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آیین نامه استخدامی
پژوهشگاه استاندارداعضاي هیات  علمی
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آیین نامه استخدامی اعضاي هیات علمیپژوهشگاه استاندارد

فهرست مطالب

صفحه                          
3 تعاریف و اختصارات اولفصل

6 ورود به خدمت ل دومفص
8 و تبدیل وضعیتانتصاب  فصل سوم

11 حقوق و تکالیف فصل چهارم
18 توانمندسازي فصل پنجم
22 نظام پرداخت حقوق و مزایا فصل ششم
27 انتقالماموریت و  فصل هفتم
30 مرخصیها، بیمه و امور رفاهی فصل هشتم
33 پایان خدمت  فصل نهم
35 سایر مقررات فصل دهم
39 خدمت اعضا به شیوه غیرحضوريدستورالعمل پیوست شماره یک
40 فوق العاده سختی شرایط محیط کار اعضاي هیأت علمی دستورالعمل  پیوست شماره دو
45 اجرایی قانون حمایت قضایی از اعضاي هیأت علمیدستورالعمل  پیوست شماره سه
47 پرداخت کمکهاي رفاهیدستور العمل  پیوست شماره چهار
48 نحوه انتخاب استادان ممتازدستورالعمل  پیوست شماره پنج
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٣

اعضاي هیات علمیآیین نامه استخدامی پژوهشگاه استاندارد
تعاریف و اختصارات- فصل اول

:تعاریف و اختصارات بکاررفته در این آیین نامه و پیوستهاي آن عبارتند از-1ماده 
وزیر «و »علوم، تحقیقات و فناوري«در این آیین نامه و پیوستهاي آن، به ترتیب»وزیر«و »وزارت«منظور از : وزیر/وزارت- ١-١

.می باشد»فناوريعلوم، تحقیقات و 
.در این آیین نامه و پیوستهاي آن، مرکز هیاتهاي امنا و هیاتهاي ممیزه وزارت می باشد»مرکز«منظور از : مرکز- ٢-١
.آن میباشدواحدهاي تابعه و کلیه پژوهشگاه استاندارد در این آیین نامه و پیوستهاي آن،پژوهشگاهمنظور از : پژوهشگاه- ٣-١
، مرجع سیاستگذاري، تصمیم پژوهشگاهه موجب قوانین و مقررات مربوط به عنوان باالترین رکن هیاتی است که ب: امناهیات- ٤-١

.میباشدپژوهشگاهگیري و تصویب مقررات و ضوابط داخلی 
ی است که مسئولیت بررسی، کارشناسی و ارائه پیشنهادات قابل طرح در هیات امنا و نکمیسیو: کمیسیون دائمی هیات امنا- ٥-١

.عی از سوي هیات امنا را برعهده داردسایر امور ارجا
.باشدیمپژوهشگاهسیپس از رئپژوهشگاهییرکن اجرانیدومسهیرئاتیه: هیات رئیسه - ٦-١
يو برنامه هااستهایسمیباشد که به تنظیامنا ماتیهزبعد اذارگاستیدومین رکن سپژوهشگاهشوراي:پژوهشگاهشوراي- ٧-١

.پردازدیمصالحیمراجع ذریساایامنا و اتیب در هوکالن مصياستهایبر اساس سپژوهشگاهيجار
مرجع رسیدگی و اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به به موجب ضوبط و مقررات موجود هیاتی است که : هیات ممیزه- ٨-١

و بررسی رکود صالحیت علمی عضو جهت ارتقا به مراتب  باالتر، احتساب سوابق خدمت قبل از تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی 
در خصوص صالحیت علمی متقاضیان تبدیل وضعیت از پژوهشگاههمچنین حسب درخواست هیات اجرایی جذب. علمی می باشد

پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی، تبدیل وضعیت از کارشناس رسمی به عضو هیات علمی رسمی آزمایشی 
.اعالم نظر می نماید

کمیسیونی است که در چارچوب وظایف و اختیارات تعیین شده، وظیفه رسیدگی واظهارنظر نسبت به : صیکمیسیون تخص- ٩-١
.قابلیت طرح و یا عدم طرح پرونده آنان در هیات ممیزه را برعهده داردپرونده اعضاي هیات علمی مبنی بر

تشکیل و وظیفه رسیدگی پژوهشگاهکمیته اي است که به موجب ضوابط و مقررات مربوط با حکم رئیس : کمیته ترفیعات-١٠-١
.و اتخاذ تصمیم در خصوص ترفیع پایه اعضاي هیات علمی را در چارچوب مقررات مربوط برعهده دارد

ی انقالب فرهنگی، در هیاتی است که در چارچوب ضوابط و مقررات تعیین شده از سوي شوراي عال:هیات مرکزي جذب-١١-١
وزارت تشکیل و متکفل اعمال وظایف و اختیارات محول در خصوص اعضاي هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی 

.می باشدو فناوري 
هیاتی است که در چارچوب ضوابط و مقررات تعیین شده از سوي شوراي عالی انقالب فرهنگی، به :هیات اجرایی جذب-١٢-١

پژوهشگاهتشکیل و متکفل اعمال وظایف و اختیارات محول در خصوص اعضاي هیات علمی پژوهشگاهمستقل در شترك یا مصورت 
.می باشد

عبارت است از کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهاي عمومی غیردولتی، شرکتهاي :دستگاه اجرایی-١٣-١
.تعیین شده باشدپژوهشگاهامناي دولتی و نیز کلیه دستگاههایی که از سوي هیات
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٤

هیات علمیآیین نامه استخدامی اعضايپژوهشگاه استاندارد
متناسب با پستهاي پژوهشگاهعبارت است از فرآیند شناسایی، انتخاب و پذیرفتن اشخاص حقیقی براي خدمت در : جذب-١٤-١

در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین ... بالتصدي مصوب، به هر یک از انحاء از قبیل رسمی، پیمانی، ماموریت و سازمانی
.نامه

بالتصدي سازمانی، در یکی از پستهاي پژوهشگاهعبارت است از فرآیند پذیرفتن اشخاص حقیقی براي خدمت در :استخدام-١٥-١
.ایشی  و رسمی قطعی در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامهمصوب، به یکی از وضعیتهاي پیمانی، رسمی آزم

،  عضو هیات علمی شاغل در)بدون ذکر هرگونه قیدي(آني آیین نامه و پیوستهااینمنظور از عضو در سراسر:عضو-١٦-١
اعم از رسمی و یا پیمانی بوده که صالحیت علمی و عمومی وي به تایید هیات ممیزه و یا هیات اجرایی جذبپژوهشگاه

.رسیده باشد) حسب مورد(
در چارچوب ضوابط و پژوهشگاهسازمانیفردي است که به موجب حکم رسمی براي تصدي یکی از پست هاي :عضو رسمی-١٧-١

.مقررات این آیین نامه استخدام شده باشد
براي مدت معین ، پژوهشگاهفردي است که به موجب قرارداد پیمانی براي تصدي یکی از پست هاي سازمانی :عضو پیمانی-١٨-١

.در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه استخدام شده باشد
ظور انجام وظایف گردد که در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه به منبه فرد برجسته علمی اطالق می: عضو وابسته-١٩-١

11موضوع بندهاي (بدون ایجاد هرگونه رابطه استخدامی جدیدپژوهشگاهآموزشی و پژوهشی براي مدت معین انتخاب و در
.بکارگیري عضو وابسته وضعیت استخدامی جدید تلقی نمی گردد. شودبکارگرفته می)این ماده12و 

به عضو رسمی، در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین پژوهشگاهعبارت است از ابالغ کتبی دستور مقام صالحیت دار :حکم-٢٠-١
.نامه

و نیز شخص واجد شرایط طرف قرارداد پژوهشگاهعبارت است از توافق نامه کتبی که به امضاي مقام صالحیت دار :قرارداد-٢١-١
.دهدقوق و مزایا براي مدت مندرج در قرارداد وظایف محول را انجام میمی رسد و وي به موجب آن در ازاي دریافت ح

است که بطور مستمر جهت واگذاري تمام یا بخشی از وظایف پژوهشگاهجایگاهی در تشکیالت سازمانی : پست سازمانی-٢٢-١
.یا پیمانی در نظر گرفته می شودیک شغل براي تصدي یک عضو رسمی

عنوان کار واحد شناخته ه بپژوهشگاهعبارت است از مجموعه وظایف و مسئولیت هاي مرتبط و مشخصی که از سوي :شغل-٢٣-١
.می شود

.ب حکم یا قرارداد مکلف به انجام آن می گرددوجعبارت است از اشتغال به کار یا مجموعه اقداماتی که عضو به م:خدمت-٢٤-١
که حاوي مشخصات اصلی و اساسی شغل در چارچوب تشکیالت تفصیلی عبارت است از شرح مکتوب و مدونی : شرح شغل-٢٥-١

.می باشدپژوهشگاه
یا پیمانی به یکی از پست هاي سازمانی براساس ضوابط و مقررات این آیین عبارت است از گماردن عضو رسمی:انتصاب -٢٦-١

.نامه
ع در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین عبارت است از نمایش عددي خدمات قابل قبول عضو متناسب با عوامل ترفی:پایه-٢٧-١

.نامه

٤

هیات علمیآیین نامه استخدامی اعضايپژوهشگاه استاندارد
متناسب با پستهاي پژوهشگاهعبارت است از فرآیند شناسایی، انتخاب و پذیرفتن اشخاص حقیقی براي خدمت در : جذب-١٤-١

در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین ... بالتصدي مصوب، به هر یک از انحاء از قبیل رسمی، پیمانی، ماموریت و سازمانی
.نامه

بالتصدي سازمانی، در یکی از پستهاي پژوهشگاهعبارت است از فرآیند پذیرفتن اشخاص حقیقی براي خدمت در :استخدام-١٥-١
.ایشی  و رسمی قطعی در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامهمصوب، به یکی از وضعیتهاي پیمانی، رسمی آزم

،  عضو هیات علمی شاغل در)بدون ذکر هرگونه قیدي(آني آیین نامه و پیوستهااینمنظور از عضو در سراسر:عضو-١٦-١
اعم از رسمی و یا پیمانی بوده که صالحیت علمی و عمومی وي به تایید هیات ممیزه و یا هیات اجرایی جذبپژوهشگاه

.رسیده باشد) حسب مورد(
در چارچوب ضوابط و پژوهشگاهسازمانیفردي است که به موجب حکم رسمی براي تصدي یکی از پست هاي :عضو رسمی-١٧-١

.مقررات این آیین نامه استخدام شده باشد
براي مدت معین ، پژوهشگاهفردي است که به موجب قرارداد پیمانی براي تصدي یکی از پست هاي سازمانی :عضو پیمانی-١٨-١

.در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه استخدام شده باشد
ظور انجام وظایف گردد که در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه به منبه فرد برجسته علمی اطالق می: عضو وابسته-١٩-١

11موضوع بندهاي (بدون ایجاد هرگونه رابطه استخدامی جدیدپژوهشگاهآموزشی و پژوهشی براي مدت معین انتخاب و در
.بکارگیري عضو وابسته وضعیت استخدامی جدید تلقی نمی گردد. شودبکارگرفته می)این ماده12و 

به عضو رسمی، در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین پژوهشگاهعبارت است از ابالغ کتبی دستور مقام صالحیت دار :حکم-٢٠-١
.نامه

و نیز شخص واجد شرایط طرف قرارداد پژوهشگاهعبارت است از توافق نامه کتبی که به امضاي مقام صالحیت دار :قرارداد-٢١-١
.دهدقوق و مزایا براي مدت مندرج در قرارداد وظایف محول را انجام میمی رسد و وي به موجب آن در ازاي دریافت ح

است که بطور مستمر جهت واگذاري تمام یا بخشی از وظایف پژوهشگاهجایگاهی در تشکیالت سازمانی : پست سازمانی-٢٢-١
.یا پیمانی در نظر گرفته می شودیک شغل براي تصدي یک عضو رسمی

عنوان کار واحد شناخته ه بپژوهشگاهعبارت است از مجموعه وظایف و مسئولیت هاي مرتبط و مشخصی که از سوي :شغل-٢٣-١
.می شود

.ب حکم یا قرارداد مکلف به انجام آن می گرددوجعبارت است از اشتغال به کار یا مجموعه اقداماتی که عضو به م:خدمت-٢٤-١
که حاوي مشخصات اصلی و اساسی شغل در چارچوب تشکیالت تفصیلی عبارت است از شرح مکتوب و مدونی : شرح شغل-٢٥-١

.می باشدپژوهشگاه
یا پیمانی به یکی از پست هاي سازمانی براساس ضوابط و مقررات این آیین عبارت است از گماردن عضو رسمی:انتصاب -٢٦-١

.نامه
ع در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین عبارت است از نمایش عددي خدمات قابل قبول عضو متناسب با عوامل ترفی:پایه-٢٧-١

.نامه

٤

هیات علمیآیین نامه استخدامی اعضايپژوهشگاه استاندارد
متناسب با پستهاي پژوهشگاهعبارت است از فرآیند شناسایی، انتخاب و پذیرفتن اشخاص حقیقی براي خدمت در : جذب-١٤-١

در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین ... بالتصدي مصوب، به هر یک از انحاء از قبیل رسمی، پیمانی، ماموریت و سازمانی
.نامه

بالتصدي سازمانی، در یکی از پستهاي پژوهشگاهعبارت است از فرآیند پذیرفتن اشخاص حقیقی براي خدمت در :استخدام-١٥-١
.ایشی  و رسمی قطعی در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامهمصوب، به یکی از وضعیتهاي پیمانی، رسمی آزم

،  عضو هیات علمی شاغل در)بدون ذکر هرگونه قیدي(آني آیین نامه و پیوستهااینمنظور از عضو در سراسر:عضو-١٦-١
اعم از رسمی و یا پیمانی بوده که صالحیت علمی و عمومی وي به تایید هیات ممیزه و یا هیات اجرایی جذبپژوهشگاه

.رسیده باشد) حسب مورد(
در چارچوب ضوابط و پژوهشگاهسازمانیفردي است که به موجب حکم رسمی براي تصدي یکی از پست هاي :عضو رسمی-١٧-١

.مقررات این آیین نامه استخدام شده باشد
براي مدت معین ، پژوهشگاهفردي است که به موجب قرارداد پیمانی براي تصدي یکی از پست هاي سازمانی :عضو پیمانی-١٨-١

.در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه استخدام شده باشد
ظور انجام وظایف گردد که در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه به منبه فرد برجسته علمی اطالق می: عضو وابسته-١٩-١

11موضوع بندهاي (بدون ایجاد هرگونه رابطه استخدامی جدیدپژوهشگاهآموزشی و پژوهشی براي مدت معین انتخاب و در
.بکارگیري عضو وابسته وضعیت استخدامی جدید تلقی نمی گردد. شودبکارگرفته می)این ماده12و 

به عضو رسمی، در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین پژوهشگاهعبارت است از ابالغ کتبی دستور مقام صالحیت دار :حکم-٢٠-١
.نامه

و نیز شخص واجد شرایط طرف قرارداد پژوهشگاهعبارت است از توافق نامه کتبی که به امضاي مقام صالحیت دار :قرارداد-٢١-١
.دهدقوق و مزایا براي مدت مندرج در قرارداد وظایف محول را انجام میمی رسد و وي به موجب آن در ازاي دریافت ح

است که بطور مستمر جهت واگذاري تمام یا بخشی از وظایف پژوهشگاهجایگاهی در تشکیالت سازمانی : پست سازمانی-٢٢-١
.یا پیمانی در نظر گرفته می شودیک شغل براي تصدي یک عضو رسمی

عنوان کار واحد شناخته ه بپژوهشگاهعبارت است از مجموعه وظایف و مسئولیت هاي مرتبط و مشخصی که از سوي :شغل-٢٣-١
.می شود

.ب حکم یا قرارداد مکلف به انجام آن می گرددوجعبارت است از اشتغال به کار یا مجموعه اقداماتی که عضو به م:خدمت-٢٤-١
که حاوي مشخصات اصلی و اساسی شغل در چارچوب تشکیالت تفصیلی عبارت است از شرح مکتوب و مدونی : شرح شغل-٢٥-١

.می باشدپژوهشگاه
یا پیمانی به یکی از پست هاي سازمانی براساس ضوابط و مقررات این آیین عبارت است از گماردن عضو رسمی:انتصاب -٢٦-١

.نامه
ع در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین عبارت است از نمایش عددي خدمات قابل قبول عضو متناسب با عوامل ترفی:پایه-٢٧-١

.نامه



٥

هیات علمیآیین نامه استخدامی اعضايپژوهشگاه استاندارد
.عبارت است از افزایش عددي پایه عضو واجد شرایط در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه: ترفیع پایه-٢٨-١
باالتر عضو واجد شرایط، در چارچوب ضوابط و مقررات آیین نامه ارتقا مرتبه عبارت است از کسب مرتبه علمی : ارتقا مرتبه-٢٩-١

.اعضاي هیات علمی
عبارت است از مبلغی که در ازاي انجام کار در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه به عضو ذي حق تعلق می : حقوق-٣٠-١

.گیرد
بط و مقررات این آیین نامه به طور مستمر و غیرمستمر عبارت است از وجوهی که درچارچوب ضوا: مزایا و فوق العاده ها-٣١-١

.عالوه بر حقوق مرتبه و پایه به عضو ذي حق پرداخت می گردد
ا و موسسات آموزش عالی، هدانشگاهسایر به پژوهشگاهعبارت است از تغییر محل خدمت عضو به طور دائم از : انتقال-٣٢-١

.کس در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامهو دستگاههاي اجرایی و بالعپژوهشی و فناوري دولتی
: عبارت است از: ماموریت-٣٣-١

محول نمودن شغل یا وظیفه اي موقت به عضو با حفظ پست سازمانی وي براي مدت معین که ممکن است خارج از : الف
.محل خدمت عضو باشد

هها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و اعزام عضو به صورت تمام وقت یا پاره وقت براي مدت معین به سایر دانشگا-ب
.هاي اجراییه فناوري دولتی و دستگا

.داخل یا خارج از کشوریا تحقیقاتی دراعزام عضو براي گذراندن دوره آموزشی یا مطالعاتی و-ج
الی به وضعیتی اطالق می گردد که عضو شاغل براساس ضوابط و مقررات این آیین نامه، در سه سال متو: رکود علمی-٣٤-١

.شرایط الزم براي کسب سه پایه استحقاقی را نداشته باشد
یا پژوهشگاهکه بنا به درخواست وي، پس از موافقت رئیس پژوهشگاهباعبارت است از قطع رابطه استخدامی عضو:استعفا-٣٥-١

.مقام مجاز از طرف وي در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه صورت می پذیرد
که در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه و با توجه پژوهشگاهعبارت است از قطع رابطه خدمتی عضو با : بازنشستگی-٣٦-١

.به مقررات صندوق هاي بازنشستگی ذیربط به موجب حکم رسمی صورت می پذیرد
عبارت است از پرداخت مبالغی متناسب با مدت خدمت قابل قبول در ازاي قطع رابطه استخدامی عضو با : بازخریدي خدمت-٣٧-١

.در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامهپژوهشگاه
عبارت است از وضعیت عضوي که به موجب قوانین و مقررات مربوط توانمندي جسمانی و یا روانی الزم براي :ازکارافتادگی-٣٨-١

.خدمت را دارا نبوده و ضمن قطع رابطه خدمتی تا رسیدن به زمان بازنشستگی، از حقوق وظیفه استفاده می نمایدانجام 
یا مقام مجاز پژوهشگاهبنا به یکی از دالیل ذیل، با حکم رئیس پژوهشگاهوضعیتی است که عضو رسمی : آماده به خدمت-٣٩-١

.  قرار می گیرداز طرف وي در انتظار تعیین تکلیف براي انجام خدمت
.مؤسسهانحالل - الف
براساس تشریفات قانونی و تصویب در هیات پژوهشگاهحذف پست سازمانی عضو در چارچوب اصالح ساختار تشکیالتی -ب

.امنا
.موجود نبودن پست سازمانی بعد از اتمام ماموریت یا مرخصی بدون حقوق متناسب با شرایط احراز عضو-ج

٥

هیات علمیآیین نامه استخدامی اعضايپژوهشگاه استاندارد
.عبارت است از افزایش عددي پایه عضو واجد شرایط در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه: ترفیع پایه-٢٨-١
باالتر عضو واجد شرایط، در چارچوب ضوابط و مقررات آیین نامه ارتقا مرتبه عبارت است از کسب مرتبه علمی : ارتقا مرتبه-٢٩-١

.اعضاي هیات علمی
عبارت است از مبلغی که در ازاي انجام کار در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه به عضو ذي حق تعلق می : حقوق-٣٠-١

.گیرد
بط و مقررات این آیین نامه به طور مستمر و غیرمستمر عبارت است از وجوهی که درچارچوب ضوا: مزایا و فوق العاده ها-٣١-١

.عالوه بر حقوق مرتبه و پایه به عضو ذي حق پرداخت می گردد
ا و موسسات آموزش عالی، هدانشگاهسایر به پژوهشگاهعبارت است از تغییر محل خدمت عضو به طور دائم از : انتقال-٣٢-١

.کس در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامهو دستگاههاي اجرایی و بالعپژوهشی و فناوري دولتی
: عبارت است از: ماموریت-٣٣-١

محول نمودن شغل یا وظیفه اي موقت به عضو با حفظ پست سازمانی وي براي مدت معین که ممکن است خارج از : الف
.محل خدمت عضو باشد

هها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و اعزام عضو به صورت تمام وقت یا پاره وقت براي مدت معین به سایر دانشگا-ب
.هاي اجراییه فناوري دولتی و دستگا

.داخل یا خارج از کشوریا تحقیقاتی دراعزام عضو براي گذراندن دوره آموزشی یا مطالعاتی و-ج
الی به وضعیتی اطالق می گردد که عضو شاغل براساس ضوابط و مقررات این آیین نامه، در سه سال متو: رکود علمی-٣٤-١

.شرایط الزم براي کسب سه پایه استحقاقی را نداشته باشد
یا پژوهشگاهکه بنا به درخواست وي، پس از موافقت رئیس پژوهشگاهباعبارت است از قطع رابطه استخدامی عضو:استعفا-٣٥-١

.مقام مجاز از طرف وي در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه صورت می پذیرد
که در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه و با توجه پژوهشگاهعبارت است از قطع رابطه خدمتی عضو با : بازنشستگی-٣٦-١

.به مقررات صندوق هاي بازنشستگی ذیربط به موجب حکم رسمی صورت می پذیرد
عبارت است از پرداخت مبالغی متناسب با مدت خدمت قابل قبول در ازاي قطع رابطه استخدامی عضو با : بازخریدي خدمت-٣٧-١

.در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامهپژوهشگاه
عبارت است از وضعیت عضوي که به موجب قوانین و مقررات مربوط توانمندي جسمانی و یا روانی الزم براي :ازکارافتادگی-٣٨-١

.خدمت را دارا نبوده و ضمن قطع رابطه خدمتی تا رسیدن به زمان بازنشستگی، از حقوق وظیفه استفاده می نمایدانجام 
یا مقام مجاز پژوهشگاهبنا به یکی از دالیل ذیل، با حکم رئیس پژوهشگاهوضعیتی است که عضو رسمی : آماده به خدمت-٣٩-١

.  قرار می گیرداز طرف وي در انتظار تعیین تکلیف براي انجام خدمت
.مؤسسهانحالل - الف
براساس تشریفات قانونی و تصویب در هیات پژوهشگاهحذف پست سازمانی عضو در چارچوب اصالح ساختار تشکیالتی -ب

.امنا
.موجود نبودن پست سازمانی بعد از اتمام ماموریت یا مرخصی بدون حقوق متناسب با شرایط احراز عضو-ج
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٦

هیات علمیآیین نامه استخدامی اعضاياستانداردپژوهشگاه 
در مواردي که براساس تصمیم مراجع مذکور در هیاتهاي رسیدگی انتظامی اعضاي هیات علمی  یا مراجع قضائی، عضو از - د

.خدمت معلق شده باشد
عبارت است از برکناري عضو به طور موقت یا دائم از خدمت، به موجب آراي قطعی صادر شده از سوي مراجع :انفصال-٤٠-١

.قانونی
..عبارت است از قطع رابطه استخدامی عضو به موجب آراي قطعی مراجع قانونی ذیربط:اخراج-٤١-١

و استخدامورود به خدمت: فصل دوم
را تعیین و ابالغ می پژوهشگاهجوزهاي قانونی الزم، سهمیه استخدام عضو هیات علمی در در هر سال پس از اخذ موزارت - 2ماده
.نماید
در قالب تشکیالت سازمانی مصوب، براساس نیاز سازمانی، از سوي وزارت، براساس سهمیه ابالغی پژوهشگاهاستخدام در -3ماده

به تفکیک مراتب علمی استادیار و مربی پس از تصویب هیات امنا و احراز صالحیتهاي الزم پژوهشگاه،موافقت باالترین مقام اجرایی 
توسط مراجع ذیصالح، از طریق فراخوان آزمون یا مصاحبه و یا هر دو و با توجه به اصل ضرورت احراز شایستگی متقاضیان ورود به 

.خدمت انجام می پذیرد
:می بایست به تشخیص مراجع ذیصالح از شرایط عمومی ذیل، برخوردار باشندپژوهشگاهورود به خدمت در نمتقاضیا- 4ماده
.تابعیت جمهوري اسالمی ایران و عدم تغییر یا کسب تابعیت مضاعف در طول دوران خدمت- الف
.التزام عملی به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و اعتقاد به والیت فقیه-ب
.به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان پذیرفته شده در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایراناعتقاد و التزام عملی-ج
.عدم سابقه عضویت یا وابستگی به گروه هاي سیاسی معارض با نظام اسالمی ایران- د
.عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل به مناهی اخالقی و اعمال و رفتار خالف حیثیت و شرافت و شئون شغلی- ه
.نداشتن سوء پیشینه کیفري موثر- و
.عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دائمی دولتی براساس راي قطعی صادره از سوي مراجع ذیصالح-ز
.ی و نظایر آنلعدم اعتیاد و اشتهار به خرید و فروش مواد مخدر، مشروبات الک-ح
)براي آقایان(دائم یقانوندارا بودن مدرك پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت -ط
.متناسب با خدمت مورد نظرجسمانیبرخورداري از سالمت و توانایی -ي
.متناسب با خدمت مورد نظرروانیبرخورداري از سالمت و توانایی - ك
.یا سطح سه حوزوي)گروه پزشکی(دارا بودن حداقل مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتري حرفه اي-ل
سال تمام » 30«و سطح سه حوزوي)گروه پزشکی(سن براي دارندگان مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد، دکتري حرفه ايحداکثر -م

*.سال تمام می باشد» 40«براي دارندگان مدرك تحصیلی دکتري تخصصی و سطح چهار حوزوي 

نهمین نشست عادي از دور دوم هیات امناي پژوهشگاه استاندارداصالح شده در*
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.تابعیت جمهوري اسالمی ایران و عدم تغییر یا کسب تابعیت مضاعف در طول دوران خدمت- الف
.التزام عملی به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و اعتقاد به والیت فقیه-ب
.به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان پذیرفته شده در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایراناعتقاد و التزام عملی-ج
.عدم سابقه عضویت یا وابستگی به گروه هاي سیاسی معارض با نظام اسالمی ایران- د
.عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل به مناهی اخالقی و اعمال و رفتار خالف حیثیت و شرافت و شئون شغلی- ه
.نداشتن سوء پیشینه کیفري موثر- و
.عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دائمی دولتی براساس راي قطعی صادره از سوي مراجع ذیصالح-ز
.ی و نظایر آنلعدم اعتیاد و اشتهار به خرید و فروش مواد مخدر، مشروبات الک-ح
)براي آقایان(دائم یقانوندارا بودن مدرك پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت -ط
.متناسب با خدمت مورد نظرجسمانیبرخورداري از سالمت و توانایی -ي
.متناسب با خدمت مورد نظرروانیبرخورداري از سالمت و توانایی - ك
.یا سطح سه حوزوي)گروه پزشکی(دارا بودن حداقل مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتري حرفه اي-ل
سال تمام » 30«و سطح سه حوزوي)گروه پزشکی(سن براي دارندگان مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد، دکتري حرفه ايحداکثر -م

*.سال تمام می باشد» 40«براي دارندگان مدرك تحصیلی دکتري تخصصی و سطح چهار حوزوي 

نهمین نشست عادي از دور دوم هیات امناي پژوهشگاه استاندارداصالح شده در*



٧

هیات علمیآیین نامه استخدامی اعضايپژوهشگاه استاندارد
این »م«و » ل«خبرگان بدون مدرك دانشگاهی با احراز شرایط الزم درچارچوب ضوابط و مقررات مربوط ازشمول بندهاي - 1تبصره

.ماده مستثنی می باشند
که به تشخیص سال » 40«به خدمات متقاضیان با مدرك تحصیلی دکتري تخصصی و سن بااليپژوهشگاهدر صورت نیاز - 2تبصره

این ماده »م«بنداز شمول مفاد هیات ممیزه ذیربط داراي برجستگی علمی خاص می باشند، این متقاضیان با تصویب هیات امنا 

*.مستنثی می باشند

ماده می بایست عالوه بر شرایط عمومی موضوع پژوهشگاهورود به خدمت جهت تصدي عضویت در هیات علمیقاضیانمت-5ماده 
از شرایط اختصاصی »9«ماده جدول موضوع »3«و » 2«این آیین نامه، متناسب با مرتبه مورد تقاضاي مندرج در ردیف هاي »4«

:دار باشندرذیل نیز به تشخیص مراجع ذیصالح برخو
:درك تحصیلی متناسب با یکی از مراتب علمی مورد تقاضا به شرح ذیلم- 5-1

غیر از گروه (دارا بودن مدرك تحصیلی دکتري تخصصی و یا سطح چهار حوزوي با رساله تحقیقی براي کلیه رشته هاي دانشگاهی- الف
.ورود به خدمت در مرتبه استادیاردر گروه پزشکی براي متقاضیان) گواهی نامه تخصصی(و یا دارا بودن درجه تخصصی) پزشکی

غیر از (دارا بودن مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد و یا سطح سه حوزوي در رشته تخصصی مربوط براي کلیه رشته هاي دانشگاهی-ب
صرهتببراي متقاضیان ورود به خدمت در مرتبه مربی با رعایت ) در گروه پزشکی(و دارا بودن درجه دکتري حرفه اي) گروه پزشکی

.ذیل این ماده»1«
آشنایی کافی با یک زبان خارجی براي متقاضیان ورود به خدمت درمرتبه مربی و تسلط کافی به یک زبان خارجی براي - 5-2

.ورود به خدمت در مرتبه استادیارمتقاضیان 
مرتبه مربی آموزشیار و مربی به منظور حفظ هرم علمی، از تاریخ اجراي این آیین نامه استخدام عضو هیات علمی در - 1تبصره

.پژوهشیار ممنوع می باشد
میتواند در راستاي حفظ هرم علمی و در صورت نیاز به جذب عضو هیات علمی در مرتبه مربی، با ارائه گزارش پژوهشگاه- 2تبصره

.، اقدام نمایدمربوطپژوهشگاهتوجیهی الزم نسبت به اخذ مجوز الزم از هیات امناي 
این ماده »1«بند اهی با احراز شرایط الزم در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط، از شمول گن بدون مدرك دانشخبرگا- 3تبصره

..مستثنی می باشند
این آیین نامه حسب مورد، مبادي قانونی »5«و » 4«مواد مرجع استعالم و تشخیص شرایط عمومی  و اختصاصی موضوع - 6ماده 

.و هیات مرکزي جذب وزارت می باشدپژوهشگاهذي صالح، از جمله هیات اجرایی جذب 
پس از احراز شرایط عمومی و اختصاصی، به صورت تمام وقت و در قالب یکی از اشکال ذیل با رعایت پژوهشگاهاستخدام در -7ماده 

.ه انجام می پذیردضوابط و مقررات این آیین نام
برب حداقل امتیاز الزم ساستخدام پیمانی براي تصدي پست هاي سازمانی به موجب قرارداد ساالنه که تمدید آن، منوط به ک- الف

نهمین نشست عادي از دور دوم هیات امناي پژوهشگاه استاندارداصالح شده در*

٧

هیات علمیآیین نامه استخدامی اعضايپژوهشگاه استاندارد
این »م«و » ل«خبرگان بدون مدرك دانشگاهی با احراز شرایط الزم درچارچوب ضوابط و مقررات مربوط ازشمول بندهاي - 1تبصره

.ماده مستثنی می باشند
که به تشخیص سال » 40«به خدمات متقاضیان با مدرك تحصیلی دکتري تخصصی و سن بااليپژوهشگاهدر صورت نیاز - 2تبصره

این ماده »م«بنداز شمول مفاد هیات ممیزه ذیربط داراي برجستگی علمی خاص می باشند، این متقاضیان با تصویب هیات امنا 

*.مستنثی می باشند

ماده می بایست عالوه بر شرایط عمومی موضوع پژوهشگاهورود به خدمت جهت تصدي عضویت در هیات علمیقاضیانمت-5ماده 
از شرایط اختصاصی »9«ماده جدول موضوع »3«و » 2«این آیین نامه، متناسب با مرتبه مورد تقاضاي مندرج در ردیف هاي »4«

:دار باشندرذیل نیز به تشخیص مراجع ذیصالح برخو
:درك تحصیلی متناسب با یکی از مراتب علمی مورد تقاضا به شرح ذیلم- 5-1

غیر از گروه (دارا بودن مدرك تحصیلی دکتري تخصصی و یا سطح چهار حوزوي با رساله تحقیقی براي کلیه رشته هاي دانشگاهی- الف
.ورود به خدمت در مرتبه استادیاردر گروه پزشکی براي متقاضیان) گواهی نامه تخصصی(و یا دارا بودن درجه تخصصی) پزشکی

غیر از (دارا بودن مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد و یا سطح سه حوزوي در رشته تخصصی مربوط براي کلیه رشته هاي دانشگاهی-ب
صرهتببراي متقاضیان ورود به خدمت در مرتبه مربی با رعایت ) در گروه پزشکی(و دارا بودن درجه دکتري حرفه اي) گروه پزشکی

.ذیل این ماده»1«
آشنایی کافی با یک زبان خارجی براي متقاضیان ورود به خدمت درمرتبه مربی و تسلط کافی به یک زبان خارجی براي - 5-2

.ورود به خدمت در مرتبه استادیارمتقاضیان 
مرتبه مربی آموزشیار و مربی به منظور حفظ هرم علمی، از تاریخ اجراي این آیین نامه استخدام عضو هیات علمی در - 1تبصره

.پژوهشیار ممنوع می باشد
میتواند در راستاي حفظ هرم علمی و در صورت نیاز به جذب عضو هیات علمی در مرتبه مربی، با ارائه گزارش پژوهشگاه- 2تبصره

