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 همقدم

اميد  ،دانشگاهي   جهاد با سالم و خدا قوت به همكاران و همچنين خوش آمدگويي و خير مقدم به اعضاي جديد خانواده

 .رديقرار گ جهاد همه ذينفعانمنان مورد قبول  زديه الطاف ايدر سا شماتالش و همت است 

همكاران محترم با اين مجموعه مختصر با هدف تسريع در فرآيند جامعه پذيري اعضاي جديد و آشنايي ايشان و ساير 

، روشهاي جاري و فرهنگ سازماني جهاد دانشگاهي و انين و مقررات ضروري و مورد نياز، مجموعه قوساختار سازماني

 گردآوري شده است.  حقوق و وظايف اعضا

 
 

 الي به جهاد دانشگاهي :نگاهي اجم

 

 جهاد دانشگاهي نهادي است كه از دل انقالب اسالمي جوانه زده و با الهام همه جانبه از آرمانهاي اين انقالب بزرگ و 

بر مبناي شناخت مشكالت واقعي و نيازهاي تخصصي جامعه، به دنبال ارائه الگويي بومي از توليد دانش و فناوري و ايجاد 

ي مورد نياز براي پيشبرد اهداف عاليه انقالب است. اين مجموعه نهادي عمومي و غير دولتي زير نظر زير ساخت فرهنگ

با مأموريت گسترش تحقيقات و  1359شوراي عالي انقالب فرهنگي و داراي شخصيت حقوقي مستقل است كه در سال 

جامعه، گسترش طرحهاي كاربردي و نيمه  ، توسعه امور فرهنگي در سطحيه نوآوري براي نيل به خوداتكاييشكوفايي روح

 ، خدماتي كشور تأسيس شد.ان پلي ميان دانشگاه و بخش صنعتيصنعتي و به عنو
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشکي تهران : حوزه 

  ریاست

 هماهنگي( ي واحد )شوراهاي علمي وها مشي و ناظر بر فعاليتتعيين كننده خط

 روابط عمومي 
  ماموريت، اهداف و خدمات جهاد دانشگاهي رنامه ريزي و تالش جهت شناساندن و معرفيب

 معاونت پشتیباني )شامل : اداره امور مالي ـ اداره منابع انساني و امور اداری و عمومي( 
ها و  نامه آئين  و تدوين  ، تهيه امور استخدامي  از انجام  اعم  جهاد دانشگاهي  اداري  و خدمات  كاركنان  امور پرسنلي  كليه

  نظير خدمات نقليه  ميامور عمو  و پيگيري  ، دبيرخانهرفاهي  ، خدمات استخدامي  هايدستورالعمل

 های پژوهشي ـ مراکز خدمات تخصصي()شامل : گروه و فناوری معاونت پژوهش
هاي كاربردي و  گسترش اجراي طرحگسترش روحيه تتبع و شكوفايي استعدادها در سطح جامعه براي نيل به خوداتكايي، 

 ي اجرايي و مراكز علمي و تحقيقاتي و اصرار بر به كارگيري نتايج پژوهش نيمه صنعتي از طريق پيوند با دستگاه ها

 معاونت آموزشي )شامل : مراکز آموزشي(
علمي، اقتصادي و فرهنگي ها و تحوالت  هاي تخصصي افراد، متناسب، با دگرگونيتوسعه منابع انساني و افزايش توانمندي

 .تا در سايه آن كارايي الزم براي پذيرش و ايفاي موثر وظايف اجتماعي و شغلي فراهم گردد ،كشور

 های فرهنگي( معاونت فرهنگي )شامل : کانون
 سياسي و ديني بينش و دانش و افزايش فكري آمادگي و تربيتي، ايجاد فرهنگي ريزيبرنامه  اسالمي، هنر و فرهنگ ترويج و تبليغ

 كشور سياستهاي فرهنگي چارچوب در فرهنگي و انحرافات زدگيغرب با مقابله منظور به دانشجويان بخصوص  جوان، قشر در



 

 

 

 : شرایط ورود به خدمت 

 سال تمام سن  40سال و حداكثر  18داشتن حداقل  (1

 اعتقاد و التزام به واليت فقيه و قانون اساسي  (2

 جام واجبات و ترک محرمات تخلق به اخالق اسالمي و ان (3

 داشتن حداقل مدرک تحصيلي پايان دوره متوسطه  (4

 انجام خدمت زير پرچم )دوره ضرورت( يا داشتن معافيت قانوني  (5

 سالمت جسمي و رواني جهت انجام وظايف محوله  (6

 نداشتن سابقه محكوميت جزايي موثر (7

 هاها و سازمانخانهنداشتن تعهد خدمت به ساير وزارت (8

 شودتوانايي انجام كاري كه براي آن استخدام ميداشتن  (9

 داشتن شرايط اختصاصي موردنياز براي تصدي مشاغل مربوط با تاييد معاونت مربوطه  (10

 :موارد ذيل كه حداكثر يكسال براي ارايه مدارک ذيل فرصت خواهند داشت هاي الزم شامل داشتن حداقل توانمندي (11

 المللي كاربري رايانه )شش دوره(ردهاي بينالف( گواهينامه دوره مقدماتي استاندا

ب( گواهينامه زبان انگليسي معتبر قابل معادل سازي با مراكز آموزشي جهاد دانشگاهي )حداقل معادل  
Intermediate)  

 های کارشناسي به باال و دارندگان مدرک کارشناسي و کارشناسي ارشد ـ پست1نکته 

 تاریخ صدور، قابل پذیرش است.  سال از 2ـ گواهینامه به مدت 2نکته 

 ـ دارندگان مدرک دکتری تخصصي الزامي برای ارایه گواهینامه زبان ندارند.  3نکته 

 ج( گواهينامه تايپ 
 

 : رسته در جهاد دانشگاهي 
  باشند. ي هيات علمي و غير هيات علمي مشغول فعاليت مي اعضاي جهاد دانشگاهي در دو رسته

 

 ت علمي در جهاد دانشگاهيانواع استخدام غیر هیا 

 استخدام رسمي 
عبارت است از پذيرفتن شخص حقيقي به خدمت در جهاد تحت عنوان عضو رسمي براي انجام مشاغل مستمر با پيشنهاد 

و به موجب حكم رسمي رئيس جهاد يا مقام مجاز از طرف ايشان طبق تشكيالت « شوراي اداري و استخدامي جهاد»
 برای مدت نامحدود.مصوب 

 خدمت آزمایشي 
را « خدمت آزمايشي»كليه اعضاي رسمي قبل از اينكه به عضويت رسمي جهاد دانشگاهي پذيرفته شوند بايد يك دوره 

طي نمايند. مدت خدمت آزمايشي به تشخيص رئيس جهاد يا مقام مجاز از طرف ايشان براي رسته غير هيأت علمي 
سال است 4تا  2علمي سال و براي رسته هيأت  2ماه و حداكثر  6حداقل 

اعضاي رسمي آزمايشي كه در طي يا پايان دوره آزمايشي بنا به تشخيص باالترين مقام مربوط و تصويب شورا و  نکته:

بدون هيچگونه تعهدي به خدمت   در خدمت مورد نظر تشخيص داده نشوند، تأييد رئيس جهاد دانشگاهي صالح براي ابقاء 

 با آنان تسويه خواهد شد.  و با پرداخت حق و حقوق، آزمايشي آنان در جهاد خاتمه



 
  استخدام پیماني 

پذيرفتن شخص حقيقي به خدمت در جهاد تحت عنوان عضو پيماني براي انجام مشاغل موقت يا مستمر به  عبارت است از

 موجب حكم پيماني رئيس جهاد دانشگاهي يا مقام مجاز از طرف ايشان.

