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 تعاریف و اصطالحات

 شوراي عالي انقالب فرهنگي شورای عالی:

 شوراي اسالمي شدن دانشگاهها و مراكز آموزشي شورای اسالمی شدن:

 هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي هیأت عالی:

 نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها نهاد:

 هيأت عالي گزينش كشور هیأت عالی گزینش:

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري وزارت علوم:

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وزارت بهداشت:

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وزارتین:

 هيأت مركزي جذب اعضاي هيأت علمي مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي هیأت مرکزی:

 هيأت اجرايي جذب اعضاي هيأت علمي مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي هیأت اجرایی:

 مؤسسه آموزش عالي و پژوهشي مؤسسه:

 آئين نامه تشكيل هيأت علمي جذب اعضاي هيأت علمي مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي آئین نامه:

 مجموعه مصوبات هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي صوبات:مجموعه م
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 تشکیل هیأت عالی، مرکزی و اجرائی جذب
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 ها و مراکز آموزش عالی کشورتشكیل هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه نامهآیین

 و اصالحات بعدی فرهنگیشورای عالی انقالب  19/04/1386مورخ  608جلسه در مصوب 

 

 تعریف: -1ماده

با توجه به جايگاه رفيع علم و دانش در فرهنگ اســالمي و ضــرورت حفن شــأن و قداســت وااي محيطهاي 

ضاي هيأت علمي و لزوم بهره سازنده اع شور و نظر به نقش محوري و  ستادان فرهيخته، آموزش عالي ك وري از ا

ـــي  ـــالمي و براي ايجاد وحدت رويه در بررس هاي داوطلبان صـــالحيتكارآمد و مؤمن به آرمانهاي انقالب اس

شگاهعضــويت در هيأت علمي،  ضای هیأت علمی دان شورهیأت عالی جذب اع  ها و مراکز آموزش عالی ک

شكيل مي ضاي هيأت علمي وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و گردد. در اين آيينت نامه، هيأت مركزي جذب اع

شكي و همچنين هيأت شت، درمان و آموزش پز شگاههاي اجرايي جبهدا ضاي هيأت علمي دان ها و مراكز ذب اع

ـــار  آموزش عالي، ناميده  «جذب اجراییهای هیأت»و  «هیأت مرکزی جذب وزارتین»به ترتيب و به اختص

 شوند.مي

 

ــوراي عالي  هيأت -2ماده ــوراي عالي انقالب فرهنگي بوده و دبيرخانه آن در محل دبيرخانه ش ــته به ش وابس

 شود.نمايد، ايجاد ميني كه دبيرخانه شوراي عالي تعيين ميانقالب فرهنگي و يا هرمكا

 

 وظایف: -3ماده

هاي اجرايي جذب براي ايجاد انسجام،وحدت رويه و توانمندي و پويايي اتخاذ ساز و كار واحد در هيأت -1

 هادانشگاه

 نظارت مستمر بر اجراي صحيح ضوابط و مقررات جذب هيأت علمي در تمامي سطوح -2

سي و بازنگ -3 ستبرر سيا شوراي ري كليه  شنهاد به  ضوابط مربوط به جذب هيأت علمي به منظور پي ها و 

صويب به  ستورالعمل اجرايي مربوط به جذب عضو هيأت علمي براي ت عالي انقالب فرهنگي و تدوين د

 شوراي اسالمي شدن مراكز آموزشي
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ــرح وظايف هيأت مركزي جذب وزارتين و هيأت -4 ــازماني و ش ــاختار س جذب و  اجرايي هايتعريف س

 ايجاد تعامل تعريف شده بين آنها

هاي آموزش بدو و حين خدمت با هدف توانمندســـازي اعضـــاي هيأت علمي و نظارت بر تدوين دوره -5

 حسن انجام آن 

 هاي اجرايي جذب برگزاري سمينارها و كارگاههاي توجيهي براي عناصر هيأت -6

 رسيدگي به شكايات و ساير امور محوله از سوي شوراي عالي انقالب فرهنگي  -7

ــاانأ هيأت مركزي جذب وزارتين و هيأت -8 ــي گزارش عملكرد س هاي اجرايي جذب و ارائه آن به بررس

 شوراي عالي انقالب فرهنگي 

ــاي هيأت علمي، وظيفه برر 4متناظر با بند : 1تبصررره ــوج جذب اعض ــي و تأييد فوق و در خارج از موض س

صالحيت هيأت مؤسس، اعضاي هيأت امناء و رئيس مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي به عهده هيأت 

 شوراي عالي انقالب فرهنگي( 10/02/1387مورخ  623)اصالحيه جلسه باشد.مركزي جذب وزارتين مي

صره  صالحيت اعضاي هيأت مؤسس مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي غ: 2تب غيرانتفاعي  -يردولتي تأييد 

ااجراســت. هيأت هاي مســتقر در تهران پس از تأييد نهايي هيأت عالي جذب اعضــاي هيأت علمي معتبر و ازم

صره  ضمن اجراي تب سه  3ماده  1مركزي جذب موظفند  صوب در جل شكيل هيأت عالي جذب م  608آيين نامه ت

اد موضوج اين مصوبه را جهت اخذ تأييديه نهايي شوراي عالي انقالب فرهنگي مشخصات افر 19/04/1386مورخ 

هيأت عالي  22/05/1392م مورخ يكصــد و بيســت و يكدر جلســه  مصــوب).به هيأت عالي جذب اعضـاي هيأت علمي ارسـال نمايند

 جذب(

 

 اعضاء: -4ماده

 شوراي عالي انقالب فرهنگي( 15/06/1390مورخ  695)جلسهوزير علوم، تحقيقات و فناوري  -1

 شوراي عالي انقالب فرهنگي( 15/06/1390مورخ  695)جلسهوزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  -2

 سه نفر از اعضاي حقيقي شوراي عالي انقالب فرهنگي به انتخاب آن شورا -3

 دبير هيأت مركزي جذب اعضاي هيأت علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري -4

 بهداشت، درمان و آموزش پزشكيدبير هيأت مركزي جذب اعضاي هيأت علمي وزارت  -5

 دبير هيأت عالي گزينش كشور -6
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 هانماينده نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه -7

 غيرانتفاعي)با اولويت دانشگاه آزاد اسالمي( -ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتينماينده دانشگاه -8

ــنهاد وزر: 1تبصررره ــب مورد به پيش ــوراي عالي دبير هيأت مركزي جذب وزارتين حس اي مربوطه و تأييد ش

 گردد.انقالب فرهنگي انتخاب مي

صره شدن مراكز  :2تب سالمي  شوراي ا سط  شوراي عالي انقالب فرهنگي تو ضاي حقيقي  رئيس هيأت از اع

 گردد.آموزشي و دبير آن در اولين جلسه از بين اعضا و يا خارج از آن توسط هيأت انتخاب مي

كنندة اعتبار يا عدم اعتبار مصوبات و تصميمات خواهد ء، رأي رئيس هيأت تعييندر موارد تساوي آرا :3تبصره

 بود.

 

 باشد.ورالعمل اجرایی الزامی میترعایت موارد زیر در تنظیم دس -5ماده

اســتخدام هيأت علمي برمبناي نياز دانشــگاه و از طريق فراخوان عمومي و ابتدا به صــورت پيماني انجام  -1

 گيرد.مي

مواردي كه جذب عضو هيأت علمي از طريق غيرفراخوان عمومي ضروري باشد، اين موضوج بايد در  تبصره:

 به تصويب هيأت مركزي جذب برسد. 

ستخدام هيأت علمي، هيأت -2 ضيان ا صالحيت متقا سيدگي به  شد و جذب مي اجراييهاي اولين مرجع ر با

ـــتخدام به عهده هيأت مركزي جذب  اين حق قابل تفويض به واحدهاي ديگر نبوده و تأييد نهايي اس

 باشد.وزارتين مي

ــين حق -3 ــاي هيأت علمي و مدرس ــالحيت اعض جذب   اجراييهاي التدريس و قراردادي بايد در هيأتص

 مورد ارزيابي قرار گيرد.

آزمايشي در صورت احراز شرايط، براي ارتقاء  -يماني به رسمي تبديل وضعيت اعضاي هيأت علمي از پ -4

 پذيرد.به رتبأ بااتر انجام مي

 باشد.قطعي منوط به احراز رتبه دانشياري مي -به رسمي اعضاي هيأت علمي تبديل وضعيت استخدامي  -5

قطعي، ارتقاء از يك مرتبه به رتبه بااتر  -براي تبديل وضعيت استخدامي اعضاي هيأت علمي به رسمي :1تبصره 

 باشد.ضروري مي
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صره  شت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات  :2تب در موارد خاص و حسب مورد با مجوز وزارتين بهدا

 يين تر از دانشياري نيز مقدور خواهد بود.و فناوري امكان رسمي قطعي شدن اعضاي هيأت علمي در مراتب پا

،ارتقا مرتبه به استادياري يافته اند 01/10/1387آندسته از اعضاي هيأت علمي با مرتبه مربي كه تا تاريخ  :3تبصره 

سال( با 5تا3آزمايشي)-درصورت داشتن حداقل ماندگاري سنوات با رعايت مدت زمان ماندگاري در مرتبه رسمي

ــميتأييد هيأت اجر ــه حســب مورد از رس ــس ــمي-ايي جذب مؤس قطعي تبديل وضــعيت مي -آزمايشــي به رس

سه يابند. صالحيه جل سه  28/09/1390مورخ  88)ا شگاهها و مراكز  11/11/1390مورخ  230هيأت عالي جذب و جل شدن دان سالمي  شوراي ا

 آموزشي(

آن دسته از جانبازان عضو هيأت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي دولتي و غيردولتي  :4تبصره 

ماده  5سال سابقه خدمت داشته باشند، ضمن مستثني شدن از شمول حكم بند  2حداقل  1/10/1387كه تا تاريخ 

آزمايشي ويااز  –اني به رسمي آئين نامه فوق الذكر، درصورت داشتن صالحيت هاي علمي و عمومي ازم، از پيم 5

شوراي  01/10/1388مورخ  195)اصالحيه جلسه قطعي، حسب مورد تبديل وضعيت مي يابند. –آزمايشي به رسمي  –رسمي 

 شوراي عالي انقالب فرهنگي( 05/08/88مورخ  651معين بنا به تفويض جلسه 

ــدور حك اجراييهاي هيأت -6 ــمي آزمايجذب در تمام مراحل قبل از ص ــاي هيأت علمي، م رس ــي اعض ش

صالحيت مي صورت احراز عدم  شته و در سئوليت نظارت بر عملكرد آنها را برعهده دا توانند از ادامه م

 فعاليت آنان جلوگيري نمايند.

شگاهش -7 ضاي هيأت علمي دان شته هاي تربيت معلم و تربيت مدرس و رايط ويژه جذب اع هاي الهيات، ر

)اصالحيه  به تصويب شوراي اسالمي شدن مراكز آموزشي خواهد رسيد. معارف اسالمي، علوم انساني و هنر

 شوراي عالي انقالب فرهنگي( 10/02/1387مورخ  623جلسه 

ـــان يا محققان يا افرادي كه جهت انجام خدمات قانوني و خدمات مورد تعهد)قانون  -8 بكارگيري مدرس

شگا Kها، ضريبهراتبخدمات پزشكان و پيراپزشكان،  ها حداكثر براي يك دوره به صورت هو...( در دان

 نامه خواهد بود.يندادي و در ادامه در چارچوب اين آيقرار

 باشد. اعضاي هيأت علمي ميهاي مميزه هاي هيأتنامهآيينحاكم بر  نامهآييناين  -9
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 رسیدگی به تخلفات -6ماده

يأت ظارت بر عملكرد ه عالي جذب مســـئول ن يأت  هاي اجرايي جذب در ه يأت  هاي مركزي جذب و ه

ــكايات دريافتي از عملكرد هيأت ــيدگي به ش ــگاهها و مراكز آموزش عالي بوده و مرجع رس در  اجراييهاي دانش

سامحه سي پروندهزمينه تخلفات، تندروي، م صميمها ميكاري و اعمال تبعيض در برر شد. ت ات هيأت عالي نظر با

 ااتباج خواهد بود.  نهايي تلقي شده و براي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي ازم

 

ـــ 19/4/86مورخ608هتبصره در جلس6ماده و 7مشتمل بر  نامهآييناين  - 7ماده به وراي عالي انقالب فرهنگيش

سيد و از تاريخ صويب ر صويب آن، كليه هيأت ت ست هاي جذب تغيير عنوان تاد به هيأتهاي مربوطه به گزينش ا

 يابد.مي

 

 نژادمحمود احمدیدکتر  

 رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقالب فرهنگی
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 اهداف، وظایف و ترکیب هیأت های مرکزی و اجرایی جذب هیأت علمی»مصوبه 

 «وهشیژدانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پ 

 هیأت عالی جذب  09/02/1387مصوب ششمین جلسه مورخ 

 

آيين نامه تشكيل هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور  3ماده  4بق بند ط

سه  صوب جل ضايشوراي عالي انقالب فره 19/4/86مورخ  608)م هيأتهاي  نگي(، اهداف، وظايف و تركيب اع

حقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و هيأتهاي اجرايي جذبدانشگاهها مركزي وزارتين علوم، ت

 دانشگاه آزاد اسالمي، به شرح ذيل تصويب گرديد.تابع وزارتين مزبور و و مؤسسات آموزش عالي

 

 تعریف و اصطالحات -1ماده 

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي . وزارت : -1

 وزير علوم، تحقيقات و فناوري و وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي . وزیر: -2

ـــاي هيأت علمي وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و  هیأت مرکزی جذب: -3 هيأت مركزي جذب اعض

 بهداشت، درمان و آموزش پزشكي .

 : دبيرخانه هيأت مركزي جذب اعضاي هيأت علمي وزارت .ه دبیرخان -4

 هيأت اجرايي جذب اعضاي هيأت علمي مؤسسه . هیأت اجرایی جذب: -5

 ها، مؤسسات آموزش عالي اعم از آموزشي و پژوهشي.هر يك از دانشگاه مؤسسه: -6

 

 وظایف هیأت مرکزی جذب -2ماده 

ـــت  -1 ـــياس ـــاي هيأت علمي )اعم از و مقررات و آيين نامه اجراييهاي تدوين س هاي مربوط به جذب اعض

 .عمومي( و پيشنهاد آنها جهت تصويب به مراجع ذيربطصالحيت علمي و  هايتوانايي

 بازنگري در مقررات و آيين نامه هاي مربوط و پيشنهاد اصالح آنها به وزير براي تصويب.   -2

 جذب و ارائه به وزير براي تصويب. تهيه، تنظيم و پيشنهاد آيين نامه داخلي هيأت مركزي    -3
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سات آموزش عالي )اعم از قراردادي، پيماني،  -4 س ضويت در هيأت علمي مؤ سي و تأييد جذب داوطلبان ع برر

 .قطعي(-آزمايشي، رسمي-رسمي

سي و تأييد -5 ضاي هيأت صالحيت هاي علمي و توانايي برر ستخدامي اع ضعيت ا ضيان تبديل و عمومي متقا

 علمي. 

سي و تأييد   -6 ضاي هيأتصالحيت علمي و  هايتواناييبرر شنهاد به هيأت عالي  اجراييهاي عمومي اع و پي

 يد نهائي. تأيجهت 

متقاضي عضويت در هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش  راتبه هاي بررسي و تأييد صالحيت عمومي  -7

 عالي.

 -هيأت امناء مؤســســات آموزش عالي غيردولتيبررســي و تأييد اوليه صــالحيت عمومي اعضــاء مؤســس و  -8

 غيرانتفاعي. 

 شوند.معرفي مي بررسي و تأييد صالحيت عمومي اشخاصي كه به عنوان رئيس مراكز آموزش عالي غيردولتي -9

شكايات مطروحه و نظارت بر عملكرد هيأت-10 سيدگي به كليه  هاي اجرايي جذب و ارزيابي فعاليت هاي آنها ر

 آن به مراجع ذيربط.  و ارائه گزارش

 هيأت عالي جذب( 24/11/1391مورخ  111)اصالحيه جلسه .ارائه گزارش عملكرد دوره اي به هيأت عالي جذب -11

 .انجام ساير امور محوله از هيأت عالي جذب -12

 

 اعضای هیأت مرکزی جذب -3ماده 

ــكي . 1 ــت، درمان و آموزش پزش ــب مورد بوزراي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداش عنوان رئيس هيأت ه حس

 شوراي عالي انقالب فرهنگي( 15/06/1390مورخ  695)جلسهمركزي جذب

آيين نامه هيأت عالي جذب اعضــاي هيأت علمي  608مصــوبه  4)طبق تبصــره يك ماده دبير هيأت مركزي . 2

 شود(دانشگاهها و مراكز آموزش عالي انتخاب مي

 هيأت عالي جذب( 24/11/1391مورخ  111)اصالحيه جلسه ( آموزشيمربوطه )معاون معاون  .3

ناوري(، رئيس مركز امور هيأت 4 قات و ف عالي )در وزارت علوم، تحقي يابي آموزش  ظارت و ارز . رئيس مركز ن

 هيأت عالي جذب( 24/11/1391مورخ  111)اصالحيه جلسه علمي )در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي( 
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 هاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها به پيشنهاد رئيس نهاديكي از معاونين ن .5

ــيتهفت تا  پنج .6 ــخص ــته هاي علمي و فرهنگي )كه ترجيحاً حداقل يك نفر از آنان، دانشنفر از ش آموخته رش

شد(  سه سال.  4با معرفي وزير مربوطه و تأييد هيأت عالي جذب  و حكم رئيس آن به مدت حقوق با صالحيه جل )ا

 هيأت عالي جذب( 28/03/1392مورخ  118و  21/06/1391مورخ  81

صره  شوراي عالي انقالب فرهنگي -1تب سط وزير مربوطه به  سب مورد تو دبير هيأت مركزي جذب وزارتين ح

سط رئيس هيأت عالي جذب براي مدت  شورا، تو صوب مي 4معرفي و پس از تأييد اين  صالحيه گردند. سال من )ا

 هيأت عالي جذب( 28/03/1392مورخ  118و  21/06/1391مورخ  81جلسه 

صره  ضاي مذكور در رديف -2تب شنهاد وزير، تأييد هيأت عالي جذب و حكم رئيس آن به مدت چهار 6اع به پي

 هيأت عالي جذب( 21/06/1390مورخ  81)اصالحيه جلسه شوند. سال منصوب مي

 –اعالم نظر نهايي درخصــوص جذب اعضــاي هيأت علمي در مؤســســات آموزش عالي غيردولتي  -3 تبصررره

سالمي به عهده هيأت هاي مركزي خواهد بود و بدين منظور كميته شگاه آزاد ا هاي خاص جذب غيرانتفاعي و دان

مركزي تشكيل غيرانتفاعي و دانشگاه آزاد اسالمي زير نظر هيأت هاي  –اعضاي هيأت علمي مؤسسات غيردولتي 

 هيأت عالي جذب( 24/11/1391مورخ  111)اصالحيه جلسه خواهند شد. 

 

 جذب  اجراییاهداف هیأت  -4ماده 

به منظور انتخاب اعضاي هيأت علمي اصلح از بين متقاضيان جذب و همچنين تبديل وضعيت استخدامي و ايجاد 

ضاي هيأت علمي، هيأت اجرايي جذ ستخدام اع شد. وحدت رويه در امور ا شكيل خواهد  سه ت س ب در هر مؤ

 هيأت عالي جذب( 24/11/1391مورخ  111)اصالحيه جلسه 

 

 جذب  اجراییوظایف هیأت  -5ماده

 شناسايي و تعيين نيازهاي جذب اعضاي هيأت علمي در گروههاي آموزشي و پژوهشي -1

 انجام فراخوان عمومي براي جذب اعضاي هيأت علمي مؤسسه  -2

 باشند.فعلي مستثني مي هايبورسيه تبصره:
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صميم -3 سميت ستخدام اعضاي هيأت علمي اعم از قراردادي، پيماني، ر -گيري در خصوص نحوه و چگونگي ا

قطعي، هيأت علمي طرح ســربازي، مأموريت و انتقال اعضــاي هيأت علمي در چارچوب -آزمايشــي، رســمي

 ها و مقررات مربوطهنامهآيين

تحصيلي از  راتبهاضيان هيأت علمي متقاضي استخدام در مؤسسه و متق اعالم نظر درخصوص جذب اعضاي -4

 عمومي صالحيت علمي و  هايلحاظ توانايي

 نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مربوط به استخدام اعضاي هيأت علمي -5

 ارائه گزارشات مستمر ساليانه حسب مورد به هيأت مركزي جذب اعضاي هيأت علمي وزارتين  -6

 )اصالحيه جلسه ... مورخ ... هيأت عالي جذب(باشند. هاي فعلي از شركت در فراخوان عمومي مستثني ميراتبه صره:تب

 

 جذب دانشگاههای تابع وزارتین علوم و بهداشت اجراییترکیب اعضای هیأت  -6ماده 

 (هيأترئيس مؤسسه )رئيس   .1

 رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در مؤسسه  .2

از همان مؤسـسـه به انتخاب هيأت عالي جذب و حكم دبير هيأت هاي علمي پنج تا هفت نفر از شـخصـيت   .3

سب مورد به مدت  سات سال  4مركزي جذب وزارتين ح صالحيه جل هيأت  21/06/1390مورخ  81و  05/02/1392مورخ  74)ا

 عالي جذب(

 .را به هيأت عالي پيشنهاد نمايند 3د سسه يا هيأت مركزي جذب مي توانند افراد بنؤرئيس م -1تبصره 

شد  4هاي بعد سال و براي دوره 2زمان عضويت اعضاء هيأت علمي عضو هيأت اجرايي براي دوره اول  سال با

 شود.بعالوه زمان اجراي اين مصوبه از شهريور سال آينده محاسبه مي

صره  ضوج بند  -2تب ضاي هيأت علمي مو صوب به  3دبير هيأت كه از ميان اع سه من س انتخاب و حكم رئيس مؤ

 شود.مي

 گردد.بعد از ابالغ حداكثر تا يك ماه توسط دبير هيأت مركزي جذب صادر مي 3بند احكام صدور  -3تبصره 

صره  رئيس دانشــكده و مدير گروه آموزشــي مربوطه، حســب نياز جهت ارائه نظرات تخصــصــي در مورد  -4تب

( ، به جلســات هيأت اجرايي جذب دعوت  حصــيلي و طرح ســربازيت راتبهقاضــيان )هيأت علمي، پرونده مت

 شوند. مي
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ــالمي هيأت  -7ماده  ــگاه آزاد اس ــتاني و با  اجراييبراي كليه واحدهاي دانش ــورت اس جذب هيأت علمي به ص

 شود: تركيب ذيل تشكيل مي

 رئيس بزرگترين واحد استان )رئيس هيأت( -1

 ي در بزرگترين واحد استانرئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبر -2

دبير هيأت تأييد هيأت عالي جذب و حكم  دانشگاه آزاد اسالمي،عضو هيأت علمي بنا به پيشنهاد  هفتتا  پنج -3

 هيأت عالي جذب( 21/06/1390مورخ  81و  05/02/1392مورخ  74)اصالحيه جلسات مركزي جذب وزارتين حسب مورد 

صره  ضوج بند  -1تب ضاي هيأت علمي مو فوق با حكم و انتخاب رئيس بزرگترين واحد  3دبير هيأت از ميان اع

 شود. استان، منصوب مي

صره ضوج بند  -2تب ضاي مو شته7ماده  3يك نفر از اع سب مورد در ر شكي با معرفي هيأت مركزي ، ح هاي پز

ــته ــكي و در رش ــت، درمان و آموزش پزش ــجذب وزارت بهداش كي با معرفي هيأت مركزي جذب هاي غيرپزش

 شوند.وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به هيأت عالي جذب معرفي مي

 

 باشد.هاي مغاير با آن، ملغي و منسوخ مياز زمان تصويب و ابالغ اين مصوبه، كليه مقررات و آيين نامه-8ماده 

 

صوبه در  -9ماده  س 10ماده و  9اين م صره در جل هيأتعالي  4/3/88و  9/2/87و  2/2/87 مورخ 34و  6و  5ات تب

شگاهها و مؤسسات آموزش عالي، به تصويب رسيد و از زمان ابالغ، ازم ااجراء  جذب اعضاي هيأت علمي دان

 است.
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های مرکزی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش دستورالعمل نحوه فعالیت هیأت»مصوبه 

 «عالی و پژوهش

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 هیأت عالی جذب 24/11/1391مورخ  111جلسه در مصوب 

 

هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي در يكصد و يازدهمين جلسه 

زي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مراكز هاي مرك، دستورالعمل نحوه فعاليت هيأت24/11/1391مورخ 

 آموزش عالي و پژوهشي را به شرح ذيل تصويب نمود:

 

 های مرکزی جذب اعضای هیأت علمی دستورالعمل نحوه فعالیت هیأت

 دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی

 

 مقدمه

اجتماعي  –در ابعاد ارزشي، فرهنگي  دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي يكي از مهمترين اركان رشد و تعالي جامعه

اسالمي كه مبتني بر ارزشها و دين مبين شوند. خصوصاً در نظام مقدس جمهوري و اقتصادي جامعه محسوب مي

هاي ديني و توليد علم و توسعه پايدار باشد، نقش و جايگاه  دانشگاهها بعنوان كانون نشر و ارتقاي ارزشاسالم مي

انداز بيست ساله و نقشه بديل است. اين امر به كرات در اسناد باادستي مانند سند چشمبي جامعه جايگاهي ممتاز و

جامع علمي كشور به وضوح مورد تصريح و تأكيد قرار گرفته است. به منظور دستيابي به اهداف نظام علمي و 

ن تمامي عوامل تحول نقش و جانبه در دانشگاهها و مراكز پژوهشي است. در ميافناوري كشور نياز به تحولي همه

جايگاه اعضاي هيأت علمي از همه مهمتر و تأثيرگذارتر است. لذا جذب اعضاي هيأت علمي مؤمن، متعهد و 

باشد. به منظور كارآمد كردن فرايند جذب اعضاي هاي آموزشي عالي كشور ميمتخصص يكي از مهمترين اولويت

شوراي عالي انقالب  19/4/86مورخ  608ر راستاي اجراي مصوبه هيأت علمي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و د

در وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و  «هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی»فرهنگي، 

 آموزش پزشكي تشكيل شده است.
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وزارتين مصرح در هاي مركزي جذب به منظور تصريح و شفافيت ازم در مورد نحوه چگونگي فعاليت هيأت

هاي مركزي و اجرايي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات نامه اهداف، وظايف و تركيب هيأتآيين

 گردد.آموزش عالي و پژوهشي، اين دستورالعمل توسط هيأت عالي اعضاي هيأت علمي تصويب و ابالغ مي

 

 تعاریف و اصطالحات -1ماده 

 ب اعضاي هيأت علمي شوراي عالي انقالب فرهنگيهيأت عالي: هيأت عالي جذ –الف 

هيأت مركزي: هيأت مركزي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي وزارتين  –ب 

 علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 اكز آموزش عالي و پژوهشيدبيرخانه: دبيرخانه هيأت مركزي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مر -ج

هاي دبيرخانه هيأت مركزي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و كارگروه: كارگروه -د

 پژوهشي وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

 مؤسسه: مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كشور -هـ 

 

 ت مرکزی جذب وزارتینترکیب اعضای هیأ -2ماده 

وزراي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد به عنوان رئيس هيأت  -2-1

 مركزي جذب

 دبير هيأت مركزي -2-2

 معاون مربوطه )معاون آموزشي( -2-3

مركز امور هيأت  رئيس مركز نظارت و ارزيابي آموزش عالي )در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري(، رئيس -2-4

 علمي )در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي(

 يكي از معاونين نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها به پيشنهاد رئيس نهاد -2-5

آموخته رشته هاي علمي و فرهنگي )كه ترجيحاً حداقل يك نفر از آنان، دانشپنج تا هفت نفر از شخصيت -2-6

 81)اصالحيه جلسه سال.  4معرفي وزير مربوطه و تأييد هيأت عالي جذب و حكم رئيس آن به مدت حقوق باشد( با 

 هيأت عالي جذب( 28/2/1392مورخ  118ئ  21/6/1391مورخ 
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شوراي عالي انقالب فرهنگي  19/4/86مورخ  608مصوبه  4ماده  1دبير هيأت مركزي، بر اساس تبصره  :1تبصره 

 شود.انتخاب مي

به پيشنهاد وزير، تأييد هيأت عالي جذب و حكم رئيس آن به مدت  5-2اعضاي مذكور در رديف  :2تبصره 

 شوند. چهارسال منصوب مي

 –اعالم نظر نهايي درخصوص جذب اعضاي هيأت علمي در مؤسسات آموزش عالي غيردولتي  :3تبصره 

هاي خاص جذب و بدين منظور كميته هاي مركزي خواهد بودغيرانتفاعي و دانشگاه آزاد اسالمي به عهده هيأت

هاي مركزي تشكيل غيرانتفاعي و دانشگاه آزاد اسالمي زيرنظر هيأت –اعضاي هيأت علمي مؤسسات غيردولتي 

 خواهند شد.

 

 وظایف هیأت مرکزی جذب -3ماده 

ز هاي مربوط به جذب اعضاي هيأت علمي )اعم انامههاي اجرايي و مقررات و آيينتدوين سياست -3-1

 هاي علمي و صالحيت عمومي( و پيشنهاد آنها جهت تصويب به مراجع ذيربط.توانايي

 هاي مربوط و پيشنهاد اصالح آنها به وزير براي تصويببازنگري در مقررات و آيين نامه -3-2

 نامه داخلي هيأت مركزي جذب و ارائه به وزير براي تصويبتهيه، تنظيم و پيشنهاد آيين -3-3

بررسي و تأييد جذب داوطلبان عضويت در هيأت علمي مؤسسات آموزش عالي )اعم از قراردادي، پيماني،  -3-4

 قطعي( –آزمايشي، رسمي  –رسمي 

هاي علمي و صالحيت عمومي متقاضيان تبديل وضعيت استخدامي اعضاي هيأت بررسي و تأييد توانايي -3-5

 علمي

هاي اجرايي و پيشنهاد به هيأت عالي و صالحيت عمومي اعضاي هيأت هاي علميبررسي و تأييد توانايي -3-6

 جهت تأييد نهايي

هاي متقاضي عضويت در هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش بررسي و تأييد صالحيت عمومي راتبه -3-7

 عالي

 –يردولتي بررسي و تأييد اوليه صالحيت عمومي اعضاء مؤسس و هيأت امناء مؤسسات آموزش عالي غ -3-8

 غيرانتفاعي
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 شوند.بررسي و تأييد صالحيت عمومي اشخاصي كه به عنوان رئيس مراكز آموزش عالي غيردولتي معرفي مي -3-9

هاي هاي اجراييي جذب و  ارزيابي فعاليترسيدگي به كليه شكايات مطروحه و نظارت بر عملكرد هيأت -3-10

 آنها و ارائه گزارش آن به مراجع ذيربط

 اي به هيأت عالي جذبارائه گزارش عملكرد دوره -3-11

 انجام ساير امور محوله از هيأت عالي جذب -3-12

 

 جلسه هیأت مرکزی -4ماده 

گردد. تشكيل جلسات جلسات هيأت مركزي هر دو هفته يك بار با دعوت كتبي دبير هيأت مركزي تشكيل مي

 أت مركزي و تأييد دبير هيأت ميسر خواهد بود.العاده با پيشنهاد دبير و يا دو سوم از اعضاي هيفوق

تقويم برگزاري جلسات هيأت توسط دبيرخانه تنظيم و پس از تأييد هيأت مركزي توسط دبيرخانه هيأت  -4-1

 گردد.ابالغ مي

جلسات هيأت مركزي با حضور دبير هيأت مركزي و حداقل نيمي از ساير اعضاء رسميت داشته و مصوبات  -4-2

 موافق اكثريت حاضر ازم ااجراست.آن با رأي 

 اعضاي هيأت مركزي موظفند شخصاً در جلسات هيأت مركزي شركت نمايند. -4-3

در صورتي كه عضوي سه جلسه متوالي با پنج جلسه متناوب در طول يك سال بدون عذر موجه در جلسات  -4-4

ضويت طبق فرايند عضويتي اعضاي هيأت مركزي غايب باشد، عضويت فرد در هيأت لغو و فرد ديگري براي ع

هاي اعضاء با اكثريت آراي گردد. تشخيص موجه بودن و يا نبودن غيبتهيأت مركزي به هيأت عالي معرفي مي

 اعضاي هيأت مركزي خواهد بود.

اي شركت كند، فردي از اعضاء بعنوان نايب دبير جلسه اگر دبير هيأت مركزي بنا به ضرورت نتواند در جلسه -4-5

 ا اداره خواهد نمود.ر

ساعت است و افزايش آن در هر جلسه با موافقت اكثريت اعضاء بالمانع  2مدت زمان جلسات هيأت مركزي  -4-6

 است.
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جلسات هيأت مركزي داراي دستور جلسه مشخص و فرم صورتجلسه خواهد بود. دستورجلسه به  همراه  -4-7

گردد و رخانه هيأت مركزي براي اعضاي هيأت ارسال ميدعوتنامه يك هفته قبل از برگزاري جلسه توسط دبي

 صورتجلسات در پايان همان جلسه و يا در جلسه بعدي به امضاي اعضاي حاضر در جلسه خواهد رسيد.

حذف يا اضافه شدن دستورجلسات عادي و فوق العاده هيأت با تصويب اكثريت اعضاء حاضر در جلسه  -4-8

 بالمانع است.

 شود.ص و به تشخيص دبير هيأت مركزي رأي گيري به صورت مخفي و با ورقه انجام ميدر موارد خا -4-9

صورتجلسات و مصوبات هيأت توسط دبيرخانه هيذت مركزي تنظيم و پس از تأييد دبير و امضاي اعضاي  -4-10

 شود.بندي و نگهداري ميهيأت مركزي در دبيرخانه هيأت مركزي طبقه

 

 تخصصی و عمومی تشكیل کارگروههای -5ماده 

هاي ارسالي از مؤسسات براي تأييد نهايي، تواند به منظور انجام امور كارشناسي محتواي پروندههيأت مركزي مي

هاي بررسي توانايي علمي و صالحيت عمومي ارزيابي عملكرد و رسيدگي به شكايات، نسبت به تشكيل كارگروه

رسد اقدام نمايد. در هر حال نتيجه بررسي ويب هيأت مركزي ميو تجديدنظر بر اساس شيوه نامه اجرايي كه به تص

 بايست به تأييد هيأت مركزي برسد.ها مياين كارگروه

 

 ها در هیأت مرکزیفرایند بررسی و تأیید پرونده -6ماده 

شوراي  623و  608نحوه و فرايند جذب و تبديل وضعيت استخدامي اعضاي هيأت علمي طبق مصوبه جلسات 

دستورالعمل اجرايي جذب و تبديل وضعيت استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و »نقالب فرهنگي و عالي ا

هيأت عالي جذب و  4/9/1387مصوب بيست و چهارمين جلسه مورخ « مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي

قاضيان و هاي علمي و عمومي متمصوبات بعدي اين هيأت، از طريق انجام فراخوان عمومي و بررسي صالحيت

هاي مركزي، حسب مورد طي مدت مقرر و هاي اجرايي و سپس تأييد نهايي در هيأتصدور رأي اوليه در هيأت

 شود.بر اساس قوانين و مقررات مربوط انجام مي

به منظور ايجاد وحدت رويه در فرايند بررسي صالحيت عمومي داوطلبان؛ نحوه انجام استعالمات، نحوه : 1تبصره 

حبه، نحوه انجام تحقيق از داوطلبان، چگونگي تعامل با مراجع ذيربط در انجام جذب نهايي داوطلبان و انجام مصا
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هاي مركزي، بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه حداكثر طي سه ماه هاي اجرايي و هيأتتقسيم كار بين هيأت

قيقات و فناوري و بهداشت، درمان و هاي مركزي جذب وزارتين علوم، تحتاز ابالغ اين دستورالعمل توسط هيأ

 آموزش پزشكي تهيه و به تأييد هيأت عالي خواهد رسيد.

اي فراهم آورند كه انجام هاي مركزي موظفند تمهيدات ازم براي انجام فرايند جذب را به گونههيأت :2تبصره 

ها اجرايي مؤسسات در استانهاي هاي متقاضيان اعم از علمي و عمومي در هيأتامور مربوط به بررسي صالحيت

هاي مركزي ضمن اجتناب هيأت طرح گردد.هاي مركزي ها صرفاً براي تأييد نهايي در هيأتانجام گيرد و پرونده

هاي ريزي، نظارت و ارزيابي عملكرد هيأتبرنامههماهنگي، هاي خود را در از تصدي امور اجرايي جذب، فعاليت

 اجرايي متمركز نمايند. 

اي و ارسال و بايست حداكثر طي شش ماه، كليه امور دبيرخانههاي مركزي و اجرايي ميدبيرخانه هيأت :3تبصره 

مابين را به شيوه بر خط )الكترونيكي( انجام دهد و امكان دسترسي بر خط دبيرخانه هيأت عالي به مراسالت في

 شبكه مذكور را فراهم نمايد.

 

 ابالغ و پيگيري مصوبات -6ماده 

هاي مطروحه در هيأت مركزي، پاسخ به سؤاات افراد هاي مركزي شامل تأييد نهايي پروندهمصوبات هيأت كليه

حقيقي و حقوقي، استعالمات، تفسير قوانين، مقررات و مصوبات مربوط به جذب پس از طرح در هيأت مركزي با 

وز ابالغ و رونوشت آن به دبيرخانه امضاي دبير هيأت و توسط رئيس دبيرخانه هيأت مركزي حداكثر طي مدت ده ر

 گردد.هيأت عالي ارسال مي

اي و داراي در حيطه تبصره: انجام مكاتبات با مراجع ذيصالح  توسط دبير هيأت مركزي و انجام امور دبيرخانه

 گيرد.مقرر توسط رئيس دبيرخانه هيأت مركزي صورت مي

 

هيأت  24/11/1391ر يكصد و يازدهمين جلسه مورخ اين دستورالعمل در هفت ماده و هفت تبصره د -7ماده 

 عالي جذب اعضاي هيأت علمي تصويب و از زمان ابالغ ازم ااجراست.
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 دستورالعمل اجرایی جذب و تبدیل وضعیت استخدامی»

 «ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشیاعضای هیأت علمی دانشگاه

 جذبهیأت عالی  28/05/1387مصوب هفدهمین جلسه مورخ 

 

ــاس  ــاتبراس ــوبه جلس ــوراي عالي انقالب فرهنگي 10/2/87و  19/4/86مورخ  623و  608 مص ــت و  ش و بيس

سه مورخ  سات آموزش عالي   4/9/87چهارمين جل س شگاه ها و مؤ ضاي هيأت علمي دان هيأت عالي جذب اع

سات آموزش عالي  س شگاهها و مؤ ضاي هيأت علمي دان ستورالعمل اجرايي جذب اع سيله د شي به بدينو و پژوه

 ااجراست.ازم  1/10/87كه از تاريخ  گردد ابالغ ميشرح زير 

 

 تعاریف  -1ماده 

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وزارت: -1

ناوري و ههیأت مرکزی جذب:  -2 ـــاي هيأت علمي وزارت علوم، تحقيقات و ف يأت مركزي جذب اعض

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 ها، مؤسسات آموزش عالي اعم از آموزشي و پژوهشيهر يك از دانشگاهمؤسسه:  -3

 هيأت اجرايي جذب اعضاي هيأت علمي مؤسسه هیأت اجرایی جذب: -4

 سسهدبيرخانه هيأت اجرايي جذب مؤدبیرخانه:  -5

 

 اهداف -2ماده 

به منظور انتخاب اعضاي هيأت علمي اصلح از بين متقاضيان جذب و همچنين تبديل وضعيت استخدامي و ايجاد 

 وحدت رويه در امور استخدام اعضاي هيأت علمي، هيأت اجرايي جذب در هر مؤسسه تشكيل خواهد شد. 

 

 وظایف هیأت اجرایی جذب -3ماده 

 هاي آموزشي و پژوهشينيازهاي جذب اعضاي هيأت علمي در گروهشناسايي و تعيين  -1

 انجام فراخوان عمومي براي جذب اعضاي هيأت علمي مؤسسه -2
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گيري درخصوص نحوه و چگونگي استخدام اعضاي هيأت علمي اعم از قراردادي، پيماني، رسمي تصميم -3

ـــا ـــربازي، مأموريت و انتقال اعض ـــمي قطعي، هيأت علمي طرح س ي هيأت علمي در آزمايشـــي، رس

 ها و مقررات مربوطهنامهچهارچوب آيين

اعالم نظر درخصوص جذب اعضاي هيأت علمي متقاضي استخدام در مؤسسه و متقاضيان راتبه تحصيلي  -4

 از لحاظ توانايي علمي و صالحيت عمومي

 نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مربوط به استخدام اعضاي هيأت علمي -5

 ستمر ساليانه حسب مورد به هيأت مركزي جذبارائه گزارشات م -6

 باشند.هاي فعلي از شركت در فراخوان عمومي مستثني ميراتبه: 1تبصره 

 هاي وزارت در مورد متقاضيان راتبه تحصيلي الزامي است.نامهرعايت آيين :2تبصره 

 

 ترکیب هیأت اجرایی جذب -4ماده 

 رئيس مؤسسه)رئيس هيأت( -1

 ي مقام معظم رهبري در مؤسسهرئيس نهاد نمايندگ -2

به انتخاب هيأت عالي جذب و حكم دبير هيأت مركزي جذب وزارتين پنج تا هفت عضـــو هيأت علمي  -3

 هيأت عالي جذب( 21/06/1390مورخ  81و  05/02/1392مورخ  74)اصالحيه جلسات حسب مورد 

 را به هيأت عالي پيشنهاد نمايند. رئيس مؤسسه يا هيأت مركزي جذب مي توانند افراد موضوج بند فوق: 1تبصره

سال مي باشد.زمان اجرايي شدن اين مصوبه  4سال ودوره هاي بعدي  2زمان عضويت براي دوره اول :2تبصره 

 از شهريور سال آينده مي باشد. 