.، اقدام نمایدمربوطپژوهشگاهتوجیهی الزم نسبت به اخذ مجوز الزم از هیات امناي 
این ماده »1«بند اهی با احراز شرایط الزم در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط، از شمول گن بدون مدرك دانشخبرگا- 3تبصره

..مستثنی می باشند
این آیین نامه حسب مورد، مبادي قانونی »5«و » 4«مواد مرجع استعالم و تشخیص شرایط عمومی  و اختصاصی موضوع - 6ماده 

.و هیات مرکزي جذب وزارت می باشدپژوهشگاهذي صالح، از جمله هیات اجرایی جذب 
پس از احراز شرایط عمومی و اختصاصی، به صورت تمام وقت و در قالب یکی از اشکال ذیل با رعایت پژوهشگاهاستخدام در -7ماده 

.ه انجام می پذیردضوابط و مقررات این آیین نام
برب حداقل امتیاز الزم ساستخدام پیمانی براي تصدي پست هاي سازمانی به موجب قرارداد ساالنه که تمدید آن، منوط به ک- الف

نهمین نشست عادي از دور دوم هیات امناي پژوهشگاه استاندارداصالح شده در*

٧

هیات علمیآیین نامه استخدامی اعضايپژوهشگاه استاندارد
این »م«و » ل«خبرگان بدون مدرك دانشگاهی با احراز شرایط الزم درچارچوب ضوابط و مقررات مربوط ازشمول بندهاي - 1تبصره

.ماده مستثنی می باشند
که به تشخیص سال » 40«به خدمات متقاضیان با مدرك تحصیلی دکتري تخصصی و سن بااليپژوهشگاهدر صورت نیاز - 2تبصره

این ماده »م«بنداز شمول مفاد هیات ممیزه ذیربط داراي برجستگی علمی خاص می باشند، این متقاضیان با تصویب هیات امنا 

*.مستنثی می باشند

ماده می بایست عالوه بر شرایط عمومی موضوع پژوهشگاهورود به خدمت جهت تصدي عضویت در هیات علمیقاضیانمت-5ماده 
از شرایط اختصاصی »9«ماده جدول موضوع »3«و » 2«این آیین نامه، متناسب با مرتبه مورد تقاضاي مندرج در ردیف هاي »4«

:دار باشندرذیل نیز به تشخیص مراجع ذیصالح برخو
:درك تحصیلی متناسب با یکی از مراتب علمی مورد تقاضا به شرح ذیلم- 5-1

غیر از گروه (دارا بودن مدرك تحصیلی دکتري تخصصی و یا سطح چهار حوزوي با رساله تحقیقی براي کلیه رشته هاي دانشگاهی- الف
.ورود به خدمت در مرتبه استادیاردر گروه پزشکی براي متقاضیان) گواهی نامه تخصصی(و یا دارا بودن درجه تخصصی) پزشکی

غیر از (دارا بودن مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد و یا سطح سه حوزوي در رشته تخصصی مربوط براي کلیه رشته هاي دانشگاهی-ب
صرهتببراي متقاضیان ورود به خدمت در مرتبه مربی با رعایت ) در گروه پزشکی(و دارا بودن درجه دکتري حرفه اي) گروه پزشکی

.ذیل این ماده»1«
آشنایی کافی با یک زبان خارجی براي متقاضیان ورود به خدمت درمرتبه مربی و تسلط کافی به یک زبان خارجی براي - 5-2

.ورود به خدمت در مرتبه استادیارمتقاضیان 
مرتبه مربی آموزشیار و مربی به منظور حفظ هرم علمی، از تاریخ اجراي این آیین نامه استخدام عضو هیات علمی در - 1تبصره

.پژوهشیار ممنوع می باشد
میتواند در راستاي حفظ هرم علمی و در صورت نیاز به جذب عضو هیات علمی در مرتبه مربی، با ارائه گزارش پژوهشگاه- 2تبصره

.، اقدام نمایدمربوطپژوهشگاهتوجیهی الزم نسبت به اخذ مجوز الزم از هیات امناي 
این ماده »1«بند اهی با احراز شرایط الزم در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط، از شمول گن بدون مدرك دانشخبرگا- 3تبصره

..مستثنی می باشند
این آیین نامه حسب مورد، مبادي قانونی »5«و » 4«مواد مرجع استعالم و تشخیص شرایط عمومی  و اختصاصی موضوع - 6ماده 

.و هیات مرکزي جذب وزارت می باشدپژوهشگاهذي صالح، از جمله هیات اجرایی جذب 
پس از احراز شرایط عمومی و اختصاصی، به صورت تمام وقت و در قالب یکی از اشکال ذیل با رعایت پژوهشگاهاستخدام در -7ماده 

.ه انجام می پذیردضوابط و مقررات این آیین نام
برب حداقل امتیاز الزم ساستخدام پیمانی براي تصدي پست هاي سازمانی به موجب قرارداد ساالنه که تمدید آن، منوط به ک- الف

نهمین نشست عادي از دور دوم هیات امناي پژوهشگاه استاندارداصالح شده در*



٨

استخدامی اعضاي هیات علمیآیین نامه پژوهشگاه استاندارد

به »دستورالعمل اعطاي ترفیع سالیانه اعضاي هیات علمی آموزشی و پژوهشی ابالغی از سوي وزارت«براساس امتیازات مندرج در 
.یا مقام مجاز از طرف وي می باشدپژوهشگاهترتیب براي مراتب مربی و استادیاري و همچنین موافقت رئیس 

.آزمایشی براي تصدي پست هاي سازمانی به موجب حکماستخدام رسمی -ب
.استخدام رسمی قطعی براي تصدي پست هاي سازمانی به موجب حکم-ج

به صورت پیمانی جایابی و استخدام شده اند، تا پایان دوره تمدید قرارداد بورسیه هایی که براساس ضوابط و مقررات وزارت-تبصره
.انونی مقرر در این آیین نامه، الزامی می باشدتعهد، مشروط به رعایت تکالیف ق

بکارگیري و استخدام اشخاص ذیل با رعایت شرایط اختصاصی ورود به خدمت مندرج در این آیین نامه، مشروط به احراز -8ماده 
و مقررات نانیحسب مورد، تابع قوآموزشی یا پژوهشی پژوهشگاهشوراي خیصتوانایی انجام وظایف آموزشی و پژوهشی الزم به تش

.به خود خواهد بودطومرب
;جانبازان، ایثارگران و خانواده آنان- 8-1

;نخبگان- 8-2

.  اتباع خارجی- 8-3

انتصاب و تبدیل وضعیت: فصل سوم
:عبارت است ازمؤسسهمراتب اعضاي هیات علمی -9ماده 

پژوهشیآموزشیردیف
مربی پژوهشیارمربی آموزشیار1
مربی پژوهشیآموزشیمربی 2
استادیارپژوهشیاستادیار آموزشی3
دانشیار پژوهشیدانشیار آموزشی4
استاد پژوهشیاستاد آموزشی5

نامه صرفا در متناسب با شرایط و ضوابط این آیین،پژوهشگاهانتصاب واجدین شرایط استخدام در بدو ورود به خدمت در - 10ماده 
.باشدمرتبه مربی آموزشی و مربی پژوهشی و یا مرتبه استادیار آموزشی و استادیار پژوهشی امکان پذیر میوضعیت استخدام پیمانی با

، در هیات علمی یکی از دانشگاه ها وپژوهشگاهقبل از استخدام در پژوهشگاه،در صورتی که متقاضی ورود به خدمت در - 1تبصره
کشور با مرتبه علمی باالتر از استادیاري سابقه عضویت داشته باشد، انتصاب وي در موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري خارج از 

باشد، با رعایت وزارتمربوط به لحاظ اعتبار مورد تایید پژوهشگاهمت با مرتبه دانشیاري و یا استادي مشروط به آن که دبدو ورود به خ
.مانع خواهد بودضوابط و مقررات این آیین نامه و آیین نامه ارتقا مرتبه بال

٨

استخدامی اعضاي هیات علمیآیین نامه پژوهشگاه استاندارد

به »دستورالعمل اعطاي ترفیع سالیانه اعضاي هیات علمی آموزشی و پژوهشی ابالغی از سوي وزارت«براساس امتیازات مندرج در 
.یا مقام مجاز از طرف وي می باشدپژوهشگاهترتیب براي مراتب مربی و استادیاري و همچنین موافقت رئیس 

.آزمایشی براي تصدي پست هاي سازمانی به موجب حکماستخدام رسمی -ب
.استخدام رسمی قطعی براي تصدي پست هاي سازمانی به موجب حکم-ج

به صورت پیمانی جایابی و استخدام شده اند، تا پایان دوره تمدید قرارداد بورسیه هایی که براساس ضوابط و مقررات وزارت-تبصره
.انونی مقرر در این آیین نامه، الزامی می باشدتعهد، مشروط به رعایت تکالیف ق

بکارگیري و استخدام اشخاص ذیل با رعایت شرایط اختصاصی ورود به خدمت مندرج در این آیین نامه، مشروط به احراز -8ماده 
و مقررات نانیحسب مورد، تابع قوآموزشی یا پژوهشی پژوهشگاهشوراي خیصتوانایی انجام وظایف آموزشی و پژوهشی الزم به تش

.به خود خواهد بودطومرب
;جانبازان، ایثارگران و خانواده آنان- 8-1

;نخبگان- 8-2

.  اتباع خارجی- 8-3

انتصاب و تبدیل وضعیت: فصل سوم
:عبارت است ازمؤسسهمراتب اعضاي هیات علمی -9ماده 

پژوهشیآموزشیردیف
مربی پژوهشیارمربی آموزشیار1
مربی پژوهشیآموزشیمربی 2
استادیارپژوهشیاستادیار آموزشی3
دانشیار پژوهشیدانشیار آموزشی4
استاد پژوهشیاستاد آموزشی5

نامه صرفا در متناسب با شرایط و ضوابط این آیین،پژوهشگاهانتصاب واجدین شرایط استخدام در بدو ورود به خدمت در - 10ماده 
.باشدمرتبه مربی آموزشی و مربی پژوهشی و یا مرتبه استادیار آموزشی و استادیار پژوهشی امکان پذیر میوضعیت استخدام پیمانی با

، در هیات علمی یکی از دانشگاه ها وپژوهشگاهقبل از استخدام در پژوهشگاه،در صورتی که متقاضی ورود به خدمت در - 1تبصره
کشور با مرتبه علمی باالتر از استادیاري سابقه عضویت داشته باشد، انتصاب وي در موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري خارج از 

باشد، با رعایت وزارتمربوط به لحاظ اعتبار مورد تایید پژوهشگاهمت با مرتبه دانشیاري و یا استادي مشروط به آن که دبدو ورود به خ
.مانع خواهد بودضوابط و مقررات این آیین نامه و آیین نامه ارتقا مرتبه بال

٨

استخدامی اعضاي هیات علمیآیین نامه پژوهشگاه استاندارد

به »دستورالعمل اعطاي ترفیع سالیانه اعضاي هیات علمی آموزشی و پژوهشی ابالغی از سوي وزارت«براساس امتیازات مندرج در 
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;نخبگان- 8-2
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:عبارت است ازمؤسسهمراتب اعضاي هیات علمی -9ماده 
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مربی پژوهشیآموزشیمربی 2
استادیارپژوهشیاستادیار آموزشی3
دانشیار پژوهشیدانشیار آموزشی4
استاد پژوهشیاستاد آموزشی5

نامه صرفا در متناسب با شرایط و ضوابط این آیین،پژوهشگاهانتصاب واجدین شرایط استخدام در بدو ورود به خدمت در - 10ماده 
.باشدمرتبه مربی آموزشی و مربی پژوهشی و یا مرتبه استادیار آموزشی و استادیار پژوهشی امکان پذیر میوضعیت استخدام پیمانی با

، در هیات علمی یکی از دانشگاه ها وپژوهشگاهقبل از استخدام در پژوهشگاه،در صورتی که متقاضی ورود به خدمت در - 1تبصره
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باشد، با رعایت وزارتمربوط به لحاظ اعتبار مورد تایید پژوهشگاهمت با مرتبه دانشیاري و یا استادي مشروط به آن که دبدو ورود به خ
.مانع خواهد بودضوابط و مقررات این آیین نامه و آیین نامه ارتقا مرتبه بال



٩

هیات علمیآیین نامه استخدامی اعضاي پژوهشگاه استاندارد
به عضو هیات علمی رسمی آزمایشی منحصراً با مدرك تحصیلی پژوهشگاهکارشناس رسمی واجد شرایط تبدیل وضعیت-2تبصره 

سال در وضعیت 10سال سن، منوط به آنکه تا قبل از احراز شرایط بازنشستگی بتواند حداقل 50دکتري تخصصی و با رعایت حداکثر 
هیات رئیسه / وافقت رئیسپژوهشی مرتبط با رشته تحصیلی متقاضی و م/ هیات علمی خدمت کند، پس از اعالم نیاز گروه آموزشی

درصد امتیازات الزم براي ارتقا به مرتبه دانشیاري از آیین 60در چارچوب مقاد این آیین نامه و مشروط به دارا بودن حداقل پژوهشگاه

*.نامه ارتقا مرتبه اعضاي هیات علمی با تایید هیات ممیزه و تصویب هیات امناي ذیربط بالمانع است

شامل ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران» 44«ماده» ز«مشمول بند(و تبدیل وضعیت ایثارگرانانتصاب - 3تبصره 
، آزادگان باالي سه سال اسارت، %)25(رزمندگان با بیش از شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان باالي بیست و پنج درصد

زندان شهدا و فرزندان آزادگان با بیش از سه سال اسارت که داراي مدرك دکتري فر%) 50(فرزندان جانبازان باالي پنجاه درصد 
باشند، تابع ضوابط و مقررات تخصصی مورد تایید وزارتخانه هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می

..مربوط و قوانین جایگزین آن می باشد
در وضعیت پیمانی عضو، ادامه خدمت پژوهشگاه، تایید هیات اجرایی جذب و موافقت رئیس در صورت تقاضاي عضو پیمانی-11ماده 

عمومی عضو توسط علمی و تا زمان رسیدن به بازنشستگی، بدون ایجاد محدودیت در ترفیع پایه و ارتقاي مرتبه، با تایید صالحیت 
دستورالعمل اعطاي ترفیع سالیانه اعضاي هیات علمی «در هر دو سال یک بار و اخذ امتیازات مندرج در پژوهشگاههیات اجرایی جذب 

*.در هر سال، امکان پذیر می باشد»آموزشی و پژوهشی

پس را) این آیین نامه»11«ماده به استثناي اعضاي پیمانی مشمول (تواند وضعیت استخدام اعضاي پیمانی میپژوهشگاه-12ماده 
.از احرازشرایط ذیل و تایید مراجع ذیصالح به رسمی آزمایشی تبدیل نماید

.حداکثر پنج سال سابقه خدمت پیمانیدارا بودن حداقل دو و- الف
.براي تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشیپژوهشگاهتایید صالحیت عمومی و موافقت هیات اجرایی جذب -ب
ین کننده در آیین نامه ارتقا مرتبه اعضاي هیات علمی براي ارتقا به مرتبه باالتر یا ضوابط درصد امتیازات تعی70کسب حداقل -ج

.و تایید هیات مرکزي جذبپژوهشگاهجایگزین، بنا به درخواست عضو، موافقت هیات اجرایی جذب 
ستخدام رسمی آزمایشی را کسب در صورتی که عضو در پایان دوره پیمانی، شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل وضعیت به ا-13ماده 

.ننماید، به یکی از روشهاي ذیل با وي رفتار خواهد شد
.اعطاي مهلت با مجوز هیات امناي مربوط حداکثر در سه نوبت یکساله- الف
.خاتمه خدمت عضو-ب

» 8«ات علمی پیمانی بیش از مدت خدمت پیمانی آن دسته از اعضایی که تا تاریخ ابالغ این آیین نامه داراي سابقه خدمت هی-تبصره
این ماده با تایید هیات امنا تا دو نوبت یک ساله قابل تمدید خواهد » ب«سال تمام می باشند، به منظور کسب شرایط مندرج در بند

..این ماده خواهند شد» ب«بود و در صورت عدم احراز شرایط مذکور درپایان مهلت مقرر، مشمول مفاد بند 
این آیین نامه، »10«ماده » 2«تبصره اعضایی که از پیمانی به رسمی آزمایشی تبدیل وضعیت می یابند و نیز مشموالن - 14ماده 

علمی،(در طول دوره رسمی آزمایشی رفتار و عملکرد عضو را از نظر لیاقتپژوهشگاه. الزاما یک دوره آزمایشی را طی خواهند کرد

از دور دوم هیات امناي پژوهشگاه استانداردنهمین نشست عادياصالح شده در*
٩

هیات علمیآیین نامه استخدامی اعضاي پژوهشگاه استاندارد
به عضو هیات علمی رسمی آزمایشی منحصراً با مدرك تحصیلی پژوهشگاهکارشناس رسمی واجد شرایط تبدیل وضعیت-2تبصره 

سال در وضعیت 10سال سن، منوط به آنکه تا قبل از احراز شرایط بازنشستگی بتواند حداقل 50دکتري تخصصی و با رعایت حداکثر 
هیات رئیسه / وافقت رئیسپژوهشی مرتبط با رشته تحصیلی متقاضی و م/ هیات علمی خدمت کند، پس از اعالم نیاز گروه آموزشی

درصد امتیازات الزم براي ارتقا به مرتبه دانشیاري از آیین 60در چارچوب مقاد این آیین نامه و مشروط به دارا بودن حداقل پژوهشگاه
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، آزادگان باالي سه سال اسارت، %)25(رزمندگان با بیش از شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان باالي بیست و پنج درصد
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باشند، تابع ضوابط و مقررات تخصصی مورد تایید وزارتخانه هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می

..مربوط و قوانین جایگزین آن می باشد
در وضعیت پیمانی عضو، ادامه خدمت پژوهشگاه، تایید هیات اجرایی جذب و موافقت رئیس در صورت تقاضاي عضو پیمانی-11ماده 
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علمی،(در طول دوره رسمی آزمایشی رفتار و عملکرد عضو را از نظر لیاقتپژوهشگاه. الزاما یک دوره آزمایشی را طی خواهند کرد
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*.نامه ارتقا مرتبه اعضاي هیات علمی با تایید هیات ممیزه و تصویب هیات امناي ذیربط بالمانع است

شامل ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران» 44«ماده» ز«مشمول بند(و تبدیل وضعیت ایثارگرانانتصاب - 3تبصره 
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١٠

آیین نامه استخدامی اعضاي هیات علمیپژوهشگاه استاندارد
، کاردانی، روحیه خدمت، نظم و انضباط آموزشی و پژوهشی مورد ارزیابی قرارداده و درصورت )اخالقی، خالقیت و مسئولیت پذیري

.قطعی تبدیل وضع می نمایداحراز شرایط ذیل به رسمی 
).وبدون احتساب مدت ماموریت آموزشی عض(دارا بودن حداقل دو و حداکثر پنج سال سابقه خدمت رسمی آزمایشی- الف
کسب حداقل امتیازات الزم از آیین نامه ارتقا مرتبه اعضاي هیات علمی براي ارتقا به مرتبه باالتر یا ضوابط جایگزین، بنا به -ب
.و تایید هیات مرکزي جذبپژوهشگاهرخواست عضو، موافقت هیات اجرایی جذب د
.تایید صالحیت عمومی براي تبدیل وضعیت به رسمی قطعی-ج

عضو رسمی آزمایشی موظف است پس از پایان حداقل دو سال، فرمهاي مربوط به تبدیل وضعیت از رسمی ازمایشی به - 1تبصره 
چنانچه عضو تا پایان چهارسال نسبت. به همراه مدارك الزم براي بررسی پرونده به مراجع ذیربط تحویل دهدرسمی قطعی را تکمیل و

موظف است حداکثر طی دو نامه کتبی به ایشان موضوع لزوم ارسال مدارك در موعد مقرر پژوهشگاهبه ارائه مدارك الزم اقدام ننماید، 
این آیین نامه ››15‹‹ماده ه موقع فرمها و مدارك از سوي عضو منجر به انجام تشریفات مقرر در عدم تکمیل و ارائه ب. را یادآوري نماید

.خواهد شد
مکلف است ضمن رسیدگی به درخواست وي، ظرف مدت شش ماه درمورد پژوهشگاهپس از تحویل مدارك توسط عضو، - 2تبصره 

5در هر صورت دوران خدمت رسمی آزمایشی عضو نباید از . نمایدقطعیت استخدام و یا خاتمه خدمت عضو نظر قطعی خود را اعالم
در پایان ) از طریق مراجع ذیصالح بررسی کننده حسب مورد(از نظر صالحیتهاي عمومی و علمی پژوهشگاهسال تجاوز کند و چنانچه 

. وضعیت رسمی آزمایشی بالمانع خواهدبودسال نظر قطعی خود را اعالم ننماید، تا اعالم نتیجه بررسی پرونده، ادامه خدمت عضو در 5
..حسب مورد، پیگیري و رسیدگی می شود) مرکز(در صورت اعتراض کتبی عضو، موضوع از طریق هیات مرکزي جذب یا 

درصورتی که عضو در پایان دوره آزمایشی، شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل وضعیت به استخدام رسمی قطعی را کسب - 15ماده 
می تواند با تصویب هیات امناء به پژوهشگاهنچه وي واجد شرایط بازنشستگی باشد، بازنشسته می شود و در غیر این صورت ننماید، چنا

.ترتیب اولویت به یکی از روش هاي ذیل با وي رفتار نماید
.مربوط حداکثر در سه نوبت یکسالهپژوهشگاهاعطاي مهلت با مجوز هیات امنا - الف
.پژوهشگاهستخدام پیمانی با حفظ پایه هاي قبلی و تایید هیات اجرایی جذب تغییر وضعیت به ا-ب
به عضو هیات علمی رسمی ) کارشناس رسمی(صرفا براي آن دسته از اعضایی که از وضعیت (تبدیل وضعیت به کارشناس رسمی-ج

).آزمایشی تبدیل وضعیت یافته اند
این آیین »14«ماده »ج«و »ب«ر در مدت دو سال، شرایط مقرر در بندهاياین ماده می بایست حداکث»ب«مشمولین بند - 1تبصره 

در صورت عدم احراز شرایط مذکور در پایان مهلت مقرر مشمول مفاد .نامه را به منظور تبدیل وضعیت به رسمی قطعی احراز نمایند
.این ماده خواهندشد»2«تبصره 
نتواند شرایط الزم براي تبدیل وضعیت به رسمی قطعی را کسب »ب«و »لفا«در صورتی که عضو پس از اعمال بندهاي - 2تبصره 

روز حقوقی و مزایاي مستمر »30«الی »10«نماید، چنانچه شرایط بازنشستگی را نداشته باشد، با تصویب هیات امناء و پرداخت
.مشمول کسورات بازنشستگی به ازاي هر سال خدمت قابل قبول، به عالوه وجوه مرخصی هاي ذخیره شده، بازخرید می شود

مدت خدمت رسمی آزمایشی آن دسته از اعضایی که تا تاریخ ابالغ این آیین نامه داراي سابقه خدمت هیات علمی رسمی - 3تبصره 
این آیین نامه با تایید هیات امناي »14«ماده »ب«بند سال تمام می باشند، به منظور کسب شرایط مندرج در »8«از آزمایشی بیش 
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١١

آیین نامه استخدامی اعضاي هیات علمیپژوهشگاه استاندارد

»2«تبصره ذیربط تا دو نوبت یک ساله قابل تمدید خواهدبود و در صورت عدم احراز شرایط مذکور در پایان مهلت مقرر، مشمول مفاد 
.این ماده خواهندشد

این آیین نامه حسب مورد، مبادي قانونی ذیربط از جمله »14«و »12«مرجع تایید صالحیتهاي علمی و عمومی موضوع مواد - 16ماده
.و هیات مرکزي جذب وزارت و هیات ممیزه ذیربط می باشدپژوهشگاههیات اجرایی جذب 

و یا مقام مجاز از طرف ایشان در پژوهشگاهبانوان عضو رسمی می توانند در صورت موافقت واحد سازمانی مربوط و رئیس - 17ماده
.سال از شیوه خدمت نیمه وقت در طول خدمت استفاده نمایند»5«چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه، حداکثر به مدت 

تدر هر صورت حداکثر مد. بانوان عضو پیمانی، صرفا در مدت قرارداد مجاز به استفاده از شیوه خدمت نیمه وقت خواهند بود-تبصره
.سال در طول خدمت می باشد»5«مجاز استفاده از شیوه خدمت نیمه وقت، براي بانوان عضو پیمانی و رسمی، حداکثر

دستورالعمل خدمت اعضا به شیوه «می تواند اعضاي آموزشی رسمی تمام وقت واجد شرایط خود را براساس پژوهشگاه-18ماده
.با رعایت سایر ضوابط و مقررات این آیین نامه به شیوه خدمت نیمه حضوري بکار گیرد»1پیوست شماره -نیمه حضوري

می تواند در صورت نیاز به منظور تامین بخشی از کادر آموزشی و یا پژوهشی خود در چارچوب سازمان تفصیلی پژوهشگاه-19ماده
این دسته از افراد در دوره ضرورت . اقدام نماید»سربازيطرح«مصوب نسبت به بکارگیري مشمولین نظام وظیفه واجدشرایط در قالب 

و تعهد خدمت از نظر حقوق و مزایاي مستمر و کمک هزینه هاي عائله مندي و اوالد تابع مقررات اعضاي هیات علمی پیمانی 

*.خواهندبود

درآید، مدت تعهد جز سنوات خدمت آموزشی و پژوهشی پژوهشگاهدر صورتی که پس از انقضاي مدت تعهد، فرد به استخدام - 1تبصره
»الف«بند موضوع (لیکن مدت مذکور جز حداقل مدت توقف الزم براي تبدیل وضعیت وي به رسمی آزمایشی . وي محسوب خواهدشد

.نمی باشد) این آیین نامه»12«ماده 
است نسبت به فسخ قرارداد اقدام و وي را جهت انجام در صورت عدم رضایت از خدمت فرد در مدت ضرورت مجاز پژوهشگاه-2تبصره 

.خدمت وظیفه به مقامات مسئول معرفی نماید
در صورت عدم رضایت از خدمت فرد در مدت تعهد مجاز است نسبت به فسخ قرارداد اقدام و وي را جهت جایابی پژوهشگاه-3تبصره 

.عالی و پژوهشی و فناوري معرفی نمایدبراي اتمام دوره تعهد در سایر دانشگاهها و موسسات ،آموزش
.مدت خدمت اعضا در دوره پیمانی و یا دوره رسمی آزمایشی، با رعایت سایر شرایط جزو خدمت عضو محسوب می گردد- 20ماده

حقوق و تکالیف : فصل  چهارم
، در طول روزهاي پژوهشگاهساعت در هفته می باشد که ساعات حضور آنان مطابق با برنامه ابالغی 40ساعت خدمت اعضا -21ماده

.کاري هفته توزیع می گردد
...می تواند در موارد مرخصی، ماموریت و بیماري و پژوهشگاه.اعضا نمی توانند وظایف محول را به دیگري واگذار نمایند-1تبصره 

نهمین نشست عادي از دور دوم هیات امناي پژوهشگاه استاندارداصالح شده در*
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هیات علمیآیین نامه استخدامی اعضايپژوهشگاه استاندارد
.وظایف محول عضو را به طور موقت به سایر اعضا ارجاع نماید

با رعایت سقف ساعات خدمت، حسب مورد از سوي هیات رئیسه پژوهشگاهساعت شروع و خاتمه خدمت اعضا و واحدهاي - 2تبصره 
.در چارچوب ضوابط مصوب هیات امنا تعیین می گردد

20ساعت، نیمه حضوري 40تمام وقت (اعضا مکلفند در ساعات خدمت تعیین شده خود، متناسب با وضعیت خدمتی خود - 3تبصره 
عدم رعایت این تبصره . ت خود حضور یابند و وظایف محول را انجام دهندحسب مورد در محل خدم) ساعت20ساعت و یا نیمه وقت 

پیوست (دستورالعمل خدمت اعضا به شیوه نیمه حضوري »2«ذیل ماده »1«تبصره تخلف محسوب می شود  با متخلفین با رعایت 
.، براساس قانون مقررات انتظامی اعضاي هیات علمی رفتار خواهدشد)1شماره 
غیر انتفاعی و دستگاه هاي - عضو نمیتواند با سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري دولتی، غیردولتی-4تبصره 

همکاري غیر مستمر عضو با موسسات مذکور در خارج . اجرایی دولتی و غیردولتی قرارداد همکاري تمام وقت یا نیمه وقت داشته باشد

*.بالمانع استپژوهشگاه، با اطالع رئیس ژوهشگاهپاز ساعات رسمی کار 

.این آیین نامه بر شش فعالیت ذیل استوار است»21«ماده تکالیف و وظایف با رعایت مفاد -22ماده
;فعالیت فرهنگی، تربیتی و اجتماعی- 22-1

;)نظري و عملی(فعالیت آموزشی - 22-2

;فعالیت پژوهشی و فناوري- 22-3

;علمی و اجراییفعالیت - 22-4

;راهنمایی دانشجو و سایر خدمات دانشگاهی- 22-5

.همکاري تخصصی با حوزه کاربردي مرتبط-22-6
:اهم وظایف عضو آموزشی که وظایف مدیریتی به عهده ندارد، عبارت است از- 23ماده 

حد موظف تدریس در هفته با توجه به وا13الی 8، براي اعضاي تمام وقت و نیمه حضوري به میزان پژوهشگاهتدریس در - 23-1
) واحد موظف8و استاد آموزشی 9،دانشیار آموزشی 10،استادیار آموزشی12،مربی آموزشی13مربی آموزشیار(مراتب دانشگاهی عضو

.تعیین می گردد
.پژوهش و فناوري- 23-2
.به عهده گرفتن مسئولیت راهنمایی و پاسخگویی به سواالت دانشجویان- 23-3
.راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها و رساله هاي دانشجویی- 23-4
.خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی و آماده سازي آنها یا عملیات صحرایی- 23-5
.حضور در شوراها و کمیته ها و هیاتهاي ممتحنه ذیربط-23-6
.مشارکت و حضور در فعالیتها و کارگاههاي آموزشی و فرهنگی و دانش افزایی- 23-7
.شناسایی مسائل و چالشهاي کاربردي و تبدیل آن به پروژه هاي کاربردي- 23-8
.به عضو محول می شودپژوهشگاهانجام سایر وظایفی که از طرف مدیر گروه و رئیس دانشکده و یا رئیس - 23-9

نهمین نشست عادي از دور دوم هیات امناي پژوهشگاه استاندارداصالح شده در*

١٢

هیات علمیآیین نامه استخدامی اعضايپژوهشگاه استاندارد
.وظایف محول عضو را به طور موقت به سایر اعضا ارجاع نماید

با رعایت سقف ساعات خدمت، حسب مورد از سوي هیات رئیسه پژوهشگاهساعت شروع و خاتمه خدمت اعضا و واحدهاي - 2تبصره 
.در چارچوب ضوابط مصوب هیات امنا تعیین می گردد

20ساعت، نیمه حضوري 40تمام وقت (اعضا مکلفند در ساعات خدمت تعیین شده خود، متناسب با وضعیت خدمتی خود - 3تبصره 
عدم رعایت این تبصره . ت خود حضور یابند و وظایف محول را انجام دهندحسب مورد در محل خدم) ساعت20ساعت و یا نیمه وقت 

پیوست (دستورالعمل خدمت اعضا به شیوه نیمه حضوري »2«ذیل ماده »1«تبصره تخلف محسوب می شود  با متخلفین با رعایت 
.، براساس قانون مقررات انتظامی اعضاي هیات علمی رفتار خواهدشد)1شماره 
غیر انتفاعی و دستگاه هاي - عضو نمیتواند با سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري دولتی، غیردولتی-4تبصره 

همکاري غیر مستمر عضو با موسسات مذکور در خارج . اجرایی دولتی و غیردولتی قرارداد همکاري تمام وقت یا نیمه وقت داشته باشد

*.بالمانع استپژوهشگاه، با اطالع رئیس ژوهشگاهپاز ساعات رسمی کار 
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;فعالیت پژوهشی و فناوري- 22-3

;علمی و اجراییفعالیت - 22-4

;راهنمایی دانشجو و سایر خدمات دانشگاهی- 22-5

.همکاري تخصصی با حوزه کاربردي مرتبط-22-6
:اهم وظایف عضو آموزشی که وظایف مدیریتی به عهده ندارد، عبارت است از- 23ماده 
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١٣

هیات علمیآیین نامه استخدامی اعضاياستانداردپژوهشگاه 
به نحوي صورت می پذیرد که متوسط واحد موظف تدریس مجموع تعیین میزان واحد موظف اعضاي آموزشی در دانشکده-1تبصره 

.این ماده نباشد»1«،کمتر از متوسط واحد موظف مراتب تعیین شده در بند اعضاي دانشکده
.این آیین نامه و تبصره هاي آن نخواهدبود»21«ماده تعیین میزان واحد موظف اعضاي آموزشی نافی مفاد -2تبصره 
اعضاي تمام وقت آموزشی که طرح هاي پژوهشی ارزنده در دست اجرا دارند و باید وقت بیشتري را صرف امور پژوهشی -3تبصره 

می توانند قسمتی از ساعات مربوط به پژوهشگاهتصویب شوراي پژوهشی رئیس دانشکده ونمایند، بنا به پیشنهاد مدیر گروه و تایید 
مشروط به اینکه ساعات موظف تدریس آنان از نصف میزان حداقل مندرج در بند یک این ماده . آموزش را صرف امور پژوهشی نمایند

.کمتر نباشد
:ده ندارد، عبارت است ازاهم وظایف عضو پژوهشی که وظایف مدیریت به عه- 24ماده 

ساعت تحقیق در هفته با توجه به مراتب دانشگاهی عضو 37الی 24، براي اعضاي تمام وقت  به میزان  پژوهشگاهپژوهش در - 24-1
تعیین ) ساعت تحقیق24استاد پژوهشی 32و 28،  دانشیار پژوهشی 32، استادیار پژوهشی 36، مربی پژوهشی 37مربی پژوهشیار (

.می گردد
.پژوهشگاهبراساس مصوبات هیات رئیسه پژوهشگاهو خارج از پژوهشگاهارائه خدمات علمی،ازمایشگاهی به - 24-2
.انجام امور کارشناسی و مشاوره علمی و هدایت و نظارت بر پروژه هاي پژوهشی و پایان نامه هاي تحصیالت تکمیلی- 24-3
.جامع علمی و تخصصیشرکت در سمینارها، کنفرانسها و م- 24-4
.به تشخیص مقام مافوقپژوهشگاهشرکت در شوراهاي داخل و خارج از - 24-5
.مشارکت و حضور در فعالیتها و کارگاههاي آموزشی و فرهنگی و دانش افزایی-24-6
.شناسایی مسائل و چالشهاي کاربردي و تبدیل آن به پروژه هاي کاربردي- 24-7
.که از طرف مدیر گروه  و رئیس دانشکده  و یا رئیس  مؤسسه  به عضو محول می شودانجام سایر وظایفی- 24-8