 ساالنه آن بالمانع است. پيماني يكسال و تمديد مدت قرارداد استخدام :1نکته

 پذير است.  فسخ قرارداد استخدام پيماني توسط هر يك از طرفين قرارداد با يكماه اعالم قبلي امكان :2نکته

  استخدام قراردادی تمام وقت و پاره وقت 

وقت طبق پاره وقت يا تمام كارگيري شخص حقيقي به خدمت در جهاد تحت عنوان عضو قراردادي  عبارت است از به

ر هر دو رسته وقت دو پاره استخدام قراردادي تمام وقت مدت معین و محدود.قرارداد براي انجام كارهايي مشخص و 

 شود. انجام ميهيات علمي و غير هيات علمي 

رارداد مدت كمتري تعيين تواند با يك ماه اعالم قبلي قرارداد را لغو نمايد، مگر آنكه در ق جهاد دانشگاهي مي :1نکته

 شده باشد.

 استخدام کارگری 

اين نوع استخدام مخصوص افرادي است كه مدرک تحصيلي ايشان زير ديپلم بوده و امكان استخدام ايشان به صورت 
شوند(  باشد )يا افراد با مدرک ديپلم كه جهت تصدي مشاغل كارگري استخدام مي قراردادي در جهاد دانشگاهي ميسر نمي

گيرند و در  باشند. اين افراد تحت پوشش قانون كار قرار مي ا ساير شرايط عمومي استخدام در جهاد دانشگاهي را دارا ميام
 شوند.  مدت قرارداد، در چارچوب مقررات قانون كار، از مزاياي متعلقه برخوردار مي

 : تبدیل وضعیت
 گردد. توسط هيأت امناي جهاددانشگاهي تعيين و ابالغ مي شود كه هر ساله اي انجام مي تبديل وضعيت در چهارچوب سهميه

 نحوه احتساب سوابق قبل از جهاد دانشگاهي : 

 : باشد پذير مي به دو روش امكان
اي خود را  است مراجعه و سوابق بيمه  اي كه قبل از جهاد دانشگاهي تحت پوشش آن بوده : عضو به شعبه بيمه روش اول

 دهد. اري واحد ذيربط ارائه ميدريافت كرده و  به امور اد
: عضو تقاضاي خود را جهت  احتساب سوابق قبل از جهاد دانشگاهي به صورت مكتوب و همراه با ذكر نام شعبه  روش دوم

آوري سوابق عضو  اي كه در آن تحت پوشش بوده است به مقام مسئول واحد ارائه داده و واحد ذيربط جهت جمع بيمه
 اقدام خواهد كرد.

 یط ورود به رسته هیأت علميشرا : 
  دارا بودن مدرک تحصيلي حداقل كارشناسي ارشد 

 هاي پژوهشي واحدهاي گروهسنخيت رشته تحصيلي متقاضي با فعاليت 

  داشتن حداقل دو سال همكاري تمام وقت با جهاد دانشگاهي 

 درخواست عضو بصورت مكتوب جهت تبديل وضعيت در رسته هيات علمي 

 عيت عضو در شوراي استخدامي واحد تصويب تبديل وض 

 .تكميل پرونده متقاضي توسط اداره امور اداري و خدمات عمومي واحد، مطابق فهرست مدارک اعالم شده، و ارسال آن به دفترمركزي 

 .تائيد صالحيت عمومي متقاضي از سوي معاونت پشتيباني و امور مجلس 

 تأييد صالحيت علمي متقاضي از طرف كميسيون ارتقاء.   



 

 اعضای غیر هیات علمي یحقوق و مزایا 

 ضريب ريالي جدول حقوق = حقوق مبنا×عدد مبنا حقوق مبنا:  -الف

 شود.  عدد مبنا : عددي است كه بر اساس گروه تعلق گرفته به هر فرد مشخص مي

 شود. ضريب ريالي جدول حقوق : ضريب ريالي حقوق است كه ساالنه توسط هيات امنا تعيين مي

 

براي هريك از اعضاي تمام وقت همه ساله به ازاي هر سال خدمت تمام وقت قابل قبول، مبلغي :  افزايش سنواتي -ب

 . شودرصد حقوق مبنا و افزايش سنواتي سالهاي قبل در نظر گرفته ميد 5و  4، 3بعنوان افزايش سنواتي و به ميزان 

مندي : هاي اوالد و عائلههزينهكمكهمچنين ، ويژه، اياب و ذهاب و هيات امنا و يهاي شغل، شغل مديريتالعادهفوق -ج

 . باشدل پرداخت ميو براساس شرح شغل مورد تصدي، قابمصوبات ساالنه هيات امنا ضرايب تعيين شده در مطابق با 

 جدول فوق العاده شغل
 %75 ـ مشاغل خدماتي و مشاغل نظير و همسطح 1

 %80 كمك كارشناسي و مشاغل نظير و همسطح مشاغل دفتري، ـ  2
 %90 مسئولين و كاردان و تكنسين و مشاغل نظير و همسطح ـ  3
 %105 معاون اداره و مشاغل نظير و همسطح  كارشناس، ـ  4
 %115 رئيس اداره و مشاغل نظير و همسطح به باال،  9كارشناس گروه  ـ  5
 %120 معاون مديركل و مشاغل نظير و همسطح  به باال، 12كارشناس گروه  ـ  6
 %130 مدير كل و مشاغل نظير و همسطح رئيس واحد،  ـ  7

 

 جدول فوق العاده ويژه 

 ضريب ريالي جدول حقوق ×عدد مبنا مدرک تحصيلي

 ضريب ريالي جدول حقوق ×1250 متر از ديپلمك

 ضريب ريالي جدول حقوق ×1312 ديپلم

 ضريب ريالي جدول حقوق ×1575 كارداني

 ضريب ريالي جدول حقوق ×1919 كارشناسي

 ضريب ريالي جدول حقوق ×2856 كارشناسي ارشد

 ضريب ريالي جدول حقوق ×3150 دكترا

 تحصيلي مدرک
 حقوق مبنا

 توضيحات )براي ارتقا يك گروه( گروه
 يابد.سال سابقه كار تمام وقت به يك گروه باالتر ارتقا مي 6به ازاي  3 پايان دوره ابتدايي

 يابد.سال سابقه كار تمام وقت به يك گروه باالتر ارتقا مي 5به ازاي  4 پايان دوره اول متوسطه
 يابد.سابقه كار تمام وقت به يك گروه باالتر ارتقا ميسال  5به ازاي  6 ديپلم

 يابد.سال سابقه كار تمام وقت به يك گروه باالتر ارتقا مي 5به ازاي  7 كارداني
 يابد.سال سابقه كار تمام وقت به يك گروه باالتر ارتقا مي 4به ازاي  8 كارشناسي

 يابد.به يك گروه باالتر ارتقا مي سال سابقه كار تمام وقت 4به ازاي  9 كارشناسي ارشد
 يابد.سال سابقه كار تمام وقت به يك گروه باالتر ارتقا مي 4به ازاي  10 دكترا



