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 دانشگاه شیراز
 

 «دامی اعضای غیر هیأت علمی پیمانیتبدیل وضعیت استخاجرایی دستورالعمل »
 

تبدیل وضعیت اعضای پیمانی  ینامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی، دستورالعمل اجرایآیین 01 مادهاجرای  در

 باشد:به رسمی آزمایشی به شرح زیر می

نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی پس از طی آیین  01 مادهتأیید صالحیت اعضای پیمانی با رعایت  -1ماده 

 باشد.بینی شده در این دستورالعمل به عهده هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه میفرآیند پیش

شرایط تبددیل وضدعیت اسدتخداع اعضدا      نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی آیین 01بر اساس ماده  -2ماده 

 باشد:پیمانی به رسمی آزمایشی از لحاظ مدرک تحصیلی و سابقه خدمت به شرح زیر می

ر دانشدگاه  سال سابقه پیمانی با مدرک مزبور د 5تا  3دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا سطح یک حوزه و  -الف

 شیراز.

سال سابقه پیمانی با مدرک مزبور در دانشدگاه   5تا  3دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا سطح دو حوزه و  -ب

 شیراز.

سدال سدابقه پیمدانی بدا      5تدا   3دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا سطح سه و سطح چهار حدوزه و   -ج

 مدرک مزبور در دانشگاه شیراز.

تدر از  نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی، با مدرک تحصیلی پاییناعضایی که قبل از تصویب آیین تبصره یک:

سال سابقه خدمت پیمانی در مؤسسدات مشدمول ایدن     01اند، با داشتن حداقل کاردانی به استخداع پیمانی درآمده

 .شوندنامه و احراز سایر شرایط الزع به رسمی آزمایشی تبدیل وضع میآیین

نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی در حین خددمت،  آیین 94ماده  2چنانچه اعضا با رعایت تبصره  تبصره دو:

مدرک تحصیلی باالتر ارائه نمایند، یک دوع سابقه خددمت آندان بدا مددرک تحصدیلی قبلدی در ازای ارایده مددرک         

صدیلی قبلدی در ازای ارایده مددرک تحصدیلی      تر و تماع سابقه خدمت آنان با مدرک تحتحصیلی کارشناسی و پایین

 کارشناسی ارشد و باالتر برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی قابل محاسبه است.

های امتیازآور در فرع تبدیل وضعیت استخدامی پیوست تعیین گردیده است. حدداقل امتیداز الزع   شاخص -3ماده 

 باشدمی مجموع امتیازات( %11از )امتی 021جهت تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی 

اعضای پیمانی که امتیاز الزع را جهت تبدیل وضعیت استخدامی کسب ننمایندد، بعدد از گتشدت دو سدال      تبصره:

 شوند. مجدداً ارزیابی می



ای بده نداع کمیتده تبددیل     به منظور ارزیابی عضو قرارداد استخداع پیمانی در طدول دوره پیمدانی کمیتده    -4ماده 

امتیازدهی بندهای )الف، ب، پ، ت، ث  وگردد وضعیت در واحد محل خدمت عضو با ترکیب اعضای زیر تشکیل می

 باشد.می و ج( فرع تبدیل وضعیت به عهده این کمیته

 رییس واحد. -0

 معاون اداری واحد یا پست همطراز آن. -2

 سرپرست مستقیم عضو. -3

 ان عضو پیمانی.همکاراز دو نفر  -9

 به ترتیب زیر است: بررسی تبدیل وضعیت اعضا فرآیند  -5ماده 

نامه اسدتخدامی اعضدای   را بر اساس آیین عضو پیمانیتبدیل وضعیت شرایط مدیریت امور اداری موظف است  -الف

 نماید. احرازی غیر هیأت علم

از  استعالعد نسبت به زع جهت تبدیل وضعیت را داشته باششرایط ال عضو پیمانیماه قبل از اینکه  6الزع است  -ب

 مراجع زیر اقداع گردد:

 هسته گزینش. -0

 هیأت رسیدگی به تخلفات اداری. -2

 واحد محل خدمت )با ارسال فرع تبدیل وضعیت(. -3

 باشد:مراجع نامبرده به شرح زیر می مهلت ارسال پاسخ از سوی -ج

 هسته گزینش حداکثر سه ماه. -

 و واحد محل خدمت عضو حداکثر یک ماه.رسیدگی به تخلفات اداری هیأت  -

ها، بررسی و تکمیل اطالعات فرع تبدیل وضعیت، نسبت به ارسال فهرسدت اسدامی افدراد    پس از دریافت استعالع -د

 گردد.اقداع میمنابع انسانی دانشگاه به هیأت اجرایی همراه با اطالعات الزع 

ا ید حداکثر ظرف مدت ده روز نسبت به صدور حکم کدارگزینی  منابع انسانی، پس از ابالغ مصوبه هیأت اجرایی  -هد

 اقداع خواهد شد.عضو اعالع پاسخ به واحد محل خدمت 

بینی نشده باشد، با تشخیص هیأت اجرایی منابع انسانی دانشدگاه  چنانچه موردی در این دستورالعمل پیش تبصره:

 های امنا  استعالع خواهد شد.از مرکز هیأت

به تصویب هیأت اجرایدی مندابع انسدانی     01/9/0349در تاریخ تبصره  چهارو ماده  6این دستورالعمل در  -6ماده 

 دانشگاه رسیده و از تاریخ تصویب قابلیت اجرایی دارد.



 


