
 

 سمه تعالیاب

 آئین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه مواد از برخی 

 هیأت امنای دانشگاه( 42/42/1931)مصوب 

 :1ماده
 مراجع قانونی.سوی  از صادرشده قطعی آرای موجب به خدمت، از دائم یا موقت طور به عضو برکناری از است عبارت :انفصال – 83- 1

مجاز از  یا مقام موسسهدلایل ذیل، با حکم رئیس  از یکی به بنا موسسه رسمی عضو که است وضعیتی: خدمت به آماده – 83- 1

 طرف وی در انتظار تعیین تکلیف برای انجام خدمت قرار می گیرد.

 .ذیربط قانونی مراجع قطعی آرای موجب به عضو استخدامی رابطه قطع از است عبارت :اخراج – 83- 1

تعجیل  و هماهنگی قبلی، عدم انجام وظایف و تکالیف محول، تأخیردر ورود و یا اطلاععدم حضور عضو در محل خدمت بدون  - 21ماده 

خروج )مأموریت یا مرخصی  بدون ارائه مجوز موسسهساعات موظف حضور در  خلالدر خروج بدون عذر موجه، همچنین ترک خدمت در 

احضار و اخطار شفاهی، برای بار دوم اول  سااعتی،، ضامن ک ر حقوو و میایای م تمر به مییان ساعات و روزهای عدم حضور، برای بار

بدوی  ی به هیأتصااورت تکرار پرونده وی برای رساایدگاخطار کتبی با درج در پرونده، برای بار ساوم توبی  کتبی با درج در پرونده و در

 رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می گردد.

ا اداری ب در صاورتی که عضاو مدعی شاود که تیبت او خارج از حدود قدرت و اختیار بوده و هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات -تبصاره 

صورت داشتن مرخصی  در حقوو و میایای ایام تیبت وی بررسای م اتندات مورد ارائه، عذر وی را موجه تیاخی  و حکم برائت دهد،

برای مدت مذکور مرخصی بدون حقوو  اساتحقاقی با ارائه درخواسات مرخصای اساتحقاقی قابل پرداخت خواهد بود. در تیراین صورت

 صادر خواهد شد.

تبعیت از و  امانت صداقت، سرعت، دقت، با را خود وظایف رویی، گیاده و انصاف رعایت ضامن اسات موظف موسسسسه عضاو – 24ماده 

درصورت تخطی از این  قوانین و مقررات عمومی و اختصااصای واحد ساازمانی مربون انجام داده و در مقابل مقام ما وو پاساخگو باشد.

  اصل، برابر مقررات مربون عمل خواهد شد

است.  در اختیار وی قرار داده شده موسسهعضاو شااتل موظف به حفو و نگاداری اموال، اسناد و مدارکی است که از سوی  - 29ماده  

مربون امکان پذیر می  ، مدارک و اسااناد صاار ا  با اجازه مقام مجاز در وارووا قوانین و مقرراتاطلاعاتتحویل و یا عدم تحویل اموال، 

مورد رسیدگی قرار  «به تخلفات اداري قانون هيأتهاي رسيدگي »باشاد و در صاورت ورود ضرر و زیان و یا ا یای اسناد، موضوع بر اسا  

 . خواهد گر ت

به هیأتاای  توساط عضو، موضوع «اداري تخلفات به رسسيدگي هيأتهاي قانون»  در مندرج تخلفات از هریک ارتکاا درصاورت – 22ماده 

 قانون مذکور ارجاع می گردد.

پایه و  و رتبه حقوو صر ا  برند، می ب ر «خدمت به آماده» دروضعیت مربون ضوابطومقررات براسا  که موسسسه اعضاای به – 24ماده 

 کمک هیینه عائله مندی و اولاد پرداخت می گردد.

