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 پيش گفتار

  
) ص (پيامبر اعظم  سالي كه به نام يزال الهي و استعانت از درگاه ائمه اطهار، در با اتكال به قدرت ال

متبرك گرديده است، با الهام از سند چشم انداز بيست ساله جمهوري اسالمي  ايران و به منظور تامين 
نشگاهها  و تفويض اختيار اداره امور به قشر روشنفكر دانشگاهي، وزارت بهداشت، درمان و استقالل دا

آموزش پزشكي بر آن است تا از نظرات كارشناسان  و هم انديشي  نيروهاي متخصص   مراكز علمي 
  .استفاده نمايد

ه چهارم توسعه قانون برنام 49مجموعه حاضر آيين نامه  امور اداري، استخدامي و تشكيالتي ماده 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور است كه با همكاري نمايندگان و كارشناسان منتخب وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي، دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تدوين 

  .گرديده است
هاي استقالل، زمينه هاي شكوفايي هرچه اميد است با اجراي اين ماده قانوني همزمان با تحكيم پايه 

  .بيشتر مراكز علمي فراهم گردد
  
  

  دكتر لنكراني
  وزير
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 مقدمه
 

يكي از ويژگيهاي مثبتي كه مي تواند سازمانها را در اجراي صحيح امور ياري رساند شفاف سازي قوانين و 
  .لها انعكاس مي يابدمقررات  مورد عمل است كه در آيين نامه ها و دستورالعم

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و  49اين آيين نامه بمنظور عينيت بخشيدن به اهداف ماده 
مجموعه حاضر حاصل تعامل و تالش، مباحثات و مذاكرات . فصل  تدوين گرديده است 9فرهنگي كشور در 

ب دانشگاهها  و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات مديران منتخب نيروي انساني  و تشكيالت، كارشناسان  مجر
بهداشتي درماني، مديران  و كارشناسان دفتر مديريت منابع انساني ومركز توسعه مديريت و تحول اداري  طي 
جلسات متعدد است كه در همايشهاي مديران نيروي انساني و معاونين پشتيباني مورد جرح و تعديل قرار گرفته 

  .است 
اري از زحمات كليه كساني  كه در تدوين اين مجموعه همكاريهاي خود را دريغ ننموده اند، اميد با سپاسگز

است در آينده اي نزديك شاهد تحقق اهداف متعالي  دولت و ايفاي  نقش موثرتر دانشگاهها و دانشكده هاي علوم 
  .پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور باشيم

  
  

  دكتر حافظي                                 
  معاون توسعه مديريت و منابع                          
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كليات و  تعاريف:  فصل اول  

 
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران  قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، 49اجراي بند الف ماده در -1ماده 

د، دانش مدار، خالق منطبق با نيازهاي نهضت تربيت نيروي انساني متخصص و متعهتامين و به منظور زمينه سازي 
دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي /با هدف توسعه كمي و كيفي دانشگاه نرم افزاري جهت خدمت به مردم و

كه از اين پس به (درماني و موسسات آموزشي پژوهشي وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي 
بر اساس مقررات اين آيين نامه اداره خواهد آن امور اداري، استخدامي و تشكيالتي  )اختصار دانشگاه ناميده مي شود

  .شد
  

يك  درتمام وقت به طور پيماني  بصورت رسمي يابه موجب حكم سازماني است كه شخصي كارمند  - 2ماده 
 .پست سازماني منصوب مي شود

  
استخدام ثابت پستهاي سازماني  يكي ازبراي تصدي  سازمانيكارمند رسمي كسي است كه بموجب حكم  -الف

  .شده باشد
  

اشتغال براي مدت معين  موقت در يكي از پستهاي سازماني كارمند پيماني كسي است كه بموجب قرارداد - ب 
   .دارد

  
ء هيئت علمي قانون كار و اتباع خارجي و اعضا مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان و مشمولين :1تبصره

  نين و مقررات خاص خود مي باشند مشمول قوا
  

و افرادي كه بصورت پاره وقت و يا ساعتي با دانشگاه همكاري مي نمايند مشمول اين آيين نامه نبوده  :2تبصره
  .گرددبراساس دستور العملي كه به تصويب هيات امناء خواهد رسيد عمل مي 

  
يلي دانشگاه براي انجام  مجموعه صتشكيالت تف عبارت از جايگاه سازماني است كه در :پست سازماني - 3ماده  

