
 طرح تقويت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تازه تأسيس و در حال توسعه
 به روسای دانشگاههای دارای هيئت مميزه اجازه داده می شود تا نسبت به اعطای :دستور سوم

مرخصی بدون حقوق اعضای هيئت علمی رسمی و آزمایشی در موارد اضطراری تصميم الزم را اتخاذ 
  .نمایند

طرح تقویت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تازه تأسيس و در ٣،٤،٨اد مواد  مف:دستور چهارم
 .حال توسعه راهکارهای اجرایی و موارد تکميلی طرح مذکور مورد بحث و بررسی قرار گرفت

  :٣ماده
قطعی و با پنج سال خدمت تمام وقت -اعضای هيئت علمی موسسات در وضعيت استخدامی رسمی

  . از دانشگاههای شهرستانها می توانند به دانشگاه مورد نظر انتقال یابنددر صورت کسب اعالم نياز
 انتقال به دانشگاههای مستقر در تهران، در صورت انجام هفت سال خدمت تمام وقت و :١تبصره

 .کسب اعالم نياز ممکن خواهد بود
 مکلف  در صورت تقاضای عضو هيئت علمی و اعالم نياز موسسه مقصد، موسسه مبدا:٢تبصره 

 .است حداکثر ظرف یک نيمسال تحصيلی موافقت خود را با انتقال عضو هيئت علمی اعالم کند
  :٤ماده

اعضای هيئت علمی موسسات با پنج سال سابقه خدمت رسمی قطعی در صورتی که در خدمت 
 :موسسات باقی بمانند از تسهيالت و امتيازاتی به شرح زیر برخوردار خواهند شد

 .ر دو پایه ترفيع استحقاقی یک پایه ترفيع تشویقی اعطا خواهد شد به ازای ه-٤/١
 در صورت کسب حداقل امتياز و سایر شرایط الزم برای ارتقاء زمان توقف اعضای هيئت علمی -٤/٢

 .موسسات در هر مرتبه به مدت یک سال کاهش خواهد یافت
طالعاتی خارج یا داخل کشور سال خدمت حسب امکانات موسسه مربوط از فرصت م٣ به ازای هر -٤/٣

استفاده از این فرصت مطالعاتی داخل کشور مربيان موسسات را نيز شامل می . برخوردار خواهند شد
 .شود

 :٨ماده 
مدیریت دانشگاهی به ازای هر دو تا چهار سال خدمت موثر یک پایه و در مجموع سه پایه تشویقی 

در مورد پایه های مدیریتی در یک دانشگاه . د داشتدریافت خواهن١/٤مازاد بر ترفيع تشویقی موضوع 
 .پایه٣حداکثر 

  راهکارهای اجرائی از طرح تقویت- ب
 :طرح تقویت٣در خصوص ماده-١

مبدأ محاسبه سنوات خدمت تمام وقت عضو هيئت علمی رسمی قطعی برای انتقال تاریخ تصویب 
از آن در اختيار هيئت رئيسه هر بوده و تصميم گيری در مورد سنوات قبل )١٧/١١/٧٧(طرح تقویت

 .دانشگاه یا موسسه مشمول طرح می باشد
 :١/٤بند٤ در خصوص ماده-٢
 مبدا محاسبه برای اعطاء پایه تشویقی اعضاء هيئت علمی واجد شرایط، تاریخ تصویب طرح -٢/١

 در اختيار هيئت رئيسه هر می باشد و تصميم گيری در مورد سنوات قبل از آن)٢٢/١٢/٧٨(تقویت 
 .دانشگاه خواهد بود

  .تصميم گيری در مورد رئيس دانشگاه به عهده کميسيون دائمی هيئت امناء منطقه می باشد-تبصره
 .در طول زمان محدودیتی وجود ندارد١/٤برای اعطاء پایه های تشویقی موضوع بند -٢/٢
بر پایه تشویقی طرح تقویت صورت خواهد طرح تعاون عالوه ٩اعطاء پایه تشویقی موضوع ماده-٢/٣

 . گرفت
 :٨در خصوص ماده -٣
رفسنجان، هرمزگان، سيستان وبلوچستان و زابل به ازاء هر )عج(مدیران دانشگاههای ولی عصر-٣/١

طرح تقویت دریافت خواهند ١/٤دو سال مدیریت یک پایه تشویقی عالوه بر ترفيع تشویقی موضوع بند 
  .داشت

کثر سه پایه تشویقی مربوط به مدیریت در یک دانشگاه است و ادامه آن در سایر محدودیت حدا-٣/٢
 .دانشگاهها مشمول طرح نيز مزایای خاص نيز مزایای خاص خود را خواهد داشت

رئيس دانشگاه، معاونين وی، روسای دانشکده ها و : منظور از مدیران دانشگاهها عبارتند از-٣/٣
 آموزشی و مدیران یا روسای ادارات تابعه که عضو هيئت علمی می معاونين آنها، مدیران گروههای

  .باشند
از تاریخ تصویب و ابالغ این راهکارها موارد مغایر قبلی در خصوص انتقال و پایه های تشویقی برای 

هيئت ١/٧/٦٤مورخ ١٧٢٩٢/٢٢٤٤/١٥اعضاء هيئت علمی این دانشگاهها موضوع تصویب نامه شماره
 . بال اثر اعالم می شود١٥١٨٥/١٤/٦/٦٩تهای امناء و بخشنامه شماره سه نفری جانشين هيئ



 موارد تکميلی طرح تقویت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهش تازه تأسيس و در حال -ج
  توسعه

 از تاریخ تصویب طرح تقویت، اعضای هيئت علمی رسمی آزمایش این دانشگاهها از پایه های بورس -١
 .وط در بدو استخدام رسمی آزمایشی برخوردار خواهد شدتحصيلی مقطع مرب

 به هنگام تبدیل وضعيت از پيمانی به رسمی آزمایشی از دو پایه تشویقی مازاد بر پایه های معمول -٢
 .برخوردار خواهند شد

سال خدمت تمام وقت با استفاده از ٥ در صورتی که عضو هيئت علمی رسمی قطعی پس از -٣
سال مورد اشاره پایه تشویقی تعلق نمی ٥ه دانشگاه مورد نظر منتقل شود برای طرح تقویت ب٣ماده
سال مورد اشاره ٥سال همچنان در خدمت موسسه مشمول طرح باقی بماند برای ٥ولی اگر از . گيرد

 نيز حداکثر دو پایه تشویقی تعلق خواهد گرفت


