
 

 

دانشگاه كاركنان داخل كشور ماموريت آموزشي يدستور العمل اعطا  

علوم پزشكي و آئين نامه اداري، استخدامي و تشكيالتي كاركنان غير هيات علمي دانشگاه  62ماده  1تبصره اين دستورالعمل در اجراي مفاد 
در  به كاركنان غير هيات علمي دانشگاه ماموريت آموزشي داخل كشور  به منظور اعطاي 28/6/91مصوب  خدمات بهداشتي، درماني تهران

 .به تصويب هيات رئيسه دانشگاه رسيد 3/6/92تبصره به شرح ذيل در مورخ  6ماده و 10

تابعه مي باشد كه به صورت تمام وقت در يكي از واحدهاي  و پيماني قطعي رسمياين دستور العمل شامل كارمندان  :1ماده 
ادامه ماموريت آموزشي با رعايت ضوابط اين دستورالعمل منوط به در خصوص كاركنان پيماني  (نددانشگاه مشغول خدمت مي باش

 .)تمديد قرارداد پيماني است

تكميلي مورد نياز دانشگاه كه توسط معاونت توسعه مـديريت و برنامـه   تحصيالت اعطاي ماموريت آموزشي صرفاً در مقاطع  :2ماده 
 3ريزي منابع  براساس اعالم  نيازهاي نيروي انساني توسط معاونت هاي ذي ربط و شرايط پذيرش درخواسـتها بـا رويكـرد حـداقل     

  .ساله،  صرفاٌ با تصويب هيات رييسه دانشگاه  امكان پذير است

  .زشي و شرايط پذيرش در سه ماهه اول مقاطع سه ساله تنظيم و تصويب مي گرددجدول نيازهاي آمو: تبصره

با اعالم رضايت مسئول مافوق بالفصل از نحوه ارائه خدمات نامبرده در تقاضاي مشمولين شرايط اين دستورالعمل،  :3ماده 
روساي مراكز تحقيقاتي ذيربط بر حسب  /روساي بيمارستان ها/ روساي دانشكده ها/ مسئوليت هاي محوله و موافقت معاونت ها

آئين نامه اداري، استخدامي و تشكيالتي  62تطبيق با مفاد ماده جهت به مديريت توسعه سازمان و سرمايه انساني دانشگاه  ،مورد
لل دانشگاه در صورت تاييد، جهت طرح در شوراي بورس دانشگاه به معاونت بين المارسال شده و ، كاركنان غير هيات علمي دانشگاه

 .مي گردد جاعار

منزله تاييد فـرد جهـت    اتخاذ تصميم نهايي جهت اعطاي ماموريت آموزشي به عهده شوراي بورس دانشگاه بوده و تاييد اين دوره به:  1تبصره

 . تغيير وضعيت به هيات علمي نيست

و فرزندان شاهد، براساس ضوابط قيد شده در قوانين و  درخواست افرادي كه مشمول قوانين خاص هستند از جمله آزادگان، جانبازان :2تبصره

 .بخشنامه هاي صادره، خواهد بود

 .امكان پذير مي باشد ماموريت آموزشي به صورت تمام وقت و پاره وقت :4ماده 
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 .ماموريت آموزشي تمام وقت عبارت است از اعزام كارمند جهت تحصيل در ساعات موظف اداري :1تبصره 

ست از خارج قسمت تعداد ساعات آموزشي ا در اين حالت مالك محاسبه مدت ماموريت آموزشي عبارت: ماموريت آموزشي پاره وقت :2تبصره 

خواهـد بـود بـه شـرط     بر حسب ماه ) زمان تقويمي شروع و پايان دوره(ضرب در طول دوره آموزشي ) ساعات كار هفتگي( 44در هفته تقسيم بر 
مي باشـد  ساعت در هفته معادل نيمه وقتي  22استفاده از ماموريت آموزشي پاره وقت مجاز حداكثر مدت (هفته نباشدساعت در  22آنكه بيشتر از 
كارمندي كه از ماموريت آموزشي پاره وقت استفاده مي كند مي بايست در فواصل تـرم و تعطـيالت    ).موظف را به كار اشتغال دارد و بقيه ساعات

 .واحد مربوطه اشتغال داشته باشد تابستان به صورت تمام وقت در

 .مي باشدسال سنوات خدمت هستند مجاز  18سال و حداكثر  5ماموريت آموزشي به كارمنداني كه داراي حداقل  ياعطا :5ماده 

و  خواهـد بـود   62متناسب با تصميمات متخذه در ماده  ،مجازماموريت آموزشي صرفاً براي تامين نيروهاي مورد نياز ي اعطا :6ماده
اين دستور العمل تعهـد الزم بـراي انجـام خـدمت در محـل       9مي تواند برابر ماده  مديريت توسعه سازمان و سرمايه انساني دانشگاه

 .مورد نظر را اخذ نمايد

 .براساس طول دوره مدون مي باشد مقطع مصوبهحداكثر مدت ماموريت آموزشي جهت  :7ماده 

يا مقـام مجـاز از طـرف     مديريت توسعه سازمان و سرمايه انساني دانشگاهيكساله توسط  احكام ماموريت آموزشي به صورت :8ماده 
گواهي ثبت نام ترم  ارسالبه شرط عدم مشروطي طي دو ترم تحصيلي گذشته از نظر آموزشي و ايشان صادر مي گردد و تمديد آن 

 .مي باشدمديريت مذكور  به معاونت آموزشي محل تحصيل  از سوي آتي

به ميزان سه برابر مدت زمان ماموريت آموزشي از متقاضـيان جهـت اشـتغال    حداكثر دانشگاه نسبت به اخذ تعهد محضري  :9ماده 
 .در محل مورد نياز اقدام نمايد

 .حقوق و مزاياي مستمر قابل پرداخت خواهد بود "در مدت ماموريت آموزشي تمام وقت صرفا : 10ماده 

چوب اين دستورالعمل مجاز نبوده و ساير كارمندان دانشگاه كه در مقـاطع مختلـف تحصـيلي    اعطاي ماموريت آموزشي خارج از چار
از طريق مجازي مورد تائيد وزارت علوم و تحقيقـات و فنـاوري، وزارت بهداشـت درمـان وآمـوزش پزشـكي در مراكـز و         يا رسمي و

پذيرفته مي شوند مي توانند در خارج از ساعات موظـف اداري و يـا بـا موافقـت دانشـگاه از      ) داخل و خارج(موسسات آموزش عالي 
  .يل استفاه نمايندبراي ادامه تحص) استحقاقي يا بدون حقوق(مرخصي 

 