عضو پژوهشی می تواند در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی با موافقت گروه  و تایید رئیس  مؤسسه  یا مقام مجاز - 1تبصره 
.واحد نظري تدریس نماید»4«از طرف وي حداکثر به میزان 

به نحوي صورت می پذیرد که میانگین محصول تحقیقات عضو در یک پژوهشگاهتعیین ساعات موظف اعضاي پژوهشی در - 2تبصره
صفحه ترجمه، تصحیح متون 200تا 150صفحه تالیف یا 150تا 100سال عالوه بر ارائه یک مقاله علمی پژوهشی پذیرش شده،

نحوه ارائه تحقیقات برحسب ماهیت موضوع توسط شوراي . کاربردي باشدتخصصی و یا تعلیق بر آن و یا ارائه یک طرح پژوهشی
.تعیین و ابالغ می گرددپژوهشگاهپژوهشی 

.این آیین نامه و تبصره هاي آن نخواهدبود»21«تعیین میزان ساعت موظف اعضاي تمام وقت پژوهشی نافی ماده -3تبصره 
اعضاي تمام وقت پژوهشی که در دوره هاي تحصیالت تکمیلی دروس خاص و موثري را تدریس می نماید، به پیشنهاد مدیر -4تبصره 

می تواند قسمتی از ساعات مربوط به تحقیق را صرف امور آموزشی پژوهشگاهو تصویب شوراي پژوهشی پژوهشگاهگروه  و تایید رئیس 
.نمایند
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١٤

هیات علمیآیین نامه استخدامی اعضايپژوهشگاه استاندارد

این آیین نامه 79واحد موظف تدریس یا ساعت موظف تحقیق عضو عهده دار سمت هاي مدیریت سیاسی  موضوع ماده - 25ماده 
و واحد موظف تدریس یا ساعت موظف تحقیق روساي دانشگاه ها و پژوهشگاه هاي مستقل و شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان "صفر"

*.است"یک"

سمت هاي مدیریتی، مشروط به / ا کسر ساعت موظف تحقیق عضو عهده دار سایر پستمیزان کسر واحد موظف تدریس ی- 1تبصره

*:ساعت تحقیق حسب مورد کمتر نباشد، براساس جدول ذیل تعیین میشود"پنج"واحد تدریس یا "دو"آنکه از 

نهمین نشست عادي از دور دوم هیات امناي پژوهشگاه استاندارداصالح شده در*

سمت اجراییردیف
واحد موظف 
عضو آموزشی

ساعت موظف 
عضو پژوهشی

1
پژوهشگاه هاي مستقل و شهرك هاي معاونان دانشگاه ها و 

علمی و تحقیقاتی
20تا 815تا 6

2
روساي مجتمع هاي آموزش عالی و موسسات پژوهشی 

مستقل
20تا 815تا 6

3
معاونان مجتمع هاي آموزش عالی و موسسات پژوهشی 

مستقل
5/16تا 75/12تا 5

4
روساي پژوهشکده ها، دانشکده ها و مراکز آموزش عالی و 

پژوهشی مستقل و پارکهاي علم و فناوري
5/16تا 75/12تا 5

5
معاونان پژوهشکده ها، دانشکده ها و مراکز آموزش عالی و 

پژوهشی مستقل و پارکهاي علم و فناوري
15تا 610تا 4

6
روساي دانشکده ها و پژوهشکده هاي تابعه دانشگاه ها و 

تحقیقاتیپژوهشگاه هاي مستقل و شهرك هاي علمی و 
15تا 610تا 4

7
معاونان دانشکده ها و پژوهشکده هاي تابعه دانشگاه ها و 
پژوهشگاه هاي مستقل و شهرك هاي علمی و تحقیقاتی

5/12تا 55/7تا 3

8
مدیران بالفصل وزیر با تأیید وزیر

معاونان و مدیران معاون وزیر با تأیید معاون مربوط وزیر
20تا 815تا 6

9
معاونان مدیران بالفصل وزیر با تأیید مدیر بالفصل مربوط 

وزیر
معاونان مدیران معاون وزیر با تأیید معاون مربوط وزیر

5/17تا 75/12تا 5
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١٥

هیات علمیآیین نامه استخدامی اعضايپژوهشگاه استاندارد

مندرج پژوهشگاهمیزان کسر واحد موظف تدریس و یا ساعت موظف تحقیق سایر سمتهاي اجرایی مصوب ستاره دار مصوب - 26ماده
حسب مورد توسط پژوهشگاهدر تشکیالت تفصیلی مصوب، با توجه به واحد موظف تدریس و یا ساعت موظف تحقیق رئیس و معاونان 

هیات امنا تعیین می شود و در هر صورت میزان واحد موظف تدریس یا ساعت موظف تحقیق سمت اجرایی مورد نظر نمی بایست از 
.واحد موظف تدریس و یا ساعت موظف تحقیق تعیین شده براي سمت اجرایی مافوق آن، کمتر باشد

:ت موظف تحقیق اعضاي هیات علمی جانباز براساس جدول ذیل تعیین می گرددکسر واحد موظف تدریس و یا ساع-27ماده 

جدول کسر واحد موظف تدریس یا ساعت موظف تحقیق اعضاي جانباز
کسر واحد موظف تدریس درصد جانبازيردیف

اعضاي آموزشی
کسر ساعت موظف تحقیق 

اعضاي پژوهشی
ساعت در هفته3واحد1درصد24تا 1
ساعت در هفته6واحد2درصد39تا 225
ساعت در هفته9واحد3درصد69تا 340
ساعت در هفته15واحد5درصد و باالتر470

:از تقلیل ساعات کار روزانه بهره مند می شوندپژوهشگاهاعضاي ذیل در ساعات موظف حضور، با هماهنگی -28ماده 
.ساعت2جسمی براساس تایید مراجع ذیصالح می باشند، حداکثر تا سقف که داراي معلولیت پژوهشگاهاعضاي - الف
.ساعت4درصد و باالتر حداکثر تا سقف 50بانوان همسر جانبازان -ب
.سال2بانوان عضو که وظیفه شیردهی برعهده دارند، با هماهنگی واحد سازمانی ذیربط، یک ساعت به ازاي هر فرزند تا سقف -ج
د همسر و بانوان عضو که داراي فرزند و یا همسر معلول ذهنی و  جسمی می باشند، براساس میزان معلولیت آقایان عضو فاق- د

.ساعت4حداکثر تا سقف ) مؤسسه بهزیستی کل کشور(موردتایید مراجع ذیصالح 
یا باالتر را برعهده دارند، درصد و 50اعضایی که به موجب تایید مراجع قانونی ذیصالح وظیفه نگهداري و مراقبت از جانبازان _ه

.ساعت4حداکثر تا سقف 
.ساعت می باشد»4«مجموع تقلیل کار ساعات روزانه عضو در هر صورت حداکثر–تبصره 
مکلف است در ازاي انجام تکالیف محول، میزان حضور موظف و رعایت مقررات این آیین نامه از سوي عضو، پژوهشگاه- 29ماده 

.این آیین نامه به وي پرداخت نماید»55«ماده براساس ضابطه مقرر در »مرتبه و پایهحقوق«وجهی تحت عنوان
مکلف است به عضو واجد شرایط ذیربط، عالوه بر حقوق مرتبه و پایه، فوق العاده هاي ذیل را متناسب با میزان پژوهشگاه- 30ماده 

:این آیین نامه پرداخت نماید»59«تا  »56«مواد حضور موظف وي در چارچوب ضوابط مقرر در 
;)مخصوص(فوق العاده شغل- 30-1
;فوق العاه ویژه- 30-2

١٥

هیات علمیآیین نامه استخدامی اعضايپژوهشگاه استاندارد

مندرج پژوهشگاهمیزان کسر واحد موظف تدریس و یا ساعت موظف تحقیق سایر سمتهاي اجرایی مصوب ستاره دار مصوب - 26ماده
حسب مورد توسط پژوهشگاهدر تشکیالت تفصیلی مصوب، با توجه به واحد موظف تدریس و یا ساعت موظف تحقیق رئیس و معاونان 

هیات امنا تعیین می شود و در هر صورت میزان واحد موظف تدریس یا ساعت موظف تحقیق سمت اجرایی مورد نظر نمی بایست از 
.واحد موظف تدریس و یا ساعت موظف تحقیق تعیین شده براي سمت اجرایی مافوق آن، کمتر باشد

:ت موظف تحقیق اعضاي هیات علمی جانباز براساس جدول ذیل تعیین می گرددکسر واحد موظف تدریس و یا ساع-27ماده 

جدول کسر واحد موظف تدریس یا ساعت موظف تحقیق اعضاي جانباز
کسر واحد موظف تدریس درصد جانبازيردیف

اعضاي آموزشی
کسر ساعت موظف تحقیق 

اعضاي پژوهشی
ساعت در هفته3واحد1درصد24تا 1
ساعت در هفته6واحد2درصد39تا 225
ساعت در هفته9واحد3درصد69تا 340
ساعت در هفته15واحد5درصد و باالتر470

:از تقلیل ساعات کار روزانه بهره مند می شوندپژوهشگاهاعضاي ذیل در ساعات موظف حضور، با هماهنگی -28ماده 
.ساعت2جسمی براساس تایید مراجع ذیصالح می باشند، حداکثر تا سقف که داراي معلولیت پژوهشگاهاعضاي - الف
.ساعت4درصد و باالتر حداکثر تا سقف 50بانوان همسر جانبازان -ب
.سال2بانوان عضو که وظیفه شیردهی برعهده دارند، با هماهنگی واحد سازمانی ذیربط، یک ساعت به ازاي هر فرزند تا سقف -ج
د همسر و بانوان عضو که داراي فرزند و یا همسر معلول ذهنی و  جسمی می باشند، براساس میزان معلولیت آقایان عضو فاق- د

.ساعت4حداکثر تا سقف ) مؤسسه بهزیستی کل کشور(موردتایید مراجع ذیصالح 
یا باالتر را برعهده دارند، درصد و 50اعضایی که به موجب تایید مراجع قانونی ذیصالح وظیفه نگهداري و مراقبت از جانبازان _ه

.ساعت4حداکثر تا سقف 
.ساعت می باشد»4«مجموع تقلیل کار ساعات روزانه عضو در هر صورت حداکثر–تبصره 
مکلف است در ازاي انجام تکالیف محول، میزان حضور موظف و رعایت مقررات این آیین نامه از سوي عضو، پژوهشگاه- 29ماده 

.این آیین نامه به وي پرداخت نماید»55«ماده براساس ضابطه مقرر در »مرتبه و پایهحقوق«وجهی تحت عنوان
مکلف است به عضو واجد شرایط ذیربط، عالوه بر حقوق مرتبه و پایه، فوق العاده هاي ذیل را متناسب با میزان پژوهشگاه- 30ماده 

:این آیین نامه پرداخت نماید»59«تا  »56«مواد حضور موظف وي در چارچوب ضوابط مقرر در 
;)مخصوص(فوق العاده شغل- 30-1
;فوق العاه ویژه- 30-2

١٥

هیات علمیآیین نامه استخدامی اعضايپژوهشگاه استاندارد

مندرج پژوهشگاهمیزان کسر واحد موظف تدریس و یا ساعت موظف تحقیق سایر سمتهاي اجرایی مصوب ستاره دار مصوب - 26ماده
حسب مورد توسط پژوهشگاهدر تشکیالت تفصیلی مصوب، با توجه به واحد موظف تدریس و یا ساعت موظف تحقیق رئیس و معاونان 

هیات امنا تعیین می شود و در هر صورت میزان واحد موظف تدریس یا ساعت موظف تحقیق سمت اجرایی مورد نظر نمی بایست از 
.واحد موظف تدریس و یا ساعت موظف تحقیق تعیین شده براي سمت اجرایی مافوق آن، کمتر باشد

:ت موظف تحقیق اعضاي هیات علمی جانباز براساس جدول ذیل تعیین می گرددکسر واحد موظف تدریس و یا ساع-27ماده 

جدول کسر واحد موظف تدریس یا ساعت موظف تحقیق اعضاي جانباز
کسر واحد موظف تدریس درصد جانبازيردیف

اعضاي آموزشی
کسر ساعت موظف تحقیق 

اعضاي پژوهشی
ساعت در هفته3واحد1درصد24تا 1
ساعت در هفته6واحد2درصد39تا 225
ساعت در هفته9واحد3درصد69تا 340
ساعت در هفته15واحد5درصد و باالتر470

:از تقلیل ساعات کار روزانه بهره مند می شوندپژوهشگاهاعضاي ذیل در ساعات موظف حضور، با هماهنگی -28ماده 
.ساعت2جسمی براساس تایید مراجع ذیصالح می باشند، حداکثر تا سقف که داراي معلولیت پژوهشگاهاعضاي - الف
.ساعت4درصد و باالتر حداکثر تا سقف 50بانوان همسر جانبازان -ب
.سال2بانوان عضو که وظیفه شیردهی برعهده دارند، با هماهنگی واحد سازمانی ذیربط، یک ساعت به ازاي هر فرزند تا سقف -ج
د همسر و بانوان عضو که داراي فرزند و یا همسر معلول ذهنی و  جسمی می باشند، براساس میزان معلولیت آقایان عضو فاق- د

.ساعت4حداکثر تا سقف ) مؤسسه بهزیستی کل کشور(موردتایید مراجع ذیصالح 
یا باالتر را برعهده دارند، درصد و 50اعضایی که به موجب تایید مراجع قانونی ذیصالح وظیفه نگهداري و مراقبت از جانبازان _ه

.ساعت4حداکثر تا سقف 
.ساعت می باشد»4«مجموع تقلیل کار ساعات روزانه عضو در هر صورت حداکثر–تبصره 
مکلف است در ازاي انجام تکالیف محول، میزان حضور موظف و رعایت مقررات این آیین نامه از سوي عضو، پژوهشگاه- 29ماده 

.این آیین نامه به وي پرداخت نماید»55«ماده براساس ضابطه مقرر در »مرتبه و پایهحقوق«وجهی تحت عنوان
مکلف است به عضو واجد شرایط ذیربط، عالوه بر حقوق مرتبه و پایه، فوق العاده هاي ذیل را متناسب با میزان پژوهشگاه- 30ماده 

:این آیین نامه پرداخت نماید»59«تا  »56«مواد حضور موظف وي در چارچوب ضوابط مقرر در 
;)مخصوص(فوق العاده شغل- 30-1
;فوق العاه ویژه- 30-2
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;فوق العاده جذب- 30-3

.فوق العاده مدیریت- 30-4

این آیین نامه، فوق »30«ماده مکلف است به عضو واجد شرایط ذیربط، عالوه بر فوق العاده هاي مندرج در پژوهشگاه-31ماده 
:العاده هاي ذیل را مطابق با ضوابط و مقررات مربوط پرداخت نماید

;فوق العاده بدي اب و هوا- 31-1

;فوق العاده سختی شرایط محیط کار- 31-2

;طبفوق العاده محرومیت از م- 31-3

.فوق العاده اشعه- 31-4
.می باشد»2«این ماده به شرح پیوست شماره »2«موضوع بند دستورالعمل -1تبصره 
.برقراري فوق العاده محرومیت از مطب و فوق العاده اشعه تابع ضوابط و مقررات خاص خود می باشد-2تبصره 
می تواند از خدمات اعضاي هیات علمی خود و یا سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی وفناوري با پژوهشگاه- 32ماده 

موافقت کتبی  محل خدمت آنان به منظور تدریس و یا تحقیق در ازاي پرداخت حق التدریس و یا حق التحقیق براساس ضابطه مقرر 
.این آیین نامه استفاده نماید»62«ماده در 

در . تعیین می گرددپژوهشگاهمیزان واحد حق التدریس اعضاي آموزشی در هر نیم سال تحصیلی تا سقف تعیین شده از سوي -هتبصر
.هر صورت میزان حق التدریس عضو نمی بایست از سقف تعیین شده موضوع این تبصره، بیشتر باشد

می تواند از خدمات دارندگان مدارك تحصیلی دانشگاهی غیر عضو هیات علمی که صالحیت مدرسی آنان در پژوهشگاه- 33ماده 
پیشنهاد دهنده و مدیر »مرکز«و معاون آموزشی پژوهشگاهیکی از رشته هاي تحصیلی به تایید کمیته اي مرکب از نماینده رئیس 

ماده ظور تدریس در ازاي پرداخت حق التدریس براساس ضابطه مقرر در به من"مدرس“گروه آموزشی ذیربط رسیده باشد، به عنوان
.این آیین نامه استفاده نماید»63«

می تواند براي آموزش فنی، عملی، هنري و آزمایشگاهی از مدرسانی که مدرك تحصیلی خاص یا مرتبه پژوهشگاه-1تبصره 
میزان حق التدریس این. درج در این ماده رسیده است، استفاده نمایددانشگاهی نداشته و صالحیت مدرسی آنان به تایید کمیته من

این آیین نامه با توجه به مدارك علمی و تجربه مدرس توسط »63«درصد حق التدریس مقرر در ماده100تا 80دسته از افراد معادل 
.تعیین می گرددپژوهشگاههیات رئیسه 

ساعت درس نظري یا معادل عملی آن در هفته می »12«حداکثر پژوهشگاهساعات تدریس مدرسان موضوع این ماده در - 2تبصره 
.باشد

مدرسانی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوري یا آیین نامه استخدامی اعضاي غیر هیات علمی می باشند، صرفا در -3تبصره 
.می باشندساعات غیر موظف مشمول این ماده

این آیین نامه، براي مدت معین جهت انجام وظایف محول به خارج »1«ماده »33«بند »الف«به عضوي که براساس جز -34ماده 
- کیلومتر باشد فوق60اعزام می گردد، از تاریخ حرکت به محل ماموریت تا بازگشت، چنانچه فاصله مقصد از مبدا بیش از پژوهشگاهاز 
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;فوق العاده جذب- 30-3

.فوق العاده مدیریت- 30-4

این آیین نامه، فوق »30«ماده مکلف است به عضو واجد شرایط ذیربط، عالوه بر فوق العاده هاي مندرج در پژوهشگاه-31ماده 
:العاده هاي ذیل را مطابق با ضوابط و مقررات مربوط پرداخت نماید

;فوق العاده بدي اب و هوا- 31-1

;فوق العاده سختی شرایط محیط کار- 31-2

;طبفوق العاده محرومیت از م- 31-3

.فوق العاده اشعه- 31-4
.می باشد»2«این ماده به شرح پیوست شماره »2«موضوع بند دستورالعمل -1تبصره 
.برقراري فوق العاده محرومیت از مطب و فوق العاده اشعه تابع ضوابط و مقررات خاص خود می باشد-2تبصره 
می تواند از خدمات اعضاي هیات علمی خود و یا سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی وفناوري با پژوهشگاه- 32ماده 

موافقت کتبی  محل خدمت آنان به منظور تدریس و یا تحقیق در ازاي پرداخت حق التدریس و یا حق التحقیق براساس ضابطه مقرر 
.این آیین نامه استفاده نماید»62«ماده در 

در . تعیین می گرددپژوهشگاهمیزان واحد حق التدریس اعضاي آموزشی در هر نیم سال تحصیلی تا سقف تعیین شده از سوي -هتبصر
.هر صورت میزان حق التدریس عضو نمی بایست از سقف تعیین شده موضوع این تبصره، بیشتر باشد

می تواند از خدمات دارندگان مدارك تحصیلی دانشگاهی غیر عضو هیات علمی که صالحیت مدرسی آنان در پژوهشگاه- 33ماده 
پیشنهاد دهنده و مدیر »مرکز«و معاون آموزشی پژوهشگاهیکی از رشته هاي تحصیلی به تایید کمیته اي مرکب از نماینده رئیس 

ماده ظور تدریس در ازاي پرداخت حق التدریس براساس ضابطه مقرر در به من"مدرس“گروه آموزشی ذیربط رسیده باشد، به عنوان
.این آیین نامه استفاده نماید»63«

می تواند براي آموزش فنی، عملی، هنري و آزمایشگاهی از مدرسانی که مدرك تحصیلی خاص یا مرتبه پژوهشگاه-1تبصره 
میزان حق التدریس این. درج در این ماده رسیده است، استفاده نمایددانشگاهی نداشته و صالحیت مدرسی آنان به تایید کمیته من

این آیین نامه با توجه به مدارك علمی و تجربه مدرس توسط »63«درصد حق التدریس مقرر در ماده100تا 80دسته از افراد معادل 
.تعیین می گرددپژوهشگاههیات رئیسه 

ساعت درس نظري یا معادل عملی آن در هفته می »12«حداکثر پژوهشگاهساعات تدریس مدرسان موضوع این ماده در - 2تبصره 
.باشد

مدرسانی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوري یا آیین نامه استخدامی اعضاي غیر هیات علمی می باشند، صرفا در -3تبصره 
.می باشندساعات غیر موظف مشمول این ماده

این آیین نامه، براي مدت معین جهت انجام وظایف محول به خارج »1«ماده »33«بند »الف«به عضوي که براساس جز -34ماده 
- کیلومتر باشد فوق60اعزام می گردد، از تاریخ حرکت به محل ماموریت تا بازگشت، چنانچه فاصله مقصد از مبدا بیش از پژوهشگاهاز 

١٦
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;فوق العاده جذب- 30-3

.فوق العاده مدیریت- 30-4

این آیین نامه، فوق »30«ماده مکلف است به عضو واجد شرایط ذیربط، عالوه بر فوق العاده هاي مندرج در پژوهشگاه-31ماده 
:العاده هاي ذیل را مطابق با ضوابط و مقررات مربوط پرداخت نماید

;فوق العاده بدي اب و هوا- 31-1

;فوق العاده سختی شرایط محیط کار- 31-2

;طبفوق العاده محرومیت از م- 31-3

.فوق العاده اشعه- 31-4
.می باشد»2«این ماده به شرح پیوست شماره »2«موضوع بند دستورالعمل -1تبصره 
.برقراري فوق العاده محرومیت از مطب و فوق العاده اشعه تابع ضوابط و مقررات خاص خود می باشد-2تبصره 
می تواند از خدمات اعضاي هیات علمی خود و یا سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی وفناوري با پژوهشگاه- 32ماده 

موافقت کتبی  محل خدمت آنان به منظور تدریس و یا تحقیق در ازاي پرداخت حق التدریس و یا حق التحقیق براساس ضابطه مقرر 
.این آیین نامه استفاده نماید»62«ماده در 

در . تعیین می گرددپژوهشگاهمیزان واحد حق التدریس اعضاي آموزشی در هر نیم سال تحصیلی تا سقف تعیین شده از سوي -هتبصر
.هر صورت میزان حق التدریس عضو نمی بایست از سقف تعیین شده موضوع این تبصره، بیشتر باشد

می تواند از خدمات دارندگان مدارك تحصیلی دانشگاهی غیر عضو هیات علمی که صالحیت مدرسی آنان در پژوهشگاه- 33ماده 
پیشنهاد دهنده و مدیر »مرکز«و معاون آموزشی پژوهشگاهیکی از رشته هاي تحصیلی به تایید کمیته اي مرکب از نماینده رئیس 

ماده ظور تدریس در ازاي پرداخت حق التدریس براساس ضابطه مقرر در به من"مدرس“گروه آموزشی ذیربط رسیده باشد، به عنوان
.این آیین نامه استفاده نماید»63«

می تواند براي آموزش فنی، عملی، هنري و آزمایشگاهی از مدرسانی که مدرك تحصیلی خاص یا مرتبه پژوهشگاه-1تبصره 
میزان حق التدریس این. درج در این ماده رسیده است، استفاده نمایددانشگاهی نداشته و صالحیت مدرسی آنان به تایید کمیته من

این آیین نامه با توجه به مدارك علمی و تجربه مدرس توسط »63«درصد حق التدریس مقرر در ماده100تا 80دسته از افراد معادل 
.تعیین می گرددپژوهشگاههیات رئیسه 

ساعت درس نظري یا معادل عملی آن در هفته می »12«حداکثر پژوهشگاهساعات تدریس مدرسان موضوع این ماده در - 2تبصره 
.باشد

مدرسانی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوري یا آیین نامه استخدامی اعضاي غیر هیات علمی می باشند، صرفا در -3تبصره 
.می باشندساعات غیر موظف مشمول این ماده

این آیین نامه، براي مدت معین جهت انجام وظایف محول به خارج »1«ماده »33«بند »الف«به عضوي که براساس جز -34ماده 
- کیلومتر باشد فوق60اعزام می گردد، از تاریخ حرکت به محل ماموریت تا بازگشت، چنانچه فاصله مقصد از مبدا بیش از پژوهشگاهاز 



١٧

هیات علمیآیین نامه استخدامی اعضاياستانداردپژوهشگاه

ماده این فوق العاده به اعضاي مشمول . این آیین نامه پرداخت می گردد»64«ماده العاده ماموریت روزانه براساس ضابطه مقرر در -
.این آیین نامه تعلق نخواهدگرفت»72«

به صورت ماموریت به خارج از کشور اعزام می شود، ضمن برخورداري از حقوق و مزایاي عضوي که با تایید هیات رییسه- 1تبصره 
.ریالی، فوق العاده ماموریت روزانه خارج از کشور براساس مقررات عمومی نیز دریافت خواهدکرد

.یمی بیشتر نخواهدبودمدت این گونه ماموریتها در مورد هر عضو از چهار ماه متوالی و یا متناوب در یک سال تقو-2تبصره 
به عضوي که به موجب حکم صادره از سوي مراجع قانونی محل ثابت جغرافیایی خدمت وي تغییر می کند، هزینه اي تحت -35ماده 
.این آیین نامه پرداخت می گردد»66«ماده براساس ضابطه مقرر در "هزینه سفر و نقل مکان“عنوان
و در »کمک هزینه عائله مندي«ه متاهل مشمول این آیین نامه کمک هزینه اي تحت عنوان به عضو مرد شاغل و بازنشست- 36ماده 

و براساس »91«ماده با رعایت مفاد تبصره »کمک هزینه اوالد «صورت داشتن فرزندان تحت تکفل، کمک هزینه اي تحت عنوان
.این آیین نامه پرداخت می گردد»67«ماده ضابطه مقرر در 

بانوان وظیفه بگیر و همچنین اعضاي زن شاغل و یا بازنشسته سرپرست خانوار که همسرشان متوفی، معلول و یا از کارافتاده -1تبصره 
کلی بوده و به موجب حکم مراجع قانونی، سرپرستی خانوار را  به عهده دارند، از کمک هزینه عائله مندي و نیز در صورت تکفل مخارج 

.د برخوردار می شوندفرزندان از کمک هزینه اوال
سال و در صورت ادامه تحصیل و غیر شاغل 20حداکثر سن براي اوالد ذکور که از کمک هزینه اوالد استفاده می کنند، -2تبصره 

.سال تمام و براي اوالد اناث نداشتن شغل و همسر خواهد بود25بودن آنان تا 
مراجع پزشکی ذیصالح از جمله مؤسسه بهزیستی کل کشور، مؤسسه پزشکی فرزندان معلول و از کارافتاده کلی به تشخیص- 3تبصره 

.این ماده نمی باشند2مشمول محدودیت سقف سنی مذکور در تبصره ... قانونی و 
عدم حضور عضو در محل خدمت بدون اطالع و هماهنگی قبلی، عدم انجام وظایف و تکالیف محول، تاخیر در ورود و یا - 37ماده 

بدون ارائه مجوز خروج پژوهشگاهخروج بدون عذر موجه، همچنین ترك خدمت در خالل ساعات موظف حضور در تعجیل در 
، ضمن کسر حقوق و مزایاي مستمر به عنوان ساعات و روزهاي عدم حضور، براي بار اول احضار و اخطار )ماموریت یا مرخصی ساعتی(

ه، براي بار سوم توبیخ کتبی با درج در پرونده و در صورت تکرار پرونده وي براي شفاهی، براي بار دوم اخطار کتبی با درج در پروند
.رسیدگی به هیات بدوي انتظامی ارجاع می گردد

در صورتی که عضو مدعی شود که غیبت او خارج از حدود قدرت و اختیار بوده و هیات بدوي انتظامی با بررسی مستندات مورد -تبصره
تشخیص و حکم برائت دهد، حقوق و مزایاي ایام غیبت وي در صورت داشتن مرخصی استحقاقی با ارائه ارائه، عذر وي را موجه

.در غیر این صورت براي مدت مذکور مرخصی بدون حقوق صادر خواهدشد. درخواست مرخصی استحقاقی قابل پرداخت خواهدبود
ت انتظامی هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و قانون مقررا«در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات مندرج در- 38ماده 

.توسط عضو، موضوع به هیاتهاي رسیدگی انتظامی اعضاي هیات علمی ارجاع می گردد»تحقیقاتی کشور
در اختیار وي قرار داده شده پژوهشگاهعضو شاغل موظف به حفظ و نگهداري اموال ،اسناد و مدارکی است که از سوي - 39ماده 

تحویل و یا عدم تحویل اموال، اطالعات، مدارك و اسناد صرفا با اجازه مقام مجاز در چارچوب قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر. تاس
قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاهها و موسسات«می باشد و در صورت ورود ضرر و زیان و یا افشاي اسناد، موضوع براساس 

١٧

هیات علمیآیین نامه استخدامی اعضاياستانداردپژوهشگاه

ماده این فوق العاده به اعضاي مشمول . این آیین نامه پرداخت می گردد»64«ماده العاده ماموریت روزانه براساس ضابطه مقرر در -
.این آیین نامه تعلق نخواهدگرفت»72«

به صورت ماموریت به خارج از کشور اعزام می شود، ضمن برخورداري از حقوق و مزایاي عضوي که با تایید هیات رییسه- 1تبصره 
.ریالی، فوق العاده ماموریت روزانه خارج از کشور براساس مقررات عمومی نیز دریافت خواهدکرد

.یمی بیشتر نخواهدبودمدت این گونه ماموریتها در مورد هر عضو از چهار ماه متوالی و یا متناوب در یک سال تقو-2تبصره 
به عضوي که به موجب حکم صادره از سوي مراجع قانونی محل ثابت جغرافیایی خدمت وي تغییر می کند، هزینه اي تحت -35ماده 
.این آیین نامه پرداخت می گردد»66«ماده براساس ضابطه مقرر در "هزینه سفر و نقل مکان“عنوان
و در »کمک هزینه عائله مندي«ه متاهل مشمول این آیین نامه کمک هزینه اي تحت عنوان به عضو مرد شاغل و بازنشست- 36ماده 

و براساس »91«ماده با رعایت مفاد تبصره »کمک هزینه اوالد «صورت داشتن فرزندان تحت تکفل، کمک هزینه اي تحت عنوان
.این آیین نامه پرداخت می گردد»67«ماده ضابطه مقرر در 

بانوان وظیفه بگیر و همچنین اعضاي زن شاغل و یا بازنشسته سرپرست خانوار که همسرشان متوفی، معلول و یا از کارافتاده -1تبصره 
کلی بوده و به موجب حکم مراجع قانونی، سرپرستی خانوار را  به عهده دارند، از کمک هزینه عائله مندي و نیز در صورت تکفل مخارج 

.د برخوردار می شوندفرزندان از کمک هزینه اوال
سال و در صورت ادامه تحصیل و غیر شاغل 20حداکثر سن براي اوالد ذکور که از کمک هزینه اوالد استفاده می کنند، -2تبصره 

.سال تمام و براي اوالد اناث نداشتن شغل و همسر خواهد بود25بودن آنان تا 
مراجع پزشکی ذیصالح از جمله مؤسسه بهزیستی کل کشور، مؤسسه پزشکی فرزندان معلول و از کارافتاده کلی به تشخیص- 3تبصره 

.این ماده نمی باشند2مشمول محدودیت سقف سنی مذکور در تبصره ... قانونی و 
عدم حضور عضو در محل خدمت بدون اطالع و هماهنگی قبلی، عدم انجام وظایف و تکالیف محول، تاخیر در ورود و یا - 37ماده 

بدون ارائه مجوز خروج پژوهشگاهخروج بدون عذر موجه، همچنین ترك خدمت در خالل ساعات موظف حضور در تعجیل در 
، ضمن کسر حقوق و مزایاي مستمر به عنوان ساعات و روزهاي عدم حضور، براي بار اول احضار و اخطار )ماموریت یا مرخصی ساعتی(

ه، براي بار سوم توبیخ کتبی با درج در پرونده و در صورت تکرار پرونده وي براي شفاهی، براي بار دوم اخطار کتبی با درج در پروند
.رسیدگی به هیات بدوي انتظامی ارجاع می گردد

در صورتی که عضو مدعی شود که غیبت او خارج از حدود قدرت و اختیار بوده و هیات بدوي انتظامی با بررسی مستندات مورد -تبصره
تشخیص و حکم برائت دهد، حقوق و مزایاي ایام غیبت وي در صورت داشتن مرخصی استحقاقی با ارائه ارائه، عذر وي را موجه

.در غیر این صورت براي مدت مذکور مرخصی بدون حقوق صادر خواهدشد. درخواست مرخصی استحقاقی قابل پرداخت خواهدبود
ت انتظامی هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و قانون مقررا«در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات مندرج در- 38ماده 

.توسط عضو، موضوع به هیاتهاي رسیدگی انتظامی اعضاي هیات علمی ارجاع می گردد»تحقیقاتی کشور
در اختیار وي قرار داده شده پژوهشگاهعضو شاغل موظف به حفظ و نگهداري اموال ،اسناد و مدارکی است که از سوي - 39ماده 

تحویل و یا عدم تحویل اموال، اطالعات، مدارك و اسناد صرفا با اجازه مقام مجاز در چارچوب قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر. تاس
قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاهها و موسسات«می باشد و در صورت ورود ضرر و زیان و یا افشاي اسناد، موضوع براساس 

١٧

هیات علمیآیین نامه استخدامی اعضاياستانداردپژوهشگاه

ماده این فوق العاده به اعضاي مشمول . این آیین نامه پرداخت می گردد»64«ماده العاده ماموریت روزانه براساس ضابطه مقرر در -
.این آیین نامه تعلق نخواهدگرفت»72«

به صورت ماموریت به خارج از کشور اعزام می شود، ضمن برخورداري از حقوق و مزایاي عضوي که با تایید هیات رییسه- 1تبصره 
.ریالی، فوق العاده ماموریت روزانه خارج از کشور براساس مقررات عمومی نیز دریافت خواهدکرد

