دستورالعمل اعطای ماموریت آموزشی کارکنان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

اين دستورالعمل در اجراي مفاد تبصره1ماده 59آيين نامه اداري،استخدامي و تشكيالتي كارمندان غير هيأت علمي
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران به منظور اعطاء ماموريت آموزشي در داخل كشور در18ماده
و 17تبصره به شرح زير به تصويب هيأت رييسه دانشگاه رسيد.
ماده :1اين دستورالعمل شامل كارمندان رسمي و كارمندان پيماني كه شرايط تبديل به رسمي را دارند و با حداقل 5
سال حداكثر  18سال سنوات و به صورت تمام وقت در يكي از واحدهاي تابعه دانشگاه مشغول خدمت مي باشد.

ماده:2اعطاي مأموريت آموزشي صرفاً در مقاطع تحصيالت تكميلي فوق ليسانس ،PhD ،دكتري تخصصي ،فوق
تخصصي و فلوشيپ،ساير رشته ها،به منظور تامين نيروهاي مورد نياز دانشگاه كه امكان جذب تخصص هاي مذكور
را نداشته،با رعايت ماده  59آيين نامه اداري،استخدامي وتشكيالتي دانشگاه و با تصویب هيات رئيسه مجاز
خواهد بود.
 تبصره:1اعطاي مأموريت آموزشي مستلزم وجود پست سازماني بالتصدي متناسب با رشته تحصيلي كارمندي
است كه براي آن پست و محل مورد نظر به ماموريت آموزشي اعزام مي گردد .
 تبصره:2حفظ پست سازماني كاركناني كه به ماموريت آموزشي اعزام مي گردند الزامي است.

 تبصره :3اعطاي مأموريت آموزشي براي كاركنان غيرايثارگر ،صرفاٌ براي دانشگاه هاي دولتي و آزاد روزانه
مجاز ميباشد .كاركنان پذيرفته شده در دانشگاه هاي پيام نور،جامع علمي كاربرديو دوره هاي تحصيلي شبانه
مجاز به استفاده از ماموريت آموزشي نمي باشند.
 تبصره:4رشته هاي تحصيلي دانشگاهي مي بايد مورد تاييد وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشكي و يا
وزارت علوم تحقيقات ،وفناوري حسب مورد باشد.
 تبصره :5اعطاء ماموريت آموزشي به متقاضيان  PHD by Researchبا نظر و تایيد هيات رئيسه بالمانع
است .

ماده : 3مأموريت آموزشي به صورت تمام وقت و نيمه وقت امكان پذير مي باشد.
 تبصره :1مأموريت آموزشي تمام وقت عبارت است از اعزام كارمند جهت تحصيل در رشته هاي دانشگاهي
مورد نياز در طول ساعات موظف اداري.
 تبصره :2مأموريت آموزشي نيمه وقت:در اين حالت مال ك محاسبه مدت مأموريت آموزشي عبارت است
از خارج قسمت تعداد ساعات آموزشي درهفته تقسيم بر ( 44ساعات كار هفتگي) ضربدر طول دوره
آموزشي (زمان تقويمي شروع و پايان دوره) برحسب ماه ،بدين ترتيب به عنوان مثال مدت زمان استفاده از
مأموريت آموزشي براي مستخدمي كه در تاريخ ( 86/1/1زمان تقويمي دوره  24ماه) به پايان رسيده و 22
ساعت در هفته در كالس حضور داشته و بقيه ساعات را به كار اشتغال داشته است  ،به ترتيب زير محاسبه
خواهد شد:
 ماه 24= 12ماه* =22/44مدت زمان مأموريت آموزشي

ماده:4اعطاي ماموريت آموزشي به كليه پذيرفته شدگان(عادي وايثارگر)در موسسات آموزشي جهت رشته هاي
تحصيلي مجازي درمقاطع مختلف امكان پذير نمي باشد.

