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 گفتارپیش
ها و بلكه  های انسانی دانشگاه توان از مهمترین سرمایه ها را می  اعضای هیات علمی دانشگاه

اعضای هیات علمی به منظور ورود به عرصه خدمات دانشگاهی و طی مراتب . کشور دانست

های مهم برای فعالیت فكری و  از زمینه. اند می و اداری آن ناگزیر به انجام اقداماتی اداریعل

عملی مطلوب اعضای هیات علمی وجود مقررات روشن و فرایندهای مناسب اجرای مقررات و 

رسانی  یكی از مقدمات ضروری برای دستیابی به اجرای مطلوب مقررات، اطالع. هاست نامه آئین

 "یادگیری در دانشگاه تهران-شبكه کیفیت تدریس"نامه  بر اساس آیین. اره آنهاستمناسب درب

ای اعضای هیات علمی به  یكی از اهداف این شبكه یاری رساندن به رشد و توسعه حرفه

های هر عضو هیات علمی در  یش آگاهی از حقوق و مسئولیتهای مختلف از جمله افزا شیوه

های  های مطلوب در عرصه فعالیت اندازها و افق مورد چشم رسانی در دانشگاه و نیز اطالع

 . دانشگاهی است

کارگاه ویژه اعضای هیات علمی و گفتگوها و تعامل با آنان  15پس از برگزاری نزدیک به  

توسط مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران، این مرکز پاسخگویی به تقاضای اعضای محترم 

ور تر از مقررات دانشگاهی را وظیفه دانست و به این منظهیات علمی برای کسب اطالع بیش

در ها و مقررات ویژه اعضای هیات علمی در دانشگاه را  نامه گردآوری و تدوین یكپارچه آیین

عنوان اولویتی مهم در دستور  بهسالگرد هشتادمین سال تصویب قانون تاسیس دانشگاه تهران، 

ای  های حرفه ای ضروری برای ارتقاء شایستگی ا را مقدمهه زیرا آگاهی از مسئولیت. کار قرار داد

. کند سطح مطلوب خدمات دانشگاهی محسوب میاعضای هیات علمی و راهی برای دستیابی به 

رسد پراکندگی  اند، به نظر می های مختلف آمده ها و بخشنامه نامه اگرچه این مقررات در آیین

وجب نا آشنایی بسیاری از اعضای هیات علمی با این آنها و اطالع رسانی ناکافی در این باره، م

  .مقررات چه در بعد مسئولیت و وظیفه و چه در بعد حقوق و مزایای آنان بوده است

هدف اصلی از انتشار کتاب راهنمای اعضای هیات علمی دانشگاه تهران فراهم کردن 

انشگاه است تا از این ای از اطالعات ضروری و اولیه برای اعضای هیات علمی این د مجموعه

های قانونی  ای آسان با حقوق و وظایف خود به مقررات و زمینه طریق در زمانی کوتاه و به شیوه

 . های علمی و اداری خود آشنا شوند ترفیع و ارتقاء مرتبه

های مختلفف    های مصوب را در قالب نامه های دانشگاه تهران مقررات و آیین هریک از معاونت

نامفه اسفتخدامی، تشفكیالتی و     توان به آیفین  اند، به عنوان نمونه می گانه ارائه کردهصورت جدا به

عالوه بر ایفن  . مالی دانشگاه تهران اشاره نمود که توسط معاونت مالی و اداری منتشر شده است

هفای مختلفف، در    بنابر ضرورت مقررات دیگری نیز در طی روندهای اداری در شفوراها و کمیتفه  
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شوند و اطالع رسانی درباره این مصفوبات بفه صفورت مفوردی و از طریفق       یب میطی زمان تصو

 . گیرد های صادره صورت می بخشنامه

ها و  نامه ، آیینها، این مقررات در این کتاب در چهار فصل و یک مجموعه از پیوست

مقررات و " تحت عنوانکه در فصل اول . اند های مصوب و صادره ارائه شده بخشنامه

معاونت اداری و مالی حوزه به  مربوط قرراتارائه شده است، م "رفاهی  های اداری، هبخشنام

همچنین   ،"نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه تهران آیین" از جملهدانشگاه 

های  نامه مقررات و آییندر فصل دوم . اند رائه گردیدههای مربوط به امور رفاهی ا بخشنامه

 هیأتلمی است که این مقررات نیز از حوزه معاونت مالی و اداری و نیز ع هیأتآموزشی اعضای 

های پژوهشی اعضای  نامه ر فصل سوم به مقررات و آییند. اند دیدهممیزه دانشگاه استخراج گر

منابع مختلف مربوط به این حوزه از جمله،  این مقررات از. علمی پرداخته شده است هیأت

فصل . اند برگرفته شده  "دانشگاه تهرانهای پژوهش و فناوری  لعملها و دستورا نامه آیین"کتاب 

نشگاه تهران در الملل دا پردازد که حوزه معاونت بین ز قوانینی میچهارم نیز به بیان آن دسته ا

به چاپ رسانیده  "المللی دانشگاه تهران های بین نامه ها و آیین نظامنامه"کتابی تحت عنوان 

رکز ارزیابی کیفیت دانشگاه ها به معرفی م مجموعه تحت عنوان پیوستبخش پایانی این . است

های  های ساالنه ارزیابی کیفیت در نظام همایش"های آن از جمله برگزاری  و فعالیت تهران

شبكه "  ،"مرکز"های مربوط به  نامه همچنین مقررات و آیین. اختصاص یافته است "دانشگاهی

 /کمیته تشكیالت ارزیابی کیفیت پردیس "و نیز" ه تهرانیادگیری در دانشگا -کیفیت تدریس

عنوان  توانند به اند و می ارائه شده دانشگاه،  مصوب شورای ارزیابی کیفیت" های مستقل دانشكده

 . دانشگاه مورد توجه و اقدام بایسته قرار گیرند کیفیتراهنمای ارزیابی و ارتقاء 

در  و ی ذکر شده، در زمینه ارائه اطالعات، ها الزم است که از همكاری صمیمانه معاونت

دانی خود ترونیكی مربوط، نهایت سپاس و قدرهای الك ها و فایل ارسال کتاب واختیار قرار دادن 

 . را اعالم نمایم

دانشگاه تهران  کلی یاری رساندن به ارتقاء کیفیتاین مجموعه کوششی است که با هدف 

های بعدی  است که در ادامه راه و در نسخه هایی کاستی تردید دچار به انجام رسیده است و بی

با یاری اعضای محترم هیات علمی و همكاران محترم دانشگاهی به سطح مطلوب نزدیک 

همه  مستلزم آن است کهطور کلی رسیدن به سطح مطلوب کیفیت در دانشگاه  به. خواهد شد

 (3: چهار اصل هیات علمی نسبت بهمحترم خانواده بزرگ دانشگاه تهران به ویژه اعضای اعضای 

تحسین ( 1کیفیت؛ و ارتقاء تایید فرایند ارزیابی ( 2 کیفیت؛و ارتقاء ارج نهادن بر عمل ارزیابی 

کیفیت، راغب و ارتقاء انجام ارزیابی مشارکت در  (4؛ ارزیابی های مربوط به کوششو قدردانی از 



ادمین سال تصویب قانون تاسیس دانشگاه امید است این راهنما در سالگرد هشت .شوندو متعهد 

، پژوهش و عرضه خدمات تخصصی اعضای محترم آموزشارتقاء کیفیت  یاری رسانتهران، 

داخلی، دانشگاه تهران در عرصه های بیشتر  کسب موفقیتهیات علمی دانشگاه تهران و 

 .شود جهانیای و  منطقه

س همكاران محترم جدیداالستخدام شاید مخاطب و کاربر اصلی این مجموعه، بیش از هر ک 

مجموعه و نیز مدیران محترم  امید است این دوستان و همه خوانندگان ارجمند این. باشند

 3.مند سازند هار نظرهای نقادانه بهرهظهای مختلف در دانشگاه تهران ما را از ا عرصه

ه سعی و تالش شگاه که در تهیه این مجموعندر پایان از کارکنان مرکز ارزیابی کیفیت دا

از جناب آقای دکتر محمد دادرس، معاون . نمایم می اند، سپاسگزاری چشمگیری انجام داده

اشان به ما یاری رساندند،  محترم مرکز که در تمام مراحل تهیه دفترچه با نظارت سازنده

 و تنظیم مجموعه از سرکار خانم ادویه داشی کارشناس پژوهش مرکز که تهیه. کنم قدردانی می

اند و از خانم ربابه تاجیک بابت صفحه آرایی و خانم میترا نوری بابت تایپ  را به عهده داشته

 .کنم می دانیز بخش های این دفترچه تشكر و قدربرخی ا
 

 حمید پزشک                              

 رییس مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران                         
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 های اداری مقررات و بخشنامه -8

های  ها و دستور العمل بخشنامه در این بخش، تمامی قوانین،

علمی در زمینه استخدام،  هیأتدانشگاه تهران جهت آگاهی اعضای 

 ای، انتصاب و تبدیل وضعیت، حقوق و تکالیف، توانمندسازی حرفه

بیمه و امور   ها، پرداخت حقوق و مزایا، مرخصی  ال،ماموریت و انتق 

العاده سختی شرایط محیط  فوق  رفاهی، خدمت به شیوه نیمه حضوری،

های رفاهی، انتخاب استاد ممتاز،  پایان خدمت و  کار، پرداخت کمک

 .اند سایر مقررات، گنجانده شده

 

 :تعاریف و اختصارات 8-8
ها و  ها، هیات ها و کمیسیون صار تعاریفی از وزارت، دانشگاه، انواع کمیتهدر این بخش به اخت

مجموعه "توان به جهت مطالعه می. شوراها و سایر اجزای اجرایی آموزش عالی ارائه گردیده است

مراجعه  32، فصل اول، صفحه "علمی دانشگاه تهران هیأتهای استخدامی اعضای  نامه آیین

 .اند تری توضیح داده شده طور مشروح همین کتاب، به 381تا  377در صفحات همچنین  .نمود

 

 ورود به خدمت و استخدام 8-6
در این بخش به اطالعات مورد نیاز در خصوص ضوابط و شرایط مورد نیاز جهت جذب و 

توان به  جهت مطالعه این بخش می. توان دسترسی یافت استخدام در دانشگاه تهران، می

 33، فصل دوم، صفحه "علمی دانشگاه تهران هیأتهای استخدامی اعضای  نامه مجموعه آیین"

 .مراجعه نمود

 

 انتصاب و تبدیل وضعیت 8-3

نامه استخدامی  آیین"کتاب از  02تا  9های   این قسمت ماده

  .گیرد را در بر می "علمی دانشگاه تهران هیأتاعضای 

______________________________________________________________ 
  21صفحه   ،3132 انتشارات دانشگاه تهران،  های استخدامی، تشكیالتی و مالی دانشگاه تهران، نامه آیین -3



 :مراتب اعضای هیأت علمی دانشگاه عبارت است از -9ماده 

 پژوهشی آموزشی ردیف

 مربی پژوهشیار مربی آموزشیار 3

 مربی پژوهشی مربی آموزشی 2

 استادیار پژوهشی استادیار آموزشی 1

 دانشیار پژوهشی دانشیار آموزشی 4

 استاد پژوهشی استاد آموزشی 0

 

 انتصاب واجدین شرایط استخدام در بدو ورود به خدمت در دانشگاه، متناسب با -88ماده 

نامه صرفاً در وضعیت استخدام پیمانی با مرتبه مربی آموزشی و مربی  شرایط و ضوابط این آیین

 .باشد پذیر می پژوهشی و یا مرتبه استادیار آموزشی و استادیار پژوهشی امكان

در صورتی که متقاضی ورود به خدمت در دانشگاه، قبل از استخدام در دانشگاه،  -8تبصره 

ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری خارج از کشور با  از دانشگاهدر هیأت علمی یكی 

مرتبه علمی باالتر از استادیاری سابقه عضویت داشته باشد، انتصاب وی در بدو ورود به خدمت 

با مرتبه دانشیاری و یا استادی مشروط به آن که دانشگاه مربوط به لحاظ اعتبار مورد تأیید 

 .نامه ارتقا مرتبه بالمانع خواهد بود نامه و آیین ت ضوابط و مقررات این آیینوزارت باشد، با رعای

تبدیل وضعیت آن دسته از متقاضیان واجد شرایط عضویت در هیأت علمی  -6تبصره 

کار دارند به عضو هیأت علمی  عنوان کارشناس رسمی در دانشگاه اشتغال به دانشگاه که به

آنكه تا قبل از احراز شرایط بازنشستگی، بتوانند حداقل ده رسمی آزمایشی دانشگاه، منوط به 

نامه و  سال در وضعیت هیأت علمی خدمت نمایند، در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین

نامه، پس از موافقت رئیس دانشگاه و یا مقام  این آیین« 4»ماده « م»بدون الزام به رعایت بند 

 .باشد مجاز از طرف وی بالمانع می

قانون برنامه « 44»ماده « ز»مشمول بند )انتصاب و تبدیل وضعیت ایثارگران  -3ه تبصر

شامل رزمندگان با بیش از شش ماه حضور داوطلبانه در ( پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران

، آزادگان باالی سه سال اسارت، فرزندان %(20)جبهه، جانبازان باالی بیست و پنج درصد 

، فرزندان شهداء و فرزندان آزادگان با بیش از سه سال اسارت %(05)درصد جانبازان باالی پنجاه 

های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت،  که دارای مدرك دکتری تخصصی مورد تأیید وزارتخانه

 .باشد باشند، تابع ضوابط و مقررات مربوط و قوانین جایگزین آن می درمان و آموزش پزشكی می

ضای عضو پیمانی، تأیید هیأت اجرایی جذب و موافقت رئیس در صورت تقا -88ماده 

دانشگاه، ادامه خدمت وی در وضعیت پیمانی تا زمان رسیدن به بازنشستگی، بدون ایجاد 
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محدودیت در ترفیع پایه و ارتقاء مرتبه، با تأیید صالحیت عمومی عضو توسط هیأت اجرایی 

دستورالعمل اعطای ترفیع »ت مندرج در جذب دانشگاه در هر دو سال یک بار و اخذ امتیازا

 .باشد پذیر می سالیانه اعضای علمی آموزشی و پژوهشی، در هر سال، امكان

به استثنای اعضای پیمانی )تواند وضعیت استخدام اعضای پیمانی  دانشگاه می -86ماده 

ح به صال را پس از احراز شرایط ذیل و تأیید مراجع ذی( نامه این آیین« 33»مشمول ماده 

 .رسمی آزمایشی تبدیل نماید

 .دارا بودن حداقل دو و حداکثر پنج سال سابقه خدمت پیمانی -الف

تأیید صالحیت عمومی و موافقت هیأت اجرایی جذب دانشگاه برای تبدیل وضعیت به  -ب

 .رسمی آزمایشی

ارتقا نامه ارتقا هیأت علمی برای  کننده در آیین درصد امتیازات تعیین 75کسب حداقل  -ج

به مرتبه باالتر یا ضوابط جایگزین، بنا به درخواست عضو، موافقت هیأت اجرایی جذب دانشگاه 

 .و تأیید هیأت مرکزی جذب

در صورتی که عضو در پایان دوره پیمانی، شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل  -83ماده 