 دبير هيأت اجرايي جذب كه با حكم رئيس مؤسسه از بين اعضاء انتخاب خواهد شد.:3تبصره

 

واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي هيأت اجرايي جذب اعضاي هيأت علمي به صورت استاني و براي كليه  -5ماده 

 شود:با تركيب ذيل تشكيل مي

 رئيس بزرگترين واحد استان)رئيس هيأت( -1

 رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در بزرگترين واحد استان -2
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شنهاد  -3 سالمپنج تا هفت عضو هيأت علمي بنا به پي شگاه آزاد ا ي، تأييد هيأت عالي جذب و حكم دبير دان

هيأت  21/06/1390مورخ  81و  05/02/1392مورخ  74)اصــالحيه جلســات هيأت مركزي جذب وزارتين حســب مورد 

 عالي جذب(

 

 دبیرخانه  -6ماده 

تشــكيل  ي همكاري،كليه امور اجرايي هيأت اجرايي جذب از قبيل اعالم فراخوان عمومي جذب، دريافت تقاضــا

توسط دبيرخانه هيأت اجرايي جذب انجام خواهد شد. رئيس هيأت اجرايي ... پرونده، پاسخگويي به متقاضيان و 

سب و مكانيزه اقدام  شكيل دبيرخانه با امكانات و تجهيزات منا سبت به ت صت ن ست در اولين فر جذب موظف ا

 كند، تعيين نمايد.فعاليت مي نموده و رئيس دبيرخانه آن را كه زيرنظر دبير هيأت اجرايي جذب

 

 هاکارگروه -7ماده 

علمي و هاي هيأت اجرايي جذب در موارد مطروحه جهت تســـريع در روند بررســـي جذب، كارگروه بررســـي

 عمومي زير نظر خود تشكيل مي دهد.

 کارگروه بررسی توانایی علمی -الف

ستخدام پيما ضيان جذب)ا سي توانائي علمي متقا سمي به منظور برر ستخدامي از پيماني به ر ضعيت ا ني، تبديل و

آزمايشي، از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي و طرح سربازي و...( و همچنين متقاضيان استفاده از راتبه تحصيلي، 

شكيل خواهند  كارگروه بررسي توانايي علمي در تخصصهاي مختلف زيرنظر هيأت اجرايي جذب حسب مورد ت

 باشد.توانايي علمي الزامي نميتشكيل كارگروه بررسي  شد.

 تركيب اعضاي هر كارگروه به شرح زير خواهد بود:

 رئيس پژوهشكده ذيربطرئيس دانشكده،  -1

 مدير گروه آموزشي، پژوهشي ذيربط -2

ضي با انتخاب هيأت اجرايي جذب  -3 صي متقا ص ضاي هيأت علمي مرتبط با زمينه تخ حداقل دو نفر از اع

 لسه كارگروه دعوت مي شوند.كه حسب پرونده براي حضور در ج

سمي  -4 ضاي هيأت علمي ر ستي از اع ضاي هيأت اجرايي جذب و يا نماينده آن هيأت كه باي يك نفر از اع

 مؤسسه باشد.
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 ها حسب مورد رئيس بخش مربوطه عضو كارگروه خواهد بود.در مؤسسات پژوهشي و پژوهشكده :1تبصره 

صره  شخيص هيأت اجراي :2تب صورت نياز با ت توانند مي 3ي جذب برخي از اعضاي هيأت علمي موضوج بنددر 

 از خارج مؤسسه انتخاب گردند.

ــي صــالحيت علمي اعضــاي كارگروه : 3تبصررره  با نظر و تأييد هيأت اجرايي جذب و حكم رئيس هيأت بررس

سه  س سب مؤ ضيان گردند، مورد تعيين ميح سي توانايي علمي متقا سينتيجه برر هاي ازم در قالب پس از برر

شــده و توســط نماينده هيأت اجرايي جذب جهت اتخاذ تصــميم به صــورت محرمانه به هاي مربوطه تكميل فرم

 هيأت عالي جذب( 10/05/1391مورخ  101)اصالحيه جلسه شود. هيأت اجرايي جذب ارائه مي

وهشي و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي ها بررسي توانايي علمي در مؤسسات پژتركيب كارگروه: 4تبصره 

 غيرانتفاعي حسب مورد با صالحديد رئيس مؤسسه تعيين خواهد شد. –غيردولتي 

 

 کارگروه بررسی صالحیت عمومی -ب

ضيان جذب)حق ستخدامي از به منظور بررسي صالحيت عمومي متقا ستخدام پيماني، تبديل وضعيت ا التدريس، ا

شي، از  سمي آزماي ستفاده از راتبه پيماني به ر ضيان ا سربازي و...( و متقا سمي قطعي، طرح  شي به ر سمي آزماي ر

 تحصيلي، كارگروه بررسي صالحيت عمومي با تركيب ذيل زيرنظر هيأت اجرايي جذب تشكيل خواهد شد. 

 نماينده رئيس مؤسسه -1

 نماينده مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در مؤسسه -2

ــاي پنج نفر  -3 ــنهاد هيأت اجرايي جذب و تأييد هيأت عالي جذب، با هيأت علاز اعض ــمي به پيش مي رس

صوب مي 4دبير هيأت مركزي جذب براي مدت  حكم سه )شوند.سال من صالحيه جل  10/05/1391مورخ  101ا

 هيأت عالي جذب(

صره  سات : 1تب شخيص رئيس هيأت در جل صالحيت عمومي بدون حق رأي بنا به ت سي  سئول كارگروه برر م

 تواند شركت كند.مي

صره  سالمي : 2تب ضويت در هيأت علمي گروه معارف ا ضيان ع صالحيت عمومي متقا سي توانائي علمي و  برر

 گيرد.ها توسط معاونت امور اساتيد نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها انجام ميدانشگاه
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 : فرآیند جذب اعضای هیأت علمی8ماده 

ي هيأت علمي در اين دستورالعمل هرگونه استخدام عضو هيأت علمي به صورت قراردادي، منظور از جذب اعضا

ست. صيلي ا سربازي، مأموريت، انتقال و راتبه تح شرح زير  پيماني، طرح  ضاي هيأت علمي به  فرآيند جذب اع

 باشد:مي

ها و شــرايط پس از اعالم فراخوان عمومي جذب اعضــاي هيأت علمي و راتبه تحصــيلي كه براســاس فرم : 8-1

مربوطه اعالم شــده انجام خواهد شــد، دبيرخانه نســبت به دريافت انجام فراخوان و درخواســت متقاضــيان اقدام 

 روز(.5نمايد.)حداكثرمي

صره: ضاي هيأت علمي دوب تب سال ودر ماهفراخوان عمومي براي جذب اع شهريور و بهمن از طريق ار در  هاي 

 گيرد.منزلگاه مؤسسه و روزنامه هاي كثيراانتشار به شكل استاني يا متمركز صورت مي

دبيرخانه كليه درخواســتهاي واصــله را به هيأت اجرايي جذب ارســال نموده و با نظر هيأت اجرايي جذب  : 8-2

اند، اده و نسبت به ارسال پاسخ براي افرادي كه شرايط اوليه را دارا نبودهبراي افراد واجد شرايط پرونده تشكيل د

 روز(.5اقدام خواهد نمود.)حداكثر

پرونده آنان را بنا به تشــخيص هيأت همزمان دبيرخانه بعد از تكميل پرونده براي متقاضــيان واجد شــرايط :  8-3

ــي توانايياجرايي جذب به كارگروه ــالحي هاي بررس ــه و در مورد دروس معارف علمي و ص ــس ت عمومي مؤس

 روز(7نمايد.)حداكثراسالمي به معاونت امور اساتيد نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري ارسال مي

كارگروه بررسي توانايي علمي و صالحيت عمومي با تشكيل جلسه و دعوت از افراد تعيين شده نسبت به  : 8-4

ضيان اقدام نموده و ن سي پرونده متقا سبه از فرم مربوطه، به برر صالحيت را با توجه به امتيازات مكت سي  تيجه برر

 روز(. 45نمايند)حداكثراجرايي جذب ارسال مي هيأت

صالحيت عمومي، پرونده : 8-5 سي توانايي علمي و  صميم دبيرخانه پس از دريافت نتيجه برر ها را براي اتخاذ ت

 روز(.5به هيأت اجرايي جذب ارسال خواهد كرد)حداكثر

هد  : 8-6 جه تصـــميم خود را اعالم خوا يان نتي قاضـــ نده مت ـــي پرو جذب پس از بررس يأت اجرايي  ه

 روز(.15نمود)حداكثر

دبيرخانه خالصــه پرونده متقاضــياني كه مورد تأييد اوليه هيأت اجرايي جذب قرار گرفته اســت مطابق فرم  : 8-7

 روز(.7نمايد)حداكثرزي جذب ارسال ميمربوطه از طريق پست الكترونيك به دبيرخانه هيأت مرك
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روز به مؤسسه اعالم خواهد كرد و مؤسسه موظف  45هيأت مركزي جذب نيز تصميم نهايي را حداكثر در  : 8-8

 روز نتيجه را به اطالج متقاضي برساند. 10است حداكثر طي 

هيأت مركزي جذب و ارسال آزمايشي اعضاي هيأت علمي پس از تأييد  -صدور ابالغ استخدام رسمي :1تبصره 

 مدارك مورد نياز از طرف مؤسسه توسط معاونت آموزشي وزارت اقدام خواهد شد.

ــي تواناييبا توجه به :2تبصررره  ــتخدام مربي، قبل از هرگونه اقدام )بررس ــالحيت محدوديت اس هاي علمي و ص

 ارت متبوج الزامي است.كسب مجوز از معاونت آموزشي وزرعايت بخشنامه مربوطه و عمومي متقاضيان(، 

صره  ستان  :3تب سط هيأت هاي اجرايي جذب ا سالمي، ابتدا تو شگاه آزاد ا ستخدام در دان ست هاي ا كليه درخوا

شگاه به  شي آن دان ضاء رئيس يا معاون آموز سازمان با ام شگاه و از طريق آن  سازمان مركزي آن دان سي و به  برر

نشــگاه آزاد اســالمي نيز موظف اســت نســبت به ايجاد يك هيأت مركزي جذب وزارت ارســال خواهد شــد. دا

ـــتورالعمل اقدام نمايد  6دبيرخانه متمركز و مكانيزه مطابق ماده  ـــط هيأتاين دس هاي مركزي و امور محوله توس

 .جذب را انجام دهد

صره  ضاي :4تب ضعيت اع ستخدام و تبديل و سالمي در رابطه با ا سگروه معارف ا سه دبيرخانه هيأت اجرايي مؤ

ستعالم  ساتيد نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري ا صالحيت عمومي را از دفتر امور ا ست توانايي علمي و  موظف ا

 نموده و به هيأت اجرايي جذب مؤسسه ارسال نمايند.

 

 : تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی 9ماده 

سمي ضاي هيأت علمي از پيماني به ر ستخدامي اع ضعيت ا سمي-نحوه تبديل و شي و از ر شي به -آزماي آزماي

 باشد:قطعي به شرح زير مي-رسمي

 

شوراي عالي انقالب فرهنگي، تبديل وضعيت استخدامي اعضاي  19/4/86مورخ  608مصوبه  5ماده  4براساس بند

 باشد.آزمايشي مشروط به احراز شرايط براي ارتقاء به مرتبه بااتر مي-هيأت علمي از پيماني به رسمي

صره سه :1 تب صوب جل ضاي هيأت علمي م شوراي  14/10/1389مورخ  679با توجه به مفاد آيين نامه ارتقاء اع

آزمايشـي به  -عالي انقالب فرهنگي امتياز تبديل وضـعيت اسـتخدامي اعضـاي هيأت علمي از پيماني به رسـمي 

 گردد:شرح ذيل اصالح مي
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سمي  –الف  ستخدامي از پيماني به ر ضيان تبديل وضعيت ا شي اعضاي هيأت علمي مي –كليه متقا ست آزماي باي

ــاب ازم  ــالحيت عمومي حد نص ــب ص ــتادياري به  100تا  70عالوه بر كس ــد امتيازات ارتقاء از مرتبه اس درص

تصــويب هيأت امناء  درصــد به پيشــنهاد هيأت مميزه و 100تا  70دنشــياري را كســب نمايند. ميزان حد نصــاب 

 گردد.مؤسسه مربوطه تعيين مي

شي از مواد  –ب  ضاي هيأت علمي آموز ضريب  4تا  1حداقل امتيازات ازم براي اع ساس  آيين نامه ارتقاء بر ا

از  6درصــد حد نصــاب ازم در حداقل امتيازات از بندهاي مواد آيين نامه ارتقاء به اســتثناي حداقل امتيازات بند 

 خواهد بود. 2از ماده  2و  1دهاي ، بن1ماده 

شي از مواد  –پ  ضاي هيأت علمي پژوه ضريب  4تا  1حداقل امتيازات ازم براي اع ساس  آيين نامه ارتقاء بر ا

از  5درصــد حد نصــاب ازم در حداقل امتيازات از بندهاي مواد آيين نامه ارتقاء به اســتثناي حداقل امتيازات بند 

 هيأت عالي جذب( 24/11/1390مورخ  91)اصالحيه جلسه خواهد بود.  2از ماده  1، بند 1ماده 

 

 :10ماده 

شــوراي عالي انقالب فرهنگي، تبديل وضــعيت اســتخدامي  19/4/86مورخ  608مصــوبه  5ماده  5براســاس بند 

 باشد. قطعي مشروط به احراز مرتبه دانشياري مي-آزمايشي به رسمي-اعضاي هيأت علمي از رسمي

 

 :11ماده 

آزمايشـي به -آزمايشـي و از رسـمي-أت علمي از پيماني به رسـميبراي تبديل وضـعيت اسـتخدامي اعضـاي هي

 قطعي اخذ مجدد تأييديه صالحيت عمومي الزامي است.-رسمي

 

 :12ماده 

سمي شگاه هاي تربيت مدرس و تربيت معلم از پيماني به ر ضاي هيأت علمي دان ستخدامي اع ضعيت ا  -تبديل و

مچنين استخدام اعضاي هيأت علمي گروه معارف اسالمي قطعي  و ه -آزمايشي به رسمي -آزمايشي و از رسمي

 باشد.تابع مقررات خاص خود مي
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 :13ماده 

 ها كه مغاير اين دستورالعمل نباشند كماكان به قوت خود باقي است.ها و بخشنامهنامهكليه ضوابط و مقررات، آيين

 

 :14ماده 

هيأت عالي جذب اعضاي  41و  24، 39، 18، 17 اتدر جلستبصره  17ماده و  14اين دستورالعمل اجرايي مشتمل به 

 ها و مؤسسات آموزش عالي  و پژوهشي به تصويب رسيد.هيأت علمي دانشگاه

  



31 

 

 های اجرایی جذب اعضای هیأت علمیدستورالعمل نحوه فعالیت هیأت»مصوبه 

 «ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشیدانشگاه 

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 هیأت عالی جذب 24/11/1391مصوب جلسه مورخ  

 

ها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي در يكصد و پانزدهمين جلسه هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه

ـــتورالعمل نحوه فعاليت هيأت03/02/1392مورخ  ها و دانشـــگاهجذب اعضـــاي هيأت علمي اي اجرايي ه، دس

 مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي را به شرح ذيل تصويب نمود:

 

 

 دستورالعمل نحوه فعالیت هیأت های اجرایی جذب اعضای هیأت علمی

 ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشیدانشگاه 

 

 مقدمه

هاي اجرايي جذب مؤســســات فعاليت هيأتبه منظور بهره مندي از تجربيات و ايجاد وحدت رويه و ســاماندهي 

شي كه از اين پس  سه»آموزش عالي و پژوه س شوراي « مؤ شود، اين آئين نامه در هيأت عالي جذب  ناميده مي 

 عالي انقالب فرهنگي تدوين و از زمان ابالغ اجرا مي گردد.

 ر تعاریف و اصطالحات1ماده 

 راي عالي انقالب فرهنگيهيأت عالي: هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي شو -الف

هيأت مركزي: هيأت مركزي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي وزارتين  -ب

 علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشيهيأت: هيأت اجرايي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه -ج

 ها و مراكز آموزش عالي و پژوهشيرخانه هيأت: دبيرخانه هيأت اجرايي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاهدبي -د
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رئيس  تشخيصبه العاده در موارد ضروري و بناجلسات فوقحداقل ماهي يك بار و  هيأتلسات عادي جر 2ماده 

 .شودتشكيل مي آنرئيس  تصميمو به دبير هيأت  يا پيشنهاد حداقل سه نفر از اعضا هيأت اجرايي

ساعت است و افزايش آن در هر جلسه با موافقت اكثريت اعضاي حاضر  2مدت زمان جلسات هيأت  تبصره:

 بالمانع است.

حداقل يك هفته قبل از تاريخ در مورد جلسات عادي  ت وأبوسيله دبير هيه تشكيل جلس براي دعوت -3ماده 

وقت فوق العاده كه امكان رعايت مهلت مذكور نباشد در اسرجد جلسات رمودر. هر جلسه به عمل مي آيد برگزاري

جلسه ذكر ر امه دستونتدعو در ساعت باشد. 24فاصله اين مدت نبايد كمتر از  به نحوي كهاقدام خواهد شد 

 شد. براي هر يك از اعضا ارسال خواهدمورد نياز مدارك  اسناد وسوابق،  ها،پيشنهاد وشود مي

نامه جلسه به همراه دعوتجلسه باشد. دستورجلسه مشخص و صورتجلسات هيأت بايد داراي دستور تبصره:

جلسه در پايان همان جلسه يا يك هفته قبل از برگزاري جلسه توسط دبير براي اعضا ارسال مي گردد. صورت

 جلسه بعدي به امضاي حاضرين خواهد رسيد.

با آن  تصميماتو  مصوباترسميت مي يابد و تن از اعضا  4و  رئيس هيأتبا حضور  تأجلسات هيررر 4ماده 

 .معتبر خواهد بودي هيأت نصف كل اعضابيش از ي أر

و ن يانوبا ق مغايرتمبني بر عدم  هيأت ييد رئيسأت پست موظف اســت دســتور جلســات را أدبير هي:1تبصررره 

 هاي جذب ارسال نمايد.مقررات و دستورالعمل

مذاكرات، تصميمات، مصوبات و ساير مسائل مطروحه در جلسات محرمانه بود و افشاي مسائل مطرح   :2تبصره 

 در آن براي غير اعضاي هيأت مجاز نيست.

 گيري به صورت مخفي انجام مي شود.براي اخذ تصميم يا تصويب مصوبه در جلسه هيأت رأي :3تبصره 

ئي كه نمي اعضا است و قابل تفويض به ديگري نيست.عضويت اعضا در هيأت جذب قائم به شخص -5ماده 

 دهند.اطالج  تأبه دبيرخانه هي قبالً را  مراتبتوانند در جلسه شركت كنند بايد 
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با  موجهبدون عذريا پنج جلسه متناوب در طول سال عدم حضور هر يك از اعضاء در سه جلسه متوالي  -6ماده 

در مورد جايگزين مطابق روال ، به منزله استعفاء تلقي مي شود و عاليپيشنهاد رئيس هيأت اجرايي و تأييد هيأت 

 خواهد شد.اقدام 

بود كه در سامانه الكترونيكي يا  ت خواهدأصورتجلسات كه شامل خالصه مذاكرات و متن مصوبات هير  7ماده

 دفتر مخصوص با امضاي دبير ثبت، طبقه بندي و نگهداري مي شود.

 ارسال مي گردد.مركزي وزارت ذيربط ت أمصوبات به دبيرخانه هيمات و يك نسخه از تصمي -8ه ماد

هيأت عالي جذب  03/02/1392تبصره در يكصدو پانزدهمين جلسه مورخ  5و ماده  9در  دستورالعملاين  -9ه ماد

 .تصويب و از زمان ابالغ ازم ااجراست

  



34 

 

 «)دور دوم(های اجرایی جذب نامه کمیته انتخاب اعضای هیأتآیین»مصوبه 

 هیأت عالی جذب 2/3/1390مصوبه جلسه مورخ 

 

، 2/3/1390هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي در جلسه هفتاد و ششم مورخ 

 هاي اجرايي جذب )دور دوم( به شرح ذيل تصويب نمود:نامه كميته انتخاب اعضاي هيأتدرخصوص آيين

 های اجرایی جذب )دور دوم(اعضای هیأت نامه کمیته انتخابآیین

هيأت عالي جذب مبني بر تشكيل كميته انتخاب اعضاي  5/2/1390بر اساس مصوبه هفتاد و چهارمين جلسه مورخ 

نامه هاي اجرايي جذب )دور دوم( به منظور پيشنهاد به هيأت عالي جذب جهت تصويب نهايي بدينوسيله آيينهيأت

 گردد كه از تاريخ تصويب در هيأت عالي جذب ازم ااجراست.ميكميته به شرح زير تدوين 

 

 تعاریف  و اصطالحات -1ماده 

 هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي شوراي عالي انقالب فرهنگي  هیأت عالی: -1

هاي مركزي جذب اعضاي هيأت علمي وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و هر يك از هيأت هیأت مرکزی: -2

 بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 هيأت اجرايي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي هیأت اجرایی: -3

 وراي عالي انقالب فرهنگي دبيرخانه هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي ش دبیرخانه هیأت عالی: -4

 هاي اجرايي جذبكميته دور دوم انتخاب اعضاي هيأت کمیته: -5

 هاي اجرايي جذباعضاي حقيقي هيأت های اجرایی:اعضای هیأت -6

 هر يك از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مؤسسات: -7

 نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها نهاد: -8
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 اهداف-2ه ماد

ي هاي اجرايبه منظور انتخاب افراد اصلح از بين معرفي شدگان توسط مبادي ذيصالح براي عضويت در هيأت

 8جذب دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي براي دور دوم بر اساس شرايط و معيارهايي كه در ماده 

براي ارائه نظرات كارشناسي به هيأت عالي براي  گردد. اين كميته صرفاًنامه خواهد بود، كميته تشكيل ميآيين

گردد و در هر صورت ماه تشكيل مي 4هاي اجرايي دور دوم زير نظر دبيرخانه براي مدت انتخاب اعضاي هيأت

 هاي اجرايي بر عهده هيأت عالي خواهد بود.انتخاب نهايي اعضاي هيأت

 

 وظایف کمیته انتخاب -3ماده 

 دهنده هاي اجرايي انتخاب افراد معرفي شده از مراجع پيشنهادو شيوه هاتدوين معيارها و شاخص -1

 هاي اجرايي جذب معرفي شده به منظور پيشنهاد به هيأت عاليو انتخاب اعضاي هيأت بررسي -2

 هاي اجرايي از طرف هيأت عاليانجام امور ارجاعي مربوط به انتخاب اعضاي هيأت -3

 

 ترکیب اعضای کمیته -4ماده 

 ت عالي به عنوان رئيس كميتهدبير هيأ -1

 نماينده نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها -2

 نماينده هيأت عالي گزينش -3

 رئيس مركز جذب اعضاي هيأت علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري -4

 رئيس دبيرخانه هيأت مركزي جذب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي -5

 يرانتفاعيغ –هاي غيردولتي نماينده دانشگاه -6

 سرپرست دبيرخانه هيأت عالي -7

 

 نحوه تشكیل جلسات و تصویب مصوبات -5ماده 

جلسه كميته توسط دبيرخانه هيأت عالي تنظيم و با دعوت رئيس كميته و با حضور حداقل نصف بعالوه يك اعضا 

 تشكيل خواهد شد و كليه مصوبات با حداقل نصف بعالوه يك رأي معتبر خواهد بود.
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 در صورت تساوي آرا رأي رئيس كميته تعيين كننده خواهد بود. تبصره:

 

 های اجرایی به کمیتهاعضای هیأت مراجع پیشنهاد دهنده -6ماده 

 هاي مركزياعضاي هيأت عالي و هيأت -1

 رؤساي مؤسسات -2

 رؤساي دفاتر -3

 هاي مركزي )اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي(معتمدين هيأت عالي و هيأت -4

 

 شناسایی و انتخابفرآیند  -7ماده 

 هاي اجرايي به مراجع پيشنهاد دهنده ارسال فرم مخصوص پيشنهاد اعضاي هيأت -1

 نمايد.هيأت عالي در مواردي رأساً نسبت به معرفي افراد به كميته اقدام مي تبصره:

هاي دهنده به هيأتهاي اجرايي توسط مراجع پيشنهادتكميل و ارسال فرم مخصوص پيشنهاد اعضاي هيأت -2

 20/3/1390مركزي جذب تا تاريخ 

براي دانشگاههاي آزاد اسالمي، پيام نور و جامع علمي كاربردي ارسال و دريافت فرم مخصوص  تبصره:

هاي مركزي از طريق سازمان مركزي اين دانشگاهها انجام هاي اجرايي به هيأتپيشنهاد اعضاي هيأت

 پذيرد.مي

هاي اجرايي به همراه پاسخ استعالم از حراست به ترتيب هيأتهاي مخصوص پيشنهاد اعضاي ارسال فرم -3

 10/4/1390هاي مركزي به كميته تا تاريخ اولويت توسط هيأت

هاي ارسال شده در كميته جهت جمع بندي نهايي و معرفي افراد به هيأت عالي به منظور اتخاذ بررسي فرم -4

 30/4/1390تصميم نهايي تا تاريخ 

 15/5/1390توسط هيأت عالي تا تاريخ بررسي و معرفي افراد  -5

هاي مركزي و رؤساي دانشگاه آزاد هاي اجرايي مصوب توسط دبير هيأتصدور احكام اعضاي هيأت -6

 25/5/1390كاربردي و پيام نور تا تاريخ  –اسالمي، جامع علمي 
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 مالک های انتخاب -8ماده 

تعيين صالحيت نهايي بر اساس ضوابط و معيارهاي  نحوه انتخاب اوليه افراد و پيشنهاد آنان به هيأت عالي جهت

 ذيل خواهد بود:

 التزام عملي به دين مبين اسالم و آشنا به احكام اسالمي -1

 تعهد به قانون اساسي، اصل وايت فقيه و التزام به فرامين مقام معظم رهبري -2

 دارا بودن حسن شهرت و دارا بودن سوابق فرهنگي و اجتماعي -3

 تخدام ترجيحاً به صورت رسميدارا بودن وضعيت اس -4

 داشتن استقالل رأي و روحيه همكاري و تعامل -5

 اعتقاد به اهميت و حساسيت جذب هيأت علمي در مؤسسه و وقت گذاري ازم -6

 گيرند.در انتخاب افراد پيشنهاد شده ايثارگران واجد شرايط باا در اولويت قرار مي :1تبصره 

 فرادي است كه داراي مرتبه علمي بااتري باشند.در شرايط برابر اولويت با ا :2تبصره 

هاي آموزشي مختلف )علوم انساني علوم پايه ها در گروهدر تركيب هيأت اجرايي مؤسسه از تخصص :3تبصره 

 فني و مهندسي و غيره( استفاده شود.

يت در مؤسسه خدمت اي انتخاب شوند كه تا پايان دوره فعالاامكان افرادي معرفي شده به گونهحتي :4تبصره 

 نمايند. )از معرفي افراد در شرف انتقال، مأموريت، فرصت مطالعاتي و غيره خودداري شود(

 

هاي اجرايي، كليه سوابق و اطالعات افراد مذكور در طي مراحل بررسي و انتخاب اعضاي پيشنهادي هيأت -9ماده 

 باشد.محرمانه تلقي گرديده و افشاي اطالعات به هيچ وجه مجاز نمي

 

 2/3/1390نامه مشتمل بر ده ماده و هفت تبصره در هفتاد و ششمين جلسه هيأت عالي مورخ اين آيين -10ماده 

 مورد تصويب قرار گرفت.
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 واگذاری امور جذب مؤسسات غیرانتفاعی»مصوبه 

 «های اجرایی جذب دانشگاههای مادر استان مربوطهبه هیأت 

 هیأت عالی جذب 19/07/1389مورخ  62مصوب در جلسه 

 

هيأت عالي جذب اعضـــاي هيأت علمي دانشـــگاهها و مراكز آموزش عالي در جلســـه شـــصـــت و دوم مورخ 

سات غيرانتفاعي به هيأت19/07/1389 س صوص واگذاري امور جذب مؤ شگاههاي ، درخ هاي اجرايي جذب دان

 مادر استان مربوطه به شرح ذيل تصويب نمود:

 

رت علوم، تحقيقات و فناوري شـــيوه نامه تفويض امور جذب مؤســـســـات غيرانتفاعي هيأت مركزي جذب وزا

هاي مربوط را با هماهنگي با هاي اجرايي دانشــگاههاي مادر اســتانآموزش عالي از هيأت مركزي جذب به هيأت

 رؤساي دانشگاههاي مذكور تهيه نموده، و جهت طرح در هيأت عالي جذب ارائه نمايد.

  



39 

 

 های اجرایی جذب استانیكیل هیأتدستورالعمل تش

 غیرانتفاعی –هیأت علمی مؤسسات غیردولتی 

 هیأت عالی جذب  13/10/1389مورخ  68مصوبه جلسه 

 

ت علمي دانشــگاه ها و مراكز آموزش عالي در جلســه شــصــت و هشــتم مورخ هيأت عالي جذب اعضــاي هيأ

شكيل هيأت هاي اجرايي  ،13/10/1389 ستورالعمل ت صوص د سات غير در خ س ستاني هيأت علمي مو جذب ا

 انتفاعي ـ غيردولتي به شرح ذيل تصويب نمود:

 

 هیأت علمی مؤسساتهای اجرایی جذب استانی دستورالعمل تشكیل هیأت

 غیرانتفاعی –غیردولتی  

 

صوبه  ساس م ست شوراي عالي انقالب فرهنگي و  19/4/86مورخ  608برا سه مورخ  و بي  4/9/87چهارمين جل

شگاه ضاي هيأت علمي دان سهيل امور هيأت عالي جذب اع ساماندهي و ت سات آموزش عالي به مظنور  س ها و مؤ

غيرانتفاعي بدينوسيله  –جذب و تبديل وضعيت استخدامي اعضاي هيأت علمي مؤسسات آموزش عالي غيردولتي 

ستورالعمل اجرايي جذب اعضاي هيأت علمي مؤسسات آ غيرانتفاعي آموزش عالي به  –موزش عالي غيردولتي د

 گردد كه از تاريخ ابالغ ازم ااجراست.شرح زير تدوين مي

 

 تعریف و اصطالحات -1ماده 

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وزارت: -1

 انقالب فرهنگي هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي شوراي عالي هیأت عالی جذب:  -2

ناوري و هیأت مرکزی جذب:  -3 ـــاي هيأت علمي وزارت علوم، تحقيقات و ف هيأت مركزي جذب اعض

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 غيرانتفاعي -هر يك از مؤسسات آموزش عالي غيردولتي مؤسسه:  -4

 رانتفاعيجذب اجرايي جذب استاني اعضاي هيأت علمي مؤسسات غيردولتي غي هیأت اجرایی جذب: -5
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 دبيرخانه هيأت عالي جذب شوراي عالي انقالب فرهنگيدبیرخانه هیأت عالی:  -6

 جذب مركزي جذب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دبیرخانه هیأت مرکزی: -7

 جذب دبيرخانه هيأت اجرايي جذب استاني مؤسساتدبیرخانه هیأت اجرایی:  -8

 

 اهداف -2ماده 

صلح از بين متقاضيان جذب و همچنين تبديل وضعيت استخدامي و ايجاد به منظور انتخاب اعضاي هيأت علمي ا

وحدت رويه در امور استخدام اعضاي هيأت علمي، هيأت اجرايي جذب در هر استاني مؤسسات در هر استان كه 

ــه غيردولتي  ــس ــكيل مي –حداقل داراي پنج مؤس ــد تش ــتانغيرانتفاعي فعال باش هايي كه تعداد اين گردد. در اس

ــســ ــتان عهدهمؤس ــد، يكي از دانشــگاهها جامع اس دار امور جذب اعضــاي هيأت علمي اين ات كمتر از پنج باش

 مؤسسات خواهد بود.

 

 وظایف هیأت اجرایی جذب -3ماده 

 هاي آموزشي و پژوهشي مؤسسات استانشناسايي و تعيين نيازهاي جذب اعضاي هيأت علمي گروه -1

 هاي استانأت علمي مؤسسهانجام فراخوان عمومي براي جذب اعضاي هي -2

گيري درخصوص نحوه و چگونگي استخدام اعضاي هيأت علمي اعم از قراردادي، پيماني، رسمي تصميم -3

سات  س ضاي هيأت علمي مؤ سربازي، مأموريت و انتقال اع سمي قطعي، هيأت علمي طرح  شي، ر آزماي

 ها و مقررات مربوطهنامهاستان در چهارچوب آئين

ضيان راتبه تحصيلي از لحاظ اعالم نظر درخصوص  -4 ستخدام و متقا جذب اعضاي هيأت علمي متقاضي ا

 توانايي علمي و صالحيت عمومي مؤسسات استان

 نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مربوط به استخدام اعضاي هيأت علمي مؤسسات استان -5

 جذب ارائه گزارشات مستمر ساليانه هيأت حسب مورد به هيأت عالي و هيأت مركزي -6

 باشند.هاي فعلي از شركت در فراخوان عمومي مستثني ميراتبه: 1تبصره 

 هاي وزارت در مورد متقاضيان راتبه تحصيلي الزامي است.نامهرعايت آئين :2تبصره 
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 ترکیب هیأت اجرایی جذب -4ماده 

 رئيس يكي از دانشگاههاي استان )رئيس هيأت( -1

ــئولين دفاتر نهاد نمايندگي رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبر -2 ــتان يا نماينده وي )از ميان مس ي در اس

 دانشگاههاي استان(

 هاي اجرايي جذب دانشگاههاي استانسه تا پنج عضو هيأت علمي از هيأت -3

 سه تا پنج تن عضو هيأت علمي )يا رؤساي مؤسسات استان( -4

حكم رئيس هيأت براي مدت دو سال انتخاب و با  4ماده  3دبير هيأت اجرايي جذب از بين اعضاي بند  :1تبصره 

 گردد و انتخاب مجدد وي بالمانع است.مي

سال تعيين و با حكم دبير هيأت  4توسط هيأت عالي جذب و براي مدت  4- 4و 4-3اعضاي بندهاي  :2تبصره 

 مركزي جذب منصوب خواهند گرديد.

جام وظايف محوله نبوده و يا شرايط ازم براي در صورتي كه هر يك از اعضاي هيأت اجرايي قادر به ان :3تبصره 

شخيص اين موضوج  شد. ت سبت به جايگزيني آنان اقدام خواهد  شند ن شته با ادامه فعاليت در هيأت اجرايي را ندا

 برعهده هيأت عالي جذب خواهد بود.

 

 دبیرخانه هیأت اجرایی جذب -5ماده 

فراخوان عمومي جذب، دريافت تقاضــاي همكاري، تشــكيل كليه امور اجرايي هيأت اجرايي جذب از قبيل اعالم 

ضيان و انجام كليه امور دبيرخانه سخگويي به متقا ضاي رئيس و يا دبير هيأت پرونده، پا اي توسط دبيرخانه و با ام

اجرايي جذب انجام خواهد شــد. رئيس هيأت اجرايي جذب موظف اســت در اولين فرصــت نســبت به تشــكيل 

سط هيأت عالي جذب دبيرخانه با امكانات  ستان كه تو شرايط ا سات واجد  س سب در يكي از مؤ و تجهيزات منا

ـــئول آن را كه زيرنظر دبير هيأت اجرايي جذب فعاليت  ـــت اقدام نمايد و در طي يك ماه مس تعيين گرديده اس

 كند، تعيين نمايد.مي
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شي ب -6ماده  شنا سريع و انجام كار ستهيأت اجرايي جذب در موارد مطروحه جهت ت هاي جذب و راي درخوا

سي ضاي هيأت علمي كارگروه برر ستخدامي اع ضعيت ا صالحيت عمومي را  تبديل و توانايي علمي و كارگروه 

 تشكيل مي دهند.

 

 

 کارگروه بررسی توانایی علمی -الف

ستخدامي از پيماني به  ضعيت ا ستخدام پيماني، تبديل و ضيان جذب)ا سي توانائي علمي متقا سمي به منظور برر ر

آزمايشي، از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي و طرح سربازي و...( و همچنين متقاضيان استفاده از راتبه تحصيلي، 

شكيل خواهند  كارگروه بررسي توانايي علمي در تخصصهاي مختلف زيرنظر هيأت اجرايي جذب حسب مورد ت

سي توانايي علمي الزامي نمي شكيل كارگروه برر شد. تركيب اعشد. ت سي توانايي علمي به با ضاي كارگروه برر

 شرح زير خواهد بود:

 رئيس يا معاون آموزشي مؤسسه متقاضي حسب مورد -1

ضي با  -2 شرايط ازم مرتبط با زمينه تخصصي متقا ضاي هيأت علمي متخصص واجد  سه تا پنج نفر از اع

 انتخاب هيأت اجرايي جذب حسب مورد پرونده متقاضي

 هاي استانجرايي جذب از ميان اعضاي هيأت علمي رسمي مؤسسهيك نفر بعنوان نماينده هيأت ا -3

اعضــاي كارگروه بررســي توانايي علمي با نظر تصــويب هيأت اجرايي جذب و حكم رئيس هيأت حســب مورد 

هاي هاي ازم، نتيجه بررسي توانايي علمي متقاضيان را در فرمشوند. اعضاي كارگروه پس از بررسيمنصوب مي

ــورت محرمانه به مربوطه تكميل نم ــميم به ص ــط نماينده هيأت اجرايي جذب جهت اتخاذ تص وده و آنها را توس

 هيأت اجرايي جذب ارائه خواهد نمود.

 کارگروه برای بررسی صالحیت عمومی -ب

التدريس، استخدام پيماني، راتبه تحصيلي، طرح سربازي، به منظور بررسي صالحيت عمومي متقاضيان جذب)حق

سي تبديل وضعيت ا سمي قطعي( كارگروه برر شي به ر سمي آزماي شي و از ر سمي آزماي ستخدامي از پيماني به ر

 صالحيت عمومي با تركيب ذيل زيرنظر هيأت اجرايي جذب تشكيل خواهد شد. 

 هاي صالحيت عمومي دانشگاههاي استانسه نفر از اعضاي كارگروه -1

 نماينده مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در استان از ميان مسئولين دفاتر نهاد در استان  -2



43 

 

 دو نفر از اعضاي هيأت علمي رسمي مؤسسات استان -3

به كارگروه بررسي صالحيت عمومي استان توسط هيأت عالي جذب تعيين و با حكم دبير  3و  1اعضاي بندهاي 

 شوند.سال منصوب مي 4ورد براي مدت هيأت مركزي جذب وزارتين حسب م

در صورتيكه فردي از اعضاي كارگروه بررسي صالحيت عمومي قادر به انجام وظايف محوله نبوده و يا  :1تبصره 

شد.  سبت به جايگزيني او اقدام خواهد  شد، ن شته با سئوليت خود در كارگروه را ندا شرايط ازم را براي ايفاي م

 لي جذب خواهد بود.تشخيص اين امر با هيأت عا

 

ــويت در هيأت علمي گروه  -7ماده  ــيان عض ــالحيت عمومي متقاض ــوص توانايي علمي و ص اعالم نظر درخص

 باشد.معارف اسالمي دانشگاهها تابع مقررات خاص خود مي

 

 فرآیند جذب اعضای هیأت علمی -8ماده 

عضو هيأت علمي به صورت قراردادي، منظور از جذب اعضاي هيأت علمي در اين دستورالعمل هرگونه استخدام 

شرح زير  ضاي هيأت علمي به  ست. فرآيند جذب اع صيلي ا سربازي، مأموريت، انتقال و راتبه تح پيماني، طرح 

 باشد.مي

 

ها و شــرايط پس از اعالم فراخوان عمومي جذب اعضــاي هيأت علمي و راتبه تحصــيلي كه براســاس فرم : 8-1

عالم شده انجام خواهد شد، دبيرخانه نسبت به دريافت انجام فراخوان و درخواست مربوطه در اطالعيه فراخوان ا

 روز(.5نمايد.)حداكثرمتقاضيان اقدام مي

صره: سال و در ماه تب ضاي هيأت علمي دوبار در  شهريور و بهمن از طريق فراخوان عمومي براي جذب اع هاي 

 گيرد.جرايي صورت ميروزنامه هاي كثيراانتشار و منزلگاه دبيرخانه هيأت ا

 

دبيرخانه كليه درخواســتهاي واصــله را به هيأت اجرايي جذب ارســال نموده و با نظر هيأت اجرايي جذب  : 8-2

اند، براي افراد واجد شرايط پرونده تشكيل داده و نسبت به ارسال پاسخ براي افرادي كه شرايط اوليه را دارا نبوده

 روز(.5اقدام خواهد نمود.)حداكثر
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دبيرخانه بعد از تكميل پرونده براي متقاضــيان واجد شــرايط همزمان پرونده آنان را بنا به تشــخيص هيأت :  8-3

ــي توانائياجرائي جذب به كارگروه ــه و در مورد دروس معارف  هاي بررس ــس ــالحيت عمومي مؤس علمي و ص

 ز(.رو7نمايد.)حداكثراسالمي به معاونت امور اساتيد معارف اسالمي ارسال مي

كارگروه بررسي توانائي علمي و صالحيت عمومي با تشكيل جلسه و دعوت از افراد تعيين شده نسبت به  : 8-4

سي ضيان اقدام نموده و نتيجه برر سي پرونده متقا سبه از فرمبرر هاي مربوطه، هاي خود را به همراه  امتيازات مكت

 روز(. 45نمايند)حداكثراجرائي جذب ارسال مي به هيأت

صره: سه  تب س سالمي دبيرخانه هيأت اجرايي مؤ ضاي گروه معارف ا ضعيت اع ستخدام و تبديل و در رابطه با ا

ستعالم  ساتيد نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري ا صالحيت عمومي را از دفتر امور ا ست توانايي علمي و  موظف ا

 نموده و به هيأت اجرايي جذب مؤسسه ارسال نمايند.

