
  )فصل اول (آئين نامه كارگزيني    

 

  هفتگي اعضاي هيات علمي دردانشگاه آزاد اسالمي)تدريس و غيرتدريس (ساعات موظفي 

  

  :ساعات موظفي تدريس مسئوالن اجرايي دانشگاه  –الف 

 دانشگاهي هاي و معاونين واحد ؤساساعات موظفي تدريس ر  ) 1ماده 

  ) 1جدول شماره (

  درجه  رديف

  شگاهيواحد دان 

بر حسب مرتبه ) تمام وقت(ساعات موظفي رئيس واحد

  علمي  

  دانشيارواستاد   استاديار  مربي 

  5  6  7  واحد جامع  1

  6  7  8  واحد بسيار بزرگ  2

  7  8  9  واحد بزرگ  3

  8  9  10  واحد متوسط  4

  9  10  11  ومراكز  واحدكوچك  5

 

طبق جدول شماره  ( ساعات موظفي رئيس واحد ساعات موظفي معاونين يك ساعت بيشتر از ميزان: 1تبصره 

  .باشد  مي ) 1

   4در صورتي كه رئيس واحد دانشگاهي ، نيمه وقت باشد ميزان ساعات موظفي تدريس وي  :  2تبصره 

  .ساعت كمتر از ساعات ياد شده خواهد بود 

ساعات ) روسا و معاونين به استثناء (چنانچه اعضاي هيات علمي در واحد پست اداري داشته باشند  ) 2ماده 

  :باشد مي) 2(موظفي تدريس آنها با توجه به درجه واحد دانشگاهي به ميزان ذكر شده در جدول شماره 

  ) 2جدول شماره (

  استاد  دانشيار   استاديار  مربي   درجه واحد دانشگاهي  رديف

  7  8  9  10  واحد جامع  1

  8  9  10  11  واحد بسيار بزرگ  2



  9  10  11  12  واحد بزرگ  3

  10  11  12  13  واحد متوسط  4

  11  12  13  14  واحد كوچك و مراكز   5

مديران گروه هاي آموزشي بعلت ماهيت وظايف آنها قطع نظر از مقاطع تحصيلي اداري محسوب مي : 1تبصره 

  .شوند 

المقدور بعد از  باشند حتي ساعات موظفي تدريس اعضاي هيات علمي كه داراي پست اداري مي:  2تبصره 

  .اعات اداري باشد س

كليه پستهاي سازماني كه از سوي دفتر تشكيالت و روشها تعيين مي شود و مقرر گرديده لزوما ً :  3تبصره 

  .اعضاي هيأت علمي اين پستها را عهده دار شوند اداري محسوب مي شود 

ا تكميل نمايند و در رئيس ، معاونين و مديران اجرايي ديگر فقط بايد ساعات موظفي تدريس خود ر:  4تبصره 

ساعت پس از تأييد  6تا  4صورت لزوم به تخصص و تدريس اين افراد در خارج از وقت اداري حداكثر بين 

  .گيرد  رئيس منطقه بصورت حق التدريس بالمانع است بديهي است به اين ساعات اضافه كار تعلق نمي

دهاي جامع حسب مرتبه علمي بر اساس ساعات موظفي تدريس روساي مناطق همانند روساي واح ) 3ماده 

  .  مي باشد ) 1(جدول شماره  1رديف 

  .ساعت مي باشد  8ساعات موظفي تدريس دبيران مناطق  ) 4ماده 

  .گردد  ساعت در هفته تعيين مي 8ساعات موظفي تدريس مديران كل سازمان مركزي ) 5ماده 

  اري هستندساعات موظفي تدريس اعضاي هيات علمي كه فاقد پست اد -ب 

 ساعات موظفي تدريس و غيرتدريس اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي كه فاقد پست اداري  ) 6ماده 

  .مي باشد )  3(مي باشند به شرح جدول شماره 

  

  )3جدول شماره (

  
 



