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با توجه به لزوم استفاده از تجارب علمی ، پژوهشی ، اجرایی و فرهنگی اعضاء هیأت علمی بازنشسته که گنجینه ای ارزشمند از 

منظور الگوگیری نسل جوان از پیشکسوتان و تکریم از آنان تدوین و تجارب در عرصه های مختلف می باشند این آیین نامه به 

 دانشگاه رسیده و به تمام واحدهای تابعه دانشگاه ابالغ میگردد. شورای به تصویب

تعریف هیأت علمی بازنشسته: به تمام کسانی که در دانشگاه علوم پزشکی گلستان با مرتبه علمی مربی آموزشیار ؛  : 1ماده 

 تادیار، دانشیار،  استاد یا استاد ممتاز شاغل بوده و از این دانشگاه بازنشسته شده باشند اطالق می شود.مربی ، اس

 امور بازنشستگان هیأت علمی دانشگاه : : 2ماده 

امور مربوط به بازنشستگان  هیأت علمی در واحد امور هیأت علمی حوزه معاونت آموزشی دانشگاه می باشد و معاونت آموزشی 

 نشگاه ضمن توجیه کارشناسان ، یک نفر را بعنوان کارشناس پیگیری امور تعیین خواهد نمود.دا

 : محورهای تکریم و حمایت : 3ماده 

 الف : امور آموزشی :

آموزشی دانشگاه میتوانند در موارد زیر  شورای تایید با و گروه موافقت صورت در دانشگاه بازنشسته علمی هیات اعضای

 داشته باشند:همکاری 

 تدریس دروس تئوری -1

 تدریس دروس عملی و کارآموزی -2

 حضور در راند ، درمانگاه ، اتاق عمل و ... -3

 سخنرانی علمی و برگزاری کارگاههای آموزشی -4

 هدایت و راهنمایی پایان نامه های دانشجویی مقاطع تحصیالت تکمیلی -5

کارآموزی طبق سقف تعیین شده مصوب شورای آموزشی دانشگاه : میزان تدریس دروس تئوری، عملی و  1تبصره 

 آیین نامه اداری استخدامی(. 110ماده  1می باشد )مطابق تبصره 

: انجام فعالیت های آموزشی فوق می تواند با درخواست فرد و بدون دریافت حق التدریس باشد و در صورت  2تبصره 

آیین نامه  110ماده  1ه فوق برابر مقررات خواهد بود )مطابق تبصره گان 4تقاضای فرد پرداخت حق الزحمه در موارد 

 اداری استخدامی(.

 : عضویت افتخاری در شوراهای تخصصی حوزه معاونت آموزشی بعنوان مدعو ) بدون حق رآی ( 3تبصره 
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خواهد بود. همچنین : محل استقرار عضو هیأت علمی بازنشسته در صورت امکان در گروه و بخش مربوطه  4تبصره 

 امکانات با متناسب تجهیزات و لوازم در دانشگاه با "دفتر ویژه اساتید بازنشسته"مقرر گردید دفتر کاری تحت عنوان 

 .تهیه گردد موجود دانشگاه

 ب : امور پژوهشی :

 اجرای پروژه تحقیق بعنوان مجری ؛ همکار -1

 عضویت در هیأت تحریریه مجله های علمی دانشگاه -2

افتخاری در شوراهای تخصصی حوزه معاونت تحقیقات و فناوری بعنوان مدعو ) بدون حق رآی ( و یا نماینده عضویت  -3

 جامعه

درصد تخفیف شرکت در باز آموزی ها و کنگره هایی که دانشگاه مجری آنها می باشد و اولویت در  50برخورداری از  -4

 پذیرش.

 و به امانت گرفتن کتب و مجالت و استفاده از فضای آن استفاده از کتابخانه و مرکز اطالع رسانی دانشگاه -5

 

و حمایت های مالی از مقاالت منتشره بازنشسته هیأت علمی  4الی  1: هرگونه پرداخت برای موارد بندهای  1تبصره 

 طبق مقررات مالی دانشگاه می باشد.