.یمی بیشتر نخواهدبودمدت این گونه ماموریتها در مورد هر عضو از چهار ماه متوالی و یا متناوب در یک سال تقو-2تبصره 
به عضوي که به موجب حکم صادره از سوي مراجع قانونی محل ثابت جغرافیایی خدمت وي تغییر می کند، هزینه اي تحت -35ماده 
.این آیین نامه پرداخت می گردد»66«ماده براساس ضابطه مقرر در "هزینه سفر و نقل مکان“عنوان
و در »کمک هزینه عائله مندي«ه متاهل مشمول این آیین نامه کمک هزینه اي تحت عنوان به عضو مرد شاغل و بازنشست- 36ماده 

و براساس »91«ماده با رعایت مفاد تبصره »کمک هزینه اوالد «صورت داشتن فرزندان تحت تکفل، کمک هزینه اي تحت عنوان
.این آیین نامه پرداخت می گردد»67«ماده ضابطه مقرر در 

بانوان وظیفه بگیر و همچنین اعضاي زن شاغل و یا بازنشسته سرپرست خانوار که همسرشان متوفی، معلول و یا از کارافتاده -1تبصره 
کلی بوده و به موجب حکم مراجع قانونی، سرپرستی خانوار را  به عهده دارند، از کمک هزینه عائله مندي و نیز در صورت تکفل مخارج 

.د برخوردار می شوندفرزندان از کمک هزینه اوال
سال و در صورت ادامه تحصیل و غیر شاغل 20حداکثر سن براي اوالد ذکور که از کمک هزینه اوالد استفاده می کنند، -2تبصره 

.سال تمام و براي اوالد اناث نداشتن شغل و همسر خواهد بود25بودن آنان تا 
مراجع پزشکی ذیصالح از جمله مؤسسه بهزیستی کل کشور، مؤسسه پزشکی فرزندان معلول و از کارافتاده کلی به تشخیص- 3تبصره 

.این ماده نمی باشند2مشمول محدودیت سقف سنی مذکور در تبصره ... قانونی و 
عدم حضور عضو در محل خدمت بدون اطالع و هماهنگی قبلی، عدم انجام وظایف و تکالیف محول، تاخیر در ورود و یا - 37ماده 

بدون ارائه مجوز خروج پژوهشگاهخروج بدون عذر موجه، همچنین ترك خدمت در خالل ساعات موظف حضور در تعجیل در 
، ضمن کسر حقوق و مزایاي مستمر به عنوان ساعات و روزهاي عدم حضور، براي بار اول احضار و اخطار )ماموریت یا مرخصی ساعتی(

ه، براي بار سوم توبیخ کتبی با درج در پرونده و در صورت تکرار پرونده وي براي شفاهی، براي بار دوم اخطار کتبی با درج در پروند
.رسیدگی به هیات بدوي انتظامی ارجاع می گردد

در صورتی که عضو مدعی شود که غیبت او خارج از حدود قدرت و اختیار بوده و هیات بدوي انتظامی با بررسی مستندات مورد -تبصره
تشخیص و حکم برائت دهد، حقوق و مزایاي ایام غیبت وي در صورت داشتن مرخصی استحقاقی با ارائه ارائه، عذر وي را موجه

.در غیر این صورت براي مدت مذکور مرخصی بدون حقوق صادر خواهدشد. درخواست مرخصی استحقاقی قابل پرداخت خواهدبود
ت انتظامی هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و قانون مقررا«در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات مندرج در- 38ماده 

.توسط عضو، موضوع به هیاتهاي رسیدگی انتظامی اعضاي هیات علمی ارجاع می گردد»تحقیقاتی کشور
در اختیار وي قرار داده شده پژوهشگاهعضو شاغل موظف به حفظ و نگهداري اموال ،اسناد و مدارکی است که از سوي - 39ماده 

تحویل و یا عدم تحویل اموال، اطالعات، مدارك و اسناد صرفا با اجازه مقام مجاز در چارچوب قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر. تاس
قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاهها و موسسات«می باشد و در صورت ورود ضرر و زیان و یا افشاي اسناد، موضوع براساس 



١٨
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.مورد رسیدگی قرار خواهدگرفت»آموزش عالی و تحقیقاتی کشور
موظف است ضمن رعایت انصاف و گشاده رویی، وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت و تبعیت از پژوهشگاهعضو - 40ماده 

در صورت تخطی از این اصل، برابر . انجام داده و در مقابل مقام مافوق پاسخگو باشدپژوهشگاهقوانین و مقررات عمومی و اختصاصی 
.مقررات مربوط عمل خواهدشد

مکلف پژوهشگاهدر انجام وظایف و مسئولیت هاي قانونی در برابر شاکیان مورد حمایت قضایی می باشد و هپژوهشگاعضو -41ماده 
به تقاضاي عضو براي »3پیوست شماره –دستورالعمل اجرایی قانون حمایت قضایی از اعضاي هیات علمی «است براساس 

.د یا گرفتن وکیل از عضو حمایت قضایی نمایددفاع از انجام وظایف وي با استفاده از کارشناسان حقوقی خو
می پژوهشگاهقطع ارتباط نماید، منوط به تعیین تکلیف وي و تسویه حساب با پژوهشگاهپرداخت مطالبات عضوي که با -42ماده 
.باشد

بسر می برند، صرفا حقوق »آماده به خدمت «که براساس ضوابط و مقررات این آیین نامه در وضعیت پژوهشگاهبه اعضاي -43ماده 
.مرتبه و پایه و کمک هزینه عائله مندي و اوالد پرداخت می گردد

.حداکثر یک سال می باشد»آماده به خدمت«مدت وضعیت -1تبصره 
عضوي که براساس حکم مراجع قضائی و یا هیاتهاي رسیدگی انتظامی اعضاي هیات علمی از اتهام مربوط برائت حاصل -2تبصره 

.ید، حقوق و مزایاي مستمر مندرج در حکم کارگزینی قبل از آماده به خدمت را براي مدت آمادگی به خدمت دریافت خواهدنمودنما
اعضايانتظامیرسیدگیهیاتهايیاقضاییمراجعحکماساسبرعضووضعیت»خدمتبهآماده«دورهپایانتاچنانچه- 44ماده
زمانمدتاحتساببا(بازنشستگیشرایطبودنداراصورتنگردد،درفراهمويبکاراعادهموجباتیاوباشدنشدهتعیینعلمیهیات
.شدخواهدرفتارذینفعدرخواستحسبذیلروشهايازیکیبهصورتاینغیردروبازنشستهوي،)خدمتبهآماده
.نیازاعالمارائهباییاجراياههدستگاایو يو فناوریپژوهش،یدانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالسایربهانتقال- الف
.نیازاعالمارائهباییاجراياههدستگاایو يو فناوریپژوهش،یدانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالسایربهسالهیکماموریت-ب

آییناین»52«مادهموضوعاستحقاقی،ترفیعپایهیکدریافتبرايراالزمامتیازاتحداقلسالیکطولدرکهعضوي- 45ماده
ويالتحقیقحقساعتیادریستالحقواحدتعدادپژوهشگاه هیات رییسهتائیدوترفیعاتکمیتهپیشنهادباننماید،کسبنامه

حقساعتیاالتدریسحقواحدحذفضمنوضعیت،ایناستمرارصورتدروشدخواهدحذفسومودومسالهايبرايموردحسب
.گرددمیارسال) نامهآییناین»109«مادهموضوع( علمیرکودکمیسیونبهتصمیماخذوبررسیجهتويپروندهعضو،التحقیق

توانمندسازي: پنجمفصل
اثربخشیوکارآییسطحارتقايمنظوربهوعضوساالنهعملکردارزیابیازحاصلنتایجمبنايبراستموظفپژوهشگاه-46ماده

ودانشنگرش،ساختنمتناسبجهتراالزمآموزشیهايبرنامهمحول،تکالیفبهترچههرایفايدرويتوانمندسازيوفعالیتها
.گذارداجراموردبهوطراحینظر،موردشغلباعضومهارت

شغلیهايتواناییومهارتهاافزایشوتوانمندسازيبهنسبتهموارهمربوط،مقرراتوضوابطاساسبراستموظفعضو- 47ماده
.نمایداقدامخود
شدهتکمیلفرمهايبهتوجهباراعضوعملکردسالیانه،ترفیعبرايعضواستحقاقبررسیمنظوربهاستموظفپژوهشگاه- 48ماده

١٨

هیات علمیآیین نامه استخدامی اعضاياستانداردپژوهشگاه 

.مورد رسیدگی قرار خواهدگرفت»آموزش عالی و تحقیقاتی کشور
موظف است ضمن رعایت انصاف و گشاده رویی، وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت و تبعیت از پژوهشگاهعضو - 40ماده 

در صورت تخطی از این اصل، برابر . انجام داده و در مقابل مقام مافوق پاسخگو باشدپژوهشگاهقوانین و مقررات عمومی و اختصاصی 
.مقررات مربوط عمل خواهدشد

مکلف پژوهشگاهدر انجام وظایف و مسئولیت هاي قانونی در برابر شاکیان مورد حمایت قضایی می باشد و هپژوهشگاعضو -41ماده 
به تقاضاي عضو براي »3پیوست شماره –دستورالعمل اجرایی قانون حمایت قضایی از اعضاي هیات علمی «است براساس 

.د یا گرفتن وکیل از عضو حمایت قضایی نمایددفاع از انجام وظایف وي با استفاده از کارشناسان حقوقی خو
می پژوهشگاهقطع ارتباط نماید، منوط به تعیین تکلیف وي و تسویه حساب با پژوهشگاهپرداخت مطالبات عضوي که با -42ماده 
.باشد

بسر می برند، صرفا حقوق »آماده به خدمت «که براساس ضوابط و مقررات این آیین نامه در وضعیت پژوهشگاهبه اعضاي -43ماده 
.مرتبه و پایه و کمک هزینه عائله مندي و اوالد پرداخت می گردد

.حداکثر یک سال می باشد»آماده به خدمت«مدت وضعیت -1تبصره 
عضوي که براساس حکم مراجع قضائی و یا هیاتهاي رسیدگی انتظامی اعضاي هیات علمی از اتهام مربوط برائت حاصل -2تبصره 

.ید، حقوق و مزایاي مستمر مندرج در حکم کارگزینی قبل از آماده به خدمت را براي مدت آمادگی به خدمت دریافت خواهدنمودنما
اعضايانتظامیرسیدگیهیاتهايیاقضاییمراجعحکماساسبرعضووضعیت»خدمتبهآماده«دورهپایانتاچنانچه- 44ماده
زمانمدتاحتساببا(بازنشستگیشرایطبودنداراصورتنگردد،درفراهمويبکاراعادهموجباتیاوباشدنشدهتعیینعلمیهیات
.شدخواهدرفتارذینفعدرخواستحسبذیلروشهايازیکیبهصورتاینغیردروبازنشستهوي،)خدمتبهآماده
.نیازاعالمارائهباییاجراياههدستگاایو يو فناوریپژوهش،یدانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالسایربهانتقال- الف
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١٩

هیات علمیآیین نامه استخدامی اعضايپژوهشگاه استاندارد

.نمایدارسالپژوهشگاهترفیعاتکمیتهبهراارزیابیایننتایجونمودهارزیابیوي،توسط
شدهتکمیلفرمهايبهتوجهباراعضوفعالیتهايمرتبه،ارتقاءبرايعضواستحقاقبررسیمنظوربهاستموظفپژوهشگاه-49ماده

بهراارزیابیایننتایجونمودهارزیابیمربوط،دستورالعملهايوعلمیهیاتاعضايمرتبهارتقاءنامهآیینچارچوبدرويتوسط
.نمایدارسالذیصالحمراجع

دستورالعملاساسبر) نامهآییناین»49«و»48«موادموضوع(عضوارزیابیدراستفادهموردهايشاخصوعوامل- 50ماده
سويازابالغی) علمیهیاتاعضايمرتبهارتقاينامهآیین(همچنینوپژوهشیوآموزشیعلمیهیاتاعضايسالیانهترفیعاعطاي
.گرددمیتعیینوزارت
:گرددمیاعطاذیلمشروحههايپایهنامه،آییناین»53«و»52«مواددرمقررشرایطاحرازصورتدرعضوبه- 51ماده

پایهسایروتحصیلیماموریتپایهایثارگري،هايپایهسالیانه،استحقاقیترفیعسربازي،خدمتترفیع: شاملاستحقاقیپایه- 51-1
.آتیمصوبهاي
هايپایهسایروکشورينمونهعلمیهیاتعضوعنوانکسب،»س«الزهراوعاشوراگردانهايدرعضویت: شاملتشویقیپایه- 51-2

.آتیمصوب
ترفیعپایهمورد،حسبذیلبندهايدرمندرجشرایطاحرازصورتدرتحصیلبهماموروکاربهشاغلاعضايبه- 52ماده

:گرددمیاعطاسالیانهاستحقاقی
انجام حداقل  یک و یا دوسال خدمت علمی آموزشی و پژوهشی قابل قبول در پایه قبلی، به ترتیب براي :کاربهشاغلاعضاي- 52-1

پایه و 5تا سقف "یک سال"، اعضاي پیمانی "یک سال"این آیین نامه "11"ماده اعضاي رسمی تمام وقت و اعضاي پیمانی موضوع 
دستورالعمل اعطاي ترفیع سالیانه اعضاي (حسب مورد و کسب حداقل امتیاز مندرج در "دو سال"اعضاي نیمه حضوري یا نیمه وقت 

.در مهلت مقرر) هیات علمی آموزشی و پژوهشی ابالغی از سوي وزارت
پژوهشگاهدرازاي ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی ساالنه که به تایید موسسه محل تحصیل و :تحصیلبهامورمرسمیاعضاي- 52-2

برسد، در مقطع کارشناسی ارشد براي هر سال تحصیل یک پایه و در طول دوره حداکثر دو پایه و در مقطع تحصیلی دکتري تخصصی 
.مجموع براي دو مقطع تحصیلی پنج پایه اعطا میگرددبراي هر سال تحصیل یک پایه و حداکثر چهار پایه و در 

یاوخدمتپایانکارتارائهازايراین آیین نامه، د11به اعضاي پیمانی، رسمی و همچنین اعضاي پیمانی موضوع ماده - 1تبصره

*.گیردمیتعلقترفیعپایهیکدر بدو استخدام وظیفه،نظامتعهدانجامگواهی

سقفتاپایهیکخدمت،سالهرازايبهمادهاین»1- 52«بندمفادرعایتباتعهددورهبرايسربازيطرحمشمولینبه- 2تبصره
این آیین نامه از تاریخ استخدام پیمانی حسب مورد، تعلق 11از تاریخ تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی و به مشمولین ماده پایه»2«

*.می گیرد

دریافتاستحقاقتاریخمیزانهمانبهوگیردنمیتعلقاستحقاقیپایهموقت،انفصالوحقوقبدونمرخصیتعلیق،ایامبه-3تبصره

نهمین نشست عادي از دور دوم هیات امناي پژوهشگاه استاندارداصالح شده در*
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دستورالعمل اعطاي ترفیع سالیانه اعضاي (حسب مورد و کسب حداقل امتیاز مندرج در "دو سال"اعضاي نیمه حضوري یا نیمه وقت 

.در مهلت مقرر) هیات علمی آموزشی و پژوهشی ابالغی از سوي وزارت
پژوهشگاهدرازاي ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی ساالنه که به تایید موسسه محل تحصیل و :تحصیلبهامورمرسمیاعضاي- 52-2

برسد، در مقطع کارشناسی ارشد براي هر سال تحصیل یک پایه و در طول دوره حداکثر دو پایه و در مقطع تحصیلی دکتري تخصصی 
.مجموع براي دو مقطع تحصیلی پنج پایه اعطا میگرددبراي هر سال تحصیل یک پایه و حداکثر چهار پایه و در 

یاوخدمتپایانکارتارائهازايراین آیین نامه، د11به اعضاي پیمانی، رسمی و همچنین اعضاي پیمانی موضوع ماده - 1تبصره

*.گیردمیتعلقترفیعپایهیکدر بدو استخدام وظیفه،نظامتعهدانجامگواهی

سقفتاپایهیکخدمت،سالهرازايبهمادهاین»1- 52«بندمفادرعایتباتعهددورهبرايسربازيطرحمشمولینبه- 2تبصره
این آیین نامه از تاریخ استخدام پیمانی حسب مورد، تعلق 11از تاریخ تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی و به مشمولین ماده پایه»2«

*.می گیرد

دریافتاستحقاقتاریخمیزانهمانبهوگیردنمیتعلقاستحقاقیپایهموقت،انفصالوحقوقبدونمرخصیتعلیق،ایامبه-3تبصره

نهمین نشست عادي از دور دوم هیات امناي پژوهشگاه استاندارداصالح شده در*
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.نمایدارسالپژوهشگاهترفیعاتکمیتهبهراارزیابیایننتایجونمودهارزیابیوي،توسط
شدهتکمیلفرمهايبهتوجهباراعضوفعالیتهايمرتبه،ارتقاءبرايعضواستحقاقبررسیمنظوربهاستموظفپژوهشگاه-49ماده

بهراارزیابیایننتایجونمودهارزیابیمربوط،دستورالعملهايوعلمیهیاتاعضايمرتبهارتقاءنامهآیینچارچوبدرويتوسط
.نمایدارسالذیصالحمراجع

دستورالعملاساسبر) نامهآییناین»49«و»48«موادموضوع(عضوارزیابیدراستفادهموردهايشاخصوعوامل- 50ماده
سويازابالغی) علمیهیاتاعضايمرتبهارتقاينامهآیین(همچنینوپژوهشیوآموزشیعلمیهیاتاعضايسالیانهترفیعاعطاي
.گرددمیتعیینوزارت
:گرددمیاعطاذیلمشروحههايپایهنامه،آییناین»53«و»52«مواددرمقررشرایطاحرازصورتدرعضوبه- 51ماده

پایهسایروتحصیلیماموریتپایهایثارگري،هايپایهسالیانه،استحقاقیترفیعسربازي،خدمتترفیع: شاملاستحقاقیپایه- 51-1
.آتیمصوبهاي
هايپایهسایروکشورينمونهعلمیهیاتعضوعنوانکسب،»س«الزهراوعاشوراگردانهايدرعضویت: شاملتشویقیپایه- 51-2

.آتیمصوب
ترفیعپایهمورد،حسبذیلبندهايدرمندرجشرایطاحرازصورتدرتحصیلبهماموروکاربهشاغلاعضايبه- 52ماده

:گرددمیاعطاسالیانهاستحقاقی
انجام حداقل  یک و یا دوسال خدمت علمی آموزشی و پژوهشی قابل قبول در پایه قبلی، به ترتیب براي :کاربهشاغلاعضاي- 52-1

پایه و 5تا سقف "یک سال"، اعضاي پیمانی "یک سال"این آیین نامه "11"ماده اعضاي رسمی تمام وقت و اعضاي پیمانی موضوع 
دستورالعمل اعطاي ترفیع سالیانه اعضاي (حسب مورد و کسب حداقل امتیاز مندرج در "دو سال"اعضاي نیمه حضوري یا نیمه وقت 

.در مهلت مقرر) هیات علمی آموزشی و پژوهشی ابالغی از سوي وزارت
پژوهشگاهدرازاي ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی ساالنه که به تایید موسسه محل تحصیل و :تحصیلبهامورمرسمیاعضاي- 52-2

برسد، در مقطع کارشناسی ارشد براي هر سال تحصیل یک پایه و در طول دوره حداکثر دو پایه و در مقطع تحصیلی دکتري تخصصی 
.مجموع براي دو مقطع تحصیلی پنج پایه اعطا میگرددبراي هر سال تحصیل یک پایه و حداکثر چهار پایه و در 

یاوخدمتپایانکارتارائهازايراین آیین نامه، د11به اعضاي پیمانی، رسمی و همچنین اعضاي پیمانی موضوع ماده - 1تبصره

*.گیردمیتعلقترفیعپایهیکدر بدو استخدام وظیفه،نظامتعهدانجامگواهی

سقفتاپایهیکخدمت،سالهرازايبهمادهاین»1- 52«بندمفادرعایتباتعهددورهبرايسربازيطرحمشمولینبه- 2تبصره
این آیین نامه از تاریخ استخدام پیمانی حسب مورد، تعلق 11از تاریخ تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی و به مشمولین ماده پایه»2«

*.می گیرد

دریافتاستحقاقتاریخمیزانهمانبهوگیردنمیتعلقاستحقاقیپایهموقت،انفصالوحقوقبدونمرخصیتعلیق،ایامبه-3تبصره

نهمین نشست عادي از دور دوم هیات امناي پژوهشگاه استاندارداصالح شده در*
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.افتدمیتعویقبهپایه
درمندرجاستحقاقیهايپایهبرعالوهشوند،میشناختهایثارگريمزایايدریافتواجدذیصالحمراجعسويازکهاعضایی-4تبصره

ردیفهايمرتبهدرکه) آزادگانوجانبازان( ایثارگرياعضاي. گردندمیبرخوردارذیلجدولاساسبرایثارگريهايپایهازماده،این
دراند،گردیدهمندبهرهباالترمرتبهیکمزایايوحقوقازوداشتهقرارنامهآییناین»9«مادهموضوعجدولدرمندرجدوویک

.گیرندنمیقرارتبصرهاینشمول

ایثارگراعضايبهاعطاقابلایثارگريهايپایهجدول

ردیف

ایثارگرينوع
قابلایثارگريپایه
)ستونهربراي(اعطا

)آزادگی(اسارتمدت
)1ستون(

جانبازيدرصد
)2ستون(

جبههدرخدمتمدت
)3ستون(

پایه1سالیکتاماه6درصد19تاسالیکتا1
پایه2سال2تا1درصد29تا20سال2تا21
پایه3سال3تا2درصد39تا30سال3تا32
پایه5سال4تا3درصد49تا40سال4تا43
پایه7سال5تا4درصد59تا50سال5تا54
پایه9سال6تا5درصد69تا60سال6تا65
پایه11باالتروسال6بیشترودرصد70باالتروسال76

برخوردارمربوطترفیعاتمجموعازتواندمیعضوباشد،بودههمزمانعضوجبههدرخدمتوسربازيخدمتکهصورتیدر-5تبصره
.گردد

.گرددبرخوردارمادهاین»4«تبصرهجدولستونهايازستوندوحداکثرترفیعاتمجموعازتواندمیعضو- 6تبصره
»7«ازماده،ایندرمندرجاستحقاقیهايپایهبرعالوهباالترواستادیارعلمیمرتبهدر) شهیدفرزند(علمیهیاتعضو- 7تبصره

.گرددمیبرخوردارباالترمرتبهیکمزایايوحقوقازاستادیار،ازترپایینعلمیمرتبهدروایثارگريپایه
اشتغالحالتدرشهادتتاریخازباالتر،علمیمرتبهبهارتقاضمنشوند،مییاشدهنائلشهادترفیعدرجهبهکهاعضایی-8تبصره

ازاشتغالزمانمزایايازوداشتهدریافتراسالیانهاستحقاقیترفیعبازنشستگی،عمومیشرایطبهرسیدنزمانتاوبرندمیسربه
مرتبهدرکهاعضایی.بودخواهندبرخوردارمرتبه،ارتقانامهآییندرمقررتوقفمدتطیازپس“ صرفاباالترعلمیمرتبهبهارتقاجمله

.گردندمیمندبهرهایثارگريپایه»10«ازبالفاصلهباالتر،علمیمرتبهبهارتقاامکانعدمدلیلبهاند،رسیدهشهادتبهاستادي
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.افتدمیتعویقبهپایه
درمندرجاستحقاقیهايپایهبرعالوهشوند،میشناختهایثارگريمزایايدریافتواجدذیصالحمراجعسويازکهاعضایی-4تبصره

ردیفهايمرتبهدرکه) آزادگانوجانبازان( ایثارگرياعضاي. گردندمیبرخوردارذیلجدولاساسبرایثارگريهايپایهازماده،این
دراند،گردیدهمندبهرهباالترمرتبهیکمزایايوحقوقازوداشتهقرارنامهآییناین»9«مادهموضوعجدولدرمندرجدوویک

.گیرندنمیقرارتبصرهاینشمول

ایثارگراعضايبهاعطاقابلایثارگريهايپایهجدول

ردیف

ایثارگرينوع
قابلایثارگريپایه
)ستونهربراي(اعطا

)آزادگی(اسارتمدت
)1ستون(

جانبازيدرصد
)2ستون(

جبههدرخدمتمدت
)3ستون(

پایه1سالیکتاماه6درصد19تاسالیکتا1
پایه2سال2تا1درصد29تا20سال2تا21
پایه3سال3تا2درصد39تا30سال3تا32
پایه5سال4تا3درصد49تا40سال4تا43
پایه7سال5تا4درصد59تا50سال5تا54
پایه9سال6تا5درصد69تا60سال6تا65
پایه11باالتروسال6بیشترودرصد70باالتروسال76

برخوردارمربوطترفیعاتمجموعازتواندمیعضوباشد،بودههمزمانعضوجبههدرخدمتوسربازيخدمتکهصورتیدر-5تبصره
.گردد

.گرددبرخوردارمادهاین»4«تبصرهجدولستونهايازستوندوحداکثرترفیعاتمجموعازتواندمیعضو- 6تبصره
»7«ازماده،ایندرمندرجاستحقاقیهايپایهبرعالوهباالترواستادیارعلمیمرتبهدر) شهیدفرزند(علمیهیاتعضو- 7تبصره

.گرددمیبرخوردارباالترمرتبهیکمزایايوحقوقازاستادیار،ازترپایینعلمیمرتبهدروایثارگريپایه
اشتغالحالتدرشهادتتاریخازباالتر،علمیمرتبهبهارتقاضمنشوند،مییاشدهنائلشهادترفیعدرجهبهکهاعضایی-8تبصره

ازاشتغالزمانمزایايازوداشتهدریافتراسالیانهاستحقاقیترفیعبازنشستگی،عمومیشرایطبهرسیدنزمانتاوبرندمیسربه
مرتبهدرکهاعضایی.بودخواهندبرخوردارمرتبه،ارتقانامهآییندرمقررتوقفمدتطیازپس“ صرفاباالترعلمیمرتبهبهارتقاجمله

.گردندمیمندبهرهایثارگريپایه»10«ازبالفاصلهباالتر،علمیمرتبهبهارتقاامکانعدمدلیلبهاند،رسیدهشهادتبهاستادي
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هیات علمیآیین نامه استخدامی اعضايپژوهشگاه استاندارد

.افتدمیتعویقبهپایه
درمندرجاستحقاقیهايپایهبرعالوهشوند،میشناختهایثارگريمزایايدریافتواجدذیصالحمراجعسويازکهاعضایی-4تبصره

ردیفهايمرتبهدرکه) آزادگانوجانبازان( ایثارگرياعضاي. گردندمیبرخوردارذیلجدولاساسبرایثارگريهايپایهازماده،این
دراند،گردیدهمندبهرهباالترمرتبهیکمزایايوحقوقازوداشتهقرارنامهآییناین»9«مادهموضوعجدولدرمندرجدوویک

.گیرندنمیقرارتبصرهاینشمول

ایثارگراعضايبهاعطاقابلایثارگريهايپایهجدول

ردیف

ایثارگرينوع
قابلایثارگريپایه
)ستونهربراي(اعطا

)آزادگی(اسارتمدت
)1ستون(

جانبازيدرصد
)2ستون(

جبههدرخدمتمدت
)3ستون(

پایه1سالیکتاماه6درصد19تاسالیکتا1
پایه2سال2تا1درصد29تا20سال2تا21
پایه3سال3تا2درصد39تا30سال3تا32
پایه5سال4تا3درصد49تا40سال4تا43
پایه7سال5تا4درصد59تا50سال5تا54
پایه9سال6تا5درصد69تا60سال6تا65
پایه11باالتروسال6بیشترودرصد70باالتروسال76

برخوردارمربوطترفیعاتمجموعازتواندمیعضوباشد،بودههمزمانعضوجبههدرخدمتوسربازيخدمتکهصورتیدر-5تبصره
.گردد

.گرددبرخوردارمادهاین»4«تبصرهجدولستونهايازستوندوحداکثرترفیعاتمجموعازتواندمیعضو- 6تبصره
»7«ازماده،ایندرمندرجاستحقاقیهايپایهبرعالوهباالترواستادیارعلمیمرتبهدر) شهیدفرزند(علمیهیاتعضو- 7تبصره

.گرددمیبرخوردارباالترمرتبهیکمزایايوحقوقازاستادیار،ازترپایینعلمیمرتبهدروایثارگريپایه
اشتغالحالتدرشهادتتاریخازباالتر،علمیمرتبهبهارتقاضمنشوند،مییاشدهنائلشهادترفیعدرجهبهکهاعضایی-8تبصره

ازاشتغالزمانمزایايازوداشتهدریافتراسالیانهاستحقاقیترفیعبازنشستگی،عمومیشرایطبهرسیدنزمانتاوبرندمیسربه
مرتبهدرکهاعضایی.بودخواهندبرخوردارمرتبه،ارتقانامهآییندرمقررتوقفمدتطیازپس“ صرفاباالترعلمیمرتبهبهارتقاجمله

.گردندمیمندبهرهایثارگريپایه»10«ازبالفاصلهباالتر،علمیمرتبهبهارتقاامکانعدمدلیلبهاند،رسیدهشهادتبهاستادي
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، سابقه خدمت پیمانی بیشتر از پنج پژوهشگاهپایه استحقاقی بیشتر از پنج پایه به اعضاي پیمانی که با مجوز هیات امناي - 9تبصره
سال خدمت پیمانی نسبت به تکمیل پرونده خود و ارائه مدارك و مستندات الزم براي5سال دارند، مشروط به آنکه در پایان مدت 

یط الزم براي تبدیل در تاریخ ارائه مدارك شراپژوهشگاهتبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی اقدام نموده و با تایید هیات اجرایی جذب 
وضعیت به رسمی آزمایشی را کسب کرده باشد، درازاي انجام حداقل یک سال خدمت آموزشی و پژوهشی قابل قبول در پایه قبلی 

دستورالعمل اعطاي ترفیع سالیانه اعضاي هیات علمی آموزشی و پژوهشی ابالغی «و کسب حداقل امتیاز مندرج در ) مازاد بر پنج سال(

*.با تصویب هیات ممیزه ذیربط از تاریخ صدور حکم رسمی آزمایشی تعلق می گیرد»ارتاز سوي وز

:گرددمیاعطاتشویقیپایهنماید،مییانمودهاحرازرازیرشرایطازیکیکهصورتیدررسمیعضوبه- 53ماده
بهپایهسهحداکثروپایهیکبارهر(پژوهشگاهترفیعاتکمیتهانتخاببهمتوالیسالسهدرپژوهشیامتیازباالترینکسب- 53-1

).خدمتطولیکدیگر،درازسال5حداقلزمانیفاصله
)پایهیکحداکثر(مربوطضوابطچارچوبدر»س«الزهراوعاشوراگردانهايدرفعالعضویت- 53-2
).پایهدو(کشورينمونهعلمیهیاتعضوعنواناحراز- 53-3
).پایهدوحداکثر(پژوهشگاهدرممتازاستادعنواناحراز- 53-4
).پایهدوحداکثروموردهربرايپایهیک( ملیمعتبرهايجشنوارهبرگزیدگانودولتینشانهايدارندگان- 53-5
در وزارتذیصالحمراجعتائیدبادر موسساتی که ) نامهآییناین75مادهموضوع(خدمتبهمامورانیاوشاغلاعضاي-53-6

خدمتدرکهصورتیدردارند،قرارتوسعهحالدروسیتازه تاسيو فناوریپژوهش،یموزش عالشمول دانشگاهها و موسسات آ
.گردندمیبرخوردارتشویقیپایهیکازشدهیاد» موسسات«درخدمتسال7ازايدربمانند،باقیمذکورموسسات 

دارايآن،باهمترازسمتهايو، معاون و مدیر ستادي، رییس دانشکدهپژوهشگاهرئیس سمتهايدرپژوهشگاهدرکهاعضایی- 53-7
براي سایر سمتهاي پژوهشگاهو تایید هیات رییسه تشخیصو با پژوهشگاهبا تایید وزیر براي رئیس قبولقابلوارزندهخدمات

*).خدمتطولدریکدیگر،ازسال5حداقلزمانیفاصلهبهو حداکثر دو پایه پایهیکخدمتسالدوهرازايبه(مدیریتی می باشند 

سالدوهرازايبه(باشند،مینامه،آییناین»79«مادهموضوعمقاماتمدیریتیداراي  سمتهاي کهپژوهشگاهاعضاي- 53-8
.)خدمتطولدرپایهچهارحداکثروپایهیکخدمت

معاونان یاوزیرتشخیصبهقبولقابلوارزندهخدماتدارايستاد وزارتحوزهمدیریتیسمتهايدرکهپژوهشگاهاعضاي- 53-9
).خدمتطولدرپایهدوحداکثروپایهیکخدمتسالدوهرازايبه(، باشندیذیربط وي م

اعطاساالنهطوربهپژوهشگاهسازمانیواحدهرشرایطواجداعضايدرصددهبهصرفامادهاینیکبندموضوعتشویقیپایه-1تبصره
.گرددمیاعمالباریکسالدوهرعضو10ازکمتردارايواحدهايبراينصاباین.گرددمی

این»8«و»6«بندهايموضوعتشویقیهايپایهاستثنايبهخدمتطولدرعضوهربهاعطاقابلتشویقیهايپایهسقف-2تبصره
.باشدمیپایه»7«حداکثرماده،

.گرددمیاعطاماده،این»5«و»2«بندهايموضوعتشویقیهايپایهشرایطاحرازصورتدرپیمانی،عضوبه-3تبصره

نهمین نشست عادي از دور دوم هیات امناي پژوهشگاه استاندارداصالح شده در*
٢١

هیات علمیآیین نامه استخدامی اعضايپژوهشگاه استاندارد

، سابقه خدمت پیمانی بیشتر از پنج پژوهشگاهپایه استحقاقی بیشتر از پنج پایه به اعضاي پیمانی که با مجوز هیات امناي - 9تبصره
سال خدمت پیمانی نسبت به تکمیل پرونده خود و ارائه مدارك و مستندات الزم براي5سال دارند، مشروط به آنکه در پایان مدت 

یط الزم براي تبدیل در تاریخ ارائه مدارك شراپژوهشگاهتبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی اقدام نموده و با تایید هیات اجرایی جذب 
وضعیت به رسمی آزمایشی را کسب کرده باشد، درازاي انجام حداقل یک سال خدمت آموزشی و پژوهشی قابل قبول در پایه قبلی 

دستورالعمل اعطاي ترفیع سالیانه اعضاي هیات علمی آموزشی و پژوهشی ابالغی «و کسب حداقل امتیاز مندرج در ) مازاد بر پنج سال(