 
ت سازماني مورد تصدي و نتايج ارزشيابي ساليانه اعضا در محدوده تعيين شده، حسب مطابق با پس: جذب  العادهفوق -د

 . گرددمصوبات شوراي واحد محاسبه مي

 العاده شغل درصد حقوق وفوق 200تا  120 الف: رئيس واحد، مدير كل و مشاغل نظير و همسطح

 العاده شغل صدحقوق و فوقدر 150تا  80 ب: معاون مديركل, معاونين واحد و مشاغل نظير و همسطح

 العاده شغل درصدحقوق و فوق 120تا 60 وباالتر ورئيس اداره ومشاغل نظيروهمسطح 9گروه  ج:كارشناس

 العاده شغل درصدحقوق و فوق 100تا  50 د: كارشناسان , مسئولين قسمتها و مشاغل نظير و همسطح

 العاده شغل درصد حقوق و فوق 70تا  35 : ساير مشاغل   ه

 

 تفاوت تطبیقي :     -هـ

 = {كمك هزينه خوار وبار+سنواتي(افزايش  +مجموع حقوق)حقوق مبنا +يتيفوق العاده شغل مدير +فوق العاده شغل +فوق العاده جذب +فوق العاده ويژه}-حداقل حقوق 

 شود. ر باشد شامل تفاوت تطبيقي ميبيشتر از صفحاصل فرمول فوق در صورتي كه 

 شود. تعيين مياز سوي دفتر مركزي بتداي هر سال حداقل حقوق ا

 حكم تا زمان تسويه مبلغ تفاوت تطبيقي از اين محل تامين خواهد شد.  كليه افزايش 
 

  :کمك هزینه خواروبار 

شود كه بخشي از آن در پرداخت مي« كمك هزينه خواربار»به اعضاي غير هيات علمي مبلغي تحت عنوان 

-مناسبت طيدرصورت وجود اعتبار و به تشخيص رييس واحد  و بخش ديگر يانهبصورت ماهو احكام حقوقي 

 شود.هاي مختلف در طول سال بصورت غير نقدي پرداخت مي

ريال  660,000باشد كه معادل ريال مي 22,220,000مجموع كمك هزينه خواربار به ميزان  1397ال براي س

ريال از آن مطابق با شرايط اعالم شده فوق در  14,300,000از آن در احكام حقوقي و بصورت ماهيانه و مبلغ 

  .گرددطول سال به اعضاي غير هيات علمي پرداخت مي

 وقت :الزحمه عضو قراردادی پارهقح 

باشد. مي  Kالزحمه عضو قراردادي پاره وقت به ازاي هر ساعت كار مورد تاييد معادل ـــــــــــــــ   حقـ 1
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 حوزه فعاليت: 
 اداره:                                                                     قسمت:

 شهرستان محل خدمت:                                           استان محل خدمت:        
 ضريب افزايش سنواتي:                                                                        نوع استخدام:    
 شرح حكم: 
اد دستور العمل استفاده از خدمات نيروي تناين حكم به اس 

نامه     آيين 55دي موضوع ماده انساني به صورت قراردا
     استخدامي  جهاددانشگاهي از تاريخ                  تا           

 گردد.  به مدت        منعقد مي
 

(  اين قرار يكماه )حداقل جهاددانشگاهي ميتواند با اعالم قبلي
 1.داد را فسخ نمايد

 ها:  حقوق و فوق العاده                        
                                 قوق مبنا:                      ح

                                  افزايش سنواتي:        
                                        جمع حقوق:              

 العاده شغل:  فوق
 فوق العاده شغل مديريتي:

 فوق العاده جذب:
 ه:فوق العاده ويژ

 كمك هزينه خواربار:
 فوق العاده اياب ذهاب:

 تفاوت تطبيقي:
 فوق العاده سختي كار:

 فوق العاده بدي آب و هوا:
 محروميت از تسهيالت زندگي:

 كمك هزينه عائله مندي:
 كمك هزينه اوالد:

 فوق العاده محل خدمت:
 درصد هيات علمي:80

 فوق العاده جذب هيات امنا:
 جمع كل:         

        ريال                   هاي مندرج در اين حكم جمعاً به مبلغ     وق و فوق العادهحق
 به حروف:

 باشد.    ور قانوني از اعتبارات                                  قابل پرداخت ميسپس از وضع كحقوق و مزاياي مندرج در اين حكم 
 تاريخ پايان:                                          تاريخ اجراي حكم:                       

 شماره تاريخ حكم قبلي:                                                           حقوق قبلي                            ريال
به صورت قراردادي و ساير مقررات اداري و تعهد  اينجانب اين قرارداد را با اطالع از دستورالعمل استفاده از خدمات نيروي انساني به

 تاريخ:                   امضا:م.         نماي رعايت شرايط و كليات آن امضاء مي
                                                       : اموراداريگيرندگان رونوشت 
 رييس واحد                                               عضو                                               
 امورمالي                           

 

 



 
 

 حقوق و مزایای اعضای هیات علمي 

 پايهضريب ريالي جدول حقوق = حقوق × ضريب پايه: پایهحقوق  -الف

 شود.  مشخص مي تعلق گرفته به هر فرد مرتبه علمي و پايه: عددي است كه بر اساس ضريب پايه 

 شود. ضريب ريالي جدول حقوق : ضريب ريالي حقوق است كه ساالنه توسط هيات امنا تعيين مي

 باشد.مي 30شروع و خاتمه آن پايه  1از پايه  پایه:
 ترفیع پایه:

 حداقل يك سال توقف تمام وقت در پايه قبلي -

پيشرفت علمي و رضايت از خدمت تخصصي و اجرايي عضو بنا  -
 يب كمسيون ارتقابه تصو

 تكميل فرم ترفيع پايه و اخذ تأييد معاون مربوط. -

نكته: سابقه فعاليت تمام وقت داخل و خارج جهاد)در يكي از 
هاي دولتي يا نهادهاي انقالب اسالمي( با تصويب كمسيون ارگان

 تواند باعث ترفيع پايه شود.ارتقا نيز مي

 :ثابت العاده شغلفوق

 رتبه
شغل نسبت  العاده درصد فوق

 به حقوق پايه

 %35 مربي پژوهشيار

 %40 پژوهشمربي 

 %45 استاديار پژوهش

 %50 دانشيار پژوهش

  %55 استاد پژوهش
 
 شود.ضريب ثابتي كه توسط هيات امنا تعيين ميالعاده جذب: ضریب فوق 
 

 رتبه
 ضريب

 حداكثر حداقل

 87/1 6/0 مربي پژوهشيار

 95/1 6/0 پژوهشمربي 

 47/2 7/0 ستاديار پژوهشا

 54/2 8/0 دانشيار پژوهش

  45/2 7/0 استاد پژوهش

 = العاده جذبفوق

 ضريب فوق العاده جذب ×حقوق پايه 

 

العاده جذب سال: هر سال بر اساس عملکرد آموزشي، پژوهشي و ضریب فوق
خدماتي، تخصصي، فرهنگي و اجرایي عضو، و تائید رئیس جهاد دانشگاهي 