با وی رفتار  های ذیل وضعیت به استخدام رسمی آزمایشی را کسب ننماید، به یكی از روش

 :خواهد شد

 .اعطای مهلت با مجوز هیأت امنای دانشگاه حداکثر در سه نوبت یک ساله -الف

 خاتمه خدمت عضو -ب

مدت خدمت پیمانی آن دسته از اعضایی که تا تاریخ ابالغ این آیین نامه دارای  -تبصره

کسب شرایط  باشند، به منظور سال تمام می« 8»سابقه خدمت هیأت علمی پیمانی بیش از 

ساله قابل تمدید  این ماده با تأیید هیأت امنای دانشگاه تا دو نوبت یک« الف»مندرج در بند 

« ب»خواهد بود و در صورت عدم احراز شرایط مذکور در پایان مهلت مقرر، مشمول مفاد بند 

 .این ماده خواهد شد

یابند و نیز مشموالن  اعضایی که از پیمانی به رسمی آزمایشی تبدیل وضعیت می -88ماده 

دانشگاه در . این آیین نامه، الزاماً یک دوره آزمایشی را طی خواهد کرد« 35»ماده « 2»تبصره 

علمی، اخالقی، خالقیت و )طول دوره رسمی آزمایشی رفتار و عملكرد عضو را از نظر لیاقت 

ورد ارزیابی قرار ، کاردانی، روحیه خدمت، نظم و انضباط آموزشی و پژوهشی م(پذیری مسئولیت

 :نماید داده و در صورت احراز شرایط ذیل به رسمی قطعی تبدیل وضع می

بدون )دارا بودن حداقل دو سال و حداکثر پنج سال سابقه خدمت رسمی آزمایشی  -الف

 (.احتساب مدت مأموریت آموزشی عضو



برای ارتقا به نامه ارتقا مرتبه اعضای هیأت علمی  کسب حداقل امتیازات الزم از آیین -ب

مرتبه باالتر یا ضوابط جایگزین، بنا به درخواست عضو، موافقت هیأت اجرایی جذب دانشگاه و 

 .تأیید هیأت مرکزی جذب

 .تأیید صالحیت عمومی برای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی -ج

عضو رسمی آزمایشی موظف است پس از پایان حداقل دو سال، فرمهای مربوط  -8تبصره 

وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی را تكمیل و به همراه مدارك الزم برای به تبدیل 

چنانچه عضو تا پایان چهار سال نسبت به ارائه . بررسی پرونده به مراجع ذیربط تحویل دهد

مدارك الزم اقدام ننماید، دانشگاه موظف است حداکثر طی دو نامه کتبی به ایشان موضوع لزوم 

ها و مدارك از  عدم تكمیل و ارائه به موقع فرم. د مقرر را یادآوری نمایدارسال مدارك در موع

 .نامه خواهد شد این آیین« 30»سوی عضو منجر به انجام تشریفات مقرر در ماده 

پس از تحویل مدارك توسط عضو، دانشگاه مكلف است ضمن رسیدگی به  -6تبصره 

م و یا خاتمه خدمت عضو نظر درخواست وی، ظرف مدت شش ماه در مورد قطعیت استخدا

سال  0آزمایشی عضو نباید از  -در هر صورت دوران خدمت رسمی. قطعی خود را اعالم نمائید

طریق مراجع ذیصالح  از)های عمومی و علمی  تجاوز کند و چنانچه دانشگاه از نظر صالحیت

اعالم نتیجه  سال نظر قطعی خود را اعالم ننماید، تا 0در پایان ( کننده حسب مورد بررسی

در صورت . بررسی پرونده، ادامه خدمت عضو در وضعیت رسمی آزمایشی بالمانع خواهد بود

حسب مورد پیگیری و « مرکز»اعتراض کتبی عضو، موضوع از طریق هیأت مرکزی جذب یا 

 .شود رسیدگی می

در صورتی که عضو در پایان دوره آزمایشی، شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل  -85ماده 

وضعیت به استخدام رسمی قطعی را کسب ننماید، چنانچه وی واجد شرایط بازنشستگی باشد، 

تواند با تصویب هیأت امنا، به ترتیب اولویت  شود و در غیر این صورت دانشگاه می بازنشسته می

 :های ذیل با وی رفتار نماید به یكی از روش

 .در سه نوبت یكساله اعطای مهلت با مجوز هیأت امنای دانشگاه حداکثر -الف

های قبلی و تأیید هیأت اجرایی جذب  تغییر وضعیت به استخدام پیمانی با حفظ پایه -ب

 .دانشگاه

صرفاً برای آن دسته از اعضایی که از وضعیت )تبدیل وضعیت به کارشناسی رسمی  -ج

 (.اند به عضو هیأت علمی رسمی آزمایشی تبدیل وضعیت یافته« کارشناس رسمی»
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بایست حداکثر در مدت دو سال، شرایط مقرر  این ماده می« ب»مشمولین بند  -8تبصره 

نامه را به منظور تبدیل وضعیت به رسمی قطعی  این آیین« 34»ماده « ج»و « ب»در بندهای 

در صورت عدم احراز شرایط مذکور در پایان مهلت مقرر، مشمول مفاد تبصره . احراز نمایند

 .این ماده خواهند شد« 2»

نتواند شرایط الزم « ب»و « الف»در صورتی که عضو پس از اعمال بندهای  -6تبصره 

برای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی را کسب نماید، چنانچه شرایط بازنشستگی را نداشته 

روز حقوق و مزایای مستمر مشمول « 15»الی « 35»باشد، با تصویب هیأت امنا و پرداخت 

های ذخیره  سال خدمت قابل قبول، به عالوه وجوه مرخصی کسورات بازنشستگی به ازای هر

 .شود شده، باز خرید می

مدت خدمت رسمی آزمایشی آن دسته از اعضایی که تا تاریخ ابالغ این  -3تبصره 

باشند، به  سال تمام می« 8»نامه دارای سابقه خدمت هیأت علمی رسمی آزمایشی بیش از  آیین

نامه با تأیید هیأت امنای دانشگاه  این آیین« 34»ماده « ب»منظور کسب شرایط مندرج در بند 

ساله قابل تمدید خواهد بود در صورت عدم احراز شرایط مذکور در پایان مهلت  نوبت یک تا دو

 .این ماده خواهند بود« 2»مقرر، مشمول مفاد تبصره 

ین ا« 34»و « 32»های علمی و عمومی موضوع مواد  مرجع تأیید صالحیت -82ماده 

نامه حسب مورد، مبادی قانونی ذیربط از جمله هیأت اجرایی جذب دانشگاه و هیأت  آیین

 .باشد مرکزی جذب وزارت و هیأت ممیزه دانشگاه می

توانند در صورت موافقت واحد سازمانی مربوط و رئیس  بانوان عضو رسمی می -87ماده 

نامه، حداکثر به  مقررات این آیین چوب ضوابط وردانشگاه و یا مقام مجاز از طرف ایشان در چا

 .سال از شیوه خدمت نیمه وقت در طول خدمت استفاده نمایند« 0»مدت 

بانوان عضو پیمانی، صرفاً در مدت قرارداد مجاز به استفاده از شیوه خدمت نیمه  -تبصره

در هر صورت حداکثر مدت مجاز استفاده از شیوه خدمت نیمه وقت، برای . وقت خواهند بود

 .باشد سال در طول خدمت می« 0»انوان عضو پیمانی و رسمی، حداکثر ب

وقت واجد شرایط خود را براساس  تواند اعضای آموزشی رسمی تمام دانشگاه می -81ماده 

، با رعایت سایر ضوابط و «3پیوست شماره  -حضوری دستورالعمل خدمت اعضا به شیوه نیمه»

 .حضوری به کار گیرد هنامه به شیوه خدمت نیم مقررات این آیین

تواند در صورت نیاز به منظور تأمین بخشی از کادر آموزشی و یا  دانشگاه می -89ماده 

پژوهشی خود در چارچوب تشكیالت سازمانی مصوب نسبت به بكارگیری مشمولین نظام 



 این دسته از افراد در دوره ضرورت و. اقدام نماید« طرح سربازی»وظیفه واجد شرایط در قالب 

 .تعهد خدمت از هر نظر تابع مقررات ناظر بر اعضای هیأت علمی پیمانی خواهند بود

در صورتی که پس از انقضای مدت تعهد فرد به استخدام دانشگاه درآید، مدت  -8تبصره 

لیكن مدت مذکور جزء . تعهد جزء سنوات خدمت آموزشی و پژوهشی وی محسوب خواهد شد

ماده « الف»موضوع بند )ل وضعیت وی به رسمی آزمایشی حداقل مدت توقف الزم برای تبدی

 .باشد نمی( نامه این آیین« 32»

دانشگاه در صورت عدم رضایت از خدمت فرد در مدت ضرورت مجاز است  -6تبصره 

 .نسبت به فسخ قرارداد اقدام و وی را جهت انجام خدمت وظیفه به مقامات مسئول معرفی نماید

عدم رضایت از خدمت فرد در مدت تعهد مجاز است نسبت  دانشگاه در صورت -3تبصره 

ها و  به فسخ قرارداد اقدام و وی را جهت جایابی برای اتمام دوره تعهد در سایر دانشگاه

 .مؤسسات آموزشی عالی، پژوهشی و فناوری به وزارت معرفی نماید

ایت سایر مدت خدمت اعضا در دوره پیمانی و یا دوره رسمی آزمایشی، با رع -68ماده 

 .گردد شرایط جزو سابقه خدمت عضو محسوب می

 

 حقوق و تکالیف 8-8
نامه استخدامی  از آیین 54تا   0های  در این بخش خوانندگان با ماده

حقوق و تکالیف اعضای  زمینهاعضای هیأت علمی دانشگاه تهران در 

 .شوند ، آشنا میهیأت علمی
 

باشد که ساعات حضور آنان مطابق با  می ساعت در هفته 45ساعت خدمت اعضا  -68ماده 

 .گردد برنامه ابالغی دانشگاه در طول روزهای کاری هفته توزیع می

تواند در موارد  دانشگاه می. توانند وظایف محول را به دیگری واگذار نمایند اعضا نمی -8تبصره 

 .ضا ارجاع نمایدوظایف محول عضو را به طور موقت به سایر اع... مرخصی، مأموریت و بیماری و

ساعت شروع و خاتمه خدمت اعضا و واحدهای دانشگاه با رعایت سقف ساعات  -6تبصره 

 .گردد خدمت، حسب مورد از سوی هیأت رئیسه در چارچوب ضوابط مصوب هیأت امنا تعیین می

اعضا مكلفند در ساعات خدمت تعیین شده خود، متناسب با وضعیت خدمتی  -3تبصره 

حسب مورد در ( ساعت 25وقت  ساعت و یا نیمه 25حضوری  ساعت، نیمه 45وقت  تمام)خود 

عدم رعایت این تبصره تخلف . محل خدمت خود حضور یابند و وظایف محول را انجام دهند
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دستورالعمل خدمت اعضا « 2»ذیل ماده « 3»شود و با متخلفین با رعایت تبصره  محسوب می

اساس قانون مقررات انتظامی اعظای هیأت علمی ، بر(3پیوست شماره )به شیوه نیمه حضوری 

 .رفتار خواهد شد

نامه بر شش فعالیت  این آیین« 23»تكالیف و وظایف عضو با رعایت مفاد ماده  -66ماده 

 .ذیل استوار است

 فعالیت فرهنگی، تربیتی و اجتماعی؛ -66-8

 ؛(نظری و عملی)فعالیت آموزشی  -66-6

 فعالیت پژوهشی و فناوری؛ -66-3

 فعالیت علمی و اجرایی؛ -66-8

 راهنمایی دانشجو و سایر خدمات دانشگاهی؛ -66-5

 .همكاری تخصصی با حوزه کاربردی مرتبط -66-2

 :اهم وظایف عضو آموزشی که وظایف مدیریت به عهده ندارد، عبارت است از -63ماده 

واحد  31الی  8 حضوری به میزان وقت و نیمه تدریس در دانشگاه، برای اعضای تمام -63-8

، 32، مربی آموزشی 31مربی آموزشیار )موظف تدریس در هفته با توجه به مراتب دانشگاهی عضو 

 .گردد تعیین می( واحد موظف 8و استاد آموزشی  3، دانشیار آموزشی 35استادیار آموزشی 

 .پژوهش و فناوری -63-6

 .ت دانشجویانبه عهده گرفتن مسئولیت راهنمایی و پاسخگویی به سؤاال -63-3

 .های دانشجویی ها و رساله نامه راهنمایی و مشاوره پایان -63-8

 .سازی آنها یا عملیات صحرایی خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی و آماده -63-5

 .های ممتحنه ذیربط ها و هیأت حضور در شوراها و کمیته -63-2

 .افزایی رهنگی و دانشهای آموزشی و ف ها و کارگاه مشارکت و حضور در فعالیت -63-7

 .های کاربردی های کاربردی و تبدیل آن به پروژه شناسایی مسائل و چالش -63-1

انجام سایر وظایفی که از طرف مدیر گروه و رئیس دانشكده و یا رئیس دانشگاه به  -63-9

 .شود عضو محول می

پذیرد  ت مینحوی صور تعیین میزان واحد موظف اعضای آموزشی در دانشكده به -8تبصره 

که متوسط واحد موظف تدریس مجموع اعضای دانشكده، کمتر از متوسط واحد موظف مراتب 

 .این ماده نباشد« 3»تعیین شده در بند 



نامه و  این آیین« 23»تعیین میزان واحد موظف اعضای آموزشی نافی مفاد ماده  -6تبصره 

 .های آن نخواهد بود تبصره

های پژوهشی ارزنده در دست اجرا دارند و  زشی که طرحوقت آمو اعضای تمام -3تبصره 

باید وقت بیشتری را صرف امور پژوهشی نمایند، بنا به پیشنهاد مدیر گروه و تأیید رئیس 

توانند قسمتی از ساعات مربوط به آموزش را  دانشكده و تصویب شورای پژوهشی دانشگاه می

وظف تدریس آنان از نصف میزان حداقل مشروط به اینكه ساعات م. صرف امور پژوهشی نمایند

 .مندرج در بند یک این ماده کمتر نباشد

 :اهم وظایف عضو پژوهشی که وظایف مدیریت به عهده ندارد، عبارت است از -68ماده 

ساعت تحقیق در  17الی  24وقت به میزان  پژوهش در دانشگاه، برای اعضای تمام -68-8

، استادیار 11، مربی پژوهشی 17مربی پژوهشیار )و هفته با توجه به مراتب دانشگاهی عض

 .گردد تعیین می( ساعت تحقیق 24و استاد پژوهشی  28، دانشیار پژوهشی 12پژوهشی 

ارائه خدمات علمی، آزمایشگاهی به دانشگاه و خارج از دانشگاه براساس مصوبات  -68-6

 .هیأت رئیسه دانشگاه

ی و هدایت و نظارت بر پروژه های پژوهشی و انجام امور کارشناسی و مشاوره علم -68-3

 .های تحصیالت تكمیلی نامه پایان

 .ها و مجامع علمی و تخصصی شرکت در سمینارها، کنفرانس -68-8

 .شرکت در شوراهای داخل و خارج از دانشگاه به تشخیص مقام مافوق -68-5

 .افزایی و دانشهای آموزشی و فرهنگی  ها و کارگاه مشارکت و حضور در فعالیت -68-2

 .های کاربردی های کاربردی و تبدیل آن به پروژه شناسایی مسائل و چالش -68-7

انجام سایر وظایفی که از طرف مدیر گروه و رئیس دانشكده و یا رئیس دانشگاه به  -68-1

 .شود عضو محول می

موافقت ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی با  تواند در دانشگاه عضو پژوهشی می -8تبصره 

