
 

 بسمه تعالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

می اعضای غیر هیأت علمی  آیین انمه استخدا
 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

می اعضای غیر هیأت علمی هانمآیین 2  استخدا

گاه بین المللی اهل بیت علیهم الّسالم   دانش
 

«فهرست مطالب»  

 

 صفحه..................................................................................................................................................................................................................عنوان  

 

 3 .............................................................................................................. ف و اختصاراتیتعار -فصل اول

 6 .................................................................................................................. فصل دوم: جذب و استخدام

 8 ..................................................................................................................... تیل وضعیفصل سوم: تبد

 10............................................................................................................ مشاغل یفصل چهارم: طبقه بند

 11 ................................................................................................... ایل پنجم: نظام پرداخت حقوق و مزافص

 16 ................................................................................................................. فیفصل ششم: حقوق و تکال

 21 ..................................................................................................................... یفصل هفتم: توانمندساز

 23 ............................................................................................ یو امور رفاه مهیب ها،یفصل هشتم: مرخص

 27 ....................................................................................................................... خدمت انیفصل نهم: پا

 29 ..................................................................................................................... مقررات ریفصل دهم: سا

 31 ......................................... یمنابع انسان ییاجرا أتیه فیو وظا لیدستورالعمل نحوه تشک:کیشماره  وستیپ

 33 .................................................... یعلم أتیه ریغ یارتقا رتبه اعضا ییدستورالعمل اجرا: شماره دو وستیپ

 35 ........................... یعلم أتیه ریغ یکار اعضا طیمح طیشرا یالعاده سختدستورالعمل فوق: شماره سه وستیپ

 39 .............................. دستور العمل اجرایی قانون حمایت قضایی از اعضای غیرهیأت علمی: وست شماره چهاریپ

 41 ........................................................................ یرفاه یهادستورالعمل پرداخت کمک: شماره پنج وستیپ

 

  



  
 

می اعضای غیر هیأت علمی هانمآیین 3  استخدا

گاه بین المللی اهل بیت علیهم الّسالم   دانش
 

 و اختصارات فیارعت -فصل اول

 آن عبارتند از: یهاوستینامه و پ نییآ نیو اختصارات بکار رفته در ا یفتعار -1ماده 

« فنّاوری و قاتیوزارت علوم، تحق» بیآن، به ترت یهاستیوو پ نامهنییآ نیدر ا «ریوز»و « وزارت»منظور از  :ریوزارت/وز -1-1

 .باشدیم

 باشد.یوزارت م زهیمم یهاهیأتامنا و  یهاهیأتآن، مرکز  یهاوستینامه و پ نییآ نیمنظور از مرکز در ا مرکز: -1-2

تابعه آن  یواحدها هیو کل بین المللی اهل بیت )ع( دانشگاهآن،  یهاوستیو پ نامهنییآ نیدر ا دانشگاهظور از ن: مدانشگاه -1-۳

 .باشدیم

 میتصم ،یگذاراستیمرجع س ،دانشگاهرکن  نیمربوط به عنوان باالتر مقرّراتو  نیوانقاست که به موجب  یهیأت :امنا هیأت -1-4

 باشد.یم دانشگاه یو ضوابط داخل مقرّرات بیو تصو یریگ

امنا و  هیأتقابل طرح در  شنهاداتیو ارائه پ یکارشناس ،یبررس تیاست که مسئول یونیسی: کمامنا هیأت یدائم ونیسیکم -1-5

 امنا را بر عهده دارد. هیأت یاز سو یامور ارجاع ریسا

 باشد. یم دانشگاه سیپس از رئ دانشگاه ییرکن اجرا نیدوم سهیرئ هیأت: سهیرئ هیأت -1-6

 یهاو برنامه هااستیس میباشد که به تنظیامنا م هیأتبعد از  یگذاراستیرکن س نیومد دانشگاه ی: شورادانشگاه یشورا -1-۷

 پردازد. یم صالحذیمراجع  ریسا ایامنا و  هیأتدر  مصوّبکالن  یهااستیبراساس س دانشگاه یجار

براساس  امناءت أهی یاز سو هشد نییتع مقرّراتاست که در چارچوب ضوابط و  ی: مرجعهیأت اجرایی منابع انسانی -1-۸

 یرویامور ن و یالتیتشک ،یبخش ادار ییجراا یراهکارها میو تنظ اراتیاخت ،فیمتکفل اعمال وظا ،کیشماره  وستیدستورالعمل پ

 شود.یم دهینام ییاجرا هیأتنامه به اختصار  نییآ نیباشد که در امی دانشگاه لمحو رامو ریو سا یانسان

 یردولتیغ یعموم ینهادها ایمؤسسات و  ،یدولت یهاا شرکتیمؤسسات و ، هاوزارتخانه هیاز کلعبارت است : دستگاه اجرایی -1-9

 شده باشد. نییتع دانشگاه یامنا هیأت یکه از سو ییهادستگاه هیکل زیو ن

 یهامتناسب با پست دانشگاهخدمت در  یبرا یقیاشخاص حق رفتنیانتخاب و پذ ،ییشناسا ندی: عبارت است از فرآجذب -1-1۰

 .نامه نییآ نیا مقرّرات ضوابط و چوبدر چار ...و  مأموریت ،یقرارداد لیقباز انحاء از  کی، به هر مصوّب یتصدبال یسازمان

 یبالتصد یسازمان یهااز پست یکیدر  دانشگاهخدمت در  یبرا یقیاشخاص حق رفتنیپذ ندیست از فرآا: عبارت استخدام -1-11

  .نامهنییآ نیا مقرّراتدر چارچوب ضوابط و  یقطع یو رسم یشیآزما یرسم ،یمانیپ یهاتیاز وضع یکی، به مصوّب

 ،یرسم تیدر سه وضع دانشگاهشاغل در  یعلم هیأت ریآن، عضو غ یهاوستینامه و پ نییآ نیدر ا و: منظور از عضعضو -1-12

 باشد.یم یو قرارداد یمانیپ

 دانشگاه یسازمان یهااز پست یکی یدتص یبرا قطعی( -)آزمایشی  یاست که به موجب حکم رسم ی: فردیعضو رسم -1-1۳

 نامه استخدام شده باشد.  نییآ نیا مقرّراتدر چارچوب ضوابط و 

 ،نیمدت مع یبرا دانشگاه یسازمان یهااز پست یکی یتصد یبرا یمانیاست که به موجب قرارداد پ ی: فردیمانیعضو پ -1-14

 نامه استخدام شده باشد. نییآ نیا مقرّراتابط و ودر چارچوب ض

در  نیمدت مع یمشخص برا فیبه منظور انجام وظا دانشگاهمنعقده با  اداست که به موجب قرارد ی: فردیعضو قرارداد -1-15

 نامه بکارگرفته شده باشد.  نییآ نیا مقرّراتچارچوب ضوابط و 

 نیا مقرّرات در چارچوب ضوابط و ،یبه عضو رسم شگاهداندار تیدستور مقام صالح یبعبارت است از ابالغ کت حکم: -1-16

 .نامهنییآ
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 قرارداد طرف طیشخص واجد شرا زیو ن دانشگاه دارتیمقام صالح یکه به امضا یب: عبارت است از توافق نامه کتقرارداد -1-1۷

 .دهدیمحول را انجام م فیمدت مندرج در قرارداد، وظا یبرا ایحقوق و مزا افتیدر یازا به موجب آن در یو و رسدیم

 فیاز وظا یبخش ایتمام  یاست که به طور مستمر جهت واگذار دانشگاه یسازمان التیدر تشک یهگایجا :یپست سازمان -1-1۸

 شود.یدر نظر گرفته م یمانیپ ای یعضو رسم کی یتصد یشغل برا کی

واحد شناخته  به عنوان کار دانشگاه یکه از سو یمرتبط و مشخص یاهتیو مسئول فیست از مجموعه وظااعبارت  شغل: -1-19

 .شودیم

مشابه  یا کسانی ها،وظایف و مسئولیّت که از لحاظ نوع کار، یا چند پست سازمانی کی: عبارت است از یرشته شغل -1-2۰

 .باشندیح و مراتب مختلف موسط یو صعوبت انجام کار، دارا تیّاما از نظر ارزش و اهمّ شوند،یمحسوب م

و نوع کار و حرفه، وابستگی نزدیک دارند، مانند  فعّالیّتهای شغلی است که از لحاظ ای از رشته: مجموعهرسته شغلی -1-21

 . یو پژوهش یفرهنگ ،یآموزشرسته 

اهداف و ها برای تحقّق گردد که وجود آنغل تخصصی به آن گروه از مشاغل اطالق میاش: میو اصل یمشاغل تخصص -1-22

هایی است ی یا گذراندن دورهدانشگاهها مستلزم داشتن تحصیالت تصدی آن باشد ویم یالزام دانشگاه یاساس یهاتمأموریّانجام 

به آن گروه از مشاغل  یمشاغل اصل گردد وای و ... میهای هنری، فنی و حرفهکه منجر به اخذ مدرک تخصصی در یکی از رشته

شود و یم جادیا یاز مشاغل تخصص یبانیپشتو  تیحما یبرا، دانشگاههای اصلی در رابطه با اهداف و مأموریتکه  دشویاطالق م

 .گرددیم نییتع ییط هیأت اجراو مشخصات آن توسّ نیعناو

 گردد.یقرارداد مکلف به انجام آن م ایکه عضو به موجب حکم  یمجموعه اقدامات ای: عبارت است از اشتغال به کار خدمت -1-2۳

 فیوظا نمونه له: تعریف،جم ازشغل  یو اساس یمشخصات اصل یکه حاو ی: عبارت است از شرح مکتوب و مدونشرح شغل -1-24

 باشد.یم دانشگاه یلیتفص التیاحراز شغل در چارچوب تشک طیو شرا هاتیو مسئول

 ساالنه یابیکسب شده در قالب فرم ارز ازیامتت قابل قبول عضو بر اساس خدمسنوات  یش عددی: عبارت است از نماهیپا -1-25

 نامه. نییآ نیا مقرّراتچارچوب ضوابط و  در

 نامه. نییآ نیا مقرّراتابط و ودر چارچوب ض طیعضو واجد شرا هیپا یعدد شی: عبارت است از افزاهیپا عیترف -1-26

 دستورالعمل مقرّراتدر چارچوب ضوابط و  ط،یواجد شرا رسمی و پیمانی : عبارت است از کسب رتبه باالتر عضورتبه یارتقا -1-2۷

 .یعلم هیأت ریغ اعضایه رتب یارتقا ییاجرا

 .احراز شغل طیشرا بر اساس یسازمان یهااز پست یکیبه  یمانیپ ای یرسم وست از گماردن عضا: عبارت انتصاب -1-2۸

حق یذ به عضو نامهنییآ نیا مقرّراتانجام کار در چارچوب ضوابط و  یازا که در ی: عبارت است از مبلغدستمزد ایحقوق  -1-29

 .ردیگیتعلق م

 ،رمستمریغ به طور مستمر و نامهنییآ نیا مقرّراتکه در چارچوب ضوابط و  ی: عبارت است از وجوههاو فوق العاده ایمزا -1-۳۰

 گردد.یحق پرداخت میذ وبه عض هیعالوه بر حقوق رتبه و پا

 ،یعال آموزش ها و مؤسساتدانشگاه ریبه سا دانشگاهبه طور دائم از  یمحل خدمت عضو رسم ریی: عبارت است از تغانتقال -1-۳1

 .نامهنییآ نیا مقرّراتو بالعکس در چارچوب ضوابط و  ییاجرا یهاو دستگاه مجاز فنّاوریو  یپژوهش

 : عبارت است از: مأموریت -1-۳2

ن است خارج از محل که ممک نیمدت مع یبرا یو یموقت به عضو با حفظ پست سازمان یافهیوظ ای محول نمودن شغل .أ

 خدمت عضو باشد. 
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و  یپژوهش ،یها و مؤسسات آموزش عالدانشگاه ریبه سا نیمدت مع یپاره وقت برا ایاعزام عضو به صورت تمام وقت  .ب

 . ییاجرا یهاو دستگاه یدولت فنّاوری

 خارج از کشور. ایدر داخل  یکارآموز ای یا مطالعاتی یگذراندن دوره آموزش یاعزام عضو برا .ج

 سیپس از موافقت رئ ،یاست ووکه بنا به درخ دانشگاهبا  رسمی عضو ی: عبارت است از قطع رابطه استخداماستعفا -1-۳۳

 .ردیپذینامه صورت م نییآ نیا مقرّراتدر چارچوب ضوابط و  یمقام مجاز از طرف و ای دانشگاه

و با توجه  نامه نییآ نیا مقرّراتکه در چارچوب ضوابط و  دانشگاهعضو با  یتم: عبارت است از قطع رابطه خدیبازنشستگ -1-۳4

 . ردیپذیورت مصبه موجب حکم  ربطذی یبازنشستگ یهاصندوق مقرّراتبه 

عضو  یطع رابطه استخدامق یمتناسب با مدت خدمت قابل قبول در ازا ی: عبارت است از پرداخت مبالغخدمت یدیبازخر -1-۳5

 نامه.  نییآ نیا مقرّراتدر چارچوب ضوابط و  دانشگاهبا 

و  یجسمان یتوانمند ،مربوط مقرّراتو  نیکه به موجب قوان رسمی و پیمانی عضو تی: عبارت است از وضعیافتادگ از کار -1-۳6

استفاده  فهیاز حقوق وظ ،یبه زمان بازنشستگ دنیتا رس یده و ضمن قطع رابطه خدمتوانجام خدمت را دارا نب یالزم برا یروان ای

 . دینمایم

ا مقام مجاز از ی دانشگاه سیبا حکم رئ ،لیذ لیاز دال یکیبنا به  دانشگاه یاست که عضو رسم یتی: وضعخدمت هآماده ب -1-۳۷

 . ردیگیرار مقانجام خدمت  یبرا فیتکل نییدر انتظار تع یطرف و

  .دانشگاه انحالل .أ

 هیأتدر  بیوو تص یقانون فاتیبراساس تشر دانشگاه یالتیعضو در چارچوب اصالح ساختار تشک یحذف پست سازمان .ب

  .امنا

 . وعضاحراز  طیق متناسب با شراقوبدون ح یمرخص ای مأموریتبعد از اتمام  یدن پست سازمانوموجود نب .ج

 مراجع قانونیبر اساس تصمیم  .د

 مراجع یشده از سو صادر یطعق یدائم از خدمت، به موجب آرا ایعضو به طور موقت  یعبارت است از برکنار انفصال: -1-۳۸

 .قانونی

 .ربطذی یمراجع قانون یقطع یعضو به موجب آرا یعبارت است از قطع رابطه استخدام اخراج: -1-۳9
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 جذب و استخدام: فصل دوم

علمی  هیأتغیر در چارچوب آئین نامه استخدام اعضای  مصوّبدر هر سال براساس تشکیالت سازمانی  ،دانشگاهرئیس  -2 ماده

 نماید.عیین و ابالغ میرا ت دانشگاهعلمی  هیأتسهمیه استخدام عضو غیر تعداد  ،دانشگاه

بر اساس  ،دانشگاهدر  یو رسم یمانیاستخدام اعضا به صورت پ نیو همچن یو جذب اعضا به صورت قرارداد یریبکارگ -۳ماده 

، معرفی قیالزم از طر یهاتیو احراز صالح ،دانشگاه ییاجرا مقام نیو موافقت باالتر مصوّب یسازمان التیتشکبا توجّه  یسازمان ازین

 .ردیپذیانجام م دانشگاهاجرایی  هیأتبا تصویب  و انتخاب اصلح یستگیبا توجه به اصل شاگزینش و مصاحبه 

ات تعهّدتواند در شرایط خاص با توجّه به تصویب هیأت رئیسه و مجوز هیأت امناء تا سقف معین و بدون می دانشگاه -1تبصره 

مدت حداکثر  یصالح به صورت قرارداد کار معین و مشخص براهای الزم توسّط مراجع ذیاستخدامی، افراد را پس از احراز صالحیت

 یکسال بکار گمارد.

