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مرکزي و ل هیأت عالی،شوراي عالی انقالب فرهنگی و اصالحات بعدي در خصوص تشکی608مصوبه  
اجرایی جذب

و اصالحات بعديشوراي عالی انقالب فرهنگی19/04/1386مورخ 608جلسه در مصوب 

:تعریف-1ماده
با توجه به جایگاه رفیع علم و دانش در فرهنگ اسالمی و ضرورت حفـظ شـأن و قداسـت واالي محیطهـاي     

وري از اسـتادان فرهیختـه،   ضاي هیأت علمی و لزوم بهرهآموزش عالی کشور و نظر به نقش محوري و سازنده اع
هـاي داوطلبـان   کارآمد و مؤمن به آرمانهاي انقالب اسالمی و براي ایجـاد وحـدت رویـه در بررسـی صـالحیت     

ها و مراکز آمـوزش عـالی کشـور   هیأت عالی جذب اعضاي هیأت علمی دانشگاهعضویت در هیأت علمی، 
مه، هیأت مرکزي جذب اعضاي هیأت علمی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوري و نادر این آیین. گرددتشکیل می

هـا و مراکـز   هاي اجرایی جذب اعضاي هیأت علمی دانشگاهبهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین هیأت
نامیـده  »جـذب اجرایـی هـاي  هیـأت «و »هیأت مرکزي جذب وزارتین«به ترتیب و به اختصار آموزش عالی،

.دشونمی

وابسته به شوراي عالی انقالب فرهنگی بوده و دبیرخانـه آن در محـل دبیرخانـه شـوراي عـالی      هیأت-2ماده
.شودنماید، ایجاد میانقالب فرهنگی و یا هرمکانی که دبیرخانه شوراي عالی تعیین می

:وظایف-3ماده
حدت رویـه و توانمنـدي و   هاي اجرایی جـذب بـراي ایجـاد انسـجام،و    اتخاذ ساز و کار واحد در هیأت-1

هاپویایی دانشگاه
نظارت مستمر بر اجراي صحیح ضوابط و مقررات جذب هیأت علمی در تمامی سطوح-2
ها و ضوابط مربوط به جذب هیأت علمی به منظور پیشنهاد بـه شـوراي   بررسی و بازنگري کلیه سیاست-3

و هیأت علمی براي تصویب بـه  عالی انقالب فرهنگی و تدوین دستورالعمل اجرایی مربوط به جذب عض
شوراي اسالمی شدن مراکز آموزشی
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جـذب و  اجرایـی هـاي  تعریف ساختار سازمانی و شرح وظایف هیأت مرکزي جذب وزارتین و هیـأت -4
ایجاد تعامل تعریف شده بین آنها

هاي آموزش بدو و حین خدمت با هدف توانمندسازي اعضاي هیـأت علمـی و نظـارت بـر     تدوین دوره-5
ام آن حسن انج

هاي اجرایی جذب برگزاري سمینارها و کارگاههاي توجیهی براي عناصر هیأت-6
رسیدگی به شکایات و سایر امور محوله از سوي شوراي عالی انقالب فرهنگی -7
هاي اجرایی جـذب و ارائـه آن بـه    بررسی گزارش عملکرد ساالنۀ هیأت مرکزي جذب وزارتین و هیأت-8

شوراي عالی انقالب فرهنگی 
فوق و در خارج از موضوع جـذب اعضـاي هیـأت علمـی، وظیفـه بررسـی و تأییـد        4متناظر با بند : 1صرهتب

صالحیت هیأت مؤسس، اعضاي هیأت امناء و رئیس مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی به عهده هیأت 
.1باشدمرکزي جذب وزارتین می

غیرانتفـاعی  -ش عالی و پژوهشـی غیردولتـی   تأیید صالحیت اعضاي هیأت مؤسس مؤسسات آموز: 2تبصره 
هیـأت هـاي   . االجراسـت مستقر در تهران پس از تأیید نهایی هیأت عالی جذب اعضاي هیأت علمی معتبر و الزم

608آیین نامه تشکیل هیأت عالی جذب مصـوب در جلسـه   3ماده 1مرکزي جذب موظفند ضمن اجراي تبصره 
فرهنگی مشخصات افراد موضوع ایـن مصـوبه را جهـت اخـذ تأییدیـه      شوراي عالی انقالب 19/04/1386مورخ 

.2نهایی به هیأت عالی جذب اعضاي هیأت علمی ارسال نمایند

:اعضاء-4ماده
3وزیر علوم، تحقیقات و فناوري-1

4وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-2

سه نفر از اعضاي حقیقی شوراي عالی انقالب فرهنگی به انتخاب آن شورا-3

شوراي عالی انقالب فرهنگی10/02/1387مورخ 623اصالحیه جلسه 1
هیأت عالی جذب22/05/1392مصوب در جلسه یکصد و بیست و یکم مورخ اصالحیه 2
شوراي عالی انقالب فرهنگی15/06/1390مورخ 695جلسهه اصالحی3
شوراي عالی انقالب فرهنگی15/06/1390مورخ 695جلسهاصالحیه 4
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ر هیأت مرکزي جذب اعضاي هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوريدبی-4
دبیر هیأت مرکزي جذب اعضاي هیأت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-5
دبیر هیأت عالی گزینش کشور-6
هانماینده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه-7
)با اولویت دانشگاه آزاد اسالمی(غیرانتفاعی-یها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتنماینده دانشگاه-8

دبیر هیأت مرکزي جذب وزارتین حسب مورد بـه پیشـنهاد وزراي مربوطـه و تأییـد شـوراي عـالی       : 1تبصره
.گرددانقالب فرهنگی انتخاب می

رئیس هیأت از اعضاي حقیقی شوراي عالی انقالب فرهنگی توسـط شـوراي اسـالمی شـدن مراکـز      :2تبصره
.گرددو دبیر آن در اولین جلسه از بین اعضا و یا خارج از آن توسط هیأت انتخاب میآموزشی 
کنندة اعتبـار یـا عـدم اعتبـار مصـوبات و تصـمیمات       در موارد تساوي آراء، رأي رئیس هیأت تعیین:3تبصره

.خواهد بود

.باشدورالعمل اجرایی الزامی میترعایت موارد زیر در تنظیم دس-5ماده
هیأت علمی برمبناي نیاز دانشگاه و از طریق فراخوان عمومی و ابتدا به صـورت پیمـانی انجـام    استخدام-1

.گیردمی
در مواردي که جذب عضو هیأت علمی از طریق غیرفراخوان عمومی ضـروري باشـد، ایـن موضـوع     :تبصره

. باید به تصویب هیأت مرکزي جذب برسد
باشـد و  جذب میاجراییهاي دام هیأت علمی، هیأتاولین مرجع رسیدگی به صالحیت متقاضیان استخ-2

این حق قابل تفویض به واحدهاي دیگر نبوده و تأیید نهایی استخدام بـه عهـده هیـأت مرکـزي جـذب      
.باشدوزارتین می

جـذب   اجرایـی هـاي  التدریس و قراردادي باید در هیـأت صالحیت اعضاي هیأت علمی و مدرسین حق-3
.مورد ارزیابی قرار گیرد

آزمایشی در صورت احراز شرایط، براي ارتقاء -دیل وضعیت اعضاي هیأت علمی از پیمانی به رسمی تب-4
.پذیردبه رتبۀ باالتر انجام می
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.باشدقطعی منوط به احراز رتبه دانشیاري می-به رسمی اعضاي هیأت علمی تبدیل وضعیت استخدامی -5
قطعی، ارتقـاء از یـک مرتبـه بـه رتبـه      -ی به رسمیبراي تبدیل وضعیت استخدامی اعضاي هیأت علم:1تبصره 

.باشدباالتر ضروري می
در موارد خاص و حسب مورد با مجوز وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقـات  :2تبصره 

.و فناوري امکان رسمی قطعی شدن اعضاي هیأت علمی در مراتب پایین تر از دانشیاري نیز مقدور خواهد بود
،ارتقا مرتبه به استادیاري یافته اند 01/10/1387آندسته از اعضاي هیأت علمی با مرتبه مربی که تا تاریخ :3بصره ت

با ) سال5تا3(آزمایشی-درصورت داشتن حداقل ماندگاري سنوات با رعایت مدت زمان ماندگاري در مرتبه رسمی
.1قطعی تبدیل وضعیت می یابند-رسمیآزمایشی به-تأیید هیأت اجرایی جذب مؤسسه حسب مورد از رسمی

آن دسته از جانبازان عضو هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی :4تبصره 
ماده 5سال سابقه خدمت داشته باشند، ضمن مستثنی شدن از شمول حکم بند 2حداقل 1/10/1387که تا تاریخ 

آزمایشی –داشتن صالحیت هاي علمی و عمومی الزم، از پیمانی به رسمی آئین نامه فوق الذکر، درصورت 5
.2قطعی، حسب مورد تبدیل وضعیت می یابند–آزمایشی به رسمی –ویااز رسمی 

م رسـمی آزمایشـی اعضـاي هیـأت علمـی،      جذب در تمام مراحل قبل از صدور حکـ اجراییهاي هیأت-6
تواننـد از ادامـه   ه و درصورت احراز عدم صالحیت مـی مسئولیت نظارت بر عملکرد آنها را برعهده داشت

.فعالیت آنان جلوگیري نمایند
هـاي الهیـات،   رشتههاي تربیت معلم و تربیت مدرس و رایط ویژه جذب اعضاي هیأت علمی دانشگاهش-7

.3معارف اسالمی، علوم انسانی و هنر به تصویب شوراي اسالمی شدن مراکز آموزشی خواهد رسید
قـانون  (مدرسان یا محققان یا افرادي که جهت انجام خدمات قـانونی و خـدمات مـورد تعهـد    بکارگیري -8

ها حداکثر براي یک دوره به صـورت  در دانشگاه...) وKها، ضریبهراتبخدمات پزشکان و پیراپزشکان، 
.نامه خواهد بودیندادي و در ادامه در چارچوب این آیقرار