*.با تصویب هیات ممیزه ذیربط از تاریخ صدور حکم رسمی آزمایشی تعلق می گیرد»ارتاز سوي وز
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).پایهدوحداکثر(پژوهشگاهدرممتازاستادعنواناحراز- 53-4
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٢٢

هیات علمیاعضايآیین نامه استخدامی پژوهشگاه استاندارد

نامهآییناین»52«ماده»1«بندرعایتباقبولقابلخدمتسالدوهرازايدروقتنیمهوحضورينیمهاعضايبه- 54ماده
.باشدمیوقتتمامعضوبرابردوآنانمرتبهارتقايبرايالزمتوقفمدتهمچنین.گیردمیتعلقاستحقاقیپایهیک

مزایاوحقوقپرداختنظام:ششمفصل

:گرددمیتعیینزیرفرمولاساسبرعضوپایهومرتبهحقوق-55ماده

پایهومرتبهحقوق=حقوقیضریب*]مبناعدد)+پایه*5([

.گرددمیتعریفنامهآییناین»1«ماده»27«بندمفاداساسبرکهباشدمیعضوقبولقابلخدماتعددينمایشپایه،-1تبصره
-90برابرمذکورجدولهايردیفترتیببهنامهآییناین»9«مادهموضوعجدولدرمندرجهايمرتبهبرايمبناعدد- 2تبصره
.گرددمیتعیین170و125-145- 100

میتعیینامناهیاتتوسطنباشد،وزیرانهیاتسويازشدهابالغمیزانازکمترآنکهبهمشروطسالیانهحقوقیضریب-3تبصره
.گردد

این آیین » 10«ماده » 2«همچنین به اعضاي موضوع تبصره .گیرندمیقرارمربوطمرتبهیکپایهدراستخدامبدودراعضا- 4تبصره
براي تبدیل ) کارشناسی ارشد یا دکتري(با آخرین مدرك تحصیلی ارائه شده ) رسمی(نامه در ازاي مدت خدمت در دوران کارشناسی 

دستورالعمل اعطاي ترفیع اعضاي «به هیات علمی، عالوه بر پایه موضوع این تبصره، مشروط به کسب حداقل امتیاز مندرج در وضعیت
.پایه اعطا میگردد» 5«با تایید مراجع ذیصالح، تا سقف » هیات علمی آموزشی و پژوهشی ابالغی از سوي وزارت

ایندرمقررضوابطبامطابققطعی،رسمیدورههمانندآزمایشی،رسمیدورهدرایوپیمانیدورهدراعضامزایايوحقوق-5تبصره
.شودمیپرداختوتعییننامهآیین
العادهفوقمحاسبهنحوه.شودمیپرداخت) مخصوص(شغلالعادهفوقعنوانتحتايالعادهفوقپژوهشگاهاعضايبه-56ماده

:باشدمیزیرشرحبهمذکور

)مخصوص(شغلالعادهفوق=شغلالعادهفوقضریب)*پایهومرتبهحقوق(

شرحبهنامه،آییناین»9«مادهموضوعجدولدرمندرجهايمرتبهازیکهرردیفشمارهاساسبرشغلالعادهفوقضریب-تبصره
.بودخواهدامناهیاتدرتصویبومربوطمقرراتاساسبرآنبعديتغییراتوگرددمیتعیینذیل
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شغلالعادهفوقضرایبجدول
)مخصوص(شغلالعادهفوقضریبردیف
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598/2

العادهفوقمحاسبهنحوه.شودمیپرداختویژهالعادهفوقعنوانتحتخاصیالعادهفوق،پژوهشگاهوقتتماماعضايبه-57ماده
:باشدمیزیرشرحبهمذکور
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ثابت
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متغیر
اعمالازناشیپرداختقابلریالیسقفحداکثر

متغیرویژهالعادهفوقضریب
ریال000/500/3تا9/2تا16/3
ریال000/500/3تا5/2تا24
ریال000/000/5تا4/3تا36/5
ریال000/000/6تا3/3تا42/5
ریال000/000/7تا9/2تا58/4

اعمالازناشیپرداختقابلریالیسقفرعایتبامادهاینیکتبصرهجدولدرمندرجمتغیرویژهالعادهفوقضریبمیزان- 2تبصره
.گرددمیتعیینعلمیمرتبههردرمتغیرویژهالعادهفوقضریب
مرکزتائیدبابار،یکسالدوهررامتغیرویژهالعادهفوقضریبمیزانخود،اقتصاديشرایطبامتناسبتواند،میپژوهشگاه- 3تبصره

.دهدقراربازنگريموردامناهیاتتصویبو
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٢٤

هیات علمیاستخدامی اعضايآیین نامهپژوهشگاه استاندارد

شرحبهمذکورالعادهفوقمحاسبهنحوه.شودمیپرداختجذبالعادهفوقعنوانتحتايالعادهفوقپژوهشگاهاعضايبه-58ماده
:استزیر

جذبالعادهفوق=جذبالعادهفوقضریب*پایهومرتبهحقوق

موضوعجدولدرمندرجهايمرتبهازیکهرردیفشمارهاساسبرمبنا،عنوانبهتهرانشهردرجذبالعادهفوقضریب- 1تبصره
:گرددمیتعیینذیلجدولشرحبهنامه،آییناین»9«ماده

جذبالعادهفوقضرایبجدول
)تهرانشهر(جذبالعادهفوقضریبردیف

182/0
292/0
306/1
414/1
517/1

از تاریخ اجراي این آیین نامه، ضرایب فوق العاده جذب مصوب هیاتهاي امناي دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، -»2«تبصره
پژوهشگاه ،پیشنهادباصرفامحیطی،واقلیمیشرایطاساسبرمذکورضرایبدرتغییرگونههرپژوهشی و فناوري قابل اجرا بوده و 

.باشدمیپذیرامکانامناهیاتتصویبتایید وزارت و
العادهفوقعنوانتحتايالعادهفوقباشند،میمصوبمدیریتیهايپستدارعهدهکهپژوهشگاهوقتتماماعضايبه- 59ماده

:باشدمیزیرشرحبهمذکورالعادهفوقمحاسبهنحوه.شودمیپرداختمدیریت

مدیریتالعادهفوق=رئیس پژوهشگاهمدیریتالعادهفوقریالیمبلغ*مصوبمدیریتیپستهرمدیریتالعادهفوقضریب

وهادانشگاهروسايمدیریتحقتعییننحوهدستورالعملاساسبرپژوهشگاهرئیسمدیریتالعادهفوقریالیمبلغ- 1تبصره
.گرددمیتعیینامناهیاتمصوبفناوريوعالی،پژوهشیآموزشموسسات

مادهموضوعمقاماتاستثنايبه(مدیریتیمشاغلدروماموروزارتبهکهپژوهشگاهاعضايمدیریتالعادهفوقمیزان-2تبصره
.گرددمیپرداختوزارت سويازبا ابالغ مرکز وتعیینط شوراي معاونان وزارت توسمیگردند،منصوبوزارت)نامهآییناین»79«

عضوعلمیمرتبهوکارائیوبازدهیآن،سختیوکارحجمبهتوجهبامصوبمدیریتیپستهرمدیریتالعادهفوقضریب-3تبصره
: گرددمیتعیینپژوهشگاهرئیستوسطذیل،جدولدرمندرجضرایبدامنهاساسبرمدیرانسایربامقایسهو
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٢٥

هیات علمیآیین نامه استخدامی اعضايپژوهشگاه استاندارد

مدیریتیپستهايمدیریتالعادهفوقضرایبحداکثروحداقلجدول

حداقل و حداکثر ضریب پست مدیریتی مصوبردیف
فوق العاده مدیریت

درصد80–60مؤسسهمعاون 1
درصد70–50رئیس پژوهشگاه و مدیر امور آموزشیبالفصل يتهایریدفاتر و ادارات و مدرانیمد2
و يمراکز،کتابخانه مرکزها،آموزشکدهها،پژوهشکده ها،دهکدانشيروسا3

درصد60- 40مؤسسهموسسات وابسته به 
درصد50–40مؤسسهسییبالفصل ريتهایریدفاتر و ادارات و مدرانیمدمعاونان 4
درصد50–30مؤسسهمعاونتهايبالفصل زیرمجموعه يتهایریدفاتر و ادارات و مدرانیمد5

معاونان دانشکده ها ، پژوهشکده ها،آموزشکده ها، مراکز و موسسات وابسته6
درصد30-50

درصد40- 20یو پژوهشیآموزشيگروه هارانیمد7
يمجموعه بالفصل معاونتهاریزيتهایریدفاتر و ادارات و مدرانیمعاونان مد8

مؤسسه
درصد20-40

4براساس مفاد تبصره ستاره دار مصوبیتیریمديپستهاریسا9
.این ماده تعیین میگردد

رئیسمدیریتالعادهفوقبهتوجهباماده،این»3«تبصرهجدول» 9«بندموضوعاجراییمشاغلمدیریتالعادهفوقمیزان- 4تبصره
تعیینمدیریتالعادهفوقازبایستنمیعضوهرمدیریتالعادهفوقمیزانحالهردروشودمیتعیینامناهیاتتوسطپژوهشگاه

.باشدبیشترويمافوقمقامبرايشده

*.حذف گردید-5تبصره 

.گردندمیبرخورداروقتتمامعضومستمرمزایايوحقوقدرصد50ازنامه،صرفاآییناین»17«مادهمشمولعضوبانوان- 60ماده
رئیسومربوطسازمانیواحدموافقتبانامهآییناین»18«مادهمفاداساسبرکهاعضاییماهانهمزایايوحقوق- 61ماده

وقتتماماعضايمزایايوحقوقنمایند،برابرمیخدمتپژوهشگاهدرحضورينیمهشیوهایشان،بهطرفازمجازمقامیاوپژوهشگاه
.باشدمی)متغیروثابت(ویژهالعادهفوقاحتساببدون
اعضاتحقیقساعتیکالتحقیقحقهمچنینوعملیتدریسساعت) 5/1(ونظريتدریسساعتیکالتدریسحق- 62ماده

میتعیینعضو)مخصوص(شغلالعادهفوقوپایهومرتبهحقوقمجموعپنجاهمیکاساسبر)نامهآییناین32مادهموضوع(
.گردد

نهمین نشست عادي از دور دوم هیات امناي پژوهشگاه استاندارداصالح شده در*
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٢٦

هیات علمیآیین نامه استخدامی اعضايپژوهشگاه استاندارد

پژوهشگاهباشد،داشتهفاصلهکیلومتر100ازبیشپژوهشگاهمحلتامدعواعضاياستخدامیمتبوعپژوهشگاهمحلچنانچه-تبصره
.نمایدپرداخت2تا5/1ضریبباراآنانالتحقیقحقیاالتدریسقحپژوهشگاهمی تواند به تشخیص معاون آموزشی 

ومرتبهحقوقمجموعپنجاهمیکاساسبرنامهآییناین»33«مادهموضوعمدرسانتدریسساعتیکالتدریسحق-63ماده
پایهباموردحسبآموزشیاستادیارآموزشی،مربیآموزشیار،مربیمرتبهدرعلمیهیاتعضو)مخصوص(شغلالعادهفوقوپایه

) دکتريوارشدکارشناسیکارشناسی،(ويتحصیلیمدركبهتوجهبامدرس،عنوانبهپژوهشگاهدراشتغالسنواتبامساوي
.گرددمیتعیین
بهتواندمیپژوهشگاهباشد، داشتهفاصلهکیلومتر100ازبیشپژوهشگاهمحلتامدعومدرسانسکونتمحلچنانچه-1تبصره

.نمایدپرداخت2تا5/1ضریبباراآنانالتدریسحقپژوهشگاهمعاون اموزشی تشخیص
اساسبرترتیببهارشدکارشناسیوکارشناسیتحصیلیمدركبا)ایثارگرانوجانبازان(ایثارگرمدرسانالتدریسحق-2تبصره

باآموزشیاستادیاروآموزشیمربیمرتبهدرعلمیهیاتعضو)مخصوص(شغلالعادهفوقوپایهومرتبهحقوقمجموعپنجاهمیک
بر)ایثارگرانوجانبازان(ایثارگرمدرسانالتدریسحق.گرددمیتعیینمدرسعنوانبهپژوهشگاهدراشتغالسنواتبامساويپایه

.گرددمیتعییننامهآییناین»52«ماده» 4«تبصرهمفادرعایتومادهاینمفادمبناي
.گرددمیتعییننامهآییناین»52«ماده» 7«تبصرهمفادرعایتبا)شهدافرزندان(مدرسانالتدریسحق-3تبصره
فوقوپایهومرتبهحقوقمجموع)20/1(بیستمیکماخذبهنامهآییناین»34«مادهموضوعروزانهماموریتالعادهفوق-64ماده
درونوشهريبینذهابوایابهزینهوعمومیمقرراتاساسبرتغذیهواسکانهزینه.استپرداختقابلجذب،وشغلهايالعاده

.شدخواهدپرداختپژوهشگاههیات رییسهمصوباتاساسبرشهري،
)30(پایهاستادیارپایهومرتبهحقوقدرصد)20(ازنبایداعضاروزانهماموریتالعادهفوقعنوانبهپرداختحداکثرسقف- 1تبصره
.باشدبیشتر
وشوداعزامبوده،کیلومتر60حداقلمبداتاآنفاصلهکهخودخدمتمحلازخارجبهتمامروزیکعضو،کهصورتیدر- 2تبصره

.شودمیپرداختويبهماده،ایندرمندرجروزانهماموریتالعادهفوقدرصد50ماخذبهباشد،نداشتهشبانهتوقفماموریتمحلدر
میدریافتراخودمستمرمزایايوحقوقکشور،داخلدرآموزشیماموریتازاستفادهایامدرتحصیلبهمامورعضو-65ماده
.نماید

مقرراتوضوابطتابعکشور،ازخارجدرآموزشیماموریتازاستفادهایامدرتحصیلبهمامورعضومزایايوحقوقپرداخت-تبصره
.باشدمیمربوط

ریالهزاربیستمبلغمقصدومبداشهردوبینفاصلهکیلومترهرازايبهنامه،آییناین»35«مادهموضوعمشموالنبه- 66ماده
خواهدتعیینهیات رییسهتصویبباسالیانه،تورمنرخاساسبرنصاب،اینبعديتغییراتگردد،میپرداختمکاننقلوسفرهزینه
.گردید
بهترتیببهاوالدهزینهکمکفرزندهرازايبهومنديعائلههزینهکمکنامه،آییناین»36«مادهموضوعمشموالنبه-67ماده

نمیکمتروزیرانهیاتسويازشدهابالغمیزانازکهامناهیاتمصوبسالیانهحقوقیضریببرابر» 15«و» 57«میزان
.گرددمیباشد،پرداخت
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.گردید
بهترتیببهاوالدهزینهکمکفرزندهرازايبهومنديعائلههزینهکمکنامه،آییناین»36«مادهموضوعمشموالنبه-67ماده

نمیکمتروزیرانهیاتسويازشدهابالغمیزانازکهامناهیاتمصوبسالیانهحقوقیضریببرابر» 15«و» 57«میزان
.گرددمیباشد،پرداخت
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هیات علمیآیین نامه استخدامی اعضايپژوهشگاه استاندارد
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٢٧

هیات علمیآیین نامه استخدامی اعضايپژوهشگاه استاندارد

هیاتسويازشدهاعالممبلغاساسبرسال،هرپایاندربگیروظیفهوبازنشستهشاغل،اعضايبهاستمکلفپژوهشگاه-68ماده
.نمایدپرداخت» عیدي«وزیران

انتقالوماموریت:هفتمفصل
درپژوهشگاهجایگاهاعتاليوخوداعضايعلمیدانشوتجاربارتقايدانش،تولیدراستايدراستمکلفپژوهشگاه-69ماده
دستاوردها،ازاستفادهوآشناییتخصصی،هايزمینهدرتحقیقطریقازکشورفنیوعلمیمشکالتحلبهکمکالمللی،بینسطح
بینروابطدرالمللیبینوايمنطقهعلمیهمکاریهايکردننهادینهآموزشی،وپژوهشینوینروشهايوامکاناتفنی،دانش

تسهیالتپژوهشی،وعلمیفعالیتهاينتایجمبادلههمچنینوخودوقتتماماعضايکارآمديوکارآییافزایشمنظوربهودانشگاهی 
رشتهزمینهدرکهآننظایریاوپژوهشگاهاهدافبامرتبطمطالعاتانجامها،کنگرهسمینارها،کنفرانسها،درآنانشرکتبرايراالزم

ضروريذیلمواردازیکهرقالبدرراآناناعزامپژوهشگاهوشودمیتشکیلکشورازخارجیاداخلدراعضاازیکهرتحصیلی
.نمایدفراهمنامه،آییناین»72«تا»70«موادموضوعمقرراتوضوابطچارچوبدهد،درمیتشخیص

مطالعاتیفرصت-1- 69
پژوهشیماموریت-2- 69
آموزشیماموریت-3- 69

برايوزارت، مصوب)مطالعاتیفرصتهايازاستفادهنامهآیین(چارچوبدرراخودوقتتماماعضايتواندمیپژوهشگاه-70ماده
بهکهايبرنامهطبقتحقیقات،گونهایندرشرکتوکشورازخارجیاداخلپیشرفتهتحقیقاتازآگاهیوعلمیاطالعاتتکمیل
.نمایداعزام» مطالعاتیفرصت«ازاستفادهبرايرسد،میپژوهشگاههیات رییسه تصویب
دورهازاستفادهازقبلیابعدبالفاصلهیااستفادهحیندرحقوقبدونمرخصی یااستحقاقیمرخصیگونههردرخواست-تبصره
.باشدمیممنوعمطالعاتی،فرصت

چارچوبدر،وزارت مقرراتوضوابطرعایتبامصوب،اعتباراتسقفدرراخودوقتتماماعضايتواندمیپژوهشگاه-71ماده
رشتهبامرتبطمطالعاتانجامها،کنگرهکنفرانسها،سمینارها،درشرکتمنظوربهرسد،میهیات رییسه تصویببهکهدستورالعملی

.نمایداعزام» پژوهشیماموریت«بهکشورازخارجیاوداخلدرآننظایروپژوهشگاهاهدافبامرتبطاهدافیاوعضوتخصصی
.باشندمیمادهاینمشمولنامه،آییناینمقرراتوضوابطسایررعایتباوقراردادطولدرصرفاپیمانیاعضاي-1تبصره
ماموریتازاستفادهازقبلیابعدبالفاصلهیااستفادهحیندرحقوقبدونیااستحقاقیمرخصیگونههردرخواست-2تبصره

.باشدمیپژوهشی،ممنوع
«می تواند اعضاي رسمی تمام وقت خود را به منظور پرورش و آماده سازي در چارچوب آیین نامه هاي اجرایی پژوهشگاه-72ماده 

مصوب وزارت،  به صورت تمام »اعطاي بورس تحصیلی و اعزام دانشجو به خارج از کشور «و  »اعطاي بورس تحصیلی داخل کشور 
. اعزام نماید» ماموریت آموزشی«ایاي مربوط به سال با پرداخت حقوق و مز»4«وقت و حداکثر به مدت 

در داخل و یا خارج از کشور و با استفاده از ( حوزوي4یا سطح اعزام اعضا براي ادامه تحصیل در مقطع دکتري تخصصی - 73ماده 
: منوط به احراز شرایط ذیل می باشد) ماموریت آموزشی
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٢٨

هیات علمینامه استخدامی اعضايآیینپژوهشگاه استاندارد
. وضعیت استخدامی عضو رسمی باشد- 73-1
.باشدپژوهشگاهرشته تحصیلی عضو مورد نیاز - 73-2
. محل تحصیل عضو مورد تایید وزارت باشد- 73-3
عضو متقاضی حداقل امتیاز الزم از آیین نامه ارتقا مرتبه را با تایید هیات اجرایی جذب یا مرجعی که قانون  تعیین می نماید، - 73-4

. کسب نماید
. سال باشد40سن متقاضی حداکثر - 73-5
عضو نسبت به سپردن وثیقه ملکی به میزان دو برابر حقوق و مزایاي دوران ماموریت آموزشی و سایر هزینه هاي برآوردي اقدام -73-6

. نماید
»2«چنانچه اعضاي مامور به تحصیل در پایان مهلت مقرر موفق به اخذ مدرك تحصیلی موردنظر نگردند، ضمن بازپرداخت - 1تبصره 

و تایید دفتر پژوهشگاهدر طول مدت تحصیل به تشخیص پژوهشگاهبرابر کلیه هزینه ها و وجوه دریافتی به عالوه خسارات وارده به 
. حقوقی وزارت، ملزم به حضور در محل خدمت و انجام وظایف محول می باشند

موفق به اتمام دوره تحصیلی مورد نظر نمی گردند، با سال »4«در موارد خاص، مدت ماموریت آموزشی اعضایی که در پایان - 2تبصره 
ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی و موافقت هیات امناء براي حداکثر دو نوبت شش ماهه با پرداخت حقوق و مزایاي مستمر قابل تمدید 

می باشد
اموریت آموزشی موفق به اتمام دوره سال م»5«در موارد خاص، ادامه تحصیل اعضایی که تاپایان مهلت مقرر و حداکثر در - 3تبصره 

تحصیلی و اخذ مدرك مورد نظر نمی گردند ، صرفا با ارائه درخواست مرخصی بدون حقوق و تصویب هیات امناء، حداکثر براي دو نوبت 
. یکساله امکان پذیر می باشد

ز مرخصی بدون حقوق و با هزینه سال نباشد و با استفاده ا» 50«پذیرش مدرك دکتري عضوي که سن وي بیشتر از -4تبصره 
این ماده و سایر شرایط و مقررات مربوط ، پس از  تایید هیات » 4«تا » 1«شخصی اخذ شده باشد ، با رعایت شرایط مندرج در بندهاي 

. ممیزه امکان پذیر می باشد
حوزوي در داخل کشور و با 4سطح در موارد خاص، اعزام اعضاي پیمانی براي ادامه تحصیل در مقطع دکتري تخصصی یا- 5تبصره 

امکان استفاده از ماموریت آموزشی، با رعایت شرایط مندرج در این ماده به استثناي بند یک آن، صرفا پس از تصویب در هیات امنا
. پذیر می باشد

این آیین نامه حسب مورد، اعضاي رسمی »79«تا »75«مواد می تواند در چارچوب ضوابط و مقررات موضوع پژوهشگاه-74ماده 
مامور «تمام وقت سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري را با درخواست آنان و موافقت  مؤسسه متبوع به عنوان 

یا دستگاههاي بکار گیرد و یا بالعکس اعضاي رسمی تمام وقت خود را حسب درخواست آنان به سایر موسسات، سازمانها و »به خدمت
. متقاضی مامور نماید

می تواند در صورت نیاز به خدمات اعضاي هیات علمی رسمی سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشگاه-75ماده 
مربوط از خدمات آنان براي مدت معین با پژوهشگاهپژوهشی و فناوري دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري با موافقت 

استفاده نماید و یا بالعکس حسب درخواست دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی »مامور به خدمت«رعایت مقررات به عنوان 
قوق و مزایايح. و فناوري دولتی وابسته به وزارت و موافقت عضو، اعضاي رسمی خود را به این قبیل موسسات مامور به خدمت نماید
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٢٩

هیات علمیآیین نامه استخدامی اعضايپژوهشگاه استاندارد

. مشموالن این ماده حسب توافق موسسات ذیربط از محل اعتبارات موسسه مبدا یا مقصد پرداخت می گردد
عالی، پژوهشی و فناوري دولتی وابسته بهبه خدمت در دانشگاهها و موسسات آموزش پژوهشگاهماموریت اعضاي رسمی-1تبصره 

سایر دستگاههاي اجرایی و بالعکس با رعایت تشریفات مقرر در این ماده، صرفا با پرداخت حقوق و مزایا از محل اعتبارات موسسه محل
. ماموریت امکان پذیر می باشد

به خدمت در ستاد وزارت و بالعکس با رعایت تشریفات مقرر در این ماده، با پرداخت پژوهشگاهماموریت اعضاي رسمی- 2تبصره 
. امکان پذیر می باشدپژوهشگاهحقوق و مزایا از محل اعتبارات 

ماموریت اعضاي رسمی که با موافقت و یا حکم وزیر به خارج از کشور و یا سازمانها و موسسات بین المللی مامور به خدمت -3تبصره 
یا محل مؤسسهگردند، بدون حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی و صرفا با پرداخت حقوق و مزایا از محل اعتبارات سازمان یا می

. ماموریت امکان پذیر می باشد
به شرطی ) دستگاههاي اجرایی(به خدمت در موسسات دولتی غیرآموزشی و پژوهشی پژوهشگاهماموریت اعضاي رسمی -76ماده 

با آن دستگاه اجرایی گردد ، با حفظ وظایف پژوهشگاهکه با تخصص آنها ارتباط داشته باشد و موجب توسعه همکاریهاي تخصصی 
. آموزشی و پژوهشی آنان مجاز می باشد

- ه خدمت در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ، پژوهشی و فناوري غیردولتیبپژوهشگاهماموریت اعضاي رسمی - 77ماده 
. غیرانتفاعی و بالعکس به استثناي موارد ذیل ممنوع می باشد

محل خدمت عضومؤسسهماموریت افراد موضوع این ماده صرفا براي تصدي سمت مدیریتی موسسات مذکور با موافقت رئیس - 77-1
محل ماموریت از تمام وقت به نیمه حضوري ر بوده که در این صورت عضو در دوران تصدي مسئولیت مؤسسهو تایید وزیر امکان پذی

تبدیل وضعیت خواهد یافت و پرداخت فوق العاده مدیریت و معادل وجه ریالی فوق العاده ویژه  وي به عهده مؤسسه محل ماموریت 
. خواهد بود

غیرانتفاعی که به نحوي از –دمت در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی به خپژوهشگاهماموریت اعضاي رسمی- 77-2
سال در طول » 2«انحا بودجه عمومی دولت استفاده نموده و نام آنها در جداول بودجه کل کشور درج گردیده است، حداکثر براي مدت 

. مقصد و با رعایت سایر مقررات امکان پذیر می باشدمؤسسهدوران خدمت و صرفا با پرداخت حقوق و مزایا از محل اعتبارات 
غیر انتفاعی مندرج در فهرست بودجه کل کشور که با حکم وزیر به –ماموریت اعضاي رسمی موسسات آموزش عالی غیردولتی - 77-3

یکی از سمتهاي مدیریت ستادي وزارت و یا دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري منصوب می گردند، صرفا با تامین 
. پذیر می باشدحقوق و مزایاي آنان از محل اعتبارات مؤسسه مقصد و پرداخت از طریق مؤسسه مبدا  امکان 

اعضایی که با رعایت ضوابط و مقررات این آیین نامه، بدون حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مؤسسه دیگر مامور به -78ماده 
خدمت شده و حقوق و مزایاي خود را از مؤسسه محل ماموریت دریافت می نمایند، از هر لحاظ به استثناي مقررات مربوط به 

ات مورد عمل مؤسسه محل ماموریت خواهند بود و چنانچه کسور بازنشستگی مدت ماموریت این دسته از بازنشستگی مشمول مقرر
. افراد توسط مؤسسه مقصد و یا ذینفع حسب مورد پرداخت شود، مدت مزبور جزء سابقه خدمت رسمی آنان منظور خواهد شد

٢٩

هیات علمیآیین نامه استخدامی اعضايپژوهشگاه استاندارد

. مشموالن این ماده حسب توافق موسسات ذیربط از محل اعتبارات موسسه مبدا یا مقصد پرداخت می گردد
عالی، پژوهشی و فناوري دولتی وابسته بهبه خدمت در دانشگاهها و موسسات آموزش پژوهشگاهماموریت اعضاي رسمی-1تبصره 

سایر دستگاههاي اجرایی و بالعکس با رعایت تشریفات مقرر در این ماده، صرفا با پرداخت حقوق و مزایا از محل اعتبارات موسسه محل
. ماموریت امکان پذیر می باشد

به خدمت در ستاد وزارت و بالعکس با رعایت تشریفات مقرر در این ماده، با پرداخت پژوهشگاهماموریت اعضاي رسمی- 2تبصره 
. امکان پذیر می باشدپژوهشگاهحقوق و مزایا از محل اعتبارات 

ماموریت اعضاي رسمی که با موافقت و یا حکم وزیر به خارج از کشور و یا سازمانها و موسسات بین المللی مامور به خدمت -3تبصره 
یا محل مؤسسهگردند، بدون حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی و صرفا با پرداخت حقوق و مزایا از محل اعتبارات سازمان یا می

. ماموریت امکان پذیر می باشد
به شرطی ) دستگاههاي اجرایی(به خدمت در موسسات دولتی غیرآموزشی و پژوهشی پژوهشگاهماموریت اعضاي رسمی -76ماده 

با آن دستگاه اجرایی گردد ، با حفظ وظایف پژوهشگاهکه با تخصص آنها ارتباط داشته باشد و موجب توسعه همکاریهاي تخصصی 
. آموزشی و پژوهشی آنان مجاز می باشد

- ه خدمت در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ، پژوهشی و فناوري غیردولتیبپژوهشگاهماموریت اعضاي رسمی - 77ماده 
. غیرانتفاعی و بالعکس به استثناي موارد ذیل ممنوع می باشد

محل خدمت عضومؤسسهماموریت افراد موضوع این ماده صرفا براي تصدي سمت مدیریتی موسسات مذکور با موافقت رئیس - 77-1
محل ماموریت از تمام وقت به نیمه حضوري ر بوده که در این صورت عضو در دوران تصدي مسئولیت مؤسسهو تایید وزیر امکان پذی

تبدیل وضعیت خواهد یافت و پرداخت فوق العاده مدیریت و معادل وجه ریالی فوق العاده ویژه  وي به عهده مؤسسه محل ماموریت 
. خواهد بود

غیرانتفاعی که به نحوي از –دمت در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی به خپژوهشگاهماموریت اعضاي رسمی- 77-2
سال در طول » 2«انحا بودجه عمومی دولت استفاده نموده و نام آنها در جداول بودجه کل کشور درج گردیده است، حداکثر براي مدت 

. مقصد و با رعایت سایر مقررات امکان پذیر می باشدمؤسسهدوران خدمت و صرفا با پرداخت حقوق و مزایا از محل اعتبارات 
غیر انتفاعی مندرج در فهرست بودجه کل کشور که با حکم وزیر به –ماموریت اعضاي رسمی موسسات آموزش عالی غیردولتی - 77-3

یکی از سمتهاي مدیریت ستادي وزارت و یا دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري منصوب می گردند، صرفا با تامین 
. پذیر می باشدحقوق و مزایاي آنان از محل اعتبارات مؤسسه مقصد و پرداخت از طریق مؤسسه مبدا  امکان 
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٣٠

هیات علمیاعضايآیین نامه استخدامی پژوهشگاه استاندارد

روساي سه قوه، معاونان رئیس جمهور، : جهت تصدي پستهاي مدیریت سیاسی از قبیلپژوهشگاهماموریت اعضاي رسمی -79ماده 
اعضاي شوراي نگهبان، ریاست سازمان صدا و سیما، وزیران، معاونان وزیران، سفیران، استانداران، نمایندگان مجلس شوراي اسالمی و 

. ان امکان پذیر می باشدشهردار تهر
به مشموالن این ماده درمدت تصدي مقامات مذکور، حقوق و مزایا از محل اعتبارات پژوهشگاه و یا دستگاه محل مأموریت - 1تبصره 

قابل پرداخت است و در هر حال، پرداخت فوق العاده مدیریت به اعضاي مشمول این ماده در دوران تصدي پست هاي  مدیریت 

*.از محل  اعتبارات پژوهشگاه امکان پذیر نمی باشدسیاسی، 

ارتقاء مرتبه اعضاي موضوع این ماده با رعایت کامل آئین نامه ارتقاء مرتبه اعضاي هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش - 2تبصره 
. عالی و پژوهشی وفناوري انجام خواهد شد

.اده بدون نیاز به ارزیابی اعطا می شودترفیع ساالنه استحقاقی اعضاي موضوع این م-3تبصره 
در سمتهاي مذکور انجام وظیفه نموده یا بنمایند، پس ) در وضعیت هیات علمی(اعضاي موضوع این ماده که حداقل دوسال - 4تبصره 

این . گردندار میاز پایان دوره تصدي با حفظ مرتبه علمی خود، از حقوق و مزایاي باالترین مرتبه هیات علمی در همان پایه برخورد
دسته از افراد درصورت محکومیت توسط مراجع ذیصالح  قانونی به انفصال از تصدي سمتهاي مدیریت سیاسی به واسطه انجام تخلف 

.درزمان تصدي سمتهاي مذکور مشمول مزایاي مندرج در این تبصره نمی باشند
سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري ، اعضاي هیات علمی رسمی قطعی پژوهشگاهدرصورت نیاز - 80ماده 

. منتقل شوندپژوهشگاهدولتی وابسته به وزارت متبوع با موافقت روساي موسسات مبدا و مقصد می توانند با حفظ پیشینه خدمتی به 
قررات این آئین نامه تعیین حقوق و مزایاي این قبیل افراد براساس پست سازمانی تخصیص داده شده و سوابق خدمتی، برطبق م

نیز به سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و پژوهشگاهگردد و بالعکس، انتقال اعضاي هیات علمی رسمی قطعی می
در این صورت از تاریخ . بالمانع استپژوهشگاهفناوري دولتی وابسته به وزارت متبوع حسب درخواست موسسات مذکور و موافقت 

.مقصد خواهدبودمؤسسهقطع و هرگونه پرداختی صرفاً برعهده پژوهشگاهي حکم انتقال، رابطه استخدامی عضو منتقل شده با اجرا
انتقال اعضاي هیات علمی رسمی قطعی از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري دولتی وابسته به سایر -1تبصره 

. باشدمقصد امکان پذیر میمؤسسهپس از موافقت هیات اجرایی جذب ذیربط و تأیید رئیس پژوهشگاهدستگاه هاي اجرایی به 
دستگاه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري دولتی و انتقال اعضاي هیات علمی رسمی آزمایشی از سایر - 2تبصره 

.باشد مبدا و مقصد، منوط به تأیید وزیر میو بالعکس، پس از موافقت مؤسسه هاي پژوهشگاههاي اجرایی به 

مرخصی ها ، بیمه و امور رفاهی : فصل هشتم 
اعضاي پیمانی و رسمی به ترتیب از یک و دو ماه به ازاي هر سال خدمت از مرخصی استحقاقی با استفاده از حقوق، فوق - 81ماده 

مهیربط و الزاما در تابستان و نيذاستفاده از مرخصی با تشخیص مقام مسئول . العاده ها و مزایاي مندرج در حکم برخوردار می گردند
، استفاده ازيمقام مجاز از طرف وایپژوهشگاهسییردییبا درخواست عضو و تا،يدر موارد ضرور.شدبایماه مجاز منیاول فرورد

