
 :گردد مى اعطا تشویقى پایه نماید، مى یا نموده را احراز زیر شرایط از یکى که صورتى در رسمى عضو به -   53 ماده

سه  حداکثر و پایه )هرباریک مؤسسه ترفیعات کمیته انتخاب متوالى به سال سه در پژوهشى امتیاز باالترین کسب -53-1

 .خدمت( طول در یکدیگر، از سال 5 حداقل زمانى فاصله به پایه

 .پایه( یک مربوط )حداکثر ضوابط چارچوب )س( در الزهرا و عاشورا هاى گردان در فعال عضویت -53-2

 .()دو پایه کشورى نمونه علمى هیأت عضو عنوان احراز  -53-3

 .(پایه دو حداکثر) مؤسسه در ممتاز استاد عنوان احراز  -53-4

 .(پایه دو حداکثر و مورد هر براى پایه یک) ملى هاى معتبر جشنواره برگزیدگان و دولتى هاى نشان دارندگان  -53-5

صالح  ذى مراجع تأیید با که مؤسساتى در (نامه آیین این 75ماده  موضوع) خدمت به مأموران یا و شاغل اعضاى  -53-6

 صورتى در دارند، قرار توسعه حال در و تازه تاسیس فناورى پژوهشى و عالى، آموزش مؤسسات و ها دانشگاه شمول در وزارت

 مى برخوردار تشویقى پایه یک از شده یاد مؤسسات خدمت در سال 7 ازاى در بمانند، باقى مذکور مؤسسات خدمت که در

 .گردند

 تراز با هم هاى سمت و دانشکده رئیس ستادي، مدیر و معاون مؤسسه ، رئیس هاى سمت در مؤسسه در که اعضایى -53-7

 سایر مؤسسه براي رئیسه هیأت تأیید و با تشخیص و مؤسسه براي رئیس وزیر تأیید با قبول قابل و ارزنده خدمات داراى آن،

 یکدیگر، از سال 5 حداقل زمانى فاصله به دوپایه حداکثر و پایه یک هردوسال خدمت ازاى به) باشند مى مدیریتی هاي سمت

  .(خدمت طول در

 ماده موضوع »79 «دو هر ازاى به) باشند، مى نامه آیین این مقامات مدیریتى هاى سمت داراى که مؤسسه اعضاى -53-8

 .(خدمت طول در پایه چهار حداکثر و پایه یک خدمت سال

 یا وزیر تشخیص به قبول قابل و ارزنده خدمات داراى وزارت ستاد حوزه مدیریتى هاى سمت در که مؤسسه اعضاى -53-9

 .(خدمت طول در پایه دو حداکثر و پایه یک خدمت سال دو هر ازاى به) باشند، مى وى ذیربط معاونان

 طور به مؤسسه سازمانى واحد هر شرایط واجد اعضاى درصد ده به صرفا ماده این یک بند موضوع تشویقى پایه -1 تبصره

 .گردد مى اعمال بار یک سال دو هر عضو 10 از کمتر داراى سازمانى واحدهاى براى نصاب این .گردد مى اعطا ساالنه

و » 8«بندهاى موضوع تشویقى هاى پایه استثناى به خدمت طول در هرعضو به اعطا قابل تشویقى هاى پایه سقف -2 تبصره

  .باشد مى پایه  »7«حداکثر  ماده، این »6«

  .گردد مى اعطا ماده، این  »5«و » 2«بندهاى  موضوع تشویقى هاى پایه شرایط احراز صورت در پیمانى، عضو به -3تبصره