. باشداعضاي هیأت علمی میهاي ممیزه اي هیأتهنامهآیینحاکم بر نامهآییناین -9

شوراي اسالمی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی11/11/1390مورخ 230هیأت عالی جذب و جلسه 28/09/1390مورخ 88اصالحیه جلسه 1
شوراي عالی انقالب فرهنگی05/08/88مورخ 651شوراي معین بنا به تفویض جلسه 01/10/1388مورخ 195اصالحیه جلسه 2
شوراي عالی انقالب فرهنگی10/02/1387مورخ 623اصالحیه جلسه 3
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رسیدگی به تخلفات-6ماده
هـاي مرکـزي جـذب و هیـأت هـاي اجرایـی جـذب در        هیأت عالی جذب مسئول نظارت بر عملکرد هیأت

در اجرایـی هـاي  دانشگاهها و مراکز آموزش عالی بوده و مرجع رسیدگی به شکایات دریافتی از عملکـرد هیـأت  
تصمیمات هیأت عالی نظـر  . باشدها میکاري و اعمال تبعیض در بررسی پروندهت، تندروي، مسامحهزمینه تخلفا

.  االتباع خواهد بودنهایی تلقی شده و براي دانشگاهها و مراکز آموزش عالی الزم

ــ19/4/86مورخ608هتبصره در جلس10وماده 7مشتمل بر نامهآییناین -7ماده ــالب شـ ــالی انقـ وراي عـ
هـاي جـذب   هاي مربوطه به گزینش استاد به هیـأت تصویب آن، کلیه هیأتبه تصویب رسید و از تاریخفرهنگی

.یابدتغییر عنوان می

نژادمحمود احمديدکتر 
رئیس جمهور و رئیس شوراي عالی انقالب فرهنگی
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اهداف، وظایف و ترکیب هیأت هاي مرکزي و اجرایی جذب هیأت علمی«مصوبه 
»وهشیژشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پدان

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

آیین نامه تشکیل هیأت عالی جذب اعضاي هیأت علمـی دانشـگاهها و مراکـز آمـوزش عـالی      3ماده 4بق بند ط
یـب اعضـاي  ، اهـداف، وظـایف و ترک  )نگیشوراي عالی انقالب فره19/4/86مورخ 608مصوب جلسه (کشور 

هیأتهاي مرکزي وزارتین علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی و هیأتهـاي اجرایـی       
دانشگاه آزاد اسالمی، بـه شـرح ذیـل تصـویب     تابع وزارتین مزبور و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالیجذب
.گردید

وظایف هیأت مرکزي جذب-1ماده 
اعـم از  (هـاي مربـوط بـه جـذب اعضـاي هیـأت علمـی        و مقررات و آیین نامهیاجرایهاي تدوین سیاست-1

.و پیشنهاد آنها جهت تصویب به مراجع ذیربط) عمومیصالحیت علمی و هايتوانایی
.بازنگري در مقررات و آیین نامه هاي مربوط و پیشنهاد اصالح آنها به وزیر براي تصویب-2
. نامه داخلی هیأت مرکزي جذب و ارائه به وزیر براي تصویبتهیه، تنظیم و پیشنهاد آیین -3
اعم از قـراردادي، پیمـانی،   (بررسی و تأیید جذب داوطلبان عضویت در هیأت علمی مؤسسات آموزش عالی -4

.)قطعی-آزمایشی، رسمی-رسمی
اي هیـأت  عمومی متقاضیان تبـدیل وضـعیت اسـتخدامی اعضـ    صالحیت هاي علمی و تواناییبررسی و تأیید-5

. علمی
و پیشنهاد بـه هیـأت عـالی    اجراییهاي عمومی اعضاي هیأتصالحیت علمی و هايتواناییبررسی و تأیید -6

. ید نهائیتأیجهت 
متقاضـی عضـویت در هیـأت علمـی دانشـگاهها و مؤسسـات       راتبه هـاي بررسی و تأیید صالحیت عمومی-7

.آموزش عالی
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-عمومی اعضاء مؤسس و هیـأت امنـاء مؤسسـات آمـوزش عـالی غیردولتـی      بررسی و تأیید اولیه صالحیت -8
. غیرانتفاعی

.شوندمعرفی میبررسی و تأیید صالحیت عمومی اشخاصی که به عنوان رئیس مراکز آموزش عالی غیردولتی-9
آنها هاي اجرایی جذب و ارزیابی فعالیت هايرسیدگی به کلیه شکایات مطروحه و نظارت بر عملکرد هیأت-10

. و ارائه گزارش آن به مراجع ذیربط
.1ارائه گزارش عملکرد دوره اي به هیأت عالی جذب-11
.انجام سایر امور محوله از هیأت عالی جذب-12

اعضاي هیأت مرکزي جذب-2ماده 
ـ وزراي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی . 1 عنـوان رئـیس هیـأت    ه حسب مورد ب

2کزي جذبمر

آیین نامه هیأت عـالی جـذب اعضـاي هیـأت علمـی      608مصوبه 4طبق تبصره یک ماده (دبیر هیأت مرکزي . 2
)شوددانشگاهها و مراکز آموزش عالی انتخاب می

3)آموزشیمعاون (مربوطه معاون .3

مرکـز امـور هیـأت    ، رئیس )در وزارت علوم، تحقیقات و فناوري(رئیس مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی . 4
4)در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(علمی 

یکی از معاونین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاهها به پیشنهاد رئیس نهاد.5
آموختـه رشـته   که ترجیحاً حداقل یک نفر از آنـان، دانـش  (هاي علمی و فرهنگی نفر از شخصیتهفت تا پنج.6

. 5سال4فی وزیر مربوطه و تأیید هیأت عالی جذب  و حکم رئیس آن به مدت با معر) حقوق باشد

هیأت عالی جذب24/11/1391مورخ 111اصالحیه جلسه 1
شوراي عالی انقالب فرهنگی15/06/1390مورخ 695جلسهاصالحیه 2
هیأت عالی جذب24/11/1391مورخ 111جلسه اصالحیه 3
هیأت عالی جذب24/11/1391مورخ 111اصالحیه جلسه 4
هیأت عالی جذب28/03/1392مورخ 118و 21/06/1391مورخ 81اصالحیه جلسه 5
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دبیر هیأت مرکزي جذب وزارتین حسب مورد توسط وزیر مربوطه به شوراي عـالی انقـالب فرهنگـی    -1تبصره 
. 1گردندسال منصوب می4معرفی و پس از تأیید این شورا، توسط رئیس هیأت عالی جذب براي مدت 

به پیشنهاد وزیر، تأیید هیأت عالی جذب و حکم رئیس آن به مـدت چهـار   5اي مذکور در ردیف اعض-2تبصره 
. 2شوندسال منصوب می

–اعالم نظر نهایی درخصوص جذب اعضاي هیـأت علمـی در مؤسسـات آمـوزش عـالی غیردولتـی       -3تبصره

هاي خاص جذب دین منظور کمیتهغیرانتفاعی و دانشگاه آزاد اسالمی به عهده هیأت هاي مرکزي خواهد بود و ب
غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد اسالمی زیر نظر هیأت هاي مرکزي تشکیل –اعضاي هیأت علمی مؤسسات غیردولتی 

. 3خواهند شد

جذب اجراییاهداف هیأت -3ماده 
و ایجاد به منظور انتخاب اعضاي هیأت علمی اصلح از بین متقاضیان جذب و همچنین تبدیل وضعیت استخدامی 

. 4وحدت رویه در امور استخدام اعضاي هیأت علمی، هیأت اجرایی جذب در هر مؤسسه تشکیل خواهد شد

جذب اجراییوظایف هیأت -4ماده
شناسایی و تعیین نیازهاي جذب اعضاي هیأت علمی در گروههاي آموزشی و پژوهشی-1
ه انجام فراخوان عمومی براي جذب اعضاي هیأت علمی مؤسس-2

.باشندهاي فعلی مستثنی میبورسیه:تبصره
-گیري در خصوص نحوه و چگونگی استخدام اعضاي هیأت علمی اعم از قراردادي، پیمانی، رسـمی تصمیم-3

قطعی، هیأت علمی طرح سـربازي، مأموریـت و انتقـال اعضـاي هیـأت علمـی در چـارچوب        -آزمایشی، رسمی
ها و مقررات مربوطهنامهآیین

هیأت عالی جذب28/03/1392مورخ 118و 21/06/1391مورخ 81اصالحیه جلسه 1
هیأت عالی جذب21/06/1390مورخ 81اصالحیه جلسه 2
هیأت عالی جذب24/11/1391مورخ 111اصالحیه جلسه 3
هیأت عالی جذب24/11/1391مورخ 111اصالحیه جلسه 4
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تحصـیلی از  راتبهاضیان نظر درخصوص جذب اعضاي هیأت علمی متقاضی استخدام در مؤسسه و متقاعالم -4
عمومی صالحیت علمی و هايلحاظ توانایی

نظارت بر حسن اجراي قوانین و مقررات مربوط به استخدام اعضاي هیأت علمی-5
یأت علمی وزارتین ارائه گزارشات مستمر سالیانه حسب مورد به هیأت مرکزي جذب اعضاي ه-6

. 1باشندهاي فعلی از شرکت در فراخوان عمومی مستثنی میراتبه:تبصره

جذب دانشگاههاي تابع وزارتین علوم و بهداشتاجراییترکیب اعضاي هیأت -5ماده 
)هیأترئیس (رئیس مؤسسه .1
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در مؤسسه.2
از همان مؤسسه به انتخاب هیأت عالی جذب و حکـم دبیـر هیـأت    هاي علمی شخصیتپنج تا هفت نفر از.3

. 2سال4مرکزي جذب وزارتین حسب مورد به مدت 

.را به هیأت عالی پیشنهاد نمایند3سسه یا هیأت مرکزي جذب می توانند افراد بند ؤرئیس م-1تبصره 
سـال باشـد   4هاي بعد سال و براي دوره2ره اول زمان عضویت اعضاء هیأت علمی عضو هیأت اجرایی براي دو

.شودبعالوه زمان اجراي این مصوبه از شهریور سال آینده محاسبه می
به انتخاب و حکم رئـیس مؤسسـه منصـوب    3دبیر هیأت که از میان اعضاي هیأت علمی موضوع بند -2تبصره 

