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آييننامه نحوه تأمين اعضاي هيأت علمي خارجي مورد نياز
مؤسسات آموزشي و پژوهشي مصوب 0231/2/8
هيأت وزيران
ماده  -0مؤسسات آموزشي و پژوهشي ،اعضاي هيأت علمي خارجي مورد نياز
خود را به تفكيك رشته تحصيلي و تعداد (حسب مورد) به وزارتخانههاي فرهنگ
و آموزشعالي و بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي اعالم مينمايند.
وزارتخانههاي فرهن و آموزشعگالي و بهداشگت ،درمگان و آمگوزش پزشگكي
(حسب مورد) با هماهنگي نمايندگيهگاي جمهگوري اسگالمي ايگران در خگارز از
كشور ،اعضگاي هيگأت علمگي داوللگب را در حگد رشگتههگاي تحصگيلي و تعگداد
پيشبيني شده در قانون بودجه ساليانه كل كشور ،شناسگايي و مشخصگات كامگل
آنها را جهت بررسي صالحيتهاي عمومي به وزارت الالعات اعالم مينمايند.
در صورتيكه وزارت الالعات نظر خاصي اعالم نمايد يا اصوالً ظرف يك هفتگه
پس از دريافت مشخصات اعالم نظر نكند ،اسامي افراد مزبور توسط وزارتخانههاي
فرهن و آموزشعالي و بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي به مؤسسات آموزشي و
پژوهشي متقاضي اعالم ميگردد.
ماده  -3مؤسسات آموزشي و پژوهشي پس از انتخگا اعضگاي هيگأت علمگي
مورد نظر خود ،مشخصات و مدارك آنان را به وزارت كار و امور اجتمگاعي ارسگا
مينمايند .مدت زمان لي تمام مراحل و تشريفات اداري جهت صدور پروانه كار و
رواديد و دعوتنامه ،توسط وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت امور خارجه نبايد از
يك هفته تجاوز كند.
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تبصره  -0در انتخا افراد موضوع اين ماده مسلمان بودن و عالقهمنگدي بگه
انقال اسالمي در صورت تساوي ساير شرايط ،مبناي اولويت ميباشد.
تبصره  -3در صورتيكه اشتغا افگراد انتخگابي موضگوع ايگن مگاده در ايگران
بهصورت موقتي (بين يك هفته تا شش ماه) باشگد ،وزارت كگار و امگور اجتمگاعي
موظف است ظرف ( )84ساعت پس از دريافت مدارك مربگو نسگبت بگه صگدور
پروانه كار موقت اقدام نمايد.
ماده  -2در صورتيكه اعضگاي هيگأت علمگي خگارجي مگورد نيگاز مؤسسگات
آموزشي و پژوهشي با رواديگد توريسگتي وارد كشگور شگده باشگند پگس از اعگالم
دستگاه متقاضي از خدمات آنان ،با تأييد وزارتخانههاي فرهن و آمگوزشعگالي و
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي (حسب مورد) رواديد توريستي آنان به رواديد با
حق كار تبديل ميشود .وزارتخانههاي فرهن و آموزشعالي و بهداشت ،درمان و
آموزش پزشكي موظفند ظرف يك هفته پس از اعالم دستگاه متقاضي ،نظر خگود
را اعالم نمايند و در صورت عدم اعالم نظر ،ظرف مدت مزبور بهعنوان تأييد تلقگي
ميگردد.
ماده  -4مقررات استخدامي اعضاي هيأت علمي خارجي موضوع اين آييننامه
به تصويب هيأت سه نفره جانشين هيأت امناي دانشگاهها (موضوع اليحگه قگانوني
انحال هيأتهاي امناي كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالي و پژوهشي اعم از
دولتي و غيردولتي و خصوصي مصگو  3131/31/31شگوراي انقگال جمهگوري
اسالمي ايران و اصالحيه آن مصو  )3134/1/31ميرسد.
تبصره -اعتبارات مورد نيگاز مؤسسگات آموزشگي و پژوهشگي در اجگراي ايگن
آييننامه به پيشنهاد وزارتخانهها و مؤسسات ذيربط و موافقت سگازمان برنامگه و
بودجه و در اليحه بودجه ساليانه كل كشور در رديف خاصي منظور ميگردد.
ماده  -5وزارتخانگههگا و سگازمانهگاي ذيربگط موظفنگد درخصگو

تگأمين
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خارجي موضوع اين آييننامه ،اقدام الزم را بهعمل آورند.
تبصره – وزارت آموزش و پرورش موظف اسگت بگا رعايگت مقگررات مربگو ،
تسهيالت و امكانات الزم را براي تحصيل فرزندان اعضگاي هيگأت علمگي خگارجي
موضوع اين آييننامه ،فراهم نمايد.
ماده  -6در صورتيكه مؤسسات آموزشي و پژوهشي استفاده كننده از خدمات
اعضاي هيأت علمي خگارجي نتواننگد بگراي آنگان مسگكن مناسگب تهيگه نماينگد،
موظفند مبلغي بهعنوان كمك هزينه مسكن براساس مقررات اسگتخدامي موضگوع
ماده ( )8اين آييننامه به آنان پرداخت نمايند.
ماده  -3اعضاي هيأت علمي خارجي موضوع اين آييننامه تابع قانون تگأمين
اجتماعي ميباشند و هر ماه ( )%1از حقوق و مزاياي آنگان كسگر و بعگالوه ()%12
سهم كارفرما كه از محل اعتبارات دستگاه مربو تأمين ميشگود بگهعنگوان حگق
بيمه و درمان به صندوق تأمين اجتماعي واريز ميگردد.
ماده  -8بهكارگيري اعضاي هيأت علمي خگارجي موضگوع ايگن آيگيننامگه از
شمو مقررات تصويبنامه شماره  3318مورخ  3138/1/33مستثنا ميباشد.
معاون او رييس جمهور -حسن حبيبي