واحد نظری « 4»گروه و تأیید رئیس دانشگاه یا مقام مجاز از طرف وی حداکثر به میزان 

 .تدریس نماید

پذیرد که  تعیین ساعات موظف اعضای پژوهشی در دانشگاه به نحوی صورت می -6تبصره 

میانگین محصول تحقیقات عضو در یک سال عالوه بر ارائه یک مقاله علمی پژوهشی پذیرش 

صفحه ترجمه، تصحیح متون تخصصی و یا  255تا  305صفحه تألیف یا  305تا  355 شده،
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نحوه ارائه تحقیقات بر حسب ماهیت . تعلیق بر آن و یا ارائه یک طرح پژوهشی کاربردی باشد

 .گردد موضوع توسط شورای پژوهشی دانشگاه تعیین و ابالغ می

این « 23»ژوهشی نافی ماده وقت پ تعیین میزان ساعت موظف اعضای تمام -3تبصره 

 .های آن نخواهد بود نامه و تبصره آیین

های تحصیالت تكمیلی دروس خاص و  وقت پژوهشی که در دوره اعضای تمام -8تبصره 

نمایند، به پیشنهاد مدیر گروه و تأیید رئیس دانشگاه و تصویب شورای  مؤثری را تدریس می

 .مربوط به تحقیق را صرف امور آموزشی نمایندتوانند قسمتی از ساعات  پژوهشی دانشگاه می

واحد موظف تدریس و ساعت موظف تحقیق اعضای هیأت علمی آموزشی و  -65ماده 

باشند،  دار دانشگاه می های سازمانی مصوب ستاره های اجرایی پست پژوهشی که دارای سمت

 :گردد براساس جدول ذیل تعیین می

 
 علمی هیأتجدول واحدهای موظف تدریس اعضاء 

 سمت اجرایی ردیف

واحد موظف 

عضو 

 آموزشی

ساعت موظف 

عضو 

 پژوهشی

 5 5 نامه این آیین« 73»مقامات موضوع ماده  3

 1 3 ها ها و پژوهشگاه روسای دانشگاه 2

 1 2 ها ها و پژوهشگاه معاونان دانشگاه 1

4 
های علمی و تحقیقاتی و  های آموزش عالی، شهرك رؤسای مجتمع

 ی مستقلمؤسسات پژوهش
2 1 

0 
های علمی و تحقیقاتی و  های آموزش عالی، شهرك معاونان مجتمع

 مؤسسات پژوهشی مستقل
1 3 

1 
ها و مراکز آموزشی و پژوهشی  ها، دانشكده رؤسای پژوهشكده

 های علم وفناوری مستقل و پارك
1 3 

7 
ها، و مراکز آموزشی و پژوهشی مستقل و  معاونان پژوهشكده

 فناوری های علم و پارك
4 32 

 32 4 های وابسته ها و پژوهشكده رؤسای دانشكده 8

 30 0 های وابسته ها و پژوهشكده معاونان دانشكده 3

35 
 مدیران بالفصل وزیر با تأیید وزیر

 معاونان و مدیران معاون وزیر با تأیید معاون ذیربط وزیر
 3الی  1 1الی  2

 30الی  3 0الی  1 یید مدیر بالفصل ذیربط وزیرهای بالفصل وزیر با تأ معاونان مدیریت 33



 های وزارت با تأیید معاون ذیربط وزیر معاونان مدیران معاونت

های  میزان کسر واحد موظف تدریس و یا ساعت موظف تحقیق سایر سمت -62ماده 

دار مصوب دانشگاه مندرج در تشكیالت تفصیلی مصوب، با توجه به واحد  اجرایی مصوب ستاره

ف تدریس و یا ساعت موظف تحقیق رئیس و معاونان دانشگاه حسب مورد توسط هیأت موظ

شود و در هر صورت میزان واحد موظف تدریس یا ساعت موظف تحقیق سمت  امنا تعیین می

بایست از واحد موظف تدریس و یا ساعت موظف تحقیق تعیین شده برای  اجرایی مورد نظر نمی

 .شدسمت اجرایی مافوق آن، کمتر با

کسر واحد موظف تدریس و یا ساعت موظف تحقیق اعضای هیأت علمی جانباز  -67ماده 

 :گردد براساس جدول ذیل تعیین می

 
 جدول کسر واحد موظف تدریس یا ساعت موظف تحقیق اعضای جانباز

 درصد جانبازی ردیف
کسر واحد موظف تدریس 

 اعضای آموزشی

کسر ساعت موظف تحقیق اعضای 

 پژوهشی

 ساعت در هفته 1 واحد 3 درصد 24تا  3

 ساعت در هفته 1 واحد 2 درصد 13تا  20 2

 ساعت در هفته 3 واحد 1 درصد 13تا  45 1

 ساعت در هفته 30 واحد 0 درصد و باالتر 75 4

 

اعضای ذیل در ساعات موظف حضور، با هماهنگی دانشگاه از تقلیل ساعات کار  -61ماده 

 :شوند مند می روزانه بهره

باشند،  اعضای دانشگاه که دارای معلولیت جسمی براساس تأیید مراجع ذیصالح می -لفا

 .ساعت 2حداکثر تا سقف 

 .ساعت 4درصد و باالتر حداکثر تا سقف  05بانوان همسر جانبازان  -ب

بانوان عضو که وظیفه شیردهی برعهده دارند، با هماهنگی واحد سازمانی ذیربط، یک  -ج

 .سال 2رزند تا سقف ساعت به ازای هر ف

آقایان عضو فاقد همسر و بانوان عضو که دارای فرزند یا همسر معلول ذهنی و جسمی  -د

( سازمان بهزیستی کل کشور)صالح  باشند، براساس میزان معلولیت مورد تأیید مراجع ذی می

 .ساعت 4حداکثر تا سقف 

هداری و مراقبت از اعضایی که به موجب تأیید مراجع قانونی ذیصالح وظیفه نگ -هف

 .ساعت 4درصد و باالتر را بر عهده دارند، حداکثر تا سقف  05جانبازان 
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 .باشد ساعت می« 4»مجموع تقلیل کار ساعات روزانه عضو در هر صورت حداکثر  -تبصره

دانشگاه مكلف است در ازای انجام تكالیف محول، میزان حضور موظف و رعایت  -69ماده 

براساس ضابطه « حقوق مرتبه و پایه»ه از سوی عضو، وجهی تحت عنوان نام مقررات این آیین

 .نامه به وی پرداخت نماید این آیین« 00»مقرر در ماده 

دانشگاه مكلف است به عضو واجد شرایط ذیربط، عالوه بر حقوق مرتبه و پایه،  -38ماده 

ابط مقرر در مواد های ذیل را متناسب با میزان حضور موظف وی در چارچوب ضو العاده فوق

 :نامه پرداخت نماید این آیین« 03»تا « 01»

 ؛(مخصوص)العاده شغل  فوق -15-3

 العاده ویژه؛ فوق -15-2

 العاده جذب؛ فوق -15-1

 .العاده مدیریت فوق -15-4

های مندرج  العاده دانشگاه مكلف است به عضو واجد شرایط ذیربط، عالوه بر فوق -38ماده 

های ذیل را مطابق با ضوابط و مقررات مربوط پرداخت  العاده نامه، فوق آییناین « 15»در ماده 

 :نماید

 العاده بدی آب و هوا؛ فوق -38-8

 العاده سختی شرایط محیط کار؛ فوق -38-6

 العاده محرومیت از مطب؛ فوق -38-3

 .العاده اشعه فوق -38-8

 .باشد می« 2»ت شماره این ماده به شرح پیوس« 2»دستورالعمل موضوع بند  -8تبصره 

العاده اشعه تابع ضوابط و مقررات  العاده محرومیت از مطب و فوق برقراری فوق -6تبصره 

 .باشد خاص خود می

ها و  تواند از خدمات اعضای هیأت علمی خود و یا سایر دانشگاه دانشگاه می -36ماده 

حل خدمت آنان به منظور مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری با موافقت کتبی دانشگاه م

التحقیق بر اساس ضابطه مقرر در  التدریس و یا حق تدریس و یا تحقیق در ازای پرداخت حق

 .نامه استفاده نماید این آیین« 12»ماده 

التدریس اعضای آموزشی در هر نیم سال تحصیلی تا سقف تعیین  میزان واحد حق -تبصره

بایست از سقف  التدریس عضو نمی صورت میزان حقدر هر . گردد شده از سوی وزارت تعیین می

 .تعیین شده موضوع این تبصره، بیشتر باشد



تواند از خدمات دارندگان مدارك تحصیلی دانشگاهی غیر عضو  دانشگاه می -33ماده 

ای مرکب  های تحصیلی به تأیید کمیته هیأت علمی که صالحیت مدرسی آنان در یكی از رشته

گاه و معاون آموزشی دانشكده پیشنهاد دهنده و مدیر گروه آموزشی از نماینده رئیس دانش

التدریس  به منظور تدریس در ازای پرداخت حق« مدرس»ذیربط رسیده باشد، به عنوان 

 .نامه استفاده نماید این آیین« 11»براساس ضابطه مقرر در ماده 

گاهی از مدرسانی که تواند برای آموزش فنی، عملی، هنری و آزمایش دانشگاه می -8تبصره 

مدرك تحصیلی خاص یا مرتبه دانشگاهی نداشته و صالحیت مدرسی آنان به تأیید کمیته 

التدریس این دسته از افراد معادل  میزان حق. مندرج در این ماده رسیده است، استفاده نماید

لمی و نامه با توجه به مدارك ع این آیین« 11»التدریس مقرر در ماده  درصد حق 355تا  85

 .گردد تجربه مدرس توسط هیأت رئیسه دانشگاه تعیین می

ساعت « 32»ساعات تدریس مدرسان موضوع این ماده در دانشگاه حداکثر  -6تبصره 

 .باشد درس نظری یا معادل عملی آن در هفته می

نامه استخدامی  مدرسانی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری یا آیین -3تبصره 

باشند، صرفاً  ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری می ت علمی دانشگاهاعضای غیر هیأ

 .باشند در ساعات غیر موظف مشمول این ماده می

نامه، برای مدت  این آیین« 3»ماده « 11»بند « الف»به عضوی که براساس جزء  -38ماده 

تاریخ حرکت به محل گردد، از  معین جهت انجام وظایف محول به خارج از دانشگاه اعزام می

العاده مأموریت  کیلومتر باشد فوق 15مأموریت تا بازگشت، چنانچه فاصله مقصد از مبدأ بیش از 

العاده به  این فوق. گردد نامه پرداخت می این آیین «14»روزانه براساس ضابطه مقرر در ماده 

 .نامه تعلق نخواهد گرفت این آیین« 72»اعضای مشمول ماده 

وی که با تأیید هیأت رئیسه دانشگاه به صورت مأموریت به خارج از کشور عض -8تبصره 

العاده مأموریت روزانه خارج از  شود، ضمن برخورداری از حقوق و مزایای ریالی، فوق اعزام می

 .کشور براساس مقررات عمومی نیز دریافت خواهد کرد

اه متوالی و یا متناوب در ها در مورد هر عضو از چهار م مدت این گونه مأموریت -6تبصره 

 .یک سال تقویمی بیشتر نخواهد بود

به عضوی که به موجب حكم صادره از سوی مراجع قانونی محل ثابت  -35ماده 

براساس « هزینه سفر و نقل مكان»ای تحت عنوان  کند، هزینه جغرافیایی خدمت وی تغییر می

 .دگرد نامه پرداخت می این آیین« 11»ضابطه مقرر در ماده 
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ای  نامه کمک هزینه به عضو مرد شاغل و بازنشسته متأهل مشمول این آیین -32ماده 

و در صورت داشتن فرزندان تحت تكفل، کمک « مندی هزینة عائله  کمک»تحت عنوان 

نامه  این آیین« 17»براساس ضابطه مقرر در ماده « کمک هزینه اوالد»ای تحت عنوان  هزینه

 .گردد پرداخت می

ن وظیفه بگیر و همچنین اعضای زن شاغل و یا بازنشسته سرپرست خانوار ابانو -8تبصره 

که همسرشان متوفی، معلول و یا از کارافتاده کلی بوده و به موجب حكم مراجع قانونی، 

مندی و نیز در صورت تكفل مخارج  سرپرستی خانوار را به عهده دارند، از کمک هزینه عائله

 .شوند د برخوردار میفرزندان از کمک هزینه اوال

 25کنند،  حداکثر سن برای اوالد ذکور که از کمک هزینه اوالد استفاده می -6تبصره 

سال تمام و برای اوالد اناث  20سال و در صورت ادامه تحصیل و غیر شاغل بودن آنان تا 

 .نداشتن شغل و همسر خواهد بود

صالح از  مراجع پزشكی ذی فرزندان معلول و از کارافتاده کلی به تشخیص -3تبصره 

مشمول محدودیت سقف سنی .... جمله سازمان بهزیستی کل کشور، سازمان پزشكی قانونی و

 .باشند این ماده نمی 2مذکور در تبصره 

عدم حضور عضو در محل خدمت بدون اطالع و هماهنگی قبلی، عدم انجام  -37ماده 

ر خروج بدون عذر موجه، همچنین ترك وظایف و تكالیف محول، تأخیر در ورود و یا تعجیل د

مأموریت یا مرخصی )خدمت در خالل ساعات موظف حضور در دانشگاه بدون ارائه مجوز خروج 

، ضمن کسر حقوق و مزایای مستمر به میزان ساعات و روزهای عدم حضور، برای بار (ساعتی

، برای بار سوم توبیخ اول احضار و اخطار شفاهی، برای بار دوم اخطار کتبی با درج در پرونده

کتبی با درج در پرونده و در صورت تكرار پرونده وی برای رسیدگی به هیأت بدوی انتظامی 

 .گردد ارجاع می

در صورتی که عضو مدعی شود که غیبت او خارج از حدود قدرت و اختیار بوده و  -تبصره

تشخیص و حكم برائت هیأت بدوی انتظامی با بررسی مستندات مورد ارائه، عذر وی را موجه 

دهد، حقوق و مزایای ایام غیبت وی در صورت داشتن مرخصی استحقاقی با ارائه در خواست 

در غیر این صورت برای مدت مذکور مرخصی . مرخصی استحقاقی قابل پرداخت خواهد بود

 .بدون حقوق صادر خواهد شد

رات انتظامی هیأت قانون مقر»در صورت ارتكاب هر یک از تخلفات مندرج در  -31ماده 

های  توسط عضو، موضوع به هیأت« ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور علمی دانشگاه

 .گردد رسیدگی انتظامی اعضای هیأت علمی ارجاع می



عضو شاغل موظف به حفظ و نگهداری اموال، اسناد و مدارکی است که از سوی  -39ماده 

تحویل و یا عدم تحویل اموال، اطالعات، مدارك و . ستدانشگاه در اختیار وی قرار داده شده ا