 شود.يتعیین م

 = ضريب فوقالعاده جذب سالفوق

 حقوق پايه ×العاده جذب ساالنه 

 : گردد مي  تقسيم  ذيل   رده شش  به  علمي هيأت  اعضاي  اجرائي  مسئوليتهاي  بطوركلي رده مسئولیت:
 تيالعاده شغل مديريدرصد فوق ×العاده شغل مديريتي رئيس جهاد دانشگاهي = فوقاالعاده شغل مدیریتيفوق

مدير اداره و  رده مسئوليت
 گروه

مديران مراكز 
خدمات تخصصي و 

 هاي پژوهشيگروه

معاونان واحدها 
 ها، و پژوهشكده

 مراكز سازمانها،

رؤساي واحدها و 
 ها، پژوهشكده

و  مراكز سازمانها،
 مديران كل

مشاوران رئيس 
 جهاددانشگاهي

رئيس پژوهشگاه 
 و معاونان

 هاددانشگاهيج

  %80-%50 %50-%30 %60-%35 %45-%20 %40-%15 %30-%10 درصد حداقل و حداكثر



 

 



 
 موارد مشترک در احکام هیات علمي و غیر هیات علمي : 

 

 :مندي و اوالد اعضاي جهاد بر اساس ضوابط مذكور در قانون  كمك هزينه عائله کمك هزینه عائله مندی و حق اوالد

 . عدي آن قابل پرداخت استنظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و اصالحات ب

با  زنان سرپرست خانوارشود، اما در مورد زنان تنها به مندي به همه مردان متأهل پرداخت ميكمك هزينه عائله نكته:

 .شودپرداخت ميارايه مدارک مثبته 
 

 نون نظام مندي و اوالد اعضاي جهاد بر اساس ضوابط مذكور در قا كمك هزينه عائله :فوق العاده ایاب و ذهاب

 . هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و اصالحات بعدي آن قابل پرداخت است
 

  کار اضافه 

 دهد، ، فعاليت انجامذيصالح دستور مقامات حسب بر موظف كار بر عالوه اداري ساعات از خارج در عضو كه صورتي در

 به عنوان به به ازاي هر ساعتهاي جذب( ادهالع)منهاي فوق حكم حقوقييك صد و پنجاهم  ميزان به كاراضافه العادهفوق

 .شود مي پرداخت وي

 باشد.  ساعت مي 120 ماهيانه اعضاحداكثر پرداخت اضافه كار  .1

 دانشگاهي جهاد درماني و بهداشتي روزي شبانه مراكز در شاغل درماني و بهداشتي كادر براي كار اضافه سقف حداكثر .2

 عادي روزهاي در اضافي ساعات يا و تعطيل روزهاي از برخي است الزم عادي رسمي كار ساعات بر عالوه آن متصديان كه

 .باشد مي ساعت 175 باشند حاضر كار محل در منظم برنامه طبق

 گردد.مي پرداخت 45/1 ضريب با تعطيل روزهاي براي ساعتي كار اضافه فوق العاده مبلغ نکته:

 :)عیدی)پاداش 

دانشگاهي با تصويب رئيس جهاد دانشگاهي مبلغي به عنوان عيدي )پاداش پايان  در پايان هر سال به كليه اعضاي جهاد

  گردد. شود. اين مبلغ با توجه به زمان و ميزان كاركرد هر فرد محاسبه و به وي پرداخت مي سال( پرداخت مي

 هامرخصي 

 مرخصي استحقاقي 

تفاده از حقوق و مزاياي مستمر برخوردار خواهند روز مرخصي استحقاقي با اس 30اعضاي جهاد به ازاء يك سال خدمت از  

 روز در ماه(. 5/2) بود

 شروع از قبل  مربوط، سرپرست موافقت وكسب عضو كتبي تقاضاي به موكول استحقاقي مرخصي از استفاده :1نکته

 .باشد مي مرخصي

 لذا اعضا  .باشدروز مي 15ن مرخصي ساليانه قابل ذخيره و يا بازخريد اعضا در طول يك سال، صرفا به ميزا :2نکته

 روز باقيمانده در طول سال استفاده نمايند.  15توانند درصورت تمايل از مي

 .است پذيرامكان شفاهي اطالع با مرخصي از استفاده روز 3 مدت براي حداكثر و اضطراري موارد در  :3نکته

 4استفاده از مرخصي ساعتي تا گردد.  ر ميمرخصي استحقاقي منظو  مرخصي كمتر از يك روز )ساعتي( جزء :4نکته
از مرخصي استحقاقي فرد كسر نخواهد شد و در صورت عدم استفاده ذخيره نخواهدگرديد. در صورت   ساعت در ماه،



 
حداكثر مدت . گردد ساعت از مرخصي استحقاقي كسر مي 4نسبت به مازاد  ساعت مرخصي در ماه،  4استفاده بيش از 

 شود. ساعت مرخصي يك روز مرخصي محسوب مي 8باشد. هر روز( در سال مي 12) ساعت 96ده مرخصي موضوع اين ما

  نمايند، بانواني كه فرزند شيرخوار داشته و فرزند آنان از شير مادر تغذيه مي  مرخصي ساعتي تغذیه شیر مادر :

ترويج تغذيه با شيرمادر و ”قانون  3ده از مرخصي ساعتي بر اساس مفاده ما ماهگي فرزند شيرخوار خود،  24توانند تا  مي
 نامه اجرايي قانون مزبور استفاده نمايند. آيين“ 6و  5و  4”و مواد “ حمايت از مادران در دوران شيردهي

 خاص شرایط دارای شاغل بانوان کار ساعات کاهش

 02/06/95تاريخ در راستاي اجراي مصوبه يكهزار و سيصد و نود و پنجمين جلسه علني مجلس شوراي اسالمي 
رساند ساعات كار هفتگي وسيله به استحضار ميات كار بانوان شاغل داراي شرايط خاص، بديندرخصوص كاهش ساع

 36وقت اعم از رسمي، پيماني و قراردادي كه داراي شرايط ذيل هستند، بنا بر درخواست عضو به ميزان بانوان شاغل تمام
 شود. ل تعيين ميساعت در هفته( با دريافت حقوق و مزاياي كام 4ساعت در هفته )با كسر 

 بانواني كه داراي معلوليت شديد باشند. (1

 بانواني كه فرزند زير شش سال تمام داشته باشند. (2

 العالج باشند.بانواني كه همسر يا فرزند ايشان داراي معلوليت شديد يا مبتال به بيماري صعب (3

 بانواني كه سرپرست خانوار باشند.  (4

 6، فرزندان زير وزارت بهداشتالعالج توسط ، بيماران صعبسازمان بهزيستيسط ـ تاييد ميزان و شدت معلوليت تو1نكته 
 معتبر خواهد بود.  اسناد مثبته يا گواهي دادگاهو زنان سرپرست خانوار با ارايه  شناسنامه معتبرسال با ارايه 

ي ساعتي شيردهي را داشته كه مشموالن اين قانون، همزمان از شرايط استفاده از امتياز آن و مرخصـ درصورتي2نكته 
 بيني شده را دارند. باشند و يا همزمان داراي شرايط مختلف مصرح در اين قانون باشند، حق انتخاب يكي از امتيازات پيش

جايي و ـ به منظور تامين امنيت شغلي مشموالن اين قانون در دوران استفاده از مزاياي آن، هرگونه اخراج، جابه3نكته 
 ممنوع است.  جايگزين آنان

توانند با به همراه داشتن مستندات مربوط، ضمن مراجعه به امور با عنايت به موارد فوق، مشموالن اين قانون مي
 اداري، درخواست خود را تنظيم نمايند. 

