
 آئین نامه استخدام قراردادی اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی موسسه آموزش عالی انرژی
 

 شرایط قرارداد:  

ضو هیئت علمی تمام وقت یا           صادره  در  رابطه با ع شده واحتمااًل احکام   شرح وظایف ارائه  ساس  ساس تعهد طرفین بیکدیگر و برا شناس تمام وقت    قرارداد برا کارمند/کار

                                                       منعقد می گردد . این قرارداد استخدام برای مدت یکسال یا کمترمعتبر می باشد.  تمدید قرار داد در صورت توافق بالمانع است.              

                                                                           تعهدات موسسه :                                                    

حداکثر برابریکماه حقوق  عالوه بر حقوق ماهیانه مندرج در این قرارداد عیدی و پاداش ساالنه متناسب طول زمان کارکرد در سال به عنوان حسن انجام کاربرای هریک       - 1

ضافه            عضاءهیئت علمی فوق العاده مخصوص برای ا پایه) ( پرداخت می شود.ضمنًا مبلغ سنوات طبق ارزیابی ساالنه درصورت کسب امتیاز الزم ممکن است به حقوق ماهانه ا

 و گزارش های پژوهشی و مشاوره ای( گردد.)براساس آئین نامه  های موسسه

ساعات غیراداری ، به طرف قرارداد مجمو     - 2 ضافی در  صورت نیاز وارجاع کارا سقف  در  ضافه کاری تعلق      20عاً تا  صدکل قرارداد برای طول مدت قرارداد با تأیید کتبی ا در

× حقوق ماهانه×می گیرد. محاسبه  مبلغ هر ساعت اضافه کاری بر اساس ساعات قرارداد 
1

192
 )ویژه کارکنان غیر هیئت علمی( 

شی از کار     -3 ستگی ، حوادث نا ش شمول مقررات قوانین اجتماعی وکار خواهد بود وحق بیمه       طرف قرارداداز نظر خدمات درمانی ، بازن سب مورد م سایر خدمات ح وغیرآن و

 مقرر برابر قانون تأمین اجتماعی به صندوق ذیربط واریز خواهد شد.

شییده وطی همان مدت قرارداد قابل   روز با احتسییاج جمعه ها با  برخورداری از حقوق و مزایا در زمانهای تعیین30روز یا 26مرخصییی غیر عضییو هیئت علمی در سییال  -4

 درصورت تأیید قابل استفاده  می باشد.مرخص ماهانه استفاده است . مرخصی انفرادی ویا ساعتی در صورت اضطرار تا سقف یک سوم 

عضاء هیئت علمی طبق نرم معمولی از   اعضاء هیئت علمی که فقط چند روز در هفته رادر موسسه حضوردارندو یا بازنشستگان خرید خدمت فاقد مرخصی هستند سایرا            -5

 روز درتابستان( 22-30)پانزده روز فروردین ویکماه مرخصی برخوردارند.

ساعت بشود حق التدریس     24روز می باشد چنانچه  ساعات تدریس عضو هیئت علمی بیش از     5ساعت در طی     24ساعت و ساعات تدریس    40کل ساعات حضور   -1-6

ساس        ساعت مجموع ک 40عالوه بر  ضو هیئت علمی تمام وقت  بر ا سئو لیت های ع شش کامل م    اری در طول هفته و پو
1

60
ضافه فوق العاده    مبلغ حقوق پایه و مرتبه به ا

 مخصوص  بدون کسر بیمه جداگانه پرداخت خواهد شد.

کامل شناخته شده واز ضریب    ساعت برسد این فرد عضوهیئت علمی تمام وقت    44چنانچه کل ساعات موظف حضور در قرارداد به     2-6
1

2
فوق العاده ویژه در صورت تایید    

 هیئت علمی استفاده خواهد کرد و این ممکن است هرسال برحسب نظر هیئت امناء تغییر کند.

 د.رسانده شو اطالع دانشجویان ومدیر آموزشساعات تدریس وساعات مشاو.ره اساتید در اول هرترم و در ساعات حضور دانشجو باید به .7

سط عرف عمومی و           -8 شده تو ساس تعیین حقوق ماهیانه تعیین  سته از قرارداد خاص خود و برا ش ساتید بازن ست رعایت   هیئت کارکنان و ا امناء تبعیت می کنند. بدیهی ا

 مقررات عمومی تابع همین دستورالعمل هستند.

طبق ضوابط  ودر وقت  های اضافی موجب پرداخت جداگانه ای خواهد شد. امور تحقیقاتی ممتد     فعالیت های اضافی عضو هیئت علمی برای انجام کار آموزیها ،پروژه ها    -9

ساعت  10باتدریس )تیر و مرداد( و منجر به آثار علمی و تهیه مقاالت پژوهشی و چاپ آنها از وظایف اصلی و الزم تداوم کاردرموسسه است. کاراعضاء هیئت علمی در تابستان 

 . درصورت حضورکمتر یاتدریس کمتر فقط حقوق پایه پرداخت خواهد شد.ون آن باکسر فوق العاده ویژه هیئت امناء خواهد شددرهفته بطور کامل وبد

 وهشی استفاده می نمایند.ژدر زمان آخر قرارداد با انجام امور پعیدی فقط از حقوق ماهانه و یکماه   "نیمه وقت"اساتید با قید -9

