
١ خانم اميرآتشاني و آقاي رضا حسيني نيا: تهيه كننده

 يد به خدمت و مراحل استخدام پيمانفلوچارت نحوه ورو

 اعالم نياز واحدها ،گروههاي آموزشي دانشگاه به تخصصهاي مورد نياز به وزارت علوم 

 

 انجام فراخوان توسط وزارت علوم 

 

 معرفي داوطلبان به دبيرخانه جذب دانشگاه توسط وزارت علوم 

 

 ت كننده جذب هيأت علميمعرفي متقاضي به واحدهاي درخواس

 

 بررسي توانايي علمي متقاضي در كارگروه واحد و ارائه مدارك به دبيرخانه جذب

 

 تكميل پرونده متقاضي توسط دبيرخانه جذب دانشگاه و معرفي به گزينش 

 

 طرح پرونده در هيأت اجرايي جذب دانشگاه پس از تأئيد گزينش

 

  جذب به مديريت منابع انساني و امور رفاهي دانشگاهارسال صورتجلسه هيأت اجرايي

 

 :شود انجام مي و امور رفاهيمراحل زير توسط مديريت منابع انساني
  تكميل پرونده  -١
  درخواست اعالم شروع به كار و شماره پست سازماني  -٢
  معرفي به مركز بهداشت دانشگاه  -٣
  معرفي به اداره كل تشخيص هويت  نيروي انتظامي  -٤
 تكميل فرم تعيين وضعيت استخدامي توسط فرد و طرح و تأئيد هيأت اجرايي جذب   -٥
  صدور حكم استخدام پيماني  -٦

 



٢ خانم اميرآتشاني و آقاي رضا حسيني نيا: تهيه كننده

 شرايط و مراحل ارتقاء به مرتبه استادياريفلوچارت 

 ارائه مدرك تحصيلي دكترا

 

  مقاله چاپ شده علمي پژوهشي2ارائه 

 

 طرح و تأئيد كارگروه و كميته منتخب دانشكده 

 

 طرح و تأئيد كميسيون تخصصي هيأت مميزه دانشگاه

 

 طرح و تأئيد پرونده در هيأت مميزه دانشگاه

 

 صدور حكم ارتقاء

 



٣ خانم اميرآتشاني و آقاي رضا حسيني نيا: تهيه كننده

 شرايط مراحل تبديل وضعيت به رسمي آزمايشيفلوچارت 

  سال توقف در مرحله پيماني2
  درصد امتياز ارتقاء به مرتبه باالتر70كسب حداقل 

 

  و فرم هاي مربوطه توسط عضوتكميل مدارك

 

 تأئيد كارگروه بررسي توانائي علمي واحد مربوطه

 

 طرح پرونده در هيأت اجراي جذب دانشگاه پس از تأئيد صالحيت عمومي عضو توسط وزارت

 

 مكاتبه با دفتر هيأت مركزي جذب اعضاي هيأت علمي وزارت 
 

 مدارك مربوطهمكاتبه با معاونت آموزشي وزارت و ارسال 

 

 صدور حكم تبديل نوع استخدام به رسمي آزمايشي از تاريخ ابالغيه وزارت علوم

 



٤ خانم اميرآتشاني و آقاي رضا حسيني نيا: تهيه كننده

 ) ماه 6تا سقف (مأموريت فرصت مطالعاتيفلوچارت 

 تكميل فرم مربوطه توسط فرد و ارائه به دانشكده 

 

 طرح در گروه آموزشي مربوطه

 

 پس از تأئيد واحد طرح در كميسيون تخصصي هيأت مميزه دانشگاه 

 

 اعالم نظر كميسيون تخصصي هيأت مميزه به رئيس كميسيون تخصصي

 

 بررسي توسط رئيس كميسيون تخصصي مربوطه و تأئيد معاونت بين المللي دانشگاه 
 

 اعالم به مديريت منابع انساني و امور رفاهي دانشگاه جهت صدور حكم مأموريت

 

ت فرصت مطالعاتي تا سقف يكسال، ارائه گزارش و طي مراحل فوق ضمناً جهت تمديد مأموري
 الزامي است 

 



٥ خانم اميرآتشاني و آقاي رضا حسيني نيا: تهيه كننده

 شرايط بازنشستگيفلوچارت 

  سال خدمت الزاميست30بازنشستگي استاديار و مربي با 

 

  سال بيشتر مي توانند خدمت كنند 3استادياران در صورت نياز واحد و با تصويب هيأت امناء 

 

 ق قانون استخدام كشوري و مقررات مربوط به اعضاي هيأت علميدانشيار و استاد طب

 

 سالگي با تصويب هيأت رئيسه از خدمات 70در صورت نياز به خدمات عضو دانشگاه مي تواند تا 
 وي بهره مند شود

 

 صدور حكم و برقراري حقوق بازنشستگي

 

 ازنشستگي مي باشدميزان حقوق ميانگين دو سال آخر خدمت مبناي محاسبه حقوق ب

 



٦ خانم اميرآتشاني و آقاي رضا حسيني نيا: تهيه كننده

 ارتقاء به مراتب باالتر از استادياري اعضاء هيأت علمي دانشگاه تهران فلوچارت 

 
 
 
 
 

 

  سال 8 ساله در هر يك از مراتب استادياري و دانشياري مجموعاً 4توقف 

 

 تكميل فرم ارتقاء

 

 طرح و تأئيد گروه و كميته منتخب واحد مربوطه

 

 د پرونده در كميسيون تخصصي هيأت مميزه دانشگاهطرح و تأئي

 

 در هيأت مميزه دانشگاهتأئيد  پرونده طرح و 

 

 صدور حكم ارتقاء

 