 حداکثر یک سال می باشد.« آماده به خدمت»مدت وضعیت  - 1تبصره 

یین تع اداري مراجع قضايي يا هيأتهاي رسيدگي به تخلفاتوضعیت عضو براسا  حکم « خدمت به آماده»ونانچه تا پایان دوره  -2تبصره 

آماده به خدمت،،  مدت زمان نیاده باشاد و یا موجبات اعاده بکار وی  راهم نگردد، در صورت دارا بودن شرایط بازنی تگی )با احت اا

 . خواهد شد وی بازنی ته و درتیر این صورت به یکی از روشاای ذیل ح ب درخواست ذینفع ر تار

 .نیاز اعلام ارائه با اجرایی دستگاهاای ویا  ناوری و پژوهیی عالی، آموزش مؤس ات و دانیگاهاا سایر به انتقال –الف  

 دانیگاهاا و مؤس ات آموزش عالی، پژوهیی و  ناوری ویا دستگاهاای اجرایی با ارائه اعلام نیاز. سایر به مأموریت –ا   

 ه براسا  حکم مراجع قضائی و یا هیأتاای رسیدگی به تخلفات اداری از اتاام مربون برائت حاصل نماید،ک عضوی – 8تبصره 

 خواهدنمود. آمادگی به خدمت دریا ت مدت و میایای م تمر مندرج در حکم کارگیینی قبل از آماده به خدمت را برای حقوو  



 تصدی بیش از یک پ ت سازمانی برای اعضا ممنوع می باشد. - 68ماده 

ح ا  به  برای تصدی موقت پ ت سازمانی مدیریتی یا موسسهبکارگیری اعضای رسمی در موارد ضروری با تیخی  رئیس  -1تبصره 

 می باشد. شش ماه مجازصورت سرپرستی،  قط برای حداکثر 

 اتخاذ و مطرح اداری تخلفات به رساایدگی های در هیأت موضااوع و شااده مح ااوا تخلف  وو الذکر ماده مفاد رعایت عدم –2تبصااره 

 تصمیم خواهد شد.
 

 

 آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه مواد از برخی 

 هیأت امنای دانشگاه( 42/42/1931)مصوب 

  :1ماده
 یا مقام مجاز از طرف وی  مؤس هبنا به یکی از دلایل ذیل، با حکم رئیس   مؤس هوضعیتی است که عضو رسمی  : آماده به خدمت( 1س93

 در انتظار تعیین تکلیف برای انجام خدمت قرار می گیرد.  

 صادر شده از سوی مراجع قانونی.عبارت است از برکناری عضو به طور موقت یا دائم از خدمت، به موجب آرای قطعی  انفصال: (1س04
 عبارت است از قطع رابطه استخدامی عضو به موجب آرای قطعی مراجع قانونی ذیربط. اخراج:، 1س01

عدم حضور عضو در محل خدمت بدون اطلاع و هماهنگی قبلی، عدم انجام وظایف و تکالیف محول، تاخیر در ورود و یا تعجیل   -94ماده 

بدون ارائه مجوز خروج )ماموریت یا   مؤساا ااهدر خروج بدون عذر موجه، همچنین ترک خدمت در خلال ساااعات موظف حضااور در  

ر به عنوان ساعات و روزهای عدم حضور، برای بار اول احضار و اخطار شفاهی، برای مرخصای ساعتی،، ضمن ک ر حقوو و میایای م تم

بار دوم اخطار کتبی با درج در پرونده، برای بار سوم توبی  کتبی با درج در پرونده و در صورت تکرار پرونده وی برای رسیدگی به هیات 

 بدوی انتظامی ارجاع می گردد.

ود که تیبت او خارج از حدود قدرت و اختیار بوده و هیات بدوی انتظامی با بررسی م تندات مورد در صورتی که عضو مدعی ش -تبصره

ارائه، عذر وی را موجه تیااخی  و حکم برائت دهد، حقوو و میایای ایام تیبت وی در صااورت داشااتن مرخصاای اسااتحقاقی با ارائه 

 رت برای مدت مذکور مرخصی بدون حقوو صادر خواهدشد.درخواست مرخصی استحقاقی قابل پرداخت خواهدبود. در تیر این صو

قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانیااگاهاا و موساا ااات آموزش عالی و  »در صااورت ارتکاا هر یک از تخلفات مندرج در -96ماده 

 توسط عضو، موضوع به هیاتاای رسیدگی انتظامی اعضای هیات علمی ارجاع می گردد. «تحقیقاتی کیور

در اختیار وی قرار داده شده است.   مؤس ه عضاو شااتل موظف به حفو و نگاداری اموال ،اسناد و مدارکی است که از سوی  -93ماده 

تحویل و یا عدم تحویل اموال، اطلاعات، مدارک و اسااناد صاار ا با اجازه مقام مجاز در وارووا قوانین و مقررات مربون امکان پذیر می 