 .تعريف شده استبراي يك كارمند ي مرتبط اي از وظايف و مسئوليتها

  
 اختصاصعبارت است از پست سازماني كه به منظور انجام وظايف مستمر و تمام وقت براي  :پست ثابت -4ماده 

 .ممكن است با متصدي يا بدون متصدي باشديلي دانشگاه ايجاد مي شود و صبه كارمند رسمي در تشكيالت تف
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عبارت است از پست سازماني كه به منظور انجام وظايف تمام وقت و غير مستمر، در مدت  :پست موقت -5ماده 

 .شده است يلي دانشگاه ايجادصبه كارمند پيماني در تشكيالت تف اختصاص معين براي 

  
كه در شرايط ويژه براي فردي ايجاد مي شود و پس از خروج  عبارت است از پست سازماني :پست با نام -6ماده 

 .شاغل به بانك پستي دانشگاه انتقال مي يابد

  
و به اعضاء هيئت علمي جهت تصدي پست اجرايي منحصرا ست كه اپست سازماني  :پست تك ستاره -7ماده 

 . مي يابد اختصاصمديريتي 

  
  .يابداختصاص تواند به اعضاء هيئت علمي و غير هيئت علمي پست سازماني است كه مي  :پست دو ستاره - 8ماده 

  
است كه براي يك پست سازماني تعيين مي گردد و كارمند مكلف به انجام  مجموعه وظايفي :شرح وظيفه - 9ماده 
 . باشد آن مي

  
عبارت است از پذيرفتن شخص حقيقي جهت خدمت در دانشگاه، طبق ضوابط و مقررات  :استخدام -10ماده 

   .نامه ندرج در اين آيينم
  

در حدود مقررات مجاز از طرف ايشان اشخاص دستور كتبي رئيس دانشگاه يا  عبارت از :سازمانيحكم  -11ماده 
  .است اين آيين نامه

  
 مستمري كه بر اساس طرح طبقه بنديمسئوليتهاي مرتبط و عبارت است ازمجموعه اي از وظايف و :شغل - 12ماده 

  . دشناخته شده باشن عنوااين به مشاغل 
شغل است كه از لحاظ نوع كار  مشابه ولي از نظر اهميت و دشواري  عبارت از تعدادي  :شغلي  رشته -13ماده 

  .وظايف و مسئوليتها داراي درجات مختلف مي باشد
  

و اظ نوع كار و رشته تحصيلي از مجموعه اي از رشته هاي شغلي است كه از لح عبارت است :رسته- 14 ماده
ته هاي فرعي در داخل هر رسته بر اساس نوع مشاغل ايجاد رس. داشته باشند و شباهتهاي كلي و عمومي تجربي
  .پذير مي باشد امكان
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ها،  هاي الزم اعم از تحصيالت، مهارت عبارت است از حداقل خصوصيات و توانايي :شرايط احراز -  15ماده 

  .هاي يك شغل الزم است انجام وظايف و قبول مسئوليتهاي آموزشي مورد نياز كه براي  تجربه و دوره
  

 تغييرمحتوي آموزش مشخص و معيني كه به منظور ايجاد مهارت، افزايش دانش و  :دوره آموزشي -  16ماده 
 .به فراگيران انتقال داده مي شود نگرش در مدت معلوم

  
اد، نوع و سطح پستهاي سازماني دانشگاه به مجموعه پستهاي سازماني متشكل از تعد :لييصتشكيالت تف -  17 ماده

 . و واحدهاي تابعه اطالق مي گردد

  
مجموعه اي از پستهاي بالتصدي ذخيره شده است كه براي تامين پستهاي مورد نياز  :بانك پستي - 18ماده

  .واحدهاي جديد يا توسعه يافته دانشگاه بكار مي رود

  
ساختار و تشكيالت:  فصل دوم  

ستادي، پشتيباني، واحدهاي  ،اركان ويليصطراحي و تنظيم تشكيالت تف  ه مكلف است سازماندهي،دانشگا -19 ماده
با رعايت موارد ذيل ، شرح وظايف پستهاي سازماني و حدود مسئوليتها را  درماني، آموزشي و پژوهشي ،بهداشتي

  .داده و به تصويب هيات امناء برساندانجام 
، درمان و آموزش اه با توجه به شاخصهاي ارائه شده از سوي وزارت بهداشتتعداد پستهاي سازماني دانشگ :الف

  .تعيين خواهد شد پزشكي 
، ضوابط و ستادي بهداشتي درماني ، آموزشي و پژوهشي بر اساس استانداردها تشكيالت تفضيلي واحدهاي  :ب

