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:دستور جلسه-2

:مصوبات-3
:جلسه با تالوت آیاتی از کالم اهللا مجید آغاز شد

.سپس هیات وارد دستور گردید و دبیر هیات مواد دستور را بشرح زیر مطرح نمود که مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار گرفت

تا تصویب 1/7/75العاده مدیریت اعضاي هیات علمی موضوع مصوبه اولین جلسه از دوره دوم مطرح شد که با تمدید آن از تاریخ تمدید مهلت یکساله پرداخت فوق:دستور اول 
.ضوابط جدید موافقت شد

نامه حق التدریس یک نسخه آئین. نامه مجدداً بتصویب رسیدکل آئیننامه حق التدریس مطرح و پس از بررسی و انجام اصالحات الزم بشرح زیر،اصالحات آئیندستور دوم ـ
.اصالح شده پیوست است

.اضافه شد"هاي روزانه و شبانهرسمی در دوره"عبارت"ساعت تدریس عملی اعضاي هیات علمی5/1یا "بعد از عبارت 2ـ در متن ماده 1ـ 2
.حذف شد"العاده جذبفوق"عبارت التدریسو فرمول محاسبه حق2از متن ماده ـ 2ـ2
.هاي این ماده متناسب با آن اصالح گردیدنامه اضافه شد و شماره تبصرهآئین2بشرح زیر به ماده 1ـ تبصره 3ـ2

.باشدي دو میي هیات امناي منطقهدر متن اصلی نبوده و از دبیرخانه[ ] مطالب درون * 
5/1ر موسسه براي تدریس در خارج از موسسه متبوع خود به صورت عضو مدعو در ازاي تدریس هر یک ساعت درس نظري یا التدریس اعضاي هیات علمی هـ حق1تبصره 

.العاده مخصوص آنان قابل پرداخت استساعت درس عملی به میزان حقوق مرتبه و پایه و فوق
.اضافه شد"روزانه و شبانه"عبارت "تدریس آنان در هفته"شود بعد از عبارت اصالح می2که شماره آن به 1ـ در سطر آخر تبصره 4ـ2
العاده التدریس آنان با رعایت این ماده و بر مبناي آخرین مرتبه و پایه آنان در هنگام بازنشستگی و بر اساس حقوق و فوقوحق"عبارت ) جدید3تبصره (2ـ به آخر تبصره 5ـ 2

". رداخت استمخصوص شاغلین در همان مرتبه و پایه قابل پ
:برابر امالح و سطر آخر آن بشرح زیر اصالح شد5/1برابر به 25/1التدریس از میزان حق) جدید5تبصره (4ـ در بند الف تبصره 6ـ 2
".برابر حق التدریس موضوع این ماده با تشخیص دانشگاه قابل پرداخت است5/1التدریس تا حق... "
:اضافه شد2آخر ماده بترتیب زیر به6ـ تبصره 7ـ 2



نامههاي روزانه و شبانه براي کلیه واحدهاي درسی نظري و عملی و واحدهاي رساله و پایانالتدریسی اعضاي هیات علمی مجموعاً در دورهـ حداکثر واحد تدریس حق6تبصره "
نامه استخدامی هیات علمی تجاوز نماید اصالحی آئین31ماده 5یلی و با رعایت تبصره واحد نظري یا معادل عملی آن در هر نیمسال تحص24مازاد بر واحدهاي موظف نباید از 
". باشدساعت یا معادل عملی آن در هر نیمسال می12ساعت و براي دروس نظري 16ها ها و رسالهالتدریس قابل پرداخت براي پایان نامهو در هر حال حداکثر ساعات حق

