيون      :70ماده
ار ميتوانـد مناقصـه را   گـز  اي تعيين نكرده باشـد، واحـد مناقصـه    مناقصه نيز برنده

تجديد يا موضوع را براي اخذ تصميم الزم به كميسيون تـرك تشـريفات مناقصـه    
 احاله كند.

كميسـيون مناقصـه نتيجـه مناقصـه را همـراه بـا نظـر نماينـده كميتـه          : 71ماده
گزار  در كميسيون حضور داشته است به رييس واحد مناقصه فني(حسب مورد)كه

رييس واحد نتيجه به برنده مناقصه ابالغ خواهد شد در اعالم و در صورت موافقت 
گـزار مناقصـه تجديـد يـا      صورت عدم موافقت مقام مذكور بـه تشـخيص مناقصـه   

 موضوع براي اتخاذ تصميم به كميسيون ترك تشريفات مناقصه ارجاع خواهد شد.  
 ارزيابي مالي و تعيين برنده مناقصه : :72ماده

ترين قيمت را حائز شـده باشـد،    گري كه مناسب صهالف)هنگام ارزيابي مالي، مناق
به عنوان برنده اول اعالم خواهد شد و برنده دوم در صورتي اعالم مـي شـود كـه    

 .تفاوت قيمت پيشنهادي وي با برنده اول، كمتر از مبلغ تضمين باشد

هـا و تجزيـه و كنتـرل     هاي قيمت، چنانچه بررسي قيمت ب)پس از گشودن پاكت
توانـد بررسـي آن را بـه كميتـه فنـي       باشد، كميسيون مناقصه مي مباني آن الزم

بازرگاني ارجاع نمايد و كميته فني بازرگاني حداكثر ظرف دو هفته نتيجه ارزيابي 
 كند. را به كميسيون مناقصه اعالم مي

ج)پس از گشودن پيشنهادهاي قيمت، در مواردي كـه ريـيس مؤسسـه يـا مقـام      
 را اعالم كرده باشد.   مجاز از طرف او برنده مناقصه

د)در كليه خريـدها بـه تشـخيص ريـيس مؤسسـه، مناقصـه گـران و فروشـندگان         
گـران و فروشـندگان خـارجي تـرجيح      كاالهاي با كيفيت داخلي نسبت به مناقصـه 

 دارند.  
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گزار در مواردي كـه ميسـر باشـد بايـد قبـل از روز افتتـاح پيشـنهاد،         هـ)مناقصه 
د مناقصه را با وسـايل مقتضـي و مطمـئن بطـور     هاي مربوط به مور شاخص قيمت

محرمانه تهيه نموده در پاكت الك و مهر شده در اختيار كميسيون مناقصـه قـرار   
دهد تا روز افتتاح پيشنهادات پس از قرائت پيشنهادات واصـله اعضـاء كميسـيون    

 ها در جهت تصميم گيري بهينه استفاده نمايد.   مناقصه در آن شاخص
حائز حداقل بها بيش از يك نفر باشد و نسبت به انجـام معاملـه    و) در صورتي كه

با يكي از آنها در مهلتي كه كميسيون تعيين خواهد كرد بين آنهـا توافـق نشـود،    
اي خواهد بود كه در محل انجام كـار سـكونت دارد. در    حق تقدم با برنده مناقصه

ون برنـده  صورتي كه حائزين حداقل بهـا واجـد شـرايط يكسـان باشـند كميسـي      
 مناقصه را از طريق اخذ نظر هيأت رييسه مؤسسه تعيين خواهد نمود.

 انعقاد قرارداد : :73ماده
الف) قرارداد با برنده مناقصه، بايد پيش از پايان مدت اعتبـار پيشـنهادها منعقـد     

بيني شده در اسناد مناقصـه   شود. اين مدت حداكثر براي يكبار و برابر مدت پيش
ت. در صورت عقد قرارداد با پيشنهاد دهنده اول تضمين پيشـنهاد  قابل تمديد اس

 گردد. دهنده دوم مسترد مي
ب) چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نمايد و يا ضمانت انجام تعهـدات را  

گـردد. در   ارائه ننمايد، تضمين مناقصه وي ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد مي
تضمين وي نيز ضبط و مناقصه تجديد يـا موضـوع جهـت     صورت امتناع نفر دوم،

مقام مجاز از طرف  طرح در كميسيون ترك تشريفات مناقصه به رييس مؤسسه و
 ايشان پيشنهاد خواهد شد.

روز ميسر نباشـد بايـد قـرارداد     15در معامالتي كه تحويل مورد معامله در مدت 
 منعقد شود. در قرارداد بايد نكات زير قيد گردد :  
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 .نام متعاملين  .١

 .مدت انجام تعهد و محل شرايط تحويل مورد معامله  .٢

ميزان خسارت در مواردي كه برنده معامله در انجام تعهدات  ترتيب عمل و  .٣
 تاخير نمايد.   ييا كل يجزئ

الزام تحويل كاال بر طبق نمونه ممهور در صورتي كه تهيه نمونه الزم باشـد    .۴
گـزار   مهر طرفين معاملـه مهمـور و نـزد مناقصـه    در اين صورت بايد نمونه كاال با 

 نگاهداري شود.  

اقرار برنده معامله به ايـن كـه از مشخصـات كـاال يـا كـار مـورد معاملـه و           .۵
 مقتضيات محل تحويل كاال يا انجام كار اطالع كامل دارد. 

گزار نسبت به افزايش يا كاهش مورد معامله در مدت قرارداد  مناقصه اختيار  .۶
% مقدار مندرج در قرارداد، مشروط بـر اينكـه كليـه محاسـبات فنـي      25تا ميزان 

 نسبت به اين افزايش يا كاهش متناسب رعايت و تطبيق شود. 

بهاي مورد معامله و ترتيب پرداخت آن، در مواردي كه انجام كار بر اسـاس    .٧
 شود ولي بهاي كارهاي انجام يافته بـر  واحد بها باشد برآورد و در قرارداد ذكر مي

 اساس واحد بها احتساب و پرداخت خواهد شد.  

از سوي  ابالغي هاي لپرداخت و ترتيب واريز آن طبق دستورالعم مبلغ پيش  .٨
 .باشد ميوزارت متبوع 

اقرار به عدم شمول ممنوعيت موضوع قانون راجع بـه منـع مداخلـه وزرا و      .٩
ب نمايندگان مجلسين و كارمنـدان دولـت در معـامالت دولتـي و كشـوري مصـو      

 . 1337ماه سال  دي
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ساير شرايطي كه مورد توافق طرفين معامله قرار گيـرد مشـروط بـر اينكـه       .١٠
متضمن امتيازاتي عالوه بر آنچه در شـرايط مناقصـه ذكـر شـده بـراي فروشـنده       

 نباشد

 تجديد و لغو مناقصه: 74ماده
 گردد: الف) مناقصه در شرايط زير تجديد مي

 نصاب تعيين شده در اسناد مناقصه. گران از حد كم بودن تعداد مناقصه .1
 امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد.  .2
 پايان مدت اعتبار پيشنهادها.  .3
 ها به نحوي كه توجيه اقتصادي طرح مرتفع شده باشد. باال بودن قيمت  .4
 .راي مراجع قانوني  .5

 شود: ب ) مناقصه در شرايط زير لغو مي
 موضوع مناقصه مرتفع شده باشد.نياز به كاال يا خدمات   .1
تغييرات زيادي در اسناد مناقصـه الزم باشـد كـه موجـب تغييـر در ماهيـت         .2

 مناقصه گردد.
 پيش آمدهاي غير متعارف نظير، جنگ، زلزله، سيل و مانند آنها.  .3
 .راي مراجع قانوني  .4
 .گران تشخيص كميسيون مناقصه مبني بر تباني بين مناقصه  .5

گـران   تجديد و يا لغو مناقصه را به سمع و نظر كليـه مناقصـه   گزار بايد ج) مناقصه
 .برساند
 نحوه رسيدگي به شكايات :75ماده

نامـه   گران نسبت به اجرا نشدن موادي از اين آيين الف) چنانچه هر يك از مناقصه
 گزار شكايت كند. تواند به باالترين مقام دستگاه مناقصه اعتراض داشته باشد مي
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گزار مكلف است در مهلت پانزده روز كاري از تـاريخ دريافـت    همؤسسه مناقص -ب
ــكايت، ــيدگي ش ــتن     رس ــورت وارد دانس ــل آورده و در ص ــه عم ــاي الزم را ب ه

در صـورتي كـه شــكايت را وارد    و اعتراض،مطـابق مقـررات مربـوط اقـدام نمايـد     
 .تشخيص ندهد، ظرف مهلت تعيين شده جوابيه الزم را به شاكي اعالم نمايد

ـ    :76ماده  ااعضاي كميته يا كميسيون فني، بازرگاني و مالي در مواقـع ضـروري ب
 گردند. رييس مؤسسه انتخاب مينظر 

در مــواردي كــه انجــام مناقصــه براســاس گــزارش تــوجيهي مؤسســه  :77مــاده
 78گزار به تشخيص يك هيأت سه نفره مركب از مقامات مذكور در مـاده   مناقصه

ان معامله را به طريق ديگري انجام داد و در ايـن  نامه ميسر نباشد، مي تو اين آيين
صورت هيأت ترك تشريفات مناقصه با رعايت صرفه و صالح مؤسسه ترتيب انجام 
اين گونه معامالت را با رعايت ساير مقررات مربوط در هر مورد براي يك نوع كـاال  

 يا خدمت تعيين و اعالم خواهد نمود.
 مناقصه شامل: اعضاي كميسيون ترك تشريفات :78ماده
 معاون پشتيباني مؤسسه   .١
 مدير امور مالي مؤسسه .٢

 نماينده فني رييس مؤسسه .٣

جلسات با حضور سه نفر اعضاي مربوطه رسميت دارد و كليـه اعضـاء    :1تبصره  
مكلف به حضور درجلسات هيأت و ابراز نظر خود نسـبت بـه گـزارش تـوجيهي     

و همچنـين نحـوه انجـام    واحد اجرايي مربوط در مورد تقاضـاي تـرك مناقصـه    
معامله مورد نظر هستند لكن تصـميمات هيـأت بـا راي اكثريـت اعضـاء معتبـر       

 خواهد بود.
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نامه در صورتي كه مبلغ معامله بيش از ده  ) اين آيين77در اجراي ماده (: 2تبصره
نصاب معامالت جزئي باشـد، انجـام معاملـه پـس از     حدبرابر و كمتر از پنجاه برابر 

هاي سه نفري موضوع اين ماده حسب مـورد مجـاز خواهـد     د هيأتتائي تصويب و
 بود.

نامه در صورتي كه مبلغ معاملـه بـيش از    ) اين آيين77در اجراي ماده (: 3تبصره 
نصاب معامالت جزئي باشد، انجام معاملـه پـس   حدپنجاه برابر و كمتر از صد برابر 

ـ     از تصويب هيأت ا تائيـد ريـيس   هاي سه نفري موضوع اين مـاده حسـب مـورد ب
 مؤسسه مجاز خواهد بود.

نامه در صورتي كه مبلغ معامله بـيش از   ) اين آيين77در اجراي ماده ( :4تبصره  
باشد، انجام معامله پس  جزئينصاب معامالت حدصد برابر وكمتر از دويست برابر 

هاي سه نفري موضوع اين ماده حسب مورد با تائيد هيأت رييسه  از تصويب هيأت
 مجاز خواهد بود. مؤسسه
نامه در صورتي كه مبلغ معاملـه بـيش از    ) اين آيين77در اجراي ماده ( :5تبصره 

هـاي   دويست برابر نصاب معامالت جزئي باشد، انجام معامله پس از تصويب هيأت
سه نفري موضوع اين ماده حسب مورد با تائيد هيأت رييسـه مؤسسـه منـوط بـه     

 بود. خواهد مجاز دانشگاه ءهيأت امنا صويبت
) و 58مناقصه محدود به تشخيص ريـيس مؤسسـه و بـا رعايـت مـواد (      :79ماده

 شود :  ) در موارد زير برگزار مي63(
 گران صالحيتدار  هاي مناقصه وجود فهرست الف)

گران صالحيتدار در مناقصـه محـدود نيـازي بـه      وجود فهرست كوتاه مناقصه ب)
 باشد.   انتشار آگهي نمي
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در صـورت   گر گران در مناقصه محدود سه مناقصه مناقصه ل تعدادحداق: 1تبصره 
شود و بـار دوم بـا حـداقل دو     نرسيدن بحد نصاب يكبار فرآيند ارزيابي تجديد مي

نامه خواهـد   اين آيين 55تبصره ماده  6صورت طبق جزء  گر و در غير اين مناقصه
 خواهد بود. گران با نظر رييس مؤسسه بود. در هر صورت نحوه دعوت مناقصه

هاي تملك دارايي (ساختماني و يا ساختماني و تاسيساتي  در مورد طرح: 2تبصره 
ريـزي و نظـارت راهبـردي ريـيس      توام) فهرست واجدين صالحيت معاونت برنامه

جمهور يا استانداري مالك خواهد بود و در مناطقي كه دسترسي بـه پيمانكـاران   
مؤسسه از پيمانكاران محلي با رعايت  مزبور وجود نداشته باشد با تشخيص رييس

 شد. مقررات مربوطه استفاده خواهد
 تحويل مورد معامله به شرح زير بايد انجام شود:  :80ماده

الف) در مورد معامالت جزئي بوسيله و مسئوليت انباردار و يا تحويل گيرنده كـاال  
 .كارمورد خدمات غير قراردادي از طريق گواهي انجام  در برحسب مورد و

ب) در مورد معامالت متوسط بوسيله و مسئوليت انبـار دار و يـا تحويـل گيرنـده     
 كاال و نماينده قسمت تقاضا كننده.  

استثناي امور ساختماني و ساير امور فني، بوسـيله  ه ج) در مورد معامالت عمده ب
 نماينـده  و و مسئوليت انباردار يا تحويل گيرنده كار و نماينده قسمت تقاضاكننده

گيرد.در مورد تحويل گرفتن دارو و مواد شيميايي براي  رييس مؤسسه صورت مي
ا حضور مسئول مربوطه كه از طرف رييس واحد تعيين خواهد شد نيز انهبيمارست

سازي و بطور كلي امور فني يك يـا   باشد. در مورد امور ساختماني، راه ضروري مي
سـه يـا مقـام مجـاز از     دو نفر متخصص فني حسب مورد به انتخـاب ريـيس مؤس  

 ايشان شركت خواهند كرد.  
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ايـن مـاده بـا     "ج"و  "ب"تحويل مورد معامله در موارد مندرج در بنـد  : 1تبصره 
تنظيم صورتمجلس بايد انجام شود و پس از اينكه مسـلم شـد كـاال يـا خـدمات      
داراي تمام مشخصات الزم مي باشد، مراتب و مقدار آن در صورتمجلس ذكـر و از  

خانوادگي و سمت و تاريخ بايد امضاء گرفته شـود.   ئوالن با ذكر نام و نامطرف مس
گواهي تطبيق مشخصات و مقدار كاال يا خدمات بعهده انبار دار يـا   "الف"در بند 

 باشد.   تحويل گيرنده مي
براي كاالهاي تحويل شده در تمام موارد بايد قبض انبار، رسيد انبـار يـا    :81ماده

يم كه داراي شماره مسلسل باشد صـادر گـردد و بـه امضـاء     رسيد و تحويل مستق
انباردار برسد و در دفتر انبار و كارت مربوطه ثبت و شماره ثبت دفتر انبار در روي 
قبض و كارت ذكر گردد و يك نسخه از رسيد انبار نيز به امور مالي مؤسسه ارسال 

 نيز انجام شود.گردد مفاد اين ماده مي تواند بصورت الكترونيكي و مكانيزه 
گـردد و بـه انبـار وارد     در مواردي كه كاال در خارج از انبار تحويـل مـي   -1تبصره 

باشد، با در نظر گـرفتن مفـاد    شود يا امكان ورود و نگهداري كاال در انبار نمي نمي
اقدام خواهد شد و تحويل گيرنده كاال بجاي انباردار تكاليف مربوطه  80و 81مواد 

داد و رسيد يا صورتمجلس مربوط حسب مورد مبناي صدور رسيد را انجام خواهد 
 باشد. حواله انبار مي،انبار 
در صورتيكه در شرايط معامله براي تحويل مورد معامله عالوه بـر آنچـه   : 82ماده

بيني شده  تعيين شده تكاليف ديگري توسط رييس مؤسسه پيش 80و 81در مواد 
 باشد. االجرا مي باشد الزم

كه بين مسئوالن تحويل مـورد معاملـه مـذكور در بنـدهاي      ر موارديد :83ماده
از لحاظ مشخصات و ساير مسائل مربوط به كـار يـا كـاالئي     80ماده  "ج"و  "ب"

كه بايد تحويل گرفته شود اختالف نظر باشد هر يك از مسئوالن مذكور نظر خود 
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مراكـز از طـرف   را در صورتمجلس قيد خواهد كرد و ترتيب انجام مورد معامله در 
گزار طبق جلب نظر افـراد بصـير و مطلـع تعيـين      مؤسسه يا واحد اجرائي مناقصه

 شد. خواهد
 االجرا است : در خصوص مزايده موارد زير الزم :84ماده

الف) در مورد معامالت جزئي مامور فروش مكلف است با تشـخيص و مسـئوليت    
بـا رعايـت صـرفه و صـالح      خود به داوطلبان مراجعه و پس از تحقيق از بهاي آن

مؤسسه معامله را انجام دهد و سند مربوط را با تعهد اينكـه معاملـه بـا بيشـترين     
بهاي ممكن انجام شده است و با ذكر نام و نام خانوادگي و سمت و تـاريخ امضـاء   

 كند.
ب) در مورد معامالت متوسط مزايده به تشخيص ومسئوليت ريـيس اداره امـوال   

 ر انجام خواهد شد :مؤسسه و به شرح زي
اطالعات كلي در مورد نوع و مشخصات و مقدار مورد معامله و ساعت و روز   .1

و محل مزايده و ساير شرايطي كه الزم باشد با يكي از شرايط فوق، درج آگهي در 
روزنامه و يا در صورت ضرورت به وسايل و طرق انتشاراتي ديگر از قبيـل راديـو و   

كي و الصاق آگهي در معابر عمومي يا مؤسسه به اطـالع  تلويزيون و سايت الكتروني
 متقاضيان برساند.

مورد معامله بايد قبال توسط كارشناس منتخب رييس مؤسسه ارزيابي و بهـاي آن  
تعيين شود و در مزايده به خريداري كه باالترين بهاء را پيشنهاد كند واگذار شـود  

 د مجددا بايد ارزيابي گردد.و اگر حداقل قيمت ارزيابي شده داوطلب پيدا نشو
ـ    :85ماده ـ   ه در مورد معامالت عمده انتشار آگهـي مزايـده ب عمـل  ه شـرح زيـر ب
 آيد: مي



105

نامه براي آگهي مناقصه پـيش بينـي    در آگهي مزايده شرايطي كه طبق اين آيين
 شده در صورتيكه با عمل مزايده منطبق باشد بايد رعايت شود.

د ترتيب تشكيل كميسيون مناقصه و اتخاذ نامه در مور مقرراتي كه در آيين
تصميم در كميسيون مذكور و اجراي تصميم كميسيون و انعقاد قرارداد و تحويل 
 مورد معامله معين شده، در صورتيكه با عمل مزايده منطبق باشد بايد اجرا شود.

در مورد معامالت عمده، بايد عمده بودن يا نوع آن قبال توسط : 1تبصره 
 تخب رييس مؤسسه ارزيابي و اعالم شود.كارشناس من

 
 تنظيم حساب ونظارت–فصل پنجم 

اعمال نظارت مالي بر مخارج مؤسسه و واحدهاي اجرايي از نظر انطبـاق   :86ماده
هـاي مؤسسـه توسـط     نامه و ساير مقررات عمومي دولت و دستورالعمل با اين آيين

 گيرد. حسابرس پس از هزينه انجام مي
كليـه   و مؤسسـه  ،وحـدت رويـه در شناسـايي عمليـات مـالي      منظوربه  :87ماده

ها و عمليات مالي خود را در دفـاتر رسـمي مؤسسـه     تابعه مكلفند هزينه يواحدها
 (روزنامه و كل) ثبت و منظور نمايند.  

هاي  ها وسرفصل نحوه تنظيم و نگهداري حساب و تفكيك انواع حساب :1تبصره  
اي نظام نـوين مـالي ابـالغ شـده     لهالعم ورهاي دائم و موقت بر اساس دست حساب

 توسط وزارت متبوع مي باشد.  
اي اسـتفاده مـي نماينـد ضـمن ورود      موسساتي كه از سيستم رايانـه  : 2تبصره  

وثبت اطالعات روزانه در سيستم مزبور عمليات ماهيانه را طي يك سند در دفـاتر  
 رييس مؤسسه و همه ساله دفاتر رسمي مؤسسه توسط رسمي ثبت خواهند نمود.

 شود. پلمب مي و امضاء يك نفر از اعضاي هيأت امنا به انتخاب هيأت امنا
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در مواردي كه بر اثر تعهد زايد بر منابع مالي (بجز موارد اجتناب ناپذير)  :88ماده
نامه خدمتي انجام شود يا مالي به تصرف مؤسسـه   يا عدم رعايت مقررات اين آيين

باشد و در صـورتي كـه    ه مكلف به رد معامله مزبور ميدر آيد، واحد اجرايي مربوط
نين در مـورد  مچرد عين آن ميسر نبوده و يا فروشنده از قبول آن امتناع كند و ه

خدمات انجام شده مكلف به قبـول اسـت و وجـه مـورد معاملـه در حـدود منـابع        
ت باشـد و اقـداما   موجود يا منابع سال بعد واحد اجرايي مربوطه قابل پرداخت مـي 

فوق مانع تعقيب نخواهد بود اينگونه موارد الزم است در گزارش حسابرس به نحـو  
مناسب منعكس گردد. انجام تعهدات مؤسسه در قالب بودجه تفصيلي مؤسسه بـال  

 باشد. مانع مي
تأمين اعتبار ضروري است و هرگاه بر اثر گواهي خالف واقـع مسـئولين   : 89ماده

از ديني اضافه بر اعتبارات بر ذمه واحـد اجرايـي   ا دستور مقامات مجيامور مالي و 
ايجاد شود ملزم به پاسخگويي به رييس مؤسسه بوده و طبق مقـررات انضـباطي و   

 .شد اداري با آن برخورد خواهد
مؤسسه دستوري را خالف مقررات تشخيص دهد  چنانچه مدير امور مالي :90ماده

ادر كننده دستور گـزارش نمايـد   با ذكر مورد به مقام ص اًمكلف است مراتب را كتب
بايد  اًدر صورتي كه صادركننده دستور مربوط اجراي دستور صادره را بخواهد كتب

صادر نمايـد. در ايـن صـورت    » به مسئوليت اينجانب«دستور مجدد با قيد عبارت 
مدير امور مالي مكلف به اجراي دستور بوده و به حسابرس مؤسسه گزارش نمايـد.  

ها پس از بررسي گزارش مدير امور  زمان رسيدگي به حساب حسابرس مؤسسه در
را  ءمالي مراتب را با اظهارنظر صريح بايد در گزارش خـود مـنعكس و هيـأت امنـا    

 .نسبت به موضوع مطلع سازد
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در صورتي كه رييس يا مسئول امور مالي واحد اجرايي تشخيص دهد كـه   :تبصره
با به رييس واحد اجرائـي اعـالم   پرداخت وجهي مخالف مقررات است مراتب را كت

به عهده بگيـرد ريـيس    اًكند. هر گاه رييس واحد اجرايي مسئوليت امر را كتب مي
 اًمكلف است نسبت به پرداخت وجه اقدام و موضوع را كتب ييامور مالي واحد اجرا

 به مدير مالي مؤسسه و حسابرس مؤسسه گزارش دهد.
 

 اموال،ماشين آالت وتجهيزات-فصل ششم
مازاد بر احتياج و همچنـين  وغير منقول)منقول ( تواند اموال مؤسسه مي :91دهما

بـا تشـخيص و    اسقاط خود را به پيشنهاد رييس واحـد اجرايـي و   اثاث فرسوده و
ارزيابي بهاي اموال مذكورتوسـط دو نفـر از كارشناسـان منتخـب ريـيس       تأييد و

ايـن   85و  84ا كارشناسـان رسـمي دادگسـتري ضـمن رعايـت مـواد       يـ مؤسسه 
يـا   فـروش رسـانده و يـا اجـاره دهـد و     ه نامه به اشخاص حقيقي و حقوقي ب آيين

يا به موسسات دولتي، فرهنگي يا خيريه بـه نحـو مقتضـي اهـدا      معاوضه نمايد و
(به استثناي اموالي كه جزء نفائس علمي يا آثار و بناهاي تاريخي اسـت) و  . نمايد

ها شناسايي نمايد. عوايد  ثار آن را در حساباگر فاسد شده باشد، معدوم نمايد و آ
حاصل از فروش اموال مزبور به حساب درآمد اختصاصي مؤسسه منظـور خواهـد   
شد. و همچنين دريافت هرگونه اموال، ماشين آالت و تجهيزات (اعم از منقـول و  

ها يا  موسسات  و نهادها (دولتـي و غيـر دولتـي) و     غير منقول) از ساير وزارتخانه
اد حقيقي يا حقوقي بالمانع بوده و پس از ارزيابي كارشـناس منتخـب ريـيس    افر

 هاي مؤسسه منظور و ثبت خواهد شد. مؤسسه به حساب دارايي
بايست وفـق   آالت و تجهيزات مؤسسه مي ها و اموال، ماشين كليه دارائي :92ماده

ت اي كـه نشـان دهنـده قيمـ     داراي شناسـنامه  هاي نظام نوين مالي دستورالعمل
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عمرمفيـد، نـرخ اسـتهالك، روش محاسـبه      تجديـد ارزيـابي،   ايشده تاريخي  تمام
استهالك، استهالك انباشته، ارزش دفتري، ارزش اسقاط، محل اسـتقرار، شـماره   
سند حسابداري خريد، محل تأمين اعتبار، محـل خريـد، دوره گـارانتي اسـت،در     

مبنـاي   سـتخراج باشـند  افزارهائي كـه داراي قابليـت ا   دفاتر رسمي مؤسسه يا نرم
 بود. تكميل اطالعات اين شناسنامه خواهد

تبصره : دارائي هـائي كـه فاقـد قيمـت تمـام شـده تـاريخي مـي باشـند توسـط           
 كارشناسان خبره منتخب رييس مؤسسه براساس ارزش جـاري قيمـت گـذاري و   

 ثبت مي شود.
ل در اختيار مسئوليت نظارت بر نحوه استفاده از اموال منقول و غيرمنقو :93ماده

يا مقامـات مجـاز از     رييس مؤسسه متضامناً به عهدهستاد و در واحدهاي اجرايي 
ريـيس امـور مـالي    طرف ايشان و مديرامور مالي مؤسسه و رييس واحد اجرايـي و  

 باشد. است و حفظ نگهداري آن با استفاده كننده مي
 

 ساير موارد-فصل هفتم
نامه كه بـين طـرفين معاملـه     اين آيين اختالف ناشي از معامالت موضوع: 94ماده

شود در كميسيوني مركب از حداقل سه نفر كه از طرف ريـيس مؤسسـه    ايجاد مي
االجـرا   م گردد و تصميم حـداكثر افـراد كميسـيون الز    تعيين خواهد شد مطرح مي

 است.
دريافت ضمانتنامه بانكي يا اسناد خزانه يا اوراق قرضه دولتـي، سـفته و    :95ماده
، به عنـوان سـپرده   هاي ابالغي يك از انواع تضمينات مندرج در دستورالعمل يا هر

هـر   باشـد و در  شركت در مناقصه يا مزايده و يا حسن انجـام معاملـه بالمـانع مـي    
 بود. زمان قابل تبديل به يكديگر خواهد هر صورت به تشخيص رييس مؤسسه در
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اردادهـا بـراي مؤسسـه    حقوقي كه بر اثر تخلف از شـرايط منـدرج در قر  : 96ماده
االجـرا   شـود جـز در مـورد احكـام قطعـي محـاكم دادگسـتري كـه الزم         ايجاد مي

 قابل بخشودن نيست.اً خواهدبود كال يا بعض
وجوهي كه بدون مجوز و زايد بر ميزان مقرر وصول شود اعم از اين كـه  : 97ماده

عـدم انطبـاق   كننده يا مامور وصـول يـا    منشاء اين دريافت اضافه، اشتباه پرداخت
مبلغ وصولي با مورد باشد و يا اينكه تحقق اضافه دريافتي بر اثر رسيدگي دستگاه 

نحـوي كـه در اداء   ه ذيربط و يا مقامات قضايي حاصل شود توسط واحد مربوطه ب
 .،قابل برگشت استحق ذينفع تاخيري صورت نگيرد

 د .گير به مطالبات اشخاص از مؤسسه خسارت تأخير تعلق نمي: تبصره 
االجرا بـه   مطالبات مؤسسه از اشخاصي كه به موجب احكام و اسناد الزم: 98ماده

مرحله قطعيت رسيده اسـت بـر طبـق مقـررات اجرايـي قـانون اجـراي احكـام و         
 بود.   نامه اجراي اسناد رسمي قابل وصول خواهد آيين
 تقسيط بدهي اشخاص به مؤسسه و يا دادن مهلت به بدهكاران مزبـور و : 99ماده

هاي نقدي ناشي از استنكاف و يا عدم پرداخت به موقع بدهي  نيز بخشودن جريمه
 باشد. ميبالغي به موجب دستورالعمل ا

ضمن رعايت قانون منع مداخله كاركنان اعضا هيأت امناء، هيأت رييسه  :100ماده
مؤسسه و وابستگان درجه اول ايشان (همسران، فرزندان، والـدين، خـواهر، بـرادر)    

معامله با مؤسسه را نداشته و در صورت وجود اين گونه معامالت، الزم است  اجازه
 صورت مقداري و ريالي آن را با ذكر دالئل به هيأت امنا ءگزارش گردد.  

به مؤسسه اجازه داده مي شود  جهت استفاده از ظرفيت هـا و امكانـات   : 101ماده
رد مشـابه بـا مشـاركت    موجود نسبت به ايجاد شركتهاي دانش بنيان يا ساير مـوا 
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اعضاء هيات علمي وكاركنان متخصص و متبحر خود پس ازتصـويب هيـأت امنـاء    
 برابرضوابط ودستورالعمل هاي مربوطه اقدام نمايد.

شود براي ظرفيت مازاد بر نياز خـود دانشـجو    به مؤسسه اجازه داده مي: 102ماده
ضيان دريافت نمايـد  پذيرش كرده و هزينه آن را براساس قيمت تمام شده از متقا

 نامه هزينه نمايد. و در قالب اين آيين
نقصان و تفريط حاصل در ابواب جمعي امـور مـالي اعـم از نقـدي و يـا      : 103ماده

جنسي و اوراقي كه در حكم وجه نقد است با اعالم واحد مربوط و با نظـر كميتـه   
وان مالي منتخب هيأت امناء از محل اعتباري كـه در بودجـه مؤسسـه تحـت عنـ     

گـردد. ايـن    شود، تـأمين مـي   (اعتبار جبران نقصان و تفريط امور مالي) منظور مي
 اقدام مانع از تعقيب قانوني مسئوالن امر نخواهد بود.

شـود بـه    وجوهي كه بر اثر تعقيب مسئوالن امر از اين بابت وصـول مـي  : 1تبصره 
 گردد.حساب درآمد اختصاصي مؤسسه منظور مي

وانـد در مـوارد خـاص ناشـي از كسـر مـدارك، سـرقت،        ت مؤسسـه مـي  : 104ماده
كننده خرج  سوزي و ساير حوادث كه دسترسي به اصل اسناد و مدارك اثبات آتش

اي مركب از يك نفركارشـناس مـالي    ها ميسر نباشد به تشخيص كميته در حساب
حقـوقي   كارشناس امور نماينده رييس مؤسسه، يك نفر مالي، امور با انتخاب مدير

تخاب معاون پشتيباني و با ابالغ رييس مؤسسـه موضـوع را براسـاس قـرائن و     با ان
شواهد موجود بررسي و با تنظـيم صـورتمجلس بـا اكثريـت آراء پـس از تصـويب       

 هيأت رييسه به هزينه قطعي منظور و در صورتهاي مالي اعمال و تسويه گردد.
اي و  التي و بودجـه هاي مالي ومعام تدوين دستورالعمل به منظور تهيه و: 105ماده

گـوئي بـه مسـئولين     نامه و پاسـخ  پيگيري تعهدات ستاد وزارتي مرتبط با اين آيين
(در فني تخصصي مالي و بودجه اصلي به عنوان كميته سسات  دو كميته ومالي  م
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هاي فرعي  صورت نياز به دريافت خدمات  فني بيشتر، كميته ها ميتوانند كارگروه
متبوع با شرح وظايف ابالغي با تركيـب زيـر تشـكيل    توسط وزارت تشكيل دهند) 

 گردد: مي
پنج نفر از مديران مالي و بودجه  موسسات  (حسب مـورد) بـا حكـم وزيـر       .١

 .بعنوان رييس هيأت امناء يا مقام مجاز از طرف ايشان

يـا مقـام    عنوان ريـيس هيـأت امنـاء   ه چهار نفر كارشناس به انتخاب وزير ب .٢
 مجاز از طرف ايشان.

انتخـاب   و احكام اعضا كميته از تاريخ ابالغ به مدت يكسـال خواهـد بـود   :ه تبصر
توسـط ريـيس    يهـاي ابالغـ   همچنين دستورالعمل باشد. مجدد ايشان بالمانع مي

 . االجراست هيأت امناء يا مقام مجاز از طرف ايشان براي  موسسات  الزم
وجود داشـته باشـد    نامه اختالف نظر در مواردي كه در تفسير اين آيين: 106ماده

 مـاده و  106نامـه در   بود. اين آيـين  خواهد ءكننده رييس هيأت امنا مرجع تعيين
هـا و   دانشـگاه  ءقـانون تشـكيل هيـأت امنـا     7تبصره در اجـراي بنـد ط مـاده     64

كـه بـه    سـاله پـنجم  5قانون برنامـه   20و ماده موسسات آموزش عالي و پژوهشي 
 گردد. جهت اجرا ابالغ مي ،است  آن دانشگاه رسيده ءتصويب هيأت امنا
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 اعضاي هيات علمي دانشگاه هاو آيين نامه اداري ،استخدامي

 موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته
 

 فصل اول : كليات و تعاريف
                 

منظور از مؤسسه دانشگاه / دانشـكده علـوم پزشـكي و خـدمات      مؤسسه: .1ماده
پاستور، پژوهشگاه، پژوهشكده، مركز تحقيقاتي مسـتقل  بهداشتي درماني، انستيتو 

 و دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي است.
پژوهشي و پژوهشي دانشـگاه  _شاغلين خدمات آموزشيبه  هيأت علمي: .2ماده

هـاي   بـه امـر فعاليـت   اين آيين نامـه   9ها و مؤسسات آموزش عالي كه طبق ماده 
 . شود مؤسسه گفته مي هيأت علميپردازند، عضو  گانه مي هفت

 مراتب علمي اعضاي هيأت علمي آموزشي و پژوهشي:  
 پژوهشي             (آموزشي. پژوهشي)     آموزشي    

...................................................                
 مربي آموزشيار   *

 ي پژوهشمربي                                              مرب      

 استاديار                                          استاديار پژوهش      

 دانشيار                                           دانشيار پژوهش      

 استاد                                             استاد پژوهش      
 گردد. شاغلين حذف ميصرفاً جهت افراد شاغل است و پس از بازنشستگي  ٭
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فـردي اسـت كـه بـه طـور       عضو هيأت علمي تمام وقت جغرافيايي : .3ماده 
تنظيمـي مؤسسـه در اختيـار     ساعت در هفته طبـق برنامـه   54تمام وقت كامل و

 مؤسسه بوده و حق انجام كار انتفاعي تخصصي خارج از مؤسسه را ندارد. 
فـردي  جغرافيـايي):   . عضو هيأت علمي تمام وقت (غير تمام وقـت 4ماده 

 نمايد. اي چهل ساعت طبق برنامه تنظيمي مؤسسه خدمت مياست كه هفته
ميزان درسي است كه مفاد آن به ترتيب به صـورت   هر واحد آموزشي: .5ماده 

سـاعت و   51سـاعت، كـارآموزي    34سـاعت، عملـي يـا آزمايشـگاهي      17نظري 
م سال تحصيلي يـا دوره  ساعت در طول يك ني 68كارآموزي در عرصه و كارورزي 

 شود. تابستاني تدريس مي
 باشد. ساعت فعاليت پژوهشي در هفته مي 4معادل  هرواحد پژوهشي: .6ماده 
 آموزشي آن شود كه ارزش به خدمتي اطالق مي واحد معادل آموزشي: .7ماده 

 با واحدهاي تدريس موظف دانشگاهي معادل سازي شده است.
از اعضاي هيأت علمي مؤسسه است كه عـالوه   ما:يا راهن استاد مشاور .8ماده 

اي و راهنمـايي   بر انجام تكاليف مـرتبط، مسـؤوليت هـدايت تحصـيلي و مشـاوره     
دانشجويان در مقاطع تحصيلي مختلف را در زمينه مشكالت آموزشي، پژوهشي و 

 گيرد.   فردي بر عهده مي
هـاي   ليـت عبارتنـد از فعا گانه عضو هيـأت علمـي:   هاي هفت فعاليت .9ماده 

هاي اجرايي و مـديريتي، ارائـه     آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، توسعه فردي، فعاليت
هـاي تخصصـي درخـارج از     خدمات بهداشتي، درماني و ارتقاء سـالمت و فعاليـت  

 شود. مؤسسه كه از طريق مؤسسه به وي محول مي
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به حضور فعال عضو هيأت علمي در مؤسسه متبوع  خدمت قابل قبول: .10ماده 
ها و شوراهاي مؤسسه و يا ساير  گانه و شركت در كميته هاي هفت اجراي فعاليت و

 گردد.   شود، اطالق مي امور اجرايي كه از طرف مؤسسه به وي محول مي
 ورود به خدمت و استخدام :فصل دوم 

استخدام اعضاي هيأت علمي در بدو خدمت به صورت پيماني و صـرفاً از   .11ماده 
ـ   ) يـا  Ph.Dين متقاضـيان واجـد مـدرك دكتـراي تخصصـي(     طريق فراخـوان از ب

سـال بـوده و    3تـا   1دانشنامه تخصصي (بورد) يا باالتر است. ضمناً مدت قـرارداد  
حسب نظر مؤسسه قابل تمديد مي باشد. در صورت ارتقاء به مرتبه باالتر با رعايت 

ت سال در صـور  3مقررات و ضوابط مربوطه، به وضعيت رسمي آزمايشي و پس از 
 شوند. هاي ساالنه به رسمي قطعي تبديل مي كسب پايه

كارمنـدان غيـر هيـأت علمـي مجازنـد در صـورت داشـتن شـرايط، در          .1تبصره 
 فراخوان مربوطه شركت نمايند.

استخدام از بين دارندگان مدرك كارشناسي ارشد صرفاً در موارد خاص  .2تبصره 
 و برابر ضوابط اين آيين نامه بالمانع است.

مستخدمين غير هيأت علمي در صورت تبديل وضعيت به هيأت علمي  .3ره تبص
 نيزمشمول اين ماده بوده و ابتدا به صورت پيماني به كار گرفته خواهند شد.  

 44ايثارگران واجد شرايط عضويت هيأت علمـي مشـمول بنـد ز مـاده      .4تبصره 
مـي ملـزم بـه    قانون برنامه پنجم توسعه جهت ورود به خدمت به عنوان هيـأت عل 

 شركت در فراخوان و طي مراحل جذب براي تأييد صالحيت عمومي خواهند بود.  
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شـدگان فراخـوان اسـتخدامي حسـب      مؤسسه مجاز اسـت از پذيرفتـه   .5تبصره 
سال  به منظور  5تشخيص شوراي مؤسسه، تعهدنامه محضري براي مدت حداقل 

 اشتغال و تداوم خدمتي وي اخذ نمايد.
و استخدام اعضاي هيأت علمي با مرتبه استادياري به صورت تمـام  در بد .12ماده 

 شوند. وقت جغرافيايي و مربيان به صورت تمام وقت استخدام مي

در صورت نياز مبرم مؤسسه و در شرايط اسـتثنايي، اسـتخدام اعضـاي    . 1تبصره 
هيأت علمي استاديار به صورت تمام وقت با شرايطي كه شـوراي مؤسسـه تعيـين    

يد، با تأييد هيأت اجرايي جذب و تصـويب هيـأت امنـاي مؤسسـه بالمـانع      نما مي
 است.

در صورت نياز مبرم مؤسسـه و در شـرايط اسـتثنايي بـا تأييـد هيـأت        .2تبصره 
اجرايي جذب موسسه و تصويب هيأت امناي مؤسسه، استخدام يـا ادامـه خـدمت    

 ست.اعضاي هيأت علمي مربي به صورت تمام وقت جغرافيايي بالمانع ا
از نظر نوع استخدام، اعضاي هيأت علمي به صـورت پيمـاني يـا رسـمي      .13ماده 

 باشند.   مي» تمام وقت جغرافيايي يا تمام وقت«(آزمايشي و قطعي) 
پزشكان و ساير شـاغلين حـرف سـالمت كـه بـه صـورت هيـأت علمـي          .1تبصره

سـاله   5 قـانون برنامـه   32مـاده   2نمايند تابع مفاد تبصـره   بامؤسسه همكاري مي
باشند. دستورالعمل اجرايي اين تبصره توسط هيأت امناء تصويب  پنجم توسعه مي

 و ابالغ خواهد شد.
از  يمـاني بـه رسـمي آزمايشـي و    پبديل وضع اعضاي هيأت علمـي از  ت .2تبصره 

رسمي قطعي طبق مصـوبات شـوراي عـالي انقالبـي فرهنگـي       رسمي آزمايشي به
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 44ت علمـي ايثـارگر بـر اسـاس بنـد ز مـاده       تبديل وضع اعضاي هيأ خواهد بود.
 برنامه پنجم توسعه با تأييد مجدد صالحيت عمومي امكان پذير خواهد بود.

توانـد بخشـي از نيـاز خـود بـه هيـأت علمـي را از طريـق          مؤسسه مـي  .14ماده 
رگيري افراد داراي تعهد خدمت قانوني به وزارتخانه يا مؤسسه و همچنـين از   كا به

قانون نحوه تأمين هيأت علمي به صورت قراردادي تأمين نمايد. اين افراد مشمول 
 گونه تعهد استخدامي براي مؤسسه ايجاد نخواهد كرد.قرارداد هيچ

اين افراد مي توانند يك سال پس از شروع خدمات قانوني و تعهدات در  .1تبصره 
 فراخوان استخدامي مؤسسه شركت نمايند.

ها صرفاًًًًً با كسب موافقت مؤسسه مبدأ ير مؤسسهشركت در فراخوان سا .2تبصره 
 ميسر خواهد بود.

مشـمولين قـانون نحـوه تـامين     "شركت در فراخوان استخدامي بـراي   .3تبصره 
اين ماده پس از اتمام دوره ضـرورت   2و  1هاي  تبصره  با رعايت مفاد "هيأت علمي

 باشد. ميسر مي

يا فوق تخصص كه تعهدات خود را دارندگان دانشنامه تخصصي (بورد)  .4تبصره 
سـال خـدمت بـه     دهند، پس از انجام حداقل يـك   عنوان كادر درماني انجام ميبه 

پيشنهاد مؤسسه و تأييد كميسيون مشترك معاونين آموزش و درمـان وزارتخانـه   
تواننـد مـابقي    مبني بر موافقت با انجام مابقي تعهدات به صورت هيأت علمي، مـي 

صـورت هيـأت علمـي بگذراننـد ايـن افـراد در صـورت تمايـل          تعهدات خود را به
 توانند در فراخوان، شركت و مراحل جذب را نيز طي نمايند.   مي

دارندگان دانشنامه فوق تخصصي (قيد شده در تبصره فـوق) در طـول     .5تبصره 
توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد شركت نمايند و تنهـا در   دوره تعهد تنها مي
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توانند در  ماه به اتمام تعهدات اين افراد باقي مانده باشد، مي 6كه حداكثر صورتي 
 ها نيز شركت نمايند. فراخوان ساير دانشگاه

در صورت نياز مؤسسه ، مستخدمين غير هيأت علمي كه پـس از اخـذ    .6تبصره
) و بازگشت به مؤسسه متبـوع، متقاضـي انجـام تعهـدات بـه      Ph.Dمدرك باالتر (
باشند، در صورت تأييد هيأت اجرايي جذب مؤسسه و معاونت  لمي صورت هيأت ع

توانند تعهدات خود را در كادر هيـأت علمـي انجـام دهنـد.      آموزشي وزارتخانه مي
بديهي است اين افراد نيز جهت تبديل وضع به هيأت علمي ملـزم بـه شـركت در    

 فراخوان و طي مراحل جذب خواهند بود. 
تواند با تأييد هيـأت اجرايـي جـذب و     از مبرم، ميموسسه در صورت ني .7تبصره 

هـاي مـورد نيـاز در مقطـع      تصويب هيأت مركزي جـذب بـا متقاضـيان در رشـته    
دكتراي تخصصي يا دانشنامه تخصصي و باالتر قرارداد منعقـد نمايـد. مـدت ايـن     

مـاه قابـل تمديـد اسـت.      6باشد. در موارد خـاص تـا    قرارداد حداكثر يك سال مي
 ياي اين افراد برابر مفاد اين آيين نامه پرداخت مي شود.حقوق و مزا

 باشد:   شرايط عمومي ورود به خدمت به شرح زير مي. 15ماده 
 تابعيت جمهوري اسالمي ايران الف)

در صورت نياز مؤسسه، به كـارگيري اتبـاع سـاير كشـورها  بـه صـورت        تبصره .
 قراردادي پس از طي مراحل قانوني بالمانع است.

نجام خدمت وظيفه عمومي يـا داشـتن معافيـت قـانوني يـا گذرانـدن دوره       ا ب) 
 ضرورت براي سربازان هيأت علمي (براي آقايان).

عدم محكوميت به محروميت از استخدام دولتي و سـابقه محكوميـت جزايـي     ج)
 مؤثر. 



118

  .عدم اعتياد به دخانيات، مواد مخدر، روان گردان د) 
ي توسط هيأت اجرايي جذب مؤسسه و تصـويب  علم تأييد صالحيت عمومي و ه) 

مطـابق ضـوابط مصـوب شـوراي عـالي انقـالب        وزارت متبوع هيأت مركزي جذب
 فرهنگي.

 45سال در بدو استخدام جهت احراز مرتبه مربـي و   35نداشتن سن بيش از  و) 
 ، دانشنامه تخصصي و باالتر.  Ph.Dسال براي مدارك تحصيلي، 

شرايط سني باالتر از موارد فوق به صورت استثنايي  جذب متقاضيان در .1تبصره 
 و خاص با كسب مجوز از هيأت مركزي جذب وزارت متبوع ممكن خواهد بود.

به ازاي هر سال سابقه مفيد آموزشي پس از تأييد هيأت مميزه مركزي  .2تبصره 
سـال متناسـب بـا سـابقه مفيـد آموزشـي بـه سـقف سـن اسـتخدام            5حداكثرتا 

 شود. وده ميداوطلبين افز
هاي معتبـر خـارجي بـه صـورت هيـأت علمـي        مؤسسه در كه افرادي  .3تبصره 

سال بـه شـرط تأييـد هيـأت      55اند تا حداكثر سن  دانشيار و باالتر خدمت نموده
 مي توانند استخدام شوند. مميزه مركزي

باشـند، بـه ازاي هـر سـال      مديران مؤسسات كه داوطلب استخدام مـي  .4تبصره 
سال با تأييد هيأت مميزه مركزي به سـقف   5ريتي يك سال تا حداكثر سابقه مدي
 ها اضافه خواهد شد. سني آن
باشـند بـه سـقف سـني      دو و چهار مي  افرادي كه توأماً مشمول تبصره .5تبصره 

 سال افزوده خواهد شد. 5ها حداكثر  آن
در جبهـه،  ماه حضور داوطلبانه  6ايثارگران شامل رزمندگان با بيش از  .6تبصره 

سال اسارت، فرزندان جانبـازان بـاالي    3درصد، آزادگان باالي  25جانبازان باالي 
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سـال اسـارت مشـمول     3درصد، فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بـيش از   50
 باشند. محدوديت سني نمي

)، دانشـنامه  Ph.Dمقاطع دكتراي تخصصـي(  دارا بودن دانشنامه مورد تأييد در ز)
 هاي مورد نياز. تخصصي (براي استاديار و باالتر) در رشته تخصصي و فوق

هايي كه دكتراي آن موجود  كارگيري كارشناسان ارشد صرفاً در رشته به .1تبصره 
نباشد و در مناطق غير برخوردار و خاص با مجوز هيأت مركزي جذب امكان پذير 

 خواهد بود.

پزشـكي، دندانپزشـكي،    اي ( استخدام دارندگان مدرك دكتـراي حرفـه   .2تبصره 
هاي بيهوشي  داروسازي، دامپزشكي و علوم آزمايشگاهي) و كارشناسي ارشد رشته

ــره  ــوژي، متخصصــين داراي گواهينامــه تخصصــي (پ ــين    و راديول ــورد) و همچن ب
دانشجويان شاغل به تحصيل در هر مقطعي تـا زمـان فراغـت از تحصـيل ممنـوع      

 باشد. مي
درصد اعضاي هيأت علمي مـورد نيـاز    10قل مؤسسه مكلف است حدا .3تبصره 

خود را از بين جامعه ايثـارگران كـه داراي مـدرك تحصـيلي دكتـراي تخصصـي       
)Ph.Dباشند حسب مورد از طريق  ) ، دانشنامه تخصصي و يا باالتر مورد تأييد مي

 استخدام و يا تبديل وضعيت كاركنان غير هيأت علمي تأمين نمايد.  
علمي براي ورود به خدمت به صورت عضـويت هيـأت   مستخدمين غير هيأت  ح)

 باشند.   علمي تابع ضوابط و مقررات اين آيين نامه مي

كارگيري اعضاي هيأت علمي كه به موجـب احكـام مراجـع قـانوني ذيـربط       به ط)
 باشد. ممنوع مي  اند اخراج يا از خدمت منفصل شده
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ات در صـورتي  شركت اعضاي هيأت علمي مؤسسات در فراخوان ساير مؤسسـ  ي)
 كه مؤسسه محل خدمت با استعفاي وي موافقت كرده باشد بالمانع خواهد بود.

چنانچه در هريك از مراحل پذيرش يا پس از آن خالف اطالعات اعـالم   .16ماده 
شده توسط متقاضي محرز شود، مراحل طي شده كان لم يكن تلقي خواهد شـد و  

 گردد.   و بال اثر ميدر صورت صدور حكم استخدامي حكم صادره لغو 

 ترفيع پايه و ارتقاء :فصل سوم 
شوند در پايه  پذيرفته ميمؤسسه اشخاصي كه به خدمت هيأت علمي  .17 ماده

آموزشي و  مگر آنكه سوابق خدمت قابل قبول .گيرند يك مرتبه مربوطه قرار مي
 مورد تأييد هيأت مميزه دانشگاه پژوهشي اعم از هيأت علمي و غير هيأت علمي

پايه آنان در هر يك از  ،داشته باشند كه در اين صورت يا هيأت مميزه مركزي
مطابق تكاليف عمومي اعضاي هيأت علمي مراتب طبق مقررات اين آيين نامه 

 .گردد تعيين ميحسب مورد 
سوابق آموزشي و پژوهشي افرادي كه به خـدمت هيـأت علمـي پذيرفتـه      تبصره.

به باال و بر اساس ضوابط اين آيين نامـه  قابـل   شوند از مقطع كارشناسي ارشد  مي
    احتساب خواهد بود.

هيأت علمي در قبال هر يك سال خدمت قابل قبول در ي به اعضا. 18 ماده
ء، اعضاي گردد و در ارتقا مي ءيك پايه ترفيع اعطاگانه  هاي هفت اجراي فعاليت

 . هاي قبلي محفوظ خواهد ماند پايه
گيرد و بـه همـان    و مرخصي بدون حقوق ترفيع تعلق نمي به ايام تعليق .1 تبصره

 .  افتد  يميزان تاريخ استحقاق ترفيع به تعويق م
درسال و همچنـين مرخصـي    ماه 4بيش از  به ايام مرخصي استعالجي .2تبصره 

 ماه (ايامي كه بين دو تاريخ اعطاي ترفيـع سـاالنه خواهـد بـود)     6زايمان بيش از 
 .افتد به همان ميزان تاريخ استحقاق ترفيع به تعويق ميگيرد و  ترفيع تعلق نمي
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و فرصـت   آموزشـي مأموريـت   ،ه دوران استفاده از بورس كوتاه مـدت ب .3تبصره 
بررسـي گـزارش    آن مالك كه .گيرد مطالعاتي(كمتر از يك سال)  ترفيع تعلق مي

 .  باشد مي هاي مذكور در دوره پيشرفت كار
ه براي اخذ مدرك باالتر به مأموريت آموزشـي  به اعضاي هيأت علمي ك .4تبصره 

پايـه و مـدرك دوره    Ph.D  ،4شـوند، پـس از اخـذ مـدرك       يا بورس اعـزام مـي  
پايه ترفيع به نسبت مـدت   2تكميلي تخصصي (فلوشيپ) و فوق تخصص حداكثر 

گيرد.ضمناً به اعضاي هيات علمي شاغل در موسسه كـه قبـل از    تحصيل تعلق مي
مول اين تبصره مي شوند، مابه التفـاوت پايـه هـاي متعلقـه     مش 1/1/1391تاريخ 

 صرفاً از تاريخ مذكور به آنان اعطاء مي گردد.  
به اعضاي هيأت علمي بابت انجام خـدمت وظيفـه عمـومي يـك پايـه       .5تبصره 

 گيرد. ترفيع تعلق مي
خودرا طبق ماده يك  خدمت وظيفه عمومي كههيأت علمي  يبه اعضا .6تبصره 

بابت دوره ضرورت يك پايه و مازاد بـر   اند ه تأمين هيأت علمي  گذراندهقانون نحو
ساله به شرط داشتن سوابق خدمتي قابل قبول هر سـال يـك    4آن تا پايان دوره 

 .  گيرد تعلق ميپايه 
به افراد بورسيه و يا متعهدين خدمت كه تعهـدات خـود را بـه صـورت      .7تبصره 

دهند مشـابه سـاير اعضـاي     تخانه انجام ميعضو هيأت علمي در مؤسسه تابعه وزار
گيـرد و در صـورت شـركت در     هيأت علمي پايه ساليانه با رعايت ضوابط تعلق مي

هـاي سـاليانه    فراخوان مؤسسات و پذيرفته شدن به عنوان عضو هيأت علمي پايـه 
 قبلي در صدور حكم حقوقي جديد منظور خواهد شد.  
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مـدرس در بـدو ورود بـه خـدمت بـه       دانش آموختگان دانشگاه تربيت .8تبصره 
عنوان عضو هيأت علمي، مشابه ساير دانش آموختگان مؤسسات تابعـه وزارتخانـه   

 در پايه يك مرتبه مربوطه قرارخواهند گرفت.
درصورت غير قابل قبول بودن فعاليت عضو در طول يك سال، با  .19ماده 

 گيرد.  تصويب كميته منتخب، ترفيع ساالنه به وي تعلق نمي
در صورت عدم ارائه مدارك از سوي عضو هيأت علمي يا دانشكده براي  تبصره.

ترفيع ساليانه، عضو هيأت علمي مجاز است حداكثر تا سه سال از زمان پايه مورد 
انتظار درخواست مكتوب خود را به همراه مستندات و مدارك الزم به دانشكده 

 ذيربط تحويل نمايد.
يابند، پايه  هيأت علمي كه به مرتبه باالتر ارتقاء ميترفيع پايه اعضاي  .20ماده 

 اين آئين نامه خواهد بود. 21قبلي آنها برابر مفاد بند هـ ماده 
به شرح زير اعطا خواهد  پايه تشويقيمؤسسه به اعضاي هيأت علمي  .21ماده 
 شد: 
هـاي علـوم پزشـكي و خـدمات      ها/ دانشـكده  به اعضاي هيأت علمي دانشگاه )الف
شتي درماني بندرعباس، زاهدان، ايالم، زابل، گناباد، لرستان، بيرجند، بوشـهر،  بهدا

ياسوج، كردستان، سبزوار، شهركرد، بجنورد و اردبيل، جيرفـت، نيشـابور، دزفـول،    
تربت حيدريه، رفسنجان، فسا، جهرم به ازاي هـر سـه سـال خـدمت يـك پايـه و       

س نتيجـه ارزيـابي و ارتقـاء    بـر اسـا   تا پنج پايه تشويقي  در طول خدمت اًمجموع
 ساالنه  اعطاء خواهد شد.

چنانچه به اعضاي هيأت علمي مناطق مذكور بر اساس مصـوبات قبلـي   . 1تبصره 
هـا سـقف    پايه تشويقي بابت اشتغال در آن مناطق اعطاء شده باشد در اعطاي پايه

 پايه مالك محاسبه قرار خواهد گرفت. 5
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سامي مؤسسات مندرج در مفاد ماده فـوق از  هرگونه تغيير در فهرست ا .2تبصره 
 سوي معاونت آموزشي وزارتخانه ابالغ خواهد شد.

/هــ  30987/ت17814بر اساس آيين نامه نخبگان (موضـوع مصـوبه شـماره     ب)
هيأت دولت و اصالحات بعدي آن) به نخبگان يك پايـه تشـويقي    12/7/83مورخ 

 گيرد.   تعلق مي
هاي رازي، خـوارزمي و صـاحبان    تا سوم جشنوارههاي اول  به برگزيدگان رتبه ج)

اصلي فرآيندهاي منتخب كشوري جشنواره آموزشـي شـهيد مطهـري  يـك پايـه      
 گيرد. تشويقي تعلق مي

يـا         MPH به اعضاي هيـأت علمـي كـه موفـق بـه اخـذ گواهينامـه طـي دوره         د)
M-Phil گيرد شوند، يك پايه ترفيع تعلق مي مي 

استادياري به دانشياري يك پايه و از دانشـياري بـه اسـتادي     در تغيير مرتبه از ه)
 در زمان ارتقاء دو پايه تشويقي اعطاء خواهد شد.

سال خدمت تمام  5به اعضاي هيأت علمي تمام وقت جغرافيايي به ازاي هر  و)
گيرد.(مبدأ محاسبه خدمت  وقت جغرافيايي قابل قبول يك پايه تشويقي تعلق مي

 پايه خواهد بود.) 6و حداكثر تا  18/4/82ي از تاريخ تمام وقت جغرافياي
هاي بند (و) مشروط به دريافت پايه استحقاقي ساالنه خواهد  اعطاي پايه تبصره.

بود و به ازاي تعويق پايه استحقاقي به همان ميزان تاريخ اعطاي پايه تشويقي 
  مربوطه به تعويق خواهد افتاد.

گردند، به ازاي  هاي دولتي نائل مي افت نشانبه اعضاي هيأت علمي كه به دري ز)
پايه تشويقي برابر نظر هيأت رييسه مؤسسه قابل   3هر نشان دريافتي حداكثر تا 

 باشد.  اعطاء مي
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ضمن رعايت قوانين تسهيالت استخدامي ايثارگران و حالت اشتغال  )ح
جنگ مستخدمين شهيد، جانباز از كارافتاده و مفقوداالثر انقالب اسالمي و 

تحميلي واصالحات بعدي آن به اعضاي هيأت علمي ايثارگر ترفيعاتي به شرح زير 
 گيرد: تعلق مي

رديف
آزادگان، اسرا و  

 مفقودين
 امتياز رزمندگان جانبازان

تا يك سال سابقه  1
 اسارت، مفقوديت

% از %19. 10
 كار افتادگي

ماه تا يك سال خدمت  6
 در جبهه

ماه تعلق  6(كمتر از 
 رد)گي نمي

پايه  1
 ترفيع

سال سابقه  2تا  1 2
 اسارت، مفقوديت

% از %29. 20
 كار افتادگي

سال خدمت در  2تا  1
 جبهه

پايه  2
 ترفيع

سال سابقه  3تا  2 3
 اسارت، مفقوديت

% از %39. 30
 كار افتادگي

سال خدمت در  3تا  2
 جبهه

پايه  3
 ترفيع

سال سابقه  4تا  3 4
 اسارت، مفقوديت

% از %49. 40
 كار افتادگي

سال خدمت در  4تا  3
 جبهه

پايه  5
 ترفيع

سال سابقه  5تا  4 5
 اسارت، مفقوديت

% از %59. 50
 كار افتادگي

سال خدمت در  5تا  4
 جبهه

پايه  7
 ترفيع

سال سابقه  6تا  5 6
 اسارت، مفقوديت

% از %69. 60
 كار افتادگي

سال خدمت در  6تا 5
 جبهه

پايه  9
 ترفيع

سابقه  سال به باال 6 7
 اسارت، مفقوديت

% از كار 70
 افتادگي به باال

سال به باال خدمت در  6
 جبهه

پايه  11
 ترفيع
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با توجه به اين كه مرتبه عضو هيأت علمي يك شاخص صرفاً علمي و مسـتقل از   
سابقه و سنوات خدمت است، ارتقاي مرتبه اين اعضاء كماكان تابع مقـررات آيـين   

فيعات بعدي اين اعضاء مشمول مقررات آيين نامـه ترفيـع   باشد و تر نامه ارتقاء مي
 است.

محاسبه خواهند شد.(معادل رديف   50فرزندان شهدا معادل جانبازان %. 1تبصره 
 جدول فوق) 5

باالترين ميزان ترفيع كه بابـت يـك يـا چنـد حالـت ايثـارگري شـامل        . 2تبصره 
پايه ترفيع خواهـد   11اعضاي هيأت علمي ايثارگر مندرج در جدول فوق مي شود،

 .بود
مشمولين قانون تسهيالت استخدام جانبازان كـه بابـت يـك يـا چنـد       .3تبصره 

حالت ايثارگري مندرج در جدول فوق الذكر مشمول اعطاي پايـه بـيش از سـقف    
شوند، به جـاي اعطـاي پايـه از مابـه التفـاوت       پايه) مي 11پايه مندرج در جدول (

بي به استاديار و استاديار به دانشـيار و دانشـيار بـه    حقوق و مزاياي رتبه باالتر (مر
استاد) با حفظ پايه استخدامي قبلي برخوردار خواهند شد. اعضـاي هيـأت علمـي    
جانباز كه پيش از اين از مابه التفاوت حقوق و مزاياي مربي به استادياري استفاده 

قبلي به ايشـان  هاي كسر شده  اند نيز مشمول اين تبصره خواهند بود و پايه نموده
گـردد و   اعطاء و مابه التفاوت مذكور به عنوان تفاوت تطبيق به آنان پرداخـت مـي  
 .گردد هرگونه ارتقاء بعدي اعم از مرتبه يا پايه ساليانه از تفاوت تطبيق كسر مي

به آن دسـته از كاركنـان غيـر هيـات علمـي كـه از بورسـيه تحصـيلي         . 22ماده 
و يـا دوره   .PH.Dريت آموزشي در مقطع تحصـيلي  وزارتخانه يا موسسه و يا مامو

اند، در صورت استخدام به صورت هيات علمـي پيمـاني در    تخصصي استفاده كرده
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پايـه بـه نسـبت طـول دوره مصـوب تعلـق        4موسسه بابت ايـام مـذكور حـداكثر    
گيرد. ضمنًا بـه اعضـاي هيـات علمـي شـاغل در موسسـه كـه قبـل از تـاريخ           مي
بـه   1/1/1391هاي متعلقه از تـاريخ   شوند، پايه تبصره ميمشمول اين  1/1/1391

   گردد. آنان اعطاء مي
به اعضاي غير هيات علمي كـه بـدون اسـتفاده از ماموريـت آموزشـي يـا       تبصره. 

در رشته هاي مرتبط و مـورد نيـاز    .PH.Dبورسيه موفق به اخذ مدرك تحصيلي 
هـاي موضـوع ايـن     ، پايـه دانشگاه و يا دانشنامه دوره تخصصي پزشكي گرديده اند

 ماده تعلق خواهد گرفت.
ترفيعات ساالنه استحقاقي اعضاي هيأت علمي شـاغل بعنـوان مقامـات    . 23ماده 

و رديف يك جـدول تبصـره    104ماده  5سياسي موضوع رديف يك جدول تبصره 
اين آيين نامه بدون حفظ رابطه آموزشي و در مـورد شـاغلين سـاير     105ماده  5

 شود. ي با حفظ رابطه آموزشي با مؤسسه متبوع اعطاء ميسمت هاي اجراي
مؤسسه ملزم به رعايت دستورالعمل ترفيع ساالنه و تعيين ركود علمـي  . 24ماده 

و   08/06/89مـورخ   214116ابالغ شـده توسـط مقـام عـالي وزارت بـه شـماره       
 باشد. ها مي اصالحات بعدي آن

  :مأموريت هافصل چهارم 
است به منظور باال بردن كفايت علمي وتخصصي اعضاي  مؤسسه مكلف. 25ماده 

هاي علمي و پژوهشي، شـرايط الزم را   هيأت علمي و همچنين تبادل نتايج فعاليت
ها و يا نظاير آن كه درداخل يـا   ها، سمينارها، كنگره براي شركت آنان در كنفرانس

دهد،  شود وشركت درآن مجامع را ضروري تشخيص مي خارج از كشور تشكيل مي
فراهم سازد و براي شركت در اين گونه مجامع، حكم مأموريـت روزانـه بـه مـدت     

 رسد، صادر نمايد.   الزم براساس دستورالعملي كه به تصويب شوراي مؤسسه مي
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با صدورحكم مأموريت، پرداخت فوق العاده روزانه، هزينـه اقامـت، هزينـه    تبصره. 
. دسـتورالعمل مـورد نيـاز از    رفت و برگشت وعوارض خروج ازكشور بالمانع اسـت 

 .گردد سوي معاونت آموزشي وزارتخانه ابالغ مي
تواند به منظور آشنا ساختن اعضاي هيأت علمي تمام وقـت   مؤسسه مي. 26ماده 

هـا بـه ايشـان     هـاي علمـي و فنـي و تكميـل مطالعـات آن      جغرافيايي با پيشـرفت 
خل كشور كه حـداكثر  هاي كوتاه مدت يا مأموريت آموزشي در خارج و يا دا بورس

   از يك سال تجاوز نكند، اعطاء نمايد.
هـاي فـوق پـس از اتمـام دوره بـا       ارزيابي و تأييد پيشرفت علمـي دوره . 1تبصره 

  رييس مؤسسه خواهد بود.
اعضاي هيأت علمي در مـدت اسـتفاده از بورسـهاي كوتـاه مـدت و يـا       . 2تبصره

يه حقوق و مزايـا ي منـدرج در   ماموريت آموزشي در داخل يا خارج از كشور از كل
حكم كارگزيني اسـتفاده خواهنـد نمـود و پرداخـت فـوق العـاده هـاي مـديريت،         
محروميت از مطب و تمام وقتي در اين ايام مقـدور نمـي باشـد. مؤسسـه متبـوع      

هاي خـارج از كشـور، هزينـه رفـت و برگشـت، هزينـه        موظف است در مورد دوره
نفر با احتسـاب   4شان (حد اكثر  ها و خانواده عوارض گذرنامه و خروج از كشور آن

 متقاضي) را فقط يك بار در طول هر دوره پرداخت نمايد.  
پرداخت هزينه ثبت نام و شهريه دانشگاهي در صـورت موافقـت هيـأت    . 3تبصره

 رييسه مؤسسه بالمانع است.
هـاي كوتـاه مـدت يـا      حقوق و مزاياي اعضاي هيأت علمي كه از بـورس . 4تبصره
نمايند بر اساس ضوابط مؤسسه مقصـد   يت آموزشي داخل كشور استفاده ميمأمور

   ،توسط مؤسسه مبدأ پرداخت خواهد شد.
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تواند اعضاي هيأت علمـي غيـر تمـام وقـت      در موارد خاص مؤسسه مي. 5تبصره 
 مند نمايد. جغرافيايي را با تصويب شوراي مؤسسه از مزاياي اين ماده بهره

به منظورباالبردن كفايـت علمـي وتخصصـي اعضـاي      موسسه مي تواند. 27ماده 
هيات علمي و غير هيأت علمي كه حداقل چهار سـال درمحـل يـا منـاطق تحـت      
پوشش موسسه خدمت كرده باشند ،بورس بلندمدت يا ماموريـت آموزشـي بـراي    
طي دوره هاي آموزشي واخذ مدارك تحصيلي باالتر درداخـل يـا خـارج ازكشـور     

كه موردتاييد وقبول موسسـه باشـد بـا رعايـت ضـوابط       دررشته ها وموسسه هايي
 سال است.4مربوطه اعطا نمايد.مدت اينگونه تسهيالت 

اعطاي مأموريت آموزشـي بـه اعضـاي هيـأت علمـي جانبـاز و فرزنـدان         .1تبصره
شهداء تابع دستورالعملي خواهد بود كه از سـوي معاونـت آموزشـي وزارتخانـه بـا      

 و منابع ابالغ خواهد شد. هماهنگي معاونت توسعه مديريت
مؤسسه در فواصل معين در مورد پيشرفت علمي اعضاي هيـأت علمـي   . 2تبصره

ها و مؤسسات علمي محل مطالعه اطالعـات   شوند از دانشگاه كه به بورس اعزام مي
هـاي واصـله معلـوم     الزم را كسب خواهد نمود و در صورتي كه بر مبناي گـزارش 

ر رشته مورد مطالعه نيسـت، بـا تصـويب ريـيس     شود كه عضو قادر به پيشرفت د
   مؤسسه حكم مأموريت وي لغو خواهد شد.

مدت بورسيه يا مأموريت آموزشي تا دو بار و هـر بـار تـا شـش مـاه بـا       . 3تبصره 
  تصويب شوراي بورس يا شوراي آموزشي مؤسسه قابل تمديد است.

پيماني در مـدت  موافقت با مأموريت آموزشي براي اعضاي هيأت علمي . 4تبصره 
 باشد و تمديد آن منوط به تمديد قرارداد خواهد بود. قرارداد بالمانع مي
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استفاده كنندگان از بورسيه تحصيلي و مأموريت آموزشي موظفند ريـز  . 28ماده 
نمرات يا گزارش پيشرفت مطالعات خود را به فواصل معين كه در هنگام اعزام در 

مـاه تجـاوز نخواهـد كـرد، بـه       6ر حـال از  هر مورد تعيين خواهد گرديـد و در هـ  
ماه پس از پايان مطالعات خود گـزارش جـامعي    2مؤسسه ارسال دارند و حداكثر 

 هاي علمي و پژوهشي خود به مؤسسه تسليم نمايند. درباره فعاليت
اعضايي كه ازبورس تحصيلي ياماموريـت آموزشـي اسـتفاده مـي كننـد       .29ماده 

 3ت مطالعات به موسسـه مراجعـه وحـداقل معـادل    بايدمتعهدشوندكه درپايان مد
برابر مدت استفاده ازبورس يا ماموريت آموزشي بـراي موسسـه خـدمت نماينـد و     

برابر هزينه هاي  2بدين منظور بايد تضمين هاي مالي و تعهد آور محضري حداقل
 پرداخت شده توسط  دانشگاه رابسپارند.

بـورس منـوط بـه بـاقي مانـدن      اعطاي تسهيالت مأموريت آموزشي يـا  . 1تبصره 
برابر مدت اسـتفاده از بورسـيه يـا     3سنوات خدمت هيأت علمي حداقل به ميزان 

 .  مأموريت آموزشي، پيش از بازنشستگي خواهد بود
در موارد استثنايي درصورتي كه عضـو هيـأت علمـي كـه از بـورس يـا       . 2تبصره 

تمـام نكـرده و   مأموريت آموزشي اسـتفاده كـرده و هنـوز تعهـد خـدمت خـود را       
متقاضي انتقال تعهد خود به يك موسسه ديگـر اسـت، در ايـن مـورد در صـورت      
موافقت مؤسسه مبدأ و مقصد و تصويب وزير بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـكي،   

 انتقال مانده تعهد خدمت عضو هيأت علمي به مؤسسه مقصد بالمانع است.
بـه شـرط رعايـت مـاده       27و نيـز مـاده    26و 25مدت استفاده ازمواد . 30ماده 

 شود. هيأت علمي محسوب مي جزو سابقه خدمت دانشگاهي اعضاي 29
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مأموريت اعضاي هيأت علمي، به مؤسسه يا مؤسسات عـالي آموزشـي و   . 31ماده 
هـا، مؤسسـات دولتـي، نهادهـاي      پژوهشي داخل يا خارج از كشور يا به وزارتخانـه 
مندرج در جـداول بودجـه كـل     عمومي غير دولتي، مؤسسات عام المنفعه مستقل

ها را  هاي بين المللي كه دولت جمهوري اسالمي ايران عضويت آن كشور و سازمان
هـا را   هايي كه دولـت جمهـوري اسـالمي ايـران شـركت در آن      پذيرفته يا سازمان

 مقتضي بداند و بالعكس با نظر هيأت رييسه مؤسسه مجاز است.
هـا و يـا مؤسسـات آموزشـي و      دانشگاه همچنين مبادله عضو هيأت علمي با ساير 

 پژوهشي داخلي و خارجي بالمانع است.
مأموريت اعضاي هيأت علمي نهادهاي عمومي غير دولتي و عام المنفعه  .1تبصره

باشـد. بـديهي اسـت     سال بالمـانع مـي   3به مؤسسه و تمديد آن حداكثر به مدت 
 انتقال آنان ممنوع است. 

ي عضو هيأت علمي در ايام مأموريـت بـا توافـق    پرداخت حقوق و مزايا. 2تبصره 
 .باشد مؤسسه مبدأ و مقصد مي

تواند با موافقت مدير گروه و تأييد رييس مؤسسـه، اعضـاي    مؤسسه مي . 32ماده 
ها يا مؤسسات آمـوزش عـالي يـا پژوهشـي داخـل       هيأت علمي خود را به دانشگاه

اي مـدتي كـه در قـرارداد    ها قرارداد همكاري منعقد خواهد كرد بر كشور كه با آن
   ذكر خواهد شد اعزام نمايد.

پرداخت حق الزحمه مندرج در قرارداد و هزينه رفت و برگشت به اعضاي تبصره. 
 .  هيأت علمي مزبور بالمانع خواهد بود

توانـد بـا تائيـد هيـات رئيسـه موسسـه، اعضـاي هيـأت          مؤسسـه مـي  . 33ماده 
ــا      ــي ي ــات آموزش ــدي مقام ــراي تص ــود را ب ــي خ ــا  علم ــااجرايي ب ــي ي پژوهش
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هـا يـا مؤسسـات عـالي آموزشـي يـا پژوهشـي         موافقت عضو مزبـور، بـه دانشـگاه   
 خارج از كشور حداكثر به مدت دو سال اعزام نمايد.

ــره ــوق حــداكثرتا    تبص ــدون حق ــوارد اســتثنايي اســتفاده ازمرخصــي ب  6:در م
 ماه با تاييد شوراي دانشگاه امكان پذيرمي باشد.

اعضاي هيأت علمي كه بـه عنـوان كارشـناس يـا مـأمور بـه        آن عده از. 34ماده 
هاي بين المللي و يا طبق پيشنهاد دولت براي مأموريت خاص به خـارج از   سازمان

خواهند بود، ولي مدت مأموريت آنان  33شوند، مشمول مفاد ماده  كشور اعزام مي
  تا سه سال ديگر قابل تمديد است. با تصويب هيأت امناء مؤسسه 

گونه وجهي در ايام مأموريت به عضو، از سوي مؤسسه پرداخت  هيچه. تبصر
كه كسور بازنشستگي مدت مذكور اعم از سهم مستخدم و  گردد. در صورتي نمي

سهم مؤسسه وفق مقررات صندوق بازنشستگي مربوطه از سوي عضو پرداخت 
 . گردد گردد، مدت مذكور جزو سابقه خدمت وي محسوب مي

يا مأموريت  هيأت علمي هنگام استفاده از فرصت مطالعاتيعضو به . 35ماده 
و همچنين پس از برگشت گيرد  تعلق نمي مرخصي استحقاقييا بورس،  آموزشي
 .از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايدتواند  نميتا اتمام تعهدات  مربوطهاز دوره 

كـه    آن پـس از  يا مأموريت آموزشي فرصت مطالعاتيبورس،  انصراف از. 36ماده 
هيأت علمـي   عضواستفاده براي  به عنوان يك بار گرفته باشد، آن انجام  بخشي از
مي شود و بايد داليل انصراف نيـز ارائـه گـردد و درصـورت عـدم تأييـد       محسوب 

هاي تحميل شده به مؤسسه، توسط عضـو هيـأت علمـي     مؤسسه، مجموعه هزينه
 بايد مسترد گردد.
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  تيامطالع هاي فرصت:فصل پنجم 
هـاي   توانند از فرصت مياعضاي هيأت علمي در صورت موافقت مؤسسه . 37ماده 

اخـذ تعهـد مـورد قبـول      با ماه و حد اكثر يكسال 3حداقل مطالعاتي در هر نوبت 
   .استفاده نمايند رعايت ساير مقررات مؤسسه و
بــراي عضـو هيـأت علمـي تمـام وقــت      اسـتفاده از فرصـت مطالعـاتي    .1 تبصـره 

سال يك بار براي خـارج از   4 حداقل يجا يا متناوب به ازا طور يك به جغرافيايي،
و براي اعضـاي تمـام وقـت حـداقل      سال يك بار براي داخل كشور 3و هر   كشور

 سـال يـك بـار بـراي داخـل كشـور       4سال يك بار براي خارج از كشور و هر  6هر
 .  باشد امكان پذير مي

  رسد. اي مؤسسه ميدستورالعمل اين ماده به تصويب شور. 2تبصره 
اي به عنوان مؤسسه ميزبان در داخل يا خـارج از كشـور بـراي     مؤسسه. 38ماده 

محل خدمت عضو هيأت  مؤسسهفرصت مطالعاتي قابل قبول است كه مورد تأييد 
علمـي و فنـي و    موضـوعات به نحوي كه عضو هيأت علمي بتواند بـه   ،علمي باشد

 .دست يابـد ، ان دسترسي به آن نيستتحقيقاتي كه در منطقه دانشگاهي وي امك
معاونـت آموزشـي يـا    به تأييـد  بايد حسب مورد صالحيت مؤسسه خارج از كشور 

   .برسد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيپژوهشي 
هـاي پژوهشـي مؤسسـه يـا مراكـز تحقيقـاتي        الزم است مؤسسه فعاليتتبصره. 

ي معرفـي شـده از سـوي    ميزبان و همچنين عضو هيأت علمي و يا محقق راهنمـا 
 ميزبان را مورد توجه قرار دهد.

اولويت بندي و محاسبه امتياز اعضاي هيـأت علمـي جهـت اسـتفاده از     . 39ماده 
 : هاي مطالعاتي بصورت زير است فرصت
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هـاي پژوهشـي داوطلـب در جهـت رفـع       ارتباط فرصت مطالعاتي با فعاليـت الف) 
 امتياز) 15(حداكثر ر كشو هاي نياز

 مؤسسـه هـاي آموزشـي و پژوهشـي     اط فرصت مطالعاتي با پيشبرد برنامهارتبب) 
  امتياز) 15متبوع (حداكثر

 خـدماتي ، هاي آموزشي، پژوهشي در فعاليت عضو هيأت علمي مشاركت ميزانج) 
هـر كـدام   و بر اساس آيـين نامـه ارتقـاء     خيص                 مؤسسهاجرا به تش و 

   امتياز) 30 امتياز (جمعاً حداكثر 10حداكثر 
 امتيـاز  10هـر سـال تحصـيلي      بـه ازاي مؤسسـه  خدمت در منـاطق محـروم   د)  

 امتياز) 30(حداكثر 

خدمت در مراكز تحقيقاتي صنعتي توليدي و خدماتي در مناطق محروم كشور ه) 
امتيـاز، كسـر سـال بـه تناسـب مـاه            5سال كامل  هربه ازاي  به صورت مأموريت

                                        )امتياز 20 (حداكثرشود  محاسبه مي
هاي فوق براي اعضاي هيأت علمي تمام وقـت جغرافيـايي ضـريب     در تمام بندو) 

      يك و دو دهم  لحاظ گردد.
هـاي   د از فرصتنتوان مي مؤسسه % اعضاي هيأت علمي10در هر سال حداكثر ز) 

 .مطالعاتي استفاده نمايند
و يـا   از فرصت مطالعاتي داخل در مدت استفاده  هيأت علمي ياعضابه . 40ماده 

حقوق و مزاياي مندرج در آخرين حكـم كـارگزيني پرداخـت     كليه خارج از كشور
هاي مديريت و محروميت از مطب و تمام وقتي در  مي گردد و پرداخت فوق العاده

ز كشـور،  باشد. در صورت استفاده از فرصت مطالعـاتي خـارج ا   اين ايام مقدور نمي
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هزينه رفت و برگشـت، عـوارض گذرنامـه و خـروج از كشـور متقاضـي و خـانواده        
   باشد. قابل پرداخت مي وي(همسر و حداكثر دو فرزند)

در صورت درخواست شهريه و هزينه ثبت نـام از سـوي مؤسسـه ميزبـان     تبصره. 
 هزينه مربوطه به عهده عضو هيأت علمي است.

در بودجـه تفصـيلي مؤسسـه     هاي مطالعـاتي  فرصتاعتبار اجراي برنامه . 41ماده 
 به تصويب خواهد رسيد.    ساالنه
التفاوت معادل ريالي مقرري ارزي فرصت مطالعاتي عضـو و افـراد    ما به .1 تبصره

كه با حقوق و مزاياي عضـو هيـأت   ) 40مطابق ماده  نفر 4حداكثر تا ( خانواده وي
 .  گردد پرداخت مي مؤسسهاز محل اعتبارات شود،  علمي سنجيده مي

متناسب با مدت دوره بـراي عضـو   هاي بيمه درماني  ريالي هزينه معادل .2 تبصره
از محـل   )40مطـابق مـاده    نفـر  4حـداكثرتا  (هيأت علمي و اعضاي خـانواده وي  

  .گردد مي پرداخت مؤسسهاعتبارات 
كننــدگان از فرصــت مطالعــاتي موظفنــد گــزارش مطالعــه و  اســتفاده. 42مــاده 
پـس از اتمـام دوره بـه     هر شش ماه يك بار و حداكثر تا دو مـاه  ات خود راتحقيق

   مؤسسه ارائه نمايند.
آموزشـي و  تأييـد شـوراي   به  دو نهايي فرصت مطالعاتي باي گزارش علمي تبصره.

استفاده از  ،، در صورت عدم تأييد گزارش علمي و تحقيقيبرسد مؤسسهپژوهشي 
و به ميزان دوره فرصت مطالعاتي تاريخ شد  فرصت مطالعاتي بعدي منتفي خواهد

 افتد. استحقاق ترفيع پايه به تعويق مي
متقاضيان در قبال فرصت مطالعاتي خارج از كشور بايد به موجب سـند  . 43ماده 

برابـر زمـان اسـتفاده از فرصـت مطالعـاتي در       3رسمي تعهد نمايند كه به مـدت  
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دف داوطلبان سند وثيقه ملكـي  مؤسسه متبوع خدمت نمايند و براي تحقق اين ه
هاي ارزي و ريالي كه قرار است در طول استفاده از فرصت  به ميزان دو برابر هزينه

مطالعاتي دريافت دارند و مبلغ آن توسط مؤسسه متبوع تعيين خواهد شد، تعهـد  
خواهند نمود تا در صـورت تخلـف از مفـاد تعهـد، مؤسسـه متبـوع بتوانـد بـدون         

بدون نياز به اثبات تخلف و يـا حتـي اعـالم بـه دفترخانـه و       هيچگونه تشريفات و
هاي ارزي و ريالي  صرفاً از طريق صدور اجراييه به ميزان دو برابر كليه وجوه هزينه

پرداختي بابت وجه التـزام و بابـت ديـون خسـارات دولـت از متعهـد و ضـامن يـا         
 متضامناً وصول و دريافت نمايد.

ايان زمـان مقـرر شـده بـراي فرصـت مطالعـاتي،       عضو هيأت علمي در پ. 44ماده 
تواند به هيچ عنوان به صورت بالفصل از مرخصي استحقاقي يا بـدون حقـوق    نمي

استفاده نموده و همچنين پس از بازگشـت از فرصـت مطالعـاتي تـا پايـان انجـام       
 تعهدات آن حق استفاده از مرخصي بدون حقوق را ندارد.

عمـل خواهـد    36ت مطالعاتي برابر مفاد ماده در صورت انصراف از فرص. 45ماده 
   شد.

 نظام پرداخت:فصل ششم 
 اعضـاي هيـأت علمـي   مبنـاي   حقـوق  1369از اول فروردين ماه سـال  . 46ماده 
 :  گردد به ترتيب زير محاسبه مي و پيماني براساس مرتبه و پايه رسمي

 مبنا حقوق = ضريب حقوق× ا} عدد مبن ) +5×عضو هيأت علمي پايه{(
 د مبناعد

 استاد دانشيار استاديار مربي مربي آموزشيار
90 100 125 145 170 



136

در  "حقـوق "حقوق مبنا تا قبل از تصويب اين آيـين نامـه تحـت عنـوان     تبصره. 
شده اسـت كـه مـن بعـد تحـت       رديف اول احكام كارگزيني هيأت علمي درج مي

 .درج خواهد شد "حقوق مبنا"عنوان 
) بـر اسـاس   46 مـاده فرمول موضوع ضريب حقوق مبنا (افزايش ساالنه . 47ماده 

 مصوبه هيأت دولت خواهد بود.
مؤسسه مكلف است به اعضاي هيأت علمي اعـم از ايـن كـه مسـئوليت     . 48ماده 

كه تمام وقـت   آموزشي يا پژوهشي يا مديريتي به عهده داشته باشند  بر اساس آن
 ه ترتيب زير برقرار نمايد.العاده مخصوص ب جغرافيايي يا تمام وقت باشند، فوق

 ) = فوق العاده مخصوص46حقوق مبنا (موضوع ماده  ×ضريب جدول ذيل برحسب مرتبه 
 ضريب فوق العاده مخصوص

 استاد دانشيار استاديار مربيمربي آموزشيار
77/1 1/2 6/2 87/2 98/2 

تعيين ميزان اين فوق العاده و تخصيص آن به اعضـاي هيـأت علمـي بـر     تبصره. 
حسب مرتبه آنان بوده و تغيير و اصالح ضريب نيز با پيشـنهاد مشـترك معاونـت    
توسعه مـديريت و منـابع و معاونـت آموزشـي وزارتخانـه و تصـويب هيـأت امنـاء         

 پذير است. امكان
فوق العاده محروميت از مطب (تمام وقتي جغرافيايي) برابـر منـدرجات   . 49ماده 

ون اجازه پرداخـت حـق محروميـت از مطـب     قان  2ماده واحده قانون اصالح ماده 
مجلس شوراي اسالمي تعيين و در قالـب قـرارداد منعقـده     12/10/1375مصوب 

 گردد. في مابين مؤسسه و عضو هيأت علمي برقرار مي
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گردد. الزم  اين فوق العاده در حكم كارگزيني فرد هيأت علمي درج نمي. 1تبصره 
رزيابي عملكرد فرد هيأت علمي حداكثر است مؤسسه قرارداد هر ساله رابر اساس ا

تا پايان فروردين ماه همان سال منعقد نموده و به طور ماهيانه نسبت به پرداخـت  
   اقدام نمايد.

فوق العاده مذكور در دوران اسـتفاده از مأموريـت آموزشـي، بورسـيه و     . 2تبصره 
 باشد. فرصت مطالعاتي قابل پرداخت نمي

واره بر اسـاس درصـدي از حقـوق مبنـاي اعضـاي      فوق العاده جذب هم. 50ماده 
گردد و در هر حـال ضـرايب مصـوب پيوسـت مـورد اجـرا        هيأت علمي تعيين مي

باشد. تغيير و اصالح آن با پيشنهاد مشترك معاونت توسعه مديريت و منـابع و   مي
 باشد. پذير مي معاونت آموزشي وزارتخانه و تصويب هيأت امناء امكان

فوق العاده جذب و فوق العاده مخصوص براي اعضاي هيأت  ميزان ضرايبتبصره. 
باشـد. اعمـال    علمي تمام وقت جغرافيايي يك و دو دهم برابر ضرايب مصـوب مـي  

اين ضرايب در دوران استفاده از مأموريت آموزشـي، بورسـيه و فرصـت مطالعـاتي     
 باشد. مقدور نمي

يــأت وزيــران  فــوق العــاده ويــژه هيــأت علمــي بــه اســتناد مصــوبه ه . 51مــاده 
ــورخ  31941/ت 54102( ـــ مــ ــوبه  31941 ) و (15/10/83/هــ ـــ  و مصــ /هــ

گـردد. تغييـر و    ) به شرح زير تعيين و برقرار مي22/4/89/م/ت مورخ 11449,89
اصالح آن با پيشنهاد مشترك معاونت توسعه مديريت و منابع و معاونت آموزشـي  

 باشد. پذير مي وزارتخانه و تصويب هيأت امناء امكان
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مربي  تاريخ اجرا
 آموزشيار

 استاد دانشيار استاديار مربي

تا  12/11/83از 
29/12/88 6/3 4 6/5 2/5 8/4 

 7/7 5/8 9 5/6 6/ 5 به بعد 1/1/89از 

اي تحت عنـوان فـوق العـاده     و زيان آور فوق العادهبراي مشاغل سخت . 52ماده 
هاي  گيرد. تعيين محيط سختي شرايط كار به متصديان اين گونه مشاغل تعلق مي

سخت و زيان آور و همچنين ميزان درصد مربوطه برابر دستورالعملي خواهد بـود  
 .كه توسط وزارت متبوع تدوين و به تصويب هيأت امناء خواهد رسيد

تدوين و تصويب دستورالعمل مربوطه، اعضاي هيأت علمي كـه از فـوق   تا تبصره. 
اند كماكان برابر ضوابط قبلـي فـوق العـاده مـذكور بـه       مند بوده العاده مذكور بهره

 همان ميزان برقرار خواهد بود.
هـاي مـديريتي در مؤسسـه     به اعضاي هيأت علمي كه به يكي از سمت .53ماده 

قابـل پرداخـت     "فـوق العـاده مـديريت   "وان گردند مبلغي تحـت عنـ   منصوب مي
باشد. مبلغ اين فوق العاده بر اساس درصـدي از  ميـزان فـوق العـاده مـديريت       مي

رييس مؤسسه تعيين گرديده و در حكـم كـارگزيني افـراد درج و قابـل پرداخـت      
 خواهد بود.

ميزان فوق العاده مديريت رؤساي مؤسسات با پيشنهاد مشترك معاونـت  . 1تبصره
سعه مديريت و منابع و معاونت آموزشي وزارتخانه و تصويب هيأت امناء تعيـين  تو

گردد. ضريب فوق العاده مذكور براي ساير مديران اعضاي هيأت علمي  و برقرار مي

 ) = فوق العاده ويژه هيأت علمي46حقوق مبنا (موضوع ماده× ضريب فوق العاده ويژه 
 ضريب فوق العاده ويژه
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باشد. هرگونه تغيير در اين جدول نيـز منـوط بـه تصـويب      برابر جدول پيوست مي
 هيأت امناء خواهد بود.

غل و مسئوليتهايي كه در جدول عناوين شغلي آنان ذكر آندسته از مشا. 2تبصره 
نشده است، هيات رئيسه دانشگاه مي تواند حسب مورد و برابر درجه اهميت آن با 

هاي جدول فوق همتراز و نسبت بـه برقـراري حـق مـديريت اقـدام       يكي از رديف
 نمايد.  
 % و كمـك 70كمك هزينه عائله مندي اعضـاي هيـأت علمـي معـادل     . 54ماده 

%حـداقل حقـوق مبنـاي نظـام هماهنـگ      14فرزند) معـادل   3هزينه هر اوالد (تا 
شـود.   گردد محاسبه و پرداخت مـي  پرداخت كه همه ساله از سوي دولت اعالم مي

كمك هزينه عائله منـدي و حـق اوالد بـر اسـاس ضـوابط       01/01/1391از تاريخ 
 برقرار مي گردد.مندرج در آيين نامه اداري استخدامي اعضاي غير هيأت علمي 

قانون حفاظت در برابر اشعه، پرتوكاران اعضاي هيـأت   20باستناد ماده .  55ماده 
علمي برحسب شـغل، ميـزان پرتـوگيري و همچنـين احتمـال بـالقوه پرتـوگيري        

   نامتعارف در محيط كار از فوق العاده كار با اشعه استفاده خواهند نمود.
سـبه فـوق العـاده كـار بـا اشـعه برابـر        تعيين ميـزان درصـد و نحـوه محا   تبصره. 

دستورالعملي خواهد بود كه توسط معاونـت توسـعه مـديريت و منـابع و معاونـت      
آموزشي وزارت متبوع تدوين و به تصويب هيأت امناء خواهـد رسـيد. تـا تصـويب     

 دستورالعمل مذكور، ضوابط و مقررات قبلي كماكان به قوت خود باقي است.   
پذيرد و  لتدريس برابر دستورالعمل پيوست صورت ميا پرداخت حق. 56ماده 

 هرگونه تغيير در مفاد آن با تصويب هيأت امناء امكان پذير خواهد بود.
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(طرح نظام نوين اداره بيمارستاني) به اعضاي     پرداخت فوق العاده كارانه. 57ماده 
د هيأت علمي كه در مراكز آموزشـي و درمـاني فعاليـت دارنـد مبتنـي بـر كـاركر       

 اي خواهد بود. باليني، عملكرد آموزشي و پژوهشي و بر اساس ارزشيابي دوره
% از محل سهم اعتبـارات طـرح نظـام نـوين اداره بيمارسـتاني در       5/2. 58ماده 

شود تـا بـر اسـاس     هاي آموزشي باليني پرداخت مي اختيار رييس مؤسسه به گروه
در آموزش و پـژوهش بـا   هاي مورد نظرگروه، به اعضاي هيأت علمي فعال  شاخص

 اولويت اعضاي هيأت  علمي تمام وقت جغرافيايي پرداخت گردد.
هاي مصوب پرداختي به اعضـاي هيـأت    حقوق و مزايا و كليه فوق العاده. 59ماده 

علمي رسمي، عيناً قابل اعمال در مورد اعضاي هيأت علمـي پيمـاني و متعهـدين    
 باشد. خدمت نيز مي

هاي مزاياي غير مستمر و امور رفاهي،  ن و نحوه پرداختدستورالعمل ميزاتبصره. 
 ورزشي و تفريحي اعضاي هيأت علمي به تصويب هيأت امناء خواهد رسيد.

ميزان حقوق و مزاياي اعضاي هيأت علمي مشمول وظيفه كـه براسـاس   . 60ماده 
نماينـد، در   ماده يك قانون نحوه تأمين اعضاي هيأت علمي در مؤسسه خدمت مي

مت دوره ضرورت و پس از طي دوره آموزشـي و نيـز مشـمولين خـدمت     طول خد
پزشكان و پيراپزشكان و متعهدين خدمت، از شروع خدمت معادل اعضـاي هيـأت    

   شود. علمي در مرتبه مربوطه محاسبه و پرداخت مي
پرداخت فوق العاده روزانه مأموريت اعضاي هيأت علمي بـه ميـزان يـك    . 61ماده 

 باشد. فوق العاده مخصوص مي بيستم حقوق مبنا و
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نحوه پرداخت فوق العاده بدي آب و هوا بـر اسـاس جـداول و ضـوابطي     . 62ماده 
خواهد بود كه از سوي معاونت توسعه مديريت و منابع وزارتخانه تهيـه بـا امضـاي    

 گردد. مقام وزارت ابالغ مي
اي نگرديـده،   هايي كه در اين فصل به آن اشاره پرداخت ساير فوق العاده. 63ماده 

 .رسد برابر ضوابطي خواهد بود كه به تصويب هيأت امناء رسيده يا مي
شـوند،   اعضاي هيأت علمي كه به درجه رفيع شهادت نائل شده يـا مـي  . 64ماده 

هاي ساالنه ايشان همانند اعضاي هيـأت   پس از شهادت، كليه احكام حقوقي و پايه
باشد و پس از  قابل پرداخت مي علمي شاغل تا رسيدن به سن بازنشستگي صادر و

 آن نسبت به برقراري حقوق وظيفه وراث برابر مقررات مربوطه اقدام خواهد شد.
هاي مقامات سياسـي   هر يك از اعضاي هيأت علمي كه به يكي از سمت. 65ماده 

شوند، پس از پايان تصدي سـمت مـذكور از حقـوق و مزايـاي      منصوب شده يا مي
مي برخوردار و مابه التفاوت حقـوق و مزايـاي خـود را بـا     باالترين مرتبه هيأت عل

نماينـد و ايـن مابـه التفـاوت در      حفظ مرتبه علمي دانشگاهي خـود دريافـت مـي   
 محاسبه حقوق بازنشستگي و وظيفه نيز مالك عمل خواهد بود.

 
 ارزيابي عملكرد:فصل هفتم 

را مـورد  مؤسسه موظف است عملكرد ساالنه اعضاي هيأت علمي خـود  . 66ماده 
 پايش و ارزيابي قرار دهد.

ها و  ارزيابي عملكرد ساالنه اعضاي هيأت علمي بر اساس سياست. 67ماده 
اي با حضور مدير گروه آموزشي (حسب وضعيت  راهبردهاي مؤسسه و طي جلسه

 گردد.  با رييس بخش) تعيين مي
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لمـي  در اين جلسه مشخص خواهد شد چه مقدار از اوقات عضو هيأت ع. 1تبصره 
گانه او درسال گذشته شده اسـت، ضـمن آنكـه     هاي هفت صرف هر يك از فعاليت

 گردد.   اين ميزان براي سال جاري نيز تعيين مي
ها بر اساس نياز سنجي گروه و دانشكده مربوطه  . وزن هر كدام از حيطه2تبصره 

ي ها و مؤسسه خواهد بود كه به اطالع عضو هيأت علمـ  و بر اساس برنامه ريزي آن
 خواهد رسيد.  

