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آیین نامه استخدامی اعضاي غیرهیات علمیپژوهشگاه استاندارد

اختصاراتوتعاریف–فصل اول 
:پیوستهاي آن عبارتند ازونامهآیینایندررفتهبکاراختصاراتوتعاریف–1ماده 

و » وزارت علوم، تحقیقات و فناوري«در این آیین نامه و پیوستهاي آن، به ترتیب » وزیر«و » وزارت«منظور از :وزیر/وزارت–1- 1
می باشد» وزیر علوم، تحقیقات و فناوري«
.کز هیأتهاي امنا و هیأتهاي ممیزه وزارت می باشدمرآن،پیوستهايونامهآیینایندرمرکزازمنظور: مرکز- 1-2
.باشدمیتابعه آنو کلیه واحدهاي پژوهشگاه استانداردآیین نامه و پیوستهاي آن، ایناز موسسه درمنظور: موسسه-1-3
سیاستگذاري،، مرجعموسسهو مقررات مربوط به عنوان باالترین رکن است کـه بـه موجب قـوانینهیأتی :امناهیأت-4- 1

.می باشدموسسهگیري و تصویب مقررات و ضوابط داخلی تصمیم
هیاتو ارائه پیشنهادات قابل طرح درکارشناسی بررسی،مسئولیتکهاستکمیسیونی:امناهیأتدائمیکمیسیون-5- 1

.امنا و سایر امور ارجاعی از سوي هیأت امنا را بر عهده دارد
.باشدمیموسسهرئیسازپسموسسهاجراییرکندومینرئیسههیأت: رئیسههیأت-6- 1
و برنامه هاي هاسیاستـتنظیـمبهکهمی باشدامناهیأتازبعدسیاستگذاريرکندومینموسسهشوراي: موسسهشوراي-7- 1

.براساس سیاستهاي کالن مصوب در هیأت امنا و یا سایر مراجع ذیصالح می پردازدموسسهجاري 
اساسبرامنا هیأتسويازشدهتعیینمقرراتوضوابطچارچوبدرکهاستمرجعی: انسانیمنابعاجراییهیأت-1-8

تشکیالتی و امور اختیارات و تنظیم راهکارهاي اجرایی بخش اداري،، متکفل اعمال وظایف،العمل پیوست شماره یکدستور
نامیده می شودمی باشد که در این آیین نامه به اختصار هیأت اجراییموسسهنیروي انسانی و سایر امور محول 

غیردولتی و نیز کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات و یا شرکتهاي دولتی، مؤسسات و یا نهادهايکلیهازاستعبارت: اجراییدستگاه-1-9
.تعیین شده باشدموسسههایی که از سوي هیأت امناي دستگاه

پستهاي متناسب باموسسهشناسایی، انتخاب و پذیرفتن اشخاص حقیقی براي خدمت در فرآیندازاستعبارت: جذب-10- 1
.مقررات این آیین نامهدر چارچوب ضوابط و... سازمانی بالتصدي مصوب، به هر یک از انحاء از قبیل قراردادي، مأموریت و 

سازمانی، در یکی از پستهايموسسهدر خدمتحقیقی برايپذیرفتن اشخاصاست از فرآیندعبارت:استخدام -11- 1
.آیین نامهدي مصوب، به یکی از وضعیتهاي پیمانی، رسمی آزمایشی و رسمی قطعی در چارچوب ضوابط و مقررات اینبالتص

رسمی، در سه وضعیتموسسهمنظور از عضو در این آیین نامه و پیوستهاي آن، عضو غیرهیأت علمی شاغل در :عضو- 1-12
پیمانی و قراردادي می باشد

در موسسهسازمانی پستهايازیکیتصديبراي) قطعی–آزمایشی(رسمیحکمموجببهکهاستفردي: رسمیعضو- 1-13
.چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه استخدام شده باشد

معین، مدت برايموسسهانی سازمپستهايازیکیتصديبرايپیمانیقراردادموجببهکهاستفردي: پیمانیعضو-14- 1مدت
.در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه استخدام شده باشد
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آیین نامه استخدامی اعضاي غیرهیات علمیپژوهشگاه استاندارد
معین در مدتبرايمشخصوظایفانجاممنظوربهموسسهبامنعقدهقراردادموجببهکهاستفردي: قرارداديعضو- 1-15

.چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه بکارگرفته شده باشد

این آیینبه عضو رسمی، در چارچوب ضوابط و مقرراتموسسهابالغ کتبی دستور مقام صالحیت دار ازاستعبارت: حکم-1-16
.نامه

قرارداد می رسد و نیز شخص واجد شرایط موسسهصالحیت دار مقامامضايبهکهکتبینامهتوافقازاستعبارت:قرارداد-1-17
.انجام می دهدو وي به موجب آن در ازاي دریافت حقوق و مزایا براي مدت مندرج در قرارداد، وظایف محول را

وظایف از بخشییاتمامواگذاريجهتمستمرطوربهکهاستموسسهسازمانیتشکیالتدرجایگاهی: سازمانیپست- 1-18
.یک شغل براي تصدي یک عضو رسمی یا پیمانی در نظر گرفته می شود

می شناختهواحد عنوان کاربهموسسهازسوي کههاي مرتبط و مشخصیمسئولیتووظایفاست ازمجموعهعبارت : شغل-1-19
.شود

مشابه یایکسانمسئولیتها،ووظایفکار،نوعلحاظازکهسازمانیپستچندیایکازاستعبارت: شغلیرشته- 1-20
.محسوب می شوند، اما از نظر ارزش و اهمیت و صعوبت انجام کار، داراي سطوح و مراتب مختلف می باشند

دارند، مانند رستهنزدیکوابستگیحرفه،وکارونوعازلحاظ فعالیتکهاستهاي شغلیاي از رشتهمجموعه : شغلیرسته-21- 1
.پژوهشیوآموزشی، فرهنگی

اهداف و انجام مشاغل تخصصی به آن گروه از مشاغل اطالق می گردد که وجود آنها براي تحقق: صصی و اصلیتخمشاغل- 1-22
حمایت و پشتیبانی از مشاغل اصلی به آن گروه از مشاغل اطالق می شود که برايو باشدالزامی میموسسهماموریتهاي اساسی 

. مشاغل تخصصی ایجاد می شود و عناوین و مشخصات آن توسط هیأت اجرایی تعیین می گردد
.رددگمیآن از اشتغال به کار یا مجموعه اقداماتی که عضو به موجب حکم یا قرارداد مکلف به انجاماستعبارت: خدمت- 1-23
وظایف و نمونهتعریف، : جملهازشغلاساسیواصلیمشخصاتحاويکهمدونیومکتوبشرحازاستعبارت: شغلشرح-1-24

.می باشدموسسهمسئولیتها و شرایط احراز شغل در چارچوب تشکیالت تفصیلی 
در ارزیابی ساالنهیاز کسب شده در قالب فرمامتاساسبرعضوقبولقابلخدمتسنواتعددينمایشازاستعبارت: پایه-1-25

.چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه
نامهآییناینمقرراتوضوابطچارچوبدرشرایطواجدعضوپایهعدديافزایشازاستعبارت: پایهترفیع- 1-26
دستورالعمل ررات قمباالتر عضو رسمی و پیمانی واجد شرایط، در چارچوب ضوابط و رتبهکسبازاستعبارت:رتبهارتقاي-1-27

.اجرایی ارتقا رتبه اعضاي غیرهیأت علمی
.است از گماردن عضو رسمی یا پیمانی به یکی از پستهاي سازمانی بر اساس شرایط احراز شغلعبارت :انتصاب-1-28
ذیحق آیین نامه به عضواینمقرراتوضوابطچارچوبدرکارانجامازايدرکهمبلغیازاستعبارت: دستمزدیاحقوق- 1-29

.تعلق می گیرد

٤

آیین نامه استخدامی اعضاي غیرهیات علمیپژوهشگاه استاندارد
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٥

آیین نامه استخدامی اعضاي غیرهیات علمیپژوهشگاه استاندارد

غیرمستمرعبارت است از وجوهی که درچارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه به طور مستمر و: ق العاده هافوومزایا- 1-30
.عالوه بر حقوق رتبه و پایه به عضو ذیحق پرداخت می گردد

آموزش عالی، مؤسسات ودانشگاههاسایربهموسسهازدائمطوربهرسمیعضوخدمتمحلتغییرازاستعبارت:انتقال-31- 1
.پژوهشی و فناوري دولتی و دستگاههاي اجرایی و بالعکس در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه

:ازاستعبارت: مأموریت-1-32
محل خدمت سازمانی وي براي مدت معین که ممکن است خارج ازاي موقت به عضو با حفظ پستیا وظیفهمحول نمودن شغل- الف

.عضو باشد
پژوهشی و فناوري اعزام عضو به صورت تمام وقت یا پاره وقت براي مدت معین به سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی،-ب

.گاههاي اجراییدولتی و دست
.اعزام عضو براي گذراندن دوره آموزشی یا مطالعاتی یا کارآموزي در داخل یا خارج از کشور- ج 
رئیس که بنا به درخواست وي، پس از موافقتموسسهبارسمیعضواستخدامیرابطهقطعازاستعبارت: استعفا- 1-33

.یا مقام مجاز از طرف وي در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه صورت می پذیردموسسه
با توجه آیین نامه واینمقرراتوضوابطچارچوبدرکهموسسهباعضوخدمتیرابطهقطعازاستعبارت:بازنشستگی- 34- 1

.به مقررات صندوقهاي بازنشستگی ذیربط به موجب حکم صورت می پذیرد
استخدامی عضو با رابطهقطعازايدرقبولقابلخدمتمدتبامتناسبمبالغیپرداختازاستعبارت: خدمتبازخریدي- 35- 1

.در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامهموسسه
جسمانی و یا روانی الزم براي توانمندي مربوط،مقرراتوقوانینموجببهکهعضويوضعیتازاستعبارت: ازکارافتادگی-36- 1

.نمایدوظیفه استفاده میحقوقانجام خدمت را دارا نبوده و ضمن قطع رابطه خدمتی تا رسیدن به زمان بازنشستگی، از
مجاز از یا مقامموسسهدالیل ذیل، با حکم رئیس ازیکیبهبناموسسهرسمیعضوکهاستوضعیتی: خدمتبهآماده- 1-37

.طرف وي در انتظار تعیین تکلیف براي انجام خدمت قرار می گیرد
.موسسهانحالل- الف
.در هیأت امنابراساس تشریفات قانونی و تصویبموسسهحذف پست سازمانی عضو در چارچوب اصالح ساختار تشکیالتی -ب
.موجود نبودن پست سازمانی بعد از اتمام مأموریت یا مرخصی بدون حقوق متناسب با شرایط احراز عضو-ج
شدهمعلقخدمتازعضو،قضاییمراجعیااداريتخلفاتبهرسیدگیهیاتهايدرمذکورمراجعتصمیماساسبرکهموارديدر- د

.باشد
.مراجع قانونیسوي ازصادرشدهقطعیآرايموجببهخدمت،ازدائمیاموقتطوربهعضوبرکناريازاستعبارت:انفصال-38- 1
.ذیربطقانونیمراجعقطعیآرايموجببهعضواستخدامیرابطهقطعازاستعبارت:اخراج-39- 1
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جسمانی و یا روانی الزم براي توانمندي مربوط،مقرراتوقوانینموجببهکهعضويوضعیتازاستعبارت: ازکارافتادگی-36- 1

.نمایدوظیفه استفاده میحقوقانجام خدمت را دارا نبوده و ضمن قطع رابطه خدمتی تا رسیدن به زمان بازنشستگی، از
مجاز از یا مقامموسسهدالیل ذیل، با حکم رئیس ازیکیبهبناموسسهرسمیعضوکهاستوضعیتی: خدمتبهآماده- 1-37

.طرف وي در انتظار تعیین تکلیف براي انجام خدمت قرار می گیرد
.موسسهانحالل- الف
.در هیأت امنابراساس تشریفات قانونی و تصویبموسسهحذف پست سازمانی عضو در چارچوب اصالح ساختار تشکیالتی -ب
.موجود نبودن پست سازمانی بعد از اتمام مأموریت یا مرخصی بدون حقوق متناسب با شرایط احراز عضو-ج
شدهمعلقخدمتازعضو،قضاییمراجعیااداريتخلفاتبهرسیدگیهیاتهايدرمذکورمراجعتصمیماساسبرکهموارديدر- د

.باشد
.مراجع قانونیسوي ازصادرشدهقطعیآرايموجببهخدمت،ازدائمیاموقتطوربهعضوبرکناريازاستعبارت:انفصال-38- 1
.ذیربطقانونیمراجعقطعیآرايموجببهعضواستخدامیرابطهقطعازاستعبارت:اخراج-39- 1
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ورود به خدمت: فصل دوم 
.را تعیین و ابالغ می نمایدموسسهسهمیه استخدام عضو غیرهیأت علمیتعداد وزارت، پس از اخذ مجوزهاي قانونی الزم، -2ماده 
با ، بر اساس نیاز سازمانی و موسسهدر ) ابالغی از سوي وزارتسهمیهرعایتبا(رسمیوپیمانیصورتبهاعضااستخدام- 3ماده

صالحیتهايحراز، منحصراً پس از تصویب هیأت امنا و اموسسهموافقت باالترین مقام اجرایی توجه به تشکیالت سازمانی مصوب و 
.می پذیردبا توجه به اصل شایستگی و انتخاب اصلح انجامو یا هر دو و الزم توسط مراجع ذیصالح، از طریق آزمون و مصاحبه

میتواند در شرایط خاص با تصویب هیات رئیسه و مجوز هیات امنا تا سقف معین و بدون تعهدات استخدامی، افراد موسسه- 1تبصره 
را پس از احراز صالحیتهاي الزم توسط مراجع ذي صالح به صورت قرارداد کار معین و مشخص براي مدت حداکثر یکسال به کار 

.گمارد
.در سقف پستهاي سازمانی مصوب بالمانع استموسسهدر صورت نیاز تمدید قرارداد اینگونه افراد -2تبصره 
قانون کار، از شمول 188کلیه افرادي که بر اساس این آیین نامه به صورت قراردادي بکار گرفته می شوند، به استناد ماده - 3تبصره 

.بل رسیدگی نمی باشدقانون مذکور خارج بوده و دعاوي آنان در هیاتهاي تشخیص و حل اختالف وزارت کار قا
:باشندبرخوردارذیل،عمومیشرایطازبایستمیموسسهدراستخداموجذبمتقاضیان–4ماده 
تغییر یا کسب تابعیت مضاعف در طول دوران خدمتو عدمایرانجمهوري اسالمیتابعیت- الف
.فقیهوالیتبهاعتقادوایرانجمهوري اسالمیاساسیقانونبهعملیالتزام-ب
.ایراناسالمیجمهورياساسیقانوندرشدهپذیرفتهادیانازیکییااسالممبیندینبهعملیالتزامواعتقاد-ج
.ایراناسالمیا وابستگی به گروه هاي سیاسی معارض با نظام یعضویتسابقهعدم- د
.شغلیشئونوشرافتوحیثیتخالفرفتارواعمالواخالقی مناهی بهعملوفجوروفسقبهاشتهارعدم- ه

.موثرکیفريپیشینهسوءنداشتن-و
.اساس رأي قطعی صادره از سوي مراجع ذیصالحبردولتیدائمیازخدماتمحرومیتبهمحکومیتعدم-ز
.عدم اعتیاد و اشتهار به خرید و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلی و نظایر آن-ح
).براي آقایان(دارا بودن مدرك پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت قانونی دائم -ط
.و توانایی روانی متناسب با خدمت مورد نظرسالمتبرخورداري از -ي
.و توانایی جسمانی متناسب با خدمت مورد نظربرخورداري از سالمت- ك
.دارا بودن حداقل مدرك تحصیلی کاردانی یا سطح یک حوزوي-ل
یک و دو سال تمام براي دارندگان مدرك تحصیلی کاردانی، کارشناسی و سطوح30سال تمام و حداکثر 20دارا بودن حداقل سن -م

40حوزوي و حداکثر اي و سطح سه سال تمام براي دارندگان مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد، دکتري حرفه35ي، حداکثر حوزو
.تخصصی یا سطح چهار حوزويسال تمام براي متخصصین با مدرك تحصیلی دکتري

چنانچه همترازي آنان بر اساس ضوابط و مقررات مربوطدانشگاهی،تحصیلیمقاطعباهمترازتحصیلیركمدادارندگان- 1تبصره
.داراي ارزش استخدامی مورد تأیید مراجع ذیصالح باشد، در شمول این ماده قرار می گیرند
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٧

آیین نامه استخدامی اعضاي غیرهیات علمیپژوهشگاه استاندارد

این آیین نامه، مجاز به استفاده از خدمات فنی، مشاوره اي، 4ماده "م"و "ل"بدون الزام به رعایت مفاد بندهاي موسسه- 2تبصره 
اعضاي شاغل در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري و دستگاههاي اجرایی و خبرگان غیر ... پژوهشی، علمی و 

قانون بودجه سال 29ول تبصره این نوع فعالیتها به عنوان شغل محسوب نگردیده و مشم. شاغل دولتی، در قالب قرارداد می باشد
میزان حق الزحمه این افراد به پیشنهاد واحد متقاضی و تایید هیات اجرایی، متناسب با ساعات کار هفتگی، .  کشور نخواهد بود1344

.برابر حقوق و مزایاي اعضاي شاغل مشابه، تعیین و پرداخت میگردد) 5/1(تا سقف یک و نیم 
تابع قوانین و مقررات مربوط به خود ... انبازان، آزادگان، ایثارگران و خانواده آنها، معلولین، اتباع خارجی و جذب و استخدام ج-5ماده 

.خواهد بود
هسته این آیین نامه حسب مورد، مبادي قانونی ذیصالح از جمله»4«ماده استعالم و تشخیص شرایط عمومی موضوع مرجع-6ماده 

.می باشدموسسهگزینش کارکنان و هیأت اجرایی 
بایست از شرایط اختصاصی الزم، از جمله شرایط احراز شغل به تشخیص هیأتمی موسسهدراستخداموجذبمتقاضیان-7ماده 

.برخوردار باشندموسسهاجرایی 

جذب ، استخدام و تبدیل وضعیت: فصل سوم 
:سه صـورت انجام می پذیردبهاختصاصیوعمومیشرایطاحرازازپسموسسهدراستخداموجذب-8ماده 
امتیاز درصد»70«استخدام پیمانی براي تصدي پستهاي سازمانی به موجب قرارداد ساالنه که تمدید آن منوط به کسب حداقل - الف

.و یا مقام مجاز از طرف وي می باشدموسسهارزیابی عملکرد سالیانه و همچنین موافقت رئیس 
.استخدام رسمی آزمایشی براي تصدي پستهاي سازمانی به موجب حکم-ب
.استخدام رسمی قطعی براي تصدي پستهاي سازمانی به موجب حکم-ج

از پس تواند درقالب سهمیه ابالغی از سوي وزارت، وضعیت بکارگیري اعضاي قراردادي مشمول این آیین نامه رامی موسسه–9ماده 
ضوابط و با رعایتو طی مراحل گزینشو تصویب هیأت امناموسسهموافقت رئیس ، احراز شرایط ذیل، به پیشنهاد هیأت اجرایی

.سازمانی بالتصدي به استخدام پیمانی تبدیل نمایدمقررات این آیین نامه، مشروط به وجود پست 
.موسسهدر مزبورمدركباقرارداديسابقهسال7حداقلوحوزهیکسطحیاکاردانیتحصیلیمدركبودندارا–الف
.موسسهدر سال سابقه قراردادي با مدرك مزبور5حداقلوحوزهدوسطحیاکارشناسیتحصیلیمدركبودندارا–ب 
مدرك مزبور سال سابقه قراردادي با3هاي سه و چهار حوزه و حداقل ارشد وباالتر یا سطحتحصیلی کارشناسیمدرك بودندارا–ج 
.موسسهدر

دیپلم براي مشاغل نگهبانی و انتظامات به صورت قرارداديی که قبل از تصویب این آیین نامه، با مدرك تحصیلاعضایی-1تبصره 
سابقه سال» 10«بالتصدي، با حداقل اند، با رعایت ضوابط و مقررات این آیین نامه، مشروط به دارا بودن پست سازمانیشدهجذب 

.، به پیمانی تبدیل وضع می شوندهخدمت قراردادي در موسس

٧
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٨

آیین نامه استخدامی اعضاي غیرهیات علمیپژوهشگاه استاندارد

یک دوم باالتر ارائه نمایند،تحصیلیمدركخدمت،درحیننامهآییناین»49«ماده»2«تبصرهرعایتبااعضاچنانچه- 2تبصره 
آنان با مدرك تر و تمام سابقه خدمتسابقه خدمت آنان با مدرك تحصیلی قبلی در ازاي ارائه مدرك تحصیلی کارشناسی و پایین

.محاسبه استمدرك تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر براي تبدیل وضعیت به پیمانی قابلتحصیلی قبلی در ازاي ارائه 
.شدخواهدلحاظسابقهعنوانبهباشد،نشدهیاشدهپرداختسنواتحقعضوبهآنبابتکهسنواتی-3تبصره 

آیین نامه را پس از احراز شرایط ذیل، با تصویب هیأتاینمشمولپیمانیاعضاياستخداموضعیتمی تواندموسسه-10ماده 
.، به رسمی آزمایشی تبدیل نمایدموسسهاجرایی، تأیید هسته گزینش و موافقت رئیس 

.موسسهسال سابقه پیمانی با مدرك مزبور در 5تا 3و حوزهیکسطحیاکاردانیتحصیلیمدركبودندارا- الف
.موسسهسال سابقه پیمانی با مدرك مزبور در 5تا 3بودن مدرك تحصیلی کارشناسی یا سطح دو حوزه ودارا -ب
در با مدرك مزبور سال سابقه پیمانی 5تا 3باالتر یا سطح سه و سطح چهار حوزه ووارشدکارشناسیتحصیلیمدركبودندارا-ج

.موسسه
داشتن بااند،درآمدهپیمانیاستخدامبهکاردانیازترپایینتحصیلیمدركبانامه،آییناینتصویبازقبلکهاعضایی- 1تبصره

وضع می سال سابقه خدمت پیمانی در مؤسسات مشمول این آیین نامه و احراز سایر شرایط الزم به رسمی آزمایشی تبدیل10حداقل 
شوند

یک دوم این آیین نامه درحین خدمت، مدرك تحصیلی باالتر ارائه نمایند،»49«ماده » 2«تبصره نانچه اعضا با رعایت چ- 2تبصره
تر و تمام سابقه خدمتکارشناسی و پایینتحصیلیآنان با مدرك تحصیلی قبلی در ازاي ارائه مدركسابقه خدمت

قابل رسمی آزمایشیآنان با مدرك تحصیلی قبلی در ازاي ارائه مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر براي تبدیل وضعیت به 
.محاسبه است

دوره آموزشگذراندنباهمراهراسالهسهآزمایشیدورهیکالزاماًیابند،میوضعیتتبدیلرسمیبهپیمانیازکهاعضایی-11ماده 
لیاقت نظرازراعضوعملکردورفتارآزمایشی،رسمیدورهطولدرموسسه. کردخواهندطیپیمانیدورهبرعالوه،جیهیتووشغلی

احرازصورتدرودادهقرارارزیابیمورداداريانضباطونظموخدمتروحیهکاردانی،،)پذیريمسئولیتواخالقی،خالقیتعلمی،(
.نمایدمیوضعتبدیلقطعیرسمیبهو طی مراحل گزینشالزمشرایط
بهوضعیتتبدیلیاوخدمتادامهشرایطاجراییهیأتتشخیصبهآزمایشیدورهپایاندرعضوکهصورتیدر- 12ماده 

.استخدام رسمی قطعی را کسب ننماید، به یکی از روشهاي ذیل با وي رفتار خواهد شد
شرایطاحرازبرايدیگرسالهدومهلتاعطاي–الف 
یمانیپاستخدامبهوضعیتتبدیل–ب 
الزمشرایطاحرازصورتدروموردحسببازنشستگییاخدمتبازخریدي–ج 

بکار اعادهدرخواستارائهزماندرويسنآنکهبهمشروط،موسسهنیازصورتدررسمیمستعفیعضوخدمتبهاعاده- 13ماده 
رئیس موافقتواین آیین نامه»4«ماده » م«موضوع بند سال نباشد، با اخذ مجوز کبر سن از هیأت اجرایی براي» 50«بیش از 

.بالمانع می باشدو رعایت سایر شرایط مقرر در ماده مذکور،موسسهفقط براي یکبار با احتساب سابقه خدمت در موسسه
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.محاسبه استمدرك تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر براي تبدیل وضعیت به پیمانی قابلتحصیلی قبلی در ازاي ارائه 
.شدخواهدلحاظسابقهعنوانبهباشد،نشدهیاشدهپرداختسنواتحقعضوبهآنبابتکهسنواتی-3تبصره 

آیین نامه را پس از احراز شرایط ذیل، با تصویب هیأتاینمشمولپیمانیاعضاياستخداموضعیتمی تواندموسسه-10ماده 
.، به رسمی آزمایشی تبدیل نمایدموسسهاجرایی، تأیید هسته گزینش و موافقت رئیس 

.موسسهسال سابقه پیمانی با مدرك مزبور در 5تا 3و حوزهیکسطحیاکاردانیتحصیلیمدركبودندارا- الف
.موسسهسال سابقه پیمانی با مدرك مزبور در 5تا 3بودن مدرك تحصیلی کارشناسی یا سطح دو حوزه ودارا -ب
در با مدرك مزبور سال سابقه پیمانی 5تا 3باالتر یا سطح سه و سطح چهار حوزه ووارشدکارشناسیتحصیلیمدركبودندارا-ج

.موسسه
داشتن بااند،درآمدهپیمانیاستخدامبهکاردانیازترپایینتحصیلیمدركبانامه،آییناینتصویبازقبلکهاعضایی- 1تبصره

وضع می سال سابقه خدمت پیمانی در مؤسسات مشمول این آیین نامه و احراز سایر شرایط الزم به رسمی آزمایشی تبدیل10حداقل 
شوند

یک دوم این آیین نامه درحین خدمت، مدرك تحصیلی باالتر ارائه نمایند،»49«ماده » 2«تبصره نانچه اعضا با رعایت چ- 2تبصره
تر و تمام سابقه خدمتکارشناسی و پایینتحصیلیآنان با مدرك تحصیلی قبلی در ازاي ارائه مدركسابقه خدمت

قابل رسمی آزمایشیآنان با مدرك تحصیلی قبلی در ازاي ارائه مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر براي تبدیل وضعیت به 
.محاسبه است

دوره آموزشگذراندنباهمراهراسالهسهآزمایشیدورهیکالزاماًیابند،میوضعیتتبدیلرسمیبهپیمانیازکهاعضایی-11ماده 
لیاقت نظرازراعضوعملکردورفتارآزمایشی،رسمیدورهطولدرموسسه. کردخواهندطیپیمانیدورهبرعالوه،جیهیتووشغلی

احرازصورتدرودادهقرارارزیابیمورداداريانضباطونظموخدمتروحیهکاردانی،،)پذیريمسئولیتواخالقی،خالقیتعلمی،(
.نمایدمیوضعتبدیلقطعیرسمیبهو طی مراحل گزینشالزمشرایط
بهوضعیتتبدیلیاوخدمتادامهشرایطاجراییهیأتتشخیصبهآزمایشیدورهپایاندرعضوکهصورتیدر- 12ماده 

