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 با اهدای سالم 

م هیات علمي دانشگاه، بشرح ذیل جهت نامه استخدامي اعضای محترآیین  11و  11، 11د احتراما، موا        

گردد، خواهشمند است دستور  تقدیم مي دانشگاه پیماني علمي هیات محترم اعضای كلیه به ابالغ استحضار، اقدام و

 .نسبت به ارسال مدارك مورد نظر اقدام الزم معمول نمایند 11/11/21فرمایید تا تاریخ 

د هیات اجرایي جذب و موافقت رییس دانشگاه، ادامه خدمت وی در عضو پیماني، تایی تقاضای صورت در - 11ماده

وضعیت پیماني تا زمان رسیدن به بازنشستگي ، بدون ایجاد محدودیت در ترفیع پایه و ارتقای مرتبه، با تایید 

 در مندرج امتیازات اخذ و بار یك سال دو هر در دانشگاه صالحیت عمومي عضو توسط هیات اجرایي جذب

 .باشد پذیر ميدر هر سال ، امكان  "اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیات علمي آموزشي و پژوهشي لعملدستورا "

این آیین  11به استثنای اعضای پیماني مشمول ماده )ند وضعیت استخدام اعضای پیماني توا مي دانشگاه -11ماده 

 .آزمایشي تبدیل نمایدرا پس از احراز شرایط ذیل و تایید مراجع ذیصالح به رسمي   (نامه

 . دارا بودن حداقل دو و حداكثر پنج سال سابقه خدمت پیماني -الف 

 .آزمایشي رسمي به وضعیت تبدیل برای دانشگاه تایید صالحیت عمومي و موافقت هیات اجرایي جذب -ب

برای ارتقاء به درصد امتیازات تعیین كننده در آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمي  07كسب حداقل  -ج

مرتبه باالتر یا ضوابط جایگزین، بنا به درخواست عضو، موافقت هیات اجرایي جذب دانشگاه و تایید هیات مركزی 

 .جذب

عضو در پایان دوره پیماني، شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل وضعیت به استخدام رسمي  كه صورتي در -11ماده  

 .های ذیل با وی رفتار خواهد شد آزمایشي را كسب ننمایند، به یكي از روش

 یكساله نوبت سه در حداكثر دانشگاه اعطای مهلت با مجوز هیات امنای -الف

 خاتمه خدمت عضو -ب

مدت خدمت پیماني آن دسته از اعضایي كه تا تاریخ ابالغ این آیین نامه دارای سابقه خدمت هیات علمي  -تبصره 

 هیات تایید با ماده این ه منظور كسب شرایط مندرج درباشند، ب تمام مي سال( 8)بيش از پیماني 

در پایان مهلت  احراز شرایط مذكور عدم صورت در و بود خواهد تمدید قابل ساله یك نوبت دو تا دانشگاه امنای

 .خواهند شد مشمول مفاد بند ب اين مادهمقرر، 