نحوه پايش و ارزيابي عضو هيأت علمي بر اساس دستورالعملي خواهـد  . 3تبصره 
 رسد.  بود كه به تصويب شوراي مؤسسه مي

هاي مختلف فعاليت عضو هيـأت علمـي،    نحوه ارائه مستندات در حيطه. 68ماده 
هاي وي طبـق دسـتور العملـي كـه بـه تصـويب        همچنين ارزيابي و پايش فعاليت

 رسد، خواهد بود. أت  مميزه ميهي
. نتيجه ارزيابي عملكرد عضو هيأت علمي جهت ترفيـع سـاليانه، تبـديل    69ماده 

وضعيت از پيماني به رسمي آزمايشي، از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي ، ارتقاء 
 .  مرتبه عضو هيأت علمي و ركود علمي مالك عمل خواهد بود

 بازنشستگي:فصل هشتم 
يأت علمي رسمي و بازماندگان وي جـز در مـواردي كـه در ايـن     عضو ه .70ماده 

آيين نامه تصريح گرديـده اسـت، از لحـاظ بازنشسـتگي و وظيفـه تـابع قـوانين و        
مقررات مستخدمين رسمي كشـوري و قـانون اصـالحات مقـررات بازنشسـتگي و      

مجلس شوراي اسالمي و اصالحات بعدي آن  13/2/79و  13/12/68وظيفه مورخ 
 . باشد مي
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عضو هيأت علمي پيماني نيز كه تابع صندوق بازنشستگي كشوري باشـد،   تبصره.
 مشمول ماده فوق خواهد بود.

اليحه قانوني استخدام اعضـاي هيـأت علمـي     30مقررات موضوع ماده   .71ماده 
ــران و اصــالحيه 18/6/42مؤسســه مصــوب  هــاي بعــدي (اســتادان و  هيــأت وزي

سـالگي تقاضـاي    65كه قبل از رسيدن بـه سـن   دانشياران و پزشكان بيمارستاني 
بازنشستگي نمايد، يا دانشگاه ايشان را به علت حذف ماده تدريس يا انحـالل يـك   
رشته بازنشسته نمايد هرگاه سابقه خدمت آنان به سي سال نرسد حداكثر تا پـنج  

شود.) كماكان  سال از دوران تحصيالت عالي آنان جزء خدمت رسمي محسوب مي
 قابل اجرا است.معتبر و 

 65مؤسسه مكلف است هر يك از اعضاي هيأت علمـي را كـه بـه سـن     . 72ماده 
 سال تمام رسيده باشند يا سي سال خدمت داشته باشند، بازنشسته نمايد.

مؤسسه مي تواند در مواردي كه استفاده از خـدمات علمـي هـر يـك از     . 1تبصره 
سـالگي   70مي ضروري باشد تـا  اعضاي هيأت علمي با مرتبه دانشياري واستاد تما

سـالگي بـه   70از خدمات آنان استفاده نمايد. ادامه خدمت نامبردگان پس ازسـن  
 پيشنهادرييس موسسه وتاييد هيأت امناء امكان پذيرمي باشد.

ايام سنوات خدمات دولتي غير هيأت علمي پس از تبديل وضـعيت بـه    .2تبصره 
 ست.هيأت علمي، براي بازنشستگي قابل احتساب ا

شرط استفاده ازبازنشستگي بااعمال ضـريب يـك ودودهـم بـراي فـوق       .73ماده 
العاده جذب ومخصوص براي كساني كه به موجب اين آيين نامـه بازنشسـته مـي    
شوند،الاقل ده سال خدمت تمام وقت جغرافيايي ازتاريخ تصويب قانون درمجلـس  

 ) ميباشد.12/10/1375شوراي اسالمي (مورخ 
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شستگي اعضاي هيأت علمي كه به امـر تـدريس اشـتغال دارنـد بـا      بازن .74ماده 
 سال تحصيلي امكان پذير است. رعايت مقررات مربوطه در پايان هر نيم

سـال   25تواند اعضاي هيأت علمي خود را كه داراي حداقل  مؤسسه مي. 75ماده
سال سن هستند با تقاضاي عضو يا رأسـاً بـا تصـويب     60سنوات خدمت و حداقل

 مؤسسه، بازنشسته نمايد.  شوراي
تواند با تقاضاي بـاز خريـد سـنوات خـدمت اعضـاي هيـأت        مؤسسه مي. 76ماده 

هـر سـال   علمي كه حائز شرايط بازنشسـتگي نيسـتند، موافقـت نمـوده و در ازاء     
روز مجموع حقوق و مزايـاي منـدرج در آخـرين حكـم      45معادل  مبلغي خدمت

 به آنان پرداخت نمايد.كارگزيني 
هاي استحقاقي ذخيره شـده بـه    پرداخت حقوق و مزاياي مدت مرخصي .1 تبصره

 اعضاي هيأت علمي باز خريد شده، بالمانع است .  
هـاي   پرداخت كسورات بازنشستگي و يـا انتقـال آن بـه سـاير صـندوق      .2تبصره 

 بازنشستگي با تقاضاي عضو هيأت علمي باز خريد شده، بالمانع است.
يأت علمي كه تابع صندوق تامين اجتماعي هستند، مستخدمين عضو ه .77ماده 

از لحاظ بازنشستگي، از كار افتادگي و فوت مشمول قوانين و مقررات آن صـندوق  
 خواهند بود.

در صورت لغو يا عدم تمديد قرارداد مستخدمين پيمـاني عضـو هيـأت     .78 ماده
ـ   45علمي، معادل  ه ازاي روز حقوق و مزاياي مندرج در آخرين حكم كـارگزيني ب

 گردد.   هر سال خدمت به وي پرداخت مي
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شوند، به ازاي هر سال خـدمت   به اعضاي هيأت علمي كه بازنشسته مي .79 ماده
ماه آخرين حقوق و مزاياي مشمول كسور (حداكثر سي سال) به اضافه  معادل يك

 هاي ذخيره شده پرداخت خواهد شد. وجوه مربوطه به مرخصي
شمول كسور شامل حقوق مبنا، فوق العاده مخصوص، حقوق و مزاياي م .1تبصره 

 باشد. اشعه مي  ويژه و فوق العاده العاده  فوق العاده جذب، فوق
سنوات خدمت اعضاي هيأت علمي كه بخشـي از آن قـبالً بـه صـورت      .2تبصره 

غيرهيأت علمي انجام شده است، به عنوان سابقه پرداخت پـاداش قابـل محاسـبه    
 است.

سال هـر   30تواند در مواردي كه به خدمات علمي مازاد بر  مي مؤسسه .3تبصره 
يك از اعضاي هيأت علمي با مرتبه اسـتاد تمـامي نيـاز داشـته باشـد، در صـورت       
تقاضاي ذينفع نسبت به بازخريد مرخصي ذخيره استحقاقي وي مبادرت نمايد در 

عضـو   هاي استفاده نشده موكول به بازنشسـتگي  غير اين صورت  بازخريد مرخصي
 هيأت علمي خواهد بود.  

اعضاي هيات علمي رسمي و پيماني در طول خدمت صرفاً يك بار مجاز  .80ماده 
خود طبـق قـوانين و مقـررات     بازنشستگيهستند نسبت به تغيير صندوق بيمه 

 عمومي دولت مبادرت نمايند.    
هـا   اهمؤسسه ملزم به رعايت آيين نامه تكريم استادان بازنشسـته دانشـگ   .81ماده 

 باشد. مي 15/12/85مورخ  شوراي عالي انقالب فرهنگيمصوب 
 مرخصي ها :فصل نهم 

 قسمت اول: مرخصي استحقاقي
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مدت مرخصي استحقاقي عضو هيأت علمي تمام وقت دو مـاه در سـال    .82ماده 
به نسبت ايام خدمت است و صدور حكم مرخصي موكـول بـه تأييـد مـدير گـروه      

 باشد.   محوله مي هاي مبني بر تكميل برنامه
. مازاد ايام تعطيالت نوروزي جزء مرخصي سـاليانه اعضـاي هيـأت علمـي     تبصره

 شود. محسوب مي
هـاي منـدرج در    . در ايام مرخصي استحقاقي كليه حقوق و فـوق العـاده  83ماده 

 باشد.   احكام كارگزيني قابل پرداخت مي
خـود در طـول    اعضاي هيأت علمي كه از تمام يا قسـمتي از مرخصـي   .84ماده 

 باشد.   سال استفاده ننمايند، مدت مرخصي باقيمانده قابل ذخيره و بازخريد نمي
توانند ساالنه حد اكثر يـك   . اعضاي هيأت علمي تمام وقت جغرافيايي مي1تبصره

 ماه از مرخصي استحقاقي خود را با موافقت مؤسسه ذخيره نمايند.
روز از  15د سـاالنه حـداكثر   تواننـ  . اعضاي هيأت علمي تمـام وقـت مـي   2تبصره

 مرخصي استحقاقي خود را با موافقت مؤسسه ذخيره نمايند.
بازخريد حداكثر يك ماه از مرخصي استحقاقي ساليانه اسـتفاده نشـده    .3تبصره 

رييس و معاونين مؤسسه در صورت درخواست كتبي، مشروط بر اينكه به صـورت  
 ست.تمام وقت جغرافيايي فعاليت نمايند بالمانع ا

نرخ قابل محاسبه براي بازخريد هر روز مرخصي استحقاقي معادل يـك   .4تبصره
 باشد. ام حقوق و مزاياي مندرج در آخرين حكم كارگزيني مي سي

  توانند با موافقت رييس مؤسسه مشروط بـه آن  اعضاي هيأت علمي مي .85ماده 
ز مرخصـي  اي وارد نشـود ا  هـاي آموزشـي دانشـكده مربوطـه لطمـه      كه به برنامـه 
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مـاه   4استحقاقي ساالنه و مرخصي ذخيره شده خود در هر سال تحصيلي حداكثر 
 استفاده نمايند.

در موارد خاص با تصويب شوراي مؤسسه ميزان فوق تا يـك سـال قابـل     تبصره.
 افزايش است.

در مــواردي كــه عضــو هيــأت علمــي در حــين اســتفاده از مرخصــي  .86مــاده 
عالجي و يا  زايمان داشته باشد مرخصي استحقاقي استحقاقي نياز به مرخصي است
 گردد. وي لغو و كان لم يكن تلقي مي

به ايام استفاده از خدمت مطالعـاتي يـا ماموريـت آموزشـي يـا بـورس،        .87ماده 
 مرخصي استحقاقي ساليانه تعلق نخواهد گرفت.  

در احتساب مرخصي روز و ماه و سال مطـابق تقـويم رسـمي كشـوري      .88ماده 
 شود.  روز حساب مي  ت كه در مرخصي روزانه ماه سياس

عنـوان مرخصـي    روزهاي تعطيل كه در بين مرخصـي واقـع اسـت بـه      .89ماده 
 شود. محسوب مي

مؤسسه موظف است در پايان هرسال ميزان ذخيره مرخصي اسـتحقاقي   .90ماده 
 اعضاي هيأت علمي را به آنان ابالغ نمايد.

قـانون   71سـتفاده نشـده مقامـات موضـوع مـاده      مرخصي استحقاقي ا  .91ماده 
ها شناخته  مديريت خدمات كشوري و مقاماتي كه طبق قوانين موضوع همطراز آن

 باشد. اند در مدت تصدي مقامات مذكور كالً قابل ذخيره مي شده
 مديران مؤسسه با تأييد رييس مؤسسه مشمول اين ماده خواهند شد.   تبصره.
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به اعضاي هيأت علمي كـه بـه حـج تمتـع مشـرف       . مؤسسه مكلف است92ماده 
شوند، براي يك بار در طـول خـدمت، يـك مـاه مرخصـي تشـويقي مـازاد بـر          مي

 هاي استحقاقي ساالنه اعطا نمايد. مرخصي
 موسسـه در  عضـو هيـات علمـي    ،منظور تحكيم و تكريم نهاد خـانواده  به تبصره.

الوه بر سقف مرخصي ع اضطراريروز مرخصي  هفتموارد ذيل حق برخورداري از 
 .باشد مرخصي مذكور قابل ذخيره يا بازخريد نمي. استحقاقي ساالنه را دارند

 عضو هيات علمي، اج دائموازد )الف
 ازدواج فرزند عضو هيات علمي ،ب)

 ، خواهر و برادر.پدر، مادر ،فرزند ،فوت بستگان درجه يك شامل : همسر ج)
 قسمت دوم: مرخصي استعالجي

اه عضو هيـأت علمـي مؤسسـه بيمـار شـود و آن بيمـاري مـانع از        هرگ .93ماده 
خدمت او باشد، بايد بالفاصله به مؤسسه متبوع اطالع دهد و گواهي پزشك معالج 

 را ارسال دارد.
گواهي استراحت پزشك معالج عضو هيأت علمي تا مدت سـه روز قابـل    .94ماده 

معتمـد و بـاالي سـي روز    قبول خواهد بود. از چهار روز تا سي روز تأييد پزشـك  
تأييد شوراي پزشكي مؤسسه براي تأييد و صدور حكم مرخصي اسـتعالجي، نيـاز   

 است.
درصورتي كه گواهي پزشك معالج ارائه شده از سوي عضو هيأت علمـي   .1تبصره

مورد تأييد شوراي پزشكي مؤسسه قـرار نگيـرد، مـدت مـذكور بنـا بـه تشـخيص        
قاقي و در صـورت عـدم وجـود ذخيـره     مسئول مربوطه به عنوان مرخصـي اسـتح  

 مرخصي استحقاقي به عنوان مرخصي بدون حقوق و يا غيبت لحاظ خواهد شد.  
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حداكثر مدت استفاده از مرخصي استعالجي در يك سال تقويمي چهار . 2تبصره
هـاي مربوطـه قابـل پرداخـت      العـاده  باشد كه در اين مـدت حقـوق و فـوق   ماه مي

 باشد. مي
استعالجي زايماني برابر مقـررات عمـومي دولـت درمـورد      هاي مرخصي .3تبصره

 باشد.  اعضاي هيأت علمي قابل اعمال مي
عضو هيأت علمي به بيمـاري صـعب العـالج و تعيـين      تشخيص ابتالي  .95ماده 

مدت معذوريت وي به عهده شوراي پزشكي مؤسسـه اسـت. حـداكثر مـدت ايـن      
ز كـار افتـادگي (برابـر قـانون     معذوريت در هر نوبت شش ماه و تا زمان تشخيص ا

 استخدام كشوري) قابل تمديد خواهد بود.
در مدت مرخصي بيماري صعب العـالج مـازاد بـر چهـار مـاه اسـتعالجي        تبصره.

شود و مازاد بـرآن   هاي مربوطه پرداخت مي العاده حداكثر تا يك سال حقوق و فوق
 خت خواهد شد.فقط حقوق مبنا و فوق العاده مخصوص و فوق العاده جذب پردا

هايي كه در مورد بيماري عضـو هيـأت  علمـي در خـارج از      كليه گواهي .96ماده 
شود، بايد از حيث صحت صدور به تائيد سفارتخانه يا كنسـولگري   كشور صادر مي

 يا نمايندگي ايران در محل برسد.
هاي اسـتعالجي   حفظ پست سازماني عضو هيأت علمي در ايام مرخصي .97ماده 

 هاي صعب العالج بيشتر از يك سال الزامي نيست. بيماري
مرخصي اسـتعالجي و نحـوه پرداخـت غرامـت دسـتمزد ايـام بيمـاري         .98ماده 

اعضاي هيأت علمي كه تحت پوشش صندوق تـأمين اجتمـاعي قـرار دارنـد، تـابع      
 مقررات خاص سازمان تأمين اجتماعي است.

 قسمت سوم: مرخصي بدون حقوق



150

ي در صورت موافقـت موسسـه در طـول مـدت خـدمت      عضو هيأت علم .99ماده 
خود مي تواند حداكثر سـه سـال از مرخصـي بـدون حقـوق فقـط در مـوارد زيـر         

 استفاده نمايد. مشروط به اينكه در سازمان ديگري، شغلي موظف، نداشته باشد.
پس از چهار ماه مرخصي استعالجي ساالنه به سبب ادامه همان بيماري و يا  الف)

ماري ديگر، قادر به خدمت نباشد و بيماري او هم صعب العالج تشخيص ابتال به بي
 داده نشود.

 به تشخيص مؤسسه احتياج به استفاده از مرخصي بدون حقوق ، مسلم باشد. ب)
ها در مأموريت خـارج از كشـور بـه سـر      اعضاي هيأت علمي زن كه همسر آن ج)
سـال از مرخصـي بـدون     6توانند تا پايان مأموريت حـداكثر بـه مـدت     برند مي مي

 حقوق استفاده نمايند.
سـال و حسـب تأييـد     5براي ادامه تحصيل مرتبط با رشته تخصصي حـداكثر   د)

 مؤسسه تا دو سال ديگر قابل تمديد خواهد بود.
موافقت با مرخصي بدون حقوق اعضاي هيأت علمي پيمـاني در مـدت     .1تبصره 

 ه تمديد قرارداد خواهد بود.باشد و تمديد آن منوط ب قرارداد بالمانع مي
اعضاي هيأت علمي مشـمول تعهـدات قـانوني در صـورت ضـرورت بـا        .2تبصره 

پيشنهاد معاونت آموزشي و موافقت رييس مؤسسه مجـاز خواهنـد بـود در طـول     
ماه مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند. بديهي است بـه   6مدت تعهد از حداكثر 

 شود. عهدات اضافه ميهمان نسبت به طول مدت باقيمانده ت
عضو هيأت علمي بايد تقاضاي استفاده از مرخصي بدون حقوق خـود را  . 100ماده 

با ذكر علت و مدت آن از طريق گروه مربوطه بـه مؤسسـه متبـوع ارسـال نمايـد.      
 كند. باره اتخاذ مي  مؤسسه تصميم الزم را در اين
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تگي و سـوابق  احتساب مدت مرخصي بـدون حقـوق از لحـاظ بازنشسـ     .101ماده 
 خدمت برابر مقررات صندوق بازنشستگي كشوري خواهد بود.

حفظ پست سازماني در ايام مرخصي بدون حقوق بيشتر از شـش مـاه    .102ماده 
 باشد. الزامي نمي

 تكاليف عمومي :فصل دهم 
 ،يپژوهش ،آموزشيهاي  عضو هيأت علمي برفعاليت وظايف ومسئوليت . 103ماده 

هاي اجرايي و مـديريتي، ارائـه خـدمات درمـاني و      ، فعاليتفرهنگي، توسعه فردي
 هاي تخصصي در خارج از مؤسسه نيز استوار است. ارتقاء سالمت و فعاليت

كـه  آموزشي تمـام وقـت    براي اعضاي هيأت علمي تعداد واحد موظف. 104ماده  
واحـد و سـاعت    17تـا  10، براساس نياز مؤسسـه  به عهده ندارند يوظايف مديريت

 .مي باشددر هفته بر اساس مراتب دانشگاهي به شرح زير  تدريس موظف
 

مرتبه دانشگاهي هيأت  علمي  رديف 
 آموزشي

در  موظف تدريسساعت 
 هفته

 ساعت 17ساعت تا  15 مربي آموزشيار 1

 ساعت 16ساعت تا  14 مربي 2

 ساعت 14ساعت تا  12 استاديار 3

 ساعت12ساعت تا  10 دانشيار 4

 ساعت 10ساعت تا 8 استاد 5

هاي  اعضـاي هيـأت علمـي كـه بـر اسـاس دسـتورالعمل         كليه فعاليت .1تبصره 
مربوطه قابل معادل سازي هستند، بايد با ساعات موظف اين جدول منطبق گـردد  
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% از واحدهاي 50و به صورت ساعات موظف در نظر گرفته شود. مشروط بر اينكه 
 موظفي از دروس تئوري باشد.

هاي پژوهشي در دست اجرا دارنـد و بايـد    عضاي هيأت علمي كه طرحا  .2 تبصره
بنا به پيشـنهاد مـدير گـروه و تأييـد      ،نمايند وقت بيشتري را صرف امور پژوهشي

 مؤسسـه تصويب شوراي پژوهشـي  يا رييس مركز حسب مورد و  رييس دانشكده و
 ،نـد توانند قسمتي از ساعات مربوط بـه آمـوزش را صـرف امـور پژوهشـي نماي      مي

از نصف ميزان حـداقل منـدرج    ،مشروط بر اينكه ساعات تدريس و آموزش موظف
 .در اين ماده كمتر نباشد

ميزان واحـدهاي موظـف تـدريس اعضـاي هيـأت علمـي تمـام وقـت          .3تبصره 
 باشد.   هاي موظف مندرج در جدول فوق مي درصد بيشتر از واحد 20جغرافيايي 

بـه   EDOو EDCاكز توسعه آمـوزش در  فعاليت اعضاي هيأت علمي مر .4تبصره 
 گردد. عنوان واحد معادل آموزشي محسوب و در ترفيع ساالنه و ارتقاء لحاظ مي

جزء مقامات سياسي بوده هيأت علمي كه  ياعضا واحد موظف تدريس .5 تبصره
   باشد: مي ر به شرح زي ،هاي اجرايي دارند سمتو يا 

يف
رد

 

 اجراييهاي سمت مقامات سياسي و 
موظف  واحد

 تدريس

1 

 

مقامات سياسي:روساي سه قوه، معاون اول رييس جمهور، نواب رييس 
مجلس شوراي اسالمي و اعضاي شوراي نگهبان، وزرا، نمايندگان مجلس 
 شوراي اسالمي و معاونين رييس جمهور، استانداران و سفرا، معاونين وزرا

 واحد 0

2 
هاي مستقل و  . روساي سازمان هاي علوم پزشكي روساي دانشگاه

 مشاورين وزير
 واحد 1
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3 

.مشاورين معاونين وزير و ها معاونين دانشگاهروساي دانشكده هاي مستقل، 
و رييس   درمان و آموزش پزشكي  وزارت بهداشت،مديران كل ستادي 

 دانشكده پزشكي

 واحد  2

 واحد 3 و معاونين دانشكده هاي  علوم پزشكي مستقلدانشكده ها ساير روساي  4

 واحد 4 ، مديران ستاد دانشگاهروساي بيمارستان ها ، معاونين دانشكده ها 5

6 
درمان و   و معاونان ادارات كل وزارت بهداشت،رييس دانشگاه مشاورين 

 آموزش پزشكي
 واحد 5

 واحد 9 معاونين مديران دانشگاه، مديران گروه 7
 

تصـميم گيـري   هايي كه در جدول نيامده است شوراي مؤسسه  در خصوص سمت
واحد موظف تعيين شده براي مقـام   يا مساوي نبايد كمترنمايد، كه اين ميزان  مي

 .مافوق وي باشد
واحـد   9تـا   6تعـداد واحـد موظـف اعضـاي هيـأت علمـي پژوهشـي         .105ماده  

پژوهشي تعيين مي گردد كه اين ميزان با توجه به مراتب علمي و سـمت اجرايـي   
 باشد:   به شرح زير مي
مرتبه دانشگاهي هيأت  علمي  رديف

 پژوهشي

 واحد موظف

 واحد 9 مربي پژوهش 1

 واحد8 استاديار پژوهش 2

 واحد 7 دانشيار پژوهش 3

 واحد 6 استاد پژوهش 4
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سـاعت فعاليـت    4اين آيـين نامـه هـر واحـد پژوهشـي معـادل        6بر اساس ماده  
 پژوهشي در هفته است.

اعضـاي هيـأت علمـي تمـام وقـت       ميزان واحدهاي موظـف پژوهشـي   .1تبصره  
 باشد. هاي موظف مندرج در جدول فوق مي درصد بيشتر از واحد 20جغرافيايي 

فعاليت اعضاي هيأت علمي پژوهشي و باليني بر اساس واحد پژوهشـي  . 2تبصره 
 گردد. (مانند واحد درسي در مؤسسه) محاسبه مي

ميـزان افـزايش   به مـازاد بـر واحـدهاي موظـف تحقيـق، متناسـب بـا        . 3تبصره 
گيـرد. كـه    هاي پژوهشي و براساس مصوبات مربوط، حق التحقيق تعلق مي فعاليت

ميزان آن به ازاي هر ساعت يك شصتم حقوق مبنا و فوق العاده مخصوص مندرج 
 در حكم استخدامي عضو هيأت علمي پژوهشي خواهد بود.

وهشي در امـر  تواند از اعضاي هيأت علمي پژ مؤسسه در صورت نياز مي .4تبصره 
آموزش و تدريس استفاده كند كه در ايـن صـورت بـه تناسـب، از واحـد موظـف       

 پژوهشي ايشان كاسته خواهد شد. 
ي هيـأت علمـي (پژوهشـي) كـه سـمت       واحد موظف پژوهشـي اعضـا   .5تبصره 

 باشد: اجرايي و سياسي دارند به شرح زير مي
 

يف
رد

 

 اجراييهاي سمت مقامات سياسي و 
واحد 
موظف 

 شيپژوه

1 

 

مقامات سياسي: روساي سه قوه، معاون اول رييس جمهور، نواب رييس 
مجلس شوراي اسالمي و اعضاي شوراي نگهبان، وزرا، نمايندگان مجلس 
 شوراي اسالمي و معاونين رييس جمهور، استانداران و سفرا، معاونين وزرا

 واحد 0
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 واحد 1 ها و مشاورين وزير پژوهشگاهروساي  2

3 
 پژوهشگاه، مشاورين معاونين وزير و مديران كل ستادي وزارت معاونين 

 درمان و آموزش پزشكي   بهداشت، 
 واحد  2

 واحد 3 ها و مراكز رشد پژوهشكدهروساي  4

5 
مراكز تحقيقاتي و مديران ستادي روساي  ها و مراكز رشد، پژوهشكده معاونين

 پژوهشگاه، 
 واحد 4

6 
معاونان ادارات كل وزارت  رين پژوهشگاه،معاونين مراكز تحقيقاتي ،مشاو

 درمان و آموزش پزشكي  بهداشت،
 واحد 5

 واحد 6 مديران گروه و بخش هاي پژوهشي  7
هايي كه در جدول نيامده است شوراي مؤسسه تصـميم گيـري    در خصوص سمت

واحد موظف تعيين شده براي مقـام   يا مساوي نبايد كمترنمايد كه اين ميزان  مي
 .ي باشدمافوق و

. توانند وظايف محوله را به ديگري واگذار كنند هيأت علمي نمي ياعضا .106ماده 
را به طـور موقـت در مـوارد مرخصـي، مأموريـت و      ها  آنتواند وظايف  مي مؤسسه

 .ارجاع نمايد ءبيماري به ساير اعضا
سال سن دارند، دو واحد از واحدهاي  60هيأت علمي كه باالي  اعضاي. 107ماده 

 شود. ها كم مي وظفي آنم
هيأت علمي شاغل (اعم از اينكـه سـمت اجرايـي داشـته و يـا       ياعضا. 108ه ماد

بـه صـورت حـق    يـا معـادل عملـي آن     واحـد نظـري   8 توانند، مينداشته باشند) 
هـا و   سـاي دانشـكده  ؤالتدريسي تدريس نمايند و در موارد استثنايي به پيشنهاد ر

وحـداكثر   نماينـد  واحد اضافي نيز تـدريس  4 تا توانند ميمؤسسه تصويب شوراي 
واحد به ترتيب براي  12و 10،  8ها  ميزان پرداختي حق التدريس براي پايان نامه
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استاديار، دانشيار و استاد در هر ترم خواهد بود. به هر حال ميزان حق التدريسـي  
امـه  واحد نظري يا معادل عملـي يـا پايـان ن    12قابل پرداخت در هر ترم بيشتر از 

 نخواهد بود.  
از ركود علمي و عدم كفايت و صالحيت هر يـك   مؤسسههر گاه رييس  .109ماده 

براي اجراي وظايف آموزشي و يـا پژوهشـي مطلـع     مؤسسه هيأت علميي از اعضا
كميسيوني مركب از سه استادي كه صالحيت رسيدگي در مـورد كارهـاي    ،گردد

دراين زمينه برابر آيين نامه تا ،داددارند تشكيل خواهد  را آموزشي و پژوهشي وي
تشـكيل   ي به رييس مؤسسه ارائه دهند.تحقيق به عمل آورند و گزارش كامل ركود

و گزارش كميسيون مذكور به طور محرمانـه خواهـد بـود و در صـورتي كـه ايـن       
گزارش حاكي از ركود علمي عضو يا عدم كفايت و يـا صـالحيت او بـراي اجـراي     

مراتب را جهت رسيدگي و اتخـاذ تصـميم بـه     مؤسسهييس ر ،وظايف محوله باشد
هـاي فاقـد هيـأت  مميـزه بـه هيـأت  مميـزه         مؤسسه و در مؤسسههيأت  مميزه 

هاي  چنانچه هيأت مميزه پس از رسيدگي به كليه فعاليت .نمايد ارجاع مي مركزي
ركود علمي يـا عـدم كفايـت و     ،علمي و پژوهشي عضو و اخذ توضيحات الزم از او

خاتمـه   به عنوان عضو هيـأت علمـي    حيت عضو را محرز دانست به خدمت اوصال
 شود: زير با وي رفتار ميهاي  يكي از روشداده و به 

باپيشنهاد هيأت مميزه و تأييد رييس مؤسسه عضو هيأت علمي را مي توان  )الف
 .به كارمند غير هيأت علمي تبديل وضعيت نمود

 شود.   بازخريد مي ،ه شدن را دارا نباشددر صورتي كه عضو شرايط بازنشست )ب
 .شود بازنشسته مي ،در صورتي كه عضو واجد شرايط بازنشسته شدن باشد ) ج
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هيأت علمي شاغل يا بازنشسته يا افـراد   يتواند از بين اعضا مي مؤسسه .110ماده 
از همچنين  غير عضو هيأت علمي كه داراي مدارك تحصيلي دانشگاهي هستند و

غيــر تمــام وقــت جغرافيــايي اســتادياران و مربيــان   دانشــياران،  ان،وجــود اســتاد
و همچنين تأييد هيأت اجرايـي  متبوع  مؤسسهبا موافقت كتبي  ي ديگرها مؤسسه
 .استفاده نمايد ، تحقيق و تأليفبراي تدريسجذب 
سـاعت   10. استفاده از خدمات اعضاي هيأت علمي بازنشسـته، حـداكثر   1تبصره

گـردد و ميـزان حـق التـدريس، حـق التـأليف، حـق         يين مـي تدريس در هفته تع
التحقيق آنان بر مبناي آخرين مرتبه و پايه آنان در هنگام بازنشستگي و بر اساس 
ارقام حقوق مبنا و فوق العاده مخصـوص شـاغلين مشـابه بـه ميـزان هـر سـاعت        

 محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود.  
اده خدمتي از بازنشستگان هيات علمي موسسه مي تواند به منظور استف. 2تبصره

در پستهاي مديريتي ارشد(در سطح رياسـت يـا معاونـت موسسـه) در صـورتيكه      
و حداكثر سه سال از  20داراي مدرك تخصصي و در مرتبه دانشيار با حداقل پايه 

 4زمان بازنشستگي ايشان نگذشته باشد، با مصـوبه هيـات امنـاء بـراي يـك دوره      
استفاده نمايد. حـداكثر سـن فـرد در پايـان دوره دعـوت بكـار       ساله دعوت بكار و 

 سال تجاوز نمايد.   70مجدد نبايد از 
مؤسسه اجازه دارد در صورت وجـود اعتبـار مـالي بـراي ارتقـاء بيشـتر        .111ماده 

هاي پيشرفته و نوين از اعضاي هيأت علمي برجسـته   آموزش به خصوص در رشته
ه ايرانـي بـراي مشـاركت در تـدريس دروس     جهاني و ترجيحاً از محققين برجسـت 

و دستياري در هر ترم با برنامه منظم و ثابت دعوت  ph.Dهاي  مورد نظر در دوره
هـاي آموزشـي و    نمايد. انتخاب موضوع درسي و مدرس به پيشنهاد شـوراي گـروه  

هـاي   تأييد شوراي آموزشي مؤسسه خواهد بود. مؤسسه اجـازه دارد كليـه هزينـه   
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هـاي آموزشـي    ساس توافق با عضو مدعو متقبل گردد. همچنين گروهمربوط را بر ا
هـاي   توانند از وجود محققين مذكور بـراي برگـزاري كارگـاه    بر حسب ضرورت مي

هاي جديد علمي، راه اندازي آزمايشگاه و كسب خدمات  آموزشي در زمينه تكنيك
مه ثابت درسي هـر  ها به منزله برنا مشاوره با برنامه منظم دعوت نمايند و اين دوره

 ترم درنظر گرفته شود.
هاي معادل آموزشي ( واحد معادل ) اعضاي هيـأت    نحوه محاسبه واحد .112ماده 

 باشد. علمي طبق دستورالعمل پيوست مي

مقررات فصل يازدهم : ساير  
تواند از  مي رسمي قطعي  و رسمي آزمايشي مؤسسهعضو هيأت علمي . 113 ماده

موكول به آن است كه عضو الاقل دو  ءد. قبول استعفامستعفي شو مؤسسهخدمت 
از  ءاسـتعفا . اعـالم دارد  ماه قبل از شروع نيم سـال تحصـيلي قصـد خـود را كتبـاً     

 به موجب حكم رسمي با آن موافقت كند. مؤسسهيابد كه  تاريخي تحقق مي
چنانچه عضو هيأت علمي پيماني متقاضي فسخ قرارداد (استعفاء) گردد، . 1تبصره

بايست حداقل دو ماه قبل درخواست خود را ارائـه دهـد ودر صـورت موافقـت      مي
مؤسسه به عنوان استعفاء تلقي، در غيـر ايـن صـورت غيبـت تلقـي شـده و برابـر        

 مقررات با وي برخورد خواهد شد.
انتقال يا پرداخت كسور بازنشستگي منوط به تقاضاي عضو هيات علمي  .2تبصره

 باشد. ت مربوطه ميو  بر اساس قوانين و مقررا
خود كـه  جغرافيايي تواند به اعضاي هيأت علمي تمام وقت  مي مؤسسه .114 ماده
در  تـا  مأموريـت دهـد   ،نداشته مؤسسهعنوان اشتغالي خارج از گونه و به هيچهيچ

تخصـص  كـه   يـا آموزشـي   تحقيقاتي علمي، ،فني اتغير اوقات موظف در موضوع
تقاضـاي  توانـد براسـاس نيـاز مؤسسـه يـا       ت ميفعاليت نمايند . اين مأموري دارند
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باشـد . حـق    المللـي بـين  يهـا  ناسـازم نهادهاي عمومي و يـا  مؤسسات دولتي يا 
هاي مذكور عالوه بر حقوق و مزاياي اعضاي هيأت علمي بـوده و از  الزحمه فعاليت

گـردد و  پرداخت مـي  مؤسسهها و كارمزدي كه در مقابل اجراي آن به كمك محل
 كـه بـه تصـويب   دستورالعملي طبق  ،شودمنظور مي مؤسسهجه عمومي يا در بود

 ، پرداخت خواهد شد.  رسدمي مؤسسه هرييس هيأت 
كليه درآمدهاي مستمر و غير مستمر ناشي از خدمات خارج از دانشگاهي  تبصره.

 بـا مجـوز  اعضاي هيأت علمي در قبال هر نـوع خـدمت بـه هـر صـورت و عنـوان       
كه به تصـويب   دستور العمليل و سهم عضو طبق مؤسسه محل خدمت عضو وصو

گونـه   بـديهي اسـت ايـن    .گـردد  به او پرداخت مـي  رسد مي مؤسسه هرييسهيأت 
 .خدمات به هيچ وجه نبايد مانع از انجام وظايف اصلي عضو هيأت علمي گردد

-براساس دستورالعملي كه به  تصويب هيأت امناء ميتواند ميمؤسسه  .115 ماده

اي از معارف بشري بـه مقـام شـامخي رسـيده و يـا      صي كه در رشتهبه اشخارسد 
 عنـوان بـا تصـويب شـوراي مؤسسـه      ،كرده باشند خدمات بزرگي به عالم انسانيت

اسـتاد افتخـاري مشـمول مقـررات اسـتخدامي هيـأت        نمايد. استاد افتخاري اعطا
مؤسسه مجاز اسـت بـه اسـتادان افتخـاري مزايـايي كـه        باشد.نمي مؤسسهعلمي 

 نمايد . رسد، پرداخت  ميزان آن به تصويب هيأت  امناء مي
هـاي آموزشـي يـا     ، عالوه بـر سـمت  تصدي بيش از يك پست سازماني .116 ماده

ولـي بـا    ممنـوع اسـت.   مؤسسـه براي هر يك از اعضاي هيـأت  علمـي    پژوهشي 
هـاي مـديريتي و    تشخيص رييس مؤسسه  انتصاب اعضاي هيأت علمي به سـمت 

  مؤسسه بالمانع است.سرپرستي در 
قـانون اساسـي    141بـا رعايـت اصـل     مؤسسـه اعضـاي هيـأت علمـي     .117ماده 

را كه در قانون مـديريت   توانند تصدي مشاغل سياسي مي ،جمهوري اسالمي ايران
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خدمات كشوري تعريف شده، بپذيرند كه در اين صورت مشمول قوانين و مقررات 
 گردند.   مقامات مي

اين ماده در مدت تصدي مقامـات مـذكور حقـوق و مزايـا      به مشموالن .1 تبصره
 . فقط از محل اعتبارات يك سازمان و بابت يك سمت قابل پرداخت است

ارتقاء مرتبه اعضاي هيأت علمي موضـوع ايـن مـاده بـا رعايـت كامـل        .2 تبصره
 انجام خواهد شد. موسسهنامه ارتقاء اعضاي هيأت علمي ينيآ

موضوع اين ماده در صورتي كـه حقـوق و مزايـاي     اعضاي هيأت علمي .3 تبصره
دريافت دارند و يا  مؤسسهاز محل اعتبارات  نامه خود را بر اساس مقررات اين آيين

مشمول مقررات مربوط بـه   ،ارتباط آموزشي خود را با مؤسسه متبوع حفظ نمايند
 هيأت علمي خواهند بود. يترفيع و مرخصي اعضا

لمي موضوع اين مـاده كـه بـه نماينـدگي مجلـس      پايه اعضاي هيأت ع .4 تبصره
قـانون انتخابـات    6 بـا توجـه بـه مقـررات مـاده      ،شوند شوراي اسالمي انتخاب مي

 باشد. مجلس شوراي اسالمي در دوران نمايندگي قابل احتساب مي
ترتيب رسيدگي به تخلفات و تعيين مجازات انتظـامي اعضـاي هيـأت     .118ماده 

ها و  و مقررات انتظامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه علمي مؤسسه به موجب قانون
 5/5/65مؤسسات آموزش عالي كشور و آيين نامه اجرايي آن مصوب جلسه مورخ 

 باشد.   هيأت وزيران واصالحات بعدي آن  مي
ها كما  مقررات مربوط به طرز تشكيل و اختيارات هيأت مميزه دانشگاه .119ماده 

 كان به قوت خود باقي است.
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شـوراي عـالي انقـالب     679ارتقاء اعضاي هيأت علمي براساس  مصوبه  .120 ماده
هاي صادره از سـوي وزيـر بهداشـت، درمـان و      و ابالغ 89/ 14/10فرهنگي مورخ 

 آموزش پزشكي خواهد بود.  
. اعضاي هيأت علمي مؤسسه نبايد عضو هيأت علمـي مؤسسـه ديگـري    121ماده 
 باشند.
علمـي رسـمي (قطعـي و آزمايشـي) مؤسسـه بـه       انتقال اعضاي هيأت . 122ماده 

پذير اسـت در ايـن صـورت    بدأ و مقصد امكانمؤسسات ديگر با موافقت مؤسسه م
 گردد.مؤسسه مبدأ قطع ميرابطه استخدامي آنان با 

انتقال اعضاي هيـأت علمـي پيمـاني پـس از اتمـام تعهـدات محضـري          .1تبصره 
و صـرفاً در صـورت موافقـت مؤسسـه      نامه  اين آيين 11ماده  5مندرج در  تبصره 

 باشد.پذير ميمبدأ امكان
العاده هزينه سـفر، نقـل و انتقـال برابـر مقـررات عمـومي       پرداخت فوق .2تبصره 

 دولت، بالمانع خواهد بود. 
مؤسسه اجازه دارد براي آن دسته از اعضاي هيأت علمي خود كـه بـه    .123ماده 

اند بيني نشده مواجه گرديدهبا حوادث پيشاند و يا العالج دچار شدهبيماري صعب
انـد، تسـهيالت اداري   و در شرايط خاص اتفاق اجتماعي و خـانوادگي قـرار گرفتـه   
 رسد برقرار نمايد.  خاصي را براساس دستورالعملي كه به تصويب هيأت امناء مي

توانند با موافقت هيأت امناء مؤسسه نسبت بـه  اعضاي هيأت علمي مي .124ماده 
بنيان اقدام و يـا در ايـن   هاي صددرصد خصوصي دانشيل مؤسسات و شركتتشك

هـا بـراي انعقـاد    ها مشاركت نمايند . اين مؤسسـات و شـركت  مؤسسات و شركت
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هاي اجرايي، مشـمول قـانون   قرارداد پژوهشي مستقيم و يا غيرمستقيم با دستگاه
 ستند.منع مداخله كاركنان در معامالت دولتي و تغييرات بعدي آن ني

اعضاي هيات علمي ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـكي و   .125ماده 
ساير اعضاي هيات علمي آموزشي و پژوهشي كه مامور بـه خـدمت در وزارتخانـه    
مي شوند ، در طول ايام ماموريت در كل تابع اين آئـين نامـه بـوده و درخصـوص     

تقاء مرتبـه ، تغييـر وضـعيت    موارد خاصي نظير اعطاي پايه سنواتي و تشويقي ، ار
استخدامي ، تكـاليف عمـومي ( فعاليتهـاي هفـت گانـه ) مرخصـي، فـوق العـاده         

 مديريت و غيره تابع دستورالعمل پيوست خواهند بود. 
: تمامي موارد پيش بيني شـده و در دسـتورالعمل پيوسـت بـراي اعضـاي      تبصره

بيرخانه هيـات مميـزه   هيات علمي مشمول اين ماده (ستاد و مامورين ) به عهده د
 مركزي خواهد بود.   

االتباع در خصـوص  قوانين و مقررات ابالغي از سوي مبادي قانوني الزم .126ماده 
 باشد .  االجرا مياعضاي هيأت علمي  الزم

در مواردي كه حكم خاصي براي برخـي از قـوانين و مقـررات در ايـن      .127ماده 
قررات جديد يا تهيه دستورالعملهاي مورد بيني نگرديده؛ تا وضع م آيين نامه پيش

نظر، مقررات قبلي كه به تأييد هيأت امناي مؤسسه رسيده و بـا مفـاد ايـن آئـين     
 نامه مغايرت نداشته باشد، مالك عمل است.  

مسووليت پاسـخگويي بـه ابهامـات و تفاسـير و سـواالت مطروحـه در       . 128ماده 
نفره منتخب  5تا  3عهده كميته  خصوص مفاد اين آيين نامه از سوي مؤسسه به 

از سوي وزير خواهد بود. اين كميته  زيرمجموعه مستقيم وزير  بـوده و مجموعـه   
 .مصوبات و تصميمات  كميته به منزله مصوبه هيأت امناء تلقي مي گردد
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هـاي مربـوط در تـاريخ ../../.... بـه      ماده  و تبصره 129نامه در اين آيين .129ماده 
  ناء مؤسسه رسيد.تصويب هيأت ام

 

اصالحيه ضرايب فوق العاده جذب براي مراتب مختلف اعضاي هيأت علمي 
 هاي علوم پزشكي ها و دانشكده دانشگاه

مربي  مربي استاديار دانشيار استاد نام دانشگاه
 آموزشيار

 2,73 2,83 2,98 3,06 3,09 اراك
 3,17 3,27 3,42 3,50 3,53 اردبيل
 2,84 2,94 3,09 3,17 3,20 اروميه
 2,07 2,17 2,32 2,40 2,43 اصفهان
 3,39 3,49 3,64 3,72 3,75 اهواز
 2,62 2,72 2,87 2,95 2,98 بابل

 3,50 3,60 3,75 3,83 3,86 بندر عباس
 3,72 3,82 3,97 4,05 4,08 بوشهر
 3,17 3,27 3,42 3,50 3,53 بيرجند
 2,51 2,61 2,76 2,84 2,87 تبريز

 3,06 3,16 3,39 3,31 3,42 تربت حيدريه
 2,14 2,30 2,54 2,67 2,72 تهران
 3,56 3,71 3,86 4,01 4,16 جيرفت
 2,84 2,94 3,09 3,17 3,20 رفسنجان
 3,94 4,04 4,19 4,27 4,30 زاهدان
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اصالحيه ضرايب فوق العاده جذب براي مراتب مختلف اعضاي هيأت علمي 
 هاي علوم پزشكي ها و دانشكده دانشگاه

مربي  مربي استاديار دانشيار استاد نام دانشگاه
 آموزشيار

 2,95 3,05 3,20 3,28 3,31 زنجان
 2,51 2,61 2,76 2,84 2,87 سمنان
 3,28 3,38 3,53 3,61 3,64 شهركرد

د شهي
 بهشتي

2,72 2,67 2,54 2,30 2,14 

 2,51 2,61 2,76 2,84 2,87 يزد
 2,29 2,39 2,54 2,62 2,65 شيراز
 2,51 2,61 2,76 2,84 2,87 قزوين
 2,62 2,72 2,87 2,95 2,98 كاشان

 2,14 2,30 2,54 2,67 2,72 كرج 
 3,50 3,60 3,75 3,83 3,86 كردستان
 2,73 2,83 2,98 3,06 3,09 كرمان
 3,17 3,27 3,42 3,50 3,53 كرمانشاه
 2,51 2,61 2,76 2,84 2,87 گيالن
 3,39 3,49 3,64 3,72 3,75 لرستان
 2,51 2,61 2,76 2,84 2,87 مازندران
 2,18 2,28 2,43 2,51 2,54 مشهد
 2,62 2,72 2,87 2,95 2,98 همدان
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اصالحيه ضرايب فوق العاده جذب براي مراتب مختلف اعضاي هيأت علمي 
 هاي علوم پزشكي ها و دانشكده دانشگاه

مربي  مربي استاديار دانشيار استاد نام دانشگاه
 آموزشيار

 3,94 4,04 4,19 4,27 4,30 ايالم
 3,83 3,93 4,08 4,16 4,19 ياسوج
 2,62 2,72 2,87 2,95 2,98 گلستان
 3,17 3,27 3,42 3,50 3,53 گناباد
 2,62 2,72 2,82 2,95 2,98 شاهرود
 2,62 2,72 2,87 2,95 2,98 سبزوار
 2,73 2,83 2,98 3,06 3,09 فسا
 2,40 2,50 2,65 2,73 2,76 قم

 2,73 2,83 2,98 3,06 3,09 جهرم
 4,27 4,37 4,52 4,60 4,63 زابل
 3,72 3,82 3,97 4,05 4,08 دزفول
 3,72 3,82 3,97 4,05 4,08 آبادان
 2,57 2,61 2,76 2,84 2,87 نيشابور
علوم 

بهزيستي و 
 توانبخشي

2,72 2,67 2,54 2,30 2,14 

 2,51 2,61 2,76 2,84 2,87 بجنورد
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هاي  ها و دانشكده نحوه تعيين ميزان فوق العاده مديريت رؤساي دانشگاه جدول

مستقل علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني و اعضاي هيأت علمي داراي 
 مشاغل مديريتي

در دانشگاه، دانشكده 
مستقل و يا موسسه 

 وابسته به وزارت 

 رديف عناوين شغلي

 1 رييس  100%

 2 معاونين  % رييس 80تا 

 3 رئيس دانشكده وابسته يا موسسه وابسته  % رييس 65تا 

 4 تخت 400هاي داراي بيش از  رؤساي بيمارستان س % ريي55تا 

 % رييس 50تا 

مديران ستادي دانشگاهي و روساي ادارت زير 
مديريت هاي زير  -مجموعه رياست دانشگاه

رئيس مركز  -مجموعه معاونت دانشگاه يا موسسه
مدير مركز  -تحقيقاتي مستقل(داراي رديف اعتبار)

ورين رئيس مشا -مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
رؤساي  -دانشگاه يا دانشكده يا موسسه

مدير  -تخت 400تا  200هاي داراي  بيمارستان
رييس مركز  -نفر جمعيت 200000شبكه باالتر از 

رئيس يا مسئول  -بهداشت شهرستان مركز استان

5 
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در دانشگاه، دانشكده 
مستقل و يا موسسه 

 وابسته به وزارت 

 رديف عناوين شغلي

 دبيرخانه هيات امناء. 

 % رييس 40تا 

رييس مركز تحقيقاتي وابسته به دانشگاه يا 
 -ها رؤساي پژوهشكده -ها يا آموزشگاهدانشكده 

ها، موسسات و مراكز تحقيقاتي  معاونين دانشكده
مديران و   -هاي آموزشي مديران گروه -مستقل

مديران  -تخت 400هاي داراي  معاونين بيمارستان
 -نفر جمعيت 200000شبكه داراي كمتر از 

 -نفر جمعيت 200000هاي باالتر از  معاونين شبكه
 شبانه.رييس دوره 

6 

 % رييس 30تا 

معاونين مديران ستادي 
دانشگاه/دانشكده/موسسات، معاونين مراكز 

رئيس   -رئيس مركز اورژانس -تحقيقاتي مستقل
 -رئيس آزمايشگاه مركزي -كتابخانه مركزي

 200مديران و معاونين بيمارستانهاي كمتر از 
 تخت. 

7 

  رييس% 20 تا

دانشگاه يا روساي ادارات زير مجموعه معاونت 
روساي  -موسسه در سطح ستادي و شهرستان
مسئولين  -بخش هاي بيمارستاني و دانشكده ها

هاي بيمارستانها و دانشكده ها و  آزمايشگاه
 ها. روسا و مديران آموزشكده -موسسات

8 

اين جدول طى مصوبات بعدى هيأت هاى امناء با اصالحاتى به مشاغل ديگر و نيز اعضاى غير هيأت علمى تسرى يافته است  
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  غير هيات علمي كاركنان آئين نامه اداري ، استخدامي و تشكيالتي

وابسته  م پزشكي و خدمات بهداشتي درمانيعلو هايدانشكده  /دانشگاه
 به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

 
 فصل اول : تعاريف 

قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتمـاعي و   20در اجراي بند ب ماده . 1ماده
نامـه اداري و اسـتخدامي كارمنـدان غيـر      فرهنگي جمهوري اسالمي ايـران، آيـين  

دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني/ موسسـه  هيأت علمي دانشگاه/ 
شود، برابر مفـاد   ناميده مي "موسسه"آموزشي پژوهشي كه از اين پس به اختصار 

 باشد. نامه مي اين آيين
فردي است كه براساس ضـوابط و مقـررات مربـوط، بـه موجـب       :كارمند. 2ماده 

 شود. ت پذيرفته به خدم موسسهدار در  حكم و يا قرارداد مقام صالحيت
عبارت است از به كارگيري شخص حقيقي به صورت رسـمي   . استخدام:3ماده 

نامـه بمنظـور    يا پيماني يا قراردادي طبق ضوابط و مقررات منـدرج در ايـن آيـين   
 خدمت در موسسه. 

دار  عبـارت اسـت از دسـتور كتبـي مقامـات صـالحيت      . حكم سـازماني:  4ماده 
نامه به منظور استخدام اشخاص حقيقي صـادر   آيين موسسه كه با رعايت مفاد اين

 شده باشد.
هـا،   عبارت اسـت از مـدت خـدمت در وزارتخانـه    . سابقه خدمت دولتي: 5ماده 

هاي دولتي كه در حالت اشتغال به صـورت تمـام وقـت انجـام      مؤسسات و شركت
 نمايد و مدت خدمت نيمه وقت بانوان شده و كسور مربوط را پرداخت نموده يا مي
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و اصـالحات بعـدي آن و    1362به استناد قانون نيمه وقـت بـانوان مصـوب سـال     
قانون مديريت خدمات كشوري(مشروط به اينكه در ايـام نيمـه    87ماده  1تبصره 

وقت و پاره وقت كسور بازنشستگي به صورت كامل پرداخت شده باشـد) و مـدت   
اپزشـكان بـه   خدمت نظام وظيفه و خدمت مشمولين قانون خدمت پزشـكان و پير 

شـود. ايـام مربـوط بـه مرخصـي اسـتحقاقي و        عنوان سابقه خدمت محسوب مـي 
استعالجي مشمولين اين ماده و سوابق خدمت غير دولتي كه بـه موجـب قـوانين    

   شود. خاص، خدمت دولتي محسوب شده است، بعنوان خدمت دولتي لحاظ مي
به كارمند بر اسـاس  تخصيص پست سازماني يا سطح شغلي باالتر . ارتقاء: 6ماده 

 بندي مشاغل و ارزشيابي مشاغل. ضوابط طرح طبقه
به كار گماردن كارمند در پست سازماني براساس شرايط احراز، . انتصاب: 7ماده 

لياقت، شايستگي و ضوابط پيشـنهادي معاونـت توسـعه مـديريت و منـابع وزارت      
 متبوع مصوب هيأت امناء.

ايي محل خـدمت كارمنـد بـا صـدور حكـم      عبارت است از جابج. انتقال: 8ماده 
هـا   رسمي به واحدهاي تحت پوشش موسسه يا به منظور اشتغال در ساير موسسه

و واحــدهاي وابســته بــه وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــكي و يــا ســاير 
 هاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي با حفظ سوابق خدمت. دستگاه

 . مأموريت: عبارت است از:9ماده 
محول شدن وظيفه موقت به كارمند، غير از وظيفه اصلي كه در پست الف) 

 سازماني خود دارد،
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اعزام كارمند به طور موقت به واحدهاي تحت پوشش موسسه يـا سـاير   ب) 
ها و واحدهاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و  موسسه

 ها و موسسات عمومي غير دولتي، وزارتخانه
كارمند براي طي دوره آموزشي يا كارآموزي در داخل يا خـارج از   اعزامج) 

 نامه. كشور برابر مفاد اين آيين
نـاظر بـر وضـعيت كارمنـدي اسـت كـه طبـق حكـم مقامـات          . تعليـق:  10ماده 

دار تا تعيين تكليف وي، به موجب احكام دادگاه و يا آراء مراجـع قـانوني    صالحيت
 مت در موسسه محروم شده باشد.صالح  به طور موقت از ادامه خد ذي

عبـارت اسـت از ارائـه درخواسـت معافيـت از ادامـه خـدمت        . اسـتعفاء:  11ماده 
 .درموسسه توسط كارمند

بـه عللـي خـارج از حـدود     عبارت از آن است كه كارمند : غيبت موجه .12ماده 
در محل خدمت حاضر شود و موجـه بـودن عـذر او      قدرت و اختيار خود نتوانسته

 محرز شده باشد. وسسهبراي م
عبارت از آن است كه كارمند بدون مجـوز يـا ارايـه    . غيبت غير موجه: 13ماده 

 عذر موجه در محل خدمت حاضر نشود.
هـاي   عبارت از آن اسـت كـه كارمنـد در اجـراي احكـام هيـأت      . اخراج: 14ماده 

صـالح بـه خـدمت وي در     رسيدگي به تخلفـات اداري يـا آراء قـانوني مراجـع ذي    
 شود.   سه به طور دائم خاتمه داده موس

عبارت از آن است كه كارمند در صورت ابتالء بـه  . مرخصي استعالجي: 15ماده 
بيماري يا زايمان كـه مـانع از انجـام خـدمت وي باشـد، از مرخصـي اسـتعالجي        

 استفاده كند.
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عبارت از آن است كـه كارمنـد طبـق ضـوابط و مقـررات      . بازنشستگي: 16ماده 
ه موجب حكم رسمي به افتخار بازنشسـتگي نائـل شـده و از مسـتمري     قانوني و ب

 بازنشستگي استفاده كند.
عبارت از آن است كه كارمند بنا بـه تشـخيص پزشـك    . از كارافتادگي: 17ماده 

معالج و تأييد كميسيون پزشكي، توانايي كاركردن را از دست داده و طبق مقررات 
 كند. كارافتادگي استفاده مياز كارافتاده شده است و از مستمري از

عبارت از آن است كه كارمند به موجب احكام دادگـاه يـا   . انفصال دائم: 18ماده 
هـاي دولتـي محـروم     صالح از خدمت در موسسه يا دستگاه آراء قانوني مراجع ذي

 شود.  
عبارت از آن است كه كارمند موسسه به موجب احكـام  . انفصال موقت: 19ماده 

صالح و براي مـدت معـين از اشـتغال در موسسـه      ء قانوني مراجع ذيدادگاه يا آرا
 شود. محروم 

نامه  عبارت از آن است كه كارمند طبق مفاد اين آيين. آماده به خدمت: 20ماده 
 باشد. در انتظار تعيين تكليف يا ارجاع شغل 

عبارت از آن است كه رابطه استخدامي كارمند بـا موسسـه   . بازخريدي: 21ماده 
 ع و سوابق خدمت دولتي آنان بازخريد شود.قط

 موسسهراهبردها و فناوري انجام وظايف  :فصل دوم 
رعايت اصول بيست و نهم خود را با  هاي امور تصديموسسه مجاز است  .22ماده 
در قالب دسـتورالعمل مصـوب بـه    ام  قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران  و سي

نهادها و مؤسسات عمـومي غيردولتـي    (حقيقي و حقوقي)،خصوصي ،بخش تعاوني
براسـاس دسـتورالعمل    ربـط ،  از سوي مراجع قـانوني و ذي تعيين صالحيت شده 
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پيشنهادي كارگروه كـاهش تصـدي سـتاد وزارت متبـوع و تصـويب هيـات امنـاء         
 .واگذار نمايد

خريد خدمات نيروي انساني به صـورت سـاعتي و پـاره وقـت در مشـاغل      تبصره. 
در قالب دسـتورالعملي خواهـد بـود كـه از سـوي هيـأت امنـاء         مورد نياز موسسه

 شود.   تصويب مي
نامـه،   بر اساس مفـاد ايـن آيـين   هاي غيردولتي كه  بخش نيروي انساني. 23ماده 

، تحـت  مـي گردنـد  دار  را عهـده  موسسهتمام و يا قسمتي از وظايف و تصدي امور 
ليتي در ئود و يـا مسـ  گونه تعه هيچ هستند و موسسهپوشش كارفرماي غير دولتي 

 مطـابق قـانون كـار و    آنـان موظفنـد بـا   افراد كارفرمايان اين  ندارد.افراد قبال اين 
تأمين اجتماعي و ساير قوانين و مقررات مربوط رفتار نمايند و پاسخگوي مقامـات  

صـورت تخلـف    درموسسـه  صـالح در ايـن رابطـه خواهنـد بـود.       و يا مراجـع ذي 
مطالبــات و از محــل ايــن افــراد، احقــاق حقــوق كارفرمــاي بخــش غيردولتــي در 

 .نمايد ميپرداخت  آنان را مطالبات نامه دريافت شده، ضمانت
منظور ارتقاء مسـتمر در كيفيـت و كميـت ارايـه       بهموسسه مجاز است  .24ماده 

هاي انسـاني   هاي توسعه و مديريت سرمايه اي در زمينه خدمات مشاوره از ،خدمات
و پشتيباني استفاده نمايد. بدين منظـور مـي توانـد بـا     داري هاي نوين ا آوري و فن

غير دولتـي  دولتي و  اعم از مراكز آموزشي، پژوهشياشخاص حقيقي، حقوقي و يا 
 نامه، قرارداد منعقد نمايد. اين آيينبا رعايت مقررات  واجد شرايط،

منظـور ايجـاد انگيـزه و افـزايش كـارآيي و        بـه  مكلـف اسـت   موسسـه . 25ماده 
سازوكار مناسب بـراي جلـب    ،انديشه و خالقيت كارمندان خود ،مندي از فكر هبهر

هـا را   گيـري  مشاركت كارمندان و دريافت پيشـنهادها و اثرگـذاري آن در تصـميم   



173

خواهـد  دستورالعملي فراهم آورد. نظام پيشنهادها و نحوه پرداخت پاداش براساس 
  غ مي گردد. از سوي شوراي تحول اداري وزارت متبوع ابال بود كه
ايـن   22موسسـه كـه وظـايف وي در اجـراي مـاده       با كارمنـد رسـمي  . 26ماده 
هـاي ذيـل عمـل     به يكي از روش نامه به بخش غيردولتي واگذار شده است،  آيين

 :خواهد شد
ي يـ دسـتگاه اجرا ساير موسسـات و يـا   يا  موسسهانتقال به ساير واحدهاي  )الف
 ،ديگر
 ،بازخريد سنوات خدمت )ب
 ،سال وافقت با مرخصي بدون حقوق براي مدت سه تا پنجم )ج
هـاي واگـذار شـده     انتقال به بخش غيردولتي كه مجـري وظـايف و فعاليـت    )د

باشد. در صـورت تمايـل كارمنـدان بـه تغييـر صـندوق بازنشسـتگي هزينـه          مي
از محل اعتبارات تـأمين  ربط با حفظ سوابق مربوط  جايي تغيير صندوق ذي جابه
 ،دشو مي پرداخت وسسهمتوسط شده 

انجام وظيفه در بخش غيردولتي به شكل مأمور كـه حقـوق و مزايـاي وي را     ه)
 ،كند بخش غيردولتي پرداخت مينيز
 آماده به خدمت،و) 
قـانون برنامـه    30موافقت با درخواست كارمند حسب مـورد براسـاس مـاده    ز) 

 پنجم توسعه،
 موافقت با بازنشستگي در صورت تحقق شرايط.ح) 
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فـوق را بـه ترتيـب اولويـت      هشـتگانه  مـوارد از  مورد سهتواند  كارمند مي .تبصره
توجه به اولويت تعيين شـده از سـوي    با  موسسه. نمايداعالم  موسسه انتخاب و به

 .نمايد ميها را انتخاب و اقدام  كارمند يكي از روش
ه قابـل  كـ را دسـته از وظـايفي    آن، موسسه  22اجراي ماده  در راستاي. 27ماده 

   نمايد. مينسبت به واگذاري آنها اقدام  و احصاء، واگذاري به بخش غيردولتي است
 اداري فناوري اطالعات و خدمات  سوم :فصل 

هـاي   عمـل و روش  ، فرآينـدهاي مـورد  با ايجاد بسترهاي الزم موسسه. 28 ماده 
هـا   ليـت وري نيروي انسـاني و كارآمـدي فعا   انجام كار خود را با هدف افزايش بهره

، سـالمت و صـحت امـور و تـأمين رضـايت و       ، كيفيـت  ، هزينـه  ، دقت نظير سرعت
ي كـه از  و براساس دسـتورالعمل  آوري اطالعات با استفاده بهينه از فن كرامت مردم

هـا   و اين روش گذارد مي مورد اجراء  بهشود، تهيه و  سوي هيأت رييسه تصويب مي
 دهد. يني و اصالح قرار ميبار مورد بازب را حداقل هر سه سال يك

با هدف بهبود كيفيت و كميت خدمات بـه مـردم و بـا رعايـت      موسسه. 29ماده 
 دهد: ميترتيب انجام  ربط اقدامات زير را به هاي ذي دستورالعمل

بندي  ه خدمات همراه با زمانياطالع رساني الكترونيكي درخصوص شيوه ارا )1
 ،ه نمايديانجام آن و مداركي كه متقاضي بايد ارا

هـاي   نياز جهت انجام خدمات از طريـق ابـزار و رسـانه    هاي مورد ارايه فرم )2
 ، الكترونيكي

صـورت الكترونيكـي و حـذف لـزوم مراجعـه       ارايه خدمات به شهروندان به )3
 در موارد ممكن.  براي دريافت خدمت موسسهحضوري مردم به 
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هـاي   تي و يـا پيشـخوان  ارايه اين دسته از خـدمات از طريـق دفـاتر پسـ    تبصره. 
 خدمات دولت از طريق بخش دولتي و غير دولتي نيز مجاز است.

 ورود به خدمتچهارم : صل ف
ريـزي نيـروي انسـاني خـود را متناسـب بـا        موسسه ملزم اسـت برنامـه  . 30ماده 
هـاي   هاي پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشـور و شـاخص   برنامه

ي اداره كـل منـابع انسـاني و پشـتيباني و مركـز توسـعه       استاندارد ابالغي از سـو 
مديريت و تحول اداري وزارت متبوع، به تفكيك هر سال بر مبناي تعداد نيروهاي 

ها، واحدهاي توسعه يافتـه و ... تـدوين و    خروجي، واحدهاي جديدالتاسيس، بخش
تنظيم و در سال اول هـر برنامـه توسـعه جهـت تصـويب در هيـأت امنـاء مطـرح         

 نمايد. مي
استفاده از هرگونه مجوز استخدام رسمي و پيماني مستلزم وجـود پسـت   تبصره. 

 يا رديف خالي سازماني  در قالب تشكيالت مصوب موسسه است.
هاي استخدام ساليانه پيماني و يا تبديل وضع نيروهـاي قـراردادي    مجوز. 31ماده 

مـديريت و منـابع   شاغل به پيماني و يا قـراردادي صـرفاً توسـط معاونـت توسـعه      
   شود. هاي ذيل تعيين و ابالغ مي وزارتخانه در قالب تبصره

سهميه استخدامي براي تأمين جايگزين نيروهاي خروجـي پيمـاني يـا    . 1تبصره 
قراردادي(بازنشستگي، ازكارافتادگي، فوت، بازخريد خدمت، اخـراج و اسـتعفاء) بـا    

معاونت توسـعه مـديريت و منـابع    نظر اداره كل منابع انساني و پشتيباني  و ابالغ 
 د.شو وزارتخانه تعيين مي

مجوزهاي استخدامي مربوط بـه ايجـاد، توسـعه و تغييـر در واحـدهاي      . 2تبصره 
هـا، طـرح گسـترش     بنـدي بيمارسـتان   تابعه موسسه كه در چارچوب طرح سـطح 

هـاي علـوم    هاي بهداشتي و درماني و دبيرخانـه شـوراي گسـترش دانشـگاه     شبكه
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با اخذ مجوز از وزارتخانه يا با مصـوبه هيـأت وزيـران انجـام پذيرفتـه       پزشكي كه 
است، برابر با استانداردهاي موجـود اداره كـل منـابع انسـاني و پشـتيباني توسـط       

 معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت متبوع  تعيين و ابالغ خواهد شد.  
غيير واحـدهاي  موسسه موظف است پس از اخذ مجوز ايجاد، توسعه يا ت. 3تبصره

بهداشتي و درماني همزمان با مهيا نمودن فضاي فيزيكي و تجهيـزات و ملزومـات   
پزشــكي در مــورد تــأمين بودجــه مــورد نيــاز و تصــويب تشــكيالت و مجوزهــاي 

عمـل آورده، بـه    هـاي الزم را از مبـادي ذيـربط بـه     استخدامي اقدامات و پيگيـري 
كليـه مراحـل اداري، اسـتخدامي و    اي كه در آغاز فعاليت واحدهاي مـذكور،   گونه

 تشكيالتي انجام شده باشد.  
مجاز است در صورت نياز حداكثر تا پـنج درصـد از مجوزهـاي     موسسه. 4تبصره 

استخدامي ابالغي از سوي وزارتخانه را بدون الزام به رعايت فضاي رقابتي و انتشار 
ت شـرايط  آگهي و صرفاً با تشخيص و مسئوليت شخصي رئيس موسسه و با رعايـ 

احراز طبقه بندي مشاغل، به جذب نيرو از بين دارندگان مـدرك تحصـيلي فـوق    
 ليسانس و باالتر با احراز صالحيت عمومي بر اساس قانون گزينش اختصاص دهد.

موسســه در صـورت عــدم تـأمين مجــوز اسـتخدام پيمــاني از ســوي    . 5تبصـره  
نيروي انسـاني مجـاز   وزارتخانه و حسب ضرورت براي رفع نيازهاي موقت خود به 

كارگيري نيروهاي قراردادي اقدام نمايد. بـدين منظـور در سـال     است نسبت به به
اي متشكل از معاون توسعه  مربوط (حداكثر دوبار در سال) بر اساس نظريه كميته

مديريت و منابع موسسه و مديركل منابع انساني و پشتيباني وزارتخانه نسـبت بـه   
نمايـد.   هاي شغلي مورد نياز مبادرت مي د و تركيب رشتهبررسي نياز و تعيين تعدا

مصوبات اين كميته با ابـالغ معـاون توسـعه مـديريت و منـابع وزارتخانـه قابليـت        
ايـن   33توانـد بـا رعايـت مـاده      اجرايي خواهد داشت و بدين ترتيب موسسه مـي 
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رسـد، نسـبت بـه     نامه برابر دستورالعملي كـه بـه تصـويب هيـأت امنـاء مـي       آيين
كارگيري نيروي قراردادي مصوب به صورت كار معين با رعايـت شـرايط احـراز     هب

 بندي مشاغل اقدام نمايد.   طبقه
موسسه مجاز است صرفاً در صورت تشـخيص و نيـاز،  نيروهـاي مـورد     . 6تبصره 

هـاي سياسـتي مـورد     نياز طرح پزشك خانواده و بيمه روستايي را در قالب بسـته 
رت متبوع، بدون برگزاري آمون و صرفاً با انجام مصاحبه تأييد معاونت بهداشت وزا

و احراز صالحيت عمومي و انجام گزينش، به صورت قراردادي به خدمت بپذيرد.                          
كارگيري نيروي قراردادي منوط به تـأمين اعتبـار از سـوي     هر گونه به. 7تبصره 

 موسسه است.
موسسه مجاز است در سقف اعتبارات و برابر استانداردهاي موجود براي . 32ماده 

هـاي خـدمات عمـومي مشـتمل بـر مشـاغل        رفع نيازهاي نيروي انسـاني فعاليـت  
هـاي   چي و راننـدگان اتومبيـل   رسان، تلفن خدمت، آبدارچي، نامه چي، پيش نظافت

كانيسـين و  صرفًا دولتـي، آشـپز، متصـديان توزيـع غـذا و متصـدي تأسيسـات (م       
نامه، قـرارداد منعقـد    تكنيسين تأسيسات)با اشخاص حقيقي برابر ضوابط اين آئين

 نمايد.
عنوان مشـاغل كـارگري تلقـي شـده و كاركنـان مربـوط،        اين مشاغل به. 1تبصره

 باشند. مشمول قانون كار مي
كاركنان مورد نظر از نظر بيمه و بازنشسـتگي پـس از عقـد قـرارداد بـا      . 2تبصره 
 باشند.   ه تابع قانون تأمين اجتماعي ميموسس

به كارگيري هـر گونـه نيـروي مشـمول مفـاد ايـن مـاده در خصـوص         . 3تبصره 
اي تحت پوشش موسسه در مشاغل خدمات عمومي،  واحدهاي ايجادي و يا توسعه
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مستلزم برآورد تعداد نفرات مورد نياز برابر استانداردهاي ابالغـي اداره كـل منـابع    
نامـه و تـأمين اعتبـار     ايـن آيـين   33باني وزارتخانه با رعايت مـاده  انساني و پشتي

 باشد.   مي 31ماده  5توسط موسسه و توسط كميته موضوع تبصره 
موسسه مجاز اسـت در سـقف تعـداد نيروهـاي خروجـي دائـم سـاليانه         .4تبصره

(بازنشستگي، فوت، اخراج، استعفاء، از كارافتادگي كلي) از مشاغل مورد نظـر ايـن   
 33كارگيري نيروي انساني جديد جايگزين با رعايـت مـاده    ده، راساً نسبت به بهما

نامه و شرايط احـراز هـر شـغل اقـدام نمايـد. در صـورت خـروج موقـت          اين آيين
داليلي نظير مرخصي استحقاقي، استعالجي، انفصال موقـت،   نيروهاي مورد نظر به

 باشد. روي جديد مجاز نميكارگيري ني بدون حقوق، انتقال و ماموريت موقت، به
اسـتخدام نيـروي انسـاني مـورد نيـاز موسسـه بـه صـورت پيمـاني يـا           . 33ماده 

قراردادي، در فضاي رقـابتي و بـا رعايـت عـدالت اسـتخدامي، شايسـته گزينـي و        
هاي عمومي و تخصصي از طريـق آزمـون يـا مسـابقه عمـومي،       سنجش توانمندي

اس دستورالعملي كـه از سـوي هيـأت    تخصصي، مصاحبه و يا تركيبي از آنها براس
هـاي عمـومي براسـاس قـانون      شود و با احراز صـالحيت  امناء موسسه تصويب مي

ــه كارمنــدان ســاير    ــرورش ب تســري گــزينش معلمــان و كارمنــدان آمــوزش و پ
 9/2/1375هـاي دولتـي مصـوب     هـا و مؤسسـات و شـركت    ها و سازمان وزارتخانه

 مجلس شوراي اسالمي خواهد بود.
شماره ملي هر كارمند موسسـه، بـه عنـوان شـماره مسـتخدم وي تلقـي        تبصره.

انـد، همچنـان همـان     شود و ساير كارمنداني كه از قبل شماره مستخدم داشته مي
 ها معتبرخواهد بود. شماره
 :موسسهشرايط عمومي استخدام در . 34ماده 
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و بـراي  و حـداكثر چهـل سـال      داشتن حداقل سن بيست سال تمـام  )الف
 گان مدرك تحصيلي  دكتري و باالتر چهل و پنج سال،دارند
 ، داشتن تابعيت ايران )ب
 ، براي مرداندائم انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني  )ج
 و روانگردان، عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر )د

 ،ي مؤثرينداشتن سابقه محكوميت جزا ه)
هـا و مؤسسـات آمـوزش     نشگاهاز دا يدانشگاهبودن مدرك تحصيلي  دارا و)

 عالي معتبر،
بـراي آن  كـه   و توانـايي انجـام كـاري    روانـي  ،داشتن سـالمت جسـماني   )ز

دسـتورالعمل مصـوب از سـوي هيـأت امنـاء      اسـاس   شوند بـر  يم استخدام
 موسسه،

اعتقاد به دين مبين اسالم يـا يكـي از اديـان شـناخته شـده در قـانون        )ح
 ،اساسي جمهوري اسالمي ايران

 .التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران )ط
 كارگيري موقت اتباع خارجي حسب قـوانين و مقـررات خـاص خـود     به. 1تبصره 

نامه تعيين و برقـرار   گيرد و حقوق و مزاياي آنان براساس مفاد اين آيين صورت مي
   خواهد شد.  

اعضـاي  مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشـكان، قـانون كـار و    . 2تبصره 
باشـند. حقـوق و مزايـا و امـور      هيأت علمي تابع قوانين و مقررات خاص خود مـي 

هـاي اسـتحقاقي،    رفاهي مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان (مرخصي
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هـاي غيـر نقـدي و بيمـه عمـر، درمـان و        استعالجي، بدون حقوق، پاداش، كمك
 د بود.نامه خواه حادثه و ساير مزايا) تابع مقررات اين آيين

موسسه موظف است قوانين مربوط بـه اسـتخدام ايثـارگران را رعايـت     . 3تبصره 
 نمايد.  

مدت سابقه خدمت تمام وقت دولتي حداكثر به ميـزان پـنج سـال بـه     . 4تبصره 
 .شود سقف سني بند الف اضافه مي

سال سن  18استخدام بهيار با مدرك تحصيلي ديپلم بهياري و حداقل . 5تبصره 
اشد و ضوابط استخدام در ساير مشـاغل بـا مـدرك تحصـيلي ديـپلم از      ب مجاز مي

 شود.  سوي وزارتخانه ابالغ مي
و يا  فوق ديپلم برابر با مدرك تحصيلي ديپلم پذيرش و استخدام بهورز . 6تبصره

 رسد. دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب هيأت امناء مي
 استخدام : پنجمفصل 

 شكل است: سهبه  موسسهدر  رابطه استخدامي. 35ماده 
 ،استخدام رسمي )الف
 براي مدت معين،استخدام پيماني  )ب

 استخدام قراردادي براي مدت معين.ج) 
استخدام در بدو ورود به شكل پيماني يا قـراردادي اسـت. تبـديل وضـع     . 1تبصره

كاركنان قراردادي به پيماني به شرط قبولي در آزمـون اسـتخدامي و پيمـاني بـه     
ر اساس دستورالعملي است كـه از سـوي هيـأت امنـاء موسسـه تصـويب       رسمي ب

 شود. مي
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سال و حداكثر پس از شش سال خدمت  3مستخدمين پيماني حداقل . 2تبصره 
پيماني در صـورت داشـتن شـرايط، برابـر دسـتورالعمل مصـوب هيـأت امنـاء بـه          

شـوند. در صـورت عـدم احـراز شـرايط       مستخدم رسمي آزمايشي تبديل وضع مي
صوب براي تبديل وضعيت به رسمي آزمايشـي، تمديـد قـرارداد پيمـاني مقـدور      م

 باشد. نمي
طول دوره رسمي آزمايشي حداقل يك سال و حداكثر دو سال اسـت و  . 36ماده 

 خواهد شد:به مستخدم رسمي تبديل  شرايط ذيلكارمند با رعايت 
قيـت،  كـار، خال  حصول اطمينان از لياقت علمـي، كـارداني، عالقـه بـه     )الف

، تكـريم اربــاب رجـوع و ارتقـاء ســطح    نـوآوري، روحيـه خـدمت بــه مـردم    
انضباط اداري از طريق كسب امتياز الزم  و و رعايت نظممندي آنان  رضايت

 پيشنهاد مدير بالفصل و تأييد معاون توسعه مديريت و منابع موسسه، با
 ،هاي آموزشي و كسب امتياز الزم طي دوره )ب
 تأييد گزينش. )ج

كارمنـد شـرايط ادامـه     ،كه در ضمن يا پايـان دوره آزمايشـي   درصورتي. 1 رهتبص
هاي  ي را كسب ننمايد با وي به يكي از روشرسم استخدام  خدمت و يا تبديل به
 ذيل رفتار خواهد شد:

(در هر حـال مـدت   ديگر براي احراز شرايط الزم ساله يكاعطاء مهلت  )الف
سـال تجـاوز نخواهـد     3مهلـت از  خدمت آزمايشي كارمند با احتساب ايـن  

 كرد)،
 رابطه استخدامي. قطع ب)

 رسد. به تصويب هيأت امناء موسسه ميي اين ماده ياجرادستورالعمل  .2تبصره 
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 خـارج  موسسـه رسمي در يكـي از حـاالت ذيـل از خـدمت در      كارمند. 37ماده 
 د:دگر مي

 ،ربط بازنشستگي و يا از كارافتادگي كلي طبق قوانين ذي الف)
 ،استعفاء قبول )ب
 ي،بازخريد ج)
 ،ربط اخراج يا انفصال به موجب احكام مراجع قانوني ذي د)

 .فوتهـ) 
كـارگيري كارمنـدان منفصـل از خـدمت و همچنـين       موسسه اجازه بـه . 38ماده 

  كارمندان اخراج شده توسط ساير موسسات و واحدهاي تابعه وزارتخانه را ندارد.
منـوط بـه تحقـق    د با كارمند پيمـاني يـا قـراردادي    انعقاد قرارداد مجد .39اده م

 :استشرايط ذيل 
 پيماني يا قراردادي، پست سازماني كارمندبقاء استمرار  الف)

 ،كسب نتايج مطلوب از ارزيابي عملكرد و رضايت از خدمات كارمند ب)
 ،جلب رضايت مردم و ارباب رجوع ج)
 .تصدي شغل مورد ي ارتقاء سطح علمي و تخصصي در زمينه د)
بـا  تحقق هر يك از شرايط فـوق، انعقـاد قـرارداد مجـدد     درصورت عدم . 1 تبصره

ضوابط بندهاي ب، ج و د اين مـاده   .يا قراردادي مقدور نخواهد بود كارمند پيماني
 شود. طي دستورالعملي از سوي هيأت امناء تصويب مي

يـد يـا   هسته گزينش موسسه ملزم است نظريه خود را در خصوص تمد. 2تبصره 
عدم تمديد قرارداد كارمندان پيمـاني و قـراردادي حـداكثر تـا پايـان بهمـن مـاه        
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هرسال به معاونت توسعه مديريت و منابع موسسه اعالم نمايد. عدم ارسال نظريـه  
 .باشد تا مهلت مقرر به منزله تأييد تمديد قرارداد كارمندان مورد نظر مي

حسـب مـورد، تـابع قـوانين و     ه بيكاري از مزاياي بيم كارمندان استفاده. 40ماده 
 مقررات دولت خواهد بود.

 انتصابات ششم :فصل 
انتصاب و ارتقاء شغلي كارمند بايد با رعايت شرايط تحصـيلي، تجربـي و   . 41ماده 

هاي آموزشي ضمن خدمت مورد لزوم، پس از احراز شايسـتگي و   موفقيت در دوره
 .عملكرد موفق در مشاغل قبلي آنان صورت گيرد

اي و سرپرسـتي و   هـاي مـديريت حرفـه    انتخاب و انتصاب افراد به پست. 42ماده 
شرايط تخصصي و عمومي و نحوه ارتقاء مسير شغلي برابـر دسـتورالعملي خواهـد    
بود كه از سوي مركز توسـعه مـديريت و تحـول اداري وزارت متبـوع پيشـنهاد و      

 توسط هيأت امناء موسسه تصويب خواهد شد. 
هاي مديريتي و سرپرسـتي بايـد ابتـدا در كميتـه      تصاب افراد به پست. ان1تبصره 

بندي مشاغل موسسه مطرح و در صـورت تشـخيص و احـراز شـرايط الزم و      طبقه
تصويب اين  كميته، پس از تأييـد حراسـت دانشـگاه نسـبت بـه تغييـر عنـوان و        

 انتصاب آنان اقدام نمود.
هـا، وظـايف و نحـوه     ، شـاخص بندي مشاغل تركيب اعضاء كميته طبقه. 2تبصره 

امتياز بندي برابر دستورالعملي خواهد بود كه از سوي وزارت متبوع ابـالغ خواهـد   
 شد.  

هاي مديريتي موسسـه چهـار سـاله و تمديـد آن      دوره خدمت در پست. 43ماده 
دوره بالمانع است. ارزيابي عملكرد مديران، تغيير پست افراد قبل از مدت مـذكور  
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دستورالعملي است كه از سوي هيأت امناء موسسه تصـويب خواهـد   و ... بر اساس 
 شد.  

گونه تعهدي نسبت به پذيرش مـدارك مقـاطع تحصـيلي     موسسه هيچ. 44ماده 
دانشگاهي ارائه شده غير مرتبط با رشته شغلي كارمند در طول اشتغال نخواهـد  

غل بندي مشـا  داشت و پذيرش مدارك مرتبط نيز منوط به طرح در كميته طبقه
 و تائيد آن كميته است.
 توانمندسازي كارمندان هفتم :صل ف

هاي كارمندان از  توانمندسازي عبارت است از شناسايي و توسعه قابليت. 45ماده 
هاي آنان بـه نحـوي كـه باعـث      طريق ارتقاي دانش، اصالح نگرش و بهبود مهارت

اف سـازماني  افزايش كارايي و اثربخشي و در نهايت تسهيل در دسـتيابي بـه اهـد   
 گردد.
موسسه مكلف است به منظور توانمندسـازي كارمنـدان، نظـام آمـوزش     . 46ماده 

شود، به  آنان را بر اساس دستورالعملي كه از سوي هيأت امناء موسسه تصويب مي
اي طراحي نمايد كه همـراه بـا متناسـب سـاختن دانـش، مهـارت و نگـرش         گونه

الزم براي مشاركت مستمر آنان در فرايند هاي  كارمندان با شغل مورد نظر، انگيزه
اي بين ارتقاء و انتصاب كارمندان و مديران با نظام  آموزش را فراهم نموده و رابطه

 ها به دو روش زير مقدور است: آموزش برقرار شود. طراحي دوره
صورت پودماني و ترمي  هاي آموزشي ضمن خدمت به طراحي دورهالف) 

تي كارمنـد بـا هـدف ارتقـاء مـدرك      هـاي خـدم   واحدي در طـول دهـه  
 تحصيلي فرد،

هاي آموزشي ضمن خدمت كوتاه مدت، با هدف ارتقاء  طراحي دورهب) 
 هاي عمومي و اختصاصي كارمند. توانمندي
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 خـود، تمـام   هاي توانمندسازي كارمنـدان  برنامهتواند در قالب  مي موسسهتبصره. 
و سـنجش اثربخشـي   شـيابي  ارز ،، اجـراء  طراحـي ريزي،  نيازسنجي، برنامهمراحل 

مربـوط بـه آمـوزش    هـاي آموزشـي و پژوهشـي     فعاليت هاي آموزشي و ساير دوره
مؤسسـات و مراكـز آموزشـي و پژوهشـي دولتـي و       از طريـق  رأساً يا را كارمندان

، ربـط باشـد   مـورد تأييـد مراجـع ذي   غيردولتي كه صالحيت فني و تخصصي آنها 
 انجام دهد.

گذاري و مديريت كالن آمـوزش   ه منظور سياستموسسه موظف است ب. 47ماده 
منابع انساني از مصوبات كميته راهبري آموزش و توانمندسازي وزارتخانه تبعيـت  

 نمايد.

اعطاي مأموريت آموزشي بـراي انجـام تحصـيالت تكميلـي دانشـگاهي      . 48ماده 
ايـن   30(فوق ليسانس و باالتر) مستلزم آن است كه موسسه با اسـتناد بـه مـاده    

نامه نيازهـاي نيـروي انسـاني خـود را حسـب نـوع و تعـداد رشـته و مقطـع           ينآي
ها در قالب سهميه ساليانه تعيين و  تحصيلي مورد نياز استخراج و با رعايت اولويت

به تصويب هيأت رييسه موسسه برساند و صرفاً بر اين اسـاس نسـبت بـه اعطـاي     
 مأموريت آموزشي به كارمندان اقدام نمايد.

تمامي كارمندان پيماني، رسمي آزمايشي و رسمي مجـاز خواهنـد بـود    . 1تبصره 
شود، از مأموريـت آموزشـي    برابر دستورالعملي كه از سوي هيأت امناء تصويب مي

 .استفاده نمايند
ايثـارگران در اسـتفاده از مأموريـت آموزشـي، تـابع قـوانين و مقـررات        . 2تبصره 

 مربوط خواهند بود.
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هـاي پودمـاني و    اداري روزانـه يـا سـاعتي بـراي دوره     اعطاي مأموريت. 3تبصره 
ــه    دوره ــوري از جمل ــاي حض ــتاي     MPHه ــه در راس ــاز موسس ــه ني ــا ب و ... بن

 .پذير است توانمندسازي كارمندان براي انجام بهينه وظايف سازماني امكان
 فصل هشتم : حقوق و مزايا

مـل شـغل و   اسـاس ارزشـيابي عوا   نظام پرداخت كارمندان موسسـه بـر   .49ماده 
تـايج  ن حاصـل از  امتيـاز  آتي خواهد بـود.  مواد هاي مذكور در ويژگي شاغل و ساير

مبناي تعيـين   ،ساليانه ضريب ريالي اين فصل ضرب در در ارزشيابي عوامل مذكور
 .گيرد مي مزاياي كارمندان قرار حقوق و
الم براي هر سال معادل ضريب ريالي اعـ اين ماده  در ضريب ريالي مذكور .تبصره

 ابـالغ  وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشـكي  شده از سوي دولت بوده كه توسط
 .ددگر مي

بـه پيشـنهاد معاونـت توسـعه مـديريت و      نامه  مشاغل مشمول اين آيين. 50 ماده
هـا،   پيچيدگي وظايف و مسـؤوليت ، اهميت اساس عواملي نظير برمنابع وزارتخانه 
حـق  «طبقات جدول يـا جـداول    ي ازبه يك نياز هاي مورد مهارت سطح تخصص و

 جـدول يـا   امتيـاز  اختصاص يافته و به تصويب هيأت امناء خواهـد رسـيد.   »شغل
برابـر دسـتورالعمل    7000 و حـداكثر آن  2400 ، حداقلجداول ارزشيابي مشاغل

 باشد. ميپيوست 
و  آن هـاي  تبصـره  و اين مادهجدول يا جداول موضوع افزايش امتيازات . 1تبصره 

(حق شاغل) به منظور تعديل حقوق ثابت كارمندان و با اعمال كاهش يـا   51ماده 
حذف مبلغ تفاوت تطبيق در احكام كارگزيني كارمندان تابع دستورالعملي خواهد 
بود كه با پيشنهاد معاونت توسعه مـديريت و منـابع وزارت متبـوع و بـه تصـويب      
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تفاوت تطبيق باقيمانده رسد. بديهي است با اعمال اين تبصره درج  هيأت امناء مي
 مانع از افزايش ضريب ساالنه حقوق كارمندان نخواهد شد.

تطبيق حقوق و مزاياي افراد جديداالسـتخدام و كارشناسـان بهداشـت    . 2تبصره 
شـوند، بـر اسـاس دسـتورالعملي      اي و محيط كه به امور بازرسي منصوب مي حرفه

 .رسد خواهد بود كه به تصويب هيأت امناي موسسه مي
 مقدماتي،: پنج رتبه در حداكثر ها، ويژگي مشاغل متناسب با كدام از هر .3تبصره

 هـا بـه يكـي از    رتبـه  هركـدام از  د وشـون  بندي مـي  عالي طبقه خبره و ارشد، پايه،
 د. شـاغلين مربـوط در  نياب طبقات جدول يا جداول موضوع اين ماده اختصاص مي

در  گيرنـد و  مـي  شغلي مربـوط قـرار  اولين طبقه  و رتبه مقدماتي استخدام در بدو
طول دوره خـدمت در قالـب دسـتورالعمل تهيـه شـده از سـوي معاونـت توسـعه         

ميزان افـزايش   خالقيت، و ابتكار اساس عواملي نظير برمديريت و منابع وزارتخانه 
ميـزان جلـب رضـايت    ، هاي آموزشـي  طي دوره انجام خدمات برجسته، ها، مهارت

كسـب   حسب امتيـازات  ارزيابي و ،هاي مشاغل ويژگي با متناسبو ... ارباب رجوع 
 خبـره و  ارشد، پايه،هاي  رتبه بهمدت سنوات خدمت مورد نياز طي حداقل  و شده

تعيـين   بـه عنـوان نخبـه    كـه طبـق ضـوابط مصـوب     افرادي يابند. عالي ارتقاء مي
ارت مهـ  تجربه و استخدام از بدو شرايط عمومي در افرادي كه عالوه بر و شوند مي

 هـا  بـه رت برخـي از  نمودن طي ازمربوط  طبق دستورالعمل، هستند الزم برخوردار
 گيرند. مي قرارباالتر هاي  رتبه يكي از در معاف و
اختصـاص   بـاالتر  به مشـاغل كارشناسـي و  فقط عالي  هاي خبره و رتبه. 4تبصره 

 ابد.ي  مي
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داول حق شـغل  طبقه مشاغل بهداشتي و درماني در جدول يا ج امتياز .5 تبصره
ــريب   ــا ض ــه    ،2/1ب ــراي حرف ــدارك دكت ــدگان م ــوص دارن ،  Ph.Dاي،  در خص

محاسـبه   1/1و براي ساير مشـاغل بـا ضـريب     5/1متخصصين و باالتر با ضريب  
 گردد. مي

تحصـيالت،   نامـه براسـاس عـواملي نظيـر     ينيـ شـاغلين مشـمول ايـن آ   . 51ماده 
مذكور در اولين طبقـه شـغل    مهارت (عالوه بر حداقل شرايط هاي آموزشي و دوره

و  1300حـق شـاغل كـه حـداقل     « سـنوات خـدمت و تجربـه از امتيـاز     مربوط)،
 ند.شو مند مي بهره، برابر دستورالعمل پيوست باشد مي متيازا 5700حداكثر
اسـاس   بـر  ،اند هاي علميه تحصيل نموده حوزه افرادي كه در هنرمندان و. تبصره

 رسـمي  مقـاطع تحصـيلي   بـا  شـود  ابـالغ مـي   هاز سوي وزارتخان دستورالعملي كه
 گردند. همتراز مي

به منظور اجراي كامـل نظـام پرداخـت مبتنـي بـر ارزشـيابي مشـاغل،        . 52ماده 
نامـه   اين آيين 50موسسه مجاز است ارزشيابي هر يك از مشاغل را با رعايت ماده 

شـغل  هاي ذيل ماده مذكور و اختصاص آن به يكي از طبقات جداول حق  و تبصره
و تعيين عوامل مربوط به شاغل براساس ضـوابطي كـه از سـوي معاونـت توسـعه      

   شود، تدوين و به تصويب هيأت امناء برسد. مديريت و منابع وزارتخانه ابالغ مي
ــاده  ــديريت و سرپرســتي .53م ــاوين م ــا پيچيــدگي وظــايف و   ،عن متناســب ب

عوامـل   سـاير  هـاي شـغلي و   حساسـيت  نظارت و حيطه سرپرستي و ها، ليتؤومس
 طبق دستورالعمل پيوسـت » العاده مديريت فوق«مربوط در يكي از طبقات جدول 

 .گيرند مي قرار است، 2700و حداكثر آن 510آن كه حداقل امتياز
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هاي مديريتي انجام وظيفه نمـوده يـا    سال در پست 2مديراني كه حداقل تبصره. 
العـاده مـديريت    و فـوق  تري منصوب شـوند  بنمايند، در صورتي كه به سمت پايين

العـاده مـديريت در پسـت قبلـي كمتـر       درصد فوق 80آنان در مسئوليت جديد از 
العـاده   تفـاوت فـوق  «باشد،  به ميزان مابه التفاوت تا سقف درصد مذكور به عنوان 

شـود.    هاي بعدي مستهلك مـي  دريافت خواهد نمود. اين تفاوت با ارتقاء» مديريت
اسبه حقوق بازنشستگي و وظيفه نيز مـالك عمـل خواهـد    التفاوت در مح اين مابه

 بود.
(حـق شـغل، حـق     53و  51، 50اد وهـاي موضـوع مـ    پرداخت عالوه بر .54ماده 

هـايي بـه    العـاده  فوق ؛دشو تلقي مي »حقوق ثابت«كه العاده مديريت)  شاغل و فوق
 باشد: به كارمندان قابل پرداخت مي شرح زير

بـراي مشـاغل    ا:بـدي آب و هـو   وسعه يافتـه و ت العاده مناطق كمتر فوق. 1
تخصصـي كــه شــاغلين آنهــا داراي مــدرك تحصــيلي كارشناســي ارشــد و بــاالتر  

 %20تـا  حـداكثر  مشاغل براي ساير% امتياز حقوق ثابت و 25باشند حداكثر تا  مي
فهرسـت ايـن    شرايط پرداخت خواهد شد. كارمندان واجد كدام از حقوق ثابت هر
مـالك   ،رسـد  ساله به تصويب هيأت وزيران مـي پنج ره برنامه دو هر مناطق كه در

دسـتورالعمل   هاي مـذكور برابـر   العاده نحوه برقراري فوق ميزان و. عمل خواهد بود
 است.پيوست 

 متناسب با درصد جانبازي و مدت خدمت داوطلبانـه در  :العاده ايثارگري فوق. 2
د. جدول تخصيص امتيـازات  نشو مند مي امتياز بهره 1550جبهه و مدت اسارت تا 

 برابر دستورالعمل پيوست است.مربوط 
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هرگونه تغيير در امتياز ايثارگران يا تعاريف شـموليت ايثـارگري ماننـد    . 1تبصره 
 باشد. % به باال تابع قانون مربوط مي70فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان 

غول خـدمت  منـاطق جنـگ زده مشـ    زمان جنگ در ارمنداني كه درك.  2تبصره 
امتيـاز در نظـر گرفتـه     130به ازاء هر سال خدمت در زمان جنگ  ،اند اداري بوده

 .مالك تشخيص مناطق جنگ زده مصوبات عمومي دولت خواهد بود شود. مي

 .گيرد امتياز تعلق مي 800هاي دولتي تا  دارندگان نشانبه . 3تبصره 
ي كه در شـرايط غيـر   فقط به كارمندان :كار شرايط محيط العاده سختي فوق.3

امتياز و در  1500باشند، حداكثر تا  متعارف محيط كار مجبور به انجام وظيفه مي
هـاي سـوختگي حـداكثر تـا      هاي رواني و بيمارسـتان  هاي رواني، بخش بيمارستان

گيـرد. ضـمناً دسـتورالعمل     امتياز طبق دستور العمل پيوسـت، تعلـق مـي    3000
العـاده   عارف و تعيين امتياز يـا درصـد فـوق   هاي غير مت مربوط به تشخيص محيط

سختي كار هـر يـك از مشـاغل بـا پيشـنهاد معاونـت توسـعه مـديريت و منـابع          
رسد. تا تدوين دستورالعمل مربوط و تصـويب   وزارتخانه به تصويب هيأت امناء مي
كـار بـر اسـاس مصـوبات قبلـي       العاده سـختي  آن توسط هيأت امناء، برقراري فوق

 باشد. را ميهمچنان قابل اج

فقط به كارمنداني كه در شرايط محيط كار با اشعه در العاده حق اشعه:  فوق . 4
ارتباط هستند، بنا به تشخيص كميته تخصصـي موسسـه و دسـتورالعملي كـه از     

گيرد. تـا تـدوين و    امتياز تعلق مي 3000شود، حداكثر تا  سوي وزارتخانه ابالغ مي
العاده حق اشعه بر اساس مصوبات قبلي  فوق تصويب دستورالعمل مربوط، برقراري

 .باشد همچنان قابل اجرا مي
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العـاده   نامه، مبلغي به عنـوان فـوق   كارمنداني كه قبل از اجراي اين آيين. 1تبصره 
نامه مبلغ حق اشـعه آنـان    كردند، چنانچه با اجراي اين آيين حق اشعه دريافت مي

 .واهد بودكاهش يابد، مبلغ قبلي همچنان مالك پرداخت خ

دسته از كارمنداني كه در مرحله تطبيق با قانون مـديريت خـدمات    آن .2تبصره 
 احكـام آنـان در   اين مبلـغ در  اند و العاده كار با اشعه برخوردار بوده فوق كشوري از

از مبلـغ تفـاوت تطبيـق كسـر و بـه عنـوان        ،ده استشقالب تفاوت تطبيق لحاظ 
تا هنگامي كه بـه كـار بـا    محاسبه و ده سختي كار العا اشعه در كنار فوقالعاده  فوق

 .شود اشعه اشتغال داشته باشند، پرداخت مي
و از بازنشسـته   ،به كارمنـدان مـرد شـاغل    و اوالد: مندي كمك هزينه عائله.  5

بابـت   امتيـاز  810باشند معـادل   مشمول اين قانون كه داراي همسر ميكار افتاده 
امتيـاز بـه عنـوان كمـك      210هر فرزند معـادل   مندي و به ازاء كمك هزينه عائله

 هزينه اوالد قابل پرداخت است.
كننـد تـا    حداكثر سن براي اوالد ذكور كه از مزاياي اين بند استفاده مي. 1تبصره

 .سال تمام 25تا  سال و به شرط ادامه تحصيل و غيرشاغل بودن فرزند 20

اشـند بـدون رعايـت سـقف     يا شغل نداشـته ب شوهر اوالد اناث مادام كه . 2تبصره
 سني.

