
 و احتساب مدرک تحصیلی باالتر اعضای غیر هیأت علمیضوابط ادامه تحصیل 

 

 : یزد آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه 25در اجرای ماده 

ع باالتر )کارشناسی و باالتر( عضو صرفاً برای یک مقطع و یک بار نسبت به مدرک مدرک تحصیلی مقط -

وی، اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی با رعایت شرایط ذیل و  استخدام یا به کارگیریتحصیلی ارائه شده در بدو 

رایی از تاریخ صدور گواهی موقت با پیشنهاد مسئول واحد سازمانی محل خدمت و در صورت موافقت هیأت اج

 ن تحصیالت قابل احتساب است:یااپ

زمانی محل خدمت و هیأت اجرایی دانشگاه را مسئول واحد سا الف( عضو قبل از شروع به تحصیل موافقت کتبی

 با ادامه تحصیل خود اخذ کرده باشد.

رشته و مقطع تحصیلی باالتر عضو در شرایط احراز عنوان پست سازمانی فعلی عضو رسمی و پیمانی و عنوان  ب(

 شغل مورد تصدی عضو قراردادی، پیش بینی شده و مورد نیاز دانشگاه باشد.

سال سابقه خدمت قابل قبول در دانشگاه یا  6مدرک تحصیلی باالتر، عضو دارای حداقل ج( در زمان اعمال 

 نشستگی باشد.زسال سابقه خدمت قابل قبول برای با 52حداکثر 

ید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت ر اخذ شده از دانشگاههای مورد تأید( معدل مدرک تحصیلی باالت  

، در مقطع کارشناسی  52شکی با تأیید هیأت اجرایی در مقطع کارشناسی حداقل بهداشت، درمان و آموزش پز

 باشد. 51و در مقطع دکتری تخصصی حداقل  56ارشد حداقل 

عضوی که بر اساس ضوابط پیشین از مزایای ارتقاء مدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر برخوردار شده است نیز -

 گیرد.شمول این ماده قرار میبرای ارائه مدرک تحصیلی مقطع باالتر در 

پذیرش و احتساب مدرک تحصیلی کارشناسی عضوی که بر اساس ضوابط پیشین از مزایای ارتقاء مدرک -

 .تحصیلی کاردانی برخوردار شده است با رعایت ضوابط مقرر در این ماده امکان پذیر است

اطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری در به بعد در مق 81الزم به ذکر است ادامه تحصیل همکاران از مهرماه 

 پردیس خودگردان( امکان پذیر نمی باشد. –نوبت دوم  -دانشگاه یزد )روزانه

هیأت اجرایی منابع انسانی به پیوست جدول گروه بندی دانشگاهها  56/55/89ضمناً در اجرای مصوبه مورخ 

   گردد. برداری همکاران محترم ارسال میبهره جهت ادامه تحصیل و محاسبه امتیازات ارتقاء رتبه جهت اطالع و