 

هاي علمي و صالحيت عمومي، نسبت يأت اجرايي جذب پس از دريافت نتيجه بررسي توانائيدبيرخانه يه : 8-5

 روز(.5به پرونده متقاضي براي اتخاذ تصميم به هيأت اجرايي جذب ارسال خواهد كرد)حداكثر

 

هيأت اجرايي جذب پس از بررســـي پرونده متقاضـــي از حي  علمي و عمومي نســـبت به جمع بندي و  : 8-6

 روز(.15يري تقاضا خواهد نمود)حداكثرگتصميم

 

دبيرخانه هيأت اجرايي جذب خالصـــه پرونده متقاضـــياني كه مورد تأييد اوليه هيأت اجرايي جذب قرار  : 8-7

ست الكترونيك به دبيرخانه هيأت مركزي جذب  ست الكترونيك  و يا پ ست مطابق فرم مربوطه از طريق پ گرفته ا

 روز(.7نمايد)حداكثرارسال مي

 

روز نتيجه نهايي بررســـي را به دبيرخانه هيأت اجرايي  45هيأت مركزي جذب موظف اســـت حداكثر در  : 8-8

 روز نتيجه را به اطالج متقاضي برساند. 10مؤسسه اعالم نموده و مؤسسه موظف است حداكثر طي 

ستخدام رسمي آزمايشي اعضاي هيأت علمي پس از تأييد هيأت مر :1تبصره  كزي جذب و ارسال صدور ابالغ ا

ساير  صدور ابالغ  شد.  صادر خواهد  شي وزارت متبوج  سط معاونت آموز سه، تو س مدارك مورد نياز از طرف مؤ
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ستخدامي )پيماني، رسمي قطعي و راتبه تحصيلي( طبق ضوابط و مقررات توسط رئيس مؤسسه مربوطه  مراحل ا

 انجام خواهد گرفت.

ــال پرونده متقاضــي به هيأت مركزي جذب ضــمن باتوجه به محدوديت اســتخدام مر :2تبصررره  بي، قبل از ارس

 كسب مجوز از معاونت آموزشي وزارت الزامي است. 25/10/84رعايت بخشنامه شماره ................... مورخ 

 

 : تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی 9ماده 

سمي آزمايشي و از رسمي آزمايشي به رسمي نحوه تبديل وضعيت استخدامي اعضاي هيأت علمي از پيماني به ر

 باشد.قطعي به شرح زير مي

شوراي عالي انقالب فرهنگي، تبديل وضعيت استخدامي اعضاي  19/4/86مورخ  608مصوبه  5ماده  4براساس بند

 باشد.هيأت علمي از پيماني به رسمي آزمايشي مشروط به احراز شرايط براي ارتقاء به مرتبه بااتر مي

سات از پ : 1صرهتب س ضاي هيأت علمي مؤ ستخدامي اع ضعيت ا سب براي تبديل و شي ك سمي آزماي يماني به ر

درصد امتيازات 70و كسب حداقل امتياز ازم از كيفيت تدريس و كسب حداقل  1درصد امتياز از ماده  70حداقل

 نامه ارتقاءاز مواد فرهنگي، آموزشي و پژوهشي آيين

 

شـــوراي عالي انقالب فرهنگي، تبديل وضـــعيت  19/4/86مورخ  608مصـــوبه  5ماده  5براســـاس بند :10ماده 

 باشد.استخدامي اعضاي هيأت علمي از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي مشروط به احراز مرتبه دانشياري مي

ـــ آزمايشي در استخدام دانشگاه ها و 01/10/1387مربياني كه در تاريخ :1تبصره  ، به صورت پيماني و يا رسمي ـ

موسسات آموزش عالي و پژوهشي بوده اند، در صورت داشتن حداقل ماندگاري سنوات در وضعيت استخدامي 

سب م شياري، ح شرط ذيل، بدون لزوم احراز مرتبه دان ضعيت مي و همچنين دارا بودن يكي از دو  ورد تبديل و

 يابند:

صره  -1 ضوج تب شده مو سب حداقل امتياز تعيين  ضعيت  4ماده  1ك ستورالعمل اجرايي جذب و تبديل و د

 اعضاي هيأت علمي

 ارتقاء مرتبه به استادياري -2
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آن دسته از جانبازان عضو هيأت علمي دانشگاه ها و موسسات آموزشي و پژوهشي دولتي و غير دولتي  :2تبصره 

شمول حكم بند 2حداقل ،01/10/1387اريخ كه تا ت شدن از  ستثني  ضمن م شند،  شته با سابقه خدمت دا  5سال 

آيين نامه فوق الذكر، در صورت داشتن صالحيت هاي علمي و عمومي ازم، از پيماني به رسمي ـ آزمايشي  5ماده

 و يا از رسمي ـ آزمايشي به رسمي ـ قطعي، حسب مورد تبديل وضعيت مي يابند.

 

براي تبديل وضعيت استخدامي اعضاي هيأت علمي از پيماني به رسمي آزمايشي و از رسمي آزمايشي : 11ماده 

 به رسمي قطعي اخذ مجدد تأييديه صالحيت عمومي الزامي است.

 شود.موارد استثناء طبق قانون مشخص مي تبصره:

 نباشند كماكان به قوت خود باقي است.هايي كه مغاير اين دستورالعمل كليه دستورات و بخشنامه: 12ماده 

 

ــتمل به : 13ماده  ــتورالعمل اجرايي مش ــت و  14ماده و  13اين دس ــص ــره در ش ــتمينتبص ــه مورخ  هش جلس

ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي به تصويب هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه 13/10/1389

 رسيد و از تاريخ ابالغ ازم ااجراست.
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 های اجرایی جذب استانیدستورالعمل تشكیل هیأت»ه مصوب

 «جذب هیأت علمی مراکز دانشگاه پیام نور

 هیأت عالی جذب  02/03/1390مورخ  76مصوبه جلسه 

 

هيأت عالي جذب اعضاي هيدت علمي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي در جلسه هفتاد و ششم مورخ 

هيأت هاي اجرايي جذب استاني هيأت علمي مراكز دانشگاه پيام ، در خصوص دستورالعمل تشكيل 02/03/1390

 نور  به شرح ذيل تصويب نمود:

 

 جذب هیأت علمیهای اجرایی جذب استانی دستورالعمل تشكیل هیأت»مصوبه 

 «مراکز دانشگاه پیام نور 

 

صوبه  سه مورخ  19/4/86مورخ  608طبق م ست و چهارمين جل هيأت  4/9/87شوراي عالي انقالب فرهنگي و بي

ساماندهي و ايجاد وحدت رويه  شگاهها و مؤسسات آموزش عالي به منظور  عالي جذب اعضاي هيأت علمي دان

سيله  شگاه پيام نور بدينو ضاي هيأت علمي مراكز و واحدهاي دان ستخدامي اع ضعيت ا در امور جذب و تبديل و

ستاني جذب هيأت علمي شكيل هيأت هاي اجرايي ا ستورالعمل اجرايي ت شگاه پيام هيأت د هاي علمي مراكز دان

 گردد:نور به شرح زير تدوين مي

 

 تعریف و اصطالحات -1ماده 

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وزارت: -1

 هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي شوراي عالي انقالب فرهنگي هیأت عالی جذب: -2

ــاي هيأت علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت  هیأت مرکزی جذب: -3 هيأت مركزي جذب اعض

 بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 هر يك از واحدها و مراكز وابسته به دانشگاه پيام نور مراکز: -4

 دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مؤسسات: -5
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 دانشگاه پيام نور هيأت علمي هيأت اجرايي جذب استاني مراكز هیأت اجرایی جذب: -6

 دبيرخانه هيأت عالي جذب شوراي عالي انقالب فرهنگيدبیرخانه هیأت عالی:  -7

 دبيرخانه هيأت مركزي جذب وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري دبیرخانه هیأت مرکزی: -8

 دبيرخانه هيأت اجرايي جذب استاني مؤسسات دبیرخانه هیأت اجرایی: -9

 مركز امور هيأـ علمي مراكز دانشگاه پيام نور هیأت علمی:مرکز امور  -10

 

 هدف -2ماده 

شگاه پيام نور و همچنين تبديل  ضيان جذب در مراكز دان صلح از بين متقا ضاي هيأت علمي ا به منظور انتخاب اع

ستاني جذب در ستخدام اعضاي هيأت علمي، هيأت اجرايي ا ستخدامي و ايجاد وحدت رويه در امور ا  وضعيت ا

 گردد.هر استان تشكيل مي

صره  ستان :1تب شد، يكي از در ا شته با شد يا به قدر كافي هيأت علمي وجود ندا هايي كه تعداد اين مراكز اندك با

ــتانهيأت ــتاني اس ها همجوار عهده دار امور جذب اعضــاي هيأت علمي اين مراكز خواهد هاي اجرايي جذب اس

 ه پيام نور خواهد بود.بود. تشخيص اين امر بعهده رئيس دانشگا

 

 وظایف هیأت اجرایی جذب -3ماده 

 شناسايي و تعيين تعداد نياز به جذب اعضاي هيأت علمي مراكز استان -1

 انجام فراخوان عمومي براي جذب هيأت علمي مراكز استان -2

ضاي هيأت علمي حق -3 ستخدام و يا بكارگيري اع صميم گيري درخوص نحوه و چگونگي ا اعم از التدريس، ت

قراردادي، پيماني، رســمي آزمايشــي، رســمي قطعي، هيأت علمي طرح ســربازي، مأموريت و انتقا اعضــاي هيأت 

 ها و مقررات مربوطهعلمي مراكز استان در چهارچوب آيين نامه

اعالم نظر درخصــوص جذب اعضــاي هيأت علمي متقاضــي اســتخدام و متقاضــيان راتبه تحصــيلي از طريق  -4

 علمي و بررسي صالحيت عمومي متقاضيان جذب در مراكز استان بررسي توانايي

 نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مربوط به استخدام اعضاي هيأت علمي مراكز استان -5

 رسيدگي و پاسخگويي به شكايات مربوط به جذب هيأت علمي -6
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 ارائه گزارشات مستمر ساليانه هيأت عالي جذب و هيأت مركزي جذب -7

 انجام امور محوله از هيأت عالي جذب و هيأت مركزي جذب -8

 باشند.هاي فعلي از شركت در فراخوان عمومي مستثني ميراتبه :1تبصره 

 هاي وزارت در مورد متقاضيان راتبه تحصيلي الزامي است.نامهرعايت آيين :2تبصره 

  

 ترکیب اعضای هیأت اجرایی جذب -4ماده 

 ستان )رئيس هيأت(رئيس مركز پيام نور ا -1

نماينده رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در اســتان )از ميان مســئولين دفاتر نهاد نمايندگي مؤســســات  -2

 استان(

 هاي اجرايي جذب دانشگاههاي استانسه عضو هيأت علمي از اعضاي هيأت -3

 دو نفر عضو هيأت علمي و )يا رؤساي ( مراكز در استان -4

با انتخاب هيأت و با حكم رئيس هيأت براي  4و يا ماده  3هيأت اجرايي جذب از بين اعضاي بند دبير  :1تبصره 

 گردد و انتصاب مجدد وي بالمانع است.مدت دو سال منصوب مي

صره  ضاي بندهاي  :2تب شگاه پيام نور براي  4ماده  4و  3اع سط هيأت عالي جذب انتخاب با حكم رئيس دان تو

 ند گرديد.سال منصوب خواه 4مدت 

در صورتي كه هر يك از اعضاي هيأت اجرايي قادر به انجام وظايف محوله نبوده و يا شرايط ازم براي  :3تبصره 

ادامه فعاليت در هيأت اجرايي را نداشته باشند نسبت به جايگزيني آنان اقدام خواهد شد. تشخيص اين موضوج بر 

 عهده خواهد بود.

 

 ی جذبدبیرخانه هیأت اجرای -5ماده 

كليه امور اجرايي مربوط به هيأت اجرايي جذب از قبيل اعالم فراخوان عمومي جذب، دريافت تقاضاي همكاري، 

اي توسط دبيرخانه و با امضاي رئيس و يا دبير تشكيل پرونده، پاسخگويي به متقاضيان و انجام كليه امور دبيرخانه

ــد. رئيس هيأت اجرايي ــبت به  هيأت اجرايي جذب انجام خواهد ش ــت نس ــت در اولين فرص جذب موظف اس
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تشكيل دبيرخانه با امكانات و تجهيزات مناسب در مركز پيام نور استان اقدام نمايد و طي يك ماه مسئول دبيرخانه 

 كند، تعيين نمايد.را كه زيرنظر دبير هيأت اجرايي جذب فعاليت مي

 

سريع و ا -6ماده  ستهيأت اجرايي جذب در موارد مطروحه جهت ت سي براي درخوا شنا هاي جذب و نجام كار

تبديل وضـعيت اسـتخدامي اعضـاي هيأت علمي كارگروه بررسـي توانايي علمي و كاگروه صـالحيت عمومي را 

 دهند. تشكيل مي

 کارگروه بررسی توانایی علمی –الف 

ستخدامي از ستخدام پيماني، تبديل وضعيت ا ضيان جذب )ا پيماني به رسمي  به منظور بررسي توانايي علمي متقا

آزمايشي، از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي و طرح سربازي و...( و همچنين متقاضيان استفاده از راتبه تحصيلي، 

هاي مختلف زيرنظر هيأت اجرايي جذب حسب مورد تشكيل شده و كارگروه بررسي توانايي علمي در تخصص

. تركيب اعضاي كارگروه بررسي توانايي علمي به شرح نمايدنظرات كارشناسي خود را به هيأت اجرايي ارائه مي

 زير خواهد بود:

 رئيس يا معاون آموزشي مركز متقاضي حسب مورد -1

سه تا پنج نفر از اعضاي هيأت علمي متخصص واجد شرايط ازم مرتبط با زمينه تخصصي متقاضي با انتخاب  -2

 انهيأت اجرايي جذب حسب مورد پرونده متقاضي از مؤسسات است

 يك نفر بعنوان نماينده هيأت اجرايي جذب از ميان اعضاي هيأت علمي مراكز استان -3

صره  سب  :1تب صويب هيأت اجرايي جذب و حكم رئيس هيأت ح سي توانايي علمي با ت ضاي كارگروه برر اع

صوب مي سيمورد من ضاي كارگروه پس از برر ضيانشوند. اع سي توانايي علمي متقا را در  هاي ازم، نتيجه برر

ـــط نماينده هيأت اجرايي جذب جهت اتخاذ تصـــميم به صـــورت فرم هاي مربوطه تكميل نموده و آنها را توس

 محرمانه به هيأت اجرايي جذب ارائه خواهد نمود.
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 کارگروه برای بررسی صالحیت عمومی –ب 

ــتخدام پيماني، راتبه  ــيان جذب )حق التدريس، اس ــالحيت عمومي متقاض ــي ص ــيلي، طرح به منظور بررس تحص

سربازي، تبديل وضعيت استخدامي از پيماني به رسمي آزمايشي و از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي( كارگروه 

 بررسي صالحيت عمومي با تركيب ذيل زيرنظر هيأت اجرايي جذب تشكيل خواهد شد.

 هاي صالحيت عمومي مؤسسات استانسه نفر از اعضاي كارگروه -1

 نمايندگي مقام معظم رهبري در استان )از ميان مسئولين دفاتر نهاد در استان( نماينده مسئول نهاد -2

 سه نفر از اعضاي هيأت علمي مراكز استان -3

ضاي بندهاي  شگاه پيام نور حسب مورد و  3و  1اع كارگروه توسط هيأت عالي جذب تعيين و با حكم رئيس دان

 شوند.سال منصوب مي 4براي مدت 

ه فردي از اعضاي كارگروه بررسي صالحيت عمومي قادر به انجام وظايف محوله نبوده و يا در صورتيك :1تبصره 

شد.  سبت به جايگزيني او اقدام خواهد  شد، ن شته با سئوليت خود در كارگروه را ندا شرايط ازم را براي ايفاي م

 تشخيص اين امر با هيأت عالي جذب خواهد بود.

 

ــوص توانايي  -7ماده  ــويت در هيأت علمي گروه اعالم نظر درخص ــيان عض ــالحيت عمومي متقاض علمي و ص

 باشد.معارف اسالمي دانشگاهها تابع مقررات خاص خود مي

 

 فرآیند جذب اعضای هیأت علمی -8ماده 

منظور از جذب اعضاي هيأت علمي در اين دستورالعمل هرگونه استخدام عضو هيأت علمي به صورت قراردادي، 

سربازي،  شرح زير پيماني، طرح  ضاي هيأت علمي به  ست. فرآيند جذب اع صيلي ا مأموريت، انتقال و راتبه تح

 باشد:مي

ساس فرم -1-8 صيلي كه بر ا ضاي هيأت علمي و راتبه تح شرايط پس از اعالم فراخوان عمومي جذب اع ها و 

فراخوان و درخواست  مربوطه در اطالعيه فراخوان اعالم شده انجام خواهد شد، دبيرخانه نسبت به دريافت انجام

 روز( 5نمايد. )حداكثر متقاضيان اقدام مي
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صره: سال و در ماه تب ضاي هيأت علمي دوبار در  شهريور و بهمن از طريق فراخوان عمومي براي جذب اع هاي 

صورتروزنامه شگاه پيام نور  شار و منزلگاه دبيرخانه هيأت اجرايي با هماهنگي با هيأت اجرايي دان  هاي كثيراانت

 گيرد.مي

دبيرخانه كليه درخواســتهاي واصــله را به هيأت اجرايي جذب ارســال نموده و با نظر هيأت اجرايي جذب  -2-8

اند، براي افراد واجد شرايط پرونده تشكيل داده و نسبت به ارسال پاسخ براي افرادي كه شرايط اوليه را دارا نبوده

 روز( 5اقدام خواهد نمود. )حداكثر 

نه بعد از تكميل پرونده براي متقاضــيان واجد شــرايط همزمان پرونده آنان را بنا به تشــخيص هيأت دبيرخا -3-8

 7نمايد. )حداكثر هاي بررسي توانايي علمي و صالحيت عمومي هيأت استاني ارسال مياجرايي جذب به كارگروه

 روز(

وت از افراد تعيين شده نسبت به كارگروه بررسي توانايي علمي و صالحيت عمومي با تشكيل جلسه و دع -4-8

هاي مربوطه، به هاي خود را به همراه امتيازات مكتسبه از فرمبررسي پرونده متقاضيان اقدام نموده و نتيجه بررسي

 روز( 45نمايند )حداكثر هيأت اجرايي ارسال مي

ت اجرايي مؤسسه موظف در رابطه با استخدام و تبديل وضعيت اعضاي گروه معارف اسالمي دبيرخانه هيأتبصره:

ستعالم نموده و  ساتيد نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري ا است توانايي علمي و صالحيت عمومي را از دفتر امور ا

 به هيأت اجرايي جذب مؤسسه ارسال نمايند.

سي توانايي -5-8 سبت دبيرخانه هيأت اجرايي جذب پس از دريافت نتيجه برر صالحيت عمومي، ن هاي علمي و 

 روز(5پرونده متقاضي براي اتخاذ تصميم به هيأت جذب ارسال خواهد كرد )حداكثر به 

بندي و تصميم هيأت اجرايي جذب پس از بررسي پرونده متقاضي از حي  علمي و عمومي نسبت به جمع -6-8

 روز(15گيري تقاضا خواهد نمود )حداكثر 

كه مورد تأييد اوليه هيأت اجرايي جذب قرار دبيرخانه هيأت اجرايي جذب خالصـــه پرونده متقاضـــياني  -7-8

شگاه پيام نور  ست الكترونيك به مركز امور هيأت علمي دان ست و يا پ ست مطابق فرم مربوطه از طريق پ گرفته ا

 روز( 7ارسال تا پس از بررسي هيأت مذكور براي تأييد نهايي به هيأت مركزي جذب ارسال گردد. )حداكثر 
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هاي اجرايي و همچنين ارتباط مؤثر با هيأت عالي و م بخشي و هماهنگي ازم بين هيأتبه منظور انسجا :1تبصره 

شكيل مي شگاه ت شكيالت مركز هيأت اجرايي مركز امور هيأت علمي زيرنظر رئيس دان ساختار و ت گردد. وظايف، 

 توسط هيأت رئيس دانشگاه پيام نور تصويب خواهد گرديد.

ـــت حد -8-8 ـــي را به مركز امور هيأت  45اكثر در مدت هيأت مركزي جذب موظف اس روز نتيجه نهايي بررس

ست حداكثر طي  شگاه پيام نور اعالم نموده و مركز مذكور نيز موظف ا روز نتيجه را به اطالج مراكز  10علمي دان

 متقاضي برساند. 

ستخدام رسمي آزمايشي اعضاي هيأت علمي پس از تأييد هيأت مركزي ج :1تبصره  ذب و ارسال صدور ابالغ ا

مدارك موردنياز از طرف مركز، توسط معاونت آموزشي وزارت متبوج صادر خواهد شد. صدور ابالغ ساير مراحل 

شگاه پيام نور انجام  سط رئيس دان ضوابط و مقررات تو صيلي( طبق  سمي قطعي و راتبه تح ستخدامي )پيماني، ر ا

 خواهد گرفت.

صره  قبل از ارســال پرونده متقاضــي به هيأت مركزي جذب ضــمن  با توجه به محدوديت اســتخدام مربي، :2تب

 كسب مجوز از معاونت آموزشي وزارت الزامي است. 25/10/84رعايت بخشنامه مورخ 

 تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی -9ماده 

رسمي نحوه تبديل وضعيت استخدامي اعضاي هيأت علمي از پيماني به رسمي آزمايشي و از رسمي آزمايشي به 

 باشد.قطعي به شرح زير مي

ـــاس بند  -1-9 ـــوراي عالي انقالب فرهنگي، تبديل وضـــعيت  19/4/86مورخ  608مصـــوبه  5ماده  4بر اس ش

شرايط براي ارتقاء به مرتبه بااتر  شروط به احراز  شي م سمي آزماي ستخدامي اعضاي هيأت علمي از پيماني به ر ا

 باشد.مي

صره  ستخ :1تب ضعيت ا سب براي تبديل و شي ك سمي آزماي سات از پيماني به ر س ضاي هيأت علمي مؤ دامي اع

درصد امتيازات 70و كسب حداقل امتياز ازم از كيفيت تدريس و كسب حداقل  1درصد امتياز از ماده 70حداقل 

 از مواد فرهنگي، آموزشي و پژوهشي آيين نامه و ارتقاء

ــاس بند  -10ماده  ــوبه  5ماده  5بر اس ــعيت  19/4/86مورخ  608مص ــوراي عالي انقالب فرهنگي، تبديل وض ش

 باشد.قطعي مشروط به احراز مرتبه دانشياري مي –آزمايشي به رسمي  –استخدامي اعضاي هيأت از رسمي 
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ـــ آزمايشي در استخ01/10/1387مربياني كه در تاريخ :1تبصره  دام دانشگاه ها و ، به صورت پيماني و يا رسمي ـ

موسسات آموزش عالي و پژوهشي بوده اند، در صورت داشتن حداقل ماندگاري سنوات در وضعيت استخدامي 

ضعيت مي  سب مورد تبديل و شياري، ح شرط ذيل، بدون لزوم احراز مرتبه دان و همچنين دارا بودن يكي از دو 

 يابند:

صره  -1 ضوج تب شده مو سب حداقل امتياز تعيين  ضعيت  4ماده  1ك ستورالعمل اجرايي جذب و تبديل و د

 اعضاي هيأت علمي

 ارتقاء مرتبه به استادياري -2

آن دسته از جانبازان عضو هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي دولتي و غيردولتي : 2تبصره 

ماده  5م بند سال سابقه خدمت داشته باشند، ضمن مستثني شدن از شمول حك 2حداقل  1/10/1387كه تا تاريخ 

شتن صالحيت 5 آزمايشي و  –هاي علمي و عمومي ازم، از پيماني به رسمي آيين نامه فوق الذكر، در صورت دا

 يابند.قطعي، حسب مورد تبديل وضعيت مي –آزمايشي به رسمي  –يا از رسمي 

 

سمي  -11ماده  ضاي هيأت علمي از پيماني به ر ستخدامي اع ضعيت ا ش –براي تبديل و سمي آزماي  –ي و از ر

 قطعي اخذ مجدد تأييديه صالحيت عمومي الزامي است. –آزمايشي به رسمي 

 

 هاي مرتبط كه مغاير اين دستورالعمل نباشند كماكان به قوت خود باقي است.كليه دستورات و بخشنامه -12ماده 

هيأت عالي جذب  5/2/1389تبصره در جلسه مورخ  14ماده و  13اين دستورالعمل اجرايي مشتمل به  -13ماده 

 اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي به تصويب رسيد و از تاريخ ابالغ ازم ااجراست.
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 های اجرایی جذب استانیدستورالعمل تشكیل هیأت

 کاربردی –هیأت علمی دانشگاه جامع علمی 

 هیأت عالی جذب  19/02/1390مورخ  75مصوبه جلسه

 

ت علمي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي در جلسه هفتاد و پنجم مورخ أاعضاي هيهيأت عالي جذب 

، در خصوص دستورالعمل تشكيل هيأت هاي اجرايي جذب استاني هيأت علمي مراكز دانشگاه جامع 19/02/1390

 علمي ـ كاربردي  به شرح ذيل تصويب نمود:

 

 می هیأت علهای اجرایی جذب استانی دستورالعمل تشكیل هیأت

 کاربردی –دانشگاه جامع علمی 

 

صوبه  ساس م سه مورخ  19/4/86مورخ  608بر ا ست و چهارمين جل  4/9/87شوراي عالي انقالب فرهنگي و بي

ساماندهي امور جذب و  سات آموزش عالي به منظور  س شگاهها و مؤ ضاي هيأت علمي دان هيأت عالي جذب اع

كاربردي،  –( واحدها و مراكز دانشــگاه جامع علمي تبديل وضــعيت اســتخدامي اعضــاي هيأت علمي )مدرســان

شگاه جامع علمي  سان( مراكز دان ضاي هيأت علمي )مدر ستورالعمل اجرايي جذب اع سيله د كاربردي به  –بدينو

 گردد:شر زير تدوين مي

 

 تعریف و اصطالحات -1ماده 

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وزارت: -1

 هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي شوراي عالي انقالب فرهنگي  هیأت عالی جذب: -2

ــاي هيأت علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت  هیأت مرکزی جذب: -3 هيأت مركزي جذب اعض

 بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 هر يك از واحدها و مراكز وابسته به دانشگاه جامع علمي كاربردي مراکز: -4

 هر يك از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مؤسسه: -5
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 هيأت اجرايي جذب استاني اعضاي مراكز هيأت علمي )مدرسان( هیأت اجرایی جذب: -6

 ي انقالب فرهنگي دبيرخانه هيأت عالي جذب شوراي عال دبیرخانه هیأت عالی: -7

 دبيرخانه هيأت مركزي جذب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دبیرخانه هیأت مرکزی: -8

 دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاههانهاد:  -9

 

 هدف -2ماده 

ــعيت  ــيان جذب و همچنين تبديل وض ــلح از بين متقاض ــان( اص ــاي هيأت علمي )مدرس به منظور انتخاب اعض

شگاه جامع علمي كاربردي،  ستخدام اعضاي هيأت علمي )مدرسان( دان ستخدامي و ايجاد وحدت رويه در امور ا ا

شكيل مي ستان ت ستاني مراكز در هر ا ستانهيأت اجرايي جذب ا شد، گردد. در ا هايي كه تعداد اين مراكز اندك با

دار امور اه جامع علمي كاربردي عهدههاي اجرايي مراكز اســتان همجوار با تشــخيص رئيس دانشــگيكي از هيأت

 جذب اعضاي هيأت علمي )مدرسان( اين مراكز مؤسسات خواهد بود.

 

 وظایف هیأت اجرایی جذب -3ماده 

 شناسايي و تعيين نيازهاي جذب اعضاي هيأت علمي )مدرسان( مراكز استان -1

 انجام فراخوان عمومي براي جذب اعضاي هيأت )مدرسان( مراكز استان -2

صميم -3 سان( اعم از ت ضاي هيأت علمي )مدر ستخدام و يا بكارگيري اع صوص نحوه و چگونگي ا گيري درخ

التدريس، قراردادي، پيماني، رســمي آزمايشــي، رســمي قطعي، هيأت علمي طرح ســربازي، مأموريت و انتقال حق

ضاي هيأت صالحيت عمومي اع سي  ضاي هيأت علمي، برر ستااع سس و امناء مراكز ا ن در چهارچوب هاي مؤ

 ها و مقررات مربوطنامهآيين

ضيان راتبه تحصيلي از  -4 ستخدام و متقا اعالم نظر درخصوص جذب اعضاي هيأت علمي )مدرسان( متقاضي ا

 لحاظ توانايي علمي و صالحيت عمومي مراكز استان

 مراكز استان نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مربوط به استخدام اعضاي هيأت علمي )مدرسان( -5

 ارائه گزارشات مستمر ساليانه هيأت حسب مورد به هيأت عالي و هيأت مركزي جذب -6

 باشند.هاي فعلي از شركت در فراخوان عمومي مستثني ميراتبه -1تبصره 
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 نامه وزارت متبوج در مورد متقاضيان راتبه تحصيلي الزامي است.رعايت كليه ضوابط و آيين -2تبصره 

 

 رکیب اعضای هیأت اجرایی جذبت -4ماده 

 كاربردي استان )رئيس هيأت( –رئيس مركز علمي  -1

شگاههاي -2 سئولين دفاتر نهاد نمايندگي دان ستان )از ميان م نماينده رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در ا

 استان(

 هاي اجرايي جذب مؤسسات استاندو تا سه عضو هيأت علمي از اعضاي هيأت -3

 نفر عضو هيأت علمي )مدرسان( مراكز استاتنسه  -4

توســط هيأت اجرايي انتخاب و با حكم  4ماده  4و يا  3دبير هيأت اجرايي جذب از بين اعضــاي بند  :1تبصررره 

 گردد و انتخاب مجدد وي بالمانع است.رئيس هيأت براي مدت دو سال انتخاب مي

ــاي بندهاي  :2تبصررره  ــط هيأت عال 4ماده   4و  3اعض ــال با حكم رئيس  4ي جذب انتخاب براي مدت توس س

 كاربردي منصوب خواهند گرديد. –دانشگاه جامع علمي 

صره  شرايط ازم  :3تب ضاي هيأت اجرايي قادر به ايفاي وظايف محوله نبوده و يا  ضوي از اع صورتي كه ع در 

براي ادامه فعاليت در هيأت اجرايي را نداشــته باشــند نســبت به جايگزيني آنان اقدام خواهد شــد. تشــخيص اين 

 موضوج با تصويب هيأت عالي جذب خواهد بود.

 

 بدبیرخانه هیأت اجرایی جذ -5ماده 

ـــاي  قاض فت ت يا جذب، در يل اعالم فراخوان عمومي  جذب از قب يت اجرايي  يأ به ه يه امور اجرايي مربوط  كل

ضيان و انجام كليه امور دبيرخانه سخگويي به متقا شكيل پرونده، پا هيأت اجرايي و  اي توسط دبيرخانههمكاري، ت

شد. ر ضاي رئيس هيأت و يا دبير هيأت اجرايي جذب انجام خواهد  ست با ام ئيس هيأت اجرايي جذب موظف ا

ستان اقدام  سب در مركز علمي كاربردي ا شكيل دبيرخانه با امكانات و تجهيزات منا سبت به ت صت ن در اولين فر

 كند، تعيين نمايد.نموده و در طي يك ماه مسئول دبيرخانه را كه زيرنظر دبير هيأت اجرايي جذب فعاليت مي
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ست هيأت اجرايي جذب در موارد -6ماده  سي براي درخوا شنا سريع و انجام كار هاي جذب و مطروحه جهت ت

ستخدامي اعضاي هيأت علمي )مدرسان( كارگروه شكيل ميتبديل وضعيت ا دهد. هاي بررسي توانايي علمي را ت

 تشكيل كارگروه بررسي صالحيت عمومي و بررسي پرونده متقاضيان در اين كارگروه الزامي است.

 

 توانایی علمی کارگروه بررسی –الف 

ستخدامي از پيماني به رسمي  ستخدام پيماني، تبديل وضعيت ا ضيان جذب )ا به منظور بررسي توانايي علمي متقا

آزمايشي، از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي و طرح سربازي و...( و همچنين متقاضيان استفاده از راتبه تحصيلي 

شود. سب مورد زيرنظر هيأت اجرايي جذب تشكيل ميهاي مختلف حكارگروه بررسي توانايي علمي در تخصص

 تركيب اعضاي كارگروه بررسي توانايي علمي به شرح زير خواهد بود:

 رئيس يا معاون آموزشي مراكز متقاضي حسب مورد -1

سه تا پنج نفر از اعضاي هيأت علمي متخصص واحد شرايط ازم مرتبط با زمينه تخصصي متقاضي با انتخاب  -2

 اجرايي جذب حسب مورد پرونده متقاضي از مؤسسات استانهيأت 

 يك نفر بعنوان نماينده هيأت اجرايي جذب از ميان اعضاي هيأت علمي )مدرسان( مراكز استان -3

صره  صويب هيأت اجرايي جذب انتخاب و با حكم رئيس  -1تب سي توانايي علمي با نظر ت ضاي كارگروه برر اع

صوب م سب مورد من سييهيأت اجرايي ح ضاي كارگروه پس از برر سي توانايي شوند. اع هاي ازم، نتيجه برر

هاي مربوطه تكميل نموده و آنها را توســـط نماينده هيأت اجرايي جذب جهت اتخاذ علمي متقاضـــيان را در فرم

تصــميم به صــورت محرمانه به هيأت اجرايي جذب را ارائه خواهند نمود. هيأت اجرايي نســبت به جمع بندي و 

ــبت به پروندهات ها اقدام خواهد نمود و نتيجه را براي تصــويب نهايي از طريق دفتر امور هيأت خاذ تصــميمي نس

 نمايد.كاربردي به هيأت مركزي جذب ارسال مي –علمي )مدرسان( دانشگاه جامع علمي 

 

 کارگروه برای بررسی صالحیت عمومی –ب 

ــيان جذب )حق ا ــالحيت عمومي متقاض ــي ص ــيلي، طرح به منظور بررس ــتخدام پيماني، راتبه تحص لتدريس، اس

سربازي، تبديل وضعيت استخدامي از پيماني به رسمي آزمايشي و از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي(، اعضاي 
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هيأت مؤسس و اعضاي هيأت امناء كارگروه بررسي صالحيت عمومي با تركيب ذيل زيرنظر هيأت اجرايي جذب 

 تشكيل خواهد شد.

 هاي صالحيت عمومي مؤسسات استاناعضاي كارگروه سه نفر از -1

 نماينده مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در استان )از ميان مسئولين دفاتر نهاد در استان( -2

 دو نفر از اعضاي هيأت علمي )مدرسان( مراكز استان -3 

صويب هيأت عالي 3و  1اعضاي بندهاي  شگاه جامع و ت شنهادي رئيس دان جذب توسط هيأت عالي جذب  به پي

 شوند. سال منصوب مي 4كاربردي براي مدت  –تعيين و با حكم رئيس دانشگاه جامع علمي 

در صورتيكه فردي از اعضاي كارگروه بررسي صالحيت عمومي قادر به انجام وظايف محوله نبوده و  -1تبصره 

شته  سئوليت خود در كارگروه را ندا شرايط ازم براي ايفاي م صويب هيأت يا  سبت به جايگزيني آنان با ت شد، ن با

 عالي جذب اقدام خواهد شد.

ــويت در هيأت علمي گروه  -7ماده  ــيان عض ــالحيت عمومي متقاض ــوص توانايي علمي و ص اعالم نظر درخص

شگاه جامع علمي  سالمي مراكز تابع دان شد و از طريق دفتر معاونت كاربردي مقررات خاص خود مي –معارف ا با

 گيرد.ساتيد نهاد مقام معظم رهبري انجام ميامور ا

 

 فرایند جذب اعضای هیأت علمی  -8ماده 

ضو هيأت علمي )و يا  ستخدام ع ستورالعمل هرگونه ا سان( در اين د ضاي هيأت علمي )مدر منظور از جذب اع

ند جذب مدرســان( به صــورت قراردادي، پيماني، طرح ســربازي، مأموريت، انتقال و راتبه تحصــيلي اســت. فراي

 باشد:اعضاي هيأت علمي )مدرسان( به شرح زير مي

ساس فرم -1-8 ها و پس از اعالم فراخوان عمومي جذب اعضاي هيأت علمي )مدرسان( و راتبه تحصيلي كه برا

شــرايط مربوطه در اطالعيه فراخوان اعالم شــده انجام خواهد شــد. دبيرخانه نســبت به دريافت انجام فراخوان و 

 روز( 5نمايد. )حداكثر ضيان اقدام ميدرخواست متقا

هاي شهريور و بهمن فراخوان عمومي براي جذب اعضاي هيأت علمي )مدرسان( دوبار در سال و در ماه تبصره:

كاربردي  –هاي كثيراانتشــار و منزلگاه مركز امور هيأت علمي )مدرســان( دانشــگاه جامع علمي از طريق روزنامه

 گيرد.صورت مي
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ستدبيرخا -2-8 سال نموده و با نظر هيأت اجرايي جذب نه كليه درخوا صله را به هيأت اجرايي جذب ار هاي وا

اند، براي افراد واجد شرايط پرونده تشكيل داده و نسبت به ارسال پاسخ براي افرادي كه شرايط اوليه را دارا نبوده

 روز( 5اقدام خواهد نمود. )حداكثر 

ده براي متقاضــيان واجد شــرايط همزمان پرونده آنان را بنا به تشــخيص هيأت دبيرخانه بعد از تكميل پرون -3-8

ستاني ارسال مياجرايي جذب به كارگروه نمايد. )حداكثر هاي بررسي تواناييي علمي و صالحيت عمومي هيأت ا

 روز( 7

شده نسبت به كارگروه بررسي توانايي علمي و صالحيت عمومي با تشكيل جلسه و دعوت از افراد تعيين  -4-8

هاي مربوطه، به هاي خود را به همراه امتيازات مكتسبه از فرمبررسي پرونده متقاضيان اقدام نموده و نتيجه بررسي

 روز(45نمايند )حداكثر هيأت اجرايي ارسال مي

صره: سه  تب س سالمي دبيرخانه هيأت اجرايي مؤ ضاي گروه معارف ا ضعيت اع ستخدام و تبديل و در رابطه با ا

ستعالم موظ ساتيد نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري ا صالحيت عمومي را از دفتر امور ا ست توانايي علمي و  ف ا

 نموده و به هيأت اجرايي جذب مؤسسه ارسال نمايند.