نهمین نشست عادي از دور دوم هیات امناي پژوهشگاه استاندارداصالح شده در*
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نیز به سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و پژوهشگاهگردد و بالعکس، انتقال اعضاي هیات علمی رسمی قطعی می
در این صورت از تاریخ . بالمانع استپژوهشگاهفناوري دولتی وابسته به وزارت متبوع حسب درخواست موسسات مذکور و موافقت 

.مقصد خواهدبودمؤسسهقطع و هرگونه پرداختی صرفاً برعهده پژوهشگاهي حکم انتقال، رابطه استخدامی عضو منتقل شده با اجرا
انتقال اعضاي هیات علمی رسمی قطعی از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري دولتی وابسته به سایر -1تبصره 

. باشدمقصد امکان پذیر میمؤسسهپس از موافقت هیات اجرایی جذب ذیربط و تأیید رئیس پژوهشگاهدستگاه هاي اجرایی به 
دستگاه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري دولتی و انتقال اعضاي هیات علمی رسمی آزمایشی از سایر - 2تبصره 

.باشد مبدا و مقصد، منوط به تأیید وزیر میو بالعکس، پس از موافقت مؤسسه هاي پژوهشگاههاي اجرایی به 

مرخصی ها ، بیمه و امور رفاهی : فصل هشتم 
اعضاي پیمانی و رسمی به ترتیب از یک و دو ماه به ازاي هر سال خدمت از مرخصی استحقاقی با استفاده از حقوق، فوق - 81ماده 

مهیربط و الزاما در تابستان و نيذاستفاده از مرخصی با تشخیص مقام مسئول . العاده ها و مزایاي مندرج در حکم برخوردار می گردند
، استفاده ازيمقام مجاز از طرف وایپژوهشگاهسییردییبا درخواست عضو و تا،يدر موارد ضرور.شدبایماه مجاز منیاول فرورد

نهمین نشست عادي از دور دوم هیات امناي پژوهشگاه استاندارداصالح شده در*
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.بالمانع استیاستحقاقیمرخص
در صورتی که مدت خدمت عضو کمتر از یک سال باشد، به تناسب ماه هاي خدمت از مرخصی استحقاقی استفاده خواهد - 1تبصره 

.کرد
. مرخصی استحقاقی اعضاي نیمه وقت و نیمه حضوري ، به میزان نصف مرخصی عضو تمام وقت خواهد بود-2تبصره 
ول خدمت ، عالوه بر مرخصی استحقاقی پیش بینی شده در این ماده می تواند تا مجموع یک ماه از عضو براي یک بار در ط- 3تبصره 

. مرخصی استحقاقی به منظور تشرف به حج واجب برخوردار گردد
در صورت عدم استفاده عضو از مرخصی استحقاقی سالیانه، مرخصی وي به استثناي مشموالن تبصره ذیل این ماده، قابل -82ماده 

. ذخیره و یا بازخرید نخواهد بود
با درخواست مرخصی عضو شاغل در سمتهاي اجرایی پستهاي سازمانی مصوب ستاره دار، مبنی بر پژوهشگاهدر مواردي که - 1تبصره 

استفاده از تمام یا قسمتی از مرخصی استحقاقی سالیانه در تابستان، به دلیل نیاز به حضور وي موافقت ننماید، صرفا و حداکثر نیمی از 
و یا مقام مجاز از طرف وي استفاده نشده است، ذخیره و پژوهشگاهیس مرخصی استحقاقی سالیانه عضو که به علت عدم موافقت رئ

.مابقی به ماخذ آخرین حقوق و مزایاي دریافتی مندرج در حکم، بازخرید می گردد
. مرخصی ذخیره شده اعضا تا پیش از ابالغ این آیین نامه در هر صورت محفوظ خواهد بود- 2تبصره
حقوق و مزایاي مدت . به هر دلیل، به استثناي حالت انتقال، قطع گرددپژوهشگاهامی عضو با در صورتی که رابطه استخد-83ماده 

مرخصی استحاقی ذخیره شده به ماخذ آخرین حقوق و مزایاي دریافتی مندرج در حکم، به وي و در صورت فوت به وراث قانونی وي 
.پرداخت خواهد شد

مواقع اضطرار با اجازه و موافقت مسوول مافوق از مرخصی ساعتی در خالل هر عضو می تواند در صورت ضرورت و در-84ماده 
.ساعات موظف تدریس استفاده نماید

عضو در موارد ذیل حق بر خورداري از مرخصی با استفاده از حقوق و مزایا، عالوه بر مرخصی استحقاقی ساالنه را دارا -85ماده 
:میباشد

ريازدواج دائم به مدت سه روز کا- الف
)پدر، مادر، همسر و فرزندان به مدت پنج روز کاري و برادر و خواهر به مدت سه روز کاري(فوت بستگان شامل -ب
)به تعداد روزهاي مورد تایید مراجع ذیصالح(غیبت موجه -ج

ر شود و موجه بودن غیبت موجه حالتی است که عضو به عللی خارج از حدود قدرت و اختیار خود نتواند در محل خدمت حاض- تبصره 
. عذر  وي با تایید مراجع قضایی احراز می گردد

روز 12تواند با ارائه گواهی پزشکی، باشد، میدر صورت ابتال به بیماریهایی که مانع از انجام خدمت وي میپژوهشگاهعضو -86ماده 
از پژوهشگاهروز با ارائه گواهی پزشکی و تایید پزشک معتمد 30و مازاد بر مدت مذکور تا ) روز3هرنوبت حداکثر ( متناوب در سال 

یون پزشکی مورد روز با نظر کمیس30براي مدت بیشتر از .مربوط برخوردار گردديایبا استفاده از حقوق و مزامرخصی استعالجی 
. این آیین نامه با وي رفتار می گردد» 88«ماده و مطابق با مفاد پژوهشگاهتایید 

در صورتی که عضو در ایام مرخصی استحقاقی بیمار شود، براساس گواهی پزشکی و پس از تایید پزشک معتمد، مرخصی-تبصره 
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:میباشد
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.استحقاقی وي در طی مدت بیماري، به مرخصی استعالجی تبدیل می شود
. ماه و با استفاده از حقوق و مزایاي مربوط برخوردار گردند6بانوان عضو میتوانند از مرخصی زایمان هر نوبت حداکثر - 87ماده 

.ماه افزایش می یابد8دوقلو و یا بیشتر می شوند، این مدت به براي بانوانی که در یک زایمان صاحب فرزند -1تبصره 
براي بانوان عضو پیمانی که قرارداد آنان قبل از اتمام  زمانهاي تعیین شده براي مرخصی زایمان مندرج در این ماده پایان می - 2تبصره 

. یابد، مدت قرارداد تا سقف مرخصی هاي تعیین شده، تمدید می گردد
پژوهشگاهه عضوي که از مرخصی استعالجی استفاده می نماید، در صورتی که بیماري وي به تایید کمیسیون پزشکی ب-88ماده 

.برسد، حداکثر تا یکسال حقوق و مزایاي مربوطه پرداخت می گردد
از حقوق و مزایاي یاد عضو داراي بیماري صعب العالج، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، براي مدت زائد بر یک سال نیز- 1تبصره 

.شده برخوردار می شود
در صورت صعب العالج نبودن بیماري عضو، به وي در مدت مازاد بر یک سال مرخصی استعالجی، تنها حقوق مرتبه و پایه -2تبصره 

.پرداخت می گردد
بر اثر عوامل پژوهشگاهپزشکی موظف است به عضوي که در حین خدمت و یا ماموریت و بنا به نظر کمیسیونپژوهشگاه- 3تبصره 

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

بر سه روز از نظر پرداخت حقوق و مزایا تابع عضو مشمول صندوق تامین اجتماعی در استفاده از مرخصی استعالجی مازاد-4تبصره 
.مقررات قانون تامین اجتماعی می باشد

این آیین نامه ، در صورت نداشتن مرخصی »73«ماده » 3«تبصره به استثناي مشموالن پژوهشگاهعضو رسمی -89ماده 
از مرخصی بدون »90«ماده مقررات مندرج در استحقاقی ذخیره شده با تایید و موافقت مقام مسئول می تواند با رعایت ضوابط و 

.حقوق استفاده نماید
لطمه نزند، صرفا در پژوهشگاهعضو پیمانی در موارد ضروري و استثنایی، مشروط به آنکه به برنامه هاي آموزشی و پژوهشی–تبصره 

. ماه خواهد بود 4مدت قرارداد مجاز به استفاده از مرخصی بدون حقوق، حداکثر به مدت 
میتواند درطول مدت خدمت خود با موافقت واحد سازمانی ذیربط و تایید باالترین مقام پژوهشگاهعضو رسمی قطعی -90ماده 

در صورتی که درخواست مرخصی بدون حقوق عضو براي . حقوق استفاده نمایدحداکثر سه سال از مرخصی بدون پژوهشگاه ،مسئول 
ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و یا دکتري تخصصی در رشته مربوط به شغل وي باشد، این مدت با تصویب هیات امنا تا دو 

.ت حداکثر پنج سال می باشددر هر حال مجموع مرخصی بدون حقوق عضو در طول مدت خدم. سال قابل افزایش خواهد بود
) سال3تا سقف (شمول مفاد این ماده در خصوص اعضاي رسمی آزمایشی اعم از اعطا و یا تمدید مدت مرخصی بدون حقوق -1تبصره 

.خواهد بودپژوهشگاهمنوط به اخذ مجوز از هیات امناي 
جرایی در ماموریت خارج از کشور بسر می برند، می بانوان عضو رسمی که همسر آنان به واسطه حکم رسمی دستگاههاي ا- 2تبصره

. سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند» 5«توانند تا پایان ماموریت همسر خود و در طول خدمت حداکثر به مدت 
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و صندوق پژوهشگاهجزء سابقه خدمت بازنشستگی محسوب نمی گردد، مگر آن که با موافقتمدت مرخصی بدون حقوق-3تبصره 
.بازنشستگی ذیربط، کسورات بازنشستگی به طور کامل از سوي عضو پرداخت گردد

اینکه مشروط به پژوهشگاهمدت مرخصی بدون حقوق عضو براي ادامه تحصیالت عالی و تخصصی در رشته هاي مورد نیاز -4تبصره 
منجر به اخذ مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد و یا دکتري تخصصی شود، از لحاظ بازنشستگی و وظیفه با پرداخت کسور مربوط از 

.سوي عضو، جزء سابقه خدمت رسمی عضو محسوب می شود
و بیمه تکمیلی، از خدمات عضو در ایام مرخصی بدون حقوق میتواند با پرداخت کامل حق سرانه بیمه درمانی به صورت آزاد-5تبصره 

.بیمه اي استفاده نماید
در مدت ماموریت آموزشی، فرصت مطالعاتی، ماموریت پژوهشی، آمادگی به خدمت، انفصال موقت، مرخصی بدون حقوق و - 91ماده 

تعلق نمی همچنین مرخصی استعالجی مازاد بر یک سال که به صورت متوالی در طی سال استفاده شده باشد، مرخصی استحقاقی
. گیرد

است و وي در طول خدمت خود ، صرفا یک بار مجاز به پژوهشگاهانتخاب صندوق بازنشستگی در بدو استخدام با عضو -92ماده 
. تغییر صندوق بازنشستگی می باشد

مکلف است مشروط به تامین اعتبار موردنیاز، به منظور کمک به تامین هزینه هاي بهداشت و درمان عضو عالوه پژوهشگاه- 93ماده 
بر اعطاي مزایاي مقرر در قانون بیمه خدمات درمانی و یا قانون تامین اجتماعی، به طرق مقتضی از جمله تسهیل در عقد قرارداد بیمه 

اقدامات "4پیوست شماره -دستورالعمل پرداخت کمکهاي رفاهی"مرتبط براساس  تکمیلی و یا پرداخت بخشی از هزینه هاي 
.الزم معمول دارد

میتواند مشروط به تامین اعتبار موردنیاز، به منظور مساعدت، تامین رفاه، آسایش و آسودگی خاطر اعضا و کمک پژوهشگاه- 94ماده 
ه و تامین و رفع سایر نیازهاي ضروري آنها، با تصویب هیات رییسه، به تهیه مسکن، تقویت صندوق قرض الحسنه وام و امور بیم

. این آین نامه برقرار نماید»93«ماده تسهیالت مالی الزم را براساس دستوالعمل موضوع 
موظف است به منظور توانمندسازي، افزایش کارآئی، تقویت روحی و سالمت اعضا، فرهنگ اشاعه ورزش را در پژوهشگاه-95ماده 

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

پایان خدمت : فصل نهم 
مکلف است اعضاي خود را با توجه به مرتبه علمی آنان به شرح ذیل، بدون نیاز به وصول درخواست عضو ذینفع پژوهشگاه-96ماده 

.نمایدبازنشسته 
سال سابقه خدمت30سال سن یا 65مربی پژوهشیار / مربی آموزشیار-1- 96
سال سابقه خدمت30سال سن یا 65مربی پژوهشی      / مربی آموزشی-2- 96
سال سابقه خدمت30سال سن یا 65استادیار پژوهشی  / استادیار آموزشی-3- 96
سال سن67دانشیار پژوهشی  / دانشیار آموزشی-4- 96
سال سن70استاد پژوهشی                     / استاد آموزشی-5- 96

٣٣

هیات علمیآیین نامه استخدامی اعضايپژوهشگاه استاندارد

و صندوق پژوهشگاهجزء سابقه خدمت بازنشستگی محسوب نمی گردد، مگر آن که با موافقتمدت مرخصی بدون حقوق-3تبصره 
.بازنشستگی ذیربط، کسورات بازنشستگی به طور کامل از سوي عضو پرداخت گردد

اینکه مشروط به پژوهشگاهمدت مرخصی بدون حقوق عضو براي ادامه تحصیالت عالی و تخصصی در رشته هاي مورد نیاز -4تبصره 
منجر به اخذ مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد و یا دکتري تخصصی شود، از لحاظ بازنشستگی و وظیفه با پرداخت کسور مربوط از 

.سوي عضو، جزء سابقه خدمت رسمی عضو محسوب می شود
و بیمه تکمیلی، از خدمات عضو در ایام مرخصی بدون حقوق میتواند با پرداخت کامل حق سرانه بیمه درمانی به صورت آزاد-5تبصره 

.بیمه اي استفاده نماید
در مدت ماموریت آموزشی، فرصت مطالعاتی، ماموریت پژوهشی، آمادگی به خدمت، انفصال موقت، مرخصی بدون حقوق و - 91ماده 

تعلق نمی همچنین مرخصی استعالجی مازاد بر یک سال که به صورت متوالی در طی سال استفاده شده باشد، مرخصی استحقاقی
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بر اعطاي مزایاي مقرر در قانون بیمه خدمات درمانی و یا قانون تامین اجتماعی، به طرق مقتضی از جمله تسهیل در عقد قرارداد بیمه 

اقدامات "4پیوست شماره -دستورالعمل پرداخت کمکهاي رفاهی"مرتبط براساس  تکمیلی و یا پرداخت بخشی از هزینه هاي 
.الزم معمول دارد

میتواند مشروط به تامین اعتبار موردنیاز، به منظور مساعدت، تامین رفاه، آسایش و آسودگی خاطر اعضا و کمک پژوهشگاه- 94ماده 
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٣٤

هیات علمیآیین نامه استخدامی اعضايپژوهشگاه استاندارد

درصد 80سال خدمت، موفق به کسب حداقل 30سال اخیر منتهی به 4سابقه خدمت آن دسته از استادیارانی که در -1تبصره 
درصد امتیازات 85درصد امتیازات الزم از بندها و مواد تعیین کننده و یا حداقل 75امتیازات ارتقا به مرتبه دانشیاري و کسب حداقل 

درصد امتیازات الزم از بندها و مواد تعیین کننده از آیین نامه ارتقا مرتبه می شوند، به 80و کسب حداقل ارتقا براي رتبه دانشیاري 
. سال قابل افزایش است 65سال و با رعایت سقف سنی 33و 32ترتیب تا 

درصد امتیازات ارتقا به 75سالگی، موفق به کسب 67سال قبل از سن 5سن بازنشستگی آن دسته از دانشیارانی که در - 2تبصره 
. سالگی قابل افزایش است 70مرتبه استادي می شوند، به 

شده اند ، با "عضو هیات علمی نمونه کشوري”سن بازنشستگی آن دسته از اعضاي هیات علمی که موفق به کسب عنوان - 3تبصره 
. سال قابل افزایش است 3درخواست عضو ذینفع تا 

تواند در موارد خاص و در صورت نیاز به خدمات عضو با مرتبه مربی و استادیاري واجد شرایط بازنشستگی، که می پژوهشگاه-4تبصره 
سال با پیشنهاد رئیس65به تشخیص هیات ممیزه در امور آموزشی یا پژوهشی برجسته و شاخص می باشد، با رعایت سن حداکثر 

*.سال بازنشستگی وي را به تعویق اندازد5سالیانه و حداکثر تا سقف تصویب هیات امنا و تایید وزیر به صورت پژوهشگاه ،

30با داشتن حداقل »96«ماده » 5«و» 4«بندهاي می تواند اعضاي خود را که براساس شرایط مندرج در پژوهشگاه- 97ماده 
. سته نمایدسال سابقه خدمت همچنان واجد شرایط ادامه خدمت می باشند ، در صورت تقاضاي آنها، بازنش

و تایید وزیر، نیازي به اخذ تقاضاي پژوهشگاهدر موارد خاص، براي بازنشستگی اعضاي موضوع این ماده، با پیشنهاد رئیس–تبصره 
عضو براي بازنشستگی نمی باشد

می تواند در صورت نیاز به خدمات عضو با مرتبه دانشیاري و استادي واجد شرایط بازنشستگی، مشروط به پژوهشگاه- 98ماده 
سال با اخذ 3و تصویب هیات امناء، موعد بازنشستگی وي را حداکثر تا سقف مدت پژوهشگاهدرخواست مکتوب عضو، موافقت رئیس 

مکلف است به صورت سالیانه و به هنگام، گزارش توجیهی الزم پژوهشگاهست رئیس بدیهی ا. موافقت سالیانه هیات امنا به تعویق اندازد
.را جهت استفاده از شرایط مذکور، به هیات امناء تقدیم و مصوبه الزم را اخذ نماید

افقت وزیر، منضم به ارائه تقاضاي مکتوب عضو با مرتبه استادي و موپژوهشگاهمی تواند بنا به درخواست رئیس پژوهشگاه–تبصره 
. سال دیگر، موعد بازنشستگی عضو را به صورت سالیانه به تعویق اندازد3عالوه بر مدت مندرج در این ماده، حداکثر تا سقف 

از تاریخ اجراي این آیین نامه، در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی، به عضوي که بیش از سی سال و تا سقف چهل سال - 99ماده 
رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی، عالوه بر %) 5/2(ازاي هر سال خدمت مازاد بر سی سال، دو و نیم در صد سابقه خدمت دارد، به

. حقوق تعیین شده و محاسبه از سوي صندوق بازنشستگی ذیربط قابل پرداخت می باشد
باشد که در حین اشتغال تمام منظور از سابقه خدمت قابل احتساب براي بازنشستگی، آن مدت از سوابق خدمت عضو می-100ماده 

. وقت در وضعیت هیات علمی یا غیرهیات علمی انجام شده و کسور مربوط با پرداخت نموده یا می نماید
مرخصی بدون حقوق و استعالجی و مدت خدمت نیمه وقت بانوان و همچنین مدت خدمت نظام وظیفه، مشروط به پرداخت –تبصره 

. ن سابقه خدمت عضو محسوب می گرددکامل کسور بازنشستگی، به عنوا

نهمین نشست عادي از دور دوم هیات امناي پژوهشگاه استاندارداصالح شده در*
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. سته نمایدسال سابقه خدمت همچنان واجد شرایط ادامه خدمت می باشند ، در صورت تقاضاي آنها، بازنش

و تایید وزیر، نیازي به اخذ تقاضاي پژوهشگاهدر موارد خاص، براي بازنشستگی اعضاي موضوع این ماده، با پیشنهاد رئیس–تبصره 
عضو براي بازنشستگی نمی باشد

می تواند در صورت نیاز به خدمات عضو با مرتبه دانشیاري و استادي واجد شرایط بازنشستگی، مشروط به پژوهشگاه- 98ماده 
سال با اخذ 3و تصویب هیات امناء، موعد بازنشستگی وي را حداکثر تا سقف مدت پژوهشگاهدرخواست مکتوب عضو، موافقت رئیس 

مکلف است به صورت سالیانه و به هنگام، گزارش توجیهی الزم پژوهشگاهست رئیس بدیهی ا. موافقت سالیانه هیات امنا به تعویق اندازد
.را جهت استفاده از شرایط مذکور، به هیات امناء تقدیم و مصوبه الزم را اخذ نماید

افقت وزیر، منضم به ارائه تقاضاي مکتوب عضو با مرتبه استادي و موپژوهشگاهمی تواند بنا به درخواست رئیس پژوهشگاه–تبصره 
. سال دیگر، موعد بازنشستگی عضو را به صورت سالیانه به تعویق اندازد3عالوه بر مدت مندرج در این ماده، حداکثر تا سقف 

از تاریخ اجراي این آیین نامه، در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی، به عضوي که بیش از سی سال و تا سقف چهل سال - 99ماده 
رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی، عالوه بر %) 5/2(ازاي هر سال خدمت مازاد بر سی سال، دو و نیم در صد سابقه خدمت دارد، به

. حقوق تعیین شده و محاسبه از سوي صندوق بازنشستگی ذیربط قابل پرداخت می باشد
باشد که در حین اشتغال تمام منظور از سابقه خدمت قابل احتساب براي بازنشستگی، آن مدت از سوابق خدمت عضو می-100ماده 

. وقت در وضعیت هیات علمی یا غیرهیات علمی انجام شده و کسور مربوط با پرداخت نموده یا می نماید
مرخصی بدون حقوق و استعالجی و مدت خدمت نیمه وقت بانوان و همچنین مدت خدمت نظام وظیفه، مشروط به پرداخت –تبصره 

. ن سابقه خدمت عضو محسوب می گرددکامل کسور بازنشستگی، به عنوا

نهمین نشست عادي از دور دوم هیات امناي پژوهشگاه استاندارداصالح شده در*

٣٤

هیات علمیآیین نامه استخدامی اعضايپژوهشگاه استاندارد

درصد 80سال خدمت، موفق به کسب حداقل 30سال اخیر منتهی به 4سابقه خدمت آن دسته از استادیارانی که در -1تبصره 
درصد امتیازات 85درصد امتیازات الزم از بندها و مواد تعیین کننده و یا حداقل 75امتیازات ارتقا به مرتبه دانشیاري و کسب حداقل 

درصد امتیازات الزم از بندها و مواد تعیین کننده از آیین نامه ارتقا مرتبه می شوند، به 80و کسب حداقل ارتقا براي رتبه دانشیاري 
. سال قابل افزایش است 65سال و با رعایت سقف سنی 33و 32ترتیب تا 

درصد امتیازات ارتقا به 75سالگی، موفق به کسب 67سال قبل از سن 5سن بازنشستگی آن دسته از دانشیارانی که در - 2تبصره 
. سالگی قابل افزایش است 70مرتبه استادي می شوند، به 

شده اند ، با "عضو هیات علمی نمونه کشوري”سن بازنشستگی آن دسته از اعضاي هیات علمی که موفق به کسب عنوان - 3تبصره 
. سال قابل افزایش است 3درخواست عضو ذینفع تا 

تواند در موارد خاص و در صورت نیاز به خدمات عضو با مرتبه مربی و استادیاري واجد شرایط بازنشستگی، که می پژوهشگاه-4تبصره 
سال با پیشنهاد رئیس65به تشخیص هیات ممیزه در امور آموزشی یا پژوهشی برجسته و شاخص می باشد، با رعایت سن حداکثر 

*.سال بازنشستگی وي را به تعویق اندازد5سالیانه و حداکثر تا سقف تصویب هیات امنا و تایید وزیر به صورت پژوهشگاه ،

30با داشتن حداقل »96«ماده » 5«و» 4«بندهاي می تواند اعضاي خود را که براساس شرایط مندرج در پژوهشگاه- 97ماده 
. سته نمایدسال سابقه خدمت همچنان واجد شرایط ادامه خدمت می باشند ، در صورت تقاضاي آنها، بازنش

و تایید وزیر، نیازي به اخذ تقاضاي پژوهشگاهدر موارد خاص، براي بازنشستگی اعضاي موضوع این ماده، با پیشنهاد رئیس–تبصره 
عضو براي بازنشستگی نمی باشد

می تواند در صورت نیاز به خدمات عضو با مرتبه دانشیاري و استادي واجد شرایط بازنشستگی، مشروط به پژوهشگاه- 98ماده 
سال با اخذ 3و تصویب هیات امناء، موعد بازنشستگی وي را حداکثر تا سقف مدت پژوهشگاهدرخواست مکتوب عضو، موافقت رئیس 

مکلف است به صورت سالیانه و به هنگام، گزارش توجیهی الزم پژوهشگاهست رئیس بدیهی ا. موافقت سالیانه هیات امنا به تعویق اندازد
.را جهت استفاده از شرایط مذکور، به هیات امناء تقدیم و مصوبه الزم را اخذ نماید

افقت وزیر، منضم به ارائه تقاضاي مکتوب عضو با مرتبه استادي و موپژوهشگاهمی تواند بنا به درخواست رئیس پژوهشگاه–تبصره 
. سال دیگر، موعد بازنشستگی عضو را به صورت سالیانه به تعویق اندازد3عالوه بر مدت مندرج در این ماده، حداکثر تا سقف 

از تاریخ اجراي این آیین نامه، در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی، به عضوي که بیش از سی سال و تا سقف چهل سال - 99ماده 
رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی، عالوه بر %) 5/2(ازاي هر سال خدمت مازاد بر سی سال، دو و نیم در صد سابقه خدمت دارد، به

. حقوق تعیین شده و محاسبه از سوي صندوق بازنشستگی ذیربط قابل پرداخت می باشد
باشد که در حین اشتغال تمام منظور از سابقه خدمت قابل احتساب براي بازنشستگی، آن مدت از سوابق خدمت عضو می-100ماده 

. وقت در وضعیت هیات علمی یا غیرهیات علمی انجام شده و کسور مربوط با پرداخت نموده یا می نماید
مرخصی بدون حقوق و استعالجی و مدت خدمت نیمه وقت بانوان و همچنین مدت خدمت نظام وظیفه، مشروط به پرداخت –تبصره 

. ن سابقه خدمت عضو محسوب می گرددکامل کسور بازنشستگی، به عنوا

نهمین نشست عادي از دور دوم هیات امناي پژوهشگاه استاندارداصالح شده در*



٣٥

هیات علمیآیین نامه استخدامی اعضايپژوهشگاه استاندارد

حقوق( مزایاي مستمر مشمول کسور بازنشستگی میانگین کلیه حقوق و ،پژوهشگاهمبناي تعیین حقوق بازنشستگی عضو -101ماده 
، فوق العاده جذب، فوق العاده ویژه، فوق العاده سختی کار، فوق العاده مدیریت و تفاوت)مخصوص(مرتبه و پایه، فوق العاده شغل 

. .در دو سال منتهی به پایان خدمت وي با اعمال ضریب حقوقی سال بازنشستگی می باشد) تطبیق
مشموالن صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی از لحاظ تعیین حقوق و مزایاي بازنشستگی و حمایتهاي مقرر در قانون تامین -تبصره

. اجتماعی ، تابع ضوابط و مقررات مربوط به خود می باشد
ازاء هر سال خدمت قابل قبول تا به عضو بازنشسته، از کار افتاده مشمول این آیین نامه و ورثه قانونی عضو متوفی، به -102ماده 

سال، معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایاي مشمول کسورات بازنشستگی به اضافه وجوه مربوط به مرخصی هاي ذخیره 30حداکثر 
. پرداخت خواهد شد»پاداش پایان خدمت«شده به عنوان 

فت شده است، از سنوات خدمتی مشمول دریافت این آن قسمت از سابقه خدمت عضو که در ازاء آن وجوه بازخریدي دریا- تبصره 
. وجوه کسر می شود

استفاده از خدمات اعضاي هیات علمی بازنشسته به صورت حق التدریس، در سقف محدودیت هایی که از سوي وزارت -103ماده 
. تعیین و ابالغ می شود، بالمانع می باشد

می تواند عضو واجد یکی پژوهشگاهدر موارد خاص. ي موارد ذیل ممنوع می باشدبازنشستگی پیش از موعد اعضا به استثنا- 104ماده 
. از شرایط ذیل را با درخواست ذي نفع، تایید هیات رییسه و تصویب  هیات امنا بازنشسته نماید

) مرد(عضو هیات علمی - 104-1
روز حقوق و مزایا 20سابقه خدمت  با » 20«سال سن و حداقل » 60«داشتن حداقل –الف 

روز حقوق و مزایا25سابقه خدمت با » 25«سال سن و حداقل » 55«داشتن حداقل -ب
) زن( عضو هیات علمی - 104-2

روز حقوق و مزایا20سال سابقه خدمت با »20«داشتن حداقل 

سایر مقررات : فصل دهم 
برابر حقوق مرتبه و پایه استادیار 5ا ورثه بالفصل وي در موارد ذیل کمک هزینه اي به میزان به عضو شاغل، بازنشسته و ی- 105ماده 

: پایه یک پرداخت می گردد
ازدواج دائم عضو شاغل یا بازنشسته و هر یک از فرزندان وي در هر مورد فقط یک بار- الف
فوت عضو شاغل یا بازنشسته و هر یک از افراد تحت تکفل وي-ب

، استعفاي خود را به ترتیب دو ماه پژوهشگاهمی تواند در صورت نداشتن تعهد خدمت به پژوهشگاهعضو رسمی و پیمانی -106ماده 
به صورت کتبی اعالم نماید و چنانچه بدون کسب ) پیمانی(یا دو ماه قبل از پایان قرارداد ) رسمی(قبل از پایان نیمسال تحصیلی 

در محل کار حاضر نشود، عمل عضو ترك خدمت محسوب و با وي برابر قانون مقررات انتظامی اعضاي در مدت مقررپژوهشگاهموافقت 
.هیات علمی رفتار خواهد شد

٣٥

هیات علمیآیین نامه استخدامی اعضايپژوهشگاه استاندارد

حقوق( مزایاي مستمر مشمول کسور بازنشستگی میانگین کلیه حقوق و ،پژوهشگاهمبناي تعیین حقوق بازنشستگی عضو -101ماده 
، فوق العاده جذب، فوق العاده ویژه، فوق العاده سختی کار، فوق العاده مدیریت و تفاوت)مخصوص(مرتبه و پایه، فوق العاده شغل 

. .در دو سال منتهی به پایان خدمت وي با اعمال ضریب حقوقی سال بازنشستگی می باشد) تطبیق
مشموالن صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی از لحاظ تعیین حقوق و مزایاي بازنشستگی و حمایتهاي مقرر در قانون تامین -تبصره

. اجتماعی ، تابع ضوابط و مقررات مربوط به خود می باشد
ازاء هر سال خدمت قابل قبول تا به عضو بازنشسته، از کار افتاده مشمول این آیین نامه و ورثه قانونی عضو متوفی، به -102ماده 

سال، معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایاي مشمول کسورات بازنشستگی به اضافه وجوه مربوط به مرخصی هاي ذخیره 30حداکثر 
. پرداخت خواهد شد»پاداش پایان خدمت«شده به عنوان 

فت شده است، از سنوات خدمتی مشمول دریافت این آن قسمت از سابقه خدمت عضو که در ازاء آن وجوه بازخریدي دریا- تبصره 
. وجوه کسر می شود

استفاده از خدمات اعضاي هیات علمی بازنشسته به صورت حق التدریس، در سقف محدودیت هایی که از سوي وزارت -103ماده 
. تعیین و ابالغ می شود، بالمانع می باشد

می تواند عضو واجد یکی پژوهشگاهدر موارد خاص. ي موارد ذیل ممنوع می باشدبازنشستگی پیش از موعد اعضا به استثنا- 104ماده 
. از شرایط ذیل را با درخواست ذي نفع، تایید هیات رییسه و تصویب  هیات امنا بازنشسته نماید

) مرد(عضو هیات علمی - 104-1
روز حقوق و مزایا 20سابقه خدمت  با » 20«سال سن و حداقل » 60«داشتن حداقل –الف 

روز حقوق و مزایا25سابقه خدمت با » 25«سال سن و حداقل » 55«داشتن حداقل -ب
) زن( عضو هیات علمی - 104-2

روز حقوق و مزایا20سال سابقه خدمت با »20«داشتن حداقل 

سایر مقررات : فصل دهم 
برابر حقوق مرتبه و پایه استادیار 5ا ورثه بالفصل وي در موارد ذیل کمک هزینه اي به میزان به عضو شاغل، بازنشسته و ی- 105ماده 

: پایه یک پرداخت می گردد
ازدواج دائم عضو شاغل یا بازنشسته و هر یک از فرزندان وي در هر مورد فقط یک بار- الف
فوت عضو شاغل یا بازنشسته و هر یک از افراد تحت تکفل وي-ب

، استعفاي خود را به ترتیب دو ماه پژوهشگاهمی تواند در صورت نداشتن تعهد خدمت به پژوهشگاهعضو رسمی و پیمانی -106ماده 
به صورت کتبی اعالم نماید و چنانچه بدون کسب ) پیمانی(یا دو ماه قبل از پایان قرارداد ) رسمی(قبل از پایان نیمسال تحصیلی 

در محل کار حاضر نشود، عمل عضو ترك خدمت محسوب و با وي برابر قانون مقررات انتظامی اعضاي در مدت مقررپژوهشگاهموافقت 
.هیات علمی رفتار خواهد شد

٣٥

هیات علمیآیین نامه استخدامی اعضايپژوهشگاه استاندارد

حقوق( مزایاي مستمر مشمول کسور بازنشستگی میانگین کلیه حقوق و ،پژوهشگاهمبناي تعیین حقوق بازنشستگی عضو -101ماده 
، فوق العاده جذب، فوق العاده ویژه، فوق العاده سختی کار، فوق العاده مدیریت و تفاوت)مخصوص(مرتبه و پایه، فوق العاده شغل 

. .در دو سال منتهی به پایان خدمت وي با اعمال ضریب حقوقی سال بازنشستگی می باشد) تطبیق
مشموالن صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی از لحاظ تعیین حقوق و مزایاي بازنشستگی و حمایتهاي مقرر در قانون تامین -تبصره

. اجتماعی ، تابع ضوابط و مقررات مربوط به خود می باشد
ازاء هر سال خدمت قابل قبول تا به عضو بازنشسته، از کار افتاده مشمول این آیین نامه و ورثه قانونی عضو متوفی، به -102ماده 