.شودمی
.گرددک ماه توسط دبیر هیأت مرکزي جذب صادر میبعد از ابالغ حداکثر تا ی3بند احکام صدور -3تبصره 
رئیس دانشکده و مدیر گروه آموزشی مربوطه، حسب نیـاز جهـت ارائـه نظـرات تخصصـی در مـورد       -4تبصره 

، بـه جلسـات هیـأت اجرایـی جـذب دعـوت       ) تحصیلی و طرح سـربازي راتبههیأت علمی، (قاضیان پرونده مت
. شوندمی

جذب هیأت علمـی بـه صـورت اسـتانی و بـا      اجراییي دانشگاه آزاد اسالمی هیأت براي کلیه واحدها-6ماده 
: شودترکیب ذیل تشکیل می

هیأت عالی جذب... مورخ ... اصالحیه جلسه 1
هیأت عالی جذب21/06/1390مورخ 81و 05/02/1392مورخ 74اصالحیه جلسات 2
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)رئیس هیأت(رئیس بزرگترین واحد استان -1
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در بزرگترین واحد استان-2
دبیر هیأت تأیید هیأت عالی جذب و حکم ،دانشگاه آزاد اسالمیعضو هیأت علمی بنا به پیشنهاد هفتتا پنج-3

. 1مرکزي جذب وزارتین حسب مورد

فوق با حکم و انتخاب رئیس بزرگتـرین واحـد   3دبیر هیأت از میان اعضاي هیأت علمی موضوع بند -1تبصره 
. شوداستان، منصوب می

ـ ، حسب مورد در رشته7ماده 3یک نفر از اعضاي موضوع بند -2تبصره ا معرفـی هیـأت مرکـزي    هاي پزشکی ب
هاي غیرپزشـکی بـا معرفـی هیـأت مرکـزي جـذب       جذب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در رشته

.شوندوزارت علوم، تحقیقات و فناوري به هیأت عالی جذب معرفی می

.باشدسوخ میهاي مغایر با آن، ملغی و مناز زمان تصویب و ابالغ این مصوبه، کلیه مقررات و آیین نامه-7ماده 

هیأتعـالی  4/3/88و 9/2/87و 2/2/87مورخ 34و 6و 5ات تبصره در جلس10ماده و 8این مصوبه در -8ماده 
الزم االجـراء  جذب اعضاي هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، به تصویب رسید و از زمان ابالغ،

.است

هیأت عالی جذب21/06/1390مورخ 81و 05/02/1392مورخ 74اصالحیه جلسات 1
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هاي مرکزي جذب اعضاي هیأت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش دستورالعمل نحوه فعالیت هیأت«مصوبه 
»عالی و پژوهش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هیأت عالی جذب24/11/1391مورخ 111جلسه در مصوب 

و یازدهمین جلسه هیأت عالی جذب اعضاي هیأت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی در یکصد
هاي مرکزي جذب اعضاي هیأت علمی دانشگاهها و مراکز ، دستورالعمل نحوه فعالیت هیأت24/11/1391مورخ 

:آموزش عالی و پژوهشی را به شرح ذیل تصویب نمود

هاي مرکزي جذب اعضاي هیأت علمی دستورالعمل نحوه فعالیت هیأت
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی

قدمهم
اجتماعی –دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی یکی از مهمترین ارکان رشد و تعالی جامعه در ابعاد ارزشی، فرهنگی 

خصوصاً در نظام مقدس جمهوري اسالمی که مبتنی بر ارزشها و دین مبین . شوندو اقتصادي جامعه محسوب می
هاي دینی و تولید علم و توسعه ارتقاي ارزشباشد، نقش و جایگاه  دانشگاهها بعنوان کانون نشر و اسالم می

انداز بیست این امر به کرات در اسناد باالدستی مانند سند چشم. بدیل استپایدار جامعه جایگاهی ممتاز و بی
به منظور دستیابی به اهداف . ساله و نقشه جامع علمی کشور به وضوح مورد تصریح و تأکید قرار گرفته است

در میان تمامی عوامل . جانبه در دانشگاهها و مراکز پژوهشی استکشور نیاز به تحولی همهنظام علمی و فناوري
لذا جذب اعضاي هیأت علمی . تحول نقش و جایگاه اعضاي هیأت علمی از همه مهمتر و تأثیرگذارتر است

رآمد کردن به منظور کا. باشدهاي آموزشی عالی کشور میمؤمن، متعهد و متخصص یکی از مهمترین اولویت
مورخ 608فرایند جذب اعضاي هیأت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و در راستاي اجراي مصوبه 
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در وزارتین علوم، تحقیقات »هیأت مرکزي جذب اعضاي هیأت علمی«شوراي عالی انقالب فرهنگی، 19/4/86
.و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شده است

هاي مرکزي جذب وزارتین مصرح در ریح و شفافیت الزم در مورد نحوه چگونگی فعالیت هیأتبه منظور تص
هاي مرکزي و اجرایی جذب اعضاي هیأت علمی دانشگاهها و نامه اهداف، وظایف و ترکیب هیأتآیین

مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، این دستورالعمل توسط هیأت عالی اعضاي هیأت علمی تصویب و ابالغ 
.گرددیم

ترکیب اعضاي هیأت مرکزي جذب وزارتین- 1ماده 
اهداف، وظایف و ترکیب هیأت هاي مرکزي و اجرایی جذب هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات «در مصوبه 

.توضیح داده شد»آموزش عالی و پژوهشی
عالی انقالب فرهنگی شوراي19/4/86مورخ 608مصوبه 4ماده 1دبیر هیأت مرکزي، بر اساس تبصره :1تبصره 

.شودانتخاب می
به پیشنهاد وزیر، تأیید هیأت عالی جذب و حکم رئیس آن به مدت 5-2اعضاي مذکور در ردیف :2تبصره 

. شوندچهارسال منصوب می
–اعالم نظر نهایی درخصوص جذب اعضاي هیأت علمی در مؤسسات آموزش عالی غیردولتی :3تبصره 

هاي خاص جذب هاي مرکزي خواهد بود و بدین منظور کمیتهزاد اسالمی به عهده هیأتغیرانتفاعی و دانشگاه آ
هاي مرکزي تشکیل غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد اسالمی زیرنظر هیأت–اعضاي هیأت علمی مؤسسات غیردولتی 

.خواهند شد

وظایف هیأت مرکزي جذب- 2ماده 
و اجرایی جذب هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات اهداف، وظایف و ترکیب هیأت هاي مرکزي«در مصوبه 

.توضیح داده شد»آموزش عالی و پژوهشی

جلسه هیأت مرکزي- 3ماده 



20

تشکیل جلسات . گرددجلسات هیأت مرکزي هر دو هفته یک بار با دعوت کتبی دبیر هیأت مرکزي تشکیل می
.و تأیید دبیر هیأت میسر خواهد بودالعاده با پیشنهاد دبیر و یا دو سوم از اعضاي هیأت مرکزيفوق

تقویم برگزاري جلسات هیأت توسط دبیرخانه تنظیم و پس از تأیید هیأت مرکزي توسط دبیرخانه هیأت -3-1
.گرددابالغ می

جلسات هیأت مرکزي با حضور دبیر هیأت مرکزي و حداقل نیمی از سایر اعضاء رسمیت داشته و -3-2
.ثریت حاضر الزم االجراستمصوبات آن با رأي موافق اک

.اعضاي هیأت مرکزي موظفند شخصاً در جلسات هیأت مرکزي شرکت نمایند-3-3
در صورتی که عضوي سه جلسه متوالی با پنج جلسه متناوب در طول یک سال بدون عذر موجه در -3-4

فرایند عضویتی جلسات هیأت مرکزي غایب باشد، عضویت فرد در هیأت لغو و فرد دیگري براي عضویت طبق
هاي اعضاء با اکثریت تشخیص موجه بودن و یا نبودن غیبت. گردداعضاي هیأت مرکزي به هیأت عالی معرفی می

.آراي اعضاي هیأت مرکزي خواهد بود
اي شرکت کند، فردي از اعضاء بعنوان نایب دبیر اگر دبیر هیأت مرکزي بنا به ضرورت نتواند در جلسه-3-5

.خواهد نمودجلسه را اداره 
ساعت است و افزایش آن در هر جلسه با موافقت اکثریت اعضاء 2مدت زمان جلسات هیأت مرکزي -3-6

.بالمانع است
دستورجلسه به  همراه . جلسات هیأت مرکزي داراي دستور جلسه مشخص و فرم صورتجلسه خواهد بود-3-7

گردد و أت مرکزي براي اعضاي هیأت ارسال میدعوتنامه یک هفته قبل از برگزاري جلسه توسط دبیرخانه هی
.صورتجلسات در پایان همان جلسه و یا در جلسه بعدي به امضاي اعضاي حاضر در جلسه خواهد رسید

حذف یا اضافه شدن دستورجلسات عادي و فوق العاده هیأت با تصویب اکثریت اعضاء حاضر در جلسه -3-8
.بالمانع است

.شودشخیص دبیر هیأت مرکزي رأي گیري به صورت مخفی و با ورقه انجام میدر موارد خاص و به ت-3-9
مرکزي تنظیم و پس از تأیید دبیر و امضاي هیأتصورتجلسات و مصوبات هیأت توسط دبیرخانه -3-10

.شودبندي و نگهداري میاعضاي هیأت مرکزي در دبیرخانه هیأت مرکزي طبقه
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عمومیتشکیل کارگروههاي تخصصی و- 4ماده 
هاي ارسالی از مؤسسات براي تأیید نهایی، تواند به منظور انجام امور کارشناسی محتواي پروندههیأت مرکزي می

هاي بررسی توانایی علمی و صالحیت عمومی ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات، نسبت به تشکیل کارگروه
در هر حال نتیجه . رسد اقدام نمایدمرکزي میو تجدیدنظر بر اساس شیوه نامه اجرایی که به تصویب هیأت

.بایست به تأیید هیأت مرکزي برسدها میبررسی این کارگروه

ها در هیأت مرکزيفرایند بررسی و تأیید پرونده- 5ماده 
شوراي 623و 608نحوه و فرایند جذب و تبدیل وضعیت استخدامی اعضاي هیأت علمی طبق مصوبه جلسات 