.استخدام رسمی قطعی را کسب ننماید، به یکی از روشهاي ذیل با وي رفتار خواهد شد
شرایطاحرازبرايدیگرسالهدومهلتاعطاي–الف 
یمانیپاستخدامبهوضعیتتبدیل–ب 
الزمشرایطاحرازصورتدروموردحسببازنشستگییاخدمتبازخریدي–ج 

بکار اعادهدرخواستارائهزماندرويسنآنکهبهمشروط،موسسهنیازصورتدررسمیمستعفیعضوخدمتبهاعاده- 13ماده 
رئیس موافقتواین آیین نامه»4«ماده » م«موضوع بند سال نباشد، با اخذ مجوز کبر سن از هیأت اجرایی براي» 50«بیش از 

.بالمانع می باشدو رعایت سایر شرایط مقرر در ماده مذکور،موسسهفقط براي یکبار با احتساب سابقه خدمت در موسسه

٨

آیین نامه استخدامی اعضاي غیرهیات علمیپژوهشگاه استاندارد

یک دوم باالتر ارائه نمایند،تحصیلیمدركخدمت،درحیننامهآییناین»49«ماده»2«تبصرهرعایتبااعضاچنانچه- 2تبصره 
آنان با مدرك تر و تمام سابقه خدمتسابقه خدمت آنان با مدرك تحصیلی قبلی در ازاي ارائه مدرك تحصیلی کارشناسی و پایین

.محاسبه استمدرك تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر براي تبدیل وضعیت به پیمانی قابلتحصیلی قبلی در ازاي ارائه 
.شدخواهدلحاظسابقهعنوانبهباشد،نشدهیاشدهپرداختسنواتحقعضوبهآنبابتکهسنواتی-3تبصره 

آیین نامه را پس از احراز شرایط ذیل، با تصویب هیأتاینمشمولپیمانیاعضاياستخداموضعیتمی تواندموسسه-10ماده 
.، به رسمی آزمایشی تبدیل نمایدموسسهاجرایی، تأیید هسته گزینش و موافقت رئیس 

.موسسهسال سابقه پیمانی با مدرك مزبور در 5تا 3و حوزهیکسطحیاکاردانیتحصیلیمدركبودندارا- الف
.موسسهسال سابقه پیمانی با مدرك مزبور در 5تا 3بودن مدرك تحصیلی کارشناسی یا سطح دو حوزه ودارا -ب
در با مدرك مزبور سال سابقه پیمانی 5تا 3باالتر یا سطح سه و سطح چهار حوزه ووارشدکارشناسیتحصیلیمدركبودندارا-ج

.موسسه
داشتن بااند،درآمدهپیمانیاستخدامبهکاردانیازترپایینتحصیلیمدركبانامه،آییناینتصویبازقبلکهاعضایی- 1تبصره

وضع می سال سابقه خدمت پیمانی در مؤسسات مشمول این آیین نامه و احراز سایر شرایط الزم به رسمی آزمایشی تبدیل10حداقل 
شوند

یک دوم این آیین نامه درحین خدمت، مدرك تحصیلی باالتر ارائه نمایند،»49«ماده » 2«تبصره نانچه اعضا با رعایت چ- 2تبصره
تر و تمام سابقه خدمتکارشناسی و پایینتحصیلیآنان با مدرك تحصیلی قبلی در ازاي ارائه مدركسابقه خدمت

قابل رسمی آزمایشیآنان با مدرك تحصیلی قبلی در ازاي ارائه مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر براي تبدیل وضعیت به 
.محاسبه است

دوره آموزشگذراندنباهمراهراسالهسهآزمایشیدورهیکالزاماًیابند،میوضعیتتبدیلرسمیبهپیمانیازکهاعضایی-11ماده 
لیاقت نظرازراعضوعملکردورفتارآزمایشی،رسمیدورهطولدرموسسه. کردخواهندطیپیمانیدورهبرعالوه،جیهیتووشغلی

احرازصورتدرودادهقرارارزیابیمورداداريانضباطونظموخدمتروحیهکاردانی،،)پذیريمسئولیتواخالقی،خالقیتعلمی،(
.نمایدمیوضعتبدیلقطعیرسمیبهو طی مراحل گزینشالزمشرایط
بهوضعیتتبدیلیاوخدمتادامهشرایطاجراییهیأتتشخیصبهآزمایشیدورهپایاندرعضوکهصورتیدر- 12ماده 

.استخدام رسمی قطعی را کسب ننماید، به یکی از روشهاي ذیل با وي رفتار خواهد شد
شرایطاحرازبرايدیگرسالهدومهلتاعطاي–الف 
یمانیپاستخدامبهوضعیتتبدیل–ب 
الزمشرایطاحرازصورتدروموردحسببازنشستگییاخدمتبازخریدي–ج 

بکار اعادهدرخواستارائهزماندرويسنآنکهبهمشروط،موسسهنیازصورتدررسمیمستعفیعضوخدمتبهاعاده- 13ماده 
رئیس موافقتواین آیین نامه»4«ماده » م«موضوع بند سال نباشد، با اخذ مجوز کبر سن از هیأت اجرایی براي» 50«بیش از 

.بالمانع می باشدو رعایت سایر شرایط مقرر در ماده مذکور،موسسهفقط براي یکبار با احتساب سابقه خدمت در موسسه



٩

آیین نامه استخدامی اعضاي غیرهیات علمیاستانداردپژوهشگاه 

در دریافت نموده باشد،الًسوابق خدمت عضو مستعفی که کسور بازنشستگی سنوات خدمت و پاداش پایان خدمت خود را قب-تبصره 
.می باشداحتساببازنشستگی مربوط، قابلهنگام اعاده به خدمت مشروط به بازگرداندن وجوه دریافتی یادشده و موافقت صندوق 

عالی، پژوهشی وسمی قطعی سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزشراعضايخدماتبهنیازدرصورتمی تواندموسسه- 14ماده 
معین با رعایت مربوط از خدمات آنان براي مدتموسسهفناوري دولتی و دستگاههاي اجرایی، با تقاضاي عضو و موافقت هیات اجرایی 

تایید هیات اجرایی، اعضاي مقررات به عنوان مأمور استفاده نماید و یا بالعکس حسب درخواست مؤسسات مزبور و موافقت عضو و
سسات ذیربط از محل مأمور حسب توافق مؤحقوق و مزایاي کارکنان و اعضاي. قطعی خود را به این قبیل مؤسسات مأمور نمایدرسمی

.مبدأ یا مقصد پرداخت می گرددموسسهاعتبارات 
هیأت مدت مأموریت مشموالن این ماده حداقل شش ماه و حداکثر یک سال خواهد بود و در صورت ضرورت، با تشخیص- 1تبصره 

.سال و به صورت سالیانه، قابل تمدید است5اجرایی این مدت حداکثر تا مدت 
می تواند در موارد استثنایی در صورت نیاز به خدمات اعضاي رسمی آزمایشی و یا پیمانی داراي مدرك تحصیلیموسسه- 2تبصره 

خدمات آنان براي مدت حداقل کارشناسی سایر مؤسسات براي تصدي پستهاي تخصصی و اصلی، با تقاضاي عضو و تصویب هیات امنا از
مؤسسات مزبور، موافقت عضو و تصویب معین با رعایت مقررات مربوط به عنوان مأمور استفاده نماید و یا بالعکس، حسب درخواست 

حقوق و مزایاي کارکنان و اعضاي مأمور حسب . نمایدهیأت امنا، اعضاي رسمی آزمایشی و پیمانی خود را به این قبیل مؤسسات مأمور
.گرددپرداخت میمبدأ یا مقصدموسسهفق مؤسسات ذیربط از محل اعتبارات توا

کارکنان رسمی سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري دولتی و دستگاههاي اجرایی، حسب نیاز-15ماده 
بر اساس حقوق و مزایاي این قبیل افراد. منتقل شوندموسسهمربوط میتوانند با حفظ پیشینه خدمتی به موسسهو موافقت موسسه

نیز موسسهرسمی انتقال اعضاي. پست سازمانی تخصیص داده شده و سوابق خدمتی، بر طبق مقررات این آیین نامه تعیین می گردد
خ اجراي حکم انتقال، صورت از تاریدراین. بالمانع استموسسهبه مؤسسات مزبور حسب درخواست آنان با موافقت هیات اجرایی 

.قطع می گرددموسسهرابطه استخدامی عضو رسمی منتقل شده با 
مبدأ، موسسهالزاماً می بایست قطع نظر از مدت رسمی آزمایشی طی شده در موسسهعضو انتقالی رسمی آزمایشی به -تبصره
.مه طی نمایداین آیین نا11ساله را با رعایت مفاد ماده 2یک دوره رسمی آزمایشیمجدداً
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خدمات آنان براي مدت حداقل کارشناسی سایر مؤسسات براي تصدي پستهاي تخصصی و اصلی، با تقاضاي عضو و تصویب هیات امنا از
مؤسسات مزبور، موافقت عضو و تصویب معین با رعایت مقررات مربوط به عنوان مأمور استفاده نماید و یا بالعکس، حسب درخواست 

حقوق و مزایاي کارکنان و اعضاي مأمور حسب . نمایدهیأت امنا، اعضاي رسمی آزمایشی و پیمانی خود را به این قبیل مؤسسات مأمور
.گرددپرداخت میمبدأ یا مقصدموسسهفق مؤسسات ذیربط از محل اعتبارات توا

کارکنان رسمی سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري دولتی و دستگاههاي اجرایی، حسب نیاز-15ماده 
بر اساس حقوق و مزایاي این قبیل افراد. منتقل شوندموسسهمربوط میتوانند با حفظ پیشینه خدمتی به موسسهو موافقت موسسه

نیز موسسهرسمی انتقال اعضاي. پست سازمانی تخصیص داده شده و سوابق خدمتی، بر طبق مقررات این آیین نامه تعیین می گردد
خ اجراي حکم انتقال، صورت از تاریدراین. بالمانع استموسسهبه مؤسسات مزبور حسب درخواست آنان با موافقت هیات اجرایی 

.قطع می گرددموسسهرابطه استخدامی عضو رسمی منتقل شده با 
مبدأ، موسسهالزاماً می بایست قطع نظر از مدت رسمی آزمایشی طی شده در موسسهعضو انتقالی رسمی آزمایشی به -تبصره
.مه طی نمایداین آیین نا11ساله را با رعایت مفاد ماده 2یک دوره رسمی آزمایشیمجدداً



١٠

آیین نامه استخدامی اعضاي غیرهیات علمیپژوهشگاه استاندارد

طبقه بندي مشاغل: چهارم فصل 

:رسته شغلی به شرح ذیل تقسیم میشوند7به طور کلی به موسسهمشاغل -16ماده 
:مشاغل رسته آموزشی، فرهنگی-16-1

شغلیعنوان رشته
مدیر تربیت بدنی

کارشناس امور ورزشی
کاردان امور ورزشی

مربی ورزش
کارشناس امور فوق برنامه

کاردان امور فوق برنامه
کارشناس امور آموزشی

کاردان امور آموزشی
کارشناس امور پژوهشی

کاردان امور پژوهشی
مدیر امور فرهنگی

کارشناس امور دانشجویی
کاردان امور دانشجویی

فرهنگیکارشناس امور 
کاردان امور فرهنگی

کارشناس برنامه ریزي امور تربیتی
کاردان برنامه ریزي امور تربیتی

مدیر امور آموزشی
کارشناس خدمات آموزشی

کاردان خدمات آموزشی
کارشناس همکاریهاي بین المللی دانشگاهی

کاردان همکاریهاي بین المللی دانشگاهی
کارشناس بررسی کتاب

کتابدار

١٠

آیین نامه استخدامی اعضاي غیرهیات علمیپژوهشگاه استاندارد

طبقه بندي مشاغل: چهارم فصل 

:رسته شغلی به شرح ذیل تقسیم میشوند7به طور کلی به موسسهمشاغل -16ماده 
:مشاغل رسته آموزشی، فرهنگی-16-1

شغلیعنوان رشته
مدیر تربیت بدنی

کارشناس امور ورزشی
کاردان امور ورزشی

مربی ورزش
کارشناس امور فوق برنامه

کاردان امور فوق برنامه
کارشناس امور آموزشی

کاردان امور آموزشی
کارشناس امور پژوهشی

کاردان امور پژوهشی
مدیر امور فرهنگی

کارشناس امور دانشجویی
کاردان امور دانشجویی

فرهنگیکارشناس امور 
کاردان امور فرهنگی

کارشناس برنامه ریزي امور تربیتی
کاردان برنامه ریزي امور تربیتی

مدیر امور آموزشی
کارشناس خدمات آموزشی

کاردان خدمات آموزشی
کارشناس همکاریهاي بین المللی دانشگاهی

کاردان همکاریهاي بین المللی دانشگاهی
کارشناس بررسی کتاب

کتابدار

١٠

آیین نامه استخدامی اعضاي غیرهیات علمیپژوهشگاه استاندارد

طبقه بندي مشاغل: چهارم فصل 

:رسته شغلی به شرح ذیل تقسیم میشوند7به طور کلی به موسسهمشاغل -16ماده 
:مشاغل رسته آموزشی، فرهنگی-16-1

شغلیعنوان رشته
مدیر تربیت بدنی

کارشناس امور ورزشی
کاردان امور ورزشی

مربی ورزش
کارشناس امور فوق برنامه

کاردان امور فوق برنامه
کارشناس امور آموزشی

کاردان امور آموزشی
کارشناس امور پژوهشی

کاردان امور پژوهشی
مدیر امور فرهنگی

کارشناس امور دانشجویی
کاردان امور دانشجویی

فرهنگیکارشناس امور 
کاردان امور فرهنگی

کارشناس برنامه ریزي امور تربیتی
کاردان برنامه ریزي امور تربیتی

مدیر امور آموزشی
کارشناس خدمات آموزشی

کاردان خدمات آموزشی
کارشناس همکاریهاي بین المللی دانشگاهی

کاردان همکاریهاي بین المللی دانشگاهی
کارشناس بررسی کتاب

کتابدار



١١

آیین نامه استخدامی اعضاي غیرهیات علمیپژوهشگاه استاندارد

کارشناس آثار تاریخی
کاردان آثار تاریخی

باستان شناس
متصدي مرمت اسناد

کارشناس سمعی و بصري
کاردان سمعی و بصري

کارشناس امور هنري
کاردان امور هنري
عکاس و فیلمبردار

موزه دار
:مشاغل رسته امور اجتماعی- 16-2

عنوان رشته شغلی
مددکار اجتماعی
کارشناس حقوقی

کاردان حقوقی
کارشناس روابط عمومی

کاردان روابط عمومی
کارشناس روابط بین الملل

کاردان روابط بین الملل
کارشناس بازرگانی داخلی

کاردان بازرگانی داخلی
رشناس بازرگانی خارجیکا

کاردان بازرگانی خارجی
کارشناس آمار موضوعی

کاردان آمار موضوعی
کارشناس مطالعات اجتماعی

کاردان مطالعات اجتماعی
کارشناس مطالعات اقتصادي

کاردان مطالعات ا قتصادي
کودكمربی 

١١

آیین نامه استخدامی اعضاي غیرهیات علمیپژوهشگاه استاندارد

کارشناس آثار تاریخی
کاردان آثار تاریخی

باستان شناس
متصدي مرمت اسناد

کارشناس سمعی و بصري
کاردان سمعی و بصري

کارشناس امور هنري
کاردان امور هنري
عکاس و فیلمبردار

موزه دار
:مشاغل رسته امور اجتماعی- 16-2

عنوان رشته شغلی
مددکار اجتماعی
کارشناس حقوقی

کاردان حقوقی
کارشناس روابط عمومی

کاردان روابط عمومی
کارشناس روابط بین الملل

کاردان روابط بین الملل
کارشناس بازرگانی داخلی

کاردان بازرگانی داخلی
رشناس بازرگانی خارجیکا

کاردان بازرگانی خارجی
کارشناس آمار موضوعی

کاردان آمار موضوعی
کارشناس مطالعات اجتماعی

کاردان مطالعات اجتماعی
کارشناس مطالعات اقتصادي

کاردان مطالعات ا قتصادي
کودكمربی 

١١

آیین نامه استخدامی اعضاي غیرهیات علمیپژوهشگاه استاندارد

کارشناس آثار تاریخی
کاردان آثار تاریخی

باستان شناس
متصدي مرمت اسناد

کارشناس سمعی و بصري
کاردان سمعی و بصري

کارشناس امور هنري
کاردان امور هنري
عکاس و فیلمبردار

موزه دار
:مشاغل رسته امور اجتماعی- 16-2

عنوان رشته شغلی
مددکار اجتماعی
کارشناس حقوقی

کاردان حقوقی
کارشناس روابط عمومی

کاردان روابط عمومی
کارشناس روابط بین الملل

کاردان روابط بین الملل
کارشناس بازرگانی داخلی

کاردان بازرگانی داخلی
رشناس بازرگانی خارجیکا

کاردان بازرگانی خارجی
کارشناس آمار موضوعی

کاردان آمار موضوعی
کارشناس مطالعات اجتماعی

کاردان مطالعات اجتماعی
کارشناس مطالعات اقتصادي

کاردان مطالعات ا قتصادي
کودكمربی 



١٢

آیین نامه استخدامی اعضاي غیرهیات علمیپژوهشگاه استاندارد

:مشاغل رسته اداري و مالی -16-3
عنوان رشته شغلی
کارشناس امور اداري

کاردان امور اداري
کارشناس برنامه و بودجه

برنامه و بودجهکاردان 
کارشناس بررسی اسناد و مدارك

کاردان بررسی اسناد و مدارك
مترجم

مدیر اداري و مالی
مسؤول خدمات اداري

کارگزین
رئیس حفاظت فیزیکی
مأمور حفاظت فیزیکی

نگهبان
مسؤول دفتر
رئیس دفتر

مسؤول گزینش
مسؤول چاپ و انتشارات

مسؤول خدمات مالی
کاردان انبارهاي تخصصی

حسابدار
:مشاغل رسته بهداشتی و درمانی - 16-4

شغلیعنوان رشته
کارشناس امور روانی

کاردان امور روانی
کارشناس بینایی سنجی

کاردان بینایی سنجی
کارشناس شنوایی سنجی

کاردان شنوایی سنجی

١٢

آیین نامه استخدامی اعضاي غیرهیات علمیپژوهشگاه استاندارد

:مشاغل رسته اداري و مالی -16-3
عنوان رشته شغلی
کارشناس امور اداري

کاردان امور اداري
کارشناس برنامه و بودجه

برنامه و بودجهکاردان 
کارشناس بررسی اسناد و مدارك

کاردان بررسی اسناد و مدارك
مترجم

مدیر اداري و مالی
مسؤول خدمات اداري

کارگزین
رئیس حفاظت فیزیکی
مأمور حفاظت فیزیکی

نگهبان
مسؤول دفتر
رئیس دفتر

مسؤول گزینش
مسؤول چاپ و انتشارات

مسؤول خدمات مالی
کاردان انبارهاي تخصصی

حسابدار
:مشاغل رسته بهداشتی و درمانی - 16-4

شغلیعنوان رشته
کارشناس امور روانی

کاردان امور روانی
کارشناس بینایی سنجی

کاردان بینایی سنجی
کارشناس شنوایی سنجی

کاردان شنوایی سنجی

١٢

آیین نامه استخدامی اعضاي غیرهیات علمیپژوهشگاه استاندارد

:مشاغل رسته اداري و مالی -16-3
عنوان رشته شغلی
کارشناس امور اداري

کاردان امور اداري
کارشناس برنامه و بودجه

برنامه و بودجهکاردان 
کارشناس بررسی اسناد و مدارك

کاردان بررسی اسناد و مدارك
مترجم

مدیر اداري و مالی
مسؤول خدمات اداري

کارگزین
رئیس حفاظت فیزیکی
مأمور حفاظت فیزیکی

نگهبان
مسؤول دفتر
رئیس دفتر

مسؤول گزینش
مسؤول چاپ و انتشارات

مسؤول خدمات مالی
کاردان انبارهاي تخصصی

حسابدار
:مشاغل رسته بهداشتی و درمانی - 16-4

شغلیعنوان رشته
کارشناس امور روانی

کاردان امور روانی
کارشناس بینایی سنجی

کاردان بینایی سنجی
کارشناس شنوایی سنجی

کاردان شنوایی سنجی



١٣

آیین نامه استخدامی اعضاي غیرهیات علمیپژوهشگاه استاندارد
بهداشت کار دهان و دندان

کاردان دامپزشکی
کارشناس بهداشت محیط

کاردان بهداشت محیط
کارشناس امور دارویی

کاردان امور دارویی
کارشناس تغذیه و کنترل مواد غذایی

کاردان تغذیه و کنترل مواد غذایی
کارشناس رادیولوژي

کاردان رادیولوژي
کارشناس آزمایشگاه

کاردان آزمایشگاه
مسؤول پذیرش و مدارك پزشکی

پزشک
دندانپزشک
دامپزشک

پرستار
ماما

بهیار
:مشاغل رسته فنی و مهندسی- 16-5

رشته شغلیعنوان
هواشناس

کاردان هواشناس
کارشناس فنی هواشناس

کاردان فنی هواشناس
مهندس عمران
کاردان عمران

آرشیتکت
کارشناس معماري داخلی

کاردان معماري داخلی

١٣

آیین نامه استخدامی اعضاي غیرهیات علمیپژوهشگاه استاندارد
بهداشت کار دهان و دندان

کاردان دامپزشکی
کارشناس بهداشت محیط

کاردان بهداشت محیط
کارشناس امور دارویی

کاردان امور دارویی
کارشناس تغذیه و کنترل مواد غذایی

کاردان تغذیه و کنترل مواد غذایی
کارشناس رادیولوژي

کاردان رادیولوژي
کارشناس آزمایشگاه

کاردان آزمایشگاه
مسؤول پذیرش و مدارك پزشکی

پزشک
دندانپزشک
دامپزشک

پرستار
ماما

بهیار
:مشاغل رسته فنی و مهندسی- 16-5

رشته شغلیعنوان
هواشناس

کاردان هواشناس
کارشناس فنی هواشناس

کاردان فنی هواشناس
مهندس عمران
کاردان عمران

آرشیتکت
کارشناس معماري داخلی

کاردان معماري داخلی

١٣

آیین نامه استخدامی اعضاي غیرهیات علمیپژوهشگاه استاندارد
بهداشت کار دهان و دندان

کاردان دامپزشکی
کارشناس بهداشت محیط

کاردان بهداشت محیط
کارشناس امور دارویی

کاردان امور دارویی
کارشناس تغذیه و کنترل مواد غذایی

کاردان تغذیه و کنترل مواد غذایی
کارشناس رادیولوژي

کاردان رادیولوژي
کارشناس آزمایشگاه

کاردان آزمایشگاه
مسؤول پذیرش و مدارك پزشکی

پزشک
دندانپزشک
دامپزشک

پرستار
ماما

بهیار
:مشاغل رسته فنی و مهندسی- 16-5

رشته شغلیعنوان
هواشناس

کاردان هواشناس
کارشناس فنی هواشناس

کاردان فنی هواشناس
مهندس عمران
کاردان عمران

آرشیتکت
کارشناس معماري داخلی

کاردان معماري داخلی



١٤

آیین نامه استخدامی اعضاي غیرهیات علمیاستانداردپژوهشگاه 
کارشناس شهر سازي

کاردان شهر سازي
مهندس برق
کاردان برق

مهندس مکانیک
کاردان مکانیک

مهندس تأسیسات
کاردان تأسیسات

کارشناس ارتباط و مخابرات
کاردان ارتباط و مخابرات

زمین شناس
کاردان زمین شناس

کارشناس معادن
کاردان معادن

نقشه بردار
کاردان نقشه بردار

نقشه کش
کارتوگراف

کاردان کارتوگراف
کارشناس آزمایشگاه و کارگاههاي فنی

کاردان آزمایشگاه و کارگاههاي فنی
کارشناس آزمایشگاه فیزیک و شیمی و مکانیک خاك

کاردان آزمایشگاه فیزیک و شیمی و مکانیک خاك
کارشناس ژئوفیزیک

کاردان ژئوفیزیک
کارشناس آموزش فنی و حرفه اي

کاردان آموزش فنی و حرفه اي
کارشناس حفاظت و مرمت

کاردان حفاظت و مرمت
کارشناس حفاظت و مرمت اسناد

کاردان حفاظت و مرمت اسناد

١٤

آیین نامه استخدامی اعضاي غیرهیات علمیاستانداردپژوهشگاه 
کارشناس شهر سازي

کاردان شهر سازي
مهندس برق
کاردان برق

مهندس مکانیک
کاردان مکانیک

مهندس تأسیسات
کاردان تأسیسات

کارشناس ارتباط و مخابرات
کاردان ارتباط و مخابرات

زمین شناس
کاردان زمین شناس

کارشناس معادن
کاردان معادن

نقشه بردار
کاردان نقشه بردار

نقشه کش
کارتوگراف

کاردان کارتوگراف
کارشناس آزمایشگاه و کارگاههاي فنی

کاردان آزمایشگاه و کارگاههاي فنی
کارشناس آزمایشگاه فیزیک و شیمی و مکانیک خاك

کاردان آزمایشگاه فیزیک و شیمی و مکانیک خاك
کارشناس ژئوفیزیک

کاردان ژئوفیزیک
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آیین نامه استخدامی اعضاي غیرهیات علمیپژوهشگاه استاندارد

کاردان صنایع غذایی

وظایف و نیز شرایط تصدي مشاغل به تناسب»16«ماده هاي شغلی موضوع شرایط احراز مشاغل مربوط به هر یک از رسته- 17ماده 
حداکثر تا یکسال پس از هاي آموزشی مورد نیاز،پستهاي قابل تخصیص به هر شغل، براساس دانش، توانایی و مهارت و همچنین دوره

شغلی فعلی تا زمان تصویب کماکان بدیهی است رشته هاي. خواهد رسیدموسسهاجرائی ابالغ این آیین نامه به تصویب هیأتتاریخ
.خود باقیستبه قوت
از متصدیان مشاغل رسته خدمات و نظایر آن و سایر مشاغلی که در این آیین نامه درج نگردیده است، کماکان تا زمان خروج-تبصره 

.دستگاه یا خدمت، صرفاً تابع عناوین رشته هاي شغلی قبلی خواهند بود

نظام پرداخت حقوق و مزایا: فصل پنجم 
خواهد نظام پرداخت حقوق و مزایاي اعضا براساس ارزیابی عوامل شغل و شاغل و دیگر ویژگیهاي مندرج در این آیین نامه- 18ماده 

اعضا براساس امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور براي هر کدام از مشاغل و متناسب با ویژگیها، حداکثر در پنج رتبه . بود
.طبقه بندي می گردند1و رتبه 2، رتبه 3مهارتی، رتبه مقدماتی،
.گیرندمیقرارمربوطتحصیلیمدركبامتناسبیکپایهمقدماتیرتبهدرخدمتبهورودبدودراعضا-تبصره

.حقوق رتبه و پایه عضو بر اساس فرمول زیر تعیین می گردد- 19ماده 

پایهورتبهحقوق= ضریب حقوقی × پایه ) +عدد مبنا ] × [(ضریب مدرك تحصیلی

کارشناسی(، )کارشناسی یا سطح دو حوزوي(، )یک حوزويکاردانی یا سطح(مدرك تحصیلی براي مقاطع تحصیلی ضریب -1تبصره 
.تعیین می گردد 80و 70، 60، 50به ترتیب ) دکتري یا سطح چهار حوزوي(و ) ارشد یا سطح سه حوزوي

