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 پیشگفتار
دانشگاهها عالوه بر آنکه نقش محوري در توسـعه علـم و پیشـرفت و آبـادانی           

بـدین  . کشور دارند ، وظیفه تربیت نیروي انسانی متعهد و متخصص را نیز دارنـد  
جهت نحوه اداره دانشگاهها با سایر دستگاهها باید متفـاوت و در جهـت ماموریـت    

تا بتوانند با چـابکی و نشـاط اهـداف مـورد      هایشان اختیارات خاصی داشته باشند
 . نظر را پیش ببرند

پس از انقالب شکوهمند اسالمی، شوراي عالی انقـالب فرهنگـی بـا تصـویب           
قانون تشکیل هیأتهاي امنـاء دانشـگاهها و موسسـات آمـوزش عـالی و پژوهشـی       

فعـال و   شرایطی را فراهم نمود تا هیأت امناء بعنوان رکن اصـلی دانشـگاه ، نقـش   
سازنده در اداره امور دانشگاهها را داشته و بتواند فارغ از قوانین و مقررات کشوري 

 . براساس نیازها و مشخصات دانشگاه تصمیم گیري نماید
قانون برنامه چهارم توسعه راه را بـراي هیـأت امنـاء و وزارت متبـوع      49ماده      

مـه هـا و مقـررات اداري ، مـالی و     دانشگاهها صرفاً براساس آئـین نا . هموارتر نمود
استخدامی و تشکیالت خاص مصوب هیأتهاي امناء مربوطـه کـه بـه تائیـد وزراي     

مـی    درمان آموزش پزشکی حسب مـورد  و بهداشت و   علوم، تحقیقات و فناوري
 رسد ، بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمـومی، قـانون اسـتخدام کشـوري و     

 . می شوند اداره   ، مالی و استخدامی عمومی اداريمقررات   سایر قوانین و
با اختیارات قانونی که هیأت امناء دارند ، دانشگاهها بایـد بتواننـد از ظرفیـت          

الزمـه آن نیـز تسـلط کامـل اعضـاء هیـأت امنـاء و        . ایجاد قانون بهره کامل ببرند
    هیـأت امنـاء   همکاران دانشگاهی و وزارت متبوع از قـوانین و مقـررات مربـوط بـه    

جنـاب آقـاي دکتـر امـین لـو       استاد گرانقـدر  کتاب حاضر که به همت. می باشد 
  یـده شـامل چهـار فصـل    هیأت امناء و همکارانشان تدوین گرددر مشاور اینجانب 
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قوانین و مصوبات هیـأت دولـت، مصـوبات شـوراي عـالی انقـالب       می باشد که بر 
با هیأت امناء اشاره کـرده اسـت    ، آئین نامه ها، دستورالعمل هاي مرتبط فرهنگی

ضمن آنکه به سایر قوانین و آئین نامه ها و دستورالعملهایی که نیـاز اسـت مـورد    
 .توجه هیأت امناء قرار گیرد نیز رجوع شده است 

امیدوارم که اعضاء محترم هیأت امناء دانشگاههاي علـوم پزشـکی و خـدمات          
ارت متبوع و دانشگاهها با مطالعـه ایـن   بهداشتی درمانی کشور ، کلیه همکاران وز

 .کتاب از تمام ظرفیت قانونی ایجاد شده بهره کافی ببرند
خوشـه اي از درخـت پربـار    دکتر امـین لـو کـه    استاد بزرگوار جناب آقاي  از      

تجربیات و تالشهاي خود را به اعضاي محترم هیأت هاي امناء و باالخص مـدیران  
ه نموده و موجب هر چه پربارتر شدن نهال بارور و دانشگاههاي علوم پزشکی عرض

 .ت امناء گشته اند نهایت سپاس و تشکر را دارمبخش هیأثمر
 
 

 دکتر وحید دستجردي 
 وزیر
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 مقدمه
با توجه به گستردگی دانشگاههاي علوم پزشکی و خدمات بهداشـتی درمـانی         

فعالیـت هـا و   کشور و موسسات وابسته و ضـرورت رعایـت ضـوابط و مقـررات در     
اقداماتی که در سطح این دستگاهها انجام می پذیرد و از طرفی همسویی و تطابق 

سـط  مصوبات هیأتهاي امناء با قوانین و مقررات جاري و تصمیم گیري مناسـب تو 
، اي از قوانــین  ، وجـود مجموعـه    هـا  نیـاز  ایشان در ارتباط بـا درخواسـت هـا و   

محتـرم   اعضای مصـوبات کـه در دسـترس     آئین نامه هاي ناظر بـر   و  رراتـمق
هیأت امناء و سایر مسئولین باشد در روند فعالیت سیاستگذاري و تصـمیم سـازي   

لذا ایـن مجموعـه تـدوین و    . ضرورت داشت و جاي خالی آن  احساس  می گردید
گردآوري گردید تا با مراجعه به آن بتوان در تائید پیشنهادات و ارائـه راهکارهـاي   

ب مصوبات هیأت امناء ، قوانین و مقررات ابالغی را مدنظر داشـته و  مناسب در قال
 . مطابقت هاي الزم را بعمل آورد 

 هیأت امناء وزارت متبوع بـویژه دبیرخانه خود الزم می دانم ازهمکاران محترم بر   
ي مهندس فرزان کـه در تهیـه ایـن کتـاب     اجناب آقاي دکتر مفتون و جناب آقاز

حسین الفت نیـا کـه   دکترهمچنین ازجناب آقاي  .ی نمایمزحمت کشیدند قدردان
 . زودند سپاسگذاري نمایمبا بازخوانی و ارائه پیشنهادات مفید بر غناي کتاب اف

امیدوارم با استفاده از این کتاب در راستاي اعتالي عملکرد دانشگاههاي علـوم       
 .پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور موفق تر باشیم

 سن امین لو دکتر ح
 مشاور وزیر و دبیر مجامع، شوراها 

 و هیأت هاي امناء
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 تاریخچه هیأت امناء 
در شرایط حاضر نقش محوري دانشـگاهها در تولیـد علـم و توسـعه کشـور انکـار       
ناپذیر بـوده، در چشـم انـداز بیسـت سـاله نیـز  انتظـارات بسـیار گسـترده اي از          

 . دانشگاهها وجود دارد
همسو با گسترش روز افـزون علـوم و فنـون و تکنولـوژي هـاي       دانشگاهها مکلفند

جدید و پیشرفته در جهان و با توجه به نیاز کشور، نیروي انسانی متدین و متبحر، 
با نشاط وفعال، بالنده و متفکر با توجه به نیاز کشور تربیت کنند، عالوه بـر آن بـه   

ره امـور دانشـگاهها بعنـوان    بنابر ایـن ادا . تولید علم وبویژه علم بومی همت گمارند
مغز متفکر جامعه باید قوانین و مقرراتی با ویژگیهاي متفـاوت از سـایر دسـتگاهها    

به همبن منظور در شـوراي عـالی انقـالب    1قانون تشکیل هیأت امناء . داشته باشد
. فرهنگی به تصویب رسیده و تا حد زیادي اختیارات ویژه اي به دانشگاه داده است

ادینه نشدن این تفکر در سایر دستگاهها مشکالتی را جهـت اسـتفاده   اما بدلیل نه
 .مطلوب از قانون مذکورفراهم آورده است

راه را بـراي اداره امـور دانشـگاه بـا       2قانون برنامه چهارم  توسـعه  49تصویب ماده 
ویژگیهاي  فوق  هموار نموده است  لیکن   می بایست تالش گسـترده اي جهـت   

ماده قانونی با حفظ رعایـت سیاسـتها و قـوانین وزارت متبـوع     عملیاتی شدن این 
 .صورت پذیرد

سـال و از تشـکیل    107از تأسیس اولین مؤسسه آمـوزش عـالی در ایـران حـدود     
در زیر بـه تاریخچـه هیـأت امنـاء در     . سال می گذرد 42اولین هیأت امناء حدود 

                                                                                                                                         . قبل و بعد از انقالب اسالمی پرداخته می شود
                                                             

 11رجوع به صفحه  1
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 :امناء قبل از انقالب اسالمی هیئت) الف
هـاي   یعنـی قبـل از تأسـیس وزارت علـوم و آمـوزش عـالی زمزمـه        1340از سال 

ههـا و مؤسسـات آمـوزش عـالی بـه صـورتها و ترکیبهـاي         انشگاهاي امناء د هیئت
در اساسنامه دانشگاه  1339از جمله درسال . رسید متفاوت و پراکنده به گوش می

امناء بعنوان رکن اصلی دانشگاه به تصـویب   هیئت) شهید دکتر بهشتی(ملی سابق 
هــ  (1342اما دانشگاه شیراز براساس قانون تأسیس دانشگاه مصـوب سـال   . رسید

سـپس دانشـگاه   . امنـاء گردیـد   جزء اولین دانشگاههایی بود که داراي هیئـت ) ش.
سـرانجام در سـال   . امناء خـود را تشـکیل داد   هیئت 1344صنعتی شریف در سال 

قـانون   1350در اسـفند مـاه   . امنـاء گردیـد   دانشگاه تهران نیز داراي هیئت 1346
تصویب مجلسین وقـت گذشـت،    هاي امناء مؤسسات عالی علمی و دولتی از  هیئت

طبق . امناء دانشگاه تهران بود که پایه و اساس آن قانون تشکیل و اختیارات هیئت
هاي امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی بارعایت   آن هیئت

قانون تأسیس وزارت علوم وآموزش عالی به صورت یکنواخت و هماهنگ تشـکیل  
امناء مرکـب ازوزیـر علـوم و آمـوزش عـالی یـا نماینـده         تاعضاي هیئ .می گردید

هاي محلی و کشوري که بتواند نقـش مـؤثري    نفر از شخصیت 8االختیار وي ،  تام
ضـمنادر مؤسسـات آمـوزش عـالی     . در توسعه مؤسسه مربوط داشته باشند، بودند

در مؤسسات علمی وابسته به . خارج از پایتخت استاندار مربوط نیز عضویت داشت
هاي دیگر وزیر یا مسئول مربـوط عـالوه بـر وزیـر علـوم بـه        ها و سازمان وزارتخانه

رؤسـاي مؤسسـات   . امنـاء را داشـتند   اقتضاء سمت خود ریاست و یا عضویت هیئت
وزارت علوم و آموزش عالی . عالی علمی بدون حق رأي در جلسات شرکت داشتند

هریـک از مؤسسـات عـالی    توانست مقررات این قانون را در صورت اقتضـاء در   می
پژوهشی دولتی دیگر و یا مؤسسات عالی علمی دیگري کـه بـه نحـوي از انحـاء از     

امناء  براساس اصالحیۀ قانون هیئت. نمودند به اجرا بگذارد کمک دولت استفاده می
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بـه تصـویب رسـید ، وزارت علـوم و      1353که در مـرداد مـاه    1350مصوب سال 
هریـک از دانشـگاههاي دولتـی و غیردولتـی و     بـراي  . آموزش عالی مکلف گردیـد 

امنـایی بـا ترکیـب وزیـر علـوم و       مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی هیئـت 
االختیـار او ، وزیـر، مشـاور و رئـیس سـازمان برنامـه و        آموزش عالی یانماینده تام

االختیـار او ، دبیـر شـوراي مرکـزي دانشـگاهها و مؤسسـات        بودجه یا نماینده تام
تن از شخصیتهاي بصـیر و مطلـع کـه نقـش مـؤثري درتوسـعه        4الی ، آموزش ع

در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی . مؤسسه مربوطه داشته باشند تشکیل دهد
 .امناء بودند خارج از پایتخت استاندار و رئیس انجمن شهر مربوط نیز عضو هیئت

ا ومؤسسـات  هـ   در مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته بـه سـایر وزارتخانـه    
دولتی وزیر یا مسئول دولتی نیز به اقتضاي سمت خود ریاست یا عضـویت هیئـت   

رأي   رؤساي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بدون حـق . را داشتند
 .در جلسات شرکت داشتند

هاي امناء دانشگاهها بتدریج با ترکیب شرح وظیفه فوق ایجاد و شروع بکـار   هیئت
 .نمودند

 امناء بعد از انقالب اسالمی تهیئ) ب
تمـامی   57پس از پیروزي شکوهمند انقالب اسـالمی در کشـور در اسـفند سـال     

لـیکن  . هاي امناء دانشگاهها به استناد الیحه قانونی مربوطـه منحـل گردیـد     هیئت
براي جلوگیري از رکود ادارة امور دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی هیئتی مرکـب  

زش عالی ، وزیر مشاور ورئیس سازمان برنامـه و بودجـه و وزیـر    از وزیر علوم و آمو
آن . گیري در کلیه موارد فوق را بعهـده گرفـت    طرحهاي انقالب تشکیل و تصمیم

امناء معروف گشـت کـه متشـکل از     نفره جانشین هیئت هیئت بعدها به هیئت سه
ن وزیــر علــوم و آمــوزش عــالی و رئــیس ســازمان برنامــه و بودجــه یــا نماینــدگا 

 . بود) عضویت با نام(االختیار آنان و آقاي دکتر یداهللا سحابی  تام
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ونه جلسه تالش  طی سی69سالتا پایان 57الذکر از اسفند سال نفره فوق سه  هیئت
سازمانی دانشـگاهها در  مشکالت مالی، اداري، استخدامی و تا درباره مسائل ونمود 

 .الزم را بعمل آورند گیریهاي چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه تصمیم
هـاي کارشناسـی اداري ،    نفره مزبور فعالیتهاي خود را از طریـق کمیتـه   هیئت سه

نامـه اسـتخدامی پیگیـري و     نظـر و تـدوین قـوانین، آیـین     مالی و بررسی و تجدید
 .سازماندهی کرده بودند

هـاي مختلـف در    با گسترش کمی آموزش عالی و تأسیس دانشـگاهها و دانشـکده  
ط کشـور و همچنـین افـزایش شـمار دانشـجویان و توجـه بـه پـژوهش         اقصی نقا

هـا و سـایر     اي و افـزایش نیازهـا و خواسـته    درسطوح بنیادي و کاربردي و توسـعه 
امنـاء دانشـگاهها بـا     گیري مجدد هیئت عوامل موجب گردید اندیشه احیاء و شکل

. ایـد گیـري بـروز نم   گـذاري و تصـمیم    مشـی  هدف اعطاي استقالل بیشتر در خط
مسئوالن عالی رتبـۀ وزارت فرهنگ و آموزش عالی برآن شدند تـا قـانون تشـکیل    
هیئت هاي امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی ، را تنظیم نمایند 

شـوراي عـالی انقــالب    23/12/1367و  9مــورخ 183و  181و نهایتـاً در جلسـات   
آن طی الیحه اي جهـت   10و  9،  8فرهنگی به تصویب رسید و مقرر گردید مواد 
 .تصویب به مجلس شوراي اسالمی تقدیم گردد

به رغم تصویب قانون تشکیل هیئت هاي امناء  69الزم به ذکر است تا پایان سال 
آن کماکان هیئت سه  نفره جانشین هیئت  11به موجب ماده  67مذکور در سال 

نون نحوه انجام امـور مـالی   قا 69در بهمن ماه سال . امناء به فعالیت خود ادامه داد
بـه تصـویب مجلـس     3و معامالتی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی و تحقیقاتی

. شوراي نگهبان آنرا تأییـد نمـود   26/10/1369شوراي اسالمی رسید که در تاریخ 

                                                             
 17وع به صفحه رج 3
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 متعاقب آن دانشگاههاي وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فنـآوري و بهداشـت،  
یجاد هیئت هاي امناء در دانشگاهها و موسسات علمی درمان وآموزش پزشکی به ا

 . و تحقیقاتی وابسته همت گماشتند
. هیئت امناء شکل گرفتـه اسـت    42در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 

بودجه مستقل خواهند داشت نیز   1389دانشگاه جدید که در سال  5ضمناً براي 
 .هیأت امناء استقرار خواهد یافت

می سازد که دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللا ، دانشگاه شاهد ، دانشـگاه   خاطرنشان
، انسـتیتو  )ع(آزاد اسالمی ، دانشگاه علوم پزشکی ارتـش ، دانشـگاه امـام حسـین     

موسسـه   وانتقال خون ایـران  طب پژوهشی  عالی آموزشی و پاستور ایران، موسسه
 . دواکسن سازي رازي نیز داراي هیئت امناء می باشن سرم و

قانون برنامه چهارم توسعه کشور  49نکته داراي حائز اهمیت آنکه با تصویب ماده 
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی صـرفاً    1384از ابتداي سال 

ها ومقررات اداري ، مـالی ، استخـــدامی و تشـکیالت خـاص ،      براساس آیین نامه
یید وزراي علوم ، تحقیقات و فنـآوري و  مصوبات هیئت هاي امناء مربوطه که به تا

می رسد بدون الزام به رعایـت  رمان و  آموزش  پزشکی  حسب مورد بهداشت ،  د
قانون محاسبات عمومی ، قانون استخدام کشوري و سایر قوانین و مقررات عمومی 

ضمن آنکـه اعتبـارات ایـن موسسـات     . اداري ، مالی و استخدامی اداره خواهد شد
 .ور می گرددس از پرداخت به هزینه قطعی منظـه و پکمک تلقی شد

این ماده می تواند بعنـوان نقطـه عطفـی جهـت افـزایش کـارایی هیئـت امنـاء و         
مشــروط بــرآنکه سـاختار الزم جهـت تحقـق ایـن     . استقالل دانشگاه تلقی شود

 .ماده قانونی در دانشگاهها و ستاد وزارتخانه هاي مرتبط ایجاد گردد
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  :فصل اول

 قوانین ، مصوبات دولت  

 و شوراي عالی انقالب فرهنگی

در رابطه با هیأت امناء  
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 تهاي امناءدانشگاهها وموسسات آموزش عالی وپژوهشیأتشکیل هی قانون

 رهنگیفشورایعالی انقالب  23/12/67و 9مورخ  183و 181مصوب جلسات
 )با لحاظ نمودن آخرین اصالحات(

 
نه هاي فرهنگ و آمـوزش عـالی و بهداشـت ، درمـان و     هریک از وزارتخا)  1ماده 

آموزش پزشکی براي دانشگاهها و موسسات آمـوزش عـالی و موسسـات پژوهشـی     
نامیـده مـی شـود هیـأت امنـائی بـا       » موسسـه  «وابسته به خود که در این قانون 
 .ترکیب ذیل تشکیل خواهند داد

جلسـات هیـأت امنـاء    در دانشـگاههاي علـوم پزشـکی     -وزیر یا نماینده وزیر) الف
ساالنه حداقل یک جلسه با حضور وزیر تشکیل مـــی شود و در بقیه جلسات، بـه  

 )15/8/1380اصالحیه مورخ .(جاي وزیر، نمایندة وي می تواند شرکت کند
 رئیس موسسه ) ب
تن از شخصیتهاي علمی و فرهنگی و یا اجتماعی محلی و کشـوري کـه    6تا  4)ج

 .ش رفت موسسه مربوط داشته باشندنقش موثري در توسعه و پی
 رئیس و یا نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور ) د

بایــد از اعضــاي هیــأت علمــی ) ج(حــداقل دو تــن ازشخصــیتهاي بنــد ) تبصــره 
 .دانشگاهها باشند

به پیشنهاد وزیر مربوط و بنا بـه تصـمیم رئـیس شـوراي     ) ج(اعضاي بند ) 2ماده 
ه جلسـه شـوراي عـالی جهـت بررسـی و  تصـمیم گیـري        عالی انقالب فرهنگی ب

مشورتی معرفی شده و ریاست جمهوري بر مبناي نتیجه حاصـل از شـورا احکـام    
اعضـاي  . سال عضویت در هیأت هاي مذکور امضاء می نماید 4مــربوط را بــراي 
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مذکور در یک زمان حداکثر می توانند عضویت در دو هیأت امنـاء را دارا باشـند و   
 )30/11/69اصالحیه مورخ .(ب مجدد ایشان بالمانع استانتخا

رئیس شوراي عالی بمنظـور تسـریع در پیشـرفت کـار مـی توانـد بنـا بـه         ) تبصره
تشخیص خود چند نفر را بجاي شوراي عالی مامورانجام بررسـی وتصـمیم گیـري    

 )30/11/69اصالحیه مورخ .(مشورتی بنماید
ب مـورد بـه عهـده وزیـر فرهنـگ و      ریاست هیأت امناء موسسه بر حسـ )  3ماده 

آموزش عالی یا بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود و در جلسه اي کـه  
وزیــر حضــور نــدارد، رئــیس هیــأت  را خــود اعضــاي هیــأت امنــاء انتخــاب مــی  

 )15/8/80اصالحیه مورخ .(کنند
 .دبیر هیأت امناء رئیس موسسه مربوط خواهد بود)  4ماده 
انـه هاي فرهنـگ و آمـــوزش عالـــــی و بهداشـت ، درمـان و      وزارتخـ)  5ماده 

آمــوزش پزشکی می توانند درصورت اقتضاء دو یا چند موسسه مربوط به خـود را  
درچنین مواردي کلیه روساي دانشگاهها عضـو  . زیر نظر یک هیأت امناء قرار دهند

ز ایـن روسـا   هیأت امناء می باشند و دبیر این هیـأت را نیـز وزیـر از میـان یکـی ا     
 .انتخاب خواهند کرد

در موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانه ها یا )  6ماده 
سازمانهاي دیگر که مجوز تاسیس آنها از طریق وزارتخانه هاي فرهنگ و آمـوزش  
عالی یا بهداشت ، درمان و آموزش پزشـکی صـادر شـده اسـت وزیـر یـا مسـئول        

عضـویت و ریاسـت هیـأت     1ماده ) ج(یکی از اعضاي بند سازمان مربوط به جاي 
 .امناء را عهده دار خواهد بود
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 بـه پیشـنهاد  1مـاده  ) ج(دراینــگونه مـوسسات انتصاب سایر اعضـاء بنـد   )تبصره 
) الحاقـــی( و تبصـــره 2ر یا مسئول سازمان مـربوطــه مطابـق روش مــاده یوز

 )30/11/69اصالحیه مورخ . (آن انجام می گردد
 :وظایف و اختیارات هیأت امناء )  7ماده 
 تصویب آیین نامه داخلی : الف 

نهاد وزارتخانه هاي شري موسسه براساس ضوابطی که به پیتصویب سازمان ادا: ب
مربوط با هماهنگی سازمان امـور اداري و اسـتخدامی بـه تصـویب شـوراي عـالی       

 .انقالب فرهنگی خواهد رسید 
ودجه موسسه که از طــــرف رئـیس مـــوسسه پیشنهــاد     بررسی و تصویب ب: ج 

 .می شود
 تصویب بودجه تفصیلی موسسه : د 

 تصویب حسابها و ترازنامه ساالنه موسسه : هـ 
 تصویب نحوه وصول درآمدهاي اختصاصی و مصرف آن : و 
 تعیین حسابرس و خزانه دار براي موسسه : ز 
ئـد محلـی اعـم از نقـدي ،     کوشش براي جلب کمکهاي بخش خصوصـی و عوا : ح 

 تجهیزاتی و ساختمانی با رعایت ضوابط مصوب شوراي عالی انقالب فرهنگی 
تصویب آیین نامه مالی و معامالتی که بر حسب مورد پس ازتائیـد وزارتخانـه   : ط 

 .مربوط قابل اجرا می باشد
         پیشنهاد میزان فوق العاده هـاي اعضـاي هیـأت علمـی و غیـر هیـأت علمـی              : ي 

که بر حسب مورد پس از تأیید وزارتخانه هاي فرهنگ ) کارشناسان و تکنسین ها(
 .و آموزش عالی و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل اجرا می باشد
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تعیین نحوه اداره واحدهاي تولیدي، خدماتی، کارگاهی و بهداشـت و درمـانی   : ك
 .وزیران خواهد رسیدمؤسسه در چهارچوب ضوابطی که به تصویب هیأت 

تعیین میـزان پرداخت حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه، حق التـألیف  : ل
 .و نظایر آن

 .بررسی گزارش مؤسسه که از طرف رئیس مؤسسه ارائه می شود: م
تصـویب مقـررات اســتخدامی اعضـاي هیــأت علمـی مؤسسـه کــه بـه منظــور       : ن

 .اجرا خواهد بود هماهنگی پس از تأیید وزارتخانه مربوط قابل
اعتبارات هر یک از مؤسسات صرفاً در قالـب برنامـه و بـه صـورت کمـک      ) 8ماده 

 3بودجه ساالنه کل کشور منظور و تصویب می شود و تخصیص اعتبار حداقل هر 
ماه بمأخذ سه دوازدهم بودجه مصوب از طریق دستگاههاي اجرائی ذیربط کـالً در  

 .د گرفتاختیار هر یک از مؤسسات قرار خواه
 31امور مالی و معامالتی مؤسسات جز در مورد ذیحسـابی موضـوع مـاده    ) 9ماده 

قانون محاسبات عمومی، مشمول سایر مقررات قانون مزبور و آئین نامـه معـامالت   
 .دولتی و سایر قوانین مربوط به مؤسسات دولتی نخواهد بود

مه اي خواهـد بـود   رسیدگی به حسابهاي ساالنه مؤسسه براساس آئین نا) 10ماده 
که بر حسب مورد بوسیله وزارتین فرهنگ و آمـوزش عـالی و بهداشـت، درمـان و     

 .آموزش پزشکی تهیه و به تأیید وزارت امور اقتصادي و دارائی می رسد
مــادام کــه هیأتهــاي امنــاي دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عــالی و ) 11مــاده 

ئین نامه هاي اجرائی مورد مؤسسات پژوهشی براساس این قانون تشکیل نشده و آ
 .نیاز به تصویب نرسیده است، طبق مقررات سابق عمل خواهد شد
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 د ش / 4197: شماره 
 26/6/1387: تاریخ 

 
قانون تشکیل هیأت امناء  1الحاق یک تبصره به بند د ماده «مصوبه 

 »دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
 )ي عالی انقالب فرهنگی شورا 29/5/1387مورخ  629مصوب جلسه ( 

 
، بنـا بـه پیشـنهاد    29/5/1387مـورخ   629شورایعالی انقالب فرهنگی در جلسـه  

الحـاق یـک   «وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، مصـوبه   27/1/1387مورخ 
قانون تشکیل هیأت امنـاء دانشـگاهها و وسسـات آمـوزش      1تبصره به بند د ماده 

را بـه شـرح ذیـل تصـویب     ) شـورایعالی   23/12/1367مصوب (» عالی و پژوهشی
 : نمود

در هیأت امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسـته   –تبصره « 
به نمایندگی از موزش پزشکی ، حسب مورد استاندار به وزارت بهداشت، درمان و آ

  معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهـور ، عضـو هیـأت امنـاء تلقـی      
 » .شودمی 
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قانون تشکیل هیأت هاي امناء دانشگاهها و ) 1(ماده » الف«اصالح بند 

 موسسات آموزش عالی و پژوهشی
 

 شوراي عالی انقالب فرهنگی 15/8/1380مورخ  488مصوب جلسه 
 

، بنـا بـه پیشـنهاد    15/8/80مـورخ   488شوراي عالی انقالب فرهنگـی در جلسـه   
) 30/7/80مـورخ   11243نامه شـماره  ( وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

قانون تشکیل هیأتهاي امنـاء دانشـگاهها و موسسـات آمـوزش     ) 1(ماده ) الف(بند 
 : عالی و پژوهشی را به این شرح تصویب کرد

در دانشگاههاي علوم پزشکی جلسات هیأت امناء سـاالنه حـداقل یـک جلسـه بـا      
وزیـر، نماینـده وي مـی     حضور وزیر تشکیل می شود و در بقیه جلسات ، به جاي

در جلسه اي که وزیر حضور نـدارد ، رئـیس هیـأت را خـــود    . تواند شرکت کند 
 . اعضاي هیأت امناء انتخــاب  می کنند
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 مؤسسات و دانشگاهها معامالتی و مالی امور انجام نحوه قانون
 تحقیقاتی و عالی آموزش 

 مجلس شوراي اسالمی 18/10/1369مصوب تاریخ 
 

امـور مالی و معامالتی دانشگاهها و موسسات آمـوزش عـالی و تحقیقـاتی     )1ماده 
که براساس مجوز هاي رسمی وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمـان  

  نامیـده ) هـموسسـ (ون ـن قانـ ـدرایـ .  س شده یا می شودـو آموزش پزشکی تاسی
 .می باشند می شوند و صرفاً تابع این قانون و آیین نامه هاي اجرایی آن

اصطالحــاتی که در این قانون بکار رفتـه اسـت تـابع تعـاریف منـدرج در      ) تبصره
 .قوانین و مقررات مربوط می باشد

اعتبارات جاري و عمرانی این موسسات و همچنـین اعتبـارات اختصاصـی    ) 2ماده 
همه سـاله صـرفاً در   ) معادل درآمدهاي اختصاصی برآورد شده از سوي موسسات(

 .امه و طرح بصورت کمک در بودجه کل کشور منظور و تصویب می شودقالب برن
تخصیص اعتبارات جاري و عمرانی هرسـه مـاه ، حـداقل بـه مآخـذ سـه       ) 3ماده 

دوازدهم بودجه مصوب و درمورد اعتبـارات اختصاصـی معـادل کلیـه درآمـدهاي      
وصولی که به خزانه واریـز شـده اسـت از طریـق دسـتگاههاي اجرائـی ذیـربط در        

 .ختیار هر یک از موسسات قرار می گیردا
کلیه اعتبارات جاري و عمرانی و اختصاصی منظـور درقـانون بودجـه کـل     ) 4ماده 

کشور تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصـرف  
نشده هرسال به سال بعد منتقل و ضمن بودجه تفصیلی آن سال موسسه منظـور  

 .خواهد شد
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کلیه موسسات موضوع این قانون می تواننــد در جهـت اجـرا و تکمیـل     )  5 ماده
پــروژه ها و برنامـه هـاي آموزشـی و تحقیقـاتی و عمرانـی از هـدایا و کمکهـاي        
مردمی استفاده نمایند و نحوه هزینه کردن اینگونه کمکهـاي مردمـی تـابع آیـین     

بط به تصویب وزارتین نامه اي خواهد بود که به پیشنهاد هیأت امناء موسسات ذیر
 .مربوطه برسد

به وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشـکی  )  6ماده 
اجــازه داده می شود درجهت ایجاد تسهیالت الزم براي احداث، تعمیر، نگهـداري  

ت أو خدمات سلف سرویس ها، خوابگاههاي دانشجوئی و تامین مسکن اعضاي هیـ 
سیس نماید که اساسنامه این شرکتها با پیشـنهاد  أمی خاص تعلمی ، شرکت سها

مشترك وزاري فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آمـوزش پزشـکی بـه    
 .تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

این موسسات مکلفند حساب کلیه اعتبـارات و هزینـه هـا را نگهـداري و     )  7ماده 
نهائی هر سال را تنظیم و پـس از   صورتحساب دریافت و پرداخت هر ماه و حساب

گواهی ذیحساب به همراه اسناد و مدارك مربوطه جهت رسیدگی یا حسابرسی در 
اختیار دیوان محاسبات قرار دهند و یک نسخه از صورتحساب دریافـت و پراخـت   

 .هر ماه و حساب نهائی هر سال را به وزارت امور اقتصادي و دارائی ارسال نمایند
وسسات مکلفند گـزارش عملیـات انجـام شـده سـاالنه را براسـاس       این م)  8ماده 

اهداف پیش بینی شده در بودجه ، به کمیسیونهاي برنامـه و بودجـه و فرهنـگ و    
آموزش عالی و بهداري و بهزیستی مجلـس شـوراي اسـالمی و سـازمان برنامـه و      

 .بودجه ارسال نمایند
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نیـاز بـه پیشـنهاد هیـأت      آیین نامه اجرایی هریک از مواد فوق برحسـب )  9ماده 
موسسـات مربوطـه و تصـویب مشـترك وزراي فرهنـگ و آمـوزش عـالی و         امناي

 .درمان و آموزش پزشکی قابل اجرا خواهد بود  بهداشت ،
و  9مـورخ   183و  181ترکیب هیأت هاي امنا مطـابق مصـوبه جلسـات    ) تبصره 

 .شود شوراي عالی انقالب فرهنگی تعیین می 23/12/1367
الزم االجرا بوده و از تاریخ مـذکور قـانون    1370این قانون از اول سال )  10ماده 

قـانون   31محاسبات عمومی کشور و آئین نامه معامالت دولتی به اسـتثناي مـاده   
 .مذکور درمورد این موسسات نافذ نخواهد بود

قانون فوق مشتمل بر ده ماده و دو تبصره در جلسه علنـی روز سـه شـنبه مـورخ     
و شصت ونه مجلس شوراي اسـالمی تصـویب    ماه سال یکهزاروسیصد هجدهم دي
 . به تائید شوراي نگهبان رسیده است 26/10/1369و در تاریخ 
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قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعی فرهنگی جمهوري  49ماده 
 مجلس شوراي اسالمی 11/6/1383اسالمی ایران مصوب تاریخ 

 
زي و تربیت نیروي انسانی متخصـص و متعهـد،   دولت موظف است، براي زمینه سا

دانش مدار، خالق و کار آفرین، منطبق با نیاز هاي نرم افـزاري، بـا هـدف توسـعه     
کمی و کیفی از ابتداي برنامه چهارم اقدامات ذیـل را در مأموریـت هـا و سـاختار     
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی براي پاسخگویی به نیاز هـاي بخشـش هـاي    

 :شور به انجام برساندمختلف ک
دانشــگاه  هـا و مؤسســات آمــوزش عــالی و پژوهشــی دولتــی و همچنــین   :الــف

فرهنگستان هاي تخصصی که داراي مجـوز از شـوراي گسـترش آمـوزش عـالی و      
وزارتخانه هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـکی و    

اساس آیـین نامـه  هـا و مقـررات      سایر مراجع قانونی ذي ربط می باشند، صرفاً بر
اداري، مالی و استخدامی و تشکیالتی خاص،مصوب هیأت هاي امناي مربـوط کـه   
به تأیید وزراي علـوم، تحقیقـات و فنـاوري و بهداشـت،درمان و آمـوزش پزشـکی       
حسب مورد می رسد، بـدون الـزام بـه رعایـت قـانون محاسـبات عمـومی، قـانون         

قررات عمومی اداري و مـالی و اسـتخدامی اداره   استخدام کشوري و سایر قوانین م
خواهند شد و تا زمانی که آیین نامه  ها و مقررات مورد نیـاز بـه تصـویب هئیـت     

اعتبـارات هزینـه اي از   . امناء نرسیده است طبق مقررات سابق عمـل خواهـد شـد   
محل بودجه عمومی دولت، بر اساس قیمت تمام شده به دستگاه  هاي اجرایی یاد 

اعتبـارات هزینـه اي، تملـک دارایـی هـاي سـرمایه اي و       . ختصاص می یابدشده ا
اختصاصی این مؤسسات کمک تلقی شـده و پـس از پرداخـت بـه هزینـه قطعـی       
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سهم دولت در هزینه  هاي آموزش عالی بخش دولتی، بر مبناي . منظور می گردد
ش هزینه سرانه تعیین و نسبت آن به بودجه عمومی دولت، بر اسـاس رشـد پوشـ   

جمعیت دانشجویی، در مقایسه با عدد مشـابه در برنامـه سـوم توسـعه اقتصـادي،      
 . اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران، افزایش می یابد

هر گونه اصالح ساختار مالی، اداري، اسـتخدامی و تشـکیالتی دانشـگاه  هـا و      :ب
صـی  مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان  هاي تخص

 .منحصراً مشمول مفاد این ماده می باشند
ارزیابی مسـتمر دانشـگاه هـا و مراکـز عـالی و مؤسسـات پژوهشـی دولتـی و          :ج

خصوصی توسط وزارتخانه هاي علـوم، تحقیقـات و فنـاوري و بهداشـت، درمـان و      
آموزش پزشکی با همکاران انجمن هاي علمی و مداخلـه بـر اسـاس آن و سـرمایه     

خب و تکیه بر ایجاد قطب هاي علمی، بر اسـاس مزیـت هـاي    گذاري در علوم منت
 .نسبی و نیاز  هاي آتی کشور

بازنگري در رشته  هاي دانشگاهی، بر مبناي نیاز هـاي اجتمـاعی، بـازار کـار و     : د
 .تحوالت علمی، در راستاي توسعه علوم میان رشته اي با تأکید بر علوم انسانی

ري و مدیریت امور مربوط به استعداد هاي ایجاد تولیت واحد در سیاست گذا: ـ ه
درخشان و نیز بهره برداري بهینه از امکانات مادي و معنوي موجود در این زمینه، 
وزارتخانه هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی،     
مجازند از تأسیس باشگاه غیر دولتی و صیانت از اسـتعداد هـاي درخشـان کشـور     

 .مایندحمایت ن
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 د ش  /1304: شماره 
 25/3/1384: مورخ

 
قانون برنامه چهارم توسعه به دانشگاهها و مراکز  49نحوه شمول ماده 

علمی پژوهشی که ریاست هیأت امناي آنها بر عهده رئیس جمهور یا 
 .معاون اول ایشان می باشد

 )شوراي عالی انقالب فرهنگی  10/3/1384مورخ  562مصوب جلسه (
 

 : تصویب نمود 10/3/1384مورخ  562اي عالی انقالب فرهنگی در جلسه شور
در مورد آن دسته از دانشگاهها و مراکز علمی پژوهشی کـه رئـیس هیـأت امنـاء     «

آنها ریاست محترم جمهور یا معاون اول ایشان می باشـند ، در مـوارد منـدرج در    
تائید مصوبات هیـأت   قانون برنامه چهارم توسعه ، براي 49بندهاي الف و ب ماده 

امناء حسب مورد امضاي مقامات مذکور جایگزین امضاي وزراي علوم ، تحقیقـات  
 . و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می گردد
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 کل کشور 88ماده واحده قانون بودجه سال    
 

کلیه تصویب نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعملها،  1388از ابتداي سال  -55بند 
غییرات  تشکیالت ، تغییـر ضـرایب، جـداول حقـوقی و طبقـه بنـدي مشـاغل و        ت

افزایش مبناي حقوقی و هم چنین مصوبات هیأت هاي امناء که متضمن بار مـالی  
براي دولت باشد، در صورتی قابل طرح، تصویب و اجرائ است که بار مـالی ناشـی   

ار شـده باشـد در   از آن قبالً محاسبه و در قانون بودجـه کـل کشـور تـامین اعتبـ     
غیراینصورت عمل دستگاه اجرائی در حکم تعهد زائـد بـر اعتبـار و مشـمول مـاده      

 . قانون مجازات اسالمی است) 598(
قانون برنامه چهـارم توسـعه اقتصـادي ،    ) 49(ماده ) الف (در اجراي بند  -56بند 

اجتماعی و فرهنگی جمهـوري اسـالمی ایـران، اعتبـارات دانشـگاهها و موسسـات       
موزش عالی، پژوهشی و تحقیقاتی منظور در این قانون براساس درخواسـت وجـه   آ

توسط باالترین مقام اجرایی موسسات یاد شده یا مقام مجاز از طرف آنهـا کـه بـه    
) حسب مورد خزانه یا خزانه معین  استان ذیـربط (وزارت  امور اقتصادي و دارایی  

یا خزانه معین استان ذیـربط   معرفی می شوند و به حساب بانکی که توسط خزانه
. حسب مورد به نام آنها افتتاح می گردد، واریز و به هزینه قطعی منظور می شـود  

برداشت از حسابهاي بانکی یاد شده با حداقل دو امضـاء مجـاز کـه در آئـین نامـه      
تخصیص اعتبار موضوع . مالی و معامالتی آنها تعیین شده است، ممکن خواهد بود

و مـاده واحـده ایـن     1351ون برنامه و بودجه کشـور مصـوب سـال    قان) 30(ماده 
قانون در مورد اعتبارات موضوع این جزء مستقیماً به دستگاههاي اجرایـی ذیـربط   

 .ابالغ می گردد
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 هـ 23020ت /32483: شماره 
 14/7/1380: مورخ

 
 قانون نحوه انجام امور مالی و معامالتی) 10(موضوع ماده 

 آموزش عالی و تحقیقاتی دانشگاهها و موسسات
 

بنا به پیشنهاد رئیس جمهور و به اسـتناد  7/6/1380هیأت وزیران در جلسه مورخ 
اصل یکصدو سی و چهارم قانون اساسی در خصوص اختالف نظر وزارتخانـه هـاي   
علوم، تحقیقات و فناوري  و امور اقتصادي و دارایی در مـورد مقـررات حـاکم  بـر     

قـانون نحـوه   ) 10(ت آموزش عالی و با توجـه بـه مـاده    اموال دانشگاهها و موسسا
 –انجام امور مالی و معامالتی دانشگاهها و موسسـات آمـوزش عـالی و تحقیقـاتی     

 : تصویب نمود  -1369مصوب 
کلیه اموال دانشگاهها و موسسات آموزش عالی قانونی و مصوب شـوراي گسـترش   

اهها بـوده و از شـمول قـانون    دانشگاهها مشمول آئین نامه مالی و معامالتی دانشگ
 . مستثنی می باشد) 31(محاسبات عمومی به جز ماده 
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 26502/19113: شماره 
 29/4/1377: مورخ 

 
 قانون نحوه انجام امور مالی و معامالتی) 10(موضوع ماده 

 دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی
 

رئـیس جمهـور و بـه     بنـا بـه پیشـنهاد   13/3/1377هیأت وزیران در جلسه مورخ 
استناد اصل یکصدو سی و چهارم قانون اساسی در خصوص اختالف نظر وزارتخانه 

 : هاي فرهنگ و آموزش عالی و امور اقتصادي و دارایی مقرر نمود
موضوع قانون نحـوه انجـام امـور    (دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی 

مصـوب   –عـالی و تحقیقـاتی   مالی و معـامالتی دانشـگاهها و موسسـات آمـوزش     
قانون  2تبصره » ك«در استفاده از هدایا و کمکهاي مردمی ، مشمول بند ) 1369

و  1375قـوانین بودجـه سـال هـاي     ) 2(تبصـره  » ي«و بنـد   1374بودجه سـال  
نمـی باشـند و مصـرف     1377قانون بودجه سـال  ) 2(تبصره » س«و بند   1376

امور مالی و معامالتی دانشگاهها و موسسـات   موارد یاد شده تابع قانون نحوه انجام
و آئین نامـه هـاي اجرایـی آن خواهـد      1369مصوب  –آموزش عالی و تحقیقاتی 

 . بود
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 اختیارات هیأت امناء در تصویب بودجه تفصیلی دانشگاهها
به   يجمهور ریاستمعاون حقوقی و امور مجلس  اعالم شده توسط

 21/3/1370مورخ  3092شماره
 

در خصوص اسـتعالم از لـزوم تبـادل    25/2/1370مورخ 1909امه شماره عطف به ن
موافقتنامه بین دانشگاه ، موسسات آموزش عالی و سازمان برنامـه و بودجـه بـراي    

 . تخصیص اعتبار اعالم می دارد
 : مراتب در کمیسیون حقوقی مطرح و بشرح زیر اعالم نظر  نمودند

رت کمک می باشد و بـه موجـب بنـد د    با توجه به اینکه بودجه دانشگاهها به صو
قانون تشـکیل هیأنهـاي امنـاء دانشـگاهها و موسسـات آمـوزش عـالی و        ) 7(ماده 

پژوهشی مصوب شورایعالی انقالب فرهنگی، تصویب بودجه تفصیلی موسسه جـزء  
لذا مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه مـورد  . اختیارات هیأت امناء است 

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

 
اصالح تصویب نامه در خصوص فوق العاده هاي مصوب هیأتهاي امناء 

 مندرج در حکم کارگزینی کارکنان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -وزارت علوم، تحقیقات و فناوري
 ه مدیریت و سرمایه انسانیمعاونت توسع -وزارت رفاه و تامین اجتماعی
 رئیس جمهور 

کـه   5/3/1388هــ  مـورخ   536ت /49236نظر به اینکه در تصویب نامـه شـماره   
وزارت علـوم،  « بعـد از عنـوان   . براساس طرح پیشنهادي تنظیم و ابالغ شده است 

به اشـتباه  » وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی«عنوان » تحقیقات و فناوري
 .ت، لذا مراتب جهت اصالح اعالم می شودتحریر نشده اس
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 هـ 536ت /49236: شماره 
 5/3/1388: تاریخ 

 
 تصویب نامه در خصوص فوق العاده هاي مصوب هیأتهاي امناء

 مندرج در حکم کارگزینی کارکنان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري    -وزارت رفاه و تامین  اجتماعی
 اونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهورمع

به استناد اصول یکصد و سی و چهارم و 27/2/1388هیأت وزیران در جلسه مورخ 
یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایـران در خصـوص اخـتالف    
سازمان بازنشستگی کشوري و وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري در مـورد شـمول   

ستگی نسبت به فوق العاده هاي مصوب هیأتهاي امناء تحـت عنـاوین   کسور بازنش
 : مختلف در حکم کارگزینی تصویب نمود 

فوق العاده هاي مصوب هیأتهاي امنـاء منـدرج در حکـم کـارگزینی کارکنـان       -1
دانشگاهها وموسسات آموزش عالی اعم از اعضاي هیأت علمی و غیر هیأت علمـی  

 . هره وري مشمول کسورات بازنشستگی است مانند فوق العاده  جذب، ویژه، ب

بارمالی ناشی از سهم دولت در خصوص کارکنان غیـر هیـأت علمـی از محـل      -2
منابع داخلی دانشگاهها و موسسات آموزش عـالی قابـل پرداخـت اسـت از تـاریخ      

، قانون مدیریت خدمات کشوري در خصوص کارکنان غیر هیأت علمی 1/1/1388
 .مالك عمل است 
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یکسان سازي احکام مربوط به کارکنان غیـر هیـأت علمـی سـتادي     به منظور  -3
پژوهشی شـامل  ) 2(وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، مصوبات هیأت امناء منطقه 

 . کارکنان غیر هیأت علمی ستادي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري نیز می باشد
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یب قانون مربوط به مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی در خصوص ترک

 هیأت امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
 

ترکیب هیأت امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی  –ماده واحده 
موضوع قانون نحوه انجام امور مالی و معـامالتی دانشـگاهها و موسسـات آمـوزش     

مجلس شوراي اسـالمی کـه توسـط شـوراي      1369عالی و تحقیقاتی مصوب سال 
عالی مذکور که قبل یا بعد از تصویب ایـن قـانون تعیـین گردیـده و بـا مصـوبات       

شوراي یاد شـده   1367مورخ نهم و بیست و سوم اسفند ماه  183و  181جلسات 
 . مطابقت ندارد ، تصویب می گردد

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سوم تیر ماه 
ــ  اد و شــش مجلــس شــوراي اســالمی تصــویب و در تــاریخ یکهـزارو سیصــدو هفت

 .به تائید شوراي نگهبان رسیده است 11/4/1376
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  26/1/76مصوبه سیصدو نود و چهارمین جلسه مورخ 
 شورایعالی انقالب فرهنگی

 
درباره قانونی بودن پرداخت فوق العاده مدیریت به اعضاي هیـأت علمـی مسـئول    

ه مدیریت بـه اعضـاي هیـأت علمـی کـه تصـدي       امور اجرایی ، پرداخت فوق العاد
مسئولیتهاي اجرایی را به عهده دارند براساس مصوبات هیأتهاي امناء قانونی بـوده  

 .و از این پس نیز سقف این پرداختها را هیأت دولت تعیین می کند 
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  :فصل دوم 

آئین نامه ها 
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 و پزشکی علوم هاي دانشکده و دانشگاهها امناي هیئت داخلی نامه آیین

 درمانی بهداشتی خدمات

جلسات عادي هیأت امناء حداقل سالی دو بار و جلسات فـوق العـاده در   )   1ماده 
موارد ضروري و بنا به تقاضاي رئیس دانشـگاه و یـا پیشـنهاد حـداقل سـه نفـر از       

 .اعضاي هیأت امناء و موافقت رئیس هیأت امناء تشکیل می شود
ت به وسیله دبیر هیأت به عمل مـی آیـد و حـداقل    دعوت تشکیل جلسا)  2ماده 

در موارد فوق العـاده کـه   . یک هفته قبل از تاریخ انعقاد هر جلسه ارسال می شود
امکان رعایت مهلت مذکور نباشد در اسرع وقت اقدام خواهد شد ولی فاصـله ایـن   

 . ساعت باشد 24مدت نباید کمتر از 
و گزارشـها و پیشـنهادها و اسـناد و    در دعوت نامه دستور جلسه ذکر خواهد شـد  

 .مدارك نیز براي هر یک از اعضاء ارسال خواهد گردید
جلسات هیأت امناء با حضور حداقل دو سوم اعضاي هیأت امناء رسـمیت  )  3ماده 

 .می یابد و تصمیمات با رأي نصف به اضافه یک کل اعضاء معتبر خواهد بود
ر جلسات را دو هفته قبـل از تشـکیل   دبیر هیأت امناء موظف است دستو)  4ماده 

برسـاند کـه   ) وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی (به تأیید رئیس هیأت امناء 
 .مغایرتی با قانون هیأت امناء نداشته باشد

در موارد ضروري ممکن است با موافقـت دبیـر هیـأت امنـاء از اشـخاص      )  5ماده 
 .بصیر و مطلع براي اداي توضیحات دعوت شود

در مواردي که اتخاذ تصمیم درباره مسائل مطرح شـده الزم بـه بررسـی    )  6ماده 
بیشتر باشد بر حسب مورد کمیسیونهائی مرکـب از یـک یـا چنـد نفـر از اعضـاي       

 .هیأت امناء و یا متخصصین مربوط مامور بررسی و تنظیم گزارش خواهد شد



          مجموعه قوانین مرتبط با هیأت امناء  ۳۶
 

د و چنانچـه  اعضاي هیأت امناء باید شخصاً در جلسات حضـور بهمرسـانن  )  7ماده 
یکی از اعضاء نتواند در جلسه شرکت کند مراتب قبالً به دبیرخانـه هیـأت اطـالع    
می دهد باستثناء معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه می تواننـد  

 .نماینده تام االختیار به جلسه هیأت اعزام نمایند
 بـدون عـذر موجـه،      عدم حضــور هر یک از اعضاء در سه جلسه متوالی)  8ماده 

انتخـاب جانشـین اقـدام      ون در موردـو طبق قان  به منزله استعفاء تلقی می شود
 .گردد می

ت خواهـد  أصورتجلسات که شامل خالصه مذاکرات و متن مصـوبات هیـ  )  9ماده 
بود در دفتر مخصوص ثبت و ذیل صفحات دفتـر مزبـور بـه امضـاي دبیـر هیـأت       

 .خواهد رسید
ت تنظـیم  أنهائی هیأت پس از ختم هر جلسه به وسیله دبیرهیمصوبات )  10ماده 

و براي امضاء اعضاء هیأت ارسال می شود و سپس براي صـــدور اجازه اجـراء بـه   
 .ت امناء گزارش می گرددأرئیس هی

تهـاي  أپس از تصویب نهائی مصوبات یک نسخه از آن به دبیر خانـه هی )  11ماده 
 .آموزش پزشکی ارسال می گرددامناء در وزارت بهداشت، درمان و 

 . ماده تنظیم گردیده است 11این آئین نامه در 
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 آیین نامه مالی و معامالتی 

 علوم پزشکی يدانشگاه ها 

 و خدمات بهداشتی درمانی کشور 
 
 

 قانون تشکیل هیأت امناء دانشگاه ها و موسسات  7ماده  "ط"در اجراي بند 

 آموزش عالی و پژوهشی 

 

 
  1388ب سال مصو
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 اتیکل: فصل اول 
علوم پزشکی و خدمات  مستقلدانشکده / امور مالی و معامالتی دانشگاه  -1ماده 

که منبعد موسسه  و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی انستیتو پاستور/ بهداشتی درمانی 
 .د بر اساس این آیین نامه انجام خواهدشدننامیده می شو

منطبق با ) مستقل، وابسته( کلیه واحدهاي اجراییو د شامل ستا موسسه -2ماده 
شامل دانشکده ها، مراکز تحقیقاتی، بیمارستانها، شبکه بهداشت درمان،  تشکیالت مصوب

که هر واحد عهده دار اجراي قسمتی از برنامه هاي شعبه بین الملل وغیره می باشد 
که هاي بهداشت و موسسه مجاز است هریک ازبیمارستانها، شبکه  موسسه می باشد

درمان شهرستان ، دانشکده ها ومراکز تحقیقاتی خود را با پیشنهاد معاونت زیربط در 
تایید هیأت رئیسه موسسه و تصویب رئیس موسسه به عنوان واحد اجرایی  موسسه، 

.مستقل تعیین نماید
ر به واحدهایی اطالق می شود که عهده دا)  : مستقل ،وابسته(واحد اجرایی -1تبصره

بخشی از تولید خدمات موسسه می باشد وواحد اجرایی مستقل  با ابالغ رییس موسسه به 
شرکتی، تفویض اختیار و مانند آن اداره می شود ، که  یکی از روشهاي هیت امنایی، 

 . دستور العمل آن به تصویب هیأت امناء دانشگاه رسیده باشد
ـته  از ل     -2تبصره  ـتقل و وابس حـاظ سیاسـت گـذاري تـابع قـوانین      همه واحـد اجرایـی مس

مقررات و تصمیمات موسسه و آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه ها و مکلـف بـه رعایـت و    
ـتقل صـرفأ    .اجراي مصوبات جلسات  هیأت امناء آن دانشگاه می باشد  ولی واحد اجرایـی مس

و  از لحــاظ عملیــات مــالی و معــامالتی در چــارچوب ایــن آیــین نامــه مــالی و معــامالتی  
دستورالعمل هاي ابالغی ازسوي  رئیس هیأت امناء یا مقام مجاز از طرف ایشان کـه توسـط   

ـتقل و      105کمیته فنی تخصصی مدیران مالی موضوع ماده  این آیین نامـه تهیـه شـده ،مس
 .مسئول می باشد
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از اول فروردین ماه هر سال یک سال هجري شمسی است که  سال مالی موسسه -3ماده 
 .خر اسفند ماه همان سال پایان می یابدشروع و در آ

نسبت به  تا پایان تیرماه سال بعد است با رعایت مقررات مربوطهموظف  موسسه -4ماده 
اکثریت اعضاء هیأت رئیسه موسسه، تهیه صورت هاي مالی نهایی اقدام و پس از امضاء

و معاون امضاء رئیس هیأت رئیسه . ارائه نمایداظهار نظر به حسابرس مستقل جهت 
 . پشتیبانی و مدیر امور مالی الزامی است 

و  )چک، سفته، و موارد مشابه: از جمله ( کلیه اسناد و اوراق تعهدآور مالی -5ماده 
با امضاء رئیس موسسه  ،همچنین قراردادهاي موسسه بر اساس قوانین و مقررات مربوطه

) امات مجاز از طرف ایشانیا مق( و مدیر مالی موسسه) یا مقامات مجاز از طرف ایشان(
 . معتبر خواهدبود

در استان یک فقره حساب اصلی به منظور  خزانه معینموسسه از طریق خزانه یا  -6ماده 
افتتاح می  مجازاستفاده از اعتبارات و وجوه مصوب در قوانین بودجه سالیانه نزد بانکهاي 

د نیاز براي پرداخت و یا مور يحسابها و موسسه می تواند در خصوص افتتاح سایرد نمای
نامه بدون اخذ  با رعایت مقررات این آیین ،ادامه استفاده از حسابهاي پرداخت موجود

 . اقدام نماید أمجوز از خزانه راس
یا مقامات مجاز (برداشت از حسابهاي موسسه به امضاء مشترك رئیس موسسه  -1تبصره 

) وي مقام مجاز از طرفیا () خزانه دار(و مدیر امور مالی  )از طرف رئیس موسسه
 . خواهدبود

و اجرایی  برداشت از حسابهاي واحدهاي اجرایی به امضاء مشترك رئیس واحد -2تبصره 
 . خواهد بوداجرایی  رئیس امور مالی واحد
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ـتیبانی معاون پیشنهاد  در صورت -3تبصره  ـیس موسسـه      و پش   نیـاز    حسـب  موافقـت رئ
بـه امضـاي    "تنخـواه تـدارکاتی  "ساب بانکی تحت عنـوان  ، ح واحدهاي اجراییمی توان در 

 . افتتاح نمودواحد اجرائی  رئیس واحد و رئیس امور مالیمشترك 
الزم است به  و واحدهاي اجرائی کلیه حسابهاي بانکی موسسهفهرست و شماره  -4هتبصر 

 . برسد ءاطالع هیأت امنا
واحدهاي اجرایی آن، می تواند  به منظور تمرکز در آمدهاي اختصاصی، موسسه و -7ماده 

به تعداد مورد نیاز حسابهاي بانکی غیر قابل برداشت در بانکهاي مجاز کشور با ملحوظ 
. افتتاح کنند) از طریق خزانه یا خزانه معین استانها(نامه  این آیین) 6(داشتن مفاد ماده 

اب ها واریز موسسه و واحدهاي اجرایی موظفند درآمدهاي اختصاصی خود را به این حس
 . نموده و خزانه یا خزانه معین، عینأ آنرا عودت خواهد داد

الضمان وثیقه ودیعـه و یـا نظـایر     به منظور تمرکز وجوهی که به عنوان سپرده وجه -8ماده 
شود، حساب بانکی خاصی توسط موسسه در یکی از بانکهـاي مجـاز کشـور     آن دریافت می

کلفند وجوهی را کـه  تحـت  عنـاوین فـوق دریافـت       واحدهاي اجرایی م. افتتاح مـی گردد 
ـترداد وجـوه    . می دارند به این حساب واریز نمایند برداشت از حساب فوق فقط به منظـور اس

ـین      نامـه مربوطـه    فوق الذکر به واریز کننده یا ضبط آن به نفع موسسـه بـا رعایـت مفـاد آی
 . بود خواهد
می تواند در صورت نیاز از وجوه این ) شانیا مقام مجاز از طرف ای(رئیس موسسه : تبصره 

گذاري موسسه استفاده نماید، مشروط به آنکه  حساب جهت انجام امور جاري یا سرمایه
 . در زمان تسویه حساب وجه مربوطه قابل تادیه باشد

به مدت چهار سال از بین کارشناسان واجد صالحیت ) خزانه دار(مدیر امور مالی  -9ماده 
مالی با حداقل چهار سال تجربه حرفه اي و اجرائی به پیشنهاد معاون  رشته هاي امور

امناء و ابالغ رئیس موسسه به منظور  پشتیبانی و تأیید رئیس موسسه با تصویب هیأت
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نامه انتخاب و به این سمت  اعمال نظارت و تامین هماهنگی الزم بر اساس مفاد این آیین
 : ود جهت انجام وظایف مشروح زیر منصوب می ش

تهیه و تدوین صورتهاي مالی موسسه از طریق نظارت مستمر بر عملیات امور مالی و  -1
نامه و مقررات حاکم بر تحریر  محاسباتی و نگهداري و تنظیم حسابها برطبق این آیین

 . دفاتر و ضوابط مربوطه و صحت و سالمت آنها و تهیه گزارشات موردي مدیریت
ي قوانین و مقررات حاکم بر عملیات مالی موسسه جهت نظارت و هماهنگی در اجرا -2

 .حفظ و حراست از اسناد و دفاتر مالی
تبادل اطالعات مالی موسسه حسب مورد با دستگاه هاي نظارتی قانونی با هماهنگی  -3

.مقام مسئول موسسه مکاتبه با واحدهاي تابعه دانشگاه حسب ضرورت
ها و سپرده ها و اوراق بهادار و پیگیري و  نگهداري و تحویل و تحول وجوه نقدینه -4

 .نظارت مستمر بر وصول به موقع درآمد هاي موسسه
 .نظارت بر عملکرد مالی رییس امور مالی واحد هاي اجرایی مستقل و وابسته -5
ـین آالت  و تجهیــزات و        -6 شناسـایی و نگهـداري حســاب مقـداري و ریـالی امــوال ،  ماش

 .دارائی هاي موسسه
ع و کنترل کلیه تفویض اختیارات جهت امضاء هاي مجاز در مصرف منابع و فراهم اطال -7

 .نمودن شرایط هماهنگی بین آنان
حسابها، بر اساس شکل متحد، به منظور ایجاد وحدت ) طبقه بندي(اجراي کدینگ  -8

 . رویه و قابلیت مقایسه گزارشات مالی بین موسسات پس از تصویب رئیس هیأت امناء
اي آن بخش از عملیات مالی موسسه که در چارچوب بودجه تفصیلی مصوب اجر -9

 .هیأت امناء بر عهده مدیرامور مالی میباشد
 .پیگیري و به روز رسانی مانده حساب هاي سنواتی -10



          مجموعه قوانین مرتبط با هیأت امناء  ۴۲
 

نظارت بر اجرایی نمودن روش هاي متداول حسابداري در موسسه و اجراي  -11
، تقسیط بدهی و تضمینات و انبار گردانی، الحساب پرداخت و علی دستورالعملهاي پیش

رسیدگی، دارایی هاي ثابت و تنخواه گردان و مسئول اجراي این فرآیند

تایید شده هیأت امناء از سمت خود ) خزانه دار(در صورتیکه مدیر امور مالی :  1تبصره  
جد شرایطی استعفا داد، یا به هر دلیل قادر به همکاري نبود، رییس موسسه میتواند فرد وا

موسسه . را تا تشکیل اولین جلسه هیأت امناء به عنوان سرپرست امور مالی منصوب نماید
) خزانه دار(مکلف است در اولین جلسه هیأت امناء نسبت به تعیین تکلیف مدیر امور مالی 

به پیشنهاد رییس موسسه و تأیید هیأت ) خزانه دار(اقدام نماید ضمنأ عزل مدیر امور مالی 
می تواند وظایف تعیین شده خود را ) خزانه دار(مدیر امورمالی . اء امکان پذیر می باشدامن

 .در این آئین نامه به معاونین یا روساي امور مالی واحدها حسب مورد تفویض نماید
مدیر مالی قبلی و بعدي مکلفند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اشتغال مدیر  -2تبصره

صورت مجلس تحویل و تحول اقدام نمایند این صورتمجلس  مالی جدید نسبت به تنظیم
باید به امضاي تحویل دهنده و تحویل گیرنده رسیده باشد و نسخه اول آن را به حسابرس 

در مواردي که مدیر مالی از تحویل ابواب جمعی خود استنکاف نماید . موسسه ارائه نمایند
اشد ابواب جمعی وي با حضور یا به هر علتی حضور وي امر تحویل و تحول میسر نب

این موارد در . حسابرس و نماینده رئیس موسسه و مدیر مالی جدید تحویل خواهد شد
خصوص رئیس امور مالی واحدهاي اجرائی نیز صادق بوده و الزم است مدیر امور مالی 

 .موسسه نیز نظارت داشته باشد
ت جزئی یا کلی در قالب موسسه می تواند انجام امور مالی خود را به صور -3تبصره 

این بند مشمول واحد هاي . مدیریت پیمان به موسسات واجد صالحیت واگذار نماید
 . وصول درآمد نمی باشد
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تغییر مدیر امور مالی به پیشنهاد رئیس موسسه و موافقت هیأت امناء مقدور   -4تبصره 
 .می باشد و انتخاب مجدد ایشان با تائید هیأت امنا بالمانع میباشد

به منظور دستیابی به قیمت تمام شده عملیات اجرایی، موسسه می تواند به  -10ماده 
تعداد واحدهاي اجرایی خود عملیات مالی مجزا ایجاد نموده و صورتهاي مالی مستقل 
جهت آن واحدهاي مستقل  تهیه نماید واحد هاي اجرایی مستقل همچنین مکلف به 

 .رعایت مواد زیر است 
کلیه واحد هاي اجرایی مستقل  ازسرجمع اعتبارات مصوب هزینه اي، سهم اعتباري  .1

تملک دارایی و درآمد اختصاصی دانشگاه که در قانون بودجه هر سال تعیین  و تصویب 
این آیین نامه تعیین و به واحد هاي مزبور ابالغ  24می گردد توسط کمیته موضوع ماده 

، پرسنلی، امکانات فیزیکی و وظایف محول هاي تحقیقاتیمی گردد و براساس سرانه پروژه
شده و شاخص هاي عملیاتی تنظیم بودجه ودرازاء ارائه صورتهاي مالی  سال قبل حسب  

. تشخیص رئیس موسسه تعیین می گردد
تملک دارایی سرمایه اي و درآمد اختصاصی حواله شده به  –کلیه اعتبارات هزینه اي  .2

ینه قطعی در موسسه ثبت خواهد شد و روسا و واحد هاي اجرایی مستقل به عنوان هز
مسئولین امور مالی این واحدها مسئول پاسخگوئی به مراجع قانونی و نظارتی خواهند بود 

به عهده  مسئول امور مالی  واحد مربوطه  9و کلیه شرح وظائف مرتبط مندرج در ماده 
.می باشد

اسناد مالی صورتهاي ضروري است واحد هاي اجرایی  مستقل ضمن نگهداري کلیه  .3
مالی حسابرسی شده خود را حداکثر تا پایان اردیبهشت هر سال حسب کدینگ نمونه 
موسسه پس از انجام حسابرسی جهت  تصویب به ستاد موسسه تحویل و هئیت رئیسه 

.موسسه نسبت به بررسی و تصویب آن حداکثرتا  خرداد ماه  همان سال اقدام نمایند
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ه حسب مورد در خصوص هر یک از واحد هاي اجرایی موسسه و معاونین موسس .4
مسئول کنترل ضوابط این دستور العمل و ارائه گزارش پیشرفت به هیات رئیسه موسسه 

.خواهند بود و مسئولیت اجراي مفاد این دستورالعمل با رئیس آن واحد اجرائی می باشد 
دانشگاهی مرتبط با رئیس امور مالی واحد اجرایی فردي است داراي مدرك   -11ماده 

موسسه و ) خزانه دار(امور مالی که به پیشنهاد رئیس واحد اجرائی و تایید مدیر امور مالی 
رئیس . سال انتخاب و به این سمت منصوب می شود 4ابالغ معاون پشتیبانی ، براي مدت 

ر مالی امور مالی واحد کلیه عملیات اجرایی مالی را زیر نظر رئیس واحد اجرایی و مدیر امو
موسسه انجام خواهد دادو در مورد وظایف و اختیاراتی که از طرف مدیر امور ) خزانه دار(

مالی موسسه واین آیین نامه به وي محول میشود مسئول بوده و وظایف محوله را در 
حدود وظایف و اختیارات این آئین نامه و مقررات مربوطه انجام میدهد در خصوص روساي 

تا قبل از تسویه حساب اسناد هزینه با مدیر امور مالی  وابسته،ي اجرائیامور مالی واحدها
فرد تفویض . موسسه، مسئولیت اسناد با مسئول امور مالی واحدهاي اجرائی خواهد بود

گیرنده ضمن تعهد به پاسخگوئی به مقام تفویض کننده ،  مکلف به رعایت  مفاد  این  
. قانونی و نظارتی پاسخگو خواهد بودآئین نامه بوده  و شخصأ در  مراجع 

درصورتیکه فرد صالحیت دار و داراي مدرك دانشگاهی مرتبط در واحد اجرایی :  1تبصره 
واحد اجرایی مجاز به بکارگیري افراد داراي  1387وجود نداشته باشد حداکثر تا پایان سال 

 .تجربه کافی می باشد
ی به پیشنهاد مدیر امور مالی و موافقت رئیس تغییر رئیس امور مالی واحد اجرائ: 2تبصره 

.موسسه مقدور می باشد و انتخاب مجدد ایشان با تائید رئیس موسسه بالمانع میباشد
حسابرس شخص حقوقی است که به پیشنهاد رئیس موسسه در جلسه هیأت  - 12ماده 

. می گردد انتخاب) عضو جامعه حسابداران رسمی(امناء سالیانه از بین حسابداران رسمی 
گزارش حسابرسی ساالنه در هیأت امناء قرائت و هیأت امناء نسبت به بندهاي گزارش 
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حسابرس به ازاي هر بند اظهار نظر، تصمیم گیري و تعیین تکلیف خواهد نمود و با عنایت 
به گزارش حسابرس نسبت به تصویب صورتهاي مالی موسسه تصمیمات الزم اتخاذ 

 . خواهد نمود
ظایف حسابرس رسیدگی به اسناد عملیات مالی و حسابداري موسسه و اظهار و -1تبصره 

 . اساس استاندارد ها و اصول متداول حسابرسی می باشد نظر نسبت به آن بر
رئیس موسسه موظف به پیگیري تکالیف تعیین شده از سوي هیأت امناء در  -2تبصره 

جه را به هیأت امناء مدت مشخص شده درخصوص هر بند گزارش حسابرس بوده و نتی
 . گزارش خواهدنمود

رئیس (نسخه به موسسه  3نسخه تهیه که  8گزارش حسابرس موسسه در  -3تبصره 
و بقیه به دبیرخانه هیأت امناء ) خزانه دار(موسسه، معاون پشتیبانی ، مدیر امور مالی 

 . مستقیماٌ تحویل خواهد شد
د اعم از وجوه، داراییها، بدهیها، موسسه موظف است کلیه عملیات مالی خو -13ماده 

هزینه ها و تعهدهاي مالی در مقابل دیگران و دیگران در مقابل موسسه را بر مبناي روش 
 . هاي متداول حسابداري در حسابهاي خود ثبت و نگهداري نماید

حساب هاي سنواتی و راکد شامل سپرده، علی الحساب، پیش پرداخت که سال  -1تبصره 
از قانون تشکیل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و فاقد اسناد مثبته  ایجاد آن قبل

جهت پیگیري در موسسه می باشند ضروري است صورت ریز آن به هیأت امناء موسسه 
 .گزارش و در صورت تصویب هیأت امناء به هزینه قطعی گرفته شود

 
 بودجه و منابع مالی درآمد: فصل دوم 

رنامه مالی موسسه است که براي یک سال مالی تهیـه مـی شـود    بودجه تفصیلی ب -14ماده 
هزینه اي،تملـک دارایـی، درآمـد    (و حاوي پیش بینی کلیه دریافت ها و منابع مالی موسسه 
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و از هر محل ممکن دیگر و برآورد مصارف مالی ستاد و واحدهاي اجرایـی بـراي   ) اختصاصی
تعهدات معـوق در قالـب برنامـه هـاي      اجراي برنامه هاي عملیاتی ساالنه موسسه و پرداخت

ـأت  امنـاء موسسـه         ـنهاد و بـه تصـویب هی مختلف  می باشد که توسط رئیس موسسه پیش
 .می رسد

موسسه ملزم به پیروي از فرمهاي تدوین شده بودجه تفصیلی دبیرخانه هیأت :  1تبصره  
 . امناء خواهد بود

ر اعتبار برنامه هاي بودجه موسسه مجاز به جابجایی، افزایش و کاهش د - 2تبصره 
حداکثر به میزان بیست درصد برنامه ها می باشد عدول از ) امناء با تصویب هیأت(تفصیلی 

برنامه هاي بودجه تفصیلی توسط حسابرس کنترل و در گزارش ایشان به هیأت امناء 
 .منعکس می گردد

اختصاصی موسسه، درصد از اعتبارات بودجه عمومی دولت و درآمد  3حداکثر  - 3تبصره 
بدون الزام به رعایت مفاد این آئین نامه و سایر مقررات عمومی در اختیار رئیس موسسه 

 . بوده و حسب صالحدید ایشان به هزینه گرفته خواهدشد
موسسه موظف است برنامه اجرایی ساالنه اي را تهیه نماید که در آن پیش  - 15ماده 

یک سال در قالب برنامه استراتژیک که شامل بینی برنامه عملیاتی موسسه براي مدت 
کلیه فعالیتهاي هزینه اي و طرح هاي تملک دارایی و سرمایه گذاري در جهت تجهیز، 
بهبود و یا گسترش فعالیتهاي هزینه اي در راستاي دستیابی به اهداف تعیین شده صورت 

 . ددمی پذیرد و الزم است به نحو مناسب در بودجه تفصیلی موسسه منعکس گر
عملیات و خدمات مستمر و مشخصی است که براي : فعالیت هاي جاري  - 16ماده 

 . رسیدن به هدف هاي برنامه طی یک سال اجرا می شود
مجموعه عملیات و خدمات مشخصی و : طرح عمرانی و مخارج سرمایه اي  -17ماده 

وسسه و بر اساس هزینه هاي دوره مطالعه و یا اجرا است که در جهت دستیابی به اهداف م
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مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادي، اجتماعی در مدت معین و با اعتبار مشخص به صورت 
ا قسمتی از   سرمایه گذاري پس از تصویب هیأت امنا، توسط موسسه انجام و  تمام ـی

یا اعتبارات اختصاصی تامین ) کمک(هزینه هاي اجرایی آن از محل منابع عمومی دولت 
 .می گردد

مجموعه عملیات مشخصی است که در جهت : فعالیت هاي سرمایه گذاري  -18ماده 
اهداف موسسه، تجهیز و بهبود و گسترش فعالیت هاي موسسه یا رفاه کارکنان با تعیین 

در ) حسب وظایف حاکمیتی(نرخ بازده مورد پیش بینی با تعیین بازده منافع اجتماعی 
اینگونه فعالیتهاي الزم است، به تصویب . ردمطالعه توجیهی، فنی و اقتصادي صورت می گی

 .هیأت امناء برسد
اي، تملک دارایی و اختصاصی منظور  منابع مالی موسسه شامل اعتبارات هزینه -19ماده 

شده در قوانین بودجه ساالنه دولت و یا وجوه حواله یا ابالغ اعتبار شده از سوي وزارت 
حاصل از تسویه مطالبات سنواتی، مانده متبوع و دیگر مراجع دولتی، استانی، وجوه 

اعتبارات مصرف نشده سنوات قبل و سایر منابع و هدایا و کمک هاي مردمی و تسهیالت 
 . بانکی می باشد

اعتبارات مورد نیاز از محل منابع عمومی دولت جهت هر سال موسسه در سال  -1تبصره
توسط موسسه تنظیم و  قبل بر اساس بهاي تمام شده خدمات و کسري سرمایه در گردش

به مراجع ذیصالح ارائه می شود تا به صورت کمک در بودجه کل کشور منظور و تصویب 
 . شود

وتحقق ) در آمد اختصاصی(اعتبارات اختصاصی معادل کلیه درآمدهاي وصولی  -2تبصره
یافته ي موسسه می باشد که به حساب خزانه واریز شده و پس از وصول از خزانه کالً قابل 

 . هزینه می باشد
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درآمد اختصاصی شامل کلیه در آمدهایی است که طبق مقررات در اجراي  -3تبصره
وظایف موسسه و یا در ازاي ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، دارویی و 
غذایی، فرهنگی، تبلیغاتی، کنگره ها، همایشهاي علمی، رفاهی، ورزشی، مشاوره اي، فنی و 

از خسارات وارده به اموال منقول و غیر منقول، جرائم غیبت، فروش مواد زائد وجوه حاصل 
و بدون استفاده، فروش و یا اجاره خودرو و ماشین آالت و تجهیزات، امالك و ابنیه و 
امکانات موسسه و همچنین وجوه حاصل از عدم اجراي قراردادها و قولنامه ها و تعهدات 

بط سپرده ها و ضمانت نامه ها و یا کلیه موارد اشخاص حقیقی و یا حقوقی و یا ض
مطروحه پیش بینی شده در این آیین نامه وصول گردد و یا مجوز وصول آن توسط هیأت 

 . امناء صادر شده باشد
در صورتی که قوانین حاکم بر آن (اعتبارات دریافتی موسسه از هر محل ممکن  - 4تبصره 

ه سر جمع اعتبارات موسسه افزوده شده و در قالب ب) مغایر با مفاد این آیین نامه نباشد
 . مفاد این آیین نامه قابل مصرف میباشد

موسسه مجاز است به بمنظور افزایش درآمدها و تامین مالی بهینه نسبت به  -20ماده 
واگذاري، مشارکت یا فروش ظرفیت بالاستفاده از فضا و امکانات و اموال غیر منقول و 

) ملی و بین المللی(یا فعالیت هاي اقتصادي پس از بازاریابی مناسب  امالك و ابنیه خود و
و بررسی صرفه و صالح موسسه، از طریق بخش غیر دولتی یا دیگر موسسات دولتی پس 

به نحوي که وظایف حاکمیتی آن مخدوش . از کسب مجوز از هیأت امناء اقدام نماید
 . نگردد
ب هیأت امناء، توسط رئیس موسسه جهت بودجه تفصیلی موسسه پس از تصوی -21ماده 

 . اجرا به معاونت پشتیبانی موسسه ابالغ می گردد
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تنظیم و تخصیص اعتبار به واحدهاي اجرایی بر مبناي قیمت تمام شده خدمات  -22ماده 
و عملکرد و حجم عملیات متناسب با ارائه خدمات مرتبط به تناسب حق السهم آنها از کل 

 وداعتبار موسسه خواهد ب
قیمت تمام شده خدمات، عبارت است از مجموعه هزینه هاي دستمزد  - 23ماده 

مستقیم، مواد و سربار جذب شده و هزینه استهالك در یک واحد خدمت که در فرآیند 
 . عملیات امور مالی شناسایی شده باشد

تخصیص منابع به واحدهاي اجرایی بر اساس سیاست گذاري هیأت رئیسه  -24ماده 
و بر مبناي درآمدهاي وصولی و تعهد شده و تخصیص منابع اعالم شده از محل  موسسه

منابع عمومی دولت و سایر منابع و همچنین مفاد بودجه تفصیلی و در راستاي عملیات 
هزینه اي موسسه توسط کمیته اي مرکب از رئیس موسسه، معاون پشتیبانی ، مدیر امور 

ا توجه به عملکرد واحدها تعیین و توسط معاون ، مدیر امور بودجه ب)خزانه دار(مالی 
پشتیبانی به ایشان ابالغ می گردد واحدهاي اجرایی موظفند بر اساس برنامه و اعتبارات 
تخصیص یافته اقدام نمایند و رئیس واحد اجرایی در این مورد در مقابل رئیس موسسه 

 . مسئول خواهدبود
ایی موسسه و یا تغییر در منابع پیش بینی در صورت تغییر در برنامه هاي اجر -25ماده 

شده تهیه و تنظیم اصالحیه بودجه تفصیلی با در نظر گرفتن ضوابط و مقررات و تصویب 
بدیهی است در کلیه پرداختها اولویت با پرداختهاي . هیأت امناء امکان پذیر خواهد بود

 . پرسنلی و ماموریتهاي اصلی موسسه است
ع سال مالی بودجه تفصیلی به تصویب هیأت امناء نرسیده باشد چنانچه در شرو - 26ماده 

تا زمان تصویب به منظور جلوگیري از هرگونه وقفه اي در انجام امور موسسه پس از 

تصویب هیأت رئیسه هر ماه مجوز خرج بر مبناي 
١٢
اعتبارات هزینه اي و تملک دارایی  ١
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ل کشور همان سال و درآمد اختصاصی وصولی صادر مصوب موسسه در قانون بودجه ک
 . خواهدشد

نحوه مصرف هدایا، وقف و کمکهاي مردمی با در نظر گرفتن نیات اهدا کننده به  -27ماده 
مصرف می رسد و از تاریخ واگذاري هدایاي غیر نقدي ارزش ریالی آن شناسایی و در 

در مواردي که نیت اهدا . رددحساب مربوطه در دارایی هاي موسسه ثبت و شناسایی میگ
. کننده صرفا کمک نقدي باشد به حساب درآمد اختصاصی واریز می گردد

در مواقعی که پس از تصویب بودجه طرح هاي تملک دارایی سرمایه اي به عللی  -28ماده
رسیدن به اهداف کلیه طرح ها در زمان پیش بینی شده میسر نباشد موسسه می تواند با 

مناء، چند طرحی را که اولویت دارند طبق برنامه تکمیل نمایند و اعتبارات تصویب هیأت ا
سایر طرح هاي همان برنامه را در مورد این طرحهاي اولویت دار هزینه و در بودجه 

 . تفصیلی طرح هاي تملک دارایی اصالح و به تأیید هیأت امناء برساند
  

 پرداختها و هزینه ها -فصل سوم 
عبارت است از مبلغی که در جهت نیل به اهداف موسسه و انجام عملیات اعتبار  -29ماده 

. و برنامه هاي موسسه در چارچوب بودجه تفصیلی مصوب هیأت امناء به مصرف میرسد
پرداخت هر گونه وجهی توسط موسسه منوط به پیش بینی اعتبار الزم در بودجه تفصیلی 

 . و اصالحیهاي بودجه تفصیلی، موسسه می باشد
وجود اعتبار در بودجه موسسه به خودي خود براي اشخاص حقیقی و حقوقی  -1صره تب

ایجاد حق نمی کند و استفاده از اعتبارات باید در قالب تخصیص هاي صادره و با رعایت 
 . مقررات این آیین نامه باشد

کلیه پرداخت ها با دستور رئیس موسسه یا مقامات مجـاز از طـرف او انجـام مـی      -30ماده 
ـیش پرداخـت      -2تنخـواه گـردان     -1:  انواع  پرداختها موسسه، عبـارت اسـت از   . پذیرد  پ
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ـین    -5هزینـه   -4علی الحساب  -3 آالت و تجهیـزات و تملـک دارایـی     خریـد امـوال، ماش
 .سرمایه اي

کلیه پرداخت هاي موسسه و یا واحدهاي اجرایی جز در مواردي که قوانین و  -31ماده 
ري مقرر داشته اند باید از طریق حسابهاي بانکی مربوطه و به وسیله مقررات ترتیب دیگ

 :منوط به آنکه گواهی بانک حاکی برموارد زیر باشد . چک انجام می گیرد
  انتقال وجه به حساب ذینفع 
  پرداخت وجه به ذینفع یا قائم مقام قانونی او

  حواله در وجه ذینفع یا قائم مقام قانونی او

ارد استثنائی که با تشخیص رئیس موسسه یا مقام مجاز از طرف وي اخذ در مو: -1تبصره
امضاء از گیرنده وجه مقدور یا به مصلحت نباشد، تأیید یکی از مقامات مذکور، دایر بر 

رسید دریافت کننده وجه تلقی و سند قابل ) بصورت چک یا نقد(پرداخت وجه به ذینفع 
. احتساب به هزینه قطعی است

عبارت است از وجوهی که خزانه از محل اعتبارات : نخواه گردان حسابداري ت -32ماده 
هاي سال و بدهی هاي قابل پرداخت سنوات قبل در اختیار  مصوب براي انجام هزینه

 . موسسه قرار می دهد
) خزانه دار(تنخواه گردان پرداخت عبارتست از وجهی که ازطرف مدیر امور مالی  -33ماده 

وسسه یا مقامات مجاز از طرف ایشان براي انجام هزینه ها و خریدها در با تایید رئیس م
تا به تدریج هزینه . قرار می گیرد) رئیس امور مالی و کارپرداز(اختیار واحدهاي اجرایی 

. گردان ترمیم خواهد شد شده و پس از تحویل و شناسایی اسناد مثبته هزینه، تنخواه
ت کوچک میباشد، در موارد اضطراري سقف یا تعداد سقف تنخواه کارپرداز تا سقف معامال

 . پرسنل مسئول به تشخیص رئیس موسسه قابل تغییر است



          مجموعه قوانین مرتبط با هیأت امناء  ۵۲
 

پیش پرداخت، عبارت است از پرداختی که از محل اعتبارات مربوط بر اساس  -34ماده 
احکام و قراردادها بر طبق تشخیص رئیس موسسه یا مقامات مجاز از طرف ایشان پیش از 

پرداخت، دریافت تضمین معتبر و کافی  جهت انجام پیش. صورت میگیرد انجام تعهد
 . حسب نظر رئیس موسسه الزامی خواهد بود

علی الحساب، عبارت است از پرداختی که به منظور اداي قسمتی از تعهد  -35ماده 
 . صورت می گیرد

رائی ها یا هزینه، آن دسته از مخارج و پرداختهایی است که ناشی از خروج دا -36ماده 
سایر موارد استفاده از دارایی ها یا ایجاد بدهی ها طی یک دوره می باشد که به منظور 
تولید یا ارائه خدمات یا انجام سایر فعالیت ها در اجراي عملیات اصلی و مستمر موسسه 

 . صورت می گیرد
ی باشد خرید اموال، ماشین آالت و تجهیزات، آن بخش از پرداختهاي موسسه م -37ماده 

 .که ما به ازاي آن دارایی با عمر مفید مشخص جهت موسسه ایجاد نماید
هر نوع پرداخت جهت اموال، ماشین آالت و تجهیزات که منجر به افزایش عمر : -1تبصره 

مفید یا تکمیل آن گردد به بهاي خرید آن دارایی افزوده و از تاریخ ایجاد، نسبت به 
 . محاسبه استهالك اقدام می شود

حواله اجازه اي است که کتباً به وسیله مقامات مجاز براي تادیه تعهدات و بدهی  -38ماده 
و در وجه ) خزانه دار(هاي قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوطه عهده مدیر امور مالی 

 . ذینفع صادر می شود
یی تشخیص عبارت است از تعیین و انتخاب کاال و خدمات و سایر پرداخت ها -39ماده 

که تحصیل یا انجام آنها براي نیل به اجراي برنامه هاي موسسه و واحدهاي اجرایی 
 . ضروري است
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تامین اعتبار عبارتست از تخصیص تمام یا قسمتی از اعتبارمربوطه در بودجه  -40ماده 
تفصیلی براي هزینه معین که مبناي آن، دفتر اعتبارات امور مالی موسسه و واحد اجرایی 

 . دخواهد بو
 : تعهد، عبارت است از ایجاد دین بر ذمه موسسه ناشی از  -41ماده 
 تحویل کاال یا خدمت ) الف
 . اجراي قرادادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد) ب
 احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصالحیت ) ج
بین المللی با اجازه  پیوستن به قرادادهاي بین المللی و عضویت در سازمان ها یا مجامع) د

 قانون 
تسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و  -42ماده 

 . مدارك اثبات بدهی
در خواست وجه، سندي است که از سوي رئیس دستگاه یا مقام مجاز از طرف  -43ماده 

به موجب قانون از ایشان به منظور پرداخت حواله هاي صادر شده و سایر پرداختهایی که 
صادر ) حسب مورد خزانه یا خزانه معین استان ذیربط(محل وجوه متمرکز شده در خزانه 

 . می شود
مقامات مجاز موضوع این ماده از سوي باالترین مقام اجرایی دستگاه به صـورت : -1تبصره 

ی اس تان معـرفی کتبی به وزارت امور اقتصـادي و دارایی یا سازمان امور اقتصـاد و داراـئ
 . می شوند

مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده رئیس موسسه  -44ماده 
نامه به عهده مدیر امور مـالی  مسئولیت تامین اعتبـار و تطبیق پرداخت  با این آیین

مسئولیتهاي فوق در مورد واحدهاي اجرایی نیز به عهده . موسسه می باشد) خزانه دار(
.د ورئیس امورمالی واحد می باشدرئیس واح
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مسئولیت هاي موضوع این ماده حسب مورد مستقیمأ و بدون واسطه از طرف  -1تبصره 
مقامات فوق به سایر مقامات دستگاه هاي مربوطه کلی یا جزئی قابل تفویض خواهد بود 

ابر لکن تفویض گیرنده ملزم به رعایت کلیه مقررات بوده و همچنین کلیه کارکنان در بر
قانونی و نظارتی پاسخگو وظایف اصلی و محوله در شرح وظایف سازمانی در قبال مراجع 

.خواهند بود
کلیه اسناد هزینه و خرید انجام شده باید مدارك مثبته زیر را حسب مورد همراه  -45ماده 

 : داشته باشد 
 خریدهاي داخلی ) الف
ا رسید و تحویل مستقیم وحواله انبار رسید انبار ی -3فاکتور خرید  -2درخواست خرید  -1
 -6دستور پرداخت  -5مدارك مربوط به مناقصه یا ترك تشریفات مناقصه حسب مورد  -4

حسب (تاییدیه درخواست کننده مبنی بر مطابقت شرایط فنی با درخواست اولیه خرید 
یدهاي تصویر قرارداد، در مورد خر -7.) آیین نامه اي که رئیس موسسه تعیین می نماید

درموارد ضروري صورتجلسه تحویل کاال به منزله صدور رسید انبارو  -8. در قالب قرارداد
 . حواله انبار خواهد بود

 : خریدهاي خارجی ) ب
 -3اعالمیه بانک و در موارد جزئی صورت حساب فروشنده  -2درخواست خرید  -1

حویل کاال به منزله در مورد ضروري صورت مجلس ت(رسید انبار  -4مدارك ترخیص کاال 
مدارك مربوط به مناقصه یا ترك  -4و حواله انبار )صدور رسید انبارو حواله انبار می باشد

دستور پرداخت  - 5) 55بجز موارد مندرج در تبصره ماده (تشریفات مناقصه حسب مورد 
 -7کننده مبنی بر مطابقت شرایط فنی با درخواست اولیه خرید  تاییدیه درخواست -6

 یر قرارداد، در مورد خریدهاي در قالب قرارداد تصو
 : خدمات قراردادي ) ج
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مدارك انجام مناقصه و  -3قرارداد  -2صورتحساب و یا صورت وضعیت حسب مورد  -1
تائیدیه رئیس  -5ابالغ افزایش یا کاهش کار  -4ترك تشریفات مناقصه حسب مورد 

. موضوع قرارداد حسب شرایط قراردادموسسه یا رئیس واحد یا مقام مجاز مبنی بر انجام 
سازمان (ارائه تسویه حساب طرف قرارداد از سوي مراجع قانونی ذیربط حسب مورد  -6

ارائه مستندات مبنی بر پرداخت  -7) تامین اجتماعی، وزارت امور اقتصادي ودارایی و غیره
 .به ذینفع

ام شده صورت می گیرد در خدمات غیر قراردادي که پرداخت بابت خدمات انج -1تبصره  
 . گواهی کار انجام شده به منزله رسید انبار است

حقوق و مزایا، اضافه کار، حق الزحمه کار اضافه : (پرداخت هاي پرسنلی از جمله ) د
کارکنان خارج از شرح وظایف مربوطه و وقت اداري، حق الزحمه رزیدنتها، انترنها، کار 

 -2حکم حقوقی  -1...) لسه، ماموریتها، کارانه ودانشجویی، حق التدریس، حق حضور در ج
اخذ گواهی انجام کار جهت تغییرات مقداري و ریالی ماهیانه ازسوي  -3دستور پرداخت 

گواهی بانک حاکی از پرداخت وجه به  -4رئیس موسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان 
ارج از هزینه هاي خ-6صورتحساب خدمات تشخیصی ودرمانی حسب مورد  -5ذینفع 

کشور مامورین اعزامی، با امضاي رئیس موسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان با ارائه مدارك 
 . مستند قابل پرداخت خواهدبود

هزینه هاي دعوت ها، پذیرایی ها، هدایا،، تشریفات موسسه، : سایر هزینه ها شامل ) و
و خارج از کشور،  ورزشی، مسافرت هاي علمی و مسابقات دانشجویان و کارکنان در داخل

بلیط الکترونیکی و بلیط ) چاپی و الکترونیکی(پروژه هاي تحقیقاتی، خرید کتب و مجالت 
هواپیما، کنگره ها، سمینارها و کارگاه هاي آموزشی و هزینه هاي خانه هاي بهداشت و 
فعالیتهاي بهداشتی و همچنین حق الزحمه هاي پرسنلی ناشی از فعالیت هاي بهداشتی 