ان و وزارت بهداشت، درم تعيين شده از طرفو پژوهشي ساختار شبكه بهداشتي درماني كشور و نظام آموزشي 
 .مي گرددآموزش پزشكي تدوين 

  
آنها، بر اساس دستور  و تبديلبت، موقت،  ستاره دار و با نام تشكيل بانك پستي، ايجاد پستهاي سازماني ثا -20ماده 

ييد تهيه و به تااز سوي وزارت ، توسط دانشگاه العملي خواهد بود كه با توجه به ضوابط و شاخص هاي اعالم شده 
  . مي رسدء هيات امنا

  
افراد بدون داشتن  استخدام .هر يك از كارمندان دانشگاه متصدي يكي از پستهاي سازماني خواهند بود - 21ماده 

 . پست سازماني ممنوع است
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  . سال يكبار مورد بازنگري قرار خواهد گرفت 5نمودار و تشكيالت تفصيلي دانشگاه حداقل هر  -22ماده 

  
لف بر اساس ضوابط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش ته هاي مخترس ايط احراز رشته هاي شغليشر  -23ماده 

  .سدر به تصويب هيات امناء ميو  نيعيت   پزشكي توسط دانشگاه
  
  

  ورود به خدمت و استخدام:  فصل سوم 

  .است رو اعتبارات مصوب مقدواستخدام دردانشگاه با توجه به نياز و براساس تشكيالت  -24ماده 
خروجيهاي سال قبل با  از سقف قبل با مجوز رئيس دانشگاه و خارجاستخدام در سقف خروجيهاي سال - تبصره 

  .مجوز هيئت امناء امكان پذير خواهد بود
  

استخدام نيروي انساني مورد نياز دانشگاه دريك فضاي رقابتي و با رعايت عدالت استخدامي ، شايسته  - 25ماده 
، مصاحبه و يا تركيبي يق آزمون يا مسابقه عمومي، تخصصينمنديهاي عمومي و تخصصي از طرگزيني و سنجش توا

از آنها و احراز صالحيت هاي عمومي بر اساس قانون تسري قانون  گزينش معلمان و كارمندان آموزش و پرورش 
مجلس شوراي اسالمي  9/2/1375به كارمندان ساير وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي مصوب 

 .خواهد بود

را بدون الزام به ساليانه خود درصد از مجوزهاي استخدامي  10حداكثر تا  دانشگاه مي تواند درصورت نياز -تبصره
رعايت فضاي رقابتي و انتشار آگهي، با تشخيص رئيس دانشگاه به جذب نيرو از بين دارندگان مدرك تحصيلي  

  .ليسانس و باالتر اختصاص دهد
  

  :شرايط و نحوه ورود به خدمت و استخدام
  

  شرايط عمومي -26ماده 
  تابعيت ايران –الف 
  متدين به يكي از اديان  رسمي كشور–ب 
  اعتقادبه مباني نظام جمهوري اسالمي ايران  -ج
  سال تمام 45و براي دكتراي تخصصي پزشكي حداكثر  تمامسال  40و حداكثر  18حداقل سن تن داش -د

  دائم براي افرا د ذكورام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني انج  -هـ 
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 عدم اعتياد به مواد مخدر  - و

  عدم سوء پيشينه و سابقه محكوميت جزايي موثر  -ز
  دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي  -ح
  .داشتن سالمت جسماني و رواني و توانائي انجام كاري كه براي آن استخدام صورت مي گيرد - ط

در مشاغلي كه به تصويب هيات  بخدمت پذيري افراد با مدرك پائين تر از كارداني در موارد خاص صرفاً :1 تبصره
  .رسد، مجاز مي باشد  مي  امنا

  .شود مدت سابقه خدمت دولتي به حداكثر سن اضافه مي :2تبصره 
دانشگاه را تدوين و در آگهي  دانشگاه مي تواند با تصويب هيئت رئيسه شرايط اختصاصي بنا به مقتضيات :3تبصره 

  .قيد نمايد
درمورد استخدام پيماني شرط حداكثر سن براي شروع همكاري وجود نداشته و حداكثر سن براي ادامه :  4تبصره 

  .سال تمام مي باشد 65همكاري 
  

   .شود تصويب و به اجرا گذاشته ميهيئت رئيسه دانشگاه توسط دانشگاه دراستخدام  مفاد آگهي-27ماده 
  