.این آیین نامه تعریف می گردد»1«ماده » 25«بند نمایش عددي خدمات قابل قبول عضو می باشد که بر اساس پایه،-2تبصره 
.گرددمیتعیینذیلجدولاساسبروتحصیلیمدركبامتناسبها،رتبهبرايمبناعدد-3تبصره 
.تعیین می گردد» 4600«این آیین نامه »23«مادهتبصرهمشمولینبرايمبناعدد-4تبصره 
گرددمیاعمالوزیرانهیاتسويازشدهابالغمیزانبهسالیانهحقوقیضریب-5تبصره 
پیمانی پایین تر که در تاریخ تصویب این آیین نامه به صورت رسمی یاودیپلمتحصیلیمداركدارندگانپایهورتبهحقوق- 6تبصره 

پیمانی موضوع این اعضاي رسمی و. مشغول بکار می باشند، به شرح مندرج در جدول ذیل تعیین می گرددموسسهقراردادي در و یا
.توانند تا رتبه مهارتی ارتقا یابندتبصره، حداکثر می
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جدول عدد مبنا بر اساس مدرك تحصیلی و رتبه
سطح چهار دکتري یا

حوزه
یا ارشدکارشناسی

سطح سه حوزه
سطح دو کارشناسی یا

حوزه
یکسطحکاردانی یا

حوزه
مدرك / رتبه 

تحصیلی
5100 4700 4200 3700 مقدماتی
5200 4800 4300 3800 مهارتی
5300 4900 4400 3900 3رتبه 
5400 5000 4500 - 2رتبه 
5500 5100 - - 1رتبه 

جدول نحوه محاسبه حقوق رتبه و پایه دارندگان مدرك تحصیلی دیپلم و زیردیپلم
حقوق رتبه و پایه سابقه خدمت مدرك تحصیلی ردیف

درصد حقوق رتبه و پایه مقدماتی90
)دارندگان مدرك تحصیلی کاردانی(

سال12تا  دیپلم 1

مهارتیدرصد حقوق رتبه و پایه 90
)دارندگان مدرك تحصیلی کاردانی(

سال سابقه و 13
بیشتر

دیپلم 2

درصد حقوق رتبه و پایه مقدماتی80
)دارندگان مدرك تحصیلی کاردانی(

سال12تا  زیر دیپلم 3

مهارتیدرصد حقوق رتبه و پایه 80
)دارندگان مدرك تحصیلی کاردانی(

سال سابقه و 13
بیشتر

زیر دیپلم 4

العاده ویژهفوق العاده شغل، فوق العاده جذب و فوق: هایی تحت عنوانبه عضو، عالوه برحقوق رتبه و پایه، فوق العاده-20ماده 
.العاده هاي مذکور بر اساس فرمول و ضرایب آن بر اساس جدول مندرج در زیر تعیین می گرددفوق. پرداخت می گردد

فوق العاده هاي شغل، جذب و ویژه= ضریب فوق العاده × حقوق رتبه و پایه 

١٧

آیین نامه استخدامی اعضاي غیرهیات علمیپژوهشگاه استاندارد

جدول عدد مبنا بر اساس مدرك تحصیلی و رتبه
سطح چهار دکتري یا

حوزه
یا ارشدکارشناسی

سطح سه حوزه
سطح دو کارشناسی یا

حوزه
یکسطحکاردانی یا

حوزه
مدرك / رتبه 

تحصیلی
5100 4700 4200 3700 مقدماتی
5200 4800 4300 3800 مهارتی
5300 4900 4400 3900 3رتبه 
5400 5000 4500 - 2رتبه 
5500 5100 - - 1رتبه 

جدول نحوه محاسبه حقوق رتبه و پایه دارندگان مدرك تحصیلی دیپلم و زیردیپلم
حقوق رتبه و پایه سابقه خدمت مدرك تحصیلی ردیف

درصد حقوق رتبه و پایه مقدماتی90
)دارندگان مدرك تحصیلی کاردانی(

سال12تا  دیپلم 1

مهارتیدرصد حقوق رتبه و پایه 90
)دارندگان مدرك تحصیلی کاردانی(

سال سابقه و 13
بیشتر

دیپلم 2

درصد حقوق رتبه و پایه مقدماتی80
)دارندگان مدرك تحصیلی کاردانی(

سال12تا  زیر دیپلم 3

مهارتیدرصد حقوق رتبه و پایه 80
)دارندگان مدرك تحصیلی کاردانی(

سال سابقه و 13
بیشتر

زیر دیپلم 4

العاده ویژهفوق العاده شغل، فوق العاده جذب و فوق: هایی تحت عنوانبه عضو، عالوه برحقوق رتبه و پایه، فوق العاده-20ماده 
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١٧

آیین نامه استخدامی اعضاي غیرهیات علمیپژوهشگاه استاندارد
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تحصیلی
5100 4700 4200 3700 مقدماتی
5200 4800 4300 3800 مهارتی
5300 4900 4400 3900 3رتبه 
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سال سابقه و 13
بیشتر
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درصد حقوق رتبه و پایه مقدماتی80
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سال12تا  زیر دیپلم 3

مهارتیدرصد حقوق رتبه و پایه 80
)دارندگان مدرك تحصیلی کاردانی(

سال سابقه و 13
بیشتر

زیر دیپلم 4

العاده ویژهفوق العاده شغل، فوق العاده جذب و فوق: هایی تحت عنوانبه عضو، عالوه برحقوق رتبه و پایه، فوق العاده-20ماده 
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١٨

آیین نامه استخدامی اعضاي غیرهیات علمیپژوهشگاه استاندارد

جدول ضرایب فوق العاده هاي شغل، جذب و ویژه اعضا
جمع فوق العاده ویژه فوق العاده جذب فوق العاده شغل  فوق العاده ها/ رتبه 

7/1 825/0 550/0 325/0 مقدماتی
8/1 850/0 600/0 350/0 مهارتی
9/1 875/0 650/0 375/0 3رتبه 
05/2 950/0 700/0 400/0 2رتبه 
2/2 025/1 750/0 425/0 1رتبه 

پایین تر که در تاریخ تصویب این آیین نامه بهودیپلمتحصیلیمداركدارندگانبرايمادهایندرمندرجهايالعادهفوق- 1تبصره 
.مشغول بکار می باشند، به شرح مندرج در جدول ذیل تعیین می گرددموسسهصورت رسمی یا پیمانی و یا قراردادي در 

جدول نحوه محاسبه فوق العادهاي شغل، جذب و ویژه دارندگان مدرك تحصیلی دیپلم و زیردیپلم
حقوق رتبه و پایه سابقه خدمت مدرك تحصیلی ردیف

مقدماتیفوق العاده هايدرصد 90
)دارندگان مدرك تحصیلی کاردانی(

سال12تا  دیپلم 1

مهارتیفوق العاده هايدرصد 90
)دارندگان مدرك تحصیلی کاردانی(

سال سابقه و 13
بیشتر

دیپلم 2

مقدماتیفوق العاده هايدرصد 80
)دارندگان مدرك تحصیلی کاردانی(

سال12تا  زیر دیپلم 3

مهارتیفوق العاده هايدرصد 80
)دارندگان مدرك تحصیلی کاردانی(

سال سابقه و 13
بیشتر

زیر دیپلم 4

/ مدیریتیمشاغل العادهفوقعنوانتحتايالعادهفوقباشند،میسرپرستیومدیریتیمشاغلدارعهدهکهاعضاییبه-2تبصره 
.به شرح ذیل می باشدسرپرستی پرداخت می شود، که نحوه محاسبه آن 

١٨

آیین نامه استخدامی اعضاي غیرهیات علمیپژوهشگاه استاندارد

جدول ضرایب فوق العاده هاي شغل، جذب و ویژه اعضا
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7/1 825/0 550/0 325/0 مقدماتی
8/1 850/0 600/0 350/0 مهارتی
9/1 875/0 650/0 375/0 3رتبه 
05/2 950/0 700/0 400/0 2رتبه 
2/2 025/1 750/0 425/0 1رتبه 

پایین تر که در تاریخ تصویب این آیین نامه بهودیپلمتحصیلیمداركدارندگانبرايمادهایندرمندرجهايالعادهفوق- 1تبصره 
.مشغول بکار می باشند، به شرح مندرج در جدول ذیل تعیین می گرددموسسهصورت رسمی یا پیمانی و یا قراردادي در 

جدول نحوه محاسبه فوق العادهاي شغل، جذب و ویژه دارندگان مدرك تحصیلی دیپلم و زیردیپلم
حقوق رتبه و پایه سابقه خدمت مدرك تحصیلی ردیف

مقدماتیفوق العاده هايدرصد 90
)دارندگان مدرك تحصیلی کاردانی(

سال12تا  دیپلم 1

مهارتیفوق العاده هايدرصد 90
)دارندگان مدرك تحصیلی کاردانی(

سال سابقه و 13
بیشتر

دیپلم 2

مقدماتیفوق العاده هايدرصد 80
)دارندگان مدرك تحصیلی کاردانی(

سال12تا  زیر دیپلم 3

مهارتیفوق العاده هايدرصد 80
)دارندگان مدرك تحصیلی کاردانی(

سال سابقه و 13
بیشتر

زیر دیپلم 4

/ مدیریتیمشاغل العادهفوقعنوانتحتايالعادهفوقباشند،میسرپرستیومدیریتیمشاغلدارعهدهکهاعضاییبه-2تبصره 
.به شرح ذیل می باشدسرپرستی پرداخت می شود، که نحوه محاسبه آن 

١٨

آیین نامه استخدامی اعضاي غیرهیات علمیپژوهشگاه استاندارد

جدول ضرایب فوق العاده هاي شغل، جذب و ویژه اعضا
جمع فوق العاده ویژه فوق العاده جذب فوق العاده شغل  فوق العاده ها/ رتبه 

7/1 825/0 550/0 325/0 مقدماتی
8/1 850/0 600/0 350/0 مهارتی
9/1 875/0 650/0 375/0 3رتبه 
05/2 950/0 700/0 400/0 2رتبه 
2/2 025/1 750/0 425/0 1رتبه 

پایین تر که در تاریخ تصویب این آیین نامه بهودیپلمتحصیلیمداركدارندگانبرايمادهایندرمندرجهايالعادهفوق- 1تبصره 
.مشغول بکار می باشند، به شرح مندرج در جدول ذیل تعیین می گرددموسسهصورت رسمی یا پیمانی و یا قراردادي در 

جدول نحوه محاسبه فوق العادهاي شغل، جذب و ویژه دارندگان مدرك تحصیلی دیپلم و زیردیپلم
حقوق رتبه و پایه سابقه خدمت مدرك تحصیلی ردیف

مقدماتیفوق العاده هايدرصد 90
)دارندگان مدرك تحصیلی کاردانی(

سال12تا  دیپلم 1

مهارتیفوق العاده هايدرصد 90
)دارندگان مدرك تحصیلی کاردانی(

سال سابقه و 13
بیشتر

دیپلم 2

مقدماتیفوق العاده هايدرصد 80
)دارندگان مدرك تحصیلی کاردانی(

سال12تا  زیر دیپلم 3

مهارتیفوق العاده هايدرصد 80
)دارندگان مدرك تحصیلی کاردانی(

سال سابقه و 13
بیشتر

زیر دیپلم 4

/ مدیریتیمشاغل العادهفوقعنوانتحتايالعادهفوقباشند،میسرپرستیومدیریتیمشاغلدارعهدهکهاعضاییبه-2تبصره 
.به شرح ذیل می باشدسرپرستی پرداخت می شود، که نحوه محاسبه آن 



١٩

آیین نامه استخدامی اعضاي غیرهیات علمیپژوهشگاه استاندارد

مدیریتیمشاغلفوق العادهمیزان نحوه محاسبه جدول
ضریب فوق العاده شغل مدیریتی نوع مدیریتی ردیف

8/2A*××حقوق رتبه و پایه مدیر یا عناوین مشابه 1
A*×حقوق رتبه و پایه×١/٥ معاون مدیر یا عناوین مشابه 2

سرپرستیمشاغلفوق العادهمیزان نحوه محاسبه جدول
ضریب فوق العاده شغل مدیریتی نوع مدیریتی ردیف

85/0A*××حقوق رتبه و پایه رئیس گروه/ رئیس اداره 1
٤/٠A*××حقوق رتبه و پایه کارشناس مسئول 2

:به عضو در صورت احراز شرایط زیر یک پایه ترفیع استحقاقی اعطا می گردد-21ماده 
یک سال خدمت تمام وقت قابل قبول در پایه قبلیحداقلانجام-1- 21
ساالنهارزیابیامتیازسقفدرصدهفتادحداقلکسب-2- 21

.گیردمیتعلقترفیعپایهیکنباشد،سالیکازکمتردورهطولاینکهبهمنوطعضوسربازيخدمتبابت-1تبصره 
ل موقت پایه استحقاقی تعلق نمی گیرد و به همان میزان تاریخ استحقاق دریافتانفصاوبدون حقوقمرخصیتعلیق،ایامبه- 2تبصره 

.افتدپایه به تعویق می
در مندرجعضوي که از سوي مراجع ذیصالح واجد دریافت مزایاي ایثارگري شناخته می شود، عالوه بر پایه هاي استحقاقی -3تبصره 

.این ماده از پایه هاي ایثارگري بر اساس جدول ذیل برخوردار می گردد

جدول پایه هاي ایثارگري قابل اعطا به اعضاي ایثارگر
ایثارگريپایه 

قابل اعطا
)براي هر ستون(

نوع ایثارگري
مدت خدمت در جبههردیف

"3ستون "

درصد جانبازي
"2ستون "

)آزادگی(مدت اسارت 
"1ستون "

پایه1 سال3ماه تا 6 درصد34تا  سال3تا  1
پایه2 سال6تا 3 درصد69تا 35 سال6تا 3 2
پایه3 سال و باالتر6 درصد و بیشتر70 سال و باالتر6 3

١٩

آیین نامه استخدامی اعضاي غیرهیات علمیپژوهشگاه استاندارد

مدیریتیمشاغلفوق العادهمیزان نحوه محاسبه جدول
ضریب فوق العاده شغل مدیریتی نوع مدیریتی ردیف
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ل موقت پایه استحقاقی تعلق نمی گیرد و به همان میزان تاریخ استحقاق دریافتانفصاوبدون حقوقمرخصیتعلیق،ایامبه- 2تبصره 

.افتدپایه به تعویق می
در مندرجعضوي که از سوي مراجع ذیصالح واجد دریافت مزایاي ایثارگري شناخته می شود، عالوه بر پایه هاي استحقاقی -3تبصره 

.این ماده از پایه هاي ایثارگري بر اساس جدول ذیل برخوردار می گردد

جدول پایه هاي ایثارگري قابل اعطا به اعضاي ایثارگر
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نوع ایثارگري
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١٩

آیین نامه استخدامی اعضاي غیرهیات علمیپژوهشگاه استاندارد

مدیریتیمشاغلفوق العادهمیزان نحوه محاسبه جدول
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.این ماده از پایه هاي ایثارگري بر اساس جدول ذیل برخوردار می گردد

جدول پایه هاي ایثارگري قابل اعطا به اعضاي ایثارگر
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پایه3 سال و باالتر6 درصد و بیشتر70 سال و باالتر6 3



٢٠

آیین نامه استخدامی اعضاي غیرهیات علمیپژوهشگاه استاندارد

و مزایاي یک مقطع تحصیلی باالترحقوقازشهدافرزندانومادهاین»3«تبصرهجدولمشمولجانبازان  و آزادگان-4تبصره 
مزایاي یکوحوزه باشند، از حقوق» 4«گونه افراد چنانچه داراي مدرك تحصیلی دکتري یا سطح این. گردندبرخوردار می

.گردندرتبه باالتر برخوردار می
برخوردار مربوطترفیعاتمجموعازمی تواندعضوباشد،بودههمزمانعضوجبههدرخدمت سربازي و خدمتکهدرصورتی-5تبصره 
.گردد 

.این ماده برخوردار گردد»3«تبصره مجموع ترفیعات حداکثر دو ستون از ستونهاي جدول ازمی تواندعضو- 6تبصره 
تحصیلیمقطعیکمزایايوحقوقازبرخورداريضمنشوند،مییاشدهنائلشهادترفیعدرجهبهکهاعضایی-7تبصره 

برند و تا زمان رسیدن به شرایط عمومی بازنشستگی، ترفیع استحقاقی سالیانهباالتر، از تاریخ شهادت در حالت اشتغال به سر می
حوزه به» 4«اعضایی که با مدرك تحصیلی دکتري یا سطح . دریافت داشته و از مزایاي زمان استخدام برخوردار خواهند بودرا

.د، از حقوق و مزایاي یک رتبه باالتر، بهره مند می گردندانشهادت رسیده
سنواتاند، براساسبودهشاغلموسسهآیین نامه، در شدن ایناالجراالزمتاریخازپیشکهاعضاییوضعیتتطبیق- 8تبصره 
هرسال پذیرد و برايانجام میاین آیین نامه»18«تبصرهکارگزینی به عالوه پایه موضوع قبول مندرج در آخرین حکمقابلخدمت

.قبول، یک پایه منظور خواهدگردیدخدمت قابل
:به عضو رسمی و پیمانی در صورتی که یکی از شرایط زیر را احراز نموده یا می نماید، پایه تشویقی اعطا می گردد- 22ماده 

و مربوطسه سال متوالی یا پنج سال متناوب در واحد ذیربط، به پیشنهاد رئیس واحدکسب باالترین امتیاز ارزیابی ساالنه در- 22-1
)در طول خدمتحداکثر سه پایه(تصویب هیأت اجرایی 

)حداکثر یک پایه(در چارچوب ضوابط مربوط » س«عضویت فعال در گردانهاي عاشورا و الزهرا - 22-2
)دو پایه(انهاي دولتی دارندگان نش- 22-3
)دو پایه(احراز عنوان کارمند نمونه کشوري - 22-4
)یک پایه(موسسهدر طی دو سال متوالیاحراز عنوان کارمند نمونه- 22-5
)یک پایه(المللی دارندگان عناوین اول تا سوم مسابقات ورزشی جهانی و بین-22-6
)یک پایه( برگزیدگان جشنواره هاي معتبر ملی مرتبط با حوزه کاري عضو - 22-7
مشروط به متصدیان مشاغل مدیریتی با حداقل دو سال سابقه مدیریتی و درسطح حداقل معاون مدیر و یا عناوین همتراز- 22-8

)در طول خدمتداکثر دو پایهح(درصد امتیاز ارزیابی ساالنه، به پیشنهاد مقام مافوق» 90«کسب 
دانشگاهشمولدروزارتذیصالحمراجعتاییدباکهموسساتیدر) نامهآییناین14مادهموضوع(خدمتبهماموراعضاي- 22-9
آنان،خدماتبودنبخشرضایتبهمشروطدارند،قرارتوسعهحالدروتاسیستازهفناوريوپژوهشیعالی،آموزشموسساتوها
میبرخوردارتشویقیپایهیکازشدهیادموسساتدرخدمتسال3هرازايبهمبدا،موسسهموافقتومقصدموسسهپیشنهادبه

.گردند
اعطابه طور ساالنهموسسهپایه تشویقی موضوع بند یک این ماده صرفا به ده درصد اعضاي واجد شرایط هر واحد سازمانی - 1تبصره 

٢٠

آیین نامه استخدامی اعضاي غیرهیات علمیپژوهشگاه استاندارد
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٢١

آیین نامه استخدامی اعضاي غیرهیات علمیپژوهشگاه استاندارد

.عضو هر دو سال یک بار اعمال می گردد10این نصاب براي واحدهاي سازمانی داراي کمتر از . می گردد
.می گرددتعیینسالپنجحداقلعضوهربهمادهاینیکبندموضوعتشویقیپایهاعطايزمانیفاصله-2تبصره 
.می باشدپایه»7«خدمت حداکثرطولدرعضوهربهاعطاقابلتشویقیپایه هايسقف-3تبصره 
اند در ازاي هرابالغ این آیین نامه مطابق با ضوابط و مقررات مربوط گروه تشویقی دریافت نمودهتاریخازقبلکهاعضایی-4تبصره 

.گروه تشویقی دریافتی از یک پایه تشویقی بهره مند می گردند
ارتقابه رتبه باالتردستور العمل پیوست شماره دوعضو رسمی و پیمانی در صورت احراز شرایط مندرج در جدول زیر و - 23ماده 

.می یابد
جدول حداقل مدت توقف الزم براي ارتقا به رتبه باالتر

)سال(حداقل مدت توقف در رتبه قبل  مدرك تحصیلی رتبه ردیف
0 کاردانی یا سطح یک حوزه

مقدماتی 1
0 کارشناسی یا سطح دو حوزه
0 حوزهکارشناسی ارشد یا سطح سه 
0 دکتري یا سطح چهار حوزه
8 کاردانی یا سطح یک حوزه

مهارتی 2
6 کارشناسی یا سطح دو حوزه
5 کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه
4 دکتري یا سطح چهار حوزه
10 کاردانی یا سطح یک حوزه

3رتبه  3
6 کارشناسی یا سطح دو حوزه
5 سطح سه حوزهکارشناسی ارشد یا 
4 دکتري یا سطح چهار حوزه
6 کارشناسی یا سطح دو حوزه

2رتیه 
4

6 کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه
6 دکتري یا سطح چهار حوزه
6 کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه

1رتبه  56 دکتري یا سطح چهار حوزه
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.می یابد
جدول حداقل مدت توقف الزم براي ارتقا به رتبه باالتر
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2رتیه 
4
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٢٢

آیین نامه استخدامی اعضاي غیرهیات علمیپژوهشگاه استاندارد

و » 2«رتبهدرتوقفسال»8«حداقلبادارند،قرار»2«رتبهدرکهکارشناسیتحصیلیمدركدارندگاندر موارد خاص–تبصره 
توانند میرتبه،اجرایی ارتقاي دستورالعمل»3«ماده » 4«و » 2«بندهاي از حداکثر امتیازات تعیین شده در » دوسوم«حداقل کسب

.با تصویب هیأت اجرایی به رتبه یک ارتقا یابند
صرفامنصوب می شوند،موسسهه به یکی از سمتهاي مدیریتی غیرهیأت علمی مندرج در تشکیالت تفصیلی کاعضاییبه-24ماده 

.این آیین نامه قابل پرداخت می باشد» 20«ماده » 2«فوق العاده شغل مدیریتی یا فوق العاده شغل سرپرستی موضوع تبصره 
مستمر عضو کاهش یابد، عضو تا میزان دریافتی قبلیهايو فوق العادهحقوقمجموعفصل،ایناجرايباکهدرصورتی- 25ماده 

نشده و در این تفاوت تطبیق با افزایش حقوق و مزایاي عضو مستهلک. دریافت خواهد نمود» تفاوت تطبیق«مبلغ ثابتی تحت عنوان 
.محاسبه حقوق بازنشستگی و یا وظیفه وي نیز منظور می گردد

منتقل شود و حقوق و مزایاي قبلی وي بیشتر باشد، حقوق و مزایاي وي مطابقموسسهچنانچه عضو از سازمان دیگري به -تبصره 
.به وي پرداخت نمی شود» تفاوت تطبیق«عنوان ضوابط مقرر در این آیین نامه پرداخت می شود و مبلغی به

با مطابق قطعی،رسمیدورههمانندآزمایشیرسمیوپیمانی،)معین و مشخص(قرارداديدورهدراعضامزایايوحقوق-26ماده 
خدمت عضو محسوب جزء سابقهضوابط مقرر در این آیین نامه تعیین و پرداخت می شود و این مدت از هرلحاظ با رعایت سایر شرایط 

.می گردد

حقوق و تکالیف: فصل ششم 
.روز در هفته می باشد» 5«ساعت و حداقل » 40«ساعت کار اعضا - 27ماده 

دررئیسههیأتسويازموردحسبکار،ساعاتسقفرعایتباموسسهواحدهايواعضاکارخاتمهوشروعساعت- 1تبصره
.چارچوب ضوابط مصوب هیأت امنا، تعیین می گردد

کار موارد خاص، با موافقت هیأت رئیسه و با توجه به شرایط فصلی و ماه مبارك رمضان سقف ساعاتدرتواندمیموسسه-2تبصره 
.خود را کاهش دهد

خاص، صرفا باشد، و در موارد خاص استفاده از دورکاري براي مشاغلمیممنوعموسسهمأموریتبهتوجهبااعضادورکاري- 3تبصره 
.با تأیید هیأت اجرایی و موافقت هیأت امنا امکان پذیر می باشد

خارج این آیین نامه، براي مدت معین جهت انجام وظایف محول به»1«ماده » 32«بند » الف«که براساس جزء به عضوي-28ماده 
کیلومتر باشد »60«اعزام می گردد، از تاریخ حرکت به محل مأموریت تا بازگشت، چنانچه فاصله مقصد از مبدأ بیش از موسسهاز 

.فوق العاده مأموریت روزانه پرداخت می گردد
قابلهاي شغل و جذب عضو،مجموع حقوق رتبه و پایه و فوق العاده) 20/1(بیستمیک مأموریت روزانه به مأخذهفوق العاد- 1تبصره 

اساس مصوبات هزینه اسکان و تغذیه بر اساس مقررات عمومی و هزینه ایاب و ذهاب بین شهري و دورن شهري، بر. پرداخت است
درصد حقوق 10سقف حداکثر پرداخت به عنوان فوق العاده ماموریت روزانه اعضا نباید از . اهد شدپرداخت خوموسسههیأت رئیسه 

.کارشناس مقدماتی بیشتر باشد30رتبه و پایه 
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٢٣

آیین نامه استخدامی اعضاي غیرهیات علمیپژوهشگاه استاندارد

.در یک سال تقویمی بیشتر نخواهد بودمتناوبیاومتوالیماهچهارازعضوهرمورددرمأموریتهاگونهاینمدت-2تبصره 
اعزامبوده،کیلومتر»60«حداقلمبداتاآنفاصلهکهخودخدمتمحلازخارجبهتمامروزیکعضو،کهصورتیدر-3تبصره 

وي پرداخت درصد فوق العاده مأموریت روزانه مندرج در این ماده به» 50«شود و در محل مأموریت توقف شبانه نداشته باشد، به ماخذ
.می شود

براي یک بار ،کندبه عضو رسمی که به موجب حکم صادره از سوي مراجع قانونی محل ثابت جغرافیایی خدمت وي تغییر می- 29ماده 
پرداخت می گردد، مبلغ بیست هزار ریال هزینه سفر و نقل مکانبه ازاي هر کیلومتر فاصله بین دو شهر مبدأ و مقصد در طول خدمت، 

.تغییرات بعدي این نصاب بر اساس نرخ تورم سالیانه با تصویب هیأت رئیسه تعیین خواهد گردید
وحقوقبرخورداري ازبه صورت مأموریت به خارج از کشور اعزام می شود، ضمن موسسهذیصالح مقامتأییدباکهيعضو- 30ماده 

.مزایاي ریالی، فوق العاده مأموریت روزانه خارج از کشور بر اساس مقررات عمومی کشور نیز دریافت خواهد کرد
در که صورتیدرودهندانجامرامحولوظایفویابندحضورخودخدمتمحلدرشدهتعیینکارساعاتدرمکلفنداعضا-31ماده 

