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:دستور جلسه-2

:مصوبات-3
:مجید آغاز و سپس مواد دستور جلسه بترتیب زیر مطرح و پس از بررسیهاي الزم در هر مورد اتخاذ تصمیم شد... با تالوت آیاتی از کالم اجلسه

اصالح ضوابط اعطاي ترفیع به اعضاء هیات علمی ایثارگر، جانباز، آزادهدستور اول ـ
:می ایثارگر مصوب ششمین جلسه هیاتهاي امناي مناطق بشرح زیر مطرح و اتخاذ تصمیم شدموارد ابهام دستورالعمل اعطاي ترفیع به اعضاي هیات عل

.ستون جدول مصوب2الف ـ امکان استفاده عضو هیات علمی از ترفیعات مندرج در 
.ب ـ امکان استفاده همزمان از ترفیع سربازي و ترفیع خدمت در جبهه و جانبازي

.باشدده و از دبیرخانه میدر متن اصلی نبو[ ] مطالب درون * 
.سازمان امور اداري و استخدامی کشور17/12/71مورخ 5000/1/41ج ـ اعطاي ترفیع تشویقی بازاي خدمت عادي در مناطق جنگی موضوع بخشنامه شماره 

:ترتیب زیر در مورد اعضاي هیات علمی عمل شودمصوبه ـ با توجه به مقررات مورد عمل در مورد کارکنان مشمول قانون استخدام کشوري و قانون نظام هماهنگ ب
.توانند از ترفیعات مندرج در ستونهاي جانبازان و رزمندگان جدول ترفیعات ایثارگران مصوب جلسه ششم هیاتهاي امناء استفاده نمایندـ اعضاي هیات علمی می1
.شوند[ برخوردار]برخودار )در صورتیکه همزمان بوده باشد(دمت در جبهه توانند از مجموع ترفیع سربازي و ترفیع خـ همچنین اعضاي هیات علمی می2
سازمان امور اداري و 17/12/1371مورخ 5000/1/41ـ یک پایه ترفیع تشویقی بازاي هر سال خدمت اعضاي هیات علمی شاغل در مناطق جنگی، بر اساس بخشنامه شماره 3

.استخدامی کشور به اعضاي هیات علمی اعطاء شود
.هاي تعیین شده در مصوبه ششمین جلسه هیاتهاي امناء تجاوز ننمایدـ اعطاي ترفیعات موضوع این مصوبه مشروط بر آنستکه از حداکثر سقف پایه4

ی نبوده و الزم است که این امتیاز ضمناً هیات اعالم داشت که ترفیعات موضوع این مصوبه و مصوبه قبلی مربوط به ایثارگران جزء ترفیعات آموزشی و پژوهشی اعضاي هیات علم
.بصورت یک رقم مجزا تحت عنوان امتیاز جانبازي یا آزادگی یا رزمندگی در احکام استخدامی مربوط درج شود

نامه استخدامی هیات علمیآئین6پیوست شماره 5اصالح ماده دستور دوم ـ
نامه آئین6پیوست شماره 5هاي ارزي با اصالح ماده هاي فرصت مطالعاتی اعضاي هیات علمی و بخصوص هزینهمصوبه ـ هیات با توجه به مشکالت مربوط در امر پرداخت هزینه

:استخدامی هیات علمی بترتیب زیر موافقت نمود



سال خدمت متوالی علمی در 4حداقل تواند به استادان، دانشیاران، استادیاران و در شرایط استثنائی به مربیان تمام وقت رسمی قطعی خود پس ازـ موسسه می5ماده 
ور و شرکت در این فرصت مطالعاتی به مدت حداکثر یکسال بطور متوالی یا متناوب براي تکمیل اطالعات علمی و آگاهی از تحقیقات پیشرفته داخل یا خارج از کش[ ؛]موسسه

العاده مخصوص و سایر مزایاي مصوب بر اساس دستورالعمل اجرائی این ماده که حقوق و فوقاي که مورد تصویب رئیس موسسه قرار گیرد با پرداخت گونه تحقیقات طبق برنامه
.پس از تصویب وزیر فرهنگ و آموزش عالی به مورد اجرا گذارده خواهد شد، اعطاء نماید

.در صورت وجود اعتبار از محل بودجه خود بپردازدهاي مربوط به انجام فرصتهاي مطالعاتی در خارج از کشور را بشرح زیر و تواند هزینهـ موسسه می1تبصره 
.ويـ بهاي بلیط رفت و برگشت هواپیماي عضو هیات علمی و خانواده1
یا چند بار هاي مربوط به اخذ ویزا و بخصوص هزینه مسافرت براي یک توصیه شد که در دستورالعمل اجرائی این ماده هزینهضمناً . ـ هزینه اخذ ویزا و عوارض خروج از کشور2