بديهي است درصورت عدم تمايل جهت استفاده از اين مزايا، حضور اعضا مطابق با روال قبل بوده و كسر ساعات 
 گردد.موضوع قانون مذكور جزو اضافه كار محاسبه نميموظف 

 مرخصي استعالجي 
 . شودتوسط واحد پرداخت ميروز در سال(  12روز در ماه ) 3 تا مرخصي استعالجي -1

 كند. فرد حقوق خود را از بيمه دريافت ميروز در ماه(  3)بيش از  بيماري به مدت طوالنيدر  -2
 .باشد التحقيق، كارايي و موارد مشابه قابل پرداخت نمي اياب و ذهاب، مزاياي غيرنقدي، حق در مدت مرخصي استعالجي حق:  1نكته 
طبق مقررات مربوط به قانون  : استفاده بانوان باردار )رسمي ـ پيماني ـ قراردادي( از مرخصي استعالجي،  2نكته 
 پذير است. اجتماعي امكان تأمين
روز بايد با ارائه اصل گواهي استراحت پزشك، مدارک  سهزشكي بيش از اعضاي جهاد در صورت استراحت پ:  3نكته 

مربوط به دوران استعالجي و دفترچه بيمه تامين اجتماعي غرامت دستمزد ايام بيماري را از سازمان تامين اجتماعي 
 دريافت نمايند.

 باشد. از وقوع بيماري، مي ر سه ماه پيش% متوسط حقوق بيمه شده د70: ميزان غرامت دستمزد ايام بيماري نکته

 



 
 مرخصي بدون حقوق 

در طول خدمت )به   توانند با موافقت رئيس جهاد يا مقام مجاز از طرف ايشان، مي  نامه، اعضاي رسمي مشمول اين آيين

 سال از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند. 3شده( حداكثر تا  شرط نداشتن مرخصي استحقاقي ذخيره

صي براي آندسته از اعضايي كه براي تحصيالت عاليه يا تخصصي به دانشگاههاي معتبرداخلي يا خارجي اين مرخ  : 1نكته 

با درخواست عضو و موافقت رئيس جهاد يا مقام مجاز از   نمايند، شوند و با اخذ مدرک تحصيلي باالتر مراجعه مي اعزام مي

 طرف ايشان تا دو سال قابل تمديد است.

تواند در دوره آزمايشي از  ز مرخصي بدون حقوق موكول به اختتام دوره آزمايشي است و عضو نمياستفاده ا  : 2نكته 

 شود. مرخصي بدون حقوق استفاده نمايد. مرخصي بدون حقوق جزء سابقه خدمت عضو محسوب نمي

حقوق استفاده نمايند.  ماه در سال از مرخصي بدون 1 توانندبا موافقت رييس واحد مي : اعضاي قراردادي و پيماني 3نكته 

 يابد( روز كاهش مي 15ماه، اين مدت به  6)اين مدت به نسبت كاركرد ساالنه افراد است . مثال براي كاركرد 

اي وارد نگردد، صرفا در مدت قرارداد، مجاز به استفاده از هاي واحد لطمهدر موارد ضروري، مشروط بر اينكه به فعاليت

 ماه در مدت خدمت در جهاد دانشگاهي خواهد بود.  4ت مرخصي بدون و حداكثر به مد

 باشد. )بستگان درجه يك شامل: پدرروز مي 3براي كليه كاركنان تمام وقت :  مرخصي فوت بستگان درجه یك- 

 همسر( -خواهر -برادر -فرزند -مادر

  آیین نامه استخدامي : 78مرخصي تشویقي موضوع ماده  

گردند روز مرخصي تشويقي برخوردار مي 3شوند، از انشگاهي كه صاحب فرزند ميكليه اعضاي مرد شاغل در جهاد د -1

بصورتيكه از پانزده روز قبل و يا بعد از تولد فرزند بطور متوالي استفاده گردد. اين مرخصي قابل خريد و يا ذخيره 

 باشد. نمي

گردند بصورتيكه تشويقي برخوردار مي روز مرخصي 3كليه اعضاي شاغل در جهاد دانشگاهي درصورت ازدواج دايم، از  -2

 باشد.  تا يكسال بعد از تاريخ عقد و بطور متوالي استفاده گردد. اين مرخصي قابل خريد و يا ذخيره نمي

 گردد.اعضا كسر مياز حقوق  ،يا تعجيل هر ساعت تاخير يبه ازا: یا تعجیل  تاخیر 

 :آيد مراجعه كنيد.طي كه در ادامه ميبراي اطالع از آثار غيبت به بخش قوانين انضبا غیبت 

 :در زمان قطع همكاري عضو، معادل ريالي مرخصي استحقاقي ذخيره شده، مطابق آخرين حكم  ذخیره مرخصي
 شود. حقوقي محاسبه و پرداخت مي

  : دمت سوابق خبا اعالم قبل حداقل دو ماه استعفا داده و تواند در صورت موافقت جهاد دانشگاهي  ياعضا مبازخرید
 كنند.خود را بازخريد 

به پيشنهاد شوراي اداري و استخدامي جهاد دانشگاهي و تشخيص رئيس جهاد دانشگاهي، به ازاي هر سال از سوابق 
 باشد.  ، يك ماه آخرين حقوق و مزاياي ايشان طبق حكم كارگزيني به آنان قابل پرداخت مياعضاخدمت 

 پاداش در زمان خاتمه همکاری 

رت بازنشستگي و از كار افتادگي و در صورت فوت به بازماندگان وي مطابق با آخرين حكم حقوقي و بر در صوبه اعضا 

  گيرد. روز پاداش پايان خدمت تعلق مي 30اساس هر سال كاركرد تمام وقت معادل 

رداخت خواهد الزحمه آخرين ماه قرارداد عضو محاسبه و پ معادل ريالي مرخصي استحقاقي ذخيره شده، مطابق حق نکته:

 شد.

 



 
 ادامه تحصیل  : 

ي  ممنوعيت ادامه»ها، تنها در چارچوب تعيين شده در قانون  ي تحصيل اعضاي جهاددانشگاهي همچون ساير دستگاه ادامه

پذير بوده، و هر گونه تخطي از مقررات تعيين شده  نامه اجرايي آن امكان و آيين« تحصيل كارگزاران دولت در ساعات اداري

)همچون  شود، ثانياً پس از ارائه مدارک تحصيلي از سوي اعضا، جهاد دانشگاهي زمينه تخلف اداري محسوب ميدر اين 

ارتقاي  هاي اجرايي كشور( هيچگونه تعهدي براي صدور حكم حقوقي جديد، تبديل وضعيت استخدامي، ساير دستگاه

هاي  ها و دستورالعمل نامه اين خصوص، براساس آيين شغلي،تغيير پست سازماني و نظاير آن ندارد و تقاضاهاي دريافتي در

 قابل پيگيري است. تحصيلي با پست سازماني افراد مقطعموجود و در صورت تطبيق رشته و 

  های مهم: نکته

تسهيالت آموزشي  نامه ارشد و دكتري است كه در چهارچوب آئينتسهيالت مأموريت آموزشي ويژه مقاطع كارشناسي نكته: 

 گيرد. اعضاي پيماني و رسمي تعلق ميصرفا به 

 

