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آئین نامه اداري و استخدامی اعضاء هیأت علمی  5دستورالعمل ماده 
 ات آموزش عالی و پژوهشی دانشگاه ها و موسس

 1387مصوب سال 
دستورالعمل نحوه پرداخـت حقـوق و مزایـاي اعضـاي هیـأت علمـی نیمـه وقـت         

آئین نامـه اداري و اسـتخدامی اعضـاء هیـأت علمـی       5دستورالعمل موضوع ماده 
بنـد   16دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به شرح ذیـل در  

 .تصویب گردید
ه وقت خدمتی است کـه سـاعات کـار آن طبـق مقـررات نصـف       خدمت نیم -1

نحوه و ترتیـب انجـام خـدمت    . ساعات کار مقرر هفتگی تمام وقت موسسه باشد 
نیمه وقت براساس ساعات کار روزانه موسسه و طبق نظر رئـیس موسسـه تعیـین    

 .خواهد گردید

اعضاي هیأت علمی که از خدمت نیمه وقت استفاده می کنند نصف حقـوق   -2
تبه پایه، فوق العاده مخصوص و یا مزایاي شغل و  یـا عنـاوین مشـابه دیگـر  و     مر

فوق العاده ها و مزایائی  که به طور مستمر پرداخت می شود به آنان تعلق خواهد 
گرفت  فوق العاده هـاي  بـدي آب  و  هـوا محرومیـت از  تسـهیالت  زنـدگی  و        

 .وبطورکامل پرداخت می شود عائله مندي، اوالد ازمحدودیت مذکورمستثنی بوده

میزان حقوق و مزایایی که براساس این ماده به اعضـاء هیـأت علمـی نیمـه      -3
وقت تعلق خواهد گرفت مشمول مقررات مربوط به حداقل پرداختی بـه کارکنـان   

 .شاغل دولت نخواهد بود

 .حداقل استفاده از خدمت نیمه وقت یکسال می باشد -4

علمی از لحاظ سـابقه خـدمت الزم   سنوات خدمت نیمه وقت اعضاي هیأت  -5
براي بازنشستگی و استفاده از حقوق وظیفه یا مستمري به طـور کامـل محسـوب    
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خواهد شد لیکن در احتساب حقـوق بازنشسـتگی  و وظیفـه یـا مسـتمري و نیـز       
معادل ) عالوه بر مدت خدمت تمام وقت( دریافت پایه اینگونه اعضاء هیأت علمی 

کسـور بازنشسـتگی یـا    . و محسوب خواهد گردید مدت خدمت نیمه وقت منظور 
حق بیمه مربوط به سهم کارمندان مزبور به نسـبت حقـوق و مزایائیکـه براسـاس     
آئین نامه اداري و استخدامی به آنان تعلق می گیرد کسر و بـه صـندوق مربوطـه    

 .واریز خواهد شد

سنوات خدمت به شرط به شرط پرداخت کسور بازنشستگی و حق بیمه بـه   -6
بت تمام حقوق مزایا و پایه و یا حقوق ثابت و فـوق العـاده مخصـوص و  سـایر     نس

فوق العاده هائیکه به صورت مستمر پرداخت می گردد تا سه سال از لحاظ حقوق 
 بازنشستگی در حکم خدمت تمام وقت محسوب می شود 

آئـین نامـه اداري    82دوران استفاده از مرخصی استحقاقی فصل نهم مـاده   -7
اعضاي هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آمـوزش عـالی و پژوهشـی    استخدامی 

وابسته می باشد و نصف حقـوق مرتبـه و پایـه و یـا حقـوق ثابـت و فـوق العـاده         
مخصوص و سایر فوق العاده هائیکه به صورت مستمر پرداخت می گردد به عضـو  