ماده:5تقاضاي مشمولين شرايط اين دستورالعمل،با اعالم رضايت مسئول مافوق بالفصل از نحوه ارايه خدمات
نامبرده در مسئوليت هاي محوله وموافقت معاونت ها /روساي دانشكده ها /روساي بيمارستانها /روساي مراكز
تحقيقاتي ذيربط بر حسب مورد،به مديريت توسعه سازمان وسرمايه انساني دانشگاه جهت تطبيق با ماده 59آيين نامه
اداري،استخدامي وتشكيالتي كارمندان غيرهيات علمي دانشگاه،ارسال شده ودر صورت تاييد،جهت طرح در
هيات رئيسه دانشگاه ارجاع مي گردد.
 تبصره:1اتخاذ تصميم نهايي جهت اعطاي ماموريت آموزشي به عهده هيات رئيسه دانشگاه بوده وتاييد اين
دوره به منزله تاييد فرد جهت تغيير وضعيت استخدامي به هيات علمي نيست.
 تبصره: 2دانشگاه مي تواند در صورت تشخيص و نياز پس از تأييد هيات رئيسه نسبت به اعطاي مأموريت
آموزشي نيمه وقت اقدام نمايد.

ماده:6ايثارگران در استفاده از ماموريت آموزشي،تابع قوانين و مقررات مربوط خواهند بود.
 تبصره:در صورت عدم وجود پست سازماني متناسب جهت اختصاص به جانبازان و آزادگان اعطاي
ماموريت آموزشي به آنان بالمانع خواهد بود.

ماده  :7حداكثر مدت ماموريت آموزشي در طول خدمت كارمندان  48ماه مي باشد.
 تبصره:1مدت ماموريت آموزشي جهت مقاطع كارشناسي ارشد و فوق تخصص  21ماه و دكتراي حرفه اي
 PhD ،و دوره هاي دستياري  48ماه و فلوشيپ  18ماه مي باشد.
 تبصره:2در صورتي كه طول دوره هر يك از مقاطع تحصيلي برابر مصوبات قانوني بيش از مدت  48ماه
باشد حسب مورد در هيات رئيسه دانشگاه مطرح و در صورت موافقت نسبت به اعطاي ماموريت مازاد
بر مدت فوق حداكثر به مدت يك سال اقدام مي گردد.

 تبصره:3دانشگاه مكلف است با ادامه تحصيل ايثارگراني كه داراي تأييديه مربوطه مي باشند براي هر مقطع
تحصيلي بدون محدوديت زماني با مأموريت آموزشي تمام وقت يا نيمه وقت آنها موافقت نمايد و اين
فرايند در مديريت توسعه سازمان و سرمايه انساني دانشگاه صورت مي گيرد .
ماده:8اخذ تعهد محضري به ميزان دو برابر مدت زمان مأموريت آموزشي از متقاضيان جهت اشتغال در محل مورد
نياز دانشگاه الزامي مي باشد.
 تبصره  : 1صدور حكم شروع به كار پس از پايان ماموريت آموزشي صرفا پس از ارائه گواهي پايان دوره
تحصيل توسط دانشگاه محل تحصيل فرد امكان پذير مي باشد.
 تبصره :2شروع تعهدات بعد از اتمام تحصيالت و از تاريخ شروع به كار مجدد آغاز و قابل اعمال خواهد
بود.

ماده:9چنانچه از مدت زمان فوق جهت ادامه تحصيل براي مقاطع باالتر باقي مانده باشد ،دانشگاه مجاز به اعطاي
ماموريت آموزشي به كاركنان تا اتمام تعهد در مقطع قبلي نخواهد بود.

ماده: 10احكام ماموريت آموزشي به صورت يكساله و پس ار تایيد هيات رئيسه توسط معاونت توسعه
مديريت و منابع دانشگاه يا مقام مجاز از طرف ايشان صادر مي گردد وتمديد آن به شرط عدم مشروطي طي دو ترم
تحصيلي گذشته از نظر آموزشي وارسال گواهي ثبت نام ترم آتي از سوي معاونت آموزشي محل تحصيل به معاونت
مذكور مي باشد.