  شرایط احراز پست 

ها و  صيلي مرتبط، مهارتهاي تح تعيين شرايط احراز مشاغل جهاد دانشگاهي شامل مدرک تحصيلي، سابقه كار، رشته

 گردد. بررسي مي «دستورالعمل شرایط احراز مشاغل»است كه طبق هاي تخصصي مورد نياز توانمندي

 

 ت رفاهيتسهیالت و امکانا 

 )بیمه تامین اجتماعي)شامل همه افراد 

 اصلي: شده بيمه تكفل تحت افراد شرايط

 سازمان درماني خدمات از او تبع به توانند مي كه شده بيمه تكفل تحت افراد اجتماعي، تأمين مقررات و قانون براساس 

 :از عبارتند كنند، استفاده

 : مرد شده بیمه برای 

 شده بيمه همسر -

 كه درصورتي بيشتر يا سن تمام سال 22 داراي پسر فرزندان) كار، به اشتغال عدم شرط به سال 22 سرتاپ فرزندان -

 مي قرار تكفل ،تحت معتبر گواهي ارايه با شوند، تلقي ازكارافتاده عضو نقص يا بيماري يادراثر باشند تحصيل به شاغل

 (.گيرند

 .اجازدو عدم شرط به آن از پس و سالگي 18 دختر فرزندان -

 بيشتر سال 55 از مادر سن و سال 60 از پدر سن -2 باشند . او تكفل تحت -1: كه صورتي در شده بيمه پدر و مادر -

 .نباشند بگير مستمري صورت هر در -3 باشند . كلي كارافتاده از پزشكي كميسيون تشخيص به اينكه يا و باشد

 زن : شده بیمه برای 

 كه : شرطي به شده شوهر بيمه -

 . شود تامين همسرش توسط شوهر معاش -

 .باشد ازكارافتاده پزشكي كميسيون تشخيص به يا و باشد سال 60 از بيشتر شوهر سن -



 
 را فرزندان نتواند پدر كه آن شزط به گرديد، بيان مرد شده بيمه فرزندان براي كه شرايطي همان با شده بيمه فرزندان -

 .دهد قرار اي پوشش بيمه تحت

 .گرديد بيان مرد شده بيمه والدين براي كه شرايطي همان با هشد بيمه پدر و مادر -

 عائله، عنوان به افراد اين ،بيمه سازمان اجرايي واحد سوي از شوهر يا و مادر پدر، بودن تكفل تحت تأييد صورت در: نكته

 اجتماعي تأمين ونقان 83 ماده در مقرر سهام نسبت به شده بيمه فوت صورت در و گيرند مي قرار شده بيمه تكفل تحت

 .شد خواهند مند بهره بازماندگان مستمري از( درصد20 يك هر مادر و پدر درصد،50 همسر)

 بیمه درمان تکمیلي 

 : موضوع بيمه -

هاي پزشكي و اعمال جراحي ناشي از بيماري و حوادث مازاد بر بيمه تامين اجتماعي كه عبارت است از جبران هزينه

 گردد.مين ميتا پارسيانتوسط شركت بيمه 

 بيمه:  حق -

 گردد.  % سهم عضو)خود و افراد تحت تكفل( از حقوق اعضا كسر مي50% سهم كارفرما و50به صورت 

 شرایط عضویت و لغو عضویت:

توانند جهت پوشش افراد تحت تكفلشان شامل همسر، فرزندان و پدر و مادر  ، كلية اعضا تمام وقت مي  مطابق قرارداد .1

 ن براي همسر و فرزندان( خود اقدام نمايند. )همچنين كاركنان ز

 باشد. داشتن بيمه اول )تامين اجتماعي، خدمات درماني و ...( براي همة افراد تحت پوشش الزامي مي .2

 گردد . بيمه افراد غير تحت تكفل به صورت كامل از حقوق اعضا كسر مي  حق .3

 ند از: توانند بيمه شوند، عبارتافرادي كه در طول مدت قرارداد مي .4

اند و افرادي كه در طول قرارداد تحت كفالت بيمه همسر كاركناني كه ازدواج كرده -هاانتقالي -اعضاي جديد االستخدام 

، استخدامروز پس از تاريخ  15گيرند. )در صورت اعالم مشخصات و ارائه مدارک آنان به بيمه حداكثر شده اصلي قرار مي

 ازدواج و كفالت( انتقال،

 روز پس از تولد. 15ن از بدو تولد مشروط به ارسال مدارک حداكثر تا نوزادا .5

 توانند حذف شوند، عبارتند از: فوت، خروج از كفالت، خاتمه فعاليت. مواردي كه در طول مدت قرارداد از ليست بيمه مي .6

-ا پايان سال بيمهته ، پرداخت حق بيمبه هر دليلي خاتمه فعاليت گرددبيمه شده اصلي چنانچه در طول مدت قرارداد  .7

 اي قرارداد ادامه خواهد يافت.

 زایمان استراحت مرخصي مدت 

 زايمان مرخصي مدت. شودمي پرداختتوسط سازمان بيمه  و محاسبه استراحت، شروع روز اولين از بارداري هزينه كمك 

 .است ماه 6 كنند،مي تغذيه خود شير از را فرزاندانشان كه مادراني براي

  



 
 : بارداری ایام دستمزد غرامت دریافت برای زمال مدارک

 درماني دفترچه 

 معالج پزشك گواهي 

 (مورد حسب) ذيربط پزشكي مراجع تائيديه 

 : مهم نکته چند 

 .شودمي محسوب زن شدگان بيمه اي بيمه سوابق جزو بارداري، ايام دستمزد غرامت دريافت مدت -

 مسأله از غير) استعالجي دليل به زايمان تاريخ از قبل معالج كپزش گواهي استناد به شاغل زن شده بيمه چنانچهـ 

 و شد نخواهد كسر آنان زايمان استراحت ماه 6 از استعالجي مرخصي مدت باشد، داشته پزشكي استراحت به نياز( بارداري

 .بود خواهد پرداخت قابل بيماري ايام ذيربط پزشكي مرجع تأييد از پس و ضوابط مطابق

 وادث مصوب و تکمیلي کارکنان دولتبیمه عمر و ح 

عبارت است از بيمه فوت، به هر علت يا حوادث ناشي از كار و غير ناشي از كار در تمام اوقات شبانه روز در داخل و خارج 

 كشور.

در صورت فوت بيمه شده، سرمايه قرارداد بيمه عمر و حوادث مصوب و بيمه عمر و حوادث تكميلي طبق درصد سهم 

صورتيكه بيمه گيرد. )در تعلق ميبه افراد مشخص شده  گردددر فرم مربوطه كه تويط خود عضو تكميل مي تعيين شده

 گردد.( شده فرم را تكميل نكرده باشد، سرمايه مذكور بر اساس انحصار وراثت تقسيم مي

% سهم 50) نمايداعالم مي مطابق با مفاد قرارداد گر هر ساله بيمهحق بيمه مورد وصول عبارت است از مبلغي كه سازمان 

 % سهم عضو(.50كارفرما و
 
 سازمان تامین اجتماعي  ازدواج هزینه کمك 

 مبلغي باشند، مي الزم قانوني شرايط داراي و كنندمي ازدواج بار اولين براي كه مرد يا زن شدگانبيمه به اجتماعي تامين سازمان

 .كند مي پرداخت ازدواج هزينه كمك عنوان به

 : ازدواج هزینه کمك دریافت برای الزم شرایط 

 باشد داشته بيمه حق پرداخت و كار سابقه روز 720 حداقل ازدواج تاريخ از قبل سال 5 بايدظرف شده بيمه. 