باشد و در  پذیر می اسناد صرفاً با اجازه مقام مجاز در چارچوب قوانین و مقررات مربوط امكان

قانون مقررات انتظامی هیأت »صورت ورود ضرر و زیان و یا افشای اسناد، موضوع براساس 

 .مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت« یقاتی کشورها و مؤسسات آموزش عالی و تحق علمی دانشگاه

رویی، وظایف خود را با  عضو دانشگاه موظف است ضمن رعایت انصاف و گشاده -88ماده 

/ دقت، سرعت، صداقت، امانت و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دانشگاه

مقام مافوق پاسخگو  گروه و واحد سازمانی مربوط انجام داده و در مقابل/ دانشكده/ پردیس

 .در صورت تخطی از این اصل، برابر مقررات مربوط عمل خواهد شد. باشد

های قانونی در برابر شاکیان مورد  عضو دانشگاه در انجام وظایف و مسئولیت -88ماده 

دستورالعمل اجرایی قانون حمایت »باشد و دانشگاه مكلف است براساس  حمایت قضایی می

، به تقاضای عضو برای دفاع از انجام وظایف «1پیوست شماره  -ت علمیقضایی از اعضای هیأ

 .وی با استفاده از کارشناسان حقوقی خود یا گرفتن وکیل از عضو حمایت قضایی نماید

پرداخت مطالبات عضوی که با دانشگاه قطع ارتباط نماید، منوط به تعیین  -86ماده 

 .باشد حساب با دانشگاه می تكلیف وی و تسویه

آماده »نامه در وضعیت  به اعضای دانشگاه که براساس ضوابط و مقررات این آیین -83ماده 

مندی و اوالد پرداخت  برند، صرفاً حقوق مرتبه و پایه و کمک هزینه عائله بسر می« به خدمت

 .گردد می

 .باشد حداکثر یک سال می« آماده به خدمت»مدت وضعیت  -8تبصره 

های رسیدگی انتظامی اعضای  حكم مراجع قضائی و یا هیأت عضوی که براساس -6تبصره 

هیأت علمی از اتهام مربوط برائت حاصل نماید، حقوق و مزایای مستمر مندرج در حكم 

 .کارگزینی قبل از آماده به خدمت را برای مدت آمادگی به خدمت دریافت خواهد نمود

عضو براساس حكم مراجع وضعیت « آماده به خدمت»چنانچه تا پایان دوره  -88ماده 

های رسیدگی انتظامی اعضای هیأت علمی تعیین نشده باشد و یا موجبات اعاده  قضایی یا هیأت

با احتساب مدت زمان آماده )به کار وی فراهم نگردد، در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی 

خواست ذی های ذیل، حسب در ، وی بازنشسته و در غیر این صورت به یكی از روش(به خدمت

 :نفع رفتار خواهد شد

ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و یا  انتقال به سایر دانشگاه -الف

 .های اجرایی با ارائه اعالم نیاز دستگاه
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ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و یا  مأموریت یكساله به سایر دانشگاه -ب

 .زهای اجرایی با ارائه اعالم نیا دستگاه

عضوی که در طول یكسال حداقل امتیازات الزم را برای دریافت یک پایه ترفیع  -85ماده 

نامه کسب ننماید، با پیشنهاد کمیته ترفیعات و تأیید  این آیین« 02»استحقاقی، موضوع ماده 

التحقیق وی حسب مورد برای  التدریس یا ساعت حق هیأت رئیسه دانشگاه تعداد واحد حق

و سوم حذف خواهد شد و درصورت استمرار این وضعیت، ضمن حذف واحد های دوم  سال

التحقیق عضو، پرونده وی جهت بررسی و اخذ تصمیم به کمیسیون  التدریس یا ساعت حق حق

 .گردد ، ارسال می(نامه این آیین« 353»موضوع ماده )رکود علمی 

 

 توانمندسازی 8-5
از آیین نامه    45تا  54های  در این بخش خوانندگان با ماده

علمی دانشگاه تهران که در ارتباط با  هیأتاستخدامی اعضای 

های  علمی و نیز نحوه ترفیع و اخذ پایه هیأتتوانمندسازی اعضای 

 .شوند باشند، آشنا می تشویقی می
 

دانشگاه موظف است بر مبنای نتایج حاصل از ارزیابی عملكرد ساالنه عضو و به  -82ماده 

ها و توانمندسازی وی در ایفای هرچه بهتر  طح کارآیی و اثربخشی فعالیتمنظور ارتقاء س

های آموزشی الزم را جهت متناسب ساختن نگرش، دانش و مهارت عضو  تكالیف محول، برنامه

 .با شغل مورد نظر، طراحی و به مورد اجرا گذارد

عضو موظف است براساس ضوابط و مقررات مربوط، همواره نسبت به  -87ماده 

 .های شغلی خود اقدام نماید ها و توانایی توانمندسازی و افزایش مهارت

دانشگاه موظف است به منظور بررسی استحقاق عضو برای ترفیع سالیانه،  -81ماده 

های تكمیل شده توسط وی، ارزیابی نموده و نتایج این ارزیابی را  عملكرد عضو را با توجه به فرم

 .ال نمایدبه کمیته ترفیعات دانشگاه ارس

دانشگاه موظف است به منظور بررسی استحقاق عضو برای ارتقا مرتبه،  -89ماده 

نامه ارتقا مرتبه  های تكمیل شده توسط وی در چارچوب آیین های عضو را با توجه به فرم فعالیت

های مربوط، ارزیابی نموده و نتایج این ارزیابی را به مراجع  اعضای هیأت علمی و دستورالعمل

 .صالح ارسال نماید ذی



این  «43»و « 48»موضوع مواد )های مورد استفاده در ارزیابی عضو  عوامل و شاخص -58ماده 

و « دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی»براساس ( نامه آیین

 .گردد یین میابالغی از سوی وزارت تع« نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی آیین»همچنین 

نامه،  این آیین« 01»و « 02»به عضو در صورت احراز شرایط مقرر در موارد  -58ماده 

 :گردد های مشروحه ذیل اعطا می پایه

های  ترفیع خدمت سربازی، ترفیع استحقاقی سالیانه، پایه: پایه استحقاقی شامل -58-8

 .های مصوب آتی ایثارگری، پایه مأموریت تحصیلی و سایر پایه

کسب عنوان  -« س»های عاشورا و الزهرا  عضویت در گردان: پایه تشویقی شامل -58-6

 .های مصوب آتی عضو هیأت علمی نمونه کشوری و سایر پایه

به اعضای شاغل به کار و مأمور به تحصیل در صورت احراز شرایط مندرج در  -56ماده 

 :گردد طا میبندهای ذیل حسب مورد، پایه ترفیع استحقاقی سالیانه اع

 :اعضای شاغل به کار -56-8

انجام حداقل یک و یا دو سال خدمت علمی آموزشی و پژوهشی قابل قبول در پایه قبلی، به 

« دو سال»و اعضای نیمه حضوری یا نیمه وقت « یک سال»ترتیب برای اعضای تمام وقت 

یانه اعضای هیأت دستورالعمل اعطای ترفیع سال»حسب مورد و کسب حداقل امتیاز مندرج در 

 .در مهلت مقرر« علمی آموزشی و پژوهشی ابالغی از سوی وزارت

 :اعضای رسمی مأمور به تحصیل -56-6

در ازای ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی ساالنه که به تأیید دانشگاه محل تحصیل و دانشگاه 

اکثر دو برسد، در مقطع کارشناسی ارشد برای هر سال تحصیل یک پایه و در طول دوره حد

پایه و در مقطع تحصیلی دکتری تخصصی برای هر سال تحصیل یک پایه و حداکثر چهار پایه و 

 .گردد در مجموع برای دو مقطع تحصیلی پنج پایه اعطا می

در ازای ارائه کارت پایان خدمت و یا گواهی انجام تعهد نظام وظیفه، یک پایه  -8تبصره 

 .گیرد ترفیع تعلق می

این ماده « یک»مولین طرح سربازی برای دوره تعهد با رعایت مفاد بند به مش -6تبصره 

 .گیرد پایه تعلق می« 2»به ازای هر سال خدمت، یک پایه تا سقف 

به ایام تعلیق، مرخصی بدون حقوق و انفصال موقت، پایه استحقاقی تعلق  -3تبصره 

 .افتد می گیرد و به همان میزان تاریخ استحقاق دریافت پایه به تعویق نمی

اعضایی که از سوی مراجع ذیصالح واجد دریافت مزایای ایثارگری شناخته  -8تبصره 

های ایثارگری براساس جدول  های استحقاقی مندرج در این ماده، از پایه شوند، عالوه بر پایه می
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 های یک و که در مرتبه ردیف( جانبازان و آزادگان)اعضای ایثارگری . گردند ذیل برخوردار می

نامه قرار داشته و از حقوق و مزایای یک مرتبه  این آیین« 3»دو مندرج در جدول موضوع ماده 

 .گیرند اند، در شمول این تبصره قرار نمی مند گردیده باالتر بهره

 
 های ایثارگری قابل اعطا به اعضای ایثارگر جدول پایه

 ردیف

 نوع ایثارگری
پایه ایثارگری قابل اعطا 

 «برای هر ستون»
مدت اسارت 

 «8ستون »( آزادگی)

درصد جانبازی 

 «6ستون »

مدت خدمت در 

 «3ستون »جبهه 

 پایه 3 ماه تا یک سال 1 درصد 33تا  تا یک سال 3

 پایه 2 سال 2تا  3 درصد 23تا  25 سال 2تا 3 2

 پایه 1 سال 1تا  2 درصد 13تا  15 سال 1تا  2 1

 پایه 0 سال 4تا  1 درصد 43تا  45 سال 4تا  1 4

 پایه 7 سال 0تا  4 درصد 03تا  05 سال 0تا  4 0

 پایه 3 سال 1تا  0 درصد 13تا  15 سال 1تا  0 1

 سال و باالتر 1 7
درصد و  75

 بیشتر
 پایه 33 سال و باالتر 1

 

در صورتی که خدمت سربازی و خدمت در جبهه عضو همزمان بوده باشد، عضو  -5تبصره 

 .ت مربوط برخوردار گرددتواند از مجموع ترفیعا می

های جدول تبصره  تواند از مجموع ترفیعات حداکثر دو ستون از ستون عضو می -2تبصره 

 .این ماده برخوردار گردد« 4»

در مرتبه علمی استادیار و باالتر، عالوه بر ( فرزند شهید)عضو هیأت علمی  -7تبصره 

تر از  ثارگری و در مرتبه علمی پایینپایه ای« 7»های استحقاقی مندرج در این ماده از  پایه

 .گردد استادیار، از حقوق و مزایای یک مرتبه باالتر برخوردار می

شوند، ضمن ارتقا به مرتبه  اعضایی که به درجه رفیع شهادت نائل شده یا می -1تبصره 

برند و تا زمان رسیدن به شرایط  علمی باالتر، از تاریخ شهادت در حالت اشتغال به سر می

عمومی بازنشستگی، ترفیع استحقاقی سالیانه را دریافت داشته و از مزایای زمان اشتغال از 

نامه ارتقا مرتبه،  جمله ارتقا به مرتبه علمی باالتر صرفاً پس از طی مدت توقف مقرر در آیین

اند، به دلیل عدم امكان  اعضایی که در مرتبه استادی به شهادت رسیده. برخوردار خواهد بود

 .گردند مند می پایه ایثارگری بهره« 35»تقا به مرتبه علمی باالتر، بالفاصله از ار



نماید، پایه  به عضو رسمی در صورتی که یكی از شرایط زیر را احراز نموده یا می -53ماده 

 :گردد تشویقی اعطا می

کسب باالترین امتیاز پژوهشی در سه سال متوالی به انتخاب کمیته ترفیعات  -53-8

سال از یكدیگر، در طول  0هر بار یک پایه و حداکثر سه پایه به فاصله زمانی حداقل )نشگاه دا

 (.خدمت

در چارچوب ضوابط مربوط « س»های عاشورا و الزهرا  عضو فعال در گردان -53-6

 (.حداکثر یک پایه)

 (.دو پایه)احراز عنوان عضو هیأت علمی نمونه کشوری  -53-3

 (.حداکثر دو پایه)د ممتاز در دانشگاه احراز عنوان استا -53-8

یک پایه برای )های معتبر ملی  های دولتی و برگزیدگان جشنواره دارندگان نشان -53-5

 (.هر مورد و حداکثر دو پایه

در مؤسساتی که ( نامه این آیین 74موضوع ماده )اعضای شاغل و یا مأموران به خدمت  -53-2

ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری تازه  مول دانشگاهبا تأیید مراجع ذیصالح وزارت در ش

تأسیس و در حال توسعه قرار دارند، در صورتی که در خدمت مؤسسات مذکور باقی بمانند، در ازای 

 .گردند سال خدمت در مؤسسات یاد شده از یک پایه تشویقی برخوردار می 7

تادی، رئیس دانشكده و های مدیریت س اعضایی که در دانشگاه در سمت -53-7

های همتراز با آن، دارای خدمات ارزنده و قابل قبول به تشخیص هیأت رئیسه دانشگاه  سمت

سال  0به ازای هر دو سال خدمت یک پایه و حداکثر دو پایه به فاصله زمانی حداقل )باشند  می

 (.از یكدیگر، در طول خدمت

این « 73»مقامات موضوع ماده  های مدیریتی اعضای دانشگاه که دارای سمت -53-1

 (.به ازای هر دو سال خدمت یک پایه و حداکثر چهار پایه در طول خدمت)باشند،  نامه، می آیین

های مدیریتی حوزه ستاد وزارت دارای خدمات ارزنده  اعضای دانشگاه که در سمت -53-9

هر دو سال خدمت یک به ازای )باشند،  و قابل قبول به تشخیص وزیر یا معاونان ذیربط وی می

 (.پایه و حداکثر دو پایه در طول خدمت

پایه تشویقی موضوع بند یک این ماده صرفاً به ده درصد اعضای واجد شرایط هر  -8تبصره 

این نصاب برای واحدهای سازمانی دارای . گردد واحد سازمانی دانشگاه به طور ساالنه اعطا می

 .گردد می عضو هر دو سال یک بار اعمال 35کمتر از 
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های تشویقی قابل اعطا به هر عضو در طول خدمت به استثنای  سقف پایه -6تبصره 

 .باشد پایه می« 7»این ماده، حداکثر « 8»و « 1»های تشویقی موضوع بندهای  پایه

« 2»های تشویقی موضوع بندهای  به عضو پیمانی، در صورت احراز شرایط، پایه -3تبصره 

 .گردد یاین ماده، اعطا م« 0»و 

به اعضای نیمه حضوری و نیمه وقت در ازای هر دو سال خدمت قابل قبول با  -58ماده 

همچنین مدت . گیرد نامه یک پایه استحقاقی تعلق می این آیین« 02»ماده « 3»رعایت بند 

 .باشد وقت می توقف الزم برای ارتقاء مرتبه آنان دو برابر عضو تمام

 

