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قانون نحوه تأمين هيأت علمي مورد نياز دانشگاهها و
مؤسسات آموزشعالي كشور مصوب 1341/3/1
مجلس شوراي اسالمي
ماده  -1كليه افرادي كه بهعنوان عضو هيأت علمي در دانشگاهها و مؤسساات
آموزشعالي و تحقيقاتي كشور بهكار مشغول ميشوند ،مايتوانناد خادم نااا
وظيفه و ساير خادمات ااانوني را در دانشاگاههاا ياا مؤسساات آموزشاي عاالي و
تحقيقاتي مربوطه انجا دهند.
تبصررره  -1حقااوو و مياياااي اعضاااي هيااأت علمااي موضااوا اياان اااانون در
صورتيكه در دانشگاهها و مؤسسات پروهشاي خادم نمايناد پا از طاي دوره
آموزش ناامي همانند ساير اعضااي هياأت علماي محاساهه و از محاا اعاهاارات
مؤسسه مربوطه اابا پرداخ خواهد بود .دانشگاهها و مراكي آموزشعالي وااا در
شهرساانهاي غيرمركي اساان در اسافاده از اين نيروها از اولوي برخوردارند.
تبصره  -2هرگونه خدم

اوليه اعضاي هيأت علماي مشامول ايان ااانون از

اهيا حضور داوطلهانه در جههه ،طرح دانشجويي اعيا به جههه و خدم سربازي
در پادگانهاي ناامي ،در احاساب دوره ضرورت مناور مايگاردد .خادماتي كاه
مشمول اها از شروا دوره آموزش ناامي در دانشگاههاا و مؤسساات آموزشاي و
تحقيقاتي انجا ميدهد در مدت تعهدي كه به دانشگاه ياا مؤسساه ماهاوا خاود
دارد ،احاساب ميگردد .ارارگاه سااد نيروي آموزشدهنده موظف اس در پاياان
دوره ضرورت حسب گواهي وزارتخانه ذيربط ،كارت پايان خدم دوره ضرورت را
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صادر و به وزارتخانه مربوطه ارسال نمايد.

1

ماده  -2هر سال حداكثر  03درصد از فارغالاحصيالن رشاههاي گروه پيشكي
و «دامپيشكي» اها از انجاا خادم نااا وظيفاه و ياا سااير خادمات ااانوني
ميتوانند تا كسب تخصص در يكي از رشاههاي مورد نياز دانشگاههاا و مؤسساات
آموزشعالي ادامه تحصيا دهند.
تبصره  -1مشموليني كه از تاريخ  1031/0/1دوره تخصص را در رشاه ميبور
سپري كردهاند ،از نار ناا وظيفه تاب اين اانون خواهند بود.

2

تبصره  -2براي داوطلهان رشاههاي هوشهري و علو پايه پيشكي و نيي باراي
بانوان در رشاه جراحي زنان و مامايي ،محدودي فوو ملحوظ نخواهد شد.
تبصره  -3اجراي مواد  1و  2مشروط به آسايب نديادن آماادگي رزماي باه
تشخيص شورايعالي دفاا ميباشد.
ماده  -3كليه فارغالاحصيالن موضوا ماده  2مليمند در صورت نياز ،خادم
ناا وظيفه و ساير خدمات اانوني را بهعنوان عضو هيأت علمي در دانشاگاههاا و
مؤسسات آموزشعالي و تحقيقاتي كشور  1الاي  2برابار ،باه تفصايا آياينناماه
اجرايي انجا دهند.
تبصره -در صورت خودداري از خدم

در دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالي

و تحقيقاتي ،مليمند عالوه بر خدم ناا وظيفه 2 ،برابر خادمات ااانوني ،انجاا
وظيفه نمايند.
ماده  -6اعضاي هياأت علماي موضاوا ايان ااانون موظفناد دوره مقادماتي
آموزش ناامي را طهق برنامه زمانبندي شده و مناسب در يكي از مراكي آماوزش
ناامي نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران انجا دهند.
شاوراي اساالمي الحااو

 -1تهصرههاي  1و  2به موجب ماده واحده مصوب جلسه  1023/1/22مجل
شده اس .
 -2تهصره 1ماده  2به موجب ماده واحده مصوب مورخ  1030/2/22مجل شوراي اسالمي الحاو شده اس .
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ماده  -1افراد موضوا اين اانون ،بايد از نار صالحي هاي اخالاي و علمي به
تأييد مقامات ذيصالح برسند.
ماده  -4وزارتخانههاي فرهنگ و آموزشعاالي و بهداشا  ،درماان و آماوزش
پيشكي مسؤول اجراي اين اانون بوده و موظفناد ظارم مادت  2مااه آياينناماه
اجرايي اانون را با همكاري وزارت دفاا تهيه و بهتصويب هيأت وزيران برسانند.
اانون فوو مشاما بر شش ماده و چهار تهصاره در جلساه روز پنجشانهه اول
خردادماه يكهيار و سيصد و شص و پنج مجل شوراي اساالمي تصاويب و در
تاريخ  1031/0/3به تأييد شوراي نگههان رسيده اس .
ريي

مجل
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