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 اهدای سالمبا         

م هيات علمي دانشگاه، بشرح ذيل جهت استحضار، آيين نامه استخدامي اعضای محتر 41و  41، مواد تراماًاح

 :دانشگاه تقديم مي گرددابالغ به كليه اعضای محترم هيات علميقدام وا

اين « 41»ماده « 2»يابند و نيز مشموالن تبصره  اعضايي كه از پيماني به رسمي آزمايشي تبديل وضعيت مي -52ماده 

دانشگاه در طول دوره رسمي آزمايشي رفتار و عملكرد . واهند كردآيين نامه، الزاماً يك دوره آزمايشي را طي خ

، كارداني، روحيه خدمت، نظم و انضباط (پذيری علمي، اخالقي، خالقيت و مسئوليت)عضو را از نظر لياقت 

 :نمايد آموزشي و پژوهشي مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط ذيل به رسمي قطعي تبديل وضع مي

بدون احتساب مدت )دارا بودن حداقل دو سال و حداكثر پنج سال سابقه خدمت رسمي آزمايشي  -الف

 (.مأموريت آموزشي عضو

نامه ارتقا مرتبه اعضای هيأت علمي برای ارتقا به مرتبه باالتر يا ضوابط  كسب حداقل امتيازات الزم از آيين -ب

 .ب دانشگاه و تأييد هيأت مركزی جذبجايگزين، بنا به درخواست عضو، موافقت هيأت اجرايي جذ

 .تأييد صالحيت عمومي برای تبديل وضعيت به رسمي قطعي -ج

عضو رسمي آزمايشي موظف است پس از پايان حداقل دو سال، فرمهای مربوط به تبديل وضعيت از رسمي  -5تبصره 

. مراجع ذيربط تحويل دهد آزمايشي به رسمي قطعي را تكميل و به همراه مدارك الزم برای بررسي پرونده به

چنانچه عضو تا پايان چهار سال نسبت به ارائه مدارك الزم اقدام ننمايد، دانشگاه موظف است حداكثر طي دو 

عدم تكميل و ارائه به موقع . نامه كتبي به ايشان موضوع لزوم ارسال مدارك در موعد مقرر را يادآوری نمايد

 .نامه خواهد شد اين آيين« 41»نجام تشريفات مقرر در ماده ها و مدارك از سوی عضو منجر به ا فرم

واست وی، ظرف مدت شش پس از تحويل مدارك توسط عضو، دانشگاه مكلف است ضمن رسيدگي به درخ -4تبصره 

در هر صورت دوران . ماه در مورد قطعيت استخدام و يا خاتمه خدمت عضو نظر قطعي خود را اعالم نمائيد

های عمومي و  سال تجاوز كند و چنانچه دانشگاه از نظر صالحيت 1آزمايشي عضو نبايد از  -خدمت رسمي

سال نظر قطعي خود را اعالم ننمايد، تا  1پايان در ( از طريق مراجع ذيصالح بررسي كننده حسب مورد)علمي 

در صورت اعتراض . اعالم نتيجه بررسي پرونده، ادامه خدمت عضو در وضعيت رسمي آزمايشي بالمانع خواهد بود

 .شود حسب مورد پيگيری و رسيدگي مي« مركز»كتبي عضو، موضوع از طريق هيأت مركزی جذب يا 



ن دوره آزمايشي، شرايط ادامه خدمت و يا تبديل وضعيت به استخدام رسمي قطعي در صورتي كه عضو در پايا -51ماده 

شود و در غير اين صورت دانشگاه  را كسب ننمايد، چنانچه وی واجد شرايط بازنشستگي باشد، بازنشسته مي

 :های ذيل با وی رفتار نمايد تواند با تصويب هيأت امنا، به ترتيب اولويت به يكي از روش مي

 .اعطای مهلت با مجوز هيأت امنای دانشگاه حداكثر در سه نوبت يكساله -الف

 .های قبلي و تأييد هيأت اجرايي جذب دانشگاه تغيير وضعيت به استخدام پيماني با حفظ پايه -ب

به « كارشناس رسمي»صرفاً برای آن دسته از اعضايي كه از وضعيت )تبديل وضعيت به كارشناسي رسمي  -ج

 (.اند رسمي آزمايشي تبديل وضعيت يافته عضو هيأت علمي

ماده « ج»و « ب»بايست حداكثر در مدت دو سال، شرايط مقرر در بندهای  اين ماده مي« ب»مشمولين بند  -5تبصره 

در صورت عدم احراز شرايط . نامه را به منظور تبديل وضعيت به رسمي قطعي احراز نمايند اين آيين« 41»

 .اين ماده خواهند شد« 2»ر، مشمول مفاد تبصره مذكور در پايان مهلت مقر

نتواند شرايط الزم برای تبديل وضعيت به رسمي « ب»و « الف»در صورتي كه عضو پس از اعمال بندهای  -4تبصره 

الي « 41»قطعي را كسب نمايد، چنانچه شرايط بازنشستگي را نداشته باشد، با تصويب هيأت امنا و پرداخت 

ايای مستمر مشمول كسورات بازنشستگي به ازای هر سال خدمت قابل قبول، به عالوه روز حقوق و مز« 01»

 .شود های ذخيره شده، باز خريد مي وجوه مرخصي

نامه دارای سابقه خدمت هيأت  مدت خدمت رسمي آزمايشي آن دسته از اعضايي كه تا تاريخ ابالغ اين آيين -3تبصره 

ماده « ب»باشند، به منظور كسب شرايط مندرج در بند  م ميسال تما« 8»علمي رسمي آزمايشي بيش از 

ساله قابل تمديد خواهد بود در صورت عدم  نامه با تأييد هيأت امنای دانشگاه تا دونوبت يك اين آيين« 41»

 .اين ماده خواهند بود« 2»احراز شرايط مذكور در پايان مهلت مقرر، مشمول مفاد تبصره 

 اين معاونت برای 41/42/22ستور فرمايند مشمولين واجد شرايط، مدارك الزم را تا تاريخ خواهشمند است د           

 .ارسال نمايند


