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 بسمه تعالی

 

 "مأموریت آموزشیاستفاده از اجرایی دستورالعمل  "

 

آییه وامٍ اداری ، استخذامی ي تشکیالتی کارکىان غیر   44 مادٌ 1تبصرٌ  ایه دستًرالعمل در اجرای مفاد

با تاریخ اجرای شرح ریل  تبصرٌ بٍ 10 مادٌ ي 21دراعطای مأمًریت آمًزشی بٍ مىظًر  َیات علمی

 . رسیذ  مًسسٍأت امىاء بٍ تصًیب َی 1/11/1331

اػعام واضهٌساى جْت عي زٍضُ ّاي آهَظضي زاذل وطَض وِ هٌجط تِ اذص هسضن تحػيلي زاًطگاّي زض  . 1هازُ 

تٌا تِ هماعغ تحػيلي ٍ ضضتِ ّاي هَضز ًياظ هَسسِ هي گطزز تا حفظ پست ساظهاًي ٍ پطزاذت حمَق ٍ هعايا 

 . هجاظ هي تاضس تطريع ٍ هَافمت هَسسِ 

تايس هَضز تأييس ٍظاضت تْساضت زضهاى ٍ آهَظش پعضىي ٍ يا زاًطگاّي هي  ضضتِ ّاي تحػيلي. 1تثػطُ

 .ٍظاضت ػلَم تحميمات ٍ فٌاٍضي حسة هَضز تاضس 

ازاهِ تحػيل زض هماعغ تحػيلي تاالتط زض ذاضج اظوطَض تاتغ ضَاتظ ٍ زستَضالؼول ّاي اػغاي . 2تثػطُ 

 .تَضس هي تاضس 

اتظ ٍ زستَضالؼول تاتغ ضَهأهَضيت آهَظضي آًاى واضهٌساًي وِ اظتَضس زاذل استفازُ هي ًوايٌس . 3تثػطُ 

 . ٍهطوَل هفاز ايي زستَضالؼول ًرَاٌّس تَز سٌهي تاض ّاي اػغاي تَضس

ض ايي زستَضالؼول ضاهل واضهٌساى ضسوي، ضسوي آظهايطي ٍ پيواًي هي تاضس وِ تِ غَضت توام ٍلت ز .2هاز ُ 

  .يىي اظ ٍاحسّاي تاتؼِ هَسسِ هطغَل ذسهت ّستٌس

 :هأهَضيت آهَظضي تِ غَضت توام ٍلت ٍ ًيوِ ٍلت تا تَجِ تِ تؼاضيف تثػطُ ّاي شيل هي تاضس .  3هازُ 

توام ٍلت ػثاضت است اظ اػعام واضهٌس جْت تحػيل زض ضضتِ ّاي زاًطگاّي هأهَضيت آهَظضي .  1تثػطُ 

 .هَظف ازاضي هَضز ًياظ زض عَل ساػات 

ساػت زض ّفتِ هي تاضس ٍ تِ ضىل ظيط هحاسثِ  22ٍلت وِ حساوثط تِ هيعاى  هأهَضيت آهَظضي ًيوِ.   2تثػطُ 

 :هي ضَز 

 زمان استفادٌ از مأمًریت آمًزشی مذت= ساعت 22× مذت استفادٌ از مأمًریت آمًزشی ویمٍ يقت =   ماٌ مأمًریت آمًزشی

ضضتِ زضهَسسات آهَظضي جْت ( ٍ ايثاضگط ػازي) تِ وليِ پصيطفتِ ضسگاىهَضيت آهَظضي اػغاي هأ .4هازُ 

 .ّاي تحػيلي هجاظي زضهماعغ هرتلف اهىاى پصيط ًوي تاضس 
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 زوتطاي حطفِ اي،واضضٌاسي اضضس)هماعغ تحػيالت تىويلي زاًطگاّيض اػغاء هأهَضيت آهَظضي ز .5هازُ 

،PHD ٍ آئيي ًاهِ  48ئيسِ هَسسِ ٍاػوال هفاز هازُ تا تػَية ّيأت ض( فَق ترػػي ي ترػػي ٍازوتط

 .استرساهي هجاظ ذَاّس تَز ازاضي ٍ

  .هَظضي اػعام هي گطزًس العاهي است هَضيت آفظ پست ساظهاًي واضوٌاًي وِ تِ هأح . 6هازُ 