 های سازمانی مصوّب بالمانع است.در سقف پست دانشگاهتمدید قرارداد اینگونه افراد در صورت نیاز  -2تبصره 

قانون کار، از « 1۸۸»شوند، به استناد ماده کلیه افرادی که بر اساس این آیین نامه به صورت قراردادی بکار گرفته می -۳تبصره 

 باشد.های تشخیص و حل اختالف وزارت کار قابل رسیدگی نمییأتشمول مذکور خارج بوده و دعاوی آنان در ه

 برخوردار باشند: ل،یذ یعموم طیاز شرا ستیبایم دانشگاهب و استخدام در ذج انیمتقاض -4 ماده

 ؛مضاعف در طول دوران خدمت تتابعی کسب ای رییعدم تغو  رانیا یاسالم وریهجم تیتابع

 تغییر یا کسب تابعیت مضاعف در طول دوران خدمت و عدم ایران جمهوری اسالمی تابعیت .أ

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و اعتقاد به والیت وفقیه؛به  یالتزام عمل .ب

 به دین مبین اسالم؛ یاعتقاد و التزام عمل .ج

 ؛رانیا یاسالم جمهوری با نظام ضمعار یاسیس یهابه گروه یوابستگ ای تیعدم سابقه عضو .د

   ؛یو شرافت و شئون شغل تیثیو اعمال و رفتار خالف ح یاخالق یاهناشتهار به فسق و فجور و عمل به معدم  .ه

 ؛رثؤم یفریک هنیشسوء پی تننداش .و

   ؛صالحذیمراجع  یوصادره از س یقطع یبر اساس رأ یدولت یاز خدمات دائم تیبه محروم تیعدم محکوم .ز

   ؛آن ریو نظا یو فروش مواد مخدر، مشروبات الکل دیو اشتهار به خر ادیعدم اعت .ح

   ؛(انیآقا یدائم )برا یقانون تیمعاف ایو  یموعم فهیخدمت وظ انیدارا بودن مدرک پا .ط

 ؛متناسب با خدمت مورد نظر یروان ییاز سالمت و توانا یخورداررب .ی

 ؛نظر مورد خدمت ابمتناسب  یجسمان ییناواسالمت و تز ا ورداریبرخ .ک

  ؛یحوزو کیسطح  ای یکاردان یلتحصی مدرک حداقل بودن دارا .ل

و سطوح  یکارشناس ،ینکاردا یلیصدارندگان مدرک تح یسال تمام برا ۳۰سال تمام و حداکثر  2۰دن حداقل سن ودارا ب .م

و سطح سه  یاحرفه یارشد، دکتر یکارشناس یلیدارندگان مدرک تحص یسال تمام برا ۳5حداکثر  ،یو دو حوزو کی

  .یسطح چهار حوزو ای یتخصص یدکتر یلیبا مدرک تحص نیصمتخص یسال تمام برا 4۰و حداکثر  یحوزو

 مقرّراتآنان بر اساس ضوابط و  یترازچنانچه هم ،یدانشگاه یلیتحص طعتراز با مقاهم یلیدارندگان مدارک تحص -1 تبصره

 .رندیگیماده قرار م نیباشد، در شمول ا صالحذیمراجع  تأییدمورد  یارزش استخدام یمربوط دارا

 ،یمجاز به استفاده از خدمات فن نامه،نییآ نیا« 4»ماده « م»و « ل» یمفاد بندها تیرعا بدون الزام به دانشگاه -2 تبصره



  
 

می اعضای غیر هیأت علمی هانمآیین 7  استخدا

گاه بین المللی اهل بیت علیهم الّسالم   دانش
 

و  ییاجرا یهاو دستگاه فنّاوریو  یپژوهش ،یها و مؤسسات آموزش عالدانشگاهشاغل در  یو ... اعضا یعلم ،یپژوهش ،یامشاوره

قانون  «29»تبصره  و مشمول دهیبه عنوان شغل محسوب نگرد هافعّالیّتنوع  نیباشد. ایم قرارداد قالبدر  ،یدولت رشاغلیخبرگان غ

میزان حق الزحمه این افراد به پیشنهاد واحد متقاضی و تأیید هیأت اجرایی، متناسب با ساعات . کشور نخواهد بود 1۳44بودجه سال 

 گردد.( برابر حقوق و مزایای اعضای شاغل مشابه، تعیین و پرداخت می5/1ی، تا سقف یک و نیم )کار هفتگ

مربوط به خود  مقرّراتو  نیقوان عبات ها، معلولین، اتباع خارجی و ...و خانواده آن ثارگرانیجانبازان، اب و استخدام ذج -5ماده 

  .خواهد بود

جمله  از صالحذی یقانون یحسب مورد، مباد نامهنییآ نیا« 4» موضوع ماده  یعموم طیشرا صتشخی و استعالممرجع  -6ماده 

 باشد.یم دانشگاه هیأت اجراییکارکنان و  نشیگزهسته 

 صیاحراز شغل به تشخ طیاز جمله شرا ،الزم یاختصاص طیاز شرا ستیبایم دانشگاهجذب و استخدام در  انیمتقاض -۷ماده 

   .برخوردار باشند دانشگاه هیأت اجرایی

  :ردیپذیبه سه صورت انجام م یو اختصاص یعموم طیپس از احراز شرا دانشگاهام در دجذب و استخ -۸ هماد

« ۷۰» آن منوط به کسب حداقل دیبه موجب قرارداد ساالنه که تمد یسازمان یهاپست یتصد یبرا یمانیاستخدام پ .أ

 باشد. یم یمقام مجاز از طرف و ایو  دانشگاه سیموافقت رئ نیو همچن انهیعملکرد سال یابیارز ازیدرصد امت

 به موجب حکم. یسازمان یهاپست یتصد یبرا یشیآزما یاستخدام رسم .ب

 به موجب حکم. یسازمان یهاپست یتصد یبرا یقطع یاستخدام رسم .ج

 

  



  
 

می اعضای غیر هیأت علمی هانمآیین 8  استخدا

گاه بین المللی اهل بیت علیهم الّسالم   دانش
 

 فصل سوم: تبدیل وضعیت

را پس  نامهنییآ نیمشمول ا یقرارداد یاعضا یریبکارگ تیوضع ،رییس ابالغی از سوی همیهتواند در قالب سیم دانشگاه -9ماده 

 نامه،نییآ نیا مقرّراتضوابط و  تیبا رعاو طی مراحل گزینش  دانشگاه سیموافقت رئ ،اجرایی هیأت شنهادیبه پ ل،یذ طیاحراز شرا از

 . دینما لیتبد یمانیبه استخدام پ یتصدبال یمشروط به وجود پست سازمان

  ؛دانشگاهدر  با مدرک مزبور یسال سابقه قرارداد ۷حوزه و حداقل  کیسطح  ای ینکاردا یلیصمدرک تحدارا بودن  .أ

  ؛دانشگاهدر  با مدرک مزبور یسال سابقه قرارداد 5سطح دو حوزه و حداقل  ای یکارشناس یلیمدرک تحص دنودارا ب .ب

با  یسال سابقه قرارداد ۳سه و چهار حوزه و حداقل  یاهسطح ای االتربارشد و  یکارشناس یلیدارا بودن مدرک تحص .ج

  .دانشگاهدر  مدرک مزبور

و  انتظاماتو  یمشاغل نگهبان یبرا یتر از کارداننییپا یلینامه، با مدرک تحصنییآ نیا بیکه قبل از تصو ییاعضا -1تبصره 

 ،یدصبالت یدن پست سازمانومشروط به دارا ب نامه،نییآ نیا مقرّراتابط و ضو تیاند، با رعاب شدهجذ یه صورت قراردادب پشتیبانی

 شوند. یوضع م لیتبد یمانی، به پدانشگاهدر  یسال سابقه خدمت قرارداد «1۰»با حداقل

 کی ند،یباالتر ارائه نما یلیخدمت، مدرک تحص نینامه در ح نییآ نیا« 49»ماده « 2» بصرهت تیچنانچه اعضا با رعا -2تبصره 

تر و تمام سابقه خدمت آنان با مدرک نییو پا یکارشناس یلیارائه مدرک تحص یدر ازا یقبل یلیدوم سابقه خدمت آنان با مدرک تحص

 قابل محاسبه است.  ینمایبه پ تیوضع لیتبد یبرا ترارشد و باال یکارشناس یلیارائه مدرک تحص یدر ازا یبلق یلیتحص

 اهد شد.خونشده باشد، به عنوان سابقه لحاظ  ایوات پرداخت شده نکه بابت آن به عضو حق س یسنوات -۳ تبصره

 هیأت بیبا تصو ل،یذ طیاز احراز شرا سرا پ نامهنییآ نیمشمول ا یمانیپ یاستخدام اعضا تیتواند وضعیم دانشگاه -1۰ ماده

 .دینما لیتبد یشیآزما یبه رسم ،دانشگاه سیو موافقت رئ نشیهسته گز تأیید، اجرایی

  دانشگاهدر  با مدرک مزبور یمانیسال سابقه پ 5تا  ۳حوزه و  کیسطح یا  یکاردان یلیدارا بودن مدرک تحص .أ

  دانشگاهدر  ی با مدرک مزبورمانیسال سابقه پ 5تا  ۳حوزه و  وسطح د ای یکارشناس یلیدارا بودن مدرک تحص .ب

ی با مدرک مانیسال سابقه پ 5تا  ۳ سطح سه و سطح چهار حوزه و ایارشد و باالتر  یکارشناس یلیدارا بودن مدرک تحص .ج

  دانشگاهدر  مزبور

اند، با داشتن هدرآمد ینمایپبه استخدام  یتر از کارداننییپا یلینامه، با مدرک تحص نییآ نیا بیکه قبل از تصو ییاعضا -1تبصره 

وضع  لیتبد یشیآزما یالزم به رسم طیشرا ریو احراز سا امهن نییآ نیدر مؤسسات مشمول ا یمانیسال سابقه خدمت پ 1۰حداقل 

 .ندوشیم

 کی ند،یباالتر ارائه نما یلیخدمت، مدرک تحص نینامه در ح نییآ نیا« 49»ماده « 2»تبصره  تیچنانچه اعضا با رعا -2 تبصره

تر و تمام سابقه خدمت آنان با مدرک نییو پا یکارشناس یلیارائه مدرک تحص یازا در یقبل یلیدوم سابقه خدمت آنان با مدرک تحص

 محاسبه است.  قابل یشیآزما یبه رسم تیوضع لیتبد یارشد و باالتر برا یکارشناس یلیارائه مدرک تحص یازا در یقبل یلیتحص

 هساله را همراه با گذراندن دور سه یشیدوره آزما کیالزاماً  ند،باییم تیوضع لیتبد یبه رسم یمانیکه از پ ییاعضا -11 ماده

رفتار و عملکرد عضو را از  ،یشیآزما یدر طول دوره رسم دانشگاهکرد.  خواهند یط یمانیعالوه بر دوره پ ،یهیو توج یآموزش شغل

قرار داده و در  یابیمورد ارز یخدمت و نظم و انضباط ادار هیروح ،ی(، کاردانیریپذ تیو مسئول تیخالق ،یاخالق ،ی)علم تقاینظر ل

 .دینمایوضع م لیتبد یعقط یبه رسم و طی مراحل گزینش الزم طیرت احراز شراوص

به  تیوضع لیا تبدیادامه خدمت و  طیشرا ،اجرایی هیأت صیبه تشخ یشیدوره آزما انیکه عضو در پایدر صورت -12 هماد

  :رفتار خواهد شد یبا و لیذ یهااز روش یکیبه  د،یرا کسب ننما یقطع یاستخدام رسم



  
 

می اعضای غیر هیأت علمی هانمآیین 9  استخدا

گاه بین المللی اهل بیت علیهم الّسالم   دانش
 

  طیاحراز شرا یبرا گریساله د ومهلت د یاعطا .أ

 یمانیبه استخدام پیت وضع لیتبد .ب

 الزم طیحسب مورد و در صورت احراز شرا یبازنشستگ ایخدمت  یدیبازخر .ج

 ه درخواست اعادهائدر زمان ار یمشروط به آنکه سن و ،دانشگاه ازیدر صورت ن یرسم یاعاده به خدمت عضو مستعف - 1۳ ماده

 سینامه و موافقت رئ نییآ نیا« 4»ماده « م»موضوع بند  یبرا اجرایی هیأتسال نباشد، با اخذ مجوز کبر سن از  «5۰»از  شیب بکار

 باشد.یر در ماده مذکور، بالمانع ممقرّ طیشرا ریسا تیو رعا دانشگاهبار با احتساب سابقه خدمت در  کی یفقط برا دانشگاه

 نموده باشد، افتیدر خدمت خود را قبالً  انیسنوات خدمت و پاداش پا یکه کسور بازنشستگ یسوابق خدمت عضو مستعف -بصرهت

 باشد.می مربوط، قابل احتساب یو موافقت صندوق بازنشستگ شده ادی یافتیمشروط به بازگرداندن وجوه در ،هنگام اعاده به خدمت در

ها و مؤسّسات آموزش عالی، پژوهشی و دانشگاه سایر رسمی قطعی یبه خدمات اعضا ازیدر صورت ن تواندیم دانشگاه -14 ماده

 تیبا رعا نیمدت مع یمؤسسه مربوط از خدمات آنان براموافقت هیأت اجرایی و  وعض تقاضایبا  ،های اجرائیدستگاهفنّاوری دولتی و 

 ی، اعضاو تأیید هیأت اجرایی ومؤسسات مزبور و موافقت عضرخواست بالعکس حسب د ایو  دیبه عنوان مأمور استفاده نما مقرّرات

از  ربطذیسات مأمور حسب توافق مؤسّ یکارکنان و اعضا یای. حقوق و مزادیمؤسسات مأمور نما لیقب نیخود را به ا یطعق یرسم

 .گرددیمقصد پرداخت م ای أدباعتبارات مؤسسه م محل

داکثر یک سال خواهد بود و در صورت ضرورت، با تشخیص حمشموالن این ماده حداقل شش ماه و  مأموریت تدم -1 رهصتب

 است.  دیقابل تمد انه،یسال و به صورت سال 5 حداکثر تا مدت این مدت  اجرایی هیأت

ی دارای مدرک تواند در موارد استثنایی در صورت نیاز به خدمات اعضای رسمی آزمایشی و یا پیمانمی دانشگاه – 2تبصره 

از خدمات  اجراییهای تخصصی و اصلی، با تقاضای عضو و تصویب هیأت تحصیلی حداقل کارشناسی سایر مؤسسات برای تصدی پست

آنان برای مدت معین با رعایت مقررات مربوط به عنوان مأمور استفاده نماید و یا بالعکس، حسب درخواست مؤسسات مزبور، موافقت 

، اعضای رسمی آزمایشی و پیمانی خود را به این قبیل مؤسسات مأمور نماید. حقوق و مزایای کارکنان جراییاعضو و تصویب هیأت 

 گردد.و اعضای مأمور حسب توافق مؤسسات ذیربط از محل اعتبارات مؤسسه مبدأ یا مقصد پرداخت می

 دانشگاه زایحسب ن ،ییاجرا یهاو دستگاه فنّاوریو  یپژوهش ،یها و مؤسسات آموزش عالدانشگاه ریسا یکارکنان رسم -15ماده 

افراد بر اساس پست  لیقب نیا یایتقل شوند. حقوق و مزانم دانشگاهبه  یخدمت نهیشیبا حفظ پ توانندیمربوط م مؤسسهو موافقت 

به  زین دانشگاه یرسم ی. انتقال اعضاگرددیم نیینامه تع نییآ نیا مقرّراتبر طبق  ،یداده شده و سوابق خدمت صیتخص یسازمان

حکم انتقال،  یاجرا خیصورت از تار نیا بالمانع است. در دانشگاه هیأت اجرایی تبا موافق ،مؤسسات مزبور حسب درخواست آنان

 گردد.یقطع م دانشگاهتقل شده با نعضو م یرابطه استخدام

ز مدّت رسمی آزمایشی طی شده در مؤسسه مبدأ، بایست قطع نظر االزاماً می دانشگاهتبصره: عضو انتقالی رسمی آزمایشی به 

 نامه طی نماید.این آیین 11ساله را با رعایت مفاده ماده  2مجدداً یک دوره رسمی آزمایشی 

  



  
 

می اعضای غیر هیأت علمی هانمآیین 10  استخدا

گاه بین المللی اهل بیت علیهم الّسالم   دانش
 

  فصل چهارم: طبقه بندی مشاغل

  باشد.های مصوّب سازمان تفصیلی دانشگاه میمطابق با پست دانشگاهمشاغل  -16 ماده

 فیمشاغل به تناسب وظا یتصد طیشرا زیو ن 16موضوع ماده  یشغل یهااز رسته کی رهاحراز مشاغل مربوط به  طیشرا -1۷ ماده

سال  کیحداکثر تا  از،ین ردمو یآموزش یهادوره نیهمچنو دانش، توانایی و مهارت  اساس به هر شغل، بر صیقابل تخص یهاپست

 بیتا زمان تصو یعلف یشغل یهاتهشراست  یهی. بددیخواهد رس دانشگاه اجرایی هیأت بیوصت امه بهن نییآ نیابالغ ا خیپس از تار

 .ستید باقوت خقوکماکان به 

است، کماکان تا زمان  دهینامه درج نگرد نییآ نیکه در ا یمشاغل ریآن و سا ریخدمات و نظا رستهمشاغل  انیمتصد -تبصره

 خواهند بود. یقبل یشغل یطبقه بند نیعناوتابع صرفاً  خدمت، ایخروج از دستگاه 

  



  
 

می اعضای غیر هیأت علمی هانمآیین 11  استخدا

گاه بین المللی اهل بیت علیهم الّسالم   دانش
 

 فصل پنجم: نظام پرداخت حقوق و مزایا

نامه های مندرج در این آیینعوامل شغل و شاغل و دیگر ویژگیارزیابی نظام پرداخت حقوق و مزایای اعضا بر اساس  -1۸ماده 

ها، حداکثر در مشاغل و متناسب با ویژگیخواهد بود. اعضا بر اساس امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور برای هر کدام از 

 گردند.بندی میطبقه 1و رتبه  2، رتبه ۳پنج رتبه مقدماتی، مهارتی، رتبه 

 گیرند.در رتبه مقدماتی پایه یک با مدرک تحصیلی مربوط قرار می ،اعضا در بدو ورود به خدمت –تبصره 

 گردد.میحقوق رتبه و پایه عضو بر اساس فرمول زیر تعیین  -19ماده 

 = حقوق رتبه و پایه  حقوقی دد مبنا[ * ضریب])ضریب مدرک تحصیلی * پایه( + ع

ضریب مدرک تحصیلی برای مقاطع تحصیلی )کاردانی یا سطح یک حوزوی(، )کارشناسی یا سطح دو حوزوی(،  -1تبصره 

 گردد.تعیین می ۸۰و  ۷۰، 6۰، 5۰)کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزوی( و )دکتری یا سطح چهار حوزوی( به ترتیب 

 گردد. نامه تعریف میاین آیین« 1»ماده « 25»بر اساس بند باشد که پایه، نمایش عددی خدمات قابل قبول عضو می -2تبصره 

 :گرددها، متناسب با مدرک تحصیلی و بر اساس جدول ذیل تعیین میعدد مبنا برای رتبه -۳تبصره 

 جدول عدد مبنا بر اساس مدرک تحصیلی و رتبه

 مدرک تحصیلی

 

