
 های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور (ها/دانشکدهاصالحیه ) مشترک برای دانشگاه

 های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشورها/دانشکدهنامه اداری استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاهآیین 

 جدید کتابآدرس در  مستند بعد از اصالح قبل از اصالح آدرس در کتاب قبلی ردیف

۱ 

 1۲ماده ، 115صفحه 

 الحاق یک تبصره

 

 

- 

گاه رد خصوص تبديل وضعيت مربيان هيات علمي خود از تمام وقت هب تمام وقت جغرافيايي، شيوه  اي با هماهنگي معاونت انمه دانش
ات سقف  ۳و  ۲اهي و رد تیپ %۶۰ات سقف  1نمايد و رب مبناي ارزشيابي و نظام امتيازدهي اقدام و رد تیپ آموزشي وزارت متبوع تنظيم 

انمه اداري و استخدامي اعضاي هيات علمي و هماهنگ با هيات اجرايي جذب رد تبديل ايشان از تعداد مربيان خود مطابق آئين ۷5%
 نمايد.تمام وقت هب تمام وقت جغرافيايي عمل مي

 1۳۹۴/۰۶/۲1جلسه  11بند 

گاه  هيات امناء دانش

 

 

 

 

1۲۲ 

2 

 ۲۲ماده ، 125صفحه 

 اصالح متن

..... بابت ایام مذکور حداکثر 
اپهی هب نسبت طول دوره  ۴

 گیرد.....مصوب تعلق مي

و یا دوره PhDهب آن دسته از کارکنان غیر هيأت علمي که از بورسیه تحصيلي وزارتخاهن یا مؤسسه و یا مأموریت آموزشي رد مقطع تحصيلي 
اند، رد صورت استخدام هب صورت هيأت علمي پيماني رد مؤسسه بابت ایام مذکور هب ازاي هر سال هتخصصي استفاده کردتخصصي و فوق

 گیرد.اپهی( تعلق مي ۴دوره مصوب یک اپهی )حداکثر ات 

 1۳۹۳/1۲/1۰جلسه ۲5بند 

گاه  هيأت امناء دانش
1۳۳ 



 

 

 اصالح تبصره، 5۰ماده ، 137صفحه  3
... یک و دو دهم ربارب 
 ضرایب مصوب ....

العاده مخصوص رباي اعضاي هيأت علمي تمام وقت جغرافيايي یک و شش دهم ربارب العاده جذب و فوقمیزان ضرایب فوق
باشد. اعمال این ضرایب رد دوران استفاده از مأموریت آموزشي، و از محل اعتبارات مربوطه مي 1/1۰/۹۳ضرایب مصوب از اتریخ 

 .باشدبورسیه و فرصت مطالعاتي مقدور نمي

 1۳۹۳/1۲/1۰جلسه  ۹بند 

گاه  هيأت امناء دانش
1۴۴ 
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 1۲۹ماده ،  163صفحه 

 اصالح جدول ضرایب

  ۴۳/۲استاد

  ۴۰/۲دانشيار

  ۳۲/۲استادیار

  1۷/۲مربي

 ۰۷/۲مربي آموزشيار

 ۷۲/۲استاد

 ۶۷/۲دانشيار

 5۴/۲استادیار

 ۳۰/۲مربي

 1۴/۲مربي آموزشيار

 1۳۹۳/۰۲/۲۷جلسه  ۲۸بند 

گاه و انمه  هيأت امناء دانش
د /۲۷۷5/5۰۰شماره

معاون آموزشي ۹۳/1۰/۰1مورخ
 وزارت متبوع

1۷۰ 

5  

....کفایت علمي و تخصصي .
ت علمي و اعضاء هيأ

غیرهيأت علمي که حداقل 

...... 

موسسه مي تواند هب منظور باالربدن کفایت علمي و تخصصي اعضاء هيأت علمي تمام وقت جغرافيايي )استادیار هب باال(و تمام وقت 
سال رد محل یا مناطق تحت پوشش موسسه خدمت کرده باشند، بورس بلندمدت یا ماموریت آموزشي  4که حداقل (مربي)

دوره اي آموزشي و اخذ مدرک تحصيلي باالرت رد داخل یا خارج از کشور رد رشته اه و موسسه اهيي که مورد اتیید و قبول رباي طي 
 سال است. 4با رعایت ضوابط مربوطه اعطا نمايد مدت اینگوهن تسهيالت  موسسه باشد

  



 