.نامه در یکدیگر ادغام شدـ بندهاي ب و ج آئین8ـ 2
:بترتیب زیر اصالح شد"هاي روزانه، شبانه یا تابستانی دعوت نمایدبراي تدریس در دوره"نامه حذف و قسمت آخر آن پس از عبارت آئین3ـ ضرایب مندرج در ماده 9ـ2
العاده مخصوص مربی آموزشیار پایه یک، مربی پایه ل عملی آن به ماخذ حقوق و فوقالتدریس این ونه مدرسین براي هر ساعت درس نظري یا معادمیزان حق. دعوت نماید.... "

". یک و یا استادیار پایه یک حسب مورد و با توجه به مدرك تحصیلی مدرس قابل پرداخت است
:شداصالح5و 4هاي قبلی بترتیب به بشرح زیر به این ماده اضافه و شماره تبصره3و 2هاي او ـ تبصره10ـ 2

.التدریس اعضاي هیات علمی پیمانی بر اساس مقررات این ماده قابل پرداخت استـ حق1تبصره 
هاي سطح، خارج و یا داشتن درجه اجتهاد به تائید معاونت امور اساتید و دروس معارف التدریس مدرسین داراي مدارك تحصیلی حوزوي با توجه به اتمام دورهـ حق2تبصره 

شوراي عالی انقالب فرهنگی، 3/11/1374مورخ 368هاي مزبور موضوع مصوبه جلسه نامهبندي گواهیمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاهها و رعایت طبقهاسالمی ستاد ن
.بر اساس ضوابط این ماده قابل پرداخت است

و مدرك تحصیلی خاص یا مرتبه دانشگاهی ندارند، هرگاه صالحیت و مهارت و تجربه و شونددعوت می... ـ به کسانی که براي آموزش فنی، عملی، هنري و آزمایشگاهی 3تبصره 
التدریس مقرر در این ماده درصد حق100تا 80پیشینه خدمات آنان مورد تائید کمیسیونهاي ذیصالح دانشگاه مربوط باشد پس از تصویب وزارت فرهنگ و آموزش عالی معادل 

.ه مدرس ارزیابی و تعیین خواهد شدبا توجه به مدارك علمی و تجرب
نامه در آئین4آن عیناً تحت عنوان ماده 2آن با توجه به اصالحات فوق حذف شد و تبصره 3و 1هاي التدریس و تبصرهدر خصوص تعیین ضرایب ریالی حق5ـ ماده 11ـ 2

.ملحوظ گردید
.اضافه شد"کیلومتر15و کمتر از "عبارت "کیلومتر40بیش از "نامه بعد از عبارت آئین6ـ در ماده 12ـ 2
. اضافه گردید"حداکثر"کلمه "ایاب و ذهاب و اقامت و نیز... "اصالح شد و بعد از عبارت"کیلومتر150بیش از "به "کیلومتر120بیش از "عبارت 7ـ در ماده 13ـ 2

.اضافه شد". رابر مبلغ تعیین شده در دانشگاه متبوع تجاوز ننمایدالتدریس از حداکثر دو بو میزان حق"همچنین به آخر این ماده عبارت
.باشدقابل اجرا می1/7/76ـ اصالحات مزبور از تاریخ 14ـ 2

).نامه اصالح شده پیوست استیک نسخه آئین. (نامه نحوه محاسبه واحدهاي معادل آموزشی بشرح زیر مطرح و بتصویب رسیداصالحات آئیندستور سوم ـ 
:نامه اضافه شدآئین3ـ چهار تبصره بشرح زیر به ماده 1ـ 3

ساعت حق 20هاي دکتراي تخصصی حداکثر معادل اي و رسالههاي کارشناسی ارشد یا دکتراي حرفهجلسات دفاع از پروژه) یا ژوريممتحن( الزحمه داوران ـ حق3تبصره 



براي هر جلسه . شودز دانشگاه متبوع چنانچه از شهرستان دعوت شوند هزینه رفت و برگشت و اقامت نیز پرداخت میدر مورد داوران خارج ا. حضور در جلسه قابل پرداخت است
ر و براي هر رساله دکتراي تخصصی حداکثر یکنف) خارج از دانشگاه متبوع(اي حداکثر یکنفر داور داخلی و یک نفر داور خارجی دفاع از پروژه کارشناسی ارشد یا دکتراي حرفه