 رتبه

کاردانی یا سطح یک 

 حوزه

کارشناسی یا سطح دو 

 حوزه

کارشناسی ارشد یا سطح 

 سه حوزه

دکتری یا سطح چهار 

 حوزه

 5100 4700 4200 3700 مقدماتی

 5200 4800 4300 3800 مهارتی

 5300 4900 4400 3900 3رتبه 

 5400 5000 4500 ــــ 2رتبه 

 5500 5100 ـــ ـــ 1رتبه 

 گردد.تعیین می« 46۰۰»نامه این آیین «2۳»تبصره ماده عدد مبنا برای مشمولین  -4تبصره 

 گردد.میبه میزان ابالغ شده از سوی هیأت وزیران اعمال  ضریب حقوقی سالیانه  -5تبصره 

نامه به صورت رسمی یا تر که در تاریخ تصویب این آیینرک تحصیلی دیپلم و پاییناحقوق رتبه و پایه دارندگان مد -6تبصره 

رسمی و پیمانی  گردد. اعضایباشند، به شرح مندرج در جدول ذیل تعیین میمشغول به کار می دانشگاهپیمانی و یا قراردادی در 

 توانند تا رتبه مهارتی ارتقا یابند.حداکثر می ،موضوع این تبصره

 جدول نحوه محاسبه حقوق رتبه و پایه دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم و زیر دیپلم

 حقوق رتبه و پایه سابقه خدمت مدرک تحصیلی ردیف

 درصد حقوق رتبه و پایه مقدماتی )دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی( 9۰ سال 12تا  دیپلم 1

 )دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی( درصد حقوق رتبه و پایه مهارتی  9۰ سال سابقه و بیشتر 1۳ دیپلم 2

 )دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی(درصد حقوق رتبه و پایه مقدماتی  ۸۰ سال 12تا  زیر دیپلم ۳

 درصد حقوق رتبه و پایه مهارتی )دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی( ۸۰ سال سابقه و بیشتر 1۳ زیر دیپلم 4

 

 

 



  
 

می اعضای غیر هیأت علمی هانمآیین 12  استخدا

گاه بین المللی اهل بیت علیهم الّسالم   دانش
 

العاده ویژه العاده جذب و فوقالعاده شغل، فوقهایی تحت عنوان: فوقالعادهبه عضو، عالوه بر حقوق رتبه و پایه، فوق -2۰ماده 

 :گرددبر اساس فرمول و ضرایب آن بر اساس جدول مندرج در زیر تعیین می ،های مذکورالعادهگردد. فوقپرداخت می

 های شغل، جذب و ویژهالعادهالعاده = فوقحقوق رتبه و پایه * ضریب فوق
 

 های شغل، جذب و ویژه اعضاالعادهجدول ضرایب فوق

 هاالعادهفوق

 رتبه

 جمع العاده ویژهفوق العاده جذبفوق العاده شغلفوق

 ۷/1 ۸25/۰ 55۰/۰ ۳25/۰ مقدماتی

 ۸/1 ۸5۰/۰ 6۰۰/۰ ۳5۰/۰ مهارتی

 9/1 ۸۷5/۰ 65۰/۰ ۳۷5/۰ ۳رتبه 

 ۰5/2  95۰/۰ ۷۰۰/۰ 4۰۰/۰  2رتبه 

 2/2 ۰25/1 ۷5۰/۰ 425/۰  1رتبه 

نامه تر که در تاریخ تصویب این آیینهای مندرج در این ماده برای دارندگان مدارک تحصیلی دیپلم و پایینالعادهفوق -1تبصره 

 :گرددباشند، به شرح مندرج در جدول ذیل تعیین میمشغول به کار می دانشگاهبه صورت رسمی یا پیمانی و یا قراردادی در 

 های شغل، جذب و ویژه دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم و زیر دیپلمالعادهجدول نحوه محاسبه فوق

 هاالعادهفوق سابقه خدمت مدرک تحصیلی ردیف

 های مقدماتی )دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی(العادهدرصد فوق 9۰ سال 12تا  دیپلم 1

 مدرک تحصیلی کاردانی(های مهارتی )دارندگان العادهدرصد فوق 9۰ سال سابقه و بیشتر 1۳ دیپلم 2

 های مقدماتی )دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی(العادهدرصد فوق ۸۰ سال 12تا  زیر دیپلم ۳

 های مهارتی )دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی(العادهدرصد فوق ۸۰ سال سابقه و بیشتر 1۳ زیر دیپلم 4

العاده مشاغل ای تحت عنوان فوقالعادهباشند، فوقدار مشاغل مدیریتی و  سرپرستی میبه اعضایی که عهده -2تبصره 

 باشد: شود که نحوه محاسبه آن، به شرح ذیل میمدیریتی/سرپرستی پرداخت می

 جدول نحوه محاسبه فوق العاده مشاغل مدیریتی

 فوق العاده شغل مدیریتی نوع مدیریتی ردیف

 فوق العاده شغل مدیریتی= *حقوق رتبه و پایه(5/1تا  ۸/2)*A* مدیر یا عناوین مشابه 1

 فوق العاده شغل مدیریتی= *حقوق رتبه و پایه(1تا  5/1)*A* معاون مدیر یا عناوین مشابه 2

 جدول نحوه محاسبه فوق العاده مشاغل سرپرستی

 فوق العاده شغل سرپرستی نوع سرپرستی ردیف

 فوق العاده شغل سرپرستی= *حقوق رتبه و پایهتاA*(۸5/۰ )* اداره/ رئیس کارگروهرئیس  1

  سرپرستیفوق العاده شغل = *حقوق رتبه و پایهتاA*(4۰/۰ )* کارشناس مسئول 2

 باشد.تهران می دانشگاهنسبت به فوق العاده مدیریت رئیس  دانشگاهالعاده مدیریت رئیس ، ضریب فوقA* ضریب 

العاده شغل مدیریتی و سرپرستی، به پیشنهاد مدیر بالفصل و تصویب رئیس دانشگاه تعیین میزان ضریب در دامنه فوق -۳تبصره 

  گیرد.صورت می



  
 

می اعضای غیر هیأت علمی هانمآیین 13  استخدا

گاه بین المللی اهل بیت علیهم الّسالم   دانش
 

 گردد:ت احراز شرایط زیر یک پایه ترفیع استحقاقی اعطا میربه عضو در صو -21ماده 

 یانجام حداقل یک سال خدمت تمام وقت قابل قبول در پایه قبل -21-1

 کسب حداقل هفتاد درصد سقف امتیاز ارزیابی ساالنه -21-2

 گیرد.بابت خدمت سربازی عضو منوط به این که طول دوره کمتر از یک سال نباشد، یک پایه ترفیع تعلق می -1تبصره 

تاریخ استحقاق  ،گیرد و به همان میزانپایه استحقاقی تعلق نمی ،به ایام تعلیق، مرخصی بدون حقوق و انفصال موقت -2تبصره 

 افتد.دریافت پایه به تعویق می

های استحقاقی مندرج شود، عالوه بر پایهواجد دریافت مزایای ایثارگری شناخته می صالحذی مراجع عضوی که از سوی -۳تبصره 

 :گرددخوردار میهای ایثارگری بر اساس جدول ذیل بردر این ماده از پایه

 های ایثارگری قابل اعطا به اعضای ایثارگرجدول پایه

 

 ردیف

 

پایه ایثارگری قابل  نوع ایثارگری

مدت اسارت )آزادگی(  «برای هر ستون»اعطا 

 «1ستون »

درصد جانبازی 

 «2ستون »

مدت خدمت در جبهه 

 «3ستون »

 پایه 1 ماه تا سه سال 6 درصد ۳4تا  سال ۳تا  1

 پایه 2 سال 6تا  ۳ درصد 69تا  ۳5 سال 6تا  ۳ 2

 پایه ۳ سال و باالتر 6 درصد و بیشتر ۷۰ سال و باالتر 6 ۳

 

از حقوق و مزایای یک مقطع تحصیلی باالتر  ،این ماده و فرزندان شهدا« ۳»جانبازان و آزادگان مشمول جدول تبصره  -4تبصره 

حوزه باشند، از حقوق و مزایای یک رتبه باالتر « 4»دارای مدرک تحصیلی دکتری یا سطح گونه افراد چنانچه گردند. اینبرخوردار می

 گردند.برخوردار می

تواند از مجموع ترفیعات مربوط زمان بوده باشد، عضو میهم ،در صورتی که خدمت سربازی و خدمت در جبهه عضو -5تبصره 

 برخوردار گردد.

 این ماده برخوردار گردد.« ۳»های جدول تبصره ترفیعات حداکثر دو ستون از ستونتواند از مجموع عضو می -6تبصره 

شوند، ضمن برخورداری از حقوق و مزایای یک مقطع تحصیلی باالتر، اعضایی که به درجه رفیع شهادت نائل شده یا می -۷تبصره 

عمومی بازنشستگی، ترفیع استحقاقی سالیانه را دریافت برند و تا زمان رسیدن به شرایط از تاریخ شهادت در حالت اشتغال به سر می

 اند،حوزه به شهادت رسیده« 4»داشته و از مزایای زمان استخدام برخوردار خواهند بود. اعضایی که با مدرک تحصیلی دکتری یا سطح 

 گردند.مند میو مزایای یک رتبه باالتر، بهره از حقوق

اند، بر اساس سنوات شاغل بوده دانشگاهنامه، در االجرا شدن این آییناز تاریخ الزمتطبیق وضعیت اعضایی که پیش  -۸تبصره 

پذیرد و برای هر انجام میاین آیین نامه،  «1۸»به عالوه پایه موضوع تبصره ماده  قبول مندرج در آخرین حکم کارگزینیخدمت قابل

 قبول، یک پایه منظور خواهد گردید. سال خدمت قابل

 گردد:د، پایه تشویقی اعطا مینمایط زیر را احراز نموده یا میکه یکی از شرایبه عضو رسمی و پیمانی درصورتی -22ماده 

، به پیشنهاد رئیس واحد ربطذیکسب باالترین امتیاز ارزیابی ساالنه در سه سال متوالی یا پنج سال متناوب در واحد  -22-1

 ؛(در طول خدمت یه)حداکثر سه پا اجرایی هیأت مربوط، و تصویب

 ؛در چارچوب ضوابط مربوط )حداکثر یک پایه( (سهای عاشورا و الزهرا )ل در گردانعضویت فعا -22-2



  
 

می اعضای غیر هیأت علمی هانمآیین 14  استخدا

گاه بین المللی اهل بیت علیهم الّسالم   دانش
 

 ؛های دولتی )دو پایه(دارندگان نشان -22-۳

 ؛احراز عنوان کارمند نمونه کشوری )دو پایه( -22-4

 ؛)یک پایه( دانشگاهدر  طی دو سال متوالی احراز عنوان کارمند نمونه -22-5

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

 ؛ی مرتبط با حوزه کاری عضو )یک پایه(های معتبر ملّبرگزیدگان جشنواره -22-۷

تراز مشروط ن هممتصدیان مشاغل مدیریتی با حداقل دو سال سابقه مدیریتی و در سطح حداقل معاون مدیر و یا عناوی -22-۸

 ؛(در طول خدمت اجرایی )حداکثر دو پایه هیأتدرصد امتیاز ارزیابی ساالنه، به پیشنهاد مقام مافوق و تصویب « 9۰»به کسب 

ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و دانشگاهوزارت در شمول  صالحذیمراجع  تأییداعضای شاغل در مؤسساتی که با  -22-9

سال خدمت در  ۷که در خدمت مؤسسات مذکور باقی بمانند، به ازای هر توسعه قرار دارند، درصورتیو درحالتازه تأسیس  فنّاوری

 گردند.مؤسسات یاد شده از یک پایه تشویقی برخوردار می

وزارت در شمول  صالحذیمراجع  تأییدنامه( در مؤسساتی که با این آیین 14اعضای مأمور به خدمت )موضوع ماده  -22-1۰

بخش بودن خدمات توسعه قرار دارند، مشروط به رضایتتازه تأسیس و درحال فنّاوریها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و دانشگاه

سال خدمت در مؤسسات یاد شده از یک پایه تشویقی برخوردار  ۳آنان، به پیشنهاد مؤسسه مقصد و موافقت مؤسسه مبدأ، به ازای هر 

 گردند.می

طور ساالنه به دانشگاهتشویقی موضوع بند یک این ماده صرفاً به ده درصد اعضای واجد شرایط هر واحد سازمانی پایه  -1تبصره 

 گردد.عضو هر دو سال یک بار اعمال می 1۰گردد. این نصاب برای واحدهای سازمانی دارای کمتر از اعطا می

 گردد.ده به هر عضو حداقل پنج سال تعیین میفاصله زمانی اعطای پایه تشویقی موضوع بند یک این ما -2تبصره 

 باشد.پایه می« ۷»های تشویقی قابل اعطا به هر عضو در طول خدمت ، حداکثر سقف پایه -۳تبصره 

اند در ازای مربوط گروه تشویقی دریافت نموده مقرّراتنامه مطابق با ضوابط و اعضایی که قبل از تاریخ ابالغ این آیین -4تبصره 

 گردند.مند میهر گروه تشویقی دریافتی از یک پایه تشویقی بهره

به رتبه باالتر ارتقا  در صورت احراز شرایط مندرج در جدول زیر و دستورالعمل پیوست شماره دو رسمی و پیمانی عضو -2۳ماده 

 یابد:می
 

 ی ارتقا به رتبه باالترجدول حداقل مدت توقف الزم برا

 حداقل مدت توقف در رتبه قبل )سال( مدرک تحصیلی رتبه ردیف

 

1 

 

 مقدماتی

 ۰ کاردانی یا سطح یک حوزه

 ۰ کارشناسی یا سطح دو حوزه

 ۰ کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه

 ۰ دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزه

 

2 

 

 مهارتی

 ۸ کاردانی یا سطح یک حوزه

 6 کارشناسی یا سطح دو حوزه

 5 کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه

 4 دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزه



  
 

می اعضای غیر هیأت علمی هانمآیین 15  استخدا

گاه بین المللی اهل بیت علیهم الّسالم   دانش
 

 

۳ 

 

 

 ۳رتبه 

 1۰ کاردانی یا سطح یک حوزه

 6 کارشناسی یا سطح دو حوزه

 5 کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه

 4 دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزه

 

4 

 

 2رتبه 

 6 سطح دو حوزهکارشناسی یا 

 6 کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه

 6 دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزه

 

5 
 1رتبه 

 6 کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه

 6 دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزه

 

سال « ۸»قرار دارند، با حداقل « 2»در موارد خاص دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی که در رتبه  -تبصره

« ۳»ماده « 4»و « 2»از حداکثر امتیازات تعیین شده در بندهای « دو سوم»و کسب حداقل « 2»توقف در رتبه 

 رتبه یک ارتقا یابند.به  اجرایی هیأتتوانند با تصویب دستورالعمل اجرایی ارتقای رتبه، می

 دانشگاهعلمی مندرج در تشکیالت تفصیلی  هیأتهای مدیریتی غیر به اعضایی که به یکی از سمت -24ماده 

این « 2۰»ماده « 2»العاده شغل سرپرستی موضوع تبصره العاده شغل مدیریتی یا فوقصرفًا فوق ،شوندمنصوب می

 باشد.نامه قابل پرداخت میآیین

از زمان تصویب این تمر عضو مس هایالعادهکه با اجرای این فصل، مجموع حقوق و فوقصورتی در -25ماده 

دریافت « تفاوت تطبیق»مبلغ ثابتی تحت عنوان  ،دریافتی قبلی کاهش یابد، عضو تا میزاناستخدامی  ةنامآئین

ر محاسبه حقوق بازنشستگی یا خواهد نمود. این تفاوت تطبیق با افزایش حقوق و مزایای عضو مستهلک نشده و د

 گردد.وظیفه وی نیز منظور می

منتقل شود و حقوق و مزایای قبلی وی بیشتر باشد، حقوق و  دانشگاهچنانچه عضو از سازمان دیگری به  -تبصره

به وی پرداخت « تطبیق تفاوت»عنوان شود و مبلغی بهرداخت میپ نامهمزایای وی مطابق ضوابط مقرر در این آیین

 شود.مین

، پیمانی و رسمی آزمایشی همانند دوره رسمی )معین و مشخص(حقوق و مزایای اعضا در دوره قراردادی -26ماده 

 ،شود و این مدت از هر لحاظ با رعایت سایر شرایطنامه تعیین و پرداخت میقطعی، مطابق با ضوابط مقرر در این آیین

 گردد.جزء سابقه خدمت عضو محسوب می
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 ششم: حقوق و تکالیففصل 

 باشد.روز در هفته می« 5»ساعت و حداقل « 4۰»ساعت کار اعضا  -2۷ماده 

با رعایت سقف ساعات کار، حسب مورد از سوی  دانشگاهساعت شروع و خاتمه کار اعضا و واحدهای  -1تبصره 

 گردد.امنا، تعیین می هیأت مصّوبرئیسه در چارچوب ضوابط  هیأت

 ،رئیسه و با توجه به شرایط فصلی و ماه مبارک رمضان هیأتموارد خاص، با موافقت  تواند دریم دانشگاه -2تبصره 

 سقف ساعات کار خود را کاهش دهد.

