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 تشکیالتی فرایند جذب دارای سلسه مراتب 

هیأت عالی جذب ) با مسئولیت سیاستگزاری( هیأت مرکززی )بزا مسزئولیت رتزارت ز اری زابی درا  ز        

 رها ی(هیأت اجرا ی ) با مسئولیت اجراء( پیش بی ی ش ه است .

 الف( هیات عالی جذب  

آئین رامه تشزیی  هیزأت عزالی جزذب     91/00/9868مورخ  806شورای عالی ارقالب دره گی در جلسه 

م تزور ا ازاد زتز ت رز زه در بررسزی      ها ز مراکزآمویش عالی کشزور را بزه   ضای هیأت علمی دارشگاهاع

شرح ذ   تصزو    علمی دارشگاهها ز مؤسسات آمویش عالی به  هیأتی دازطلبان عضو ت در هاصالتیت

 .  رمود

 تعريف: -1ماده

ن ز ق اسزت زايی  با توجه به جا گاه ردیز  علزو ز دارزش در دره زال اسزالمی ز  زرزرت ت ز  شزأ        

زری ای محیطهای آمویش عالی کشور ز رتر به رقش محوری ز سایر ه اعضزای هیزأت علمزی ز لزززر بهزره     

استادان درهیخته، کارآم  ز مؤمن بزه آرمارهزای ارقزالب اسزالمی ز بزرای ا ازاد زتز ت رز زه در بررسزی          

ها ز مراکزز  علمی دارشگاه های دازطلبان عضو ت در هیأت علمی، هیأت عالی جذب اعضای هیأتصالتیت

رامه، هیأت مرکزی جذب اعضزای هیزأت علمزی زیارتزین     در ا ن آ ین . گرددآمویش عالی کشور تشیی  می

های اجرا ی جذب اعضزای  علور، تحقیقات ز د ازری ز به اشت، درمان ز آمویش پزشیی ز همچ ین هیأت

ز « هیزأت مرکززی جزذب زیارتزین    »ه اختصزار  به ترتی  ز بز  ها ز مراکز آمویش عالی،هیأت علمی دارشگاه

 .  شور رامی ه می« های اجرا ی جذبهیأت»

زابسته به شورای عالی ارقالب دره گی بوده ز دبیرخاره آن در مح  دبیرخاره شورای عالی  هيأت -2ماده

 .  شودرما  ، ا ااد میا هرمیاری که دبیرخاره شورای عالی تعیین می ارقالب دره گی ز

 وظايف: -3ماده

های اجرا ی جذب برای ا ااد ارساار،زت ت رز زه ز توارم ز ی ز   اتخاذ سای ز کار زات  در هیأت -9

 هاپو ا ی دارشگاه

 رتارت مستمر بر اجرای صحیح  وابط ز مقررات جذب هیأت علمی در تمامی سطوح -2

د بزه  ها ز  وابط مربوط به جذب هیأت علمزی بزه م تزور پیشز ها    بررسی ز بایرگری کلیه سیاست -8

شورای عالی ارقالب دره گی ز ت ز ن دستورالعم  اجرا زی مربزوط بزه جزذب عضزو هیزأت علمزی بزرای         

 تصو   به شورای اسالمی ش ن مراکز آمویشی



 بخش دوم:/ فرآیند جذب هیأت علمی  

 

5 

های اجرا زی جزذب   تعر ف ساختار سایماری ز شرح زظا ف هیأت مرکزی جذب زیارتین ز هیأت -0

 ز ا ااد تعام  تعر ف ش ه بین آرها

یش ب ز ز تین خ مت با ه ف توارم  سایی اعضای هیأت علمزی ز رتزارت   های آموت ز ن دزره -5

  بر تسن اراار آن

 های اجرا ی جذب  برگزاری سمی ارها ز کارگاههای توجیهی برای ع اصر هیأت -8

 رسی گی به شیا ات ز سا ر امور محوله ای سوی شورای عالی ارقالب دره گی   -7

های اجرا ی جذب ز ارائزه آن  یارتین ز هیأتبررسی گزارش عملیرد سايرة هیأت مرکزی جذب ز -6

 به شورای عالی ارقالب دره گی  

دوق ز در خارج ای مو وع جذب اعضای هیأت علمی، زظی ه بررسی ز تأ یز    0مت اظر با ب    :1تبصره

صالتیت هیأت مؤسس، اعضای هیأت ام اء ز رئیس مؤسسات آمویش عالی غیردزلتی غیرارت اعی بزه عهز ه   

شزورای عزالی ارقزالب     90/02/9867مزورخ   828)اصزالتیه جلسزه   . باش جذب زیارتین میهیأت مرکزی 

 دره گی(

 -مؤسزس مؤسسزات آمزویش عزالی ز پیزهشزی غیردزلتزی        هیزأت تأ ی  صزالتیت اعضزای    :2تبصره 

. ايجراسزت علمزی معتبزر ز يیر   هیأتعالی جذب اعضای  هیأتغیرارت اعی مستقر در تهران پس ای تأ ی  رها ی 

عالی جزذب مصزوب در    هیأتآ ین رامه تشیی   8ماده  9مرکزی جذب موظ     من اجرای تبصره  هایأتهی

شورای عالی ارقالب دره گی مشخصات ادراد مو زوع ا زن مصزوبه را جهزت      91/00/9868مورخ  806جلسه 

ز بیسزت ز   )مصوب در جلسه  یص . علمی ارسال رما    هیأتعالی جذب اعضای  هیأتاخذ تأ ی  ه رها ی به 

 عالی جذب( هیأت 22/05/9812 یو مورخ 

 اعضاء: -4ماده

 شورای عالی ارقالب دره گی( 95/08/9810مورخ  5 81زی ر علور، تحقیقات ز د ازری )جلسه -9

شزورای عزالی ارقزالب     95/08/9810مزورخ   815زی ر به اشت، درمان ز آمویش پزشزیی )جلسزه   -2

 دره گی(

 ارقالب دره گی به ارتخاب آن شوراسه ر ر ای اعضای تقیقی شورای عالی  -8

 دبیر هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی زیارت علور، تحقیقات ز د ازری -0

 دبیر هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی زیارت به اشت، درمان ز آمویش پزشیی -5

 دبیر هیأت عالی گز  ش کشور -8

 هارما   ه رهاد رما   گی مقار معتو رهبری در دارشگاه -7



  قوانین و مقررات جذب اعضای هیات علمی 

 

6 

 )با ازلو ت دارشگاه آیاد اسالمی( غیرارت اعی -ها ز مؤسسات آمویش عالی غیردزلتیشگاهرما   ه دار -6

دبیر هیأت مرکزی جذب زیارتین تس  مورد به پیش هاد زیرای مربوطه ز تأ ی  شورای عزالی   :1تبصره

 .  گرددارقالب دره گی ارتخاب می

ی توسزط شزورای اسزالمی شز ن     رئیس هیأت ای اعضای تقیقی شورای عالی ارقالب دره گز  :2تبصره

 .  گرددا خارج ای آن توسط هیأت ارتخاب می مراکز آمویشی ز دبیر آن در ازلین جلسه ای بین اعضا ز

ا ع ر اعتبار مصزوبات ز تصزمیمات    ک   ة اعتباردر موارد تسازی آراء، رأی رئیس هیأت تعیین :3تبصره

 . خواه  بود

 .  باش ورالعم  اجرا ی الزامی میرعا ت موارد ی ر در ت تیو دست -5ماده

استخ ار هیأت علمی برمب ای ریای دارشگاه ز ای طر ق دراخوان عمومی ز ابتز ا بزه صزورت پیمزاری      -9

 .  گیرداراار می

در مواردی که جذب عضو هیأت علمزی ای طر زق غیردراخزوان عمزومی  زرزری باشز ، ا زن         :تبصره

  .  مو وع با   به تصو   هیأت مرکزی جذب برس 

هزای اجرا زی جزذب    ازلین مرج  رسی گی به صالتیت متقا یان استخ ار هیزأت علمزی، هیزأت    -2

باش  ز ا ن تق قاب  ت و ض به زات های د گر ربوده ز تأ ی  رهزا ی اسزتخ ار بزه عهز ه هیزأت مرکززی       می

 .  باش جذب زیارتین می

هزای اجرا زی   الت ر س ز قزراردادی با ز  در هیزأت   صالتیت اعضای هیأت علمی ز م رسین تق -8

 .  جذب  مورد اری ابی قرار گیرد

آیما شی در صورت اترای شرا ط، بزرای   -تب    ز عیت اعضای هیأت علمی ای پیماری به رسمی  -0

 .  پذ ردارتقاء به رتبة بايتر اراار می

قطعی م وط بزه اتزرای رتبزه دارشزیاری      -تب    ز عیت استخ امی اعضای هیأت علمی به رسمی  -5

  .  باش می

ك مرتبزه بزه    قطعی، ارتقاء ای -برای تب    ز عیت استخ امی اعضای هیأت علمی به رسمی :1ره تبص

 .  باش رتبه بايتر  رزری می

در موارد خاص ز تس  مورد با ماوی زیارتین به اشت، درمان ز آمویش پزشزیی ز علزور،    :2تبصره 

ات  پا ین تر ای دارشیاری ریز مقز زر  تحقیقات ز د ازری امیان رسمی قطعی ش ن اعضای هیأت علمی در مر

 . خواه  بود
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،ارتقزا مرتبزه بزه    09/90/9867علمی با مرتبزه مربزی کزه تزا تزار         هیأتدسته ای اعضای  آن :3تبصره 

استاد اری  ادته ار  درصورت داشتن ت اق  مار گاری س وات بزا رعا زت مز ت یمزان مارز گاری در مرتبزه       

-آیما شی به رسزمی -اجرا ی جذب مؤسسه تس  مورد ای رسمی هیأتسال( با تأ ی  5تا8آیما شی)-رسمی

 280عزالی جزذب ز جلسزه     هیأت 26/01/9810مورخ  66)اصالتیه جلسه . قطعی تب    ز عیت می  اب  

   شورای اسالمی ش ن دارشگاهها ز مراکز آمویشی( 99/99/9810مورخ 

مؤسسات آمویشزی ز پیزهشزی دزلتزی ز    ز  هاعلمی دارشگاه هیأتآن دسته ای جاربایان عضو  :4تبصره 

سال سابقه خ مت داشته باش  ،  من مسزتن ی شز ن ای شزمول     2ت اق   9/90/9867غیردزلتی که تا تار   

ی علمی ز عمومی يیر، ای پیمزاری بزه   هاآئین رامه دوق الذکر، درصورت داشتن صالتیت 5ماده  5تیو ب   

)اصزالتیه  . قطعی، تس  مورد تب    ز عیت مزی  اب ز    ،آیما شی به رسمی ،آیما شی ز اای رسمی ،رسمی

شزورای عزالی    05/06/66مزورخ   859شورای معین ب ا بزه ت زو ض جلسزه     09/90/9866مورخ  915جلسه 

 ارقالب دره گی(

های اجرا ی جذب در تمار مرات  قب  ای ص زر تیو رسمی آیما شی اعضای هیزأت علمزی،   هیأت -8

توار   ای ادامه دعالیزت  ا برعه ه داشته ز درصورت اترای ع ر صالتیت میمسئولیت رتارت بر عملیرد آرها ر

 .  آران جلوگیری رما   

هزای  های تربیت معلزو ز تربیزت مز ر  ز  رشزته    شرا ط ز یه جذب اعضای هیأت علمی دارشگاه -7

 .  الهیات، معارف اسالمی، علور ارساری ز ه ر به تصو   شورای اسالمی ش ن مراکز آمویشزی خواهز  رسزی   

 شورای عالی ارقالب دره گی( 90/02/9867مورخ  828)اصالتیه جلسه 

  .  باش های ممیزه اعضای هیأت علمی میهای هیأترامهرامه تاکو بر آ ینا ن آ ین -6

 رسيدگي به تخلفات -6ماده

اجرا زی جزذب در    هزای های مرکزی جذب ز هیأتهیأت عالی جذب مسئول رتارت بر عملیرد هیأت

های اجرا زی در  ز مراکز آمویش عالی بوده ز مرج  رسی گی به شیا ات در ادتی ای عملیرد هیأتدارشگاهها 

تصمیمات هیأت عزالی   . باش ها میکاری ز اعمال تبعیض در بررسی پرزر هیمی ه تخل ات، ت  رزی، مسامحه

   . دايتباع خواه  بورتر رها ی تلقی ش ه ز برای دارشگاهها ز مراکز آمویش عالی يیر

 هیأت مرکزی جذب ب(

ماده  0طبق ب   ؛  01/02/9867عالی جذب شورای عالی ارقالب دره گی در ششمین جلسه مورخ  هیأت

آ ین رامه تشیی  هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دارشگاهها ز مراکز آمویش عالی کشزور )مصزوب    8

ا ف ز ترکیز  اعضزای هیأتهزای    شورای عالی ارقزالب دره گزی(، اهز اف، زظز     91/0/68مورخ  806جلسه 
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 مرکزی زیارتین علور، تحقیقات ز د ازری ز به اشت، درمان ز آمویش پزشزیی ز هیأتهزای اجرا زی جزذب    

 .  دارشگاهها ز مؤسسات آمویش عالیتاب  زیارتین مزبور ز دارشگاه آیاد اسالمی، به شرح ذ   تصو   گرد  

 

 وظايف هيأت مركزي جذب -2ماده 

های مربوط به جذب اعضای هیأت علمی )اعزو ای  ای اجرا ی ز مقررات ز آ ین رامههت ز ن سیاست -9

 .  های علمی ز صالتیت عمومی( ز پیش هاد آرها جهت تصو   به مراج  ذ ربطتوارا ی

 .  مربوط ز پیش هاد اصالح آرها به زی ر برای تصو   هایبایرگری در مقررات ز آ ین رامه -2

  .  آ ین رامه داخلی هیأت مرکزی جذب ز ارائه به زی ر برای تصو   تهیه، ت تیو ز پیش هاد -8

ب دازطلبان عضو ت در هیأت علمی مؤسسات آمویش عالی )اعو ای قزراردادی،   بررسی ز تأ ی  جذ -0

 .  قطعی(-آیما شی، رسمی-پیماری، رسمی

خ امی اعضزای  های علمی ز صالتیت عمومی متقا یان تب    ز زعیت اسزت  بررسی ز تأ ی  توارا ی -5

  .  هیأت علمی

های اجرا ی ز پیش هاد به هیزأت  های علمی ز صالتیت عمومی اعضای هیأتبررسی ز تأ ی  توارا ی  -8

  .  عالی جهت تأ ی  رهائی

ی متقا زی عضزو ت در هیزأت علمزی دارشزگاهها ز      هزا بررسی ز تأ ی  صزالتیت عمزومی راتبزه     -7

 .  مؤسسات آمویش عالی

زلیه صزالتیت عمزومی اعضزاء مؤسزس ز هیزأت ام زاء مؤسسزات آمزویش عزالی          بررسی ز تأ ی  ا -6

  .  غیرارت اعی -غیردزلتی

بررسی ز تأ ی  صالتیت عمومی اشخاصی که به ع وان رئیس مراکز آمویش عالی غیردزلتی معردزی   -1

 .  شور می

ابی هزای اجرا زی جزذب ز اری ز    رسی گی به کلیه شیا ات مطرزته ز رتزارت بزر عملیزرد هیزأت    -90

  .  آرها ز ارائه گزارش آن به مراج  ذ ربط هایدعالیت

 20/99/9819مزورخ   999)اصزالتیه جلسزه   . عالی جزذب  هیأتارائه گزارش عملیرد دزره ای به  -99

 عالی جذب( هیأت

 . عالی جذب هیأتاراار سا ر امور محوله ای  -92

 

 



 بخش دوم:/ فرآیند جذب هیأت علمی  

 

9 

 اعضاي هيأت مركزي جذب -3ماده 

 ازری ز به اشت، درمان ز آمویش پزشیی تسز  مزورد بزه ع زوان رئزیس      زیرای علور، تحقیقات ز د . 9

 شورای عالی ارقالب دره گی( 95/08/9810مورخ  815مرکزی جذب)جلسه هیأت

 هیزأت عزالی جزذب اعضزای     هیزأت آ ین رامزه   806مصوبه  0مرکزی )طبق تبصره  ك ماده  هیأتدبیر  . 2

 د(شوعلمی دارشگاهها ز مراکز آمویش عالی ارتخاب می

 عالی جذب( هیأت 20/99/9819مورخ  999معازن مربوطه )معازن آمویشی( )اصالتیه جلسه  . 8

رئیس مرکز رتارت ز اری ابی آمویش عالی )در زیارت علور، تحقیقات ز د زازری(، رئزیس مرکزز امزور      . 0

 هیزأت  20/99/9819مزورخ   999علمی )در زیارت به اشت، درمان ز آمویش پزشیی( )اصالتیه جلسه  هیأت

 عالی جذب(

 یی ای معازرین رهاد رما   گی مقار معتو رهبری در دارشگاهها به پیش هاد رئیس رهاد . 5

آموختزه  شك ر زر ای آرزان، دان   ز های علمی ز دره گی )که ترجیحاً ت اق پ ج تا ه ت ر ر ای شخصیت . 8

 . سزال  0و رئزیس آن بزه مز ت    عالی جذب  ز تیز  هیأترشته تقوق باش ( با معردی زی ر مربوطه ز تأ ی  

 عالی جذب( هیأت 26/08/9812مورخ  996ز  29/08/9819مورخ  69)اصالتیه جلسه 

مرکزی جذب زیارتین تس  مورد توسط زی ر مربوطه به شزورای عزالی ارقزالب     هیأتدبیر -9تبصره 

صزوب  سزال م   0عزالی جزذب بزرای مز ت      هیزأت دره گی معردی ز پس ای تأ ی  ا ن شورا، توسط رئیس 

 عالی جذب( هیأت 26/08/9812مورخ  996ز  29/08/9819مورخ  69)اصالتیه جلسه  . گردر می

عزالی جزذب ز تیزو رئزیس آن بزه       هیأتبه پیش هاد زی ر، تأ ی   5اعضای مذکور در رد ف -2تبصره 

 عالی جذب( هیأت 29/08/9810مورخ  69)اصالتیه جلسه  . شور م ت چهار سال م صوب می

علمی در مؤسسات آمویش عالی غیردزلتی  هیأتعالر رتر رها ی درخصوص جذب اعضای ا -8تبصره 

هزای خزاص   مرکزی خواه  بود ز ب  ن م تور کمیته هایهیأتغیرارت اعی ز دارشگاه آیاد اسالمی به عه ه  –

 هزای هیزأت غیرارت اعی ز دارشگاه آیاد اسزالمی ی زر رتزر     –علمی مؤسسات غیردزلتی  هیأتجذب اعضای 

 عالی جذب( هیأت 20/99/9819مورخ  999)اصالتیه جلسه  . رکزی تشیی  خواه   ش م

باشز  ، در  آن دسته ای مؤسسات آمویش عالی آمویشی ز پیزهشی داق  هیأت اجرا ی جذب می :تبصره

هیز ت مرکززی    8/0/9866) مصوب جلسه مورح . آ  گیری بعم  میهیأت مرکزی جذب برای آران تصمیو

 جذب (

های د  ی، دره گزی ز ادزرادی کزه در    های مربوط به شخصیتدر مورد بررسی صالتیت پرزر ه  :7بند 

-باش   ز تس  مورد با تشخیص هیأت مرکزی جذب مزی ا می هائی بودهسطوح بايی رتار دارای مسئولیت



  قوانین و مقررات جذب اعضای هیات علمی 
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در  ا بخشی ای مرات  تشزیی  پرزرز ه ز سزیر مراتز  گزز  ش )تحقیزق ز اسزتعالر ز طزرح           توار   ای تمار

 مرکزی جذب(  هیأت 8/5/9866) مصوب جلسه مورخ . کمیسیون( معاف گردر 

علمی دانشگاهها و مراکز  هیأتهای مرکزی جذب اعضای هیأتدستورالعمل نحوه فعالیت 

 آموزش عالی و پژوهشی

علمزی دارشزگاهها ز مراکزز آمزویش عزالی ز پیزهشزی در  یصز  ز         هیأتعالی جذب اعضای  هیأت

 هیزأت هزای مرکززی جزذب اعضزای     هیأت، دستورالعم  رحوه دعالیت 20/99/9819مورخ  ایدهمین جلسه 

 علمی دارشگاهها ز مراکز آمویش عالی ز پیزهشی را به شرح ذ   تصو   رمود:

 

هزای مرکززی جزذب زیارتزین     هیزأت به م تور تصر ح ز ش ادیت يیر در مورد رحوه چگورگی دعالیت 

علمزی   هیزأت هزای مرکززی ز اجرا زی جزذب اعضزای      هیأتترکی  رامه اه اف، زظا ف ز مصرح در آ ین

علمزی   هیزأت عالی اعضزای   هیأتدارشگاهها ز مؤسسات آمویش عالی ز پیزهشی، ا ن دستورالعم  توسط 

 .  گرددتصو   ز ابالغ می

 مركزي هيأتجلسه  -4ماده 

تشزیی    . گزردد مرکزی تشیی  می هیأتمرکزی هر دز ه ته  ك بار با دعوت کتبی دبیر  هیأتجلسات 

 . میسر خواه  بود هیأتمرکزی ز تأ ی  دبیر  هیأتالعاده با پیش هاد دبیر ز  ا دز سور ای اعضای جلسات دوق

مرکزی توسط دبیرخاره  هیأتتوسط دبیرخاره ت تیو ز پس ای تأ ی   هیأتتقو و برگزاری جلسات  -0-9

 .  گرددابالغ می هیأت

مرکزی ز ت اق  ریمی ای سا ر اعضاء رسمیت داشزته   هیأتیر مرکزی با تضور دب هیأتجلسات  -0-2

 .  ز مصوبات آن با رأی موادق اکنر ت تا ر يیر ايجراست

 .  مرکزی شرکت رما    هیأتمرکزی موظ    شخصاً در جلسات  هیأتاعضای  -0-8

جزه  در صورتی که عضوی سه جلسه متوالی با پ ج جلسه مت ازب در طول  ك سال ب زن عذر مو -0-0

لغو ز درد د گری برای عضزو ت طبزق درا  ز      هیأتمرکزی غا   باش ، عضو ت درد در  هیأتدر جلسات 

هزای  تشخیص موجه بودن ز  ا ربزودن غیبزت   . گرددعالی معردی می هیأتمرکزی به  هیأتعضو تی اعضای 

 . مرکزی خواه  بود هیأتاعضاء با اکنر ت آرای اعضای 

ای شرکت ک  ، دردی ای اعضاء بع وان را ز   ا به  رزرت رتوار  در جلسهمرکزی ب  هیأتاگر دبیر  -0-5

 .  دبیر جلسه را اداره خواه  رمود



 بخش دوم:/ فرآیند جذب هیأت علمی  
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ساعت است ز ادزا ش آن در هر جلسه بزا موادقزت اکنر زت     2مرکزی  هیأتم ت یمان جلسات  -0-8

 .  اعضاء بالمار  است

دستورجلسزه   . ه خواه  بودمرکزی دارای دستور جلسه مشخص ز درر صورتالس هیأتجلسات  -0-7

 هیزأت اعضزای     مرکززی بزرای   هیزأت به  همراه دعوت امه  ك ه ته قب  ای برگزاری جلسه توسط دبیرخارزه  

گردد ز صورتالسات در پا ان همان جلسه ز  ا در جلسه بع ی به امضای اعضای تا ر در جلسه ارسال می

 .  خواه  رسی 

با تصو   اکنر زت اعضزاء تا زر     هیأتز دوق العاده تذف  ا ا اده ش ن دستورجلسات عادی  -0-6

 . در جلسه بالمار  است

مرکزی رأی گیری به صورت مخ ی ز بزا زرقزه ارازار     هیأتدر موارد خاص ز به تشخیص دبیر  -0-1

 .  شودمی

ت مرکززی ت تزیو ز پزس ای تأ یز  دبیزر ز      توسط دبیرخاره هیزا  هیأتصورتالسات ز مصوبات  -0-90

 .  شودب  ی ز رگه اری میمرکزی طبقه هیأتمرکزی در دبیرخاره  تهیأامضای اعضای 

های دزلتی سراسر کشور در جلسه هیأت مرکزی مو وع پرزر ه معازرین ز م  ران ارش  دارشگاه:  3بند 

ادشز گان مسزتقیماً توسزط هیزأت مرکززی        هزای مطرح ز مقرر گرد   با درخواست ر است دارشگاه پرزر ه

های دوق در کارگرزه صزالتیت عمزومی ز هیزأت    قرار گیرد ز ریایی به بررسی پرزر هجذب مورد بررسی  

 مرکزی جذب( هیأت27/8/9819)مصوب جلسه مورخ . اجرا ی جذب دارشگاه ر ارد

 تشکيل كارگروههاي تخصصي و عمومي -5ماده 

مؤسسزات بزرای   هزای ارسزالی ای   توار  به م تور اراار امور کارش اسی محتوای پرزر همرکزی می هیأت

های بررسزی توارزا ی علمزی ز    تأ ی  رها ی، اری ابی عملیرد ز رسی گی به شیا ات، رسبت به تشیی  کارگرزه

 . رس  اق ار رما ز  مرکزی می هیأتصالتیت عمومی ز تا   رتر بر اسا  شیوه رامه اجرا ی که به تصو   

   .مرکزی برس  یأتهبا ست به تأ ی  ها میدر هر تال رتیاه بررسی ا ن کارگرزه

 مركزي هيأتها در فرايند بررسي و تأييد پرونده -6ماده 

 828ز  806علمی طبق مصوبه جلسات  هیأترحوه ز درا    جذب ز تب    ز عیت استخ امی اعضای 

 هیزأت دستورالعم  اجرا ی جزذب ز تبز    ز زعیت اسزتخ امی اعضزای      »شورای عالی ارقالب دره گی ز 

 0/1/9867مصوب بیست ز چهارمین جلسزه مزورخ   « سسات آمویش عالی ز پیزهشیعلمی دارشگاهها ز مؤ

هزای  ای طر ق اراار دراخزوان عمزومی ز بررسزی صزالتیت    ، هیأتعالی جذب ز مصوبات بع ی ا ن  هیأت
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هزای  هیزأت هزای اجرا زی ز سزتس تأ یز  رهزا ی در      هیأتعلمی ز عمومی متقا یان ز ص زر رأی ازلیه در 

   .شودم ت مقرر ز بر اسا  قوارین ز مقررات مربوط اراار می مرکزی، تس  مورد طی

به م تور ا ااد زت ت رز ه در درا  ز  بررسزی صزالتیت عمزومی دازطلبزان؛ رحزوه ارازار         :1تبصره 

استعالمات، رحوه اراار مصاتبه، رحوه اراار تحقیق ای دازطلبان، چگورگی تعام  با مراجز  ذ زربط در ارازار    

هزای مرکززی، بزر اسزا  دسزتورالعملی      هیزأت های اجرا ی ز هیأتز تقسیو کار بین  جذب رها ی دازطلبان

های مرکزی جزذب زیارتزین علزور،    هیأتخواه  بود که ت اکنر طی سه ماه ای ابالغ ا ن دستورالعم  توسط 

 .  عالی خواه  رسی  هیأتتحقیقات ز د ازری ز به اشت، درمان ز آمویش پزشیی تهیه ز به تأ ی  