احتساب هسضن تحػيلي تاالتطتطاي واضهٌساًي وِ تِ هاهَضيت آهَظضي اػعام ضسُ اًس هٌَط تِ ٍجَز  .7هازُ 

زض غيط ايي غَضت هَسسِ ّيچگًَِ هسَليتي . ضسُ ذَاّس تَز هسضن تحػيلي اذص  پست ساظهاًي هتٌاسة تا

 . ًرَاّس زاضت 

الظم  هَضيت آهَظضي هي تاضٌسضطايظ هٌسضج هتماضي استفازُ اظ هأسطپطستاًي وِ تطاتط  هسيطاى ٍ .8هازُ 

 پست ساظهاًي زض تغييط تماضاي وتثي هثٌي تطتػسي،  تالتػسي ًوَزى پست ساظهاًي هَضز است تِ هٌظَض

حىن هطتَعِ ًسثت تِ اػغاء هاهَضيت  ػٌَاى ٍغسٍض وويتِ تغييط اظعطح زضهطاغل واضضٌاسي اضائِ ٍپس 

هَافمت هَسسِ اػغاء هطذػي تسٍى حمَق تِ آًاى تالهاًغ  ايٌػَضت تا غيط زض .آهَظضي تِ آًاى هثازضت گطزز

 .ذَاّس تَز

سسِ ًثَزُ آى هَ هماعغ تحػيلي وِ هَضزًياظ ضضتِ ّا ٍ هَضيت آهَظضي زضتِ اػغاء هأ هجاظهَسسِ . 9هازُ 

 . ًوي تاضس

 :  ضطايظ شيل هي تاضس هَضيت آهَظضي هستلعم ٍجَزاػغاء هأ. 10هازُ 

 . زضهَسسِ ذسهت ًوَزُ تاضس سال  5حسالل تِ هست اظتاضيد استرسام پيواًي واضهٌس هي تايس ( الف 

هي تايست تِ گًَِ اي تاضس وِ افطازي وِ تِ هأهَضيت آهَظضي اػعام هي گطزًس  سٌَات ذسهت جْت حساوثط( ب 

  .تِ اتوام تطسس ( هتًػاب سي سال ذسحس ) تاظًطستگي  لثل اظهَضيت آهَظضي هأ ظتؼْسات ًاضي اهست 

 تأييس ّستِ گعيٌص هَسسِ( ج

واضهٌس تِ هؼٌي ػسم ًياظ تِ ٍجَز فطز شيٌفغ  هَافمت ٍاحس هحل ذسهت تا زضذَاست هأهَضيت آهَظضي ّط( ز

 .ي جايگعيي ًوي تاضس ٍطهي تاضس ٍ هجاظ تِ زضذَاست ًي

  .هاُ هي تاضس  48 ت هأهَضيت آهَظضي زضعَل ذسهت واضهٌساىحساوثط هس. 11هازُ 

  ،اي حطفِ ٍ زوتطاي هاُ  21هست هأهَضيت آهَظضي جْت هماعغ واضضٌاسي اضضس ٍ فَق ترػع .  1تثػطُ 

Phd  هاُ هي تاضس 48ٍ زٍضُ ّاي زستياضي. 

 48آهَظضي تيص اظ هست  هؼاًٍت تطاتط هػَتات زضغَضتي وِ عَل زٍضُ ّط يه اظ هماعغ تحػيلي.  2تثػطُ 

ًسثت تِ اػغاي هأهَضيت هاظاز تط هست فَق هغطح ٍ زض غَضت هَافمت  ضئيسِ  حسة هَضز زض ّيأتهاُ تاضس 

 .گطزز  السام هيحساوثطتِ هست يه سال 
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تا  11زض هازُ  هاُ غازض ٍ توسيس آى تا سمف هست هٌسضج 21هست ِ حىن هأهَضيت آهَظضي اتتسا ت .12 هازُ

يس هؼاًٍت آهَظضي ٍ پژٍّطي هحل تحػيل وِ تِ تاي( ًوًَِ پيَست)تىويل فطم توسيس هأهَضيت آهَظضي 

  .اهىاى پصيط هي تاضسضسيسُ تاضس 

اظ هتماضياى جْت  (ًوًَِ پيَست )  هَضيت آهَظضيأاذص تؼْس هحضطي تِ هيعاى زٍ تطاتط هست ظهاى ه .13هازُ