جدول ساعات موظفي تدريس و غير تدريس افرادي كه دردانشگاه آزاد اسالمي بصورت تمام وقت و يا نيمه 

  .وقت همكاري مي نمايند 

ساعت تدريس موظف  16مربي كه در واحد دانشگاهي آباده به صورت تمام وقت تدريس مي نمايد فقط : مثال 

ساعت  9خواهد داشت و دانشياري كه در واحد تهران جنوب به صورت نيمه وقت تدريس مي نمايد فقط 

  .تدريس موظف خواهد داشت 

به صورت حق التدريس محاسبه ) اضافه تدريس) (3(اعات جدول شماره حداكثر ساعات تدريس اضافه بر س

  .مي باشد )  4شماره (مي شود كه به شرح جدول 

  )4جدول شماره (

  مرتبه علمي

  نوع همكاري

  استاد  دانشيار  استاديار  مربي  مربي آموزشيار

  11  9  8  7  7  تمام وقت

  8  7  6  4  3  نيمه وقت

 

سقف تدريس بدون درنظر گرفتن مرتبه علمي براي اعضاي هيات علمي  4و  3ره با توجه به جداول شما : 1تبصره 

   .باشد ساعت در هفته مي 16ساعت و اعضاي هيات علمي نيمه وقت  23تمام وقت 

تدريس موظف عضو هيات علمي با مرتبه علمي استاديار كه به صورت تمام وقت درواحد تهران شمال : مثال 

ساعت ديگر مي تواند عالوه بر آن تدريس نمايد  8هفته مي باشد اين فرد فقط  ساعت در 15تدريس مي نمايد 

  ) شود ساعت تدريس به صورت حق التدريس محاسبه مي 8اين . (ساعت مي شود  23كه در مجموع 

ساعت  8مجاز به تدريس بيش از ) تمام وقت يا نيمه وقت يا حق التدريس (هيچ عضو هيات علمي :  2تبصره 

  .باشد  روز نمي در طول يك

  

  

  

در موارد استثناء كسب . باشند  واحد هاي دانشگاهي مجاز به برقراري كالس در روزهاي جمعه نمي:  3تبصره 

مجوز موردي از رئيس منطقه الزامي است ضمناً تصويري از مجوز صادره بايد به دفتر استخدام هيات علمي 

  .سازمان مركزي ارسال شود 



  فصل دوم

العاده حق مرتبه علمي بر حسب نحوه همكاري و مرتبه علمي و ميزان ساعات تدريس به شرح فوق  ) 7ماده 

  :جداول ذيل پرداخت مي گردد 

  : ساعت تدريس 10اعضاي هيات علمي تمام وقت با : الف 

  )5جدول شماره (

  مبلغ حق مرتبه علمي  مرتبه

  ريال 000/300  مربي آموزشيار

  ريال 000/500  مربي

  ريال 000/000/1  استاديار

  ريال 000/100/1  دانشيار

  ريال000/200/1  استاد

 ) 3طبق جدول شماره (اعضاي هيات علمي تمام وقت با ساعات كامل : ب

 )6جدول شماره (

ساعات   مرتبه

  تدريس

  مبلغ حق مرتبه علمي

  ريال 000/800  16  مربي آموزشيار

  16  مربي

كمتر از ده سال 

  سابقه

  ريال 000/100/3

سال  20تا  10بين 

  سابقه

  ريال000/165/3

سال  20بيش از 

  سابقه

  ريال000/300/3

  ريال 000/000/5  15  استاديار

  ريال 000/500/5  14  دانشيار

  ريال 000/000/6  12  استاد

  



 :                    ساعت تدريس  6اعضاي هيات علمي نيمه وقت با : ج 

 )7جدول شماره (

  ميمبلغ حق مرتبه عل  مرتبه

  -  مربي آموزشيار

  ريال 000/300  مربي

  ريال 000/600  استاديار

  ريال 000/700  دانشيار

  ريال 000/800  استاد

 