.مسافرت برا ي اخذ ویزا بطور صریح مشخص شود
.دالر براي هر خانواده در یکسال3600هاي بیمه حداکثر بمیزان ـ معادل ریالی هزینه3
.ـ مابه التفاوت معادل ریالی مقرري ارزي فرصت مطالعاتی و حقوق و مزایاي مصوب عضو4

ارتباط و همکاري بیشتر با دستگاههاي اجرائی و حل مشکالت علمی و فنی کشور فرصت مطالعاتی خود را در داخل کشور توانند بمنظورـ اعضاي هیات علمی می2تبصره 
.بگذرانند

:هاي مربوط را بشرح زیر از محل بودجه خود بشرط وجود اعتبار بپردازدتواند هزینهدر اینصورت موسسه می
.هاي تحقیقاتی موسسه متبوعدر صورت انجام تحقیقات روي پروژهالتحقیق بمیزان حداکثر سقف مصوبـ پرداخت حق1
هاي تحقیقاتی موسسه میزبان و از محل اعتبارات موسسه میزبان و با توافق موسسه التحقیق بمیزان حداکثر سقف مصوب در صورت انجام تحقیقات روي پروژهـ پرداخت حق2

.متبوع
ات علمی فرصت مطالعاتی خود را در خارج از شهر محل اقامت خود میگذارند، طبق عرف محل و تصویب هیات رئیسه موسسه ـ پرداخت هزینه مسکن در صورتیکه عضو هی3

.متبوع یا میزبان
.جوئی فرصت مطالعاتی خارج از کشورـ تجهیز آزمایشگاههاي موسسه متبوع یا خرید کتب و وسایل کمک آموزشی از محل صرف4

.باشدضو هیات علمی که بجاي فرصت مطالعاتی خارج از کشور از فرصت مطالعاتی در داخل کشور استفاده نموده است داراي اولویت میدر این مورد پیشنهادهاي ع

افزایش کمک هزینه مسکن اعضاي هیات علمی فاقد مسکندستور سوم ـ
وع مصوبه دومین جلسه هیاتهاي امناء حداکثر تا میزان دو برابر مصوبه قبلی مصوبه ـ هیات با افزایش کمک هزینه کمک هزینه مسکن اعضاي هیات علمی فاقد مسکن موض

.موافقت نمود1/1/75با رعایت ضوابط مصوبه مذکور و بشرط وجود اعتبار در بودجه دانشگاه از تاریخ ) حداکثر دویست هزار ریال در ماه (
ز دویست هزار ریال و حداکثر تا پانصد هزار ریال از محل درآمد اختصاصی و بر اساس ضوابطی که تواند براي پرداخت کمک هزینه مسکن بمیزان بیش اضمناً موسسه می



.بتصویب کمیسیون دائمی خواهد رسید، اقدام نماید

التحصیالن دوره دانشورياعطاي ترفیع به فارغدستور چهارم ـ
رسانند بترتیب زیر باتمام می") دانشوري(ارتقاي سطح علمی مربیان دانشگاهها "نامه ري را براساس آئینکه دوره دانشو) مربیان(با اعطاي ترفیع به اعضاي هیات علمی مصوبه ـ 

. موافقت شد
.نشورياپایه استحقاقی سنواتی در طی دوران تحصیل با ارائه گواهی پیشرفت تحصیل که بتائید دانشگاه محل تحصیل رسیده باشد به دانشجویان دوره د2الف ـ اعطاي حداکثر 
.پایه تشویقی در مرتبه مربی پس از پایان دوره دانشوري و اخذ گواهینامه مربوط و اشتغال بکار در دانشگاه متبوع3ب ـ اعطاي حداکثر 

ن موضوع در حکم ترفیع مربوط شود و ایپایه موضوع بند ب این مصوبه حذف می3ج ـ در صورت اخذ درجه دکترا و ارتقاء بمرتبه استادیاري در هنگام صدورحکم استادیاري، 
.می بایستی تصریح شود

افزایش میزان حق تالیف و ترجمهـدستور پنجم
.برابر مصوبه قبلی هیاتهاي امناء بشرط وجود اعتبار و درج در بودجه تفصیلی دانشگاه موافقت شد2مصوبه ـ با افزایش میزان حق تالیف و ترجمه و خرید اثر بمیزان 