ای دزراهو آزررز    های مرکزی موظ    تمهی ات يیر برای اراار درا    جذب را به گورههیأت :2تبصره 

هزای اجرا زی   هیزأت های متقا زیان اعزو ای علمزی ز عمزومی در     که اراار امور مربوط به بررسی صالتیت

 . طزرح گزردد  هزای مرکززی   هیزأت ها صرداً بزرای تأ یز  رهزا ی در    ها اراار گیرد ز پرزر همؤسسات در استان

هزای خزود را در همزاه گی،    های مرکززی  زمن اجت زاب ای تصز ی امزور اجرا زی جزذب، دعالیزت        هیأت

    .های اجرا ی متمرکز رما   هیأتر زی، رتارت ز اری ابی عملیرد بررامه

ای با ست ت اکنر طی شش ماه، کلیه امزور دبیرخارزه  های مرکزی ز اجرا ی میهیأتدبیرخاره  :3تبصره 

مابین را به شیوه بر خط )الیترزرییی( اراار ده  ز امیان دسترسی بر خزط دبیرخارزه   سال ز مراسالت دیز ار

 .  عالی به شبیه مذکور را دراهو رما   هیأت

 ابالغ و پيگيري مصوبات -6ماده 

مرکززی، پاسز  بزه     هیزأت هزای مطرزتزه در   های مرکزی شام  تأ ی  رها ی پرزر ههیأتکلیه مصوبات 

ز مصوبات مربوط به جذب پس ای طزرح   ادراد تقیقی ز تقوقی، استعالمات، ت سیر قوارین، مقرراتسؤايت 

مرکزی ت اکنر طی م ت ده رزی ابزالغ   هیأتز توسط رئیس دبیرخاره  هیأتمرکزی با امضای دبیر  هیأتدر 

 .  گرددعالی ارسال می هیأتز رزروشت آن به دبیرخاره 

ی ادارای ز مرکزی ز ارازار امزور دبیرخارزه    هیأتذ صالح  توسط دبیر  اراار میاتبات با مراج  :تبصره

 .  گیردمرکزی صورت می هیأتدر تیطه مقرر توسط رئیس دبیرخاره 

 20/99/9819ا ن دستورالعم  در ه ت ماده ز ه ت تبصره در  یص  ز  ایدهمین جلسه مورخ  -7ماده 

 .  الغ يیر ايجراستعلمی تصو   ز ای یمان اب هیأتعالی جذب اعضای  هیأت
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علموی مسساوات توسو      هیوأت فرایند انصراف یا تغییر اولویت انتخاب متقاضیان عضوویت در  

 مرکزی جذب   هایهیأت

ز مراکزز آمزویش عزالی در  یصز  ز  یمزین جلسزه         هاعلمی دارشگاه هیأتعالی جذب اعضای  هیأت

علمی مؤسسزات را   هیأتقا یان عضو ت در ، درا    ارصراف  ا تغییر ازلو ت ارتخاب مت90/05/9819مورخ 

 به شرح ذ   تعیین رمود:

ی متقا یان عضزو ت در  هااجرا ی جذب می با ست پس ای ابالغ رأی تأ ی  صالتیت هایهیأت -9

مرکزی جذب تابعه ز پیش ای اراار مراتز  بعز ی اداری مار ز  اخزذ رد زف       هایهیأتعلمی توسط  هیأت

   .علمی اق ار رما    هیأته  خ مت به مؤسسه متقا یان عضو ت در استخ امی ز غیره رسبت به اخذ تع

مرکزی جذب ای  هایهیأتدرصورت امت اع متقا یان ای ستردن تعه  خ مت به مؤسسه، توسط  :تبصره

   .ک  دزره دراخوان تذف خواه   ش 

س ای تقا ای خود پ، علمی مؤسسه ازلو ت ازل ارتخاب  هیأتدرصورتی که متقا ی عضو ت در  -2

توار  جهزت  مرکزی جذب ز ستردن تعه  خ مت به مؤسسه مزبور م صرف ش ه باش  می هایهیأتای تأ ی  

علمی متعه  خ مت به مؤسسات د گر مصزوب هشزتاد    هیأتتغییر ازلو ت طبق مصوبه رحوه جذب اعضای 

 .  عم  رما   02/06/9810ز چهارمین جلسه مورخ 

اجرا ی جذب مؤسسه ز تأ یز    هیأت  ای ص زر رأی علمی قب هیأتچ ارچه متقا یان عضو ت در  -8

مرکزی جذب زیارتین علور، تحقیقات ز د زوزری ز به اشزت، درمزان ز آمزویش پزشزیی، تقا زای        هیأت

 ارصراف  ا تغییر ازلو ت ارتخاب خود را داشته باش  ، می با ست طبق درا    ذ   عم  رما   :

عالر کرده ز ستس تقا زای کتبزی خزود را مب زی بزر تغییزر       ابت ا ارصراف خود را کتباً به مؤسسه ا  -8-9

 .  مرکزی جذب تق  و رما    هایهیأتازلو ت ارتخاب به 

مرکزی ریز پس ای استعالر ارصراف متقا ی ای مؤسسه درصورت صالت    رسبت بزه   هایهیأت  -8-2

   .تغییر ازلو ت متقا ی اق ار رما   

موظف به درج رحوه ارصراف  ا تغییزر ازلو زت   مرکزی جذب  هایهیأت، ای تار   ابالغ ا ن مصوبه  -0

   .  ی بع ی می باش  هادر کلیه دراخوان

 مرکزی جذب هایهیأتعدم امکان اعمال تغییرات در پرونده متقاضیان پس از تأیید نهایی 

ز مراکز آمزویش عزالی در  یصز  ز دزایدهمزین جلسزه       هاعلمی دارشگاه هیأتعالی جذب اعضای  هیأت

هزای  هیزأت ، درخصوص ع ر امیان اعمال تغییرات در پرزر ه متقا یان پس ای تأ ی  رهزا ی  06/92/9819 مورخ

 مرکزی جذب به شرح ذ   تصو   رمود:
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علمی با ع زوان    هیأتعالی جذب اعضای  هیأت 90/05/9819پیرز مصوبه  یص  ز  یمین جلسه مورخ 

يیر بزه ذکزر اسزت    « علمزی مؤسسزات   هیأتضو ت در درا    ارصراف  ا تغییر ازلو ت ارتخاب متقا یان ع»

مرکزی جذب زیارتین علور، تحقیقات ز د ازری ز به اشزت، درمزان ز آمزویش پزشزیی صزرداً        هایهیأت

علمی را بررسی می رما    ز کلیه امزور مربزوط بزه تیمیز       هیأتبرای  ك بار پرزر ه متقا یان عضو ت در 

 .  مرکزی امیان پذ ر است هایهیأتتأ ی  رها ی  پیش ای هاپرزر ه ز  ا تغییر ازلو ت

   ج( هیأت اجرایی جذب

عضزو هیزأت علمزی     50ها ز مراکز علمی آمویشی ز پیزهشی که بیش ای مصوب گرد   دارشگاه: 4بند 

) مصوب جلسه مورخ . توار   تقا ای تشیی  هیأت اجرا ی جذب  برای مؤسسه خود رما   داشته باش   می

 مرکزی جذب( هیأت 6/99/9810

-های دزلتی ز غیر دزلتی که داق  هیزأت اجرا زی جزذب مزی    در خصوص مراکز علمی ز دارشگاه: 1بند 

ك درد مورد تأ ی  بع وان رما   ه مرکز دارشگاهی داق  هیأت اجرا زی   باش   مو وع مطرح گرد   ز مقرر ش 

هزای دارشزگاهی خزود    پیگیری ای پرزر ه به دارشگاه مادر معردی گردد تا به همراه ر یس دارشگاه برای طرح ز

 هیزأت  28/09/9819)مصوب جلسزه مزورخ   . در جلسات هیأت اجرا ی جذب دارشگاه اصلی شرکت رما   

 مرکزی جذب(

شزورای عزالی ارقزالب دره گزی ز      90/2/67ز  91/0/68مزورخ   828ز  806اسا  مصوبه جلسزات   بر

ز مؤسسزات   هزا علمزی دارشزگاه   هیزأت اعضزای  عالی جذب  هیأت  0/1/67بیست ز چهارمین جلسه مورخ 

علمی دارشگاهها ز مؤسسات آمویش عالی  هیأتآمویش عالی ب   وسیله دستورالعم  اجرا ی جذب اعضای 

 .  ايجراستيیر  9/90/67گردد که ای تار    ز پیزهشی به شرح ی ر ابالغ می
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 اهداف -2ماده 

متقا زیان جزذب ز همچ زین تبز    ز زعیت       به م تور ارتخاب اعضای هیزأت علمزی اصزلح ای بزین     

استخ امی ز ا ااد زت ت رز ه در امور استخ ار اعضای هیأت علمی، هیأت اجرا ی جذب در هزر مؤسسزه   

  . تشیی  خواه  ش 

 وظايف هيأت اجرايي جذب -3ماده 

 های آمویشی ز پیزهشیش اسا ی ز تعیین ریایهای جذب اعضای هیأت علمی در گرزه -9

 عمومی برای جذب اعضای هیأت علمی مؤسسه اراار دراخوان -2

گیری درخصوص رحوه ز چگورگی استخ ار اعضای هیأت علمی اعو ای قزراردادی، پیمزاری،   تصمیو -8

رسمی آیما شی، رسمی قطعی، هیأت علمی طزرح سزربایی، مأمور زت ز ارتقزال اعضزای هیزأت علمزی در        

 ها ز مقررات مربوطهرامهچهارچوب آ ین

جذب اعضای هیأت علمی متقا ی اسزتخ ار در مؤسسزه ز متقا زیان راتبزه     اعالر رتر درخصوص  -0

 تحصیلی ای لحاظ توارا ی علمی ز صالتیت عمومی

 رتارت بر تسن اجرای قوارین ز مقررات مربوط به استخ ار اعضای هیأت علمی -5

 ارائه گزارشات مستمر سالیاره تس  مورد به هیأت مرکزی جذب -8

 .  باش  کت در دراخوان عمومی مستن ی میهای دعلی ای شرراتبه :1تبصره 

 . های زیارت در مورد متقا یان راتبه تحصیلی الزامی استرامهرعا ت آ ین :2تبصره 

 تركيب هيأت اجرايي جذب -4ماده 

 رئیس مؤسسه)رئیس هیأت( -9

 رئیس رهاد رما   گی مقار معتو رهبری در مؤسسه -2

مرکززی جزذب    هیزأت جذب ز تیو دبیزر   عالی هیأتپ ج تا ه ت عضو هیأت علمی به ارتخاب  -8

عزالی   هیزأت  29/08/9810مزورخ   69ز  05/02/9812مزورخ   70زیارتین تس  مورد )اصالتیه جلسزات  

 جذب(

عزالی   هیزأت مرکزی جذب می توار   ادراد مو زوع ب ز  دزوق را بزه      هیأترئیس مؤسسه  ا  :1تبصره

 .  پیش هاد رما   

یمزان اجرا زی شز ن    . باشز  میسال  0ی بع ی هال زدزرهسا 2یمان عضو ت برای دزره ازل  :2تبصره 

  .  باش میا ن مصوبه ای شهر ور سال آ   ه 
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به ارتخزاب ز تیزو رئزیس مؤسسزه      8دبیر هیأت که ای میان اعضای هیأت علمی مو وع ب    :3تبصره

 .  شودم صوب می

مرکززی جزذب صزادر     أتهیز بع  ای ابالغ ت اکنر تا  ك ماه توسط دبیر  8ص زر اتیار ب    :4 تبصره

 .  گرددمی

رئیس دارشی ه ز م  ر گرزه آمویشی مربوطه، تس  ریای جهت ارائزه رتزرات تخصصزی در     :5تبصره 

بزه جلسزات هیزأت اجرا زی جزذب       ،مورد پرزر ه متقا یان )هیأت علمی، راتبه تحصیلی ز طرح سزربایی( 

  .  شور دعوت می

 دبيرخانه   -6ماده 

ا ی جذب ای قبی  اعالر دراخوان عمومی جذب، در ادت تقا ای همیزاری،  کلیه امور اجرا ی هیأت اجر

رئزیس  . توسط دبیرخاره هیأت اجرا ی جذب ارازار خواهز  شز     ...تشیی  پرزر ه، پاسخگو ی به متقا یان ز

هیأت اجرا ی جذب موظف است در ازلین درصت رسبت به تشیی  دبیرخاره با امیارات ز تاهیزات م اسز   

ک ز ، تعیزین   ار رموده ز رئیس دبیرخاره آن را که ی ررتر دبیر هیأت اجرا ی جزذب دعالیزت مزی   ز میاریزه اق 

 .  رما  

هزای اجرا زی جزذب    ازلین مرج  رسی گی به صالتیت متقا یان استخ ار هیأت علمی، هیأت :تبصره

أت مرکززی  باش  ز ا ن تق قاب  ت و ض به زات های د گر ربوده ز تأ ی  رهزا ی اسزتخ ار بزه عهز ه هیز     می

 .  باش جذب زیارتین می

 هاكارگروه -7ماده 

هزای  هیأت اجرا ی جذب در موارد مطرزته جهت تسر   در رزرز  بررسزی جزذب، کزارگرزه بررسزی     

 . علمی ز عمومی ی ر رتر خود تشیی  می ده 

 کارگرزه بررسی توارا ی علمی -الف

ی، تب    ز عیت استخ امی ای پیماری بزه  )استخ ار پیمار به م تور بررسی توارائی علمی متقا یان جذب

( ز همچ زین متقا زیان اسزت اده ای    ...رسمی آیما شی، ای رسمی آیما شی به رسمی قطعی ز طرح سزربایی ز 

راتبه تحصیلی، کارگرزه بررسی توارا ی علمی در تخصصهای مختلف ی ررتر هیأت اجرا زی جزذب تسز     

 .  باش وارا ی علمی الزامی رمیتشیی  کارگرزه بررسی ت .مورد تشیی  خواه   ش 

 ترکی  اعضای هر کارگرزه به شرح ی ر خواه  بود:

 رئیس پیزهشی ه ذ ربطرئیس دارشی ه،  -9

 م  ر گرزه آمویشی، پیزهشی ذ ربط -2
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ت اق  دز ر ر ای اعضای هیأت علمی مرتبط با یمی ه تخصصی متقا ی بزا ارتخزاب هیزأت اجرا زی      -8

 .  سه کارگرزه دعوت می شور جذب که تس  پرزر ه برای تضور در جل

ا رما   ه آن هیزأت کزه با سزتی ای اعضزای هیزأت علمزی         ك ر ر ای اعضای هیأت اجرا ی جذب ز -0

 .  رسمی مؤسسه باش 

ها تس  مزورد رئزیس بخزش مربوطزه عضزو کزارگرزه       در مؤسسات پیزهشی ز پیزهشی ه :1تبصره 

 . خواه  بود

 8ی جذب برخی ای اعضای هیأت علمی مو زوع ب ز   در صورت ریای با تشخیص هیأت اجرا  :2تبصره 

 .  توار   ای خارج مؤسسه ارتخاب گردر می

اعضای کارگرزه بررسی صالتیت علمی با رتر ز تأ ی  هیأت اجرا ی جزذب ز تیزو رئزیس     :3تبصره 

 هزای يیر در گردر ، رتیاه بررسی توارا ی علمی متقا یان پس ای بررسیمؤسسه تس  مورد تعیین می هیأت

اجرا ی جذب جهزت اتخزاذ تصزمیو بزه صزورت       هیأتهای مربوطه تیمی  ش ه ز توسط رما   ه قال  درر

عزالی   هیزأت  90/05/9819مزورخ   909)اصزالتیه جلسزه    . شزود اجرا ی جذب ارائه مزی  هیأتمحرماره به 

 جذب(

لی ز ها بررسی توارا ی علمی در مؤسسات پیزهشی ز مؤسسات آمزویش عزا  ترکی  کارگرزه :4تبصره 

 .  غیرارت اعی تس  مورد با صالت    رئیس مؤسسه تعیین خواه  ش  –پیزهشی غیردزلتی 

 كارگروه بررسي صالحيت عمومي -ب

التز ر س، اسزتخ ار پیمزاری، تبز    ز زعیت      به م تور بررسی صالتیت عمومی متقا یان جزذب)تق 

( ز متقا زیان  ...ی، طرح سزربایی ز استخ امی ای پیماری به رسمی آیما شی، ای رسمی آیما شی به رسمی قطع

است اده ای راتبه تحصیلی، کارگرزه بررسی صالتیت عمومی با ترکی  ذ ز  ی ررتزر هیزأت اجرا زی جزذب      

  . تشیی  خواه  ش 

 رما   ه رئیس مؤسسه -9

 رما   ه مسئول رهاد رما   گی مقار معتو رهبری در مؤسسه -2

اجرا ی جذب ز تأ ی  هیأت عزالی جزذب،    پ ج ر ر ای اعضای هیأت علمی رسمی به پیش هاد هیأت -8

مزورخ   909)اصزالتیه جلسزه   . شزور  سزال م صزوب مزی    0دبیر هیأت مرکزی جذب برای مز ت   با تیو

 عالی جذب( هیأت 90/05/9819

مسئول کارگرزه بررسی صالتیت عمومی ب زن تق رأی ب ا بزه تشزخیص رئزیس هیزأت در      :1تبصره 

 .  توار  شرکت ک  جلسات می



  قوانین و مقررات جذب اعضای هیات علمی 

 

08 

بررسی توارائی علمی ز صالتیت عمومی متقا یان عضو ت در هیأت علمزی گزرزه معزارف     :2تبصره 

 .  گیرداراار می هاها توسط معازرت امور اساتی  رهاد رما   گی مقار معتو رهبری در دارشگاهاسالمی دارشگاه

هزا ز مراکزز آمزویش عزالی ز پیزهشزی در  یصز  ز       علمزی دارشزگاه   هیأتعالی جذب اعضای  هیأت

 هیزأت های اجرا زی جزذب اعضزای    هیأت، دستورالعم  رحوه دعالیت 08/02/9812پارزدهمین جلسه مورخ 

 ها ز مؤسسات آمویش عالی ز پیزهشی را به شرح ذ   تصو   رمود:علمی دارشگاه

 علمی هیأتاجرایی جذب اعضای  هایهیأتدستورالعمل نحوه فعالیت 

 یها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشدانشگاه  

 مقدمه

هزای اجرا زی جزذب    هیزأت به م تور بهره م  ی ای تاربیات ز ا ااد زت ت رز ه ز سامار هی دعالیت 

عزالی   هیزأت ، ا زن آئزین رامزه در    شودمیرامی ه « مؤسسه»مؤسسات آمویش عالی ز پیزهشی که ای ا ن پس 

 .  گرددمیجذب شورای عالی ارقالب دره گی ت ز ن ز ای یمان ابالغ اجرا 

بزه  العزاده در مزوارد  زرزری ز ب زا    جلسزات دزوق  ك بار ز  ت اق  ماهی هیأتلسات عادی ج ـ2ماده 

تشزیی    آنرئزیس   تصزمیو ز  هیزأت به دبیزر   ا پیش هاد ت اق  سه ر ر ای اعضا اجرا ی هیأترئیس  تشخیص

 .  شودمی

اعضزای   ساعت است ز ادزا ش آن در هر جلسه با موادقت اکنر ت 2م ت یمان جلسات هیأت  :تبصره

 . تا ر بالمار  است

ك ه ته قبز  ای   ت اق در مورد جلسات عادی  ت زأبوسیله دبیر هیه تشیی  جلس برای دعوت -3ماده 

دوق العاده که امیان رعا ت مهلت مذکور رباشز   رد جلسات مودر . هر جلسه به عم  می آ   برگزاریتار   

امزه  رتدعزو  در . ساعت باشز   20م ت ربا   کمتر ای  داصله ا ن به رحوی کهزقت اق ار خواه  ش  در اسرع

 ك ای اعضا ارسزال خواهز    برای هرمورد ریای م ارك  اس اد زسوابق،  ها،پیش هاد زشود میجلسه ذکر ر دستو

 . ش 

جلسه بزه همزراه   دستور . جلسه باش جلسه مشخص ز صورتجلسات هیأت با   دارای دستور :تبصره

جلسزه در پا زان   صزورت  . گزردد میب  ای برگزاری جلسه توسط دبیر برای اعضا ارسال ك ه ته ق رامهدعوت

 .  ا جلسه بع ی به امضای تا ر ن خواه  رسی  همان جلسه

 تصزمیمات مصوبات ز اب  ز  رسمیت میتن ای اعضا  0ز  هیأترئیس با تضور  تأجلسات هی ـ4ماده 

 .    بودمعتبر خواه هیأتی رصف ک  اعضابیش ای ی أبا رآن 
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بزا   مغزا رت مب ی بزر عز ر    هیأت  ی  رئیسأت پست موظف است دستور جلسات را أدبیر هی :1تبصره 

 .  های جذب ارسال رما  ز مقررات ز دستورالعم ن یاروق

مذاکرات، تصمیمات، مصوبات ز سا ر مسائ  مطرزته در جلسزات محرمارزه بزود ز ادشزای       :2تبصره 

 .  ماای ریست هیأتای مسائ  مطرح در آن برای غیر اعض

گیری به صورت مخ زی ارازار مزی    رأی هیأتبرای اخذ تصمیو  ا تصو   مصوبه در جلسه  :3تبصره 

 .  شود

ئی اعضزا . جذب قائو به شخص است ز قاب  ت و ض به د گری ریست هیأتعضو ت اعضا در  -5ماده 

 .  ده  اطالع  تأهیبه دبیرخاره  قبالً را  مرات توار   در جلسه شرکت ک    با   که رمی

بز زن  ا پز ج جلسزه مت زازب در طزول سزال       ك ای اعضاء در سه جلسه متوالی ع ر تضور هر -6ماده 

در مزورد  ، به م زلزه اسزتع اء تلقزی مزی شزود ز      عالی هیأتاجرا ی ز تأ ی   هیأتبا پیش هاد رئیس  موجهعذر

 . خواه  ش اق ار جا گز ن مطابق رزال 

بزود کزه در سزاماره     ت خواهز  أم  خالصه مذاکرات ز مزتن مصزوبات هیز   صورتالسات که شا -7ماده

 .  شودمیالیترزرییی  ا ددتر مخصوص با امضای دبیر ثبت، طبقه ب  ی ز رگه اری 

 .  گرددمیارسال مرکزی زیارت ذ ربط ت أمصوبات به دبیرخاره هی ك رسخه ای تصمیمات ز  -8ه ماد

 هیزأت  08/02/9812بصره در  یص ز پارزدهمین جلسه مزورخ  ت 5ز ماده  1در  دستورالعم ا ن  -9ه ماد

 .  عالی جذب تصو   ز ای یمان ابالغ يیر ايجراست

  هووایهیووأتمرکووزی جووذب در جلاووات   هووایهیووأتعووالی و  هیووأتحضووور اعضووای  

 اجرایی جذب مسساات آموزش عالی و پژوهشی

قزات ز د زازری ز به اشزت،    مرکزی جذب زیارتزین علزور، تحقی   هایهیأتعالی ز  هیأتکلیه اعضای 

ی هزا اجرا ی جذب ز کارگرزه بررسزی صزالتیت   هایهیأتدرمان ز آمویش پزشیی می توار   در جلسات 

علمی ز عمومی مؤسسات آمویش عالی ز پیزهشی با تق رأی شرکت رما    ز مؤسسات مزبور موظ  ز  در  

ی يیر را در ا زن خصزوص    هامرکزی جذب هماه گی هایهیأتعالی ز  هیأتصورت درخواست اعضای 

 عالی جذب( هیأت 29/08/9819)مصوب جلسه مورخ  . به عم  آزرر 

 اجرایی جذب  هایهیأتدر  هاانتصاب رؤسای سابق دانشگاه 
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ز مراکزز آمزویش عزالی در شصزتمین جلسزه مزورخ        هاعلمی دارشگاه هیأتعالی جذب اعضای  هیأت

اجرا زی جزذب بزه شزرح ذ ز        هزای هیزأت در  هااه، درخصوص ارتصاب رؤسای سابق دارشگ21/08/9861

 تصو   رمود:

اجرا ی جزذب ز   هایهیأتعالی جذب در  هیأتبع وان عضو تقیقی با تأ ی   هارؤسای سابق دارشگاه» 

)مصزوب جلسزه    «.گردرز   ا کارگرزه بررسی صالتیت عمومی همان دارشگاه  ا در دارشگاه د گر تعیین مزی 

 جذب(عالی  هیأت21/08/9861مورخ 

 اجرایی جذب دانشگاهها هایهیأتشرط عضویت افراد جدید در 

ز مراکز آمویش عالی در جلسه چهز  ز ه زتو مزورخ     هاعلمی دارشگاه هیأتعالی جذب اعضای  هیأت

اجرا ی جذب دارشگاهها به شزرح ذ ز     هایهیأت، درخصوص شرط عضو ت ادراد ج    در 90/90/9866

 تصو   رمود:

شور  در صورتی که معزازن  اجرا ی معردی می هایهیأتکه ج   اً برای عضو ت در  آن دسته ای ادرادی

شور  در غیزر ا زن صزورت ت هزا در     اجرا ی جذب ا اده می هیأتآمویشی دارشگاه مربوطه باش   به ترکی  

خزارج شز ه، دزرد     هیزأت اجرا ی  ك ر ر به دي لی ای  هیأتعلمی تا ر در  هیأتصورتی که ای سه عضو 

) مصزوب  . اجرا زی درآ ز    هیزأت عالی جذب، بزه عضزو ت    هیأتتوار  پس ای تأ ی  ی ش ه ج    میمعرد

 عالی جذب( هیأت 90/90/9866جلسه چه  ز ه ت 

اجرایوی جوذب مسساوات     هایهیأتالزحمه و امتیازات اعضای نحوه محاسبه و پرداخت حق

 آموزش عالی و پژوهشی

هزا ز مراکزز آمزویش عزالی ز پیزهشزی در  یصز  ز       علمزی دارشزگاه   هیأتعالی جذب اعضای  هیأت

 هزای هیزأت ، رحوه محاسبه ز پرداخت تق الزتمه ز امتیایات اعضزای  26/08/9812ها همین جلسه مورخ 

 اجرا ی جذب مؤسسات آمویش عالی ز پیزهشی را به شرح ذ   تصو   رمود:

سسزات آمزویش عزالی    اجرا زی جزذب مؤ   هایهیأتپرداخت تق الزتمه ز محاسبه امتیایات اعضای »

 . «ممیزه خواه  بود هایهیأتمشابه اعضای 

 به شرح ی ر اصالح گرد  : 90/00/9818مورخ  900ب   دوق در جلسه  

هزای بررسزی   اجرا زی جزذب  ز کزارگرزه    هایهیأتپرداخت تق الزتمه ز محاسبه امتیایات اعضای »

) مصزوب در جلسزه    .«ه خواه  بودممیز هایهیأتصالتیت عمومی مؤسسات آمویش عالی مشابه اعضای 

 عالی جذب( هیأت 26/08/9812مورخ  996
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های اجرایی جذب دانشگاههای مادر استان هیأتواگذاری امور جذب مسساات غیرانتفاعی به 

 مربوطه

علمی دارشگاهها ز مراکز آمویش عالی در جلسه شصزت ز دزر مزورخ    هیأتعالی جذب اعضای  هیأت

هزای اجرا زی جزذب    هیزأت اری امزور جزذب مؤسسزات غیرارت زاعی بزه      ، درخصوص زاگزذ 91/07/9861