دور کاری  استفاده از ، و در موارد خاصباشدممنوع می دانشگاه مأموریتبا توجه به  دور کاری اعضاء -۳تبصره 

 د.باشپذیر میمکانا دانشگاهرئیسه  هیأتموافقت اجرایی و  هیأت تأییدصرفًا با خاص،  برای مشاغل

نامه، برای مدت معین جهت انجام این آیین« 1»ماده « ۳2»بند « الف»به عضوی که بر اساس جزء  -2۸ماده 

تا بازگشت، چنانچه فاصله مقصد  مأموریتگردد، از تاریخ حرکت به محل اعزام می دانشگاهوظایف محول به خارج از 

 گردد.روزانه پرداخت می مأموریتالعاده فوق ،کیلومتر باشد« 6۰»مبدأ بیش از  از

های شغل العادهمجموع حقوق رتبه و پایه و فوق (20/1)مأخذ یک بیستم  روزانه به مأموریتالعاده فوق -1 تبصره

شهری عمومی و هزینه ایاب و ذهاب بین مقرّراتو جذب عضو، قابل پرداخت است. هزینه اسکان و تغذیه بر اساس 

العاده سقف حدّاکثر پرداخت به عنوان فوق پرداخت خواهد شد. دانشگاهرئیسه  هیأتات مصوّبشهری، بر اساس و درون

 کارشناس مقدماتی بیشتر باشد.« ۳۰»درصد حقوق رتبه و پایه « 1۰»مأموریت روزانة اعضا نباید از 

ها در مورد هر عضو از چهار ماه متوالی و یا متناوب در یک سال تقویمی بیشتر یتمأمورگونه مدت این -2تبصره 

 نخواهد بود.

« 6۰»که عضو، یک روز تمام به خارج از محل خدمت خود که فاصله آن تا مبدأ حداقل درصورتی -۳تبصره 

 مأموریتالعاده درصد فوق« 5۰»توقف شبانه نداشته باشد، به مأخذ  مأموریتکیلومتر بوده، اعزام شود و در محل 

درصد  ۸۰خذ به مأ مأموریتصورت توقف شبانه در محل  درو  شود.روزانه مندرج در این ماده به وی پرداخت می

 روزانه مندرج در این ماده به وی پرداخت می شود. مأموریتفوق العاده 

موجب حکم صادره از سوی مراجع قانونی محل ثابت جغرافیایی خدمت وی تغییر به عضوی که به -29ماده 

فر و نقل مکان پرداخت سکند، به ازای هر کیلومتر فاصله بین دو شهر مبدأ و مقصد مبلغ بیست هزار ریال هزینه می

 رئیسه تعیین خواهد گردید. تهیأگردد، تغییرات بعدی این نصاب بر اساس نرخ تورم سالیانه با تصویب می

شود، ضمن به خارج از کشور اعزام می مأموریتصورت به دانشگاه صالحذیمقام  تأییدی که با رسم عضو -۳۰ماده 

عمومی نیز دریافت  مقرّراتروزانه خارج از کشور بر اساس  مأموریتالعاده برخورداری از حقوق و مزایای ریالی، فوق

 خواهد کرد.

ضاء مکلفند در ساعات کار تعیین شده در محل خدمت خود حضور یابند و وظایف محول را انجام اع -۳1ماده 

که در مواقع ضروری خارج از وقت اداری مقرر و یا ایام تعطیل به خدمت آنان نیاز باشد، بر اساس دهند و درصورتی
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برابر مقرّرات این  ،آندر قبال و هستند مکلف به حضور در محل کار و انجام وظایف محول  ،دانشگاه اعالم نیاز

 .کردخواهند دریافت کار اضافهنامه، آیین

منظور انجام کار اضافی خارج از وقت ، بهدانشگاهبه عضوی که بر حسب ضرورت و بر اساس موافقت  -۳2ماده 

 در ماه ساعت« 12۰»حداکثر تا سقف « کارالعاده اضافهفوق»نماید، بر اساس فرمول ذیل، اداری انجام وظیفه می

 گردد.پرداخت می

مبلغ هر ساعت اضافه کار =
فوق العاده جذب) + فوق العاده شغل + (حقوق رتبه و پایه

1۷6  

، در ازای کار اضافی خارج از وقت مصّوبهای سازمانی درصد پست« 2۰»تواند به اعضاء تا می دانشگاه -تبصره

 بر اساس فرمول مندرج در این ماده پرداخت نماید.« کاراضافهالعاده فوق» ماه در ساعت« 1۷5»اداری تا سقف 

بگیر در پایان هر سال بر اساس مبلغ اعالم مکلف است به اعضای شاغل، بازنشسته و وظیفه دانشگاه -۳۳ماده 

 پرداخت نماید.« عیدی»وزیران  هیأتشده از سوی 

« ۸1۰»نامه، به میزان هل مشمول این آیینمندی عضو مرد شاغل و بازنشسته متأهزینه عائلهکمک -۳4ماده 

 گردد.برابر ضریب حقوقی سالیانه پرداخت می

بگیر و همچنین اعضای زن شاغل و یا بازنشسته سرپرست خانوار که همسران متوفی، معلول بانوان وظیفه -تبصره

مندی هزینه عائلهدارند، از کمکهدهموجب حکم مراجع قانونی سرپرستی خانوار را بر عو یا از کار افتاده کلی بوده و به

 شوند.برخوردار می

« 21۰» نامه، به ازای هر فرزند به میزانهزینه اوالد عضو مرد شاغل و بازنشسته مشمول این آیینکمک -۳5ماده 

 گردد.، پرداخت میبرابر ضریب حقوقی سالیانه

سال و در صورت ادامه  2۰کنند، ستفاده میاکثر سن برای اوالد ذکور که از مزایای این ماده احدّ -1تبصره 

 نداشتن شغل و همسر خواهد بود. ،سال تمام و برای اوالد اناث« 25»تحصیل و غیر شاغل بودن وی تا 

)سازمان بهزیستی کل کشور(  صالحذیافتاده کلی به تشخیص مراجع پزشکی  کار فرزندان معلول و از -2تبصره 

 باشند.مشمول محدودیت سنی مزبور نمی

بگیر و همچنین اعضای زن شاغل و یا بازنشسته سرپرست خانوار که همسرشان متوفی، بانوان وظیفه -۳تبصره 

د، در صورت دارنسرپرستی خانوار را بر عهده ،موجب حکم مراجع قانونیافتاده کلی و یا مطلقه بوده و به کار معلول، از

 شوند.هزینه اوالد برخوردار میتکفل مخارج فرزندان از کمک

« 19» موضوع موادعالوه بر حقوق و مزایای  ،دانشگاهمکلف است به عضو واجد شرایط شاغل در  دانشگاه -۳6ماده 

 ، پرداخت نماید:ءامنا هیأت مصوّبهای مربوط های ذیل را مطابق با دستورالعملالعادهفوق ،نامهاین آیین« 2۰»و 

 العاده سختی شرایط محیط کار،فوق -۳6-1

 العاده محرومیت از تسهیالت زندگی،فوق -۳6-2

 العاده کشیک، فنی و نوبت کاری،فوق -۳6-۳
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 العاده معاضدت قضایی،فوق -۳6-4

 العاده اشعه،فوق -۳6-5

 العاده محرومیت از طب،فوق -۳6-6

 وهوا،العاده بدی آبفوق -۳6-۷

 .وریالعاده بهرهفوق -۳6-۸

 باشد.می« ۳»این ماده به شرح پیوست شماره « 1»دستورالعمل موضوع بند  -1تبصره 

 باشد.خاص خود می مقرّراتالعاده اشعه تابع ضوابط و العاده محرومیت از طب و فوقبرقراری فوق -2تبصره 

 شوند:مند میوزانه بهرهاز تقلیل ساعات کار ر دانشگاهاعضای ذیل با هماهنگی  -۳۷ماده 

باشند، حداکثر تا سقف می صالحذیمراجع  تأییدکه دارای معلولیت جسمی بر اساس  دانشگاهاعضای  .أ

 ساعت.« 2»

باشند، بر آقایان عضو فاقد همسر و بانوان عضو که دارای فرزند و یا همسر معلول ذهنی و جسمی می .ب

« 4»)سازمان بهزیستی کل کشور( حداکثر تا سقف  صالحذیمراجع  تأییداساس میزان معلولیت مورد 

 ساعت.

 ساعت.« 4»درصد و باالتر حداکثر تا سقف  5۰بانوان همسر جانبازان  .ج

، یک ساعت به ازای هر ربطذیدارند، با هماهنگی واحد سازمانی  بانوان عضو که وظیفه شیردهی بر عهده .د

 سال.« 2»فرزند تا سقف 

 مربوط. مقرّرات اعضای جانباز بر اساس قوانین و .ه

 .ساعت« 5/1»سال سنوات خدمت حداکثر تا سقف « ۳۰»اعضای دارای سابقه خدمت مازاد بر  .و

درصد و « 5۰»وظیفه نگهداری و مراقبت از جانبازان  صالحذیمراجع قانونی  تأییدموجب اعضایی که به .ز

 .ساعت« 4»دارند، حداکثر تا سقف  باالتر را بر عهده

 باشد.ساعت می« 4»ر ساعات روزانه عضو در هر صورت حداکثر امجموع تقلیل ک -تبصره

و یا مقام مجاز از  دانشگاه توانند در صورت موافقت واحد سازمانی مربوط و رئیسبانوان عضو رسمی می -۳۸ماده 

حداکثر به مدت »5« سال از خدمت نیمهوقت استفاده نمایند و در این صورت، صرفاً از »5۰« درصد  طرف ایشان،

 حقوق و مزایای مستمر عضو تماموقت برخوردار میگردند.

تبصره 1 - بانوان عضو پیمانی صرفاً در مدت قرارداد مجاز به استفاده از خدمت نیمهوقت خواهند بود. در هر 

صورت حداکثر مدت  مجاز استفاده از شیوه خدمت نیمهوقت، برای بانوان عضو پیمانی و رسمی در طول خدمت 

 حداکثر »5« سال میباشد.

وقت پرداخت وقت کسور بازنشستگی خود را بر مبنای حقوق و مزایای تمامکه بانوان عضو نیمهدرصورتی -2تبصره 

 گردد.محاسبه میوقت و کامل وقت آنان از نظر بازنشستگی، تمامکنند، مدت خدمت نیمه
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این « 21»ماده « 2»قبول با رعایت بند وقت قابلازای هر دو سال خدمت نیمه دروقت به عضو نیمه -۳تبصره 

وقت گیرد و همچنین مدت توقف الزم برای ارتقای رتبه وی دو برابر عضو تمامیک پایه استحقاقی تعلق می ،نامهآیین

 باشد.می

وقت خواهد بود که برای مرخصی عضو تمام نصف وقت به میزانقی عضو نیمهمیزان مرخصی استحقا -4تبصره 

 گردد.کسر سال به تناسب محاسبه می

عدم حضور عضو در محل خدمت بدون اطالع و هماهنگی قبلی، عدم انجام وظایف و تکالیف محول،  -۳9ماده 

در خالل ساعات موظف حضور تأخیر در ورود و یا تعجیل در خروج بدون عذر موجه، همچنین ترک خدمت 

به میزان  حقوق و مزایای مستمر  ضمن کسر از ،یا مرخصی ساعتی( مأموریتخروج ) بدون ارائه مجوز دانشگاه در

ساعات و روزهای عدم حضور، برای بار اول احضار و اخطار شفاهی، برای بار دوم اخطار کتبی با درج در پرونده، برای 

 بدوی رسیدگی به هیأتپرونده وی برای رسیدگی به  ،بار سوم توبیخ کتبی با درج در پرونده و در صورت تکرار

 گردد.تخلفات اداری ارجاع می

 بدوی رسیدگی به هیأتکه عضو مدعی شود که غیبت او خارج از حدود قدرت و اختیار بوده و یدرصورت -تبصره

تخلفات اداری با بررسی مستندات مورد ارائه، عذر وی را موجه تشخیص و حکم برائت دهد، حقوق و مزایای ایام 

پرداخت خواهد بود. در غیبت وی در صورت داشتن مرخصی استحقاقی با ارائه درخواست مرخصی استحقاقی قابل 

 غیر این صورت برای مدت مذکور مرخصی بدون حقوق صادر خواهد شد.

رویی، وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، موظف است ضمن رعایت انصاف و گشاده دانشگاه عضو -4۰ماده 

عمومی و اختصاصی واحد سازمانی مربوط انجام داده و در مقابل مقام مافوق  مقرّراتامانت و تبعیت از قوانین و 

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

در اختیار وی  دانشگاهعضو شاغل موظف به حفظ و نگهداری اموال، اسناد و مدارکی است که از سوی  -41ماده 

ت. تحویل و یا عدم تحویل اموال، اطالعات، مدارک و اسناد صرفاً با اجازه مقام مجاز در چارچوب قرار داده شده اس

قانون »باشد و در صورت ورود ضرر و زیان و یا افشای اسناد، موضوع بر اساس پذیر میمربوط امکان مقرّراتقوانین و 

 .مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت« های رسیدگی به تخلفات اداریهیأت

توسط « های رسیدگی به تخلفات اداریهیأتقانون »در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات مندرج در  -42ماده 

 گردد.های قانون مذکور ارجاع میهیأتعضو، موضوع به 

باشد و های قانونی در برابر شاکیان مورد حمایت قضایی میولیتئدر انجام وظایف و مس دانشگاه عضو -4۳ماده 

پیوست شماره  -علمی هیأتدستورالعمل اجرایی قانون حمایت قضایی از اعضای غیر » مکلف است بر اساس دانشگاه

از عضو  ،عضو برای دفاع از انجام وظایف وی با استفاده از کارشناسان حقوقی خود یا گرفتن وکیل به تقاضای ،«4

 حمایت قضایی نماید.

حساب قطع ارتباط نماید، منوط به تعیین تکلیف وی و تسویه دانشگاه پرداخت مطالبات عضوی که با -44ماده 

 باشد.می دانشگاه با
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برند، بسر می« خدمتبه آماده»مربوط در وضعیت  مقرّراتکه بر اساس ضوابط و  دانشگاه به اعضای -45ماده 

 گردد.مندی و اوالد پرداخت میهزینه عائلهصرفاً حقوق رتبه و پایه و کمک

 باشد.حداکثر یک سال می «خدمتبه آماده»مدت وضعیت  -1تبصره 

های هیأتوضعیت عضو بر اساس حکم مراجع قضایی یا « خدمتبهآماده » چنانچه تا پایان دوره -2تبصره 

رسیدگی به تخلفات اداری تعیین نشده باشد و یا موجبات اعاده به کار وی فراهم نگردد، در صورت دارا بودن شرایط 

های ذیل خدمت(، وی بازنشسته و در غیر این صورت به یکی از روشبه ی )با احتساب مدت زمان آمادهبازنشستگ

 نفع رفتار خواهد شد:حسب درخواست ذی

های اجرایی با ارائه و یا دستگاه فّناوریو مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و  هادانشگاهانتقال به سایر  .أ

 اعالم نیاز؛

های اجرایی با ارائه و یا دستگاه فّناوریو مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و  هاهدانشگابه سایر  مأموریت .ب

 اعالم نیاز.

از اتهام مربوط برائت  های رسیدگی به تخلفات اداریهیأتعضوی که بر اساس حکم مراجع قضایی و یا  -۳تبصره 

خدمت را برای مدت آمادگی به هب حاصل نماید، حقوق و مزایای مستمر مندرج در حکم کارگزینی قبل از آماده

 دریافت خواهد نمود. ،خدمت

عضوی که در طول دو سال متوالی از مجموع نمره ارزیابی، حداقل امتیازات الزم را برای دریافت یک  -46ماده 

 هیأت تأییداجرایی و  هیأتنامه کسب ننماید، با پیشنهاد این آیین« 21»پایه ترفیع استحقاقی موضوع ماده 

های بعد )دوم و سوم( به ازای هر سال عدم ترفیع به العاده ویژه وی برای سالاز فوق دانشگاه رئیسه

درصد « 1۰۰» درصد همان سال کسر خواهد شد و در صورت استمرار این وضعیت، ضمن کسر« 5۰» و «۳۰» ترتیب

هت تنزل یا تغییر پست سازمانی وی ج اجرایی هیأتالعاده ویژه عضو، پرونده وی جهت بررسی و اخذ تصمیم به فوق

 العاده ویژه کسر شده، مسترد نخواهد شد.گردد. در هر صورت فوقارسال می

  



  
 

می اعضای غیر هیأت علمی هانمآیین 21  استخدا

گاه بین المللی اهل بیت علیهم الّسالم   دانش
 

 فصل هفتم: توانمندسازی

منظور ارتقای سطح موظف است بر مبنای نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد ساالنه عضو و به دانشگاه -4۷ماده 

های آموزشی الزم را جهت توانمندسازی وی در ایفای هرچه بهتر امور محول، برنامهها و فعّالّیتکارآیی و اثربخشی 

 متناسب ساختن نگرش، دانش و مهارت عضو با شغل مورد نظر، طراحی و به مورد اجرا گذارد.

 هیأت تأییدی که به مقرّراتمکلف است راساً و یا به کمک سایر مؤسسات در چارچوب ضوابط و  دانشگاه -4۸ماده 

ساعت در سال اقدام « 4۰»مدت حداقل به میزان های آموزشی کوتاهرسد، نسبت به برگزاری دورهمی دانشگاه اجرایی

عضو رسمی و پیمانی با های مزبور گردد، ها منجر به اخذ گواهی موفقیت در دورهنماید. چنانچه برگزاری این دوره

 گردد.وب برخوردار میهای آموزشی مصتأیید هیأت اجرایی از امتیازات دوره

های شغلی خود اقدام ها و تواناییعضو موظف است همواره نسبت به توانمندسازی و افزایش مهارت -49ماده 

 نماید.

نماید، با پیشنهاد عضوی که به روش خودآموزی و توسعه فردی مبادرت به افزایش توانمندی خود می -1تبصره 

برخوردار  مصوّبهای آموزشی از تاریخ ارائه مدرک، از امتیازات دوره جراییا هیأت تأییدمسئول واحد سازمانی و 

 خواهد شد.