و پژوهشی درمانی که خارج از وظایف مستمر پرسنل و بر اساس درخواست  آموزشی
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مراجع ذیربط از موسسه انجام می پذیرد و در جهت اهداف وزارت بهداشت و درمان و 
آموزش پزشکی و موسسه می باشد بدون رعایت موارد مندرج در این ماده و بر اساس 

رد که به گواهی مسئوالن و رئیس صورتحساب ها و یا دستور العملهاي اجرایی حسب مو
واحداجرایی رسیده باشد با مسئولیت رئیس واحد هزینه کننده با موافقت رئیس موسسه یا 

 . مقام مجاز از طرف او قابل پرداخت خواهد بود
رئیس موسسه می تواند در مواردي که پیش بینی نشده مدارك مورد نیاز را  -1تبصره 

 . تعیین نماید
ح هاي پژوهشی آن قسمت از هزینه هاي انجام شده که در پیشبرد طرح در طر -2تبصره 

موثر واقع شده حسب گزارش مجري طرح، تایید ناظر و موافقت رئیس موسسه یا مقام 
 .مجاز از طرف ایشان به هزینه قطعی منظور خواهدشد

 موسسه می تواند به منظور جلب مشارکت هاي مردمی در مراکز ارائه دهنده - 46ماده 
هاي ارائه دهنده خدمات مزبور به بخش غیر دولتی اقدام  خدمات نسبت به واگذاري واحد

نموده و همچنین به منظور استفاده بهینه از فضا و امکانات موجود خود می تواند بخشی از 
خدمات خود را پس از محاسبه قیمت تمام شده و بر اساس توافق یا در قالب قرارداد با 

وقی واگذار نموده و درآمد حاصل از آن را به حساب درآمد اشخاص حقیقی یا حق
 . اختصاصی موسسه منظور نماید

پرداخت کمک یا اعانه به صورت نقدي یا غیر نقدي به افراد و موسسات دولتی  -47ماده 
یا غیر دولتی بالمانع است مشروط به آن که به تشخیص رئیس موسسه، خدمت فرد 

اینگونه پرداخت ها با . اهداف و وظایف موسسه باشد حقیقی یا حقوقی ذینفع در جهت
 . اخذ رسید از دریافت کننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهدشد

موسسه می تواند براي رفع احتیاجات سال بعد با عنایت به نقطه سفارش کاال  -48ماده 
ر در در موسسه در مواردي که موضوع جنبه فوتی و فوري داشته باشد یا این که تاخی
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انجام امري منجر به زیان و خسارت گردد با پیشنهاد واحد اجرایی مربوطه و موافقت 
رئیس موسسه قراردادهاي الزم براي خرید کاال و خدمات با رعایت مقررات منعقد نماید و 

در صـورتی که قراردادهاي مزبور قبل از پایان سال مالی به مرحله تعهد برسد موسسه   
زم را به عنوان پیش پرداخت از محل منابع همان سال تادیه کند و پس می تواند وجوه ال

 . از تصویب بودجه واریز نماید
کسري و اضافات حاصل در ابواب جمعی امور مالی، اموال و دارائیها صندوقهاي  -49ماده 

درآمدي موسسه یا موجودي انبارها اعم از نقدي و یا جنسی و اوراقی که در حکم وجه نقد 
کسري و . اضافات دوره بسته می شود/ ا اعالم واحد مربوطه، به حساب کسري است ب

.  اضافات مزبور به هیأت امنا گزارش و ایشان تصمیم گیري خواهند نمود

در مورد آن قسمت از هزینه ها یا خریدهایی که نوعاً انجام آن از یک سال مالی  - 50ماده 
ناسب قراردادهایی که مدت اجراي آن از تواند براي مدت مت تجاوز می کند موسسه می

منوط به آنکه در بودجه تفصیلی سال مربوطه، (سال مالی تجاوز می کند منعقد نماید 
موسسه مکلف است در بودجه ساالنه خود اعتبارات الزم براي پرداخت ) منظور شده باشد

 . تعهدات مربوطه را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نماید
رات موسسه در قالب بودجه تفضیلی تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت اعتبا -51ماده 

است هر مقدار از تعهدات که تا آخر سال مالی مربوط، پرداخت نشده باشد، از محل 
شود پرداخت  اعتبارات موسسه که در بودجه تفصیلی سال بعد بدین منظور تامین می

خیص هیأت رئیسه در قالب قوانین خواهد شد و تا زمان تصویب در هیأت امناءبا تش
 . مربوطه پرداخت انجام خواهد گرفت

انجام هر نوع هزینه واجراي برنامه هاي توسعه اي در جهت اهداف موسسه در  -52ماده 
ساله دولت از  5چهار چوب برنامه استراتژیک و برنامه عملیاتی هاي موسسه و برنامه هاي 

 .یب هیأت رئیسه موسسه بالمانع استمحل مانده اعتبارات سنوات قبل با تصو
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کلیه واحدهاي اجرایی موظفند مبالغ تنخواه گردان دریافتی خود را که در مقابل  -1تبصره
اند تا آخر فروردین ماه سال بعد به امور مالی موسسه عودت  آن اسناد هزینه ارائه ننموده

نوان مانده اعتبارات دهند مبالغ برگشتی از واحدها وهمچنین اعتبارات مصرف نشده به ع
 . سنوات قبل واحد و یا موسسه محسوب خواهدشد

کارپرداز ماموري است که نسبت به خرید و تدارك کاال و خدمات مورد نیاز طبق  -53ماده
از کارپردازان قراردادي . نامه اقدام می نماید دستور مقامات مجاز با رعایت این آیین

گردش عملیات تنخواه گردانها . یقه معتبر اخذ گرددوپیمانی باید تا سقف تنخواه ایشان وث
 .و باالخص تنخواه کارپردازان در پایان هر سه ماه کنترل، تسویه و ترمیم می گردد

در خصوص کارپردازان رسمی تا سقف پاداش پایان خدمت ایشان وثیقه الزم  -1تبصره
دمت تنخواه داران منوط تسویه پایان خ. نبوده و مازاد بر آن الزم است وثیقه دریافت شود

 .به تسویه تنخواه ایشان خواهد بود
هرنوع بدهی سنوات گذشته براساس قوانین و مصوبات هیاٌت امنا با درج در  -54ماده 

. بودجه تفصیلی موسسه  ازمحل منابع موجود قابل پرداخت خواهدبود 
ی از طرق  زیر دیون عبارت است از بدهی هاي  قابل  پرداخت  سنوات  گذشته که به یک

 . بدون اختیار موسسه ایجاد شده باشد
 . احکام  قطعی صادره از طرف  مراجع  صالحه :  الف 
انواع بدهی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی  و شرکت هاي دولتی ناشی از خدمات  : ب 

  انجام شده مانند حق  االشتراك برق ، آب  ، هزینه هاي  مخابراتی ، پست  و هزینه هاي
 . مشابه که خارج از  اختیار  موسسه اجرایی ایجاد شده باشد

 .سایر بدهی هایی که  خارج از  اختیار موسسه ایجاد شده باشد: ج 
 .سایر پرداختهاي پرسنلی و غیر پرسنلی در صورت وجود اعتبار: د 
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 معامالت -فصل چهارم 
تجاره، پیمانکاري، اجرت و کلیه معامالت موسسه اعم از خرید، فروش، اجاره، اس -55 ماده

 . غیره باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود
 : در موارد زیر نیازي به مناقصه و یا مزایده نمی باشد   -1تبصره 

 .در مورد معامالتی که طرف معامله وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی باشد  -1
سهام و یا % 51سسات تابعه که بیش از موسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی ومو  -2

 . مالکیت آنها متعلق به موسسات و نهادهاي مذکور باشد
در مورد خرید، اجاره به شرط تملیک یا اجاره و استجاره اموال منقول و غیر منقول که   -3

یا به تشخیص و مسئولیت رئیس موسسه یا مقامات مجاز از طرف او با کسب نظر از 
کارشناسان خبره و  یا هیأت کارشناسان حداقل سه نفر ستريکارشناسان رسمی دادگ

متعهد منتخب رئیس موسسه یا با قیمت برابر یا کمتر از قیمت تعیین شده یا حقوقی که 
 .نرخ هاي آنها از طرف مراجع قانونی ذیصالح انجام خواهد شد

در مورد خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و موسسات علمی و حق   -4
تراع و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و االخ

نظارت و یا هرنوع خدمات مشاوره اي و کارشناسی و حسابرس منتخب هیأت امنا و 
.خدمات هنري با رعایت موازین اسالمی و صنایع مستظرفه

مسئولیت رئیس  خرید اموال منقول و غیر منقول خدمات و حقوقی که به تشخیص و  -5
.بود) انحصاري(موسسه و مقامات مجاز از طرف ایشان منحصر بفرد 

در مورد خرید کاالهاي مورد مصرف روزانه که در محل از طرف دستگاه هاي ذیربط   -6
.دولتی و یا شهرداریها براي آنها نرخ ثابتی تعیین شده باشد

ه از طرف دستگاه هاي در مورد کرایه حمل و نقل از طریق زمینی، هوایی، دریایی ک  -7
. دولتی ذیربط براي آنها نرخ معینی تعیین شده باشد
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در مورد هزینه هاي مربوط به تعمیر راهبري و نگهداري و خرید قطعـات یـدکی جهـت      -8
بــراي تعــویض یــا تکمیــل لــوازم و تجهیــزات ماشــین آالت ثابــت و متحــرك پزشــکی  و    

زه گیـري دقیـق لـوازم آزمایشـگاه هـاي      غیرپزشکی و همچنین ادوات و ابزار و وسـایل انـدا  
ـیس واحـد درخواسـت کننـده و تأییـد        ـئولیت رئ علمی وفنی و نظائر آن به تشخیص و مس

رئیس موسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان 

.در مورد معامالت محرمانه به تشخیص هیأت رئیسه با رعایت صرفه وصالح موسسه  -9
تبی رئیس موسسه به صورت در مورد مناقصاتی که بنا به ضرورت وموافقت ک  -10

.گردد متمرکز توسط وزارت متبوع برگزار می
خدمات فرهنگی و هنري، آموزشی و پژوهشی ورزشی و نظایر آن با رعایت صرفه و    -11

صالح موسسه و همچنین قراردادهاي پژوهشی و قراردادهاي آموزشی با اشخاص حقیقی 
ئولیت رئیس واحد وحقوقی باهماهنگی شوراي پژوهشی موسسه به تشخیص و مس
.درخواست کننده و تأیید رئیس موسسه و یا مقام مجاز از طرف ایشان

 .خرید سهام و تعهدات پرداخت خسارت و جرائم ناشی از اجراي احکام قضائی  -12
  شوندی م فیتعر ریز شرح به شده، برده کار به) معامالت(فصل دراین کهی واژگان -56 ماده
 ،)مناقصه اسناد طبق( نظر مورد تیفیک نیتأمي برای بترقا استي فرآیند : مناقصه )الف
 شنهادیپ را متناسب متیق نیکمتر کهي گر مناقصه به معامله موضوع تعهدات آن در که

 .شودی م واگذار باشد، کرده
 .دینمای م برگزار را مناقصه نیا که نامه نیآئ نیا) 2(هماد موضوع موسسه: گزار مناقصه )ب
 مناقصه در و افتیدر را مناقصه اسناد که استی حقوق ای یقیحق یشخص:  گر مناقصه ) ج

 .کندی م شرکت
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 تداریصالحی بازرگانی فن خبره عضو سه حداقل با استی هیأت: ی بازرگانی فن تهیکم)  د
ی فنی ابیارز و شودی م انتخاب گزار مناقصه موسسه سیرئي سو از مجاز مقامي سو از که

 .ردیگی م عهده بر را نامه نیآئ نیا در مقرر فیاوظ ریسا و شنهادهایپی بازرگان
 گران مناقصه تعهدات انجام توانی ابیارز از است عبارت:  گران مناقصهی فیکی ابیارز )ـ ه

 .شودی م انجامی بازرگانی فن تهیکم توسطي و صیتشخ به یا گزار مناقصهي سو از که
داردها، مشخصـات، آن در که استي فرآیند:  شنهادهایپی بازرگانی فنی ابیارز ) و  استـاـن

ی ابیارز ،یبررس گران مناقصهي شنهادهایپی بازرگانی فني ها یژگیو ریسا و دوام ،یـیکـارا
 .شوندی م دهیبرگز قبول قابلي شنهادهایپ و
 از کهی شنهادهائیپ نیب از متیق نیتر مناسب آن در که استي فرآیند: ی مالی ابیارز ) ز

 . شودی م دهیبرگز ،اند شده تهرفیپذی بازرگانی فن نظر
 و مشروط ریغ آنها،ي امضا و اسناد بودن کاملی بررس از است عبارت: ی شکلی ابیارز ) ح

 .متیق شنهادیپ بودن خوانا
 به که معامله در شرکت متقاضی بودن یگانه از است عبارت معامله در انحصار:  انحصار )ط

 : میشود تعیین زیر طرق
 .است دولت انحصار در که خدماتی و کاالها رايب وزیران هیأت اعالن  -1
 .معامله انجام براي متقاضی یک تنها ایجاب و عمومی آگهی انتشار  -2
 مختلف مراحل برگزاري مهلت و زمان آن در که است سندي:  مناقصه زمانی برنامه ) ي

 .میشود مشخص قرارداد انعقاد زمان و پیشنهادها اعتبار مدت، مناقصه
 :  معامالت نصاب -57 ماده
 پنج و ستیب از کمتر 1385 سال ثابت متیق به کهی معامالت: ی جزئ معامالت) الف
 .باشد) 25830000( الیر هزاری س و هشتصد و ونیمیل
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 معامالت مبلغ سقف از شیب معامله مورد مبلغ کهی معامالت:  متوسط معامالت) ب
 .کندن تجاوز کوچک معامالت ارزش سقف برابر ده از و بوده کوچک

 مبلغ ارزش سقف برابر ده از شیب آنها هیاول برآورد مبلغ کهی معامالت:  عمده معامالت) ج
 .باشد کوچک معامالت

 و معامله مورد مبلغ متوسط وی جزئ معامالتي برا دیخر در نصاب مبلغي مبنا -1تبصره 
 . باشدیم معاملهی متقاض واحدي برآورد مبلغ عمده معامالت مورد در

 باشدی م موسسه منتخب کاردان برآورد وی ابیارز مبلغ فروش در نصابي بنام -2تبصره
 . باشد مربوطه رشته متعهد و خبره که

 کیتفک با دینبا فوقي ها نصاب از یک هر مشمول معامالت برآورد یا مبلغ -3تبصره 
 .شود برده تر نییپا نصاب به شوند،ی می تلق واحد مجموعه یک متعارف طور به کهی اقالم

 عمومی شاخص اساس بر فوق بندهاي در مزبور نصابهاي سقف ساله همه -4تبصره 
 اساس بر همچنین و دارایی و اقتصادي امور وزارت و مرکزي بانک توسطی اعالني قیمتها

 ابالغ موسسه به و تعیین سال هر ابتداي در که وزیران هیأت تصویب به مربوط نیقوان
 .گردید خواهد تعدیل میگردد

 :مناقصات انواع بندي طبقه -58ماده
 : شوند می بندي طبقه زیر انواع به بررسی مراحل نظر از مناقصات ) الف
 بازرگانی فنی ارزیابی به نیازي آن در که است اي مناقصه:  اي مرحله یک مناقصه  -1

 و گشوده جلسه یک در گران مناقصه پیشنهاد پاکتهاي مناقصه این در. نباشد پیشنهادها
 .شود می تعیین مناقصه برنده سهجل همان در
 فنی بررسی، گزار مناقصه تشخیص به که است اي مناقصه:  اي مرحله دو مناقصه  -2

 و شود می تشکیل بازرگانی فنی کمیته، مناقصه این در. باشد الزم پیشنهادها بازرگانی
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 ساسا بر و کند می گزارش مناقصه کمیسیون به را پیشنهادها بازرگانی فنی ارزیابی نتایج
 .شود می تعیین مناقصه برنده نامه نییآ این) 69ماده( مفاد

 : شوند می بندي طبقه زیر انواع به گران مناقصه دعوت روش نظر از مناقصات ) ب
 آگهی طریــق از مناقصـــه فراخوان آن در که است اي مناقصه:  عمومی مناقصه  -1

 .رسد می گران مناقصه العاط به زینی کیالکترون قیطره ب آن بر عالوه وی کتب عمومی
 مقام باالترین مسئولیت و تشخیص به آن در که است اي مناقصه:  محدود مناقصه  -2

 فراخوان. شود تأیید ادله ذکر با عمومی مناقصه برگزاري محدودیت، گزار مناقصه موسسه
 برايی کیالکترون ای یکتب دعوتنامه ارسال طریق از موسسه سیرئ صیتشخ با مناقصه
 مناقصه اطالع به نامه نییآ این)  77و  63 مواد( ضوابطبر اساس  صالحیتدار رانگ مناقصه

 .میرسد گران
 نفر 3 از مناقصه ونیسیکم واصله شنهاداتیپ مورد در میتصم اتخاذ بمنظور -59 ماده

 : شودی م لیتشک ریز بشرح
 وي ندهینما یا( موسسه سیرئ( 
 سه مناقصه گزار یا واحدي که ل فنی موسئومس(ي و ندهینما ای پشتیبانی معاون

)درخواست وي برگزار می شودمناقصه به
 ي و ندهینما ای) دار خزانه( موسسهی مال امور ریمد
 به مکلف اعضا تمام دارد تیرسم مزبور اعضاي نفر سه هر حضور با ونیسیکم- 1تبصره 

 عتبرم اعضاء تیاکثري را با ونیسیکم ماتیتصم. هستند نظر ابراز و جلسه در حضور
 .بود خواهد

 درخصوص را خود اراتیاخت است الزم موسسه در مناقصه ونیسیکمي اعضا - 2تبصره 
 صالح و صرفه تیرعا با امنا هیأت سیرئ نظر حسب کهی خدمات و زاتیتجه ،کاالها دیخر

 به، ردیپذ انجام متبوع وزارتي مرکز ستادي سو از متمرکز صورت به که ابدی یم ضرورت
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 نگونهیا در. ندینما ضیتفو وزارت ستاد در امنا هیأت سیرئي سو از دهشی معرفي اعضا
 پرداخت قابل موسسه توسط ریوز نظر با قرارداد طیشرا حسب مناقصه برنده وجوه موارد

 حداکثری پزشک آموزش و درمان بهداشت وزارت توسط تبصره نیا دستورالعمل. باشدیم
 .گرددیم ابالغ ماه 3 مدت ظرف
مناقصه کمیسیون فوظای -60ماده 

 : است زیر شرح به مناقصه کمیسیون وظایف اهم 
 .مناقصه فراخوان در مقرر موعد در مناقصه کمیسیون جلسات تشکیل )الف
 خوانا نیز و آنها امضاي و مدارك بودن کامل نظر از گران مناقصه پیشنهادهاي بررسی )ب

 .)شکلی ارزیابی( قیمت پیشنهادهاي بودن مشروط غیر و بودن
 مناقصه اسناد و شرایط طبق قبول قابل پیشنهادهاي تعیین و پیشنهادها ارزیابی )ج
 .اي مرحله دو مناقصات در بازرگانی فنی کمیته به پیشنهادها فنی بررسی ارجاع )د

 . مناقصه دوم و اول برندگان تعیین ) هـ
 .مناقصه صورتجلسات تنظیم )و
 همناقص لغو یا تجدید درباره گیري تصمیم )ز
 قرارداد ثبت نهیهز و دهیمزا و مناقصهی آگه نهیهز افتیدر نحوه درباره گیري تصمیم )ر

 یرسم اسناد خانه دفتر در
 : زیراست مراحل شامل ترتیب به مناقصات برگزاري فرآیند -61ماده
 نحو به موسسه که است آن به مشروط قیطر هر به معامله انجام:  یمال منابع تامین )الف

 مراتب و حاصل نانیاطم داد قرار مدت در معاملهی مال منابعی نیب شیپ به نسبتی مقتض
 .باشد شده دیق مرتبط اسناد در
 یا عمومی اي، مرحله دو یا اي مرحله یک( بزرگ درمعامالت مناقصه نوع تعیین)  ب

 ).محدود
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 .مناقصه اسناد تهیه)  ج
 .لزوم درصورت گران مناقصه کیفی ارزیابی ) د
 .مناقصه نخواافر )ـ ه
 .پیشنهادها ارزیابی ) و
 قرارداد انعقاد و مناقصه برنده نییتع )ز

 :روش هاي انجام مناقصه به شرح زیر است  -62 ماده
 معامله موضوع کیف و کم به توجه با باید خرید مأمور یا کارپرداز کوچک، درمعامالت) الف

 اخذ و صالح و صرفه عایتر با و نماید تحقیق آن بهاي باره در) حقوق یا خدمت کاال،(
 کمترین به کیفیت تأمین با را معامله خود، مسئولیت و تشخیص به و مشخص فاکتور
 .دهد انجام ممکن بهاي

 معامله موضوع وکیف کم به توجه با باید خرید مأمور یا کارپرداز:  متوسط درمعامالت ) ب
 اخذ و صالح و صرفه رعایت با و نماید تحقیق آن بهاي درباره) یاحقوق خدمت کاال،(

 آمده دست به بهاي چنانچه نظر، مورد کیفیت تأمینبا  کتبی، استعالم فقره سه حداقل
 قرارداد عقد با را معامله باشد، وي همتراز مسئول مقام یا تدارکاتی واحد مسئول تأیید مورد

 و ییدتأ با نباشد ممکن کتبی استعالم فقره سه اخذ چنانچه و دهد انجام فاکتور اخذ یا
 .شود می کفایت موجود تعداد به او طرف از مجاز مقامات یا موسسه سیرئ موافقت
چنانچه مسئولیت واحد تدارکاتی برعهدة کارپرداز واحد باشد امضاي نامبرده به  - 1تبصره

می  ،منزله امضاي مسئول واحد تدارکاتی است درصورتی که موسسه فاقد کارپرداز باشد
ین فصل را به متصدیان پستهاي مشابه سازمانی و یا به مأمور توان وظایف مندرج در ا

 .خرید محول نمود
 : شود می عمل زیر هاي روش از یکی به:  بزرگ درمعامالت ) ج
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 یا و کثیراالنتشار هاي روزنامه در فراخوان انتشار طریق از عمومی مناقصه برگزاري -1
 .موسسه تیسا دری کیالکترون بصورت

 .محدود همناقص برگزاري -2
موسسه مکلف است کلیه شرایط کیفی مورد نظر خود را در شرایط و اسناد : تبصره 

 . مناقصه لحاظ نماید
 مناقصه فراخوان  - 63هماد
 : باشد زیر موارد شامل باید حداقل مناقصه فراخوان مفاد – الف
 .گزار مناقصه ونشانی نام -1
 .خدمات ای کاال وکیفیت کمیت نوع، -2
 .درمناقصه شرکت تضمین غمبل و نوع -3
 .پیشنهادها وگشایش تحویل اسناد، دریافت مهلت و زمان محل، -4
 مصلحت به یا میسر آن تعیین که درصورتی( آن مبانی و معامله شده برآورد مبلغ -5

 شده یاد فهرست طبق مربوط برآورد دارد، وجود پایه بهاي فهرست که مواردي در). باشد
 .شود می تهیه

 حداقل نوبت سه تا کی از گزار مناقصه تشخیص به باید عمومی مناقصه انفراخو ) ب
ی کیالکترون تیسا یا و مربوط استان یا کشوري کثیراالنتشار هاي روزنامه از دریکی
 . گردد منتشر موسسه

 سایر طریق از ماده این  "ب" بند در مذکور  موارد بر عالوه تواند می گزار مناقصه )ج
 را فراخوان نیز رسانی اطالع هاي شبکه یا جمعی ارتباط هاي رسانه و گروهی هاي رسانه

 .نماید منتشر
ـتفاده  یا باشد، المللی بین مناقصه برگزاري به نیاز که درصورتی )د  اعتبـاري  تسـهیالت  از اس

 حـداکثر  قـانون  مـوازین  رعایـت  بـا  و مربـوط  مجوزهـاي  کسب با باید باشد، مطرح خارجی
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ـنعتی  و تولیدي هندسی،م ،فنی توان از استفاده  12/12/1375 مصـوب  کشـور  اجرائـی  و ص
   روزنامـه  یـا   مجلـه   یـک   و داخـل  زبـان  انگلیسـی   هاي روزنامه از  یکی در  مربوط  آگهی

 .شود منتشر موسسهی کیالکترون تیسا یا و مناقصه موضوع با مرتبط المللی بین
 و مناقصه اسناد و طیشرا برگ و ها نقشه که گردد حیتصر دیبا مناقصهی آگه در ) ح

 شنهادیپ و است موجود موسسهی کیالکترون تیسا یا و نیمع محل در معامله مشخصات
 خود شنهادیپ به و کرده امضاءی قبول دیق با و افتیدر آنرا از نسخه یک دیبا دهندگان

 . ندینما میتسل و مهیضم
 : مناقصه اسناد -64ماده 
 .شود تحویل داوطلبان همه به یکسان رطو به باید مناقصه اسناد تمامی )الف
 : است زیر مواردي حاو و شامل مناقصه اسناد )ب
 گزار مناقصه ونشانی نام

 مناقصه تضمین ومبلغ نوع

 ،آنها گشایش و پیشنهادها تحویل اسناد، دریافت مهلت و زمان محل

 کار انجام حسن تضمین و پیش پرداخت مبلغ

 بود خواهد لیتعط امیاي استثنا به روز ستیب حداکثر پیشنهادها اعتبار مدت .
 خدمات یا کاال وکیفیت کمیت نوع، استانداردها، بازرگانی، فنی مشخصات کار، شرح 

 و ساعت و روز ،آنها هاي نسخه تعداد و پیشنهادها تسلیم براي مقرر مهلت و تهیه روش
 یا ندگانده شنهادیپ حضور بودن مجاز عدم ای مجاز نیهمچن و شنهادهایپ قرائت محل

مناقصه ونیسیکم انیدرجر آنها ندگانینما

  متن قرارداد شامل موافقتنامه شرایط عمومی و خصوصی و ضمائم آنها در صورت
.لزوم
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  مدت و محل و نحوه تحویل کاال یا انجام کار و ترتیب عمل و میزان خسارت در
. ر نمایدمواردي که طرف معامله در تحویل کاال یا انجام کار کال یا بعضأ تاخی

  تصریح اینکه بهاي پیشنهادي باید به مبلغ مشخص یا بر اساس درصد کسر یا اضافه
. نسبت به واحد بهاي اعالم شده تعیین و در پاکت الك و مهر شده تسلیم شود

  در صورتی که موضوع معامله عمده باشد ممکن است به میزان تضمین حسن انجام
. شود و در این صورت باید موضوع در آگهی قید گردد معامله از کاالي مورد معامله دریافت

  تعیین زمان الزم براي بررسی پیشنهادها و تشخیص حائزمناسبترین بهاء و ابالغ به
. برنده مناقصه ضرورت دارد

  میزان پیش پرداخت در صورتی که به تشخیص واحد مناقصه گزار پرداخت آن به
. و واریز آنبرنده مناقصه الزم باشد و ترتیب پرداخت 

 لزوم صورت در مشخصات و طیشرا برگ و ها نقشه فروش یا عیتوز محل.
 که) باشد الزم کهی درصورت( آني برا قرارداد و نامه ضمانتي ها نمونه عیتوز محل 
 نکهیا دیق با زین قرارداد نمونه و میتنظ دیبا نمونه مطابق نایع نامه ضمانت صورت نیا در

. شنهادگرددیپ مهیضم و ءامضا دیبا است قبول مورد
 و اراتیاخت قبول منزله به شنهادیپ دادن و مناقصه در شرکت که نکته نیا حیتصر 

. باشدی م گزار مناقصه واحد شده نییتع فیتکال
 از اعم(ی قانون کسور گونه هر است مکلف گزار مناقصه واحد که نکته نیا حیتصر 
 موسسه و ردیگی م تعلق قرارداد طرف به معامله بابت که) موارد ریسا و عوارض، اتیمال

 پرداخت موقع دری لیتحوي کاال یا کارکردي بها از را باشدی م آن کسر به مکلف قانوناً
. دینما کسر او مطالبات

 باشد الزم گزار مناقصه تشخیص به که اسنادي سایر .
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 برنده کهی صورت در را مناقصه در شرکت سپرده است مکلف گزار مناقصه واحد 
 انجامي برا کهی صورت در را دوم نفر سپرده نیهمچن و نشود معامله انجام به حاضر ناقصهم

. کند ضبط موسسه نفع به دینما امتناع معامله انجام از و شود رجوع او به معامله
 درصد پنج و ستیب تا را معامله مورد کار یا کاال مقدار دارد اریاخت گزار مناقصه واحد 

 یا شیافزا نیا به نسبتی فن محاسبات هیکل نکهیا بر مشروط دهد کاهش یا شیافزا
. شود قیتطب و تیرعا متناسب کاهش

 یا و سپرده بدون و مشروط و مبهم شنهاداتیپ به ستین مجاز گزار مناقصه واحد 
. دهد اثر بیترت رسدی می آگه در مقرر مدتي انقضا از بعد کهی شنهاداتیپ

 ماده در آنچه بر عالوه رای خاص طیشرا ذکر کهی صورت در گزار مناقصه واحد - 65 ماده
 نامه نییآ نیا مفاد و نیقوان با که نیا بر مشروط دهد صیتشخ الزم است شده ذکر 64
 دینما درج مشخصات و طیشرا برگ و ها نقشه در ای یآگه متن در تواندی م نباشد، ریمغا

 منظوری ول کنند حاصل عاطال آن شنهادیپ میتسل از قبل داوطلبان عموم کهي بطور
 عنوان هر به قراردادي اجرا یا انعقاد هنگام مناقصه برندهي برا دیجد ازاتیامت داشتن
 . باشدی م ممنوع
 پیشنهادها تسلیم و تهیه ترتیب -66ماده 
 به را خود پیشنهادهاي باید اسناد خرید یا دریافت از پس درمناقصه کنندگان شرکت )الف

 : کنند تسلیم گزار مناقصه به و تهیه زیر ترتیب
 پیشنهادها و اسناد تکمیل و تهیه -1
 .مناقصه فراخوان در مقرر مهلت در پیشنهادها تسلیم -2
 .پیشنهادها تحویل رسید دریافت -3
 تحویل مهلت آخرین از المللی بین و داخلی مناقصات مورد در پیشنهادها قبول مهلت )ب

 .باشدیکماه  و روز ده از کمتر نباید ترتیب به مناقصه اسناد
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 : پیشنهادها تحویل و تسلیم شرایط -67ماده 
 بینی پیش مناقصه دراسناد که بجزدرمواردي درمناقصه، کنندگان ازشرکت یک هیچ )الف

 .کنند تسلیم پیشنهاد ازیک بیش توانند نمی باشد، شده
 هاي تپاک در باید را خود پیشنهادهاي و مناقصه اسناد مناقصه، در کنندگان شرکت )ب

 و )ب پاکت( بازرگانی فنی پیشنهاد ،)الف پاکت( تضمین شامل شده مهر و الك جداگانه
 شده مهر و الك و مناسب لفاف در را ها پاکت همه و بگذارند) ج پاکت( قیمت پیشنهاد

 .دهند قرار
 کنندگان شرکت شده ارائه پیشنهادهاي همه مقرر مهلت در است موظف گزار مناقصه )ج
 .نمایند صیانت ها پاکت از بازگشائی، جلسه تا و ثبت ریافت،د از پس را
 صورت به باید پیشنهادها گرفتن پس یا و جایگزینی ،اصالح تحویل، تسلیم، هرگونه) د

 .شود انجام مناقصه اسناد در مقرر مکان و مهلت در و گواهی قابل
 یا نقشه که دیانم جابیا معامله نوع گزار مناقصه دستگاه صیتشخ به کهی صورت در ) ه

 هیتهي گرید مدارك ای و قرارداد و نامه ضمانتي ها نمونه و مشخصات و طیشرا برگ
 . شود هیته موسسه توسط آنها دیبای آگه نشر از قبل، شود
شنهادهایپ گشایش -68ماده

 .شود می گشوده مقرر مکان و زمان در گران مناقصه پیشنهادهاي ) الف
 : زیراست شرح هب پیشنهادها گشایش مراحل ) ب
 شرکت و حاضران، )دهندگان پیشنهاد( اسناد، کنندگان دریافت اسامی فهرست تهیه -1

 درجلسه کنندگان
 آن وکنترل) الف پاکت( تضمین پاکت بازکردن -2
 بازرگانی فنی پاکت بازکردن -3
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 کنار و آنها امضاي و مدارك بودن کامل نظر از کنترل و قیمت پیشنهاد بازکردن -4
 اي مرحله یک مناقصات در قبول غیرقابل پیشنهادهاي گذاشتن

 اي مرحله دو درمناقصات بازرگانی فنی کمیته به بازرگانی فنی هاي پاکت تحویل -5
 کمیسیون اعضاء توسط پیشنهادها گشایش صورتجلسه امضاي و تنظیم و تهیه -6

 .مناقصه
 براي گزار مناقصه به شده رد پیشنهادهاي تضمین پاکت و قیمت هاي پاکت تحویل - 7

 ذینفع به استرداد
 گشایش جلسه تشکیل مکان و زمان اي مرحله دو مناقصه برگزاري صورت در ) ج

 براي فقط مدت این شد، خواهد اعالم ها پاکت گشایش جلسه در قیمت، پیشنهادهاي
 متیقي ها پاکت صورت نیا در. است دیتمد قابل شنهادهایپ اعتبار مدت سقف تا یکبار

 مناقصات در. شودی م انتیص گزار مناقصه دستگاه توسط شده مهر و الك لفاف یک در
 نامه، نییآ نیا 72 ماده اساس بر و گشوده درنگی ب متیق شنهادهايیپي، ا مرحله یک

 .شودی م نییتع مناقصه برنده
 جهت آنها ندگانینما یا گران مناقصه از لیتما صورت در تواندیم گزار مناقصه دستگاه ) د

 . دینما دعوتی مالي شنهادهایپ شیگشا جلسه در رحضو
 : پیشنهادها بازرگانی فنی ارزیابی  - 69ماده 
ي ها روش و ارهایمع اساس بر است موظف گزار مناقصهي، ا مرحله دو مناقصات در )الف

 شنهادهایپی بازرگانی فنی ابیارز و گران مناقصهی فیکی ابیارز، مناقصه اسناد در شده اعالم
 .دینما اعالم و امانج را

ی مهلتی طی بررس جهینت، باشد الزم شنهادهایپی بازرگانی فنی بررس کهی صورت در )ب
 اساس بر و شودی م احاله ونیسیکمي بعد جلسه به کند یم نیمع مناقصه ونیسیکم که
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ی بازرگانی فن ازیامت که شنهاددهندگانیپ متیقي ها پاکتی، بازرگانی فن تهیکم گزارش
 .شودی م گشوده، اند کرده رازاح را الزم

 است مجاز متیقي شنهادهایپ گشودن از شیپ تنهای، بازرگانی فنی ابیارز هرگونه ) ج
 اند نشده رفتهیپذی بازرگانی فني های ابیارز در کهی گران مناقصه متیق شنهادیپ پاکت ) د
 .شود گردانده باز ناگشوده دیبا

 مناقصه ونیسیکم یا و باشد دهینرسي دشنهایپ مقرر مدت در کهی صورت در -70 ماده
 را موضوع ای دیتجد را مناقصه تواندیم گزار مناقصه واحد باشد، نکرده نییتعي ا برنده زین

 .کند احاله مناقصه فاتیتشر ترك ونیسیکم به الزم میتصم اخذي برا
 حسب(ی فن تهیکم ندهینما نظر با همراه را مناقصه جهینت مناقصه ونیسیکم -71 ماده
 در و اعالم گزار مناقصه واحد سیرئ به است داشته حضور ونیسیکم در که) مورد

 عدم صورت در شد خواهد ابالغ مناقصه برنده به جهینت واحد سیرئ موافقت صورت
 اتخاذي برا موضوع یا دیتجد مناقصه گزار مناقصه صیتشخ به مذکور مقام موافقت

 . شد خواهد ارجاع مناقصه فاتیتشر ترك ونیسیکم به میتصم
 : مناقصه برنده تعیین و مالی ارزیابی -72ماده 
 به باشد، شده حائز را متیق نیتر مناسب کهي گر مناقصه ،یمالی ابیارز هنگام )الف

 متیق تفاوت که شودی م اعالمی صورت در دوم برنده و شد خواهد اعالم اول برنده عنوان
باشد نیتضم مبلغ از کمتر، اول برنده باي وي شنهادیپ

ی مبان کنترل و هیتجز و ها متیقی بررس چنانچه، متیقي ها پاکت گشودن از پس )ب
 ارجاعی بازرگانی فن تهیکم به را آنی بررس تواندی م مناقصه ونیسیکم، باشد الزم آن
 ونیسیکم به رای ابیارز جهینت هفته دو ظرف حداکثری بازرگانی فن تهیکم و دینما

 .کندی م اعالم مناقصه
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 از مجاز مقام یا موسسه سیرئ کهي موارد در، متیقي شنهادهایپ گشودن از پس )ج
  .باشد کرده اعالم را مناقصه برنده او طرف

 باي کاالها فروشندگان و گران مناقصه، موسسه سیرئ صیتشخ به دهایخر هیکل در )د
 . دارند حیترجی خارج فروشندگان و گران مناقصه به نسبتی داخل تیفیک
 شاخص شنهاد،یپ افتتاح روز از قبل دیبا باشد سریم کهي موارد در گزار همناقص ) ـه
 نموده هیته محرمانه بطور مطمئن وی مقتض لیوسا با را مناقصه مورد به مربوطي متهایق

 شنهاداتیپ افتتاح روز تا دهد قرار مناقصه ونیسیکم اریاخت در شده مهر و الك پاکت در
 جهت در ها شاخص آن در مناقصه ونیسیکم ضاءاع واصله شنهاداتیپ قرائت از پس
 . دینما استفاده نهیبهي ریگ میتصم

 ازی یک با معامله انجام به نسبت و باشد نفر یک از شیب بها حداقل حائز کهی صورت در )و
 برنده با تقدم حق نشود، توافق آنها نیب کرد خواهد نییتع ونیسیکم کهی مهلت در آنها

 حداقل نیحائز کهی صورت در. دارد سکونت کار انجام محل در که بود خواهدي ا مناقصه
 سهیرئ هیأت نظر اخذ قیطر از را مناقصه برنده ونیسیکم باشند یکسان طیشرا واجد بها

 . نمود خواهد نییتع موسسه
 : قرارداد انعقاد -73ماده

این . قد شودقرارداد با برنده مناقصه، باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منع )الف 
مدت حداکثر براي یک بار و برابر مدت پیش بینی شده در اسناد مناقصه قابل تمدید 

دهنده اول تضمین پیشنهاد دهنده دوم مسترد  در صورت عقد قرارداد با پیشنهاد. است
 .می گردد

 چه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید و یا ضمانت انجام تعهدات را ارائهنچنا )ب 
در صورت امتناع . ننماید، تضمین مناقصه وي ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد می گردد
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ا موضوع جهت طرح در کمیسیون ترك ینفر دوم، تضمین وي نیز ضبط و مناقصه تجدید 
 .پیشنهاد خواهد شد ومقام مجاز از طرف ایشان تشریفات مناقصه به رئیس موسسه

. شود منعقد قرارداد دیبا نباشد سریم روز 15 مدت در لهمعام مورد لیتحو کهی معامالت در
 :  گردد دیق ریز نکات دیبا قرارداد در
 نیمتعامل نام 
 معامله مورد لیتحو طیشرا محل و تعهد انجام مدت 
 کالً یا جزئاً تعهدات انجام در معامله برنده کهي موارد در خسارت زانیوم عمل بیترت 

. دینما ریتاخ
 نیا در باشد الزم نمونه هیته کهی صورت در ممهور نمونه طبق بر الکا لیتحو الزام 

. شودي نگاهدار گزار مناقصه نزد و مهمور معامله نیطرف مهر با کاال نمونه دیبا صورت
 محل اتیمقتض و معامله مورد کار یا کاال مشخصات از که نیا به معامله برنده اقرار 

. رددا کامل اطالع کار انجام یا کاال لیتحو
 زانیم تا قرارداد مدت در معامله مورد کاهش یا شیافزا به نسبت گزار مناقصه اریاخت 

 شیافزا نیا به نسبتی فن محاسبات هیکل نکهیا بر مشروط ،قرارداد در مندرج مقدار% 25
. شود قیتطب و تیرعا متناسب کاهش یا
 بها واحد اساس بر کار انجام کهي موارد در، آن پرداخت بیترت و معامله موردي بها 

 بها واحد اساس بر یافته انجامي کارهاي بهای ول شود یم ذکر قرارداد در و برآورد باشد
. شد خواهد پرداخت و احتساب

 ي سو از که بود خواهدی دستورالعمل طبق آن زیوار بیترت و پیش پرداخت مبلغ
.گردد خواهد ابالغ متبوع وزارت ستاد
 ندگانینما و وزرا مداخله منع به راجع قانون وضوعم تیممنوع شمول عدم به اقرار 

. 1337 سال ماهید مصوبي کشور وی دولت معامالت در دولت کارمندان و نیمجلس
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 متضمن نکهیا بر مشروط ردیگ قرار معامله نیطرف توافق مورد کهی طیشرا ریسا 
. نباشد فروشندهي برا شده ذکر مناقصه طیشرا در آنچه بر عالوهی ازاتیامت

 مناقصه لغو و تجدید -74ماده
 : گرددی م دیتجد ریز طیشرا در مناقصه ) الف
 .مناقصه اسناد در شده نییتع نصاب حد از گران مناقصه تعداد بودن کم -1
 .قرارداد انعقاد از مناقصه دوم و اول برندگان امتناع -2
 .شنهادهایپ اعتبار مدت انیپا -3
 .باشد شده مرتفع طرحي اقتصاد هیتوج کهي نحو به متهایق بودن باال -4
 ی قانون مراجعي را -5
 : شودی م لغو ریز طیشرا در مناقصه ) ب
 .باشد شده مرتفع مناقصه موضوع خدمات یا کاال به ازین -1
 .گردد مناقصه تیماه در رییتغ موجب که باشد الزم مناقصه اسناد دري ادیز راتییتغ -2
 .آنها مانند و لیس، زلزله ،جنگ، رینظ متعارف ریغي آمدها شیپ -3
 ی قانون مراجعي را -4
 گران مناقصه بین تبانی بر مبنی مناقصه کمیسیون تشخیص -5
 برساند گران مناقصه هیکل نظر و سمع به را مناقصه لغو یا و دیتجد دیبا ر گزا مناقصه )ج

 اتیشکا بهی دگیرس نحوه-75ماده 
 ض اعترا نامه نییآ نیا ازي مواد نشدن اجرا به نسبت گران مناقصه از یک هر چنانچه )الف

 .کند تیشکا گزار مناقصه دستگاه مقام نیباالتر به تواندیم باشد داشته
، تیشکا افتیدر خیتار ازي کار روز پانزده مهلت در است مکلف گزار مناقصه موسسه -ب
 اتمقرر مطابق، اعتراض دانستن وارد صورت در و آورده عمل به را الزمي های دگیرس



          مجموعه قوانین مرتبط با هیأت امناء  ۷۶
 

 نییتع مهلت ظرف، ندهد صیتشخ وارد را تیشکا کهی صورت در و دینما اقدام مربوط
 . دینما اعالمی شاک به را الزم هیجواب شده
 انتخاب بهي ضرور مواقع دری مال وی بازرگان ی،فن ونیسیکم یا تهیکمي اعضا - 76ماده

 . گردندی م انتخاب موسسه سیرئ
ه براساس گزارش توجیهی موسسه مناقصه گزار به در مواردي که انجام مناقص -77ماده

ن آیین نامه میسر یا 78تشخیص یک هیأت سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده 
نباشد، می توان معامله را به طریق دیگري انجام داد و در این صورت هیأت ترك تشریفات 

ت را با رعایت سایر صالح موسسه ترتیب انجام این گونه معامال مناقصه با رعایت صرفه و
 .مقررات مربوط در هر مورد براي یک نوع کاال یا خدمت تعیین و اعالم خواهد نمود

 : شامل مناقصه فاتیتشر ترك ونیسیکمي اعضا - 78ماده
 موسسه پشتیبانی معاون  
 موسسه مالی امور مدیر

 موسسه سیرئی فن ندهینما

 به مکلف اعضاء کلیه و دارد سمیتر مربوطه اعضاي نفر سه حضور با جلسات - 1 تبصره 
 در مربوط اجرایی واحد توجیهی گزارش به نسبت خود نظر ابراز و هیأت درجلسات حضور
 تصمیمات لکن هستند نظر مورد معامله انجام نحوه همچنین و مناقصه ترك تقاضاي مورد
 .بود خواهد معتبر اعضاء اکثریت راي با هیأت
بیست  در صورتی که مبلغ معامله بیش از آئین نامه  این) 77(در اجراي ماده  -2تبصره

 وتائید معامالت کوچک باشد، انجام معامله پس از تصویبنصاب  برابر پنجاهو کمتر از  برابر
 .هیأت هاي سه نفري موضوع این ماده حسب مورد مجاز خواهد بود
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بیش از پنجاه در صورتی که مبلغ معامله این آئین نامه ) 77(در اجراي ماده  - 3تبصره 
معامالت کوچک باشد، انجام معامله پس از تصویب هیأتهاي  نصاب و کمتر از صد برابر برابر

 .رییس موسسه مجاز خواهد بود سه نفري موضوع این ماده حسب مورد با تائید
 برابر در صورتی که مبلغ معامله بیش از صداین آئین نامه ) 77(در اجراي ماده  - 4تبصره  

معامالت کوچک باشد، انجام معامله پس از تصویب هیأت  نصاب دویست برابر وکمتر از
 .هاي سه نفري موضوع این ماده حسب مورد با تائید هیأت رئیسه موسسه مجاز خواهد بود

دویست  ر صورتی که مبلغ معامله بیش ازاین آئین نامه د) 77( در اجراي ماده - 5تبصره 
جام معامله پس از تصویب هیأت هاي سه نفري معامالت کوچک باشد، ان نصاب برابر

تصویب هیأت امنا و منوط به موضوع این ماده حسب مورد با تائید هیأت رئیسه موسسه 
 خواهدبودتائید وابالغ رئیس هیأت امنا مجاز

در ) 63(و ) 58(رعایت مواد و با مناقصه محدود به تشخیص رئیس موسسه  -79ماده
  :موارد زیر برگزار می شود 

وجود فهرست هاي مناقصه گران صالحیتدار معرفی شده توسط مراجع ذیصالح  )الف
دولتی

 در مناقصه محدود نیازي به انتشار آگهی روجود فهرست کوتاه مناقصه گران صالحیتدا )ب
 . نمی باشد

مناقصه گران در مناقصه محدود سه مناقصه گردر صورت نرسیدن  حداقل تعداد -1تبصره 
 مناقصه گر در غیر حداقل دو بار دوم با میشود و فرآیند ارزیابی تجدید بحد نصاب یکبار

در هر صورت نحوه دعوت . این آیین نامه خواهد بود 55تبصره ماده  6 اینصورت طبق جزء
 .مناقصه گران با نظر رئیس موسسه خواهد بود

) تی توامساختمانی و یا ساختمانی و تاسیسا(در مورد طرح هاي تملک دارایی  - 2تبصره 
یا معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور فهرست واجدین صالحیت 
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مالك خواهد بود و در مناطقی که دسترسی به پیمانکاران مزبور وجود نداشته  دارياستان
با تشخیص رئیس موسسه از پیمانکاران محلی با رعایت مقررات مربوطه استفاده  باشد

 . شد خواهد
:  شود انجام دیبا ریز شرح به معامله مورد لیتحو  -80 هماد
 برحسب کاال رندهیگ لیتحو یا و دار انبار تیمسئول و لهیبوسی جزئ معامالت مورد در) الف

 ودرمورد خدمات غیر قراردادي از طریق گواهی انجام کار مورد
 و کاال رندهیگ لیتحو یا و دار انبار تیمسئول و لهیبوس متوسط معامالت مورد در) ب
 . کننده تقاضا قسمت ندهینما
 تیمسئول و لهیبوسی، فن امور ریسا وی ساختمان اموري باستثنا عمده معامالت مورد در) ج

 موسسه سیرئ ندهینما و کننده تقاضا قسمت ندهینما و کار رندهیگ لیتحو یا انباردار
 حضور هامارستانیبي برایی ایمیش مواد و دارو گرفتن لیتحو مورد در. ردیگی م صورت
 مورد در. باشدی مي ضرور زین شد خواهد نییتع واحد سیرئ طرف از که مربوطه مسئول

 مورد حسبی فن متخصص نفر دو یا کی یفن اموری کل بطور وي ساز راهی، ساختمان امور
 . کرد خواهند شرکتیا مقام مجاز از ایشان  موسسه سیرئ انتخاب به
 میتنظ با ماده نیا "ج" و "ب" بند در مندرج موارد در معامله مورد لیتحو -1تبصره 

 تمامي داراخدمات  یا کاال شد مسلم نکهیا از پس و شود انجام دیبا مجلس صورت
 با مسئوالن طرف از و ذکر صورتمجلس در آن مقدار و مراتب باشد،ی م الزم مشخصات

ی گواه "فال" بند در. شود گرفته امضاء دیبا خیتار و سمت وی خانوادگ نام و نام ذکر
 . باشدی م رندهیگ لیتحو یا دار انبار بعهده خدمات یا کاال مقدار و مشخصات قیتطب
، رسید انبار یا رسید و انبار قبض دیبا موارد تمام در شده لیتحوي کاالهاي برا –81ماده

 در و برسد انباردار امضاء به و گردد صادر باشد مسلسل شمارهي دارا که تحویل مستقیم
 و گردد ذکر کارت و قبضي رو در انبار دفتر ثبت شماره و ثبت مربوطه کارت و رانبا دفتر
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 تواند می ماده این مفاد گردد ارسال موسسهی مال امور به زین انبار دیرس از نسخه یک
 .شود انجام نیز مکانیزه و الکترونیکی بصورت

یا  شودی نم وارد انبار به و گرددی م لیتحو انبار از خارج در کاال کهي موارد در -1 تبصره 
 اقدام 80و 81 مواد مفاد گرفتن نظر در با امکان ورود و نگهداري کاال در انبار نمی باشد،

 دیرس و داد خواهد انجام را مربوطه فیتکال انبارداري بجا کاال رندهیگ لیتحو و شد خواهد
 .بار میباشدیا به منزله قبض ان انبار قبض صدوري مبنا مورد حسب مربوط صورتمجلس یا

 مواد در آنچه بر عالوه معامله مورد لیتحوي برا معامله طیشرا در کهیصورت در - 82ماده 
 الزم باشد شدهی نیب شیپ موسسه سیرئ توسط يگرید فیتکال شده نییتع 80و 81

 . باشدی م االجرا
 "ج" و "ب"ي بندها در مذکور معامله مورد لیتحو مسئوالن نیب کهیموارد در -83ماده
 گرفته لیتحو دیبا کهی کاالئ یا کار به مربوط مسائل ریسا و مشخصات لحاظ از 80 ماده
 خواهد دیق صورتمجلس در را خود نظر مذکور مسئوالن از یک هر باشد نظر اختالف شود
 گزار مناقصهی اجرائ واحد یا موسسه طرف از مراکز در معامله مورد انجام بیترت و کرد

 .خواهدشد نییتع مطلع و ریبص افراد نظر جلب طبق
 : است االجرا الزم ریز موارد دهیمزا خصوص رد -84ماده

 به با تشخیص و مسئولیت خود است مکلف فروش ماموری جزئ معامالت مورد در ) الف 
 و دهد انجام را معامله دولت صرفه تیرعا با ي آنبها از قیتحق از پس و مراجعه داوطلبان

 و نام ذکر با و است شده انجام ممکني بها نیشتریب با معامله نکهیا تعهد با را مربوط سند
 .کند امضاء خیتار و سمت وی خانوادگ نام
 مزایده به تشخیص ومسئولیت رئیس اداره اموال موسسه و متوسط معامالت مورد در ) ب
 : شد خواهد انجام ریز شرح به
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 محل و روز اعت وس و معامله مورد مقدار و مشخصات و نوع مورد دری کل اطالعات -1
 در یا و روزنامه دری آگه ا یکی از شرایط فوق، درجب باشد الزم کهی طیشرا ریسا ومزایده 
 تیسا و ونیزیتلو و ویراد لیقب از گریدی انتشارات طرق و لیوسا به ضرورت صورت
 .دانبرس متقاضیان اطالع به عمومی یا موسسه معابر در یآگه الصاق وی کیالکترون

 آن يبها و یابیارز موسسه سیرئ منتخب کارشناس توسط قبال دیبا همعامل مورد -2
 اگر و شود واگذار کند شنهادیپ را بها نیباالتر کهي داریخر به مزایده در و شود نییتع

.گرددی ابیارز دیبا مجددا نشود دایپ داوطلب شدهی ابیارز متیق حداقل
 : دیآی م بعمل ریز شرحب دهیمزای آگه انتشار عمده معامالت مورد در -85 ماده
 در شدهی نیب شیپ مناقصهی آگهي برا نامه نیآئ نیا طبق کهی طیشرا دهیمزای آگه در

 .شود تیرعا دیبا باشد منطبق دهیمزا عمل با کهیصورت
 در میتصم اتخاذ و مناقصه ونیسیکم لیتشک بیترت مورد در نامه نییآ در کهی مقررات

 نیمع معامله مورد لیتحو و قرارداد انعقاد و ونیسیکم میتصمي اجرا و مذکور ونیسیکم
.شود اجرا دیبا باشد منطبق دهیمزا عمل با کهیصورت در شده،

 کارشناس توسط قبال بودن یا نوع آن عمده( دیعمده با تمعامال مورد در -1تبصره 
.و اعالم شود یابیارز موسسه سیرئ منتخب

 
 تنظیم حساب و نظارت -فصل پنجم 

ال نظارت مالی بر مخارج موسسه و واحدهاي اجرایی از نظر انطباق با این اعم -86ماده 
آیین نامه و سایر مقررات عمومی دولت و دستورالعملهاي موسسه توسط حسابرس پس از 

 . هزینه انجام می گیرد
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به منظور وحدت رویه در شناسایی عملیات مالی موسسه و کلیه واحدها تابعه  -87ماده 
و ) روزنامه و کل(و عملیات مالی را روزانه در دفاتر رسمی موسسه  مکلفند هزینه ها

 . حسابهاي مربوط ثبت و منظور نمایند
نحوه تنظیم و نگهداري حساب و تفکیک انواع حساب وسرفصلهاي حسابهاي  - 1تبصره  

العملی خواهد بود که توسط وزارت متبوع تهیه و در اسرع  دائم و موقت بر اساس دستور
 . غ خواهد شدوقت ابال

موسساتی که از سیستم رایانه اي استفاده می نمایند ضمن ورود وثبت  -2تبصره  
اطالعات روزانه در سیستم مزبور عملیات ماهیانه را طی یک سند در دفاتر رسمی ثبت 

.خواهند نمود
 در مواردي که بر اثر تعهد زاید بر اعتبار یا عدم رعایت مقررات این آیین نامه –88ماده

خدمتی انجام شود یا مالی به تصرف موسسه در آید، واحد اجرایی مربوطه مکلف به رد 
معامله مزبور می باشد و در صورتی که رد عین آن میسر نبوده و یا فروشنده از قبول آن 
امتناع کند و همچنین در مورد خدمات انجام شده مکلف به قبول است و وجه مورد 

ود یا اعتبارات سال بعد واحد اجرایی مربوطه قابل پرداخت معامله در حدود اعتبارات موج
می باشد و اقدامات فوق مانع تعقیب نخواهد بود اینگونه موارد الزم است در گزارش 

انجام تعهدات موسسه در قالب بودجه تفصیلی . حسابرس به نحو مناسب منعکس گردد
 .موسسه بال مانع می باشد

ست و هر گاه بر اثر گواهی خالف واقع مسئولین امور تامین اعتبار ضروري ا  - 89ماده
مالی و با دستور مقامات مجاز دینی اضافه بر اعتبارات بر ذمه واحد اجرایی تابعه ایجاد شود 
ملزم به پاسخگویی به رئیس موسسه بوده و طبق مقررات انضباطی و اداري با آن برخورد 

 . خواهدشد
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موسسه دستوري را خالف مقررات تشخیص دهد  چنانچه مدیر امور امور مالی –90ماده
مکلف است مراتب را کتبأ با ذکر مورد به مقام صادر کننده دستور گزارش نماید در صورتی 
که صادر کننده دستور مربوط اجراي دستور صادره را بخواهد کتبأ باید دستور مجدد با 

ر امور مالی مکلف به در این صورت مدی. صادر نماید» به مسئولیت اینجانب«قید عبارت 
حسابرس موسسه در زمان . اجراي دستور بوده و به حسابرس موسسه گزارش نماید

رسیدگی به حسابها پس از بررسی گزارش مدیر امور مالی مراتب را با اظهار نظر صریح باید 
 .در گزارش خود منعکس و هیأت امنا را نسبت به موضوع مطلع سازد

یا مسئول امور مالی واحد اجرایی تشخیص دهد که  در صورتی که رئیس -1تبصره  
. پرداخت وجهی مخالف مقررات است مراتب را کتبا به رئیس واحد اجرائی اعالم می کند

هر گاه رئیس واحد اجرایی مسئولیت امر را کتبا به عهده بگیرد رئیس و مسئول امور مالی 
را کتبا به مدیر مالی  واحد اجرائی مکلف است نسبت به پرداخت وجه اقدام و موضوع

 .موسسه و حسابرس موسسه گزارش دهد
 

 اموال، ماشین آالت و تجهیزات –فصل ششم 
و مازاد بر احتیاج و همچنین اثاث ) منقول وغیر منقول( موسسه می تواند اموال – 91ماده

فرسوده خود را به تشخیص دو نفر از کارشناسان منتخب رئیس موسسه و تایید ایشان 
آئین نامه به اشخاص حقیقی و حقوقی بفروش رسانده و یا  85و  84ت مواد ضمن رعای

به (اجاره دهد و یا به موسسات دولتی، فرهنگی یا خیریه به نحو مقتضی اهدا نماید 
و اگر فاسد شده باشد، ) استثناي اموالی که جزء نفائس علمی یا آثار و بناهاي تاریخی است

عواید حاصل از فروش یا تهاتر اموال . بها شناسایی نمایدمعدوم نماید و آثار آن را در حسا
مزبور به حساب درآمد اختصاصی موسسه منظور خواهد شد و همچنین دریافت هر گونه 

از سایر وزارتخانه ها یا ) اعم از منقول و غیر منقول(اموال، ماشین آالت و تجهیزات 
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ا حقوقی بالمانع بوده و پس از و افراد حقیقی ی) دولتی و غیر دولتی(موسسات و نهادها 
ارزیابی کارشناس منتخب رئیس موسسه به حساب دارایی هاي موسسه منظور و ثبت 

 . خواهد شد
کلیه دارائی ها و اموال، ماشین آالت و تجهیزات موسسه می بایست وفق  –92ماده 

شده اي می باشند که نشان دهنده قیمت تمام  دستورالعمل هیأت امناء داراي شناسنامه
تاریخی، عمر مفید، نرخ استهالك، روش محاسبه استهالك، استهالك انباشته، ارزش 
دفتري، ارزش اسقاط، محل استقرار، شماره سند حسابداري خرید، محل تامین اعتبار، 
محل خرید، دوره گارانتی است، ثبت دفاتر رسمی موسسه مبناي تکمیل اطالعات این 

 .شناسنامه خواهدبود
لیت نظارت بر نحوه استفاده از اموال منقول و غیرمنقول در اختیار مسئو -93ماده

واحدهاي اجرایی متضامناً به عهده رئیس امور مالی و رئیس واحد اجرایی است و حفظ 
نگهداري آن با استفاده کننده و نگهداري حساب ریالی و مقداري اموال نیز به عهده امین 

 . اموال موسسه است
 

 اردسایر مو -فصل هفتم 
اختالف ناشی از معامالت موضوع این آیین نامه که بین طرفین معامله ایجاد  – 94ماده 

می شود در کمیسیونی مرکب از حداقل سه نفر که از طرف رئیس موسسه تعیین خواهد 
 . شد مطرح می گردد و تصمیم حداکثر افراد کمیسیون الزم االجرا است

سناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی، سفته و یا هر یک دریافت ضمانتنامه بانکی یا ا – 95ماده 
از انواع تضمینات مصوب هیأت وزیران مورد عمل سایر دستگاه ها، به عنوان سپرده شرکت 
در مناقصه یا مزایده و یا حسن انجام معامله بالمانع می باشد و در هر صورت به تشخیص 

 . ودرئیس موسسه در هر زمان قابل تبدیل به یکدیگر خواهدب
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حقوقی که بر اثر تخلف از شرایط مندرج  در قراردادها براي موسسه  ایجاد    - 96ماده 
می شود جز در مورد احکام قطعی محاکم دادگستري که الزم االجرا خواهدبود کالً یا بعضاً 

 .قابل بخشودن نیست
منشاء  وجوهی که بدون مجوز و زاید بر میزان مقرر وصول شود اعم از این که -97ماده 

این دریافت اضافه، اشتباه پرداخت کننده یا مامور وصول یا عدم انطباق مبلغ وصولی با 
مورد باشد و یا اینکه تحقق اضافه دریافتی بر اثر رسیدگی دستگاه ذیربط و یا مقامات 
قضایی حاصل شود توسط واحد مربوطه بنحوي که در اداء حق ذینفع تاخیري صورت 

 . نگیرد
 .مطالبات اشخاص از موسسه خسارت تاٌخیر تعلق نمی گیرد  به -تبصره   

مطالبات موسسه از اشخاصی که به موجب احکام و اسناد الزم االجرا به مرحله  -98ماده 
قطعیت رسیده است بر طبق مقررات اجرایی قانون اجراي احکام و آیین نامه اجراي اسناد 

 . رسمی قابل وصول خواهدبود
اشخاص به موسسه و یا دادن مهلت به بدهکاران مزبور و نیز  تقسیط بدهی -99ماده 

بخشودن جریمه هاي نقدي ناشی از استنکاف و یا عدم پرداخت به موقع بدهی به موجب 
دستور العملی است که توسط موسسه تهیه و پس از تصویب هیأت امناء به مورد اجرا 

 . گذارده  می شود
ه کارکنان اعضا هیأت امناء، هیأت رئیسه ضمن رعایت قانون منع مداخل -100ماده 

اجازه ) همسران، فرزندان، والدین، خواهر، برادر(موسسه و وابستگان درجه اول ایشان 
معامله با موسسه را نداشته و در صورت وجود این گونه معامالت، الزم است صورت 

 . مقداري و ریالی آن را با ذکر دالئل به هیأت امنا ءگزارش گردد
رئیس موسسه موظف است نسبت به تشکیل دبیرخانه هیأت امناء اقدام  -101ماده 

 .نمایدکه اعضا  آن به پیشنهاد رئیس موسسه منصوب می گردند
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به موسسه اجازه داده می شود براي ظرفیت مازاد بر نیاز خود دانشجو پذیرش  -102ماده 
نماید و در قالب این  کرده و هزینه آن را براساس قیمت تمام شده از متقاضیان دریافت

 .آیین نامه هزینه نماید
نقصان و تفریط حاصل در ابواب جمعی امور مالی اعم از نقدي و یا جنسی و  -103ماده 

اوراقی که در حکم وجه نقد است با اعالم واحد مربوط و با نظر کمیته مالی منتخب هیأت 
ر جبران نقصان و تفریط اعتبا(امناء از محل اعتباري که در بودجه موسسه تحت عنوان 

این اقدام مانع از تعقیب قانونی مسئوالن امر . گردد منظور می شود، تأمین می) امور مالی
 .نخواهد بود

شود به حساب  وجوهی که بر اثر تعقیب مسئوالن امر از این بابت وصول می -1تبصره 
 .گردد درآمد اختصاصی مؤسسه منظور می

وارد خاص ناشی از کسر مدارك، سرقت، آتش سوزي و موسسه می تواند در م -104ماده 
سایر حوادث که دسترسی به اصل اسناد و مدارك اثبات کننده خرج در حسابها میسر 
نباشد به تشخیص کمیته اي مرکب از یک نفرکارشناس مالی با انتخاب مدیر امور مالی، 

شتیبانی و با ابالغ نماینده رئیس موسسه، یک نفرکارشناس امورحقوقی با انتخاب معاون پ
رئیس موسسه موضوع را براساس قرائن و شواهد موجود بررسی و با تنظیم صورتمجلس 
با اکثریت آراء پس از تصویب هیأت رئیسه به هزینه قطعی منظور و در صورتهاي مالی 

 .اعمال و تسویه گردد
ستاد  به منظور تهیه دستورالعملهاي مالی و بودجه اي و پیگیري تعهدات -105ماده

وزارتی مرتبط با این آئین نامه و پاسخگوئی به مسئولین مالی موسسات دو کمیته فنی 
تخصصی مالی و بودجه توسط وزارت متبوع با شرح وظایف ابالغی  با ترکیب زیر تشکیل 

 :می گردد 



          مجموعه قوانین مرتبط با هیأت امناء  ۸۶
 

  با حکم وزیر بعنوان رئیس ) حسب مورد(پنج نفر از مدیران مالی و بودجه موسسات
مقام مجاز از طرف ایشانهیأت امناء یا 

  دو نفر کارشناس به انتخاب وزیر بعنوان رئیس هیأت امناءیا مقام مجاز از طرف
.ایشان

 .احکام اعضا کمیته از تاریخ ابالغ به مدت یک سال خواهد بود -1تبصره 
در مواردي که در تفسیر این آیین نامه اختالف نظر وجود داشته باشد مرجع  -106ماده 

تبصره در  57ماده و  106این آیین نامه در . ه رئیس هیأت امنا خواهدبودتعیین کنند
قانون تشکیل هیأت امنائ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و  7اجراي بند ط ماده 

میباشد که به تصویب هیأت امناي آن دانشگاه رسیده است و جهت اجرا صوب پژوهشی م
 .ابالغ شده است
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 ،استخدامیآیین نامه اداري 

 اعضاي هیات علمی دانشگاه ها و

 موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته
 
 

 1387مصوب سال 
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 کلیات و تعاریف: فصل اول 
 )1ماده 

منظور از مؤسسه دانشگاه ، انستیتو پاستور و مراکز تحقیقـاتی مسـتقل و   : مؤسسه
 .دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی می باشد

 )2ماده
ها و موسسـات آمـوزش   پژوهشی و پژوهشی دانشگاه  –آموزشی  شاغلین خدمات

می پردازند، دراین آئین نامه  10عالی که به امر فعالیت هاي هفت گانه طبق ماده 
 . دننامیده می شو مؤسسه هیات علمی اعضاي 
  :هیات علمی آموزشی و پژوهشی يعلمی اعضا مراتب

 ژوهشیپ                )پژوهشی -آموزشی(  آموزشی   
---------------------------------------------------                

 مربی آموزشیار   *
 مربی                                              مربی پژوهش    

 استادیار                                          استادیار پژوهش    

 دانشیار پژوهش                     دانشیار                          

 استاد                                             استاد پژوهش    
 .صرفاً جهت افراد شاغل است و پس از بازنشستگی شاغلین حذف می گردد* 

 ) 3ماده 
 عضو هیات علمی تمام وقت جغرافیائی فردي است که به طور تمـام وقـت کامـل   

در اختیـار مؤسسـه  مـی باشـد و حـق انجـام کـار انتفـاعی          هساعت در هفت 54و
 . تخصصی خارج از مؤسسه را ندارد

 ) 4ماده 
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فردي است کـه هفتـه اي   ) غیر تمام وقت جغرافیائی(عضو هیات علمی تمام وقت 
 . چهل ساعت طبق برنامه تنظیمی مؤسسه خدمت می نماید

 ) 5ماده
ي بیست سـاعت طبـق برنامـه    عضو هیات علمی نیمه وقت فردي است که هفته ا

 .تنظیمی مؤسسه خدمت می نماید
 )6ماده 

سـاعت و یـا    17هرواحد آموزشی میزان درسی است که مفاد آن به صورت نظري 
در طول یک نیمسال تحصیلی یا دوره تابسـتانی  )واحد معادل آموزشی(معادل آن 

 .   تدریس می شود
 )7ماده 

 . وهشی در هفته می باشدساعت فعالیت پژ 4هر واحد پژوهشی معادل 
 ) 8ماده 

واحد معادل آموزشی که در این آیین نامه واحد معادل نامیده می شود به خدمتی 
اطالق می شود که ارزش آموزشی آن معادل واحد هاي تدریس موظف دانشگاهی 

 . باشد
 ) 9ماده 

استاد راهنما از اعضاي هیات علمی مؤسسه  اسـت کـه عـالوه بـر انجـام تکـالیف       
تبط، مسئوولیت هدایت تحصیلی و راهنمایی دانشـجویان در مقـاطع تحصـیلی    مر

 .  مختلف را در زمینه مشکالت آموزشی، پژوهشی و فردي بر عهده می گیرد
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 ) 10ماده 
فعالیـت هـاي آموزشـی،    : فعالیت هاي هفت گانه عضـو هیـأت علمـی عبارتنـد از    

یریتی، ارائـه خـدمات   پژوهشی، فرهنگی، توسعه فردي فعالیت هاي اجرایی و مـد 
 بهداشتی، درمانی و ارتقاي سالمت و فعالیت هاي تخصصی درخارج از موسسه 

 )11ماده 
خدمت قابل قبول به حضور فعال عضو هیأت علمی در موسسـه متبـوع و اجـراي    
فعالیت هاي هفت گانه و شرکت در کمیته ها و شـوراهاي موسسـه و سـایر امـور     

 .  محول می شود، اطالق می گردداجرایی که از طرف موسسه به وي 
 ورود به خدمت و استخدام  :فصل دوم 

 ) 12ماده   
استخدام اعضاي هیـات علمـی در بـدو اسـتخدام بـه صـورت پیمـانی و از طریـق         

 .سال بوده وقابل تمدید است3ضمنا مدت قرارداد تا .فراخوان می باشد 
 ) 13ماده 

تادیاري و باالتر بـه صـورت تمـام    در بدو استخدام اعضاي هیات علمی با مرتبه اس
 .وقت جغرافیائی و مربیان به صورت تمام وقت استخدام می شوند

در صورت نیاز مبرم موسسه و در شـرایط اسـتثنایی اسـتخدام اعضـاي     : 1تبصره 
هیأت علمی استادیار و باالتربه صورت تمام وقت با شرایطی کـه شـوراي موسسـه    

 . ناء میسر خواهد بودتعیین می نماید و با تصویب هیأت ام

عضو هیـات علمی نیمه وقـت در صورت نیـاز مؤســسه و تمایــل وي    :  2تبصره
 .می تواند به تمام وقت تبدیل شود
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بصـورت تمـام وقـت    1386اسفند 29ادامه خدمت مربیانی که تا تاریخ :  3تبصره     
 .جغرافیایی بوده اند ، به همان وضعیت می باشد

 ) 14ماده 
تمام وقت « علمی به لحاظ نوع استخدام به صورت پیمانی و رسمی اعضاي هیات 

 . می باشند» جغرافیائی، تمام وقت و نیمه وقت
 )15ماده 

مؤسسه می تواند بخشی از نیاز خود به هیات علمی را از طریـق بکـارگیري افـراد    
داراي خدمات قانونی و خدمات مورد تعهد و قانون نحوه تامین هیات علمی تامین 

 .یدنما

و  پـس از شـروع خـدمات قـانونی     )یکسال: مشهد(توانند این افراد می  :1تبصره 
 .تعهدات در فراخوان استخدامی مؤسسه متبوع شرکت نمایند

شرکت در فراخوان سایر مؤسسه ها با کسب موافقـت مؤسسـه مبـدا و    : 2تبصره 
 .وزارت متبوع میسر خواهد بود

ي مشمولین قانون نحوه تامین هیات شرکت در فراخوان استخدامی برا: 3تبصره 
مـاه از انجـام آمـوزش     20پـس از گذشـت    2و  1علمی با رعایت مفاد تبصره هاي

 .نظامی میسر می باشد
متخصصینی که تعهدات ضریب کاي خود را بعنوان کادر درمانی  انجام : 4تبصره 

می دهند، پس از انجام یکسـال  خـدمت در مؤسسـه در صـورت موافقـت همـان       
 می توانند در فراخوان استخدامی مؤسسه متبوع شرکت نمایند مؤسسه

 ) 16ماده 
 : شرایط عمومی ورود به خدمت به شرح زیر می باشد
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 تابعیت جمهوري اسالمی ایران )الف 

ی طـ  از پـس  کشـورها  سـایر  اتبـاع  کـارگیري  به موسسه نیاز صورت در:  تبصره
 .مراحل قانونی بالمانع است

 )براي آقایان(عمومی یا داشتن معافیت قانونی انجام خدمت وظیفه  )ب 

عدم محکومیت به محرومیت از استخدام دولتی و سـابقه محکومیـت جزایـی     )ج 
 مؤثر 

 عدم اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان )د 

اسـتاد مطـابق ضـوابط     هیـأت جـذب  توسط ) اخالقی(تائید صالحیت عمومی  )ه 
 مصوب شورایعالی انقالب فرهنگی 

 45سال در بدو استخدام جهت احراز مرتبـه مربـی و    35اشتن سن بیش از ند )و 
 سال جهت مرتبه استادیاري و باالتر 

به ازاي هر سال سابقه مفید آموزشی پس از تایید هیات ممیزه مرکزي  :1 تبصره
سـال متناسـب بـا سـابقه مفیـد آموزشـی بـه سـقف سـن اسـتخدام            5حداکثرتا 

 .داوطلبین افزوده می شود
مؤسسه هاي معتبـر خـارجی بـه صـورت هیـات علمـی        در که افرادي: 2 رهبصت

سـال مـی تواننـد اسـتخدام      55دانشیار و باالتر خدمت نموده اند تا حداکثر سـن  
 .شوند

به سقف سنی مدیران موسسات که داوطلب استخدام مـی باشـند، بـه    : 3تبصره 
با سابقه مـدیریتی  ازاي هر سال سابقه مدیریتی مورد تایید وزارت متبوع متناسب 

 .مورد تایید ،تا پنج سال افزوده می شود
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،دکتـراي  )بـراي مربـی  (دارا بودن دانشنامه موردتائیددرمقاطع کارشناسی ارشـد  )ز 
دررشـته هـاي   ) بـراي اسـتادیار و بـاالتر   (،تخصص وفـوق تخصصـی   Ph.Dتخصصی
 موردنیاز

کی، اسـتخدام دارنـدگان مـدرك دکتـراي حرفـه اي پزشـکی، دندانپزشـ       :بصـره ت
و کارشناسی ارشد رشته هاي بیهوشـی  ) داروسازي، دامپزشکی وعلوم آزمایشگاهی

ممنوع می باشـد و  ) پره بورد(و رادیولوژي، متخصصین داراي گواهینامه تخصصی 
تا زمان  Ph.Dهمچنین دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع دکتراي تخصصی 

 فراغت از تحصیل استخدام نمی شوند
دام کشوري و بطور کلی مستخدمین غیر هیـات علمـی نیـز    مستخدمین استخ)ح 

براي ورود به خدمت به صورت عضویت هیات علمی تـابع ضـوابط و مقـررات ایـن     
 . آئین نامه می باشند

 .به کار گیري ا عضاي هیات علمی اخراجی موسسات ممنوع می باشد) ط 

 )17ماده 
عـات اعـالم شـده    چنانچه در هریک از مراحل پذیرش یـا پـس از آن خـالف اطال   

توسط متقاضی محرز شود، مراحل طی شده کان لم یکن تلقـی خواهـد شـد و در    
 . صورت صدور حکم استخدامی حکم صادره لغو و بالاثر می گردد

 
 ترفیع پایه و ارتقا: فصل سوم 

 : )18 ماده
پذیرفته می شوند در پایه یک مرتبه مؤسسه اشخاصی که به خدمت هیات علمی  

مـورد تائیـد هیـأت    مگر آنکه سوابق خـدمت قابـل قبـول     .می گیرند مربوطه قرار
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پایـه آنـان    ،داشته باشند که در این صورت ممیزه دانشگاه یا هیأت ممیزه مرکزي
مطـابق تکـالیف عمـومی اعضـاي      در هر یک از مراتب طبق مقررات این آئین نامه

 . تعیین می گرددهیأت علمی حسب مورد 
   :)19 ماده

در قبـال هـر یـک سـال     ) و پژوهشیپژوهشی  -آموزشی (ت علمی هیاي به اعضا
یـک پایـه ترفیـع اعطـا مـی      اجراي فعالیت هاي هفت گانه خدمت قابل قبول در 

 . اعضا پایه هاي قبلی محفوظ خواهد ماندي گردد و در ارتقا
به ایام تعلیق و مرخصی بدون حقوق ترفیع تعلق نمی گیرد و به همـان   :1تبصره 

 . استحقاق ترفیع به تعویق می افتدمیزان تاریخ 
درسال و همچنـین مرخصـی    ماه 4بیش از  به ایام مرخصی استعالجی :2 تبصره

ترفیع تعلق نمی گیرد و بـه همـان میـزان تـاریخ اسـتحقاق      ماه  6زایمان بیش از 
  .ترفیع به تعویق می افتد

رصـت  ماموریـت علمـی و ف   ،به دوران استفاده از بـورس کوتـاه مـدت    : 3تبصره 
مـالك بررسـی گـزارش     کـه  .ترفیع تعلق می گیـرد )  کمتر از یک سال(مطالعاتی

 . می باشد در دوره هاي مذکور پیشرفت کار
به اعضاي هیات علمی که براي اخذ مدرك باالتر به ماموریت آموزشـی  : 4تبصره 

پایـه ترفیـع    3اعزام می شود، پس از فراغت از تحصیل وکسب مدرك مربوطه تـا  
 . یردتعلق می گ

خودرا طبق ماده یک  خدمت وظیفه عمومیکه هیات علمی  يبه اعضا :5 تبصره
 . یک پایه ترفیع تعلق می گیرد گذرانده اند قانون نحوه تامین هیات علمی
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هاي وابسته مؤسسه به بورسیه هاي وزارت متبوع که متعهد خدمت به  :6تبصره 
پایـه پـس از    3بوطـه تـا   می باشند، حداکثر به مدت سه سال تحصیلی ازدوره مر
ترفیع مورد تعهد مؤسسه اتمام تحصیالت و اشتغال به کار آموزشی و پژوهشی در 

 .تعلق می گیرد

در صورتی که ادامه تحصیالت در دو مقطع جداگانه انجام شده باشد و  :7تبصره 
هر مقطع منتهی به اخذ یک درجه تحصیلی شده باشد ترفیعـات موضـوع تبصـره    

 . ه به سنوات تحصیلی در هر مقطع قابل احتساب استبا توج 6و 4هاي
 )20ماده 

که بـه مرتبـه بـاالتر ارتقـاء      ) پژوهشی و پژوهشی  -آموزشی(اعضاي هیات علمی 
 .می یابند، در همان پایه اي که در مرتبه قبلی داشته اند، قرار خواهند گرفت

 ) 21ماده 
 : ا خواهد شدترفیعاتی به شرح زیر اعطمؤسسه به اعضاي هیات علمی 

به اعضاي هیات علمی دانشـگاه هـاي علـوم پزشـکی و خـدمات بهداشـتی        )الف 
درمانی بندرعباس، زاهدان، ایالم، زابل، گناباد، لرستان، بیرجنـد، بوشـهر، یاسـوج،    
کردستان، سبزوار، شهرکرد ،بجنورد و اردبیل  به ازاي هر سـه سـال خـدمت یـک     

 .جه ارزیابی و ارتقاء ساالنه  اعطا خواهد شدپایه تا پنج پایه تشویقی بر اساس نتی
دانشـگاههاي علـوم پزشـکی    موسسات جدید با تصویب شـوراي گسـترش   : تبصره
 . تعیین می گردد کشور

هــ  /30987ت/17814موضـوع مصـوبه شـماره    (بر اساس آیین نامه نخبگان  )ب 
 . به نخبگان یک پایه تشویقی تعلق می گیرد) 12/7/83مورخ 
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ــ )ج  ــت اشــتغال  ضــمن رعای ــوانین تســهیالت اســتخدامی ایثــارگران و حال ت ق
مستخدمین شـهید، جانبـاز از کارافتـاده و مفقـوداالثر انقـالب اسـالمی و جنـگ        
تحمیلی واصالحات بعدي آن به اعضاي هیات علمی ایثارگر ترفیعاتی به شرح زیر 

 :تعلق می گیرد

ردیف
ــرا و    ــان، اس آزادگ

 مفقودین
 امتیاز رزمندگان جانبازان

ــک ســال ســابقه   1 ــا ی ت
 اسارت، مفقودیت

از % 19 -10%
 کار افتادگی 

ماه تا یک سال خدمت  6
ماه  6کمتر از (در جبهه  

 )تعلق نمی گیرد

ــه  1 پایــ
 ترفیع

ــا  1 2 ــابقه   2ت ــال س س
 اسارت، مفقودیت

از % 29 -20%
 کار افتادگی 

سـال خـدمت در    2تا  1
 جبهه 

ــه  2 پایــ
 ترفیع

ــا  2 3 ــابقه   3ت ــال س س
 ، مفقودیتاسارت

از % 39 -30%
 کار افتادگی 

سـال خـدمت در    3تا  2
 جبهه

ــه  3 پایــ
 ترفیع

ــا  3 4 ــابقه   4ت ــال س س
 اسارت، مفقودیت

از % 49 -40%
 کار افتادگی 

سـال خـدمت در    4تا  3
 جبهه

ــه  5 پایــ
 ترفیع

ــا  4 5 ــابقه   5ت ــال س س
 اسارت، مفقودیت

از % 59 -50%
 کار افتادگی 

سـال خـدمت در    5تا  4
 جبهه

ــه پ 7 ایــ
 ترفیع

ــا  5 6 ــابقه   6ت ــال س س
 اسارت، مفقودیت

از % 69 -60%
 کار افتادگی 

ســال خــدمت در  6تــا 5
 جبهه

ــه  9 پایــ
 ترفیع

سال بـه بـاال سـابقه     6 7
 اسارت، مفقودیت

از کـــار % 70
ــه   ــادگی ب افت

 باال 

سال به باال خدمت در  6
 جبهه

پایــه  11
 ترفیع

از جـدول فـوق مـالك تعیـین     باالترین میـزان ترفیـع در سـتون امتیـ     :1تبصره 
 .ترفیعات می باشد
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مربیان مشمول قانون تسهیالت استخدام جانبازان بابت جانبازي بجـاي  : 2تبصره
اعطاي پایه از مابه التفـاوت حقـوق و مزایـاي مربـی بـه اسـتادیار بـا حفـظ پایـه          

 .  استخدامی قبلی برخوردار خواهند شد
 )22ماده 

شوري که با استفاده از ماموریت آموزشی ادامه به آن دسته از کارکنان استخدام ک
تحصیل داده و با اخذ مدرك باالتر به عضویت هیات علمی در آمده اند حداکثر به 

پایه پس از اتمام تحصیالت و اشـتغال   3مدت سه سال تحصیلی ازدوره مربوطه تا 
 . به کار آموزشی و پژوهشی پایه تعلق می گیرد

 ) 23ماده 
اجرایـی موضـوع    -ستحقاقی اعضاي هیات علمی مشاغل سیاسـی ترفیعات ساالنه ا

بـدون حفـظ رابطـه آموزشـی و در مـورد      106مـاده   4و تبصره 105ماده 2تبصره 
 شاغلین سایر مدیریتها با حفظ رابطه آموزشی با موسسه متبوع اعطا می شود 

 ) 24ماده
 . رسیددستورالعمل و روند اعطاي پایه تشویقی به تصویب شوراي موسسه خواهد 

 ) 25ماده
درصورت غیر قابل قبول بودن فعالیـت عضـودر طـول سـال، بـا تصـویب کمیتـه        

ایـن پایـه بعـدا نیـز قابـل احتسـاب       . منتخب ترفیع ساالنه به وي تعلق نمی گیرد
 . نخواهد بود
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 ) 26ماده 
به اعضاي هیات علمی که  تمام وقت جغرافیایی هستند یا می شوند اززمان شروع 

سـال خـدمت تمـام وقـت      5صورت تمام وقت جغرافیایی بـه ازاي هـر   فعالیت به 
 . جغرافیایی قابل قبول یک پایه تعلق می گیرد

 
  ماموریت ها: فصل چهارم 

 )27ماده 

مکلف است به منظور باال بردن کفایت علمـی وتخصصـی اعضـاي هیـأت     مؤسسه 
م را بـراي  علمی و همچنین مبادله نتایج فعالیتهاي علمی و پژوهشـی، شـرایط الز  

، کنگره ها و یـا نظـایر آن کـه در زمینـه      شرکت آنان در کنفرانس ها ، سمینارها
مرتبط بافعالیتشان که درداخل یا خارج از کشور تشکیل می شـود وشـرکت درآن   
مجامع راضروري تشخیص می دهد فراهم سازد و براي شرکت دراین گونه مجامع 

دستورالعملی که بـه تفکیـک اعضـاي    ماموریت به مدت الزم درهر برنامه براساس 
هیات علمی تمام وقت جغرافیایی،تمام وقت ونیمه وقت تهیه وبه تصویب شـوراي  

 . موسسه می رسد را ،به ایشان بدهد
با صدور حکم ماموریت، پرداخت فوق العاده روزانه، هزینه رفـت و برگشـت   : تبصره

 . وعوارض خروج ازکشور بالمانع است
 )28 ماده

وانـد بـه منظـور آشـنا سـاختن اعضـاي هیـأت علمـی تمـام وقـت           مؤسسه مـی ت 
با پیشـرفت هـاي علمـی و فنـی و تکمیـل مطالعـات آنهـا بـه ایشـان           جغرافیایی
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بورسهاي کوتاه مدت یا ماموریت آموزشی در داخل یا خارج کشور کـه حـداکثر از   
 . یک سال تجاوز نکند، اعطا نماید

پـس از اتمـام دوره بـا     رههـاي فـوق  ارزیابی و تایید پیشرفت علمـی دو : 1تبصره 
 . خواهد بودمؤسسه رییس 

اعضاي هیات علمی در مدت استفاده از دوره خـارج از کشـور از کلیـه    : 2تبصره 
حقوق  مستمر ، فوق العـاده شـغل ، فـوق العـاده جـذب، کمــک هزینــه اوالد و        

متبـوع  مؤسسـه  . عائله مندي و فوق العاده ویژه مرتبه خود استفاده خواهنـد کـرد  
موظف است هزینه رفت و برگشت، هزینه عوارض گذرنامه و خروج از کشور آنها و 

را فقط یکبار در طول هـر دوره  ) نفر با احتساب متقاضی 4حد اکثر (خانواده شان 
 . پرداخت نماید

حقوق و مزایاي اعضاي هیات علمی که از بورس هاي کوتـاه مـدت یـا    : 3تبصره 
مبـدا پرداخـت   مؤسسـه  استفاده می نمایند توسط ماموریت آموزشی داخل کشور 

واحد میزبان حتی االمکان تسهیالت رفاهی نظیر مسکن را بـراي ایـن   . خواهد شد
 . اعضا فراهم می نمایند

در موارد خاص موسسه می تواند اعضاي هیات علمی غیـر تمـام وقـت    : 4تبصره 
 .ه مند نمایدجغرافیایی را با تصویب شوراي موسسه از مزایاي این ماده بهر

 )29 ماده
می تواند به منظور باال بردن کفایت علمی وتخصصی اعضاي هیات علمـی  مؤسسه 

به تعدادي از اعضاي هیات علمی تمام وقت جغرافیایی کـه حـداقل سـه سـال در     
براي طی دوره هاي آموزشی و اخذ  بورس بلند مدتخدمت کرده باشند، مؤسسه 

و    داخـل یـا خـارج از کشـور در رشـته هـا      مدارك تحصیـلی باالتر یـا جدیـد در   
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مـدت ایـن گونـه    . با شد اعطا نمایـد  مؤسسههایی که مورد تائید و قبول مؤسسه 
 . سال است 4بورس ها 

در فواصل معین در مورد پیشرفت علمی اعضـاي هیـات علمـی    مؤسسه  :1تبصره
علمـی محـل مطالعـه      که به بورس اعزام مـی شـوند از دانشـگاه هـا و موسسـات     

العات الزم را کسب خواهد نمود و در صورتی که بر مبناي گزارش هاي واصـله  اط
معلوم شود که عضو قادر به پیشرفت در رشته مـورد مطالعـه نیسـت، بـا تصـویب      

 . حکم ماموریت وي لغو خواهد شد مؤسسهرئیس 
مدت بورسیه تا دو بار و هر بار تا شش مـاه بـا تصـویب شـوراي بـورس      : 2تبصره

 .مدید استموسسه قابل ت
 ) 30ماده 

استفاده کنندگان از بورسیه تحصیلی موظفنـد ریـز نمـرات یـا گـزارش پیشـرفت       
مطالعات خود را به فواصل معین که در هنگام اعزام در هـر مـورد تعیـین خواهـد     

ارسال دارند و حداکثر  مؤسسهماه تجاوز نخواهد کرد، به  6گردید و در هر حال از 
خود گزارش جامعی در بـاره فعالیـت هـاي علمـی و      ماه پس از پایان مطالعات 2

 .تسلیم نمایندمؤسسه پژوهشی خود به 
 .اعطاي پایه سالیانه منوط به ارائه گزارش به موقع و تایید آن می باشد :تبصره

 )31 ماده
اعضایی که از بورس استفاده مـی کننـد بایـد متعهـد شـوند کـه در پایـان مـدت         

ل معادل سه برابر مدت استفاده از بـورس بـراي   مطالعات به موسسه مراجعه و الاق
را مؤسسـه  تضـمینات مـورد قبـول     خدمت نماینـد و بـدین منظـور بایـد    مؤسسه 
 . بسپارند
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در موارد استثنایی درصورت موافقت موسسه با انتقال تعهد خدمت عضـو    :تبصره
هیأت علمی بورسیه درصورت پرداخت شدن هزینه هاي مترتـب بـه میزانـی کـه     

 .نا تعیین می نماید، بالمانع استهیات ام
 ) 32 ماده

جـزو سـابقه    31به شرط رعایـت مـاده    29ونیز ماده28و 27مدت استفاده ازمواد 
 .هیات علمی محسوب می شود خدمت دانشگاهی اعضاي 

به اعضاي هیات علمی که از بورس هاي کوتاه مدت و بلند مدت استفاده  :تبصره
بر حقوق مستمر، فوق العاده شـغل، فـوق العـاده    می نمایند در ایام بورسیه عالوه 

جذب، کمک هزینه عائله مندي و اوالد و فوق العاده ویژه و هزینه رفت و برگشـت  
 . و عوارض خارج از کشور، ثبت نام و شهریه دانشگاهی پرداخت می شود

 )33 ماده
به طور موقت بـه موسسـه یـا موسسـات عـالی       مؤسسهاعزام اعضاي هیأت علمی 