 انظام پرداخت حقوق و مزای 8-2

 هیأتآیین نامه استخدامی اعضای  44در این بخش که از ماده 

ختم می گردد، نحوه محاسبه  46علمی دانشگاه تهران آغاز و به ماده 

در علمی از بدو استخدام  هیأتو پرداخت حقوق و مزایای اعضای 

های مدیریتی، تمام  های اجرایی، پست سمت) های مختلف، وضعیت

ین جداول پرداختی همچن. ائه گردیده استار....( وقت بودن اعضا و 

اجرایی از دیگر مطالب های سمت های مدیریت و  فوق العاده شغل

 .باشد این بخش می
 

 :گردد حقوق مرتبه و پایه عضو براساس فرمول زیر تعیین می -55ماده 

 

 .حقوق مرتبه و پایه= ضریب حقوقی × [ عدد مبنا( + پایه×  0])

 

« 27»باشد که براساس مفاد بند  عددی خدمات قابل قبول عضو می پایه، نمایش -8تبصره 

 .گردد نامه تعریف می این آیین« 3»ماده 

نامه به  این آیین« 3»های مندرج در جدول موضوع ماده  عدد مبنا برای مرتبه -6تبصره 

 .گردد تعیین می 375و  -340-320-355-35های جدول مذکور برابر  ترتیب ردیف



ب حقوقی سالیانه مشروط به آنكه کمتر از میزان ابالغ شده از سوی هیأت ضری -3تبصره 

 .گردد وزیران نباشد، توسط هیأت امنا تعیین می

 .گیرند اعضا در بدو استخدام در پایه یک مرتبه مربوط قرار می -8تبصره 

حقوق و مزایای اعضا در دوره پیمانی و یا دوره رسمی آزمایشی، همانند دوره  -5تبصره 

 .شود نامه تعیین و پرداخت می رسمی قطعی، مطابق با ضوابط مقرر در این آیین

پرداخت ( مخصوص)العاده شغل  ای تحت عنوان فوق العاده به اعضای دانشگاه فوق -52ماده 

 :باشد العاده مذکور به شرح زیر می نحوه محاسبه فوق. شود می

 

 (مخصوص)العاده شغل  وقف=  العاده شغل   ضریب فوق× ( حقوق مرتبه و پایه)

 

های مندرج در  العاده شغل براساس شماره ردیف هر یک از مرتبه ضریب فوق –تبصره 

گردد و تغییرات بعدی آن  نامه، به شرح ذیل تعیین می این آیین« 3»جدول موضوع ماده 

 .براساس مقررات مربوط و تصویب در هیأت امنا خواهد بود

 
 العاده شغل جدول ضرایب فوق

 (مخصوص)العاده شغل  ضریب فوق دیفر

3 77/3 

2 3/2 

1 1/2 

4 87/2 

0 38/2 

 

العاده ویژه  العاده خاصی تحت عنوان فوق به اعضای تمام وقت دانشگاه فوق -57ماده 

 :باشد العاده مذکور به شرح زیر می نحوه محاسبه فوق. شود پرداخت می

 

 العاده ویژه فوق= های ویژه ثابت و متغیر  دهالعا مجموع ضرایب فوق× ( حقوق مرتبه و پایه)
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های ویژه ثابت و متغیر براساس شماره ردیف هر یک از  العاده ضریب فوق -8تبصره 

 :گردد نامه، به شرح ذیل تعیین می این آیین« 3»های مندرج در جدول موضوع ماده  مرتبه

 
 العاده ویژه ثابت و متغیر جدول ضرایب فوق

 ردیف
عاده ال ضریب فوق

 ویژه ثابت

العاده  ضریب فوق

 ویژه متغیر

حداکثر سقف ریالی قابل پرداخت 

العاده  ناشی از اعمال ضریب فوق

 ویژه متغیر

 ریال 555/055/1تا  3/2تا  1/1 3

 ریال 555/055/1تا  0/2تا  4 2

 ریال 555/555/0تا  4/1تا  1/0 1

 ریال 555/555/1تا  1/1تا  2/0 4

 ریال 555/555/7تا  3/2تا  8/4 0

 

العاده ویژه متغیر، مندرج در جدول تبصره یک این ماده با  میزان ضریب فوق -6تبصره 

العاده ویژه متغیر در هر مرتبه علمی  رعایت سقف ریالی قابل پرداخت ناشی از اعمال ضریب فوق

 .گردد تعیین می

العاده  ضریب فوق تواند، متناسب با شرایط اقتصادی خود، میزان دانشگاه می -3تبصره 

 .و تصویب هیأت امنا مورد بازنگری قرار دهد« مرکز»ویژه متغیر را هر دو سال یک بار، با تأیید 

. شود العاده جذب پرداخت می ای تحت عنوان فوق العاده به اعضای دانشگاه فوق -51ماده 

 : العاده مذکور به شرح زیر است نحوه محاسبه فوق

 

 العاده جذب فوق= العاده جذب  ریب فوقض× ( حقوق مرتبه و پایه)

 

العاده جذب در شهر تهران به عنوان مبنا، براساس شماره ردیف  ضریب فوق -8تبصره 

نامه، به شرح ذیل تعیین  این آیین« 3»های مندرج در جدول موضوع ماده  هریک از مرتبه

 :گردد می

 

 

 

 



 العاده جذب جدول ضرایب فوق

 «شهر تهران»العاده جذب  ضریب فوق ردیف

3 81/5 

2 303/5 

1 358/3 

4 33/3 

0 221/3 

 

العاده جذب مندرج در جدول موضوع تبصره یک  هرگونه تغییر در ضرایب فوق -6تبصره 

این ماده براساس شرایط اقلیمی و محیطی، صرفاً با پیشنهاد دانشگاه، تأیید وزارت و تصویب 

 .باشد پذیر می هیأت امنا امكان

باشند،  های مدیریتی مصوب می دار پست وقت دانشگاه که عهده ه اعضای تمامب -59ماده 

العاده مذکور به  نحوه محاسبه فوق. شود العاده مدیریت پرداخت می ای تحت عنوان فوق العاده فوق

 :باشد شرح زیر می

 

العاده مدیریت رئیس  مبلغ ریالی فوق× العاده مدیریت هر پست مدیریتی مصوب  ضریب فوق

 العاده مدیریت فوق= نشگاهدا

 

العاده مدیریت رئیس دانشگاه براساس دستورالعمل نحوه تعیین  مبلغ ریالی فوق -8تبصره 

ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب هیأت امنا  حق مدیریت روسای دانشگاه

 .گردد تعیین می

ارت مأمور و در مشاغل العاده مدیریت اعضای دانشگاه که به وز میزان فوق -6تبصره 

گردند،  وزارت منصوب می( نامه این آیین« 73»به استثنای مقامات موضوع ماده )مدیریتی 

 .گردد وزارت تعیین و با ابالغ مرکز، از سوی وزارت پرداخت می« شورای معاونان»توسط 

العاده مدیریت هر پست مدیریتی مصوب با توجه به حجم کار و  ضریب فوق -3تبصره 

ی آن، بازدهی و کارایی و مرتبه علمی عضو و مقایسه با سایر مدیران بر اساس دامنه سخت

 :گردد ضرایب مندرج در جدول ذیل، توسط رئیس دانشگاه تعیین می
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 های مدیریتی العاده مدیریت پست جدول حداقل و حداکثر ضرایب فوق

 پست مدیریتی مصوب ردیف
العاده  حداقل و حداکثر ضریب فوق

 تمدیری

 درصد 85تا  15 معاونان دانشگاه 3

2 
های بالفصل رئیس  مدیران دفاتر و ادارات و مدیریت

 دانشگاه
 درصد 15تا  05

1 
ها، مراکز،  ها، آموزشكده ها، پژوهشكده رؤسای دانشكده

 کتابخانه مرکزی و مؤسسات وابسته به دانشگاه
 درصد 15تا  45

4 
یر مجموعه های ز مدیران دفاتر و ادارات و مدیریت

 های دانشگاه بالفصل معاونت
 درصد 45تا  15

0 
های بالفصل  معاونان مدیران دفاتر و ادارات و مدیریت

 رئیس دانشگاه
 درصد 05تا  45

1 
ها، مراکز و  ها، آموزشكده ها، پژوهشكده معاونان دانشكده

 مؤسسات وابسته
 درصد 05تا  15

 درصد 45تا  25 های آموزشی و پژوهشی مدیران گروه 7

8 
های زیر  معاونان مدیران دفاتر و ادارات و مدیریت

 های دانشگاه مجموعه بالفصل معاونت
 درصد 45تا  25

 دار مصوب های مدیریتی ستاره سایر پست 3
این ماده تعیین  4بر اساس مفاد تبصره 

 گردد می

 

« 1»بصره جدول ت« 3» العاده مدیریت مشاغل اجرایی موضوع بند میزان فوق -8تبصره 

شود و در هر  العاده مدیریت رئیس دانشگاه توسط هیأت امنا تعیین می این ماده، با توجه به فوق

العاده مدیریت تعیین شده برای مقام  بایست از فوق العاده مدیریت هر عضو نمی حال میزان فوق

 .مافوق وی بیشتر باشد

نامه در زمان  این آیین« 73»العاده مدیریت مقامات موضوع ماده  میزان فوق -5تبصره 

های مذکور، به شرح ذیل تعیین و از محل اعتبارات دستگاه محل مأموریت  تصدی سمت

 .گردد پرداخت می

 
 

 

 

 



 «79»العاده مدیریت مقامات موضوع ماده  جدول میزان فوق

 میزان حق مدیریت مقام سیاسی ردیف

 اندرصد حق مدیریت رئیس دانشگاه تهر 255 رؤسای سه قوه 3

 درصد حق مدیریت رئیس دانشگاه تهران 385 معاون اول رئیس جمهور 2

 درصد حق مدیریت رئیس دانشگاه تهران 315 وزیران و معاونان رئیس جمهور 1

 درصد حق مدیریت رئیس دانشگاه تهران 315 معاونان وزیران 4

 

رصد حقوق و مزایای د 05نامه، صرفاً از  این آیین« 37»بانوان عضو مشمول ماده  -28ماده 

 .گردند مستمر عضو تمام وقت برخوردار می

نامه با  این آیین« 38»حقوق و مزایای ماهانه اعضایی که براساس مفاد ماده  -28ماده 

موافقت واحد سازمانی مربوط و رئیس دانشگاه و یا مقام مجاز از طرف ایشان، به شیوه 

وقت بدون  حقوق و مزایای اعضای تمام نمایند، برابر حضوری در دانشگاه خدمت می نیمه

 .باشد می( ثابت و متغیر)العاده ویژه  احتساب فوق

ساعت تدریس عملی و « 0/3»التدریس یک ساعت  تدریس نظری و  حق -26ماده 

براساس یک ( نامه این آیین 12موضوع ماده )التحقیق یک ساعت تحقیق اعضا  همچنین حق

 .گردد عضو تعیین می( مخصوص)العاده شغل  و فوقپنجاهم مجموع حقوق مرتبه و پایه 

چنانچه محل دانشگاه متبوع استخدامی اعضای مدعو تا محل دانشگاه بیش از  -تبصره

تواند به تشخیص معاون آموزشی دانشگاه  کیلومتر فاصله داشته باشد، دانشگاه می 355

 .دپرداخت نمای 2تا  0/3التحقیق آنان را با ضریب  التدریس یا حق حق

نامه  این آیین« 11»التدریس یک ساعت تدریس مدرسان موضوع ماده  حق -23ماده 

عضو هیأت ( مخصوص)العاده شغل  براساس یک پنجاهم مجموع حقوق مرتبه و پایه و فوق

علمی در مرتبه مربی آموزشیار، مربی آموزشی، استادیار آموزشی حسب مورد با پایه مساوی یا 

کارشناسی، )به عنوان مدرس، با توجه به مدرك تحصیلی وی  سنوات اشتغال در دانشگاه

 .گردد تعیین می( ارشد و دکتری کارشناسی
کیلومتر  355چنانچه محل سكونت مدرسان مدعو تا محل دانشگاه بیش از  -8تبصره 

التدریس آنان را با  تواند به تشخیص معاون آموزشی دانشگاه حق فاصله داشته باشد، دانشگاه می

 .پرداخت نماید 2تا  0/3ضریب 

با مدرك تحصیلی ( جانبازان و ایثارگران)التدریس مدرسان ایثارگر  حق -6تبصره 

ارشد به ترتیب براساس یک پنجاهم مجموع حقوق مرتبه و پایه و  کارشناسی و کارشناسی
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عضو هیأت علمی در مرتبه مربی آموزشی و استادیار آموزشی با ( مخصوص)العاده شغل  فوق

التدریس  حق. گردد مساوی با سنوات اشتغال در دانشگاه به عنوان مدرس تعیین میپایه 

ماده « 4»بر مبنای مفاد این ماده و رعایت مفاد تبصره ( جانبازان و ایثارگران)مدرسان ایثارگر 

 .گردد نامه تعیین می این آیین« 02»

« 02»ماده « 7»ه با رعایت مفاد تبصر( فرزندان شهدا)التدریس مدرسان  حق -3تبصره 

 .گردد نامه تعیین می این آیین

نامه به مأخذ یک بیستم  این آیین« 14»العاده مأموریت روزانه موضوع ماده  فوق -28ماده 

هزینه . های شغل و جذب، قابل پرداخت است العاده مجموع حقوق مرتبه و پایه و فوق( 25/3)

و ذهاب بین شهری و درون شهری، اسكان و تغذیه براساس مقررات عمومی و هزینه ایاب 

 .براساس مصوبات هیأت رئیسه دانشگاه پرداخت خواهد شد

« 25»العاده مأموریت روزانه اعضا نباید از  سقف حداکثر پرداخت به عنوان فوق -8تبصره 

 .بیشتر باشد« 15»درصد حقوق مرتبه و پایه استادیار پایه 

ارج از محل خدمت خود که فاصله آن در صورتی که عضو، یک روز تمام به خ -6تبصره 

کیلومتر بوده، اعزام شود و در محل مأموریت توقف شبانه نداشته باشد، به  15تا مبدا حداقل 

 .شود العاده مأموریت روزانه مندرج در این ماده، به وی پرداخت می درصد فوق 05مأخذ 

ی در داخل کشور، عضو مأمور به تحصیل در ایام استفاده از مأموریت آموزش -25ماده 

 .نماید حقوق و مزایای مستمر خود را دریافت می

پرداخت حقوق و مزایای عضو مأمور به تحصیل در ایام استفاده از مأموریت  -تبصره

 .باشد آموزشی در خارج از کشور، تابع ضوابط و مقررات مربوط می

یلومتر فاصله بین دو نامه، به ازای هر ک این آیین« 10»به مشموالن موضوع ماده  -22ماده 

گردد، تغییرات  شهر مبدأ و مقصد مبلغ بیست هزار ریال هزینه سفر و نقل مكان پرداخت می

 .بعدی این نصاب، براساس نرخ تورم سالیانه، با تصویب هیأت رئیسه تعیین خواهد گردید

ازای  مندی و به نامه، کمک هزینه عائله این آیین« 11»به مشموالن موضوع ماده  -27ماده 

برابر ضریب حقوقی سالیانه « 30»و « 07»هر فرزند کمک هزینه اوالد به ترتیب به میزان 

باشد، پرداخت  مصوب هیأت امنا که از میزان ابالغ شده از سوی هیأت وزیران کمتر نمی

 .گردد می
بگیر در پایان هر سال،  دانشگاه مكلف است به اعضای شاغل، بازنشسته و وظیفه -21ماده 