را طي خواهند كرد و  كساني كه در آزمون يا مسابقه استخدام رسمي پذيرفته شده اند يك دوره آزمايشي -  28ماده 
حقوق و مزايا و هزينه هاي كارمند آزمايشي طبق مقررات . در طي دوره مذكور در حكم كارمند رسمي مي باشند
  .مربوط به كارمندان رسمي تعيين و پرداخت مي گردد

مدت خدمت آزمايشي حداقل شش ماه و حداكثر دوسال مي باشد كه در مورد هر كارمند توسط دانشگاه  -1تبصره
افرادي كه در دوره آزمايشي شايستگي و عالقه به كار از خود نشان بدهند در پايان آن به استخدام . تعيين مي گردد 

   . قطعي پذيرفته و در غير اينصورت از خدمت بركنار خواهند شد
پرداخت پاداش پايان خدمت به نسبت كاركرد و ذخيره مرخصي در صورت بركناري از خدمت به  - 2ه تبصر

  .كاركنان موصوف بالمانع است
  

معاونت توسعه مديريت و منابع تهيه توسط دانشگاه مي تواند در موارد خاص بر اساس دستورالعملي كه  -29ماده 
  . رسمي اقدام نمايداز استخدام پيماني به  وضعيت كارمنداند نسبت به تبديل مي رسهيات امناء و به تصويب 

  
جـذب و  بـين مشـمولين آئـين نامـه      ظرفيت مجوزهـاي اسـتخدامي خـود را از   % 2 دانشگاه مكلف است -30ماده 

پـس    وزيران هيئت 12/7/83هـ مورخ  30987ت /17814نخبه موضوع تصويب نامه شماره  نگهداري نيروي انساني
  .عمومي گزينش استخدام نمايداز احراز شرايط 
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و تنزل شغلي  ، ارتقاءانتصاب: فصل چهارم  

  
تصويب كميته  رعايت مقررات مربوط وشغلي آنان باو تنزل ارتقاء  ،انتصاب كارمندان به پستهاي سازماني -31ماده 

  .با تركيب زير صورت خواهد گرفت دانشكده / دانشگاه  اجرائي امور اداري و استخدامي
 يا عناوين مشابهاون پشتيباني مع. 1

  مدير نيروي انساني . 2
  كيالت مدير تش. 3
  باالترين مسئول طبقه بندي مشاغل .4
  باالترين مسئول آموزش كاركنان. 5
  معاونين مربوطه دانشگاه حسب مورد پرونده هاي مطروحه. 6
كميته با اين مصوبات  .حسوب مي شوند ممعاون پشتيباني بعنوان رئيس و ساير افراد بعنوان اعضاء كميته : 1تبصره 

  .اعضاء داراي اعتبار مي باشد دو سومتصويب 
تنزل شغلي صرفاً بعد از ارائه مدارك مستند و تصويب كميته فوق و يا بعد از راي محكوميت از سوي  -2تبصره 

  . هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري امكانپذير مي باشد

  
لكرد موفق، توسط ارزيابي عماحراز لياقت، شايستگي، صالحيت علمي و نايبر مب انتصاب مديران -32ماده 

  .كميسيون تحول اداري دانشگاه صورت مي گيرد
  

انتصاب مديران و كارمندان حسب مورد از لحاظ تناسب رشته شغلي، شرايط احراز ، تخصص  -33ماده 
  .درس مي صويب هيئت امناءكه به تظر بموجب دستورالعملي خواهد بود با پست مورد ن سايرمواردو
  

  :آمادگي به خدمت كارمند رسمي در يكي از شرايط زير امكان پذير مي باشد  -34ماده 
  . به وي وجود نداشته باشد اختصاصپست سازماني كارمند حذف شود پست ديگري جهت  –الف 
ست سازماني جهت در پايان مدت مرخصي بدون حقوق، در صورت مراجعه كارمند جهت اشتغال و فقدان پ -ب

  به وي اختصاص 
كه كارمند با دانشگاه رابطه استخدامي داشته ليكن متصدي پست ثابت سازماني نبوده يا  يدر هر شرايط ديگر –ج 

  .باشد الزامي به حفظ پست وي وجود نداشته
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 همربوط مندرج در حكم حقوقي شوند شش ماه اول تمام حقوق به كارمندان رسمي كه آماده به خدمت مي -35ماده
 به انضمام كليه كمكهاي مندج در حكم حقوقي آمادگي به خدمت نصف مبلغ مزبور و پس از آن تا پايان دوران