به حضور در محل مکلفموسسهمواقع ضروري خارج از وقت اداري مقرر و یا ایام تعطیل به خدمت آنان نیاز باشد، بر اساس اعالم نیاز 
. دکرخواهند، اضافه کار دریافت نامهآییناینمقرراتبرابرآنقبالدرهستند و کار و انجام وظایف محول

وظیفـه ، به منظور انجام کاراضافی خارج از وقت اداري انجـامموسسهبه عضوي که برحسب ضرورت و براساس مـوافقت -32ماده 
.ساعت پرداخت می گردد» 120«حداکثر تا سقف » فوق العاده اضافه کار«نماید، بر اساس فرمول ذیل، می

کارمبلغ هر ساعت اضافه= 

)فوق العاده جذب+ شغلفوق العاده+ حقوق رتبه و پایه (

176

»175«اداري تا سقف اضافی خارج ازوقتکارازايدرمصوب،سازمانیپستهايدرصد»20«تااعضابهمی تواندموسسه–تبصره 
بر اساس فرمول مندرج در این ماده پرداخت نماید» فوق العاده اضافه کار«ساعت 
بگیر درپایان هرسال بر اساس مبلغ اعالم شده از سوي هیأتاعضاي شاغل، بازنشسته و وظیفهمکلف است بهموسسه-33ماده 

.پرداخت نماید» عیدي«وزیران 
برابر ضریب حقوقی» 810«مندي عضو مرد شاغل و بازنشسته متاهل مشمول این آیین نامه، به میزان کمک هزینه عائله-34ماده 

.گرددمیپرداختالیانه س
بانوان وظیفه بگیر و همچنین اعضاي زن شاغل و یا بازنشسته سرپرست خانوار که همسرشان متوفی، معلول و یا ازکارافتاده-تبصره

.میشوندمندي برخوردار کلی بوده و به موجب حکم مراجع قانونی سرپرستی خانوار را به عهده دارند، از کمک هزینه عائله
حقوقی برابر ضریب» 210«مرد شاغل و بازنشسته مشمول این آیین نامه، به ازاي هر فرزند به میزان عضواوالدهزینهکمک-35ماده 

.پرداخت می گرددسالیانه

٢٣

آیین نامه استخدامی اعضاي غیرهیات علمیپژوهشگاه استاندارد

.در یک سال تقویمی بیشتر نخواهد بودمتناوبیاومتوالیماهچهارازعضوهرمورددرمأموریتهاگونهاینمدت-2تبصره 
اعزامبوده،کیلومتر»60«حداقلمبداتاآنفاصلهکهخودخدمتمحلازخارجبهتمامروزیکعضو،کهصورتیدر-3تبصره 

وي پرداخت درصد فوق العاده مأموریت روزانه مندرج در این ماده به» 50«شود و در محل مأموریت توقف شبانه نداشته باشد، به ماخذ
.می شود

براي یک بار ،کندبه عضو رسمی که به موجب حکم صادره از سوي مراجع قانونی محل ثابت جغرافیایی خدمت وي تغییر می- 29ماده 
پرداخت می گردد، مبلغ بیست هزار ریال هزینه سفر و نقل مکانبه ازاي هر کیلومتر فاصله بین دو شهر مبدأ و مقصد در طول خدمت، 

.تغییرات بعدي این نصاب بر اساس نرخ تورم سالیانه با تصویب هیأت رئیسه تعیین خواهد گردید
وحقوقبرخورداري ازبه صورت مأموریت به خارج از کشور اعزام می شود، ضمن موسسهذیصالح مقامتأییدباکهيعضو- 30ماده 

.مزایاي ریالی، فوق العاده مأموریت روزانه خارج از کشور بر اساس مقررات عمومی کشور نیز دریافت خواهد کرد
در که صورتیدرودهندانجامرامحولوظایفویابندحضورخودخدمتمحلدرشدهتعیینکارساعاتدرمکلفنداعضا-31ماده 

به حضور در محل مکلفموسسهمواقع ضروري خارج از وقت اداري مقرر و یا ایام تعطیل به خدمت آنان نیاز باشد، بر اساس اعالم نیاز 
. دکرخواهند، اضافه کار دریافت نامهآییناینمقرراتبرابرآنقبالدرهستند و کار و انجام وظایف محول

وظیفـه ، به منظور انجام کاراضافی خارج از وقت اداري انجـامموسسهبه عضوي که برحسب ضرورت و براساس مـوافقت -32ماده 
.ساعت پرداخت می گردد» 120«حداکثر تا سقف » فوق العاده اضافه کار«نماید، بر اساس فرمول ذیل، می

کارمبلغ هر ساعت اضافه= 

)فوق العاده جذب+ شغلفوق العاده+ حقوق رتبه و پایه (

176
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٢٤

علمیآیین نامه استخدامی اعضاي غیرهیات پژوهشگاه استاندارد

سال و در صورت ادامه تحصیل و غیر شاغل بودن20حداکثر سن براي اوالد ذکور که از مزایاي این ماده استفاده میکنند، -1تبصره 
.سال تمام و براي اوالد اناث نداشتن شغل و همسر خواهد بود» 25«وي تا 
محدودیتمشمول) سازمان بهزیستی کل کشور(مراجع پزشکی ذیصالح فرزندان معلول و از کار افتاده کلی به تشخیص- 2تبصره 

. سقف سنی مزبور نمی باشند
ازکارافتادهمعلول،متوفی،همسرشانکهخانوارسرپرستبازنشستهیاوشاغلزناعضايهمچنینوبگیروظیفهبانوان–3تبصره 

از کمک هزینه بوده و به موجب حکم مراجع قانونی سرپرستی خانوار را به عهده دارند، در صورت تکفل مخارج فرزندانو یا مطلقهکلی
.شونداوالد برخوردار می

آیین این»20«و » 19«مواد عالوه بر حقوق ومزایاي موضوع موسسهمکلف است به عضو واجد شرایط شاغل در موسسه-36ماده 
.هاي ذیل را مطابق با دستورالعملهاي مربوط مصوب هیأت امنا، پرداخت نمایدنامه فوق العاده

فوق العاده سختی شرایط محیط کار،-1- 36
زندگی،تسهیالتفوق العاده محرومیت از -2- 36
کاري،فوق العاده کشیک، فنی و نوبت-3- 36
فوق العاده معاضدت قضایی،-4- 36
فوق العاده اشعه،-5- 36
فوق العاده محرومیت از مطب،- 6- 36
فوق العاده بدي آب و هوا،-7- 36
.فوق العاده بهره وري-8- 36

.باشدمی»3«شمارهپیوستشرحبهمادهاین»1«بندموضوعدستورالعمل–1تبصره 
.باشدمیخودخاصمقرراتوضوابطتابعاشعهالعادهفوقومطبازمحرومیتالعادهفوقبرقراري–2تبصره 

:از تقلیل ساعات کار روزانه بهره مند می شوندموسسهذیل با هماهنگی اعضاي- 37ماده 
.ساعت» 2«ذیصالح می باشند، حداکثر تا سقف مراجعتأییداساسبرمعلولیت جسمیدارايکهموسسهاعضاي- الف
معلولیت مورد آقایان عضو فاقد همسر و بانوان عضو که داراي فرزند و یا همسر معلول ذهنی و جسمی می باشند، بر اساس میزان-ب

.ساعت» 4«حداکثر تا سقف ) سازمان بهزیستی کل کشور(تأیید مراجع ذیصالح 
.ساعت » 4«باالتر حداکثر تا سقف ودرصد50جانبازانهمسربانوان-ج
.سال» 2«شیردهی برعهده دارند، با هماهنگی واحد سازمانی ذیربط، یک ساعت به ازاي هر فرزند تا سقفوظیفهبانوان عضوکه-د

.مربوطمقرراتوقوانیناساسبرجانبازاعضاي-هـ
.ساعت»5/1«سقفتاحداکثرخدمتسنواتسال»30«برمازادخدمتسابقهداراياعضاي- و
دارند، حداکثر درصدوباالتر را برعهده» 50«مراقبت از جانبازان وذیصالح وظیفه نگهداريمراجع قانونیتأییدبه موجبکهاعضایی-ز

.ساعت» 4«تا سقف 
.باشدمیساعت»4«حداکثرصورتهردرعضوروزانهساعاتکارتقلیلمجموع–تبصره 
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.باشدمی»3«شمارهپیوستشرحبهمادهاین»1«بندموضوعدستورالعمل–1تبصره 
.باشدمیخودخاصمقرراتوضوابطتابعاشعهالعادهفوقومطبازمحرومیتالعادهفوقبرقراري–2تبصره 

:از تقلیل ساعات کار روزانه بهره مند می شوندموسسهذیل با هماهنگی اعضاي- 37ماده 
.ساعت» 2«ذیصالح می باشند، حداکثر تا سقف مراجعتأییداساسبرمعلولیت جسمیدارايکهموسسهاعضاي- الف
معلولیت مورد آقایان عضو فاقد همسر و بانوان عضو که داراي فرزند و یا همسر معلول ذهنی و جسمی می باشند، بر اساس میزان-ب

.ساعت» 4«حداکثر تا سقف ) سازمان بهزیستی کل کشور(تأیید مراجع ذیصالح 
.ساعت » 4«باالتر حداکثر تا سقف ودرصد50جانبازانهمسربانوان-ج
.سال» 2«شیردهی برعهده دارند، با هماهنگی واحد سازمانی ذیربط، یک ساعت به ازاي هر فرزند تا سقفوظیفهبانوان عضوکه-د

.مربوطمقرراتوقوانیناساسبرجانبازاعضاي-هـ
.ساعت»5/1«سقفتاحداکثرخدمتسنواتسال»30«برمازادخدمتسابقهداراياعضاي- و
دارند، حداکثر درصدوباالتر را برعهده» 50«مراقبت از جانبازان وذیصالح وظیفه نگهداريمراجع قانونیتأییدبه موجبکهاعضایی-ز

.ساعت» 4«تا سقف 
.باشدمیساعت»4«حداکثرصورتهردرعضوروزانهساعاتکارتقلیلمجموع–تبصره 



٢٥

آیین نامه استخدامی اعضاي غیرهیات علمیپژوهشگاه استاندارد

حداکثر و یا مقام مجاز از طرف ایشان،موسسهتوانند درصورت موافقت واحد سازمانی مربوط و رئیس رسمی میعضوبانوان-38ماده 
عضو تمام وقت درصد حقوق و مزایاي مستمر» 50«وقت استفاده نمایند و در این صورت، صرفا از سال از خدمت نیمه» 5«به مدت 

.برخوردار می گردند
مجاز صورت حداکثر مدترهرد. بانوان عضو پیمانی صرفاً در مدت قرارداد مجاز به استفاده از خدمت نیمه وقت خواهندبود- 1تبصره 

.سال می باشد» 5«استفاده از شیوه خدمت نیمه وقت، براي بانوان عضو پیمانی و رسمی در طول خدمت حداکثر 
مدتکنند،پرداختوقتتماممزایايوحقوقمبنايبرراخودبازنشستگیکسوروقتنیمهعضوبانوانکهصورتیدر-2تبصره 

.خدمت نیمه وقت آنان از نظر بازنشستگی، تمام وقت و کامل محاسبه می گردد
ک پایهینامهآییناین»21«ماده»2«بندرعایتباقبولقابلوقتنیمهخدمتسالدوهرازايدرنیمه وقتعضوبه-3تبصره 

.استحقاقی تعلق می گیرد و همچنین مدت توقف الزم براي ارتقاي رتبه وي دو برابر عضو تمام وقت می باشد
تناسببهسالکسربرايکهبودخواهدوقتتمامعضومرخصینصفمیزانبهوقتنیمهعضواستحقاقیمرخصیمیزان- 4تبصره 

.محاسبه می گردد
تعجیل و هماهنگی قبلی، عدم انجام وظایف و تکالیف محول، تأخیردر ورود و یااطالععدم حضور عضو در محل خدمت بدون -39ماده 

مأموریت یا (خروج بدون ارائه مجوزموسسهساعات موظف حضور در خاللدر خروج بدون عذر موجه، همچنین ترك خدمت در 
ول احضار و اخطار شفاهی، براي ا، ضمن کسر حقوق و مزایاي مستمر به میزان ساعات و روزهاي عدم حضور، براي بار)مرخصی ساعتی

یأت صورت تکرار پرونده وي براي رسیدگی به هبار دوم اخطار کتبی با درج در پرونده، براي بار سوم توبیخ کتبی با درج در پرونده و در
.بدوي رسیدگی به تخلفات اداري ارجاع می گردد

اداري با در صورتی که عضو مدعی شود که غیبت او خارج از حدود قدرت و اختیار بوده و هیأت بدوي رسیدگی به تخلفات- تبصره 
صورت داشتن مرخصی درایام غیبت ويبررسی مستندات مورد ارائه، عذر وي را موجه تشخیص و حکم برائت دهد، حقوق و مزایاي 

براي مدت مذکور مرخصی بدون حقوق در غیراین صورت. استحقاقی با ارائه درخواست مرخصی استحقاقی قابل پرداخت خواهد بود
.صادر خواهد شد

تبعیت از و امانتصداقت،سرعت،دقت،باراخودوظایفرویی،گشادهوانصافرعایتضمناستموظفموسسهعضو-40ماده 
درصورت تخطی از این .قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی واحد سازمانی مربوط انجام داده و در مقابل مقام مافوق پاسخگو باشد

.اصل، برابر مقررات مربوط عمل خواهد شد
. استدر اختیار وي قرار داده شدهموسسهعضو شاغل موظف به حفظ و نگهداري اموال، اسناد و مدارکی است که از سوي - 41ماده 

مربوط امکان پذیر می ، مدارك و اسناد صرفاً با اجازه مقام مجاز در چارچوب قوانین و مقرراتاطالعاتتحویل و یا عدم تحویل اموال، 
مورد »به تخلفات اداريقانون هیأتهاي رسیدگی«ضرر و زیان و یا افشاي اسناد، موضوع بر اساس باشد و در صورت ورود 

.رسیدگی قرار خواهد گرفت
به توسط عضو، موضوع»اداريتخلفاتبهرسیدگیهیأتهايقانون« درمندرجتخلفاتازهریکارتکابدرصورت-42ماده 

.مذکور ارجاع می گرددهیأتهاي قانون 
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حداکثر و یا مقام مجاز از طرف ایشان،موسسهتوانند درصورت موافقت واحد سازمانی مربوط و رئیس رسمی میعضوبانوان-38ماده 
عضو تمام وقت درصد حقوق و مزایاي مستمر» 50«وقت استفاده نمایند و در این صورت، صرفا از سال از خدمت نیمه» 5«به مدت 

.برخوردار می گردند
مجاز صورت حداکثر مدترهرد. بانوان عضو پیمانی صرفاً در مدت قرارداد مجاز به استفاده از خدمت نیمه وقت خواهندبود- 1تبصره 

.سال می باشد» 5«استفاده از شیوه خدمت نیمه وقت، براي بانوان عضو پیمانی و رسمی در طول خدمت حداکثر 
مدتکنند،پرداختوقتتماممزایايوحقوقمبنايبرراخودبازنشستگیکسوروقتنیمهعضوبانوانکهصورتیدر-2تبصره 

.خدمت نیمه وقت آنان از نظر بازنشستگی، تمام وقت و کامل محاسبه می گردد
ک پایهینامهآییناین»21«ماده»2«بندرعایتباقبولقابلوقتنیمهخدمتسالدوهرازايدرنیمه وقتعضوبه-3تبصره 

.استحقاقی تعلق می گیرد و همچنین مدت توقف الزم براي ارتقاي رتبه وي دو برابر عضو تمام وقت می باشد
تناسببهسالکسربرايکهبودخواهدوقتتمامعضومرخصینصفمیزانبهوقتنیمهعضواستحقاقیمرخصیمیزان- 4تبصره 

.محاسبه می گردد
تعجیل و هماهنگی قبلی، عدم انجام وظایف و تکالیف محول، تأخیردر ورود و یااطالععدم حضور عضو در محل خدمت بدون -39ماده 

مأموریت یا (خروج بدون ارائه مجوزموسسهساعات موظف حضور در خاللدر خروج بدون عذر موجه، همچنین ترك خدمت در 
ول احضار و اخطار شفاهی، براي ا، ضمن کسر حقوق و مزایاي مستمر به میزان ساعات و روزهاي عدم حضور، براي بار)مرخصی ساعتی

یأت صورت تکرار پرونده وي براي رسیدگی به هبار دوم اخطار کتبی با درج در پرونده، براي بار سوم توبیخ کتبی با درج در پرونده و در
.بدوي رسیدگی به تخلفات اداري ارجاع می گردد

اداري با در صورتی که عضو مدعی شود که غیبت او خارج از حدود قدرت و اختیار بوده و هیأت بدوي رسیدگی به تخلفات- تبصره 
صورت داشتن مرخصی درایام غیبت ويبررسی مستندات مورد ارائه، عذر وي را موجه تشخیص و حکم برائت دهد، حقوق و مزایاي 

براي مدت مذکور مرخصی بدون حقوق در غیراین صورت. استحقاقی با ارائه درخواست مرخصی استحقاقی قابل پرداخت خواهد بود
.صادر خواهد شد

تبعیت از و امانتصداقت،سرعت،دقت،باراخودوظایفرویی،گشادهوانصافرعایتضمناستموظفموسسهعضو-40ماده 
درصورت تخطی از این .قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی واحد سازمانی مربوط انجام داده و در مقابل مقام مافوق پاسخگو باشد

.اصل، برابر مقررات مربوط عمل خواهد شد
. استدر اختیار وي قرار داده شدهموسسهعضو شاغل موظف به حفظ و نگهداري اموال، اسناد و مدارکی است که از سوي - 41ماده 

مربوط امکان پذیر می ، مدارك و اسناد صرفاً با اجازه مقام مجاز در چارچوب قوانین و مقرراتاطالعاتتحویل و یا عدم تحویل اموال، 
مورد »به تخلفات اداريقانون هیأتهاي رسیدگی«ضرر و زیان و یا افشاي اسناد، موضوع بر اساس باشد و در صورت ورود 

.رسیدگی قرار خواهد گرفت
به توسط عضو، موضوع»اداريتخلفاتبهرسیدگیهیأتهايقانون« درمندرجتخلفاتازهریکارتکابدرصورت-42ماده 

.مذکور ارجاع می گرددهیأتهاي قانون 
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حداکثر و یا مقام مجاز از طرف ایشان،موسسهتوانند درصورت موافقت واحد سازمانی مربوط و رئیس رسمی میعضوبانوان-38ماده 
عضو تمام وقت درصد حقوق و مزایاي مستمر» 50«وقت استفاده نمایند و در این صورت، صرفا از سال از خدمت نیمه» 5«به مدت 

.برخوردار می گردند
مجاز صورت حداکثر مدترهرد. بانوان عضو پیمانی صرفاً در مدت قرارداد مجاز به استفاده از خدمت نیمه وقت خواهندبود- 1تبصره 

.سال می باشد» 5«استفاده از شیوه خدمت نیمه وقت، براي بانوان عضو پیمانی و رسمی در طول خدمت حداکثر 
مدتکنند،پرداختوقتتماممزایايوحقوقمبنايبرراخودبازنشستگیکسوروقتنیمهعضوبانوانکهصورتیدر-2تبصره 

.خدمت نیمه وقت آنان از نظر بازنشستگی، تمام وقت و کامل محاسبه می گردد
ک پایهینامهآییناین»21«ماده»2«بندرعایتباقبولقابلوقتنیمهخدمتسالدوهرازايدرنیمه وقتعضوبه-3تبصره 

.استحقاقی تعلق می گیرد و همچنین مدت توقف الزم براي ارتقاي رتبه وي دو برابر عضو تمام وقت می باشد
تناسببهسالکسربرايکهبودخواهدوقتتمامعضومرخصینصفمیزانبهوقتنیمهعضواستحقاقیمرخصیمیزان- 4تبصره 

.محاسبه می گردد
تعجیل و هماهنگی قبلی، عدم انجام وظایف و تکالیف محول، تأخیردر ورود و یااطالععدم حضور عضو در محل خدمت بدون -39ماده 

مأموریت یا (خروج بدون ارائه مجوزموسسهساعات موظف حضور در خاللدر خروج بدون عذر موجه، همچنین ترك خدمت در 
ول احضار و اخطار شفاهی، براي ا، ضمن کسر حقوق و مزایاي مستمر به میزان ساعات و روزهاي عدم حضور، براي بار)مرخصی ساعتی

یأت صورت تکرار پرونده وي براي رسیدگی به هبار دوم اخطار کتبی با درج در پرونده، براي بار سوم توبیخ کتبی با درج در پرونده و در
.بدوي رسیدگی به تخلفات اداري ارجاع می گردد

اداري با در صورتی که عضو مدعی شود که غیبت او خارج از حدود قدرت و اختیار بوده و هیأت بدوي رسیدگی به تخلفات- تبصره 
صورت داشتن مرخصی درایام غیبت ويبررسی مستندات مورد ارائه، عذر وي را موجه تشخیص و حکم برائت دهد، حقوق و مزایاي 

براي مدت مذکور مرخصی بدون حقوق در غیراین صورت. استحقاقی با ارائه درخواست مرخصی استحقاقی قابل پرداخت خواهد بود
.صادر خواهد شد

تبعیت از و امانتصداقت،سرعت،دقت،باراخودوظایفرویی،گشادهوانصافرعایتضمناستموظفموسسهعضو-40ماده 
درصورت تخطی از این .قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی واحد سازمانی مربوط انجام داده و در مقابل مقام مافوق پاسخگو باشد

.اصل، برابر مقررات مربوط عمل خواهد شد
. استدر اختیار وي قرار داده شدهموسسهعضو شاغل موظف به حفظ و نگهداري اموال، اسناد و مدارکی است که از سوي - 41ماده 

مربوط امکان پذیر می ، مدارك و اسناد صرفاً با اجازه مقام مجاز در چارچوب قوانین و مقرراتاطالعاتتحویل و یا عدم تحویل اموال، 
مورد »به تخلفات اداريقانون هیأتهاي رسیدگی«ضرر و زیان و یا افشاي اسناد، موضوع بر اساس باشد و در صورت ورود 

.رسیدگی قرار خواهد گرفت
به توسط عضو، موضوع»اداريتخلفاتبهرسیدگیهیأتهايقانون« درمندرجتخلفاتازهریکارتکابدرصورت-42ماده 

.مذکور ارجاع می گرددهیأتهاي قانون 
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است مکلفموسسهدر انجام وظایف و مسئولیتهاي قانونی در برابر شاکیان مورد حمایت قضایی می باشد و موسسهعضو - 43ماده 
تقاضاي عضو براي ، به»4پیوست شماره - حمایت قضایی از اعضاي غیرهیأت علمی دستورالعمل اجرایی قانون«براساس 

.نمایددفاع از انجام وظایف وي با استفاده از کارشناسان حقوقی خود یا گرفتن وکیل از عضو حمایت قضایی
.می باشدموسسهتعیین تکلیف وي و تسویه حساب با قطع ارتباط نماید، منوط به موسسهپرداخت مطالبات عضوي که با - 44ماده 
پایه و ورتبهحقوقصرفاًبرند،میبسر»خدمتبهآماده«دروضعیتمربوطضوابطومقرراتبراساسکهموسسهاعضايبه- 45ماده 

.کمک هزینه عائله مندي و اوالد پرداخت می گردد
.حداکثر یک سال می باشد» آماده به خدمت«وضعیت مدت - 1تبصره 
مراجع قضایی یا هیأتهاي رسیدگی به تخلفاتوضعیت عضو براساس حکم » خدمتبهآماده«چنانچه تا پایان دوره - 2تبصره 
آماده مدت زمانبا احتساب(زنشستگی تعیین نشده باشد و یا موجبات اعاده بکار وي فراهم نگردد، در صورت دارا بودن شرایط بااداري

.خواهد شد، وي بازنشسته و درغیر این صورت به یکی از روشهاي ذیل حسب درخواست ذینفع رفتار)به خدمت
.نیازاعالمارائهبااجراییدستگاههايویافناوريوپژوهشیعالی،آموزشمؤسساتودانشگاههاسایربهانتقال–الف 

.دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري ویا دستگاههاي اجرایی با ارائه اعالم نیازسایربهمأموریت–ب 
و حقوقه براساس حکم مراجع قضائی و یا هیأتهاي رسیدگی به تخلفات اداري از اتهام مربوط برائت حاصل نماید،کعضوي-3تبصره 

.خواهدنمودآمادگی به خدمت دریافتمدتمزایاي مستمر مندرج در حکم کارگزینی قبل از آماده به خدمت را براي
ره ارزیابی، حداقل امتیازات الزم را براي دریافت یک پایه ترفیع استحقاقینممجموعازمتوالیسالدودرطولکهعضوي- 46ماده 

وي براي از فوق العاده ویژهموسسهاین آیین نامه کسب ننماید، با پیشنهاد هیأت اجرایی و تأیید هیأت رئیسه »21«ماده موضوع 
در صورت استمرار درصد همان سال کسر خواهد شد و» 50«و » 30«به ازاي هر سال عدم ترفیع به ترتیب ) دوم و سوم(سالهاي بعد 

هیأت اجرایی جهت تنزل یا ق العاده ویژه عضو، پرونده وي جهت بررسی و اخذ تصمیم بهدرصد فو» 100«این وضعیت، ضمن کسر 
.نخواهد شددر هر صورت فوق العاده ویژه کسر شده، مسترد. تغییر پست سازمانی وي ارسال می گردد

ارزیابی عملکرد و توانمندسازي: فصل هفتم 
منظور ارتقاي سطح کارآیی و اثربخشیعضو و بهعملکرد ساالنهیج حاصل از ارزیابینتامبنايبراستموظفموسسه-47ماده 

دانش و مهارت فعالیتها و توانمندسازي وي در ایفاي هرچه بهتر امور محول، برنامه هاي آموزشی الزم را جهت متناسب ساختن نگرش،
.اجرا گذاردعضو با شغل مورد نظر، طراحی و به مورد 

موسسهاجراییهیأتتأییدبهکهمقرراتیوضوابطچارچوبدرمؤسساتسایرکمکبهیاورأسااستمکلفموسسه- 48ماده 
این دورهبرگزاريچنانچه. ساعت در سال اقدام نماید» 40«رسد، نسبت به برگزاري دوره هاي آموزشی کوتاه مدت حداقل به میزان می

عضو رسمی و پیمانی با تایید هیات  اجرایی از امتیازات دوره هاي آموزشی هاي مزبور گردد، ها منجر به اخذ گواهی موفقیت در دوره
.مصوب برخوردار میگردد

٢٦

آیین نامه استخدامی اعضاي غیرهیات علمیپژوهشگاه استاندارد

است مکلفموسسهدر انجام وظایف و مسئولیتهاي قانونی در برابر شاکیان مورد حمایت قضایی می باشد و موسسهعضو - 43ماده 
تقاضاي عضو براي ، به»4پیوست شماره - حمایت قضایی از اعضاي غیرهیأت علمی دستورالعمل اجرایی قانون«براساس 

.نمایددفاع از انجام وظایف وي با استفاده از کارشناسان حقوقی خود یا گرفتن وکیل از عضو حمایت قضایی
.می باشدموسسهتعیین تکلیف وي و تسویه حساب با قطع ارتباط نماید، منوط به موسسهپرداخت مطالبات عضوي که با - 44ماده 
پایه و ورتبهحقوقصرفاًبرند،میبسر»خدمتبهآماده«دروضعیتمربوطضوابطومقرراتبراساسکهموسسهاعضايبه- 45ماده 