 دارشگاههای مادر استان مربوطه به شرح ذ   تصو   رمود:

مرکزی جذب زیارت علور، تحقیقزات ز د زازری شزیوه رامزه ت زو ض امزور جزذب مؤسسزات          هیأت

های مربزوط را  استان های اجرا ی دارشگاههای مادرهیأتمرکزی جذب به  هیأتغیرارت اعی آمویش عالی ای 

 .  عالی جذب ارائه رما   هیأتبا هماه گی با رؤسای دارشگاههای مذکور تهیه رموده، ز جهت طرح در 

 

 

 
 : فرایند جذب هیأت علمی

م تور ای جذب اعضای هیأت علمی در ا ن دستورالعم  هرگوره استخ ار عضو هیأت علمی به صزورت  

علمزی   هیأتدرآ    جذب اعضای  . ت، ارتقال ز راتبه تحصیلی استقراردادی، پیماری، طرح سربایی، مأمور 

 باش :به شرح ی ر می

هزا ز  پس ای اعالر دراخوان عمومی جذب اعضای هیأت علمی ز راتبه تحصیلی کزه براسزا  دزرر   : 6-9

یان شرا ط مربوطه اعالر ش ه اراار خواه  ش ، دبیرخاره رسبت به در ادت اراار دراخوان ز درخواست متقا 

 .  رزی(5)ت اکنر. رما  اق ار می

های شهر ور ز بهمزن ای  دراخوان عمومی برای جذب اعضای هیأت علمی دزبار در سال زدر ماه: تبصره

 .  گیردا متمرکز صورت می کنیرايرتشار به شی  استاری هایطر ق م زلگاه مؤسسه ز رزیرامه

اجرا ی جذب ارسال رموده ز با رتر هیزأت اجرا زی   دبیرخاره کلیه درخواستهای زاصله را به هیأت :  6-2

جذب برای ادراد زاج  شرا ط پرزر ه تشیی  داده ز رسبت به ارسال پاس  برای ادرادی کزه شزرا ط ازلیزه را    

 .  رزی(5)ت اکنر. ار ، اق ار خواه  رموددارا ربوده
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رزر ه آران را ب ا بزه تشزخیص   دبیرخاره بع  ای تیمی  پرزر ه برای متقا یان زاج  شرا ط همزمان پ:  6-8

علمی ز صالتیت عمزومی مؤسسزه ز در مزورد درز      های بررسی توارا یهیأت اجرا ی جذب به کارگرزه

 رزی(7)ت اکنر. رما  معارف اسالمی به معازرت امور اساتی  رهاد رما   گی مقار معتو رهبری ارسال می

ا تشیی  جلسه ز دعوت ای ادزراد تعیزین شز ه    کارگرزه بررسی توارا ی علمی ز صالتیت عمومی ب: 6-0

رسبت به بررسی پرزر ه متقا یان اق ار رموده ز رتیاه بررسی صالتیت را با توجه به امتیایات میتسبه ای درر 

 .  رزی( 05رما   )ت اکنراجرا ی جذب ارسال می مربوطه، به هیأت

ها را برای اتخزاذ  تیت عمومی، پرزر هدبیرخاره پس ای در ادت رتیاه بررسی توارا ی علمی ز صال:  6-5

 .  رزی(5تصمیو به هیأت اجرا ی جذب ارسال خواه  کرد)ت اکنر

هیأت اجرا ی جذب پزس ای بررسزی پرزرز ه متقا زیان رتیازه تصزمیو خزود را اعزالر خواهز           :  6-8

 .  رزی(95رمود)ت اکنر

جرا زی جزذب قزرار گردتزه اسزت      دبیرخاره خالصه پرزر ه متقا یاری که مورد تأ ی  ازلیه هیأت ا:  6-7

 .  رزی(7رما  )ت اکنرمطابق درر مربوطه ای طر ق پست الیترزریك به دبیرخاره هیأت مرکزی جذب ارسال می

رزی بزه مؤسسزه اعزالر خواهز  کزرد ز       05هیأت مرکزی جذب ریز تصمیو رها ی را تز اکنر در  :  6-6

 .  قا ی برسار رزی رتیاه را به اطالع مت 90مؤسسه موظف است ت اکنر طی 

آیما شی اعضای هیأت علمی پس ای تأ ی  هیأت مرکزی جزذب   -ص زر ابالغ استخ ار رسمی: 9تبصره 

 . ز ارسال م ارك مورد ریای ای طرف مؤسسه توسط معازرت آمویشی زیارت اق ار خواه  ش 

ای علمزی ز  هز با توجه به مح زد ت استخ ار مربی، قبز  ای هرگورزه اقز ار )بررسزی توارزا ی      :2تبصره 

صالتیت عمومی متقا یان(، رعا ت بخش امه مربوطه ز کسز  مازوی ای معازرزت آمویشزی زیارت متبزوع      

 . الزامی است

اجرا زی جزذب    هزای استخ ار در دارشگاه آیاد اسالمی، ابت ا توسط هیأت هایکلیه درخواست: 8تبصره 

ا معزازن آمویشزی آن    ز ن با امضزاء رئزیس  استان بررسی ز به سایمان مرکزی آن دارشگاه ز ای طر ق آن سایما

دارشگاه آیاد اسالمی ریز موظف اسزت رسزبت بزه     .دارشگاه به هیأت مرکزی جذب زیارت ارسال خواه  ش 

ا زن دسزتورالعم  اقز ار رما ز  ز امزور محولزه توسزط         8ك دبیرخاره متمرکز ز میاریزه مطزابق مزاده    ا ااد

 . های مرکزی جذب را اراار ده هیأت

اجرا زی   هیزأت در رابطه با استخ ار ز تب    ز عیت اعضای گرزه معارف اسزالمی دبیرخارزه    :0 تبصره

مؤسسه موظف است توارا ی علمی ز صالتیت عمومی را ای ددتر امور اسزاتی  رهزاد رما  ز گی مقزار معتزو      

 .  اجرا ی جذب مؤسسه ارسال رما    هیأترهبری استعالر رموده ز به 
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ان جذب اعضای هیأت علمی، ای طر ق دراخوان اعزالر گزردد کزه متقا زیان     در خصوص متقا ی: 4بند 

دوق هیچ گوره تعه ی ای لحاظ کاری به جای د گر ربا   داشته باش   ز ا ن مورد در ه گار ثبت رزار رعا زت   

تعهز  ز اشزتغال   . گردد در صورت مشاه ه خالف بخش امه، بررسی پرزرز ه ا شزان متوقزف خواهز  گرد ز      

)مصزوب  . باش  ز متعه  ن بورسیه تق شرکت در دراخوان را ر اردق  وابط ز مقررات خود میبورسیه مطاب

 مرکزی جذب( هیأت 21/99/9810جلسه مورخ 

علمی دارشگاهها ز مراکز آمویش عالی در جلسه هشتاد ز  یزو مزورخ    هیأتعالی جذب اعضای  هیأت

بزه شزرح ذ ز  تصزو        9810ر سزال  ، درخصوص رحوه اجرای درآ    جذب تیمه متمرکز د29/08/9810

 عالی جذب( هیأت 29/08/9810مورخ  69) مصوب در جلسه رمود:

های مرکزی جذب زیارتین علور، تحقیقزات ز د زازری به اشزت، درمزان ز آمزویش پزشزیی بزا        هیأت

 اق ار رما   : 9810رعا ت شرا ط ذ   رسبت به اراار جذب ریمه متمرکز در سال 

با سزت صزرداً ای طر زق دراخزوان     سزات آمزویش عزالی ز پیزهشزی مزی     کلیه دارشزگاهها ز مؤس   -9

علمی اق ار رما    ز اختیارات قبلی به برخی ای دارشزگاهها کزان لزو  یزن      هیأتمتمرکز رسبت به جذب ریمه

 .  گرددتلقی می

های مرکززی جزذب زیارتزین علزور ز به اشزت ای      هیأتاعالر دراخوان به صورت متمرکز توسط  -2

توار  اطالعات دراخوان مربوط به خزود را   م اً هر مؤسسه می . شودها اراار میهیأتا ن طر ق زب سا ت 

 .  در زب سا ت مربوطه قرار ده 

علمی به صورت الیترزرییزی در زب سزا ت دراخزوان     هیأتتشیی  پرزر ه متقا یان عضو ت در  -8

عات متقا یان دزراهو گزردد،   های اجرا ی جذب مؤسسات به اطالهیأتاراار ش ه ز امیان دسترسی همزمان 

اجرا ی جذب پس ای اتمار دراخوان به پرزر ه متقا یان مربوط بزه خزود بزه طزور کامز        هیأتبه رحوی که 

 .  دسترسی داشته باش 

هزای اجرا زی جزذب مؤسسزه مراجعزه رمزوده ز پزس ای ارازار         هیزأت طبق یمارب  ی متقا یان به  -0

 .  گرددمرکزی جذب ارسال می هیأته جهت تأ ی  رها ی به های يیر رتیاه در صورت تأ ی  رتیامصاتبه

 .  عالی جذب اراار گیرد هیأتبا ست طبق یمارب  ی مصوب کلیه مرات  جذب می -5
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 فراخوانخارج از علمی به صورت موقت  هیأتپیشنهاد نحوه همکاری اعضای 

ت ز پ او مزورخ  علمی دارشگاهها ز مراکز آمویش عالی در جلسه شص هیأتعالی جذب اعضای  هیأت

علمی به صورت موقت خزارج ای دراخزوان    هیأت، درخصوص پیش هاد رحوه همیاری اعضای 09/01/9861

 به شرح ذ   تصو   رمود:

علمی خزارج ای دراخزوان ز بزه م تزور ت ز  اسزاتی  کارآمز ،         هیأتبا توجه به مم وعیت جذب عضو 

هزای تحقیقزاتی   ره ز  ا عق  قرارداد در طرحعلمی ای طر ق ص زر تیو مشاز هیأتهمیاری اساتی  دازطل  

ک  ز   توار   برای ادرادی که در داصله یماری بین دز دراخوان مراجعه می م اً دارشگاهها می . گرددپیش هاد می

مزورخ   85)مصزوب جلسزه    . تا ارازار کامز  مراتز  جزذب، ای ظردیزت قزاروری موجزود، اسزت اده رما  ز          

 عالی جذب( هیأت 09/01/9861

 پرونده در هر فراخوان 55وه اجرای فرایند جذب در مسساات دارای کمتر از نح

علمی دارشگاهها ز مراکز آمویش عالی ز پیزهشی در  یص  ز بیسزت   هیأتعالی جذب اعضای  هیأت

پرزرز ه در   50، رحوه اجرای درا    جذب در مؤسسات دارای کمتزر ای  80/07/9812ز ششمین جلسه مورخ 

 شرح ذ   تصو   رمود: هر دراخوان را به

پرزرز ه بزرای ارازار درا  ز       50در صورتی که در هر دراخوان ز پس ای غربالگری ازلیه تعز اد کمتزر ای   

های بررسی توارا ی علمی ز صالتیت عمزومی را  توار  مصاتبهاجرا ی جذب می هیأتجذب پذ ردته شود، 

)مصزوب در جلسزه   .  ی جذب ارازار دهز   اجرا هیأتهای مزبور در همان جلسه با تضور اعضای کارگرزه

 (عالی جذب هیأت 80/07/9812مورخ  928

 ثبت نام در فراخوان سراسری جذب  

استخ ار هیأت علمی برمب ای ریای دارشگاه ز ای طر ق دراخوان عمومی ز ابت ا بزه صزورت پیمزاری ارازار     

 .  گیردمی

ان عمزومی  زرزری باشز ، ا زن     در مواردی که جذب عضو هیأت علمی ای طر زق غیردراخزو   : 9تبصره

  .  مو وع با   به تصو   هیأت مرکزی جذب برس 

های اجرا زی جزذب   ازلین مرج  رسی گی به صالتیت متقا یان استخ ار هیأت علمی، هیأت: 2تبصره 

باش  ز ا ن تق قاب  ت و ض به زات های د گر ربوده ز تأ ی  رهزا ی اسزتخ ار بزه عهز ه هیزأت مرکززی       می

 .  باش میجذب زیارتین 
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 علمی هیأتعدم امکان تمرکز فرآیند جذب اعضای 

ز مراکز آمویش عالی در جلسه پ ااه ز پز او مزورخ    هاعلمی دارشگاه هیأتعالی جذب اعضای  هیأت

 علمی به شرح ذ   تصو   رمود: هیأت، درخصوص ع ر امیان تمرکز درآ    جذب اعضای 08/08/9861

رای اسالمی ش ن دارشگاهها ز مراکز آمویشزی ز تبعزات عملیزاتی    با توجه به سابقه طرح مو وع در شو

: شورای عالی ارقالب دره گی، مقرر ش  806ش ن آن،  من تأکی  اعضاء بر اجرای مصرتات مصوبه جلسه 

)مصزوب جلسزه   . علمی، ای شیوه متمرکز است اده شزود  هیأتصرداً در مو وع آگهی دراخوان جذب اعضای 

 عالی جذب( هیأت  08/08/9861مورخ 

شخص با   دارای مز رك   ،در یمان ثبت رار در دراخوان اگر م رك مورد ریای دکتری قی  ش ه باش  :1بند

دکتری بوده ز ای ثبت رار دارشاو ان دکتری در هر مقطز  جلزوگیری گزردد، مگزر ا  یزه مز رکی رسزمی یا        

ارائزه رما ز  ز در مزواردی کزه در     دارشگاه مح  تحصی  مب ی بر دداع ای پا ان رامزه ز دزارغ التحصزی  بزودن     

دراخوان قی  ش ه باش  م رك مورد ریای کارش اسی ارش  شخص با   دارای م رك کارش اسی بوده ز ای ثبزت  

 هیزأت  90/90/9818) مصوب جلسه مزورخ   . رار دارشاو ان کارش اسی ارش  ج ا خودداری ز ممارعت شود

 مرکزی جذب(

 .  با ست به مصاتبه دعوت شور دارشگاه می سه برابر ریای اعالر ش ه توسط: تذكر

 ارسال پرزر ه متقا یان به مرکز جذب )ای طر ق پست  ا رما   ه( .9

 

 ها و شرایط عمومی استخدام اعضای هیأت علمی دانشگاه

 مراکز آموزش عالی کشور

 :متقا یان استخ ار، عضو ت هیأت علمی با   زاج  شرا ط عمومی به شرح ذ   باش   -ماده زات ه

 طزول دزران  در مضزاعف  تابعیزت  کسز    زا  تغییزر  عز ر  ز تابعیت کشور جمهوری اسالمی ا ران -9

 خ مت؛

 یی ای اد ان رسمی مصرح در قارون اساسی ت  ن به -2

سزايری د  زی ز پرهیزز ای زارد    زداداری به رتار جمهوری اسالمی، اعتقاد به کارآم ی رتار ز مزردر  -8

 های علمیلیتکردن خطوط سیاسی راسایگار در تویه دعا

 تعه  به قارون اساسی، اص  زي ت دقیه ز التزار عملی به درامین رهبری   -0
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التزار عملی به اتیزار اسزالر)اراار زاجبزات ز پرهیزز ای محرمزات( ز آشز ا ی بزا اتیزار شزرعی           -5

 کنیرايبتالء

ر اسزتخ ار  در تشخیص التزار عملی متقا یان به اتیار اسالمی، مالك ز   دعلی آران در ه گا -9تبصره

 .  است

اقلیتهای د  ی رسمی، م  رج در قارون اساسی به شرط آریه متتاهر بزه رقزض اتیزار اسزالمی      -2تبصره

  .  رباش  ، ای تیو ا ن ب   مستن ی هست  

ا گرا ش به سزایمارها   ع ر سابقه دعالیت مؤثر علیه رتار جمهوری اسالمی ز ر اشتن سابقه زابستگی -8

 .  با رتار جمهوری اسالمی ز تشیلهای محارب ز معار 

برخورداری ای تسن شهرت اخالقی، عقی تی ز سیاسی، ع ر اعتیاد به مواد مخ ر ر اشتن سزوابق   -7

محیومیت کی ری ز ارتتامی، ع ر اشتهار به دسق ز دازور ز اعمزال م زادی ع زت عمزومی ز ردتزار خزالف        

 تینیت شغلی

 سوگ  رامه(  ای)طبق التزار به قوارین ز مقررات ص  ی، اخالق ترده -6

 برخورداری ای سالمت جسمی ز رزتی يیر ز ر اشتن رقص عضو مؤثر -1

 ع ر م   قاروری ای لحاظ خ مت رتار زظی ه -90

 اعتقاد به د ازری برتر -99

 اسالمی ا ران؛ رتار با معارض ی سیا  یهاگرزه به زابستگی  ا عضو ت سابقه ع ر -92

 شرادت ز ردتار خالف تینیت ز اعمال ز ی اخالق دی م ا به عم  ز داور ز دسق به اشتهار ع ر -98

 شغلی؛ شؤزن ز

 مؤثر؛ کی ری پیشی ه سوء ر اشتن -90

 سزوی  صزادره ای  ی قطز   رأی براسزا   دزلتزی  دا مزی  ایخ مات محرزمیت به محیومیت ع ر -95

 صالح؛ ذی مراج 

 آن؛ رتا ر ز الیلی مشرزبات مخ ر، مواد درزش ز خر   به اشتهار ز اعتیاد ع ر-97

 برای آقا ان دا و ی قارون ت معادی ا ی ز عمومی زظی ه خ مت پا ان كم ر بودن دارا-96

 رتر؛ مورد خ مت با مت اس  جسماری توارا ی ز سالمت ای برخورداری-91

 رتر؛ مورد خ مت با مت اس  رزاری توارا ی ز سالمت ای برخورداری-20

 سزه  سزطح   زا  پزشیی رزهگ ای ترده یدکتر   ا ارش  کارش اسی تحصیلی م رك ت اق  بودن دارا-29

 تویزی؛
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 ز پزشزیی  گزرزه  ای تردزه  یدکتزر  ،ارشز   کارش اسی تحصیلی م رك دارر گان برای سن ت اکنر-22

 . سال تمار است  05 تویزی چهار سطح ز تخصصی دکتری باش می تمار سال 85 تویزی سه سطح

 ماده ا نز مقررات  وابط  چارچوب در يیر شرا ط اترای با دارشگاهی م رك ب زن خبرگان -9 تبصره

 .   باش   می مستن ا

با اخزذ مازوی    ،سال ریای داشته باش  05 بايی سن دارای متقا یان خ مات به مؤسسه چ ارچه -2 بصرهت

مصوب پارزدهمین جلسه مزورخ  ). مرکزی ای شمول کبر سن معاف خواه   بود هیأتای مرکز جذب اعضای 

 عالی جذب( هیأت 07/05/9867

 علمی   هیأتصاصی جذب اعضای شرای  اخت

مؤسسه می با ست عزالزه بزر اتزرای      علمی هیأت در عضو ت تص ی جهت خ مت به زرزد متقا یان 

ای شرا ط اختصاصی ذ   بزه تشزخیص مراجز  ذی صزالح بزر       ،شرا ط عمومی مت اس  با مرتبه مورد تقا ا

 : خوردار باش   

 :ذ   شرح به تقا ا ردمو علمی مرات  ای  یی با مت اس  تحصیلی م رك -9

 کلیزه  بزرای  تحقیقزی  رساله با چهارتویزی سطح  ا  ز تخصصی دکتری تحصیلی م رك بودن دارا (الف

 گزرزه  در( تخصصزی  رامه گواهی) تخصصی درجه بودن دارا   ا ز (پزشیی گرزه ای غیر)دارشگاهی هایرشته

 استاد ار؛ مرتبه در خ مت به زرزد انیمتقا  یبرا پزشیی

 بزرای  مربوط تخصصی رشته در یتویز سه سطح   ا ز ارش  کارش اسی تحصیلی م رك بودن ادار (ب

 بزرای ( پزشزیی  گرزه در) ای ترده دکتری درجه بودن دارا ز (پزشیی گرزه ای غیر)دارشگاهی هایرشته کلیه

 . ذ   ا ن ب    9رعا ت تبصره  با مربی مرتبه در خ مت به زرزد متقا یان

  زك  به کادی تسلط ز مربی درمرتبه خ مت به زرزد متقا یان یبرا خارجی یبان  ك اب کادی آش ا ی -2

 .  استاد ار مرتبه در خ مت به زرزد  ان متقاض یبرا ی خارج یبان

 مرتبه در علمی هیأتعضو استخ ار ، رامه آ ین ا ن یاجرا    تار ای علمی، هرر ت   م تور به :9 تبصره

 .  باش می مم وع شیارپیزه مربی ز آمویشیار مربی

 علمزی  هیزأت  عضزو  جذب به ریای صورت در ز علمی هرر ت   راستای در توار  می مؤسسه :2 تبصره

 اقز ار  مربزوط،  مؤسسزه  ام ای هیأت ای يیر ماوی اخذ به رسبت يیر توجیهی گزارش ارا ه با مربی، مرتبه در

 .  رما  

  وابط چارچوب در يیر  طشرا اترای با دارشگاهی م رك ب زن خبرگان :8 تبصره

 .  باش   می مستن ا ماده ا ن 9ز مقررات مربوط ای شمول ب   
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 ذی قزاروری  مبزادی  مزورد،  تسز   رامزه  آ ین ا ن زاختصاصی عمومی شرا ط تشخیص ز استعالر مرج 

 .  باش می زیارت جذب مرکزی هیأت ز مؤسسه جذب اجرا ی هیأت جمله ای صالح

 در ز زقزت  صزورت تمزار   بزه  اختصاصزی،  ز عمومی شرا ط اترای ای سپ مؤسسه در استخ ار -7 ماده

 :پذ ردمی اراار رامه آ ین ا ن مقررات ز  وابط رعا ت با ذ   اشیال ای  یی قال 

 بزه  م زوط  آن، تم  ز   که سايره قرارداد موج  به سایماری هایپست تص ی برای پیماری استخ ار (الف

 علمزی  هیزأت  اعضای سالیاره تردی  دستورالعم  اعطای»در  م  رج یاتامتیا براسا  يیر امتیای ت اق  کس 

 «زیارت سوی ای ابالغی پیزهشی ز آمویشی

 زی طزرف  مازای ای  مقزار   زا  مؤسسه ر یس موادقت همچ ین ز استاد اری ز مربی مرات  برای ترتی  به

 ؛باش می

 تیو؛ موج  به سایماری هایپست تص ی برای آیما شی رسمی استخ ار (ب

 .  تیو موج  به سایماری هایپست تص ی برای قطعی رسمی استخ ار (ج

 م ز رج  به خ مت زرزد اختصاصی  ط شرا عالزه بر دارا بودن  ذ   اشخاص استخ ار جذب ز -8ماده 

 شزورای  تشزخیص  بزه  يیر زپیزهشزی  آمویشزی   زف  زظا اراار  ی توارا اترای به مشرزط ،رامه آ ین ا ن در

 :بود خواه  خود به مربوط مقررات ز نیقوار تاب  مورد، تس  ؤسسهم پیزهشی  ا آمویشی

 آران؛ خارواده ز ا نارگران جاربایان، 9-6-

 رخبگان؛ 2-6-

 .  خارجی اتباع 8-6-

 عبارت است ای: عالی دارشگاه ز مؤسسات آمویش علمی هیأت اعضای مرات  -1 ماده

ردي

 ف
 پژوهشي آموزشي

 مربی پیزهشیار مربی آمویشیار 9

 مربی پیزهشی مربی آمویشی 2

 استاد ار پیزهشی استاد ار آمویشی 8

 دارشیار پیزهشی دارشیار آمویشی 0

 استاد پیزهشی استاد آمویشی 5
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 ز شزرا ط  بزا  مت اسز  ،مؤسسه در خ مت به زرزد ب ز در استخ ار  ط شرا زاج  ن ارتصاب - 90 ماده 

 مرتبزه   زا  ز پیزهشزی  مربی ز آمویشی مربی مرتبه با مارییپ استخ ار تیز ع در صرداً رامه آ ین ا ن  وابط

 .  باش می پذ ر امیان پیزهشی استاد ار ز آمویشی استاد ار

 هیزأت  در مؤسسزه،  در اسزتخ ار  ای قبز   ،مؤسسه در خ مت به زرزد متقا ی که صورتی در -9 تبصره

 بزايتر  علمزی  مرتبه با کشور ای خارج د ازری ز پیزهشی عالی، آمویش مؤسسات ز هادارشگاه ای  یی علمی

 اسزتادی   زا  ز دارشیاری مرتبه با خ مت به زرزد ب ز در زی ارتصاب باش ، داشته عضو ت سابقه استاد اری ای

 ن ز ا مقزررات  ز  زوابط   ت رعا با باش ، زیارت تأ ی  مورد اعتبار لحاظ به مربوط مؤسسه که آن به مشرزط

 .  بود خواه  المار ب مرتبه ارتقای رامه آ ین ز رامه آ ین
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هزای بررسزی صزالتیت    به م تور تسر   ز م طقی کردن م ت پاسزخگوئی بزه تقا زای پرزرز ه    : 1بند 

ا  ز عمومی متقا یان مقررگرد   چ ارچه طی م ت دز ماه پاس  اسزتعالر ای زاتز  تراسزت اسزتعالر شزور ه     

ات پرزر ه ز اعالر کتبی رئزیس  دستگاه ذ ربط در ادت رگردد کمیته مرکزی صالتیت عمومی براسا  م  رج

ب  هی است در صورت پاس  م  ی ای تراست مربوطزه پرزرز ه    . دبیرخاره، هیأت مرکزی اتخاذ تصمیو رما  

 92/99/9867) مصوب جلسه مورخ  . متقا ی ما داً در کمیته بررسی صالتیت عمومی بررسی خواه  ش 

 مرکزی جذب( هیأت

 هزا ریایی به سا ر اسزتعالر  ،مصرح در قارون باز استعالر ای زاجامقرر گرد   در خصوص مقامات : 2 بند

ز تحقیقات ای مراج  قاروری ذ ربط جهت بررسی صالتیت عمومی ر اشته ز مرج  رهزا ی تائیز  صزالتیت    

 مرکزی جذب( هیأت28/7/9818)مصوب جلسه مورخ . باش میمرکزی جذب  هیأتعمومی ادراد مذکور 

   هاعلمی دانشگاه هیأتعضویت در  متقاضیانالح استعالم از مراجع ذیصنحوه 

رسزمی   پیمزاری،  مراجعه متقا ی به دارشگاه ز بررسی م ارك ز روع عضزو ت شزام  طزرح سزربایی،     

 آیما شی ز رسمی قطعی  

 ارسال رامه ز درمهای مربوط به مراج  ذ صالح جهت بررسی -9

ارد ریزای بزه ارازار اسزتعالر     يیر به ذکر است در مواردی که متقا ی درخواست تب    ز زعیت د  -2

 .  ما د میباش  ز در مواردی همچون بورسیه ز طرح سربایی استعالمات قبلی قاب  است اد میباش 

 .  ب زن قلو خوردگی ز در همارسال تیمی  گرد  ه باش   ،درر شماره  ك ادراد با   خوارا -8

ع عضزو ت ذکزر گرد ز ه    در اراار استعالر ای مراج  ذ صالح می با ست علت دقیق استعالر ز رزو  -0

 باش 

رزی  یبار پیرز جهت اراار پیگیری ادرادی که تاک ون پاسخی ای آران زاص  رگرد ز ه اسزت    05هر  -5