ها و موس ات  قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانیگاه »باشاد و در صاورت ورود ضارر و زیان و یا ا یاای اساناد، موضوع براسا  

 مورد رسیدگی قرار خواهدگر ت. «آموزش عالی و تحقیقاتی کیور

موظف اسات ضمن رعایت انصاف و گیاده رویی، وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت و تبعیت از   مؤسا اه عضاو  -24ماده 

گو باشد. در صورت تخطی از این اصل، برابر انجام داده و در مقابل مقام ما وو پاسخ  مؤسا اه قوانین و مقررات عمومی و اختصااصای 

 مقررات مربون عمل خواهدشد.

ب ر می برند، صر ا حقوو  «آماده به خدمت  »که براسا  ضوابط و مقررات این آیین نامه در وضعیت   مؤسا اهبه اعضاای   -29ماده 

 مرتبه و پایه و کمک هیینه عائله مندی و اولاد پرداخت می گردد.

 حداکثر یک سال می باشد. «آماده به خدمت »مدت وضعیت  -1تبصره 

عضوی که براسا  حکم مراجع قضائی و یا هیاتاای رسیدگی انتظامی اعضای هیات علمی از اتاام مربون برائت حاصل نماید،  -2تبصره 

 آمادگی به خدمت دریا ت خواهدنمود.حقوو و میایای م تمر مندرج در حکم کارگیینی قبل از آماده به خدمت را برای مدت 



 اعضای انتظامی رسایدگی هیاتاای یا قضاایی مراجع حکم اساا  بر عضاو وضاعیت «خدمت به آماده» دوره پایان تا ونانچه -22 ماده

 زمان مدت احت اا با) بازنی تگی شرایط بودن دارا صورت نگردد،در  راهم وی بکار اعاده موجبات یا و باشد نیاده تعیین علمی هیات

 .شد خواهد ر تار ذینفع درخواست ح ب ذیل روشاای از یکی به صورت این تیر در و بازنی ته وی ،،خدمت به آماده

 .نیاز اعلام ارائه با ییاجرا  یاهادستگا ایو  یو  ناور یپژوهی ،یدانیگاه ها و مؤس ات آموزش عال سایر به انتقال -الف

 .نیاز اعلام ارائه با  ییاجرا  یاهادستگا ایو  یو  ناور یپژوهی ،یدانیگاه ها و مؤس ات آموزش عال سایر به ساله یک ماموریت -ا

برای اجرای وظایف   مؤس هبه نحوی از انحا از رکود علمی و عدم کفایت و صلاحیت هر یک از اعضای   مؤس ههر گاه رئیس  -143ماده 

کمی یونی مرکب از سه نفر از اعضای هیات علمی ) ترجیحا با مرتبه استادی ، که آموزشای، پژوهیی و یا  رهنگی محول مطلع گردد، 

صالاحیت رسایدگی در مورد کارهای آموزشای و پژوهیی و  رهنگی عضو را دارند تیکیل خواهد داد تا تحقیه به عمل آورده و گیارش 

اهد بود و در صورتی که این گیارش طور محرمانه خو ارائه دهند. تیکیل و گیارش کمی یون مذکور به  مؤس ه کامل و موجای به رئیس

مراتب را جات رسیدگی و اتخاذ   مؤس هحاکی از رکودعلمی عضو یا عدم کفایت یا صلاحیت او برای اجرای وظایف محوله باشد، رئیس  

پژوهیی و  رهنگی عضو،  ارجاع می نماید. ونانچه هیات پس از رسیدگی به کلیه  عالیتاای علمی و  مؤسا اهتصامیم به هیات ممییه 

 22سال سابقه خدمت قابل قبول ، با حداقل  «22»رکود علمی یا عدم کفایت و صالاحیت وی را محرز دان ت درصورت داشتن حداقل 

 روز حقوو و میایا بازنی ته می شود و درتیر اینصورت به ترتیب ذیل با وی ر تار می شود :

 تغییر گروه عضو آموزشی به پژوهیی  -الف

موا قت با انتقال عضو به سایر دانیگاه ها و موس ات آموزش عالی، پژوهیی و  ناوری و دستگاه های اجرایی میرون به ارائه موا قت -ا