.کمک هزینه عائله مندي و اوالد پرداخت می گردد
.حداکثر یک سال می باشد» آماده به خدمت«وضعیت مدت - 1تبصره 
مراجع قضایی یا هیأتهاي رسیدگی به تخلفاتوضعیت عضو براساس حکم » خدمتبهآماده«چنانچه تا پایان دوره - 2تبصره 
آماده مدت زمانبا احتساب(زنشستگی تعیین نشده باشد و یا موجبات اعاده بکار وي فراهم نگردد، در صورت دارا بودن شرایط بااداري

.خواهد شد، وي بازنشسته و درغیر این صورت به یکی از روشهاي ذیل حسب درخواست ذینفع رفتار)به خدمت
.نیازاعالمارائهبااجراییدستگاههايویافناوريوپژوهشیعالی،آموزشمؤسساتودانشگاههاسایربهانتقال–الف 

.دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري ویا دستگاههاي اجرایی با ارائه اعالم نیازسایربهمأموریت–ب 
و حقوقه براساس حکم مراجع قضائی و یا هیأتهاي رسیدگی به تخلفات اداري از اتهام مربوط برائت حاصل نماید،کعضوي-3تبصره 

.خواهدنمودآمادگی به خدمت دریافتمدتمزایاي مستمر مندرج در حکم کارگزینی قبل از آماده به خدمت را براي
ره ارزیابی، حداقل امتیازات الزم را براي دریافت یک پایه ترفیع استحقاقینممجموعازمتوالیسالدودرطولکهعضوي- 46ماده 

وي براي از فوق العاده ویژهموسسهاین آیین نامه کسب ننماید، با پیشنهاد هیأت اجرایی و تأیید هیأت رئیسه »21«ماده موضوع 
در صورت استمرار درصد همان سال کسر خواهد شد و» 50«و » 30«به ازاي هر سال عدم ترفیع به ترتیب ) دوم و سوم(سالهاي بعد 

هیأت اجرایی جهت تنزل یا ق العاده ویژه عضو، پرونده وي جهت بررسی و اخذ تصمیم بهدرصد فو» 100«این وضعیت، ضمن کسر 
.نخواهد شددر هر صورت فوق العاده ویژه کسر شده، مسترد. تغییر پست سازمانی وي ارسال می گردد
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دانش و مهارت فعالیتها و توانمندسازي وي در ایفاي هرچه بهتر امور محول، برنامه هاي آموزشی الزم را جهت متناسب ساختن نگرش،
.اجرا گذاردعضو با شغل مورد نظر، طراحی و به مورد 

موسسهاجراییهیأتتأییدبهکهمقرراتیوضوابطچارچوبدرمؤسساتسایرکمکبهیاورأسااستمکلفموسسه- 48ماده 
این دورهبرگزاريچنانچه. ساعت در سال اقدام نماید» 40«رسد، نسبت به برگزاري دوره هاي آموزشی کوتاه مدت حداقل به میزان می

عضو رسمی و پیمانی با تایید هیات  اجرایی از امتیازات دوره هاي آموزشی هاي مزبور گردد، ها منجر به اخذ گواهی موفقیت در دوره
.مصوب برخوردار میگردد
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.خواهد شد، وي بازنشسته و درغیر این صورت به یکی از روشهاي ذیل حسب درخواست ذینفع رفتار)به خدمت
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.دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري ویا دستگاههاي اجرایی با ارائه اعالم نیازسایربهمأموریت–ب 
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هیأت اجرایی جهت تنزل یا ق العاده ویژه عضو، پرونده وي جهت بررسی و اخذ تصمیم بهدرصد فو» 100«این وضعیت، ضمن کسر 
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عضو رسمی و پیمانی با تایید هیات  اجرایی از امتیازات دوره هاي آموزشی هاي مزبور گردد، ها منجر به اخذ گواهی موفقیت در دوره
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٢٧

آیین نامه استخدامی اعضاي غیرهیات علمیپژوهشگاه استاندارد

.ف است همواره نسبت به توانمندسازي و افزایش مهارتها و توانایی هاي شغلی خود اقدام نمایدموظعضو- 49ماده 
سازمانی واحدمسئولپیشنهادبانماید،میخودتوانمنديافزایشبهمبادرتفرديتوسعهوخودآموزيروشبهکهعضوي-1تبصره 

.ارائه مدرك، از امتیازات دوره هاي آموزشی مصوب برخوردار خواهد شدو تأیید هیأت اجرا یی از تاریخ 
توسط عضو اخذ شده باشد، درموسسهباالتر که بدون استفاده از مأموریت آموزشی و هزینه تحصیلیمداركپذیرش-2تبصره 

تاریخ اخذ مدرك پس از تأیید و تصویب هیأت اجرایی ازسال نباشد،50بوده و سن وي بیشتر از صورتی که مرتبط با رشته شغلی وي 
.تحصیلی، با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوط امکان پذیر می باشد

و با موسسههزینهباکشور،ازخارجوداخلدرحوزويیاودانشگاهیمدركاخذبهمنجرآموزشیهايدورهبهاعضااعزام- 50ماده 
.ممنوع می باشد»51«ماده استفاده از مأموریت آموزشی به استثناي مشموالن تبصره ذیل و 

.باشندمیخودخاصمقرراتمشمولایثارگران-تبصره 
تشخیص به،موسسهنیازحسبتصديموردتخصصیرشته شغلیدردانشگاهیتکمیلیادامه تحصیلخاص،شرایطدر-51ماده 

تحصیلی هیأت اجرایی، موافقت هیأت رئیسه و تأیید هیأت امنا و احراز شرایط ذیل با استفاده از مأموریت آموزشی حسب نوع مقطع
، از موسسهآموزشی به سال، مشروط به سپردن تعهد رسمی خدمت به میزان دو برابر مدت استفاده از مأموریت» 4«حداکثر تا سقف 

.مستثنی می باشد»50«ماده شمول
.باشدقطعیرسمیعضواستخدامیوضعیت- 51-1
.آیین نامه باشداینمشمولمؤسساتدرخدمتسابقهسال»15«حداکثرو»10«حداقلدارايعضو- 51-2
.باشدوزارتتاییدموردعضوتحصیلمحل- 51-3
.باشدبیشترسال»40«ازبایستنمیتحصیلبهشروعزماندرعضوسنحداکثر- 51-4

موفق به اخذ مدرك تحصیلی مورد نظر نگردند، ضمن بازپرداختمقررمهلتپایاندرتحصیلبهمأموراعضايچنانچه–1تبصره 
تأیید دفتر وموسسهدر طول مدت تحصیل به تشخیص موسسهها و وجوه دریافتی به عالوه خسارات وارده به برابر کلیه هزینه» 2«

.حقوقی وزارت، ملزم به حضور در محل خدمت و انجام مطلوب وظایف محول می باشند
بهموفقآموزشی،ماموریتسال»4«حداکثرومقررمهلتپایانتاکهاعضاییآموزشیمأموریتمدتخاص،موارددر–2تبصره 

امنا، هیاتصرفاً با ارائه درخواست مرخصی بدون حقوق و تصویباتمام دوره تحصیلی و اخذ مدرك تحصیلی مورد نظر نمی گردند، 
.می باشدیکساله امکان پذیرحداکثر براي دو نوبت 

همه مختلف به طور سالیانه و به صورتواحدهايظف است عملکرد عضو را با توجه به فرمهاي مربوط توسط موموسسه-52ماده 
.برساندموسسهجانبه ارزیابی نموده و نتایج این ارزیابی را نهایتاً در بهمن و اسفند هر سال به تصویب هیأت اجرایی 

ارزیابی الزم از امتیازات حاصل ازنصابحدکسبمستلزمسالیانه،ترفیعورتبهارتقانظیرشغلیمزایايازعضوبرخورداري-53ماده 
.این آیین نامه حسب مورد می باشد»21«و ماده » 2«پیوست شماره عملکرد وي مندرج در 

پیوست «ورد استفاده در ارزیابی عضو براساس دستورالعمل اجرایی ارتقاي رتبه اعضاي غیرهیأت علمیمشاخصهايوعوامل-54ماده 
.می باشد»شماره دو
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تحصیلی هیأت اجرایی، موافقت هیأت رئیسه و تأیید هیأت امنا و احراز شرایط ذیل با استفاده از مأموریت آموزشی حسب نوع مقطع
، از موسسهآموزشی به سال، مشروط به سپردن تعهد رسمی خدمت به میزان دو برابر مدت استفاده از مأموریت» 4«حداکثر تا سقف 

.مستثنی می باشد»50«ماده شمول
.باشدقطعیرسمیعضواستخدامیوضعیت- 51-1
.آیین نامه باشداینمشمولمؤسساتدرخدمتسابقهسال»15«حداکثرو»10«حداقلدارايعضو- 51-2
.باشدوزارتتاییدموردعضوتحصیلمحل- 51-3
.باشدبیشترسال»40«ازبایستنمیتحصیلبهشروعزماندرعضوسنحداکثر- 51-4

موفق به اخذ مدرك تحصیلی مورد نظر نگردند، ضمن بازپرداختمقررمهلتپایاندرتحصیلبهمأموراعضايچنانچه–1تبصره 
تأیید دفتر وموسسهدر طول مدت تحصیل به تشخیص موسسهها و وجوه دریافتی به عالوه خسارات وارده به برابر کلیه هزینه» 2«

.حقوقی وزارت، ملزم به حضور در محل خدمت و انجام مطلوب وظایف محول می باشند
بهموفقآموزشی،ماموریتسال»4«حداکثرومقررمهلتپایانتاکهاعضاییآموزشیمأموریتمدتخاص،موارددر–2تبصره 

امنا، هیاتصرفاً با ارائه درخواست مرخصی بدون حقوق و تصویباتمام دوره تحصیلی و اخذ مدرك تحصیلی مورد نظر نمی گردند، 
.می باشدیکساله امکان پذیرحداکثر براي دو نوبت 

همه مختلف به طور سالیانه و به صورتواحدهايظف است عملکرد عضو را با توجه به فرمهاي مربوط توسط موموسسه-52ماده 
.برساندموسسهجانبه ارزیابی نموده و نتایج این ارزیابی را نهایتاً در بهمن و اسفند هر سال به تصویب هیأت اجرایی 

ارزیابی الزم از امتیازات حاصل ازنصابحدکسبمستلزمسالیانه،ترفیعورتبهارتقانظیرشغلیمزایايازعضوبرخورداري-53ماده 
.این آیین نامه حسب مورد می باشد»21«و ماده » 2«پیوست شماره عملکرد وي مندرج در 

پیوست «ورد استفاده در ارزیابی عضو براساس دستورالعمل اجرایی ارتقاي رتبه اعضاي غیرهیأت علمیمشاخصهايوعوامل-54ماده 
.می باشد»شماره دو
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مرخصیها، بیمه و امور رفاهی: فصل هشتم 
برخوردار مزایاي وهاالعادهفوقحقوق،ازاستفادهبااستحقاقیمرخصیکاريروز»30«ازخدمتسالیکازايعضو به- 55ماده 

. استفاده نمایدموسسهو موافقتمی گردد که وي می بایست مطابق با برنامه زمانی اعالم شده 
ها فوق العاده با استفاده از حقوق، فوق العادهمرخصیکاريروز»10«عضوبهخدمتسالیکازايبهمی تواندموسسه–1تبصره 

نیمه اول قرارداد حسب مورد اعطا نماید که در این صورت وي می بایست الزاماً آن را در ایام تابستان ومزایاي مندرج در حکم یا و
. استفاده نمایدموسسهفروردین ماه مطابق با برنامه زمانی اعالم شده از سوي 

استفاده خواهدکرد استحقاقیمرخصیازخدمتماههايتناسببهباشد،یکسالازکمترعضوخدمتمدتکهدرصورتی–2تبصره 
.بودخواهدوقتتمامعضومرخصینصفمیزانبهوقتنیمهعضواستحقاقیمرخصی–3تبصره 
از عالوه بر مرخصی استحقاقی پیش بینی شده در این ماده می تواند تا مجموع یک ماهخدمت،طولدرباریکبرايعضو–4تبصره 

.سال به منظور تشرف به حج واجب برخوردار گردد مرخصی استحقاقی در طی
وعضوکتبیبادرخواستاین ماده درهرصورت»1«تبصره موضوع » فوق العادهمرخصی «استفـاده ازمرخصی به استثناي–5تبصره 

.پذیر استمسئول ذیربط امکانموافقت مقام
طرف یا مقام مجاز از موسسهرئیس موافقتعدموسالیانهاستحقاقیمرخصیازاستفادهبرايدرخواست عضودرصورت- 56ماده 

.بودخواهدبازخریدروز قابل15روز قابل ذخیره یا بازخرید و براي اعضاي قراردادي صرفاً تا 15وي، براي اعضاي رسمی صرفاً تا 
بر تشکیالت تفصیلی مصوب، مبنیدرمندرجاجراییسمتهايدرشاغلعضومرخصیدرخواستباموسسهکهموارديدر–1تبصره 

سالیانه عضو که استفاده از تمام یا قسمتی از مرخصی استحقاقی سالیانه به دلیل نیاز به حضور وي موافقت ننماید، مرخصی استحقاقی
حقوق و مزایاي دریافتی مندرج در ده نشده است، به مأخذ آخرینو یا مقام مجاز ازطرف وي استفاموسسهبه علت عدم موافقت رئیس 

.نمی باشددر هر صورت مرخصی فوق العاده قابل ذخیره یا بازخرید. حکم، بازخرید می گردد
امکانآنبازخریدیاذخیرهکهسالیانهاستحقاقیمرخصیازمدتآنازاستفادهبرايعضودرخواستباموسسهموافقت–2تبصره 

.پذیر نمی باشد، الزامی است
این»65«ماده مشموالن استثنايبهمرخصیذخیرهداشتندر صورتعضواستحقاقیمرخصیازاستفادهمدتحداکثر–3تبصره 

سال روز کاري در120آیین نامه و همچنین متقاضیان استفاده از مرخصی استحقاقی که مشمول مقررات بازنشستگی می باشند، 
.خواهد بود

.تشکیالت تفصیلی مصوب، فاقد سقف می باشددرمندرجاجراییسمتهايدارعهدهاعضايذخیرهقابلمرخصی–4تبصره 
.ابالغ این آیین نامه در هر صورت محفوظ خواهد ماندازپیشتااعضاشدهذخیرهمرخصی–5تبصره 
مدتمزایايوحقوقگردد،قطعانتقالحالتاستثنايبهدلیلهربهموسسهباعضواستخدامیرابطهکهصورتیدر-57ماده 

قانونی عضو ومزایاي دریافتی مندرج درحکم، به وي و در صورت فوت به وراثمرخصی استحقاقی ذخیره شده به مأخذ آخرین حقوق 
.پرداخت خواهد شد
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٢٩
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از مافوقمسئولموافقتواجازهباشخصیامورانجاممنظوربهاضطرارمواقعدروضرورتصورتدرتواندمیعضوهر-58ماده 
.مرخصی ساعتی در خالل ساعات اداري استفاده نماید

معادل ساعت8ساعت در ماه می باشد و در آخر هر ماه به ازاء هر 16حداکثر مرخصی ساعتی، سه ساعت در روز و سقف آن -تبصره 
.ساعت در ماه غیبت محسوب می شود16یک روز از مرخصی استحقاقی عضو کسر می گردد و مازاد 

:می باشدخصی با استفاده از حقوق و مزایا عالوه بر مرخصی استحقاقی ساالنه را دارامرازبرخورداريحقذیلمواردعضودر- 59ماده 
کاريروزسهمدتهبدائمازدواج–الف 
)کاريروزسهمدتبهخواهروبرادروکاريروزپنجمدتبهفرزندانوهمسرمادر،پدر،( شاملبستگانفوت–ب 
)ذیصالحمراجعتأییدموردروزهايتعدادبه(موجهغیبت–ج 

بودن موجهوشودحاضرخدمتمحلدرنتواندخوداختیاروقدرتحدودازخارجعللیبهعضوکهاستحالتیموجهغیبت–تبصره 
.عذر وي با تأیید مراجع قضائی احراز می گردد

روز 12به بیماریهایی که مانع از انجام خدمت وي می باشد، می تواند با ارائه گواهی پزشکی، ابتالدر صورت موسسهعضو- 60ماده 
از موسسهمعتمد روز با ارائه گواهی پزشکی و تأیید پزشک30و مازاد بر مدت مذکور تا ) روز3هر نوبت حداکثر (متناوب در سال 

نظر کمیسیون پزشکی ذیربط روز با30براي مدت بیشتر از . با استفاده از حقوق و مزایاي مربوط برخوردار گردداستعالجیمرخصی 
.رفتار می گردداین آیین نامه با وي»62«ماده و مطابق با مقررات و ضوابط مقرر در موسسهمورد تأیید 

یا ومعتمدپزشکتأییدازپسوپزشکیگواهیاساسبرشود،بیماراستحقاقیمرخصیایامدرعضوکهصورتیدر–تبصره 
.تبدیل می شوداستعالجیکمیسیون پزشکی ذیربط حسب مورد، باقیمانده مرخصی استحقاقی وي به مرخصی 

.ماه با استفاده از حقوق و مزایاي مربوط برخوردار گردند» 9«انوان عضو می توانند از مرخصی زایمان هر نوبت حداکثر ب-61ماده 
.ماه افزایش می یابد» 12«قلو و یا بیشتر می شوند، این مدت به در یک زایمان صاحب فرزند دوبراي بانوانی که-1تبصره 
شده براي مرخصی زایمان مندرج در اینعضو پیمانی و قراردادي که قرارداد آنان قبل از اتمام زمانهاي تعیینبانوانبراي–2تبصره 

.ف مرخصی هاي تعیین شده، تمدید می گرددماده پایان می یابد، مدت قرارداد تا سق
ذیربط برسد، پزشکی کمیسیونتأییدبهويبیماريکهصورتیدرنماید،میاستفادهاستعالجیمرخصیازکهعضويبه- 62اده م

.حداکثر تا یکسال حقوق و مزایاي مربوط پرداخت می گردد
مزایايوحقوقازنیزسالیکبرزائدمدتبرايمربوطمقرراتوضوابطرعایتباالعالج،صعببیماريدارايعضو–1تبصره 

.یادشده برخوردار می شود
پایه ورتبهحقوقتنهااستعالجی،مرخصیسالیکبرمازادمدتدرويبهعضو،بیمارينبودنالعالجصعبصورتدر–2تبصره 

.پرداخت می گردد
محیطعواملاثربرذیربطپزشکیکمیسیوننظربهبناومأموریتیاوخدمتحیندرکهعضويبهاستموظفموسسه–3تبصره 
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و تمامی هزینه بیماري می شود، بدون محدودیت مقرر در این ماده، مرخصی استعالجی اعطا نمودهکار و یا مأموریت دچار حادثه یا
.هاي درمان وي را پرداخت نماید

حقوق مازاد بر سه روز در هر نوبت از نظر پرداختاستعالجیمرخصیازاستفادهدراجتماعیتأمینصندوقمشمولعضو–4تبصره 
.و مزایا تابع مقررات قانون تأمین اجتماعی می باشد

این آیین نامه، در صورت نداشتن مرخصی استحقاقی»51«ماده » 2«تبصره مشموالن استثنايبهموسسهرسمیعضو-63ماده 
از »64«یا مقام مجاز از طرف وي می تواند با رعایت سایر ضوابط و مقررات مادهموسسهذخیره شده با تأیید و موافقت رئیس 

.مرخصی بدون حقوق استفاده نماید
لطمه نزند، صرفاً در مدتموسسههاي ادي در موارد ضروري و استثنایی، مشروط به آنکه به برنامهقراردوپیمانیعضو–تبصره 

.ماه خواهد بود4قرارداد مجاز به استفاده از مرخصی بدون حقوق و حداکثر به مدت 
خود با موافقت واحد سازمانی ذیربط و تأیید باالترین مقامخدمتمدتطولدرمی تواندموسسهقطعیرسمیعضو- 64ماده 

عضو براي ادامه درصورتی که درخواست مرخصی بدون حقوق. نمایدحقوق استفاده حداکثر سه سال از مرخصی بدونموسسهمسئول 
تا دو اجراییتصویب هیات تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و یا دکتري تخصصی در رشته مربوط به شغل وي باشد، این مدت با

.ال می باشدخدمت حداکثر پنج سدرهرحال مجموع مرخصی بدون حقوق عضو در طول مدت. سال قابل افزایش خواهد بود
3سقفتا(حقوقبدونمرخصیمدتتمدیدیاواعطاازاعمآزمایشیرسمیاعضايخصوصدرمادهاینمفادشمول–1تبصره 

.خواهد بودموسسهمنوط به اخذ مجوز از هیأت امناي ) سال
برند،میبسرکشورازخارجمأموریتدراجراییدستگاههايرسمیحکمواسطهبهآنانهمسرکهرسمیعضوبانوان–2تبصره 

.سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند» 5«و حداکثر به مدت میتوانند تا پایان مأموریت همسرخود و در طول خدمت
صندوقوموسسهموافقتباکهآنمگر. گرددنمیمحسوببازنشستگیخدمتسابقهجزءحقوقبدونمرخصیمدت–3تبصره 

.بازنشستگی ذیربط، کسورات بازنشستگی به طور کامل از سوي عضو پرداخت گردد
اینکه مشروط بهموسسهتحصیالت عالی و تخصصی در رشته هاي مورد نیاز ادامهبرايعضوحقوقبدونمرخصیمدت–4تبصره 

و وظیفه با کارشناسی ارشد و یا دکتري تخصصی شود، با تأیید هیأت اجرایی، از لحاظ بازنشستگیمنجر به اخذ مدرك تحصیلی 
.پرداخت کسور مربوط از سوي عضو، جزء سابقه خدمت رسمی عضو محسوب می شود

ازتکمیلی،بیمهوآزادصورتبهدرمانیبیمهسرانهحقکاملپرداختبامی تواندبدون حقوقمرخصیایامعضو در–5تبصره 
.اي استفاده نمایدخدمات بیمه

بر استعالجی مازاد مرخصیهمچنینوحقوقبدونمرخصیموقت،انفصالخدمت،بهمادگیآآموزشی،مأموریتمدتدر-65ماده 
.تعلق نمی گیردیک سال که به صورت متوالی در طی سال استفاده شده باشد، مرخصی استحقاقی

تغییربه بارمجازیکصرفاًخوددرطول خدمتويواستموسسهعضوبادربدو استخدامبازنشستگیانتخاب صندوق-66ماده 
.بازنشستگی می باشدصندوق

٣٠

آیین نامه استخدامی اعضاي غیرهیات علمیپژوهشگاه استاندارد

و تمامی هزینه بیماري می شود، بدون محدودیت مقرر در این ماده، مرخصی استعالجی اعطا نمودهکار و یا مأموریت دچار حادثه یا
.هاي درمان وي را پرداخت نماید

حقوق مازاد بر سه روز در هر نوبت از نظر پرداختاستعالجیمرخصیازاستفادهدراجتماعیتأمینصندوقمشمولعضو–4تبصره 
.و مزایا تابع مقررات قانون تأمین اجتماعی می باشد

این آیین نامه، در صورت نداشتن مرخصی استحقاقی»51«ماده » 2«تبصره مشموالن استثنايبهموسسهرسمیعضو-63ماده 
از »64«یا مقام مجاز از طرف وي می تواند با رعایت سایر ضوابط و مقررات مادهموسسهذخیره شده با تأیید و موافقت رئیس 

.مرخصی بدون حقوق استفاده نماید
لطمه نزند، صرفاً در مدتموسسههاي ادي در موارد ضروري و استثنایی، مشروط به آنکه به برنامهقراردوپیمانیعضو–تبصره 

.ماه خواهد بود4قرارداد مجاز به استفاده از مرخصی بدون حقوق و حداکثر به مدت 
خود با موافقت واحد سازمانی ذیربط و تأیید باالترین مقامخدمتمدتطولدرمی تواندموسسهقطعیرسمیعضو- 64ماده 

عضو براي ادامه درصورتی که درخواست مرخصی بدون حقوق. نمایدحقوق استفاده حداکثر سه سال از مرخصی بدونموسسهمسئول 
تا دو اجراییتصویب هیات تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و یا دکتري تخصصی در رشته مربوط به شغل وي باشد، این مدت با
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٣١

غیرهیات علمیآیین نامه استخدامی اعضاي پژوهشگاه استاندارد

بر عالوهعضودرمانوبهداشتهزینه هايتأمینبهکمکمنظوربهنیاز،مورداعتبارتأمینبهمشروطاستمکلفموسسه- 67ماده 
قرارداد بیمه اعطاي مزایاي مقرر در قانون بیمه خدمات درمانی و یا قانون تأمین اجتماعی به طرق مقتضی از جمله تسهیل در عقد

پیوست -رفاهی کمکهاي پرداختدستورالعمل"براساس تکمیلی و تأمین اعتبار براي پرداخت بخشی از هزینه هاي مرتبط، 
.اقدامات الزم معمول دارد"5شماره 

کمک وعضوخاطرآسودگیوآسایشرفاه،تأمینمساعدت،منظوربهنیاز،مورداعتبارتأمینبهمشروطمی تواندموسسه-68ماده 
رئیسه، هیأتضروري وي با تصویبالحسنه وام و امور بیمه و تأمین و رفع سایر نیازهايبه تهیه مسکن، تقویت صندوق قرض

.این آیین نامه برقرار نماید» 67«ماده مالی الزم را براساس دستورالعمل موضوع تسهیالت 
عضو، فرهنگ اشاعه ورزش را درسالمتوروحیتقویتکارآئی،افزایشتوانمندسازي،منظوربهاستموظفموسسه-69ماده 

.ایجاد و به منظور تشویق وي براي انجام امور ورزشی، راهکار مناسبی را تدوین و به مورد اجرا گذاردموسسه

پایان خدمت: فصل نهم 
درخواست عضو واجد یکی از شرایط ذیل را رأسا بدونبا رعایت مقررات صندوق بازنشستگی کشوريمکلف استموسسه- 70ماده 

:ذینفع بازنشسته نماید
):با مدرك تحصیلی کارشناسی و پایین تر(اعضاي شاغل در مشاغل غیرتخصصی - 70-1
نباشد،بیشترسال60ازعضوسنآنکهبهمشروطخدمتسابقهسال30داشتن- الف
روز حقوق و 25حداقل خدمت سنواتبامتناسب. باشدبیشترسال65ازعضوسنآنکهبهمشروطخدمتسابقهسال25داشتن-ب

.مزایا
:حوزه3اعضاي شاغل در مشاغل تخصصی با مدرك تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا سطح - 70-2
،سال بیشتر نباشد70روط به آنکه سن عضو از مشخدمتسابقهسال35داشتن–الف
روز حقوق 25حداقل خدمت سنواتبامتناسبباشد،بیشترسال70ازعضوسنآنکهبهمشروطخدمتسابقهسال25داشتن–ب 

.و مزایا
سال سابقه 35سال سابقه خدمت و قبل از 30درخواست شخصی پس از متصدي شاغل در مشاغل تخصصی میتوانند با- 1تبصره 

.خدمت، تقاضاي بازنشستگی نمایند و موسسه مکلف است با تقاضاي بازنشستگی آنان موافقت نماید
و زیان آور تسهیالت در نظر گرفته شده در قوانین و مقررات، مربوط به ایثارگران، معلوالن، بانوان و متصدیان مشاغل سخت - 2تبصره 

.الزم االجرا است
سال سابقه خدمت 25سال و کمتر از 20سال سن، در صورتی که بیش از 70عضو شاغل در مشاغل تخصصی با داشتن - 3تبصره 