 .   رزری میاش 

 پیرز زاص  رگرد  ه باش  8کار ادرادی که پاس  آران بع  ای  گردش -8

 هماه گی جهت اراار مصاتبه ز پیگیری تا تصول پاس  -7

 اه گی مراج  ذ صالح ارتخاب خواه  ش میان ز یمان مصاتبه با هم -6

در صورت مخالف مراج  ذ صالح اگر متقا ی به رای صادر معترض باش  رامه اعترا زیه ارسزال ز   -90

 .  پیگیر های يیر بعم  می آ  

 علمی هیأتی متقاضیان هاروند تشکیل و بررسی پرونده
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اجرا ی جذب بزرای   هیأتتر ازلیه تشیی  پرزر ه پس ای پاي ش ازلیه متقا یان ز تصو   زاعالر ر -9

اجرا زی   هیزأت متقا یاری که در ازلو ت جذب قرار می گیرر  طبق رموره )رموره پرزرز ه( توسزط دبیرخارزه    

 . (. . . . جذب دارشگاه )اراار استعالمات ز 

ی تحقیق داخ  هابع  ای تعیین مح  تحقیق توسط کارش ا  مربوطه، در خواست تحقیق ای مح : تبصره

 .  گرددمیی تحقیق خارج ای استان به مرکز جذب ارسال هاان به ددتر تحقیق استان ز مح است

مصاتبه علمی ز عمومی متقا یاری کزه در مرتلزه ازل ارتخزاب شز ه ارز  بزه طزور همزمزان در          -2

 . اجرا ی جذب ز تیمی  صورتالسه ز درمهای مربوط به آن هیأتی علمی ز عمومی هاکارگرزه

اجرا زی بزه خصزوص رما  ز ه رئزیس       هیزأت می اعضای کارگرزه علمی ز عمومی تضور تما: 9تبصره

 .  موسسه ز رما   ه رئیس رهاد رهبری در دارشگاه در جلسه الزامی است

اعضای کارگرزههای علمی پس ای اراار مصاتبه ز بررسی با تضور رما  ز ه رئزیس مؤسسزه،    : 2تبصره

اجرا زی   هیزأت اجرا ی بزه رما  ز ه    هیأتع اعضای رترات خود را به صورت میتوب ز محرماره جهت اطال

 .  تحو   می ده  

 . (2اجرا ی جذب مؤسسه ز تیمی  صورتالسه آن )درر شماره  هیأتطرح ز بررسی پرزر ه در  -8

 تطبیق پرزر ه متقا ی با مقط ، گرا ش اعالر ریای ش ه دارشگاه -0

 هیزأت مورد تأ یز  رئزیس ز    ص زر تیو  یساله مشرزط توسط دارشگاه برای متقا یان پیماری که -5

)يیر بزذکر اسزت   باشز  مزی مرکزی جذب بالمار   هیأتاجرا ی جذب می باش   م وط به تأ ی  رها ی توسط 

 متقا یان با   دارای همه شرا ط ای جمله شرکت در دراخوان مطابق با اعالر ریای دارشگاه را داشته باش  (

 علمی به م تور بررسی ز اعالر رتیاه رها ی هیأتارسال پرزر ه متقا یان به مرکز جذب اعضای  -8

اجرا زی   هیزأت اجرا ی هست   راساً اق ار رما    ز دارشگاههای داق   هیأتدارشگاهها ی که دارای : تبصره

 .  ای طر ق دارشگاه مادر استان اق ار رما   

ری، علمی اعو ای قراردادی، پیما هیأتتصمیو گیری در خصوص رحوه ز چگورگی استخ ار اعضای  -7

ز مقزررات مربوطزه    هزا بورسیه، طرح سربایی، رسمی آیما شی ز رسزمی قطعزی در چهزارچوب آ زین رامزه     

 . اجرا ی جذب خواه  بود هیأتصورت گردته ز اراار مرات  آن صرداً به عه ه 

اجرا زی بزه خصزوص رئزیس موسسزه ز رما  ز ه رهزاد رهبزری در          هیأتتضور تمامی اعضای : تبصره

 .  زامی استدارشگاه در جلسه ال

 تأكيدات مهم
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ماویهای استخ امی مربوط به متقا یان دارای مز رك کارش اسزی ارشز  در مقطز  پیمزاری، طزرح         -9

 .  سربایی می با ست ای ددتر رتارت ز اری ابی زیارت متبوع اخذ گردد

 .  در ادت ماوی بورسیه برای متقا یان بورسیه ای معازرت بور  ز امور دارشاو ان خارج -2

 . ی علمی ز عمومی متقا یان تب    ز عیت به صورت مازا به مرکز جذبها هارسال پرزر -8

لذا ای ارسزال   باش میاجرا ی جذب دارشگاه  هیأتبررسی پرزر ه علمی متقا یان پیماری به عه ه : تبصره

 .  آن به مرکز جذب خودداری گردد

ت عمزومی ز ارازار   ی متقا یان گرزه معزارف اسزالمی بزه م تزور تأ یز  صزالتی      هاارسال پرزر ه -0

پزس ای اخزذ تأ ی  زه ای     .استعالمات مربوطه به معازرت امور اساتی  رهادرما   گی مقار معتو رهبزری در قزو  

تصزو ر   ،2، درر شزماره 9) که شام  رامه رئیس مؤسسه ز درر شماره  معازرت مذکور به همراه پرزر ه متقا ی

 .  ( به ا ن مرکز ارسال گرددباش میامه آخر ن م رك تحصیلی، کارت ملی،تصو رتمار ص حات ش اس 

متقا یان جذب به صورت پیماری در صورتی که بورسیه  ا طرح سربایی همان مؤسسزه بزوده ارز      -5

 .  ریایی به شرکت در دراخوان ر ارر 

ی متقا یاری که دراخوان شرکت ر موده ار   ا رشته ز گرا ش ز مقطز  بزا اعزالر    هاای ارسال پرزر ه -8

 .  طبیق ر ارد خودداری شودریای دارشگاه ت

، ارائه م ارك ا نارگری  زا گزواهی تضزور در    00ی متقا یان ب  )ی( مادههابه م تور بررسی پرزر ه -7

 .  باش میجبهه ای ارگارهای مربوطه به تار   رزی الزامی 

مرکززی   هیزأت سال ای یمان تأ ی  صزالتیت عمزومی توسزط    2ت اق  مار گاری متقا یان پیماری  -6

ماه قب  ای اتمار یمزان، رسزبت بزه تیمیز  ز      8که يیر است دبیرخاره جذب  باش میسال 5نر جذب ز ت اک

 .  ارسال پرزر ه صالتیت عمومی متقا یان تب    ز عیت اق ار رما   

علمزی   هیزأت علمی تب    ز عیت ای کارش ا  رسمی قطعزی بزه    هیأتبررسی پرزر ه متقا یان  -1

 .  باش میام ای موسسه  هیأتان ز اخذ تأ ی  ه رسمی آیما شی م وط به شرکت در دراخو

سال، برای متقا یان دکتری  85علمی برای متقا یان مربی  هیأتت اکنر س وات برای عضو ت در  -90

 .  باش میسال  85سال ز برای متقا یان بور   05

رسزبت  متقا یاری که دارای کبرسن می باش   می با ست قب  ای ارسال پرزر ه صالتیت عمزومی  : تبصره

 .  به ارسال م ارك ز اخذ ماوی کبرسن ای مرکز جذب اق ار رما   

تب    ز عیت آن دسته ای متقا یان پیماری که ه زوی دزره تعهز  طزرح سزربایی شزان بزه پا زان         -99

 باش میررسی ه است امیان پذ ر ر
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ی معازرین موسسات ز اعالر رتزر رهزا ی توسزط    هامرکزی بررسی پرزر ه هیأتبر اسا  مصو ه  -92

 .  مرکز جذب اراار می گیرد

در خصوص ارسال پرزر ه صالتیت عمومی معازرین موسسات ریای به ارسال تمزار مز ارك يیر   : تبصره

 .  باش میبرای تشیی  پرزر ه صالتیت عمومی به غیر ای استعالمات تحقیقات استاری، تراست، اطالعات 

ط متقا ی ج اً خودداری رمزوده ز  ای تحو   پرزر ه ز م ارك آن برای ارسال به مرکز جذب توس -98

 .  الزاماً توسط رما   ه دارشگاه اراار گردد

ی هزا تمامی م ارك بزرای تشزیی  پرزرز ه صزالتیت عمزومی متقا زیان در صز حه ازل پوشزه         -90

مخصوص هر روع عضو ت درج ز دارشگاه موظف است م ارك را براسا  آن کام  رموده ز سزتس پرزرز ه   

مطابق دستورالعم  دزوق   های به ا ن مرکز ارسال رما    در صورتی که پرزر هکام  ش ه ب زن هیچ گوره رقص

 .  گرددمیز رموره پرزر ه پیوست ارسال رگردد راقص محسوب ش ه ز عودت 

عالی جذب شورای عالی ارقزالب   هیأتآئین رامه رسی گی به شیا ات مصوب  95بر اسا  ماده  -95

اجرا زی جزذب دارشزگاه مزورد بررسزی ز       هیأتت در دره گی در خواست شیا ت متقا ی در مرتله رخس

مرکزی بزا تضزور دز    هیأتز در صورت درخواست ما د شیا ت می با ست ای طر ق  گرددمیاعالر رتر 

اجرا ی جذب دارشگاه ما داً شیا ت مورد بررسی قرار گیزرد ز   هیأتدوق الذکر در جلسه  هیأتر ر رما   ه 

 .  مرکزی م عیس گردد هیأترتیاه به 

اجرا ی جذب مؤسسه بزه مرکزز جزذب اعضزای      هیأتارائه گزارشات مستمر سالیاره ای عملیرد  -98

 .  علمی هیأت

 تائید اولیه در هیأت اجرایی جذب دانشگاه  

مقرر گرد   مؤسسات پس ای تیمی  ز تأ ی  ازلیه صالتیت عمزومی ز توارزائی علمزی در هیزأت     : 1بند 

به هیأت مرکزی با متقا یان بصزورت مشزرزط قزرارداد همیزاری     اجرائی همزمان با ارسال پرزر ه متقا یان 

ب  هی است در صورت م  ی بودن پاس  هیأت مرکززی قزرارداد توسزط     . پیماری ت تیو ز آرها را بیار بگیرر 

مرکزی  هیأت 91/99/9867)مصوب جلسه مورخ . مؤسسه لغو ز پا ان همیاری به متقا ی اعالر خواه  ش 

 جذب(

پیماری متقا یاری که در ارتتار رتر رها ی هیات مرکزی جذب هست   به م ت  زك سزال   استخ ار  :2 بند

با ع وان تیو پیماری معتبر رمی باش  ز دارشگاه ها صردا می توار   ذ   ع از ن مشازره ز  ا قرارداد پیزهشزی  

 ز غیره اق ار به ارعقاد قرارداد رما    . ) مصوب 

 ت مرکزی جذب( هیا 29/6/9818مذاکرات جلسه مورخ )
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 تأئید نهایی در هیأت مرکزی جذب وزارت علوم تحقیقات و فناوری  

های ام زاء ز هیزأت ممیززه مرکززی زاصز       به ددتر مرکزی هیأت 1/11/87ها ی که قب  ای پرزر ه :5بند 

چ ارچه صالتیت علمی ا ن متقا زیان مزورد تأ یز      . گرد  ه است مورد بررسی صالتیت علمی قرار گیرر 

ر گردت، مرات  به هیأت اجرائی جذب مؤسسه ابالغ تا پزس ای کسز  صزالتیت عمزومی ز جمعب ز ی      قرا

ازلیه جهت اتخاذ تصمیو رها ی به هیأت مرکزی جذب ارسال گردد تا براسزا   زوابط ز مقزررات مربوطزه     

جهزت  اد ش ه اترای رش   پرزرز ه   در صورتییه صالتیت علمی آن متقا یان . اق امات بع ی صورت گیرد

های جذب اعضای هیأت علمی مصوب شورای عالی ارقزالب دره گزی   رامهبررسی ز اتخاذ تصمیو طبق آئین

 مرکزی جذب (   هیأت 92/2/9866)مصوب جلسه مورخ . شودبه مؤسسه مربوط عودت داده می

 های ارسالی ای سوی گرزه معارف مقرر گرد   به ترتی  ذ   اق ار شود:در خصوص پرزر ه: 6بند 

بررسی صالتیت علمی ز عمومی متقا زیان اسزتخ ار پیمزاری پزس ای کسز  صزالتیت علمزی ز         . 9

هزا رسزبت بزه اسزتخ ار     عمومی که ای سوی معازرت امور اساتی  رهاد رما   گی مقار معتو رهبری در دارشگاه

 .  ودمرکزی ارسال ش هیأتعلمی پیماری گرزه معارف برای  هیأتآران اق ار رما    ز پرزر ه اعضای 

ارشز  بزرای گزرزه معزارف ریزای بزه       علمی پیماری در مقط  کارش اسی هیأتبرای جذب اعضای : تبصره

 .باش ماوی رها ی ای معازن آمویشی زیارت متبوع رمی

برای تب    ز عیت اعضای گرزه معارف اسالمی ای پیماری به رسمی آیما شی ز رسزمی آیما شزی    . 2 

ت عمومی توسط معازرت امور اساتی  رهاد رما   گی مقار معتو رهبزری  به رسمی قطعی پس ای تأ ی  صالتی

 هیزأت مرکزی جذب زیارت علور تحقیقات ز د زازری( توسزط    هیأت)براسا  ج ازل تعر ف ش ه توسط 

 98/8/9861)مصزوب جلسزه مزورخ    . مرکزی ارسال خواه  شز   هیأتاجرائی جذب برای بررسی رها ی به 

 مرکزی جذب (   هیأت

 هیزأت ماه آن هو م وط به اخذ ماوی ای  8ها بصورت قراردادی ت اکنر تا ب ادراد در دارشگاهجذ: 7بند 

 .  مرکزی جذب با   باش 

ماه آن هو م وط به اخذ مازوی ای هیزأت    8ها بصورت قراردادی ت اکنر تا جذب ادراد در دارشگاه :8 بند

 مرکزی جذب با   باش .

س ای کس  صالتیت علمی ز عمومی ای معازرت امور اسزاتی  ز  متقا یان پیماری گرزه معارف پ: 9بند  

اجرائی جذب دارشگاه مطرح ز تیزو توسزط دارشزگاه     هیأتها رهاد رما   گی مقار معتو رهبری در دارشگاه

 95/6/9861)مصوب جلسه مزورخ  . علمی ارسال گردد هیأتصادر گرد  ه پرزر ه برای مرکز جذب اعضای 

 مرکزی جذب( هیأت
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 و مقررات مراتب جذب هیأت علمی  ضواب 

 جذب هیأت علمی پیمانی 

درخصوص تأ ی  رها ی درخواست عضو ت هیزأت علمزی پیمزاری مؤسسزات آمزویش عزالی ز       : 1بند 

 پیزهشی مقرر گرد   بطر ق ذ   اق ار گردد:

پس ای بررسی ازلیه در هیأت اجرا ی مؤسسه پرزر ه متقا یان جهزت اتخزاذ تصزمیو رهزا ی بزه هیزأت       

هزای  ها تس  مورد ز در صورت ریای به تشخیص دبیر هیأت در کارگرزهپرزر ه . گرددرکزی جذب ارسال م

ا معازرزت آمویشزی زیارت متبزوع     بررسی صالتیت علمی طرح ز رتیاه رها ی توسط دبیر هیأت به مؤسسه

 مرکزی جذب( هیأت 7/8/9866)مصوب جلسه مورخ  . گرددارسال می

قارون استخ امی درخصوص شرا ط خاص اعضای هیزأت علمزی پیمزاری کزه      87اده با توجه به م :3بند 

های اریشم   زدوق العاده با رتر مقار عالی زیارت ز تو ی  هیأت مرکززی جزذب مزی    درصورت ارائه دعالیت

  مرکزی جذب( هیأت 1/99/9861)مصوب جلسه مورخ  . توار   ای شرا ط راتبه تحصیلی بهره م   شور 

 زی خز مت  ادامه مؤسسه، ر یس موادقت ز جذب اجرا ی هیأت تأ ی  پیماری، عضو ا ایتق صورت در

 بزا  مرتبزه،  ارتقزای  ز پا زه  تردی  در مح زد ت ا ااد ب زن بایرشستگی، به  نیرس یمان تا پیماری ز عیت در

 امتیزایات  اخزذ  ز بزار   زك  سال دز هر در مؤسسه جذب اجرا ی هیأت توسط عضو عمومی صالتیت تأ ی 

 امیزان  سزال، در هر « پیزهشی ز آمویشی علمی هیأت اعضای سالیاره تردی  اعطای دستورالعم  »  در   رجم

مرکزهیزات ام زاء زیارت    27/92/9810آئین رامه استخ ار اعضا هیات علمی مصوب  99) ماده . باش می پذ ر

 علور (  

تزوان کسز  رمزود ز در ادزت     اری میا استاد  پا ه استحقاقی در ز عیت پیماری با مرتبه مربی 5ت اکنر 

ب ز   )  . باش  کزه عضزو هیزأت علمزی بتوارز  امتیزایات يیر را کسز  رما ز         پا ه در صورتی امیان پذ ر می

 مرکزی جذب( هیأت8/8/9819مصوب جلسه مورخ 0
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 علمی هیأتنحوه محاسبه سنوات خدمت اعضای 

 

ش عالی ز پیزهشی در  یصز  ز بیسزت   ز مراکز آموی هاعلمی دارشگاه هیأتعالی جذب اعضای  هیأت

علمزی متقا زی تبز        هیزأت ، رحوه محاسبه س وات خ مت اعضزای  98/07/9812ز پ امین جلسه مورخ 

 ز عیت استخ امی را به شرح ذ   تصو   رمود:

علمی مؤسسزات آمزویش عزالی ز پیزهشزی متقا زی تبز           هیأتس وات استخ امی اعضای  –الف »

آیما شی ای تار   ص زر تیو اسزتخ ار پیمزاری توسزط رئزیس ان     –ی به رسمی ز عیت استخ امی ای پیمار

 .  شودمؤسسه محاسبه می

 بورسیه پیمانی تعهد علمی  هیأتتمدید قرارداد 

 اسزتخ ار  ز جا زابی  پیمزاری  صورت به زیارت مقررات ز  وابط براسا  که  یهابورسیه قرارداد تم   

 .  باش می الزامی رامه، آ ین ا ن در مقرر قاروری تیالیف رعا ت هب مشرزط تعه ، دزره پا ان تا ار ، ش ه

 جذب هیأت علمی بورسیه 

در خصوص بررسی صالتیت عمومی متقا یان است اده ای بور  سهمیه مربیان مطزرح ز مقزرر    (14بند

گرد   که اعطای بور  مربیان پس ای اتمار بررسی صالتیت عمومی ز علمی توسط هیأت مرکززی جزذب   

) . با   صالتیت علمی آرها توسط مرکز جذب اعضای هیأت علمی مزورد تأ یز  قزرار بگیررز     . ت گیردصور

 مرکزی جذب ( هیأت 96/2/9861مصوب جلسه مورخ 

های اجرائی جذب پرزر ه متقا یان ها مقررگرد   پس ای بررسی هیأتدرخصوص جذب بورسیه: 4بند 

 م اً مقزرر گرد ز  بزا اداره کز  بزور  ریزز        . رسال گرددبرای اتخاذ تصمیو رهائی به هیأت مرکزی جذب ا

 مرکزی جذب(  هیأت 89/5/9866) مصوب جلسه مورخ . های يیر بعم  آ  هماه گی

در رابطه با تأ ی  رها ی پرزر ه متقا یان است اده ای بورسیه تحصیلی مؤسسات مقرر گرد  ، پرزرز ه  : 1بند 

بوط به کس  امتیزای مقزرر ای طر زق هیزأت اجرا زی جزذب بزرای        رامبردگان به همراه م ارك ز مست  ات مر

پرزر ه متقا یان بورسیه برای کسز  صزالتیت علمزی     . اعضای بور  به هیأت مرکزی جذب ارسال گردد

)مصزوب جلسزه   . گزردد های علمی هیأت مرکزی ارسزال مزی  تس  مورد با رتر دبیر هیأت مرکزی به کمیته

 مرکزی جذب(   هیأت 7/8/9866مورخ 
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ها مقرر گرد   جا ا ی با اداره ک  بور  ز گز  ش عمزومی ز  با توجه به مشیالت جا ا ی بورسیه :2بند 

) مصزوب جلسزه مزورخ     . صالتیت عمومی توسزط مرکزز جزذب ارازار شزود ز جا زا ی صزورت گزردد        

 مرکزی جذب( هیأت 95/1/9810

رشگاه موظف است پزس ای تأ یز    التحصی  ش ه، داهای دارغدرخصوص الزار به کارگیری بورسیه: 3 بند

در غیر ا  صورت دي   مست   ز متقن دارشگاه مب زی بزر عز ر     . صالتیت علمی ز عمومی آران را بیار گیرر 

)مصوب جلسزه مزورخ   . گیری به معازرت آمویش ارسال تا تصمیو رهائی اتخاذ گرددبیارگیری جهت تصمیو

 مرکزی جذب(   هیأت 7/8/9866

 

هزا ز مراکزز آمزویش عزالی مقزرر گرد ز  بزا        هزای دارشزگاه   ه متقا یان بورسیهدرخصوص پرزر :4 بند

 هیزأت  29/8/9866) مصوب جلسه مورخ . : درخواست رسمی به همراه م ارك ذ   اق ار يیر صورت گیرد

 مرکزی جذب(

 ارسال تیو کارگز  ی مورد تأ ی  زیارت علور: الف(

 :ارسال مست  ات امتیای میتسبه (ب

هیأت عالی جذب بررسی صالتیت علمزی   91/0/66مورخ  806مصوبه جلسه  5ماده  0   برابر ب: 5بند 

 29/8/9866)مصوب جلسه مزورخ   .باش های تحصیلی بعه ه هیأت اجرائی جذب مؤسسه میز عمومی راتبه

 مرکزی جذب( هیأت

ای هیزوت   با سزت تا یز  صزالتیت عمزومی را    کلیه متقا یان بورسیه قب  ای اعزار ز جا زا ی مزی   :6بند 

 مرکزی جذب( هیأت 08/8/9819) مصوب جلسه مورخ . مرکزی جذب اخذ رما   

مرکزی جزذب اعضزای    هیأتدر خصوص متقا یان راتبه می با ست قب  ای طرح پرزر ه آرها در : 7 بند

) . ماوی بور  آرها ای اداره بور  زیارت علور اخذ ز در پرزر ه متقا ی ثبت ز م تزور گزردد   ،علمی هیأت

 مرکزی جذب( هیأت90/90/9818وب جلسه مورخ مص
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 استفاده از دانشجویان راتبه تحصیلی منتظر اعزام به خارج از کشور

 در مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی

 

ز ه تمزین جلسزه    ز مراکز آمزویش عزالی در  یصز      هاعلمی دارشگاه هیأتعالی جذب اعضای  هیأت

شاو ان راتبه تحصیلی م تتزر اعززار بزه خزارج ای کشزور در      است اده ای دار، درخصوص 80/06/9819مورخ 

 به شرح ذ   تصو   رمود: مؤسسات آمویش عالی ز پیزهشی

ز مؤسسات آمزویش عزالی ز پیزهشزی مزی توار ز  پزس ای تأ یز          هااجرا ی جذب دارشگاه هایهیأت»

ی کشزور در چزارچوب   خزارج ا م تتر اعزار بزه  صالتیت عمومی ز توارا ی علمی دارشاو ان راتبه تحصیلی 

 .  «علمی است اده رما    هیأتعالی جذب اعضای  هیأت 9/9/9861مصوبه  شصت ز پ امین جلسه مورخ 

 های اجرایی جذبهیأتهای تحصیلی توس  نحوه جذب راتبه

ز مراکز آمویش عالی ز پیزهشی در  یصز  ز بیسزت    هاعلمی دارشگاه هیأتعالی جذب اعضای  هیأت

هزای اجرا زی جزذب را    هیأتهای تحصیلی توسط ، رحوه جذب راتبه02/07/9812رخ ز چهارمین جلسه مو

 به شرح ذ   تصو   رمود:

جذب راتبه تحصیلی مؤسسات آمویش عالی ز پیزهشی داخ  ز خارج ای کشزور بزا دراخزوان عمزومی     

سزا ر   ب زابرا ن  . شزود های مرکزی ز اجرا ی جذب ارازار مزی  هیأتجذب در ارد بهشت ماه هر سال توسط 

 . های جذب راتبه تحصیلی ای تار   ابالغ ا ن مصوبه داق  اعتبار استشیوه

های مرکزی جذب موظ    با هماه گی با زیارت ذ ربط،ی رحوه دراخوان جزذب راتبزه تحصزیلی    هیأت

مؤسسات آمویش عالی ز پیزهشی داخ  ز خارج ای کشور را در چارچوب طزرح آمزا ش آمزویش عزالی ز     

   . کشور به دبیرخاره شورای عالی ارقالب دره گی پیش هاد ده   رقشه جام  علمی

 

 علمی متعهد خدمت به مسساات دیگر هیأتجذب اعضای  نحوه

ز مراکز آمویش عالی در جلسه هشتاد ز چهارر مورخ  هاعلمی دارشگاه هیأتعالی جذب اعضای  هیأت

مؤسسات د گر به شزرح ذ ز    علمی متعه  خ مت به  هیأت، درخصوص رحوه جذب اعضای 02/06/9810

 تصو   رمود:

علمی موظ    کلیه تعه ات قاروری خزود را در مؤسسزات د گزر بزه      هیأتمتقا یان عضو ت در  –الف 

 . های عمومی يیر ش اخته خواه   ش اجرا ی جذب اعالر رما    در غیر ا ن صورت داق  صالتیت هیأت
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ی ز پیزهشی ت ها در صورتی ماای به بررسزی  های اجرا ی جذب مؤسسات آمویش عالهیأتکلیه  –ب 

های متقا یان متعه  خ مت به مؤسسات د گر خواه   بود کزه متقا زی، موادقزت کتبزی مؤسسزه      صالتیت

 .  متعه  له را با جذب مشارالیه در مؤسسه مقص  ارائه رما   

 جذب هیأت علمی طرح سربازی 

خزود در   پیزهشزی   زا  ای کزادر آمویشزی ز   توار  در صورت ریای به م تزور تزأمین بخزش ی   مؤسسه می

ا ن دسزته ای ادزراد در   . اق ار رما   مشمولین رتار یچارچوب تشییالت سایماری مصوب رسبت به به کارگیر

تعه  خ مت ای هر رتر تاب  مقررات راظر بزر   زاج  شرا ط در قال  «زظی ه طرح سربایی »دزره  رزرت ز 

  .علمی پیماری خواه   بود هیأتاعضای 

مز ت تعهز  جززز     در صورتی که پس ای ارقضای م ت تعه ، درد به استخ ار مؤسسه درآ  ، -9تبصره 

لیین م ت مذکور جزز ت اق  م ت توقزف   . س وات خ مت آمویشی ز پیزهشی زی محسوب خواه  ش 

 .  باش میر تب    ز عیت زی به رسمی آیما شی یيیر برا

است رسبت به دسز    خ مت درد در م ت  رزرت ماای مؤسسه در صورت ع ر ر ا ت ای -2تبصره 

 .  قرارداد اق ار ز زی را جهت اراار خ مت زظی ه به مقامات مسؤزل معردی رما  

رسزبت بزه دسز      مؤسسه در صورت ع ر ر ا ت ای خ مت درد در م ت تعه  ماای اسزت  -8تبصره 