 محل مقصد توسط عضو

روز حقوو و میایای میمول ک ور بازنی تگی به ازای هر سال  «82»الی  «12»بازخرید سانوات خدمت قابل قبول عضو و پرداخت -ج

 ابل قبول به علاوه وجوه مرخصی های ذخیره شدهخدمت ق

 موا قت با استعفای عضو، درصورت ارائه درخواست عضو -د

تصادی بیش از یک پ ات ساازمانی علاوه بر سامت آموزشی برای هر یک از اعضای رسمی به استثنای تبصره یک این ماده   -111ماده 

 باشد. ممنوع می

برای تصدی موقت پ ت  سازمانی مدیریتی یا ح ا  به   مؤس هبکارگیری اعضای رسمی در موارد ضروری با تیخی  رئیس  -1تبصاره

 صورت سرپرستی  قط برای حداکثر شش ماه مجاز می باشد.

ات علمی مطرح و عدم رعایت مفاد ماده  وو الذکر تخلف مح اوا شاده و موضاوع در هیاتاای رسیدگی انتظامی اعضای هی -2تبصاره

 اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 
 
 

 قانون مدیریت خدمات کشوری مواد ازبرخی 
 مجلس شورای اسلامی( 46/44/1968 )مصوب 

، انصاف و تبعیت رویی، گیاده، امانت، صداقت، سرعتباشند که وظایف خود را با دقتکارمندان دستگاهاای اجرائی موظف می - 34ماده 

و ربط پاسخگطور یک ان و دستگاه ذیاز قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین به

 باشند. 

توانند در برابر برخورد نامناسب باشد. ارباا رجوع میتنایی به امور مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات عمومی ممنوع میاعهرگونه بی

 ربط و یا به مراجع قانونی شکایت نمایند.کارمندان با آناا و کوتاهی در انجام وظایف به دستگاه اجرائی ذی

، هدیه و موارد میابه ت ایلات، حه میاوره  باشد.استفاده از هرگونه امتیاز،داری ممنوع میاخذ رشوه و سوء استفاده از مقام ا - 31ماده 

جی در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاهاای اجرائی در تمام سطوح از ا راد حقیقی و حقوقی به

 ربط خود تخلف مح وا می شود.دستگاه ذی



علاوه بر نظارت م تقیم مدیران از طریه انجام بازرسیاای م تمر داخلی توسط بازرسان معتمد  های اجرائی موظفند تگاهدس – 1تبصره 

و متخص  در اجراء این ماده نظارت م تقیم نمایند. ونانچه تخلف هر یک از کارمندان م تند به گیارش حداقل یک بازر  معتمد به 

میایا و   قام دستگاه اجرائی یا مقامات و مدیران مجاز، می توانند دستور اعمال ک ر یک سوم از حقوو،مدیر مربوطه برسد بالاترین متأیید

 عناوین میابه و یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک ماه تا یک سال را برای  رد متخلف صادر نمایند.

بازر  معتمد و مدیر مربوطه برسااد پرونده  رد خاطی به در صااورت تکرار این تخلف به اسااتناد گیارشاااایی که به تأیید  - 2تبصااره 

 هیأتاای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و یکی از مجازاتاای بازخرید، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی اعمال خواهد شد. 

اجرائی را جات رسیدگی   های هدستگاهاای اجرائی موظفند پرونده ا راد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگا - 8تبصره 

 و صدور حکم قضائی به مراجع قضائی ارجاع نمایند.

های اجرائی را جات ممنوعیت عقد  ساازمان موظف اسات اساامی ا راد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاه - 4تبصاره 

 های اجرائی اعلام نماید. قرارداد به کلیه دستگاه

ر باشند و د، م ؤول نظارت وکنترل و حفو روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله میمدیران و سرپرستان بلا صل - 34ماده 

ر گردند و یا تخلفاتی نظیمورد عملکرد آنان باید پاساخگو باشند. در صورتی که کارمندان میبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت

در حیطه مدیریت م ااؤولین میبور میاااهده و ا بات گردد، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و رشااوه و یا سااوءاسااتفاده 

 سرپرستان کارمندان )ح ب مورد، نیی که در کیف تخلف یا جرایم اهمال نموده باشند مطابه قوانین مربون، با آنان ر تار خواهد شد.
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