 برقرار باشد.  كارفرما با شده بيمه استخدامي رابطه ازدواج تاريخ در 

 

 یارانه غذا 
شود و مبلغ آن هر ساله توسط هيأت دولت مي وزهاي حضور در محل كاربراي ر شامل كليه كاركنان تمام وقت جهاد دانشگاهي

 .خواهد شدو بصورت ماهيانه پرداخت تعيين و ابالغ 

 

  مهدکودک کمك هزینه 

به منظور حمايت از بانوان شاغل تمام وقت در جهاد دانشگاهي كه فرزندانشان را به مراكز آموزش پيش دبستاني و مهد 

 ،مربوطهاز سوي مركز هانه مبلغي بعنوان كمك هزينه مهد كودک در قبال ارايه فاكتور هزينه كرد سپارند، ماها ميكودک

 گردد. پرداخت ميبه عضو 

گردد كه درخصوص سال حداكثر مبلغ مذكور در ابتداي هر سال از سوي دفتر مركزي جهاد دانشگاهي به واحدها ابالغ مي

 باشد. مي)معادل يكصد هزار تومان( ريال 1,000,000به ميزان  1397



 
ک ددر مهدكوهمزمان كه همزمان چند فرزند عضو . لذا درصورتيباشدان اول تا سوم عضو ميدين كمك هزينه شامل فرزنا

   باشد. اين كمك هزينه حداكثر تا دو برابر سقف تعيين شده قابل پرداخت ميند، ربيا مراكز پيش دبستاني به سر 

 

 کمك هزینه ازدواج 

جهاد دانشگاهي و همچنين  به كليه اعضا در صورت تمام وقت بودن و داشتن حداقل يك سال سابقه فعاليت تمام وقت در

به ( 97)براي سال ريال  14,376,000 فرزند( با ارائه اصل و فتوكپي سند ازدواج، مبلغ 3به فرزندان آنان )حداكثر تا 

 گيرد.تعلق مي« كمك هزينه ازدواج»عنوان

 

 کمك هزینه فوت 

اصل و فتوكپي سند فوت مبلغ  كليه اعضا و افراد تحت تكفل درجه يك )پدر، مادر، فرزند،همسر( آنان با ارائه

 گيرد. تعلق مي« كمك هزينه فوت»به عنوان ( 97)براي سال ريال14,376,000

 

  صندوق قرض الحسنه : 

الحسنه جهاد  هاي قرض الحسنه تشكيالتي است داخلي و غيرانتفاعي كه براساس ضوابط تشكيل صندوق صندوق قرض

 دانشگاهي تأسيس شده است.

مند و پس از احراز شرايط الزم از تسهيالت وام صندوق بهرهتوانند عضو صندوق باشند  احد ميوقت و فقط اعضاي تمام

 گردند. 

 اعم از دفترمركزي يا واحدها ممنوع است. الحسنه در جهاد دانشگاهي، عضويت اعضاء در بيش از يك صندوق قرض

تواند مبالغي را  جهاد مي باشد.ميواحد وقت  اعضاي تمام مخصوص فقط و الحسنه اختياري است عضويت در صندوق قرض

در شروع و نيز به صورت ماهانه به عنوان سپردة عضويت در صندوق، با اخذ وكالتنامه، از حقوق و مزاياي عضو كسر و به 

 حساب صندوق واريز كند. 

 

  :تعاوني مصرف و تعاوني مسکن 

.آنها عضو شوند صورت تمايل درتوانند در افراد مي كهباشند  جهاد دانشگاهي داراي تعاوني مصرف و مسكن مي  

 صندوق پس انداز اعضای جهاد دانشگاهي 

 عضویت 

 توانند عضو صندوق شوند.همه اعضاي تمام وقت جهاد دانشگاهي مي

بايست مراتب توسط فرد در صورت عدم تمايل اعضاي تمام وقت به عضويت در صندوق مي: 1نکته

 .بصورت كتبي به اطالع صندوق رسيده شود

اند مشروط بر آنكه حداقل  ادامه عضويت اعضاي تمام وقتي كه به پاره وقت تغيير وضعيت داده: 2نکته

 يكسال تمام كسورات صندوق را پرداخت كرده باشند بالمانع است.



 
 حق عضویت : 

ق پس انداز % از حقوق خود طبق ضوابط و شرايط مندرج در آئين نامه مربوط به عضويت صندو5% الي 3اعضا با پرداخت 

 كاركنان درآيند. 

% حقوق به حساب صندوق واريز 5%  تا 3جهاد دانشگاهي نيز براي اعضاي صندوق معادل  :1نکته

 نمايد. )معادل سهم عضو(مي

 باشد.% به عهده عضو مي5% تا 3تعيين ميزان كسورات از  :2نکته

باشند در صورتي موسسات مي ها وهاي اجرائي و شركتاعضايي كه مامور خدمت در دستگاه :3نکته

شوند كه سهم جهاد توسط دستگاه محل مأموريت به در ايام ماموريت مشمول مقررات پس انداز مي

 حساب صندوق واريز شود. 

 انداز توسط عضو شرایط دریافت پس 

 خدمت كه تيدرصور .شود نم پرداخت وي به است جهاد خدمت در عضو كه زماني تا جهاد سهم و عضو انداز پس وجوه

 شود:خاتمه يابد به ترتيب زير عمل مي عضو

 و عضو سهم انداز پس وجوه همه مستخدم، خدمت بازخريد يا كارافتادگي، اتمام قرارداد از بازنشستگي، صورت در(  الف

 .شودمي پرداخت او به جهاد سهم

 .گرفت خواهد تعلق او ورثه به مدني انونق طبق جهاد سهم و عضو سهم از اعم پس انداز وجوه عضو كليه فوت صورت در( ب

 محكوم جهاد خدمت از اخراج مجازات به اداري تخلفات به رسيدگي هيأتهاي حكم موجب به عضو كه صورتي در(  ج

 باشد.خود مي انداز پس سهم دريافت مستحق فقط شود،

 شرح به خدمت سنوات به باتوجه جهاد پرداختي سهم عضو، سهم پرداخت بر عالوه موارد ساير و عضو استعفاء درصورت( د

 : شودمي پرداخت او به زير

 سنوات خدمت مشمول پس انداز ×سهم پرداختي جهاد در پايان خدمت= سهم پرداختي جهاد در طول خدمت 

 .شود كمتر از سه سال باشد، فقط سهم مستخدم پرداخت مي« د»چنانچه سنوات خدمت مشمولين پس انداز عضو در بندنكته: 

 همانسرای مشهد : م 

استفاده مهمانسراي مشهد هاي اعالم شده از سوي دفتر مركزي از توانند در فواصل زماني دلخواه و يا ظرفيتمياعضا 

نمايند. براي يكبار در طول سال هزينه اقامت ايشان و همراهان معادل يك چهارم تعرفه مهمانسرا و براي بار دوم به بعد 

 . دگرداز عضو دريافت مي هزينه مربوطه بصورت كامل

 .گرفت داز طريق امور اداري صورت خواهپذيرش نحوه 

 واحدهای اقامتي طالقان و تنکابن  : 

 استفاده نمايند. واحدهاي اقامتي واحد در شهرستان طالقان و تنكابن توانند در فواصل زماني دلخواه از مياعضا 

 .گرفت داز طريق امور اداري صورت خواهپذيرش نحوه 

  : خدمات رفاهي دیگر 

توانند اطالعات مربوط را از امور ، استخر، خانه كارگر و ... اعضا مينظر به عقد قراردادهاي متفاوت از سوي واحد با فروشگاه

 اداري دريافت و درصورت تمايل استفاده نمايند. 