 .هیأت علمی نیمه وقت در ایام مرخصی پرداخت خواهد شد

رخصی استعالجی و زایمـان بـراي اعضـاي هیـأت علمـی      مدت استفاده از م -8
مشمول نیمه وقت مانند اعضاء هیأت علمی تمام وقت خواهد بـود و در آن مـدت   

 .از لحاظ حقوق و مزایا تابع مقررات مربوط به خدمت نیمه وقت خواهند بود

سنوات خدمت اعضاء هیأت علمی و نیمه وقـت و ارتقـاء مرتبـه بـه نسـبت       -9
ئـین نامـه اداري، اسـتخدامی و تشـکیالتی اعضـاء هیـأت علمـی        سوابق مقرر در آ

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته با رعایت مقررات مربوطـه  
 .محاسبه خواهد شد
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در صورتیکه اعضاء هیأت علمی نیمه وقت از پایان مدت خدمت نیمه وقـت   -10
موافقت رئـیس   درخواست انجام خدمت تمام وقت را بنمایند در صورت ضرورت و

موسسه خدمت نیمه وقت آنان به خدمت تمام وقت تبدیل خواهد گردید و در هر 
 .حال خدمت نیمه وقت کمتر از یکسال نخواهد بود

استفاده از خدمت نیمه وقت موکول به درخواست کتبی مستخدم و صـدور   -11
حکم جداگانه در این مورد است ودر حکم باید نحوه و ترکیب خدمت نیمه وقـت  

 .مدت استفاده از خدمت نیمه وقت و سایر موارد مشخص گرددو 

مشمولین خدمت نیمه وقت به هیچ وجه و تحت هیچ عنوان نمی توانـد در   -12
وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهاي دولتی و غیر دولتـی دیگـر بـه کـار اشـتغال      
ورزند و در صورت اشتغال در واحدهاي مذکور از موسسه متبوع خود اخراج شـده  

 . قوق و مزایاي آنان از تاریخ اشتغال قطع می گرددو ح

پرداخت فوق العاده تمام وقتی و حق التـدریس بـه مشـمولین نیمـه وقـت       -13
 .ممنوع می باشد

به منظور ایجاد تسهیالت الزم در امر درخواسـت اسـتفاده از خـدمت نیمـه      -14
 وقت و نیز جهت یکنواخت کردن اینگونه درخواستها فرم مربوطه تهیه و ضـمیمه 

 . دستورالعمل می باشد

آن قسمت از فرم که مربوط به متقاضی اسـت توسـط عضـو هیـأت علمـی       -15
درخواست کننده تکمیل و جهت اظهار نظر به رئیس گروه و یـا رئـیس دانشـکده    

 .ارائه می گردد و در صورت موافقت جهت تائید به رئیس موسسه ارجاع می گردد

ور صدور حکـم کـارگزینی   در صورت تائید رئیس موسسه فرم مربوطه بمنظ -16
 .ارسال می شود

 



          مجموعه قوانین مرتبط با هیأت امناء  ۲۴۲
 

 درخواست استفاده از خدمت نیمه وقت اعضاء هیأت علمی
 

 :واحد سازمانی  -2 :موسسه -1
 :نام خانوادگی -4 :نام -3
 مدت استفاده  -6 :گروه آموزشی -مرتبه -5

 :سال :            ماه :            روز
 غایت از                             ل: تاریخ شروع و خاتمه  -7
 :علت استفاده از خدمت نیمه وقت -9 :نحوه زمانبندي خدمت نیمه وقت -8

 : امضاء:                                               تاریخ-10

موافقت می شود            موافقـت نمـی   :               اظهار نظر مقام مسئول واحد-11
 شود  

 : علت عدم موافقت 
 : نام و نام خانوادگی 

 :وان پست ثابت سازمانیعن
 :امضاء:                                                    تاریخ

موافقت می شـود           موافقـت نمـی    :          اظهار نظر باالترین مقام موسسه -12
 شود  

 : توضیحات 
 : امضاء :                                                  تاریخ
 

  

  