مشمول اين  ، از كار افتاده و وظيفه بگيربازنشسته ،كارمندان زن شاغل . 3تبصره
يـا همسـر   (همسر فوت كرده يا مطلقـه باشـد) و    كه داراي همسر نبوده نامه آيين

مندي ايـن بنـد    از مزاياي كمك هزينه عائله باشد، آنان معلول و يا ازكارافتاده كلي
بـه  . در صورتي كه اين كارمندان براساس راي مراجع ذي صالح، شوند يمند م بهره

 نيـز از مزايـاي كمـك هزينـه اوالد     خـود باشـند،  تنهايي متكفل مخارج فرزنـدان  



192

اين افراد در صورت ازدواج مجدد و تحت تكفل بودن فرزنـدان،   شوند. مند مي بهره
 شوند. مند مي بهرهصالح، از مزاياي كمك هزينه اوالد  بر اساس رأي مراجع ذي

ربـط   فرزندان معلول و ازكارافتاده كلي به تشخيص مراجع پزشكي ذي . 4تبصره 
 باشند. مشمول محدوديت سقف سني مزبور نمي

 گردد. چند قلو زايي نيز مشمول كمك هزينه اوالد مي. 5تبصره 
بـراي مشـاغل تخصصـي، متناسـب بـا سـطح تخصـص و         :شـغل  العاده فوق. 6

ها و شرايط بازار كار براي مشاغل تا سطح  دگي وظايف و مسؤوليتها، پيچي مهارت
 1500امتياز و براي مشاغل همسـطح كارشناسـي حـداكثر     700كارداني حداكثر 

. برقـراري ايـن   گـردد  امتياز تعيين مـي  2000امتياز و براي مشاغل باالتر حداكثر 
توسعه مـديريت  العاده منوط به تدوين دستورالعملي است كه از سوي معاونت  فوق

 رسد. و منابع وزارتخانه تهيه و به  تصويب هيأت امناء مي
العـاده ازسـوي    دستورالعمل مربوط به اين فوق العاده كارايي و عملكرد: فوق. 7

 .شود هيات رئيسه موسسه تهيه و پس از تصويب هيأت امناء اجرا مي

 كـه در  شـود  بـه متصـديان مشـاغلي پرداخـت مـي      :كـاري  العاده نوبت فوق. 8
ملـزم  و گردشـي  مستمر ، هاي غير متعارف ساعت اداري به صورت تمام وقت نوبت

العـاده در قالـب جـدول امتيـازات منـدرج در       اين فـوق  باشند. به انجام وظيفه مي
 دستورالعمل پيوست به كارمندان مشمول قابل پرداخت است.

ـ   است به منظور جبران هزينـه سـفر و مأموريـت   مجاز  موسسه. 9 ه داخـل و  روزان
مبـالغي را برابـر    تضـمين،  كسر صـندوق و  جابجايي محل خدمت، خارج از كشور،

پرداخـت  شـود،   مربوط كه از سوي هيات امناء ابـالغ مـي    نامه و دستورالعمل آيين
 نمايد.
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تا تصويب و ابالغ دستورالعمل از سـوي هيـات امنـاء، ضـوابط مربـوط در      تبصره. 
 د بود.حوزه كارمندان دولت مالك عمل خواه

ظـف بـه انجـام خـدماتي     وم درصورتي كه بنا به درخواست موسسه، كارمنـد .  10
(حـداكثر   كـار  مبـالغي تحـت عنـوان اضـافه    پرداخت  د،خارج از وقت اداري گرد

 بالمانع است. ماه) ساعت در 175تاسقف 

كـاري كارمنـد موسسـه بـه شـرح ذيـل        العـاده اضـافه   ساعت فوق نرخ يكتبصره. 
 شود: محاسبه مي

از سـوي  التـأليف   الترجمه و حق التدريس، حق حق التحقيق، حقدستورالعمل  -11
هيات امناء به موسسه ابالغ و قابل اجرا خواهـد بـود. تـا ابـالغ دسـتورالعمل      

 .باشد مذكور مصوبات قبلي قابل اجرا مي

بـا توجـه بـه عـواملي از      موسسه مجاز است در موارد خاص :العاده ويژه فوق. 12
هـا در درآمـد    ريسـك پـذيري، تـأثير اقتصـادي فعاليـت      ليت،ئومس قبيل مهارت،

ميـزان   المللـي،  بـين  موقعيت شغل در بازار كار داخلي و مخاطرات شغل،موسسه، 
تـا  حـداكثر  سسـه  % از مشـاغل مو 25براي حـداكثر   حساسيت كار، ارباب رجوع و

نامـه،   مندرج در ايـن آيـين   هاي مستمر العاده % سقف امتياز حقوق ثابت و فوق50
العاده مـذكور، حسـب    مشاغل مورد نظر و ميزان فوق. فوق العاده ويژه برقرار نمايد

 شود. دستورالعمل مصوب هيأت امناء تعيين مي

العاده  (حق شغل+ حق شاغل+ فوق مبلغ
 مديريت)

العاده  مبلغ يك ساعت فوق= 
 كاري اضافه

176 
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ــه. 13 ــ    موسس ــد اداره نظ ــتورالعمل جدي ــويب دس ــا تص ــازه دارد ت ــوين اج ام ن
ها در هيأت امنـاء، همچنـان بـر اسـاس دسـتوالعمل قبلـي نسـبت بـه          بيمارستان

 .پرداخت كارانه افراد مشمول اقدام نمايد

به دارندگان مـدرك  موسسه مجاز است  :حق محروميت از مطبالعاده  فوق. 14
پزشكي، دندانپزشكي، دامپزشكي، داروسـازي،   هاي گروه پزشكي ( دكتري در رشته

مايشگاهي) كه تمام وقت برابر مقررات در واحدهاي مختلف موسسه شـاغل  آز علوم
مطـب،    مراكـز تشخيصـي، آموزشـي، درمـاني،     در  مشـروط بـه اينكـه    ،باشـند  مي

، بيمارستان، درمانگـاه و سـاير واحـدهاي بخـش خصوصـي و      آزمايشگاه ،داروخانه
العـاده حـق   ، فـوق  دناشتغال نداشـته باشـ  خيريه و... به فعاليت انتفاعي تخصصي 

نمايد. تا تصويب دسـتورالعمل مربـوط توسـط هيـأت      محروميت از مطب پرداخت 
العـاده محروميـت از مطـب، برابـر ضـوابط قبلـي همچنـان قابـل          مبلغ فوق امناء،

 باشد. پرداخت مي

استفاده از خدمات دارندگان مدرك به منظور  :الزحمه طرح تمام وقتي حق. 15
ي، دامپزشـكي و  ، داروسـاز ي، دندانپزشـك كيپزشـ هـاي   اي در رشته دكتراي حرفه

با هـدف   در غير ساعات اداري گروه علوم پزشكي نيو متخصصعلوم آزمايشگاهي 
 سـتادي و اجرايـي   درمان و آموزش پزشكي در سطح ،بهداشت و گسترش توسعه

 اسـت  موسسه مجـاز ، موسسه اعم از روستاها و شهرها و تأمين كادر مورد نياز آن
الزحمـه طـرح تمـام     حـق مبلـغ   رالعمل مربوط توسط هيأت امناء،تا تصويب دستو

 را برابر ضوابط قبلي همچنان پرداخت كند. وقتي
برقراري حق الزحمه تمام وقتي براي سـاير مشـاغل طبـق دسـتورالعمل     تبصره . 

 مصوب هيأت امناء خواهد بود.
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حـت  العـاده خاصـي را ت   موسسه مجاز است پس از تصويب هيأت امناء، فـوق  . 16
حسـب مـورد بـر اسـاس عـواملي نظيـر        »العاده خاص هيأت امناء فوق« عنـوان 

مدرك تحصيلي، سابقه خدمت، شغل، مناطق كمتر توسعه يافته و ... به كارمندان 
العاده بر مبناي مجموع ريالي حـق شـغل و حـق     موسسه پرداخت نمايد. اين فوق

 گردد. ، ضرب ميشود شاغل در عدد ثابتي كه از سوي هيأت امناء اعالم مي
 العاده خاص هيأت امناء = فوق K)× (حق شغل + حق شاغل 

العـاده   موسسه موظف است برابر دستورالعمل پيوست نسبت به برقراري فـوق . 17
جذب تا سـقف سـي و پـنج درصـد حقـوق و مزايـاي مسـتمر كارمندان(رسـمي،         

دام نمايـد.  پيماني، مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان و قراردادي) اقـ 
 العاده مشمول كسور بازنشستگي است. اين فوق

برخي از شاغلين (رسمي، پيماني و قراردادي) پرداخت حق فني به برقراري و . 18
بر اساس دستورالعملي خواهـد بـود كـه از سـوي معاونـت توسـعه        مشاغل خاص

عمل دستورال تصويبتا رسد.  و به تصويب هيأت امناء مي پيشنهاد مديريت و منابع
 . قبلي به قوت خود باقي است مصوب حق فني ،مذكور

از محـل   "العاده مسئوليت فوق" موسسه مجاز است مبلغي را  تحت عنوان. 19
درآمد اختصاصي به مديران غير هيات علمي سطوح مختلـف مـديريتي پرداخـت    
نمايد. مبلغ اين فوق العاده برابر سطوح تعيين شده مديريتي در جدول فوق العاده 
مديريت اعضاي هيات علمي است كه از سوي هيات امناي موسسـه تصـويب مـي    

 ها) آئين نامه اعضاي هيات علمي دانشگاه 53گردد.(ماده 

العاده مذكور، هرسـاله توسـط هيـأت     ميزان ريالي يا ضريب افزايش فوق. 1تبصره 
 رسد. امناء تعيين و به تصويب مي
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ي كه در جداول موضـوع ايـن بنـد،    هاي آن دسته از مشاغل و مسئوليت. 2تبصره 
تواند حسب مـورد و   عناوين شغلي آنان ذكر نشده است، هيأت رييسه دانشگاه مي

برابر درجه اهميت آن با يكي از رديـف هـاي جـدول فـوق همتـراز و نسـبت بـه        
 برقراري فوق العاده مسئوليت اقدام نمايد.   

خـدمت اداري در منـاطق   هـاي دولتـي،    هاي ايثارگري، نشان العاده فوق. 55ماده 
 به عنـوان  العاده اشعه و فوق العاده شغل فوق، كار جنگ زده، سختي شرايط محيط

 .گردد تلقي مي "العاده مستمر فوق"
موسسه به تناسـب وظـايف   عمومي و اختصاصي  شرايط تصدي مشاغل . 56ماده 
ت مهار تجربه، تحصيالت، لحاظ معلومات، از شغل، هاي قابل تخصيص به هر پست

معاونت توسعه مـديريت   ابالغبا  ديگر نياز و عوامل موثر هاي آموزشي مورد دوره و
رعايـت   ،بـه مشـاغل مـذكور    انتصاب افـراد  در و دشو تعيين ميخانه منابع وزارت و

 است.شرايط مصوب الزامي 
هـاي مقامـات سياسـي     موسسه مجاز است با كارمنداني كـه بـه سـمت    .57ماده 

در زمان انتصـاب بـه    ،ندشو خدمات كشوري منصوب مي قانون مديريت مندرج در
 اشتغال مجدد در موسسه با آنان برابر مفـاد قـانون مـذكور و    هاي مقامات و سمت

 اصالحات بعدي آن رفتار نمايد.
برابر مصوبات عمومي  حداقل ميزان عيدي پايان سال كارمندان موسسه .58ماده 
 .واهد بودخشود،  كه از سوي وزارتخانه اعالم ميدولت 
از هـر سـال    و مزاياي مستمر كارمندان موسسـه در  ثابت حداقل حقوق .59ماده 

 .اعالم خواهد شدسوي وزارتخانه 
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 غيـر  نامـه اعـم از مسـتمر،    مبالغ پرداختي به مشـمولين ايـن آيـين    كل. 60 ماده
 .دشوفيش حقوقي كارمندان درج  در بايد ها، هزينه پاداش و مستمر،

هاي مزاياي غير مستمر و امـور رفـاهي، ورزشـي و     ه پرداختميزان و نحوتبصره. 
تفريحي كارمندان بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه به تصـويب هيـأت امنـاء    

 رسد. مي
برابـر   يراپزشـكان قانون خـدمت پزشـكان و پ   ينمشمول يايحقوق و مزا. 61ماده 
تعهـدات قـانوني   اين افراد در مـدت انجـام    د.شو يو برقرار م تعيينفصل  اينمفاد 

 باشند. مشمول صندوق تأمين اجتماعي مي
دستورالعمل نظام پرداخـت حقـوق و مزايـاي كارمنـدان قـراردادي بـه       . 62 ماده

تصويب هيأت امناء خواهد رسيد. تا تصويب دستورالعمل مورد نظر مصوبات قبلـي  
 هيأت امناء در اين مورد مالك عمل خواهد بود.

صرفا بر اساس مصوبات ستاد كـل نيروهـاي   بهداشت آوران  يام حقوق پ .63 ماده
مسلح كشور و مزاياي آنان بر اساس ضوابط مصوب هيـأت رييسـه موسسـه قابـل     

 پرداخت است.
كارگيري پيام آوران بهداشت در سـتاد موسسـه ممنـوع اسـت و صـرفاً       بهتبصره. 

 باشد. اشتغال آنان در مراكز بهداشتي درماني روستايي مجاز مي
 د.شو يو برقرار م تعيينفصل  اينبرابر مواد  بيگانهاتباع  مزايايقوق و ح. 64 ماده
مدت  يبرا نامه آيين اين 93ي كه برابر ماده بازنشستگان يايحقوق و مزا. 65 ماده

و پرداخت  تعيين اين آئين نامه 93ماده شوند برابر مفاد  يمشخص به كار گرفته م
فـراد، مطـابق بـا آخـرين مـدرك      مالك محاسبه حقـوق و مزايـاي ايـن ا    د.شو يم
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تحصيلي، كل سنوات خدمتي فرد كه مالك بازنشستگي قرار گرفته و نـوع شـغلي   
 باشد.   كه در حال حاضر به فرد واگذار شده است، مي

بابت شركت كارمندان و ساير افراد در جلسات مورد نيـاز موسسـه (كـه     .66 ماده
مبلغي به عنوان حـق جلسـه   باشد) براي هر جلسه  جزو وظايف اصلي كارمند نمي

قابل پرداخت است. دستورالعمل مورد نياز توسط هيأت رييسـه موسسـه تصـويب    
 شود. مي

هـاي فرهنگـي و    به منظور تشويق و ترغيب كارمندان موسسه در زمينه. 67ماده 
هـا،   اجرايي و همكاري و مشاركت در خصوص برگـزاري مراسـم، اجـراي همـايش    

الزحمه به آنان پرداخـت خواهـد    مبالغي به عنوان حق ها و موارد مشابه آن، آزمون
 شود. شد. دستورالعمل مورد نياز توسط هيأت رييسه موسسه تصويب مي

قانون مديريت  احكام كارگزيني صادره ناشي از قانون استخدام كشوري،. 68 ماده
 باشد، مصوبات قبلي مورد تأييد مي ها و دستورالعمل ها، بخشنامه خدمات كشوري،

استحقاقي كارمندان قبل از تاريخ اجـراي ايـن فصـل     يهي است احكام معوقه وبد
 .قبلي خواهد بودهاي  و دستورالعملتابع قوانين 

 ارزيابي عملكرد : نظارت و نهمفصل 
موسسـه موظـف اسـت عملكـرد سـاليانه مـديران و كارمنـدان را برابـر          .69ماده 

ومنابع وزارت متبوع ارزيـابي  دستورالعمل ابالغي از سوي معاونت توسعه مديريت 
نفعـان   افزار كارگزيني ثبـت و بـه ذي   نموده و نتايج آن را در پرونده پرسنلي و نرم

 منعكس نمايد.
نتايج ارزيابي ساالنه مديران و كارمندان برابر دستورالعمل ماده فوق، در . 1تبصره 

 وضعيت استخدامي و مزاياي دريافتي آنان تأثيرگذار خواهد بود.
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موسسه مجاز است به منظور ايجاد انگيزش در بين كارمندان و مـديران  . 2هتبصر
هاي عملياتي سـاليانه واحـدهاي تابعـه     كه حسب وظيفه محوله، در پيشبرد برنامه

مشاركت فعال دارند، برابر دستورالعملي كه از سوي هيأت رييسه موسسه تصويب 
همتراز اقدام و به مـديران  شود، نسبت به انتخاب واحد نمونه از بين واحدهاي  مي

% جمعيـت كارمنـدان واحـد نمونـه) پـاداش      2و كارمندان اين واحـدها (حـداكثر   
 پرداخت نمايد.  

 حقوق و تكاليف كارمندان دهم :فصل 

گزاران مردم هستند و بايد با رعايت  خدمتموسسه مديران و كارمندان . 70ماده  
در بـدو ورود اداء نمـوده و   موازين اخالق اسالمي و اداري و طبـق سـوگندي كـه    

نمايند وظايف خود را بـه نحـو احسـن در راه     منشور اخالقي و اداري كه امضاء مي
 هاي قانوني آنها انجام دهند. گرفتن حقوق و خواسته نظر خدمت به مردم و با در

الذكر، مـتن سـوگندنامه و تعهـدات كارمنـدان      اصول و مفاد منشور فوق. 1تبصره
 .شود ت متبوع تصويب ميموسسه از سوي وزار

 رضايت و عدم رضايت مردم از عملكـرد كارمنـدان  موسسه مكلف است . 2تبصره 
، تبديل وضعيت و اعمال ساير در ارتقاء، انتصاب و تمديد قراردادهاي استخداميرا 

هايي كـه بـه    كارمندان در دستورالعمل تشويقات و تنبيهات امتيازات استخدامي و
 ايد.رسد، لحاظ نم تصويب مي

سالي سي روز حق مرخصي كاري بـا   رسمي و پيماني موسسهكارمندان  .71ماده 
 استفاده از حقوق و مزاياي مربوط را دارند. حداكثر نيمي از مرخصي كارمندان در

 .هر سال قابل ذخيره شدن است
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ره مرخصي استحقاقي خود پس يميزان از ذخ توانند به هر مي كارمندان. 72ماده 
 ئول مربوط استفاده نمايند.از موافقت مس

در طـول   استحقاقي ذخيره شده با درخواست كارمند بازخريد مرخصي. 73ماده 
و صورت وجود اعتبار  دربار در هر دوره و  هر دوره ده ساله خدمتي، فقط براي يك
موسسـه موظـف اسـت     باشـد.  بالمانع ميپس از تصويب در هيأت رييسه موسسه 

جموع ذخيره مرخصـي اسـتحقاقي كارمنـدان كسـر     مرخصي بازخريد شده را از م
 نمايد.
موارد ذيل  كارمندان موسسه در ،منظور تحكيم و تكريم نهاد خانوادهبه . 74ماده 

عالوه بر سقف مرخصي استحقاقي  اضطراريروز مرخصي  هفتحق برخورداري از 
 .باشد مرخصي مذكور قابل ذخيره يا بازخريد نمي. ساالنه را دارند

 كارمند، اج دائموازد )الف
 ازدواج فرزند كارمند،ب)

 ، خواهر و برادر.پدر، مادر ،فرزند ،فوت بستگان درجه يك شامل : همسر ج)
كارمندان اعم از قراردادي، پيماني، رسمي آزمايشي و رسمي كه به حج . 75ماده 

ماه مرخصـي تشـويقي    بار از يك شوند مجاز خواهند بود فقط يك تمتع مشرف مي
 مايند كه جزء مرخصي استحقاقي منظور نخواهد شد.استفاده ن

ي از يـ توانند از مرخصي كمتر از يـك روز كـه جز   موسسه مي كارمندان. 76ماده 
مرخصـي سـاعتي بـه ميـزان      حداكثر . كننداستفاده  ،باشد مرخصي استحقاقي مي

يـك   ،صورت استفاده بيش از مدت ذكـر شـده   در .استنصف ساعت كاري روزانه 
 .دشو مي استحقاقي محاسبهروز مرخصي 
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هاي استحقاقي جـزء مرخصـي محسـوب     تعطيالت رسمي بين مرخصي. 77ماده 
 شود. نمي

تواننـد در طـول مـدت     مي رسمي، رسمي آزمايشي و پيماني كارمندان .78ماده 
حداكثر سه سال از مرخصي بدون حقوق اسـتفاده   موسسهخدمت خود با موافقت 

ي براي ادامه تحصيالت عالي در رشته مربوط نمايند و در صورتي كه كسب مرخص
قابل افزايش خواهـد  ديگر تا مدت دو سال  ،باشد يا نياز موسسه به شغل كارمندان

احتساب مدت مرخصي بدون حقوق كارمندان كه بابت ادامه تحصـيل اعطـاء    بود.
شــود، از لحــاظ بازنشســتگي بــا پرداخــت كســور مربــوط توســط كارمنــدان   مــي

م مستخدم و كارفرما) طبق دستورالعملي خواهد بود كه توسط موسسه(اعم از سه
 شود. هيأت امناء تصويب مي

مدت مرخصي بدون حقوق و مأموريت آموزشي مورد استفاده كارمندان . 1تبصره 
رسمي آزمايشي به عنوان طول دوره مورد نياز خدمت آزمايشـي منـدرج در مـاده    

 شود. نامه محسوب نمي اين آيين 36
قـانون برنامـه پـنجم توسـعه بـا        30توانند با رعايت ماده  كارمندان مي. 2تبصره 

رسـد، از   موافقت موسسه برابر دسـتورالعملي كـه بـه تصـويب هيـأت رئيسـه مـي       
 مرخصي بدون حقوق بدون محدوديت زمان استفاده نمايند.

جهت مأموريت يـا ادامـه تحصـيل     ايشانكارمندان موسسه كه همسر .  3تبصره
( بدون محاسبه مرخصـي بـدون   سال  6توانند حداكثر به مدت  مي، دشون اعزام مي

 .از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايندحقوق استفاده شده قبلي) 
كارمندان موسسه درصورت ابتالء به بيماري كه مـانع از انجـام خـدمت    . 79ماده 

مـازاد بـر   و  با گواهي پزشك معالج و تأييد پزشك معتمد موسسـه شود تا سه روز 
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توانند از مرخصي استعالجي  مي ،تا سقف چهار ماه با تأييد شوراي پزشكي سه روز
 .استفاده نمايند

در صورت نياز به استفاده بيش از چهار ماه، تأييد مجدد شـوراي پزشـكي   تبصره. 
 . الزامي است

 تقـويمي  سالطول يك مرخصي استعالجي در مدت استفاده از حداكثر . 80ماده 
در صورت نياز به استفاده بيشتر از مرخصي اسـتعالجي، بـه   . ودبچهار ماه خواهد 

 باشد. مياز محدوديت زماني مذكور مستثني تشخيص شوراي پزشكي موسسه 
حقوق و مزاياي كارمند در ايام مرخصي استعالجي تا بهبودي كامـل يـا   . 81ماده 

ــه مــدت يــك  ــادگي كلــي حــداكثر ب ــت و   از كارافت ــزان حقــوق ثاب ــه مي ســال ب
هاي مستمر كه حسب مورد به كارمند داده شده اسـت، قابـل پرداخـت     عادهال فوق
سال، فقط حقوق ثابت (مشـتمل بـر حـق شـغل،      باشد. براي مدت مازاد بر يك مي

 . حق شاغل، فوق العاده مديريت و تفاوت تطبيق) قابل پرداخت خواهد بود
زايمـان بـا   به بانوان باردار براي هر بار وضع حمل، شش مـاه مرخصـي   . 82ماده 

گيرد كه در هر صورت از شـش   هاي مربوط تعلق مي العاده استفاده از حقوق و فوق
 ماه بيشتر نخواهد بود.

دو قلـو، هشـت مـاه و بـراي     هـاي   مدت مرخصي زايمـان بـراي زايمـان   . 1تبصره 
 د.شو سال تعيين مي يك ،قلو و باالتر هاي سه زايمان

در طول دوران بـارداري بـا تأييـد     مدت مرخصي استعالجي بانواني كه. 2تبصره 
كنند، از سـقف مرخصـي زايمـان     پزشك معالج از مرخصي استعالجي استفاده مي

 آنها كسر نخواهد شد.
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نمايند، مـدت پـانزده روز    به كارمنداني كه همسر ايشان وضع حمل مي. 3تبصره 
گيرد.اين مرخصـي قابـل بازخريـد و     مرخصي اضطراري مراقبت از همسر تعلق مي

 .باشد يره نميذخ
آيد  مرخصي زايمان در خصوص مادراني كه فرزند آنها مرده به دنيا مي. 4تبصره  

 دو ماه خواهد بود.  
ماهگي فرزند،  24. به كارمندان زن پس از اتمام مرخصي زايمان تا سن 5تبصره 

 گيرد. ساعت مرخصي شيردهي تعلق مي روزانه يك
تماعي از نظـر اسـتفاده از مرخصـي    تأمين اج صندوق كاركنان مشمول .83ماده 

د و موسسـه مجـاز بـه    باشـن  مـي قـانون تـأمين اجتمـاعي    استعالجي تابع مقررات 
 باشد. پرداخت حقوق و مزاياي آنان در ايام مرخصي استعالجي نمي

هاي اسـتحقاقي، اسـتعالجي، بـدون حقـوق و      نحوه استفاده از مرخصي. 84ماده 
ي خواهد بود كه از سـوي  هيـأت امنـاء    مراقبت و شيردهي به موجب دستورالعمل

 .شود تصويب مي
كه  دستورالعمليهاي مصوب و  در چهارچوب بودجه مجاز است موسسه .85ماده 

، كارمندان و افراد تحت تكفل آنـان را عـالوه   از سوي هيأت امناء تصويب مي شود
بـه   با مشاركت آنانسالمت (در صورت درخواست كارمند) بر استفاده از بيمه پايه 

و بيمـه عمر(بيمـه   هـاي تكميلـي    صورت هماهنگ و يكنواخت تحت پوشش بيمه
 .قرار دهدشود)  عمر فقط مشمول كارمند مي

كـار را   محـيط و رفـاهي  ايمنـي  ، شرايط بهداشتيموسسه موظف است  .86ماده 
را در قالـب دسـتورالعمل مصـوب     مناسب براي كارمندان خـود تأمين و لباس كار 

 تهيه نمايد. هيأت رييسه موسسه،
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باشـد.   ساعات كار كارمندان موسسه چهل و چهار ساعت در هفتـه مـي  . 87ماده 
 باشد. هاي موظف كارمندان به عهده موسسه مي تنظيم ساعت كار يا شيفت

موظفنـد در سـاعات تعيـين شـده بـه انجـام        موسسهكارمندان  تمامي .1تبصره 
خـارج از وقـت اداري    ،ريصورتي كه در مواقـع ضـرو   وظايف مربوط بپردازند و در

 موسسـه، اسـاس اعـالم نيـاز     بـر  ،مقرر و يا ايام تعطيل به خدمات آنان نياز باشـد 
در در محل كار يا خارج از محل كـار حسـب مـورد    انجام وظايف محوله  مكلف به

. برابـر مقـررات مربـوط خواهـد بـود     الزحمـه   يـا حـق  اضـافه كـاري   دريافت قبال 
 شود. أت امناء تصويب ميدستورالعمل اين تبصره توسط هي

ـ     كارمندان مي. 2تبصره  ه توانند ساعت كار خود را با موافقـت موسسـه حـداكثر ب
(صرفاً براي كارمندان زن بر اساس قانون نيمه وقـت   2/1 يا 4/1تا  مدت سه سال

نحوه محاسـبه سـوابق خـدمت و سـاير      تقليل دهند. ميزان حقوق و مزايا،بانوان) 
لـيكن   .شـود  متناسب با ساعات كار آنان تعيـين مـي   مندانكارامتيازات اين قبيل 

بـر اسـاس   در طول مدت خدمت پاره وقت  كارمندانكسور بازنشستگي اين قبيل 
گونـه سـوابق در محاسـبه     و ايـن  كامل كسـر خواهـد شـد   هاي  العاده حقوق و فوق

دسـتورالعمل   د.شـو  الزم براي بازنشستگي تمام وقت محسوب مـي  خدمت سنوات
 ه توسط هيأت امناء تصويب مي شود.اين تبصر

هـاي قـانوني در برابـر     ليتسـئو در انجام وظـايف و م  موسسهكارمندان . 88ماده 
به تقاضاي كارمندان  است مكلف موسسهباشند و  شاكيان مورد حمايت قضائي مي

گـرفتن   يـا براي دفاع از انجام وظايف آنها با استفاده از كارشناسان حقـوقي خـود   
 .دان حمايت قضائي نمايدوكيل از كارمن
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،  ، صـداقت  ، سـرعت  وظايف خود را بـا دقـت  ند موظف موسسهكارمندان  .89ماده 
، انصـاف و تبعيـت از قـوانين و مقـررات عمـومي و اختصاصـي        رويي ، گشاده امانت

باشـند.   مـي پاسـخگو   موسسـه انجام دهند و در مقابل عمـوم مـراجعين و    موسسه
جعين و تخلف از قوانين و مقـررات عمـومي ممنـوع    اعتنايي به امور مرا هرگونه بي

تواند در برابر برخورد نامناسب كارمندان با آنها و كوتاهي  باشد. ارباب رجوع مي مي
 ربط و يا به مراجع قانوني شكايت نمايد. يي ذيبه دستگاه اجرا، در انجام وظايف

دي و و اصـالحات بعـ   1372قانون رسيدگي به تخلفـات اداري مصـوب   . 90ماده 
مقررات اجرايي آن در مورد كليه كارمنـدان بـه غيـر از مشـمولين قـانون كـار در       

 باشد. موسسه الزم االجراء مي
كنتـرل و حفـظ روابـط    ، ل نظـارت ئو، مس مديران و سرپرستان بالفصل .91ماده  

و در مـورد عملكـرد آنـان بايـد      بـوده خود در انجام وظايف محوله  كارمندانسالم 
مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زيـان   كارمنداندر صورتي كه پاسخگو باشند. 
اسـتفاده در حيطـه مـديريت     و يا تخلفاتي نظيـر رشـوه و يـا سـوء     موسسه شوند

بـا   ،خـاطي  كارمنـدان د، عالوه بر برخـورد بـا   شولين مزبور مشاهده و اثبات ئومس
ايم كـه در كشـف تخلـف يـا جـر     ز (حسب مورد) نيكارمندانمديران و سرپرستان 
  مطابق قوانين مربوط، با آنان رفتار خواهد شد. ،اهمال نموده باشند

ممنـوع   موسسه كارمندان تمامبراي  پست سازمانيتصدي بيش از يك . 92ماده 
ه عنوان بصرفاً در خصوص مشاغل مديريتي يا حساس،  باشد. در موارد ضروري مي

 .رييس موسسه بالمانع استتشخيص سرپرست و با 
در موارد  كارگيري بازنشستگان با مدرك تحصيلي كارشناسي و باالتر به .93ماده 

اي  ها، شوراها، مجامع و خدمات مشاوره ها، كميسيون خاص به عنوان اعضاء كميته
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ايـن كـه مجمـوع سـاعت      هاي حقوقي مشـروط بـر   غيرمستمر، تدريس و مشاوره

3از  موسسهاشتغال آنها در 

1

، بنـا بـه   ي كارمندان موظف تجاوز نكنـد ساعت ادار 
 .اسـت بالمـانع  سـاله   هـاي يـك   پيشنهاد موسسه و تصويب هيأت رييسـه در دوره 

الزحمه اين افراد متناسب با ساعات كار هفتگي معادل كارمندان شاغل مشـابه   حق
 د.شو تعيين و پرداخت مي

ام و اوامـر  ، احكـ  در حدود قـوانين و مقـررات  ند مكلف موسسهكارمندان  .94ماده 
رؤساي مافوق خود را در امور اداري اطاعت نمايند، اگر كارمندان حكم يا امر مقام 
مافوق را برخالف قوانين و مقررات اداري تشخيص دهند، مكلفنـد كتبـاً مغـايرت    
دستور را با قوانين و مقررات به مقام مافوق اطالع دهند. در صورتي كه بعد از اين 

اجراء تأييد كرد، كارمندان مكلف بـه  جهت  اً دستور خود را، مقام مافوق كتب اطالع
دستور صادره خواهند بـود و از ايـن حيـث مسـؤوليتي متوجـه كارمنـدان        ياجرا

 .استدهنده  نخواهد بود و پاسخگويي با مقام دستور
خروج از تابعيت ايران و قبـول تابعيـت كشـور بيگانـه موجـب انفصـال        .95ماده 

 ود.خواهد ب موسسهاز خدمت 
» صـندوق ذخيـره كارمنـدان دولـت    «موسسه مكلف به اجـراي مصـوبه  . 96ماده 
   باشد. مي

 تأمين اجتماعيبازنشستگي و  يازدهم :فصل 
 بازنشستگي كارمندان در موسسه به شرح ذيل است:شرايط . 97ماده 

مكلف است كارمندان خود را كه سي سال سابقه خدمت دارنـد   موسسهالف) 
 بازنشسته نمايد،
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حـداقل شصـت سـال سـن و     تواند كارمند خود را بـا داشـتن    موسسه ميب) 
 بيسـت و پـنج روز حقـوق    حـداقل  حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمت با

 .بازنشسته نمايد
موسسه مجاز است در موارد خاص و حسب نيـاز از خـدمات كارمنـداني     .1تبصره

صـورت تمايـل    در ،باشـند  كه داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و باالتر مـي 
كارمند با تصويب هيأت رييسه حداكثر تا  سي و پنج سال سنوات خدمت استفاده 

 نمايد.     
و همچنين شرط سني مزبور در بنـد   97ماده  سابقه مذكور در بند الف .2تبصره 

 سـال   آور و جانبازان و معلوالن تـا پـنج   براي متصديان مشاغل سخت و زيان» ب«
 .گردد براي زنان منظور نمي باشد و شرط سني كمتر مي 

سال سـن و حـداقل    كارمندان داراي شصت و پنج است موظف موسسه. 98 ماده 
بيست و پنج سال سابقه خدمت را بازنشسته كنـد. سـقف سـني بـراي متصـديان      

 هفتـاد داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد به باال حسب نياز موسسـه   مشاغل
 .  باشد مي سال

سـال    كمتـر از بيسـت و پـنج    كارمنـدان موسسـه  ه خدمت سابق چنانچهتبصره . 
در تواننـد   مي ،كه بيش از بيست سال سابقه خدمت داشته باشند ، در صورتيباشد

(بـدون توجـه بـه     سـال سـابقه     تا رسـيدن بـه بيسـت و پـنج    صورت نياز موسسه 
 .، ادامه خدمت دهندمحدوديت سني)

نظيـر بازنشسـتگي، از    يز مزاياياز لحاظ برخورداري اموسسه كارمندان . 99ماده 
تـابع يكـي از    نامـه  آيـين با رعايت ايـن   يدرمانو بيمه كارافتادگي، فوت، بيكاري، 

 باشند. هاي بازنشستگي كشوري يا صندوق تأمين اجتماعي مي صندوق



208

به اسـتخدام درآمـده و از    نامه آيينكارمنداني كه تا قبل از تصويب اين . 1تبصره 
بازنشسـتگي  تـأمين اجتمـاعي يـا     هـاي  صندوقيكي از  نظر بازنشستگي مشمول

بيني شده در اين فصل تـابع صـندوق خـود     ، با رعايت احكام پيشهستندكشوري 
در  از تأمين اجتماعي به بازنشستگي كشوري يا بـالعكس  تغيير صندوق. باشند مي

و براسـاس مصـوبات عمـومي     باشـد  پذير مي فقط يك بار امكان خدمتطول مدت 
 ت قابل انجام خواهد بود.هيأت دول
نامه از پيمـاني بـه رسـمي آزمايشـي      كارمنداني كه برابر مفاد اين آيين. 2تبصره 

باشند. ايـن   يابند، همچنان تابع قانون صندوق تأمين اجتماعي مي تبديل وضع مي
كارمندان بايد درخواست كتبي خود را جهت انعكاس به سازمان تأمين اجتمـاعي  

وسســه اعــالم نماينــد. واحــدهاي مــذكور ملــزم بــه اعــالم بــه واحــدهاي اداري م
 .  باشند درخواست رسمي آنان به سازمان تأمين اجتماعي و پيگيري موضوع مي

انتقالي بـه موسسـه بايـد از تـاريخ انتقـال، مشـمول يكـي از        كارمندان . 100ماده 
هاي بازنشستگي تأمين اجتماعي يا بازنشستگي كشـوري قـرار گيرنـد. در     صندوق

هاي انتخاب شده  التفاوت مورد ادعاي هر يك از صندوق رت تغيير صندوق مابهصو
صورت انتقال فرد  باشد. در غير اين بابت سهم كارمند و كارفرما به عهده ذينفع مي

 متقاضي به موسسه مقدور نخواهد بود.  
 هـاي بازنشسـتگي،   از سوي صندوق هنگام تعيين حقوق بازنشستگي. در 101ماده 

به ازاء هر سال خدمت مـازاد بـر    ،داني كه بيش از سي سال خدمت دارندبه كارمن
رقم تعيين شده حقـوق بازنشسـتگي عـالوه بـر حقـوق       سي سال، دو و نيم درصد

 د.شتعيين شده محاسبه و پرداخت خواهد 
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مبناي محاسبه كسور بازنشستگي و براي محاسبه حقـوق بازنشسـتگي   . 102ده ما
هـاي مسـتمر و    العـاده  حقوق ثابت به اضـافه فـوق   امهن آيينكارمندان مشمول اين 

مـاده   17العاده جذب موضـوع بنـد    و فوق 54ماده  12موضوع بند  ويژهالعاده  فوق
 باشد.  مينامه  اين آيين 54

، ازكارافتـاده يـا فـوت    كه بازنشسته نامه آيينكارمندان مشمول اين . به 103ماده 
خـرين حقـوق و مزايـاي مسـتمر (تـا      به ازاء هر سال خدمت يـك مـاه آ   ،شوند مي
پرداخـت  ، ذخيره شده استحقاقي هاي سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصي سي

آن قسمت از سابقه خدمت كارمنـد كـه در ازاء آن وجـوه بازخريـدي      خواهد شد.
كسـر  ، گردد اند از سنوات خدمتي كه مشمول دريافت اين وجوه مي دريافت نموده

 شود. مي
توانـد هنگـام تقاضـاي بازنشسـتگي، مـدت مرخصـي        موسسه ميكارمند تبصره. 

استحقاقي استفاده نشده خود را در احتساب سابقه خدمت جهـت تعيـين حقـوق    
بازنشستگي درخواست و موسسه موظف است حكم مرخصي قبـل از بازنشسـتگي   

 .  نامبرده را صادر و سپس مبادرت به صدور حكم بازنشستگي نمايد
بنـدهاي   در موسسـه تـابع  هاي بازنشستگي  صندوق شمولكارمندان م. 104اده م

 :د بودنزير خواه
توانند والدين تحت تكفـل خـود را    ميبرابر ضوابط شاغلين و بازنشستگان  الف)

هاي درماني نباشند، تحـت پوشـش     كه تحت پوشش هيچ يك از بيمه در صورتي
 ،درماني خود قرار دهند  بيمه
ورثه قانوني باشند، در صورت نداشتن شـغل   كه فرزندان اناث مشروط بر آن ) ب

سـالگي و   كه ورثه قانوني باشند تا بيسـت  يا شوهر و فرزندان ذكور مشروط بر آن
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سـالگي از كمـك هزينـه اوالد،      در صورت اشتغال به تحصيالت تا بيسـت و پـنج  
 د.شون بيمه و يا مستمري والدين خود برخوردار مي

ــاده  ــان   – 105م ــيش  امك ــتگي پ ــدان  بازنشس ــد كارمن ــابع  از موع ــه ت موسس
 رسد. دستورالعملي است كه به تصويب هيأت امناء مي

 مقررات مختلف:  دوازدهمفصل 
يكي از  در، پيماني و يا قراردادي حسب نوع استخدام كارمندان رسمي. 106ماده 

 حاالت ذيل قرار خواهند داشت:
 در واحد سازماني مربوط،اشتغال  )الف
 ،بدون حقوق يا استحقاقي و مرخصي استعالجي،  )ب
 ،خدمت آماده به  )ج
ي ديگـر و يـا   يـ هـاي اجرا  دسـتگاه هـا و سـاير    موسسـه انتقال يا مأموريت به  )د

 ،مأموريت آموزشي
موجب احكام قطعي مراجـع قضـائي و يـا     انفصال موقت يا دائم و يا اخراج به ه)

 ،هاي رسيدگي به تخلفات اداري هيأت
و قـانون   نامـه  آيـين ايـن   موجـب احكـام مـذكور در    بازخريدي به استعفاء و )و

 ،رسيدگي به تخلفات اداري
 و غير موجه،غيبت موجه ز) 

 بازنشستگي و از كارافتادگي،ح) 
 تعليق، ط)
 فسخ قرارداد كارمند پيماني. م)
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در ايام انفصال موقت، تعليق و غيبت تا تعيين تكليف كارمند، پرداخت تبصره . 
  منوع است.هرگونه وجهي به ايشان م

هـا و يـا    موسسهنحوه انتقال و مأموريت كارمندان به ساير  دستورالعمل .107ماده 
 .شود تصويب مي رييسه موسسههيأت توسط  هاي اجرايي ديگر دستگاه

 زيـر  شـرايط  از يكـي  يـا پيمـاني در   رسمي كارمند خدمت به آمادگي. 108ماده 

 است: پذير امكان

 جهـت  كارمنـد  مراجعـه  صورت حقوق در بدون مرخصي مدت پايان درالف) 

 وي وجود نداشته باشد، به جهت اختصاص سازماني اشتغال، پست

 در صورت انحالل واحد سازماني موسسه، ب)
 .صالح براساس آراء مراجع ذي ديگري شرايط هر درج) 
 اشـتغال  عـدم  صـورت  در و است سال يك حداكثر خدمت به آمادگي. 1 تبصره
 در يـا  خدمت بازخريد مربوط مقررات طبق مورد حسب ر،مزبو دوران طي كارمند،
 .شد خواهد بازنشسته بازنشستگي، شرايط داشتن صورت

 مـاه  شـش  شـوند  مي خدمت به آماده كه پيماني و رسمي كارمندان به .2تبصره  
 پايـان  تـا  آن از پس و مربوط كارگزيني حكم در مندرجو مزاياي  حقوق تمام اول

(به استثناء كمـك هزينـه اوالد و عائلـه    مزبور مبلغ صفن خدمت به آمادگي دوران
 خواهد بود. پرداخت قابل شود) مندي كه كامل پرداخت مي

 تمـام  مأخـذ  به بازنشستگي كسور پرداخت با خدمت به آمادگي دوران. 3 تبصره
 .شد خواهد محسوب پيماني و رسمي كارمندان خدمت سابقه جزء حقوق،
 بـراي  د،دار خـدمت  بـه  آمـاده  كارمند كه زماني تا است مكلف  موسسه. 4 تبصره
 كارمنـدان  از اسـت  متصـدي  بـدون  يا شود مي ايجاد اًجديدكه  هايي پست تصدي
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 اسـتخدام  بـه  مجـاز  صورتي در فقط و نمايد استفاده(داراي شرايط احراز)  مربوط
 .باشد نداشته شرايط واجد خدمت به آماده كارمند كه باشد مي

 در شـود  مـي  منصـوب  سـازماني  پسـت  به كه خدمت به هآماد كارمند.  5 تبصره
 .شد خواهد رفتار او با مربوط مقررات طبق غيبت، و كار به شروع از امتناع صورت
سـاير دسـتگاهها و    بـه  خـدمت  بـه  آمـاده  كارمنـد  مأموريـت  يا انتقال. 6 تبصره

 .شد خواهد وي خدمت به آمادگي حالت قطع موجب ،موسسات
 شـوراي  مجلـس  20/1/1368 مصـوب  اشـعه  برابـر  در حفاظـت  قـانون . 109 ماده

 و بـوده  االجـرا  الزم موسسـه  كارمنـدان  مـورد  در آن بعـدي  اصـالحات  و اسالمي
 با تصويب هيأت امناء قابل اجرا است. آن اجرايي نامه آيين مفاد در تغييرات

اصالحات مرتبط با قانون مشاغل سخت و زيان آور در مـورد كارمنـدان   . 110ماده 
بـا  هاي مربـوط   الزم االجرا بوده و تغييرات در مفاد قانون فوق و آيين نامهموسسه 

 تصويب هيأت امناء قابل اجرا است.
 در مگراست،  ايثارگران مقررات و قوانينتمامي  رعايت به ملزم  موسسه. 111 ماده

 .باشد شده تصريح آن هاي دستورالعمل و نامه آيين اين در كه مواردي
به تصويب هيأت  كه بود خواهد دستورالعملي برابر كارمندان ديبازخري. 112 ماده

رسد. هر گونه به كار گيري كارمنـدان بازخريـد شـده موسسـه يـا سـاير        امناء مي
قـانون مـديريت خـدمات     5موسسات وزارت متبوع و دستگاههاي موضـوع مـاده   

 .  كشوري ممنوع مي باشد
ــاده ــانون .113 م ــالي كارمنــدان وري بهــره ارتقــاء ق  مصــوب ســالمت نظــام نيب

 هـاي  دسـتورالعمل  و اجرايـي  نامـه  آيـين  مجلس شوراي اسـالمي و  30/01/1388
 .باشد مي االجراء الزم آن به مربوط
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 موسسـه  در خـدمت  از كتبـي  درخواسـت  بـا  توانـد  مـي  رسمي كارمند .114 ماده
 موسسـه  برابـر  در او تعهـدات  رافـع  كارمنـد  اسـتعفاي  مورد، هيچ در. كند استعفا
 آن بـا  رسـمي  صـورت  به موسسه كه يابد مي تحقق تاريخي از استعفا. بود هدنخوا

 يـا  رد اسـتعفا،  وصـول  تـاريخ  از مـاه  يك ظرف است مكلف موسسه. نمايد موافقت
 ابـالغ  اسـتعفا  قبـول  يـا  رد مـاه  يـك  پايان تا چنانچه. دارد اعالم كتباً را آن قبول
 .دش خواهد تلقي استعفا قبول حكم در امر اين ،نگردد
 كسـور  بابـت  كه وجوهي ، استردادمستعفي كارمند درخواست درصورت. 1 تبصره

 تابع ضوابط صندوق مربوط خواهد بود. است، كرده پرداخت بازنشستگي
 نيـاز  صـورت  در اسـت  كـرده  استعفا كه رسمي كارمند مجدد استخدام .2 تبصره
احتسـاب   .نامـه خواهـد بـود    برابر ضوابط استخدامي مندرج در اين آيـين  موسسه
 وجـوه  اينكـه  بـه  مشـروط  بازنشستگي لحاظ از كارمندان قبيل اين خدمت سوابق
 .است بالمانع باشند، نكرده دريافت را بازنشستگي كسور
 .شد خواهد پرداخت نشده استفاده مرخصي وجوه مستعفي كارمند به. 3 تبصره

 .باشد مي اداري عدالت ديوان آراء رعايت به مكلف موسسه .115ماده 
مصـوب توسـط هيـأت رييسـه      دسـتورالعمل  برابر است مجاز موسسه –116 ادهم

 .نمايد خدمتي استفاده دوركاري صورت به كارمندان وجود از موسسه،
كليه قوانين، دستورالعملها و ضوابط قبلي مادامي كه اصـالحيه بعـدي   . 117ماده 

اشـد. ضـمناً در   ب مصوب و ابالغ نگردد، به قوت خود باقي مانده و الزم االجراء مـي 
مواردي كه حكم خاصي براي اجراي برخي از قوانين و مقررات عمـومي دولـت در   

بيني نشده باشـد، تـا تصـويب دسـتورالعمل و مقـررات جديـد        نامه پيش اين آيين
 . توسط هيأت امناء مقررات عمومي دولت نافذ خواهد بود
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مطروحـه در   مسـئوليت پاسـخگوئي بـه ابهامـات، تفاسـير و سـئواالت      . 118ماده 
نفره منتخـب   5تا  3خصوص مفاد اين آئين نامه از سوي موسسه به عهده كميته 

از سوي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد بود. مصوبات و تصـميمات  
 اين كميته به منزله مصوبه هيات امناء تلقي مي گردد.  

اريخ ................. بـه  ماده و تبصره هاي مربوط درتـ  119نامه در  اين آيين .119 ماده
 تصويب هيأت امناء رسيد.
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و مؤسسات آموزش عالي،  ها جامع مديريت دانشگاهآئين نامه 
 پژوهشي و فناوري

 شوراي عالي انقالب فرهنگي) 10/12/1389مورخ  684مصوب جلسه 
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

 اد اسالميپزشكي دانشگاه آز
ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و  نامه جامع مديريت دانشگاه آيين« مصوبه  

شـوراي عالي انقالب فرهنگي و  10/12/1389مورخ  684كه در جلـسه » فناوري
وزير علوم، تحقيقات و فناوري به تصويب  11/11/1389بنا به پيشنهاد مورخ 

 شود: مي رسيده است، به شرح ذيل براي اجراء ابالغ

 مقدمه: 
ها  توسعه و ارتقاي نظام آموزش عالي كشور در سه دهه اخير عليرغم تحريم       

و محدوديتهاي گسترده در سايه الطاف بيكران الهي و هدايت داهيانه رهبـر كبيـر   
انقالب اسالمي و مقام معظم رهبري با طراحي نظام مديريتي متكي بر توان علمي 

بع و متون دسـتاوردهاي چشـمگير و درخـور سـتايش و     داخل كشور در حوزه منا
مباهاتي را براي كشور فراهم نموده است. اما تحقق تمدن باشكوه اسالمي ـ ايراني  
نياز به عبور از دوره تثبيت مديريت و ورود به عرصـه رشـد جهـش سـريع علمـي      
براي گذر از تغييرات و تحوالت سريع جهاني و كسـب جايگـاه شايسـته در نظـام     

نمايد. اين امر صرفا با تغيير و ايجاد ساختار مديريتي جـامع   الملل را طلب مي نبي
و متناسب با وضعيت كنوني ميسر خواهدگرديـد. در ايـن راسـتا و بـا عنايـت بـه       

نامه مديريت دانشگاهها و مؤسسات آموزش  اصالحات متعدد به عمل آمده در آيين
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 19فرهنگي در طـول مـدت    شوراي عالي انقالب 11/4/1370عالي مصوب جلسه 
هـا و مؤسسـات آمـوزش عـالي، پژوهشـي و فنـاوري        سال و افزايش تعداد دانشگاه

وابسته به وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشـكي،  
دانشگاهها و مؤسسات آمـوزش عـالي و پژوهشـي وابسـته بـه سـاير دسـتگاههاي        

ولتـي ـ غيرانتفـاعي، بـه منظـور انسـجام       اجرايي و موسسات آمـوزش عـالي غيرد  
نامه مديريت مطابق با مصوبات هيأتهاي امنـا درخصـوص تشـكيالت     ساختار آيين

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فنـاوري و اسـتفاده از ظرفيتهـاي    
ناشي از اجراي قانون اهداف، وظايف و تشكيالت وزارت علوم، تحقيقات و فنـاوري  

شت، درمان و آموزش پزشكي، مصوبات متعدد شوراي عـالي انقـالب   و وزارت بهدا
فرهنگي و شوراي گسترش آموزش عالي هـر يـك از وزارتـين علـوم، تحقيقـات و      

تـاكنون، بـا هـدف     1370فناوري و بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـكي از سـال    
 بالندگي، پيوستگي مديريتي، تعامل سازنده اركان مختلف دانشگاهي با يكـديگر و 
پاسخگويي مناسـب در برابـر مراجـع ذيصـالح، همزمـان بـا بازتـدوين وظـايف و         

سازي نحوه انتصاب مـديران در كليـه    اختيارات، تعيين سطوح مديريتي و همسان
دانشگاهها و موسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري وابسـته بـه وزارت علـوم،    

و ساير دسـتگاههاي  تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
اجرايي و همچنين دانشگاه آزاد اسالمي و موسسـات آمـوزش عـالي غيردولتـي ـ      

نامـه جـامع مـديريت دانشـگاهها و موسسـات آمـوزش عـالي،         آيين« غيرانتفاعي، 
 مورد بازنگري و تدوين قرار گرفت.» پژوهشي و فناوري

 ـ تعاريف:1ماده       
وزارت علـوم، تحقيقـات و فنــاوري و وزارت   منظـور از وزارتــين،   وزارتـين:        

 باشند. بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي
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هاي مستقل و موسسـات آمـوزش    موسسه: منظور از موسسه، دانشگاهها، دانشكده
عالي، پژوهشي و فناوري وابسته به وزارت علوم، تحقيقـات و فنـاوري، وابسـته بـه     

به ساير دسـتگاههاي اجرايـي و   وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وابسته 
همچنين موسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفـاعي و دانشـگاه آزاداسـالمي     

 باشد. مي
 ـ اركان موسسه:2ماده      
  اركان مؤسسه عبارتند از:       
 . هيأت امنا؛1       
 . رييس موسسه؛2       
 . هيات رئيسه؛3       
 . شوراي موسسه.4       
 ـ هيات امنا:3ماده       
باشـد كـه وظـايف و اختيـارات آن در      ترين ركن موسسه مي هيات امنا عالي       

هـا و مؤسسـات آمـوزش عـالي و پژوهشـي       قانون تشكيل هيأتهاي امناي دانشـگاه 
شـوراي عـالي    23/12/1367و  9/12/1367مـورخ   183و  181(مصوب جلسات 

هـا و   م امور مالي و معامالتي دانشـگاه انقالب فرهنگي) و همچنين قانون نحوه انجا
مجلـس شـوراي    18/10/1369مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي (مصوب مورخ 

 اسالمي) تعيين شده است.
 ـ رئيس موسسه:4ماده       
  الف ـ جايگاه:       

باشد كه بعد از هيـات امنـا    رئيس موسسه باالترين مقام اجرايي موسسه مي       
ه خواهدبود و در قبال كليه امـور موسسـه در حـدود مقـررات     دومين ركن موسس
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 مصوب، مسئول و نماينده حقـوقي موسسـه در نـزد مراجـع ذيصـالح خواهـدبود.      
 ب ـ نحوه انتصاب:       
رئيس هر موسسه بر حسب مورد از جانب وزير هر يك از وزارتين به شوراي        

ت تاييد شـورا، وي بـا حكـم    عالي انقالب فرهنگي پيشنهاد خواهدشد كه در صور
وزير به مدت چهـارسال به انجام وظايف خود خواهدپرداخت. نحوه انتصاب رئيس 
دانشگاه آزاد اسالمي بر اساس مفاد اساسنامه دانشگاه مذكور، مصوب شوراي عالي 

 گردد. انقالب فرهنگي تعيين مي
ر ايـن مـاده   انتخاب مجدد افرادي كه با انجـام تشـريفات مقـرر د    ـ1تبصره       

باشد. در مـوارد   شوند، به صورت متوالي تنها براي يك دوره بالمانع مي منصوب مي
استثنا، انتخاب مجدد براي دوره بعدي پس از تاييد و اخذ مجوز از شـوراي عـالي   

 باشد. پذير مي انقالب فرهنگي امكان
يشـنهادي  تواند تا تاييد حكم رئيس پ وزير هر يك از وزارتين مي ـ2تبصره       

موسسه توسط شوراي عالي انقالب فرهنگي، وي را حداكثر به مدت شش مـاه بـه   
 عنوان سرپرست موسسه منصوب نمايد.

در موسسات آموزش عالي وابسته به ساير دسـتگاههاي اجرايـي،    ـ3تبصره       
رئيس موسسه به پيشنهاد رئيس هيات امنـا، تاييـد وزيـر ذيـربط و حكـم رئـيس       

 گردد. ب ميهيات امنا منصو
ـ 4تبصره        روسـاي مراكـز و واحـدهاي وابسـته بـه دانشـگاه آزاد اسـالمي         ـ

براساس مفاد اساسنامه آن دانشگاه، مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي منصـوب  
 گردند. مي
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در مؤسسـات آمـوزش عـالي غيردولتـي ـ غيرانتفـاعي، رئـيس         ـ  5تبصره       
مذكور، مصوب شوراي گسترش آموزش موسسه براساس مفاد اساسنامه موسسات 

ــي    ــا ســاير مراجــع ذيصــالح منصــوب م ــين و ي ــك از وزارت ــر ي ــالي ه ــردد. ع  گ
 ج ـ شرايط عمومي رئيس موسسه:       
ـ شرايط عمومي مربوط به روساي موسسات به استثناي موسسات منـدرج  1       

اوري بـه  قانون اهداف، وظايف و تشكيالت وزارت علوم، تحقيقات و فنـ  12در ماده
 باشد: شرح ذيل مي

  الف ـ    

. اعتقاد به اسالم و قانون اساسي، التزام عملي به واليت مطلقه فقيه و نظام 1       
 مقدس جمهوري اسالمي ايران؛

 . عامل بودن به واجبات و پرهيز جستن از محرمات؛2       
 . دارا بودن تقوي ديني و التزام عملي به احكام اسالم؛3       
. برخورداربودن از حسن شهرت اخالقي و وجاهت علمي و آشنابودن به 4       

 اداره امور موسسه؛
 هاي غيرقانوني. . عدم وابستگي به احزاب و گروه 5       
 ب ـ احراز ساير شرايط مندرج در بندهاي ذيل:       
يت فقيه . تقيد و پايبندي به نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران، اصل وال1       

 و ارزشهاي ديني و اخالقي؛
 . دارا بودن شرط تاهل؛2       
 سال در زمان انتصاب. 65سال و حداكثر  30. داشتن حداقل سن 3       
 د ـ شرايط اختصاصي رئيس موسسه:       
 . عضو هيات علمي رسمي با مرتبه علمي حداقل استاديار؛1       
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ه خدمت در دانشگاهها و موسسات آموزش سال سابق 5. داشتن حداقل 2       
 عالي، پژوهشي و فناوري در وضعيت هيات علمي؛

سابقه اجرايي در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و  2. داشتن حداقل 3       
 پژوهشي.

» 3ب ـ « در شرايط استثنايي، نداشتن شرايط مندرج در بند  ـ1تبصره       
ختصاصي منوط به تاييد وزير هر يك از شرايط ا» 2«شرايط عمومي يا بند 

) 4بند ب ماده 4وزارتين و رئيس دانشگاه آزاد اسالمي (با رعايت مفاد تبصره
 باشد. حسب مورد مي

داشتن مرتبه علمي حداقل دانشـياري بـراي روسـاي موسسـات      ـ2تبصره       
 بزرگ (رده يك) الزامي است و در شرايط استثنايي انتخاب رئيس موسسات بزرگ

سال سابقه خـدمت و   5از ميان اعضاي هيات علمي با مرتبه استادياري با حداقل 
 باشـد.  كسب حداقل دوسوم آراي موافق شوراي عالي انقـالب فرهنگـي مجـاز مـي    

 ه ـ وظايف و اختيارات رئيس موسسه:       
در اجراي ماموريت و وظايف محوله مستند به قانون اهداف، وظايف و        

يك از وزارتين، وظايف و اختيارات رئيس موسسه به شرح ذيل  تشكيالت هر
 باشد: مي

. مسئوليت در قبال كليه امور موسسه و حسن اجراي مصوبات هيات امنا 1       
هاي صادرشده از سوي وزارت و  ها و بخشنامه نامه در حدود مقررات مصوب و آيين

وقي موسسه نزد مراجع ابالغ آن به واحدهاي ذيربط حسب مورد و نمايندگي حق
 ذيصالح؛

ها براي  مشي هاي راهبردي، سياستها، اهداف و خط . تهيه و پيشنهاد برنامه2       
 طرح در هيأت امنا؛
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هاي راهبردي مصوب  مشي اجرايي موسسه براساس برنامه . تعيين خط3       
موزشي، هاي فرهنگي، تربيتي، آ ريزي و هدايت فعاليت هيات امناي ذيربط، برنامه

پژوهشي، دانشجويي، بهداشتي و درماني، خدماتي و توسعه مديريت و منابع 
 شده؛ هاي راهبردي تعيين موسسه در چارچوب برنامه

. نظارت دقيق و مستمر بر حسن اجراي امور تربيتي، فرهنگي، آموزشي، 4       
ريت، پژوهشي، دانشجويي، بهداشتي و درماني، خدماتي، استخدام، انتصاب، مامو

اخراج، ترفيع و ارتقاي اعضاي هيات علمي، توسعه مديريت و منابع، استخدام، 
جذب، انتصاب، ماموريت، ارتقا و اخراج كاركنان و كليه ارتباطات داخلي و 

المللي موسسه و هماهنگي واحدهاي مختلف و پاسخگويي به مراجع ذيصالح  بين
 ا به مقامات ذيصالح؛و پيگيري اشكاالت و تخلفات احتمالي و ارجاع آنه

. استيفاي منافع و حقوق موسسه در مراجع قانوني (اعم از قضايي،  5       
 اجرايي، اداري و...) به نمايندگي از موسسه؛

هاي مالي ـ معامالتي، اداري، استخدامي و تشكيالتي،  نامه . تهيه آيين 6       
الح آنها در چارچوب نمودار سازماني و تشكيالت موسسه و همچنين تغيير و اص

 ضوابط و مقررات وزارتين و پيشنهاد به هيات امنا براي طي مراحل قانوني؛
نامه مالي و  . تهيه بودجه تفصيلي ساالنه موسسه با رعايت مفاد آيين7       

معامالتي و ارائه به هيات امنا و همچنين نظارت بر نحوه هزينه نمودن بودجه 
 تخصيصي به موسسه؛

. امضاي قراردادها، اسناد تعهدآور، اسناد ملي، اداري و مكاتبات موسسه  8       
در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب و مسئوليت امور مالي موسسه طبق قوانين، 

هاي مالي و معامالتي، اداري و مقررات مصوبات ابالغي، پاسخگويي به  نامه آيين
مشكالت و مسائل هيات امنا در قبال گزارشات حسابرسي، پيگيري و رفع 



222

 مطروحه در گزارش حسابرسي و ارائه اقدامات انجام شده به هيات امنا؛
. ارائه گزارش عملكرد ساالنه آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، اجرايي، مالي و 9       

 محاسباتي ساالنه موسسه به هيات امنا و وزارت متبوع؛
وراهاي موسسه، . نصب و عزل اعضاي هيأت رئيسه، اعضاي حقيقي ش10       

ها، مؤسسات و واحدهاي وابسته، و  ها، آموزشكده ها، پژوهشكده رؤساي دانشكده
 هاي آموزشي و پژوهشي و مديران ستادي موسسه؛ مديران گروه

صرفاً در موسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش  تبصره ـ       
ديران واحدهاي مستقر تواند اختيار انتصاب و عزل م پزشكي، رئيس موسسه مي

در شهرستانها را به باالترين مقام اجرايي مربوطه در شهرستان ذيربط تفويض 
 نمايد.
. ارائه پيشنهاد تأسيس، توسعه، انحالل و ادغام واحدها با هماهنگي 11       

 شوراي موسسه به هيات امناي ذيربط؛
آموزشي يا پژوهشي  . ارائه پيشنهاد همكاريهاي علمي با ساير مؤسسات12       

 داخلي و خارجي به شوراي موسسه برابر ضوابط و مقررات مربوطه؛
. ايجاد شوراي مشورتي متشكل از پنج تن از اساتيد شاخص و برجسته 13       

هاي مختلف آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و اجرايي ترجيحاً با مرتبه علمي  در حوزه
 باالتر از استاديار؛

ر امور انضباطي موسسه (هيأت علمي ـ دانشجويان ـ . نظارت ب14       
 كارمندان) در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه.

 ـ معاونان موسسه: 5ماده 
 الف ـ جايگاه:       
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تواند شامل  باشند كه مي دومين سطح مديريتي موسسه معاونان موسسه مي       
 عناوين ذيل باشد:

 كميلي؛ـ معاون آموزشي و تحصيالت ت1       
 ـ معاون دانشجويي؛2       
 ـ معاون فرهنگي و اجتماعي؛3       
 ـ معاون پژوهشي و فناوري؛4       
 ـ معاون توسعه مديريت و منابع يا عناوين مشابه؛ 5       
 ـ معاون بهداشتي؛ 6       
 ـ معاون درمان و دارو.7       
اس تشكيالت مصوب هياتهاي تعداد معاونتها در موسسات بر اس تبصره ـ       

 گردد. سقف مصوب قانوني تعيين مي  امناي ذيربط حداكثر تا
 ب ـ نحوه انتصاب معاونين و ساير مديران موسسه:       

معاونان و ساير مديران موسسه با احراز شرايط اختصاصي و عمومي توسط رئيس 
نيز از وظايف و  گردند. همچنين تغيير و يا عزل آنان موسسه انتخاب و منصوب مي
 باشد. اختيارات رئيس موسسه مي

 ج ـ شرايط عمومي معاونين و ساير مديران موسسه:       
شرايط عمومي كليه مديران موسسه (معاونين، مديران، روساي، معاونان و مديران 

هاي آموزشي و پژوهشي و  ها، مديران گروه ها و آموزشكده ها، پژوهشكده دانشكده
 باشد: حدهاي دانشگاهي) به شرح ذيل ميمديران ساير وا

ـ اعتقاد به اسالم و قانون اساسي، التزام عملي به واليت مطلقه فقيه و 1       
 نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران؛

 ـ عامل بودن به واجبات و پرهيز جستن از محرمات؛2       
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 ـ دارا بودن تقوي ديني و التزام عملي به احكام ديني؛3       
ـ برخوردار بودن از حسن شهرت اخالقي و وجاهت علمي و آشنا بودن به 4       

 اداره امور موسسه؛
 هاي غيرقانوني. ـ عدم وابستگي به احزاب و گروه 5       
 د ـ شرايط اختصاصي معاونين موسسه:       
 ـ عضو هيات علمي رسمي با مرتبه علمي حداقل استاديار؛1       
سال سابقه خدمت در دانشگاهها و موسسات آموزش  5حداقل  ـ داشتن2       

 عالي، پژوهشي و فناوري با مدرك دكترا در وضعيت هيات علمي؛
 ـ دارا بودن مدرك تحصيلي تخصصي و يا تجربه عملي در زمينه موردنظر.3       
عالوه بر شرايط اختصاصي فوق، احراز رتبه اول تا پنجم (بر  ـ1تبصره       

نامه ارتقا مرتبه اعضاي هيات  متيازات كسب شده از موضوع ماده يك آييناساس ا
علمي فعاليتهاي فرهنگي ـ تربيتي ـ اجتماعي) در ميان اعضاي هيات علمي 

 موسسه، براي معاون فرهنگي و اجتماعي الزامي است.
در شرايط استثنايي، با موافقت وزراي هريك از وزارتين داشتن   ـ2تبصره       
ه مربي با مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد مرتبط براي معاونت توسعه مرتب

 مديريت و منابع و معاونت بهداشتي كافي است.
در مورد مراكز آموزش عالي كمتر از سطح دانشگاه و در شرايط  ـ3تبصره       

استثنايي، با تاييد وزراي هر يك از وزارتين و همچنين در موسسات آموزش عالي 
  غيرانتفاعي داشتن مرتبه مربي براي معاونان كافي است.غيردولتي ـ 

در مورد دانشگاه آزاد اسالمي و در شرايط استثنايي، با تاييد   ـ4تبصره       
رئيس دانشگاه آزاد اسالمي براي واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي داشتن مرتبه 

 مربي يا مدرك كارشناسي ارشد مرتبط براي معاونتها كافي است.
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 ه: وظايف معاونان موسسه:       
  الف ـ وظايف عمومي:       
هاي ابالغي از سوي رئيس  نامه ـ ابالغ كليه مصوبات، مقـررات و آيين1       

 موسسه به واحدهاي ذيربط و پيگيري و نظارت بر حسن اجراي آن؛
 ها و دستورجلسات مرتبط با وظايف ها و دستورالعمل نامه ـ تدوين آئين2       

 معاونت جهت پيشنهاد به مراجع ذيصالح براي تصويب؛
هاي توجيهي الزم به رييس مؤسسه در خصوص وظايف  ـ ارائه گزارش3       

 مربوطه به واحدهاي تحت نظر؛
ـ پيشنهاد افراد واجد شرايط براي تصدي سمتهاي مديريتي در حوزه 4       

 معاونت به رياست موسسه؛
هاي وابسته به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي ـ نظارت بر واحد 5       

 وظايف آنها؛
ريزي، تنظيم فعاليتها و پيشنهاد بودجه ساليانه معاونت ذيربط  ـ برنامه 6       

 مطابق با اولويتهاي موسسه؛
 هاي موسسه؛ ـ همكاري با ساير معاونتها جهت حسن اجراي برنامه7       
 له از سوي رئيس موسسه.ـ انجام ساير امور محو 8       
 ب ـ وظايف اختصاصي:       
 ـ معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي:1      

ـ اداره و نظارت بر حسن اجـراي كليـه سياسـتها، مقـررات و فرآينـدهاي      1       
آموزش و تحصيالت تكميلي موسسـه، منطبـق بـر قـوانين، مصـوبات، مقـررات و       

 هـاي تحصـيالت تكميلـي؛    كرد گسـترش دوره هاي اجرايي مربوطه با روي نامه آئين
ريزي امور آموزشي و تحصـيالتي تكميلـي بـا همكـاري واحـدهاي       ـ برنامه2       
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هـا و   ذيربط و نظارت بر حسن اجراي وظايف واحـدهاي وابسـته و اجـراي برنامـه    
هاي آموزشي هـر دانشـكده و ارزيـابي آن و ارائـه گـزارش الزم بـه هيـأت         فعاليت
 رييسه؛

ـ پايش و ارزيابي عملكرد آموزشي دانشـجويان و اعضـاي هيـأت علمـي و     3       
مديران آموزشي واحدهاي مختلف در هر نيمسال و انعكاس آن به رياست دانشگاه 

 و اعالم نتيجه ارزيابي به اعضاي هيأت علمي؛
ــراي دوره4        ــ اجـ ــدمت؛   ــ ــمن خـ ــي و ضـ ــدت آموزشـ ــاه مـ ــاي كوتـ  هـ
امين امكانات و تخصيص اعتبـار الزم جهـت تعامـل    ريزي جهت ت ـ برنامه  5       

علمي ـ آموزشي حوزه و دانشگاه و ايجاد زمينه مناسب جهت نيل به علم دينـي و   
 علوم انساني اسالمي؛

انـداز، نقشـه جـامع     ريزي آموزشي موسسه در راستاي سند چشـم  ـ برنامه  6       
 علمي و آمايش سرزمين؛

 افزايــي؛  هــاي توانمندســازي و دانــش   رهـــ اهتمــام بــه برگــزاري دو   7       
ها به منظور به روز رساني، كارآمدي  ـ ارزيابي و بازنگري محتواي سرفصل  8       

اعضاي هيأت علمي موسسه، غنابخشي و ارزش مـداري و ارائـه پيشـنهاد الزم بـه     
 وزارتين حسب مورد؛

دانشـجويان  ريزي براي ارتقــاي مهارتهــاي علمــي ـ تخصصــي       ـ برنامه9       
  جامعه؛  جهت ورود به

ـ نظارت و ارزيابي فرآيند اجرايـي شـدن نقشـه جـامع علمـي كشـور در       10       
 موسسه با هماهنگي وزارت متبوع؛
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ـ         توانـد نسـبت بـه     وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـكي مـي    تبصره 
ات مربوطـه  تعيين ساير وظايف مرتبط با معاونت مذكور، مطابق با ضوابط و مقـرر 

 اقدام نمايد.
 ـ معاون دانشجويي:2       

ـ اداره و نظارت بر حسن اجراي كليه امور دانشجويي موسسه، مطابق با 1       
 هاي مربوطه؛ نامه مصوبات، مقررات و آئين

اندازي و مديريت فرآيند مشاوره امور دانشجويي موسسه در  ـ راه2       
 ت؛هاي تحصيلي، رفاهي، سالم زمينه
ـ نظارت بر فعاليتهاي مربوط به تسهيالت قابل ارائه به دانشجويان و 3       
 هاي رفاهي آنان؛ برنامه
ريزي جهت مديريت و ارتقاي امور صنفي، رفاهي، بهداشتي و  ـ برنامه4       

 سالمت دانشجويان موسسه؛
و  ـ رصد و ارزيابي وضعيت صنفي، رفاهي، بهداشتي و سالمت موسسه 5       

 ارائه گزارش به رئيس موسسه؛
سازي جهت مشاركت، همراهي و همدلي دانشجويان براي ارتقاي  ـ زمينه 6       

 وضعيت موسسه.
 ـ معاون فرهنگي و اجتماعي:3       
ـ راهبري و نظارت بر حسن اجراي كليه امور فرهنگي موسسه در سطوح 1       

هاي مربوط  نامه مصوبات، مقررات و آييناستادان، دانشجويان و كاركنان، مطابق با 
 و با همكاري و هماهنگي ساير نهادهاي ذيربط؛
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ـ تطبيق و اجراي سياستهاي راهبردي شوراي عالي انقالب فرهنگي و 2       
ستادهاي تعميق و گسترش فرهنگ و مباني اسالم در دستگاهها در حوزه مسائل 

 فرهنگي و اجتماعي؛
فرهنگي، تربيتي، اجتماعي و سياسي موسسه و  ـ رصد وضعيت كلي3       

همچنين انجام مطالعات و پژوهشهاي الزم با همكاري معاونت پژوهشي موسسه 
ريزي و سياستگذاري فعاليتهاي فرهنگي جهت گسترش و تعميق  به منظور برنامه

ارزشهاي اسالمي ـ ايراني ـ انقالبي در همه سطوح موسسه و ارائه گزارش به 
 گي و اجتماعي موسسه؛شوراي فرهن

ـ ايجاد ارتباط و همكاري هرچه بيشتر با مراكز؛ موسسات و نهادهاي 4       
 فكري، فرهنگي و انقالبي؛

ريزي به منظور توسعه آموزشهاي فرهنگي، سياسي و اخالقي از  ـ برنامه 5       
طريق برگزاري كالسهاي آموزشي و سمينارها و مجامع فرهنگي، فكري و سياسي 

انشگاهي با استفاده بهينه از توان موجود نهادهاي اسالمي و انقالبي و نظارت بر د
 آنها؛

ـ فراهم آوردن زمينه ترغيب عناصر موسسه به منظور حضور در  6       
 هاي مختلف علمي، سياسي و فرهنگي جامعه؛ صحنه

ش ـ اهتمام به ترويج فرهنگ گفتگو، نقد روشمند، آزاد انديشي و گستر7      
  زمينه ارتباط دانشگاهيان با صاحب نظران علمي، فرهنگي و سياسي؛

ـ مديريت محتوايي شوراي فرهنگي و اجتماعي از طريق تسهيل در  8       
 هاي الزم و پيگيري وظايف محوله؛ فرآيند تصويب طرحها، پيشنهاد برنامه

رساني به واحدهاي  ها و اطالع نامه ـ پيگيري ابالغ مصوبات، مقررات و آيين9       
مرتبط در داخل يا خارج موسسه، با هدف ايجاد هماهنگي و نظارت بر حسن 
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 اجراي آنها و ارائه گزارش ارزيابي به شوراي فرهنگي و اجتماعي موسسه.
در موسسات فاقد معاونت فرهنگي و اجتماعي، كليه وظايف و  تبصره ـ       

 پذيرد. شجويي انجام مياختيارات معاونت مذكور در حوزه معاونت دان
 ـ معاون پژوهشي و فناوري:4       
هـا   ـ اداره و نظارت بر حسن اجراي كليه امور پژوهشي و فناوري، كتابخانه1       

 هـاي مربوطـه؛   نامه و بانكهاي اطالعاتي موسسه، مطابق با مصوبات، مقررات و آئين
و افزايش سطح همكاريهـاي  ريزي و سياستگذاري به منظور ارتقاء  ـ برنامه2       

 المللي؛ علمي و بين
ـ اولويت بخشـي بـه نـوآوري در حـوزه نظـري و پژوهشـهاي كـاربردي و        3       

 موردنياز كشور؛
ـــ توســـعه، تقويــت و هدايـــت طرحهــاي پژوهـــشي مصــوب بــا اولويــت 4       

 هاي توسعه كشـور  انداز برنامه پژوهشهاي كاربردي هدفمند و مبتني بر سند چشم
 و نـقشه جامع علمي كشور؛

ـ كنترل و نظارت بر فرآيندهاي پژوهشي موسسه بر اساس تقويم تعيـين    5       
ــروژه  ــه پــ ــده در طرحنامــ ــاتي؛  شــ ــي و تحقيقــ ــوب پژوهشــ ــاي مصــ  هــ

هــاي پژوهشــي و ارزيــابي  ـ مطالعــات الزم در زمينــه ارزشــيابي فعاليــت  6       
 ئيس موسسه؛عملكرد پژوهشي ساالنه موسسه جهت ارائه به ر

ـ ايجاد ارتباط الزم با مؤسسات داخلي و خارجي بـه منظـور همكـاري در    7       
 امور پژوهشي و مبادله خدمات علمي؛

ـ همكــاري در ارائــه خــدمات علمــي، فرهنگــي و اجتمــاعي و برگــزاري   8       
هـاي علمـي و اجـراي كليـه امـور قراردادهـاي تحقيقـاتي و         سمينارها و كنفرانس

 بين موسسه و ساير مؤسسات؛خدماتي 
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هـاي كوتـاه مـدت پژوهشـي بـراي مؤسسـات        ـ همكـاري در اجـراي دوره  9       
 غيردانشگاهي؛

هاي مطالعـاتي   ريزي جهت استفاده اعضاي هيأت علمي از فرصت ـ برنامه10       
داخل و خارج از كشور (اعم از مراكز علمي پژوهشي حـوزوي و دانشـگاهي) برابـر    

 ضوابط مصوب؛
هـاي   ـ تهيه برنامـه پژوهشـي موسسـه و ارائـه اهـداف و تعيـين اولويـت       11       

هاي ميان مدت و بلند مدت و حمايـت از تشـكيل مراكـز     پژوهشي در قالب برنامه
رشـد، كـارآفريني و پاركهـاي علـم و فنـاوري، بـراي طـرح در شـوراي تخصصــي         

 پژوهشي موسسه؛
هـاي رشـد و    ه در چـارچوب برنامـه  هاي موسس ـ بررسي و ارزيابي فعاليت12      

اي كشور و نقشه  هاي توسعه انداز و برنامه توسعه كشور بر اساس اهداف سند چشم
ــراي طــرح در هيــأت رئيســه؛    جــامع علمــي كشــور در بخــش آمــوزش عــالي ب

هاي علمي ـ پژوهشي مشـترك و    ـ شناسايي و تعريف موضوعات و برنامه13       
نات و تخصيص اعتبـار الزم جهـت تعامـل علمـي ـ      ريزي جهت تامين امـكا برنامه

پژوهشي حوزه و دانشگاه و ايجاد زمينه مناسب جهت نيل به علـم دينـي و علـوم    
 انساني مناسب با حوزه تخصصي موسسه.

 ـ معاون توسعه مديريت و منابع: 5       
، ـ اداره و نظارت بر حسن اجراي كليه امور اداري، مالي و عمراني موسسـه 1       

 هاي مربوط؛ نامه مطابق با مصوبات مقررات و آئين
ـ رسيدگي به اهـداف اجرايـي موسسـه و هـدايت و نظـارت بـر چگـونگي        2       

گردش كارها و روشهاي كاري مورد عمل در واحدهاي مختلف بـه منظـور ايجـاد    
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هماهنگي بين فعاليتهاي مربوط به واحدهاي مختلـف در راسـتاي تحقـق اهـداف     
 ه؛اجرايي مؤسس

ـ نظارت بر مصرف اعتبار تخصيصي به واحدهاي مختلف بر اساس بودجـه  3       
تفصيلي مصوب هيات امنا و ساير قوانين و مقررات مالي مورد عمل موسسه و ارائه 

 گزارش جهت طرح در هيات امناي ذيربط؛
ـ تعيين وضعيت موجود مؤسسه از طريق شناسايي نقاط قوت و تنگناهـا و  4       

ت و فرصتها تهديدات پـيش رو جهـت تعيـين راهبردهـاي پيشـنهادي در      مشكال
  راستاي ارتقا به وضعيت مطلوب؛

هاي توجيهي الزم به ريـيس مؤسسـه در خصـوص وظـايف      ـ ارائه گزارش  5      
 مربوطه به واحدهاي تحت نظر؛

آوري و تكميل اطالعات موردنياز بر اساس طرح جـامع مؤسسـه و    ـ جمع  6       
ريزي و پيشنهاد بودجه ساليانه و انجام كليه فعاليتهاي الزم در جهت اجراي  هبرنام

 هـــــاي عمرانـــــي مؤسســـــه (اعـــــم از پيمـــــاني، امـــــاني و ...)؛  طـــــرح
ـــ انجــام تعميــرات اساســي بــه مـــنظور احيــاء و نگهــداري ســاختمانها و 7       

 تأسيسات موجود؛
سـازي سـامانه    ور بهينـه ـ تشكيل كميته تدوين روشهاي اجرايي به منظـ   8       

ــا همكــاري ســاير معاونتهــاي موسســه؛    تعــامالت اداري بــين واحــدهاي تابعــه ب
مـالي بـه     ـ استـقرار فرآيند شناسايي درآمدها و كنترل مناسب بر چرخـه 9       

منظور تهيه گزارشات مديريتي مالي در جهت ايجـاد انضـباط مـالي در بخشـهاي     
 مختلف موسسه؛

شهـاي اجرايـي مناسـب بـراي نگهـداري ابنيـه و تجهيــزات      ـ تدوين رو10      
 هاي ملي موسسه. موسسه به منظور حفظ و نگهداري از سرمايه
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 ـ معاون بهداشتي: 6 
ـ شناخت خصوصـيات جغرافيـايي و جمعيتـي اسـتان، شناسـايي منـابع،       1       

ــا؛   ــه ســالمت جامعــه و تعيــين اولويته ــوط ب  مســائل و مشــكالت بهداشــتي مرب
ريزي براي حل مسائل و مشكالت عمده در چـارچوب سياسـتها و    ـ برنامه2       

ــا در نظــر گــرفتن شــرايط خــاص اســتان؛   اســتراتژيهاي اعــالم شــده كشــوري ب
ريزي براي ارائه آموزشهاي الزم به منظـور حفـظ و ارتقـاي سـطح      ـ برنامه3       

 سالمت جامعه بر مبناي نيازها؛
هاي توسعه امكانات بهداشتي، با همكاري معاونـان   مهـ تنظيم و تدوين برنا4       

 بهداشتي شهرستانها؛
بيني و پيشنهاد منابع مورد نياز و تنظيم بودجه عملياتي بر اساس  ـ پيش   5       
 هاي استان؛ برنامه
هاي مصوب و ابالغ شده به اسـتان   هاي اجرايي برنامه ـ فراهم كردن زمينه  6       

 بندي شده؛ و زمان در قالب طرحهاي مشخص
ـ نظارت بر اجراي فعاليتها و پايش (كنترل و نظـارت) عمليـات اجرايـي و    7       

 سنجش كيفيت خدمات و بازديدهاي منظم از واحدهاي اجرايي؛
هاي علمي براي اطالع از وضعيت بيماريهـا و اقـدام بـه     ـ استفاده از شيوه  8       

 بيني شده؛ پيشموقع به هنگام بروز اپيدميها و حوادث 
هـاي تـامين آب آشـاميدني سـالم و كـافي در       ـ طـراحي و اجـراي پـروژه  9       

هـاي   هــاي بهسـازي   خانوار جـمعيت دارنـد و پـروژه   150روستاهايي كه بيش از 
 اسـاسي محـيط در كليه روستاها؛

 هـــاي بهداشـــتي انجـــام يافتـــه؛ ــــ نظـــارت بـــر نگهـــداري پـــروژه 10       
هـاي بهداشـتي درمـاني     سياست عدم تمركز در توسعه شبكهـ گسترش 11       
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هاي الزم براي خودگردان شدن واحدهاي اجرايـي و تفـويض    استان و ايجاد زمينه
 اختيار الزم به واحدهاي اجرايي شهرستانها؛

ـ ايجاد روابط و هماهنگي منطقي ميان عمليات مختلـف فنـي در مركـز    12       
ريـزي،   ژي ادغام خدمات در تمـام مراحـل برنامـه   بهداشت به منظور تحقق استرات

 اجرا، نظارت و ارزشيابي؛
هاي به موقع بـراي   بيني ـ پشتيباني تداركاتي از واحدهاي اجرايي و پيش13       

 تامين وسايل، تجهيزات، مواد و داروهاي مورد نياز.
 ـ معاون درمان و دارو:7 

هاي حوزه ستادي معاونت  لعملـ نظارت بر حسن اجراي ضوابط و دستورا1       
  درمان و دارو در موسسات درماني تابعه؛

ـ هماهنگي با معاونت آموزشي و بهداشتي در مورد نوع برخورد با بيماران 2       
اي كه موجب اختالل و يا كاهش در امر آموزش  سرپايي و بستري آنان به گونه

 نگردد؛
سطح كارايي موسسات آموزشي و درماني ريزي در مورد باال بردن  ـ برنامه3       

تابعه در ساعات اداري و غيراداري و پيشنهاد و اجراي طرحهاي خاص به منظور 
 تسريع در درمان بيماران بستري و سرپايي؛

ريزي توسعه در اجراي طرحهاي فوق تخصصي (پيوند كليه ـ  ـ برنامه4       
 ورالعملهاي ستاد مركزي)؛پيوند قرنيه ـ پيوند قلب در چارچوب ضوابط و دست

از بيمارستانها و   ـ نظارت بر امور موسسات درماني تابعه موسسه اعم 5       
 موسسات توانبخشي و مراكز درماني بخش خصوصي و خيريه؛

 ـ نظارت و ارزشيابي ضوابط استاندارد و بخشها و درمانگاهها؛ 6       
 كلينيكي موسسات درماني تابعه؛ـ رسيدگي و نظارت بر امور خدمات پارا7       
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ـ رسيدگي و انجام ضوابط مربوط به تاسيس مراكز توليد، توزيع و  8       
نگهداري مواد غذايي دارويي، آرايشي و بهداشتي و نظارت بر ارسال مدارك و 

درخواست متقاضيان تاسيس مراكز ياد شده به واحدهاي ذيربط در حوزه ستادي 
 وزارت؛
ها در سطح استان و بررسي موجودي  بر امور دارويي داروخانه ـ نظارت9       

 دارو و درخواست دارو با توجه به نياز واحدهاي درماني؛
 ـ نظارت بر نحوه نگهداري داروهاي خاص و مواد اعتيادآور.10       
 ـ رئيس دانشكده/ پژوهشكده/ آموزشكده: 6ماده       
 اونين دانشكده/ پژوهشكده/ آموزشكده:الف ـ شرايط اختصاصي رئيس و مع       
 ـ عضو هيأت علمي با مرتبه علمي حداقل استاديار؛1       
سال سابقه خدمت در دانشگاهها و موسسات آموزش  5ـ داشتن حداقل 2       

 عالي، پژوهشي و فناوري با مدرك دكترا؛
ه مورد ـ دارا بودن مدرك تحصيلي و تخصصي و يا تجربه عملي در زمين3       
 نظر.

در شرايط استثنايي، داشتن مرتبه مربي براي رياست  تبصره ـ       
 ها كافي است. آموزشكده

 ب ـ وظايف و اختيارات رييس دانشكده/ پژوهشكده/ آموزشكده:       
ـ ايجاد نظم و انضباط كاري و فراهم نمودن تعامل مناسب بين 1       

دهاي مختلف دانشكده/ پژوهشكده/ دانشجويان، اساتيد و كاركنان در واح
 آموزشكده؛

هاي ابالغي از سوي رئيس  نامه ـ ابالغ كليه مصوبات، مقررات و آيين2       
 ها؛ موسسه به مديران گروه
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ـ نظارت بر حسن اجراي مصوباتي كه از طريق رييس موسسه ابالغ 3       
 شود؛ مي

ي، اداري و مالي و فرهـنگي ـ ايجـاد هماهنگي در امور آموزشي و پژوهش4       
 دانشكده/ پژوهشكده/ آموزشكده؛

ـ نظارت بر حسن اجراي وظايف آموزشي، پژوهشي و فرهنگي اعضاي  5       
 هيأت علمي دانشكده/ پژوهشكده/ آموزشكده؛

 ـ پيشنهاد بودجه ساالنه دانشكده/ پژوهشكده/ آموزشكده؛ 6       
 ه و گزارش آن به رييس موسسه؛ـ ارزيابي كار ساالنه دانشكد7       
 ها و اظهارنظر درباره آنان. ـ بررسي صالحيت معاونان گروه 8       
 ـ معاون دانشكده/ پژوهشكده/ آموزشكده:7ماده       
 الف ـ جايگاه:       
تواند بر حسب نياز يك تا سه معاون  هر دانشكده/ پژوهشكده/ آموزشكده مي       

 موسسه داشته باشد.تشخيص هيأت رئيسه  به
 ب ـ وظايف و اختيارات معاونان دانشكده/ پژوهشكده/ آموزشكده:       

تمام يا قسمتي از وظايف و اختيارات رئيس دانشكده/ پژوهشكده/ آموزشكده 
 گردد. حسب مورد به معاونان دانشكده/ پژوهشكده/ آموزشكده محول مي

 ـ مدير گروههاي آموزشي و پژوهشي: 8ماده       
 الف ـ جايگاه:       
هاي آموزشي و پژوهشي واحدي است متشكل از اعضاي هيات علمي  گروه       

متخصص در يك رشته از شعب دانش بشري كه در دانشكده/ پژوهشكده/ 
 آموزشكده داير است.