سال، معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایاي مشمول کسورات بازنشستگی به اضافه وجوه مربوط به مرخصی هاي ذخیره 30حداکثر 
. پرداخت خواهد شد»پاداش پایان خدمت«شده به عنوان 

فت شده است، از سنوات خدمتی مشمول دریافت این آن قسمت از سابقه خدمت عضو که در ازاء آن وجوه بازخریدي دریا- تبصره 
. وجوه کسر می شود

استفاده از خدمات اعضاي هیات علمی بازنشسته به صورت حق التدریس، در سقف محدودیت هایی که از سوي وزارت -103ماده 
. تعیین و ابالغ می شود، بالمانع می باشد

می تواند عضو واجد یکی پژوهشگاهدر موارد خاص. ي موارد ذیل ممنوع می باشدبازنشستگی پیش از موعد اعضا به استثنا- 104ماده 
. از شرایط ذیل را با درخواست ذي نفع، تایید هیات رییسه و تصویب  هیات امنا بازنشسته نماید

) مرد(عضو هیات علمی - 104-1
روز حقوق و مزایا 20سابقه خدمت  با » 20«سال سن و حداقل » 60«داشتن حداقل –الف 

روز حقوق و مزایا25سابقه خدمت با » 25«سال سن و حداقل » 55«داشتن حداقل -ب
) زن( عضو هیات علمی - 104-2

روز حقوق و مزایا20سال سابقه خدمت با »20«داشتن حداقل 

سایر مقررات : فصل دهم 
برابر حقوق مرتبه و پایه استادیار 5ا ورثه بالفصل وي در موارد ذیل کمک هزینه اي به میزان به عضو شاغل، بازنشسته و ی- 105ماده 

: پایه یک پرداخت می گردد
ازدواج دائم عضو شاغل یا بازنشسته و هر یک از فرزندان وي در هر مورد فقط یک بار- الف
فوت عضو شاغل یا بازنشسته و هر یک از افراد تحت تکفل وي-ب

، استعفاي خود را به ترتیب دو ماه پژوهشگاهمی تواند در صورت نداشتن تعهد خدمت به پژوهشگاهعضو رسمی و پیمانی -106ماده 
به صورت کتبی اعالم نماید و چنانچه بدون کسب ) پیمانی(یا دو ماه قبل از پایان قرارداد ) رسمی(قبل از پایان نیمسال تحصیلی 

در محل کار حاضر نشود، عمل عضو ترك خدمت محسوب و با وي برابر قانون مقررات انتظامی اعضاي در مدت مقررپژوهشگاهموافقت 
.هیات علمی رفتار خواهد شد



٣٦

هیات علمیآیین نامه استخدامی اعضايپژوهشگاه استاندارد

در هیچ مورد درخواست استعفاء، رافع تعهدات عضو در قبال وظایف وي نمی باشد و عضو پس از استعفا موظف است تا -107ماده 
در صورتی که عضو پس از تسلیم استعفا، . ، در محل کار خود حضور یافته و انجام وظیفه نمایدپژوهشگاهزمان پذیرش استعفا از سوي 
.اعالم نماید، استعفاي وي منتفی تلقی می شودپژوهشگاهباً به روز کت15انصراف خود را حداکثر ظرف 

،پژوهشگاهمی باشد، در صورت اعالم استعفا و قبول استعفاي وي از سوي  پژوهشگاهعضوي که داراي تعهد خدمت در - 108ماده 
مسئولیت نظارت بر اجراي این . باید زیان ناشی از عدم ایفاي تعهد خود را طبق ضوابط و مقررات ابالغی از سوي وزارت جبران نماید

. یا مقام مجاز از طرف وي می باشدپژوهشگاهماده به عهده رئیس 
براي اجراي پژوهشگاهیت هر یک از اعضاي به نحوي از انحا از رکود علمی و عدم کفایت و صالحپژوهشگاههرگاه رئیس -109ماده 

) ترجیحاً با مرتبه استادي(وظایف آموزشی، پژوهشی و یا فرهنگی محوله مطلع شود، کمیسیونی مرکب از سه نفر از اعضاي هیات علمی 
آورده و گزارش که صالحیت رسیدگی در مورد کارهاي آموزشی، پژوهشی و فرهنگی عضو را دارند تشکیل خواهد داد تا تحقیق به عمل

اهد بود و در صورتی که تشکیل جلسات و گزارش کمیسیون مذکور به طور محرمانه خو. ارائه دهندپژوهشگاهکامل و موجهی به رئیس 
مراتب را جهت پژوهشگاهاین گزارش حاکی از رکود علمی عضو یا عدم کفایت یا صالحیت او براي اجراي وظایف محوله باشد، رئیس 

چنانچه هیات پس از رسیدگی به کلیه فعالیتهاي علمی و پژوهشی . ارجاع می نمایدپژوهشگاهخاذ تصمیم به هیات ممیزه رسیدگی و ات

*:و فرهنگی عضو، رکود علمی یا عدم کفایت و صالحیت وي را محرز دانست، به یکی از روشهاي ذیل با وي رفتار می شود

*.باشد، بازنشسته می شوددر صورتی که عضو واجد شرایط بازنشسته شدن- الف

روز حقوق و مزایا با هماهنگی صندوق بازنشستگی ذیربط 20سال سابقه خدمت قابل قبول، با حداقل 20در صورت داشتن حداقل -ب
*.بازنشسته میشود

و مزایاي روز حقوق30درصورتی که عضو شرایط بازنشسته شدن را نداشته باشد، سنوات خدمت قابل قبول عضو با پرداخت -ج
*.مشمول کسور بازنشستگی به ازاي هر سال خدمت قابل قبول، به عالوه وجوه مرخصی هاي ذخیره شده، بازخرید می شود

عضو به سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري و دستگاههاي اجرایی مشروط به ارائه درخواست موسسه مقصد - د
*.توسط عضو منتقل میشود

*.ه خدمت وي خاتمه داده میشودب- ه

تغییر پست سازمانی عضو از یک گروه آموزشی و یا پژوهشی به گروه  متجانس دیگر، صرفاً با رضایت وي، موافقت گروه هاي - 110ماده
. مبدا و مقصد و با رعایت ارتباط تخصصی عضو امکان پذیر می باشد

:بدون اخذ رضایت عضو، مجاز به تغییر پست سازمانی وي خواهد بودپژوهشگاهدر موارد ذیل- 111ماده 
این آئین نامه و آئین نامه هیات اجرایی جذب»109«ماده براساس تصمیم مراجع مذکور در  - 111-1
براساس مصوبه هیات امناپژوهشگاهتغییر ساختار یا انحالل واحد سازمانی در -111-2
تغییر مأموریت و فعالیت هاي واحدهاي سازمانی براساس مصوبه هیات امناء یا سایر مراجع ذیصالح -111-3
اشتغال عضو در پستهاي مدیریتی مصوب شماره دار-111-4

نهمین نشست عادي از دور دوم هیات امناي پژوهشگاه استاندارداصالح شده در*

٣٦

هیات علمیآیین نامه استخدامی اعضايپژوهشگاه استاندارد

در هیچ مورد درخواست استعفاء، رافع تعهدات عضو در قبال وظایف وي نمی باشد و عضو پس از استعفا موظف است تا -107ماده 
در صورتی که عضو پس از تسلیم استعفا، . ، در محل کار خود حضور یافته و انجام وظیفه نمایدپژوهشگاهزمان پذیرش استعفا از سوي 
.اعالم نماید، استعفاي وي منتفی تلقی می شودپژوهشگاهباً به روز کت15انصراف خود را حداکثر ظرف 

،پژوهشگاهمی باشد، در صورت اعالم استعفا و قبول استعفاي وي از سوي  پژوهشگاهعضوي که داراي تعهد خدمت در - 108ماده 
مسئولیت نظارت بر اجراي این . باید زیان ناشی از عدم ایفاي تعهد خود را طبق ضوابط و مقررات ابالغی از سوي وزارت جبران نماید

. یا مقام مجاز از طرف وي می باشدپژوهشگاهماده به عهده رئیس 
براي اجراي پژوهشگاهیت هر یک از اعضاي به نحوي از انحا از رکود علمی و عدم کفایت و صالحپژوهشگاههرگاه رئیس -109ماده 

) ترجیحاً با مرتبه استادي(وظایف آموزشی، پژوهشی و یا فرهنگی محوله مطلع شود، کمیسیونی مرکب از سه نفر از اعضاي هیات علمی 
آورده و گزارش که صالحیت رسیدگی در مورد کارهاي آموزشی، پژوهشی و فرهنگی عضو را دارند تشکیل خواهد داد تا تحقیق به عمل

اهد بود و در صورتی که تشکیل جلسات و گزارش کمیسیون مذکور به طور محرمانه خو. ارائه دهندپژوهشگاهکامل و موجهی به رئیس 
مراتب را جهت پژوهشگاهاین گزارش حاکی از رکود علمی عضو یا عدم کفایت یا صالحیت او براي اجراي وظایف محوله باشد، رئیس 

چنانچه هیات پس از رسیدگی به کلیه فعالیتهاي علمی و پژوهشی . ارجاع می نمایدپژوهشگاهخاذ تصمیم به هیات ممیزه رسیدگی و ات

*:و فرهنگی عضو، رکود علمی یا عدم کفایت و صالحیت وي را محرز دانست، به یکی از روشهاي ذیل با وي رفتار می شود

*.باشد، بازنشسته می شوددر صورتی که عضو واجد شرایط بازنشسته شدن- الف

روز حقوق و مزایا با هماهنگی صندوق بازنشستگی ذیربط 20سال سابقه خدمت قابل قبول، با حداقل 20در صورت داشتن حداقل -ب
*.بازنشسته میشود

و مزایاي روز حقوق30درصورتی که عضو شرایط بازنشسته شدن را نداشته باشد، سنوات خدمت قابل قبول عضو با پرداخت -ج
*.مشمول کسور بازنشستگی به ازاي هر سال خدمت قابل قبول، به عالوه وجوه مرخصی هاي ذخیره شده، بازخرید می شود

عضو به سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري و دستگاههاي اجرایی مشروط به ارائه درخواست موسسه مقصد - د
*.توسط عضو منتقل میشود

*.ه خدمت وي خاتمه داده میشودب- ه

تغییر پست سازمانی عضو از یک گروه آموزشی و یا پژوهشی به گروه  متجانس دیگر، صرفاً با رضایت وي، موافقت گروه هاي - 110ماده
. مبدا و مقصد و با رعایت ارتباط تخصصی عضو امکان پذیر می باشد

:بدون اخذ رضایت عضو، مجاز به تغییر پست سازمانی وي خواهد بودپژوهشگاهدر موارد ذیل- 111ماده 
این آئین نامه و آئین نامه هیات اجرایی جذب»109«ماده براساس تصمیم مراجع مذکور در  - 111-1
براساس مصوبه هیات امناپژوهشگاهتغییر ساختار یا انحالل واحد سازمانی در -111-2
تغییر مأموریت و فعالیت هاي واحدهاي سازمانی براساس مصوبه هیات امناء یا سایر مراجع ذیصالح -111-3
اشتغال عضو در پستهاي مدیریتی مصوب شماره دار-111-4

نهمین نشست عادي از دور دوم هیات امناي پژوهشگاه استاندارداصالح شده در*

٣٦

هیات علمیآیین نامه استخدامی اعضايپژوهشگاه استاندارد

در هیچ مورد درخواست استعفاء، رافع تعهدات عضو در قبال وظایف وي نمی باشد و عضو پس از استعفا موظف است تا -107ماده 
در صورتی که عضو پس از تسلیم استعفا، . ، در محل کار خود حضور یافته و انجام وظیفه نمایدپژوهشگاهزمان پذیرش استعفا از سوي 
.اعالم نماید، استعفاي وي منتفی تلقی می شودپژوهشگاهباً به روز کت15انصراف خود را حداکثر ظرف 

،پژوهشگاهمی باشد، در صورت اعالم استعفا و قبول استعفاي وي از سوي  پژوهشگاهعضوي که داراي تعهد خدمت در - 108ماده 
مسئولیت نظارت بر اجراي این . باید زیان ناشی از عدم ایفاي تعهد خود را طبق ضوابط و مقررات ابالغی از سوي وزارت جبران نماید

. یا مقام مجاز از طرف وي می باشدپژوهشگاهماده به عهده رئیس 
براي اجراي پژوهشگاهیت هر یک از اعضاي به نحوي از انحا از رکود علمی و عدم کفایت و صالحپژوهشگاههرگاه رئیس -109ماده 

) ترجیحاً با مرتبه استادي(وظایف آموزشی، پژوهشی و یا فرهنگی محوله مطلع شود، کمیسیونی مرکب از سه نفر از اعضاي هیات علمی 
آورده و گزارش که صالحیت رسیدگی در مورد کارهاي آموزشی، پژوهشی و فرهنگی عضو را دارند تشکیل خواهد داد تا تحقیق به عمل

اهد بود و در صورتی که تشکیل جلسات و گزارش کمیسیون مذکور به طور محرمانه خو. ارائه دهندپژوهشگاهکامل و موجهی به رئیس 
مراتب را جهت پژوهشگاهاین گزارش حاکی از رکود علمی عضو یا عدم کفایت یا صالحیت او براي اجراي وظایف محوله باشد، رئیس 

چنانچه هیات پس از رسیدگی به کلیه فعالیتهاي علمی و پژوهشی . ارجاع می نمایدپژوهشگاهخاذ تصمیم به هیات ممیزه رسیدگی و ات

*:و فرهنگی عضو، رکود علمی یا عدم کفایت و صالحیت وي را محرز دانست، به یکی از روشهاي ذیل با وي رفتار می شود

*.باشد، بازنشسته می شوددر صورتی که عضو واجد شرایط بازنشسته شدن- الف

روز حقوق و مزایا با هماهنگی صندوق بازنشستگی ذیربط 20سال سابقه خدمت قابل قبول، با حداقل 20در صورت داشتن حداقل -ب
*.بازنشسته میشود

و مزایاي روز حقوق30درصورتی که عضو شرایط بازنشسته شدن را نداشته باشد، سنوات خدمت قابل قبول عضو با پرداخت -ج
*.مشمول کسور بازنشستگی به ازاي هر سال خدمت قابل قبول، به عالوه وجوه مرخصی هاي ذخیره شده، بازخرید می شود

عضو به سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري و دستگاههاي اجرایی مشروط به ارائه درخواست موسسه مقصد - د
*.توسط عضو منتقل میشود

*.ه خدمت وي خاتمه داده میشودب- ه

تغییر پست سازمانی عضو از یک گروه آموزشی و یا پژوهشی به گروه  متجانس دیگر، صرفاً با رضایت وي، موافقت گروه هاي - 110ماده
. مبدا و مقصد و با رعایت ارتباط تخصصی عضو امکان پذیر می باشد

:بدون اخذ رضایت عضو، مجاز به تغییر پست سازمانی وي خواهد بودپژوهشگاهدر موارد ذیل- 111ماده 
این آئین نامه و آئین نامه هیات اجرایی جذب»109«ماده براساس تصمیم مراجع مذکور در  - 111-1
براساس مصوبه هیات امناپژوهشگاهتغییر ساختار یا انحالل واحد سازمانی در -111-2
تغییر مأموریت و فعالیت هاي واحدهاي سازمانی براساس مصوبه هیات امناء یا سایر مراجع ذیصالح -111-3
اشتغال عضو در پستهاي مدیریتی مصوب شماره دار-111-4

نهمین نشست عادي از دور دوم هیات امناي پژوهشگاه استاندارداصالح شده در*



٣٧

هیات علمیآیین نامه استخدامی اعضايپژوهشگاه استاندارد

تغییر پست مؤسسه عضو از گروه آموزشی به پژوهشی و بالعکس با درخواست عضو و تصویب هیات ممیزه ذیربط امکان پذیر - 112ماده
.می باشد

حق حضور در جلسه عضو حقیقی در جلسات، کمیسیونها، شوراها، هیاتها و عناوین مشابه به ازاي هر ساعت، بر مبناي یک -113ماده 
.باشدساعت در ماه قابل پرداخت می»25«عضو و تا سقف ) مخصوص(هفتاد و پنجم مجموع حقوق مرتبه و پایه و فوق العاده شغل

.تصدي پستهاي سازمانی ستاره دار مصوب، به استثناي تبصره ذیل ممنوع می باشدبکارگیري اعضاي پیمانی جهت - 114ماده 
سال سابقه خدمت آموزشی و پژوهشی در واحد سازمانی 3میتواند از اعضاي پیمانی که حداقل داراي پژوهشگاهدر موارد خاص -تبصره

انی ستاره دار مصوب، براي یک دوره مدیریتی، استفاده مربوط میباشند، صرفا با موافقت هیات امناي ذیربط جهت تصدي پستهاي سازم
.نماید
تصدي بیش از یک پست سازمانی عالوه بر سمت آموزشی براي هر یک از اعضاي رسمی به استثناي تبصره یک این ماده  -115ماده 

.ممنوع میباشد
تصدي موقت پست  سازمانی مدیریتی یا حساس براي پژوهشگاهبکارگیري اعضاي رسمی در موارد ضروري با تشخیص رئیس - 1تبصره

.به صورت سرپرستی فقط براي حداکثر شش ماه مجاز می باشد
می مطرح و عدم رعایت مفاد ماده فوق الذکر، تخلف محسوب شده و موضوع در هیاتهاي رسیدگی انتظامی اعضاي هیات عل- 2تبصره

.اتخاذ تصمیم خواهد شد
به خدمت در دانشگاه آزاد اسالمی، صرفاً براي تصدي سمتهاي مدیریتی اصلی مطابق با هشگاهپژومأموریت اعضاي رسمی -116ماده

میزان واحد موظف آموزشی و پژوهشی این دسته . باشدمدت تعیین شده در آئین نامه جامع مدیریت، پس از تأیید وزیر امکان پذیر می
.گرددیر تعیین میپیشنهاد مرکز و تأیید وز،پژوهشگاهاز اعضاء، با درخواست 

، پیشنهاد وزیر و تصویب هیات وزیران امکان پذیر پژوهشگاهاعاده به خدمت اعضاي هیات علمی بازنشسته، با درخواست -117ماده
.باشدمی

سال باشد، مشروط به آن که کسور 30چنانچه سنوات خدمت قابل قبول عضو بازنشسته قبل از اعاده به خدمت، کمتر از –تبصره 
سال، به سنوات خدمت وي 30پرداخت گردد، مدت مذکور با رعایت سقف حداکثر پژوهشگاهبازنشستگی دوران اعاده به خدمت توسط 

. و تبصره ذیل آن تعیین خواهدشد»101«، با رعایت مفاد ماده افزوده می شود و حقوق بازنشستگی جدید عضو
اعضاي هیات علمی با مرتبه استادي که به مقام پژوهشگاه ،به منظور بزرگداشت و ارج نهادن به استادان ممتاز و برجسته - 118ماده 

دستورالعمل "المللی رسیده اند، براساسدر سطح  ملی و یا بین... شامخ فرهنگی، تربیتی، اجتماعی، آموزشی، علمی و پژوهشی و 
.به درجه استاد ممتازي نائل می شوند")5(پیوست شماره - نحوه انتخاب استاد ممتاز

را به منظور بهره گیري از خدمات آموزشی و پژوهشگاهمیتواند افراد برجسته علمی فاقد رابطه استخدامی با پژوهشگاه- 119ماده 
انتخاب و براي مدت معین در ")6(پیوست شماره –پژوهشگاهالعمل بکارگیري عضو وابسته در دستور"پژوهشی آنان براساس

.بکارگیردپژوهشگاه
در مواردي که در این آئین نامه حکمی پیش بینی نشده باشد، تا تشکیل جلسه هیات امنا و تصمیم گیري در خصوص - 120ماده 

.موضوع مربوط، برابر آخرین اصالحات آیین نامه استخدامی اعضاي هیات علمی دانشگاه تهران عمل خواهد شد
٣٧

هیات علمیآیین نامه استخدامی اعضايپژوهشگاه استاندارد

تغییر پست مؤسسه عضو از گروه آموزشی به پژوهشی و بالعکس با درخواست عضو و تصویب هیات ممیزه ذیربط امکان پذیر - 112ماده
.می باشد

حق حضور در جلسه عضو حقیقی در جلسات، کمیسیونها، شوراها، هیاتها و عناوین مشابه به ازاي هر ساعت، بر مبناي یک -113ماده 
.باشدساعت در ماه قابل پرداخت می»25«عضو و تا سقف ) مخصوص(هفتاد و پنجم مجموع حقوق مرتبه و پایه و فوق العاده شغل

.تصدي پستهاي سازمانی ستاره دار مصوب، به استثناي تبصره ذیل ممنوع می باشدبکارگیري اعضاي پیمانی جهت - 114ماده 
سال سابقه خدمت آموزشی و پژوهشی در واحد سازمانی 3میتواند از اعضاي پیمانی که حداقل داراي پژوهشگاهدر موارد خاص -تبصره

انی ستاره دار مصوب، براي یک دوره مدیریتی، استفاده مربوط میباشند، صرفا با موافقت هیات امناي ذیربط جهت تصدي پستهاي سازم
.نماید
تصدي بیش از یک پست سازمانی عالوه بر سمت آموزشی براي هر یک از اعضاي رسمی به استثناي تبصره یک این ماده  -115ماده 

.ممنوع میباشد
تصدي موقت پست  سازمانی مدیریتی یا حساس براي پژوهشگاهبکارگیري اعضاي رسمی در موارد ضروري با تشخیص رئیس - 1تبصره

.به صورت سرپرستی فقط براي حداکثر شش ماه مجاز می باشد
می مطرح و عدم رعایت مفاد ماده فوق الذکر، تخلف محسوب شده و موضوع در هیاتهاي رسیدگی انتظامی اعضاي هیات عل- 2تبصره

.اتخاذ تصمیم خواهد شد
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٣٨

هیات علمیاعضايآیین نامه استخدامی ژوهشگاه استانداردپ

. باشدتفسیر مفاد آئین نامه در موارد ابهام برعهده مرکز می- 121ماده
.باشدتایید مرکز و تصویب هیات امنا امکان پذیر میپژوهشگاه ،هرگونه تغییر در مفاد این آئین نامه با پیشنهاد-122ماده 
التیتشکوفیقانون اهداف، وظا10مفاد ماده به استنادپیوست6تبصره و127ماده و 123این آیین نامه مشتمل بر -123ماده 

قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران 20ماده ) ب(در اجراي مفاد بند ویاسالميمجلس شورا18/5/1383وزارت مصوب 
هدف ایجاد زمینه هاي الزم براي مجلس شوراي اسالمی به منظور ساماندهی ضوابط و مقررات استخدامی و با 15/10/1389مصوب

19/04/91اهداف مندرج در برنامه یادشده در تاریخ  ت هاي ایجاد شده و تسهیل در حصولارتقاء سطح بهره وري، بهره مندي از ظرفی
.باشدجرا میقابل ا1/12/90از تاریخ با تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري رسیده وبه تصویب هیات امناي پژوهشگاه استاندارد

٣٨

هیات علمیاعضايآیین نامه استخدامی ژوهشگاه استانداردپ
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٣٩

هیات علمیآیین نامه استخدامی اعضايپژوهشگاه استاندارد

پیوست شماره یک
دستورالعمل خدمت  اعضا به شیوه نیمه حضوري

آیین نامه استخدامی اعضاي هیات علمی»18«موضوع ماده 

که به دالیل مختلف امکان حضور تمام وقت در محیط کار را ندارند براساس پژوهشگاهآن دسته از اعضاي آموزشی رسمی -1ماده 
.فعالیت کنند»عضو نیمه حضوري«سال در طول خدمت به عنوان »5«شرایط و ضوابط این دستورالعمل، میتوانند حداکثر به مدت 

پذیرفته پژوهشگاهکده مربوط و تایید معاون آموزشی تقاضاي عضو مبنی بر انجام خدمت نیمه حضوري در صورت موافقت دانش- 2ماده 
.شده تلقی شده و بر مبناي آن نسبت به صدور حکم نیمه حضوري اقدام میگردد

در صورتی که عضو تمام وقت در یک نیمسال بصورت کامل در محل کار خود حضور نداشته باشد، گروه آموزشی مربوط موظف -تبصره
س دانشکده گزارش نماید تا وضعیت عضو پس از تأیید دانشکده ، موافقت معاون آموزشی و تصویب است وضعیت حضور وي را به رئی

.هیات رییسه به نیمه حضوري تبدیل گردد
وضعیت به تمام وقت پس از موافقت دانشکده با تأیید معاونت آموزشی درصورت درخواست عضو نیمه حضوري براي تغییر-تبصره

. ت تبدیل وضعیت خواهدشدعضو به تمام وقپژوهشگاه
:به شرح ذیل میباشدپژوهشگاهضوابط خدمت نیمه حضوري در -3ماده 
.میزان حضور عضو نیمه حضوري نصف ساعات حضور عضو تمام وقت میباشد- الف
.میزان واحد موظف عضو نیمه حضوري برابر با واحد موظف عضو تمام وقت میباشد-ب
.یس تعلق نمی گیردبه عضو نیمه حضوري، حق التدر-ج
در هر صورت حداقل ظرفیت . ظرفیت پذیرش دانشجوي تحصیالت تکمیلی عضو نیمه حضوري نصف عضو تمام وقت محاسبه میشود- د

.پذیرش، با نظر گروه آموزشی یک دانشجوي کارشناسی ارشد می باشد
.مجاز نمی باشدپژوهشگاهانتصاب عضو نیمه حضوري به  پستهاي اجرایی و مدیریتی ستاره دار - ه
اعزام عضو نیمه حضوري به  مأموریت پژوهشی از جمله سفرهاي علمی کوتاه مدت و یا بلندمدت مجاز نمی باشد - و

.حقوق ماهانه عضو نیمه حضوري برابر حقوق عضو تمام وقت بدون احتساب فوق العاده ویژه است- 4ماده
.نیمه حضوري، نصف سابقه خدمت تمام وقت محاسبه میشودسابقه خدمت عضو نیمه حضوري در دوران خدمت -5ماده 
.میزان مرخصی ساالنه عضو نیمه حضوري نصف عضو تمام وقت است-6ماده 
آئین نامه استخدامی اعضاي هیات علمی در شمول این »79«و ماده » 75«ماده » 3«و »2«تبصره هاي اعضاي موضوع - 7ماده

.دستورالعمل قرار نمی گیرند
و تصویب هیات امنا به صورت موردي پژوهشگاهصمیم گیري درسایر موارد مربوط به ماموریتهاي اعضا به پیشنهاد رئیس ت-تبصره

.انجام میشود
به تصوب هیات امناي پژوهشگاه رسید و با تأیید وزیر 19/04/91تبصره در تاریخ »3«ماده و » 8«این دستورالعمل مشتمل بر - 8ماده 

.قابل اجرا می باشد1/12/90وري  از تاریخ علوم، تحقیقات و فنا

٣٩

هیات علمیآیین نامه استخدامی اعضايپژوهشگاه استاندارد

پیوست شماره یک
دستورالعمل خدمت  اعضا به شیوه نیمه حضوري

آیین نامه استخدامی اعضاي هیات علمی»18«موضوع ماده 
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.فعالیت کنند»عضو نیمه حضوري«سال در طول خدمت به عنوان »5«شرایط و ضوابط این دستورالعمل، میتوانند حداکثر به مدت 

پذیرفته پژوهشگاهکده مربوط و تایید معاون آموزشی تقاضاي عضو مبنی بر انجام خدمت نیمه حضوري در صورت موافقت دانش- 2ماده 
.شده تلقی شده و بر مبناي آن نسبت به صدور حکم نیمه حضوري اقدام میگردد

در صورتی که عضو تمام وقت در یک نیمسال بصورت کامل در محل کار خود حضور نداشته باشد، گروه آموزشی مربوط موظف -تبصره
س دانشکده گزارش نماید تا وضعیت عضو پس از تأیید دانشکده ، موافقت معاون آموزشی و تصویب است وضعیت حضور وي را به رئی
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.یس تعلق نمی گیردبه عضو نیمه حضوري، حق التدر-ج
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.قابل اجرا می باشد1/12/90وري  از تاریخ علوم، تحقیقات و فنا



٤٠

هیات علمیآیین نامه استخدامی اعضايپژوهشگاه استاندارد

پیوست شماره دو
دستورالعمل فوق العاده سختی شرایط محیط کار اعضاي هیات علمی

آیین نامه استخدامی اعضاي هیات علمی »31«ماده »2«موضوع بند 

در پژوهشگاهفوق العاده سختی شرایط محیط کار به مشاغلی تعلق میگیرد که با وجود شرایط بهداشتی و ایمنی مربوط، عضو -1ماده 
نامطلوب را به معرض ابتالء به بیماري یا عوارض نامطلوب قرار گرفته و یا این که ماهیت وظایف آنان احتمال بروز بیماري یا عوارض 

.دنبال داشته باشد
موظف است ضمن برقراري بیمه هاي تکمیلی، شرایط بهداشتی و ایمنی الزم را جهت ایجاد محیط مناسب کار براي پژوهشگاه-2ماده 

متصدیان مشاغل این دستورالعمل فراهم آورده و بدوا نسبت به آموزش هاي الزم در مورد انجام وظایف محوله و استفاده از ابزار و 
.امکان معاینات پزشکی آنان را فراهم نمایدپژوهشگاهدر هر دوسال یک بار با هزینه تجهیزات مناسب اقدام و 

موظفند ضمن بررسی شرایط محیط کار مشاغل موجود در واحد سازمانی ذیربط، پژوهشگاههر یک از واحدهاي سازمانی -3ماده 
تطبیق عوامل و تعیین درصد سختی شرایط محیط کار را متناسب با درجات تعیین شده در جدول ضمیمه این پیوست تهیه و باذکر 

کمیته . ارائه  نمایند»4«ماده مندرج در دالیل توجیهی الزم به کمیته فوق العاده سختی شرایط کار اعضاي هیات علمی با ترکیب
مذکور  موظف است با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به این دستورالعمل، ضمن بررسی،  نسبت به تطبیق عوامل و تعیین درصد 

.دام نمایدماه از تاریخ ابالغ آیین نامه استخدامی اعضاي هیات علمی اق6سختی شرایط محیط کار مشاغل مذکور، حداکثر ظرف مدت 
:اعضاي کمیته فوق العاده سختی شرایط محیط کار اعضاي هیات علمی عبارتند از - 4ماده

)رئیس هیات(یا عناوین مشابه پژوهشگاهمعاون توسعه منابع انسانی -4-1
نماینده کمیسیون دائمی هیات امناء به انتخاب کمیسیون مذکور-4-2
)دبیر(ا عناوین مشابه یپژوهشگاهمدیر منابع انسانی - 4-3
یا عناوین مشابهپژوهشگاهمدیر دفتر برنامه ، بودجه و تشکیالت -4-4
)هیات علمی و یا غیر هیات علمی(سه تن از کارشناسان شاغل یا بازنشسته مجرب درامور منابع انسانی -4-5

در جلسات  کمیته موضوع این ) پژوهشگاهترجیحا شاغل در (حضور حداقل یک نفر عضو هیات علمی  مرتبط با رشته شغلی- 1تبصره 
.ماده  الزامی است

سال یکبار، به منظور روز آمد نمودن تطبیق عوامل و تعیین درصد سختی شرایط محیط کار مشاغل 5کمیته موظف است هر- 2تبصره 
فرایند موضوع این ماده را تکرار نماید، شگاهپژوهموجود در 

میزان فوق العاده سختی شرایط محیط کار بر مبناي درصد تعیین شده، به ازاي هر یک درصد سختی کار، نیم درصد حقوق -5ماده 
.مرتبه و پایه به شرح جدول ذیل تعیین می گردد
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میزان فوق العاده سختی شرایط محیط کار بر مبناي درصد تعیین شده، به ازاي هر یک درصد سختی کار، نیم درصد حقوق -5ماده 
.مرتبه و پایه به شرح جدول ذیل تعیین می گردد
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٤١

هیات علمیاستخدامی اعضايآیین نامه پژوهشگاه استاندارد
.