ارتقاء و ترفیع و افزایش حقوق اعضاي هیات علمی پیمانیدستور ششم ـ 
مصوبه 

موزش عالی و پژوهشی نیز الف ـ قانون تسري افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت به اعضاي هیات علمی و قضات، در مورد اعضاي هیات علمی پیمانی دانشگاهها و موسسات آ
موضوع مصوبه هیات سه 21/1/69مورخ 1086/278/15از تاریخ اجراي این مصوبه بخشنامه شماره . درصد افزایش یابد20بمیزان 1/1/74اجراء شده و حقوق آنان از تاریخ 

مورخ 35854/8445/15کمتر از اعضاي هیات علمی رسمی و نیز بخشنامه شماره % 5نفري جانشین هیاتهاي امناء در خصوص افزایش حقوق اعضاي هیات علمی پیمانی بمیزان 
.شودکمتر از اعضاي هیات علمی رسمی لغو می% 5اعضاي هیات علمی پیمانی بمیزان ) العاده مخصوصفوق(العاده شغل در خصوص افزایش فوق25/12/69

.هیات علمی استفاده نمایندنامه ترفیع اعضاي پایه ترفیع در طول خدمت پیمانی با رعایت آئین2ب ـ اعضاي هیات علمی پیمانی در هر مرتبه که هستند می توانند حداکثر از 
.باشدموضوع مصوبه هیات سه نفري جانشین هیاتهاي امناء می) حداکثر دو سال(درصد افزایش حقوق سالیانه 5ضمناً این ترفیعات جانشین 

نامه ارتقاء و پس از تصویب هیات رایط الزم مندرج در آئیننامه ارتقاي اعضاي هیات علمی و در صورت احراز کلیه شتوانند با رعایت کامل آئیناعضاي هیات علمی پیمانی میج ـ
.ممیزه یا هیات ممیزه مرکزي حسب مورد و هیات امناي مربوط بمرتبه باالتر ارتقاء یابند

.نمی باشند) فرصت مطالعاتی(نامه استخدامی هیات علمی آئین6پیوست شماره 5د ـ اعضاي هیات علمی پیمانی مشمول ماده 



نامه اعطاي بورس تحصیلی و اعزام دانشجو بخارجآئین39و 35تبصره به مواد 2افزایش ـ تمدستور هف
نامه اعطاي بورس تحصیلی و اعزام دانشجو به خارج در مورد آن دسته از اعضاي هیات علمی که با هزینه شخصی و یا با استفاده آئین39و 35تبصره به مواد 2مصوبه ـ با الحاق 

:شوند بشرح زیر موافقت شدطائی سایر کشورها بخارج اعزام میاز بورس اع
شوند، دانشگاه ـ در مورد آندسته از اعضاي هیات علمی که به هزینه شخصی و یا با استفاده از بورس تحصیلی اعطائی سایر کشورها بخارج اعزام می35تبصره الحاقی به ماده 

:یلی براي آنان صادر نمایدشرط زیر حکم ماموریت تحص3تواند به رعایت می
.ـ دانشگاه محل تحصیل و رشته تحصیلی مورد تأیید و نیاز دانشگاه باشد1
.ـ حقوق ایام ماموریت تحصیلی در حساب خاص نگهداري شده وپس از بازگشت عضو و شروع بکار در دانشگاه بطوریکجا پرداخت شود2
.رسد پرداخت شودتحصیلی بصورت ماهانه بر اساس دستورالعملی که بتصویب کمیسیون دائمی میـ در صورت سپردن و ثیقه ملکی حقوق ایام ماموریت3

شوند متعهد خواهند شد که پس از فراغت از تحصیل برابر زمان استفاده از ماموریت مامور به تحصیل می35ـ کسانی که با استفاده از تبصره ماده 39الحاقی به ماده 2تبصره 
.گاه معرف خدمت نمایندتحصیلی در دانش

ز التعلیم مربیان ورزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مطرح شد و نظر باینکه این موضوع در موسسات عضو این منطقه داراي کاربري نبود انامه حقآئیندستور هشتم ـ 
.دستور خارج شد

تسري افزایش ضریب حقوق به حق تاهل و اوالددستور نهم ـ 
هر ساله متناسب با 1/1/74موافقت نمود و مقرر گردید حق تاهل و اوالد اعضاي هیات علمی از تاریخ % 20با افزایش حق تاهل و اوالد اعضاي هیات علمی بمیزان مصوبه ـ هیات

.درصد افزایش ضریب ریالی پایه حقوق اعضاي هیات علمی افزایش یابد

.نماینداستحقاقی اعضاي هیات علمی که از ماموریت یا بورس تحصیلی استفاده میچگونگی اعطاي ترفیعات بورس و ترفیعاتدستور دهم ـ
استفاده نمایند و در صورتی که از هر دو نوع ) بورس یا استحقاقی ( توانند از یکی از ترفیعات مصوبه ـ اعضاي هیات علمی مامور به تحصیل براي ایام ماموریت تحصیلی فقط می 