قابل  نيزپرداخت به كارمندان شاغل در مورد كارمندان آماده به خدمت  پرداخت خواهد شد حداقل حقوق قابل
  .استتسري 
ء سابقه خدمت كارمندان ه ماخذ تمام حقوق جزبا پرداخت كسور بازنشستگي ب دوران آمادگي به خدمت - تبصره

  .رسمي محسوب خواهد شد
  

شود  دانشگاهها مكلفند تا زماني كه كارمند آماده به خدمت دارند براي تصدي پستهايي كه جديداً ايجاد مي– 36 ماده
صورتي مجاز به استخدام هستند كه كارمند آماده يا بدون متصدي است از كارمندان مربوط استفاده نمايند و فقط در 

  .به خدمت واجد شرايط نداشته باشند
طبق در صورت امتناع از شروع كار و غيبت   كارمند آماده به خدمت كه به پست سازماني منصوب شود -  37ماده

  .رفتار خواهد شد با او مقررات مربوط
حسب و در صورت عدم اشتغال كارمند طي دوران مزبور،  دوران آمادگي به خدمت حداكثر يكسال است - 38 ماده

  .مورد طبق مقررات مربوط بازخريد خدمت يا بازنشسته خواهد شد
به كارمندي كه بازخريد خدمت مي شود در ازاي هر سال سابقه خدمت كه جزء سوابق خدمت وي  - 1 تبصره

بازنشستگي به اضافه حقوق و مزاياي  وق العاده هاي مبناي برداشت كسورمنظور شده است، آخرين حقوق و ف
. در اين مورد يكسال تمام محسوب مي شود كسر سالمرخصي استحقاقي استفاده نشده قابل پرداخت مي باشد 

پرداخت كسور بازنشستگي به كارمند باز خريد شده يا انتقال آن به صندوق باز نشستگي ديگر موكول به درخواست 
  .وي مي باشد

  .جدد مستخدم بازخريد خدمت شده در دانشگاه ممنوع استاستخدام م -2تبصره
ي موجب قطع حالت آمادگي به خدمت ي دولتانتقال يا ماموريت كارمند آماده به خدمت به دستگاهها - 3تبصره 

  .خواهد شد
 

توانمند سازي كارمندان: فصل پنجم  
آموزش   حدهاي تحت پوشش، نظامدانشگاه موظف است  به منظور ارتقاء سطح كارآئي و اثر بخشي وا -39ماده 

اي طراحي نمايد كه همراه با  مي رسد به گونه ه به تصويب هيئت امناء را  بر اساس دستورالعملي ك خود كارمندان
هاي الزم را جهت مشاركت مستمر آنان  متناسب ساختن دانش، مهارت و نگرش كارمندان با شغل مورد نظر، انگيزه

  .اي بين ارتقاء كارمندان و آموزش برقرار گردد بطوري كه رابطه. ددر فرآيند آموزش تأمين نماي
  

بايست نيازهاي آموزشي كارمندان خود را براساس نيازسنجي شغل و شاغل تدوين و به منظور  دانشگاه مي -40ماده 
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ج از اعزام كارمندان را به دوره هاي آموزشي مورد نياز در داخل يا خار) مهارت(ارتقاء سطح دانش و تخصص 
  .كشور پيش بيني و شرايط الزم را فراهم نمايند

هاي شغلي خود  همواره نسبت به توانمندسازي و افزايش مهارت و توانائي كارمندان دانشگاه موظفند - تبصره
  . اقدام نمايندبراساس دستورالعملهاي مربوطه 

  
  

  جبران خدمت: فصل ششم
دستورالعمل نحوه اجرايي قانون  .تسري مي يابد كنان دانشگاهنظام جبران خدمت كارمندان دولت به كار  -41 ماده

  .رسد مزبور در دانشگاه و طرح طبقه بندي مشاغل كارمندان توسط دانشگاه تهيه و به تصويب هيات امناء مي
  

ارزيابي عملكرد: فصل هفتم  

رمندان را به مورد دانشگاه مكلف است  برنامه هاي سنجش و ارزيابي عملكرد واحدهاي مختلف و كا -42ماده 
دستورالعمل فرآيند اجرايي كار، شاخص . اجرا گذاشته و گزارش آن را به صورت دوره اي به هيئت امناء ارائه نمايد

هاي ارزيابي عملكرد واحدها ، معيارهاي شايستگي و مصاديق  هر كدام از آنها ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ  اين 
  .خواهد رسيدآيين نامه به تصويب هيئت امناء  