ز مؤسسزات آمزویش عزالی،     هزا دارشگاه  ربرای اتمار دزره تعه  در سا   ابیرا جهت جا یقرارداد اق ار ز ز

 .  پیزهشی ز د ازری به زیارت معردی رما  

م ت خ مت اعضا در دزره پیماری ز  ا دزره رسمی آیما شی، با رعا ت  سا ر شزرا ط جززز    - 21ماده 

   9.گرددمیسابقه خ مت عضو محسوب 

 ك پا ه تا سقف دز پا زه   ، متبه مشمولین طرح سربایی برای دزره تعه  به ایای هر سال خ -2تبصره 

 .  گیرداستحقاقی تردی   تعلق می

آمزویش   2مؤسسزات  ز هاعلمی مورد ریای دارشگاه هیأتادرادی که در اجرای قارون رحوه تأمین  -1ماده 

تحقیقزاتی   ز مؤسسزات آمزویش عزالی ز    هزا علمی در دارشگاه هیأتع وان عضو به  عالی ز تحقیقاتی کشور

ز  هزا مزورد ریزای دارشزگاه    هزای ه خواه   ش  ز  ا برای کس  تخصص در  یی ای رشزته کشور به کار گمارد

                                         
 . 27/92/10مقررات استخ امی هیأت علمی زیارت علور مورخ رامه آ ین -9

هزا ز مؤسسزات آمزویش عزالی مصزوب      هرامه اجرا ی قارون رحوة تأمین هیأت علمی مزورد ریزای دارشزگا   آ ین -2

 هیأت زی ران 28/1/85
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دزارغ التحصزیالن    بزرای  مؤسسات آمویش عالی ادامه تحصی  خواه   داد، موظف می باش  در مهلت مقزرر  

به تویه زظی ه مربوطزه معردزی تزا     داخ  کشور ت اکنر ظرف  ك سال ای تار   دراغت ای تحصی ( خود را

 .  چه آماده به خ مت، ب زن مهر غیبت اخذ رما   ددتر

سزال ای تزار      دارغ التحصیالن داخ  ز خارج کشور مشمول ا ن قزارون، تز اکنر ظزرف  زك     -2ماده 

ز مؤسسات آمویش عزالی ز   هادارشگاه علمی جذب  یی ای هیأتدراغت ای تحصی  می با   به ع وان عضو 

ز مؤسسزات   هزا مورد ریزای دارشزگاه   هایدر  یی ای رشته صتحقیقاتی کشور گرد  ه ز  ا جهت کس  تخص

 .  آمویش عالی ادامه تحصی  ده  

علمی ارازار رشزود ز    هیأت(، به کارگیری اعضای 2در صورتی که ظرف م ت م  رج در ماده ) -3ماده 

رز ،  مؤسسات آمویش عالی پذ ردته رگرد ز هامورد ریای دارشگاه های ا جهت کس  تخصص در  یی ای رشته

خ مت دزره  زرزرت خزود را برابزر مقزررات قزارون خز مت        ا ن قبی  دارغ التحصیال ن موظف می باش  

 .  اجرا ی آن، مار   سا ر مشموين دارغ التحصی ، اراار ده   هایزظی ه عمومی ز آ ین رامه

تحقیقزاتی   آمویش عالی ز ز مؤسسات هاعلمی در دارشگاه هیأتکلیه ادرادی که به ع وان عضو  -9ماده 

 .  رما    کشور پذ ردته می شور  موظ    بین سه تا چهار سال خ مت

آمویشزی در مراکزز    علمی ای تزار   شزرزع دزره   هیأتم ت خ مت دزره  رزرت اعضای  -9تبصره 

 .  گرددمیآمویش رتامی محاسبه 

بعز  ای   علمزی  هیزأت  در صورتی که تار   شرزع آمویش رتامی دازطلبان عضو ت در کزادر  -2تبصره 

اخذ گواهی ای زیارتخاره ذی ربزط جهزت    تار   م  رج در ددترچه آماده به خ مت باش ، درد دازطل   من

 .  آماده به خ مت مراجعه می رما   تصحیح تار   اعزار به تویه صادرک   ه ددترچه

الی ز آمزویش عز   ز مؤسسزات  هزا دارغ التحصیالن مو وع قارون در یمان اشتغال در دارشگاه - 11ماده 

ز مؤسسات آمویش عالی،  هادارشگاه تحقیقاتی کشور می توار   در ساعات دراغت با توجه به مقررات جاری

 .  ، دعالیت رما   شودمی در مراکزی که به زسیله دارشگاه مربوطه تعیین

ز  هزا دارشزگاه  اعتبزار  علمی در طول خ مت دزره  رزرت ای هیأتتقوق ز مزا ای اعضای  - 11ماده 

 . سات آمویش عالی ز تحقیقاتی کشور پرداخت خواه  ش مؤس

رتار زظی زه، معزادل    علمی پس ای طی خ مت هیأتمیزان تقوق ز مزا ای ا ن دسته ای اعضای  -تبصره

 .  باش میعلمی هو ترای  هیأتسا ر اعضای 
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گورزه  غیبزت ز  زا هر   ز مؤسسات آمویش عالی ز تحقیقاتی کشزور موظ  ز  مزوارد    هادارشگاه -12ماده 

طر ق زیارتخاره ذی ربط به قرارگزاه سزتاد    تخلف د گر مشمولین شاغ  را در یمان خ مت دزره  رزرت ای

 .  ریرزی آمویش ده  ه اعالر رما   

ز مؤسسزات   هزا علمزی دارشزگاه   هیزأت علمی ای طر ق رحزوه تزأمین    هیأتاستخ ار اعضای  - 14ماده 

 .  باش میبالمار   ورت رسمی آیما شیآمویش عالی بع  ای پا ان خ مت دزره  رزرت به ص

ز  هزا دارشزگاه  علمزی مزورد ریزای    هیزأت کساری که با است اده ای مقررات قارون رحزوه تزأمین    - 16ماده 

میل    کلیه  وابط ز مقزررات   ده   مؤسسات آمویش عالی به کار گردته می شور  ز  ا به تحصی  ادامه می

 .  رما    مصوب آمویش عالی مربوط به خود را رعا ت

در غیزر ای مزوارد    علمی ز دستیاران مو زوع قزارون   هیأتخرزج ای کشور برای کلیه اعضای  - 17ماده 

شزرکت در مازام  علمزی ز سزمی ارها،      تج ز بیماری صع  العالج ز سايره ت اکنر به م ت  ك ماه برای

 .  باش میمم وع 

م اسز  تهیزه ز آن را بزه     ايت علمی پی زهشیآن دسته ای مشمولین ا ن قارون چ ارچه بتوار   مق -تبصره

مزذکور در مازام  موصزوف، مزی توار ز  بزا        ارا ه ده   در صورت پذ رش مقايت المللیبینماام  علمی 

تس  مورد به زسزیله زیارتزین دره زال ز آمزویش عزالی ز       ستردن زثیقه ملیی  ا رق ی که روع ز میزان آن

 .  ای کشور خارج شور  شودمیتعیین  به اشت، درمان ز آمویش پزشیی

ز  زا   هزا دارشزگاه  در صورتی که دازطلبان مو وع ا ن آ زین رامزه پزس ای شزرزع بزه کزار در       - 96ماده 

در ا ن آ ین رامه تخلزف رما  ز  ز    مؤسسات آمویش عالی ز تحقیقاتی کشور به رحوی ای ارحا ای مواد م  رج

خز مت دزره  زرزرت را در ریزرزی آمزویش      بقیزه  ، متخلفباش میتخلف مذکور، پس ای طی آمویش رتا

مار   سا ر مشموين مشابه  ،دزره آمویش رتامی را طی ر موده باش  چ ارچه متخلف . ده  ه طی خواه  رمود

 . زظی ه عمومی در صورت بالمار  بودن به خ مت اعزار خواه  ش  ای طر ق اداره

مزورد بزه تأ یز      مزذکو ر کزه تسز    گواهی اراار خ مت دزره  رزرت مربوط بزه پرسز      - 91ماده 

رسی ه باش  به قرارگاه سزتاد ریزرزی    درمان ز آمویش پزشیی ،زیارتین دره ال ز آمویش عالی ز  ا به اشت

خز مت دزره  زرزرت را برابزر مقزررات صزادر ز بزه        آمویش ده  ه ارسال ز قرارگاه مذکور کزارت پا زان  

 .  زیارتخاره ذی ربط ارسال خواه  رمود

ص سؤال دزر رامه دارشگاه باه ر )همان رامه( تب    ز ز  اعضزای هیزأت علمزی طزرح      درخصو: 1بند 

سربایی به رسمی آیما شی در صورتی که درد متقا زی پزس ای اتمزار دزره  زرزرت بزه اسزتخ ار پیمزاری        
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مؤسسه درآم ه باش  تب    ز   آران پس ای اتمار دزره طرح سربایی همار ز  سزا ر اعضزای هیزأت علمزی      

 مرکزی جذب( هیأت 7/8/9866) مصوب جلسه مورخ . استبالمار  

 تبدیل وضعیت کارشناس به هیأت علمی 

 در مورد تب    ز عیت کارش اسان به هیأت علمی تحت شرا ط ذ   موادقت گرد  :: 1بند 

 های معتبر ز گذرار ن امتحان جام  دکتریقبولی در دزره دکتری دارشگاه: الف

التحصزیلی دکتزری درخواسزت    ای کارش ا  به هیأت علمی قب  ای دارغ چ ارچه متقا ی تب    ز  : ب

ا مؤسسه بزرای تبز    ز ز  ای پیمزاری بزه رسزمی        رما  ، در صورت کس  ت  رصاب مقرر در آن دارشگاه

هزا ز  دستورالعم  اجرائی جذب ز تب    ز عیت استخ امی اعضای هیأت علمی دارشزگاه » آیما شی را طبق 

ز پس ای تأ ی  رها ی هیزأت مرکززی جزذب، بزه هیزأت علمزی رسزمی        « ز پیزهش مؤسسات آمویش عالی

 .   اب  آیما شی در مرتبه مربی تب    ز   می

، پزس ای  رما ز  مزی چ ارچه کارش ا  پس ای اخذ م رك دکتری تقا ای تب    ز عیت به هیزأت عل : ج

بزه رسزمی آیما شزی در هیزأت     ا مؤسسه برای تب    ز   ای پیمزاری   کس  ت  رصاب مقرر در آن دارشگاه

اجرا ی جذب مؤسسه را کس  رما   ز مرات  تب    ز عیت را در هیأت مرکززی طزی رما  ز ، بزه هیزأت      

 مرکزی جذب ( هیأت 8/0/9866)مصوب جلسه مورخ .  اب علمی استاد ار رسمی آیما شی تب    ز   می

بخشز امه   8توجزه بزه تزذکر    درخصوص تب    ز   کارش اسان قطعزی بزه مربزی آمویشزیار بزا       (6بند

)مصزوب جلسزه    .باش پذ ر رمیمقار عالی زیارت در ا ن خصوص، تب    ز   رامبردگان امیان  25/90/60

 مرکزی جذب( هیأت 7/8/9866مورخ 

ها در خصوص تب    ز عیت کارش اسان رسمی قطعی بزه  با توجه به درخواست برخی دارشگاه : 2بند 

ازلیه تب    ز عیت به هیأت علمی بوده زلی بعلزت عز ر سزابقه تز ر س ای     هیأت علمی که دارای شرا ط  

های مقرر در مزاده  ار  مقرر گرد   در صورت کس  ت اق  امتیای يیر ای ب  ك ت اق  امتیای يیر ر موده ماده

شزگاه جهزت   ك ای سا ر مواد آ ین رامه ارتقاء، پس ای تأ ی  هیزأت اجرا زی دار   ز همچ ین جبران امتیای ماده 2

 28/8/9810) مصوب جلسزه مزورخ    . تأ ی  رها ی به هیأت مرکزی جذب ارسال تا تصمیو رها ی اتخاذ گردد

 مرکزی جذب( هیأت

علمی برای مؤسسات آمویش عزالی مقررگرد ز     هیأتدر خصوص تب    ز عیت کارش ا  به : 3بند 

کزه کارشز ا  ای    در صورتی مار  باش  زام اء ب زن شرکت در دراخوان بال هیأتکه ریای  متقا ی با تصو   

ام اء شرکت در دراخوان ریز الزامزی   هیأتمؤسسات د گر درخواست تب    ز عیت رما   عالزه بر تصو   

 مرکزی جذب( هیأت 80/2/9819)مصوب جلسه مورخ  . است
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گزارشات زاصله مختلف در خصوص ابهار در تبز    ز زعیت کارشز ا  بزه هیزأت علمزی در       : 4بند 

تب    ز عیت کارش اسان مراکز علمی که تقا ای هیأت علمی ش ن در دارشزگاه  : لسه مطرح ز مقررگرد  ج

مح  کار خود را داشته باش   با تأ ی  هیأت ام اء ب زن شرکت در دراخوان براسا  آ ین رامزه شزورای عزالی    

س ای تا ی  صزالتیت علمزی   ارقالب دره گی ز اخذ ماویات يیر ای ددتر رتارت ز اری ابی زیارت متبوع  پ

زلی متقا یان تب    ز عیت کارش ا  به هیأت علمی که خارج ای دستگاه خزود  . باش ز عمومی بال مار  می

) مصوب جلسه  . با ست ای طر ق شرکت در دراخوان ز اخذ ماویهای يیر شرکت رما   رما   میاق ار می

 مرکزی جذب( هیأت 27/8/9819مورخ 

علمی در موارد خاص صردا در صورت اخزذ مز رك ای    هیأتعیت کارش اسان ارش  به تب    ز :  5بند

 مرکزی جذب( هیأت 6/1/9818) مصوب جلسه مورخ . باش میی برتر مق زر هادارشگاه

در خصزوص   27/8/9819مرکزی جزذب مزورخ    هیأت مصوبه  یص  ز شارزدهمین جلسه 5ب   : 6بند 

ملغزی   ،علمزی در همزان موسسزه    هیأتان متقا ی تب    ز عیت به ع ر الزار شرکت در دراخوان کارش اس

 هیزأت گرد   ز مقرر ش  تمامی کارش اسان رسمی مراکز ز موسسات آمویش عالی برای تب    ز زعیت بزه   

 مرکزی جذب( هیأت 29/6/9818) مصوب جلسه مورخ . علمی  رزرتا در دراخوان شرکت رما    

 

 علمی   هیأته نحوه تبدیل وضعیت ماتخدمین رسمی ب

ز مراکز آمویش عالی در جلسزه رزود ز ششزو مزورخ      هاعلمی دارشگاه هیأتعالی جذب اعضای  هیأت

آیما شزی را  -علمی رسمی هیأت، درخصوص رحوه تب    ز عیت مستخ مین رسمی به عضو 96/02/9819

 به شرح ذ   تصو   رمود:

اخززوان عمززومی ز کسزز  شززرکت در در: مسززتخ مین رسززمی دزلززت براسززا  درآ  زز  جززذب )شززام 

آیما شزی  -علمزی رسزمی   هیزأت ی علمی ز عمومی يیر ز با رعا ت  وابط ذ   می توار   بزه  هاصالتیت

 تب    شور :

 موادقت مؤسسه متقا ی با تب    ز عیت استخ امی متقا ی   -9

 دارا بودن م رك دکتری تخصصی معتبر -2

 لمی  ع هیأتام ای مؤسسه مب ی بر تب    ز عیت به  هیأتکس  ماوی  -8

-اخذ تعه رامه کتبی ز رسمی ای متقا ی، مب ی بر ا  یه درصورت ع ر تب    ز عیت به رسمی  -0

 .  قطعی طی موع  مقرر طبق  وابط با آرها ردتار شود
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درموارد خاص ز تس  مورد بزا مازوی زیارت علزور، تحقیقزات ز د زازری، تبز    ز زعیت        : تبصره

علمزی بزا رعا زت کلیزه شزرا ط ز       هیزأت ی ارش  معتبر به استخ امی کارم  ان رسمی دارای م رك کارش اس

 . عزالی جزذب امیزان پزذ ر اسزت      هیزأت علمزی مصزوب    هیزأت  وابط تب    ز عیت استخ امی اعضای 

 عالی جذب( هیأت 27/00/9819مورخ  900)اصالتیه جلسه 

 بزه  هکز  مؤسسزه  علمی هیأت در  ت عضو  ط شرا زاج  متقا یان ای دسته آن ز عیت تب    -2 تبصره

 م زوط  مؤسسه، آیما شی رسمی علمی هیأت عضو به دارر  کار به اشتغال مؤسسه در رسمی کارش ا  ع وان

،   ز   رمزا  خز مت  علمی هیأت ز عیت در سال ده ت اق  بتوار   یبایرشستگ شرا ط اترای ای قب  تا آریه به

پزس ای موادقزت رئزیس     ،یدر چارچوب  وابط ز مقررات ا ن آئین رامه ز ب زن الزار به رعا زت شزرط سز    

 دارشگاه ز  ا مقار ماای ای طرف زی بالمار  است



  نین و مقررات جذب اعضای هیات علمیقوا 

 

46 

 تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی آزمایشی 

 آزمایشی -علمی پیمانی به رسمی  هیأتنحوه تبدیل وضعیت استخدامی اعضای 

ز مراکز آمویش عزالی در جلسزه رزود ز  یزو مزورخ       هاعلمی دارشگاه هیأتعالی جذب اعضای  هیأت

آیما شی را بزه شزرح    –علمی پیماری به رسمی  هیأت، رحوه تب    ز عیت استخ امی اعضای 20/99/9810

 ذ   تصو   رمود:

شزورای عزالی    90/90/9861مورخ  871علمی مصوبالسه  هیأتبا توجه به م اد آ ین رامه ارتقاء اعضای 

آیما شی به شرح  –ری به رسمی علمی ای پیما هیأتارقالب دره گی امتیای تب    ز عیت استخ امی اعضای 

 گردد:ذ   اصالح می

علمزی   هیزأت آیما شزی اعضزای    –کلیه متقا یان تب    ز عیت استخ امی ای پیماری به رسمی  –الف 

درصز  امتیزایات ارتقزاء ای مرتبزه      900تزا   70با ست عالزه بر کس  صالتیت عمومی ت  رصزاب يیر  می

ممیززه ز   هیزأت درصز  بزه پیشز هاد     900تزا   70میزان ت  رصزاب    .استاد اری به دارشیاری را کس  رما   

 .  گرددام اء مؤسسه مربوطه تعیین می هیأتتصو   

رامه ارتقزاء بزر اسزا     آ ین 0تا  9علمی آمویشی ای مواد  هیأتت اق  امتیایات يیر برای اعضای  –ب 

مه ارتقاء به استن ای ت اق  امتیایات  ر   درص  ت  رصاب يیر در ت اق  امتیایات ای ب  های مواد آ ین را

 .  خواه  بود 2ای ماده  2ز  9، ب  های 9ای ماده  8ب   

آ ین رامه ارتقاء بزر اسزا     0تا  9علمی پیزهشی ای مواد  هیأتت اق  امتیایات يیر برای اعضای  –پ 

ستن ای ت اق  امتیزایات   ر   درص  ت رصاب يیر در ت اق  امتیایات ای ب  های مواد آ ین رامه ارتقاء به ا

 .  خواه  بود 2ای ماده  9، ب   9ای ماده  5ب   

آیما شی بزا  زر   ت رصزاب     –به ع وان رموره متقا ی تب    ز عیت استخ امی ای پیماری به رسمی 

علمزی، مربزوط بزه ارتقزاء      هیزأت آخر ن آ ین رامه ارتقاء اعضزای   5با ست طبق ج زل شماره درص  می70

 رشیار، امتیایات ی ر را کس  رما  :استاد ار به دا

 در رابطه با تب    ز عیت ای پیماری به رسمی آیما شی تصمیمات ی ر اتخاذ گرد  :

اجرائزی  هزای  ز محاسبه امتیایات متقا یان تب    ز   به رسمی آیما شزی توسزط هیزأت    یبررس: الف

 .  گیردجذب مؤسسه اراار می

چ ارچه دزرد در ا زن مز ت رتوارز  تبز          .  ج سال خواه  بودم ت ماای برای دزره پیماری دز تا پ: ب

 .  توسط هیأت ام اء مؤسسه اتخاذ خواه  گرد  ذ   یی ای سه تصمیو  ز   گردد،
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 خاتمه خ مت درد 1ب ـ

 یسال تم    بم ت 2ب ـ

 تب    ز عیت درد به پیماری 3ب ـ

 .  اش بك ساله می برای سه دزره 2ت اکنر تم    م ت ب   ب : تبصره

را اتخزاذ   8ا ب ز    ز 9یی ای تصمیمات ب ز های ب ز     توار سال هیأت ام اء می 8پس ای ارقضای م ت 

 مرکزی جذب (   هیأت 2/90/9867جلسه مورخ  9) مصوبه ب    . رما  

علمزی   هیأتآیما شی اعضای -ت اق  امتیایات يیر برای تب    ز عیت استخ امی ای پیماری به رسمی-الف

 آمویشی

 

 

 

 هیزأت آیما شزی اعضزای   -یایات يیر برای تب    ز عیت استخ امی ای پیماری به رسمیت اق  امت -ب
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 ای پزس  را (رامهآ ین ا ن یاعضا استن ای به) پیماری اعضای استخ ار ز عیت توار  می مؤسسه -92 ماده

 .   رما  تب    آیما شی رسمی به صالح ذی ماده مشمول پیماری «99» مراج  تأ ی  ز ذ    ط شرا اترای

 پیماری؛ خ مت سابقه سال پ ج ت اکنر ز دز ت اق  بودن دارا( الف

 رسزمی  بزه  ز زعیت  تبز     یبزرا  مؤسسه جذب اجرا ی هیأت موادقت ز عمومی صالتیت تأ ی ( ب

 آیما شی؛

 یاعضا مرتبه ارتقای رامه آ ین در ک   ه تعیین امتیایات درص  70 ت اق  کس  ( ج

 اجرا زی  هیأت موادقت عضو، درخواست به ب ا جا گز ن،  وابط  ا بايتر همرتب به ارتقا برای علمی هیأت

 . جذب مرکزی هیأت تأ ی  ز مؤسسه جذب
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 استخ ار به ز عیت   تب   ا ز خ مت ادامه شرا ط پیماری، دزره پا ان در عضو که صورتی در -98 ماده

 :ش  خواه  ردتار زی با ذ   یهارزش ای  یی به ر ما  ، کس  را آیما شی رسمی

 .  ساله  ك روبت سه در ت اکنر مربوط ام ای هیأت ماوی با مهلت اعطای ( الف

 . عضو خ مت خاتمه(ب

 خز مت  سزابقه  دارای رامزه  آ ین  ن ا ابالغ تار   تا که اعضا ی ای دسته آن پیماری خ مت م ت -تبصره

با تائیز    92 ر ج در ب   ب ماده به م تور کس  شرا ط م  ،سال تمار می باش   6ای  بیش پیماری علمی هیأت

 در مزذکور   زط  شرا ام ای ذ ربط تا دز روبت  ك ساله قاب  تم    خواه  بود ز در صورت ع ر اترای هیأت

 . مهلت مقرر، مشمول م اد ب   ب ا ن  ماده خواه   ش   پا ان

 تبدیل وضعیت رسمی آزمایشی به رسمی قطعی 

 شی به رسمی قطعی، ص زر گواهی مرتبزه دارشزیاری توسزط    برای تب    ز عیت ای رسمی آیما: 1بند 

ا است اده ای ت اق  امتیایات مربوط به ارتقاء براسا  ت  رصاب تعیین ش ه توسط هیأت ام زاء   هیأت ممیزه ز

هیزأت مرکززی ز موادقزت     89/5/66)مو وع پیش هاد مزورخ   . که به تصو   مقار عالی زیارت رسی ه است

 98/6/9866) مصزوب جلسزه مزورخ    . پزذ ر اسزت  ی زیارت( در موارد مربوطه امیانمقار عال 1/8/66مورخ 

 مرکزی جذب( هیأت

تشزیی  هیزأت عزالی جزذب شزورای عزالی         08/90/9867مورخ  8502براسا  مصوبه شماره  : 2بند 

ارقالب دره گی برای تب    ز عیت اعضای هیأت علمی ای پیمزاری بزه رسزمی آیما شزی ز رسزمی قطعزی       

) . ( براسا  آ ین رامه ارتقزاء ز جز ازل امتیزایات علمزی الزامیسزت     %900الی  %70صاب علمی )کس  ت ر

 مرکزی جذب( هیأت 9/99/9810مصوب جلسه مورخ 

 9/90/67ا تب    ز زعیت کزه قبز  ای     های متقا یان استخ ار زدرخصوص بررسی ما د پرزر ه :3بند

ا تب    ز عیت متقا یان براسا  کس  صالتیت علمی  اراار گردته است، مقرر گرد   چ ارچه استخ ار ز

) مصزوب  . باشز  اراار گردته باش  ریای به بررسی ما د رمزی  8/90/67ز عمومی ای مراج  ذ صالح تا تار   

 مرکزی جذب( هیأت 29/1/9866جلسه مورخ 

رخصزوص  علمی دارشگاه  تهران مقزرر گرد ز  د   هیأتقارون استخ امی اعضای  82براسا  ماده : 4بند 

 82باشز  براسزا  مزاده    علمی رسمی قطعی که صالتیت علمی زعمومی آران مورد تأ ی  رمی هیأتاعضای 

)مصوب . علمی دارشگاه تهران مصوب قب  ای ارقالب اسالمی ا ران عم  شود هیأتقارون استخ امی اعضای 

 مرکزی جذب( هیأت 25/90/9861جلسه مورخ 
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طعی ش ن در مؤسسات ز مراکز آمزویش عزالی م حصزرا اتزرای     رسمی ق وابط ز شرا ط قاروری  :5بند

ممیزه موسسزه مربوطزه دارشزیار     هیأتمرتبه دارشیاری است ز کساری که قب  ای رسمی آیما شی ش ن توسط 

ر اررز  ز ا زن دسزته ای     ارشیاری به جز مرزر یمان قاروری ش ه ار  ریایی به اترای صالتیت علمی ادززن به د

مرکززی   هیزأت جهت تب    ز عیت به رسمی قطعی به صورت دهرست زار در  ،لمیمتقا یان صالتیت ع

 مرکزی جذب( هیأت28/7/9818) مصوب جلسه مورخ . مطرح می شور 
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 استخدامیعلمی متقاضی تبدیل وضعیت  هیأتای نحوه محاسبه سنوات خدمت اعض

شی در  یصز  ز بیسزت   ز مراکز آمویش عالی ز پیزه هاعلمی دارشگاه هیأتعالی جذب اعضای  هیأت

علمزی متقا زی تبز        هیزأت ، رحوه محاسبه س وات خ مت اعضزای  98/07/9812ز پ امین جلسه مورخ 

 ز عیت استخ امی را به شرح ذ   تصو   رمود:

علمزی مؤسسزات آمزویش عزالی ز پیزهشزی متقا زی تبز            هیزأت س وات استخ امی اعضای  –ب 

مرکززی جزذب زیارت    هیزأت قطعی ای تزار   تأ یز     –ی آیما شی به رسم –ز عیت استخ امی ای رسمی 