به خدمت آنها، با پیشنهاد هیات اجرایی و تصویب موسسهدر موارد خاص، با توجه به نیاز . داشته باشند، بازخرید خدمت میشوند
.سال قابل افزایش است25منا تا سقف هیات ا
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و زیان آور تسهیالت در نظر گرفته شده در قوانین و مقررات، مربوط به ایثارگران، معلوالن، بانوان و متصدیان مشاغل سخت - 2تبصره 

.الزم االجرا است
سال سابقه خدمت 25سال و کمتر از 20سال سن، در صورتی که بیش از 70عضو شاغل در مشاغل تخصصی با داشتن - 3تبصره 

به خدمت آنها، با پیشنهاد هیات اجرایی و تصویب موسسهدر موارد خاص، با توجه به نیاز . داشته باشند، بازخرید خدمت میشوند
.سال قابل افزایش است25منا تا سقف هیات ا
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بر عالوهعضودرمانوبهداشتهزینه هايتأمینبهکمکمنظوربهنیاز،مورداعتبارتأمینبهمشروطاستمکلفموسسه- 67ماده 
قرارداد بیمه اعطاي مزایاي مقرر در قانون بیمه خدمات درمانی و یا قانون تأمین اجتماعی به طرق مقتضی از جمله تسهیل در عقد

پیوست -رفاهی کمکهاي پرداختدستورالعمل"براساس تکمیلی و تأمین اعتبار براي پرداخت بخشی از هزینه هاي مرتبط، 
.اقدامات الزم معمول دارد"5شماره 

کمک وعضوخاطرآسودگیوآسایشرفاه،تأمینمساعدت،منظوربهنیاز،مورداعتبارتأمینبهمشروطمی تواندموسسه-68ماده 
رئیسه، هیأتضروري وي با تصویبالحسنه وام و امور بیمه و تأمین و رفع سایر نیازهايبه تهیه مسکن، تقویت صندوق قرض

.این آیین نامه برقرار نماید» 67«ماده مالی الزم را براساس دستورالعمل موضوع تسهیالت 
عضو، فرهنگ اشاعه ورزش را درسالمتوروحیتقویتکارآئی،افزایشتوانمندسازي،منظوربهاستموظفموسسه-69ماده 

.ایجاد و به منظور تشویق وي براي انجام امور ورزشی، راهکار مناسبی را تدوین و به مورد اجرا گذاردموسسه

پایان خدمت: فصل نهم 
درخواست عضو واجد یکی از شرایط ذیل را رأسا بدونبا رعایت مقررات صندوق بازنشستگی کشوريمکلف استموسسه- 70ماده 

:ذینفع بازنشسته نماید
):با مدرك تحصیلی کارشناسی و پایین تر(اعضاي شاغل در مشاغل غیرتخصصی - 70-1
نباشد،بیشترسال60ازعضوسنآنکهبهمشروطخدمتسابقهسال30داشتن- الف
روز حقوق و 25حداقل خدمت سنواتبامتناسب. باشدبیشترسال65ازعضوسنآنکهبهمشروطخدمتسابقهسال25داشتن-ب

.مزایا
:حوزه3اعضاي شاغل در مشاغل تخصصی با مدرك تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا سطح - 70-2
،سال بیشتر نباشد70روط به آنکه سن عضو از مشخدمتسابقهسال35داشتن–الف
روز حقوق 25حداقل خدمت سنواتبامتناسبباشد،بیشترسال70ازعضوسنآنکهبهمشروطخدمتسابقهسال25داشتن–ب 

.و مزایا
سال سابقه 35سال سابقه خدمت و قبل از 30درخواست شخصی پس از متصدي شاغل در مشاغل تخصصی میتوانند با- 1تبصره 

.خدمت، تقاضاي بازنشستگی نمایند و موسسه مکلف است با تقاضاي بازنشستگی آنان موافقت نماید
و زیان آور تسهیالت در نظر گرفته شده در قوانین و مقررات، مربوط به ایثارگران، معلوالن، بانوان و متصدیان مشاغل سخت - 2تبصره 

.الزم االجرا است
سال سابقه خدمت 25سال و کمتر از 20سال سن، در صورتی که بیش از 70عضو شاغل در مشاغل تخصصی با داشتن - 3تبصره 

به خدمت آنها، با پیشنهاد هیات اجرایی و تصویب موسسهدر موارد خاص، با توجه به نیاز . داشته باشند، بازخرید خدمت میشوند
.سال قابل افزایش است25منا تا سقف هیات ا
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را صرفاً با) خدمتسابقهسال20بانوان (سابقه خدمت سال25حداقلداراياعضايدرمواردخاص،می تواندموسسه-71ماده 
.خواهد شدهیأت رئیسه، پیش از موعد بازنشسته نماید در این صورت، عضو با سابقه کار مربوط بازنشستهدرخواست عضو و تأیید 

دوسی سال، برمازادخدمتسالهرازايبهداردخدمتسی سالبیش ازکهبه عضويبازنشستگی،تعیین حقوقدرهنگام- 72ماده 
ذیربط قابل شده محاسبه و از سوي صندوق بازنشستگیبازنشستگی، عالوه بر حقوق تعیینشده حقوقرقم تعیین%) 5/2(نیم درصد و

.پرداخت می باشد
تماماشتغالدرحینکهعضو می باشدخدمتسوابقازمدتآنبازنشستگی،براياحتسابقابلخدمتسابقهازمنظور- 73ماده 

.نمایدمربوط را پرداخت نموده یا میوقت انجام شده و کسور 
وظیفه، مشروط به پرداختموقت بانوان و همچنین مدت خدمت نظامرخصی استحقاقی، استعالجی و مدت خدمت نیمه- 1تبصره 

.کامل کسور بازنشستگی، به عنوان سابقه خدمت عضو محسوب می گردد
صندوقهاي بهآنبازنشستگیکسوروشدهانجامدولتیسازمانهايدرپیمانکاريقالبدرکهعضووقتتمامخدمتسوابق–2تبصره 

.بیمه اي واریز شده باشد، صرفاً به عنوان سابقه خدمت قابل قبول براي بازنشستگی محسوب خواهد شد
رتبهحقوق(مزایاي مستمر مشمول کسور بازنشستگی و، میانگین کلیه حقوقموسسهمبناي تعیین حقوق بازنشستگی عضو -74ماده 

در دو ) تطبیقکار، فوق العاده مدیریت و تفاوتسختیهویژه، فوق العادهجذب، فوق العادهاي شغل، فوق العادهپایه، فوق العادهو
.سال منتهی به پایان خدمت وي با اعمال ضریب حقوقی سال بازنشستگی می باشد

درخصوص مشموالن صندوق بازنشستگی کشوري، عالوه بر حقوق ثابت و مبلغ تفاوت تطبیق، حقوق و فوق العاده هاي -تبصره
شغل،جذب و ویژه و سایر فوق العاده هاي مستمر که در این آیین نامه به صراحت احصا و نام برده شده است، مبناي برداشت کسور 

هرگونه افزایش آنها در ماه اول به عنوان مقرري به صندوق بازنشستگی وده و به همراهب) سهم مستخدم و کارفرما(بازنشستگی ماهیانه 
.کشوري واریز و متقابالً مبناي محاسبه و تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه قرار خواهد گرفت

قبول تا حداکثرقابلرسال خدمتآیین نامه و ورثه قانونی عضو متوفی، به ازاء هازکارافتاده مشمول اینوبه عضوبازنشسته- 75ماده 
شده به هذخیرهايیکماه آخرین حقوق و مزایاي مشمول کسورات بازنشستگی به اضافه وجوه مربوط به مرخصیسال، معادل» 30«

شدپرداخت خواهد» پاداش پایان خدمت«عنوان 
این وجوه دریافتمشمولخدمتیسنواتازاست،شدهدریافتبازخریديوجوهآنازاءدرکهعضوخدمتسابقهازقسمتآن-تبصره

.کسر می شود

سایر مقررات: فصل دهم 
ها،در موارد خاص به عنوان اعضاي کمیته) با مدرك تحصیلی کارشناسی و باالتر(خبرهبه کارگیري عضو بازنشسته -76ماده 

ساعت » دومیک«از موسسهاي غیر مستمر، مشروط بر اینکه مجموع ساعت اشتغال آنها در کمیسیونها، شوراها و خدمات مشاوره
این افراد متناسب با الزحمهحق. موظف اداري اعضاي شاغل تجاوز نکند، با تصویب هیأت اجرایی و به طور سالیانه بالمانع می باشد

.پرداخت می گرددساعات کار هفتگی، معادل اعضاي شاغل مشابه تعیین و 

٣٢
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را صرفاً با) خدمتسابقهسال20بانوان (سابقه خدمت سال25حداقلداراياعضايدرمواردخاص،می تواندموسسه-71ماده 
.خواهد شدهیأت رئیسه، پیش از موعد بازنشسته نماید در این صورت، عضو با سابقه کار مربوط بازنشستهدرخواست عضو و تأیید 

دوسی سال، برمازادخدمتسالهرازايبهداردخدمتسی سالبیش ازکهبه عضويبازنشستگی،تعیین حقوقدرهنگام- 72ماده 
ذیربط قابل شده محاسبه و از سوي صندوق بازنشستگیبازنشستگی، عالوه بر حقوق تعیینشده حقوقرقم تعیین%) 5/2(نیم درصد و

.پرداخت می باشد
تماماشتغالدرحینکهعضو می باشدخدمتسوابقازمدتآنبازنشستگی،براياحتسابقابلخدمتسابقهازمنظور- 73ماده 

.نمایدمربوط را پرداخت نموده یا میوقت انجام شده و کسور 
وظیفه، مشروط به پرداختموقت بانوان و همچنین مدت خدمت نظامرخصی استحقاقی، استعالجی و مدت خدمت نیمه- 1تبصره 

.کامل کسور بازنشستگی، به عنوان سابقه خدمت عضو محسوب می گردد
صندوقهاي بهآنبازنشستگیکسوروشدهانجامدولتیسازمانهايدرپیمانکاريقالبدرکهعضووقتتمامخدمتسوابق–2تبصره 

.بیمه اي واریز شده باشد، صرفاً به عنوان سابقه خدمت قابل قبول براي بازنشستگی محسوب خواهد شد
رتبهحقوق(مزایاي مستمر مشمول کسور بازنشستگی و، میانگین کلیه حقوقموسسهمبناي تعیین حقوق بازنشستگی عضو -74ماده 

در دو ) تطبیقکار، فوق العاده مدیریت و تفاوتسختیهویژه، فوق العادهجذب، فوق العادهاي شغل، فوق العادهپایه، فوق العادهو
.سال منتهی به پایان خدمت وي با اعمال ضریب حقوقی سال بازنشستگی می باشد

درخصوص مشموالن صندوق بازنشستگی کشوري، عالوه بر حقوق ثابت و مبلغ تفاوت تطبیق، حقوق و فوق العاده هاي -تبصره
شغل،جذب و ویژه و سایر فوق العاده هاي مستمر که در این آیین نامه به صراحت احصا و نام برده شده است، مبناي برداشت کسور 

هرگونه افزایش آنها در ماه اول به عنوان مقرري به صندوق بازنشستگی وده و به همراهب) سهم مستخدم و کارفرما(بازنشستگی ماهیانه 
.کشوري واریز و متقابالً مبناي محاسبه و تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه قرار خواهد گرفت

قبول تا حداکثرقابلرسال خدمتآیین نامه و ورثه قانونی عضو متوفی، به ازاء هازکارافتاده مشمول اینوبه عضوبازنشسته- 75ماده 
شده به هذخیرهايیکماه آخرین حقوق و مزایاي مشمول کسورات بازنشستگی به اضافه وجوه مربوط به مرخصیسال، معادل» 30«

شدپرداخت خواهد» پاداش پایان خدمت«عنوان 
این وجوه دریافتمشمولخدمتیسنواتازاست،شدهدریافتبازخریديوجوهآنازاءدرکهعضوخدمتسابقهازقسمتآن-تبصره

.کسر می شود

سایر مقررات: فصل دهم 
ها،در موارد خاص به عنوان اعضاي کمیته) با مدرك تحصیلی کارشناسی و باالتر(خبرهبه کارگیري عضو بازنشسته -76ماده 

ساعت » دومیک«از موسسهاي غیر مستمر، مشروط بر اینکه مجموع ساعت اشتغال آنها در کمیسیونها، شوراها و خدمات مشاوره
این افراد متناسب با الزحمهحق. موظف اداري اعضاي شاغل تجاوز نکند، با تصویب هیأت اجرایی و به طور سالیانه بالمانع می باشد

.پرداخت می گرددساعات کار هفتگی، معادل اعضاي شاغل مشابه تعیین و 
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را صرفاً با) خدمتسابقهسال20بانوان (سابقه خدمت سال25حداقلداراياعضايدرمواردخاص،می تواندموسسه-71ماده 
.خواهد شدهیأت رئیسه، پیش از موعد بازنشسته نماید در این صورت، عضو با سابقه کار مربوط بازنشستهدرخواست عضو و تأیید 

دوسی سال، برمازادخدمتسالهرازايبهداردخدمتسی سالبیش ازکهبه عضويبازنشستگی،تعیین حقوقدرهنگام- 72ماده 
ذیربط قابل شده محاسبه و از سوي صندوق بازنشستگیبازنشستگی، عالوه بر حقوق تعیینشده حقوقرقم تعیین%) 5/2(نیم درصد و

.پرداخت می باشد
تماماشتغالدرحینکهعضو می باشدخدمتسوابقازمدتآنبازنشستگی،براياحتسابقابلخدمتسابقهازمنظور- 73ماده 

.نمایدمربوط را پرداخت نموده یا میوقت انجام شده و کسور 
وظیفه، مشروط به پرداختموقت بانوان و همچنین مدت خدمت نظامرخصی استحقاقی، استعالجی و مدت خدمت نیمه- 1تبصره 

.کامل کسور بازنشستگی، به عنوان سابقه خدمت عضو محسوب می گردد
صندوقهاي بهآنبازنشستگیکسوروشدهانجامدولتیسازمانهايدرپیمانکاريقالبدرکهعضووقتتمامخدمتسوابق–2تبصره 

.بیمه اي واریز شده باشد، صرفاً به عنوان سابقه خدمت قابل قبول براي بازنشستگی محسوب خواهد شد
رتبهحقوق(مزایاي مستمر مشمول کسور بازنشستگی و، میانگین کلیه حقوقموسسهمبناي تعیین حقوق بازنشستگی عضو -74ماده 

در دو ) تطبیقکار، فوق العاده مدیریت و تفاوتسختیهویژه، فوق العادهجذب، فوق العادهاي شغل، فوق العادهپایه، فوق العادهو
.سال منتهی به پایان خدمت وي با اعمال ضریب حقوقی سال بازنشستگی می باشد

درخصوص مشموالن صندوق بازنشستگی کشوري، عالوه بر حقوق ثابت و مبلغ تفاوت تطبیق، حقوق و فوق العاده هاي -تبصره
شغل،جذب و ویژه و سایر فوق العاده هاي مستمر که در این آیین نامه به صراحت احصا و نام برده شده است، مبناي برداشت کسور 

هرگونه افزایش آنها در ماه اول به عنوان مقرري به صندوق بازنشستگی وده و به همراهب) سهم مستخدم و کارفرما(بازنشستگی ماهیانه 
.کشوري واریز و متقابالً مبناي محاسبه و تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه قرار خواهد گرفت

قبول تا حداکثرقابلرسال خدمتآیین نامه و ورثه قانونی عضو متوفی، به ازاء هازکارافتاده مشمول اینوبه عضوبازنشسته- 75ماده 
شده به هذخیرهايیکماه آخرین حقوق و مزایاي مشمول کسورات بازنشستگی به اضافه وجوه مربوط به مرخصیسال، معادل» 30«

شدپرداخت خواهد» پاداش پایان خدمت«عنوان 
این وجوه دریافتمشمولخدمتیسنواتازاست،شدهدریافتبازخریديوجوهآنازاءدرکهعضوخدمتسابقهازقسمتآن-تبصره

.کسر می شود

سایر مقررات: فصل دهم 
ها،در موارد خاص به عنوان اعضاي کمیته) با مدرك تحصیلی کارشناسی و باالتر(خبرهبه کارگیري عضو بازنشسته -76ماده 

ساعت » دومیک«از موسسهاي غیر مستمر، مشروط بر اینکه مجموع ساعت اشتغال آنها در کمیسیونها، شوراها و خدمات مشاوره
این افراد متناسب با الزحمهحق. موظف اداري اعضاي شاغل تجاوز نکند، با تصویب هیأت اجرایی و به طور سالیانه بالمانع می باشد
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٣٣

آیین نامه استخدامی اعضاي غیرهیات علمیپژوهشگاه استاندارد

پایه ورتبهمزایايوحقوقبرابر»3«میزانبههزینهايکمکذیلموارددرويبالفصلورثهیاوبازنشستهشاغل،عضوبه-77ماده 
:پرداخت می گرددیک کاردان مقدماتی 

باریکفقطموردهردرويفرزندانازیکهروبازنشستهیاشاغلعضودائمازدواج–الف 
ويتکفلتحتافرادازیکهروبازنشستهیاشاغلعضوفوت–ب 

صورتبهورابطهازقطعقبلرا دو ماهخوداستعفاي،موسسهبهنداشتن تعهد خدمتدرصورتمی تواندموسسهعضو- 78ماده 
و با وي کار حاضرنشود، عمل عضو ترك خدمت محسوبدرمدت مقرر درمحلموسسهچنانچه بدون کسب موافقت . اعالم نمایدکتبی 

.برابر مقررات انضباطی رفتار خواهد شد
زمان در هیچ مورد درخواست استعفا، رافع تعهدات عضو در قبال وظایف وي نمی باشد و عضو پس از استعفا موظف است تا- 79ماده 

تسلیم استعفا، انصراف ز در صورتی که عضو پس ا. وظیفه نمایددر محل کار خود حضور یافته و انجامموسسهاز سوي پذیرش استعفا
.اعالم نماید، استعفاي وي منتفی تلقی می شود موسسهکتباً به روز15خود را حداکثر ظرف 

زیان باید،موسسهسويازوياستعفايقبولواستعفااعالمدرصورتمی باشد،موسسهدرخدمتتعهددارايعضوي که- 80ماده 
این ماده برعهده مسئولیت نظارت بر اجراي. وزارت جبران نمایداز عدم ایفاي تعهد خود را طبق ضوابط و مقررات ابالغی از سويناشی

.مقام مجاز از طرف وي می باشدیاموسسهرئیس 
اطالع واجراییهیأتتصویبباقرارداد،مدتطیدرقرارداديعضوعملکردازرضایتعدمصورتدرتواندمیموسسه-81ماده 
.به ذینفع، نسبت به فسخ قرارداد وي اقدام نماید) قبلحداقل یک ماه (قبلی 
امکانپذیر مربوطدستورالعملچارچوبدرورضایت ويباصرفاًتبصره ذیل،استثنايبهعضورسته سازمانییاپستتغییر-82ماده 

.می باشد
.بودخواهدويسازمانیپستتغییربهمجازعضو،رضایتاخذبدونموسسهذیلموارددر–تبصره 

ماه6ق و مأموریت مازاد بر حقوبدونمرخصیازاستفاده–الف 
قضاییمراجعیااداريتخلفاتبهرسیدگیهیأتهايدرمذکورمراجعتصمیمبراساس–ب 
امناهیأتمصوبهاساسبرموسسهدرسازمانیواحدانحاللیاساختارتغییر–ج 
دارشمارهمصوبمدیریتیپستهايدرعضواشتغال–د 

یک مبنايبرساعت،هرازايبهمشابهعناوینوهیأتهاشوراها،کمیسیونها،جلساتدرحقیقیعضوجلسهدرحضورحق- 83ماده 
.ماه قابل پرداخت می باشدساعت در » 25«پنجاهم مجموع حقوق رتبه و پایه عضو و تا سقف 

.تصدي بیش از یک پست سازمانی براي اعضا ممنوع می باشد- 84ماده 
براي تصدي موقت پست سازمانی مدیریتی یاموسسهبکارگیري اعضاي رسمی در موارد ضروري با تشخیص رئیس -1تبصره 

.می باشدماه مجازشش حساس به صورت سرپرستی، فقط براي حداکثر 
اتخاذومطرحاداريتخلفاتبهرسیدگیدر هیأتهايموضوعوشدهمحسوبتخلففوق الذکرمادهمفادرعایتعدم–2تبصره 

.تصمیم خواهد شد
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٣٤

آیین نامه استخدامی اعضاي غیرهیات علمیپژوهشگاه استاندارد

سوي سال سابقه خدمت قابل قبول، ارائه دالیل قابل پذیرش از» 20«می تواند با تقاضاي عضو داراي سابقه کمتر از موسسه-85ماده 
مزایاي مستمر تا دو ماه حقوق وموسسه، به ازاي هرسال خدمت قابل قبول در موسسهوي، تأیید هیأت اجرایی و موافقت رئیس 

.خدمت نمایدوه وجوه مرخصی هاي ذخیره شده به متقاضی پرداخت و او را بازخریدمشمول کسور بازنشستگی به عال
بازخریدي سال سابقه خدمت که امکان بازنشستگی براي وي وجود نداشته باشد،25اي بیش از دارعضوبرايخاصموارددر–تبصره 

.می باشدصرفا پس از تأیید هیأت اجرایی امکان پذیر 
تصویب آن در هیأت امنا، با تایید مرکز بر اساسوباشد، تا طرحبینی نشدهنامه حکمی پیشدر مواردي که در این آئین- 86ماده 

.مقررات عمومی کشور عمل خواهد شد
.ویب هیأت امنا میرسدتهیه و به تص» مرکز«سایر دستورالعملهاي اجرایی مواد این آیین نامه، توسط - 87ماده 
و با حضور نماینده کمیسیون دائمی هیأت امنا، پس ازموسسهتفسیرمفاد این آیین نامه در موارد ابهام توسط هیأت اجرایی -88ماده 
.امکان پذیر می باشد» مرکز«تأیید 
.باشدپذیر میو تصویب هیأت امنا امکان» مرکز«تأیید ، موسسههرگونه تغییر در مفاد این آیین نامه با پیشنهاد - 89ماده 
وزارت قانون اهداف، وظایف و تشکیالت10پیوست، به استناد مفاد ماده 5تبصره و 101ماده و 90این آیین نامه مشتمل بر - 90ماده 

اسالمی ایران برنامه پنجم توسعه جمهوريقانون » 20«ماده » ب«مجلس شوراي اسالمی و در اجراي مفاد بند 18/5/1383مصوب 
هاي الزم براي ایجاد زمینهمجلس شوراي اسالمی، به منظور ساماندهی ضوابط ومقررات استخدامی و با هدف15/10/1389مصوب 

تدوین شده است در شده، یادبرنامه مندي ازظرفیتهاي ایجاد شده وتسهیل درحصول اهداف مندرج دروري، بهرهارتقاي سطح بهره
و به استناد مصوبه ي هفتم صورتجلسه نهمین نشست از دوره ي دوم مورخ 27/12/92مورخ 593943/15راستاي بخشنامه شماره 

.الزم االجرا میباشد01/01/96هیات امناي پژوهشگاه استاندارد، از تاریخ 11/12/95
.
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و به استناد مصوبه ي هفتم صورتجلسه نهمین نشست از دوره ي دوم مورخ 27/12/92مورخ 593943/15راستاي بخشنامه شماره 

.الزم االجرا میباشد01/01/96هیات امناي پژوهشگاه استاندارد، از تاریخ 11/12/95
.
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٣٥

آیین نامه استخدامی اعضاي غیرهیات علمیاستانداردپژوهشگاه 

پیوست شماره یک
دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف هیئت اجرایی منابع انسانی

موسسهآیین نامه استخدامی اعضاي غیرهیأت علمی » 1«ماده » 8«موضوع بند 

با ترکیب و اختیاراتموسسهآیین نامه استخدامی اعضاي غیرهیأت علمی، هیأت اجرایی منابع انسانی »1«ماده » 8«در اجراي بند 
انسانی مقرر در این دستورالعمل، به منظور اعمال وظایف، اختیارات و تنظیم راهکارهاي اجرایی بخش اداري، تشکیالت و امور نیروي

.غیرهیأت علمی تشکیل می شود
:ترکیب اعضا -1ماده 

)رئیس هیات(یا عناوین مشابه موسسهمعاون توسعه منابع انسانی - 1-1
نماینده کمیسیون دائمی هیئت امنا به انتخاب کمیسیون مذکور- 1-2
)دبیر(یا عناوین مشابه موسسهمدیر منابع انسانی - 1-3
یا عناوین مشابهموسسهمدیر دفتر برنامه، بودجه و تشکیالت - 1-4
)غیرهیأت علمی و یا هیأت علمی(سه تن از کارشناسان شاغل یا بازنشسته مجرب در امور منابع انسانی - 1-5

آنهامجددانتخابوگردندمیمنصوبموسسهرئیسحکموانتخابباسالهچهاردورهیکبرايمذکورهیأتاعضاي- 1تبصره 
.بالمانع می باشد

مفاد رعایت با) 1ماده5بندموضوع(مجربکارشناسیکحضورمی باشد،تن50کمترآنانتعدادپرسنلکهمؤسساتیرد-2تبصره 
.ماده بالمانع می باشداین3تبصره

آراي کل جلسات هیأت با حضور رئیس و دبیر هیأت و حداقل سه تن از سایر اعضا رسمیت می یابد و مصوبات آن با اکثریت- 3تبصره 
.قابل اجرا می باشدموسسهاعضا پس از تأیید رئیس 

:اهم وظایف و اختیارات هیأت -2ماده 
.مه استخدامی اعضاي غیر هیأت علمی نظارت برحسن اجراي مقررات آیین نا- 2-1
.نظارت برحسن اجراي مقررات آیین نامه تشکیالت - 2-2
.موسسهتهیه شرح شغل ، وظایف و شرایط احراز کلیه مشاغل براي طرح در کمیسیون دائمی - 2-3
.مجوزهاي صادره از سوي هیأت امنا تعیین اولویت هاي استخدام و نحوه انتخاب افراد درقالب - 2-4
به صورت تعیین تعداد و احراز شرایط به کارگیري نیروي انسانی مورد نیاز براي اجراي وظایف پستهاي سازمانی بدون متصدي،- 2-5

.موسسهقراردادي براي طرح در کمیسیون دائمی 
.موسسهفصیلی، براي طرح در کمیسیون دائمی بررسی ساختار سازمانی و تشکیالت ت-2-6
در قالب تغییر، اصالح و ایجاد پست از محل حذف پستهاي سازمانی به پیشنهاد دفتربرنامه، بودجه و تشکیالت یا عناوین مشابه- 2-7

.پستهاي سازمانی مصوب
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٣٦

استخدامی اعضاي غیرهیات علمیآیین نامهپژوهشگاه استاندارد

و هاي بهسازيبررسی و تصویب طرح جامع آموزش ضمن خدمت و تمهید راهکارهاي اجرایی الزم براي اجراي برنامه- 2-8
.توانمندسازي اعضا

و تشکیالت برنامه، بودجهبررسی و تأیید دوره هاي آموزشی ضمن خدمت و صدور گواهی نامه هاي مربوط با امضاي مدیر دفتر - 2-9
.موسسهیا عناوین مشابه و رئیس 

