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آیین انمه اجرایی طرح تمام  

 مدرییت امور هیأت علمی   وقت جغرافیایی 

 هيات علمي:  یماده يک: قرارداد نامه و تعهدات اعضا

مجلس    12/10/1375حق تمام وقت جغرافيايي برابر مندرجات قانون اجازه پرداخت حق تمام وقت جغرافيايي مصوب  

علمي برقرار مي گردد. اين فوق   هيأتو عضو  مؤسسهين شورای اسالمي تعيين و در قالب قرارداد منعقده في ماب

اين قرارداد را بصورت ساالنه منعقد نموده و بطور   مؤسسهعلمي درج نمي گردد.    هيأت العاه در حکم کارگزيني فرد  

  . نمايدمي ماهيانه نسبت به پرداخت اقدام 

و یا  )گروه پزشکی و پیراپزشکی و بهداشتی(    ph.D مدرک بهره مندی از حق تمام وقت جغرافیایی منوط به داشتن *

 . می باشدتخصصی و یا فوق تخصصی 

وقت جغرافیایی بوده اند   تمام به صورت 1386که قبل از اسفند ماه سال   مربی با مرتبه   علمی هیأتاعضای  از به آن دسته  *

 محرومیت  تعلق می گیرد .

 ماموریت آموزشی، بورسیه و فرصت مطالعاتی قابل پرداخت نمی باشد.*فوق العاده مذکور در دوران استفاده از 

علمی به منزله ی حضور فیزیکی )روزانه هشت   هیأتعضو    (ه)ثبت شده در سامان  الزم به ذکر است که مرخصی های استحقاقی*

  ساعت( محسوب شده و مشمول دریافت حق تمام وقت جغرافیایی می باشد.

علمی به منظور برخورداری از   هیأتبا توجه به ضرورت مطالعه و پژوهش در محیط خارج از دانشگاه ،حضور فیزیکی اعضاء -1

در  امتیاز  30تا سقف امتیاز  1،که به ازای هر یک ساعت مازاد ساعت در ماه می باشد  120حق تمام وقت جغرافیایی حداقل 

 حق تمام وقت جغرافیایی اعمال می شود.

 آموزیکار  ، ی کارورز موزی،کارآ ،ی، عمل ی موظف اعم از آموزش نظر سی ردبر ت الوهطرح ع نیا مشمول  علمی هیأت*اعضای 

حیطه ی دانشگاه همچون در  زا یمورد ن  های   تیفعال  ری و سا  یمحوله درمان  دماتخ  ،ژوهشی موظف پ  ی تهایفعال  ک،شی ،کصهدر عر

آئین نامه اداری استخدامی  3د )ماده ندر هفته در اختیار دانشگاه باش ساعت  54 زانی به مفعالیت های فرهنگی و اجرایی باید 

 . (علمی هیأتاعضاء  

 تخصصی در خارج از دانشگاه نخواهند بود. یانتفاع تیفعال گونههر مجاز به انجام  ییای غرافجتمام وقت  یعلم هیأت ی اعضا-2

 علمی  ت هیأ  عضو  ی سواز    ه، نشگادا  رختیا در ا   ه شد  تعهد  ت قااو  فصر  م مستلز  نتفاعیا  غیر  یا   و   نتفاعیا  تخصصی  فعالیت  هرگونه*  

قت و م تما حطراز  وجخر به منجر ه،نشگادا شیزموآ  نتومعا ییدتأو  ع طالا معد رتصودر  گانهاار سایردر  فیاییا جغر  قتو متما

 . شد هداخو ه نشگادا شیزموآ  نتومعا تشخیصو  انمیز به ، تیآ  ی سالها رد  حطر یناز ا دهستفا از ا ممنوعیتو  جغرافیایی



 

2 
 

آیین انمه اجرایی طرح تمام  

 مدرییت امور هیأت علمی   وقت جغرافیایی 

 ه نشگادا اتتعهددو:  دهما

ید حسن انجام أیداده، در صورت ت اررـق ابیـیارز ردوـم را  عضاا اتتعهد ای جرو ا دعملکر مختلف،  حلامر در هنشگادا شیزموآ نت ومعا-1

حق  انعنو تحترا  ننا آ شغل دهلعاا قفوو  ق( حقو%100صد )درصد دلاـمع کثرادـح ،اـعضا تـقو ماـتم تدماـخدر ازای  اـه تـفعالی

 .  نماید می محرومیت از مطب( پرداختجغرافیایی )تمام وقت 

و  همشاهدرا  فیاییاجغر قتو می تماـعلم تاـهی ی اـعضا یوـساز  اتتعهداز  تخطی هرگونه ه،نشگادا شیزموآ نتومعا که تیرصودر  -2