  
بازنشستگي و رفاه: فصل هشتم  

كارمندان دانشگاه از نظر بازنشستگي ، از كار افتادگي و فوت و بازخريد سنوات حسب مورد مشمول   - 43ه دما
قانون تامين اجتماعي و اصالحات بعدي آنها و كليه قوانين و مقررات بازنشستگي و  ياقانون استخدام كشوري 
  . و پيماني دولت مي باشندوظيفه مستخدمين رسمي 

سازي تركيب نيروي انساني خود بهنگام بازخريد شاغلين با تصويب هيأت  تواند به منظور بهينه دانشگاه مي: تبصره 
  .شود پرداخت نمايد امناء مبالغي عالوه بر وجوه قانوني كه به موجب مقررات موضوعه تعيين مي

  
 مخيرا شركتهاي بيمه براي عقد قراردادهاي بيمه خدمات درماني اب سازمان و يخدانشگاهها در انت - 44ماده 
  .باشد مي
 
 .انداز كارمندان دولت خواهند بود كارمندان دانشگاه كماكان مشمول قانون تشكيل حساب پس - 45ه ماد

  
ستحقاقي كارمند دانشگاه مي تواند هنگام تقاضاي بازنشستگي حقوق و مزاياي مربوطه به ايام مرخصيهاي ا -46 ماده

تقاضا نمايد در احتساب سابقه خدمت جهت تعيين حقوق  تواند  مي يا .نمايد استفاده نشده خود را مطالبه
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و در صورتيكه كارمند فوت شود . اضافه شود سال  30تا حداكثر  بازنشستگي يا از كار افتادگي به جمع خدمت وي
بابت مرخصيهاي استحقاقي به وراث قانوني وي و استحقاق مرخصي داشته باشد تمام حقوق و مزاياي مربوطه 

  .پرداخت خواهد شد
  

دانشگاه مجاز است پاداش پايان خدمت و كمك هزينه ازدواج و فوت را طبق قانون پرداخت پاداش   -47 ماده
  .نمايد را پرداخت آنو اصالحات بعد1375ن دولت مصوب خدمت بخشي از هزينه هاي ضروري به كارمندا

اني كه در حين خدمت نيمه وقت بازنشسته شوند از پاداش پايان خدمت تمام وقت استفاده خواهند كارمند :تبصره 
  .نمود

  
 

حقوق و تكاليف عمومي كارمندان: فصل نهم  

كارمندان پيماني كه با تشخيص دانشگاه بدون عذر موجه پانزده روز متوالي يايك ماه متناوب در طول  -48ماده 
يند لغو قرارداد خواهند شد، اين قبيل كارمندان حقي بابت دريافت بازخريد سنوات مدت قرارداد ترك خدمت نما

 .خدمت آخرين سال قرارداد را نخواهند داشت

  
كارمندان موظف مي باشند كه وظايف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده رويي، انصاف و  -49ماده 

  . انجام دهند و در مقابل مراجعين و دانشگاه پاسخگو باشند يسازمان منشور وتبعيت از قوانين كشور و مقررات 
 

دانشگاه مكلف است بمنظور تامين شرايط بهداشتي و ايمني و ايجاد محيط مناسب كار براي كارمندان  -50ماده 
  . خود اقدامات الزم را بعمل آورد

  
در مورد  و اصالحات بعدي آن يمجلس شوراي اسالم 20/1/1368قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب   -51ماده 

  .باشد كارمندان رسمي و پيماني دانشگاه الزم االجرا مي
  

و آئين نامه  22/6/1374قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي مصوب  -52ماده 
در مورد كارمندان ن و اصالحات بعدي آ 26/2/1372اجرائي آن و نيز قانون تنظيم خانواده و جمعيت مصوب 

  .الزم االجرا مي باشد دانشگاه
 

مستلزم داشتن لباس  اشتغال به وظايفي دارند كه دانشگاه موظف است براي آن دسته از كارمنداني كه - 53ماده 
رسد لباس مناسب تهيه و يا وجه آن  مخصوص است بموجب دستورالعملي كه به تصويب هيئت رئيسه دانشگاه مي

  . س كار به كارمند پرداخت نمايدراجهت خريد لبا
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ساعت در هفته مي باشد و كارمندان موظفند در ساعات تعيين شده طبق  44ساعات كار كارمندان دانشگاه  - 54ماده 