آزمایشی به بررسی و پیشنهاد صدور مجوز تبدیل وضعیت اعضا از قراردادي به پیمانی، از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی- 2-10
.به هیأت امنارسمی قطعی در چارچوب مقررات آیین نامه استخدامی اعضاي غیرهیأت علمی 

.بررسی و اتخاذ تصمیم درمورد درخواست هاي بازخریدي ، استعفا و بازنشستگی پیش از موعد اعضا - 2-11
درخصوص و اتخاذ تصمیمموسسهبررسی و تطبیق عوامل و تعیین درصد سختی شرایط محیط کار مشاغل موجود در - 2-12

.مذکور و تعیین تاریخ اجراي آنبرقراري فوق العاده 
.بررسی و تصویب طر حهاي تحول اداري و نظام پیشنهادات و نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي تحول - 2-13
.بررسی سوابق اعضا در خصوص ارتقاي رتبه و اتخاذ تصمیم در چارچوب ضوابط مربوط - 2-14
.ص پیشنهادهاي نو که از سوي اعضا ارائه می شود در چارچوب نظام پیشنهادات بررسی و اتخاذ تصمیم درخصو- 2-15
.حسب موردتهیه و تصویب دستورالعمل هاي مورد نیاز براي اجراي آیین نامه استخدامی اعضاي غیرهیأت علمی و تشکیالت-2-16
.وي کمیسیون دائمی هیأت امنا ارجاع می گرددسایر مواردي که در حوزه مدیریت منابع انسانی از س- 2-17

را مذکور تعیین و اختیار تصمیم گیريوظایفازبرخیانجامبرايراهاییگروهکارضروريموارددرتواندمیاجراییهیأت–تبصره 
.به آنها تفویض نماید

.ابالغ می شود اجرابرايموسسهرئیستأییدازپساجراییهیأترئیستوسطهیأتمصوبات-3ماده 
و به استناد 27/12/92مورخ 593943/15در راستاي بخشنامه شماره ، تبصره4ماده و 4این دستورالعمل مشتمل بر - 4ماده 

الزم 01/01/96هیات امناي پژوهشگاه استاندارد، از تاریخ11/12/95مصوبه ي هفتم صورتجلسه نهمین نشست از دوره ي دوم مورخ 
.االجرا میباشد
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.وي کمیسیون دائمی هیأت امنا ارجاع می گرددسایر مواردي که در حوزه مدیریت منابع انسانی از س- 2-17
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.به آنها تفویض نماید
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٣٧

آیین نامه استخدامی اعضاي غیرهیات علمیپژوهشگاه استاندارد

پیوست شماره دو
دستورالعمل اجرایی ارتقا رتبه اعضاي غیر هیأت علمی

موسسهآیین نامه استخدامی اعضاي غیرهیأت علمی » 23«موضوع ماده 

در آیین نامه استخدامی اعضاي غیرهیأت علمی»23«ماده اعضاي واجد شرایط با داشتن شرایط تحصیلی و تجربی موضوع - 1ماده 
تقاضاي رتبه آنان از صورت کسب حد نصاب الزم از عوامل ذیل، مشروط به اینکه میانگین امتیازات مربوط به ارزیابی سه سال منتهی به

.به رتبه باالتر ارتقا می یابندموسسهدرصد کمتر نباشد، با تصویب هیأت اجرایی 70
.می تواند عالوه بر وظایف پست مورد تصدي عضو ، زمینه فعالیتهاي وي در امور مشروحه ذیل را فراهم نمایدموسسه–تبصره 

همکاري در پروژه هاي تحقیقاتی و مطالعاتی مرتبط با وظایف شغلی؛مطالعه و تحقیق در زمینه وظایف محول و-الف 
براي ارتقاي سطح علمی به منظور ارائه پیشنهادهاي جدید در جهت افزایش سطح کیفی خدمات علمی؛تالش- ب 
ارتقاي کیفی حوزه فعالیت خود؛المللی جهت تالش براي دستیابی به آخرین اطالعات علمی و تجربیات ملی و بین- ج 
اي که موجب افزایش اثربخشی و کارآیی حوزه فعالیت عضو شود؛نوآوري در وظایف محول به گونه-د 

.هاي نوین در ارتباط با حوزه فعالیتهاي مربوطوريااستفاده از فن- هـ 
.ی توانند ارتقا یابندم3رتبهتاحداکثرحوزه،یکسطحیاکاردانیتحصیلیمدركداراياعضاي–2ماده 
:ـ عوامل ارتقاي رتبه و دامنه امتیازات آن عبارتند از3ماده 

)درصد مجموع امتیازات25تا 10بین(الف ـ سوابق تحصیلی 
)درصد مجموع امتیازات35تا 10بین (ب ـ سوابق اجرایی و تجربی 

)درصد مجموع امتیازات20تا 5بین (ج ـ سوابق آموزشی 
)امتیازاتمجموعدرصد20تا0بین(فرهنگیوپژوهشی–د ـ فعالیتهاي علمی 

مدرك تحصیلی دکتري
یا همتراز با  آن

مدرك تحصیلی 
کارشناسی ارشد
یا همتراز با  آن

مدرك تحصیلی 
کارشناسی

همتراز با  آنیا 

مدرك تحصیلی کاردانی
یا همتراز با  آن

مدرك 
تحصیلی

عوامل ارتقا
ردیف

امتیازاتدرصدمجموع25
)امتیاز350تا (

امتیازاتدرصدمجموع20
)امتیاز220تا (

امتیازاتدرصدمجموع15
)امتیاز127تا (

امتیازاتدرصد مجموع10
)امتیاز60تا (

سوابق تحصیلی
)درصد مجموع امتیازات25تا 10بین ( 1

490تا 140
امتیاز

385تا 110
امتیاز

290تا 85
امتیاز

210تا 60
امتیاز

سوابق اجرایی و تجربی
)درصد مجموع امتیازات35تا 10بین (

2

280تا 70
امتیاز

220تا 55
امتیاز

170تا 40
امتیاز

120تا 30
امتیاز

سوابق آموزشی
)درصد مجموع امتیازات20تا 5بین (

3

امتیاز280تا   امتیاز220تا   امتیاز170تا   زامتیا120تا  
پژوهشی و فرهنگی-فعالیتهاي علمی

)درصد مجموع امتیازات20تا 0بین (
4
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٣٨

غیرهیات علمیآیین نامه استخدامی اعضايپژوهشگاه استاندارد

و»2«رتبهدرتوقفسال»8«حداقلبادارند،قرار»2«رتبهدرکهکارشناسیتحصیلیمدركدارندگانخاصموارددر-تبصره
یکه اجرایی به رتبهیأتبا تصویبتوانندمیمادهاین» 4«و » 2«بندهاي درشدهتعیینازحداکثر امتیازات» دوسوم«کسب حداقل 

.یابندارتقا 
:این آیین نامه به شرح ذیل می باشد3ـ شاخصهاي عوامل ارتقاي رتبه مندرج در ماده 4ماده 

سوابق اجرایی و تجربی-ب
سنوات خدمت-1
مدیریتیسنوات -2
عضویت در کمیته ها، کارگروه هاي تخصصی،کمیسیونها، -3

هیاتها و شوراهاي مصوب

سوابق تحصیلی- الف
مدرك تحصیلی-1
میزان ارتباط رشته تحصیلی با شغل مورد تصدي-2
محل اخذ مدرك تحصیلی-3
معدل مدرك تحصیلی ارائه شده-4

پژوهشی و فرهنگی- فعالیتهاي علمی-د 
ارائه پیشنهادهاي نو و ابتکاري-1
اکتشافات و اختراعات-2
معتبرمجالتدر مقاالتانتشار -3
در سمینارهاي علمیمقاالتارائه -4
تألیف و ترجمه کتاب-5
ارائه طرحهاي تحقیقاتی- 6
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٣٩

آیین نامه استخدامی اعضاي غیرهیات علمیپژوهشگاه استاندارد

2، رتبه 3هاي مهارتی، رتبه گانه براي ارتقا به رتبه4ـ حداقل امتیاز مورد نیاز و حداکثر امتیاز قابل محاسبه از مجموع عوامل 5ماده 
:به شرح ذیل می باشد1و رتبه 

امتیاز قابل محاسبهحداکثر  ل امتیاز مورد نیازحداق موضوع ردیف
600 470 مهارتیرتبهبهارتقا 1
850 680 3رتبهبهارتقا 2
1100 950 2رتبهبهارتقا 3

و بیشتر1400 1200 1رتبهبهارتقا 4

باالتر، بر اساس امتیاز تعیین شده در این ماده و متناسب با محلرتبهبهموسسهاعضايارتقابراينیازموردامتیازمیزان–تبصره 
.و موافقت مرکز تعیین می گرددموسسه، به پیشنهاد هیات اجرایی، تایید رئیس موسسه.... استقرار، توسعه یافتگی و 

که بودخواهددستورالعملیموجببهنامهآییناین4مادهدرمذکورشاخصهاياجزايبهمربوطامتیازاتتخصیصنحوه–6ماده 
.می رسدموسسهتوسط هیأت اجرایی تدوین و به تصویب رئیس 

و به استناد مصوبه 27/12/92مورخ 593943/15در راستاي بخشنامه شماره تبصره،3ماده و 7برمشتملدستورالعملاین–7ماده 
الزم االجرا 01/01/96هیات امناي پژوهشگاه استاندارد، از تاریخ 11/12/95ي هفتم صورتجلسه نهمین نشست از دوره ي دوم مورخ 

.میباشد
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٤٠

استخدامی اعضاي غیرهیات علمیآیین نامه پژوهشگاه استاندارد

پیوست شماره سه
دستورالعمل فوق العاده سختی شرایط محیط کار اعضاي غیر هیأت علمی

موسسهآیین نامه استخدامی اعضاي غیرهیأت علمی » 36«ماده » 1«موضوع بند 

درموسسهکار به مشاغلی تعلق می گیرد که با وجود شرایط بهداشتی و ایمنی مربوط، عضو فوق العاده سختی شرایط محیط-1ماده 
نامطلوب را به به بیماري یا عوارض نامطلوب قرارگرفته و یا این که ماهیت وظایف آنان احتمال بروز بیماري یا عوارضابتالمعرض 

.باشددنبال داشته
رقراري بیمه هاي تکمیلی، شرایط بهداشتی و ایمنی الزم را جهت ایجاد محیط مناسب کار برايموظف است ضمن بموسسهـ 2ماده 

ابزار و نسبت به آموزشهاي الزم در مورد انجام وظایف محول و استفاده ازمتصدیان مشاغل این دستورالعمل فراهم آورده و بدواً
.امکان معاینات پزشکی آنان را فراهم نمایدهموسستجهیزات مناسب اقدام و در هر دوسال یک بار با هزینه 

موظفند ضمن بررسی شرایط محیط کار مشاغل موجود در واحد سازمانی ذیربط،موسسهـ هر یک از واحدهاي سازمانی 3ماده 
دالیل با ذکرپیوست تهیه وتطبیق عوامل و تعیین درصد سختی شرایط محیط کار را متناسب با درجات تعیین شده در جداول

موسسهاجرایی هیأت. توجیهی الزم به کارگروه منتخب هیأت اجرایی، جهت بررسی و ارائه پیشنهاد مناسب به آن هیأت ارائه نمایند
شده از سوي کارگروه منتخب، نیز موظف است با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به این دستورالعمل، ضمن بررسی پیشنهادهاي ارائه

ماه از تاریخ 6، حداکثر ظرف مدت موسسهنسبت به تطبیق عوامل و تعیین درصد سختی شرایط محیط کار تمامی مشاغل موجود در
.ابالغ آیین نامه استخدامی اعضاي غیرهیأت علمی اقدام نماید

ترجیحاً شاغل در(کارشناس متخصص مرتبط با رشته شغلی نفریکواجراییهیأتاعضايازنفریکاقلحدحضور–1تبصره 
.در جلسات کارگروه هیأت اجرایی الزامی است) موسسه

یین درصد سختیتعوعواملتطبیقنمودنروزآمدمنظوربهباریکسال5هراستموظفموسسهاجراییهیأت–2تبصره 
.، فرآیند موضوع این ماده را تکرار نمایدموسسهشرایط محیط کار مشاغل موجود در 

درصد حقوق کار، نیمدرصد سختیشده، به ازاي هریکسختی شرایط محیط کار بر مبناي درصد تعیینفوق العادهـ میزان4ماده 
.جدول ذیل تعیین می گرددشرحپایه بهورتبه

5درجه4درجه3درجه درجه دودرجه یکسختی کاردرجه 

درصد100تا80درصد80تا60درصد60تا40درصد40تا20درصد20تا1درصد سختی کار

میزان فوق العاده سختی 
شرایط محیط کار

درصد 10تا 5/0
حقوق مرتبه و 

پایه

درصد 20تا 10
حقوق مرتبه و 

پایه

درصد 30تا 20
حقوق مرتبه و 

پایه

درصد 40تا 30
حقوق مرتبه و 

پایه

درصد 50تا 40
حقوق مرتبه و 

پایه
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استخدامی اعضاي غیرهیات علمیآیین نامه پژوهشگاه استاندارد
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درصد 10تا 5/0
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پایه

درصد 20تا 10
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درصد 30تا 20
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٤١

آیین نامه استخدامی اعضاي غیرهیات علمیپژوهشگاه استاندارد

دارايکارجنسوماهیتلحاظبهکارمحیطشرایطازنظرقطعکهمشاغلیازبرخیدرخصوصتواندمیاجراییهیأت–1تبصره 
معتنابه می باشند، رأسا نسبت به تطبیق عوامل و تعیین درصد سختی شرایط کار اقدام نمایدصعوبت
و کار آن دسته از مشاغلی که به لحاظ ارتباط عضو با مواد سمی، آتش زا، منفجره، کار در اعماق و یا اعصابسختیدرصد–2تبصره 

مجموعاً تا یک و مستثنی بودن آن به تأیید هیأت اجرایی می رسد، با تصویب هیأت امناروان و امثالهم از اهمیت خاصی برخوردارند و 
.نیم برابر قابل افزایش می باشد

عناوینیاانسانیمنابعمدیریتوگرفتخواهدقرارمدنظرجدیدشرایطشاغل،خدمتمحلیاوشغلتغییرصورتدر–3تبصره 
مسئول تطبیق شرایط جدید محیط کار و ابالغ به واحد ذیربط می باشدموسسهمشابه 
.باشدمیخودخاصمقرراتوضوابطتابعاشعهالعادهفوقبرقراري–4تبصره 

به استناد مصوبه و 27/12/92مورخ 593943/15در راستاي بخشنامه شماره تبصره،6وماده5برمشتملدستورالعملاین- 5ماده 
الزم االجرا 01/01/96هیات امناي پژوهشگاه استاندارد، از تاریخ 11/12/95ي هفتم صورتجلسه نهمین نشست از دوره ي دوم مورخ 

.میباشد
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٤٢

آیین نامه استخدامی اعضاي غیرهیات علمیپژوهشگاه استاندارد

)دستورالعمل فوق العاده سختی شرایط محیط کار اعضاي غیرهیأت علمی( جدول ضمیمه پیوست شماره سه
12345درجه/ عنوان ردیف

کار در محیط داراي 1
درجه حرارت نامتعارف

مستمر در دماي کمتر از 
درجه باالي صفر10

مستمر در دماي حدود 
صفر و نیمه وقت در 

درجه20دماي باالي 

صفر مستمر در دماي زیر 
و مستمر در دماي 

درجه30باالي

نیمه وقت در 
دماي غیرمعمول و 

غیرمعیار
تمام وقت در دماي 

غیرمجاز

درمعرض مستقیم برق خطربرق2
ولت120تا 60

درمعرض مستقیم برق 
ولت220تا 120

درمعرض مستقیم برق  
ولت220بیش از 

3در معرض برق 
------- فاز

3
کار با مواد 

شیمیایی،میکروبی و 
گازهاي سمی و 

آزاردهنده

گاهی بامواد شیمیایی، 
میکروبی و سمی 

آزاردهنده 
سروکارداردیادرمعرض 

انها قرار دارد

بطورنیمه وقت با 
موادشیمیایی، سمی، 
میکروبی آسیب زاي 

حتی با (نفوذ پذیر 
سر و )  وسایل ایمنی

کار دارد

بطورتمام وقت با مواد 
شیمیایی، سمی و 

میکروبی آسیب زاي نفوذ 
حتی با وسایل (پذیر 
سر و کار دارد)  ایمنی

نیمه وقت با مواد 
شیمیایی،سمی و 
میکروبی کشنده 
نامه فوق الذکر 

حتی با (پذیر 
)  وسایل ایمنی
سروکاردارد

تمام وقت با مواد 
شیمیایی، سمی و 
میکروبی کشنده 

حتی با (نفوذپذیر 
سر ) وسایل ایمنی

و کار دارد

4
ردرمحیط عفونت زا کا

آالینده درمانی و 
آزمایشگاهی

گاهی با لوازم و مواد 
متعفن سروکاردارد

نیمه وقت با اجساد و 
لوازم و مواد متعفن 

سروکاردارد
نیمه وقت با ذي روح 
متعفن سر و کار دارد

تمام وقت با ذي 
روح متعفن  سر و 

کار دارد
 -------

کاردرمحیط داراي بوي 5
ونامطبوعمتعفن 

گاه گاهی درمحیط 
متعفن و بوي نامطبوع

نیمه وقت درمحیط 
------- متعفن و بوي نامطبوع

تمام وقت بامحیط 
متعفن و بوي 

نامطبوع
 -------

ش یا برخورد زریخطر6
------- ------- برخوردزیادبرخوردمتوسطبرخود کماجسام

و کاردرفضاي مسدود7
غیرمتعارف

نسبتانیمه وقت درفضاي
متعارفغیرکم  و 

نیمه وقت درفضاي 
کم مثل اتاقکبسیار

فضاي تمام وقت در
کم مثل اتاقکبسیار

تمام وقت درفضاي 
بویژه کمبسیار

)ن و امثالهمدمعا(

داراي محیط درکار8
رطوبت نامتعارف

ط یمحگاهی درگاه 
رطوبت بیش از حدداراي 

مجاز

ط یمحنیمه وقت در
بیش از رطوبت داراي 

مجازحد
 -------

تمام وقت در
داراي ط یمح

رطوبت بیش از 
حدمجاز

 -------

شرایط سخت ذهنی و فکري 9
کار

نوع و انجام کار گاها با تمرکز و 
خستگی فکري توام است

استرس وباکارا نجامونوع
استهمراه بسیارتمرکز 

حساسیت و غالبا مسئولیت  
روح و حدي است که در رکا

آن تحت تاثیر فردروان
قرارمی گیرد

همواره مسئولیت  
حساسیت کا ردر 
و حدي است که روح 

ر  تاثیروان فرد تحت
رمی گیردقراآن 

 -------

محیط داراي درکار10
نامتعارفسروصدا

90تا 70نیمه وقت بین 
دسی بل

120-70نیمه وقت بین
وقت اتمامیدسی بل 

دسی بل90-70بین

120بیش ازنیمه وقت
وقت اتمامیدسی بل 

دسی بل120-90بین
تمام وقت بیش 

------- دسی بل120از

11
ي اکاردرمحیط دار

ذرات معلق و دود 
درهوا

ومحیط گاهی داراي گرد
استو دودغبار

محیط اکثرا داراي 
استو دودگردوغبار

انجام کار تولید گردو 
می کندو دودغبار

دود ذرات معلق و 
در هوا بیماري زا 

است

کردن اجسام جابه جا12
سنگین

5/12ریبا قگاهی تگاه
کیلوگرم 25کیلوگرم تا 
5/12تا 5یا مکررا 

را آنکیلوگرم یا معادل 
ا نیروي معادل را یبلند 

تحمل می کند

بیش ریباقگاهی تگاه
کیلوگرم 50تا 25از

25تا 5/12یا مکررا 
منظما کیلوگرم یا

کیلوگرم را بلند5/12
را تحمل آن ا معادل ی

می کند

بیش از ریباقگاهی تگاه
25یا مکررا کیلو گرم50
یا منظما کیلوگرم50تا
کیلوگرم را 25تا 5/12

آن ا نیروي معادل یبلند 
را تحمل می کند

50مکررا بیش از 
مکررا کیلوگرم یا 

کیلوگرم 50تا 25
25تا 5/12دائما یا

وگرم را بلند یا کیل
نیروي معادل را 
تحمل می کند

50دائما بیش از
بلند یا راکیلوگرم

نیروي معادل  آن 
کندرا تحمل می
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متعارفغیرکم  و 

نیمه وقت درفضاي 
کم مثل اتاقکبسیار

فضاي تمام وقت در
کم مثل اتاقکبسیار

تمام وقت درفضاي 
بویژه کمبسیار

)ن و امثالهمدمعا(

داراي محیط درکار8
رطوبت نامتعارف

ط یمحگاهی درگاه 
رطوبت بیش از حدداراي 

مجاز

ط یمحنیمه وقت در
بیش از رطوبت داراي 

مجازحد
 -------

تمام وقت در
داراي ط یمح

رطوبت بیش از 
حدمجاز

 -------

شرایط سخت ذهنی و فکري 9
کار

نوع و انجام کار گاها با تمرکز و 
خستگی فکري توام است

استرس وباکارا نجامونوع
استهمراه بسیارتمرکز 

حساسیت و غالبا مسئولیت  
روح و حدي است که در رکا

آن تحت تاثیر فردروان
قرارمی گیرد

همواره مسئولیت  
حساسیت کا ردر 
و حدي است که روح 

ر  تاثیروان فرد تحت
رمی گیردقراآن 

 -------

محیط داراي درکار10
نامتعارفسروصدا

90تا 70نیمه وقت بین 
دسی بل

120-70نیمه وقت بین
وقت اتمامیدسی بل 

دسی بل90-70بین

120بیش ازنیمه وقت
وقت اتمامیدسی بل 

دسی بل120-90بین
تمام وقت بیش 

------- دسی بل120از

11
ي اکاردرمحیط دار

ذرات معلق و دود 
درهوا

ومحیط گاهی داراي گرد
استو دودغبار

محیط اکثرا داراي 
استو دودگردوغبار

انجام کار تولید گردو 
می کندو دودغبار

دود ذرات معلق و 
در هوا بیماري زا 

است

کردن اجسام جابه جا12
سنگین

5/12ریبا قگاهی تگاه
کیلوگرم 25کیلوگرم تا 
5/12تا 5یا مکررا 

را آنکیلوگرم یا معادل 
ا نیروي معادل را یبلند 

تحمل می کند

بیش ریباقگاهی تگاه
کیلوگرم 50تا 25از

25تا 5/12یا مکررا 
منظما کیلوگرم یا

کیلوگرم را بلند5/12
را تحمل آن ا معادل ی

می کند

بیش از ریباقگاهی تگاه
25یا مکررا کیلو گرم50
یا منظما کیلوگرم50تا
کیلوگرم را 25تا 5/12

آن ا نیروي معادل یبلند 
را تحمل می کند

50مکررا بیش از 
مکررا کیلوگرم یا 

کیلوگرم 50تا 25
25تا 5/12دائما یا

وگرم را بلند یا کیل
نیروي معادل را 
تحمل می کند

50دائما بیش از
بلند یا راکیلوگرم

نیروي معادل  آن 
کندرا تحمل می
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کار در محیط داراي 1
درجه حرارت نامتعارف

مستمر در دماي کمتر از 
درجه باالي صفر10

مستمر در دماي حدود 
صفر و نیمه وقت در 

درجه20دماي باالي 

صفر مستمر در دماي زیر 
و مستمر در دماي 

درجه30باالي

نیمه وقت در 
دماي غیرمعمول و 

غیرمعیار
تمام وقت در دماي 

غیرمجاز

درمعرض مستقیم برق خطربرق2
ولت120تا 60

درمعرض مستقیم برق 
ولت220تا 120

درمعرض مستقیم برق  
ولت220بیش از 

3در معرض برق 
------- فاز

3
کار با مواد 
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گازهاي سمی و 

آزاردهنده

گاهی بامواد شیمیایی، 
میکروبی و سمی 

آزاردهنده 
سروکارداردیادرمعرض 

انها قرار دارد

بطورنیمه وقت با 
موادشیمیایی، سمی، 
میکروبی آسیب زاي 

حتی با (نفوذ پذیر 
سر و )  وسایل ایمنی

کار دارد

بطورتمام وقت با مواد 
شیمیایی، سمی و 

میکروبی آسیب زاي نفوذ 
حتی با وسایل (پذیر 
سر و کار دارد)  ایمنی

نیمه وقت با مواد 
شیمیایی،سمی و 
میکروبی کشنده 
نامه فوق الذکر 

حتی با (پذیر 
)  وسایل ایمنی
سروکاردارد

تمام وقت با مواد 
شیمیایی، سمی و 
میکروبی کشنده 

حتی با (نفوذپذیر 
سر ) وسایل ایمنی

و کار دارد

4
ردرمحیط عفونت زا کا

آالینده درمانی و 
آزمایشگاهی

گاهی با لوازم و مواد 
متعفن سروکاردارد

نیمه وقت با اجساد و 
لوازم و مواد متعفن 

سروکاردارد
نیمه وقت با ذي روح 
متعفن سر و کار دارد

تمام وقت با ذي 
روح متعفن  سر و 

کار دارد
 -------

کاردرمحیط داراي بوي 5
ونامطبوعمتعفن 

گاه گاهی درمحیط 
متعفن و بوي نامطبوع

نیمه وقت درمحیط 
------- متعفن و بوي نامطبوع

تمام وقت بامحیط 
متعفن و بوي 

نامطبوع
 -------

ش یا برخورد زریخطر6
------- ------- برخوردزیادبرخوردمتوسطبرخود کماجسام

و کاردرفضاي مسدود7
غیرمتعارف

نسبتانیمه وقت درفضاي
متعارفغیرکم  و 
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کم مثل اتاقکبسیار

فضاي تمام وقت در
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تمام وقت درفضاي 
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 -------
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استرس وباکارا نجامونوع
استهمراه بسیارتمرکز 

حساسیت و غالبا مسئولیت  
روح و حدي است که در رکا

آن تحت تاثیر فردروان
قرارمی گیرد

همواره مسئولیت  
حساسیت کا ردر 
و حدي است که روح 

ر  تاثیروان فرد تحت
رمی گیردقراآن 

 -------

محیط داراي درکار10
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90تا 70نیمه وقت بین 
دسی بل

120-70نیمه وقت بین
وقت اتمامیدسی بل 

دسی بل90-70بین

120بیش ازنیمه وقت
وقت اتمامیدسی بل 

دسی بل120-90بین
تمام وقت بیش 

------- دسی بل120از
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ذرات معلق و دود 
درهوا

ومحیط گاهی داراي گرد
استو دودغبار

محیط اکثرا داراي 
استو دودگردوغبار

انجام کار تولید گردو 
می کندو دودغبار

دود ذرات معلق و 
در هوا بیماري زا 

است

کردن اجسام جابه جا12
سنگین

5/12ریبا قگاهی تگاه
کیلوگرم 25کیلوگرم تا 
5/12تا 5یا مکررا 

را آنکیلوگرم یا معادل 
ا نیروي معادل را یبلند 

تحمل می کند

بیش ریباقگاهی تگاه
کیلوگرم 50تا 25از

25تا 5/12یا مکررا 
منظما کیلوگرم یا

کیلوگرم را بلند5/12
را تحمل آن ا معادل ی

می کند

بیش از ریباقگاهی تگاه
25یا مکررا کیلو گرم50
یا منظما کیلوگرم50تا
کیلوگرم را 25تا 5/12

آن ا نیروي معادل یبلند 
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50مکررا بیش از 
مکررا کیلوگرم یا 