 .پرداخت نماید« عیدی»ساس مبلغ اعالم شده از سوی هیأت وزیران برا

 



 ماموریت و انتقال 8-7
علمی دانشگاه تهران، در چارچوب  هیأتهایی که اعضای  در این بخش انواع ماموریت

همچنین شرایط . توانند مشمول آن شوند، آورده شده است می ضوابط و مقررات تعیین شده،

مندان  عالقه. وابط مربوط به آنها در این بخش گنجانده شده استها و ض اخذ این ماموریت

علمی دانشگاه تهران، فصل هفتم،  هیأتهای استخدامی اعضای  نامه مجموعه آیین "توانند به می

 .مراجعه نمایند" 00صفحه 

 
 ها، بیمه و امور رفاهی مرخصی 8-1

ی آیاین ناماه اساتخدام    94تاا    6هاای   این بخش در بردارنده ماده

علماای دانشااگاه تهااران در زمینااه مقااررات مربااوط بااه  هیااأتاعضااای 

 .باشد علمی می هیأتی اعضای هبیمه و امور رفا  ها، مرخصی
 

اعضای پیمانی و رسمی به ترتیب از یک و دو ماه به ازای هر سال خدمت از  -18ماده 

كم برخوردار ها و مزایای مندرج در ح العاده مرخصی استحقاقی با استفاده از حقوق، فوق

در تابستان و نیمه اول   ربط و الزاماً استفاده از مرخصی با تشخیص مقام مسئول ذی. گردند می

در موارد ضروری، با درخواست عضو و تأیید رئیس دانشگاه یا مقام . باشد ماه مجاز می فروردین 

 .مجاز از طرف وی، استفاده از مرخصی استحقاقی بالمانع است

های  تی که مدت خدمت عضو کمتر از یک سال باشد، به تناسب ماهدر صور -8تبصره 

 .خدمت از مرخصی استحقاقی استفاده خواهد کرد

حضوری، به میزان نصف مرخصی  وقت و نیمه مرخصی استحقاقی اعضای نیمه -6تبصره 

 .عضو تمام وقت خواهد بود

بینی شده  پیش عضو برای یک بار در طول خدمت، عالوه بر مرخصی استحقاقی -3تبصره 

تواند تا مجموع یک ماه از مرخصی استحقاقی به منظور تشرف به حج واجب  در این ماده می

 .برخوردار گردد

در صورت عدم استفاده عضو از مرخصی استحقاقی سالیانه، مرخصی وی به  -16ماده 

 .استثنای مشموالن تبصره ذیل این ماده، قابل ذخیره یا بازخرید نخواهد بود
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های اجرایی  در مواردی که دانشگاه با درخواست مرخصی عضو شاغل در سمت -8 تبصره

دار، مبنی بر استفاده از تمام یا قسمتی از مرخصی استحقاقی  های سازمانی مصوب ستاره پست

و حداکثر نیمی از مرخصی   سالیانه در تابستان، به دلیل نیاز به حضور وی موافقت ننماید، صرفاً

ه عضو که به علت عدم موافقت رئیس دانشگاه و یا مقام مجاز از طرف وی استحقاقی سالیان

استفاده نشده است، ذخیره و مابقی به ماخذ آخرین حقوق و مزایای دریافتی مندرج در حكم، 

 .گردد بازخرید می

نامه در هر صورت محفوظ  مرخصی ذخیره شده اعضا تا پیش از ابالغ این آیین -6تبصره 

 .خواهد ماند

در صورتی که رابطه استخدامی عضو با دانشگاه به هر دلیل، به استثنای حالت  -13ه ماد

انتقال، قطع گردد، حقوق و مزایای مدت مرخصی استحقاقی ذخیره شده به ماخذ آخرین حقوق 

و مزایای دریافتی مندرج در حكم، به وی و در صورت فوت به وراث قانونی عضو پرداخت خواهد 

 .شد

تواند در صورت ضرورت و در موقع اضطرار، با اجازه و موافقت  ضو میهر ع -18ماده 

 .مسئول مافوق از مرخصی ساعتی در خالل ساعات موظف تدریس استفاده نماید

عضو در موارد ذیل حق برخورداری از مرخصی با استفاده از حقوق و مزایا،  -15ماده 

 :باشد عالوه بر مرخصی استحقاقی ساالنه را دارا می

 ازدواج دائم به مدت سه روز کاری -الف

پدر، مادر، همسر و فرزندان به مدت پنج روز کاری و برادر و )فوت بستگان شامل  -ب

 (خواهر به مدت سه روز کاری

 (به تعداد روزهای مورد تأیید مراجع ذیصالح)غیبت موجه  -ج

ار خود غیبت موجه حالتی است که عضو به عللی خارج از حدود قدرت و اختی -تبصره

 .گردد نتواند در محل خدمت حاضر شود و موجه بودن عذر وی با تأیید مراجع قضایی احراز می

عضو دانشگاه در صورت ابتال به بیماریهایی که مانع از انجام خدمت وی  -12ماده 

و ( روز 1هر نوبت حداکثر )روز متناوب در سال  32تواند با ارائه گواهی پزشكی،  باشد، می می

روز با ارائه گواهی پزشكی و تأیید پزشک معتمد دانشگاه، از  15بر مدت مذکور تا مازاد 

 15برای مدت بیشتر از . مرخصی استعالجی با استفاده از حقوق و مزایای مربوط برخوردار گردد

نامه با  این آیین« 88»روز با نظر کمیسیون پزشكی مورد تأیید دانشگاه و مطابق با مفاد ماده 

 .گردد میوی رفتار 



در صورتی که عضو در ایام مرخصی استحقاقی بیمار شود، براساس گواهی پزشكی  -تبصره

و پس از تأیید پزشک معتمد، مرخصی استحقاقی وی در طی مدت بیماری، به مرخصی 

 .شود استعالجی تبدیل می

ده از ماه و با استفا 1توانند از مرخصی زایمان هر نوبت حداکثر  بانوان عضو می -17ماده 

 .حقوق و مزایای مربوط برخوردار گردند

شوند، این  برای بانوانی که در یک زایمان صاحب فرزند دوقلو و یا بیشتر می -8تبصره 

 .یابد ماه افزایش می 8مدت به 

های تعیین شده  برای بانوان عضو پیمانی که قرارداد آنان قبل از اتمام زمان -6تبصره 

های  یابد، مدت قرارداد تا سقف مرخصی این ماده پایان می برای مرخصی زایمان مندرج در

 .گردد تعیین شده، تمدید می

نماید، در صورتی که بیماری  به عضوی که از مرخصی استعالجی استفاده می -11ماده 

وی به تأیید کمیسیون پزشكی دانشگاه برسد، حداکثر تا یكسال حقوق و مزایای مربوط 

 .گردد پرداخت می

العالج، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، برای مدت  عضو دارای بیماری صعب -8تبصره 

 .شود زائد بر یک سال نیز از حقوق و مزایای یاد شده برخوردار می

العالج نبودن بیماری عضو، به وی در مدت مازاد بر یک سال  در صورت صعب -6تبصره 

 .ددگر مرخصی استعالجی، تنها حقوق مرتبه و پایه پرداخت می

دانشگاه موظف است به عضوی که در حین خدمت و یا مأموریت و بنا به نظر  -3تبصره 

کمیسیون پزشكی دانشگاه، بر اثر عوامل محیط کار و یا مأموریت دچار حادثه یا بیماری 

های  شود، بدون محدودیت مقرر در این ماده، مرخصی استعالجی اعطا نموده و تمامی هزینه می

 .اخت نمایددرمان وی را پرد

عضو مشمول صندوق تأمین اجتماعی در استفاده از مرخصی استعالجی مازاد  -8تبصره 

 .باشد بر سه روز، از نظر پرداخت حقوق و مزایا، تابع مقررات قانون تأمین اجتماعی می

این « 71»ماده « 1»عضو رسمی دانشگاه به استثنای مشموالن تبصره  -19ماده 

شتن مرخصی استحقاقی ذخیره شده با تأیید و موافقت مقام مسئول نامه، در صورت ندا آیین

از مرخصی بدون حقوق استفاده « 35»تواند با رعایت ضوابط و مقررات مندرج در ماده  می

 .نماید
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های آموزشی  عضو پیمانی در موارد ضروری و استثنایی، مشروط به آنكه به برنامه -تبصره

در مدت قرارداد، مجاز به استفاده از مرخصی بدون حقوق،   و پژوهشی دانشگاه لطمه نزند، صرفاً

 .ماه خواهد بود 4حداکثر به مدت 

تواند در طول مدت خدمت خود با موافقت واحد  عضو رسمی قطعی دانشگاه می -98ماده 

ربط و تأیید باالترین مقام مسئول دانشگاه، حداکثر سه سال از مرخصی بدون  سازمانی ذی

در صورتی که درخواست مرخصی بدون حقوق عضو برای ادامه تحصیل . ایدحقوق استفاده نم

ارشد و یا دکتری تخصصی در رشته مربوط به شغل وی باشد، این مدت با  در مقطع کارشناسی

در هر حال مجموع مرخصی بدون حقوق . تصویب هیأت امنا تا دو سال قابل افزایش خواهد بود

 .باشد ل میعضو در طول مدت خدمت حداکثر پنج سا

شمول مفاد این ماده درخصوص اعضای رسمی آزمایشی اعم از اعطا و یا تمدید  -8تبصره 

 .منوط به اخذ مجوز از هیأت امنای دانشگاه خواهد بود( سال 1تا سقف )مدت مرخصی بدون حقوق 

های اجرایی در  بانوان عضو رسمی که همسر آنان به واسطه حكم رسمی دستگاه -6تبصره 

توانند تا پایان مأموریت همسر خود و در طول خدمت  برند، می ت خارج از کشور بسر میمأموری

 .سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند« 0»حداکثر به مدت 

. گردد مدت مرخصی بدون حقوق جزء سابقه خدمت بازنشستگی محسوب نمی -3تبصره 

ط، کسورات بازنشستگی به طور رب مگر آن که با موافقت دانشگاه و صندوق بازنشستگی ذی

 .کامل از سوی عضو پرداخت گردد
مدت مرخصی بدون حقوق عضو برای ادامه تحصیالت عالی و تخصصی در  -8تبصره 

ارشد و  مشروط به اینكه منجر به اخذ مدرك تحصیلی کارشناسی های مورد نیاز دانشگاه رشته

رداخت کسور مربوط از سوی عضو، یا دکتری تخصصی شود، از لحاظ بازنشستگی و وظیفه با پ

 .شود جزء سابقه خدمت رسمی عضو محسوب می

تواند با پرداخت کامل حق سرانه بیمه  عضو در ایام مرخصی بدون حقوق می -5تبصره 

 .ای استفاده نماید درمانی به صورت آزاد و بیمه تكمیلی، از خدمات بیمه

مأموریت پژوهشی، آمادگی به در مدت مأموریت آموزشی، فرصت مطالعاتی،  -98ماده 

خدمت، انفصال موقت، مرخصی بدون حقوق و همچنین مرخصی استعالجی مازاد بر یک سال 

 .گیرد که به صورت متوالی در طی سال استفاده شده باشد، مرخصی استحقاقی تعلق نمی

انتخاب صندوق بازنشستگی در بدو استخدام با عضو دانشگاه است و وی در طول  -96ماده 

 .باشد یک بار مجاز به تغییر صندوق بازنشستگی می  دمت خود، صرفاًخ



دانشگاه مكلف است مشروط به تأمین اعتبار مورد نیاز، به منظور کمک به  -93ماده 

های بهداشت و درمان عضو عالوه بر اعطای مزایای مقرر در قانون بیمه خدمات  تأمین هزینه

رق مقتضی از جمله تسهیل در عقد قرارداد بیمه درمانی و یا قانون تأمین اجتماعی، به ط

های  پرداخت کمک  العمل دستور»های مرتبط، براساس  تكمیلی و یا پرداخت بخشی از هزینه

 .اقدامات الزم معمول دارد« 4پیوست شماره  -رفاهی

تواند مشروط به تأمین اعتبار موردنیاز، به منظور مساعدت، تأمین  دانشگاه می -98ماده 

الحسنه وام و  آسایش و آسودگی خاطر اعضا و کمک به تهیه مسكن، تقویت صندوق قرض رفاه،

امور بیمه و تأمین و رفع سایر نیازهای ضروری آنها، با تصویب هیأت رئیسه، تسهیالت مالی 

 .نامه برقرار نماید  این آیین« 31»الزم را براساس دستورالعمل موضوع ماده 

ه منظور توانمندسازی، افزایش کارایی، تقویت روحی و دانشگاه موظف است ب -95ماده 

سالمت اعضا، فرهنگ اشاعه ورزش را در دانشگاه ایجاد و به منظور تشویق آنها برای انجام امور 

 .ورزشی، راهكارهای مناسبی را تدوین و به مورد اجرا گذارد

 

 پایان خدمت 8-9

ستخدامی آیین نامه ا 25 تا  94های  در این بخش که شامل ماده

قوانین و مقررات و شرایط   باشد، علمی دانشگاه تهران می هیأتاعضای 

 .اند به تفصیل آورده شده علمی،  هیأتمربوط به خاتمه خدمت اعضای 
 

مكلف است اعضای خود را با توجه به مرتبه علمی آنان و به شرح ذیل،  دانشگاه -92ماده 

 .شسته نمایدبدون نیاز به وصول درخواست عضو ذینفع، بازن

 سال سابقه خدمت 15سال سن یا  10مربی پژوهشیار       / مربی آموزشیار  -92-8

 سال سابقه خدمت 15سال سن یا  10مربی پژوهشی         / مربی آموزشی  -92-6

 سال سابقه خدمت 15سال سن یا  10استادیار پژوهشی   / استادیار آموزشی  -92-3

 سال سن 17شیار پژوهشی    دان/ دانشیار آموزشی  -8 -92

 سال سن 75استاد پژوهشی        / استاد آموزشی  -5 -92

سال  15سال آخر منتهی به  4سابقه خدمت آن دسته از استادیارانی که در  -8تبصره 

 70درصد امتیازات ارتقا به مرتبه دانشیاری و کسب حداقل  85خدمت، موفق به کسب حداقل 
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درصد امتیازات ارتقا به مرتبه  80دها و مواد تعیین کننده و یا حداقل درصد امتیازات الزم از بن

نامه ارتقا  درصد امتیازات الزم از بندها و مواد تعیین کننده از آیین 85دانشیاری و کسب حداقل 

 .سال قابل افزایش است 10سال و با رعایت سقف سنی  11و  12شوند، به ترتیب تا  مرتبه می

سالگی، موفق  17سال قبل از سن  0تگی آن دسته از دانشیارانی که در سن بازنشس -6تبصره 

 .سالگی قابل افزایش است 75شوند، به  درصد امتیازات ارتقا به مرتبه استادی می 70به کسب 