توسط عضو اخذ  دانشگاهآموزشی و هزینه  مأموریتپذیرش مدارک تحصیلی باالتر که بدون استفاده از  -2تبصره 

و تصویب  تأییدپس از سال نباشد،  5۰بوده و سن وی بیشتر از که مرتبط با رشته شغلی وی شده باشد، درصورتی

 باشد.پذیر میمربوط امکان مقرّراتاز تاریخ اخذ مدرک تحصیلی، با رعایت سایر ضوابط و  اجرایی هیأت

ی و یا حوزوی در داخل و خارج از کشور، دانشگاههای آموزشی منجر به اخذ مدرک اعزام اعضا به دوره -5۰ماده 

 باشد.ممنوع می« 51»آموزشی به استثنای مشموالن تبصره ذیل و ماده  مأموریتو با استفاده از  دانشگاهینه با هز

 باشند.خاص خود می مقرّراتایثارگران مشمول  -تبصره

ی در رشته شغلی تخصصی مورد تصدی حسب نیاز دانشگاهدر شرایط خاص، ادامه تحصیل تکمیلی  -51ماده 

 مأموریتامنا و احراز شرایط ذیل با استفاده از  هیأت تأییدرئیسه و  هیأتاجرایی، موافقت  هیأت ، به تشخیصدانشگاه

رسمی خدمت به میزان دو  تعهّدسال، مشروط به سپردن « 4»آموزشی حسب نوع مقطع تحصیلی حداکثر تا سقف 

 باشد.می یمستثن 5۰ماده ، از شمول دانشگاهآموزشی به  مأموریتبرابر مدت استفاده از 

 وضعیت استخدامی عضو رسمی قطعی باشد. -51-1 

 نامه باشد.سال سابقه خدمت در مؤسسات مشمول این آیین« 2۰»و حداکثر « 1۰»عضو دارای حداقل  -51-2 

 وزارت باشد. تأییدمورد  ،محل تحصیل عضو -51-۳ 

 سال بیشتر باشد.« 45»بایست از حداکثر سن عضو در زمان شروع به تحصیل نمی -51-4 

چنانچه اعضای مأمور به تحصیل در پایان مهلت مقرر موفق به اخذ مدرک تحصیلی مورد نظر نگردند،  -1تبصره 

در طول مدت تحصیل  دانشگاهعالوه خسارات وارده به ها و وجوه دریافتی بهبرابر کلیه هزینه« 2»ضمن بازپرداخت 



  
 

می اعضای غیر هیأت علمی هانمآیین 22  استخدا

گاه بین المللی اهل بیت علیهم الّسالم   دانش
 

، ملزم به حضور در محل خدمت و انجام مطلوب وظایف دانشگاهئیسه ر هیأت تأییداداره امورحقوقی و  شخیصبه ت

 باشند.محول می

 مأموریتسال « 4»اعضایی که تا پایان مهلت مقرر و حداکثر مدت مأموریت آموزشی در موارد خاص،  -2تبصره 

ه درخواست مرخصی گردند، صرفًا با ارائمورد نظر نمیتحصیلی موفق به اتمام دوره تحصیلی و اخذ مدرک  آموزشی،

 باشد.پذیر میرئیسه، حداکثر برای دو نوبت یک ساله امکان هیأتبدون حقوق و تصویب 

طور سالیانه مختلف بهواحدهای های مربوط توسط موظف است عملکرد عضو را با توجه به فرم دانشگاه -52ماده 

 اجرایی هیأتجانبه ارزیابی نموده و نتایج این ارزیابی را نهایتاً در بهمن و اسفند هر سال به تصویب صورت همهو به

 برساند. دانشگاه

برخورداری عضو از مزایای شغلی نظیر ارتقای رتبه و ترفیع سالیانه، مستلزم کسب حدنصاب الزم از  -5۳ماده 

 باشد.نامه حسب مورد میاین آیین« 21»و ماده « 2»صل از ارزیابی عملکرد وی مندرج در پیوست شماره امتیازات حا

های مورد استفاده در ارزیابی عضو بر اساس دستورالعمل اجرایی ارتقای رتبه اعضای عوامل و شاخص -54ماده 

 باشد.می« 2پیوست شماره »علمی  هیأتغیر 

  



  
 

می اعضای غیر هیأت علمی هانمآیین 23  استخدا

گاه بین المللی اهل بیت علیهم الّسالم   دانش
 

 ه و امور رفاهیها، بیمفصل هشتم: مرخصی

ها العادهروز کاری مرخصی استحقاقی با استفاده از حقوق، فوق« ۳۰»عضو به ازای یک سال خدمت از  -55ماده 

 استفاده نماید. دانشگاهو موافقت بایست مطابق با برنامه زمانی اعالم شده گردد که وی میو مزایا برخوردار می

العاده با استفاده از روز کاری مرخصی فوق «1۰»تواند به ازای یک سال خدمت به عضو می دانشگاه -1تبصره 

بایست الزاماً ها و مزایای مندرج در حکم یا قرارداد حسب مورد اعطا نماید که در این صورت وی میالعادهحقوق، فوق

 استفاده نماید. دانشگاهاعالم شده از سوی  آن را در ایام تابستان و نیمه اول فروردین ماه مطابق با برنامه زمانی

های خدمت از مرخصی استحقاقی در صورتی که مدت خدمت عضو کمتر از یک سال باشد، به تناسب ماه -2تبصره 

 استفاده خواهد کرد.

 وقت خواهد بود.وقت به میزان نصف مرخصی عضو تماممرخصی استحقاقی عضو نیمه -۳تبصره 

تواند تا بینی شده در این ماده مییک بار در طول خدمت، عالوه بر مرخصی استحقاقی پیشعضو برای  -4تبصره 

 برخوردار گردد.ر تشرف به حج واجب منظومجموع یک ماه از مرخصی استحقاقی در طی سال به

ا این ماده در هر صورت ب« 1»موضوع تبصره « العادهمرخصی فوق»استفاده از مرخصی به استثنای  -5تبصره 

 پذیر است.امکان ربطذیدرخواست کتبی عضو و موافقت مقام مسئول 

یا  دانشگاهدر صورت درخواست عضو برای استفاده از مرخصی استحقاقی سالیانه و عدم موافقت رئیس  -56ماده 

قراردادی  ذخیره یا بازخرید و برای اعضایقابل روز  15تا  و پیمانی صرفاً  مقام مجاز از طرف وی، برای اعضای رسمی

 روز قابل بازخرید خواهد بود. 15صرفاً تا 

های اجرایی مندرج در تشکیالت در سمتبا درخواست مرخصی عضو شاغل،  دانشگاهدر مواردی که  -1تبصره 

مبنی بر استفاده از تمام یا قسمتی از مرخصی استحقاقی سالیانه به دلیل نیاز به حضور وی موافقت  ،مصوّبتفصیلی 

و یا مقام مجاز از طرف وی استفاده  دانشگاهننماید، مرخصی استحقاقی سالیانه عضو که به علت عدم موافقت رئیس 

گردد. در هر صورت مرخصی رید مینشده است، به مأخذ آخرین حقوق و مزایای دریافتی مندرج در حکم، بازخ

 باشد.العاده قابل ذخیره یا بازخرید نمیفوق

با درخواست عضو برای استفاده از آن مدت از مرخصی استحقاقی سالیانه که ذخیره یا  دانشگاهموافقت  -2تبصره 

 باشد، الزامی است.پذیر نمیبازخرید آن امکان

استحقاقی عضو در صورت داشتن ذخیره مرخصی به استثنای حداکثر مدت استفاده از مرخصی  -۳تبصره 

 مقرّراتنامه و همچنین متقاضیان استفاده از مرخصی استحقاقی که مشمول این آیین« 65»مشموالن ماده 

 روز کاری در سال خواهد بود. 12۰باشند، بازنشستگی می

، فاقد مصوّبدر تشکیالت تفصیلی  های اجرایی مندرجدار سمتمرخصی قابل ذخیره اعضای عهده -4تبصره 

 باشد.سقف می

 نامه در هر صورت محفوظ خواهد ماند.شده اعضا تا پیش از ابالغ این آیینمرخصی ذخیره -5تبصره 



  
 

می اعضای غیر هیأت علمی هانمآیین 24  استخدا

گاه بین المللی اهل بیت علیهم الّسالم   دانش
 

به هر دلیل به استثنای حالت انتقال قطع گردد، حقوق  دانشگاهکه رابطه استخدامی عضو با درصورتی -5۷ماده 

حقاقی ذخیره شده به مأخذ آخرین حقوق و مزایای دریافتی مندرج در حکم، به وی و و مزایای مدت مرخصی است

 در صورت فوت به وراث قانونی عضو پرداخت خواهد شد.

منظور انجام امور شخصی با اجازه و موافقت تواند در صورت ضرورت و در مواقع اضطرار بههر عضو می -5۸ماده 

 ل ساعات اداری استفاده نماید.مسئول مافوق از مرخصی ساعتی در خال

باشد و در آخر هر ماه به ازای ساعت در ماه می 16حداکثر مرخصی ساعتی، سه ساعت در روز و سقف آن  -تبصره

در ماه غیبت محسوب ساعت  16گردد و مازاد ساعت معادل یک روز از مرخصی استحقاقی عضو کسر می ۸هر 

 شود.می

برخورداری از مرخصی با استفاده از حقوق و مزایا عالوه بر مرخصی استحقاقی  عضو در موارد ذیل حق -59ماده 

 باشد:ساالنه را دارا می

 ازدواج دائم به مدت سه روز کاری؛ .أ

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

 کاری(؛

 (.صالحذیمراجع  تأییدرد غیبت موجه )به تعداد روزهای مو .ج

غیبت موجه حالتی است که عضو به عللی خارج از حدود قدرت و اختیار خود نتواند در محل خدمت  -تبصره

 گردد.احراز می ربطذیمراجع  تأییدحاضر شود و موجه بودن عذر وی با 

تواند با ارائه باشد، میوی میهایی که مانع از انجام خدمت در صورت ابتال به بیماری دانشگاهعضو  -6۰ماده 

روز با ارائه گواهی  ۳۰روز( و مازاد بر مدت مذکور تا  ۳روز متناوب در سال )هر نوبت حداکثر  12گواهی پزشکی، 

از مرخصی استعالجی با استفاده از حقوق و مزایای مربوط برخوردار گردد.  دانشگاهپزشک معتمد  تأییدپزشکی و 

و ضوابط مقرر  مقرّراتو مطابق با  دانشگاه تأییدمورد ربط ذیز با نظر کمیسیون پزشکی رو ۳۰برای مدت بیشتر از 

 گردد.نامه با وی رفتار می( این آیین62در ماده )

پزشک  تأییددر ایام مرخصی استحقاقی بیمار شود، بر اساس گواهی پزشکی و پس از  عضو کهدرصورتی -تبصره

باقیمانده مرخصی استحقاقی وی به مرخصی استعالجی تبدیل و یا کمیسیون پزشکی ذیربط حسب مورد،  معتمد،

 شود.می

ماه با استفاده از حقوق و مزایای مربوط « 9»توانند از مرخصی زایمان هر نوبت حداکثر بانوان عضو می -61ماده 

 برخوردار گردند.

ماه افزایش « 12»شوند، این مدت به احب فرزند دوقلو و یا بیشتر میبرای بانوانی که در یک زایمان ص -1تبصره 

 یابد.می

های تعیین شده برای مرخصی که قرارداد آنان قبل از اتمام زمان و قراردادی برای بانوان عضو پیمانی -2تبصره 



  
 

می اعضای غیر هیأت علمی هانمآیین 25  استخدا

گاه بین المللی اهل بیت علیهم الّسالم   دانش
 
 گردد.مدید میت های تعیین شده،یابد، مدت قرارداد تا سقف مرخصیزایمان مندرج در این ماده پایان می

تأیید که بیماری وی به نماید، درصورتیکه از مرخصی استعالجی استفاده می و پیمانی یرسم به عضو -62ماده 

 گردد.برسد، حداکثر تا یک سال حقوق و مزایای مربوط پرداخت میربط کمیسیون پزشکی ذی

مربوط برای مدت زائد بر یک سال نیز از  تمقرّراالعالج، با رعایت ضوابط و عضو دارای بیماری صعب -1تبصره 

 شود.حقوق و مزایای یادشده برخوردار می

العالج نبودن بیماری عضو، به وی در مدت مازاد بر یک سال مرخصی استعالجی، تنها در صورت صعب -2تبصره 

 گردد.حقوق رتبه و پایه پرداخت می

ربط ذی و بنا به نظر کمیسیون پزشکی مأموریتموظف است به عضوی که در حین خدمت و یا  دانشگاه -۳تبصره 

شود، بدون محدودیت مقرر در این ماده، مرخصی دچار حادثه یا بیماری می مأموریتبر اثر عوامل محیط کار و یا 

 های درمان وی را پرداخت نماید.استعالجی اعطا نموده و تمامی هزینه

استفاده از مرخصی استعالجی مازاد بر سه روز در هر نوبت از در مشمول صندوق تأمین اجتماعی  ضوع -4تبصره 

 باشد.قانون تأمین اجتماعی می مقرّراتنظر پرداخت حقوق و مزایا تابع 

نامه، در صورت نداشتن این آیین« 51»ماده « 2»به استثنای مشموالن تبصره  دانشگاهعضو رسمی  -6۳ماده 

تواند با رعایت سایر یا مقام مجاز از طرف وی می دانشگاه و موافقت رئیس تأییدبا  ،استحقاقی ذخیره شدهمرخصی 

 از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید.« 64»ماده  مقرّراتضوابط و 

نزند،  لطمه دانشگاههای که به برنامهمشروط به آن و استثنایی، عضو پیمانی و قراردادی در موارد ضروری -تبصره

 ماه خواهد بود. 4مجاز به استفاده از مرخصی بدون حقوق و حداکثر به مدت  ،در مدت قرارداد صرفاً

 تأییدو  ربطذیتواند در طول مدت خدمت خود با موافقت واحد سازمانی می دانشگاهعضو رسمی قطعی  -64ماده 

استفاده نماید. در صورتی که درخواست  حداکثر سه سال از مرخصی بدون حقوق دانشگاهباالترین مقام مسئول 

مرخصی بدون حقوق عضو برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و یا دکتری تخصصی در رشته مربوط به 

حال مجموع مرخصی  هر تا دو سال قابل افزایش خواهد بود. در رئیسه هیأتشغل وی باشد، این مدت با تصویب 

 باشد.حداکثر پنج سال می ،بدون حقوق عضو در طول مدت خدمت

شمول مفاد این ماده درخصوص اعضای رسمی آزمایشی اعم از اعطا و یا تمدید مدت مرخصی بدون  -1تبصره 

 خواهد بود. دانشگاه رئیسه هیأتسال( منوط به اخذ مجوز از  ۳حقوق )تا سقف 

خارج از کشور  مأموریتاجرایی در های واسطه حکم رسمی دستگاهبانوان عضو رسمی که همسر آنان به -2تبصره 

سال از مرخصی بدون « 5»همسر خود و در طول خدمت و حداکثر به مدت  مأموریتتوانند تا پایان برند، میبسر می

 حقوق استفاده نمایند.

گردد. مگر آن که با موافقت سابقه خدمت بازنشستگی محسوب نمی جزءمدت مرخصی بدون حقوق  -۳تبصره 

 طور کامل از سوی عضو پرداخت گردد.، کسورات بازنشستگی بهربطذیدوق بازنشستگی و صن دانشگاه



  
 

می اعضای غیر هیأت علمی هانمآیین 26  استخدا

گاه بین المللی اهل بیت علیهم الّسالم   دانش
 

های مورد برای ادامه تحصیالت عالی و تخصصی در رشته عضو مدت مرخصی بدون حقوق -4تبصره 

 تأییدکه منجر به اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و یا دکتری تخصصی شود، با مشروط به این دانشگاه نیاز

سابقه خدمت  جزء، از لحاظ بازنشستگی و وظیفه با پرداخت کسور مربوط از سوی عضو، اجرایی هیأت

 شود.محسوب می عضو رسمی

صورت آزاد و تواند با پرداخت کامل حق سرانه بیمه درمانی بهدر ایام مرخصی بدون حقوق می عضو -5تبصره 

 ای استفاده نماید.بیمه تکمیلی، از خدمات بیمه

آموزشی، آمادگی به خدمت، انفصال موقت، مرخصی بدون حقوق و همچنین مرخصی  مأموریتدر مدت  -65ه ماد

 گیرد.صورت متوالی در طی سال استفاده شده باشد، مرخصی استحقاقی تعلق نمیاستعالجی مازاد بر یک سال که به

های بهداشت و ظور کمک به تأمین هزینهمنمکلف است مشروط به تأمین اعتبار مورد نیاز، به دانشگاه -66ماده 

قانون تأمین اجتماعی به طرق مقتضی از جمله تسهیل در عقد قرارداد  در عالوه بر اعطای مزایای مقرر عضو درمان

های دستورالعمل پرداخت کمک»های مرتبط، بر اساس بیمه تکمیلی و تأمین اعتبار برای پرداخت بخشی از هزینه

 الزم معمول دارد. اقدامات« 5 پیوست شماره -رفاهی

منظور مساعدت، تأمین رفاه، آسایش و آسودگی تواند مشروط به تأمین اعتبار مورد نیاز، بهمی دانشگاه -6۷ماده 

الحسنه وام و امور بیمه و تأمین و رفع سایر نیازهای ضروری و کمک به تهیه مسکن، تقویت صندوق قرض عضو خاطر

برقرار  نامهاین آیین« 6۷»دستورالعمل موضوع ماده  ، تسهیالت مالی الزم را بر اساسرئیسه هیأتوی با تصویب 

 نماید.

عضو، فرهنگ  منظور توانمندسازی، افزایش کارآیی، تقویت روحی و سالمتموظف است به دانشگاه -6۸ماده 

راهکار مناسبی را تدوین و به مورد برای انجام امور ورزشی،  وی منظور تشویقایجاد و به دانشگاه اشاعه ورزش را در

 اجرا گذارد.