.شودداور داخلی و دو نفر داور خارجی در نظر گرفته می
هاي اي و رسالههاي دوره کارشناسی ارشد و دکتراي حرفهنامهتوانند سرپرستی پایانـ شوراي تحصیالت تکمیلی هر دانشگاه پرونده علمی اعضاي هیات علمی را که می4تبصره 

ن فعالیتهاي آموزشی و پژوهشی، ساعات موظف تدریس، مرتبه علمی و فعالیتهاي و سمتهاي اجرایی آنان بررسی و تعداد دار شوند با توجه به میزادکتراي تخصصی را عهده
ناسی هاي کارشنامهواحد معادل براي مجموع پایان16کند و در هر صورت در هر نیمسال تحصیلی بیش از نماید، تعیین میتواند سرپرستی هایی را که هر عضو مینامهپایان

.ارشد و دکتراي تخصصی قابل احتساب نخواهد بود
نامه و رساله و دفاع از آن قابل پرداخت است مشروط بر اینکه با افزودن این واحدها به نیمسالهاي قبل که ها پس از اتمام کار پایانها و رسالهنامهالتدریس پایانـ حق5تبصره 

نیمسال 2هاي دوره کارشناسی ارشد حداکثرنامهبراي پایان. التدریس تجاوز نکندنامه حقه است از سقف تعیین شده در آئیننامه در دست بررسی و اقدام بودموضوع پایان
نیمسال التدریس یک تواند حقو در صورت رضایت از پیشرفت کار، دانشگاه می. نیمسال تحصیلی قابل پرداخت است3هاي دوره دکتراي تخصصی حداکثرتحصیلی و براي رساله

.یا رساله بپردازدنامهنیمسال در دوره دکتراي تخصصی را قبل از اتمام کار پایان2در دوره کارشناسی ارشد و 
راد مدعو تواند به افـ در مورد داوران برگزاري امتحان جامع دوره دکتراي تخصصی و تصویب طرح مقدماتی رساله بجز استاد راهنما و استادان مشاور، دانشگاه می6تبصره 

.ساعت حق حضور در جلسه بپردازد20حداکثر تا 
.هاي تجربی آزمایشگاهی حذف شدها و رسالهنامهدر مورد ضریب پایان7ماده 2ـ تبصره 2ـ 3
.قابل اجرا می باشد1/7/76ـ این اصالحات از تاریخ 3ـ 3

علمی در خصوص ضوابط و شرایط تبدیل وضعیت استخدامی اعضاي هیات علمی از رسمی آزمایشی نامه استخدامی هیاتاصالحی آئین9موضوع اصالح ماده دستور چهارم ـ 
:به رسمی قطعی مطرح و بترتیب زیر بتصویب رسید

.شودسال اصالح می5سال به 3الف ـ حداکثر دوره آزمایشی از 
:شودادغام و بشرح متن زیر اصالح می3با تبصره 2ب ـ تبصره 

سال فرمهاي مربوط به تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی را 1سال، حداکثر ظرف مدت 2سمی آزمایشی موظف است پس از پایان حداقل ـ عضو ر2تبصره 
و به ادامه خدمت در دانشگاه عدم تکمیل و ارائه به موقع فرمها و مدارك بمنزله عدم تمایل عض. تکمیل و بهمراه مدارك الزم براي بررسی پرونده به مراجع ذیربط تحویل دهد

پس از تحویل مدارك توسط عضو، دانشگاه مکلف است به . شود و مجوزي براي ادامه خدمت نخواهد داشتسال به خدمت وي در دانشگاه خاتمه داده می3بوده و در پایان 
در هر صورت دوران خدمت رسمی آزمایشی عضو . قطعی خود را اعالم نمایدسال در مورد قطعیت استخدام و یا خاتمه خدمت نظر 4درخواست وي رسیدگی کرده و تا پایان 