 ) :3طبق جدول شماره (اعضاي هيات علمي نيمه وقت با ساعات كامل تدريس : د 

  )8جدول شماره (

  مبلغ حق مرتبه علمي  ساعات تدريس  مرتبه

  الري 000/500  13  مربي آموزشيار

  ريال 000/900  12  مربي

  ريال 000/600/2  10  استاديار

  ريال 000/850/2  9  دانشيار

  ريال 000/100/3  8  استاد

 

كه در حال حاضر در يك واحد دانشگاهي بصورت تمام وقت و در واحد ديگر به صورت  به افرادي:  1تبصره 

بديهي است ساعات موظفي . اخت مي شود نيمه وقت مي باشند ، فقط حق مرتبه علمي در واحد تمام وقت پرد

  .تعيين ميگردد ) 3(در واحدي كه نيمه وقت مي باشد نيز حسب جدول شماره 

ريال و  000/300/1ساعت تدريس به ترتيب  12ساعت و  8به بورسيه هاي دكتري به ازاي :  2تبصره 

  .ريال به عنوان حق مرتبه علمي پرداخت مي شود  000/100/2

 

كه در اواسط ترم و يا زماني كه امكان برنامه ريزي ... ) مرخصي زايمان و(افراد  با شرايط خاص  به:  3تبصره 

ساعات تدريس وجود ندارد ، مشغول به كار مي شوند ، حكم حقوقي به شرط حضور مستمر در واحد و انجام 



وق كامل و مبنا صادر مي بدون در نظر گرفتن حق مرتبه علمي و مابه التفاوت حق) اجرائي(فعاليتهاي اداري 

 .شود ، تا شروع ترم بعد به شرط  تكميل نمودن ساعات موظفي حكم بصورت كامل صادر گردد 

 

 
  فصل سوم

  اياب وذهاب
  

پرداخت هزينه اياب و ذهاب به آن دسته از اعضاي هيات علمي تمام وقت و نيمه وقت تعلقمي گيرد كه  ) 8ماده 

  .مجموعه دانشگاه آزاد اسالمي داشته باشند  پستهاي مصوب اداري و مديريتي در

هزينه اياب و ذهاب اعضاي هيات علمي كه داراي پست اداري هستند در صورتي قابل پرداخت است كه اوالً  )9ماده 

  .ورود و خروج آنها ثبت شود ،ثانياً از وسيله نقليه متعلق به دانشگاه استفاده نكنند 

ريال و براي اعضاي  000/280و ذهاب اعضاي هيات علمي تمام وقت  مبلغ پرداختي بابت اياب ) 10ماده 

  .ريال مي باشد  000/140هيات علمي نيمه وقت 

  .پرداخت هزينه اياب و ذهاب ارتباطي به وام خودرو ندارد: تبصره  

در صورتي كه كل ساعات حضور اعضاي هيات علمي مشمول دريافت حق اياب و ذهاب دريك ماه  ) 11ماده 

ساعت به ميزان يك روز از هزينه اياب و   7:30في ايشان كمتر باشد به ازاي هر دت زمان ساعات موظاز م

  .ذهاب كسر مي گردد 

  صل چهارمف

  ماموريت
  

ماموريت عبارتست از وظيفه موقتي غير از وظيفه شاغل در پست سازماني خود ، كه در خارج از محل اصلي 

  .كار به وي محول شود 

  :غ حق ماموريت بر اساس رابطه ذيل محاسبه مي شود مبل ) 12ماده 

و به ماموريت هايي كه در روزهاي جمعه و تعطيل انجام مي شود % 50به ماموريت هاي آموزشي :  1تبصره 

  .به حق ماموريت اضافه مي شود % 10

يد از نبا)  87با توجه به جدول محاسبه حقوق و مزاياي سال (حق ماموريت در حال حاضر :  2تبصره 