درجه سختی 
کار

5درجه4درجه3درجه درجه دودرجه یک

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 30تا20
حقوق مرتبه و 

پایه

درصد 40تا 30
حقوق مرتبه و 

پایه

درصد 50تا 40
حقوق مرتبه و 

پایه

درصد سختی کار آن دسته از مشاغلی که به لحاظ ارتباط عضو با مواد سمی، آتش زا، منفجره، کار در اعماق، و یا اعصاب و - 1تبصره
این آئین نامه  می رسد، با تصویب »4«ثنی بودن آن به تایید  کمیته موضوع ماده روان و امثالهم از اهمیت خاصی برخوردارند و مست

.برابر قابل افزایش می باشد5/1هیات امنا مجموعا تا 
در صورت تغییر شغل و یا محل خدمت شاغل، شرایط جدید مد نظر قرار خواهد گرفت و مدیریت منابع انسانی یا عناوین -2تبصره 
.مسئول تطبیق شرایط جدید محیط کار و ابالغ به واحد ذیربط می باشدپژوهشگاهمشابه 
.برقراري فوق العاده اشعه تابع ضوابط و مقررات خاص خود می باشد-3تبصره 

به تصویب هیات امناي پژوهشگاه رسید و با تأیید وزیر 19/04/91در تاریخ تبصره5ماده و 6این دستورالعمل مشتمل بر - 6ماده 
.قابل اجرا می باشد1/12/90علوم، تحقیقات و فناوري  از تاریخ 
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٤٢

هیات علمیآیین نامه استخدامی اعضايپژوهشگاه استاندارد

)یعلماتیهيکار اعضاطیمحطیشرایدستورالعمل فوق العاده سخت(شماره دو وستیپمهیجدول ضم

12345درجه/ عنوان ردیف

1
کار در محیط داراي 
درجه حرارت نامتعارف

مستمر در دماي 
درجه 10کمتر از 

باالي صفر

مستمر در دماي 
حدود صفر و نیمه 

وقت در دماي باالي 
درجه20

مستمر در دماي 
صفر و مستمر زیر 

در دماي 
درجه30باالي

نیمه وقت در دماي 
غیرمعمول و غیرمعیار

تمام وقت در 
دماي غیرمجاز

خطربرق2
درمعرض مستقیم 

ولت120تا 60برق 

درمعرض مستقیم 
220تا 120برق 

ولت

درمعرض مستقیم 
220برق  بیش از 

ولت
------- فاز3درمعرض برق 

3

کاربامواد 
و شیمیایی،میکروبی
گازهاي سمی و 

آزاردهنده

گاهی بامواد 
شیمیایی، میکروبی و 

سمی آزاردهنده 
سروکارداردیادرمعرض 

انها قراردارد

بطورنیمه وقت با 
موادشیمیایی، 
سمی، میکروبی 
آسیب زاي نفوذ 

حتی با وسایل (پذیر 
سروکاردارد)  ایمنی

بطورتمام وقت با 
مواد شیمیایی، 
سمی ومیکروبی 
آسیب زاي نفوذ 

حتی با (ذیر پ
)  وسایل ایمنی
سروکاردارد

نیمه وقت با مواد 
شیمیایی،سمی و 

میکروبی کشنده نامه 
حتی (فوق الذکر پذیر 

)  با وسایل ایمنی
سروکاردارد

تمام وقت با مواد 
شیمیایی، سمی 

ومیکروبی 
کشنده نفوذپذیر 

حتی با وسایل (
سرو کار ) ایمنی

دارد

4
کاردرمحیط عفونت زا 

درمانی و آالینده 
آزمایشگاهی

گاهی با لوازم و مواد 
متعفن سروکاردارد

نیمه وقت با اجساد 
و لوازم و موادمتعفن 

سروکاردارد

نیمه وقت با ذي 
روح متعفن سروکار 

دارد

تمام وقت با ذي روح 
------- متعفن  سروکار دارد

5
کاردرمحیط داراي 
بوي متعفن ونامطبوع

گاه گاهی درمحیط 
متعفن و بوي 

نامطبوع

نیمه وقت درمحیط 
متعفن و بوي 

نامطبوع
 -------

تمام وقت بامحیط 
------- متعفن و بوي نامطبوع

6
ش یا برخورد زخطرری

اجسام
------- ------- برخوردزیادبرخوردمتوسطبرخود کم

7
کاردرفضاي 

غیرمتعارفومسدود

نیمه وقت درفضاي
کم نسبتا

غیرمتعارفو

نیمه وقت درفضاي 
بسیارکم مثل اتاقک

تمام وقت درفضاي 
بسیارکم مثل 

اتاقک

تمام وقت درفضاي 
ن دمعا(بویژه بسیارکم

)و امثالهم

8
داراي کاردرمحیط 

رطوبت نامتعارف

ط یگاهی درمحگاه 
رطوبت بیش از داراي 

حدمجاز

ط ینیمه وقت درمح
رطوبت بیش داراي 

از حدمجاز
 -------

ط یتمام وقت درمح
بیش از رطوبت داراي 

حدمجاز
 -------
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غیرمعمول و غیرمعیار

تمام وقت در 
دماي غیرمجاز

خطربرق2
درمعرض مستقیم 

ولت120تا 60برق 

درمعرض مستقیم 
220تا 120برق 

ولت

درمعرض مستقیم 
220برق  بیش از 

ولت
------- فاز3درمعرض برق 

3

کاربامواد 
و شیمیایی،میکروبی
گازهاي سمی و 

آزاردهنده

گاهی بامواد 
شیمیایی، میکروبی و 

سمی آزاردهنده 
سروکارداردیادرمعرض 

انها قراردارد

بطورنیمه وقت با 
موادشیمیایی، 
سمی، میکروبی 
آسیب زاي نفوذ 

حتی با وسایل (پذیر 
سروکاردارد)  ایمنی

بطورتمام وقت با 
مواد شیمیایی، 
سمی ومیکروبی 
آسیب زاي نفوذ 

حتی با (ذیر پ
)  وسایل ایمنی
سروکاردارد

نیمه وقت با مواد 
شیمیایی،سمی و 

میکروبی کشنده نامه 
حتی (فوق الذکر پذیر 

)  با وسایل ایمنی
سروکاردارد

تمام وقت با مواد 
شیمیایی، سمی 

ومیکروبی 
کشنده نفوذپذیر 

حتی با وسایل (
سرو کار ) ایمنی

دارد

4
کاردرمحیط عفونت زا 

درمانی و آالینده 
آزمایشگاهی

گاهی با لوازم و مواد 
متعفن سروکاردارد

نیمه وقت با اجساد 
و لوازم و موادمتعفن 

سروکاردارد

نیمه وقت با ذي 
روح متعفن سروکار 

دارد

تمام وقت با ذي روح 
------- متعفن  سروکار دارد

5
کاردرمحیط داراي 
بوي متعفن ونامطبوع

گاه گاهی درمحیط 
متعفن و بوي 

نامطبوع

نیمه وقت درمحیط 
متعفن و بوي 

نامطبوع
 -------

تمام وقت بامحیط 
------- متعفن و بوي نامطبوع

6
ش یا برخورد زخطرری

اجسام
------- ------- برخوردزیادبرخوردمتوسطبرخود کم

7
کاردرفضاي 

غیرمتعارفومسدود

نیمه وقت درفضاي
کم نسبتا

غیرمتعارفو

نیمه وقت درفضاي 
بسیارکم مثل اتاقک

تمام وقت درفضاي 
بسیارکم مثل 

اتاقک

تمام وقت درفضاي 
ن دمعا(بویژه بسیارکم

)و امثالهم

8
داراي کاردرمحیط 

رطوبت نامتعارف

ط یگاهی درمحگاه 
رطوبت بیش از داراي 

حدمجاز

ط ینیمه وقت درمح
رطوبت بیش داراي 

از حدمجاز
 -------

ط یتمام وقت درمح
بیش از رطوبت داراي 

حدمجاز
 -------
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9
شرایط سخت ذهنی و 

فکري کار

نوع و انجام کار گاها با 
تمرکز و خستگی فکري 

توام است

کار با استرس وانجامنوع
و تمرکز بسیار همراه 

است

غالبا مسئولیت  
حساسیت کا ردر و

حدي است که روح و 
آن روان فرد تحت تاثیر 

قرارمی گیرد

همواره مسئولیت  
کا ردر حدي حساسیت 

است که روح و روان فرد 
قرارمی گیردآنتحت تاثیر

 -------

10
کاردرمحیط داراي 
سروصدانامتعارف

تا 70نیمه وقت بین 
دسی بل90

-70نیمه وقت بین
دسی بل 120

- 70وقت بیناتمامی
دسی بل90

بیش نیمه وقت
دسی بل 120از

وقت اتمامی
دسی 120-90بین

بل

120تمام وقت بیش از
دسی بل

 -------

11
ي اکاردرمحیط دار

ذرات معلق و دود 
درهوا

محیط گاهی داراي 
استودودگردوغبار

محیط اکثرا داراي 
استودودگردوغبار

انجام کار تولید 
می و دودگردو غبار

کند

ذرات معلق و دود در 
------- هوا بیماري زا است

12
کردن اجسام جابه جا

سنگین

ریبا قگاهی تگاه
25کیلوگرم تا 5/12

تا 5کیلوگرم یا مکررا 
کیلوگرم یا 5/12

ا یرا بلند آنمعادل 
نیروي معادل را 
تحمل می کند

ریباقگاهی تگاه
50تا 25بیش از

کیلوگرم یا مکررا 
25تا 5/12

منظما کیلوگرم یا
کیلوگرم را 5/12

را آن ا معادل یبلند
تحمل می کند

ریباقگاهی تگاه
کیلو 50بیش از 

25یا مکررا گرم
یا کیلوگرم50تا

تا 5/12منظما 
کیلوگرم را بلند 25
ا نیروي معادل ی

را تحمل می آن 
کند

50مکررا بیش از 
25مکررا کیلوگرم یا 

دائما کیلوگرم یا50تا 
کیلوگرم 25تا 5/12
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معادل را تحمل می 

کند

50دائما بیش از
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آن را تحمل 

میکند

13

محیط هاي درکار
مانند کارگاه (پرخطر

هاي تراشکاري و 
)...وریخته گري

گاهی در کارگاه گاه
کار میکند

وقت در پارهبه طور 
کارگاه کار میکند

به طور نیمه وقت 
در کارگاه کار 

میکند

به طور تمام وقت در 
کارگاه کار میکند

 -------

14
کاردرمحیط هاي 

غیرمتعارف

نیمه وقت درمحیط 
کم نور و یا 

تاریکی (پرتور
)نور شدید/نسب

نیمه وقت در 
تاریکی 

نوربسیارشدید/مطلق

تمام وقت در 
تاریکی 

تاریکخانه (مطلق
)نورشدید/عکاسی

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

کاربارایانه و امثالهم15
3تا2اپراتوري که بین

ساعت درروز ملزم به 
استانجام کار

تا3اپراتوري که بین
ساعت درروز ملزم 4

به انجام کار است

4اپراتوري که بین
ساعت درروز 5تا

ملزم به انجام کار 
است

اپراتوري که بیش از 
ساعت درروز ملزم به 5

انجام کار است
 -------
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کار در ارتفاع و اعماق16

نیمه وقت در ارتفاع 
بدون حفاظ بیش از 

متر و یا عمق آب یا5
متر5زمین بیش از 

تمام وقت در ارتفاع 
مترویا نیمه 5ازبیش

متر 10وقت در ارتفاع 
و یا تمام وقت در عمق 

5ازبیشآب یا زمین 
متر

تمام وقت در ارتفاع 
مترویا نیمه 10ازبیش

وقت درعمق بیش 
حتی با (متر10از

)وسایل ایمنی

کار در ارتفاع بسیار زیاد 
و یا تمام وقت درعمق به 

(متر10بیش ازشماره
)حتی با وسایل ایمنی

کاردراعماق بیش 
حتی (متر50از 
وسایل استفاده ازبا 

)ایمنی

انفجار17
انفجار ساده و کم 
خطر وجود دارد

انفجار مستمر و 
ناك رنستبا خط
است

انفجار خطرناك 
بطور نیمه وقت 

وجود دارد

انفجار خطرناك بطور 
وجود داردمستمر 

 -------

18
بیماران روحی و کار با 

روانی

گاه گاهی با بیماران 
روحی و روانی روبرو

ستا

بطور نیمه وقت با 
بیماران روحی و 

ستاروانی روبرو

گاه گاهی با 
بیماران روحی و 
روانی خطرناك 

ستاروبرو

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

تنهایی مستمرهایی غیرمعمولتن19

تنهایی 
مستمرباسکوت 

یاتنهایی غیرمستمر 
صداسرومراه باه

تنهایی مستمر توام 
با سروصداي 
ناراحت کننده

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

لرزش20
لرزش خفیف 

زاردهندهآ
نیمه وقت لرزش 

نسبتا شدید
تمام وقت توام با 

------- ------- لرزش

21
کارباحیوانات و 

جانوران گزنده و درنده
گاه گاهی سروکاردارد

نیمه وقت 
.سروکاردارد

تمام وقت سروکار 
------- ------- .دارد

کاردرفضاي باز22
درفضاي باز مکرراً

مناطق معتدل انجام 
وظیفه می نمایند

درفضاي باز مکرراً
مناطق بدآب و هوا 

و یا منظما در 
مناطق معتدل انجام 

.وظیفه می نمایند

درفضاي باز منظماً
مناطق بدآب و هوا 
انجام وظیفه می 

نماید

 ------- -------
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هیات علمیآیین نامه استخدامی اعضايپژوهشگاه استاندارد

پیوست شماره سه
دستورالعمل اجرایی قانون حمایت قضایی از اعضاي هیات علمی

آیین نامه استخدامی اعضاي هیات علمی پژوهشگاه »41«موضوع ماده 

.دستورالعمل، کلیه مراجع قضائی و انتظامی قانونی می باشددر این » مراجع رسیدگی کننده«منظور از - 1ماده
نباشد نیز در شمول این دستورالعمل قرار پژوهشگاههیاتهاي رسیدگی انتظامی اعضاي هیات علمی در مواردي که شاکی عضو - تبصره 

.می گیرند
مطروحه در مراجع رسیدگی کننده که از انجام کلیه اعضاي مؤسسه  اعم از رسمی و پیمانی در رابطه با دعاوي و شکایات -2ماده 

تکالیف آنان ناشی می شود یا به نحوي با وظایف ایشان مرتبط است، مشمول حمایت قضایی و حقوقی موضوع این دستورالعمل می 
.باشند
مشمول حمایت قضایی و اعضاي بازنشسته، از کارافتاده و متوفی در ارتباط با دعاوي و شکایات یاده شده در زمان اشتغال، -تبصره

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

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

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

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

:خدمات کارشناسان حقوقی موضوع این دستورالعمل شامل موارد ذیل است-6ماده 
انجام مشاوره و ارشاد قضایی- الف
شرکت در جلسات دادرسی-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 (کارشناس یا کارشناسان حقوقی- 7ماده 
و شکایت و شرکت در جلسات رسیدگی و دادرسی عذر موجه  داشته باشند، شرکت نمایند و در صورتی که براي عدم امکان اقامه دعوا

مراتب را با رعایت فرصت زمانی ممکن قبال به صورت کتبی به مقام معرفی کننده اطالع دهند تا امکان معرفی کارشناس یا کارشناسان 
.حقوقی دیگر به مرجع رسیدگی کننده ذیربط فراهم گردد
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٤٦

هیات علمیآیین نامه استخدامی اعضايپژوهشگاه استاندارد

.یا مقام مجاز از طرف وي می باشدپژوهشگاهتشخیص عذر موجه بر عهده رئیس –تبصره 
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 . حق الزحمه و یا سایر عناوین مشابه به نفع خود یا دیگري اخذ نمایدسندي به عنوان 
.مقررات مربوط رفتار خواهدشد

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

.مربوط پرداخت نماید
.در موارد زیر ارائه خدمات موضوع این دستورالعمل، از سوي کارشناس حقوقی خاتمه می یابد- 10ماده 
پژوهشگاهایی و حقوقی به انصراف کتبی عضو متقاضی حمایت قض- الف
از قبیل استعفا، اخراج، بازخرید، بازنشستگی ، ازکارافتادگی، انتقال و یا پژوهشگاهقطع رابطه استخدامی کارشناس حقوقی مربوط با -ب

فوت
.تسري می یابدپژوهشگاه) کیفري، حقوقی و اداري(مفاد این دستورالعمل به کلیه پرونده هاي قضایی جاري- 11ماده 

به تصویب هیات امناي پژوهشگاه رسید و با تایید 19/04/91در تاریخ تبصره3ماده و 12این دستورالعمل مشتمل بر - 12ماده 
.قابل اجرا می باشد1/12/90وزیر علوم، تحقیقات و فناوري از تاریخ 
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٤٧

هیات علمیاعضايآیین نامه استخدامی پژوهشگاه استاندارد

پیوست شماره چهار
دستورالعمل پرداخت هاي کمکهاي رفاهی

آئین نامه استخدامی اعضاي هیات علمی»93«موضوع ماده 

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

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

.)اجرایی تعلق می گیرد
کمک هزینه ایاب و ذهاب - 1-3
برابر ضریب حقوقی سالیانه مصوب هیات امناء که از میزان ابالغ شده ازسوي هیات » 150«کمک هزینه مسکن به میزان - 1-4

.فصیلی سالیانه مصوب هیات امناوزیران کمتر نمی باشد، مشروط به پیش بینی اعتبار الزم در بودجه ت
مکلف است عالوه بر پرداخت حق بیمه پایه درمان ، پنجاه درصد حق بیمه تکمیلی اعضا و بازنشستگان و افراد تحت پژوهشگاه- 2ماده 

.تکفل آنان را پرداخت نمایند
.باشدمیپژوهشگاهپرداخت سهم حق بیمه عمر و حوادث اعضا به عهده - 3ماده
میتواند درطول سال وجوهی را تحت عنوان کمک هزینه غیرنقدي به مناسبتهاي ویژه مذهبی و ملی به اعضاي پژوهشگاه- 4ماده

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

درصد حقوق مرتبه و پایه وي 35انی حساب پس انداز سهم عضو نزد یکی از بانکهاي دولتی به نام عضو افتتاح و تا شاغل رسمی و پیم
درصد 100در این صورت در هر ماه . از دریافتی وي کسر و به حساب مزبور واریز نماید» سهم پس انداز عضو «را در هر ماه به عنوان 

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

. موجودي حسابهاي موضوع این ماده در زمان اشتغال عضو، غیر قابل برداشت می باشد–تبصره 
، تعاونی هاي مسکن، پژوهشگاهمی تواند هرساله مبلغی را به منظور کمک یا وام به صندوق قرض الحسنه اعضاي پژوهشگاه- 6ماده 

. 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 درقالب اعتبارات مصوب میمیزان کمک و سقف وام قابل پرداخت -تبصره

.خواهد بود که پیشنهاد هیات رییسه به تصویب هیات امناء  می رسد
به تصویب هیات امناي پژوهشگاه رسیده و با تایید وزیر 19/04/91در تاریخ تبصره2ماده و 7این دستورالعمل مشتمل بر -7ماده 

.باشد قابل اجرا می1/12/90لوم، تحقیقات و فناوري از تاریخ  ع

٤٧

هیات علمیاعضايآیین نامه استخدامی پژوهشگاه استاندارد

پیوست شماره چهار
دستورالعمل پرداخت هاي کمکهاي رفاهی

آئین نامه استخدامی اعضاي هیات علمی»93«موضوع ماده 

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

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

.)اجرایی تعلق می گیرد
کمک هزینه ایاب و ذهاب - 1-3
برابر ضریب حقوقی سالیانه مصوب هیات امناء که از میزان ابالغ شده ازسوي هیات » 150«کمک هزینه مسکن به میزان - 1-4

.فصیلی سالیانه مصوب هیات امناوزیران کمتر نمی باشد، مشروط به پیش بینی اعتبار الزم در بودجه ت
مکلف است عالوه بر پرداخت حق بیمه پایه درمان ، پنجاه درصد حق بیمه تکمیلی اعضا و بازنشستگان و افراد تحت پژوهشگاه- 2ماده 

.تکفل آنان را پرداخت نمایند
.باشدمیپژوهشگاهپرداخت سهم حق بیمه عمر و حوادث اعضا به عهده - 3ماده
میتواند درطول سال وجوهی را تحت عنوان کمک هزینه غیرنقدي به مناسبتهاي ویژه مذهبی و ملی به اعضاي پژوهشگاه- 4ماده

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

درصد حقوق مرتبه و پایه وي 35انی حساب پس انداز سهم عضو نزد یکی از بانکهاي دولتی به نام عضو افتتاح و تا شاغل رسمی و پیم
درصد 100در این صورت در هر ماه . از دریافتی وي کسر و به حساب مزبور واریز نماید» سهم پس انداز عضو «را در هر ماه به عنوان 

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

. موجودي حسابهاي موضوع این ماده در زمان اشتغال عضو، غیر قابل برداشت می باشد–تبصره 
، تعاونی هاي مسکن، پژوهشگاهمی تواند هرساله مبلغی را به منظور کمک یا وام به صندوق قرض الحسنه اعضاي پژوهشگاه- 6ماده 

. 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 درقالب اعتبارات مصوب میمیزان کمک و سقف وام قابل پرداخت -تبصره

.خواهد بود که پیشنهاد هیات رییسه به تصویب هیات امناء  می رسد
به تصویب هیات امناي پژوهشگاه رسیده و با تایید وزیر 19/04/91در تاریخ تبصره2ماده و 7این دستورالعمل مشتمل بر -7ماده 

.باشد قابل اجرا می1/12/90لوم، تحقیقات و فناوري از تاریخ  ع

٤٧

هیات علمیاعضايآیین نامه استخدامی پژوهشگاه استاندارد

پیوست شماره چهار
دستورالعمل پرداخت هاي کمکهاي رفاهی

آئین نامه استخدامی اعضاي هیات علمی»93«موضوع ماده 

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

کمک هزینه یک وعده غذاي گرم در روز- 1-1
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٤٨

هیات علمیآیین نامه استخدامی اعضاي پژوهشگاه استاندارد

پیوست شماره پنج
دستورالعمل نحوه انتخاب استادان ممتاز

آیین نامه استخدامی اعضاي هیات علمی»118«موضوع ماده 

،  اعضاي هیأت علمی با مرتبه استادي که به مقام شامخ فرهنگی، پژوهشگاهبه منظور بزرگداشت و ارج نهادن به استادان برجسته 
در سطح ملی و یا  بین المللی رسیده اند  و داراي کیفیت آموزشی و حسن شهرت ..... تربیتی، اجتماعی، آموزشی، علمی و پژوهشی و 

به پژوهشگاهد،  طبق ضوابط ذیل به عنوان استاد ممتاز انتخاب و طی مراسم ویژه اي درجه استاد ممتازي اخالقی و معنوي می باشن
.آنان اعطاء می شود

: اجتماعی -تربیتی- فعالیت هاي فرهنگی-1ماده 
. اجتماعی- تربیتی- کسب حداقل امتیاز تعیین شده در ماده یک آیین نامه ارتقا مرتبه اعضاي هیات علمی از فعالیت هاي فرهنگی

فعالیت هاي آموزشی–2ماده 
.داشتن شرایط زیر براي کسب مرتبه استاد ممتازي ضروري می باشد

سالهاي استفاده از فرصت مطالعاتی به . (ز نیل به مرتبه استاديسال سابقه تدریس و تحقیق موفقیت آمیز پس ا10حداقل - 2-1
.)سال سابقه تدریس و تحقیق افزوده می شود10حداقل 

. دانش آموخته در سطح کارشناسی ارشد20دانش آموخته در سطح دکتراي تخصصی و 10استاد راهنمایی حداقل - 2-2
می توانــد با نسبــت یک به سه جایگــزین راهنمایی دانش آموخته در راهنمــایی دانش آموخته در سطح دکتــــراي تخصصی (

).سطح کارشناسی ارشد باشد
کسب حد نصاب امتیاز کیفیت آموزشی بر مبناي آئین نامه ارتقا اعضاء هیأت علمی به مرتبه استادي - 2-3
. امتیاز از کمیت آموزشی در هر سال تحصیلی6کسب حداقل - 2-4
.امتیاز از کمیت آموزشی در هر سال تحصیلی براي استاد بازنشسته و یا استاد وابسته3کسب حداقل - 2-5
فناوري-فعالیت هاي پژوهشی -3ماده 

از کتابهاي , بر مبناي آئین نامه ارتقا مرتبه اعضاء هیأت علمیپژوهشگاهامتیاز بعد از احراز مرتبه استادي از 250کسب حداقل 
تخصصی اصیل چاپ شده در نشریه هاي معتبر و مقاالت اصیل پژوهشی چاپ شده در نشریات علمی و پژوهشی معتبر ملی و یا 

می به ترتیب مندرج در بین المللی، ثبت اختــراع و نـــو آوري وگزارش طــرح هاي کاربردي و جوایز جشنواره هاي معتبر عل
: امتیازات قابل کسب در هر بخش به قرار ذیل است . تبصره هاي  این ماده براي کسب عنوان استاد ممتازي ضروري می باشد

.امتیاز براي رشته هاي علوم انسانی150امتیاز براي رشته هاي علوم تجربی و 100حداکثر : کتابهاي تألیفی اصیل- 3-1
امتیاز و حداکثر 3امتیاز و در سطح داخلی 10بازاء هر ثبت اختراع و نوآوري در سطح بین المللی : نوآوريثبت اختراع و- 3-2

تأییدیه علمی ثبت اختـــراع و نوآوري , براي استفاده از امتیازات این بند. امتیاز می باشد50امتیاز قابل استفاده در این بند 
. ضروري می باشدتوسط مراجع منطقه اي مورد تأیید وزارت 
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تأییدیه علمی ثبت اختـــراع و نوآوري , براي استفاده از امتیازات این بند. امتیاز می باشد50امتیاز قابل استفاده در این بند 
. ضروري می باشدتوسط مراجع منطقه اي مورد تأیید وزارت 
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٤٩

هیات علمیآیین نامه استخدامی اعضاي پژوهشگاه استاندارد
.امتیاز دارد20امتیاز و حداکثر تا 10نیمه صنعتی کردن هر کدام از تأییدیه هاي ثبت اختراع هر مورد : نیمه صنعتی کردن- 3-3
.امتیاز5حداکثر تا . امتیازهر مورد یک : جوایز جشنواره هاي علمی داخلی- 3-4
.امتیاز50حداکثر تا . هر مورد سه امتیاز): داخل و خارج از کشور(جوایز جشنواره هاي بین المللی معتبر - 3-5
هر مورد گزارش علمی نهایی طرح هاي پژوهشی کاربردي موضوع قرارداد :  گزارش علمی نهایی طرح هاي پژوهشی کاربردي-3-6

.امتیاز25امتیاز و حداکثر تا 2دستگاه اجرایی که داراي گواهی اختتام تأیید شده از دستگاه ذیربط باشد، و پژوهشگاهبین 
با توجه به تفاوت تولید مقاالت در موضوعات تخصصی و رشته هاي گوناگون بر اساس آمار ارائه شده توسط مراجع معتبر بین - 1تبصره 

.افزایش و یا کاهش یابد% 15خیص کمیسیون تخصصی ذیربط بررسی کننده می تواند المللی، امتیازات موضوع این ماده به تش
.امتیاز از چاپ کتابهاي تألیفی اصیل الزامی است20کسب حداقل : 2تبصره 
.امتیاز مقاالت اصیل پژوهشی که در مجالت معتبر پژوهشی به چاپ رسیده اند سقف ندارد: 3تبصره 
استناد معتبر در سطح ملی و یا بین 50تناد معتبر در سطح بین المللی براي رشته هاي علوم تجربی و اس100داشتن حداقل : 4تبصره 

.المللی براي رشته هاي علوم انسانی ضروري است
منظور از استناد در سطح بین المللی براي رشته هاي علوم تجربی ، ارجاع محققان شناخته شده در سطح بین المللی به کار -

.امزد مرتبه استاد ممتازي درکتب و نشریات معتبر پژوهشی در سطح بین المللی استتحقیقاتی ن
منظور از استناد در سطح ملی و یا بین المللی براي رشته هاي علوم انسانی، ارجاع محققان در سطح ملی و یا بین المللی و -

ویان ، نشریات معتبر پژوهشی در سطح ملی مرجع قرارگرفتن کار تحقیقاتی نامزد مرتبه استاد ممتازي درکتب درسی دانشج
.و یا بین المللی است

اجرایی- فعالیت هاي علمی - 4ماده
.باشدامتیاز قابل محاسبه می20اجرایی برمبناي آئین نامه ارتقاء اعضاي هیات علمی تا حداکثر -امتیاز فعالیت هاي علمی

فعالیتهاي موضوع مواد یک تا چهار این دستورالعمل توسط کمیسیونهاي تخصصی هیات ممیزه ذیربط مورد ارزیابی قرار می -5ماده 
. گیرد 

. در شرایط مساوي اولویت با کسانی است که سابقه اجرایی داشته باشند–تبصره 
)اجرا(نحوه انتخاب -6ماده 

:مراحل اجرایی انتخاب استادان ممتاز به شرح ذیل است
پژوهشگاهدانشکده ها و مراکز تحقیقاتی، استادان واجد شرایط را با ارائه مدارك و مستندات الزم در آغاز هر سال به ریاست , پردیس ها

.دمعرفی می نمایند تا در صورت صالحدید به دبیرخانه اعطاي مرتبه استاد ممتازي معرفی شون
می تواند موضوع اعطاي درجه استاد ممتازي را به پژوهشگاهبا مشورت هیات رییسه پژوهشگاهدر موارد استثنایی، رئیس : 1تبصره 

.پیشنهاد نماید7استادي که واجد شرایط تشخیص میدهد، مستقیماً به شوراي انتخاب استاد ممتاز موضوع ماده 
د ممتازي آنان به تصویب شوراي انتخاب استادان ممتاز رسیده است، حکم استاد ممتازي توسط براي استادانی که درجه استا:  2تبصره 
.صادر می شود و این عنوان درحکم کارگزینی آنان درج می گرددپژوهشگاهرئیس 

٤٩

هیات علمیآیین نامه استخدامی اعضاي پژوهشگاه استاندارد
.امتیاز دارد20امتیاز و حداکثر تا 10نیمه صنعتی کردن هر کدام از تأییدیه هاي ثبت اختراع هر مورد : نیمه صنعتی کردن- 3-3
.امتیاز5حداکثر تا . امتیازهر مورد یک : جوایز جشنواره هاي علمی داخلی- 3-4
.امتیاز50حداکثر تا . هر مورد سه امتیاز): داخل و خارج از کشور(جوایز جشنواره هاي بین المللی معتبر - 3-5
هر مورد گزارش علمی نهایی طرح هاي پژوهشی کاربردي موضوع قرارداد :  گزارش علمی نهایی طرح هاي پژوهشی کاربردي-3-6

.امتیاز25امتیاز و حداکثر تا 2دستگاه اجرایی که داراي گواهی اختتام تأیید شده از دستگاه ذیربط باشد، و پژوهشگاهبین 
با توجه به تفاوت تولید مقاالت در موضوعات تخصصی و رشته هاي گوناگون بر اساس آمار ارائه شده توسط مراجع معتبر بین - 1تبصره 
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.امتیاز از چاپ کتابهاي تألیفی اصیل الزامی است20کسب حداقل : 2تبصره 
.امتیاز مقاالت اصیل پژوهشی که در مجالت معتبر پژوهشی به چاپ رسیده اند سقف ندارد: 3تبصره 
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٥٠

هیات علمیآیین نامه استخدامی اعضايپژوهشگاه استاندارد

:انتخاب استاد ممتازترکیب شوراي -7ماده 
)ریاست شورا ( پژوهشگاهرئیس - 7-1
)نایب رئیس و دبیرشورا ( پژوهشگاهمعاون پژوهشی و فناوري  - 7-2
پژوهشگاهمعاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی - 7-3
احب که حداقل یک نفر حسب مورد در زمینه تخصصی ذیربط ص( سه نفر از شخصیت هاي برجسته علمی پژوهشی کشور - 7-4

.پژوهشگاهبا انتخاب و حکم رئیس ) نظر باشد
به انتخاب , که حداقل یک نفر حسب مورد عضوکمیسیون تخصصی ذیربط هیات ممیزه باشدپژوهشگاهسه نفر استاد تمام - 7-5

.هیات ممیزه
.بودمستقرخواهد پژوهشگاهدبیرخانه شوراي اعطاي مرتبه استاد ممتازي در حوزه معاونت پژوهشی :تبصره
:نحوه تشویق و قدردانی-8ماده 

.به استادان برگزیده اعطاء می نمایدپژوهشگاهنشان استاد ممتازي را طی مراسم ویژه اي توسط رییس پژوهشگاه- 8-1
استاد ممتاز می تواند دانشجویان توانمند و درخشان را براي مقطع دکتري بدون آزمون ورودي براساس دستورالعملی که - 8-2

.تهیه و به تائید هیات امنا می رسد پذیرش نمایدپژوهشگاهتوسط شوراي تحصیالت تکمیلی 
50وي اعطا می شود و درصورتیکه استاد ممتاز حداقل پایه تشویقی به2به منظور تکریم از مقام استاد ممتاز، تا سقف - 8-3

.مورد محاسبه قرار می گیرد2امتیاز اعتبار ویژه ساالنه کسب نماید، امتیاز اعتبار ویژه ساالنه پژوهشی او با ضریب 
العاتی استفاده استاد ممتاز می تواند طبق درخواست،  از اعتبار ویژه خود براي شرکت در مجامع بین المللی و فرصت مط- 8-4

.نموده و یا از استادان برجسته بین المللی براي همکاري هاي علمی دعوت بعمل آورد
.و استادان وابسته واجد شرائط نیز می شودپژوهشگاهاین آیین نامه مشمول استادان بازنشسته : تبصره 

:اعطاي کمک هاي مادي و معنوي-9ماده 
پژوهشگاه تاز بـــر اساس دستورالعمل خاص اساتید ممتاز که از سوي هیات رییسه تدوین میگردد، به منظور تکـــریم جایگاه استاد مم

.نسبت به اعطاي کمک هاي مادي و معنوي پس از تصویب شوراي پژوهشی اقدام می نماید
شگاه استاندارد رسید و با به تصویب هیات امناي پژوه19/04/91در تاریخ تبصره12ماده و 10براین دستورالعمل مشتمل -10ماده

.باشد قابل اجرا می1/12/90تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوري از تاریخ
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شگاه استاندارد رسید و با به تصویب هیات امناي پژوه19/04/91در تاریخ تبصره12ماده و 10براین دستورالعمل مشتمل -10ماده
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٥٠

هیات علمیآیین نامه استخدامی اعضايپژوهشگاه استاندارد

:انتخاب استاد ممتازترکیب شوراي -7ماده 
)ریاست شورا ( پژوهشگاهرئیس - 7-1
)نایب رئیس و دبیرشورا ( پژوهشگاهمعاون پژوهشی و فناوري  - 7-2
پژوهشگاهمعاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی - 7-3
احب که حداقل یک نفر حسب مورد در زمینه تخصصی ذیربط ص( سه نفر از شخصیت هاي برجسته علمی پژوهشی کشور - 7-4

.پژوهشگاهبا انتخاب و حکم رئیس ) نظر باشد
به انتخاب , که حداقل یک نفر حسب مورد عضوکمیسیون تخصصی ذیربط هیات ممیزه باشدپژوهشگاهسه نفر استاد تمام - 7-5

.هیات ممیزه
.بودمستقرخواهد پژوهشگاهدبیرخانه شوراي اعطاي مرتبه استاد ممتازي در حوزه معاونت پژوهشی :تبصره
:نحوه تشویق و قدردانی-8ماده 

.به استادان برگزیده اعطاء می نمایدپژوهشگاهنشان استاد ممتازي را طی مراسم ویژه اي توسط رییس پژوهشگاه- 8-1
استاد ممتاز می تواند دانشجویان توانمند و درخشان را براي مقطع دکتري بدون آزمون ورودي براساس دستورالعملی که - 8-2

.تهیه و به تائید هیات امنا می رسد پذیرش نمایدپژوهشگاهتوسط شوراي تحصیالت تکمیلی 
50وي اعطا می شود و درصورتیکه استاد ممتاز حداقل پایه تشویقی به2به منظور تکریم از مقام استاد ممتاز، تا سقف - 8-3

.مورد محاسبه قرار می گیرد2امتیاز اعتبار ویژه ساالنه کسب نماید، امتیاز اعتبار ویژه ساالنه پژوهشی او با ضریب 
العاتی استفاده استاد ممتاز می تواند طبق درخواست،  از اعتبار ویژه خود براي شرکت در مجامع بین المللی و فرصت مط- 8-4

.نموده و یا از استادان برجسته بین المللی براي همکاري هاي علمی دعوت بعمل آورد
.و استادان وابسته واجد شرائط نیز می شودپژوهشگاهاین آیین نامه مشمول استادان بازنشسته : تبصره 

:اعطاي کمک هاي مادي و معنوي-9ماده 
پژوهشگاه تاز بـــر اساس دستورالعمل خاص اساتید ممتاز که از سوي هیات رییسه تدوین میگردد، به منظور تکـــریم جایگاه استاد مم

.نسبت به اعطاي کمک هاي مادي و معنوي پس از تصویب شوراي پژوهشی اقدام می نماید
شگاه استاندارد رسید و با به تصویب هیات امناي پژوه19/04/91در تاریخ تبصره12ماده و 10براین دستورالعمل مشتمل -10ماده

.باشد قابل اجرا می1/12/90تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوري از تاریخ