دستورالعمل اجرایی جذب و تبدیل وضعیت استخدامی اعضاي هیأت علمی دانشگاهها «هنگی و عالی انقالب فر
هیأت عالی جذب و 4/9/1387مصوب بیست و چهارمین جلسه مورخ » و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی

هاي علمی و عمومی متقاضیان ومصوبات بعدي این هیأت، از طریق انجام فراخوان عمومی و بررسی صالحیت
هاي مرکزي، حسب مورد طی مدت مقرر و هاي اجرایی و سپس تأیید نهایی در هیأتصدور رأي اولیه در هیأت

.شودبر اساس قوانین و مقررات مربوط انجام می
به منظور ایجاد وحدت رویه در فرایند بررسی صالحیت عمومی داوطلبان؛ نحوه انجام استعالمات، : 1تبصره 

ه انجام تحقیق از داوطلبان، چگونگی تعامل با مراجع ذیربط در انجام جذب نهایی نحوه انجام مصاحبه، نحو
هاي مرکزي، بر اساس دستورالعملی خواهد بود که حداکثر هاي اجرایی و هیأتداوطلبان و تقسیم کار بین هیأت

فناوري و هاي مرکزي جذب وزارتین علوم، تحقیقات و تطی سه ماه از ابالغ این دستورالعمل توسط هیأ
.بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تأیید هیأت عالی خواهد رسید

اي فراهم آورند که انجام هاي مرکزي موظفند تمهیدات الزم براي انجام فرایند جذب را به گونههیأت:2تبصره 
ها ؤسسات در استانهاي اجرایی مهاي متقاضیان اعم از علمی و عمومی در هیأتامور مربوط به بررسی صالحیت

هاي مرکزي ضمن اجتناب هیأت.طرح گرددهاي مرکزي ها صرفاً براي تأیید نهایی در هیأتانجام گیرد و پرونده
ریزي، نظارت و ارزیابی عملکرد برنامههماهنگی، هاي خود را در از تصدي امور اجرایی جذب، فعالیت

. هاي اجرایی متمرکز نمایندهیأت
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اي و ارسال و بایست حداکثر طی شش ماه، کلیه امور دبیرخانههاي مرکزي و اجرایی مینه هیأتدبیرخا:3تبصره 
انجام دهد و امکان دسترسی بر خط دبیرخانه هیأت عالی به ) الکترونیکی(مابین را به شیوه بر خط مراسالت فی

.شبکه مذکور را فراهم نماید

ابالغ و پیگیري مصوبات- 6ماده 
هاي مطروحه در هیأت مرکزي، پاسخ به سؤاالت افراد هاي مرکزي شامل تأیید نهایی پروندههیأتکلیه مصوبات 

حقیقی و حقوقی، استعالمات، تفسیر قوانین، مقررات و مصوبات مربوط به جذب پس از طرح در هیأت مرکزي 
و رونوشت آن به با امضاي دبیر هیأت و توسط رئیس دبیرخانه هیأت مرکزي حداکثر طی مدت ده روز ابالغ

.گردددبیرخانه هیأت عالی ارسال می
در حیطه ادارياي و انجام مکاتبات با مراجع ذیصالح  توسط دبیر هیأت مرکزي و انجام امور دبیرخانه:تبصره

.گیردمقرر توسط رئیس دبیرخانه هیأت مرکزي صورت می

هیأت 24/11/1391یازدهمین جلسه مورخ این دستورالعمل در هفت ماده و هفت تبصره در یکصد و- 7ماده 
.عالی جذب اعضاي هیأت علمی تصویب و از زمان ابالغ الزم االجراست
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اجرایی جذب و تبدیل وضعیت استخدامیهايهیأتدستورالعمل«مصوبه 
»ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشیاعضاي هیأت علمی دانشگاه

ت عالی جذبهیأ28/05/1387مصوب هفدهمین جلسه مورخ 

و بیسـت و  شـوراي عـالی انقـالب فرهنگـی    10/2/87و 19/4/86مـورخ  623و 608مصوبه جلسـات براساس 
هیأت عالی جذب اعضاي هیأت علمی دانشگاه هـا و مؤسسـات آمـوزش عـالی     4/9/87چهارمین جلسه مورخ 

و پژوهشـی بـه   زش عـالی  بدینوسیله دستورالعمل اجرایی جذب اعضاي هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آمو
.االجراستالزم1/10/87که از تاریخ  گردد ابالغ میشرح زیر 

اهداف-1ماده 
به منظور انتخاب اعضاي هیأت علمی اصلح از بین متقاضیان جذب و همچنین تبدیل وضعیت استخدامی و ایجاد 

. مؤسسه تشکیل خواهد شدوحدت رویه در امور استخدام اعضاي هیأت علمی، هیأت اجرایی جذب در هر 

وظایف هیأت اجرایی جذب-2ماده 
اهداف، وظایف و ترکیب هیأت هاي مرکزي و اجرایی جذب هیأت علمی دانشـگاه هـا و مؤسسـات    «در مصوبه 

.توضیح داده شد»آموزش عالی و پژوهشی
.باشندهاي فعلی از شرکت در فراخوان عمومی مستثنی میراتبه: 1تبصره 
.هاي وزارت در مورد متقاضیان راتبه تحصیلی الزامی استنامهرعایت آیین:2تبصره 

ترکیب هیأت اجرایی جذب-3ماده 
)رئیس هیأت(رئیس مؤسسه-1
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در مؤسسه-2
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به انتخاب هیأت عالی جذب و حکم دبیر هیأت مرکزي جـذب وزارتـین   پنج تا هفت عضو هیأت علمی -3
. 1موردحسب 

.رئیس مؤسسه یا هیأت مرکزي جذب می توانند افراد موضوع بند فوق را به هیأت عالی پیشنهاد نمایند: 1تبصره
زمان اجرایی شدن این مصـوبه  .سال می باشد4سال ودوره هاي بعدي 2زمان عضویت براي دوره اول :2تبصره 

. از شهریور سال آینده می باشد
.جذب که با حکم رئیس مؤسسه از بین اعضاء انتخاب خواهد شددبیر هیأت اجرایی:3تبصره

براي کلیه واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمی هیأت اجرایی جذب اعضاي هیأت علمی به صورت استانی و -4ماده 
:شودبا ترکیب ذیل تشکیل می

)رئیس هیأت(رئیس بزرگترین واحد استان-1
رگترین واحد استانرئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در بز-2
دانشگاه آزاد اسالمی، تأیید هیأت عالی جذب و حکم دبیـر  پنج تا هفت عضو هیأت علمی بنا به پیشنهاد -3

. 2هیأت مرکزي جذب وزارتین حسب مورد

دبیرخانه -5ماده 
شـکیل  تي همکـاري، کلیه امور اجرایی هیأت اجرایی جذب از قبیل اعالم فراخوان عمومی جذب، دریافت تقاضا

رئیس هیأت اجرایی . توسط دبیرخانه هیأت اجرایی جذب انجام خواهد شد... پرونده، پاسخگویی به متقاضیان و 
جذب موظف است در اولین فرصت نسبت به تشکیل دبیرخانه با امکانات و تجهیزات مناسـب و مکـانیزه اقـدام    

.کند، تعیین نمایدعالیت مینموده و رئیس دبیرخانه آن را که زیرنظر دبیر هیأت اجرایی جذب ف

هاکارگروه-6ماده 

هیأت عالی جذب21/06/1390مورخ 81و 05/02/1392مورخ 74اصالحیه جلسات 1
هیأت عالی جذب21/06/1390مورخ 81و 05/02/1392مورخ 74اصالحیه جلسات 2
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علمـی و  هـاي  هیأت اجرایی جذب در موارد مطروحه جهت تسریع در روند بررسـی جـذب، کـارگروه بررسـی    
.عمومی زیر نظر خود تشکیل می دهد

کارگروه بررسی توانایی علمی-الف
، تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی بـه رسـمی   استخدام پیمانی(به منظور بررسی توانائی علمی متقاضیان جذب

و همچنین متقاضیان استفاده از راتبه تحصیلی، ...) آزمایشی، از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی و طرح سربازي و
کارگروه بررسی توانایی علمی در تخصصهاي مختلف زیرنظر هیأت اجرایی جذب حسب مورد تشکیل خواهنـد  

.باشدانایی علمی الزامی نمیتشکیل کارگروه بررسی تو.شد
:ترکیب اعضاي هر کارگروه به شرح زیر خواهد بود

رئیس پژوهشکده ذیربطرئیس دانشکده، -1
مدیر گروه آموزشی، پژوهشی ذیربط-2
حداقل دو نفر از اعضاي هیأت علمی مرتبط با زمینه تخصصی متقاضی با انتخاب هیأت اجرایـی جـذب   -3

.ه کارگروه دعوت می شوندکه حسب پرونده براي حضور در جلس
یک نفر از اعضاي هیأت اجرایی جذب و یا نماینده آن هیأت که بایستی از اعضاي هیأت علمی رسـمی  -4

.مؤسسه باشد
.ها حسب مورد رئیس بخش مربوطه عضو کارگروه خواهد بوددر مؤسسات پژوهشی و پژوهشکده:1تبصره 
تواننـد  می3جذب برخی از اعضاي هیأت علمی موضوع بنددر صورت نیاز با تشخیص هیأت اجرایی :2تبصره 

.از خارج مؤسسه انتخاب گردند
با نظر و تأیید هیأت اجرایـی جـذب و حکـم رئـیس هیـأت      بررسی صالحیت علمی اعضاي کارگروه : 3تبصره 

الـب  هـاي الزم در ق پـس از بررسـی  نتیجه بررسی توانایی علمی متقاضـیان  گردند، مورد تعیین میحسب مؤسسه 
شده و توسط نماینده هیأت اجرایی جذب جهت اتخاذ تصمیم بـه صـورت محرمانـه بـه     هاي مربوطه تکمیل فرم

. 1شودهیأت اجرایی جذب ارائه می
ها بررسی توانایی علمی در مؤسسات پژوهشی و مؤسسات آموزش عـالی و پژوهشـی   ترکیب کارگروه: 4تبصره 

.دید رئیس مؤسسه تعیین خواهد شدغیرانتفاعی حسب مورد با صالح–غیردولتی 

هیأت عالی جذب10/05/1391مورخ 101اصالحیه جلسه 1
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کارگروه بررسی صالحیت عمومی-ب
التدریس، استخدام پیمانی، تبدیل وضعیت اسـتخدامی از  حق(به منظور بررسی صالحیت عمومی متقاضیان جذب

