
 مصوبه سومين جلسه از دوره سوم هيئت امناء منطقه جنوبشرق
 آئين نامه استخدامی اعضاء هيئت علمی موضوع بخشنامه مورخ ٩اصالح ماده :دستور چهارم

٢٥/٣/١٣٧٦  
 : آئين نامه استخدامی اعضاء هيئت علمی بشرح زیر اصالح می گردد٩ماده 
 .سال می باشد٥سال و حداکثر ٢طول دوره رسمی آزمایش حداقل : الف

در مورد آن دسته از اعضای هيئت علمی رسمی آزمایش که در طی دوران خدمت آزمایشی : تبصره
آیين نامه استخدامی هيئت علمی دانشگاه تهران را به عهده می ٢٤تصدی سمتهای اجرائی موضوع ماده

بور جزء ایام خدمت مدت مز. گيرند و با مأمور خدمت در سایر سازمانها وبا مأمور به تحصيل می شوند
 .رسمی آزمایشی آنان محسوب نمی شوند

سال حداکثر ظرف مدت یکسال فرمهای ٢عضو رسمی آزمایشی موظف است پس از پایان حداقل : ب
مربوط به تبدیل وضعيت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی را تکميل و به همراه مدارک الزم برای 

 چنانچه عضو هيئت علمی تا پایان سه سال نسبت به ارائه .بررسی پرونده به مراجع ذیربط تحویل دهد
دانشگاه موظف است حداکثر طی دو نامه کتبی به ایشان موضوع لزوم ارسال . مدارک الزم اقدام ننماید

عدم تکميل و ارائه به موقع فرمها و مدارک به منزله عدم تمایل عضو . مدارک را در موعد مقرر یادآوری نماید
سال به خدمت وی در دانشگاه خاتمه داده می شود و ٥/٣ در دانشگاه بوده و در پایان به ادامه خدمت

 .مجوزی برای ادامه خدمت نخواهد داشت
پس از تحویل مدارک توسط عضو، دانشگاه مکلف است به درخواست وی رسيدگی کرده ظرف مدت : ج

خدمت نظر قطعی خود را اعالم در مورد قطعيت استخدام و یا خاتمه ) سال٤حداکثر تا پایان (شش ماه
سال تجاوز کند و چنانچه دانشگاه از نظر ٥در هر صورت دوران خدمت رسمی آزمایشی عضو نباید از . نماید

سال نظر قطعی ٥در پایان )از طریق مراجع ذیصالح بررسی کننده حسب مورد(صالحيتهای عمومی و علمی
طبق تماس تلفنی از هيئت مميزه از . (ل خواهد شدخود را اعالم ننماید وضعيت عضو به رسمی قطعی تبدی

 .)اختيارات ریاست دانشگاه می یابند
اعضای هيئت علمی آموزشی و پژوهشی در مراتب مربی و استادیاری با رعایت سایر شرایط و بر : د

 .اساس ضوابط ذیل از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی تبدیل وضعيت می یابند
 .تایيد صالحيت عمومی -١
 . پایه ترفيع استحقاقی در طول خدمت رسمی٢یافت حداقل  در-٢
ارائه حداقل یک مقاله برای اعضا هيات علمی آموزشی و دو مقاله برای اعضا هيئت علمی پژوهشی،  -٣

داخل یا خارج ) فقط در مرتبه مربی(چاپ شده در یکی از مجالت معتبر علمی پژوهشی یا علمی تدریجی
  .دین نفر تهيه شده است، متقاضی نفر اول باشدکشور، چنانچه مقاله توسط چن

عضو هيات علمی در مرتبه مربی پس از اخذ مدرک دکتری تخصصی یا دانشوری و شروع به کار  -١تبصره
طبق تماس تلفنی با .(در موسسه متبوع با رعایت سایر مقررات به رسمی قطعی تبدیل وضعيت می یابد

 ). سال رسمی آزمایشی کار کرده باشد٢ هيئت مميزه باید قبل از ماموریت تحصيل
برای دانشگاههای تازه تاسيس و در حال توسعه، تاليف یا ترجمه یک کتاب می تواند جایگزین یک  -٢تبصره

 .مقاله باشد
 ارائه یک کار پژوهشی بنيادی یا کاربردی که در حل یکی از مشکالت کشور موثر باشد می تواند -٣تبصره

 . الزم برای هيئت علمی پژوهشی شودجایگزین یکی از مقاالت
  . ارائه اصل مقاله یا کتاب به همراه گواهی معتبر پذیرش برای چاپ غير قبول است -٤تبصره