داخل یا خارج از کشور یا به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و موسسـات   پژوهشی
عام المنفعه مستقل مندرج درجداول بودجه کل کشور و سازمان هاي بین المللی 
که دولت جمهوري اسالمی ایران عضویت آنها را پذیرفتـه یـا سـازمان هـایی کـه      

و همچنـین مبادلـه   دولت جمهوري اسالمی ایران شرکت در آنها را مقتضی بدانـد  
استاد و دانشیار با سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و یا موسسـات عـالی   

 . پژوهشی داخلی و خارجی مجاز است
 )34 ماده

اعضاي هیات علمـی   مؤسسهمی تواند با موافقت مدیر گروه و تائید رئیس  مؤسسه 
کشور که با آنهـا   خود را به دانشگاه ها یا موسسات آموزش عالی یا پژوهشی داخل
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قرارداد همکاري منعقد خواهد کرد براي مدتی که در قـرار داد ذکـر خواهـد شـد     
 . اعزام نماید

پرداخت حق الزحمه مندرج در قرارداد و هزینه رفت و برگشـت بـه آنـان     :تبصره
 . بالمانع خواهد بود

 )35 ماده
نفعـه مسـتقل   در صورتی که وزارتخانه ها یا موسسات دولتی یا موسسات عـام الم 

 مؤسسهمندرج در جداول بودجه کل کشور به خدمت یکی از اعضاي هیأت علمی 
می تواند با موافقت عضو مزبـور بـراي مـدتی کـه هیـات       مؤسسهنیاز داشته باشد 

آن را تعیین خواهد کرد او را به وزارتخانه یا موسسه متقاضی اعزام  مؤسسهرییسه 
 . نماید

ي عضو هیات علمی در ایـام ماموریـت بـه عهـده     پرداخت حقوق و مزایا :تبصره 
 .واحد مقصد می باشد

 ) 36 ماده
می تواند اعضاي هیأت علمی خود را بـراي تصـدي مقامـات آموزشـی یـا       مؤسسه

پژوهشی با موافقت عضو مزبور به دانشگاه ها یا موسسات عالی پژوهشی خـارج از  
تعیـین خواهـد کـرد     مؤسسـه کشور تا میزان دو سال  که مدت آنرا هیات رییسه 

 . اعزام نماید
 ) 37 ماده

آن عده از اعضاي هیأت علمی که به عنوان کارشناس یا مـامور بـه سـازمان هـاي     
بین المللی و یا طبق پیشنهاد دولت براي ماموریت خاص به خارج از کشور اعـزام  
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خواهند بود ولی مدت ماموریت آنان بـا تصـویب    36می شوند، مشمول مفاد ماده 
 . تا سه سال دیگر قابل تمدید است  مؤسسهمناء هیأت ا

پرداخـت    مؤسسـه هیچگونه وجهی در ایام ماموریت  بـه عضـو از سـوي     :تبصره 
در صورتیکه کسور بازنشستگی مدت مذکور اعـم از سـهم مسـتخدم و    . نمی گردد

از سوي عضو پرداخت گردد، مدت مذکور جـزو سـابقه خـدمت وي     مؤسسهسهم 
 . محسوب می گردد

   
  تیامطالع هاي فرصت: فصل پنجم 

 )38ماده 
پژوهشی و پژوهشی در صـورت موافقـت موسسـه     –اعضاي هیات علمی آموزشی 

 ماه و حد اکثـر یکسـال   3حداقل می توانند از فرصت هاي مطالعاتی در هر نوبت 
 . استفاده نمایند رعایت سایر مقررات اخذ تعهد مورد قبول موسسه و با

 اعضاي هیات علمی تمام وقـت جغرافیـایی   فرصت مطالعاتی استفاده از :1تبصره 
و هـر    سال یک بار براي خارج از کشـور  4 حداقل يبه طور یکجا یا متناوب به ازا

سال یکبار  6و براي اعضاي تمام وقت حداقل هر سال یک بار براي داخل کشور 3
.  باشـد  امکـان پـذیر مـی    سال یکبار براي داخل کشور 4براي خارج از کشور و هر 

 .اعضاي هیات علمی نیمه وقت نمی توانند از فرصت مطالعاتی استفاده نمایند 
 .دستورالعمل این ماده به تصویب شوراي مؤسسه می رسد :2تبصره

 )39ماده 
مؤسسه اي به عنوان مؤسسه میزبان در داخـل یـا خـارج از کشـور بـراي فرصـت       

خدمت عضو هیـات علمـی   محل  مؤسسهمطالعاتی قابل قبول است که مورد تائید 
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علمی و فنی و تحقیقاتی  موضوعاتبه نحوي که عضو هیات علمی بتواند به  ،باشد
صـالحیت   .دسـت یابـد  ،که در منطقه دانشگاهی وي امکان دسترسی به آن نیست

به تائیـد وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی      باید مؤسسه خارج از کشور 
 . برسد

و تصمیم گیري سوابق علمی استاد و یا محققی  در هنگام بررسی مؤسسه :تبصره
را که متقاضی جهت گذراندن فرصت مطالعاتی بـه عنـوان اسـتاد راهنمـا معرفـی      

یا مرکز تحقیقاتی کـه متقاضـی قصـد     مؤسسهنموده و نیز فعالیت هاي پژوهشی 
 . عزیمت به آنجا را دارد مورد توجه قرار دهد

 ) 40ماده 
اعضاي هیات علمـی جهـت اسـتفاده از فرصـتهاي      اولویت بندي و محاسبه امتیاز

 : مطالعاتی بصورت زیر است
جهـت رفـع    ی داوطلـب در شـ ارتباط فرصت مطالعاتی با فعالیت هاي پژوه )الف 

 )امتیاز15حداکثر (ر  نیازهاي کشو
 مؤسسـه ارتباط فرصت مطالعاتی با پیشبرد برنامه هاي آموزشی و پژوهشـی   )ب 

 ) تیازام 15حداکثر(        متبوع
 خدماتی،مشارکت عضو هیأت علمی در فعالیت هاي آموزشی، پژوهشی میزان )ج 
    امتیاز 10هر کدام حداکثر و بر اساس آیین نامه ارتقا  خیص  مؤسسهاجرا به تش و 
 )امتیاز 30جمعاً حداکثر (
   امتیـاز   10هـر سـال تحصـیلی      بـه ازاي مؤسسـه  خدمت در مناطق محروم   )د   
 )امتیاز 30حداکثر (
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خدمت در مراکز تحقیقـاتی صـنعتی تولیـدي و خـدماتی در منـاطق محـروم        )ه 
امتیاز، کسر سال بـه تناسـب     5هر سال کامل به ازاي   کشور به صورت ماموریت

  )امتیاز 20حداکثر (ماه محاسبه می شود   
در تمام بند هاي فوق براي اعضاي هیات علمی تمام وقت جغرافیایی ضـریب   )و  

 .    و دو دهم  لحاظ گرددیک 
یـا مرکـز آموزشـی و     مؤسسـه ات علمـی  یـ ه اعضـاء % 10در هر سال حـداکثر   )ز 

 0د از فرصت هاي مطالعاتی استفاده نمایندنپژوهشی می توان
 )41ماده 

      اسـتفاده  و خـارج کشـور   هیأت علمی کـه از فرصـت مطالعـاتی داخـل     ياعضابه 
مر، فوق العاده شغل، فوق العـاده جـذب،   مست حقوقپرداخت عالوه بر  ،می نمایند

شـهریه   کمک هزینه عائله مندي و اوالد و فوق العـاده ویـژه ، هزینـه ثبـت نـام ،     
 .تعلق می گیردحق ماموریت نیز دانشگاه و

 )42ماده  
بـه   سـاالنه  مؤسسـه در بودجه تفضیلی  اعتبار اجراي برنامه فرصت هاي مطالعاتی

 .  تصویب خواهد رسید
به التفاوت معادل ریالی مقرري ارزي فرصت مطالعاتی عضـو و افـراد    ما :1تبصره 

 . گردد پرداخت می مؤسسهاز محل اعتبارات ) نفر3تا( خانواده وي
از محـل  متناسب بـا مـدت دوره   ریالی هزینه هاي بیمه درمانی  معادل :2تبصره 

 . می گردد پرداخت مؤسسهاعتبارات 
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 )43ماده 
 مطالعاتی موظفند گزارش مطالعه و تحقیقات خـود را استفاده کنندگان از فرصت 

 .  ارائه نمایند مؤسسهپس از اتمام دوره به  هر شش ماه یکبار و حد اکثر تا دو ماه
آموزشـی  تائید شوراي به گزارش علمی و نهایی فرصت مطالعاتی بایستی  :تبصره

اده اسـتف  ،، در صورت عدم تائید گزارش علمی و تحقیقـی برسد مؤسسهپژوهشی و
و بـه میـزان دوره فرصـت مطالعـاتی     از فرصت مطالعاتی بعدي منتفی خواهد شد 

 .تاریخ استحقاق ترفیع به تعویق می افتد
 )44ماده 

مرخصی  موریت آموزشییا ما عضو هیأت علمی هنگام استفاده از فرصت مطالعاتی
و همچنـین پـس از برگشـت از دوره فرصـت     به وي تعلـق نمـی گیـرد   استحقاقی 

از مرخصی بدون حقـوق  نمی تواند تا اتمام تعهدات  موریت آموزشییا مای مطالعات
 .استفاده نماید

  )45ماده 
پـس ازآنکـه بخشـی ازآن انجـام      موریـت آموزشـی  یاما انصراف ازفرصت مطالعاتی

 گـردد  هیـأت علمـی محسـوب مـی     ايبه عنوان یک باراستفاده براي اعضـ  گرفته
،هزینه هاي  مصرف شده مؤسسهعدم تاییدوبایددالیل آن نیز ارائه گرددودرصورت 

 توسط عضو هیات علمی باید مسترد گردد
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 نظام پرداخت: فصل ششم 
  )46ماده 

حقوق مرتبه و پایه اعضا هیات علمـی رسـمی بـه     1369از اول فروردین ماه سال 
 : ترتیب زیر محاسبه می گردد

  حقوق = ضریب حقوق )عدد مبنا+  5 × پایه(
دانشـیار و اسـتادبه ترتیـب     ،اسـتادیار  ،مربیمربی آموزشیار،  رايعددمبناب:تبصره

 . ی باشدم  170و145، 125، 90،100برابر
  )47ماده 

 بر اساس قانون بودجـه  46از اول فروردین ماه هر سال ضریب حقوق موضوع ماده
 .افزایش می یابد

   )48ماده 
حقیقـاتی برابـر   حقوق مرتبه و پایه اعضاي رسمی هیأت علمی موسسـه و مراکـز ت  

مجلــس شــوراي  10/8/1374و  26/12/1368منــدرجات قــوانین مصــوب مــورخ 
 . گردد اسالمی و اصالحات بعدي آن تعیین و برقرار می

  )49ماده 
مؤسسه مکلف است به اعضاي هیأت علمی اعـم از اینکـه مسـئولیت آموزشـی یـا      

قـت جغرافیـایی،   پژوهشی یا مدیریتی به عهده داشته باشند  بر اساس آنکه تمام و
 .العاده مخصوص برقرار نماید تمام وقت و نیمه وقت باشند فوق

تعیین میزان این فوق العاده و تخصیص آن به اعضـاي هیـأت علمـی بـر      :تبصره
حسب مرتبه آنان و همچنین افزایش یا تقلیل و یا حذف آن به پیشـنهاد مؤسسـه   

 .و تصویب هیأت امنا خواهد بود
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 )50ماده 
برابر مندرجات ماده واحـده  ) تمام وقتی جغرافیائی(محرومیت از مطب فوق العاده 

قـانون اجـازه پرداخـت حـق محرومیـت از مطـب مصـوب         2قانون اصـالح مـاده   
 .گردد مجلس شوراي اسالمی تعیین و برقرار می 12/10/1375

  )51ماده 
فوق العاده جذب همواره بر مبناي درصدي از حقوق مرتبه و پایـه اعضـاي هیـأت    

. باشد گردد و در حال حاضر ضرایب مصوب پیوست مورد اجرا می لمی تعیین میع
 .باشد پذیر می تغییر و اصالح آن با تصویب هیأت امناي مؤسسه امکان

میزان ضرایب فوق العاده جـذب و فـوق العـاده مخصـوص بـراي اعضـاي        :تبصره
 .اشدهیأت علمی تمام وقت جغرافیایی یک ودو دهم برابر ضرایب مصوب می ب

 ) 52ماده 
هـ مـورخ  /31941ت /54102فوق العاده ویژه هیأت علمی به استناد تصویب نامه 

به شرح زیر تعیین و برقرار گردیده است و هرگونـه تغییـر در ضـرایب     15/10/83
 .فوق العاده ویژه با تصویب هیأت امناء صورت می پذیرد

 هیأت علمیفوق العاده ویژه = حقوق مبنا × ضریب فوق العاده ویژه 
ضریب فوق العاده ویـژه بـراي اعضـاء هیـأت علمـی برحسـب رتبـه بـراي مربـی          

 .می باشد8/4و استاد 2/5، دانشیار6/5، استادیار4، مربی6/3آموزشیار
 ) 53ماده 

براي مشاغل سخت و زیان آور فوق العـاده اي تحـت عنـوان فـوق العـاده سـختی       
و فـوق العـاده مخصـوص بـه     شرایط کار به صورت درصدي از مجموع حقوق، پایه 
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میزان درصد و تعلق مشاغل با تصویب . متصدیان این گونه مشاغل تعلق می گیرد
 .گردد هیأت امنا تعیین و برقرار می

   )54ماده 
میزان فوق العـاده مـدیریت رؤسـاي دانشـگاه هـا و دانشـکدههاي مسـتقل علـوم         

عیـین و برقـرار   پزشکی، موسسات آموزش عالی و پژوهشی با تصویب هیأت امنـا ت 
ضریب فوق العاده مذکور براي سایر مـدیران اعضـاء هیـأت علمـی برابـر      . گردد می

هرگونه تغییر در این جدول نیز منوط به تصـویب هیـأت   . باشد جدول پیوست می
 .امنا خواهد بود

 )55ماده 
میزان فوق العاده بدي آب و هوا و محرومیت از تسهیالت زندگی بر اساس جـدول  

هرگونـه تغییـر   . گردد یوست و بر مبناي حقوق مرتبه و پایه برقرار میدرصدهاي پ
 .در ضرایب مربوطه منوط به تصویب هیأت امنا خواهد بود

 ) 56ماده 
برقراري فوق العاده هاي کمک هزینه عائله منـدي و اوالد مطـابق ضـوابط جـاري     

 .خواهد بود
  ) 57ماده 

پرتوکـاران، اعضـاي هیـأت علمـی      قانون حفاظت در برابر اشـعه  20باستناد ماده 
برحسب شغل، میزان پرتوگیري و همچنین احتمال بالقوه پرتوگیري نامتعـارف در  

 .محیط کار از فوق العاده کار با اشعه استفاده خواهند نمود
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 )58ماده 
پذیرد و هرگونه تغییـر   التدریس برابر دستورالعمل پیوست صورت می پرداخت حق

 .ت امناء امکان پذیر خواهد بوددر مفاد آن با تصویب هیأ
 ) 59ماده 

پرداخت حقوق و مزایاي اعضاي هیأت علمی نیمه وقت طبق دستورالعمل پیوست 
 .می باشد

 )60ماده 
بـه اعضـاي هیـات    ) طرح نظام نوین اداره بیمارسـتانی (پرداخت فوق العاده کارانه 

رد بـالینی،  علمی که در مراکز آموزشی و درمانی فعالیـت دارنـد مبتنـی بـر کـارک     
 .عملکرد آموزشی و پژوهشی و بر اساس ارزشیابی دوره اي خواهد بود 

  )61ماده 
از محل سهم اعتبارات طرح نظام نوین اداره بیمارستانی در اختیـار ریـیس   %  5/2

مؤسسه به گروه هاي آموزشی بالینی پرداخت می شود تا بر اساس شـاخص هـاي   
ل در آموزش و پژوهش با اولویت اعضـاي  مورد نظرگروه،به اعضاي هیات علمی فعا

 .هیات علمی تمام وقت جغرافیایی پرداخت گردد
 )62ماده 

حقوق و مزایا و کلیه فوق العاده هاي مصوب پرداختـی بـه اعضـاي هیـات علمـی      
 .باشد رسمی عیناً قابل اعمال در مورد اعضاي هیات علمی پیمانی نیز می

 )63ماده
ت علمی مشمول وظیفه که براساس مـاده یـک   میزان حقوق و مزایاي اعضاي هیا

نماید در طول خدمت  قانون نحوه تأمین اعضاء هیأت علمی در مؤسسه خدمت می
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دوره ضرورت و پـس از طـی دوره آموزشـی و نیـز مشـمولین خـدمت پزشـکان و        
خـدمت معـادل اعضـاي هیـأت علمـی هـم        از بدو شروع پیراپزشکان و متعهدین 

 . شودمرتبه محاسبه و پرداخت می 
 )64ماده 

پرداخت فوق العاده روزانه مأموریت اعضاي هیات علمـی بـه میـزان یـک بیسـتم      
 .حقوق پایه و فوق العاده مخصوص می با شد

پرداخت سایر فوق العاده هایی که در این فصل اشاره اي نگردیده، برابر ) 65ماده 
 .ضوابطی خواهد بود که به تصویب هیأت امنا رسیده یا می رسد

 
 ارزیابی عملکرد: هفتم  فصل
 ) 66ماده 

مؤسسه موظف است عملکرد سـاالنه اعضـاي هیـات علمـی خـود را موردپـایش و       
 .ارزیابی قرار دهد

 ) 67ماده 
ارزیابی عملکرد ساالنه اعضاي هیات علمی بـر اسـاس سیاسـت هـا و راهبردهـاي      

حسب وضـعیت بـا ریـیس    (مؤسسه و طی جلسه اي با حضور مدیر گروه آموزشی 
 . تعیین می گردد) شبخ

در این جلسه مشخص خواهد شد چه مقدار از اوقات عضو هیات علمـی   :1تبصره
صرف هر یک از فعالیت هاي هفتگانه او  درسال گذشته شده است،ضمن آنکه این 

 . میزان براي سال جاري نیز تعیین می گردد
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ه مربوطه وزن هر کدام از حیطه ها بر اساس نیاز سنجی گروه و دانشکد: 2تبصره
و بر اساس برنامه ریزي آنها و مؤسسه  خواهد بودکه به اطالع اعضاي هیات علمی 

 . می رساند
نحوي پایش و ارزیابی اعضـاي هیـات علمـی بـر اسـاس دسـتورالعملی        :3تبصره

 .خواهد بود که به تصویب شوراي موسسه می رسد
 ) 68ماده 

اي هیـات علمـی ،   نحوه ارائـه مسـتندات در حیطـه هـاي مختلـف فعالیـت اعضـ       
همچنین ارزیابی و پایش فعالیتهاي آنان طبق دستور العملی که به تصویب هیـات  

 . ممیزه می رسد، خواهد بود
 )69ماده 

نتیجه ارزیابی عملکرد عضو هیأت علمی جهت ترفیع سـالیانه، تبـدیل وضـعیت از    
بـه  پیمانی به رسمی آزمایشی ، از رسمی آزمایشی به رسمی قطعـی ، ارتقـاي مرت  

  .عضو هیأت علمی و رکود علمی مالك عمل خواهد بود
 

 بازنشستگی: فصل هشتم
 )70ماده 

اعضاي هیأت علمی رسمی و بازماندگان آنها جز در مواردي که در این آئـین نامـه   
تصــریح گردیــده اســت از لحــاظ بازنشســتگی و وظیفــه تــابع قــوانین و مقــرات  

ت بازنشسـتگی و وظیفـه   مستخدمین رسمی کشـوري و قـانون اصـالحات مقـررا    
 .مجلس شوراي اسالمی می باشند  13/2/79و  13/12/68مورخ
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 ) 71ماده 
الیحه قـانونی اسـتخدام اعضـاي هیـأت علمـی مؤسسـه        30مقررات موضوع ماده 

 .هیأت وزیران کماکان معتبر و قابل اجرا است 18/6/42مصوب 
 )72ماده 

سـال   65را که به سـن  مؤسسه مکلف است هر یک از اعضاي رسمی هیأت علمی 
 .تمام رسیده باشندیا سی سال خدمت کرده باشند، بازنشسته نماید

رئیس مؤسسه می تواند استثنائاً در مواردي که استفاده از خدمات علمـی  : تبصره
سالگی از خـدمات آنـان    70هر یک از اساتید اعضاي هیأت علمی ضروري باشد تا 

 .استفاده نمایند
 ) 73ماده 

از بازنشستگی با حقوق تمام وقـت جغرافیـایی بـراي کسـانیکه بـه       شرط استفاده
موجب این آئین نامه بازنشسـته مـی شـوند الاقـل ده سـال خـدمت تمـام وقـت         

 . جغرافیایی در مؤسسه است
 )74ماده 

بازنشستگی اعضاي رسمی هیأت علمی که به امر تدریس اشتغال دارند با رعایـت   
 .ل تحصیل امکان پذیر استمقررات مربوطه در پایان هر نیم سا

 )75ماده 
سـال سـنوات    25مؤسسه می تواند اعضاي هیأت علمی خود را کـه داراي حـداقل  

سال سن هستند با تقاضاي عضویا راسـا بـا تصـویب شـوراي      60خدمت و حداقل
 . موسسه، بازنشسته نماید
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 )76ماده 
که حـائز  موسسه می تواندبا تقاضاي باز خرید سنوات خدمت اعضاي هیات علمی 

معـادل   مبلغـی  هر سال خدمتشرایط بازنشستگی نیستند،موافقت نموده ودرازاء 
 .به آنان پرداخت نماید روز حقوق و مزایاي مستمر45

پرداخت حقوق و مزایاي مدت مرخصیهاي اسـتحقاقی ذخیـره شـده بـه      :1تبصره
 . اعضاي هیات علمی باز خرید شده بالمانع است 

نشســتگی ویــا انتقــال آن بــه ســایر صــندوقهاي  پرداخــت کســورات باز:2تبصــره
 .بازنشستگی با تقاضاي عضو هیات علمی باز خرید شده بالمانع است

 )77ماده 
مستخدمین عضو هیأت علمی که تابع صندوق تامین اجتماعی هسـتند، از لحـاظ   

 .بازنشستگی، کار افتادگی و فوت مشمول قوانین ومقررات آن صندوق خواهند بود
 ) 78 ماده

صورت لغو یا عدم تمدیدقرارداد مستخدمین پیمانی عضو هیأت علمـی معـادل    در
 . روز حقوق و مزایاي مستمر به ازاي هر سال خدمت به وي پرداخت می گردد45

  )79ماده 
به اعضاي هیأت علمی که بازنشسته می شوند بـه ازاي هـر سـال خـدمت یکمـاه      

ضـافه وجـوه مربوطـه بـه     بـه ا ) حداکثر سی سال(آخرین حقوق و مزایاي مستمر 
 .مرخصی هاي ذخیره شده پرداخت خواهد شد
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 )80ماده 
براي یکبار تعین یاتغییر صندوق بیمه و بازنشستگی اعضاي هیأت علمـی رسـمی    

و پیمانی طبق قـوانین ومقـررات مسـتخدمین رسـمی و پیمـانی کارکنـان دولـت        
 .خواهد بود

  )81ماده  
ریم اسـتادان بازنشسـته دانشـگاهها مصـوب     موسسه ملزم به رعایت آیین نامه تکـ 

 .می باشد 15/12/85مورخ  شورایعالی انقالب فرهنگی
 

 مرخصی ها: فصل نهم 
 مرخصی استحقاقی: قسمت اول

 )82ماده 
مدت مرخصی استحقاقی اعضاي هیأت علمی از یکماه تا دوماه در سال به نسـبت  

سسـه مـی رسـد، بـا     ایام خدمت، بر اساس دستورالعملی که به تصویب شوراي مو
اولویت مدت مرخصی بیشتربراي اعضاي هیـأت علمـی تمـام وقـت جغرافیـایی و      

صدور حکم مرخصی موکول به تائیـد مـدیر گـروه مبنـی بـر      . برجسته خواهد بود
 . باشد تکمیل برنامه هاي محوله می

مازاد ایام تعطیالت نوروزي نسبت به کارکنان مشمول استخدام کشـوري  : تبصره
 .سالیانه اعضاي هیأت علمی محسوب می شود جزء مرخصی

 )83ماده 
در ایام مرخصی کلیه حقوق و فوق العاده هاي مندرج در احکـام کـارگزینی قابـل    

 . پرداخت می باشد
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 ) 84ماده 
اعضاي هیأت علمی که از تمام یا قسمتی از مرخصی خود در طول سـال اسـتفاده   

 . باشد ازخرید نمیننمایند، مدت مرخصی باقیمانده قابل ذخیره و ب
اعضاي هیات علمی تمام وقت جغرافیایی می توانند ساالنه حد اکثر یـک  : تبصره

 .ماه از مرخصی استحقاقی خود را با موافقت موسسه ذخیره نمایند
 )85ماده  

اعضاي هیأت علمی می توانند با موافقـت رئـیس مؤسسـه مشـروط بـه آنکـه بـه        
اي وارد نشـود از مرخصـی اسـتحقاقی     مـه هاي آموزشی دانشکده مربوطه لط برنامه

مـاه اسـتفاده    4ساالنه و مرخصی ذخیره شده خود در هر سال تحصیلی حـداکثر  
 .نمایند

در موارد خاص با تصویب شوراي موسسـه میـزان فـوق تـا یکسـال قابـل       : تبصره
 .افزایش است

 )86ماده 
یـاز بـه   در مواردي که عضو هیأت علمی در حین استفاده از مرخصی اسـتحقاقی ن 

مرخصی استعالجی و یا  زایمان داشته باشد مرخصی استحقاقی وي لغو و کان لم 
 .گردد یکن تلقی می

 ) 87ماده 
مرخصی استحقاقی اعضاء هیأت علمی مأمور به تحصیل و بورسیه قابل بازخریـد و  

 .ذخیره نمی باشد
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 ) 88ماده 
ي اسـت کـه در   در احتساب مرخصی روز و ماه و سال مطابق تقویم رسمی کشـور 

 . شود روز حساب می  مرخصی روزانه ماه سی
 )89ماده 

 .روزهاي تعطیل که در بین مرخصی واقع است بعنوان مرخصی محسوب می شود
 ) 90ماده 

حقوق و فوق العاده هاي عضو هیات علمی در مدت مرخصی پس از صـدور حکـم   
 .مرخصی قابل پرداخت است

 ) 91ماده 
هرسال میـزان ذخیـره مرخصـی اسـتحقاقی اعضـاء      مؤسسه موظف است در پایان 

 . هیأت علمی را به آنان ابالغ نماید
 )92ماده

مؤسسه مکلف است نسبت به بازخرید مرخصـی اسـتحقاقی ذخیـره شـده عضـو       
 .هیأت علمی در هنگام بازنشستگی اقدام نماید

 )93ماده 
قـانون خـدمات    71مرخصی اسـتحقاقی اسـتفاده نشـده مقامـات موضـوع مـاده        

کشوري و مقاماتی که طبق قوانین موضوع همتراز آنها شناخته شده اند در مـدت  
 .تصدي مقامات مذکور کالً قابل ذخیره می باشد

 .  مسئولین مؤسسه با تائید رئیس مؤسسه مشمول این ماده خواهند شد: تبصره
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 مرخصی استعالجی: قسمت دوم
 ) 94ماده 

آن بیماري مانع از خـدمت او باشـد،    هرگاه عضو هیأت علمی مؤسسه بیمار شود و
باید بالفاصله به دانشکده یا موسسه متبوع اطالع دهد و گواهی پزشـک معـالج را   

 .ارسال دارد
 ) 95ماده 

مؤسسه مکلف است گواهی استراحت پزشک معالج عضو هیأت علمی تـا مـدت ده   
فـاد  روز را براي اظهار نظر پزشک معتمد مؤسسه ارسـال دارد و در صـورتی کـه م   

 .گواهی مورد تائیدقرار گیرد حکم مرخصی استعالجی را صادر نماید
چنانچه گواهی پزشک معالج مورد تائید پزشـک معتمـد قـرار نگیـرد و      :1تبصره 

همچنین گواهی استراحت ناشی از بیماري بیش از ده روز می باید جهت تائید بـه  
 . شوراي پزشکی مؤسسه ارسال گردد

هی پزشک معالج ارائه شده از سوي عضو هیـات علمـی   درصورتیکه گوا :2تبصره 
مورد تائید شوراي پزشکی مؤسسه قـرار نگیـرد، مـدت مـذکور بنـا بـه تشـخیص        
مسئول مربوطـه بعنـوان مرخصـی اسـتحقاقی و در صـورت عـدم وجـود ذخیـره         

 . مرخصی استحقاقی بعنوان مرخصی بدون حقوق و یا غیبت لحاظ خواهد شد
فاده از مرخصی استعالجی در یکسال تقویمی  چهـار  حداکثر مدت است :3تبصره 

العاده هـاي مربوطـه  قابـل  پرداخـت       ماه می باشد که در این مدت حقوق و فوق 
 . می باشد
مرخصی هاي استعالجی زایمانی برابر مقررات قانون خـدمات کشـوري    :4تبصره 

 .باشد  درمورد اعضاي هیات علمی قابل اعمال می
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 ) 96ماده 
عضو هیـات علمـی بـه بیمـاري صـعب العـالج و تعیـین مـدت          تالي تشخیص اب 

حـداکثر مـدت ایـن    . باشـد  معذوریت وي به عهده شـوراي پزشـکی مؤسسـه مـی    
برابـر قـانون   (معذوریت در هر نوبت شش ماه و تا زمان تشخیص از کـار افتـادگی   

 .قابل تمدید خواهد بود) خدمات کشوري
بر چهار ماه اسـتعالجی حـداکثر تـا    در مدت مرخصی صعب العالج مازاد  :تبصره

یکسال حقوق و فوق العاده هاي مربوطه  پرداخت مـی شـود و مـازاد بـرآن فقـط      
 .حقوق پرداخت خواهد شد

 )97ماده 
کلیه گواهی هایی که در مورد بیماري عضو هیات علمی در خارج از کشـور صـادر   

یـا   شود باید از حیـث صـحت صـدور بـه تصـدیق سـفارتخانه یـا کنسـولگري         می
 .نمایندگی ایران در محل برسد

 )98ماده 
حفظ پست سازمانی عضو هیات علمی در ایام مرخصی هاي استعالجی بیماریهاي 

 .صعب العالج بیشتر از یک سال الزامی نمی باشد
 ) 99ماده 

مرخصی استعالجی و نحوه پرداخت غرامت دستمزد ایـام بیمـاري اعضـاي هیـات     
تأمین اجتماعی قرار دارنـد تـابع مقـررات     علمی پیمانی که تحت پوشش صندوق

 . خاص سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود
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 مرخصی بدون حقوق: قسمت سوم
 )100ماده 

عضو هیأت علمی در طول مـدت خـدمت خـود مـی توانـد حـداکثر سـه سـال از         
. مرخصی بدون حقوق فقط در موارد زیرودرصورت موافقت موسسه  استفاده نماید

 .در سازمان دیگري، شغلی موظف، نداشته باشد مشروط به اینکه
پس از چهار ماه مرخصی استعالجی ساالنه به سبب ادامه همـان بیمـاري و    )الف 

یا ابتال به بیماري دیگر، قادر بـه خـدمت نباشـد و بیمـاري او هـم صـعب العـالج        
 .تشخیص داده نشود

 .مسلم باشد، استفاده از مرخصی بدون حقوق مؤسسه احتیاج به به تشخیص  )ب
اعضاي هیات علمی زن که همسر آنها در مأموریـت خـارج از کشـور بـه سـر       )ج 
سـال از مرخصـی بـدون     6برند می توانند تا پایان مأموریـت حـداکثر بمـدت     می

 .حقوق استفاده نمایند
 سال5براي ادامه تحصیل مرتبط با رشته تخصصی حداکثر )د

هیـات علمـی پیمـانی در مـدت     موافقت با مرخصی بدون حقوق اعضاي  :تبصره 
 .باشد و تمدید آن منوط به تمدید قرارداد خواهد بود قرارداد بالمانع می

 )101ماده 
عضو هیأت علمی باید تقاضاي استفاده از مرخصی بـدون حقـوق خـود را بـا ذکـر      

مؤسسـه  . علت و مدت آن از طریق گروه مربوطه به مؤسسه متبـوع ارسـال نمایـد   
 .باره اتخاذ می نماید  تصمیم الزم را در این
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 )102ماده 
احتساب مدت مرخصی بدون حقوق از لحاظ بازنشستگی و سـوابق خـدمت برابـر    

 .مقررات قانون خدمات کشوري خواهد بود
حفظ پست سازمانی در ایام مرخصی بدون حقوق بیشـتر از شـش مـاه    )103ماده 

 .باشد الزامی نمی
 

 تکالیف عمومی: فصل دهم 
 )104ماده 

 ،یپژوهشــ ،آموزشــیهــاي  عضــو هیــات علمــی بــر فعالیــت ووظــایف یتمســئول
فرهنگی،توسعه فردي،فعالیت هاي اجرایـی و مـدیریتی، ارائـه خـدمات درمـانی و      

 .ارتقاي سالمت و فعالیت هاي تخصصی در خارج از مؤسسه نیز استوار است
 ) 105ماده  

یت به عهده که وظایف مدیرآموزشی  براي اعضاي هیات علمی تعداد واحد موظف
بـر اسـاس مراتـب     در هفتـه آنهـا   موظـف تـدریس  واحد و ساعت  17تا10 ندارند

 . می باشددانشگاهی به شرح زیر 
  

 در هفته موظف تدریسساعت  مرتبه دانشگاهی هیات علمی آموزشی ردیف

 ساعت 17 مربی آموزشیار 1

 ساعت 16 مربی 2

 ساعت 14 استادیار 3

 ساعت 12 دانشیار 4

 ساعت 10 استاد 5
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اعضاي هیات علمی که طرح هاي پژوهشی در دست اجرا دارنـد و بایـد     :1تبصره 
وقت بیشتري را صرف امور پژوهشی بنمایند بنا به پیشـنهاد مـدیر گـروه و تائیـد     

 مؤسسـه تصویب شوراي پژوهشی  یا رییس مرکز حسب مورد و  رئیس دانشکده و
را صـرف امـور پژوهشـی نماینـد     می توانند قسمتی از ساعات مربوط بـه آمـوزش   

مشروط بر اینکه ساعات تدریس و آموزش موظف از نصف میـزان حـداقل منـدرج    
 . در این ماده کمتر نباشد

هیأت علمی که سمت هاي اجرایی دارنـد   يواحد موظف تدریس اعضا )2تبصره 
  :به شرح زیر می باشد

 

یف
رد

 

واحد  سمت اجرایی
موظف 
 تدریس

جمهــور، معــاونین ریــیس جمهــور، ریــیس : شــاملمقامــات  1
ــدگان    ــفرا ، نماین ــتانداران، س ــاون اول، وزرا،اس ــاونین مع مع

 مجلس، معاونین وزیر،  شهرداران

 واحد 0

روسـاي سـازمان هـاي     - هاي علوم پزشـکی  روساي دانشگاه 2
  مستقل

 واحد 1

مـدیران   -ها معاونین دانشگاهروساي دانشکدههاي مستقل،   3
 درمان و آموزش پزشکی  شت،وزارت بهداکل ستادي 

 واحد  2

 واحد 3 و معاونین دانشکدههاي مستقل روساي دانشکده ها  4

 واحد 4  روساي بیمارستان ها ، معاونین دانشکده ها  5

درمــان و   مشــاورین و معاونــان ادارات کــل وزارت بهداشــت، 6
 آموزش پزشکی 

 واحد 5
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راي موسسه تصمیم گیـري  در خصوص سمت هایی که در جدول نیامده است شو
از واحد موظف تعیین شده براي مقام  یا مساوينباید کمترمی نمایدکه این میزان 

 .مافوق وي باشد
  )106ماده  
واحـد پژوهشـی تعیـین      6 - 9تعداد واحد موظف اعضاي هیات علمی  پژوهشی  

 می گردد، که این میزان با توجه  به مراتب علمی و سمت اجرایـی بـه شـرح زیـر     
 : می باشد

 واحد موظف مرتبه دانشگاهی هیات علمی پژوهشی ردیف

 واحد 9 مربی پژوهش 1

 واحد8 استادیار پژوهش 2

 واحد  7 دانشیار پژوهش 3

 واحد 6 استاد پژوهش 4

فعالیت اعضاي هیات علمی پژوهشی و بالینی بر اساس واحد پژوهشـی   : 1تبصره 
 .گردد محاسبه می) مانند واحد درسی در مؤسسه(

به مـازاد بـر واحـدهاي موظـف تحقیـق، متناسـب بـا میـزان افـزایش           :2تبصره 
کـه  . فعالیتهاي پژوهشی و براساس مصوبات مربوط، حق التحقیق تعلق می گیـرد 

میزان آن به ازاي هر ساعت یک شصتم حقوق مبنا و فوق العاده مخصوص مندرج 
 .در حکم استخدامی عضو هیات علمی خواهد بود

به تدریس اعضاي هیات علمی پژوهشی مطابق مصـوبه مربوطـه حـق     : 3تبصره 
 .التدریس تعلق می گیرد

کـه سـمت   ) پژوهشـی (ي هیـات علمـی    واحد موظف پژوهشـی اعضـا   : 4تبصره 
 :اجرایی دارند به شرح زیر می باشد
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واحد موظف  سمت اجرایی ردیف
 پژوهش

رییس جمهور، معاونین رییس جمهور، : شاملمقامات  1
ــا ــفرا ،   معـ ــتانداران، سـ ــاون اول، وزرا،اسـ ونین معـ

 نمایندگان مجلس، معاونین وزیر،  شهرداران

 صفر واحد

 واحد 2 روساي پژوهشگاهها 2
 واحد 3 روساي پژوهشکده هاو معاونین پژوهشگاهها  3
 واحد 4 معاونین پژوهشکده هاو روساي مراکز تحقیقاتی 4
ین مراکـز  و معـاون )مراکـز رشـد  (روساي انکیباتورهـا   5

 تحقیقاتی 
 واحد 5

 واحد 6 مدیران گروه ها و بخشهاي پژوهشی 6
 

 )107ماده 
 مؤسسـه . هیات علمی نمی توانند وظایف محوله ر ا به دیگري واگذار کنند ياعضا

را به طور موقت در موارد مرخصـی، ماموریـت و بیمـاري بـه     آنها می تواند وظایف 
 . سایر اعضا ارجاع نماید

 )108ه ماد
) اعم از اینکه سمت اجرایی داشته و یا نداشـته باشـند  (هیات علمی شاغل  يعضاا

واحد نظري به صورت حق التدریسی تدریس نماینـد و در   8می توانند حداکثر تا 
می توانند مؤسسه ها و تصویب شوراي  موارداستثنایی به پیشنهادروساي دانشکده

واحـدهاي   .)د حـق التدریسـی  واح 12مجموعاً (واحد اضافی نیز تدریس نمایند  4
حداکثر  شاملمربوط به پایان نامه هاي دوره کارشناسی ارشد و دکتري تخصصی 

 . تعیین شده در این تبصره نمی باشد
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 ) 109ماده 
ي از رکود علمی و عدم کفایت و صالحیت هر یـک از اعضـا   مؤسسههر گاه رئیس 
 ،مطلـع گـردد   براي اجراي وظـایف آموزشـی و یـا پژوهشـی     مؤسسههیات علمی 

کمیسیونی مرکب از سه استادي که صالحیت رسیدگی در مورد کارهاي آموزشی 
تحقیق به عمل آورنـد و   دراین زمینهتا ،دارند تشکیل خواهد داد را و پژوهشی وي

تشکیل و گزارش کمیسیون مذکور به  .ی به رئیس موسسه ارائه دهندگزارش کامل
این گزارش حاکی از رکود علمی عضو یا طور محرمانه خواهد بود و در صورتی که 

 مؤسسـه عدم کفایت و یا صالحیت او براي اجـراي وظـایف محولـه باشـد رئـیس      
مؤسسـه و در مؤسسـه   مراتب را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیـات ممیـزه   

چنانچـه هیـأت    .ارجاع مـی نمایـد   هاي فاقد هیات ممیزه به هیات ممیزه مرکزي
هـاي علمـی و پژوهشـی عضـو و اخـذ       یـه فعالیـت  ممیزه پس از رسیدگی بـه کل 

رکود علمی یا عدم کفایت و صالحیت عضو را محرز دانسـت   ،توضیحات الزم از او
زیـر بـا وي   یکی از روشهاي خاتمه داده و به  بعنوان عضوهیأت علمی به خدمت او

 :رفتار می شود
ان بـه  باپیشنهادهیأت ممیزه وتائیدرئیس موسسه عضوهیأت علمی را می تو )الف

 .کادر درمانی تبدیل وضعیت نمود
 . بازخرید می شود ،در صورتی که عضو شرایط بازنشسته شدن را دارا نباشد )ب
 .دشو بازنشسته می ،در صورتی که عضو واجد شرایط بازنشسته شدن باشد  )ج

  )110ماده 
هیات علمی شاغل یا بازنشسته یا افراد غیر عضـو   يمی تواند از بین اعضا مؤسسه

از وجـود  همچنـین   هیات علمی که داراي مدارك تحصیلی دانشـگاهی هسـتند و  
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بـا موافقـت کتبـی     ي دیگـر هـا مؤسسـه  و مربیان  استادیاران  دانشیاران،  استادان،
 . استفاده نماید ،تحقیق و تالیفمتبوع براي تدریس مؤسسه

 )111ماده 
ات علمـی  اعضـاي هیـ  ) واحد معـادل  ( نحوي محاسبه واحد هاي معادل آموزشی 

 طبق دستورالعمل پیوست می باشد
 مقررات سایر: فصل یازدهم 

 )112 ماده
قبول . مستعفی شود مؤسسهمی تواند از خدمت  مؤسسهعضو رسمی هیات علمی 

استعفا موکول به آن است که عضو الاقل دو ماه قبل از شروع نیم سـال تحصـیلی   
بـه   مؤسسـه ق مـی یابـد کـه    استعفا از تاریخی تحقـ . اعالم دارد قصد خود را کتباً

 .موجب حکم رسمی با آن موافقت کند
انتقال یا پرداخت کسور بازنشستگی بر اساس قوانین و مقـررات مربوطـه    :تبصره

 .می باشد
 )113 ماده

اشـخاص حقیقـی    ،می تواند راسا یا طبق تقاضاي موسسات دولتی یا ملی مؤسسه
مـور فنـی یـا تخصصـی یـا      بـین المللـی بـراي انجـام ا    ي یا حقوقی یا سازمان هـا 

خـود کـه هیچگونـه و بـه     جغرافیایی تحقیقاتی به اعضاي هیات علمی تمام وقت 
نداشته و در موضوع مربـوط تخصـص دارنـد     مؤسسههیچ عنوان اشتغالی خارج از 

ماموریت دهد که آن امر را در غیر اوقات موظف انجام دهند و از محل کمک ها و 
پرداخـت مـی گـردد و یـا در بودجـه       مؤسسهه کارمزدي که در مقابل اجراي آن ب

 هرییسـ  هیـات  که به تصویبدستورالعملی طبق  ،منظور می شود مؤسسهعمومی 
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دریـافتی بـه آنهـا     حق الزحمه مناسبی عالوه بر حقوق و مزایاي ،می رسد مؤسسه
 . پرداخت نماید

می تواننـد نسـبت بـه    در ساعت مو ظف اعضاي هیات علمی تمام وقت  :1تبصره
کـه متناسـب بـا تخصـص و صـالحیت و شـئون        مؤسسـه انجام خدمات خـارج از  

از جلب موافقـت   دانشگاهی آنان است اعالم آمادگی و تمهید مقدمه نمایند و پس
انجام امور را عهـده دار شـوند و طبـق ضـوابطی کـه بـه تصـویب ریـیس          مؤسسه
 .دریافت دارند مؤسسهبرسد حق الزحمه یا سهمیه خود را از طریق  مؤسسه
کلیـه در آمـدهاي مسـتمر و غیـر مسـتمر ناشـی از خـدمات خـارج از          :2تبصره

بـا  ر صـورت و عنـوان   دانشگاهی اعضاي هیات علمی در قبال هر نوع خدمت به ه
کـه بـه    دستور العملـی موسسه محل خدمت عضو وصول و سهم عضو طبق  مجوز

بـدیهی اسـت    .می رسد بـه او پرداخـت مـی گـردد     مؤسسه هرییسهیات تصویب 
اینگونه خدمات به هیچ وجه نباید مانع از انجام وظایف اصلی عضـو هیـات علمـی    

 .گردد
 )114 ماده

در رشته اي از معارف بشري بـه مقـام شـامخی    می تواند به اشخاصی که مؤسسه 
اسـتادي افتخـاري    عنوان ،کرده باشند رسیده و یا خدمات بزرگی به عالم انسانیت

 مؤســسه مول مقررات اسـتخدامی هیـات علمـی    ـخاري مشـافت  ادـاست .اعطاکند
مؤسسه به استادان افتخاري ماهیانه مزایایی که میزان آن بـه تصـویب    .نمی باشد

 . نا می رسد، پرداخت نماید هیات ام
 )115 ماده

حتـی   ،محـول شـود   مؤسسـه که باید به اعضاي هیات علمـی   پست هاي مدیریت
اینگونه پست هـا و همچنـین    .واگذار شود جغرافیایی االمکان به اعضاي تمام وقت
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 ،پست هایی که براي تصدي آنها می توان از اعضاي هیـات علمـی اسـتفاده نمـود    
تصـدي بـیش از یـک پسـت      .تعیـین خواهـد شـد    مؤسسـه تفصیلی  تشکیالتدر

سازمانی عالوه بر سمت آموزشی یا پژوهشی براي هر یک از اعضاي هیـات علمـی   
 .ممنوع است مؤسسه

 )116ماده 
با رعایت اصل یک صد و چهل و یکـم قـانون اساسـی     مؤسسهاعضاي هیات علمی 

رنـد کـه در ایـن    را بپذی سی جمهوري اسالمی ایران می توانند تصدي مشاغل سیا
 . صورت مشمول قوانین و مقررات مقامات می گردند

به مشموالن این ماده در مدت تصدي مقامات مذکور حقوق و مزایا فقط  :1تبصره
 . از محل اعتبارات یک سازمان و بابت یک سمت قابل پرداخت است

ن مرتبه اعضاي هیات علمی موضوع این ماده با رعایت کامل آئـی  يارتقا :2تبصره
ها و موسسات آموزش عـالی و موسسـات    اعضاي هیات علمی دانشگاه ينامه ارتقا

 .پژوهشی انجام خواهد شد
اعضاي هیات علمی موضوع این ماده در صـورتی کـه حقـوق و مزایـاي      :3تبصره

یـا موسسـه    مؤسسـه خود را بر اساس مقررات این آیـین نامـه از محـل اعتبـارات     
ع دریافت دارند و یا ارتباط آموزشی خـود را  آموزش عالی یا موسسه پژوهشی متبو

مشمول مقررات مربوط به ترفیع و مرخصـی اعضـا    ،با موسسه متبوع حفظ نمایند
 .هیات علمی خواهند بود

پایه اعضاي هیات علمی موضوع ایـن مـاده کـه بـه نماینـدگی مجلـس        :4تبصره
تخابـات  قـانون ان  6بـا توجـه بـه مقـررات مـاده      ،شوراي اسالمی انتخاب می شوند

 .مجلس شوراي اسالمی در دوران نمایندگی قابل احتساب می باشد
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 ) 117ماده 
ترتیب رسیدگی به تخلفات و تعیین مجازات انتظامی اعضاي هیأت علمی موسسه 
به موجب قانون و مقررات انتظامی اعضاي هیـأت علمـی دانشـگاهها و موسسـات     

هیـأت   5/5/65مـورخ   آموزش عالی کشور و آئین نامه اجرایـی آن مصـوب جلسـه   
 . وزیران و اصالحات بعدي آن می باشد

 ) 118ماده 
مقررات مربوط به طرز تشکیل و اختیارات هیـات ممیـزه دانشـگاهها کماکـان بـه      

 .قوت خود باقی است
 ) 119ماده 

ارتقاي اعضاي هیأت علمی براساس آیین نامه اي خواهد بود که به تصویب وزیـر   
  .کی می رسدبهداشت ،درمان وآموزش پزش

 ) 120ماده  
 .اعضاي هیأت علمی موسسه نباید عضو هیأت علمی موسسه دیگري باشند 

 )  121ماده  
مبـدا و   مؤسسـه به موسسات دیگر با موافقـت   مؤسسهانتقال اعضاي هیأت علمی  

مؤسسه مبدا قطـع  مقصد امکان پذیر است در این صورت رابطه استخدامی آنان با 
 . می گردد

داخت فوق العاده هزینه سفر، نقل و انتقال برابر مقررات قانون خـدمات  پر :تبصره
 . کشوري بال مانع خواهد بود
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 )  122ماده  
در مواردي که حکم خاصـی بـراي برخـی از قـوانین و مقـررات آئـین نامـه اداري        
واستخدامی اعضاي هیأت علمی پیش بینـی نگردیـده تـا وضـع مقـررات جدیـد،       

 . نافذ می باشدمقررات قبلی کماکان 
 )123ماده 

 . تبصره به تصویب هیات امنا موسسه رسید74ماده و 123این آیین نامه در 
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 آئین نامه اداري ، استخدامی و تشکیالتی

 هاي دانشکده  /دانشگاه غیر هیات علمی کارکنان
 ...علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
 پزشکیوابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش 

 
 
 

 1385مصوب سال 
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 کلیات و  تعاریف:  فصل اول

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی  49در اجراي بند الف ماده -1ماده 
و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران به منظور زمینه سازي تـامین و تربیـت نیـروي    

نرم افزاري انسانی متخصص و متعهد، دانش مدار، خالق منطبق با نیازهاي نهضت 
دانشـکده علـوم   /جهت خدمت به مردم و با هدف توسعه کمـی و کیفـی دانشـگاه   

پزشکی و خدمات بهداشتی درمـانی و موسسـات آموزشـی پژوهشـی وابسـته بـه       
که از این پس به اختصار دانشگاه نامیده (وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 

ساس مقررات این آیین نامـه  بر اآن امور اداري، استخدامی و تشکیالتی ) می شود
 .اداره خواهد شد

کارمند شخصی است که به موجب حکـم سـازمانی بصـورت رسـمی یـا       -2ماده 
 .پیمانی به طور تمام وقت در یک پست سازمانی منصوب می شود

بـراي تصـدي یکـی از     سازمانیکارمند رسمی کسی است که بموجب حکم  -الف
 .استخدام شده باشدثابت پستهاي سازمانی 

 کارمند پیمانی کسی است که بموجب قرارداد در یکی از پسـتهاي سـازمانی   -ب 
  .براي مدت معین اشتغال دارد موقت

  و  و مشمولین قانون کـار  مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان :1تبصره
علمی مشـمول قـوانین و مقـررات خـاص خـود مـی        اعضاء هیأت  اتباع خارجی و

  .باشند
رادي که بصورت پاره وقت و یا ساعتی با دانشگاه همکاري می نماینـد  اف :2تبصره

و براساس دستور العملی که به تصویب هیـات امنـاء   مشمول این آیین نامه نبوده 
 .خواهد رسید عمل می گردد
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عبارت از جایگـاه سـازمانی اسـت کـه در تشـکیالت       :پست سازمانی -3ماده  
ي از وظایف و مسـئولیتهاي مـرتبط بـراي    تفصیلی دانشگاه براي انجام  مجموعه ا

 .یک کارمند تعریف شده است

عبارت است از پست سازمانی که به منظور انجـام وظـایف    :پست ثابت -4ماده 
مستمر و تمام وقت بـراي اختصـاص بـه کارمنـد رسـمی در تشـکیالت تفصـیلی        

 .دانشگاه ایجاد می شود و ممکن است با متصدي یا بدون متصدي باشد

عبارت است از پست سازمانی که به منظور انجام وظـایف   :پست موقت -5ماده 
تمام وقت و غیر مستمر، در مدت معین بـراي اختصـاص  بـه کارمنـد پیمـانی در      

 .تشکیالت تفصیلی دانشگاه ایجاد شده است

   ویـژه   در شـرایط  عبارت اسـت از پسـت سـازمانی کـه      : پست با نام  -6ماده 
و پس از خروج شاغل به بانک پسـتی دانشـگاه انتقـال     براي فردي ایجاد می شود

 .می یابد

پست سازمانی است که منحصـرا بـه اعضـاء هیـأت      :پست تک ستاره -7ماده 
 . علمی جهت تصدي پست اجرایی و مدیریتی اختصاص می یابد

پست سازمانی است که مـی توانـد بـه اعضـاء هیـأت       :پست دو ستاره -8ماده 
 .ختصاص یابدعلمی و غیر هیأت علمی ا

مجموعه وظایفی اسـت کـه بـراي یـک پسـت سـازمانی        :شرح وظیفه -9ماده 
 . باشد تعیین می گردد و کارمند مکلف به انجام آن می

عبارت است از پذیرفتن شخص حقیقـی جهـت خـدمت در     :استخدام -10ماده 
  .نامه دانشگاه، طبق ضوابط و مقررات مندرج در این آیین

عبارت از دستور کتبی رئیس دانشگاه یا اشخاص مجاز  :حکم سازمانی -11ماده 
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 .است از طرف ایشان در حدود مقررات این آیین نامه
عبارت اسـت ازمجموعـه اي از وظـایف و مسـئولیتهاي مـرتبط       :شغل -12ماده 

عنـوان شـناخته شـده    ایـن  بـه  مستمري که بر اساس طرح طبقه بندي مشـاغل  و
 . دباش

ت از تعدادي شغل اسـت کـه از لحـاظ نـوع کـار       عبار  :رشته شغلی  -13ماده 
مشابه ولی از نظر اهمیت و دشواري وظایف و مسـئولیتها داراي درجـات مختلـف    

 .می باشد
از مجموعه اي از رشـته هـاي شـغلی اسـت کـه از       عبارت است :رسته- 14 ماده

. لحاظ نوع کار و رشته تحصیلی و تجربی و شباهتهاي کلی و عمومی داشته باشند
 .ادرسته هاي فرعی درداخل هررسته براساس نوع مشاغل امکان پذیر می باشدایج

هـاي الزم   عبارت است از حداقل خصوصیات و توانـایی  :شرایط احراز - 15ماده 
هاي آموزشی مورد نیاز کـه بـراي انجـام     ها، تجربه و دوره اعم از تحصیالت، مهارت
 .هاي یک شغل الزم است وظایف و قبول مسئولیت

محتوي آموزش مشخص و معینی که به منظور ایجاد  :دوره آموزشی - 16 ماده
  بـه فراگیـران انتقـال داده    مهارت ، افزایش دانش و تغییر نگرش در مدت  معلـوم 

 .می شود

به مجموعه پستهاي سازمانی متشکل از تعـداد،   :تشکیالت تفصیلی - 17 ماده
 . ه اطالق می گرددنوع و سطح پستهاي سازمانی دانشگاه و واحدهاي تابع

مجموعه اي از پستهاي بالتصدي ذخیره شده است کـه   :بانک پستی - 18ماده
  .نیاز واحدهاي جدید یاتوسعه یافته دانشگاه بکار می روددبراي تامین پستهاي مور

 



 

          مجموعه قوانین مرتبط با هیأت امناء  ۱۳۵
 

 ساختار و تشکیالت:  فصل دوم

ــاده ــازماندهی،  -19 م ــف اســت س طراحــی و تنظــیم تشــکیالت    دانشــگاه مکل
واحــدهاي ســتادي، پشــتیبانی، بهداشــتی، درمــانی، آموزشــی و  کان و،ارتفصـیلی 

بـا رعایـت مـوارد    پژوهشی ، شرح وظایف پستهاي سازمانی و حدود مسـئولیتها را  
 .ذیل انجام داده و به تصویب هیات امناء برساند

تعداد پستهاي سازمانی دانشگاه با توجه به شاخصـهاي ارائـه شـده از سـوي      :الف
 .رمان و آموزش پزشکی  تعیین خواهد شدوزارت بهداشت، د

تشکیالت تفضیلی واحدهاي ستادي بهداشتی درمـانی ، آموزشـی و پژوهشـی     :ب
، ضوابط و ساختار شـبکه بهداشـتی درمـانی کشـور و نظـام      بر اساس استانداردها 

آموزشی و پژوهشی تعیین شده از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
 .می گرددتدوین 

تشکیل بانک پستی، ایجاد پستهاي سازمانی ثابت، موقت،  سـتاره دار و   -20 ماده
آنها، بر اساس دستور العملی خواهد بود که بـا توجـه بـه ضـوابط و      و تبدیلبا نام 

شاخص هاي اعالم شده از سوي وزارت ، توسط دانشگاه تهیـه و بـه تاییـد هیـات     
 . می رسدء امنا

گاه متصدي یکی از پستهاي سازمانی خواهنـد  هر یک از کارمندان دانش -21ماده 
 . استخدام افراد بدون داشتن پست سازمانی ممنوع است .بود

سـال یکبـار مـورد     5نمودار و تشکیالت تفصیلی دانشگاه حـداقل هـر    -22ماده 
 . بازنگري قرار خواهد گرفت

رسته هاي مختلف بـر اسـاس ضـوابط     شرایط احراز رشته هاي شغلی  -23ماده 
بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی توسـط دانشـگاه تعیـین و بـه تصـویب       وزارت

 .رسد هیات امناء می
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  ورود به خدمت و استخدام:  فصل سوم 

و اعتبـارات  استخدام دردانشگاه با توجه به نیـاز و براسـاس تشـکیالت     -24ماده 
 .است مصوب مقدور

شگاه و خـارج  استخدام در سقف خروجیهاي سال قبل با مجوز رئیس دان-تبصره 
 .سقف از خروجیهاي سال قبل با مجوز هیأت امناء امکان پذیر خواهد بود

استخدام نیروي انسانی مورد نیاز دانشگاه دریـک فضـاي رقـابتی و بـا      -25ماده 
رعایت عدالت اسـتخدامی ، شایسـته گزینـی و سـنجش توانمنـدیهاي عمـومی و       

احبه و یا ترکیبی از آنها تخصصی از طریق آزمون یا مسابقه عمومی، تخصصی، مص
و احراز صالحیت هاي عمومی بر اساس قانون تسـري قـانون  گـزینش معلمـان و     
کارمندان آموزش و پرورش به کارمندان سایر وزارتخانه ها و سازمانها و موسسـات  

 .خواهد بودمجلس شوراي اسالمی  9/2/1375و شرکتهاي دولتی مصوب 

درصـد از مجوزهـاي    10ازحـداکثر تـا   دانشـگاه مـی توانـد درصـورت نی     -تبصره
را بدون الزام به رعایت فضاي رقـابتی و انتشـار آگهـی، بـا     سالیانه خود استخدامی 

تشخیص رئیس دانشگاه به جذب نیرو از بین دارندگان مدرك تحصیلی  لیسـانس  
 .و باالتر اختصاص دهد

 :شرایط و نحوه ورود به خدمت و استخدام
 شرایط عمومی -26ماده 
 تابعیت ایران –الف 

 متدین به یکی از ادیان  رسمی کشور–ب 
 اعتقادبه مبانی نظام جمهوري اسالمی ایران  -ج
تمـام و بـراي دکتـراي تخصصـی     سـال   40و حداکثر  18حداقل سن داشتن  -د
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 سال تمام 45پزشکی حداکثر 
 دائم براي افرا د ذکورانجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی   -هـ 

 و دخانیاتعتیاد به مواد مخدر عدم ا -و

 عدم سوء پیشینه و سابقه محکومیت جزایی موثر  -ز
 دارا بودن مدرك تحصیلی دانشگاهی  -ح
داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانائی انجام کاري که بـراي آن اسـتخدام    -ط

 .صورت می گیرد
 د خاص صرفاًبخدمت پذیري افراد با مدرك پائین تر از کاردانی در موار :1تبصره 

 .رسد، مجاز می باشد  می  در مشاغلی که به تصویب هیات امنا
 .شود مدت سابقه خدمت دولتی به حداکثر سن اضافه می :2تبصره 
دانشگاه می تواند با تصویب هیأت رئیسـه شـرایط اختصاصـی بنـا بـه       :3تبصره 

 .مقتضیات دانشگاه را تدوین و در آگهی قید نماید
ستخدام پیمانی شرط حداکثر سن براي شروع همکاري وجود درمورد ا:  4تبصره 

 .سال تمام می باشد 65نداشته و حداکثر سن براي ادامه همکاري 
توسط هیأت رئیسه دانشگاه تصـویب و  دردانشگاه مفاد آگهی استخدام -27ماده 

  .شود به اجرا گذاشته می
ته شده اند یـک  کسانی که در آزمون یا مسابقه استخدام رسمی پذیرف - 28ماده 

دوره آزمایشی را طی خواهند کرد و در طی دوره مذکور در حکم کارمنـد رسـمی   
حقوق و مزایا و هزینه هاي کارمند آزمایشی طبق مقـررات مربـوط بـه    . می باشند

 .کارمندان رسمی تعیین و پرداخت می گردد
مدت خدمت آزمایشی حداقل شش ماه و حداکثر دوسال می باشد کـه   -1تبصره
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افرادي که در دوره آزمایشی . مورد هر کارمند توسط دانشگاه تعیین می گردد  در
شایستگی و عالقه به کار از خود نشان بدهنـد در پایـان آن بـه اسـتخدام قطعـی      

  . پذیرفته و در غیر اینصورت از خدمت برکنار خواهند شد
ر پرداخت پاداش پایان خدمت به نسبت کارکرد و ذخیـره مرخصـی د   -2تبصره 

 .صورت برکناري از خدمت به کارکنان موصوف بالمانع است
توسـط  دانشگاه می تواند در موارد خاص بر اسـاس دسـتورالعملی کـه     -29ماده 

می رسد نسـبت بـه   هیات امناء معاونت توسعه مدیریت و منابع تهیه و به تصویب 
 . رسمی اقدام نمایداز استخدام پیمانی به  تبدیل وضعیت کارمندان

ظرفیت مجوزهاي اسـتخدامی خـود را از بـین    % 2دانشگاه مکلف است  -30ماده 
مشمولین آئین نامه جذب و نگهداري نیروي انسانی نخبـه موضـوع تصـویب نامـه     

هیأت وزیران  پس از احراز شـرایط   12/7/83هـ مورخ  30987ت /17814شماره 
 .عمومی گزینش استخدام نماید

 شغلیو تنزل   ، ارتقاءانتصاب: فصل چهارم
شـغلی آنـان   و تنـزل  ارتقـاء   ،انتصاب کارمندان به پسـتهاي سـازمانی   -31ماده  
/ دانشگاه  تصویب کمیته اجرائی امور اداري و استخدامی رعایت مقررات مربوط وبا

 .با ترکیب زیر صورت خواهد گرفت دانشکده 
 یا عناوین مشابهمعاون پشتیبانی . 1

 مدیر نیروي انسانی . 2
 ت مدیر تشکیال. 3
 باالترین مسئول طبقه بندي مشاغل .4
 باالترین مسئول آموزش کارکنان. 5
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 معاونین مربوطه دانشگاه حسب مورد پرونده هاي مطروحه. 6
معاون پشـتیبانی بعنـوان رئـیس و سـایر افـراد بعنـوان اعضـاء کمیتـه         : 1تبصره 

بـار  اعضـاء داراي اعت  دو سـوم تصویب  کمیته با این مصوبات  .محسوب می شوند 
 .می باشد
تنزل شغلی صرفاً بعد از ارائه مدارك مستند و تصویب کمیتـه فـوق و    -2تبصره 

یا بعد از راي محکومیت از سوي هیاتهاي رسیدگی بـه تخلفـات اداري امکانپـذیر    
  . می باشد

احـراز لیاقـت، شایسـتگی، صـالحیت علمـی       بر مبناي انتصاب مدیران -32ماده 
 .کمیسیون تحول اداري دانشگاه صورت می گیرد لکرد موفق، توسطارزیابی عمو

انتصاب مدیران و کارمندان حسب مورد از لحاظ تناسب رشته شـغلی،   -33ماده 
بـا پسـت مـورد نظـر بموجـب دسـتورالعملی        سـایرموارد شرایط احراز ، تخصص و

 .رسد می که به تصویب هیأت امناءخواهد بود 
کی از شرایط زیـر امکـان پـذیر    آمادگی به خدمت کارمند رسمی در ی  -34ماده 

 :می باشد
پست سازمانی کارمند حذف شود پست دیگـري جهـت اختصـاص بـه وي      –الف 

 . وجود نداشته باشد
در پایان مدت مرخصـی بـدون حقـوق، در صـورت مراجعـه کارمنـد جهـت         -ب

 اشتغال و فقدان پست سازمانی جهت اختصاص  به وي
نشگاه رابطـه اسـتخدامی داشـته لـیکن     در هر شرایط دیگري که کارمند با دا –ج 

متصدي پست ثابت سازمانی نبوده یا الزامی بـه حفـظ پسـت وي وجـود نداشـته      
 .باشد
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شـوند شـش مـاه اول تمـام      به کارمندان رسمی که آماده به خدمت می -35ماده
حقوق مندرج در حکم حقوقی مربوطه و پـس از آن تـا پایـان دوران آمـادگی بـه      

به انضمام کلیه کمکهاي مندج در حکم حقوقی پرداخت خدمت نصف مبلغ مزبور 
خواهد شد حداقل حقوق قابل پرداخت بـه کارمنـدان شـاغل در مـورد کارمنـدان      

 .آماده به خدمت نیز قابل تسري است
دوران آمادگی به خدمت با پرداخت کسور بازنشسـتگی بـه ماخـذ تمـام      -تبصره

 .د شدحقوق جزء سابقه خدمت کارمندان رسمی محسوب خواه
دانشگاهها مکلفند تا زمانی که کارمند آماده بـه خـدمت دارنـد بـراي     – 36ماده 

شـود یـا بـدون متصـدي اسـت از کارمنـدان        تصدي پستهایی که جدیداً ایجاد می
مربوط استفاده نمایند و فقط در صورتی مجاز بـه اسـتخدام هسـتند کـه کارمنـد      

 .آماده به خدمت واجد شرایط نداشته باشند
کارمند آماده به خدمت که به پست سازمانی منصوب شود در صـورت   - 37ماده

 .امتناع از شروع کار و غیبت  طبق مقررات مربوط با او رفتار خواهد شد
دوران آمادگی به خـدمت حـداکثر یکسـال اسـت و در صـورت عـدم        - 38ماده 

اشتغال کارمند طی دوران مزبـور، حسـب مـورد طبـق مقـررات مربـوط بازخریـد        
 .یا بازنشسته خواهد شدخدمت 
به کارمندي که بازخرید خدمت می شود در ازاي هرسال سابقه خدمت -1تبصره 

که جزء سوابق خدمت وي منظور شده است، آخرین حقـوق و فـوق العـاده هـاي     
مبناي برداشت کسور بازنشستگی به اضافه حقوق و مزایـاي مرخصـی اسـتحقاقی    

سـال در ایـن مـورد یکسـال تمـام      استفاده نشده قابل پرداخت مـی باشـد کسـر    
پرداخت کسور بازنشستگی به کارمند باز خرید شده یـا انتقـال   . محسوب می شود
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 .آن به صندوق باز نشستگی دیگر موکول به درخواست وي می باشد
استخدام مجدد مستخدم بازخریـد خـدمت شـده در دانشـگاه ممنـوع       -2تبصره

 .است
اده بـه خـدمت بـه دسـتگاههاي دولتـی      انتقال یا ماموریت کارمند آم -3تبصره 

 .موجب قطع حالت آمادگی به خدمت خواهد شد
 توانمند سازي کارمندان: فصل پنجم

دانشگاه موظف است  بـه منظـور ارتقـاء سـطح کـارآئی و اثـر بخشـی         -39ماده 
را  بـر اسـاس دسـتورالعملی     خود آموزش کارمندان  واحدهاي تحت پوشش، نظام

اي طراحی نماید که همراه با متناسب  می رسد به گونه  ه به تصویب هیأت امناءک
هـاي الزم را   ساختن دانش، مهارت و نگرش کارمندان با شغل مـورد نظـر، انگیـزه   

اي  بطوري کـه رابطـه  . جهت مشارکت مستمر آنان در فرآیند آموزش تأمین نماید
 .بین ارتقاء کارمندان و آموزش برقرار گردد

نیازهـاي آموزشـی کارمنـدان خـود را براسـاس       بایسـت  دانشـگاه مـی   -40ماده 
) مهارت(نیازسنجی شغل و شاغل تدوین و به منظور ارتقاء سطح دانش و تخصص 

اعزام کارمندان را به دوره هاي آموزشی مورد نیاز در داخل یا خارج از کشور پیش 
 .بینی و شرایط الزم را فراهم نمایند

سـبت بـه توانمندسـازي و افـزایش     کارمندان دانشگاه موظفند همـواره ن  -تبصره
 . اقدام نمایندبراساس دستورالعملهاي مربوطه هاي شغلی خود  مهارت و توانائی

 جبران خدمت: فصل ششم
 ت بـه کارکنـان دانشـگاه تسـري     ـدان دولـران خدمت کارمنـنظام جب  -41 ماده

دي دستورالعمل نحوه اجرایی قانون مزبور در دانشـگاه و طـرح طبقـه بنـ     .می یابد
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 .رسد مشاغل کارمندان توسط دانشگاه تهیه و به تصویب هیات امناء می
 ارزیابی عملکرد: فصل هفتم

دانشگاه مکلف است  برنامه هاي سنجش و ارزیابی عملکـرد واحـدهاي    -42ماده 
مختلف و کارمندان را به مورد اجرا گذاشته و گزارش آن را به صورت دوره اي بـه  

دستورالعمل فرآینـد اجرایـی کـار، شـاخص هـاي ارزیـابی       . هیأت امناء ارائه نماید
عملکرد واحدها ، معیارهاي شایستگی و مصادیق  هر کدام از آنها ظرف مدت سـه  

 .ماه پس از ابالغ  این آیین نامه به تصویب هیأت امناء  خواهد رسید
 بازنشستگی و رفاه: فصل هشتم

کـار افتـادگی و فـوت و     کارمنـدان دانشـگاه از نظـر بازنشسـتگی ، از      -43ه ماد
بازخرید سنوات حسب مورد مشمول قـانون اسـتخدام کشـوري یـا قـانون تـامین       
اجتماعی و اصالحات بعدي آنها و کلیه قـوانین و مقـررات بازنشسـتگی و وظیفـه     

 . مستخدمین رسمی و پیمانی دولت می باشند
خود بهنگـام   سازي ترکیب نیروي انسانی تواند به منظور بهینه دانشگاه می: تبصره 

بازخرید شاغلین با تصویب هیأت امناء مبالغی عالوه بر وجوه قانونی که به موجب 
 .شود پرداخت نماید مقررات موضوعه تعیین می

دانشــگاهها در انتخــاب ســازمان و یــا شــرکتهاي بیمــه بــراي عقــد   - 44مــاده 
 .باشد قراردادهاي بیمه خدمات درمانی مخیر می

انـداز   شگاه کماکان مشمول قانون تشـکیل حسـاب پـس   کارمندان دان - 45ه ماد
 .کارمندان دولت خواهند بود

کارمند دانشگاه می تواند هنگام تقاضاي بازنشستگی حقـوق و مزایـاي    -46 ماده
 یـا  .نمایـد  مربوطه به ایام مرخصیهاي استحقاقی اسـتفاده نشـده خـود را مطالبـه    
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تعیین حقـوق بازنشسـتگی    تقاضا نماید در احتساب سابقه خدمت جهت تواند  می
و در . اضـافه شـود   سـال   30تـا حـداکثر    یا از کار افتادگی به جمـع خـدمت وي  

صورتیکه کارمند فوت شود و استحقاق مرخصی داشته باشد تمام حقوق و مزایاي 
 .مربوطه بابت مرخصیهاي استحقاقی به وراث قانونی وي پرداخت خواهد شد

پایان خدمت و کمک هزینه ازدواج و فـوت  دانشگاه مجاز است پاداش   -47ماده 
را طبق قانون پرداخت پاداش خدمت بخشی از هزینه هاي ضروري بـه کارمنـدان   

 .و اصالحات بعدآن را پرداخت نماید1375دولت مصوب 
کارمندانی که در حین خدمت نیمه وقت بازنشسته شوند از پاداش پایان  :تبصره 

 .خدمت تمام وقت استفاده خواهند نمود
 حقوق و تکالیف عمومی کارمندان: فصل نهم

کارمندان پیمانی که با تشخیص دانشگاه بدون عذر موجـه پـانزده روز    -48ماده 
متوالی یایک ماه متناوب در طول مدت قرارداد ترك خدمت نماینـد لغـو قـرارداد    
خواهند شد، این قبیل کارمندان حقـی بابـت دریافـت بازخریـد سـنوات خـدمت       

 .داد را نخواهند داشتآخرین سال قرار

کارمندان موظف مـی باشـند کـه وظـایف خـود را بـا دقـت، سـرعت،          -49ماده 
 منشـور  وصداقت، امانت، گشاده رویی، انصاف و تبعیت از قوانین کشور و مقررات 

 . انجام دهند و در مقابل مراجعین و دانشگاه پاسخگو باشندسازمانی 
شرایط بهداشـتی و ایمنـی و ایجـاد     دانشگاه مکلف است بمنظور تامین -50ماده 

 . محیط مناسب کار براي کارمندان خود اقدامات الزم را بعمل آورد
مجلـس شـوراي    20/1/1368قانون حفاظـت در برابـر اشـعه مصـوب       -51ماده 

در مورد کارمنـدان رسـمی و پیمـانی دانشـگاه الزم      و اصالحات بعدي آن اسالمی
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 .باشد االجرا می
ویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی قانون تر -52ماده 

و آئین نامه اجرائی آن و نیز قانون تنظیم خـانواده و جمعیـت    22/6/1374مصوب 
الزم االجـرا   در مورد کارمندان دانشـگاه و اصالحات بعدي آن  26/2/1372مصوب 

 .می باشد
اشـتغال بـه    ی کـه دانشگاه موظف اسـت بـراي آن دسـته از کارمنـدان     -53ماده 

مستلزم داشتن لباس مخصوص است بموجب دستورالعملی کـه   وظایفی دارند که
رسد لباس مناسب تهیه و یا وجه آن راجهـت   به تصویب هیأت رئیسه دانشگاه می

 . خرید لباس کار به کارمند پرداخت نماید
سـاعت در هفتــه مـی باشــد و    44ســاعات کـار کارمنـدان دانشــگاه    -54مـاده  
ان موظفند در ساعات تعیین شده طبق برنامه تنظیمـی در محـل کـارخود    کارمند

ترتیب و تنظـیم سـاعات کـار بعهـده دانشـگاه      . حاضر شده و انجام وظیفه نمایند
 .  خواهد بود

کارمندان می توانند با موافقت دانشگاه ساعات کار خود را حـداقل بـه    -55ماده 
میـزان  . تقلیل دهند یک دومبه  حداکثربه مدت سه سال تامدت یکسال متوالی و 

حقوق و مزایا، نحوه محاسبه سوابق خدمت و سایر امتیازات ایـن قبیـل کارمنـدان    
متناسب با ساعات کار آنان تعیین می شود لیکن کسـور بازنشسـتگی ایـن قبیـل     

و  کارمندان در طول مدت خدمت نیمـه وقـت بصـورت کامـل کسـر خواهـد شـد       
خـدمت الزم بـراي بازنشسـتگی تمـام وقـت       اینگونه سوابق در محاسـبه سـنوات  

 .محسوب می گردد
کارمندان دانشگاه از جهت اتهام ناشی از انجام وظایف و مسـئولیتهاي   -56ماده 
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قانونی مورد حمایت قضایی می باشند و دانشگاه موظف اسـت در صـورت انطبـاق    
ده از عملکرد کارمندان متهم با مقررات مربوطه بـراي رفـع اتهـام آنـان، بـا اسـتفا      

طبـق قـانون   ( .کارشناسان حقوقی خود یا گرفتن وکیـل حمایـت قضـایی نماینـد    
  )1376حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهاي مسلح مصوب 

کارمندان در انجام وظایف خود به صورت آزادانه نسـبت بـه ماموریـت     -57ماده 
هتر را دارا می باشند هاي سازمانی حق اظهار نظر و ارائه پیشنهاد و راه حل هاي ب

و اظهار عقیده و پیشنهادهاي آنان نباید برموقعیت شغلی ایـن افـراد تـاثیر منفـی     
 .بگذارد
و دانشـگاه    به حفظ اسرار مربوط بـه شـغل   کارمندان دانشگاه مکلف  -58ماده 

می باشند و در صورت تخلف از این امر و اثبـات آن توسـط مراجـع ذیصـالح، بـر      
 .ی با آنان رفتار خواهد شداساس مقررات قانون

اشتغال کارمندان دانشگاه بـه شـغل دولتـی دیگـر ممنـوع و مشـمول        -59ماده 
مقررات اصل یکصدو چهل و یکم قانون اساسی جمهوري اسـالمی ایـران و قـانون    

و اصـالحات بعـدي آن    11/10/1373ممنوعیت تصدي پیش از یک شغل مصوب 
 .می باشد

توانند در ساعت غیر موظف و با اطالع دانشـگاه و   کارمندان دانشگاه می -60ماده 
بدون استفاده از امکانات دانشگاه  خدماتی را در زمینه تحقیق ، تدریس ، تـالیف،  
ترجمه ، کارشناسی، شرکت در جلسات و نظایر آن  به دستگاههاي دولتی ارائـه و  

 . از حق الزحمه مربوطه بهره مند شوند
ري کارمندان دانشگاه طبق قانون رسـیدگی بـه   رسیدگی به تخلفات ادا -61ماده

 . می باشدتغییرات و اصالحات بعدي آن 7/9/1372تخلفات اداري مصوب 
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خروج از تابعیت ایران بـه شـرط گـواهی وزارت امـور خارجـه موجـب        -62 ماده
 . انفصال از خدمت دانشگاه خواهد بود

سـال مرخصـی    3ر توانند با موافقـت دانشـگاه از حـداکث    کارمندان می -63ماده 
براي ادامه تحصـیالت عـالی و   . بدون حقوق در طول مدت خدمت استفاده نمایند

سـال   2تخصصی مرتبط با رشته شغلی کارمند حداکثر مـدت  ایـن مرخصـی تـا     
 .دیگر قابل افزایش خواهد بود

حـداکثر دو سـوم   مدت مرخصی بدون حقوق کارمندان پیمانی نبایـد از   :1تبصره
 .تجاوز نمایدسقف مدت قرارداد 

جـزو سـوابق    و وظیفـه  مدت مرخصی بدون حقوق از لحاظ بازنشستگی :2تبصره
کسـور  نسبت بـه پرداخـت    کارمند اما در صورتیکه . خدمت محسوب نخواهد شد

بازنشستگی سهم کارفرما و سـهم کارمنـد حسـب مقـررات صـندوق بازنشسـتگی       
جـز سـنوات خـدمت     بدون محدودیت زمانی اقدام نماید این مدت شخصاً مربوطه

 .براي بازنشستگی قابل محاسبه است
کارمندان دانشگاه که همسران آنان جهت ماموریت یا ادامـه تحصـیل    -3 تبصره

سـال از مرخصـی    5توانند  حداکثر به مـدت   به خارج از کشور اعزام می شوند می
 . بدون حقوق استفاده نمایند

بـر اسـتفاده از مرخصـی    تواننـد عـالوه    شاغلین منـاطق محـروم مـی     -64ماده 
روز از مرخصـی اسـتحقاقی ویـژه منـاطق محـروم       30استحقاقی ساالنه هر سـال  

مرخصی مذکور با موافقت مسئول ذیربط قابل استفاده اسـت و در  . استفاده نمایند
 . باشد صورت عدم موافقت قابل ذخیره یا باز خرید می

که مانع از انجام خدمت  ،کارمندان دانشگاه در صورت ابتالء به بیماري -65ماده 
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ماه مرخصـی در طـول یـک     4طبق گواهی و تأیید پزشک معتمد حداکثر از  شود
به تشخیص کمیسیون   العالج بیماریهاي صعب. سال خدمت استفاده خواهند نمود

مـادام کـه کارمنـد توسـط      .باشـد  پزشکی از محدودیت زمانی مذکور مستثنی می
شناخته نشـده مرخصـی اسـتعالجی مـذکور     کمیسیون پزشکی از کار افتاده کلی 

 .استمرار خواهد شد
کمیسون پزشکی حداقل از سه پزشک تشکیل می شود که بـا توجـه     - 1تبصره

 .به نوع بیماري مستخدم توسط رئیس دانشگاه انتخاب می گردند
مشمولین بیمـه تـامین اجتمـاعی تـابع قـوانین و مقـررات مربوطـه          - 2تبصره 

 .باشند می

هاي موضوع مواد این آیـین نامـه بـه موجـب      نحوه استفاده از مرخصی -66ماده 
 .خواهد رسید هیأت امناء به تصویب  است کهدستورالعملی 

و همچنــین انتقــال  نقــل و انتقــال و مأموریــت کارمنــدان دانشــگاه -67مــاده 
اعطـاء مأموریـت آموزشـی بـراي     کارمندان دستگاههاي دولتی به دانشـگاه و نیـز   

بـه تصـویب    اسـت کـه  اه مدت و بلند مدت به موجب دستورالعملی هاي کوت دوره
 .خواهد رسید  هیأت امناء

رعایت قانون ممنوعیت ادامـه تحصـیل کـارگزاران کشـور در سـاعات       -68ماده 
و آئین نامـه اجرائـی آن در مـورد کارمنـدان دانشـگاه       4/10/1372اداري مصوب 

 . الزامی است
درخواست کتبی از خدمت دانشـگاه اسـتعفا    تواند با کارمند رسمی می -69ماده 

. در هیچ مورد استعفاي کارمند رافع تعهدات او در برابر دانشگاه نخواهد بـود . کند
. استعفا از تاریخی تحقق می یابد که دانشگاه بصورت رسمی با آن موافقـت نمایـد  
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 دانشگاه مکلف است ظرف یکماه از تاریخ وصول استعفا ، رد یـا قبـول آن را کتبـاً   
اگر تا پایان یک ماه مذکور رد یا قبول استعفا ابالغ نگردد ایـن امـر در   . اعالم دارد

کارمند می تواند در صورت قبول نشـدن  . حکم عدم قبول استعفا تلقی خواهد شد
 . استعفا از طریق مراجع قانونی پیگیري نماید

از استخدام مجدد کارمند رسمی که استعفا کرده اسـت در صـورت نیـ    - 1تبصره
 .با رعایت مقررات ورود به خدمت بالمانع استدانشگاه 
درصـورت درخواسـت کارمنـد مسـتعفی وجـوهی کـه بابـت کسـور           -2تبصره 

 .بازنشستگی پرداخت کرده است به او مسترد خواهد شد
کارمند رسمی مشمول صندوق تامین اجتماعی تابع مقررات مربوطـه   -3تبصره 

 .باشد می
ام وقت کارمنـدان دانشـگاه در دسـتگاههاي دولتـی،     سوابق خدمت تم -70ماده 

 .انقالب اسالمی بعنوان سابقه خدمت دولتی محسوب خواهد شد  نهادهاي
جانبـازان،  ( دانشگاهها ملزم به رعایت کلیه قوانین و مقررات ایثارگران  -71ماده 

و  و گردانهـاي عاشـورا و الزهـرا   ) رزمندگان، همسـر و فرزنـدان شـهدا و آزادگـان    
می باشند مگر در مواردي که در این آیین نامه و دسـتورالعملهاي   ولیت عادي معل

 .آن تصریح شده باشد
در مواردي که حکم خاصی براي اجراي برخـی از قـوانین و مقـررات     - 72ماده  

بینی نشـده باشـد تـا وضـع مقـررات جدیـد        پیش نامه  در این آئین عمومی دولت
 .اهد بودمقررات عمومی دولت کماکان نافذ خو
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 هـ 42762ت /113968: شماره 
 4/6/1385 : مورخ

 
 کل کشور   1388ماده واحده قانون بودجه سال )24(آئین نامه اجرایی بند 

 
 : در این آئین نامه اصطالحات زیر درمعانی مشروح مربوط به کار می روند -1ماده 
 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی : وزارت  -الف
 کل کشور  1388قانون بودجه سال : قانون –ب 
پزشـکان هیـأت علمـی کـه در بیمارسـتانهاي      : هیأت علمی تمام جغرافیایی  -پ

) آماده  به خـدمت  (دانشگاهی شاغل بوده و شبانه روزي به صورت مقیم یا آنکال 
در خدمت بیمارستان مربوط باشند و حق فعالیت در بیمارستانها و مراکز جراحـی  

اراکلینیک غیر دانشگاهی به غیر از مطلـب را نداشـته و موظفنـد    محدود و مراکز پ
ضمن عقد قرارداد با سازمانهاي بیمه گر تعرفه هاي مصوب بخش دولتی را رعایت 

 . نمایند 
جراحی، بیهوشـی ، داخلـی و حـق الزحمـه ویزیـت و       K: حق العالج پژشکی  -ث

 مشاوره پزشکان 

دي و ویـژه کـه میـزان آن توسـط     هزینه اقامت بیمار در تختهاي عـا : هتلینگ - ت
 :هیأت وزیران اعالم می شود

قانون کـه حـداقل   ) 24( بیمارستانهاي هیأت امنایی موضوع بند:  بیمارستانها  -ج
هفتاد درصد از امتیازات مربوط به رتبه بندي بیمارستانهاي آموزشـی کـه توسـط    

هـا تمـام   وزارت انجام می شود را اخذ و حداقل سی درصد اعضاي هیأت علمـی آن 
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این بیمارستانها موظفند تا پایان آذرماه سالجاري چهل و پنج درصـد  . وقت باشند 
. و تا پایان سال جاري شصت درصد اعضاي هیأت علمی خود را تمام وقت نمایند 

در صورت عدم احراز شرایط ایـن بنـد در مقـاطع زمـانی مـذکور، بیمارسـتانها از       
 . شمول این آئین نامه خارج می شوند

 . هیأت امناي بیمارستانها از ترکیب زیر تشکیل می شود -2اده م

رئـیس هیـأت   (رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درماي ذیربط  -1
 )امناء 

 )دبیر هیأت امناء(رئیس بیمارستان  -2

 مدیر بیمارستان -3

 معاون برنامه ریزي یا عمرانی استاندار به انتخاب استاندار -4

 لینی بیمارستان به انتخاب روساي بخشهاي مذکور نماینده روساي بخشهاي با -5

 . شهردار شهر و در تهران شهردار منطقه مربوط -6

 نماینده مجمع خیرین سالمت  -7

 مدیر درمان سازمان تامین اجتماعی استان  -8

 مدیر کل سازمان بیمه خدمات درمانی استان  -9

در  (یک نفر از نمایندگان مجلـس شـوراي اسـالمی در اسـتان مربـوط      :  1تبصره
 .بعنوان ناظر در جلسات هیأت امناء شرکت خواهد کرد ) صورت تمایل

هیأت امناء موظف است یک نفر خبره در مسائل مدیریت را بـا انتخـاب    -2تبصره 
دانشگاه و تائید معاونت توسعه مدیریت و منـابع انسـانی وزارت بـراي شـرکت در     

 . جلسات دعوت نماید
 . خاري است عضویت در هیأت امناء افت -3تبصره 
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دبیرخانه هیأت امناء در بیمارستان مستقر می باشد و مسـئولیت آن بـا    -4تبصره 
 . دبیر هیأت امناء است 

جلسات هیأت امناء حداقل هر دو ماه یک بار بـه دعـوت دبیـر هیـأت      – 5تبصره 
امناء تشکیل می شود که با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت یافته و مصوبات 

 . ت مطلق آراي اعضاي حاضر قابل اجرا خواهد بودآن با اکثری
مدت عضویت اعضاي هیأت امناء  دو سال و انتخاب مجدد آنها بالمـانع   -6تبصره 

 . است اعضاء در قبال مسئولیت و وظایف محول شده پاسخگو خواهند بود
 . حکم اعضاي هیأت امناء توسط رئیس دانشگاه صادر می گردد -7تبصره 
و معاونان بیمارستان و روساي بخشها باید از بین اعضـاي هیـأت   رئیس  -8تبصره 

 . علمی تمام وقت جغرافیایی آن مرکز باشند
 .مصوبات هیأت امناء با ابالغ رئیس دانشگاه قابل اجرا خواهد بود  -9تبصره 

مصـوبه  ) 7(حدود وظایف هیأت امنـاي بیمارسـتانها مطـابق مفـاد مـاده       -3ماده 
شـوراي عـالی انقـالب فرهنگـی در خصـوص      29/1/1368د ش مورخ /386شماره 

 . تشکیل هیأتهاي امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی خواهد بود
 : نحوه گردش مالی بیمارستانها به ترتیب زیر خواهد بود -4ماده 
سازمان هاي بیمه گر موظفند دو برابر تعرفـه هـاي مصـوب دولتـی در ازاي      -الف

و هتلینگ و معادل تعرفه هاي مصوب دولتی را در مورد سـایر   حق العالج پزشکی
خدمات جهت تمامی اسناد هر کدام از بیمارستانها به حسـاب درآمـد اختصاصـی    

) 1(بنـد  » ب«حـق ویزیـت سـرپایی براسـاس جـزء      . دانشگاه مربوط واریز نمایند
 . تعیین می شود  20/4/1388هـ مورخ  543ت/79529تصویب نامه شماره 

اه علوم پزشکی و خدمات درمانی مربوط مکلف است صد درصد درآمـدهاي  دانشگ
 . اختصاصی مکتسبه بیمارستانها را پرداخت نماید
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سازمانهاي بیمه گر موظفند به گونه اي عمل نمایند که حداکثر دو هفته  -تبصره 
پس از اعالم وضول صورت حساب بیمارستان ، شصت درصد آن بـه صـورت علـی    

وزارت مکلـف اسـت براسـاس اسـتانداردهاي  مـورد نظـر       . شـود الحساب پرداخت 
سازمانهاي بیمه گر ظرف سه ماه پس از ابالغ این آئین نامـه اصـالحات الزم را در   

 . برنامه نرم افزاري موجود اعمال نماید
وزارت مکلف است حسب اعالم کتبی عملکرد ماهیانه بیمارستانها نسـبت بـه    -ب

ر تعرفه مصوب دولتی براي حـق العـالج پزشـکی و    براب 6/1پرداخت علی الحساب 
-15( هلتینگ از منـابع عمـومی بیمارسـتان و همچنـین از محـل اعتبـار ردیـف        

 . قانون اقدام نماید) 550000
وزارت و دانشگاههاي علوم پزشکی ذیربط موظفنـد بـه گونـه اي عمـل      -1تبصره 

ذکور بـه صـورت علـی    نمایند تا پس از اعالم بیمارستانها ظرف دو هفته ، وجوه م
پس از اعالم رسمی سـازمانهاي بیمـه   . الحساب به بیمارستان مذکور پرداخت شود

 . گر عملکرد موضوع این ماده تسویه خواهد شد
بیماران براي خدمات ارائـه  ) فرانشیز( درصد پرداختی توسط بیمه شده  -2تبصره 