236

 ب ـ نحوه انتصاب:       
ضاي رئيس دانشكده/ پژوهشكده/ آموزشكده از ميان اع  مدير گروه به پيشنهاد

 گردد. گروه با تاييد و حكم رئيس موسسه براي مدت دو سال منصوب مي
پس از مدت دو سال انتصاب مجدد براي تصدي سمت مدير  تبصره ـ       

 پذيرد. گروه، بر اساس ارزيابي گزارش عملكرد دو ساالنه وي صورت مي
 ج ـ وظايف و اختيارات مدير گروه:       
ي اجرايي و تكاليف عمـومي اعضـاي هيـات علمـي اعـم از      ها ـ ابالغ برنامه1       

آموزشي (نظري ـ عملي)، پژوهشي، راهنمايي دانشجو و خدمات و رعايـت نظـم و    
 انضباط كاري اعضاي هيات علمي گروه و نظارت بر حسن اجراي آن؛

ـ تهيه برنامه اجرايي وظايف آموزشي و پژوهشي و خـدماتي ارائـه شـده از    2       
بر اساس خـط مشـي شـوراي دانشـكده/ پژوهشـكده/ آموزشـكده بـا        طريق گروه 

مشورت اعضاي گروه قبل از شروع نيمسال تحصيلي و تهيه جدول دروس هر نيم 
سال بـا همكـاري اعضـاي گـروه و تسـليم آن رئـيس بـه دانشـكده/ پژوهشـكده/          

 آموزشكده؛
و تغييـرات و  ها با توجه به آخرين پيشـرفتها   ـ تجديدنظر مستمر در برنامه3       

 هـــاي بـــه مراجـــع ذيـــربط؛    تحـــوالت علمـــي و تســـليم ايـــن برنامـــه    
ـ تشكيل و اداره جلسات شـوراي گـروه و ارسـال گـزارش كـار، مصـوبات،       4       

پيشنهادها و نظريات جمعي گروه به رئيس دانشـكده، پژوهشـكده يـا آموزشـكده     
 بـــراي همـــاهنگي اجرايـــي يـــا طـــي مراحـــل قـــانوني بـــراي اجـــرا؛        

هـا و مصـوباتي ابالغـي از سـوي ريـيس       نامـه  هـا و آيـين   ـ ابالغ بخشنامه  5       
 دانشكده/ پژوهشكده/ آموزشكده به اعضاي گروه؛
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 ـ پيشنهاد نيازهاي مالي گروه به رييس دانشكده/ پژوهشكده/ آموزشـكده؛   6       
ـ انجام دادن كليه مكاتبات رسمي گـروه و پيشـنهاد تهيـه لـوازم، كتابهـا،      7       

شــريات و ســاير ملزومــات مــورد نيــاز گــروه بــه ريــيس دانشــكده/ پژوهشــكده/ ن
 آموزشكده؛

هاي ديگـر   ـ پيشنهاد طرحهاي پژوهشي كه گروه راساً يا با همكاري گروه  8       
آماده انجام دادن آن است به رئيس دانشكده/ پژوهشكده/ آموزشكده براي تصويب 

 در شوراي پژوهشي موسسه؛
بي كـار سـاالنه اعضـاي گـروه و گـزارش آن بـه ريـيس دانشـكده/         ـ ارزيـا 9       

 پژوهشكده/ آموزشكده.
 هاي آموزشي و پژوهشي: ـ معاون مديرگروه9ماده       

هـاي آموزشـي و پژوهشـي بـا تاييـد و حكـم رئـيس دانشـكده/          معاون مدير گروه
گردد و تمام يـا قسـمتي از    پژوهشكده/ آموزشكده براي مدت دو سال منصوب مي

وظايف و اختيارات مدير گروه آموزشي يا پژوهشي حسب مـورد بـه آنـان محـول     
 گردد. مي

ـ         پس از مدت دوسال انتصاب مجـدد بـراي تصـدي سـمت معـاون       تبصره 
 پذيرد. مدير گروه، بر اساس ارزيابي گزارش عملكرد دو ساالنه وي صورت مي

 ـ هيات رئيسه:10ماده       
 ت رئيسه:ـ تعريف هيا الف        
 باشد. دومين ركن اجرايي موسسه هيات رئيسه مي       
 ب ـ تركيب هيات رئيسه:       
 ـ رئيس موسسه؛1       
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 ـ معاونان موسسه؛2       
 ـ مسئول دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در موسسه.3       
 ج ـ وظايف و اختيارات هيات رئيسه:       
هاي راهبردي موسسه مبتني  مكاري فعاالنه در تنظيم برنامه. مشاركت و ه1       

هاي   هاي توسعه كشور، نقشه جامع علمي كشور و برنامه انداز، برنامه بر سند چشم
تقديمي وزراي هريك از وزارتين به مجلس شوراي اسالمي به منظور ارائه و 

 تصويب در هيات امناء ؛
هاي راهبردي  تحقق اهداف برنامه . فراهم نمودن بسترهاي الزم جهت2       

 موسسه؛
. فراهم نمودن بستر مناسب به منظور اجرايي نمودن مصوبات شوراي 3       

هاي ابالغي از سوي  ها و بخشنامه نامه عالي انقالب فرهنگي، هيات امنا، آيين
 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ساير مراجع ذيصالح؛

ها، دستورجلسات  نامه ا، تشكيالت، دستورالعملها، شيوهه  نامه . بررسي آئين4       
و ساير موارد ارائه شده از سوي معاونتها و شوراي موسسه به منظور طرح در 

 هيات امنا و يا ساير مراجع ذيصالح؛
 . پيشنهاد بودجه ساليانه موسسه به هيات امنا از طريق رئيس موسسه؛ 5       
مالي موسسه از طريق جذب كمكهاي مردمي و . تنوع بخشي به منابع  6       

افزايش درآمدهاي اختصاصي از طريق ارائه خدمات آموزشي، پژوهشي، فناوري، 
فرهنگي و ساير منابع ديگر پس از اخذ مجوزهاي الزم از هيات امنا و يا ساير 

 مراجع ذيصالح؛
ه مدت هاي كوتا هاي مطالعاتي و دوره . پيشنهاد توزيع و تخصيص فرصت7       

آموزشي و تحقيقاتي داخل و خارج كه طبق ضوابط به اعضاي آموزشي، پژوهشي 
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 گيرد از طريق رئيسه موسسه به وزارت؛ تعلق مي
. بررسي و تصويب پيشنهادات ارائه شده در خصوص فعاليتهاي تربيتي،  8       

ئه فرهنگي، اجتماعي، سياسي و تربيت بدني كه براساس تقويم ساليانه مؤسسه ارا
 گرديده است؛

. نظارت و پيگيري گزارشات تربيتي، فرهنگي، سياسي، امنيتي و ... با 9       
 هماهنگي ديگر دستگاههاي ذيربط تا حصول نتيجه؛

. بررسي و ارزيابي نحوه اجراي تصميمات هيات رئيسه توسط واحدهاي 10       
 تابعه موسسه و نظارت بر عملكرد آنان؛

هاي مختلف موسسه و بررسي گزارشات ادواري  عملكرد حوزه. ارزيابي 11       
 در شوراي موسسه؛

 هاي مختلف موسسه. . ايجاد هماهنگي الزم بين حوزه12       
 ـ شوراي موسسه:11ماده       
 الف ـ تعريف شوراي موسسه:       
باشد كه به  شوراي مؤسسه دومين ركن سياستگذار بعد از هيات امنا مي       
هاي جاري موسسه براساس سياستهاي كالن مصوب در  يم سياستها و برنامهتنظ

 پردازد. هيات امنا و يا ساير مراجع ذيصالح مي
 ب ـ تركيب شوراي موسسه:       
 . اعضاي هيأت رئيسه موسسه؛1       
 ها؛ ها و پژوهشكده ها و آموزشكده . رؤساي دانشكده2       
ت علمي هر يك از شوراهاي تخصصي (آموزشي و . دو تن از اعضاي هيأ3       

تحصيالت تكميلي، پژوهشي و فناوري، دانشجويي و...) به انتخاب شوراي مربوطه 
نامه با تاييد و حكم رئيس  و داراي صالحيتهاي عمومي مندرج در اين آيين
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 موسسه؛
. دو تن از اعضاي هيأت علمي در مرتبه علمي حداقل دانشيار و داراي 4       

 نامه با انتخاب و حكم رئيس موسسه. صالحيتهاي عمومي مندرج در اين آيين
تواند در مورد مسائل خاص از رئيس گروه  رئيس موسسه مي ـ1تبصره       

 معارف و ساير مديران حسب مورد به منظور شركت در جلسات شورا دعوت نمايد.
سال  2ت مدت عضويت اعضاي حقيقي شوراي موسسه به مد ـ2تبصره       
 باشد. مي

باشد. شورا داراي نايب  رياست شورا به عهده رئيس موسسه مي ـ3تبصره       
باشد كه از ميان اعضاي شورا با انتخاب و حكم رئيس موسسه منصوب  رئيس مي

 گردد. مي
مصوبات شورا و مكاتبات مربوطه از طريق رياست شورا انجام  ـ4تبصره       
 پذيرد. مي

 ايف و اختيارات شوراي موسسه:ج ـ وظ       
 . ارزيابي كلي عملكرد موسسه؛1       
هاي آن،  هاي آموزشي جديد و برنامه ها و رشته . بررسي و تصويب دوره2       

پيشنهادي معاونتها و شوراهاي تخصصي موسسه به منظور ارائه به مراجع ذيصالح 
 براي تصويب؛

ده در راستاي همكاري موسسه با . بررسي و تصويب ضوابط تدوين ش3       
 موسسات دولتي و غيردولتي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات موضوعه؛

ها و  هاي پذيرش دانشجو توسط دانشكده . بررسي و تاييد برنامه4       
ها، مبتني بر بودجه و امكانات موسسه و در راستاي اجراي تكاليف  آموزشكده
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وسعه كشور، مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي، و هاي ت مندرج در برنامه
 سياستهاي هر يك از وزارتين به منظور ارسال به وزارت مربوطه؛

 هاي پيشنهادي آموزشي و پژوهشي كوتاه مدت؛ . بررسي و تصويب برنامه 5       
. بررسي گزارش تحليلي ارائه شده توسط واحدهاي ذيربط در خصوص  6       

، فرهنگي، آموزشي، دانشجويي، پژوهشي و فناوري، پشتيباني و مشكالت تربيتي
 خدماتي به منظور ارائه راه كارهاي سازنده و عملي جهت رفع كاستيها؛

. بررسي ساالنه امكانات علمي (نيروي انساني و تجهيزات) موسسه و 7       
 بندي نيازهاي علمي و اقدام براي تأمين آنها تعيين كمبودها و طبقه

. ارجاع برخي از موضوعات موسسه براي بررسي و اظهارنظر به يكي از  8       
 شوراهاي تخصصي حسب مورد؛

 هاي آن. هاي داخلي شورا و كميته نامه . تدوين و تصويب آيين9       
 ـ شوراهاي تخصصي موسسه:12ماده       
 الف ـ تعريف شوراهاي تخصصي:       
باشد كه در  سياستگذاري بخشي موسسه مي شوراهاي تخصصي اولين سطح       
هاي: آموزشي و تحصيالت تكميلي، دانشجويي، پژوهشي و  هاي معاونت حوزه

فناوري، به رياست معاونان ذيربط و در معاونت فرهنگي و اجتماعي به رياست 
ريزي در  شود و نسبت به سياستگذاري و برنامه رئيس موسسه تشكيل مي

ريزي  نظور ايجاد هماهنگي در امور اجرايي و برنامهبخشهاي مختلف موسسه به م
 نمايد. رئيسه اقدام مي در بخش مربوطه و ارائه به شوراي موسسه و هيأت

 ب ـ اعضا، وظايف و اختيارات شوراهاي تخصصي:   
 ـ شوراي تخصصي آموزشي:1       
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 ـ تركيب شوراي تخصصي آموزشي:1ـ1       
 الت تكميلي موسسه (رئيس شورا)؛. معاون آموزشي و تحصي1       
 . مديركل امور خدمات آموزشي موسسه يا عناوين مشابه؛2       
 . مديركل امور شاهد و ايثارگر يا عناوين مشابه حسب نياز؛3       
 ها؛ ها و آموزشكده . معاونان آموزشي دانشكده4       
ادي معاون آموزشي و تن از اعضاي هيأت علمي پيشنه 4. دو تن از ميان  5       

 تحصيالت تكميلي با تاييد و حكم رئيس موسسه.
 ـ وظايف و اختيارات شوراي تخصصي آموزشي:2ـ1       
. همكاري با معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي موسسه براي ايجاد 1       

 زمينه اجراي مصوبات شوراي موسسه و تصميمات هيأت رئيسه؛
هاي مختلف آموزشي و تحصيالت تكميلي به  برنامه. تدوين و پيشنهاد 2       

 شوراي موسسه از جمله:
هاي مختلف آموزشي در مقاطع كارداني و كارشناسي به صورت  ـ برنامه       

 تفكيكي؛
 هاي درسي در چارچوب مصوبات؛ ـ تغييرات الزم در نحوه اجراي برنامه       
 اره آنها؛هاي آموزشي و اظهارنظر درب نامه ـ آيين       
 مدت و ميان مدت؛ ـ طرحهاي مناسب آموزشي غيررسمي كوتاه       
هاي كارداني و  ـ برآورد ظرفيت پذيرش دانشجوي جديد در دوره       

 كارشناسي.
. بررسي و اظهارنظر درباره مسائلي كه شوراي موسسه يا معاون آموزشي و 3       

 د؛ده تحصيالت تكميلي موسسه به شورا ارجاع مي
. بررسي و اظهارنظر در خصوص كيفيت آموزشي موسسه در مقاطع و 4       
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هاي كاردانـي و كارشـناسي و بررسي كيفيـت آموزش اعضاي هـيأت علمي  دوره
 جهت ارائه به شوراي موسسه؛

هاي جديد موسسه در مقاطع  ها و دوره . بررسي پيشنهاد تأسيس رشته 5       
 كارداني و كارشناسي؛

. بررسي متون جزوات و كتابهاي ارائه شده از طرف اعضاي هيأت علمي از  6       
 لحاظ تطبيق با سرفصلهاي مصوب و ارائه نتيجه به شوراي موسسه؛

هاي مورد نياز بنا به پيشنهاد  . بررسي دعوت از استادان خارجي در رشته7       
از معاون آموزشي و  هاي آموزشي و تأييد دانشكده براي ارائه و كسب مجوز گروه

 ساير مراجع قانوني؛
ها، مقاطع و  اي و تحليلي از وضعيت رشته . تدوين گزارشهاي دوره 8       
هاي آموزشي در موضوعات مختلف و پيشنهاد راه كارهاي عملي جهت  برنامه

 بهبود وضعيت موجود و ارائه به شوراي موسسه.
 ـ شوراي تخصصي تحصيالت تكميلي:2       
 ـ تركيب شوراي تخصصي تحصيالت تكميلي:1ـ2       

 . معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي موسسه (رئيس شورا)؛1       
 . معاون پژوهشي و فناوري موسسه؛2       
 . مديركل تحصيالت تكميلي موسسه؛3       
 . مديركل خدمات آموزشي موسسه؛4       
 ها؛ . مديران تحصيالت تكميلي دانشكده 5       
 ـ وظايف شوراي تخصصي تحصيالت تكميلي:2ـ2       
. همكاري با معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي موسسه جهت ايجاد 1       
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ها  نامه هاي اجرايي مصوبات شوراي موسسه، تصميمات هيأت رئيسه و آئين زمينه
 هاي مصوب؛ و برنامه

 به شوراي موسسه از جمله: هاي مختلف آموزشي . تدوين و پيشنهاد برنامه2       
 هاي كارشناسي ارشد و دكتري؛ هاي آموزشي دوره ـ برنامه       
  هـاي درسـي در چـارچوب    ـ پيشنهاد تغييرات الزم در نحوه، اجراي برنامـه         

 ضوابط مصوب؛
 هاي تحصيالت تكميلي و اظهارنظر درباره آنها؛ نامه ـ بررسي آيين       
هاي مناسب آموزشي غيررسمي كوتاه مدت و ميان مدت به ـ پيشنهاد طرح        

 شوراي موسسه؛
هاي تحصيالت تكميلـي و   ـ برآورد ظرفيت پذيرش دانشجوي جديد در دوره        

 ارائه آن به شوراي موسسه؛
. بررسي و اظهارنظر درباره مسائلي كه توسط شـوراي موسسـه يـا معـاون     3       

 شود؛ اه به شورا ارجاع ميآموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگ
هــاي تحصــيالت تكميلــي در موسســه و  . بررســي كيفيــت آموزشــي دوره4       

هـا و ارائـه گـزارش     بررسي كيفيت آموزشي اعضاي هيأت علمي فعال در اين دوره
 آن به شوراي موسسه؛

 هـاي تكميلـي جديـد موسسـه؛     ها و دوره . بررسي پيشنهاد تأسيس رشته 5       
هـا   شده از شوراي آموزشي ـ پژوهشـي دانشـكده    بررسي پيشنهادات ارائه . 6       

درخصوص تعداد پذيرش دانشجويان تحصيالت تكميلي جهـت ارائـه بـه شـوراي     
 موسسه

ها، مقاطع و  اي و تحليلي از وضعيت رشته . تدوين گزارشهاي دوره7       
عملي جهت هاي آموزشي در موضوعات مختلف و پيشنهاد راه كارهاي  برنامه
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 بهبود وضعيت موجود و ارائه به شوراي موسسه.
 ـ شوراي تخصصي دانشجويي:3       
 ـ تركيب شوراي تخصصي دانشجويي:1ـ 3       
 . معاون دانشجويي (رئيس شورا)؛1       
 . مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در موسسه؛2       
 . مديركل امور دانشجويي؛3       
 . مديركل امور فرهنگي؛4       
 . رئيس مركز مشاوره دانشجويي؛ 5       
 . مديركل امور شاهد و ايثارگر موسسه؛ 6       
. يك نماينده از هر يك از شوراهاي تخصصي آموزشي و تحصيالت 7       

 تكميلي، پژوهشي و فناوري و فرهنگي موسسه؛
ه از ميان دانشجويان موسسه . دو دانشجو با تاييد و حكم رييس موسس 8       

(يك نفر به پيشنهاد معاون دانشجويي و يك نفر به پيشنهاد تشكلهاي رسمي 
 دانشجويي)؛

 . مسئول امور خوابگاههاي دانشجويي؛9       
 . مسئول امور تربيت بدني؛10       
 . مسئول امور تغذيه دانشجويي.11       
وراي تخصصي دانشجويي به شرح شرايط عضويت دانشجو در ش تبصره ـ       

 باشد: ذيل مي
 . بيش از نيمي از واحدها را گذرانده باشد؛1       
 ) و يا باالتر باشد؛14( 3. معدل كل او 2       
 . حداقل يك تن از آنان دانشجوي خوابگاهي باشد؛3       
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 نامه باشد. . داراي صالحيتهاي عمومي مندرج در اين آيين4       
 ـ وظايف و اختيارات شوراي تخصصي دانشجويي:2ـ3       
هاي اجرايي  . همكاري با معاون دانشجويي موسسه براي ايجاد زمينه1       

 مصوبات شوراي موسسه و تصميمات هيأت رييسه؛
هاي مختلف در  ها، مقررات و تنظيم برنامه نامه . تدوين روشها، آيين2       

ي ميان دانشجويان و باال بردن روحيه راستاي برقراري جو تفاهم و دوست
هاي امور دانشجويي به منظور  دانشجويي و تلطيف فضاي دانشجويي در زمينه

 پيشنهاد به شوراي موسسه از جمله:
 هاي ورزشي و فوق برنامه؛ ـ دستورالعمل فعاليت       
 ـ دستورالعمل امور انضباطي و رفتاري دانشجويي؛       

 مسائل انضباطي مربوط به آن؛هاي دانشجويي و ل اداره خوابگاهمـ دستورالع        
 هاي دانشجويي؛ ـ دستورالعمل اداره امور غذاخوري       
. بررسي مسائلي كه توسط شوراي موسسه يا معاون دانشجويي موسسه، به 3       

 شود و اظهارنظر درباره آنها؛ شوراي دانشجويي ارجاع مي
الحسنه ـ وام و كار  هاي رفاهي (قرض ريزي فعاليت امه. همكاري در برن4       

 دانشجويي، تعاون مصرف و نقليه و ...)؛
اي و تحليلي از وضعيت دانشجويان در موضوعات  . تدوين گزارشهاي دوره 5       

عملي جهت بهبود وضعيت موجود و ارائه به   مختلف و پيشنهاد راه كارهاي
 شوراي موسسه.

 صصي فرهنگي و اجتماعي:ـ شوراي تخ4      
 ـ تركيب اعضاي شوراي تخصصي فرهنگي و اجتماعي:1ـ4       
 . رييس موسسه به عنوان رئيس شورا؛1       
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 . مسئول دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در موسسه؛2       
 . معاون فرهنگي و اجتماعي به عنوان دبير شورا؛3       
 . معاون دانشجويي؛4       
 . معاون آموزشي؛ 5       
 . مسئول بسيج اساتيد؛ 6       
 . دبير مركز هم انديشي اساتيد؛7       
. يك عضو هيات علمي از ميان سه عضو حائز رتبه برتر فرهنگي به  8       

 انتخاب رئيس موسسه؛
. نماينده بزرگترين تشكل اسالمي دانشجويي (تشخيص بزرگترين تشكل 9       
 ها است)؛ ت نظارت بر تشكلبا هيا
 . مسئول بسيج دانشجويي (براساس قانون بسيج دانشجويي)؛10       
. نماينده هر تشكل رسمي ذينفع مرتبط با موضوع جلسه (با حق راي در 11       

 جلسه مربوطه).
در مراكزي كه معاون دانشجويي و معاون فرهنگي و اجتماعي  ـ1تبصره       

مديركل فرهنگي يا رئيس دفتر فرهنگ اسالمي به اعضاي باشد،  يك نفر مي
 شود. شوراي فرهنگي و اجتماعي اضافه مي

حضور ساير صاحبنظران فرهنگي در جلسات شوراي فرهنگي و  ـ2تبصره       
 اجتماعي، بدون حق راي و با صالحديد رئيس جلسه حسب مورد بالمانع است.

گاهي فعال وجود دارد حسب در موسساتي كه جهاد دانش ـ3تبصره       
 تشخيص رئيس موسسه، رئيس جهاد دانشگاهي به عنوان عضو جلسه خواهد بود.

 ـ وظايف و اختيارات شوراي تخصصي فرهنگي و اجتماعي:2ـ4       
.پيگيري به منظور تحقق و اجراي مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي و 1       
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هاي ستاد گسترش  پيگيري دستورالعمل شوراي اسالمي شدن دانشگاهها و اجرا و
 و تعميق مباني و ارزشهاي اسالمي در مراكز آموزشي؛

ريزي در جهت هماهنگي و انسجام بخشي به اولويتها و فعاليتهاي  . برنامه2       
 فرهنگي، اجتماعي و سياسي در موسسه؛

اعي در ريزي جامع به منظور انجام فعاليتهاي فرهنگي و اجتم . برنامه3       
موسسه با توجه به اولويتهاي مصوب ساالنه در دستگاه مربوطه با همكاري 

 معاونتهاي دانشجويي، فرهنگي و اجتماعي و پژوهشي؛
ريزي براي ايجاد پيوند فعال و گسترش مناسبات موسسه با  . برنامه4       
 هاي علميه و نهادهاي فرهنگي، انقالبي و مردمي؛ حوزه
هاي فرهنگي، ترويجي و تبليغي ساالنه،  و اعطاي مجوز به برنامه. تصويب  5       

 نيمسال و يا فصلي؛
. تسهيل حضور داوطلبانه دانشجويان، استادان و كارمندان در فعاليتهاي  6       

فرهنگي از طريق ساماندهي فرآيندهاي كارشناسي، تسهيل و ساماندهي 
يت حضور داوطلبانه فرآيندهاي كارشناسي، تصويب و ارزيابي جهت تقو

 دانشجويان؛
شناسي و بررسي وضعيت فرهنگي موسسه و دانشجويان، تدوين  . آسيب7       

اي تحليلي از فعاليتها و روندهاي موجود، پيشنهاد راهكارهايي  گزارشهاي دوره
جهت بهبود وضعيت براساس شناخت تهديدها و فرصتها به رئيس موسسه و 

 وزارت؛
ارزيابي فعال و مستمر در چگونگي اجراي مصوبات شورا، . نظارت و  8       

 مطابق با اهداف مورد انتظار؛
ها، طرحهاي مصوب و نتايج ارزيابي آنها در هر  . ارائه گزارش كامل برنـامه9       
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 سال به دستگاه مربوطه؛
. همكاري سازنده با نهادهاي دانشجويي و فرهنگي به منظور تشكيل 10       

عاتي مناسب از نيروهاي متعهد و مستعد موسسه جهت ساماندهي و بانك اطال
 مندي از توان موجود. بهره

شوراي فرهنگي و اجتماعي حداقل هر ماه يك بار تشكيل جلسه  ـ1تبصره       
داده و جلسات آن با حضور اكثريت اعضا، رسمي است و مصوبات آن با راي 

 اكثريت حاضر، معتبر است.
صوبات شوراي فرهنگي و اجتماعي نبايد منافاتي با مواد م ـ2تبصره       

 اساسنامه نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها داشته باشد.
تواند در موارد نياز با تشكيل  شوراي فرهنگي و اجتماعي مي ـ3تبصره       
 هايي، از نظرات كارشناسي و مشورتي صاحب نظران استفاده نمايد. كميته
ستادهاي گسترش و تعميق مباني و ارزشهاي اسالمي در  ـ4تبصره       

هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و  وزارتخانه
بايست سياستها و  دانشگاه آزاد اسالمي هر ساله قبل از شروع سال تحصيلي مي

ستهاي ها، ذيل سيا دهي فرهنگي موسسه اولويتهاي موضوعي را به منظور جهت
تر گزارش  اي به منظور تهيه دقيق نامه كالن فرهنگي كشور تدوين و نيز شيوه

عملكرد و اجراي مصوبات در موسسه تنظيم نموده و آنها را در اختيار معاونت 
 ها گذارند. فرهنگي و اجتماعي موسسه

حوزه اختيارات شوراي فرهنگي و اجتماعي اتخاذ تصميم و  ـ 5تبصره        
زم در حوزه طرحها و فعاليتهاي فرهنگي است و تصميم و تصويب برنامه تدابير ال

 باشد. تشكلها در حيطه وظايف هيات نظارت بر تشكلها مي
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 ـ شوراي تخصصي پژوهشي و فناوري: 5       
 ـ تركيب شوراي تخصصي پژوهشي و فناوري:1ـ 5       
 . معاون پژوهشي و فناوري موسسه (رئيس شورا)؛1       

 . معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي موسسه؛2       
 . مديرارتباط با صنعت موسسه؛3       
 ها؛ ها و پژوهشكده . معاونان پژوهشي دانشكده4       
. يك محقق از هر يك از واحدهاي تحقيقاتي وابسته به موسسه با معرفي  5       

رييس دانشكده و  رييس موسسه (در صورتي كه واحد مستقل باشد) و با معرفي
آموزشكده (چنانچه واحد جزو دانشكده و آموزشكده باشد) با تاييد و حكم رئيس 

 موسسه؛
. دو تن از ميان چهار تن از اعضاي هيأت علمي صاحب فعاليتها و آثار  6       

پژوهشي و فناوري ارزنده پيشنهادي معاون پژوهشي و فناوري با تاييد و حكم 
 رئيس موسسه؛

 ـ وظايف و اختيارات شوراي تخصصي پژوهشي و فناوري:2ـ 5       
. همكاري با معاون پژوهشي و فناوري براي ايجاد زمينه اجراي مصوبات و 1       

 تصميمات هيأت رئيسه؛
 هاي مختلف پژوهشي به شوراي موسسه از جمله: . ارائه پيشنهاد در زمينه2       
 ق در موسسه؛ـ بهبود شرايط و رفع موانع تحقي       
 ـ هماهنگ ساختن زمان تعليم و تحقيق در موسسه؛       
ـ مشاركت با بخش خصوصي در اجراي طرحهاي پژوهشي و تعيين نحوه        

 همكاري با مراكز تحقيقاتي داخل و خارج موسسه؛
ـ بررسي نحوه ارائه خدمات پژوهشي به سازمانهاي مختلف براي برآوردن        
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 منطقه و استان و چگونگي همكاري موسسه و مراكز صنعتي؛ نيازهاي كشور،
 . همكاري در تدوين برنامه جامع پژوهشي موسسه؛3       
مشي پژوهشي و فناوري  . تدوين و پيشنهاد سياستها، اهداف و خط4       

 موسسه به منظور ارائه به شوراي موسسه؛
موسسه و حمايت از توسعه هاي توسعه فناوري در  . فراهم نمودن زمينه 5       

 فعاليت مراكز رشد، كارآفريني و پاركهاي علم و فناوري موسسه؛
 . تهيه و تدوين و پيشنهاد طرحهاي تربيت محقق؛ 6       
هاي پژوهشي به منظور شناخت هر چه  . بررسي و تدوين و پيشنهاد برنامه7       

 بيشتر جهان دانش و استفاده از آخرين متدهاي پژوهشي؛
. پيشنهاد چگونگي استفاده اعضاي هيات علمي از نتايج تحقيقات براي  8       

 ارتقاي كيفيت آموزش؛
هاي مختلف پژوهشي براي پيشنهاد به مراجع  نامه . تهيه و تدوين آيين9       

 ذيربط؛
. بررسي و اظهارنظر درباره مسائلي كه شوراي موسسه يا معاون پژوهشي 10       

 دهد؛ اع ميبه شورا ارج
. تصويب طرحهاي پژوهشي موسسه با اولويت بخشيدن به طرحهاي 11       

 پژوهشي كاربردي؛
هاي مادي و معنوي به منظور ترغيب و تشويق اعضاي  . ايجاد انگيزه12       

هيأت علمي به تأليف و ترجمه كتب و نوشتن مقاالت تحقيقي و ايجاد امكانات و 
 در چاپ و نشر آثار علمي؛تسهيالت الزم براي تسريع 

نامه نحوه تدوين كتب علمي و پژوهشي بر مبناي ضوابط  . پيشنهاد آيين13       
 مصوب به شوراي موسسه؛
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التحصيالن  . ارزيابي ميزان توانمندي علمي و سنجش قابليت فارغ14       
 هاي تحقيقاتي ويژه؛ موسسه براي كار در جامعه، از طريق اجراي طرح

. تعيين و پيشنهاد خط مشي كلي كاربرد نتايج تحقيقات براي پيشبرد 15       
 هاي علمي و فني كشور جنبه
هاي مطالعاتي اعضاي هيأت  ريزي در جهت توزيع مناسب فرصت . برنامه16       

 علمي واجد شرايط؛
ـ شوراي تخصصي تحصيالت تكميلي دانشكده در موسسات 13ماده       

 تخصصي:
تركيب شوراي تخصصي تحصيالت تكميلي دانشكده در الف ـ        

 موسسات تخصصي:
 . رييس دانشكده (رييس شورا)؛1       
 . معاون آموزشي دانشكده (نايب رييس)؛2       
 . معاون پژوهشي دانشكده يا عناوين مشابه؛3       
هاي تخصصي هستند با درجه  هايي كه مجري دوره . نمايندگان شاخه4       
ادياري يا باالتر و حداقل سه سال سابقه تدريس يا تحقيق در مقطع است

 تحصيالت تكميلي؛
. يك يا دو تن از اعضاي هيأت علمي موسسه با درجه استادياري يا باالتر  5       

و حداقل سه سال سابقه كار آموزشي يا پژوهشي در صورت لزوم با تاييد و حكم 
 رئيس موسسه.

ي تخصصي تحصيالت تكميلي دانشكده در ب ـ وظايف شورا       
 موسسات تخصصي:
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هاي كارشناسي ارشد  هاي دوره نامه هاي آموزشي مندرج در آيين كليه وظايف گروه
هاي تخصصي به شوراي تخصصي تحصيالت تكميلي  ) در دانشكدهPh.Dو دكتر (

 شود. دانشكده واگذار مي
ده در موسسات ـ شوراي تخصصي تحصيالت تكميلي دانشك14ماده       

 جامع:
الف ـ تركيب شوراي تخصصي تحصيالت تكميلي دانشكده در        

 موسسات جامع:
 . رييس دانشكده (رييس شورا)؛1       
 . معاون آموزشي دانشكده (نايب رييس)؛2       
 . معاون پژوهشي دانشكده؛3       
صصي هستند با هاي تخ هاي آموزشي كه مجري دوره . نمايندگان گروه4       

درجه استادياري يا باالتر و حداقل سه سال سابقه آموزشي يا پژوهشي در مقطع 
 تحصيالت تكميلي؛

. يك تا دو تن از اعضاي هيأت علمي موسسه با درجه استادياري يا باالتر  5       
 و حداقل سه سال سابقه كار آموزشي يا پژوهشي با تاييد و حكم رئيس موسسه.

وظايف شوراي تخصصي تحصيالت تكميلي دانشكده در ب ـ        
 موسسات جامع:

شوراي تحصيالت تكميلي هر دانشكده جانشين شوراي آموزشي ـ پژوهشي آن 
 هاي كارشناسي ارشد و دكترا خواهد بود. دانشكده در دوره

 ـ شوراي آموزشي ـ پژوهشي دانشكده/آموزشكده:15ماده       
 وزشي ـ پژوهشي دانشكده/آموزشكده:الف ـ تعريف شوراي آم       
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در هر دانشكده كه داراي سه گروه آموزشي يا بيشتر باشند و همچنين در        
ها شوراي آموزشي ـ پژوهشي دانشكده و آموزشكده با تركيب ذيل  آموزشكده
 شود: تشكيل مي

 . رئيس دانشكده يا آموزشكده؛1       
 ه؛. معاونان دانشكده يا آموزشكد2       
 هاي دانشكده يا آموزشكده. . مديران گروه3       
 ب ـ وظايف شوراي آموزشي ـ پژوهشي دانشكده/آموزشكده:       
هاي اجرايي مصوباتي كه توسط معاونان  ريزي جهت ايجاد زمينه . برنامه1       

 گردد؛ آموزشي و تحصيالت تكميلي و پژوهشي موسسه ابالغ مي
هاي آموزشي و پژوهشي دانشكده يا آموزشكده با توجه به  . تدوين سياست2       
 مشي آموزشي و پژوهشي موسسه جهت تصويب در مراجع ذيصالح؛ خط

. بررسي و تدوين طرحهاي آموزشي و پژوهشي دانشكده يا آموزشكده و 3       
ارجاع آنها به شوراهاي تخصصي آموزشي و تحصيالت تكميلي و پژوهشي و 

 فناوري موسسه؛
هاي آموزشي و پژوهشي  . بررسي و تدوين طرحهاي ارزشيابي فعاليت4       

دانشكده يا آموزشكده و پيشنهاد آن به شوراهاي تخصصي آموزشي و تحصيالت 
 تكميلي و پژوهشي و فناوري موسسه؛

 ها و بخشها در ارائه دروس مشترك؛ . هماهنگي ميان گروه 5       
براي هماهنگي و تطابق زماني تعليم و تحقيق . اتخاذ تصميمات اجرايي  6       

 در دانشكده يا آموزشكده؛
. بررسي و تعيين نياز دانشكده به عضو هيأت علمي جديد و پيشنهاد آن 7       

 به شوراي موسسه براي تكميل اعضاي هيأت علمي هر گروه؛
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. بررسي و پيشنهاد ظرفيت پذيرش به معاونت آموزشي و تحصيالت  8       
 ميلي موسسه؛تك

 دهد؛ . بررسي و اظهارنظر در مواردي كه رييس دانشكده به شورا ارجاع مي9       
 . بررسي تقاضاهاي فرصت مطالعاتي و پيشنهاد آن به شوراي موسسه؛10       
هاي پژوهشي و فناوري اعضاي هيأت علمي و ارجاع آن به  . بررسي طرح11       

 وسسه؛شوراي تخصصي پژوهشي و فناوري م
هاي كارشناسي  هاي تحقيقاتي دوره نامه . تصويب عناوين رساله (پايانه12       

ارشد و باالتر) با رويكرد حل موضوعات كاربردي و توسعه و تحقيق در موضوعات 
 بنيادين؛

 هاي آموزشي: ـ گروه16ماده       
 الف ـ تعريف گروه آموزشي:       
كل از اعضاي هيأت علمي متخصص در يك گروه آموزشي واحدي است متش       

اي داير است و اعضاي  رشته از شعب دانش بشري كه در دانشكده يا آموزشكده
 دهند. هيأت علمي هر گروه مجموعاً شوراي آن گروه را تشكيل مي

 هاي آموزشي: ب ـ وظايف گروه       
 ط؛هاي آموزشي و پژوهشي در رشته مربو . هماهنگ ساختن فعاليت1       
 هاي آموزشي كه براي تدريس در آن رشته الزم است؛ . تنظيم برنامه2       
. نظارت بر نحوه ارائه دروس و بررسي و اظهارنظر در مورد متون درسي و 3       

 ها و سرفصلهاي مصوب؛ محتواي دروس براساس برنامه
 . اظهارنظر درباره ساعات تدريس و تحقيق اعضاي گروه؛4       
. اظهارنظر در خصوص پذيرش دانشجويان انتقالي و مهمان و تعيين  5       

 كمبود واحدهاي درسي آنان؛
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. بررسي طرحهاي تحقيقي و پيشنهاد به شوراي آموزشي ـ پژوهشي  6       
 دانشكده يا آموزشكده؛

هاي اعضاي گروه و پيشنهاد آن به شوراي  . اظهارنظر درباره مأموريت7       
 شي دانشكده يا آموزشكده؛آموزشي پژوه

بيني نياز گروه به استخدام اعضاي هيأت علمي متخصص و  . پيش 8       
 پيشنهاد به رئيس دانشكده براي ارجاع به مراجع ذيربط؛

 . ارزيابي ساالنه كار گروه براي طرح در شوراي آموزشي ـ پژوهشي؛9       
ريزي  تي كه شوراي عالي برنامهريزي در مورد دروس طبق اختيارا . برنامه10       

 تفويض كرده است؛
. بررسي و اعالم نظر براي اصالح سرفصلها و تجديدنظر در عنوان درسها 11       

(از حيث اصلي يا اختياري بودن) و همچنين تعيين محتواي دروس با توجه به 
 ريزي؛ آخرين پيشرفتهاي علمي براي پيشنهاد و تصويب در شوراي عالي برنامه

 ـ مديران ستادي موسسه:17ماده       
  الف ـ نحوه انتصاب مديران ستادي:       
مديران ستادي موسسه پس از احراز شرايط اختصاصي و عمومي ( به        

استثناي مديران تحت مديريت مستقيم رئيس موسسه) با پيشنهاد معاون ذيربط 
عزل آنان نيز از وظايف گردند. همچنين  و تاييد و حكم رئيس موسسه منصوب مي

 باشد. و اختيارات رئيس موسسه مي
باشد و پس از آن رئيس  سال مي 2مدت انتصاب مديران موسسه  تبصره ـ       

موسسه براساس گزارش عملكرد دو ساالنه آنان نسبت به انتصاب مجدد يا تعيين 
 نمايد. فرد جديد اقدام مي

 سه:ب ـ شرايط عمومي مديران ستادي موس       
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نامه براي مديران  اين آيين 4شرايط عمومي مديران هيات علمي مندرج در ماده
 باشد. ستادي موسسه نيز قابل اعمال مي

 ج ـ شرايط اختصاصي مديران ستادي موسسه:       
 داشتن مدرك تحصيلي مرتبط با مسئوليت؛       
 .سال حسن سابقه اجرايي در زمينه مسئوليت 3داشتن حداقل        
سال سابقه حسن اجرايي در زمينه  5در شرايط استثنايي داشتن  تبصره ـ       

 تواند جايگزين شرايط بند يك گردد. مسئوليت مرتبط با تاييد رئيس موسسه، مي
مـورخ   684تبصـره در جلسـه    33مـاده و   18نامـه در   اين آيـين  ـ18ماده       

ــه تصــويب   10/12/1389 ــالب فرهنگــي ب ــالي انق ــاريخ  شــوراي ع ــيد و از ت رس
براي كليه دانشگاهها و موسسات آمـوزش عـالي، پژوهشـي و فنـاوري      1/1/1390

دولتي و غيردولتي وابسـته بـه وزارتـين، سـاير دسـتگاههاي اجرايـي و نهادهـاي        
باشـد. از تـاريخ اجـراي ايـن      االجـرا مـي   عمومي كشور و دانشگاه آزاد اسالمي الزم

گاهها و موسسات آمـوزش عـالي مصـوب جلسـه     نامه مديريت دانش نامه، آيين آيين
هـاي بعـدي آن،    شوراي عالي انقالب فرهنگي و اصالحيه 11/4/1370مورخ  249

 .گردد لغو و بالاثر مي
 /ش2134/91شماره : 

 30/2/1391تاريخ : 
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آئين نامه جامع مديريت  5الحاق يك تبصره به بند (د) ماده «
 »يدانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهش

 
آئين نامه جامع مديريت دانشگاهها و  5الحاق يك تبصره به بند (د) ماده «مصوبه 

شـوراي   12/10/89مـورخ   684موسسات آموزش عالي و پژوهشي (مصوب جلسه 
شوراي عالي انقالب فرهنگي و  5/2/91مورخ  710كه در جلسه » انالب فرهنگي) 

ان و آمـوزش پزشـكي بـه    وزيـر بهداشـت ، درمـ    15/11/90بنا به پيشنهاد مورخ 
 تصويب رسيده است ، به شرح ذيل براي اجرا ابالغ مي شود: 

 
ها و موسسات آموزش : انتصاب معاونت غذا و دارو در آن دسته از دانشگاه5تبصره 

وابسته به وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكي كـه فاقـد       عالي و پژوهشي 
از ميان دارندگان مدرك تحصـيلي  دانشكده داروسازي مي باشند، به طور استثناء 

كتراي حرفه اي يا همطراز عضو هيات علمي يا غير هيات علمي و با موافقت وزير 
 » بالمانع است.
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 آيين نامه تشكيل هيأت عالي جذب 
به انضمام  اعضاي هيات علمي دانشگاه ها ومراكز آموزش عالي كشور

 با اصالحات بعدي  مجموعه مصوبات هيأت عالي جذب
شوراي عالي  10/2/87و  19/4/86مورخ  623و  608ب جلسات مصو

  انقالب فرهنگي
 مقدمه:

شوراي عالي انقالب فرهنگي درخصوص  19/4/1386مورخ  608در اجراي مصوبه 
هـا و مراكـز آمـوزش عـالي      تشكيل هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه

هـاي دولتـي و    اهكشور و به منظور ساماندهي جذب اعضاي هيـأت علمـي دانشـگ   
هـاي فراينـد جـذب و جلـوگيري از      سازي و يكنواختي فعاليـت  غيردولتي و بهينه

هـاي اجرايـي مـذكور كـه در      نامـه و دسـتورالعمل   هاي فردي، شـيوه  اعمال سليقه
 گردد. جلسات هيأت عالي جذب مصوب گرديده است به شرح ضميمه ارسال مي

هـاي   هـا و تكميـل فـرم    تورالعملنامـه و دسـ   اميد است با اجراي دقيق ايـن آيـين  
ها جلوگيري و زمينه جذب  ها و اختالف رويه الكترونيكي مربوطه، از پراكنده كاري

اساتيد صالح و مؤمن و معتقد به نظام مقدس جمهـوري اسـالمي ايـران و تحقـق     
ساز اسالمي فراهم گردد. توفيق همـه عوامـل اجرايـي را از خداونـد      دانشگاه تمدن

 يم.  منان مسألت دار

 دبيرخانه هيأت عالي جذب
 ) تعريف:1ماده



260

با توجه به جايگاه رفيع علم و دانش در فرهنگ اسالمي و ضـرورت حفـظ شـأن و    
قداست واالي محيطهاي آموزش عالي كشور و نظـر بـه نقـش محـوري و سـازنده      

وري از اسـتادان فرهيختـه، كارآمـد و مـؤمن بـه       اعضاي هيأت علمي و لزوم بهـره 
هـاي   ب اسالمي و براي ايجـاد وحـدت رويـه در بررسـي صـالحيت     آرمانهاي انقال

هيأت عالي جذب اعضـاي هيـأت علمـي    داوطلبان عضويت در هيأت علمي، 
نامـه،   گـردد. در ايـن آيـين    تشكيل مي ها و مراكز آموزش عالي كشور دانشگاه

هيأت مركزي جذب اعضاي هيأت علمـي وزارتـين علـوم، تحقيقـات و فنـاوري و      
هـاي اجرايـي جـذب اعضـاي      ن و آموزش پزشكي و همچنين هيأتبهداشت، درما

هيـأت  «بـه ترتيـب و بـه اختصـار       ها و مراكز آموزش عالي، هيأت علمي دانشگاه
 شوند. ناميده مي »هاي اجرايي جذب هيأت«و » مركزي جذب وزارتين

وابسته به شوراي عـالي انقـالب فرهنگـي بـوده و دبيرخانـه آن در        هيأت) 2ماده
رخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي و يا هرمكـاني كـه دبيرخانـه شـوراي     محل دبي

 شود. نمايد، ايجاد مي عالي تعيين مي
 ) وظايف:3ماده

هاي اجرايي جذب براي ايجاد انسجام،وحدت  اتخاذ ساز و كار واحد در هيأت -1
 ها رويه و توانمندي و پويايي دانشگاه

ذب هيـأت علمـي در   نظارت مستمر بر اجراي صحيح ضوابط و مقـررات جـ   -2
 تمامي سطوح

ها و ضوابط مربوط به جذب هيأت علمي بـه   بررسي و بازنگري كليه سياست -3
منظور پيشنهاد به شوراي عالي انقـالب فرهنگـي و تـدوين دسـتورالعمل اجرايـي      
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مربوط به جذب عضو هيأت علمي براي تصويب به شـوراي اسـالمي شـدن مراكـز     
 آموزشي

وظـايف هيـأت مركـزي جـذب وزارتـين و       تعريف ساختار سازماني و شـرح  -4
 هاي اجرايي جذب و ايجاد تعامل تعريف شده بين آنها هيأت

هاي آموزش بدو و حين خدمت با هـدف توانمندسـازي اعضـاي     تدوين دوره -5
 هيأت علمي و نظارت بر حسن انجام آن 

هـاي اجرايـي    برگزاري سمينارها و كارگاههاي توجيهي براي عناصـر هيـأت   -6
 جذب 

به شكايات و سـاير امـور محولـه از سـوي شـوراي عـالي انقـالب        رسيدگي  -7
 فرهنگي  

هـاي   بررسي گزارش عملكرد ساالنة هيأت مركزي جـذب وزارتـين و هيـأت    -8
 اجرايي جذب و ارائه آن به شوراي عالي انقالب فرهنگي 

فوق و در خارج از موضوع  4متناظر با بند  -)623(الحاقي مصوب جلسه : 1تبصره
ت علمي، وظيفه بررسي و تأييد صالحيت هيأت مؤسس، اعضاي جذب اعضاي هيأ

هيأت امناء و رئيس مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي به عهـده هيـأت   
 باشد. مركزي جذب وزارتين مي

 ) اعضاء:4ماده
 سه نفر از اعضاي حقيقي شوراي عالي انقالب فرهنگي به انتخاب آن شورا -1

ت علمـي وزارت علـوم، تحقيقـات و    دبير هيأت مركزي جـذب اعضـاي هيـأ    -2
 فناوري

دبير هيأت مركزي جذب اعضـاي هيـأت علمـي وزارت بهداشـت، درمـان و       -3
 آموزش پزشكي
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 دبير هيأت عالي گزينش كشور -4

 ها نماينده نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه -5

غيرانتفاعي(بـا   -هـا و مؤسسـات آمـوزش عـالي غيردولتـي      نماينده دانشـگاه  -6
 نشگاه آزاد اسالمي)اولويت دا

دبير هيأت مركـزي جـذب وزارتـين حسـب مـورد بـه پيشـنهاد وزراي        : 1تبصره
 گردد. مربوطه و تأييد شوراي عالي انقالب فرهنگي انتخاب مي

رئيس هيأت از اعضاي حقيقي شـوراي عـالي انقـالب فرهنگـي توسـط       :2تبصره
بـين اعضـا و يـا     شوراي اسالمي شدن مراكز آموزشي و دبير آن در اولين جلسه از

 گردد. خارج از آن توسط هيأت انتخاب مي
كننـدة اعتبـار يـا عـدم      در موارد تساوي آراء، رأي رئيس هيـأت تعيـين   :3تبصره

 اعتبار مصوبات و تصميمات خواهد بود.
 باشد. ) رعايت موارد زير در تنظيم دستورالعمل اجرايي الزامي مي5ماده

شگاه و از طريق فراخوان عمـومي  استخدام هيأت علمي برمبناي نياز دان -1
 گيرد. و ابتدا به صورت پيماني انجام مي

در مواردي كه جذب عضو هيـأت علمـي از طريـق غيرفراخـوان عمـومي       تبصره:
 ضروري باشد، اين موضوع بايد به تصويب هيأت مركزي جذب برسد. 

اولين مرجـع رسـيدگي بـه صـالحيت متقاضـيان اسـتخدام هيـأت علمـي،          -2
باشد و اين حق قابل تفويض به واحدهاي ديگر نبـوده   ايي جذب ميهاي اجر هيأت

 باشد. و تأييد نهايي استخدام به عهده هيأت مركزي جذب وزارتين مي

التدريس و قـراردادي بايـد در    صالحيت اعضاي هيأت علمي و مدرسين حق -3
 هاي اجرايي جذب  مورد ارزيابي قرار گيرد. هيأت
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ز پيماني به رسمي آزمايشي در صـورت  تبديل وضعيت اعضاي هيأت علمي ا -4
 پذيرد.   احراز شرايط، براي ارتقاء به رتبة باالتر انجام مي

تبديل وضعيت استخدامي اعضاي هيأت علمي به رسمي قطعـي منـوط بـه     -5
 باشد. احراز رتبه دانشياري مي

 5ماده  5پيوست بند 
اشتن  شرايط زير مي قطعي در صورت د –مربيان متقاضي تبديل وضعيت استخدامي  به رسمي 

 قطعي تبديل شوند: –توانند بدون احراز مرتبه دانشياري به رسمي 

سـال سـابقه خـدمت تـا تـاريخ       2دارا بـودن حكـم اسـتخدام در مرتبـه مربـي بـا حـداقل         -الف
1/10/1387 
 ارتقاء مرتبه به استادياري -ب
اجرايي جذب و تبديل دستورالعمل  9ماده  1كسب حداقل امتياز تعيين شده موضوع تبصره  -ج

 هيأت عالي جذب) 24وضعيت اعضاي هيأت علمي (مصوب جلسه 
براي تبديل وضعيت استخدامي اعضاي هيأت علمي به رسـمي قطعـي،    :1تبصره 

 باشد.   ارتقاء از يك مرتبه به رتبه باالتر ضروري مي
در موارد خاص و حسب مـورد بـا مجـوز وزارتـين بهداشـت، درمـان و        :2تبصره 
پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري امكـان رسـمي قطعـي شـدن اعضـاي       آموزش

 هيأت علمي در مراتب پايين تر از دانشياري نيز مقدور خواهد بود. 

هاي اجرايي جذب در تمام مراحل قبل از صدور حكم رسمي آزمايشي  هيأت -6
ت بر عملكرد آنها را برعهده داشته و درصورت اعضاي هيأت علمي، مسئوليت نظار

 توانند از ادامه فعاليت آنان جلوگيري نمايند. احراز عدم صالحيت مي

شوراي عالي انقالب فرهنگي)شرايط ويژه جذب اعضـاي   623(اصالحي جلسه  -7
هاي الهيات، معارف  هاي تربيت معلم و تربيت مدرس و  رشته هيأت علمي دانشگاه
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ساني و هنر بـه تصـويب شـوراي اسـالمي شـدن مراكـز آموزشـي        اسالمي، علوم ان
 خواهد رسيد.

بكارگيري مدرسان يا محققان يا افرادي كـه جهـت انجـام خـدمات قـانوني و       -8
و...) در  Kها، ضريب خدمات مورد تعهد(قانون خدمات پزشكان و پيراپزشكان، راتبه

مه در چارچوب ايـن  ها حداكثر براي يك دوره به صورت قراردادي و در ادا دانشگاه
 نامه خواهد بود. آيين

هاي مميـزه اعضـاي هيـأت علمـي      هاي هيأت نامه نامه حاكم بر آيين اين آيين -9
 باشد.   مي

 ) رسيدگي به تخلفات6ماده
هـاي مركـزي جـذب و هيـأت      هيأت عالي جذب مسئول نظارت بر عملكرد هيأت

رجع رسـيدگي بـه   هاي اجرايي جذب در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي بوده و م
هـاي اجرايـي در زمينـه تخلفـات، تنـدروي،       شكايات دريـافتي از عملكـرد هيـأت   

باشد. تصميمات هيأت عالي  ها مي كاري و اعمال تبعيض در بررسي پرونده مسامحه
االتبـاع خواهـد    نظر نهايي تلقي شده و براي دانشگاهها و مراكز آموزش عـالي الزم 

 بود.   
 623و 608تبصره در جلسات  7ماده و  7مشتمل بر نامه اين آيين: )  7ماده
شوراي عالي انقالب فرهنگـي بـه تصـويب رسـيد و از      10/2/87و   19/4/86مورخ

هـاي جـذب    هاي مربوطه به گزينش استاد به هيأت كليه هيأت تاريخ تصويب آن، 
 يابد. تغيير عنوان مي

 نژاد محمود احمدي
رئيس جمهور و رئيس شوراي 

  هنگيعالي انقالب فر
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مصوبه اهداف، وظايف و تركيب هيأتهاي مركزي واجرايي جذب 
 هيأت علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي

 
آيين نامه تشكيل هيـأت عـالي جـذب اعضـاي هيـأت علمـي        3ماده  4طبق بند 

 19/4/86مـورخ   608دانشگاهها و مراكـز آمـوزش عـالي كشـور (مصـوب جلسـه       
اف، وظايف و تركيب اعضاي هيأتهـاي مركـزي   شوراي عالي انقالب فرهنگي)، اهد

وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و هيأتهـاي  
اجرايي جذب دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي تابع وزارتـين مزبـور و دانشـگاه    

 آزاد اسالمي، به شرح ذيل تصويب گرديد.
 تعريف و اصطالحات -1ماده 

لوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش  وزارت ع وزارت : -1
 پزشكي .

وزيـر علـوم، تحقيقـات و فنـاوري و وزيـر بهداشـت، درمـان و آمـوزش          وزير: -2
 پزشكي .

هيأت مركزي جذب اعضاي هيأت علمي وزارتين علوم،  هيأت مركزي جذب: -3
 تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي .

 خانه هيأت مركزي جذب اعضاي هيأت علمي وزارت .: دبيردبيرخانه  -4
 هيأت اجرايي جذب اعضاي هيأت علمي مؤسسه . هيأت اجرايي جذب: -5

هـا، مؤسسـات آمـوزش عـالي اعـم از آموزشـي و        هر يك از دانشگاه مؤسسه: -6
 پژوهشي.
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 وظايف هيأت مركزي جذب -2ماده 
بـوط بـه جـذب    هـاي مر  هاي اجرايي و مقررات و آيـين نامـه   تدوين سياست   -1

هاي علمي و صالحيت عمومي) و پيشنهاد آنها  اعضاي هيأت علمي (اعم از توانايي
 جهت تصويب به مراجع ذيربط 

بازنگري در مقررات و آيين نامه هاي مربوط و پيشنهاد اصالح آنها بـه وزيـر       -2
 براي تصويب .

و ارائـه بـه   تهيه، تنظيم و پيشنهاد آيين نامه داخلي هيأت مركـزي جـذب       -3
 وزير براي تصويب. 

بررسي و تأييد جذب داوطلبان عضويت در هيـأت علمـي مؤسسـات آمـوزش       -4
 عالي (اعم از قراردادي، پيماني، رسمي آزمايشي، رسمي قطعي)  

هاي علمـي و صـالحيت عمـومي متقاضـيان تبـديل       بررسي و تأييد توانايي    -5
 وضعيت استخدامي اعضاي هيأت علمي . 

هـاي   هاي علمـي و صـالحيت عمـومي اعضـاي هيـأت      ررسي و تأييد تواناييب   -6
 اجرايي و پيشنهاد به هيأت عالي جهت تأييد نهائي.  

بررسي و تأييد صالحيت عمومي راتبـه هـاي متقاضـي عضـويت در هيـأت          -7
 علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي .

و هيأت امنـاء مؤسسـات   بررسي و تأييد اوليه صالحيت عمومي اعضاء مؤسس  -8
 غيرانتفاعي.   –آموزش عالي غيردولتي 

بررسي و تأييد صالحيت عمومي اشخاصي كه به عنوان رئيس مراكـز آمـوزش    -9
 شوند.   عالي غيردولتي معرفي مي

هـاي اجرايـي    رسيدگي به كليه شكايات مطروحه و نظارت بر عملكرد هيأت  -10
 گزارش آن به مراجع ذيربط.  جذب و ارزيابي فعاليت هاي آنها و ارائه
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 انجام ساير امور محوله از هيأت عالي جذب .    -11
 اعضاي هيأت مركزي جذب -3ماده 

آيـين نامـه    608مصـوبه   4دبير هيأت مركزي جذب (طبق تبصره يك مـاده     .1
ها و مراكـز آمـوزش عـالي انتخـاب      هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه

 شود)   مي

 مربوطه معاون   .2
مدير كل دفتر نظارت و ارزيابي آمـوزش عـالي (در وزارت علـوم، تحقيقـات و        .3

فناوري)، رئيس مركز امور هيـأت علمـي (در وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش      
 پزشكي)

يكي از معاونين نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها به پيشـنهاد     .4
 رئيس نهاد

هاي علمي و فرهنگي (كه ترجيحاً حداقل يـك نفـر    شخصيت سه تا پنج نفر از  .5
آموخته رشته حقوق باشد) به پيشنهاد هيأت مركزي جذب و تأييـد   از آنان، دانش

 سال.  4هيأت عالي جذب و حكم وزير بمدت 
بعد از ابالغ حداكثر طـي يـك مـاه     5صدور احكام اعضاي موضوع بند  -1تبصره 

 توسط وزير صادر خواهد شد.  
هاي بعـدي   در دوره اول توسط وزير و براي دوره 5اعضاي موضوع بند  -2ره تبص

 شوند.   توسط هيأت مركزي جذب به هيأت عالي جذب پيشنهاد مي
براي مؤسسات آموزش عالي غيردولتـي و غيرانتفـاعي و دانشـگاه آزاد     -3تبصره 

 .گردد هاي خاصي زيرنظر هيأت مركزي جذب وزارتين تشكيل مي اسالمي كميته
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 اهداف هيأت اجرايي جذب  -4ماده 
انجام فرآينـد جـذب و اسـتخدام اعضـاي هيـأت علمـي واجـد شـرايط و داراي          -

 هاي علمي و صالحيت عمومي با توجه به نيازهاي مؤسسه توانايي
 وظايف هيأت اجرايي جذب  -5ماده

شناسايي و تعيين نيازهاي جذب اعضاي هيأت علمي در گروههاي آموزشـي و   -1
 شيپژوه

 انجام فراخوان عمومي براي جذب اعضاي هيأت علمي مؤسسه  -2
 باشند.   هاي فعلي مستثني مي بورسيه تبصره:

گيري در خصوص نحوه و چگونگي استخدام اعضاي هيأت علمي اعم از  تصميم -3
قراردادي، پيماني، رسمي آزمايشي، رسمي قطعي، هيـأت علمـي طـرح سـربازي،     

 ها و مقررات مربوطه نامه أت علمي در چارچوب آيينمأموريت و انتقال اعضاي هي
اعالم نظر درخصوص جذب اعضاي هيأت علمي متقاضي استخدام در مؤسسـه   -4

 هاي علمي و صالحيت عمومي  و متقاضيان راتبه تحصيلي از لحاظ توانايي
نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مربوط بـه اسـتخدام اعضـاي هيـأت      -5

 علمي
گزارشات مستمر ساليانه حسب مورد بـه هيـأت مركـزي جـذب اعضـاي      ارائه  -6

 هيأت علمي وزارتين 
تركيب اعضاي هيأت اجرايي جذب دانشگاههاي تـابع وزارتـين    -6ماده 

 علوم و بهداشت
 رئيس مؤسسه (رئيس هيأت)   .1

 رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در مؤسسه   .2
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 همان مؤسسه به انتخاب هيأت عالي جذب سه تا پنج عضو هيأت علمي از   .3
را به هيأت عـالي پيشـنهاد    3رئيس مؤسسه يا هيأت مركزي جذب مي توانند افراد بند  -1تبصره 
 نمايند.

سال و براي دوره هاي بعـد   2(زمان عضويت اعضاء هيأت علمي عضو هيأت اجرايي براي دوره اول 
 ريور سال آينده محاسبه مي شود.)  سال باشد بعالوه زمان اجراي اين مصوبه از شه 4

به انتخـاب و   3دبير هيأت كه از ميان اعضاي هيأت علمي موضوع بند  -2تبصره 
 شود. حكم رئيس مؤسسه منصوب مي

بعد از ابالغ حداكثر تا يك ماه توسط دبيـر هيـأت    3صدور احكام بند  -3تبصره 
 گردد. مركزي جذب صادر مي

روه آموزشي مربوطه، حسب نياز جهت ارائـه  رئيس دانشكده و مدير گ -4تبصره 
نظرات تخصصي در مورد پرونده متقاضيان (هيأت علمي، راتبه تحصـيلي و طـرح   

 شوند.   سربازي ) ، به جلسات هيأت اجرايي جذب دعوت مي
براي كليه واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي هيـأت اجرايـي جـذب هيـأت      -7ماده 

 شود:  ل تشكيل ميعلمي به صورت استاني و با تركيب ذي
 رئيس بزرگترين واحد استان (رئيس هيأت) -1
 رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در بزرگترين واحد استان -2
سه تا پنج عضو هيأت علمي بنا به پيشنهاد رئيس بزرگترين واحـد اسـتان بـه     -3

الي هيأت مركزي جذب وزارت مربوط به منظور تأييد اوليه و تأييد نهائي هيأت عـ 
 جذب و حكم رئيس دانشگاه آزاد اسالمي. 

فـوق بـا حكـم و     3دبير هيأت از ميان اعضاي هيأت علمي موضوع بند  -1تبصره 
 شود.   انتخاب رئيس بزرگترين واحد استان، منصوب مي
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هـاي   ، حسـب مـورد در رشـته   7ماده  3يك نفر از اعضاي موضوع بند  -2تبصره
ت بهداشت، درمان و آموزش پزشـكي و  پزشكي با معرفي هيأت مركزي جذب وزار

هاي غيرپزشكي با معرفي هيأت مركزي جذب وزارت علـوم، تحقيقـات و    در رشته
 شوند. فناوري به هيأت عالي جذب معرفي مي

با هدف جذب و تبديل وضعيت استخدامي اعضـاي هيـأت علمـي مؤسسـات آموزشـي و      -8ماده 
ب اين مؤسسات تشكيل مي شـود. اهـداف و   پژوهشي وابسته به جهاد دانشگاهي هيأت اجرايي جذ

وظايف و تركيب هيأت هاي مركزي و اجرايي جذب هيأت علمي دانشگاه هـا و مؤسسـات آمـوزش    
 هيأت عالي جذب)خواهد بود.9/2/1387عالي (مصوب 

دبيران هيأت هاي مركزي جذب وزارتين علـوم، تحقيقـات وفنـآوري و بهداشـت، درمـان      -تبصره
 اجرايي جذب موضوع ماده فوق عضويت دارند.وآموزش پزشكي در هيأت 

هاي مغاير با  نامه از زمان تصويب و ابالغ اين مصوبه، كليه مقررات و آيين -9ماده 
   آن، ملغي و منسوخ مي باشد.

 9/2/87و  2/2/87مـورخ   34و6و  5ايـن مصـوبه در .... مـاده و .... تبصـره در جلسـات       -10ماده 
يأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آمـوزش عـالي، بـه تصـويب     هيأت عالي جذب اعضاي ه4/3/88و

 رسيد و از زمان ابالغ، الزم االجراء است.
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شرايط عمومي استخدام اعضاي هيأت علمي دانشگاهها 
 ومراكزآموزش عالي كشور

متقاضيان استخدام، عضويت هيأت علمي بايد واجد شرايط عمومي به شـرح ذيـل   
 باشند:

 المي ايرانتابعيت كشور جمهوري اس -1
 تدين به يكي از اديان رسمي مصرح در قانون اساسي -2

سـاالري   وفاداري به نظام جمهوري اسالمي، اعتقاد به كارآمدي نظـام و مـردم   -3
 هاي علمي ديني و پرهيز از وارد كردن خطوط سياسي ناسازگار در حوزه فعاليت

 هبري تعهد به قانون اساسي، اصل واليت فقيه و التزام عملي به فرامين ر -4

التزام عملي به احكام اسالم(انجام واجبات و پرهيز از محرمـات) و آشـنايي بـا     -5
 احكام شرعي كثيراالبتالء

در تشخيص التزام عملي متقاضيان به احكام اسالمي، مالك وضع فعلي  -1تبصره
 آنان در هنگام استخدام است.

ه متظـاهر  اقليتهاي ديني رسمي، مندرج در قانون اساسي به شرط آنك -2تبصره
 به نقض احكام اسالمي نباشند، از حكم اين بند مستثني هستند.  

عدم سـابقه فعاليـت مـؤثر عليـه نظـام جمهـوري اسـالمي و نداشـتن سـابقه           -6
وابستگي يا گرايش به سازمانها و تشـكلهاي محـارب و معانـد بـا نظـام جمهـوري       

 اسالمي.

تيـاد بـه مـواد    برخورداري از حسن شهرت اخالقي، عقيدتي و سياسي، عدم اع -7
مخدر نداشتن سوابق محكوميت كيفري و انتظامي، عدم اشتهار به فسق و فجور و 

 اعمال منافي عفت عمومي و رفتار خالف حيثيت شغلي
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 اي(طبق سوگندنامه)  التزام به قوانين و مقررات صنفي، اخالق حرفه -8

 برخورداري از سالمت جسمي و روحي الزم و نداشتن نقص عضو مؤثر -9

 ع قانوني از لحاظ خدمت نظام وظيفهعدم من  -10

 اعتقاد به فنآوري برتر  -11

 شرايط ويژه جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس
شوراي عـالي انقـالب فرهنگـي و      10/2/87مورخ  623به استناد مصوبات جلسه 

هـا و مراكـز    هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمـي دانشـگاه   4/4/87جلسه مورخ 
الوه بر دارا بودن شرايط عمومي. شرايط ويژه جـذب اعضـاي   آموزش عالي كشور ع
 باشد. تربيت مدرس به شرح ذيل مي  هيأت علمي دانشگاه

 داشتن سطحي متناسب از آگاهي و معارف ديني -1
داشتن سوابق دفاع از آرمانهاي اصيل انقالب اسـالمي و سـوابق ارزشـمند     -2

 عملي در خدمت به نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران.
نايي درجهت ارتقاي ديني و پـرورش نسـل دانشـجو، مـؤمن، انقالبـي،      توا -3

 متعهد، اميدوار با هويت اسالمي.
التزام عملي به گسترش و تقويت ايمان، اعتقاد اسالمي، تهـذيب و تزكيـه    -4

نفس و افـزايش بـاور عمـومي نسـبت بـه عقايـد اسـالمي و اعـتالي روح         
 معنويت و مكارم و فضائل اخالقي

هاي اسالمي شدن مراكز آمـوزش عـالي    ش و تقويت برنامهالتزام به گستر -5
 سازي علم در ساحتهاي متنوع آن. واعتقاد به بومي
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 شرايط ويژه جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه تربيت معلم
شـوراي عـالي انقـالب فرهنگـي و      10/2/87مورخ  623به استناد مصوبات جلسه 

هـا و مراكـز    لمـي دانشـگاه  هيأت عالي جذب اعضاي هيأت ع 4/4/87جلسه مورخ 
آموزش عالي كشور عالوه بر دارا بودن شرايط عمومي. شرايط ويژه جـذب اعضـاي   

 باشد. تربيت معلم به شرح ذيل مي  هيأت علمي دانشگاه
 داشتن سطحي متناسب از آگاهي و معارف ديني -1
داشتن سوابق دفاع از آرمانهاي اصيل انقالب اسالمي و سوابق ارزشمند عملي  -2

 مت به نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران.در خد
توانايي درجهت ارتقاي ديني و پرورش نسل دانشجو، مؤمن، انقالبـي، متعهـد،    -3

 اميدوار با هويت اسالمي.
التزام عملي به گسترش و تقويت ايمان، اعتقاد اسالمي، تهذيب و تزكيه نفس  -4

يـت و مكـارم و   و افزايش باور عمومي نسبت به عقايد اسالمي و اعـتالي روح معنو 
 فضائل اخالقي

هـاي اسـالمي شـدن مراكـز آمـوزش عـالي        التزام به گسترش و تقويت برنامه -5
 سازي علم در ساحتهاي متنوع آن. واعتقاد به بومي

 شرايط ويژه جذب اعضاي هيأت علمي رشته هاي هنر
هيأت عالي جذب ، اعضاي هيأت  25/5/88مورخ  39به استناد مصوبه جلسه 

هاومراكز آموزش عالي كشور در رشته هاي هنري همانند رشته علمي دانشگاه 
هاي معارف اسالمي با محوريت كميته اي ذيل هيأت مركزي جذب صورت گيرد 
و پرونده متقاضي پس از بررسي اوليه در دانشگاه جهت مصاحبه و تصميم گيري 

 به هيأت مركزي جذب ارائه شود.
 شرايط ويژه:

 



274

علمي در دانشگاهها  تقويم مراحل جذب اعضاي هيأت
 وموسسات آموزش عالي و پژوهشي

 
 روز) 5آوري درخواست متقاضيان (حداكثر دريافت و جمع -1
 روز) 5بررسي اوليه پرونده متقاضيان با نظر هيأت اجرايي جذب (حداكثر  -2

تشكيل و تكميل پرونـده بـراي متقاضـيان داراي شـرايط اوليـه و ارسـال بـه         -3
 روز) 7علمي و صالحيت عمومي (حداكثرهاي   هاي بررسي توانايي كميته

 روز) 45نتيجه بررسي صالحيت عمومي و علمي در مؤسسه ( حداكثر  -4

 روز) 15اتخاذ تصميم در هيأت اجرايي جذب مؤسسه (حداكثر  -5

ارسال خالصه پرونده متقاضياني كه در هيأت اجرايـي جـذب مؤسسـه مـورد      -6
 روز) 7مربوطه (حداكثر  تأييد قرار گرفته به دبيرخانه هيأت مركزي جذب وزارت

 45اتخاذ تصميم نهايي توسط هيأت مركزي جـذب وزارت مربوطـه (حـداكثر    -7
 روز)

 روز) 10اعالم نتيجه نهايي توسط مؤسسه به متقاضي (حداكثر  -8

 
فراخوان عمومي براي استخدام اعضاي هيأت علمي و بورس تحصيلي دو بـار در   -

 شد. هاي شهريور و بهمن انجام خواهد سال و در ماه

 طرح فراخوان جذب اعضاي هيأت علمي آموزش عالي كشور
 ) روال فراخوان جذب نيرو

 نگارش متن فراخوان -1-1
 متن فراخوان بايد داراي موارد زير باشد:
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 خالصه كوتاه و روشن از مشخصات كلي و رسالت دورنماي مؤسسه 
 ارائه زمان دقيق و مهلت ارسال مدارك 
هـا و   هاي شـغلي و امكانـات دانشـگاه    يتوضيح مختصر در مورد نيازمند 

 هاي آموزشي و پژوهشي گروه
 خصوصيات و توانمنديهاي مربوط به افراد مورد نياز 
راهنمايي درمورد چگونگي ارسال تقاضا از طرف داوطلب(شامل مـدارك   

موردنياز، فرم مربوطه، آدرس، تاريخ ارسال و نحوه پيگيري، نحوه اعـالم  
 زمان و مهلت پذيرش اعتراضاتبه پذيرفته شدگان، تعيين 

مشخصات فردي داوطلب شامل: نام و نام خانوادگي، سـال تولـد، محـل     
صدور شناسنامه، وضعيت تأهل، سـوابق تحصـيلي از ديـپلم تـا آخـرين      

 ها و محل آن مدرك تحصيلي شامل سال شروع و خاتمه، نام دانشگاه
، فرهنگي شناسنامه علمي داوطلب با تأكيد بر سوابق آموزشي، پژوهشي 

 و اجرايي
 متن فراخوان بايستي به تأييد هيأت اجرايي جذب مؤسسه برسد. 2-1
رسـاني اينترنتـي، وب سـايت     چاپ در روزنامه كثيراالنتشـار، پايگـاه اطـالع    -3-1

 دانشگاه
بار در سال (شـهريور و بهمـن مـاه هـر      2طرح فراخوان به صورت متمركز  -4-1

 سال) اعالم خواهد گرديد.
پيگيري پروندة متقاضي در كليه مراحل جذب به عهده خـود متقاضـي   مسئوليت 

 باشد. مي
 مدارك پس از دوره مقرر شده، پذيرفته نخواهد شد.

 ) روال انتخاب هيأت علمي2
 دريافت مدارك كامل توسط دبيرخانه هيأت اجرايي جذب مؤسسه -2-1
 بررسي دقيق مدارك و مستندات، با توجه به فرم پيوست. -2-2
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امتيازات توسط هيأت اجرايي جذب و مستندات به صـورت دقيـق در فـرم     -2-3
 گردد. مربوطه كامل مي

هـاي تخصصـي،    مدارك دانشنامه تخصصي (بـورد تخصصـي) در رشـته    
يا مدرك كارشناسي ارشـد و ارسـال مـدارك تحصـيلي      Ph.Dدكتراي 

 مربوطه جزء معيارهاي اصلي و ضروري براي عضويت هيأت علمي است.

 ي حذف كننده فردها شاخص 
 مشكالت روحي و رواني -
 بيماريهاي جسمي ناتوان كننده -
 مشكالت اخالقي -
 داشتن ظاهر نامناسب و خالف شئونات اسالمي -
 عدم رعايت موازين اخالقي -

حداكثر سن براي داوطلبين استخدام پيماني و رسـمي كـه مـدرك كارشناسـي ارشـد       
و دانشـنامه تخصصـي و    Ph.D سال و براي دارندگان مدارك دكتري 35داشته باشند 

سال است. موارد استثنايي و خاص با كسب مجوز از هيـأت مركـزي    45فوق تخصصي 
جذب وزارتين خواهد بود. داوطلبين دانشگاه هاي مربـوط بـه وزارت بهداشـت كـه در     

 سال مي توانند در فراخوان شركت كنند. 50خارج از كشور استاديار هستند تا 

 ت با متقاضي بومي هر منطقه است.در شرايط مساوي اولوي 

واجدين شرايط نخبگي با امتياز ويژه درفرآيند پذيرش هيأت علمي دانشـگاه هـا داراي    
 اولويت مي باشند.

سـوم امتحانـات بـورد     -دوم -هاي اول در شرايط مساوي اولويت با رتبه 
(ويـژه هيـأت عـالي جـذب مؤسسـه       Ph.Dتخصصي و فوق تخصصي و 

 )تابعه وزارت بهداشت.

متقاضياني كه يك سال از شروع تعهـدات قـانوني آنهـا گذاشـته باشـد       
 توانند در طرح فراخوان شركت نمايند. مي
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هـاي انجـام شـده،     روزآمدي در حيطـه تخصصـي بـه اسـتناد پـژوهش      
هــاي علمــي و  فعاليتهــاي نگارشــي و علمــي و يــا فعاليــت در ســازمان 

انجـام شـده بايـد     ها توسط داوطلب بايد تأييد شود فعاليتهاي كنفرانس
توصيه نامـه   2سال گذشته باشد، تصوير حداقل  4-5حداكثر مربوط به 

 معتبر از اساتيد قبلي خود متقاضي ضروري است.

هاي باليني پس از گذشت يك سال از شروع تعهدات  داوطلبين در گروه 
 توانند در روند فراخوان شركت نمايند. قانوني خود مي

عضـو هيـأت علمـي آموزشـي، بـه معاونـت آموزشـي         اعالم نتايج امتيـازات  -2-4
مؤسسه و تأييد شوراي پژوهشي به معاونت پژوهشي براساس تكميل فرم پيوسـت  

 مؤسسه جهت شروع جذب.
هـاي تحصـيالت    كسب اطالع از مؤسسه محل آموزش (دستياري و يـا دوره  -2-5

 ها از قبيل  تكميلي و عمومي) در خصوص بعضي از ويژگي
 بودنعامل به احكام  

 مندي افراد به شغل هيأت علمي عالقه 

 مهارتهاي تدريس 

 اهميت به آموزش 

 ارتباط با همكاران و توانايي كارگروهي 

 تخلفات انضباطي احتمالي 

 توانايي مواجهه با ناماليمات 

 تعهدات اخالقي 

 پوشش ظاهري 

 برخورد اجتماعي 

 توانايي مديريت 
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 تعهدات كاري 

 پذيري مسئوليت 
 ق در قالب فرم امتيازات قرار خواهند گرفت.تمام موارد فو -2-6
 برابرافراد داراي امتياز حدنصاب  2دعوت حداقل  -2-7
 انجام مصاحبه ساختارمند -2-8

كميتـه مصــاحبه كننــده از متقاضــي عضــويت هيــأت علمــي آموزشــي   
متشكل از شوراي آموزشـي دانشـكده يـا دانشـگاه و بـا حضـور معـاون        

 آموزشي مؤسسه. 

كننـده از متقاضـي عضـويت هيـأت علمـي پژوهشـي       كميته مصـاحبه   
متشكل از شوراي پژوهشي مركز و با حضور معاون پژوهشي مؤسسـه و  

 يا نماينده وي خواهد بود.
و  EDCهاي مرتبط توسط گروه آزمايشي، نماينده دانشكده يـا   انجام آزمون -2-9

 يا نماينده مركز تحقيقاتي
 هاي پيشنهادي: آزمون

 ايشيانجام يك تدريس آزم 

 يك سخنراني مؤثر 

 ارائه يك سخنراني كوتاه(مانند خالصه مقاالت) 

 ترجمه يك مقاله علمي 

 كار با رايانه 

 ارائه يك مدل آموزشي نو 

(بــراي  Role-Playingهــدايت يــك گــزارش صــبحگاهي بــه صــورت  
 هاي پزشكي) رشته

 نگارش يك نامه انگليسي 
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صـورت همزمـان انجـام    هاي علمي و صالحيت عمومي بـه   بررسي توانايي -2-10
 گيرد. مي
 انعقاد قرارداد استخدامي با داوطلب پذيرفته شده -2-11
لغو قرارداد استخدام پيماني داوطلب پذيرفته شده در صورت هر گونه نياز  -2-12

 به تغيير دانشگاه محل خدمت
سـال خواهـان جابجـايي بـه      5در صورتي كه عضو هيأت علمـي پـس از    -2-13

گيـري خواهـد    براساس نياز و مقررات مؤسسـه مبـدأ تصـميم   مؤسسه ديگري بود 
 گرديد.

توانايي علمي توسط هيأت اجرايـي جـذب    -تأييد نهايي صالحيت عمومي -2-13
 استاد

 اعالم نتايج به مردودين دوره -2-14
 ماهه براي رسيدگي به اعتراضات 2تعيين دوره  -2-15
 
رش و تأييـد نهـايي در   ) روال معرفي افراد تا دو برابر ظرفيت جهت پـذي 3

 هيأت مركزي جذب
 بررسي مدارك ارسالي از مؤسسات -1-3
 تطبيق امتيازات با مدارك ارسالي -2-3
 انجام مصاحبه كوتاه با افراد معرفي شده (درصورت نياز) -3-3
 انتخاب اصلح -4-3
 ) روال توجيه و آموزش داوطلب4
 شركت داوطلب در سمينار توجيهي -1-4

قوانين مؤسسه، رسالت و اهـداف مؤسسـه، شـرح وظـايف، شـيوه      توجيه در مورد 
 ارزيابي، ارتقاء، تغيير مرتبه و ترفيع ساالنه ضروري است.

تهيه و در اختيار قرار دادن كتاب راهنماي هيأت علمي شـامل مـوارد ذكـر     -2-4
 1-4شده در بند 
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ق هاي توانمندسازي(روشهاي آموزشي، مشاوره، روش تحقيـ  شركت در دوره -3-4
 و مديريت)

 ) روال انعقاد قرارداد بكارگيري5
الزحمه و شـرح وظـايف اختصاصـي     در اين قرارداد بايد ميزان ساعات حضور، حق

مستخدم هيأت علمي براساس مقررات استخدامي و شرح وظـايف مصـوب هيـأت    
علمي درج شود. ساير مفاد قرارداد بايد منطبق بر شرايط يك قرارداد قابـل قبـول   

 اعد حقوقي باشد.از نظر قو
 اي  ) روال ارزشيابي دوره6
ماه اول عضو هيأت علمي توسط گروه آموزشـي و دانشـكده و يـا     6ارزيابي  -1-6

 هاي ارزيابي مصوب شوراي مركز تحقيقاتي براساس شيوه
اعــالم نتــايج ارزيــابي اوليــه بــه معاونــت آموزشــي و يــا معاونــت پژوهشــي  -2-6

 ها ه دانشگا
 ارزيابي به هيأت مميزه دانشگاه يا شوراي آموزشي يا پژوهشياعالم نتايج  -3-6
 سال بعدي واعالم نتايج ارزيابي طبق شرايط فوق 2ارزيابي  -4-6
 ساله طبق شرايط فوق 5اعالم نتايج ارزيابي  -5-6
 پنجم  -تمديد قرارداد بكارگيري در پايان سال دوم -6-6
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 هـ 28601/ت 25206شماره : 
 8/5/1382تاريخ : 
 در دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون) 35( ماده اجرايي نامه آئين

 خارجي دانشجوي پذيرش خصوص
 تصويب نامه هيأت وزيران

وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشكي سازمان -وزارت علوم، تحقيقات وفناوري
 در خصوص پذيرش دانشجوي خارجي مديريت و برنامه ريزي كشور

 
به پيشـنهاد مشـترك وزارتخانـه هـاي      24/2/1382سه مورخ هيأت وزيران در جل

علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مـديريت و  
) قانون تنظـيم بخشـي از مقـررات مـالي     35برنامه ريزي كشور و به استناد ماده (

ب آئين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شـرح زيـر تصـوي    -1380مصوب  –دولت 
 نمود.

 ) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت  35آئين نامه اجرايي ماده (
 1ماده 

دانشگاهها و موسسـه هـاي آمـوزش عـالي ( دولتـي و غيـر دولتـي ) مـي تواننـد          
دانشجويان خارجي و يا دانشجويان ايراني را كه در دانشگاههاي ساير كشور ها در 

حقيقـات و فنـاوري، بهداشـت، درمـان و     رشته تحصيل مورد تائيد وزارت علوم ، ت
 آموزش پزشكي مشغول به تحصيل هستند، پذيرش نمايند.

دانشجوي خارجي به فردي اطالق مي شود كه تابعيت ساير كشـورها را   –تبصره 
 داشته و داراي ديپلم متوسطه معتبر مي باشد.

 2ماده 
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ايراني دانشـگاهها   پذيرش دانشجويان ايراني مطابق با آئين نامه انتقال دانشجويان
و موسسه هاي آموزش عالي خارج از كشور به دانشگاهها و موسسه هـاي آمـوزش   
عالي داخل كشور مصوب دويست و نود و نهمين جلسه شوراي عالي برنامه ريـزي  

 به صورت متمركز به عمل مي آيد . 28/3/1374مورخ 
  3ماده 

خـارجي توسـط    بررسي صالحيت علمي و صدور برگ پذيرش بـراي دانشـجويان  
دانشگاهها و موسسه هاي آموزش عالي پذيرنده در چهارچوب ضـوابط و شـرايطي   
كه پس از پيشنهاد هيأت امناي دانشگاهها به تصويب هيأت وزيران مي رسد ، بـه  

 عمل خواهد آمد.
 4ماده 

سقف درصد پذيرش دانشجو در هر دانشگاه ، به تفكيك رشـته تحصـيلي پـس از    
 نشگاه به تصويب هيأت وزيران خو اهد رسيد.تائيد هيأت امناي دا

 5ماده 
شهريه تحصيلي دانشجويان موضـوع ايـن آئـين نامـه و هزينـه هـاي مربـوط بـه         
تسهيالت رفاهي از قبيل خوابگاه ، غذا و مانند آن به صورت ارزي و يا ريالي قابـل  

د وصول مي باشد. ميزان اين شهريه و دستورالعمل نحوه دريافت آن، پـس از تائيـ  
 هيأت امناي دانشگاه و تصويب هيأت وزيران تعيين مي شود.

 6ماده 
مبالغ ارزي دريافتي از دانشجويان ، به حسابي كه از سوي بانك مركزي جمهوري 
اسالمي ايران براي هر دانشگاه پذيرنده به طور جداگانه افتتـاح مـي شـود، واريـز     

عـالوه بـر سـهميه ارزي     ميگردد . اين درآمد به عنوان درآمد اختصاصي دانشگاه،
 پيش بيني شده در بودجه كل كشور ، تلقي مي شود.
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 7ماده 
مبالغ ريالي دريافتي از دانشجويان موضـوع ايـن آئـين نامـه ، بـه حسـاب درآمـد        

 اختصاصي دانشگاه پذيرنده واريز مي شود.
 8ماده 

رويداد تحصيلي دانشجويان خارجي ، با ارائه برگ پـذيرش صـادر شـده از سـوي      
انشگاه پذيرنده ، براساس ضـوابط مربـوط از سـوي دفـاتر نماينـدگي جمهـوري       د

 اسالمي ايران در ديگر كشورها صادر مي شود.
 9ماده 

دانشگاهها مي تواند پس از تائيد شرايط و ضوابط پـذيرش توسـط هيـأت امنـاء و     
تصويب  آن از سوي هيأت وزيران نسبت به پذيرش دانشجويان ايرانـي كـه داراي   

از دانشگاههاي معتبر خـارجي و يـا منـاطق آزاد كشـور مـي بانـد. اقـدام         پذيرش
 نمايند.
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 هـ 26601/ت 10560شماره : 
 1/4/1381تاريخ : 
 در دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون) 42( ماده اجرايي نامه آئين

 پژوهشي اعتبارات خصوص
 تصويب نامه هيأت وزيران

در  وزارت علوم،تحقيقات وفناوري -وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشكي
 تبارات پژوهشيعخصوص ا

 
بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي  26/3/1381هيأت وزيران در جلسه مورخ 

علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و 
سازمان  11/3/1381مورخ  39666/105برنامه ريزي كشور ، موضوع نامه شماره  

 –) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 42ياد شده و به استناد ماده (
 آئين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود. -1380مصوب 

 ) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت  42آئين نامه اجرايي ماده (
 1ماده 

( جـاري ) و طـرح هـاي تملـك      دستگاههاي اجرايي كـه از اعتبـارات هزينـه اي   
داراييهاي سرمايه اي (عمرانـي) مربـوط بـه پـژوهش هـا اسـتفاده مـي نماينـد و         

 -) قـانون محاسـبات عمـومي كشـور    4همچنين شركت هاي دولتي موضوع ماده (
و موسسات انتفـاعي وابسـته بـه دولـت كـه از اعتبـارات عمـومي         -1366مصوب 

فاده مي كنند، موظفند حـداقل  بيسـت   پژوهشي و يا اعتبارات مربوط به خود است
%) از اعتبارات منحصراً تحقيقاتي مذكور را از طريق عقـد قراردادهـاي   20درصد (

ــر دولتــي ،     ــالي دولتــي و غي ــوزش ع ــا و موسســات آم ــا دانشــگاه ه پژوهشــي ب
فرهنگستانها و بنياد ايران شناسي ، موسسات پژوهشي وابسته به وزارتخانـه هـاي   
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اوري، بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـكي،جهاد دانشـگاهي و    علوم، تحقيقات و فن
سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشـاورزي يـا اعضـاي هيـأت علمـي بـا مجـوز        
مديريت دانشگاهها و موسسات پژوهشي ذكر شده كه در اين آئين نامه به اختصار 

 موسسات پژوهشي ناميده مي شوند، هزينه نمايند.
حقيقاتي عبارت است از اعتبارات عمومي مربوط بـه  اعتبارات منحصراً ت -1تبصره 

فصل تحقيقات به استثناي اعتباراتي كه از رديف هاي متفرقه به دستگاه ها ابـالغ  
مي گردد كه در دسـتگاههاي اجرايـي و شـركتهاي دولتـي و موسسـات انتفـاعي       

 ) قانون بودجه3) اين آئين نامه و پيوست شماره (1وابسته به دولت موضوع ماده (
 به شرح زير است:

 در دستگاههاي اجرايي: -الف
كل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي هر دستگاه از فصل تحقيقـات بـه    -1

 استثناي طرح هاي ساختماني و تجهيزاتي .

 اعتبارات هزينه اي دستگاههاي اجرايي پس از كسر حقوق و مزاياي مستمر .  -2

) اين 1ته به دولت موضوع ماده (در شركتهاي دولتي و موسسات انتفاعي وابس -ب
 ) قانون بودجه: 3آئين نامه مندرج در پيوست شماره (

 اعتبار تحقيقات (جزئي از هزينه ) از حسابهاي جاري  -1

 اعتبار تحقيقات (جزئي از ساير هزينه هاي سرمايه اي ) از حسابهاي جاري -2

نهـا بـه   موافقت كتبي رياست موسسات پژوهشي يا نمايندگان مجـاز آ   -2تبصره 
عنوان مجوز براي همكاران اعضاي هيأت علمي يا دستگاههاي اجرايي قابل قبـول  

 خواهد بود.
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%) از اعتبـارات  30دستگاههاي اجرايي موظفند حـداقل سـي درصـد (    – 3تبصره
) اين آئين نامه را از طريق عقد قرارداد با دانشگاهها يـا موسسـات   1موضوع ماده (

 تهران) هزينه نمايند.پژوهشي استان ها ( به جز شهر 
 2ماده 

) ايـن آئـين نامـه از طريـق عقـد قـرارداد بـا موسسـات         1اعتبارات موضوع ماده (
پژوهشي يا اعضاي هيأت علمي با مجوز مديريت دانشگاهها و موسسات پژوهشـي  

 در زمينه هاي زير قابل هزينه مي باشد.
 .الف : اجراي طرح هاي پژوهشي مورد نياز دستگاه اجرايي مربوط

ب: اجــراي  پــروژه هــاي كارشناســي ارشــد و دكتــراي دانشــجويان ، مــورد نيــاز 
 دستگاههاي اجرايي مربوط 

 3ماده 
كليه دستگاههاي اجرايي مشمول موظفند هر شـش مـاه يكبـار ميـزان و درصـد      

) اين آئين نامه و گـزارش آن را بـه سـازمان مـديريت و     1اعتبارات موضوع ماده (
و سازمان مذكور نيز موظف است پـس از جمـع بنـدي ،    برنامه ريزي كشور اعالم 

 گزارش الزم را به كميسيونهاي مربوط مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد.
 4ماده 

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در هنگام مبادلـه موافقـت نامـه موظـف بـه      
 رعايت مفاد اين آئين نامه است.

  5ماده 
) ايـن  1اجرايي مشـمول موضـوع مـاده  (    ذي حسابان و عوامل مالي دستگاههاي

%) از اعتبـارات تخصـيص يافتـه بـه      20آئين نامه مكلفند حداقل بيسـت درصـد(  
) قـانون  42دستگاههاي اجرايي ذيربط را طبق اين آئين نامه براي اجـراي مـاده (  
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تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ، براساس جدول زمـان بنـدي محفـوظ نگـه     
مربوط را قبل از پايان شهريور ماه به سـازمان مـديريت و    دارند و گزارش عملكرد

 برنامه ريزي كشور را ارائه نمايند. 
  6ماده 

) اين آئين نامه در 1%) اعتبارات قراردادهاي موضوع ماده (50پنجاه درصد (
-رعايت قانون محاسبات عمومي كشور دستگاههاي اجرايي مشمول، بدون الزام به

ن و مقررات عمومي دولت و با رعايت قانون نحوه و ديگر قواني 1366مصوب 
ديگر ازرعايت قانون محاسبات عمومي و كه به موجب قانون هزينه كردن اعتباراتي

 قابل هزينه مي باشد. -1364مصوب -دولت مستثني هستند قررات عمـوميم
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اء هيأت علمي آئين نامه اداري و استخدامي اعض 5دستورالعمل ماده 
 1387انشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب سال د

دستورالعمل نحوه پرداخت حقـوق و مزايـاي اعضـاي هيـأت علمـي نيمـه وقـت        
آئين نامـه اداري و اسـتخدامي اعضـاء هيـأت علمـي       5دستورالعمل موضوع ماده 

بنـد   16 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته به شرح ذيـل در 
 تصويب گرديد.

خدمت نيمه وقت خدمتي است كه سـاعات كـار آن طبـق مقـررات نصـف       -1
ساعات كار مقرر هفتگي تمام وقت موسسه باشد . نحوه و ترتيـب انجـام خـدمت    
نيمه وقت براساس ساعات كار روزانه موسسه و طبق نظر رئيس موسسـه تعيـين   

 خواهد گرديد.

ت استفاده مي كنند نصف حقـوق  اعضاي هيأت علمي كه از خدمت نيمه وق -2
مرتبه پايه، فوق العاده مخصوص و يا مزاياي شغل و  يـا عنـاوين مشـابه ديگـر  و     
فوق العاده ها و مزايائي  كه به طور مستمر پرداخت مي شود به آنان تعلق خواهد 
گرفت  فوق العاده هـاي  بـدي آب  و  هـوا محروميـت از  تسـهيالت  زنـدگي  و        

 د ازمحدوديت مذكورمستثني بوده وبطوركامل پرداخت مي شود.عائله مندي، اوال

ميزان حقوق و مزايايي كه براساس اين ماده به اعضـاء هيـأت علمـي نيمـه      -3
وقت تعلق خواهد گرفت مشمول مقررات مربوط به حداقل پرداختي بـه كاركنـان   

 شاغل دولت نخواهد بود.

 حداقل استفاده از خدمت نيمه وقت يكسال مي باشد. -4

وات خدمت نيمه وقت اعضاي هيأت علمي از لحاظ سـابقه خـدمت الزم   سن -5
براي بازنشستگي و استفاده از حقوق وظيفه يا مستمري به طور كامـل محسـوب   
خواهد شد ليكن در احتساب حقوق بازنشسـتگي  و وظيفـه يـا مسـتمري و نيـز      
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عادل دريافت پايه اينگونه اعضاء هيأت علمي ( عالوه بر مدت خدمت تمام وقت) م
مدت خدمت نيمه وقت منظور و محسوب خواهد گرديد . كسـور بازنشسـتگي يـا    
حق بيمه مربوط به سهم كارمندان مزبور به نسبت حقـوق و مزايائيكـه براسـاس    
آئين نامه اداري و استخدامي به آنان تعلق مي گيرد كسر و بـه صـندوق مربوطـه    

 واريز خواهد شد.

سور بازنشستگي و حق بيمه بـه  سنوات خدمت به شرط به شرط پرداخت ك -6
نسبت تمام حقوق مزايا و پايه و يا حقوق ثابت و فـوق العـاده مخصـوص و  سـاير     
فوق العاده هائيكه به صورت مستمر پرداخت مي گردد تا سه سال از لحاظ حقوق 

 بازنشستگي در حكم خدمت تمام وقت محسوب مي شود 

آئـين نامـه اداري    82 دوران استفاده از مرخصي استحقاقي فصل نهم مـاده  -7
استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و موسسات آمـوزش عـالي و پژوهشـي    
وابسته مي باشد و نصف حقـوق مرتبـه و پايـه و يـا حقـوق ثابـت و فـوق العـاده         
مخصوص و ساير فوق العاده هائيكه به صورت مستمر پرداخت مي گردد به عضـو  

 خت خواهد شد.هيأت علمي نيمه وقت در ايام مرخصي پردا

مدت استفاده از مرخصي استعالجي و زايمان بـراي اعضـاي هيـأت علمـي      -8
مشمول نيمه وقت مانند اعضاء هيأت علمي تمام وقت خواهد بـود و در آن مـدت   

 از لحاظ حقوق و مزايا تابع مقررات مربوط به خدمت نيمه وقت خواهند بود.

مرتبـه بـه نسـبت    سنوات خدمت اعضاء هيأت علمي و نيمه وقـت و ارتقـاء    -9
سوابق مقرر در آئين نامـه اداري، اسـتخدامي و تشـكيالتي اعضـاء هيـأت علمـي       
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته با رعايت مقررات مربوطـه  

 محاسبه خواهد شد.
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در صورتيكه اعضاء هيأت علمي نيمه وقت از پايان مدت خدمت نيمه وقـت   -10
قت را بنمايند در صورت ضرورت و موافقت رئـيس  درخواست انجام خدمت تمام و

موسسه خدمت نيمه وقت آنان به خدمت تمام وقت تبديل خواهد گرديد و در هر 
 حال خدمت نيمه وقت كمتر از يكسال نخواهد بود.

استفاده از خدمت نيمه وقت موكول به درخواست كتبي مستخدم و صـدور   -11
نحوه و تركيب خدمت نيمه وقـت  حكم جداگانه در اين مورد است ودر حكم بايد 

 و مدت استفاده از خدمت نيمه وقت و ساير موارد مشخص گردد.

مشمولين خدمت نيمه وقت به هيچ وجه و تحت هيچ عنوان نمي توانـد در   -12
وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي و غير دولتـي ديگـر بـه كـار اشـتغال      

موسسه متبوع خود اخراج شـده  ورزند و در صورت اشتغال در واحدهاي مذكور از 
 و حقوق و مزاياي آنان از تاريخ اشتغال قطع مي گردد.  

پرداخت فوق العاده تمام وقتي و حق التـدريس بـه مشـمولين نيمـه وقـت       -13
 ممنوع مي باشد.

به منظور ايجاد تسهيالت الزم در امر درخواست اسـتفاده از خـدمت نيمـه     -14
استها فرم مربوطه تهيه و ضـميمه  وقت و نيز جهت يكنواخت كردن اينگونه درخو

 دستورالعمل مي باشد.  

آن قسمت از فرم كه مربوط به متقاضي اسـت توسـط عضـو هيـأت علمـي       -15
درخواست كننده تكميل و جهت اظهار نظر به رئيس گروه و يـا رئـيس دانشـكده    
 ارائه مي گردد و در صورت موافقت جهت تائيد به رئيس موسسه ارجاع مي گردد.

يد رئيس موسسه فرم مربوطه بمنظور صدور حكـم كـارگزيني   در صورت تائ -16
 ارسال مي شود.
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 درخواست استفاده از خدمت نيمه وقت اعضاء هيأت علمي
 

 واحد سازماني:  -2 موسسه: -1
 نام خانوادگي: -4 نام: -3
 مدت استفاده  -6 گروه آموزشي: -مرتبه -5

 روز:            ماه :            سال :
 لغايت                              تاريخ شروع و خاتمه : از  -7
 علت استفاده از خدمت نيمه وقت: -9 نحوه زمانبندي خدمت نيمه وقت: -8

 تاريخ:                                               امضاء:   -10

اظهار نظر مقام مسئول واحد:               موافقت مي شود            موافقـت نمـي    -11
 شود  

 ت :  علت عدم موافق
 نام و نام خانوادگي : 

 عنوان پست ثابت سازماني:
 تاريخ:                                                    امضاء:

اظهار نظر باالترين مقام موسسه :          موافقت مي شـود           موافقـت نمـي     -12
 شود  

 توضيحات : 
 امضاء :              تاريخ:                                      

 

  موافقت مى شود             موافقت نمى شود

موافقت مى شود               موافقت نمى شود

12-اظهار نظر باالترين مقام موسسه :       
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دستورالعمل اجرايي جذب و تبديل وضعيت استخدامي اعضاي 
 ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي هيأت علمي دانشگاه

 
شـوراي عـالي    10/2/87و  19/4/86مورخ  623و  608براساس مصوبه جلسات  

هيـأت عـالي جـذب     4/9/87وچهـارمين جلسـه مـورخ     انقالب فرهنگي و بيست
ها و مؤسسات آموزش عالي بدينوسيله دستورالعمل  هيأت علمي دانشگاهاعضاي 

هـا و مؤسسـات آمـوزش عـالي و      اجرايي جذب اعضـاي هيـأت علمـي دانشـگاه    
 االجراست. الزم 1/10/87گردد كه از  پژوهشي به شرح زير ابالغ مي

 تعاريف   -1ماده  
ن و آموزش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درما وزارت: -1

 پزشكي
هيأت مركـزي جـذب اعضـاي هيـأت علمـي وزارت      هيأت مركزي جذب:  -2

 علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

ها، مؤسسات آمـوزش عـالي اعـم از آموزشـي و      هر يك از دانشگاهمؤسسه:  -3
 پژوهشي

 هيأت اجرايي جذب اعضاي هيأت علمي مؤسسه هيأت اجرايي جذب: -4

 دبيرخانه هيأت اجرايي جذب مؤسسهخانه: دبير -5
 اهداف -2ماده 

به منظور انتخاب اعضاي هيأت علمي اصلح از بين متقاضيان جذب و همچنـين   
تبديل وضعيت استخدامي و ايجاد وحدت رويه در امور استخدام اعضـاي هيـأت   

 علمي، هيأت اجرايي جذب در هر مؤسسه تشكيل خواهد شد. 
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 جرايي جذبوظايف هيأت ا -3ماده  
هاي آموزشـي   شناسايي و تعيين نيازهاي جذب اعضاي هيأت علمي در گروه -1

 و پژوهشي
 انجام فراخوان عمومي براي جذب اعضاي هيأت علمي مؤسسه -2

گيري درخصوص نحوه و چگونگي استخدام اعضاي هيأت علمي اعـم   تصميم -3
ازي، از قراردادي، پيماني، رسمي آزمايشي، رسمي قطعي، هيأت علمي طرح سرب

هـا و مقـررات    نامـه  مأموريت و انتقال اعضاي هيأت علمـي در چهـارچوب آيـين   
 مربوطه

اعالم نظر درخصـوص جـذب اعضـاي هيـأت علمـي متقاضـي اسـتخدام در         -4
 مؤسسه و متقاضيان راتبه تحصيلي از لحاظ توانايي علمي و صالحيت عمومي

هيـأت   نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مربوط به استخدام اعضـاي  -5
 علمي

 ارائه گزارشات مستمر ساليانه حسب مورد به هيأت مركزي جذب -6

 باشند. هاي فعلي از شركت در فراخوان عمومي مستثني مي راتبه: 1تبصره  
هاي وزارت در مورد متقاضيان راتبه تحصيلي الزامـي   نامه رعايت آيين :2تبصره  

 است.
 تركيب هيأت اجرايي جذب -4ماده 

 هيأت) رئيس مؤسسه(رئيس -1
 رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در مؤسسه -2

 سه تا پنج عضو هيأت علمي از همان مؤسسه به انتخاب هيأت عالي جذب   -3
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رئيس مؤسسه يا هيأت مركزي جذب مي توانند افراد موضوع بند فوق : 1تبصره 
 را به هيأت عالي پيشنهاد نمايند.

سـال مـي    4ره هـاي بعـدي   سـال ودو  3زمان عضويت بـراي دوره اول  :2تبصره 
 باشد.زمان اجرايي شدن اين مصوبه از شهريور سال آينده مي باشد.  

دبير هيأت اجرايي جذب كه با حكم رئيس مؤسسه از بين اعضاء انتخاب :3تبصره
 خواهد شد.

براي كليه واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي هيأت اجرايـي جـذب اعضـاي     -5ماده 
 شود: با تركيب ذيل تشكيل ميهيأت علمي به صورت استاني و 

 رئيس بزرگترين واحد استان(رئيس هيأت) -1
 رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در بزرگترين واحد استان -2

سه تا پنج عضو هيأت علمي بنا به پيشنهاد رئيس بزرگترين واحد استان به  -3
هيأت مركزي جذب وزارت مربوطه به منظور تأييد اوليه و تأييـد نهـائي هيـأت    

 عالي جذب و حكم رئيس دانشگاه آزاد اسالمي

 دبيرخانه   -6ماده  
كليه امور اجرايي هيأت اجرايي جذب از قبيل اعـالم فراخـوان عمـومي جـذب،      

دريافت تقاضاي همكاري، تشكيل پرونده، پاسخگويي بـه متقاضـيان و... توسـط    
دبيرخانه هيأت اجرايي جذب انجام خواهد شـد. رئـيس هيـأت اجرايـي جـذب      

وظف است در اولين فرصت نسبت به تشكيل دبيرخانه با امكانـات و تجهيـزات   م
مناسب و مكانيزه اقدام نموده و رئيس دبيرخانه آن را كـه زيرنظـر دبيـر هيـأت     

 كند، تعيين نمايد. اجرايي جذب فعاليت مي
 ها كارگروه -7ماده  
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، هيأت اجرايي جذب در موارد مطروحه جهـت تسـريع در رونـد بررسـي جـذب       
 هاي علمي و عمومي زير نظر خود تشكيل مي دهد.  كارگروه بررسي

 كارگروه بررسي توانايي علمي -الف 
به منظور بررسـي توانـائي علمـي متقاضـيان جذب(اسـتخدام پيمـاني، تبـديل         

وضعيت استخدامي از پيماني به رسمي آزمايشي، از رسمي آزمايشي به رسـمي  
متقاضـيان اسـتفاده از راتبـه تحصـيلي،     قطعي و طرح سربازي و...) و همچنـين  

كارگروه بررسي توانايي علمـي در تخصصـهاي مختلـف زيرنظـر هيـأت اجرايـي       
 علمـي  توانـايي  بررسـي  كارگروه تشكيلجذب حسب مورد تشكيل خواهند شد.

   باشد. نمي الزامي
 تركيب اعضاي هر كارگروه به شرح زير خواهد بود. 
 طرئيس پژوهشكده ذيرب رئيس دانشكده،  -1
 مدير گروه آموزشي، پژوهشي ذيربط -2

حداقل دو نفر از اعضاي هيأت علمي مرتبط با زمينه تخصصـي متقاضـي بـا     -3
 كـارگروه  جلسـه  در حضـور  براي پرونده حسب كهانتخاب هيأت اجرايي جذب 

 شوند. مي دعوت

يك نفر از اعضاي هيأت اجرايي جذب و يا نماينده آن هيأت كـه بايسـتي از    -4
 سمي مؤسسه باشد.اعضاي هيأت علمي ر

هـا حسـب مـورد رئـيس بخـش       در مؤسسات پژوهشي و پژوهشـكده  :1تبصره  
 مربوطه عضو كارگروه خواهد بود.

در صورت نياز با تشـخيص هيـأت اجرايـي جـذب برخـي از اعضـاي        :2تبصره  
 توانند از خارج مؤسسه انتخاب گردند. مي 3هيأت علمي موضوع بند



297

يد هيأت اجرايـي جـذب و حكـم رئـيس هيـأت      اعضاي هر كارگروه با نظر و تأي 
شـوند. اعضـاي كـارگروه پـس از      سـال منصـوب مـي    2حسب پرونده به مـدت  

هاي الزم، نتيجه بررسي توانايي علمي متقاضيان را در فرمهـاي مربوطـه    بررسي
تكميل نموده و آنها را توسط نماينده هيأت اجرايي جذب جهت اتخـاذ تصـميم   

 جرايي جذب ارائه خواهد نمود.به صورت محرمانه به هيأت ا
ها بررسـي توانـايي علمـي در مؤسسـات پژوهشـي و       تركيب كارگروه :3تبصره  

غيرانتفـاعي حسـب مـورد بـا      -مؤسسات آمـوزش عـالي و پژوهشـي غيردولتـي    
 صالحديد رئيس مؤسسه تعيين خواهد شد.