و متقاضـیان اسـتفاده از راتبـه    ...) پیمانی به رسمی آزمایشی، از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی، طرح سربازي و
. تحصیلی، کارگروه بررسی صالحیت عمومی با ترکیب ذیل زیرنظر هیأت اجرایی جذب تشکیل خواهد شد

نماینده رئیس مؤسسه-1
نماینده مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در مؤسسه-2
هیأت علمی رسمی به پیشنهاد هیأت اجرایی جذب و تأیید هیأت عالی جـذب،  از اعضاي پنج نفر سه تا -3

.1شوندسال منصوب می4بیر هیأت مرکزي جذب براي مدت دبا حکم
مسئول کارگروه بررسی صالحیت عمومی بدون حق رأي بنا بـه تشـخیص رئـیس هیـأت در جلسـات      : 1تبصره 

.تواند شرکت کندمی
بررسی توانائی علمی و صالحیت عمومی متقاضیان عضویت در هیأت علمـی گـروه معـارف اسـالمی     : 2تبصره 
.گیردتوسط معاونت امور اساتید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه ها انجام میهادانشگاه

فرآیند جذب اعضاي هیأت علمی: 7ماده 
منظور از جذب اعضاي هیأت علمی در ایـن دسـتورالعمل هرگونـه اسـتخدام عضـو هیـأت علمـی بـه صـورت          

فرآیند جذب اعضاي هیـأت علمـی بـه    .به تحصیلی استقراردادي، پیمانی، طرح سربازي، مأموریت، انتقال و رات
:باشدشرح زیر می

هـا و شـرایط   پس از اعالم فراخوان عمومی جذب اعضاي هیأت علمی و راتبه تحصیلی که براسـاس فـرم  :7-1
مربوطه اعالم شده انجام خواهد شد، دبیرخانه نسبت به دریافت انجـام فراخـوان و درخواسـت متقاضـیان اقـدام      

).روز5حداکثر.(مایدنمی
هاي شـهریور و بهمـن از طریـق    فراخوان عمومی براي جذب اعضاي هیأت علمی دوبار در سال ودر ماه:تبصره

.گیردمنزلگاه مؤسسه و روزنامه هاي کثیراالنتشار به شکل استانی یا متمرکز صورت می

هیأت عالی جذب10/05/1391مورخ101اصالحیه جلسه 1
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ل نموده و با نظر هیأت اجرایـی جـذب   دبیرخانه کلیه درخواستهاي واصله را به هیأت اجرایی جذب ارسا:7-2
اند، براي افراد واجد شرایط پرونده تشکیل داده و نسبت به ارسال پاسخ براي افرادي که شرایط اولیه را دارا نبوده

).روز5حداکثر.(اقدام خواهد نمود
ا به تشـخیص هیـأت   پرونده آنان را بنهمزمان دبیرخانه بعد از تکمیل پرونده براي متقاضیان واجد شرایط : 7-3

علمـی و صـالحیت عمـومی مؤسسـه و در مـورد دروس معـارف       هاي بررسی تواناییاجرایی جذب به کارگروه
)روز7حداکثر.(نمایداسالمی به معاونت امور اساتید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري ارسال می

دعوت از افراد تعیین شده نسبت به کارگروه بررسی توانایی علمی و صالحیت عمومی با تشکیل جلسه و :7-4
بررسی پرونده متقاضیان اقدام نموده و نتیجه بررسی صالحیت را با توجه به امتیازات مکتسبه از فرم مربوطه، بـه  

).روز45حداکثر(نماینداجرایی جذب ارسال میهیأت
ها را براي اتخاذ تصـمیم  ندهدبیرخانه پس از دریافت نتیجه بررسی توانایی علمی و صالحیت عمومی، پرو:7-5

).روز5حداکثر(به هیأت اجرایی جذب ارسال خواهد کرد
ــد      :7-6 ــالم خواه ــود را اع ــمیم خ ــه تص ــیان نتیج ــده متقاض ــی پرون ــس از بررس ــذب پ ــی ج ــأت اجرای هی

).روز15حداکثر(نمود
گرفته است مطـابق فـرم   دبیرخانه خالصه پرونده متقاضیانی که مورد تأیید اولیه هیأت اجرایی جذب قرار :7-7

).روز7حداکثر(نمایدمربوطه از طریق پست الکترونیک به دبیرخانه هیأت مرکزي جذب ارسال می
روز بـه مؤسسـه اعـالم خواهـد کـرد و مؤسسـه       45هیأت مرکزي جذب نیز تصمیم نهایی را حداکثر در :7-8

.روز نتیجه را به اطالع متقاضی برساند10موظف است حداکثر طی 
آزمایشی اعضاي هیأت علمی پس از تأیید هیأت مرکزي جذب و ارسال -صدور ابالغ استخدام رسمی:1بصره ت

.مدارك مورد نیاز از طرف مؤسسه توسط معاونت آموزشی وزارت اقدام خواهد شد
هـاي علمـی و صـالحیت   بررسـی توانـایی  (محدودیت استخدام مربی، قبل از هرگونه اقـدام  با توجه به :2تبصره 

.کسب مجوز از معاونت آموزشی وزارت متبوع الزامی استرعایت بخشنامه مربوطه و ، )عمومی متقاضیان
کلیه درخواست هاي استخدام در دانشگاه آزاد اسالمی، ابتدا توسط هیأت هاي اجرایـی جـذب اسـتان    :3تبصره 

یا معاون آموزشـی آن دانشـگاه بـه    بررسی و به سازمان مرکزي آن دانشگاه و از طریق آن سازمان با امضاء رئیس 
دانشگاه آزاد اسالمی نیـز موظـف اسـت نسـبت بـه ایجـاد یـک        . هیأت مرکزي جذب وزارت ارسال خواهد شد
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هـاي مرکـزي   و امور محوله توسـط هیـأت  این دستورالعمل اقدام نماید 6دبیرخانه متمرکز و مکانیزه مطابق ماده 
.جذب را انجام دهد

دبیرخانـه هیـأت اجرایـی مؤسسـه     گروه معارف اسالمی ستخدام و تبدیل وضعیت اعضاي در رابطه با ا:4تبصره 
موظف است توانایی علمی و صالحیت عمومی را از دفتر امور اساتید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري اسـتعالم  

.نموده و به هیأت اجرایی جذب مؤسسه ارسال نمایند

أت علمیتبدیل وضعیت استخدامی اعضاي هی: 8ماده 
آزمایشـی بـه   -آزمایشـی و از رسـمی  -نحوه تبدیل وضعیت استخدامی اعضاي هیأت علمی از پیمانی بـه رسـمی  

:باشدقطعی به شرح زیر می-رسمی

شـوراي عـالی انقـالب فرهنگـی، تبـدیل وضـعیت اسـتخدامی        19/4/86مورخ 608مصوبه 5ماده 4براساس بند
.باشدایشی مشروط به احراز شرایط براي ارتقاء به مرتبه باالتر میآزم-اعضاي هیأت علمی از پیمانی به رسمی

شـوراي  14/10/1389مـورخ  679با توجه به مفاد آیین نامه ارتقاء اعضاي هیأت علمی مصوب جلسـه  :1تبصره 
آزمایشـی بـه   -عالی انقالب فرهنگی امتیاز تبدیل وضعیت استخدامی اعضاي هیأت علمی از پیمانی بـه رسـمی   

:گرددیل اصالح میشرح ذ
بایسـت  آزمایشی اعضاي هیأت علمی مـی –کلیه متقاضیان تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی –الف 

درصـد امتیـازات ارتقـاء از مرتبـه اسـتادیاري بـه       100تـا  70عالوه بر کسب صالحیت عمومی حد نصاب الزم 
به پیشنهاد هیـأت ممیـزه و تصـویب هیـأت امنـاء      درصد100تا 70میزان حد نصاب . نشیاري را کسب نماینداد

.گرددمؤسسه مربوطه تعیین می
آیین نامه ارتقاء بـر اسـاس ضـریب    4تا 1حداقل امتیازات الزم براي اعضاي هیأت علمی آموزشی از مواد –ب 

ـ  از 6ازات بنـد  درصد حد نصاب الزم در حداقل امتیازات از بندهاي مواد آیین نامه ارتقاء به استثناي حداقل امتی
.خواهد بود2از ماده 2و 1، بندهاي 1ماده 
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آیین نامه ارتقاء بر اسـاس ضـریب   4تا 1حداقل امتیازات الزم براي اعضاي هیأت علمی پژوهشی از مواد –پ 
از 5درصد حد نصاب الزم در حداقل امتیازات از بندهاي مواد آیین نامه ارتقاء به استثناي حداقل امتیـازات بنـد   

. 1خواهد بود2از ماده 1، بند 1ماده 

:9ماده 
شوراي عـالی انقـالب فرهنگـی، تبـدیل وضـعیت اسـتخدامی       19/4/86مورخ 608مصوبه 5ماده 5براساس بند 

. باشدقطعی مشروط به احراز مرتبه دانشیاري می-آزمایشی به رسمی-اعضاي هیأت علمی از رسمی

:10ماده 
آزمایشـی بـه   -آزمایشـی و از رسـمی  -استخدامی اعضاي هیأت علمی از پیمانی به رسـمی براي تبدیل وضعیت 

.قطعی اخذ مجدد تأییدیه صالحیت عمومی الزامی است-رسمی

:11ماده 
-تبدیل وضعیت استخدامی اعضاي هیأت علمی دانشگاه هاي تربیت مدرس و تربیت معلم از پیمانی بـه رسـمی  

اعضـاي هیـأت علمـی    یاسـتخدام تبدیل وضعیتقطعی  و همچنین-ی به رسمیآزمایش-آزمایشی و از رسمی
.باشدگروه معارف اسالمی تابع مقررات خاص خود می

:12ماده 
ها که مغایر این دستورالعمل نباشند کماکـان بـه قـوت خـود بـاقی      ها و بخشنامهنامهکلیه ضوابط و مقررات، آیین