 

 اعضای غیر هیات علمي تخلفات انضباطي : 

 اداري يا ليشغ شئون خالف رفتار و اعمال. 

 مربوط مقررات و قوانين نقض. 

 دليل بدون آنها قانوني امور انجام در .تاخير يا ندادن انجام يا رجوع ارباب در نارضايتي ايجاد. 

 حيثيت هتك افترا، و تهمت ايراد. 

 اخاذي. 

 اختالس. 

 اشخاص به نسبت مقررات و قوانين اجراي در اداري غير روابط يا غرض اعمال يا تبعيض. 

 اداري موظف ساعات خالل در خدمت رکت. 

 مجوز كسب بدون آن از خروج تكرار يا خدمت محل به ورود تاخير در تكرار. 

 دولتي اموال به خسارات ايراد دولتي، وجوه و اسناد و اموال حفظ در تسامح. 

 اداري محرمانه اسناد و اسرار افشاي. 

 بيگانه اتباع با مجاز غير تماس و ارتباط. 

 شده محول وظايف انجام در انگاري سهل يا كاري كم. 

 اداري امور در واقع خالف گذارش يا گواهي ارائه. 

 شود. تلقي مي خواري رشوه عرف در آه مالي گونه هر اخذ يا شده تعيين مقررات و قوانين در آنچه از غير وجوهي گرفتن 

 اداري مقرر اوقات در خدمت تعطيل. 

 اسالمي عايرش و اسالمي و شئون حجاب نكردن رعايت. 

 ،مخدر. مواد فروش و خريد و توزيع حمل، نگهداري، اختفا 

 مخدر. مواد به اعتياد يا استعمال 

 تحقيقاتي و آموزشي سمتهاي استثناي به ديگر دولتي شغل داشتن 
 دولتي اموال و امكانات و شغلي موقعيت يا شئون از غير مجاز استفاده نوع هر. 

 دولتي يا رسمي اوراق و اسناد در بردن دست و نمودن مخدوش يا جعل. 

 متوالي : یا متناوب صورت به غیرموجه غیبت 

 ساعت غيبت 30وقت   پاره  اديدعضو قرارو  روز  هفت , درطول مدت قراردادوقت عضو قراردادی تمامكه  درصورتي 
قرارداد, بالفاصله قرارداد را  انقضاي  توجه به تاريخ تواند بدون يغيرموجه اعم از متوالي يا متناوب داشته باشد, واحد ذيربط م 

 طرفه فسخ نمايد. يك

  روز بدون اطالع و يا بدون عذر موجه در محل خدمت حاضر نشود جهاد دانشگاهي  7مدت  عضو پیمانيدر صورتي كه
 تواند قرارداد استخدام را بدون رعايت يك ماه اعالم قبلي فسخ نمايد.مي

  ه به صورت متناوب يا متوالي داشته باشد به هيات رسيدگي تخلفات اداري غيبت غير موج عضو رسميدر صورتي كه
 معرفي شده و با چنين عضوي مطابق با راي صادره هيات، رفتار خواهد شد.

 اداري موقعيت و مقام از استفاده سوء. 

 ،قانوني مجوز ونبد سمع استراق و آنها معدوم كردن يا پستي محموالت و پاكتها بازكردن يا بازرسي اختفا، توقيف. 
 كم كاري و ايراد خسارت به اموال دولتي و   يا كارشكني به تحريك ديگران يا وادارساختن پراكني، شايعه و كارشكني

 غيرقانوني. اعمال فشارهاي فردي براي تحصيل مقاصد



 

 الفبای دست یافتن به رؤیاها :
 الف : اعتماد به نفس .

  محقق كنيد .روياها : رؤياهايتان را  ب : بنا كردن
 .دتها و هر چيز منفي ديگريافراد، مكان ها، عا : منفينيروهاي از  پرهيزپ : 
  بر روي هدف و رؤيايتان و پيشروي به سوي آن. تمركزت : 

  دست نكشيدن و تسليم نشدن.،  ث : ثبات قدم
  كار را در نظر گرفتن. ج : جوانب

 دن شما دارند.كردن از كساني كه سعي در دلسرد كر چ : چشم پوشي
 رؤياهايتان را رها نكنيد .رؤياها :  ح : حفظ

 اول خودتان را بشناسيد تا بتوانيد ديگران را بهتر بشناسيد. خودشناسي :خ : 
 ، اول و بيش از هر چيز.  دوست داشتن خودد : 
 رؤياهايتان باشيد و همواره رؤياهايتان را براي خود بازگو كنيد. ذاكرذ : 
   را مجسم و تصويرپردازيشان كنيد . رؤياهايتانر : 
 خانواده و دوستان گنج پنهان هستند، به دنبال آنها باشيد و از اين ثروت لذت ببريد. : زندگيز : 
  و تفكر عميق  در مورد  رؤياها و اهدافتان . يبينژرف ژ :

 خود را در دست خود گرفتن . سرنوشتس : 
 بخشيدن به تالشهايتان. شتابش : 

 در هر شرايطي دروغ نگفتن ، تقلب نكردن ، دزدي نكردن و هميشه منصفانه رفتار كردن. دق بودن :ص : صا
 كنيد تعهدتان را براي دست يافت به رؤياهايتان . ض : ضمانت

 رؤياهايتان باشيد ؛ بيش از هر چيز. طالبط : 
 شكست را داشتن و نا اميد نشدن . ظرفيتظ : 
 انجام دادن . تعلل نكردن و  : عمل كردنع : 
 داشتن براي دوباره به پا خواستن . غيرتغ : 
 خواندن ، مطالعه و يادگيري در مورد هر چيز مهمي در زندگيتان. : فراگيري دائميف: 
 .استعدادها، مهارتها، دانش و توانائيهايتان با ديگران،زيرا هزاران برابر آن به سمت خودتان برمي گردد قسمت كردن ق :

  ايد . ، بيش از آنچه كه قصد داشته كوشيدنک : 
 چشمها و ديدن واقعيتها آنگونه كه هستند. گشودنگ : 
 و شايد هرگز  فردا از راه نرسد. ديروز از دست رفته است : بردن از امروز لذتل : 

 كند. تمرين شما را بهترين ميو  م : ممارست
 كارها آسانتر خواهد شد .ها :  ادامه دادن به تالش عليرغم سختي و ن : نا اميد نشدن

  كارها به فردا. واننهادنو : 
 شود. تسليم نمي هرگزبرد  نمي برد و كسي كه مي هرگزشود  سي كه تسليم ميك ه :

 تواند جايگزين شما شود. در ميان مخلوقات خدا . شما منحصر به فرد هستيد و هيچ چيز ديگري نمي يكتا بودني : 
 
 "ايد و زندگي كنيد آنگونه كه انگار امروز خواهيد مرد. كنيد كه انگار هميشه زنده رؤياهايتان را آنگونه تصور "


