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  پايان خدمت
و ذينفع، رخواست عضدمكلف است اعضاي خود را با توجه به مرتبه علمي آنان و به شرح ذيل، بدون نياز به وصول  دانشگاهـ 96ماده 

  بازنشسته نمايد.

  سال سابقه خدمت 30سن يا سال  65  ـ مربي آموزشيار/مربي پژوهشيار1ـ96

  سال سابقه خدمت 30سال سن يا  65  ـ مربي آموزشي/مربي پژوهشي2ـ96

  سال سابقه خدمت 30سال سن يا  65  ـ استاديار آموزشي/ استاديار پژوهشي3ـ96

  سال سن 67  ـ دانشيار آموزشي/دانشيار پژوهشي4ـ96

  سال سن 70  ـ استاد آموزشي/استاد پژوهشي5ـ96

درصد امتيازات 80سال خدمت، موفق به كسب حداقل  30سال آخر منتهي به 4سابقه خدمت آن دسته از استادياراني كه در ـ 1تبصره
ات درصد امتياز85اقل درصد امتيازات الزم از بندها و مواد تعيين كننده و يا حد75ارتقا به مرتبه دانشياري و كسب حداقل 
- مي   نامه ارتقا مرتبهندرصد امتيازات الزم از بندها و مواد تعيين كننده از آئي 80ارتقا به مرتبه دانشياري و كسب حداقل 

  سال قابل افزايش است. 65سال و با رعايت سقف سني  33و  32شوند، به ترتيب تا 

ارتقا به مرتبه ازات درصد امتي75سالگي، موفق به كسب  67سال قبل از سن  5ـ سن بازنشستگي آن دسته از دانشياراني كه در 2تبصره
  سالگي قابل افزايش است. 70شوند، به استادي مي

 اند، با دهش» علمي نمونه كشوريعضو هيأت«علمي كه موفق به كسب عنوان ـ سن بازنشستگي آن دسته از اعضاي هيأت 3تبصره
  سال قابل افزايش است.3درخواست عضو ذينفع تا 

ر ستگي، كه درايط بازنششر صورت نيار به خدمات عضو با مرتبه مربي و استادياري واجد تواند در موارد خاص و دمي دانشگاهـ  4تبصره
 ت، تصويب هيأهدانشگاسال با پيشنهاد رئيس  65باشد، با رعايت سن حداكثر امور آموزشي يا پژوهشي برجسته و شاخص مي

  را به تعويق اندازد. سال بازنشستگي وي 5امنا و تأييد وزير به صورت ساليانه و حداكثر تا سقف 

سال  30ن حداقل با داشت »96«ماده » 5«و » 4«بندهاي تواند اعضاي خود را كه براساس شرايط مندرج در مي دانشگاهـ  97ماده 
  ها، بازنشسته نمايد.باشند، درصورت تقاضاي آنسابقه خدمت همچنان واجد شرايط ادامه خدمت مي

ضو عخذ تقاضاي زي به او تاييد وزير نيا دانشگاهي اعضاي موضوع اين ماده، با پيشنهاد رئيس تبصره ـ درموارد خاص، براي بازنشستگ
  باشد.براي بازنشستگي نمي

تواند درصورت نياز به خدمات عضو با مرتبه دانشياري و استادي واجد شرايط بازنشستگي، مشروط به درخواست مي دانشگاهـ 98ماده 
 سال با اخذ3و تصويب هيأت امنا، موعد بازنشستگي وي را حداكثر تا سقف مدت  دانشگاهمكتوب عضو، موافقت رئيس 
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مكلف است به صورت ساليانه و به هنگام، گزارش  دانشگاهوافقت ساليانه هيأت امنا به تعويق اندازد. بديهي است رئيس م
  الزم را اخذ نمايد. توجيهي الزم را جهت استفاده از شرايط مذكور، به هيأت امنا تقديم و مصوبه 

