
 

  

 
شاغل و ( آموزشي و پژوٌشي)قاوون اصالح پاري اي از مقررات مربوط بً پايً حقوق اعضاء رسمي ٌيات علمي

 بازوشستً داوشگاي ٌا و موسسات آموزش عالي
 

 : مته قاوون  :عىوان قاوون

غًطي جسٔل حمٕق يرتثّ ٔ پايّ ْيأت ػهًي  1369از أل فرٔرزيٍ ياِ ضال  (قواويهاز ) 1يازِ 
آييٍ َايّ اضترسايي ْيأت ػهًي زاَػگاِ تٓراٌ تػرح زير (  15) يازِ  يٕضٕع

ػسز يثُا  -1حمٕق تثصرِ = ضرية حمٕق ( ػسز يثُا+  5× پايّ . )اصالح يي گرزز
تراي يرتي آيٕزغيار، يرتي، اضتازيار، زاَػيار ٔ اضتاز تّ ترتية تراتر 

ضًي ْيأت ػهًي تّ اػضاي ر -2تثصرِ . تؼييٍ يي غٕز 170،145،125،100،90
زر لثال ْر يك ضال ذسيت لاتم لثٕل زر ايٕر آيٕزغي ٔ ( آيٕزغي ٔ پژْٔػي )

 . پژْٔػي ٔ يا يػاغم يسيريت يك پايّ ترفيغ اػطاء يي گرزز

ايٍ لإٌَ از چٓار صس ( 1)ضرية حمٕق يٕضٕع يازِ  1369از أل فرٔرزيٍ ياِ ضال  (قواويهاز ) 2يازِ 
 . يال افسايع زازِ يي غٕزريال تّ يكٓسار ٔ زٔيطت ر

زٔنت يكهف اضت حساكثر ظرف يست غع ياِ از تاريد تصٕية ايٍ لإٌَ تا پيػُٓاز  (قواويهاز ) 3يازِ 
ٔزارتيٍ فرُْگ ٔ آيٕزظ ػاني ٔ تٓساغت، زرياٌ ٔ آيٕزظ پسغكي فٕق انؼازِ 

غغم اػضاي ْيأت ػهًي يػًٕل ايٍ لإٌَ را تراضاش يراتة زاَػگاْي ٔ ارزظ 
 . ٔ ضرتي ٔ َحِٕ اَجاو كار آَاٌ تؼييٍ ًَايس غغم

حمٕق تازَػطتگي يػًٕنيٍ ايٍ لإٌَ كّ از تاريد اجراي ايٍ لإٌَ تّ تؼس  (قواويهاز ) 4يازِ 
تازَػطتّ يي غَٕس يطاتك آذريٍ يرتثّ ٔ پايّ ُْگاو تازَػطتگي ذٕاْس تٕز ٔ زر 

. كػٕري كًتر َرٕاْس تٕز ْيچ يٕرز از تاالتريٍ حمٕق تازَػطتگي ٔ لإٌَ اضترساو
حمٕق تازَػطتگي اػضاي ْيأت ػهًي كّ لثم از تاريد اجراي ايٍ لإٌَ  -تثصرِ 

تازَػطتّ غسِ اَس ٔ َيس حمٕق ٔظيفّ از كارافتازگي ٔ ٔظيفّ ٔارث آَاٌ از تاريد 
 . افسايع يي ياتس%(  20) اجراي ايٍ لإٌَ تّ ييساٌ تيطت زرصس 

يس يػًٕل يانيات حمٕق اػضاي ْيأت ػهًي يٕضٕع ايٍ لإٌَ تا رػايت از زرآ (قواويهاز ) 5يازِ 
تّ ػُٕاٌ %(  10) يؼافيتٓاي يمرر زر لإٌَ يانياتٓاي يطتميى حساكثر زِ زرصس 