 زاتمتیاا  متما  دهعاا  و  ی مند   ه بهر  ینا  قطع  به  نسبت  ،مربوطه  عضو  ی ها  فعالیتاز    ینفعذ  کزامرو    علمی  تهیا  عضو  به  غبالا  ضمن  ،نماید  تایید

 .آورد هداخو بعمل زمال  امقدا علمی تاـهی وـعض هـب  یافته تخصیص

 :از مطب( محروميت   حق تمام وقت جغرافيايي )  محاسبه :1شماره  جدول  

 درصد فعاليت رديف

 )امتياز( 

 مالحظات

 امتياز  3به ازاء هر واحد ،  30 فعاليت آموزشي 1

 آيين نامه معادل سازیمطابق 

ماهانه حضور فيزيکي 2  ( امتياز 1ساعت در ماه )به ازاء هر ساعت اضافي  120حداقل شرط ورود  30 

دانشگاه يبا تائيد مدير پژوهش 30 فعاليت پژوهشي 3  

 -----  10 رضايت مسئول 4

 -----  100 جمع 5

آیین نامه   105ماده  5و تبصره   104ماده 5تبصره  مطابق جدول توضیح اینکه برای افراد دارای مسئولیت اجرایی سقف واحد موظف :  1تبصره *

 مالک می باشد .علمی  هیأتاداری استخدامی اعضای 

 نخواهد شد. محاسبه آموزشیفعالیت در امتیازات  پایان نامه :  2تبصره  *

 محاسبه می گردد.  %40تا  3و امتیاز بند %20تا  1درخصوص اعضای هیأت علمی پژوهشی امتیاز بند :  3تبصره 

جدول شیوه نامه )حضور  2علمی بالینی پزشکی و دندانپزشکی در صورت رعایت ردیف  هیأتپرداخت حق تمام وقت جغرافیایی اعضاء :  4تبصره  *

 درصد به صورت ماهانه خواهد بود .  100دریافت عملکرد( تا  -فیزیکی مناسب

 د. درصد به صورت ماهانه خواهد بو 100علمی با رتبه ی استادی  هیأتپرداخت حق تمام وقت جغرافیایی اعضاء :  5تبصره  *

ر اساس گزارش تایمکس واحد اداری دانشکده و تایید و امضای و ارائه مستندات الزم ب یعلم هیأتاعضاء  یکیزیحضور ف مبنای محاسبه:  6ه تبصر *

 .باشد یم ها دانشکده استیر
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آیین انمه اجرایی طرح تمام  

 مدرییت امور هیأت علمی   وقت جغرافیایی 

 معاونت محترم آموزشی دانشگاه 

  با سالم و تحيات الهي

خدمات بهداشتی   علمی دانشگاههای علوم پزشکی و  هیأتاستخدامی اعضاء   احتراما گواهی میشود : با رعایت آیین نامه اداری و

ساعت حضور فیزیکی  120علمی بصورت تمام وقت جغرافیایی ) بیش از  هیأت فعالیت اعضاء توجه به حضور و درمانی کشور و با

علمی مشروحه ذیل در سه ماهه ... مورد تائید می   هیأترضایت از عملکرد آنان پرداخت محرومیت از مطب اعضاء    ( در ماه و

 باشد . مراتب جهت استحضار وصدور اوامر مقتضی بحضور تقدیم می گردد . 

 هيأت علمي  اعضاءپرداخت حق تمام وقت جغرافيايي جدول  :2جدول شماره  
خانوادگینام و نام   ردیف      سال.....ماه ...     

 درصد قابل پرداخت

    سال.....ماه ...    

    درصد قابل پرداخت

   سال....ماه ...    

    درصد قابل پرداخت

1     

2     

 

.... دکتر   

 ریاست دانشکده

 ....ریاست محترم دانشکده 

 با سالم و تحيات الهي 

 هیأتاحتراما با عنایت به گواهی فوق با رعایت کامل آیین نامه مالی ومعامالتی دانشگاه و آئین نامه اداری واستخدامی اعضاء 

علمی دانشگاههای علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کشور پرداخت محرومیت از مطب ماههای ذکر شده با مسئولیت 

 . حضرتعالی بالمانع است

 

انیدکتر تقی امیری  

 معاون آموزشی دانشگاه
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آیین انمه اجرایی طرح تمام  

 مدرییت امور هیأت علمی   وقت جغرافیایی 

با همکاری معاونت تحقيقات و فناوری   دانشگاه و  معاونت آموزشي  نظارت  تحتنظر،    تجديد  و  بازنگری  از  پس  دستورالعمل  اين

در امور هيأت علمي دانشگاه  تبصره، 6و  جدول 2 و ماده 2 بر مشتمل ، صفحه  3 در دانشگاه و روسای محترم دانشکده ها 

 .باشد اجرا مي قابل و رسيده تصويب شورای دانشگاه به  06/02/1400مورخ   جلسه درتنظيم و 

      

 


