ماده 09
كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و مراكز علمي كه از وزارتخانههاي علوم ،تحقيقات و فناوري و بهداشت ،درمان
و آموزش پزشكي اخذ مجوز نمودهاند و دانشگاه آزاد اسالمي مكلفند حداقل بيست درصد ( )%09اعضاي هيأت علمي مورد
نياز خود را از بين جامعه ايثارگران شامل فرزندان و همسران شهدا ،جانبازان پانزده درصد ( )%51و باالتر ،آزادگان و همسران
و فرزندان آنان ،همسران و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد( )%01و باالتر ،رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در
جبهه كه داراي مدرك علمي دكتري مورد تأييد وزارتخانههاي علوم ،تحقيقات و فناوري و بهداشتت ،درمان و آموزش پزشكي
ميباشتد و شرايط علمي مصوب شورايعالي انقالب فرهنگي را داشته باشند ،حسب مورد از طريق استخدام و يا موافقت با انتقال
كاركنان ديگر دستتگاهها يا تبديل وضتعيت كاركنان غير هيأت علمي ،چنانچه شترايط علمي الزم را داشتته باشند تأمين و از
ابتداء آنان را به صتورت عضتو هيأت علمي رستمي قطعي با احتساب سوابق آموزشي پژوهشي و اجرائي مرتبط و تأثير آن در
پايه و مرتبه علمي و با رعايت صالحيتهاي اخالقي استخدام كنند.
احكام و امتيازات اين بند شامل اعضاء هيأت علمي فعلي داراي سوابق ايثارگري فوق نيز ميشود.
مستؤوليت اجراي احكام اين ماده به طور مستتقي برعهده وزير و رئيس دستگاههاي مذكور است در اجراي اين حك مقامات
ياد شده مكلف به اتخاذ تصمي مي باشند.
تبصره  ١مشموالن اين بند با سي و پنج سال خدمت و حداقل شصت و پنج سال سن بازنشسته ميشوند.
تبصرره  ٢در صتورت تمايل فرد به بازنشستگي پس از اتمام سي سال خدمت و يا حداكثر شصت سال سن ميتواند درخواست
بازنشستگي نمايد.
حك بند ((پ)) ماده ( )09اين قانون در طول اجراي قانون برنامه شش توسعه بر بند ((الف)) ماده ( )15قانون جامع ايثارگران
مصوب  5905/59/0و اصالحات بعدي و بر حك ماده واحده قانون اصال ح حداكثر سن داوطلبان استخدام مصوب
 5915/0/00حاك است.
شرايط جامعه ايثارگران موضوع بند (پ) ماده ( )0قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور به شرايط جامعه ايثارگران
موضوع بند (پ) ماده ( )09قانون برنامه اصال ح مي شود.