 . شده بر مبناي یک برابر تعرفه دولتی اعمال خواهد شد
اعمال جراحی که توسط دستیار آموزشی انجام می شود شامل پرداخت  -3ه تبصر

 . حق الزحمه هیأت امنایی نخواهد بود 
در اعمال جراحی که از دستیار آموزشی بعنوان کمـک جـراح اسـتفاده     -4تبصره 

می گردد ، حق العالج کمک جراح بر مبنـاي یـک برابـر تعرفـه دولتـی محاسـبه       
 . خواهد شد

این مـاده منـوط بـه تحقـق     » ب«و » الف«داختهاي موضوع بندهاي پر -5تبصره 
 .خواهد بود ) 2(ماده ) 8(تبصره 
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هزینه استهالك اتاق عمل جراحی و شـش درصـد هزینـه اقامـت تحـت       -5ماده 
) K( عنوان هزینه خدمات پرستاري مطابق ضوابط موجود و براسـاس تعرفـه یـک    

 . محاسبه و پرداخت خواهد شد
ستانها موظفند لوازم مصرفی ، تجهیزات پزشکی و پروتز مـورد نیـاز   بیمار -6ماده 

بیمارستان را تامین نمایند ، در غیـر اینصـورت از شـمول ایـن آئـین نامـه خـارج        
 . خواهند شد

سازمان هاي بیمه گر مکلفند در خصـوص خـدمات گلوبـال نیـز معـادل       -7ماده 
پزشـکی و هزینـه تخـت     دوبرابر تعرفه هاي مصوب دولتی را در ازاي حـق العـالج  

 . پرداخت نمایند) هلتینگ( بستري 
مـوارد مشـمول تعرفـه گلوبـال و اجـراي اجـزاي مـورد احتسـاب بـراي           –تبصره 

بیمارستانها توسط دبیرخانه شوراي عالی خدمات درمانی ظـرف یـک مـاه پـس از     
 . ابالغ این آئین نامه تعیین و ابالغ می شود

و درمانی از بیمـاران فاقـد پوشـش بیمـه      هزینه هاي خدمات تشخیصی  -8ماده 
 . درمانی مطابق تعرفه بیمارستانها دریافت خواهد شد 

بیمارستانها مجازند با سازمانهاي بیمه گر تکمیلی نسبت به انعقاد قرارداد  -9ماده 
اینگونه بیمارستانها می توانند حـداکثر ده درصـد تختهـاي بسـتري     . اقدام نمایند 

 . ، اداره نمایندخود را از این طریق 
سقف قرارداد بیمه هاي تکمیلـی در بیمارسـتانها معـادل تعرفـه بخـش       –تبصره 

 . خصوصی مصوب دولت می باشد
بیمارســتانها موظفنــد نســبت بــه راه انــدازي کلینیــک ویــژه پــذیرش  -10مــاده 

. بیمارستان حسب ضرورت با مشارکت پزشکان تمام وقت جغرافیایی اقدام نماینـد 
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انها مجازند از خدمات پزشکان غیر هیأت علمی منوط به تمـام وقـت   این بیمارست
 .جغرافیایی بودن آنان با رعایت ضوابط سطح بندي خدمات درمانی اقدام نمایند

بیمارستانها موظفند جهت ارتقاي امور درمانی ، آموزشـی و پژوهشـی ،    -11ماده 
وي که درپایـان سـال   امور مذکور را مطابق استانداردهاي وزارت انجام دهند به نح

، ارائه خدمات براساس مدل تعـالی سـازمانی باشـد و نمـره ارزشـیابی ایـن       1388
در غیر اینصورت در سال بعد از شـمول ایـن آئـین    . افزایش یابد % 20بیمارستانها 

 . نامه خارج می شوند
براي بیمارستانهایی که نمره ارزشیابی آنها از چهارصد باالتر باشد میـزان   –تبصره 

 . افزایش نمره ارزشیابی مندرج در این ماده پانزده درصد تعیین می شود
هیأت امناء موظف است در قبـال نتـایج ارزشـیابی انجـام شـده توسـط        -12ماده 

مراجع تعیین شـده از سـوي وزارت و مبـادي ذیـربط، اقـدام الزم را انجـام داده و       
مت وزارت و نتیجه ارتقاي خـدمات را هـر شـش مـاه یـک بـار بـه معاونـت سـال         

 . سازمانهاي بیمه گر در استان گزارش نماید
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 آئین نامه نحوه هزینه کردن هدایا و کمکهاي مردمی
 12/10/1379مصوب 

هدایا و کمکهاي مردمی موضوع این آئین نامه به وجوهی اطالق می گـردد  -1ماده
ه که با رعایت مقررات مربوط به نحوه جذب و استفاده از کمکهاي مردمی در زمین

توسعه و گسـترش دانشـگاهها و موسسـات آمـوزش عـالی و تحقیقـاتی کشـور و        
ــات    ــوب جلس ــانی مص ــتی و درم ــات بهداش ــورخ 81و  80، 78موسس ، 3/3/67م

شوراي مشترك کمیسیونهاي شورایعالی انقـالب فرهنگـی و    24/3/67و  17/3/67
زشـی و  قانون نحوه انجام امورمالی و معامالتی دانشـگاهها و موسسـات آمو   5ماده 

مجلس شوراي اسالمی از سوي اشخاص حقیقـی یـا    18/10/69تحقیقاتی مصوب 
حقــوقی بصــورت داوطلبانــه در اختیــار دانشــگاههاو موسســات آمــوزش عــالی و  

 . تحقیقاتی که در این آئین نامه موسسه نامیده می شود قرار گیرد
وجوه  در مواردي که اشخاص حقیقی و حقوقی اهداء کننده موارد مصرف -2ماده 

اهدایی خود را مشخص نمایند وجوه مذکور منحصراً در موارد تعیـین شـده طبـق    
 . ضوابط این آئین نامه به مصرف خواهد رسید

وجوهی که اشخاص حقیقی یا حقـوقی مصـرف آنـرا تعیـین ننمـوده یـا        -3ماده 
هیچگونه محدودیتی براي مصرف آن قائل نشده اند و صرفاً بـه منظـور کمـک بـه     

داف موسسه اهـداء مـی نماینـد، بـا تشـخیص رئـیس موسسـه در امـر         پیشبرد اه
آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فعالیتهاي بهداشتی درمانی و از جمله مصارفی که 

 . به نحوي در راستاي تقویت فعالیتهاي مذکور باشد اقدام گردد
رئیس موسسه می تواند اختیارات موضوع این ماده را بـه صـورت کلـی یـا     : تبصره
 . به یکی از معاونین خود تفویض نماید جزئی
کلیه وجوهی که به عنوان کمک و هدایا اخـذ مـی شـود بایـد در ردیـف       -4ماده 

از طریــق خزانــه یــا  ( حســابهاي بــانکی غیــر قابــل برداشــت در بانکهــاي دولتــی 
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) . نمایندگی خزانه در استانها به همین منظور تحـت عنـوان هـدایا افتتـاح گـردد     
از حساب مذکور با امضاء مشترك رئیس موسسه یا مقام مجـاز از   واریز و برداشت

 . طرف ایشان و مسئول امور مالی یا ذیحساب یا نماینده وي خواهد بود
کلیه وجوه دریافتی بعنوان درآمد اختصاصـی محسـوب مـی گـردد مانـده      : تبصره

حساب کمک هاي مردمی موجود در حسابهاي دانشگاه تـابع آئـین نامـه مـالی و     
 .مالتی دانشگاههاي علوم پزشکی خواهد بودمعا

موسسه می تواند از موجودي مازاد بر احتیاج حسـاب هـدایا و کمکهـاي     -5ماده 
سود حاصـل  . مردمی بصورت سپرده ثابت نزد بانکهاي دولتی سرمایه گذاري نماید

 . آئین نامه به مصرف خواهد رسید 3از سرمایه گذاري  با رعایت مفاد ماده 
آئـین   3موضـوع مـاده   ( سسه می تواند از محل وجوه کمکهاي مردمی مو -تبصره
 . به صندوق هاي قرض الحسنه موسسه کمک نماید) نامه 
اشـخاص  ) اعم از اموال منقول و غیر منقـول (هدایا و کمکهاي غیر نقدي   -6ماده 

حقیقی و حقوقی که نحوه استفاده آن توسط اهـداء کننـده مشـخص شـده باشـد      
رد استفاده قرار خواهد گرفت در غیر اینصورت نحـوه اسـتفاده از   بهمان صورت مو

آن و یا ضرورت تبدیل هدایاي غیر نقدي به نقدي به تشخیص هیـأت رئیسـه یـا    
ریاست دانشگاه یا هیأت امناء با رعایت آئـین نامـه مـالی و معـامالتی دانشـگاهها      

 .انجام خواهد گرفت
تبدیل گدد مصرف وجـوه حاصـله از   چنانچه هدایاي غیر نقدي به نقدي : تبصره  

 .تبدیل ، تابع مفاد این آئین نامه خواهد بود
دریافت وجوه اهـدایی بـا سرفصـل حسـاب مسـتقل در حسـابهاي مـالی         -7ماده 

 . موسسه اعمال می گردد 

ب
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  آئین نامه ارتقاء اعضاي هیات علمی

 دانشگاهها و موسسات آموزش عالی 

 و پژوهشی علوم پزشکی

     

 

 ١٣٨٧رداد ماه سال م
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 :فهرست
 مقدمه  -
 منابع و مراجع معتبر براي استناد -
 تعاريف و مراتب  -
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 علمی دانشگاهها و موسسات آئین نامه ارتقاء اعضاي هیات
 آموزش عالی و پژوهشی علوم پزشکی

 مقدمه
منصب هیات علمی دانشگاهها و مؤسسـات آمـوزش عـالی و پژوهشـی گروههـاي      
پزشکی، جایگاه رفیع و مقام شامخی است که تعهدات خطیري را در محضر الهـی  

زشـی و  نظام آمو. هاي سنگینی را نسبت به مردم بدنبال خواهد داشت و مسئولیت
پژوهشی پویا و بالنده صاحبان و بانیان و راهبران اصیل خود را در محـل ارتقـاء و   

نظـام ارتقـاي اعضـاي    . آزماید پذیري و خدمتگزاري می اعتال و نوآوري و مسئولیت
هاي بـدیع و آثـار مفیـدي اسـت کـه جـوهره آن        هیأت علمی همواره خالق ارزش

ــم و تجربــه، ابتکــار و خ  القیــت و تــالش صــاحبان خــرد و ایمــان و اخــالص، عل
این نظام متعالی بـا  . هاي علم و پژوهش خواهد بود اندیشمندان و تالشگران عرصه

 : هاي مشروحه زیر استوار خواهد بود ها و فعالیت توجه به مالك
نامـه هـا و مقـررات     پایبندي به آیـین  _حضور موثر _هاي شئون استادي شناسه -

 هاي آموزشـی نظـري   فعالیت _حیت عمومیهاي صال شناسه_آموزشی و پژوهشی 
مدارك و شواهد  _هاي آموزشی علمی، آزمایشگاهی، کارگاهی و بالینی  فعالیت _

نوآوري در  _در زمینه نوآوري در آموزش و پژوهش ، ابداعات، اختراعات، کشفیات
هـاي پژوهشـی و تولیـدات     فعالیـت  _مدیریت آموزشی و امور فرهنگی و تربیتـی  

انجــام وظــایف در زمینــه  _یت و راهبــري آموزشــی و پژوهشــی مــدیر _علمــی 
، اسـتادي در کسـوت مشـاور فرهنگـی     فعالیت هـاي   _راهنمایی و مشاوره علمی

هـر   _اي حرفـه  فعالیت هاي علمی ـ اجرایـی و ارائـه خـدمات      _اخالقی و تربیتی
  هاي ممیزه موضوع معتبر دیگر به تشخیص هیأت
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دید بر اساس معیارها و شرایط متناسب با این به کارگیري اعضاي هیأت علمی ج 
 .هاي سازمانی ضروري است نامه براي توفیق مؤسسات در مأموریت آیین

منابع و مراجع معتبر براي استناد در بازنگري آیین نامه حاضر و مراجعه در زمان  
بـه شـرح زیـر     هـاي ممیـزه و گروههـاي کارشناسـی     گیري توسـط هیـأت   تصمیم

 : باشد می
 هاي معتبر اسالمی راجع به علم، اخالق، تربیت، طب، معلم، متعلم زهآمو _
و مقـام معظـم رهبـري راجـع بـه      » ره«مجموعه بیانات مستند امام خمینـی  _

دانشگاهها، آموزش عالی، خدمات پزشکی، نقش اساتید، پیشرفت علمـی و  
 سایر موضوعات مرتبط 

امه اسـتخدامی اعضـاي   آیین ن -آخرین آیین نامه ارتقاي اعضاي هیأت علمی _
 هیأت علمی و سایر آیین نامه هاي معتبر آموزشی و پژوهشی

ساله و سند برنامه هاي پنج ساله و سایر قوانینی کـه در   20سند چشم انداز  _
 هر زمان معتبر و الزم االجراء خواهند بود 

مصوبات و مسـتندات شـورایعالی انقـالب فرهنگـی، شـوراي اسـالمی شـدن         _
ریـزي وزارت بهداشـت درمـان و آمـوزش      و شـورایعالی برنامـه  دانشگاه ها 

 پزشکی 
هـاي   هاي فرهنگستان علوم پزشکی ، صاحب نظران، انجمن نظریات و دیدگاه_

 علمی و سایر مراجع معتبر 
مصوبات و نظریات هیأت ممیزه مرکزي و آراء دریافتی از هیأت هاي ممیـزه   _

 دانشگاه ها
خصوص آیین نامه ارتقاء و بـازنگري آن شـامل   منابع علمی معتبر موجود در  _

 ها و مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر نامه کتب مرجع، آیین
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 : تعاریف
شاغلین خدمات آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و مؤسسـات آمـوزش   : هیأت علمی

شـوند و   ، اعضاي هیأت علمـی نامیـده مـی    نامه این آیین مشمول عالی و پژوهشی
   :باشد به شرح زیر می مراتب خدمات آنان

بـا مـدرك کارشناسـی بـه      1370کسانی که قبـل از سـال   : مربی آموزشیار   -
 .عضویت هیأت علمی درآمده بودند

 اعضاي هیأت علمی با مدرك کارشناسی ارشد : مربی   -
یا دانشنامه تخصصی پزشـکی   PhDاعضاي هیأت علمی با مدرك : استادیار   -

 )بورد(
یا دانشـنامه تخصصـی پزشـکی     PhDهیأت علمی با مدرك  اعضاي: دانشیار  -

 .نامه مربوطه از استادیاري به دانشیاري ارتقاء یافته اند که برابر آیین) بورد(
یـا دانشـنامه تخصصـی پزشـکی      PhDاعضاي هیأت علمی بامـدرك  : استاد   -

 .اند که برابر آیین نامه مربوطه ازدانشیاري به استادي ارتقاءیافته) بورد(
 استاد ممتاز   -
 استاد داراي کرسی   -

استاد ممتـاز و   هاي ادامۀ ارتقاء اساتید پس از احراز مرتبه استادي در رتبه :تبصره
اساتید ممتـاز و داراي   .میسر خواهد بود) از بین اساتید ممتاز(استاد داراي کرسی 

شگاه توسط هیأت ممیزه دان  کرسی بر اساس دستورالعمل معاونت آموزشی وزارت
 و در هیأت امناء دانشگاه ها انتخاب  علوم پزشکی مربوطه یا هیأت ممیزه مرکزي

 .گردد تائید می
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 : مرتبه اعضاي هیأت علمی  شرایط عمومی جهت ارتقاء
انجام وظایف محوله طبق برنامه تنظیمی دانشگاه بـه تائیـد مـدیر گـروه در      -1

 –اصـفهان   –شـیراز   – شهیدبهشـتی  -ایـران   –تهـران  (دانشگاههاي تیپ یک 
و در سـایر دانشـگاههاي علـوم پزشـکی بـه      ) اهـواز  –کرمـان   –تبریز  –مشهد 

 پیشنهاد مدیر گروه و تائید معاون آموزشی دانشگاه مربوطه 
 داشتن گواهینامه طی دوره کارگاه روش تحقیق و روش هاي آموزش -2
ده از آثـار ،  تسلط به یک زبان خارجی به تناسب رشته مربوطه بـراي اسـتفا   -3

 مدارك علمی و ارائه مطلب 
توانایی کار با رایانه و کاربردهاي آموزشی و پژوهشی آن بویژه نحوه استفاده  -4

 از منابع الکترونیک 
تأیید صالحیت اخالقی، شؤون استادي و رفتار حرفه اي بـر اسـاس ارزیـابی     -5

 کمیته جذب استاد دانشگاه 
یات هاي انتظـامی رسـیدگی بـه تخلفـات     هر گونه محکومیت در ه :تبصره یک

اعضاي هیات علمی ، مدت زمان ارتقاء در هر مرتبه را به میزان دو سال افزایش 
 .خواهد داد

و یـا   11در مورد محکومیت هاي شدید ، محکومیت کمیسیون مـاده   :تبصره دو
محکومیت در هیات هـاي انتظـامی نظـام پزشـکی مـدت تـاخیر در ارتقـاء بـه         

 .جذب استاد دانشگاه خواهد بودتشخیص کمیته 
هـا، مؤسسـات    ارتقاء اعضاي هیـأت علمـی دانشـگاه    اعضاي هیأت علمی ارتقاء

آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی گروه پزشکی با توجه به میزان فعالیت آنهـا در  
 -ارایـه خـدمات بهداشـتی   . باشـد  مـی  زمینه هاي آموزشی و تحقیقـاتی و نـوآوري  

فرهنگی در سـطح دانشـگاهی، کشـوري و جامعـه      درمانی، مشاوره اي تخصصی و
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تواننـد جـایگزین    داراي اهمیت می باشند و در ارتقاي فرد مؤثر می باشند اما نمی
. باشـند   )فعالیت هـاي آموزشـی و تحقیقـاتی و نـوآوري    (هاي دو مورد اول  کاستی

،  2هـاي کشـف   هر نوع فعالیت برجسته علمـی در حیطـه   1دانش پژوهی  منظور از
دسـت   سازي اطالعـات بـه   و یکپارچه  4، کاربرد نتایج پژوهش هاي اصیل 3آموزش

اگرچـه تحقیقـات   . باشد می 5آمده از اجزاء مختلف یک رشته یا رشته هاي مختلف
رود ولی هر چهـار  و نوآوري عموماً به معنی کشف و پژوهش هاي اصیل به کار می
بـه عبـارت دیگـر     .بعد فوق قابل ارزیابی بر مبناي اسـتانداردهاي مشـخص اسـت   

تحقیقات و نوآوري در هر یک از موارد فوق انجام فعالیتی برجسته در جهت حـل  
در نظـر داشـتن   . هاي جدید است مسأله، گسترش مرزهاي دانش و ورود به عرصه

این تعریف بسط یافته از تحقیقات و نوآوري ضرورتی جـدي بـراي حفـظ جایگـاه     
حیطه فعالیت آنها شـامل آمـوزش،   مؤسسات آموزش عالی در جهت انجام هر سه 

ارتقاي اعضاي هیأت علمی بر اساس مفـاهیم فـوق و   . پژوهش و ارائه خدمت است
 .مفاد این آیین نامه امکان پذیر خواهد بود

١- Scholarship, 2- Research ,  3-Education, 4- Application, 

5- Integration 
 فعالیت آموزشی -1ماده 

یأت علمی به پیشنهاد دانشکده یا موسسه آموزش عالی فعالیت آموزشی اعضاي ه
مربوط و با تصویب هیأت ممیزه به ترتیب زیر ارزیابی و براي آنـان امتیـاز تعیـین    

 .می شود
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 کیفیت عملکرد آموزشی  1 – 1
کیفیت عملکرد آموزشی اعضاي هیأت علمی باید در حیطه هـاي مختلـف    1-1-1

متناسب با رشته کـاري خـود و رسـالت و    (فعالیت آموزشی یک عضو هیأت علمی 
 . مورد ارزیابی قرار گیرد) اهداف دانشگاه محل فعالیت

ایــن فعالیتهــا مــی توانــد درزمینــه آمــوزش کاردانی،کارشناســی،دکتراي   2-1-1
 . عمومی، تخصصی و تحصیالت تکمیلی یاآموزش مداوم باشد

متنوع می باشند هر چند فعالیت هاي آموزشی اعضاي هیأت علمی بسیار  3-1-1
  :باشند اما رئوس آنها شامل موارد زیر می

o      نظري   آموزش 
o      کار در آزمایشگاه 
o       بالینی و غیربالینی(کار در گروه هاي کوچک(  
o       سرپایی، بستري، اتاق عمل و فیلد(آموزش بالینی( 
o      مشارکت در گزارش صبحگاهی 
o      س هاي آموزشیمشارکت در کنفران 
o      راهنمایی تحصیلی یا مشاوره دانشجویی 
o      طراحی و بازنگري طرح درس 
o         همکاري در برگزاري آزمون ها و ارزیابی هاي انجـام شـده از رده

   هاي مختلف آموزشی
o      تهیه مواد آموزشی و کمک آموزشی براي ارایه دروس مربوطه 
o      ي توانمندسازي اعضاي هیأت علمیمشارکت در برنامه ها 
o       مشارکت در آموزش مداوم گروه هاي مشمول 
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اند بایـد   ارزیابی این فعالیت ها و سایر فعالیت هاي آموزشی که ذکر نشده 4-1-1
به ایـن منظـور الزم اسـت مجموعـه     . با رعایت اصول علمی ارزشیابی صورت گیرد

 یته فعالیت هاي آموزشی عضو هیأت علمی توسط کم
منتخب دانشکده مورد ارزیابی قرار گیرد به هرمیزانی که تنوع و گسترش و عمـق  

 .خواهد بوداین فعالیت ها بیشتر باشد امتیازات متعلقه بیشتر 

هـاي ارزیـابی    ها به صورت مستمر و با استفاده از روش ارزشیابی  الزم است 5-1-1
هـاي   گیرد و در آن دیدگاه باشند صورت مختلف که داراي پایایی و روایی الزم می

 .اندرکاران مختلف لحاظ شود دست
 .باشد امتیاز کیفیت عملکرد آموزشی تا بیست امتیاز می 6-1-1
ارزیابی کیفیت عملکرد آموزشی بر اساس دستورالعملی که با رعایت مفـاد   7-1-1

گـردد انجـام    این آیین نامه توسط معاونت آموزشی وزارت متبوع تهیه و ابالغ مـی 
 .گیرد یم

براي اعضاي هیـأت علمـی آموزشـی امتیـاز کیفیـت عملکـرد آموزشـی         :1تبصره 
     :شرح زیر است به

 حداکثر         حداقل                                                   
 20             14                              مربی به استادیاري

 20             15                        استادیاري به دانشیاري 
 20             17                            دانشیاري به استادي

و حـداکثر   5/3براي اعضاي هیأت علمی پژوهشی حداقل امتیاز کیفیت  :2تبصره 
 .باشد می 5از  5آن 

 
 



 

          مجموعه قوانین مرتبط با هیأت امناء  ۱۶۷
 

 کمیت فعالیت آموزشی 2-1 
بـراي هـر واحـد    . ر ترم می باشـد امتیاز براي ه 6کمیت فعالیت آموزشی حداکثر 

 .گردد محاسبه می) 5/0(درسی یا معادل آن امتیاز یک دوم
اگر عضو هیأت علمی در یک ترم تحصیلی یک درس را در چند کـالس   :1تبصره 

و  1به طور مکرر تدریس نماید، امتیاز کسب شده براي اولـین کـالس بـا ضـریب     
 .خواهد شدبراي کالس هاي تکراري با ضریب یک دوم منظور 

تدریس هر درس که براي اولین بار توسط یک عضو هیأت علمـی ارائـه    :2تبصره 
 .گردد محاسبه می) 5/1(شود با ضریب یک ونیم  می

اگر چند مدرس یک درس مشترك را در یـک کـالس تـدریس نماینـد      :3تبصره 
تعداد امتیاز آن درس به تعداد مدرسین به میزان مشارکت در تدریس تقسیم می 

ود مگر آن که تمام مدرسین در طول برنامه آموزشی حضور فعال داشته باشـند  ش
مانند آموزش کارگاهی یا آموزش در گروههاي کوچک که در ایـن صـورت امتیـاز    

 .گردد کامل براي همه منظور می
درصد امتیازات کسب شده در دروس بالینی بسته بـه   50تا  30حداقل  :4تبصره 

در درمانگاه ها (نشکده مربوطه باید از آموزش سرپایی گروه آموزشی با تشخیص دا
در صـورتی کـه فـرد نتوانـد امتیـاز       .کسب شود) و عرصه هاي آموزش جامعه نگر

از امتیازات سایر فعالیـت  % 70مورد نظر از آموزش سرپایی را کسب نماید حداکثر
 .هاي آموزشی منظور خواهد شد

التـدریس پرداخـت    اه مربوطه حـق به دروسی که براساس موافقت دانشگ :5تبصره 
شود امتیازي معادل نصف امتیاز تدریس موظف تعلق می گیرد، ولـی مجمـوع    می

امتیازات کسب شده از دروس موظف و حق التدریسی در هر ترم تحصیلی مطابق 
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امتیاز بیشتر نخواهد شد مشروط به اینکه حداقل دو سـوم امتیـاز از    6از  1-2بند 
 .تدریس موظف کسب شود

حداکثر امتیاز کمیت تدریس درهر ترم تحصیلی براي اعضاء هیأت علمی  :6تبصره
 .امتیاز می باشد) 5/1(پژوهشی که به امر تدریس نیز اشتغال دارند یک و نیم 

 .امتیاز محاسبه می شود) 5/1(یک و نیمPhDبراي تدریس دروس مقطع :7تبصره
یر فعالیتهـاي آموزشـی   تعداد واحد معـادل بـراي آمـوزش بـالینی و سـا      :8تبصره 

 .گردد محاسبه می) 1پیوست (غیرمدون بر اساس دستورالعمل مربوطه 
براي اعضاي هیأت علمی آموزشـی در مرتبـه اسـتادیاري بـه دانشـیاري       :9تبصره 

و در مرحله دانشیاري بـه اسـتادي    35و حداکثر  15امتیاز کمیت تدریس حداقل 
اي هیأت علمی پژوهشی این امتیـاز  باشد و براي اعض می 35و حداکثر  12حداقل 
 .باشد می 10و حداکثر  5حداقل 

 راه اندازي آزمایشگاه یا کارگاه  3-1 
آزمایشگاه آموزشی یا پژوهشی، مرکز آموزش مهارت ) طراحی و راه اندازي(ایجاد  

ها یا بخش آموزشی یا رشته تحصیلی جدید که در آن واحد موجود نبـوده منـوط   
ل هاي الزم براي تدریس که از طرف شوراي گروه تأییـد شـده   به ارائه دستورالعم

 .امتیاز 10امتیاز، حداکثر  5باشند در هر مورد تا 
فعالیـت کـرده باشـند امتیـاز      1-3اگر چند نفر همکـار در موضـوع بنـد     :تبصره 

 .تقسیم می شود)1بر اساس جدول شماره (مربوطه به تعداد نفرات 
 راهنمایی پایان نامه ها  4-1

اهنمایی پایان نامه هاي دوره هاي باالتر از کارشناسی که به نتیجه کامل رسـیده  ر
 :باشد برحسب نوع و کیفیت کار داراي امتیازاتی به شرح زیر می باشد
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امتیـاز، هـر پایـان نامـه دوره      2هرپایان نامه دکتراي عمـومی گـروه پزشـکی تـا     
هر پایان نامه دوره هـاي   امتیاز، 3تا ) فوق لیسانس و داروسازي(کارشناسی ارشد 

امتیـاز و هـر پایـان نامـه      5امتیاز، هر پایان نامه فوق تخصصی تا  5/3تخصصی تا 
 .امتیاز 8تا ) PhD(دکترا 

امتیـاز بـراي اعضـاي     20هـا مجموعـاً    حداکثر سقف امتیازات پایان نامه :1تبصره 
 .شدبا امتیاز براي اعضاي هیأت علمی پژوهشی می 15هیأت علمی آموزشی و 

تحـت راهنمـایی    1-4در صورتی که راهنمایی پایان نامـه موضـوع بنـد     :2تبصره 
چند عضو هیأت علمی انجام شده باشد امتیاز مربوط به نسبت میزان مشارکت که 

 .توسط آنان اعالم خواهد شد تعیین می گردد
اوران امتیاز کامل و به استاد مشاور یا مشـ ) یا راهنماها(به استاد راهنما  : 3تبصره 

بـه نسـبت   (امتیـاز اسـتاد راهنمـا    % 30معادل  1-4پایان نامه هاي مذکور در بند 
 .تعلق می گیرد) مساوي

 کسب جوایز آموزشی 5-1
براي کسب جوایز آموزشی که به دلیل سرآمدي در آموزش به عضو هیـأت علمـی   

 :گردد امتیاز منظور می 10تعلق می گیرد به شرح زیر تا سقف 
زشی دانشگاهی، مشروط به تأیید آیـین نامـه اهـداي جـوایز در     جوایز آمو 1-5-1

 امتیاز 3هیأت امناي دانشگاه تا 
 امتیاز 6جوایز آموزشی کشوري بر حسب نوع و درجه تا  2-5-1
 امتیاز  10جوایز آموزشی بین المللی بر حسب نوع و مرجع اهدا کننده تا  3-5-1
  1دانش پژوهی آموزشی 6-1
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دها و برنامه هاي آموزشـی کشـوري در دوره هـاي آموزشـی     تدوین استاندار -الف
مختلف با تأیید دبیرخانه هاي ذیربط معاونت آموزشـی وزارت بهداشـت، درمـان و    

 . امتیاز 15آموزش پزشکی تا 
  1-Scholarship of Teaching 
براي به کارگیري روش هاي نوین در برنامه ریـزي، پیـاده سـازي و ارزیـابی      -ب 

امتیاز به شرح زیـر منظـور    20موزشی با ارائه مستندات آن تا سقف فعالیت هاي آ
 :گردد می

بـراي هـر دوره حـداکثر    (امتیاز  2 تا        1ارائه و پیاده سازي طرح دوره 1-6-1
 )نیم امتیاز

براي هـر دوره حـداکثر   (امتیاز  1تا      ٢بازنگري و پیاده سازي طرح دوره 2-6-1
 )امتیاز 25/0
امتیـاز،   10تـا       2پیاده سازي برنامه آموزشی رشـته تحصـیلی   طراحی و 3-6-1
 )هر واحد تا یک امتیاز(
هر ( امتیاز،  5تا     2بازنگري و پیاده سازي برنامه آموزشی رشته تخصیلی 4-6-1

 )امتیاز 5/0واحد تا 
بـراي هـر واحـد    (امتیـاز   4تا         پیاده سازي روش هاي نوین آموزشی  5-6-1
 )امتیاز 5/0
هـاي نـوین ارزیـابی فراگیـران، اعضـاي هیـأت       سازي روشطراحی و پیاده 6-6-1

 )براي هر مورد یک امتیاز(امتیاز  3هاي آموزشی تا علمی و دوره
مبناي کسب امتیـاز در ایـن بنـد، احـراز نـوآوري فعالیـت انجـام شـده           :1تبصره 

یري آن در کـارگ  باشد که به روش هاي مختلف از جمله شواهد مربـوط بـه بـه    می
داخل یا خارج دانشگاه مربوط، انتشار نتایج آن به صورت سـخنرانی یـا پوسـتر در    
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همایش هاي علمی، دعوت براي ارایه مشاوره یا داوري و دریافت جـوایز آموزشـی   
 . شود در سطح دانشگاهی یا کشوري انجام می

پژوهـی بـا   ارزیابی این فعالیت ها بر اساس اصول علمی ارزشیابی دانش   :2تبصره 
ارائه مستندات مربوطه و تائید مرکـز مطالعـات و توسـعه آمـوزش علـوم پزشـکی       

محور زیر مورد بررسی قرار گرفته و امتیازات بر اسـاس ضـوابط هـر     6دانشگاه در 
 .بند تعیین می شود

 اهداف مشخص     ·
 آماده سازي کافی     ·
 استفاده از روش هاي مناسب     ·
 مارائه نتایج مه     ·
 معرفی مؤثر برنامه     ·
 برخورد نقادانه  

ده نفـر یـا بیشـتر مشـارکت      1-6چنانچه در هر یک از موضوعات بنـد   :3تبصره 
) 2پیوسـت  ( 1داشته باشند امتیاز پس از اعمال ضریب دو طبـق جـدول شـماره    

 .تقسیم خواهد شد
در  5-6 - 2امتیازات دانش پژوهی آموزشی بـر اسـاس تبصـره دو بنـد     :4تبصره  

 .محاسبه می شود  امتیازات شرطی
Course plan   ٢ - Curriculum ١- 

 )فرصتهاي مطالعاتی(دوره هاي آموزش کوتاه مدت  -7-1

شرکت اعضاي هیأت علمی در دوره هاي مطالعاتی اعم از داخل یا خارج از کشور  
  .تا یک امتیاز محاسبه می گردد و حداکثر سه امتیاز می باشد به ازاي هر ماه 

 :باشد براي اعضاي هیأت علمی آموزشی امتیازات ماده یک به شرح زیر می 8-1
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 حداکثر حداقل  

 70 40 مربی به استادیاري

 70 45 استادیاري به دانشیاري

 70 45 دانشیاري به استادي

 .باشد می 30و حداکثر10براي اعضاي هیأت علمی پژوهشی این امتیازات حداقل 
 سرآمدي در آموزش 9-1 
سـال سـابقه    7ارتقاء مرتبه از استادیاري به دانشـیاري در صـورت وجـود     1-9-1

درخشان آموزشی در رتبه قبلی با پیشنهاد هیأت ممیزه دانشـگاه و تأییـد هیـأت    
 .باشد نامه مجاز می ممیزه مرکزي بدون در نظر گرفتن سایر مواد این آیین

 :ل حداقل هاي زیر باشدسال اخیر شام 5امتیازات مکتسبه فرد باید در  2-9-1
 19                                     کیفیت عملکرد آموزشی       ·
 60                                                  کمیت آموزش      ·
 20                                           راهنمایی پایان نامه      ·
 110                                        1مجموع امتیاز ماده       ·

ارزیابی سرآمدي آموزشی بر اساس ضوابط این آیین نامـه و دسـتورالعمل    3-9-1
هاي مربوطه صورت گرفته و پس از تأیید در کمیته منتخب دانشـکده بـه هیـأت    

 .گردد ممیزه ارجاع می
 ترتیب براي حـداکثر  به  3و  2، 1این روش ارتقاء براي دانشگاه هاي تیپ  4-9-1
امکـان پـذیر     در سـال قبـل   درصد اعضاي هیأت علمی ارتقاء یافته  15و  10،  5

 . می باشد
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  فعالیتهاي تحقیقاتی و نوآوري: 2ماده 

فعالیت هاي تحقیقاتی و نوآوري عضو هیات علمی با توجه بـه نتـایجی کـه از آن،    
کشور بدسـت مـی آیـد در     خاصه در رابطه با رفع مشکالت و مسایل مورد ابتالي

حیطه هاى مختلف تحقیقاتی و نوآوري با پیشنهاد دانشگاه یـا مؤسسـه آموزشـی    
پژوهشی و بـا تصـویب هیـات ممیـزه دانشـگاه یـا هیـات ممیـزه مرکـزي وزارت          
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ترتیبی که در این ماده ارایه می گردد مـورد  

 . ارزیابی قرار می گیرد
ع فعالیتهاي تحقیقی و نوآوري که امتیاز آنها جهت ارتقاء قابـل  انوا -الف

 .محاسبه است به شرح ذیل است
 :مقاالت -1-2
 (Original Articles)مقاالت تحقیقی اصیل  -1-1-2

 (Case Reports)گزارش موارد نادر  -2-1-2

 (Review Articles)مقاالت مروري  -3-1-2
 (Meta Analysis)مقاالت متا آنالیز  -4-1-2
 Commentaries, Shortمقـاالت متفرقـه نظیـر نامـه بـه سـردبیر،        -5-1-2

communication 
 Electronicمقاالت  -6-1-2 

 (Abstracts)خالصه مقاالت  -2-2
 کتاب  -3-2
 نوآوري و فعالیت براي اولین بار در ایران -4-2

 میزان امتیازات و نحوه امتیازدهی-ب
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 مقاالت  -1-2
ت چاپ شده با توجه به اعتبار علمی مقاله و مجلـه بـه شـرح ذیـل     امتیازات مقاال

 :است
 ه هـاي  ـدر مجالتـی کـه در نمایـ     (Original) اصیل مقاله تحقیقی   - 1-1-2

در  6 امتیاز مطابق جدول شماره 5تا  5/0از : شوند  بین المللی معتبر ایندکس می
 .پیوست آئین نامه 

 2تـا   25/0از ) بیمـار  2یـک تـا   (،  Case report گزارش موارد نـادر،  - 2-1-2
امتیـاز بسـته بـه     3تا  5/0از ) سه تا هفت بیمار (  Case seriesامتیاز و گزارش 

 .نوع مجله
ه هـاي  ـمقالـه از نویسـنده در نمایـ    3با داشتن حداقل   مقاالت مروري - 3-1-2

امتیـاز، در   10امتیاز تا حداکثر 5تا  2بین المللی معتبر در منابع مقاله مروري، از 
امتیـاز و حـداکثر    2تا  5/0از ) مقاله از نویسنده در منابع  3نبودن (غیر اینصورت 

 .امتیاز 4تا 
در صورت چاپ در مجالت بین المللی معتبر با داشتن  مقاالت متا آنالیز - 4-1-2

حداقل یک مقاله نمایه برداري شده در نمایه هاي بین المللی معتبـر از نویسـنده   
عدم وجـود  (امتیاز و در غیر اینصورت  8امتیاز حداکثر  4تا  5/0ع مقاله، از در مناب

 .امتیاز  3امتیاز و حداکثر  5/1تا  5/0از ) هر کدام از شرایط فوق
 Commentaries, Short Communication، نامـه بــه سـردبیر   - 5-1-2

ت مجـال  2تـا   5/0تـا یـک مجـالت داخلـی و      25/0بسته به نظر هیأت ممیزه از 
 .امتیاز 2المللی، حداکثر  بین

باشـند،   Peer Reviewدر صورتی که بصـورت   Electronicمقاالت  - 6-1-2
% 80خـارجی    ، Peer Review  مانند مقاالت معمولی هم تراز و در موارد غیـر 
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اصـیل، مـوارد   : بر حسب نوع مقاله(تراز  امتیاز مقاله هم% 60امتیاز مقاله و داخلی 
 ) ...نادر و مروري 

 15سهم گزارش موارد نادر و خالصه مقاالت در اخذ حداقل امتیازهاي  -1تبصره 
هـر کـدام   )هیات علمی پژوهشی( 55و  45و ) هیات علمی آموزشی (امتیاز  25و 

بعـد از کسـب حـداقل     2امتیاز می باشد و مازاد امتیاز به سرجمع ماده  4حداکثر 
 .امتیازات افزوده می شود

 Impactت اصـیل و مـوارد نـادر در مجالتـی کـه داراي      بـراي مقـاال   -2تبصره 

factor )IF( باشند هیات ممیزه می تواند بـا توجـه بـه کیفیـت      باالتر از یک می
امتیاز و بـراي هیـات علمـی     2امتیاز تا سقف  IF  ،5/0مقاله، به ازاء هر یک نمره 

ورد نامـه بـه   در مـ . اضافه نماید امتیاز به مجموع امتیاز مقاله  4پژوهشی تا سقف 
با توجـه بـه کیفیـت     Short Communication, Commentaries سردبیر،

امتیاز و حداکثر تا سقف یک امتیاز اضـافه بـا نظـر     IF (25/0(مطالب به ازاي هر 
 .هیأت ممیزه قابل افزایش است

 –در مجالتـی کـه علمـی    ) مـرتبط بـا رشـته   (جهـت مقـاالت علمـی     - 3تبصره 
بسـته بـه نظـر    (امتیاز  1از صفر تا ) د مجالت دانشجوییمانن(باشند  پژوهشی نمی

ایــن مــوارد مقــاالت در حــداقل امتیــازات . امتیــاز 2حــداکثر تــا ) هیــات ممیــزه
 . افزوده می شود2محسوب نگشته ولی به سرجمع امتیازات ماده)55و45و25و15(

اگر چند مقاله یا اثر داراي محتواي یکسان ولـی ظـاهر متفـاوت باشـد      -4تبصره 
 . می گیرد قط به یکی از آنها امتیاز تعلقف

مجالت داخلی توسـط کمیسـیون تعیـین اعتبـار      رتبه اعتبار علمی و  - 5تبصره
مجالت پزشکی در معاونت تحقیقات و فناوري وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش   

 . پزشکی تعیین می گردد



          مجموعه قوانین مرتبط با هیأت امناء  ۱۷۶
 

بـا   1373امتیاز بندي مقاالت مندرج در مجالت داخلـی قبـل از سـال     -6تبصره 
 . تشخیص هیات هاي ممیزه دانشگاهها و یا هیات ممیزه مرکزي می باشد

با توجه به نوبت چاپ طوالنی مقاالت پذیرفته شده در بعضی از مجالت  -7تبصره 
داخلی و به منظور جلوگیري از ضایع شدن حق نویسندگان، مـالك ارزیـابی یـک    

 . اهد بودمقاله وضعیت اعتبار مجله در زمان پذیرش مقاله خو
با توجه به اینکه اعتبار مجالت جدید بر اساس مقاالت معتبر ارائه شده  -8تبصره 

در سه شماره آخر آن داده می شود و به منظـور تشـویق نویسـندگان بـراي ارائـه      
مقاالت به این مجالت، بـه مقـاالت منـدرج در سـه شـماره آخـر قبـل از تائیـد ،         

 . ه داده خواهد شدامتیازي معادل امتیاز مجله تائید شد
قبول دو مقاله قبـل از چـاپ آن امتیـاز کامـل داده      حداکثر به تأییدیه -9تبصره 

محسـوب  ) 55و45و25و15(خواهد شد ولی امتیاز آن جز امتیاز حداقل امتیـازات  
 .نخواهد گردید

) شـرطی و غیرشـرطی  (   امتیازات کل بخـش مقـاالت  %  30 حداکثر  -10تبصره 
که فرد متقاضی عضو هیات تحریریه ، سردبیر و یـا مسـئول    می توانند از مجالتی

 . آن مجالت است، کسب گردد و بقیه امتیازات باید از سایر مجالت کسب گردد
وط به مقاالت یـک عضـو هیـات علمـی     ـمرب ازاتـامتی % 40حداکثر   -11تبصره 

خـود  دانشگاه محل کار ) یا مجالت ( می تواند از مقاالتی کسب شود که در مجله 
  .به چاپ رسیده است

  (Abstracts)خالصه مقاالت  -2-2

انتشار و ارائه کامل خالصه نتیجه مطالعـات پژوهشـی بـه شـرط چـاپ شـدن در       
مجله، در کتابچه کنگره، لوح فشـرده و سـایر منـابع الکترونیکـی معتبـر بصـورت       



 

          مجموعه قوانین مرتبط با هیأت امناء  ۱۷۷
 

 5/1تـا    Proceedingsخالصه مقاله تا یک امتیاز و بصورت مقاالت تحلیلـی در  
 . امتیاز می باشد

 
 کتاب -3-2 
کتاب چاپ شده که از طریق شوراي انتشارات دانشگاه مربوطه تـالیف و حـاوي    -

قسمتی از تجربیات نویسنده یا نویسندگان بوده و بر حسب موضـوع متناسـب بـا    
پژوهشی و رشته تخصصی نویسندگان باشـد طبـق دسـتورالعمل     -برنامه آموزشی

 . امتیاز 30امتیاز و حداکثر  15تا  5/0در چاپ اول از  )پیوست 2و  1فرم شماره (
 5/1تـا   25/0کتب تالیفی در رشته غیر مرتبط با رشـته تخصصـی نویسـنده از     -

 .امتیاز 3امتیاز و حداکثر 
درصد مطالب افـزوده   20تجدید چاپ کتاب با شرایط فوق در صورتیکه حداقل  -

 4امتیـاز و حـداکثر    2تـا   5/0میـزه از  شده و یا تغییر یافته باشد با تأیید هیأت م
 . امتیاز

کتب ترجمه به زبان فارسی در صورتیکه متناسـب بـا برنامـه آموزشـی و رشـته       -
تخصصی مربوطه باشد و از طریق شوراي انتشارات دانشـگاه تائیـد شـده باشـد از     

 .امتیاز  6امتیاز و حداکثر  3تا  5/0
 .امتیاز 2امتیاز و حداکثر تا یک  5/0کتاب از  علمیجهت ویراستاري  -

حداکثر به دو کتاب که توسط شوراي انتشارات یا موسسه انتشاراتی یکی : تبصره 
از دانشگاههاي علوم پزشکی تائید شده ولی مراحل چاپ آن تـا زمـان درخواسـت    
ــه        ــرط ارائـ ــه شـ ــد بـ ــیده باشـ ــان نرسـ ــه پایـ ــاء بـ ــده ارتقـ ــی پرونـ  بررسـ

داد و با تائیـد معاونـت پژوهشـی دانشـگاه     پیش نویس تائید شده و ارائه اصل قرار
 . امتیاز کامل تعلق خواهد گرفت
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هر نوآوري که در جهت حل مشکالت و معضالت کشور موثر باشد  -4-2 
 .و یا منجر به تولید خدمت یا محصول جدیدي در کشور گردد

 .نحوه امتیاز دهی به این فعالیتها به شرح زیر خواهد بود
م هـا و روش هـا و خـدمات جدیـد در جهـت حـل       طراحی سیسـت  - 2 – 4 – 1

بهداشتی و درمـانی در سـطح کشـور بـا گـواهی       –پژوهشی  –معضالت آموزشی 
معاونین ذیربط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و یا شوراي سیاستگذاري 

 .امتیاز 15وزارتخانه و تائید هیات ممیزه مرکزي تا 
دمات جدیــد در جهــت حــل طراحــی سیســتم هــا و روش هــا و خــ – 2 -4 – 2

بهداشتی و درمانی در سطح منطقه تحت پوشش  –پژوهشی  –معضالت آموزشی 
دانشگاه با گواهی معاونین ذیربط دانشگاه و تائید هیات ممیزه دانشگاه و یا هیـات  

 .امتیاز 3ممیزه مرکزي تا 

ــوالی ژن و تولیــد محصــوالت   – 2 -4 – 3 هــر اختــراع و اکتشــاف و تعیــین و ت
کاربردي ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور پـس از تائیـد معاونـت     پژوهشی

 5تــا  5/0تحقیقـات و فــن آوري وزارت بهداشــت ، درمــان و آمــوزش پزشــکی از  
امتیـاز و   10تـا   1امتیاز و در صورت ثبت بین المللـی پـس از تائیـد معاونـت از      

 .امتیاز 20حداکثر تا 
ی که در جهت خودکفایی کشور کمـک  انجام فعالیتهاي جدید پزشک – 2 -4 – 4

درمانی نوین بـراي اولـین بـار در     –مؤثر نماید مانند اجراي روش هاي تشخیصی 
تا  5/0ایران با گواهی هیات ممتحنه رشته مربوطه و تائید هیات ممیزه مرکزي از 

 .امتیاز 10امتیاز و حداکثر تا  4
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راء ساخت هر قطعـه  مدل سازي وسایل پزشکی و آزمایشگاهی و اج - 2 – 4 – 5
که منجر به تولید دستگاه بشـود بـا گـواهی اداره کـل تجهیـزات پزشـکی وزارت       

 .امتیاز 3درمان و آموزش پزشکی و تائید هیات ممیزه مرکزي تا  بهداشت ،
تولید مواد بـراي آزمایشـات پزشـکی و تولیـدات دارویـی جدیـد از        – 2 – 4 – 6

عاونت سالمت و معاونت غـذا و دارو  طریق مهندسی معکوس به ترتیب با گواهی م
 .امتیاز 2حسب مورد و تائید هیات ممیزه مرکزي تا 

تدوین راهنماي طبابت بالینی کشور مستند بر پـژوهش و براسـاس    – 2 – 4 – 7
 5تـا   5/0شواهد علمی با گواهی معاونت سالمت و تائیـد هیـات ممیـزه مرکـزي     

 .امتیاز
ژنی در سطح بین المللی به همراه چـاپ   چنانچه ثبت اختراع یا کشف – 1تبصره 

 .ه مورد دیگر نصف امتیاز تعلق می گیردبمقاله اي باشد به یک مورد امتیازکامل و
در صورتیکه از پایان نامه مقاله اي یا خالصه مقاله اي اسـتخراج شـود    - 2تبصره 

از کامـل  امتی 2و براي مقاله و خالصه مقاله نیز در ماده  1براي پایان نامه در ماده 
 .محسوب می شود

قبـل از اخـذ درجـه دکتـراي      2احتساب امتیازات کسب شده در ماده  - 3تبصره 
و قبل از احراز مرتبه استادیاري بالمانع است ولی جز بندهاي  PhDتخصصی و یا 

 .شرطی محسوب نخواهد شد
مقاالتی که بـا اسـتخراج از رسـاله هـاي شـخص متقاضـی در مقـاطع         - 4تبصره 

در  PhDارشد، دکتـراي عمـومی و تخصصـی و فـوق تخصصـی و یـا        کارشناسی
مجالت گروه پزشکی منتشر گـردد، بـا توجـه بـه محتـوي اگـر مشـمول یکـی از         

باشد قابل محاسـبه اسـت ولـی در حـداقل امتیـازات      ) 2-1-6تا  2-1-1(بندهاي 
 .گردد محسوب نمی 55و  45و25و15
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ر تنها در یک بند از بنـدهاي  در مورد فعالیت هاي پژوهشی مشابه دیگ -5تبصره 
   .امتیاز تعلق می گیرد 2-1-6تا  2-1-1مطروحه از 

براي ارتقاء از مرتبه اي به مرتبه دیگر منحصراً فعالیـت هـایی کـه در       -6تبصره 
 .مرتبه فعلی کسب شده است محاسبه خواهدشد 

فر انجام در کلیه موارد مربوط به این ماده چنانچه فعالیتی توسط چند ن -7تبصره 
شده باشد،امتیاز اولیه آن فعالیت بر اساس مواد این آئین نامه تعیـین و سـپس در   

آمده است ضرب و حاصل آن که امتیـاز   1ضریبی که در ستون دوم جدول شماره 
نهایی است، براي هر نفر به نسبت فعالیت آنان که توسط خودشان اعـالم خواهـد   

هم هر نفر بر اساس سهم تعیین شده در غیر این صورت س .شد محاسبه می گردد
 . بر مبناي امتیاز اولیه تعیین و محاسبه می شود 1در ستون سوم جدول شماره 

% . 80  )در صـورتیکه نفـر اول نباشـد   (جهت نویسنده مسـئول مقالـه    -8تبصره 
 .امتیاز نفر اول منظور می گردد 

نفـره باشـند    در صورتیکه یک Case Reportبراي مقاالت تحقیقی و  -9تبصره 
امتیاز تعلق می گیرد و در مورد مقاالت مروري، متاآنالیز و یا مواردي ماننـد  % 85

و یـا ارائـه یـک     caseو نـه معرفـی   (نامه به سردبیر که بصورت ارائه نظـر باشـد   
 . امتیاز کامل تعلق می گیرد) تحقیق
ئین نامه در هر یک از موارد فوق، اختصاص سقف امتیاز مقرر در این آ -10تبصره 

منوط به انطباق تحقیق با نیازهاي کشور در تحقیقات کاربردي و یا نوآوري علمی 
هیات ممیزه مربوطه در صورت تشخیص این موضوع بایـد  . و تحقیقات پایه است 

 .دلیل یا مستندات مربوطه را ضمیمه پرونده نماید
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  خدمات اجرایی: 3ماده 

اي   زشـی پژوهشـی و خـدمات مشـاوره    همکاري فعال در انجـام امـور اجرایـی آمو   
تخصصی در وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـکی دانشـگاهها و مؤسسـات و     

 :نهادهاي ذیربط دیگر داراي امتیازاتی به شرح زیر است
 فعالیت اجرایی و مسئولیتی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 1-3
 ملامتیاز براي هر سال کا 12وزیر حداکثر تا  1-1-3
 امتیاز براي هر سال کامل 10معاونین وزیر حداکثر  2-1-3
 امتیاز براي هر سال کامل 8مشاورین وزیر حداکثر  3-1-3
 6مشاورین معاونین وزیر و مدیران عضو هیأت علمی ستاد وزارت حداکثر  4-1-3

 امتیاز براي هر سال کامل
هـاي راهبـردي،    تـه کمی(ها و شوراهاي رسمی وزارتخانه  فعالیت در کمیته 5-1-3

با حکم وزیر یـا معـاونین وزیـر و نیـز     ...) تخصصی و طرح سئوال و  تخصصی، فوق
 ریزي  عالی برنامه عالی انقالب فرهنگی و شوراي شوراي

 امتیاز در مجموع براي هر سال کامل 6امتیاز حداکثر  1به ازاي هر پنجاه ساعت 
ها و مؤسسات آموزشـی   نشکدهفعالیت اجرایی و مسئولیتی در دانشگاهها، دا 2-3 

 و پژوهشی وابسته
 امتیاز براي هر سال کامل 10رئیس دانشگاه حداکثر تا  1-2-3
 امتیاز براي هر سال کامل 8معاونین دانشگاه حداکثر  2-2-3
 امتیاز براي هر سال کامل 7ها حداکثر  ها و پژوهشکده رؤساي دانشکده 3-2-3
 امتیاز براي هر سال کامل 5ثر مشاورین رؤساي دانشگاهها حداک 4-2-3
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سرپرست یا ریاست بیمارستان، معاونت دانشکده، ریاست مراکز پژوهشـی،   5-2-3
امتیـاز بـراي هـر سـال      5مراکز توسعه آموزش پزشکی و مراکز بهداشتی حداکثر 

 کامل
امتیاز براي هر  4مدیران گروههاي آموزشی، معاونین بیمارستانها، حداکثر  6-2-3

 سال کامل
امتیـاز   3ها و آزمایشگاههاي آموزشـی و پژوهشـی حـداکثر     رؤساي بخش 7-2-3

 براي هر سال کامل
دار در جمـع   هـاي سـتاره   رئیس درمانگـاه بیمارسـتانهاي آموزشـی پسـت     8-2-3

هاي سازمانی مصوب، اساتید راهنماي دانشجویان، اسـاتید مشـاوره در امـور     پست
امتیـاز بـراي هـر     2گروهها حداکثر  ها و ایثارگران و شاهد معاونین آموزشی بخش

  سال کامل
ها و شوراهاي رسمی و مرکز مطالعات و توسعه آمـوزش   فعالیت در کمیته 9-2-3

هـاي علـوم پزشـکی بـا حکـم ریاسـت و یـا معـاونین          پزشکی دانشگاه یا دانشکده
امتیـاز در مجمـوع بـراي هـر      4امتیاز حـداکثر   1ساعت  100دانشگاه به ازاي هر 

 سال کامل

تواند فقط از یکـی از امتیـازات    در یک زمان معین عضو هیأت علمی می :1تبصره 
 .استفاده نماید 3-2و  3-1موضوع بندهاي 

تعــداد اعضــاي هیــأت علمــی، تعــداد   فــوق ،  در اختصــاص امتیــازات :2تبصــره 
نظیـر  (هاي بیمارستانی، تعـداد واحـدهاي زیـر مجموعـه      دانشجویان، تعداد تخت

و مـوارد  ) در دانشگاه ها ویا تعداد بخش در گـروه هـاي آموزشـی    تعداد دانشکده 
 .مشابه مورد توجه قرار می گیرند
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 1سـالیانه تـا   : هاي علمی ـ تخصصـی    عضویت فعال در هیأت مدیره انجمن 3-3
فقـط در یـک   (امتیاز به تائید دبیر خانـه انجمـن هـاي پزشـکی      4امتیاز حداکثر 

 ). گردد انجمن محاسبه می
 :ت در مجالت علمی ویژه هر رشته در سالفعالی 4-3
امتیـاز   5و حداکثر تا  امتیاز در سال  1عضو هیأت تحریریه هر مجله تا          -
 ).گردد  حداکثر در سه مجله محاسبه می(
 8امتیاز در سال و حداکثر تـا   2سردبیر مجله علمی پژوهشی فارسی تا          -

 ).رددگ فقط در یک مجله محاسبه می(امتیاز
امتیاز در سـال و   3 سردبیر مجله علمی ـ پژوهشی انگلیسی هر مجله تا           -

امتیاز در سـال و   4المللی تا  هاي بین امتیاز و در صورت ورود به نمایه 12حداکثر 
امتیاز به تائید کمیسیون نشریات وزارت بهداشـت و آمـوزش پزشـکی     15حداکثر 

 .)گردد فقط در یک مجله محاسبه می(
فعالیت مؤثر در انجام پروژه هاي کاربردي مربوط به عواقب جنگ تحمیلـی   5-3

امتیـاز   10امتیـاز و در مجمـوع حـداکثر     1ساعت کار مفید حـداکثر   50بازاء هر 
 بــراي هــر ســال مشــروط بــر آنکــه از بنــد دیگــري کســب امتیــاز نکــرده باشــد  

قابل محاسـبه خواهـد    امتیاز مربوط به این بند پس از تأیید هیات ممیزه مرکزي(
 ).بود
هاي پژوهشی مصـوب جهـت    براي اعضاء هیأت علمی پژوهشی مجري طرح 6-3

هاي پژوهشی طبق برنامه زمانبندي طرح و گزارش ماهانـه و سـاالنه    انجام فعالیت
. امتیـاز اجرایـی   10امتیاز و حداکثر تـا   2تا  5/0متناسب با پیشرفت کار ، ساالنه 

 .شود تیاز اجرایی محسوب نمیام 5این بند جزء حداقل 
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خدماتی که با کسب موافقت قبلی دانشگاه یا موسسـه آمـوزش عـالی و یـا      7-3
سـاعت   100محل خـدمت انجـام گیـرد بـازاء هـر       موسسه پژوهشی در خارج از 

امتیاز براي هر سال کامل، این امتیـاز بـراي قـائم     6امتیاز و حداکثر  1حداکثر تا 
امتیاز و بـراي قـائم مقـام و مشـاورین معـاونین       10ثر مقام و مشاورین وزیر حداک

این گونه . امتیاز براي هر سال کامل می باشد 8وزیر و رؤساي دانشگاه ها حداکثر 
 :خدمات عبارتند از

خدمات پزشکی، فنی، مدیریتی، هنري، علمی و یا پژوهشی در رابطـه بـا نیـاز      -
، مقـاالت، عضـویت در شـوراها و    ها نامه ها، پایان مملکت و همکاري در داوري طرح

کمیته هاي دانشگاه، دانشـکده، بیمارسـتان و گـروه هـاي آموزشـی و فعالیتهـاي       
پژوهشی، ارزشیابی آموزشـی   -اجرایی آموزشی شامل مدیریت دوره هاي آموزشی

 .و پژوهشی مدیریت برنامه هاي آموزشی و پژوهشی و 
ـ    - ی و سـازمان هـا و مؤسسـات    همکاري علمی، پزشکی و فنی با نهادهاي انقالب

 .دولتی
ویراستاري علمی، ادبی و هنري کتب بر مبناي گواهی صادره از طـرف مراکـز      -

 .انتشارات دانشگاه مربوط یا مرکز نشر دانشگاهی
همکاري در ایجاد مراکز تحقیقاتی و یا ایجاد همـاهنگی و کمـک بـه انسـجام        -

 .نظام تحقیقاتی کشور
مور فرهنگی و تربیتی در راسـتاي اهـداف مقـدس نظـام     همکاري موثر در ا 3- 8

 50جمهوري اسالمی با تائید معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشـگاه بـه ازاي هـر    
در صـورت   (امتیاز براي هر سـال کامـل   6امتیاز و حداکثر تا  1ساعت حداکثر تا 

انجام فعالیتهایی در خارج از محل خدمت با موافقـت قبلـی دانشـگاه یـا موسسـه      
 ) .پژوهشی یا آموزش عالی ضروري است
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معادل سازي سمت هاي اجرایی اعضاي هیأت علمی که در ایـن آیـین    : 1تبصره 
ها یا هیات ممیـزه مرکـزي    به هیأت ممیزه دانشگاه نامه نیامده است حسب مورد 
  امتیـاز بـراي هـر سـال کامـل هـم طـرازي قابـل         6سپرده می شود و تا حداکثر 

 .باشد  محاسبه می
خدمات بهداشتی، درمانی موظـف در بخـش هـاي بـالینی و مؤسسـات       :2 بصرهت

 .نمی گردد 3وابسته به دانشگاههاي علوم پزشکی مشمول امتیازات ماده 
متناسب با طول مدت فعالیت محاسـبه خواهـد    3امتیاز مربوط به ماده  : 3تبصره 

 .شد
کشـوري معـادل   قانون مدیریت خدمات  71براي مقامات موضوع ماده  : 4تبصره 

 .، امتیاز اجرایی منظور می گردد  3- 1امتیازات ذکر شده در ماده 
بـراي کلیـه مراتـب هیـأت علمـی       3حداقل امتیاز الزم در جمـع مـاده    :5تبصره 

 .باشد امتیاز می 40و حداکثر  5آموزشی و پژوهشی 
 گردش کار -4ماده 

نشـگاه یـا مؤسسـه    پرونده آن عده از اعضاي هیأت علمی که به تشخیص دا 1-4 
آموزش عالی و یا مؤسسه پژوهشی محل خـدمت براسـاس ضـوابط مربـوط واجـد      

منـدرج در   (ایـن آیـین نامـه    پس از تأیید شـرایط عمـومی   ,شرایط ارتقاء هستند
،جهت بررسی و تصویب به هیأت ممیزه دانشـگاه مربوطـه ارسـال خواهـد     )مقدمه

 .شد
هـایی کـه داراي هیـأت ممیـزه     پرونده اعضاي هیـأت علمـی دانشـگاه      :1تبصره 

هیـأت ممیـزه مرکـزي وزارت    . نیستند به هیأت ممیزه مرکزي ارجاع خواهد شـد 
ها را رأساً بررسی نموده و یا  تواند این پرونده بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می
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هـاي علـوم    هاي ممیـزه مسـتقر در دیگـر دانشـگاه     جهت بررسی به یکی از هیأت
 .ر نمایدپزشکی کشور تفویض اختیا

هیأت ممیزه مرکزي مرجع نظارت و ارزیابی عملکرد هیأت هـاي ممیـزه    :3تبصره
هیـأت ممیـزه   . دانشگاه ها و رسیدگی به شکایات و اعتراضـات واصـله مـی باشـد    

مرکزي موظف به بررسی تصادفی پرونـده هـاي رسـیدگی و تأییـد شـده توسـط       
انی از اعضا هیأت ممیزه هاي ممیزه دانشگاه ها می باشد و همچنین نمایندگ هیات

 .هاي ممیزه دانشگاه ها شرکت نمایند مرکزي می توانند در جلسات هیأت
مالك نهایی پذیرش ارتقاء عضو هیأت علمـی راي گیـري در هیـأت ممیـزه      2-4

تاریخ اجـراي حکـم ارتقـاء از    . است که بر اساس آیین نامه مربوطه انجام می گیرد
علوم پزشکی مربوطه یا هیأت ممیـزه مرکـزي   تاریخ تصویب هیأت ممیزه دانشگاه 

 ..باشد می
هیات ممیزه مربوطه موظف است ظرف مـدت سـه مـاه از تـاریخ وصـول پرونـده       
تکمیل شده به هیات ممیزه راي خـود را در خصـوص عضـو هیـات علمـی اعـالم       

در مواردي که هیات ممیـزه بـه دالیـل موجـه ضـرورت بررسـی بیشـتر را        . نماید
 .کور تا دو ماه دیگر قابل تمدید می باشدتشخیص داد مدت مذ

 شرایط ارتقاء:  5ماده 

شرایط ارتقاء از هر مرتبه به مرتبه دیگر بـراي اعضـاي هیـأت علمـی آموزشـی و       
 :پژوهشی به شرح زیر است

 مبنـی  موافقت دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی یا موسسه پژوهشی مربوطه 1-5

 .تأیید شرایط عمومی  بر
 .ز شرایط عمومی ارتقاء مندرج در مقدمه این آیین نامه الزامیستاحرا: تبصره 
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براي ارتقاء از مرتبه مربی به مرتبـه اسـتادیاري عـالوه بـر داشـتن مـدرك        2-5 
یا دکتراي عمومی در رشته هاي وابسته ) فوق لیسانس(تحصیلی کارشناسی ارشد 

ز دو بند زیـر  به گروه پزشکی و دامپزشکی داشتن شرط یا شروط مندرج در یکی ا
 :نیز الزم است

در رشته مربوط یا تخصص دانشـنامه   (PhD)تحصیل گواهینامه دکتري  1-2-5
هاي وابسته به گروه پزشکی و دامپزشکی، که این شرط به تنهایی  در رشته) بورد(

 .براي ارتقاء از مرتبه مربی به مرتبه استادیاري کافی است
 :احراز شرایط زیر 2-2-5
 ال سابقه عضویت در هیأت علمی س 10حداقل   ·
بـا رعایـت   (نامـه   امتیاز ارتقاء به دانشیاري بر اساس ضوابط این آیین% 90کسب  ·

به تأیید هیأت ممیـزه دانشـگاه یـا کمیتـه     ) سقف حداکثر و حداقل هر بند و ماده
 منتخب حسب مورد

 ي سال خدمت در دانشگاه مربوطه پس از ارتقاء به استادیار 5تعهد حداقل   ·
 به تأیید هیأت بورد مربوطه PhDداشتن یک پروژه تحقیقاتی در حد پایان نامه  ·
 تأیید نهایی هیأت ممیزه مرکزي ·

براي ارتقاء از مرتبـه اسـتادیاري بـه دانشـیاري و بـاالتر، داشـتن دانشـنامه         3-5
 .یا بورد در رشته هاي مربوط الزامی است  PhDتخصصی 

سال  10ر ارتقاء به مرتبه باالتر در مرتبه مربی حداقل مدت اشتغال به منظو 4-5
بـدون  (سال بصورت تمـام وقـت جغرافیـایی     4و در مرتبه استادیاري و دانشیاري 

در مراکز آموزشی و یا پژوهشـی معتبـر و مـورد    ) اشتغال به کار انتفاعی خصوصی
حداقل مدت اشتغال به منظور ارتقاء بـه مرتبـه   . قبول هیأت هاي ممیزه می باشد

باالتر براي اعضاء هیأت علمی تمام وقت که به کار انتفاعی در بخش خصوصـی در  
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با تشخیص ریاست دانشگاه  25/1 - 5/1ساعات غیراداري اشتغال دارند در ضریب 
 . یا موسسه آموزشی پژوهشی مربوطه ضرب خواهد شد 

فرصت هاي مطالعاتی و مأموریت هاي علمی زیر یک سال جـزء مـدت    :1تبصره  
غال محسوب و براي بیش از آن در مورد اعضاي هیأت علمی رسمی و پیمـانی  اشت

 .زمان مأموریت قابل محاسبه خواهد بود% 50حداکثر 
در مورد اعضاي هیأت علمی نیمه وقت حـداقل مـدت اشـتغال دو برابـر      :2تبصره 

 .سنوات مذکور در این بند است
ي در زمینـه هـاي   در صورتیکه عضو هیـات علمـی اقـدامات چشـمگیر    : 3تبصره 

آموزشی و پژوهشی در راستاي ارتقاء سالمت جامعه انجام داده باشد بـا پیشـنهاد   
هیات ممیزه دانشگاه و تائید هیات ممیزه مرکزي و تصویب نهایی وزیر طول دوره 

مشمولین این ماده در هر دوره حـداکثر  . توقف در هر مرتبه می تواند کاهش یابد 
 .یافتگان سال قبل در کل کشور خواهد بودبه تعداد یک درصد ارتقاء 

به منظور ارتقـاء بـه مرتبـه     3الی  1امتیاز از جمع مواد  105کسب حداقل   5-5
امتیاز از جمع مواد مـذکور بـه منظـور ارتقـاء بـه مرتبـه        110دانشیاري و حداقل 

در پرونـده   3و  2، 1کـل امتیـازات کسـب شـده از مـواد      . استادي ضروري اسـت 
 .می شود و در مرحله بعدي ارتقاء مورد استفاده قرار نخواهد گرفتمتقاضی ضبط 

 : شروط الزم جهت ارتقاء از ماده یک  6-5 
بـراي اعضـاء هیـأت      ٣و 2کسب حداقل امتیازات مذکور در جدول شـماره   _الف

بـراي اعضـاي هیـأت علمـی پژوهشـی       ۵و 4علمی آموزشی و در جـدول شـماره   
 .ضروري است
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براي ارتقاء مرتبه در تمامی مراتب هیات  1 – 6تیاز از بند ام 3کسب حداقل  _ب
و حـداقل یـک و نـیم امتیـاز از     ) استادي –دانشیاري   استادیاري(علمی آموزشی 

 .براي ارتقاء مرتبه در تمامی مراتب هیات علمی پژوهشی الزامی می باشد1-6بند 
 2شروط الزم جهت ارتقاء از ماده  - 7-5

 شی اعضاء هیات علمی آموز
بـراي   2امتیاز از انواع فعالیتهاي پژوهشی ذکر شده در ماده  15اخذ حداقل  -الف

 . امتیاز براي مرتبه استادي 25دانشیاري و 
و در ارتبا ط با تخصص   2-1-1بند ( وجود حداقل یک مقاله تحقیقی اصیل  -ب

ر ده مسـئول در مجـالت نمایـه شـده د    ـو یا نویسنـ   به عنوان نویسنده اول) فرد 
 . جهت اخذ مرتبه دانشیاري 1نمایه هاي بین المللی معتبر نوع 

و در ارتبـا ط بـا تخصـص      2 -1-1بند (مقاله تحقیقی اصیل  3وجود حداقل  -ج
به عنوان نویسـنده اول و یـا دو مـورد نویسـنده اول و یـک مـورد نویسـنده        ) فرد

جهـت اخـذ    1نمایه هاي بین المللی معتبر نـوع  مسئول در مجالت نمایه شده در 
 . مرتبه استادي

تشخیص لزوم بنـد ج ایـن موضـوع بـه      3و  2در مورد دانشگاههاي تیپ  :تبصره
   .مورد قابل تقلیل است 2عهده هیات ممیزه مرکزي تا 

مقـاالت تهیـه   (براي مرتبه دانشیاري  2-1امتیاز از مقاالت بند 5کسب حداقل  -د
 ). منظور نمی شودشده از پایان نامه فرد متقاضی در این امتیاز 

 .در مرتبه استادي  2-1بند  امتیاز از مقاالت 15کسب حداقل _هـ 
مقاله  6مقاله براي اخذ مرتبه دانشیاري و حداقل  4مشارکت در انتشار حداقل  -و

 . براي اخذ مرتبه استادي
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نمایه هاي بین المللـی نـوع   براي اخذ مرتبه استادي ارائه حداقل یک مقاله در  -ز
در مجالت نمایه شده در نمایه هاي بـین   (Citation)مورد ارجاع  3داقلبا ح  1

این مقاله می تواند در مرحله استادیاري و یـا دانشـیاري   . المللی معتبر الزم است 
 . فرد متقاضی چاپ شده باشد

 اعضاء هیات علمی پژوهشی 
بـراي   2 امتیاز از انواع فعالیتهاي پژوهشی ذکر شده در ماده 45اخذ حداقل  -الف

 . امتیاز براي اخذ مرتبه استادي 55مرتبه دانشیاري و 

به عنوان نویسنده اول یـا دو مـورد   ) 2-1-1بند (مقاله اصیل  3وجود حداقل  -ب
المللـی   نویسنده اول و یک مورد نویسنده مسئول در مجالت علمی پژوهشی بـین 

 .براي مرتبه دانشیاري   نوع یک
به عنوان نویسـنده اول یـا مسـئول    ) 2-1-1بند (مقاله اصیل  6وجود حداقل  -ج
المللی نـوع یـک    در مجالت علمی پژوهشی بین) حداقل چهار مورد نویسنده اول(

 .براي اخذ مرتبه استادي 
 . در دانشیاري 2-1بند  امتیاز از مقاالت 15کسب  -د

 .در مرتبه استادي 2-1امتیاز از مقاالت بند 30کسب حداقل  _هـ 
عـدد   10عدد مقالـه جهـت مرتبـه دانشـیاري و      8نتشار حداقل مشارکت در ا -و

 .جهت مرتبه استادي
مـورد ارجـاع    3براي اخذ مرتبه دانشیاري ارائه یک مقالـه کـه داراي حـداقل     -ز 

(citation) باشد و براي اخـذ مرتبـه     المللی نوع یک مجالت علمی پژوهشی بین
در  (citation)مـورد ارجـاع    3مقاله که هر کـدام داراي حـداقل    3استادي ارائه 

این مقاالت می تواند . الزم است,باشد   المللی نوع یک مجالت علمی پژوهشی بین
 .در مرحله مربی، استادیاري یا دانشیاري فرد متقاضی چاپ شده باشند



 

          مجموعه قوانین مرتبط با هیأت امناء  ۱۹۱
 

هاي پژوهشی قبل از  براي ارتقاء از مرتبه استادیاري به دانشیاري فعالیت :1تبصره 
تواند براسـاس نظـر هیـأت     دون احتساب در بندهاي شرطی میمرتبه استادیاري ب

 . ممیزه در ماده دو منظور گردد
براي ارتقاء از مرتبه دانشیاري به استادي منحصراً فعالیت هـایی کـه در    :2تبصره 

 .مرتبه فعلی کسب شده است مورد استفاده قرار خواهد گرفت

 پيوستها

 زشیمعادل سازي فعالیتهاي آمودستورالعمل  – ١
 )2 فرم شماره(ترجمه –)فرم شماره یک(تالیف : نحوه ارزشیابی کتب – 2 
جدول نحوه محاسبه و توزیع امتیاز بـراي فعالیتهـاي پژوهشـی و     – 3 

 آموزشی مشترك
 جدول حداقل امتیازات الزم براي ارتقاء اعضاء هیات علمی آموزشی – 4 
هیـات علمـی    جدول حداکثر امتیازات قابل محاسبه براي اعضـاي  – 5 

 آموزشی
 ازات الزم براي ارتقاءاعضاي هیات علمی پژوهشییحداقل امت جدول – 6 
جدول حداکثر امتیازات قابل محاسبه براي اعضـاي هیـات علمـی     – 7 

 پژوهشی دانشگاهها
در مجـالت   (Original)دهی مقاالت تحقیقی اصـیل  از جدول امتی – 8 

 پزشکی
 1پیوست 

 الیت هاي آموزشیدستورالعمل معادل سازي فع
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تعداد واحد معادل براي آموزش باليني و ساير فعاليت هاي آموزشي غيرمـدون  -١
بـه شـرح   ) موضوع مربوطب نفردانشجو يا دستيار برحس ٢به شرط حضور حداقل(

 :زير مي باشد
 ساعت معادل یک ساعت نظري 1 آموزش سرپایی -1
 ساعت نظريساعت معادل یک  2 )در بخش بیماران بستري (راند  -2
 ساعت معادل یک ساعت نظري 2 اتاق عمل -3
کنفرانس پزشکی از جمله در برنامه هاي  -4

ــد و    ــوزي دارن ــاز آم ــاز ب ــه امتی آموزشــی ک
ــأت    ــاي هی ــازي اعض ــاي توانمندس کارگاهه

 )هر موضوع (  علمی

 ساعت نظري 1 

 ساعت نظري 1 )هر موضوع (تهیه طرح درس  -5
شـامل گـزارش    هاي آموزشی اداره برنامه -6

هـر  (صبحگاهی، ژورنال کالب و گرانـد رانـد   
 )جلسه

 ساعت نظري 1 

 ساعت نظري 1 )هر موضوع (اداره سمینار  -7
کشیک شب براي گـروه هـاي جراحـی و     -8

 بیهوشی
 شب یک واحد  15

بـه  (کشیک شب براي گروه هاي داخلـی   -9
 )صورت آنکال

 شب یک واحد  30

 .باشد امتیاز می 5ر مجموع سقف امتیاز آنکالی د: تبصره
آموزشی شامل مواد مکتوب یا الکترونیک،  براي تهیه مواد آموزشی و کمک -2 

 5/0موضوع تا  دروس مربوطه بر حسب  فیلم آموزشی و نرم افزار آموزشی براي
 . شود امتیاز محاسبه می 5امتیاز و حداکثر 
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 5/1کالس حداکثر تعداد واحد معادل هر درس براساس تعداد دانشجویان  -3 
 : برابر واحد درس به شرح زیر می باشد

 
 )نفر(تعداد دانشجو در هر کالس 

درس نظري  تعداد واحد معادل
اصلی و نظري 

 تخصصی
 درس نظري پایه

درس نظري 
 عمومی

 واحد درس  * 00/1 و کمتر 100 و کمتر -75 و کمتر – 50

 واحد درس  * 05/1 130-101 95-76 60-51
 واحد درس  * 10/1 160-131 115-96 70-61
 واحد درس  * 15/1 190-161 135-116 80-71
 واحد درس  * 20/1 220-191 155-136 90-81
 واحد درس  * 25/1 250-221 175-156 100-91
 واحد درس  * 30/1 280-251 195-176 110-101
 واحد درس  * 35/1 310-281 215-196 120-111
 واحد درس  * 40/1 340-311 235-216 130-121
 واحد درس  * 45/1 370-341 255-236 140-131

 واحد درس  * 50/1 371و بیشتر  256و بیشتر  141و بیشتر 
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 :عنوان اثر )تالیف(نحوه ارزشیابی کتب  : 1فرم شماره 

یف
رد

 

حداکثر امتیاز نحوه امتیاز بندي مورد
درصد کل  

امتیاز
 

امتیاز کسب 
شده

 

و  شیوایی نثر 1
سهولت درك 

 متن

 عالی
75/3 

 خوب
3 

 متوسط
2 

 ضعیف
1 

بسیار 
 ضعیف 

5/0 

75/
3 

25%   

وجود واژه یاب  2
)Index  و واژه

 Glossaryنامه 
 )در پایان کتاب

 بلی 
75/0 

 خیر 
0 

  75/
0 

5%   

تناسب مطالب  3
کتاب با گروه 

 مخاطب 

 عالی
75/0 

 خوب 
5/0 

 متوسط 
25/0 

 ضعیف
0 

  75/
0 

5%   

ار علمی و اعتب 4
تازکی و 

صحت و دقت 
منابع مورد 
 استفاده 

 عالی
5/1 

 خوب
1 

 متوسط
5/0 

 ضعیف 
25/0 

بدون 
 منبع

0 

5/1 10%   

میزان  5
هماهنگی و 

تناسب 
محتواي 
مطالب با 
عناوین و 

 فصول کتاب

 عالی
75/0 

 خوب 
5/0 

 متوسط
25/0 

 ضعیف
0 

  75/
0 

5%   

قوت استدالل  6
در پروراندن 
مطالب با 

به هدف توجه 
 نگارش کتاب

 عالی
5/1 

 خوب
1 

 متوسط
5/0 

 ضعیف
25/0 

  5/1 10%   
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 :عنوان اثر )تالیف(نحوه ارزشیابی کتب  : 1فرم شماره ادامه 

یف
رد

 

حداکثر امتیاز نحوه امتیاز بندي مورد
درصد کل  

امتیاز
 

امتیاز کسب 
شده

 

میزان صحت  7
و دقت در 
معادل یابی 
اصطالحات 
بیگانه و 
رعایت 

 نگیهماه

 عالی
75/0 

 خوب
5/0 

 متوسط
25/0 

 ضعیف
0 

  75/0 5%   

کاربرد اثردر گروه  8
 مخاطب

 مرجع –درسی 
5/1 

کمک 
 درسی

1 

 عمومی
5/0 

  5/1 10%   

انتشارات دانشگاه  9
یا ناشران معتبر 
 دانشگاهی کشور

 بلی 
5/1 

 خیر
0 

    5/1 10%   

صفحه  100بیشتر از  حجم کتاب 10
 25/2حداکثر تا 

صفحه  200ر از کمت
 5/1حداکثر تا 

  25/2 15%   

   100 15 جمع کل
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 :عنوان اثر )ترجمه(نحوه ارزشیابی کتب 2فرم شماره 
ردیف

 

 نحوه امتیاز بندي مورد

مالحظات
حداکثر امتیاز 

درصدکل امتیاز 
 

ا
متیاز کسب
 

شده
 

شیوایی نثر و  1
سهولت درك 

 متن

 عالی
6/0 

 خوب
4/0 

 متوسط
2/0 

 ضعیف
1/0 

  6/0 20%   

وجود واژه یاب  2
)Index  و واژه نامه

Glossary  در پایان
 )کتاب

 بلی 
15/0 

 خیر 
0 

  15/0 5%   

استفاده از آخرین  3
 –ویرایش کتاب 
   تازگی کتاب

 بلی 
15/0 

 خیر
0 

  15/0 5%   

 مرجع –درسی  کاربرد اثر  4
3/0 

کمک 
 درسی

2/0 

 عمومی
1/0 

  3/0 10%   

معادل یابی  5
گان بیگانه به واژ

فارسی و رعایت 
هماهنگی و 

یکنواختی در کل 
 کتاب

 عالی
3/0 

 خوب 
2/0 

 متوسط
1/0 

 ضعیف
0 

  3/0 10%   

ضرورت ترجمه  6
اثر با توجه به 

منابع موجود در 
 زبان فارسی

بسیار 
 زیاد

3/0 

 زیاد
2/0 

 متوسط
1/0 

 کم
0 

  5/1 10%   

حفظ اصالت و  7
مطابقت ترجمه 
با متن اصلی 

مه کتاب به ترج(
 )صورت کامل

بسیار 
 زیاد

3/0 

 زیاد
2/0 

 متوسط
1/0 

 کم
0 

. 3/0 10%   

انتشارات دانشگاه یا  8
ناشران معتبر 
 دانشگاهی کشور

 بلی 
3/0 

 خیر
0 

  3/0 10%   

صفحه 200بیشتر از  حجم کتاب 9
 6/0حداکثر تا 

 صفحه 200کمتر از 
 3/0حداکثر تا 

  6/0 20%   

   100 3 جمع کل
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نحوه محاسبه وتوزیـع امتیـازبراي فعالیتهـاي پژوهشـی      -1دول شماره ج

 وآموزشی مشترك
 

 
 .امتیاز نفر اول در نظر گرفته می شود% 80براي نویسنده مسئول  :تبصره 

 

 )3(ستون  )2(ستون  )1(ستون 

تعداد نفرات 
 )نفر(

ضریب 
 مربوط

 به نفرات 

سهم هر نفر از امتیاز بر مبناي امتیاز 
 اولیه

 پنجم چهارم سوم دوم اول

1 1 85%         

2 2/1 80% 40%       

3 3/1 70% 35% 35%     

4 4/1 60% 30% 30% 30%   

5 5/1 55% 25% 25% 25% 25% 

نفر دوم به بعد امتیاز به نسبت  %50 5/1 نفر 5بیشتر از 
 مساوي
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 جدول حداقل امتيازات الزم براي ارتقاء – ٢جدول شماره 
 هيات علمي آموزشي اعضاء

قاء
 ارت

ل از
 قب

تبه
مر

 

ند 
از ب

از 
متي

ل ا
داق

ح
١-١ )

ش
موز

ت آ
يفي

ك
( 

ند 
از ب

از 
متي

ل ا
داق

ح
١ – ٢ )

ش
موز

ت آ
مي

ك
( 

ند 
از ب

از 
متي

ل ا
داق

ح
١ – ٦ 

شي
موز

ي آ
ژوه

ش پ
دان

 

ده 
 ما

زاز
تيا

ل ام
داق

ح
١ 

ي 
دها

ع بن
مو

مج
ز از

تيا
ل ام

داق
ح

 ٢-١-٦تا  ٢-١-١

ده 
 ما

ز از
تيا

ل ام
داق

ح
٢ 

امت
ل 

داق
ح

سه 
ده 

 ما
ز از

يا
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موا
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از ا
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ل ا

داق
ح
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 استاديار ٩٥ ٥ ١٣ ٤ ٤٠ ٣ ١٥ ١٤ مربي

 دانشيار ١٠٥ ٥ ١٥ ٥ ٤٥ ٣ ١٥ ١٥ استاديار

 استاد ١١٠ ٥ ٢٥ ١٥ ٤٥ ٣ ١٢ ١٧ دانشيار



 

          مجموعه قوانین مرتبط با هیأت امناء  ۱۹۹
 

حداكثر امتيازات قابل محاسبه براي اعضاء هيات علمي  – ٣جدول شماره 
 شيآموز

 
امتياز  موضوع بند ماده

كسب 
شده در 
كميته 
 منتخب

امتياز 
كسب 

شده در 
هيات 
 مميزه

حداكثر امتياز 
  در

سقف 
حداكثر 
امتياز در 

هر 
 موضوع

  حداقل امتياز الزم

واحد 
 درس

واحد 
كار يا 

 ترم

استا مربي
 ديار

دان
 شيار

١١٠ ١٠٥ ٩٥ 
  

  

  

  

١ 

  

 ٤٥ ٤٥ ٤٠ ٧٠   ١ماده   
٢       كيفيت تدريس  ١-١

٠ 
١٧ ١٥ ١٤ ٢٠ 

 ١٢ ١٥ ١٥ ٣٥ ٦ ٥/٠     كميت تدريس  ١-٢
       ١٠ ٥       راه اندازي آزمايشگاه يا كارگاه ١-٣
سرپرستي دكتري عمومي گروه  ١-٤ 

 .پزشكي
      ٢٠  ٢       

سرپرستي پايان نامه دوره كارشناسي 
 ارشد و داروسازي 

      ٣       

سرپرستي تخصصي دكتري گروه 
 پزشكي

      ٥/٣       

سرپرستي فوق تخصصي و تحقيقاتي 
 گروه پزشكي

      ٥       

       ٨       PhDسرپرستي دكتري تخصصي 
١       جوايز آموزشي ١-٥

٠ 
١٠       

   ٢ ٥/٠     ارائه طرح دوره ١-٦-١

٢٠ 

 

  

٣ 
/٢٥     هبازنگري طرح دور ١-٦-٢

٠ 
١ 

١ ١     طراحي كوريكولوم ١-٦-٣
٠ 

 ٥ ٥/٠     بازنگري كوريكولوم ١-٦-٤
 ٤ ٥/٠     پياده سازي روش هاي نوين آموزشي ١-٦-٥
 ٣ ١     پياده سازي روش هاي نوين ارزيابي ١-٦-٦

دوره هاي آموزشي كوتاه مدت  ١-٧
 )فرصتهاي مطالعاتي(

    ٣ ١         

 ٢٥ ١٥ ١٣     ٢ماده   



          مجموعه قوانین مرتبط با هیأت امناء  ۲۰۰
 

حداكثر امتيازات قابل محاسبه براي اعضاء هيات علمي  – ٣جدول شماره ادامه 
 آموزشي

 
امتياز  موضوع بند ماده

كسب 
شده در 
كميته 
 منتخب

امتياز 
كسب 

شده در 
هيات 
 مميزه

حداكثر امتياز 
  در

سقف 
حداكثر 
امتياز 
در هر 
 موضوع

  حداقل امتياز الزم

واحد 
 درس

واحد كار 
 يا ترم

استا مربي
 ديار

دان
 شيار

١١٠ ١٠٥ ٩٥ 
  

  

  

  

  

  

  

٢ 

  

طبق        مقاله تحقيقي اصيل ٢ – ١-١ 
جدول 
شماره 

٦ 

بدون 
 سقف

      

       ٤ ٢       گزارش موارد نادر ٢-١-٢

       ١٠ ٥       مقاله مروري نمايه شده ٢-١-٣

       ٨ ٤       ليزمقاله متا آنا ٢-١-٤

       ٢ ٢       نامه به سردبير  ٢-١-٥

        ٤ ١       خالصه مقاله منتشر شده  ٢-٢
مقاله تحليلي كامل چاپ شده در 

 مجموعه مقاالت كنفرانسها
      ٥/١       

٢-٣ 

  

       ٣٠ ١٥       تاليف كتاب
       ٦ ٣       ترجمه كتاب

       ٤ ٢       اپ كتابتجديد چ
       ٢ ١       ويراستاري كتاب

٢- ٤ – ١ 

٢-٤-٢ 

طراحي سيستم ، روش ها و خدمات 
 جديد در سطح كشور 

      ١٥ ١٥       

در منطقه تحت ... طراحي سيستم 
 پوشش دانشگاه

      ٣ ٣       

داخل و (اختراع و اكتشاف ثبت شده  ٢-٤-٣
 )خارج

      ٢٠ ١٠-٥       

 تا ٢-٤-٤

٢-٤-٧ 

       ٥ ٥و  ٢       كار جديد



 

          مجموعه قوانین مرتبط با هیأت امناء  ۲۰۱
 

حداكثر امتيازات قابل محاسبه براي اعضاء هيات علمي  – ٣جدول شماره ادامه 
 آموزشي

 
امتياز  موضوع بند ماده

كسب 
شده در 
كميته 
 منتخب

امتياز 
كسب 

شده در 
هيات 
 مميزه

حداكثر امتياز 
  در

سقف 
حداكثر 
امتياز در 

هر 
 وعموض

  حداقل امتياز الزم

واحد 
 درس

واحد 
كار يا 

 ترم

استا مربي
 ديار

دان
 شيار

١١٠ ١٠٥ ٩٥ 

 ٥ ٥ ٥    ٣ماده    
  

  

  

٣ 

  

 و ٣-١
٣-٢ 

براي همكاري در امور اجرايي دانشگاه 
 وزارتخانه -

براي هر سال     
١٠ 

٤٠       

 و  ٣-٣
٣-٤ 

 –انجمن  –فعاليت موثر در كميته 
 مجالت علمي

       ٣٠ ٤براي هر سال     

براي هر سال      فعاليت در ارتباط با جنگ تحميلي ٣-٥
١٠ 

٣٠       

  

٣-٧ 

       ١٥ ٦براي هر سال      خدمات
 –براي قائم مقام و مشاورين وزير 

 روساي دانشگاهها
براي هر سال     

١٠ 
٢٥       

و  همكار ي موثر در امور فرهنگي ٣-٨
 تربيتي

 ٦براي هر سال     
 امتياز

٢٥       

       ٤٠   مورد قبول ٣سقف مجموع امتيازات ماده 

 



          مجموعه قوانین مرتبط با هیأت امناء  ۲۰۲
 

 
 حداقل امتيازات الزم براي ارتقاء– ٤جدول شماره 

  اعضاء هيات علمي پژوهشي دانشگاهها و موسسات عالي پزشكي
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ح
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ح
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 استادیار 95 5 40 15 10 5/1 5 5/3 بی مر

 دانشیار 105 5 45 15 10 5/1 5 5/3 استادیار

 استاد 110 5 55 30 10 5/1 4 5/3 دانشیار

 



 

          مجموعه قوانین مرتبط با هیأت امناء  ۲۰۳
 

حداكثر امتيازات قابل محاسبه براي اعضاء هيات علمي  – ٥جدول شماره 
 پژوهشی

امتياز  موضوع بند ماده
كسب شده 
در كميته 

 منتخب

امتياز 
كسب 

شده در 
هيات 
 مميزه

حداكثر امتياز 
  در

سقف 
حداك
ثر 

امتياز 
در هر 
 موضوع

  حداقل امتياز الزم

واحد 
 درس

واحد 
كار يا 

 ترم

مر
 بي

استاد
 يار

 دانشيار

١١٠ ١٠٥ ٩٥ 

  