  



  
 

می اعضای غیر هیأت علمی هانمآیین 27  استخدا

گاه بین المللی اهل بیت علیهم الّسالم   دانش
 

 فصل نهم: پایان خدمت

نفع عضو واجد یکی از شرایط ذیل را راساً بدون درخواست ذی، با رعایت مقرراتمکلف است  دانشگاه -69ماده 

 بازنشسته نماید:

 تر(:اعضای شاغل در مشاغل غیرتخصصی )با مدرک تحصیلی کارشناسی و پایین -69-1

 سال بیشتر نباشد. 65که سن عضو از مشروط به آن ؛سال سابقه خدمت ۳۰داشتن  .أ

متناسب با سنوات  سال بیشتر باشد، 65که سن عضو از مشروط به آن ؛سال سابقه خدمت 25داشتن  .ب

 روز حقوق و مزایا. 25خدمت حداقل 

 حوزه: ۳یا سطح  اعضای شاغل در مشاغل تخصصی با مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد -69-2

 سال بیشتر نباشد. ۷5که سن عضو از ؛ مشروط به آنسال سابقه خدمت ۳5ن داشت .أ

سال بیشتر باشد، متناسب با سنوات  ۷۰که سن عضو از مشروط به آن  ؛سال سابقه خدمت 25داشتن  .ب

 روز حقوق و مزایا. 25 خدمت حداقل 

سال سابقه خدمت و قبل  ۳۰درخواست شخصی پس از تواند با متصدی شاغل در مشاغل تخصصی می -1تبصره 

 سال سابقه خدمت، تقاضای بازنشستگی نماید و دانشگاه مکلف است با تقاضای بازنشستگی آنان موافقت نماید. ۳5از 

تسهیالت در نظر گرفته شده در قوانین و مقرّرات، مربوط به ایثارگران، معلوالن، بانوان  و متصدیان  -2تبصره 

 ت و زیان آور الزم االجزا است.مشاغل سخ

سال  و کمتر از  2۰سال سن، در صورتی که بیش از  ۷۰عضور شاغل در مشاغل تخصصی با داشتن  -۳تبصره 

شوند. در موارد خاص، با توجّه به نیاز دانشگاه به خدمت سال سابقه خدمت داشته باشد، بازخرید خدمت می 25

 سال قابل افزایش است. 25تا سقف  رئیسهب هیأت ها، با پیشنهاد هیأت اجرایی و تصویآن

سال سابقه  2۰سال سابقه خدمت )بانوان  25تواند در موارد خاص، اعضای دارای حداقل می دانشگاه -۷۰ماده 

رئیسه، پیش از موعد بازنشسته نماید در این صورت، عضو با سابقه  هیأت تأییدخدمت( را صرفاً با درخواست عضو و 

 ازنشسته خواهد شد.کار مربوط ب

در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی، به عضوی که بیش از سی سال تا سقف چهل سال سابقه خدمت  -۷1ماده 

رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی، عالوه  %( 5/2نیم درصد ) و دارد به ازای هر سال خدمت مازاد بر سی سال، دو

 باشد.قابل پرداخت می ربطذیبر حقوق تعیین شده محاسبه و از سوی صندوق بازنشستگی 

باشد که در منظور از سابقه خدمت قابل احتساب برای بازنشستگی، آن مدت از سوابق خدمت عضو می -۷2ماده 

 نماید.ا پرداخت نموده یا میوقت انجام شده و کسور مربوط رحین اشتغال تمام

وظیفه، وقت بانوان و همچنین مدت خدمت نظاممرخصی استحقاقی، استعالجی و مدت خدمت نیمه -1تبصره 

 گردد.عنوان سابقه خدمت عضو محسوب میمشروط به پرداخت کامل کسور بازنشستگی، به

های دولتی انجام شده و کسور بازنشستگی مانوقت عضو که در قالب پیمانکار در سازسوابق خدمت تمام -2تبصره 



  
 

می اعضای غیر هیأت علمی هانمآیین 28  استخدا

گاه بین المللی اهل بیت علیهم الّسالم   دانش
 

قبول برای بازنشستگی محسوب خواهد عنوان سابقه خدمت قابلای واریز شده باشد، صرفًا بههای بیمهآن به صندوق

 شد.

های مقرر در قانون تأمین از لحاظ تعیین حقوق و مزایای بازنشستگی و حمایتبازنشستگان دانشگاه  -۷۳ ماده

 .دنباشمی به صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی مربوط مقرّراتتابع ضوابط و اجتماعی، 

نامه و ورثه قانونی عضو متوفی، به ازای هر سال افتاده مشمول این آیین کار به عضو بازنشسته و از -۷4ماده 

اضافه بازنشستگی بهسال، معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایای مشمول کسورات « ۳۰»قبول تا حداکثر  خدمت قابل

 پرداخت خواهد شد.« پاداش پایان خدمت»عنوان های ذخیره شده بهوجوه مربوط به مرخصی

خریدی دریافت شده است، از سنوات خدمتی  آن قسمت از سابقه خدمت عضو که در ازای آن وجوه باز -تبصره 

 شود.مشمول دریافت این وجوه کسر می

  



  
 

می اعضای غیر هیأت علمی هانمآیین 29  استخدا

گاه بین المللی اهل بیت علیهم الّسالم   دانش
 

 فصل دهم: سایر مقررات

عنوان اعضای )با مدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر( در موارد خاص به خبرهکارگیری عضو بازنشسته به -۷5ماده 

مجموع ساعت اشتغال آنها در  کهاینبه  مستمر، مشروطای غیر شوراها و خدمات مشاوره ،هاکمیسیونها، کمیته

 افراد حق الزحمه این .باشدلیانه بالمانع میسا طوررئیسه و به  هیأتتجاوز نکند، با تصویب  ساعت 55 از دانشگاه

 گردد.معادل اعضای شاغل مشابه تعیین و پرداخت می هفتگی،متناسب با ساعات کار 

برابر حقوق « ۳»ای به میزان هزینهبه عضو شاغل، بازنشسته و یا ورثه بالفصل وی در موارد ذیل کمک -۷6ماده 

 گردد:ماتی پرداخت میمقدکاردان و مزایای رتبه و پایه یک 

 ازدواج دائم عضو شاغل یا بازنشسته و هر یک از فرزندان وی در هر مورد فقط یک بار؛ .أ

 فوت عضو شاغل یا بازنشسته و هر یک از افراد تحت تکفل وی. .ب

، استعفای خود را دو ماه قبل از قطع دانشگاه خدمت به تعهّدتواند در صورت نداشتن می دانشگاهعضو  -۷۷ماده 

در مدت مقرر در محل کار حاضر نشود،  دانشگاه صورت کتبی اعالم نماید. چنانچه بدون کسب موافقترابطه و به

 انضباطی رفتار خواهد شد. مقرّرات عمل عضو ترک خدمت محسوب و با وی برابر

س از استعفا پ عضو باشد ووی نمی عضو در قبال وظایف اتتعهّددر هیچ مورد درخواست استعفا، رافع  -۷۸ماده 

در محل کار خود حضور یافته و انجام وظیفه نماید.  دانشگاه موظف است تا زمان پذیرش استعفا از سوی

اعالم نماید، استعفای  دانشگاه روز کتبًا به 15پس از تسلیم استعفا، انصراف خود را حداکثر ظرف  عضو کهدرصورتی

 شود.وی منتفی تلقی می

باشد، در صورت اعالم استعفا و قبول استعفای وی از می دانشگاه خدمت در تعهّدعضوی که دارای  -۷9ماده 

غی از سوی وزارت جبران نماید. ابال مقّرراتخود را طبق ضوابط و  تعهّد، باید زیان ناشی از عدم ایفای دانشگاه سوی

 باشد.مییا مقام مجاز از طرف وی  دانشگاه ولیت نظارت بر اجرای این ماده بر عهده رئیسمسئ

 هیأتتواند در صورت عدم رضایت از عملکرد عضو قراردادی در طی مدت قرارداد، با تصویب می دانشگاه -۸۰ماده 

 نفع، نسبت به فسخ قرارداد وی اقدام نماید.اجرایی و اطالع قبلی )حداقل یک ماه قبل( به ذی

، صرفًا با رضایت وی و در چارچوب تغییر پست یا رسته سازمانی عضو به استثنای تبصره ذیل -۸1ماده 

 باشد.پذیر میدستورالعمل مربوط امکان

 :بدون اخذ رضایت عضو، مجاز به تغییر پست سازمانی وی خواهد بود دانشگاهدر موارد ذیل  -تبصره

 ماه؛ 6مازاد بر  مأموریتاستفاده از مرخصی بدون حقوق و  .أ

 به تخلفات اداری یا مراجع قضایی؛های رسیدگی هیأتبر اساس تصمیم مراجع مذکور در  .ب

 امنا؛ هیأته مصوّببر اساس  دانشگاهتغییر ساختار یا انحالل واحد سازمانی در  .ج

 دار.شماره مصوّبهای مدیریتی اشتغال عضو در پست .د

ها و عناوین مشابه به ازای هر هیأتها، شوراها، حق حضور در جلسه عضو حقیقی در جلسات کمیسیون -۸2ماده 



  
 

می اعضای غیر هیأت علمی هانمآیین 30  استخدا

گاه بین المللی اهل بیت علیهم الّسالم   دانش
 

 باشد.ساعت در ماه قابل پرداخت می« 25»بر مبنای یک پنجاهم مجموع حقوق رتبه و پایه عضو و تا سقف  ساعت،

 باشد.تصدی بیش از یک پست سازمانی برای اعضا ممنوع می -۸۳ماده 

برای تصدی موقت پست سازمانی  دانشگاه کارگیری اعضای رسمی در موارد ضروری با تشخیص رئیسبه -1تبصره 

 باشد.صورت سرپرستی، فقط برای حداکثر شش ماه مجاز مییتی یا حساس بهمدیر

های رسیدگی به تخلفات اداری هیأتالذکر تخلف محسوب شده و موضوع در عدم رعایت مفاد ماده فوق -2تبصره 

 مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

قبول، ارائه دالیل سال سابقه خدمت قابل« 2۰»تواند با تقاضای عضو دارای سابقه کمتر از می دانشگاه -۸4ماده 

قبول  ، به ازای هرسال خدمت قابلدانشگاه اجرایی و موافقت رئیس هیأت تأییدپذیرش از سوی وی،  قابل

های ذخیره شده به عالوه وجوه مرخصیتا دو ماه حقوق و مزایای مستمر مشمول کسور بازنشستگی به دانشگاه در

 بازخرید خدمت نماید.متقاضی پرداخت و او را 

سال سابقه خدمت که امکان بازنشستگی برای وی وجود  25دارای بیش از  در موارد خاص برای عضو -تبصره

 باشد.پذیر میاجرایی امکان هیأت تأییدنداشته باشد، بازخریدی صرفاً پس از 

امنا، با  هیأتبینی نشده باشد، تا طرح و تصویب آن در نامه حکمی پیشدر مواردی که در این آیین -۸5ماده 

 عمومی کشور عمل خواهد شد. مقرّراتمرکز بر اساس  تأیید

تصویب پس از ه و تهیّ «هیأت اجرایی دانشگاه» نامه، توسطاین آیینهای اجرایی سایر دستورالعمل  -۸6ماده 

 .رسدمیبه تصویب کمیسیون دائمی هیأت امناء هیأت رئیسه 

هیأت رئیسه و در نهایت سپس  و دانشگاه اجرایی هیأتتوسط  ،نامه در موارد ابهامتفسیر مفاد این آیین -۸۷ماده 

 باشد.پذیر میامکان ی دانشگاهمی هیأت امناتوسّط کمیسیون دائ

پذیر امنا امکان هیأتو تصویب  ،دانشگاه رئیسه هیأت نامه با پیشنهادهرگونه تغییر در مفاد این آیین -۸۸ماده 

 باشد.می

قانون اهداف،  1۰به استناد مفاد ماده  پیوست، 5تبصره و  1۰۰ماده و  ۸9نامه مشتمل بر این آیین -۸9ماده 

قانون « 2۰»ماده « ب»مجلس شورای اسالمی و در اجرای مفاد بند  1۸/5/1۳۸۳ مصوّبوظایف و تشکیالت وزارت 

منظور ساماندهی ضوابط مجلس شورای اسالمی، به 15/1۰/1۳۸9 مصوّبایران برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی 

های ایجاد مندی از ظرفیتوری، بهرههای الزم برای ارتقای سطح بهرهاستخدامی و با هدف ایجاد زمینه مقرّراتو 

 دانشگاه رئیسه هیأتبه تصویب 22/۰۷/1۳96شده، در تاریخ  شده و تسهیل در حصول اهداف مندرج در برنامه یاد

 ست.ا قابل اجرا دانشگاهامنای  هیأتپس از تصویب رسید و  بین المللی اهل بیت )ع(

  



  
 

می اعضای غیر هیأت علمی هانمآیین 31  استخدا

گاه بین المللی اهل بیت علیهم الّسالم   دانش
 

 پیوست شماره یک

 اجرایی منابع انسانی هیأتدستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف 

 دانشگاهعلمی  هیأتنامه استخدامی اعضای غیر آیین« 1»ماده « 8»موضوع بند 

با  دانشگاهاجرایی منابع انسانی  هیأتعلمی،  هیأتنامه استخدامی اعضای غیر آیین« 1»ماده « ۸»در اجرای بند 

منظور اعمال وظایف، اختیارات و تنظیم راهکارهای اجرایی بخش ترکیب و اختیارات مقرر در این دستورالعمل، به

 شود.ل میعلمی تشکی هیأتاداری، تشکیالت و امور نیروی انسانی غیر 

 ترکیب اعضا: -1ماده 

 )رئیس هیأت(؛ امناء هیأتبه عنوان دبیر  دانشگاهرئیس  -1-1

 )دبیر هیأت(؛یا عناوین مشابه دانشگاهمعاون توسعه منابع انسانی  -1-2

 ؛یا عناوین مشابه دانشگاهمدیر منابع انسانی  -1-۳

 عناوین مشابه؛یا  دانشگاهمدیر دفتر برنامه، بودجه و تشکیالت  -1-4

 علمی(. هیأتعلمی و یا  هیأتاز کارشناسان شاغل یا بازنشسته مجرب در امور منابع انسانی )غیر  تنسه  -1-5

گردند و منصوب می دانشگاهمذکور برای یک دوره چهارساله با انتخاب و حکم رئیس  هیأتاعضای  -1تبصره 

 باشد.ها بالمانع میانتخاب مجدد آن

باشد، حضور یک کارشناس مجرب )موضوع بند نفر می 5۰مؤسساتی که تعداد پرسنل آنان کمتر از  در -2تبصره 

 باشد.این ماده بالمانع می ۳( با رعایت مفاد تبصره 1ماده  5

 ات آن با اکثریت آرایمصوّبیابد و اعضا رسمیت میاکثریت  اجرایی با حضور رئیس و هیأتجلسات  -۳تبصره 

 باشد.اجرا می قابل سهاعضای حاضر در جل

 :هیأتاهم وظایف و اختیارات  -2ماده 

 علمی؛ هیأتنامه استخدامی اعضای غیر آیین مقرّراتنظارت بر حسن اجرای  -2-1

 نامه تشکیالت؛آیین مقرّراتنظارت بر حسن اجرای  -2-2

 ؛دانشگاهتهیه شرح شغل، وظایف و شرایط احراز کلیه مشاغل برای طرح در کمیسیون دائمی  -2-۳

 ؛رئیس دانشگاههای استخدام و نحوه انتخاب افراد در قالب مجوزهای صادره از سوی تعیین اولویت -2-4

 ؛دانشگاهبررسی ساختار سازمانی و تشکیالت تفصیلی، برای طرح در کمیسیون دائمی  -2-5

های سازمانی به پیشنهاد دفتر برنامه، بودجه و تشکیالت یا تغییر، اصالح و ایجاد پست از محل حذف پست -2-6

 ؛مصوّبهای سازمانی عناوین مشابه در قالب پست

های بررسی و تصویب طرح جامع آموزش ضمن خدمت و تمهید راهکارهای اجرایی الزم برای اجرای برنامه -2-۷

 ندسازی اعضا؛بهسازی و توانم



  
 

می اعضای غیر هیأت علمی هانمآیین 32  استخدا

گاه بین المللی اهل بیت علیهم الّسالم   دانش
 

های مربوط با امضای مدیر دفتر برنامه، نامههای آموزشی ضمن خدمت و صدور گواهیدوره تأییدبررسی و  -2-۸

 ؛دانشگاهبودجه و تشکیالت یا عناوین مشابه و رئیس 

شی و بررسی و پیشنهاد صدور مجوز تبدیل وضعیت اعضا از قراردادی به پیمانی، از پیمانی به رسمی آزمای -2-9

رئیس علمی به  هیأتنامه استخدامی اعضای غیر آیین مقرّراتاز رسمی آزمایشی به رسمی قطعی در چارچوب 

 ؛دانشگاه

 های بازخریدی، استعفا و بازنشستگی پیش از موعد اعضا؛بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد درخواست -2-1۰

و اتخاذ  دانشگاهبررسی و تطبیق عوامل و تعیین درصد سختی شرایط محیط کار مشاغل موجود در  -2-11

 العاده مذکور و تعیین تاریخ اجرای آن؛تصمیم درخصوص برقراری فوق

 های تحول؛های تحول اداری و نظام پیشنهادات و نظارت بر حسن اجرای برنامهبررسی و تصویب طرح -2-12

 سوابق اعضا درخصوص ارتقای رتبه و اتخاذ تصمیم در چارچوب ضوابط مربوط؛ بررسی -2-1۳

شود در چارچوب نظام بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص پیشنهادهای نو که از سوی اعضا ارائه می -2-14

 پیشنهادات؛

علمی و  یأتهنامه استخدامی اعضای غیر های مورد نیاز برای اجرای آیینتهیه و تصویب دستورالعمل -2-15

 تشکیالت حسب مورد؛

 گردد.امنا ارجاع می هیأتسایر مواردی که در حوزه مدیریت منابع انسانی از سوی کمیسیون دائمی  -2-16

