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ایران کنفرانس

شرایط اعطای مأموریت آموزشی به اعضای هیات علمی مربی اعلام شد  
  

قائم مقام وزیر علوم در بخشنامهای به رؤسای دانشگاهها «نحوه اعطای مأموریت آموزشی به اعضای هیئت علمی در مرتبه
مربی» را اعلام کرد.

  

به گزارش خبرنگار مهر،  محمد سلیمانی قائم مقام وزیر علوم و رئیس مرکز هیئتهای امنا و هیئتهای  ممیزه در
بخشنامهای به رؤسای دانشگاهها «نحوه اعطای مأموریت آموزشی به  اعضای هیئت علمی در مرتبه مربی» را اعلام کرد

بخشنامه مذکور به شرح زیر  است:

  

نظر به سوالات متعدد دانشگاهها  و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی در خصوص مأموریت آموزشی مربیان، در اجرای 
مفاد ماده ۱۲۱ آئین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی و به استناد مفاد بند ۴  ماده ۷۳ و تبصره ۱۰ ماده ۵۲ آئین نامه یاد
شده، بدین وسیله نحوه اعطای  مأموریت آموزشی به اعضای هیئت علمی در مرتبه مربی که به تأیید وزیر علوم،  تحقیقات و

فناوری رسیده (موضوع نامه شماره ۱۴۴۲۱۰ مورخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۰)،  برای اجرا ابلاغ میشود.

  

الف) شرایط عمومی متقاضیان اعم از پیمانی، رسمی آزمایشی و رسمی قطعی

  

۱- قبولی در دوره روزانه آزمون سراسری دکترای تخصصی؛

  

۲- تأیید دانشگاه محل تحصیل و رشتهای که ذینفع قصد ادامه تحصیل در آن را دارد، توسط مؤسسه محل خدمت؛

  

۳- حداکثر سن ۴۰ سال؛

  

۴- سپردن وثیقه لازم مطابق با بند ۶ ماده ۷۳ آئین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی.
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 اعضای هیئت علمی ایثارگر برای استفاده از مأموریت آموزشی از نظر شرایط سنی تابع ضوابط خاص ایثارگران:۱ تبصره
هستند.

  

ب- شرایط اختصاصی متقاضیان براساس وضعیت استخدامی

  

ب -۱- مربیان پیمانی:

  

قبل از اتمام ۵ سال خدمت  پیمانی، احراز شرایط و کسب امتیازهای لازم برای تبدیل وضعیت استخدامی به  رسمی
آزمایشی (ملاک عمل در زمان قبولی در دوره دکترای تخصصی) با تأیید  کمیسیون تخصصی هیئت ممیزه ذی ربط؛

  

اخذ پایههای ترفیع استحقاقی سالیانه در وضعیت پیمانی تا زمان قبولی در آزمون؛

  

اخذ مجوز از هیئت امنای ذی ربط.

  

: مربیان رسمی آزمایشی با سابقه خدمت رسمی آزمایشی کمتر از پنج سال-۲ ب -

  

اخذ پایههای ترفیع استحقاقی سالیانه در وضعیت رسمی آزمایشی تا زمان قبولی در آزمون.

  

: مربیان رسمی قطعی-۳ ب -

  

اخذ پایههای ترفیع استحقاقی سالیانه در ۳ سال منتهی به زمان قبولی در آزمون.

  

 در شرایط خاص، اعطای مأموریت آموزشی به آن دسته از مربیان رسمی آزمایشی که  دارای حداقل پنج و:۲ تبصره
حداکثر هشت سال سابقه خدمت در وضعیت رسمی آزمایشی  هستند، مشروط به احراز شرایط عمومی مندرج در بند «الف»

این بخشنامه، کسب  امتیازهای تعیین شده در بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده ۱۵ آئین نامه  استخدامی اعضای هیئت
علمی و تمدید مدت مذکور از سوی مراجع ذی صلاح و اخذ  پایههای ترفیع استحقاقی سالیانه در ۳ سال منتهی به زمان
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قبولی در آزمون،  با اخذ مجوز از هیئت امنای ذی ربط امکان پذیر است.

  

لازم به ذکر است، با عنایت به  اینکه براساس مفاد آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی، پذیرش مدرک  دکترای
تخصصی مربیان و ارتقای مرتبه استادیاری آنها منوط به مشخص بودن نحوه  ادامه تحصیل ایشان (استفاده از مأموریت
آموزشی و یا مرخصی بدون حقوق با  رعایت مقررات مربوط) است؛ لذا شایسته است موسساتی که مجری دوره دکترای 

تخصصی هستند، هنگام شروع به تحصیل ایشان مراتب را به نحو مقتضی به افراد ذی  نفع اطلاع رسانی کنند.

  

 3 / 3


