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ریاست محترم دانشکده پزشکی/ پرستاری/ پیراپزشکی/ بهداشت/ مدیریت و اطالع رسانی پزشکی/ 
فناوریهای نوین پزشکی/ علوم توانبخشی/ علوم رفتاری و سالمت روان/ طب ایرانی/ پردیس بین الملل

با سالم و احترام؛

به استناد ماده ۹۰ و ۹۴ آئین نامه اداری استخدامی اعضاء هیات علمی و اصالحیه های مربوط به آن (مصوبه ۹۵/۵/۵ 

دبیرخانه مجمع شوراها و هیات های امنا ) و ، دانشگاه مکلف است اعضای محترم هیأت علمی مشمول بازنشستگی را راساً و بدون 

درخواست بازنشسته نماید. لذا به منظور حفظ حرمت و تکریم اعضای محترم هیأت علمی موارد ذیل الزم است مورد توجه ویژه 

قرار گیرد: 

در راستای تکریم از مقام و خدمات اعضای محترم هیأت علمی، برای تمامی افرادی که در آستانه بازنشستگی هستند  -۱

الزم است جلسه ای در گروه با حضور ریاست دانشکده به منظور تکریم و تجلیل از خدمات به عمل آمده باشد و مراتب 

زمان بازنشستگی ۳ ماه قبل از صدور ابالغ به اطالع ایشان رسیده باشد بدیهی است مسئولیت حسن انجام این امر به 

عهده ریاست محترم دانشکده و مدیر محترم گروه می باشد.

در صورت نیاز به ادامه فعالیت و تأیید مراتب توسط گروه و دانشکده با درخواست کتبی عضو هیأت علمی، میتوان  -۲

پرونده را به هیأت ممیزه جهت تأخیر در زمان بازنشستگی ارجاع داد . بدیهی است ارجاع پرونده برای تصمیمگیری به 

هیأت ممیزه باید۶ ماه قبل از موعد مقرر بازنشستگی باشد و بعد از آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

اعضای محترم هیأت علمی که سابقه ایثارگری داشته و مدارک مربوطه را به کارگزینی ارائه کرده باشند ، تا ۳۵ سال  -۳

خدمت قابل قبول می توانند ادامه فعالیت نمایند.

اعضای محترم هیأت علمی با مرتبه استادی بعد از سن ۷۰ سالگی مشمول بازنشستگی هستند  ولی با درخواست کتبی  -۴

و تأیید مراتب توسط گروه و دانشکده می توان تا سن ۷۵ سالگی زمان بازنشستگی را به تأخیر انداخت به شرطی که 

مستندات مذکور در موعد مقرر به هیأت ممیزه ارسال گردیده و مورد تأیید قرار گرفته باشد، در این مورد خاص عالوه 

بر تأیید هیأت ممیزه، تأیید هیأت امنا نیز الزم است.

تاکید می گردد ارسال اسامی هرکدام از اعضاء هیات علمی که باالی ۳۰ سال سابقه داشته باشند به معاونت توسعه  -۵

برای حذف کسر حق بیمه و حق بازنشستگی الزامی است. 