ريال  062/452،  87ريال افزايش يابد به عبارتي حداكثر مبلغ پرداختي به ازاي هر روز عادي در سال 062/452

  ) .كيلومتري محل خدمت اصلي 80به شرط خارج شدن از شعاع (مي باشد 

براي مامور شدن اعضاي هيات علمي تمام وقت دانشگاه آزاد اسالمي به ساير ارگانها و سازمانها الزم   )13ماده 

  :است اين گونه افراد از سازمان يا ارگان مربوطه پست اداري اخذ نموده و مراحل ذيل صورت پذيرد 



  انجام مكاتبات از سازمان مربوطه  به سازمان مركزي دانشگاه  -1

  )مقصد(انشايي تنفيذ پست در آن سازمان  ارسال حكم -2

  .پرداخت حقوق و مزاياي اين گونه افراد به عهده سازمان متبوع مي باشد : تبصره 

تمديد حكم ماموريت اين دسته ازاعضاي هيات علمي نيز هر ساله بايد با نظر سازمان مركزي دانشگاه آزاد  -3

  .اسالمي صورت پذيرد 

  

  فصل پنجم

  اضافه كار
  

  

  .هت حضور مستمر افرادي كه داراي پست اداري هستند در محل كار خود ، اضافه كاري پرداخت مي شود ج

ساعت اضافه كاري كه در حكم آنها به صورت  12براي افرادي كه داراي پست اداري هستند عالوه بر :  تبصره 

كارت ورود و خروج قابل ساعت با مجوز رئيس منطقه به شرط ثبت در 120شود تا سقف  مستمر گنجانده مي

  .پرداخت مي باشد 

  فصل ششم

اعطاء ترفيع به آزادگان، جانبازان و رزمندگان عضو هيات علمي دانشگاه 

  آزاد اسالمي

 –رزمندگان (به اعضاي هيأت علمي كه طبق ارائه مستندات از مراجع قانوني ، جزء ايثارگران  ) 15ماده  

بديهي است ارتقاء . ترفيع پايه تعلق ميگيرد ) 10(ساس جدول شماره محسوب شوند بر ا) آزادگان -جانبازان 

  : مرتبه اين افراد كماكان تابع مقررات آئين نامه ارتقاء دانشگاه خواهد بود  

  

  امتياز  رزمندگان  جانبازان  آزادگان ، اسرا ، مفقودين  رديف

% 20- %29  سال سابقه اسارت يا مفقوديت 2تا  1  1

  ازكارافتادگي

 2تا  1

  سال

  پايه ترفيع 1

% 30- %39  سال سابقه اسارت يا مفقوديت 3تا  2  2

  ازكارافتادگي

 3تا  2

  سال

  پايه ترفيع 2

  پايه ترفيع 4 4تا  3% 40- %49  سال سابقه اسارت يا مفقوديت 4تا  3  3



  سال  ازكارافتادگي

% 50- %59  سال سابقه اسارت يا مفقوديت 5تا  4  4

  ازكارافتادگي

 5تا  4

  سال

  ه ترفيعپاي 6

% 60- %69  سال سابقه اسارت يا مفقوديت 6تا  5  5

  ازكارافتادگي

 6تا  5

  سال

  پايه ترفيع 8

سال به  6  به باال% 70  سال به باال سابقه اسارت يا مفقوديت 6  6

  باال

  پايه ترفيع 10

  .د ارتقاء مرتبه اعضاء مذكور كماكان تابع مقررات آئين نامه ارتقاء دانشگاه خواهد بو: تبصره 

  

  فصل هفتم

  بازخريد خدمت
  

آموزشيار نيمه وقت بازنشسته  واحدها و مراكز آموزشي وابسته مكلفند در خصوص مربيان و مربيان ) 16ماده 

سال تجاوز كرده باشد ، نسبت به قطع رابطه استخدامي و بازخريد سنوات خدمت  50در صورتي كه سن آنها از