هایی را برای انجام برخی از وظایف مذکور تعیین و اختیار تواند در موارد ضروری کارگروهاجرایی می هیأت -تبصره

 ویض نماید.ها تفگیری را به آنتصمیم

 شود.برای اجرا ابالغ می دانشگاهرئیس  تأییداجرایی پس از  هیأت دبیرتوسط  هیأتات مصوّب -۳ماده 

 دانشگاهرئیسه  هیأتبه تصویب  22/۰۷/1۳96تبصره در تاریخ  4ماده و  4این دستورالعمل مشتمل بر  -4ماده 

 .باشدبا تأیید هیأت امنای دانشگاه قابل اجرا می رسید و بین المللی اهل بیت )ع(

  



  
 

می اعضای غیر هیأت علمی هانمآیین 33  استخدا

گاه بین المللی اهل بیت علیهم الّسالم   دانش
 

 پیوست شماره دو

 علمی هیأتدستورالعمل اجرایی ارتقا رتبه اعضای غیر 

 دانشگاهعلمی  هیأتنامه استخدامی اعضای غیر آیین« 23»موضوع ماده 

علمی  هیأتنامه استخدامی اعضای غیر آیین« 2۳»اعضای واجد شرایط با داشتن شرایط تحصیلی و تجربی موضوع ماده  -1ماده 

که میانگین امتیازات مربوط به ارزیابی سه سال منتهی به تقاضای رتبه در صورت کسب حد نصاب الزم از عوامل ذیل، مشروط به این

 یابند.به رتبه باالتر ارتقا می دانشگاهاجرایی  هیأتا تصویب درصد کمتر نباشد، ب ۷۰آنان از 

  :های وی در امور مشروحه ذیل را فراهم نمایدفعّالیّتتواند عالوه بر وظایف پست مورد تصدی عضو، زمینه می دانشگاه -تبصره

 های تحقیقاتی و مطالعاتی مرتبط با وظایف شغلی؛ مطالعه و تحقیق در زمینه وظایف محول و همکاری در پروژه .أ

 تالش برای ارتقای سطح علمی به منظور ارائه پیشنهادهای جدید در جهت افزایش سطح کیفی خدمات علمی؛  .ب

 خود؛ فعّالیّتلی جهت ارتقای کیفی حوزه الملتالش برای دستیابی به آخرین اطالعات علمی و تجربیات ملی و بین .ج

 شود؛ فعّالیّتای که موجب افزایش اثربخشی و کارآیی حوزه عضو نوآوری در وظایف محول به گونه .د

 های مربوط.فعّالیّتهای نوین در ارتباط با حوزه آوریاستفاده از فن .ه

 توانند ارتقا یابند.می ۳رتبه  اعضای دارای مدرک تحصیلی کاردانی یا سطح یک حوزه، حداکثر تا -2ماده 

 عوامل ارتقای رتبه و دامنه امتیازات آن عبارتند از:  -۳ماده 

 درصد مجموع امتیازات( 25تا  1۰سوابق تحصیلی )بین  .أ

 درصد مجموع امتیازات( ۳5تا  1۰سوابق اجرایی و تجربی )بین  .ب

 درصد مجموع امتیازات( 2۰تا  5سوابق آموزشی )بین  .ج

 درصد مجموع امتیازات( 2۰تا  ۰)بین  و فرهنگی می ـ پژوهشیهای علفعّالیّت .د

 

 ردیف

 مدرک تحصیلی

 

  عوامل ارتقا

مدرک تحصیلی کاردانی یا 

 همتراز با آن

مدرک تحصیلی 

کارشناسی یا همتراز با 

 آن

مدرک تحصیلی 

کارشناسی ارشد یا 

 همتراز با آن

مدرک تحصیلی دکتری یا 

 همتراز با آن

درصد  25تا  1۰ سوابق تحصیلی )بین 1

 مجموع امتیازات(

درصد مجموع امتیازات  1۰

 امتیاز( 6۰تا )

درصد مجموع  15

 امتیاز( 12۷امتیازات )تا 

درصد مجموع  2۰

 امتیاز( 22۰امتیازات )تا 

درصد مجموع امتیازات )تا  25

 امتیاز( ۳5۰
 

 

 ردیف

 رتبه

 

  عوامل ارتقا

 1رتبه  2رتبه  ۳رتبه  رتبه مهارتی

درصد  ۳5تا  1۰اجرایی و تجربی )بین سوابق  2

 مجموع امتیازات(

 امتیاز 49۰تا  14۰ امتیاز ۳۸5تا  11۰ امتیاز 29۰تا  ۸5 امتیاز 21۰تا  6۰

درصد مجموع  2۰تا  5سوابق آموزشی )بین  ۳

 امتیازات(

 امتیاز 2۸۰تا  ۷۰ امتیاز 22۰تا  55 امتیاز 1۷۰تا  4۰ امتیاز 12۰تا  ۳۰

علمی ـ پژوهشی و فرهنگی )بین های فعّالیّت 4

 درصد مجموع امتیازات( 2۰تا  ۰

  1۷۰تا  امتیاز 12۰تا 

 امتیاز

  22۰تا 

 امتیاز

  2۸۰تا 

 امتیاز

« 2»سال توقف در رتبه « ۸»قرار دارند، با حداقل « 2»رتبه در در موارد خاص دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی که  -تبصره

اجرایی به رتبه  هیأتتوانند با تصویب این ماده می« 4»و « 2»از حداکثر امتیازات تعیین شده در بندهای « دو سوم»و کسب حداقل 

 یک ارتقا یابند.



  
 

می اعضای غیر هیأت علمی هانمآیین 34  استخدا

گاه بین المللی اهل بیت علیهم الّسالم   دانش
 

 باشد:شرح ذیل می نامه بهاین آیین ۳در ماده  مندرج های عوامل ارتقای رتبهشاخص -4ماده 

 سوابق تحصیلی -الف

 مدرک تحصیلی -1

 میزان ارتباط رشته تحصیلی با شغل مورد تصدی  -2

 محل اخذ مدرک تحصیلی -۳

 معدل مدرک تحصیلی ارائه شده -4

 سوابق اجرایی و تجربی -ب

 سنوات خدمت -1

 سنوات مدیریتی -2

های تخصصی، ها، کارگروهعضویت در کمیته -۳

 مصوّبها و شوراهای هیأتها، کمیسیون

 سوابق آموزشی -ج

 های آموزشیفراگیری و یا ارائه دوره -1

 آموزش به همکاران از طریق انتقال تجارب شخصی -2

 افزارهامیزان تسلط به استفاده از نرم -۳

 های خارجیمیزان تسلط به زبان -4

 توسعه فردی -5

 های علمی ـ پژوهشی و فرهنگیفعّالیّت -د

 ابتکاری و ارائه پیشنهادهای نو -1

 اکتشافات و اختراعات -2

 انتشار مقاالت در مجالت معتبر -۳

 ارائه مقاالت در سمینارهای علمی -4

 تألیف و ترجمه کتاب -5

 های تحقیقاتیارائه طرح -6

 ثبت اختراع و کارهای بدیع هنری -۷

 های موردیارائه گزارش -۸

 دریافت لوح تشویق و تقدیر -9

 کسب عنوان عضو نمونه -1۰

 تکریم ارباب رجوع -11

 تعظیم شعائر اسالمی و مذهبی -12

 های فرهنگیفعّالیّتمشارکت در  -1۳

، ۳های مهارتی، رتبه رتبهگانه برای ارتقا به  4حداقل امتیاز مورد نیاز و حداکثر امتیاز قابل محاسبه از مجموع عوامل  -5ماده 

 باشد:به شرح ذیل می 1و رتبه  2رتبه 

 حداقل امتیاز قابل محاسبه حداقل امتیاز مورد نیاز موضوع ردیف

 6۰۰ 4۷۰ ارتقا به رتبه مهارتی 1

 ۸5۰ 6۸۰ ۳ارتقا به رتبه  2

 11۰۰ 95۰ 2ارتقا به رتبه  ۳

 و بیشتر 14۰۰ 12۰۰ 1ارتقا به رتبه   4

به رتبه باالتر، بر اساس امتیاز تعیین شده در این ماده و متناسب با محل  دانشگاهمیزان امتیاز مورد نیاز برای ارتقا اعضای  -تبصره

 گردد.می تعیین دانشگاهاجرایی،  هیأت با تصویب، دانشگاهاستقرار، توسعه یافتگی و ... 

نامه به موجب دستورالعملی خواهد بود این آیین 4ی مذکور در ماده هانحوه تخصیص امتیازات مربوط به اجرای شاخص -6ماده 

 رسد.میتدوین و به تصویب اجرایی  هیأتکه توسط 

بین المللی اهل  دانشگاه رئیسه هیأتبه تصویب  22/۰۷/1۳96تبصره در تاریخ  ۳ماده و  ۷این دستورالعمل مشتمل بر  -۷ماده 

 باشد.نشگاه، قابل اجرا میبا تأیید هیأت امنای دارسید و  بیت )ع(

  



  
 

می اعضای غیر هیأت علمی هانمآیین 35  استخدا

گاه بین المللی اهل بیت علیهم الّسالم   دانش
 

 پیوست شماره سه

 علمی هیأتالعاده سختی شرایط محیط کار اعضای غیر دستورالعمل فوق

 دانشگاهعلمی  هیأتنامه استخدامی اعضای غیر آیین« 36»ماده « 1»موضوع بند 

 دانشگاهگیرد که با وجود شرایط بهداشتی و ایمنی مربوط عضو العاده سختی شرایط محیط کار به مشاغلی تعلق میفوق -1ماده 

در معرض ابتالء به بیماری یا عوارض نامطلوب قرار گرفته و یا این که ماهیت وظایف آنان احتمال بروز بیماری نامطلوب را به دنبال 

 داشته باشد.

های تکمیلی، شرایط بهداشتی و ایمنی الزم را جهت ایجاد محیط مناسب کار موظف است ضمن برقراری بیمه دانشگاه -2ماده 

های الزم در مورد انجام وظایف محول و استفاده از ابزار برای متصدیان مشاغل این دستورالعمل فراهم آورده و بدواً نسبت به آموزش

 امکان معاینات پزشکی آنان را فراهم نماید. دانشگاهال یک بار با هزینه و تجهیزات مناسب اقدام و در هر دو س

، ربطذیموظفند ضمن بررسی شرایط محیط کار مشاغل موجود در واحد سازمانی  دانشگاههر یک از واحدهای سازمانی  -۳ماده 

اول پیوست تهیه و با ذکر دالیل تطبیق عوامل و تعیین درصد سختی شرایط محیط کار را متناسب با درجات تعیین شده در جد

 دانشگاهاجرایی  هیأتارائه نمایند.  هیأتاجرایی، جهت بررسی و ارائه پیشنهاد مناسب به آن  هیأتتوجیهی الزم به کارگروه منتخب 

ه منتخب، مربوط به این دستورالعمل، ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه شده از سوی کارگرو مقرّراتنیز موظف است با رعایت ضوابط و 

ماه از تاریخ  6، حداکثر ظرف مدت دانشگاهنسبت به تطبیق عوامل و تعیین درصد سختی شرایط محیط کار تمامی مشاغل موجود در 

 علمی اقدام نماید. هیأتنامه استخدامی اعضای غیر ابالغ آیین

با رشته شغلی )ترجیحاً شاغل در  اجرایی و یک نفر کارشناس متخصص مرتبط هیأتحضور حداقل یک نفر از اعضای  -1تبصره 

 اجرایی الزامی است. هیأت( در جلسات کارگروه دانشگاه

سال یک بار به منظور روزآمد نمودن تطبیق عوامل و تعیین درصد سختی  5موظف است هر  دانشگاهاجرایی  هیأت -2تبصره 

 نماید. ، فرآیند موضوع این ماده را تکراردانشگاهشرایط محیط کار مشاغل موجود در 

العاده سختی شرایط محیط کار بر مبنای درصد تعیین شده، به ازای هر یک درصد سختی کار، نیم درصد میزان فوق -4ماده 

 :گرددحقوق رتبه و پایه به شرح جدول ذیل تعیین می

 5درجه  4درجه  ۳درجه  2درجه  1درجه  درجه سختی کار

 درصد 1۰۰تا  ۸۰ درصد ۸۰تا  6۰ درصد 6۰تا  4۰ درصد 4۰تا  2۰ درصد 2۰تا  1 درصد سختی کار

العاده سختی میزان فوق

 شرایط محیط کار

 درصد 1۰تا  5/۰

 حقوق رتبه و پایه

درصد  2۰تا  1۰

 پایه حقوق رتبه و

درصد  ۳۰تا  2۰

 حقوق رتبه و پایه

درصد  4۰تا  ۳۰

 حقوق رتبه و پایه

درصد  5۰تا  4۰

 حقوق رتبه و پایه

نظر از شرایط محیط کار به لحاظ ماهیت و جنس کار تواند در خصوص برخی از مشاغلی که قطعاجرایی می هیأت -1تبصره 

 باشند، رأساً نسبت به تطبیق عوامل و تعیین درصد سختی شرایط کار اقدام نماید.دارای صعوبت معتنابه می

زا، منفجره، کار در اعماق و یا اعصاب مواد سمی، آتشدرصد سختی کار آن دسته از مشاغلی که به لحاظ ارتباط عضو با  -2تبصره 

امناء مجموعاً تا  هیأترسد، با تصویب اجرایی می هیأت تأییدو روان و امثالهم از اهمیت خاصی برخوردارند و مستثنی بودن آن به 

 باشد.یک و نیم برابر قابل افزایش می

ط جدید مد نظر قرار خواهد گرفت و مدیریت منابع انسانی یا در صورت تغییر شغل و یا محل خدمت شاغل، شرای -۳تبصره 

 باشد.می ربطذیمسئول تطبیق شرایط جدید محیط کار و ابالغ به واحد  دانشگاهعناوین مشابه 

 باشد.خاص خود می مقرّراتالعاده اشعه تابع ضوابط و برقراری فوق -4تبصره 



  
 

می اعضای غیر هیأت علمی هانمآیین 36  استخدا

گاه بین المللی اهل بیت علیهم الّسالم   دانش
 

بین المللی  دانشگاهامنای  هیأتبه تصویب  22/۰۷/1۳96تبصره در تاریخ  6ماده و  5این دستورالعمل مشتمل بر  -5ماده 

 .باشدبا تأیید هیأت امنای دانشگاه قابل اجرا میرسید و  )ع(بیتاهل

 علمی( هیأتالعاده سختی شرایط محیط کار اعضای غیر جدول ضمیمه پیوست شماره سه )دستورالعمل فوق

 ردیف
 درجه

 عنوان
1 2 ۳ 4 5 

1 

کار در محیط دارای 

درجه حرارت 

 نامتعارف

 1۰مستمر در دمای کمتر از 

 درجه باالی صفر

مستمر در دمای حدود 

صفر و نیمه وقت در 

 درجه 2۰دمای باالی 

مستمر در دمای زیر 

صفر و مستمر در 

 درجه ۳۰دمای باالی 

نیمه وقت در دمای غیر 

 غیر معیارمعمول و 

تمام وقت در 

دمای غیر 

 مجاز

 خطر برق 2
 6۰در معرض مستقیم برق 

 ولت 12۰تا 

در معرض مستقیم برق 

 ولت 22۰تا  12۰

در معرض مستقیم 

 ولت 22۰برق بیش از 
 در معرض برق سه فاز

 

--- 

۳ 

کار با مواد شیمیایی، 

میکروبی و گازهای 

 سمی و آزاردهنده

گاهی با مواد شیمیایی، 

میکروبی و سمی آزاردهنده 

سر کار دارد یا در معرض 

 آنها قرار دارد

به طور نیمه وقت با 

مواد شیمیایی، 

زای میکروبی و آسیب

نفوذپذیر )حتی با 

وسایل ایمنی( سروکار 

 دارد

به طور تمام وقت با 

مواد شیمیایی، 

زای میکروبی و آسیب

نفوذپذیر )حتی با 

وسایل ایمنی( سروکار 

 دارد

قت با مواد نیمه و

شیمیایی، میکروبی 

کشنده نفوذپذیر )حتی 

با وسایل ایمنی( 

 سروکار دارد

تمام وقت با 

مواد 

شیمیایی، 

سمی و 

میکروبی 

کشنده 

نفوذپذیر 

)حتی با 

وسایل 

ایمنی( 

 سروکار دارد

4 

زا کار در محیط عفونت

آالینده درمانی و 

 آزمایشگاهی

گاهی با لوازم و مواد متعفن 

 وکار دارد سر

نیمه وقت با اجساد و 

 لوازم و مواد متعفن سر

 وکار دارد

نیمه وقت با ذی روح 

 وکار دارد متعفن سر

تمام وقت با ذی روح 

 وکار دارد متعفن سر

 

--- 

5 
کار در محیط دارای 

 بوی متعفن و نامطبوع

گاهی در محیط متعفن و گاه

 بوی نامطبوع

نیمه وقت در محیط 

 متعفن و بوی نامطبوع

 

--- 

تمام وقت با محیط 

 متعفن و بوی نامطبوع

 

--- 

6 
خطر ریزش یا برخورد 

 اجسام
 --- --- برخورد زیاد برخورد متوسط برخورد کم

۷ 
کار در فضای مسدود 

 و غیر متعارف

نسبتا نیمه وقت در فضای 

 و غیر متعارف کم

نیمه وقت در فضای 

 بسیار کم مثل اتاقک

تمام وقت در فضای 

 اتاقکبسیار کم مثل 

م وقت در فضای اتم

بسیار کم به ویژه 

 )معادن و امثالهم(

 

--- 

۸ 
کار در محیط دارای 

 طوبت نامتعارفر

گاهی در محیط دارای گاه

 رطوبت بیش از حد مجاز

نیمه وقت در محیط 

 طوبت بیش از حد مجاز

 

--- 

تمام وقت در محیط 

دارای رطوبت بیش از 

 حد مجاز

 