سال نظر قطعی خود را اعالم 5هاي عمومی و علمی، از طریق مراجع ذیصالح بررسی کننده حسب مورد، در پایان سال تجاوز کند و چنانچه دانشگاه از نظر صالحیت5نباید از 
.اهد شدننماید وضعیت عضو به رسمی قطعی تبدیل خو



.شودمی3ج ـ متن زیر جایگزین تبصره 
وتو (درصد حداقل امتیازهاي 60ـ اعضاي هیات علمی آموزشی و پژوهشی در مراتب مربی و استادیار براي تبدیل وضع از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی الزم است 3تبصره 
و حداقل یک مقاله چاپ شده در مجالت معتبر علمی که در طی دوران رسمی آزمایشی تهیه شده باشد، ارائه نامه ارتقا را احراز نمایند آئین2و 1تعیین شده در مواد ) کننده
.نمایند

.در مورد مربیان قبولی در دوره دکتراي تخصصی و شروع به تحصیل در این دوره بجاي امتیازهاي موضوع این تبصره قابل قبول است
به اعضاي هیات علمی متقاضی با هزینه شخصی و باحکم ماموریت و استفاده از حقوق و مزایاي ریالی مستمر مصوب مندرج در موضوع اعطاي فرصت مطالعاتی : دستور پنجم

:مطرح شد که با رعایت شرایط زیر مورد موافقت قرار گرفت) العاده ماموریت روزانه و بلیط رفت و برگشتبدون دریافت ارز و فوق(آخرین حکم کارگزینی 
.نامه مزبور رعایت شودنامه فرصت مطالعاتی بوده و کلیه ضوابط آئینمتقاضی واجد شرایط مندرج در آئینـ عضو الف

.استفاده از فرصت مطالعاتی براساس این مصوبه جزء نوبت فرصت مطالعاتی وي محسوب خواهد شدب ـ 

استفاده از مرخصی بدون حقوق موفق به اخذ درجه دکتراي تخصصی در رشته مورد نیاز ـ موضوع اعطاي پایه به آن دسته از اعضاي هیات علمی رسمی که با دستور ششم
بازاي هر سال تحصیل ( پایه 4و حداکثر ) بازاي هر دو سال تحصیل یک پایه(پایه تشویقی 2هیات پس از بررسی موضوع با اعطاي حداکثر . شوند مطرح شددانشگاه شده یا می

:پایه براي مدت تحصیل با استفاده از مرخصی بدون حقوق و با رعایت شرایط زیر موافقت نمود6و مجموعاً حداکثر ) یک پایه
.باشدالف ـ ترفیعات مزبور پس از اخذ درجه دکتراي تخصصی و شروع بکار در موسسه متبوع و در وضعیت استخدام رسمی قطعی قابل اعطا می

.شودلی بدون دریافت حقوق و مزایا اصالح میب ـ حکم مرخصی بدون حقوق این اعضا به ماموریت تحصی
.بار مالی این مصوبه از تاریخ تصویب قابل پرداخت می باشدج ـ

ریال در روز با توجه به مرتبه علمی عضو مطرح و000/40ریال الی 000/20ریال به 000/14العاده ماموریت روزانه اعضاي هیات علمی از ـ افزایش میزان فوقدستور هفتم 
.مورد موافقت قرار گرفت

:سایر مواردـدستور هشتم
هاي بعدي آن را به کمیسیون دانشگاه و اصالحیه76سال ) جاري و عمرانی(ـ هیات امناء بمنظور تسریع در امور جاري دانشگاه اختیار بررسی و تصویب بودجه تفصیلی 1ـ 8

.ه هیات براي اتخاذ تصمیم نهائی مطرح شوددائمی تفویض نمود و مقرر داشت نتیجه بررسی در اولین جلس
:هاي تحقیقاتی بشرح زیر مطرح و بتصویب رسیدـ پیشنهاد مربوط به انجام طرحها و پروژه2ـ 8