 . يانيات كطرذٕاْس غس

تاريد اجراي ايٍ لإٌَ، لإٌَ اضتفازِ از ذسيت ذارج از ٔلت ازاري اػضاي ْيأت از  (قواويهاز ) 6يازِ 
ػهًي ٔ اػضاي غير ْيأت ػهًي زاَػگاِ ْا ٔ يؤضطات آيٕزظ ػاني كػٕر 

يجهص غٕراي اضاليي نغٕ يي گرزز اػتثارات پيع تيُي غسِ  7/5/1365يصٕب 
ٔزارتيٍ  -تثصرِ . ز غستراي اجراي لإٌَ يستٕر جٓت اجراي ايٍ لإٌَ يُظٕر ذٕاِ

فرُْگ ٔ آيٕزظ ػاني ٔ تٓساغت، زرياٌ ٔ آيٕزظ پسغكي يي تٕاَُس از ذسيت 
ذارج از ٔلت ازاري اػضاي غير ْيأت ػهًي زاَػگاِ ْا ٔ يؤضطات آيٕزظ ػاني ٔ 

تحميماتي اضتفازِ ٔ زر ازاء آٌ حك انسحًّ اي حساكثر تراتر حمٕق ٔ يساياي يطتًر 
 . زتّ آَاٌ پرزاذت ًَايٍ

ايٍ لإٌَ تٕضط ٔزارتيٍ ( 6)ٔ تثصرِ يازِ ( 1)يازِ ( 2)آييٍ َايّ ْاي الزو تثصرِ  (قواويهاز ) 7يازِ 
 . فرُْگ ٔ آيٕزظ ػاني ٔ تٓساغت، زرياٌ ٔ آيٕزظ پسغكي تٓيّ ذٕاْس غس

 . كهيّ لٕاَيٍ يغاير تا ايٍ لإٌَ نغٕ يي غٕز (قواويهاز ) 8يازِ 

كهيّ يؤضطات آيٕزظ ػاني ٔ تحميماتي ٔاتطتّ تّ ٔزارتراَّ ْا ٔ ضازيآَاي  (ويهقوااز ) (انحالي ) 9يازِ 
زٔنتي كّ تراضاش ضٕاتط لإََي تأضيص غسِ يا يي غَٕس زر صٕرتي كّ آئيٍ َايّ 

آيٕزغي ٔ )اضترسايي ْيأت ػهًي زاَػگاِ تٓراٌ را زر يٕرز اػضاي ْيأت ػهًي 
ي آَاٌ را تا يمررات آئيٍ َايّ يستٕر ذٕز اجراء ٔ ٔضؼيت اضترسايي ٔ ػهى( پژْٔػي

ٔ آئيٍ َايّ ارتماء اػضاي ْيأت ػهًي زاَػگاِ ْا تطثيك ًَايُس يػًٕل يمررات ايٍ 
يٕظفُس از ٔزارتراَّ ْا ٔ ( 9)ٔزارتراَّ ْاي يػًٕل يازِ  -تثصرِ . لإٌَ ذٕاُْس تٕز

يازِ لإٌَ فٕق يػتًم تر ْػت . َظرذٕاْي ًَايُس( 7ٔ3)يؤضطات يػًٕل يٕاز 
ٔ چٓار تثصرِ زر جهطّ ػهُي رٔز چٓارغُثّ غاَسزْى اضفُس ياِ يكٓسار ٔ ضيصس ٔ 

تّ تأييس  26/12/1368غصت ٔ ْػت يجهص غٕراي اضاليي تصٕية ٔ زر تاريد 
يجهص غٕراي  22/2/1372تراضاش يصٕتّ يٕرخ( 1. غٕراي َگٓثاٌ رضيسِ اضت

رٔزَايّ  16/1/69-13132َمم از غًارِ -1. انحاق غسِ اضت 9اضاليي يازِ 
 يٓسي كرٔتي  -رضًي رئيص يجهص غٕراي اضاليي 

 

 