سبت دبيرخانه هيأت اجرايي جذب پس از دريافت نتيجه بررسي توانايي -5-8 هاي علمي و صالحيت عمومي، ن

 روز(5اتخاذ تصميم به هيأت جذب ارسال خواهد كرد )حداكثر  به پرونده متقاضي براي

ـــي پرونده متقاضـــي از حي  علمي و عمومي نســـبت به جمع -6-8 بندي و هيأت اجرايي جذب پس از بررس

 روز(15گيري اوليه تقاضا خواهد نمود )حداكثر تصميم

اوليه هيأت اجرايي جذب قرار  دبيرخانه هيأت اجرايي جذب خالصـــه پرونده متقاضـــياني كه مورد تأييد -7-8

گرفته است مطابق فرم مربوطه از طريق پست و يا پست الكترونيك به مركز امور هيأت علمي )مدرسان( دانشگاه 

 روز( 7كاربردي ارسال تا به هيأت مركزي جذب براي بررسي و تأييد نهايي ارسال گردد. )حداكثر  –جامع علمي 

ها با هيأت عالي هاي اجرايي جذب مراكز و همچنين ارتباط اين هيأتين هيأتبه منظور انجام هماهنگي ب تبصره:

شگاه جامع علمي   سان( دان كاربردي زيرنظر رئيس  -جذب و هيأت مركزي جذب، مركز امور هيأت علمي )مدر

 گردد.دانشگاه مذكور تشكيل مي
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ـــت حداكثر در مدت  -8-8 ـــي را به مركز امور هيأت روز نتيجه نهايي برر 45هيأت مركزي جذب موظف اس س

 10كاربردي اعالم نموده و مركز مذكور نيز موظف اســت حداكثر طي  –علمي )مدرســان( دانشــگاه جامع علمي 

 روز نتيجه را به اطالج مركز متقاضي برساند.

ستخدام رسمي آزمايشي اعضاي هيأت علمي پس از تأييد هيأت مركزي جذب و ارسال  :1تبصره  صدور ابالغ ا

ــادر  مدارك ــي وزارت متبوج ص ــيله معاونت آموزش ــان(، به وس موردنياز از طرف مركز امور هيأت علمي )مدرس

خواهد شد. صدور ابالغ ساير مراحل استخدامي )پيماني، رسمي قطعي و راتبه تحصيلي( طبق ضوابط و مقررات 

 كاربردي انجام خواهد گرفت. –توسط رئيس دانشگاه جامع علمي 

صره  ضي به هيأت مركزي جذب با رعايت با توجه ب :2تب سال پرونده متقا ستخدام مربي، قبل از ار ه محدوديت ا

كاربردي  –كسب مجوز توسط مركز امور هيأت علمي )مدرسان( دانشگاه جامع علمي  25/10/84بخشنامه مورخ 

 از معاونت آموزشي وزارت الزامي است.

 

 تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی -9ماده 

تبديل وضعيت استخدامي اعضاي هيأت علمي از پيماني به رسمي آزمايشي و از رسمي آزمايشي به رسمي  نحوه

 باشد.قطعي به شرح زير مي

شـــوراي عالي انقالب فرهنگي، تبديل وضـــعيت  19/4/86مورخ  608مصـــوبه  5ماده  4بر اســـاس بند  -1-9

شر شي م سمي آزماي ستخدامي اعضاي هيأت علمي از پيماني به ر شرايط براي ارتقاء به مرتبه بااتر ا وط به احراز 

 باشد.مي

صره  سب  :1تب شي ك سمي آزماي سات از پيماني به ر س ضاي هيأت علمي مؤ ستخدامي اع ضعيت ا براي تبديل و

درصد امتيازات 70و كسب حداقل امتياز ازم از كيفيت تدريس و كسب حداقل  1درصد امتياز از ماده 70حداقل 

 آموزشي و پژوهشي آيين نامه ارتقاء.از مواد فرهنگي، 

ــاس بند  -10ماده  ــوبه  5ماده  5بر اس ــعيت  19/4/86مورخ  608مص ــوراي عالي انقالب فرهنگي، تبديل وض ش

 باشد.قطعي مشروط به احراز مرتبه دانشياري مي –آزمايشي به رسمي  –استخدامي اعضاي هيأت علمي از رسمي 

ـــ آزمايشي در استخدام دانشگاه ها و 01/10/1387مربياني كه در تاريخ :1تبصره  ، به صورت پيماني و يا رسمي ـ

موسسات آموزش عالي و پژوهشي بوده اند، در صورت داشتن حداقل ماندگاري سنوات در وضعيت استخدامي 
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ضعيت مي  سب مورد تبديل و شياري، ح شرط ذيل، بدون لزوم احراز مرتبه دان و همچنين دارا بودن يكي از دو 

 يابند:

صره  -1 ضوج تب شده مو سب حداقل امتياز تعيين  ضعيت  4ماده  1ك ستورالعمل اجرايي جذب و تبديل و د

 اعضاي هيأت علمي

 ارتقاء مرتبه به استادياري -2

آن دسته از جانبازان عضو هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي دولتي و غيردولتي  :2تبصره 

ماده  5ابقه خدمت داشته باشند، ضمن مستثني شدن از شمول حكم بند سال س 2حداقل  1/10/1387كه تا تاريخ 

آزمايشي و يا از  –هاي علمي و عمومي ازم، از پيماني به رسمي الذكر، در صورت داشتن صالحيتنامه فوقآيين

 يابند.قطعي، حسب مورد تبديل وضعيت مي –آزمايشي به رسمي  -رسمي  

 

سمي  -11ماده  ضاي هيأت علمي از پيماني به ر ستخدامي اع ضعيت ا سمي  –براي تبديل و شي و از ر  –آزماي

 قطعي اخذ مجدد تأييديه صالحيت عمومي الزامي است. -آزمايشي به رسمي ي

 

 هاي مرتبط كه مغاير اين دستورالعمل نباشند كماكان به قوت خود باقي است.كليه دستورات و بخشنامه -12ماده 

 

هيأت عالي جذب  5/2/1389تبصره در جلسه مورخ  15ماده و  13اين دستورالعمل اجرايي مشتمل به  -13ماده 

سيد و از  صويب ر شوراي عالي انقالب فرهنگي به ت سات آموزش عالي  س شگاهها و مؤ ضاي هيأت علمي دان اع

 تاريخ ابالغ ازم ااجراست.
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 شی علوم انسانی جذب واحدهای پژوهمشترک تشكیل هیأت اجرایی »مصوبه 

 «وابسته وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 هیأت عالی جذب 28/9/1391مورخ  118مصوب جلسه

 

هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي در يكصد و هشتمين جلسه مورخ 

وزارت علوم، تحقيقات و ، تشكيل هيأت اجرايي جذب واحدهاي پژوهشي علوم انساني وابسته به 28/9/1391

 تصويب نمود: فناوري را به شرح ذيل

 

 تشكیل هیأت اجرایی جذب واحدهای پژوهشی علوم انسانی وابسته به »

 «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

 مقدمه

هاي اجرايي جذب مشترك واحدهاي پژوهشي علوم انساني وابسته به وزارت علوم، پيرو مصوبه تشكيل هيأت

هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي  28/9/1390فناوري مصوب در هشتاد و هشتمين جلسه مورخ تحقيقات و 

اجرايي جذب واحدهاي پژوهشي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بر اساس مفاد و وظايف زير تشكيل 

 شوند:مي

  -1ماده 

 هاي پژوهشي به شرح ذيل:هيأت اجرايي مؤسسه –الف 

رنامه ريزي آموزش عالي، حوزه ستادي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، پژوهشگاه اطالعات مؤسسه پژوهش و ب

هاي علمي كشور، مركز نشر دانشگاهي، كميسيون ملي يونسكو در و مدارك علمي ايران، مركز تحقيقات سياست

 هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيهايران، مركز مطالعات و پژوهش

 ي پژوهشي به شرح ذيل:هاهيأت اجرايي مؤسسه –ب 

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي، مؤسسه حكمت و فلسفه، پژوهشكده امام خميني)ره(، سازمان مطالعه و تدوين 

 كتب علوم انساني )سمت(، بنياد دانشنامه بزرگ فارسي و بنياد ملي ايرانشناسي
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 هاي پژوهشي به شرح ذيل:هيأت اجرايي مؤسسه –ج 

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي و پژوهشكده علوم انساني 

 بنياد دايره المعارف اسالمي –

مؤسسات عضو محورهاي الف، ب و ج در باا، يك مؤسسه را بعنوان مؤسسه محور انتخاب و به هيأت  تبصره:

 نمايند.عالي جهت تصويب پيشنهاد مي

 

 :وظایف -2ه ماد

هاي آموزشي و پژوهشي بر مبناي نقشه جامع شناسايي و تعيين نيازهاي جذب اعضاي هيأت علمي در گروه -2-1

 علمي كشور و آمايش آموزش عالي

دانش افزايي و ارتقاء توانايي هاي آموزشي بدو و حين خدمت با هدف همكاري در تدوين و اجراي دوره -2-2

 اعضاي هيأت علمي

گيري درخصوص نحوه و چگونگي استخدام اعضاي رسي توانايي علمي و صالحيت عمومي و تصميمبر -2-3

هيأت علمي اعم از قراردادي، پيماني، هيأت علمي طرح سربازي، راتبه تحصيلي، مأموريت و انتقال اعضاي هيأت 

آزمايشي به  –رسمي آزمايشي و از  -علمي و تبديل وضعيت استخدامي اعضاي هيأت علمي از پيماني به رسمي 

 قطعي، در چارچوب مقررات مربوط –رسمي 

بررسي نهايي توانايي علمي و صالحيت عمومي متقاضيان هيأت علمي و رسيدگي به شكايات مربوط به  -2-4

 استخدام اعضاي هيأت علمي طبق دستورالعمل رسيدگي به شكايات در مرحله اول

 ستخدام اعضاي هيأت علمي در واحدهاي پژوهشينظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات ا -2-5

 ارائه گزارشات مستمر ساليانه حسب مورد به هيأت عالي و مركزي جذب  -2-6

هاي اجرايي با زمينه علوم هاي علوم انساني )ويژه هيأتتعيين شرايط ويژه جذب هيأت علمي در رشته -2-7

 انساني(

 

 ترکیب اعضای هیأت اجرایی: -3ماده 

 مؤسسه محور بعنوان دبير هيأت اجرايي رئيس -3-1
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 هاي پژوهشي مربوط يا نماينده ويرؤساي مؤسسه -3-2

 ها با تأييد آن نهادنماينده نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه -3-3

 دو نفر از اعضاي هيأت علمي واجد شرايط به انتخاب هيأت عالي جذب و حكم دبير هيأت مركزي  -3-4

، با معرفي كتبي رئيس مؤسسه و تأييد هيأت عالي براي مدت 2-4نمايندگان رئيس مؤسسه پژوهشي بند  :1تبصره 

 شوند.مقرر طبق روال موجود منصوب مي

 

 وظایف دبیر هیأت اجرایی -4ماده 

هاي بررسي توانايي علمي و از اعضاي هيأت اجرايي و برگزاري جلسات هيأت اجرايي و كارگروه دعوت -4-1

 عمومي طبق برنامه مصوب هيأت اجرايي صالحيت

هاي بررسي توانايي علمي و صالحيت تهيه دستور جلسات و تنظيم صورت جلسات هيأت اجرايي و كارگروه -4-2

 عمومي

ابالغ رأي هيأت اجرايي به مؤسسه، ارسال پرونده به هيأت مركزي جذب وزارت جهت تأييد نهايي و  -4-3

 هاي مربوطپيگيري

 كليه مكاتبات و استعالم موردنياز براي بررسي صالحيت عموميانجام  -4-4

 انجام امور محوله از هيأت عالي -4-5

 

 کارگروه بررسی صالحیت عمومی: -5ماده 

 شود:كارگروه بررسي صالحيت عمومي هيأت با تركيب زير تشكيل مي -5-1

 نماينده دبير هيأت اجرايي -الف

 رهبري در هيأت اجرايي نماينده نهاد نمايندگي مقام معظم -ب

هاي پژوهشي عضو به انتخاب هيأت عالي و حكم دبير هيأت سه تا پنج نفر از اعضاي هيأت علمي مؤسسه –ج 

 مركزي 

 بررسي صالحيت عمومي متقاضيان عضويت در هيأت علمي و همچنين كليه مراحل مربوط به استعالم -5-2

 شود.بررسي صالحيت عمومي هيأت اجرايي انجام ميتحقيق و مصاحبه طبق مصوبات هيأت عالي توسط كارگروه 



66 

 

 

ها در هر ناي علمي و تكميل فرمپرونده متقاضيان و بررسي اوليه صالحيت عمومي و توابه منظور تشكيل  -6ماده 

با تركيب و وظايف ذيل « كارگروه منتخب هيأت اجرايي»هاي پژوهشي، كارگروهي تحت عنوان يك از مؤسسه

 شود:تشكيل مي

 

 ترکیب کارگروه منتخب هیأت اجرایی: -6-1

 رئيس مؤسسه پژوهشي عضو هيأت -6-1-1

 نيده آن هيأتيك نفر از اعضاي هيأت اجرايي جذب و يا نما -6-1-2

دو نفر از اعضاي هيأت علمي مرتبط با زمينه تخصصي متقاضي كه با تأييد هيأت اجرايي جذب، حسب  -6-1-3

 شوند.پرونده براي حضور در جلسه دعوت مي

 

 وظایف کارگروه منتخب هیأت اجرایی: -6-2

 مقرراتتشكيل پرونده و تكميل مدارك متقاضيان عضويت در هيأت علمي مطابق  -6-2-1

غربالگري اوليه متقاضيان بر اساس احراز شرايط اختصاصي مؤسسه جهت انجام امور جذب يا تبديل  -6-2-2

 وضعيت استخدامي

 هاي مربوطبررسي توانايي علمي متقاضي و امتيازبندي و تكميل فرم -6-2-3

 هاي مربوط به صالحيت عموميامتيازبندي اوليه و تكميل فرم -6-2-4

 ل پرونده به دبيرخانه هيأت اجراييارسا -6-2-5

 پيگيري كليه امور مربوط به جذب متقاضي از هيأت اجرايي -6-2-6

 

                                                         

 تشكیل هیأت اجرایی جذب مشترک فرهنگستان های»مصوبه 

 «علوم، زبان و ادب فارسی، هنر و علوم پزشكی

 
 هیأت عالی جذب 22/12/1391مصوب جلسه مورخ 

دکتر محمدعلی کی نژاد                                                        

 رئیس هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی



67 

 

 

يكصد و سيزدهمين جلسه مورخ هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي در 

هنر و علوم  ، با تشكيل هيأت اجرايي جذب مشترك فرهنگستان هاي علوم، زبان و ادب فارسي،22/12/1391

 پزشكي به شرح ذيل موافقت نمود: 

 

زبان و ادب فارسي، هنر و علوم پزشكي با تركيب  هيأت اجرايي جذب مشترك فرهنگستان هاي علوم، -1

 دبيرخانه هيأت مميزه مشترك آنها تشكيل مي شود:ذيل در محل 

 دبيران فرهنگستان هاي علوم، زبان و ادب فارسي، هنر و علوم پزشكي -الف

 يك نماينده از هيأت مركزي جذب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با تأييد هيأت عالي جذب -ب

 پزشكي با تأييد هيأت عالي جذبيك نماينده از هيأت مركزي جذب وزارت بهداشت، درمان و آموزش  -ج

 ها با تأييد هيأت عالي جذبيك نماينده از نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه -د

بررسي صالحيت عمومي متقاضيان هيأت علمي تا تشكيل كارگروه بررسي صالحيت عمومي، حسب مورد  -2

شت، درمان و آموزش پزشكي انجام تحقيقات و فناوري و بهداعلوم،  توسط هيأت مركزي جذب وزارتين،

 مي شود.

كارگروه هاي بررسي توانايي علمي متقاضيان هيأت علمي حسب پرونده توسط هيأت اجرايي جذب  -3

 مشترك تشكيل مي شود.

وظايف، اختيارات و نحوه فعاليت هيأت اجرايي جذب مشترك فرهنگستان ها تابع مقررات مربوط به ساير  -4

 عالي و پژوهشي خواهد بود. دانشگاه ها و موسسات آموزش
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 هیأت های اجرایی جذب مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی»مصوبه 

 «وابسته به جهاد دانشگاهی 

 
 هیأت عالی جذب 04/03/1388مورخ  34مصوب جلسه 

 

با هدف جذب و تبديل وضعيت استخدامي اعضاي هيأت علمي مؤسسات آموزشي و پژوهشي وابسته به 

اجرايي جذب اين مؤسسات تشكيل مي شود. اهداف، وظايف و تركيب اعضاء اين جهاددانشگاهي، هيأت 

وظايف و تركيب هيأت هاي مركزي و اجرايي جذب هيأت علمي دانشگاه  اهداف،»هيأت ها، براساس مصوبه 

 خواهد بود.« ها و مؤسسات آموزش عالي

درمان و آموزش  تحقيقات و فناوري و بهداشت، دبيران هيأت هاي مركزي جذب وزارتين علوم، تبصره:

 پزشكي در هيأت اجرايي جذب موضوج ماده واحد فوق، عضويت دارند.
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 آیین نامه تشكیل کارگروه بررسی صالحیت عمومی استانی»مصوبه 

 «مؤسسات آموزشی عالی  و پژوهشی

 هیأت عالی جذب 10/5/1390مصوبه جلسه مورخ 

 

شتادم مورخ  سه ه شگاهها و مراكز آموزش عالي در جل ضاي هيأت علمي دان ، 10/5/1390هيأت عالي جذب اع

شرح ذيل  ستاني مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي را به  شكيل كارگروه بررسي صالحيت عمومي ا آيين نامه ت

 تصويب نمود:

 

 عمومی استانی مؤسسات آموزش عالی و پژوهشیآیین نامه تشكیل کارگروه بررسی صالحیت 

 مقدمه: -1ماده 

سات  صوبه جل ساس م شوراي عالي انقالب فرهنگي )اهداف،  10/2/1387و  19/4/1386مورخ  623و  608بر ا

هاي مركزي و اجرايي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي( و وظايف و تركيب هيأت

سه  صوبه جل شدن مورخ  شوراي 220م سالمي  ستاني» 28/4/1390ا صالحيت عمومي ا در هر « كارگروه بررسي 

هاي اجرايي جذب مؤسسات گردد. انجام امور مربوط به بررسي صالحيت عمومي تمامي هيأتاستان تشكيل مي

 باشد.آموزش عالي و پژوهشي استان اعم از دولتي و غيردولتي بر عهده اين كارگروه مي

 

 و اصطالحات تعاریف -2ماده 

 هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي شوراي عالي انقالب فرهنگي هیأت عالی جذب: -1

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وزارت: -2

ــاي هيأت علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت  هیأت مرکزی جذب: -3 هيأت مركزي جذب اعض

 رمان و آموزش پزشكيبهداشت، د

 هر يك از مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مؤسسه: -4

 هيأت اجرايي اعضاي هيأت علمي مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي  هیأت اجرایی جذب: -5

 دبيرخانه هيأت عالي جذب شوراي عالي انقالب فرهنگي  دبیرخانه هیأت عالی: -6
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 نيكارگروه بررسي صالحيت عمومي استا کارگروه: -7

 وظایف کارگروه -3ماده 

ستخدامي اعضاي هيأت علمي مؤسسات  -1 ضيان جذب و تبديل وضعيت ا صالحيت عمومي كليه متقا بررسي 

 مستقر در استان مربوط

هاي مؤسس پيشنهادي مؤسسات، اعضاي پيشنهادي براي عضويت در بررسي صالحيت عمومي اعضاي هيأت -2

 مربوطههاي امناء و رياست مؤسسات استان هيأت

ـــوراي عالي انقالب فرهنگي و هيأت -3 هاي مركزي جذب انجام وظايف محوله از طرف هيأت عالي جذب ش

 وزارتين حسب مورد

 

 ترکیب اعضای کارگروه -4ماده 

ساي دفاتر نهاد نمايندگي مقام معظم  -1 ستان )از بين رؤ شگاههاي ا نماينده رئيس نهاد مقام معظم رهبري در دان

 مؤسسات استان(رهبري در 

 هاي علمي دانشگاههاي وابسته به وزارتينتن از اعضاي هيأت 9تا  7 -2

 يك نماينده از دانشگاه آزاد اسالمي واحدها يا مراكز استان -3

 نماينده از دانشگاه پيام نور -4

 غيرانتفاعي استان )در صورت نياز( –يك نماينده از مؤسسات غيردولتي  -5

ــاي بندها :1تبصررره  ــط هيأت عالي جذب انتخاب مي 5و  4، 3، 2ي اعض ــاي توس ــوند )ترجيحاً از بين اعض ش

 هاي عمومي مؤسسات استان(هاي بررسي صالحيتهاي اجرايي و كارگروههيأت

صره  صالحيت عمومي براي مدت  :2تب ضاي كارگروه  شوراي عالي  3اع سال با حكم رئيس هيأت عالي جذب 

 د و انتخاب آنها براي حداكثر دو دوره متوالي بالمانع خواهد بود.انقالب فرهنگي منصوب خواهند گردي

 

اي با انتخاب هيأت عالي در يكي از مؤســـســـات اســـتان به منظور انجام امور اداري كارگروه، دبيرخانه -5ماده 

 شود.)ترجيحاً دانشگاه جامع استان بعنوان دانشگاه منتخب( با امكانات موردنياز تشكيل مي

 تار، تشكيالت و وظايف دبيرخانه توسط كارگروه حداكثر طي يك ماه مصوب خواهد گرديد.ساخ :1تبصره
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 گردد اداره خواهد شد.دبيرخانه زيرنظر رئيس كارگروه، كه توسط رئيس دانشگاه منتخب تعيين مي :2تبصره 

 

به تشــكيل  به منظور تســريع در امور مربوط به بررســي صــالحيت عمومي متقاضــيان، كارگروه نســبت -6ماده 

 نمايد.هاي ذيل اقدام ميزيركارگروه

 زيركارگروه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري -1

 زيركارگروه دانشگاههاي دولتي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي -2

 غيرانتفاعي –ولتي زيركارگروه دانشگاه آزاد اسالمي و مؤسسات غيرد -3

 

 وظایف زیرکارگروه -7ماده 

 انجام امور محوله از كارگروه براي صالحيت عمومي -1

هاي اجرايي براي بررسي صالحيت عمومي هاي ارسالي هيأتها و بررسي پروندهمشاركت در انجام مصاحبه -2

 و اعالم نظر براي اتخاذ تصميم نهايي به كارگروه 1موضوج ماده 

 

 اعضای زیرکارگروه -8ماده 

 تن از اعضاي كارگروه 3 -1

 هاي صالحيت عموميتن از اعضاي هيأت علمي مؤسسات استان از ميان كارگروه 2 -2

 گردند.به مدت سه سال توسط كارگروه تعيين و  با حكم رئيس كارگروه منصوب مي اعضاي زيركارگروهتبصره: 

 

 فرآیند بررسی صالحیت عمومی -9ماده 

هاي اجرايي نسبت به تشكيل پرونده متقاضيان اقدام نموده و پرونده تكميل شده را به دبيرخانه كارگروه هيأت -1

 كنند.ارسال مي

انجام « امور تحقيق»دبيرخانه كارگروه، نسبت به انجام استعالمات موردنياز از مراجع ذيصالح و همچنين انجام  -2

 نمايند.هاي مصوب هيأت عالي جذب اقدام ميزمانبنديمصاحبه از متقاضيان اقدام طبق 



72 

 

سي  -3 سبت به برر شده ن سه و دعوت از افراد تعيين  شكيل جل صالحيت عمومي با ت سي  كارگروه پس از برر

 هاي مربوطه به هيأتپرونده متقاضيان اقدام نموده و نتيجه بررسي صالحيت را با توجه به امتيازات مكتسبه از فرم

 نمايند.ارسال مياجرايي جذب 

صره: ضاي هيأت علمي  تب ستخدامي اع ضعيت ا ستورالعمل اجرايي جذب و تبديل و ادامه روند جذب، مطابق د

 دانشگاهها و مراكز آموزش عالي خواهد بود.

 

هاي ازم )ترجيحاً از بين اعضاي تواند از افراد واجد صالحيتبه منظور انجام امور تحقيق، كارگروه مي -10ماده 

 ت علمي( استفاده نمايند.هيأ

 

 هاساختار تشكیالتی کارگروه و زیرکارگروه -11ماده 

 

 

 

 

 

 

 

شتمل به  -12ماده  سه مورخ  11ماده و  12اين آيين نامه م صره در جل ضاي  10/5/1390تب هيأت عالي جذب اع

 هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي به تصويب رسيد و از تاريخ ابالغ ازم ااجراست.

 

 دکتر محمدعلی کی نژاد                                                   

 رئیس هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی                                                     

 

 

 های اجرایی مؤسسات استانهیأت کارگروه صالحیت عمومی استان

زيركارگروه 

مؤسسه وابسته 

 به وزارت عتف

زيركارگروه 

دانشگاههاي وابسته 

 به وزارت بهداشت

زيركارگروه دانشگاه 

آزاد اسالمي و 

 مؤسسات غيردولتي

 

دبيرخانه 

 كارگروه
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 دستورالعمل نحوه تكمیل فرم بررسی صالحیت عمومی

 

 مقدمه

 

 15/10/1361فرمان حضرت امام خمینی )ره( در تاریخ 

سائل روز  ضل و متوجه به م صاحب اخالق كريمه و فا صالح و متعهد و  )گزينش گران(... بايد از بين افرادي كه 

شود تا اين افراد تنگ نظر و تندخو و  صالح بدون مالحظه روابط اقدام نمايند... و دقت  تعيين، تا در گزينش افراد 

ه قبال تذكر داده ام ميزان در گزينش حال فعلي افراد است مگر آنكه نيز مسامحه كار و سهل انگار نباشند. و چنانچ

از گروهك ها و مفسدين باشند يا حال فعلي آنها مفسده جوئي و اخالل گري باشد... تندرويهاي جاهالنه در حق 

 آنها نشود كه اين ظلم است و مخالف دستور اسالم و بايد ممنوج اعالم شود.

شخاص د سوال از افراد به اينكه ... تجسس از احوال ا ست و  سدين و گروه هاي خرابكار مطلقاً ممنوج ا ر غير مف

سالم و تجسس كننده  شود مخالف ا سواات مي  شات اين نحوه  چند معصيت نمودي چنانچه بنا به بعضي گزار

 معصيت كار است بايد در گزينش افراد اين نحوه امور خالف اسالم و خالف شرج مطهر ممنوج شود.

 

 معظم رهبری )مد ظلله العالی(: مقام

 گزينش بايد هوشمندانه، عالمانه و دقيق باشد.
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 دستور العمل نحوه تكمیل فرم بررسی صالحیت عمومی

 تكمیل سربرگ فرم:

 مواردي كه در تكميل سربرگ فرم بايد مد نظر قرار گيرد به شرح زير مي باشد:   

 به كارگيري مي شود. مانند: مربي، استاديار، دانشيار و استادرتبه علمي است كه فرد در آن رتبه علمی:   -

 رشته تحصيلي فرد در آخرين مقطع تحصيلي دانشگاهي يا حوزويرشته تحصیلی:   -

رشته تحصيلي فرد در مقاطع كارشناسي تا آخرين مقطع تحصيلي دانشگاهي يا حوزوي تغيير تسلسل رشته:  -

 نكند.

ضوع پرونده  - شــده به تناســب شــرايط طرح پرونده درج مي گردد: مانند راتبه،  : يكي از موارد مشــخصمو

 استخدام، انتقال، حق التدريس، حق التحقيق و . . . درج خواهد شد.

منظور از تاريخ معرفي فرد در هريك از مقاطع بررسي پرونده داوطلب مي باشد و اين تاريخ تاریخ معرفی :   -

سي از تاريخ معرفي شخص كننده مدت زمان برر سي( تا طرح موضوج دركارگروه  يا  م فرد )در آن مقطع برر

  هيأت اجرايي جذب مي باشد.

 مالک های شرایط عمومی: -1

بند مي باشد كه توسط هر يك از اعضاي كارگروه بررسي صالحيت عمومي تكميل و امتياز  16اين قسمت شامل 

 آن توسط هريك از اعضاء در ستون مربوطه درج خواهد شد.

صالحیت عمومی:  -1 سی  ضاء کارگروه برر هركدام از اعضـاء جمع امتياز مكتسـبه در سـتون جمع امتیاز اع

 مربوطه را  درج مي نمايند.

انشاء رأی اعضاء کارگروه  بررسی صالحیت عمومی )در صورت احراز یا عدم احراز شرایط عمومی ( :  -2

  ج تاريخ، امضاء مي گردد.در قسمت آراي اعضاء كارگروه  به تفكيك انشاء و با در

صالحیت عمومی :  - 3 سی  ضای کارگروه  برر سئوليت جمع بندي  جمع بندی آراء اع سئول كارگروه كه م م

 آراء را به عهده دارد آراي صادره توسط كارگروه را جمع بندي نموده و امضاء مي نمايد.

 ند مربوطه امتيازي منظور نخواهد شد.اگر داوطلبي فاقد يكي از مالكها بود در قسمت نمره دهي براي ب -4
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ـــد  -5 ـــاء كارگروه در جمع بندي نهايي رأي اكثريت لحاظ خواهد ش ـــوي اعض در  وپس از تعيين امتياز از س

شت(  ميانگين جمع نمرات م ضا با يكديگر متفاوت بود )اكثريت آراء وجود ندا الك عمل صورتيكه امتيازات اع

 خواهد بود. 

 

 مالکهای شرایط عمومی)بندهای شانزده گانه( :* شرح و تعریف 

 اعتقاد و التزام به اصل  والیت فقیه  -اعتقاد  به نظام جمهوری اسالمی، قانون اساسی -2و1بند

 

 مدافع:

سي و وايت مطلقه فقيه بوده و قواً و عمالً نيز، مدافع مي  سا سالمي، قانون ا كسي كه مدافع نظام جمهوري ا

شد و رهبري ولي  سي و اجتماعي پذيرفته و اطاعت كامل نيز دارد. )فرد با سيا شئونات ديني،  فقيه را در كليه 

شركت در راهپيمايي ها، نماز جمعه،  سي و اجتماعي نظام مانند :  سيا صحنه هاي  التزام خود را با حضور در 

 انتخابات و همكاري با نهادهاي انقالبي به اثبات رسانده است.(

 معتقد و ملتزم:

ه اعتقاد و التزام نسبت به نظام جمهوري اسالمي، قانون اساسي و وايت مطلقه فقيه دارد و التزام خود كسي ك

 را با حضور در صحنه هاي سياسي نظام به اثبات رسانده است.

سي و وايت مطلقه فقيه  سا سالمي، قانون ا سبت به نظام جمهوري ا صورتي كه فرد موضع گيري مثبت ن )در 

در صحنه هاي سياسي حضور مي يابد اگر در تحقيق و مصاحبه التزام وي احراز شود جزء  دارد وليكن كمتر

 (معتقد و ملتزم محسوب مي شود.

 معتقد :

ضع  سي و وايت مطلقه فقيه دارد كه گاهي همراه با مو سا سالمي، قانون ا سي كه اعتقاد به نظام جمهوري ا ك

 مي باشد . 1گيري انتقادي

                                                 
 اط شخصي از سر دلسوزي در مكان يا زماني كه مستمعين برداشتهاي نادرست از آن نمايند.بنيعني بيان نظر و است -1
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در صــورت تبعيت از 3مصــرح در قانون اســاســي و نيز ســاير مذاهب اســالمي 2در مورد اقليتهاي ديني تذكر :

رهبري، پذيرش نظام جمهوري اسالمي و قانون اساسي و عمل به احكام دين و مذهب خود بالمانع مي باشند 

 و در هر حال نبايد متجاهر به نقض احكام اسالمي باشند.

 جبات و ترک محرمات:التزام به انجام وا - 3بند 

مات دارد و و اجتناب از محر)نماز و روزه و ...(  كســي كه التزام به احكام اســالم از جهت عمل به واجبات

 شد.مالك تشخيص در التزام به آن حسن ظاهر، اظهارات داوطلب و منابع و رعايت شعائر مذهبي مي با

 عامل به فرایض: –

 مثل نماز و روزه و ...مي باشد. عمل به واجباتكسي كه ملتزم به احكام اسالم از جهت 

 مالك تشخيص در التزام حسن ظاهر، رعايت شعائر مذهبي و اظهارات داوطلب و منابع مي باشد.

 ام خود باشند .هاي ديني بايد عامل به احكمذاهب اسالمي و اقليت تذكر : پيروان

 کاهل در فرایض :-

ــالم دارد ول ــي كه التزام به احكام اس ا روزه...( يي به دليل ضــعف ايمان، گاهي در عمل به واجبات )نماز كس

 سهل انگاري دارد.

 غیر عامل به فرایض : –

نكر ضروريات مكسي كه علي رغم اعتقاد به اسالم در عمل به واجبات تقيد ازم را نداشته باشد، بدون اينكه 

 بدون قصد عناد.دين در اين زمينه شود. انجام ندادن احكام دين )نماز و روزه( 

 تعهدات اخالقی و حسن شهرت: -4بند 

 اين بند شامل سه قسمت : مقيد، خوب و متوسط مي باشد كه عبارتند از:

د و شئونات افرادي كه مقيد به اخالق كريمه اسالمي بوده و در جامعه نيز داراي حسن شهرت مي باشنمقید: 

 )نمره كامل(. اسالمي را در رفتار، كردار و گفتار رعايت مي كنند.

ــهرت خوب:  ــن ش ــالمي را رعايت نموده و در جامعه نيز  داراي حس ي مافرادي كه بطور معمول اخالق اس

  نمره( 2/1باشند. )

                                                 
 قانون اساسي ) زرتشتي، كليمي و مسيحي( مي باشد. 13راد از اقليتهاي ديني اقليت هاي مصرح دراصل م -2
 قانون اساسي ) حنفي، شافعي، حنبلي، مالكي و زيدي( مي باشد. 12يروان مذاهب اسالمي، مذاهب مصرح دراصل پمراد از  -3



77 

 

افرادي كه در رعايت  اخالق اسالمي در رفتار، كردار و گفتار خيلي حساس نيستند ولي داراي سوء متوسط: 

 نمره( 3/1شهرت نمي باشند. )

 كه داراي فساد اخالقي و اشتهار به فسق و فساد باشند واجد شرايط عمومي نيستند.افرادي تذکر: 

 : تعهدات کاری :5بند 

شد كه نحوه احراز آن از طريق تحقيق و مصاحبه   سه قسمت: خوب، متوسط و ضعيف مي با شامل  اين بند 

 مي باشد.

سالمي متعهد وخوب:  شهاي نظام جمهوري ا سبت به اهداف و ارز سي كه ن وفادار  بوده و وظايف محوله  ك

 را به نحو احسن انجام دهد و درقبال ديگران نيز احساس وظيفه مي نمايد)نمره كامل(.

كســي كه نســبت به اهداف و ارزشــهاي نظام  متعهد بوده و وظايف محوله را درحد معمول انجام متوسررط: 

  نمره(. 2/1دهد)

عيف  بوده و در انجام وظايف محوله نيز ممكن است كسي كه در تعهد نسبت به اهداف و ارزشها ضضعیف: 

 نمره(. 3/1كوتاهي داشته باشد)

 : برخورد اجتماعی :6بند 

صاحبه  شد كه نحوه احراز آن از طريق تحقيق و م ضعيف مي با سط و  سمت: خوب، متو سه ق شامل  اين بند 

 مي باشد.

شرعي( بخوب:  سي كه در برقراري ارتباط مطلوب)در چارچوب موازين  ا ديگران فرد موفقي بوده و بتواند ك

 در محيط كار بخصوص در فعاليتهاي جمعي و گروهي مشاركت خوبي داشته باشد)نمره كامل(.

سط:  صوص در فعاليتهاي متو سي كه در برقراري ارتباط با ديگران، درحد معمول بوده و در محيط كار بخ ك

 نمره(. 2/1جمعي و گروهي تاحدودي موفق مي باشد)

ســـي كه در برقراري ارتباط با ديگران ضـــعيف بوده و در محيط كار نيز در فعاليتهاي جمعي و كضررعیف: 

  نمره(. 3/1گروهي مشاركت فعال و موثر ندارد)

 پوشش ظاهری: -7بند 

 اين بند شامل: مقيد، خوب و متوسط مي باشد. براي خانمها:
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شرعي، بدون هرگونه آرامقید:  شش چادر و حدود  سازي زينت و زيور مقيد به رعايت پو شكار يش و عدم آ

  آات )نمره كامل(.

داراي پوشش مانتو و مقنعه و با رعايت حدود شرعي، بدون هرگونه آرايش و عدم آشكارسازي زينت خوب: 

 نمره(. 3/2و زيور آات)

سط:  سر، بدون متو سهل انگاري در پيدايي موي  ضاً كم توجهي يا  هرگونه داراي پوشش چادر يا مانتو كه بع

 نمره(. 2/1آرايش و عدم آشكارسازي زينت و زيور آات دارند)

 برای آقایان:

مقيد به رعايت پوشــش اســالمي )داراي محاســن با لباس مناســب مانند پيراهن آســتين بلند با رنگ و مقید: 

 الگوي عرف متدينين()نمره كامل(.

 نمره(. 3/2باس درحد متعارف()داراي پوشش اسالمي )داراي محاسني كه صدق ريش ميكند و لخوب: 

كند  و داراي پوشش در حد متعارف و بعضاً با در حد معمولي )داراي محاسني كه صدق ريش نميمتوسط: 

 نمره(. 2/1پيراهن آستين سه ربع و رنگي غيرمتعارف()

چادر در مورد پيروان مذاهب اســالمي و بعضــي از قوميت ها و عشــاير كه پوشــش كامل را با غير از تذکر : 

 رعايت مي كنند مالك  عدم مغايرت با موازين شرج مي باشد.

 مسؤولیت پذیری: -8بند 

صاحبه مي  ضعيف بوده كه نحوه احراز آن از طريق تحقيق و م سط و  سمت: خوب، متو سه ق شامل  اين بند 

 باشد.

ــازماني انگيزه خوب :  ــي كه به وظايف و تعهدات خود پايبند بوده و براي تحقق اهداف س مطلوب دارد كس

 )نمره كامل(.

 نمره(. 2/1كسي كه در انجام وظايف و تعهدات در حد معمول بوده و  در حد مطلوب نمي باشد)متوسط : 

 نمره(. 3/1كسي كه در انجام وظايف در حد ضعيف بوده و در برخي موارد نيزكوتاهي دارد )ضعیف : 

 ودن:سعه صدر و صبور ب –توانایی مواجهه با نامالیمات  -9بند 

صاحبه مي   ضعيف بوده كه نحوه احراز آن از طريق تحقيق و م سط و  سمت: خوب، متو سه ق شامل  اين بند 

 باشد.
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كسي كه در برخورد با ناماليمات و درمناظرات علمي و اجتماعي داراي سعه صدر، صبوري، متانت و خوب: 

  نمايد)نمره كامل(. وقار بوده و مي تواند در چنين شرايطي مشكالت احتمالي را خوب مديريت

كســي كه در برخورد با ناماليمات و در مناظرات علمي و اجتماعي گاهي اوقات از ســعه صــدر و متوسررط: 

صــبوري، متانت و وقار ازم برخودار نبوده و توانمندي كافي براي مديريت مشــكالت احتمالي را نداشــته 

  نمره(. 2/1باشد)

در مناظرات علمي و اجتماعي ضــعيف بوده و توانايي اداره كســي كه در برخورد با ناماليمات و ضررعیف: 

 نمره(. 3/1مشكالت احتمالي را نداشته و خواسته يا ناخواسته موضوعات را به چالش بكشاند)

 

 شرکت در جبهه های جنگ حق علیه باطل: -10بند 

امتياز منظور  3/1ماه  6تا1امتياز،  2/1ماه  12تا6ماه جبهه مي باشند امتياز كامل، 12افرادي كه داراي سابقه بيش از  

 مي گردد.

 سوابق فرهنگی و اجتماعی از قبیل فعالیت در مساجد و هیأت های مذهبی : - 11بند 

حضور فرد در مراسم مذهبي ازجمله: نماز جماعت و نماز جمعه، ادعيه ، مناسبتها، ايام ا...، حضور در صحنه هاي 

 همايش ها و جلسات فرهنگي و مذهبي و...اجتماعي، انتخابات  راهپيمائيها، 

 كساني كه مقيد به شركت هستند)نمره كامل(.دارد : 

 نمره(. 2/1كساني كه بعضي اوقات شركت دارند)گاهی : 

 نمره(. 3/1كساني كه خيلي كم شركت دارند)بندرت : 

 سوابق ایثارگری، طرح شاهد: -12بند 

 عالی انقالب فرهنگی ()شورای  23/8/85طبق اساسنامه طرح شاهد مصوب 

 %50در مورد فرزندان شاهد، فرزندان آزادگان و فرزندان جانبازان بيش از 

 اين بند به سه دسته زير تقسيم ميشوند.

 )نمره كامل(. %70جانباز، آزاده، فرزندان و همسرشهيد، فرزندان جانبازان بيش از شامل :  1درجه 

 نمره(. 2/1) %69تا  50فرزندان آزاده و جانباز از شامل :  2درجه 
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 3/1و همســر آزاده، برادر و خواهر شــهيد ) %49تا25همســر و فرزند، برادر و خواهر جانباز شامل : 3درجه

  نمره(.