 تعهدات طرف قرارداد :

س           -الف  صلی هرمدیرگروه تهیه برنامه در ضوع قرارداد اقدام کند. یکی از وظایف ا سبت به انجام مو ضوابط ن ست مطابق مقررات و ی و هماهنگی بابقیه  طرف قرارداد متعهد ا

ساعات آ        ساتید در اول هرترم و در  شاوره ا ساعات م ست.  سه که باید به      مدیرگروه ها ، مدیر آموزش و پایش متداوم آن و وظایف حکمی  ا س شجو در  مو ضور دان اطالع  زادح

 .رسانده شود دانشجویان و مدیر آموزش

 نیست . 1337طرف قرارداد اقرار می کند مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی مصوج سال  -ج 

ضو هیئت علمی غیر اجرائی تمام وقت  حداقل    -ج ساعت در روز هرگز             40ساعات کارع صرفًا ده  شد. ولی  سئولیت های تمام وقتی در طول هفته می با شش م ساعت با پو

 روز مجازاست.ر ساعت د8مکفی نبوده ومتناسباً موجب کاهش حقوق می گردد.، تدریس هراستاد به ویژه مدیران تا سقف 

 سوی این دانشگاه / موسسه برای طرف قرارداد ایجاد نمی کند.عقد قرارداد هیچ گونه تعهدی مبنی بر استخدام رسمی یا پیمانی از  -د 

سمی هیئت           شی و ر ضویت پیمانی ، آزمای ست به ع صورت طی فر آیندها و مراحل جذج هیئت علمی و تأییدیه های مربوط ، فرد ممکن ا ست در  سه      بدیهی ا س علمی مو

 درآید.

ر است ودر صورت ایجاد خسارت ، موسسه آموزش عالی انرژی می تواند با تشخیص خود ،از محل قرارداد یا   طرف قرارداد مسئول حفظ ونگهداری وسایل و اموال در اختیا   –ه

 ضمانت های سپرده شده ،خسارت مربوط را جبران کند .



ر می دهند که درزمان فسخ یا عدم   میلیون تومان به صورت ودیعه نزد موسسه قرا    بیست عضو هیئت علمی تمام وقت یا نیمه وقت همانند سایر مستخدمین حداقل مبلغ     -و

  (1395)براساس قیمت های تمدید قرارداد  و عدم رفتارمغایر با مفاد قرارداد ظرف سه ماه عیناً مسترد خواهد شد

مراتب به اداره بیمه گزارش   در صورت غیبت های مکرر حضور در کالس و یا کیفیت و ارزشیابیهای ناکافی تدریس ، موسسه با درج در پرونده و محاسبه ضرایب غیبت ،         -ز

 می شود.

مرجع دیگری   درصورت ادامه عدم حضور عضو هیئت علمی بدون اطالع قبلی موجب خسارات و تکرار آن موجب ساقط شدن تعهدات موسسه به وی بدون حق مراجعه به -ح

 بگمارد. و خسارات خوررا به نحوی از فرد استخدام شده جبران نماید.خواهد شد. بدیهی است این موسسه این حق را پیدا خواهد کرد که فرد جدیدی را به جای وی 

 موارد مسکوت در این قراردادبا موافقت موسسه وطبق ضوابط تعیین شده با هماهنگی معاونت ذیربط عمل خواهد شد .  –ت

 یچ عنوان از طرف دانشگاه / موسسه به وی نخواهد شد.طرف قرارداد قبول می کند که به جز موارد ذکر شده در قرارداد هیچ نوع پرداخت دیگری تحت ه –ی

 هستند. اساتید تمام وقت بجز تعطیالت رسمی و نوروزی پیوسته در مسئولیت های مشاوره ها ، مشارکت ها ، تدریس و اجرای بهبود و امور موسسه فعال -ک

 دانشگاه هاست. وپژوهشی حداقل مطابق با استانداردهای آموزشیوظیفه اصلی هریک از کارکنان ایجاد محیط علمی ،اسالمی ،صمیمی بانشاط و   -ل

 همچنانکه ساعات تدریس اضافی پرداخت دارد ساعات موظف غیبت هم کسر پرداخت خواهدشد.)طبق دستورالعمل عمومی موسسه ( -م

 وامضاء شده باشد.هیئت علمی توسط طرفین قابل فسخ می باشدماه قبل از آخرهر ترم برای اعضاء دو+ این قرارداد در صورت اضطرار یکماه قبل برای کارمندان و 

 ساعت تدریس دریک ترم داشته باشند الزم است در ترم بعدی جبران نمایندو یا توافق دیگری حاصل گردد. 24*+درصورتی که اساتید کمتر از 

 حل محسوج می گردند.*+*اساتید تمام وقت شامل پرداخت ایاج و ذهاج و غیره نمی شوند. و یابعبارتی بومی م

 نفر ویا کمترشد هر دوجلسه یکساعت محسوج می شود.6چنانچه تعداد دانشجو هرکالس-ق

 نسخه حکم واحد دارد و پس از امضا و ثبت معتبر خواهد بود. 4نسخه تنظیم شده که هر  4این قرارداد در  –ن

 

 

 