  .ت مربوط اقدام نمايند آنان در دانشگاه برابر ضوابط و مقررا

موزشيارتمام وقت بازنشسته  آ واحدها و مراكز آموزشي وابسته مكلفند در خصوص مربيان و مربيان ) 17ماده 

سال تجاوز كرده باشد ، نسبت به بازخريد سنوات خدمت آنان در دانشگاه برابر  60در صورتي كه سن آنها از 

  . ضوابط و مقررات مربوط اقدام نمايند 

و  16در موارد خاص و ضروري چنانچه واحد و يا مركز آموزشي نياز به خدمات افراد موضوع مواد : صره تب

نامه داشته باشد ، مي بايست مراتب را با داليل توجيهي الزم جهت كسب مجوز از طريق مناطق  اين آئين 17

 .بررسي اعالم نظر گردد  دانشگاهي به دفتر استخدام هيات علمي سازمان مركزي اعالم نمايند تاپس از

حق مسكن - 1: مزاياي آخر خدمت به ازاي هر سال يكماه بر اساس آخرين حكم حقوقي به استثناي )  18ماده 

مانند حق (حق مرتبه علمي و هر گونه مواردي كه اطالق كمك دارد -4حق تأهل - 3حق اوالد  -2و خواربار 

علمي كه بطور همزمان در دانشگاه آزاد بصورت تمام وقت اعضاي هيأت  –تبصره .محاسبه مي گردد ...) اشعه 

در يك واحد و نيمه وقت در واحد ديگر مشغول خدمت هستند فقط در واحدي كه تمام وقت هستند مزاياي 

  .آخر خدمت دريافت مي نمايند 

   :داده اند براي اعضاي هيأت علمي كه در ابتدا نيمه وقت بوده و بعد به تمام وقت تغيير وضعيت  ) 19ماده 



نصف سنوات نيمه وقت بعالوه سنوات تمام وقت و بر اساس آخرين حكم حقوقي تمام وقت با توجه به ماده 

  .محاسبه مي گردد  18

  : براي اعضاء هيأت علمي كه در ابتدا تمام وقت بوده و بعد به نيمه وقت تغيير وضعيت داده اند  ) 20ماده 

ات نيمه وقتي و بر اساس آخرين حكم حقوقي نيمه وقت با توجه به بعالوه سنو 2سنوات تمام وقت ضربدر 

  . محاسبه ميگردد  18ماده 

در مورد استعفاي اعضاي هيأت علمي در صورت رضايت دانشگاه از عملكرد فرد به ازاي هر سال )  1تبصره 

ريد سنوات خدمتي بازخ 18سابقه اعم از متوالي يا متناوب بر اساس آخرين حكم حقوقي و با توجه به ماده 

  .صورت مي پذيرد

هرگونه پرداخت مزاياي آخر خدمت منوط به اخذ استعالم كتبي از دفتر استخدام هيأت علمي )  2تبصره  

بازخريد سنوات به افرادي تعلق مي گيرد كه حداقل يكسال سابقه همكاري )  3تبصره .سازمان مركزي مي باشد 

ماه مازاد بر يكسال محاسبه  6زخريد سنوات خدمت سابقه كار كمتر از در محاسبه با)  4تبصره  .داشته باشند 

  .ماه يكسال منظور مي شود  6نشده و بيش از 

  

  فصل هشتم

  تغيير نوع همكاري

براي تبديل وضعيت اعضاي هيات علمي نيمه وقت به تمام وقت الزم است مدركي مبني بر استعفا و  ) 21ماده 

نياز واحد دانشگاهي به دفتر استخدام هيات علمي سازمان مركزي ارسال نمايند يا بازنشستگي به همراه اعالم 

  .تا پس ازبررسي ، مجوز الزم صادر گردد 

  .اين گونه افراد نبايد به صورت تمام وقت در سازمانهاي ديگر اشتغال داشته باشند : تبصره 

تشخيص سازمان مركزي الزم و مجاز تبديل وضعيت تمام وقت به نيمه وقت به جز مواردي كه به  ) 22ماده 

