
 

 
قاوىن استفادي از خدمت خارج از وقت اداري اعضاء هيات علمي و اعضاء غيرهيات علمي داوشگاهها و مىسسات 

 آمىزش عالي كشىر 
 

 : مته قاوىن  :عىىان قاوىن

بّ ٔصاسث فشُْگ ٔ آيٕصػ ػبني اخبصِ دادِ يي ؽٕد بُب بّ حؾخيـ خٕد اص خذيج  (قىاويهاص ) يبدِ ٔاحذِ
ػضبء ْيأث ػهًي ٔ بّ يمذاس ضشٔسث اص خذيبث اػضبء غيشْيأث خبسج اص ٔلج اداسي ا

ػهًي داَؾگبْٓب ٔ يؤعظ اث آيٕصػ ػبني ٔ ححميمبحي بب يٕافمج آَبٌ دس سؽخّ 
ْبي يخخهف اعخفبدِ ٔ دس اصاء آٌ حك انضحًّ اي حذاكثش بشابش حمٕق ٔ يضايبي آَبٌ 

عظ ٔصاسث فشُْگ ٔ سؽخّ ْبي يؾًٕل ايٍ يبدِ ٔاحذِ حٕ -1حبقشِ . پشداخج ًَبيذ
حذسيظ، ححميك ، )عبػبث يؤظف  -2حبقشِ . آيٕصػ ػبني حؼييٍ خٕاْذ ؽذ

بشاي ( ساًُْبئي داَؾدٕ ٔ ايٕس يحٕنّ اص عٕي داَؾگبِ يب يؤعغّ آيٕصػ ػبني 
 45عبػج ٔ بشاي اؽخبؿ يؾًٕل يبدة فٕق  30كهيّ اػضبء ْيأث ػهًي حًبو ٔلج 

 10حب  8اي يؤظف بشاي كهيّ اػضبء اص عبػج دس ْفخّ اعج ٔ ييضاٌ حذسيظ ٔاحذِ
دس دٔسِ  -3حبقشِ . بشابش يي ببؽذ 2ٔاحذ دس ْفخّ ٔ بشاي افشاد يؾًٕل يبدِ فٕق 

ْبي كبسؽُبعي اسؽذ ٔ يب دكخشاي حخققي، ػضٕ ْيأث ػهًي يؾًٕل يبدِ فٕق 
يي حٕاَذ بدبي حذاكثش يك چٓبسو ٔاحذْبي يؤظف، عشپشعخي سعبنّ ْبي 

ٔصاسث فشُْگ ٔ آيٕصػ ػبني دس خٓج افضايؼ  -4حبقشِ . بگيشدححميمبحي سا بؼٓذِ 
حؼذاد داَؾدٕ دس سؽخّ ْبي يٕسد َيبص كؾٕس يؤظف اعج ْش داَؾكذِ، داَؾگبِ يب 

 -5حبقشِ . يؤعغّ آيٕصػ ػبني سا كّ ايكبٌ داؽخّ ببؽذ دٔ ٔلخّ ًَبيذ
ط دس ٔاحذ حذسي 10اني  8عبػج دس ْفخّ كّ  30ببصَؾغخگبٌ داَؾگبْي بب حضٕس 

داَؾگبِ يب يؤعغبث آيٕصػ ػبني دس آٌ ببؽذ يي حٕاَُذ ػالِٔ بش دسيبفج يغخًشي 
ببصَؾغخگي حك انضحًّ اي يؼبدل حمٕق ٔيضايبي پبيت ػهًي لبم اص ببصَؾغخگي 

آٌ دعخّ اص اػضبء ْيأث ػهًي كّ بّ حمبضبي خٕد  -6حبقشِ . خٕد دسيبفج ًَبيُذ
َذ اص يبدة فٕق بشيبُبي حمٕق ٔ يضايبي حغييش ٔضؼيج اعخخذايي دادِ اَذ يي حٕاٌ

ٔ صاسث فشُْگ ٔ آيٕصػ ػبني دس  -7حبقشِ . لبم اص حغييش ٔضؼيج اعخفبدِ ًَبيُذ
اخشاي ايٍ لبٌَٕ يي حٕاَذ بّ حؾخيـ خٕد اص خذيبث دٔ ٔلخّ حؼذاد يٕسد َيبص اص 

اػضبء غيشْيأث ػهًي داَؾكذِ، داَؾگبِ يب يؤعغّ آيٕصػ ػبني اعخفبدِ ًَبيذ ٔ 
دساصاء آٌ حذاكثش بشابش حمٕق ٔ يضايبي ػضٕ غيشْيأث ػهًي بشاعبط آيئٍ َبيّ 

 ػهٕو)آٌ دعخّ اص گشْٔٓبي آيٕصؽي  -8حبقشِ . اخشائي ايٍ لبٌَٕ پشداخج ًَبيذ
( اَغبَي ٔ اخخًبػي، ػهٕو پبيّ، فُي ٔ يُٓذعي، كؾبٔسصي، ُْش ٔ دايپضؽكي 

