
 
 
 
 
 
 

 

 زادهیقاضدکتر  آقاي جناب

 نیرو پژوهشگاه ریاست محترم

 با سالم و احترام

 رگان علمیو خب کارشناسان وقتپاره از خدمات يبرداربهره چگونگی در خصوص جنابعالی پیرو استفساریه شفاهی

 ؛رساندیماستحضار  در پژوهشگاه به گوناگون يهارشته

و  هادانشگاه يیهکل)، 10/11/1395کشور (مصوب  يتوسعه يهابرنامه دائمی ماده یک قانون احکام موجببه -1

بدون رعایت قوانین و  علم و فناوري، يهاپاركو  هافرهنگستانو  آموزش عالی پژوهشی و مؤسساتو  مراکز

 قانون مدیریت خدمات کشور، عمومی قانون محاسبات یژهوبه دولتی يهادستگاهعمومی حاکم بر  مقررات

وب تشکیالتی مص اداري، استخدامی و معامالتی، مالی، هاينامهیینآو  مصوبات ... فقط در چارچوب کشوري و

 کرد. خود عمل خواهند امنايیئته

) 20/02/1395 (مصوب» بازنشستگان یريکارگبهممنوعیت  قانون«بر  مؤخرقانون استنادي فوق  شودیماضافه 

 یدائماحکام  ، قانون1395 ماهیبهشتاردبازنشستگان در  ممنوعیت بکار گیري پس از تصویب دیگریانببه .باشدیم

مقنّن بر مستثنی بودن  صریح ياراده به تصویب رسید و بیانگر 1395 ماهبهمندر  کشور يتوسعه يهابرنامه

 .باشدیمعمومی کشور  و مقررات از قوانین پژوهشی آموزشی و مؤسسات

از به پژوهشگاه مجاین  ،»نیرو پژوهشگاه علمییئتهغیر  استخدامی اعضاي نامهیینآ« 4 يماده 2 يتبصره براساس -2

ژوهشی پ و آموزشی مؤسساتو  هادانشگاه... افراد شاغل در پژوهشی، علمی و ،يامشاورهفنی،  خدمات«از  استفاده

 .باشدیمبا انعقاد قرارداد  ،»دولتی شاغل یرغ یا خبرگان و



 
 
 
 
 

 5/1 تا سقف یکار هفتگ متناسب با ساعات ،اجرایی هیئت یدتائو  واحد متقاضی به پیشنهاداین افراد  يالزحمهحق

 .باشدیم مشابه اعضاي شاغل» مزایاي و حقوق«(یک و نیم) برابر 

پژوهشگاه  کارکنان و اعضاي» خدمت پایان« موضوع بهفوق،  2مذکور در بند  استخدامی ينامهیینآ فصل نهم -3

 شگاهپژوهبازنشسته  اعضاي این فصل، به چگونگی استفاده از خدمات 78 يماده 2 يتبصره که اختصاص دارد

 پرداخته است.

عضاي ا ساعات موظف اداري حداکثر تا نصف ،از افراد گونهینا با» يامشاوره خدماتقرارداد «، براساس این تبصره

 .شودیمعضاي شاغل محاسبه معادل ا ،آنان نیز متناسب با ساعات کار هفتگی الزحمهحقو  شاغل

 پژوهشگاه به اعضاي بازنشسته فقط مخصوص فوق 78ماده  2 يتبصرهکه حکم مندرج در  شودیمید تأکمجدداً 

 .باشدیم

 يبرداررهبه جهت دیگر عنوانهر و یا » مشاوره حقوقی« عنوانبه دانانحقوقبکار گیري وکالي دادگستري و یا  -4

 لو از شمو بوده بالمانع و معامالتی پژوهشگاه، مالی ينامهیینآ 28 يماده 4آنان، مستنداً به بند  »حقوقی خدمات«از 

 .باشدیم ارمناط اعتب ،پژوهشگاهریاست تشخیص  فقط نیز مستثنی و» یا مناقصه مزایده«با  مرتبط مقررات

 ار ارشديی دکتر علی 

 پژوهشگاه نیرو مشاور ریاست

 پژوهشی حقوق گروه سرپرست

 

 رونوشت:  معاون محترم  مدیر توسعه منابع انسانی  و  آموزش، سرکار خانم دکتر سمیه  نعمتی جهت آگاهی و  بهره برداري.