 كارگروه بررسي صالحيت عمومي -ب
التـدريس، اسـتخدام    جـذب(حق به منظور بررسي صالحيت عمومي متقاضـيان   

پيماني، تبديل وضعيت اسـتخدامي از پيمـاني بـه رسـمي آزمايشـي، از رسـمي       
آزمايشي به رسمي قطعـي، طـرح سـربازي و...) و متقاضـيان اسـتفاده از راتبـه       
تحصيلي، كارگروه بررسي صالحيت عمومي با تركيب ذيل زيرنظر هيأت اجرايي 

 جذب تشكيل خواهد شد.  
 مؤسسهنماينده رئيس  -1
 نماينده مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در مؤسسه -2

سه نفر عضو هيأت علمي رسمي با پيشنهاد هيأت اجرايي جذب و بـا تأييـد    -3
سـال   3هيأت عالي گزينش با حكـم دبيـر هيـأت مركـزي جـذب بـراي مـدت        

 شوند. منصوب مي
 مسئول كـارگروه بررسـي صـالحيت عمـومي بـدون حـق رأي بنـا بـه        : 1تبصره 

   تواند شركت كند. تشخيص رئيس هيأت در جلسات مي
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بررسي توانائي علمي و صالحيت عمومي متقاضيان عضـويت در هيـأت   : 2تبصره 
ها توسط معاونت امور اساتيد نهاد نماينـدگي   علمي گروه معارف اسالمي دانشگاه

 گيرد. مقام معظم رهبري در دانشگاهها انجام مي
 ت علمي: فرآيند جذب اعضاي هيأ8ماده 

منظور از جذب اعضاي هيأت علمي در اين دستورالعمل هرگونه استخدام عضـو   
هيأت علمي به صورت قراردادي، پيماني، طرح سربازي، مأموريت، انتقال و راتبه 

 باشد. تحصيلي است. فرآيند جذب اعضاي هيأت علمي به شرح زير مي
ي و راتبه تحصيلي پس از اعالم فراخوان عمومي جذب اعضاي هيأت علم : 8-1 

ها و شرايط مربوطه اعـالم شـده انجـام خواهـد شـد، دبيرخانـه        كه براساس فرم
ــدام     ــيان اقـ ــت متقاضـ ــوان و درخواسـ ــام فراخـ ــت انجـ ــه دريافـ ــبت بـ نسـ

 روز).5نمايد.(حداكثر مي
فراخوان عمومي براي جذب اعضاي هيـأت علمـي دوبـار در سـال و در      تبصره: 

منزلگاه مؤسسه و روزنامه هاي كثيراالنتشار به هاي شهريور و بهمن از طريق  ماه
 گيرد. شكل استاني يا متمركز صورت مي

دبيرخانه كليه درخواستهاي واصله را بـه هيـأت اجرايـي جـذب ارسـال       : 8-2 
نموده و با نظر هيأت اجرايي جذب براي افراد واجد شرايط پرونده تشـكيل داده  

انـد، اقـدام    ط اوليـه را دارا نبـوده  و نسبت به ارسال پاسخ براي افرادي كه شـراي 
 روز).5خواهد نمود.(حداكثر

دبيرخانه بعد از تكميل پرونده براي متقاضـيان واجـد شـرايط همزمـان     :  8-3 
هـاي بررسـي    پرونده آنان را بنا به تشخيص هيـأت اجرايـي جـذب بـه كـارگروه     

 علمي و صالحيت عمومي مؤسسه و در مورد دروس معارف اسـالمي بـه    توانايي
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معاونـــت امـــور اســـاتيد نهـــاد نماينـــدگي مقـــام معظـــم رهبـــري ارســـال  
 روز).7نمايد.(حداكثر مي

كارگروه بررسي توانايي علمي و صالحيت عمـومي بـا تشـكيل جلسـه و      : 8-4 
دعوت از افراد تعيين شده نسبت به بررسـي پرونـده متقاضـيان اقـدام نمـوده و      

  تسبه از فرم مربوطه، به هيأتنتيجه بررسي صالحيت را با توجه به امتيازات مك
 روز). 45نمايند(حداكثر اجرايي جذب ارسال مي

دبيرخانــه پــس از دريافــت نتيجــه بررســي توانــايي علمــي و صــالحيت  : 8-5 
ها را براي اتخاذ تصميم به هيأت اجرايـي جـذب ارسـال خواهـد      عمومي، پرونده

 روز).5كرد(حداكثر
ونده متقاضيان نتيجه تصميم خود هيأت اجرايي جذب پس از بررسي پر : 8-6 

 روز).15را اعالم خواهد نمود(حداكثر
دبيرخانه خالصه پرونده متقاضياني كه مورد تأييد اوليـه هيـأت اجرايـي     : 8-7 

جذب قرار گرفته اسـت مطـابق فـرم مربوطـه از طريـق پسـت الكترونيـك بـه         
 روز).7نمايد(حداكثر دبيرخانه هيأت مركزي جذب ارسال مي

روز به مؤسسـه   45يأت مركزي جذب نيز تصميم نهايي را حداكثر در ه : 8-8 
روز نتيجه را به اطالع  10اعالم خواهد كرد و مؤسسه موظف است حداكثر طي 

 متقاضي برساند.
صدور ابالغ استخدام رسمي آزمايشـي اعضـاي هيـأت علمـي پـس از       :1تبصره  

ف مؤسسـه توسـط   تأييد هيأت مركزي جذب و ارسال مدارك مورد نيـاز از طـر  
 معاونت آموزشي وزارت اقدام خواهد شد.
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باتوجه به محدوديت استخدام مربي، قبل از هرگونـه اقـدام (بررسـي     :2تبصره  
هاي علمي و صالحيت عمومي متقاضـيان)، رعايـت بخشـنامه مربوطـه و      توانايي

 كسب مجوز از معاونت آموزشي وزارت متبوع الزامي است.
هاي استخدام در دانشـگاه آزاد اسـالمي، ابتـدا توسـط     كليه درخواست :3تبصره  

هيأتهاي اجرايي جذب اسـتان بررسـي و بـه سـازمان مركـزي آن دانشـگاه و از       
طريق آن سازمان با امضاء رئيس يا معاون آموزشي آن دانشگاه به هيأت مركزي 
جذب وزارت ارسال خواهد شد. دانشگاه آزاد اسالمي نيز موظف است نسبت بـه  

ايـن دسـتورالعمل اقـدام     6ك دبيرخانه متمركز و مكانيزه مطـابق مـاده   ايجاد ي
 هاي مركزي جذب را انجام دهد. نمايد و امور محوله توسط هيأت

در رابطه با استخدام و تبديل وضعيت اعضاي گـروه معـارف اسـالمي     :4تبصره  
است توانايي علمي و صالحيت عمومي را   دبيرخانه هيأت اجرايي مؤسسه موظف

ز دفتر امور اساتيد نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري استعالم نموده و به هيأت ا
 اجرايي جذب مؤسسه ارسال نمايند.

  : تبديل وضعيت استخدامي اعضاي هيأت علمي 9ماده 
نحوه تبديل وضـعيت اسـتخدامي اعضـاي هيـأت علمـي از پيمـاني بـه رسـمي          

 باشد. ح زير ميآزمايشي و از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي به شر
شـوراي عـالي انقـالب     19/4/86مورخ  608مصوبه  5ماده  4براساس بند : 9-1 

فرهنگي، تبديل وضعيت استخدامي اعضاي هيأت علمـي از پيمـاني بـه رسـمي     
 باشد. آزمايشي مشروط به احراز شرايط براي ارتقاء به مرتبه باالتر مي

هـايي   ك وهشي باتوجه به مالها و مؤسسات آموزش عالي و پژ دانشگاه :1تبصره  
مانند سابقه تأسيس، موقعيت جغرافيايي، توسـعه زيرسـاختها، شـاخص و هـرم     
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توانند براي احراز شرايط ارتقاء به مرتبه باالتر در تبـديل   اعضاي هيأت علمي مي
وضعيت استخدامي اعضاي هيأت علمـي خـود از پيمـاني بـه رسـمي آزمايشـي       

درصد حداقل امتيازات الزم را  100تا  70به ميزان امتيازات الزم براي ارتقاء را 
نامـه   از جدول موضوع ماده يك(براي مؤسسات آموزشي) و سـاير جـداول آيـين   

 ارتقاء انجام دهند.
امتيازات موضوع تبصره فوق براساس پيشنهاد هيأت مميزه و تصويب  :2تبصره  

هـاي   در دانشگاه سال يكبار قابل بازنگري است. 4هيأت امناء مؤسسه بوده و هر 
 فاقد هيأت مميزه امتيازات مزبور توسط هيأت مميزه مركزي تعيين خواهد شد.

 :10ماده  
شــوراي عــالي انقــالب  19/4/86مــورخ  608مصــوبه  5مــاده  5براســاس بنــد  

فرهنگي، تبديل وضعيت استخدامي اعضاي هيأت علمي از رسمي آزمايشـي بـه   
 باشد. ياري ميرسمي قطعي مشروط به احراز مرتبه دانش

 :11ماده 
براي تبديل وضـعيت اسـتخدامي اعضـاي هيـأت علمـي از پيمـاني بـه رسـمي          

آزمايشي و از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي اخـذ مجـدد تأييديـه صـالحيت     
 عمومي الزامي است.

 :12ماده  
تبديل وضعيت استخدامي اعضاي هيأت علمـي دانشـگاه هـاي تربيـت مـدرس       

 -آزمايشي بـه رسـمي   -آزمايشي و از رسمي  -ي به رسميوتربيت معلم از پيمان
قطعي  و همچنين استخدام اعضاي هيـأت علمـي گـروه معـارف اسـالمي تـابع       

 باشد. مقررات خاص خود مي
 :13ماده  
هـا كـه مغـاير ايـن دسـتورالعمل       ها و بخشنامه نامه كليه ضوابط و مقررات، آيين 

 نباشند كماكان به قوت خود باقي است.
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 :14 ماده 
،  17تبصره در جلسات  17ماده و  14اين دستورالعمل اجرايي مشتمل به  

هـا و   هيأت عـالي جـذب اعضـاي هيـأت علمـي دانشـگاه       41و24،39، 18
 مؤسسات آموزش عالي كشور به تصويب رسيد.
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اعضاي  دستورالعمل نحوه محاسبه حق التدريس و معادلسازي فعاليتهاي
 هيات علمي

 )  1ماده 

تواند جهت واحد هاي معادل آموزشي ( واحد معادل ) اعضاي هيـات  مؤسسه مي 
 علمي خود حق التدريس به شرح زير پرداخت نمايد :

 )2ماده 
واحد معادل براي هر پروژه يا پايان نامه دوره كارداني ،كارشناسـي و كارشناسـي    

 اين ماده به طريق زيـر محاسـبه   2و 1ارشد پيوسته با رعايت شرايط  تبصره هاي 
 مي شود:

 = واحد معادل واحد پروژه يا پايان نامه× تعداد دانشجو 
 3تعداد دانشجو + 

تدريس درس تئوري مربـوط بـه پـروژه (در صـورت وجـود داشـتن) و        -1تبصره 
 سرپرستي پروژه بطور توام بايد توسط عضو هيات علمي در يك ترم انجام گيرد.

ز يـك نفـر سرپرسـتي مـي شـود      اگر پروژه و يا پايان نامه توسط بيش ا -2تبصره
 تعداد واحد معادل فوق بر تعداد مدرسين تقسيم مي شود. 

واحد معادل درس سمينار كارشناسي و كارشناسي ارشد پيوسـته برابـر    -3تبصره
 3يك سوم واحد معادل پروژه موضوع اين مـاده محسـوب مـي گـردد و حـداكثر      

 واحد قابل احتساب است.
 )3ماده 

ر پروژه يا پايان نامـه كارشناسـي ارشـد ناپيوسـته بـا رعايـت       واحد معادل براي ه 
براي عضو هيات علمي راهنما (استاد راهنمـا) بـه طريـق     2ماده  2و1تبصره هاي 

 زير محاسبه مي شود .
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 2واحد معادل = واحد پروژه يا پايان نامه تقسيم بر 
اب واحـد معـادل قابـل احتسـ     6در هر حال براي يـك پـروژه بيشـتر از     -1تبصره
 نيست.
واحد معادل درس سمينار كارشناسي ارشد ناپيوسته بـا رعايـت تبصـره     -2تبصره
واحـد محسـوب    2برابر يك ششم واحد درس سمينار و حداكثر 9ماده  2و1هاي 

 مي گردد مشروط بر اينكه موضوعات ارائه شده همانند نباشد.
   )4ماده 

احـد رسـاله بـوده و    واحد معادل رساله هاي دوره هاي دكتراي تخصصي مساوي و
 واحد براي هر رساله در كل دوره دكتري قابل احتساب است. 20حداكثر 
حداكثر تعداد رساالتي كه يك عضو هيات علمي مـي توانـد سرپرسـتي     -1تبصره

 كند توسط شوراي تحصيالت تكميلي مؤسسه تعيين مي شود.
) رسـاله بـا   واحد معادل براي هر عضو هيات علمي مشاور (استاد راهنمـا  -2تبصره

توجه به ميزان مشاركت وي حداكثر يك ششـم واحـد معـادل مربـوط بـه اسـتاد       
راهنماي آن رساله و حداقل يك دوم واحد خواهدبود. (براي هر رساله كارشناسـي  

نفر استاد مشاور 2نفر استاد مشاور و هر رساله دكتراي تخصصي  1ارشد ناپيوسته 
 منظورمي گردد)

 )5ماده
ي كــار آمــوزي و كــار ورزي در عرصــه در بخشــها بــراي ســاعت سرپرســت34هــر 

 دانشجويان غير پزشكي معادل يك و نيم واحدنظري محسوب ميشود.  
واحد ( كار آموزي و كار ورزي در عرصه ) در صورتي منظور مـي گـردد    -1تبصره

كه عضو هيات علمي بطور كامـل و در طـول درس بـه ازاي هريـك و نـيم واحـد       
 ترم در محل حضور داشته باشد. ساعت در هر 51حداقل 
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سرپرستي كار آموزي و كار ورزي و اظهار نظـر در مـورد گـزارش هـاي      -2تبصره
مربوط جزو خدمت موظف هفتگي و قابل قبول عضو است و دانشكده ها موظفنـد  

 امور مربوط را به نحو احسن بين اعضاي هيات علمي تقسيم نمايند.
 )6ماده

احـد بعنـوان كـالس تمـرين مصـوب يـا دروس       اگر سـاعات اضـافه بـر ميـزان و     
 24آزمايشگاهي مصوب كه توسط عضو هيات علمي مسئول درس ارائه شود ، هـر 

 ساعت حد اكثر تا يك واحد نظري در نظر گرفته خواهد شد .  
 )7ماده

تعداد واحد معادل دروس مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسـته و دكتـري تخصصـي     
 يك و نيم برابر مي باشد.

در مورد تاسيس رشته هاي جديد تعداد واحد معادل دروس كارشناسي   -1تبصره
ارشد ناپيوسته و دكتري كه براي اولين بار توسط عضو هيات علمي ارائه مي گردد 

 برابر خواهدبود. 2
مؤسسه مي تواند در موارد خاص در مـورد دروس تخصصـي سـال آخـر      -2تبصره

را  25/1وق ليسـانس) ضـريب   كارشناسي ارشد پيوسـته ( دكتـراي حرفـه اي ،فـ    
 اعمال نمايد.

 ) 8ماده 
واحـد   5واحد معادل پايان نامه دكتراي تخصصي پزشكي و دندانپزشكي حد اكثر 
واحـد   7معادل است  و براي پايان نامه دكتراي فوق تخصصي پزشكي حـد اكثـر   

 معادل مي باشد . 
پزشـكي و  واحد معادل پايـان نامـه دكتـراي تخصصـي پزشـكي و دندان      -1تبصره 

دكتراي فوق تخصصي پزشكي پس از دفاع از پايان نامه و تاييـد توسـط دانشـكده    
 قابل محاسبه است . 
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تعداد پايان نامه هاي هر عضو هيـات علمـي در ابتـداي سـال تحصـيلي       -2تبصره
حسب مقررات توسط شوراي آموزشي پژوهشي دانشكده و يـا شـوراي تحصـيالت    

 شود .  تكميلي تعيين و به وي اعالم مي 
 ) 9ماده 

ميزان حق التدريس اساتيد راهنماي دانشجويان مطابق آيين نامه هـاي مربوطـه    
 مي باشد .

 ) 10ماده 
تعداد واحد معادل براي آموزش باليني در بيمارستانها در روز و شـب بـر حسـب     

نفر دانشجو ، كارورز يا دستيار به شـرح زيـر مـي     2رشته به شرط حضور حداقل 
 باشد.

 ساعت معادل يك ساعت نظري 2     آموزشي مانگاهدر -1
 ساعت معادل يك ساعت نظري 2   راند(در بخش بيماران بستري) -2
 يك ساعت معادل يك ساعت نظري      كنفرانس پزشكي -3
 يك ساعت نظري      اداره سمينار(هر موضوع) -4
 شب يك واحد نظري 15  كشيك شب براي گروههاي جراحي و بيهوشي -5
 شب يك واحد نظري  30 كشيك شب براي گروههاي داخلي(به صورت آنكال)  -6
سرپرستي كارآموزي و كارورزي در بخش ها به شرط حضور در فيلد براي  – 7

مناطق شهري معادل نصف زمان صرف شده و براي مناطق روستايي دو سوم 
 زمان صرف شده تدريس نظري در نظر گرفته مي شود . 

هر گونه پروسيجر آموزشي در بخش هاي مختلف                       اتاق عمل يا  – 8 
 ساعت معادل يك ساعت نظري 3
خواندن فيلمهاي راديولوژي يا ديدن المهاي آسيب شناسي به همراه  – 9 

 ساعت معادل يك ساعت نظري  2آموزش به دانشجو           
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   امتياز مي باشد . 5امتياز آنكالي در مجموع تبصره : 
 )11ماده

برابر  5/1تعداد واحد معادل هر درس بر اساس تعداد دانشجويان كالس حداكثر  
 واحد درس به شرح جدول پيوست مي باشد.

  دانشجو در هر كالس (نفر)تعداد 

درس نظري اصلي 
 و تخصصي

درس نظري 
 پايه

درس نظري 
 عمومي

 تعداد واحد معادل

 واحد درس × 00/1 و كمتر 100 و كمتر  75 و كمتر 50

 واحد درس ×  05/1 101 – 130 76 – 95 51– 60

 واحد درس  × 10/1 131 -160 96 -115 61 -70

 واحد درس × 15/1 161 -190 116 -135 71 -80

 واحد درس ×20/1 191 -220 136 – 155 81 -90

 واحد درس ×25/1 221 – 250 156 – 175 91 -100

 واحد درس × 30/1 251 – 280 176 -195 101 -110

 واحد درس × 35/1 281 – 310 196 – 215 111 -120

 واحد درس × 40/1 311 – 340 216 – 235 121 -130

 واحد درس× 45/1 341 – 370 236 – 255 131– 140

 واحد درس × 50/1 و بيشتر 371 و بيشتر 256 و بيشتر 141

 
نفر و  50تر از كالس هاي مربوط به دروس نظري اصلي و تخصصي به كم -تبصره

نفـر   100نفر و دروس نظري عمومي به كمتر از  75دروس نظري پايه به كمتر از 
 قابل شكستن نبوده و فقط در يك گروه قابل احتساب است.
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آئين نامه  24دستورالعمل اجرايي ورود به خدمت موضوع ماده 
 اداري،استخدامي و تشكيالتي كارمندان غير هيأت علمي 

 
مل شامل افرادي خواهد بود كه بصورت رسـمي و پيمـاني   اين دستورالع -1ماده

 .در دانشگاه بكار گرفته خواهند شد

: دانشگاه مي تواند براي پذيرش نيروهاي قراردادي نيز ايـن دسـتورالعمل    تبصره
 را بمورد اجرا گذارد.

استخدام نيروي انساني مورد نيـاز دانشـگاه دريـك فضـاي رقـابتي و بـا        -2ماده
، شايسـته گزينـي و سـنجش توانمنـديهاي عمـومي و      رعايت عدالت اسـتخدامي  

تخصصي از طريق آزمون يا مسابقه عمومي ، تخصصي ، مصاحبه و يـا تركيبـي از   
آنها و احراز صالحيت هاي عمومي بر اساس قانون تسري قانون  گزينش معلمـان  
و كاركنان آموزش و پرورش به كارمندان ساير وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات 

 خواهد بود. 9/2/1375ركتهاي دولتي مصوب و ش

رعايت قانون تسهيالت استخدامي ايثارگران .... و معلوالن عادي جـز در   :1تبصره
 مواردي كه در اين دستورالعمل تصريح  شده باشد الزامي است.

  استخدام بهورزان براساس دستورالعمل ويژه جذب بهورز خواهد بود. :2تبصره 
و  35نتصاب كارشناسان بهداشت حرفه اي بر اسـاس مـاده   استخدام و ا :3تبصره

اعمال سـاير مفـاد ايـن دسـتورالعمل و طـي دوره آموزشـي مربوطـه، مطـابق بـا          
هيات محترم وزيران صـورت   23/6/83مورخ  11615دستورالعمل اجرايي مصوبه 

   مي پذيرد.
 شرايط عمومي: -3ماده
 تابعيت ايران الف
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 ورمتدين به يكي از اديان  رسمي كش –ب 
 اعتقادبه مباني نظام جمهوري اسالمي ايران  -ج
تمـام و بـراي دارنـدگان مـدرك     سـال   35و حـداكثر   18حداقل سن داشتن  -د

 سال تمام 40تحصيلي دكتري تخصصي  حداكثر 
 دائم براي افراد مذكورانجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني   -هـ 
 و روانگردانعدم اعتياد به مواد مخدر  -و

 عدم سوء پيشينه و سابقه محكوميت جزايي موثر  -ز
از موسسـات   (به استثناي مدارك تحصيلي معـادل) دارا بودن مدرك تحصيلي -ح

 آموزش عالي معتبر
داشتن سالمت جسماني و رواني و توانائي انجام كاري كه بـراي آن اسـتخدام    -ط

 صورت مي گيرد.
ئين تر از كارداني در مشـاغل  بخدمت پذيري افراد با مدرك تحصيلي پا:  1تبصره

 بهورزو بهياربالمانع است.
هيأت رئيسه دانشگاه مي تواند عالوه برشرايط فـوق، شـرايط ويـژه اي    : 2تبصره 

و آشنايي به زبـان انگليسـي را     ICDLهمچون شرط معدل ، دارا بودن گواهينامه
 در شرايط آگهي قيد نمايد.

هاي معتبر به حداكثر سن مقرر اضـافه  موارد ذيل به شرط ارائه تائيديه : 3تبصره
 خواهد شد.

داوطلباني كه در جبهـه هـاي نبـرد حـق عليـه باطـل ، داوطلبانـه(از تـاريخ         -الف
 ) خدمت نموده اند به ميزان حضور در جبهه.29/5/67لغايت  31/6/59
جانبازان و رزمندگان داوطلب در اثر مجروحيت در جبهـه هـاي نبـرد حـق      –ب 

 ن زمان بستري شده و يا استراحت پزشكي.عليه باطل به ميزا
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افراد خانواده معظم شهداء،مفقود االثر ها، جانبازان از كار افتاده كلي كه قادر  –ج 
 5به انجام كار نمي باشند ( همسر، فرزند، پدر، مـادر، بـرادر، خـواهر) بـه ميـزان      

 سال.
 آزادگان از حداكثر سن فوق الذكر معاف مي باشند. –د 

باني كه تحـت پوشـش شـركت هـاي خـدماتي در واحـد هـاي تابعـه         داوطل -هـ 
شـاغل بـوده انـد و همچنـين خدمتشـان       1/7/85دانشگاه مي باشند و تـا تـاريخ   

كماكان ادامه دارد به ازاي مدت خدمت در واحدهاي مـذكور  حـداكثر بـه مـدت            
 سال. 5
ون خـدمت  داوطلباني كه طرح خدمت نيروي انسـاني موظـف را باسـتناد قـان     -و 

پزشكان و پيراپزشكان انجام داده اند به ميـزان انجـام خـدمت فوق(مـدت اضـافه      
 خدمت قابل محاسبه نخواهد بود)

داوطلبان استخدام نبايد از جمله افرادي باشند كه به موجب آراء مراجع  -4ماده
 قضايي و ذيصالح از خدمت دولتي منع شده باشند.

اني و بازخريـد شـده   داوطلبان استخدام نبايد مسـتخدم رسـمي و پيمـ    -5ماده
 دستگاههاي دولتي باشند.

مشمولين قـانون خـدمت پزشـكان و پيراپزشـكان كـه در حـين انجـام         -6ماده
خدمت قانوني در واحد هاي تابعه دانشگاه مـي باشـند مـي تواننـد در آزمونهـاي      

 استخدامي دانشگاه شركت نمايند.

آزمونهاي استخدامي توسط كميته برگـزاري آزمـون برگـزار مـي شـود.       -7ماده
 اي اين كميته عبارتند از:اعض

 معاون پشتيباني دانشگاه يا عناوين مشابه به عنوان رئيس كميته -1
 مدير هسته گزينش يا عناوين مشابه به عنوان عضو كميته -2
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 مدير امور نيروي انساني يا عناوين مشابه به عنوان عضو كميته -3

 نماينده  رياست دانشگاه به عنوان عضو كميته -4

تواند ازنماينـدگان معاونتهـا ، مسـئول يـا نماينـدگان       : رياست كميته ميتبصره
واحدهاي حراست، مديريت خدمات پشـتيباني يـا عنـاوين مشـابه، اداره ارزيـابي      
عملكرد و پاسخگويي به شكايات و... صرفا جهت همكاري در كميته آزمون دعوت 

 بعمل آورد.
 شرح وظايف كميته آزمون : -8ماده

 ليه مراحل آزمونمديريت، برنامه ريزي، هدايت و پايش ك -1
 تصميم گيري در مورد چگونگي اجراي آزمون و موارد پيش بيني نشده -2

 اعالم نتايج آزمون -3

 بررسي، تصميم گيري  و پاسخگويي به شكايات واصله در خصوص آزمون -4
 آزمون استخدامي شامل مراحل زير است: -9ماده

 تكميل برگ تعيين مشخصات شغل و شاغل -1
 تنظيم آگهي استخدام و انتشار آن -2

 ت نام و تهيه فهرست داوطلبانثب -3

 برگزاري آزمونهاي عمومي وتخصصي براساس مصوبات هيأت رئيسه دانشگاه -4

 تصحيح اوراق و استخراج نتايج اوليه -5

 انجام مصاحبه و آزمون عملي در صورت ضرورت -6

 تهيه فهرست انتخاب شدگان نهايي واعالم نتيجه -7

بـه مجوزهـاي    انجام نيازسنجي و تعيين نيازهاي استخدامي بـا عنايـت   -10ماده
ابالغي و با هماهنگي واحدهاي ذيربط به عهده مـديريت امـور نيـروي انسـاني يـا      

 باشد. عناوين مشابه مي
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پس از احصاء نيازهاي استخدامي توسط مديريت امـور نيـروي انسـاني،     -11ماده
صورتجلسه تعيين مشخصات شغل و شاغل (پيوست شـماره يـك) بـا همـاهنگي     

ل يا عناوين مشـابه توسـط مـديريت امـور     مديريت تشكيالت و طبقه بندي مشاغ
 نيروي انساني يا عناوين مشابه تنظيم خواهد شد.

به منظور تأمين اعتبار، صورتجلسه تعيين مشخصات شغل و شـاغل بـه    -12ماده
 تأييد مدير بودجه يا عناوين مشابه خواهد رسيد.

پــس از تأييــد صورتجلســه تعيــين مشخصــات شــغل و شــاغل، آگهــي  -13ماده
مور نيروي انساني بـا لحـاظ نمـودن قـوانين و مقـررات      استخدام توسط مديريت ا
 موضوعه تنظيم مي گردد.

آگهي استخدام توسط رئيس كميته آزمون جهت تأييد به هيأت رئيسـه   -14ماده
 دانشگاه ارائه مي گردد.

آگهي استخدام دانشگاه پس از تاييد هيات رئيسه دانشـگاه بـه يكـي از     -15ماده
 طرق ذيل توسط روابط عمومي انتشار مي يابد.

 روزنامه كثيراالنتشار كشوري يا محلي 2نوبت انتشار در  يك -
 روزنامه كثير االنتشار كشوري يا محلي 1دو نوبت انتشار در  -

دو نوبت اطالع رساني در صداي جمهوري اسالمي (شبكه محلي) و يك نوبت  -
 انتشار در يك روزنامه كثيراالنتشار كشوري  يا محلي

اسالمي (شبكه محلي) و يك نوبت  دو نوبت اطالع رساني درسيماي جمهوري -
 انتشار در يك روزنامه كثيراالنتشار كشوري  يا محلي.

مراحل آزمون،  زمان و مكان توزيـع كـارت ورود بـه جلسـه آزمـون يـا        -16ماده
 مسابقه استخدامي  بايد در آگهي استخدام درج گردد .      
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ي در مهلت ارسال مدارك به مدت حـداقل ده روز از تـاريخ انتشـار آگهـ     :1تبصره
 نظر گرفته مي شود.

تاريخ توزيع كارت ورود به جلسه آزمون يا مسـابقه اسـتخدامي حـداقل     :2تبصره
 يك هفته پس از پايان مهلت ثبت نام خواهد بود.

زمان و مكان برگزاري آزمون و نيز چگونگي و تاريخ اعالم نتايج  به نحو  -17ماده
 د.مقتضي در هنگام توزيع كارت به اطالع متقاضيان خواهد رسي

ثبت نام، بررسي مدارك داوطلبـان، تهيـه ليسـت متقاضـيان آزمـون و       -18ماده
صدور كارت  ورود به جلسه توسط مديريت امور نيروي انساني تهيه مي گردد بـه  
تاييد معاونت پشتيباني  و رياست دانشـگاه  مـي رسـد. الزم اسـت قبـل از انجـام       

ه اسـت جهـت   آزمون ليست متقاضيان آزمون  به امضاء معـاون پشـتيباني رسـيد   
 تائيد رياست دانشگاه ارسال گردد.

ثبت نام از داوطلبان بر اساس شرايط مندرج در آگهي در مهلـت مقـرر    -19ماده
انجام خواهد شد و به مدارك ناقص و يا مداركي  كه پس از انقضـاء  مهلـت ثبـت    

 نام به پست تحويل شده باشد، ترتيب اثر داده نمي شود.

توسط متقاضيان استخدام ترتيـب  به مدارك تحصيلي معادل ارائه شده  -20ماده
 اثر داده نخواهد شد.

شركت داوطلبان داراي مدرك تحصيلي باالتر از مدرك تحصيلي مـورد   -21ماده
 نياز رشته شغلي مندرج در آگهي استخدام ممنوع مي باشد.

چنانچه در هريك از مراحل استخدام خالف اطالعات اعالم شده توسط   -22ماده
يكن تلقي خواهـد شـد. ودر صـورت    داوطلب محرز شود مراحل طي شده كان لم 

 صدور حكم استخدامي، حكم صادره لغو و بال اثر مي گردد.

 مسئوليت تهيه و تكثير سواالت با هسته گزينش خواهد بود.   -23ماده
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بمنظورسنجش توانمنديهاي عمومي و تخصصـي، آزمونهـايي بـه شـرح      -24ماده
 ذيل از داوطلبان بعمل خواهد آمد.

ي عمومي، معلومات پايـه واسـتعدادهاي   براي سنجش اطالعات وتوانمنديها -الف 
ذهني امتحان كتبي در  دو سطح   كارداني و پايين تر و كارشناسي و باالتر بعمل 

 % از كل نمره هاي آزمون را به خود اختصاص خواهد داد.40خواهد آمد كه
براي سنجش توانمنديهاي تخصصـي و بهگزينـي افـراد، آزمـون تخصصـي ،       -ب 

% 60يا تــركيبي ازاين سه شكل بعمل خواهـد آمـد كـه     مصاحبه يا آزمون عملي
 نمره كل آزمون را به خود اختصاص خواهد داد.

چگونگي اجراي آزمون، تركيب ، تعداد و نوع سواالت آزمونهاي عمـومي   تبصره: 
 و تخصصي توسط كميته آزمون تعيين ودر آگهي استخدام  قيد خواهد شد.

يتـه آزمـون برگـزار گـردد و     بايست تحت نظارت اعضـاي كم  آزمون مي -25ماده
مراتب و چگونگي كيفيت انجام آن  ( تعداد داوطلبان استخدام هر رشته، غـائبين  
آزمون ، تعداد سواالت ، زمان پاسخگويي، ساعت شروع و پايان آزمون) برابـر فـرم   

 پيوست شماره دو صورتجلسه و به امضاء كليه اعضاء برسد.
آزمـون تـا پايـان بـه عهـده      مسئوليت حفظ امنيت و حراست از اجراي  -26ماده

 باشد. حراست دانشگاه مي

مسئوليت تصحيح و استخراج  نتايج آزمون بـه عهـده  كميتـه آزمـون        -27ماده
 مي باشد .

%  نمـره كـل آزمـون    60حدنصاب قبولي در آزمون اسـتخدامي كسـب    -28ماده
است. در موارد خاص  و بنا به  درخواست كميته آزمون، هيـأت رئيسـه دانشـگاه    

% نمره كل آزمـون تعيـين و بـه رئـيس     40يگري را تا ميزان مي تواند حدنصاب د
 كميته آزمون ابالغ نمايد.
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 :ايثارگران درسقف سهميه تصريح شده ازكسب حدنصاب معاف مي باشند .  تبصره
 اعمال اولويت ها در آزمون به ترتيب ذيل خواهد بود: -29ماده

ثـارگران و  ايثارگران به ميزان تعيين شده در قانون تسهيالت اسـتخدامي اي  -الف 
% و  25اصالحات بعدي آن، همچنين يكـي از فرزنـدان كاركنـان شـهيد، جانبـاز      

 باالتر و آزاده (اعم از شاغل ،فوت شده ، بازنشسته يا از كار ا فتاده ) دانشگاه  
 % از كل مجوزهاي استخدامي3معلولين عادي به ميزان  -ب   
 ستخدامي  % از كل مجوز هاي ا50متقاضيان بومي به ميزان  -ج    
كاركنان قراردادي شاغل در دانشگاه وفرزندان كارمندان شاغل و بازنشسته –چ    

 دانشگاه در شرايط مساوي در آزمون از اولويت برخوردارند.
بسيجياني كه حداقل چهار سال سابقه خـدمت عضـويت فعـال و مسـتمر در     -ح  

امتيـاز   100اقل گردان هاي عاشورا را داشته باشند و همچنين بسيجياني كه حد 
كسب كرده اند با ارائه گواهي مربوطه به شرط دارا بودن شرايط مساوي بـا سـاير   

 داوطلبان غير ايثارگر در اولويت خواهند بود. 
انتخاب داوطلبان به ترتيب باالترين نمره كل ماخوذه درآزمون مي باشد  -30ماده

صي مـالك  و در مواردي كه نمره كل دو داوطلب يكسان باشد نمره آزمون اختصا
انتخاب خواهد بود؛ ودر صورت برابر بودن نمره اختصاصي، باالترين نمـره آزمـون   

 كتبي تخصصي مجدد كه برگزار مي گردد مالك عمل قرار خواهد گرفت.

افراد مشمول سهميه هاي استخدامي در صـورتيكه بـا كسـب بـاالترين      -31ماده
ذيرش قـرار  نمره قبولي پذيرفته شوند فارغ از محدوده سـهميه مربوطـه مـورد پـ    

 خواهند گرفت.  

داوطلبان آزمونهاي اسـتخدامي در صـورتي كـه حـداقل داراي يكـي از       -32ماده
 ويژگي هاي زير باشند بومي تلقي مي گردند:
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 محل تولد داوطلب با محل جغرافيايي مورد تقاضا براي استخدام يكي باشد . -الف
يــا حــداقل دو مقطــع تحصــيلي از مقــاطع تحصــيلي (ابتــدايي، راهنمــايي و  -ب

 دبيرستان ) را در محل مورد تقاضاي استخدام طي كرده باشد.
) سـال از سـنوات   3فرزندان پرسنل نيرو هاي مسـلح در صـورتي كـه محـل (     -ج

تحصيلي انها (اعم از ابتدايي، راهنمايي و يا دبيرسـتان ) بـا محـل مـورد تقاضـاي      
 استخدامي يكي باشد نيز بومي تلقي مي شوند.

ه تاييد كمسيون پزشكي دانشگاه از حداقل توانايي معلولين بايستي بنا ب -33ماده
جسمي، ذهني و حركتـي الزم براي انجام وظايف شغلي كـه  بـراي آن انتخــاب    

 مي شوند برخوردار باشند.
ليست پذيرفته شدگان اوليه توسط مديريت امور نيروي انساني تنظيم    -34ماده

ت تاييـد  و پس از تاييد كميتـه آزمـون ضـمن اطـالع رسـاني بـه داوطلبـان جهـ        
 صالحيت به هسته گزينش اعالم مي گردد.

چنانچه جهت سنجش توانمندي هاي تخصصي داوطلبـان مصـاحبه يـا     -35ماده
آزمون عملي پيش بيني شده باشد، در هر رشته شغلي از ميان داوطلبـاني كـه بـا    
لحاظ اولويت هاي قانوني مندرج در آكهي و نمره كل آزمون عمومي و اختصاصـي  

برابـر تعـداد مـورد نيـاز، جهـت انجـام        3هستند، بـه ميـزان    داراي رتبه باالتري 
مصاحبه يا آزمون عملي معرفي خواهند شد تا پس از انجـام مصـاحبه نسـبت بـه     

برابر  مورد نياز به عنوان نتايج اوليه آزمون ( اعـم از نفـرات    5/1انتخاب و معرفي 
 اصلي و ذخيره) به هسته گزينش اقدام گردد.

به و آزمون عملي توسط كميته آزمون تهيه وحسـب مـورد   : فرآيند مصاح تبصره
 توسط معاونت ذيربط به مرحله اجرا گذارده مي شود.
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برابر مـورد نيـاز    5/1درصورت عدم پيش بيني مصاحبه يا آزمون عملي  -36ماده
در هر رشته شغلي با لحاظ اولويت هـاي قـانوني منـدرج در آگهـي و بـه ترتيـب       

زمون ( اعم از نفرات اصلي و ذخيره) به هسته نمرات فضلي به عنوان نتايج اوليه آ
 گزينش اعالم خواهد شد.

ليست نهايي پذيرفته شـدگان پـس از تاييـد صـالحيت توسـط هسـته        -37ماده
گزينش اعالم مي گردد. بديهي است جذب نيـرو تنهـا بـر اسـاس ليسـت نهـايي       

 پذيرفته شدگان قابل انجام مي باشد.

يي حـداكثر يكمـاه فرصـت    پذيرفته شدگان اصلي پس از ابالغ نتايج نها -38ماده
خواهند داشت جهت تكميل مدارك و طي مراحل اسـتخدام بـه واحـد اسـتخدام     

 دانشگاه مراجعه نمايند.

در صورت عدم مراجعه پذيرفته شدگان در مهلت مقرر و يا انصراف آنان  -39ماده
پس از شروع به كار، از پذيرفته شدگان ذخيره جهـت شـروع بكـار دعـوت بعمـل      

 خواهد آمد.

دم تكميل ظرفيت در هر رشته، كميته آزمـون  مـي توانـد    در صورت ع -40ماده
حداكثر تا زمان برگزاري آزمون بعدي ، از ميان شـركت كننـدگان همـان رشـته     
شغلي كه حدنصاب الزم را كسب كرده باشند، به ترتيب نمره فضـلي  نسـبت بـه    
تكميل ظرفيت  اقدام و به هسته گزينش معرفي نمايـد. پـس از مـدت يـاد شـده      

 از نتايج آزمون مجاز نخواهد بود. استفاده

دانشگاه مي تواند در بدو استخدام با اخذ تعهد محضري و يا تضمينهاي  -41ماده
الزم، پذيرفته شدگان را ملزم به ارائه خدمت بمدت معـين در  محلـي كـه در آن    

 استخدام شده اند بنمايد.
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وجوه حاصل از حق ثبت نام داوطلبان اسـتخدام كـه ميـزان آن توسـط      -42ماده
زمون دانشگاه تعيين مي گردد به حساب درآمدهاي اختصاصـي دانشـگاه    كميته آ

 واريز خواهد شد.

ثبت نام الكترونيكي از داوطلبان آزمون استخدامي در صـورت تمايـل و    -43ماده
 برخورداري دانشگاه از امكانات مورد نياز بالمانع خواهد بود.
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شي و دستورالعمل مرتبط با اصالح رسته هاي : اداري و مالي ، آموز
 فرهنگي و بهداشتي و درماني

 هيأت علمي)آئين نامه اداري، استخدامي وتشكيالتي كارمندان غير 23هماد(
 

قانون برنامـه چهـارم توسـعه اقتصـادي ، اجتمـاعي و       49در اجراي بند الف ماده 
آئــين نامــه اداري، اســتخدامي و  23فرهنگــي جمهــوري اســالمي ايــران و مــاده 

دانشگاه / دانشكده علوم پزشـكي و خـدمات بهداشـتي    تشكيالتي غر هيأت علمي 
درماني، شرايط احراز رشته هاي شغلي مندرج در اين دسـتورالعمل ،  بـا افـزودن    
تعدادي از مدارك تحصيلي مورد نياز بخش بهداشت و درمـان بـه شـرايط احـراز     

 قبلي ، از نظر تحصيالت به شرح زير تعيين مي گردد.
 تي و درماني:موارد مرتبط با رسته بهداش

 رشته شغلي كارشناس بهداشت خانواده، مبارزه با بيماريها   
دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ليسانس و دكتـري اقتصـاد بهداشـت ودرمـان      

 مشروط به دارابودن ليسانس در رشته بهداشت عمومي.
 رشته شغلي كارشناس آزمايشگاه

 حذف مدرك تحصيلي دكتري در رشته پزشكي عمومي. 
 تبط با رسته آموزشي و فرهنگيموارد مر

 رشته شغلي كارشناس امور فوق برنامه: -1
دارابودن مدرك تحصيلي ليسانس و يا فـوق ليسـانس يـا دكتـري در يكـي از       

رشته هاي فرهنـگ و ارتباطـات ، مـديريت امـور فرهنگـي و برنامـه ريـزي امـور         
 فرهنگي

 رشته شغلي كاردان امور فوق برنامه : -2
 وق ديپلم در رشته خدمات مسافرتي و جهانگردي   دارابودن مدرك تحصيلي ف 

 رشته شغلي كارشناس امور آموزشي: -3



320

دارا بودن مدرك تحصيلي  ليسـانس يـا فـوق ليسـانس يـا دكتـري مـديريت         
 خدمات بهداشتي درماني.

دارا بودن مدرك تحصيلي دكتري در رشته پزشكي عمـومي ، دندانپزشـكي و    
 دارو سازي 

 سانس يا فوق ليسانس يا دكتري پرستاري دارا بودن مدرك تحصيلي  لي 
 موارد مرتبط با رسته اداري ومالي   
 رشته شغلي كارشناس امور اداري: -1

دارا بودن مدرك تحصيلي  ليسـانس يـا فـوق ليسـانس يـا دكتـري مـديريت         
 خدمات بهداشتي درماني.

 رشته شغلي كارشناس برنامه و بودجه : -2
يسـانس يـا دكتـري مـديريت     دارا بودن مدرك تحصيلي  ليسـانس يـا فـوق ل    

 خدمات بهداشتي درماني.
 دارابودن مدرك تحصيلي فوق ليسانس يا دكتري اقتصاد بهداشت و درمان 

 رشته شغلي بازرس: -3
دارا بودن مدرك تحصيلي  ليسـانس يـا فـوق ليسـانس يـا دكتـري مـديريت         

 خدمات بهداشتي درماني.
دندانپزشـكي و  دارا بودن مدرك تحصيلي دكتري در رشته پزشكي عمـومي ،   

 دارو سازي و پزشك قانوني.  
 دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ليسانس يا دكتري اقتصاد بهداشت و درمان. 
دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس  يا فـوق ليسـانس يـا دكتـري در يكـي از       

 رشته هاي تحصيلي گروه حقوق.
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 دستورالعمل اجرايي  نظام  آموزش كارمندان
نجم آيين نامه اداري و استخدامي  و تشكيالتي فصل پ  39موضوع ماده 

ارمندان غير هيأت علمي دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ك
درمان و  درماني و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارت بهداشت،

 آموزش پزشكي
 

 فصل اول:  كليات و  تعاريف
 آموزش كارمندان : -2ماده

اي است كه  ، از پيش انديشيده شده و طرحريزي شدهمجموعه فعاليتهاي هدفمند
با هدف افزايش اثربخشي فرد و سـازمان، بطـور مـداوم و نظـام منـد بـه بهبـود و        
ارتقاي سطح دانش، فنون، مهارتها و نگرشهاي مربوط بـه بهبـود عملكـرد شـغلي     

پـردازد. در واقـع بـه تمـامي مسـاعي و كوشـش هـايي         حال و آينده كارمندان مي
مي گردد كه  موجب بهبود در سـاختارهاي شـناختي، حركتـي و عـاطفي     اطالق 

كارمندان شده و با ارتقاء سطح دانش و مهارتها و ايجاد رفتار مطلوب باعث ارتقـاء  
 عملكرد شغلي آنان گردد.

 نظام آموزش كارمندان : -3ماده

به مجموعه اي از ساختارها، اجزاو عناصر متعامل آموزشي اطـالق مـي شـود كـه     
رون داد هاي آموزشي (اهداف آموزشي، منابع انساني، مالي، مـادي...) را  مستمراً د

از طريق فرايندهاي آموزش (برنامه هاي آموزشي و درسـي، رويكردهـاي مختلـف    
آموزشي، فناوري آموزشي و تكنيكهـاي مختلـف ارزشـيابي...) بـه بـرون دادهـاي       

و نگـرش مـورد    آموزشي (فراگيران برخوردار از دانش و مهارت شغلي و سـازماني 
نياز ) تبديل مي كند به گونه اي كـه امكـان بـروز پيامـد هـاي آموزشـي( بهبـود        
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عملكرد فردي و سازماني) را فراهم نموده وموجب ارتقاي كيفيـت عملكـرد منـابع    
 انساني سازمان گردد.

 :واحد آموزش و توانمندسازي منابع انساني -4ماده

تهاي شـغلي مناسـب بـراي    يكي از واحدهاي دانشگاه است كه سطح دانش و مهار
انجام ماموريتها و دستيابي به اهداف دانشگاه را تعيين و با تبيـين اصـول ، برنامـه    
ريزي، اجرا و ارزشيابي، كارمندان را در ارتقا به سطح تعيين شده ياري مي نمايـد  
و با كميته برگزاري آزمون هاي اسـتخدامي بـه منظـور طراحـي سـواالت آزمـون       

 همكاري مي نمايد.
 :برنامه هاي آموزشي -5ماده

عبارت است از اشكال مختلف عناوين آموزشـي نيازسـنجي شـده كـه بـه منظـور       
افزايش كارايي فردي و اثر بخشي سـازماني كارمنـدان  در قالـب دوره، سـمينار و     
كارگاه آموزشي  و... بصورت حضوري يا غير حضوري بـا تاييـد كميتـه آمـوزش و     

 اجرا گذارده مي شود.  توانمند سازي منابع انساني به مورد 
تبصره: شماره و تاريخ تاييديه كميته ي آموزش و توانمنـد سـازي منـابع انسـاني     

همين دسـتورالعمل) بـه عنـوان مجـوز اجـراي برنامـه در مـتن        11(موضوع ماده 
 گواهينامه هاي آموزشي صادره قيد مي شود.

 نيازسنجي آموزشي: -6ماده

سـاس آن فاصـله بـين وضـع     فرآيند جمع آوري و تحليل اطالعات است كـه بـر ا  
موجود و وضع مطلوب آموزش كارمندان، مشاغل و دانشگاه مـورد شناسـايي قـرار    

 مي گيرد و نيازهاي آموزشي تعيين مي گردد.
 
 شناسنامه آموزشي: -7ماده
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كاربرگي است كه تمامي اطالعات آموزشي هر يـك از كارمنـدان دانشـگاه اعـم از     
شهاي گذرانده شده و معـادل سـازي   اطالعات پرسنلي، آموزشهاي مورد نياز، آموز

فعاليت هاي علمي مرتبط با شغل كارمند ( تاليف، تحقيق، ترجمه وتـدريس و....)  
در آن  ثبــت و نگهــداري مــي گــردد و در ارتقــاء، انتصــاب و ارزشــيابي عملكــرد  

 كارمندان مورد استفاده قرار مي گيرد.
 گواهينامه آموزشي: -8ماده

وزشي در ازاء كسب نمره قبولي به هـر يـك از   برگه اي است كه در پايان برنامه آم
شركت كنندگان اعطاء مي شود. اين برگه حاوي اطالعات شخصي شركت كننده، 
عنوان دوره، سمينار و ...، شماره مجوز برگـزاري ، زمـان برگـزاري ، مـدت ونمـره      
كسب شده است كه با امضاي بـاالترين مقـام امـوزش كارمنـدان دانشـگاه معتبـر       

 خواهد بود.

  گواهينامه نوع اول : -9ماده

به گواهينامه اي اطالق مي گردد كه پس از اتمام هر برنامه آموزشي، بـه شـركت   
كنندگاني كه درارزشيابي آن برنامه موفق شده اند اعطا مي گردد. اين گواهينامـه  
توسط مراكز آموزشي كه برنامه آموزشي را برگزار مي كند به فراگيران اعطـا مـي   

 گردد.  
 وع دوم :گواهينامه ن -10ماده

به گواهينامه هايي اطالق مي گردد كه پـس از طـي مجموعـه اي از برنامـه هـاي      
آموزشي مرتبط با در نظر گرفتن حدنصاب ساعت آموزشي مورد نياز، موفقيـت در  
آزمون جامع و پس از تائيد كميتـه آمـوزش و توانمنـد سـازي منـابع انسـاني بـه        

 فراگيران اعطاء مي گردد.
 تي :گواهينامه مهار-الف
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معطـوف بـه     اين گواهينامه به آن دسته از آموزشهايي تعلق مي گيرد كه عمـدتاً  
عملي بوده و به منظـور ارتقـاء سـطح توانمنـديهاي حرفـه اي       _فعاليتهاي علمي 

 كارمندان برگزار مي شود.
 گواهينامه تخصصي :  -ب

وف بـه  اين گواهينامه به آن دسته از آموزشهايي تعلق مي گيرد كـه عمـدتاً معطـ   
اصول و مباني نظري و تخصصي شغل بوده و نيازهاي تخصصي و نظري مشاغل را 

 برآورده مي سازد.
 پژوهشي :   _گواهينامه تخصصي -ج

اين گواهينامه به آن دسته از آموزشهايي تعلق مي گيرد كـه عـالوه بـر توجـه بـه      
ز بـه  اصول و مباني نظري و عملي مشاغل، اصول و مباني پژوهش در مشاغل را ني

 فراگيران آموزش مي دهد.  
  آزمون جامع: -11ماده

آزمون جامع آزموني است كه توسط  كميته آموزش و توانمندسازي منابع انسـاني  
برگزار مي گردد تا در صورت موفقيت،  يكي از گواهينامـه هـاي نـوع دوم جهـت      

 برخورداري از مزاياي استخدامي مدرك تحصيلي باالتر  به كارمندان اعطاء گردد.

 
 صل دوم : انواع آموزشف

آموزش كارمندان در چهار گروه كلي به شرح ذيـل طراحـي و اجـراء مـي گـردد.      
مالك موفقيت در اين آموزش ها كسب حد نصاب نمره از ارزشيابي است  كـه در  

 پايان برنامه بعمل مي آيد.  
 توجيهي بدو خدمت -الف
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 شغلي   - ب

 عمومي   - ج

 بهبود مديريت   - د

 ت:آموزش توجيهي بدو خدم -لف ا

 آشنايي كارمند با نظام اداري كشور و دانشگاه علوم پزشكي    هدف :
آگاهي هاي عمومي در زمينه نظام جمهوري اسالمي ايران، قانون اساسـي   محتوا:

جمهوري اسالمي ايران، تشكيالت دولت، نظام اداري و اصول، راهبردهـا و اهـداف   
نامه هاي توسعه و اصـول و  حاكم بر آن، قوانين و مقررات استخدامي، آشنايي با بر

سياستهاي حاكم بر آن، آشنايي با وظايف و مسئوليتها، اخالق كـارگزاري، روابـط   
انساني در محيط كار، حقوق و محيطي كه كارمند قرار است در آن مشغول به كار 

 شود .
 حداكثر در شش ماه اول خدمت  زمان برگزاري :

 الزامي نوع آموزش :
 آموزش شغلي: -ب

 اي شغلي به دو دسته زير تقسيم مي گردد :  آموزش ه
 مشترك اداري -

 شغلي اختصاصي : -

 آماده سازي بدو انتصاب -الف   
 ضمن خدمت -ب    

           ب) آموزش  هاي مشترك اداري :-1
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به آموزشهايي اطالق مي گردد كه توانمنديهاي مورد نياز مشـاغل مشـترك بـين    
 نتقال مي دهد.  كليه دستگاه هاي اجرايي را به شاغلين ا

ايجاد و توسعه دانش و توانمنـدي در شـاغالن مشـاغل مشـترك اداري و     هدف : 
روزآمد كردن اطالعات و توانائيهاي آنان با توجه به تغييرات علمي و فـن آوري در  

 زمينه شغل مورد تصدي 
 تخصصي   محتوا:

 ز شغلبدو يا در طول خدمت كارمند با رعايت تقدم شرايط احرا زمان برگزاري :

برنامه هايي كه در شرايط احراز مشاغل مشترك پيش بينـي شـده    نوع آموزش :
است  ويا نتايج ارزشيابي كارمندان به طي آن اشاره كرده باشد الزامـي بـوده و در   

 ساير موارد بصورت اختياري خواهد بود.
 ب) آموزش  هاي شغلي اختصاصي  -2 

مورد نياز مشاغل ويژه  دانشگاه را  به آموزشهايي اطالق مي گردد كه توانمنديهاي
 به شاغلين انتقال مي دهد.  

 هدف :
الف) ارتقـاء سـطح معلومـات و مهارتهـاي شـغلي كاركنـان و متناسـب سـاختن          

اطالعات و توانائيهاي آنان با وظايف پست مـورد تصـدي منطبـق بـا پيشـرفتهاي      
 دانش و فن آوري در زمينه مربوطه 

 اي پذيرش مسئوليتهاي جديد در آيندهب ) آماده ساختن كاركنان بر
 تخصصيمحتوا: 
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بدو يا در طول خدمت مستخدم با رعايـت تقـدم شـرايط احـراز     زمان برگزاري : 
 شغل 

آموزش هايي كه در شرايط احراز مشاغل اختصاصي پـيش بينـي    نوع آموزش  :
و شده است يا نتايج ارزشيابي كارمندان به طي آن اشاره كرده است الزامـي بـوده   

 در ساير موارد اختياري است.
 ج )آموزش عمومي  

 آموزش هاي عمومي به دو دسته زير تقسيم مي گردد:  
 فرهنگي و اجتماعي  
 توانمنديهاي عمومي   

 ج)آموزش هاي فرهنگي و اجتماعي -1

به آموزشهايي اطالق مي گردد كه به كارمندان دانشگاه در طول خدمت به منظور 
پـذيري سـازماني و بهينـه سـازي و روابـط انسـاني        رشد فضايل اخالقي ، فرهنگ

 كارمندان در نظام اداري ارائه مي گردد.   
آگاهي دادن به كاركنان در زمينه هاي فرهنگ اسالمي بـه منظـور رشـد    هدف : 

 فضايل اخالقي ، فرهنگ سازماني و بهبود روابط انساني در نظام اداري كشور
 عموميمحتوا: 

 مت كارمنددر طول خد زمان برگزاري :

 اختياري  نوع آموزش :

 ج) آموزش هاي توانمنديهاي عمومي-2
به آموزشهايي اطالق مي گردد كه به كارمندان دانشگاه در طول خدمت خـود بـه   

 منظور افزايش توان تخصصي و سازگاري با محيط جديد ارائه مي گردد.



328

و شرايط افزايش توان عمومي كارمندان دانشگاه جهت سازگاري با محيط  هدف :
 جديد

 عمومي محتوا:

 در طول خدمت كارمند زمان برگزاري :
 اختياري  نوع برنامه :

 آموزش هاي بهبود مديريت   -د

 هدف :  
الف) ارتقاء مهارتهاي فني ، انساني و ادراكي مديران و متناسب ساختن اطالعـات   

ريـزي ،  و توانائيهاي آنان با پيشرفتهاي دانش و فن آوري در زمينـه هـاي برنامـه    
 سازماندهي ، هدايت و ارزشيابي

ب) آماده ساختن مديران براي پذيرش مسـئوليتهاي جديـد و يـا كاركنـان بـراي      
 پذيرش مسئوليت در آينده

 تخصصيمحتوا: 

 قبل از انتصاب ويا در طول دوره مديريت و سرپرستي زمان برگزاري:

 اختياري  _الزامي نوع آموزش : 

 فصل سوم:  روش اجرايي  
گاه مكلف است براي انجام امور مرتبط با نيازسنجي، اجرا و ارزشـيابي از  دانش -12ماده

برنامــه هــاي آموزشــي و پيگيــري امــور آموزشــي كارمنــدان كميتــه آمــوزش و  
 توانمندسازي منابع انساني را با تركيب و وظايف زير تشكيل دهد:

 اعضاي كميته -الف
 معاون پشتيباني دانشگاه به عنوان رئيس كميته -1
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 به عنوان نائب رئيس  روي انساني يا عناوين مشابهمدير ني -2

 عنوان دبير ه مسئول واحد آموزش كارمندان دانشگاه ب -3

 يك نفر كارشناس امور اداري به انتخاب معاون پشتيباني دانشگاه -4

 يك نفر عضو هيات علمي به انتخاب رئيس دانشگاه -5

 دبير آموزش مداوم جامعه پزشكي   -6

 عاونت حسب موارد مطروحه در كميتهمجرب از هر مكارشناس يك نفر  -7

  وظايف كميته -ب 
درصدي از كل اعتبارات هزينه اي دانشگاه جهت انجـام امـور    عيينبررسي و ت -1

 انمربوط به آموزش كارمند

و انتخاب موسسات آموزشي، پژوهشـي و .... خصوصـي مـورد نيـاز در      بررسي -2
 فرآيند آموزش

 واحدهاي تابعه دانشگاه برنامه هاي آموزشياجراي بررسي و نظارت بر  -3

تأليفـات، تحقيقـات،    مدارك و معادل سازي فعاليتهاي علمي كارمنـد( بررسي  -4
كه در حوزه وظايف شـغلي فـرد انجـام شـده     تدريس و...)  ترجمه كتب و مقاالت،

 براي لحاظ در شناسنامه آموزشي  ،با ساعات آموزش ،باشد

ناسـب بـراي انجـام    بررسي مسائل و مشكالت آموزشـي و ارائـه راهكارهـاي م    -5
 اقدامات اصالحي و پيشگيرانه

 برگزاري آزمون جامع  -6

 تاييد گواهينامه هاي نوع دوم -7

تعيين پاداش ويژه در جهت ايجاد انگيزه هاي الزم براي فعاليتهاي ارزنـده در   -8
 فرآيند آموزش

 تدوين ضوابط مورد نياز -9
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 تصويب كليات برنامه هاي آموزشي دانشگاه -10

دسازي منابع انساني دانشگاه موظف است نيـاز هـاي   واحد آموزش  و توانمن  -13ماده
آموزشي كليه كارمندان خود را بر اساس نيازسنجي آموزشي مشاغل احصاء  و بـه  
منظور ارتقاء سطح دانش و تخصص، زمينه آموزش كاركنان را بـا  اقـدامات ذيـل    

 فراهم نمايد.  

 نياز سنجي آموزشي دانشگاه، مشاغل و شاغلين  .1

درمــاني و  -زســنجي آموزشــي مشــاغل تخصصــي ( بهداشــتي تبصــره: نيا      
 فرهنگي) با هماهنگي واحد آموزش و     -آموزشي

توانمندسازي منابع انساني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيـه        
 و به تصويب خواهد رسيد.

 تهيه و تدوين تقويم آموزشي در قالب بودجه ابالغي .2
 ز آموزشي و انتخاب اساتيد  شناسايي وارزيابي  موسسات مجا .3
 برنامه هاي آموزشي  طراحي و اجراي  .4
 نظارت و ارزشيابي برنامه هاي آموزشي  .5
 آموزشي كارمندان  صدور گواهينامه آموزشي و بررسي گواهينامه هاي  .6

 برگزاري آزمونهاي استخداميهمكاري در   .7
د به انجام خواهد تبصره : اين اقدامات را واحد آموزش راساً ويا از طريق عقد قراردا

 رساند.
دانشگاه موظف است درصـدي ازكـل اعتبـارات هزينـه اي( حـداقل يـك        -14ماده

درصد) خود را براي طراحي و اجراي برنامه هاي آموزشي ضمن خدمت كارمندان 
خود متناسب با پست مورد متصدي  به منظور افـزايش سـطح كـارايي و ارتقـاي     

 ي كوتاه مدت هزينه كند .مهارتهاي شغلي آنان به ويژه از طريق آموزشها
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واحـد آمــوزش وتوانمندســازي منـابع انســاني موظــف اسـت بــراي كليــه     -15ماده
كارمندان شناسنامه آموزشي ترجيحاً الكترونيكـي تشـكيل داده وكليـه اطالعـات     

 پرسنل در خصوص آموزش را ثبت و نگهداري  نمايد.  
هـاي  تبصره : اطالعات موجـود در شناسـنامه آموزشـي، مبنـاي طراحـي برنامـه       

 آموزشي و صدور گواهينامه هاي مندرج در اين دستورالعمل خواهد بود. 
برنامه هاي آموزشي براي كليه كارمندان در دانشگاه، براساس نياز سنجي  -16ماده

هاي آموزشي اجرا مي شود و كارمندان ملزم به گذرانـدن برنامـه هـاي آموزشـي     
 مورد نياز و مرتبط با پست سازماني خود خواهند بود.  

ه : تعيين ارتباط برنامه آموزشي با پست سازماني هـر يـك از كارمنـدان بـر     تبصر
مبناي نيازسنجي آموزشي مي باشد و تا قبل از انجام نيازسنجي با پيشنهاد مـدير  

 بالفصل كارمند و تاييد واحد آموزش تعيين خواهد شد.

تعيين زمان برگزاري برنامه هاي آموزشي در ساعات اداري و يا غير اداري  -17ماده
 به عهده كميته آموزش و توانمندسازي منابع انساني  خواهد بود.

كليه  كارمندان  دانشگاه موظف بـه گذرانـدن آموزشـهاي تـوجيهي بـدو       -18ماده
خدمت حداكثر تا شش ماه پس از صدور حكم استخدامي يـا انعقـاد قـرارداد مـي     

 باشند.  

راي ورود : از آنجائيكه گذراندن آموزش توجيهي بدو خدمت شرط الزم ب 1تبصره 
به خدمات دولتي مي باشد، امتيازات و ساز وكارهاي انگيزشي در خصوص ساعات 
آموزشي دوره هاي مزبور جاري نخواهد بود  و شركت در ساير برنامه ها منوط بـه  

 طي اين آموزش ها خواهد بود.
: صدور حكم رسمي يا تمديد قرارداد پيماني منوط بـه طـي آموزشـهاي     2تبصره 

 خدمت مي باشد.توجيهي بدو 
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برگزاري برنامه هاي آموزشي توسط ساير واحدها منوط به هماهنگي با واحد  -19ماده
آموزش و توانمندسازي منابع انساني وكسـب مجـوز الزم مـي باشـد و گواهينامـه      

 هاي صادره صرفاً با تاييد واحد مذكور معتبر خواهد بود.  

صي را بـا موافقـت   : هر يك از كارمندان در صورتي كه دوره آموزشي مشخ1تبصره
واحــد آمــوزش و توانمندســازي منــابع انســاني در مؤسســات معتبــر طــي نمايــد 
گواهينامه آموزش مورد نظر با تاييد بـاالترين  مقـام مسـئول آمـوزش كارمنـدان      

 دانشگاه قابل قبول مي باشد.
: چنانچه هر يك از واحدهاي تابعه دانشگاه، قبل از اخذ مجوزهاي الزم و 2تبصره 
اهنگي در مورد شرايط شركت كنندگان، مبادرت به برگزاري برنامه هـاي  عدم هم

 آموزشي نمايد، برنامه هاي آموزشي برگزارشده فاقد اعتبار خواهد بود.
آموزشي، هر   به منظور سهولت اطالع رساني و اجراي مطلوب برنامه هاي -20ماده

آمـوزش  يك از واحدهاي زير مجموعه دانشگاه موظفند يك نفر را به عنوان رابـط  
 تعيين و به واحد آموزش و توانمندسازي  منابع انساني معرفي نمايند

ســقف ســاعات آموزشــي كارمنــد  از تــاريخ تصــويب ايــن دســتورالعمل،   -21ماده
 ساعت در سال تعيين مي گردد. 100حداكثر

 فصل چهارم: سازو كارهاي انگيزشي  
ساز و كارهاي انگيزشي  در خصوص آموزش هاي مصـوب و مـورد تاييـد     -22ماده

 به شرح ذيل اعمال خواهد شد. 1/1/1379ده توسط كارمندان از تاريخ طي ش

 نيروهاي قراردادي مشمول مقررات اين فصل نمي باشند. -تبصره

كليه برنامه هايي كه مجوز آن توسط دفتر آمـوزش مـداوم جامعـه پزشـكي،       -23ماده
اداره كل حراست و هيات عالي گزينش صادر مي گـردد، مشـمول سـازو كارهـاي     

 ين دستورالعمل در سقف مصوب خواهد بود.انگيزشي ا



333

تبصره: استفاده از مزاياي برنامه هاي مربوط به اين آموزشـها صـرفاً در ارتبـاط بـا     
 پست سازماني و بر اساس نيازسنجي آموزشي خواهد بود.

كارمنداني كه آموزش هاي ضمن خدمت موضـوع ايـن دسـتورالعمل را طـي      -24ماده
اننـد يكـي از گواهينامـه هـاي ذيـل را      نمايند در صورت كسب شرايط الزم مي تو

 دريافت نمايند.  
 الف) گواهينامه مهارتي  

 دارا بودن مدرك تحصيلي ديپلم متوسطه  .1
 ساعت آموزش با شرايط زير:  1200طي  .2

 حداقل دو سوم آموزشها در زمينه آموزشهاي شغلي باشد. -
 سال طي شود. 10ساعت آموزش حداقل در  1200 -

ي جديد ، ابتكارات و تأليف و ترجمه كتب و مقاالتي كـه  :ارائه پيشنهادها يادآوري
موجب افزايش بهـره وري كـار و بهبـود عملكـرد فـردي و سـازماني مـي گـردد ،         

 ساعت آموزش براي فرد در نظر گرفته شود. 200حداكثر مي تواند تا معادل 
 ب ) گواهينامه تخصصي  

 دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ديپلم   .1
 با شرايط زير : ساعت آموزش  1000طي  .2

 حداقل سه چهارم آموزشها در زمينه آموزشهاي شغلي يا بهبود مديريت باشد.   -
 سال طي شود. 8ساعت آموزش حداقل در  1000 -

يادآوري : ارائه پيشنهادهاي جديد، ابتكارات و تأليف و ترجمه كتب و مقاالتي كـه  
گردد، حداكثر  موجب افزايش بهره وري كار و بهبود عملكرد فردي و سازماني مي

 ساعت آموزش براي فرد در نظر گرفته شود. 200مي تواند تا معادل 
 پژوهشي   –ج ) گواهينامه تخصصي 
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 دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس .1
 ساعت آموزش با شرايط زير :  800طي  .2

حداقل سه چهارم آموزشها در زمينه آموزشهاي شـغلي اختصاصـي يـا بهبـود      -
 مديريت باشد.

 سال طي شود. 7ش حداقل در ساعت آموز 800 -

 ساعت   100اجراي يك طرح تحقيقي در زمينه شغل مورد تصدي معادل  .3

ارائه پيشنهادهاي جديد، ابتكارات و تأليف و ترجمه كتب و مقاالتي كـه  : يادآوري
موجب افزايش بهره وري كار و بهبود عملكرد فردي و سازماني گردد، حداكثر مي 

 زش براي فرد در نظر گرفته شود.ساعت آمو 200تواند تا معادل 
با دارندگان گواهينامه هاي مهارتي ، تخصصي و تخصصي، پژوهشي كه  -1تبصره 

كليه الزامات اين نظام را رعايت نموده و گواهي آنهـا بـه تائيـد كميتـه آمـوزش و      
توانمندسازي منابع انساني رسيده باشد از نظر مزاياي استخدامي مترتـب، مشـابه   

 رك تحصيلي فوق ديپلم، ليسانس، فوق ليسانس رفتار مي گردد.  دارندگان مدا

هر كدام از كارمندان دانشگاه در طول خدمت مي توانند صـرفاً يكـي از    -2تبصره 
 گواهينامه هاي فوق الذكر را دريافت و در يك سطح تحصيلي باالتر همتراز شوند.
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ورد نياز به استخدام و بكارگيري نيروي انساني مدستورالعمل اجرايي «
 صورت پيماني، قرارداد كار معين 

دانشگاه ها و  آئين نامه اداري و استخدامي و تشكيالتي كاركنان غيرهيأت علمي

 »موسسات آموزش عالي و پژوهشي

آئين نامه اداري، استخدامي و تشكيالتي  33اين دستورالعمل در اجراي مفاد ماده 
ستخدام و بكارگيري نيروي انساني كارمندان غير هيأت علمي مؤسسه به منظور ا

آيين  31ماده  5مورد نياز به صورت پيماني، قرارداد كار معين (موضوع تبصره 
نامه اداري استخدامي كارمندان غيرهيات علمي مؤسسه) و قرارداد قانون كار 

آيين نامه اداري استخدامي كارمندان غيرهيات علمي مؤسسه)  32(موضوع ماده 
به تصويب هيأت امناء مؤسسه  1/9/1391صره با تاريخ اجراي تب 11ماده و 40در

 رسيد.
آزمون توانمنديهاي عمومي آزموني است كه بمنظور سنجش دانش  -1ماده 

عمومي، اطالعات و معلومات پايه داوطلبان استخدام بصورت كتبي برگزار مي 
ضي و شود و مواد امتحاني آن شامل زبان و ادبيات فارسي، معارف اسالمي، ريا

آمار مقدماتي، زبان انگليسي عمومي، اطالعات سياسي و اجتماعي و مباني قانوني، 
 و فن آوري اطالعات مي باشد.

آزمون توانمنديهاي تخصصي آزموني است كه بمنظور سنجش دانش و  -2ماده 
مهارت تخصصي داوطلبان استخدام براي تصدي شغل مورد نظر به صورت كتبي 

 گزار مي شود. يا مصاحبه يا عملي بر
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آزمون توانمنديهاي تخصصي كتبي آزموني است كه بمنظور سنجش  -3ماده 
دانش تخصصي داوطلبان استخدام بصورت كتبي برگزار مي شود و مواد امتحاني 

 آن بر اساس رشته شغلي مربوطه مي باشد.
مصاحبه تخصصي سنجش حضوري آندسته از توانمنديهاي تخصصي  -4ماده 

 آزمون كتبي قابل سنجش نيست. است كه از طريق
آزمون عملي آزموني است كه به منظور سنجش توانمنديهاي مورد نياز  -5ماده 

 شغل به صورت عملي انجام مي شود. 
 باشد:  داوطلب بومي فردي است كه واجد يكي از شرايط ذيل  -6ماده 

 ي باشد. الف) محل تولد متقاضي با محل  جغرافيايي مورد تقاضا براي استخدام يك
ب) دو مقطع تحصيلي متقاضي در مقاطع ابتدايي، راهنمايي و يا متوسطه با محل 

 مورد تقاضاي استخدام يكي باشد. 
سال از سنوات تحصيلي آنها در  3ج) فرزندان پرسنل نيروهاي مسلح كه محل 

مقاطع ابتدايي، راهنمايي و يا متوسطه با محل مورد تقاضاي استخدام يكي باشد 
ه اينكه محل خدمت پدر در محل جغرافيايي تحصيل فرزند تعيين شده منوط ب

 باشد.
بكارگيري نيروي انساني از طريق برگزاري آزمون عمومي و تخصصي و با  -7ماده 

هاي عمومي براساس قانون تسري قانون گزينش معلمان و  احراز صالحيت
ها و مؤسسات  زمانها و سا كارمندان آموزش و پرورش به كارمندان ساير وزارتخانه

مجلس شوراي اسالمي صورت خواهد  9/2/1375هاي دولتي مصوب  و شركت
 گرفت. 
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استخدام افراد بازنشسته و بازخريد شده ومستخدمين رسمي وپيماني  -8ماده 
 سايردستگاههاي دولتي ممنوع مي باشد.

رعايت شرايط احراز طرح طبقه بندي مشاغل در آزمون هاي استخدامي  -9ماده
 زامي است.  ال

استخدام پيماني و قراردادي بهيار با مدرك تحصيلي ديپلم بهياري و  -10ماده 
 سال مجاز است. 25و حداكثر  18سن حداقل 

شركت داوطلبان داراي مدرك تحصيلي مرتبط باالتر از مدرك  -11ماده 
 تحصيلي مورد نياز رشته شغلي مندرج در آگهي استخدام ممنوع مي باشد.

به مدارك تحصيلي معادل ارائه شده توسط داوطلبان استخدام ترتيب  -12ماده 
 اثر داده نمي شود.

موارد ذيل به شرط ارائه تائيديه هاي معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه  -13ماده 
 خواهد شد.

 داوطلبان ايثارگر برابر قوانين و مقررات ايثارگران.  -الف
قت در موسسه و ساير موسسات تابعه داوطلباني كه به صورت قرارداد تمام و -ب

وزارت متبوع و يا شركتهاي پيمانكاري طرف قرارداد آنها به خدمت اشتغال داشته 
 اند به ميزان خدمت غيررسمي آنها. 

آيين نامه اداري  34ماده  4محاسبه سابقه مشمولين موضوع تبصره  -تبصره
 استخدامي صرفا در خصوص ساير دستگاهها مي باشد.

لباني كه طرح خدمت نيروي انساني موظف را باستناد قانون خدمت داوط -پ
 پزشكان و پيراپزشكان انجام داده اند به ميزان انجام خدمت فوق

 مدت خدمت سربازي -ج
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ارائه گواهي پايان انجام طرح و يا معافيت براي مشمولين قانون خدمت  -14ماده 
 الزامي است. پزشكان و پيراپزشكان براي شركت در آزمون استخدامي

مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان كه در حين انجام  -1تبصره
 خدمت قانوني در واحد هاي تابعه موسسه 

مي باشند، مي توانند صرفاً در آزمونهاي استخدام پيماني همان موسسه شركت 
 نمايند.
مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان در رشته هاي داراي  -2تبصره

رح اختياري كه طرح خود را در ساير موسسات تابعه وزارت متبوع مي گذرانند ط
در صورتي مي توانند در آزمون استخدامي موسسه شركت نمايند كه مجوز 

 انصراف از طرح موسسه محل گذراندن طرح را ارائه نمايند.
تواند عالوه بر شرايط مندرج در آيين نامه  هيأت رئيسه مؤسسه مي -15ماده 

اي همچون شرط معدل، آشنايي با زبان انگليسي و  اري استخدامي، شرايط ويژهاد
... را مشروط به آنكه با شرايط فوق منافات نداشته باشد در شرايط آگهي قيد 

 نمايد. 
رعايت قوانين مربوط به استخدام ايثارگران و معلولين عادي الزامي  -16ماده 
 است.

اري آزمون استخدامي و مسئوليت مسئوليت كليه مراحل برگز -17ماده 
 پاسخگويي به عهده كميته آزمون استخدام موسسه خواهد بود.

 گردد:  كميته آزمون استخدام از اعضاء زير تشكيل مي -18ماده 
 معاون توسعه مديريت و منابع يا عناوين مشابه به عنوان رييس كميته -
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عنوان دبير مشابه به  عناوين مدير توسعه سازمان و منابع انساني يا -
 كميته

 مدير هسته گزينش  -

 مدير يا رئيس اداره حراست  -

رئيس اداره بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات يا عناوين  -
 مشابه 

 باشد:  شرح وظايف كميته آزمون بشرح ذيل مي -19ماده 
 تدوين و تصويب شيوه نامه برگزاري آزمون -

 ورد نياز و هزينه برگزاري آزمونتأمين اعتبار هزينه استخدام نيروهاي م -

 تأييد آگهي استخدام تهيه شده و ارائه به رئيس مؤسسه جهت تصويب  -

 تعيين تعداد، نوع و تركيب سؤاالت آزمون  و تهيه آنها -

 تصميم گيري در مورد چگونگي اجراي آزمون و موارد پيش بيني نشده -

كتبي و  پيش بيني امكانات و فضاي مخصوص برگزاري آزمونها (اعم از -
 مصاحبه و عملي) 

 برگزاري آزمون و تهيه صورتجلسه آزمون  -

 تصحيح اوراق و استخراج نتايج اوليه -

شدگان در موارديكه نياز به برگزاري  برابر پذيرفته 3استخراج فهرست  -
 مصاحبه و آزمون عملي است و اعالم آن 

هسته  شدگان و اعالم آن به ذينفعان و برابر پذيرفته 5/1استخراج فهرست  -
 گزينش 

 نظارت بر مراحل مختلف آزمون (اعم از آزمون كتبي و مصاحبه و عملي)  -
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 هاي متقاضيان استخدام و پاسخگويي  وصول شكوائيه -

 تكميل ظرفيت استخدام  در صورت نياز در مراحل بعدي -

: كميته آزمون مي تواند سواالت آزمون را در مقاطع زماني تعيين شده از 1تبصره 
 تبوع، از بانك سواالت وزارتخانه تهيه نمايد. سوي وزارت م

: مسئوليت حفظ امنيت آزمون و حفظ و نگهداري سؤاالت و نظارت بر 2تبصره 
 باشد تكثير و انتقال سؤاالت آزمون به عهده مديريت حراست مؤسسه مي

آگهي استخدام پس از تاييد رييس موسسه به يكي از طرق زير توسط  -20ماده 
 تشار مي يابد.روابط عمومي ان

روزنامه كثيراالنتشار كشوري يا محلي و درج در  2يك نوبت انتشار در  -
 سايت رسمي موسسه

دو نوبت اطالع رساني در صدا يا سيماي جمهوري اسالمي (شبكه محلي)  -
و يك نوبت انتشار در يك روزنامه كثيراالنتشار كشوري  يا محلي و درج 

 در سايت رسمي موسسه

استخدام قراردادي، موسسه مي تواند به يك نوبت انتشار در در آزمون  -تبصره
 يك روزنامه كثيراالنتشار محلي و درج در سايت رسمي موسسه بسنده نمايد.

آزمون اعم از  ثبت نام، صدور كارت  موسسه موظف است كليه مراحل -21ماده 
ي انجام شركت در آزمون، تصحيح اوراق و اعالم نتايج را صرفاً به صورت الكترونيك

 دهد. 

موسسه موظف است كليه اطالعات مربوط به آزمون هاي استخدامي  - 22ماده
متمركز اعم از اطالعات ثبت نام شدگان و پذيرفته شدگان را از طريق وب 
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سرويس در بازه هاي زماني مورد نياز در پايگاه اطالعات آزمونهاي استخدامي 
 وزارت متبوع قرار دهد.

بت نام الكترونيكي داوطلب صرفاً نسبت به تكميل برگ در هنگام ث -23ماده 
درخواست شغل، ارسال تاييديه پرداخت اينترنتي و يا اسكن رسيد بانكي مربوط 
به پرداخت مبلغ ثبت نام و عكس خويش اقدام خواهد نمود. بديهي است بررسي 
ه و تاييد اصالت مدارك مورد نياز مندرج در آگهي استخدام صرفاً براي پذيرفت

 شدگان مرحله اول صورت خواهد گرفت. 
چنانچه در هر يك از مراحل استخدام خالف اطالعات اعالم شده توسط  -تبصره

داوطلب محرز شود، مراحل طي شده كان لم يكن تلقي خواهد شد و در صورت 
 گردد. صدور حكم استخدام، حكم مزبور لغو و بالاثر مي

لبان استخدام كه ميزان آن توسط وجوه حاصل از حق ثبت نام داوط -24ماده 
وزارت متبوع تعيين مي گردد به حساب درآمدهاي اختصاصي مؤسسه واريز 

 خواهد شد .وجوه واريزي مسترد نخواهد شد .

روز قبل از  2موسسه موظف است كارت ورود به جلسه آزمون را تا   -25ماده 
و مكان برگزاري آزمون برگزاري آزمون  تهيه و در اختيار داوطلب قرار دهد. تاريخ 

 در كارت ورود به جلسه تعيين خواهد شد.
هاي  به منظور سنجش توانمنديهاي عمومي و تخصصي داوطلبان آزمون -26ماده 

 كتبي به شرح ذيل از آنان بعمل خواهد آمد: 

شغلي بهيار (اعم از  براي داوطلبان داراي مدرك تحصيلي دانشگاهي و رشته -الف
 د كار معين):پيماني يا قراردا
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آزمون توانمنديهاي عمومي براي كليه داوطلبان به صورت كتبي در دو  -1-الف
 ) فوق ديپلم و باالتر بعمل خواهد آمد.2)ديپلم و 1سطح 
خواهد بود كه به  90حداقل  توانمنديهاي عموميتعداد سواالت آزمون  -تبصره

اهد شد. ضمنا نيم (نيم) طراحي خو5/0اي و با ضريب صورت سواالت چهار گزينه
 نمره منفي به ازاي هر چهار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد.

براي كليه داوطلبان به صورت توانمنديهاي تخصصي كتبي آزمون  -2-الف
 كتبي در رشته شغلي مربوطه بعمل خواهد آمد.

خواهد بود كه به  45تعداد سواالت آزمون توانمنديهاي تخصصي كتبي  -1تبصره
(سه) طراحي خواهد شد. ضمنا يك  3اي و با ضريب ار گزينهصورت سواالت چه

 نمره منفي به ازاي هر چهار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد.
در صورت تشخيص هيات رييسه مبني بر ضرورت انجام مصاحبه و يا  -2تبصره

نمره نيز (عالوه بر نمرات آزمونهاي  30آزمون عملي (حسب اقتضاء رشته شغلي) 
 يابد.مي و تخصصي كتبي) براي آزمونهاي مذكور اختصاص ميتوانمنديهاي عمو

آيين نامه اداري استخدامي  32براي داوطلبان مشاغل كارگري موضوع ماده  -ب
داراي مدرك تحصيلي ديپلم و باالتر منطبق با شرايط احراز طبقه بندي قانون 

 كار:
ي و مطابق آزمون توانمنديهاي عمومي براي كليه داوطلبان به صورت كتب -1-ب

 اين ماده بعمل خواهد آمد. 1-تبصره بند الف
در قالب مصاحبه و آزمون عملي بعمل توانمنديهاي تخصصي آزمون  -2-ب

 نمره خواهد داشت. 135خواهد آمد كه مجموعا 
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ذكر انواع آزمونهاي در نظر گرفته شده براي هر يك از رشته هاي  -27ماده 
 شغلي در آگهي استخدام الزاميست. 

-نحوه برگزاري مصاحبه تخصصي و يا آزمون عملي مطابق با شيوه نامه -28ده ما

اي خواهد بود كه توسط كميته آزمون تهيه و به تصويب هيات رييسه موسسه 
 مي رسد.

برگزاري آزمون استخدامي نگهبانها برابر مفاد اين دستورالعمل و ساير  -29ماده 
ي حراست وزارت متبوع ابالغ ضوابطي خواهد بود كه از سوي اداره كل مركز

 خواهد شد.
 اعمال سهميه ها در آزمون استخدامي به ترتيب ذيل خواهد بود:  -30ماده 

 الف) ايثارگران به ميزان تعيين شده در قوانين مربوطه 
 درصد از كل مجوزهاي استخدامي 3ب) معلولين عادي به ميزان 

بومي (مطابق مفاد پ) تمامي باقيمانده سهميه استخدامي به متقاضيان 
اين دستورالعمل) در صورت برخورداري از شرايط مندرج در آگهي  6ماده 

استخدام به ترتيب مجموع نمره فضلي آزمون توانمنديهاي عمومي و 
تخصصي كتبي اختصاص مي يابد. در صورتيكه ظرفيت مورد نياز هر يك از 

ستخدام بومي رشته هاي شغلي مندرج در آگهي استخدام از بين متقاضيان ا
تكميل نگردد، پذيرش بقيه افراد تا تكميل ظرفيت و همچنين انتخاب افراد 
ذخيره از بين متقاضيان با اولويت بومي استان و سپس متقاضيان غيربومي 

 همان رشته شغلي به ترتيب نمره فضلي صورت مي پذيرد. 
 باشد: ذيل بومي استان به فردي اطالق مي گردد كه واجد يكي از شرايط  -تبصره
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محل تولد وي يكي از شهرستانهاي استان به غير از محل جغرافيايي  -1
 شغل مورد تقاضا باشد. 

دو مقطع از سه مقطع تحصيلي ابتدايي، راهنمايي و يا متوسطه خود را  -2
در يكي از شهرستانهاي استان به غير از محل جغرافيايي شغل مورد 

 تقاضا گذرانده باشد

سال از سنوات تحصيلي  3ي مسلح كه محل فرزندان پرسنل نيروها  -3
آنها در مقاطع ابتدايي، راهنمايي و يا متوسطه در يكي از شهرستانهاي 

 استان به غير از محل جغرافيايي شغل مورد تقاضا باشد. 
كاركنان قراردادي موسسه يا ساير موسسات تابعه وزارت متبوع كه  -31ماده 

اوم داشته است به منظور شركت در خدمت آنان تا انتشار آگهي استخدام تد
آزمون استخدام پيماني از اولويت برخوردار هستند بدين ترتيب كه به ازاي هر 

% به مجموع نمرات كتبي پيش بيني شده 3سال سابقه خدمت قراردادي، 
امتياز اضافه خواهد شد.  35(توانمنديهاي عمومي و تخصصي) آزمون حداكثر 

 قابل احتساب مي باشد.ضمنا كسر سال به تناسب ماه 
جذب نخبگان برابر ضوابطي خواهد بود كه از سوي مراجع ذيربط اعالم  -32ماده 

 مي گردد.
چنانچه جهت آزمون توانمندي هاي تخصصي داوطلبان مصاحبه يا  -33ماده 

آزمون عملي پيش بيني شده باشد، در هر رشته شغلي از ميان داوطلباني كه با 
ي مندرج در آگهي و نمره كل آزمون عمومي و تخصصي لحاظ اولويت هاي قانون

برابر تعداد مورد نياز، جهت انجام  3كتبي داراي رتبه باالتري هستند، به ميزان 
مصاحبه يا آزمون عملي معرفي خواهند شد تا پس از انجام مصاحبه يا آزمون 
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يه آزمون برابر  مورد نياز به عنوان نتايج اول 5/1عملي نسبت به انتخاب و معرفي 
 ( اعم از نفرات اصلي و ذخيره) به هسته گزينش اقدام گردد.

درصورت عدم پيش بيني مصاحبه يا آزمون عملي، براساس نتايج  -34ماده 
 5/1حاصل از آزمون استخدامي در هر رشته، ليست پذيرفته شدگان به ميزان 

ام به هسته هاي مندرج در آگهي استخد برابر تعداد مورد نياز با رعايت اولويت
 گزينش ارسال خواهد شد تا براساس قوانين و مقررات مربوطه اقدام گردد. 

انتخاب داوطلبان به ترتيب باالترين نمره كل ماخوذه در آزمون در هر  -35ماده 
رشته شغلي با رعايت ظرفيت پيش بيني شده مي باشد. در مواردي كه نمره كل 

اد بر ظرفيت باشد، ابتدا نمره آزمون دو داوطلب در يك رشته شغلي يكسان و ماز
توانمنديهاي تخصصي مالك انتخاب خواهد بود؛ و در صورت برابر بودن نمره 
آزمون توانمنديهاي تخصصي، انتخاب اصلح از سوي هسته گزينش، مالك عمل 

 قرار خواهد گرفت.

برابر پذيرفته شدگان و  5/1فهرست اسامي داوطلبان استخدام، فهرست  -36ماده 
هرست پذيرفته شدگان نهايي در هر مرحله به نحو مقتضي به اطالع داوطلبان ف

 خواهد رسيد. 
پس از طي مراحل گزينش، ليست پذيرفته شدگان نهايي و افراد ذخيره  -37ماده 

 توسط هسته گزينش به مديريت نيروي انساني موسسه اعالم خواهد شد. 

يي حداكثر يكماه فرصت خواهند شدگان اصلي پس از اعالم نها پذيرفته -38ماده 
داشت جهت تكميل مدارك و طي مراحل استخدام به واحد استخدام مؤسسه 

 مراجعه نمايند. 
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شدگان در آزمون كه مراحل قانوني را طي نموده  استخدام پذيرفته -39ماده 
باشند، منوط به تأييد توانمنديهاي جسمي، رواني، ذهني و حركتي افراد توسط 

 مت مؤسسه است. واحد سنجش سال

در صورت عدم مراجعه پذيرفته شدگان در مهلت مقرر و يا انصراف آنان  -40ماده 
 از پذيرفته شدگان ذخيره جهت شروع بكار دعوت بعمل خواهد آمد. 

شدگان جهت تكميل ظرفيت حداكثر تا  تبصره: اعالم فهرست اسامي پذيرفته
 هد بود. يكسال پس از برگزاري آزمون استخدامي معتبر خوا

در صورتيكه ظرفيت مورد نياز در يك يا چند رشته شغلي خاص  -41ماده 
مندرج در يك آگهي استخدام تكميل نگردد موسسه مجاز است با تصويب در 
كميته آزمون از ذخيره هاي همان رشته شغلي در ساير محلهاي جغرافيايي با 

 تقاضاي ذينفعان به ترتيب نمره فضلي استفاده نمايد. 
در صورتيكه با اعمال ماده فوق الذكر نيروي مورد نياز موسسه تامين  -صرهتب

نگردد كميته آزمون مجاز است در رشته هاي شغلي كه در شرايط احراز آنها، 
 مدارك تحصيلي مربوط پيش بيني شده باشد با رعايت اين ماده اقدام نمايد.

حضري و يا مؤسسه موظف است در بدو استخدام با اخذ تعهد م -42ماده 
سال  10الي  5هاي الزم، پذيرفته شدگان را ملزم به ارائه خدمت به مدت  تضمين

 اند، بنمايد.  شده  در محلي كه در آن استخدام
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 »دستورالعمل اجرايي پذيرش و استخدام بهورز«
و دانشگاه ها  آئين نامه اداري و استخدامي و تشكيالتي كاركنان غيرهيأت علمي 

 عالي و پژوهشيموسسات آموزش 

آئين نامه اداري، استخدامي و تشـكيالتي   34ماده   6اين دستورالعمل در اجراي تبصره 
 12مـاده و   24كارمندان غير هيأت علمي مؤسسه به منظور پذيرش و استخدام بهورز در

  .به تصويب هيأت امناء مؤسسه رسيد 1/9/1391تبصره به شرح ذيل با تاريخ اجراي 
 

بهورز مورد نياز مؤسسه از بين داوطلبـان بـومي در يـك فضـاي      .  پذيرش1ماده 
هـاي   گزينـي و سـنجش توانمنـدي    رقابتي و با رعايت عدالت استخدامي، شايسـته 

هاي عمومي  عمومي و تخصصي از طريق آزمون كتبي و مصاحبه و احراز صالحيت
براساس قانون تسري قـانون گـزينش معلمـان و كاركنـان آمـوزش و پـرورش بـه        

هـاي دولتـي مصـوب     ها و مؤسسات و شركت ها و سازمان مندان ساير وزارتخانهكار
 مجلس شوراي اسالمي خواهد بود.  9/2/1375

.  پذيرش و استخدام بهورز صرفا در چارچوب مجوزهاي استخدامي خواهـد   2ماده
 بود كه از سوي معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت متبوع ابالغ مي گردد.

ش دانش آموزان يا كارآموزان بهورزي به صورت پيماني و منـوط بـه   . پذير3ماده 
 باشد.   وجود مجوز استخدام، رديف بالتصدي و اعتبار مورد نياز مي

. دانش آموز بهورزي به دارندگان مدرك تحصيلي ديپلم اطالق مي گردد 1تبصره 
ي كه پس از قبولي در آزمون استخدامي براي  طي دوره دو سـاله آمـوزش بهـورز   

 پذيرفته مي شوند.  
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. كارآموزان بهورزي  به دارندگان مدرك تحصيلي فوق ديپلم اطـالق مـي   2تبصره 
هـاي   گردد كه پس از قبولي در آزمون استخدامي براي طي دوره تطبيقي مهـارت 

 شوند. بهورزي برابر آيين نامه مربوطه پذيرفته مي
نظر تحصيالت و تجربه  . شرايط احراز طبقات مختلف رشته شغلي بهورز از4ماده  

 باشد:   به شرح زير مي
دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ديپلم در يكي از رشته هاي بهداشـت عمـومي    -1

(بهداشــت خــانواده)، مامــايي، كودكيــاري و بهداشــت مــدارس و طــي دوره 
هاي بهـورزي و حصـول تجـارب الزم طبـق جـدول       آموزش تطبيقي مهارت

 شرايط احراز براي پذيرش بهورز زن 

مدرك تحصيلي فوق ديپلم در رشته كودكياري و بهداشت مـدارس   -تبصره
 منحصرا جهت ارتقاء بهورزان شاغل قابل احتساب خواهد بود.

دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ديپلم در يكي از رشته هاي بهداشـت عمـومي    -2
اي و طـي دوره آمـوزش    (مبارزه با بيماريها)، بهداشت محيط، بهداشت حرفه

ت هاي بهورزي و حصـول تجـارب الزم طبـق جـدول شـرايط      تطبيقي مهار
 احراز براي پذيرش بهورز مرد

دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ديپلم در رشته بهورزي و حصول تجارب طبق  -3
 جدول شرايط احراز 

دارا بودن ديپلم كامل متوسطه و طي دوره دو ساله آموزش بهورزي و حصـول   -4
 تجارب الزم طبق جدول  شرايط احراز 

هورزان ديپلم شاغل درصورتيكه در طول سنوات خدمت موفق به اخـذ فـوق   ب -5
شوند مدارك جديد آنها بـه عنـوان    هاي مذكور مي ديپلم در هر يك از رشته
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مدرك تحصيلي مرتبط تلقي خواهد شد. اعمـال مـدارك جديـد منـوط بـه      
 تصويب در كميته طرح طبقه بندي مشاغل موسسه خواهد بود.

 مي استخدام بهورز عبارتست از: . شرايط عمو5ماده  
اعتقاد به دين مبين اسالم يا يكي از اديان شناخته شده در قـانون اساسـي    -1-5

 كشور
 داشتن تابعيت نظام جمهوري اسالمي ايران  -2-5
 التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران  -3-5
خدمت ( ويـژه  داشتن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از  -4-5

 برادران). 
معافيت پزشكي در صـورتي پذيرفتـه خواهـد شـد كـه بـر اسـاس اعـالم          -تبصره

 كميسيون پزشكي موسسه با وظايف بهورزي منافات نداشته باشد.
 عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر و روانگردان  -5-5
 عدم سابقه محكوميت جزائي مؤثر  -6-5
وانـي، اجتمـاعي و توانـايي بـراي انجـام كـار       داشتن سـالمت جسـماني و ر   -7-5

بهورزي و قابليت انجام فعاليت هاي مـرتبط بـا آن از جملـه دهگردشـي و انجـام      
سياري ها در روستاهاي تحت پوشش. (به تائيد پزشك معتمد شهرستان يا حسب 

 مورد، با تأييد كميسيون پزشكي موسسه)
 و ساير واحد هاي موسسه نداشتن سابقه اخراج از مراكز آموزش بهورزي -8-5
داوطلبان استخدام نبايد مسـتخدم رسـمي، ثابـت و پيمـاني و يـا بازخريـد        -9-5

 خدمت ساير دستگاه هاي دولتي باشند.
 نداشن منع استخدام در دستگاه هاي دولتي به موجب آراي مراجع قانوني  -10-5

 .  شرايط اختصاصي استخدام بهورز عبارتست از: 6ماده 
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شرايط احراز طبقه بندي مشاغل و مدرك تحصيلي برابـر مفـاد ايـن     رعايت -1-6
 دستورالعمل الزامي است كه بايستي در آگهي استخدام منتشره درج گردد.

شركت داوطلبان كارآموز بهورزي داراي مدرك تحصيلي بـاالتر از مقطـع    -2-6
 فوق ديپلم و دارندگان مدرك تحصيلي فوق ديپلم در رشته هاي غيرمـرتبط بـا  

 اين دستورالعمل مجاز نمي باشد. 4رشته هاي مندرج در ماده 
شركت دانشجويان حائز شرايط در آزمون هاي پـذيرش و اسـتخدام بهـورز     -3-6

بالمانع است و در صورت احراز قبولي، پذيرش آنان مستلزم ارائه انصراف قطعـي و  
 گواهي دانشگاه محل تحصيل مبنـي بـر عـدم امكـان دريافـت هـر گونـه مـدرك        

 دانشگاهي، قبل از شروع كالسهاي بهورزي مي باشد.  
پذيرش بهورز صرفا مي بايد به صورت بومي صـورت گيـرد. پـذيرش بهـورز      -4-6

غيربومي به هيچ عنوان مجاز نمي باشد. داوطلبان بايستي يكـي از شـرايط زيـر را    
 داشته باشند تا به عنوان بومي تلقي گردند.  

درجات شناسنامه) با روستا يا شهرستان مورد الف) محل تولد داوطلب (طبق من
تقاضاي پذيرش بهورز يكي باشد و همچنـين سـكونت داوطلـب حـداقل در     
يك سال اخير تا تاريخ اولين روز شروع ثبت نام در روستاي مورد نظر محرز 

 گردد.
ب) حداقل دو مقطع كامل تحصيلي از مقاطع تحصـيلي (ابتـدايي، راهنمـايي و    

ستا و يا شهرستان مورد تقاضاي پذيرش بهورز طي كـرده  متوسطه) را در رو
باشد و همچنين سكونت داوطلب حداقل در يك سال اخير تا تـاريخ اولـين   

 روز شروع ثبت نام  در روستاي مورد نظر محرز گردد.
. احراز شرايط سكونت داوطلبان مندرج در بندهاي الـف و ب از طريـق   1تبصره

 كز بهداشت شهرستان صورت مي پذيرد.شوراي اسالمي روستا و تاييد مر
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. چنانچه داوطلبان بهورزي تا قبل از ثبت نام بـه دليـل ادامـه تحصـيل،     2تبصره
گذراندن طرح و يا انجام دوره خدمت ضـرورت سـربازي در خـارج از محـل     
روستا سكونت داشته اند مشروط به آن كه شوراي اسالمي سـكونت آنهـا را   

رستان بومي بودن فرد و اقامت وي را قبل گواهي نمايد و مركز بهداشت شه
از وضعيت هاي فوق االشاره در روستاي اصلي يا قمر منطقه مورد تقاضـا را  

هاي مذكور اقامت در يكسـال اخيـر   تاييد نمايد بالمانع است. لذا براي گروه
 ضرورت ندارد.