همكاری با نهادها از قبیل: بسیج، نمایندگی ولی فقیه، جهاد دانشگاهی و...، سازمانها، جمعیت های  -13بند 

 خیریه وعام المنفعه:

س - شورایج: فعالیت در ب شورا يا گردان عا ضو  صادره از مراجع ذي  –فعال  -ع ساس گواهي  عادي كه بر ا

 ربط نسبت به تكميل آن اقدام گردد و همچنين عضويت افتخاري در هريك از مراكز زير:

كميته امداد امام خميني)ره(، جمعيت هالل احمر، خيريه، سازمان بهزيستي، دفتر فرهنگ اسالمي)دانشگاه آزاد 

ـــال ـــالمي، كانونهاي فرهنگي و مذهبي )دفاج مقدس و طرح وايت ( و اس ـــالمي، انجمن اس مي( جامعه اس

 همكاري افتخاري با شوراي نگهبان و ...

 كساني كه عضو شوراء يا گردانهاي بسيج و همچنين از اعضاي فعال ساير نهادها هستند )نمره كامل(.دارد : 

 نمره(. 2/1وده گاهي اوقات همكاري مي نمايند.)كساني كه عضو سازمانها ونهادها بگاهی : 

 نمره(. 3/1كساني كه عضو عادي بوده و بندرت همكاري دارند)بندرت : 

 مراتب احراز همكاري با نهادها و ساير مراكز فرهنگي و ... به عهده هيأت اجرايي جذب مي باشد .:  1تذکر

 ميباشد. 10دد سقف امتياز ي كه مي بايست در اين بند منظور گر: 2تذکر 

 حافظین قرآن و نهج البالغه، قاری، تفسیر قرآن و نهج البالغه، آشنایی با مفاهیم: -14بند 

كســـاني كه حافن نيمي از قرآن يا نهج البالغه  -افرادي كه حافن كل قرآن يا نهج البالغه باشـــند امتياز كامل

ـــند  ـــند امتيازنهج  3/1جزء قرآن يا10افرادي كه حافن  -امتياز 2/1باش لحاظ مي گردد و نيز  3/1البالغه باش

قاريان قرآن و مفسرين و آشنايي با مفاهيم بر اساس ميزان تسلط و مقامهايي كه در اين زمينه كسب نموده اند 

 به نسبتي كه در باا اشاره شد امتياز براي آنان منظور مي گردد.

 میزان عالقمندی فرد به شغل هیأت علمی: -15بند 

صاحبه مي اين بن  ضعيف بوده كه نحوه احراز آن از طريق تحقيق و م سط و  سمت: خوب، متو سه ق شامل  د 

 باشد.
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ـــطح علمي خود و  خوب: ـــعي و تالش، داراي انگيزه و خودباوري در جهت ارتقاء س فردي كه ضـــمن س

س، دانشـــجويان بوده و عالقمندي خود را با تأليف كتاب و ارائه مقاات علمي، حضـــور به موقع در كال

 وقتگذاري مناسب براي دانشجويان، تحقيق و پژوهش، توليد علم و... به اثبات رسانده است)نمره كامل(.

سط:  شجويان، ازجهت ارائه مقاات علمي، متو سطح علمي خود و دان سعي در جهت ارتقاء  ضمن  فردي كه 

ـــب براي دانشـــجويان و تحقيق و پژوهش در  حد معمول مي حضـــور به موقع در كالس، وقتگذاري مناس

 نمره(. 2/1باشد)

ضور به موقع ضعیف:  شجويان ، در ارائه مقاات علمي، ح سطح علمي خود و دان فردي كه در جهت ارتقاء 

شجويان و تحقيق و پژوهش، در توليد علم وخودباوري تالش چنداني  سب براي دان در كالس، وقتگذاري منا

صرفاٌ به شگاه را  ضويت در هيأت علمي دان شته و ع شد) ندا ضعيف مي با شغل ديده و در حد   3/1عنوان 

 نمره(.

 قدرت بیان و انتقال مفاهیم : -16بند 

 اين بند شامل سه قسمت:خوب، متوسط و ضعيف بوده كه نحوه احراز از طريق مصاحبه مي باشد.

ـــاركت خوب:  كســـي كه از قدرت و فن بيان خوبي برخودار بوده و در انتقال مفاهيم و مطالب علمي، مش

ـــي و ارتباط متقابل، فرد موفقي بوده به طوري كه ارائه مطالب علمي و نحوه  دانشـــجويان در مباح  كالس

 تدريس ايشان تأثيرگذاري مطلوبي بر دانشجويان دارد)نمره كامل(.

ــاركت متوسررط:  ــي كه از قدرت و فن بيان خوبي برخودار بوده و در انتقال مفاهيم و مطالب علمي، مش كس

شجويان در م شد به طوري كه ارائه مطالب و نحوه تدريس و تأثيرگذاري دان سي در حد معمول با باح  كال

 نمره(. 2/1وي بر دانشجويان در حد معمول مي باشد )

كسـي كه از قدرت و فن بيان ضـعيفي برخودار بوده و در انتقال مفاهيم و مطالب علمي، مشـاركت ضعیف: 

فرد موفقي نباشــد به طوري كه ارائه مطالب و نحوه تدريس  دانشــجويان در مباح  كالســي و ارتباط متقابل،

 نمره(. 3/1ايشان ضعيف باشد )

-7-8-9( و اخالقي و رفتاري )1-2-3گانه شامل چهار محور اعتقادي و سياسي )بندهاي 16كليه بندهاي :1تذکر

 ( مي باشد.15-16( و مهارتهاي دانشي و روشي )10-11-12-13-14(، فعاليتهاي فرهنگي، اجتماعي )6-5-4
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1صــالحيت عمومي 16،3،2،1: داوطلب مي بايســت در هر كدام از بندهاي 2تذکر 

2
نمره را كســب نمايد و جمع  

1گانه ديگر نبايد كمتر از 12نمرات در بندهاي 

2
 كل نمرات باشد. 

 *پیشنهادات و سایر امور اجرایی:

 افزایش امتیاز:

 منظور افزايش امتياز داوطلب به دايل زير مي باشد. 

شتغال در منطقه محروم خود و نيز داوطلبين مناطق محروم:  - شند به شرط ا افرادي كه بومي مناطق محروم مي با

 از كل امتياز به جمع امتيازات آنان افزوده مي گردد. %10خدمت در مناطق محروم 

 ي شرايط عمومي امتياز يكسان داشته باشند:در صورتي كه دو متقاضي در مالكها -

 الف( فردي كه از امتياز علمي بااتر برخوردار است جذب خواهد شد.

ب( افراد داراي ســابقه كار در زمان محاســبه تفاضــل امتياز، براي داوطلبي كه داراي ســابقه كار در دســتگاه 

شد، با ارائه  صل با ضايت حا سابقه كار مربوطه بوده و از عملكرد وي ر سال  ستندات ازم به ازاي هر  1م

 امتياز محاسبه خواهد شد. 5امتياز و حد اكثر 

 افراد زير واجد شرايط عمومي نمي باشند:* یادآوری : 

 افرادي كه اعتياد به مواد مخدر و يا ساير مواد اعتيادآور داشته باشند. -

ماده  - ـــاس  يت كيفري مؤثر)براس كه داراي محكوم ـــالمي مصـــوب  iررمك 62افرادي  جازات اس قانون م

 به پيوست( در مراجع قضايي باشند. 27/2/1377
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 دستورالعمل نحوه انجام تحقیق اعضای هیأت علمی

 

 

در اجراي سياستها، مصوبات و آئين نامه هيأت عالي جذب شوراي عالي انقالب فرهنگي و به منظور تبيين روشي 

 هماهنگ در انجام مرحله تحقيق جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور 

 دستورالعمل نحوه انجام تحقيق به شرح زير تنظيم و ابالغ مي گردد: 

 ف و کلیاتتعاری -الف 

 گردد:در اين دستورالعمل عبارات اختصاري زير جايگزين عناوين كامل آنها مي

 "هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور " به جاي "هیأت عالی"

هیأت مرکزی جذب اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور "به جاي "هیأت مرکزی"

" 
هیأت اجرایی جذب اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور  "به جاي "هیأت اجرایی"

" 
  "کار گروه بررسی صالحیت عمومی "به جاي "کارگروه  "

آیین نامه هیأت عالی جذب اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی "به جاي "آیین نامه"

  "کشور

 

 اختصاصی بكار رفته در دستورالعمل:تعریف عبارات 

عبارت است از بررسي عملكرد متقاضي از طريق منابع موثق در ابعاد اعتقادي، اخالقي و سياسي با هدف تحقیق: 

 احراز صالحيت وي .

آوري اطالعات در مورد داوطلبين كسي است كه با مجوز رسمي، ضمن مراجعه به منابع موثق نسبت به جمعمحقق: 

  نمايد.اعتقادي، اخالقي و سياسي در چارچوب دستورالعمل ها اقدام مي در ابعاد
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از وضعيت داوطلب كه محقق با مراجعه به وي اطالعات كافي  4فردي است قابل اعتماد و اطمينان و مطلعمنبع: 

 نمايد.در ابعاد اعتقادي، اخالقي و سياسي در مورد داوطلب اخذ مي

 اهداف دستورالعمل: -ب 

 هاي شخصي به جهت رعايت حقوق نظام و داوطلبان.وحدت رويه و جلوگيري از اعمال سليقهايجاد  -

 ها و بازنگري در نحوه اعمال ضوابط بر اساس مباني شرعي و قانوني.اصالح روش -

 يابي، طراحي سؤاات و ثبت تحقيق.گذاري اصولي در موضوج منبع ياستس - 

 .ردن دقت و كيفيت آنسرعت بخشيدن به كار تحقيق و باا ب -

 اجد شرايط.وواگذاري كار تحقيق به افراد توانمند و  -

 ها:سیاست -ج 

ر است و حفن شئون، آبرو و حيثيت داوطلب و حقوق نظام در كليه مراحل تحقيق امري ازم و اجتناب ناپذي.1

 باشد.تخلف از آن مجاز نمي

 س در كليه مراحل تحقيق.تجس هاي تعقيب و مراقبت، استراق سمع وعدم استفاده از روش.2

 . 8يا ظن غيرمعتبر 7، حدس6تعميم ،5پرهيز از قياس.3

 عدم پيش داوري و گرايش مثبت يا منفي نسبت به داوطلب..4

 عدم دخالت گرايش هاي سياسي توسط محقق و منبع..5

 پرهيز از افشاي نام منبع و اظهارات وي..6

 های کلیچارچوب -د

استثناء كه ضرورت آن را  ونجام تحقيق بر مصاحبه است مگر در موارد خاص اصل در بررسي ها تقدم ا -1ماده 

 گروه بررسي صالحيت عمومي و يا هيأت اجرايي مشخص مي نمايد. 

                                                 
 سيده باشد.طلع يعني فردي كه داراي شناخت كامل از داوطلب باشد و از نزديك شاهد عملكرد داوطلب بوده و يا از طرق معتبر به اين شناخت رم -4

 مانند: چون پدر و مادر وي نماز خوان هستند پس او هم نماز مي خواند. -5

 مانند: چون فرد نماز نمي خواند پس در ساير ابعاد هم داراي ضعف است -6

 مانند: تاكنون ايشان را در مسجد نديده ام پس نماز نمي خواند. -7

 گمان قوي كه صرفاً از طرف يك منبع ابراز شده باشد. -8
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بايست به منظور احراز مالكهاي شرايط عمومي در مورد داوطلبان اطالعات ازم را در ابعاد محقق مي -2ماده 

 .حضوري به منابع موثق كسب نمايد اعتقادي، اخالقي و سياسي با مراجعه

صاحب عاقل،  متعهد،بايست آنان از بين افراد صالح، عالوه بر بررسي صالحيت عمومي محققين مي –تبصره 

فاضل و متوجه به مسائل روز و حتي المقدور از اعضاي هيأت علمي انتخاب شوند، تا در جذب اخالق كريمه، 

خو و نيز ندته روابط اقدام نمايند و دقت شود از انتخاب افراد تنگ نظر و هيأت علمي افراد صالح بدون مالحظ

 (61ماده اي امام راحل در سال  6مسامحه كار و سهل انگار پرهيز شود.)فرمان 

 يت و از آنها استعالم مي شود.براي تكميل تحقيق در صورت داشتن سابقه، پروندهء داوطلب در مراجع رو -3ماده 

باشد و اين اطمينان در زمان اولين معرفي به كارگروه مي 9ر كفايت تحقيق حصول اطمينان عرفيمالك د -4ماده 

 شود.كار)درصورت لزوم از محل سكونت( حاصل ميبا كسب اطالعات از محل تحصيل،

 باشد.ميگروه  و نيز ساير محل هاي مورد نياز با دستور كار 4انجام تحقيق از محل هاي مندرج در ماده  –تبصره 

تعميم، حدس يا ظن غير معتبر، بدون بيان استدال مطالبي را اظهار  در مواردي كه منبع بر اساس  قياس، -5ماده 

ر مراحل )مصاحبه مي دارد محقق مي بايست مورد را با قيد عدم ارائه استدال از سوي منبع به منظور بررسي در ساي

  و . . .( در فرم درج كند.

 جام تحقيق، بررسي وضعيت داوطلب )گذشته و حال( ضروري است.در ان -6ماده 

ت تكميلي باشد بايد از منابع در صورتي كه پرونده جهت تجديد نظر تحت بررسي بوده و نياز به تحقيقا -7ماده 

 آنان بالمانع و محقق جديد استفاده شود و صرفاً در صورت وجود ابهام در اظهارات منابع قبلي، مراجعه مجدد به

 است.

رفي حاصل تعداد منابع در اين مرحله، حسب تشخيص كارگروه خواهد بود و در هر حال بايد اطمينان عتبصره : 

 شود.

وج را تا حدامكان با حساسيت اگر مسائل مطرح شده توسط منبع جنبه شايعه داشته باشد محقق بايد موض -8ماده 

ي مذكور را در پرونده درج نان برسد و صحت و سقمِ شايعهويژه مورد پيگيري و تحقيق دقيق قرار دهد تا به اطمي

اير مراحل نمايد و در صورتيكه به صحت و سقمِ آن نرسيد با قيد اين موضوج، مراتب را به منظور بررسي در س

 )مصاحبه و . . . ( در فرم تحقيق ثبت نمايد.

                                                 
 د كه معمواً براي عموم خبرگان اطمينان آور باشد.حصول اطمينان عرفي عبارت است از اينكه كميت و كيفيت بررسي به اندازه اي باش -9
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ن تحقيق مجدد، ازم است محقق از نتايج در صورتيكه داوطلب داراي پرونده قبلي در جذب باشد، در زما -9ماده 

 هاي قبلي مطلع گردد.بررسي

هاي داوطلبان زن جهت مراجعه به منابع خواهر منحصراً از محققين در انجام مراحل تحقيقات پرونده -10ماده 

 خواهر استفاده نمايند.

برادر )ترجيحاً متأهل( در صورت عدم وجود منبع خواهر و ضرورت كسب اطالعات، تحقيق توسط محقق  -تبصره

 بالمانع مي باشد.

افشاء كليه موارد بدست آمده )اطالعات كسب شده در مورد داوطلب، نام منابع و محقق( و انتقال آن به  -11ماده 

  غير مسؤولين مرتبط ممنوج است.

گر فاقد نام و كه به نوعي صالحيت داوطلب را خدشه دار مي نمايد حتي ا هاي واصلهدر مورد گزارش -12ماده 

  امضاء باشد ضروري است پس از بررسي و تحقيق، صحت و سقم مطالب در پرونده درج گردد.

باشد ولي اين دستورالعمل و ارزيابي آنها وظيفه محقق مي« و » انتخاب منابع با شرايط مندرج در بند  -13ماده 

 ظف است از اين منابع استفاده نمايد.اگر كارگروه يا هيأت اجرايي نيز افرادي را معرفي كردند محقق مو

 را بايستي رعايت نمايد.« و » محقق در كليه مراحل تحقيق جهت حصول اطمينان، شرايط مندرج در بند  -14ماده 

 :در ارزيابي منبع به منظور انجام تحقيق ضروري است موارد زير مورد بررسي قرار گيرد -15ماده 

                      الف ـ صداقت در گفتار             

 ب ـ موضع نسبت به قانون اساسي و وايت فقيه

 ـ آگاهي سياسي                         ج 

 ـ آگاهي عقيدتي                   د 

باشد.)پدر، مادر، فرزند، همسر، ي داوطلب به عنوان منبع مجاز نمياستفاده از اعضاي درجه يك خانواده -16ماده 

 برادر( خواهر و

محقق بايد منابعي را انتخاب نمايد كه از حب و بعض و حتي اامكان تعصبات جناحي و قومي و نيز  -17ماده 

 تنگ نظري و تسامح به دور باشند و ترجيحاً از نظر جنس، سن و تحصيالت با داوطلب سنخيّت داشته باشند.

معرفي كند، محقق موظف است در مورد ميزان چنانچه منبع شناخته شده، فرد مطلعي را جهت تحقيق  -18ماده 

 وثوق فرد جديد آگاهي يابد.
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جهت حفن آبروي داوطلب و منبع، رعايت اصلِ اختفاء)انجام كار به صورت محرمانه( در فرايند تحقيق  -19ماده 

و  ضروري است و به منظور جلب اعتماد و اطمينان منبع ازم است در مكان و زمان مناسبي با وي صحبت شود

 اطمينان ازم در مورد محرمانه ماندن مشخصاتش و اطالعاتي كه ارائه مي نمايد به وي داده شود.

 شرایط محقق : - ھ

 محقق بايد داراي شرايط زير باشد: -20ماده 

 ،افراد صالحباشد. ) 15/10/61واجد صالحيت عمومي و شرايط مندرج در فرمان حضرت امام )ره( در تاريخ  –1

تا درگزينش افراد صالح بدون مالحظه  باشند،فاضل و متوجه به مسائل روز  ،صاحب اخالق كريمه ،عاقل ،متعهد

 (اين افراد تنگ نظر و تند خو و نيز مسامحه كار و سهل انگار نباشند.روابط اقدام نمايند 

 اعتماد به نفس -2

 رازدار، امانتدار و پرهيز از افراط و تفريط -3

 عالقه مند و داراي استعداد كار تحقيق  -4

 داراي سرعت انتقال ذهني و قدرت استدال - 5

 آشنايي با دستورالعمل ها و آئين نامه هاي تحقيق -6

 برخورداري از آگاهي ازم در زمينه هاي اعتقادي، سياسي و اجتماعي -7

 آشنايي با فرهنگ، زبان و آداب و رسوم منطقه -8

 :شرایط منابع -و 

 توان از وي اطالعات كسب كرد بايد داراي شرايط زير باشد:منبعي كه جهت تحقيقات مي -21ماده 

 الف( صداقت در گفتار

 ب( امانت دار و رازدار

چنانچه اقليت هاي ديني مصرح در قانون اساسي داراي صداقت در گفتار باشند كسب اطالعات از آنان ر 1تبصره 

  اعتماد بالمانع مي باشد.بعنوان قرينه و امارهء قابل 

كيش و هم مذهب هاي ديني و ساير پيروان مذاهب اسالمي، استفاده از منابع همدر مورد داوطلبان اقليت -2تبصره 

 باشد.آنان نيز بالمانع مي

 ج( روش منبع یابی:
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 منبع يابي به روش هاي زير انجام مي گيرد. -22ماده 

 .استفاده از بانك اطالعات منابع موجود-1

 استفاده از منابع ساير هيأت هاي اجرايي.-2

 منابعي كه از طرف هيأت اجرايي و كارگروه مربوط معرفي شوند.-3

 منابع جديدي كه از طرف منابع مورد وثوق معرفي شوند.-4

 ط ر طرح سؤاالت: 

در صدور  هاي مختلف مي باشد و دانستن آنهاجهات و كيفيتاراي با توجه به اينكه بررسي عملكرد داوطلب د

رأي موثر است، محقق بايد شرايطي را كه اعضاي هيأت علمي  بايستي دارا باشد براي منبع تبيين نموده و در طرح 

 سؤاات، وضعيت داوطلب را با لحاظ مواد زير جويا شود.

 يابي شود.ي اطالعات منابع با كسب مصاديق بايد علتكليه - 23ماده 

اي گرفتن شغل، مسؤوليت، تحصيالت، سن، جنس، مذهب و فرهنگ منطقه محقق بايد ضمن در نظر - 24ماده 

هاي روشن داوطلب و منبع، از اصطالحات متناسب با فهم و شخصيت منبع استفاده كند و جمالت ساده و مثال

 اي و يا عين عبارات فرم تحقيق خودداري نمايد.بياورد و از طرح سؤاات قالبي و كليشه

دانند ازم اينكه برخي از منابع، مفاهيم و مصاديقِ اصطالحات بررسي صالحيت عمومي را نمينظر به تبصره ر 

 است محقق نسبت به توضيح مصاديق از قبيل )مدافع، معتقد و ملتزم، عامل يا كاهل به فرايض، اقدام نمايد(.

هاي داوطلب ايستگيي محورهاي تحقيق به شكل مثبت و با هدف كشف شسؤاات بايستي در كليه - 25ماده 

 مطرح گردد و نه پيداكردن نقاط ضعف داوطلبين.

جهت بررسي عملكرد وضعيت داوطلبان در ابعاد اعتقادي، سياسي و اخالقي، در صورت اشاره منابع به  - 26ماده 

اطالعي و... بوده و آيا ضعف وجود نقاط ضعف در داوطلب ازم است مشخص گردد از حي  سهو، فراموشي يا بي

 مورد نظر در رفتار داوطلب تاثير داشته است يا خير؟

 محقق بايد از طرح سؤاات زير خود داري نمايد: - 27ماده 

 الف ـ سؤاات غير مرتبط با ضوابط و اهداف گزينش كه اثري در پذيرش يا عدم پذيرش داوطلب ندارد.

 ي وي داشته باشد.د خانوادهب ـ پرهيز از سؤااتي كه جنبه تجسس از زندگي خصوصي داوطلب يا افرا

 اعراض از سوااتي كه شائبه جناحي داشته و موجب بروز حساسيت در افراد مي گردد. -ج
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 دم طرح سوااتي كه القاي شبهه نموده و حيثيت متقاضي را زير سوال ببرد.ع -د

 :10بررسی بعد اعتقادی و سیاسی

 سي و اعتقاد و التزام به اصل وايت فقيه.عتقاد به نظام جمهوري اسالمي ايران و قانون اساا -الف

 التزام به انجام واجبات و ترك محرمات.–ب 

 بررسی بعد اخالقی و رفتاری:

، پوشش و حجاب داوطلب چنانچه منابع به ضعفي اشاره كردند محقق 11در مورد وضعيت ظاهر، آرايش - 28ماده 

 روح و مستند قيد نمايد.بايد موارد را به طور دقيق سؤال و با ذكر مصاديق بطور مش

 بررسی سوابق و فعالیت های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و علمی:

ات فعاليت هاي فرهنگي و مذهبي از قبيل شركت در نماز جماعت و جمعه، شركت در هيأت هاي مذهبي، جلس

مايندگي ولي فقيه ننهاد قرآن، ادعيه، همكاري درامور خيريه و امور عام المنفعه همكاري داوطلبانه با بسيج، دفاتر 

 در دانشگاه ها، جهاد دانشگاهي، انجمن اسالمي انجمن هاي علمي و ... مي باشد.

 ثبت تحقیقات: -ی 

تندات صدور يكي از مهمترين مراحل تحقيق ثبت اظهارات منبع، در فرم تحقيق است. باتوجه به اينكه يكي از مس

صالح حسب مورد ارائه رونده به مراجع ذيپاقع ضروري نيز باشد و در موها ميرأي، مطالب ثبت شده در فرم

 گردد، لذا اجراي مواد زير ضروري است.مي

يد از نوشتن نگارش فرم تحقيق بايد مستدل، مشروح و مبتني بر مصاديق عملكرد داوطلب باشد و محقق با ـ29ماده

 هرگونه عبارات كلي خودداري نمايد.

رم تحقيق به عنوان منبع داوطلب ضروري است اطالعات خود را در ف در صورت شناخت محقق از - 31ماده 

 مجزا منعكس نمايد.

تواند نظرات خود را در فرم خالصه تحقيق چنانچه محقق از قرآئن و اظهارات منابع به مطالبي برسد مي - 32ماده 

 با ذكر دايل و مستندات درج نمايد.

                                                 
 طبق دستورالعمل نحوه تكميل بررسي صالحيت عمومي -10

 در صورت اشاره منبع به آرايش فرد محقق موظف است ضمن تبيين حد و نوج آرايش، ميزان جلب توجه و . . . را كامالً مشخص نمايد. -11
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خالصه تحقيق و ثبت منابع بايد توسط محقق بطور دقيق تكميل و هاي فرم تحقيق، فرم ي قسمتكليهتبصره : 

 تحويل كارگروه گردد.

 ک ر کنترل و نظارت:

 كنترل، نظارت و ارزشيابي كار تحقيق به عهده كارگروه بررسي صالحيت عمومي مي باشد. -33ماده 

 گيرد.الف ـ ضروري است عملكرد ساانه محققين از جهت كمي و كيفي مورد ارزيابي قرار 

 ب ـ در مرحله بررسي تجديد نظر اول و دوم محقق بايد از منابع جديد جهت تحقيق استفاده نمايد.
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تشكیل گروه مشاوران هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی از میان رؤسای دانشگاههای »مصوبه 

 «کشور

 هیأت عالی جذب 27/04/1391جلسه مورخ مصوب 

 

دانشـــگاهها و مراكز آموزش عالي در يكصـــدمين جلســـه مورخ هيأت عالي جذب اعضـــاي هيأت علمي 

شگاههاي 05/04/1391 ساي دان ضاي هيأت علمي از ميان رؤ شاوران هيأت عالي جذب اع شكيل گروه م ، ت

 كشور را به شرح ذيل تصويب نمود:

 

شگاهها و بهره گيري از تجارب ارزنده  شتر با هيأت هاي اجرايي جذب دان ساي به منظور تعامل هر چه بي رؤ

دانشگاهها و فراهم نمودن زمينه اجراي كامل مصوبات هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي، گروه مشاوران 

گردد. آيين هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي متشكل از رؤساي تعدادي از دانشگاههاي كشور ايجاد مي

صويب ب سط دبيرخانه هيأت عالي جذب تدوين و جهت ت شكيل اين گروه تو ه هيأت عالي جذب ارائه نامه ت

 گردد.
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 حضور اعضای هیأت عالی و هیأت های مرکزی جذب در جلسات»مصوبه 

 «هیأت های اجرایی جذب مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی  

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 هیأت عالی جذب 21/06/1391مصوب جلسه مورخ 

 

ـــت، درمان و كليه اعضـــاي  هيأت عالي و هيأت هاي مركزي جذب وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداش

ــالحيت هاي علمي و  ــي ص ــات هيأت هاي اجرايي جذب و كارگروه بررس ــكي مي توانند در جلس آموزش پزش

صورت  سات مزبور موظفند در  س شركت نمايند و مؤ شي با حق رأي  سات آموزش عالي و پژوه س عمومي مؤ

ــ ــاي هيأت عالي و هيأت هاي مركزي جذب هماهنگي هاي ازدرخواس ــوص  به عمل ت اعض م را در اين خص

 آورند.
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 «انتصاب رؤسای سابق دانشگاه ها در هیأت های اجرایی جذب » مصوبه 

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 هیأت عالی جذب29/06/1389مصوب جلسه مورخ 

 

، 29/06/1389شصتمين جلسه مورخ  ت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي درهيأ

 درخصوص انتصاب رؤساي سابق دانشگاه ها در هيأت هاي اجرايي جذب به شرح ذيل تصويب نمود:

 

ــگاه ها بعنوان عضــو حقيقي با تأييد هيأت عالي جذب در هيأت هاي اجرايي ج»  ــابق دانش ــاي س ذب و يا رؤس

 «كارگروه بررسي صالحيت عمومي همان دانشگاه يا در دانشگاه ديگر تعيين مي گردند.
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 «افراد جدید در هیأت های اجرایی جذب دانشگاهها تشرط عضوی»مصوبه 

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 هیأت عالی جذب 14/10/1388مصوب جلسه چهل و هفت 

 

، 14/10/1388جلسه چهل و هفتم مورخ هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي در 

 درخصوص شرط عضويت افراد جديد در هيأت هاي اجرايي جذب دانشگاهها به شرح ذيل تصويب نمود:

صورتي كه معاون آموزشي  شوند درآن دسته از افرادي كه جديداً براي عضويت در هيأت هاي اجرايي معرفي مي

شوند در غير اين صورت تنها در صورتي كه از سه دانشگاه مربوطه باشند به تركيب هيأت اجرايي جذب اضافه مي

تواند عضو هيأت علمي حاضر در هيأت اجرايي يك نفر به دايلي از هيأت خارج شده، فرد معرفي شده جديد مي

 .يأت اجرايي درآيدجذب، به عضويت هپس از تأييد هيأت عالي 
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 طرح فراخوان جذب اعضای هیأت علمی آموزش عالی کشور

 هیأت عالی جذب 31/04/1387مصوب چهاردهمین جلسه مورخ 

 

 روال فراخوان جذب نیرو -1

 نگارش متن فراخوان -1-1

 متن فراخوان بايد داراي موارد زير باشد:

 و رسالت دورنماي مؤسسه خالصه كوتاه و روشن از مشخصات كلي 

 ارائه زمان دقيق و مهلت ارسال مدارك 

 هاي آموزشي و پژوهشيها و گروههاي شغلي و امكانات دانشگاهتوضيح مختصر در مورد نيازمندي 

 خصوصيات و توانمنديهاي مربوط به افراد مورد نياز 

 شامل مدارك موردن ضا از طرف داوطلب) سال تقا ياز، فرم مربوطه، آدرس، راهنمايي درمورد چگونگي ار

 تاريخ ارسال و نحوه پيگيري، نحوه اعالم به پذيرفته شدگان، تعيين زمان و مهلت پذيرش اعتراضات

  ،مشخصات فردي داوطلب شامل: نام و نام خانوادگي، سال تولد، محل صدور شناسنامه، وضعيت تأهل

 ها و محل آنخاتمه، نام دانشگاه سوابق تحصيلي از ديپلم تا آخرين مدرك تحصيلي شامل سال شروج و

 شناسنامه علمي داوطلب با تأكيد بر سوابق آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و اجرايي 

 متن فراخوان بايستي به تأييد هيأت اجرايي جذب مؤسسه برسد. 2-1

 رساني اينترنتي، وب سايت دانشگاهچاپ در روزنامه كثيراانتشار، پايگاه اطالج -3-1

 بار در سال )شهريور و بهمن ماه هر سال( اعالم خواهد گرديد. 2فراخوان به صورت متمركز طرح  -4-1

 باشد.مسئوليت پيگيري پروندة متقاضي در كليه مراحل جذب به عهده خود متقاضي مي

 مدارك پس از دوره مقرر شده، پذيرفته نخواهد شد.

 

 ( روال انتخاب هیأت علمی2

 دبيرخانه هيأت اجرايي جذب مؤسسه دريافت مدارك كامل توسط -2-1

 بررسي دقيق مدارك و مستندات، با توجه به فرم پيوست. -2-2
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 گردد.امتيازات توسط هيأت اجرايي جذب و مستندات به صورت دقيق در فرم مربوطه كامل مي -2-3

 هاي تخصصي، دكتراي مدارك دانشنامه تخصصي )بورد تخصصي( در رشتهPh.D  يا مدرك كارشناسي

ضويت هيأت علمي ا ضروري براي ع صلي و  صيلي مربوطه جزء معيارهاي ا سال مدارك تح شد و ار ر

 است.

 هاي حذف كننده فردشاخص 

 مشكالت روحي و رواني -

 بيماريهاي جسمي ناتوان كننده -

 مشكالت اخالقي -

 داشتن ظاهر نامناسب و خالف شئونات اسالمي -

 عدم رعايت موازين اخالقي -

 

سال و  35اوطلبين استخدام پيماني و رسمي كه مدرك كارشناسي ارشد داشته باشند حداكثر سن براي د -2-4 

سال است. موارد استثنايي و خاص  45و دانشنامه تخصصي و فوق تخصصي  Ph.Dبراي دارندگان مدارك دكتري 

ت كه هاي مربوط به وزارت بهداشبا كسب مجوز از هيأت مركزي جذب وزارتين خواهد بود. داوطلبين دانشگاه

 سال مي توانند در فراخوان شركت كنند. 50در خارج از كشور استاديار هستند تا 

 در شرايط مساوي اولويت با متقاضي بومي هر منطقه است.

 .واجدين شرايط نخبگي با امتياز ويژه درفرآيند پذيرش هيأت علمي دانشگاه ها داراي اولويت مي باشند 

 ساوي اولويت با رتبه شرايط م صي و  -دوم -هاي اولدر  ص صي و فوق تخ ص سوم امتحانات بورد تخ

Ph.D جذب مؤسسه تابعه وزارت بهداشت.( مركزي )ويژه هيأت 

 شد مي شته با شروج تعهدات قانوني آنها گذا سال از  ضياني كه يك  شركت متقا توانند در طرح فراخوان 

 نمايند.

 ستناد پژوهش روزآمدي در حيطه تخصصي به شي و علمي و يا فعاليت ا شده، فعاليتهاي نگار هاي انجام 

ها توســط داوطلب بايد تأييد شــود فعاليتهاي انجام شــده بايد حداكثر هاي علمي و كنفرانسدر ســازمان
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توصــيه نامه معتبر از اســاتيد قبلي خود متقاضــي  2ســال گذشــته باشــد، تصــوير حداقل  4-5مربوط به 

 ضروري است.

 شروج تعهدات قانوني خود ميطلبين در گروهداو سال از  شت يك  توانند در روند هاي باليني پس از گذ

 فراخوان شركت نمايند.

شوراي پژوهشي به  -2-4 اعالم نتايج امتيازات عضو هيأت علمي آموزشي، به معاونت آموزشي مؤسسه و تأييد 

 ذب.معاونت پژوهشي براساس تكميل فرم پيوست مؤسسه جهت شروج ج

هاي تحصيالت تكميلي و عمومي( در خصوص كسب اطالج از مؤسسه محل آموزش )دستياري و يا دوره -2-5

 ها از قبيل بعضي از ويژگي

 عامل به احكام بودن 

 مندي افراد به شغل هيأت علميعالقه 

 مهارتهاي تدريس 

 اهميت به آموزش 

 ارتباط با همكاران و توانايي كارگروهي 

 تماليتخلفات انضباطي اح 

 توانايي مواجهه با ناماليمات 

 تعهدات اخالقي 

 پوشش ظاهري 

 برخورد اجتماعي 

 توانايي مديريت 

 تعهدات كاري 

 پذيريمسئوليت 

 تمام موارد فوق در قالب فرم امتيازات قرار خواهند گرفت. -2-6

 برابرافراد داراي امتياز حدنصاب  2دعوت حداقل  -2-7

 انجام مصاحبه ساختارمند -2-8
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  شكده يا شوراي آموزشي دان شكل از  كميته مصاحبه كننده از متقاضي عضويت هيأت علمي آموزشي مت

 دانشگاه و با حضور معاون آموزشي مؤسسه. 

  شي مركز و با شوراي پژوه شكل از  شي مت ضويت هيأت علمي پژوه ضي ع صاحبه كننده از متقا كميته م

 د.حضور معاون پژوهشي مؤسسه و يا نماينده وي خواهد بو

 و يا نماينده مركز تحقيقاتي EDCهاي مرتبط توسط گروه آزمايشي، نماينده دانشكده يا انجام آزمون -2-9

 هاي پيشنهادي:آزمون

 انجام يك تدريس آزمايشي 

 يك سخنراني مؤثر 

 )ارائه يك سخنراني كوتاه)مانند خالصه مقاات 

 ترجمه يك مقاله علمي 

 كار با رايانه 

 وارائه يك مدل آموزشي ن 

  هدايت يك گزارش صبحگاهي به صورتRole-Playing هاي پزشكي()براي رشته 

 نگارش يك نامه انگليسي 

 گيرد.هاي علمي و صالحيت عمومي به صورت همزمان انجام ميبررسي توانايي -2-10

 انعقاد قرارداد استخدامي با داوطلب پذيرفته شده -2-11

 پذيرفته شده در صورت هر گونه نياز به تغيير دانشگاه محل خدمتلغو قرارداد استخدام پيماني داوطلب  -2-12

ساس نياز و  5در صورتي كه عضو هيأت علمي پس از  -2-13 سال خواهان جابجايي به مؤسسه ديگري بود برا

 گيري خواهد گرديد.مقررات مؤسسه مبدأ تصميم

 ذب استادتوانايي علمي توسط هيأت اجرايي ج -تأييد نهايي صالحيت عمومي -2-13

 اعالم نتايج به مردودين دوره -2-14

 ماهه براي رسيدگي به اعتراضات 2تعيين دوره  -2-15
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 ( روال معرفی افراد تا دو برابر ظرفیت جهت پذیرش و تأیید نهایی در هیأت مرکزی جذب3

 بررسي مدارك ارسالي از مؤسسات -1-3

 تطبيق امتيازات با مدارك ارسالي -2-3

 مصاحبه كوتاه با افراد معرفي شده )درصورت نياز(انجام  -3-3

 انتخاب اصلح -4-3

 

 ( روال توجیه و آموزش داوطلب4

 شركت داوطلب در سمينار توجيهي -1-4

توجيه در مورد قوانين مؤسسه، رسالت و اهداف مؤسسه، شرح وظايف، شيوه ارزيابي، ارتقاء، تغيير مرتبه و ترفيع 

 ساانه ضروري است.

 1-4و در اختيار قرار دادن كتاب راهنماي هيأت علمي شامل موارد ذكر شده در بند  تهيه -2-4

 هاي توانمندسازي)روشهاي آموزشي، مشاوره، روش تحقيق و مديريت(شركت در دوره -3-4

 

 ( روال انعقاد قرارداد بكارگیری5

ساعات حضور، حق سدر اين قرارداد بايد ميزان  شرح وظايف اختصاصي م ساس الزحمه و  تخدم هيأت علمي برا

شرايط يك  ساير مفاد قرارداد بايد منطبق بر  شود.  صوب هيأت علمي درج  شرح وظايف م ستخدامي و  مقررات ا

 قرارداد قابل قبول از نظر قواعد حقوقي باشد.

 

 ای( روال ارزشیابی دوره6

راي مركز تحقيقاتي براساس ماه اول عضو هيأت علمي توسط گروه آموزشي و دانشكده و يا شو 6ارزيابي  -1-6

 هاي ارزيابي مصوبشيوه

 هاهاعالم نتايج ارزيابي اوليه به معاونت آموزشي و يا معاونت پژوهشي دانشگا -2-6

 اعالم نتايج ارزيابي به هيأت مميزه دانشگاه يا شوراي آموزشي يا پژوهشي -3-6

 قسال بعدي واعالم نتايج ارزيابي طبق شرايط فو 2ارزيابي  -4-6
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 ساله طبق شرايط فوق 5اعالم نتايج ارزيابي  -5-6

 پنجم -تمديد قرارداد بكارگيري در پايان سال دوم -6-6
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 «1390نحوه اجرای فرآیند جذب نیمه متمرکز در سال »مصوبه 

 هیأت عالی جذب 21/06/1390مورخ  81مصوب در جلسه 

 

ـــاي هيأت علمي دانشـــگاهها و مراكز آموزش  ـــتاد و يكم مورخ هيأت عالي جذب اعض ـــه هش عالي در جلس

 به شرح ذيل تصويب نمود: 1390، درخصوص نحوه اجراي فرآيند جذب تيمه متمركز در سال 21/06/1390

شرايط هيأت شكي با رعايت  شت، درمان و آموزش پز هاي مركزي جذب وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري بهدا

 اقدام نمايند: 1390ذيل نسبت به انجام جذب نيمه متمركز در سال 

شي مي  -1 سات آموزش عالي و پژوه س شگاهها و مؤ صرفاً از طريق فراخوان كليه دان ست  متمركز نيمهباي

نســـبت به جذب هيأت علمي اقدام نمايند و اختيارات قبلي به برخي از دانشـــگاهها كان لم يكن تلقي 

 گردد.مي

رتين علوم و بهداشت از طريق وب هاي مركزي جذب وزااعالم فراخوان به صورت متمركز توسط هيأت -2

تواند اطالعات فراخوان مربوط به خود را در وب شود. ضمناً هر مؤسسه ميها انجام ميسايت اين هيأت

 سايت مربوطه قرار دهد.

سايت فراخوان انجام  -3 صورت الكترونيكي در وب  ضويت در هيأت علمي به  ضيان ع شكيل پرونده متقا ت

هاي اجرايي جذب مؤسسات به اطالعات متقاضيان فراهم گردد، به هيأتشده و امكان دسترسي همزمان 

اجرايي جذب پس از اتمام فراخوان به پرونده متقاضـــيان مربوط به خود به طور كامل  نحوي كه هيأت

 دسترسي داشته باشد.