سال دوره آزمایشی شرایط الزم برای تبدیل وضعيت به ٥چنانچه عضو هيئت علمی در پایان مدت _ ه
به خدمت وی در دانشگاه خاتمه داده می شود و مجوزی برای ادامه رسمی قطعی را ندانسته باشد 

 .خدمت نخواهد داشت
 به افرادی که طبق مقررات این ماده به خدمتشان خاتمه داده می شود به ازای هر سال خدمت معادل -و

اه،  م٦روز حقوق بر اساس آخرین حقوق و مزایای دریافتی آن پرداخت خواهد شد و برای کسر کمتر از ٢٠
 . روز حقوق دریافتی پرداخت می گردد٢٠ماه، ٦روز و برای بيشتر از ١٠
 بانوان عضو هيئت علمی که به صورت نيمه وقت به استخدام رسمی آزمایشی در می آیند در صورتی که -ز

کلمه شرایط الزم را برای رسمی شدن دارا باشند به پيشنهاد موسسه متبوع مدت خدمت 
سمی آزمایشی قبلی آنان جزء دوران رسمی آزمایشی مندرج در این ماده محسوب یا ر) پيمانی(قراردادی

 .گردیده و حکم قطعی دریافت خواهند نمود
 دانشگاه مکلف است در متن اوليه حکم رسمی آزمایشی عالوه بر طول دوره رسمی آزمایشی عبارت -ح

 استخدامی اعضای هيئت اصالحی آئين نامه٩تبدیل وضعيت از رسمی به قطعی طبق اصالحات ماده 
علمی موضوع بخشنامه شماره مورخ انجام می گيرد و بر اساس بند ب این بخشنامه مسئوليت تقاضای 
تبدیل وضعيت و تکميل فرمها و ارائه مدارک مربوط در موعد مقرر به عهده عضو هيئت علمی می باشد را 

 .درج و بخشنامه مربوط را ضميمه این حکم نماید



موضوع تسری قانون تسهيالت استخدامی و اجتماعی جانبازان و آزادگان به اعضاء هيئت :دستور پنجم 
علمی ذیربط مطرح شد و مقرر گردید استفاده از حقوق و مزایای شغلی یک مقطع تحصيلی باالتر به اعضاء 

ارتباط که بر کليه پایه های قبلی در این . هيئت علمی مورد نظر در مرتبه مربی و مربی آموزشيار تسری یابد
 هيئت امناء دانشگاههای منطقه جنوبشرق در دوره دوم اعطاء شده است ٥/١٢/٧٤اساس مصوبات مورخ 

 . لغو می گردد
البته مقرر گردید که پيشنهادها بصورت موردی جهت کسب مجوز نهائی به کميسيون دائمی هيئت      

ر مرتبه استادیاری و باالتر مصوبات قبلی در خصوص اعضاء هيئت علمی ذیربط د. امناء نطقه ارجاع گردد
 .هيئتهای امناء به قوت خود باقی خواهد بود

با اجراء مصوبات، اولين جلسه از دوره سوم هيئت امناء منطقه جنوبشرق در خصوص طرح  :دستور ششم
م و تقویت دانشگاههای تازه تأسيس و در حال توسعه و راهکارهای اجرائی آن در واحدهای آموزش عالی ب

 .جيرفت وابسته به دانشگاه شهيد باهنر کرمان موافقت گردید
به ضریب فوق العاده جذب اعضاء هيئت علمی دانشکده دریانوردی و ٥/٠با افزایش عدد  :دستور هفتم

موافقت گردید و ضمنًا مقرر گردید در خصوص ميزان حقوق اعضاء هيئت ١/١/١٣٨٠علوم دریائی چابهار 
ریانوردی و علوم دریائی چابهار کميسيون دائمی مطالعه دقيقی را انجام داده و علمی تخصصی دانشکده د

 .گزارش آن را به هيئت امناء ارائه دهد
  .در خصوص فوق العاده بدی آب و هوا به شرح زیر اصالح می گردد١/٣/٧٩مصوبه مورخ  :دستور هشتم

وبه هيئت سه نفری جانشين هيئت فوق العاده بدی آب و هوا و محروميت از تسهيالت زندگی مطابق مص
از تاریخ . بطور جداگانه و فوق العاده جذب نيز بطور جداگانه پرداخت گردد٢٩/١٢/٧٩امناء تا مورخ 

تنها فوق العاده جذب و فوق العاده بدی آب و هوا پرداخت خواهد شد و پرداختی بعنوان فوق ١/١/١٣٨٠
 .رفتالعاده محروميت از تسهيالت زندگی صورت نخواهد گ