ل . در صورت عدم وجود تعداد كافي از افراد واجد شرايط به تعداد حداق3تبصره
نفر، مي بايست از افراد واجد شـرايط سـاكن روسـتاهاي همجـوار همـان       3

 خانه بهداشت به ترتيب ذيل ثبت نام به عمل آورد:
روستاهاي قمر تحت پوشـش خانـه بهداشـت براسـاس طـرح گسـترش        -1

 شهرستان 
درصورت عدم وجود متقاضيان واجد شرايط در روستاهاي تحت پوشش  -2

ــتاه    ــوان از روس ــي ت ــت م ــه بهداش ــش   خان ــت پوش ــوار تح اي همج
كيلومتر، پس از تأييـد مركـز    15مركزبهداشتي درماني مربوطه تا شعاع 

نام از افراد واجد شرايط نمود. گـزينش   بهداشت شهرستان اقدام به ثبت
  بهورز از مناطق شهري در هر شرايطي ممنوع مي باشد.

سـن   و حـداقل  26و حـداكثر   16حداقل سن براي دارندگان مدرك ديپلم  -5-6
سال تمـام مـي باشـد. تـاريخ      28و حداكثر  18براي دارندگان مدرك فوق ديپلم 

 اولين روز شروع ثبت نام مبناي محاسبه سن قرار مي گيرد.

موارد ذيل به شرط ارائه تاييديه هاي معتبـر بـه حـداكثر سـن مقـرر       -1تبصره
اضافه خواهد شد. در هر صورت سن داوطلب داراي مدرك تحصيلي ديـپلم  
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سـال و سـن داوطلـب داراي مـدرك      28درنظر گرفتن موارد زير نبايد از با 
 سال تجاوز نمايد. 30فوق ديپلم نبايد از 

الف) داوطلباني كه طرح خـدمت نيـروي انسـاني را بـه اسـتناد قـانون خـدمت        
 اند به ميزان انجام خدمت فوق   پزشكان وپيراپزشكان انجام داده

 آقايان بر اساس كارت پايان خدمتب) مدت خدمت انجام شده دوره ضرورت 
 سقف سني ايثارگران برابر قوانين مربوطه تعيين مي گردد. -2تبصره
مسئوليت كليه مراحل برگزاري آزمون استخدامي و پاسخگويي بـه عهـده    -7ماده

كميته آزمون موسسه مي باشد كه در خصوص جـذب بهـورز بـا عضـويت معـاون      
 بهداشتي موسسه تشكيل مي گردد.  

به منظور حسن اجراي سياستهاي بومي گزينـي و انتخـاب افـراد ارجـح،      -8 ماده
كميته اي تحت عنوان كميته پذيرش بهورز توسط معاونت بهداشتي با همـاهنگي  

 و تحت نظر كميته آزمون موسسه متشكل از اعضاي ذيل تشكيل خواهد شد:
عـاون  معاون بهداشتي موسسه يا نماينده تام االختيار نامبرده ترجيحـاً م  .1

 فني معاونت بهداشتي موسسه به عنوان رئيس كميته 
مدير توسعه سازمان و منابع انساني موسسه يا عناوين مشابه يا نماينـده   .2

 تام االختيار آن

 مدير هسته گزينش موسسه يا عناوين مشابه .3

 كارشناس مسئول آموزش بهورزي موسسه .4

 مدير گروه گسترش موسسه به عنوان دبير كميته .5

ران آموزشگاه بهورزي موسسه به انتخـاب معـاون بهداشـتي    يكي از مدي .6
 موسسه

 مدير يا رييس اداره حراست موسسه .7
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 يك روانشناس يا روانپزشك به انتخاب معاونت بهداشتي .8

 
 شرح وظايف كميته پذيرش بهورز عبارتست از:  -9ماده 

 تهيه متن آگهي به منظور ارائه به كميته آزمون  .1

 انتشار آگهي تاييد شده   .2

رســي شــرايط داوطلبــين بــه منظــور ارزيــابي انطبــاق بــا مفــاد ايــن  بر .3
 دستورالعمل 

 تعيين شيوه و عناوين الزم براي انجام مصاحبه .4

انجام مصاحبه به منظور ارزيـابي دانـش و نگـرش داوطلبـين و ارزيـابي       .5
سالمت جسـماني، روانـي و اجتمـاعي و نيـز تواناييهـاي افـراد بـراي        

مشكالت آنها و ايفاي نقش بهـورزي در   برقراري ارتباط با مردم و حل
 روستا

 هاي متقاضيان استخدام در موارد مرتبط ارائه پاسخ به شكوائيه .6

اخذ تصميمات الزم پيرامون موارد خـاص در زمينـه هـاي مختلـف نظيـر       .7
 فقدان داوطلب يا شرايط خاص شركت كنندگان  

شـت  آگهـي پـذيرش بهـورز پـس از تائيـد موسسـه توسـط مركـز بهدا        . 10ماده 
شهرستان در محل هاي مورد نياز از طريق بخشداري، دهداري، شوراي اسالمي و 
ساير اماكن عمومي، نصب اطالعيـه در مراكـز بهداشـتي و درمـاني و خانـه هـاي       

 يابد. بهداشت انتشار مي
روز قبـل از   2. موسسه موظف است كارت ورود بـه جلسـه آزمـون را تـا     11ماده 

يار داوطلبـين قـرار دهـد. تـاريخ و مكـان برگـزاري       برگزاري آزمون تهيه و در اخت
 آزمون در كارت ورود به جلسه تعيين خواهد شد.
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. به مداركي كه پس از انقضاء مهلت ثبت نام، ارسال شود ترتيب اثـر داده  12ماده 
گيري در خصوص پـذيرش   شود. ليكن در صورت ارسال مدارك ناقص، تصميم نمي

مالك تاريخ تحويل مـدارك بـه     واهد بود. ضمناًو يا رد آن بعهده كميته آزمون خ
 باشد.   پست، تاريخ ثبت شده چاپي مندرج بر روي مرسوله پستي مي

. چنانچه در هر يك از مراحل پذيرش خالف اطالعات اعالم شـده توسـط   13ماده 
داوطلب محرز شود مراحل طي شده كان لم يكن تلقـي و در صـورت شـركت در    

اج، داوطلـب برابـر تعهـد اخـذ شـده موظـف بـه        كالس هاي آموزشي ضمن اخـر 
پرداخت هزينه هاي مربوطه مي باشد و در صورت صدور حكـم اسـتخدام، حكـم    

 صادره لغو و بالاثر مي گردد.
. وجوه حاصل از حق ثبت نام داوطلبان اسـتخدام كـه ميـزان آن توسـط     14ماده 

ريـز  وزارت متبوع تعيين مي گردد بـه حسـاب درآمـدهاي اختصاصـي مؤسسـه وا     
 خواهد شد.

به منظور سنجش توانمنديهاي عمومي و تخصصي، آزمونهايي بـه شـرح   . 15ماده 
 ذيل از داوطلبان بعمل خواهد آمد.  

 براي سنجش داوطلبان داراي مدرك فوق ديپلم: -الف
آزمون توانمنديهاي عمومي براي كليه داوطلبان به صـورت كتبـي بعمـل     -1-الف

منديهاي عمومي از دروس معارف اسالمي، زبـان و  خواهد آمد. سواالت آزمون توان
ادبيات فارسي، زبان انگليسي و اطالعات سياسي و اجتماعي و مباني قـانوني، هـر   

اي (بـا  سوال خواهد بود كه به صورت چهار گزينـه  60سوال و مجموعا  15درس 
اعمال يك نمره منفي به ازاي هـر سـه پاسـخ غلـط) طراحـي مـي شـود. آزمـون         

% از كل نمره آزمون) را به خود 30نمره (معادل  60ي عمومي مجموعا توانمنديها
 اختصاص خواهد داد.
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سوال معارف اسـالمي پاسـخ نـداده و     15تبصره. متقاضيان اقليت هاي مذهبي به 
 امتياز آن به ساير دروس عمومي به صورت مساوي اختصاص داده خواهد شد.  

صورت كتبي بعمل خواهـد آمـد.   آزمون تخصصي براي كليه داوطلبان به  -2-الف
سواالت آزمون اختصاصي از واحدهاي درسي اختصاصي شامل نظام ارايه خـدمات  

سـوال)، آمـوزش    15سـوال)، آمـار حيـاتي و اپيـدميولوژي(     30بهداشتي درماني(
اي سوال تهيه مي گردد كه به صورت چهـار گزينـه   60سوال)، جمعاً 15بهداشت(

ي هر سه پاسخ غلط) طراحي خواهد شـد. آزمـون   (با اعمال يك نمره منفي به ازا
% از كـل نمـره آزمـون) را بـه     30نمره (معادل  60توانمنديهاي تخصصي مجموعا 

 خود اختصاص خواهد داد.
نمـره  80مصاحبه: از كليه داوطلبان مصاحبه بـه عمـل خواهـد آمـد كـه       -3-الف

 دهد.% از كل نمره آزمون) را به خود اختصاص مي40(معادل 
 ي سنجش داوطلبان داراي مدرك تحصيلي ديپلم:برا -ب
جهت سنجش توانمندي هاي عمومي، آزمون كتبي به عمل خواهـد آمـد.    -1-ب

سواالت آزمون عمـومي از دروس ديـپلم كامـل متوسـطه (شـامل دروس ادبيـات       
فارسي، زبان انگليسي و دين و زنـدگي) و اطالعـات سياسـي، اجتمـاعي و مبـاني      

سوال خواهد بـود كـه بـه صـورت چهـار       60و مجموعا سوال  15قانون هر درس 
گزينه اي (با اعمال يك نمره منفي به ازاي هر سه پاسخ غلط) طراحي مي شـود.  

% از كل نمره آزمون) را به خود 60نمره( 60آزمون توانمنديهاي عمومي مجموعا  
 اختصاص خواهد داد.  

ـ  15تبصره : متقاضيان اقليت هاي مذهبي به  دگي پاسـخ نـداده و   سوال دين و زن
 امتياز آن به ساير دروس عمومي به صورت مساوي اختصاص داده خواهد شد.  

 دهد.% از كل نمره آزمون را به خود اختصاص مي40مصاحبه: مصاحبه  -2-ب
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. فهرست پذيرفته شدگان اوليه تا سه برابر تعداد مورد نيـاز جهـت انجـام    16ماده 
من اطـالع رسـاني در سـايت موسسـه،     مصاحبه، پس از تأييد كميته آزمـون، ضـ  
 توسط معاونت بهداشتي اعالم خواهد شد.  

برابر ظرفيت مورد نياز به  3. از ميان شركت كنندگان در آزمون كتبي تا 17ماده 
ترتيب اولويت هاي مقرر قانوني و نمرات فضلي انتخاب و جهت انجام مصاحبه بـه  

برابر  2صاحبه نسبت به انتخابكميته مصاحبه معرفي مي گردند تا پس از انجام م
ظرفيت مورد نياز(اصلي و ذخيره) بر اساس مجموع نمرات كتبي و مصاحبه اقـدام  

 و به هسته گزينش موسسه معرفي گردد.
. انتخاب داوطلبان به ترتيب نمره كل مأخوذه در آزمون به صورت فضـلي  18ماده 

 مي باشد.  
اي مدرك كارداني داراي اولويت براي هر پست بهورزي، گزينش افراد دار-19ماده 

است. لذا در صورتيكه براي يك پست بهـورز، تعـداد واجـدين شـرايط بـا مـدرك       
نفر ذكر شـده اقـدام بـه     3نفر باشد دانشگاه مي بايست از ميان  3كارداني حداقل 

گزينش بهورز نمايد. در صورتيكه تعداد واجدين شرايط با مدرك كارداني كمتر از 
گاه ميبايست از افراد با مدرك ديپلم نيز اقدام به برگزاري آزمـون  نفر باشد دانش 3

نمايد. در شرايط اخير معيار براي گزينش افراد براي ورود به مصاحبه نمره فضـلي  
آزمون كتبي مي باشد. به منظور دسترسي به معيار واحد براي مقايسه نمره كتبي 

متيـازات هـر دو گـروه بـا     آزمون در ميان داوطلبان كـاردان و ديـپلم الزم اسـت ا   
تعديل و محاسـبه شـود. بـديهي اسـت      100از  60مقياس واحد و بر اساس نمره 

پس از ورود افراد براي مصاحبه، نتايج نهايي براي داوطلبان وارد شده به مصـاحبه  
 بر اساس نمره كل محاسبه خواهد شد.
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اري داوطلبان . استفاده از سهميه استخدامي ايثارگران مشروط به برخورد20ماده 
 اين دستورالعمل مي باشد. 6و  5از شرايط موضوع مفاد مواد 

. ليست نهائي پذيرفته شـدگان پـس از تائيـد صـالحيت عمـومي توسـط       21ماده 
 گردد. هسته گزينش موسسه اعالم مي

. پذيرفته شدگان اصلي پس از ابالغ نتايج نهـائي حـداكثر يكمـاه فرصـت     22ماده 
مدارك و طـي مراحـل پـذيرش بـه مركـز بهداشـت       خواهند داشت جهت تكميل 

 شهرستان مراجعه نمايند.
تبصره: در صورت عدم مراجعه پذيرفته شدگان در مهلت مقرر و يـا انصـراف آنـان    
پس از شروع آموزش از پذيرفته شدگان ذخيره جهت شـروع دوره، دعـوت بعمـل    

 خواهد آمد.
شدگان نهايي جهـت  . مركز بهداشت شهرستان موظف است از پذيرفته 23ماده 

شركت در دوره آموزشي به صورت كتبي (با پست پيشتاز) دعوت بـه عمـل   
 آورد.

روز فرصت 15پذيرفته شدگان نهايي پس از وصول دعوت نامه، حداكثر  -تبصره
خواهند داشت جهت تكميل مدارك و طي مراحل پذيرش به مركز بهداشت 

جعه پذيرفته شدگان شهرستان مربوطه مراجعه نمايند و در صورت عدم مرا
شـدگان    در مهلت مقرر و يا انصراف آنان پس از شروع آمـوزش، از پذيرفتـه  

 ذخيره جهت شروع دوره دعوت به عمل مي آيد.  
. سپردن تعهد رسمي به موسسه قبل از شروع به تحصيل مبنـي بـر ايـن    24ماده 
ت پس از اتمام دوره آموزش تطبيقي مهارت هـاي بهـورزي در خانـه بهداشـ    «كه 

سال و به صورت شيفت هاي مـورد نظـر موسسـه     15مورد تعهد حداقل به مدت 
 ، الزاميست.»همراه با بيتوته در روستا انجام وظيفه نمايد
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پذيرفته شـدگاني كـه پـس از شـروع دوره آمـوزش بهـورزي، از ادامـه         -تبصره
تحصيل انصراف نمايند ضمن پرداخت هزينه هاي مربوطه، مجاز به ثبت نام 

 ي هاي بعدي پذيرش بهورز موسسه نمي باشند.در آگه
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دستورالعمل اجرايي تبديل وضعيت كاركنان  پيماني به رسمي «
 »آزمايشي

 
دانشگاه  آيين نامه اداري استخدامي كاركنان غير هيات علمي 35ماده  2تبصره 

 ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي
 

نامـه اداري اسـتخدامي   آيـين   35مـاده   2تبصـره   اين دسـتور العمـل در اجـراي   
به منظور تبديل وضعيت كاركنان  پيمـاني بـه رسـمي    كاركنان غير هيات علمي، 

به تصويب هيـأت امنـاء    1/9/1391تبصره باتاريخ اجراي  4ماده و  7آزمايشي در  
 موسسه رسيد. 

كارمندان پيماني شاغل در واحدهاي تابعه موسسه كه حداقل سه سـال از  . 1ماده 
 . ني آنان گذشته باشد مشمول اين دستور العمل خواهند بوداستخدام پيما

سـال   5.مسئولين واحدهاي موسسه موظف هستند حداكثر پس از گذشت 2ماده
از تاريخ استخدام كارمندان پيماني تحت پوشش در صورت رضايت از خدمت آنان 
مراتب را كتباً جهت طي مراحل اداري تبـديل وضـع بـه مـديريت منـابع انسـاني       

 سه اعالم نمايند.موس
: مـديريت منـابع انسـاني موظـف اسـت تـاريخ اسـتحقاق تبـديل وضـع           1تبصره

 كارمندان پيماني واحدها را به مسئولين و مديران ذير بط ابالغ نمايد.  
: مسئولين واحدها مجاز هستند در صورتيكه از نحـوه خـدمت كارمنـدان    2تبصره

اتـب را بـه مـديريت منـابع     رضايت داشته باشند راس اتمام سه سـال خـدمت، مر  
   انساني اعالم نمايند.  

تبديل وضع كارمندان پيماني به رسمي آزمايشي بـا احـراز شـرايط ذيـل       .3ماده 
 امكانپذير مي باشد:  
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الف: رضايت مسئول مربوطه و با تائيد مدير (باالترين مقام مسـئول) واحـد محـل    
 خدمت كارمندان پيماني.

 سال سابقه خدمت پيماني. 6كثر ب: داشتن حداقل سه سال و حدا
درصد ميانگين نمره ارزيابي عملكرد سه سال آخر منتهي به  60ج: كسب حداقل 

سال تبديل وضعيت خدمت به رسـمي آزمايشـي و داشـتن گواهينامـه تـوجيهي      
 بدوخدمت

 د: تائيد هسته گزينش موسسه 
پيمـاني بـه    تاريخ اعالم موافقت هسته گزينش با تغيير وضعيت كارمندان .4ماده 

رسمي آزمايشي مالك تاريخ اجراي صدور حكـم رسـمي آزمايشـي قـرار خواهـد      
 گرفت.

تبصره: در صورت عدم موافقت هسته گزينش با تغيير وضعيت كارمنـدان پيمـاني   
تداوم خدمت اينگونه كارمندان به صورت پيماني با نظر هسته گزينش امكان پذير 

سال خـدمت پيمـاني الزامـي نمـي      6قف خواهد بود. در اين قبيل موارد رعايت س
 باشد .
تبديل وضـعيت كارمنـدان پيمـاني موسسـه كـه تـا تـاريخ تصـويب ايـن           .5ماده 

سال سابقه خدمت پيماني دارند در صورت حصول شـرايط   6دستورالعمل بيش از 
 بالمانع مي باشد.   3ماده 
رسـمي   . كليه سوابق خدمت قابل قبول دولتي، پس از تبديل وضـعيت بـه  6ماده 

 آزمايشي قابل احتساب مي باشد.  
   .. تبديل وضعيت خدمت  ايثارگران تابع قوانين و مقررات مربوطه مي باشد7ماده 
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به  رسمي آزمايشيدستورالعمل اجرايي تبديل وضعيت كاركنان  «
 »رسمي

دانشگاه آيين نامه اداري استخدامي كاركنان غير هيات علمي  36ماده  2تبصره  
 آموزش عالي و پژوهشي ها و موسسات

 
آيـين نامـه اداري اسـتخدامي     36مـاده   2اين دسـتور العمـل در اجـراي تبصـره     

كاركنان غير هيات علمي، به منظور تبديل وضعيت كاركنان  رسمي آزمايشي بـه  
بـه تصـويب هيـات امنـا      1/9/1391تبصره  با تاريخ اجراي  4ماده  و  9رسمي در

 موسسه رسيد. 
كه شرايط ورود به استخدام رسمي را كسب مي نمايند قبـل از   . كارمنداني1ماده 

ورود به خدمت رسمي يك دوره آزمايشي را كه مدت آن حـداقل يـك و حـداكثر    
 دو سال است طي مي نمايند.  

. مديريت منابع انسـاني موسسـه مسـئوليت بررسـي و تائيـد تبـديل وضـع        2ماده
 به عهده خواهد داشت.  خدمت كارمندان را از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي

. مديريت منابع انساني موسسه مـي بايـد بـه گونـه اي در راسـتاي تبـديل       3ماده 
كارمندان به رسمي برنامه ريزي نمايدكه حداكثر راس اتمام هيجـده مـاه خـدمت    
رسمي آزمايشي هريك از كارمندان مدارك مورد نياز جمع آوري و مـورد بررسـي   

صويب مراتب به هسته گزينش موسسه بـه منظـور   قرار دهد و در صورت تائيد و ت
 اخذ نظريه تغيير وضعيت به رسمي ابالغ نمايند.  

: تاريخ اعالم موافقت هسته گزينش با تغيير وضعيت كارمندان به رسـمي  1تبصره 
مالك تاريخ اجراي حكم تبديل رسمي آزمايشي به رسمي قـرار خواهـد گرفـت و    

سال خـدمت رسـمي آزمايشـي بـا تبـديل      چنانچه هسته گزينش بعد از اتمام دو 
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رسمي كارمند موافقت نمايد تاريخ اجراي حكم رسمي راس اتمام دو سال خدمت 
 رسمي آزمايشي تعيين گردد .

: تقليل دوره خدمت رسمي آزمايشي كمتر از يكسال مجاز نمـي باشـد و   2تبصره 
ال مراتب موافقت با تغيير وضعيت كارمندان مي بايـد پـس از طـي حـداقل يكسـ     

 خدمت رسمي آزمايشي به هسته گزينش ابالغ شود. 
. به منظور حصول اطمينان از لياقت علمي، كارداني شغلي، عالقه بـه كـار،   4ماده 

خالقيت و نوآوري، روحيه خدمت به مردم ، تكريم اربـاب رجـوع، رعايـت نظـم و     
ول انظباط اداري كارمندان الزم است دور ه خدمت رسمي آزمايشي آنان برابر جد

ذيل توسط مسئول مستقيم و با تائيد مدير واحد (باالترين مقـام مسـئول واحـد)    
 مورد سنجش قرارگيرد.  

ــداكثر  عوامل امتيازي رديف حــ
 امتياز

ــاز  امتيــــــ
 مكتسبه

  20 لياقت و شايستگي علمي 1
  20 كارداني شغلي 2
  10 عالقه به كار 3
  20 خالقيت و نو آوري 4
و تكــريم روحيــه خــدمت بــه مــردم  5

 ارباب رجوع
20  

  10 رعايت نظم و انظباط اداري 6
                  100 جمع
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% از مجمـوع حـداكثر امتيـاز جـدول فـوق بـراي تغييـر        70تبصره: كسب حداقل 
 وضعيت به رسمي قطعي الزامي مي باشد. .  

ايشـي  . شركت در دوره هاي آموزشي مصوب در طول خـدمت رسـمي آزم  5ماده 
ساعت دوره آموزش مصوب درهرسال به تناسب مـدت دوره رسـمي   50وگذراندن 

 آزمايشي. ضمناٌ داشتن گواهينامه توجيهي بدو خدمت الزامي ميباشد . 
آئين نامه اداري واستخدامي كاركنـان غيـر    36. در اجراي تبصره يك ماده 6ماده 

طـع رابطــه  هيـات علمـي درمــوارد اعطـاء مهلــت تمديـد خــدمت آزمايشـي يــا ق     
استخدامي كه نياز به اتخاذ تصميم دارد، بدين منظور كميته اي بـا تركيـب ذيـل    

 تشكيل ميگردد :
 الف: معاون توسعه مديريت و منابع

 ب: مدير منابع انساني موسسه يا عناوين مشابه
 ج: مدير واحد محل خدمت كارمند ذيربط

را خواهد بـود و مراتـب   : تصميم اين كميته با تنظيم صورتجلسه الزم االج1تبصره
از سوي معاون توسعه مديريت و منابع مي بايد بـه صـورت كتبـي بـه كارمنـدان      

 مربوطه ابالغ شود.   
آئين نامـه اداري و اسـتخدامي كاركنـان     36: در مورد اجراي بند ج ماده 2تبصره 

 غير هيات علمي نظريه هسته گزينش مالك عمل خواهد بود.  
تمديد مهلت رسمي آزمايشـي باشـد و    6م كميته ماده . در موارديكه تصمي7ماده 

كارمند در طول مهلت مقرر موفق به احراز شرايط مربوطه گـردد بـا اعـالم مـدير     
ماه قبل از پايان مهلت تمديد) مراتب از سـوي   3واحد محل خدمت وي ( حداكثر

معاونت توسعه مديريت و منابع به هسته گزينش موسسه اعالم خواهـد شـد و در   
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ت عدم احراز شرايط مورد نظردر پايان مهلـت مقـرر نسـبت بـه قطـع رابطـه       صور
 استخدامي ايشان مبادرت ميگردد.

. تغيير وضعيت ايثارگران به رسمي تابع قوانين ومقررات مربوطه خـود مـي   8ماده 
 باشد.  
. كليه سوابق خدمت قابل قبول دولتي، پس از تبديل وضـعيت بـه رسـمي    9ماده 

 شد.  قابل احتساب مي با
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 »علمي هيات غير كاركناناعطاي مأموريت آموزشي دستورالعمل «
 

دانشگاه آيين نامه اداري استخدامي كاركنان غير هيات علمي  48ماده  1تبصره 
 ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي

 
آيـين نامـه اداري ، اسـتخدامي و      48مـاده   1اين دستورالعمل در اجراي مفاد تبصـره  

 10مـاده و   21ان غير هيات علمي به منظور اعطاي مأموريت آموزشي درتشكيالتي كاركن
 به تصويب هيأت امناء موسسه رسيد .  1/11/1391تبصره به شرح ذيل با تاريخ اجراي 

 
. اعزام كارمندان جهت طي دوره هاي آموزشي داخل كشور كه منجـر بـه    1ماده 

اي مـورد نيـاز   اخذ مدرك تحصـيلي دانشـگاهي در مقـاطع تحصـيلي و رشـته هـ      
موسسه مي گردد با حفظ پست سازماني و پرداخت حقوق و مزايا بنا به تشـخيص  

 و موافقت موسسه مجاز مي باشد . 
رشته هاي تحصيلي دانشـگاهي مـي بايـد مـورد تأييـد وزارت بهداشـت       . 1تبصره

 درمان و آموزش پزشكي و يا وزارت علوم تحقيقات و فناوري حسب مورد باشد .
دامه تحصيل در مقاطع تحصيلي باالتر در خارج ازكشور تـابع ضـوابط و   . ا2تبصره 

 دستورالعمل هاي اعطاي بورس مي باشد .
. كارمنداني كه ازبورس داخل استفاده مي نمايند مأموريت آموزشي آنـان  3تبصره 

تابع ضوابط و دستورالعمل هاي اعطـاي بـورس مـي باشـند ومشـمول مفـاد ايـن        
 . دستورالعمل نخواهند بود

. اين دستورالعمل شامل كارمندان رسمي، رسمي آزمايشي و پيمـاني مـي   2ماد ه 
باشد كه به صورت تمام وقت در يكي از واحدهاي تابعه موسسه مشـغول خـدمت   

 هستند.  
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. مأموريت آموزشي به صورت تمام وقت و نيمه وقت با توجـه بـه تعـاريف     3ماده 
 تبصره هاي ذيل مي باشد :

ت آموزشـي تمـام وقـت عبـارت اسـت از اعـزام كارمنـد جهـت         . مأموري 1تبصره 
 تحصيل در رشته هاي دانشگاهي مورد نياز در طول ساعات موظف اداري .

ساعت در هفتـه   22.  مأموريت آموزشي نيمه وقت كه حداكثر به ميزان  2تبصره 
 مي باشد و به شكل زير محاسبه مي شود :

× أموريت آموزشي نيمه وقـت  ماه مأموريت آموزشي  = مدت استفاده از م
 ساعت = مدت زمان استفاده از مأموريت آموزشي22

. اعطاي مأموريت آموزشي بـه كليـه پذيرفتـه شـدگان (عـادي و ايثـارگر)       4ماده 
درموسسات آموزشي جهت رشته هاي تحصيلي مجازي درمقاطع مختلـف امكـان   

 پذير نمي باشد .
يالت تكميلـــي . اعطـــاء مأموريـــت آموزشـــي در مقـــاطع تحصـــ    5مـــاده 

و دكتراي تخصصـي و فـوق    PHDدانشگاهي(كارشناسي ارشد،دكتراي حرفه اي ،
آئين نامه اداري و  48تخصصي) با تصويب هيأت رئيسه موسسه واعمال مفاد ماده 

 استخدامي مجاز خواهد بود.
. حفظ پست سازماني كاركناني كه به مأموريت آموزشي اعزام مـي گردنـد    6ماده 

 الزامي است .  
. احتساب مدرك تحصيلي باالتربراي كارمنداني كه بـه ماموريـت آموزشـي    7ماده 

اعزام شده اند منوط به وجود پست سازماني متناسب با مدرك تحصيلي اخذ شده 
 خواهد بود . در غير اين صورت موسسه هيچگونه مسوليتي نخواهد داشت . 

ي استفاده از مأموريت . مديران و سرپرستاني كه برابر شرايط مندرج متقاض8ماده 
آموزشي مي باشند الزم است به منظور بالتصـدي نمـودن پسـت سـازماني مـورد      
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تصدي، تقاضاي كتبي مبني بر تغيير پست سازماني در مشـاغل كارشناسـي ارائـه    
وپس ازطرح در كميته تغيير عنوان وصدور حكم مربوطه نسبت به اعطاء ماموريت 

ير اينصورت با موافقت موسسه اعطاء مرخصي آموزشي به آنان مبادرت گردد. در غ
 بدون حقوق به آنان بالمانع خواهد بود.

. موسسه مجاز به اعطاء مأموريت آموزشي در رشته ها و مقـاطع تحصـيلي   9ماده 
 كه موردنياز آن موسسه نبوده نمي باشد .

 . اعطاء مأموريت آموزشي مستلزم وجود شرايط ذيل مي باشد :  10ماده 
سال درموسسـه   5ند مي بايد ازتاريخ استخدام پيماني حداقل به مدت الف) كارم 

 خدمت نموده باشد .  
ب) حداكثر سنوات خدمت جهت افرادي كـه بـه مأموريـت آموزشـي اعـزام مـي        

گردند مي بايست به گونه اي باشد كه مدت تعهدات ناشـي از مأموريـت آموزشـي    
 مام برسد .  قبل از بازنشستگي ( حد نصاب سي سال خدمت) به ات

 ج) تأييد هسته گزينش موسسه
د) موافقت واحد محل خدمت با درخواست مأموريت آموزشي هر كارمند به معني 
عدم نياز به وجود فرد ذينفع مي باشد و مجاز به درخواست نيوري جايگزين نمـي  

 باشد .
مـاه مـي    48.حداكثر مدت مأموريت آموزشي درطول خدمت كارمنـدان   11ماده 

 باشد .  
. مدت مأموريت آموزشي جهت مقاطع كارشناسي ارشد و فوق تخصـص   1تبصره 

 ماه مي باشد. 48و دوره هاي دستياري  Phdماه و دكتراي حرفه اي ،   21
. درصورتي كه طول دوره هـر يـك از مقـاطع تحصـيلي برابـر مصـوبات        2تبصره 

مطرح و  ماه باشد حسب مورد در هيأت رئيسه  48معاونت آموزشي بيش از مدت 
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در صورت موافقت نسبت به اعطاي مأموريت مازاد بر مدت فوق حداكثربـه مـدت   
 يك سال اقدام مي گردد .

ماه صادر و تمديد آن تا سـقف   21. حكم مأموريت آموزشي ابتدا به مدت 12ماده 
با تكميل فرم تمديد مأموريت آموزشي (نمونه پيوسـت)   11مدت مندرج در ماده 
آموزشي و پژوهشي محل تحصيل رسيده باشـد امكـان پـذير     كه به تاييد معاونت

 مي باشد.  
نمونه ( . اخذ تعهد محضري به ميزان دو برابر مدت زمان مأموريت آموزشي13ماده

    باشد. پيوست) از متقاضيان جهت اشتغال در محل مورد نياز موسسه الزامي مي

  
روع بكارمجـدد آغـاز و   تبصره. شروع تعهدات بعد از اتمام تحصيالت واز تـاريخ شـ  

 قابل اعمال خواهد بود.
. چنانچه ازمدت زمان فوق جهت ادامه تحصيل براي مقـاطع بـاالتر بـاقي     14ماده

مانده باشد موسسه مجاز به اعطاي مأموريت آموزشي به كاركنـان تـامرتفع شـدن    
 تعهد درمقطع قبلي نخواهد بود.

كنان به هيچ شكلي مجاز درطول مدت مأموريت آموزشي تمام وقت كار -15ماده 
 به اشتغال به كار در موسسه نخواهند بود.

درمدت مأموريت آموزشـي تمـام وقـت كليـه اقـالم منـدرج در حكـم         - 16ماده 
كارگزيني به استثناء فوق العاده سختي شرايط محيط كار، حق اشـعه ونوبتكـاري   

 قابل پرداخت مي باشد .
حقـوق و مزيـا منـدرج در حكـم     تبصره . در مدت مأموريت آموزشي نيمـه وقـت   

 كارگزيني به طور كامل پرداخت مي شود .
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) قانون تسـهيالت  12اعطاي مأموريت آموزشي به ايثارگران تابع ماده ( - 17ماده 
استخدامي واجتماعي جانبازان وآئين نامه اجرائي آن موضوع تصويب نامه شـماره  

 28/5/1380ورخ م 178ودادنامه شماره  10/8/1378هـ مورخ 18060/ت23510
هــ  23829/ت44395هيات عمومي ديوان عـدالت اداري وتصـويب نامـه شـماره     

 هيات محترم وزيران وسايراصالحات بعدي مي باشد. 4/10/1379مورخ 
مدت مأموريت آموزشي مورد استفاده كارمندان پيماني، به عنوان طول  - 18ماده 

آزمايشـي، موضـوع    دوره مورد نياز خدمت پيماني جهت تبديل وضـع بـه رسـمي   
آيين نامه اداري استخدامي اعضاء غير هيـأت علمـي محسـوب     35ماده  2تبصره 

 نمي گردد.
تبصره . مدت مأموريت آموزشي مورد استفاده كارمندان رسمي آزمايشي موضـوع  

آيين نامه اداري   و استخدامي بـه عنـوان طـول دوره رسـمي آزمايشـي       36ماده 
 محسوب نمي گردد.

صورتي كه كارمند به داليلي (اخراج،انصراف ازتحصيل و...) موفق بـه  در – 19ماده
اخذ مدرك نشـود كليـه حقـوق ومزايـاي وي درطـول مـدت ماموريـت آموزشـي         
براساس توافق موسسه (طول مدت بازپرداخت) مسترد خواهد گرديد . به استنثناء 

 مواردخاص به دليل بيماري كه به تائيد شوراي پزشكي موسسه برسد. 
ذخيره مرخصي كاركناني كه از مأموريت آموزشي اسـتفاده مـي كننـد     - 20ده ما

 همانند كاركنان شاغل  محاسبه خواهد شد .
استفاده از مرخصي استعالجي در طـول مـدت مأموريـت آموزشـي بـا       – 21ماده 

 . رعايت آيين نامه مرخصي ها خواهد بود
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 »ايام تحصيل تعيين كسور ايام مرخصي بدون حقوق بابتدستورالعمل «
 

آيين نامه اداري ، استخدامي و تشكيالتي كاركنان غير هيات علمي   78ماده 
 و موسسات آموزش عالي و پژوهشيدانشگاهها 

 
آيـين نامـه اداري ، اسـتخدامي و تشـكيالتي      78اين دستورالعمل در اجراي مفاد ماده 

حقـوق بابـت ايـام    كاركنان غير هيات علمي به منظور تعيين كسور ايام مرخصي بدون 
به تصـويب هيـأت    1/1/1391تبصره به شرح ذيل با تاريخ اجراي  3ماده و  4تحصيل در 

 .  امناء موسسه رسيد
 

براي ادامه تحصيالت عـالي در رشـته    كارمندحقوق  مدت مرخصي بدون.  1ماده 
موسسه مشروط به اينكه منجر بـه اخـذ مـدرك     مورد نيازمربوط به شغل يا هاي 

وظيفه با پرداخت كسور مربوط جـزو سـابقه    د از لحاظ بازنشستگي وتحصيلي شو
 .محسوب مي شود كارمند خدمت 

از لحـاظ  در صورت حصول شـرايط ذيـل    كارمندانمرخصي بدون حقوق .  2ماده 
  :مي باشد  قابل احتساب بازنشستگي و وظيفه جزو سنوات خدمت آنان

 .عالي باشد منظور ادامه تحصيالته ب مرخصي بدون حقوق -الف 
 .مورد نياز موسسه باشد مربوط به شغل كارمندان يا تحصيلي  رشته -ب 
  دهند .خدمت خود ادامه ه در موسسه ب پس از فراغت از تحصيل كارمندان -ج 
 موافقت صندوق هاي بازنشستگي كشوري و تأمين اجتماعي -د

د زير الزامي . در اعطاي مرخصي بدون حقوق بابت ايام تحصيل رعايت موار3ماده 
 است :



371

ارايه درخواست كارمند به انضمام مـدارك و مسـتندات تحصـيلي مربوطـه      -الف 
 جهت بهره مندي از مرخصي مذكور 

 موافقت موسسه با درخواست كارمند  –ب 
درج موضــوع مرخصــي بــدون حقــوق بابــت ايــام تحصــيل در شــرح حكــم    -ج 

 كارگزيني كارمند  
مـانع احتسـاب    وزارت متبوع اتموسسساير ه به از موسس كارمندانتقال  -تبصره 

 .ايام مرخصي بدون حقوق نخواهد بود
ايـام تحصـيل در پايـان    مرخصـي بـدون حقـوق     بدهي كسور بازنشستگي. 4ماده 

تحصيالت بنا به تقاضاي ذينفع ، با ارايه مدرك تحصيلي و با همـاهنگي صـندوق   
 مي گردد . محاسبهبازنشستگي مربوطه 

( اعم از سـهم مسـتخدم و كارفرمـا ) بـه      كسور بازنشستگياخت پرد  – 1تبصره 
 عهده  كارمند مي باشد .

مبناي محاسبه كسور بازنشستگي بر اساس دستورالعمل هاي موجـود   – 2تبصره 
متناسب با تاريخ درخواست فرد و آخرين حكم كارگزيني تعيين مي گردد . مفـاد  

كـارگزيني مرخصـي بـدون     اين تبصره مي بايست جهت اطالع كارمنـد در حكـم  
 حقوق وي درج گردد .  
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 كاركنانتعيين ضوابط اعطاء مرخصي بدون حقوقدستورالعمل «
  » علمي غيرهيات

آيين نامه اداري ، استخدامي و تشكيالتي كاركنان غير هيات  78ماده  2تبصره 
 علمي  دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي

 
آيـين نامـه اداري ، اسـتخدامي و     78مـاده   2د تبصـره  اين دستورالعمل در اجراي مفا

تشكيالتي كاركنان غير هيأت علمي به منظور تعيين ضوابط اعطاء مرخصي بدون حقوق 
بـه   1/1/1391تبصره به شرح ذيل باتاريخ اجـراي   2ماده و  10بدون محدوديت زمان در 

 تصويب هيأت امناء موسسه رسيد.
 

محدوديت زمان ، موافقت موسسه با تقاضـاي   مرخصي بدون حقوق بدون.  1ماده 
كارمندان جهت استفاده از مرخصي بدون حقوق خارج از محدوديت هـاي زمـاني   

آيين نامه اداري استخدامي اسـت كـه از تـاريخ اجـراي حكـم       78مندرج در ماده 
كارگزيني شروع و تـا زمـان حصـول شـرايط بازنشسـتگي برابـر ضـوابط صـندوق         

 وم خواهد داشت .  بازنشستگي مربوطه تدا
كارمندان رسمي قطعي و پيماني مشمول ضوابط اين دسـتورالعمل مـي     .2ماده 

 باشند ، مشروط به آنكه تعهدات خود را نسبت به موسسه انجام داده باشند .  
. بهره مندي از مرخصي بـدون حقـوق بـدون محـدوديت زمـان منـوط بـه        3ماده 

 ه شده فرد مي باشد .استفاده از كليه مرخصي هاي استحقاقي ذخير
افرادي كه در طول سنوات خـدمت از مرخصـي بـدون حقـوق اسـتفاده       –تبصره 

 نموده اند مانعي براي شموليت اين دستورالعمل نخواهد بود .
. اعطاي مرخصي بدون حقوق بـدون محـدوديت زمـان منـوط بـه تسـويه        4ماده 

 حساب مالي و اموالي خواهد بود .
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در طول اجراي قانون برنامـه پـنجم توسـعه قابـل اجـرا       اين دستورالعمل . 5ماده 
 قانون فوق تداوم خواهد داشت . 30خواهد بود و در صورت تنفيذ ماده 

موسسه موظف است پست سازماني افرادي را كه از مرخصي بدون حقوق  . 6ماده 
 بدون محدوديت زمان استفاده مي كنند از تاريخ شروع مرخصي بال تصدي نمايد .

به كارمندان مشمول اين دستورالعمل كه از مرخصي بدون حقوق بـدون   . 7ماده 
محدوديت زمان استفاده  مي نمايند در صورت تقاضـاي شـخص و تـأمين اعتبـار     
مالي به ازاء هر سال خدمت يك ماه آخـرين حقـوق و مزايـاي مسـتمر پرداخـت      

 خواهد شد .
وق بـدون محـدوديت   استخدام مجدد كارمنداني كه از مرخصي بدون حق . 8ماده 

زمان استفاده مـي كننـد برابـر ضـوابط اسـتخدامي منـدرج در آيـين نامـه اداري         
 استخدامي اعضاء غير هيأت علمي خواهد بود .

كارمندان در صورت استفاده از مرخصي بدون حقـوق بـدون محـدوديت    .  9ماده 
زمان موظف هستند به منظور استمرار اشتراك در صـندوق بازنشسـتگي مربوطـه    
شخصاً ظرف حداكثر يك ماه پس از صدور حكـم كـارگزيني بـه صـندوق مـذكور      

 مراجعه نمايند .
در هـر صـورت پرداخـت كسـورات سـهم كارمنـد و كارفرمـا برابـر مفـاد           .تبصـره 

 دستورالعمل هاي صندوق هاي بازنشستگي ذيربط به عهده كارمند مي باشد .
ن حقـوق بـدون   موسسه موظـف اسـت در مـتن احكـام مرخصـي بـدو       . 10ماده 

 محدوديت زمان كارمندان موارد ذيل را درج نمايد :
موضـوع   "لغايت حصول شـرايط بازنشسـتگي   "الف . تاريخ شروع و عنوان عبارت 

 1ه ماد
   دستورالعمل در حكم كارگزيني 9و   8،  6،  4ب . درج مفاد مواد 



374

دستورالعمل تعيين ضوابط مرخصي هاي استحقاقي ، استعالجي ، «
  » علمي هيات غير كاركنانبدون حقوق ت و شيردهي ومراقب

 
آيين نامه اداري ، استخدامي و تشكيالتي كاركنان غير هيات علمي   84ماده 

 دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي
 

آيين نامه اداري ، استخدامي و تشكيالتي  84اين دستورالعمل در اجراي مفاد ماده 
ه منظور تعيين ضوابط مرخصي هاي استحقاقي ، استعالجي ، كاركنان غير هيات علمي ب

تبصره به شرح ذيل با تاريخ اجراي  15ماده و  42مراقبت و شيردهي وبدون حقوق در
 به تصويب هيأت امناء موسسه رسيد .  1/1/1391
 

.  كارمندان رسمي، رسمي آزمايشي ، پيماني ، مشمولين قانون خدمت  1ماده 
ن ، قرارداد كار معين واتباع بيگانه مشمول اين دستورالعمل پزشكان و پيراپزشكا

 مي باشند .
آيين نامه اداري  32.  مشمولين قرارداد مشاغل كارگري ( موضوع ماده  1تبصره 

استخدامي) از لحاظ مرخصي استحقاقي ساليانه و استعالجي تابع قانون كار و 
 تأمين اجتماعي خواهند بود .

آيين نامه اداري  31ماده  5داد كار معين (موضوع تبصره .مشمولين قرار 2تبصره 
و استخدامي) از لحاظ مرخصي استحقاقي و بدون حقوق تابع مصوبات قبلي 
هيأت امناء و از لحاظ مرخصي استعالجي تابع مقررات تأمين اجتماعي خواهند 

 بود .
مل . موسسه موظف است حداكثر تا يك سال پس از ابالغ اين دستورالع 2ماده 

 نسبت به راه اندازي سيستم الكترونيكي استفاده و ثبت مرخصي ها اقدام نمايد .
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 مرخصي استحقاقي
. مرخصي استحقاقي كارمند از نخستين ماه خدمت به نسبت مدت  3ماده 

 خدمت به ازاي  هر ماه دو و نيم روز به وي تعلق مي گيرد. 
تقاضاي كارمند و موافقت  استفاده از مرخصي استحقاقي منوط به ارايه . 4ماده 

 مسئول مربوطه مي باشد .

. موسسه موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا امكان استفاده كارمندان از  1تبصره 
مرخصي استحقاقي ساليانه به ميزان استحقاق در زمان مناسب و حداكثر تا پايان 

 .همان سال فراهم گردد و با درخواست آنان در اين زمينه موافقت نمايد 
. در صورت اعالم نياز موسسه در شرايط اضطراري مانند حوادث  2تبصره 

غيرمترقبه (تشخيص ساير موارد شرايط اضطراري به عهده رييس موسسه مي 
باشد) به خدمات كارمندي كه در حال استفاده از مرخصي استحقاقي مي باشد 
مرخصي لغو شده و كارمند موظف است در محل خدمت خود حاضر گردد، 
مرخصي استحقاقي لغو شده در همان سال قابل استفاده مي باشد و در غير اين 

 71صورت عالوه بر مدت مجاز ذخيره مرخصي استحقاقي ساليانه موضوع ماده 
 آيين نامه قابل ذخيره خواهد بود . 

. انصراف از مرخصي استحقاقي تحصيل شده با اعالم كارمند و موافقت  3تبصره 
 ذير  مي باشد . مسول واحد امكان پ

. استفاده از مرخصي استحقاقي در ايام خدمت نيمه وقت طبق مقررات  5ماده 
 مربوطه به كارمندان تمام وقت      مي باشد 

تبصره. ذخيره مرخصي ايثارگران حالت اشتغال تابع قوانين ومقررات خود مي 
 باشد.
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 اند تقاضا كندتو مي  است  استحقاقي  مرخصي  در حال  كه  . كارمندي6ماده 
  مرخصي  شروع  تاريخ صورت موافقت مسئول مربوطهاو تمديد شود ودر  مرخصي

 خواهد بود.   قبلي  مرخصي  از انقضاي بعد  اخير بالفاصله
مسئول مربوطه و يا عدم وصول نظريه وي ،   عدم موافقت در صورتتبصره . 
 ود حاضر شود ..در محل خدمت خ  مرخصي  مدت  در پايان  است  مكلف كارمند

. مرخصي كمتر از يك روز جزيي از مرخصي استحقاقي محسوب مي شود  7ماده 
و حداكثر مدت استفاده از مرخصي موضوع اين ماده از دوازده روز در يك سال 

 تقويمي تجاوز نخواهد كرد . 
 74. تاريخ شروع استفاده از هفت روز مرخصي اضطراري موضوع ماده  8ماده 

اري و استخدامي اعضاء غير هيات علمي درمورد ازدواج ازتاريخ عقد آيين نامه اد
روز با تقاضا و اعالم كارمند و با  40حداكثربه مدت دوسال وفوت تاريخ شروع تا 

 احتساب ايام تعطيل صورت مي پذيرد. 
 تبصره .   كارمند موظف است مستندات الزم را ارايه نمايد . 

 بيمار شود  استحقاقي مرخصي از  استفاده  لدر حا  كه  كارمنديبا .  9ماده 
مرخصي استعالجي مندرج در آيين نامه اداري و استخدامي اعضاء   مقررات مطابق

  استحقاقي  مرخصيو رفتار خواهد شد غير هيات علمي و اين دستورالعمل 
 برگشت داده مي شود .  وي  نشده  استفاده

د يزا  مدت  به  تجاوز نمايد نسبت  ارماهچه از  كه  استعالجي  مرخصي  به.  10ماده 
 ،  تعليق ،  خدمته ب  آمادگي و  حقوق  بدون  مرخصي  دوران  و به  برچهار ماه

 تعلق  استحقاقي  مرخصي  و غيبت  زير پرچم  خدمت ،  انفصال،   ازخدمت  بركناري
  گيرد. نمي 

 واهد بود .  مرخصي زايمان مشمول محدوديت مندرج در اين ماده نخ تبصره . 



377

.  حفظ پست سازماني كارمندي كه در حال استفاده از مرخصي  11ماده 
استحقاقي است الزامي مي باشد و در اين مدت مسئول مربوطه وظايف او را به 

 كارمند يا كارمندان ديگر محول مي كند . 
كارگزيني موسسه مكلف است نسبت به اعالم مانده ذخيره مرخصي  .12ماده 

 ساليانه كارمندان حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد اقدام نمايد .  استحقاقي
. موسسه مي تواند در صورت تقاضاي كارمندان مشمول قرارداد كار معين 13ماده 

نسبت به بازخريد پانزده روز مرخصي ذخيره ساليانه در پايان هر سال اقدام نمايد 
 . 

ن مشمول قرارداد كار معين بر اساس . بازخريد ذخيره مرخصي كارمندا 1تبصره 
 حقوق ومزاياي مندرج در آخرين قرارداد منعقده تعيين مي گردد . 

. در صورت استخدام يا تبديل وضعيت استخدامي كارمندان مشمول 2تبصره 
قرارداد كار معين به وضعيت پيماني مرخصي هاي استحقاقي ذخيره شده كماكان 

 قابل ذخيره خواهد بود .
. در صورتي كه مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان در حين 14ماده 

انجام طرح به خدمت پيماني موسسه پذيرفته شوند ، مدت مرخصي استحقاقي 
 استفاده نشده آنان قابل ذخيره خواهد بود. 

. مشمولين مشاغل كارگري شاغل همانند ساير كارمندان مجاز به  15ماده 
آئين نامه اداري  82ماده  3وتبصره  74،75ع مواد  استفاده از مرخصي هاي موضو

 واستخدامي اعضاء غيرهيات علمي مي باشند .  

آئين نامه اداري واستخدامي غيرهيات علمي  103. وجوه موضوع ماده  16ماده 
مربوط به كارمند فوت شده بابت مرخصي استحقاقي به وراث قانوني وي پرداخت 

 خواهد شد . 
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آيين نامه اداري استخدامي اعضاء غير  103ي تبصره ماده . در اجرا 17ماده 
آيين نامه  98و  97هيأت علمي، رعايت شروط سن و سنوات خدمت موضوع مواد 

 الزامي است . 
. استفاده از مرخصي ورزشي برابر مصوبات و مقررات عمومي دولت  18ماده 

 امكان پذير خواهد بود .
 مرخصي استعالجي 

موسسه در صورت ابتال به بيماري كه مانع از خدمت آنان مي . كارمندان 19ماده 
 شود بايد مراتب را در كوتاه ترين مدت ممكن به مسئول مربوطه اطالع دهند . 

و يا شوراي پزشكي  پزشك معتمدپس ازتائيد  است مكلف كارگزيني. 20ماده 
 نسبت به صدور حكم مرخصي استعالجي  اقدام نمايد .

اي كه در مورد بيماري كارمند در خارج از كشور صادر شده  تبصره . گواهي نامه
بايد از حيث صحت صدور به تصويب سفارت خانه و يا كنسول گري ايران در 
محل برسد . مفاد گواهي نامه هاي صادره  بايد با رعايت مفاد اين دستورالعمل به 

 تأييد پزشك معتمد يا شوراي پزشكي حسب مورد برسد . 
صورتي كه گواهي نامه استعالجي كارمند طبق مفاد اين . در  21ماده 

دستورالعمل مورد موافقت قرار نگيردمدت مذكور از مرخصي استحقاقي وي كسر 
خواهد شد و در صورت عدم وجود مرخصي استحقاقي، مرخصي بدون حقوق 

 منظور خواهد شد .
تعالجي به .  نحوه محاسبه حقوق و مزاياي كارمندان در ايام مرخصي اس 22ماده 

 شرح زير مي باشد :
حقوق و مزاياي كارمندان در صورت استفاده از مرخصي استعالجي حداكثر  الف.

به مدت يك سال به ميزان حقوق ثابت ، تفاوت تطبيق ، فوق العاده هاي مستمر ، 



379

فوق العاده مناطق كمترتوسعه يافته و بدي آب وهوا وكمك هزينه هاي عائله 
 داخت مي باشد .مندي واوالد قابل پر

ب. مرخصي استعالجي صعب العالج مازاد بر يك سال تابهبودي كامل يا 
ازكارافتادگي كارمند فقط به ميزان حقوق ثابت به اضافه تفاوت تطبيق ، فوق 

 العاده ايثارگري وكمك هزينه هاي عائله مندي واوالد قابل پرداخت است. 
يد شوراي پزشكي امكان پذير تبصره . تمديد مرخصي صعب العالج در صورت تأي

 مي باشد . 
ج. حقوق ومزاياي مرخصي استعالجي مشمولين صندوق تامين اجتماعي تا سه 

آئين  83روز از سوي موسسه قابل پرداخت مي باشد ومازاد برآن برابر مفاد ماده 
 نامه اداري واستخدامي اعضاء غيرهيات علمي خواهد بود. 

دان رسمي، پيماني ، مشمولين طرح پزشكان د. پرداخت حقوق و مزاياي كارمن
وپيراپزشكان ، قرادادي مشمول صندوق تامين اجتماعي در ايام مرخصي 
استعالجي برابر قانون تامين اجتماعي به صورت غرامت دستمزد ازسوي صندوق 

  تامين اجتماعي مي بايد پرداخت گردد.
دار به عهده پزشك . تشخيص تاريخ شروع معذوريت وضع حمل بانوان بار23ماده 

 معالج مي باشد. 
. بانوان كارمندي كه از طريق حامل(رحم اجاره اي) داراي فرزند مي 24ماده 

شوند، با رعايت قوانين و مقررات اين آئين نامه مي توانند مرخصي معذوريت 
 زايمان  استفاده نمايند.  

ه عهده مي . بانوان كارمندي كه پذيرش سرپرستي نوزاد شيرخوار را ب25ماده 
گيرند، به تناسب سن تحويل تا سن چهار ماهگي شيرخوار مي توانند با رعايت 

 قوانين و مقررات اين آئين نامه از مرخصي معذوريت زايمان  استفاده نمايند. 
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. تاريخ شروع استفاده ازمرخصي اضطراري مراقبت ازهمسر بعد از وضع 26ماده 
مه اداري و استخدامي اعضاء غير هيأت آيين نا 82ماده   3حمل ( موضوع تبصره 

 علمي) ازتاريخ والدت فرزند با احتساب ايام تعطيل خواهد بود.
تبصره . اعطاي مرخصي فوق به كارمنداني كه همسرآنان فرزند مرده به دنيا مي 

 آورد ، جهت مراقبت ازهمسر بالمانع مي باشد.
 

 مرخصي شيردهي
ي شيردهي از مرخصي استحقاقي . ميزان استفاده از مرخصي ساعت27ماده 

 كارمند كسر نمي گردد .
. امنيت شغلي مادران پس از پايان مرخصي زايمان و در حين شيردهي 28ماده 

بايد تامين شود.. در اين دوران تغيير شغل و نقل و انتقال آنان ممنوع است مگر 
 اينكه به تقاضاي كارمند باشد.

 12مي توانند در صورت تمايل تا  . مادران پس از شروع بكار مجدد29ماده 
 ماهگي كودك از برنامه شيفت كاري شب معاف شوند. 

تبصره . در صورت انجام نوبت كاري، استفاده از مرخصي شيردهي در شيفت شب 
 دو ساعت و در شيفت هاي مضاعف به ازاء هر شيفت كاري يك ساعت مي باشد . 

فرزند دو قلو و باالتر روزانه  . مدت مرخصي شيردهي براي مادران داراي30ماده 
 به ميزان دو ساعت مي باشد.

 مرخصي بدون حقوق 
. اعطاي مرخصي بدون حقوق به كارمندان رسمي، رسمي آزمايشي و 31ماده

 پيماني در موارد ذيل امكان پذير  مي باشد:
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كارمند استحقاق مرخصي نداشته باشد و احتياجش به استفاده از مرخصي  -1
 مسلم شود. 

 د قصد ادامه تحصيل داشته باشد و مدارك الزم را ارائه نمايد. كارمن -2

كارمند ناگزير باشد به اتفاق  همسرش به خارج از محل خدمت جغرافيايي  -3
 خود مسافرت كند. 

كارمند پس از استفاده از چهار ماه مرخصي استعالجي ساالنه به سبب ادامه  -4
ت نباشد و بيماري او هم همان بيماري يا ابتال به بيماري ديگر قادر به خدم

 صعب العالج تشخيص داده نشود.

. كارمند بايد تقاضاي مرخصي بدون حقوق خود را با ذكر علت و مدت به 32ماده 
مسئول واحد ارائه نمايد و قبل از موافقت مسئول واحد و صدور حكم مجاز به 

 آئين نامه 78ترك خدمت نمي باشد. حكم مرخصي بدون حقوق با رعايت ماده 
د مسئول واحد توسط اداري و استخدامي اعضاء غير هيات علمي پس از تائي

 مي گردد.  كارگزيني صادر
. كارمند پس از گذراندن مدت تعهد خدمت بدو ورود ، مي تواند از 33ماده 

 مرخصي بدون حقوق استفاده نمايد.
صي تبصره . در موارد استثناء كارمند مي تواند با موافقت رييس موسسه از مرخ

 بدون حقوق استفاده نمايد. اين مدت به ميزان تعهد نامبرده اضافه خواهد شد. 
. درمواردي كه كارمند متقاضي مرخصي بدون حقوق ، داراي ذخيره 34ماده 

مرخصي استحقاقي باشد الزم است ابتدا ازمرخصي استحقاقي خود استفاده نمايد 
ي استحقاقي انجام وصدورحكم مرخصي بدون حقوق هم زمان باموافقت مرخص

 گردد.
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. حفظ پست سازماني كارمندان درزمان مرخصي بدون حقوق الزامي نمي 35ماده 
 باشد. 

. مدت مرخصي بدون حقوق ازلحاظ بازنشستگي به جزبراي ادامه تحصيل 36ماده 
 جزوسابقه خدمت محسوب نخواهد شد.

 . روزهاي تعطيل كه در مدت مرخصي بدون حقوق واقع مي شود37ماده 
 مي گردد. جزومدت مرخصي محسوب

. كارمندان در حال استفاده از مرخصي بدون حقوق نمي توانند از 38ماده 
 مرخصي استعالجي استفاده نمايند. 

. اعطاي مرخصي بدون حقوق به مشمولين قانون خدمت پزشكان و 39ماده 
ن ماه امكان پذير است ، اي 2پيراپزشكان حداكثر در طول تعهد خدمت به مدت 

 مدت به زمان مدت تعهدات اضافه مي شود .
 1. اعطاي مرخصي بدون حقوق به كاركنان قرارداد كار معين به مدت  40ماده 

 ماه در طول مدت قرارداد امكان پذير است . 
قانون  72. مدت مرخصي بدون حقوق مشاغل كارگري با رعايت ماده  41ماده 

 ن پذير است . ماه در طول مدت قرارداد امكا 1كار به مدت 
. اعطاي مرخصي وماموريت ورزشي كاركنان تابع آئين نامه ها  42ماده 

 ودستورالعمل هاي عمومي دولت واصالحات بعدي آن خواهد بود.
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العاده مديريت و  نحوه تعيين حق شغل، حق شاغل، فوقدستورالعمل  «
ه، العاده مناطق كمتر توسعه يافت العاده ايثارگري، فوق سرپرستي، فوق
 »العاده بدي آب و هوا و فوق العاده جذب  فوق

 
 54ماده   17و  2،  1و بند  53و  51، مواد 50ماده  3، تبصره 50اين دستورالعمل به استناد ماده 

 نامه اداري  استخدامي كارمندان غير هيأت علمي موسسه به شرح ذيل تنظيم گرديد. آيين

نامه اداري و استخدامي  آيين 50. جدول امتياز حق شغل موضوع ماده 1ماده 
 شود. ) تعيين مي1كارمندان غير هيأت علمي موسسه، به شرح جدول شماره (

 )1جدول شماره (

طبقات 
جدول

 هاي شغلي رتبه

 عالي خبره ارشد پايه مقدماتي

1 2400 26503000 _ _ 

2 2600 2850 3200 3650 4200 

3 2800 3050 3400 3850 4400 

4 3000 3250 3600 4050 4600 

5 3200 3450 3800 4250 4800 

6 3400 3650 4000 4450 5000 
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7 3600 3850 4200 4650 5200 

8 3800 4050 4400 4850 5400 

9 4000 4250 4600 5050 5600 

10 4200 4450 4800 5250 5800 

11 4400 4650 5000 5450 6000 

12 4600 4850 5200 5650 6200 

13 4800 5050 5400 5850 6400 

14 5000 5250 5600 6050 6600 

15 5200 5450 5800 6250 6800 

16 5400 5650 6000 6450 7000 

طبقات 
جدول

 هاي شغلي رتبه

 عالي خبره ارشد پايه مقدماتي

ادامه جدول شماره (1)

ماده 2. نحوه تعيين طبقه ورودي و امتياز حق شغل: تا تصويب دستورالعمل 
ارزشيابي شغل و شاغل موضوع ماده 52، جدول شماره(2) كه بر اساس مدرك 
تحصيلي مندرج در شرايط احراز طرح هاي طبقه بندي مشاغل پيش بيني شده، 
براي اختصاص به اولين طبقه شغلي مربوط به كارمندان مالك عمل قرار خواهد 

گرفت.
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 اولين طبقه شغلي تحصيالت

 1 زير ديپلم

 2 ديپلم 

 3 كارداني

 4 كارشناسي

 5 كارشناسي ارشد

 6 دكتراي عمومي

 Ph.D 7ي و دكتراي تخصص

جدول شماره (2)
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، كارمنداني كه طبقه شـغلي آنـان بـر    دستورالعملاز تاريخ تصويب اين  .1 تبصره
 دارنـد، قرار  )2(تر از جدول شماره  اساس مدرك تحصيلي در طبقات شغلي پايين

 بايد براساس اين جدول انطباق يابند. مي
اشـند، كمـا   . جانبازاني كه داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد مـي ب 2تبصره 

) بهـره منـد    .Ph.Dكان از مقطع تحصيلي باالتر دكتري (دكتـراي تخصصـي يـا    
 خواهند شد.  

آئين نامه اداري و استخدامي امتيـاز طبقـه    50ماده  5. به استناد تبصره 3تبصره 
و دارندگان دكتـري   2/1مشاغل بهداشتي و درماني در جدول حق شغل با ضريب 

و بـراي سـاير مشـاغل بـا      5/1باالتر با ضـريب  و متخصصين و  .PH.Dحرفه اي، 
 محاسبه مي گردد.   1/1ضريب 

 ابالغـي  هـاي  مدارك حوزوي و درجه هنري هنرمندان برابـر دسـتورالعمل   .3ماده 
 گردد. با يكي از مدارك فوق از لحاظ استخدامي همتراز مي ،مربوط يقبل

امتيـاز  ، 52ده تا تصويب دستورالعمل ارزشيابي شغل و شاغل موضـوع مـا   .4 ماده
هـاي آموزشـي و مهـارت،     حق شاغل كارمندان بر اساس عوامـل تحصـيالت، دوره  

 تعيين و برقرار خواهد شد. )3(ل شماره وسنوات خدمت و تجربه طبق جد
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 ): عوامل ارزيابي حق شاغل3جدول شماره (

 تحصيالت
امتياز 

 تحصيالت

امتياز 
هاي  دوره

 يآموزش

امتياز 
مهارت و 
 توانايي

ياز امت
سنوات 
 خدمت
در 

 هرسال

امتياز 
تجربه 

مربوط و 
مشابه 

 درهر سال

 1100 زير ديپلم
ي طي ابه از

هر يك ساعت 
دوره آموزشي 

 0,5 مصوب
 امتياز

) 500(حداكثر 
 امتياز

200 10 8 

 10 15 250 1200 ديپلم

 12 20 300 1400 كارداني

 14 25 400 1700 كارشناسي

 16 30 600 2000 كارشناسي ارشد

 17 32 700 2400 اي دكتراي حرفه
دكتراي تخصصي 

 Ph.Dو 
2800 810 35 18 

 540 1050 810 500 2800 حداكثر امتياز

منظور از سنوات خدمت و تجربه، سوابق خدمتي تمام وقت در  .1 تبصره
 باشد. هاي دولتي مي دستگاه

امتياز  200زان به مي MPH. به امتياز تحصيالت دارندگان گواهينامه  2تبصره 
 اضافه مي گردد. 
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العاده ايثارگري متناسب با درصد جانبازي و مدت خدمت داوطلبانه  فوق .5ماده 
 گردد. تعيين و برقرار مي )4(در جبهه و اسارت به شرح جدول شماره 

 

برخوردار  يثارگريالعاده ا به عنوان فوق 1500فرزندان شهدا از امتياز  .1تبصره
 خواهند شد.

 العاده ايثارگري ): فوق4جدول شماره (

 مدت اسارت درصد جانبازي رديف
مدت خدمت داوطلبانه 

 در جبهه
 امتياز

 400 ماه 6تا  3 ماه 6تا  3 درصد 5 1
 500 ماه 12تا  ماه 12تا  درصد 9تا  6 2
 600 ماه 18تا  ماه 18تا  درصد 14تا  10 3
 700 ماه 24تا  ماه 24تا  درصد 19تا  15 4
 800 ماه 30تا  ماه 30تا  درصد 24تا  20 5
 900 ماه 36تا  ماه 36تا  درصد 29تا  25 6
 1000 ماه 42تا  ماه 42تا  درصد 34تا  30 7
 1100 ماه 48تا  ماه 48تا  درصد 39تا  35 8
 1200 ماه 54تا  ماه 54تا  درصد 44تا  40 9
 1300 ماه 60تا  ماه 60تا  درصد 49تا  45 10
 1500 ماه 70تا  ماه 70تا  درصد 59تا  50 11

12 
درصد و  60

 باالتر

 70باالتر از 
 ماه

 هما 70باالتر از 
1550 
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برخوردار باشد،  يثارگريكه كارمند از اجتماع حاالت ا يدر صورت. 2 تبصره
درصد از 25قرار گرفته و  ازيامت نييتع ياز آنها مبنا يكيمربوط به  ازيامت نيباالتر
اضافه خواهد شد، مشروط بر  يو يثارگريا ازيبه امت ،يثارگريا گريحاالت د ازيامت

كارمندان  ازي. امتديتجاوز ننما ازيامت 1550آنان از سقف  يثارگريا ازيآنكه امت
 التياز تسه ايو  اند يافتهاشتغال  موسسهدر  1/1/1388 خيكه از تار يثارگريا
اند، بر اساس ساز و كار  نشدهمند  بهره مربوطو مقررات  نيموجود در قوان يثارگريا

 يثارگريبابت ا ثارگرانيا يافتيدر زانيشود، در هر صورت م يمذكور محاسبه م
 .ابديكاهش  دينبانسبت به گذشته 

هاي دولتي به شرح جدول  . اعطاء امتيازات مربوط به دارندگان نشان6ماده  
 ) خواهد بود.5شماره (

 

تبصره. در صورتي كه كارمند داراي بيش از يك نشان دولتي باشد جمع امتياز 
امتياز) مالك عمل قرار  800يت حداكثر سقف امتياز(هاي دولتي با رعا نشان
 گيرد. مي

 دولتي): امتياز بندي نشان هاي 5جدول شماره (

 ميزان امتياز عوامل
 800 دارندگان نشان عالي

 650 1دارندگان نشان تخصصي عمومي درجه 
 500 2دارندگان نشان تخصصي عمومي درجه 
 400 3دارندگان نشان تخصصي عمومي درجه 
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اي) متناسب با  العاده مديريت و سرپرستي (مديران حرفه . امتياز فوق7ماده 
هاي  ها، حيطه سرپرستي و نظارت و حساسيت پيچيدگي وظايف و مسئوليت

 شود. ) تعيين مي6شغلي و ساير عوامل بر اساس جدول شماره (

 العاده مديريت و سرپرستي ) فوق6جدول شماره (

حوزه 
جغرافيايي 
 خدمت

سطوح 
 مديريت

معاون 
اداره و 
 همتراز

رييس 
اداره و 
 همتراز

معاون 
مدير كل 
 و همتراز

مدير كل 
 و همتراز

معاون 
موسسه و 
 همتراز

 شهرستان

سطح 
 يك

510 950 1400 1850 
2300 

 2350 1900 1450 1000 550 سطح دو

 2400 1950 1500 1050 600 سطح سه

 استان

سطح 
 يك

650 1100 1550 2000 2450 

 2500 2050 1600 1150 700 سطح دو

 2550 2100 1650 1200 750 سطح سه

 ملي

سطح 
 يك

800 1250 1700 2150 2600 

 2650 2200 1750 1300 850 سطح دو

 2700 2250 1800 1350 900 سطح سه

ل مديريتي و سرپرستي خود را با . موسسه موظف است عناوين مشاغ1تبصره 
/الف تاريخ 357540/5توجه به عوامل مندرج در جدول منضم به نامه شماره 
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معاون توسعه مديريت و منابع وزارت متبوع و اصالحات بعدي آن  20/07/1388
 تطبيق و اقدام نمايد.

العاده مديريت مديران و سرپرستان شاغل در ستاد  . امتياز فوق2تبصره
ها معادل  اي مركز استان معادل امتيازات سطح ملي و براي ساير موسسهه موسسه

 گردد. امتيازات سطح استان تعيين مي
العاده مشروط به آن است كه كارمند تصدي پست  . پرداخت اين فوق3تبصره 

 مديريتي را برعهده داشته و در آن پست نيز اشتغال داشته باشد. 
درصد و در  1مت در مشاغل سرپرستي . به ازاء هر سال سابقه خد4تبصره 

درصد از مجموع  20درصد و  10درصد و به ترتيب حداكثر  2مشاغل مديريتي 
نامه به امتيازات حق شاغل كارمندان  سقف امتيازات حق شاغل مندرج در آيين

شود. در هر حال مجموع امتيازات موضوع اين تبصره نبايد از  مشمول اضافه مي
 تجاوز نمايد. درصد سقف حق شاغل 20

) 01/01/1388. حقوق و مزاياي مديران و سرپرستان در مرحله تطبيق (5تبصره
العاده مديريت از حقوق و مزاياي افراد مشابه بعد از  كه با اعمال امتياز فوق

اند به دليل ثابت بودن مبلغ  هاي مديريتي منصوب شده به پست 01/01/1388
شود معادل ريالي  وسسه اجازه داده ميباشد، لذا به م تفاوت تطبيق كمتر مي

تفاوت را بدون در نظر گرفتن پست مديريتي و سرپرستي در مرحله تطبيق 
نفع از طريق اصالح تفاوت  محاسبه و به سرجمع حقوق و مزاياي كارمندان ذي

 تطبيق اضافه نمايد.
لعاده آئين نامه اداري و استخدامي، ميزان فوق ا 54ماده  1. در اجراي بند 8ماده 

متناسب با مناطق  6/1/1391مناطق كمتر توسعه يافته و بدي آب و هوا از تاريخ 
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مختلف كشور بر مبناي حقوق ثابت( مجموع حق شغل، حق شاغل، مديريت) به 
 شرح جداول ذيل مي باشد. 

مناطق كمتر توسعه يافته موضوع تصويب نامه روستاهاي كارمندان شاغل در الف) 
ت محترم وزيران و اصالحات أهي 10/4/1388مورخ ه  36095/ت 76294شماره 

العاده مناطق كمتر توسعه يافته باتوجه به ضريب محروميت  از فوق ،بعدي آن
 گردند. مند مي بهره )7(محل خدمت براساس جدول شماره 

 ) درصد مناطق كمتر توسعه يافته7(جدول شماره 

 ضريب محروميت 
 سطح مشاغل

ضريب 
)5( 

ضريب 
)6( 

 ضريب
)7( 

ضريب 
)8( 

ضريب 
)9( 

با مدرك  تخصصي مشاغل
و تحصيلي كارشناسي ارشد 

 باالتر

9% 12% 15% 18% 25% 

مدرك هر با  مشاغل ساير
  تحصيلي

6% 9% 11% 15% 20% 

. چنانچه هريك از روستاهاي واقع در دهستانهاي منضمم به فهرست 1تبصره 
يك واحد كاهش مي يابد  فوق الذكر، به شهر تبديل شوند، ضريب مربوط ساالنه

 تا به ترتيب و در نهايت حذف گردد. 
موضوع اين ماده براي كارمندان رسمي و پيماني كه به   العاده . فوق2تبصره  

ه 36095/ ت 76294مناطق كمترتوسعه يافته موضوع تصويب نامه شماره
هيأت وزيران (موضوع كارگروه انتقال كارمندان دولت از شهر  10/4/1388مورخ

 يابد. % امتياز حقوق ثابت افزايش مي25شوند تا  تهران) منتقل مي
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. به كارمندان مستقر در جزاير جنوبي خليج فارس از جمله تنب كوچك، 3تبصره 
آئين نامه اداري و  54ماده  1% امتياز موضوع بند 100تنب بزرگ و ابوموسي، 

ت ساير درصد امتياز حقوق ثابت)پرداخت خواهد شد. فهرس 25استخدامي(
هيأت  14/1/1374مورخ ه 515/ت20272مناطق مرزي برابر مصوبه شماره
 وزيران مالك عمل خواهد بود. 

. شاغلين شهرهاي با جمعيت زير دوازده هزار نفر، از درصدهاي جدول 4تبصره 
 شوند. مند مي فوق حسب محل اشتغال بهره

ندي نقاط كشور ب كارمندان شاغل در مناطق بد آب و هوا موضوع جدول درجهب) 
مورخ ه 515/ت20272نامه شماره  از لحاظ بدي آب و هوا پيوست تصويب

العاده بدي آب و  ت محترم وزيران و اصالحات بعدي آن از فوقأهي 14/1/1374
 8بندي آب و هواي محل خدمت براساس جدول شماره  هوا با توجه به درجه

بد آب و هوا منوط به هر گونه تغيير در فهرست مناطق  گردند. مند مي بهره
 تصويب هيأت امناء خواهد بود.

 ) درصد مناطق فوق العاده بدي آب و هوا8(جدول شماره 

 درجه بندي آب و هوا
 سطح مشاغل

 درجه
)1( 

 درجه
)2( 

 درجه
)3( 

ضريب 
)4( 

با مدرك تحصيلي  تخصصي مشاغل
 و باالتركارشناسي ارشد 

10% 12% 16% 25% 

 %20 %14 %10 %8  صيليمدرك تحهر با  مشاغل ساير

صرفاً به كارمنداني كه به موجـب  ، 8بندهاي الف و ب ماده هاي  العاده فوق. 9ماده 
حكم كارگزيني صادره در فهرست مناطق مورد اشاره اشتغال داشته باشـند تعلـق   
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ضمناً افزايش فوق العاده هاي مذكور در سقف درصدهاي منـدرج در بنـد   گيرد. مي
، منوط به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و منابع وزارتخانه آئين نامه 54ماده  1

و تصويب هيات امناء خواهد بود. در هر حال مجموع درصدهاي جداول فوق بابـت  
%) 25تعيين و برقراري فوق العاده كمتر توسعه يافته و بدي آب و هـوا، از سـقف (  

 امتياز حقوق ثابت براي هر كارمند تجاوز نخواهد كرد.   
مشمولين قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز، از كار افتاده و . 10ماده 
مجلـس شـوراي    30/6/1372داالثر انقالب اسالمي و جنگ تحميلي مصـوب   مفقو

باشـند در صـورتي كـه     منـد مـي   اسالمي كه از حقوق و مزاياي حالت اشتغال بهره
ته و بـد آب و هـوا   محل جغرافيايي پست سازماني آنها در مناطق كمتر توسعه ياف

ايـن دسـتورالعمل    8بند الف و ب مـاده  مندرج در شماره هاي  نامه موضوع تصويب
باشد حسب مورد براساس احكام ايـن دسـتورالعمل از مزايـاي مربـوط برخـوردار      

مشمولين قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز، از كار افتـاده   .گردند مي
مجلس شـوراي   30/6/1372جنگ تحميلي مصوب  داالثر انقالب اسالمي و و مفقو

باشـند در صـورتي كـه     منـد مـي   اسالمي كه از حقوق و مزاياي حالت اشتغال بهره
محل جغرافيايي پست سازماني آنها در مناطق كمتر توسعه يافته و بـد آب و هـوا   

ايـن دسـتورالعمل    8بند الف و ب مـاده  مندرج در شماره هاي  نامه موضوع تصويب
 مورد براساس احكام اين دستورالعمل باشد حسب

تبصره. فهرست مشاغل تخصصي توسط مركز توسعه و تحول اداري وزارت متبـوع  
 تهيه و ابالغ خواهد شد. اين فهرست مالك عمل مي باشد.    

 3. فوق العاده سختي كار شرايط محيط كار كارمندان بـا توجـه بـه بنـد     11ماده 
 ي به شرح ذيل محاسبه و تعيين مي گردد.  آئين نامه اداري و استخدام 54ماده 
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الف) نحوه محاسبه و تعيين فوق العـاده سـختي كـار در بيمارسـتانهاي روانـي و       
 بخش هاي رواني و بيمارستانهاي سوختگي :

 
ب) نحوه محاسبه و تعيين فوق العـاده سـختي كـار در سـاير محـيط هـاي غيـر        

 متعارف:

 
ماهيـت شـغل خـود موظـف بـه انجـام        . به شاغليني كه برحسـب نـوع و  12ماده 
) 9باشـند، برحسـب امتيـازات جـدول شـماره (      هاي كاري غير متعـارف مـي   نوبت
 گردد. العاده نوبت كاري غير متعارف پرداخت مي فوق

 )9جدول شماره (

 امتياز هاي غير متعارف نوبت رديف
 400 كار)يك نوبتي دائم(عصر 1
 600 )اركشب  -كاردو نوبتي چرخشي منظم(صبح  2
 600 )كارصبح  -كاردو نوبتي منظم(شب  3
تركيب دو يا چند حالت ازحاالت فوق به صورت  4

 متناوب
600 

 700 )كارشب  -ركاردو نوبتي منظم(عص 5
 و ركارعص -كارسه نوبتي منظم چرخشي(صبح  6

 )كارشب 
800 

 900 )كاريك نوبتي دائم(شب  7
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آئين نامه اداري و استخدامي موسسه موظـف   54ماده  17. به استناد بند 13ماده 

است نسبت بـه برقـراري فـوق العـاده جـذب بـراي كاركنـان رسـمي، پيمـاني و          
% حقوق ثابت و مزايـاي  35مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان بماخذ 

مستمر مشتمل بر (حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مديريت، ايثارگري و سختي 
دسـتورالعمل   2مـاده   4و  3دادي اعـم از مشـمولين تبصـره    كار) و كاركنان قـرار 

% حقوق و مزايـا  35مصوب هيات امناءها و خريد خدمت مشاغل كارگري به ماخذ 
اقـدام   1/12/1390(حقوق مبناء يا كارمزد و فـوق العـاده سـختي كـار) از تـاريخ      

ي نمايد. ضمناً حداكثر سقف پرداخت ريالي اين فوق العاده برحسب مدرك تحصيل
 برابر جدول ذيل تعيين و مي بايد رعايت گردد.  

ره به تصويب هيأت امناء رسـيد.  تبص 18ماده و  14. اين دستورالعمل در 14ماده 
نامـه نسـبت بـه قـوانين و      آيـين  68آثار مالي ناشي از اجراي آن بـا رعايـت مـاده    

 باشد. هاي قبلي از تاريخ ................... قابل پرداخت مي دستورالعمل

 )10جدول شماره (

 مقطع تحصيليرديف
حداكثر سقف ريالي قابل 

 پرداخت 
 ريال 000/000/3 كاردان به پائين 1
 ريال 000/500/3 كارشناسي و كارشناسي ارشد 2
 ريال 000/000/4 دكتري 3
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 دستورالعملهاي مربوط به آيين نامه مالي و معامالتي
 

 )1اي معتبر  (پيوست دستور العمل  تضمينات وانواع تضمين ه
 انواع تضمين هاي معتبر   

  ضمانت نامه بانكي: الف
سندي است كه بموجب آن بانك در مقابل ذينفع ضمانت نامه متعهد مـي شـود ،   

ديـه  أبه محض و به صرف اعالم او ( متعهدله ) مبلغ ضـمانت نامـه را تمديـد يـا ت    
 نمايد .
ت اعتبـاري غيـر   : ضمانت نامه هاي صادرشده از سـوي موسسـا  تبصره

بانكي در صورتي  معتبرند كه داراي مجـوز الزم از طـرف بانـك مركـزي     
 جمهوري اسالمي ايران باشند .

 ب: ساير ضمانت نامه ها : 
 % درصد ارزش كارشناسي رسمي آن .90وثيقه ملكي معادل  -1
موسسـات   –انواع اوراق مشاركت ( بي نام ) منتشر شده از سوي وزارتخانه ها  -2

شركت هاي دولتي شهرداري هـا و موسسـات و نهادهـاي عمـومي غيـر       –تي دول
 . دولتي كه از سوي دولت يا بانك ها تضمين شده باشند

% 70سهام شركت هاي سهامي عام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار به ماخـذ   -3
 درصد ارزش روز آن .

يـي و ذيحسـابان   مطالبات تائيده شده قراردادها از سـوي دسـتگاه هـاي اجرا     -4
       ومديران مالي مربوطه
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 انواع    
 ضمانت 
 نامه ها  

ضمانت 
 بانكي

1 

 اعتباري
2 

وجه 
   *نقد 
3 

 سفته
4 

وثيقه 
 ملكي

5 

اواراق 
 مشاركت

6 

شركت در 
   -    مناقصه

حسن انجام 
   **    تعهدات

   -    حسن انجام كار

   پيش پرداخت 
- **   

منظور از وجه نقـد واريزي به حساب سپرده معرفي شده از سوي موسسه مي *  
 باشد .

** اخذ سفتـه  در مورد حسن انجام تعهدات و پيش پرداخت ها در موارد استثنائي 
رف ايشان امـكان صرفاً با  تشخيص و مسئوليت رئيس  موسسه يا مقام مجازازط

 پذير مي باشد .
در خصوص قرارداد طرح هاي تحقيقاتي نحوه اخذ ياعدم اخذ تضمين حسب  

 تصميم هيأت رئيسه موسسه مي باشد .

« جدول مربوط به تضمين هاى معتبر قابل وصول درمعامالت »
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تضمين شركت در مناقصه براي كليه  قراردادهاي پيمانكاري و غير 
 پيمانكاري بشرح جدول ذيل مي باشد . 

  حسن انجام كار جدول ميزان تضمين حسن اجراي تعهدات و

                     
 انواع ضمانت نامه

از هر ( حسن انجام كار حسن انجام تعهدات 
 پرداخت )

قراردادهاي پيمانكاري ساختماني و 
تاسيساتي و شركت هاي خدماتي و 
ساخت و نصب تجهيزات باربري 

 (بارنامه ها)

5% 10% 

 - % 10 ادهاسايـر قرارد 

 
 جدول مربوط به ميزان پيش پرداخت ها 

                 
 انواع ضمانت نامه

از هر ( حسن انجام كار حسن انجام تعهدات 
 پرداخت )

قراردادهاي پيمانكاري 
ساختماني و تاسيساتي و 
شركت هاي خدماتي و 

ساخت و نصب تجهيزات 
 (بارنامه ها) باربري

5% 10% 

 - % 10 سايـر قراردادها 
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 جدول مربوط به ميزان پيش پرداخت ها 
 ميزان پيش پرداخت نوع قرارداد

درصد كل قرارداد طبق شرائط عمومي 25 پيمانكاري ساختماني  وتاسيساتي
 پيمان

 درصد 25حداكثر تا  خريدوساخت تجهيزات
 درصد 25كثر تا حدا ساير قراردادها وطرحهاي تحقيقاتي

:  ميزان پيش پرداخت در خصوص قراردادهاي خريد و ساخت تجهيزات 1تبصره 
و نيز ساير قراردادها و طرح هاي تحقيقاتي به تشخيص و مسئوليت رئيس موسسه 

 يا مقام مجاز از طرف ايشان قابل افزايش است .
% قابل 80ا وجوه حسن انجام كار با ارائه ضمانتنامه معتبر بانكي ت :2تبصره 

 . استرداد است
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  دستور العمل پيش پرداخت  و علي الحساب

 ) 2( پيوست 
  ) تعريف و كليـات :1ماده  

پرداختي كه از محل اعتبارات مربوطه بـر اسـاس احكـام و     پيش پرداخت :)الف
قراردادها بر طبق تشخيص رئيس موسسه يا مقامات مجـاز از طرف ايشـان پـيش   

 مي گيـرد . از انجام تعهد صورت
: عبـارت اسـت از پرداختـي كـه بـه منظـور اداي قسـمتي از        علي الحساب  )ب

 تعهــد صورت مي گيرد .
جهـت انجــام    ) موارد ، ميزان و شرايط  پرداخت (پيش پرداخـت ): 2ماده 

معتبـر و كـافي طبـق دسـتورالعمل تضـمينات ( پيوسـت        پيش پرداخت تضمين
 موسسه) الــزامي است .آئين نامه مالي و معامالتي  1شماره 

 موارد تاديـه پيش پرداخت به شرح زير است :   
) درمورد فوق العاده روزانه و هزينـه سـفر ماموريـت داخـل كشـور قسـمتي از       1

وجوه متعلقه و در مورد فوق العاده روزانه و هزينه سـفر خـارج از كشـور تمـام يـا      
ام مجاز از طرف او بـر  قسمتي از وجوه متعلقـه به تشخيص رئيس موسسه و يا مق

 طبق احكام صادره و براي مدتي كه در احكام ذكر شده است .
در مورد قراردادهاي منعقـده با رعايت مقررات آئـين نامـه مـالي و معـامالتي      ) 2

 ) 1موسسه (پيوست شماره
) وجـوهي كه بابت افتتاح اعتبـار اسـنادي قبل از حصول تعهـد براي خدمات و 3

 ي با رعايت آئين نامه مالي و معامالتي پرداخت مي شود .كاالهاي واردات
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چـاپي و   –خـارجي   –) وجوه مربوط به آبونمـان روزنامـه و مجـالت ( داخلـي     4
 الكترونيكي ) و ساير نشريات مورد نياز .

) وجوهي كه طبق مقررات قـانوني خاص (شرائط عمومي پيمان و .... ) بايـد بـه   5
 حدود ضوابط مقــرر طور پيش پرداخت تاديه شود در

) وجوهي كه براي خريد كاال يا خدمات قبل از تحويل مورد معامله و انجام كـار  6
در وجـه وزارتخانه ها يا موسسات دولتي و يا شـركتهاي دولتي پرداخت خــواهد  

 شد .
تبصره : وجوهي كه به عنوان وزارتخانه ها ، موسسات دولتي و شركتهاي دولتـي و  

%) سـهام آن متعلـق بـه دولـت     100صد( ير دولتي كه صد درنهاد هاي عمومي غ
 است بر اساس موافقت رئيس موسسه بدون اخذ تضمين قابل پرداخت مي باشد.  

 ) نحـوه تسويه پيش پرداخت :3ماده 

در مورد فوق العاده ماموريت داخل حداكثر يـك مـاه و خـارج كشـور، حـداكثر       -
 دوماه بعد از خاتمه ماموريت 

   ارداد ها طبق قوانين و مقررات پيش بيني شده درقــرارداددر مورد قر-
در مورد اعتبـارات اسـنادي و وجوهي كه بابت خريـد كـاال و خـدمات در وجـه     -

شركت هاي دولتي پرداخت شده پس از تحويـل كـاال يـا انجـام      وزارتخانه ها و يا
 خدمت

ي و الكترونيكـي  در مورد وجــوه مربوط به روزنامه ها ، مجالت و نشريات كاغـذ -
 پس از انجام خدمت .
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در مورد وجــوهي كه طبق مقـررات قانوني خاص ( شرائط عمومي پيمان و .... ) -
پيش پرداخت صورت گرفته به ترتيبي كه در مقـررات مربوطه پـيش بينـي شـده    

 است .
 ) : موارد، ميـزان و شرايط پرداخت علي الحساب 4ماده  

يا تهيه اسـناد و مدارك مثبته بـراي تاديــه تمـام     الف ) در مواردي كه تسجيل و
 دين مقدور نباشد .

ديـه تمام ديـن در اختيـار موسسـه    أب) وجه كافي از محل اعتـبار مربوطه براي ت
 نباشد .

» الـف  « : مبلغ ناخالص پرداختي بابت علـي الحسـاب موضـوع بنـد      تبصره يك
نجـام شـده تجـاوز نمايـد در     نبايد از هفتاد درصد بهاي كاالي تحويلي يا خدمت ا

موارد خاص به تشخيص رئيس موسسه ميزان علي الحساب پرداختي قابل افزايش 
 است .

وجوهي كه به عنوان مساعده حقوق و مزايـا بـه كاركنــان پرداخـت     تبصره دو :
مي شود از نظـر اين آئين نامه در حكم علي الحسـاب تلقـي مـي گـردد و بعـد از      

قبـل  قابـل پرداخـت     % خالص دريافتي ماه50به ميـزان  پانزدهم هر ماه حداكثر
  .است

 بار براي هر يك از كاركنان )   2حداكثر ساليـانه  (  
در قراردادهاي پيمانكـاري سـاختماني  و تاسيسـاتي طبـق شـرائط       تبصره سه :

 عمومي پيمان عمل خواهد شد .
نشده ويا قابل  چنانچه در پايان سال علي الحساب پرداختي ، تسويهتبصره چهار:

تسويه نباشد. ضروريست حداقل به ميزان علـي الحسـاب پرداختـي وحـداكثر بـه      
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ميزان صورت وضعيت تنظيم ورسيدگي شده ،ذخيره الزم در حساب هـاي همـان   
 سال منظور گردد .

 )   :نحوه تسويه علي الحساب :  5ماده 
علـي   موسسه (ستادو واحدهاي تابعـه مسـتقل وغيـر مسـتقل) پرداخـت كننـده       

نسبت به تسويه علي الحساب هاي پرداختـي از اولـين پرداخـت     الحساب مكلفند
 قطعي بعدي و حداكثر ظرف مدت يكسال اقدام نمايند .

مساعـده حقـوقي پرداخت شده به كاركنـان در پـايان همان ماه كالً از حقــوق و  
 . مزايـا كسـر مي گردد
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ه مالي و معامالتي  آئين نام» 99«دستور العمل اجـرائي ماده  
 دانشگاههاي علوم  پزشكي و  خدمات بهداشتي و درماني

تقسيط بدهي اشخاص به موسسه و يا دادن مهلت به بدهكاران و نيز بخشودن جريمـه 
نقـدي ناشي از استنكاف و يا عدم پرداخت بموقع بدهي بموجب ايـن دستورالعمــل و   

 بشرح ذيل تعيين مي گردد .
نشجويان دانشگاه و يا دانشكـده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و چنانچه دا :1ماده 

يا  بدهي به دانشگاه و درمـاني اعـم از دانشجوي اختصاصي ،  ميهمان و انتقالي داراي
 .دانشكده باشند بشرح زير قابل وصول خواهد بود 

بدهي دانشجويان انتقالي از هر دانشگاه و موسسه آمـوزش عـالي در هـر تـرم      الف :
داكثر تا پايان ترم قابل تقسيط   مي باشد و صدور گواهي گذراندن ترم و ثبت نـام  ح

 جديد منوط به پرداخت بدهي مي باشد .
دانشجويان منتقله از دانشگاه مبـداء بايسـتي پـس از تسويــه حسـاب كامـل بـه         ب :

 دانشگاه مقصد انتقال يابد .
وم پزشكي و خدمات بهداشـتي  بدهي دانشجويان اختصاصي دانشگاه يا دانشكده عل ج :

درماني باستثناء وامها كه تابع مقـررات خاص مربوطـه مـي باشـند حـداكثر بـه مـدت       
 يكسال قابل تقسيط مي باشد .

بدهي كليـه دانشجويان اعم از دانشجوي اختصاصي يا انتقالي يا ميهمان در رابطه  د :
ول اعم از اداري ، آموزشـي ،  با از بين بردن يا غير قابل استفاده نمودن اموال غير منق

موارد عمـدي غيـر قابل تقسيط و در مـوارد غيـر عمــدي قابـل     صوتي و تصويري در
 تقسيط حداكثر بمدت يكسال خواهد بود .
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آخــر حـداكثر تـا     براي دانشجويان ترم» د«مدت زمان تقسط بدهي هاي بند  تبصره :
   .پايان همان ترم مي باشد

موسسه در هر طبقه شغلي اعم از( كاركنان واعضـاء هيـأت    چنانچه كاركنان : 2ماده 
علمي )رسمي ، پيماني ، قراردادي و ساير به موسسه در رابطه با آموزش و هزينه هاي 
تحصيلي و يا از بين بردن و غير قابل استفاده نمودن اموال منقول و غير منقول اعم از 

 5باشند . حـداكثر بـه مـدت    اداري ، آموزشي ، صوتي وتصويري و ساير بدهي داشته 
 سال قابل تقسيط خواهدبود .

حقـوق و مزايــاي    3/1سال )تقسيط ماهيانـه نبايـد از   5در مدت تعيين شده ( :1تبصره 
   براي متاًهلين كمتـر و بيشتر باشد . 4/1مندرج در انتهاي حكم براي مجردين و

جـام گرفتــه و بـدهي    چنانچه تقسـيط ماهيانـه ان   1با توجه به مفـاد تبصره  :2تبصره 
سال ) پوشش داده نشـد شـخص    5شخص مذكور در سقف زمان تعيين شده ( حداكثر 

بدهكار مي بايست بقيـه مبلغ  را بصورت نقد و يكجا بحساب واريز نمايد.درصـورتي كـه   
واريز مبلغ باقيمانده براي مديون مقدور نباشد ،با تشخيص رئيس موسسه ويا مقام مجاز 

سال  كه عالوه بر اقسـاط   3سبت به تقسيط مجدد حداكثر ظرف مدت از طرف ايشان  ن
 قبلي بصورت ماهيانه پرداخت نمايد .

كليه تقسيط هاي موضوع ماده يك و دو با اخذ تضـمين معتــبر بـا نظـر اداره      : 3ماده 
                           حقوقي دانشگاه قابل تقسيط  مي باشد .