  

  

  

١ 

  

 ١٠ ١٠ ١٠ ٣٠   ١ماده   
 ٥/٣ ٥/٢ ٥/٣ ٥ ٥       كيفيت تدريس  ١-١
 ٥ ٥ ٥ ١٠ ٥ ٥/٠     ت تدريس كمي ١-٢
       ١٠ ٥       راه اندازي آزمايشگاه يا كارگاه ١-٣
سرپرستي دكتري عمومي گروه  ١-٤ 

 .پزشكي
      ١٥  ٢       

سرپرستي پايان نامه دوره 
 كارشناسي ارشد و داروسازي 

      ٣       

سرپرستي تخصصي دكتري 
 گروه پزشكي

      ٥/٣       

سرپرستي فوق تخصصي و 
 تحقيقاتي گروه پزشكي

      ٥       

سرپرستي دكتري تخصصي 
PhD 

      ٨       

       ١٠ ١٠       جوايز آموزشي ١-٥
   ٢ ٥/٠     ارائه طرح دوره ١-٦-١

٢٠ 

 

  

٥/١ 

/٢٥     بازنگري طرح دوره ١-٦-٢
٠ 

١ 

 ١٠ ١     طراحي كوريكولوم ١-٦-٣
 ٥ ٥/٠     بازنگري كوريكولوم ١-٦-٤
پياده سازي روش هاي نوين  ١-٦-٥

 آموزشي
    ٤ ٥/٠ 

پياده سازي روش هاي نوين  ١-٦-٦
 ارزيابي

    ٣ ١ 

دوره هاي آموزشي كوتاه مدت  ١-٧
 )فرصتهاي مطالعاتي(

    ٣ ١         

 ٥٥ ٤٥ ٢٠     ٢ماده   

  

  

  

 ١-١ – 
٢ 

طبق جدول شماره        يقي اصيلمقاله تحق
بدون  ٦

 سقف
      

       ٤ ٢       گزارش موارد نادر ٢-١-٢



          مجموعه قوانین مرتبط با هیأت امناء  ۲۰۴
 

حداكثر امتيازات قابل محاسبه براي اعضاء هيات علمي  – ٥جدول شماره  ادامه
 پژوهشی

امتياز  موضوع بند ماده
كسب شده 
در كميته 

 منتخب

امتياز 
كسب 

شده در 
هيات 
 مميزه

حداكثر امتياز 
  رد

سقف 
حداك
ثر 

امتياز 
در هر 
 موضوع

  حداقل امتياز الزم

واحد 
 درس

واحد 
كار يا 

 ترم

مر
 بي

استاد
 يار

 دانشيار

١١٠ ١٠٥ ٩٥ 

  

  

  

  

٢ 

  

       ١٠ ٥       مقاله مروري نمايه شده ٢-١-٣

       ٨ ٤       مقاله متا آناليز ٢-١-٤
       ٢ ٢       نامه به سردبير  ٢-١-٥

        ٤ ١       خالصه مقاله منتشر شده  ٢-٢
مقاله تحليلي كامل چاپ شده 
 در مجموعه مقاالت كنفرانسها

      ٥/١       

٢-٣ 
  

       ٣٠ ١٥       تاليف كتاب
       ٦ ٣       ترجمه كتاب

       ٤ ٢       تجديد چاپ كتاب
       ٢ ١       ويراستاري كتاب

٤ – ١ 
-٢ 

٢-٤-٢ 

طراحي سيستم ، روش ها و 
 خدمات جديد در سطح كشور 

      ١٥ ١٥       

در منطقه ... طراحي سيستم 
 تحت پوشش دانشگاه

      ٣ ٣       

اختراع و اكتشاف ثبت شده  ٢-٤-٣
 )داخل و خارج(

      ٥-
١٠ 

٢٠       

٢-٤-٤ 
 تا

٢-٤-٧ 

و  ٢       كار جديد
٥ 

٥       

 ٥ ٥ ٥    ٣ماده   
  

  

  

٣ 

  

 و ٣-١
٣-٢ 

براي همكاري در امور اجرايي 
 وزارتخانه -دانشگاه 

       ٤٠ ١٠براي هر سال     

 و  ٣-٣
٣-٤ 

انجمن  –فعاليت موثر در كميته 
 مجالت علمي –

       ٣٠ ٤براي هر سال     

فعاليت در ارتباط با جنگ  ٣-٥
 تحميلي

       ٣٠ ١٠ براي هر سال    

مجری طرحهای پژوهشی 
 مصوب

    ١٠ ٢براي هر سال   

  
٣-٧ 

       ١٥ ٦براي هر سال      خدمات
براي قائم مقام و مشاورين وزير 

 روساي دانشگاهها –
       ٢٥ ١٠براي هر سال     

همكار ي موثر در امور فرهنگي  ٣-٨
 و تربيتي

 ٦براي هر سال     
 امتياز

٢٥       

مورد  ٣سقف مجموع امتيازات ماده 
 قبول

  ٤٠       



 

          مجموعه قوانین مرتبط با هیأت امناء  ۲۰۵
 

جدول سقف امتیاز دهی مقاالت تحقیقی  – 6جدول شماره  
پزشکی بر حسب ) مصوب علمی پژوهشی ( در مجالت  (Original)اصیل

نمایه هاي بین المللی و امتیاز بندي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش 
 پزشکی 

ی که در نمایه هاي امتیاز مجالت علمی پژوهش
 .بین المللی ذیل ثبت می شوند

 سقف امتیاز

 نمایه هاي نوع یک 
ISI Web of scince (ISI),medline (Pub 

med) 

 تا پنج امتیاز 

  2نمایه هاي نوع 
ISC (Islamic World Science Citation 

Center) BIOSIS,Chemical 
Abstracts,current 

contents,EMBASE,Scopus 

 ه و نیم امتیازتا س

 تا سه امتیاز سایر نمایه هاي بین المللی 
 تا دو امتیاز .در صورتیکه مجله در هیچ نمایه اي ثبت نشود

سال یکبار براسـاس نمایـه هـاي فـوق و ارزیـابی       2رتبه بندي مجالت داخلی هر 
 .کیفی و ساختاري توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اعالم میشود



          مجموعه قوانین مرتبط با هیأت امناء  ۲۰۶
 



 

          مجموعه قوانین مرتبط با هیأت امناء  ۲۰۷
 

 

 
 
 

 
 
 

 آیین نامه تشکیل هیأت عالی جذب

 اعضاي هیات علمی دانشگاه ها و 

 مراکز آموزش عالی کشور

 به انضمام مجموعه مصوبات هیأت عالی جذب 
 

 
 



          مجموعه قوانین مرتبط با هیأت امناء  ۲۰۸
 

 

آیین نامه تشکیل هیأت عالی جذب اعضاي هیات علمی دانشگاه ها و «
 »مراکز آموزش عالی کشور

 با اصالحات بعدي 
شوراي عالی  10/2/87و  19/4/86مورخ  623و  608مصوب جلسات 

 انقالب فرهنگی
 :تعریف) 1ماده 

با توجه به جایگاه رفیع علم و دانش در فرهنگ اسالمی و ضـرورت حفـظ شـأن و    
قداست واالي محیطهاي آموزش عالی کشور و نظـر بـه نقـش محـوري و سـازنده      

بـه   اعضاي هیأت  علمی و لزوم بهره وري از استادان فرهیختـه ، کارآمـد و مـومن   
آرمانهاي انقـالب اسـالمی و بـراي ایجـاد وحـدت رویـه در بررسـی صـالحیتهاي         
داوطلبان عضویت در هیـأت علمـی ، هیـأت عـالی جـذب اعضـاي هیـأت علمـی         

در این آئین نامه ، هیأت . دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور تشکیل می گردد
ري و بهداشـت،  مرکزي جذب اعضاي هیأت علمی وزارتین علوم، تحقیقات و فنـاو 

درمان و آموزش پزشکی و همچنین هیأتهاي اجرایی جذب اعضـاي هیـأت علمـی    
هیـأت مرکـزي جـذب    « دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، به ترتیب و به اختصـار  

 .نامیده می شوند» هیأت هاي اجرایی جذب« و » وزارتین 
 )2ماده 

انـه آن در محـل   هیأت وابسته بـه شـوراي عـالی انقـالب فرهنگـی بـوده و دبیرخ      
دبیرخانه شوراي عالی انقالب فرهنگی و یا هر مکانی که دبیرخانـه شـوراي عـالی    

 .تعیین می نماید، ایجاد می شود
 



 

          مجموعه قوانین مرتبط با هیأت امناء  ۲۰۹
 

 وظایف) 3ماده 
اتخاذ ساز و کار واحد در هیـأت هـاي اجرایـی جـذب بـراي ایجـاد انسـجام ،         -1

 وحدت رویه و توانمندي و پویایی دانشگاهها 

صـحیح ضـوابط و مقـررات جـذب هیـأت علمـی در       نظارت مستمر بر اجراي  -2
 تمامی سطوح 

بررسی و بازنگري کلیه سیاست ها و ضوابط مربوط به جذب هیأت علمـی بـه    -3
منظور پیشنهاد به شوراي عالی انقـالب فرهنگـی و تـدوین دسـتورالعمل اجرایـی      
مربوط به جذب عضو هیأت علمی براي تصویب به شـوراي اسـالمی شـدن مراکـز     

 آموزشی 

یف ساختار سازمانی و شرح وظایف هیأت مرکزي جذب وزارتـین و هیـأت   تعر -4
 هاي اجرایی جذب و ایجاد تعامل تعریف شده بین آنها 

تدوین دوره هاي آموزش بدو و حین خدمت با هدف توانمنـد سـازي اعضـاي     -5
 هیأت علمی و نظارت بر حسن انجام آن 

أت هـاي اجرایـی   برگزاري سمینار ها و کارگاههاي توجیهی براي عناصـر هیـ   -6
 جذب

 رسیدگی به شکایات و سایر امور محوله از سوي شوراي عالی انقالب فرهنگی -7

بررسی گزارش عملکرد ساالنه هیأت مرکزي جذب وزارتین و هیأتهاي اجرایی  -8
 جذب ارائه آن به شوراي عالی انقالب فرهنگی 

ارج از فـوق و در خـ   4متناظر بـا بنـد    –) 623الحاقی مصوب جلسه :  (  1تبصره 
، بررسی و تائید صالحیت هیأت موسس موضوع جذب اعضاي هیأت علمی، وظیفه

اعضاي هیأت امناء و رئیس موسسات آموزش عالی غیـر دولتـی غیـر انتفـاعی بـه      
 .عهده هیأت مرکزي جذب وزارتین می باشد
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 : اعضا) 4ماده 
 سه نفر از اعضاي حقیقی شوراي عالی انقالب فرهنگی به انتخاب آن شورا  -1

دبیر هیأت مرکـزي جـذب اعضـاي هیـأت علمـی وزارت علـوم ، تحقیقـات و         -2
 فناوري 

دبیرخانه مرکزي جذب اعضاي هیأت علمی وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش   -3
 پزشکی 

 دبیرهیأت عالی گزینش کشور  -4

 نماینده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاهها  -5

بـا  ( غیـر انتفـاعی    –ر دولتـی  نماینده دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غی -6
 ) اولویت دانشگاه آزاد اسالمی

دبیرهیأت مرکزي جـذب وزارتـین حسـب مـورد بـه پیشـنهاد وزراي       :   1تبصره 
 .مربوطه و تائید شوراي عالی انقالب فرهنگی انتخاب می گردد

رئیس هیأت از اعضاي حقیقـی شـوراي عـالی انقـالب فرهنگـی توسـط       : 2تبصره 
مراکز آموزشی و دبیر آن در اولین جلسه از بـین اعضـا و یـا     شوراي اسالمی شدن

 . خارج از آن توسط هیأت انتخاب می گردد 
در موارد تساوي آراء راي رئیس هیأت تعیـین کننـده اعتبـار یـا عـدم      :   3تبصره 

 .اعتبار مصوبات و تصمیمات خواهد بود  
 .زامی می باشدرعایت موارد زیر در تنظیم دستور العمل اجرایی ال) 5ماده 

استخدام هیأت علمی بر مبناي نیـاز دانشـگاه و از طریـق فراخـوان عمـومی و       -1
 .ابتدا به صورت پیمانی انجام می گیرد

در مواردي که جذب عضو هیأت علمـی از طریـق غیـر فراخـوان عمـومی      : تبصره 
 .ضروري باشد، این موضوع باید به تصویب هیأت مرکزي جذب برسد
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به صالحیت متقاضیان استخدام هیأت علمی ، هیأتهاي اولین مرجع رسیدگی  -2
اجرایی جذب می باشد و این حق قابل تفویض به واحدهاي دیگـر نبـوده و تائیـد    

 .نهایی استخدام به عهده هیأت مرکزي جذب وزارتین می باشد

صالحیت اعضاي هیأت علمی و مدرسین حق التـدریس و قـراردادي بایـد در     -3
 .ارزیابی قرار گیرد هیأت هاي اجرایی جذب مورد

تبدیل وضعیت اعضاي هیأت علمی از پیمانی به رسـمی آزمایشـی در صـورت     -4
 .احراز شرایط براي ارتقاء به رتبه باالتر انجام می پذیرد

تبدیل وضعیت استخدامی اعضاي هیأت علمـی بـه رسـمی قطعـی منـوط بـه        -5
 .احراز رتبه دانشیاري می باشد

می اعضاي هیأت علمی بـه رسـمی قطعـی،    براي تبدیل وضعیت استخدا: 1تبصره 
 .ارتقاء از یک مرتبه به رتبه باالتر ضروري می باشد

در موارد خاص و حسب مـورد بـا مجـوز وزارتـین بهداشـت ، درمـان و       : 2تبصره 
آموزش پزشکی و علوم ، تحقیقات و فناوري امکان رسـمی قطعـی شـدن اعضـاي     

 .مقدور خواهد بودهیأت علمی در مراتب پایین تر از دانشیاري نیز 
هیأت هاي اجرایی جذب در تمام مراحل قبل از صدور حکم رسمی آزمایشـی   -6

اعضاي هیأت علمی ، مسئولیت نظارت بر عملکـرد آنهـا را بـر عهـده داشـته و در      
 .صورت احراز عدم صالحیت می توانند از ادامه فعالیت آنان جلوگیري نمایند

شـرایط ویـژه جـذب    ) هنگـی شـوراي عـالی انقـالب فر    623اصالحی جلسه (  -7
اعضاي هیأت علمی دانشگاههاي تربیت معلم وتربیت مدرس و رشته هاي الهیات، 
معارف اسالمی، علوم انسـانی، و هنـر بـه تصـویب شـوراي اسـالمی شـدن مراکـز         

 .آموزشی خواهد رسید
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بکارگیري مدرسان یا محققان یا افرادي کـه جهـت انجـام خـدمات قـانونی و       -8
 Kقانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان ، بورسیه ها ، ضریب ( خدمات مورد تعهد 

در دانشگاهها حـداکثر بـراي یـک دوره بـه صـورت قـراردادي و در ادامـه در        ...) و
 .چارچوب این ائین نامه خواهد بود

این آئین نامه حاکم بر آئین نامه هاي هیأت هاي ممیزه اعضاي هیـأت علمـی    -9
 .می باشد

 رسیدگی به تخلفات ) 6ماده 
هـاي  ملکرد هیأت هاي مرکزي جذب و هیأتهیأت عالی جذب مسئول نظارت بر ع

اجرایی جذب در دانشگاهها و مراکـز آمـوزش عـالی بـوده و مرجـع رسـیدگی بـه        
شکایات دریافتی از عملکرد هیـأت هـاي اجرایـی در زمینـه تخلفـات ، تنـدروي ،       

میمات هیـأت  تصـ . مسامحه کاري و اعمال تبعیض در بررسی پرونده ها می باشد 
عالی نظر نهایی تلقی شده و براي دانشگاهها و مراکـز آمـوزش عـالی الزم االتبـاع     

 .خواهد بود
 ) 7ماده 

مـورخ   623و  608تبصـره در جلسـات    7مـاده و   7این آئـین نامـه مشـتمل بـر     
شوراي عالی انقالب فرهنگی بـه تصـویب رسـید و از تـاریخ      10/2/87و  19/4/86

اي مربوطه به گزینش استاد به هیأت هاي جـذب تغییـر   تصویب آن کلیه هیأت ه
 .عنوان می یابد

 محمود احمدي نژاد
 رئیس جمهور و رئیس شوراي عالی انقالب فرهنگی
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مصوبه اهداف، وظایف و ترکیب هیأتهاي مرکزي واجرایی جـذب هیـأت   
 علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

أت عالی جذب اعضاي هیأت علمی آئین نامه تشکیل هی 3ماده  4طبق بند   
 19/4/86مورخ  608مصوب جلسه (دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور 

، اهداف ، وظایف و ترکیب اعضاي هیأتهاي مرکزي ) شوراي عالی انقالب فرهنگی 
وزارتین علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و هیأتهاي 

موسسات آموزش عالی تابع وزارتین مزبور و دانشگاه اجرایی جذب دانشگاهها و 
 .آزاد اسالمی ، به شرح ذیل تصویب گردید

 تعریف و اصالحات  -1ماده 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش    : وزارت -1

 پزشکی 

 وزیر علوم ، تحقیقات و فناوري و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی : وزیر -2

هیأت مرکزي جذب اعضاي هیأت علمی وزارتـین علـوم،   : أت مرکزي جذبهی -3
 تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دبیرخانه هیأت مرکزي جذب اعضاي هیأت علمی وزارت : دبیرخانه  -4

 هیأت اجرایی جذب اعضاي هیأت علمی موسسه : هیأت اجرایی جذب -5

مـوزش عـالی اعـم از آموزشـی و     هر یک از دانشـگاهها ، موسسـات آ  : موسسه -6
 پژوهشی 

 وظایف هیأت مرکزي جذب  -2ماده 
تدوین سیاستهاي اجرایی و مقررات و آئین نامه هاي مربوط به جذب اعضـاي   -1

و پیشـنهاد آنهـا   ) اعم از توانایی هـاي علمـی و صـالحیت عمـومی     ( هیأت علمی 
 جهت تصویب به مراجع ذیربط 
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ي مربوط و یشنهاد اصالح آنها به وزیر براي بازنگري در مقررات و آئین نامه ها -2
 تصویب 

تهیه ، تنظیم و پیشنهاد آئین نامه داخلی هیأت مرکزي جذب و ارائه به وزیـر   -3
 براي تصویب 

بررسی و تائید جذب داوطلبان عضـویت در هیـأت علمـی موسسـات آمـوزش       -4
 )اعم از قراردادي ، پیمانی ، رسمی آزمایشی ، رسمی قطعی ( عالی 

و تائید توانـایی هـاي علمـی و صـالحیت عمـومی متقاضـیان تبـدیل        بررسی  -5
 وضعیت استخدامی اعضاي هیأت علمی 

بررسی و تائید توانایی هاي علمـی و صـالحیت عمـومی اعضـاي هیـأت هـاي        -6
 اجرایی و پیشنهاد به هیأت عالی جهت تائید نهایی 

بررسی و تائید صالحیت عمومی بورسـیه هـاي متقاضـی عضـویت در هیـأت       -7
 می دانشگاهها موسسات آموزش عالی عل

برسی و تائید اولیه صالحیت عمومی اعضاء موسس و هیـأت امنـاء موسسـات     -8
 غیر انتفاعی  –آموزش عالی غیردولتی 

بررسی و تائید صالحیت عمومی اشخاصی که به عنوان رئیس مراکـز آمـوزش    -9
 . عالی غیر دولتی معرفی می شوند

ظارت بر عملکرد هیأتهـاي اجرایـی   رسیدگی به کلیه شکایات مطروحه و ن -10
 جذب و ارزیابی فعالیت هاي آنها و ارائه گزارش آن به مراجع ذیربط 

 انجام سایر امور محوله از هیأت عالی جذب  -11

 اعضاي هیأت مرکزي جذب  -3ماده 
آئین نامه هیأت عالی جذب  3طبق تبصره یک ماده ( دبیرخانه مرکزي جذب  -1

 .)مراکز آموزش عالی انتخاب می شوداعضاي هیأت علمی دانشگاهها و 



 

          مجموعه قوانین مرتبط با هیأت امناء  ۲۱۵
 

 معاون مربوطه  -2

در وزارت علــوم، تحقیقــات و ( مــدیر کــل نظــارت و ارزیــابی آمــوزش عــالی  -3
در وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش    ( ، رئیس مرکز امور هیـأت علمـی   )فناوري
 ) پزشکی

یکی از معاونین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاهها بـه پیشـنهاد    -4
 س نهاد رئی

که ترجیحاً حداقل یک نفر از ( سه تا پنج نفر از شخصیتهاي علمی و فرهنگی  -5
به پیشنهاد هیأت مرکـزي جـذب و تائیـد    ) آنان، دانش آموخته رشته حقوق باشد

 سال  4هیأت عالی جذب و حکم وزیر به مدت 

بعد از ابالغ حـداکثر طـی یـک مـاه      5صدور احکام اعضاي موضوع بند  -1تبصره 
 .وزیر صادر خواهد شد توسط

در دوره اول توسط وزیر و براي دوره هاي بعـدي   5اعضاي موضوع بند  -2تبصره 
 .توسط هیأت مرکزي جذب به هیأت عالی جذب پیشنهاد می شوند

براي موسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیـر انتفـاعی و دانشـگاه آزاد     -3تبصره 
 .ذب وزارتین تشکیل می گردداسالمی کمیته هاي خاصی زیرنظرهیأت مرکزي ج

 اهداف هیأت اجرایی جذب  -4ماده 
انجام فرآیند جذب و اسـتخدام اعضـاي هیـأت علمـی واجـد شـرایط و داراي        -

 توانایی هاي علمی و صالحیت عمومی با توجه به نیازهاي موسسه 

 وظایف هیأت اجرایی جذب  -5ماده 
روههاي آموزشـی و  شناسایی و تعیین نیازهاي جذب اعضاي هیأت علمی در گ -1

 پژوهشی 

 انجام فراخوان عمومی براي جذب اعضاي هیأت علمی موسسه  -2
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 .بورسیه هاي فعلی مستثنی می باشند: تبصره 
تصمیم گیري در خصوص نحوه و چگونگی استخدام اعضاي هیأت علمی اعـم   -3

از قراردادي، پیمانی، رسمی آزمایشی، رسمی قطعی ، هیأت علمی طرح سربازي ، 
 انتقال اعضاي هیأت علمی در چارچوب آئین نامه ها و مقررات مربوطه ماموریت 

اعالم نظر درخصوص جذب اعضاي هیأت علمی متقاضی استخدام در موسسـه   -4
 و متقاضیان بورس تحصیلی از لحاظ توانایی هاي علمی و صالحیت عمومی 

نظارت بر حسن اجراي قوانین و مقررات مربـوط بـه اسـتخدام اعضـاي هیـأت       -5
 علمی 

ارائه گزارشات مستمر سالیانه حسب مورد بـه هیـأت مرکـزي جـذب اعضـاي       -6
 هیأت علمی وزارتین 

ترکیب اعضاي هیأت اجرایی جـذب دانشـگاههاي تـابع وزارتـین علـوم و       -6ماده 
 بهداشت 

 )رئیس هیأت ( رئیس موسسه  -1

 رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در موسسه  -2

ن موسسه بنا به پیشـنهاد رئـیس موسسـه    سه تا پنج عضو هیأت علمی از هما -3
 به هیأت مرکزي و تائید هیأت عالی جذب و حکم دبیر هیأت مرکزي جذب 

فـوق بـه    3دبیر هیأت که از میان اعضـاي هیـأت علمـی موضـوع بنـد       -1تبصره 
 . انتخاب و حکم رئیس موسسه منصوب می شود

توسـط دبیـر هیـأت     بعد از ابالغ حداکثر تا یک ماه 3صدور احکام بند  -2تبصره 
 .مرکزي جذب صادر می گردد
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رئیس دانشکده و مدیر گروه آموزشی مربوطه ، حسب نیاز جهـت ارائـه    -3تبصره 
بـه  ... ) هیأت علمی، بورس تحصیلی و(نظرات تخصصی در مورد پرونده متقاضیان 

 .جلسات هیأت اجرایی جذب دعوت می شوند 
سـالمی هیـأت اجرایـی جـذب هیـأت      براي کلیه واحدهاي دانشگاه آزاد ا -7ماده 

 :علمی به صورت استانی و با ترکیب ذیل تشکیل می شود
 ) رئیس هیأت( رئیس بزرگترین واحد استان  -1

 رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در بزرگترین واحد استان  -2

سه تا پنج  عضو هیأت علمی بنا به پیشنهاد رئیس بزرگترین واحد اسـتان بـه    -3
وزارت مربوط به منظور تائید اولیه و تائید نهایی هیأت عـالی   هیأت مرکزي جذب

 جذب و حکم رئیس دانشگاه آزاد اسالمی 

فـوق بـا حکـم و     3دبیر هیأت از میان اعضاي هیأت علمی موضوع بند  -1تبصره 
 .انتخاب رئیس بزرگترین واحد استان ، منصوب می شود

سـب مـورد در رشـته هـاي     ، ح7ماده  3یک نفر از اعضاي موضوع بند  -2تبصره 
پزشکی با معرفی هیأت مرکزي جذب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی و  
در رشته هاي غیر پزشکی با معرفی هیأت مرکزي جذب وزارت علوم، تحقیقـات و  

 .فناوري به هیأت عالی جذب معرفی می شوند
مه هاي مغـایر  از زمان تصویب و ابالغ این مصوبه ، کلیه مقررات و آئین نا -8ماده 

 .با آن ، ملغی و منسوخ می باشد
و  2/2/87مـورخ   6و  5تبصـره در جلسـات    9مـاده و   9ایـن مصـوبه در    -9ماده 

هیأت عالی جذب اعضاي هیـأت علمـی دانشـگاهها و موسسـات آمـوزش       9/2/87
 .عالی ، به تصویب رسید و از زمان ابالغ الزم االجرا است
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 ت علمی دانشگاهها ومراکزآموزش عالی کشورشرایط عمومی استخدام اعضاي هیأ
 :متقاضیان استخدام، عضویت هیأت علمی بایدواجد شرایط عمومی به شرح ذیل باشند

 تابعیت کشور جمهوري اسالمی ایران  -1

 تدین به یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی  -2

ري وفاداري به نظام جمهوري اسالمی، اعتقاد به کارآمدي نظـام و مـردم سـاال    -3
 دینی و پرهیز از وارد کردن خطوط سیاسی ناسازگار در حوزه فعالیتهاي علمی 

 تعهد به قانون اساسی ، اصل والیت فقیه و التزام عملی به فرامین رهبري -4

و آشـنایی بـا   ) انجام واجبات و پرهیز از محرمات( التزام عملی به احکام اسالم  -5
 احکام شرعی کثیر االبتالء 

ص التزام عملی متقاضیان بـه احکـام اسـالمی ، مـالك وضـع      در تشخی -1تبصره 
 .فعلی آنان در هنگام استخدام است

اقلیتهاي دینی رسمی، مندرج در قانون اساسی به شرط آنکه متظاهر  -2تبصره 
 .به نقض احکام اسالمی نباشد ، از حکم این بند مستثنی هستند 

نداشـتن سـابقه    عدم سـابقه فعالیـت مـوثر علیـه نظـام جمهـوري اسـالمی و        -6
وابستگی یا گرایش به سازمانها و تشـکلهاي محـارب و معانـد بـا نظـام جمهـوري       

 اسالمی 

برخورداري از حسن شهرت اخالقی ، عقیدتی و سیاسی ، عدم اعتیاد به مـواد   -7
مخدر نداشتن سوابق محکومیت کیفري و انتظامی ، عدم اشتهار به فسق و فجـور  

 ر خالف حیثیت شغلی و اعمال منافی عفت عمومی و رفتا

 )طبق سوگندنامه (التزام به قوانین و مقررات صنفی، اخالق حرفه اي  -8

 برخورداري از سالمت جسمی و روحی الزم و نداشتن نقص عضو موثر -9

 عدم منع قانونی از لحاظ خدمت نظام وظیفه  -10
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 شرایط ویژه جذب اعضاي هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
 

شـوراي عـالی انقـالب فرهنگـی و      10/2/87مورخ  623به استناد مصوبات جلسه 
هیأت عالی جذب اعضاي هیـأت علمـی دانشـگاهها و مراکـز      4/4/87جلسه مورخ 

آموزش عالی کشور عالوه بر دارا بودن شرایط عمومی، شرایط ویژه جـذب اعضـاي   
 .هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس به شرح ذیل می باشد

 رف دینی داشتن سطحی متناسب از آگاهی و معا -1

داشتن سوابق دفاع از آرمانهاي اصیل انقالب اسالمی و سوابق ارزشمند علمـی   -2
 در خدمت به نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران 

توانایی در جهت ارتقـاي دینـی و پـرورش نسـل دانشـجو، مـومن ، انقالبـی ،         -3
 .متعهد، امیدوار با هویت اسالمی 

اد اسـالمی ، تهـذیب و تزکیـه    التزام علمی به گسترش و تقویت ایمـان، اعتقـ   -4
نفس و افزایش باور عمومی نسـبت بـه عقایـد اسـالمی و اعـتالي روح معنویـت و       

 مکارم و فصایل اخالقی 

التزام به گسترش و تقویت برنامه هاي اسالمی شـدن مراکـز آمـوزش عـالی و      -5
 اعتقاد به بومی سازي علم در ساحتهاي متنوع آن 
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 دانشگاه تربیت معلم شرایط ویژه جذب اعضاي هیأت علمی
 

شـوراي عـالی انقـالب فرهنگـی و      10/2/87مورخ  623به استناد مصوبات جلسه 
هیأت عالی جذب اعضاي هیـأت علمـی دانشـگاهها و مراکـز      4/4/87جلسه مورخ 

آموزش عالی کشور عالوه بر دارا بودن شرایط عمومی، شرایط ویژه جـذب اعضـاي   
 .ذیل می باشد هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس به شرح

 داشتن سطحی متناسب از آگاهی و معارف دینی  -1

داشتن سوابق دفاع از آرمانهاي اصیل انقالب اسالمی و سوابق ارزشمند علمـی   -2
 در خدمت به نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران 

توانایی در جهت ارتقـاي دینـی و پـرورش نسـل دانشـجو، مـومن ، انقالبـی ،         -3
 .می متعهد، امیدوار با هویت اسال

التزام علمی به گسترش و تقویت ایمـان، اعتقـاد اسـالمی ، تهـذیب و تزکیـه       -4
نفس و افزایش باور عمومی نسـبت بـه عقایـد اسـالمی و اعـتالي روح معنویـت و       

 مکارم و فصایل اخالقی 

التزام به گسترش و تقویت برنامه هاي اسالمی شـدن مراکـز آمـوزش عـالی و      -5
 تهاي متنوع آن اعتقاد به بومی سازي علم در ساح
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تقویم مراحل جذب اعضاي هیأت علمی در دانشگاهها وموسسات آموزش 
 عالی و پژوهشی

 ) روز 5حداکثر ( دریافت و جمع آوري درخواست متقاضیان  -1

 ) روز 5حداکثر ( بررسی اولیه پرونده متقاضیان با نظر هیأت اجرایی جذب  -2

اولیـه و ارسـال بـه     تشکیل  و تکمیل پرونـده بـراي متقاضـیان داراي شـرایط     -3
 )روز 7حداکثر (کمیته هاي بررسی توانایی هاي علمی و صالحیت عمومی 

 )روز45حداکثر ( نتیجه بررسی صالحیت عمومی و علمی در موسسه  -4

 )روز 15حداکثر ( اتخاذ تصمیم در هیأت اجرایی جذب موسسه  -5

ارسال خالصه پرونده متقاضیانی که در هیأت اجرایـی جـذب موسسـه مـورد      -6
 )روز7حداکثر ( ئید قرار گرفته به دبیرخانه هیأت مرکزي جذب وزارت مربوطه تا

حـداکثر  ( اتخاذ تصمیم نهایی توسـط هیـأت مرکـزي جـذب وزارت مربوطـه       -7
 ) روز45

 )روز 10حداکثر ( اعالم نتیجه نهایی توسط موسسه به متقاضی  -8

ر فراخوان عمومی براي استخدام اعضاي هیأت علمی و بـورس تحصـیلی دو بـا    -
 .در سال و در ماههاي شهریور و بهمن انجام خواهد شد
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 طرح فراخوان جذب اعضاي هیأت علمی آموزش عالی کشور
 

 روال فراخوان جذب نیرو  )1

 نگارش متن فراخوان  -1-1

 : متن فراخوان باید داراي موارد زیر باشد
  خالصه کوتاه و روشن از مشخصات کلی و رسالت دورنماي موسسه 

 مهلت ارسال مدارك  ارائه زمان دقیق و 

  توضــیح مختصــر در مــورد  نیازمنــدي هــاي شــغلی و امکانــات دانشــگاهها و
 گروههاي آموزشی و پژوهشی 

  خصوصیات و توانمندي هاي مربوط به افراد مورد نیاز 

    شـامل مـدارك   ( راهنمایی در مورد چگونگی ارسال تقاضا از طـرف داوطلـب
ال و نحـوه پیگیـري ، نحـوه اعـالم بـه      مورد نیاز، فرم مربوطه، آدرس ، تاریخ ارسـ 

 پذیرفته شدگان ، تعیین زمان و مهلت پذیرش اعتراضات 

 نا م و نام خانوادگی، سال تولد ، محل صـدور  : مشخصات فردي داوطلب شامل
شناسنامه ، وضعیت تاهل، سوابق تحصیلی از دیپلم تـا آخـرین مـدرك تحصـیلی     

 محل آن شامل سال شروع و خاتمه ، نام دانشگاه ها و 

     شناسنامه علمی داوطلب با تاکید بر سوابق آموزشـی ، پژوهشـی ، فرهنگـی و
 اجرایی 

 .متن فراخوان بایستی به تائید هیأت اجرایی جذب موسسه برسد -2-1

چاپ در روزنامه کثیر االنتشار ، پایگاه اطالع رسـانی اینترنتـی، وب سـایت     -3-1
 دانشگاه 
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شـهریورو بهمـن مـاه هـر     ( ر در سـال  با 2طرح فراخوان به صورت متمرکز  -4-1
 .اعالم خواهد گردید) سال

روز بـوده و ارسـال مـدارك صـرفاً بـه       15مهلت تکمیل و ارسـال مـدارك    -5-1
 .دبیرخانه هیأت اجرایی جذب موسسه معتبر خواهد بود

مسئولیت پیگیري پرونده متقاضی در کلیه مراحل جذب به عهده خـود متقاضـی   
 . می باشد 

 .دوره مقرر شده ، پذیرفته نخواهد شد  مدارك پس از
 روال انتخاب هیأت علمی  )2

 دریافت مدارك کامل توسط دبیرخانه هیأت اجرایی جذب موسسه  -2-1
 .بررسی دقیق مدارك و مستندات ، با توجه به فرم پیوست -2-2

امتیازات توسط هیأت اجرایی جذب و مستندات به صورت دقیـق در فـرم    -2-3
 .مربوطه کامل می گردد

 در رشته هاي تخصصی ، دکتـراي  ) بورد تخصصی (ك دانشنامه تخصصی مدار
PhD  یا مدرك کارشناسی ارشد و ارسال مدارك تحصیلی مربوطه جزء معیارهاي

 . اصلی و ضروري براي عضویت هیأت علمی است

  شاخص حذف کننده فرد 

 مشکالت روحی و روانی -

 بیماریهاي جسمی ناتوان کننده  -

 مشکالت اخالقی -

 هر نامناسب و خالف شئونات اسالمی داشتن ظا -

 عدم رعایت موازین اخالقی  -
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    حداکثر سن براي داوطلبین استخدام پیمانی و رسمی که مـدرك کارشناسـی
و دانشـنامه   PhDسال و براي دارنـدگان مـدارك دکتـري     35ارشد داشته باشند 

موارد استثنایی و خاص با کسـب مجـوز   . سال است  45تخصصی و فوق تخصصی 
 . یأت مرکزي جذب وزارتین خواهد بوداز ه

 در شرایط مساوي اولویت با متقاضی بومی هر منطقه است. 

  سوم امتحانـات   –دوم  –در شرایط مساوي اولویت با نخبگان و رتبه هاي اول
ویژه هیـأت عـالی جـذب موسسـه تابعـه      ( PhDبورد تخصصی و فوق تخصصی و 

 ) وزارت بهداشت 

 ع تعهدات قانونی آنها گذاشته باشد می تواننـد  متقاضیانی که یک سال از شرو
 . در طرح فراخوان شرکت نمایند

     روزآمدي در حیطه تخصصی به استناد پژوهش هاي انجـام شـده، فعالیتهـاي
نگارشی و علمی و یا فعالیت در سازمانهاي علمی و کنفرانس هـا توسـط داوطلـب    

سـال گذشـته    4-5بـه   باید تائید شود فعالیتهاي انجام شده باید حـداکثر مربـوط  
توصیه نامه معتبر از اساتید قبلـی خـود متقاضـی ضـروري      2باشد، تصویر حداقل 

 .است

        داوطلبین در گروههاي بالینی پـس از گذشـت یـک سـال از شـروع تعهـدات
 .   قانونی خود می توانند در روند فراخوان شرکت نمایند

ـ      -2-4 ت آموزشـی  اعالم نتایج امتیازات عضو هیـأت علمـی آموزشـی، بـه معاون
موسسه و تائید شوراي پژوهشی براساس تکمیل فرم پیوست موسسه جهت شروع 

 .جذب 

دستیاري و یا دوره هاي تحصیالت ( کسب اطالع از موسسه محل آموزش  -2-5
 در خصوص بعضی از ویژگیها از قبیل ) تکمیلی و عمومی 
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  عامل به احکام بودن 

  عالقه مندي افراد به شغل هیأت علمی 

 دریسمهارتهاي ت 

  اهمیت به آموزش 

  ارتباط با همکاران و توانایی کارگروهی 

  تخلفات انضباطی احتمالی 

  توانایی مواجهه با نامالیمات 

  تعهدات اخالقی 

  پوشش ظاهري 

  برخورد اجتماعی 

  توانایی مدیریت 

  تعهدات کاري 

 مسئولیت پذیري 

 . تمام موارد فوق در قالب فرم امتیازات قرار خواهند گرفت -2-6

 برابر افراد داراي امتیاز حد نصاب به ترتیب امتیاز  2ت حداقل دعو -2-7

 انجام مصاحبه ساختارمند  -2-8

     کمیته مصاحبه کننده از متقاضی عضویت هیأت علمـی آموزشـی متشـکل از
 شوراي آموزشی دانشکده یا دانشگاه و با حضور معاون آموزشی موسسه 

  شـی متشـکل از   کمیته مصاحبه کننده از متقاضی عضویت هیأت علمـی پژوه
شوراي پژوهشی مرکز و با حضور معاون پژوهشی موسسه و یا نماینده وي خواهـد  

 .بود
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 EDCانجام آزمون هاي مرتبط توسط گروه آزمایشی ، نماینده دانشکده یا  -2-9
 و یا نماینده مرکز تحقیقاتی 

 :آزمون هاي پیشنهادي 

  انجام یک تدریس آزمایشی 

  یک سخنرانی موثر 

 مانند خالصه مقاالت (ی کوتاه ارائه یک سخنران ( 

  ترجمه یک مقاله علمی 

  کار با رایانه 

 ارائه یک مدل آموزشی نو 

  هدایت یک گزارش صبحگاهی به صورتRole-Playing  )  براي رشته هـاي
 )پزشکی 

  نگارش یک نامه انگلیسی 

بررسی توانایی هاي علمی و صالحیت عمومی به صـورت همزمـان انجـام      -2-10
 .می گیرد

 قرارداد استخدامی با داوطلب پذیرفته شده  انعقاد -2-11

لغو قرارداد استخدام پیمانی داوطلب پذیرفته شده در صورت هرگونه نیـاز   -2-12
 به تغییر دانشگاه محل خدمت 

سـال خواهـان جابجـایی بـه      5در صورتی که عضو هیـأت علمـی پـس از     -2-13
موسسه دیگري بود براساس نیاز و مقررات موسسه مبـداء تصـمیم گیـري خواهـد     

 .گردید

توانایی علمی توسط هیأت اجرایی جذب  –تائید نهایی صالحیت عمومی   -2-14
 استاد 
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 اعالم نتایج به مردودین دوره  -2-15

 ماهه براي رسیدگی به اعتراضات  2تعیین دوره  -2-16

روال معرفی افراد به اندازه دو برابر ظرفیت جهـت پـذیرش و تائیـد نهـایی در      )3
 هیأت مرکزي جذب 

 وسسات بررسی مدارك ارسالی از م -1-3

 تطبیق امتیازات با مدارك ارسالی  -2-3
 )در صورت نیاز ( انجام مصاحبه کوتاه با افراد معرفی شده  -3-3
 انتخاب صلح  -4-3
 روال توجیه و آموزش داوطلب  )4

 شرکت داوطلب در سمینار توجیهی  -1-4

توجیه در مورد قوانین موسسه ، رسالت و اهداف موسسـه ، شـرح وظـایف، شـیوه     
 .رتقاء ، تغییر مرتبه و ترفیع ساالنه ضروري استارزیابی ، ا

تهیه و در اختیار قرار دادن کتاب راهنماي هیأت علمی شـامل مـوارد ذکـر     -2-4
 1-4شده در بند 

روشـهاي آموزشـی ، مشـاوره ، روش    (شرکت در دوره هاي توانمند سـازي   -3-4
 ) تحقیق و مدیریت 

 روال انعقاد قرارداد بکارگیري  )5

اد باید میزان ساعات حضور ، حق الزحمه و شرح وظـایف اختصاصـی   در این قرارد
مستخدم هیأت علمی براساس مقررات استخدامی و شرح وظـایف مصـوب هیـأت    

سایر مفاد قرارداد باید منطبق بر شرایط یک قرارداد قابـل قبـول   . علمی درج شود
 .از نظر قواعد حقوقی باشد

 



          مجموعه قوانین مرتبط با هیأت امناء  ۲۲۸
 

 
 روال ارزشیابی دوره اي  )6

اول عضو هیأت علمی توسط گروه آموزشی و دانشـکده و یـا   ماه  6ارزیابی  -1-6
 شوراي مرکز تحقیقاتی براساس شیوه هاي ارزیابی مصوب

اعالم نتایج ارزیـابی اولیـه بـه معاونـت آموزشـی و یـا معاونـت پژوهشـی          -2-6
 دانشگاهها 

 اعالم نتایج ارزیابی به هیأت ممیزه دانشگاه یا شوراي آموزشی یا پژوهشی  -3-6

 سال بعدي و اعالم نتایج ارزیابی طبق شرایط فوق 2ارزیابی   -4-6
 ساله طبق شرایط فوق 5اعالم نتایج ارزیابی  -5-6
 پنجم –تمدید قرارداد بکارگیري در پایان سال دوم  -6-6



 

          مجموعه قوانین مرتبط با هیأت امناء  ۲۲۹
 

 هـ 28601ت /25206: شماره 
 8/5/1382: تاریخ 

 تصویب نامه هیأت وزیران
 وآموزش پزشکی  وزارت بهداشت،درمان-وزارت علوم، تحقیقات وفناوري

 سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور
 

به پیشـنهاد مشـترك وزارتخانـه هـاي      24/2/1382هیأت وزیران در جلسه مورخ 
علوم، تحقیقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مـدیریت و  

قانون تنظـیم بخشـی از مقـررات مـالی     ) 35(برنامه ریزي کشور و به استناد ماده 
آئین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شـرح زیـر تصـویب     -1380مصوب  –دولت 

 .نمود
 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  ) 35(آئین نامه اجرایی ماده 

 
 1ماده 

مـی تواننـد   ) دولتـی و غیـر دولتـی    ( دانشگاهها و موسسـه هـاي آمـوزش عـالی     
در دانشگاههاي سایر کشور ها در  دانشجویان خارجی و یا دانشجویان ایرانی را که

رشته تحصیل مورد تائید وزارت علوم ، تحقیقـات و فنـاوري، بهداشـت، درمـان و     
 .آموزش پزشکی مشغول به تحصیل هستند، پذیرش نمایند

دانشجوي خارجی به فردي اطالق می شود که تابعیت سایر کشـورها را   –تبصره 
 .داشته و داراي دیپلم متوسطه معتبر می باشد

 



          مجموعه قوانین مرتبط با هیأت امناء  ۲۳۰
 

 
 2ماده 

پذیرش دانشجویان ایرانی مطابق با آئین نامه انتقال دانشجویان ایرانی دانشـگاهها  
و موسسه هاي آموزش عالی خارج از کشور به دانشگاهها و موسسه هـاي آمـوزش   
عالی داخل کشور مصوب دویست و نود و نهمین جلسه شوراي عالی برنامه ریـزي  

 .مل می آید به صورت متمرکز به ع 28/3/1374مورخ 
  3ماده 

بررسی صالحیت علمی و صدور برگ پـذیرش بـراي دانشـجویان خـارجی توسـط      
دانشگاهها و موسسه هاي آموزش عالی پذیرنده در چهارچوب ضـوابط و شـرایطی   
که پس از پیشنهاد هیأت امناي دانشگاهها به تصویب هیأت وزیران می رسد ، بـه  

 .عمل خواهد آمد
 4ماده 

دانشجو در هر دانشگاه ، به تفکیک رشـته تحصـیلی پـس از    سقف درصد پذیرش 
 .تائید هیأت امناي دانشگاه به تصویب هیأت وزیران خو اهد رسید

 5ماده 
شهریه تحصیلی دانشجویان موضـوع ایـن آئـین نامـه و هزینـه هـاي مربـوط بـه         
تسهیالت رفاهی از قبیل خوابگاه ، غذا و مانند آن به صورت ارزي و یا ریالی قابـل  

میزان این شهریه و دستورالعمل نحوه دریافت آن، پـس از تائیـد   . وصول می باشد
 .هیأت امناي دانشگاه و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود

 6ماده 
مبالغ ارزي دریافتی از دانشجویان ، به حسابی که از سوي بانک مرکزي جمهـوري  

تتـاح مـی شـود، واریـز     اسالمی ایران براي هر دانشگاه پذیرنده به طور جداگانـه اف 



 

          مجموعه قوانین مرتبط با هیأت امناء  ۲۳۱
 

این درآمد به عنوان درآمد اختصاصی دانشـگاه، عـالوه بـر سـهمیه ارزي     . میگردد 
 .پیش بینی شده در بودجه کل کشور ، تلقی می شود

 7ماده 
مبالغ ریالی دریافتی از دانشجویان موضـوع ایـن آئـین نامـه ، بـه حسـاب درآمـد        

 .اختصاصی دانشگاه پذیرنده واریز می شود
 8ماده 

رویداد تحصیلی دانشجویان خارجی ، با ارائه برگ پـذیرش صـادر شـده از سـوي      
دانشگاه پذیرنده ، براساس ضـوابط مربـوط از سـوي دفـاتر نماینـدگی جمهـوري       

 .اسالمی ایران در دیگر کشورها صادر می شود
 9ماده 

دانشگاهها می تواند پس از تائید شرایط و ضوابط پـذیرش توسـط هیـأت امنـاء و     
آن از سوي هیأت وزیران نسبت به پذیرش دانشجویان ایرانـی کـه داراي     تصویب

اقـدام  . پذیرش از دانشگاههاي معتبر خـارجی و یـا منـاطق آزاد کشـور مـی بانـد      
 .نمایند



          مجموعه قوانین مرتبط با هیأت امناء  ۲۳۲
 

 هـ 26601ت /10560: شماره 
 1/4/1381: تاریخ 

 تصویب نامه هیأت وزیران
 ت وفناوريوزارت علوم،تحقیقا -وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی

 
بنا به پیشنهاد مشترك وزارتخانه هـاي   26/3/1381هیأت وزیران در جلسه مورخ 

علوم، تحقیقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مـدیریت و  
سازمان  11/3/1381مورخ  39666/105برنامه ریزي کشور ، موضوع نامه شماره  

 –تنظـیم بخشـی از مقـررات مـالی دولـت      قانون ) 42(یاد شده و به استناد ماده 
 .آئین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود -1380مصوب 

 
 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  ) 42(آئین نامه اجرایی ماده 

 1ماده 
و طـرح هـاي تملـک    ) جـاري  ( دستگاههاي اجرایی کـه از اعتبـارات هزینـه اي    

مربـوط بـه پـژوهش هـا اسـتفاده مـی نماینـد و        ) عمرانـی (اي داراییهاي سرمایه 
 -قـانون محاسـبات عمـومی کشـور    ) 4(همچنین شرکت هاي دولتی موضوع ماده 

و موسسات انتفـاعی وابسـته بـه دولـت کـه از اعتبـارات عمـومی         -1366مصوب 
پژوهشی و یا اعتبارات مربوط به خود استفاده می کنند، موظفند حـداقل  بیسـت   

از اعتبارات منحصراً تحقیقاتی مذکور را از طریـق عقـد قراردادهـاي    ) %20(درصد 
ــی ،     ــر دولت ــی و غی ــوزش عــالی دولت ــا دانشــگاه هــا و موسســات آم پژوهشــی ب
فرهنگستانها و بنیاد ایران شناسی ، موسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانـه هـاي   



 

          مجموعه قوانین مرتبط با هیأت امناء  ۲۳۳
 

شـگاهی و  علوم، تحقیقات و فناوري، بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـکی،جهاد دان  
سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشـاورزي یـا اعضـاي هیـأت علمـی بـا مجـوز        
مدیریت دانشگاهها و موسسات پژوهشی ذکر شده که در این آئین نامه به اختصار 

 .موسسات پژوهشی نامیده می شوند، هزینه نمایند
بـه  اعتبارات منحصراً تحقیقاتی عبارت است از اعتبارات عمومی مربـوط   -1تبصره 

فصل تحقیقات به استثناي اعتباراتی که از ردیف هاي متفرقه به دستگاه ها ابـالغ  
می گردد که در دسـتگاههاي اجرایـی و شـرکتهاي دولتـی و موسسـات انتفـاعی       

قانون بودجه ) 3(این آئین نامه و پیوست شماره ) 1(وابسته به دولت موضوع ماده 
 :به شرح زیر است

 :در دستگاههاي اجرایی -الف
کل اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه اي هر دستگاه از فصـل تحقیقـات بـه     -1

 .استثناي طرح هاي ساختمانی و تجهیزاتی 

 . اعتبارات هزینه اي دستگاههاي اجرایی پس از کسر حقوق و مزایاي مستمر  -2

این ) 1(در شرکتهاي دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع ماده  -ب
 : قانون بودجه) 3(درج در پیوست شماره آئین نامه من

 از حسابهاي جاري ) جزئی از هزینه (اعتبار تحقیقات  -1

 از حسابهاي جاري) جزئی از سایر هزینه هاي سرمایه اي (اعتبار تحقیقات  -2

موافقت کتبی ریاست موسسات پژوهشی یا نمایندگان مجـاز آنهـا بـه      -2تبصره 
علمی یا دستگاههاي اجرایی قابل قبـول  عنوان مجوز براي همکاران اعضاي هیأت 

 .خواهد بود
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از اعتبـارات  %) 30(دستگاههاي اجرایی موظفند حـداقل سـی درصـد     – 3تبصره
این آئین نامه را از طریق عقد قرارداد با دانشگاهها یـا موسسـات   ) 1(موضوع ماده 

 .هزینه نمایند) به جز شهر تهران( پژوهشی استان ها 
 2ماده 

ایـن آئـین نامـه از طریـق عقـد قـرارداد بـا موسسـات         ) 1(ماده  اعتبارات موضوع
پژوهشی یا اعضاي هیأت علمی با مجوز مدیریت دانشگاهها و موسسات پژوهشـی  

 .در زمینه هاي زیر قابل هزینه می باشد
 .اجراي طرح هاي پژوهشی مورد نیاز دستگاه اجرایی مربوط: الف 

اي دانشــجویان ، مــورد نیــاز اجــراي  پــروژه هــاي کارشناســی ارشــد و دکتــر: ب
 دستگاههاي اجرایی مربوط 

 3ماده 
کلیه دستگاههاي اجرایی مشمول موظفند هـر شـش مـاه یکبـار میـزان و درصـد       

این آئین نامـه و گـزارش آن را بـه سـازمان مـدیریت و      ) 1(اعتبارات موضوع ماده 
،  برنامه ریزي کشور اعالم و سازمان مذکور نیز موظف است پـس از جمـع بنـدي   

 .گزارش الزم را به کمیسیونهاي مربوط مجلس شوراي اسالمی ارائه نماید
 4ماده 

سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور در هنگام مبادلـه موافقـت نامـه موظـف بـه      
 .رعایت مفاد این آئین نامه است

  5ماده 
ایـن  ) 1(ذي حسابان و عوامل مالی دستگاههاي اجرایـی مشـمول موضـوع مـاده      

از اعتبـارات تخصـیص یافتـه بـه     %)  20(ه مکلفند حداقل بیسـت درصـد  آئین نام
قـانون  ) 42(دستگاههاي اجرایی ذیربط را طبق این آئین نامه بـراي اجـراي مـاده    
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تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، براساس جدول زمـان بنـدي محفـوظ نگـه     
ن مـدیریت و  دارند و گزارش عملکرد مربوط را قبل از پایان شهریور ماه به سـازما 

 . برنامه ریزي کشور را ارائه نمایند
  6ماده 

ایـن آئـین نامـه در    ) 1(اعتبارات قراردادهـاي موضـوع مـاده    %) 50(پنجاه درصد 
دستگاههاي اجرایی مشمول، بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشـور  

حـوه  و دیگر قوانین و مقررات عمومی دولت و با رعایـت قـانون ن   1366مصوب  –
هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایـت قـانون محاسـبات عمـومی و     

قابـل  هزینـه      -1364مصـوب    -دیگر مقررات عمـومی دولت مستثنی هسـتند  
 .می باشد



          مجموعه قوانین مرتبط با هیأت امناء  ۲۳۶
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 :فصل سوم

 دستورالعمل ها
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          مجموعه قوانین مرتبط با هیأت امناء  ۲۳۹
 

آئین نامه اداري و استخدامی اعضاء هیأت علمی  5دستورالعمل ماده 
 ات آموزش عالی و پژوهشی دانشگاه ها و موسس

 1387مصوب سال 
دستورالعمل نحوه پرداخـت حقـوق و مزایـاي اعضـاي هیـأت علمـی نیمـه وقـت         

آئین نامـه اداري و اسـتخدامی اعضـاء هیـأت علمـی       5دستورالعمل موضوع ماده 
بنـد   16دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به شرح ذیـل در  

 .تصویب گردید
ه وقت خدمتی است کـه سـاعات کـار آن طبـق مقـررات نصـف       خدمت نیم -1

نحوه و ترتیـب انجـام خـدمت    . ساعات کار مقرر هفتگی تمام وقت موسسه باشد 
نیمه وقت براساس ساعات کار روزانه موسسه و طبق نظر رئـیس موسسـه تعیـین    

 .خواهد گردید

اعضاي هیأت علمی که از خدمت نیمه وقت استفاده می کنند نصف حقـوق   -2
تبه پایه، فوق العاده مخصوص و یا مزایاي شغل و  یـا عنـاوین مشـابه دیگـر  و     مر

فوق العاده ها و مزایائی  که به طور مستمر پرداخت می شود به آنان تعلق خواهد 
گرفت  فوق العاده هـاي  بـدي آب  و  هـوا محرومیـت از  تسـهیالت  زنـدگی  و        

 .وبطورکامل پرداخت می شود عائله مندي، اوالد ازمحدودیت مذکورمستثنی بوده

میزان حقوق و مزایایی که براساس این ماده به اعضـاء هیـأت علمـی نیمـه      -3
وقت تعلق خواهد گرفت مشمول مقررات مربوط به حداقل پرداختی بـه کارکنـان   

 .شاغل دولت نخواهد بود

 .حداقل استفاده از خدمت نیمه وقت یکسال می باشد -4

علمی از لحاظ سـابقه خـدمت الزم   سنوات خدمت نیمه وقت اعضاي هیأت  -5
براي بازنشستگی و استفاده از حقوق وظیفه یا مستمري به طـور کامـل محسـوب    
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خواهد شد لیکن در احتساب حقـوق بازنشسـتگی  و وظیفـه یـا مسـتمري و نیـز       
معادل ) عالوه بر مدت خدمت تمام وقت( دریافت پایه اینگونه اعضاء هیأت علمی 

کسـور بازنشسـتگی یـا    . و محسوب خواهد گردید مدت خدمت نیمه وقت منظور 
حق بیمه مربوط به سهم کارمندان مزبور به نسـبت حقـوق و مزایائیکـه براسـاس     
آئین نامه اداري و استخدامی به آنان تعلق می گیرد کسر و بـه صـندوق مربوطـه    

 .واریز خواهد شد

سنوات خدمت به شرط به شرط پرداخت کسور بازنشستگی و حق بیمه بـه   -6
بت تمام حقوق مزایا و پایه و یا حقوق ثابت و فـوق العـاده مخصـوص و  سـایر     نس

فوق العاده هائیکه به صورت مستمر پرداخت می گردد تا سه سال از لحاظ حقوق 
 بازنشستگی در حکم خدمت تمام وقت محسوب می شود 

آئـین نامـه اداري    82دوران استفاده از مرخصی استحقاقی فصل نهم مـاده   -7
اعضاي هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آمـوزش عـالی و پژوهشـی    استخدامی 

وابسته می باشد و نصف حقـوق مرتبـه و پایـه و یـا حقـوق ثابـت و فـوق العـاده         
مخصوص و سایر فوق العاده هائیکه به صورت مستمر پرداخت می گردد به عضـو  

 .هیأت علمی نیمه وقت در ایام مرخصی پرداخت خواهد شد

رخصی استعالجی و زایمـان بـراي اعضـاي هیـأت علمـی      مدت استفاده از م -8
مشمول نیمه وقت مانند اعضاء هیأت علمی تمام وقت خواهد بـود و در آن مـدت   

 .از لحاظ حقوق و مزایا تابع مقررات مربوط به خدمت نیمه وقت خواهند بود

سنوات خدمت اعضاء هیأت علمی و نیمه وقـت و ارتقـاء مرتبـه بـه نسـبت       -9
ئـین نامـه اداري، اسـتخدامی و تشـکیالتی اعضـاء هیـأت علمـی        سوابق مقرر در آ

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته با رعایت مقررات مربوطـه  
 .محاسبه خواهد شد



 

          مجموعه قوانین مرتبط با هیأت امناء  ۲۴۱
 

در صورتیکه اعضاء هیأت علمی نیمه وقت از پایان مدت خدمت نیمه وقـت   -10
موافقت رئـیس   درخواست انجام خدمت تمام وقت را بنمایند در صورت ضرورت و

موسسه خدمت نیمه وقت آنان به خدمت تمام وقت تبدیل خواهد گردید و در هر 
 .حال خدمت نیمه وقت کمتر از یکسال نخواهد بود

استفاده از خدمت نیمه وقت موکول به درخواست کتبی مستخدم و صـدور   -11
حکم جداگانه در این مورد است ودر حکم باید نحوه و ترکیب خدمت نیمه وقـت  

 .مدت استفاده از خدمت نیمه وقت و سایر موارد مشخص گرددو 

مشمولین خدمت نیمه وقت به هیچ وجه و تحت هیچ عنوان نمی توانـد در   -12
وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهاي دولتی و غیر دولتـی دیگـر بـه کـار اشـتغال      
ورزند و در صورت اشتغال در واحدهاي مذکور از موسسه متبوع خود اخراج شـده  

 . قوق و مزایاي آنان از تاریخ اشتغال قطع می گرددو ح

پرداخت فوق العاده تمام وقتی و حق التـدریس بـه مشـمولین نیمـه وقـت       -13
 .ممنوع می باشد

به منظور ایجاد تسهیالت الزم در امر درخواسـت اسـتفاده از خـدمت نیمـه      -14
 وقت و نیز جهت یکنواخت کردن اینگونه درخواستها فرم مربوطه تهیه و ضـمیمه 

 . دستورالعمل می باشد

آن قسمت از فرم که مربوط به متقاضی اسـت توسـط عضـو هیـأت علمـی       -15
درخواست کننده تکمیل و جهت اظهار نظر به رئیس گروه و یـا رئـیس دانشـکده    

 .ارائه می گردد و در صورت موافقت جهت تائید به رئیس موسسه ارجاع می گردد

ور صدور حکـم کـارگزینی   در صورت تائید رئیس موسسه فرم مربوطه بمنظ -16
 .ارسال می شود
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 درخواست استفاده از خدمت نیمه وقت اعضاء هیأت علمی
 

 :واحد سازمانی  -2 :موسسه -1
 :نام خانوادگی -4 :نام -3
 مدت استفاده  -6 :گروه آموزشی -مرتبه -5

 :سال :            ماه :            روز
 غایت از                             ل: تاریخ شروع و خاتمه  -7
 :علت استفاده از خدمت نیمه وقت -9 :نحوه زمانبندي خدمت نیمه وقت -8

 : امضاء:                                               تاریخ-10

موافقت می شود            موافقـت نمـی   :               اظهار نظر مقام مسئول واحد-11
 شود  

 : علت عدم موافقت 
 : نام و نام خانوادگی 

 :وان پست ثابت سازمانیعن
 :امضاء:                                                    تاریخ

موافقت می شـود           موافقـت نمـی    :          اظهار نظر باالترین مقام موسسه -12
 شود  

 : توضیحات 
 : امضاء :                                                  تاریخ
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 دستورالعمل اجرایی جذب و تبدیل 

 وضعیت استخدامی اعضاي هیأت علمی

 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی 
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دستورالعمل اجرایی جذب و تبدیل وضعیت استخدامی اعضاي هیأت «
 »دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی علمی

 
شـوراي عـالی    10/2/87و  19/4/86مـورخ   623و  608براساس مصـوبه جلسـات   

هیأت عالی جذب اعضـاي   4/9/87انقالب فرهنگی و بیت و چهارمین جلسه مورخ 
هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی بدینوسیله دسـتورالعمل اجرایـی   
جذب اعضاي هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به شرح 

 .الجراستالزم ا 1/10/87زیر ابالغ می گردد که از 
 تعاریف  -1ماده 

وزارت علوم، تحقیقات و فنـاوري وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش     : وزارت  -1
 پزشکی 

هیأت مرکزي جذب اعضاي هیـأت علمـی وزارت علـوم،    : هیأت مرکزي جذب -2
 تحقیقات و فناوري و وزارت بهداشت  ، درمان و آموزش پزشکی 

ی اعـم از آموزشـی و   هر یک از دانشـگاهها ، موسسـات آمـوزش عـال    : موسسه -3
 پژوهشی 

 هیأت اجرایی جذب اعضاي هیأت علمی موسسه : هیأت اجرایی جذب -4

 دبیرخانه هیأت اجرایی جذب موسسه : دبیرخانه  -5

 اهداف   -2ماده 
به منظور انتخاب اعضاي هیأت علمی اصلح از بین متقاضیان جذب و همچنین  

ستخدام اعضاي هیأت تبدیل وضعیت استخدامی و ایجاد وحدت رویه در امور ا
 .علمی، هیأت اجرایی جذب در هر موسسه تشکیل خواهد شد

 وظایف هیأت اجرایی جذب  -3ماده 
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شناسایی و تعیین نیازهاي جذب اعضاي هیأت علمی در گروههاي آموزشـی و   -1
 پژوهشی 

 انجام فراخوان عمومی براي جذب اعضاي هیأت علمی موسسه  -2

استخدام اعضاي هیأت علمی اعـم  تصمیم گیري در خصوص نحوه و چگونگی  -3
از قراردادي، پیمانی، رسمی آزمایشی، رسمی قطعی، هیأت علمی طرح سـربازي ،  
ماموریت و انتقال اعضاي هیـأت علمـی در چهـارچوب آئـین نامـه هـا و مقـررات        

 مربوطه 

اعالم نظـر در خصـوص جـذب اعضـاي هیـأت علمـی متقاضـی اسـتخدام در          -4
 از لحاظ توانایی علمی و صالحیت عمومی  موسسه و متقاضیان راتبه تحصیلی

نظارت بر حسن اجراي قوانین و مقررات مربـوط بـه اسـتخدام اعضـاي هیـأت       -5
 علمی 

 ارائه گزارشات مستمر ساالنه حسب مورد به هیأت مرکزي جذب  -6

 .راتبه هاي فعلی از شرکت در فراخوان عمومی مستثنی می باشد: 1تبصره 
وزارت در مورد متقاضیان رتبه تحصیلی الزامی رعایت آئین نامه هاي : 2تبصره 

 .است
 ترکیب هیأت اجرایی جذب  -4ماده 

 )رئیس هیأت ( رئیس موسسه  -1

 رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در موسسه  -2

 سه تا پنج عضو هیأت علمی از همان موسسه  -3

 دبیر هیأت اجرایی جذب که با حکم رئیس موسسه از بین اعضاء انتخاب: تبصره 
 .خواهد شد
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براي کلیه واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمی هیـأت اجرایـی جـذب اعضـاي      -5ماده 
 : هیأت علمی به صورت استانی و با ترکیب ذیل تشکیل می شود

 ) رئیس هیأت(رئیس بزرگترین واحد استان  -1

 رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در بزرگترین واحد استان  -4

نا به پیشنهاد رئیس پزرگترین واحد اسـتان بـه   سه تا پنج عضو هیأت علمی ب -2
هیأت مرکزي جذب وزارت مربوطه به منظور تائید اولیه و تائید نهایی هیأت عالی 

 جذب و حکم رئیس دانشگاه آزاد اسالمی 

 دبیرخانه  -6ماده 
کلیه امور اجرایی هیأت اجرایـی جـذب از قبـل اعـالم فراخـوان عمـومی جـذب ،        

توسـط  ... ، تشکیل پرونده، پاسـخگویی بـه متقاضـیان و   دریافت تقاضاي همکاري 
رئیس هیأت اجرایی جذب موظف . دبیرخانه هیأت اجرایی جذب انجام خواهد شد

است در اولین فرصت نسبت به تشکیل دبیرخانه با امکانات و تجهیزات مناسـب و  
مکانیزه اقدام نموده و سرپرست آن را کـه زیـر نظـر دبیـر هیـأت اجرایـی جـذب        

 . ت می کند، تعیین نمایدفعالی
 کارگروهها  -7ماده 

هیأت اجرایی جذب در موارد مطروحـه جهـت تسـریع در رونـد بررسـی جـذب ،       
 .کارگروه بررسی هاي علمی و عمومی زیر نظر خود تشکیل می دهد

 کارگروه بررسی توانایی علمی  -الف
بـدیل  اسـتخدام پیمـانی ، ت  ( به منظور بررسی توانـایی علمـی متقاضـیان جـذب     

وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی، از رسـمی آزمایشـی بـه رسـمی     
و همچنـین متقاضـیان اسـتفاده از راتبـه تحصـیلی ،      ...) قطعی و طرح سربازي و 
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کارگروه بررسی توانایی علمی در تخصصهاي مختلف زیر نظر هیأت اجرایی جـذب  
 . حسب مورد تشکیل خواهند شد

 .وه به شرح زیر خواهد بودترکیب اعضاي هر کار گر
 رئیس دانشکده ذیربط  -1

 مدیر گروه آموزشی ذیربط  -2

دو نفر از اعضاي هیأت علمی مرتبط با زمینه تخصصـی متقاضـی بـا انتخـاب      -3
 هیأت اجرایی جذب

یک نفر از اعضاي هیأت اجرایی جذب و یا نماینـده آن هیـأت کـه بایسـتی از      -4
 . اعضاي هیأت علمی رسمی موسسه باشد

در موسسات پژوهشی و پژوهشـکده هـا حسـب مـورد رئـیس موسسـه       : 1تبصره 
 .مربوطه عضو کارگروه خواهد بود

در صورت نیاز با تشخیص هیأت اجرایی جذب برخـی از اعضـاي هیـأت    : 2تبصره 
 .می توانند از خارج موسسه انتخاب گردند  3علمی موضوع بند 

کم رئیس هیـأت بـه   اعضاي هر کارگروه با نظر و تصویب هیأت اجرایی جذب و ح
اعضاي کارگروه پس از بررسی هاي الزم ، نتیجه . سال منصوب می شوند  2مدت 

بررسی توانایی علمی متقاضـیان را در فرمهـاي مربوطـه تکمیـل نمـوده و آنهـا را       
توسط نماینده هیأت اجرایی جذب جهت اتخاذ تصـمیم بـه صـورت محرمانـه بـه      

 . هیأت اجرایی جذب ارائه خواهد نمود 
ترکیب کارگروهها بررسی توانایی علمـی در موسسـات آمـوزش عـالی و     : 3بصره ت

غیر انتفاعی حسب مورد با صالحدید رئیس موسسه تعیین  –پژوهشی غیر دولتی 
 .خواهد شد

 کارگروه بررسی صالحیت عمومی  -ب
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حـق التـدریس ، اسـتخدام    ( به منظور بررسی صالحیت عمومی متقاضیان جـذب  
عیت اسـتخدامی از پیمـانی بـه رسـمی آزمایشـی ، از رسـمی       پیمانی ، تبدیل وض

و متقاضـیان اسـتفاده از رابتــه   ...) آزمایشـی بـه رسـمی قطعـی، طــرح سـربازي و     
تحصیلی، کارگروه بررسی صالحیت عمومی با ترکیب ذیل زیرنظر هیـأت اجرایـی   

 .جذب تشکیل  خواهد شد
 نماینده رئیس موسسه  -1

 معظم رهبري در موسسه  نماینده مسئول نهاد نمایندگی مقام -2

سه نفر عضو هیأت علمی رسمی با پیشنهاد هیأت اجرایـی جـذب و بـا تائیـد      -3
سـال منصـوب    3هیأت عالی گزینش با حکم دبیر هیأت مرکزي جذب براي مدت 

 .می شوند

مسئول کارگروه بررسی صالحیت عمومی به منظـور ارائـه فـرم شـماره       : 1تبصره 
ون حق راي در جلسات هیأت اجرایی جـذب  به تشخیص رئیس هیأت، بد 2-2-2

 .شرکت می نمایند
بررسی توانایی علمی و صالحیت عمومی متقاضـیان عضـویت در هیـأت    : 2تبصره 

علمی گروه معارف اسالمی دانشگاهها توسط معاونت امور اساتید نهـاد نماینـدگی   
 .مقام معظم رهبري در دانشگاهها انجام می گیرد

 هیأت علمی  فرآیند جذب اعضاي -8ماده 
منظور از جذب اعضاي هیأت علمی در این دستورالعمل هر گونـه اسـتخدام عضـو    
هیأت علمی به صورت قراردادي ، پیمانی، طرح سربازي، ماموریت ، انتقال و راتبه 

 .فرآیند جذب اعضاي هیأت علمی به شرح زیر می باشد. تحصیلی است
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ت علمـی و راتبـه تحصـیلی    پس از اعالم فراخوان عمومی جذب اعضاي هیأ -8-1
که براساس فرم ها و شرایط مربوطه اعالم شده انجام خواهد شد، دبیرخانه نسـبت  

 ) روز 5حداکثر . (به دریافت انجام فراخوان و درخواست متقاضیان اقدام می نماید
فراخوان عمومی بـراي جـذب اعضـاي هیـأت علمـی دوبـار در سـال و در        : تبصره

طریق منزلگاه موسسه و روزنامه هاي کثیر االنتشار بـه   ماههاي شهریور و بهمن از
 . شکل استانی یا متمرکز صورت می گیرد

دبیرخانه کلیه درخواستهاي واصله را به هیأت اجرایی جذب ارسال نموده و  -8-2
با نظر هیأت اجرایی جذب براي افراد واجد شرایط پرونده تشکیل داده و نسبت به 

. ه شرایط اولیه را دارا نبوده انـد ، اقـدام خواهـد نمـود    ارسال پاسخ براي افرادي ک
 ) روز  5حداکثر (
دبیرخانه بعد از تکمیل پرونده براي متقاضیان واجد شرایط همزمان پرونـده   -8-3

آنان را بنا به تشخیص هیأت اجرایی جذب به کارگروه هاي بررسی توانایی علمـی  
سـالمی بـه معاونـت امـور     و صالحیت عمومی موسسه و در مورد دروس معـارف ا 

 ) .روز7حداکثر . ( اساتید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري ارسال می نماید
کارگروه بررسی توانایی علمی و صالحیت عمومی با تشکیل جلسه و دعوت  -8-4

از افراد تعیین شده نسبت بـه بررسـی پرونـده متقاضـیان اقـدام نمـوده و نتیجـه        
متیازات مکتسبه از فرم مربوطه ، به هیأت اجرایـی  بررسی صالحیت را با توجه به ا

 ) روز 45حداکثر . ( جذب ارسال می نمایند
دبیرخانه پس از دریافت نتیجه بررسی توانایی علمـی و صـالحیت عمـومی،     -8-5

حداکثر (پرونده ها را براي اتخاذ تصمیم به هیأت اجرایی جذب ارسال خواهد کرد 
 )روز 5



          مجموعه قوانین مرتبط با هیأت امناء  ۲۵۰
 

از بررسی پرونده متقاضیان نتیجه تصمیم خـود را   هیأت اجرایی جذب پس -8-6
 ) روز 15حداکثر ( اعالم خواهد نمود

دبیرخانه خالصه پرونده متقاضیانی که مورد تائید اولیه هیأت اجرایی جذب  -8-7
قرار گرفته است مطابق فرم مربوطه از طریق پست الکترونیک به دبیرخانه هیـأت  

 ) .روز7حداکثر ( مرکزي جذب ارسال می نماید
روز بـه موسسـه    45هیأت مرکزي جذب نیز تصمیم نهـایی را حـداکثر در    -8-8

روز نتیجـه را بـه اطـالع     10اعالم خواهد کرد و موسسه موظف است حداکثر طی 
 .متقاضی برساند 

صدور ابالغ استخدام رسمی آزمایشی  اعضاي هیأت علمی پس از تائیـد  : 1تبصره 
مورد نیاز از طـرف موسسـه توسـط معاونـت     هیأت مرکزي جذب و ارسال مدارك 

 .آموزشی وزارت اقدام خواهد شد
بررسـی  ( با توجه به محدودیت استخدام مربـی، قبـل از هرگونـه اقـدام     : 2تبصره 

، رعایـت بخشـنامه  مربوطـه و    ) توانایی هاي علمی صالحیت عمومی متقاضـیان  
 . کسب مجوز از معاونت آموزشی وزارت متبوع الزامی است

کلیـه درخواسـتهاي اسـتخدام در دانشـگاه آزاد اسـالمی، ابتـدا توسـط        : 3ه تبصر
هیأتهاي اجرایی جذب استان بررسی و به سازمان مرکزي آن دانشـگاه و از طریـق   
آن سازمان با امضاء رئیس یا معاون آموزشی آن دانشگاه به هیأت مرکـزي جـذب   

ت نسـبت بـه ایجـاد    دانشگاه آزاد اسالمی نیز موظف اسـ . وزارت ارسال خواهد شد
این دستورالعمل اقدام نماید و امور  6یک دبیرخانه متمرکز و مکانیزه مطابق ماده 

 .و محوله توسط هیأت هاي مرکزي جذب را انجام دهد
در رابطه با استخدام و تبـدیل وضـعیت اعضـاي گـروه معـارف اسـالمی       : 4تبصره 

صـالحیت عمـومی را   دبیرخانه هیأت اجرایی موسسه موظف است توانایی علمی و 
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از دفتر امور اساتید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري استعالم نموده و بـه هیـأت   
 .اجرایی جذب موسسه ارسال نمایند

در رابطه با تعیین صالحیت عمومی متقاضیان چنانچـه در موعـد مقـرر    : 5تبصره 
اد براسـاس پیشـنه  . نتیجه استعالمات و تحقق از مراجع ذیصالح دریافـت نگـردد   

کارگروه بررسی صالحیت عمومی با جمع بندي هیأت اجرایی در مـورد صـالحیت   
 .عمومی اولیه متقاضیان تصمیم گیري به عمل آید

 تبدیل وضعیت استخدامی اعضاي هیأت علمی : 9ماده 
نحوه تبدیل وضعیت استخدامی اعضاي هیأت علمی از پیمانی به رسمی آزمایشـی  

 . ی به شرح زیر می باشد و از رسمی آزمایشی به رسمی قطع
شــورایعالی انقــالب  19/4/86مــورخ  608مصـوبه   5مــاده  4براسـاس بنــد   -9-1

فرهنگی ، تبدیل وضعیت استخدامی اعضاي هیـأت علمـی از پیمـانی بـه رسـمی      
 . آزمایشی مشروط به احزار شرایط براي ارتقاء به مرتبه باالتر می باشد

لی و پژوهشی با توجه به مـالك هـایی   دانشگاهها و موسسات آموزش عا: 1تبصره 
مانند سابقه تاسیس موقعیت جغرافیـایی ، توسـعه زیرسـاختها ، شـاخص و هـرم      
اعضاي هیأت علمی می توانند براي احراز شرایط ارتقاء به مرتبه بـاالتر در تبـدیل   
وضعیت استخدامی اعضـاي هیـأت علمـی خـود از پیمـانی بـه رسـمی آزمایشـی         

درصد حداقل امتیـازات الزم را از   100تا  70تقاء را به میزان امتیازات الزم براي ار
و سـایر جـداول آئـین نامـه     ) براي موسسات آموزشـی  ( جدول موضوع ماده یک 

 .ارتقاء انجام دهند 
امتیازات موضوع تبصره فوق براساس پیشنهاد هیـأت ممیـزه و تصـویب    : 2تبصره 

در دانشکده هـاي  . ازنگري استسال یکبار قابل ب 4هیأت امناء موسسه بوده و هر 
 . فاقد هیأت ممیزه امتیازات مزبور توسط هیأت ممیزه مرکزي تعیین خواهد شد
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شـورایعالی انقـالب    19/4/86مـورخ   608مصوبه  5ماده  5براساس بند :  10ماده 
فرهنگی ، تبدیل وضعیت استخدامی اعضاي هیأت علمی از رسـمی آزمایشـی بـه    

 . مرتبه دانشیاري می باشد رسمی قطعی مشروط به احراز
براي تبدیل وضعیت استخدامی اعضاي هیأت علمی از پیمانی به رسـمی  : 11ماده 

آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسـمی قطعـی اخـذ مجـدد تائیدیـه صـالحیت       
 .عمومی الزامی است 

تبدیل وضعیت استخدامی اعضـاي هیـأت علمـی از پیمـانی بـه رسـمی       : 12ماده 
می آزمایشی به رسمی قطعی دانش آموختگـان دانشـگاه تربیـت    آزمایشی و از رس

مدرس ، تربیت معلم  همچنین استخدام اعضاي هیأت علمی گروه معارف اسالمی 
 .تابع مقررات خاص خود می باشند

کلیه ضوابط و مقررات ، آئین نامـه هـا و بخشـنامه هـا کـه مغـایر ایـن        : 13ماده 
 .اقی استدستورالعمل نباشد کماکان به قوت خود ب

تبصـره در جلسـات    16مـاده و   14این دستور العمل اجرایی مشتمل به : 14ماده 
هیـأت عـالی جـذب اعضـاي      4/9/87و  2/7/87و  28/5/87مورخ  24و  18و  17

 . هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به تصویب رسید 
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 دستورالعمل  نحوه محاسبه حق التدریس

 فعالیتهاي  دلسازيو معا 

 اعضاي هیأت علمی
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 دستورالعمل  نحوه محاسبه حق التدریس و معادلسازي
 فعالیتهاي اعضاي هیأت علمی

 ) 1ماده 
اعضـاي هیـأت   ) واحد معـادل ( موسسه می تواند جهت واحدهاي معادل آموزشی 

 :علمی خود حق التدریس به شرح زیر پرداخت نمایند
 ) 2ماده 

پروژه یا پایان نامه دوره کـاردانی، کارشناسـی و کارشناسـی    واحد معادل براي هر 
این ماده به طریق زیـر محاسـبه    2و  1ارشد پیوسته با رعایت شرایط تبصره هاي 

 واحد معادل=      واحد پروژه یا پایان نامه × تعداد دانشجو   :می شود
 3+ تعداد دانشجو       

و ) در صـورت وجـود داشـتن    ( تدریس درس تئوري مربوط بـه پـروژه    -1تبصره
 .سرپرستی پروژه بطور توام باید توسط عضو هیأت علمی در یک ترم انجام گیرد

اگر پروژه و یا پایان نامه توسط بیش از یک نفـر سرپرسـتی مـی شـود      -2تبصره 
 .تعداد واحد معادل فوق بر تعداد مدرسین تقسیم می شود

ی ارشد پیوسه برابر یک سوم واحد درس سمینار کارشناسی و کارشناس -3تبصره 
واحد معادل پروژه موضوع این ماده محسوب می گردد و حداکثر سه واحـد قابـل   

 .احتساب است 
 )3ماده 

واحد معادل براي هر پروژه یا پایان نامـه کارشناسـی ارشـد ناپیوسـته بـا رعایـت       
یـق  به طر) استاد راهنما( براي عضو هیأت علمی راهنما  2ماده  2و  1تبصره هاي 

 .زیر محاسبه می شود
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  2واحد پروژه یا پایان نامه تقسیم بر = واحد معادل 
واحـد معـادل قابـل احتسـاب      6در هر حال براي یک پروژه بیشـتر از   -1تبصره  

 .نیست 
واحد معادل درس سمینار کارشناسـی ارشـد  نـا پیوسـته  بـا رعایـت         -2تبصره 

واحـد   2درس سـمینار و حـداکثر   برابر یک ششم واحد  9ماده  2و  1تبصره هاي 
 .محسوب می گردد مشروط بر اینکه موضوعات ارائه شده  همانند نباشد 

 ) 4ماده 
واحد معادل رساله هاي  دوره هاي دکتراي تخصصی مساوي واحد رسـاله بـوده و   

 .واحد براي هر رسانه در کل دوره دکتري قابل احتساب است 20حداکثر 
تی که یک عضو هیأت علمی می توانـد سرپرسـتی   حداکثر تعداد رساال -1تبصره 

 .کند توسط شوراي تحصیالت تکمیلی موسسه تعیین می شود
رساله بـا  ) استاد راهنما( واحد معادل براي هر عضو هیأت علمی مشاور  -2تبصره 

توجه به میزان مشارکت وي حداکثر یک ششـم واحـد معـادل مربـوط بـه اسـتاد       
براي هر رساله کارشناسی . (دوم واحد خواهد بودراهنماي آن رساله و حداقل یک 

نفر استا مشـاور   2نفر استاد مشاور و هر رساله دکتراي تخصصی  1ارشد ناپیوسته 
 .)منظور می گردد

 ) 5ماده 
ــراي    34هــر  ــارورزي در عرصــه در بخشــها ب ــارآموزي و ک ســاعت سرپرســتی ک

 .شوددانشجویان غیر پزشکی معادل یک و نیم واحد نظري محسوب می 
در صوتی منظور می گردد کـه  ) کارورزي و کارآموزي در عرصه (واحد  -1تبصره 

عضو هیأت علمی بطور کامل و در طول درس به ازاي هر یک و نیم واحد حـداقل  
 .ساعت در هر ترم در محل حضور داشته باشد 51
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سرپرستی کارآموزي و کارورزي و اظهـار نظـر در مـورد گـزارش هـاي       -2تبصره 
جزو خدمت موظف هفتگی و قابل قبول عضو است و دانشکده ها موظفنـد  مربوط 

 .امور مربوط را به نحو احسن بین اعضاي هیأت علمی تقسیم نمایند
 ) 6ماده 

اگـر ســاعات اضــافه بــر میــزان واحــد بعنــوان کــالس تمــرین مصــوب یــا دورس  
سـاعت   24آزمایشگاهی مصوب که توسط عضو هیأت مسئول درس ارائه شود، هر 

 .داکثر تا یک واحد نظري در نظر گرفته خواهد شدح
 ) 7ماده 

تعداد واحد معادل دروس مقطع کارشناسی ارشـد ناپیوسـته و دکتـري تخصصـی     
 . یک ونیم برابر می باشد 

در مورد تاسیس رشته هاي جدید تعداد واحد معادل دروس کارشناسی  -1تبصره 
عضـو هیـأت علمـی ارائـه مـی       ارشد ناپیوسته و دکتري  که براي اولین بار توسط

 .برابر  خواهد بود 2گردد 
موسسه  می تواند در موارد خاص در مورد دروس تخصصی سـال آخـر    -2تبصره 

را  25/1ضـریب  ) دکتـراي حرفـه اي، فـوق لیسـانس     (کارشناسی ارشد پیوسـته  
 .اعمال نماید

 ) 8ماده 
واحـد   5اکثر واحد معادل پایان نامه دکتراي تخصصی پزشکی و دندانپزشکی حـد 

واحـد   7معادل است و براي پایان نامه دکتراي فـوق تخصصـی پزشـکی حـداکثر     
 .معادل می باشد 

واحد معادل پایـان نامـه دکتـراي تخصصـی پزشـکی و دندانپزشـکی و        -1تبصره 
دکتراي فوق تخصصی پزشکی پس از دفاع از پایان نامه و تائیـد توسـط دانشـکده    

 . قابل محاسبه است
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داد پایان نامه هاي هر عضو هیأت علمـی در ابتـداي سـال تحصـیلی     تع -2تبصره 
حسب مقررات توسط شوراي آموزشی پژوهشی دانشکده و یـا شـوراي تحصـیالت    

 .تکمیلی تعیین و به وي اعالم می شود
 ) 9ماده 

میزان حق التدریس اساتید راهنماي دانشجویان مطابق آئین نامـه هـاي مربوطـه    
 .می باشد

 ) 10ماده 
واحد معادل براي آمـوزش بـالینی در بیمارسـتانها در روز و شـب بـر حسـب        تعاد

 .نفر دانشجو، کارورز یا دستیار به شرح زیرمی باشد 2رشته به شرط حضور حداقل
 ساعت معادل یک ساعت نظري 2  درمانگاه آموزشی  -1

 ساعت معادل یک ساعت نظري   2 )در بخش بیماران بستري( راند  -2

 اعت معادل یک ساعت نظري  س 2  کنفرانس پزشکی  -3

 یک ساعت نظري   )هر موضوع(اداره سمینار  -4

 کشیک شب براي گروههاي جراحی وبیهوشی      -5

 شب یک واحد نظري 15

 )به صورت آنکال(کشیک شب براي گروههاي داخلی  -6

 شب یک واحد نظري  30 

سرپرستی کارآموزي و کارآموزي در بخشها بـه شـرط حضـور در فیلـد بـراي       -7
هري معادل نصف زمان صرف شـده و بـراي منـاطق روسـتایی دو سـوم      مناطق ش

 .زمان صرف شده تدریس نظري در نظر گرفته می شود

 اتاق عمل یا هر گونه پروسیجر آموزشی دربخش هاي مختلف    -8

 ساعت معادل یک ساعت نظري  3 



          مجموعه قوانین مرتبط با هیأت امناء  ۲۵۸
 

خواندن فیلمهاي رادیولوژي یا دیدن المپهاي آسیب شناسی به همراه آموزش  -9
  ساعت معادل یک ساعت نظري 2 جو  به دانش

 . امتیاز  می باشد 5امتیاز آنکالی در مجموع : تبصره 
 ) 11ماده 

برابر  5/1تعداد واحد معادل هر درس  بر اساس تعداد دانشجویان کالس  حداکثر 
 .واحد درس به شرح جدول پیوست می باشد

درس نظري اصلی 
 و تخصصی 

درس نظــري 
 پایه

درس نظــــري 
 عمومی

 

 واحد درس × 00/1 و کمتر 100 و کمتر 75 و کمتر 50
 واحد درس × 05/1 130-101 95-76 60-51

 واحد درس × 10/1 160-131 115-96 70-61

 واحد درس × 15/1 190-161 135-116 80-71

 واحد درس × 20/1 220-191 155-136 90-81

 واحد درس × 25/1 250-221 175-156 100-91

 واحد درس × 30/1 280-251 195-176 110-101

 واحد درس × 35/1 310-281 215-196 120-111

 واحد درس × 40/1 340-311 235-216 130-121

 واحد درس × 45/1 370-341 255-236 140-131

و  256 و بیشتر 141
 بیشتر 

 واحد درس × 50/1 و بیشتر  371

نفر  50متر از کالس هاي مربوط به دورس نظري اصلی و تخصصی به ک –تبصره 
 100نفر و دروس نظري عمـومی بـه کمتـر از     75و دروس نظري پایه به کمتر از 

 .نفر قابل شکستن نبوده و فقط در یک گروه قابل احتساب است
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فصل سوم ماده  دستورالعمل نحوه ورود به خدمت موضوع

 تشکیالتی کارکنان  آیین نامه اداري و استخدامی 24

 دانشکدههاي علوم پزشکی/اههیأت علمی دانشگغیر 

 و خدمات بهداشتی درمانی و موسسات وابسته به  

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

 

 1387مصوب سال 
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 24دستورالعمل اجرایی ورود به خدمت موضوع ماده 
 آئین نامه اداري،استخدامی و تشکیالتی کارمندان غیر هیأت علمی 

 
اهد بود که بصورت رسـمی و پیمـانی   این دستورالعمل شامل افرادي خو -1ماده

 .در دانشگاه بکار گرفته خواهند شد

دانشگاه می تواند براي پذیرش نیروهاي قراردادي نیز ایـن دسـتورالعمل   :  تبصره
 .را بمورد اجرا گذارد

استخدام نیروي انسانی مورد نیـاز دانشـگاه دریـک فضـاي رقـابتی و بـا        -2ماده
سـنجش توانمنـدیهاي عمـومی و    رعایت عدالت اسـتخدامی ، شایسـته گزینـی و    

تخصصی از طریق آزمون یا مسابقه عمومی ، تخصصی ، مصاحبه و یـا ترکیبـی از   
آنها و احراز صالحیت هاي عمومی بر اساس قانون تسري قانون  گزینش معلمـان  
و کارکنان آموزش و پرورش به کارمندان سایر وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات 

 .خواهد بود 9/2/1375 و شرکتهاي دولتی مصوب

و معلوالن عادي جـز در  .... رعایت قانون تسهیالت استخدامی ایثارگران  :1تبصره
 .مواردي که در این دستورالعمل تصریح  شده باشد الزامی است

  .استخدام بهورزان براساس دستورالعمل ویژه جذب بهورز خواهد بود :2تبصره 
و  35هداشت حرفه اي بر اسـاس مـاده   استخدام و انتصاب کارشناسان ب :3تبصره

اعمال سـایر مفـاد ایـن دسـتورالعمل و طـی دوره آموزشـی مربوطـه، مطـابق بـا          
هیات محترم وزیـران صـورت    23/6/83مورخ  11615دستورالعمل اجرایی مصوبه 

  .می پذیرد
 :شرایط عمومی -3ماده
 تابعیت ایران –الف
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 متدین به یکی از ادیان  رسمی کشور –ب 
 بانی نظام جمهوري اسالمی ایراناعتقادبه م  -ج
تمـام و بـراي دارنـدگان مـدرك     سـال   35و حـداکثر   18حـداقل  سن داشتن  -د

