پيوست بند  5صورتجلسه هيات رئيسه دانشگاه
مورخ 95/5/4
دستورالعمل مأموريت آموزشي اعضاي غيرهيأت علمي ايثارگر دانشگاه تهران
مقدمه:
به منظور افزایش توان علمی ،ارتقاء سطح دانش و آمادگی اعضاي غيرهيأت علمی ایثارگر دانشگاه تهران جهت
تصدي مشاغل مناسب ،بر اساس قوانين و مقررات مرتبط و قوانين حاکم بر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
و قوانين عمومی مرتبط با ایثارگران از جمله آیين نامه اجرایی آموزش عالی آزادگان به شماره  85634ت 293
ههمورخ  1369/07/29مصوب هيأت وزیران /قانون ممنوعيت ادامه تحصيل کارگزاران کشور در ساعات
اداري مصوب جلسه مورخ  1372/10/14مجلس شوراي اسالمی /قانون تسهيالت استخدامی و اجتماعی
جانبازان انقالب اسالمی مصوب جلسه مورخ  1374/3/31مجلس شوراي اسالمی /آئين نامه اجرایی ماده 12
قانون تسهيالت استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب جلسه مورخ  1378/08/10هيأت وزیران /آئين نامه
اجرایی قانون تسهيالت استخدامی ویژه فرزندان شاهد به شماره /33956ت/25654/ههمورخ  1381 /07/16و
اصالحيه شماره /61956ت/28106/ههمورخ  1382/11/06هيأت وزیران  /قانون مدیریت خدمات کشوري
مصوب  /1386/7/8آئين نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان  %25و باالتر به شماره
 41459/262756مورخ  1388/12/27هيأت وزیران /قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران مصوب
 1391/10/2و سایر اسناد باالدستی مرتبط با ایثارگران ،این دستورالعمل تدوین شده است .بدیهی است
مشمولين این دستورالعمل از مزایاي اصالحيه قوانين یا مصوبات جدید مرتبط با ایثارگران برخوردار می
شوند؛ در واقع چنانچه تسهيالت و امتيازاتی مازاد بر موارد مذکور در قوانين و مقررات عمومی کشور به نفع
ایثارگران تصویب شده باشد ،ایثارگران از آن بهره مند خواهند شد.
ماده  – 1معانی اصطالحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر می باشد:
الف -دانشگاه  :دانشگاه تهران

ب -واحد محل خدمت  :پردیس/دانشكده مستقل/مرکز/مؤسسه/واحدهاي ستادي تابعه دانشگاه تهران
ج  -وزارتين  :وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی
د -ایثارگر  :جانباز با هر ميزان درصد جانبازي  /آزاده /فرزند شهيد /فرزند جانباز  %25و باالتر /فرزند
آزاده  /رزمنده با حداقل  3سال متوالی یا متناوب سابقه حضور در جبهه
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تبصره  :مرجع تأیيد ایثارگري ،اداره کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه می باشد.
ماده  - 2دانشگاه به منظور ارتقاي سطح دانش و آمادگی ایثارگران شاغل براي تصدي مشاغل مناسب ،با
مأموریت آموزشی تمام وقت یا نيمه وقت کارمندان پيمانی و رسمی ایثارگر که در کليه دانشگاه ها ،مقاطع و
رشته هاي تحصيلی رسمی و مورد تأیيد وزارتين پذیرفته می شوند ،موافقت می نماید.
تبصره  :هرچند بر اساس قانون ایثارگران محترم می توانند در کليه دانشگاه ها و رشته هاي رسمی و مورد
تایيد وزارتين تحصيل نمایند ،اما با توجه به اهتمام دانشگاه تهران بر ارتقاي هرچه بيشتر علمی ایثارگران و
نيز ایجاد بستر مناسب براي رشد این عزیزان در جایگاه هاي شغلی و حرفه اي ،توصيه می شود که مشمولين
این دستورالعمل حتی االمكان در دانشگاه هاي معتبر و مورد تایيد دانشگاه تهران و نيز رشته هاي تحصيلی
مرتبط با نيازهاي این دانشگاه ،به تحصيل بپردازند.
ماده  – 3مأموریت آموزشی ایثارگران حسب درخواست متقاضی می تواند به صورت تمام وقت یا نيمه وقت
باشد.
تبصره  :مأموریت آموزشی ایثارگران در مقطع دکتري صرفاً به صورت تمام وقت خواهد بود.
ماده  – 4اعطاي مأموریت آموزشی به ایثارگران براي هر مقطع تحصيلی فقط یك بار مجاز می باشد.
ماده  –5چنانچه واحد محل خدمت /دانشگاه به رشته تحصيلی که ایثارگر در آن پذیرفته شده است نياز
نداشته باشد ،مكلف است ضمن موافقت با مأموریت آموزشی متقاضی ،در صورت درخواست سایر واحدهاي
دانشگاه /دستگاه هاي دولتی ،هماهنگی الزم را جهت انتقال مستخدم موصوف به عمل آورد تا ایثارگر بتواند.
مأموریت خود را در واحد /دستگاه جدید ادامه دهد .در هر صورت ،موافقت با مأموریت آموزشی ایثارگر تا
فراهم شدن زمينه انتقال وي الزامی است.
ماده  – 6ایثارگرانی که در دانشگاه هاي پيام نور و یا دوره هاي غيرحضوري پذیرفته می شوند ،می توانند
جهت آمادگی براي شرکت در امتحانات پایان نيمسال تحصيلی ،حداکثر از یك ماه مأموریت آموزشی استفاده
نمایند.
ماده  – 7حداکثر مدت مأموریت آموزشی ایثارگران براي ادامه تحصيل در هر مقطع تحصيلی ،تابع مقررات
آموزشی وزارتين می باشد.