 120 اديي به استدانشيار110ياري به دانشيارياستاد

 كسب امتياز الزم از فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي و اجرايي



٧ خانم اميرآتشاني و آقاي رضا حسيني نيا: تهيه كننده

 انواع مأموريت هافلوچارت 

 ها كمتر از يك ماه جهت شركت در كنفرانسها و كنگره- 6 پيوست شماره 1ماده 

 

  جهت مأموريت پژوهشي بيشتر از يك ماه ،حداكثر تا يكسال-6 پيوست شماره  2ماده 

 

  سال5 مأموريت آموزشي تا سقف -6 پيوست شماره 3ماده 

 

  مأموريت پژوهشي تا سقف يكسال در قالب فرصت مطالعاتي - 6 پيوست شماره 5ماده 

 

رت علوم با حفظ وظايف آموزشي و  مأموريت به سازمانهاي زير مجموعه وزا- 10ماده 
 برخورداري از مزاياي دريافت ترفيع و ارتقاء 

 

  مأموريت به ساير سازمانها بدون حفظ وظايف آموزشي و - 11ماده 
 عدم برخورداري از مزاياي متعقله

 

 )سياسي( مأموريت اعضاء براي تصدي سمتهاي اجرايي دولتي - 44ماده 

 

  هيأت امناء دانشگاه تهران مأموريت هاي پژوهشي 28/7/82ورخ  مصوبه م23طبق بند 
  سال3خارج از كشور اعضاي هيأت علمي دانشگاه تا سقف 

 



٨ خانم اميرآتشاني و آقاي رضا حسيني نيا: تهيه كننده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ارائه درخواست فرد به گروه و دانشكده 

 

 پس از موافقت دانشكده ارائه به مديريت منابع انساني و امور رفاهي

 

 گزارش به معاونت آموزشي 

 

 صدور حكم مرخصي بدون حقوق پس از دستور معاونت محترم 

 

مرخصي استحقاقي
  روز 55

در طول سال لزوماً 
 در تابستان 

 سال با تأئيد دانـشگاه      3مرخصي بدون حقوق
 سـال و همچنـين مرخـصي بـدون          3مازاد بر   

 حقوق اعضاي رسمي آزمايشي با تأئيد هيـأت       
 امناء

مرخصي 
 استعالجي 

با تأئيد كميسيون 
 پزشكي

 فلوچارت مرخصي ها و نحوه صدور آن

صدور حكم 
 توسط واحد

صدور حكم 
 توسط واحد



٩ خانم اميرآتشاني و آقاي رضا حسيني نيا: تهيه كننده

 تبديل وضعيت به رسمي قطعي فلوچارت 

  سال توقف در مرحله آزمايشي2حداقل 

 

  هيأت امناء، ارتقاء يافتن به مرتبه دانشياري 28/7/82طبق مصوبه مورخ 

 

 وطهتأئيد و تقاضاي گروه آموزشي مرب

 

 تأئيد صالحيت علمي توسط هيأت اجرايي جذب 

 

 تأئيد صالحيت عمومي توسط گزينش دانشگاه و هيأت اجرائي جذب وزارت

 

 صدور حكم رسمي قطعي

 



١٠ خانم اميرآتشاني و آقاي رضا حسيني نيا: تهيه كننده

 ساعات موظف اعضاي هيأت علمي و ترفيع پايهفلوچارت 
 
 
 

حداقل واحد موظف تدريس اعضاي هيأت  مرتبه علمي
 علمي آموزش

ت موظف تحقيق اعضاي حداقل ساع
 هيأت علمي پژوهشي

 24 8 استاد
 28 9 دانشيار
 32 10 استاديار
 36 12 مربي

 37 13 مربي آموزشيار
 

 

 (ISI)پژوهشي داخلي يا خارجي-ارائه مقاله در مجالت معتبر علمي -١
 تأليف يا ترجمه كتاب -٢
 شركت در كنفرانسهاي داخلي و خارجي -٣
 خل دانشگاه طرح پژوهشي كاربردي خارج و دا -٤
 مشاوره و راهنمائي پايان نامه  -٥

 

 تكميل فرم فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي توسط فرد در سامانه ساعد

 

 و امور رفاهيتأئيد گروه و دانشكده مربوطه و ارائه به مديريت منابع انساني 

 

 طرح در كميته ترفيعات دانشگاه 

 

  و تمديد قرارداد و ترفيع پايه جهت صدور حكم ترفيع پايه براي اعضاي رسمي
 اعضاي هيأت علمي پيماني 

 

 ساعات موظف تدريس



١١ خانم اميرآتشاني و آقاي رضا حسيني نيا: تهيه كننده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حقوق و مزاياي معين در مرتبه هاي مختلف

 حقوق مبنا -١
 فوق العاده شغل -٢
 فوق العاده جذب -٣
 فوق العاده ويژه -٤

 اياي متفاوت بر اساس شرايط افرادمز

 كمك هزينه عائله مندي  -١
 كمك هزينه اوالد   -٢
 بدي آب و هوا -٣
 كار با اشعه -٤
 سختي كار -٥

 تمام وقت و شرايط آن 

  ساعت در هفته40همكاري  -١
 دريافت حقوق و مزايا به طور كامل -٢
 دريافت پايه استحقاقي هر سال يك بار -٣
 )رت كسب امتيازات الزمدر صو(

 غير تمام وقت و شرايط آن 
  ساعت در هفته20همكاري  -١
 دريافت نصف حقوق و مزايا  -٢
 سال يكبار2دريافت پايه استحقاقي هر -٣

 )در صورت كسب امتيازات الزم     (
  برابر براي ارتقاء مراتب بعدي 2توقف  -٤

 نوع همكاري اعضاي هيأت علمي با دانشگاه

 حقوق و مزايا اعضاي هيأت علمي