ضيان به هيأت -4 صاحبهطبق زمانبندي متقا سه مراجعه نموده و پس از انجام م س اي ههاي اجرايي جذب مؤ

 گردد.ازم نتيجه در صورت تأييد نتيجه جهت تأييد نهايي به هيأت مركزي جذب ارسال مي

 بايست طبق زمانبندي مصوب هيأت عالي جذب انجام گيرد.كليه مراحل جذب مي -5
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 «پیشنهاد نحوه همكاری اعضای هیأت علمی به صورت موقت خارج از فراخوان»مصوبه 

 یأت عالی جذبه 01/09/1389مورخ  65مصوب جلسه 

 

هيأت عالي جذب اعضــاي هيأت علمي دانشــگاهها و مراكز آموزش عالي در جلســه شــصــت و پنجم مورخ 

، درخصــوص پيشــنهاد نحوه همكاري اعضــاي هيأت علمي به صــورت موقت خارج از فراخوان به 01/09/1389

 شرح ذيل تصويب نمود:

با توجه به ممنوعيت جذب عضو هيأت علمي خارج از فراخوان و به منظور حفن اساتيد كارآمد، همكاري اساتيد 

ــاوره و يا عقد قرارداد در طرح ــدور حكم مش ــنهاد ميداوطلب هيأت علمي از طريق ص ردد. گهاي تحقيقاتي پيش

شگاهها مي صله زماني بين دو فضمناً دان كنند تا انجام كامل مراحل راخوان مراجعه ميتوانند براي افرادي كه در فا

 جذب، از ظرفيت قانوني موجود، استفاده نمايند. 
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 ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشیتقویم مراحل جذب اعضای هیأت علمی در دانشگاه

 هیأت عالی جذب 03/04/1387مصوب دوازدهمین جلسه مورخ 

 

 روز( 5رآوري درخواست متقاضيان )حداكثدريافت و جمع -1

 روز( 5بررسي اوليه پرونده متقاضيان با نظر هيأت اجرايي جذب )حداكثر  -2

سال به كميته -3 شرايط اوليه و ار ضيان داراي  شكيل و تكميل پرونده براي متقا سي تواناييت هاي هاي برر

 روز( 7علمي و صالحيت عمومي )حداكثر

 روز( 45نتيجه بررسي صالحيت عمومي و علمي در مؤسسه ) حداكثر  -4

 روز( 15اتخاذ تصميم در هيأت اجرايي جذب مؤسسه )حداكثر  -5

سه مورد تأييد قرار گرفته به دبيرخانه  -6 س ضياني كه در هيأت اجرايي جذب مؤ صه پرونده متقا سال خال ار

 روز( 7هيأت مركزي جذب وزارت مربوطه )حداكثر 

 (روز 45اتخاذ تصميم نهايي توسط هيأت مركزي جذب وزارت مربوطه )حداكثر -7

 روز( 10اعالم نتيجه نهايي توسط مؤسسه به متقاضي )حداكثر  -8

 

در ترجيحاً فراخوان عمومي براي اســتخدام اعضــاي هيأت علمي و بورس تحصــيلي دو بار در ســال و  تبصررره:

 هاي شهريور و بهمن انجام خواهد شد.ماه
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 استخدام پیمانی متقاضیان عضویت در هیأت علمی»مصوبه 

 «های اجرایی جذبهیأت مورد تأیید
 

 هیأت عالی جذب 21/06/1390مورخ  81مصوب جلسه 

 

ـــتاد و يكم مورخ  ـــه هش ـــاي هيأت علمي دانشـــگاهها و مراكز آموزش عالي در جلس هيأت عالي جذب اعض

ــيان ع21/06/1390 ــتخدام پيماني متقاض هاي اجرايي ويت در هيأت علمي مورد تأييد هيأتضــ، درخصــوص اس

 تصويب نمود:جذب به شرح ذيل 

توانند نســبت به اســتخدام پيماني متقاضــيان پذيرفته شــده در مؤســســات آموزش عالي و پژوهشــي مي –الف 

 هاي مركزي جذب اقدام نمايند.هاي اجرايي جذب حداكثر براي مدت يكسال تا تأييد نهايي هيأتهيأت

صره: شي موظفند حداكثر طي مدت هيأت تب سات آموزش عالي و پژوه س ماه نظر نهايي  6هاي اجرايي جذب مؤ

 هاي مركزي جذب وزارتين را حسب مورد اخذ نمايند.هيأت

شور، با هماهنگي هيأت –ب  ضيان فارغ التحصيل خارج از ك ستخدام پيماني متقا هاي مركزي جذب مدت زمان ا

 باشد.اوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تا يك سال ديگر قابل تمديد ميوزارتين علوم، تحقيقات و فن
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 های معمول هیأت عالی گزینش تااستفاده از دستورالعمل»مصوبه 

 «تصویب دستورالعمل بررسی صالحیت عمومی ویژه هیأت علمی
 

 هیأت عالی جذب03/03/1389مورخ  55در جلسه مصوب 

 

ـــاي هيأت  ـــه پنجاه و پنجم مورخ هيأت عالي جذب اعض علمي دانشـــگاهها و مراكز آموزش عالي در جلس

هاي معمول هيأت عالي گزينش تا تصويب دستورالعمل بررسي ، درخصوص استفاده از دستورالعمل03/03/1389

 صالحيت عمومي ويژه هيأت علمي به شرح ذيل تصويب نمود:

 

ــالحيت عمومي ويژه هي ــي ص ــتورالعمل بررس ــويب دس هاي اجرايي و نامهأت علمي، از قوانين، آيينتا زمان تص

هاي معمول هيأت عالي گزينش اســـتفاده شـــود. اين مصـــوبه از زمان بررســـي اولين پرونده در دســـتورالعمل

 هاي بررسي صالحيت عمومي تا اطالج ثانوي معتبر و ازم ااجراء خواهد بود. كارگروه
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 «پرونده در هر فراخوان 50ی کمتر از نحوه اجرای فرایند جذب در مؤسسات دارا»مصوبه 
 

 هیأت عالی جذب 30/07/1392مورخ  126در جلسه مصوب 

 

هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي در يكصد و بيست و ششمين 

هر فراخوان را به  پرونده در 50، نحوه اجراي فرايند جذب در مؤسسات داراي كمتر از 30/07/1392جلسه مورخ 

 شرح ذيل تصويب نمود:

 

پرونده براي انجام فرايند جذب پذيرفته  50در صورتي كه در هر فراخوان و پس از غربالگري اوليه تعداد كمتر از 

صاحبهشود، هيأت اجرايي جذب مي صالحيت عمومي را با حضور اعضاي تواند م سي توانايي علمي و  هاي برر

 مان جلسه هيأت اجرايي جذب انجام دهد.هاي مزبور در هكارگروه
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 فرایند انصراف یا تغییر اولویت انتخاب متقاضیان » مصوبه 

 «عضویت در هیأت علمی مؤسسات توسط هیأت های مرکزی جذب 

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 هیأت عالی جذب 10/05/1391مورخ  101مصوب جلسه 

 

ـــه                   هيأ ـــد و يكمين جلس عالي در يكص ـــاي هيأت علمي دانشـــگاه ها و مراكز آموزش  عالي جذب اعض ت 

سات را به 10/05/1391مورخ  س ضويت در هيأت علمي مؤ ضيان ع صراف يا تغيير اولويت انتخاب متقا ، فرايند ان

 شرح ذيل تعيين نمود:

تأييد صــالحيت هاي متقاضــيان عضــويت در هيأت هيأت هاي اجرايي جذب مي بايســت پس از ابالغ رأي  -1

علمي توسط هيأت هاي مركزي جذب تابعه و پيش از انجام مراحل بعدي اداري مانند اخذ رديف استخدامي 

 و غيره نسبت به اخذ تعهد خدمت به مؤسسه متقاضيان عضويت در هيأت علمي اقدام نمايند.

خدمت به مؤسسه، توسط هيأت هاي مركزي جذب از كل تبصره: درصورت امتناج متقاضيان از سپردن تعهد 

 دوره فراخوان حذف خواهند شد.

ضاي خود پس از تأييد  -2 سه اولويت اول انتخاب از تقا س ضويت در هيأت علمي مؤ ضي ع صورتي كه متقا در

شد مي شده با صرف  سه مزبور من س سپردن تعهد خدمت به مؤ تواند جهت تغيير هيأت هاي مركزي جذب و 

صوبه اولويت طبق شتاد و  م صوب ه سات ديگر م س ضاي هيأت علمي متعهد خدمت به مؤ نحوه جذب اع

 عمل نمايد. 02/08/1390چهارمين جلسه مورخ 

سه و تأييد هيأت  -3 س صدور رأي هيأت اجرايي جذب مؤ ضويت در هيأت علمي قبل از  ضيان ع چنانچه متقا

شت، درمان و  صراف يا مركزي جذب وزارتين علوم، تحقيقات و فنآوري و بهدا ضاي ان شكي، تقا آموزش پز

 تغيير اولويت انتخاب خود را داشته باشند، مي بايست طبق فرايند ذيل عمل نمايند:

ابتدا انصــراف خود را كتباً به مؤســســه اعالم كرده و ســپس تقاضــاي كتبي خود را مبني بر تغيير اولويت   -3-1

 انتخاب به هيأت هاي مركزي جذب تقديم نمايند.

سبت به تغيير هيأ  -3-2 صالحديد ن صورت  سه در س ضي از مؤ صراف متقا ستعالم ان ت هاي مركزي نيز پس از ا

 اولويت متقاضي اقدام نمايند.
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ــراف يا تغيير اولويت در كليه  -4 ــوبه هيأت هاي مركزي جذب موظف به درج نحوه انص از تاريخ ابالغ اين مص

 فراخوان هاي بعدي مي باشند. 
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 ییرات در پرونده متقاضیانعدم امكان اعمال تغ»مصوبه 

 «پس از تأیید نهایی هیأت های مرکزی جذب  

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 هیأت عالی جذب 08/12/1391مصوب جلسه مورخ 

 

صد و د شگاه ها و مراكز آموزش عالي در يك ضاي هيأت علمي دان سه هيأت عالي جذب اع ورخ موازدهمين جل

هاي مركزي ، درخصــوص عدم امكان اعمال تغييرات در پرونده متقاضــيان پس از تأييد نهايي هيأت08/12/1391

 جذب به شرح ذيل تصويب نمود:

 

فرايند »هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي با عنوان   10/05/1391پيرو مصوبه يكصد و يكمين جلسه مورخ 

ازم به ذكر است هيأت هاي مركزي « ان عضويت در هيأت علمي مؤسساتانصراف يا تغيير اولويت انتخاب متقاضي

جذب وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صرفاً  براي يك بار پرونده متقاضيان 

ش از تكميل پرونده و يا تغيير اولويت ها پيمي نمايند و كليه امور مربوط به عضويت در هيأت علمي را بررسي 

 تأييد نهايي هيأت هاي مركزي امكان پذير است.
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 «تمرکز فرآیند جذب اعضای هیأت علمیعدم امكان »مصوبه 

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 هیأت عالی جذب  03/03/1389مصوب جلسه مورخ 

 

ـــاي هيأت علمي دانشـــگاه ها و مراكز آموزش عالي در  ـــه پنجاه و پنجم مورخ هيأت عالي جذب اعض جلس

 ، درخصوص عدم امكان تمركز فرآيند جذب اعضاي هيأت علمي به شرح ذيل تصويب نمود:03/03/1389

 

اتي شدن آن، با توجه به سابقه طرح موضوج در شوراي اسالمي شدن دانشگاهها و مراكز آموزشي و تبعات عملي

سه  صوبه جل صرحات م ضاء بر اجراي م صرفاً در  608ضمن تأكيد اع شد:  شوراي عالي انقالب فرهنگي، مقرر 

 موضوج آگهي فراخوان جذب اعضاي هيأت علمي، از شيوه متمركز استفاده شود.
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 شرایط جذب
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 «عالی کشورها و مراکز آموزش شرایط عمومی استخدام اعضای هیأت علمی دانشگاه»

 هیأت عالی جذب 07/05/1387مصوب پانزدهمین جلسه مورخ 

 

 متقاضيان استخدام، عضويت هيأت علمي بايد واجد شرايط عمومي به شرح ذيل باشند: -ماده واحده

 تابعيت كشور جمهوري اسالمي ايران -1

 تدين به يكي از اديان رسمي مصرح در قانون اساسي -2

ــالمي -3 ــااري ديني و پرهيز از وارد كردن ، اعتقاد به كارآمدي نظام و مردموفاداري به نظام جمهوري اس س

 هاي علميخطوط سياسي ناسازگار در حوزه فعاليت

 تعهد به قانون اساسي، اصل وايت فقيه و التزام عملي به فرامين رهبري  -4

 شرعي كثيراابتالءالتزام عملي به احكام اسالم)انجام واجبات و پرهيز از محرمات( و آشنايي با احكام  -5

 در تشخيص التزام عملي متقاضيان به احكام اسالمي، مالك وضع فعلي آنان در هنگام استخدام است. -1تبصره

شند، از  -2تبصره ساسي به شرط آنكه متظاهر به نقض احكام اسالمي نبا اقليتهاي ديني رسمي، مندرج در قانون ا

 حكم اين بند مستثني هستند. 

سابقه فعاليت -6 سازمانها و  عدم  ستگي يا گرايش به  سابقه واب شتن  سالمي و ندا مؤثر عليه نظام جمهوري ا

 تشكلهاي محارب و معاند با نظام جمهوري اسالمي.

برخورداري از حســن شــهرت اخالقي، عقيدتي و ســياســي، عدم اعتياد به مواد مخدر نداشــتن ســوابق  -7

ــق و فجور و  ــتهار به فس اعمال منافي عفت عمومي و رفتار خالف محكوميت كيفري و انتظامي، عدم اش

 حيثيت شغلي

 اي)طبق سوگندنامه( التزام به قوانين و مقررات صنفي، اخالق حرفه -8

 برخورداري از سالمت جسمي و روحي ازم و نداشتن نقص عضو مؤثر -9

 عدم منع قانوني از لحاظ خدمت نظام وظيفه -10

 اعتقاد به فناوري برتر -11
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 علمی دانشگاه تربیت مدرس و تربیت معلمشرایط ویژه جذب اعضای هیأت 

 هیأت عالی جذب 04/04/1387مصوب سیزدهمین جلسه مورخ 

  

سه  صوبات جل ستناد م سه   10/2/87مورخ  623به ا هيأت  4/4/87مورخ  13شوراي عالي انقالب فرهنگي و جل

،شرايط بودن شرايط عموميها و مراكز آموزش عالي كشور عالوه بر دارا عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه

 :باشدتربيت مدرس و تربيت معلم به شرح ذيل مي ويژه جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه

 .داشتن سطحي متناسب از آگاهي و معارف ديني -1

داشتن سوابق دفاج از آرمانهاي اصيل انقالب اسالمي و سوابق ارزشمند عملي در خدمت  به نظام مقدس  -2

 جمهوري اسالمي ايران.

 انايي درجهت ارتقاي ديني و پرورش نسل دانشجو، مؤمن، انقالبي، متعهد، اميدوار با هويت اسالمي.تو -3

ـــالمي، تهذيب و تزكيه نفس و افزايش باور عمومي  -4 التزام عملي به گســـترش و تقويت ايمان، اعتقاد اس

 .نسبت به عقايد اسالمي و اعتالي روح معنويت و مكارم و فضائل اخالقي

سترش و تقويت برنامهالتزام به  -5 شدن مراكز آموزش عالي واعتقاد به بوميگ سالمي  سازي علم در هاي ا

 ساحتهاي متنوج آن.
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 « شرایط ویژه جذب هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان» مصوبه 

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 الی جذبهیأت ع 30/08/1391مصوب جلسه مورخ 

 

ـــه                    ـــد و هفتمين جلس ـــاي هيأت علمي دانشـــگاه ها و مراكز آموزش عالي در يكص هيأت عالي جذب اعض

 را به شرح ذيل تصويب نمود: شرايط ويژه جذب هيأت علمي دانشگاه فرهنگيان، 30/08/1391مورخ 

 

 داشتن سطحي متناسب از آگاهي و معارف ديني -1

آرمانهاي اصيل انقالب اسالمي و سوابق ارزشمند عملي در خدمت به نظام مقدس داشتن سوابق دفاج از  -2

 جمهوري اسالمي ايران

 توانايي درجهت ارتقاي ديني و پرورش نسل دانشجو، مؤمن، انقالبي، متعهد، اميدوار با هويت اسالمي -3

ـــالمي، تهذيب و تزكيه نفس و افزا -4 يش باور عمومي التزام عملي به گســـترش و تقويت ايمان، اعتقاد اس

 نسبت به عقايد اسالمي و اعتالي روح معنويت و مكارم و فضائل اخالقي

سترش و تقويت برنامه -5 شدن مراكز آموزش عالي واعتقاد به بوميالتزام به گ سالمي  سازي علم در هاي ا

 ساحتهاي متنوج آن
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 «شرایط ویژه جذب اعضای هیأت علمی در رشته های علوم انسانی و هنر»مصوبه 

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 هیأت عالی جذب 30/08/1390مصوب جلسه مورخ 

 

هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي در جلسه هشتاد و ششم                   مورخ 

شته هاي علوم انساني و هنر را به شرح ذيل تصويب ، شرايط ويژه جذب اعضاي هيأت علمي در ر30/08/1390

 نمود:

 

تا تعيين ضوابط ويژه جذب اعضاي هيأت علمي در رشته هاي علوم انساني و هنر توسط هيأت عالي جذب شوراي 

عالي انقالب فرهنگي، تأييد صالحيت متقاضيان عضويت در هيأت علمي در رشته هاي مذكور توسط هيأت هاي 

تمام ب حق التدريس يا قرارداد ات منوط به سابقه حداقل سه نيمسال همكاري متوالي در قالاجرايي جذب مؤسس

 وقت پژوهشي مي باشد.
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 «علوم انسانیشرایط ویژه جذب »مصوبه 

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 هیأت عالی جذب 28/09/1391مورخ  108جلسه در مصوب 

 

اين مصوبه برعهده هيأت اجرايي  2ماده  7-2اين وظيفه مطابق بند  28/09/91مورخ  108بر اساس مصوبه جلسه 

 جذب مشترك واحدهاي پژوهشي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است.

 

 

 

 «های پرستاری، معارف اسالمی و هنرنحوه جذب اعضای هیأت علمی در رشته»مصوبه 

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 هیأت عالی جذب 01/09/1389مورخ  65جلسه در مصوب 

 

هيأت عالي جذب اعضــاي هيأت علمي دانشــگاهها و مراكز آموزش عالي در جلســه شــصــت و پنجم مورخ 

ي و هنر به هاي پرسـتاري، معارف اسـالم، درخصـوص نحوه جذب اعضـاي هيأت علمي در رشـته01/09/1389

 شرح ذيل تصويب نمود:

 

شته شجو از ر شتهبا توجه به پذيرش دان صيالت تكميلي ر سي در تح شنا ستاري، هاي مختلف مقطع كار هاي پر

سي ارشد  سي و كارشنا شرايط، همگوني رشته در مقاطع كارشنا ساير  شتن  سالمي و هنر، در صورت دا معارف ا

 باشد.مالك عمل در جذب نمي
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 نخبگان
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 «اولویت نخبگان در بررسی صالحیت علمی»مصوبه 

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 هیأت عالی جذب 19/07/1389مصوب جلسه مورخ 

 

هيأت عالي جذب اعضــاي هيأت علمي دانشــگاهها و مراكز آموزش عالي در جلســه شــصــت  و دوم مورخ 

 درخصوص اولويت نخبگان در بررسي صالحيت علمي به شرح ذيل تصويب نمود:، 19/07/1389

 

هاي نظر به سياست استفاده از نخبگان به عنوان اعضاي هيأت علمي در مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي، هيأت

شر ساير  شتن  صورت دا صاص يافته به نخبگان، به پرونده آنان در  ايط اجرايي جذب موظفند عالوه بر امتياز اخت

 مطابق ضوابط و مقررات مربوطه و همچنين معرفي نخبگي از بنياد ملي نخبگان با اولويت رسيدگي نمايند.

 

 11/11/1390مورخ  706مصوبه راهكارهاي بهبود وضعيت نخبگان و استعداهاي برتر جلسه  2با توجه به بند 

هيأت هاي اجرايي جذب موظفند بعد از تأييد صالحيت عمومي معرفي شدگان  شوراي عالي انقالب فرهنگي،

خدام افراد معرفي شده را ماه نتيجه بررسي تقاضاي جايابي بورس و است 2ظرف مدت توسط هيأت مركزي جذب 

 همراه با اقامه دليل به دبيرخانه جذب نخبگان اعالم نمايند.
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 «دبیرخانه جذب نخبگان»مصوبه 

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 شورای عالی انقالب فرهنگی(11/11/1390مورخ  706جلسه در مصوب )

 

سي فرآيند جايابي و دبيرخانه جذب نخبگان )ذ سئوليت برر ستقر در بنياد ملي نخبگان، م يل هيئت عالي جذب( م

شته و هيئت هاي جذب هيئت علمي دانشگاهها و پژوهشگاهها، موظفند بعد از تأييد جذب و معرفي نخبگان را دا

ض سي تقا سط هيئت مركزي جذب، ظرف مدت حداكثر دو ماه نتيجه برر شدگان تو اي صالحيت عمومي معرفي 

 جايابي بورس و استخدام افراد معرفي شده را همراه با اقامه دليل به دبيرخانه جذب نخبگان اعالم نمايند.
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 «اختیارات خاص مرکز جذب نخبگان علمی کشور»مصوبه 

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 هیأت عالی جذب 19/07/1392مصوب جلسه مورخ 

 

هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي در يكصد و بيست و پنجمين 

 ، اختيارات خاص مركز جذب نخبگان علمي كشور را به شرح ذيل تصويب نمود:16/07/1392جلسه مورخ 

هنگي مركز جذب شــوراي عالي انقالب فر 11/11/1390مورخ  706در راســتاي انجام وظايف محوله در مصــوبه 

تواند امور مربوط به جذب، هدايت و جايابي نخبگان واجد شـــرايط هيأت علمي را از نخبگان علمي كشـــور مي

لي و پژوهشــي پيگيري هاي اجرايي جذب مؤســســات آموزش عاطريق مكاتبه و يا ســاير طرق ارتباطي با هيأت

 ته باشند.هاي اجرايي جذب مؤسسات موظفند همكاري ازم داشنمايد و هيأت

بايســت هاي مركزي جذب وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكي ميهيأت

هاي ازم را درخصـــوص نحوه همكاري هيأت هاي اجرايي جذب با دفتر مذكور از طريق تمهيدات و هماهنگي

 دسترسي متناسب به سامانه جذب هيأت علمي فراهم آورند. 
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 «ذب نخیگان تحت حمایت بنیاد ملی نخبگاننحوه ج»مصوبه 

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 هیأت عالی جذب 24/11/1390مورخ   91جلسه در مصوب 

 

، 24/11/1390هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي در جلسه نود و يكم مورخ 

 نخبگان تحت حمايت بنياد ملي نخبگان را به شرح ذيل تصويب نمود:نحوه جذب 

 

 به منظور رفع موانع و مشكالت جذب نخبگان تحت حمايت بنياد ملي نخبگان مقرر شد:

شمتحت حمايت بنياد ملي نخبگان مي»اي با عنوان گزينه –الف  سايت« با هاي مربوط به فراخوان جذب در كليه 

ــاي هيأت علمي وزارت ــگاه آزاد اعض ــكي و دانش ــت، درمان و آموزش پزش ين علوم، تحقيقات و فناوري، بهداش

 اسالمي درج گردد.

هاي جذب هيأت علمي انتخاب دو اولويت براي متقاضيان تحت حمايت بنياد ملي نخبگان در كليه فراخوان –ب 

يت پژوهشي در نظر گرفته آموزشي و دو اولويت پژوهشي و براي ساير متقاضيان دو اولويت آموزشي و يك اولو

 شود.

ضيان تحت حمايت بنياد ملي نخبگان در هيأت –ج  صورت در اولويت قرار نگرفتن متقا هاي اجرايي جذب، در 

هاي مزبور با هاي مركزي جذب وزارت متبوعه ارجاج شود تا پس از بررسي پرونده در هيأتپرونده آنان به هيأت

ن اقدام ازم در خصــوص جايابي و معرفي به مراكز پژوهشــي ديگر حضــور نمايندگان دفتر ويژه جذب نخبگا

 صورت گيرد.
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 «نحوه جذب نخبگان واجد شرایط هیأت علمی در شرایط مساوی » مصوبه 

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 هیأت عالی جذب 25/04/1392مورخ  120مصوب در جلسه  

 

شگاههيأت عالي جذ ستمين جلسه ب اعضاي هيأت علمي دان ها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي در يكصد و بي

صويب 25/04/1392مورخ  شرح ذيل ت ساوي را به  شرايط م شرايط هيأت علمي در  ، نحوه جذب نخبگان واجد 

 نمود:

 

ه و چنانچه متقاضي نخبه تحـت حمايـت بنيـاد ملـي نخبگـان واجـد شـرايط عضـويت در هيـأت علمـي بـود»

ــوز  ــود مج ــدم وج ــد: ع ــومي )مانن ــالحيت عم ــي و ص ــايي علم ــت در توان ــدم اولوي ــر از ع ــي غي ــه دليل ب

قـرار نگرفتـه ...( مـورد پـذيرش قـانون برنامـه پـنجم توسـعه، اولويـت بـومي و جنسـيت و «ز»استخدامي، بند 

افــراد را باشــد، بــه دانشــگاه هــا و مؤسســات آمــوزش عــالي و پژوهشــي اجــازه داده مــي شــود ايــن دســته از 

ــان و  ــاوري و بهداشــت، درم ــات و فن ــوم، تحقيق ــين عل ــأت هــاي مركــزي جــذب وزارت جــذب نمــوده و هي

 «.آموزش پزشكي موظفند درخصوص اخذ مجوزهاي ازم اقدامات مقتضي را  بعمل آورند 
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 «ارائه گزارش ماهانه وضعیت جذب نخبگان علمی کشور»مصوبه 

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 هیأت عالی جذب 12/09/1392مورخ  129مصوب جلسه 

 

شگاه ست و نهمين  ها و مراكز آموزشهيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دان عالي و پژوهشي در يكصد و بي

، درخصوص ارائه گزارش ماهانه وضعيت جذب نخبگان علمي كشور را به شرح ذيل 12/09/1392جلسه مورخ 

 الح نمود:اص

شت، درمان و آموزش پزشكي، گزارش دبيران هيأت هاي مركزي جذب وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهدا

سه هيأت عالي  صورت ماهانه، در جل سات تابعه آن وزارت را به  س شور در مؤ ضعيت جذب نخبگان علمي ك و

غيرانتفاعي نيز موظفند درخصوص  –لتي جذب ارائه نمايند. دانشگاه آزاد اسالمي و مؤسسات آموزش عالي غيردو

 هاي مركزي جذب، همكاري ازم را معمول دارند. هاي موردنياز هيأتارائه آمارها و گزارش
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 مربیان -

 جانبازی -
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 ایثارگران
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 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه  44ماده « ز»نحوه اجرای بند »مصوبه 

 «(1390-1394اسالمی ایران ) جمهوری

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 هیأت عالی جذب 12/09/1392مورخ  129مصوب جلسه 

 

ـــتم مورخ  ها و مراكز آموزشهيأت عالي جذب اعضـــاي هيأت علمي دانشـــگاه ـــه هفتاد و  هش عالي در جلس

قانون برنامه پنج ســاله پنجم توســعه جمهوري اســالمي  44ماده « ز»، درخصــوص نحوه اجراي بند 13/04/1390

 ( به شرح ذيل تصويب نمود:1390-1394ايران )

 

ه رعايت ( منوط ب1390-1394قانون برنامه پنج ســاله پنجم توســعه جمهوري اســالمي ) 44ماده « ز»اجراي بند »

 «باشد.مقررات مربوط به شركت در فراخوان و تأييد صالحيت عمومي متقاضيان ايثارگر مي

 

 به شرح زير اصالح گرديده است: 140اين مصوبه با توجه به جلسه 

 

هاي علمي و صالحيت اجراي بند فوق منوط به رعايت مقررات مربوط به شركت در فراخوان و تأييد توانايي»

   «باشد.ان ايثارگر ميعمومي متقاضي
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 جذب بازنشسته، مدعو
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 اين مصوبه با تأييد گروه آموزشي ذيربط؛ شامل آن  تواند تا پنج سال تمديدمي

 و بعد از آن؛1390كه در سال 
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 «استفاده از ظرفیت اساتید بازنشسته در دانشگاه ها » مصوبه 

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 هیأت عالی جذب31/03/1389مورخ  56مصوب جلسه 

 

پنجاه و ششم مورخ  هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي در جلسه

 ذيل تصويب نمود: درخصوص بكارگيري اساتيد بازنشسته در دانشگاه ها به شرح، 31/03/1389

 

صله » شگاه ها با فا سته دان ش ساتيد بازن ستفاده از ا شوراي عالي انقالب  2ا صوبه  ستگي آنها طبق م ش سال از بازن

فرهنگي و با اخذ نظريه هيأت اجرايي جذب مجاز اســت و ادامه همكاري اســاتيد بازنشــســته بالفاصــله پس از 

 « ب ندارد.موضوج در هيأت اجرايي جذبازنشستگي نياز به طرح 
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 «آئین نامه استفاده از اعضای هیأت علمی مدعو»

با اولویت )اعضای هیأت علمی دانشگاه های داخل کشور، اعضای هیأت علمی دانشگاه های خارج کشور 

 ایرانیان خارج از کشور و دانشمندان جهان اسالم(

شورای اسالمی شدن دانشگاهها و مراکز  11/11/1390مورخ  230هیأت عالی جذب و جلسه  07/09/1390مورخ  87)مصوب در جلسه 

 آموزشی(

 

 مقدمه:

هاي آموزش عالي در راستاي پاسخگويي به درخواست هاي توسعه همكاري هاي دوره اي در دانشگاه ها و مؤسسه

داخل كشور و تأمين اعضاي هيأت علمي براي انجام خدمت ) تمام وقت يا پاره وقت( مورد نياز، بخصوص در 

آئين نامه استخدامي اعضاي هيأت  6پيوست شماره  10هاي راهبردي، ميان رشته اي ها و در اجراي ماده  رشته

علمي دانشگاه ها و مؤسسه هاي آموزش عالي و به منظور تسريع و تسهيل مبادات علمي و استفاده حداكثر از 

ي و پژوهشي، كه از اين پس در اين امكانات موجود داخلي و بين المللي، دانشگاه ها و مؤسسه هاي آموزش عال

شوند، مي توانند برابر مفاد اين آئين نامه نسبت به پذيرش هيأت علمي ناميده مي« مؤسسه»آئين نامه به اختصار 

 ناميده مي شود، اقدام نمايند.« عضو مدعو»مدعو،كه از اين پس 

شرايط براي همكاري هاي علمي از قبيل برابر نقشه جامع علمي كشور درخواست ايرانيان متقاضي واجد  -1ماده 

تحقيق، تدريس، ارائه خدمات مشاوره اي، پژوهشي و يا فني در مؤسسه هاي داخل كشور، در صورت احراز شرايط 

 زير قابل بررسي و اقدام خواهد بود.

مؤسسه محل خدمت متقاضي به تشخيص وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت درمان و آموزش  -1/1

 پزشكي حسب مورد معتبر باشد.

 رشته تحصيلي و تخصص متقاضي از نظر مؤسسه پذيرنده مورد نياز باشد. -2/1

 سال بيشتر نباشد. 35سال و سابقه خدمت وي از  65سن متقاضي از   -3/1

سال بدون در نظر گرفتن  70در موارد خاص و با تصويب هيأت اجرايي جذب مؤسسه حداكثر سن تا  -1تبصره 

 قه خدمت قابل افزايش خواهد بود.ساب
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بكارگيري عضو مدعو، با توجه به درخواست متقاضي و نياز مؤسسه پذيرنده حسب مورد، به صورت  -2ماده 

قراردادي، پيماني و رسمي )نيمه وقت يا تمام وقت( پس از بررسي هيأت اجرايي جذب مؤسسه با با رعايت مقررا 

 ت و ضوابط انجام مي گيرد.

بكارگيري دانشمندان غيرايراني، با اولويت كشورهاي جهان اسالم، به عنوان عضو مدعودر صورت  -1تبصره  

 و مشروط به عدم نياز به متقاضي ايراني باشد. 1احراز شرايط مذكور در ماده 

آندسته از متقاضيان خدمت در مؤسسه هاي داخل كشور كه در خارج از كشور عضو هيأت علمي مي  -2تبصره 

تقاضاي خود را جهت همكاري بعنوان عضو هيأت علمي به مؤسسه مورد نظر تسليم مي نمايند. بررسي باشند، 

صالحيت علمي و عمومي اين عده از متقاضيان توسط هيأت اجرايي جذب مؤسسه پذيرنده انجام مي شود. در 

خارج از كشور و مبتني جريان اين بررسي مرتبه و پايه عضو هيأت علمي  با توجه به سوابق خدمت علمي وي در 

 بر ضوابط اعضاي هيأت علمي داخل كشور توسط هيأت مميزه مؤسسه معادل سازي مي گردد.

پرونده متقاضيان هيأت علمي مدعو پس از بررسي و تأييد اوليه هيأت اجرايي جذب مؤسسه براي تأئيد  -3ماده 

 نهايي به هيأت هاي مركزي جذب وزارتين حسب مورد، ارسال مي گردد.

تا زمان تأييد نهايي جذب متقاضي توسط هيأت مركزي جذب رئيس مؤسسه مي تواند نسبت به صدور   -1تبصره 

 حكم قراردادي )كوتاه مدت( براي يك نيمسال تحصيلي اقدام نمايد.

براي عضو مدعو داخل كشور تأييد هيأت اجرايي جذب موسسه هاي مبداء و مقصد  كافي بوده و نياز  -2تبصره 

 ب تأييد هيأت مركزي جذب وزارتين نمي باشد.به كس

براي عضو مدعو خارج از كشور قبل از بكارگيري متقاضي مي بايست هماهنگي و استعالمات ازم را از  -4ماده 

طريق امور همكاري هاي علمي بين المللي وزارتين حسب مورد بعمل آورده و تأييد مراجع ذيصالح را كسب 

 نمايد.

ييد صالحيت هاي علمي و عمومي عضو مدعو، مؤسسه مي تواند نسبت به صدور حكم درصورت تأ -5ماده 

 اين آيين نامه اقدام نمايد. 2ماده 1آزمايشي و يا قطعي با رعايت تبصره  –استخدامي حسب مورد پيماني، رسمي 

مي متقاضي بكارگيري عضو مدعو مقيم خارج به صورت قراردادي يا پيماني درصورتي كه عضو هيأت عل -تبصره 

مايل به قطع همكاري با دانشگاه خارج از كشور نباشند، به صورت نيمه وقت )يك نيمسال كار در داخل و يك 
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نيمسال كار در خارج كشور( قابل انجام خواهد بود. انعقاد قرارداد خدمت نيمه وقت براي مدتي بيشتر از يك سال 

 ن بالمانع است.و يا تجديد مكرر قراردادهاي ساانه، با توافق طرفي

مؤسسه در صورت نياز مي تواند از اعضاي هيأت علمي ديگر مؤسسه هاي داخل كشور نيز به عنوان عضو  -6ماده 

هيأت علمي مدعو، حداقل براي يك نيمسال و حداكثر براي يك سال و براي انجام وظايف آموزشي و پژوهشي 

 مشخص با رعايت شرايط زير اقدام نمايد:

ليت تمام وقت آموزشي و پژوهشي عضو هيأت علمي مدعو در موسسه مقصد از هر حي  فراهم زمينه فعا -1/6

 باشد.

 قبول دعوت از سوي هيأت علمي، داوطلبانه باشد. -2/6

اعطاي مأموريت به عضو هيأت علمي به برنامه هاي آموزشي و پژوهشي مؤسسه مبدأ لطمه اي وارد نكند و  -3/6

 شد.با موافقت كتبي آن مؤسسه با

 مأموريت عضو هيأت علمي در هر نوبت بيش از دو نيمسال متوالي نباشد. -4/6

در شرايط خاص، مؤسسه مي تواند براي مدت كمتر از يك نيمسال نيز از عضو هيأت علمي مدعو  -1تبصره 

 دعوت بعمل آورد.

اي تنظيم كند كه عضو هيأت  مؤسسه بايد برنامه زماني بهره گيري از استاد مدعو تمام وقت را به گونه -2تبصره 

 علمي مدعو در مدت حضور در مؤسسه مقصد بصورت  تمام وقت در خدمت آن مؤسسه باشد.

انتخاب استاد مدعو مي بايست از  ميان مؤسسه هاي خارج از كشور ) اعم از ايراني يا غير ايراني( و  -3تبصره 

 ب مؤسسه پذيرنده انجام شود.داخل كشور با سوابق علمي درخشان با تشخيص هيأت اجرايي جذ

استفاده از خدمت بصورت عضو مدعو با موافقت هيأت هاي اجرايي جذب دو مؤسسه مبدأ و مقصد -4تبصره 

 آزمايشي امكان پذير خواهد بود. –صرفاً براي اعضاي هيأت علمي رسمي و رسمي 

ت علمي مدعو خارج از مؤسسه پذيرنده مكلف است موضوج درخواست و اعالم موافقت عضو هيأ -5تبصره 

كشور و مؤسسه متبوج وي را همچنين زمان پيش بيني شده براي شروج به كار وي را به وزارتين علوم، تحقيقات 

و فنآوري و بهداشت درمان و آموزش پزشكي حسب مورد اعالم كند، تا با هماهنگي وزارت امور خارجه، وزارت 
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، نسبت به اخذ ويزا، دريافت اجازه اقامت و اشتغال عضو هيأت كار و امور اجتماعي و ساير دستگاه هاي مسئول

 علمي مدعو اقدام شود.

آئين نامه پرداخت حقوق و تأمين محل اسكان عضو هيأت علمي مدعو خارج از كشور برعهده مؤسسه  -6تبصره 

ر گرفتن نوج پذيرنده است كه ميزان و نحوه پرداخت حقوق عضو هيأت علمي و سهم ارزي و ريالي آن با در نظ

خدمات علمي و فرهنگي، مرتبه و سوابق علمي كه در كشور ارائه مي نمايند براساس ارزش و ماهيت كار انجام 

 شده و در چارچوب مقياس خاصي خواهد بود كه به تصويب هيأت امناي مؤسسه مي رسد.

تمديد مأموريت براي نوبت هاي بعدي درصورتي كه عضو هيأت علمي حداقل يك نيمسال را به  -7تبصره 

 فعاليت در مؤسسه مبدأ گذرانده باشد، در چارچوب قرارداد همكاري منعقده بالمانع است.

 مؤسسه مقصد مكلف است در پايان هر نيمسال، خدمت عضو هيأت علمي مدعو، را  مورد ارزيابي قرار -8تبصره 

 داده و نتيجه ارزيابي را به مؤسسه مبدأ ارسال دارد.

اعضاي هيأت علمي مدعو داخلي در ازاي انجام خدمت بصورت عضو مدعو آموزشي و پژوهشي از  - 7ماده 

 امتيازاتي به شرح ذيل برخوردار خواهند بود:

ي مدعو در مؤسسه هاي دريافت يك پايه تشويقي در ازاي هر دو نيمسال خدمت به عنوان عضو هيأت علم -1/7

 مناطق محروم و يا كم برخوردار

اعطاي پايه تشويقي به عضو هيأت علمي مدعو، به شرط رضايت بخش بودن نتيجه ارزشيابي با تأييد  -1تبصره 

هيأت اجرايي جذب مؤسسه محل خدمت عضو هيأت علمي و در چارچوب آيين نامه مربوطه و حداكثر تا دو پايه 

 انجاممي پذيرد.

 براي مناطق محروم و كم برخورادر حداكثر مدت زمان مأموريت تا سه سال قابل تمديد خواهد بود. -2صره تب

كاهش فرصت انتظار براي اعزام به فرصت مطالعاتي به ميزان مدت خدمت در مؤسسه مقصد حداكثر به  -2/7

 مدت يك سال 

كاهش مدت انتظار براي ارتقاي مرتبه دانشگاهي برابر مدت خدمت در مؤسسه مقصد حداكثر به مدت يك  -3/7

 سال 
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استفاده از كاهش فرصت انتظار براي برخورداري از فرصت مطالعاتي يا ارتقاي مرتبه دانشگاهي  -2تبصره 

طالعاتي يا ارتقاي مرتبه دانشگاهي درصورتي است كه عضو هيأت علمي ساير شرايط ازم براي استفاده از فرصت م

 را برابر مقررات مربوط احراز كرده باشد، امكان پذير خواهد بود.

عضو مدعو موضوج اين آئين نامه در مدت اشتغال در داخل كشور مشمول كليه مقررات استخدامي، ترفيع،  -8ماده 

 ارتقا و مقررات انتظامي اعضاي هيأت علمي داخل كشور خواهد بود.