. منعقد نماید) ورت پیمانکاريبص(اعضاي هیات علمی و غیر هیات علمی یا حقوقی قرارداد مقطوع (هاي تحقیقاتی با اشخاص حقیقی تواند براي انجام طرحها و پروژهدانشگاه می"
هاي مربوط به طرح یا پروژه تحقیقاتی موضوع قرارداد بعهده طرف قرارداد خواهد بود و پرداخت قرارداد بر اساس در صورت انعقاد قرارداد مقطوع با اشخاص مذکور کلیه هزینه

". ن صورت خواهد گرفتگزارش پیشرفت کار و تائید رئیس دانشگاه یا موسسه یا مقام مجاز از طرف ایشا
.التحقیق باعضاء هیات علمی مطرح و بشرح زیر بتصویب رسیدـ موضوع پرداخت حق3ـ 8
.العاده مخصوص آنان پرداخت شودپژوهشی بماخذ حقوق و فوق2التحقیق اعضاي هیات علمی منطقه ـ حق1
.ساعت براي طرحهاي جاري قابل افزایش است25ب تشخیص رئیس موسسه تا ساعت و در موارد استثنائی حس20ساعت به 16التحقیق از ـ ساعات حق2
ماه گزارش عملکرد خود را در خصوص پیشرفت تحقیقات در اجراي این افزایش ارائه 6هر یک از موسسات در پایان . ماه است6ـ اجراي این مصوبه بصورت آزمایشی بمدت 3

.شودماه دیگر تجدید 6دهند تا پس از بررسی براي 
.هاي موسسات عضو منطقه و یا هر محل ممکن دیگر تامین شودجوئیالتحقیق و افزایش سقف آن از محل صرفهـ اعتبار الزم براي پرداخت افزایش حق4
ماه براي هیات امنا ارسال شود تا 6پایان گزارش عملکرد بعد از. تواند مراعات نشودگردد و یا طرحهاي ملی، سقف ساعات میـ براي طرحهائیکه از بیرون به موسسه ارجاع می5

.تصمیم نهائی اتخاذ شود
العاده مدیریت اعضاي هیات علمی حوزه ستادي ـ پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورد تفویض اختیار به وزیر فرهنگ و آموزش عالی براي تعیین میزان فوق4ـ 8

العاده مدیریت به هیات با پرداخت فوق. باشند، همتراز با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مطرح شدائی میوزارت فرهنگ و آموزش عالی که داراي سمت اجر
دار هستند بمیزان فوق العاده مدیریت مدیران گروههاي موسسه اعضاي هیات علمی شاغل در حوزه ستادي وزارت فرهنگ و آموزش عالی که تصدي سمتهاي اجرائی را عهده

.ریزي آموزش عالی حسب پیشنهاد دفتر هیاتهاي امنا و هیات ممیزه مرکزي و تصویب وزیر فرهنگ و آموزش عالی موافقت نمودوهش و برنامهپژ
یات با بررسی پرونده و ه. ـ پیشنهاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی براي تغییر وضعیت استخدامی آقاي حسن فقیه از کارشناسی به مربی آموزشیار مطرح شد5ـ 8

.طرح آن در هیات ممیزه مرکزي موافقت نمود
نیز طرح و 1/2/75رسمی قطعی که در جلسه هیات ممیزه مرکزي مورخ 10زاده حسینی در مرتبه استادي پایه ـ پیشنهاد مربوط به استخدام آقاي دکتر منصور معین6ـ 8

.بتصویب رسیده است مطرح و مورد موافقت قرار گرفت

دکتر سید محمدرضا هاشمی گلپایگانی
وزیر فرهنگ و آموزش عالی فرهنگی و رئیس هیات امناء

دکتر سید مهدي گلشنی
رییس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دبیرهیات امناء 