.است

هیأت عالی جذب24/11/1390مورخ 91اصالحیه جلسه 1
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:13ماده 
هیأت عالی جذب اعضاي 41و 24، 39، 18، 17اتتبصره در جلس17ماده و 13اجرایی مشتمل به این دستورالعمل 

.ها و مؤسسات آموزش عالی  و پژوهشی به تصویب رسیدهیأت علمی دانشگاه
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هاي اجرایی جذب اعضاي هیأت علمیدستورالعمل نحوه فعالیت هیأت«مصوبه 
»شیها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهدانشگاه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هیأت عالی جذب24/11/1391مصوب جلسه مورخ 

ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی در یکصد و پانزدهمین جلسه هیأت عالی جذب اعضاي هیأت علمی دانشگاه
هـا و  دانشـگاه ایـی جـذب اعضـاي هیـأت علمـی      اي اجره، دستورالعمل نحوه فعالیت هیأت03/02/1392مورخ 

:مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی را به شرح ذیل تصویب نمود

دستورالعمل نحوه فعالیت هیأت هاي اجرایی جذب اعضاي هیأت علمی
ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشیدانشگاه

مقدمه
هاي اجرایی جـذب مؤسسـات   ی فعالیت هیأتبه منظور بهره مندي از تجربیات و ایجاد وحدت رویه و سامانده

نامیده می شود، این آئین نامه در هیـأت عـالی جـذب شـوراي     » مؤسسه«آموزش عالی و پژوهشی که از این پس 
.عالی انقالب فرهنگی تدوین و از زمان ابالغ اجرا می گردد

تشخیصبه روري و بناالعاده در موارد ضجلسات فوقحداقل ماهی یک بار و هیأتلسات عادي جـ 1ماده 
.شودتشکیل میآنرئیس تصمیمو به دبیر هیأت یا پیشنهاد حداقل سه نفر از اعضاهیأت اجراییرئیس 
ساعت است و افزایش آن در هر جلسه با موافقت اکثریت اعضاي حاضر 2مدت زمان جلسات هیأت : تبصره

.بالمانع است

حداقل یک هفته قبل از تاریخ در مورد جلسات عادي ت وأیبوسیله دبیر هه تشکیل جلسبرايدعوت- 2ماده 
فوق العاده که امکان رعایت مهلت مذکور نباشد در رد جلسات مودر. هر جلسه به عمل می آیدبرگزاري
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ر امه دستونتدعودر.ساعت باشد24فاصله این مدت نباید کمتر از به نحوي کهوقت اقدام خواهد شد اسرع
.شدبراي هر یک از اعضا ارسال خواهدمورد نیاز مدارك اسناد وسوابق، ها،پیشنهادوشود میجلسه ذکر 

نامه جلسه به همراه دعوتدستور. جلسه باشدجلسه مشخص و صورتجلسات هیأت باید داراي دستور: تبصره
همان جلسه یا جلسه در پایانصورت. یک هفته قبل از برگزاري جلسه توسط دبیر براي اعضا ارسال می گردد

.جلسه بعدي به امضاي حاضرین خواهد رسید
با آن تصمیماتو مصوباترسمیت می یابد و تن از اعضا 4رئیس هیأت و با حضور تأجلسات هیـ 3ماده 

.معتبر خواهد بودي هیأت نصف کل اعضابیش از ي أر
و ن یانوبا قمغایرتر عدم مبنی بأتهییید رئیسأتپست موظف است دستور جلسات را أدبیر هی:1تبصره 

.هاي جذب ارسال نمایدمقررات و دستورالعمل
مذاکرات، تصمیمات، مصوبات و سایر مسائل مطروحه در جلسات محرمانه بود و افشاي مسائل مطرح :  2تبصره 

.در آن براي غیر اعضاي هیأت مجاز نیست
.ري به صورت مخفی انجام می شودگیبراي اخذ تصمیم یا تصویب مصوبه در جلسه هیأت رأي: 3تبصره 

ئی که نمی اعضا.عضویت اعضا در هیأت جذب قائم به شخص است و قابل تفویض به دیگري نیست-4ماده 
.دهنداطالع تأبه دبیرخانه هیقبالًرا مراتبتوانند در جلسه شرکت کنند باید 

با موجهبدون عذرتناوب در طول سال یا پنج جلسه معدم حضور هر یک از اعضاء در سه جلسه متوالی -5ماده 
در مورد جایگزین مطابق روال ، به منزله استعفاء تلقی می شود و پیشنهاد رئیس هیأت اجرایی و تأیید هیأت عالی

.خواهد شداقدام 

بود که در سامانه الکترونیکی یا ت خواهدأصورتجلسات که شامل خالصه مذاکرات و متن مصوبات هیـ 6ماده
.ص با امضاي دبیر ثبت، طبقه بندي و نگهداري می شوددفتر مخصو

.ارسال می گرددمرکزي وزارت ذیربط ت أمصوبات به دبیرخانه هییک نسخه از تصمیمات و - 7ه ماد

هیأت عالی 03/02/1392تبصره در یکصدو پانزدهمین جلسه مورخ 5و ماده 8در دستورالعملاین -8ه ماد
.زم االجراستجذب تصویب و از زمان ابالغ ال
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»هاي اجرایی جذب نامه کمیته انتخاب اعضاي هیأتآیین«مصوبه 
هیأت عالی جذب2/3/1390مصوبه جلسه مورخ 

هیأت عالی جذب اعضاي هیأت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در جلسه هفتاد و ششم مورخ 
:یی جذب به شرح ذیل تصویب نمودهاي اجرانامه کمیته انتخاب اعضاي هیأت، درخصوص آیین2/3/1390

هاي اجرایی جذب نامه کمیته انتخاب اعضاي هیأتآیین
هیأت عالی جذب مبنی بر تشکیل کمیته انتخاب 5/2/1390بر اساس مصوبه هفتاد و چهارمین جلسه مورخ 

،همنظور پیشنهاد به هیأت عالی جذب جهت تصویب نهایی بدینوسیلهاي اجرایی جذب به اعضاي هیأت

.که از تاریخ تصویب در هیأت عالی جذب الزم االجراست.گرددنامه کمیته به شرح زیر تدوین میآیین

اهداف- 1ماده 
هاي اجرایی به منظور انتخاب افراد اصلح از بین معرفی شدگان توسط مبادي ذیصالح براي عضویت در هیأت

نامهآیین6رایط و معیارهایی که در ماده اساس شجذب دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بر 
این کمیته صرفاً براي ارائه نظرات کارشناسی به هیأت عالی براي انتخاب . گرددخواهد بود، کمیته تشکیل می

هاي اجرایی بر عهده گردد و در هر صورت انتخاب نهایی اعضاي هیأتهاي اجرایی  تشکیل میاعضاي هیأت
.هیأت عالی خواهد بود

وظایف کمیته انتخاب- 2ده ما
دهندههاي اجرایی انتخاب افراد معرفی شده از مراجع پیشنهادها و شیوهتدوین معیارها و شاخص-1
هاي اجرایی جذب معرفی شده به منظور پیشنهاد به هیأت عالیو انتخاب اعضاي هیأتبررسی-2
رف هیأت عالیهاي اجرایی از طانجام امور ارجاعی مربوط به انتخاب اعضاي هیأت-3

ترکیب اعضاي کمیته- 3ماده 
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دبیر هیأت عالی به عنوان رئیس کمیته-1
نماینده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاهها-2
نماینده هیأت عالی گزینش-3
رئیس مرکز جذب اعضاي هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري-4
ن و آموزش پزشکیرئیس دبیرخانه هیأت مرکزي جذب وزارت بهداشت، درما-5
غیرانتفاعی–هاي غیردولتی نماینده دانشگاه-6
سرپرست دبیرخانه هیأت عالی-7

نحوه تشکیل جلسات و تصویب مصوبات- 4ماده 
جلسه کمیته توسط دبیرخانه هیأت عالی تنظیم و با دعوت رئیس کمیته و با حضور حداقل نصف بعالوه یک 

.اقل نصف بعالوه یک رأي معتبر خواهد بوداعضا تشکیل خواهد شد و کلیه مصوبات با حد
.در صورت تساوي آرا رأي رئیس کمیته تعیین کننده خواهد بود:تبصره

هاي اجرایی به کمیتهاعضاي هیأتمراجع پیشنهاد دهنده- 5ماده 
هاي مرکزياعضاي هیأت عالی و هیأت-1
رؤساي مؤسسات-2
رؤساي دفاتر-3
)اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی(هاي مرکزي معتمدین هیأت عالی و هیأت-4

مالك هاي انتخاب- 6ماده 
نحوه انتخاب اولیه افراد و پیشنهاد آنان به هیأت عالی جهت تعیین صالحیت نهایی بر اساس ضوابط و معیارهاي 

:ذیل خواهد بود
التزام عملی به دین مبین اسالم و آشنا به احکام اسالمی-1
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ه و التزام به فرامین مقام معظم رهبريتعهد به قانون اساسی، اصل والیت فقی-2
دارا بودن حسن شهرت و دارا بودن سوابق فرهنگی و اجتماعی-3
دارا بودن وضعیت استخدام ترجیحاً به صورت رسمی-4
داشتن استقالل رأي و روحیه همکاري و تعامل-5
اعتقاد به اهمیت و حساسیت جذب هیأت علمی در مؤسسه و وقت گذاري الزم-6

.گیرندتخاب افراد پیشنهاد شده ایثارگران واجد شرایط باال در اولویت قرار میدر ان:1تبصره 
.در شرایط برابر اولویت با افرادي است که داراي مرتبه علمی باالتري باشند:2تبصره 
علوم انسانی علوم پایه (هاي آموزشی مختلف ها در گروهدر ترکیب هیأت اجرایی مؤسسه از تخصص:3تبصره 
.استفاده شود) هندسی و غیرهفنی و م
اي انتخاب شوند که تا پایان دوره فعالیت در مؤسسه خدمت االمکان افرادي معرفی شده به گونهحتی:4تبصره 
)از معرفی افراد در شرف انتقال، مأموریت، فرصت مطالعاتی و غیره خودداري شود. (نمایند

هاي اجرایی، کلیه سوابق و اطالعات افراد دي هیأتدر طی مراحل بررسی و انتخاب اعضاي پیشنها- 7ماده 
.باشدمذکور محرمانه تلقی گردیده و افشاي اطالعات به هیچ وجه مجاز نمی