هيأت عالي جذب و  07/09/1390اين آئين نامه در نه ماده و هفده تبصره در جلسه هشتاد و هفتم مورخ  -9ه ماد

شوراي اسالمي شدن دانشگاه ها و مراكز آموزشي تصويب و از  11/11/1390دويست و سي امين جلسه مورخ

 زمان ابالغ قابل اجراست.
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 راتبه تحصیلی
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 انشجویان راتبه تحصیلی منتظر اعزام به خارج از کشوراستفاده از د» مصوبه 

 « در مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی 

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 هیأت عالی جذب 30/08/1391مورخ  107مصوب در جلسه 

 

ـــه                    ـــد و هفتمين جلس ـــاي هيأت علمي دانشـــگاه ها و مراكز آموزش عالي در يكص هيأت عالي جذب اعض

استفاده از دانشجويان راتبه تحصيلي منتظر اعزام به خارج از كشور در مؤسسات ، درخصوص 30/08/1391مورخ 

 به شرح ذيل تصويب نمود: آموزش عالي و پژوهشي

 

صالحيت  هيأت هاي اجرايي» شي مي توانند پس از تأييد  سات آموزش عالي و پژوه س شگاه ها و مؤ جذب دان

خارج از كشور در چارچوب مصوبه  شصت و منتظر اعزام به عمومي و توانايي علمي دانشجويان راتبه تحصيلي 

 «.هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي استفاده نمايند 1/1/1389پنجمين جلسه مورخ 
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 «های اجرایی جذبهای تحصیلی توسط هیأتذب راتبهنحوه ج»مصوبه 

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 هیأت عالی جذب02/07/1392مورخ  124مصوب در جلسه 

 

ــگاه ها و مراكز آموزش عالي  ــاي هيأت علمي دانش ــت و هيأت عالي جذب اعض ــد و بيس ــي در يكص و پژوهش

سه  شرح هاي تحصيلي توسط هيأت، نحوه جذب راتبه02/07/1392مورخ چهارمين جل هاي اجرايي جذب را به 

 ذيل تصويب نمود:

شور با فراخوان عمومي جذب در  شي داخل و خارج از ك سات آموزش عالي و پژوه س صيلي مؤ جذب راتبه تح

سط هيأت سال تو شت ماه هر  شيوهشود. بنابرايهاي مركزي و اجرايي جذب انجام ميارديبه ساير  هاي جذب ن 

 راتبه تحصيلي از تاريخ ابالغ اين مصوبه فاقد اعتبار است.

سات هيأت س صيلي مؤ هاي مركزي جذب موظفند با هماهنگي با وزارت ذيربط،ي نحوه فراخوان جذب راتبه تح

 آموزش عالي و پژوهشي داخل و خارج از كشور را در چارچوب طرح آمايش آموزش عالي و نقشه جامع علمي

 كشور به دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي پيشنهاد دهند. 
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 «جذب اعضای هیأت علمی متعهد خدمت به مؤسسات دیگر نحوه»مصوبه 

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 هیأت عالی جذب 02/08/1390مورخ  84جلسه در مصوب 

 

در جلســـه هشـــتاد و چهارم مورخ لمي دانشـــگاه ها و مراكز آموزش عالي هيأت عالي جذب اعضـــاي هيأت ع

ــرح ذيل 02/08/1390 ــات ديگر به ش ــس ، درخصــوص نحوه جذب اعضــاي هيأت علمي متعهد خدمت به مؤس

 تصويب نمود:

ــات ديگر به هيأت  –الف  ــس ــويت در هيأت علمي موظفند كليه تعهدات قانوني خود را در مؤس ــيان عض متقاض

 هاي عمومي ازم شناخته خواهند شد.عالم نمايند در غير اين صورت فاقد صالحيتاجرايي جذب ا

هاي اجرايي جذب مؤســســات آموزش عالي و پژوهشــي تنها در صــورتي مجاز به بررســي كليه هيأت –ب 

هاي متقاضيان متعهد خدمت به مؤسسات ديگر خواهند بود كه متقاضي، موافقت كتبي مؤسسه متعهد له صالحيت

 ا جذب مشاراليه در مؤسسه مقصد ارائه نمايند.را ب
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 تبدیل وضعیت استخدامی
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 «آزمایشی -نحوه تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی پیمانی به رسمی »مصوبه 

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 هیأت عالی جذب 24/11/1390مورخ  91جلسه در مصوب 

 

، 24/11/1390جلسه نود و يكم مورخ هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي در 

 آزمايشي را به شرح ذيل تصويب نمود: –نحوه تبديل وضعيت استخدامي اعضاي هيأت علمي پيماني به رسمي 

صو ضاي هيأت علمي م سه ببا توجه به مفاد آيين نامه ارتقاء اع شوراي عالي انقالب  14/10/1389مورخ  679جل

آزمايشي به شرح ذيل اصالح  –فرهنگي امتياز تبديل وضعيت استخدامي اعضاي هيأت علمي از پيماني به رسمي 

 گردد:مي

سمي  –الف  ستخدامي از پيماني به ر ضيان تبديل وضعيت ا شي اعضاي هيأت علمي مي –كليه متقا ست آزماي باي

ــب  ــاب ازم عالوه بر كس ــالحيت عمومي حد نص ــتادياري به  100تا  70ص ــد امتيازات ارتقاء از مرتبه اس درص

صاب  سب نمايند. ميزان حد ن شياري را ك صويب هيأت امناء  100تا  70دان شنهاد هيأت مميزه و ت صد به پي در

 گردد.مؤسسه مربوطه تعيين مي

نامه ارتقاء بر اســاس ضــريب آيين 4تا  1مواد حداقل امتيازات ازم براي اعضــاي هيأت علمي آموزشــي از  –ب 

از  6درصــد حد نصــاب ازم در حداقل امتيازات از بندهاي مواد آيين نامه ارتقاء به اســتثناي حداقل امتيازات بند 

 خواهد بود. 2از ماده  2و  1، بندهاي 1ماده 

شي از مواد  –پ  ضاي هيأت علمي پژوه ضريب  4تا  1حداقل امتيازات ازم براي اع ساس  آيين نامه ارتقاء بر ا

ــتثناي حداقل امتيازات بند  از  5درصــد حدنصــاب ازم در حداقل امتيازات از بندهاي مواد آيين نامه ارتقاء به اس

 خواهد بود. 2از ماده  1، بند 1ماده 

درصد 70آزمايشي با ضريب حدنصاب  –يل وضعيت استخدامي از پيماني به رسمي به عنوان نمونه متقاضي تبد

آخرين آيين نامه ارتقاء اعضاي هيأت علمي، مربوط به ارتقاء استاديار به دانشيار،  5بايست طبق جدول شماره مي

 امتيازات زير را كسب نمايد:
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 آزمايشي اعضاي هيأت علمي آموزشي-ني به رسميحداقل امتيازات ازم براي تبديل وضعيت استخدامي از پيما-الف
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 «نحوه محاسبه سنوات خدمت اعضای هیأت علمی متقاضی تبدیل وضعیت استخدامی»مصوبه 

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 هیأت عالی جذب 16/07/1392مورخ  125مصوب در جلسه 

 

و پژوهشي در يكصد و بيست و پنجمين هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي 

هيأت علمي متقاضي تبديل وضعيت استخدامي ، نحوه محاسبه سنوات خدمت اعضاي 16/07/1392جلسه مورخ 

 را به شرح ذيل تصويب نمود:

 

ضعيت  –الف » ضي تبديل و شي متقا سات آموزش عالي و پژوه س ضاي هيأت علمي مؤ ستخدامي اع سنوات ا

آزمايشي از تاريخ صدور حكم استخدام پيماني توسط رئيس ان مؤسسه محاسبه –استخدامي از پيماني به رسمي 

 شود.مي

ســنوات اســتخدامي اعضــاي هيأت علمي مؤســســات آموزش عالي و پژوهشــي متقاضــي تبديل وضــعيت  –ب 

سمي  ستخدامي از ر سمي  –ا شي به ر سبه  –آزماي قطعي از تاريخ تأييد هيأت مركزي جذب وزارت متبوج محا

 خواهد شد.
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 «نحوه تبدیل وضعیت مستخدمین رسمی به هیأت علمی » مصوبه 

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 هیأت عالی جذب 18/02/1391مورخ  96مصوب در جلسه 

 

ـــشـــم مورخ  ـــه نود و ش هيأت عالي جذب اعضـــاي هيأت علمي دانشـــگاه ها و مراكز آموزش عالي در جلس

سمي18/02/1391 سمي به عضو هيأت علمي ر ستخدمين ر شي را ب-، درخصوص نحوه تبديل وضعيت م ه آزماي

 شرح ذيل تصويب نمود:

 

مستخدمين رسمي دولت براساس فرآيند جذب )شامل: شركت در فراخوان عمومي و كسب صالحيت هاي علمي 

 آزمايشي تبديل شوند:-و عمومي ازم و با رعايت ضوابط ذيل مي توانند به هيأت علمي رسمي

 موافقت مؤسسه متقاضي با تبديل وضعيت استخدامي متقاضي  -1

 مدرك دكتري تخصصي معتبردارا بودن  -2

 كسب مجوز هيأت امناي مؤسسه مبني بر تبديل وضعيت به هيأت علمي  -3

قطعي -اخذ تعهدنامه كتبي و رسمي از متقاضي، مبني بر اينكه درصورت عدم تبديل وضعيت به رسمي  -4

 طي موعد مقرر طبق ضوابط با آنها رفتار شود.

علوم، تحقيقات و فناوري، تبديل وضعيت استخدامي درموارد خاص و حسب مورد با مجوز وزارت  تبصره:

كارمندان رسمي داراي مدرك كارشناسي ارشد معتبر به هيأت علمي با رعايت كليه شرايط و ضوابط تبديل وضعيت 

هيأت  27/04/1391مورخ  100)اصالحيه جلسه استخدامي اعضاي هيأت علمي مصوب هيأت عالي جذب امكان پذير است. 

 عالي جذب(

  



148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رسیدگی به شکایات
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 «دستورالعمل رسیدگی به شكایات»مصوبه 

 هیأت عالی جذب 05/04/1391مورخ  98و اصالحیه جلسه  14/10/1388مورخ  47جلسه در مصوب 

 

ـــتم مورخ  ـــه نود و هش ـــاي هيأت علمي دانشـــگاهها و مراكز آموزش عالي در جلس هيأت عالي جذب اعض

را به شرح ذيل  14/10/1388به شكايات مصوب جلسه چهل و هفتم مورخ  ، دستورالعمل رسيدگي05/04/1391

 اصالح نمود:

 

 دستورالعمل نحوه رسیدگی به شكایات

ــگاه 6در اجراي ماده  ــاي هيأت علمي دانش ــكيل هيأت عالي جذب اعض و ها و مراكز آموزش عالي آيين نامه تش

سات  صوب جل شي م سيدگي به  ،رهنگيشوراي عالي انقالب ف 19/4/86مورخ  608پژوه ستورالعمل نحوه ر د

شمولين ماده  ساير م سه مورخ نامه مذكور در آيين 5شكايات داوطلبان و  شتمين جل هيأت  05/04/1391نود و ه

 عالي جذب به شرح ذيل به تصويب رسيد:

 

 تعاریف و کلیات -الف

 :1ماده 

 گردد.در اين دستورالعمل عبارات اختصاصي زير جايگزين عناوين كامل آنها مي 

 و پژوهشي ها و مراكز آموزش عالي به جاي هيأت عالي جذب اعضا هيأت علمي دانشگاه« هيأت عالي» 

ـــت، درمان و آموزش  به جاي هيأت مركزي جذب وزارتين« هيأت مركزي»  علوم، تحقيقات و فناوري و بهداش

 پزشكي

 آموزش عالي و پژوهشي به جاي هيأت اجرايي جذب مؤسسات« هيأت اجرايي»

 ها و مراكز آموزش عالي نامه تشكيل هيأت عالي جذب اعضاء هيأت علمي دانشگاهبه جاي آيين« آيين نامه»

يي جذب و تبديل وضــعيت اســتخدامي اعضــاي هيأت علمي به جاي دســتورالعمل اجرا« دســتورالعمل اجرايي»

 ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كشوردانشگاه

 :2ماده 
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صورت حق ساس مجوز قانوني جهت همكاري علمي به  ست كه بر ا سي ا سربازي، داوطلب ك التدريس، طرح 

ــمي ــمي -قراردادي، پيماني، راتبه، تبديل پيماني به رس ــي و تبديل رس ــميآز -آزمايش ــي به رس قطعي به  -مايش

 نمايند.هاي اجرايي مراجعه ميهيأت

 :3ماده 

صالحيت عمومي و توانايي شكايات  سيدگي به  شگاهر ضاي هيأت علمي در دان ها و مراكز آموزش هاي علمي اع

شي عالي  ضوابط و پژوه شور با رعايت  ستورالعمل ك به عهده هيأتهاي اجرايي، هيأتهاي مركزي و هيأت عالي د

 هد بود.خوا

 :4ماده 

هاي اجرايي و مركزي مكلف هستند بر اساس طرح فراخوان جذب و شرايط عمومي استخدام و ساير موارد هيأت

نامه ومصــوبات هيأت عالي بالفاصــله بررســي صــالحيت داوطلب را طبق مقررات آغاز نموده و در مقرر در آيين

 نظر نمايند. مهلت مقرر در تقويم مراحل جذب اعضاي هيأت علمي اعالم

 :5ماده 

هاي مطروحه در هيأتهاي اجرايي و يا هيأتهاي مركزي در بررسي و رسيدگي بدوي و يا مراحل اول و دوم پرونده

هاي اجرايي مربوطه تطبيق داده شــده و ســپس بر اســاس نامهبايســتي با قانون و آيينتجديدنظر حســب مورد مي

ضم صدور رأي گردد . ست انطباق و يا عدم ضوابط مربوطه مبادرت به  ناً در مراحل اول و دوم تجديد نظر ازم ا

انطباق آراي قبلي با قوانين و مقررات مبني بر احراز يا عدم احراز شــرايط عمومي و انتخاب اصــلح ) اولويت يا 

 عدم الويت جذب( ذكر گردد.

 :6ماده 

ذكر شده  8مهلت مقرر كه در ماده آراي صادره در هر مرحله از صدور رأي در صورت عدم اعتراض داوطلب در 

باشــد. بديهي اســت در صــورت اعتراض داوطلب در مهلت قانوني مقرر و تجديد نظر در ااجرا ميقطعي و ازم

 آراي صادره توسط مراجع مذكور در اين دستورالعمل، آراي بعدي مالك عمل خواهد بود.

 مراجع و مراحل رسیدگی -ب

 : 7ماده 
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ـــاير موارد مذكور در ماده هيأت اجرايي اولين مر ـــتخدام و س ـــيدگي به صـــالحيت داوطلب اس اين  2جع رس

 باشد.دستورالعمل مي

 

 :8ماده 

ـــادره بدوي، تجديد نظر اول و يا تجديد نظر دوم به مدت دو ماه از زمان  مهلت مقرر جهت اعتراض به رأي ص

 باشد.ابالغ رأي مي

 تبصره:

 شرايط ذيل خواهد بود:مالك زمان ابالغ آراء به داوطلبان با 

 رساني ) حداقل يك بار  با شرط اعالم قبلي زمان نتيجه به كليه داوطلبان(هاي اطالجالف: از طريق شبكه

 ب: تاريخ ابالغ رأي به شاكي توسط هيأت اجراي يا هيأت مركزي

 :9ماده 

انتخاب اصلح تشخيص داده داوطلباني كه در مرحله بدوي بررسي توسط هيأتهاي اجرايي واجد شرايط عمومي يا 

توانند در مهلت مقرر كتباً به رأي صــادره اعتراض نموده و تقاضــاي تجديد نظر نمايند. در اين مرحله نشــوند مي

 نمايند.هيأت اجرايي نسبت به بررسي و صدور رأي مجدد در مهلت مقرر اقدام مي

 :10ماده 

ــود  چنانچه در مرحله تجديد نظر اول، رأي بدوي مبني بر عدم ــلح تأييد ش ــوابط عمومي يا انتخاب اص احراز ض

شد، مي شته با سبت به آن اعتراض  دا تواند اعتراض خود را كتباً در مهلت مقرر به هيأت مركزي ارائه وداوطلب ن

 نمايد.نمايد. در مرحله دوم تجديد نظر، هيأت مركزي نسبت به بررسي و صدور رأي مجدد اقدام مي

 :11ماده 

 ي به شكايات و اعالم نظر در هيأتهاي اجرايي و مركزي دو ماه خواهد بود.مدت زمان رسيدگ

 :12ماده 

هيأتهاي اجرايي ومركزي موظفند ضمن ابالغ رأي صادره  بدوي، تجديد نظر اول يا دوم به داوطلب، قابل تجديد 

 د.نظر بودن، مرجع تجديد نظر كننده بعدي و مهلت قانوني جهت اعتراض به رأي را ذكر نماين

 :13ماده 
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ــاي داوطلب مي تواند فقط يك بار در مرحله اول از هيأت اجرايي و يك بار در مرحله دوم از هيأت مركزي تقاض

 باشد.تجديد نظر نمايد شكايت بيش از يك بار در هر يك از مراجع مذكور مجاز نمي

 تبصره:

ص شركت در مقاطع ديگر نخواهد بود. در  شركت مجدد داوطلب، احراز عدم پذيرش در يك مقطع مانع از  ورت 

شد. ) عدم احراز صالحيت قبلي مالك عمل نميصالحيت بر مبناي وضعيت فعلي فرد مي شد( شكايت برابر با با

 باشد.مقررات قابل رسيدگي مي

 :14ماده 

قام اداري ودولتي نمي يأتهيچ م ند آراء ه يا از اجرايتوا هد و  هاي اجرايي را تغيير د يأت يا ه آن  هاي مركزي 

 ي آن را ابطال و يا تصميم ديگري اتخاذ نمايد.لجلوگيري كند مگر در مواردي كه هيأت عا

 :15ماده 

شد پس از ابالغ رأي مي سوي هيأت مركزي معترض با صادره از  سبت به رأي  صورتي كه داوطلب ن تواند در در 

 ي مجدد از آن هيأت نمايد.مهلت مقرر اعتراض خود را كتباً به هيأت عالي ارائه نموده و تقاضاي بررس

 تبصره:

شكايت داوطلب به هيأت عالي جذب در صورتي قابل رسيدگي خواهد بود كه مراحل تجديد نظر اول و دوم طي 

 باشد.كه به معناي مبسوط اليد بودن هيأت عالي است نمي 16شده باشد. اين ماده ناقض ماده 

 :16ماده 

صادره در هر تواند به عنوان عالييأت عالي مينامه هعالوه بر مراجع مقرر در اين آيين سبت به آراء  ترين مرجع ن

 باشد.ااجرا ميمرحله رسيدگي و صدور رأي نموده نظر هيأت عالي در هر مرحله قطعي و ازم

 

 نحوه رسیدگی -ج

 :17ماده  

ــكايات و تجديد نظر آراي هيأتهاي اجرايي و  مركزي عبارتند از: اع  ــيدگي به ش تراض كتبي ذينفع ) يا مبناي رس

 نماينده قانوني وي( و يا تشخيص و دستور هيأت عالي

 :18ماده 
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 در شكوائيه كتبي شاكي جهت درخواست تجديد نظر بايد نكات زير قيد شود:

 نام ونام خانوادگي، شماره شناسنامه، شماره ملي و امضاء -

 نشاني محل كار و سكونت، شماره تلفن تماس و آدرس اينترنتي -

 ارائه جهات، دايل يا مستندات اعتراض با درج رأي يا آراء صادره در شكوائيه  -

 :19ماده 

مركزي و عالي موظفند پس از دريافت اعتراض شاكي و ثبت در صورت مراجعه حضوري رسيد  هيأتهاي اجرايي،

 آن را به وي تحويل دهند. تاريخ وصول اعتراض مبناي آغاز تجديد نظر خواهد بود.

 تبصره:

ضاء و در مهلت مقرر تحويل مرجع  سط داوطلب و يا نماينده قانوني وي ام ست كه تو سيدگي ا شكايتي قابل ر

 رسيدگي كننده شود.

 :20ماده 

مصـــوبه اهداف و  6ماده  3در تجديد نظر اول دو نفر نماينده از هيأت مركزي جايگزين دو نفر، از موضـــوج بند 

بي داوطلب مورد بررسـي قرار گرفته و نسـبت به صـدور رأي اقدام گردند. در اين جلسـه دفاعيات كتوظايف مي

 خواهد شد.

 :21ماده 

ــت  ــد پس از مالحظه پرونده و نيز در صــورت درخواس در تجديد نظر دوم كه در هيأت مركزي انجام خواهد ش

 داوطلب پس از استماج دفاعيات حضوري وي مجدداً نسبت به صدور رأي اقدام خواهد شد.

 :22ماده 

صورتيكه موارد موجود در پرونده داوطلب را مكفي و متقن مرا سيدگي كننده در تجديد نظر اول و دوم در  جع ر

سي سبت به برر شخيص ندهند موظفند ن صدور رأي ت سيبراي  كنندگان جديد هاي مجدد اطمينان آور توسط برر

 اعالم نظر نمايند. اقدام نموده و با توجه به دايل و مستندات شاكي همه جوانب امر را بررسي و

 :23ماده 

 پذيرد.مكاتبات در خصوص رسيدگي به پرونده شاكيان با هيأت عالي از طريق هيأتهاي مركزي صورت مي

 :24ماده 
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شكايات را هيأتهاي اجرايي و هيأت ست كتبي داوطلب نتيجه رسيدگي به  هاي مركزي موظفند در صورت درخوا

 م نمايند.به طور كلي، محرمانه و كتبي به وي اعال

 :25ماده 

باشند. همچنين در مرحله دوم هاي اجرايي مسئول اجراي تصميمات و ابالغ آراء و احكام صادره ميدبيران هيأت

 باشد.تجديد نظر انجام اين امور به عهده دبير هيأت مركزي مي

 :26ماده 

ضي محرمانه بوده و ست آمده در مراحل جذب در پرونده متقا شاي آن مجاز نمي كليه اطالعات به د شد. در اف با

 صورت افشاي موارد با متخلفين طبق مقررات مربوطه قضايي و ياتخلفاتي برخورد خواهد شد.

 :27ماده 

صاحبه سيهيچ يك از اعضاي هيأت هاي مركزي، هيأتهاي اجرايي، محققين، م توان در كنندگان را نميگران و برر

آوري اطالعات، مدارك و همچنين صدور رأي دارند تحت براي جمعارتباط با وظايفي كه طبق مقررات و ضوابط 

 تعقيب قضايي قرار داد.

 تبصره:

در صـــورتي كه هر يك از افراد فوق مرتكب جرايم عمومي يا تخلفات اداري گردند، پرونده آنان حســـب مورد 

سط هيأت عالي يا هيأت سيدگي به تخلفات ادا هايتو ضايي، هيأتهاي ر ساير مراجع مركزي به مراجع ق ري و يا 

 ذيربط ارجاج خواهد شد.

 :28ماده 

شش ماه گزارش فعاليتهاي خود و هيأتهاي اجرايي ) هيأتهاي مركزي موظفند صادره تجديد هر  در خصوص آراء 

 نظر اول و دوم( را به هيأت عالي ارائه نمايند.

 :29ماده 

به تصويب  05/04/1391 هيأت عالي جذب مورخمين جلسه تشهتبصره درنود و  5ماده و  29اين آيين نامه در 

 .و از تاريخ ابالغ ازم ااجراست رسيده است
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 دانش افزائی و معرفت افزائی
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 شرایط برگزاری دوره های دانش افزایی»مصوبه 

 « اعضای هیأت علمی مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی 

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 هیأت عالی جذب 30/08/1391مورخ  107مصوب در جلسه 

 

ـــه                    ـــد و هفتمين جلس ـــاي هيأت علمي دانشـــگاه ها و مراكز آموزش عالي در يكص هيأت عالي جذب اعض

شــرايط برگزاري دوره هاي دانش افزايي اعضــاي هيأت علمي مؤســســات آموزش عالي و ، 30/08/1391مورخ 

 را به شرح ذيل تصويب نمود: پژوهشي

 

صوص نحوه برگزاري دوره هاي دانش افزايي  صورت گرفته درخ سي و ارزيابي هاي  شنا سي كار ساس برر برا

اعضاي هيأت علمي مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي، ضمن تقدير از زحمات دست اندر كاران طرح مذكور، 

 يي آتي ضروري است:  رعايت موارد ذيل در برگزاري دوره هاي دانش افزا

تدوين محتواي دوره ها صرفاً توسط نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها انجام شده و مدرسان  -1

 موظف به تدريس موضوعات براساس سرفصل ها مي باشند.

 مدرسين دوره هاي آموزشي فقط توسط نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها انتخاب مي شوند. -2

معاونت آموزشي دانشگاه ها متولي اجراي طرح و انجام ارزيابي دوره ها با هماهنگي دفاتر نهاد نمايندگي مقام  -3

 معظم رهبري در دانشگاه ها مي باشند.

گزارش هاي، ارزيابي ها و نتايج نظر سنجي هاي دوره ها در اسرج وقت توسط معاونت آموزشي به نهاد  -4

 نشگاه ها ارسال گردند.نمايندگي مقام معظم رهبري در دا

دانشگاه ها  اقدامات ازم درخصوص تأمين اعتبار ازم براي اجراي دوره در بودجه ساانه معاونت آموزشي -5

 بصورت يك بودجه مشخص پيش بيني گردد.

 داشته باشند. كليه مجريان و مدرسان نسبت به رعايت كليه دستور العمل هاي مندرج در كتاب كار اهتمام ويژه -6

برگزاري دروه ها بصورت مجازي با هدف استمرار دوره ها در طول سال توسط نهاد نمايندگي مقام  امكان -7

 معظم رهبري در دانشگاه ها و معاونت آموزشي دانشگاه ها فراهم گردد.
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 حق الزحمه و امتیازات اجرایی
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 نحوه محاسبه و پرداخت حق الزحمه و امتیازات اعضای هیأت های اجرایی جذب »مصوبه 

 «مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 هیأت عالی جذب 28/03/1392مورخ  118مصوب در جلسه  

 

ا و مراكز آموزش عالي و پژوهشي در يكصد و هجدهمين جلسه ههيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه

، نحوه محاسبه و پرداخت حق الزحمه و امتيازات اعضاي هيأت هاي اجرايي جذب مؤسسات 28/03/1392مورخ 

 آموزش عالي و پژوهشي را به شرح ذيل تصويب نمود:

 

سسات آموزش عالي مشابه اعضاي پرداخت حق الزحمه و محاسبه امتيازات اعضاي هيأت هاي اجرايي جذب مؤ»

 «.هيأت هاي مميزه خواهد بود

 

 به شرح زير اصالح گرديد: 10/04/1393مورخ  140بند فوق در جلسه  

 

هاي بررسي صالحيت و كارگروه پرداخت حق الزحمه و محاسبه امتيازات اعضاي هيأت هاي اجرايي جذب »

 «.زه خواهد بودمؤسسات آموزش عالي مشابه اعضاي هيأت هاي مميعمومي 
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 فرم های مخصوص فرایند جذب هیأت علمی
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 بسه تعالی

 هیأت اجرایی جذب ..................

 )پرسشنامه(

 طرح سربازي  راتبه  مخصوص داوطلبان استخدام 

 در هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري كشور

 تذکر مهم:

 خواهشمند است قبل از تكميل اين فرم آن را به دقت مطالعه فرماييد.  -1

 سخه تكميل نماييد.لطفاً پرسشنامه را به طور كامل و خوانا در دو ن  -2

 شود.تصوير پرسشنامه تكميل شده پذيرفته نمي  -3

 مشخصات متقاضی -1

 نام: .........................................................

 نام خانوادگی: ................................................................

 ......شماره شناسنامه: ...................... محل تولد:.................. محل صدور:..................... تاریخ تولد:................پدر:..................... نام

 د ملی:........................................شماره کمتأهل مذهب:....................... تابعیت:............................. وضعیت تأهل: مجرد 

 . تلفن منزل: ....................................تلفن همراه: ................................................ تلفن محل کار: ..................................................

 ن با شما تماس گرفت: .........................................................................تلفن ديگري كه در موقع اضطراري بتوا

 تاريخ پايان خدمت ...........................  مشغول خدمت   معافيت دائم   معافيت تحصيل   خدمت كرده وضعیت نظام وظیفه: 

 مشخصات همسر:

 .... محل تولد: ...................خانوادگی:......................................... تابعیت:................................ مذهب:.............................نام و نام 

 مدرک تحصیلی: ...................................... شغل: ...............................

 .............................................تلفن محل کار همسر: .......................................................................................................... نشانی و

 سوابق تحصیالت دانشگاهی: -2

 معدل رشته تحصیلی مقطع تحصیلی ردیف
دانشگاه محل 

 تحصیل

محل  کشور

 تحصیل
 تاریخ پایان تاریخ شروع

       كارشناسي ارشد 1

       دكتري 2

       هاي تخصصي ديگردوره 3

ها يا مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي سابقه تدريس يا پژوهش داريد در جدول ذيل چنانچه در دانشگاه سوابق آموزشی و پژوهشی: -3

 مرقوم فرماييد.

نام دانشگاه یا مؤسسه 

 آموزشی و پژوهشی

عنوان درسهایی که تدریس 

 نماییدنموده یا می

تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 پایان
 تلفن آدرس مؤسسه

      

      

      

 
 آرم مؤسسه

 1فرم شماره 

 

محل الصاق 

 عكس
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 سوابق اشتغال متقاضی: -4

 شهرستان نوع مسئولیت واحد سازمانی نام محل کار
تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 پایان
 تلفن نشانی

        

        

        

مشخصات سه نفر از افرادي كه به لحاظ علمي شناخت جامعي از شما داشته باشند را در جدول ذيل مرقوم فرماييد.  معرفان علمی: -5

 هاي دولتي و ترجيحاً دانشگاهي يا حوزوي بوده از بستگان سببي و نسبي نباشد.()معرفان در صورت امكان شاغل در بخش

 نام و نام خانوادگی ردیف
نحوه  نوع رابطه و

 آشنایی

مدت 

 آشنایی
 نشانی محل کار یا سكونت شغل معرف

تلفن ثابت و 

 همراه

       

       

       

مشخصات پنج نفر از افرادي كه به لحاظ اخالقي و مذهبي شناخت جامعي از شما داشته باشند را در جدول ذيل مرقوم  معرفان عمومی: -6

 هاي دولتي و ترجيحاً دانشگاهي يا حوزوي بوده از بستگان سببي و نسبي نباشد.(فرماييد. )معرفان در صورت امكان شاغل در بخش

 نام و نام خانوادگی ردیف
نحوه نوع رابطه و 

 آشنایی

مدت 

 آشنایی
 نشانی محل کار یا سكونت شغل معرف

تلفن ثابت و 

 همراه

       

       

       

       

       

 نشانی متقاضی: -7

 تلفن ثابت و همراه کد پستی نشانی کامل پستی

   محل سكونت فعلي:

   محل كار

 پست الكترونيكي:

 مدارک الزم برای تشكیل پرونده:

 تصوير )آخرين مدرك تحصيلي دو نسخه(  -1

ارزشيابي دائم يا موقت مدرك تحصيلي اخذ شده از كشورهاي خارجي كه توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارزشيابي شده   -2

 باشد.

 شناسنامه علمي )خالصه(  -3

 تصوير كارت ملي )هر دو طرف( در يك نسخه  -4

 يك نسخه تصوير از تمامي صفحات شناسنامه  -5

 نسخه تصوير برگ پايان خدمت يا معافيت دائم يا موقت يا دوره نظام وظيفهيك   -6
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 3× 4چهار قطعه عكس جديد   -7

 هاي عقيدتي و علميشرح حال مختصري از دوران زندگي خود با تكيه بر جنبه  -8

 

سؤاات اي اينجانب صحت و دقت به  سئول و متعهد مي......................................................... با  سبت به آن خود را م سخ گفته و ن شنامه پا س دانم. ن پز

نمايم. چنانچه به دليل نقص مدارك پرونده اينجانب بالاقدام بماند، مسئوليت ضمناً تمامي مدارك خواسته شده فوق را همراه با اين پرسشنامه ارسال مي

 ي دانشگاه در اين باره هيچگونه مسئوليتي ندارد.باشد و هيأت اجرايي جذب اعضاي هيأت علمآن بر عهده من مي

 نوشتن تاريخ تقاضا ضروريست، لطفاً فراموش نفرمايد. تذکر:

 

 امضا و تاریخ تقاضا:
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 بسه تعالی

 

 رأی هیأت اجرایی جذب.........................

 

 

 

 ........................................................ داراي مدرك تحصيلي: ...........................................پرونده بررسي صالحيت 

 

 راتبهپيماني      قراردادي     طرح سربازي    حق التدريس      متقاضی عضویت: 

 

 آزمايشي به رسمي قطعيرسمي  پيماني به رسمي آزمايشي    متقاضی تبدیل وضعیت: 

ت اجرايي مطرح در هيأت علمي اين مؤسسه ........................................ در جلسه مورخ: ........................................... هيأ

 گرديد و با استناد به مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي و مندرجات پرونده:

 

 مورد تأييد قرار نگرفت                        مورد تأييد قرار گرفت 

 امضاء نام خانوادگي نام رئيس هيأت اجرايي جذب مؤسسه  -1

 امضاء نام خانوادگي نام رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري مؤسسه -2

 امضاء نام خانوادگي نام دبير و عضو هيأت -3

 امضاء نام خانوادگي نام عضو هيأت -4

 امضاء نام خانوادگي نام عضو هيأت -5

 امضاء نام خانوادگي نام عضو هيأت -6

 امضاء نام خانوادگي نام عضو هيأت -7

 

 

 دبیر هیأت اجرایی جذب مؤسسه

 

 

 آرم مؤسسه

 2فرم شماره 

 شماره:

 تاریخ:
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 بسه تعالی

 

 نتیجه ارزشیابی

 کارگروه بررسی توانایی علمی

 

 

 مؤسسه:

 .......بررسي توانايي علمي برادر / خواهر ............................. داراي مدرك تحصيلي: ........................................... پرونده

 

 راتبهپيماني      قراردادي     طرح سربازي    حق التدريس      متقاضی عضویت: 

 

 رسمي آزمايشي به رسمي قطعي ايشي   پيماني به رسمي آزم متقاضی تبدیل وضعیت: 

وانايي علمي هيأت علمي اين مؤسسه .......................................... در جلسه مورخ: ...................................... كارگروه ت

 رديد.هاي پيوستي بررسي گمطرح و با استناد به مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي و بر اساس فرم

 

 

 اعضاء کارگروه بررسی توانایی علمی

 نام و نام خانوادگی

1-  
 

2- 
 

3- 
 

4- 
 

5- 

 

 مُهر کارگروه بررسی توانایی علمی

 

 

 آرم مؤسسه

 2-1فرم شماره 

 شماره:

 تاریخ:



1 
 

 بسمه تعالی هیأت اجرایی جذب مؤسسه –مربوط به امتیازات توانایی علمی داوطلب  2-1-1فرم 

 دانشگاه ها  و مراکز آموزش عالی گشور  هیأت علمی عضویت درعلمی داوطلب  تواناییفرم مربوط به امتیازات 

 
 

 آخرین مدرک تحصیلی:                                                   شماره ملی:                                شماره شناسنامه:                         تاریخ تولد:                                     نام و نام خانوادگی:

 دانشکده:                                           رشته تحصیلی:
 

 موضوع ردیف
حداکثر 

 امتیاز
 مستندات الزم **امتیاز پایه امتیازدهینحوه 

امتیاز کسب 

 شده

 20 توانایی تدریس، تهیه طرح درس 1

                            انتقال مفاهیم تخصصی )مصاحبه( در کمیته                 

      کیفیت تدریس مستقل)در صورت ارائه مدرک ارزیابی آموزشی( 

                           طرح ایده های نو برای ارائه دروس                        

  Microteachingمصاحبه و ارزیابی 

شته )از نظر ضای هیات علمی هم ر سط اع دقت در گزینش علمی  داوطلب تو

 (قدرت بیان و...مطالب، 

 استفاده از توانمندی فناوریهای نوین در ارائه                                      

 امتیاز 8

 امتیاز 3

 امتیاز 2

 

 

 امتیاز 5

 امتیاز 2

مصاحبه و ارزیابی 
Microteaching 

) بر اساس رشته در 

آزمایشگاه یا محیط 

 بالینی نیز انجام شود(

 

 5 سوابق تدریس 2

 هر واحد تدریس دانشگاهی 

ساعت مشارکت در آموزش دانشجویان و  50* برای متخصصین بالینی، هر 

 کارورزان )ویژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(

ساعت مشارکت در آموزش دانشجویان و مهارت  50برای متقاضیانی که ، هر 

 آموزان 

 

 امتیاز 5/0

 امتیاز 5/0

 

 امتیاز 5/0

 

 

   معتبر گواهی نامه

3 

چاپ مقاالت در مجالت علمی، 

پژوهشی،علمی،ترویجی و سایر 

دارای مجوز از کمسیون  مجالت

 نشریات علوم پزشکی کشور

15 

                     ISI یالملل نیب یپژوهش-یمقاالت علم

                                                                         یداخل یپژوهش-یعلم    و  ISCیالملل نیب  مقاالت

                                                       یجیترو-یعلم مقاالت

                     مقاالت                                               ریسا

امه ارتقا تبصره: امتیازات نویسنده اول، دوم و دوم به بعد بر اساس آئین ن

 محاسبه می گردد.

 ازیامت 4

 ازیامت3

 ازیامت5/0

 ازیامت 25/0
  مقاالت مربوطه

4 
ارائه مقاالت در کنگره های داخلی و 

 بین المللی
5 

                             مقاالت کامل در کنگره های بین المللی    

 

                            خالصه مقاالت در کنگره های بین المللی 

                             مقاالت کامل در کنگره های داخلی       

                              خالصه مقاالت در کنگره های داخلی    

 امتیاز1-5/0

 

 امتیاز25/0
 امتیاز5/0-25/0

 امتیاز15/0

  مقاالت مربوطه



2 
 

 موضوع ردیف
حداکثر 

 امتیاز
 مستندات الزم **امتیاز پایه امتیازدهینحوه 

امتیاز کسب 

 شده

5 
در زمینه  تألیف و ترجمه کتاب

 تخصصی فرد
15 

 . تولید اثر بدیع هنری با تأیید هیأت ممیزه                    1

 . تألیف کتاب تصنیفی و مرجع                                 2

                     . تألیف کتاب)انتشارات معتبر خارجی(     3

                     . تألیف کتاب)انتشارات دانشگاهی(         4

                    . تألیف کتاب)انتشارات غیر دانشگاهی(     5

 .تألیف کتاب  حاصل از دستاوردهای پژوهشی خود                 6

 .تألیف مجموعه کتابهایی همانند دائره المعارف                       7

 نویسنده  .تألیف کتاب در رشته غیر مرتبط با رشته تخصصی 8

 .تدوین کتاب چاپی به عنوان منبع آموزشی                             9

 .ویرایش علمی کتاب                                                                10

 .تألیف بخشی از کتاب                                                              11

در محتوای آن  %20چاپ کتاب تألیفی در صورتیکه حداقل به میزان .تجدید 12 

 اصالح یا اضافه صورت پذیرفته باشد 

 ترجمه کتاب       .13

این بند  13،12،11،10،9،8،7،6،5،4،3،2،1 مولفه های: امتیازات 1تبصره 

 وبراساس فرم ارتقاء امتیازات تغییر خواهدکرد.

ه متقاضی  امتیاز بسته به نوع انتشارات ، :  به کتب غیر مرتبط بارشت2تبصره 

 ترجمه و تألیف تعلق می گیرد

 امتیاز تعلق می گیرد. 4تا  2: به گردآورنده و تدوینگر کتب3تبصره

صورتیکه متقاضی آثار خودرادر ،11،10،9،8،7،6،5،4،3،2،1:  بندهای4تبصره

حداکثر  راستای تحقق اولویتهای مصرح در نقشه جامع علمی کشور تهیه نماید

 می گیرند. 2امتیاز ضریب   15تا سقف 

متقاضی  نویسنده اول بود  با ضریب اگر 9،8،7،6،5،4،3،2،1: بندهای 5تبصره

                                                                                    .             تعلق خواهد گرفتحداکثر تا سقف تعیین شده   1.5

 امتیاز 15

 امتیاز 10

 امتیاز 8

 امتیاز  6

 امتیاز 4

 امتیاز 3

 امتیاز 3

 امتیاز 1.5

 امتیاز 1.5

 امتیاز     1

 امتیاز     1

 امتیاز 5/0

 

 امتیاز  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مربوطه ابتک

6 
مجری و یا همکاری در پروژه های 

 پژوهشی
10 

  طرح ملی پژوهشی: مجری

  طرح ملی پژوهشی: همکار اصلی

  طرح پژوهشی: مجری

  طرح پژوهشی: همکار اصلی

 امتیاز 4

 امتیاز 2

 امتیاز1

 امتیاز 0.5

 

  نامه معتبر گواهی

7 

و یا داوری عضویت در هیأت تحریریه 

و یا هیأت   مجله معتبر علمیدر 

 علمی کنگره

5 

  جلههرم                                                             مقاالت  یابیداوروارز

( دو سال  impact factorاثر) بیضرعضویت در هیات تحریریه مجالتی که 

       باشد    0.6 یباال SCOPUS ،ISI,ISCبراساس  یالملل نیمجالت ب

 جله هرم

 ازیامت 0.5

 

 ازیامت 2

 

 ازیامت1

  مستندات معتبر



3 
 

 موضوع ردیف
حداکثر 

 امتیاز
 مستندات الزم **امتیاز پایه امتیازدهینحوه 

امتیاز کسب 

 شده

 قاتیوزارت علوم، تحق دییمورد تأ  یداخل مجالتعضویت در هیأت تحریریه 

                              یو وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشک یوفناور

                                             کنگره                   یعلم أتیهعضویت در

 ازیامت 0.5

8 
ضویت در بنیاد  نخبگان و دفاتر ملی ع

  درخشانهای استعداد 
01 

                     نخبگان با ارائه مدرک معتبرعضو تحت حمایت بنیاد ملی 

 عضویت در دفتر استعدادهای درخشان 

 

 امتیاز 10

  مستندات معتبر امتیاز 4

9 

یاد  یا الما جایزه از جشنننواره  خذ  ا

 معتبر علمی

ند دانشننجوی   مان خارات علمی  افت

های ملی، نمونه کشننوری، جشنننواره

های اول تا سوم آزمون ورودی در رتبه

صیل رتبه اول دوره  شته و فارغ التح ر

 کارشناسی ارشد و دکتری و

حان  ت م به اول، دوم و سننوم ا ت و ر

 تخصصی و فوق تخصصی
 

 

15 

 جشنواره های دانشگاهی، ملی وبین المللی  

یامبر  مام خمینی، پ فارابی، ا یل)خوارزمی،  های بین المللی از قب جشنننواره 

 اعظم،مخترعان و مبتکران،فیلم فجر، تئاتر فجر، موسیقی فجر (   

ابن خوارزمی ، فارابی ، مطهری ، جشنواره های ملی و دانشگاهی مانند)رازی،    

شنواره ه شیخ بهایی ،قرآن، مطهری، فارابی ،ج شی سینا، ابوریحان، ای پژوه

 داخلی ملی و المایادهای داخلی ملی(  

 ( قیوتشو ری) شامل تقد گرید موارد

 تبصره: امتیاز بین صاحبان فرآیند تقسیم می شود.

