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  مأموريت آموزشيشرايط اعطاي تصميم گيري در خصوص  شيوه نامه

 و دستياري  PhD ،كارشناسي ارشد طعادر مق

 

آيين نامه اداري استخدامي كاركنان غير هيأت علمي به منظور اعطاي مأموريـت آموزشـي   ) 48(اين شيوه نامه در اجراي مفاد ماده  −

به  8/7/92جزء در مورخ  7بند و  9لي آنان بر اساس مصوبه شوراي دانشگاه مورد نياز مي باشد در به كاركنانيكه رشته تحصيلي قبو

 .تصويب هيأت رئيسه دانشگاه رسيد

هيأت امنائ دانشگاه مشمولين اسـتفاده از   9/7/91مطابق دستورالعمل اجرائي استفاده از مأموريت آموزشي مصوب جلسه مورخ  .1

 :مأموريت آموزشي عبارتند از

 .كارمندان رسمي با سه سال سابقه خدمت در دانشگاه از تاريخ استخدام) الف

 .كارمندان پيماني با پنج سال سابقه خدمت دردانشگاه از تاريخ استخدام) ب

 :متقاضيان در زمان تقاضاي استفاده از مأموريت آموشي مي بايست واجد شرايط ذيل باشند .2

هاي داخل كشور باستثناء رشته هاي تحصيلي مجازي كه مورد تأييد وزارت متبـوع  رشته هاي تحصيلي دانشگاه رقبولي د) الف

 .ا وزارت علوم، تحقيقات و فناوري باشدي

 .ارائه موافقت نامه آگاهي متقاضي از عدم الزام دانشگاه به حفظ پست سازماني) ب

پرستان پس از طرح در كميته تغيير عنـوان و  ارائه موافقت نامه تغيير پست سازماني در مشاغل كارشناسي براي مديران وسر) ج

 .صدور حكم مربوطه

مـاه   21موافقت با سپردن تعهد محضري خدمت به ميزان دو برابر مدت زمان استفاده از مأموريت آموزشي حداكثر به مـدت  ) د

 .PHDهاي دكتري حرفه اي، دستياري و  ماه براي دوره 48براي كارشناسي ارشد و 

 .تعهدات استفاده از مأموريت آموزشي در دوره قبليعدم باقي بودن ) هـ

امكانپـذير خواهـد بـود و اعطـاء      PhDاعطاي مأموريت آموزشي به قبول شدگان دانشگاههاي آزاد و پيام نور صرفاً در مقطـع   .3

مأموريت آموزشي به پذيرفته شدگان دانشگاه علوم پزشكي بيرجند امكان پذير نخواهد بود و اين افراد حسب مورد مي تواننـد از  

 . قانون نيمه وقت بانوان يا كاهش ساعت كاري استفاده نمايند

نيـروي  بتوانـد  نيـاز داشـته باشـد و     ضـي مأموريـت آموزشـي   كارمنـد متقا مربوطه به رشته تحصيلي قبولي  واحد در صورتيكه  .4

موافقـت  جهـت شـركت در آزمـون    است نـامبرده  ومي تواند با درخ، تأمين نمايددر مدت اعطاي مأموريت آموزشي جايگزين را 

 .بديهي است اين موافقت به منزله موافقت هيأت رئيسه با مأموريت آموزشي نخواهد بود.نمايد

واحـد ديگـر    با توافق با باالترين مقـام   مجاز مي باشد ،نداشته باشدبوطه به رشته تحصيلي قبولي فرد نياز واحد مردر صورتيكه  .5

در به شرط كسب موافقت واحـد مبـدأ و مقصـد     داردنيز و پست بالتصدي مربوطه را  دارد كه رشته تحصيلي قبولي فرد را نياز 

     :تاريخ

       :شماره 

 

 



طه انتقـال و سـپس   وبه واحد مرب كارمند موصف راابتدا  ،ت در آزمونقبل از موافق صدور حكم انتقال خصوص جابجايي پس از 

 . موافقت نمايد مأموريت آموزشيبا باالترين مقام واحد جديد بايد 

وه نامه در سنوات بعد مي بايستي نيازهاي دانشگاه به رشته هاي تحصـيلي بـر اسـاس پسـت     يشدن اين ش اجرابه منظور قابل  .6

 .و مقطع تا پايان اسفندماه هر سال براي سال بعد به تصويب شوراي دانشگاه برسدهاي بالتصدي به تفكيك رشته 

 با مرخصي بدون حقـوق  چنانچه افرادي نخواهند از مأموريت آموزشيهيئت امناء   3/5/90مورخه  اتمصوب از 21به استناد بند  .7

بـه شـرط اخـذ تعهـد      و مربوطه يرو از سوي واحدباالترين مقام واحد مربوطه و پذيرش مسئوليت تأمين ن با نظر  ،استفاده كنند

 .نمايندبه دانشگاه محل تحصيل مأمور به خدمت اين افراد را برابر مدت تحصيل مي توانند محضري 

موكول به ارائه معرفي نامـه واجدالشـرايط بـودن متقاضـي توسـط معاونـت توسـعه         موافقت نهايي با اعطاي مأموريت آموزشي .8

 .با تصويب هيئت رئيسه دانشگاه صورت خواهد گرفت مديريت و منابع دانشگاه