 . متبوع محاسبه خواه  ش 

مقزرر گرد ز  مازوی صز زر تیزو رسزمی        91/0/68مورخ  806رامه مصوب جلسه براسا  آئین :1بند

ص زر تیو رسمی آیما شی کما دزی   . گرددقطعی پس ای تأئی  هیأت مرکزی جذب توسط دبیر هیأت ابالغ 

 مرکزی جذب( هیأت 89/5/9866) مصوب جلسه مورخ . پذ ردعالی زیارت صورت میالسابق توسط مقار 

 2ریزز مشزموين تبصزره     ز  اب ز   می ز عیت تب    آیما شی رسمی به پیماری ای که اعضا ی - 90 ماده

 آیما شزی  رسزمی  دزره طول در مؤسسه . کرد خواه   طی را آیما شی دزره  ك الزاماً رامه، آ ین ا ن 90ماده 

 رزتیزه  کزارداری،  پزذ ری(،  مسزؤزلیت  ز خالقیزت  اخالقزی،  لیاقزت)علمی،  رتزر  ای را عضو عملیرد ز دتارر

 رسزمی  بزه  ذ   شرا ط اترای درصورت ز داده قرار اری ابی مورد پیزهشی ز آمویشی ارضباط ز رتو خ مت،

 .  رما   می ز      تب  قطعی

 مز ت  اتتسزاب  )بز زن  آیما شزی  رسزمی  تخز م  سابقه سال پ ج ت اکنر ز دز ت اق  بودن دارا (الف

 عضو( آمویشی مأمور ت

 بزايتر  مرتبزه  به ارتقا برای علمی هیأت اعضای مرتبه ارتقای رامه آ ین ای يیر امتیایات ت اق  کس  (ب

 مرکززی  هیزأت  تأ یز   ز مؤسسزه  جزذب  اجرا ی هیأت موادقت ،عضو درخواست به ب ا جا گز ن،  وابط  ا

 جذب؛

 .  قطعی رسمی به ز عیت تب    برای مومیع صالتیت تأ ی  (ج

 تبز     بزه  مربزوط  یهزا درر سال، دز ت اق  پا ان ای پس است موظف آیما شی رسمی عضو -9 تبصره

 مراجز   به پرزر ه بررسی برای يیر م ارك همراه به ز تیمی  را قطعی رسمی به آیما شی رسمی ای ز عیت

 مؤسسزه  ر ما ز ،  اقز ار  يیر مز ارك  ارا زه  به رسبت سال هارچ  ان پا تا عضو چ ارچه . ده  تحو   ربط ذی

 دز طی ت اکنر است موظف

 بزه  ارا زه  ز تیمی  ع ر . رما    ادآزری را مقرر موع  در م ارك ارسال لززر مو وع ا شان به کتبی رامه

 . ش  اه خو رامه آ ین ا ن 95در ماده  مقرر   ات تشر اراار به م ار عضو سوی ای م ارك ز هادرر موق 
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 زی، درخواسزت  بزه  رسی گی  من است میلف مؤسسه عضو، توسط م ارك تحو   ای پس -2 تبصره

 در . رما ز   اعالر را خود قطعی رتر عضو خ مت خاتمه ز  ا استخ ار قطعیت مورد در ماه شش م ت ظرف

 ررتز  ای مؤسسزه  چ ارچزه  ز ک ز   تازازی  سزال 5 ای ربا ز   عضزو  آیما شزی  رسزمی  خ مت دزران هرصورت

 رتزر  سزال  5 پا زان  در مورد( تس  ک   ه بررسی صالح ذی مراج  )ایطر ق علمی ز عمومی هایصالتیت

 آیما شزی  رسزمی  ز زعیت  در عضزو  خ مت ادامه ،پرزر ه بررسی رتیاه اعالر تا ر ما  ، اعالر را خود قطعی

 ا مرکزز تسز   مرکزی جذب  ز  هیأت طر ق ای مو وع ،عضو کتبی اعتراض صورت در . بود خواه  بالمار 

 .  شودمی رسی گی ز پیگیری مورد،

 بزه  ز زعیت  تبز      زا  ز خز مت  ادامزه  شرا ط آیما شی، دزره پا ان در عضو که صورتی در -95 ماده

 غیزر  در ز شودمی بایرشسته باش ، بایرشستگی  ط شرا زاج  چ ارچه   ، ر ما کس  را قطعی رسمی استخ ار

 ردتزار  زی با ذ   هایرزش ای  یی به ازلو ت ترتی  به ام ا، یأته    تصو با توار  می مؤسسه صورت ا ن

 :رما  

 ساله؛  ك روبت سه در ت اکنر مربوط ام ای هیأت ماوی با مهلت اعطای الف(

 مؤسسه؛ جذب اجرا ی هیأت تأ ی  ز قبلی هایپا ه ت   با پیماری استخ ار به ز عیت تغییر ب(

کارشز ا   »ز زعیت   ای کزه  اعضزا ی  ای دسزته  آن بزرای  رسمی)صزرداً  کارش ا  به ز عیت تب    ج(

 ار  ادته ز عیت تب    آیما شی رسمی علمی هیأت عضو به «رسمی

سال، شزرا ط  مقزرر در ب ز های     دز م ت در ت اکنر با ست می ماده ا ن« ب»ب    مشمولین -9 تبصره 

 صزورت  در .رما  ز   اتزرای  قطعزی  به رسمی  ز عیت    تب  م تور به را رامه آ ین ا ن 90ماده « ج»ز « ب»

 . ا ن ماده خواه   ش  « 2»مقرر مشمول م اد تبصره   مهلت  ان پا در مذکور  ط شرا اترای ع ر

 ز زعیت  ب  های الف ز ب رتوار  شرا ط يیر برای تب     اعمال ای پس عضو که صورتی در -2 تبصره

ام زا ز پرداخزت    هیأتر اشته باش ، با تصو   را  بایرشستگی شرا ط چ ارچه رما  ، کس  را قطعی رسمی به

 ،رزی تقوق ز مزا ای مستمر مشمول کسورات بایرشستگی به ایای هر سال خ مت قاب  قبول« 80»الی « 90»

 .  شودمیبایخر    ،ی ذخیره ش ههابه عالزه  زجوه مرخصی

 سزابقه  دارای رامهآئین ا ن ابالغ تار   تا که اعضا ی ای دسته آن آیما شی رسمی خ مت م ت -8 تبصره

به م تور کس  شرا ط م ز رج در ب ز     ،سال تمار می باش  « 6»ای  بیش آیما شی رسمی علمی هیأت خ مت

ام ای ذی ربط تا دز روبت  ك ساله قاب  تم    خواهز  بزود ز در    هیأتا ن آئین رامه با تائی  « 90»ماده « ب»

 .  ا ن ماده خواه   ش « 2»رر، مشمول م اد تبصره صورت ع ر اترای شرا ط مذکور در پا ان مهلت مق
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 مزورد،  تسز   علمی هیأتتب    ز عیت عضو  عمومی ز علمی هایصالتیت تأ ی  مرج  - 98 ماده

 ممیززه  هیزأت  ز زیارت جزذب  مرکزی هیأت ز مؤسسه جذب اجرا ی هیأت ایجمله ربط ذی قاروری مبادی

 .  باش می ربط ذی

شزورای عزالی ارقزالب دره گزی، تبز    ز زعیت        91/0/68مزورخ   806مصزوبه   5ماده  0براسا  ب  

آیما شی مشرزط به اترای شرا ط برای ارتقزاء بزه مرتبزه    -استخ امی اعضای هیأت علمی ای پیماری به رسمی

 .  باش بايتر می

 90/90/9861مزورخ   871علمی مصوب جلسزه   هیأتبا توجه به م اد آ ین رامه ارتقاء اعضای  :9تبصره 

 -علمزی ای پیمزاری بزه رسزمی      هیزأت عالی ارقالب دره گی امتیای تب    ز عیت استخ امی اعضای  شورای

 گردد:آیما شی به شرح ذ   اصالح می

علمزی   هیزأت آیما شزی اعضزای    –کلیه متقا یان تب    ز عیت استخ امی ای پیماری به رسمی  –الف 

درصز  امتیزایات ارتقزاء ای مرتبزه      900 تزا  70با ست عالزه بر کس  صالتیت عمومی ت  رصزاب يیر  می

ممیززه ز   هیزأت درصز  بزه پیشز هاد     900تزا   70میزان تز  رصزاب    . استاد اری به درشیاری را کس  رما   

 .  گرددام اء مؤسسه مربوطه تعیین می هیأتتصو   

ر اسزا   آ ین رامه ارتقاء بز  0تا  9علمی آمویشی ای مواد  هیأتت اق  امتیایات يیر برای اعضای  –ب 

 ر   درص  ت  رصاب يیر در ت اق  امتیایات ای ب  های مواد آ ین رامه ارتقاء به استن ای ت اق  امتیایات 

 .  خواه  بود 2ای ماده  2ز  9، ب  های 9ای ماده  8ب   

آ ین رامه ارتقاء بزر اسزا     0تا  9علمی پیزهشی ای مواد  هیأتت اق  امتیایات يیر برای اعضای  –پ 

رص  ت  رصاب يیر در ت اق  امتیایات ای ب  های مواد آ ین رامه ارتقاء به استن ای ت اق  امتیایات  ر   د

 عالی جذب( هیأت 20/99/9810مورخ  19)اصالتیه جلسه  . خواه  بود 2ای ماده  9، ب   9ای ماده  5ب   

دره گزی، تبز      شزورای عزالی ارقزالب     91/0/68مزورخ   806مصوبه  5ماده  5براسا  ب    -11ماده 

قطعزی مشزرزط بزه اتزرای مرتبزه      -آیما شزی بزه رسزمی   -ز عیت استخ امی اعضای هیأت علمی ای رسمی

   .  باش دارشیاری می

آیما شزی ز ای  -برای تب    ز عیت استخ امی اعضزای هیزأت علمزی ای پیمزاری بزه رسزمی       -11ماده 

 .  امی استقطعی اخذ ما د تأ ی  ه صالتیت عمومی الز-آیما شی به رسمی-رسمی

ی تربیت مز ر  ز تربیزت معلزو ای    هاتب    ز عیت استخ امی اعضای هیأت علمی دارشگاه -12ماده 

قطعزی  ز همچ زین اسزتخ ار اعضزای هیزأت       -آیما شی به رسمی -آیما شی ز ای رسمی -پیماری به رسمی

 .  باش علمی گرزه معارف اسالمی تاب  مقررات خاص خود می
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رامزه ارتقزاء، بزرای ارتقزاء ای     آئزین  2جز زل شزماره    8ی تعیین شز ه ای سزتون   کس  ت اق  امتیا: 1بند 

 استاد اری به دارشیاری برای اعضای هیأت علمی آمویشی

درصز  امتیزایات( ای    900تزا   70کس  ت  رصاب تعیین ش ه توسط هیأت ام زاء مؤسسزه )بزین     :2بند 

اء، برای اعضای هیأت علمی آمویشی ز کس  ت  رامه ارتقآئین 2ای ج زل شماره  6ز  7 ،8 ،5 ،0های ستون

جز زل   8ز  5 ،0 ،8هزای  درص  امتیایات( ای ستون 900تا  70رصاب تعیین ش ه توسط هیأت ام اء مؤسسه )

 مرکزی جذب(  هیأت 90/90/9867رامه ارتقاء برای هیأت علمی پیزهشی) مصوبه جلسه مورخ آئین 8شماره 

 ده توانایی علمی متقاضیان تبدیل وضعیت  مدارک مورد نیاز برای بررسی پرون

برای تب    ز عیت متقا یان پیماری به رسزمی آیما شزی مز ت یمزان مارز گاری در دزره پیمزاری        -9

اجرا ی جذب دارشگاه می با ست ا ن مو وع را برای  هیأتکه دبیر خاره  باش میسال  5زت اکنر  2ت اق  

مرتله به اطالع متقا یان تب    ز عیت ای پیماری به رسزمی    8 تقا ا زتیمی  پرزر ه توارا ی علمی کتباً زدر

 .  آیما شی برسار 

رامه درخواست به امضاء رئیس محترر دارشگاه که روع تبز    ز زعیت بصزورت دقیزق مشزخص         -2

 .  باش 

 .  درر خالصه اطالعات متقا ی که بصورت دقیق ز کام  تیمی  ش ه باش     -8

)کلیه مطالز  م ز رج در جز زل    . ق ز کام  تیمی  ش ه باش اص  ج ازل امتیایات که بصورت دقی -0

 .  می با ست تا پ ش ه باش 

 .  امضاء تمار ص حات ج ازل توسط متقا ی در مح  مشخص ش ه باش  -5

 هیأتامضاء تمار ص حات توسط دبیر هیأت اجرائی جذب در مح  مشخص ش ه ز مهمور به مهر  -8

 .  اجرائی جذب باش 

ی جذب توسط اعضای هیزأت اجرائزی جزذب موسسزه کزه امتیزای        اجرا  هیأتامضاء صورتالسه  -7

 .  متقا ی ز تأ ی   ا ع ر تأ ی  توارا ی علمی مشخص باش 

اجرائی جذب می باش   بررسی پرزر ه توارزا ی   هیأتدارشگاهها ز مؤسسات آمویش عالی که داق   -6

ت می پزذ رد ز پیگیر هزای   متقا یان تب    ز عیت آن دارشگاهها توسط دارشگاههای مادر استان صور علمی

 .  يیر ای آن طر ق اراار گردد

امضاء صورتالسه کارگرزه توارا ی علمی توسط اعضای کارگرزه توارا ی علمی موسسزه کزه امتیزای      -1

 متقا ی ز تأ ی   ا ع ر تأ ی  توارا ی علمی مشخص باش 
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لزذا ای ارسزال    شز  بامزی کس  امتیایات مربوط بزه ب ز های دارای امتیزایات ز زیه )زتزو ی(الزامی       -90

 .   ی که امتیایات مذکور را کس  ریرده ار  به ا ن مرکز خودداری گرددهاپرزر ه

اجرائی جزذب مؤسسزه    هیأتامتیایات  ،امتیایات مربوط به کارگرزه توارا ی علمی در ستون مربوطه -99

 .  درج گردد هیأتدر ستون مربوط به آن 

ورالعم  اجرائزی جزذب ز تبز    ز زعیت     دسزت  1ای مزاده   9 -1بر اسا  تبصره  زك ز دز ب ز     -92

 ،97علمی دارشگاهها ز مؤسسات آمویش عالی ز پیزهشی که در جلسزات شزماره    هیأتاستخ امی اعضای 

عززالی جززذب شززورای عززالی ارقززالب  هیززأت 00/01/9867ز 02/07/9867ز  26/05/9867مززورخ  20ز 96

 دره گی به تصو   رسی ه است:

 ، ی مار ز  سزابقه تأسزیس   هزا مویش عالی ز پیزهشی با توجه به مالكز مؤسسات آ هادارشگاه: 9تبصره 

علمزی مزی توار ز  بزرای اتزرای شزرائط        هیأتشاخص ز هرر اعضای ،توسعه ی رساختها،موقعیت جغرادیا ی

علمی خود ای پیمزاری بزه رسزمی آیما شزی      هیأتارتقاء به مرتبه بايتر در تب    ز عیت استخ امی اعضای 

درص  ت اق  امتیایات يیر را ای ج زل مو زوع مزاده  زك     900تا  70ی ارتقاء را به میزان امتیایات يیر برا

 .  )برای مؤسسات آمویشی( ز سا ر ج ازل آ ین رامه ارتقاء اراار ده  

ام اء مؤسسه بزوده   هیأتممیزه ز تصو    هیأتامتیایات مو وع تبصره دوق بر اسا  پیش هاد : 2تبصره 

ممیززه   هیزأت ممیزه امتیایات مزبور توسزط   هیأتی داق  هادر دارشگاه. بایرگری است سال  یبار قاب 0ز هر 

 . مرکزی تعیین خواه  ش 

ك کزه   ز امضاء صورتالسه کمیسیون تخصصی ماده  ك توسط اعضای کمیسیون تخصصی مزاده  -98

 .  امتیای متقا ی ز تأ ی  ا ع ر تأ ی    مشخص باش 

 .  ا ن مرکز ای پذ رش تصو ر آن معذزر است ز باش میاص  مقايت دارسی مورد ریای  -90

 .  اجرا ی جذب موسسه باش  هیأتتصو ر برابر اص  مقايت خارجی که ممهور به مهر  -95

ی استخ امی که ممهور به مهر هاتصو ر برابر اص  ازلین ز آخر ن تیو کارگز  ی مربوط به دزره -98

                                                                                                          اجرا ی جذب موسسه باش                                        هیأت

تصزو رم ارك تحصززیلی برابربززا اصزز  ش ه)کارش اسی،کارش اسززی ارشزز زدکتری( کززه ممهوربززه   -97

 .  اجرا ی جذب موسسه باش  هیأتمهر

اسزت در ادزت مازوی ای ددتزر رتزارت ز      درصورتییه م رك تحصیلی متقا ی کارش اسی ارش   -96

 .  باش میاری ابی زیارت متبوع الزامی 



  نین و مقررات جذب اعضای هیات علمیقوا 

 

56 

تا ی  ه صالتیت عمومی صادره ای ا ن مرکز مربوط به دزره دوق الذکر)تا ی  ه صالتیت عمومی  -91

 (باش میسال اعتبار  2دارای 

 .  باش  . . . يك گردتی ز ،کلیه مطال  م  رج در ج زل داق  خط خوردگی -20

م ارك ز مست  ات ارسالی بر اسا  ماده ز ب   مربوطه در ج زل تب    ز زعیت لیبز     برای کلیه -29

 .  گذاری اراار شود

 .  کلیه م ارك مرت  ز م تو داخ  پوشه  د ردار قرار گیرد ز به ا ن مرکز ارسال گردد -22

ه بررامزه پز ج سزال    00برای دازطلبان دارای م رك دکتری متقا ی است اده ای تسهیالت ب   ی مزاده   -28

زتب    ز عیت مشزمولین ب ز  دزوق صزردا بزا       باش میپ او توسعه،ارسال پرزر ه توارا ی علمی مورد ریای ر

 .  ارسال پرزر ه کام  صالتیت عمومی به اراار می رس 

 00در مورد بررسی صالتیت علمی مشمولین ب ز  ی مزاده    هابا توجه به است سار برخی ای دارشگاه: 9ب   

/دش مززورخ 5072/18وسززعه جمهززوری اسززالمی ا ززران ز پیززرز ابالغیززه شززماره    قززارون بررامززه پزز او ت 

رتیازه اریشزیابی ای    ،برای اتزرای صزالتیت علمزی ا زن دسزته ای متقا زیان       ،عالی جذب هیأت25/0/9818

به ا ن مع ا که اگر تتزی بزرای  یزی ای    . موسسه مربوطه ک ا ت رما  مصاتبه کارگرزه بررسی توارا ی علمی 

ی گذشته متقا ی دوق مشمول تائی  صزالتیت علمزی شز ه ارز  بزا توجزه بزه تسزهیالت         هاتب    ز عیت

لزذا همزان سز      . با ست با تائی  ه مذکور، مستقیما رسمی قطعی شزور  می ،بی ی ش ه در ا ن ماده قاروریپیش

آرزان   تائی  توارا ی علمی قبلی برای ا ن مرتله ای تب    ز عیت کادی است ز تائی  صزالتیت علمزی دعلزی   

ام زاء   هزای هیزأت برای تب    ز عیت به رسمی قطعی متوقف بر دارشیاری  ا اترای ت اق  امتیایات مصوب 

)مصزوب جلسزه مزورخ    . مزورد ریزای اسزت    ،رخواه  بود ز صردا تائی  ه توارم  ی علمزی آرزان در کزارگرزه   

 مرکزی جذب( هیأت 8/90/9818

ر ق اداره ک  بور  زیارت متبوع صورت مزی  بررسی پرزر ه توارا ی علمی متقا یان بور  ای ط -20

 .  باش میپذ رد زریای با ارسال پرزر ه توارا ی علمی به ا ن مرکز ر

اجرا زی جزذب    هیزأت علمزی پیمزاری بزه     هیأتبررسی پرزر ه توارا ی علمی متقا یان عضو ت  -25

یان بزه ا زن مرکزز    پرزر ه توارا ی علمی بزرای ا  گورزه متقا ز    زاگذار ش ه زریایی به ارسال   هادارشگاه

 .  باش میر

 شرای  سنی و ماتثنیات:  

ت اکنر سن برای دازطلبین استخ ار پیماری ز رسمی کزه مز رك کارش اسزی ارشز  داشزته       -2-0 -28

سزال   05ز دارشز امه تخصصزی ز دزوق تخصصزی      Ph. Dسال ز برای دارر گان م ارك دکتری  85باش   
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دازطلبزین   . أت مرکززی جزذب زیارتزین خواهز  بزود     موارد استن ا ی ز خاص با کس  ماوی ای هیز  . است

سزال مزی توار ز  در     50های مربوط به زیارت به اشت که در خارج ای کشزور اسزتاد ار هسزت   تزا     دارشگاه

 عالی جذب( هیأت 89/00/9867)مصوب چهاردهمین جلسه مورخ  .دراخوان شرکت ک   

با اخزذ مازوی    ،سال ریای داشته باش  05ی باي سن دارای متقا یان خ مات به مؤسسه چ ارچه -2 تبصره

مصوب پارزدهمین جلسه مزورخ  ). مرکزی ای شمول کبر سن معاف خواه   بود هیأتای مرکز جذب اعضای 

 عالی جذب( هیأت 07/05/9867

. باشز  مزی علمی مراکز ز موسسات علمی غیزر ارت زاعی يیر ر   هیأتبررسی کبر سن برای اعضای  :2ب  

 مرکزی جذب( هیأت90/90/9818)مصوب جلسه مورخ 
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 علمی با کبر سن   هیأتمدارک مورد نیاز جهت پرونده  ورود به خدمت 

رامه درخواست به امضاء رئیس محترر دارشگاه که روع تب    ز عیت بصزورت دقیزق مشزخص     -27

 .  باش 

اجرا ی جذب  هیأتعلمی که ممهور به مهر  هیأتتصو ر برابر اص  کلیه اتیار کارگز  ی قب  ای  -26

 .  موسسه باش 

علمزی تزا تزار       هیزأت تصو ر برابر اص  کلیه اتیار کزارگز  ی ای بز ز اسزتخ ار بزه صزورت       -21

 .  اجرا ی جذب موسسه باش  هیأتدرخواست که ممهور به مهر 

تصو ر م ارك تحصیلی برابر با اص  ش ه )کارش اسی، کارش اسی ارش  ز دکتری( کزه ممهزور بزه     -80

 .  اجرا ی جذب موسسه باش  هیأتمهر 

درصورتییه م رك تحصیلی متقا ی کارش اسی ارش  اسزت  در ادزت مازوی ای ددتزر رتزارت ز       -89

 .  باش میاری ابی زیارت متبوع الزامی 

اجرا زی   هیزأت تصو رکلیه ص حات ش اس امه، کارت ملی ز کارت پا ان خ مت که ممهور به مهر  -82

 .  جذب موسسه باش 

د  ی ز مذهبی ز سوابق ا نزارگری بزه همزراه    گزارشی ای خالصه ز عیت سوابق علمی، دره گی،  -88

 .  گواهی ز مست  ات  میمه پرزر ه گردد
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 فرایند اخذ مجوز جذب هیأت علمی مربی از دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی  

ای ب زن شرکت در دراخوان به م تور کس  ماوی جذب بزا مرتبزه مربزی    ای ا ن پس هیچ پرزر ه :1بند 

با ست پس ای شرکت در دراخوان تأ ی  ه معازن آمویشی هو اخذ شود.) مصوب جلسزه  ز می اق ار رمی شود

 هیأت مرکزی جذب( 9/99/9810مورخ 

 66آ ین رامه تشیی  هیأت عالی جزذب در جلسزه    5ماده  5مصوبه اصالتیه تبصره الحاقی به ب   : 2بند 

مززورخ  280ویشززی در جلسززه هززا ز مراکززز آمز شززورای اسززالمی شزز ن دارشززگاه  26/01/9810مززورخ 

بزه عضزو ت هیزأت     09/90/9867آن دسته ای اعضای هیأت علمی با مرتبه مربی که تا تزار    »99/99/9810

-ار  در صورت ارتقاء مرتبه به استاد اری ز داشتن ت اق  مار گاری س وات تسز  مزورد مزی   علمی درآم ه

ها پرزر ه صالتیت عمزومی  رر گرد   دارشگاهدر جلسه هیأت مرکزی مطرح ز مق« اب   توار   تب    ز عیت

ا  گوره متقا یان را پس ای تأ ی  در هیأت اجرا ی جذب برای در ادت تأ ی  ه رها ی همزراه تیزو ارتقزاء بزه     

 مرکزی جذب( هیأت 8/92/9810) مصوب جلسه مورخ .   هیأت مرکزی جذب ارسال درما   

 



 هیأت علمی مربی   بخش چهارم:/ ضوابط و مقررات 

 

60 

 تادیاری تبدیل وضعیت هیأت علمی مربیان  ارتقاء به اس

 )مربی به استادیار(

 

مصزوبه   2علمی مربیان متقا ی ارتقاء به مرتبه اسزتاد اری بزر اسزا  ب ز       هیأتپرزر ه تب    ز عیت 

عزالی ارقزالب دره گزی     عزالی جزذب شزورای     هیأترامه تشیی   آئین 5ماده  5تبصره ج    به ب    9الحاق 

 .  باش میموارد ذ   

یس محترر موسسه که روع تب    ز عیت ز تار   ارتقاء مرتبزه متقا زی   رامه درخواست به امضاء رئ -9

 .  دقیقا ذکر ش ه باش 

تصو ر برابر اص  تا ی  ه صالتیت عمزومی متقا زی صزادره ای ا زن مرکزز مربزوط بزه دزره تبز            -2

ز عیت درخواست ش ه )يیر به ذکر است تا ی  ه صالتیت عمومی صادره ای ا ن مرکز بزه مز ت دز سزال    

ز پس ای آن برای در ادت تا ی  ه ج    ریای به ارسال پرزر ه کام  صالتیت عمومی بزه   باش میارای اعتبار د

 (. باش میتار   ج    

 علمی( هیأتدرر شماره  ك )پرسش امه مخصوص متقا یان عضو ت  ا تب    ز عیت -8

 ممیززه مرکززی   هیزأت شزگاه  زا   ممیززه دار  هیزأت تصو ر برابر اص  صورتالسه تا ی  ارتقاء مرتبه ای  -0

 زیارت علور

تصو ر برابر اص  ازلین تیو کارگز  ی ارتقاء مرتبه که در تو یحات آن ارتقاء مرتبه قی  شز ه باشز     -5

 .  ممیزه مرکزی زیارت علور باش  هیأتممیزه دارشگاه  ا  هیأتز ممهور به مهر 

 تصو ر برابر اص  تیو کارگز  ی بع  ای ارتقاء مرتبه   -8

تصو ر برابر اص  ازلین تیو کارگز  ی مربوط به دزره قبز  ای ارتقزاء )متقا زی تبز    ز زعیت ای       -7

پیماری به رسمی آیما شی می با ست ازلین تیو دزره پیماری ز متقا ی تب    ز عیت ای رسزمی آیما شزی   

