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نامه آئین)60(توانند مستحدثات خوابگاههاي دانشجوئی را که از سوي وزارت، فرهنگ و آموزش عالی و باوام بانکی خریداري شده به استناد مادهمی4ـ دانشگاههاي عضو منطقه 1

.هیات امناء صرفاً به منظور تبدیل به احسن اینگونه اموال اقدام نمایندمالی و معامالتی دانشگاهها پس از کسب موافقت از بانک ذیربط و تصویب
: نامه اجرائی نحوه انتخاب مربی آموزشیار بشرح زیر موافقت گردیدآئین) 5(ماده ) 3(ـ با اصالح بند 2
". در دروس تخصصی10یا کمتر از ) F(نمره هـ 2نداشتن بیش از "

.آموزشیاران و مربی پژوهشیاران مالك عمل قرار گیردضمناً این موضوع در انتخاب مربی



:ـ در خصوص پرداخت حق التدریس آزادگان به ترتیب زیر اتخاذ تصمیم گردید3
.مانع استالتدریس بالنامه حقآئین) 3(التدریس به آزادگان بر اساس ضرائب تعیین شده براي یک مقطع تحصیلی باالتر بر مبناي ضرائب موضوع ماده ـ پرداخت حق

ریال قانون مالیاتهاي مستقیم شوند و از تاریخ اجراي قانون 000/180نسبت به مازاد % 10گردید مالیات حقوق اعضاي هیات علمی پیمانی نیز مشمول نرخ مالیات ـ موافقت4
.مالیاتها تائید شد

:ائید قرار گرفتـ استفاده اعضاي هیات علمی رسمی آزمایشی از بورس تحصیلی بشرح زیر مورد ت5
باشند چنانچه درآزمون اعزام مانند سایر داوطلبان و بدون استفاده از سهمیه اعضاي هیات علمی که حداقل داراي یک سال سابقه خدمت آموزشی و پژوهشی در دانشگاه می"

". امور به تحصیل نمایدتواند آنها را ممربیان پذیرفته شوند و رشته تحصیلی آنان مورد نیاز دانشگاه باشد، دانشگاه می
:هاي ورزشی فوق برنامه در دانشگاهها بشرح زیر مورد تصویب قرار گرفتنامه حق التعلیم رشتهـ آئین6

تواند کمبود نیروي انسانی خود را از بین مربیان ورزش پس از کسب موافقت کتبی ـ تربیت بدنی دانشگاه می1ماده 
.هاي ورزشی تامین نمایدریس رشتههیات رئیسه دانشگاه براي تعلیم و تد

:ریال بشرح زیر خواهد بود250التعلیم با توجه به ارزش و رده تعلیمی آنها با احتساب ضریب ـ میزان حق2تماده 
برابر ضریب18الف ـ سر مربی تیمهاي منتخب دانشگاههاي کشور در ازاء هر ساعت کار 

برابر ضریب16زاء هر ساعت کار ب ـ مربی تیمهاي منتخب دانشگاههاي کشور در ا
برابر ضریب14ج ـ کمک مربی منتخب دانشگاههاي کشور در ازاء هر ساعت کار 

برابر ضریب12د ـ مربی تیمهاي منتخب هر دانشگاه در ازاء هر ساعت کار 
برابر ضریب10هـ ـ کمک مربی تیمهاي منتخب هر دانشگاه در ازاء هر ساعت کار 

برابر ضریب10زش هر دانشکده از دانشگاههاي کشور در ازاء هر ساعت کار و ـ مربی تیمهاي ور
.نامه بالمانع استـ پرداخت حق التعلیم مربیان ورزش مازاد بر کار موظف آنها براساس این آئین1تبصره 
.باشدساعت در هفته می16براساس مقررات ذیربط حداکثر التعلیم به کلیه مربیان ورزش شاغل و بازنشستهـ حداکثر میزان ساعات مجاز براي پرداخت حق2تبصره 

.اخت خواهد شدـ در صورتیکه محل کار این افراد خارج از منطقه موسسه دعوت کننده باشد هزینه اقامت رفت و برگشت آنها برابر مقررات جاري دانشگاه پرد3ماده 
.ند بجاي محل کار مندرج در این ماده، محل اقامت مربی، مالك محاسبه قرار خواهد گرفتشوتبصره ـ در مورد افراد غیر شاغل که به تعلیم تیمی دعوت می