با تشـخيص رئـيس موسسـه و يـا مقـام       2و  1ضوع ماده كليـه تقسيط هاي مو: 4ماده 
 مجـاز از طرف ايشان قابل تقسيط مي باشند .
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: در صورتيكه ضمن بررسي قوانين و مقـررات مشخص گردد كه جـريمه ناشي از 5ماده 
استنكاف يا عدم پرداخت بموقع بدهي يا خسارت دير كرد به بـدهكار تعلـق مـي گيـرد     

 ن با تشخيص هيئت رئيسه موسسه خواهد بود .نحوه وصول يا عدم وصول آ
در صورتيكه بدهكار نسبت به بدهي و جرائم مربوطه اقدام ننمايد ، مستنكف  :6ماده 

شناخته مي شود اعم از اينكه در رابطه با بدهي مـدارك معتبـر اخـذ شـده باشـد يـا       
ه مدارك ابرازي گوياي بدهي بدهكار باشد در اين صورت توسط هيئت رئيسه موسسـ 

 يا مقامات صالحه قضائي نسبت به وصول بدهي اقدام خواهد شد .
: با تصويب  هيئت رئيسه موسسه،موسسه  مي تواند قبل از اخذ نظر مقامـات  تبصره 

صالحه قضائي  هر گونه اموال منقول يـا غيـر منقـول بـدهكار را از طريـق اداره ثبـت       
دولتـي و بانـك هـا از طــريق     اسناد و امالك شهرستان يا ساير سازمانها و نهاد هـاي  

 . مرجـع قانوني با تأمين دليل توقيف نمايد
آئين نامـه مـالي و    105در راستاي ماده  تبصرهتبصره  33ماده و ماده و   66اين دستور العمل در     

 معامالتي دانشگاههاي علوم پزشكي تهيه وبراي اجـرا ابالغ مي گردد.
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وق ) دستورالعمل  حسابداري چكهاي ارائه نشده  ( چكهاي مع
 هاي نامشخص به بانكو واريزي

صادره توسط امور مالي  چكهاي معوق –الف ) چكهاي ارائه نشده به بانك 
 ستاد و واحدهاي تابعه مستقل وغير مستقل)(موسسه 

مـاه  از تـاريخ صـدور چـك و  عـدم مراجعـه  و        6) در صورت گذشت بـيش از  1
وسسه مي بايست  ضـمن   دريافت  چك توسط ذينفع دراين مهلت ،  امور مالي  م

ثبت   "بانك سپرده  چكهاي معوق"جابجائي وجوه چك مزبور از بانك مربوطه به 
 ذيل را  بطور همزمان در حسابها ثبت نمايد:

كد 
 حساب

 بستانكار بدهكار عنوان حساب جزء معين

  **** بانك  (كه چك  از آن محل صادر شده) 

 ****  سپرده  چكهاي معوق 340109

  **** بانك  سپرده چكهاي معوق 100106

 ****  بانك  (كه چك  از آن محل صادر شده) 

)در صورت  مراجعه ذينفع ، چك مزبور ( معوق)  از ايشان تحويل  و بـا ممهـور   2
و الصاق آن به ته سوش چـك مربوطـه  اقـدامات     "باطل شد  "كردن آن به مهر 

    انجام شده  به شرح ذيل  در حساب ها ثبت مي گردد
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 بستانكار بدهكار عنوان حساب جزء معين كد حساب

  **** سپرده  چكهاي معوق 340109

 ****  بانك  سپرده چكهاي معوق 100106

هاي معـوق و عـدم   ) پس ازگذشت سه سال از واريز وجه به حساب سپرده چك3
مراجعه  ذينفع  ، وجه مربوطه به حساب در آمدهاي اختصاصي غير قابل برداشت  

 اريز خواهد شد  .و

 بستانكار بدهكار عنوان حساب جزء معين كد حساب

  **** بانك غير قابل برداشت 110101

 ****  بانك  سپرده چكهاي معوق 100106

  **** سپرده  چكهاي معوق 340109

809909 
درآمدها وهزينه 
 غيرعملياتي متفرقه

 **** 

از محـل در آمـدهاي اختصاصـي     چنانچه بعد ازتاريخ فوق ذينفع مراجعـه نمايـد    
پرداخت ديـون )   -770113وجه مربوطه پرداخت و به هزينه قطعي ( كد حساب 

 منظور خواهد شد

 بستانكار بدهكار عنوان حساب جزء معين كد حساب

  **** هزينه پرداخت ديون 770113

 ****  بانك ( درآمدهاي اختصاصي) 100101
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 يخ صدور چك  ،  مبلغ چك ارائه نشده بـه )بديهي است تا مدت  شش ماه از تار4
بانـك    ارائه نشده به هايچك "مغايرت بانكي تحت عنوان  بانك بايد در صورت

 پيوست مي باشد. "صورت مغايرت بانكي  "نشان داده شود. كاربرگ نمونه   "
 ب ) واريزيهاي نامشخص  به بانك 

ص گردد كه مبالغي چنانچه درهنگام مغايرت گيري حساب ها ي بانكي ، مشخ)1
به حساب  واريزشده ليكن   مستندات آن به  امور مالي تحويل نگرديده و يا واريز 

كننده آن مشخص نمي باشد،  امورمالي موظف است در ابتدا ( پس از مغايرت 
هاي الزم را جهت شناسائي گيري ) ثبت ذيل را در حسابها عمل نمايد و پيگيري

 واريز كننده بعمل آورد. 
 بستانكار بدهكار عنوان حساب جزء معين حساب كد

  *** بانك 100101

 ***  وجوه واريزي نامشخص 310299

 

 ها عمل مي گردد:در صورت شناسائي واريز كننده ثبت ذيل در حساب -2
 بستانكار بدهكار عنوان حساب جزء معين كد حساب

  *** وجوه واريزي نامشخص 310299

 ***  واريز كننده مربوطه 

بديهي است حساب فوق  چنانچه در پايان سال داراي مانده باشند از طريق سند 
 اختتاميه به سال بعد منتقل مي گردد. 
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چنانچه پس از دو سال از تاريخ وجه ، واريز كننده مشخص نگردد وجه نامشخص 
 واريز مي شود. "بانك درآمدهاي اختصاصي  "به حساب  
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لهاي مربوط به آيين نامه اداري آيين نامه ها و دستورالعم
 استخدامي اعضاي هيأت علمي

 
دانشگاهها و موسسات  آئين نامه ارتقاء اعضاي هيات علمي

به همراه آيين نامه    آموزش عالي و پژوهشي علوم پزشكي
 )91اجرايي آن (مهرماه 

 بخش اول: مؤسسات آموزشي    

 اجتماعي - تربيتي -فعاليتهاي فرهنگي  -1ماده 

علم  گردد كه مؤيد آميختگي هاي عضو هيات علمي اطالق مي مجموعه فعاليتبه 
ملي  و اخالق اسالمي و مبتني بر تقويت و ترويج باورهاي اعتقادي، مذهبي و

دانشگاهيان  هاي انقالب اسالمي درميان خانواده منطبق با قانون اساسي و ارزش
سازنده و پيشرو در پي  عناصربوده و نگاه مثبت جامعه به دانشگاهيان را به عنوان 

 .داشته باشد

 :فوق 1كميسيون تخصصي هيات مميزه موضوع ماده   :1تبصره 
علمي،  اجتماعي اعضاي هيات -تربيتي  -جهت بررسي و تعيين امتيازات فرهنگي

 :در هر مؤسسه كميسيوني با تركيب زير تشكيل مي شود

 عنوان رئيس رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در مؤسسه به .1

 كميسيون

 ... فرهنگي و يا عناوين مشابه (معاون فرهنگي و -معاون دانشجويي .2

 عنوان دبير كميسيون به

 معاون آموزشي مؤسسه .3
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 يك نفر عضو هيات علمي با حداقل مرتبه دانشياري به انتخاب هيات .4

 اجرايي جذب مؤسسه

 دبير شوراي هم انديشي اساتيد مؤسسه و در صورت عدم وجود شوراي .5

 مذكور نماينده شوراي فرهنگي مؤسسه

جلسات ،شيوه رأي  آيين نامه داخلي كميسيون شامل نحوه تشكيل :2تبصره 
گيري و... در  گيري، تعيين حدنصاب اعضاي حاضر جهت تشكيل جلسات و رأي

اعضاي   توسط چارچوب مقررات و ضوابط كلي وزارتين، در اولين جلسه
 .شود كميسيون تعيين مي

  عاليتهاي آموزشيف -2ماده 
بايست در  كه وي مي  به مجموعه فعاليتهاي عضو هيات علمي اطالق مي گردد

و ارتقاء  جهت آموزش و تربيت دانشجويان ،به نحوي روزآمد وموثر براي حفظ
 .كيفيت آموزش وانتقال مطلوب مفاهيم بكار گيرد

نامه  آئين» 44«ماده  براي مشاغل موضوع» 2«كسب امتيازات ماده  :تبصره
الزامي نيست. ساير  استخدامي هيات علمي در زمان تصدي مشاغل مذكور

شوند در زمان  منصوب مي به آن مشاغلي كه با حكم هر يك از وزيران وزارتين
 .امتياز كسب نمايند تصدي، فقط در سقف بار آموزشي موظف خود الزم است

 فناوري -فعاليتهاي پژوهشي  -3ماده 
از  عضو هيات علمي اطالق مي گردد كه ضمن برخورداريبه مجموعه فعاليتهاي 

توانايي  ويژگي هدفمندي ساختار يافته، قابليت كشف و توسعه حقايق يا ايجاد
نياز   رفع هاي علمي را داشته ودرعمل قادر به پياده سازي و بكارگيري يافته

هاي مصوب  اولويت جامعه وشكستن مرزهاي دانش به صورت متوازن ومنطبق بر
 .حقيقاتي و فناورانه وزارتين باشدت
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 اجرايي – فعاليتهاي علمي -4ماده 
سازتقويت و  اطالق مي گردد كه زمينه  به مجموعه فعاليتهاي عضو هيات علمي

منجر به توسعه و  بسط بنيانهاي ديني و فرهنگي و تعميق مباني اعتقادي بوده و
مرتبط در اين  گسترش علم ودانش،پژوهش و فناوري و تامين زير ساختهاي

 .گردد حوزه ها مي

( به استثناي بند  9الي  1حداقل امتياز الزم از بندهاي  1/1/92*تذكر: از تاريخ 
از  9شود. در نتيجه حداقل امتيازات الزم از مجموع بندهاي ا الي  امتياز مي 5) 6

 امتياز خواهد بود. 10تاريخ مذكور 
توسط مقام باالتر   12تا  5ندهاي اجرايي ب –ميزان امتياز فعاليتهاي علمي  *

شود. همچنين امتياز فعاليتهاي علمي  (صادر كننده حكم انتصاب فرد) تعيين مي
» مؤسسه«بندهاي مذكور كه در خارج از  اجرايي اعضاي هيات علمي مشمول –

در صورتي قابل   نمايند، فعاليت مي »وزارت«محل خدمت عضو هيات علمي و 
 .متبوع انجام شده باشد» مؤسسه» قت رئيساحتساب است كه با مواف

 بخش دوم: مؤسسات پژوهشي

 اجتماعي –تربيتي - فعاليتهاي فرهنگي -1ماده 

علم و  گردد كه مؤيد آميختگي به مجموعه فعاليتهاي عضو هيات علمي اطالق مي
ملي  اخالق اسالمي و مبتني بر تقويت و ترويج باورهاي اعتقادي، مذهبي و

دانشگاهيان  اساسي و ارزشهاي انقالب اسالمي درميان خانوادهمنطبق با قانون 
سازنده و پيشرو در پي  بوده و نگاه مثبت جامعه به دانشگاهيان را به عنوان عناصر

 .داشته باشد

 :فوق1كميسيون تخصصي هيات مميزه موضوع ماده  :١تبصره 



415

علمي،  تاجتماعي اعضاي هيا -تربيتي -جهت بررسي و تعيين امتيازات فرهنگي 
 :در هر موسسه كميسيوني با تركيب زير تشكيل مي شود

 عنوان رئيس كميسيون رئيس مؤسسه به .1

 عنوان دبير كميسيون معاون اجرايي و يا عناوين مشابه به .2

 معاون پژوهشي مؤسسه .3

 يك نفر عضو هيات علمي با حداقل مرتبه دانشياري به انتخاب هيات .4

 اجرايي جذب مؤسسه

 شي اساتيد مؤسسهدبير شوراي هم اندي .5

 : آيين نامه داخلي كميسيون شامل نحوه تشكيل جلسات، شيوه رأي2تبصره 

 گيري و... در گيري، تعيين حدنصاب اعضاي حاضر جهت تشكيل جلسات و رأي

 اعضاي  چارچوب مقررات و ضوابط كلي وزارتين، در اولين جلسه توسط

 .كميسيون تعيين مي شود

 فعاليتهاي آموزشي -2ماده 
 بايست در مجموعه فعاليتهاي عضو هيات علمي اطالق مي گردد كه وي مي به

 جهت آموزش و تربيت دانشجويان، به نحوي روزآمد وموثر براي حفظ و ارتقاء

 .كيفيت آموزش وانتقال مطلوب مفاهيم بكار گيرد

آئين نامه » 44«ماده  براي مشاغل موضوع» 2«كسب امتيازات ماده  :تبصره
الزامي نيست. ساير  علمي در زمان تصدي مشاغل مذكوراستخدامي هيات 

شوند در زمان  منصوب مي به آن مشاغلي كه با حكم هر يك از وزيران وزارتين
 .امتياز كسب نمايند تصدي، فقط در سقف بار آموزشي موظف خود الزم است

 فناوري -هاي پژوهشي فعاليت -3ماده 
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از  گردد كه ضمن برخورداري مي هاي عضو هيات علمي اطالق به مجموعه فعاليت
توانايي  ويژگي هدفمندي ساختار يافته، قابليت كشف و توسعه حقايق يا ايجاد

به رفع نياز  هاي علمي را داشته و در عمل قادر پياده سازي و بكارگيري يافته
هاي مصوب  اولويت جامعه وشكستن مرزهاي دانش به صورت متوازن ومنطبق بر

 .وزارتين باشد تحقيقاتي و فناورانه

 اجرايي – فعاليتهاي علمي -4ماده 

و  به مجموعه فعاليتهاي عضو هيات علمي اطالق مي گردد كه زمينه سازتقويت
توسعه و  بسط بنيانهاي ديني و فرهنگي و تعميق مباني اعتقادي بوده و منجر به

در اين  گسترش علم و دانش، پژوهش و فناوري و تامين زير ساختهاي مرتبط
 .گردد ها مي هحوز

( به استثناي بند  8حداقل امتياز الزم از بندهاي ا الي  1/1/92* تذكر: از تاريخ 
از  8شود. در نتيجه حداقل امتيازات الزم از مجموع بندهاي ا الي  امتياز مي 5) 5

 امتياز خواهد بود. 10تاريخ مذكور 
سط مقام باالتر تو  12تا  6اجرايي بندهاي  –ميزان امتياز فعاليتهاي علمي *

 .شود (صادر كننده حكم انتصاب فرد) تعيين مي

 اجرايي اعضاي هيأت علمي مشمول -هاي علمي همچنين امتياز فعاليت *

محل خدمت عضو هيأت علمي و » مؤسسه«بندهاي مذكور كه در خارج از 
نمايند. درصورتي قابل احتساب است كه با موافقت رئيس  فعاليت مي »وزارت«
 .تبوع انجام شده باشدم »مؤسسه«

 
 بخش سوم: ساير مقررات
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اجتماعي، آموزشي،  –تربيتي  – ارزيابي كيفيت انجام فعاليتهاي فرهنگي -1ماده 
علمي مؤسسه جهت رسيدگي  اجرايي اعضاي هيات –فناوري و علمي –پژوهشي 

مراتب مربي، استادياري، دانشياري و  و اظهار نظر به درخواست متقاضيان ارتقاء به
احتساب سابقه خدمت قبل از تبديل  استادي و همچنين بررسي ركود علمي،

علمي مؤسسه براساس جداول اين  آزمايشي اعضاي هيات -وضعيت به رسمي
پذيرد. مقررات مربوط به طرز تشكيل و  آيين نامه توسط مراجع ذيصالح انجام مي

وستهاي اين آيين نامه اجرايي و نيز ساير پي اختيارات و وظايف اين مراجع، شيوه
علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش  نامه پس از تصويب وزراي
 .شود مي پزشكي حسب مورد ابالغ

علمي متقاضي ارتقا مرتبه،  با ابالغ اين آيين نامه كليه اعضاي هيات -2ماده 
ميته االجرا شدن آيين نامه در ك قطع نظر از اين كه پرونده آنان در تاريخ الزم
مميزه ذيربط مورد طرح و بررسي  منتخب و يا كميسيون تخصصي و يا هيات

كميته ها يا كميسيونها ويا هياتهاي ياد  قرارگرفته و يا در شرف ارسال پرونده به
درخواست كتبي به كميته منتخب مربوطه، اعمال  شده باشد، مي توانند با ارائه

 .رتبه خويش تقاضا نمايندپرونده ارتقا م نامه را در بررسي اين آيين

تبصره،  15ماده و  4 اين آيين نامه در سه بخش مؤسسات آموزشي با -3ماده 
 679ماده در جلسه  3با  تبصره و ساير مقررات 11ماده و  4مؤسسات پژوهشي با 

تصويب رسيده است و براي  شوراي عالي انقالب فرهنگي به 14/10/89مورخ 
و غيردولتي وابسته به  ي و فناوري دولتيكليه مؤسسه هاي آموزشي، پژوهش

 1/6/1390كشور از تاريخ  وزارتين، ساير دستگاههاي اجرايي و نهادهاي عمومي
 .باشد االجرا مي الزم
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آئين نامه اجرايي ارتقاء اعضاي هيات علمي دانشگاهها و 
 موسسات آموزشي و پژوهشي علوم پزشكي

 
 بخش اول : آموزشی 

 اختصارات: 
 ورد استفاده در اين آئين نامه عبارتند از :اختصارات م

: وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و وزارتين  -1
 آموزش پزشكي 

ها، مراكز، مجتمع ها، دانشكده ها، مؤسسه هاي  ه : هريك از دانشگا مؤسسه – 2
و  ها و به طور كلي مؤسسه هاي پژوهشي آموزش عالي و همچنين پژوهشگاه

اسالمي،  فناوري كه به موجب مجوز شوراي عالي انقالب فرهنگي، مجلس شوراي
هاي تخصصي يا ساير مراجع  شوراي گسترش آموزش  عالي وزارتين، فرهنگستان

 باشند. ذيصالح تاسيس شده
 :  آئين نامه ارتقاء مرتبه اعضاي هيات علمي  آئين نامه –3
 و دانشگاهها پژوهشي و يآموزش خدمات علمي شاغلين هيأت :تعاريف-4

 علمي هيأت اعضاي ، نامه اين آيين مشمول پژوهشي و عالي آموزش مؤسسات

 :باشد مي زير شرح به آنان خدمات مراتب و شوند مي ناميده
 عضويت به كارشناسي مدرك با 1370 سال از قبل كه كساني :آموزشيار مربي  -

 .بودند درآمده علمي هيأت
ارشد و تعدادي دكتراي  كارشناسي مدرك با لميع هيأت اعضاي: مربي  -

اي علوم آزمايشگاهي و  عمومي (پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي)، دكتراي حرفه
 هاي قديم بورد استخدامي از دوره پره

 ) پزشكي( بورد تخصصي دانشنامه يا PhD بامدرك  علمي هيأت اعضاي: استاديار
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يا   پزشكي تخصصي دانشنامه اي PhDمدرك  با علمي هيأت اعضاي : دانشيار
 اند يافته ارتقاء دانشياري به از استادياري مربوطه نامه آيين برابر كه بورد 

يا بورد   پزشكي تخصصي دانشنامه يا PhD مدرك با علمي هيأت استاد: اعضاي
  اند يافته ارتقاء به استادي ازدانشياري مربوطه نامه آيين برابر كه
 ممتاز استاد - 
 كرسي داراي داستا - 
 استاد ي رتبه ها در استادي مرتبه احراز از پس اساتيد ارتقاء ادامة :تبصره - 

 و ممتاز اساتيد .بود خواهد ميسر ممتاز اساتيد ازبين كرسي داراي استاد و ممتاز
 مميزه هيأت توسط آموزشي وزارت  معاونت دستورالعمل اساس بر كرسي داراي

 هيأت در و انتخاب مركزي مميزه هيأت اي مربوطه پزشكي علوم دانشگاه

 .گردد مي تائيد ها امناءدانشگاه

 علمي هيأت اعضاي مرتبه ء ارتقا جهت عمومي شرايط -5
 در گروه مدير تائيد به دانشگاه تنظيمي برنامه طبق محوله وظايف انجام -1

 يك تيپ دانشگاههاي
 – كرمان – بريزت – مشهد – اصفهان – شيراز – شهيدبهشتي - ايران – تهران

 دانشگاههاي ساير در و اهواز...
 مربوطه دانشگاه آموزشي معاون تائيد و گروه مدير پيشنهاد به پزشكي علوم

 آموزش هاي روش و تحقيق روش كارگاه دوره طي گواهينامه داشتن - 2
 ، آثار از استفاده براي مربوطه رشته تناسب به خارجي زبان يك به تسلط  -3

 مطلب ارائه و علمي مدارك
 استفاده نحوه بويژه آن پژوهشي و آموزشي كاربردهاي و رايانه با كار توانايي  -4

 الكترونيك منابع از
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 ارزيابي اساس بر اي حرفه رفتار و استادي شؤون اخالقي، صالحيت تأييد -5

 دانشگاه استاد جذب كميته

 تخلفات به رسيدگي انتظامي هاي هيات در محكوميت گونه هر : يك تبصره

 ارتقاء زمان مدت ، علمي هيات اعضاي
 .داد خواهد افزايش سال دو ميزان به را مرتبه هر در

 يا و 11 ماده كميسيون محكوميت ، شديد هاي محكوميت مورد در :دو تبصره

 انتظامي هاي هيات در محكوميت
 دانشگاه استاد جذب كميته تشخيص به ارتقاء در تاخير مدت پزشكي نظام

 .دبو خواهد

 مؤسسه يا دانشگاه تشخيص به كه علمي هيأت اعضاي از عده آن پرونده -6

 واجد مربوط ضوابط براساس خدمت پژوهشي محل مؤسسه يا و عالي آموزش

جهت بررسي و  نامه آيين اين عمومي شرايط تأييد از پس ,هستند ارتقاء شرايط
 .شد  خواهد ارسال مربوطه تصويب يه هيات مميزه دانشگاه

 مميزه هيأت داراي كه هايي دانشگاه علمي هيأت اعضاي پرونده  :1 هتبصر

 ارجاع مركزي مميزه هيأت به نيستند
 پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت مركزي مميزه هيأت .شد خواهد

 نموده بررسي رأسا را پرونده ها اين ميتواند
 علوم هاي شگاهدان ديگر در مستقر مميزه هاي هيأت از يكي به بررسي جهت يا و

 .نمايد اختيار تفويض كشور پزشكي

 هاي هيأت عملكرد ارزيابي و نظارت مرجع مركزي مميزه هيأت :2 تبصره

 هيأت .باشد مي واصله اعتراضات شكايات و به رسيدگي و ها دانشگاه مميزه

 شده تأييد و رسيدگي هاي پرونده تصادفي بررسي به موظف مركزي مميزه
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 اعضا از نمايندگاني همچنين و باشد مي ها دانشگاه همميز هاي توسط هيات

 شركت ها دانشگاه مميزه هاي جلسات هيأت در توانند مي مركزي مميزه هيأت

 .نمايند

 مميزه هيأت در گيري راي علمي هيأت عضو ارتقاء پذيرش نهايي مالك -7

 از ءارتقا حكم اجراي تاريخ .گيرد مي انجام مربوطه نامه آيين اساس بر كه است

 مميزه مركزي هيأت يا مربوطه پزشكي علوم دانشگاه مميزه هيأت تصويب تاريخ

 وصول تاريخ از ماه سه مدت ظرف است موظف مربوطه مميزه باشد هيات مي

 علمي هيات عضو خصوص را در خود راي مميزه هيات به شده تكميل پرونده

را  بيشتر بررسي رتضرو موجه داليل به مميزه هيات كه مواردي در .نمايد اعالم
 .باشد مي تمديد قابل ديگر ماه دو تا مذكور مدت داد تشخيص

: مالك دستورالعمل مورد اجرا براي بررسي پرونده ارتقا تاريخ وصول 1تبصره 
 پرونده به كميته منتخب ارتقاي دانشكده مي باشد. 

 ارتقاء شرايط -8
 و آموزشي علمي هيأت اعضاي براي ديگر مرتبه به مرتبه هر از ارتقاء شرايط

 :است زير شرح به پژوهشي
 بر مبني مربوطه پژوهشي موسسه يا عالي آموزش مؤسسه يا دانشگاه موافقت8-1

 عمومي شرايط تأييد
 25نامه الزامي است. (صفحات  اين آئين 5ارتقاءبند  عمومي شرايط احراز  :تبصره

 )26و 
 مدرك داشتن بر عالوه ياستاديار مرتبه به مربي مرتبه از ارتقاء براي 8-2

 وابسته هاي رشته در عمومي دكتراي ليسانس يا ارشد فوق كارشناسي تحصيلي

 بندزير دو از يكي در مندرج شروط يا شرط داشتن دامپزشكي و پزشكي گروه به

 :است الزم نيز
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 دانشنامه تخصص يا مربوط رشته در(PhD)دكتري گواهينامه تحصيل 8-2-1

 به شرط اين كه دامپزشكي، و پزشكي گروه به ابستهو رشته هاي در ) بورد(

 .كافي است استادياري مرتبه به مربي مرتبه از ارتقاء براي تنهايي
  :زير شرايط احراز 8-2-2

 علمي هيأت در عضويت سابقه سال 10 حداقل  •
 رعايت نامه (با آيين اين ضوابط اساس بر استادياري به ارتقاء كسب امتياز  •

 كميته يا دانشگاه مميزه هيأت تأييد ماده)به و بند هر وحداقل حداكثر سقف

 مورد حسب منتخب
 استادياري به ارتقاء از پس مربوطه دانشگاه در خدمت سال 5 حداقل تعهد • 

  بورد هيأت تأييد به PhD نامه پايان حد در تحقيقاتي پروژه يك داشتن
 مركزي مميزه هيأت نهايي تأييد • 

 دانشنامه داشتن باالتر، و دانشياري به استادياري مرتبه از ارتقاء براي8-3

 . است الزامي مربوط هاي رشته در بورد يا PhDتخصصي 
 سال 10 مربي مرتبه در باالتر مرتبه به ارتقاء منظور به اشتغال مدت حداقل8-4

 جغرافيايي (بدون وقت تمام بصورت سال 4دانشياري و استادياري مرتبه در و

 ومورد معتبر پژوهشي يا و آموزشي مراكز خصوصي)در انتفاعي ركا به اشتغال

 مرتبه به ارتقاء منظور به اشتغال مدت حداقل .باشد مي مميزه هاي هيأت قبول

 در خصوصي بخش در انتفاعي كار به كه وقت تمام علمي هيأت اعضاء براي باالتر

 دانشگاه ترياس تشخيص با 25/1-5/1 ضريب در دارند اشتغال غيراداري ساعات

 . شد خواهد ضرب مربوطه پژوهشي آموزشي موسسه يا
 مدت جزء سال يك زير علمي هاي مأموريت و مطالعاتي هاي فرصت :1 تبصره

 پيماني و رسمي علمي هيأت اعضاي مورد آن در از بيش براي و محسوب اشتغال

 .بود خواهد محاسبه قابل مأموريت زمان % 50 حداكثر
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 برابر دو اشتغال مدت حداقل وقت نيمه علمي هيأت اياعض مورد در :2 تبصره

 .است بند اين در مذكور سنوات
 هاي زمينه در چشمگيري اقدامات علمي هيات عضو صورتيكه در : 3 تبصره

 پيشنهاد با باشد داده انجام جامعه ارتقاءسالمت راستاي در پژوهشي و آموزشي

 دوره وزيرطول نهايي تصويب و مركزي مميزه هيات تائيد و دانشگاه مميزه هيات

  يابد. كاهش ماه تا يكسال) 6تواند(  مي مرتبه هر در توقف

ارتقاي از مرتبه  منظور به 4 الي 1 مواد جمع از امتياز 105 حداقل كسب 8-5
براي  130براي ارتقاي مرتبه از استاديار به دانشيار و  115مربي به استاديار 

 عضاي هيات علمي آموزشي و پژوهشي ضروريارتقاي دانشياري به استادي براي ا

 مي ضبط در پرونده متقاضي 4، 3، 1،2 مواد از شده كسب امتيازات كل .است

 .گرفت نخواهد قرار استفاده مورد ارتقاء بعدي مرحله در و شود

 نحوه بررسي پرونده هاي ارتقاءاعضاي هيات علمي آموزشي و-9

 پزشكي علوم پژوهشي
 :ها دانشكده منتخب كميته  -1

 هر در اي كميته ارتقاء متقاضي علمي هيئت اعضاء پرونده بررسي منظور به

 :شود مي تشكيل زير وظايف و تركيب با دانشكده

 * اعضاء تركيب 1-1

 متغير بقيه نفر 2 و ثابت آنان نفر 3 كه بود خواهد عضو نفر 5 داراي فوق كميته

 مرتبه در حداقل بايد كميته اعضاء . باشند مي
 .باشند رياستاديا

 : از عبارتند ثابت اعضاء1-1-1
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 آموزشي معاون ب:                     منتخب) كميته رئيس(دانشكده رئيس :الف

 منتخب) كميته دبير  (دانشكده
 مرتبه با مربوطه دانشكده علمي هيئت اعضاء منتخب نماينده نفر يك :ج

 دانشكده در باالتر يا نفردانشيار يك از بيش كه صورتي در و باالتر يا دانشياري

 دانشكده علمي هيات اعضاء ميان از تواند مي مزبور نماينده صورت آن در نباشد

 .شود انتخاب آموزشي خدمت سابقه سال 3 حداقل با استادياري و مرتبه در
 توسط كه بود خواهند نفر 2 مورد حسب پرونده هر براي متغير اعضاء  2-1-1

 كه علمي مرتبه در و رشته مشابه يا مربوطه آموزشي گروه از دانشكده رئيس

 در . شوند انتخاب باشد ارتقاء متقاضي عضو علمي مرتبه از باالتر االمكان حتي

 انتخاب مشابه رشته از باشد نداشته وجود مربوطه گروه آموزشي كه دانشگاههايي

 .شد خواهند
 .باشند رزي شرايط داراي است الزم ها دانشكده منتخب كميته اعضاي : تبصره

 آموزشي برجسته سابقه به شهرت حسن )1
 اي حرفه اخالق اصول رعايت به شهرت حسن )2
 كميته جلسات در منظم و مستمر شركت براي كافي وقت صرف )3

 دانشكده منتخب كميته وظائف- 2

 پرونده ، دانشگاه در ذيربط منابع از الزم اطالعات دريافت با منتخب كميته

 به دانشگاه آموزشي طريق معاون از را پرونده سپس و ظيمتن را ارتقاء متقاضي

 كيفيت ارزيابي براي منتخب كميته . نمايند مي ارسال مركزي مميزه هيئت

 به ارتقاء نامه آئين 1-1بند در كه مراجعي دست آمده توسط به نتايج از تدريس

 كرد. خواهد استفاده شده اشاره آن

 و الزم هاي هماهنگي منظور به يدفتر دانشكده هر در است الزم :تبصره
 .گردد تشكيل منتخب كميته اجرايي اقدامات
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 : علمي هيئت عضو فعاليتهاي ارزشيابي فرم تكميل نحوه -3
 از پس و شود مي امضاء و تكميل علمي هيئت عضو توسط فرم اين از قسمتهايي

 ، ) است شده بيني پيش فرم كه در محلي در(ذيربط گروه مدير امضاء و تائيد
 تمام در . گردد مي ارسال دانشكده منتخب كميته براي شده تكميل فرم

 عضو توسط و شد خواهد تكميل منتخب كميته امتيازتوسط ستون فرم صفحات

  .شد ذكرنخواهد امتيازي ستون اين در مربوط گروه مدير و متقاضي علمي هيئت
 ارسال مركزي مميزه هيئت و منتخب كميته براي كه شده تكميل فرم همراه به

 توافق ، احكام ، تحصيلي كليه مدارك از فتوكپي برگ يك بايستي مي . شود مي

 . گردد ارسال الزم مدارك ساير و كتب ، ت مقاال ، جزوات ، ها تائيديه ، ها نامه

 و درمان ، بهداشت وزارت عالي آموزش موسسات و پزشكي دانشگاههاي علوم در
 تشكيل شرايط ارتقاءواجد نامه آئين 6ست پيو مفاد براساس كه پزشكي آموزش

 فرم تكميل از پس بايستي مي دانشكده منتخب كميته باشند، نمي مميزه هيئت

 آموزش موسسه يا دانشگاه آموزشي معاون طريق الزم از مدارك با همراه را آن

 .دارد ارسال وزارت اين مركزي مميزه هيئت دفتر به بررسي جهت عالي
 ارتقاي عمومي شرايط ) 5بند ( تائيد و عمومي شرايط حصول براي: 1 تبصره

 پس و مطرح دانشگاه جذب كميته اجرايي در موضوع علمي هيات اعضاي مرتبه

 .شود ارائه و تكميل مرتبه ارتقاي براي پرونده آن از

 براساس ها انشكدهد EDO .دفاتر توسط آموزشي كيفيت ارزيابي :2تبصره

  شود انجام 10 پيوست

 تاريخ از شده تكميل هاي پرونده بررسي براي الزم زمان حداكثر :3 تبصره

 ماه مي باشد.3 ها دانشكده منتخب هاي كميته دفتر به وصول
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 ميزان امتيازات و نحوه امتيازدهي
 مقاالت  -

امتيازات مقاالت چاپ شده با توجه به اعتبار علمي مقاله و مجله به شرح ذيل 
 است:

در مجالتي كه در نمايه هاي بين المللي  (Original) مقاله تحقيقي اصيل -*
 آئين نامه . 5امتياز مطابق جدول  پيوست 7تا  5/0شوند : از  معتبر ايندكس مي

امتياز و  2تا  25/0بيمار) از  2، (يك تا  Case report گزارش موارد نادر،*
 ع مجله.امتياز بسته به نو 3تا  5/0( سه تا هفت بيمار ) از  Case seriesگزارش 

مقاله از نويسنده در نمايه هاي بين المللي  3با داشتن حداقل  مقاالت مروري -*
امتياز، در غير  10امتياز تا حداكثر 7تا  2معتبر در منابع مقاله مروري، از 

 4امتياز و حداكثر تا  2تا  5/0مقاله از نويسنده در منابع ) از  3اينصورت (نبودن 
 امتياز.

در صورت چاپ در مجالت بين المللي معتبر با داشتن حداقل  يزمقاالت متا آنال*
يك مقاله نمايه برداري شده در نمايه هاي بين المللي معتبر از نويسنده در منابع 

امتياز و در غير اينصورت (عدم وجود هر كدام  8امتياز حداكثر  4تا  5/0مقاله، از 
 متياز .ا 3امتياز و حداكثر  5/1تا  5/0از شرايط فوق) از 

 Editorialو  Commentaries, Short Communication، نامه به سردبير -*
مجالت  2تا  5/0تا يك مجالت داخلي و  25/0بسته به نظر هيئت مميزه از 

 *امتياز. 2المللي، حداكثر  بين
باشند، مانند  Peer Reviewدر صورتي كه بصورت  Electronicمقاالت  -

% امتياز 80،  خارجي  Peer Reviewدر موارد غير  مقاالت معمولي هم تراز و 
تراز (بر حسب نوع مقاله: اصيل، موارد نادر و  % امتياز مقاله هم60مقاله و داخلي 

 مروري ... )
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 Impact factorبراي مقاالت اصيل و موارد نادر در مجالتي كه داراي  -1تبصره 

(IF) توجه به كيفيت مقاله، به ازاء  باشند هيات مميزه مي تواند با باالتر از يك مي
امتياز به مجموع امتياز مقاله  اضافه نمايد.  2امتياز تا سقف  IF  ،5/0هر يك نمره 

 در مورد نامه به سردبير، 
Short Communication, Commentaries   وEditorial  با توجه به كيفيت

ز اضافه با نظر امتياز و حداكثر تا سقف يك امتيا IF (25/0مطالب به ازاي هر (
 هيئت مميزه قابل افزايش است.

 –جهت مقاالت علمي (مرتبط با رشته) در مجالتي كه علمي  - 2تبصره 
امتياز (بسته به نظر  1باشند (مانند مجالت دانشجويي) از صفر تا  پژوهشي نمي

 امتياز.  2هيات مميزه) حداكثر تا 
ان ولي ظاهر متفاوت باشد اگر چند مقاله يا اثر داراي محتواي يكس -3تبصره 

 فقط به يكي از آنها امتياز تعلق 
 مي گيرد. 

مجالت داخلي توسط كميسيون تعيين اعتبار  رتبه اعتبار علمي و  - 4تبصره
مجالت پزشكي در معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

 پزشكي تعيين مي گردد. 
با  1373در مجالت داخلي قبل از سال امتياز بندي مقاالت مندرج  -5تبصره 

 تشخيص هيات هاي مميزه دانشگاهها و يا هيات مميزه مركزي مي باشد. 
با توجه به نوبت چاپ طوالني مقاالت پذيرفته شده در بعضي از مجالت  -6تبصره 

داخلي و به منظور جلوگيري از ضايع شدن حق نويسندگان، مالك ارزيابي يك 
 جله در زمان پذيرش مقاله خواهد بود. مقاله وضعيت اعتبار م

با توجه به اينكه اعتبار مجالت جديد بر اساس مقاالت معتبر ارائه شده  -7تبصره 
 در سه شماره آخر آن داده 
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مي شود و به منظور تشويق نويسندگان براي ارائه مقاالت به اين مجالت، به 
معادل امتياز مجله تائيد  مقاالت مندرج در سه شماره آخر قبل از تائيد ، امتيازي

 شده داده خواهد شد. 
قبول دو مقاله قبل از چاپ آن امتياز كامل داده  حداكثر به تأييديه -8تبصره 

 قابل احتساب نمي باشد.  2خواهد شد در حداقل امتياز الزم از ماده 
% امتيازات كل بخش مقاالت ( شرطي و غيرشرطي) مي 30حداكثر  -9تبصره 

التي كه فرد متقاضي عضو هيات تحريريه ، سردبير و يا مسئول آن توانند از مج
 مجالت است، كسب گردد و بقيه امتيازات بايد از ساير مجالت كسب گردد. 

% امتيازات مربوط به مقاالت يك عضو هيات علمي مي 40حداكثر  -10تبصره
ود به تواند از مقاالتي كسب شود كه در مجله ( يا مجالت ) دانشگاه محل كار خ

 چاپ رسيده است.  
 كتب: 

كتاب چاپ شده كه از طريق شوراي انتشارات دانشگاه مربوطه تاليف و حاوي  -
قسمتي از تجربيات نويسنده يا نويسندگان بوده و بر حسب موضوع متناسب با 

پژوهشي و رشته تخصصي نويسندگان باشد طبق دستورالعمل  -برنامه آموزشي
 ) 3پيوست 2و  1(فرم شماره 

: حداكثر به دو كتاب كه توسط شوراي انتشارات يا موسسه انتشاراتي يكي  تبصره
از دانشگاههاي علوم پزشكي تائيد شده ولي مراحل چاپ آن تا زمان درخواست 

بررسي پرونده ارتقاء به پايان نرسيده باشد به شرط ارائه پيش نويس تائيد شده و 
شي دانشگاه امتياز كامل تعلق خواهد ارائه اصل قرارداد و با تائيد معاونت پژوه

 گرفت. 
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 بخش دوم : مؤسسات پژوهشي
 اجتماعي  –تربيتي  –فعاليتهاي فرهنگي  -1ماده 
به مجموعه فعاليتهاي عضو هيات علمي اطالق ميگردد كه مؤيد آميختگي      

علم و اخالق اسالمي مبتني بر تقويت و ترويج باورهاي اعتقادي، مذهبي و ملي 
با قانون اساسي و ارزشهاي انقالب اسالمي در ميان خانواده دانشگاهيان منطبق 

بوده و نگاه مثبت جامعه به دانشگاهيان را به عنوان عناصر سازنده و پيشرو در پي 
 داشته باشد.

 5) 6(به استثناي بند  9حداقل امتياز الزم از بندهاي  1/1/92از تاريخ  تذكر:
از  9الي  1امتيازات الزم از مجموع بندهاي امتياز مي شود در نتيجه حداقل 

 امتياز خواهد بود 10تاريخ مذكور 
 فوق: 1كميسيون تخصصي هيات مميزه موضوع ماده :  1تبصره 

اجتماعي اعضاي هيات  –تربيتي  –جهت بررسي و تعيين امتيازات فرهنگي 
 علمي پژوهشي؛ در هر موسسه كميسيوني با تركيب زير تشكيل     مي شود:

 ئيس مؤسسه به عنوان رئيس كميسيونر -1
معاون اجرايي ، معاون فرهنگي و يا عناوين مشابه به عنوان دبير  -2

 كميسيون

 معاون پژوهشي مؤسسه -3

يك نفر عضو هيات علمي با حداقل مرتبه دانشياري به انتخاب هيات  -4
 اجرايي جذب مؤسسه 

 دبير شوراي هم انديشي اساتيد مؤسسه -5

كميسيون شامل نحوه تشكيل جلسات؛ شيوه راي آئين نامه داخلي : 2تبصره 
گيري،؛ تعيين حد نصاب اعضاي حاضر جهت تشكيل جلسات و   راي گيري و .... 
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در چارچوب مقررات و ضوابط كلي وزارتين در اولين جلسه توسط اعضاي 
 كميسيون تعيين مي شود.

 فعاليتهاي آموزشي -2ماده 
گردد كه وي ميبايست در  مي به مجموعه فعاليتهاي عضو هيات علمي اطالق

جهت آموزش تربيت دانشجويان، به نحوي روزآمد و مؤثر براي حفظ و 
 كيفيت آموزش و انتقال مطلوب مفاهيم بكار گيرد. ارتقاء

آئين نامه  44براي مشاغل موضوع ماده  2  : كسب امتيازات ماده تبصره 
ست. ساير استخدامي هيات علمي در زمان تصدي مشاغل مذكور الزامي ني

شوند در زمان  مشاغلي كه با حكم هريك از وزيران وزارتين به آن منصوب مي
 فقط در سقف بار آموزشي موظف خود الزم است امتياز كسب نمايند. ٰ◌ تصدي
 فناوري  –فعاليت هاي پژوهشي  -3ماده 
گردد كه ضمن برخورداري  به مجموعه فعاليتهاي عضو هيات علمي اطالق مي     

هدفمندي ساختار يافته، قابليت كشف و توسعه حقايق يا ايجاد توانايي  از ويژگي
پياده سازي و بكارگيري يافته هاي علمي را داشته و در عمل قادر به رفع نياز 
جامعه و شكستن مرزهاي دانش بصورت متوازن و منطبق بر اولويتهاي مصوب 

 تحقيقاتي و فناورانه وزارتين باشد.
 ه امتيازدهيميزان امتيازات و نحو

 مقاالت  -
امتيازات مقاالت چاپ شده با توجه به اعتبار علمي مقاله و مجله به شرح ذيل 

 است:
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در مجالتي كه در نمايه هاي بين المللي  (Original) مقاله تحقيقي اصيل -*
در پيوست  6 امتياز مطابق جدول شماره 7تا  5/0شوند : از  معتبر ايندكس مي

 آئين نامه .
امتياز و  2تا  25/0بيمار) از  2، (يك تا  Case report موارد نادر،گزارش *

 امتياز بسته به نوع مجله. 3تا  5/0( سه تا هفت بيمار ) از  Case seriesگزارش 
مقاله از نويسنده در نمايه هاي بين المللي  3با داشتن حداقل  مقاالت مروري -*

امتياز، در غير  10تا حداكثر امتياز 7تا 2معتبر در منابع مقاله مروري، از 
 4امتياز و حداكثر تا  2تا  5/0مقاله از نويسنده در منابع ) از  3اينصورت (نبودن 

 امتياز.
در صورت چاپ در مجالت بين المللي معتبر با داشتن حداقل  مقاالت متا آناليز*

منابع يك مقاله نمايه برداري شده در نمايه هاي بين المللي معتبر از نويسنده در 
امتياز و در غير اينصورت (عدم وجود هر كدام  8امتياز حداكثر  4تا  5/0مقاله، از 

 امتياز . 3امتياز و حداكثر  5/1تا  5/0از شرايط فوق) از 

 Editorialو  Commentaries, Short Communication، نامه به سردبير -*
مجالت  2تا  5/0تا يك مجالت داخلي و  25/0بسته به نظر هيئت مميزه از 

 *امتياز. 2المللي، حداكثر  بين
باشند، مانند  Peer Reviewدر صورتي كه بصورت  Electronicمقاالت  -

% امتياز 80،  خارجي  Peer Reviewمقاالت معمولي هم تراز و در موارد غير  
تراز (بر حسب نوع مقاله: اصيل، موارد نادر و  % امتياز مقاله هم60مقاله و داخلي 

 ري ... )مرو

 Impact factorبراي مقاالت اصيل و موارد نادر در مجالتي كه داراي  -1تبصره 

(IF) باشند هيات مميزه مي تواند با توجه به كيفيت مقاله، به ازاء  باالتر از يك مي
امتياز به مجموع امتياز مقاله  اضافه نمايد.  2امتياز تا سقف  IF  ،5/0هر يك نمره 
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و  Short Communication, Commentariesردبير،در مورد نامه به س
Editorial ) با توجه به كيفيت مطالب به ازاي هرIF (25/0  امتياز و حداكثر تا

 سقف يك امتياز اضافه با نظر هيئت مميزه قابل افزايش است.

 –جهت مقاالت علمي (مرتبط با رشته) در مجالتي كه علمي  - 2تبصره 
امتياز (بسته به نظر  1مجالت دانشجويي) از صفر تا باشند (مانند  پژوهشي نمي

 امتياز.  2هيات مميزه) حداكثر تا 
اگر چند مقاله يا اثر داراي محتواي يكسان ولي ظاهر متفاوت باشد  -3تبصره 

 فقط به يكي از آنها امتياز تعلق مي گيرد. 
ار مجالت داخلي توسط كميسيون تعيين اعتب رتبه اعتبار علمي و  - 4تبصره

مجالت پزشكي در معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
 پزشكي تعيين مي گردد. 

با  1373امتياز بندي مقاالت مندرج در مجالت داخلي قبل از سال  -5تبصره 
 تشخيص هيات هاي مميزه دانشگاهها و يا هيات مميزه مركزي مي باشد. 

ني مقاالت پذيرفته شده در بعضي از مجالت با توجه به نوبت چاپ طوال -6تبصره 
داخلي و به منظور جلوگيري از ضايع شدن حق نويسندگان، مالك ارزيابي يك 

 مقاله وضعيت اعتبار مجله در زمان پذيرش مقاله خواهد بود. 
با توجه به اينكه اعتبار مجالت جديد بر اساس مقاالت معتبر ارائه شده  -7تبصره 

داده مي شود و به منظور تشويق نويسندگان براي ارائه در سه شماره آخر آن 
مقاالت به اين مجالت، به مقاالت مندرج در سه شماره آخر قبل از تائيد ، 

 امتيازي معادل امتياز مجله تائيد شده داده خواهد شد. 
قبول دو مقاله قبل از چاپ آن امتياز كامل داده  حداكثر به تأييديه -8تبصره 

 قابل احتساب نمي باشد.  2اقل امتياز الزم از ماده خواهد شد در حد
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% امتيازات كل بخش مقاالت ( شرطي و غيرشرطي) مي 30حداكثر  -9تبصره 
توانند از مجالتي كه فرد متقاضي عضو هيات تحريريه ، سردبير و يا مسئول آن 

 مجالت است، كسب گردد و بقيه امتيازات بايد از ساير مجالت كسب گردد. 
% امتيازات مربوط به مقاالت يك عضو هيات علمي مي 40حداكثر  -01تبصره

تواند از مقاالتي كسب شود كه در مجله ( يا مجالت ) دانشگاه محل كار خود به 
 چاپ رسيده است.  

 كتب: 
كتاب چاپ شده كه از طريق شوراي انتشارات دانشگاه مربوطه تاليف و حاوي  -

دگان بوده و بر حسب موضوع متناسب با قسمتي از تجربيات نويسنده يا نويسن
پژوهشي و رشته تخصصي نويسندگان باشد طبق دستورالعمل  -برنامه آموزشي

 ) 3پيوست 2و  1(فرم شماره 
: حداكثر به دو كتاب كه توسط شوراي انتشارات يا موسسه انتشاراتي يكي  تبصره

ن درخواست از دانشگاههاي علوم پزشكي تائيد شده ولي مراحل چاپ آن تا زما
بررسي پرونده ارتقاء به پايان نرسيده باشد به شرط ارائه پيش نويس تائيد شده و 
ارائه اصل قرارداد و با تائيد معاونت پژوهشي دانشگاه امتياز كامل تعلق خواهد 

 گرفت. 
 اعضاي هيات علمي پژوهشي 

مربي  همرتب براي 2 ماده در شده ذكر پژوهشي فعاليتهاي امتياز حداقل اخذ -الف
 مرتبه اخذ براي امتياز و 45 امتياز براي استادياري به دانشياري 40به استادياري 

 .امتياز 55دانشياري به استادي 
 دو يا اول نويسنده عنوان ) به2-3بند  (مقاله انگليسي اصيل 3 حداقل وجود -ب

 بين پژوهشي علمي مجالت در مسئول نويسنده مورد يك و اول نويسنده مورد

 . دانشياري مرتبه براي يك نوع ليالمل
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 يا اول نويسنده عنوان به 2-3اصيل بند  مقاله انگليسي 6 حداقل وجود -ج

 المللي بين علمي پژوهشي درمجالت   )اول نويسنده مورد چهار (حداقل  مسئول

 . استادي مرتبه اخذ براي يك نوع
 از امتياز 15 در استادياري و كسب 2-3امتياز از مقاالت بند 5/7كسب  -د 

 در دانشياري 2-3 بند مقاالت
 در مرتبه استادي 2-3بند مقاالت از امتياز 30 حداقل كسب _ ه
 عدد 10 و دانشياري مرتبه جهت مقاله عدد 8 حداقل انتشار در مشاركت -و 

 .استادي مرتبه جهت
 ارجاع مورد 3 حداقل داراي كه مقاله يك ارائه دانشياري مرتبه اخذ براي - ز

(citation)  مرتبه اخذ براي و باشد يك نوع المللي بين پژوهشي علمي مجالت 

 درcitation) ارجاع ( مورد 3 حداقل داراي كدام هر كه مقاله 3 ارائه استادي

 مي مقاالت اين . است الزم, باشد يك نوع المللي بين پژوهشي علمي مجالت

 .باشند شده چاپ متقاضي فرد دانشياري يا مربي،استادياري مرحله در تواند

 قبل پژوهشي هاي فعاليت دانشياري به استادياري مرتبه از ارتقاء براي :1 تبصره

 احتساب بدون استادياري مرتبه از
 .گردد منظور دو ماده در مميزه هيأت نظر براساس تواند مي شرطي بندهاي در

 در كه ييها فعاليت منحصرًا استادي به دانشياري مرتبه از ارتقاء براي :2 تبصره

 مورد  است شده كسب فعلي مرتبه
 .گرفت خواهد قرار استفاده

 اجرايي –فعاليتهاي علمي  -4ماده
به مجموعه فعاليتهاي عضو هيات علمي اطالق ميگردد كه زمينه ساز تقويت      

و  بسط بنيانهاي ديني و فرهنگي و تعميق مباني اعتقادي بوده و منجر به توسعه 



435

پژوهش و  فناوري و تامين زير ساختهاي مرتبط در اين  ٰ◌ و گسترش علم و دانش
 گردد. حوزه ها مي

اجرايي اعضاي هيات علمي  –امتيازهاي قابل محاسبه از فعاليتهاي علمي 
مطابق ماده چهار اعضاي هيات علمي آموزشي قابل  "مؤسسه"پژوهشي

 محاسبه مي باشد
توسط مقام باالتر  12 تا 5اجرايي بندهاي  –هاي علمي  *ميزان امتياز فعاليت

شود. همچنين امتياز فعاليتهاي علمي  (صادر كننده حكم انتصاب فرد) تعيين مي
» مؤسسه«اجرايي اعضاي هيات علمي مشمول بندهاي مذكور كه در خارج از  –

فعاليت مي نمايند، در صورتي قابل » وزارت« محل خدمت عضو هيات علمي و 
 متبوع انجام شده باشد.» وسسه م« احتساب است كه با موافقت رئيس 

ها و مؤسسات  فعاليت اجرايي و مسئوليتي در دانشگاهها، دانشكده 
 آموزشي و پژوهشي وابسته

 امتياز براي هر سال كامل 10رئيس دانشگاه حداكثر تا  *
 امتياز براي هر سال كامل 8معاونين دانشگاه حداكثر *
 امتياز براي هر سال كامل 7حداكثر ها  ها و پژوهشكده رؤساي دانشكده *
 امتياز براي هر سال كامل 5مشاورين رؤساي دانشگاهها حداكثر  *
سرپرست يا رياست بيمارستان، معاونت دانشكده، رياست مراكز پژوهشي، مراكز  *

 امتياز براي هر سال كامل 5توسعه آموزش پزشكي و مراكز بهداشتي حداكثر 
امتياز براي هر سال  4ارستانها، حداكثر مديران گروههاي آموزشي، معاونين بيم*

 كامل
امتياز براي هر  3ها و آزمايشگاههاي آموزشي و پژوهشي حداكثر  رؤساي بخش *

 سال كامل
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هاي  دار در جمع پست هاي ستاره رئيس درمانگاه بيمارستانهاي آموزشي پست*
رگران و سازماني مصوب، اساتيد راهنماي دانشجويان، اساتيد مشاوره در امور ايثا

 امتياز براي هر سال كامل 2ها و گروهها حداكثر  شاهد معاونين آموزشي بخش
ها و شوراهاي رسمي و مركز مطالعات و توسعه آموزش  فعاليت در كميته *

هاي علوم پزشكي با حكم رياست و يا معاونين  پزشكي دانشگاه يا دانشكده
تياز در مجموع براي هر ام 4امتياز حداكثر  1ساعت  100دانشگاه به ازاي هر 

 سال كامل
تعداد اعضاي هيأت علمي، تعداد   : در اختصاص امتيازات  فوق ،تبصره 

هاي بيمارستاني، تعداد واحدهاي زير مجموعه (نظير  دانشجويان، تعداد تخت
تعداد دانشكده در دانشگاه ها ويا تعداد بخش در گروه هاي آموزشي ) و موارد 

 ي گيرند.مشابه مورد توجه قرار م
 1هاي علمي ـ تخصصي: ساليانه تا  عضويت فعال در هيأت مديره انجمن -

امتياز به تائيد دبير خانه انجمن هاي پزشكي (فقط در يك  4امتياز حداكثر 
 گردد).  انجمن محاسبه مي

 فعاليت در مجالت علمي ويژه هر رشته در سال:  -
امتياز  5اكثر تا امتياز در سال  و حد 1عضو هيأت تحريريه هر مجله تا  -

 گردد ). (حداكثر در سه مجله محاسبه مي
 8امتياز در سال و حداكثر تا  2سردبير مجله علمي پژوهشي فارسي تا  -

 گردد). امتياز(فقط در يك مجله محاسبه مي

امتياز در سال و  3سردبير مجله علمي ـ پژوهشي انگليسي هر مجله تا   -
امتياز در  4المللي تا  هاي بين مايهامتياز و در صورت ورود به ن 12حداكثر 

امتياز به تائيد كميسيون نشريات وزارت بهداشت و  15سال و حداكثر 
 گردد). آموزش پزشكي (فقط در يك مجله محاسبه مي
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 دستورالعمل معادل سازي فعاليت هاي آموزشي

تعداد واحد معادل براي آموزش باليني و ساير فعاليت هاي آموزشي غيرمدون  -1
نفر دانشجو يا دستيار بر حسب موضوع مربوط) به  2به شرط حضور حداقل (

 شرح زير مي باشد:
 ساعت معادل يك ساعت نظري1 آموزش سرپايي -1

 ساعت معادل يك ساعت نظري2 راند (در بخش بيماران بستري ) -2

 ساعت معادل يك ساعت نظري2 اتاق عمل -3

ي كنفرانس پزشكي از جمله در برنامه ها -4
آموزشي كه امتياز باز آموزي دارند و كارگاه هاي 

 توانمندسازي اعضاي هيأت علمي  (هر موضوع )

 
 ساعت نظري 1

 ساعت نظري 1 تهيه طرح درس (هر موضوع ) -5

هاي آموزشي شامل گزارش  اداره برنامه -6
 صبحگاهي، ژورنال كالب و گراند راند (هر جلسه)

 
 ساعت نظري 1

 ساعت نظري 1 (هر موضوع )اداره سمينار  -7

كشيك شب براي گروه هاي جراحي و  -8
 بيهوشي

 شب يك واحد  15

كشيك شب براي گروه هاي داخلي (به صورت  -9
 آنكال)

 شب يك واحد  30

 باشد. امتياز مي 5تبصره: سقف امتياز آنكالي در مجموع 
ترونيك، آموزشي شامل مواد مكتوب يا الك براي تهيه مواد آموزشي و كمك -2

 5/0فيلم آموزشي و نرم افزار آموزشي براي  دروس مربوطه بر حسب موضوع تا 
  شود. امتياز محاسبه مي 5امتياز و حداكثر 
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 5/1تعداد واحد معادل هر درس براساس تعداد دانشجويان كالس حداكثر  -1
 برابر واحد درس به شرح زير مي باشد: 

 فر اول در نظر گرفته مي شود.% امتياز ن80براي نويسنده مسئول  تبصره :
سال بر اساس ارزيابي كيفي وساختاري يكبار  2رتبه بندي مجالت داخلي  هر 

 توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اعالم ميشود.
   

مميزه دانشگاههاي  هيئت  اختيارات و تشكيل طرز به مربوط مقررات
 پزشكي علوم

 به علمي هيئت اعضاء ارتقاء به نسبت نظر اظهار و رسيدگي منظور به ) 1 ماده

 و آموزشي وظايف انجام كيفيت ارزيابي استادي و و دانشياري ، استادياري مراتب
آئين  در كه مواردي ساير به رسيدگي همچنين و علمي هيئت اعضاء پژوهشي

 مميزه هيئت است شده اشاره آن به علمي هيئت اعضاء جذب و استخدامي نامه

 پزشكي علوم پژوهشي و عالي موسسات آموزش يا و انشگاههاد از يك هر در

 .گردد مي تشكيل شرايط واجد

 :است زير شرح به مميزه هيئت اعضاء انتخاب نحوه ) 2 ماده
 به دانشگاه به وابسته پژوهشي و آموزشي موسسات و ها دانشكده نمايندگان 1-2

 : زير شرح
 چهار هر ازاء به پژوهشي اي و آموزشي موسسه يا دانشكده هر مديريت 1-1-2

 و مومن دانشيار يك و استاد يك نيز دانشيار چهارنفر هر ازاء به و استاد نفر
 مي معرفي مديريت دانشگاه به و انتخاب علمي هيئت اعضاء مشورت با متعهد

 .نمايد

 يك حداقل باشد نفر چهار از كمتر دانشيار و استاد تعداد صورتيكه در :تبصره

 .گردد معرفي نفر
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 اعضاء از نفر 7 حداقل اند شده معرفي كه افرادي بين از دانشگاه مديريت2-1-2

 اساتيد بين از آنها تعداد نصف از بيش الاقل كه ومومن متعهد علمي هيئت

 به و انتخاب مميزه عضويت هيئت براي سال 2 مدت به را شد خواهند انتخاب

 از پس مميزه هيئت نمايد مي معرفي پزشكي آموزش و درمان ، بهداشت وزير

 .گردد مي تشكيل پزشكي آموزش و درمان ، بهداشت تائيد وزير

 تشكيل شرايط واجد كه عالي آموزش موسسات و دانشگاهها در : 1 تبصره

 و درمان ، بهداشت وزير تصويب و دانشگاه رئيس با پيشنهاد هستند مميزه هيئت
 مميزه هيئت عضويت به توانند استاديارمي از نفر 1 حداكثر پزشكي آموزش

 .شوند انتخاب

 كه 7 ماده موضوع تخصصي كميته هر از بايد اعضاء از نفر يك حداقل :2تبصره 

 .شوند انتخاب است شده دانشگاه تشكيل آن در

 كه دانشگاه به وابسته پژوهشي يا آموزشي موسسه يا دانشكده هر از  :3 تبصره

 .است ضروري نفر يك الاقل انتخاب اند معرفي شده بيشتر يا نفر 2

 شرح به نفرات تعداد حداقل انتخاب دانشگاه شرايط به توجه با اگر  :4تبصره

 مميزه هيئت تشكيل شرايط واجد دانشگاه آن اين صورت در نباشد ميسر فوق

 .شد خواهد انجام مركزي مميزه توسط هيئت يك ماده در مندرج وظايف و نبوده

 جمعاً يا متوالي جلسه سه علت هر به مميزه هيئت اعضاء از يكي :اگر5 تبصره

 از تواند مي دانشگاه رئيس و شد خواهد شناخته نمايدمستعفي غيبت جلسه پنج

 منصوب وي جاي به مدت بقيه را براي ديگري عضو شدگان معرفي ساير ميان

 .نمايد

 وقفه يك با متوالي دوره سه از بيش هيات قبلي اعضاء مجدد انتخاب ::6تبصره 

 .بود خواهد انجام قابل وزير تشخيص به استثنايي موارد در پذير و مكانا ساله دو
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 اعضاء عنوان به دانشگاه فناوري و تحقيقات و آموزشي معاونان و رئيس 2-2

 .گردند مي محسوب حقوقي
 تواند مي دانشگاه رئيس . است دانشگاه رئيس با مميزه هيئت رياست :3ماده

 منصوب مميزه هيئت در خود جانشين سمت را به دانشگاه آن استادان از يكي

 .كند
 تشكيل بايد بار يك ماهي حداقل پرونده وجود صورت در مميزه هيئت جلسات

 مركزي مميزه هيات به ارزيابي براي هيات از صورتجلسات نسخه يك .شود

 .نمايند ارسال

 مي انتخاب مميزه هيئت دبير عنوان به اعضاء از يكي جلسه اولين در )4ماده

 .گردد مي ابالغ هيات امضاءرئيس به دبير حكم و دگرد
 مي ارائه دانشگاه آموزشي معاون به و تنظيم دبير توسط مميزه هيئت مصوبات

 .گيرد مي انجام وسيله دبير به جلسات دعوت و شود

 راي يابد مي رسميت %اعضاء60 حداقل حضور با مميزه هيئت جلسات)5 ماده

 اتخاذ حاضر اعضاء 3/2اكثريت با صميماتت و مخفي است همواره مميزه هيئت

 .گردد مي
 به مربوط هاي پرونده مكلفند مربوط موسسات و ها دانشكده روساي )6 ماده

 در دادن قرار براي و تكميل ارتقاء ضوابط را طبق علمي هيئت اعضاء ارتقاء

 .نمايند ارسال دانشگاه رئيس براي مميزه هيئت جلسه دستور
 تخصصي كميته در مميزه هيئت عمومي جلسه در طرح از قبل پيشنهادها اين

 .شود مي بررسي مدارك بودن كامل و ومقررات ضوابط رعايت لحاظ از مربوط

 :بود خواهد زير شرح به مربوط هاي رشته در تخصصي هاي كميته) 7 ماده
 باليني ، پزشكي گروه تخصصي كميته 1-7
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 دندانپزشكي گروه تخصصي كميته 2-7
 داروسازي گروه صيتخص كميته 3-7
 پزشكي پيرا و تغذيه ، بهداشت ، پزشكي پايه علوم گروه تخصصي كميته4-7

 توسط كه بود خواهد نفر سه حداقل تخصصي كميته هر اعضاء تعداد )8ماده 

 متعهد و مومن علمي هيئت اعضاء ميان از تخصص آنان رعايت با مميزه هيئت

 .شوند مي انتخاب دانشگاه
 مميزه هيئت اعضاء از نفر يك بايد حداقل تخصصي يتهكم هر در : تبصره

 .باشد داشته عضويت

 به تكميل براي را داوطلبان پرونده لزوم صورت در تواند مي مميزه )هيئت9ماده

 و كارشناسان ساير نظر همچنين و دارد مسترد موسسات مربوط و دانشگاهها
 تحقيقاتي و ي آموزشيفعاليتها مورد در را آن از خارج با دانشگاه آن استادان

 .نمايد استفسار داوطلب
 هماهنگي منظور به دانشگاه آموزشي معاونت در مميزه هيات ) دبيرخانه10 ماده

 .گردد مي تشكيل اجرايي هيات اقدامات و الزم هاي
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 ، وزارت بهداشت مميزه هيئت اختيارات و تشكيل طرز به مربوط مقررات
 پزشكي آموزش و درمان

 و هيات عملكرد ارزيابي و دانشگاهها مميزه هياتهاي بر نظارت منظور : به 1 ماده
 ارتقاء به نسبت نظر اظهار و رسيدگي منظور به واصله و شكايات به رسيدگي

 و عالي موسسات آموزش و پزشكي علوم دانشگاههاي در علمي هيات اعضاء
 .گردد مي تشكيل باشند مي مميزه هيات فاقد كه پزشكي علوم پژوهشي

 :است زير شرح به هيئت اعضاء تركيب : 2 ادهم

 و دانشگاهها متعهد و مومن و علمي هيئت اعضاي ميان از هيئت اعضاي 1-2-
 به دانشياري مرتبه از پزشكي گروه پژوهشي وموسسات عالي آموزش موسسات

 براي تخصصي هاي تعداد كميته به توجه با دانشگاهي مختلف هاي رشته در باال

 و تعيين پزشكي آموزش و درمان ، بهداشت وزير انتخاب با هسال 2 دوره يك
 شوند مي منصوب

 عضو پزشكي آموزش و درمان ، بهداشت وزارت پژوهشي و آموزشي معاونين 2-2

 .باشند هيئت مي

 يك ضرورت حسب تواند مي پزشكي آموزش و درمان ، بهداشت وزير : تبصره

 و انتخاب هيئت مشاور عنوان به را استخدامي و اداري درامور نظر صاحب نفر
 .كرد خواهد شركت راي حق بدون هاي هيئت جلسه در مشاور . نمايد منصوب

 با تخصصي كميته هر براي نفر چهار تا دو بين هيئت اعضاي تعداد  :3 ماده

 در بايد آنان از نيمي حداقل كه بود خواهد 10ماده موضوع هاي كميته به توجه

 .باشند استادي مرتبه
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 وزير . است پزشكي آموزش و ،درمان بهداشت وزير با هيئت : رياست4 ماده

 انتخاب خود جانشيني به را نفر يك تواند مي آموزش پزشكي و درمان ، بهداشت

 .نمايد
 .شود مي تشكيل يكبار ماه هر حداقل هيئت هاي جلسه :5 ماده
 ينجانش يا هيئت رئيس طرف از دعوت هيئت هاي جلسه تشكيل براي : 6 ماده

 .آمد خواهد عمل به او
 شود رسيدگي بايد كه مواردي و جلسه دستور و پيشين صورتجلسه دعوت همراه

 .شد خواهد ارسال هيئت اعضاي براي تشكيل جلسه از قبل هفته يك

 راي . يابد مي رسميت اعضاء %60 حداقل حضور با هيئت جلسات :7 ماده

 مي  اتخاذ حاضر اعضاء3/2اكثريت  با و تصميمات است مخفي همواره هيئت

 .گردد

 وزير نباشد ميسر ها جلسه در هيئت عضو حضور جهاتي به صورتيكه در ;8 ماده

 انتخاب مدت بقيه براي ديگري عضو تواند مي آموزش پزشكي و درمان ، بهداشت

 .نمايد
 متناوب جلسه پنج يا متوالي جلسه دو در عضو موجه عذر بدون غيبت :9ماده

 .شد خواهد منصوب و انتخاب مدت بقيه براي عضوديگر و ودش مي تلقي استعفاء

 خواهد زير شرح به مربوط رشته در تخصصي هاي كميته داراي هيئت : 10 ماده

 :بود
 پزشكي پيرا و ،تغذيه بهداشت ، پزشكي پايه علوم تخصصي كميته 1-10
 باليني پزشكي تخصصي كميته 2-10
 دندانپزشكي تخصصي كميته3-10
 داروسازي صصيتخ كميته4-10
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 فرعي هاي كميته تشكيل به لزوم صورت در توانند مي هاي كميته :تبصره

 نظر دانشگاهها مميزه هيئت تخصصي هاي كميته از يا و اقدام نمايند تخصصي

 .نمايند خواهي

 نفر 2 حداقل كه بود خواهد نفر پنج حداكثر كميته هر اعضاي تعداد:  11 ماده

 .ي باشندم مميزه هيات اعضاي از آنها
 هيات اعضاء نفر دو از يكي مميزه هيات رئيس تعيين و تشخيص با : 1 تبصره

 .بود خواهد كميته ديگرمخبر نفر يك و كميته رئيس
 به توجه با مركزي مميزه هيات رئيس توسط تخصصي كميته :اعضاء 2 تبصره

 انتخاب متعهد و مومن ذيصالح اشخاص نظران و صاحب ميان از تخصص

 .ميشوند

 مربوط كميته اعضاي از هيئت دبير ها كميته جلسه تشكيل براي : 12اده:م

 .آمد خواهد عمل به دعوت
 االختيار تام نماينده يا رئيس كميته هر تشخيص به و لزوم صورت در :تبصره

 داوطلب يا و دهنده پيشنهاد پژوهشي موسسه عالي، موسسه آموزش ، دانشگاه

 خواهد دعوت مربوط كميته جلسه ت بهتوضيحا اداي جهت علمي مرتبه احراز

 عمل به هيئت و دبير كميته اعضاي حضور با تنها تصميم اتخاذ حال هر در . شد

 .آيد مي

 يا و عالي آموزش موسسات و دانشگاهها از رسيده پيشنهادهاي : 13 ماده

 و نامه ارتقاي اعضاي هيات علمي مربوط به آئين مواد مستند به بايد پژوهشي
 پيش يا پژوهشي و عالي آموزش موسسه يا دانشگاه مربوط مقامهاي نظر متضمن

 موسسه يا رئيس صريح نظر همچنين جذب و استخدامي نامه آئين در شده بيني

 كميته در بررسي و طرح از پس پيشنهادها اين . باشد پژوهشي عالي يا آموزش
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 به يينها راي صدور براي نظر كميته و پرونده خالصه با همراه تخصصي هاي

 .شود مي ارائه هيئت
 جلسه دو در موجه عذر بدون تخصصي هاي كميته اعضاي غيبت : 14 ماده

 ديگري اشخاص آنان جاي به و شده تلقي متناوب استعفاء جلسه سه يا متوالي

 شد. خواهند انتخاب
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 علمي هيأت اعضاي آموزشي عملكرد كيفيت ارزشيابي نامه آيين
 مقدمه
 و ارتقا اين بنابر و بوده علمي هيأت اعضاي مهم و اسياس وظايف از يكي آموزش

 پژوهشي هاي فعاليت و ها مهارت كه تقويت جديت همان با بايد آن ارزشيابي

ارزشيابي  از حاصل اطالعات . شود انجام است، توجه مورد علمي هيأت اعضاي
 (formative) پاياني و (summative) عملكرد سازنده ارزشيابي . نمود استفاده

 و اصالح قابليت كه نقاطي علمي، هيأت سازنده عضو مقاصد براي توان مي را
 اهم وي فر به بازخورد ارايه براي را زمينه و كند مي مشخص را دارد شدن بهتر

 مورد در گيري تصميم موارد در توان مي پاياني ارزشيابي نتايج از . سازد مي

 .نمود استفاده رارداد)ق تمديد يا ارتقاي مرتبه نظير( علمي هيأت عضو

 ارزشيابي اهداف
 امكان كردن فراهم منظور به ارزشيابي از حاصل نتايج از تواند مي دانشگاه

 :نمايد استفاده زير موارد در گيري تصميم
 علمي هيأت اعضاي استخدامي وضعيت تبديل .1
 علمي هيأت اعضاي ساالنه ترفيع2
 علمي هيأت اعضاي علمي مرتبه ارتقاي .3
 علمي هيأت اعضاي به آموزش اجرايي هاي مسؤوليت فويضت .4
 موفق علمي هيأت اعضاي به ويژه امتيازات اعطاي .5

 هيأت اعضاي علمي مرتبه ارتقاي روند در استفاده جهت حاضر نامه آيين :تبصره

 نتايج از ضرورت حسب بر تواند مي ولي دانشگاه است، شده تدوين علمي

 در كه هيأت علمي اعضاي با مرتبط هاي گيري يمتصم موارد ساير در ارزشيابي

 حداقل( قبال مذكور مورد آنكه بر منوط نمايد استفاده است شده اشاره آنها به باال

 حالت اين در . باشد رسيده علمي هيأت اعضاي اطالع به )از اجرا قبل ماه شش
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 تورالعملدس الذكر فوق ساير موارد در ارزشيابي نتايج از استفاده براي است الزم

 .گردد تهيه موضوع با متناسب جداگانه

 ارزشيابي مورد هاي حوزه
 از يك هر . باشند مي متنوع بسيار علمي هيأت اعضاي آموزشي هاي فعاليت .1

 مي درگير ها فعاليت اين از وسيعي در طيف معمول طور به علمي هيأت اعضاي

 آموزشي هر عملكرد كيفيت ارزشيابي هنگام در است الزم لحاظ اين به . باشد

 مشغول آن در وي كه هايي فعاليت از وسيعي طيف علمي، هيأت اعضاي از يك

 هر سهم با متناسب بايد ارزشيابي .گيرد ارزشيابي قرار مورد باشد مي فعاليت

 .گيرد صورت فعاليت آن مخاطبين سهم نيز و ها، فعاليت از يك
 قابل زير حوزه 5 از يك هر در علمي هيأت اعضاي آموزشي هاي فعاليت .2

 :است بندي دسته

 عملي، دروس آموزش سخنراني، ارايه شامل (تدريس)، دادن آموزش •

 سرپايي،( باليني آموزش ، )غيرباليني و باليني( هاي كوچك گروه در آموزش

 مشاركت صبحگاهي، در گزارش مشاركت ،)آموزشي عرصه و عمل اتاق بستري،

 تهيه مواد و درس طرح بازنگري و طراحي ي،آموزش هاي كنفرانس و سمينارها در

 مربوطه دروس ارايه براي آموزشي كمك و آموزشي

 جديد (مانند آموزشي برنامه اجراي و طراحي جمله از آموزشي، ريزي برنامه •

 آموزشي هاي برنامه اصالح )، ... و باليني درسي، چرخش واحد ريزي برنامه

 )برنامه قوت و نقاط ضعف يا و نيازسنجي از حاصل نتايج حسب بر( موجود

 مختلف سطوح در گيرندگان آموزش راهنمايي شامل مشاوره، و راهنمايي •

 نوشتن ها، مهارت بهتر يادگيري يادگيري، در فعاليتهاي آنها بازدهي افزايش براي
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 به توجه بدون تحقيقاتي يا طرح نامه پايان با مرتبط مقاله و گزارش پروپوزال،

 مذكور موارد در علمي هيأت وعض حقوقي جايگاه

 فعال و مستمر پيگيري ريزي، برنامه نظير آموزشي، رهبري و مديريت •

 به هاي فعاليت نتايج انتشار شده، انجام مستمر اقدامات ارزيابي سازماني، تعالي

 هاي مديريت حيطه ساير و نياز مورد منابع جذب و آمده عمل

 مختلف، سطوح براي آزمون سؤاالت طراحي شامل فراگيران، ارزيابي •

 يا نوين ارزيابي ابزارهاي و ها روش اجراي و آزمون، طراحي برگزاري در همكاري

 )موجود هاي روش و قوت ضعف نقاط به توجه با( مختلف سطوح در آزمون

 ارزشيابي در استفاده مورد منابع
 از حاصل نتايج از علمي هيأت عضو آموزشي هاي فعاليت ارزشيابي براي .1

 .گردد مي استفاده ذيربط مسؤوالن و همكاران، مديران فراگيران، از نظرخواهي
 به منابع اين تمامي از كه گيرد صورت اي گونه به ريزي برنامه است .الزم2

 استفاده علمي هيأت عضو آموزشي هاي نوع فعاليت با متناسب و مناسب صورت

 براي سال تحصيلي هر ابتداي در دانشكده است ضروري منظور اين به . شود

 فراگيراني طيف علمي هيأت عضو تا نمايد ارسال فرمي علمي هيأت اعضاي كليه

 گروه مدير تأييد از پس و مشخص را است درگير آنها فرايند آموزش در وي كه

 .نمايد ارايه دانشكده به

 ارزشيابي هاي روش
 اساس بر و قفو منابع از استفاده با علمي هيأت عضو آموزشي كيفيت ارزيابي .1

 آموزشي هاي فعاليت    به مربوط مدارك و ارزيابي مستندات و نظرخواهي روش

 .گيرد مي صورت

 فراگيران از نظرخواهي
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 عمومي، دكتراي كارشناسي، كارداني، هاي دوره دانشجويان شامل فراگيران .1

 هاي دوره در كنندگان شركت يا تكميلي و تحصيالت تخصصي فوق تخصصي،

 .دارد آنها مشاركت آموزش در علمي هيأت عضو كه است وممدا آموزش
 به بار يك سال هر در حداقل مستمر، طور به بايد فراگيران از نظرخواهي .2

 يا ترم هر پايان مانند تري نزديك در فواصل نظرخواهي اين است بهتر . آيد عمل

 .گردد انجام باليني چرخش
 كه اي گونه به شود انجام مناسب مكان و زمان در بايد فراگيران از نظرخواهي .3

 انجام از .باشد داشته شده گردآوري دقت اطالعات و صحت بر را تأثير حداقل

 .شود پرهيز آزمون برگزاري زمان در نظرسنجي
 فرايند در علمي هيأت عضو كه فراگيراني كليه بين از بايد گيري نمونه .4

 از دسته آن نظرات بايد سنجينظر در اين . شود انجام است درگير آنها آموزش

 علمي مواجهه هيأت عضو با كافي ميزان به ) خود اظهار به بنا( كه فراگيران

 .گيرد قرار تحليل مورد اند داشته آموزشي مستقيم
 آموزشي هاي بيمارستان و ها گروه همكاري با ) ارزشيابي واحد( ها دانشكده 5

 به نظرخواهي نتايج ارايه و عاتاطال تحليل گردآوري و نظرخواهي، انجام مسؤول

 .باشد مي علمي هيأت اعضاي
 آن روايي و پايايي كه ارزيابي هاي پرسشنامه طريق از فراگيران بازخوردهاي .6

 .شود مي اخذ است شده تأييد
 تكميل چگونگي و كاربرد اهميت، مورد در الزم توضيحات است ضروري . 6-1

 .شود ارائه فراگيران به فهم و قابل شفاف صورت به ها پرسشنامه
 باشد نفر 3 از كمتر ارزشيابي دوره هر در فراگيران تعداد كه صورتي در 6-2

 . شود مي انجام مجزا صورت به و فردي طريق مصاحبه از ردها، بازخو گردآوري

 علمي هيأت معاونت امور انتخاب به علمي هيأت اعضاي از يكي منظور اين به
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 نظرخواهي پرسشنامه تكميل و دانشجويان با صاحبهم انجام به نسبت ، دانشكده

 .نمايد مي اقدام ايشان اساس نظرات بر
 جمعا علمي هيأت عضو هر براي شده تكميل هاي پرسشنامه تعداد حداقل .7

 .باشد گروه فراگيران كل از پرسشنامه 10 بايد
 كه يفراگيران كل تعداد بودن كم جمله از موجه داليل به كه مواردي در :تبصره

 تكميل هاي پرسشنامه تعداد است بوده در تماس آنها با بالقوه علمي هيأت عضو

 منتخب دانشكده كميته باشد، تعداد ن اي از كمتر علمي هيأت عضو براي شده

 .نمايد اتخاذ زمينه اين در را مقتضي تصميمات تواند مي
 . شود گردآوري و توزيع نام بي صورت به بايد نظرخواهي هاي پرسشنامه 8

 اتخاذ تمهيداتي است موظف دانشكده
 كامالً صورت به ) غيرمخدوش و مخدوش از اعم( مربوطه هاي پرسشنامه تا نمايد

 .گيرد قرار استفاده مورد و شود نگهداري اصول رازداري رعايت با و محرمانه
 حريم و رازداري رعايت با و مناسب طور به بايد فراگيران از نظرخواهي نتايج .9

 رياست ارزشيابي، مورد علمي هيأت عضو به اطالع علمي هيأت اعضاي يشخص

 را نتايج اين اند كه موظف گروه مدير و بخش رئيس . برسد گروه مدير و بخش

 .كنند نگهداري محرمانه كامال صورت به
 تأثير عدم از فراگيران اطمينان و نظرات حداكثر كسب براي است الزم . 10

 از پس فراگيران از نظرخواهي از نتايج حاصل آنها زشيابيار بر شده ارائه نظرات

 .برسد علمي هيأت عضو اطالع به فراگيران نهايي نمرات اعالم

 همكاران از نظرخواهي
 فعاليت مشغول دانشكده در كه است علمي هيأت اعضا برگيرنده در همكاران 1

 شش بيارزشيا مورد علمي هيأت عضو با آشنايي ايشان مدت حداقل و هستند

 .باشد ماه
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 با گروه، مدير تأييد و خود اظهار به بنا علمي هيأت عضو كه مواردي در :تبصره

 باشد داشته آموزشي همكاري ها ساير دانشكده يا و آموزشي هاي گروه ساير

 .نمايد نيز نظرخواهي مذكور هاي گروه علمي هيأت اعضاي از است بهتر دانشكده
 در بار يك حداقل بايد علمي هيأت عضو ره براي همكاران توسط ارزشيابي2

 نظرخواهي همكار 3 از حداقل بايد مقطع ارزشيابي هر در و گيرد صورت سال

 .شود
 گروه از آنها سوم دو حداقل كه شوند انتخاب اي گونه به بايد همكاران :تبصره

 گونه به است الزم باليني، علمي اعضاي هيأت مورد در . باشند مربوطه آموزشي

 .باشند مربوط بخش از افراد اين از نفر 1 حداقل كه شود ريزي رنامهب اي
 صورت به اهي نظرخو هاي پرسشنامه نظرات، حداكثر كسب براي است الزم 3

 تا نمايد اتخاذ تمهيداتي است موظف دانشكده  شود گردآوري و توزيع نام بي

 صورت كامالً به ) غيرمخدوش و مخدوش از اعم( مربوطه هاي پرسشنامه

 .گيرد قرار استفاده مورد و شود نگهداري رازداري اصول رعايت با و محرمانه
 حريم و رازداري رعايت با و مناسب طور به بايد همكاران از نظرخواهي نتايج4

 رييس ارزشيابي، مورد علمي هيأت عضو اطالع به هيأت علمي اعضاي شخصي

 را نتايج اين كه اند گروه موظف مدير و بخش رئيس . برسد گروه مدير و بخش

 .كنند نگهداري محرمانه كامال صورت به

 ذيربط آموزشي مسؤوالن و مديران از نظرخواهي
 و ريزي برنامه مسؤوليت كه هستند افرادي شامل آموزشي مسؤوالن و مديران 1

 دارند عهده بر را ارزشيابي مورد علمي هيأت آموزشي عضو هاي فعاليت بر نظارت

 مدير گروه، -عمومي بخش پزشكي آموزش دوره مسؤوالن راداف اين جمله از .

 مي بيمارستان آموزشي معاون و گروه، مدير بخش، رئيس دستياري، برنامه
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 علمي هيأت عضو با فعلي سمت در ايشان ارتباط مدت است حداقل الزم .باشند

 .باشد ماه سه نظر، مورد
 هيأت عضو هر براي آموزشي مسؤوالن و مديران توسط ارزشيابي است الزم .2

 .شود انجام سال در بار يك علمي
 اخذ ارزيابي هاي پرسشنامه طريق از آموزشي مسؤوالن و مديران بازخوردهاي .3

 در موجود سؤاالت به پاسخگويي براي مسؤوالن آموزشي و مديران .شود مي

 لزوم صورت قبلي، در موجود مستندات و سوابق بر عالوه توانند مي ها پرسشنامه

 نيز وي با مصاحبه انجام يا و علمي هيأت عضو آموزشي فعاليتهاي مشاهده از

 .نمايند استفاده
 كننده تكميل فرد مسؤوليت و نام نظرخواهي هاي پرسشنامه در است الزم 4

 شده ارائه نظرات تا نمايد اتخاذ است تمهيداتي موظف دانشكده . شود گنجانده

 استفاده و مورد شود نگهداري رازداري اصول رعايت با و محرمانه كامالً صورت به

 .گيرد قرار
 با و مناسب طور به بايد ) مسؤول نام ذكر (بدون مديران از نظرخواهي نتايج .5

 .برسد ايشان اطالع به علمي هيأت شخصي اعضاي حريم و رازداري رعايت

 
 :همكاران و فراگيران از نظرخواهي از حاصل نتايج آناليز روند

 اعتبار داراي همكاران و فراگيران توسط شده تكميل هاي سشنامهپر كليه .1

 : زير موارد در مگر گرفت قرار خواهند استفاده مورد بندي جمع در و بوده

 مورد در آشنايي يا مواجهه مدت حداقل شرط كه فردي توسط پرسشنامه تكميل

 بتداا از پرسشنامه تكميل از افراد اين است بهتر (اگرچه نباشد، وي محقق

 خط مشاهده دانشكده واحد ارزشيابي مهر فاقد هاي پرسشنامه ،) نمايند اجتناب
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كليه  در ستون يك در كشيدن خط فرم، يك در قبول قابل حد از بيش خوردگي
 .فرم در اخالق با مغاير مطالب نوشتن رديفها،
 واحد مسؤول عهده بر مخدوش هاي پرسشنامه تشخيص مسؤوليت :تبصره

 مهر به ممهور بايد مخدوش هاي كليه پرسشنامه و باشد مي شكدهدان ارزشيابي

 .گردد ارزشيابي واحد مسؤول
 بايد ده  علمي هيأت عضو هر براي غيرمخدوش هاي پرسشنامه تعداد حداقل .2

 لحاظ با.(باشد همكاران از پرسشنامه سه  فراگيران و گروه كل از پرسشنامه

 ن)فراگيرا از نظرخواهي بند 7 ماده تبصره
 :باشد زير موارد شامل حداقل بايد نتايج آناليز .3
 نمره حداكثر و حداقل و (CI) اطمينان فاصله ميانه، معيار، ميانگين انحراف 3-1

  محور هر در

 نمره حداكثر و حداقل و(CI)اطمينان  فاصله ميانه، معيار، انحراف ميانگين3-2 

 علمي يأته عضو هر درمورد نظرخواهي مورد برنامه يا درس در
 مورد برنامه يا درس نمره حداكثر و حداقل و ميانه معيار، انحراف ميانگين، 3-3

 علمي هيأت اعضاي مورد در نظرخواهي
 مربوطه گروه و بخش
 آيين تصويب از پس ماه شش حداكثر دانشكده ارزشيابي واحد است الزم :تبصره

 فناوري از استفاده (IT) .نمايد فراهم با را آناليز فرايند انجام شرايط جديد نامه

 اطالعات
 عضو ارزشيابي براي متناوب هاي نظرخواهي از حاصل نتايج از استفاده براي .4

 :خواهدشد عمل ير ز صورت به علمي هيأت
 آماري دار معني اختالف ارزشيابي نوبت هر در نمرات ميانگين كه صورتي در4-1

 .شد هدخوا نمرات استفاده كليه ميانگين از باشد نداشته
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 ارزشيابي نمره ترين پايين ارزشيابي نتايج در صعودي روند وجود صورت در 4-2

 .شود نمي كل وارد نمره ميانگين محاسبه در و حذف
 نداشته مطابقت فوق حالت دو با كه باشد اي گونه به نتايج كه مواردي در 4-3

 .بود خواهد ارزشيابي مسؤول واحد عهده بر گيري تصميم باشد
 را خواهي نظر فرمهاي تواند مي دانشكده(IT)  واحد نداشتن صورت در :1 تبصره

 ميانگين و تكميل )10 ()ضعيف 14)متوسط( 16خوب ( ) 20 ( عالي صورت به

 .نمايد منظور ارزشيابي نمره صورت به را نمرات
 آموزش موسسات و ها دانشكده و دانشگاهها كليه در ITبخش  تشكيل : 2 تبصره

 . است الزامي يكسال مدت تا پزشكي حداكثر علوم پژوهشي و عالي

 ارتقاء متقاضي علمي هيأت عضو آموزشي عملكرد كيفيت بررسي روند
 پرونده در موجود مستندات و مدارك كليه ارزيابي با گروه ارتقاء كميته .1

 فراگيران از شده انجام هاي نظرخواهي جمله نتايج از علمي هيأت عضو آموزشي

 اساس الزم بر هاي نصاب حد (كسب ارتقا شرايط احراز صورت در همكاران، و

 مورد در گروه ارتقاء كميته نظر همراه به را متقاضي پرونده ،) ارتقاء نامه آيين

 براي ماه سه مدت ظرف حداكثر علمي هيأت آموزشي عضو عملكرد كيفيت

 .كند مي ارسال دانشكده به ارزشيابي
 مورد فرد آموزشي پرونده در مندرج اطالعات بندي جمع با دانشكده .2

 قرار دانشكده منتخب كميته اختيار تفصيلي در صورت به را زير موارد ارزشيابي،

 :دهد مي
  نمره 20 سقف از خام نمره يك صورت به فراگيران از نظرخواهي نتايج �

  نمره 20 سقف از خام نمره يك صورت به همكاران از نظرخواهي نتايج �

 از خام نمره يك صورت به ربط ذي مسؤوالن و مديران از خواهينظر نتايج �

  نمره 20 سقف
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 كلي ارزشيابي در نامه آيين اين بندهاي در شده اشاره اجزاي از يك هر .سهم3

 :باشد مي زير شرح به فرد هاي آموزشي فعاليت كيفيت
 

 
در سال اول اجراي اين آيين نامه، سقف امتيازات كسب شده از نظرخواهي از  .  4

باشد و چنانچه در  مي 20فراگيران، همكاران و مديران و مسؤوالن آموزشي 
به ارزيابي مستندات و مدارك  پرونده آموزشي عضو هيأت علمي مستندات مربوط

مربوط به فعاليت هاي آموزشي ارائه شده باشد، امتياز حاصله از آن تا سقف 
 درصد، به مجموع امتيازات حاصله از جدول فوق اضافه خواهد شد. 20حداكثر 

. سهم امتياز هر يك از رده هاي فراگيران (اعم از دانشجويان، دستياران، و ...) 5
نتايج نظرخواهي از فراگيران بر اساس سهمي از وقت عضو  در بخش مربوط به

هيأت علمي است كه، بنابر اظهار وي و تأييد مدير گروه، به آموزش رده مورد نظر 
 اختصاص مي دهد. 

. كميته منتخب دانشكده ، با استفاده از اطالعات ارايه شده در مورد كيفيت 6
مورد قابل قبول بودن كيفيت عملكرد آموزشي عضو هيأت علمي، نظر خود را در 

عملكرد آموزشي وي ارايه مي كند. در صورتي كه كميته منتخب عملكرد 
آموزشي فرد را قابل قبول بداند، نمره كيفيت عملكرد عضو هيأت علمي بر اساس 

درصد باالتر  10نظر اعضاي كميته تعيين مي شود. اين نظر مي تواند حداكثر تا 

 روش هاي ارزشيابي

 درصد  30 نظرخواهي از فراگيران 

 درصد  35 اننظرخواهي از همكار

 درصد  35 نظرخواهي توسط مديران و مسؤوالن ذي ربط

 20 جمع نمره
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ت آمده از حاصل جمع امتيازات كسب شده از جدول يا پايين تر از نمره به دس
 فوق باشد. 

. نظر كميته منتخب بايد به صورت حضوري، كتبا به اطالع عضو هيأت علمي 7
 مورد ارزشيابي رسانده شود. 

. عضو هيأت علمي مي تواند در صورتي كه نقدي بر نتايج ارزشيابي انجام شده 8
مذكور صرفا در مورد نحوه اجراي  از خود داشته باشد (مشروط بر آنكه نقد

سيستم ارزشيابي در مقايسه با آيين نامه ارزشيابي باشد) مراتب را ظرف مدت دو 
 هفته پس از اعالم نظر كميته منتخب به طور مكتوب به دانشكده منعكس نمايد.

. كميته منتخب بايد ضمن بررسي داليل ارايه شده نسبت به اصالح نتايج 9
 ه توضيحات به عضو هيأت علمي به صورت مكتوب اقدام نمايد. ارزشيابي يا اراي

. جمع بندي كميته منتخب به همراه خالصه نتايج ارزشيابي عضو هيأت علمي 10
 در اختيار هيأت مميزه دانشگاه يا هيأت مميزه مركزي قرار    مي گيرد. 
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يارات ستادي به دانشگاههاي علوم واگذاري فعاليت ها و اخت مصوبه
 پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور

 
در اجراي جـزء   2/12/1382شورايعالي اداري در يكصد و يازدهمين جلسه مورخ 

قانون برنامه سوم توسـعه و بنـا بـه پيشـنهاد مشـترك سـازمان        1بند ب ماده  3
ش پزشـكي بـه   مديريت و برنامه ريزي كشـور و وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوز    

منظور اعطاي اختيـارات الزم بـه مسـئولين واحـدهاي اسـتاني وزارت بهداشـت ،       
درمان آمـوزش پزشـكي ( دانشـگاه يـا دانشـكده هـاي علـوم پزشـكي و خـدمات          
بهداشتي و درماني) در خصوص تصميم گيري ، اجرا و تخصيص منـابع و محـدود   

ــ   ــور نمــودن فعاليــت هــاي حــوزه ســتادي ب ــردي  ه اعمــال حاكميــت و ام راهب
سياستگذاري ، برنامه ريزي و نظـارت ) و انتقـال وظـايف اجرايـي بـه واحـدهاي       (

 استاني تصويب نمود. 
وظايف واحدهاي استاني وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـكي بـه شـرح      -1

پيوست اين مصوبه تعيين مي شود. وزارت مذكور مكلـف اسـت براسـاس وظـايف     
احدهاي استاني منتقل و متناسب با آن نسبت تعيين شده ، وظايف اجرايي را به و

به اصالح تشكيالت حوزه مركزي و واحدهاي استاني اقدام و پيشنهاد الزم را براي 
 تائيد به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال نمايند. 

وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــكي مكلــف اســت اختيــارات الزم را   -2
ها زمان مديريت و برنامه ريزي اسـتان و اختيارات سا متناسب با وظايف تعيين شده

 2/9/1381مــورخ  159758/1901مصــوبه شــماره  2( موضـوع پيوســت شــماره  
شوراي عالي اداري ) در حد هر استان به مديران استاني واگـذار نماينـد. مـديران    
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ـ  ه مـديران شهرسـتاني واگـذار    استاني نيز در حد هر شهرستان اختيارات الزم را ب
 .  ندنماي

به منظور واگذاري اختيارات الزم به مقامات استاني براي انجام كيفي خـدمات   -3
و جلوگيري از تطويل انجام امور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلـف  
است فعاليتهاي اجرايي واحدهاي استاني را كه قابل اندازه گيـري كمـي و قيمـت    

ينه يابي نموده و قيمت تمام شـده  گذاري مي باشند براساس كيفيت انجام آنها هز
 را محاسبه و به تائيد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برسانند. 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سـازمان مـديريت و برنامـه ريـزي      -4
كشور موظفند پس از ابالغ اين مصوبه در تدوين آئين نامه ها، دسـتورالعمل هـا و   

ل نماينـد كـه تسـهيالت الزم بـراي انجـام امـور و       بخشنامه ها بـه گونـه اي عمـ   
 فعاليتهاي اجرايي در واحدهاي استاني فراهم گردد.  

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است بر اجراي اين مصوبه نظارت  -5
نموده و مواردي كه توسط واحدهاي اسـتاني وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش     

اداري و وزيـر بهداشـت، درمـان و آمـوزش     پزشكي اقدام نگردد به شـوراي عـالي   
ماهـه بـه    6پزشكي اعالم و گزارش اجراي كليه مفـاد ايـن مصـوبه را در مقـاطع     

 شوراي عالي اداري ارائه نمايد. 

 
 وظايف واحدهاي استاني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
 (دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني)

اشت عمومي و ارتقاء سطح آن از طريق اجراء برنامه هاي بهداشتي تامين بهد -1
مخصوصا در زمينه بهداشت محيط و كنترل و نظارت بهداشتي بر سموم و 
مواد شيميايي، مبارزه با بيماريها، بهداشت خانواده و مدارس، آموزش 
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بهداشت عمومي، بهـداشت كار و شاغلين، مداخـالت بهبود تغـذيه جامعـه 
اهش سوء تغذيه كودكان و كمبود ريز مغذي ها و ارتقاء فرهنگ و شامل ك

سواد تغذيه اي جامعه براي كاهش روند بيماري هاي متابوليك در قالب 
برنامه هاي بهداشتي كشور، با تاكيد بر اولويت مراقبتهاي بهداشتي اوليه، به 

ط ويژه بهداشت مادران و كودكان با همكاري و هماهنگي دستگاه هاي ذيرب
 در سطح استان.

برگزاري دوره هاي آموزشي جهت مسوولين فني و مديران موسسات دارويي،  -2
كارخانه هاي توليدكننده مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و 

 انجام آموزش هاي عمومي براي آحاد مردم در سطح استان.
اطع برآورد نياز استان به حذف، ايجاد، كاهش يا افزايش رشته ها و مق -3

 تحصيلي علوم پزشكي و پيراپزشكي و اعالم به واحد ذيربط در وزارتخانه.
اجراي برنامه هاي تربيت نيروي انساني گروه پزشكي در سطح استان با  -4

 رعايت ضوابط و مقررات مربوطه.
تقويت روح بررسي، تتبع و ابتكار در زمينه هاي علمي و فني پزشكي و انجام  -5

در جميع رشته هاي پزشكي و زمينه هاي تحقيقات بنيادي و كاربردي 
بهداشتي و درماني و باال بردن سطح علم پزشكي و نظارت بر پژوهش هاي 
علمي و هماهنگ ساختن برنامه هاي واحدهاي تحقيقاتي پزشكي، موسسات 

 واحدهاي پژوهشي پزشكي موجود در سطح استان.
ني و ساير امكانات برنامه ريزي به منظور توزيع متناسب و عادالنه نيروي انسا -6

و آموزش پزشكي و تسهيالت بهداشتي ـ درماني استان با تاكيد بر اولويت 
 برنامه هاي بهداشتي و رفع نياز مناطق محروم و نيازمند در سطح استان.
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فراهم نمودن تسهيالت الزم براي برخورداري همگان از خدمات درماني در  -7
درماني دولتي و بهبود حدود امكانات از طريق ايجاد و گسترش مراكز 

استاندارد آنها و استفاده از همكاري موسسات خيريه و بخش خصوصي و نيز 
 انواع بيمه هاي درماني در سطح استان.

تامين منابع مالي با بهره گيري از اعتبارات عمومي، حق بيمه، درآمدهاي  -8
 اختصاصي و كمكها و مشاركت مردمي.

 صدور، تمديد و لغو پروانه هاي: -9
ـ موسسات پزشكي، دارويي، بهزيستي و كارگاه ها و موسسات توليد مواد الف 

 خوراكي و آشاميدني و بهداشتي و آرايشي دولتي و غيردولتي در سطح استان.
ـ ساخت فرآورده هاي دارويي و مواد بيولوژيك خوراكي، آشاميدني، بهداشتي،  ب

پزشكي و توان آرايشي و آزمايشگاهي و تجهيزات و ملزومات و مواد مصرفي 
 بخشي در سطح استان.

بررسي و صدور تمديد پروانه هاي مربوط به داروخانه ها، موسسات  -10
تي و الكل و آزمايشگاه ـتوليدكننده مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي بهداش

هاي كنترل مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي غيردولتي اعم از پروانه هاي 
 ولين فني در سطح استان.تاسيس، بهره برداري، ساخت و مسو

بررسي صالحيت و صدور تمديد پروانه مسوولين فني كارخانه و كارگاه هاي  -11
 بالك سازي دارويي، شركت هاي توزيع كننده دارو در سطح استان.

انجـام نظـارت و كنترل كيفي در ساخت فرآورده هاي داروئي و مواد  -12
مايشگاهي و تجهيزات بيولوژيك، خوراكي، آشاميدني، بهداشتي، آرايشي و آز

 و ملزومات و مواد مصرفي پزشكي و توان بخشي در سطح استان.
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صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف پزشكي و وابسته پزشكي با رعايت  -13
 ضوابط و مقررات مربوط در سطح استان.

ارزيابي، نظارت و كنترل بر برنامه ها و خدمات واحدها و موسسات آموزشي  -14
درماني و بهزيستي در سطح استان بر اساس ضوابط و پژوهشي، بهداشتي ـ 
 و استانداردهاي مربوطه.

ارزشيابي، نظارت و كنترل ورود، ساخت، نگهداري، صدور، مصرف و انهدام  -15
مواد اوليه بيولوژيك مخدر، خوراكي، آشاميدني، بهداشتي، آرايشي، 

ي آزمايشگاهي و فرآورده هاي دارويي و تجهيزات و ملزومات و مواد مصرف
 پزشكي و توان بخشي بر اساس ضوابط مربوطه در سطح استان.

كنترل كيفي در ساخت، ورود، نگهداري، صدور و انهدام فرآورده هاي دارويي  -16
و بيولوژيك در قطب هاي هفتگانه دارويي كه آزمايشگاه كنترل تاييد شده 

 توسط اداره كل آزمايشگاه هاي غذا و دارو را دارا مي باشند.
ري از اولين سري ساخت داروها، مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي نمونه بردا -17

و بهداشتي و مواد اوليه آنها، نمونه برداري ادواري از محصوالت دارويي، 
بيولوژيك، خوراكي،آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و مواد اوليه آنها در 
كارخانه هاي دارويي، غذايي، آرايشي و بهداشتي، الكل سازي، داروهاي 

 گياهي و بالك سازي هاي دارويي.
 نظارت بر امحاء ضايعات دارويي. -18
نظارت و كنترل و برنامه ريزي براي كليه موسسات و واحدهاي بهداشتي و  -19

درماني و پزشكي استان كه از طريق بخش خصوصي و غيردولتي در امر 
 بهداشت و درمان فعاليت دارند.
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ت دارويي و آزمايشگاهي نظارت، كنترل و برنامه ريزي براي كليه موسسا -20
كنترل مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي كه از طريق بخش 

 دولتي و غيردولتي و خصوصي در امر بهداشت و درمان فعاليت دارند.
انجام پژوهش در زمينه طب سنتي و بررسي و تحقيق در زمينه خواص  -21

هي و آموزش صحيح دارويي گياهان و امكانات تهيه و استفاده از داروهاي گيا
 در زمينه هاي فوق در سطح استان.