2/3/1390تبصره در هفتاد و ششمین جلسه هیأت عالی مورخ پنجماده و 8نامه مشتمل بر این آیین-8ماده 
.مورد تصویب قرار گرفت
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جذب مؤسسات غیرانتفاعیواگذاري امور «مصوبه 
»هاي اجرایی جذب دانشگاههاي مادر استان مربوطهبه هیأت

هیأت عالی جذب19/07/1389مورخ 62مصوب در جلسه 

هیأت عالی جذب اعضـاي هیـأت علمـی دانشـگاهها و مراکـز آمـوزش عـالی در جلسـه شصـت و دوم مـورخ           
هاي اجرایی جـذب دانشـگاههاي   اعی به هیأت، درخصوص واگذاري امور جذب مؤسسات غیرانتف19/07/1389

:مادر استان مربوطه به شرح ذیل تصویب نمود

هیأت مرکزي جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوري شیوه نامـه تفـویض امـور جـذب مؤسسـات غیرانتفـاعی       
هنگی بـا  هاي مربوط را با همـا هاي اجرایی دانشگاههاي مادر استانآموزش عالی از هیأت مرکزي جذب به هیأت

.رؤساي دانشگاههاي مذکور تهیه نموده، و جهت طرح در هیأت عالی جذب ارائه نماید
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دستور العمل نحوه تکمیل فرم بررسی صالحیت عمومی
:تکمیل سربرگ فرم

:مواردي که در تکمیل سربرگ فرم باید مد نظر قرار گیرد به شرح زیر می باشد
مربی، استادیار، دانشیار و استاد: مانند. در آن به کارگیري می شودرتبه علمی است که فرد : رتبه علمی- 

رشته تحصیلی فرد در آخرین مقطع تحصیلی دانشگاهی یا حوزوي: رشته تحصیلی- 

رشته تحصیلی فرد در مقاطع کارشناسی تا آخرین مقطع تحصیلی دانشگاهی یا حـوزوي تغییـر   : تسلسل رشته- 
.نکند

ماننـد راتبـه،   : د مشخص شده به تناسب شـرایط طـرح پرونـده درج مـی گـردد     یکی از موار: موضوع پرونده- 
.درج خواهد شد. . . استخدام، انتقال، حق التدریس، حق التحقیق و 

منظور از تاریخ معرفی فرد در هریک از مقاطع بررسی پرونده داوطلب می باشد و این تـاریخ  : تاریخ معرفی - 
تا طرح موضوع درکارگروه  یـا  ) در آن مقطع بررسی(معرفی فرد مشخص کننده مدت زمان بررسی از تاریخ

.هیأت اجرایی جذب می باشد
:مالك هاي شرایط عمومی- 1

بند می باشد که توسط هر یک از اعضاي کارگروه بررسی صالحیت عمومی تکمیل و امتیاز 16این قسمت شامل 
.آن توسط هریک از اعضاء در ستون مربوطه درج خواهد شد

هرکدام از اعضـاء جمـع امتیـاز مکتسـبه در سـتون      : جمع امتیاز اعضاء کارگروه بررسی صالحیت عمومی-1
.مربوطه را  درج می نمایند

) : در صورت احراز یا عدم احراز شرایط عمومی (انشاء رأي اعضاء کارگروه  بررسی صالحیت عمومی -2
.تاریخ، امضاء می گردددر قسمت آراي اعضاء کارگروه  به تفکیک انشاء و با درج 

مسئول کارگروه که مسـئولیت جمـع بنـدي     : جمع بندي آراء اعضاي کارگروه  بررسی صالحیت عمومی -3
.آراء را به عهده دارد آراي صادره توسط کارگروه را جمع بندي نموده و امضاء می نماید

.مربوطه امتیازي منظور نخواهد شداگر داوطلبی فاقد یکی از مالکها بود در قسمت نمره دهی براي بند-4
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پس از تعیین امتیاز از سوي اعضاء کـارگروه در جمـع بنـدي نهـایی رأي اکثریـت لحـاظ خواهـد شـد و در         -5
میانگین جمع نمرات مـالك عمـل   )  اکثریت آراء وجود نداشت(صورتیکه امتیازات اعضا با یکدیگر متفاوت بود 

. خواهد بود

) :بندهاي شانزده گانه(شرایط عمومیشرح و تعریف مالکهاي * 
اعتقاد و التزام به اصل  والیت فقیه-اعتقاد  به نظام جمهوري اسالمی، قانون اساسی- 2و1بند

:مدافع
کسی که مدافع نظام جمهوري اسالمی، قانون اساسی و والیت مطلقه فقیه بوده و قوالً و عمالً نیز، مدافع مـی  

فـرد  . (کلیه شئونات دینی، سیاسی و اجتماعی پذیرفته و اطاعت کامل نیز داردباشد و رهبري ولی فقیه را در
شرکت در راهپیمایی ها، نماز جمعـه،  : التزام خود را با حضور در صحنه هاي سیاسی و اجتماعی نظام مانند 

.)انتخابات و همکاري با نهادهاي انقالبی به اثبات رسانده است
:معتقد و ملتزم

التزام نسبت به نظام جمهوري اسالمی، قانون اساسی و والیت مطلقه فقیه دارد و التزام خود کسی که اعتقاد و
.را با حضور در صحنه هاي سیاسی نظام به اثبات رسانده است

در صورتی که فرد موضع گیري مثبت نسبت به نظام جمهوري اسالمی، قانون اساسی و والیت مطلقـه فقیـه   (
اي سیاسی حضور می یابد اگر در تحقیق و مصاحبه التزام وي احراز شود جـزء  دارد ولیکن کمتر در صحنه ه

).معتقد و ملتزم محسوب می شود
:معتقد 

کسی که اعتقاد به نظام جمهوري اسالمی، قانون اساسی و والیت مطلقه فقیه دارد که گاهی همراه بـا موضـع   
.می باشد 1گیري انتقادي

.اط شخصی از سر دلسوزي در مکان یا زمانی که مستمعین برداشتهاي نادرست از آن نمایندبنیعنی بیان نظر و است-1
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در صـورت تبعیـت از   2صرح در قانون اساسی و نیز سـایر مـذاهب اسـالمی   م1در مورد اقلیتهاي دینی:تذکر 
رهبري، پذیرش نظام جمهوري اسالمی و قانون اساسی و عمل به احکام دیـن و مـذهب خـود بالمـانع مـی      

.باشند و در هر حال نباید متجاهر به نقض احکام اسالمی باشند
:التزام به انجام واجبات و ترك محرمات-3بند 

و اجتنـاب از محرمـات دارد و   ...) نمـاز و روزه و  (التزام به احکام اسالم از جهت عمل به واجباتکسی که
.مالك تشخیص در التزام به آن حسن ظاهر، اظهارات داوطلب و منابع و رعایت شعائر مذهبی می باشد

:عامل به فرایض–
.می باشد...روزه و مثل نماز و کسی که ملتزم به احکام اسالم از جهت عمل به واجبات

.مالك تشخیص در التزام حسن ظاهر، رعایت شعائر مذهبی و اظهارات داوطلب و منابع می باشد
.هاي دینی باید عامل به احکام خود باشند مذاهب اسالمی و اقلیتپیروان: تذکر 

:کاهل در فرایض - 
...) نمـاز یـا روزه  (در عمل بـه واجبـات   کسی که التزام به احکام اسالم دارد ولی به دلیل ضعف ایمان، گاهی

.سهل انگاري دارد
:غیر عامل به فرایض –

کسی که علی رغم اعتقاد به اسالم در عمل به واجبات تقید الزم را نداشته باشد، بدون اینکه منکر ضروریات 
.بدون قصد عناد) نماز و روزه(انجام ندادن احکام دین . دین در این زمینه شود

:دات اخالقی و حسن شهرتتعه- 4بند 
:مقید، خوب و متوسط می باشد که عبارتند از: این بند شامل سه قسمت 

افرادي که مقید به اخالق کریمه اسالمی بوده و در جامعه نیز داراي حسن شهرت می باشند و شئونات : مقید
).نمره کامل. (اسالمی را در رفتار، کردار و گفتار رعایت می کنند

که بطور معمول اخالق اسالمی را رعایت نموده و در جامعه نیـز  داراي حسـن شـهرت مـی     افرادي: خوب
)نمره2/1. (باشند

.می باشد) و مسیحیزرتشتی، کلیمی( قانون اساسی 13مراد از اقلیتهاي دینی اقلیت هاي مصرح دراصل -27
.می باشد) حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی و زیدي( قانون اساسی 12مراد از پیروان مذاهب اسالمی، مذاهب مصرح دراصل -28
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افرادي که در رعایت  اخالق اسالمی در رفتار، کردار و گفتار خیلی حساس نیستند ولی داراي سـوء  : متوسط
)نمره3/1. (شهرت نمی باشند

.تهار به فسق و فساد باشند واجد شرایط عمومی نیستندافرادي که داراي فساد اخالقی و اش: تذکر
:تعهدات کاري : 5بند 

خوب، متوسط و ضعیف می باشد که نحوه احراز آن از طریق تحقیـق و مصـاحبه   : این بند شامل سه قسمت
.می باشد

لـه  کسی که نسبت به اهداف و ارزشهاي نظام جمهوري اسالمی متعهد و وفادار  بوده و وظایف محو: خوب
).نمره کامل(را به نحو احسن انجام دهد و درقبال دیگران نیز احساس وظیفه می نماید

کسی که نسبت به اهداف و ارزشهاي نظام  متعهد بوده و وظایف محولـه را درحـد معمـول انجـام     : متوسط
).نمره2/1(دهد

ف محوله نیز ممکن است کسی که در تعهد نسبت به اهداف و ارزشها ضعیف  بوده و در انجام وظای: ضعیف
).نمره3/1(کوتاهی داشته باشد

:برخورد اجتماعی : 6بند 
خوب، متوسط و ضعیف می باشد که نحوه احراز آن از طریق تحقیـق و مصـاحبه   : این بند شامل سه قسمت

.می باشد
بتواند با دیگران فرد موفقی بوده و) در چارچوب موازین شرعی(کسی که در برقراري ارتباط مطلوب: خوب