.نامه موکول به انعقاد قرارداد بین دانشگاه و مربی بر اساس فرم پیوست خواهد بودالتعلیم مندرج در این آئینـ پرداخت هر نوع حق4ماده 
در 1/1/71آموزش عالی رسید و از تاریخ 4هیات امناء منطقه به تصویب28/10/71التعلیم در جلسه مورخ قرارداد حقتبصره بانضمام5ماده و 4نامه مشتمل بر این آئین

. گرددهاي قبلی در این زمینه مینامهدانشگاهها الزم اجراء است و جانشین کلیه آئین
:تصویب قرار گرفتـ دستورالعمل پذیرش اعضاي جهاد دانشگاهی در دانشگاهها بشرح زیر مورد7



توانند متقاضیان واجد شرایط را از میان اعضاي فعلی جهادهاي دانشگاهی با توافق جهاد دانشگاهی و پس از قطع رابطه ـ دانشگاهها و موسسات آموزشی وپژوهشی می1ماده 
.ام نمایدنامه مربی آموزشیار و این دستورالعمل استخداداري با جهاد با رعایت مقررات مندرج در آئین

شود و در صورت واجد بودن شرایط الزم مجوز صدور حکم مربی پژوهشیاري در هیات ممیزه مرکزي از نظر صالحیت علمی بررسی می1ـ پرونده افراد مندرج در ماده 2ماده 
.متقاضیان در پایه مربوطه صادر می شود

:لمی شرایط زیر را نیز داشته باشندـ متقاضیان باید عالوه بر شرایط عمومی استخدامی هیات ع3ماده 
.نامه اجرائی نحوه انتخاب مربی آموزشیارآئین2ـ حداقل نصف سابقه کارمندرج در ماده1
ـ اشتغال تمام وقت درمقابل دریافت دستمزد در جهاد دانشگاهی2
14یا 5/2ـ حداقل مدرك کارشناسی با معدل 3
ه مربوطبه باال در دروس اختصاصی رشت14ـ معدل 4
در دروس تخصصی10یا کمتر از ) F(نمره هـ 2ـ نداشتن بیش از 5

.ـ احراز صالحیت عمومی متقاضیان مطابق ضوابط مصوب شوراي عالی انقالب فرهنگی است4ماده 
.تبصره ـ سوابق خدمت فوق در احتساب ترفیعات منظور نخواهد شد

.کل اعضاي شاغل هیات علمی موجود در تشکیالت هر موسسه تجاوز نماید% 10تواند از شوند نمیبه کار گرفته مینامهـ تعداد افرادیکه در اجراي این آئین5ماده 
.آموزش عالی رسید4هیات امناي منطقه به تصویب28/10/71تبصره در تاریخ 1ماده و 5نامه در این آئین

.آموزش عالی به کمیسیون دائمی هیات امناء تفویض اختیار گردید4دانشگاههاي منطقه1372ـ بررسی و تصویب بودجه تفصیلی سال 8
ها و سیاستهاي برنامه دوم اقتصادي، اجتماعی و آموزش عالی با توجه به اهداف، خط مشی4دانشگاههاي منطقه 1373ـ بررسی و کارکارشناسی بودجه پیشنهادي سال 9

.تهیه و به هیات امناي منطقه ارائه گردد1372ر گردید و قرار شد تا اول مرداد ماه سال فرهنگی، به کمیسیون دائمی هیات امناء تفویض اختیا
.العاده مخصوص اعضاي هیات علمی بشرح زیر اتخاذ تصمیم گردیدـ در خصوص فوق10
اء میزان مبلغ براي هر مرتبه توسط شوراي هماهنگی هیاتهاي برابر حقوق مرتبه و پایه موافقت گردید ضوابط اجرایی و تاریخ اجر2العاده مخصوص تا سقف با افزایش فوق« 

. امناء تعیین و ابالغ خواهد شد
.العاده مدیریت اعضاي هیات علمی دانشگاههاي عضو منطقه بشرح جدول ذیل مورد تصویب قرار گرفتـ فوق11