پایه براي دوره دکترا و 4شند دانشگاه مکلف به لغو یکی از آنها می باشد، تعداد ترفیعات استحقاقی اعضاي هیات علمی در ایام ماموریت تحصیلی حداکثر ترفیع استفاده نموده با
تعداد ترفیعات بورس اعضاي هیات علمی موضوع .هاي مازاد بر آن بایستی لغو شودشود و احکام پایهپایه براي دو مقطع تعیین می5پایه براي دوره کارشناسی ارشد و حداکثر 2

.شودبند ب مصوب پنجمین جلسه هیاتهاي امناء بترتیب این مصوبه اصالح می
.باشدمتبوع عضو قرار گرفتهاعطاي ترفیعات استحقاقی در ایام ماموریت تحصیلی منوط است به ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی که مورد تایید دانشگاه محل تحصیل و دانشگاه



سال 5سال به 4افزایش مدت ماموریت تحصیلی اعضاي هیات علمی از دستور یازدهم ـ
نامه استخدامی آئین6پیوست شماره 3سال مطرح و مقرر شد بر اساس اصالحیه ماده 4مصوبه ـ موضوع تمدید مدت ماموریت تحصیلی اعضاي هیات علمی براي مدت مازاد بر 

سال الزم است که گزارش توجیهی در 4جلسه هیات امناء اقدام شود و براي تمدید مدت ماموریت تحصیلی عضو هیات علمی براي مدت مازاد بر هیات علمی مصوب هفتمین 
.مطرح شودت امناءمورد علت عدم تکمیل تحصیالت طی مدت مقرر که مورد تایید دانشگاه محل تحصیل و دانشگاه متبوع عضو باشد تهیه و بطور موردي در جلسه هیا

ترفیعات تشویقیدستور دوازدهم ـ
در طی سال تحصیلی با رعایت نکات ) آموزشی ، پژوهشی، اجرائی(شود باعضاي هیات علمی آموزشی و پژوهشی بازاي خدمات ارزنده و چشمگیر علمی مصوبه ـ اجازه داده می

:زیر ترفیع تشویقی اعطاء شود
.توانند از ترفیع موضوع این مصوبه استفاده نمایندسال تحصیلی میاعضاي هیات علمی در هر% 10ـ حداکثر 1
.پایه تشویقی استفاده نمایند3توانند حداکثر از ـ هر یک از اعضاي هیات علمی در طی دوران خدمت خود می2
نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هیات علمی تنظیم نموده و توسط وزیر ئینهاي تشویقی موضوع این مصوبه را هیات ممیزه مرکزي با رعایت آضوابط مربوط به نحوه اعطاي پایهـ3

هر (ضمناًً مقرر شد که در دستورالعمل تنظیمی ترتیبی اتخاذ شود که عضو هیات علمی در هر مرتبه علمی از یک پایه تشویقی . فرهنگ و آموزش عالی بدانشگاه ابالغ خواهد شد
.رخوردار خواهد شدپایه ب4و نهایتاًُ از ) سال یک پایه 5
شود شامل ترفیعات موضوع این مصوبه هاي تشویقی که باعضاي هیات علمی براي خدمت در شهرستانها براساس مصوبه هیات سه نفري جانشین هیاتهاي امناء اعطاء میـ پایه4

.باشدنمی

75روش تصویب بودجه تفصیلی سال دستور سیزدهم ـ 
فرمهاي تهیه و تنظیم بودجه تفصیلی توسط کمیته تخصصی اداري و مالی شواري هماهنگی هیاتهاي امناء تهیه و از طریق وزیر فرهنگ و مصوبه ـ مقرر شده دستورالعمل و 

.آموزش عالی براي تنظیم بودجه تفصیلی به دانشگاه ابالغ شود
.تشکیل شود75بهشت ماه سال حداکثر تا پایان اردی75العاده هیات براي تصویب بودجه تفصیلی سال سعی شود جلسه فوق

:سایر موارددستور چهاردهم ـ
.الف ـ صورتحسابهاي مالی دانشگاه باطالع اعضاي هیات رسید

الله معروف به حمام مشیرالدوله واقع در خیابان 17/367پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در خصوص فروش ساختمان شماره 18/9/74مورخ 5662ب ـ نامه شماره 



.نمودن آن مطرح شد که با رعایت مقررات مربوط مورد موافقت قرار گرفتزار جهت تبدیل به احسن

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 