عضو »سن بازنشستگی آن دسته از اعضای هیأت علمی که موفق به کسب عنوان  -3تبصره 

 .سال قابل افزایش است 1درخواست عضو ذینفع تا  اند، با شده« هیأت علمی نمونه کشوری

تواند در موارد خاص و در صورت نیاز به خدمات عضو با مرتبه مربی  دانشگاه می -8تبصره 

و استادیاری واجد شرایط بازنشستگی، که در امور آموزشی یا پژوهشی برجسته و شاخص 

شگاه، تصویب هیأت امنا و تأیید سال با پیشنهاد رئیس دان 10باشد، با رعایت سن حداکثر  می

 .سال بازنشستگی وی را به تعویق اندازد 0وزیر به صورت سالیانه و حداکثر تا سقف 

و « 4»تواند اعضای خود را که براساس شرایط مندرج در بندهای  دانشگاه می -97ماده 

مت سال سابقه خدمت همچنان واجد شرایط ادامه خد 15با داشتن حداقل « 31»ماده « 0»

 .باشند، در صورت تقاضای آنها، بازنشسته نماید می

در موارد خاص، برای بازنشستگی اعضای موضوع این ماده، با پیشنهاد رئیس  -تبصره

 .باشد دانشگاه و تأیید وزیر، نیازی به اخذ تقاضای عضو برای بازنشستگی نمی

دانشیاری و استادی واجد تواند در صورت نیاز به خدمات عضو با مرتبه  دانشگاه می -91ماده 

شرایط بازنشستگی، مشروط به درخواست مكتوب عضو، موافقت رئیس دانشگاه و تصویب هیأت 

سال با اخذ موافقت سالیانه هیأت امنا به  1امنا، موعد بازنشستگی وی را حداکثر تا سقف مدت 

گام، گزارش بدیهی است رئیس دانشگاه مكلف است به صورت سالیانه و به هن. تعویق اندازد

 .توجیهی الزم را جهت استفاده از شرایط مذکور، به هیأت امنا تقدیم و مصوبه الزم را اخذ نماید

تواند بنا به درخواست رئیس دانشگاه منضم به ارائه تقاضای مكتوب  دانشگاه می -8تبصره 

 1ا سقف عضو با مرتبه استادی و موافقت وزیر، عالوه بر مدت مندرج در این ماده، حداکثر ت

 .سال دیگر، موعد بازنشستگی عضو را به صورت سالیانه به تعویق اندازد

نامه، در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی، به عضوی که  از تاریخ اجرای این آیین -99ماده 

بیش از سی سال و تا سقف چهل سال سابقه خدمت دارد، به ازای هر سال خدمت مازاد بر سی 

رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی، عالوه بر حقوق تعیین شده %( 0/2)سال، دو و نیم درصد 

 .باشد محاسبه و از سوی صندوق بازنشستگی ذیربط قابل پرداخت می



منظور از سابقه خدمت قابل احتساب برای بازنشستگی، آن مدت از سوابق  -888ماده 

غیر هیأت علمی باشد که در حین اشتغال تمام وقت در وضعیت هیأت علمی یا  خدمت عضو می

 .نماید انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می

مرخصی بدون حقوق و استعالجی و مدت خدمت نیمه وقت بانوان و همچنین  -تبصره

وظیفه، مشروط به پرداخت کامل کسور بازنشستگی، به عنوان سابقه خدمت   مدت خدمت نظام

 .گردد عضو محسوب می

حقوق بازنشستگی عضو دانشگاه، میانگین کلیه حقوق و مزایای مبنای تعیین  -888ماده 

العاده  ، فوق(مخصوص)العاده شغل  حقوق مرتبه و پایه، فوق)مستمر مشمول کسور بازنشستگی 

در دو سال ( العاده مدیریت العاده سختی کار؛ فوق العاده اشعه و فوق العاده ویژه، فوق جذب، فوق

 .باشد ال ضریب حقوقی سال بازنشستگی میمنتهی به پایان خدمت وی با اعم

مشموالن صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی از لحاظ تعیین حقوق و مزایای  -تبصره

های مقرر در قانون تأمین اجتماعی، تابع ضوابط و مقررات مربوط به خود  بازنشستگی و حمایت

 .باشد می

نامه و ورثه قانونی عضو  ینبه عضو بازنشسته، از کارافتاده، مشمول این آی -886ماده 

سال، معادل یک ماه آخرین حقوق و « 15»متوفی، به ازاء هر سال خدمت قابل قبول تا حداکثر 

عنوان  های ذخیره شده به مزایای مشمول کسورات بازنشستگی به اضافه وجوه مربوط به مرخصی

 .پرداخت خواهد شد« پاداش پایان خدمت»

عضو که در ازاء آن وجوه بازخریدی دریافت شده آن قسمت از سابقه خدمت  -تبصره

 .شود است، از سنوات خدمتی مشمول دریافت این وجوه کسر می

استفاده از خدمات اعضای هیأت علمی بازنشسته در مرتبه علمی دانشیار و  -883ماده 

هایی که از سوی وزارت تعیین و ابالغ  التدریس، در سقف محدودیت صورت حق استاد به 

 .باشد ، بالمانع میشود می

در موارد . باشد بازنشستگی پیش از موعد اعضا به استثنای موارد ذیل ممنوع می -888ماده 

نفع، تأیید هیأت  تواند عضو واجد یكی از شرایط ذیل را با درخواست ذی خاص دانشگاه می

 .رئیسه و تصویب هیأت امنا بازنشسته نماید

 (مرد)عضو هیأت علمی  -888-8

 روز حقوق و مزایا 25سال سابقه خدمت با « 25»سال سن و حداقل « 15»تن حداقل داش -الف

روز حقوق و  20سال سابقه خدمت با « 20»سال سن و حداقل « 00»داشتن حداقل  -ب

 مزایا
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 (زن)عضو هیأت علمی  -888-6

 روز حقوق و مزایا 25سال سابقه خدمت با « 25»داشتن حداقل 

 

 سایر مقررات 8-88

آیین نامه استخدامی  01 تا  24 های  شامل ماده این بخش

باشد و اطالعاتی در زمینه نحوه  علمی دانشگاه تهران می هیأتاعضای 

مامورریت و سایر موارد   انتقال،  بازنشستگی،  تغییر پست، ، استعفاء

 .دهد خاص، ارائه می
 

ای به  ل کمک هزینهبه عضو شاغل، بازنشسته و یا ورثه بالفصل وی در موارد ذی -885ماده 

 :گردد برابر حقوق مرتبه و پایه استادیار پایه یک پرداخت می« 0»میزان 

 ازدواج دائم عضو شاغل یا بازنشسته و هریک از فرزندان وی در هر مورد فقط یک بار -الف

 فوت عضو شاغل یا بازنشسته و هر یک از افراد تحت تكفل وی -ب

تواند در صورت نداشتن تعهد خدمت به  اه میعضو رسمی و پیمانی دانشگ -882ماده 

یا دو ماه ( رسمی)دانشگاه، استعفای خود را به ترتیب دو ماه قبل از پایان نیمسال تحصیلی 

به صورت کتبی اعالم نماید و چنانچه بدون کسب موافقت ( پیمانی)قبل از پایان قرارداد 

ك خدمت محسوب و با وی برابر دانشگاه در مدت مقرر در محل کار حاضر نشود، عمل عضو تر

 .قانون مقررات انتظامی اعضای هیأت علمی رفتار خواهد شد

باشد و  در هیچ مورد درخواست استعفا، رافع تعهدات عضو در قبال وظایف وی نمی -887ماده 

عضو پس از ارائة استعفا موظف است تا زمان پذیرش استعفا از سوی دانشگاه، در محل کار خود 

در صورتی که عضو پس از تسلیم استعفا، انصراف خود را حداکثر . و انجام وظیفه نماید حضور یافته

 .شود روز کتباً به دانشگاه اعالم نماید، استعفای وی منتفی تلقی می 30ظرف 

باشد، در صورت اعالم استعفا و  عضوی که دارای تعهد خدمت در دانشگاه می -881ماده 

ه، باید زیان ناشی از عدم ایفای تعهد خود را طبق ضوابط و قبول استعفای وی از سوی دانشگا

مسئولیت نظارت بر اجرای این ماده بر عهده رئیس . مقررات ابالغی از سوی وزارت جبران نماید

 .باشد دانشگاه یا مقام مجاز از طرف وی می

یت هرگاه رئیس دانشگاه به نحوی از انحا از رکود علمی و عدم کفایت و صالح -889ماده 

هریک از اعضای دانشگاه برای اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی و یا فرهنگی محول مطلع گردد، 



که صالحیت رسیدگی ( ترجیحا با مرتبه استادی)کمیسیونی مرکب از سه نفر از اعضای هیأت علمی 

در مورد کارهای آموزشی و پژوهشی و فرهنگی عضو را دارند تشكیل خواهد داد تا تحقیق به عمل 

تشكیل و گزارش کمیسیون مذکور . ورده و گزارش کامل و موجهی به رئیس دانشگاه ارائه دهندآ

طور محرمانه خواهد بود و در صورتی که این گزارش حاکی از رکود علمی عضو یا عدم کفایت یا  به

صالحیت او برای اجرای وظایف محول باشد، رئیس دانشگاه مراتب را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم 

های علمی،  چنانچه هیأت پس از رسیدگی به کلیه فعالیت. نماید هیأت ممیزه دانشگاه ارجاع می به

پژوهشی و فرهنگی عضو، رکود علمی  یا عدم کفایت و صالحیت وی را محرز دانست، در صورت 

روز حقوق و مزایا بازنشسته  25سال سابقه خدمت قابل قبول، با حداقل « 25»داشتن حداقل 

 :شود در غیر این صورت به ترتیب ذیل با وی رفتار میشود و  می

 تغییر گروه آموزشی عضو به پژوهشی -الف

ها و مؤسسات آموزشی عالی، پژوهشی و فناوری  موافقت با انتقال عضو به سایر دانشگاه -ب

 .های اجرایی مشروط به ارائه موافقت دانشگاه مقصد توسط عضو و دستگاه

روز حقوق و مزایای « 15»الی « 35 »بل قبول عضو و پرداخت بازخرید سنوات خدمت قا -ج

های  مشمول کسور بازنشستگی، به ازای هر سال خدمت قابل قبول، به عالوه وجوه مرخصی

 .ذخیره شده

 موافقت با استعفای عضو، در صورت ارائه درخواست عضو -د

به گروه متجانس تغییر پست سازمانی عضو از یک گروه آموزشی و یا پژوهشی  -888ماده 

های مبدأ و مقصد و با رعایت ارتباط تخصصی عضو  دیگر، صرفاً با رضایت وی، موافقت گروه

 .باشد پذیر می امكان

در موارد ذیل دانشگاه بدون اخذ رضایت عضو، مجاز به تغییر پست سازمانی وی  -888ماده 

 :خواهد بود

نامه هیأت  نامه و آیین آیین این« 353»براساس تصمیم مراجع مذکور در ماده  -888-8

 اجرایی جذب

 تغییر ساختار یا انحالل واحد سازمانی در دانشگاه بر اساس مصوبه هیأت امنا -888-6

های واحدهای سازمانی براساس مصوبه هیأت امنا یا  ها و فعالیت تغییر مأموریت -888-3

 سایر مراجع ذیصالح

 دار شمارههای مدیریتی مصوب  اشتغال عضو در پست -888-8

تغییر پست سازمانی عضو از گروه آموزشی به گروه پژوهشی و بالعكس، با  -886ماده 

 .باشد پذیر می درخواست عضو و تصویب هیأت ممیزه ذیربط امكان
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ها و  ها، شوراها، هیأت حق حضور در جلسه عضو حقیقی در جلسات کمیسیون -883ماده 

یک هفتاد و پنجم مجموع حقوق مرتبه و پایه و عناوین مشابه به ازای هر ساعت، بر مبنای 

 .باشد ساعت در ماه قابل پرداخت می« 20»عضو و تا سقف ( مخصوص)العاده شغل  فوق

دار مصوب، به  های سازمانی ستاره کارگیری اعضای پیمانی جهت تصدی پست به -888ماده 

 .باشد استثنای تبصره ذیل ممنوع می

سال سابقه  1تواند از اعضای پیمانی که حداقل دارای  یدر موارد خاص دانشگاه م -تبصره

باشند، صرفاً با موافقت هیأت امنای  خدمت آموزشی و پژوهشی در واحد سازمانی مربوط می

 .دار مصوب، برای یک دوره مدیریتی، استفاده نماید های سازمانی ستاره ذیربط جهت تصدی پست

ه بر سمت آموزشی یا پژوهشی برای تصدی بیش از یک پست سازمانی عالو -885ماده 

 .باشد هریک از اعضای رسمی به استثنای تبصره یک این ماده ممنوع می

کارگیری اعضای رسمی در موارد ضروری با تشخیص رئیس دانشگاه برای  به -8تبصره 

تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی فقط برای حداکثر شش 

 .باشد ماه مجاز می

های  الذکر، تخلف محسوب شده و موضوع در هیأت عدم رعایت مفاد ماده فوق -6تبصره 

 .رسیدگی انتظامی اعضای هیأت علمی مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد

مأموریت اعضای رسمی دانشگاه به خدمت در دانشگاه آزاد اسالمی، صرفاً برای  -882ماده 

تعیین شده در آیین نامه جامع مدیریت، پس های مدیریتی اصلی مطابق با مدت  تصدی سمت

میزان واحد موظف آموزشی و پژوهشی این دسته از اعضا، با . باشد پذیر می از تأیید وزیر امكان

 .گردد درخواست دانشگاه، پیشنهاد مرکز و تأیید وزیر تعیین می

شنهاد اعاده به خدمت اعضای هیأت علمی بازنشسته، با درخواست دانشگاه، پی -887ماده 

 .باشد پذیر می وزیر و تصویب هیأت وزیران امكان

 15چنانچه سنوات خدمت قابل قبول عضو بازنشسته قبل از اعاده به خدمت، کمتر از  -تبصره

سال باشد، مشروط به آن که کسور بازنشستگی دوران اعاده به خدمت توسط دانشگاه پرداخت 

شود و حقوق  به سنوات خدمت وی افزوده میسال،  15گردد، مدت مذکور با رعایت سقف حداکثر 

 .و تبصره ذیل آن تعیین خواهد شد« 353»بازنشستگی جدید عضو، با رعایت مفاد ماده 

منظور بزرگداشت و ارج نهادن به استادان ممتاز و برجسته دانشگاه، اعضای  به -881ماده 

ماعی، آموزشی، علمی و هیأت علمی با مرتبه استادی که به مقام شامخ فرهنگی، تربیتی، اجت

دستورالعمل نحوه انتخاب استاد »اند، براساس  المللی رسیده در سطح ملی و یا بین... پژوهشی و

 .شوند به درجه استاد ممتازی نائل می« 0»پیوست شماره  -ممتاز



تواند افراد برجسته علمی فاقد رابطه استخدامی با دانشگاه را  دانشگاه می -889ماده 

دستورالعمل بكارگیری عضو »گیری از خدمات آموزشی و پژوهشی آنان و براساس  رهمنظور به به

 .کار گیرد انتخاب و برای مدت معین در دانشگاه به« 1»پیوست شماره  -وابسته در دانشگاه

