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 بسمه تعالی                                         

 (آموزشی) پیمانی علمی هیأت اعضاي استخدامی قرارداد شیوه نامه تمدید

 

 کردن روشن و تسهیل و اجراییفرهنگی و  پژوهشی، آموزشی، هايفعالیت تنظیم منظور بهاین شیوه نامه 
 به آنان، ترفعال مشارکت براي و (آموزشی) پیمانی علمی هیأت اعضاي استخدامی قرارداد تمدید مراحل

 و آموزش در بیشتر تجربه کسب و پژوهشی هايفعالیت در ،تازه استخدام شده علمی هیأت اعضاي ویژه
  شود:به شرح زیر تصویب می اجرایی امور

 

 تعاریف -اول بخش

 :رفته در این شیوه نامه به قرار زیر استمعانی اصطالحات به کار  -1ماده 

 عضو هیأت علمی: منظور از عضو هیأت علمی در این شیوه نامه، اعضاي هیأت علمی پیمانی است.   -الف

 دانشگاه: دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداري -ب

 کارگروه: کارگروه بررسی توانایی علمی دانشگاه -پ

 . اعضاي هیأت علمی د قرارداد: کمیته تمدیقرارداد کمیته تمدید -ت

 هیأت اجرایی: هیأت اجرایی جذب اعضاي هیأت علمی دانشگاه -ث
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 پژوهشی و فرهنگی آموزشی، هايفعالیت ساله سه برنامه  -بخش دوم

-فعالیت ساله سه برنامهماه پس از صدور حکم کارگزینی  6ظرف  موظفند علمی هیأت اعضاي -2 هماد

 در تصویب و یرسبر برايو  کنند تنظیمخود را  فرهنگی و پژوهشی آموزشی، شده بینیپیش هاي
 . دهند تحویل مربوط واحد به دانشگاه قرارداد تمدید کمیته و کارگروه

وضعیتی را  باید علمی تهیأ اعضاي فرهنگی پژوهشی و آموزشی، هايفعالیت ساله سه برنامه -3 ماده
 به پیمانی از وضعیت تبدیل براي را الزم امتیاز علمی هیأت عضو چهارم سالپایان  دربینی نماید  که پیش

 .کند کسب )ارتقا امتیاز درصد 35 حداقل( آزمایشی رسمی

 

  وظایف آموزشی و پژوهشی -سوم بخش

خواهند اعضاي هیأت علمی برنامه آموزشی خود را طبق ابالغ معاونت آموزش دانشگاه انجام  -4 دهما
 شود. اعضاي هیأت علمی توسط آموزش به کارگروه ارائه می. گزارش حضور داد

صرفاً در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداري  ،دو سال اول استخدام در علمی هیأت اعضاي -5 ماده
  نمایند. می         تدریس 

اشتغال به  .ساعت در هفته در دانشگاه حضور داشته باشد 40عضو هیأت علمی موظف است  -6 ماده
  وکالت یا فعالیت هاي مشابه نباید این وظیفه اصلی را خدشه دار نماید.

از قبیل قرار گذاشتن با موکل در اعضاي هیأت علمی باید از انجام اقدامات وکالتی ، هر حالدر  -تبصره
     خودداري کنند. دانشگاه 

 استخدام به شرح زیر است: پنجماعضاي هیأت علمی تا پایان سال پژوهشی وظایف  -7 ماده

 در هر سال  یک مقاله علمی پژوهشی چاپ -

 در هر سال  هاي معتبردو مقاله در همایشارائه  -

 ارائه حداقل یک مقاله به فصلنامه رویه قضایی دانشگاه در هر سال    -
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 به را خود هفتگی حضور موظف ساعت 40 هايفعالیت برنامه موظفند علمی هیأت اعضاي -8ماده 
 اجرایی، و علمی پژوهشی، آموزشی، فرهنگی، هايفعالیت شامل برنامه این. دهند اطالع کتباً خود گروه

 . است مرتبط کاربردي هايحوزه با تخصصی همکاري و دانشگاهی خدمات سایر و دانشجو راهنمایی

 

  اجرایی امور در مشارکت -چهارم بخش

 نیاز براساس علمی، هیأت اعضاي تجربه، کسب و اجرایی هايتوانمندي از گیريبهره منظور به -9 ماده
 را ارتقا نامهآیین امتیاز یک معادل نیمسال، هر در ساعت 80 حداقل موظفند دانشگاه ستادهاي یا واحد
اندیشی هاي همشرکت در نشست .کنند صرف رئیس یا معاونان دانشگاه سوي از محول اجرایی امور براي

هاي ها و همایشنشست ،هاکارگروه، شوراها، ها، هیأتدانشگاه، جلسات گروهاعضاي هیأت علمی 
 باشد.  شده در دانشگاه مشمول امتیازات این ماده میبرگزار

 هر در امتیاز یک حداقل کسب علمی، هیأت اعضاي ارتقاي نامه آیین 4 جدول 1 بند به توجه با -تبصره
  . است الزامی نامه شیوه این موضوع براي نیمسال