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تبصره  :در شرایط خاص چنانچه ایثارگر در طول مدت مأموریت آموزشی موفق به اتمام تحصيالت نشود،
تمدید مأموریت آموزشی ایثارگران به شرح زیر اعمال خواهدشد:
 در مقطع کاردانی حداکثر یك نيمسال تحصيلی در مقطع کارشناسی ناپيوسته حداکثر یك نيمسال تحصيلی در مقطع کارشناسی پيوسته حداکثر دو نيمسال تحصيلی در مقطع کارشناسی ارشد حداکثر یك نيمسال تحصيلی در مقطع دکتري حرفه اي حداکثر دو نيمسال تحصيلی در مقطع دکتري تخصصی حداکثر دو نيمسال تحصيلیماده  – 8چنانچه ایثارگر در نيمسال تحصيلی غيبت کرده و یا مرخصی تحصيلی گرفته باشد ،حقوق و مزایایی
به او تعلق ن خواهد گرفت ،مگر اینكه در آن مدت با موافقت دانشگاه در محل خدمت خود مشغول به کار بوده
باشد.
تبصره  -1ارائه گواهی اشتغال به تحصيل و گزارش پيشرفت تحصيلی در ابتداي هر نيمسال تحصيلی به واحد
محل خدمت الزامی است.
تبصره  –2جانبازانی که مرخصی تحصيلی آن ها در طول دوره مأموریت آموزشی ناشی از عوارض
جانبازي و درمان مربوط به آن باشد ،با تأیيد بنياد شهيد و امور ایثارگران و حسب مورد کميسيون هاي
ذیربطی که در نيروهاي مسلح تشكيل می شود ،از شمول این ماده مستثنی می باشند.
ماده  – 9پس از شروع مأموریت آموزشی ،پست سازمانی جانباز ،فرزند شهيد ،فرزند آزاده و فرزند جانباز
 ٪25و باالتر ،تا اتمام مأموریت آموزشی حفظ خواهد شد.
تبصره  :در صورتی که حفظ پست سازمانی مستخدم مشمول این ماده ميسر نباشد ،دانشگاه مكلف به
اختصاص پست همطراز به وي خواهد بود .این موضوع شامل پست هاي اجرایی و مدیریتی نيز می باشد.
ماده  – 10مدت مأموریت آموزشی ایثارگران به عنوان تجربه مفيد جهت ارتقاي پایه شغلی احتساب می گردد
و به ایثارگران در طول مدت مأموریت آموزشی تمام وقت ،حقوق و مزایاي مستمر ،کليه فوق العاده ها ،پاداش
پایان سال و کمك هاي نقدي و غير نقدي (به استثناي فوق العاده هاي غيرمستمر مانند :اضافه کار ،کارانه ،حق
اشعه ،شرایط سختی محيط کار ،نوبت کاري ،فوق العاده هاي سرپرستی و مدیریتی ،حق محروميت از مطب،
محروميت از تسهيالت زندگی ،بدي آب و هوا ،حق ایاب و ذهاب و حق مسكن) با رعایت ضوابط مربوط
پرداخت می شود.
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تبصره  : 1در طول مدت مأموریت آموزشی نيمه وقت ،تمام حقوق و مزایاي مستمر و کليه فوق العاده ها ،اعم
از اضافه کاري ،کارانه و  ،..به نسبت ميزان اشتغال در دانشگاه ،محاسبه و پرداخت می شود.
تبصره  : 2به مشموالن این دستورالعمل در طول مدت مأموریت آموزشی تمام وقت ،ذخيره مرخصی تعلق
نمی گيرد.
تبصره  : 3براي مشموالن این دستورالعمل که در مأموریت آموزشی نيمه وقت یا پاره وقت می باشند ،ميزان
مرخصی استحقاقی به نسبت مدت زمان حضور در دانشگاه محاسبه خواهد شد.
ماده  – 11مشموالن این دستورالعمل از سپردن تعهد خدمت به دانشگاه معاف می باشند.
ماده  – 12احتساب مدرك تحصيلی باالتر ،براي ایثارگرانی که موفق به اخذ مدرك تحصيلی مورد تأیيد
وزارتين می شوند ،الزامی است.
ماده  -13مشموالن این دستورالعمل که مأموریت آموزشی آن ها به دليل انصراف یا اخراج منجر به اخذ
مدرك تحصيلی نشود ،به جز در مواردي که به تشخيص و تأیيد بنياد شهيد و امور ایثارگران داراي عذر
موجه باشند ،موظف به بازپرداخت حقوق و مزایاي دریافتی در طول مدت استفاده از مأموریت آموزشی می
باشند.
ماده  - 14فرآیند درخواست مأموریت آموزشی و تمدید آن به قرار زیر خواهد بود:
 ارائه درخواست کتبی و مدارك مربوط توسط متقاضی به واحد محل خدمت ارسال درخواست متقاضی به انضمام مدارك مربوط از واحد محل خدمت طی نامه رسمی به اداره کلامور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه
 بررسی و اعالم نظر اداره کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه بر اساس دستورالعملو ارسال مستندات طی نامه رسمی به معاونت فرهنگی دانشگاه
 بررسی مستندات و اعالم نظر از سوي معاونت فرهنگی دانشگاه و ارسال به معاونت اداري و مالی دانشگاه ارسال از سوي معاونت اداري و مالی دانشگاه به اداره کل منابع انسانی و امور رفاهی دانشگاه جهتصدور حكم کارگزینی
ماده  -15این دستورالعمل مشتمل بر یك مقدمه 15 ،ماده و  10تبصره در تاریخ  1395/5/4به تصویب هيئت
رئيسه دانشگاه تهران رسيد.
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