بینی نشده باشد، تا تشكیل جلسه  در مواردی که در آیین نامه حكمی پیش -868ماده 

نامه  صوص موضوع مربوط، برابر آخرین اصالحات آیینگیری در خ هیأت امنا و تصمیم

 .استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران عمل خواهد شد

 .باشد می« مرکز»تفسیر مفاد این آیین نامه در موارد ابهام، برعهده  -868ماده 

و « مرکز»نامه با پیشنهاد دانشگاه، تأیید  هرگونه تغییر در مفاد این آیین -866ماده 

 .باشد پذیر می ویب هیأت امنا امكانتص

پیوست، به استناد مفاد  1تبصره و  327ماده و  321نامه مشتمل بر  این آیین -863ماده 

مجلس شواری اسالمی و در  38/0/3181قانون اهداف، وظایف و تشكیالت وزارت مصوب  35ماده 

سالمی ایران مصوب قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری ا« 25»ماده « ب»اجرای مفاد بند 

مجلس شواری اسالمی، به منظور ساماندهی ضوابط و مقررات استخدامی و با هدف  30/35/3183

های ایجاد شده و تسهیل  مندی از ظرفیت وری، بهره های الزم برای ارتقاء سطح بهره ایجاد زمینه

امنای دانشگاه به تصویب هیأت  37/0/3133در حصول اهداف مندرج در برنامه یاد شده در تاریخ

 .باشد قابل اجرا می 3/3/33تهران رسید و با تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تاریخ 

 

 حضوری دستورالعمل خدمت اعضا به شیوه نیمه 8-88

آیین نامه استخدامی اعضای  6 این دستور العمل بر اساس ماده 

ماده ] .ماده،  تدوین گردیده است 6علمی دانشگاه تهران، در  هیأت

وقت واجد شرایط  تواند اعضای آموزشی رسمی تمام دانشگاه می: 6 

 -حضوری دستورالعمل خدمت اعضا به شیوه نیمه»خود را براساس 

نامه به  ، با رعایت سایر ضوابط و مقررات این آیین« پیوست شماره 

 .[حضوری به کار گیرد شیوه خدمت نیمه
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دانشگاه که به دالیل مختلف امكان حضور  آن دسته از اعضای آموزشی رسمی -8ماده 

توانند حداکثر  تمام وقت در محیط کار را ندارند بر اساس شرایط و ضوابط این دستورالعمل، می

 .فعالیت نمایند« حضوری عضو نیمه»عنوان  سال در طول خدمت به« 0»به مدت 

دانشكده حضوری در صورت موافقت  تقاضای عضو مبنی بر انجام خدمت نیمه -6ماده 

مربوط و تأیید معاون آموزشی دانشگاه پذیرفته شده تلقی شده و بر مبنای آن نسبت به صدور 

 .گردد حضوری اقدام می حكم نیمه

وقت در یک نیمسال تحصیلی به صورت کامل در محل  در صورتی که عضو تمام -8تبصره 

ور وی را به رئیس کار خود حضور نداشته باشد، گروه آموزشی مربوط موظف است وضعیت حض

دانشكده گزارش نماید تا وضعیت عضو پس از تأیید دانشكده، موافقت معاون آموزشی و تصویب 

 .حضوری تبدیل گردد هیأت رئیسه به نیمه

وقت، پس از  حضوری برای تغییر وضعیت به تمام در صورت درخواست عضو نیمه -6تبصره 

 .وقت تبدیل وضعیت خواهد یافت ه عضو به تمامموافقت دانشكده با تأیید معاونت آموزشی دانشگا

 :باشد حضوری در دانشگاه به شرح ذیل می ضوابط خدمت نیمه -3ماده 

 .باشد وقت می حضوری نصف ساعات حضور عضو تمام میزان حضور عضو نیمه -الف

 .باشد وقت می حضوری برابر با واحد موظف عضو تمام میزان واحد موظف عضو نیمه -ب

 .گیرد التدریس تعلق نمی حضوری، حق نیمهبه عضو  -ج

وقت  حضوری نصف عضو تمام ظرفیت پذیرش دانشجوی تحصیالت تكمیلی عضو نیمه -د

در هر صورت حداقل ظرفیت پذیرش، با نظر گروه آموزشی یک دانشجوی . شود محاسبه می

 .باشد ارشد می کارشناسی

دار دانشگاه مجاز  یتی ستارههای اجرایی و مدیر حضوری به پست انتصاب عضو نیمه -هف

 .باشد نمی

حضوری به مأموریت پژوهشی از جمله سفرهای علمی کوتاه مدت و یا  اعزام عضو نیمه -و

 .باشد بلندمدت مجاز نمی

وقت بدون احتساب  حضوری برابر حقوق عضو تمام حقوق ماهانه عضو نیمه -8ماده 

 .العاده ویژه است فوق

حضوری، نصف سابقه  حضوری در دوران خدمت نیمه سابقه خدمت عضو نیمه -5ماده 

 .شود وقت محاسبه می خدمت تمام

 .وقت است حضوری نصف عضو تمام میزان مرخصی ساالنه عضو نیمه -2ماده 



نامه  آیین« 73»و ماده « 70»ماده « 1»و « 2»های  اعضای موضوع تبصره -7ماده 

 .گیرند قرار نمیاستخدامی اعضای هیأت علمی در شمول این دستورالعمل 

های اعضا به پیشنهاد رئیس  گیری در سایر موارد مربوط به مأموریت تصمیم -تبصره

 .شود دانشگاه و تصویب هیأت امنا به صورت موردی انجام می

به  37/0/33تبصره در تاریخ « 1»ماده و « 8»این دستورالعمل مشتمل بر  -1ماده 

ا تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تاریخ تصویب هیأت امنای دانشگاه تهران رسید و ب

 .باشد قابل اجرا می 3/3/33

 

 العاده سختی شرایط محیط کار اعضای هیأت علمی دستورالعمل فوق 8-86
علمی   هیأتهایی است که سختی شرایط محیط کارضای  تعریف شغل  موضوع این بخش،

عالوه بر آن ضوابط و . اند قید گردیده همچنین شرایط و ضوابط مربوطه. گیرد به آنها تعلق می

علمی در این  هیأتالعاده سختی شرایط محیط کار اعضای  های فوق وظایف مربوط به کمیته

شرایط کار و نیز دستورالعمل  در ضمن درجات سختی. اند بخش به تفصیل آورده شده

توانند  مندان می هعالق. های مربوط به آن در جدولی به پیوست ضمیمه گردیده است العاده فوق

علمی  هیأتهای استخدامی اعضای  نامه مجموعه آیین"برای آگاهی از مفاد این دستورالعمل به 

 .مراجعه نمایند 73، صفحه 2، پیوست "دانشگاه تهران

 

 ت علمیأالعمل اجرایی قانون حمایت قضایی از اعضای هی دستور 8-83
علمی،  هیأتیی و حقوقی مربوط به اعضای این بخش عالوه بر تعریف اصطالحات و مفاهیم قضا

همچنین از چگونگی تنظیم . پردازد به تببین و تشریح شرایط و ضوابط مربوطه نیز می

های حقوقی و مراحل و شرایط مربوط به آن تا نحوه پی گیری و رسیدگی مسئوالن  درخواست

شگاه نیز سان حقوقی داندر این بخش به وظایف و خدمات کارشنا. اند قضایی به تفصیل آورده شده

مجموعه  "این دستورالعمل به توانند برای آگاهی از مفاد مندان می عالقه. پرداخته شده است

 .مراجعه نمایند 80، صفحه 1، پیوست "علمی دانشگاه تهران هیأتهای استخدامی اعضای  نامه آیین
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 های رفاهی دستورالعمل پرداخت کمك 8-88

نامه  آیین« 91»س موضوع ماده این دستور العمل بر اسا

ماده تدوین  7استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران در 

دانشگاه مکلف است مشروط به تأمین  -91ماده ]. گردیده است

های بهداشت و درمان  اعتبار مورد نیاز، به منظور کمک به تأمین هزینه

انی و یا عضو عالوه بر اعطای مزایای مقرر در قانون بیمه خدمات درم

قانون تأمین اجتماعی، به طرق مقتضی از جمله تسهیل در عقد قرارداد 

های مرتبط، براساس  بیمه تکمیلی و یا پرداخت بخشی از هزینه

اقدامات « 5پیوست شماره  -های رفاهی پرداخت کمک  العمل دستور»

 [.الزم معمول دارد

 

های مستقیم و غیرمستقیم  هزینه کلیه اعضای شاغل در دانشگاه، ماهیانه از کمک -8ماده 

رفاهی مصوب هیأت امنا، که از میزان تعیین شده براساس مصوبات هیأت وزیران کمتر نخواهد 

 :گردند مند می بود، به شرح ذیل بهره

 کمک هزینه یک وعده غذای گرم در روز -8-8

وجین صرفاً به یكی از ز)کمک هزینه مهد کودك به ازای هر فرزند زیر شش سال  -8-6

 .(گیرد های اجرایی تعلق می شاغل در دانشگاه و یا سایر دستگاه

 کمک هزینه ایاب و ذهاب -8-3

برابر ضریب حقوقی سالیانه مصوب هیأت امنا « 305»کمک هزینه مسكن به میزان  -8-8

بینی اعتبار الزم  باشد، مشروط به پیش که از میزان ابالغ شده از سوی هیأت وزیران کمتر نمی

 .ودجه تفصیلی سالیانه مصوب هیأت امنادر ب

دانشگاه مكلف است عالوه بر درصد پرداخت حق بیمه پایه درمان، پنجاه درصد  -6ماده 

 .حق بیمه تكمیلی اعضا و افراد تحت تكفل آنان را پرداخت نماید

 .باشد پرداخت سهم حق بیمه عمر و حوادث اعضا به عهده دانشگاه می -3ماده 

تواند در طول سال وجوهی را تحت عنوان کمک هزینه غیرنقدی به  می دانشگاه -8ماده 

 .های ویژه مذهبی و ملی به اعضای شاغل پرداخت نماید مناسبت



انداز و حمایت از اعضای دانشگاه از طریق  منظور تشویق پس تواند به دانشگاه می -5ماده 

انداز سهم عضو نزد  پس تامین اندوخته، بنا به درخواست عضو شاغل رسمی و پیمانی حساب

درصد حقوق مرتبه و پایه وی را در  10های دولتی به نام عضو افتتاح و حداکثر تا  یكی از بانک

در . از دریافتی وی کسر و به حساب مزبور واریز نماید« انداز عضو سهم پس»هر ماه به عنوان 

از « انداز دانشگاه سسهم پ»عنوان  به« انداز عضو سهم پس»درصد  355این صورت در هر ماه 

محل اعتبارات پرسنلی دانشگاه ضمن درج در بودجه تفصیلی ساالنه مصوب هیأت امنا به 

 .شود ای که به نام عضو افتتاح خواهد شد، واریز می حساب سپرده جداگانه

 .باشد های موضوع این ماده در زمان اشتغال عضو، غیرقابل برداشت می موجودی حساب -تبصره

الحسنه  تواند هر ساله مبلغی را به منظور کمک یا وام به صندوق قرض نشگاه میدا -2ماده 

های مسكن، مصرف و یا اعتباری یا پرداخت وام مستقیم به اعضا در  اعضای دانشگاه، تعاونی

 .بودجه تفصیلی با تصویب هیأت امنا، منظور نماید

باشد و نحوه  مصوب میمیزان کمک و سقف وام قابل پرداخت در قالب اعتبارات  -تبصره

پرداخت و گردش مالی آن مطابق دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد هیأت رئیسه به 

 .رسد تصویب هیأت امنا می

به تصویب هیأت  37/0/33تبصره در تاریخ  2ماده و  7این دستورالعمل مشتمل بر  -7ماده 

 .باشد قابل اجرا می 3/3/33و فناوری از تاریخ  امنای دانشگاه تهران رسید و با تأیید وزیر علوم، تحقیقات

 

 دستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز 8-85
های  تخاب استاد ممتاز و انواع فعالیتدر این بخش شرایط و دستور العمل مربوط به نحوه ان

همچنین میزان امتیازات مورد نیاز در هر زمینه از . منتهی به کسب این مقام، آورده شده است

نحوه اجرای این دستورالعمل و نیز نحوه تشویق . های مذکور، به تفصیل بیان شده است الیتفع

از موضوعات مهم  اند، علمی که به این مقام ارزشمند نائل گردیده هیأتو قدردانی از اعضای 

های استخدامی  نامه مجموعه آیین"از  0نی پیوست باشد که در قسمت پایا دیگر این بخش می

 .ارائه گردیده است 35، صفحه "علمی دانشگاه تهران تهیأاعضای 

 

 دستورالعمل بکارگیری عضو وابسته در دانشگاه 8-82
رایط عمومی و اختصاصی این عضو این بخش، ابتدا به تعریف عضو وابسته و سپس ش

  های فعالیت عضو وابسته دانشگاه و نیز مزایایی که عضو وابسته دانشگاه تهران، حوزه .پردازد می
مندان  عالقه. باشد مند گردد، از نكات برجسته و حائز اهمیت این بخش می تواند از آن بهره می
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های استخدامی  مجموعه آیین نامه" 1توانند برای آگاهی از مفاد این دستورالعمل به پیوست  می
 .مراجعه نمایند 30، صفحه "علمی دانشگاه تهران هیأتاعضای 

 

 علمی هیأتتهران به اعضای فهرست خدمات دانشگاه  8-87
ستون سمت چپ نشانگر لیست امكانات و  همانگونه که در لینک ارائه شده مشخص شده، 

 .باشد خدمات مجازی دانشگاه تهران به اساتید خود می

 

 
دانشیگاه  علمیی   هیأتترین خدمات ارائه شده به اعضای  هرست مهمف 8-81

 توسط مدیریت کل منابع انسانی  تهران،



به طور پیوسته، به ارائه ( علمی هیأتویژه اعضای )ت کل منابع انسانی دانشگاه تهران مدیری

های اداری و رفاهی در سایت خود به نشانی  العملها و دستور ها، اطالعیه آخرین بخشنامه

home/ir.ac.ut.hrmw://http توانند برای آگاهی از  می میعل هیأتاعضای محترم . پردازد می

در اینجا فهرستی . های صادر شده به نشانی مذکور مراجعه نمایند ها و اطالعیه آخرین بخشنامه

 :شود از عناوین مهم آن آورده می
 های بانكی تسهیالت وام 
 های مسافرتی تسهیالت آژانس 
 های علمی تسهیالت مراکز همایش 
 های تشویقی بخشنامه اعطای پایه 
 علمی ایثارگر هیأتهای مربوط به اعضای  مهبخشنا 
 تسهیالت اخذ مجور طرح ترافیک 
 های پزشكی، امكانات مرکز بهداشت و درمان  رسانی در خصوص تعرفه اطالع

 های درمانی، عمر، تكمیلی قراردادهای بیمه دانشگاه، 
 های رفاه و تسهیالت آن اطالع رسانی در خصوص مجمع عمومی صندوق 
 علمی پیمانی هیأتبوط به تبدیل وضعیت اعضای های مر بخشنامه 
  علمی هیأتتقدیر از فرزندان ممتاز اعضای 
 ها ی تشویقی به منتخبین جشنوارهها اطالع رسانی در خصوص اعطای پایه 
 تسهیالت و نیز نحوه استفاده از سامانه اتوماسیون تغذیه 
 ارتباط با واحد بیمه 
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