اجازه تاسيس مراكز و موسسات پزشكي خصوصي با رعايت ضوابط و مقررات  -22
 مربوط در سطح استان.

تعطيل نمودن و يا ابطال پروانه تاسيس مركز يا موسسه پزشكي مستقر در  -23
و استان كه ضوابط و مقررات و تعرفه هاي مصوب وزارت بهداشت، درمان 

 آموزش پزشكي را رعايت ننمايند.
تعطيل نمودن و يا ابطال پروانه تاسيس واحدهاي دارويي، غذايي، آرايشي و  -24

بهداشتي و آزمايشگاهي كه ضوابط و مقررات و تعرفه هاي مصوب وزارت 
 بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را رعايت نمي نمايند.

مواد خوراكي، رسيدگي به تخلفات موسسات دارويي، توليدكنندگان  -25
آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و الكل و پي گيري هاي الزم از طريق مراجع 

 قضايي.
بررسي و تاييد جهت صدور برگ فروش و تحويل كاال توسط شركتهاي  -26

توليدكننده و واردكنندگان لوازم و تجهيزات پزشكي، دارويي و پاراكلينيكي 
 نهادها در سطح استان. به هرشكل و عنوان اعم از دولتي و يا خصوصي و

ارزشيابي موسسات پزشكي و درماني در سطح استان طبق ضوابط و مقررات  -27
 مصوب.
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ارزشيابي عملكرد داروخانه هاي دولتي، خصوصي، واحدهاي بالك سازي  -28
دارويي، شركت هاي توزيعي دارو و توليدكنندگان الكل طبي و صنعتي در 

 سطح استان طبق ضوابط و مقررات مصوب.
 پروانه دائم و پروانه تاسيس مطب و داروخانه در سطح استان.صدور  -29
صدور پروانه دائم و پروانه تاسيس كلينيك و دفاتر مشاور تغذيه در سطح  -30

 استان.
) قانون مواد 16صدور مجوز ورود و ترخيص كاالهاي مشمول مفاد ماده ( -31

 خوراكي آشاميدني، آرايشي و بهداشتي در سطح استان.
ربوط به شوراي فني طرح و تمام وقت بهداشتي و درماني اعمال اختيارات م -32

 استان.
واگذاري فعاليتها و اداره واحدهاي درماني و بهداشتي و آموزشي به بخش  -33

 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت. 88غيردولتي براساس مفاد ماده 
 واگذاري داروخانه هاي دانشگاهي و بيمارستاني دولتي، نظارت بر توليد و -34

توزيع مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و انجام آموزش روي 
 نمونه هاي برداشته شده از اين توليدات به بخش غيردولتي و خصوصي.

پايش و ارزيابي نمك هاي يددار خوراكي در سطوح توليد، توزيع و خانوار  -35
 ر.براساس دستورالعمل هاي ارسالي به كليه دانشگاه هاي علوم پزشكي كشو

سنجش يددار بودن نمك هاي مصرفي اماكن عمومي و مراكز عرضه مواد  -36
غذايي مطابق با دستورالعمل هاي ارسالي به كليه دانشگاه هاي علوم پزشكي 

 كشور.
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سالـه  8ـ  10اجراي ساليانه برنامه پايش ادواري يد ادرار دانش آموزان  -37
ي علوم پزشكي كشور براساس دستورالعمل هاي ارسالي به كليه دانشگاه ها

 كشور.
برگزاري كارگاه هاي بازآموزي استاني و شهرستاني پايش و ارزيابي برنامه  -38

 هاي حذف اختالالت ناشي از كمبود جهت كارشناسان درگير در برنامه.
اجراي برنامه هاي آموزشي كنترل كيفي براي مسئولين و كاركنان  -39

 آزمايشگاههاي تحت پوشش در استانها و شهرستانها.
 يد نمونه هاي كنترلي در زمينه هاي گوناگون آزمايشگاهي.تول -40
ايجاد توانايي در مراكز توليدي جهت ارزيابي كيفي هر سري ساخت  -41

 محصول.
سفارش توليد نمونه هاي كنترلي به عهده چند شركت توليدكننده داخلي  -42

 در تهران و شهرستانها.
 ايجاد شبكه كشوري جهت مقابله با عوامل بيوتروريسم. -43
 امه ريزي كنفرانس ها و كارگاه هاي آموزشي.برن -44
اجراي فعاليتهاي آموزش سالمت در سطح استان از مرحله تعيين انواع  -45

نيازهاي آموزشي تا طراحي مداخالت آموزشي، توليد رسانه ها و اصالح 
 ارزشيابي.

نظارت مستمر بركيفيت آب آشاميدني از نقطه آبگير تا مصرف از نظر مسايل  -46
 بهداشتي.

مات الزم جهت برنامه ريزي، كنترل، ارزشيابي و بازرسي در زمينه اقدا -47
 بهداشت كار، كارگر و محيط كار.
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صدور قرار تعطيل و الك و مهر تمام يا قسمتي از كارگاه توسط دادستان  -48
حسب گزارش كارشناسان بهداشت حرفه اي وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشكي تا رفع نواقص و معايب موجود.
آيين نامه بهداشت  2قانون مجازات اسالمي و نيز ماده  688ل ماده اعما -49

محيط نسبت به انجام دهندگان هر اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي 
 شناخته شود و همچنين متخلفين از ضوابط و مقررات بهداشت و محيطي.

صدور مجوز و نظارت بر عملكرد شركتهاي خصوصي ارائه كننده خدمات  -50
 فه اي و طب كار.بهداشت حر

 نظارت بر انجام معاينات كارگري در كارخانجات. -51
انجام اقدامات نظارتي و كنترلي در قبال رعايت موازين بهسازي محيط، ابزار  -52

كار، ملزومات و بهداشت فردي شاغلين، در كليه محلهاي تهيه، توليد، حمل 
اماكن ونقل، توزيع، عرضه و مصرف مواد خوردني، آشاميدني و بهداشتي و 

عمومي و مراكز بهداشتي درماني و آموزشي و تربيتي و نيز انجام اقدامات 
نظارتي به كيفيت بهداشتي مواد غذايي در تمام سطوح تهيه، توليد، توزيع و 

 عرضه و مصرف.
انجام اقدامات اجرايي و نظارتي الزم به منظور مبارزه با بندپايان و حيوانات  -53
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 / د ش 2208شماره :  
 17/5/1384 :مورخ

 
تفويض اختيار صدور مجوز تاسيس دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي دولتي و 

  غير دولتي به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
 شوراي عالي انقالب فرهنگي ) 4/5/1384مورخ  566جلسه  (مصوب

 
موضـوع تفـويض   4/5/1384مـورخ   566شوراي عالي انقالب فرهنگي در جلسـه   

اختيار صدور مجوز تاسيس دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي دولتي و غير دولتـي بـه   
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را به شرح ذيل تصويب نمود :  

وز تاسـيس دانشـگاهها و مراكـز  تحقيقـاتي دولتـي و غيـر دولتـي در        صدور مج«
چارچوب سياستهاي مصوب شـواي عـالي انقـالب فرهنگـي بـه وزارت بهداشـت،       

 » درمان و آموزش پزشكي تفويض مي شود
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 /د ش3722شماره : 
 8/9/1384مورخ: 

 
 نحوه تاسيس جوامع علمي در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

 
 شوراي عالي انقالب فرهنگي ) 10/8/1384مورخ  571جلسه (مصوب 

نحـوه تاسـيس و    10/8/1384مـورخ   571شوراي عالي انقالب فرهنگي در جلسه 
صالحيت رسيدگي به درخواست تاسيس جوامع علمي در وزارت بهداشت، درمـان  

 و آموزش پزشكي را به شرح ذيل تصويب نمود: 
امع علمـي بـه كميسـيون موضـوع     صالحيت رسيدگي به درخواست تاسيس جو«

) آئين نامه تاسيس انجمن هاي علمي ، ادبي و هنري در وزارت بهداشت ، 4ماده (
 »درمان و آموزش پزشكي اعطاء مي شود. 
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 /د ش397/88شماره : 
 25/1/1388مورخ: 

 فرهنگي سياستهاي بافرهنگي و دانشجويي هاي نامه آئين انطباق لزوم«
 »فرهنگي  انقالب عالي رايشو مرتبط مصوبات ساير و

وزارتين  لزوم انطباق آئين نامه هاي دانشجويي و فرهنگي مصوب«ماده واحده 
علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد 
اسالمي با سياستهاي فرهنگي و ساير مصوبات مرتبط شوراي عالي انقالب  

 فرهنگي و تعيين مرجع تائيد آن
 شوراي عالي انقالب فرهنگي ) 29/11/1387مورخ  640(مصوب جلسه 

 

براساس مصـوبه   29/11/1387مورخ  640شوراي عالي انقالب فرهنگي در جلسه 
شوراي معين شوراي عالي انقالب فرهنگـي، مـاده    26/6/1387مورخ  171جلسه 
علـوم،  لزوم انطباق آئين نامه هاي دانشجويي و فرهنگي مصـوب وزارتـين   «واحده 

تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسالمي با 
سياستهاي فرهنگي و ساير مصوبات مرتبط شوراي عالي انقالب فرهنگي و تعيـين  

 را به شرح ذيل تصويب نمود.  » مرجع تائيد آن 
آمـوزش  ماده واحده : وزارتين علوم ، تحقيقات و فنـاوري و بهداشـت ، درمـان و    «

پزشكي و دانشگاه آزاد اسالمي موظفند قبل از ابالغ آئين نامه هـاي دانشـجويي و   
فرهنگي مصوب خود، تائيد شوراي اسـالمي شـدن مراكـز آموزشـي در رابطـه بـا       
انطباق آئين نامه هاي مزبور بـا سياسـتهاي فرهنگـي جمهـوري اسـالمي و ديگـر       

   مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي ، اخذ نمايند.
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تبصره: حيطه موارد مشمول ماده واحـده فـوق را شـوراي اسـالمي شـدن مراكـز       
       آموزشي تعيين و براي تصـويب نهـايي بـه شـوراي عـالي انقـالب فرهنگـي ارائـه        

 مي نمايد.  
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 هـ41988/ت53199شماره : 
 10/3/1388مورخ: 

 
تصويب نامه در خصوص كاهش ضريب محروميت نقاط محل خدمت 

 پزشكان عمومي  
وزارت بهداشت، درمان و  -معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور

 آموزش پزشكي
مـورخ   484516بنا به پيشنهاد شماره  20/2/1388هيأت وزيران در جلسه مورخ 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد اصل يكصد و  23/11/1387
 ران تصويب نمود: سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي اي

ضريب محروميت نقاط محل خدمت پزشكان عمومي موضوع مشـمولين تبصـره     
تـا   -1375مصوب  –) قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان 1) ماده (2(

سطح دو پنجم كاهش مي يابد و اختيار چگونگي اعمـال آن در نقـاط روسـتايي و    
داشت، درمان و آمـوزش پزشـكي و   كمتر توسعه يافته براساس پيشنهاد وزارت به

تصويب وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك دولت تعيين مي 
 شود. 

مصوبات اكثريت وزيران عضـو كميسـيون يـاد شـده در حكـم تصـميمات رئـيس        
) آئين نامه داخلي هيأت دولـت قابـل   19جمهور و هيأت وزيران و با رعايت ماده (

 صدور است .  
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 /هـ 40888/ت 165111 شماره :
 13/9/1388مورخ: 

 
 تصويب نامه در خصوص تعيين تكليف اراضي مازاد بر نياز دانشگاهها

 
 -وزارت مسكن و شهرسازي   -وزارت علوم، تحقيقات و فناوري-وزارت كشور

  –وزارت آموزش و پرورش  -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
 –ور معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمه

 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور 
 

بنا بـه پيشـنهاد رئـيس جمهـور و بـه       26/8/1387هيأت وزيران در جلسه مورخ 
استناد  اصل يكصدو بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تصـويب  

 نمود: 
س كارگروهي متشكل از آقايان محمدرضا رحيمي معاون حقوقي و امور مجل -1

رئيس جمهور به عنوان رئيس ، محمـد مهـدي زاهـدي وزيـر علـوم، تحقيقـات و       
فناوري ، كامران باقري لنكراني وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشـكي ، عليرضـا   
علــي احمــدي وزيــر آمــوزش و پــرورش ، محمــد ســعيدي كيــا وزيــر مســكن و  

ديريت و شهرسازي، صادق محصولي وزير كشور و ابراهيم عزيزي معاون توسعه مـ 
سرمايه انساني رئيس جمهـور بـه عنـوان نماينـدگان ويـژه رئـيس جمهـور بـراي           
تصميم گيري در خصوص تعيين تكليف اراضي مازاد بر نياز دانشگاهها و موسسات 
آموزش عالي ، آموزشكده هاي فنـي و حرفـه اي و مراكـز تربيـت معلـم و تغييـر       
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لمي و مدرسين دانشـگاهها و  كاربردي و استفاده در تامين مسكن اعضاي هيأت ع
 مراكز ياد شده تعيين مي شوند.  

تصميمات نمايندگان ياد شده در مورد امـور اجرايـي موضـوع يـاد شـده در       -2
) آئـين  19حكم تصميمات رئيس جمهور و هيأت وزيران بوده و با رعايـت مـاده (  

 نامه داخلي هيأت دولت قابل صدور است. 
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  و تنفيذ شده  1380سال   تنظيم بخشي از مقررات دولت قانون

 توسعه  پنجمدر قانون برنامه 
 و اصـالحات  و 1380 سـال  مصـوب  دولـت  مـالي  مقـررات  از بخشي تنظيم قانون

 تنفيـذ  پـنجم  برنامـه  دوره بـراي  زيـر  الحاقـات  و اصـالحات  بـا  آن بعدي الحاقات
 :شود مي

 مقـررات  از بخشـي  تنظـيم  قـانون  به موادي الحاق قانون) 2( ماده در ـ الف       
 فاضالب و آب شركتهاي و«  عبارت »دولتي شركتهاي«  عبارت از بعد دولت مالي

 .شود مي اضافه »استاني برق توزيع و
 مزايـاي  و حقـوق  پرداخـت  جملـه  از خزانـه  توسـط  پرداخـت  گونه هر ـ ب       
 با فقط خزانه گردان  تنخواه محل از يا ضروري موارد و اجرائي دستگاههاي مستمر

 .است مجاز معاونت سوي از اعتبار تخصيص و ييدتأ
 مـديريت  قـانون ) 5( مـاده  موضـوع  بانكهـاي  و دولتـي  شـركتهاي  كليه ـ ج       

 اسـت  شده بيني پيش ويژه سود آنها براي كشور كل بودجه در كه كشوري خدمات
 :مكلفند
 خود نظر مورد سال شده بيني پيش ماليات دوازدهم يك معادل ماه هر در ـ1       

 ماليـاتي  امور سازمان به الحساب علي صورت به سال همان عملكرد ماليات بابت را
 .شود منظور كل داري خزانه نزد كشور عمومي درآمد حساب به تا نمايند پرداخت

 كـار  و سـاز  با را سال هر شده بيني پيش سود%) 40( درصد چهل حداقل ـ2       
 .نمايند واريز عمومي درآمد حساب به بند اين) 1( جزء
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 بـه  اسـت،  غيردولتـي  بخـش  بـه  متعلق آنها سهام از قسمتي كه دولتي شركتهاي
 بنـد  ايـن  موضـوع  وجـوه  پرداخـت  مشمول غيردولتي، بخش سهام ميزان تناسب

) ويـژه  سود( ابرازي سود%) 40( درصد چهل از غيردولتي بخش سهم و باشند  نمي
 پرداخـت  يادشده بخش مدارانسها به ربط ذي دولتي شركتهاي توسط بايد مذكور
 .شود

 مسـتقيم  مالياتهـاي  قانون در مقرر و مربوط احكام تابع يادشده مبلغ وصول       
 .است آن بعدي هاي اصالحيه و 1366 ماه اسفند مصوب
ــ د        ــازاد ـ ــدهاي م ــي درآم ــتگاههاي اختصاص ــي دس ــقف از اجرائ ــم س  رق
 بودجـه  در مقـرر  نسـبت  بـه  كشـور  كـل  سنواتي بودجه قوانين در شده بيني پيش

 .است هزينه قابل دستگاه همان توسط معاونت تأييد با سنواتي
 و مـردم  بـه  رسـاني  خـدمت  در تسـريع  و امور انجام تسهيل راستاي در ـ ـ ه       

 و كــاري مــوازي از اجتنــاب و مــالي و اداري هــاي گيــري تصــميم در تمركززدايــي
 مقـررات  و قـوانين  در كـه  وليتهاييمسـؤ  و وظايف اختيارات، مديران، پاسخگويي

 حسـب  است شده بيني پيش آنها مقام باالترين و رؤسا يا اجرائي دستگاههاي براي
 براسـاس  يادشده دستگاههاي ستادي و استاني ربط ذي واحدهاي مديران به مورد
 تفويض قابل اختيار تفويض يا و انتصاب احكام يا و سازماني پستهاي وظايف شرح
 اختيار رافع يادشده ستادي يا استاني مديران مسؤوليت موردي يچه در لكن است
 .نيست دستگاه مقام باالترين يا رئيس
 و كمكهـا  و مـالي  و اي سرمايه دارائيهاي تملك و اي هزينه اعتبارات كليه ـ و       
 عناوين شرح به سنواتي بودجه قوانين جداول در مندرج رديفهاي و اعتبارات ساير

 بـه  عمـومي  منـابع  سـاير  و درآمـدها  وصولي حدود در فقط مذكور ولجدا ارقام و
 مفـاد  اسـاس  بـر  يادشـده  قـوانين  مربـوط  جـداول  در مندرج ارقام و عناوين شرح
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 از اعتبـار  تخصـيص  و ابـالغ  حدود در و معاونت با دستگاه متبادله هاي موافقتنامه
 .است هزينه و پرداخت تعهد، قابل معاونت، سوي
 توسط مالي كمك و پرداخت گونه هر و تعهد انجام قانوني موارد ليهك در ـ ز       

 حـدود  در و تخصـيص  از بعد و موافقتنامه مفاد براساس فقط اجرائي، دستگاههاي
 و غيرنقـدي  كمـك  گونـه  هـر  قـانوني  مـوارد  كلــيه  در همچنـين . است مجاز آن

 شـامل  آن مشـابه  و منفعـت  عـين،  جملـه  از مالي و اي سرمايه دارائيهاي واگذاري
 قالـب  در آن ماننـد  و حقـوق  مـطالبات، ديون، رد نيز و غيرمنقول و منقول اموال
 فرمهـا  اين از اي نسخه. است مجاز معاونت ابالغي دستورالعملهاي و شرايط فرمها،

 در بنـد  ايـن  احكـام . شـد  خواهـد  دستگاه اي هزينه اعتبارات موافـقتنامه ضميمه
 قـانون  در مندرج اعتبارات حدود در ولتيغيرد عمومي مؤسسات و نهادها خصوص

 قانون مغاير نبايد بند اين موضوع شرايط. است االجراء الزم آن معوض يا ازاء مابه و
 .باشد

 از مختلـف  مقـررات  و قـوانين  اجراي در پرداخت و تعهد گونه هر انجام ـ ح       
 اتاعتبـار  سـقف  رعايـت  بـدون  كشـور  عمـومي  محاسبات قانون) 70( ماده جمله
 عمليـات  شـرح  نيـز  و تخصـيص  محدوديتهاي خصوص در قانون الزامات و مصوب

 .است ممنوع متبادله، هاي موافقتنامه
 ماه تير پايان تا حداكثر موظفند دارائي و اموراقتصادي وزارت و معاونت ـ ط       

 داليـل  بـه  دولتي بخش در آنها فعاليت ادامه كه ده زيان دولتي شركتهاي سال هر
 شـركتهاي  سـاير  مورد در. نمايند گزارش دولت به و احصاء را دارد ضرورت يقانون
 قالـب  در دولـت  قـانوني  اختيارهـاي  از اسـتفاده  بـا  و معاونـت  پيشـنهاد  با ده زيان

 .شود مي اقدام مانده باقي اموال واگذاري و شركت انحالل يا سهام واگذاري
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 محـل  از وجـه  پرداخـت  و دتعهـ  گونه هر ايجاد در اجرائي دستگاههاي ـ ي       
 :نمايند رعايت را زير موارد موظفند عمومي اعتبارات

 غيردولتـي  بخـش  بـه  تصـديها  و مـديريت  وظايف، امور، واگذاري اولويت ـ1       
 .عمومي اعتبارات مستقيم هزينه به نسبت
 وجـوه  و اعتبـاري  و فنـي  كمكهاي نظير تسهيالت پرداخت شيوه اولويت ـ2       
 .بالعوض كمك و پرداخت روشهاي به نسبت هشد اداره

 آنـان  سوي از مجاز مقامات و اجرائي دستگاههاي رؤساي و معاونت ـ تبصره       
 دسـتور  و هـا  موافقتنامه امضاء در را فوق اولويتهاي موظفند مربوط مالي مديران و

 .نمايند رعايت آن مشابه و پرداختها
 قـوانين  در منـدرج  ارقـام  بـر  مـازاد  مـالي  بـار  گونه هر تحميل و ايجاد ـ ك       
 مباشـر  دسـتگاههاي  جملـه  از اجرائـي  دســتگاههاي  كليه توسط سنواتي، بودجه
 جبـران  خريـد،  تبعي هاي هزينه و تضميني خريد قبيل از مختلف موارد در دولت
 خـاص،  تعهـدات  ايفـاء  آن، غيـر  و هـا  نهاده يارانه بازار، تنظيم قيمت، تفاوت زيان،

 اسـتفاده  عمـومي  اعتبـارات  از كـه  آن ماننـد  و صـادراتي  جـايزه  ساسي،ا كاالهاي
 دسـتگاه  مقـام  بـاالترين  عهده به حكم اين اجراي مسؤوليت. است ممنوع شود مي

 سـاير  و حكـم  اين از تخلف. است مربوط مالي مديران و مجاز مقامات يا و اجرائي
 .شود يم مربوط مجازات مشمول و محسوب اعتبار بر زائد تعهد موارد،
 ـ ل        
 بودجـه  قـوانين  در منـدرج  اي سـرمايه  دارائيهـاي  تملك طرحهاي اعتبار ـ1       

 منـدرج  طرحهاي ساير اعتبارات كاهش محل از%) 10( درصد ده حداكثر سنواتي
 افـزايش  قابـل  طـرح  كل اعتبار سقف قالب در و معاونت تأييد با مذكور قوانين در
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 بودجـه  و برنامـه  قانون) 22( ماده رعايت با كورمذ طرحهاي اجرائي عوامل و است
 .شوند مي انتخاب 1351 مصوب
 اي هزينـه  و مـالي  دارائيهاي تملك متفرقه، هاي رديف از هريك اعتبارات ـ2       

 كــاهش محــل از%) 10( درصــد ده حــداكثر ســنواتي بودجــه قــوانين در منــدرج
 توسـط  اي هزينـه  و مـالي  ايدارائيه تملك اعتبار متفرقه، رديفهاي ساير اعتبارات
 .است افزايش قابل كشور كل سنواتي بودجه سقف در معاونت
 بودجـه  اختصاصـي  و اي هزينـه  اعتبـارات  از%) 5/0( درصـد  نيم حداكثر ـ3       

 اي سـرمايه  دارائيهـاي  تملـك  اعتبارات از%) 1( درصد يك حداكثر دولت، عمومي
 مجمـوع  از%) 25/0( رصـد د صـدم  پـنج  و بيسـت  حـداكثر  دولت، عمومي بودجه
 هـاي  هزينـه  مجمـوع  از%) 5/0( درصـد  نـيم  حداكثر دولتي، شركتهاي هاي هزينه

ــي شــركتهاي اي ســرمايه ــارات از%) 50( درصــد پنجــاه و دولت ــه اعتب  و اي هزين
 بـدون  و معاونـت  تأييد با كاربردي، پژوهشهاي و فناوري و علوم توسعه اختصاصي

 با و كشور عمومي مقررات و قوانين ساير و وميعم محاسبات قانون رعايت به الزام
 قـانون  رعايـت  از قـانون  موجـب  به كه اعتباراتي كردن هزينه نحوه قانون«  رعايت

 مصــوب هســتند مســتثني دولــت عمــومي مقــررات ســاير و عمــومي محاســبات
 .شود مي هزينه» 19/11/1364

   ـ م        
 شـركتهاي  و آنهـا  به وابسته تيتحقيقا مراكز و اجرائي دستگاههاي كليه ـ1       
 اعتبـارات  يا و فناوري و علوم توسعه( كشور تحقيقات بخش اعتبارات از كه دولتي

 و سياسـتگذاريها  براسـاس  را اعتبـارات  ايـن  موظفند كنند، مي استفاده) پژوهشي
 فنـاوري  و تحقيقـات  علـوم،  عـالي  شـوراي  توسط شده تعيين تحقيقاتي اولويتهاي

 علوم، شوراي دبيرخانه به را خود عملكرد گزارش يكبار ماه  سه هر و نمايند هزينه
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 حداكثر و گزارش دريافت از پس است موظف شورا. دهند ارائه فناوري و تحقيقات
 تحقيقـاتي  اعتبـارات  عملكـرد  از جـامعي  گزارش بعد سال ماه ارديبهشت پايان تا

 شـوراي  در تأييـد  از پـس  و تهيه پژوهشي دستاوردهاي و نتايج همراه به را كشور
 .نمايد ارائه اسالمي شوراي مجلس به فناوري و تحقيقات علوم، عالي

 پژوهشـي  و عـالي  آمـوزش  مؤسسات و دانشگاهها اختصاصي درآمد مازاد ـ2       
 و تحقيقـات  علـوم،  هاي وزارتخانه عالي آموزش گسترش شوراي از مجوز داراي كه

 ربـط  ذي قـانوني  مراجـع  ايرسـ  و پزشـكي  آمـوزش  و درمـان  بهداشـت،  و فناوري
 سـنواتي  بودجـه  قـوانين  در منظـور  ايـن  بـراي  كـه  اعتبـاراتي  سقف در باشند مي

 كسـب  را درآمد كه اي مؤسسه و دانشگاه همان به مورد حسب شود مي بيني پيش
 .يابد مي اختصاص اند، كرده
 رديفهـاي  ذيـل  كشـور،  ساالنه بودجه قوانين در كه دانشگاهي طرحهاي ـ3       

 قـانون  موضـوع  قانوني تسهيالت مشمول شود مي ذكر شهرسازي، و مسكن زارتو
 علـوم،  هـاي  وزارتخانـه  دانشـگاهي  اي سـرمايه  دارائيهـاي  تملـك  طرحهاي اجراي

 .است پزشكي آموزش و درمان بهداشت، و فناوري و تحقيقات
 ســنواتي بودجــه قــوانين در رديــف داراي اجرائــي دســتگاههاي كليــه ـــ ن       
 از اعـم  ابالغـي  اعتبـار  اسـاس  بر سال هر ماه ارديبهشت پايان تا حداكثر دموظفن
 موافقتنامه پيشنهادي متن جديد اي سرمايه دارائيهاي تملك نيز و مالي اي، هزينه
 و قـوانين  سـاير  و سـنواتي  بودجه قوانين و برنامه قانون الزامات براساس را مربوط
 ارائـه  معاونت ابالغي دستورالعملهاي و شرايط فرمها، چهارچوب در مربوط مقررات
 .نمايند
 پـانزده  ظـرف  حـداكثر  پيشنهادي متن با موافقت صورت در است موظف معاونت

 بـا  موافقت عدم صورت در و نمايد اقدام آن ابالغ و موافقتنامه امضاء به نسبت روز
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 مغـاير  كه نحوي به نهائي موافقتنامه ابالغ و اصالح به نسبت خود پيشنهادي متن
 .است االجراء الزم ابالغي موافقتنامه كند، اقدام رأساً روز پانزده ظرف نباشد قانون
 در مسـتقل  رديـف  در مصـوب  ارقام به نسبت استاني درآمدهاي مازاد ـ س       
 در كشـور  كـل  داري خزانـه  اعـالم  با كه گردد مي بيني پيش سنواتي بودجه قوانين
 .ودش مي توزيع معاونت توسط ماهه سه مقاطع
 نسـبت  بـه  اسـتان  همـان  خـود  به مذكور درآمدهاي مازاد از%) 50( درصد پنجاه
 اعتبـارات %) 20( درصـد  بيست و اي سرمايه دارائيهاي تملك%) 80( درصد هشتاد
 بخشي تعادل راستاي در تا گيرد مي قرار معاونت اختيار در اعتبار مابقي و اي هزينه

 .گردد توزيع نهااستا بين يافتگي توسعه شاخصهاي ارتقاء و
 كـه  كشوري خدمات مديريت قانون) 5( ماده دستگاههاي و مراجع كليه ـ ع       

 در دارنـد،  را االجراء الزم مصوبه وضع صالحيت و باشند مي مجريه قوه زيرمجموعه
 كشـور  كـل  بودجـه  اعتبـار  مصـرف  بـراي  تكاليفي كه تصميماتي و مصوبات كليه

 بـر  مبنـي  را معاونـت  تأييـد  بايـد  تصويب يا ميمتص اتخاذ از قبل نمايد مي تعيين
 اخـذ  را بودجـه  رديفهـاي  و احكـام  با مغايرت عدم و منظور آن براي اعتبار وجود
 .نمايند
 در نيستند، مجريه قوه زيرمجموعه كه رديفي دارندگان و دستگاهها و مراجع كليه

 بودجه قوانين موضوع مصوب اعتبارات سقف در مكلفند خود تصميمات و مصوبات
 .نمايند اقدام آن رديفهاي و احكام رعايت با سنواتي

 و فنـي  توجيـه  داراي طرحهـاي  نيـاز  مورد ارزي منابع تأمين منظور به ـ ف       
 حـدود  در شـود  مي داده اجازه دولتي شركتهاي محيطي زيست و مالي و اقتصادي

 صـكوك  اوراق صـدور  بـه  نسبت مورد حسب سنواتي بودجه قوانين در مقرر ارقام
 رعايـت  بـا  خـارجي  و داخلـي  مـالي  بازارهاي در ارزي مشاركت اوراق يا و اسالمي



484

 صـدور . نمايند اقدام قانون اين) 81( ماده در مقرر سقف در و مركزي بانك ضوابط
 تضـمين  و بازپرداخـت  و بوده معاونت و مركزي بانك تأييد به منوط يادشده اوراق
 .است طمربو شركتهاي با اوراق اين سود و اصل
 شـوراي  تأييـد  بـه  منوط تشويقي سود با اسالمي صكوك يا مشاركت اوراق صدور
 .است اعتبار و پول

 كمكهـاي  اعتبـارات  شـود  مـي  داده اجازه كشور اجرائي دستگاههاي به ـ ص       
 بـه  سـنواتي  بودجـه  قـوانين  پيوسـت  در كـه  اعتباراتي همچنين و اعتباري و فني

 تعـاوني  و خصوصـي  بخشهاي فعاليت توسعه و اريگذ سرمايه اهداف تحقق منظور
 منعقدشـده  قراردادهاي اساس بر و شده اداره وجوه قالب در را است شده بيني پيش

 صندوقهاي و الحسنه قرض صندوقهاي اعتباري، و مالي مؤسسات بانكها، اختيار در
 يـا  و تلفيقي تسهيالت كمك، پرداخت براي مركزي بانك از مجوز داراي اي توسعه
 توسـط  پرداخـت  از پـس  اعتبـارات  اين. دهند قرار تسهيالت كارمزد و سود يارانه

 اجرائـي  نامه آئين. شود مي منظور قطعي هزينه به اعتبار واگذارنده اجرائي دستگاه
 و اقتصـادي  امـور  وزارت و مركـزي  بانك همكاري با و معاونت پيشنهاد به بند اين

 .رسد مي وزيران هيأت تصويب به دارائي
 اجراي براي بانكي تسهيالت اعطاء در اعتباري و مالي مؤسسات و بانكها ـ ق       

 و وثيقـه  عنوان به را زارعين نسقهاي و مالكين مشاعي اسناد كشاورزي، طرحهاي
 قـرار  پذيرش مورد و ارزيابي مشاع، كل روز قيمت از مشاع سهم نسبت به تضمين
 مـذكور،  موسسـات  و بانكهـا  خواسـت در به بنا موظفند رسمي اسناد دفاتر و دهند
 .نمايند اقدام اساس اين بر رهن سند تنظيم به نسبت
 بنيـاد  اي سـرمايه  دارائيهـاي  تملـك  طرحهـاي  مـديريت  خدمات هزينه ـ ر       
 عمـومي،  و دولتـي  تأسيسـات  و ساختمانها مجري سازمان اسالمي، انقالب مسكن
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 شـركت  ايران، برق توسعه نسازما نقل، و حمل زيربناهاي توسعه و ساخت شركت
 شـركت  ورزشي، اماكن نگهداري و توسعه شركت ايران، نيروي و آب منابع توسعه

 جهـاد  مؤسسـه  و كشـور  وزارت بـه  وابسته كشور ريلي نقل و حمل مادرتخصصي
 بـا  ربـط  ذي اعتبـارات  تخصـيص  عملكـرد %) 5/2( درصد نيم و دو تا حداكثر نصر،

 تعيـين  معاونـت  توسـط  كشور، عمومي بودجه عمناب از دريافتي اعتبارات احتساب
 .گردد مي

 جبـران  و مقابلـه  پيشـگيري،  منظـور  بـه  شـود  مي داده اجازه دولت به ـ ش       
 موضـوع  گـردان  تنخواه خشكسالي، مديريت و غيرمترقبه حوادث از ناشي خسارات

 بــه را 1380 مصــوب دولـت  مــالي مقــررات از بخشـي  تنظــيم قــانون) 10( مـاده 
 مـديريت  سـازمان  تشـكيل  قـانون ) 12( مـاده  موضـوع  اعتبارات و%) 3( درصد سه

 و معاونـت  پيشـنهاد  بـا  مـذكور  اعتبارات. دهد افزايش%) 2( درصد دو به را بحران
 و ترتيـب  بـه  مـذكور  اعتبـارات  از بخشـي . اسـت  هزينه قابل وزيران هيأت تصويب
 تملـك  و اي هزينـه  صـورت  به شود مي تعيين سنواتي بودجه قانون در كه ميزاني
 و آمـادگي  جهـت  در تـا  يابد مي اختصاص احمر هالل جمعيت به اي سرمايه دارائي
 .گردد هزينه سوانح و حوادث با مقابله
 تشـكيالت،  تغييـرات  دسـتورالعملها،  و هـا  بخشنامه ها، نامه تصويب كليه ـ ت       
 اعطـاء  حقوقي، مبناء افزايش و مشاغل بندي طبقه و حقوقي جداول ضرايب، تغيير
 كـه  امنـاء  هيأتهاي مصوبات همچنين و نيرو كارگيري به و استخدام نوع هر مجوز

 كه است اجراء و تصويب و طرح قابل صورتي در باشد دولت براي مالي بار متضمن
 منـابع  يـا  كشـور  كـل  بودجـه  قانون در و محاسبه گذشته در آن از ناشي مالي بار

 بـرخالف  اجرائـي  دسـتگاه  اقـدام . باشد شده تأمين ربط ذي اجرائي دستگاه داخلي
 .شود مي محسوب اعتبار بر زائد تعهد حكم، اين
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 و شـركتها  و دولتـي  بانكهـاي  توسـط  مشـاركت  اوراق اول دست خريد ـ ث       
 .است ممنوع آنها تابعه و وابسته واحدهاي و مؤسسات

 فـروش  برنامه طول در است مكلف ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك ـ خ       
 انجـام  اي گونه به را سنواتي بودجه قوانين رديفهاي و احكام در مذكور ارزي مبالغ
 خـارجي  دارائيهـاي  خـالص  بانـك  آن بعـد  سال ترازنامه تصويب تاريخ تا كه دهد

 .نيابد افزايش محل اين از قبل سال پايان به نسبت
 تحـت  شـي پژوه و عـالي  آمـوزش  هـاي  مؤسسه از يك هر به كه مبالغي ـ ذ       
 و آمـوزش  و درمـان  بهداشـت،  و فنـاوري  و تحقيقات علوم، هاي وزارتخانه پوشش
 رديفهـاي  ذيـل  اي سـرمايه  دارائـي  تملـك  و اي هزينه اعتبارات محل از و پزشكي
 اعتبـارات  سـرجمع  بـه  كمـك  عنـوان  بـه  ابـالغ  از پس شود مي پرداخت متمركز

 مطابق تا شود مي افزوده الذكر فوق پژوهشي و عالي آموزش مؤسسات و دانشگاهها
 .كنند هزينه مربوطه مقررات و قوانين براساس موافقتنامه در مندرج عمليات شرح

 مـاه  شـش  هر برنامه طول در است موظف دارائي و اقتصادي امور وزير ـ ض       
 قـانون ) 3( شـماره  پيوسـت  دولتـي  شركتهاي گذاري سرمايه انطباق گزارش يكبار
 و چهـارم  برنامـه  قـانون  از مـوادي  اصـالح  قـانون  هارچوبچ در را سنواتي بودجه

 برنامـه  كميسيونهاي به طرح تفكيك به) 44( چهارم و چهل اصل كلي سياستهاي
 .نمايد ارسال اقتصادي و محاسبات و بودجه و

 دانشـگاهها،  خصـوص  در) ذ( و) ن( ،)ز( ،) و( بندهاي احكام اجراي ـ تبصره       
 خواهـد  قـانون  اين) 20( ماده رعايت با تحقيقاتي و عالي آموزش مراكز مؤسسات،

 .بود
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 بخشي از قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي
 25/8/1384دولت مصوب 

دانشگاهها و موسسـات آمـوزش عـالي و پژوهشـي مجازنـد نسـبت بـه         -18ماده 
خارجي مورد  پذيرش دانشجويان خارجي و انتقال دانشجويان ايرايني دانشگاههاي

تائيد وزارتخانه هـاي علـوم، تحقيقـات و فنـاوري و بهداشـت ، درمـان و آمـوزش        
پزشكي اقدام كنند و شهريه ارزي و يا ريالي آنها را تصـويب هيـأت امنـاء و تائيـد     
وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اخذ 

 ها و موسسات آموزش عالي واريز نمايند.و به حساب درآمد اختصاصي دانشگاه
شرايط علمي پذيرش و ظرفيت پذيرش با تصويب هيأت امنـاء و حسـب مـورد بـا     

 تائيد وزارتخانه هاي فوق الذكر خواهد بود.  
دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي مجازند از متخصصان ايراني خـارج  

وزشـي و پژوهشـي دعـوت بـه     از كشور و متخصصان خارجي براي رفع نيازهاي آم
عمل آورند و پرداختهاي ارزي و ريالي مرتبط را بـا تصـويب هيـأت امنـاء ازمحـل      

 اعتبارات دانشگاه و يا موسسه آموزش عالي و پژوهشي ذيربط  انجام دهند.
تعرفه هاي آب، برق وگاز مصرفي مراكـز فرهنگـي، آموزشـي و ورزشـي      -37ماده 

صي ( نظير كتابخانه ها ، موزه ها، مهـد كودكهـا   دولتي، غير دولتي، تعاوني و خصو
،كودكستانها، مدارس، اردوگاههاي دانش آموزي، دانشگاهها، مراكز آموزش فنـي و  
حرفه اي، حوزه هاي علميه، مساجد، حسينيه هـا، باشـگاههاي ورزشـي و مراكـز     
شبانه روزي نگهداري معلوالن) بـر مبنـاي تعرفـه آموزشـي محاسـبه و پرداخـت       

 د.خواهد ش
) قـانون برنامـه   160كليه دستگاههاي ملي و اسـتاني مـذكور در مـاده (    -44ماده 

چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مكلفند كليه 
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مراكز جانبي از قبيل مراكز آموزشي، رفاهي ، تفريحي، آموزشي و ورزشي كه براي 
 -ر دارند را بـه طريـق خـودگردان درآمـد    استفاده كاركنان و خانواده آنها در اختيا

هزينه اي اداره نمايند به نحوي كه بـراي اداره و نگهـداري ايـن مراكـز هيچگونـه      
هزينه اي (اعم از هزينه پرسنلي، اداري، تجهيزاتي، مواد مصرفي و نظـاير آن ) بـر   

 دولت تحميل نگردد. 
ور مصـوب  استفاده از اعتبـارات خـارج از شـمول قـانون محاسـبات عمـومي كشـ       

 نيز براي اين امور ممنوع مي باشد.   1/6/1366
) قـانون برنامـه چهـارم    160به دستگاههاي اجرايي مـذكور در مـاده (     -46ماده 

توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران اجازه داده مي شـود  
د به منظور ارتقاي كيفيت خدمات و كاهش اعتبارت هزينـه اي ، نسـبت بـه خريـ    

خدمات ، براي انجام ماموريتها و وظايف قانوني غير حاكميتي خود از بخـش غيـر   
 دولتي به شرطي كه متضمن اخذ هزينه اضافه از مردم نگردد ، اقدام نمايند.  

آئين نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشـور و  
 هيأت وزيران خواهد رسيد. وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب 

اعتبارات رديف هاي متفرقه مربوط  به دستگاههاي مختلف كه توزيع و  -49ماده 
به دستگاههاي اجرايي اختصاص مي يابد ، حسب مورد به سقف اعتبارات مصـوب   
هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي اضـافه مـي گـردد و مصـرف آن طبـق      

 تگاه دريافت كننده ، صورت مي گيرد.  قوانين و مقررات اعتبارات دس
ايجاد هر گونه پست سازماني عضو هيأت علمـي در كليـه دسـتگاههاي     -68ماده 

اجرايي ادارات و سـتادهاي وزارتخانـه هـا ممنـوع اسـت و منحصـرًا دانشـگاهها و        
موسسات آموزش عالي و پژوهشي و فناوري كه تاسيس آنها بـه تصـويب شـوراي    

اير مراجع قانوني ذيصالح رسيده است مي توانند برابـر  گسترش آموزش عالي و س
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) قـانون برنامـه چهـارم توسـعه اقتصـادي ، اجتمـاعي و       49مفاد بند ( الف )ماده (
فرهنگي جمهوري اسالمي ايران نسبت به ايجاد پست هيأت علمي موردنياز اقـدام  

 كنند. كليه قوانين مغاير با اين ماده لغو مي گردد.
لي در آزمون ادواري براي استخدام نيرو در اسـتانهاي محـروم   شرط قبو -69ماده 

 براي نيروهاي بومي الزامي نيست و مصوبه قبلي براي اين استانها لغو مي گردد.  
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 هـ 35080/ت 35714شماره : 

 7/4/1385مورخ 
 مقررات از بخشي تنظيم قانون به موادي الحاق قانون)46( ماده اجرايي نامه آئين

 دولت مالي
 وزارت امور اقتصادي و دارايي –زمان مديريت و برنامه ريزي كشور سا

بنا به پيشنهاد سازمان مـديريت و برنامـه رزي كشـور و     16/1/1385هيأت وزيران در جلسه مورخ 
) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشـي از  46وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (

 آئين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:   -1384صوب م –مقررات مالي دولت 
 

)قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از 46آئين نامه اجرايي ماده (
 مقررات مالي دولت 

در اين آيين نامه اصطالحات زير در معاني مشـروح مربـوط بـه كـار مـي       -1ماده 
 روند:
ني از اعتبارات هزينه اي است كه در ازاي انجام هـر  هزينه سرانه دولتي: ميزا -الف

فعاليت يا خدمت با برخوردار شده هر يك از افراد بهـره منـد از خـدمات دسـتگاه     
اجرايي به تناسب موضوع فعاليت و منطقه در بودجه دسـتگاه پـيش بينـي شـده     

 است.
سب هزينه سرانه خريد خدمت: درصدي از هزينه سرانه دولتي است كه به تنا -ب

موضوع فعاليت ، منطقه و كيفيت كار تعيين و به بخش غير دولتي در ازاي انجـام  
 كار پرداخت مي گردد.

خريد خدمات از بخش غير دولتي ، استفاده از ظرفيتهاي بخـش غيـر دولتـي     -ج
اعم از بخش خصوصي و بخش تعاوني ، شهرداريها و دهياريها و خريد خدمات غير 
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با رعايت مقررات قانوني مربـوط مشـروط بـه عـدم      حاكميتي دستگاههاي اجرايي
 دريافت هزينه اضافي از اشخاص 

) قانون 160دستگاه خريدار خدمت: كليه دستگاههاي اجرايي مذكور در ماده ( -د
 برنامه جهارم توسعه 

امور غير حاكميتي : كليه تصديهاي اجتماعي، فرهنگي، خدماتي، زيربنايي و  -هـ 
 اقتصادي 

تاني: واحد سازماني تابعه دستگاههاي اجرايـي اسـت كـه بـه منظـور      واحد اس –و 
اعمال اختيارات و انجام وظايف دستگاه اجرايـي، در مركـز اسـتان تشـكيل شـده      

 است.
به منظور احصاي تصـديهاي اجتمـاعي، فرهنگـي، خـدماتي، زيربنـايي و       -2ماده 

جهـارم توسـعه،    ) قانون برنامه135اقتصادي دستگاههاي اجرايي، با رعايت ماده (
كارگروهي به مسئوليت رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشـور و بـا حضـور    
معاون اجرايي رييس جمهور، وزير كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي، دبير هيئت 
دولت و رييس دستگاه ذيربط حسب مـورد تشـكيل و نسـبت بـه احصـاي مـوارد       

اقـدام و جهـت اجـرا بـه دسـتگاههاي      ) اين آيـين نامـه   1ماده ( "هـ"موضوع بند 
 ) قانون برنامه چهارم اعالم مي نمايد.160اجرايي موضوع ماده (

دستگاههاي خريدار خدمت مي توانند از تاريخ تصـويب ايـن آيـين نامـه      -3ماده 
تمام يا قسمتي از امور غيرحاكميتي خـود را از طريـق بخـش غيـر دولتـي واحـد       

كه منجر به دريافـت هزينـه اضـافه از مـردم      شرايط با رعايت مقررات و به شرطي
نسبت به انجام اينگونه امور قبل از خريد از بخش غير دولتي نگردد و نيز به شرط 

 كاهش اعتبارات هزينه مالي و ارتقاء كيفيت خدمات انجام دهند.
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) قــانون يـاد شــده و ايــن آيــين نامــه در  46مســئوليت اجــراي مــاده ( – 4مـاده  
 دمت به عهده وزير يا رييس دستگاه مربوط مي باشد.  دستگاههاي خريدار خ

 وظايف و اختيارات دستگاه اجرايي به شرح زير است: – 5ماده 
) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از 46تدوين برنامه تحقق ماده ( -الف

 مقررات مالي دولت در دستگاه متبوع
درخصـوص صـالحيت فنـي و     تعيين شرايط ، استانداردها و موارد مورد نظـر  -ب

 اخالقي بخش غير دولتي مورد نظر جهت خريد خدمات.
تعيين و تنظيم چارچوب قرارداد خريد خدمات به منظور مبادله با بخش غيـر   -ج

 دولتي.
تعيين ميزان هزينه سرانه خريد خدمات با توجه به موقعيت جغرافيـايي، نـوع    -د

يـت خـدمات و فعاليـت هـاي     فعاليت و ميزان محروميت منـاطق و كميـت و كيف  
 خريداري شده.

انجام نظارتهاي مستمر به منظور رعايت استانداردهاي مربوط و جلوگيري از  -هـ 
 كاهش رضايتمندي ارباب رجوع و مردم از فعاليتها و خدمات خريداري شده.

كنترل هزينه اي فعاليتها به منظور جلـوگيري از احتمـال پرداخـت وجـوه و      –و 
في توسط ارباب رجوع به واحدهاي طـرف قـرارداد بابـت فاليتهـا و     هزينه هاي اضا

 خدمات خريداري شده و اعالم تعرفه هاي ارايه خدمات به مصرف كننده نهايي.
نظارت مستمر بر عملكرد بخش غير دولتي طرف قرارداد و ارايـه پيشـنهادهاي    -ز

 الزم جهت ارتقاء كيفيت خدمات رساني .
قـرارداد از شـرايط خريـد خـدمت و ارجـاع آن بـه       رسيدگي به تخلفات طرف  -ح

 مراجع ذيربط.
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ارايه راهنمايي و هماهنگيهاي الزم به دستگاه استاني در زمينـه اجـراي ايـن     -ط
 ماده  
) قانون يادشده در واحـدهاي اسـتاني خريـدار    46مسئوليت اجراي ماده ( -6ماده 

 خدمت به عهده مسئول واحد استاني دستگاه اجرايي است. 
ول واحد استاني دستگاه اجرايي موظف است ضمن رعايت ضوابط و مقـررات  مسئ

موجود و با هماهنگي با وزير يا باالترين مقام دستگاه مركـزي متبـوع خـود كليـه     
 ) اين آيين نامه را در سطح استان اجرا نمايد.  5وظايف قيد شده در ماده (

مشابه دسـتگاه خريـدار    معاون اداري و مالي يا توسعه مديريت يا عناوين -7ماده 
خدمت موظف است ساالنه مبالغ صرفه جويي شده در اجراي مفاد اين آيين نامـه  

 را به وزير يا باالترين مقام دستگاه اطالع دهد.  
صرفه جويي ناشي از اجراي مفاد ايـن آيـين نامـه بـا رعايـت قـوانين و        – 8ماده 

هاي متبادله با سـازمان  مقررات به صورت مشخص و در قالب اصالحيه موافقتنامه 
مديريت و برنامه ريزي كشـور يـا اسـتان (حسـب مـورد) جهـت ارتقـاي كيفيـت         
خدمات دستگاه اجرايي اختصاص مـي يابـد و در مـورد آن گـروه از دسـتگاههاي      
اجرايي كه ملزم به مبادله موافقتنامه نمي باشند با تصويب باالترين مرجع تصميم 

 ت ارتقاي كيفيت اختصاص مي يابد.  گيري دستگاه به ساير امور در جه
وزير يا باالترين مقـام دسـتگاه خريـدار خـدمت موظـف اسـت گـزارش         – 9ماده 

عملكرد اين ماده را به تفكيك فعاليتها تهيه و در مقاطع شش ماهـه بـه سـازمان    
 مديريت و برنامه ريزي كشور اعالم نمايد.

حدهاي استاني در مقـاطع  ) قانون يادشده در وا46گزارش عملكرد ماده ( –تبصره 
 سه ماهه تهيه و براي دستگاه مركزيمتبوع ارسال مي گردد.
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دستور العملهاي مورد نياز اين آيين نامه ظرف سه ماه پـس از تصـويب    -10ماده 
توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و با همكاري وزارت امور اقتصـادي و  

 دارايي تهيه و ابالغ خواهد شد.
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قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از  47ه اجرايي ماده آيين نام
 مقررات مالي دولت

قـانون برنامـه چهـارم توسـعه      145به منظور اجراي بند (ب) مـاده   -1ماده 
ـ   1383اقتصــادي، اجتمــاعي و فرهنگــي جمهــوري اســالمي ايــران ـ مصــوب   

ه منظور كـاهش  قانون يادشده موظفند ب 160دستگاههاي اجرايي مذكور در ماده 
%) از تصديهاي اجتماعي، فرهنگي، توليدي، خدماتي و نظاير 3حداقل سه درصد (

آنها (نظير فعاليتهاي ذكر شده در پيوست اين آيين نامه كه تأييـد شـده بـه مهـر     
%) از اعتبـارات تخصـيص   5/1دفتر هيأت دولت است) حداقل يك و نـيم درصـد (  

ولتي و در جهت خريد خدمت از بخـش  يافته خود را به منظور توسعه بخش غيرد
 خصوصي يا بخش تعاوني، شهرداريها و دهياريها اختصاص دهند.

اي و تملـك   منظور از اعتبارات تخصيص يافتـه، اعتبـارات هزينـه    -1تبصره 
اي و درآمدهاي اختصاصي مصوب دسـتگاه اجرايـي مربـوط بـه      داراييهاي سرمايه

قـانون برنامـه و    30كه بـا رعايـت مـاده    باشد  فعاليتهاي موضوع اين آيين نامه مي
 يابد. بودجه تخصيص مي

منظـور از اعتبـارات تخصـيص يافتـه در شـركتهاي دولتـي آن        -2تبصره 
قسمت از اعتبارات مصوب اسـت كـه در بخـش توليـد، توزيـع و فـروش مصـرف        

 گردد. مي
به منظور احصاء تصديهاي اجتماعي، فرهنگي، توليـدي و خـدماتي    -2ماده 
قـانون برنامـه چهـارم توسـعه اقتصـادي،       135اي اجرايي با رعايت ماده دستگاهه

ـ كـار گروهـي     1383اجتمـاعي و فرهنگـي جمهـوري اسـالمي ايـران ـ مصـوب        
ريـزي كشـور، معـاون اجرايـي رئـيس       متشكل از رييس سازمان مديريت و برنامـه 

 جمهور، وزير كشور، وزير امـور اقتصـادي و دارايـي، دبيـر هيـأت دولـت و رئـيس       
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دستگاه ذيربط حسب مورد تشكيل و نسبت به احصاء موارد يادشده اقدام و جهت 
 قانون يادشده اعالم نمايد. 160اجراء به دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 

در هر يك از دستگاههاي  1به منظور تحقق اهداف مذكور در ماده  -3ماده 
تي و نظـاير آنهـا    اجرايي كه داراي تصديهاي اجتماعي، فرهنگـي، توليـدي، خـدما   

قانون الحاق موادي به قانون تنظـيم بخشـي از    47هستند، كار گروه اجرايي ماده 
» كار گروه توسـعه فعاليتهـاي بخـش غيردولتـي    «مقررات مالي دولت كه اختصاراً 

شود، متشكل از معـاون اداري و مـالي يـا توسـعه مـديريت يـا عنـاوين         ناميده مي
الي و نماينده وزير يـا رئـيس دسـتگاه تشـكيل     مشابه، ذيحساب و مديركل امور م

 شود. مي
در شركتهاي دولتـي هيـأت مـديره مسـؤول وظـايف كـار گـروه         -1تبصره 

 موضوع اين ماده خواهد بو د.
به منظور پيگيري سياستها و اجراي تصميمات كار گروه موضوع  -2تبصره 

شـوند.   يجاد مي، كميسيونهاي استاني در واحدهاي استاني دستگاه اجرايي ا3ماده 
 گردد. تعيين مي 3تركيب اين كميسيونها توسط كار گروه موضوع ماده 

وظايف و اختيارات كار گروه توسعه فعاليتهاي بخش غيردولتي بـه   -4ماده 
 شرح زير است:

الف) تعيين شيوه واگذاري تصديهاي احصاء شده به بخش غيردولتي به يكي 
قانون برنامه چهـارم توسـعه اقتصـادي،     145ماده » ب«از روشهاي مندرج در بند 

 اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران.
ب) تعيين سهميه اعتبارات تخصيص يافته دسـتگاه بـه تفكيـك تصـديهاي     

 اجتماعي، فرهنگي، توليدي، خدماتي و نظاير آنها.
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ج) تعيين شرايط، استانداردها و موارد مورد نظر درخصـوص صـالحيت فنـي    
 ها. اعالم عمومي آن از طريق رسانهبخش غيردولتي و 

% (يك و نيم درصـد) اعتبـارات تخصـيص يافتـه بـراي      5/1د) توزيع حداقل 
حمايت از بخش غيردولتي و واگذاري تصديهاي قابل واگذاري با توجه به روشهاي 

 تعيين شده.
 هاي سرانه خدمات. هـ) تعيين هزينه

 ها. از طريق رسانه و) اطالع رساني به بخش غيردولتي به صورت عمومي و
ز) تأييد قراردادهاي واگذاري امور به بخش غيردولتي بـه تفكيـك روشـهاي    
تعيين شده با رعايت قوانين و مقررات مربوط براي ارسال بـه سـازمان مـديريت و    

 ريزي كشور. برنامه
ح) تعيين اعضاء، محدوده وظايف و فعاليتها و نحوه همـاهنگي كميسـيونهاي   

 استاني شهرستاني.
ـ   بـرداري در   هـاي آمـاده بهـره    بـرداري از پـروژه   انـدازي و بهـره   راه تبصـره 

 باشد. تصديهاي اجتماعي، فرهنگي، توليدي و خدماتي مشمول بند (الف) مي
اعتبارات موضـوع ايـن آيـين نامـه بـه صـورت مشـخص در قالـب          -5ماده 

تان حسـب  ريزي كشور يـا اسـ   هاي متبادله با سازمان مديريت و برنامه نامه موافقت
مورد جهت توسعه فعاليتهاي بخش غيردولتي و خريد خـدمت از آنهـا اختصـاص    

يابد و در مورد آن گروه از دستگاههاي اجرايي كه ملزم بـه مبادلـه موافقتنامـه     مي
گيـري دسـتگاه    باشند، ميزان اعتبار مربوط، به تصويب باالترين مرجع تصميم نمي

 خواهد رسيد.
توانند تسهيالت پيش بينـي شـده در مـاده     مي دستگاههاي اجرايي -6ماده 

قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و آيين نامه اجرايـي مربـوط نظيـر     88
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التفـاوت كـارمزد بـانكي تسـهيالت اعطـايي و       اعطاي تسهيالت بانكي، تأمين مابـه 
اي دستگاه را به عنوان وجوه  اختصاص بخشي از اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه

 هاي سرانه استفاده نمايند. ره شده و يا پرداخت هزينهادا
% (يـك و نـيم   5/1دستگاه اجرايي موظف اسـت گـزارش عملكـرد     -7ماده 

درصد) اعتبـارات تخصـيص يافتـه بـه بخـش غيردولتـي را بـه تفكيـك فعاليتهـا          
(تصديها) و روشهاي تعيين شده در قالب جداول اعتباري تهيه و در مقاطع شـش  

 ن مديريت و برنامه ريزي كشور اعالم نمايد.ماهه به سازما
ستادهاي تحول اداري استانها بر نحوه اجراي دقيق اين آيين نامـه   -8ماده 

نظارت و پيگيري الزم را به عمل آورند و گزارش آن را بـه اسـتاندار مربـوط ارايـه     
 نمايند تا در ارزيابي عملكرد مديران استاني لحاظ نمايند.

ريـزي كشـور موظـف اسـت بـا توجـه بـه         ريت و برنامهسازمان مدي -9ماده 
%) از 3گزارشهاي دريافتي از دستگاههاي اجرايي ميزان تحقق كاهش سه درصد (

تصديهاي اجتماعي، فرهنگي، توليدي و خدماتي را تعيين و در فواصل شش ماهه 
 و در قالب گزارشهاي تفصيلي به اطالع هيأت وزيران برساند.

هـاي   جرايـي موظفنـد از طريـق مطبوعـات و رسـانه     دستگاههاي ا -10ماده 
 عمومي مراتب را به اطالع مردم برسانند.
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 هـ 39084ت /194109شماره : 
 29/11/1386تاريخ : 

 تصويب نامه هيأت وزيران
 وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشكي

 دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون) 24( ماده موضوع هاي تعرفه
 

مـورخ  381244 بنا به پيشنهاد شماره  24/1/1386زيران در جلسه مورخ هيأت و
) 24و باسـتناد مـاده (   وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـكي    25/10/1386

نفيـذي در مـاده   ت – 1380مصـوب   –قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 
اسـالمي  قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري  156

 تصويب نمود: 1383ايران مصوب سال 
به شرح جداولي كه به تائيد و مهر هيـأت وزيـران رسـيده اسـت و توسـط وزارت      
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (معاونـت سـالمت ) چـاپ و تكثيـر مـي شـود       

 .تعيين گرديده است
 



500

 هـ26588/ت10727شماره : 
 29/3/1381تاريخ : 
 دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون )25( ماده اجرايي نامه آئين

 تصويب نامه هيأت وزيران
 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور  -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

 
بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش  26/3/1381هيأت وزيران در جلسه مورخ 
سازمان مديريت و برنامه ريزي  11/3/1381مورخ 39673/105پزشكي ، موضوع نامه شماره 

آئين نامه  -1380مصوب  -) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت25كشور ، به استناد ماده (
 اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

 
 ) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت25آئين نامه اجرايي ماده (

 
ههاي علوم پزشكي كـه بـا اهـداف آمـوزش و ارائـه      داروخانه هاي دانشگا -1ماده 

خدمات دارويي و بهداشتي خارج از بيمارسـتان هـا و مراكـز بهداشـتي و درمـاني      
 تاسيس گرديده اند مشمول اين آئين نامه مي باشند.  

) به صورت خودگردان و بـدون اتكـاء   1اداره داروخانه هاي موضوع ماده ( -2ماده 
ود و وجوه حاصل از فروش دارو، ساير اقالم مـرتبط بـا   به اعتبارات دولتي خواهد ب

داروخانه و ارائه خدمات دارويي به حساب درآمد اختصاصي كه در قوانين بودجـه  
سنواني منظور خواهد شد جهت خريد مجدد دارو و سـاير اقـالم منـدرج در ايـن     
ماده طبق ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و انجـام هزينـه هـاي    

 ري و پرسنلي داروخانه صرف خواهد شد.جا
دانشگاه ذيربط موظف است براي داروخانه يا داروخانه هاي تحت پوشش  -3ماده 

 حسابداري مستقل ايجاد نمايد.
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ذيحساب هر دانشگاه بايد براي داروخانه هـاي تحـت پوشـش در يكـي از      -4ماده 
تتاح نمايد. وجوه بانك هاي مجاز كشور، حساب بانكي مستقل غير قابل برداشت اف

%) آن از محـل  100واريزي مي بايست به حساب خزانه واريز و معادل صد درصد (
اعتبار منظور شده در قانون بودجه توسط ذيحساب دانشگاه درخواست و عينـاً بـه   
داروخانه عودت و با رعايت قانون نحوه انجام امور مـالي و معـامالتي دانشـگاهها و    

نامه مربوط ( آئين نامه مالي و معامالتي دانشگاهها  موسسات آموزش عالي و آئين
و... وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ) صرف هزينه هاي مندرج 

 ) اين آئين نامه شود.2در ماده (
مسئول يا رئيس امور مالي داروخانـه ( عامـل ذيحسـاب ) موظـف اسـت       -5ماده 

هاي مالي ماهانه مورد نياز ذيحساب، هـر  عالوه بر تهيه و تنظيم دفاتر و صورتحساب
ماه تراز عمليات مالي داروخانه را تنظـيم و از طريـق رئـيس داروخانـه بـه اطـالع       

 رئيس دانشگاه با مقامات مجاز از طرف او برساند.
رئيس داروخانه و يا داروخانه ها از بين داروسـازان دانشـگاه بـه پيشـنهاد      -6ماده 

گاه توسـط رئـيس دانشـگاه منصـوب مـي گـردد و       مديريت دارويي و غذايي دانش
مسئوليت كليه امور اداري و مالي به عهده رئيس داروخانه ها مي باشـد و نـامبرده   

 در مقابل دانشگاه و دستگاههاي نظارتي پاسخگو خواهد بود.
در دانشگاههايي كه داراي دانشكده داروسازي فعـال مـي باشـند رئـيس      –تبصره 

يس دانشكده داروسـازي و حكـم رئـيس دانشـگاه تعيـين         داروخانه به پيشنهاد رئ
 مي گردد.

كاركنان داروخانه ها تابع قانون كار و تامين اجتمـاعي خواهنـد بـود. بـه      -7ماده 
كارگيري نيروهاي جديد در اين گونه داروخانـه هـا براسـاس نيـاز بـه درخواسـت       
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و در قالب قانون كار رئيس داروخانه ها و تائيد رئيس يا معاونت پشتيباني دانشگاه 
 مجاز خواهد بود.

دانشگاه موظف است در پايان هر سال مالي با رعايت مقررات نسـبت بـه    -8ماده 
انبارگرداني داروخانه ها اقدام و وضعيت عمليات انجام شده در طول سال را از نظر 

 د.مالي و فني تائيد و يا تخلفات احتمالي انجام شده رابه مراجع ذيربط اعالم نماي
 قابل اجراست.   1/1/1381اين آئين نامه از تاريخ  -9ماده 
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 هـ26432/ت6794شماره : 
 24/2/1381تاريخ : 
  دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون) 34( ماده اجرايي نامه آئين

 1380 مصوب
 تصويب نامه هيأت وزيران

 ي وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشك-وزارت علوم، تحقيقات وفناوري
 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

 
بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و 18/2/1381هيأت وزيران در جلسه مورخ 

فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور،  موضوع نامه 
) قانون تنظيم بخشي 34راي ماده (سازمان ياد شده و دراج 10/2/1381مورخ 8911/105شماره 

 از مقررات مالي دولت تصويب نمود:
 

) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت  34آئين نامه اجرايي ماده (
 1380مصوب 

 تعاريف و مفاهيم: -1ماده 
بورسيه : به دانشجوياني اطالق مي گردد كه با رعايت ضوابط ، كليه هزينـه   –الف 

 نان از طرف دولت پرداخت گردد.هاي ريالي و ارزي آ
اعزامي (ارزبگير) : به دانشجوياني اطالق مي گـردد كـه بـا رعايـت ضـوابط و       -ب

 مجوز ارزي دولت ، هزينه هاي ريالي خود را پرداخت كنند.
 2ماده 

وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمـان و آمـوزش پزشـكي     
مدارك و وثـايق و همچنـين دريافـت خسـارات از      براي خريد تعهد و آزاد نمودن

دانشجويان بورسيه و يا اعزامي كه از ايفاي تعهدات خودداري كرده و يا مي كنند، 
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از دانشجويان بورسيه معادل ارزهاي پرداختي به نرخ زمان بازپرداخت با احتسـاب  
لي نرخ روز ساير هزينه هاي ريالي ، و از دانشجويان اعزامي معادل مابه التفاوت ريا

ارز و نرخ پرداخت شده قبلي را دريافت و به حساب درآمـد عمـومي كشـور (نـزد     
 خزانه داري كل) واريز مي نمايند.

 3ماده 
در مواردي كه به منظور بازگشت دانشجويان بورسيه و اعزامـي و انجـام تعهـدات    
 مربوط ، تضمين از ضامن اخذ گرديده است، در صورت عدم ايفاي تعهدات و عدم
پرداخت خسارت مربوط از طرف دانشجو، ضامن مكلف بـه اسـترداد هزينـه هـا و     
ارزهاي مصرف شده مي باشد . در هر صورت بدهي ضـامن بيشـتر از كـل بـدهي     

 دانشجو نخواهد بود.
 4ماده 

مبلغي كه مطابق اين آئين نامه از ضامن دانشجو دريافت مي گردد . پس از واريـز  
 از ميزان بدهي دانشجو كسر خواهد شد.به حساب درآمد عمومي كشور، 
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 هـ 26589/ت 14674شماره : 
 8/4/1381تاريخ : 

 
   دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون) 94( ماده اجرايي نامه آئين

 تصويب نامه هيأت وزيران
 وزارت كار و امور اجتماعي   -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 يزي كشور سازمان مديريت و برنامه ر
 

بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي بهداشت، درمان  26/3/1381هيأت وزيران در جلسه مورخ 
 11/3/1381مورخ  39673/105و آموزش پزشكي و كار و امور اجتماعي ، موضوع نامه شماره  

مصوب  –) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 94سازمان ياد شده و به استناد ماده (
 آئين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود. -1380

 
 ) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت  94آئين نامه اجرايي ماده (

 
 1ماده 

هر كارخانه خصوصي يـا دولتـي موظـف اسـت خـود راسـًا و يـا از طريـق سـاير           
شكي ( كه از اين موسساتي كه داراي مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پز

پس در اين آئين نامه وزارت بهداشت ناميده ميشود.) هستند ، خـدمات بهداشـت   
حرفه اي و مراقبت هاي بهداشتي درماني تعريف شـده توسـط وزارت بهداشـت را    

 مطابق با استانداردها و ضوابط مربوط تامين نمايد.
 2ماده 

 باشد عبارتند از : اقداماتي كه هزينه هاي آنها مشمول اين آئين نامه مي
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هزينه مربوط به آموزش و بـازآموزي در علـوم بهداشـتي اعـم از بهداشـت       –الف 
حرفه اي ، بهداشت محيط ، بهداشت مواد غـذايي ، بهداشـت عمـومي و فـردي ،     
بهداشت خانواده ، مبارزه با بيماريها، بهداشت دهان و دندان بـراي كـار فرمايـان ،    

 ن وطابق با ضوابط بهداشت.كارگران، كاركنان و كارآموزا
هزينه هاي مربوط بـه معاينـات  بـاليني و  پـاراكلينيكي ( قبـل از اسـتخدام          -ب

 دوره اي ، اختصاصي ) و تكميل فرم معاينات كارگري مصوب وزارت بهداشت .
هزينه هاي مربوط به گسـترش و ارتقـاي ضـوابط اسـتاندارد هـا و خـدمات        –پ 

اد شده در كارخانجات از قبيل ايستگاه بهگر ، خانـه  بهداشتي درماني در مراكز ايج
 بهداشت كارگري و مركز بهداشت كار .

هزينه هاي مربوط به اجراي ضوابط و دستورالعمل هـايي كـه براسـاس مـاده      -ت
 -1369مصـوب   –) قانون كار جمهوري اسالمي ايران 96) ماده (1) و تبصره(85(

ز بيماريهــاي حرفــه اي تــامين توســط وزارت بهداشــت و بــه منظــور جلــوگيري ا
 بهداشت كار و كارگر و محيط كار صادر مي شود.

هزينه هاي مربوط به تهيه وسايل و تجهيزات و مواد مصرفي و بـه كـارگيري    -ث
نيروهاي بهداشت حرفه اي و پزشك براي انجام كمك هاي اوليه در وقوع حوادث 

از محـيط كـار، اجـراي    و سوانح در محيط كـار، ارزيـابي عوامـل زيـان آور ناشـي      
 معاينات كارگري و تشخيص زودرس بيماريها و درمان سرپايي بيماران .

هزينه هاي مربوط به انـدازه گيـي عوامـل زيـان آور و بيمـاري زا، طراحـي و        -ج
 اجراي برنامه هاي كاهش و كنترل عوامل زيان آور در محيط كار .

بهداشتي به منظـور تطبيـق   هزينه هاي مربوط به ايجاد و بهسازي تسهيالت  –ج 
) 156شرايط موجود با آئين تاسيسات كارگـاه از نظـر بهداشـت براسـاس مـاده  (     

 قانون كار جمهوري اسالمي ايران .
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هزينه هاي مربوط به تهيـه ، تـدوين ، طراحـي و چـاپ و تكثيـر جـزوات و        –ح 
 پوستر در زمينه هاي بهداشتي بخصوص بهداشت حرفه اي .

 3ماده 
سر هزينه هاي بهداشتي ، درماني انجام شده از درآمد مشمول ماليـات  به منظور ك

كارخانجات ، كارفرمايان موظفند صورت هزينه بر مبناي مدارك را بـه معاونتهـاي   
بهداشتي دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي و خـدمات بهداشـتي درمـاني و    

يـد و تطبيـق بـا خـدمات     اداره كل كار و امور اجتماعي ارائه نمايد تا در صورت تائ
 ) اين آئين نامه گواهي الزم صادر گردد.2تعريف شده در ماده (
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 هـ 28444/ت 3081شماره : 
 24/1/1382تاريخ : 

 
 مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون) 24( ماده موضوع هاي تعرفه اصالح

 دولت
 تصويب نامه هيأت وزيران

 ار و امور اجتماعي وزارت ك -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

 دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون) 24( ماده موضوع هاي اصالح تعرفه
با توجه به نظر رئيس مجلـس شـوراي    24/1/1382هيأت وزيران در جلسه مورخ 
 تصويب نمود. 29/11/1381هـ/ب  مورخ 4746اسالمي،  موضوع نامه شماره  

تنظـيم بخشـي از مقـررات مـالي      ) قانون94) آئين نامه اجرايي ماده (1( ماده
قبـل از   8/4/1381مـورخ   26589/ت14674دولت ، موضوع تصويب نامه شـماره  

» حداقل نيم درصد از سود خالص سال قبل خـود « عبارت » تامين نمايد«عبارت 
 اضافه مي شود.
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 هـ 28790/ت 10300شماره : 
 4/3/1383تاريخ : 
 تنظيم قانون) 94( ماده اجرايي نامه آئين) 3( ماده نامه آيين حاصال

 ، دولت مالي مقررات از بخشي
 

 تصويب نامه هيأت وزيران
 وزارت كار و امور اجتماعي  -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
 از بخشي تنظيم قانون) 94( ماده اجرايي نامه آئين) 3( مادهاصالح آيين نامه

 ، دولت مالي مقررات
بنـا بـه پيشـنهاد موضـوع نامـه شـماره         9/2/1382هيأت وزيران در جلسه مورخ 

 11/3/1381مـورخ   39673/105موضوع نامـه شـماره     17/3/1382مورخ 4157
) قـانون تنظـيم   94وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بـه اسـتناد مـاده (   

 تصويب نمود. -1380مصوب  –ي دولت بخشي از مقررات مال
تنظيم بخشي از مقررات مالي  ) قانون94) آئين نامه اجرايي ماده (3ماده ( در

عبـارت   8/4/1381مـورخ   26589/ت14674دولت ، موضوع تصويب نامه شماره 
 حذف مي شود.» و ادارات كل كار و امور اجتماعي«
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 الف : تركيب هيأت امناي بيمارستان:
 رئيس دانشگاه بعنوان رئيس هيأت امناء  .1
 بعنوان دبير هيأت امناء رئيس بيمارستان .2
 يك نفر خبره مديريت به پيشنهاد رئيس بيمارستان و با تائيد رييس دانشگاه .3
نماينده خيرين سالمت به پيشنهاد مجمع خيرين استان و با تاييد رييس  .4

 دانشگاه
معاون درمان به پيشنهاد  همان بيمارستان نفر از اعضاي هيأت علميدو  .5

 شگاهو با تاييد رييس دان دانشگاه
 رييس دانشگاه همان بيمارستان با انتخاب يك نفر پرستار   .6
 ر يا شهردار منطقهيك نفر نماينده با معرفي استاندا .7

پيشنهاد رئيس يك نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در استان به  .8
 ناظر بعنوان دانشگاه 

 ب :  وظايف و اختيارات هيات امنا بيمارستان:
 داخلي نامه آيين تصويب .1
تصويب سازمان اداري بيمارستان در چارچوب تشكيالت دانشگاه متبوع بر  .2

 اساس ضوابط پيشنهادي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
بودجه پيشنهادي رئيس بيمارستان جهت ارسال به جداول بررسي و تأييد  .3

 دانشگاه متبوع براي  تصويب هيأت امناي دانشگاه

دستورالعمل اجرايى ابالغى مقام محترم وزارت مبنى به اداره 
بيمارستانها به صورت هيأت امنايى، تركيب اعضاء و شرح 

وظايف و اختيارات هيأت امناى بيمارستانهاى مزبور 
(مصوب سال 1390 هيأت هاى امناء)
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و توسعه مديريت براي ارسال به معاون  تصويب بودجه تفصيلي بيمارستان .4
 طبق آيين نامه مالي ومعامالتي دانشگاه حسابرس دانشگاه متبوع

تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد و  بيمارستانصورتهاي مالي ساالنه تصويب  .5
 ارسال به دانشگاه بمنظور تلفيق در صورتهاي مالي دانشگاه

درراستاي سقف كرد آنها  تصويب نحوه وصول درآمدهاي اختصاصي و هزينه .6
 مصوبات هيات امناي دانشگاه

مطابق با مفاد آيين نامه مالي ومعامالتي  داخلي بيمارستان حسابرس پيشنهاد .7
 مصوب هيات امناي دانشگاه 

كوشش براي جلب كمكهاي بخش خصوصي ، خيريه و عوائد محلي اعم از  .8
 دانشگاه متبوع نقدي، تجهيزاتي، ساختماني در چارچوب مصوبات هيأت امناي 

آيين نامه مالي و دستورالعملهاي ابالغي وزارت متبوع و پياده سازي واجراي .9
 در راستاي نظام نوين مالي مصوب دانشگاه هيئت امناء دانشگاه  مصوبمعامالتي 

 بيمارستان تابع تعيين نحوه اداره واحدهاي بهداشتي ، تشخيصي و درماني  .10
التدريس، حق الترجمه، حق التأليف  تعيين ميزان پرداخت حق التحقيق، حق .11

، حق العالج (كارانه) كليه كاركنان از جمله پرستاران در چارچوب مصوبات هيأت 
 امناي دانشگاه متبوع.

كه از طرف رئيس بيمارستان درمقاطع شش ماهه بررسي گزارش بيمارستان  .12
 ارائه مي شود.

و صدور  دانشگاه رييستوسط پيشنهادي  افرادرئيس بيمارستان ازبين  خابانت .13
 .ابالغ وي توسط رئيس دانشگاه

 انتخاب مدير بيمارستان با پيشنهاد رئيس بيمارستان. .14
مصوبات كاركنان بيمارستان درسقف  تعيين و تصويب ميزان پاداش ساليانه  .15

 هيأت امناي دانشگاه

 نظارت بر كليه امور بيمارستان درچارجوب وظايف فوق الذكر .16



512

  با توجه به نقش و اهميت هيات امناء در دانشگاه ها / دانشكده ها و موسسات 
و  اختيارات   ، وظايف  ونيز  پزشكى  آموزش  و  درمان  و  بهداشت  وزارت  به  وابسته 
انقالب  شورايعالى  مصوب  امناء  هيات  تشكيل  قانون  در  شده  تعريف  هاى  ظرفيت 
فرهنگى و همچنين قانون برنامه توسعه پنجم ( ماده 20) و از طرفى ايجاد تشكل 
شرح  با  ساختارى  ايجاد  ضرورت   ، تابعه  هاى  بيمارستان  در  امنايى  هيات  هاى 
آورده  بوجود  موسسات  ها/  دانشكده   / دانشگاهها  در  را  مشخص  اهداف  و  وظايف 
است. اين مهم با تصويب ساختار تشكيالتى ( نمودار سازمانى ) ، شرح وظايف و 
پست هاى سازمانى توسط هياتهاى امناء و ايجاد دبيرخانه دائمى هيات امناء در اين 
موسسات در سال 90-1389 با هماهنگى مركز تحول ادارى وزارت متبوع نهادينه 
گرديد. مسئول پيگيرى و هماهنگى در انجام تكاليف و مصوبات بعنوان بازوى ناظر 
و محيطى هيات امناء در تصدى پست رئيس اين دبيرخانه ، تعيين و توسط هيات 
امناء در سطح  دانشگاه انتخاب و تاييد گرديد تا با نظارت بر حسن اجراى مصوبات 
و تكاليف  بعنوان مشاور رئيس دانشگاه / دانشكده / موسسه نيز حضور و فعاليت 
داشته باشد. تشكيالت دبيرخانه (رئيس و كارشناسان آن) با انسجام در اقدامات و 
ايجاد تعامل و ارتباط بادبيرخانه مركزى هيات امناء مستقر در ستاد وزارت بهداشت 
شدن  اجرايى  سازى،  بهينه   ، توسعه  در  اساسى  نقش  پزشكى  آموزش  و  درمان   ،
تصميم  و  اقدامات  ارزيابى  نيز  و  جلسات  تكاليف  رسانيدن  سرانجام  به  و  مصوبات 
گيريها را با هماهنگى رياست دانشگاه و ارتباط مستمر با اعضاى هيات امنا  دارند.

ضوابط و نظام نامه فعاليت دبيرخانه هيأت امناى دانشگاهها/ دانشكده هاى 
علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى كشور و موسسات وابسته

 (مصوب سال 1390 هيأت هاى امناء)
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تشكيالت و ساختار 
رئيس دبيرخانه دائمى دانشگاه با معرفى فرد مورد نظر و واجد شرايط توسط رئيس 
موسسه به هيات امناء و پس از تأييد توسط ايشان با ابالغ رياست دانشگاه/ دانشكده 
دانشكده   دانشگاه/  امناء  هيات  دائمى  دبيرخانه  رئيس  و  رياست  مشاور  بعنوان 

منصوب ميشود.
راستاى   در  احراز  شرايط  و  تفصيلى  تشكيالت  وظايف،  ماموريت،   ، كلى  اهداف 
مصوبات قبلى هيات امناء و براساس موارد مندرج در فرم هاى شرح وظايف پست 

سازمانى پيوست اين مجموعه در 6 صفحه مى باشد. 
پست هاى سازمانى در نظر گرفته شد براى اين دبيرخانه عالوه بر مشاور و رئيس 
دبيرخانه دو پست كارشناسى بعناوين كارشناس دبيرخانه هيات امناء و كارشناسى 
امور ادارى برابر شرح وظايف و شرايط احراز مصوب شده آن مى باشد . با اين وجود 
براى پشتيبانى ساير فعاليت هاى  الزم چون تايپيست يا اپراتور كامپيوتر ، مسئول 
بايگانى و نيروهاى خدماتى حسب نياز و فضا و امكانات و تسهيالت و ساير توسعه 
هاى مورد نظر، رئيس دبيرخانه  با نظر رياست دانشگاه به اين مجموعه اضافه نموده 

و در دبيرخانه بكار گمارده مى شوند .
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چارچوب كلى وظايف دبيرخانه هيات امناى دانشگاه / دانشكده / موسسه 
- همكارى و فعاليت ها با رياست دانشگاه جهت اقدامات و تكاليف مرتبط با مصوبات 
هيات امناء و مشاركت حسب نياز با معاونين ذيربط و نيز مشاركت و مساعدت در 

برگزارى و پيگيرى اقدامات هيات امناى بيمارستان ها 
امناء  هيأت  جلسات  دستور  و  پيشنهادات  تدوين  در  هماهنگى  و  ريزى  برنامه   -
تدوين  در  متبوع  وزارت  امناء  هيأت  مركزى  دبيرخانه  با  مشاركت  و  دانشگاه 
دستورالعمل ها، دستورات مشترك و تنظيم صورتجلسات ، جمع آورى مستندات 
مصوبات و... و اخذ تاييديه اوليه پيشنهادات قابل طرح در جلسه از دبيرخانه مركزى 

هيات امنا در وزارت متبوع
- برگزارى  جلسات  هيات امناى دانشگاه  حسب  ضرورت  با نظر رياست موسسه 
توسط  ساليانه  شده  ريزى  برنامه  جلسات  از  خارج  عادى   يا  العاده  فوق  بصورت 
مستندات  ارسال  در  الزم  امكانات  نمودن  فراهم  و  متبوع  وزارت  مركزى  دبيرخانه 
كامل جلسه به اعضا با فاصله زمانى مناسب (حداقل ده روز قبل از تشكيل جلسه) 

و دبيرخانه مركزى 
- مطالعه ، هماهنگى و همكارى در تدوين برنامه ها و سياستهاى دانشگاه با مبادى 
مصوبات  در  آنها  تسرى  و  كالن  سياستهاى  راستاى  در  فرابخشى  و  بخشى  ذيربط 

هيأت امناء ( در دانشگاه يا حسب نياز در بيمارستانها)
- هماهنگى ومشاركت با مديريت مالى و مديريت بودجه دانشگاه در تنظيم وتهيه 
امناء  هيأت  مصوبات  راستاى  در  مالى، هماهنگى  و  اى  بودجه  گزارشات  و  جداول 
و پيگيرى نهايى نمودن جداول پيشنهادى جهت تصويب در فصل بودجه ريزى و 
مشاركت در ارائه گزارشات مالى و حسابرسى حسب نياز و مورد در هيات امناهاى 

دانشگاه يا بيمارستان ها
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- مطالعه ، پژوهش و برنامه ريزى در پايش و نظارت بر حسن اجراى مصوبات هيأت 
امناء ، ارزيابى عملكرد آن و ارائه گزارش

دانشگاه  مجموعه  زير  تخصصى  واحدهاى  و  ها  معاونت  با  همكارى  و  مشاركت   -
بمنظور برنامه ريزى و جمع آورى اطالعات ومستندات و پيشنهادات جهت تهيه 
و تدوين نهايى پيش نويس مصوبات و تصويب آن در هيأت امناء دانشگاه و حسب 

مورد و نياز در بيمارستانها
در  پيگيرى  و  مشاركت  و  جلسات  برگزارى  و  امناء  هيأت  جلسات  ريزى  برنامه   -
تنظيم ، اصالح و تائيد امضاى صورتجلسات ،گزارشات عملكرد، حسابرسى ، جداول 

بودجه ومالى و... با همكارى واحدهاى تخصصى ذيربط دانشگاه 
- بازنگرى و مطالعه دستورالعمل ها، قوانين مرتبط ، جداول مالى وادارى و ارائه 
اصالحات در زمينه هاى مديريت و فعاليتهاى دانشگاه مرتبط با مصوبات هيأت امناء

- مستند سازى و طبقه بندى اطالعات وايجاد ارتباط و هماهنگى با اعضاى هيأت 
امناء ، دبيرخانه مركزى هيأت امناء وزارت متبوع 

سطح  در  امناء  هيأت  تخصصى  هاى  كميته  فعاليت  و  اندازى  راه  در  هماهنگى   -
دانشگاهها در راستاى مصوبات ، پيشنهادات ، تكاليف جلسات هيأت امناء و نيازهاى 

كارشناس دانشگاه

كليات وظايف و فعاليت رئيس دبيرخانه دائمى هيات امناء دانشگاه :
    رئيس دبيرخانه دائمى و مشاور رياست دانشگاه وظيفه هماهنگى و ايجاد ارتباط  
تمامى  و  مركزى  دبيرخانه   ، امناء  هيأت  اعضاى  بين  مستمر  كارشناسى   و  فعال 
مناسب  اجرايى  راهكارهاى  يافتن  وجهت  داشته  را  دانشگاه  مشاورين  و  معاونين 
پيگيرى امناء  هيأت  صورتجلسات  در  مندرج  مختلف  تكاليف  انجام  از  اطمينان  و 
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مناسب را حسب مورد بعمل مى آورد و درضمن زير نظر رياست دانشگاه به منظور 
پيش   ، گزارشات  تهيه  در  مشاركت  و  دانشگاه  سطح  در  اقدامات  كليه  از  اطالع 
در  شده  اتخاذ  هاى  سياستگذارى  و  تصميمات  پيگيرى  و  ثبت   ، مصوبات  نويس 
جلسات هيأت امناء ، بعنوان عضو ثابت در كليه جلسات هيأت رئيسه ، شوراهاى 
هاى  كميته  يا  بيمارستانها  امناى  هيأت  جلسات  مورد  حسب  و  ومديران  معاونين 
تخصصى شركت مى نمايد . رئيس دبيرخانه دائمى موظف است گزارشات دوره اى 
در خصوص اجرايى شدن مصوبات هيأت امناء ، بودجه و عمليات مالى و حسابرسى 
را با هماهنگى رياست دانشگاه به دبيرخانه مركزى و كليه اعضاى هيأت امناء ارائه 
دانشگاه  سطح  در  امناء  هيأت  محترم  اعضاى  حضور  جهت  را  الزم  ريزى  برنامه  و 
مديريتى  مختلف  سطوح  با  ارتباط  وايجاد  جلسات  در  شركت  زمانهاى  از  خارج 
دفعات  به  دانشگاه  وضعيت  و  شرايط  با  اعضاء  بيشتر  چه  هر  منظورآشنايى  به 
از  اطالعات  بانك  ايجاد  و  مستندسازى  درضمن   . آورد  بعمل  سال  طول  در  الزم 
مصوبات ، گزارشات و عملكرد وآخرين وضعيت اجرايى شدن مصوبات از مهمترين 
دانشگاه  رياست  نظر  با  نياز  صورت  در  اقدامات  اين  ميباشد.  دبيرخانه  اقدامات 
يابد. مى  تسرى  نيز  بيمارستانها  امناى   هياتهاى  در  موجود  امكانات  به  توجه  با 

كليات وظايف و فعاليتهاى كارشناسان دبيرخانه
      كارشناس يا كارشناسان دبيرخانه( ترجيحاً وحسب تشخيص رياست دانشگاه 
در دانشگاههاى بزرگ 2 نفر - در دانشگاههاى كوچكتر يا دانشكده ها و موسسات 
يك تا دو نفر حسب نياز) عالوه بر اجراى وظايف و دستورات ناشى از مسئوليت 
هاى مشاور و رئيس دبيرخانه دائمى مى بايست از توان و آگاهى الزم جهت مباحث 
بودجه اى،  مالى ، قوانين ومقررات هيأت امناء ،آئين نامه ها و دستورالعمل هاى 
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مربوطه و نيز آشنايى كامل با رايانه برخوردار باشند تا بتواند ضمن ارتباط و همكارى 
با واحدهاى مختلف دانشگاه در ثبت و گزارش دهى داده ها ، تنظيم جداول ونيز 
قوانين  با  ومطابقت  كارشناسى  مطالعات  انجام  با  پيشنهادى  مصوبات  پااليش 
كارشناسى  حضور  و  مصوبات  پيگيرى  و  صورتجلسات  تنظيم   ، مرتبط  مقررات  و 
دبيرخانه  رييس  مديريت  با  و  نظر  تحت  امناء  هيأت  تخصصى  هاى  كميته  در 
باشد.   مى  كارشناسى  مسئوليت  اين  براى  تحصيلى  مدرك  حداقل   . نمايند  اقدام 

اعتبارات و عمليات مالى دبيرخانه دائمى 
     در انجام وظايف و فعاليتهاى تكليف شده براى دبيرخانه دائمى هيات امناى 
دانشگاه/ دانشكده/ موسسه ، ضروريست اعتبار كافى با توجه به حجم عمليات براى 
اقدامات مورد نظر از قبيل قراردادهاى موقت نيروى كار پشتيبانى و كارشناسى ، 
پذيرايى، امكانات رفاهى ، اياب و ذهاب  مدعوين جلسات ، حق الزحمه جلسات ، 
هدايا و... از طرف رياست دانشگاه از محل اعتبارات جارى، درآمد اختصاصى، ساير 
منابع و يا سهم خارج از شمول رياست دانشگاه (ترجيحاً سهم در اختيار طبق آئين 

نامه مالى و معامالتى ) حسب مورد تخصيص و هزينه گردد. 
نظر به جايگاه حضور اعضاى هيات امناء و نيز حمايت و تشويق از صاحب نظران 
قالب  در  مشورتى  و  كارشناسى  جلسات  يا  امناء  هيات  جلسات  در  كارشناسان  و 
كميته هاى كارشناسى – فنى ،  رئيس دبيرخانه دائمى مبالغى را به منظور جبران 
سطح   ، مشاركت  ميزان  مبناى  بر   ، ايشان  پذيرى  مسئوليت  و  خدمات  همكارى، 
و  مديريت  توسعه  معاون  همكارى  با  محوله  امور  حجم  و  سازمانى  جايگاه  علمى، 
منابع و مدير امور مالى موسسه و يا هماهنگى با دبيرخانه مركزى هيات امناء در 
وزارت متبوع حسب مورد ، ميتواند پيشنهاد و پس از تأييد رياست دانشگاه از محل 
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خارج از شمول در اختيار خود طبق آئين نامه مالى و معامالتى براى هر جلسه يا در 
دوره هاى 6 ماهه براساس محاسبه تعداد جلسات برگزاروشركت كرده شده بعناوين 
شركت  و  اعضا  به  هدايا  يا  خدمت  جبران   ، كارشناسى  الزحمه  حق   ، جلسه  حق 
كنندگان در جلسات يا كسانى كه در برگزارى جلسات همكارى دارند پرداخت شود 
. تشخيص افراد مشمول اين پرداخت ها با رياست دانشگاه بوده و دانشگاه مى تواند 
حداكثر يكصد ساعت در طول يكسال براى مجموع حضور در تمامى جلسات براى 
هر فرد در نظر گرفته و ميزان ريالى آن را برمبناى تا سقف يك بيستم حق مديريت 
رياست دانشگاه/دانشكده (مصوب ساليانه هيات امناء) به ازاء هر ساعت محاسبه و 

پرداخت نمايد.

امتيازات و ارتقاى شغلى كاركنان در دبيرخانه دائمى هيات امناء 
1- رئيس دبيرخانه با پست سازمانى در سطح مدير بوده و از بين كاركنان هيات 
علمى يا غيرهيات علمى منصوب ميشود. فرد متصدى اين پست از حداكثر سقف 
زمان  تا  امناء  هيات  مصوب  مديريت  حق  جدول  رديف 5   در  شده  تعيين  درصد 

تصدى پست مربوطه بهره مند مى باشد.
2- رئيس دبيرخانه در صورت قرار دادى بودن پس از 4 سال تصدى اين مسئوليت 
با استفاده از اختيارات هيات امناء و رياست دانشگاه بدون آزمون و بارعايت ضوابط 
و مقررات آئين نامه ادارى و استخدامى(هيات علمى يا غيرهيات علمى ) از محل 
سهميه مجوزهاى موردى رياست دانشگاه به استخدام پيمانى تبديل وضعيت شده و 
در صورت پيمانى بودن با سابقه حداقل 3 سال به استخدام رسمى  آزمايشى تبديل 
وضعيت مى يابد. (تبديل وضع هاى مذكوردرهر مرحله بايد درهيات امنا طرح و 

تصويب شود ونيز طى مراحل جذب جهت عضويت هيات علمى الزاميست) 
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صورت  در  ادارى)  وامور  امنا  امناء(هيات  هيات  دائمى  دبيرخانه  كارشناسان   -3
مسئوليت  اين  در  سال  از 5  پس   نظر  مورد  پست  تصدى  و  احراز  شرايط  داشتن 
در صورت قراردادى بودن به استخدام پيمانى ( بدون آزمون و بصورت موردى با 
رعايت ضوابط در آئين نامه ادارى و استخدامى  و دستورالعمل هاى مربوطه) و پس 
از 3 سال از پيمانى به رسمى آزمايشى تبديل وضعيت مى يابند. (تبديل وضع هاى 

مذكوردرهر مرحله بايد درهيات امنا طرح و تصويب شود)
تصدى با  سال سابقه در پست مورد  4- كارشناس دبيرخانه هيات امناء پس از7 
تصويب و تغيير سطح پست سازمانى، توسط مديريت تحول ادارى دانشگاه و تائيد 
و  نمودار  تغيير  به  نياز  (بدون  ارتقاء  مسئول  كارشناس  سطح  به  دانشگاه  رياست 
ساختار تشكيالتى) و از تمامى مزاياى اين عنوان و سطح پست سازمانى (درج در 
حكم حقوقى) تا زمان تصدى پست مربوطه بهره مند مى گردند . سابقه بيش از 15 
سال در اين پست سازمانى به سطح معاون رئيس دبيرخانه همتراز واز كليه مزاياى 
اين سطح پست سازمانى(درج در حكم حقوقى) تا زمان تصدى پست مربوطه بهره 

مند مى شود .
شده  مصوب  جدول  مديريت  حق  مزاياى  از  امناء  هيات  دبيرخانه  كارشناسان   -5
توسط هيات امناء  ( رديف 8) تا سقف 20> رياست دانشگاه با نظر رئيس دبيرخانه 
دائمى و تائيد رياست پس از 3 سال تصدى مسئوليت در دبيرخانه دائمى تا زمان 

تصدى پست مربوطه بهره مند مى شوند. 
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6- مشاور و رئيس دبيرخانه هيات امناء در صورت تصدى 5 سال در اين سمت در 
صورتيكه هيات علمى باشد عالوه بر امتيازات و شرايط مرتبه و ارتقاء طبق ضوابط 
آيين نامه مربوط،  از يك پايه تشويقى هيات امناء حتى در صورت كسب پايه هاى 
تشويقى و ارفاغى قبلى طبق آئين نامه ادارى و استخدامى هيات علمى بهره مند 
مى شود. درصورتيكه غيرهيات علمى باشد از 300 امتياز تشويقى هيات امنا در حق 
شاغل عالوه بر امتيازات شغلى خود درحكم حقوقى برخوردار و به سرجمع امتيازات 

ايشان افزوده ميشود. (صرفا براى يكباردر طول تصدى مسئوليت و طول خدمت )
7- كارشناسان هيات امناء در صورت تصدى 6 سال در سمت هاى سازمانى مربوطه 
عالوه بر امتيازات و شرايط ارتقاء طبق ضوابط آيين نامه ادارى و استخدامى مربوط 
، از 200 امتياز تشويقى از طرف هيات امناء در حق شاغل بهره مند و به سرجمع 
امتيازات ايشان درحكم حقوقى افزوده مى شود. (صرفا براى يكبار در طول تصدى 

مسئوليت و طول خدمت )
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امكانات و فضاى فيزيكى ( محل استقرار) 
    دبيرخانه هيأت امناء در دانشگاه بايستى بگونه اى طراحى و استقرار يابد كه 
حداقل فضاى فيزيكى متناسب با فعاليتهاى اين دبيرخانه در ستاد دانشگاه فراهم 
شود .عالوه بر تامين فضاهاى الزم جهت استقرار رياست دبيرخانه و نيز كارشناسان، 
اتاقى نيز با ابعاد و امكانات مناسب جهت حضور اعضاى محترم هيأت امناء در محل 
دانشگاه و برگزارى جلسات و گفتگو با مسئولين دانشگاهى و كاركنان بعنوان دفتر 
اعضاء هيأت امناء در مجموعه دبيرخانه دانشگاه پيش بينى وتامين شود . انتظار مى 
رود با هماهنگى رئيس دانشگاه و نيز مشاور ايشان دردبيرخانه هيأت امناء، اعضاء 
در طول سال به دفعات براى آشنايى با امور جارى دانشگاه ، استماع مشكالت و يا 
مشورت در برنامه هاى دانشگاه و نيز پايش مصوبات خود و بعضاً شركت در كميته 
هاى كارشناسى ومديريتى كه حسب مورد از تكاليف هيأت امناء خواهد بود دعوت 

وحضور يابند.
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نمونه هايى از چارت تشكيالتى و نمودار سازمانى 
دانشگاه ها و دانشكده ها

مصوب سال 1390 هيأت هاى امناء به استناد بند ب ماده 
20 قانون برنامه پنجم توسعه در سه تيپ متفاوت

(برخى از دانشگاه ها و دانشكده ها بر اساس شرايط و ظرفيت هاى خود 
تفاوت هايى با اين نمونه ها خواهند داشت)



523

 
 

         

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
  

 
 

 
 

  
 

  
  

  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  

 
 

 
  

 
 

  
 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

   
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
:

 
 

 

 
 

 )
(

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



524

 
 

         

  

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
  

 
 

  
 

  
  

  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  
 

  
  

  

 
 

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 
  

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

  
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
:

 
 

 

 
 

)
(

 
 

 
 



525

 
 

         

 

   

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
  

 
 

  
 

 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
  

 
 

 
  

 

 
 

  
 

  
 

 

  
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

  
  

 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
:

 
 

)
(

 
 

 

 
 

 
 



526

يادداشت:  



527

يادداشت:  



528

يادداشت:  



529

يادداشت:  



530

يادداشت:  



531

يادداشت:  



532

يادداشت:  