  . باشد ، ممنوع است 

  فصل نهم

  ساير مقررات

  

در صورت عدم تكميل ساعات موظفي اعضاي هيات علمي در واحد مربوطه ، با هماهنگي منطقه  ) 23ماده 

حد بديهي است كليه حقوق و مزاياي اينگونه افراد از وا. درواحدهاي همجوار ساعات موظفي تكميل مي گردد 

  . مبدا پرداخت مي شود 



كند موظف است  واحد مقصد كه عضو هيأت علمي در آن واحد ساعات موظفي خود را تكميل مي: تبصره  

  .اين ساعات را به صورت حق التدريس منظور و پس از محاسبه ، مبلغ را به حساب واحد مبداء واريز نمايد 

در دانشگاه آزاد اسالمي ممنوع ) از جمله ماموريت(هيات علمي  درحال حاضر هر گونه نقل و انتقال اعضاي ) 24ماده 

  .شايسته است واحدها از مكاتبات مكرر در اين خصوص خودداري نمايند . مي باشد 

در موارد بسيار ضروري پس از مكاتبه واحد دانشگاهي با سازمان مركزي مراتب در كميته مربوطه : تبصره 

  .گردد  مطرح مي

از اعضاي هيات علمي كه همسرش نيز در استخدام دانشگاه آزاد اسالمي باشد فقط به يكي از هر يك  ) 25ماده 

  .گيرد  آنها حق تأهل و حق اوالد تعلق مي

در صورتيكه عضو هيأت علمي به هر علتي با واحد دانشگاهي قطع همكاري نمايد مراتب بايد به  ) 26ماده 

  .الم گردد دفتر استخدام هيأت علمي در سازمان مركزي اع

ميزان حق سرپرستي رئيس واحد بر اساس امتياز واحد و تعداد اعضاي هيات علمي تمام وقت كه صالحيت  ) 27ماده 

گردد تعيين مي شود لذا اگر امتياز  علمي آنها تائيد شده باشد بر اساس جدول مربوطه كه هر سال به واحدها ابالغ مي

علمي به سقف موردنظر نرسد حق سرپرستي در رديفي كه تعداد اعضاي  واحدي باال باشد وليكن تعداد اعضاي هيات

  .هيات علمي در آن ثبت شده قرار مي گيرد 

  

  

اگر رئيس واحد يا مركز آموزشي به عنوان سرپرست منصوب شود و يا در واحدهاي با درجه بسيار : تبصره 

ه ساله جدول آن ابالغ مي شود منظور ميزان سرپرستي كه هم% 90بزرگ و جامع مرتبه رئيس واحد مربي باشد 

  مي گردد 

  .گيرد  به اعضاي هيات علمي نيمه وقت حق تأهل ، حق اوالد و حق مسكن تعلق نمي ) 28ماده 

در خصوص موارد مربوط به مرخصي ها كه به مناطق دانشگاهي تفويض اختيار گرديد نظر واحدها  ) 29ماده 

 322237/35، در خصوص حق التدريس به آئين نامه شماره  13/5/86مورخ  128638/35را به آئين نامه شماره 

و  4/5/86مورخ  120263/30، شرايط و ضوابط جديد استخدام هيات علمي به بخشنامه شماره 6/12/85مورخ 

  .  جلب مي نمايد   14/5/86مورخ  129904/35شرايط جديد اعطاي بورس به بخشنامه شماره 

در كليه مناطق ، واحدهاي دانشگاهي و مراكز آموزشي قابل اجرا است و مفاد آن از  1/7/87اين آئين نامه از تاريخ 

رئيس منطقه و يا واحد دانشگاهي و يا مركز آموزشي . هر حيث جايگزين كليه مقررات مربوطه قبلي خواهد بود 

  .باشند مربوط حسب مورد مسئول حسن اجراي مفاد اين آئين نامه مي
 