 سال تمام 40تحصیلی دکتري تخصصی  حداکثر 
 دائم براي افراد مذکورانجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی   -هـ 

 و روانگردانعدم اعتیاد به مواد مخدر  -و

 و سابقه محکومیت جزایی موثر عدم سوء پیشینه  -ز
از موسسـات   )به استثناي مدارك تحصیلی معـادل (دارا بودن مدرك تحصیلی -ح

 آموزش عالی معتبر
داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانائی انجام کاري که بـراي آن اسـتخدام    -ط

 .صورت می گیرد
در مشـاغل   بخدمت پذیري افراد با مدرك تحصیلی پائین تر از کاردانی:  1تبصره

 .بهورزو بهیاربالمانع است
هیأت رئیسه دانشگاه می تواند عالوه برشرایط فـوق، شـرایط ویـژه اي    : 2تبصره 

و آشنایی بـه زبـان انگلیسـی را      ICDLهمچون شرط معدل ، دارا بودن گواهینامه
 .در شرایط آگهی قید نماید

ثر سن مقرر اضـافه  موارد ذیل به شرط ارائه تائیدیه هاي معتبر به حداک: 3تبصره
 .خواهد شد

از تـاریخ  (داوطلبانی که در جبهـه هـاي نبـرد حـق علیـه باطـل ، داوطلبانـه       -الف
 .خدمت نموده اند به میزان حضور در جبهه) 29/5/67لغایت  31/6/59
جانبازان و رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهـه هـاي نبـرد حـق      –ب 

 .و یا استراحت پزشکیعلیه باطل به میزان زمان بستري شده 
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افراد خانواده معظم شهداء،مفقود االثر ها، جانبازان از کار افتاده کلی که قادر  –ج 
 5بـه میـزان   ) همسر، فرزند، پدر، مـادر، بـرادر، خـواهر   ( به انجام کار نمی باشند 

 .سال
 .آزادگان از حداکثر سن فوق الذکر معاف می باشند –د 

شـرکت هـاي خـدماتی در واحـد هـاي تابعـه       داوطلبانی که تحـت پوشـش    -هـ 
شـاغل بـوده انـد و همچنـین خدمتشـان       1/7/85دانشگاه می باشند و تـا تـاریخ   

کماکان ادامه دارد به ازاي مدت خدمت در واحدهاي مـذکور  حـداکثر بـه مـدت            
 .سال 5
داوطلبانی که طرح خدمت نیروي انسـانی موظـف را باسـتناد قـانون خـدمت       -و 

مـدت اضـافه   (پیراپزشکان انجام داده اند به میزان انجـام خـدمت فـوق   پزشکان و 
 )خدمت قابل محاسبه نخواهد بود

داوطلبان استخدام نباید از جمله افرادي باشند که به موجب آراء مراجع  -4ماده
 .قضایی و ذیصالح از خدمت دولتی منع شده باشند

 داوطلبان استخدام نباید مسـتخدم رسـمی و پیمـانی و بازخریـد شـده      -5ماده
 .دستگاههاي دولتی باشند

مشمولین قـانون خـدمت پزشـکان و پیراپزشـکان کـه در حـین انجـام         -6ماده
خدمت قانونی در واحد هاي تابعه دانشگاه مـی باشـند مـی تواننـد در آزمونهـاي      

 .استخدامی دانشگاه شرکت نمایند

. آزمونهاي استخدامی توسط کمیته برگـزاري آزمـون برگـزار مـی شـود      -7ماده
 :تند ازاعضاي این کمیته عبار

 معاون پشتیبانی دانشگاه یا عناوین مشابه به عنوان رئیس کمیته -1
 مدیر هسته گزینش یا عناوین مشابه به عنوان عضو کمیته -2
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 مدیر امور نیروي انسانی یا عناوین مشابه به عنوان عضو کمیته -3

 نماینده  ریاست دانشگاه به عنوان عضو کمیته -4

ن معاونتهـا ، مسـئول یـا نماینـدگان     ریاست کمیته می تواند ازنماینـدگا : تبصره
واحدهاي حراست، مدیریت خدمات پشـتیبانی یـا عنـاوین مشـابه، اداره ارزیـابی      

صرفا جهت همکاري در کمیته آزمون دعوت ... عملکرد و پاسخگویی به شکایات و
 .بعمل آورد

 :آزمون  شرح وظایف کمیته -8ماده

 مدیریت، برنامه ریزي، هدایت و پایش کلیه مراحل آزمون -1
 صمیم گیري در مورد چگونگی اجراي آزمون و موارد پیش بینی نشدهت -2

 اعالم نتایج آزمون -3

 بررسی، تصمیم گیري  و پاسخگویی به شکایات واصله در خصوص آزمون -4
 :آزمون استخدامی شامل مراحل زیر است -9ماده

 تکمیل برگ تعیین مشخصات شغل و شاغل -1
 تنظیم آگهی استخدام و انتشار آن -2

 ت داوطلبانثبت نام و تهیه فهرس -3

 برگزاري آزمونهاي عمومی وتخصصی براساس مصوبات هیأت رئیسه دانشگاه -4

 تصحیح اوراق و استخراج نتایج اولیه -5

 انجام مصاحبه و آزمون عملی در صورت ضرورت -6

 تهیه فهرست انتخاب شدگان نهایی واعالم نتیجه -7

انجام نیازسنجی و تعیین نیازهاي استخدامی بـا عنایـت بـه مجوزهـاي      -10ماده
ی و با هماهنگی واحدهاي ذیربط به عهده مـدیریت امـور نیـروي انسـانی یـا      ابالغ

 .باشد عناوین مشابه می
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پس از احصاء نیازهاي استخدامی توسط مدیریت امـور نیـروي انسـانی،     -11ماده
بـا همـاهنگی   ) پیوست شـماره یـک  (صورتجلسه تعیین مشخصات شغل و شاغل 

توسـط مـدیریت امـور     مدیریت تشکیالت و طبقه بندي مشاغل یا عناوین مشـابه 
 .نیروي انسانی یا عناوین مشابه تنظیم خواهد شد

به منظور تأمین اعتبار، صورتجلسه تعیین مشخصات شغل و شـاغل بـه    -12ماده
 .تأیید مدیر بودجه یا عناوین مشابه خواهد رسید

پــس از تأییــد صورتجلســه تعیــین مشخصــات شــغل و شــاغل، آگهــی  -13ماده
بـا لحـاظ نمـودن قـوانین و مقـررات      استخدام توسط مدیریت امور نیروي انسانی 

 .موضوعه تنظیم می گردد

آگهی استخدام توسط رئیس کمیته آزمون جهت تأیید به هیأت رئیسـه   -14ماده
 .دانشگاه ارائه می گردد

آگهی استخدام دانشگاه پس از تایید هیات رئیسه دانشـگاه بـه یکـی از     -15ماده
 .طرق ذیل توسط روابط عمومی انتشار می یابد

 روزنامه کثیراالنتشار کشوري یا محلی 2یک نوبت انتشار در  -
 روزنامه کثیر االنتشار کشوري یا محلی 1دو نوبت انتشار در  -

و یک نوبـت  ) شبکه محلی(دو نوبت اطالع رسانی در صداي جمهوري اسالمی  -
 انتشار در یک روزنامه کثیراالنتشار کشوري  یا محلی

و یک نوبـت  ) یشبکه محل(دو نوبت اطالع رسانی درسیماي جمهوري اسالمی  -
 .انتشار در یک روزنامه کثیراالنتشار کشوري  یا محلی

مراحل آزمون،  زمان و مکان توزیـع کـارت ورود بـه جلسـه آزمـون یـا        -16ماده
 .    مسابقه استخدامی  باید در آگهی استخدام درج گردد 
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مهلت ارسال مدارك به مدت حداقل ده روز از تـاریخ انتشـار آگهـی در     :1تبصره
 .شود نظر گرفته می

حـداقل   تاریخ توزیع کارت ورود به جلسه آزمون یا مسـابقه اسـتخدامی   :2تبصره
 .یک هفته پس از پایان مهلت ثبت نام خواهد بود

زمان و مکان برگزاري آزمون و نیز چگونگی و تاریخ اعالم نتایج  به نحو  -17ماده
 .مقتضی در هنگام توزیع کارت به اطالع متقاضیان خواهد رسید

مـدارك داوطلبـان، تهیـه لیسـت متقاضـیان آزمـون و        ثبت نام، بررسی -18ماده
صدور کارت  ورود به جلسه توسط مدیریت امور نیروي انسانی تهیه می گردد بـه  

الزم اسـت قبـل از انجـام    . تایید معاونت پشتیبانی  و ریاست دانشـگاه  مـی رسـد   
آزمون لیست متقاضیان آزمون  به امضاء معـاون پشـتیبانی رسـیده اسـت جهـت      

 .یاست دانشگاه ارسال گرددتائید ر

ثبت نام از داوطلبان بر اساس شرایط مندرج در آگهـی در مهلـت مقـرر     -19ماده
انجام خواهد شد و به مدارك ناقص و یا مدارکی  که پس از انقضـاء  مهلـت ثبـت    

 .نام به پست تحویل شده باشد، ترتیب اثر داده نمی شود

خدام ترتیـب  به مدارك تحصیلی معادل ارائه شده توسط متقاضیان است -20ماده
 .اثر داده نخواهد شد

شرکت داوطلبان داراي مدرك تحصیلی باالتر از مدرك تحصیلی مـورد   -21ماده
 .نیاز رشته شغلی مندرج در آگهی استخدام ممنوع می باشد

چنانچه در هریک از مراحل استخدام خالف اطالعات اعالم شده توسط   -22ماده
ودر صـورت  . داوطلب محرز شود مراحل طی شده کان لم یکن تلقی خواهـد شـد  

 .صدور حکم استخدامی، حکم صادره لغو و بال اثر می گردد

 . مسئولیت تهیه و تکثیر سواالت با هسته گزینش خواهد بود -23ماده
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آزمونهـایی بـه شـرح     تخصصـی،  بمنظورسنجش توانمندیهاي عمومی و -24ماده
 .ذیل از داوطلبان بعمل خواهد آمد

پایـه واسـتعدادهاي   براي سنجش اطالعات وتوانمندیهاي عمومی، معلومات  -الف 
ذهنی امتحان کتبی در  دو سطح   کاردانی و پایین تر و کارشناسی و باالتر بعمل 

 .از کل نمره هاي آزمون را به خود اختصاص خواهد داد% 40خواهد آمد که
براي سنجش توانمنـدیهاي تخصصـی و بهگزینـی افـراد، آزمـون تخصصـی ،        -ب 

% 60ن سه شکل بعمل خواهـد آمـد کـه    مصاحبه یا آزمون عملی یا تــرکیبی ازای
 .نمره کل آزمون را به خود اختصاص خواهد داد

چگونگی اجراي آزمون، ترکیب ، تعداد و نوع سواالت آزمونهـاي عمـومی    :تبصره 
 .و تخصصی توسط کمیته آزمون تعیین ودر آگهی استخدام  قید خواهد شد

گـردد و  بایست تحت نظارت اعضـاي کمیتـه آزمـون برگـزار      آزمون می -25ماده
تعداد داوطلبان استخدام هر رشـته، غـائبین   ( مراتب و چگونگی کیفیت انجام آن  

برابـر فـرم   ) آزمون ، تعداد سواالت ، زمان پاسخگویی، ساعت شروع و پایان آزمون
 .پیوست شماره دو صورتجلسه و به امضاء کلیه اعضاء برسد

عهـده   مسئولیت حفظ امنیت و حراست از اجـراي آزمـون تـا پایـان بـه      -26ماده
 .باشد حراست دانشگاه می

مسئولیت تصحیح و استخراج  نتایج آزمون بـه عهـده  کمیتـه آزمـون        -27ماده
 .می باشد 

نمـره کـل آزمـون    %  60حدنصاب قبولی در آزمون اسـتخدامی کسـب    -28ماده
در موارد خاص  و بنا به  درخواست کمیته آزمـون، هیـأت رئیسـه دانشـگاه     . است

نمره کل آزمـون تعیـین و بـه رئـیس     % 40می تواند حدنصاب دیگري را تا میزان 
 .کمیته آزمون ابالغ نماید
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 . ایثارگران درسقف سهمیه تصریح شده ازکسب حدنصاب معاف می باشند :تبصره
 :اعمال اولویت ها در آزمون به ترتیب ذیل خواهد بود -29ماده

ایثارگران به میزان تعیین شده در قانون تسهیالت اسـتخدامی ایثـارگران و    -الف 
و %  25بعدي آن، همچنین یکـی از فرزنـدان کارکنـان شـهید، جانبـاز       اصالحات

 دانشگاه ) اعم از شاغل ،فوت شده ، بازنشسته یا از کار ا فتاده (باالتر و آزاده 
 از کل مجوزهاي استخدامی% 3معلولین عادي به میزان  -ب  
 از کل مجوز هاي استخدامی % 50متقاضیان بومی به میزان  -ج   
رکنان قراردادي شاغل در دانشگاه وفرزندان کارمندان شاغل و بازنشسته کا–چ    

 .دانشگاه در شرایط مساوي در آزمون از اولویت برخوردارند
بسیجیانی که حداقل چهار سال سابقه خـدمت عضـویت فعـال و مسـتمر در     -ح  

امتیـاز   100گردان هاي عاشورا را داشته باشند و همچنین بسیجیانی که حد اقل 
ب کرده اند با ارائه گواهی مربوطه به شرط دارا بودن شرایط مسـاوي بـا سـایر    کس

 . داوطلبان غیر ایثارگر در اولویت خواهند بود
انتخاب داوطلبان به ترتیب باالترین نمره کل ماخوذه درآزمون می باشد  -30ماده

و در مواردي که نمره کل دو داوطلب یکسان باشد نمره آزمون اختصاصـی مـالك   
اهد بود؛ ودر صورت برابر بودن نمره اختصاصی، بـاالترین نمـره آزمـون    انتخاب خو

 .کتبی تخصصی مجدد که برگزار می گردد مالك عمل قرار خواهد گرفت

افراد مشمول سهمیه هاي استخدامی در صـورتیکه بـا کسـب بـاالترین      -31ماده
نمره قبولی پذیرفته شوند فارغ از محدوده سـهمیه مربوطـه مـورد پـذیرش قـرار      

 . گرفتخواهند 

داوطلبان آزمونهاي اسـتخدامی در صـورتی کـه حـداقل داراي یکـی از       -32ماده
 :ویژگی هاي زیر باشند بومی تلقی می گردند
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 .محل تولد داوطلب با محل جغرافیایی مورد تقاضا براي استخدام یکی باشد  -الف
ابتــدایی، راهنمــایی و یــا (حــداقل دو مقطــع تحصــیلی از مقــاطع تحصــیلی  -ب

 .در محل مورد تقاضاي استخدام طی کرده باشدرا ) دبیرستان 
سـال از سـنوات   ) 3(فرزندان پرسنل نیرو هاي مسـلح در صـورتی کـه محـل      -ج

بـا محـل مـورد تقاضـاي     ) اعم از ابتدایی، راهنمایی و یا دبیرسـتان  (تحصیلی انها 
 .استخدامی یکی باشد نیز بومی تلقی می شوند

شکی دانشگاه از حداقل توانایی معلولین بایستی بنا به تایید کمسیون پز -33ماده
جسمی، ذهنی و حرکتـی الزم براي انجام وظایف شـغلی کـه  بـراي آن انتخــاب     

 .می شوند برخوردار باشند
لیست پذیرفته شدگان اولیه توسط مدیریت امور نیروي انسانی تنظیم    -34ماده

و پس از تایید کمیتـه آزمـون ضـمن اطـالع رسـانی بـه داوطلبـان جهـت تاییـد          
 .هسته گزینش اعالم می گردد صالحیت به

چنانچه جهت سنجش توانمندي هاي تخصصی داوطلبـان مصـاحبه یـا     -35ماده
آزمون عملی پیش بینی شده باشد، در هر رشته شغلی از میان داوطلبـانی کـه بـا    
لحاظ اولویت هاي قانونی مندرج در آکهی و نمره کل آزمون عمومی و اختصاصـی  

برابـر تعـداد مـورد نیـاز، جهـت انجـام        3داراي رتبه باالتري  هستند، بـه میـزان   
مصاحبه یا آزمون عملی معرفی خواهند شد تا پس از انجـام مصـاحبه نسـبت بـه     

اعـم از نفـرات   ( برابر  مورد نیاز به عنوان نتایج اولیه آزمـون   5/1انتخاب و معرفی 
 .به هسته گزینش اقدام گردد) اصلی و ذخیره

وسط کمیته آزمون تهیه وحسـب مـورد   فرآیند مصاحبه و آزمون عملی ت:  تبصره
 .توسط معاونت ذیربط به مرحله اجرا گذارده می شود
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برابر مـورد نیـاز    5/1درصورت عدم پیش بینی مصاحبه یا آزمون عملی  -36ماده
در هر رشته شغلی با لحاظ اولویت هـاي قـانونی منـدرج در آگهـی و بـه ترتیـب       

به هسـته  ) ات اصلی و ذخیرهاعم از نفر( نمرات فضلی به عنوان نتایج اولیه آزمون 
 .گزینش اعالم خواهد شد

لیست نهایی پذیرفته شـدگان پـس از تاییـد صـالحیت توسـط هسـته        -37ماده
بدیهی است جذب نیـرو تنهـا بـر اسـاس لیسـت نهـایی       . گزینش اعالم می گردد

 .پذیرفته شدگان قابل انجام می باشد

رصـت  پذیرفته شدگان اصلی پس از ابالغ نتایج نهایی حـداکثر یکمـاه ف   -38ماده
خواهند داشت جهت تکمیل مدارك و طی مراحـل اسـتخدام بـه واحـد اسـتخدام      

 .دانشگاه مراجعه نمایند

در صورت عدم مراجعه پذیرفته شدگان در مهلت مقرر و یا انصراف آنان  -39ماده
پس از شروع به کار، از پذیرفته شدگان ذخیره جهـت شـروع بکـار دعـوت بعمـل      

 .خواهد آمد

هر رشته، کمیته آزمـون  مـی توانـد     صورت عدم تکمیل ظرفیت در در -40ماده
حداکثر تا زمان برگزاري آزمون بعدي ، از میـان شـرکت کننـدگان همـان رشـته      
شغلی که حدنصاب الزم را کسب کرده باشند، به ترتیب نمره فضـلی  نسـبت بـه    

پـس از مـدت یـاد شـده     . تکمیل ظرفیت  اقدام و به هسته گزینش معرفی نمایـد 
 .جاز نخواهد بوداستفاده از نتایج آزمون م

دانشگاه می تواند در بدو استخدام با اخذ تعهد محضري و یا تضمینهاي  -41ماده
الزم، پذیرفته شدگان را ملزم به ارائه خدمت بمدت معـین در  محلـی کـه در آن    

 .استخدام شده اند بنماید
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وجوه حاصل از حق ثبت نام داوطلبان اسـتخدام کـه میـزان آن توسـط      -42ماده
ن می گردد به حساب درآمدهاي اختصاصـی دانشـگاه    کمیته آزمون دانشگاه تعیی

 .واریز خواهد شد

ثبت نام الکترونیکی از داوطلبان آزمون اسـتخدامی در صـورت تمایـل و     -43ماده
 .برخورداري دانشگاه از امکانات مورد نیاز بالمانع خواهد بود
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 اداري و مالی ، : دستورالعمل مرتبط با اصالح رسته هاي 

 و بهداشتی و درمانیآموزشی و فرهنگی 

 آئین نامه اداري ، استخدامی و تشکیالتی 23ماده 

 ن غیر هیأت علمیکناکار 
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اداري و مالی ، آموزشی و : دستورالعمل مرتبط با اصالح رسته هاي 

 فرهنگی و بهداشتی و درمانی
 )هیأت علمیآئین نامه اداري، استخدامی وتشکیالتی کارمندان غیر 23هماد(

 
قـانون برنامـه چهـارم توسـعه اقتصـادي ، اجتمـاعی و        49بند الف ماده در اجراي 

آئــین نامــه اداري، اســتخدامی و  23فرهنگــی جمهــوري اســالمی ایــران و مــاده 
دانشکده علوم پزشـکی و خـدمات بهداشـتی    / تشکیالتی غر هیأت علمی دانشگاه 

افـزودن   درمانی، شرایط احراز رشته هاي شغلی مندرج در این دسـتورالعمل ،  بـا  
تعدادي از مدارك تحصیلی مورد نیاز بخش بهداشـت و درمـان بـه شـرایط احـراز      

 .قبلی ، از نظر تحصیالت به شرح زیر تعیین می گردد
 :موارد مرتبط با رسته بهداشتی و درمانی

 رشته شغلی کارشناس بهداشت خانواده، مبارزه با بیماریها  

  اقتصـاد بهداشـت ودرمـان     دارا بودن مدرك تحصیلی فوق لیسانس و دکتـري
 .مشروط به دارابودن لیسانس در رشته بهداشت عمومی

 رشته شغلی کارشناس آزمایشگاه

 حذف مدرك تحصیلی دکتري در رشته پزشکی عمومی. 
 موارد مرتبط با رسته آموزشی و فرهنگی

 :رشته شغلی کارشناس امور فوق برنامه -1

    ا دکتـري در یکـی از   دارابودن مدرك تحصیلی لیسانس و یا فـوق لیسـانس یـ
رشته هاي فرهنـگ و ارتباطـات ، مـدیریت امـور فرهنگـی و برنامـه ریـزي امـور         

 فرهنگی
 :رشته شغلی کاردان امور فوق برنامه  -2

   دارابودن مدرك تحصیلی فوق دیپلم در رشته خدمات مسافرتی و جهانگردي 
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 :رشته شغلی کارشناس امور آموزشی -3

    فـوق لیسـانس یـا دکتـري مـدیریت      دارا بودن مدرك تحصیلی  لیسـانس یـا
 .خدمات بهداشتی درمانی

    دارا بودن مدرك تحصیلی دکتري در رشته پزشکی عمـومی ، دندانپزشـکی و
 دارو سازي 

  دارا بودن مدرك تحصیلی  لیسانس یا فوق لیسانس یا دکتري پرستاري 
 موارد مرتبط با رسته اداري ومالی  
 :رشته شغلی کارشناس امور اداري -1

 دن مدرك تحصیلی  لیسـانس یـا فـوق لیسـانس یـا دکتـري مـدیریت        دارا بو
 .خدمات بهداشتی درمانی

 :رشته شغلی کارشناس برنامه و بودجه  -2

         دارا بودن مدرك تحصیلی  لیسـانس یـا فـوق لیسـانس یـا دکتـري مـدیریت
 .خدمات بهداشتی درمانی

 دارابودن مدرك تحصیلی فوق لیسانس یا دکتري اقتصاد بهداشت و درمان 
 :شته شغلی بازرسر -3

         دارا بودن مدرك تحصیلی  لیسـانس یـا فـوق لیسـانس یـا دکتـري مـدیریت
 .خدمات بهداشتی درمانی

    دارا بودن مدرك تحصیلی دکتري در رشته پزشکی عمـومی ، دندانپزشـکی و
 . دارو سازي و پزشک قانونی

 دارا بودن مدرك تحصیلی فوق لیسانس یا دکتري اقتصاد بهداشت و درمان. 
 بودن مدرك تحصیلی لیسانس  یا فـوق لیسـانس یـا دکتـري در یکـی از       دارا

 .رشته هاي تحصیلی گروه حقوق
 



          مجموعه قوانین مرتبط با هیأت امناء  ۲۷۴
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آئین نامه اداري و استخدامی  26ماده  1دستورالعمل تبصره 

 ان غیرهیأت علمیکنو تشکیالتی کار

 )داوطلبین آزمون بهورزي( 
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ی و آئین نامه اداري و استخدام 26ماده  1دستورالعمل تبصره 
 )داوطلبین آزمون بهورزي( تشکیالتی کارمندان غیرهیأت علمی

 
این دستورالعمل در اجراي فصل سوم آئین نامه اداري و اسـتخدامی و تشـکیالتی   
کارمندان غیرهیأت علمی به منظور پذیرش و بکارگیري بهورز مورد نیاز دانشـگاه  

سـنجش   در یـک فضـاي رقـابتی و رعایـت عـدالت اسـتخدامی، شایسـته گزینـی        
 .توانمندیهاي عمومی وتخصصی داوطلبان استخدام تدوین گردیده است

این دستورالعمل شامل داوطلبان بهورزي خواهد بود که پس از طـی دوره   :1ماده 
. آموزش هاي الزم به صورت رسمی و پیمانی در دانشگاه بکار گرفته خواهنـد شـد  

نـوط بـه وجـود مجـوز     بدیهی است پذیرش دانش آموزان یا کارآموزان بهـورزي م 
 .استخدام، ردیف بالتصدي و اعتبار مورد نیاز می باشد

دارنـدگان مـدرك تحصـیلی پـائین تـر از فـوق       (دانش آموزان بهـورزي  : 1تبصره 
پس از طی دوره دو ساله آموزش بهورزي و احراز موفقیت بخدمت پذیرفته ) دیپلم

 .می شوند
پـس از طـی   ) صیلی فوق دیپلمدارندگان مدرك تح(کارآموزان بهورزي : 2تبصره 

دوره آموزشی تطبیقی مهارتهاي بهورزي و احراز موفقیـت بخـدمت پذیرفتـه مـی     
 .شوند
آگهی پذیرش بهورز موردنیاز دانشگاه در یک فضاي رقـابتی و بـا رعایـت    : 2ماده 

عدالت استخدامی شایسته گزینی و سنجش توانمنـدیهاي عمـومی و تخصصـی از    
ومی، تخصصی، مصاحبه و یـا ترکیبـی از آنهـا و احـراز     طریق آزمون یا مسابقه عم

صالحیت هاي عمومی براساس قانون تسري قـانون گـزینش معلمـان و کارکنـان     
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آمـوزش و پـرورش بــه کارمنـدان ســایر وزارتخانـه هــا و سـازمانها و موسســات و      
 .مجلس شوراي اسالمی خواهد بود 9/2/1375شرکتهاي دولتی مصوب 

 .یالت استخدامی ایثارگران الزامی استرعایت قانون تسه: تبصره
 شرایط عمومی: 3ماده 

 تابعیت ایران) الف

اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شـناخته شـده در قـانون اساسـی      ) ب
 جمهوري اسالمی ایران

 التزام به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران ) ج

 سال  18حداقل سن  ) د

 سال  22سال ودیپلم  24دیپلم  فوق حداکثر سن براي دارندگان مدرك تحصیلی 
 . سال می باشد 16در موارد استثنا حداقل سن دارندگان دیپلم 

 .تاریخ برگزاري آزمون مبدأ محاسبه سن قرار خواهد گرفت 

 انجام خدمت دوره ضرورت و یا معافیت قانونی براي مردان ) ه

 عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روان گردان ) و

 حکومیت جزائی موثرنداشتن سابقه م ) ز

داشتن صالحیت جسمانی و روانی و توانایی براي انجام کـاري کـه اسـتخدام     ) ط
می شوند توضیحاً در بدو پذیرش این امر با تشخیص پزشـک معتمـد شـبکه    
بهداشت و درمان شهرستان صورت می پذیرد و حسب نیاز موضوع به شوراي 

عمـل قـرار خواهـد     پزشکی دانشگاه ارجاع می گردد و نظریه آن شورا مالك
 .گرفت

 عدم داشتن سابقه اخراج از آموزشگاه بهورزي  ) ظ
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موارد ذیل به شرط ارائه تائیدیه هاي معتبر به حداکثر سن مقرر اضـافه   ):4ماده 
 .می گردد

افراد خانواده معظم شهدا ، مفقود االثرها، جانبازان از کارافتاده کلی که قـادر  ) الف
 سال5به میزان ) فرزند، پدر، مادر، برادر، خواهر همسر،(باشند  به انجام کار نمی

داوطلبانی که طرح خدمت نیروي انسـانی موظـف را باسـتناد قـانون خـدمت      ) ب
پزشکان و پیراپزشکان انجام داده اند به میزان انجام خدمت فـوق بـدون محاسـبه    

 )اضافه خدمت قابل محاسبه نخواهد بود(ضریب منطقه 
 رت آقایانمدت انجام خدمت دوره ضرو) ج

با احتساب موارد فوق حداکثر سن متقاضیان با مدرك دیپلمو فوق دیپلم  : تبصره 
سـال   29نبایـد از  ) باشـد  تاریخ برگزاري آزمون مبداء محاسـبه مـی  (در بدو ورود 
 .تجاوز نماید

داوطلبان آزمون نباید از جمله افـرادي باشـند کـه بموجـب آراء مراجـع       :5ماده 
 .دمت دولتی منع شده باشندقضائی و ذیصالح از خ

داوطلبــان آزمـون نبایـد مســتخدم رسـمی و پیمــانی و بازخریـد شــده     : 6مـاده  
 .دستگاههاي دولتی باشند

 .آزمونهاي پذیرش بهورز توسط کمیته پذیرش بهورز صورت می گیرد :7ماده 
 :این کمیته عبارتند از اعضاء 

برده ترجیحـاً معـاون فنـی    معاون بهداشتی دانشگاه یا نماینده تام االختیار نام -1
 ) رئیس کمیته(معاونت بهداشتی دانشگاه 

 مدیر هسته گزینش دانشگاه یا عناوین مشابه -2

 مدیر امور نیروي انسانی دانشگاه یا عناوین مشابه -3

 کارشناس مسئول آموزش بهورزي استان -4
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 مدیر گروه گسترش  دانشگاه -5

 ون بهداشتییکی از مدیران آموزشگاه بهورزي دانشگاه به انتخاب معا -6

 :شرح وظایف کمیته پذیرش بهورز :8ماده 
 بررسی و کنترل پست هاي بالتصدي تشکیالت مصوب -1

 بررسی وتطبیق مدارك داوطلبان با اصل مدارك -2

 مدیریت ، برنامه ریزي، هدایت و پایش کلیه مراحل آزمون -3
 تصمیم گیري در مورد چگونگی اجراي آزمون و موارد پیش بینی نشده -4

 برابر فرم مربوطه و تعیین امتیاز هر داوطلب انجام مصاحبه -5

 اعالم نتایج آزمون -6

آگهی پذیرش بهورز پس از تائید معاونت بهداشتی دانشگاه به طرق ذیـل   :9ماده 
 .یابد انتشار می

اطالع رسانی مرکز بهداشت شهرسـتان در محـل هـاي مـورد نیـاز از طریـق        -
ی ، نصب اطالعیه در بخشداري، دهداري، شوراي اسالمی و سایر اماکن عموم

 مراکز بهداشتی و درمانی 
 ) شبکه محلی(اطالع رسانی در صداي جمهوري اسالمی  -

پذیرش داوطلبان داراي مدرك تحصیلی فوق دیـپلم در صـورت کسـب     :10ماده 
 .حدنصاب نمره نسبت به سایر مقاطع تحصیلی اولویت دارند

به جلسه آزمون یا مسابقه مراحل آزمون، زمان و مکان توزیع کارت ورود  :11ماده 
 .در آگهی درج گردد

شرکت داوطلبان داراي مدرك تحصیلی بـاالتر از مقطـع فـوق دیـپلم و      :12ماده 
 .همچنین دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف در آزمون ممنوع می باشد
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پذیرش دارندگان مدرك تحصیلی فوق دیپلم غیر مرتبط که حائز شـرایط  : تبصره 
 .د مجاز نخواهد بوداحراز مندرج نیستن

چنانچه در هریک از مراحل پذیرش خالف اطالعات اعالم شـده توسـط   : 13ماده 
داوطلب محرز شود مراحل طی شده کان لم یکن تلقی خواهـد شـد و در صـورت    

 .صدور حکم استخدامی حکم صادره لغو و بالاثر می گردد
هماهنگی معاونت  مسئولیت تهیه سواالت با هسته گزینش دانشگاه  و با: 14ماده 

 . بهداشتی دانشگاه خواهد بود
به منظور سنجش توانمندیهاي عمومی و تخصصی آزمونهایی بـه شـرح   : 15ماده 

 .ذیل از داوطلبان بعمل خواهد آمد
براي سنجش اطالعات و توانمندیهاي عمومی معلومات پایـه و اسـتعدادهاي   ) الف

 .تر بعمل خواهد آمدذهنی امتحان کتبی در دو سطح فوق دیپلم و پائین 
درصـد نمـره کـل آزمـون و      40دارنـدگان مـدرك تحصـیلی فـوق دیـپلم     : تبصره

درصد نمره کل بعنوان آزمون توانمنـدیهاي  60دارندگان مدرك تحصیلی پائین تر 
 .عمومی را به خود اختصاص خواهند داد

براي سـنجش توانمنـدیهاي تخصصـی و بهگزینـی افـراد آزمـون تخصصـی و        ) ب
 .ل خواهد آمد مصاحبه بعم

درصـد کـل نمـره آزمـون را      60دارندگان مدرك تحصیلی فـوق دیـپلم  : 1تبصره 
درصد به  30بعنوان آزمون  تخصصی و مصاحبه به خود اختصاص خواهند داد که 

 .درصد به مصاحبه اختصاص می یابد 30آزمون کتبی تخصصی و 
کـل نمـره    درصـد از  40دارندگان مدرك تحصیلی دیـپلم و پـائین تـر    : 2تبصره 

 .آزمون را بعنوان مصاحبه به خود اختصاص خواهند داد
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چگونگی اجراي آزمون، ترکیب، تعداد و نوع سـواالت آزمـون عمـومی و    : 16ماده 
 .گردد تخصصی توسط کمیته پذیرش بهورز تعیین می

مسئولیت تکثیر سئواالت آزمـون و حفـظ امنیـت و حراسـت از اجـراي      : 17ماده 
 .هده حراست دانشگاه می باشدآزمون تا پایان به ع

مسئولیت تصحیح و استخراج نتایج آزمون بعهده کمیته پـذیرش بهـورز    :18ماده 
 .می باشد

نمره کل آزمون است و در مـوارد  % 60حدنصاب قبولی در آزمون کسب  :19ماده 
خاص بنابر درخواست کمیته پذیرش بهورز از هیأت رئیسه دانشگاه  و تائید هیأت 

 .اه حد نصاب دیگري را معین نمود امناء دانشگ
ایثارگران در سقف سهمیه مصـوب از کسـب حدنصـاب نمـره معـاف مـی       : تبصره
 .باشند
 .اعمال اولویتها در آزمون به ترتیب ذیل می باشد: 20ماده 

ایثارگران به میـزان سـهمیه تعیـین شـده در قـانون تسـهیالت اسـتخدامی        ) الف
جانبـاز   یکی از فرزندان کارکنـان شـهید،   ایثارگران و اصالحات بعدي آن همچنین

 و باالتر آزاده دانشگاه اعم از شاغل و فوت شده بازنشسته یا از کار افتاده% 25

بسیجیان که حداقل چهارسـال سـابقه خـدمت عضـویت فعـال و مسـتمر در       ) ب
امتیـاز کسـب    100گردان عاشورا را داشته باشند و همچنین بسیجیان که حداقل 

ائه گـواهی مربوطـه بـه شـرط دارا بـودن شـرایط مسـاوي بـا سـایر          کرده اند با ار
 داوطلبان غیرایثارگر در اولویت هستند

 متقاضیان بومی) ج
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انتخاب داوطلبان در هریک از اولویتها به ترتیـب نمـره کـل مـأخوذه در      :21ماده 
آزمون می باشد و در مواردي که نمره کل دو داوطلب یکسان باشـد نمـره آزمـون    

 .و مصاحبه مالك عمل خواهد بوداختصاصی 
داوطلبان آزمونهاي استخدامی چنانچه داراي یکی از شرایط ذیل باشـند  : 22ماده 

 .شوند بومی تلقی می
محل تولد داوطلب با روستاي محل تقاضا یکـی باشـد و همچنـین سـکونت     ) الف

 .داوطلب در روستاي اصلی مورد نظر محرز گردد

) ابتدائی، راهنمـائی، دبیرسـتان  (اطع تحصیلی حداقل دو مقطع تحصیلی از مق) ب
را در روستاي اصلی مورد تقاضا طی کرده باشد و همچنـین سـکونت داوطلـب در    

 .روستاي اصلی مورد نظر محرز گردد

از تـاریخ  (احراز حداقل یکسـال سـکونت مسـتمر در روسـتاهاي اصـلی      : 1تبصره 
د مـورد تائیـد شـوراي    بایـ  مندرج در بندهاي الـف و ب مـی  ) انتشار آگهی به قبل

 .اسالمی روستا و مرکز بهداشتی و درمانی مربوطه قرار گیرد
داوطلبان پذیرش بهورزي چنانچه تا قبـل از ثبـت نـام بـه دلیـل ادامـه       : 2تبصره 

تحصیل، گذراندن طرح و یا انجـام دوران خـدمت ضـرورت سـربازي در خـارج از      
سالمی بومی بـودن فـرد   محل روستا سکونت داشته است مشروط به آنکه شوراي ا

و اقامت وي را قبل از وضعیت هاي فوق االشـاره در روسـتاي محـل مـورد تقاضـا      
 .حداقل بمدت یکسال گواهی نمایند بالمانع است

در صورت عدم حضور فرد واجد شرایط در بنـدها و تبصـره هـاي فـوق     : 3تبصره 
عایـت شـرایط   الذکر می توان از افراد ساکن در روستاهاي قمرخانه بهداشـت بـا ر  

ثبت نام بعمل آید و در صورت عـدم  ) احراز بومی بودن در روستاهاي قمر(مندرج 
وجود افراد واجد شرایط در روستاهاي قمر از وجود فرد واجد شرایط از روستاهاي 



 

          مجموعه قوانین مرتبط با هیأت امناء  ۲۸۳
 

در موارد خاص و عـدم وجـود   . کیلومتر بالمانع است 15همجوار تا فاصله حداکثر 
کیلـومتر بـا پیشـنهاد     15همجـوار بـیش از   فرد واجد شـرایط فاصـله روسـتاهاي    

 .معاونت بهداشتی دانشگاه و تصویب هیأت رئیسه ممکن خواهد شد
فهرست پذیرفته شدگان اولیه به میزان سه برابر تعداد مورد نیاز توسط  :23ماده 

کمیته پذیرش بهورز جهـت انجـام مصـاحبه اعـالم خواهـد شـد و پـس از انجـام         
برابر تعداد موردنیاز به عنوان نتایج بعدي  5/1عرفی مصاحبه نسبت به انتخاب و م

 .به هسته گزینش دانشگاه اعالم خواهد شد) اعم از نفرات اصلی و ذخیره(آزمون 
لیست نهائی پذیرفته شدگان پـس از تائیـد صـالحیت عمـومی توسـط      : 24ماده 

 .گردد هسته گزینش دانشگاه اعالم می
الغ نتایج نهـائی حـداکثر یکمـاه فرصـت     پذیرفته شدگان اصلی پس از اب: 25ماده 

خواهند داشت جهت تکمیل مدارك و طـی مراحـل پـذیرش بـه مرکـز بهداشـت       
 .شهرستان مراجعه نمایند

در صورت عدم مراجعه پذیرفته شدگان در مهلت مقرر و یـا انصـراف آنـان    : تبصره
پس از شروع آموزش از پذیرفته شدگان ذخیره جهـت شـروع دوره دعـوت بعمـل     

 .آمد خواهد
دانشگاه می باید تعهد محضري از پذیرفته شدگان براي الـزام بـه ارائـه     :26ماده 

خدمت بمدت حداقل ده سال در محلی که در آن اسـتخدام مـی شـوند مبـادرت     
 .نماید
وجوه حاصل از حق ثبت نام داوطلبان اسـتخدام کـه میـزان آن توسـط     : 27ماده 

ب درآمـدهاي اختصاصـی دانشـگاه    گردد به حسا هیأت رئیسه دانشگاه  تعیین می
 .واریز خواهد شد
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شرایط احراز طبقات مختلف رشته شـغلی بهـورز  از نظـر تحصـیالت و      :28ماده 
 باشد تجربه به شرح ذیل می

بهداشـت  (دارا بودن مدرك تحصیلی فـوق دیـپلم در رشـته بهداشـت عمـومی      . 1
بهورزي و حصول ، مامائی طی دوره آموزش تطبیقی مهارتهاي فوق دیپلم )خانواده

 تجارب الزم طبق جدول شرایط احراز براي پذیرش بهورز زن
مدرك تحصیلی فوق دیپلم در رشته کودکیـاري مربـی بهداشـت مـدارس     : تبصره

 .منحصراً جهت ارتقاء بهورزان شاغل قابل احتساب خواهد بود
مبـارزه بـا   (دارا بودن مدرك تحصیلی فوق دیپلم در رشـته بهداشـت عمـومی    . 2

، بهداشــت حرفــه اي، بهداشــت محــیط و طــی دوره آمــوزش تطبیقــی )ریهــابیما
مهارتهاي فوق دیپلم بهورزي و حصول تجـارب الزم طبـق جـدول شـرایط احـراز      

 براي پذیرش بهورز مرد 
دارا بودن مدرك تحصیلی فوق دیپلم در رشته بهورزي و حصـول تجـارب الزم   . 3

 طبق جدول شرایط احراز 
مل متوسطه و طی دوره دو ساله آموزش بهـورزي و حصـول   دارا بودن دیپلم کا. 4

 تجارب الزم طبق جدول شرایط احراز 
پایان دوره راهنمایی تحصیلی و طی دوره هاي آموزش بهـورزي بـراي منـاطق    . 5

محروم و دور افتاده در نقاط روستائی واقـع در بخشـهاي توسـعه نیافتـه و کمتـر      
اراي مـدرك تحصـیلی دیـپلم کامـل     توسعه یافته مشروط به عدم وجـود بهـورز د  

 متوسطه 
بهورزان دیپلم شاغل که در طول سنوات خدمت موفق به اخـذ فـوق دیـپلم در    . 6

شوند بعنوان مدرك تحصیلی مـرتبط تلقـی خواهـد     هر یک رشته هاي مذکور می
 .شد
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 دستورالعمل اجرایی نظام  آموزش کارمندان

و استخدامی فصل پنجم آیین نامه اداري   39موضوع ماده 

دانشکده علوم پزشکی و /کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه

خدمات بهداشتی درمانی و موسسات آموزش عالی و 

 درمان و آموزش پزشکی پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت،
 
 

 1387مصوب سال 
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 دستورالعمل اجرایی  نظام  آموزش کارمندان
استخدامی  و تشکیالتی فصل پنجم آیین نامه اداري و   39موضوع ماده 

دانشکده علوم پزشکی و خدمات /کارمندان غیر هیأت علمی دانشگاه
بهداشتی درمانی و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت 

  درمان و آموزش پزشکی بهداشت،
 

 کلیات و  تعاریف:  فصل اول
 :آموزش کارمندان  -٢ماده

اي است که  و طرحریزي شده مجموعه فعالیتهاي هدفمند، از پیش اندیشیده شده
با هدف افزایش اثربخشی فرد و سـازمان، بطـور مـداوم و نظـام منـد بـه بهبـود و        
ارتقاي سطح دانش، فنون، مهارتها و نگرشهاي مربوط بـه بهبـود عملکـرد شـغلی     

در واقـع بـه تمـامی مسـاعی و کوشـش هـایی       . پردازد حال و آینده کارمندان می
د در سـاختارهاي شـناختی، حرکتـی و عـاطفی     اطالق می گردد که  موجب بهبـو 

کارمندان شده و با ارتقاء سطح دانش و مهارتها و ایجاد رفتار مطلوب باعث ارتقـاء  
 .عملکرد شغلی آنان گردد

 :نظام آموزش کارمندان  -٣ماده

به مجموعه اي از ساختارها، اجزاو عناصر متعامل آموزشـی اطـالق مـی شـود کـه      
را ...) هداف آموزشی، منابع انسانی، مـالی، مـادي  ا(مستمراً درون داد هاي آموزشی 

برنامه هاي آموزشی و درسـی، رویکردهـاي مختلـف    (از طریق فرایندهاي آموزش 
بـه بـرون دادهـاي    ...) آموزشی، فناوري آموزشـی و تکنیکهـاي مختلـف ارزشـیابی    

فراگیران برخوردار از دانش و مهارت شـغلی و سـازمانی و نگـرش مـورد     (آموزشی 
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بهبـود  ( بدیل می کند به گونه اي کـه امکـان بـروز پیامـد هـاي آموزشـی      ت) نیاز 
را فراهم نموده وموجب ارتقاي کیفیـت عملکـرد منـابع    ) عملکرد فردي و سازمانی

 .انسانی سازمان گردد
 :واحد آموزش و توانمندسازي منابع انسانی -٤ماده

یکی از واحدهاي دانشگاه است که سطح دانش و مهارتهاي شـغلی مناسـب بـراي    
انجام ماموریتها و دستیابی به اهداف دانشگاه را تعیین و با تبیـین اصـول ، برنامـه    
ریزي، اجرا و ارزشیابی، کارمندان را در ارتقا به سطح تعیین شده یاري می نمایـد  
و با کمیته برگزاري آزمون هاي اسـتخدامی بـه منظـور طراحـی سـواالت آزمـون       

 .همکاري می نماید
 :برنامه هاي آموزشی -٥ماده

ارت است از اشکال مختلف عناوین آموزشـی نیازسـنجی شـده کـه بـه منظـور       عب
افزایش کارایی فردي و اثر بخشی سـازمانی کارمنـدان  در قالـب دوره، سـمینار و     

بصورت حضوري یا غیر حضوري بـا تاییـد کمیتـه آمـوزش و     ... کارگاه آموزشی  و
 . توانمند سازي منابع انسانی به مورد اجرا گذارده می شود

شماره و تاریخ تاییدیه کمیته ي آموزش و توانمنـد سـازي منـابع انسـانی     : تبصره
بـه عنـوان مجـوز اجـراي برنامـه در مـتن       ) همین دسـتورالعمل 11موضوع ماده (

 .گواهینامه هاي آموزشی صادره قید می شود
 :نیازسنجی آموزشی -٦ماده

فرآیند جمع آوري و تحلیل اطالعات اسـت کـه بـر اسـاس آن فاصـله بـین وضـع        
موجود و وضع مطلوب آموزش کارمندان، مشاغل و دانشگاه مـورد شناسـایی قـرار    

 .می گیرد و نیازهاي آموزشی تعیین می گردد
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 :شناسنامه آموزشی -٧ماده

کاربرگی است که تمامی اطالعات آموزشی هر یـک از کارمنـدان دانشـگاه اعـم از     
ادل سـازي  اطالعات پرسنلی، آموزشهاي مورد نیاز، آموزشهاي گذرانده شده و معـ 

....) تالیف، تحقیق، ترجمه وتـدریس و ( فعالیت هاي علمی مرتبط با شغل کارمند 
در آن  ثبــت و نگهــداري مــی گــردد و در ارتقــاء، انتصــاب و ارزشــیابی عملکــرد  

 .کارمندان مورد استفاده قرار می گیرد
 :گواهینامه آموزشی -٨ماده

قبولی به هـر یـک از    برگه اي است که در پایان برنامه آموزشی در ازاء کسب نمره
این برگه حاوي اطالعات شخصی شرکت کننـده،  . شرکت کنندگان اعطاء می شود

، شماره مجوز برگـزاري ، زمـان برگـزاري ، مـدت ونمـره      ...عنوان دوره، سمینار و 
کسب شده است که با امضاي باالترین مقـام امـوزش کارمنـدان دانشـگاه معتبـر      

 .خواهد بود

  :گواهینامه نوع اول  -٩ماده

به گواهینامه اي اطالق می گردد که پس از اتمام هر برنامه آموزشـی، بـه شـرکت    
این گواهینامـه  . کنندگانی که درارزشیابی آن برنامه موفق شده اند اعطا می گردد

توسط مراکز آموزشی که برنامه آموزشی را برگزار می کند به فراگیران اعطـا مـی   
 . گردد

 :گواهینامه نوع دوم  -١٠ماده

هایی اطالق می گردد که پـس از طـی مجموعـه اي از برنامـه هـاي       به گواهینامه
آموزشی مرتبط با در نظر گرفتن حدنصاب ساعت آموزشی مورد نیاز، موفقیـت در  
آزمون جامع و پس از تائید کمیتـه آمـوزش و توانمنـد سـازي منـابع انسـانی بـه        

 .فراگیران اعطاء می گردد
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 :گواهینامه مهارتی -الف
معطـوف بـه     ه آن دسته از آموزشهایی تعلق می گیرد که عمـدتاً این گواهینامه ب 

عملی بوده و به منظـور ارتقـاء سـطح توانمنـدیهاي حرفـه اي       _فعالیتهاي علمی 
 .کارمندان برگزار می شود

 : گواهینامه تخصصی  -ب
این گواهینامه به آن دسته از آموزشهایی تعلق می گیرد کـه عمـدتاً معطـوف بـه     

ري و تخصصی شغل بوده و نیازهاي تخصصی و نظري مشاغل را اصول و مبانی نظ
 .برآورده می سازد

 : پژوهشی  _گواهینامه تخصصی -ج
این گواهینامه به آن دسته از آموزشهایی تعلق می گیرد کـه عـالوه بـر توجـه بـه      
اصول و مبانی نظري و عملی مشاغل، اصول و مبانی پژوهش در مشاغل را نیز بـه  

 . ی دهدفراگیران آموزش م
  :آزمون جامع -١١ماده

آزمون جامع آزمونی است که توسط  کمیته آموزش و توانمندسازي منابع انسـانی  
برگزار می گردد تا در صورت موفقیت،  یکی از گواهینامـه هـاي نـوع دوم جهـت      

 .برخورداري از مزایاي استخدامی مدرك تحصیلی باالتر  به کارمندان اعطاء گردد

 
 انواع آموزش: فصل دوم 

. آموزش کارمندان در چهار گروه کلی به شرح ذیـل طراحـی و اجـراء مـی گـردد     
مالك موفقیت در این آموزش ها کسب حد نصاب نمره از ارزشیابی است  کـه در  

 . پایان برنامه بعمل می آید
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 توجیهی بدو خدمت -الف
 شغلی  - ب

 عمومی  - ج

 بهبود مدیریت  - د

 :آموزش توجیهی بدو خدمت -لف ا

 د با نظام اداري کشور و دانشگاه علوم پزشکی  آشنایی کارمن :هدف 
آگاهی هاي عمومی در زمینه نظام جمهوري اسالمی ایران، قانون اساسـی   :محتوا

جمهوري اسالمی ایران، تشکیالت دولت، نظام اداري و اصول، راهبردهـا و اهـداف   
و  حاکم بر آن، قوانین و مقررات استخدامی، آشنایی با برنامه هاي توسعه و اصـول 

سیاستهاي حاکم بر آن، آشنایی با وظایف و مسئولیتها، اخـالق کـارگزاري، روابـط    
انسانی در محیط کار، حقوق و محیطی که کارمند قرار است در آن مشغول به کار 

 .شود 
 حداکثر در شش ماه اول خدمت  :زمان برگزاري 

 الزامی :نوع آموزش 
 :آموزش شغلی -ب

 : ر تقسیم می گردد آموزش هاي شغلی به دو دسته زی
 مشترك اداري -

 :شغلی اختصاصی  -

 آماده سازي بدو انتصاب -الف  
 ضمن خدمت -ب   

           :آموزش  هاي مشترك اداري ) ب-1
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به آموزشهایی اطالق می گردد که توانمندیهاي مورد نیاز مشـاغل مشـترك بـین    
 . کلیه دستگاه هاي اجرایی را به شاغلین انتقال می دهد

ایجاد و توسعه دانش و توانمنـدي در شـاغالن مشـاغل مشـترك اداري و     : هدف 
روزآمد کردن اطالعات و توانائیهاي آنان با توجه به تغییرات علمی و فـن آوري در  

 زمینه شغل مورد تصدي 
 تخصصی  :محتوا

 بدو یا در طول خدمت کارمند با رعایت تقدم شرایط احراز شغل :زمان برگزاري 

امه هایی که در شرایط احراز مشاغل مشترك پیش بینـی شـده   برن :نوع آموزش 
است  ویا نتایج ارزشیابی کارمندان به طی آن اشاره کرده باشد الزامـی بـوده و در   

 .سایر موارد بصورت اختیاري خواهد بود
 آموزش  هاي شغلی اختصاصی ) ب-2 

دانشگاه را   به آموزشهایی اطالق می گردد که توانمندیهاي مورد نیاز مشاغل ویژه
 . به شاغلین انتقال می دهد

 :هدف 
ارتقـاء سـطح معلومـات و مهارتهـاي شـغلی کارکنـان و متناسـب سـاختن         ) الف 

اطالعات و توانائیهاي آنان با وظایف پست مـورد تصـدي منطبـق بـا پیشـرفتهاي      
 دانش و فن آوري در زمینه مربوطه 

 دید در آیندهآماده ساختن کارکنان براي پذیرش مسئولیتهاي ج) ب 
 تخصصی: محتوا

 



          مجموعه قوانین مرتبط با هیأت امناء  ۲۹۲
 

بدو یا در طول خدمت مستخدم با رعایـت تقـدم شـرایط احـراز     : زمان برگزاري 
 شغل 

آموزش هایی که در شرایط احراز مشاغل اختصاصـی پـیش بینـی     :نوع آموزش  
شده است یا نتایج ارزشیابی کارمندان به طی آن اشاره کرده است الزامـی بـوده و   

 .ري استدر سایر موارد اختیا
 آموزش عمومی )ج 

 : آموزش هاي عمومی به دو دسته زیر تقسیم می گردد
 فرهنگی و اجتماعی  -
 توانمندیهاي عمومی  -
 آموزش هاي فرهنگی و اجتماعی)ج -1

به آموزشهایی اطالق می گردد که به کارمندان دانشگاه در طول خدمت به منظور 
ه سـازي و روابـط انسـانی    رشد فضایل اخالقی ، فرهنگ پـذیري سـازمانی و بهینـ   

 .  کارمندان در نظام اداري ارائه می گردد
آگاهی دادن به کارکنان در زمینه هاي فرهنگ اسالمی بـه منظـور رشـد    : هدف 

 فضایل اخالقی ، فرهنگ سازمانی و بهبود روابط انسانی در نظام اداري کشور
 عمومی: محتوا

 در طول خدمت کارمند :زمان برگزاري 

 اختیاري  :نوع آموزش 

 آموزش هاي توانمندیهاي عمومی) ج-2
به آموزشهایی اطالق می گردد که به کارمندان دانشگاه در طول خدمت خـود بـه   

 .منظور افزایش توان تخصصی و سازگاري با محیط جدید ارائه می گردد
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افزایش توان عمومی کارمندان دانشگاه جهت سازگاري با محیط و شرایط  :هدف 
 جدید

 مومیع :محتوا

 در طول خدمت کارمند :زمان برگزاري 
 اختیاري  :نوع برنامه 

 آموزش هاي بهبود مدیریت  -د

 : هدف 
ارتقاء مهارتهاي فنی ، انسانی و ادراکی مدیران و متناسب ساختن اطالعـات  ) الف 

و توانائیهاي آنان با پیشرفتهاي دانش و فن آوري در زمینـه هـاي برنامـه ریـزي ،     
 ایت و ارزشیابیسازماندهی ، هد

آماده ساختن مدیران براي پذیرش مسـئولیتهاي جدیـد و یـا کارکنـان بـراي      ) ب
 پذیرش مسئولیت در آینده

 تخصصی: محتوا

 قبل از انتصاب ویا در طول دوره مدیریت و سرپرستی :زمان برگزاري

 اختیاري  _الزامی : نوع آموزش 

 روش اجرایی :  فصل سوم
ام امور مرتبط با نیازسنجی، اجرا و ارزشـیابی از  دانشگاه مکلف است براي انج -١٢ماده

برنامــه هــاي آموزشــی و پیگیــري امــور آموزشــی کارمنــدان کمیتــه آمــوزش و   
 :توانمندسازي منابع انسانی را با ترکیب و وظایف زیر تشکیل دهد

 اعضاي کمیته -الف
 معاون پشتیبانی دانشگاه به عنوان رئیس کمیته -1
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 به عنوان نائب رئیس  مشابهمدیر نیروي انسانی یا عناوین  -2

 عنوان دبیر ه مسئول واحد آموزش کارمندان دانشگاه ب -3

 یک نفر کارشناس امور اداري به انتخاب معاون پشتیبانی دانشگاه -4

 یک نفر عضو هیات علمی به انتخاب رئیس دانشگاه -5

 دبیر آموزش مداوم جامعه پزشکی  -6

 ه در کمیتهمجرب از هر معاونت حسب موارد مطروحکارشناس یک نفر  -7

  وظایف کمیته -ب 
درصدي از کل اعتبارات هزینه اي دانشگاه جهت انجـام امـور    عیینبررسی و ت -1

 انمربوط به آموزش کارمند

خصوصـی مـورد نیـاز در    .... و انتخاب موسسات آموزشی، پژوهشـی و   بررسی -2
 فرآیند آموزش

 هبرنامه هاي آموزشی واحدهاي تابعه دانشگااجراي بررسی و نظارت بر  -3

تألیفـات، تحقیقـات،    (مدارك و معادل سازي فعالیتهاي علمی کارمندبررسی  -4
که در حوزه وظایف شـغلی فـرد انجـام شـده     ...) تدریس و ترجمه کتب و مقاالت،

 براي لحاظ در شناسنامه آموزشی  ،با ساعات آموزش ،باشد

بررسی مسائل و مشکالت آموزشـی و ارائـه راهکارهـاي مناسـب بـراي انجـام        -5
 ات اصالحی و پیشگیرانهاقدام

 برگزاري آزمون جامع  -6

 تایید گواهینامه هاي نوع دوم -7

تعیین پاداش ویژه در جهت ایجاد انگیزه هاي الزم براي فعالیتهاي ارزنـده در   -8
 فرآیند آموزش

 تدوین ضوابط مورد نیاز -9
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 تصویب کلیات برنامه هاي آموزشی دانشگاه -10

نشگاه موظف است نیـاز هـاي   واحد آموزش  و توانمندسازي منابع انسانی دا  -١٣ماده
آموزشی کلیه کارمندان خود را بر اساس نیازسنجی آموزشی مشاغل احصاء  و بـه  
منظور ارتقاء سطح دانش و تخصص، زمینه آموزش کارکنان را بـا  اقـدامات ذیـل    

 . فراهم نماید

 نیاز سنجی آموزشی دانشگاه، مشاغل و شاغلین  .1

درمــانی و  -بهداشــتی( صصــی نیازســنجی آموزشــی مشــاغل تخ: تبصــره      
 با هماهنگی واحد آموزش و   ) فرهنگی -آموزشی

توانمندسازي منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی تهیـه         
 .و به تصویب خواهد رسید

 تهیه و تدوین تقویم آموزشی در قالب بودجه ابالغی .2
 تید شناسایی وارزیابی  موسسات مجاز آموزشی و انتخاب اسا .3
 برنامه هاي آموزشی  طراحی و اجراي  .4
 نظارت و ارزشیابی برنامه هاي آموزشی  .5
 آموزشی کارمندان صدور گواهینامه آموزشی و بررسی گواهینامه هاي  .6

 برگزاري آزمونهاي استخدامیهمکاري در   .7
این اقدامات را واحد آموزش راساً ویا از طریق عقد قرارداد به انجام خواهد : تبصره 

 .درسان
) حداقل یـک درصـد  ( دانشگاه موظف است درصدي ازکل اعتبارات هزینه اي -١٤ماده

خود را براي طراحی و اجراي برنامه هاي آموزشی ضمن خـدمت کارمنـدان خـود    
متناسب بـا پسـت مـورد متصـدي  بـه منظـور افـزایش سـطح کـارایی و ارتقـاي           

 . مهارتهاي شغلی آنان به ویژه از طریق آموزشهاي کوتاه مدت هزینه کند
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واحد آموزش وتوانمندسازي منابع انسانی موظف است براي کلیـه کارمنـدان    -١٥ماده
شناسنامه آموزشی ترجیحاً الکترونیکی تشـکیل داده وکلیـه اطالعـات پرسـنل در     

 . خصوص آموزش را ثبت و نگهداري  نماید
اطالعـات موجـود در شناسـنامه آموزشـی، مبنـاي طراحـی برنامـه هـاي         : تبصره 

 . هینامه هاي مندرج در این دستورالعمل خواهد بودآموزشی و صدور گوا
برنامه هاي آموزشی براي کلیه کارمندان در دانشگاه، براسـاس نیـاز سـنجی     -١٦ماده

هاي آموزشی اجرا می شود و کارمندان ملزم بـه گذرانـدن برنامـه هـاي آموزشـی      
 . مورد نیاز و مرتبط با پست سازمانی خود خواهند بود

مه آموزشی با پست سازمانی هـر یـک از کارمنـدان بـر     تعیین ارتباط برنا: تبصره 
مبناي نیازسنجی آموزشی می باشد و تا قبل از انجام نیازسنجی با پیشنهاد مـدیر  

 .بالفصل کارمند و تایید واحد آموزش تعیین خواهد شد

تعیین زمان برگزاري برنامه هاي آموزشی در ساعات اداري و یا غیر اداري بـه   -١٧ماده
 .توانمندسازي منابع انسانی  خواهد بود عهده کمیته آموزش و

کلیه  کارمندان  دانشگاه موظف به گذراندن آموزشهاي توجیهی بدو خـدمت   -١٨ماده
 . حداکثر تا شش ماه پس از صدور حکم استخدامی یا انعقاد قرارداد می باشند

از آنجائیکه گذراندن آموزش توجیهی بدو خدمت شرط الزم بـراي ورود  :  1تبصره 
تی می باشد، امتیازات و ساز وکارهاي انگیزشی در خصوص ساعات به خدمات دول

آموزشی دوره هاي مزبور جاري نخواهد بود  و شرکت در سایر برنامه ها منوط بـه  
 .طی این آموزش ها خواهد بود

صدور حکم رسمی یا تمدید قرارداد پیمانی منوط بـه طـی آموزشـهاي    :  2تبصره 
 .توجیهی بدو خدمت می باشد
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برنامه هاي آموزشی توسط سایر واحدها منوط به هماهنگی با واحد  برگزاري -١٩ماده
آموزش و توانمندسازي منابع انسانی وکسـب مجـوز الزم مـی باشـد و گواهینامـه      

 . هاي صادره صرفاً با تایید واحد مذکور معتبر خواهد بود

هر یک از کارمندان در صورتی که دوره آموزشی مشخصی را بـا موافقـت   : 1تبصره
آمــوزش و توانمندســازي منــابع انســانی در مؤسســات معتبــر طــی نمایــد واحــد 

گواهینامه آموزش مورد نظر با تایید بـاالترین  مقـام مسـئول آمـوزش کارمنـدان      
 .دانشگاه قابل قبول می باشد

چنانچه هر یک از واحدهاي تابعه دانشگاه، قبل از اخذ مجوزهاي الزم و : 2تبصره 
رکت کنندگان، مبادرت به برگزاري برنامه هـاي  عدم هماهنگی در مورد شرایط ش

 .آموزشی نماید، برنامه هاي آموزشی برگزارشده فاقد اعتبار خواهد بود
آموزشـی، هـر     به منظور سهولت اطالع رسانی و اجراي مطلوب برنامه هـاي  -٢٠ماده

یک از واحدهاي زیر مجموعه دانشگاه موظفند یک نفر را به عنوان رابـط آمـوزش   
 آموزش و توانمندسازي  منابع انسانی معرفی نمایند تعیین و به واحد

ــتورالعمل،      -٢١ماده ــن دس ــویب ای ــاریخ تص ــد  از ت ــی کارمن ــاعات آموزش ــقف س س
 .ساعت در سال تعیین می گردد 100حداکثر

 
 سازو کارهاي انگیزشی : فصل چهارم

ساز و کارهاي انگیزشی  در خصوص آموزش هاي مصوب و مورد تاییـد طـی    -٢٢ماده
 .به شرح ذیل اعمال خواهد شد 1/1/1379تاریخ شده توسط کارمندان از 

 .نیروهاي قراردادي مشمول مقررات این فصل نمی باشند -تبصره
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کلیه برنامه هایی که مجوز آن توسط دفتر آمـوزش مـداوم جامعـه پزشـکی،       -٢٣ماده
اداره کل حراست و هیات عالی گزینش صادر می گـردد، مشـمول سـازو کارهـاي     

 .مصوب خواهد بود انگیزشی این دستورالعمل در سقف

استفاده از مزایاي برنامه هاي مربوط به این آموزشـها صـرفاً در ارتبـاط بـا     : تبصره
 .پست سازمانی و بر اساس نیازسنجی آموزشی خواهد بود

کارمندانی که آموزش هاي ضمن خدمت موضـوع ایـن دسـتورالعمل را طـی      -٢٤ماده
ه هـاي ذیـل را   نمایند در صورت کسب شرایط الزم می تواننـد یکـی از گواهینامـ   

 . دریافت نمایند
 گواهینامه مهارتی ) الف

 دارا بودن مدرك تحصیلی دیپلم متوسطه  .1
 : ساعت آموزش با شرایط زیر 1200طی  .2

 .حداقل دو سوم آموزشها در زمینه آموزشهاي شغلی باشد -
 .سال طی شود 10ساعت آموزش حداقل در  1200 -

تألیف و ترجمه کتب و مقاالتی کـه  ارائه پیشنهادهاي جدید ، ابتکارات و : یادآوري
موجب افزایش بهـره وري کـار و بهبـود عملکـرد فـردي و سـازمانی مـی گـردد ،         

 .ساعت آموزش براي فرد در نظر گرفته شود 200حداکثر می تواند تا معادل 
 گواهینامه تخصصی ) ب 

 دارا بودن مدرك تحصیلی فوق دیپلم  .1
 : ساعت آموزش با شرایط زیر  1000طی  .2

 . ل سه چهارم آموزشها در زمینه آموزشهاي شغلی یا بهبود مدیریت باشدحداق -
 .سال طی شود 8ساعت آموزش حداقل در  1000 -
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ارائه پیشنهادهاي جدید، ابتکارات و تألیف و ترجمه کتب و مقاالتی کـه  : یادآوري 
موجب افزایش بهره وري کار و بهبود عملکرد فردي و سازمانی می گردد، حداکثر 

 .ساعت آموزش براي فرد در نظر گرفته شود 200ند تا معادل می توا
 پژوهشی  –گواهینامه تخصصی ) ج 
 دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس .1
 : ساعت آموزش با شرایط زیر  800طی  .2

حداقل سه چهارم آموزشها در زمینه آموزشهاي شـغلی اختصاصـی یـا بهبـود      -
 .مدیریت باشد

 .شودسال طی  7ساعت آموزش حداقل در  800 -

 ساعت  100اجراي یک طرح تحقیقی در زمینه شغل مورد تصدي معادل  .3

ارائه پیشنهادهاي جدید، ابتکارات و تألیف و ترجمه کتب و مقـاالتی کـه   : یادآوري
موجب افزایش بهره وري کار و بهبود عملکرد فردي و سازمانی گردد، حداکثر می 

 .رفته شودساعت آموزش براي فرد در نظر گ 200تواند تا معادل 
با دارندگان گواهینامه هاي مهارتی ، تخصصی و تخصصی، پژوهشی که  -1تبصره 

کلیه الزامات این نظام را رعایت نموده و گواهی آنهـا بـه تائیـد کمیتـه آمـوزش و      
توانمندسازي منابع انسانی رسیده باشد از نظر مزایاي استخدامی مترتـب، مشـابه   

 . لیسانس، فوق لیسانس رفتار می گردد دارندگان مدارك تحصیلی فوق دیپلم،

هر کدام از کارمندان دانشگاه در طول خدمت می توانند صـرفاً یکـی از    -2تبصره 
 .گواهینامه هاي فوق الذکر را دریافت و در یک سطح تحصیلی باالتر همتراز شوند
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 قوانین و 

 مقررات مرتبط
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ستادي به دانشگاههاي علوم  واگذاري فعالیت ها و اختیارات مصوبه
 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

 
در اجـراي جـزء    2/12/1382شورایعالی اداري در یکصد و یازدهمین جلسه مورخ 

قانون برنامه سوم توسـعه و بنـا بـه پیشـنهاد مشـترك سـازمان        1بند ب ماده  3
کی بـه  مدیریت و برنامه ریزي کشـور و وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـ     

منظور اعطاي اختیـارات الزم بـه مسـئولین واحـدهاي اسـتانی وزارت بهداشـت ،       
دانشـگاه یـا دانشـکده هـاي علـوم پزشـکی و خـدمات        ( درمان آمـوزش پزشـکی   

در خصوص تصمیم گیري ، اجرا و تخصیص منـابع و محـدود   ) بهداشتی و درمانی
ــ   ــتادي ب ــاي حــوزه س ــت ه ــ نمــودن فعالی ــور راهب ــت و ام ردي ه اعمــال حاکمی

و انتقـال وظـایف اجرایـی بـه واحـدهاي      ) سیاستگذاري ، برنامه ریزي و نظـارت  (
 . استانی تصویب نمود

وظایف واحدهاي استانی وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـکی بـه شـرح      -1
وزارت مذکور مکلـف اسـت براسـاس وظـایف     . پیوست این مصوبه تعیین می شود

ي استانی منتقل و متناسب با آن نسـبت  تعیین شده ، وظایف اجرایی را به واحدها
به اصالح تشکیالت حوزه مرکزي و واحدهاي استانی اقدام و پیشنهاد الزم را براي 

 . تائید به سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور ارسال نمایند

وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی مکلــف اســت اختیــارات الزم را   -2
ها زمان مدیریت و برنامه ریزي اسـتان تیارات سامتناسب با وظایف تعیین شده و اخ

 2/9/1381مــورخ  159758/1901مصــوبه شــماره  2موضــوع پیوســت شــماره ( 
مـدیران  . در حد هر استان به مدیران استانی واگـذار نماینـد  ) شوراي عالی اداري 
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ـ  ه مـدیران شهرسـتانی واگـذار    استانی نیز در حد هر شهرستان اختیارات الزم را ب
 . نمایند

به منظور واگذاري اختیارات الزم به مقامات استانی براي انجام کیفی خـدمات   -3
و جلوگیري از تطویل انجام امور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلـف  
است فعالیتهاي اجرایی واحدهاي استانی را که قابل اندازه گیـري کمـی و قیمـت    

ابی نموده و قیمت تمام شـده  گذاري می باشند براساس کیفیت انجام آنها هزینه ی
 . را محاسبه و به تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور برسانند

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سـازمان مـدیریت و برنامـه ریـزي      -4
کشور موظفند پس از ابالغ این مصوبه در تدوین آئین نامه ها، دسـتورالعمل هـا و   

ینـد کـه تسـهیالت الزم بـراي انجـام امـور و       بخشنامه ها بـه گونـه اي عمـل نما   
 . فعالیتهاي اجرایی در واحدهاي استانی فراهم گردد

سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور مکلف است بر اجراي این مصوبه نظـارت   -5
نموده و مواردي که توسط واحـدهاي اسـتانی وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش      

و وزیـر بهداشـت، درمـان و آمـوزش      پزشکی اقدام نگردد بـه شـوراي عـالی اداري   
ماهـه بـه    6پزشکی اعالم و گزارش اجراي کلیـه مفـاد ایـن مصـوبه را در مقـاطع      

 . شوراي عالی اداري ارائه نماید

 
 وظایف واحدهاي استانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 )دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی(
مومی و ارتقاء سطح آن از طریق اجراء برنامه هاي بهداشتی تامین بهداشت ع -1

مخصوصا در زمینه بهداشت محیط و کنترل و نظارت بهداشتی بر سموم و 
مواد شیمیایی، مبارزه با بیماریها، بهداشت خانواده و مدارس، آموزش 
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بهداشت عمومی، بهـداشت کار و شاغلین، مداخـالت بهبود تغـذیه جامعـه 
وء تغذیه کودکان و کمبود ریز مغذي ها و ارتقاء فرهنگ و شامل کاهش س

سواد تغذیه اي جامعه براي کاهش روند بیماري هاي متابولیک در قالب 
برنامه هاي بهداشتی کشور، با تاکید بر اولویت مراقبتهاي بهداشتی اولیه، به 
ویژه بهداشت مادران و کودکان با همکاري و هماهنگی دستگاه هاي ذیربط 

 .سطح استاندر 
برگزاري دوره هاي آموزشی جهت مسوولین فنی و مدیران موسسات دارویی،  -2

کارخانه هاي تولیدکننده مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و 
 .انجام آموزش هاي عمومی براي آحاد مردم در سطح استان

برآورد نیاز استان به حذف، ایجاد، کاهش یا افزایش رشته ها و مقاطع  -3
 .حصیلی علوم پزشکی و پیراپزشکی و اعالم به واحد ذیربط در وزارتخانهت

اجراي برنامه هاي تربیت نیروي انسانی گروه پزشکی در سطح استان با  -4
 .رعایت ضوابط و مقررات مربوطه

تقویت روح بررسی، تتبع و ابتکار در زمینه هاي علمی و فنی پزشکی و انجام  -5
یع رشته هاي پزشکی و زمینه هاي تحقیقات بنیادي و کاربردي در جم

بهداشتی و درمانی و باال بردن سطح علم پزشکی و نظارت بر پژوهش هاي 
علمی و هماهنگ ساختن برنامه هاي واحدهاي تحقیقاتی پزشکی، موسسات 

 .واحدهاي پژوهشی پزشکی موجود در سطح استان
سایر امکانات برنامه ریزي به منظور توزیع متناسب و عادالنه نیروي انسانی و  -6

و آموزش پزشکی و تسهیالت بهداشتی ـ درمانی استان با تاکید بر اولویت 
 .برنامه هاي بهداشتی و رفع نیاز مناطق محروم و نیازمند در سطح استان
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فراهم نمودن تسهیالت الزم براي برخورداري همگان از خدمات درمانی در  -7
ی دولتی و بهبود حدود امکانات از طریق ایجاد و گسترش مراکز درمان

استاندارد آنها و استفاده از همکاري موسسات خیریه و بخش خصوصی و نیز 
 .انواع بیمه هاي درمانی در سطح استان

تامین منابع مالی با بهره گیري از اعتبارات عمومی، حق بیمه، درآمدهاي  -8
 .اختصاصی و کمکها و مشارکت مردمی

 :صدور، تمدید و لغو پروانه هاي -9
سات پزشکی، دارویی، بهزیستی و کارگاه ها و موسسات تولید مواد الف ـ موس

 .خوراکی و آشامیدنی و بهداشتی و آرایشی دولتی و غیردولتی در سطح استان
ـ ساخت فرآورده هاي دارویی و مواد بیولوژیک خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی،  ب

و توان  آرایشی و آزمایشگاهی و تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی پزشکی
 .بخشی در سطح استان

بررسی و صدور تمدید پروانه هاي مربوط به داروخانه ها، موسسات  -10
تی و الکل و آزمایشگاه ـتولیدکننده مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی بهداش

هاي کنترل مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی غیردولتی اعم از پروانه هاي 
 .فنی در سطح استانتاسیس، بهره برداري، ساخت و مسوولین 

بررسی صالحیت و صدور تمدید پروانه مسوولین فنی کارخانه و کارگاه هاي  -11
 .بالک سازي دارویی، شرکت هاي توزیع کننده دارو در سطح استان

انجـام نظـارت و کنترل کیفی در ساخت فرآورده هاي داروئی و مواد  -12
اهی و تجهیزات بیولوژیک، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، آرایشی و آزمایشگ

 .و ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و توان بخشی در سطح استان
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صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف پزشکی و وابسته پزشکی با رعایت  -13
 .ضوابط و مقررات مربوط در سطح استان

ارزیابی، نظارت و کنترل بر برنامه ها و خدمات واحدها و موسسات آموزشی  -14
ی و بهزیستی در سطح استان بر اساس ضوابط و پژوهشی، بهداشتی ـ درمان

 .و استانداردهاي مربوطه
ارزشیابی، نظارت و کنترل ورود، ساخت، نگهداري، صدور، مصرف و انهدام  -15

مواد اولیه بیولوژیک مخدر، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، آرایشی، 
آزمایشگاهی و فرآورده هاي دارویی و تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی 

 .کی و توان بخشی بر اساس ضوابط مربوطه در سطح استانپزش
کنترل کیفی در ساخت، ورود، نگهداري، صدور و انهدام فرآورده هاي دارویی  -16

و بیولوژیک در قطب هاي هفتگانه دارویی که آزمایشگاه کنترل تایید شده 
 .توسط اداره کل آزمایشگاه هاي غذا و دارو را دارا می باشند

اولین سري ساخت داروها، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی  نمونه برداري از -17
و بهداشتی و مواد اولیه آنها، نمونه برداري ادواري از محصوالت دارویی، 
بیولوژیک، خوراکی،آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و مواد اولیه آنها در 
کارخانه هاي دارویی، غذایی، آرایشی و بهداشتی، الکل سازي، داروهاي 

 .و بالک سازي هاي دارویی گیاهی
 .نظارت بر امحاء ضایعات دارویی -18
نظارت و کنترل و برنامه ریزي براي کلیه موسسات و واحدهاي بهداشتی و  -19

درمانی و پزشکی استان که از طریق بخش خصوصی و غیردولتی در امر 
 .بهداشت و درمان فعالیت دارند
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ویی و آزمایشگاهی نظارت، کنترل و برنامه ریزي براي کلیه موسسات دار -20
کنترل مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی که از طریق بخش 

 .دولتی و غیردولتی و خصوصی در امر بهداشت و درمان فعالیت دارند
انجام پژوهش در زمینه طب سنتی و بررسی و تحقیق در زمینه خواص  -21

آموزش صحیح دارویی گیاهان و امکانات تهیه و استفاده از داروهاي گیاهی و 
 .در زمینه هاي فوق در سطح استان

اجازه تاسیس مراکز و موسسات پزشکی خصوصی با رعایت ضوابط و مقررات  -22
 .مربوط در سطح استان

تعطیل نمودن و یا ابطال پروانه تاسیس مرکز یا موسسه پزشکی مستقر در  -23
استان که ضوابط و مقررات و تعرفه هاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و 

 .زش پزشکی را رعایت ننمایندآمو
تعطیل نمودن و یا ابطال پروانه تاسیس واحدهاي دارویی، غذایی، آرایشی و  -24

بهداشتی و آزمایشگاهی که ضوابط و مقررات و تعرفه هاي مصوب وزارت 
 .بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را رعایت نمی نمایند

خوراکی، رسیدگی به تخلفات موسسات دارویی، تولیدکنندگان مواد  -25
آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و الکل و پی گیري هاي الزم از طریق مراجع 

 .قضایی
بررسی و تایید جهت صدور برگ فروش و تحویل کاال توسط شرکتهاي  -26

تولیدکننده و واردکنندگان لوازم و تجهیزات پزشکی، دارویی و پاراکلینیکی 
 .ها در سطح استانبه هرشکل و عنوان اعم از دولتی و یا خصوصی و نهاد

ارزشیابی موسسات پزشکی و درمانی در سطح استان طبق ضوابط و مقررات  -27
 .مصوب
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ارزشیابی عملکرد داروخانه هاي دولتی، خصوصی، واحدهاي بالک سازي  -28
دارویی، شرکت هاي توزیعی دارو و تولیدکنندگان الکل طبی و صنعتی در 

 .سطح استان طبق ضوابط و مقررات مصوب
 .ه دائم و پروانه تاسیس مطب و داروخانه در سطح استانصدور پروان -29
صدور پروانه دائم و پروانه تاسیس کلینیک و دفاتر مشاور تغذیه در سطح  -30

 .استان
قانون مواد ) 16(صدور مجوز ورود و ترخیص کاالهاي مشمول مفاد ماده  -31

 .خوراکی آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در سطح استان
به شوراي فنی طرح و تمام وقت بهداشتی و درمانی اعمال اختیارات مربوط  -32

 .استان
واگذاري فعالیتها و اداره واحدهاي درمانی و بهداشتی و آموزشی به بخش  -33

 .قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 88غیردولتی براساس مفاد ماده 
واگذاري داروخانه هاي دانشگاهی و بیمارستانی دولتی، نظارت بر تولید و  -34

ع مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و انجام آموزش روي توزی
 .نمونه هاي برداشته شده از این تولیدات به بخش غیردولتی و خصوصی

پایش و ارزیابی نمک هاي یددار خوراکی در سطوح تولید، توزیع و خانوار  -35
 .براساس دستورالعمل هاي ارسالی به کلیه دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور

جش یددار بودن نمک هاي مصرفی اماکن عمومی و مراکز عرضه مواد سن -36
غذایی مطابق با دستورالعمل هاي ارسالی به کلیه دانشگاه هاي علوم پزشکی 

 .کشور
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سالـه  8ـ  10اجراي سالیانه برنامه پایش ادواري ید ادرار دانش آموزان  -37
م پزشکی کشور براساس دستورالعمل هاي ارسالی به کلیه دانشگاه هاي علو

 .کشور
برگزاري کارگاه هاي بازآموزي استانی و شهرستانی پایش و ارزیابی برنامه  -38

 .هاي حذف اختالالت ناشی از کمبود جهت کارشناسان درگیر در برنامه
اجراي برنامه هاي آموزشی کنترل کیفی براي مسئولین و کارکنان  -39

 .آزمایشگاههاي تحت پوشش در استانها و شهرستانها
 .ونه هاي کنترلی در زمینه هاي گوناگون آزمایشگاهیتولید نم -40
ایجاد توانایی در مراکز تولیدي جهت ارزیابی کیفی هر سري ساخت  -41

 .محصول
سفارش تولید نمونه هاي کنترلی به عهده چند شرکت تولیدکننده داخلی  -42

 .در تهران و شهرستانها
 .ایجاد شبکه کشوري جهت مقابله با عوامل بیوتروریسم -43
 .یزي کنفرانس ها و کارگاه هاي آموزشیبرنامه ر -44
اجراي فعالیتهاي آموزش سالمت در سطح استان از مرحله تعیین انواع  -45

نیازهاي آموزشی تا طراحی مداخالت آموزشی، تولید رسانه ها و اصالح 
 .ارزشیابی

نظارت مستمر برکیفیت آب آشامیدنی از نقطه آبگیر تا مصرف از نظر مسایل  -46
 .بهداشتی

زم جهت برنامه ریزي، کنترل، ارزشیابی و بازرسی در زمینه اقدامات ال -47
 .بهداشت کار، کارگر و محیط کار
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صدور قرار تعطیل و الك و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه توسط دادستان  -48
حسب گزارش کارشناسان بهداشت حرفه اي وزارت بهداشت، درمان و 

 .آموزش پزشکی تا رفع نواقص و معایب موجود
آیین نامه بهداشت  2قانون مجازات اسالمی و نیز ماده  688ه اعمال ماد -49

محیط نسبت به انجام دهندگان هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی 
 .شناخته شود و همچنین متخلفین از ضوابط و مقررات بهداشت و محیطی

صدور مجوز و نظارت بر عملکرد شرکتهاي خصوصی ارائه کننده خدمات  -50
 .و طب کار بهداشت حرفه اي

 .نظارت بر انجام معاینات کارگري در کارخانجات -51
انجام اقدامات نظارتی و کنترلی در قبال رعایت موازین بهسازي محیط، ابزار  -52

کار، ملزومات و بهداشت فردي شاغلین، در کلیه محلهاي تهیه، تولید، حمل 
 ونقل، توزیع، عرضه و مصرف مواد خوردنی، آشامیدنی و بهداشتی و اماکن
عمومی و مراکز بهداشتی درمانی و آموزشی و تربیتی و نیز انجام اقدامات 
نظارتی به کیفیت بهداشتی مواد غذایی در تمام سطوح تهیه، تولید، توزیع و 

 .عرضه و مصرف
انجام اقدامات اجرایی و نظارتی الزم به منظور مبارزه با بندپایان و حیوانات  -53

آلودگی محیط به سموم و مواد  ناقل بیماریها و همچنین جلوگیري از
 .شیمیائی

 .اجراي برنامه هاي نظارتی بر تامین بهداشت در مواقع اضطرار -54
انجـام اقدامـات نظارتـی و کنترلی بر وضعیت بهداشت هوا و ارائه توصیه  -55

 .هاي الزم به مراجع ذیربط
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انجام اقدامات نظارتی و کنترلی در مراکز کاربرد پرتوهاي یونساز در پزشکی  -56
اعم از دزیمتري و بهسازي محیط و بهداشت فردي شاغلین مربوطه و 

 .برخورد با متخلفان
انجـام اقدامات نظارتـی و ارائه توصیه هاي الزم در زمینه مدیریت جمع  -57

آوري، حمل ونقل، نگهداري و دفع نهائی زباله و مواد زائد جامد و مایع و 
 .پیگیري رفع نواقص

وزشی و جلب همکاري بین بخشی و مردمی اجراي برنامه هاي گسترده آم -58
 .بویژه در سطح روستاها به منظور پیشبرد برنامه هاي بهداشت محیطی

انجام برنامه هاي آموزشی گسترده در قبال کنترل کاهش مصرف دخانیات و  -59
 .سایر برنامه هاي ابالغی از وزارتخانه در این زمینه

 .صدور گواهینامه ارزشیابی سالیانه بیمارستانی -60
 .صدور پروانه هاي تاسیس و مسئولین فنی مراکز پزشکی و پیراپزشکی -61
توسعه، گسترش و به روزآوري شبکه اطالع رسانی پزشکی جهت ارائه  -62

 .خدمات در راستاي ضوابط و دستورالعمل هاي وزارتخانه
برآورد نیرو انسانی مورد نیاز واحدهاي تابعه و پیش بینی ساز وکارهاي  -63

 .تامین آن
...) از جمله امور استخدامی، رفاهی، بازنشستگی و(امور پرسنلی  انجام کلیه -64

اداري، خدمات پشتیبانی، تهیه و تنظیم و اجراي بودجه، نگهداري حسابها، 
انجام هزینه ها، حفظ اموال و نظارت بر حسن اجراي آنها و ارزشیابی و 
پیگیري فعالیتهاي واحدهاي تابعه براساس ضوابط دستورالعمل هاي 

 .کشوري
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بررسی نیاز فضاهاي فیزیکی اعم از ایجاد، توسعه، نوسازي و یا نگهداري و  -65
 .اعالم به واحد ذیربط در وزارتخانه

عقد قراردادهاي طرحهاي عمرانی با پیمانکاران و نظارت بر اجراي صحیح و  -66
 .کامل آنها

بررسی و بازنگري اهداف، وظایف، ساختار سازمانی و ارائه پیشنهادات  -67
نظور تقسیم صحیح مسئولیتها، پیشگیري از تداخل وظایف و اصالحی به م

ایجاد نظام پایدار و هماهنگ تشکیالتی براساس ضوابط و دستورالعمل هاي 
 .کشوري و با نظارت، هماهنگی و تایید وزارتخانه و مراجع ذیربط

بازنگري و اصالح فرایندها، سیستم ها و روشهاي انجام کار با توجه به شرایط  -68
 .ت منطقه براساس ضوابط و دستورالعمل هاي کشوري و وزارتخانهو مقتضیا

تهیه تشکیالت تفصیلی شرح وظایف و شرایط احراز پستها براساس ضوابط و  -69
دستورالعمل هاي کشوري با نظارت هماهنگی و تایید وزارتخانه و مراجع 

 .ذیربط
 ارزشیابی مشاغل و جاري نگهداشتن امر طبقه بندي مشاغل براساس ضوابط -70

و دستورالعمل هاي کشوري و با نظارت، هماهنگی و تایید وزارتخانه و مراجع 
 .ذیربط

 .بررسی نیازمندي هاي جامعه به خدمات پرستاري در سطوح مختلف -71
 .برنامه ریزي در جهت ارتقاء انگیزش کارکنان -72
تیپولوژي نقشه هاي ابنیه بهداشتی، درمانی، آموزش پزشکی با توجه به  -73

 .استان اقلیم هاي متفاوت
 .بررسی و تصویب پیشنهادها مشاورین طرحها و پروژه هاي در دست اجرا -74
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ارائه نقطه نظرات عوامل بهره بردار به مشاورین و مجریان طرحها و پروژه  -75
 .هاي عمرانی به منظور انجام تغییرات الزم

کنترل برنامه تامین اعتبارات پروژه ها و ایجاد تناسب الزم بین برنامه  -76
 .برنامه تامین اعتبارات زمانبندي و

کنترل پیشرفت فیزیکی پروژه ها و مقایسه آن با برنامه زمانبندي و هزینه  -77
 .هاي انجام یافته

کنترل مراحل مختلف عملیات اجرایی با شرح مندرج در موافقتنامه ها در  -78
 .مورد پروژه هایی که توسط بخش غیردولتی قابل انجام نباشد

یروي انسانی براساس جدول زمانبندي و اجراي قانون تامین و توزیع ن -79
 .سهمیه بندي ستاد وزارتخانه

 .آموزشی مصوب شده  تمدید ماموریت -80
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  136751: شماره
  16/8/1387:مورخ 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ی در سـال  هاي مادر و مهم دولت قانون افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه

که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم مهرماه یکهزار و سیصد  1387
بـه تأییـد    1/8/1387و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تـاریخ  

مجلـس   7/8/1387مـورخ   43584/228شوراي نگهبان رسیده و طی نامه شماره 
 . گردد ابالغ می شوراي اسالمی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا

 
قانون افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاههاي مادر و مهم دولتی 

 1387در سال 
هـاي   ماده واحده ـ ظرفیت پذیرش دانشجو که از طریق آزمون سراسري در رشـته  

 : هاي شوند در رشته روزانه در دانشگاههاي مادر و مهم دولتی پذیرش می
 . الف ـ فنی و مهندسی و پزشکی

هاي علوم انسـانی کـه مـورد     ب ـ حقوق و به تشخیص وزارت علوم در سایر رشته 
 :یابد به صورت زیر افزایش می. تقاضاي باالي داوطلبان است

کـاهش ظرفیـت پـذیرش     1386نسبت به سال  1387هایی که در سال  ـ رشته1 
 . یابد افزایش می 1386اند به میزان ظرفیت پذیرش دانشجو در سال  داشته

هـاي   در رشـته  1387به ظرفیت پـذیرش دانشـجو در سـال    %) 10(ده درصد ـ 2
شـود بـا جابجـایی در     ـ به دولت اجازه داده مـی 1تبصره. گردد الذکر اضافه می فوق

ــرمایه  ــی سـ ــاري و تملـــک دارایـ ــارات جـ ــارد   اعتبـ ــود میلیـ ــغ نـ ــا مبلـ اي تـ
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را به  اعتبارات موردنیاز) 101000(ردیف ) 15(ریال از جزء ) 90،000،000،000(
 . دانشگاههاي ذیربط پرداخت نماید

ـ افزایش ظرفیت ایجادشده بر طبق ایـن قـانون براسـاس نمـره زیرگـروه      2تبصره
 3و  2، 1صرفاً بـا تـأثیر سـهمیه منـاطق      1387مربوطه در آزمون سراسري سال 

هـاي دیگـر صـورت     کشوري و به صورت آزاد و بدون تأثیر هرگونه سـهمیه بنـدي  
 . گیرد می

آوري موظف است گزارش کاملی از اقـدامات   ـ وزارت علوم، تحقیقات و فن3تبصره
هاي صورت گرفته در دانشگاهها را بـه کمیسـیون آمـوزش و تحقیقـات      و پذیرش

 . مجلس ارائه نماید
یابـد،   ـ دانشگاههایی که براساس این ماده واحده ظرفیت آنها افزایش مـی 4تبصره