      .تاضس ًياظ هَسسِ العاهي هي اضتغال زض هحل هَضز

 .لاتل اػوال ذَاّس تَزآغاظ ٍ  تاضيد ضطٍع تىاضهجسز اتوام تحػيالت ٍاظ اظ ضطٍع تؼْسات تؼس .تثػطُ

چٌاًچِ اظهست ظهاى فَق جْت ازاهِ تحػيل تطاي هماعغ تاالتط تالي هاًسُ تاضس هَسسِ هجاظ تِ  . 14هازُ

 .اػغاي هأهَضيت آهَظضي تِ واضوٌاى تاهطتفغ ضسى تؼْس زضهمغغ لثلي ًرَاّس تَز

واضوٌاى تِ ّيچ ضىلي هجاظ تِ اضتغال تِ واض زض هَسسِ توام ٍلت زضعَل هست هأهَضيت آهَظضي  -15هازُ 

 .َاٌّس تَزًر

ثٌاء فَق الؼازُ سرتي تِ است واضگعيٌيالالم هٌسضج زض حىن وليِ توام ٍلت هَضيت آهَظضي أزضهست ه - 16هازُ 

 .لاتل پطزاذت هي تاضس ضطايظ هحيظ واض، حك اضؼِ ًٍَتتىاضي 

پطزاذت          زض هست هأهَضيت آهَظضي ًيوِ ٍلت حمَق ٍ هعيا هٌسضج زض حىن واضگعيٌي تِ عَض واهل . تثػطُ 

 .هي ضَز 

لاًَى تسْيالت استرساهي ٍاجتواػي جاًثاظاى ( 12)هَضيت آهَظضي تِ ايثاضگطاى تاتغ هازُ اػغاي هأ - 17 هازُ

 178ٍزازًاهِ ضواضُ  10/8/1378ّـ هَضخ 18060ت/23510ٍآئيي ًاهِ اجطائي آى هَضَع تػَية ًاهِ ضواضُ 

 4/10/1379ّـ هَضخ 23829ت/44395ازاضي ٍتػَية ًاهِ ضواضُ ّيات ػوَهي زيَاى ػسالت  28/5/1380هَضخ 

 .سٍظيطاى ٍسايطاغالحات تؼسي هي تاضّيات هحتطم 

تِ ػٌَاى عَل زٍضُ هَضز ًياظ ذسهت پيواًي  ،هست هأهَضيت آهَظضي هَضز استفازُ واضهٌساى پيواًي - 18هازُ 

اػضاء غيط ّيأت  ًاهِ ازاضي استرساهيآييي  35هازُ  2هَضَع تثػطُ  ،آظهايطيجْت تثسيل ٍضغ تِ ضسوي 

 .هحسَب ًوي گطزز ػلوي

ٍ   آييي ًاهِ ازاضي  36هست هأهَضيت آهَظضي هَضز استفازُ واضهٌساى ضسوي آظهايطي هَضَع هازُ . تثػطُ 

 .استرساهي تِ ػٌَاى عَل زٍضُ ضسوي آظهايطي هحسَب ًوي گطزز

هَفك تِ اذص هسضن ًطَز وليِ حمَق ...( اذطاج،اًػطاف اظتحػيل ٍ)زضغَضتي وِ واضهٌس تِ زاليلي  – 19هازُ

هستطز ذَاّس ( عَل هست تاظپطزاذت)ٍهعاياي ٍي زضعَل هست هاهَضيت آهَظضي تطاساس تَافك هَسسِ 

  .ذاظ تِ زليل تيواضي وِ تِ تائيس ضَضاي پعضىي هَسسِ تطسس تِ استٌثٌاء هَاضز. گطزيس 
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هَضيت آهَظضي استفازُ هي وٌٌس ّواًٌس واضوٌاى ضاغل  هحاسثِ واضوٌاًي وِ اظ هأ شذيطُ هطذػي - 20هازُ 

 .ذَاّس ضس 

استفازُ اظ هطذػي استؼالجي زض عَل هست هأهَضيت آهَظضي تا ضػايت آييي ًاهِ هطذػي ّا  – 21هازُ 

 .ذَاّس تَز 

 

  يالسالم

 


