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 پاره وقت دانشگاه تهران هیات علمی   عضو  يرینامه بکارگ وهیش

خدمت اعضاء به    دستورالعمل    2و ماده    1و ماده    یعلم  اتی ه  ياعضا  ینامه استخدام   نییآ  5و    4مواد    يدر اجرا      
عضو پاره    ي ری، ضوابط بکارگآیین نامه استخدامی اعضاي هیات علمی)  1(پیوست    تمام وقت  ریتمام وقت و غ  وهیش

است:  لیوقت به شرح ذ
 هاي هدف گروه  -1ماده   

ضور تمام وقت یا نیمه وقت  اعضاي هیات علمی رسمی  یا پیمانی دانشگاه که به دالیل مختلف امکان ح  -1-1
 ؛  دانشگاه را ندارند در
بازنشسته    یا غل  مؤسسات معتبر بین المللی شا   برجسته    علمی دانشگاه ها و پژوهشگران    ات ی اعضاي ه  -2-1 

 .مقیم خارج از کشور

ییتوانا  یدانشکده، کارگروه بررس/ی پاره وقت شامل موافقت گروه آموزش  یعلم   اتیاستخدام عضو ه  ندیافر  -2  ماده 
 دانشگاه است.  یعلم   اتیه  يجذب اعضا ییاجرا ات یه بیو تصو سیدانشکده/پرد ی علم

با رعایت قوانین ذي  -1تبصره   هبو  ربط از طریق معاونت بین الملل  بکارگیري اتباع صالحیت دار کشورهاي دیگر 
 .نجام می پذیردصورت قراردادي ا

ساالنه جهت ترفیع پایه    الزم   (به استثناي شرط کسب امتیاز  شرایط تمدید قرارداد عضو پیمانی نیمه وقت   -3ماده  
 که براي این دسته از اعضاء کسب امتیازات در چهار سال مالك خواهد بود)، مشابه اعضاي پیمانی تمام وقت است.  

به درخواست عضو   4و چارچوب ماده  3شده در ماده    ف یتعر  ندیقرارداد عضو پاره وقت مطابق فرآ  دیتمد  -2  تبصره
 .ردیپذ ی انجام م

گروه و  ، موافقت  عضو  با درخواستتمام وقت یا نیمه وقت به پاره وقت    اعضاي هیات علمی   تبدیل وضع   -3تبصره  
 گیرد. معاونت آموزش دانشگاه صورت می یید أمربوط و ت موسسه  /دانشکده/پردیس 

دانشکده/پردیس/    /موافقت گروهبا    ، تمام وقت  ت یااز پاره وقت به نیمه وق وضع    تبدیل  تقاضاي عضو براي  -4تبصره  
 شود. یید معاون آموزشی دانشگاه انجام میأموسسه مربوط و ت

در طی    ساعت،   320یا    دو ماه    حداقل  در مجموع    پاره وقت  ی علم  اتیمدت زمان و نحوه همکاري: عضو ه  -4  ماده
ایام تعطیل)  سال تحصیلیبرنامه   برنامه تنظ  (بدون احتساب  بر اساس  ابالغی  شده    میو  توسط گروه/دانشکده، در  و 

   دانشگاه حضور خواهد داشت.

باید   -5تبصره وقت  پاره  علمی  هیات  فناوري  ساعات   عضو  و  پژوهشی  امور  انجام  مشاوره  ر  ،تدریس،  و  اهنمایی 
 دانشجویان را در برنامه خود لحاظ کند. 



 کند. نظارت میحسن انجام فعالیتهاي عضو پاره وقت   دانشکده بر  گروه/   -6 تبصره
تکمیلی  -5ماده   تحصیالت  دانشجویان  مشاوره  و  راهنمایی  پذیرش  مؤظف  ظرفیت  معادل  واحدهاي  براي عضو    و 

 عضو هیات علمی نیمه وقت است.  همانند هیات علمی پاره وقت، 
با  -6ماده   وقت  پاره  از    د یعضو  ناشی  فناوري  و  پژوهشی  علمی،  دستاوردهاي  کلیه  در  را  تهران  دانشگاه  نام 
 کند.  دی طی مدت همکاري با دانشگاه تهران، ق  ،هاي عضوفعالیت

همتمام وقت هم رتبه و    یعلم   اتی ه  يحقوق اعضا  یک چهارم  عضو پاره وقت  يایحق الزحمه: حقوق و مزا  -7  ماده
    .شودیمو ماهانه پرداخت  ن ییتع ي و هیپا

براي اعضاي مقیم    حاصل شده  ای مورد انتظار    يدانشگاه در موارد خاص بر اساس دستاوردها  سهیرئ  اتیه    -7تبصره
 برابر افزایش دهد.  2تواند حقوق و مزایاي این دسته از اعضاي پاره وقت را حداکثر تا می خارج از کشور

سوابق علمی دانشگاه نباشد، همترازي وي بر اساس    اتی ، عضو همقیم خارجدر صورتی که عضو پاره وقت    -8تبصره
تصو و  دانشکده  پردیس/  پیشنهاد  به  ترفیعات  بینامبرده  تعیین    ی علم  اتیه  ياعضا   کمیته  در  میدانشگاه  شود. 

، پایه همترازي وي بر اساس مقررات  مشخص نباشد  ۀعلمی باشد، اما داراي پای  اتیکه عضو پاره وقت، عضو هصورتی
 اساس مدت زمان استخدامی او در دانشگاه مبدا محاسبه می گردد. دانشگاه تهران و بر

حداقل مدت توقف اعضاي پاره وقت در هریک از مراتب علمی  به منظور ارتقاء به مرتبه ي باالتر برابر مدت   -8  ماده
 وقت  با مرتبه علمی مشابه است.  نیمهتوقف اعضاي هیات علمی 

دانشگاه، توسط اداره کل منابع    یعلم   اتیه  ي جذب اعضا  یی اجرا  اتی حکم عضو پاره وقت پس از تصویب ه  -9ه  ماد
 گردد.  یدانشگاه ابالغ م ی و مال يمعاون ادار ينی دانشگاه صادر و حکم صادر شده پس از امضا انسا

قرارداد  :9  تبصره از کشور  عضو طرف  خارج  بیمه  مقیم  از خدمات  استفاده  براي  کار  قانون  مقررات  چارچوب  در   ،
می کار  معرفی  قانون  طبق  درخواست،  صورت  در  و  ساالنه  قرارداد  مدت  در  و  بهرهشود  بازنشستگی  مزایاي  مند  از 
 خواهد شد.

به آدرس    ی ک ی و پست الکترون   ي ادار   ون ی اتوماس   ، یی عضو پاره وقت، کارت شناسا   ی پس از صدور حکم استخدام   : 10  تبصره 
 .  شود ی دانشگاه صادر م 

. دانشگاه رسیدیسه ئبه تصویب هیات ر 20/10/1399در تاریخ   ، تبصره 10  و   ماده   9  ر این شیوه نامه  د