ترتيب و تنظيم ساعات كار بعهده دانشگاه خواهد . برنامه تنظيمي در محل كارخود حاضر شده و انجام وظيفه نمايند
  .  بود
  

حداكثربه تامندان مي توانند با موافقت دانشگاه ساعات كار خود را حداقل به مدت يكسال متوالي و كار - 55ماده 
ميزان حقوق و مزايا، نحوه محاسبه سوابق خدمت و ساير امتيازات اين قبيل . تقليل دهند يك دوممدت سه سال  به 

گي اين قبيل كارمندان در طول مدت بازنشست ار آنان تعيين مي شود ليكن كسوركارمندان متناسب با ساعات ك
و اينگونه سوابق در محاسبه سنوات خدمت الزم براي بازنشستگي  يمه وقت بصورت كامل كسر خواهد شدخدمت ن

  .تمام وقت محسوب مي گردد
  

كارمندان دانشگاه از جهت اتهام ناشي از انجام وظايف و مسئوليت هاي قانوني مورد حمايت قضايي مي  -56ماده 
د و دانشگاه موظف است در صورت انطباق عملكرد كارمندان متهم با مقررات مربوطه براي رفع اتهام آنان، با باشن

طبق قانون حمايت قضائي از كاركنان ( .استفاده از كارشناسان حقوقي خود يا گرفتن وكيل حمايت قضايي نمايند
   )1376دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب 

 
انجام وظايف خود به صورت آزادانه نسبت به ماموريت هاي سازماني حق اظهار نظر و ارائه  كارمندان در -57ماده 

پيشنهاد و راه حل هاي بهتر را دارا مي باشند و اظهار عقيده و پيشنهادهاي آنان نبايد برموقعيت شغلي اين افراد تاثير 
  .منفي بگذارد

  
به شغل و دانشگاه مي باشند و در صورت تخلف از اين  كارمندان دانشگاه مكلف به حفظ اسرار مربوط - 58ماده 

  .امر و اثبات آن توسط مراجع ذيصالح، بر اساس مقررات قانوني با آنان رفتار خواهد شد
  

مشمول مقررات اصل يكصدو چهل و يكم قانون  ممنوع و اشتغال كارمندان دانشگاه به شغل دولتي ديگر -59ماده 
و اصالحات  11/10/1373قانون ممنوعيت تصدي پيش از يك شغل مصوب اساسي جمهوري اسالمي ايران و 

  .بعدي آن مي باشد
  

 و بدون استفاده از امكانات دانشگاه  توانند در ساعت غير موظف و با اطالع دانشگاه كارمندان دانشگاه مي -60ماده 
به دستگاههاي  آن  نظايرت و خدماتي را در زمينه تحقيق ، تدريس ، تاليف، ترجمه ، كارشناسي، شركت در جلسا

  . دولتي ارائه و از حق الزحمه مربوطه بهره مند شوند
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رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان دانشگاه طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب  -61ماده
  . مي باشدتغييرات و اصالحات بعدي آن 7/9/1372
 

  . ت امور خارجه موجب انفصال از خدمت دانشگاه خواهد بودخروج از تابعيت ايران به شرط گواهي وزار -62 ماده
  

سال مرخصي بدون حقوق در طول مدت خدمت  3توانند با موافقت دانشگاه از حداكثر  كارمندان مي -63ماده 
 2براي ادامه تحصيالت عالي و تخصصي مرتبط با رشته شغلي كارمند حداكثر مدت  اين مرخصي تا . استفاده نمايند

  .ر قابل افزايش خواهد بودسال ديگ
 .سقف مدت قرارداد تجاوز نمايدحداكثر دو سوم مدت مرخصي بدون حقوق كارمندان پيماني نبايد از  :1تبصره

اما در . محسوب نخواهد شدجزو سوابق خدمت  و وظيفه مدت مرخصي بدون حقوق از لحاظ بازنشستگي :2تبصره
حسب مقررات صندوق  سهم كارفرما و سهم كارمند تگيكسور بازنشسنسبت به پرداخت  كارمند صورتيكه 

جز سنوات خدمت براي بازنشستگي قابل  بدون محدوديت زماني اقدام نمايد اين مدت شخصاً بازنشستگي مربوطه
  .محاسبه است

كارمندان دانشگاه كه همسران آنان جهت ماموريت يا ادامه تحصيل به خارج از كشور اعزام مي شوند  - 3 تبصره
  . سال از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند 5وانند  حداكثر به مدت ت مي
  