 (. به رسمی قطعی ازلین تیو رسمی آیما شی را ارسال رما   

 ت ملی ز م ارك سالی متقا یتصو ر برابر اص  کار -6

 تصو ر برابر اص  م ارك تحصیلی -1

علمي به رسمي قطعي منوط به احـراز رتبـه     هيأتتبديل وضعيت استخدامي اعضاي : ماده   5بند 

  .  باشدميدانشياري 

 5ماده  5پیوست ب   

توار ز  بز زن   می قطعی در صورت داشتن شرا ط ی ر  –مربیان متقا ی تب    ز عیت استخ امی  به رسمی 

 قطعی تب    ز عیت  شور : -اترای مرتبه دارشیاری به رسمی
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 9/90/9867سال سابقه خ مت تا تار    2دارا بودن تیو استخ ار در مرتبه مربی با ت اق   -الف

 ارتقاء مرتبه به استاد اری -ب

ذب زتبز    ز زعیت   دستور العم  اجرا زی جز   1ماده  9کس  ت اق  امتیای تعیین ش ه مو وع تبصره  -ج

    عالی جذب( هیأت 20علمی)مصوب جلسه  هیأتاعضای 

 

ارتقاء ای  زك مرتبزه بزه     ،علمی به رسمی قطعی هیأتبرای تب    ز عیت استخ امی اعضای : 1تبصره 

 .  باش میرتبه بايتر  رزری 

درمان زآمززویش پزشززیی ،در مززوارد خززاص زتسزز  مززورد بززا ماززوی زیارتززین به اشززت: 2تبصــره 

علمی در مرات  پزا ین تزر ای دارشزیاری     هیأتتحقیقات زد زازری امیان رسزمی قطعی ش ن اعضای ،ورزعل

 .  ریز مق زر خواه  بود

عزالی جزذب در    هیزأت آ ین رامزه تشزیی     5ماده  5بر اسا  مصوبه اصالتیه تبصره الحاقی به ب    ب:

مزورخ   280ز آمویشزی در جلسزه   زشزورای اسالمی ش ن دارشگاهها ز مززراک  26/1/9810مزورخ  66جلسه 

 هیزأت بزه عضزو ت    9/90/67علمی با مرتبزه مربزی کزه تزا تزار       هیأتآن دسته ای اعضزای »99/99/9810

تس  مورد مزی  ،علمی در آم ه ار  در صورت ارتقاء به مرتبه استزاد اری ز داشتن ت اق  مارز گاری س وات

 .  «توار   تب    ز عیت  اب  

 هیزأت که دبیرخاره باش میسال  5زت اکنر  2ری در دزره رسمی آیما شی ت اق  م ت یمان مار گا: ج 

مرتلزه  8اجرا ی جذب دارشگاه می با ست ا ن مو وع را برای تقا ا زتیمی  پرزر ه توارا ی علمی کتباً زدر 

 .  به اطالع متقا یان تب    ز عیت ای رسمی آیما شی به رسمی قطعی برسار 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش پنجم: 

 

 ضواب  و مقررات اداری هیات علمی 

 1(ف مأموریت و انتقال، )حقوق و تکالی

 

                                         
   زیارت علور تحقیقات ز د ازری27/92/9810صوب قوارین ز مقررات استخ امی مورخ م - 9
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زات  موظف ت ر س ز ساعت موظف تحقیق اعضای هیأت علمی آمویشزی ز پیزهشزی کزه     -25ماده 

باش  ، براسا  ج زل ذ ز  تعیزین   دار مؤسسه میهای سایماری مصوب ستارههای اجرا ی پستدارای سمت

 گردد:می

 

 

ر

 دیف
 سمت اجرایی

 واحد موظف

 عضو آموزشی

ساعت 

 موظف

عضو 

 پژوهشی

 0 0 رامها ن آ ین« 71»مقامات مو وع ماده  9

 8 9 هاها ز پیزهشگاهرؤسای دارشگاه 2

 8 2 هاها ز پیزهشگاهمعازران دارشگاه 8

0 
های علمزی  عالی، شهركهای آمویشرؤسای ماتم 

 ز تحقیقاتی ز مؤسسات پیزهشی مستق 
2 8 

5 
های علمزی  عالی، شهركهای آمویشمعازران ماتم 

 ز تحقیقاتی زمؤسسات پیزهشی مستق 
8 1 

8 
ها ز مراکز آمویشی ز ها، دارشی هرؤسای پیزهشی ه

 های علو ز د ازریپیزهشی مستق  ز پارك
8 1 

7 
ها ز مراکز آمویشی ز ها، دارشی همعازران پیزهشی ه

 د ازری های علو زپیزهشی مستق  ز پارك
0 92 

 92 0 های زابستهها ز پیزهشی هرؤسای دارشی ه 6

 95 5 های زابستهها ز پیزهشی همعازران دارشی ه 1

9

0 

معازران ز م  ران ، م  ران بالدص  زی ر با تأ ی  زی ر

 ربط زی رمعازن زی ر با تأ ی  معازن ذی
 1الی  8 8الی  2

9

9 

تأ یز  مز  ر   های بالدصز  زی زر بزا    معازران م  ر ت

هزای  معازران م  ران معازرزت ، ربط زی ربالدص  ذی

 ربط زی رزیارت با تأ ی  معازن ذی

 95الی  1 5الی  8
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هزای اجرا زی مصزوب    ا ساعت موظف تحقیق سا ر سمت میزان کسر زات  موظف ت ر س ز -26ماده 

ا سزاعت   موظف ت ر س ز دار مصوب مؤسسه م  رج در تشییالت ت صیلی مصوب، با توجه به زات ستاره

شود ز در هر صزورت میززان   موظف تحقیق ر یس ز معازران مؤسسه تس  مورد توسط هیأت ام ا تعیین می

با ست ای زات  موظزف تز ر س   ا ساعت موظف تحقیق سمت اجرا ی مورد رتر رمی زات  موظف ت ر س

 .  باش ا ساعت موظف تحقیق تعیین ش ه برای سمت اجرا ی مادوق آن، کمتر  ز

ا ساعت موظف تحقیق اعضای هیزأت علمزی جاربزای براسزا       کسر زات  موظف ت ر س ز -27ماده 

 گردد:ج زل ذ   تعیین می

 

 ا ساعت موظف تحقيق اعضاي جانبازيجدول كسر واحد موظف تدريس

 درصد جانبازی ردیف

 کار واحد موظف

تدریس اعضای 

 آموزشی

 کار ساعت موظف

تحقیق اعضای 

 پژوهشی

 ساعت در ه ته 8 زات  9 درص  20تا  9

 ساعت در ه ته 8 زات  2 درص  81تا  25 2

 ساعت در ه ته 1 زات  8 درص  81تا  00 8

 ساعت در ه ته 95 زات  5 درص  ز بايتر 70 0

 

 انتقال و مأموریت

 هزای درخصوص ارتقال اعضای هیأت علمی مورد تأئی  زیارت متبوع در صورت موادقزت هیزأت  : 9 ب  

ك دستگاه بزه دسزتگاه د گزر بزا      در مورد ارتقال ای . پذ ر استاجرائی جذب مؤسسات مب اء ز مقص  امیان

 زم اً در مزورد اعضزای هیزأت      . باشز  پذ ر مزی ا مأمور ت ده  ه امیان موادقت بايتر ن مقار دستگاه ارتقال

)مصزوب  . باش پذ ر میی زیارت امیانعلمی رسمی آیما شی کما دی السابق هر گوره ارتقال با ماوی مقار عال

 مرکزی جذب( هیأت 89/5/9866جلسه مورخ 

ها اعزالر شزود تزا    ها مقررگرد   به دارشگاهدر خصوص رق  ز ارتقال اعضای هیأت علمی دارشگاه: 2بند 

تزوای  پس ای ارتقال مرات  را کتباً به مرکز جذب اعضای هیأت علمی اعالر رما     م اً مقررگرد   درباره مح
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سا ت مرکز جذب کار شود تا امیان ارسال رزروشت رق  ز ارتقايت اعضای هیأت علمزی بزه مرکزز جزذب     

 مرکزی جذب( هیأت 9/99/9810) مصوب جلسه مورخ  . میسر شود

مؤسسه میلف است در راستای تولی  دارش، ارتقای تاارب ز دارزش علمزی اعضزای خزود ز      -69ماده 

المللی، کمك به ت  مشیالت علمی ز د ی کشزور ای طر زق تحقیزق در    بیناعتالی جا گاه مؤسسه در سطح 

هزای رزو ن پیزهشزی ز    های تخصصی، آش ا ی ز است اده ای دستوزردها، دارزش د زی، امیارزات ز رزش   یمی ه

م تزور ادززا ش   دارشگاهی ز بهالمللی در رزابط بینای ز بینهای علمی م طقهآمویشی، رهاد  ه کردن همیاری

های علمزی ز پیزهشزی، تسزهیالت    زقت خود ز همچ ین مبادله رتا ج دعالیتی ز کارآم ی اعضای تمارکارآ 

ا  ز ها، اراار مطالعات مزرتبط بزا اهز اف مؤسسزه ز    ها، سمی ارها، ک گرهيیر را برای شرکت آران در ک  رارس

شزود ز مؤسسزه   شزیی  مزی  ا خارج ای کشزور ت  ك ای اعضا در داخ  رتا رآن که در یمی ه رشته تحصیلی هر

دهز ، در چزارچوب  زوابط ز مقزررات     ك ای موارد ذ    زرزری تشزخیص مزی    اعزار آران را در قال  هر

 .  رامه، دراهو رما  ا ن آ ین« 72»تا « 70»مو وع مواد 

 درصت مطالعاتی؛ -9 -81

 مأمور ت پیزهشی؛ -2 -81

 .  مأمور ت آمویشی -8 -81

هزای  رامزه اسزت اده ای درصزت   آ زین »زقت خود را در چزارچوب  ی تمارتوار  اعضامؤسسه می -71ماده 

ا خارج ای کشور  مصوب زیارت، برای تیمی  اطالعات علمی ز آگاهی ای تحقیقات پیشردته داخ « مطالعاتی

رسز ، بزرای اسزت اده ای    تصو   هیأت ر یسه مؤسسه میای که بهگوره تحقیقات، طبق بررامهز شرکت در ا ن

 .  اعزار رما  « العاتیدرصت مط»

ا قبز  ای   ز ا بالداصله بعز   ا ب زن تقوق در تین است اده درخواست هرگوره مرخصی استحقاقی -تبصره

 .  باش است اده ای دزره درصت مطالعاتی، مم وع می

زقت خود را در سقف اعتبارات مصزوب، بزا رعا زت  زوابط ز     توار  اعضای تمارمؤسسه می -71ماده 

م تزور شزرکت در   رسز ، بزه  تصزو   هیزأت ر یسزه مزی    ت، در چارچوب دستورالعملی که بهمقررات زیار

ا اهز اف مزرتبط بزا اهز اف      ها، اراار مطالعات مرتبط با رشته تخصصی عضو زها، ک گرهسمی ارها، ک  رارس

 .  اعزار رما  « مأمور ت پیزهشی»ا خارج ای کشور به   مؤسسه ز رتا ر آن در داخ  ز

رامزه،  اعضای پیماری صرداً در طول قرارداد ز با رعا زت سزا ر  زوابط ز مقزررات ا زن آ زین       -1تبصره 

 .  باش  مشمول ا ن ماده می
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ا قب  ای  ا بالداصله بع  ا ب زن تقوق در تین است اده درخواست هرگوره مرخصی استحقاقی -2تبصره 

 .  باش است اده ای مأمور ت پیزهشی، مم وع می

سایی در چارچوب م تور پرزرش ز آمادهزقت خود را بهتوار  اعضای رسمی تمارمی مؤسسه -72ماده 

اعطای بور  تحصزیلی ز اعززار دارشزاو بزه     »ز « اعطای بور  تحصیلی داخ  کشور»های اجرا ی رامهآ ین

سال با پرداخت تقوق ز مزا ای « 0»زقت ز ت اکنر به م ت صورت تمارمصوب زیارت، به« خارج ای کشور

 .  اعزار رما  « مأمور ت آمویشی»مربوط، به 

ا  ز تزویزی )در داخز  ز   0ا سزطح   اعزار اعضا برای ادامه تحصی  در مقط  دکتری تخصصی -73ماده 

 باش :خارج ای کشور ز با است اده ای مأمور ت آمویشی( م وط به اترای شرا ط ذ   می

 ؛باش میز عیت استخ امی عضو رس -9 -78

 صیلی عضو مورد ریای مؤسسه باش ؛رشته تح -2 -78

 مح  تحصی  عضو مورد تأ ی  زیارت باش ؛ -8 -78

ا  ز رامه ارتقای مرتبه را بزا تأ یز  هیزأت اجرا زی جزذب     عضو متقا ی ت اق  امتیای يیر ای آ ین -0 -78

 رما  ، کس  رما  ؛مرجعی که قارون تعیین می

 سال باش ؛ 00سن متقا ی ت اکنر  -5 -78

و رسبت به ستردن زثیقه ملیی به میزان دز برابر تقوق ز مزا ای دزران مأمور زت آمویشزی   عض -8 -78

 .  های برآزردی، اق ار رما  ز سا ر هز  ه

چ ارچه اعضای مأمور به تحصی  در پا ان مهلت مقرر مودق به اخذ م رك تحصیلی مورد رتر  -1تبصره 

زجوه در ادتی بزه عزالزه خسزارات زارده بزه مؤسسزه در       ها زبرابر کلیه هز  ه« 2»رگردر ،  من بایپرداخت 

طول م ت تحصی  به تشخیص مؤسسه ز تأ ی  ددتر تقوقی زیارت، ملززر بزه تضزور در محز  خز مت ز      

 .  باش  اراار زظا ف محول می

سال مودزق بزه اتمزار دزره    « 0»در موارد خاص، م ت مأمور ت آمویشی اعضا ی که در پا ان  -2تبصره 

گردر ، با ارا ه گزارش پیشردت تحصیلی ز موادقت هیأت ام ا، برای ت اکنر دز روبت د رتر رمیتحصیلی مور

 .  باش ماهه با پرداخت تقوق ز مزا ای مستمر قاب  تم    میشش

سزال  « 5»در موارد خاص، ادامه تحصی  اعضزا ی کزه تزا پا زان مهلزت مقزرر ز تز اکنر در         -3تبصره 

گردر ، صرداً با ارا ه درخواسزت  ار دزره تحصیلی ز اخذ م رك مورد رتر رمیمأمور ت آمویشی، مودق به اتم

 .  باش پذ ر میساله امیانك مرخصی ب زن تقوق ز تصو   هیأت ام ا، ت اکنر برای دز روبت
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سال رباش  ز با اسزت اده ای مرخصزی   « 50»پذ رش م رك دکتری عضوی که سن زی بیشتر ای  -4تبصره 

ا زن مزاده ز   « 0»تزا  « 9»  ه شخصی اخذ ش ه باش ، با رعا ت شرا ط م  رج در ب ز های  ب زن تقوق ز با هز

 .  باش پذ ر میسا ر شرا ط ز مقررات مربوط، پس ای تأ ی  هیأت ممیزه امیان

 0ا سطح  در موارد خاص، اعزار اعضای پیماری برای ادامه تحصی  در مقط  دکتری تخصصی -5تبصره 

با است اده ای مأمور ت آمویشی، با رعا ت شرا ط م  رج در ا ن مزاده بزه اسزتن ای    تویزی در داخ  کشور ز 

 .  باش پذ ر میك آن، صرداً پس ای تصو   در هیأت ام ا امیان ب  

رامزه،  ا زن آ زین  « 71»تزا  « 75»توار  در چارچوب  وابط ز مقررات مو وع مزواد  میمؤسسه  -74ماده 

عزالی، پیزهشزی ز د زازری را بزا     ها ز مؤسسات آمویشا ر دارشگاهزقت ستس  مورد، اعضای رسمی تمار

ا بزالعیس اعضزای رسزمی     کار گیرد زبه« مأمور به خ مت»ع وان درخواست آران ز موادقت مؤسسه متبوع به

 .  های متقا ی مأمور رما  ا دستگاه ها ززقت خود را تس  درخواست آران به سا ر مؤسسات، سایمانتمار

هزا ز  توار  در صورت ریای به خ مات اعضای هیأت علمی رسزمی سزا ر دارشزگاه   می مؤسسه -75ماده 

عالی، پیزهشی ز د ازری دزلتی زابسته به زیارت با موادقت مؤسسه مربوط ای خ مات آران مؤسسات آمویش

رخواسزت  ا بالعیس تسز  د  است اده رما   ز« مأمور به خ مت»ع وان برای م ت معین با رعا ت مقررات به

زیارت ز موادقزت عضزو، اعضزای    عالی، پیزهشی ز د ازری دزلتی زابسته بزه  ها ز مؤسسات آمویشدارشگاه

 تسز   مشزموين ا زن مزاده    مزا زای  ز تقوق . رسمی خود را به ا ن قبی  مؤسسات مأمور به خ مت رما  

 .  گرددمی پرداختا مقص   مب أ ربط ای مح  اعتبارات مؤسسهتوادق مؤسسات ذی

عالی، پیزهشزی  ها ز مؤسسات آمویشمأمور ت اعضای رسمی مؤسسه به خ مت در دارشگاه -1تبصره 

های اجرا ی ز بالعیس با رعا ت تشر  ات مقرر در ا ن ماده، صرداً بزا  ز د ازری دزلتی زابسته به سا ر دستگاه

 .  ش باپذ ر میپرداخت تقوق ز مزا ا ای مح  اعتبارات مؤسسه مح  مأمور ت امیان

مأمور ت اعضای رسمی مؤسسه به خ مت در ستاد زیارت ز بالعیس بزا رعا زت تشزر  ات     -2تبصره 

 .  باش پذ ر میمقرر در ا ن ماده، صرداً با پرداخت تقوق ز مزا ا ای مح  اعتبارات مؤسسه امیان

هزا ز  مانا سزای  ز ا تیو زی ر به خزارج ای کشزور ز   مأمور ت اعضای رسمی که با موادقت ز -3تبصره 

گردر ، ب زن ت   زظا ف آمویشی ز پیزهشی ز صرداً با پرداخزت  المللی مأمور به خ مت میمؤسسات بین

 .  باش پذ ر میا مؤسسه مح  مأمور ت امیان تقوق ز مزا ا ای مح  اعتبارات سایمان

مأمور ت اعضای رسمی مؤسسه بزه خز مت در مؤسسزات دزلتزی غیرآمویشزی ز پیزهشزی        -76ماده 

هزای  های اجرا ی( به شرطی که با تخصص آرهزا ارتبزاط داشزته باشز  ز موجز  توسزعه همیزاری       دستگاه)

 .  باش تخصصی مؤسسه با آن دستگاه اجرا ی گردد، با ت   زظا ف آمویشی ز پیزهشی آران ماای می
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عالی، پیزهشزی  ها ز مؤسسات آمویشمأمور ت اعضای رسمی مؤسسه به خ مت در دارشگاه -77ماده 

 باش :غیرارت اعی ز بالعیس به استن ای موارد ذ   مم وع می -ز د ازری غیردزلتی

مأمور ت ادراد مو وع ا ن ماده صرداً برای تص ی سمت م  ر تی مؤسسات مذکور بزا موادقزت    -77-9

پذ ر بوده که در ا زن صزورت عضزو در دزران تصز ی     ر یس مؤسسه مح  خ مت عضو ز تأ ی  زی ر امیان

ادزت ز پرداخزت    تضزوری تبز    ز زعیت خواهز     زقت به ریمهؤسسه مح  مأمور ت ای تمارمسؤزلیت م

 عه ه مؤسسه مح  مأمور ت خواه  بود؛العاده ز یه زی بهالعاده م  ر ت ز معادل زجه ر الی دوقدوق

 -عزالی غیردزلتزی  ها ز مؤسسات آمویشمأمور ت اعضای رسمی مؤسسه به خ مت در دارشگاه -77-2

رحوی ای ارحا ای بودجه عمومی دزلت است اده رموده ز رار آرها درج ازل بودجزه کز  کشزور     اعی که بهغیرارت

سال در طول دزران خ مت ز صرداً با پرداخت تقزوق ز مزا زا ای   « 2»درج گرد  ه است، ت اکنر برای م ت 

 باش ؛پذ ر میمح  اعتبارات مؤسسه مقص  ز با رعا ت سا ر مقررات امیان

غیرارت زاعی م ز رج در دهرسزت     -عزالی غیردزلتزی  مأمور ت اعضای رسمی مؤسسات آمزویش  -77-8

هزا ز مؤسسزات   ا دارشزگاه  های م  ر ت ستادی زیارت زیی ای سمت بودجه ک  کشور که با تیو زی ر به

ت گردر ، صرداً با تأمین تقوق ز مزا زای آرزان ای محز  اعتبزارا    عالی، پیزهشی ز د ازری م صوب میآمویش

 .  باش پذ ر میمؤسسه مقص  ز پرداخت ای طر ق مؤسسه مب أ امیان

رامه، ب زن ت   زظا ف آمویشی ز پیزهشزی  اعضا ی که با رعا ت  وابط ز مقررات ا ن آ ین -78ماده 

به مؤسسه د گر مأمور به خز مت شز ه ز تقزوق ز مزا زای خزود را ای مؤسسزه محز  مأمور زت در ادزت          

به استن ای مقررات مربوط به بایرشستگی مشمول مقررات مورد عمز  مؤسسزه محز     رما   ، ای هر لحاظ می

مأمور ت خواه   بود ز چ ارچه کسور بایرشستگی م ت مأمور ت ا ن دسته ای ادراد توسزط مؤسسزه مقصز     

 .  ر   تس  مورد پرداخت شود، م ت مزبور جزز سابقه خ مت رسمی آران م تور خواه  ش ا ذی ز

سیاسی ای قبی  رؤسای سه  های م  ر تر ت اعضای رسمی مؤسسه جهت تص ی پستمأمو -79ماده 

قوه، معازران ر یس جمهور، اعضای شورای رگهبان، ر است سایمان ص ا ز سیما، زی زران، معازرزان زی زران،    

 .  باش پذ ر میس یران، استار اران، رما   گان مالس شورای اسالمی ز شهردار تهران امیان

به مشموين ا ن ماده درم ت تص ی مقامات مذکور، تقوق ز مزا ا ای مح  اعتبارات مؤسسزه   -1تبصره 

العاده مز  ر ت آرزان   ا دستگاه مح  مأمور ت قاب  پرداخت است ز در هر تال پرداخت دوق مح  خ مت ز

 .  عه ه دستگاه مح  مأمور ت خواه  بودبه

رامه ارتقزای مرتبزه اعضزای هیزأت     رعا ت کام  آ ینارتقای مرتبه اعضای مو وع ا ن ماده با  -2تبصره 

 . عالی، پیزهشی ز د ازری اراار خواه  ش ها ز مؤسسات آمویشعلمی دارشگاه
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 .  شودتردی  سايره استحقاقی اعضای مو وع ا ن ماده، ب زن ریای به اری ابی اعطا می -3تبصره 

های مزذکور  یت هیأت علمی( در سمتاعضای مو وع ا ن ماده که ت اق  دز سال )در ز ع -4تبصره 

ا ب ما   ، پس ای پا ان دزره تص ی با ت   مرتبه علمی خود، ای تقوق ز مزا ای بزايتر ن   اراار زظی ه رموده

ا ن دسته ای ادراد در صورت محیومیت توسزط مراجز     . گردر مرتبه هیأت علمی در همان پا ه برخوردار می

های م  ر ت سیاسی به زاسطه ارازار تخلزف در یمزان تصز ی      ی سمتصالح قاروری به ار صال ای تصذی

 .  باش  های مذکور، مشمول مزا ای م  رج در ا ن تبصره رمیسمت

هزا ز مؤسسزات   دارشزگاه  سزا ر در صورت ریای مؤسسه، اعضای هیأت علمزی رسزمی قطعزی     -81ماده 

مبز أ ز مقصز     رؤسای مؤسساتموادقت عالی، پیزهشی ز د ازری دزلتی زابسته به زیارت متبوع، با آمویش

تقزوق ز مزا زای ا زن قبیز  ادزراد براسزا  پسزت         .م تق  شور مؤسسه توار   با ت   پیشی ه خ متی به می

ارتقزال  ز بالعیس،  گرددرامه تعیین میبر طبق مقررات ا ن آ ین، سوابق خ متیسایماری تخصیص داده ش ه ز 

عزالی، پیزهشزی ز   هزا ز مؤسسزات آمزویش   دارشزگاه  سا ربه اعضای هیأت علمی رسمی قطعی مؤسسه ریز 

. بالمزار  اسزت  د ازری دزلتی زابسته به زیارت متبوع تس  درخواست مؤسسات مذکور ز موادقت مؤسسه 

قطز  ز هرگورزه   مؤسسزه   در ا ن صورت ای تار   اجرای تیو ارتقال، رابطه استخ امی عضو م تق  شز ه بزا  

 .  قص  خواه  بودممؤسسه پرداختی صرداً بر عه ه 

عزالی، پیزهشزی ز   ها ز مؤسسات آمویشارتقال اعضای هیأت علمی رسمی قطعی ای دارشگاه -1تبصره 

ربزط ز تأ یز    های اجرا ی به مؤسسه پس ای موادقت هیأت اجرا ی جزذب ذی د ازری زابسته به سا ر دستگاه

 .  باش پذ ر میر یس مؤسسه مقص  امیان

عزالی،  هزا ز مؤسسزات آمزویش   دارشزگاه  سا رأت علمی رسمی آیما شی ای ارتقال اعضای هی -2تبصره 

هزای مبز أ ز   های اجرا ی به مؤسسه ز بالعیس، پس ای موادقزت مؤسسزه  پیزهشی ز د ازری دزلتی ز دستگاه

 .  باش مقص ، م وط به تأ ی  زی ر می
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 متن مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي

 امیان ت ازر خ مت ز ادامه اشتغال اعضای هیأت علمی دارای شرا ط بایرشستگی»ماده زات ه 

 عالی ارقالب دره گیشورای  05-90-9819 جلسه مورخ 727 مصوب

 دش/95728/19 : شماره ابالغ

 28-92-9819 : تار   ابالغ

 :شرح

که « داراي شرايط بازنشستگي امکان تداوم خدمت و ادامه اشتغال اعضاي هيأت علمي»ماده زات ه 

بزه   شورای عالی ارقالب دره گی ز ب ا به پیش هاد اعضای شورای عزالی،  5/90/19مورخ  727در جلسه 

 شود:به شرح ذ   برای اجراء ابالغ می رسی ه است،تصو   

ها گیری ای تاارب ز خ مات مؤثر اعضای هیأت علمی دارشگاهدر راستای استمرار بهره -ماده واحده»

ز مؤسسات آمویش عالی، ادامه خ مت ز اشتغال آن دسته ای اعضای هیأت علمی که طبق ب  های ماده 

ضای هیأت علمی در آسزتاره بایرشسزتگی قزرار داررز ، درصزورت      رامه استخ امی اعاصالتی آ ین 88

 توار  تا پ ج سال تم    شود.تما   آرها ز با تأ ی  گرزه آمویشی ذ ربط می

ز  9810ا ن مصوبه با تأ ی  گرزه آمویشی ذ ربط؛ شام  آن دسته ای اعضای هیأت علمزی کزه در سزال    

 گردد.شور ؛ ریز می ا می ار بع  ای آن؛ ب زن تما   خودشان بایرشسته ش ه

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ششمبخش 

 و مقررات جذب نخبگان و استعدادهای درخشان  ضواب 



 