 در اعمالرئیس دانشگاه یا معاونان وي جهت  سوي از سال هر در اجرایی مشارکت گزارش -10ماده 
 . شد خواهد ارائه دبیرخانه جذب و مربوط واحد به ارتقا، و وضعیت تبدیل ترفیع، قرارداد، تمدید فرایند

 

  قرارداد تمدیدفرایند  -پنجم بخش

قرارداد اعضاي هیأت علمی،  هاي مربوط به تقاضاي تمدیدپروندهبررسی نهایی به منظور  -11 ماده
اعضاي این کمیته شود. اي به نام کمیته تمدید قرارداد اعضاي هیأت علمی در دانشگاه تشکیل میکمیته

ریزي و نظارت آموزشی، دبیر هیأت اجرایی از معاون آموزش و تحصیالت تکمیلی، مدیر برنامه عبارتند
هاي فرهنگی و در موارد بررسی فعالیتبه انتخاب رییس دانشگاه.  عضو هیأت علمینفر جذب و یک 

پژوهشی، حسب مورد معاون فرهنگی یا معاون پژوهشی دانشگاه بدون حق رأي در کمیته مزبور حضور 
 خواهند داشت.   
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  خواهد بود.دبیر هیأت اجرایی جذب، دبیر کمیته تمدید  -1تبصره 

نفع باشد، جلسه بدون حضور وي تشکیل خواهد یکی از اعضاي کمیته ذي در مواردي که -2تبصره 
 شد. 

 قرارداد تمدید درخواست هايفرم قرارداد اتمام از پیش ماه 2 موظفند علمی هیأت اعضاي -12ماده 
 اجرایی هیأت دبیرخانه به آنرا رونوشت و مربوط گروه به را خود قرارداد تمدید تقاضاي و تکمیل را خود

حسب مورد به  هفته یک ظرف حداکثررا  خود نظر تقاضاي عضو را بررسی و گروه .دهند ارائه جذب
 و رسیدگی را درخواست هفته سه ظرف حداکثر کارگروه .کندمی ارائه رییس دانشگاه یادانشکده  رئیس
 تمدید درباره هفته چهار ظرف قرارداد تمدید کمیته .کندمی رسالا اجرایی هیأت دبیرخانه به را نتیجه

 .کندمی اظهارنظر قرارداد

عضو هیأت علمی در تکمیل فرم درخواست تمدید قرارداد و یا ارائه تقاضاي  کوتاهی در صورت -تبصره
   ، امور اداري دانشگاه مسئول نخواهد بود.  تمدید

 کمیته و اظهارنظر کارگروه و پرونده بررسی از پس قرارداد تمدیدتصمیم نهایی درباره  -13ماده 
 است.  دانشگاه رییس عهدهبهقرارداد،        تمدید

امور  ،تا پایان بهمن قرارداد تمدید کمیته نظر دریافتعدم  و قرارداد مدت انقضاي صورت در -14 ماده
  قرارداد را تمدید خواهد نمود. ، 13اداري دانشگاه با رعایت ذیل ماده 

اجرایی  هیأتدبیرخانه . است اجرایی هیأت دبیر عهدهبه فرایند این اجراي حسن بر نظارت -15ماده 
هاي درخواست تمدید قرارداد را تهیه و در نامه فرمماه از تصویب این شیوه موظف است ظرف یک

 علمی مشمول قرار دهد.  هیأتدسترس اعضاي 

 

  پژوهشی و آموزشی وظایف سایر -ششم بخش

 فصل با مطابق را خود پژوهشی و آموزشی وظایف سایر است موظف علمی هیأت عضو -16 ماده
 و تحقیقات علوم، وزارت مصوب) تکالیف و حقوق( علمی هیأت اعضاي استخدامی نامهآیین چهارم
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رعایت نظم و ضوابط آموزشی، تخصیص ساعات  وقت، تمام حضور براي ویژه به و دهد انجام فناوري
رفع اشکال و راهنمایی دانشجویان، کیفیت آموزشی مناسب و ثبت به موقع نمرات در سامانه آموزش 

 . کند دانشگاه کوشش

 به دانشگاه رئیسه هیأت 14/12/1396 مورخ جلسه در تبصره 6و  ماده 16 و بخش 6 در نامه شیوه این
 .است االجرا الزم نسبت به تمام اعضاي هیأت علمی پیمانی دانشگاه تصویب تاریخ از و رسیده تصویب
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	ماده 16- عضو هیأت علمی موظف است سایر وظایف آموزشی و پژوهشی خود را مطابق با فصل چهارم آییننامه استخدامی اعضای هیأت علمی (حقوق و تکالیف) مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام دهد و به ویژه برای حضور تمام وقت، رعایت نظم و ضوابط آموزشی، تخصیص ساعات رفع اشکال و راهنمایی دانشجویان، کیفیت آموزشی مناسب و ثبت به موقع نمرات در سامانه آموزش دانشگاه کوشش کند. 
	این شیوه نامه در ۶ بخش و 16 ماده و 6 تبصره در جلسه مورخ 14/12/1396 هیأت رئیسه دانشگاه به تصویب رسیده و از تاریخ تصویب نسبت به تمام اعضای هیأت علمی پیمانی دانشگاه لازم الاجرا است.