)العاده مدیریت پیشنهاديجدول فوق(
ردیفسمتالعاده مدیریت پیشنهاديحداکثر فوق

میزان پرداختی با تصویب وزیر فرهنگ 
آموزش عالی با توجه به موقعیت هر و

دانشگاه

هاي دانشگاهی و آموزش عالی و روساي دانشگاهها ـ مجتمع
1موسسات تحقیقاتی موسسات آموزش عالی و پژوهشگاهها

هاي آموزشمجتمعهاي دانشگاهی و معاونین دانشگاهها و مجتمعریال000/200
2هاي مستقل و روساي مراکز ها و پژوهشکدهو روساي دانشکدهعالی

ریال000/150
ها و معاونین ها و آموزشکدهها و پژوهشکدهروساي دانشکده

هاي مستقل و معاونین مراکز و موسسات و پژوهشکدههادانشکده
تحقیقاتی وابسته به وزارت

3

ریال000/100
هاي غیر مستقل و ها و آموزشکدهها و پژوهشکدهدانشکدهمعاونین

روساي موسسات و مراکز وابسته به دانشگاهها و روساي 
هاي مرکزي و مرکز انتشارات دانشگاهکتابخانه

4

مدیران کل از کادر آموزشی و سرپرستان امور آموزشی و ریال000/100
5و رئیس کوي دانشگاه تهراندانشجویی و پژوهشی

معاونان موسسات و مراکز وابسته به دانشگاه و روساي موسسات و ریال000/75
6هامراکز وابسته به دانشکده

ریال000/50کارشناسی ـ کاردانی 
000/70کارشناسی ارشد و دکتري

ریال

مدیران گروههاي آموزشی و پژوهشی و مدیران گروههاي 
موسسات تحقیقاتی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی و 

مدیران تحصیالت تکمیلی 
7

ها و روساي کتابخانه معاونان موسسات و مراکز وابسته به دانشکدهریال000/50
8ها دانشکده

پژوهشی و معاونین مدیر کل در روساي ادارات از کادر آموزشی وریال000/45
9دفاترو ادارات کل دانشگاهها



10سرپرستان جنگل تعلیماتی و تحقیقاتیریال000/50

و ها و سرپرستان ترویج و آموزش کشاورزيسرپرستان موزهریال 000/45
11هاي آموزشی و آزمایشگاههامزرعه

12سرپرست دوره شبانهریال000/150
13معاونان دوره شبانهریال000/100
14روسا و سرپرستان بخشهاي تحقیقاتی ریال000/45
15روساي بخشهاي داراي گروه تابعه و گروههاي داراي بخش تابعهریال000/90
16روساي بخشهاي تحقیقاتی بدون گروهریال000/50
17محیط زیستالمللی و مرکز دبیرکل مرکز مطالعات عالی بینریال000/100

18رئیس داروخانه دانشکده دامپزشکیریال000/25

مسئول پایگاههاي زلزله شناسی موسسه ژئوفیزیک و ایستگاههاي ریال000/20
19پژوهشی

20ها سرپرستان امور انتشارات و مجله دانشکدهریال000/25

هاي ورزشیرشته] داوران[التعلیم مربیان و دوران فرم درخواست حق

مشخصات فردي مربی: الف 

ـ تاریخ تولد3: ـ نام خانوادگی2ـ نام 1

ـ درجه مربیگري یا داوري5: ـ رشته ورزشی4



:هاي آموزشیسوابق دوره

آدرس موسسهتاریخسمتنوع کارنام موسسه پایانشروع

:مشخصات دوره:ب 
:ـ رشته ورزشی

ـ تعداد ساعات تعلیم در هفته
ـ تعداد کل ساعات تعلیم در طول دوره

:نامبردهداور/ مربیدالیل دانشگاه در مورد علت بکارگیري : ج 
وجود ندارد؟مؤسسه آموزش عالی/ دانشگاه رشته مورد نظر به آنداوري/ مربیگري ـ آیا عضو هیات علمی یا کارشناس ورزشی متخصصی براي تعلیم

.مورد نظر براي تعلیم چیستداور/ مربی ـ سایر دالیل انتخاب

.باشدي دو میي هیات امناي منطقهدر متن اصلی نبوده و از دبیرخانه[ ] مطالب درون* 

دکتر مصطفی معین
پژوهشی4وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس شوراي هماهنگی منطقه 

تهران4امناء منطقه دبیر هیات 