 ویت نخبگان در بررسی صالحیت علمیاول

علمی دارشگاهها ز مراکز آمویش عالی در جلسه شصت  ز دزر مزورخ   هیأتعالی جذب اعضای  هیأت

 صالتیت علمی به شرح ذ   تصو   رمود:، درخصوص ازلو ت رخبگان در بررسی 91/07/9861

علمی در مؤسسات آمویش عزالی ز پیزهشزی،    هیأترتر به سیاست است اده ای رخبگان به ع وان اعضای 

های اجرا ی جذب موظ    عالزه بر امتیای اختصاص  ادته به رخبگان، به پرزر ه آران در صورت داشزتن  هیأت

ز همچ ین معردزی رخبگزی ای ب یزاد ملزی رخبگزان بزا ازلو زت         سا ر شرا ط مطابق  وابط ز مقررات مربوطه

 .  رسی گی رما   

مزورخ   708مصوبه راهیارهزای بهبزود ز زعیت رخبگزان ز اسزتع اهای برتزر جلسزه         2با توجه به ب   

اجرا ی جذب موظ    بع  ای تأ ی  صالتیت عمزومی   هایهیأت شورای عالی ارقالب دره گی، 99/99/9810

ماه رتیاه بررسی تقا ای جا ابی بور  ز استخ ار  2سط هیأت مرکزی جذب ظرف م ت معردی ش گان تو

 .  ادراد معردی ش ه را همراه با اقامه دلی  به دبیرخاره جذب رخبگان اعالر رما   

 دبیرخانه جذب نخبگان

  دبیرخاره جذب رخبگان )ذ   هیئت عالی جذب( مستقر در ب یاد ملی رخبگان، مسزئولیت بررسزی درآ  ز   

هزای جزذب هیئزت علمزی دارشزگاهها ز پیزهشزگاهها،       جا ابی ز جذب ز معردی رخبگان را داشته ز هیئزت 

موظ    بع  ای تأ ی  صالتیت عمومی معردی ش گان توسط هیئت مرکزی جذب، ظزرف مز ت تز اکنر دز    

به دبیرخاره جزذب  ماه رتیاه بررسی تقا ای جا ابی بور  ز استخ ار ادراد معردی ش ه را همراه با اقامه دلی  

 شورای عالی ارقالب دره گی(99/99/9810مورخ  708)مصوب در جلسه . رخبگان اعالر رما   

در خصززوص  99/08/9819/دش مززورخ 277/19مصززوبه شززورای عززالی ارقززالب دره گززی بززه شززماره 

بگزان  ای بزا تضزور مسزئولین ب یزاد ملزی رخ     راهیارهای بهبود ز عیت رخبگان ز استع ادهای برتر در جلسه

 هیزأت  20/8/9819)مصزوب جلسزه مزورخ    : زاعضای هیأت مرکزی جذب تشیی  ز موارد ذ   مقررگرد  

 مرکزی جذب(

کمیته ز یه  متشی  ای مسئولین ب یاد ملی رخبگان ز مرکز جذب  اعضزای هیزأت علمزی جهزت      :1بند -

 .  تشیی  گردد بررسی ز ت ز ن مقررات ز ا ااد تسهیالت برای جذب رخبگان ز استع ادهای درخشان

هزا ز مقزررات ز   ك ماه رسبت به ت ز ن آ زین رامزه   ا ن کمیته مشترك موظف است ظرف م ت :2بند -

 .  ا ااد تسهیالت به رخبگان ز استع ادهای درخشان اق ار رما  

کمیته مذکور رسبت به بررسی راهیارها ز تسر   تسهی  رسبت به جزذب رخبگزان ارائزه طر زق      :3بند -

 .   هادات يیر را برای هیأت مرکزی ارائه رما  رموده ز پیش
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 ت خاص مرکز جذب نخبگان علمی کشوراختیارا

علمی دارشگاهها ز مراکز آمویش عالی ز پیزهشی در  یص  ز بیسزت   هیأتعالی جذب اعضای  هیأت

، اختیارات خاص مرکز جذب رخبگان علمی کشزور را بزه شزرح ذ ز      98/07/9812ز پ امین جلسه مورخ 

 رمود: تصو  

شورای عالی ارقالب دره گی مرکزز   99/99/9810مورخ  708در راستای اراار زظا ف محوله در مصوبه 

 هیزأت توار  امور مربوط به جذب، ه ا ت ز جا ابی رخبگزان زاجز  شزرا ط    جذب رخبگان علمی کشور می

آمزویش عزالی ز   هزای اجرا زی جزذب مؤسسزات     هیزأت علمی را ای طر ق میاتبه ز  ا سا ر طرق ارتباطی با 

 .  های اجرا ی جذب مؤسسات موظ    همیاری يیر داشته باش  هیأتپیزهشی پیگیری رما   ز 

های مرکزی جذب زیارتین علزور، تحقیقزات ز د زازری ز به اشزت، درمزان ز آمزویش پزشزیی        هیأت

ددتزر  اجرا زی جزذب بزا     هایهیأتهای يیر را درخصوص رحوه همیاری با ست تمهی ات ز هماه گیمی

  .  علمی دراهو آزرر  هیأتمذکور ای طر ق دسترسی مت اس  به ساماره جذب 

 بگان تحت حمایت بنیاد ملی نخبگاننحوه جذب نخ

علمی دارشگاهها ز مراکز آمویش عزالی در جلسزه رزود ز  یزو مزورخ       هیأتعالی جذب اعضای  هیأت

 ه شرح ذ   تصو   رمود:، رحوه جذب رخبگان تحت تما ت ب یاد ملی رخبگان را ب20/99/9810

 به م تور رد  موار  ز مشیالت جذب رخبگان تحت تما ت ب یاد ملی رخبگان مقرر ش :

های مربوط به دراخزوان  در کلیه سا ت« باشوتحت تما ت ب یاد ملی رخبگان می»ای با ع وان گز  ه -الف

ز آمویش پزشیی ز دارشزگاه   علمی زیارتین علور، تحقیقات ز د ازری، به اشت، درمان هیأتجذب اعضای 

 .  آیاد اسالمی درج گردد

علمی ارتخزاب دز   هیأتهای جذب برای متقا یان تحت تما ت ب یاد ملی رخبگان در کلیه دراخوان -ب

ازلو ت آمویشی ز دز ازلو ت پیزهشی ز برای سا ر متقا یان دز ازلو ت آمویشی ز  ك ازلو زت پیزهشزی   

 .  در رتر گردته شود

هزای اجرا زی   هیأتدر ازلو ت قرار رگردتن متقا یان تحت تما ت ب یاد ملی رخبگان در در صورت  -ج

های مرکزی جذب زیارت متبوعزه ارجزاع شزود تزا پزس ای بررسزی پرزرز ه در        هیأتجذب، پرزر ه آران به 

های مزبور با تضور رما   گان ددتر ز یه جذب رخبگان اق ار يیر در خصزوص جا زابی ز معردزی بزه     هیأت

 .  راکز پیزهشی د گر صورت گیردم

 علمی در شرای  مااوی هیأتنحوه جذب نخبگان واجد شرای  



 هیأت علمی    اعضایبخش هفتم:/بازنشستگی 
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هزا ز مراکزز آمزویش عزالی ز پیزهشزی در  یصز  ز       علمزی دارشزگاه   هیأتعالی جذب اعضای  هیأت

علمی در شرا ط مسزازی را بزه    هیأت، رحوه جذب رخبگان زاج  شرا ط 25/00/9812بیستمین جلسه مورخ 

 تصو   رمود:شرح ذ   

علمی بزوده ز بزه    هیأتچ ارچه متقا ی رخبه تحت تما ت ب یاد ملی رخبگان زاج  شرا ط عضو ت در »

« ی»ع ر زجود ماوی اسزتخ امی، ب ز    : دلیلی غیر ای ع ر ازلو ت در توارا ی علمی ز صالتیت عمومی )مار  

ز  هزا قزرار رگردتزه باشز ، بزه دارشزگاه     ( مورد پذ رش ...قارون بررامه پ او توسعه، ازلو ت بومی ز ج سیت ز

مرکززی   هایهیأتا ن دسته ای ادراد را جذب رموده ز  شودمیمؤسسات آمویش عالی ز پیزهشی اجایه داده 

جذب زیارتین علور، تحقیقات ز د ازری ز به اشت، درمان ز آمزویش پزشزیی موظ  ز  درخصزوص اخزذ      

 . «ماویهای يیر اق امات مقتضی را  بعم  آزرر  
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 : هفتمبخش 

 ضواب  و مقررات جذب هیات علمی ایثارگران و جانبازان 

 



    افزاییهای دانشبخش شانزدهم:/ ضوابط برگزاری دوره
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ها ز مراکز آمویش عالی در جلسه ه تاد ز  هشتو مزورخ  علمی دارشگاه هیأتعالی جذب اعضای  هیأت

قارون بررامه پ ج ساله پ او توسعه جمهوری اسالمی  00ماده « ی»، درخصوص رحوه اجرای ب   98/00/9810

 ( به شرح ذ   تصو   رمود:9810-9810ان )ا ر

( م زوط بزه   9810-9810قارون بررامه پ ج ساله پ او توسعه جمهوری اسزالمی )  00ماده « ی»اجرای ب   »

 «.باش رعا ت مقررات مربوط به شرکت در دراخوان ز تأ ی  صالتیت عمومی متقا یان ا نارگر می

 صالح گرد  ه است:به شرح ی ر ا 900ا ن مصوبه با توجه به جلسه 

هزای علمزی ز   اجرای ب   دوق م وط به رعا ت مقررات مربوط به شرکت در دراخزوان ز تأ یز  توارزا ی   »

 «.باش صالتیت عمومی متقا یان ا نارگر می

 00در مورد بررسی صالتیت علمی مشمولین ب ز  ی مزاده    هابا توجه به است سار برخی ای دارشگاه: 4بند

/دش مززورخ 5072/18وسززعه جمهززوری اسززالمی ا ززران ز پیززرز ابالغیززه شززماره    قززارون بررامززه پزز او ت 

رتیازه اریشزیابی ای    ،برای اتزرای صزالتیت علمزی ا زن دسزته ای متقا زیان       ،عالی جذب هیأت25/0/9818

به ا ن مع ا که اگر تتزی بزرای  یزی ای    . مصاتبه کارگرزه بررسی توارا ی علمی موسسه مربوطه ک ا ت رما  

ی گذشته متقا ی دوق مشمول تائی  صالتیت علمی ش ه ار  با توجه بزه تسزهیالت پزیش    هاتب    ز عیت

لذا همزان سز   تائیز     . می با ست با تائی  ه مذکور، مستقیما رسمی قطعی شور  ،بی ی ش ه در ا ن ماده قاروری

آرزان بزرای    توارا ی علمی قبلی برای ا ن مرتله ای تب    ز عیت کادی است ز تائی  صالتیت علمزی دعلزی  

ام زاء   هزای هیزأت تب    ز عیت به رسمی قطعی متوقف بر دارشیاری  ا اتزرای تز اق  امتیزایات مصزوب     

) مصزوب جلسزه مزورخ    . مزورد ریزای اسزت    ،رخواه  بود ز صردا تائی  ه توارم  ی علمی آرزان در کزارگرزه  

 مرکزی جذب( هیأت 8/90/9818

 

 

 

 

 

قارون بررامه پ او توسعه جمهزوری   00ب   ی ماده  )مشمولا نارگران ز عیت تب    ز ارتصاب -3 بصره

 پز ج  ز بیسزت  بزايی  جاربزایان  جبهه، در تضور دازطلباره ماه شش ای بیش با ریم  گان اسالمی ا ران (شام 

 شه اء دریر ان ،(% 50)  درص  پ ااه بايی جاربایان دریر ان سال اسارت، سه یباي آیادگان ،(% 25)  درص 

 یهزا زیارتخارزه  تأ یز   مزورد  تخصصی دکتری م رك دارای که اسارت سال سه ای بیش آیادگان با دریر ان ز
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 ز مربزوط  ز مقزررات   زوابط  تاب  ،باش   می پزشیی آمویش ز درمان به اشت، ز د ازری ز تحقیقات علور،

 .  باش می آن جا گز ن قوارین

یمان بوده باش ،عضو مزی توارز     درصورتی که خ مت سربایی ز خ مت در جبهه عضو هو -5تبصره 

 .  ای ماموع تردیعات مربوط برخوردار گردد

 ج زل یهاعضو می توار  ای ماموع تردیعات ت اکنر دز ستون ای ستون -6تبصره 

 .  ا ن ماده برخوردار گردد

در  پا ه ا نزارگری ز  درمرتبه علمی استاد ار ز بايتر عالزه بر (دریر  شهی )علمی  هیأتعضو  -7تبصره 

ای استاد ار، ای تقوق ز مزا ای  زك مرتبزه    استحقاقی م  رج در ا ن ماده، ای هایپا ه «7»مرتبه علمی پا ین تر 

 .  گرددمیبايتر برخوردار 

مرتبه علمی بزايتر، ای   اعضا ی که به درجه ردی  شهادت را   ش ه  ا می شور ،  من ارتقا به -8تبصره 

شزرا ط عمزومی بایرشسزتگی، تردیز       سر می برر  ز تا یمزان رسزی ن بزه    تار   شهادت در تالت اشتغال به

اشتغال ای جمله ارتقا به مرتبه علو ی بايتر صرداً پزس ای   استحقاقی سالیاره را در ادت داشته ز ای مزا ای یمان

بزه   یاعضا ی کزه در مرتبزه اسزتاد    . آ ین رامه ارتقای مرتبه، برخوردار خواه   بود ط ی م ت توقف مقرر در

ا نزارگری بهزره م ز      بالداصله ای ،رسی ه ار ، به دلی  ع ر امیان ارتقا به مرتبه علو ی بايتر «90» پا ه شهادت

 .  گردر می

 دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات                                 

هزا ز مراکزز آمزویش    علمی دارشگاه هیأتعالی جذب اعضای  هیأتآ ین رامه تشیی   8در اجرای ماده 

شورای عالی ارقزالب دره گزی، دسزتورالعم  رحزوه      91/0/68مورخ  806عالی ز پیزهشی مصوب جلسات 

رامزه مزذکور در رزود ز هشزتمین جلسزه مزورخ       آ زین  5رسی گی به شیا ات دازطلبان ز سا ر مشمولین ماده 

 عالی جذب به شرح ذ   به تصو   رسی : هیأت 05/00/9819

 کلیات تعاریف و -الف

 .  گردددر ا ن دستورالعم  عبارات اختصاصی ی ر جا گز ن ع از ن کام  آرها می :1ماده 

 ها ز مراکز آمویش عالی ز پیزهشی  علمی دارشگاه هیأتعالی جذب اعضا  هیأتبه جای « عالی هیأت» 

ان ز مرکزی جذب زیارتین علور، تحقیقات ز د زازری ز به اشزت، درمز    هیأتبه جای « مرکزی هیأت» 

 آمویش پزشیی

 اجرا ی جذب مؤسسات آمویش عالی ز پیزهشی هیأتبه جای « اجرا ی هیأت»



    افزاییهای دانشانزدهم:/ ضوابط برگزاری دورهبخش ش
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هزا ز مراکزز آمزویش    علمی دارشگاه هیأتعالی جذب اعضاء  هیأترامه تشیی  به جای آ ین« آ ین رامه»

 عالی  

 یزأت هبه جای دستورالعم  اجرا ی جذب ز تب    ز زعیت اسزتخ امی اعضزای    « دستورالعم  اجرا ی»

 ها ز مؤسسات آمویش عالی ز پیزهشی کشورعلمی دارشگاه

التز ر س،  دازطل  کسی است که بر اسا  ماوی قاروری جهت همیاری علمی به صورت تزق  :2ماده 

آیما شزی بزه    -آیما شزی ز تبز    رسزمی    -طرح سربایی، قراردادی، پیماری، راتبه، تب    پیماری بزه رسزمی  

 .  رما   ی مراجعه میهای اجرا هیأتقطعی به  -رسمی

ها ز علمی در دارشگاه هیأتهای علمی اعضای رسی گی به شیا ات صالتیت عمومی ز توارا ی :3ماده 

هزای  هیأتهزای اجرا زی،   هیأتمراکز آمویش عالی ز پیزهشی کشور با رعا ت  وابط دسزتورالعم  بزه عهز ه    

 .  عالی خواه  بود هیأتمرکزی ز 

رکزی میلف هست   بر اسا  طزرح دراخزوان جزذب ز شزرا ط عمزومی      های اجرا ی ز مهیأت :4ماده 

عالی بالداصله بررسی صزالتیت دازطلز  را طبزق     هیأترامه زمصوبات استخ ار ز سا ر موارد مقرر در آ ین

 .  علمی اعالر رتر رما    هیأتمقررات آغای رموده ز در مهلت مقرر در تقو و مرات  جذب اعضای 

های مرکزی در بررسی ز رسی گی بز زی ز  زا   هیأتهای اجرا ی ز  ا هیأترزته در های مطپرزر ه :5ماده 

های اجرا ی مربوطه تطبیق داده شز ه  رامهبا ستی با قارون ز آ ینمرات  ازل ز دزر تا   رتر تس  مورد می

يیر  م اً در مرات  ازل ز دزر تا    رتزر  . ز ستس بر اسا   وابط مربوطه مبادرت به ص زر رأی گردد 

است ارطباق ز  ا ع ر ارطباق آرای قبلی با قوارین ز مقررات مب ی بر اترای  ا عز ر اتزرای شزرا ط عمزومی ز     

 .  ارتخاب اصلح ) ازلو ت  ا ع ر الو ت جذب( ذکر گردد

آرای صادره در هر مرتله ای ص زر رأی در صورت ع ر اعتراض دازطل  در مهلت مقرر که در  :8ماده 

ب  هی است در صورت اعتزراض دازطلز  در مهلزت قزاروری      . باش ايجرا میطعی ز يیرذکر ش ه ق 6ماده 

مقرر ز تا    رتر در آرای صادره توسط مراج  مذکور در ا ن دستورالعم ، آرای بع ی مالك عم  خواهز   

 .  بود

 مراجع و مراحل رسیدگی -ب

 ار ز سا ر موارد مذکور در مزاده  اجرا ی ازلین مرج  رسی گی به صالتیت دازطل  استخ هیأت: 7ماده 

 .  باش ا ن دستورالعم  می 2

مهلت مقرر جهت اعتراض به رأی صادره ب زی، تا    رتر ازل ز  ا تا    رتر دزر بزه مز ت    :8ماده 

 .  باش دز ماه ای یمان ابالغ رأی می
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 مالك یمان ابالغ آراء به دازطلبان با شرا ط ذ   خواه  بود: تبصره:

 رساری ) ت اق   ك بار  با شرط اعالر قبلی یمان رتیاه به کلیه دازطلبان(های اطالعق شبیهای طر : الف

 مرکزی هیأتاجرای  ا  هیأتتار   ابالغ رأی به شاکی توسط : ب

های اجرا ی زاج  شزرا ط عمزومی  زا ارتخزاب     هیأتدازطلباری که در مرتله ب زی بررسی توسط  :9ماده 

توار   در مهلت مقرر کتباً به رأی صادره اعتراض رموده ز تقا ای تا    رتزر  اصلح تشخیص داده رشور  می

 .  رما   اجرا ی رسبت به بررسی ز ص زر رأی ما د در مهلت مقرر اق ار می هیأتدر ا ن مرتله  . رما   

چ ارچه در مرتله تا    رتر ازل، رأی ب زی مب ی بر ع ر اترای  زوابط عمزومی  زا ارتخزاب      :11ماده 

توار  اعتراض خود را کتباً در مهلت مقرر بزه  صلح تأ ی  شود زدازطل  رسبت به آن اعتراض داشته باش ، میا

مرکزی رسبت به بررسزی ز صز زر رأی ماز د     هیأتدر مرتله دزر تا    رتر،  . مرکزی ارائه رما   هیأت

 .  رما  اق ار می

 . های اجرا ی ز مرکزی دز ماه خواه  بودأتهیم ت یمان رسی گی به شیا ات ز اعالر رتر در  :11ماده 

های اجرا ی زمرکزی موظ     من ابالغ رأی صادره  ب زی، تا  ز  رتزر ازل  زا دزر بزه     هیأت :12ماده 

دازطل ، قاب  تا    رتر بودن، مرج  تا    رتر ک   ه بع ی ز مهلت قاروری جهت اعتراض به رأی را ذکر 

 .  رما   

اجرا زی ز  زك بزار در مرتلزه دزر ای      هیزأت دقط  ك بار در مرتلزه ازل ای   توار دازطل  می :13ماده 

 .  باش مرکزی تقا ای تا    رتر رما   شیا ت بیش ای  ك بار در هر  ك ای مراج  مذکور ماای رمی هیأت

در صزورت شزرکت    . ع ر پذ رش در  ك مقط  مار  ای شرکت در مقاط  د گزر رخواهز  بزود    تبصره:

) ع ر اترای صزالتیت قبلزی مزالك     . باش ای صالتیت بر مب ای ز عیت دعلی درد میما د دازطل ، اتر

 .  باش باش ( شیا ت برابر مقررات قاب  رسی گی میعم  رمی

های اجرا ی را تغییر دهز  ز  زا   هیأتهای مرکزی  ا هیأتتوار  آراء هیچ مقار اداری زدزلتی رمی :14ماده 

 .  عالی آن را ابطال ز  ا تصمیو د گری اتخاذ رما   هیأتمواردی که ای اجرای آن جلوگیری ک   مگر در 

مرکزی معترض باش  پس ای ابالغ  هیأتدر صورتی که دازطل  رسبت به رأی صادره ای سوی  :15ماده 

عالی ارائه رموده ز تقا زای بررسزی ماز د ای آن     هیأتتوار  در مهلت مقرر اعتراض خود را کتباً به رأی می

 .   رما  هیأت

عالی جذب در صورتی قاب  رسی گی خواه  بود که مراتز  تا  ز     هیأتشیا ت دازطل  به  تبصره:

عزالی اسزت    هیزأت که به مع ای مبسزوط الیز  بزودن     98ا ن ماده راقض ماده . رتر ازل ز دزر طی ش ه باش 

 .  باش رمی
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تر ن مرج  رسزبت بزه   ع وان عالی توار  بهعالی می هیأترامه عالزه بر مراج  مقرر در ا ن آ ین :16ماده 

ايجزرا  عالی در هزر مرتلزه قطعزی ز يیر    هیأتآراء صادره در هر مرتله رسی گی ز ص زر رأی رموده رتر 

 .  باش می

 نحوه رسیدگی -ج

اعتزراض  : های اجرا ی ز  مرکزی عبارت   ایهیأتمب ای رسی گی به شیا ات ز تا    رتر آرای  :17ماده  

 عالی هیأترما   ه قاروری زی( ز  ا تشخیص ز دستور کتبی ذ     )  ا 

 در شیوائیه کتبی شاکی جهت درخواست تا    رتر با   ریات ی ر قی  شود: :18ماده 

 رار زرار خاروادگی، شماره ش اس امه، شماره ملی ز امضاء -

 رشاری مح  کار ز سیورت، شماره تل ن تما  ز آدر  ا  تررتی -

  ات اعتراض با درج رأی  ا آراء صادره در شیوائیه  ارائه جهات، دي    ا مست  -

های اجرا ی، مرکزی ز عالی موظ    پس ای در ادزت اعتزراض شزاکی ز ثبزت در صزورت      هیأت :19ماده 

 .  تار   زصول اعتراض مب ای آغای تا    رتر خواه  بود . مراجعه تضوری رسی  آن را به زی تحو   ده  

که توسط دازطل  ز  ا رما   ه قاروری زی امضاء ز در مهلزت مقزرر   شیا تی قاب  رسی گی است  تبصره:

 .  تحو   مرج  رسی گی ک   ه شود

 8مزاده   8مرکزی جا گز ن دز ر ر، ای مو زوع ب ز     هیأتدر تا    رتر ازل دز ر ر رما   ه ای  :21ماده 

قرار گردتزه ز رسزبت   در ا ن جلسه دداعیات کتبی دازطل  مورد بررسی  . گردر مصوبه اه اف ز زظا ف می

 .  به ص زر رأی اق ار خواه  ش 

مرکزی اراار خواه  شز  پزس ای مالتتزه پرزرز ه ز ریزز در       هیأتدر تا    رتر دزر که در  :21ماده 

صورت درخواست دازطل  پس ای استماع دداعیات تضوری زی ما داً رسبت به ص زر رأی اق ار خواهز   

 . ش 

تا    رتر ازل ز دزر در صورتییه موارد موجود در پرزر ه دازطلز   مراج  رسی گی ک   ه در  :22ماده 

های ماز د اطمی زان آزر توسزط    را می ی ز متقن برای ص زر رأی تشخیص ر ه   موظ    رسبت به بررسی

ک   گان ج    اق ار رموده ز با توجه به دي   ز مست  ات شاکی همه جوار  امزر را بررسزی ز اعزالر    بررسی

 .  رتر رما   

هزای مرکززی   هیأتعزالی ای طر زق    هیزأت میاتبات در خصوص رسی گی به پرزر ه شاکیان بزا   :23ماده 

 .  پذ ردصورت می
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های مرکزی موظ  ز  در صزورت درخواسزت کتبزی دازطلز  رتیازه       هیأتهای اجرا ی ز هیأت :24ماده 

 .  رسی گی به شیا ات را به طور کلی، محرماره ز کتبی به زی اعالر رما   

. باشز   های اجرا ی مسئول اجرای تصزمیمات ز ابزالغ آراء ز اتیزار صزادره مزی     هیأتدبیران  :25ماده 

 .  باش مرکزی می هیأتهمچ ین در مرتله دزر تا    رتر اراار ا ن امور به عه ه دبیر 

کلیه اطالعات به دست آم ه در مرات  جذب در پرزر ه متقا زی محرمارزه بزوده ز ادشزای آن      :26ماده 

در صورت ادشای موارد با متخل ین طبزق مقزررات مربوطزه قضزا ی ز  اتخل زاتی برخزورد        . باش رمیماای 

 . خواه  ش 

گززران ز هززای اجرا ززی، محققززین، مصززاتبههیأتمرکزززی،  هززایهیززأتهززیچ  ززك ای اعضززای  :27مــاده 

اطالعات، م ارك  آزریتوان در ارتباط با زظا  ی که طبق مقررات ز  وابط برای جم ک   گان را رمیبررسی

 .  ز همچ ین ص زر رأی دارر  تحت تعقی  قضا ی قرار داد

در صورتی که هر  ك ای ادراد دوق مرتی  جرا و عمومی  ا تخل ات اداری گردر ، پرزر ه آرزان   تبصره:

های رسی گی به تخل زات اداری ز  هیأتمرکزی به مراج  قضا ی،  هایهیأتعالی  ا  هیأتتس  مورد توسط 

 .  مراج  ذ ربط ارجاع خواه  ش   ا سا ر

های اجرا زی )در خصزوص   هیأتهای مرکزی موظ    هر شش ماه گزارش دعالیتهای خود ز هیأت :28ماده 

 .  عالی ارائه رما    هیأتآراء صادره تا    رتر ازل ز دزر( را به 

مزورخ   عزالی جزذب   هیزأت تبصزره دررزود ز هشزتمین جلسزه      5مزاده ز   21ا ن آ ین رامه در  :29ماده 

 .  به تصو   رسی ه است ز ای تار   ابالغ يیر ايجراست 05/00/9819

 