وه بر ت وزير، عالي و موافقمنضم به ارائه تقاضاي مكتوب عضو با مرتبه استاد دانشگاهتواند بنا به درخواست رئيس مي دانشگاهتبصره ـ 
  ه تعويق اندازد.صورت ساليانه بسال ديگر، موعد بازنشستگي عضو را به 3مدت مندرج در اين ماده، حداكثر تا سقف مدت 

 ال سابقهس ا سقف چهلسال و تكه بيش از سي نامه، در هنگام تعيين حقوق بازنشستگي، به عضويـ از تاريخ اجراي اين آئين 99 ماده
تگي، عالوه بر حقوق بازنشس ) رقم تعيين شده%5/2سال، دوونيم درصد (خدمت دارد، به ازاي هر سال خدمت مازاد بر سي

  باشد.بازنشستگي ذيربط قابل پرداخت مي محاسبه و از سوي صندوق حقوق تعين شده

تمام  ين اشتغالباشد كه در حـ منظور از سابقه خدمت قابل احتساب براي بازنشستگي، آن مدت از سوابق خدمت عضو مي 100ماده 
  نمايد.علمي انجام شده و كسور مربوط را پرداخت نموده يا ميعلمي يا غيرهيأتوقت در وضعيت هيأت

كامل  ه پرداختبوظيفه، مشروط وقت بانوان و همچنين مدت خدمت نظامبدون حقوق و استعالجي و مدت خدمت نيمه تبصره ـ مرخصي
  گردد.كسور بازنشستگي، به عنوان سابقه خدمت عضو محسوب مي

قوق قوق و مزاياي مستمر مشمول كسور بازنشستگي (حميانگين كليه ح ،دانشگاهمبناي تعيين حقوق بازنشستگي عضو  ـ 101ماده 
وت ديريت و تفامالعاده وقالعاده سختي كار، فالعاده ويژه، فوقالعاده جذب، فوقالعاده شغل(مخصوص)، فوقمرتبه و پايه، فوق

  اشد.بمي ا اعمال ضريب حقوقي سال بازنشستگيتطبيق) در دو سال منتهي به پايان خدمت وي ب

-نون تامينر در قاهاي مقراجتماعي از لحاظ تعيين حقوق و مزاياي بازنشستگي و حمايتتبصره ـ مشموالن صندوق بازنشستگي تامين

  باشد.اجتماعي، تابع ضوابط و مقررات مربوط به خود مي

داكثر حل قبول تا ل خدمت قاببه ازاء هر سا نامه و ورثه قانوني عضو متوفي،ـ به عضو بازنشسته، از كارافتاده مشمول اين آئين102 ماده
خيره ذهاي صيسال، معادل يك ماه آخرين حقوق و مزاياي مشمول كسورات بازنشستگي به اضافه وجوه مربوط به مرخ» 30«

  پرداخت خواهد شد.» پاداش پايان خدمت«شده به عنوان 

 ت اين وجوهدرياف دريافت شده است، از سنوات خدمتي مشمول تبصره ـ آن قسمت از سابقه خدمت عضو كه در ازاء آن وجوه بازخريدي
  شود.كسر مي

عيين و وي وزارت تسهايي كه از التدريس، در سقف محدوديتصورت حقـ استفاده از خدمات اعضاي هيأت علمي بازنشسته به 103ماده 
  باشد.شود، بالمانع ميابالغ مي

اجد يكي از واند عضو وتمي دانشگاهباشد. در موارد خاص ستثناي موارد ذيل ممنوع ميـ بازنشستگي پيش از موعد اعضا به ا 104ماده 
  نفع، تأييد هيأت رئيسه و تصويب هيأت امنا بازنشسته نمايد.شرايط ذيل را با درخواست ذي

  ـ عضو هيأت علمي (مرد) 1ـ104

  مزايا وز حقوق رو 20سال سابقه خدمت با » 20«سال سن و حداقل » 60«الف) ـ داشتن حداقل 
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  روز حقوق و مزايا 25سال سابقه خدمت با » 25«سال سن و حداقل » 55«ب) ـ داشتن حداقل 

  ـ عضو هيات علمي (زن)2ـ104

  روز حقوق و مزايا     20سال سابقه خدمت با » 20«داشتن حداقل 

  