 مسابقات علمی دانشجویی ملی و بین المللی               

 رتبه اول                                      رتبه اول آزمون ورودی در رشته     

 فارغ التحصیل رتبه اول دوره ارشد و دکتری   

                                 دانشجوی نمونه کشوری                  

 

 مدال المایاد دانش آموزی جهانی                         )برای هر رنگ مدال(

 برای مدال طالفقط                          مدال المایاد دانش آموزی کشوری

 طال     مدال المایاد دانشجویی کشوری                                           

سری:پنج نفر اول  سرا امتیاز، پنج نفر  4امتیاز، پنج نفر بعد  5رتبه های آزمون 

عد  عد  3ب یاز، پنج نفر ب عد  2امت یاز، پنج نفر ب بل  1امت قا یاز) در هر مقطع  امت

 محاسبه می باشد(

                      جایزه برای دانشجویان خارج از کشور                     

تبصره: جایزه برای دانشجویان خارج از کشور باید با تأیید وزارتین علوم، 

 تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی باشد.

 *رتبه اول، دوم و سوم بورد تخصصی به ترتیب  

 ل، دوم و سوم بورد فوق تخصصی به ترتیب*رتبه او

رتبه های کشوری اول، دوم و سوم دانشنامه تخصصی و آزمون ورودی کشوری 

 ( به ترتیب Ph.Dدکترای تخصصی) 

 امتیاز10

 

 امتیاز 5

 

 

 

 ازیامت 1

 امتیاز 3

 امتیاز 5

3  

  امتیاز         

 امتیاز 5

 

 

 

 امتیاز 5

 امتیاز 3

 امتیاز 4

 

 

 

 امتیاز 3

 

 

 امتیاز 5و  7، 10

 امتیاز3 و  5، 7

 

 امتیاز3 و  5، 7

 مستندات معتبر

 
 



4 
 

 موضوع ردیف
حداکثر 

 امتیاز
 مستندات الزم **امتیاز پایه امتیازدهینحوه 

امتیاز کسب 

 شده

10 
توانمندیهای نوین توانایی اسننتفاده از 

 بانک های اطالعاتیالکترونیک و 
  مشاهده عینی عملکرد داوطلب 5

ارزیابی مستقیم توسط 

کارگروه بررسی توانایی 

 علمی

 

11 

 تسلط به زبان رایج در مجامع علمی

آلمانی  -فرانسوی -انگلیسی -)عربی

 و ...(

10 

IELTS  9- 8  ،TOFEL 677-650  وMCHE 100-90  :   

IELTS  7  ،TOFEL 650- 600  وMCHE 90-70    :       

IELTS  6  ،TOFEL 600- 500  وMCHE 70-50          :   

                                   زبان ها با ارائه مدرک معتبر : ریسا

ارزیابی مستقیم مهارتهای خواندن، درک مطلب، تکلم و نوشتن به زبان های 

 مزبور : 

                                                                

 ازیامت 5

 ازیامت 4

 ازیامت   3

 ازیامت 2

 امتیاز 3

گواهی نامه معتبر یا 

ارزیابی مستقیم توسط 

کارگروه بررسی توانایی 

 علمی

 

12 

معدل نمرات کارشناسی، کارشناسی 

ارشد و دکتری و نمره پایان نامه 

 کارشناسی ارشد  و دکتری

5 

 معدل کارشناسی          

             امتیاز         75/0      17-18                                                 

 امتیاز       1           18-19                                                   

               امتیاز                          1.5          19-20                                                  

 معدل کارشناسی ارشد          

 امتیاز     5/0       17-18                                                 

 امتیاز  1        18-19                                                

 امتیاز     1.5          19-20                                                

           امتیاز              0.25                    20تا  30/18پایان نامه از      

 معدل دکتری

 امتیاز 1              17-18

                                         18 -19           1.5 

 2               20-19                                                        امتیاز                     

 0.25                       20تا  30/18پایان نامه از                  امتیاز                        

 امتیاز

   

12 
در  لیدانشگاه محل تحص تیفیک

 یلیمقطع تحص نیآخر
5 

 دانشگاه برخوردار : 

 برخوردار:  ریغ دانشگاه

مورد تأیید وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت،  یخارج دانشگاه

 :  درمان و آموزش پزشکی

 ازیامت 5

 ازیامت 3

 

 ازیامت5-1

  

13 
در  لیدانشگاه محل تحص تیفیک

 یقبل یلیمقطع تحص
5 

 دانشگاه برخوردار : 

 برخوردار:  ریغ دانشگاه

مورد تأیید وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت،  یخارج دانشگاه

 :  درمان و آموزش پزشکی

 ازیامت 5

 ازیامت 3

 

 ازیامت5-1

  

   ازیامت 2                                               یعلم هیدییبا تأ یثبت اختراع داخل 12 فعالیتهای فناوری 14



5 
 

 موضوع ردیف
حداکثر 

 امتیاز
 مستندات الزم **امتیاز پایه امتیازدهینحوه 

امتیاز کسب 

 شده

سابقه یکسال پسا دکترای صنعتی با تأیید وزارت صنایع و وزارت 

 علوم)مشارکت در تحقیق و توسعه(

        ( US pattentو  (Euro patent یمطابق استانداردها یاختراع جهان ثبت

     یجمهور استیر یمعاونت علم و فناور دییبا تأ یفناور یساز یتجار

      یجمهور استیر یمعاونت علم وفناور دییبا تأ یو فروش دانش فن یابیدست

 امتیاز 5 

    ازیامت 6

    ازیامت 5

                                                          ازیامت 4

        ازیامت 3 هرمورد  یرشته جد ،یدانشکده، گروه آموزش شگاه،یبخش، آزما جادیا 5 راه اندازی فعالیتهای آموزشی 15

16 
به عنوان  یسابقه خدمت تخصص*

 یعلم اتیعضو ه
   ازیامت 2 هرسال  حداکثر  یبه ازا 4

17 
 گواهی علمی اضافه بر مدرک

 و شرکت در کارگاه های تخصصی 
10 

  MPH:دوره  یگواه*

 : MS مدرک *ارائه

 خارج از کشور :  کسالهیماهه تا  6 یدوره ها یگواه

در  ی) عالوه بر مدرک تخصص ینیبال یرشته ها یبرا phDمدرک  داشتن*

                                                                            ( :  یرشته اصل

         : هیعلوم پا یرشته ها یبرا MDمدرک  داشتن

      :  و کارگاه های تخصصی قیروش تحق س،یروش تدر یکارگاهها یگواه

 :                                       EDC*گواهی عضویت در 

 :                                      EDo *گواهی عضویت در

 ازیامت 3

 ازیامت 4

 ازیامت 4

 

 ازیامت 7

   ازیامت5

 ازیامت 2    

 امتیاز 2   

 امتیاز 2   

  گواهی نامه معتبر

 2 یآموزش یبسته ها یطراح 18
و یا نرم افزار  راهنمای یادگیری، ،های آموزشیتهیه مواد آموزشی شامل پوستر

                                                                                             آموزشی 
  مواد آموزشی تهیه شده  امتیاز 0.5

19 
مهارت فنی/بالینی ویژه در رشته 

 تخصصی
20 

این امتیاز  بر اساس توصیه نامه از استادان مستقیم داوطلب در دوره تخصصی 

 یا گواهی نامه معتبر و ارزیابی توسط گروه آموزشی ذیربط تخصیص می یابد.

تبصره: کارگروه بررسی توانایی علمی می تواند  از کارگروه بررسی صالحیت 

 دراین خصوص بهره بگیرد.عمومی نیز 

   

جمع کل ویژه حوزه  وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری
175     

جمع کل ویژه حوزه وزارت بهداشت، درمان 

 وآموزش پزشکی
183     

 *ویژه داوطلب عضویت هیات علمی در دانشگاههای علوم پزشکی              

 هر مورد حداکثر نمره می باشد.** امتیاز پایه: به معنای به ازاء              

 

 

 

 



10 

 

 

 بسه تعالی

 

 نتیجه ارزشیابی

 کارگروه بررسی صالحیت عمومی

 

 

 مؤسسه:

 خواهر ............................. داراي مدرك تحصيلي: ................................................پرونده بررسي صالحيت عمومي برادر / 

 

 راتبهپيماني      قراردادي     طرح سربازي    حق التدريس      متقاضی عضویت: 

 

 رسمي آزمايشي به رسمي قطعي پيماني به رسمي آزمايشي    متقاضی تبدیل وضعیت: 

ررسي صالحيت هيأت علمي اين مؤسسه .......................................... در جلسه مورخ: ...................................... كارگروه ب

 يد.هاي پيوستي بررسي گردعمومي مطرح و با استناد به مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي و بر اساس فرم

 

 

 نام و نام خانوادگی

1-  
 

2- 
 

3- 
 

4- 
 

5- 

 

 مُهر کارگروه بررسی صالحیت عمومی

 

 آرم مؤسسه

 2-2فرم شماره 

 شماره:

 تاریخ:



11 

 

 هیأت اجرایی جذب مؤسسه –مربوط به امتیازات صالحیت عمومی 2-2-1فرم 

 شاخص ردیف
حداکثر 

 امتیاز

ضریب 

 واحد
 امتیاز مستندات

  تحقيق و مصاحبه 2 5 اعتقاد به نظام جمهوري اسالمي و قانون اساسي  1

  تحقيق و مصاحبه 3 5 اعتقاد و التزام داوطلب به اصل وايت فقيه 2

  تحقيق و مصاحبه 3 5 التزام داوطلب به انجام واجبات و ترك محرمات 3

  مستندات معتبر 2 5 شركت در جبهه هاي جنگ حق عليه باطل 4

5 
ـــاجد، هيأت هاي  ـــوابق فرهنگي و اجتماعي از قبيل فعاليت در مس س

 مذهبي
  مستندات معتبر 2 5

  مستندات معتبر 3 5 سابقه ايثارگري، طرح شاهد 6

7 
هاي خيريه و عام المنفعه و ساير همكاري با بسيج، سازمانها، جمعيت

 نهادها
  مستندات معتبر 2 5

8 
ـــيج  قام معظم رهبري، عضـــويت در بس ندگي م ماي هاد ن با ن همكاري 

 همكاري با جهاد دانشگاهي –دانشجويي 
  معتبرمستندات  2 5

  مستندات معتبر 2 5 حافظين قرآن و نهج البالغه 9

  تحقيق 1 5 تعهدات اخالقي و حسن شهرت 10

  تحقيق و مصاحبه 1 5 تعهدات كاري 11

  تحقيق و مصاحبه 1 5 برخورد اجتماعي 12

  تحقيق و مصاحبه 1 5 پوشش ظاهري 13

  تحقيق و مصاحبه 1 5 مسئوليت پذيري 14

  تحقيق و مصاحبه 3 5 هيأت علميعالقمندي فرد به شغل  15

  مصاحبه 1 5 قدرت بيان و انتقال مفاهيم 16

  تحقيق و مصاحبه 3 5 سعه صدر و صبور بودن –توانايي مواجهه با ناماليمات  17
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 بدو ورود فرم بررسي صالحيت عمومي                                                     
                                                 مدرك تحصيلي:                     دین/مذهب :           وضعيت تأهل:                 تاریخ تولد:                               نام و نام خانوادگي :          

 تاریخ جلسه:           تاریخ معرفي :                   متقاضي:                      يل:     آخرین دانشگاه محل تحص                  رشته تحصيلي:  

 درج امتياز مالكهاي شرايط عمومي بند

 اعتقادي و سياسي 

  2كاهل                           8عامل                                12مقيد *التزام به انجام واجبات و ترك محرمات 1

   2معتقد                      8 معتقد و ملتزم                       12مدافع اعتقاد به نظام جمهوري اسالمي و قانون 2

  2معتقد                         8 معتقد و ملتزم              12مدافع  اعتقاد و التزام به اصل واليت فقيه 3

 اخالقي و رفتاري 

  2 عيفض                      4 متوسط                              6 خوب **سعه صدر و صبور بودن -توانايي مواجهه با ناماليمات 4

 **تعهدات اخالقي، امانتداري و صداقت 5
  2 ضعيف                        5 متوسط                              8  مقيد

     2 عيفض                       4 متوسط                              6  خوب تعهدات كاري و مسئوليت پذيري       6

  2 ضعيف                       5  متوسط                              8  مقيد بويژه شخصيت فرد در فضاي مجازي حسن شهرت و برخورد اجتماعي 7

  2ناسب نام                     4 متوسط                               6مقيد   پوشش و حسن ظاهر 8

 فعاليتهاي فرهنگي و دفاع از ارزشهاي انقالب اسالمي

سوابق فرهنگي و اجتماعي از قبيل عضويت در بسيج ، نهادها و تشكلهاي داخل و خارج  9
 دانشگاه 

     2  به ندرت                      4 گاهي                                 7 دارد 
 

    2   3درجه                  4  2درجه                         7 1درجه طرح شاهد سوابق ايثارگري، 10

  2به ندرت                   4متوسط                            7خوب دفاع عملي از آرمانهاي اصيل انقالب اسالمي 11

  2به ندرت                   4متوسط                            7خوب **توانايي و اهتمام در جهت ارتقاء غرور ملي و ديني نسل جوان 12

  2ضعيف                      3متوسط                            5خوب **داشتن آگاهي در شناسايي جريانهايي سياسي و  فرهنگي كشور و جهان 13

 عالقمندي و توانمندي

 **روحيه خالقيت و نوآوري و گسترش و ترويج آن بين نسل دانشجوداشتن  14
  2 ضعيف                          6  متوسط                          10  خوب

  2 ضعيف                          6 متوسط                           12  خوب عالقمندي فرد به شغل هيأت علمي و پيشرفت علمي كشور 15

  2ضعيف                           6 متوسط                           12  خوب فن بيان و مذاكره و انتقال مفاهيم  16

 شماره یا نام و نام خانوادگي عضو کارگروه 

 تاریخ      /    /          امضا
 

 توضيحات:

 

 

                                                                                                                        

 باشد، عمل به احكام دين و مذهب خود مبنا مي قانون اساسي( 12) اصل قانون اساسي و نيز ساير مذاهب اسالمي  13اصل * در مورد اقليت هاي ديني مصرح در

 ** از فرم هاي خود ارزيابي شخصيتي و تحقيقات محلي مي توان استفاده كرد

  

 (1-2-2فرم شماره )

1
5   
1
5  
1
5  

1
0   

1
0   

5   

1
0   

  

 
 

 

5 
  

1
5
5 

  

1
5   

1
5 

1
5  

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 



13 

 

 

 بسه تعالی

 

 

 

 

 

 مسئول محترم حراست:

 سالم علیكم؛

 ملي: .....................................................نظر به اينكه آقاي / خانم .............................................. كد احتراماً؛ 

 نام پدر:................. به شماره شناسنامه:................... محل صدور:....................متقاضي عضويت/ تبديل وضعيت

 

سابقهدر هيأت علمي اين مؤسسه مي باشد جهت ن حراست موجود مياي از نامبرده در آباشد، خواهشمند است چنانچه 

 برداري به اين هيأت ارسال نمايند.بهره

 شود.قبالً از همكاري شما قدرداني مي

 

 دبیر هیأت اجرایی جذب مؤسسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آرم مؤسسه

 3فرم شماره 

 شماره:

 تاریخ:
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 بسه تعالی

 

 وزارت اطالعات –اداره كل تعيين صالحيت و اسناد  به:

 دبيرخانه هيأت مركزي جذب اعضاي هيأت علمياز: 
 

 سالم علیكم؛

 خواهشمند است نسبت به فرد ياد شده با مشخصات ذيل اعالم نظر فرماييد. با احترام؛

  در این قسمت چیزی ننویسید.

  

 نام: نام خانوادگی:

                            

 مذهب نام مستعار نام و نام خانوادگی قبلی محل تولد محل صدور ش.ش نام پدر

       

 مدرکسال اخذ سال ورود نشانی محل تحصیل مقطع رشته تحصیلی

 طبق فرم پیوست
طبق فرم 

 پیوست
 پیوستطبقفرم طبق فرم پیوست طبق فرم پیوست

 فرم پیوستشغل فعلی: طبق 

 نشانی محل کار و تلفن :

 طبق فرم پیوست

 نشانی محل سكونت و تلفن :

 طبق فرم پیوست

محل الصاق 

 عكس

 مشاغل قبلی و خالصه سوابق سیاسی:

 طبق فرم پیوست

 دبيرخانه هيأت مركزي جذب مؤسسه
 تعالم با توضيحاتعلت اس

 

 بسمه تعالي

 پاسخنامه

قسمت چیزی  در این  نام پدر نام نام خانوادگی

 ننویسد

 شماره:    

 تاریخ: به: دبیرخانه هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی وزارت

شماره  مورخ    /   /        اعالم مي احتراماً، ست نيامده عطف به نامه  سوئي از نامبرده به د سابقه  سيهاي به عمل آمده تاكنون  دارد طي برر

 است.

 

 آرم مؤسسه

 4فرم شماره 

 شماره:

 تاریخ:
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 صالحیت و مرکز اسناد اداره کل تعیین

 متقاضی: ..............................................................................................

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 ثبت رايانه

(1) 
 

 ثبت رايانه

(2) 
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 بسه تعالی

 

 
 

 

 محترم هیأت مرکزی جذبدبیر 

.................................................................................... 

 سالم علیكم،

 به پيوست يك فقره پرونده بررسي صالحيت آقاي / خانم .................................................... احتراماً؛

 طرح سربازي     راتبه      پيماني متقاضی عضویت:   

 رسمي آزمايشي به رسمي قطعي پيماني به رسمي آزمايشي    متقاضی تبدیل وضعیت:           

 گرددباشد جهت بررسي و اعالم نظر نهايي ارسال ميكه شامل مدارك ذيل مي

 دارند.خواهشمند است دستور فرماييد اقدامات ازم و انجام نتيجه را به اين هيأت اعالم 

 

 رئیس هیأت اجرایی جذب مؤسسه ........................

 امضاء و مهر ..........................................................

 
 1-  (1يك نسخه اصل فرم مشخصات متقاضي )فرم شماره 

 2- ...مكاتبات مربوط به استعالم از حراست و 

 3-  نامه پاسخ مراجع 

 4-  ب(2الف و  2و  2فرم ارزشيابي صالحيت و اعالم رأي هيأت اجرايي جذب )فرم شماره 

 5-  (6فرم معرفي متقاضي از طرف رئيس هيأت اجرايي جذب به دبير هيأت اجرايي جذب )فرم شماره 

 6- (11و  10هاي شماره هاي تحقيق از منابع ........ برگ )فرمنامه ارسالي پرونده متقاضي براي انجام تحقيق و برگ 

 7- گزارش مختصري از دوران زندگي 

 8- آخرين حكم كارگزيني در صورت داشتن سابقه اشتغال 

 9- ي آخرين حكم استخدامي در مؤسساتدر صورت استخدام پيماني يا رسم 

 10- آگهي فراخوان منتشره در روزنامه كثيراانتشار 

 11- تصوير آخرين مدرك تحصيلي 

 12- تصوير تمام صفحات شناسنامه 

 13-  به بعد( يا معافيت دائم به غير از طرح سربازي 1337تصوير كارت پايان خدمت )متولدين 

 14- 2  ضيمتقا 3×  4قطعه عكس 

 15- تصوير كارت ملي 

 16- گواهي سوابق ايثارگري اعم از حضور در جبهه يا همكاري با بسيج و غيره 

 17- هاي پرونده ........................ برگ ممهور به مهر مؤسسه .........................................تعداد كُل برگ 

 سي و كنترل مدارك درخواستي و اطمينان از كامل بودن پرونده نسبت به ارسال آن اقدام نمايد.دبير محترم موظف است پس از برر تذکر مهم:

 

 آرم مؤسسه

 5فرم شماره 

 

 

در اين قسمت چيزي 

 ننويسد



17 

 

 

 بسه تعالی

 

 

 

 

 

 دبیر هیأت اجرایی جذب مؤسسه

 سالم علیكم؛

 مدرك تحصيلي ......................... در رشته ........................نظر به اينكه آقاي / خانم ............................داراي احتراماً؛ 

لذا پرونده نامبرده در مرحله تبديل وضعيت استخدامي از ..................................... به ....................................... قرار دارد، 

 شوند.براي بررسي صالحيت مشاراليه معرفي مي

 

 دبیر هیأت اجرایی جذب مؤسسه

 

 آرم مؤسسه

 6فرم شماره 

 شماره:

 تاریخ:
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 بسه تعالی

 

 

 

 

 

 مسئول کارگروه بررسی توانایی علمی

 سالم علیكم؛

 ........................نظر به تقاضاي آقاي / خانم ............................داراي مدرك تحصيلي ......................... در رشته احتراماً؛ 

 شوند.در فراخوان جذب اعضاي هيأت علمي، نامبرده براي تشكيل پرونده و بررسي توانايي علمي معرفي مي

 

 دبیر هیأت اجرایی جذب مؤسسه

 

 آرم مؤسسه

 الف 7فرم شماره 

 شماره:

 تاریخ:
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 بسه تعالی

 

 

 

 

 

 مسئول کارگروه بررسی صالحیت عمومی

 سالم علیكم؛

 .....نظر به تقاضاي آقاي / خانم ............................داراي مدرك تحصيلي ......................... در رشته ...................احتراماً؛ 

 شوند.در فراخوان جذب اعضاي هيأت علمي، نامبرده براي تشكيل پرونده و بررسي صالحيت عمومي معرفي مي

 

 مؤسسه دبیر هیأت اجرایی جذب

 

 آرم مؤسسه

 ب 7فرم شماره 

 شماره:

 تاریخ:
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 بسه تعالی

 

 

 

 

 

 محقق محترم هیأت اجرایی جذب مؤسسه

 سالم علیكم؛

هاي به عمل آمده، به پيوست ....... فقره پرونده نامبردگان ذيل كه متقاضي عضويت در هيأت علمي پيرو هماهنگياحتراماً؛ 

هاي كار يا تحصيل يا معرفان داوطلب در اين استان ارسال تحقيق از منابع موثق از محل باشند، براي انجاماين مؤسسه مي

 شود.مي

صت ممكن حداكثر تقويم  صورت كامالً محرمانه و در اولين فر ست نتيجه تحقيق را به  شمند ا روز به اين دفتر  20خواه

 ارسال فرماييد.

 

 با تشكر

 مسئول کارگروه بررسی صالحیت عمومی

 

 محلهای تحقیق نام و نام خانوادگی ردیف

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

 

 آرم مؤسسه

 8فرم شماره 

 شماره:

 تاریخ:
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 بسه تعالی

 

 

 

 

 

 دبیر هیأت اجرایی جذب مؤسسه

............................................................... 

 سالم علیكم؛

صيل، كار يا معرفان آنها در احتراماً؛  سه كه محلهاي تح س ضويت در هيأت علمي اين مؤ ضيان ع ست پرونده متقا به پيو

 گردد.خارج از استان قرار دارد، براي انجام تحقيقات ازم ايفاد مي

 خواهشمند است دستور فرماييد نتيجه تحقيقات را براي اقدامات بعدي به اين هيأت ارسال دارند.

 

 با تشكر

 دبیر هیأت اجرایی جذب

 مؤسسه ...............................

 

 محل کار یا تحصیل یا معرفان( –محلهای تحقیق )نام استان  نام و نام خانوادگی ردیف

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

 

 

 آرم مؤسسه

 9فرم شماره 

 شماره:

 تاریخ:
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 علمی دانشگاههافرم تحقیق درباره داوطلبان عضویت در هیأت 

 یا ایها الذین آمنوا اتقواهلل و قولوا قوالً سدیداً 
 (70 –اي اهل ايمان تقوي پيشه كنيد و به حق و صواب سخن گوييد )احزاب 

 

 برادر گرامي جناب آقاي 

 سركار خانم

عظم رهبري در هاي بنيانگذار جمهوري اســالمي ايران حضــرت امام خميني)ره( و رهنمودهاي مقام مبا عنايت به توصــيه

شگاهها و توجه به اينكه آقاي / خانم ..................... داوطلب عضويت در كادر هيأت علمي  سالمي كردن محيط دان جهت ا

باشد. نظر به اهميت موضوج تدريس در دانشگاهها و پژوهش، خواهشمند است بر اساس مشاهدات خود و دانشگاهها مي

ــشبا حفن بي طرفي و رعايت عدالت د هاي ذيل پاســخ داده و ما را در انتخاب ر مورد آقاي / خانم ................... به پرس

ــما محرمانه بوده و به صــورت امانت نزد اين دبيرخانه باقي  ــت كه نظرات ش ــالح ياري فرماييد. بديهي اس جذب افراد ص

 خواهد ماند.

 نحوه آشنايي شما با داوطلب -1

 ، آشنايي با ايشان ندارم، آشنايي خارج از دانشگاه نشگاه ، آشنايي در دانسبت خانوادگي 

 مدت آشنايي با داوطلب -2

 13تا ...... 13، از سال ....... سال  10، بيشتر از  سال 10تا    ،5سال 5تا    ،1كمتر از يك سال 

 كنيدنگرش و اعتقاد داوطلب را نسبت به نظام جمهوري اسالمي چگونه ارزيابي مي -3

 اطالج ندارم ، بي تفاوت  ، معاند، مخالف  موافق 

 

 تبليغ هواداري عضويت و يا وابستگي به گروههاي 1مصاديق عناد عبارتند از: مبارزه مسلحانه با نظام جمهوري اسالمي ،

سكواريزم و فرقه سلح و محارب، ترويج و  شما مخالف و يا معام صورتيكه داوطلب، به نظر  ند با نظام هاي انحرافي در 

 باشد. در اين باره توضيح فرماييد كه با توجه به كدام رفتار او مخالف يا معاند نظام است.جمهوري اسالمي مي

 كنيد.نگرش و اعتقاد داوطلب را نسبت به قانون اساسي چگونه ارزيابي مي -4

 نمي دانم      مخالف       بي تفاوت       موافق 

 وطلب به اصل وايت فقيهاعتقاد و التزام دا -5

 دانمنمي     بي تفاوت     ندارد     دارد

 نماييدوضع داوطلب را از لحاظ انجام فرايض ديني زير چگونه ارزيابي مي -6

                                                 
 و خارج از كالسمخالفت علني با ضروريات اسالم در كالس  -1

 8فرم شماره 
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 اطالج ندارم      خواندنمي     خواند الف: نماز؛ مي

 هد و ادله خود را ذكر نماييد.خواند يا كاهل در انجام آن است شوادر صورتي كه داوطلب نماز نمي -

ــرعينمي    گيردب: روزه؛ مي ــرعينمي   گيرد با عذر ش    كندخواهري ميتظاهر به روزه   گيرد بدون عذر ش

 اطالج ندارم

 دانمنمي    كندپرهيز نمي    پرهيز از محرمات؛   پرهيز دارد -7

 گيرد؟اسالمي چگونه مورد ارزيابي قرار ميوضعيت داوطلب به لحاظ رعايت برخي از شئونات  -8
 وضعيت داوطلب

 رعيت شئونات اسالمي و اعتقادي

 اطالج ندارم ضعيف متوسط خوب

     الف: ورود و خروج به موقع در محيط كار

     ب: تعهد كاري و مسئوليت پذيري

     ج: گفتار و رفتار بر اساس اخالق اسالمي

     دانشجويان و احترام با آناند: رفتار صحيح با همكاران و 

     هـ: وضعيت ظاهري و پوشش اسالمي

 

شكل -9 ضويت در ت سي و اجتماعي داوطلب را ع سيا سالمي و نهادهاي انقالبي يا انجام اقدامات فرهنگي سوابق  هاي ا

 مؤثر مشخص فرماييد:

 در كدام تشكل يا نهاد .................................    قبالً داشته است   دانمنمي   ندارد   دارد 

 سابقه ايثارگري -10

 دانمنمي     ندارد     دارد

 آيا در مجموج ايشان صالحيت و توانايي ازم را در ايفاي نقش به عنوان عضو هيأت علمي دارد  -11

 خير    نظري ندارم   نسبتاً با صالحيت و توانمند است   كامالً صالحيت و توانايي ازم دارد

 چنانچه هر گونه توضيح ديگري داريد لطفاً ارائه فرماييد. -12

 

 

 تري دارند، در جدول زير مرقوم فرماييد.شناسيد كه از نامبرده شناخت جامعدر صورتي كه اشخاص موثقي را مي -13
 تلفن شاني كاملن شغل و سمت نام و نام خانوادگي رديف

     

     

 

 ارزيابي منبع -14
 مشخصات تحقیق

 شماره                      مشخصات پاسخگو

 زن    جنس: مرد 

 شماره                      مشخصات محقق   

 زن    جنس: مرد 
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 .......ميزان تحصيالت : ....................... شغل:.................

 همكار اداري     طريقه آشنايي   هم رشته 

 هم خوابگاه      هم دوره 

 

 موارد ديگر

 

 

 امضاء             تاريخ

 ميزان تحصيالت : ....................... 

 محق تحقيق: محل تحصيل داوطلب 

 نوج تحقيق اوليه     محل كار داوطلب

 مجدد 

از روي اسناد تكميل شده است محل اخذ آن  در صورتي كه پرسشنامه

 را مشخص فرماييد.

 

 امضاء             تاريخ

 مهر واحد تحقيق و امضاء مسئول دفتر تاريخ
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 بسه تعالی

 

 فرم تحقیق درباره اعضای هیأت علمی دانشگاهها

 )تبدیل وضعیت(

 

 

 خانمجناب آقای /سرکار 

ستحضار مي ساند كه آقاي / خانم ........................... عضو هيأت علمي ....................... با احترام به ا رسمي  –پيماني  ر

شگاه .................... متقاضي تبديل وضعيت از  شكده ................... در دان رسمي قطعي  –رسمي آزمايشي  آزمايشي دان

باشد، با توجه به اهميت موضوج و شناختي كه جنابعالي از سوابق علمي و پژوهشي، اعتقادي و اخالقي نامبرده داريد، مي

 خواهشمند است درباره سوابق نامبرده با توجه به سؤاات ذيل اظهارنظر فرماييد؛

 

 ي نسبي يا سببي، همكار، دوست، ...( داريد؟شناسيد و با ايشان چه نسبتي )فاميلداوطلب را از چه زماني مي -1

 

 

 درباره التزام داوطلب به انجام واجبات و ترك محرمات توضيح فرماييد. -2

 

 

ـــغلي در برخوردهاي اجتماعي با  -3 ـــئونات ش ـــالمي و حفن ش درباره ميزان تقيد و تعهد نامبرده در رعايت اخالق اس

 همكاران و دانشجويان توضيح فرماييد.

 

 

 قانون اساسي و وايت فقيه مشخص فرماييد. –نگرش ايشان را نسبت به نظام جمهوري اسالمي  -4

 مخالف     بي طرف    موافق                 نسبت به نظام -

 قبول ندارد       بي نظر       نسبت به قانون اساسي       قبول دارد -

 مخالف     مخالفتي ابراز ننموده     فق نسبت به وايت فقيه         پيرو موا -

 اجتماعي ايشان اطالج داريد در اين باره توضيح فرماييد. –فرهنگي  –چنانچه از سوابق سياسي  -5

 

 

  

 

جاي عكس 

 داوطلب

 11فرم شماره 

 شماره:
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 گيرد.وضعيت داوطلب به لحاظ رعايت برخي از شئونات اسالمي چگونه مورد ارزيابي قرار مي -6
 وضعيت داوطلب

 اعتقاديرعيت شئونات اسالمي و 
 اطالج ندارم ضعيف متوسط خوب

     گفتار و رفتار بر اساس اخالق اسالميالف: 

     ب: تعهد كاري و مسئوليت پذيري

موضوج گيري صحيح اعتقادي و سياسي غيردرسي در زمان ج: 

 تدريس
    

     خالقيت و نوآوري در تدريسد: 

     هـ: مطالعه براي تدرس در كالس

     كافي براي سؤاات دانشجويان و: داشتن وقت

     ز: رفتار صحيح با همكاران و دانشجويان و احترام به آنان

     ح: وضعيت ظاهري و پوشش اسالمي

     ط: ورود و خروج به موقع در محيط كار

 دانيد، بيان فرماييد.چنانچه توضيحات ديگري درباره سوابق و وضعيت داوطلب ازم مي -8

 

ــاره اينجــانــب  ــــاغــل در ........................... اطالعــات خود را درب ـــمــت .................... ش .................................. س

 نمايم.آقاي/خانم.................................... در حد شناخت خود بيان نموده و صحت آن را اخالقاً و شرعاً و قانوناً تعهد مي

 

 

 تاريخ -تماس:............................. امضاء تلفن 
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 فرم تحقيق.....................................جذب اعضاء هيأت علمي.هيات مرکزي 

 جذب عالي هيأت            12فرم شماره................................................کارگروه بررسي صالحيت عمومي                     
 

 استان محل تحقيق:شهرستان /بخش/منطقه/ناحيه :                                                        :                                    نام و نام خانوادگي داوطلب:                                                                            نام پدر

 ساعت انجام تحقيق:               13موضوع پرونده:                                                                         تاریخ انجام تحقيق:     /       /

ق
قي

ح
ل ت

ح
م

 

 کار
 تحصيل

 سكونت 

 ..........................سایرموارد : 

............................................

............................................ 

بع
من

ت 
صيا

صو
خ

 

 کدمنيع :

زن                                         ................................................تا تاریخ :      ............................................... مدت شناخت ازتاریخ :

 مرد                            

 ......................تحصيالت :   ........................سن : 

 روش منبع یابي:

 ازمنابع شناخته شده 

 معرفي شده ازطرف منابع 

 معرف واجد شرایط 

 منبع یابي

 ....................................................طرق دیگر 

 ارزیابي منبع با ذکر دالیل:

 .......................................................................................................................................................................................................................... وضعيت ظاهري :
 

 .......................................................................................................................................................................................................................صداقت در گفتار:
 

 ...............................................................................................................................................................................................................................آگاهي سياسي:
 

 .............................................................................................................................................................................................................................آگاهي عقيدتي : 
 

 ...................................................................................................................................................................................موضع نسبت به والیت فقيه و نظام :

 

 شرح اظهارات منبع با ذکر دالیل ، مصادیق و با قيد مشاهده و شنيده ها محورهاي تحقيق

به انجام ميزان تقيد -

 محرماتترك و  واجبات

 
 

 
 

 مقيد                   عامل              كاهل 

 

شرح وضعيت ظاهري 

  ،پوشش ونوع حجاب
 زان تقيد به رعايت پوشش اسالمي:مي           

 قيد     خوبمتوسطم         
 شرح خصوصيات اخالقي

ي که اعمال و رفتارو 

نشانه دیانت متقاضي 

 باشد
)در گفتار ورفتار وکردار، صداقت، 

امانت داري، رعایت حالل وحرام، 

اجتماعي،  تعاملحسن شهرت، 

تعهدات کاري، مسووليت پذیري، 

عالقه مندي به شغل هيأت علمي، 

نظم در کار، توانایي مواجهه با 

نامالیمات، سعه صدر و صبور 

 بودن(

وضعيت خانواده و معاشرین و 

 دوستان

 

اصل اعتقاد و التزام به 

والیت فقيه ونظام جمهوري 

 اسالمي و قانون اساسي 
 

 
 

 معتقد         معتقد و ملتزم      مدافع    :فقيه موضع گيري نسبت به واليت
 

سوابق فعاليتهاي مذهبي، 

 فرهنگي، اجتماعي
)مساجد، هيأت مذهبي، قاري و 

 حافظ قرآن و نهج البالغه و...(

سوابق ایثارگري طرح شاهد 

 حضور در جبهه

 دارد         گاهي         بندرتانجام فعاليتهاي مذهبي:                   -1                                                                                                 
 دارد         گاهي         بندرت:                   انجام فعاليت هاي فرهنگي: -2                                                                                                                          

 

 3درجه          2درجه          1درجه                                    سابقه ايثارگري: -3                                                                                                                           

 سابقه بازداشت، محكوميت 
 

 دارد       ندارد     
و دستورالعمل تحقيق نوشته و  آئين نامه اینجانب شرعاً متعهد مي شوم تمام اظهارات منبع را بدون تغيير و تبدیل درمعني و باذکر دالیل و مصادیق هر محور مطابق با 

 هيچگونه اعمال نظر شخصي در آن نداشته ام.

 کد محقق:                                                                                                                         

 :تاریخ ثبت تحقيق وامضاء                                                                                                                        

کنترل 

 نهایي

توسط 

 مسئول

 تحقيق:

تاریخ 

 وامضاء:
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i* شرح ،یل، محكوم27/2/1377ٌمكرر )الحاقی  62ماده شده و علیه را از حقوق اجتماعی محروم می( رررر محكومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به  ضاء مدت تعیین  نماید و پس از انق

 .گردداجرای حكم رفع اثر می

 عبارت است از:  شورای اسالمی جزایی مصوب مجلسمراد از محكومیتهای موثر کیفری مذکور در قوانین  -

 ر محكومان به شالق در جرایم مشمول حد، یك سال پس از اجرای حكم.

 سال پس از اجرای حكم. 5محكومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد،  -

 محكومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حكم. -

یت لح.ق: محكومیت به جزای نقدی یا شالق تعزیری موجب محرومیت از حقوق اجتماعی نیست و تنها محكومیت به شالق از باب حد موجب یكسال محروم 14/6/1377ر  449/7ر نظریه 

 از حقوق اجتماعی پس از اجراء حكم است.

سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت  منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا  ررر حقوق اجتماعی عبارتست از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسالمی ایران و 1تبصره 

 باشد از قبیل:حكم دادگاه صالح می

 الف ر حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسالمی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری.

 ی که اعضاء آن به موجب قانون انتخاب می شوند.هایعضویت در کلیه انجمن ها و شوراها و جمعیت -ب

 عضویت در هیأتهای منصفه و امناء. -ج

 نگاری.اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه -د

 شورای نگهبان و نهادهای انقالبی.و استخدام در وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی، شرکتها، موسسات وابسته به دولت، شهرداریها، موسسات مأمور به خدمات عمومی، ادارات مجلس  -ه

 سال از تاریخ توقف اجرای حكم رفع می شود. 7( چنانچه اجرای اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضای 27/2/77)مصوب  -2تبصره 

صره  صوب  – 3تب صدور حكم27/2/77)م صورتی که پس از  شت در  شود اثر محكومیت  ( در مورد جرایم قابل گذ صی اجرای مجازات موقوف  صو شاکی یا مدعی خ شت  قطعی با گذ

 کیفری زایل می گردد.

 ( عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی شود مگر اینكه تصریح شده باشد. 27/2/77)مصوب  – 4تبصره 

صره  صوب  –5تب شامل می27/2/77)م شت مدت مقرر از زمان آزادی محكوم شود( در مواردی که عفو مجازات آثار کیفری را نیز  شروط، آثار محكومیت پس از گذ ، همچنین در آزادی م

 گردد.علیه رفع می

مكرر ق.م.ا.، موجد محرومیت از حقوق اجتماعی و موجب سوء پیشینه کیفری خواهد شد و قید  62ح.ق: صرف محكومیت به مجازاتهای مندرج در ماده ل 23/7/1379ر  7351/7نظریه 

 های اجتماعی در متن حكم الزم نیست.یتمحروم

 د براساس شرایط عمومی صدور رأی می گردد. باش منتهی به زمان بررسی پرونده  یكسال()در محدوده زمانی  و حكم صادره وقوع جرم چنانچه -

 الزم است در خصوص رفع اثر ازمحكومیت کیفری مؤثر از مراجع صادرکننده رأی استعالم گردد.-

 

 

 

                                                 