 ضمانت الزم از فرد اخذ خواهد شد.: طبق مقررات در مواردی که ضمانت مالی مورد نیاز باشد  2تبصره 

 ج : امور رفاهی و فرهنگی و فوق برنامه 

 برخورداری از تسهیالت الزم در زمان بستری و درمان و ویزیت در مراکز آموزشی درمانی -1

 استفاده از خوابگاه مرکزی دانشگاه در تهران -2

 استفاده از مکان های ورزشی و رفاهی دانشگاه طبق برنامه ریزی مشخص -3

نامه ریزی برای فعالیت های ورزشی و مسابقات ورزشی ، کوه پیمایی ، پیاده روی و موارد مشابه در صورت امکان از بر -4

 سوی حوزه فرهنگی و دانشجویی دانشگاه

 برگزاری اردوهای فرهنگی ، زیارتی با اخذ وجه -5

 هماهنگی با دانشگاهها و دستگاهها و نهادها برای اسکان -6

 استفاده از سلف سرویس دانشجویی با پرداخت وجه به منظور تداعی خاطرات  حق -7
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 د : امور اجرائی و نظارتی

بکارگیری عضو هیأت علمی بازنشسته بعنوان بازرس افتخاری ویژه ریاست دانشگاه با کارت شناسایی مشخص  -1

و گزارش موارد به ریاست محترم برای نظارت واحدهایی که به لحاظ قانونی نظارت آنها با دانشگاه می باشد 

 دانشگاه برای رسیدگی و درنهایت ارسال بازخورد اقدامات انجام شده به فرد گزارش دهنده.

استفاده از مدیران هیأت علمی بازنشسته دانشگاه شامل ) رئیس دانشگاه ، معاون ، مدیر ، رؤسای دانشکده ها ،  -2

ایر اعضای هیات علمی به تناسب موضوع ( بعنوان مشاور، که رؤسا ی مراکز آموزشی درمانی ، مدیران گروه و س

 پرداختی به این افراد طبق مقررات مالی دانشگاه می باشد.

 

 ه : امور متفرقه

 مساعدت دانشگاه در انتقالی یا مهمانی دانشجویان فرزند هیأت علمی بازنشسته طبق ضوابط مربوطه  -1

امکان برخورداری از تسهیالت تاسیس مراکز علمی/ درمانی/ پژوهشی/ آموزشی/ مراکز تحقیقاتی خصوصی/  -2

 تاسیس درمانگاه  زیر نظر وزارت. 

مکاتبه با بانک ها ؛ دانشگاه ها ، ادارات و ... به منظور تسهیل امور هیأت علمی بازنشسته  در صورت تقاضای  -3

 فرد طبق ضوابط مربوطه 

 یأت علمی بازنشسته بعنوان مشاور افتخاری دانشجویان بکارگیری ه -4

نامگذاری بخش هایی از دانشگاه به نام اعضای هیات علمی بازنشسته که در راه اندازی یا ارتقا آن نقش و  -5

 حضور فعال داشته اند )برابر مقررات مربوطه(. 

 

 : سایر موارد 4ماده 

با بازنشسته شدن عضو هیأت علمی کارت شناسایی ویژه هیأت علمی بازنشسته با امضاء ریاست دانشگاه صادر تا   –1

با این کارت شناسایی ورود فرد به دانشگاه ، دانشکده ، مراکز آموزشی درمانی ؛ بیمارستانها ، خوابگاه تهران و ... 

 ای عالی انقالب فرهنگی (شور 15/12/85مورخه  601تسهیل گردد. ) برابر مصوبه 

در وب سایت دانشگاه لینک امور هیأت علمی بازنشسته تعریف و اخبار و مسائل مرتبط در آن بارگذاری شود و  -2

 مسئولیت بارگذاری با  امور بازنشستگان هیأت علمی دانشگاه در حوزه معاونت آموزشی است.
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ه مثل روز معلم ، هفته پژوهش ، افتتاحیه ها ، دعوت از عضو هیأت علمی بازنشسته در مراسم متمرکز دانشگا -3

فعالیت های ملی و مذهبی  و حضور مقامات وزارتی و کشوری و ... و تکریم از یک یا چند نفر در مراسم های 

 روز معلم و هفته پژوهش ( "فوق ) خصوصا

طالع بیشتر در اختیار  این آیین نامه در وب سایت دانشگاه بارگذاری و یک نسخه آن در زمان بازنشستگی جهت ا -4

 بازنشستگان محترم قرار داده می شود.

 تغییر این آیین نامه از طریق طرح مجدد در شورای دانشگاه امکان پذیر است. -5

 

به تصویب نهایی شورای دانشگاه رسیده است و از تاریخ    06/02/1400تبصره در تاریخ  6ماده و  5این آیین نامه در  : 5ماده 

 نشگاه الزم االجرا است .تصویب شورای دا

 در مواردی که بار مالی دارد با تصویب هیات امنا قابل اجرا خواهد بود.  •

 فرهنگی انقالب عالی شورای 15/12/1385مورخ  601جلسه  مصوب ها دانشگاه بازنشسته استادان تکریم نامه آیین •

 باشد.جهت اعضای هیات علمی بازنشسته با مرتبه ی استادی الزم االجرا می 
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