روز از  30توانند عالوه بر استفاده از مرخصي استحقاقي ساالنه هر سال  شاغلين مناطق محروم مي  - 64ماده 
است و  مرخصي مذكور با موافقت مسئول ذيربط قابل استفاده. مرخصي استحقاقي ويژه مناطق محروم استفاده نمايند
  . باشد در صورت عدم موافقت قابل ذخيره يا باز خريد مي

  
طبق گواهي و تأييد پزشك  كه مانع از انجام خدمت شود كارمندان دانشگاه در صورت ابتالء به بيماري، -65ماده 

به   العالج بيماريهاي صعب. ماه مرخصي در طول يك سال خدمت استفاده خواهند نمود 4معتمد حداكثر از 
از  كميسيون پزشكيمادام كه كارمند توسط  .باشد خيص كميسيون پزشكي از محدوديت زماني مذكور مستثني ميتش

  .استمرار خواهد شد مذكور كار افتاده كلي شناخته نشده مرخصي استعالجي
توسط رئيس كه با توجه به نوع بيماري مستخدم  تشكيل مي شود پزشكاز سه  كميسون پزشكي حداقل  -  1تبصره

  .دانشگاه انتخاب مي گردند
 .باشند مي مربوطه ماعي تابع قوانين و مقرراتمشمولين بيمه تامين اجت  - 2تبصره 

به تصويب  است كههاي موضوع مواد اين آيين نامه به موجب دستورالعملي  نحوه استفاده از مرخصي -66ماده 
  .خواهد رسيد هيئت امناء 

  
دولتي به دانشگاه و نيز  هايو همچنين انتقال كارمندان دستگاه رمندان دانشگاهقال و مأموريت كانقل و انت -67ماده 
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هيئت به تصويب  است كههاي كوتاه مدت و بلند مدت به موجب دستورالعملي  اعطاء مأموريت آموزشي براي دوره
 .خواهد رسيد  امناء

  
و آئين نامه  4/10/1372داري مصوب رعايت قانون ممنوعيت ادامه تحصيل كارگزاران كشور در ساعات ا - 68ماده 

  . اجرائي آن در مورد كارمندان دانشگاه الزامي است
  

در هيچ مورد استعفاي كارمند . تواند با درخواست كتبي از خدمت دانشگاه استعفا كند كارمند رسمي مي -69ماده 
كه دانشگاه بصورت رسمي با آن استعفا از تاريخي تحقق مي يابد . رافع تعهدات او در برابر دانشگاه نخواهد بود

اگر تا . دانشگاه مكلف است ظرف يكماه از تاريخ وصول استعفا ، رد يا قبول آن را كتباً اعالم دارد. موافقت نمايد
كارمند مي . پايان يك ماه مذكور رد يا قبول استعفا ابالغ نگردد اين امر در حكم عدم قبول استعفا تلقي خواهد شد

  . ل نشدن استعفا از طريق مراجع قانوني پيگيري نمايدتواند در صورت قبو
با رعايت مقررات ورود به استخدام مجدد كارمند رسمي كه استعفا كرده است در صورت نياز دانشگاه  - 1تبصره

  .خدمت بالمانع است
درصورت درخواست كارمند مستعفي وجوهي كه بابت كسور بازنشستگي پرداخت كرده است به او   -2تبصره 

  .مسترد خواهد شد
  .باشد كارمند رسمي مشمول صندوق تامين اجتماعي تابع مقررات مربوطه مي -3تبصره 

 
انقالب اسالمي بعنوان سابقه  در دستگاههاي دولتي، نهادهايسوابق خدمت تمام وقت كارمندان دانشگاه  -70ماده 

  .خدمت دولتي محسوب خواهد شد 
 

جانبازان، رزمندگان، همسر و فرزندان شهدا ( ليه قوانين و مقررات ايثارگران دانشگاهها ملزم به رعايت ك - 71ماده 
مي باشند مگر در مواردي كه در اين آيين نامه و  و معلوليت عادي  و گردانهاي عاشورا و الزهرا) و آزادگان

  .دستورالعملهاي آن تصريح شده باشد
  
 نامه  در اين آئين قوانين و مقررات عمومي دولت در مواردي كه حكم خاصي براي اجراي برخي از - 72ماده  

  .بيني نشده باشد تا وضع مقررات جديد مقررات عمومي دولت كماكان نافذ خواهد بود پيش

  
  

دانشگاه به تصويب هيأت امناء                                تبصره در جلسه مورخ  27و  ماده  72درنامه  اين آئين
  . رسيد