 : عبارتند از
لم و صنعت ایران ـ صنعتی اصفهان ـ امیرکبیر ـ شیراز    تهران ـ صنعتی شریف ـ ع  

ـ شهیدبهشتی ـ تبریز ـ مشهد ـ علوم پزشکی تهران ـ علوم پزشکی شهیدبهشتی     
ـ علوم پزشکی ایران ـ علوم پزشکی شیراز ـ علوم پزشکی اصفهان ـ علوم پزشـکی     

 . تبریز ـ علوم پزشکی مشهد ـ علوم پزشکی اهواز ـ علوم پزشکی کرمان
نون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهـار تبصـره در جلسـه علنـی روز یکشـنبه      قا

مورخ بیست و یکم مهرمـاه یکهـزار و سیصـد و هشـتاد و هفـت مجلـس شـوراي        
 .به تأیید شوراي نگهبان رسید 1/8/1387اسالمی تصویب و در تاریخ 
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 قانون مدیریت خدمات کشوري

 
کمیسیون مشـترك   1386ه مهر ما قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب هشتم

مطـابق اصـل    رسیدگی به الیحه مدیریت خدمات کشوري مجلس شوراي اسالمی
 قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران که به مجلـس شـوراي  ) 85(هشتاد و پنجم 

اسالمی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجراي آزمایشی آن به مـدت  
به تایید شوراي نگهبـان رسـید و در    18/7/1386در جلسه علنی مورخ  پنج سال،

اي از سـوي رئـیس مجلـس بـه دولـت ابـالغ        اجرا طی نامه جهت 25/7/86تاریخ 
  .گردید

 تعاریف -فصل اول 
واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هـدف از  : وزارتخانه  -1ماده 

توسط وزیر شود و  اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می
 .اداره می گردد

واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجـاد  : مؤسسه دولتی -2ماده 
شود و با داشتن استقالل حقوقی، بخشی از وظایف و امـوري را کـه بـر     شده یا می

 .دهد  باشد انجام می گانه و سایر مراجع قانونی می عهده یکی از قواي سه
ون اساسی نام برده شده است درحکم مؤسسـه دولتـی   کلیه سازمانهایی که در قان

 .شود شناخته می
واحد سـازمانی مشخصـی اسـت کـه     : مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی  -3ماده 

است و با تصویب مجلس شـوراي اسـالمی ایجـاد شـده یـا       داراي استقالل حقوقی
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ولتـی  بودجه ساالنه آن از محل منـابع غیرد %) 50(شود و بیش از پنجاه درصد  می
 .دارد و خدماتی است که جنبه عمومی  دار وظایف  تأمین گردد وعهده

بنگاه اقتصادي است کـه بـه موجـب قـانون بـراي انجـام       : شرکت دولتی -4ماده 
) 44(موجب سیاستهاي کلی اصل چهـل و چهـارم    هاي دولت به قسمتی از تصدي

 محسـوب   جـزء وظـایف دولـت    قانون اساسی، ابالغی از سوي مقام معظم رهبري 
سرمایه و سهام آن متعلق به دولت %) 50(می گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد 

هـا، مؤسسـات    گـذاري وزارتخانـه   هر شرکت تجاري که از طریق سـرمایه . باشد می
دولتی و شرکتهاي دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مـادام کـه بـیش از پنجـاه     

الـذکر   رکاً متعلق به واحدهاي سازمانی فوقسهام آنها منفرداً یا مشت%) 50(درصد 
 . باشد شرکت دولتی است

الـذکر صـرفاً بـا     تشکیل شرکتهاي دولتی تحت هریک از عنـاوین فـوق   -1تبصره 
تصویب مجلس شوراي اسالمی مجاز است، همچنین تبدیل شرکتهایی کـه سـهام   

سرمایه بـه  است با افزایش %) 50( ها کمتر از پنجاه درصد  شرکتهاي دولتی در آن
 .شرکت دولتی ممنوع است 

شرکتهایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی و یا مصـادره شـده و    -2تبصره 
 .شوند، شرکت دولتی تلقی می گردند شرکت دولتی شناخته شده یا می

کـه در ایـن قـانون ذکـر شـده بـر کلیـه        » شـرکتهاي دولتـی  « احکام  -3تبصره 
قررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصـریح نـام   شرکتهایی که شمول قوانین و م

 .است نیز اعمال خواهد شد
هـا، مؤسسـات دولتـی ، مؤسسـات یـا       کلیـه وزارتخانـه  : دستگاه اجرائی  -5ماده 

نهادهاي عمومی غیردولتی ، شرکتهاي دولتـی و کلیـه دسـتگاههایی کـه شـمول      
ت ملـی نفـت ایـران ،    قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرک
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هـاي دولتـی،    بانک مرکزي، بانکها و بیمـه  سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران،
 .شوند دستگاه اجرائی نامیده می

عبـارت اسـت از جایگـاهی کـه در سـاختار سـازمانی       : پسـت سـازمانی   -6ماده 
) ثابـت و موقـت  (دستگاههاي اجرائی براي انجام وظایف و مسـؤولیتهاي مشـخص   

پستهاي ثابـت صـرفاً   . شود ی و براي تصدي یک کارمند در نظر گرفته میبین پیش
 .براي مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد

فـردي اسـت کـه براسـاس ضـوابط و مقـررات       : کارمند دستگاه اجرائـی  -7ماده 
مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صالحیتدار در یـک دسـتگاه اجرائـی بـه     

 .شود ت پذیرفته میخدم
آن دسته از اموري است کـه تحقـق آن موجـب اقتـدار و     : امورحاکمیتی -8ماده 

حاکمیت کشور است و منـافع آن بـدون محـدودیت شـامل همـه اقشـار جامعـه        
مندي از این نوع خدمات موجب محدودیت بـراي اسـتفاده دیگـران     گردیده و بهره

 .شود نمی
 :از قبیل

ریــزي و نظــارت در بخشــهاي اقتصــادي، اجتمــاعی،  سیاســتگذاري، برنامــه -الــف
 .فرهنگی وسیاسی

 .برقراري عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد -ب
 .ایجاد فضاي سالم براي رقابت و جلوگیري از انحصار و تضییع حقوق مردم -ج
ها و مزیتهاي الزم براي رشد و توسعه کشـور و رفـع فقـر و     نمودن زمینه فراهم -د

 .يبیکار
 .قانونگذاري، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی -هـ
 .حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجادآمادگی دفاعی و دفاع ملی -و
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 .ترویج اخالق، فرهنگ و مبانی اسالمی و صیانت از هویت ایرانی، اسالمی -ز
 .جیاداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خار -ح
 .حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی -ط
 .تحقیقات بنیادي، آمار و اطالعات ملی و مدیریت فضاي فرکانس کشور -ي
ارتقاء بهداشت و آموزش عمومی، کنتـرل و پیشـگیري از بیماریهـا و آفتهـاي      -ك

 .واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهاي عمومی
این قانون نظیر مـوارد مـذکور   ) 11(و ) 10(، )9(شی از امور مندرج در موادبخ -ل

قانون اساسی که انجام آن توسط بخـش  ) 30(ام و سی) 29(در اصول بیست و نهم 
وزیـران   خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأییـد هیـأت  

 .باشد امکانپذیر نمی
موجـب   ستهاي کلی مصوب مقام معظم رهبري بهکه با رعایت سیا سایر مواردي -م

 .گیرد قانون اساسی در قوانین عادي جزء این امور قرار می
آن دسته از وظایفی است که منـافع  : ، فرهنگی و خدماتی امور اجتماعی - 9ماده 

اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردي برتري دارد و موجب بهبود وضـعیت  
، علـوم   اي آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه: از قبیلزندگی افراد می گردد، 

، اطالعات و ارتباطات عمومی  ، توانبخشی، تربیت بدنی و ورزش ، درمان و تحقیقات
 .، هنري و تبلیغات اسالمی و امور فرهنگی

اي اسـت   آن دسته از طرحهاي تملک داراییهاي سـرمایه :  امور زیربنایی - 10ماده 
: ساختهاي اقتصادي و تولیـدي کشـور مـی گـردد، از قبیـل      که موجب تقویت زیر

 . ، ارتباطات و راه هاي انرژي طرحهاي آب و خاك و شبکه
، متصـدي اداره و   آن دسـته از امـوري اسـت کـه دولـت     : امور اقتصادي - 11ماده 
برداري از اموال جامعه اسـت و ماننـد اشـخاص حقیقـی و حقـوقی درحقـوق        بهره
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،  ونقـل  ، حمـل  ، کشاورزي تصدي در امور صنعتی: قبیل  کند، از خصوصی عمل می
 . قانون این) 10(برداري ازطرحهاي مندرج درماده ، مسکن و بهره بازرگانی

ریزي  منظور از سازمان در این قانون سازمان مدیریت و برنامه: سازمان - 12ماده 
 .کشور می باشد

   
 راهبردها و فناوري انجام وظایف دولت -فصل دوم 

، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیسـت و   امور تصدیهاي اجتماعی - 13اده م
قانون اساسی جمهوري اسـالمی ایـران از طریـق توسـعه     ) 30(ام  و سی) 29(نهم 

بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تعیین صـالحیت  
 :یل انجام می گرددهاي ذ شده و با نظارت و حمایت دولت و با استفاده از شیوه

اعمال حمایتهاي الزم از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی  -1
 . غیردولتی مجري این وظایف

خریــد خــدمات از بخــش تعــاونی وخصوصــی و نهادهــا و مؤسســات عمــومی   -2
 .غیردولتی

مشارکت با بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از  -3
 . ، واگذاري امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی  جارهطریق ا

واگذاري مدیریت واحدهاي دولتی بـه بخـش تعـاونی و خصوصـی و نهادهـا و       -4
 . مؤسسات عمومی غیردولتی با پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه سرانه خدمات

 .ایجاد و اداره واحدهاي دولتی موضوع این ماده توسط دستگاههاي اجرائی -5
ــه     -1بصــره ت ــه یکــی از طــرق چهارگان ــاده ب ــن م ــور موضــوع ای ــر انجــام ام اگ

مقدور نباشد ایجـاد و اداره واحـدهاي دولتـی وظیفـه دولـت      ) 4لغایت 1(الذکر فوق
 .است
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تأیید صالحیت علمی و اخالقی کلیه افراد موضـوع ایـن قـانون کـه بـه       -2تبصره 
شتغال خواهند داشت موجب این ماده در بخشهاي آموزشی، بهداشتی و فرهنگی ا

مطابق ضوابط فصل ششم این قـانون و تأییـد اسـتانداردهاي مربـوط و کیفیـت و      
 .قیمت خدمات نیز مطابق قوانین و مقررات مربوط است

، حمایت و نظارت دستگاههاي اجرائی توسـط   امور زیربنایی با مدیریت - 14ماده 
) می غیردولتـی تعاونی و خصوصـی و نهادهـا و مؤسسـات عمـو    (بخش غیردولتی، 

انجام خواهد شد و در موارد استثنائی با تصویب هیأت وزیران توسط بخش دولتی 
 . انجام خواهد شد

قـانون  ) 44(امور تصدیهاي اقتصادي با رعایـت اصـل چهـل و چهـارم     - 15ماده 
اساسی جمهوري اسالمی ایران و سیاستهاي ابالغی مقام معظم رهبري بـه بخـش   

دولت مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از . دغیردولتی واگذار می گرد
کنندگان جلـوگیري و فضـاي    ایجاد انحصار، تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف

گـذاري و برقـراري عـدالت و تـأمین      رقابت سالم و رشد و توسعه و امنیت سرمایه
یکـاري را  ها و مزیت الزم و رفع ب اجتماعی و بازتوزیع درآمد و فراهم نمودن زمینه

 .فراهم نماید
وري و استقرار نظـام کنتـرل نتیجـه و محصـول      به منظور افزایش بهره -16ماده 

گیـري و   و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیري از تمرکز تصمیم) ستانده(
اعطاء اختیارات الزم به مدیران براي اداره واحدهاي تحت سرپرستی خود براساس 

رســد  ط سـازمان تهیـه و بـه تصــویب هیـأت وزیـران مـی      اي کـه توســ  نامـه  آئـین 
 . عمل آورند دستگاههاي اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به

شده فعالیتها و خدمات و محصوالت واحـدهاي مجـري از    تعیین قیمت تمام -الف 
قبیل واحدهاي آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خـدماتی، تولیـدي و اداري،   
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حـل جغرافیـایی ارائـه فعالیتهـا و خـدمات، در چهـارچوب       متناسب با کیفیت و م
متوسط قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات مذکور در بودجه مصوب ساالنه ملی و 

 .ریزي کشور یا استان استانی با تأیید سازمان مدیریت و برنامه
گـرا و اسـتانداردهاي کیفـی خـدمات و      تعیین شاخصهاي هدفمنـد و نتیجـه   -ب 

 .ارهاي نظارتی براي کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شدهبینی سازوک پیش
انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهاي مجري براساس حجم فعالیتها و خدمات  -ج 

 .شده آن و تعیین تعهدات طرفین و قیمت تمام
هـاي اعتبـارات    جایی فصـول و برنامـه   اعطاء اختیارات الزم براي پیشنهاد جابه -د 

ریزي استان در چهـارچوب احکـام قـانون بودجـه سـاالنه       برنامهمذکور به شوراي 
 .جایی اعتبارات ملی براساس احکام قانون بودجه ساالنه خواهد بود جابه
شده، اختیارات الزم اداري ومالی به مـدیران، بـه    براي اجراء نظام قیمت تمام -هـ 

رسد تعیین  میاي که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران  نامه موجب آئین
 . می گردد

گیـرد، بـه    اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده در اختیار واحـدها قـرار مـی    -و 
ربـط   عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخـت بـه حسـاب بـانکی واحـدهاي ذي     

مدیران دسـتگاههاي اجرائـی نسـبت بـه تحقـق      . هزینه قطعی منظور می گردد به
اهمنامه در مدت مدیریت خود مسـؤول و بـه   بینی شده در تف اهداف و نتایج پیش

نهادهاي نظارتی پاسخگو خواهند بود و موظفند گـزارش اقـدامات مربوطـه را هـر     
بار به سازمان ارائه نمایند و سازمان نیز مکلف است گـزارش عملکـرد    ماه یک شش

 . ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه به مجلس تقدیم نماید این ماده را یک
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دستگاههایی که با پیشنهاد سـازمان و تصـویب هیـأت وزیـران امکـان       - 1ه تبصر
محاسبه قیمت تمام شدة محصوالت و خـدمات خـود را نداشـته باشـند از طریـق      

 . محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود
سـال توسـط سـازمان مـدیریت و      بایـد ظـرف یـک    احکام این ماده می - 2تبصره 
بودجـه دسـتگاههاي موضـوع ایـن      1387اء شده و از سـال  ریزي کشور اجر برنامه

 .باشد قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه می
شود ازطریق مناقصـه و بـا عقـد     به دستگاههاي اجرائی اجازه داده می - 17ماده 

، حجـم کـار    قرارداد با شرکتها و مؤسسات غیردولتـی براسـاس فعالیـت مشـخص    
طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات  هر واحد کار و قیمت کل به، قیمت  معین

، اجـازه داده   در صـورت عـدم مراجعـه متقاضـیان    . موردنیاز خود را تأمین نماینـد 
شود با رعایت قانون برگزاري مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترك تشریفات  می

 .مناقصه اقدام گردد
یف مربوط توسط سازمان مدیریت شرکتهاي موضوع این ماده حسب وظا -تبصره 

و برنامه ریـزي کشـور یـا وزارت کـار وامـور اجتمـاعی تعیـین صـالحیت شـده و          
 .درصورت تخلف از حکم این ماده لغو صالحیت می گردند

بینـی شـده در    کارمندان بخشهاي غیردولتی که براساس احکام پـیش  - 18ماده 
دولتـی و سـایر امـور قابـل      این قانون، تمام و یا قسمتی از وظایف و تصـدي امـور  

واگذاري کـه حسـب قـوانین و مقـررات مربـوط معـین خواهـد شـد را عهـده دار          
. باشـند، کارکنـان تحـت پوشـش کارفرمـاي غیـر دولتـی تلقـی مـی گردنـد            می

 .گونه تعهد و یا مسؤولیتی در قبال این کارمندان ندارند دستگاههاي اجرائی هیچ
کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار  کارفرمایان این کارمندان موظفند با

وتأمین اجتماعی و سـایر قـوانین و مقـررات مربوطـه رفتـار نماینـد و پاسـخگوي        
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ههـاي اجرائـی    دسـتگا . صالح در ایـن رابطـه خواهنـد بـود     مقامات و یا مراجع ذي
موظفند درصورت تخلف کارفرماي بخش غیردولتی در احقاق حقوق کارمنـدان از  

 .ربط را پرداخت نمایند ه دریافت شده تعهدات کارمندان ذينام محل ضمانت
منظور ارتقاء مستمر در کیفیـت و کمیـت ارائـه     ههاي اجرائی به دستگا - 19ماده 

هـاي   اي در زمینـه  خدمات خود مجاز خواهند بود، بـراي انجـام خـدمات مشـاوره    
یش وظایف و ، بازنگري و پاال توسعه مدیریت نظیر استقرار نظامهاي نوین مدیریتی

هـاي انسـانی و    ، توسـعه و مـدیریت سـرمایه    مأموریتها و سـاختارهاي تشـکیالتی  
فنآوریهاي نوین اداري با مراکز آموزشی ، پژوهشی ، دولتی و مؤسسات خصوصـی  

 .ربط عقد قرارداد نمایند ، با رعایت مقررات ذي تأیید صالحیت شده توسط سازمان
منظور ایجاد انگیزه و افـزایش کـارآیی و    به ههاي اجرائی مکلفند دستگا - 20ماده 
ربط خود سـاز و کـار مناسـب     مندي از فکر و اندیشه و خالقیت کارمندان ذي بهره

ــذاري آن در       ــنهادها و اثرگ ــت پیش ــدان و دریاف ــارکت کارمن ــب مش ــراي جل ب
نظام پیشنهادها و نحوه پرداخت پـاداش براسـاس   . ها را فراهم آورند  گیري تصمیم

 .رسد تصویب هیأت وزیران می اي خواهد بود که با پیشنهاد سازمان به نامه آئین
با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاههاي اجرائی که تمام یا بخشـی از   - 21ماده 

وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می گردد بـه یکـی از روشـهاي ذیـل عمـل      
 .خواهد شد

 .دستگاه اجرائی دیگرانتقال به سایر واحدهاي همان دستگاه یا  -الف
 .بازخرید سنوات خدمت -ب
 .موافقت با مرخصی بدون حقوق براي مدت سه تا پنجسال -ج 
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. باشـد  انتقال به بخش غیردولتی که مجري وظایف و فعالیتهاي واگذار شده می -د
جـایی تغییـر    در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه

 . ظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می گرددربط با حف صندوق ذي
انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مـأمور کـه حقـوق و مزایـاي وي را      -هـ

 .کند بخش غیردولتی پرداخت می
درصورت واگذاري سهام شرکتهاي دولتی به نحوي که شرکت مـذکور   - 1تبصره 

ت واگذار شده اعمـال  غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار برکارمندان شرک
شـوند و درصـورت    می گردد و این افراد، کارمندان کارفرماي جدید محسـوب مـی  

 .توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند  تمایل می
بـرداري   بهـره )  یا شرکت دولتـی (در مواردي که با حفظ مالکیت دولت  - 2تبصره 

دولتـی واگـذار گـردد، مأموریـت کارمنـدان      غیر ربط به بخش بخشی از دستگاه ذي
نامـه اجرائـی ایـن مـاده باپیشـنهاد       آئین. باشد مربوط به بخش غیردولتی مجاز می

 .رسد تصویب هیأت وزیران می سازمان به
تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را بـه ترتیـب اولویـت     کارمند می -3تبصره 

باتوجـه بـه    گاه مربوطـه مکلـف اسـت   دسـت . دستگاه اجرائی اعالم کند انتخاب و به
 .اولویت تعیین شده از سوي کارمند یکی از روشها را انتخاب و اقدام کند

منظـور تقویـت و حمایـت از بخـش      دستگاههاي اجرائی موظفنـد بـه   - 22ماده 
غیردولتی اقدامات الزم براي آمـوزش، سـازماندهی، ایجـاد تسـهیالت و کمکهـاي      

اي که  نامه د خدمات از بخش غیردولتی براساس آئینمالی، رفع موانع اداري و خری
 .عمل آورند رسد، به وزیران می با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت
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ایجاد و اداره هرگونه مهمانسـرا، زائرسـرا، مجتمـع مسـکونی، رفـاهی،       -23ماده 
واحـدهاي درمــانی و آموزشــی ، فضــاهاي ورزشــی، تفریحــی و نظــایر آن توســط  

 .باشد ی ممنوع میدستگاههاي اجرائ
دستگاههایی که براساس وظایف قانونی خـود بـراي ارائـه خـدمات بـه       -1تبصره 

مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق می باشند با رعایـت احکـام ایـن فصـل از     
 .باشند حکم این ماده مستثنی می

مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظـر نیـروي انسـانی کارشـناس و      - 2تبصره 
اند با تصویب هیـأت وزیـران از حکـم ایـن مـاده مسـتثنی        تخصص توسعه نیافتهم

 .باشند می
از  در راستاي اجراء احکام این فصل کلیه دستگاههاي اجرائی موظفنـد  - 24ماده 

 :تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند
کـه قابـل    دسـته از وظـایفی   ماه پس از تصویب این قـانون آن  حداکثر شش -الف 

واگذاري به بخش غیردولتی است را احصاء و با رعایت راهکارهاي مطروحه در این 
به نحـوي کـه طـی هـر برنامـه بیسـت       . فصل نسبت به واگذاري آنها اقدام نمایند

 . از میزان تصدیهاي دولت در امور قابل واگذاري کاهش یابد% ) 20(درصد
این قانون به نحـوي تعیـین   ) 51(تعداد مجوزهاي استخدامی مذکور در ماده -ب 

گردد که تعداد کارمندان دستگاههاي اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت 
در امـور  %) 2(باشند هر سـال بـه میـزان دو درصـد     کنند و یا طرف قرارداد می می

 .غیرحاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد
ازنشسـتگی، بازخریـدي،   حداکثرمعادل یک سوم کارمندان که به روشـهاي ب   -ج 

شـوند اسـتخدام    استعفاء و سایر موارد از خدمت دسـتگاههاي اجرائـی خـارج مـی    
 . نمایند 
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ایـن قـانون از شـمول ایـن مـاده      ) 8(وظایف حـاکمیتی موضـوع مـاده    -1تبصره 
 . مستثنی هستند

نامه اجرائی این ماده شامل وظیفه قابل واگذاري درچهارچوب ایـن   آئین -2تبصره 
حمایتهاي دولت براي توسعه بخـش غیردولتـی و نحـوه خریـد خـدمات از      قانون، 

بخش خصوصی و تعاونی و تعیین تکلیف کارمندان واحدهاي واگذار شده و سـایر  
 .رسد موارد بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می

دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند اجراء ایـن فصـل    -3تبصره 
 .ر دستگاههاي اجرائی کنترل نموده و با مدیران متخلف برخورد قانونی نمایندرا د

  
 حقوق مردم -فصل سوم 

، خدمتگزاران مردم هسـتند و   مدیران و کارمندان دستگاههاي اجرائی - 25ماده 
باید با رعایت موازین اخالق اسالمی و اداري و طبق سوگندي که در بدو ورود اداء 

نمایند وظایف خود را به نحو احسـن   قی و اداري که امضاء مینموده و منشور اخال
هاي قـانونی آنهـا انجـام     در راه خدمت به مردم و با درنظرگرفتن حقوق و خواسته

 .دهند
الذکر، متن سوگند نامه و تعهـدات کارمنـدان    اصول و مفاد منشور فوق - 1تبصره 

 ..رسد زیران میو تصویب هیأت دستگاههاي اجرائی با پیشنهاد سازمان به
تواننـد متناسـب بـا وظـایف و شـرایط خـاص        دستگاههاي اجرائی مـی  - 2تبصره 

، مواردي را با رعایـت منشـور اخالقـی مصـوب      دستگاه مربوط عالوه بر موارد فوق
 .هیأت وزیران به آن اضافه نمایند

دستگاههاي اجرائی مکلفند مردم را با حقوق و تکالیف خود در تعامل  - 26ماده 
ویـژه صـدا و    ا دستگاههاي اجرائی آشنا نموده و از طریق وسایل ارتباط جمعی بهب
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سیماي جمهوري اسالمی ایران سطح آگاهی عمومی در این زمینه را ارتقاء داده و 
 .اطالعات الزم را به نحو مطلوب و مناسب دراختیار مردم قرار دهند

ی درشـرایط مسـاوي از   مردم در استفاده از خدمات دستگاههاي اجرائ - 27ماده 
حقوق یکسان برخوردارند، دستگاههاي اجرائی موظفند حـداکثر ظـرف سـه مـاه،     
مراحل، زمان و کیفیـت و اسـتاندارد ارائـه خـدمات و تغییـرات آنهـا را مسـتند و        

نموده و از طرق مختلف به اطالع مردم برسانند و در صـورت بـروز هرگونـه     شفاف
مسؤولیت پاسخگویی به مردم و شکایت آنان تخلف، مسؤولین دستگاههاي اجرائی 

 . عهده خواهند داشت را به
دولت مکلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضـایت و   - 28ماده 

عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمدیـد قراردادهـاي   
مال تشویقات و تنبیهـات  مندي از سایر امتیازات استخدامی و اع استخدامی و بهره

ها، ضوابط اداري و اسـتخدامی مربـوط    ها، شیوه نامه لحاظ نموده و کلیه آئین نامه
 .به کارمندان دولت را به عنوان یک عامل مؤثر منظورنماید

  
 ساختار سازمانی -فصل چهارم 

، طراحی و تنظـیم تشـکیالت    دستگاههاي اجرائی مکلفند سازماندهی - 29ماده 
تناسب با ویژگیهاي مربوط در چهارچوب الگوهـا، ضـوابط و شاخصـهایی    خود را م

رسد با رعایـت مـوارد ذیـل انجـام      که سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می
 :دهند 

سقف پستهاي سازمانی با رعایت راهبردهاي مذکور در فصل دوم این قانون  -الف 
 . رسد وزیران می و با پیشنهاد دستگاه و تأیید سازمان به تصویب هیأت
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تشکیالت و سقف پستهاي سـازمانی مصـوب حـداقل پـس از یـک برنامـه و        -ب 
حداکثر پس از دو برنامه پنجساله متناسب با سیاستها و احکام برنامه جدید مـورد  

 . بازنگري و تصویب مجدد قرار خواهد گرفت 
طوح منظور کوتاه نمـودن مراحـل انجـام کـار و سلسـله مراتـب اداري، سـ        به -ج 

عمودي مدیریتی در دستگاههاي اجرائی ملی و استانی با احتساب بـاالترین مقـام   
 : اجرائی در هرواحد سازمانی، به قرار ذیل تعیین می گردد

 . سطح) 4(حداکثر در: وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی  -
   .سطح) 3(حداکثر: واحدهاي استانی  -
 .سطح) 2(حداکثر: زواحدهاي شهرستانی ، مناطق و نواحی همترا -
 .یک سطح: سایر واحدهاي تقسیمات کشوري  -
جمهـور   ها و سازمانهاي مستقل که تحت نظر معاون رئیس هرکدام از وزارتخانه -د

) 3(معاون وسـایر مؤسسـات دولتـی حـداکثر    ) 5(توانند حداکثر شوند، می اداره می
یند و متناسب با معاون یا عناوین مشابه در ساختار تشکیالتی خود پیش بینی نما

) 5(توانـد حـداکثر   حجم کار وتنوع وظایف و تعداد پستهاي سازمانی هر معاون می
 .مدیرکل یا مدیر یا رئیس یا عناوین مشابه داشته باشد

پستهاي مدیریتی مورد نیاز حوزه وزیـر یـا رئـیس مؤسسـات دولتـی از سـرجمع       
 .پستهاي مدیریتی مذکور در این بند تأمین خواهد شد

) ج(و )ب(،)الـف (تعداد پستهاي مشاور براي مقامات اجرائی مذکور در بندهاي -هـ 
ــاده   ) 10(حــداکثر) 71(مــاده ــن م ــی مــذکور در ای ــات اجرائ ــراي ســایر مقام و ب

پسـت در  ) 3(و براي رؤساي مؤسسات دولتی باگستره کشوري حـداکثر )4(حداکثر
 .سقف پستهاي مصوب تعیین می گردد
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ها و سایر دستگاههاي اجرائی در مراکـز اسـتانها    نهواحدهاي سازمانی وزارتخا -ي 
این قانون حداکثر در سطح اداره کـل  ) 29(با رعایت ماده) به استثناء استانداریها ( 

 .یابند شوند و سازمانهاي موجود در این سطح تغییر می سازماندهی می
که دستگاههاي اجرائی مطـابق شـرح وظـایف قـانونی و تشـکیالت       در صورتی -ط

ب خود الزاماً موظف به ارائه خدماتی در شهرستانهاي کمتـر از هفتـادهزارنفر   مصو
کـه درتـاریخ    هزارنفر جمعیت باشند در صـورتی  هاي کمتر از سی جمعیت و بخش

ربـط احـداث نشـده باشـند      تصویب این قانون سـاختمانهاي واحـدهاي اداري ذي  
ستان و بخـش کـه   ربط خود را در مجتمع اداري مراکز شهر موظفند کارمندان ذي

به عنوان نمایندگی تحت نظر فرماندار و بخشدار ایجاد می گردد مسـتقر نمـوده و   
 . از ایجاد واحدهاي مستقل خودداري نمایند

ربـط   افزایش جمعیت این گونه شهرها موجب لغو این حکـم بـراي واحـدهاي ذي   
ت کشـور  ها در بودجه وزار هاي پشتیبانی و خدماتی این مجتمع هزینه  .گردد نمی

درسایر شهرها با تشخیص هیأت وزیران اجـراء  . بینی می گردد  پیش) استانداریها (
 .این بند امکانپذیر می باشد

 ..رسد نامه اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می آئین
ها و سازمانهاي مستقل که تحت نظر معاون رئـیس جمهـور    وزارتخانه - 30ماده 
شوند، در صـورت ضـرورت بـا تأییـد سـازمان و تصـویب هیـأت وزیـران          میاداره 

توانند حسب وظایف قانونی خود در برخی از سطوح تقسیمات کشـوري واحـد    می
در این صورت کلیه واحدهاي وابسته بـه یـک وزارتخانـه و    . سازمانی داشته باشند

شوري مؤسسات مستقل وابسته به رئیس جمهور در هر یک از سطوح تقسیمات ک
 .گیرند در یک واحد سازمانی ادغام و تحت مدیریت واحد قرار می
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موارد استثناء از حکم اخیر این ماده با تأیید سـازمان بـه تصـویب هیـأت وزیـران      
 .رسد می

دستگاههاي اجرائی مکلفند تشکیالت تفصیلی خود را با رعایـت مفـاد    - 31ماده 
سازمان موظف اسـت  . ارسال دارندتهیه و یک نسخه از آن را به سازمان ) 29(ماده

حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت و یا عدم مغـایرت بـا   
ربـط   دسـتگاههاي اجرائـی ذي  . الگوها، ضوابط و شاخصهاي مذکور را اعالم نمایـد 

 .موظفند پس از اصالح موارد مغایر، تأییدیه سازمان را کسب نمایند
، متصـدي یکـی از پسـتهاي     ان دسـتگاههاي اجرائـی  هریک از کارمند - 32ماده 

و پرداخت حقـوق بـدون داشـتن      کارگیري افراد سازمانی خواهند بود و هرگونه به
 . سال از ابالغ این قانون ممنوع است پست سازمانی مصوب پس از یک

تواننـد در شـرایط خـاص بـا تأییـد سـازمان تـا         دستگاههاي اجرائـی مـی   -تبصره
هاي سـازمانی مصـوب، بـدون تعهـد اسـتخدامی و در سـقف       پسـت %) 10(درصد ده

سـال   اعتبارات مصوب افرادي را به صورت ساعتی یا کار معین براي حـداکثر یـک  
 .کارگیرند به

تنظیم تشکیالت داخلی واحدهایی از دستگاههاي اجرائی که براساس  - 33ماده 
هده آنها بـوده و  شود برع اداره می)  این قانون» 16«موضوع ماده (قیمت تمام شده 

اي از تشکیالت خود را جهت تطبیق با ضوابط بـه سـازمان ارسـال خواهنـد      نسخه
 . داشت
تنظـیم شـرح وظـایف و ایجـاد هرگونـه واحـد و پسـت سـازمانی در          - 34ماده 

. باشـد  دستگاههاي اجرائی صرفاً در چهارچوب وظایف قانونی مصوب آنها مجاز می
 .ام این کار می باشدسازمان مکلف به نظارت بر حسن انج
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کلیه دستگاههاي اجرائـی موظفنـد در چهـارچوب احکـام ایـن فصـل        -35ماده 
سال نسبت به پیشنهاد اصالح ساختار سازمانی خود اقدام  حداکثر ظرف مدت یک

 .نمایند
پستهاي مورد نیاز واحدهاي مسـتقر در شهرسـتانها و بخشـهاي توسـعه      -تبصره 

) 29(یدالتأسیس از سرجمع پستهاي موضوع مـاده نیافته وکمتر توسعه یافته و جد
درصـورت نبـود پسـت بالتصـدي بـراي واحـدهاي       . خواهـد شـد   این قانون تأمین

 .الذکر دولت موظف است با رعایت احکام این فصل پست جدید ایجاد نماید فوق
  

 فناوري اطالعات و خدمات اداري -فصل پنجم 
هاي موردعمل و روشـهاي انجـام   دستگاههاي اجرائی موظفند فرآیند - 36ماده  

وري نیـروي انسـانی و کارآمـدي فعالیتهـا نظیـر       کار خود را با هدف افزایش بهـره 
، سالمت و صـحت امـور و تـأمین رضـایت و کرامـت       ، کیفیت ، هزینه ، دقت سرعت

مورد اجراءگذارند و حداکثر هر سه  مردم و براساس دستورالعمل سازمان تهیه و به
 .وشها را مورد بازبینی و اصالح قرار دهندسال یک بار این ر

وري و کارآمـدي فعالیتهـا، صـحت امـور و رضـایت مـردم از        میزان بهـره  -تبصره 
خدمات دولتی براساس شاخصهایی که با پیشنهاد دستگاههاي اجرائـی بـه تأییـد    

ربـط مـورد    رسد، سالیانه توسط سازمان بـا همکـاري دسـتگاههاي ذي    سازمان می
 .شود رار گرفته و نتایج آن در ارزیابی عملکرد آنها لحاظ میگیري ق اندازه
دستگاههاي اجرائی موظفند با هدف بهبود کیفیت و کمیت خـدمات   - 37ماده 

 :ترتیب انجام دهند  ربط اقدامات زیر را به هاي ذي به مردم و با رعایت دستورالعمل
بنـدي   ه بـا زمـان  اطالع رسانی الکترونیکی درخصوص شیوه ارائه خدمات همرا - 1

 .انجام آن و مدارکی که متقاضی باید ارائه نماید
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هـاي   ارائه فرمهـاي موردنیـاز جهـت انجـام خـدمات از طریـق ابـزار و رسـانه         - 2
 . الکترونیکی

صـورت الکترونیکـی و حـذف لـزوم مراجعـه       ارائه خـدمات بـه شـهروندان بـه     - 3
 . حضوري مردم به دستگاه اجرائی براي دریافت خدمت

این ماده از تاریخ تصویب این قانون بـه  ) 3(و) 1(مدت زمان اجراء بندهاي -صرهتب
 .ترتیب یک، دو و سه سال تعیین می گردد

، واحـدهاي   منظـور تسـریع و سـهولت در ارائـه خـدمات بـه مـردم        به - 38ماده 
رسانی الکترونیکی از طریق بخش دولتی و غیر دولتی در مراکز شهرستانها  خدمات

 1387کلیه دستگاههاي اجرائـی موظفنـد حـداکثرتا پایـان سـال      . گردد ایجاد می
باشد را توسط این مراکـز   انجام آن دسته از خدماتی که از این طریق قابل ارائه می

 .رسد تصویب شوراي عالی اداري می دستورالعمل اجرائی این ماده به. ارائه نمایند
بـرداري   جـویی و بهـره   همنظـور صـرف   دستگاههاي اجرائی موظفند بـه  - 39ماده 

هـاي   وهزینـه  مناسب از ساختمانها و فضاهاي اداري و جلوگیري از تشـریفات زائـد  
غیرضرور و فراهم آوردن موجبـات ایمنـی و سـالمت شـغلی کارمنـدان براسـاس       

کارگیري فضاها، تجهیزات و ملزومات اداري کـه توسـط    ضوابط و استانداردهاي به
 .اقدام نمایندسازمان تهیه و ابالغ می گردد، 

ســال  کلیــه دســتگاههاي اجرائــی موظفنــد حــداکثر ظــرف مــدت یــک -تبصــره 
ساختمانهاي مـورد اسـتفاده خـود را بـا اسـتانداردهاي یـاد شـده تطبیـق داده و         
فضاهاي مازاد را حسب مورد در استانها به ادارات کل اقتصادي و دارایـی اسـتان و   

الم نمایندتا از طریـق ایـن وزارتخانـه    در مرکز به وزارت امور اقتصادي و دارایی اع
ریـزي وتوسـعه اسـتان     حسب مورد با تصویب هیأت وزیـران و یـا شـوراي برنامـه    

 . بردار آن تعیین گردد دستگاههاي بهره
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حسـابان   که در مهلت تعیین شده دستگاههاي اجرائی اقـدام نکننـد ذي   در صورتی
جهت اقدام به ترتیـب فـوق    موظفند فضاهاي مازاد را به وزارت یا اداره کل متبوع

 .اعالم نمایند
به منظور ایجاد زیر ساخت اطالعاتی و تمرکز امور مربوط به استفاده از  -40ماده 

فناوري اطالعات در خدمات اداري، دولـت موظـف اسـت از طریـق سـازمان ثبـت       
احوال و شرکت پسـت جمهـوري اسـالمی ایـران و مشـارکت کلیـه دسـتگاههاي        

 .عات ایرانیان را طراحی، ساماندهی و اجراءنمایداجرائی پایگاه اطال
این پایگاه با استفاده از شماره ملی و کـد پسـتی از طریـق سـاماندهی،      -1تبصره 

 .ها و اطالعات موجود دستگاهها تشکیل می گردد هدایت و اتصال داده
پایگاههـاي   1386کلیه دستگاههاي اجرائـی موظفنـد تـا پایـان سـال       -2تبصره 

ده هاي مربوط به خود را با استفاده از شماره ملی و کـد پسـتی آمـاده    اطالعات دا
 .نمایند

نامه این ماده توسط سـازمان تهیـه و بـه تصـویب هیـأت وزیـران        آئین -3تبصره 
 .خواهدرسید

سازمان مسؤول پیگیري و نظارت بر حسن انجام تکالیف مصرح در ایـن   -4تبصره 
قراري ارتبـاط بـا مراجعـانی کـه نیـاز بـه       هرگونه ارائه خدمات و بر. ماده می باشد

بـدون اسـتفاده    1388شناسایی افراد و آدرس محل استقرار آنها می باشد از سال 
 .باشد از شماره ملی و کدپستی توسط دستگاههاي اجرائی ممنوع می

  
 ورود به خدمت -فصل ششم  
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 ورود به خدمت و تعیین صالحیت اسـتخدامی افـرادي کـه داوطلـب     - 41ماده  
، تشـکیالت   باشند براساس مجوزهـاي صـادره   استخدام در دستگاههاي اجرائی می

 .شود مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابري فرصتها انجام می
 :شرایط عمومی استخدام در دستگاههاي اجرائی عبارتند از - 42ماده 
و حداکثر چهـل سـال بـراي اسـتخدام      داشتن حداقل سن بیست سال تمام -الف 
 . سال  ی و براي متخصصین بامدرك تحصیلی دکتري چهل و پنجرسم
 . داشتن تابعیت ایران -ب 
 . انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی براي مردان -ج 
 .عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر -د 
 .نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر -هـ
بـراي مشـاغلی کـه    (همتـراز دارابودن مدرك تحصیلی دانشگاهی و یا مدارك  -و 

 ) . بینی شده است مدارك همتراز در شرایط احراز آنها پیش
  کـه اسـتخدام   داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانـایی بـراي انجـام کـاري     -ز 

اي که با پیشنهاد سـازمان بـه تصـویب هیـأت وزیـران       شوند براساس آئین نامه می
 . رسد می
یکی از ادیان شـناخته شـده در قـانون اساسـی     اعتقاد به دین مبین اسالم یا  -ح 

 . جمهوري اسالمی ایران
 .التزام به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران -ط 

کارگیري موقت و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع خارجی حسـب   به - 1تبصره 
 .قوانین و مقررات خاص خود انجام خواهد شد

ــره  ــ   - 2تبص ــتگاههاي اجرائ ــراد در دس ــتخدام اف ــی و  اس ــاغل تخصص ی در مش
کارشناسی و باالتر منوط به احراز توانایی آنان در مهارتهاي پایه و عمومی فناوري 



 

          مجموعه قوانین مرتبط با هیأت امناء  ۳۳۷
 

باشد که عناوین و محتواي مهارتهاي مذکور توسـط سـازمان تهیـه و     اطالعات می
 .ابالغ خواهد شد

استخدام ایثارگران و خانواده هاي آنان براساس قوانین مصـوب مربـوط    - 3تبصره 
 . خود خواهد بودبه 

 .قوت خود باقی است قوانین و مقررات گزینش به - 4تبصره 
کارگیري افراد با مدرك تحصیلی دیپلم و یا با حـداقل سـن کمتـراز     به - 5تبصره 

رقم مذکور در این ماده در موارد یا مناطق خاص براي مدت زمان مشخص و براي 
زمان به تصـویب هیـأت وزیـران    فرزندان شهدا صرفاً در مشاغلی که با پیشنهاد سا

 .باشد رسد مجاز می می
تواننـد در صـورتی کـه در قـوانین و مقـررات       دستگاههاي اجرائی می - 43ماده 

این قانون داشته باشـند،  ) 42(قبلی مورد عمل خود شرایطی عالوه بر شرایط ماده 
 .آن را مالك عمل قرار دهند

شـدن در   رائـی پـس از پذیرفتـه   کارگیري افـراد در دسـتگاههاي اج   به - 44ماده 
امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می گردد و نیز امتحـان یـا مسـابقه    

دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاري امتحـان عمـومی و   .  تخصصی امکانپذیر است
 .رسد می  تصویب شوراي توسعه مدیریت تخصصی به

  
 استخدام -فصل هفتم 

ین قانون، استخدام در دسـتگاههاي اجرائـی بـه دو    از تاریخ تصویب ا  -45ماده  
 .پذیرد روش ذیل انجام می

 . استخدام رسمی براي تصدي پستهاي ثابت در مشاغل حاکمیتی -الف 
 . براي مدت معین  استخدام پیمانی براي تصدي پستهاي سازمانی و -ب 
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کارمندانی کـه بـه موجـب قـوانین مـورد عمـل بـه اسـتخدام رسـمی           - 1تبصره 
اند با رعایت مقررات این قانون به صورت اسـتخدام رسـمی ادامـه خواهنـد      آمدهدر
 .داد

ایـن مـاده باتوجـه بـه ویژگیهـاي مـذکور در       ) الف(مشاغل موضوع بند - 2تبصره 
 .رسد این قانون بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می) 8(ماده

شصت و   داد استخدام نباید ازسن کارمند پیمانی در انتهاي مدت قرار - 3تبصره 
 .سال و براي مشاغل تخصصی از هفتاد سال تجاوز کند  پنج

تعیــین محــل خــدمت وشــغل مــورد تصــدي کارمنــدان پیمــانی در   - 4تبصــره 
عهده دسـتگاه اجرائـی    نامه مشخص می گردد و در مورد کارمندان رسمی به پیمان

 .ربط می باشد ذي
نماینـد قبـل از    ه استخدام رسمی را کسب میکه شرایط ورود ب کسانی - 46ماده 

باشـد طـی    دوره آزمایشی را که مدت آن سه سال مـی  ورود به خدمت رسمی یک
خواهند نمود و در صورت احراز شرایط ذیل از بدو خدمت جزء کارمنـدان رسـمی   

 :منظور خواهند شد
کار،  ه به، کاردانی، عالق)علمی، اعتقادي و اخالقی(حصول اطمینان از لیاقت  -الف 

خالقیت، نوآوري، روحیه خدمت به مردم و رعایـت نظـم انضـباط اداري از طریـق     
 .کسب امتیاز الزم با تشخیص کمیته تخصصی تعیین صالحیت کارمندان رسمی

 .طی دوره هاي آموزشی و کسب امتیاز الزم  -ب 
 .تأیید گزینش -ج 

منـدان شـرایط ادامـه    که در ضمن یا پایان دوره آزمایشی کار درصورتی - 1تبصره 
استخدام رسمی را کسب ننمایند با وي به یکی از روشـهاي    خدمت و یا تبدیل به
 :ذیل رفتار خواهد شد
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 .اعطاء مهلت دوساله دیگر براي احراز شرایط الزم -الف 
 . تبدیل وضع به استخدام پیمانی -ب 
 .لغو حکم -ج 

ن و احـراز صـالحیتهاي   با کارمندان پیمانی درصورت شرکت در آزمـو   -2تبصره 
و پذیرفته شدن براي استخدام رسمی در مشاغل حـاکمیتی بـه   ) 42(موضوع ماده

 .شرح زیر رفتار خواهد شد
 .شود سوابق پیمانی آنها جزو سوابق رسمی محسوب می -1
فصـل ورود  ) 42(ماده) الف(سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند -2

 .شود به خدمت اضافه می
آئین نامه اجرائی این ماده توسط سـازمان تهیـه و بـه تصـویب هیـأت       - 3 تبصره

 .رسد وزیران می
کارگیري کارمندان شرکتها و مؤسسات غیر دولتی براي انجام تمـام   به - 47ماده 

یا بخشی از وظایف و اختیارات پستهاي سازمانی دسـتگاههاي اجرائـی تحـت هـر     
کارمنـدان ایـن گونـه شـرکتها و      عنوان ممنوع مـی باشـد و اسـتفاده از خـدمات    

 .این قانون امکانپذیر است ) 17(مؤسسات صرفاً براساس ماده
کارمندان رسمی در یکی از حاالت ذیل از خدمت در دستگاه اجرائـی   - 48ماده 

 :منتزع می گردند
 . ربط بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی طبق قوانین ذي -
 . استعفاء -
سـال   ب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکـرد کارمنـد در سـه   بازخریدي به دلیل کس -

اي کـه بـا پیشـنهاد سـازمان بـه       براساس آئـین نامـه   (متوالی یا چهارسال متناوب 
 ).تصویب هیأت وزیران می رسد
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 ).122(آماده بخدمت براساس ماده -
 .ربط اخراج یا انفصال به موجب احکام مراجع قانونی ذي -

موجـب احکـام مراجـع قـانونی از خـدمت منفصـل        کارمندانی که بـه  - 1تبصره 
گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یـا هرگونـه اشـتغال در دسـتگاههاي      می

 .اجرائی را نخواهند داشت 
کارمندانی که از دستگاه اجرائی اخراج می گردند، اجازه استخدام و یـا   - 2تبصره 

 .هند داشت اجرائی را نخوا هرگونه اشتغال مجدد در همان دستگاه
 :باشد تمدید قرار داد کارمندان پیمانی منوط به تحقق شرایط ذیل می - 49ماده 

 .استمرار پست سازمانی کارمندان -
 . کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد و رضایت از خدمات کارمند -
 . جلب رضایت مردم و ارباب رجوع -
 . ديارتقاء سطح علمی و تخصصی در زمینه شغل مورد تص -

درصورت عدم تمدید قرارداد با کارمندان پیمانی مطابق قوانین و مقررات  -تبصره 
 .مربوط عمل خواهد شد

کارمندان ، مشمول استفاده از مزایاي بیمه بیکـاري مطـابق قـوانین و     - 50ماده 
 .مقررات مربوط خواهند بود

ل دوم مجموع مجوزهاي استخدام دستگاههاي اجرائی بـا رعایـت فصـ    - 51ماده 
ها و  هاي پنجساله تعیین می گردد و سهم هریک از وزارتخانه در برنامه  این قانون

 .رسد می مؤسسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران
کـارگیري نیـروي انسـانی در دسـتگاههاي اجرائـی خـارج از        هر گونه بـه  -تبصره 

باشـد و پرداخـت    ع مـی مجوزهاي موضوع این ماده خالف قانون محسوب و ممنـو 
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شوند تصرف غیر قـانونی   که بدون مجوز به کار گرفته می هرگونه وجهی به افرادي
 .در اموال عمومی محسوب می گردد

کارگیري افـراد در دسـتگاههاي اجرائـی بـه غیـر از حـاالت        هر نوع به -52ماده 
 .باشد این قانون ممنوع می) 32(وتبصره ماده) 45(مندرج در ماده

  
 انتصاب و ارتقاء شغلی -هشتم فصل  

انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان بایـد بـا رعایـت شـرایط تحصـیلی و       - 53ماده 
تجربی الزم و پس از احـراز شایسـتگی و عملکـرد موفـق در مشـاغل قبلـی آنـان        

 .صورت گیرد
،  منظور استقرار نظام شایستگی و ایجـاد ثبـات در خـدمت مـدیران     به - 54ماده 

 :رائی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند دستگاههاي اج
، شـرایط تخصصـی    اي در انتخاب و انتصاب افراد به پستهاي مدیریت حرفـه  -الف 

در . الزم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقاء شغلی به مراتب باالتر ارتقـاء یابنـد  
امتحانـات  مواردي که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، بـا برگـزاري   

 . ، انتخاب صورت می پذیرد تخصصی الزم
سمتهاي مدیریت %) 15(توانند براي حداکثر پانزده درصد  دستگاههاي اجرائی می

با رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل ، بـدون  (اي از افراد شایسته  حرفه
 .خارج از دستگاه استفاده نمایند) رعایت سلسه مراتب مدیریتی

ایـن  ) 71(مـذکور در مـاده  (ب متصدیان پستهاي مدیریت سیاسی عزل و نص -ب 
 .باشد بدون الزام به رعایت مسیر ارتقاء شغلی از اختیارات مقامات باالتر می)  قانون
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باشـد و تمدیـد آن    اي چهارسـاله مـی   دوره خدمت در پستهاي مدیریت حرفه -ج 
اي کـه بـا    نامـه  نتغییر سمت افراد قبل از مدت مذکور براسـاس آئـی  . بالمانع است

 . رسد امکانپذیر می باشد پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می
در اجراء این ماده مجموع شرکتهاي زیـر مجموعـه یـک شـرکت مـادر       - 1تبصره

 .تخصصی براي انتصاب مدیران یک دستگاه اجرائی تلقی می گردد
اونین مقامـات  ، یکـی از پسـتهاي معـ    در هر یک از دستگاههاي اجرائی - 2تبصره

این قانون ثابت تلقی می گـردد و  ) 71(ماده ) هـ(و ) د(اجرائی مذکور در بندهاي 
اي اسـت کـه بـا پیشـنهاد سـازمان بـه        نامه عزل و نصب متصدي آن براساس آئین

 .رسد وزیران می تصویب هیأت
دستگاههاي اجرائی موظفند امکان ارتقاء مسـیر شـغلی را باتوجـه بـه      - 3تبصره 
 .ات مربوطه در فضاي رقابتی براي کلیه کارمندان فراهم نمایندامتیاز

این قانون مدیران سیاسی و بقیه مـدیران  ) 71(مدیران مذکور در ماده  - 4تبصره 
 .اي تلقی می گردند حرفه
هـاي انسـانی و شناسـایی     منظور حفظ سـرمایه  سازمان مکلف است به - 55ماده 

ت نسبت به ایجاد بانک اطالعـات مـدیران   افراد واجد شرایط احراز پستهاي مدیری
 .ربط اقدام نماید جهت استفاده مقامات و مدیران ذي

هـاي اجرائـی مـؤثري را بـراي      ها و سـامانه  سازمان موظف است برنامه -56ماده 
آموزش مدیران متناسب با وظایف و نقشهاي موردانتظار در بخشها و دسـتگاههاي  

انتصـاب و ارتقـاء مـدیران منـوط بـه طـی       اجرائی کشور تنظیم نمایـد و هرگونـه   
 .باشد ربط می هاي ذي دوره
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دستورالعمل اجرائی این فصل و شرایط تخصصی و عمـومی پسـتهاي    - 57ماده 
تصـویب شـوراي    مدیریت حرفه اي ونحوه ارتقاء مسیر شغلی با پیشنهاد سازمان به

 .رسد عالی اداري می
  
 توانمندسازي کارمندان -فصل نهم  
منظـور ارتقـاء سـطح کـارایی و اثربخشـی       سازمان موظـف اسـت بـه    - 58ماده  

اي  گونـه  ، نظام آمـوزش کارمنـدان دسـتگاههاي اجرائـی را بـه      دستگاههاي اجرائی
، مهـارت و نگـرش کارمنـدان بـا      طراحی نماید که همراه با متناسب ساختن دانش

فرآینـد  هاي الزم را جهـت مشـارکت مسـتمر کارمنـدان در      شغل موردنظر، انگیزه
اي بـین ارتقـاء کارمنـدان و مـدیران و      آموزش تأمین نماید بـه نحـوي کـه رابطـه    

آموزش برقرار گردد و از حداقل سرانه ساعت آموزشی براساس مقررات مربـوط در  
 .هر سال برخوردار گردند

دستگاههاي اجرائی مکلفنـد بـا رعایـت مقـررات ایـن قـانون و نظـام         - 59ماده 
 .هاي آموزشی کارمندان خود را تدوین نمایند ، برنامه آموزش کارمندان دولت

هاي آموزشی مصـوب بـراي    توانند در قالب برنامه دستگاههاي اجرائی می -تبصره 
هـا و مؤسسـات آمـوزش عـالی      هاي آموزشی مورد نیاز خود با دانشـگاه  اجراء دوره

،  ل طراحـی توانند کلیه مراح همچنین دستگاههاي مزبور می. انعقاد قرارداد نمایند
ها و فعالیتهاي آموزشی و پژوهشی خـود را بـه مؤسسـات و     اجراء و ارزشیابی دوره

مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی که صالحیت فنی و تخصصی آنها به 
 .تأیید سازمان رسیده باشد، واگذار نمایند

کلیه بورسهاي آموزشی که منجربه اخذ مـدرك تحصـیلی دانشـگاهی     - 60ماده 
المللـی دراختیـار    گردد و از سوي دولتهاي خارجی یا از طرف مؤسسـات بـین   نمی
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گیرد از طریق سـازمان، متناسـب بـا وظـایف دسـتگاههاي اجرائـی        دولت قرار می
شود توسط دستگاه  هایی که طبق قرارداد دوجانبه برگزار می دوره. توزیع می گردد

 .اجرائی مربوط اقدام خواهد شد
شود بـا   هاي آموزشی که منجر به اخذ مدرك دانشگاهی می ورهبورسها و د -تبصره

نظر وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقـات و فنـاوري حسـب    
 .مورد توزیع می گردد 

اعزام کارمندان دستگاههاي اجرائی از زمان تصویب ایـن قـانون بـراي     - 61ماده 
گردد  اهی و یا معادل آن میهاي آموزشی که منجر به اخذ مدرك دانشگ طی دوره

در داخل و خارج از کشور با هزینه دسـتگاههاي مربوطـه و اسـتفاده از مأموریـت     
 .باشد آموزشی ممنوع می

 .باشند ایثارگران مشمول مقررات خاص خود می -تبصره 
کارمندان موظفند همواره نسبت به توانمندسازي و افزایش مهارتهـا و   - 62ماده 

هـا و الگوهـاي الزم    دستگاههاي اجرائی شـیوه . ود اقدام نمایندتواناییهاي شغلی خ
سنجی مداوم کارمندان خود را که توسط سازمان تهیـه و   براي افزایش توان و توان

 .شود به مورد اجراءخواهند گذارد ابالغ می
آئین نامه اجرائی این فصل به پیشنهاد سـازمان و بـه تصـویب هیـأت      - 63ماده 

 . رسد وزیران می
  
 حقوق و مزایا -فصل دهم  
نظام پرداخت کارمندان دستگاههاي اجرائی براساس ارزشیابی عوامل  - 64ماده  

امتیـاز حاصـل از   . شغل و شاغل و سایر ویژگیهاي مذکور در موادآتی خواهـد بـود  
نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل ضرب در ضریب ریالی، مبنـاي تعیـین   
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گیرد و براي بازنشستگان و موظفین یا مستمري  قرار می حقوق ومزایاي کارمندان
 .گردد بگیران نیز به همین میزان تعیین می

ضریب ریالی مذکور در این ماده باتوجـه بـه شـاخص هزینـه زنـدگی در       -تبصره 
 . الیحه بودجه ساالنه پیش بینی و به تصویب مجلس شوراي اسالمی می رسد

انون براسـاس عـواملی نظیـر اهمیـت و     کلیه مشاغل مشـمول ایـن قـ    - 65ماده 
پیچیدگی وظایف و مسؤولیتها، سطح تخصص و مهارتهاي مـورد نیـاز بـه یکـی از     

 .طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می یابند
) 6000(و حـداکثر آن ) 2000(حداقل امتیاز جدول یا جـداول ارزشـیابی مشـاغل   

 .باشد می
گیها، حداکثردر پنج رتبـه، مقـدماتی،   هرکدام از مشاغل متناسب با ویژ -1تبصره 

پایه ، ارشد، خبره و عالی طبقه بندي می گردند و هرکدام از رتبه هـا بـه یکـی از    
هاي خبره و عالی  رتبه. یابد طبقات جدول یا جداول موضوع این ماده اختصاص می

 . به مشاغل کارشناسی و باالتر اختصاص می یابد
گیرند و براساس عواملی  تبه مقدماتی قرار میشاغلین مربوط در بدو استخدام در ر

نظیر ابتکار و خالقیت ، میزان افزایش مهارتها، انجام خدمات برجسـته، طـی دوره   
هاي آموزشی و میزان جلب رضایت ارباب رجوع براساس ضوابطی که متناسـب بـا   

رسـد ارزیـابی و حسـب     ویژگیهاي مشاغل به تصویب شوراي توسعه مـدیریت مـی  
کتسبه وطی حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پایه، ارشـد، خبـره و   امتیازات م

نخبگـانی کـه طبـق ضـوابط مصـوب شـوراي عـالی انقـالب         . یابند عالی ارتقاء می
از   شوند و افرادي که عالوه بر شرایط عمومی در بدو اسـتخدام  فرهنگی تعیین می

یشنهاد سازمان بـه  که به پ اي نامه تجربه و مهارت الزم برخوردار هستند طبق آئین
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ها معاف و در یکی از رتبه هاي  رسد از طی برخی از رتبه تصویب هیأت وزیران می
 .گیرند دیگر قرار می

کلیه عناوین مـدیریت و سرپرسـتی متناسـب بـا پیچیـدگی وظـایف و        -2تبصره 
مسؤولیتها ، حیطه سرپرستی و نظارت و حساسیتهاي شغلی و سایر عوامل مربوط 

و ) 500(ات جـدول فـوق العـاده مـدیریت کـه حـداقل امتیـاز آن        در یکی از طبق
 .است، قرارمی گیرند)5000(حداکثر آن 

امتیاز طبقـه مشـاغل آموزشـی تمـام وقـت وزارت آمـوزش و پـرورش         -3تبصره 
وبهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جدول یا جـداول  

 .محاسبه می گردد)1/1(حق شغل با ضریب 
کلیه شاغلین مشمول این قـانون براسـاس عـواملی نظیـر تحصـیالت،      - 66ماده 
عالوه بر حداقل شرایط مذکور در اولین طبقـه شـغل   (هاي آموزشی و مهارت  دوره

و ) 1000(و تجربـه از امتیـاز حـق شـاغل کـه حـداقل         ، سنوات خدمت) مربوط
 .گردند مند می باشد، بهره امتیاز می)4500(حداکثر

امتیاز شغل وي %) 75(درصد یاز این ماده براي هر شاغل از هفتاد و پنجحداکثرامت
 .تجاوز نخواهد کرد

انـد براسـاس    هاي علمیه تحصـیل نمـوده   هنرمندان و افرادي که در حوزه -تبصره 
رسـد بـا مقـاطع     اي که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیـران مـی   نامه آئین

 .رسمی تحصیلی همتراز می گردند
آن بنـا بـه   ) 2(و) 1(هـاي  و تبصـره ) 65(جدول یا جداول موضوع ماده - 67ه ماد

رسد و تخصیص هرکدام از مشاغل و  پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می
طبقات شغلی آن به یکی از طبقات جداول حق شغل با پیشـنهاد سـازمان توسـط    

. ئی ابالغ می گـردد  شوراي توسعه مدیریت انجام و براي اجراء به دستگاههاي اجرا
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ارزیابی عوامل مربوط به شاغل براساس ضوابطی که با پیشنهاد سازمان به تصویب 
رسد توسط دستگاههاي اجرائی انجام خواهدشـد و سـازمان بـر     شوراي مذکور می

 .نماید اجراء این امر نظارت می
که ) 66(هاي آن و ماده و تبصره) 65(عالوه بر پرداختهاي موضوع ماده - 68ماده 

هایی به شرح زیر به کارمندان قابل پرداخـت   العاده گردد فوق حقوق ثابت تلقی می
 :می باشد

یافته و بدي آب و هوا براي مشاغل تخصصی که  العاده مناطق کمتر توسعه فوق -1
باشند تا به میزان  شاغلین آنها داراي مدارك تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر می

امتیـازحقوق ثابـت و بـراي سـایر مشـاغل تـا بیسـت        %) 25(بیست و پنج درصـد 
. حقوق ثابت هرکدام از کارمندان واجد شرایط پرداخت خواهـد شـد  %) 20(درصد

فهرست این مناطق در هر دوره برنامه پنجساله با پیشـنهاد سـازمان بـه تصـویب     
 .رسد هیأت وزیران می

اوطلبانـه  العاده ایثارگري متناسب بـا درصـد جانبـازي و مـدت خـدمت د      فوق -2
هـاي دولتـی تـا     امتیـاز وبـه دارنـدگان نشـان    )1500(درجبهه ومـدت اسـارت تـا   

 .گیرد امتیاز تعلق می )750(
کارمندان و بازنشستگان که در زمان جنگ در منـاطق جنگـزده مشـغول خـدمت     

امتیـاز در نظرگرفتـه   )125(اداري بوده اند به ازاء هرسال خدمت در زمـان جنـگ   
 . شود می
سختی کار و کار در محیطهاي غیر متعارف نظیر کار با اشعه و مواد  العاده فوق -3

شیمیایی ، کار با بیماران روانی ، عفونی و در اورژانس و در بخشـهاي سـوختگی و   
امتیاز و در مورد کار با مواد سمی، آتـش زا  )1000(مراقبتهاي ویژه بیمارستانی تا 
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ا تصویب هیأت وزیران تا سه برابـر  و منفجره وکار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده ب
 .قابل افزایش خواهد بود

منــدي و اوالد بــه کارمنــدان مــرد شــاغل و بازنشســته و  کمــک هزینــه عائلــه -4
امتیـاز و  ) 800(باشـند معـادل   بگیر مشمول این قانون که داراي همسر مـی  وظیفه

اوالدي حداکثر سـن بـراي   . امتیاز و حداکثر سه فرزند)200(براي هر فرزند معادل
کنند به شرط ادامه تحصـیل و نیـز غیـر شـاغل      که از مزایاي این بند استفاده می

کارمندان . سال تمام و نداشتن شوهر براي اوالد اناث خواهد بود)25(بودن فرزند، 
زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که داراي همسـر نبـوده و   

باشد و یا خود بـه تنهـایی متکفـل     تاده کلی مییا همسر آنان معلول و یا از کار اف
مخارج فرزندان هستند از مزایاي کمـک هزینـه عائلـه منـدي موضـوع ایـن بنـد        

فرزندان معلول و از کارافتاده کلی به تشخیص مراجـع پزشـکی   . شوند مند می بهره
 .باشند ربط مشمول محدودیت سقف سنی مزبور نمی ذي

صصی، متناسب با سطح تخصـص و مهارتهـا ،   العاده شغل براي مشاغل تخ فوق -5
پیچیدگی وظایف و مسؤولیتها و شرایط بازار کار بـا پیشـنهاد سـازمان و تصـویب     

امتیاز و بـراي مشـاغل   )700(هیأت وزیران براي مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر 
ــداکثر  ــی ح ــطح کارشناس ــداکثر   )1500(همس ــاالتر ح ــاغل ب ــراي مش ــاز وب امتی

این فوق العاده با رعایت تبصـره ایـن مـاده قابـل     .. ی گرددامتیاز تعیین م)2000(
 . پرداخت می باشد

فوق العاده کارایی و عملکرد درچهارچوب ضوابط این بند و تبصـره ایـن مـاده     -6
 :باشد قابل پرداخت می

از کارمندان هر دستگاه براساس رتبـه بنـدي   %) 70(به حداکثر هفتاددرصد -الف 
طبق عملکرد کارمنـدان و باتوجـه بـه امتیـازي کـه از       نمرات ارزشیابی کارمندان،
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عواملی نظیر رضایت ارباب رجوع ، رشد و ارتقاء ، اثر بخشی و کیفیت و سرعت در 
نمایـد تـا    براساس دستورالعملی که سازمان ابـالغ مـی  . نمایند  اتمام کار کسب می

خـت  امتیازات مربوط به حقوق ثابـت وي در مقـاطع سـه ماهـه قابـل پردا     %) 20(
 .باشد می
درصد مذکور در %)70(           مندي کارمندان هر دستگاه از سقف هفتاد میزان بهره -ب 

هـا و   این بند متناسب با میزان موفقیت در تحقق تکـالیف قـانونی و اجـراء برنامـه    
ارزیابی عملکرد دستگاه که توسط سازمان و تصویب شـوراي عـالی اداري در سـه    

%) 70و % 50، % 30(گردنـد بـه ترتیـب    بندي می رتبهسطح متوسط، خوب و عالی 
 . تعیین می گردد

متناسـب بـا رتبـه دسـتگاه     ) 71(مقامات دستگاههاي اجرائی مذکور در مـاده  -ج 
 .العاده می باشند ربط مشمول دریافت این فوق ذي

به منظور جبران هزینه سفر و مأموریت روزانه داخل و خـارج از کشـور، نوبـت     -7
جایی محل خدمت کارمنـدان بـا تشـخیص دسـتگاه اجرائـی ، کسـر        کاري ، جابه

صندوق و تضمین، مبالغی با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران به کارمندان 
 .پرداخت خواهد شد

بـه کارمنـدانی کـه در خـارج از کشــور در پسـتهاي سـازمانی اشـتغال دارنــد         -8
بـه پیشـنهاد سـازمان بـه     العاده اشتغال خارج از کشور براساس ضـوابطی کـه    فوق

 .رسد پرداخت می گردد تصویب هیأت وزیران می
این گونه کارمندان در مدتی که از فوق العـاده اشـتغال خـارج از کشـور اسـتفاده      

کـه بـه موجـب قـوانین خـاص بـراي        کنند دریافت دیگري به استثناء مـواردي  می
 .خواهند داشتگیرد ن اشتغال درخارج از کشور به این گونه کارمندان تعلق می
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که بنا به درخواست دستگاه، کارمنـدان موظـف بـه انجـام خـدماتی       درصورتی -9
اي که با پیشنهاد سازمان به تصـویب   خارج از وقت اداري گردند براساس آئین نامه

التحقیـق،   توان مبالغی تحـت عنـوان اضـافه کـار ، حـق      رسد، می هیأت وزیران می
 .ف به آنها پرداخت نمودالتألی التدریس، حق الترجمه وحق حق

التدریس بـه هـر یـک از     مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و حق
 .حقوق ثابت و فوق العاده هاي وي تجاوز نماید%) 50(کارمندان نباید از حداکثر

کارمندان آن دستگاه که به اقتضاء شـغلی،  %) 20(در هر دستگاه اجرائی حداکثر تا
 .باشند مستثنی می%) 50(ارند از محدودیت سقفاضافه کار بیشتري د

العاده ویژه در موارد خاص باتوجه به عواملی از قبیل بازارکـار داخلـی و    فوق  -10
پذیري ، تأثیر اقتصادي فعالیتها دردرآمد ملی ، انجام فعالیـت و   المللی، ریسک بین

و  وظایف تخصصی و ستادي و تحقیقـاتی و حساسـیت کـار بـا پیشـنهاد سـازمان      
از مشـاغل ، در برخـی از   %) 25(اي براي حـداکثر  تصویب هیأت وزیران امتیاز ویژه

هــاي  العــاده ســقف امتیــاز حقــوق ثابــت و فــوق%) 50(دســتگاههاي اجرائــی تــا 
 . مستمرمذکوردر این فصل در نظر گرفته خواهدشد

ایـن مـاده در هـر    ) 6(و ) 5(هاي مـذکور در بنـدهاي    العاده پرداخت فوق -تبصره 
ام از دستگاههاي اجرائی، مشروط به اعمال اصالحات ساختاري، نیروي انسانی، کد

و اسـتفاده  ) احکام مذکوردراین قـانون (فنآوري و واگذاري امور به بخش غیردولتی
آمده ، در سقف اعتبارات مصوب از سال  هاي به عمل ازمنابع حاصل از صرفه جویی

انجـام  . گـردد  جزء دیون منظـور نمـی   ها العاده باشد و این فوق امکانپذیر می 1387
 . اصالحات مذکور در این تبصره باید به تأیید سازمان برسد

%) 25(شود تا بیست و پنج درصد به دستگاههاي اجرائی اجازه داده می -69ماده 
اعتباراتی که از محل اصالحات مذکور در تبصـره مـاده فـوق الـذکر درهرکـدام از      
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به عنوان ) حساب مربوطه با تأیید ذي( گردد را  جویی می واحدهاي سازمانی صرفه
وري غیرمسـتمر بـه کارمنـدان و مـدیرانی کـه در همـان واحـدها،         العاده بهره فوق

 . دهند پرداخت نمایند خدمات برجسته انجام می
شرایط تصدي مشـاغل اختصاصـی دسـتگاههاي اجرائـی بـه تناسـب        - 70ماده 

لحاظ معلومات، تحصیالت ، تجربه،  وظایف پستهاي قابل تخصیص به هر شغل، از
هاي آموزشی مورد نیاز و عوامـل مـؤثر دیگـر بـا پیشـنهاد دسـتگاه        مهارت و دوره

و در . اجرائی و تأیید سازمان و تصویب شوراي توسعه مدیریت تعیـین مـی گـردد   
 . باشد انتصاب افراد به مشاغل مذکور رعایت شرایط مصوب الزامی می

غل عمومی که دربیش از یک دستگاه شـاغل دارنـد   شرایط تصدي مشا -1تبصره 
به تناسب پستهاي قابل تخصیص بـه هـر شـغل توسـط سـازمان تهیـه و پـس از        

 .گردد ربط ابالغ می تصویب شوراي توسعه مدیریت جهت اجراء به دستگاههاي ذي
دستگاههاي اجرائی موظفند حـداکثر ظـرف مـدت سـه سـال شـرایط        -2تبصره 

صـورت   در غیـراین . د را بـه سـازمان اعـالم نماینـد     تصدي مشاغل اختصاصی خو
سازمان موظف است شرایط تصدي مشاغل اختصاصی را رأساً بـه شـوراي توسـعه    

تـا تغییـر ضـوابط قبلـی، شـرایط مصـوب فعلـی قابـل         . مدیریت پیشـنهاد نمایـد  
 .اجراءاست 

سمتهاي ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته  - 71ماده 
 :وند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می گرددش می

 .امتیاز) 18000(رؤساي سه قوه  -الف 
معاون اول رئیس جمهـور، نـواب رئـیس مجلـس شـوراي اسـالمی و اعضـاء         -ب 

 .امتیاز) 17000(شوراي نگهبان 
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ــور       -ج  ــیس جمه ــاونین رئ ــالمی و مع ــوراي اس ــس ش ــدگان مجل وزراء، نماین
 .امتیاز )16000(
 .امتیاز)15000(استانداران و سفراء  -د

 .امتیاز)14000(معاونین وزراء  -هـ
این ماده همتراز )ب(نخست وزیران دوران انقالب اسالمی با مقامات بند -1تبصره 

هاي همطراز به عهده هیأت وزیـران بـوده و تعیـین     و تعیین سایر پست گردند  می
 .ري مجلس به عهده رئیس مجلس خواهد بودهاي کارکنان ادا همطرازي پست

مـذکور در  (عالوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگیهاي شـاغل   -2تبصره 
این قـانون نیـز   ) 68(هاي ماده  العاده گردد فوق که حقوق ثابت تلقی می) 66(ماده

 .حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت
داقل دوسـال در پسـت مـدیریتهاي    مقامات مذکور در این ماده کـه حـ   -3تبصره 

سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدي مقام در صورتی که به سـمت  
تري منصـوب شـوند ، چنانچـه حقـوق ثابـت و فـوق العـاده مسـتمرآنها در          پائین

العـاده مسـتمر وي در    حقوق ثابت وفـوق %) 80(مسؤولیت جدید از هشتاد درصد 
را تفـاوت تطبیـق دریافـت    %)80(التفـاوت تـا   ن مابـه پست قبلی کمترباشد به میزا

عوامل شغل و شـاغل و فـوق    (هاي بعدي  این تفاوت تطبیق با ارتقاء. خواهند نمود
التفاوت در محاسبه حقـوق بازنشسـتگی و    مستهلک می گردد و این مابه) ها العاده

 . وظیفه نیز مالك عمل خواهد بود
زمان، برخی از امتیازات قانونی مقامـات  دولت مجاز است با پیشنهاد سا -4تبصره 

را به مشـاغل خـاص ویـژه مـدیریت     ) به استثناء حقوق و مزایا(موضوع این قانون 
 . اي و یا سمتهاي خاص و ویژه قضائی تسري دهد حرفه
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امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضاء هیأتهاي مـدیره شـرکتهاي دولتـی     -72ماده 
م رهبــري درمــورد اصــل چهــل و کــه براســاس سیاســتهاي مصــوب مقــام معظــ

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران باید در اختیـار دولـت بمانـد بـا     ) 44(چهارم
توجه به نوع وظایف، حساسیت، سطح تخصصی کارمندان، تأثیر و نقش اقتصـادي  
شرکت، نوع تولید و خدمات، کارآیی و اثربخشی و سـهم شـرکت در درآمـد ملـی     

 . تعیین خواهد گردید
برابر حداکثر ارقام امتیاز شغلی مـذکور در ایـن   )5/1(یاز این ماده حداکثرسقف امت
هـاي   العاده این گونه کارمندان حسب مورد از امتیازات شاغل و فوق. باشد فصل می

 .مند خواهند بود بهره) 68(مذکور در ماده
حقوق و مزایاي مدیران عامـل و اعضـاء هیـأت مـدیره سـایر شـرکتهاي        -تبصره 

براساس سیاستهاي مصوب مقام معظـم رهبـري بایـد شـرکت آنهـا بـه       دولتی که 
اي مـذکور در ایـن قـانون     بخش غیردولتی واگذار گردد، مشابه سایر مدیران حرفه

 . تعیین و پرداخت می گردد
به منظور ارتقاء کـارایی و سـود دهـی بنگاههـاي اقتصـادي و ایجـاد        - 73ماده 

ن دسته از شرکتهاي دولتـی کـه براسـاس    انگیزه و تحرك در آنها ، به کارمندان آ
قـانون  ) 44(سیاستهاي مصوب مقام معظم رهبري در مـورد اصـل چهـل وچهـارم    

اي  اساسی جمهوري اسالمی ایران باید در اختیار دولت بماند براسـاس آئـین نامـه   
رسـد متناسـب بـا میـزان سـود حاصـل و میـزان         که به تصویب هیأت وزیران می

العـاده   ها، فـوق  وري بنگاه اقتصادي کشور و عملکرد و بهرهاثرگذاري آنها در توسعه 
العـاده   حـداکثر امتیـاز ایـن فـوق    . وري به طور غیرمستمر پرداخت خواهد شد بهره

حقـوق  %) 40(کارمندان تا سقف چهل درصد%) 70(حسب مورد براي هفتاددرصد
 . باشد ثابت هریک از کارمندان می
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) 6(هـاي مـذکور در بنـد    از فـوق العـاده   مشمولین این قانون صرفاً یکـی  -تبصره 
 . توانند دریافت نمایند و این ماده را می)68(ماده

به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایاي کارمندان دسـتگاههاي   -74ماده 
ریـزي   اجرائی، شوراي حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه

به انتخاب هیأت وزیران و رئیس  نفر از وزراء و دارایی ودو کشور و وزیراموراقتصادي
ربط و مجموعاً دو نفـر نماینـده از کمیسـیونهاي اجتمـاعی و برنامـه و       دستگاه ذي

شـود، کلیـه    تشکیل مـی ) عنوان ناظر به(بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمی
دستگاههاي اجرائی اعم از این که مشمول مقررات ایـن قـانون باشـند یـا نباشـند      

ربـط بـراي تعیـین و یـا تغییـر       فند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذيمکل
مبانی و مقررات حقوق و مزایاي کارمنـدان خـود و یـا هـر نـوع پرداخـت جدیـد        

مصوبات و تصـمیمات شـورا پـس از تأییـد     . موافقت شوراي مذکور را کسب کنند
 .رئیس جمهور قابل اجراء است
 .دستمزد به عهده سازمان خواهد بودو   وظایف دبیرخانه شوراي حقوق

هیأت وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقـررات پرداخـت دارنـد،     -تبصره 
 . گیري نظر موافق این شورا را اخذ نمایند موظفند قبل از هرگونه تصمیم

امتیاز میزان عیدي پایان سال کارمنـدان و بازنشسـتگان و مـوظفین     - 75ماده  
 .باشد می) 5000(معادل
حداقل و حداکثرحقوق و مزایاي مستمر شاغلین ، حقوق بازنشستگان  - 76ماده 

و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقـوق بگیـران دسـتگاههاي اجرائـی و     
صندوقهاي بازنشستگی وابسته به دستگاههاي اجرائی هر سال با پیشنهاد سازمان 

 .به تصویب هیأت وزیران می رسد
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برابر حداقل حقوق ) 7(هاي مستمر نباید از العاده حقوق ثابت و فوقسقف  -تبصره 
 . هاي مستمر تجاوز کند العاده ثابت و فوق
العـاده مسـتمر تلقـی     فوق) 68(ماده) 5(و)3(،)2(هاي مذکور دربندهاي فوق العاده
 . می گردند

 )9(،)8 (،)7(،)6(،)5(هـاي مـذکور دربنـدهاي    تعیین میزان فوق العاده - 77ماده 
ربط با وزیر و یـا   این قانون تا سقف تعیین شده توسط مراجع ذي) 68(ماده) 10(و

 . رئیس دستگاه اجرائی ویا مقامات و مدیران خواهد بود
در دستگاههاي مشـمول ایـن قـانون کلیـه مبـانی پرداخـت خـارج از         -78ماده 

سـته  ضوابط و مقررات این فصل به استثناء پرداختهاي قانونی کـه در زمـان بازنش  
شدن یا از کارافتادگی و یا فوت پرداخت می گـردد و همچنـین برنامـه کمکهـاي     
رفاهی که به عنوان یارانه مسـتقیم درازاء خـدماتی نظیـر سـرویس رفـت و آمـد،       

سرویس ، مهد کودك و یا سایر موارد پرداخت می گردد ، با اجراء این قـانون   سلف
 .گردد لغو می
هـاي مشـمول    العـاده  ین فصل، حقوق ثابت و فوقدر صورتی که با اجراء ا -تبصره 

کسور بازنشستگی هریک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت 
نمودند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی ، تفاوت تطبیـق دریافـت خواهنـد     می

هاي بعدي مسـتهلک   نمود واین تفاوت تطبیق ضمن درج در حکم حقوقی با ارتقاء
این تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه نیـز منظـور   . رددمی گ

 .می گردد
کلیه مبالغ پرداختی به مشمولین این قانون اعم از مستمر، غیرمستمر،  -79ماده 

 . ها، باید در فیش حقوقی کارمندان درج گردد پاداش و هزینه
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قـانون حـداکثر ظـرف     نامه اجرائی این فصل از تاریخ تصویب این آئین - 80ماده 
رسـد و دسـتگاههاي    ماه با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران مـی  3مدت 

ــدت  ــد حــداکثر ظــرف م ــی موظفن ــین )3(اجرائ ــالغ آئ ــس از اب ــه مــاه پ ــا و  نام ه
 . دستورالعملهاي مربوط نسبت به صدور احکام اقدام نمایند

  
 ارزیابی عملکرد -فصل یازدهم 

اي کـه بـا پیشـنهاد     نامـه  ائی مکلفند براسـاس آئـین  دستگاههاي اجر - 81ماده  
رسد، با استقرار نظام مدیریت عملکرد مشـتمل   وزیران می تصویب هیأت سازمان به

هـاي سـنجش و ارزیـابی     ، برنامـه  ، مدیریت و کارمنـدان  بر ارزیابی عملکرد سازمان
ن تهیـه  وري را در واحدهاي خود به مورد اجراءگذاشته و ضم عملکرد و میزان بهره

 .، نتایج حاصل را به سازمان گزارش نمایند اي و منظم گزارشهاي نوبه
سازمان موظف است استقرار نظام مدیریت عملکرد را در سـطح کلیـه    - 82ماده 

دستگاههاي اجرائـی پیگیـري و نظـارت نمـوده و هـر سـال گزارشـی از عملکـرد         
صاصـی و عمـومی و   دستگاههاي اجرائی و ارزشیابی آنها در ابعـاد شاخصـهاي اخت  

اي کـه بـا پیشـنهاد سـازمان      نامـه  نحوه اجراء احکام ایـن قـانون را براسـاس آئـین    
رسد، تهیه و به رئیس جمهور و مجلس شوراي اسـالمی   وزیران می تصویب هیأت به

 . ارائه نماید
المللـی و   سازمان موظف اسـت هـر سـاله براسـاس شاخصـهاي بـین       - 83ماده 

، پس از انطباق با چشـم انـداز ابالغـی،     ربط اههاي ذيگزارشهاي دریافتی از دستگ
جایگاه و میزان پیشرفت کشور را در مقایسه با سـایر کشـورهاي جهـان تعیـین و     
گزارش الزم را به رئیس جمهور و مجلس شوراي اسالمی ارائه نماید و از نتایج آن 

 .هاي توسعه استفاده نماید در تدوین راهبردهاي برنامه
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 حقوق و تکالیف کارمندان -مفصل دوازده

بـا    کارمندان دستگاههاي اجرائی سالی سی روز حق مرخصی کاري - 84ماده  
حـداکثر نیمـی از مرخصـی کارمنـدان     . استفاده از حقوق و مزایاي مربوط را دارند

 . درهر سال قابل ذخیره شدن است
خـود بـا   توانند در طول مدت خدمت  کارمندان دستگاههاي اجرائی می - 1تبصره 

ربط حداکثر سه سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نماینـد   موافقت دستگاه ذي
و در صورتی که کسب مرخصی براي ادامه تحصـیالت عـالی تخصصـی در رشـته     

 .مربوط به شغل کارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزایش خواهد بود
پزشـک معتمـد   کارمندان دستگاههاي اجرائی طبـق گـواهی و تأییـد     - 2تبصره 

بیماریهـاي  . حداکثر از چهار ماه مرخصی استعالجی در سال استفاده خواهند نمود
، درمان و آمـوزش پزشـکی از محـدودیت     العالج به تشخیص وزارت بهداشت صعب

بینـی   نامه این فصل پیش باشد و مقررات مربوط در آئین زمانی مذکور مستثنی می
 .گردد می

انون تأمین اجتماعی از نظـر اسـتفاده از مرخصـی    مشمولین مقررات ق - 3تبصره 
 . باشند استعالجی تابع همان مقررات می

تواننـد تـا    برنـد مـی   کارمندان زن که همسر آنها در مأموریت بسر مـی  - 4تبصره 
پایان مأموریت حداکثر به مـدت شـش سـال از مرخصـی بـدون حقـوق اسـتفاده        

 .نمایند
هـاي مصـوب و    چهـارچوب بودجـه   دسـتگاههاي اجرائـی مکلفنـد در    -85ماده 
رسد، کارمنـدان و بازنشسـتگان و افـراد     وزیران می تصویب هیأت اي که به نامه آئین

، بـا مشـارکت آنـان بـه      تحت تکفل آنان را عالوه بر استفاده از بیمـه پایـه درمـان   



          مجموعه قوانین مرتبط با هیأت امناء  ۳۵۸
 

هـاي   صورت هماهنگ و یکنواخت براي کلیه کارمندان دولت تحت پوشـش بیمـه  
 .تکمیلی قرار دهند

دستگاههاي اجرائی مکلفند در ایجـاد محـیط مناسـب کـار و تـأمین        -86ماده 
 .عمل آورند شرایط بهداشتی و ایمنی براي کارمندان خود اقدامات الزم را به

باشـد و   ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته مـی  - 87ماده 
وزیـران   صـویب هیـأت  ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات بـا پیشـنهاد سـازمان و ت   

گردد و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضـروري بـا رعایـت سـقف      تعیین می
میزان ساعات تدریس معلمـان و اعضـاء هیـات    . باشد ربط می مذکور با دستگاه ذي

ــط تعیــین  علمــی از ســاعات موظــف، درطرحهــاي طبقــه بنــدي مشــاغل ذي  رب
 .خواهدشد

افقت دستگاه اجرائی سـاعات کـار خـود را تـا     توانند با مو کارمندان می - 1تبصره 
 .تقلیل دهند) ساعت 11حداکثر (یک چهارم ساعت کار روزانه 

میزان حقوق و مزایا، نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب بـا  
 .ساعات کار آنان تعیین خواهد شد

یأت وزیـران  توانند در موارد خاص با موافقت ه دستگاههاي اجرائی می - 2تبصره 
اي و فصـلی   و رعایت سقف ساعات کار با توجـه بـه شـرایط جغرافیـایی و منطقـه     

 .ساعات کار خود را به ترتیب دیگري تنظیم نمایند
کلیه دستگاههاي اجرائی استانی موظفند ساعات کار خود را در شـش   - 3تبصره 

کـم  ستاد مرکزي دسـتگاههاي اجرائـی مشـمول ایـن ح    .( روز هفته تنظیم نمایند
 ).باشند نمی

هـاي   کارمندان دسـتگاههاي اجرائـی در انجـام وظـایف و مسـؤولیت      - 88ماده 
باشـند و دسـتگاههاي اجرائـی     قانونی در برابر شاکیان مورد حمایـت قضـائی مـی   
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مکلفند بـه تقاضـاي کارمنـدان بـراي دفـاع از انجـام وظـایف آنهـا بـا اسـتفاده از           
 .ارمندان حمایت قضائی نمایندکارشناسان حقوقی خود یا گرفتن وکیل از ک

کارمندان دستگاههاي اجرائی درمورد استفاده از تسهیالت و امتیازات  - 89ماده 
و انتصاب به مشـاغل سـازمانی درصـورت داشـتن شـرایط الزم از حقـوق یکسـان        
برخوردار بوده و دستگاههاي اجرائی مکلفند با رعایت موازین و مقررات مربوطـه و  

حقوق کارمندان خود را درموارد مذکور در ایـن قـانون مـدنظر    ،  عدالت استخدامی
 .قرار دهند

باشند که وظـایف خـود را بـا     کارمندان دستگاههاي اجرائی موظف می - 90ماده 
، انصاف و تبعیـت از قـوانین و مقـررات     رویی ، گشاده ، امانت ، صداقت ، سرعت دقت

قابـل عمـوم مـراجعین    عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطـه انجـام دهنـد و در م   
 . ربط پاسخگو باشند طور یکسان و دستگاه ذي به

اعتنایی به امور مراجعین و تخلف از قوانین و مقـررات عمـومی ممنـوع     هرگونه بی
تواننـد در برابـر برخـورد نامناسـب کارمنـدان بـا آنهـا و         ارباب رجوع می. باشد می

ا به مراجع قـانونی شـکایت   ربط و ی کوتاهی در انجام وظایف به دستگاه اجرائی ذي
 .نمایند
اسـتفاده از  .باشـد  اخذ رشوه و سوء استفاده از مقـام اداري ممنـوع مـی    - 91ماده 

، هدیـه و مـوارد مشـابه در مقابـل انجـام       تسهیالت، حق مشـاوره   هرگونه امتیاز،
وظایف اداري و وظایف مرتبط با شغل توسـط کارمنـدان دسـتگاههاي اجرائـی در     

ربط خود تخلف محسـوب   جز دستگاه ذي فراد حقیقی و حقوقی بهتمام سطوح از ا
 .می شود
دستگاههاي اجرائی موظفندعالوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریـق   - 1تبصره 

انجام بازرسیهاي مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصـص در اجـراء ایـن    
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مستند به گزارش چنانچه تخلف هر یک از کارمندان . ماده نظارت مستقیم نمایند
مـدیر مربوطـه برسـد بـاالترین مقـام دسـتگاه        حداقل یک بازرس معتمد به تأیید

اجرائی یا مقامات و مدیران مجاز، مـی تواننـد دسـتور اعمـال کسـر یـک سـوم از        
مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی براي مدت یک مـاه تـا    حقوق،

 .ایندیک سال را براي فرد متخلف صادر نم
در صورت تکرار این تخلف به استناد گزارشهایی که بـه تأییـد بـازرس     - 2تبصره 

معتمد و مدیر مربوطه برسد پرونده فرد خاطی به هیأتهاي رسیدگی بـه تخلفـات   
اداري ارجاع و یکی از مجازاتهاي بازخرید، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتـی  

 . اعمال خواهد شد
ي اجرائی موظفنـد پرونـده افـراد حقیقـی و حقـوقی رشـوه       دستگاهها - 3تبصره 

اجرائی را جهت رسیدگی و صدور حکـم قضـائی     دهنده به کارمندان دستگاههاي
 .به مراجع قضائی ارجاع نمایند

سازمان موظف است اسامی افراد حقیقی و حقـوقی رشـوه دهنـده بـه      - 4تبصره 
رارداد به کلیه دستگاههاي کارمندان دستگاههاي اجرائی را جهت ممنوعیت عقد ق

 .اجرائی اعالم نماید
، مسؤول نظارت وکنترل و حفـظ روابـط    مدیران و سرپرستان بالفصل - 92ماده 

باشند و در مورد عملکرد آنان باید  سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله می
یـان  در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و ز. پاسخگو باشند

گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوءاستفاده در حیطه مدیریت مسؤولین  دولت
مزبور مشاهده و اثبات گردد، عالوه بر برخورد بـا کارمنـدان خـاطی بـا مـدیران و      

نیز که در کشف تخلف یا جرایم اهمال نمـوده  ) حسب مورد(سرپرستان کارمندان 
 .ر خواهد شدباشند مطابق قوانین مربوط، با آنان رفتا
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کلیه کارمندان دستگاههاي اجرائی موظفند در سـاعات تعیـین شـده     - 93ماده 
به انجـام وظـایف مربـوط بپردازنـد و درصـورتی کـه در مواقـع        ) 87(موضوع ماده