ماده:11در مدت مأموريت آموزشي تمام وقت كليه اقالم مندرج در حكم كارگزيني به استثناي فوق العاده سختي
شرايط محيط كار  ،حق اشعه و نوبت كاري قابل پرداخت مي باشد.

 تبصره:درمدت مأموريت آموزشي نيمه وقت حقوق و مزاياي مندرج در حكم كارگزيني برمبناي %50
پرداختمي شود.

ماده:12در طول مدت ماموريت آموزشي تمام وقت،كاركنان به هيچ شكلي مجاز به اشتغال به كار در دانشگاه
نخواهند بود.

ماده:13در صورتيكه كارمند به داليلي (اخراج  ،انصراف از تحصيل و )...موفق به اخذ مدر ك نشوند،كليه حقوق
و مزاياي وي در طول مدت مأموريت آموزشي براساس توافق دانشگاه (طول مدت بازپرداخت) مسترد خواهد
گرديد .به استثناء موارد خاص به دليل بيماري كه به تأييد شوراي پزشكي دانشگاه برسد.

ماده:14ذخيره مرخصي كاركناني كه از مأموريت آموزشي تمام وقت استفاده مي كنند محاسبه نخواهد شد .
 تبصره  :ذخيره مرخصي كاركناني كه از ماموريت آموزشي نيمه وقت استفاده مي كنند معادل %50
كاركنان خواهد بود .

ماده :15استفاده از مرخصي استعالجي در طـول مدت مأمـوريت آموزشي با رعايت آيين نامه مـرخصي هاي
خـواهد بود.
 تبصره  :در صورتيكه ذينفع به هر دليل نياز به اخذ مرخصي ( زايمان  ،استعالجي و  )....در طول يكسال
ماموريت آموزشي خويش داشته باشد ،واحد محل خدمت موظف است درخواست مشاراليه را به مديريت
توسعه سازمان و سرمايه انساني دانشگاه بمنظور لغو ماموريت آموزشي يكساله ارسال نمايد و بديهي است
عواقب عدول از اين فرايند متوجه محل خدمت ذينفع مي باشد .

ماده:16احتساب مدر ك تحصيلي باالتر براي كارمنداني كه به ماموريت آموزشي اعزام شده اند،منوط به وجود
پست سازماني متناسب با مدر ك تحصيلي اخذ شده و نياز واحد به تحصيالت فرد خواهد بود،در غير اين صورت
دانشگاه هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت.

ماده : 17مديران و سرپرستاني كه برابر شرايط مندرج متقاضي استفاده از مأموريت آموزشي مي باشند الزم است به
منظور بالتصدي نمودن پست سازماني مورد تصدي،تقاضاي كتبي مبني بر تغيير پست سازماني در مشاغل كارشناسي
ارايه و پس از طرح وتصويب كميتهاجرايي طرح طبقه بندي مشاغل دانشگاه و صدور حكم مربوطه نسبت به اعطاء
مأموريت آموزشي به آنان مبادرت گردد.در غير اينصورت با موافقت دانشگاهاعطاء مرخصي بدون حقوق به آنان
بالمانع خواهد بود.

ماده:18اعطاي مأموريت آموزشي خارج از چهارچوب اين دستورالعمل مجاز نبوده و ساير كارمندان دانشگاه كه
در مقاطع مختلف تحصيلي رسمي و يا از طريق مراكز مجاز مورد تأييد وزارت علوم و تحقيقات و فناوري و وزارت
بهداشت درمان و آموزش پزشكي در مراكز و مؤسسات آموزش عالي (داخل و خارج) پذيرفته مي شوند،مي توانند
در خارج از ساعات موظف اداري و يا با موافقت دانشگاه از مرخصي (استحقاقي يا بدون حقوق) براي ادامه تحصيل
استفاده نمايند.