يؾًٕل يٕضٕع ايٍ يبدِ ٔاحذِ يي ؽَٕذ، كّ داَؾگبِ يب يؤعغّ آيٕصػ ػبني 
يشبٕط بخٕاَذ ظشفيج پزيشػ داَؾدٕ دس ْش يمغغ ححقيهي سا ببحٕخّ بّ ايكبَبث 

آٌ گشِٔ بشعبَذ، دس  63  -64بشابش ظشفيج پزيشػ عبل ححقيهي  5/1يٕخٕد حذالم بّ 
يٕسد يشاكض آيٕصػ ػبني كّ بشاي أنيٍ ببس داَؾدٕ يي پزيشَذ، يؤعغبث ححميمبحي 

ٔ يمبعغ كبسؽُبعي اسؽذ ٔ ببالحش، احخبر حقًيى بب ٔصاسث فشُْگ ٔ آيٕصػ ػبني 
پشداخج حك انضحًّ انضاًيب دس يمببم حذسيظ ٔاحذْبي اضبفي  -9حبقشِ . خٕاْذ بٕد
خٕاْذ بٕد ٔ ٔصاسث فشُْگ ٔ آيٕصػ  2ٔاحذْبي حًبو ٔلج يغببك حبقشِ ػالِٔ بش 

ػبني يي حٕاَذ حًبو يب لغًخي اص حذسيظ ٔاحذْبي اضبفي ػضٕ ْيأث ػهًي سا دس 
داَؾگبِ ٔ يؤعغبث آيٕصػ ػبني يؾببّ بذٌٔ پشداخج ٔخّ اضبفي ديگش اعخفبدِ 

فك ٔصاسث فشُْگ ٔ داَؾگبْٓب ٔ يؤعغبث آيٕصػ ػبني بب حٕا -10حبقشِ . ًَبيذ
آيٕصػ ػبني يي حٕاَُذ لشاسدادْبي خذاگبَّ بّ يُظٕس اعخفبدِ اص خذيبث حشفّ اي 

َظيش اخشاي پشٔژِ ْبي يؾبٔسِ اي دس كهيّ صييُّ ْب حٓيّ عشحٓبي يخخهف ٔ اسائّ 
خذيبث آيٕصؽي ٔ پژْٔؾي بّ بخؾٓبي دٔ نخي ٔ خقٕفي يؤعغبث آيٕصػ 

اعخفبدِ كُُذگبٌ اص ايٍ  -11حبقشِ . يُؼمذ ًَبيُذ ػبني َيبصيُذ بب اػضبء ْيأث ػهًي
حك كبس اَخفبػي دس عبيشدعخگبْٓبي ( عبػج لشاسداد بغخّ اَذ  45كّ )لبٌَٕ 

دٔنخي ٔ غيشدٔنخي سا َذاسَذ يگش دس سٔصْب ٔ ألبث حؼغيم سعًي ٔ يب ٔلج اداسي خبسج 
خخٓبي يزكٕس فمظ اص پشدا -12حبقشِ . اص َيبص داَؾگبِ ٔ يؤعغّ آيٕصػ ػبني يشبٕعّ

ٔصاسث فشُْگ ٔ آيٕصػ ػبني يؤظف  -13حبقشِ . يبنيبث كغش خٕاْذ ؽذ%  10
 25اعج ًّْ عبنّ بٕدخّ يٕسد َيبص بشاي اخشاي ايٍ يبدِ ٔاحذِ ٔ َيض حذاكثش بشابش 

آٌ خٓج خشيذ حدٓيضاث ٔ يهضٔيبث ٔ عبيش ْضيُّ ْبي يشبٕعّ سا بشآٔسد ٔ دس سديف % 
ٔصاسث فشُْگ ٔ آيٕصػ ػبني يؤظف  -14حبقشِ . َظٕس ًَبيذخبفي دس اليحّ بٕدخّ و

اعج حذاكثش ظشف عّ يبِ اص حبسيخ حقٕيب ايٍ لبٌَٕ آئيٍ َبيّ اخشائي آٌ سا حٓيّ ٔ 
لبٌَٕ فٕق يؾخًم بش يبدِ ٔاحذِ ٔ چّ . بشاي حقٕيب بّ ْيأث ٔصيشاٌ حمذيى ًَبيذ

ٔ عيقذ ٔ ؽقج ٔ پُح اسدِ حبقشِ دس خهغّ سٔص عّ ؽُبّ ْفخى يشداد يبِ يكٓضاس 
بّ حأئيذ ؽٕساي َگٓببٌ  13/5/1365يدهظ ؽٕساي اعاليي حقٕيب ٔ دس حبسيخ 

 اكبش ْبؽًي -سئيظ يدهظ ؽٕساي اعاليي. سعيذِ اعج
 

 