--- 

9 
شرایط سخت ذهنی و 

 فکری کار

نوع و انجام کار گاهاً با 

تمرکز و خستگی فکری توأم 

 است

نوع و انجام کار با 

استرس و تمرکز و 

 بسیار همراه است

غالبًا مسئولیت و 

حساسیت کار در 

حدی است که روح و 

روان فرد تحت تأثیر 

 گیردآن قرار می

همواره مسئولیت و 

حساسیت کار در حدی 

است که روح و روان 

تأثیر آن قرار  فرد تحت

 گیردمی

 

 

--- 



  
 

می اعضای غیر هیأت علمی هانمآیین 37  استخدا

گاه بین المللی اهل بیت علیهم الّسالم   دانش
 

 ردیف
 درجه

 عنوان
1 2 ۳ 4 5 

1۰ 
کار در محیط دارای 

 سر و صدای نا متعارف

 9۰تا  ۷۰نیمه وقت بین 

 بلدسی

-۷۰نیمه وقت بین 

بل یا تمام دسی 12۰

 9۰-۷۰وقت بین 

 بلدسی

نیمه وقت بیش از 

بل یا تمام دسی 12۰

 12۰-9۰وقت بین 

 بلدسی

 12۰تمام وقت بیش از 

 بلدسی

 

--- 

11 

محیط دارای کار در 

ذرات معلق و دود در 

 هوا

محیط گاهی دارای گرد غبار 

 و دود است

محیط اکثراً دارای گرد 

 و غبار و دود است

انجام کار تولید گرد و 

 کندغبار و دود می

ذرات معلق در هوا 

 زا استبیماری

 

--- 

12 

 

 

جا کردن اجسام جابه

 سنگین

 5/12گاهی تقریباً گاه

کیلوگرم یا  25کیلوگرم تا 

کیلوگرم یا  5/12تا  5مکرراً 

معادل آن را بلند یا نیروی 

 کند.را تحمل می معادل

گاهی تقریباً بیش از گاه

کیلوگرم یا  5۰تا  25

 25تا  5/12مکرراً 

کیلوگرم یا منظمًا 

کیلوگرم را بلند  5/12

آن را  یا نیروی معادل

 کند.تحمل می

بیش گاهی تقریباً گاه

کیلوگرم یا  5۰از 

 5۰تا  25مکرراً   

کیلوگرم یا منظمًا 

کیلوگرم  25تا  5/12

را بلند یا نیروی 

آن را تحمل  معادل

 کندمی

 5۰مکرراً بیش از 

تا  25کیلوگرم یا مکرراً 

کیلوگرم یا دائماً  5۰

کیلوگرم را  25تا  5/12

بلند یا نیروی معادل 

 کند.را تحمل میآن

 

دائماً بیش از 

کیلوگرم  5۰

را بلند یا 

نیروی معادل 

آن را تحمل 

 کند.می

1۳ 

های پر کار در محیط

خطر )مانند 

های تراشکاری کارگاه

 گری و ...(و ریخته

گاهی در کارگاه کار گاه

 کندمی

به طور پاره وقت در 

 کندکارگاه کار می

به طور نیمه وقت در 

 کندکارگاه کار می

به طور تمام وقت در 

 کندکار میکارگاه 

 

--- 

14 
های غیر کار در محیط

 متعارف

نیمه وقت در محیط کم نور 

و یا پر نور )تاریکی نسبی/ 

 نور شدید(

نیمه وقت در تاریکی 

 مطلق/ نور بسیار شدید

تمام وقت در تاریکی 

مطلق )تاریکخانه 

 عکاسی/ نور شدید(

 

--- 

 

--- 

 کار با رایانه و امثالهم 15

 ۳تا  2اپراتوری که بین 

ساعت در روز ملزم به انجام 

 کار است

 4تا  ۳اپراتوری که بین 

ساعت در روز ملزم به 

 انجام کار است

تا  4اپراتوری که بین 

ساعت در روز ملزم  5

 به انجام کار است

 5اپراتوری که بیش از 

ساعت در روز ملزم به 

 انجام کار است

 

--- 

16 
رانندگی با وسایل 

 نقلیه سبک و سنگین

وسیله نقلیه سبک با با 

کیلومتر در  6۰۰۰میانگین 

شهری و با وسیله ماه برون

نقلیه سنگین با میانگین 

 شهریکیلومتر برون ۳۰۰۰

با وسیله نقلیه سبک با 

 1۰۰۰۰میانگین 

کیلومتر در ماه 

شهری و با وسیله برون

نقلیه سنگین با 

کیلومتر  5۰۰۰میانگین 

 شهریبرون

با وسیله نقلیه سبک 

 15۰۰۰انگین با می

کیلومتر در ماه 

شهری و با وسیله برون

نقلیه سنگین با 

 ۸۰۰۰میانگین 

 شهریکیلومتر برون

با وسیله نقلیه سبک با 

 2۰۰۰۰میانگین 

کیلومتر در ماه 

شهری و با وسیله برون

نقلیه سنگین با 

 12۰۰۰میانگین 

 شهریکیلومتر برون

 

 

 

--- 

 کار در ارتفاع و اعماق 1۷

ر ارتفاع بدون نیمه وقت د

متر و یا  5حفاظ بیش از 

 5عمق آب یا زمین بیش از 

 متر

تمام وقت در ارتفاع 

متر و یا نیمه  5بیش از 

متر  1۰وقت در ارتفاع 

و یا تمام وقت در عمق 

 5آب یا زمین بیش از 

 متر

تمام وقت در ارتفاع 

متر و یا  1۰بیش از 

نیمه وقت در عمق 

متر )حتی  1۰بیش از 

 ایمنی(با وسایل 

کار در ارتفاع بسیار زیاد 

و یا تمام وقت در عمق 

متر )حتی  1۰بیش از 

 با وسایل ایمنی(

کار در اعماق 

 5۰بیش از 

متر )حتی با 

استفاده از 

وسایل 

 ایمنی(



  
 

می اعضای غیر هیأت علمی هانمآیین 38  استخدا

گاه بین المللی اهل بیت علیهم الّسالم   دانش
 

 ردیف
 درجه

 عنوان
1 2 ۳ 4 5 

 انفجار 1۸
انفجار ساده و کم خطر 

 وجود دارد

انفجار مستمر و نسبتاً 

 خطرناک است

انفجار خطرناک به 

 طور نیمه وقت وجود

 دارد

انفجار خطرناک به طور 

 مستمر وجود دارد

 

--- 

19 
کار با بیماران روحی و 

 روانی

گاهی با بیماران روحی و گاه

 روانی روبرو است

به طور نیمه وقت با 

بیماران روحی و روانی 

 روبرو است

گاهی با بیماران گاه

روحی و روانی 

 خطرناک روبرو است

 

--- 

 

--- 

 تنهایی مستمر تنهایی غیر معمول 2۰

تنهایی مستمر با 

سکوت یا تنهایی غیر 

مستمر همراه با سر و 

 صدا

تنهایی مستمر توأم با 

سر و صدای ناراحت 

 کننده

 

--- 

 

--- 

 لرزش خفیف آزار دهنده لرزش 21
نیمه وقت لرزش نسبتاً 

 شدید

تمام وقت توأم با 

 لرزش
--- --- 

22 

کار با حیوانات و 

جانوران گزنده و 

 درنده

 گاهی سر و کار داردگاه
نیمه وقت سر و کار 

 دارد

تمام وقت سر و کار 

 دارد
--- 

--- 

 

 کار در فضای باز 2۳

مکرراً در فضای باز مناطق 

معتدل انجام وظیفه 

 نمایدمی

مکرراً در فضای باز 

مناطق بد آب و هوا و یا 

منظماً در مناطق 

معتدل انجام وظیفه 

 نمایدمی

منظماً در فضای باز 

مناطق بد آب و هوا 

 نمایدانجام وظیفه می

 

 

--- 

 

 

--- 

 

  



  
 

می اعضای غیر هیأت علمی هانمآیین 39  استخدا

گاه بین المللی اهل بیت علیهم الّسالم   دانش
 

 وست شماره چهاریپ

 دستور العمل اجرایی قانون حمایت قضایی از اعضای غیرهیأت علمی

 دانشگاهآیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی « 43»موضوع ماده 

  ماده1- منظور از »مراجع رسیدگی کننده« در این دستورالعمل، کلیه مراجع قضائی و انتظامی قانونی میباشد.

 گیرند.های رسیدگی به تخلفات اداری در مواردی که شاکی عضو دانشگاه نباشد نیز در شمول این دستورالعمل قرار میهیأت  -تبصره 

قراردادی در رابطه با دعاوی و شکایات مطروحه در مراجع رسیدگی کننده که  و پیمانی ،اعم از رسمی  دانشگاهکلیه اعضای  -2ماده 

شود یا به نحوی با وظایف ایشان مرتبط است، مشمول حمایت قضایی و حقوقی موضوع این آنان ناشی می اداری از انجام وظیفه

 باشند.دستورالعمل می

افتاده و متوفی در ارتباط با دعاوی و شکایات یاده شده در زمان اشتغال، مشمول حمایت قضایی و  اعضای بازنشسته، از کار -تبصره

( قانون مدنی برای حمایت 1۰۳2گردند و در مورد اعضای متوفی تقاضای همسر یا یکی از وراث درجه اول مندرج در ماده )حقوقی می

 قضایی و حقوقی کافی است.

نیاز برای حمایت قضایی و حقوقی به  حقوقی درخواست کتبی خود را با ذکر دالیل و جهات مورد متقاضی حمایت قضایی و -۳ماده 

 دارد.یا مقام مجاز از طرف وی تسلیم میدانشگاه رئیس 

یا مقام مجاز از  دانشگاهمرجع تشخیص ارتباط موضوع دعوا با وظایف عضو برای انجام حمایت قضایی و حقوقی، رئیس   -4ماده 

 باشد.یطرف وی م

این دستورالعمل، « 4»و « ۳»یا مقام مجاز از طرف وی موظف است در صورت انجام تشریفات مقرر در مواد دانشگاه رئیس  -5ماده 

کارشناس یا کارشناسان حقوقی واجد شرایط را برای انجام حمایت قضایی و حقوقی به طور کتبی با ذکر موضوع به همراه مدارک و 

 صالح معرفی و رونوشت آن را به عضو متقاضی ارائه نماید.راجع رسیدگی کننده ذیاسناد موردنیاز، به م

 خدمات کارشناسان حقوقی موضوع این دستورالعمل شامل موارد ذیل است: -6ماده 

 انجام مشاوره و ارشاد قضایی .أ

 شرکت در جلسات دادرسی .ب

 های الزمتنظیم شکایت، دادخواست، لوایح و دفاعیه .ج

 ربط جهت حسن اجرای وظایف محولهای دولتی و غیردولتی ذیمراجعه به دستگاه .د

 باشند.سایر خدماتی که در مراحل دادرسی وکالی دادگستری در مقام وکالت مجاز به انجام آن می .ه

این دستورالعمل موظفند در تمام مراحل رسیدگی و دادرسی به طور «( 5»کارشناس یا کارشناسان حقوقی)موضوع ماده  -۷ماده 

شرکت نمایند و در صورتی که برای عدم امکان اقامه دعوا و شکایت و شرکت در جلسات رسیدگی و دادرسی عذر موجه داشته فعال 

به صورت کتبی به مقام معرفی کننده اطالع دهند تا امکان معرفی کارشناس یا  باشند، مراتب را با رعایت فرصت زمانی ممکن قبالً

 ربط فراهم گردد.دگی کننده ذیکارشناسان حقوقی دیگر به مرجع رسی

 باشد.یا مقام مجاز از طرف وی می دانشگاهتشخیص عذر موجه بر عهده رئیس  –تبصره 

تواند برای انجام حمایت قضایی و حقوقی موضوع این دستورالعمل از عضو متقاضی، وجه یا مال یا کارشناس حقوقی نمی -۸ماده 

عناوین مشابه به نفع خود یا دیگری اخذ نماید. در غیر این صورت با متخلف برابر قوانین و الزحمه و یا سایر سندی به عنوان حق

 رات مربوط رفتار خواهد شد.مقرّ

ستورالعمل خدمات حقوقی ارائه تواند برای جبران زحمات آن دسته از کارشناسان حقوقی که در اجرای این دمی دانشگاه -9ماده 

و رعایت مقررات  دانشگاهدرصد فوق العاده جذب وی با تشخیص رئیس  2۰جذب استحقاقی، حداکثر تا دهند عالوه بر فوق العاده می



  
 

می اعضای غیر هیأت علمی هانمآیین 40  استخدا

گاه بین المللی اهل بیت علیهم الّسالم   دانش
 

 مربوط پرداخت نماید.

 یابد:در موارد زیر ارائه خدمات موضوع این دستورالعمل، از سوی کارشناس حقوقی خاتمه می -1۰ماده 

 دانشگاه؛انصراف کتبی عضو متقاضی حمایت قضایی و حقوقی به  .أ

افتادگی،  کار از قبیل استعفا، اخراج، بازخرید، بازنشستگی، از دانشگاهع رابطه استخدامی کارشناس حقوقی مربوط با قط .ب

 ؛انتقال و یا فوت

 یابد.تسری می دانشگاههای قضایی جاری)کیفری، حقوقی و اداری( مفاد این دستورالعمل به کلیه پرونده -11ماده 

المللی دانشگاه بینرئیسه به تصویب هیأت  22/۰۷/1۳96تبصره در تاریخ  ۳ماده و  12این دستورالعمل مشتمل بر  -12ماده  

 .باشدقابل اجرا می تأیید هیأت امنارسید و با بیت)ع(اهل

  



  
 

می اعضای غیر هیأت علمی هانمآیین 41  استخدا

گاه بین المللی اهل بیت علیهم الّسالم   دانش
 

 پیوست شماره پنج

 های رفاهیدستورالعمل پرداخت کمک

 دانشگاهعلمی  هیأتنامه استخدامی اعضای غیر آیین« 67»موضوع ماده 

امنا، که از میزان  هیأت مصوّبهای مستقیم و غیرمستقیم رفاهی هزینه، ماهیانه از کمکدانشگاهکلیه اعضای شاغل در  -1ماده 

 گردند:مند میوزیران کمتر نخواهد بود، به شرح ذیل بهره هیأتات مصوّبتعیین شده بر اساس 

 هزینه یک وعده غذای گرم در روز کاری؛کمک -1 -1

های و یا سایر دستگاه دانشگاههزینه مهدکودک به ازای هر فرزند زیر شش سال )صرفاً به یکی از زوجین شاغل در کمک -2 -1

 گیرد(؛اجرایی تعلق می

 هزینه ایاب و ذهاب.کمک -۳ -1

باشند، به میزان واجد شرایط دریافت شیر یا لباس حسب مورد می جراییهیأت ابه اعضای شاغل در مشاغلی که از سوی  -تبصره

 شود.، هزینه تهیه شیر و لباس پرداخت میهیأت اجراییتعیین شده توسط 

مکلف است عالوه بر درصد پرداخت حق بیمه پایه درمان، پنجاه درصد حق بیمه تکمیلی اعضا و بازنشستگان و  دانشگاه -2ماده 

 آنان را پرداخت نماید. افراد تحت تکفل

 باشد.می دانشگاهپرداخت سهم حق بیمه عمر و حوادث اعضا به عهده  -۳ماده 

های ویژه مذهبی و ملّی به هزینه غیر نقدی به مناسبتتواند در طول سال وجوهی را تحت عنوان کمکمی دانشگاه -4ماده 

 اعضای شاغل پرداخت نماید.

اندوخته، بنا به درخواست عضو  از طریق تأمین دانشگاهانداز و حمایت از اعضای منظور تشویق پستواند بهمی دانشگاه -5ماده 

درصد حقوق رتبه  ۳5 حداکثر تا های دولتی به نام عضو افتتاح وانداز سهم عضو نزد یکی از بانکشاغل رسمی و پیمانی حساب پس

از دریافتی وی کسر و به حساب مزبور واریز نماید. در این صورت در هر ماه « انداز عضوسهم پس»عنوان و پایه وی را در هر ماه به

ضمن درج در بودجه تفصیلی  دانشگاهاز محل اعتبارات پرسنلی « دانشگاهانداز سهم پس»عنوان به« انداز عضوسهم پس»درصد  1۰۰

 شود.ضو افتتاح خواهد شد، واریز میای که به نام عامنا، به حساب سپرده جداگانه هیأت مصوّبساالنه 

 باشد.برداشت میهای موضوع این ماده در زمان اشتغال عضو، غیرقابلموجودی حساب -تبصره

رئیسه تا دو برابر حقوق و مزایای عضو را تحت عنوان  هیأتتواند به اعضای شاغل خود در طی سال با تصویب می دانشگاه -6ماده 

 امنا، پرداخت نماید. هیأت مصوّبینی اعتبار الزم در بودجه تفصیلی سالیانه بمشروط به پیش «پاداش»

های مسکن، ، تعاونیدانشگاهالحسنه اعضای منظور کمک یا وام به صندوق قرضتواند هرساله مبلغی را بهمی دانشگاه -۷ماده 

 امنا، منظور نماید. هیأت مصرف و یا اعتباری یا پرداخت وام مستقیم به اعضا در بودجه تفصیلی با تصویب

باشد و نحوه پرداخت و گردش مالی آن مطابق می مصوّبمیزان کمک و سقف وام قابل پرداخت در قالب اعتبارات  -تبصره

 رسد.امنا می هیأتکمیسیون دائمی رئیسه به تصویب  هیأتدستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد 

المللی بین دانشگاه رئیسه هیأتبه تصویب  22/۰۷/1۳96 تبصره در تاریخ ۳ماده و  ۸این دستورالعمل مشتمل بر  -۸ماده 

 .باشدقابل اجرا می دانشگاهامنای  هیأت با تأییدرسید و  بیت)ع(اهل

 

 