کیلوگرم 50تا 25
25تا 5/12دائما یا

وگرم را بلند یا کیل
نیروي معادل را 
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50دائما بیش از
بلند یا راکیلوگرم

نیروي معادل  آن 
کندرا تحمل می
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13
محیط هاي درکار

مانند کارگاه (پرخطر
هاي تراشکاري و 

)...وریخته گري

گاهی در کارگاه کار گاه
میکند

وقت در پارهبه طور 
کارگاه کار میکند

وقت در به طور نیمه 
کارگاه کار میکند

به طور تمام وقت 
در کارگاه کار 

میکند
 -------

کاردرمحیط هاي 14
غیرمتعارف

نیمه وقت درمحیط کم 
تاریکی (ورننور و یا پر

)نور شدید/نسب
نیمه وقت در تاریکی 

نوربسیارشدید/مطلق
تمام وقت در تاریکی 

تاریکخانه (مطلق
)نورشدید/عکاسی

 ------- -------

رایانه و امثالهمباکار15
3تا2اپراتوري که بین

روز ملزم به ساعت در
انجام کار است

4تا3اپراتوري که بین
روز ملزم به ساعت در

انجام کار است

5تا4اپراتوري که بین
روز ملزم به ساعت در

انجام کار است

اپراتوري که بیش 
روز ساعت در5از 

ملزم به انجام کار 
است

 -------

رانندگی با وسائل نقلیه 16
سبک و  سنگین

باسبکنقلیهوسیلهبا
کیلومتر6000میانگین

باوشهريبرونماهدر
باسنگیننقلیهوسیله

کیلومتر3000میانگین
شهريبرون

باسبکنقلیهوسیلهبا
10000میانگین

برونماهدرکیلومتر
نقلیهوسیلهباوشهري

میانگینباسنگین
برونکیلومتر5000

شهري

باسبکنقلیهوسیلهبا
کیلومتر15000میانگین

باوشهريبرونماهدر
باسنگیننقلیهوسیله

کیلومتر8000میانگین
شهريبرون

نقلیهوسیلهبا
میانگینباسبک

کیلومتر20000
برونماهدر

وسیلهباوشهري
باسنگیننقلیه

12000میانگین
برونکیلومتر

شهري

 --------

کار در ارتفاع و اعماق17
نیمه وقت در ارتفاع بدون 

متر و یا 5حفاظ بیش از 
5عمق آب یا زمین بیش از 

متر

بیشتمام وقت در ارتفاع 
مترویا نیمه وقت در 5از

متر و یا تمام 10ارتفاع 
وقت در عمق آب یا زمین 

متر5ازبیش

بیشتمام وقت در ارتفاع 
نیمه وقت یا ومتر10از

حتی (متر10درعمق بیش از
)با وسایل ایمنی

کار در ارتفاع بسیار 
زیاد و یا تمام وقت 
درعمق به شماره 

حتی (متر10بیش از
)با وسایل ایمنی

کاردراعماق بیش از 
حتی با (متر50

وسایل استفاده از
)ایمنی

انفجار ساده و کم خطر انفجار18
وجود دارد

انفجار مستمر و نستبا 
ناك استرخط

انفجار خطرناك بطور 
وجود داردنیمه وقت 

انفجار خطرناك 
وجود بطور مستمر 

دارد
 -------

کار با بیماران روحی و 19
روانی

گاه گاهی با بیماران 
ستاروحی و روانی روبرو

بطور نیمه وقت با 
بیماران روحی و روانی 

ستاروبرو

گاه گاهی با بیماران 
روحی و روانی خطرناك 

ستاروبرو
 ------- -------

تنهایی مستمرهایی غیرمعمولتن20
تنهایی مستمرباسکوت 
یاتنهایی غیرمستمر 

صداسرومراه باه
تنهایی مستمر توام با 

------- ------- سروصداي ناراحت کننده

نیمه وقت لرزش نسبتا لرزش خفیف ازاردهندهلرزش21
------- ------- تمام وقت توام با لرزششدید

باحیوانات و کار22
------- ------- .تمام وقت سروکار دارد.نیمه وقت سروکارداردگاه گاهی سروکارداردجانوران گزنده و درنده

کاردرفضاي باز23
درفضاي باز مناطق مکرراً

معتدل انجام وظیفه می 
نمایند

مکررا درفضاي باز 
مناطق بدآب و هوا و 
یا منظما در مناطق 
معتدل انجام وظیفه 

.می نمایند

درفضاي باز منظماً
آب و هوا انجام مناطق بد

وظیفه می نماید
 ------- -------



٤٤
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پیوست شماره چهار
غیرهیأت علمیدستور العمل اجرایی قانون حمایت قضایی از اعضاي 

موسسهآیین نامه استخدامی اعضاي غیرهیأت علمی » 43«موضوع ماده 

.در این دستورالعمل، کلیه مراجع قضائی و انتظامی قانونی می باشد» مراجع رسیدگی کننده«منظور از -1ماده
.نباشد نیز در شمول این دستورالعمل قرار می گیرندموسسهدر مواردي که شاکی عضو به تخلفات اداريهیاتهاي رسیدگی -تبصره 

اعم از رسمی و پیمانی، قراردادي در رابطه با دعاوي و شکایات مطروحه در مراجع رسیدگی کننده که از موسسهکلیه اعضاي -2ماده 
ی و حقوقی موضوع این دستورالعمل انجام وظیفه آنان ناشی می شود یا به نحوي با وظایف ایشان مرتبط است، مشمول حمایت قضای

.می باشند
اعضاي بازنشسته، از کارافتاده و متوفی در ارتباط با دعاوي و شکایات یاده شده در زمان اشتغال، مشمول حمایت قضایی و -تبصره

ن مدنی براي حمایت قانو) 1032(حقوقی می گردند و در مورد اعضاي متوفی تقاضاي همسر یا یکی از وراث درجه اول مندرج در ماده 
.قضایی و حقوقی کافی است

متقاضی حمایت قضایی و حقوقی درخواست کتبی خود را با ذکر دالیل و جهات موردنیاز براي حمایت قضایی و حقوقی به - 3ماده 
.یا مقام مجاز از طرف وي تسلیم می داردموسسهرئیس 
یا مقام مجاز از طرف موسسهاي انجام حمایت قضایی و حقوقی، رئیس  مرجع تشخیص ارتباط موضوع دعوا با وظایف عضو بر-4ماده 

.وي می باشد
این دستورالعمل، » 4«و » 3«یا مقام مجاز از طرف وي موظف است در صورت انجام تشریفات مقرر در مواد موسسهرئیس -5ماده 

وقی به طور کتبی با ذکر موضوع به همراه مدارك و کارشناس یا کارشناسان حقوقی واجد شرایط را براي انجام حمایت قضایی و حق
.اسناد موردنیاز، به مراجع رسیدگی کننده ذي صالح معرفی و رونوشت آن را به عضو متقاضی ارائه نماید

:خدمات کارشناسان حقوقی موضوع این دستورالعمل شامل موارد ذیل است-6ماده 
انجام مشاوره و ارشاد قضایی- الف
سات دادرسیشرکت در جل-ب
تنظیم شکایت، دادخواست، لوایح و دفاعیه هاي الزم-ج
مراجعه به دستگاههاي دولتی و غیردولتی ذي ربط جهت حسن اجراي وظایف محول- د
.سایر خدماتی که در مراحل دادرسی وکالي دادگستري در مقام وکالت مجاز به انجام آن می باشند- ه

این دستورالعمل موظفند در تمام مراحل رسیدگی و دادرسی به طور فعال ) »5«موضوع ماده (یکارشناس یا کارشناسان حقوق-7ماده 
شرکت نمایند و در صورتی که براي عدم امکان اقامه دعوا و شکایت و شرکت در جلسات رسیدگی و دادرسی عذر موجه  داشته باشند، 

معرفی کننده اطالع دهند تا امکان معرفی کارشناس یا کارشناسان مراتب را با رعایت فرصت زمانی ممکن قبال به صورت کتبی به مقام
.حقوقی دیگر به مرجع رسیدگی کننده ذیربط فراهم گردد

.یا مقام مجاز از طرف وي می باشدموسسهتشخیص عذر موجه بر عهده رئیس –تبصره 
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.نباشد نیز در شمول این دستورالعمل قرار می گیرندموسسهدر مواردي که شاکی عضو به تخلفات اداريهیاتهاي رسیدگی -تبصره 

اعم از رسمی و پیمانی، قراردادي در رابطه با دعاوي و شکایات مطروحه در مراجع رسیدگی کننده که از موسسهکلیه اعضاي -2ماده 
ی و حقوقی موضوع این دستورالعمل انجام وظیفه آنان ناشی می شود یا به نحوي با وظایف ایشان مرتبط است، مشمول حمایت قضای

.می باشند
اعضاي بازنشسته، از کارافتاده و متوفی در ارتباط با دعاوي و شکایات یاده شده در زمان اشتغال، مشمول حمایت قضایی و -تبصره

ن مدنی براي حمایت قانو) 1032(حقوقی می گردند و در مورد اعضاي متوفی تقاضاي همسر یا یکی از وراث درجه اول مندرج در ماده 
.قضایی و حقوقی کافی است

متقاضی حمایت قضایی و حقوقی درخواست کتبی خود را با ذکر دالیل و جهات موردنیاز براي حمایت قضایی و حقوقی به - 3ماده 
.یا مقام مجاز از طرف وي تسلیم می داردموسسهرئیس 
یا مقام مجاز از طرف موسسهاي انجام حمایت قضایی و حقوقی، رئیس  مرجع تشخیص ارتباط موضوع دعوا با وظایف عضو بر-4ماده 

.وي می باشد
این دستورالعمل، » 4«و » 3«یا مقام مجاز از طرف وي موظف است در صورت انجام تشریفات مقرر در مواد موسسهرئیس -5ماده 

وقی به طور کتبی با ذکر موضوع به همراه مدارك و کارشناس یا کارشناسان حقوقی واجد شرایط را براي انجام حمایت قضایی و حق
.اسناد موردنیاز، به مراجع رسیدگی کننده ذي صالح معرفی و رونوشت آن را به عضو متقاضی ارائه نماید

:خدمات کارشناسان حقوقی موضوع این دستورالعمل شامل موارد ذیل است-6ماده 
انجام مشاوره و ارشاد قضایی- الف
سات دادرسیشرکت در جل-ب
تنظیم شکایت، دادخواست، لوایح و دفاعیه هاي الزم-ج
مراجعه به دستگاههاي دولتی و غیردولتی ذي ربط جهت حسن اجراي وظایف محول- د
.سایر خدماتی که در مراحل دادرسی وکالي دادگستري در مقام وکالت مجاز به انجام آن می باشند- ه

این دستورالعمل موظفند در تمام مراحل رسیدگی و دادرسی به طور فعال ) »5«موضوع ماده (یکارشناس یا کارشناسان حقوق-7ماده 
شرکت نمایند و در صورتی که براي عدم امکان اقامه دعوا و شکایت و شرکت در جلسات رسیدگی و دادرسی عذر موجه  داشته باشند، 

معرفی کننده اطالع دهند تا امکان معرفی کارشناس یا کارشناسان مراتب را با رعایت فرصت زمانی ممکن قبال به صورت کتبی به مقام
.حقوقی دیگر به مرجع رسیدگی کننده ذیربط فراهم گردد

.یا مقام مجاز از طرف وي می باشدموسسهتشخیص عذر موجه بر عهده رئیس –تبصره 

٤٤

آیین نامه استخدامی اعضاي غیرهیات علمیپژوهشگاه استاندارد

پیوست شماره چهار
غیرهیأت علمیدستور العمل اجرایی قانون حمایت قضایی از اعضاي 
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یا مقام مجاز از طرف موسسهاي انجام حمایت قضایی و حقوقی، رئیس  مرجع تشخیص ارتباط موضوع دعوا با وظایف عضو بر-4ماده 
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این دستورالعمل، » 4«و » 3«یا مقام مجاز از طرف وي موظف است در صورت انجام تشریفات مقرر در مواد موسسهرئیس -5ماده 

وقی به طور کتبی با ذکر موضوع به همراه مدارك و کارشناس یا کارشناسان حقوقی واجد شرایط را براي انجام حمایت قضایی و حق
.اسناد موردنیاز، به مراجع رسیدگی کننده ذي صالح معرفی و رونوشت آن را به عضو متقاضی ارائه نماید

:خدمات کارشناسان حقوقی موضوع این دستورالعمل شامل موارد ذیل است-6ماده 
انجام مشاوره و ارشاد قضایی- الف
سات دادرسیشرکت در جل-ب
تنظیم شکایت، دادخواست، لوایح و دفاعیه هاي الزم-ج
مراجعه به دستگاههاي دولتی و غیردولتی ذي ربط جهت حسن اجراي وظایف محول- د
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این دستورالعمل موظفند در تمام مراحل رسیدگی و دادرسی به طور فعال ) »5«موضوع ماده (یکارشناس یا کارشناسان حقوق-7ماده 
شرکت نمایند و در صورتی که براي عدم امکان اقامه دعوا و شکایت و شرکت در جلسات رسیدگی و دادرسی عذر موجه  داشته باشند، 

معرفی کننده اطالع دهند تا امکان معرفی کارشناس یا کارشناسان مراتب را با رعایت فرصت زمانی ممکن قبال به صورت کتبی به مقام
.حقوقی دیگر به مرجع رسیدگی کننده ذیربط فراهم گردد
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٤٥

غیرهیات علمیآیین نامه استخدامی اعضاي پژوهشگاه استاندارد

کارشناس حقوقی نمی تواند براي انجام حمایت قضایی و حقوقی موضوع این دستورالعمل از عضو متقاضی، وجه یا مال یا -8ماده 
در غیر این صورت با متخلف برابر قوانین و . سندي به عنوان حق الزحمه و یا سایر عناوین مشابه به نفع خود یا دیگري اخذ نماید

.رفتار خواهد شدمقررات مربوط
می تواند براي جبران زحمات آن دسته از کارشناسان حقوقی که در اجراي این دستورالعمل  خدمات حقوقی ارائه موسسه-9ماده 

و رعایت مقررات موسسهدرصد فوق العاده جذب وي با تشخیص رئیس 20می دهند عالوه بر فوق العاده جذب استحقاقی، حداکثر تا 
.ت نمایدمربوط پرداخ

.در موارد زیر ارائه خدمات موضوع این دستورالعمل، از سوي کارشناس حقوقی خاتمه می یابد- 10ماده 
موسسهانصراف کتبی عضو متقاضی حمایت قضایی و حقوقی به - الف
، ازکارافتادگی، انتقال و از قبیل استعفا، اخراج، بازخرید، بازنشستگی موسسهقطع رابطه استخدامی کارشناس حقوقی مربوط با -ب

.یا فوت
.تسري می یابدموسسه) کیفري، حقوقی و اداري(مفاد این دستورالعمل به کلیه پرونده هاي قضایی جاري- 11ماده 
و به استناد 27/12/92مورخ 593943/15در راستاي بخشنامه شماره تبصره 3ماده و 12این دستورالعمل مشتمل بر - 12ماده 

الزم 01/01/96هیات امناي پژوهشگاه استاندارد، از تاریخ 11/12/95تم صورتجلسه نهمین نشست از دوره ي دوم مورخ مصوبه ي هف
.االجرا میباشد

٤٥
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و رعایت مقررات موسسهدرصد فوق العاده جذب وي با تشخیص رئیس 20می دهند عالوه بر فوق العاده جذب استحقاقی، حداکثر تا 
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٤٥
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می تواند براي جبران زحمات آن دسته از کارشناسان حقوقی که در اجراي این دستورالعمل  خدمات حقوقی ارائه موسسه-9ماده 
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٤٦

آیین نامه استخدامی اعضاي غیرهیات علمیپژوهشگاه استاندارد

پیوست شماره پنج
کمکهاي رفاهیدستورالعمل پرداخت 

موسسهآیین نامه استخدامی اعضاي غیرهیأت علمی » 67«موضوع ماده 

که از میزان ماهیانه از کمک هزینه هاي مستقیم و غیرمستقیم رفاهی مصوب هیات امنا ، موسسهکلیه اعضاي شاغل در -1ماده 
: تعیین شده براساس مصوبات هیات وزیران کمتر نخواهد بود، به شرح ذیل بهره مند می گردند 

کاريکمک هزینه یک وعده غذاي گرم در روز- 1-1
یا سایر دستگاه هاي موسسهصرفاً به یکی از زوجین شاغل در (کمک هزینه مهدکودك به ازاي هر فرزند زیر شش سال- 1-2

.)اجرایی تعلق می گیرد
کمک هزینه ایاب و ذهاب - 1-3

میزانبهباشند،میموردحسبلباسیاشیردریافتشرایطواجداجراییهیاتسويازکهمشاغلیدرشاغلاعضايبه- تبصره
شودمیپرداختلباسوشیرتهیههزینهاجرایی،هیاتتوسطشدهتعیین
و افراد تحت و بازنشستگان مکلف است عالوه بر پرداخت حق بیمه پایه درمان ، پنجاه درصد حق بیمه تکمیلی اعضا موسسه-2ماده 

.تکفل آنان را پرداخت نمایند
.باشدمیموسسهو حوادث اعضا به عهده عمرپرداخت سهم حق بیمه- 3ماده
ه غیرنقدي به مناسبتهاي ویژه مذهبی و ملی به اعضاي می تواند درطول سال وجوهی را تحت عنوان کمک هزینموسسه- 4ماده

.شاغل پرداخت نمایند
از طریق تامین اندوخته، بنا به درخواست عضو موسسهمی تواند به منظور تشویق پس انداز و حمایت از اعضاي موسسه-5ماده 

درصد حقوق رتبه و 35تا حداکثر و افتتاح و شاغل رسمی و پیمانی حساب پس انداز سهم عضو نزد یکی از بانکهاي دولتی به نام عض
از دریافتی وي کسر و به حساب مزبور واریز نماید، در این صورت در هر ماه » سهم پس انداز عضو «پایه وي را در هر ماه به عنوان 

ضمن درج در بودجه موسسهاز محل اعتبارات پرسنلی » موسسهسهم پس انداز «به عنوان » سهم پس انداز عضو«درصد 100
. تفصیلی ساالنه مصوب هیات امنا، به حساب سپرده جداگانه اي که به نام عضو افتتاح خواهد شد، واریز می شود

. می باشدبرداشتموجودي حسابهاي موضوع این ماده در زمان اشتغال عضو ، غیر قابل –تبصره 
عنوانتحتراعضومزایايوحقوقبرابردوتارئیسههیاتتصویبابسالطیدرخودشاغلاعضايبهتواندمیموسسه- 6ماده 

.نمایدپرداخت،امناهیاتهیاتمصوبسالیانهتفصیلیبودجهدرالزم اعتباربینیشیپبهمشروط"پاداش"
، تعاونی هاي مسکن، موسسهمی تواند هرساله مبلغی را به منظور کمک یا وام به صندوق قرض الحسنه اعضاي موسسه-7ماده 

. مصرف و یا اعتباري یا پرداخت وام مستقیم به اعضا در بودجه تفصیلی با تصویب هیات امنا، منظور نماید
باشد و نحوه پرداخت و گردش مالی آن مطابق دستورالعملی میزان کمک و سقف وام قابل پرداخت درقالب اعتبارات مصوب می-تبصره

.ت رییسه به تصویب هیات امناء  می رسدخواهد بود که پیشنهاد هیا

٤٦

آیین نامه استخدامی اعضاي غیرهیات علمیپژوهشگاه استاندارد
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موسسهآیین نامه استخدامی اعضاي غیرهیأت علمی » 67«موضوع ماده 
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: تعیین شده براساس مصوبات هیات وزیران کمتر نخواهد بود، به شرح ذیل بهره مند می گردند 

کاريکمک هزینه یک وعده غذاي گرم در روز- 1-1
یا سایر دستگاه هاي موسسهصرفاً به یکی از زوجین شاغل در (کمک هزینه مهدکودك به ازاي هر فرزند زیر شش سال- 1-2

.)اجرایی تعلق می گیرد
کمک هزینه ایاب و ذهاب - 1-3

میزانبهباشند،میموردحسبلباسیاشیردریافتشرایطواجداجراییهیاتسويازکهمشاغلیدرشاغلاعضايبه- تبصره
شودمیپرداختلباسوشیرتهیههزینهاجرایی،هیاتتوسطشدهتعیین
و افراد تحت و بازنشستگان مکلف است عالوه بر پرداخت حق بیمه پایه درمان ، پنجاه درصد حق بیمه تکمیلی اعضا موسسه-2ماده 

.تکفل آنان را پرداخت نمایند
.باشدمیموسسهو حوادث اعضا به عهده عمرپرداخت سهم حق بیمه- 3ماده
ه غیرنقدي به مناسبتهاي ویژه مذهبی و ملی به اعضاي می تواند درطول سال وجوهی را تحت عنوان کمک هزینموسسه- 4ماده

.شاغل پرداخت نمایند
از طریق تامین اندوخته، بنا به درخواست عضو موسسهمی تواند به منظور تشویق پس انداز و حمایت از اعضاي موسسه-5ماده 

درصد حقوق رتبه و 35تا حداکثر و افتتاح و شاغل رسمی و پیمانی حساب پس انداز سهم عضو نزد یکی از بانکهاي دولتی به نام عض
از دریافتی وي کسر و به حساب مزبور واریز نماید، در این صورت در هر ماه » سهم پس انداز عضو «پایه وي را در هر ماه به عنوان 

ضمن درج در بودجه موسسهاز محل اعتبارات پرسنلی » موسسهسهم پس انداز «به عنوان » سهم پس انداز عضو«درصد 100
. تفصیلی ساالنه مصوب هیات امنا، به حساب سپرده جداگانه اي که به نام عضو افتتاح خواهد شد، واریز می شود

. می باشدبرداشتموجودي حسابهاي موضوع این ماده در زمان اشتغال عضو ، غیر قابل –تبصره 
عنوانتحتراعضومزایايوحقوقبرابردوتارئیسههیاتتصویبابسالطیدرخودشاغلاعضايبهتواندمیموسسه- 6ماده 

.نمایدپرداخت،امناهیاتهیاتمصوبسالیانهتفصیلیبودجهدرالزم اعتباربینیشیپبهمشروط"پاداش"
، تعاونی هاي مسکن، موسسهمی تواند هرساله مبلغی را به منظور کمک یا وام به صندوق قرض الحسنه اعضاي موسسه-7ماده 

. مصرف و یا اعتباري یا پرداخت وام مستقیم به اعضا در بودجه تفصیلی با تصویب هیات امنا، منظور نماید
باشد و نحوه پرداخت و گردش مالی آن مطابق دستورالعملی میزان کمک و سقف وام قابل پرداخت درقالب اعتبارات مصوب می-تبصره

.ت رییسه به تصویب هیات امناء  می رسدخواهد بود که پیشنهاد هیا

٤٦

آیین نامه استخدامی اعضاي غیرهیات علمیپژوهشگاه استاندارد

پیوست شماره پنج
کمکهاي رفاهیدستورالعمل پرداخت 
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: تعیین شده براساس مصوبات هیات وزیران کمتر نخواهد بود، به شرح ذیل بهره مند می گردند 

کاريکمک هزینه یک وعده غذاي گرم در روز- 1-1
یا سایر دستگاه هاي موسسهصرفاً به یکی از زوجین شاغل در (کمک هزینه مهدکودك به ازاي هر فرزند زیر شش سال- 1-2

.)اجرایی تعلق می گیرد
کمک هزینه ایاب و ذهاب - 1-3

میزانبهباشند،میموردحسبلباسیاشیردریافتشرایطواجداجراییهیاتسويازکهمشاغلیدرشاغلاعضايبه- تبصره
شودمیپرداختلباسوشیرتهیههزینهاجرایی،هیاتتوسطشدهتعیین
و افراد تحت و بازنشستگان مکلف است عالوه بر پرداخت حق بیمه پایه درمان ، پنجاه درصد حق بیمه تکمیلی اعضا موسسه-2ماده 

.تکفل آنان را پرداخت نمایند
.باشدمیموسسهو حوادث اعضا به عهده عمرپرداخت سهم حق بیمه- 3ماده
ه غیرنقدي به مناسبتهاي ویژه مذهبی و ملی به اعضاي می تواند درطول سال وجوهی را تحت عنوان کمک هزینموسسه- 4ماده

.شاغل پرداخت نمایند
از طریق تامین اندوخته، بنا به درخواست عضو موسسهمی تواند به منظور تشویق پس انداز و حمایت از اعضاي موسسه-5ماده 

درصد حقوق رتبه و 35تا حداکثر و افتتاح و شاغل رسمی و پیمانی حساب پس انداز سهم عضو نزد یکی از بانکهاي دولتی به نام عض
از دریافتی وي کسر و به حساب مزبور واریز نماید، در این صورت در هر ماه » سهم پس انداز عضو «پایه وي را در هر ماه به عنوان 

ضمن درج در بودجه موسسهاز محل اعتبارات پرسنلی » موسسهسهم پس انداز «به عنوان » سهم پس انداز عضو«درصد 100
. تفصیلی ساالنه مصوب هیات امنا، به حساب سپرده جداگانه اي که به نام عضو افتتاح خواهد شد، واریز می شود

. می باشدبرداشتموجودي حسابهاي موضوع این ماده در زمان اشتغال عضو ، غیر قابل –تبصره 
عنوانتحتراعضومزایايوحقوقبرابردوتارئیسههیاتتصویبابسالطیدرخودشاغلاعضايبهتواندمیموسسه- 6ماده 

.نمایدپرداخت،امناهیاتهیاتمصوبسالیانهتفصیلیبودجهدرالزم اعتباربینیشیپبهمشروط"پاداش"
، تعاونی هاي مسکن، موسسهمی تواند هرساله مبلغی را به منظور کمک یا وام به صندوق قرض الحسنه اعضاي موسسه-7ماده 

. مصرف و یا اعتباري یا پرداخت وام مستقیم به اعضا در بودجه تفصیلی با تصویب هیات امنا، منظور نماید
باشد و نحوه پرداخت و گردش مالی آن مطابق دستورالعملی میزان کمک و سقف وام قابل پرداخت درقالب اعتبارات مصوب می-تبصره

.ت رییسه به تصویب هیات امناء  می رسدخواهد بود که پیشنهاد هیا



٤٧

آیین نامه استخدامی اعضاي غیرهیات علمیپژوهشگاه استاندارد

و به استناد مصوبه 27/12/92مورخ 593943/15در راستاي بخشنامه شماره تبصره3ماده و 8این دستورالعمل مشتمل بر - 8ماده 
الزم االجرا 01/01/96هیات امناي پژوهشگاه استاندارد، از تاریخ 11/12/95از دوره ي دوم مورخ ي هفتم صورتجلسه نهمین نشست

.میباشد

٤٧

آیین نامه استخدامی اعضاي غیرهیات علمیپژوهشگاه استاندارد
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الزم االجرا 01/01/96هیات امناي پژوهشگاه استاندارد، از تاریخ 11/12/95از دوره ي دوم مورخ ي هفتم صورتجلسه نهمین نشست

.میباشد

٤٧
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و به استناد مصوبه 27/12/92مورخ 593943/15در راستاي بخشنامه شماره تبصره3ماده و 8این دستورالعمل مشتمل بر - 8ماده 
الزم االجرا 01/01/96هیات امناي پژوهشگاه استاندارد، از تاریخ 11/12/95از دوره ي دوم مورخ ي هفتم صورتجلسه نهمین نشست

.میباشد