ضروري خارج از وقت اداري مقرر و یا ایـام تعطیـل بـه خـدمات آنـان نیـاز باشـد        
محل کار و انجام وظایف محولـه در  براساس اعالم نیاز دستگاه مکلف به حضور در 

 .قبال حق الزحمه یا اضافه کاري برابر مقررات مربوط خواهند بود
تصدي بیش از یک پست سازمانی براي کلیه کارمندان دولـت ممنـوع    -94ماده 

در موارد ضروري با تشخیص مقام مسؤول مـافوق تصـدي موقـت پسـت     . باشد می
  رستی بـدون دریافـت حقـوق و مزایـا    سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپ

 .باشد براي حداکثر چهار ماه مجاز می
عدم رعایت مفاد ماده فوق الذکر توسط هر یک از کارمندان دولت اعم از  -تبصره 

قبول کننده پست دوم یا مقام صـادرکننده حکـم متخلـف محسـوب و در هیـأت      
 . رسیدگی به تخلفات اداري رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد

با مدرك تحصـیلی کارشناسـی و   (کارگیري بازنشستگان متخصص به  - 95ماده 
ها، شـوراها، مجـامع و    در موارد خاص به عنوان اعضاء کمیته ها، کمیسیون) باالتر

هاي حقوقی مشـروط بـراین کـه     اي غیرمستمر، تدریس و مشاوره خدمات مشاوره
ت اداري کارمنـدان  سـاع  مجموع ساعت اشتغال آنهـا در دسـتگاههاي اجرائـی از    

 .باشد موظف تجاوز نکند بالمانع می
الزحمه این افراد متناسب با ساعات کار هفتگی معادل کارمندان شاغل مشـابه   حق

 .تعیین و پرداخت می گردد
باشـند در حـدود قـوانین و     کارمندان دستگاههاي اجرائی مکلـف مـی   - 96ماده 

ر امـور اداري اطاعـت نماینـد، اگـر     ، احکام و اوامر رؤساي مافوق خـود را د  مقررات
کارمندان حکم یا امر مقام مافوق را بـرخالف قـوانین و مقـررات اداري تشـخیص     
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دهند، مکلفند کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات بـه مقـام مـافوق اطـالع     
، مقام مافوق کتباً اجراء دستور خود را تأیید  در صورتی که بعد از این اطالع. دهند
، کارمندان مکلف به اجراء دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسؤولیتی کرد

 .باشد متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگویی با مقام دستوردهنده می
شده است و   رسیدگی به مواردي که در این قانون ممنوع و یا تکلیف - 97ماده 

ات آنهـا طبـق قـانون    سایر تخلفات کارمندان دستگاههاي اجرائی و تعیـین مجـاز  
کـه  ) 91(به استثناء مـاده «. باشد می - 1372مصوب -رسیدگی به تخلفات اداري 

 .» ترتیب آن در این ماده مشخص شده است
خروج از تابعیت ایران و یا قبول تابعیت کشور بیگانه به شرط گـواهی   - 98ماده 

 .وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمات دولت خواهد بود
پرداخت اضافه کاري تنها در قبال انجام کـار اضـافی در سـاعات غیـر      - 99ماده 

اداري مجاز می باشد و هرگونه پرداخت تحت این عنوان بدون انجـام کـار اضـافی    
 .در حکم تصرف غیر قانونی وجوه و اموال عمومی است

تصـویب   هـاي اجرائـی ایـن فصـل بـا پیشـنهاد سـازمان بـه         نامـه  آئین -100ماده 
 .رسد ران میوزی هیأت

  
 تأمین اجتماعی -فصل سیزدهم

کلیه کارمندان پیمانی دسـتگاههاي اجرائـی از لحـاظ برخـورداري از      -101ماده  
مزایاي تأمین اجتماعی نظیر بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت، بیکاري، درمـان بـا   

باشـند و کارمنـدان رسـمی را     رعایت این قانون مشمول قانون تأمین اجتماعی می
تـوان بـراي مشـاغل حـاکمیتی در      االجراءشـدن ایـن قـانون، مـی     پـس از الزم  که

دستگاههاي اجرائی استخدام نمود از لحاظ برخورداري از مزایاي تأمین اجتمـاعی  
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حسب تقاضاي خود مشمول قانون تأمین اجتماعی یـا قـوانین بازنشسـتگی مـورد     
 .گیرند ربط قرار می عمل دستگاه اجرائی ذي

جاي سازمان تأمین اجتمـاعی   توانند در صورت تمایل به ندان میکارم -102ماده 
اي  یا سازمان بازنشستگی کشوري مشمول مقررات یکی دیگر از صـندوقهاي بیمـه  

در این صورت سهم کارفرمایی دولت براي خـدمات تـأمین اجتمـاعی    . قرار گیرند
د و باشـ  حداکثر به میزان سهم کارفرمـایی مقـررات قـانون تـأمین اجتمـاعی مـی      

ایـن قبیـل کارمنـدان از لحـاظ     . التفاوت توسط کارمندان پرداخت مـی گـردد   مابه
بازنشستگی، وظیفه، از کارافتـادگی و نظـایر آن مشـمول مقـررات صـندوقی کـه       

تغییر صندوق در طـول مـدت قـرارداد فقـط یـک بـار       . باشند اند می انتخاب کرده
 .باشد امکانپذیر می

تغییر صندوقها بـا پیشـنهاد سـازمان بـه تصـویب      نامه اجرائی نحوه  آئین -تبصره 
 .رسد هیأت وزیران می

تواند کارمنـد خـود را    دستگاه اجرائی با داشتن یکی از شرایط زیر می -103ماده 
 :بازنشسته نماید

پـنج سـال    و حداقل سی سال سابقه خدمت براي مشاغل غیرتخصصی و سـی ) الف
اسـی ارشـد و بـاالتر بـا     براي مشـاغل تخصصـی بـا تحصـیالت دانشـگاهی کارشن     

 .سال  30درخواست کارمند براي سنوات باالتر از 
حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیسـت و  ) ب

 . پنج روز حقوق
» ب«و همچنین شرط سنی مزبـور در بنـد   ) الف(سابقه مذکور در بند  -1تبصره 

کمتر می  سال ن و معلوالن تا پنجآور و جانبازا براي متصدیان مشاغل سخت و زیان
 .باشد و شرط سنی براي زنان منظور نمی گردد



          مجموعه قوانین مرتبط با هیأت امناء  ۳۶۴
 

سال سابقه خدمت  دستگاههاي اجرائی مکلفند کارمندانی که داراي سی -2تبصره 
براي مشاغل غیرتخصصی وشصت سال سن و همچنین کارمندانی که داراي سـی  

باشـند   ل سن مـی سا سال سابقه خدمت براي مشاغل تخصصی وشصت و پنج و پنج
 .را رأساً و بدون تقاضاي کارمندان بازنشسته نمایند

سـال   دستگاههاي اجرائی موظفند کارمندانی را که داراي شصت و پـنج  -3تبصره 
سـقف  . باشند را بازنشسته کنند سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت می

ی کارمنـدان تخصصـ  . سنی بـراي متصـدیان مشـاغل تخصصـی هفتادسـال اسـت      
کـه   سـال اسـت، در صـورتی    الذکر که سابقه خدمت آنها کمتر از بیست و پنج فوق

توانند تا رسـیدن بـه بیسـت و     بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشند می
 .شوند صورت بازخرید می سال سابقه، ادامه خدمت دهند و در غیر این  پنج

نی کـه بـیش از سـی    در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی به کارمنـدا  -104ماده 
سال خدمت دارند به ازاء هر سال خدمت مـازاد بـر سـی سـال، دو و نـیم درصـد       

رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی عالوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و %) 5/2(
 .پرداخت خواهد گردید

منظور از سابقه خدمت در این قانون بـراي بازنشسـتگی، آن مـدت از     -105ماده 
صورت تمام وقـت انجـام    باشد که در حالت اشتغال به دان میسوابق خدمت کارمن

نمایـد و مرخصـی اسـتحقاقی و     شده و کسـور مربـوط را پرداخـت نمـوده یـا مـی      
وقت بانوان به استناد قانون راجع به خـدمت نیمـه    استعالجی و مدت خدمت نیمه

طور کامـل   مشروط بر این که کسور بازنشستگی به(  -1362وقت بانوان ـ مصوب  
عنوان سابقه خدمت کارمنـدان   و مدت خدمت نظام وظیفه به) پرداخت شده باشد
 .محسوب می گردد
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مدت خدمت کارمندانی که در ابتداء یا حین خدمت به تحصـیل مقـاطع    -تبصره 
یابنـد و از مزایـاي تحصـیالت مربوطـه      رسمی آموزشی یا معادل آن اشـتغال مـی  

مگـر  . گـردد  زنشسـتگی منظـور نمـی   شوند جزء سابقه خدمت بـراي با  مند می بهره
که همراه با تحصیل حداقل سه چهارم از وقت اداري را به انجام وظایف محولـه   آن

رعایـت   باشند، مأموریتهاي تحصیلی و تعهدات خدمتی تحصیلی بـا  اشتغال داشته
ور انجـام  شـ زي کـریـ  رنامهـازمان مدیریت و بـت سـقـاین قانون با مواف) 61( ماده

 .می گیرد
مبناي محاسبه کسور بازنشستگی و براي محاسبه حقوق بازنشسـتگی   -106ه ماد

هـاي مسـتمر و    العـاده  کارمندان مشمول این قانون حقـوق ثابـت بـه اضـافه فـوق     
 .باشد  این قانون می) 68(ماده» 10«العاده بند  فوق

شوند به ازاء هر سال  به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می -107ماده 
بـه اضـافه وجـوه    ) سـال  تـا سـی  (ت یک ماه آخرین حقوق و مزایاي مسـتمر  خدم

 .هاي ذخیره شده پرداخت خواهد شد مربوط به مرخصی
آن قسـمت از ســابقه خــدمت کارمنــد کــه در ازاء آن وجــوه بازخریــدي دریافــت  

 .شود اند از سنوات خدمتی که مشمول دریافت این وجوه می گردد کسر می نموده
دانی که تا قبل از تصویب این قانون بـه اسـتخدام درآمـده و از    کارمن -108ماده 

باشند، با رعایـت احکـام    نظر بازنشستگی مشمول صندوق بازنشستگی کشوري می
که پـس از   باشند و یا درصورتی بینی شده در این فصل تابع صندوق خود می پیش

بـا  . کننـد درآینـد و ایـن صـندوق را انتخـاب      اجراء این قانون به استخدام رسـمی  
 .رعایت احکام مذکور در این قانون مشمول سایر مقررات قانونی قبلی خواهند بود

از تاریخ تصویب این قانون حقوق کلیه بازنشستگان، وظیفه بگیران یـا   -109ماده 
مستمري بگیران صندوقهاي بازنشستگی کشـوري و لشـکري کـه تـا پایـان سـال       
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کــه کمتــر از  انــد در صـورتی  نمـوده  بازنشسـته یــا از کارافتـاده و یــا فــوت   1385
ضرب ضریب ریالی که باتوجه به شاخص هزینـه زنـدگی در الیحـه بودجـه      حاصل

و ارقام مذکور در جداول بنـدهاي  ) 125( گردد با رعایت ماده بینی می سالیانه پیش
 .یابد هاي مربوط باشد تا این میزان افزایش می این ماده و تبصره» ب«و » الف«

زنشستگی، از کارافتادگی یا فوت کارمندان کشوري براسـاس امتیـاز   حقوق با) الف
سـال   الذکر و براسـاس سـی   ردیف آخرین گروه شغلی مربوط در ضریب ریالی فوق

 .سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود
 امتیاز مربوطه گروه شغلی 

 4000 2و1

3 4500 

4 5000 

5 5500 

6 6000 

7 6500 

8 7000 

9 7500 

10 8000 

11 8500 

12 9000 

13 9500 

14 10000 

15 10500 

16 11000 
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 امتیاز مربوطه گروه شغلی 

17 11500 

18 12000 

19 12500 

20 13000 

  
) 1(مـاده ) 2(امتیاز مربوط به تعیین حقوق بازنشسـتگی مقامـات موضـوع تبصـره    

قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت وهمترازان آنها کـه بعـد از پیـروزي    
اند به شـرح زیـر    عهده داشته و بازنشسته شده الب اسالمی، تصدي مقامات را بهانق

 :خواهد بود
 
  
  
  
  
  
  
  
  

تگی، وظیفه و یا فوت کارمندان نیروهاي مسلح براساس امتیـاز  حقوق بازنشس) ب
ردیف جایگاه شـغلی مربـوط در ضـریب ریـالی مـذکور در ایـن مـاده و براسـاس         

 :سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود سی
 عنوان

درجه یا رتبه 
 شغلی

 امتیاز

 عنوان
درجه یا رتبه 

 شغلی

 امتیاز

 عنوان
درجه یا رتبه 

 یشغل

 امتیاز

 12600سرهنگ یا رتبه  9000ستوان سوم یا  5400 4سرجوخه یا رتبه 

 14500 »الف«مقامات موضوع بند 

 15500 »ب«مقامات موضوع بند 

 16500 »ج«مقامات موضوع بند 

 17500 »د«مقامات موضوع بند 

 19000 »هـ«مقامات موضوع بند 
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 عنوان
درجه یا رتبه 

 شغلی

 امتیاز

 عنوان
درجه یا رتبه 

 شغلی

 امتیاز

 عنوان
درجه یا رتبه 

 یشغل

 امتیاز

 16 10رتبه 

یا رتبه  3گروهبان 
5 

ستوان دوم یا  6000
 11رتبه 

یا  2سرتیپ  9600
 17رتبه 

13200 

یا رتبه  2گروهبان 
6 

ستوان یکم یا  6600
 12رتبه 

سرتیپ یا رتبه  10200
18 

13800 

یا رتبه  1گروهبان 
7 

سروان یا رتبه  7200
13 

سرلشکر یا رتبه  10800
19 

14400 

استوار دوم یا رتبه 
8 

سرگرد یا رتبه  7800
14 

سپهبد یا رتبه  11400
20 

15000 

استوار یکم یا رتبه 
9 

یا  2سرهنگ  8400
 15رتبه 

 ارتشبد 12000
15600 

  
ایـن مـاده کـه در طـول دوران خـدمت      » الـف وب «مشموالن بندهاي - 1تبصره 

اند، درصدهاي زیـر حسـب    سال داراي سمتهاي مدیریتی بوده)2(داقل به مدت ح
 :به امتیاز حقوق آنان اضافه خواهد شد» الف«مورد و براساس جدول بند 

  
 درصد 5 مشاغل سرپرستی و همتراز

 درصد 10 معاونین مدیر کل و همتراز آنان

 درصد 15 مدیران کل و همتراز آنان

 درصد 20 مدیره شرکتهاي دولتی هیأت  مدیران عامل و اعضاء 

 درصد 25 پ.هـ .ن) 1(ماده » 3«و » 2«مقامات موضوع تبصره هاي 
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بگیران که سابقه پرداخت کسور بازنشسـتگی آنهـا    بازنشستگان و وظیفه - 2تبصره 

بـه ارقـام   %) 5/2(نیم درصد و  دو) سال تا ده(سال است به ازاء هر سال  بیش از سی
گردد و افرادي که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها کمتر  افه میالذکر اض فوق

از ارقـام  %) 5/2(به ازاء هر سال دو و نـیم درصـد   ) سال تا پانزده(از سی سال است 
مشروط بر این که میزان حقوق بازنشسـتگی یـا وظیفـه    . الذکر کسر می گردد فوق

 .آنان از حداقل حقوق بازنشستگی کمتر نگردد
قـانون اسـتخدام کشـوري و    ) 83(و ) 80(کارمندانی که به استناد مواد  - 3تبصره 

قانون اجا وموارد مشابه قـانون سـپاه و ناجـا حقـوق     ) 159(و ) 158(، )157(مواد 
کـه سـابقه پرداخـت کسـور      دارنـد، درصـورتی   وظیفه یـا مسـتمري دریافـت مـی    

مطابق قوانین  آنان سال باشد مدت سابقه منظور شده بازنشستگی آنها کمتر از سی
 . االجراء است و مقررات مورد عمل که تعیین شد الزم

بگیـران معـادل    مندي و اوالد بازنشسـتگان و وظیفـه   کمک هزینه عائله -4تبصره 
قـانون تنظـیم بخشـی از    ) 8(یابد و با این افزایش حکـم مـاده   شاغلین افزایش می

 .و می گرددو اصالحات بعدي آن لغ 27/11/1380مقررات مالی دولت مورخ 
بگیـران چنانچـه براسـاس مقـررات      هر کـدام ازبازنشسـتگان و وظیفـه    - 5تبصره 

نماینـد همـان ارقـام مـالك      الذکر دریافـت مـی   مل قبلی بیش از ارقام فوقعمورد
 .باشد پرداخت می

ایـن  » ب«درجات سابق نظامیان منفک از خدمت کـه در جـدول بنـد     - 6تبصره 
 :یابد یق میباشد به شرح زیر تطب ماده نمی

 معادل ستوان سوم ستوانیار سوم و ستوانیار دوم، افسریار) الف

 معادل ستوان دوم ستوانیار یکم، همافر سوم، همافر دوم) ب
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 معادل ستوان یکم همافر یکم) ج

 معادل سروان سرهمافر سوم) د

 معادل سرگرد سرهمافر دوم) هـ

 معادل سرهنگ دوم سرهمافر یکم) و

کـه در طـول دوران خـدمت    » ب«ه هر یک از مشموالن موضوع بند ب - 7تبصره 
حداقل بـه مـدت دو سـال داراي عنـاوین شـغلی فرمانـدهی، ریاسـت و مـدیریت         

به شرح زیر به حقوق آنـان اضـافه خواهـد    ) دو(اند، درصدي از جدول شماره  بوده
 :شد

 
 درصد  5 9الی  8کارمندان در رتبه شغلی 

 درصد 10 13الی 10کارمندان در رتبه شغلی 

 درصد 15 16الی  14کارمندان در رتبه شغلی 

 درصد 20  18و  17کارمندان در رتبه شغلی 

 درصد 25 وبه باال 19کارمندان در رتبه شغلی 

  
به بعـد   15/1/1358کلیه نظامیان باالتر از درجه سرهنگی که از تاریخ  - 8تبصره 

اص قضائی براي آنان تعیـین نشـده   اند و احکام خ در خدمت نیروهاي مسلح نبوده
است، صرفاً از حقوق ردیف درجه سرهنگی برخوردار خواهند شد و مشمول سـایر  

 .هاي این بند نخواهند شد تبصره
مجلـس شــوراي   -1372مصــوب  -مشـمولین قــانون حالـت اشـتغال     -9تبصـره  

 .باشند اسالمی از مقررات این دستورالعمل مستثنی می
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ــاده  ــه بازنشســتگان، مــوظفین یــا      1/1/1386از تــاریخ  -110م حقــوق کلی
بگیران اعضاء هیأت علمی و قضـات کـه بازنشسـته، ازکارافتـاده و فـوت       مستمري

ایـن  ) 109(که کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی موضوع مـاده  اند در صورتی شده
ایـن  ) ب(و) الـف (و ارقام مذکور در جـداول بنـدهاي   ) 125(قانون با رعایت ماده 

 :یابد هاي مربوط باشد تا این میزان افزایش می صرهماده و تب
حقوق بازنشستگی ، موظفین یا مستمري بگیران اعضاء هیأت علمی براساس ) الف

امتیاز ردیف آخرین مرتبه علمی و بر اسـاس سـی سـال سـنوات خـدمت مطـابق       
 .جدول و احکام زیر خواهد بود

 
 

 امتیاز مرتبه علمی

 9500 مربی آموزشیار وپژوهشیاران

 11000 مربی

 14000 استادیار

 16000 دانشیار

 18000 استاد

براساس امتیاز ردیف   حقوق بازنشستگی ، موظفین یا مستمري بگیران قضات) ب
آخرین گروه و بر اساس سی سال سـنوات خـدمت مطـابق جـدول و احکـام زیـر       

 :خواهد بود
 امتیاز گروه

 8500 یک

 9500 دو
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 10500 سه

 11500 چهار

 12500 پنج

 13500 شش

 15000 هفت

 16000 هشت

  
در محاسبه امتیاز حقوق مبناي دارندگان مشـاغل قضـائی بـا کمتـر از      -1تبصره 

موضوع ماده واحده قـانون تعیـین وضـعیت قضـائی     (مدرك لیسانس و معادل آن 
) اند کسانی که سه سال در دادسراهاي انقالب اسالمی اشتغال به کار قضائی داشته

 .از امتیاز گروه شغلی آنان کسر خواهد شد%) 5( درصد  پنج
در محاسبه امتیاز حقوق دارندگان پایه قضائی در صورت داشتن مدرك  -2تبصره 

  هاي قابل قبول براي قضـات پـنج   تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن در رشته
درصـد    ها ده و براي مدرك تحصیلی دکترا یا معادل آن در همان رشته%) 5(درصد

 .به امتیاز گروه شغلی آنان اضافه می گردد%) 10(
بـه متصـدیان مشـاغل مـدیریت و سرپرسـتی در       بر امتیازات فوق عالوه -3تبصره 

صورت داشتن مسؤولیتهاي زیر حداقل به مـدت دوسـال در طـول دوران خـدمت     
بـراي سـنوات   . درصدهاي زیر حسب مورد به امتیاز حقوق آنان اضافه خواهد شـد 

 .از دوسال نیز به همان نسبت محاسبه و پرداخت خواهد شدکمتر 
رئـیس دادگسـتري    ،)غیـر از تهـران  (دادستان نظامی استان، دادستان عمـومی   -1

مسـتقل بـه    2شهرستان، دادستان انقالب اسالمی استان، رئیس دادگـاه حقـوقی   
 %).5(درصد پنج  مأخذ
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غیـر از  (کـز اسـتان   مدیران کل، رئیس سـازمان قضـائی نیروهـاي مسـلح مر     -2  
، دادستان نظامی تهران، رئیس کل دادگسـتري اسـتان، رئـیس شـعبه اول     )تهران

 %).10(درصد دادگاه انقالب اسالمی تهران به مأخذ ده
رئـیس دیـوان عـدالت     معاونان رئیس قوه قضائیه و معاونان وزیر دادگستري،  -3  

رئـیس سـازمان    قضات، دادستان انتظامی اداري، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، 
دادستان تهران، رئیس کـل دادگسـتري اسـتان تهـران بـه       قضائی نیروهاي مسلح،

 .حقوق مبنا%) 15(درصد مأخذ پانزده
 %).20(درصد بیست رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشوربه مأخذ -4

در مـورد  ) 109(مـاده  » 6«و » 5«، »4«، »3«، »2«، »1«هـاي   تبصره -4تبصره 
 .باشد االجراء می لین این ماده الزممشمو
بـه منظـور یکنـواختی و هماهنـگ سـازي سـایر حمایتهـاي قـانونی          -111ماده 

مشترکین کلیه صندوق هاي بازنشستگی دستگاههاي اجرائی مشمول این قـانون،  
 .االجراءخواهد بود بندهاي زیر الزم

وانند والدین ت کلیه شاغلین و بازنشستگان مشترك صندوقهاي بازنشستگی می -1
هـاي خـدمات     که تحت پوشش هـیچ یـک از بیمـه    تحت تکفل خود را در صورتی

 .خدمات درمانی خود قرار دهند  درمانی نباشند، تحت پوشش بیمه
که ورثه قانونی باشند، در صورت نداشتن شـغل یـا    فرزندان اناث مشروط بر آن -2

سـالگی و در   ند تـا بیسـت  که ورثه قانونی باش شوهر و فرزندان ذکور مشروط بر آن
سـالگی از کمـک هزینـه      صورت اشتغال به تحصیالت دانشگاهی تا بیسـت و پـنج  
 .اوالد، بیمه و یا مستمري والدین خود برخوردار می گردند

ریزي کشور و وزارت رفاه و تـأمین اجتمـاعی    سازمان مدیریت و برنامه -112ماده 
بازنشســتگان، مــوظفین یــا نامــه نحــوه تطبیــق و تعیــین حقــوق  مکلفنــد، آئــین
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بگیران آن دسته از دستگاههاي اجرائی که مشمول قانون نظام هماهنـگ   مستمري
ایـن قـانون و   ) 109(مـاده  » الف«اند را با جدول بند  نبوده 1370پرداخت مصوب 

احکام مربوط تهیه و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصـویب ایـن قـانون بـه     
 . تصویب هیأت وزیران برسانند

اقتصـادي،   دولت مکلف است تـا پایـان قـانون برنامـه چهـارم توسـعه       -113ماده 
اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران در خصوص تجمیع کلیـه صـندوقهاي   
بازنشستگی اعم از کشوري و تأمین اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی اقـدامات  

 . عمل آورد  قانونی الزم را به
  

و سرمایه   ي عالی اداري و شوراي توسعه مدیریتشورا -فصل چهاردهم 
 انسانی

منظور ایجاد تحول در نظام اداري کشور در ابعـاد، نقـش و انـدازه     به  -114ماده  
، روشـهاي   ، مدیریت منابع انسـانی  ، ساختار تشکیالتی و نظامهاي استخدامی دولت

ـ     ه نظـام اداري و  انجام کار و فناوري اداري و ارتقاء و حفظ کرامـت مـردم و نیـل ب
،  ور و ارزش افزا، پاسـخگو، شـفاف و عـاري از فسـاد و تبعـیض      مدیریتی کارا، بهره

ساالر، شوراي عـالی اداري بـا ترکیـب و اختیـارات زیـر       گرا و مردم ، نتیجه اثربخش
 . تشکیل می گردد

 :اعضاء شوراي یاد شده عبارتند از
اول وي ریاست شورا را بـر   که در غیاب او معاون) رئیس شورا(رئیس جمهور  - 1

 .عهده خواهد داشت
 ).عضو و دبیر شورا(رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور  -2
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وزراء آمــوزش و پــرورش، بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی وکــار و        -3
   .اموراجتماعی و سه نفر از وزراء بخشهاي دیگر به انتخاب هیأت وزیران

 .ربط حسب مورد ذي وزیر یا رئیس دستگاه مستقل -4
 .دو نفر از استانداران به انتخاب استانداران سراسر کشور - 5
 .دونفر صاحب نظر در رشته حقوق اداري و مدیریت به انتخاب رئیس جمهور -6
دو نفر از نمایندگان مجلس شوراي اسالمی به انتخاب مجلس شوراي اسـالمی   -7

 .به عنوان ناظر
یت و برنامه ریـزي کشـور خواهـد بـود و سـازمان      دبیرخانه شورا در سازمان مدیر

 .باشد ل نظارت بر حسن اجراء تصمیمات مربوط میئومس
 .االجراء است جمهور الزم مصوبات این شورا پس از تأیید رئیس

 :باشد وظایف و اختیارات شوراي یاد شده به شرح زیر می -115ماده 
اء دسـتگاههایی کـه   اصالح ساختار تشکیالت دسـتگاههاي اجرائـی بـه اسـتثن     -1

و مقام معظم رهبـري  ) ره(   احکام آنها در قانون اساسی آمده ویا به امر امام خمینی
 .تأسیس شده است

تجدید نظر در ساختار داخلی دستگاههاي اجرائـی بـه منظـور ایجـاد انسـجام       -2
 . تشکیالتی و حذف وظایف موازي، مشابه و تکراري

سـتادي دسـتگاههاي اجرائـی و محـدود      هـاي  تفکیک وظایف اجرائی از حـوزه  -3
،  هاي ستادي به اعمال حاکمیت و امور مـدیریتی و راهبـردي   نمودن فعالیت حوزه

، نظارت و کنترل و انتقـال وظـایف اجرائـی     ، سازماندهی ریزي ، برنامه سیاستگذاري
، شهرسـتانی و سـایر سـطوح جغرافیـایی و اصـالح سـاختار        به واحـدهاي اسـتانی  

 . عمل آمده اسب با تغییرات بهتشکیالتی متن
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تنظیم دستورالعمل در مورد ادغام واحدهاي استانی و شهرسـتانی وابسـته بـه     -4
 . ها در یک واحد سازمانی هر یک از وزارتخانه

بررسی تعیین نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و سیاسـتهاي مناسـب بـراي     -5
 .نین مربوطه در چهارچوب سیاستهاي کالن و قوا سازي دولت کوچک

ربـط   بررسی و موافقت با ایجاد هرنوع دستگاه اجرائی قبل از ارائه به مراجع ذي -6
  .مذکور در این قانون 

هاي کشور به نحـوي کـه    گیري شوراها و کمیته بازنگري و اصالح نظام تصمیم -7
گیرنـده   نمـودن مراحـل آن مراجـع و نهادهـاي تصـمیم      ضمن ارتقاء کیفی و کوتاه

 .غیرضرور حذف شوند موازي و
 . تدوین مقررات الزم براي اجراء صحیح احکام این قانون - 8
، امـور و فعالیتهـاي قابـل واگـذاري دسـتگاههاي       شناسایی و واگذاري وظایف - 9

هـاي   اجرائی به شهرداریها و بخش غیردولتی با هدف رهاسـازي دولـت از تصـدي   
ناســبات نظــام اداري بــا غیرضــرور و همچنــین تعیــین نحــوه ارتبــاط و تنظــیم م
 .شوراهاي اسالمی روستا، بخش و شهر، شهرستان و استان 

هــاي موردعمــل در  اصــالح و مهندســی مجــدد سیســتمها، روشــها و رویــه - 10
سازي مراحل انجام کار، خودکارسازي عملیـات   دستگاههاي اجرائی با گرایش ساده

،  زایش رضـایت مراجعـان  ، افـ  کننـدگان  و کاهش میزان ارتباط کارمندان با مراجعه
 .نمودن فعالیتها هاي اداري و اقتصادي کاهش هزینه

وري و کـارآیی نیـروي انسـانی و     تصویب طرحهـاي الزم بـراي ارتقـاء بهـره     - 11
 . مدیریت دستگاههاي اجرائی

سازي سـاختار، ترکیـب و توزیـع نیـروي      تصویب مقررات الزم درجهت بهینه -12
 . انسانی بخش دولتی
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ــتورالعملتصــو - 13 ــانی     یب دس ــروي انس ــف نی ــین تکلی ــه تعی ــوط ب ــاي مرب ه
، واگذار و یا وظایف آنها به دیگـر دسـتگاهها منتقـل     ، منحل دستگاههایی که ادغام

 .شود می
بـرداري مطلـوب از فضـاها و تجهیـزات و      تصویب دستورالعمل ناظر بر بهـره  - 14

 .  اريجایی و تأمین ساختمانهاي اد اداري ، جابه  وسائط نقلیه
هــاي تحــول نظــام اداري و  پیشــنهاد منــابع موردنیــاز بــراي تحقــق برنامــه - 15

 .طرحهاي مصوب شورا که نیاز به منابع جدید دارد
ایجاد هرگونه دستگاههاي اجرائی جدید براسـاس پیشـنهاد دسـتگاههاي     -تبصره

وزیـران و بـا تصـویب     ربط موکول به تأیید شوراي عالی اداري و تصویب هیـأت  ذي
 .مجلس شوراي اسالمی خواهد بود

شوراي توسعه مدیریت و سرمایه انسانی کـه در ایـن قـانون شـوراي      - 116ماده 
توسعه مدیریت نامیده می شود براي انجام وظایف ذیل و با ترکیب مذکور در ایـن  

   .ماده تشکیل می گردد
 : ترکیب شورا  -الف 

 )س شورارئی(رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور  -1
 . ها به مدت چهارسال دونفر از معاونین شاغل با تجربه مرتبط وزارتخانه -2
 .دونفر صاحب نظر در زمینه مدیریت و حقوق اداري به مدت چهارسال -3
 .یک نفر از معاونین تخصصی سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور -4
ـ        -5 ا معرفـی  یک نفر از اعضـاء کمیسـیون اجتمـاعی مجلـس شـوراي اسـالمی ب

 .کمیسیون به تصویب مجلس شوراي اسالمی به عنوان ناظر
 .کشور به عنوان دبیر شورا ریزي ربط سازمان مدیریت و برنامه معاون ذي -6
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بنا به پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید رئـیس  ) 4(و)3(،)2(اعضاء مذکور در بندهاي
 .جمهور انتخاب می گردند

 . وزیر کار وامور اجتماعی -7
 :ظایف و اختیارات و -ب 
 .بررسی و تصویب تعاریف و شرح وظایف رشته هاي شغلی -1
بررسی و تصویب شرایط احراز رشته هـاي شـغلی و نحـوه تخصـیص آنهـا بـه        -2

 . طبقات جداول حقوق
هـایی کـه بـه موجـب ایـن قـانون در        بررسی و تصویب دسـتورالعملها و رویـه   -3

 .گیرد صالحیت شورا قرار می
ــات اداري و   همــاهنگی د -4 ــه اســتعالمات و ابهام ــار نظــر و پاســخگویی ب ر اظه

 . استخدامی دستگاههاي اجرائی در اجراء مفاد این قانون
 . هاي واحد اداري و استخدامی در چهارچوب مقررات این قانون ایجاد رویه -5
اتخاذ تصمیم در خصوص از کارافتادگی و فوت به سبب انجام وظیفـه و سـایر    -6

 .باشند براي کارمندانی که تابع صندوق بازنشستگی کشوري می امور مربوط،
سایر مواردي که از طرف رئیس سازمان مدیریت و برنامـه ریـزي کشـور و یـا      -7

 .شود وزراء در ارتباط با تعهدات این قانون براي کسب نظر مشورتی ارجاع می
ـ   آئین -8 ه تصـویب  نامه نحوه اداره شوراي تخصصی با پیشنهاد سازمان مـدیریت ب

 .رسد هیأت وزیران می
عهده شـوراي امـور اداري و اسـتخدامی کشـور      سایر وظایفی که طبق قانون به -9

 .بوده است با تأیید رئیس جمهور
دسـتگاههاي مشـمول ایـن      تصمیمات این شورا پس از تأیید رئیس جمهور براي

 . قانون الزم االجراء است
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 مقررات مختلف -فصل پانزدهم 

کلیه دستگاههاي اجرائی به استثناء نهادها، مؤسسـات و تشـکیالت و    - 117ماده 
شــوند، وزارت  ســازمانهایی کــه زیرنظــر مســتقیم مقــام معظــم رهبــري اداره مــی

تطبیـق  ) 3(اطالعات، نهادهاي عمومی غیردولتی کـه بـا تعریـف مـذکور در مـاده     
شـوراي  دارند، اعضاء هیأت علمی و قضات، هیأتهاي مستشاري دیوان محاسـبات،  

نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري مشمول مقررات 
شوند و در خصوص نیروهاي نظـامی و انتظـامی مطـابق نظـر مقـام       این قانون می

 .شود معظم رهبري عمل می
حقوق و مزایاي قضات تابع قانون نظـام هماهنـگ پرداخـت کارمنـدان      -1تبصره 

قانون مذکور در خصـوص  ) 14(وضوع مادهباشد و جدول م می 1370دولت مصوب
 .افزایش می یابد) 200(و) 12(اعداد مبناي گروه آنان به ترتیب به

به قضات نظـامی سـازمان قضـائی نیروهـاي مسـلح در مـدتی کـه در         - 2تبصره 
التفاوت مجموع دریـافتی آنـان    نمایند، معادل مابه پستهاي قضائی انجام وظیفه می

العاده  و مزایاي مستمر قضات همتراز دادگستري فوقحقوق %) 80(تا هشتاددرصد
 .گردد ویژه پرداخت می

درصورت موافقت فرماندهی کل قوا براي برخورداري کارکنان نیروهـاي   -3تبصره 
مسلح از مقررات فصل دهم و سیزدهم این قانون، حداقل و حداکثر دریافتی آنـان  

متعلقه به شغل و شاغل باتوجه  قانون آجا ، امتیازات) 136(با رعایت مقررات ماده 
محاسـبه و پرداخـت   ) 2/1(به کیفیت خاص خدمتی در نیروهاي مسلح بـا ضـریب  

 .گردد می
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کارمندان نیروهاي انتظامی کماکـان از فـوق العـاده سـختی کـار طبـق مقـررات        
هـاي مـذکور در فصـل دهـم ایـن قـانون        استخدامی این نیرو عالوه بر فوق العاده

 .برخوردار می باشند
مطابق قانون کار جمهوري اسـالمی  ) 124(کارمندانی که با رعایت ماده -4تبصره 

 .باشند ایران در دستگاههاي اجرائی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی می
کارمنــدان سیاســی و کارمنــدان شــاغل در پســتهاي سیاســی وزارت  - 5تبصــره 

و انضــباطی وزارت امورخارجــه مشــمول مقــررات تشــکیالتی، اســتخدامی، مــالی 
باشـند و کارمنـدان غیرسیاسـی شـاغل در پسـتهاي       می 1352امورخارجه مصوب 

 .پشتیبانی از این قانون تبعیت خواهند نمود
دستگاههاي اجرائی موظفند کلیه اطالعات و اسناد و مـدارك مربـوط    -118ماده 

زمان در را در موارد الزم در اختیار سازمان قرار دهنـد و دسـتورالعملهاي ایـن سـا    
هاي مربوط براي کلیـه دسـتگاههاي اجرائـی     نامه چهارچوب مفاد این قانون و آئین

 .باشد الزم االجراء می
ها و دستورالعملهاي مربوط به اجراء مفاد این قانون حـداکثر   آئین نامه -119ماده 

استثناء مواردي که در این قـانون بـراي آن زمـان دیگـري      به(سال  ظرف مدت یک
 . رسد با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می) استمشخص شده 

 :کارمندان رسمی دریکی از حاالت ذیل قرار خواهند داشت  -120ماده 
 . اشتغال در یکی از پستهاي سازمانی -الف 
 مرخصی استعالجی ، استحقاقی و بدون حقوق   -ب 
 .این قانون ) 122(خدمت به موجب ماده آماده به  -ج 
ال یا مأموریت به دستگاههاي اجرائی دیگر و یا مأموریـت آموزشـی بـراي    انتق -د 

 . طی دوره هاي آموزش کوتاه مدت و یا کارآموزي
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موجب احکام قطعـی مراجـع قضـائی و یـا      انفصال موقت یا دائم و یا اخراج به -هـ 
 .این قانون ) 91(هیأتهاي رسیدگی به تخلفات اداري ویا احکام ماده

ازخریدي به موجب احکام مذکور دراین قانون و قانون رسیدگی بـه  استعفاء وب -و 
 .تخلفات اداري

بینـی   سایر حاالت که در قانون رسیدگی به تخلفات اداري و سایر قوانین پیش -ز 
 . شده است

آئین نامه اجرائی نحوه انتقال و مأموریت کارمندان مشمول این قانون  - 121ماده 
مرخصی بدون حقوق شامل نحوه احتسـاب سـوابق    به سایر دستگاههاي اجرائی و

خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزایا و ارتباط سازمانی و سـایر مـوارد مربـوط بـا     
 .رسد رعایت مفاد این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می

کارمندان رسمی دستگاههاي اجرائی در حاالت زیر به صورت آمـاده   - 122ماده 
 :آیند که مدت آن حداکثر یک سال خواهد بود درمی به خدمت،

 .ربط انحالل دستگاه اجرائی ذي -1
 .حذف پست سازمانی کارمندان  -2
 .نبود پست سازمانی بعد از اتمام مأموریت یا مرخصی بدون حقوق -3
کارمندانی که براساس تصمیم مراجع مذکور در هیأت رسـیدگی بـه تخلفـات     -4

 . از خدمت معلق یا آماده به خدمت شده باشنداداري یا مراجع قضائی 
در دوران آمادگی به خدمت ، به کارمندان مزبور حقوق ثابت پرداخـت   - 1تبصره 

خواهد شد و در صورت عدم اشتغال در دستگاههاي اجرائی دیگر کارمندان آمـاده  
صـورت   به خدمت در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی، بازنشسته و در غیـراین 

ریافت یک ماه و نیم حقوق و مزایاي مستمر به ازاء هر سـال سـابقه خـدمت و    با د
 . وجوه مرخصیهاي ذخیره شده بازخرید خواهند شد
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بـه   و یـا هیأتهـاي رسـیدگی    که براساس حکم مراجع قضـائی  کارمندانی - 2تبصره
تخلفات اداري ازاتهام مربوط برائت حاصل نمایند، حقوق و مزایـاي مسـتمرمربوط   

 . ي مدت آمادگی به خدمت دریافت خواهند نمودرا برا
کلیـه اختیـارات قـانونی دسـتگاههاي اجرائـی و شـوراها و مجـامع و         -123ماده 

عناوین مشابه براي ایجاد هرگونه دستگاه اجرائی از تـاریخ الزم االجراءشـدن ایـن    
 .قانون لغو می گردد

سـازمان اعـالم   کارگیري نیروي انسـانی در برخـی از مشـاغل کـه      به -124ماده 
براسـاس قـانون    دارد در سقف پستهاي سازمانی مصوب و مجوزهاي استخدامی می

 . باشد کار امکانپذیر می
مجموع دریافتی کارمندانی کـه بـه موجـب قـانون کـار در دسـتگاههاي        -تبصره 

برابر حقوق و مزایاي کارمندان مشـابه تجـاوز   )2/1(باشند نباید از اجرائی شاغل می
 . کند

ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل،  - 125ماده 
گـردد و در   متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجراء پانصد ریال تعیین می

سالهاي بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هرسـاله از سـوي بانـک مرکـزي اعـالم      
 .یابد گردد، افزایش می می

فــزایش یــک بــاره حقــوق و مزایــاي کارمنــدان و بارمــالی هرنــوع ا -126مــاده 
بازنشستگان موضوع ایـن قـانون از طریـق واگـذاري سـهام دولتـی در بنگاههـاي        
اقتصادي قابل عرضه در بورس و همچنین اعمال پلکانی افـزایش سـنواتی در حـد    
بودجه مصوب ساالنه و حداکثر در طول مدت اجراء آزمایشـی ایـن قـانون تـأمین     

 .شود می
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کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پـیش از   - 127ماده 
مجلس شوراي اسالمی مغایر با این قانون  5/6/1386موعد کارکنان دولت مصوب 

 .االجراءشدن این قانون لغو می گردد از تاریخ الزم
االجـراء شـدن    سال از تـاریخ الزم  مدت زمان آزمایشی این قانون پنج - 128ماده 

 . قانون خواهد بود  این
تبصره در جلسه مـورخ هشـتم مهرمـاه     106و  ماده  128انون فوق مشتمل بر ق 

یکهزار و سیصد و هشتاد و شش کمیسیون مشترك رسیدگی به الیحـه مـدیریت   
قـانون  ) 85(خدمات کشوري مجلس شوراي اسالمی طبـق اصـل هشـتاد و پـنجم    

اء آزمایشی آن به مدت پـنج  اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجر
  .به تأیید شوراي نگهبان رسید 18/7/1386سال، در تاریخ 
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 د ش / 2208: شماره 
 17/5/1384 :مورخ

 
 تفویض اختیار صدور مجوز تاسیس دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی دولتی

 و غیر دولتی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  
 )شوراي عالی انقالب فرهنگی  4/5/1384مورخ  566مصوب جلسه (

 
موضـوع تفـویض   4/5/1384مـورخ   566شوراي عالی انقالب فرهنگـی در جلسـه    

اختیار صدور مجوز تاسیس دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی دولتی و غیـر دولتـی بـه    
 : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را به شرح ذیل تصویب نمود 

اکـز  تحقیقـاتی دولتـی و غیـر دولتـی در      صدور مجوز تاسـیس دانشـگاهها و مر  «
چارچوب سیاستهاي مصوب شـواي عـالی انقـالب فرهنگـی بـه وزارت بهداشـت،       

 » درمان و آموزش پزشکی تفویض می شود
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 د ش/3722: شماره 
 8/9/1384: مورخ

 
 نحوه تاسیس جوامع علمی در وزارت بهداشت ،

 درمان و آموزش پزشکی 

 
 )شوراي عالی انقالب فرهنگی  10/8/1384مورخ  571مصوب جلسه (

نحـوه تاسـیس و    10/8/1384مـورخ   571شوراي عالی انقالب فرهنگی در جلسه 
صالحیت رسیدگی به درخواست تاسیس جوامع علمی در وزارت بهداشت، درمـان  

 : و آموزش پزشکی را به شرح ذیل تصویب نمود
ضـوع  صالحیت رسیدگی به درخواست تاسیس جوامـع علمـی بـه کمیسـیون مو    «

آئین نامه تاسیس انجمن هاي علمی ، ادبی و هنري در وزارت بهداشت ، ) 4(ماده 
 ». درمان و آموزش پزشکی اعطاء می شود
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 د ش/397/88: شماره 
 25/1/1388: مورخ

 لزوم انطباق آئین نامه هاي دانشجویی و فرهنگی مصوب«ماده واحده 
و آموزش پزشکی و  وزارتین علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت ، درمان

دانشگاه آزاد اسالمی با سیاستهاي فرهنگی و سایر مصوبات مرتبط 
 » شوراي عالی انقالب  فرهنگی و تعیین مرجع تائید آن 

 )شوراي عالی انقالب فرهنگی  29/11/1387مورخ  640مصوب جلسه ( 
 

براسـاس مصـوبه    29/11/1387مورخ  640شوراي عالی انقالب فرهنگی در جلسه 
شوراي معین شوراي عالی انقـالب فرهنگـی، مـاده     26/6/1387مورخ  171ه جلس

لزوم انطباق آئین نامه هاي دانشجویی و فرهنگی مصـوب وزارتـین علـوم،    «واحده 
تحقیقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسالمی با 

الب فرهنگی و تعیـین  سیاستهاي فرهنگی و سایر مصوبات مرتبط شوراي عالی انق
 . را به شرح ذیل تصویب نمود» مرجع تائید آن 

وزارتین علوم ، تحقیقات و فنـاوري و بهداشـت ، درمـان و آمـوزش     : ماده واحده «
پزشکی و دانشگاه آزاد اسالمی موظفند قبل از ابالغ آئین نامه هـاي دانشـجویی و   

شـی در رابطـه بـا    فرهنگی مصوب خود، تائید شوراي اسـالمی شـدن مراکـز آموز   
انطباق آئین نامه هاي مزبور بـا سیاسـتهاي فرهنگـی جمهـوري اسـالمی و دیگـر       

 . مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی ، اخذ نمایند
حیطه موارد مشمول مـاده واحـده فـوق را شـوراي اسـالمی شـدن مراکـز        : تبصره

       ائـه آموزشی تعیین و براي تصـویب نهـایی بـه شـوراي عـالی انقـالب فرهنگـی ار       
 . می نماید
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 هـ41988ت/53199: شماره 
 10/3/1388: مورخ

 
تصویب نامه در خصوص کاهش ضریب محرومیت نقاط محل خدمت 

 پزشکان عمومی  
وزارت بهداشـت، درمـان و    -معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور

 آموزش پزشکی 
مـورخ   484516هاد شـماره  بنا به پیشن 20/2/1388هیأت وزیران در جلسه مورخ 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصـد و   23/11/1387
 : سی و هشتم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران تصویب نمود

ضریب محرومیت نقاط محل خدمت پزشکان عمومی موضوع مشـمولین تبصـره     
تـا   -1375مصوب  –کان قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزش) 1(ماده ) 2(

سطح دو پنجم کاهش می یابد و اختیار چگونگی اعمـال آن در نقـاط روسـتایی و    
کمتر توسعه یافته براساس پیشنهاد وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـکی و    
تصویب وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک دولت تعیین می 

 . شود
کمیسـیون یـاد شـده در حکـم تصـمیمات رئـیس       مصوبات اکثریت وزیران عضـو  

آئین نامه داخلی هیأت دولـت قابـل   ) 19(جمهور و هیأت وزیران و با رعایت ماده 
 . صدور است 
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 هـ /40888ت /165111: شماره 
 13/9/1388: مورخ

 
 تصویب نامه در خصوص تعیین تکلیف اراضی مازاد بر نیاز دانشگاهها

 
 -وزارت مسکن و شهرسازي   -ت و فناوريوزارت علوم، تحقیقا-وزارت کشور

  –وزارت آموزش و پرورش  -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
 –معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور 

 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور 
 

بنـا بـه پیشـنهاد رئـیس جمهـور و بـه        26/8/1387هیأت وزیران در جلسه مورخ 
اصل یکصدو بیست و هفتم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران تصـویب  استناد  

 : نمود
کارگروهی متشکل از آقایان محمدرضا رحیمی معاون حقوقی و امور مجلس  -1

رئیس جمهور به عنوان رئیس ، محمـد مهـدي زاهـدي وزیـر علـوم، تحقیقـات و       
، علیرضـا   فناوري ، کامران باقري لنکرانی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی 

علــی احمــدي وزیــر آمــوزش و پــرورش ، محمــد ســعیدي کیــا وزیــر مســکن و  
شهرسازي، صادق محصولی وزیر کشور و ابراهیم عزیزي معاون توسعه مـدیریت و  

سرمایه انسانی رئیس جمهـور بـه عنـوان نماینـدگان ویـژه رئـیس جمهـور بـراي           
نشگاهها و موسسات تصمیم گیري در خصوص تعیین تکلیف اراضی مازاد بر نیاز دا

آموزش عالی ، آموزشکده هاي فنـی و حرفـه اي و مراکـز تربیـت معلـم و تغییـر       
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کاربردي و استفاده در تامین مسکن اعضاي هیأت علمی و مدرسین دانشـگاهها و  
 . مراکز یاد شده تعیین می شوند

تصمیمات نمایندگان یاد شده در مورد امـور اجرایـی موضـوع یـاد شـده در       -2
آئـین  ) 19(ت رئیس جمهور و هیأت وزیران بوده و بـا رعایـت مـاده    حکم تصمیما

 . نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور است



          مجموعه قوانین مرتبط با هیأت امناء  ۳۹۰
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 قانون تنظیم  بخشی از مقررات مالی

 و تنفیذ شده 1380دولت مصوب سال  

 در قانون برنامه چهارم توسعه 
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 بخشی از قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات

 25/8/1384دولت مصوب  مالی 
 

دانشگاهها و موسسـات آمـوزش عـالی و پژوهشـی مجازنـد نسـبت بـه         -18ماده 
پذیرش دانشجویان خارجی و انتقال دانشجویان ایراینی دانشگاههاي خارجی مورد 
تائید وزارتخانه هـاي علـوم، تحقیقـات و فنـاوري و بهداشـت ، درمـان و آمـوزش        

ي و یا ریالی آنها را تصـویب هیـأت امنـاء و تائیـد     پزشکی اقدام کنند و شهریه ارز
وزارتخانه هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخـذ  

 .و به حساب درآمد اختصاصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی واریز نمایند
شرایط علمی پذیرش و ظرفیت پذیرش با تصویب هیأت امنـاء و حسـب مـورد بـا     

 . وزارتخانه هاي فوق الذکر خواهد بودتائید 
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند از متخصصان ایرانی خـارج  
از کشور و متخصصان خارجی براي رفع نیازهاي آموزشـی و پژوهشـی دعـوت بـه     
عمل آورند و پرداختهاي ارزي و ریالی مرتبط را بـا تصـویب هیـأت امنـاء ازمحـل      

 .و یا موسسه آموزش عالی و پژوهشی ذیربط  انجام دهند اعتبارات دانشگاه
تعرفه هاي آب، برق وگاز مصرفی مراکـز فرهنگـی، آموزشـی و ورزشـی      -37ماده 

نظیر کتابخانه ها ، موزه ها، مهد کودکهـا  ( دولتی، غیر دولتی، تعاونی و خصوصی 
ش فنـی و  ،کودکستانها، مدارس، اردوگاههاي دانش آموزي، دانشگاهها، مراکز آموز

حرفه اي، حوزه هاي علمیه، مساجد، حسـینیه هـا، باشـگاههاي ورزشـی و مراکـز      
بـر مبنـاي تعرفـه آموزشـی محاسـبه و پرداخـت       ) شبانه روزي نگهداري معلوالن

 .خواهد شد
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قـانون برنامـه   ) 160(کلیه دستگاههاي ملی و استانی مـذکور در مـاده    -44ماده 
نگی جمهوري اسالمی ایران مکلفند کلیه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعی و فره

مراکز جانبی از قبیل مراکز آموزشی، رفاهی ، تفریحی، آموزشی و ورزشی که براي 
 -استفاده کارکنان و خانواده آنها در اختیار دارند را بـه طریـق خـودگردان درآمـد    

هزینه اي اداره نمایند به نحوي که بـراي اداره و نگهـداري ایـن مراکـز هیچگونـه      
بـر  ) اعم از هزینه پرسنلی، اداري، تجهیزاتی، مواد مصرفی و نظـایر آن  (زینه اي ه

 . دولت تحمیل نگردد
استفاده از اعتبـارات خـارج از شـمول قـانون محاسـبات عمـومی کشـور مصـوب         

 . نیز براي این امور ممنوع می باشد 1/6/1366
برنامـه چهـارم   قـانون  ) 160( به دستگاههاي اجرایی مـذکور در مـاده     -46ماده 

توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران اجازه داده می شـود  
به منظور ارتقاي کیفیت خدمات و کاهش اعتبارت هزینـه اي ، نسـبت بـه خریـد     
خدمات ، براي انجام ماموریتها و وظایف قانونی غیر حاکمیتی خود از بخـش غیـر   

 . افه از مردم نگردد ، اقدام نماینددولتی به شرطی که متضمن اخذ هزینه اض
آئین نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشـور و  

 . وزارت امور اقتصادي و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید
اعتبارات ردیف هاي متفرقه مربوط  به دستگاههاي مختلف که توزیع و  -49ماده 

اجرایی اختصاص می یابد ، حسب مورد به سقف اعتبارات مصـوب    به دستگاههاي
هزینه اي و تملک دارایی هاي سرمایه اي اضـافه مـی گـردد و مصـرف آن طبـق      

 . قوانین و مقررات اعتبارات دستگاه دریافت کننده ، صورت می گیرد
ایجاد هر گونه پست سازمانی عضو هیأت علمـی در کلیـه دسـتگاههاي     -68ماده 

ادارات و سـتادهاي وزارتخانـه هـا ممنـوع اسـت و منحصـراً دانشـگاهها و         اجرایی
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موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوري که تاسیس آنها بـه تصـویب شـوراي    
گسترش آموزش عالی و سایر مراجع قانونی ذیصالح رسیده است می توانند برابـر  

، اجتمـاعی و   قـانون برنامـه چهـارم توسـعه اقتصـادي     ) 49(ماده )الف ( مفاد بند 
فرهنگی جمهوري اسالمی ایران نسبت به ایجاد پست هیأت علمی موردنیاز اقـدام  

 .کلیه قوانین مغایر با این ماده لغو می گردد. کنند
شرط قبولی در آزمون ادواري براي استخدام نیرو در اسـتانهاي محـروم    -69ماده 

 . ستانها لغو می گرددبراي نیروهاي بومی الزامی نیست و مصوبه قبلی براي این ا
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 قانون تنظیم  بخشی از مقررات مالی دولت 

 و تنفیذ شده در قانون برنامه چهارم توسعه  1380مصوب سال 
 

اجازه داده می شـود کـل اعتبـارات هزینـه اي، تملـک دارایـی هـاي         -103ماده 
سرمایه اي و اختصاصی دانشگاهها و موسسه هاي آموزش عالی و پژوهشی وابسته 

وزارتخانه هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آمـوزش پزشـکی   به 
و فرهنگستانها و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به سایر  دسـتگاهها کـه داراي   
مجوز از سوي شوراي گسترش آموزش عالی مـی باشـد، براسـاس قـانون تشـکیل      

شـوراي   1367هیأت امناي دانشگاهها و موسسات آموزش عالی پژوهشی مصـوب  
عالی انقالب فرهنگی و قـانون نحـوه انجـام امـور مـالی و معـامالتی دانشـگاهها و        

مجلـس شـوراي    18/10/1369موسسه هاي آمـوزش عـالی و تحقیقـاتی مصـوب     
اسالمی و آئین نامه هاي مربوط در قالب برنامه و طرح به صـورت کمـک و بـدون    

قـانون  ) 31( به استثناي ماده  الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور
موافقـت نامـه هـاي    . هزینـه شـود   1/6/1366محاسبات عمـومی کشـور مصـوب    

به اسـتثناي طرحهـاي   ( طرحهاي تملک دارایی هاي سرمایه اي مراکز فوق الذکر 
با هماهنگی وزارتخانه هاي متبوع با سازمان مدیریت و برنامـه ریـزي   ) تجهیزاتی 

ام امـور مـالی و معـامالتی دانشـگاهها و موسسـات       انجـ . کشور مبادله می گـردد  
آموزش عالی و مراکز سایر دستگاههایی که داراي مجوز از شوراي فوق الذکر و یـا  

 .مجلس شوراي اسالمی می باشند صرفاً مشمول مقررات این ماده می باشد
نحوه تخصیص اعتبارات هزینه اي و تملک دارایی هـاي سـرمایه اي و    -104ماده 

ی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی و تحققاتی وابسته به وزارتخانه هاي اختصاص
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و ) 3(علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی براسس مواد 
قانون نحوه انجام امور مالی و معـامالتی دانشـگاهها و موسسـه هـاي آمـوزش      ) 4(

 . بوطه خواهد بودو آئین نامه هاي مر 18/10/1369عالی و تحقیقاتی مصوب 
به وزارتخانه بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و علوم ، تحقیقـات  و   -105ماده 

فناوري اجازه داده می شود هزینه ارزشیابی مدارك تحصـیلی فـارغ التحصـیالن و    
دانشجویان انتقالی خارج از کشور را از آنها اخذ و به حساب درآمد عمومی کشـور  

 .یز نمایندوار) نزد خزانه داري کل( 
به دانشـگاهها و مرکـز پژوهشـی اجـازه داده مـی شـود کـه براسـاس          -106ماده 

سیاستهاي کلی دولت نسبت به انجـام قراردادهـاي پژوهشـی و توسـعه همکـاري      
 .علمی با دانشگاهها و مراکز پژوهشسی و صنعتی سایر کشورها اقدام نمایند

هشـی پـس از واریـز بـه     درآمدهاي ناشی از فروش دانش فنی و اجـراي امـور پژو  
معادل وجوه واریزي از محـل ردیـف   ) نزد خزانه داري کل( حساب درآمد عمومی 

خاصی که در قوانین بودجه ساالنه منظور خواهد شـد جهـت توسـعه کیفـی امـر      
آموزش و تحقیقات در اختیار دانشگاهها و مراکـز پژوهشـی ذیـربط قـرار خواهـد      

 .گرفت 
رج از کشور توسط دسـتگاههاي موضـوع مـاده    خرید دانش فنی از خا -107ماده 

این قانون جهت اجراي طرحها و پروژه هاي تملک دارایی هـاي سـرمایه اي   ) 33(
مذکور در قوانین بودجه ساالنه به شرطی مجاز خواهد بود که بـا تشـخیص وزارت   
علوم، تحقیقات و فناوري دانش فنی مورد نیاز آن در داخل کشـور وجـود نداشـته    

رتخانه مذکور موظف است با کسب اطالع از کلیه مراکز ذیربط حـداکثر  وزا. باشد 
ظرف مدت دو ماه نظر خود را حسب مورد بـه دسـتگاه هـاي اجرایـی درخواسـت      

 .کننده اعالم نماید
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ایجاد و توسعه هر گونه دانشکده، موسسه آموزشی با مقطع تحصـیلی   -109ماده 
انهاي دولتی و موسسـاتی کـه شـمول    باالتر از کاردانی توسط وزارتخانه ها و سازم

قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است یه جز وزاتخانه هاي علوم، تحقیقات و فناري و 
بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و همچنین دانشگاههاي نیروهاي مسلح بـدون  

 .مجوز شوراي گسترش آموزش عالی ممنوع است 
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 هـ 35080ت /35714: شماره 
 7/4/1385مورخ 

 وزارت امور اقتصادي و دارایی –مان مدیریت و برنامه ریزي کشور ساز
بنـا بـه پیشـنهاد سـازمان مـدیریت و       16/1/1385هیأت وزیران در جلسه مـورخ  

قـانون  ) 46(برنامه رزي کشور و وزارت امور اقتصادي و دارایی و بـه اسـتناد مـاده    
 -1384وب مصـ  –الحاق موادي به قانون تنظیم بخشـی از مقـررات مـالی دولـت     

 : آئین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود
قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از )46(آئین نامه اجرایی ماده 

 مقررات مالی دولت 
در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشـروح مربـوط بـه کـار مـی       -1ماده 
 :روند
از اعتبارات هزینه اي است که در ازاي انجام هـر   میزانی: هزینه سرانه دولتی -الف

فعالیت یا خدمت با برخوردار شده هر یک از افراد بهـره منـد از خـدمات دسـتگاه     
اجرایی به تناسب موضوع فعالیت و منطقه در بودجـه دسـتگاه پـیش بینـی شـده      

 .است
 درصدي از هزینه سرانه دولتی است که به تناسب: هزینه سرانه خرید خدمت -ب

موضوع فعالیت ، منطقه و کیفیت کار تعیین و به بخش غیر دولتی در ازاي انجـام  
 .کار پرداخت می گردد

خرید خدمات از بخش غیر دولتی ، استفاده از ظرفیتهاي بخـش غیـر دولتـی     -ج
اعم از بخش خصوصی و بخش تعاونی ، شهرداریها و دهیاریها و خرید خدمات غیر 

ا رعایت مقررات قانونی مربـوط مشـروط بـه عـدم     حاکمیتی دستگاههاي اجرایی ب
 دریافت هزینه اضافی از اشخاص 
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قانون ) 160(کلیه دستگاههاي اجرایی مذکور در ماده : دستگاه خریدار خدمت -د
 برنامه جهارم توسعه 

کلیه تصدیهاي اجتماعی، فرهنگی، خدماتی، زیربنایی و : امور غیر حاکمیتی  -هـ 
 اقتصادي 

واحد سازمانی تابعه دستگاههاي اجرایـی اسـت کـه بـه منظـور      : نیواحد استا –و 
اعمال اختیارات و انجام وظایف دسـتگاه اجرایـی، در مرکـز اسـتان تشـکیل شـده       

 .است
به منظور احصاي تصـدیهاي اجتمـاعی، فرهنگـی، خـدماتی، زیربنـایی و       -2ماده 

هـارم توسـعه،   قانون برنامـه ج ) 135(اقتصادي دستگاههاي اجرایی، با رعایت ماده 
کارگروهی به مسئولیت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و بـا حضـور   
معاون اجرایی رییس جمهور، وزیر کشور، وزیر امور اقتصادي و دارایی، دبیر هیئت 
دولت و رییس دستگاه ذیربط حسب مـورد تشـکیل و نسـبت بـه احصـاي مـوارد       

دام و جهـت اجـرا بـه دسـتگاههاي     این آیـین نامـه اقـ   ) 1(ماده  "هـ"موضوع بند 
 .قانون برنامه چهارم اعالم می نماید) 160(اجرایی موضوع ماده 

دستگاههاي خریدار خدمت می توانند از تاریخ تصـویب ایـن آیـین نامـه      -3ماده 
تمام یا قسمتی از امور غیرحاکمیتی خـود را از طریـق بخـش غیـر دولتـی واحـد       

ه منجر به دریافـت هزینـه اضـافه از مـردم     شرایط با رعایت مقررات و به شرطی ک
نسبت به انجام اینگونه امور قبل از خرید از بخش غیر دولتی نگردد و نیز به شرط 

 .کاهش اعتبارات هزینه مالی و ارتقاء کیفیت خدمات انجام دهند
قـانون یــاد شـده و ایــن آیـین نامــه در    ) 46(مســئولیت اجـراي مــاده   – 4مـاده  

 . ت به عهده وزیر یا رییس دستگاه مربوط می باشددستگاههاي خریدار خدم
 :وظایف و اختیارات دستگاه اجرایی به شرح زیر است – 5ماده 
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قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از ) 46(تدوین برنامه تحقق ماده  -الف
 مقررات مالی دولت در دستگاه متبوع

رخصـوص صـالحیت فنـی و    تعیین شرایط ، استانداردها و موارد مورد نظـر د  -ب
 .اخالقی بخش غیر دولتی مورد نظر جهت خرید خدمات

تعیین و تنظیم چارچوب قرارداد خرید خدمات به منظور مبادله با بخش غیـر   -ج
 .دولتی

تعیین میزان هزینه سرانه خرید خدمات با توجه به موقعیـت جغرافیـایی، نـوع     -د
خـدمات و فعالیـت هـاي     فعالیت و میزان محرومیت منـاطق و کمیـت و کیفیـت   

 .خریداري شده
انجام نظارتهاي مستمر به منظور رعایت استانداردهاي مربوط و جلـوگیري از   -هـ 

 .کاهش رضایتمندي ارباب رجوع و مردم از فعالیتها و خدمات خریداري شده
کنترل هزینه اي فعالیتها به منظـور جلـوگیري از احتمـال پرداخـت وجـوه و       –و 

توسط ارباب رجوع به واحدهاي طـرف قـرارداد بابـت فالیتهـا و      هزینه هاي اضافی
 .خدمات خریداري شده و اعالم تعرفه هاي ارایه خدمات به مصرف کننده نهایی

نظارت مستمر بر عملکرد بخش غیر دولتی طرف قرارداد و ارایـه پیشـنهادهاي    -ز
 .الزم جهت ارتقاء کیفیت خدمات رسانی 

ارداد از شـرایط خریـد خـدمت و ارجـاع آن بـه      رسیدگی به تخلفات طرف قـر  -ح
 .مراجع ذیربط

ارایه راهنمایی و هماهنگیهاي الزم به دستگاه اسـتانی در زمینـه اجـراي ایـن      -ط
 ماده 
قانون یادشده در واحـدهاي اسـتانی خریـدار    ) 46(مسئولیت اجراي ماده  -6ماده 

 . خدمت به عهده مسئول واحد استانی دستگاه اجرایی است
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واحد استانی دستگاه اجرایی موظف است ضمن رعایت ضـوابط و مقـررات    مسئول
موجود و با هماهنگی با وزیر یا باالترین مقام دستگاه مرکـزي متبـوع خـود کلیـه     

 . این آیین نامه را در سطح استان اجرا نماید) 5(وظایف قید شده در ماده 
شابه دسـتگاه خریـدار   معاون اداري و مالی یا توسعه مدیریت یا عناوین م -7ماده 

خدمت موظف است ساالنه مبالغ صرفه جویی شده در اجراي مفاد این آیین نامـه  
 . را به وزیر یا باالترین مقام دستگاه اطالع دهد

صرفه جویی ناشی از اجراي مفاد ایـن آیـین نامـه بـا رعایـت قـوانین و        – 8ماده 
ي متبادله با سـازمان  مقررات به صورت مشخص و در قالب اصالحیه موافقتنامه ها

جهـت ارتقـاي کیفیـت    ) حسـب مـورد  (مدیریت و برنامه ریزي کشـور یـا اسـتان    
خدمات دستگاه اجرایی اختصاص مـی یابـد و در مـورد آن گـروه از دسـتگاههاي      
اجرایی که ملزم به مبادله موافقتنامه نمی باشند با تصویب باالترین مرجع تصمیم 

 . ارتقاي کیفیت اختصاص می یابدگیري دستگاه به سایر امور در جهت 
وزیر یا باالترین مقـام دسـتگاه خریـدار خـدمت موظـف اسـت گـزارش         – 9ماده 

عملکرد این ماده را به تفکیک فعالیتها تهیه و در مقاطع شـش ماهـه بـه سـازمان     
 .مدیریت و برنامه ریزي کشور اعالم نماید

هاي استانی در مقـاطع  قانون یادشده در واحد) 46(گزارش عملکرد ماده  –تبصره 
 .سه ماهه تهیه و براي دستگاه مرکزیمتبوع ارسال می گردد

دستور العملهاي مورد نیاز این آیین نامه ظرف سه ماه پـس از تصـویب    -10ماده 
توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و با همکاري وزارت امور اقتصـادي و  

 .دارایی تهیه و ابالغ خواهد شد
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 قانون الحاق موادي به قانون  47اجرایی ماده آیین نامه 
 تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

قـانون برنامـه چهـارم توسـعه      145مـاده  ) ب(به منظور اجراي بند  -1ماده 
ـ    1383اقتصــادي، اجتمــاعی و فرهنگــی جمهــوري اســالمی ایــران ـ مصــوب    

منظور کـاهش   قانون یادشده موظفند به 160دستگاههاي اجرایی مذکور در ماده 
از تصدیهاي اجتماعی، فرهنگی، تولیدي، خدماتی و نظایر %) 3(حداقل سه درصد 

نظیر فعالیتهاي ذکر شده در پیوست این آیین نامه که تأییـد شـده بـه مهـر     (آنها 
از اعتبـارات تخصـیص   %) 5/1(حداقل یک و نـیم درصـد   ) دفتر هیأت دولت است

لتی و در جهت خرید خدمت از بخـش  یافته خود را به منظور توسعه بخش غیردو
 .خصوصی یا بخش تعاونی، شهرداریها و دهیاریها اختصاص دهند

اي و تملـک   منظور از اعتبارات تخصیص یافتـه، اعتبـارات هزینـه    -1تبصره 
اي و درآمدهاي اختصاصی مصـوب دسـتگاه اجرایـی مربـوط بـه       داراییهاي سرمایه

قـانون برنامـه و    30ه با رعایـت مـاده   باشد ک فعالیتهاي موضوع این آیین نامه می
 .یابد بودجه تخصیص می

منظـور از اعتبـارات تخصــیص یافتـه در شـرکتهاي دولتــی آن      -2تبصـره  
قسمت از اعتبارات مصوب اسـت کـه در بخـش تولیـد، توزیـع و فـروش مصـرف        

 .گردد می
به منظور احصاء تصدیهاي اجتماعی، فرهنگی، تولیـدي و خـدماتی    -2ماده 
قـانون برنامـه چهـارم توسـعه اقتصـادي،       135ي اجرایی با رعایت ماده دستگاهها

ـ کـار گروهـی     1383اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوري اسـالمی ایـران ـ مصـوب        
ریـزي کشـور، معـاون اجرایـی رئـیس       متشکل از رییس سازمان مدیریت و برنامـه 
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جمهور، وزیر کشور، وزیر امـور اقتصـادي و دارایـی، دبیـر هیـأت دولـت و رئـیس        
دستگاه ذیربط حسب مورد تشکیل و نسبت به احصاء موارد یادشده اقدام و جهت 

 .قانون یادشده اعالم نماید 160اجراء به دستگاههاي اجرایی موضوع ماده 
در هر یک از دستگاههاي  1به منظور تحقق اهداف مذکور در ماده  -3ماده 

ی و نظـایر آنهـا    اجرایی که داراي تصدیهاي اجتماعی، فرهنگـی، تولیـدي، خـدمات   
قانون الحاق موادي به قانون تنظـیم بخشـی از    47هستند، کار گروه اجرایی ماده 

» کار گروه توسـعه فعالیتهـاي بخـش غیردولتـی    «مقررات مالی دولت که اختصاراً 
شود، متشکل از معـاون اداري و مـالی یـا توسـعه مـدیریت یـا عنـاوین         نامیده می

لی و نماینده وزیر یـا رئـیس دسـتگاه تشـکیل     مشابه، ذیحساب و مدیرکل امور ما
 .شود می

در شرکتهاي دولتـی هیـأت مـدیره مسـؤول وظـایف کـار گـروه         -1تبصره 
 .موضوع این ماده خواهد بو د

به منظور پیگیري سیاستها و اجراي تصمیمات کار گروه موضـوع   -2تبصره 
. شـوند  جاد می، کمیسیونهاي استانی در واحدهاي استانی دستگاه اجرایی ای3ماده 

 .گردد تعیین می 3ترکیب این کمیسیونها توسط کار گروه موضوع ماده 
وظایف و اختیارات کار گروه توسعه فعالیتهاي بخش غیردولتی بـه   -4ماده 

 :شرح زیر است
تعیین شیوه واگذاري تصدیهاي احصاء شده به بخش غیردولتی به یکی ) الف

انون برنامه چهـارم توسـعه اقتصـادي،    ق 145ماده » ب«از روشهاي مندرج در بند 
 .اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران

تعیین سهمیه اعتبارات تخصیص یافتـه دسـتگاه بـه تفکیـک تصـدیهاي      ) ب
 .اجتماعی، فرهنگی، تولیدي، خدماتی و نظایر آنها
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تعیین شرایط، استانداردها و موارد مورد نظر درخصـوص صـالحیت فنـی    ) ج
 .ها عالم عمومی آن از طریق رسانهبخش غیردولتی و ا

اعتبـارات تخصـیص یافتـه بـراي     ) یک و نیم درصـد % (5/1توزیع حداقل ) د
حمایت از بخش غیردولتی و واگذاري تصدیهاي قابل واگذاري با توجه به روشهاي 

 .تعیین شده
 .هاي سرانه خدمات تعیین هزینه) هـ
 .ها از طریق رسانهاطالع رسانی به بخش غیردولتی به صورت عمومی و ) و
تأیید قراردادهاي واگذاري امور به بخش غیردولتـی بـه تفکیـک روشـهاي     ) ز

تعیین شده با رعایت قوانین و مقررات مربوط براي ارسال بـه سـازمان مـدیریت و    
 .ریزي کشور برنامه

تعیین اعضاء، محدوده وظایف و فعالیتها و نحوه همـاهنگی کمیسـیونهاي   ) ح
 .استانی شهرستانی

ـ  ت بـرداري در   هـاي آمـاده بهـره    بـرداري از پـروژه   انـدازي و بهـره   راه بصـره 
 .باشد می) الف(تصدیهاي اجتماعی، فرهنگی، تولیدي و خدماتی مشمول بند 

اعتبارات موضـوع ایـن آیـین نامـه بـه صـورت مشـخص در قالـب          -5ماده 
ان حسـب  ریزي کشور یـا اسـت   هاي متبادله با سازمان مدیریت و برنامه نامه موافقت

مورد جهت توسعه فعالیتهاي بخش غیردولتی و خریـد خـدمت از آنهـا اختصـاص     
یابد و در مورد آن گروه از دستگاههاي اجرایی که ملزم بـه مبادلـه موافقتنامـه     می

گیـري دسـتگاه    باشند، میزان اعتبار مربوط، به تصویب باالترین مرجع تصمیم نمی
 .خواهد رسید

توانند تسهیالت پیش بینی شـده در مـاده    میدستگاههاي اجرایی  -6ماده 
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین نامه اجرایـی مربـوط نظیـر     88
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التفـاوت کـارمزد بـانکی تسـهیالت اعطـایی و       اعطاي تسهیالت بانکی، تأمین مابـه 
اي دستگاه را به عنوان وجوه  اختصاص بخشی از اعتبارات تملک داراییهاي سرمایه

 .هاي سرانه استفاده نمایند ه شده و یا پرداخت هزینهادار
یـک و نـیم   % (5/1دستگاه اجرایی موظف اسـت گـزارش عملکـرد     -7ماده 

اعتبـارات تخصـیص یافتـه بـه بخـش غیردولتـی را بـه تفکیـک فعالیتهـا          ) درصد
و روشهاي تعیین شده در قالب جداول اعتباري تهیه و در مقاطع شـش  ) تصدیها(

 .مدیریت و برنامه ریزي کشور اعالم نماید ماهه به سازمان
ستادهاي تحول اداري استانها بر نحوه اجراي دقیق این آیین نامـه   -8ماده 

نظارت و پیگیري الزم را به عمل آورند و گزارش آن را بـه اسـتاندار مربـوط ارایـه     
 .نمایند تا در ارزیابی عملکرد مدیران استانی لحاظ نمایند

ریـزي کشـور موظـف اسـت بـا توجـه بـه         یت و برنامهسازمان مدیر -9ماده 
از %) 3(گزارشهاي دریافتی از دستگاههاي اجرایی میزان تحقق کاهش سه درصـد  

تصدیهاي اجتماعی، فرهنگی، تولیدي و خدماتی را تعیین و در فواصل شش ماهه 
 .و در قالب گزارشهاي تفصیلی به اطالع هیأت وزیران برساند

هـاي   رایـی موظفنـد از طریـق مطبوعـات و رسـانه     دستگاههاي اج -10ماده 
 .عمومی مراتب را به اطالع مردم برسانند
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 هـ 39084ت /194109: شماره 
 29/11/1386: تاریخ 

 تصویب نامه هیأت وزیران
 وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی

 
مـورخ  381244 بنا به پیشنهاد شـماره   24/1/1386هیأت وزیران در جلسه مورخ 

) 24(و باسـتناد مــاده   وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی     25/10/1386
نفیـذي در مـاده   ت – 1380مصـوب   –قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسـالمی   156
 :تصویب نمود 1383ایران مصوب سال 

 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولـت  )24(موضوع ماده عرفه هاي ت
به شرح جداولی که به تائید و مهر هیـأت وزیـران رسـیده اسـت و توسـط وزارت      

چـاپ و تکثیـر مـی شـود     ) معاونـت سـالمت   (بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
 .تعیین گردیده است
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 هـ26588ت/10727: شماره 
 29/3/1381: تاریخ 

 تصویب نامه هیأت وزیران
سازمان مدیریت و           -ت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزار

 برنامه ریزي کشور
 

بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمـان   26/3/1381هیأت وزیران در جلسه مورخ 
سـازمان   11/3/1381مـورخ  39673/105و آموزش پزشکی ، موضوع نامه شـماره  

قـانون تنظـیم بخشـی از     )25(مدیریت و برنامه ریزي کشـور ، بـه اسـتناد مـاده     
آئین نامه اجرایی ماده یاد شـده را بـه شـرح     -1380مصوب  -مقررات مالی دولت

 :زیر تصویب نمود
 

 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) 25(آئین نامه اجرایی ماده 
 

داروخانه هاي دانشگاههاي علوم پزشکی کـه بـا اهـداف آمـوزش و ارائـه       -1ماده 
بهداشتی خارج از بیمارسـتان هـا و مراکـز بهداشـتی و درمـانی      خدمات دارویی و 

 . تاسیس گردیده اند مشمول این آئین نامه می باشند
به صورت خودگردان و بـدون اتکـاء   ) 1(اداره داروخانه هاي موضوع ماده  -2ماده 

به اعتبارات دولتی خواهد بود و وجوه حاصل از فروش دارو، سایر اقالم مـرتبط بـا   
و ارائه خدمات دارویی به حساب درآمد اختصاصی که در قـوانین بودجـه    داروخانه

سنوانی منظور خواهد شد جهت خرید مجـدد دارو و سـایر اقـالم منـدرج در ایـن      
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ماده طبق ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و انجـام هزینـه هـاي    
 .جاري و پرسنلی داروخانه صرف خواهد شد

موظف است براي داروخانه یا داروخانه هاي تحت پوشـش  دانشگاه ذیربط  -3ماده 
 .حسابداري مستقل ایجاد نماید

ذیحساب هر دانشگاه باید براي داروخانه هاي تحـت پوشـش در یکـی از     -4ماده 
وجوه . بانک هاي مجاز کشور، حساب بانکی مستقل غیر قابل برداشت افتتاح نماید

آن از محـل  %) 100(ادل صد درصد واریزي می بایست به حساب خزانه واریز و مع
اعتبار منظور شده در قانون بودجه توسط ذیحساب دانشگاه درخواست و عینـاً بـه   
داروخانه عودت و با رعایت قانون نحوه انجام امور مـالی و معـامالتی دانشـگاهها و    

آئین نامه مالی و معامالتی دانشگاهها ( موسسات آموزش عالی و آئین نامه مربوط 
صرف هزینه هاي مندرج ) بسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وا... و

 .این آئین نامه شود) 2(در ماده 
موظـف اسـت   ) عامـل ذیحسـاب   ( مسئول یا رئیس امور مالی داروخانـه   -5ماده 

عالوه بر تهیه و تنظیم دفاتر و صورتحسابهاي مالی ماهانه مورد نیاز ذیحساب، هر 
داروخانه را تنظـیم و از طریـق رئـیس داروخانـه بـه اطـالع        ماه تراز عملیات مالی

 .رئیس دانشگاه با مقامات مجاز از طرف او برساند
رئیس داروخانه و یا داروخانه ها از بین داروسـازان دانشـگاه بـه پیشـنهاد      -6ماده 

مدیریت دارویی و غذایی دانشگاه توسـط رئـیس دانشـگاه منصـوب مـی گـردد و       
داري و مالی به عهده رئیس داروخانه ها می باشـد و نـامبرده   مسئولیت کلیه امور ا

 .در مقابل دانشگاه و دستگاههاي نظارتی پاسخگو خواهد بود
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در دانشگاههایی که داراي دانشکده داروسازي فعـال مـی باشـند رئـیس      –تبصره 

داروخانه به پیشنهاد رئیس دانشکده داروسـازي و حکـم رئـیس دانشـگاه تعیـین         
 .دمی گرد

بـه  . کارکنان داروخانه ها تابع قانون کار و تامین اجتمـاعی خواهنـد بـود    -7ماده 
کارگیري نیروهاي جدید در این گونه داروخانـه هـا براسـاس نیـاز بـه درخواسـت       
رئیس داروخانه ها و تائید رئیس یا معاونت پشتیبانی دانشگاه و در قالب قانون کار 

 .مجاز خواهد بود
ظف است در پایان هر سال مالی با رعایت مقررات نسـبت بـه   دانشگاه مو -8ماده 

انبارگردانی داروخانه ها اقدام و وضعیت عملیات انجام شده در طول سال را از نظر 
 .مالی و فنی تائید و یا تخلفات احتمالی انجام شده رابه مراجع ذیربط اعالم نماید

 .  قابل اجراست 1/1/1381این آئین نامه از تاریخ  -9ماده 
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 هـ26432ت/6794: شماره 
 24/2/1381: تاریخ 

 تصویب نامه هیأت وزیران
 وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی -وزارت علوم، تحقیقات وفناوري

 سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور
 

بنا به پیشنهاد مشترك وزارتخانـه هـاي   18/2/1381هیأت وزیران در جلسه مورخ 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مـدیریت و   علوم، تحقیقات و فناوري،

سـازمان   10/2/1381مـورخ  8911/105برنامه ریزي کشور،  موضوع نامه شـماره  
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تصـویب  ) 34(یاد شده و دراجراي ماده 

 :نمود
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  ) 34(آئین نامه اجرایی ماده 

 1380صوب م
 :تعاریف و مفاهیم -1ماده 
به دانشجویانی اطالق می گردد که با رعایت ضوابط ، کلیه هزینـه  : بورسیه  –الف 

 .هاي ریالی و ارزي آنان از طرف دولت پرداخت گردد
به دانشجویانی اطالق مـی گـردد کـه بـا رعایـت ضـوابط و       ) : ارزبگیر(اعزامی  -ب

 .ی خود را پرداخت کنندمجوز ارزي دولت ، هزینه هاي ریال
 2ماده 

وزارتخانه هاي علوم ، تحقیقات و فناوري و بهداشت ، درمـان و آمـوزش پزشـکی     
براي خرید تعهد و آزاد نمودن مدارك و وثـایق و همچنـین دریافـت خسـارات از     



 

          مجموعه قوانین مرتبط با هیأت امناء  ۴۱۱
 

دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفاي تعهدات خودداري کرده و یا می کنند، 
ورسیه معادل ارزهاي پرداختی به نرخ زمان بازپرداخت با احتسـاب  از دانشجویان ب

سایر هزینه هاي ریالی ، و از دانشجویان اعزامی معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز 
نـزد  (ارز و نرخ پرداخت شده قبلی را دریافت و به حساب درآمـد عمـومی کشـور    

 .واریز می نمایند) خزانه داري کل
 3ماده 

به منظور بازگشت دانشجویان بورسـیه و اعزامـی و انجـام تعهـدات      در مواردي که
مربوط ، تضمین از ضامن اخذ گردیده است، در صورت عدم ایفاي تعهدات و عدم 
پرداخت خسارت مربوط از طرف دانشجو، ضامن مکلف بـه اسـترداد هزینـه هـا و     

 در هر صورت بدهی ضـامن بیشـتر از کـل بـدهی    . ارزهاي مصرف شده می باشد 
 .دانشجو نخواهد بود

 4ماده 
پس از واریـز  . مبلغی که مطابق این آئین نامه از ضامن دانشجو دریافت می گردد 

 .به حساب درآمد عمومی کشور، از میزان بدهی دانشجو کسر خواهد شد



          مجموعه قوانین مرتبط با هیأت امناء  ۴۱۲
 

  

 هـ 26589ت /14674: شماره 
 8/4/1381: تاریخ 

 
 تصویب نامه هیأت وزیران

 وزارت کار و امور اجتماعی   -ش پزشکیوزارت بهداشت، درمان و آموز
 سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور 

 
بنا به پیشنهاد مشترك وزارتخانه هـاي   26/3/1381هیأت وزیران در جلسه مورخ 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امـور اجتمـاعی ، موضـوع نامـه شـماره       
قـانون  ) 94(سـتناد مـاده   سازمان یاد شده و به ا 11/3/1381مورخ  39673/105

آئین نامه اجرایی ماده یـاد   -1380مصوب  –تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 
 .شده را به شرح زیر تصویب نمود

 
 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  ) 94(آئین نامه اجرایی ماده 

 
 1ماده 

سـایر  هر کارخانه خصوصی یـا دولتـی موظـف اسـت خـود راسـاً و یـا از طریـق          
که از این ( موسساتی که داراي مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

هستند ، خـدمات بهداشـت   .) پس در این آئین نامه وزارت بهداشت نامیده میشود



 

          مجموعه قوانین مرتبط با هیأت امناء  ۴۱۳
 

حرفه اي و مراقبت هاي بهداشتی درمانی تعریف شـده توسـط وزارت بهداشـت را    
 .یدمطابق با استانداردها و ضوابط مربوط تامین نما

 2ماده 
 :اقداماتی که هزینه هاي آنها مشمول این آئین نامه می باشد عبارتند از 

هزینه مربوط به آموزش و بـازآموزي در علـوم بهداشـتی اعـم از بهداشـت       –الف 
حرفه اي ، بهداشت محیط ، بهداشت مـواد غـذایی ، بهداشـت عمـومی و فـردي ،      

دهان و دندان بـراي کـار فرمایـان ،     بهداشت خانواده ، مبارزه با بیماریها، بهداشت
 .کارگران، کارکنان و کارآموزان وطابق با ضوابط بهداشت

قبـل از اسـتخدام     ( هزینه هاي مربوط بـه معاینـات  بـالینی و  پـاراکلینیکی      -ب
 .و تکمیل فرم معاینات کارگري مصوب وزارت بهداشت ) دوره اي ، اختصاصی 

رتقـاي ضـوابط اسـتاندارد هـا و خـدمات      هزینه هاي مربوط به گسـترش و ا  –پ 
بهداشتی درمانی در مراکز ایجاد شده در کارخانجات از قبیل ایستگاه بهگر ، خانـه  

 .بهداشت کارگري و مرکز بهداشت کار 
هزینه هاي مربوط به اجراي ضوابط و دستورالعمل هـایی کـه براسـاس مـاده      -ت
 -1369مصـوب   –می ایران قانون کار جمهوري اسال) 96(ماده ) 1(و تبصره) 85(

توســط وزارت بهداشــت و بــه منظــور جلــوگیري از بیماریهــاي حرفــه اي تــامین 
 .بهداشت کار و کارگر و محیط کار صادر می شود

هزینه هاي مربوط به تهیه وسایل و تجهیزات و مواد مصـرفی و بـه کـارگیري     -ث
وقوع حـوادث  نیروهاي بهداشت حرفه اي و پزشک براي انجام کمک هاي اولیه در 

و سوانح در محیط کـار، ارزیـابی عوامـل زیـان آور ناشـی از محـیط کـار، اجـراي         
 .معاینات کارگري و تشخیص زودرس بیماریها و درمان سرپایی بیماران 



          مجموعه قوانین مرتبط با هیأت امناء  ۴۱۴
 

هزینه هاي مربوط بـه انـدازه گیـی عوامـل زیـان آور و بیمـاري زا، طراحـی و         -ج
 .در محیط کار اجراي برنامه هاي کاهش و کنترل عوامل زیان آور 

هزینه هاي مربوط به ایجاد و بهسازي تسهیالت بهداشتی به منظـور تطبیـق    –ج 
) 156(شرایط موجود با آئین تاسیسات کارگـاه از نظـر بهداشـت براسـاس مـاده       

 .قانون کار جمهوري اسالمی ایران 
هزینه هاي مربوط بـه تهیـه ، تـدوین ، طراحـی و چـاپ و تکثیـر جـزوات و         –ح 

 .ر زمینه هاي بهداشتی بخصوص بهداشت حرفه اي پوستر د
 3ماده 

به منظور کسر هزینه هاي بهداشتی ، درمانی انجام شده از درآمد مشمول مالیـات  
کارخانجات ، کارفرمایان موظفند صورت هزینه بر مبناي مدارك را به معاونتهـاي  

انی و بهداشتی دانشگاهها و دانشکده هاي علوم پزشکی و خـدمات بهداشـتی درمـ   
اداره کل کار و امور اجتماعی ارائه نماید تا در صورت تائیـد و تطبیـق بـا خـدمات     

 .این آئین نامه گواهی الزم صادر گردد) 2(تعریف شده در ماده 



 

          مجموعه قوانین مرتبط با هیأت امناء  ۴۱۵
 

 هـ 28444ت /3081: شماره 
 24/1/1382: تاریخ 

 
 تصویب نامه هیأت وزیران

 اجتماعی  وزارت کار و امور -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور

 
با توجه به نظر رئیس مجلـس شـوراي    24/1/1382هیأت وزیران در جلسه مورخ 
 .تصویب نمود 29/11/1381ب  مورخ /هـ4746اسالمی،  موضوع نامه شماره  

تنظـیم بخشـی از مقـررات مـالی      قانون) 94(آئین نامه اجرایی ماده ) 1(ماده 
قبـل از   8/4/1381مـورخ   26589ت/14674تصویب نامه شـماره  دولت ، موضوع 

» حداقل نیم درصد از سود خالص سال قبل خـود « عبارت » تامین نماید«عبارت 
 .اضافه می شود



          مجموعه قوانین مرتبط با هیأت امناء  ۴۱۶
 

 هـ 28790ت /10300: شماره 
 4/3/1383: تاریخ 

 
 تصویب نامه هیأت وزیران

 اعی وزارت کار و امور اجتم -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور

 
بنـا بـه پیشـنهاد موضـوع نامـه شـماره         9/2/1382هیأت وزیران در جلسه مـورخ  

 11/3/1381مـورخ   39673/105موضـوع نامـه شـماره      17/3/1382مورخ 4157
قـانون تنظـیم   ) 94(وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بـه اسـتناد مـاده    

 .تصویب نمود -1380مصوب  –دولت بخشی از مقررات مالی 
تنظیم بخشی از مقررات مالی  قانون) 94(آئین نامه اجرایی ماده ) 3(ماده  در

عبـارت   8/4/1381مـورخ   26589ت/14674دولت ، موضوع تصویب نامه شـماره  
 .حذف می شود» و ادارات کل کار و امور اجتماعی«
 
 
 
 

 
 
 