).نمره کامل(در محیط کار بخصوص در فعالیتهاي جمعی و گروهی مشارکت خوبی داشته باشد
کسی که در برقراري ارتباط با دیگران، درحد معمول بوده و در محیط کار بخصـوص در فعالیتهـاي   : متوسط

).نمره2/1(جمعی و گروهی تاحدودي موفق می باشد
ا دیگران ضعیف بـوده و در محـیط کـار نیـز در فعالیتهـاي جمعـی و       کسی که در برقراري ارتباط ب: ضعیف

).نمره3/1(گروهی مشارکت فعال و موثر ندارد
:پوشش ظاهري- 7بند 

:براي خانمها. مقید، خوب و متوسط می باشد: این بند شامل
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زیـور  مقید به رعایت پوشش چادر و حدود شرعی، بدون هرگونه آرایش و عدم آشکارسازي زینـت و : مقید
).نمره کامل(آالت 
داراي پوشش مانتو و مقنعه و با رعایت حدود شرعی، بـدون هرگونـه آرایـش و عـدم آشکارسـازي      : خوب

).نمره3/2(زینت و زیور آالت
داراي پوشش چادر یا مانتو که بعضاً کم توجهی یا سهل انگاري در پیدایی موي سر، بدون هرگونـه  : متوسط

).نمره2/1(ینت و زیور آالت دارندآرایش و عدم آشکارسازي ز
:براي آقایان

داراي محاسن با لباس مناسب مانند پیـراهن آسـتین بلنـد بـا رنـگ و      (مقید به رعایت پوشش اسالمی : مقید
).نمره کامل)(الگوي عرف متدینین

).نمره3/2)(داراي محاسنی که صدق ریش میکند و لباس درحد متعارف(داراي پوشش اسالمی : خوب
کند  و داراي پوشش در حد متعارف و بعضاً بـا  داراي محاسنی که صدق ریش نمی(در حد معمولی : وسطمت

).نمره2/1)(پیراهن آستین سه ربع و رنگی غیرمتعارف
در مورد پیروان مذاهب اسالمی و بعضی از قومیت ها و عشایر که پوشش کامـل را بـا غیـر از چـادر     : تذکر 

.غایرت با موازین شرع می باشدرعایت می کنند مالك  عدم م
:مسؤولیت پذیري- 8بند 

خوب، متوسط و ضعیف بوده که نحوه احراز آن از طریق تحقیـق و مصـاحبه مـی    : این بند شامل سه قسمت
.باشد

کسی که به وظایف و تعهدات خود پایبند بوده و براي تحقق اهداف سـازمانی انگیـزه مطلـوب دارد    : خوب 
).نمره کامل(

).نمره2/1(کسی که در انجام وظایف و تعهدات در حد معمول بوده و  در حد مطلوب نمی باشد:متوسط 
).نمره3/1(کسی که در انجام وظایف در حد ضعیف بوده و در برخی موارد نیزکوتاهی دارد : ضعیف 

:سعه صدر و صبور بودن–توانایی مواجهه با نامالیمات - 9بند 
، متوسط و ضعیف بوده که نحوه احراز آن از طریق تحقیق و مصـاحبه مـی   خوب: این بند شامل سه قسمت

.باشد
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کسی که در برخورد با نامالیمات و درمناظرات علمی و اجتماعی داراي سعه صدر، صبوري، متانت و : خوب
).نمره کامل(وقار بوده و می تواند در چنین شرایطی مشکالت احتمالی را خوب مدیریت نماید

که در برخورد با نامالیمات و در مناظرات علمی و اجتماعی گـاهی اوقـات از سـعه صـدر و     کسی : متوسط
صبوري، متانت و وقار الزم برخودار نبوده و توانمندي کافی بـراي مـدیریت مشـکالت احتمـالی را نداشـته      

).نمره2/1(باشد
بـوده و توانـایی اداره   کسی که در برخورد با نامالیمات و در مناظرات علمـی و اجتمـاعی ضـعیف    : ضعیف

).نمره3/1(مشکالت احتمالی را نداشته و خواسته یا ناخواسته موضوعات را به چالش بکشاند

:شرکت در جبهه هاي جنگ حق علیه باطل- 10بند 
امتیـاز  3/1مـاه  6تـا 1امتیـاز،  2/1مـاه   12تـا 6ماه جبهه می باشند امتیاز کامل، 12افرادي که داراي سابقه بیش از 

.ور می گرددمنظ
:سوابق فرهنگی و اجتماعی از قبیل فعالیت در مساجد و هیأت هاي مذهبی -11بند 

، حضور در صحنه هاي ...نماز جماعت و نماز جمعه، ادعیه ، مناسبتها، ایام ا: حضور فرد در مراسم مذهبی ازجمله
...اجتماعی، انتخابات  راهپیمائیها، همایش ها و جلسات فرهنگی و مذهبی و

).نمره کامل(کسانی که مقید به شرکت هستند: دارد 
).نمره2/1(کسانی که بعضی اوقات شرکت دارند: گاهی 

).نمره3/1(کسانی که خیلی کم شرکت دارند: بندرت 
:سوابق ایثارگري، طرح شاهد- 12بند 

)شوراي عالی انقالب فرهنگی (23/8/85طبق اساسنامه طرح شاهد مصوب 
%50ن شاهد، فرزندان آزادگان و فرزندان جانبازان بیش از در مورد فرزندا

.این بند به سه دسته زیر تقسیم میشوند
).نمره کامل% (70جانباز، آزاده، فرزندان و همسرشهید، فرزندان جانبازان بیش از : شامل 1درجه 
).نمره2/1% (69تا 50فرزندان آزاده و جانباز از : شامل 2درجه 
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3/1(و همسـر آزاده، بـرادر و خـواهر شـهید     % 49تا25همسر و فرزند، برادر و خواهر جانباز:شامل 3درجه
).نمره

، سازمانها، جمعیت هاي ...بسیج، نمایندگی ولی فقیه، جهاد دانشگاهی و: همکاري با نهادها از قبیل- 13بند 
:خیریه وعام المنفعه

عادي که بر اساس گواهی صـادره از مراجـع ذي   –فعال -عضو شورا یا گردان عاشورا: فعالیت در بسیج-
:ربط نسبت به تکمیل آن اقدام گردد و همچنین عضویت افتخاري در هریک از مراکز زیر

دانشگاه آزاد (، جمعیت هالل احمر، خیریه، سازمان بهزیستی، دفتر فرهنگ اسالمی)ره(کمیته امداد امام خمینی
و ) دفـاع مقـدس و طـرح والیـت     (نونهـاي فرهنگـی و مـذهبی    جامعه اسالمی، انجمن اسالمی، کا) اسالمی

...همکاري افتخاري با شوراي نگهبان و 
).نمره کامل(کسانی که عضو شوراء یا گردانهاي بسیج و همچنین از اعضاي فعال سایر نهادها هستند : دارد 

).نمره2/1.(کسانی که عضو سازمانها ونهادها بوده گاهی اوقات همکاري می نمایند: گاهی 
).نمره3/1(کسانی که عضو عادي بوده و بندرت همکاري دارند: بندرت 

.به عهده هیأت اجرایی جذب می باشد ... مراتب احراز همکاري با نهادها و سایر مراکز فرهنگی و : 1تذکر
.میباشد10سقف امتیاز ي که می بایست در این بند منظور گردد : 2تذکر 

:نهج البالغه، قاري، تفسیر قرآن و نهج البالغه، آشنایی با مفاهیمحافظین قرآن و- 14بند 
کسانی که حافظ نیمی از قـرآن یـا نهـج البالغـه     -افرادي که حافظ کل قرآن یا نهج البالغه باشند امتیاز کامل

نیـز  لحـاظ مـی گـردد و    3/1نهج البالغه باشند امتیـاز 3/1جزء قرآن یا10افرادي که حافظ -امتیاز2/1باشند 
قاریان قرآن و مفسرین و آشنایی با مفاهیم بر اساس میزان تسلط و مقامهایی که در این زمینه کسب نموده اند 

.به نسبتی که در باال اشاره شد امتیاز براي آنان منظور می گردد
:میزان عالقمندي فرد به شغل هیأت علمی- 15بند 

که نحوه احراز آن از طریق تحقیق و مصـاحبه مـی   خوب، متوسط و ضعیف بوده : این بند شامل سه قسمت
.باشد
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فردي که ضمن سعی و تالش، داراي انگیـزه و خودبـاوري در جهـت ارتقـاء سـطح علمـی خـود و        :خوب
دانشجویان بوده و عالقمندي خود را با تألیف کتاب و ارائـه مقـاالت علمـی، حضـور بـه موقـع در کـالس،        

).نمره کامل(به اثبات رسانده است... ق و پژوهش، تولید علم ووقتگذاري مناسب براي دانشجویان، تحقی
فردي که ضمن سعی در جهت ارتقاء سطح علمی خود و دانشجویان، ازجهت ارائه مقاالت علمـی،  : متوسط

حضور به موقع در کالس، وقتگذاري مناسب بـراي دانشـجویان و تحقیـق و پـژوهش در حـد معمـول مـی        
).نمره2/1(باشد

که در جهت ارتقاء سطح علمی خود و دانشجویان ، در ارائه مقاالت علمی، حضور بـه موقـع   فردي : ضعیف
در کالس، وقتگذاري مناسب براي دانشجویان و تحقیق و پژوهش، در تولید علم وخودباوري تالش چندانی 

3/1(نداشته و عضویت در هیأت علمی دانشگاه را صرفاٌ به عنوان شغل دیـده و در حـد ضـعیف مـی باشـد     
).نمره

:قدرت بیان و انتقال مفاهیم - 16بند 
.خوب، متوسط و ضعیف بوده که نحوه احراز از طریق مصاحبه می باشد:این بند شامل سه قسمت

کسی که از قدرت و فن بیان خوبی برخودار بـوده و در انتقـال مفـاهیم و مطالـب علمـی، مشـارکت       : خوب
فرد موفقی بوده به طوري کـه ارائـه مطالـب علمـی و نحـوه      دانشجویان در مباحث کالسی و ارتباط متقابل،

).نمره کامل(تدریس ایشان تأثیرگذاري مطلوبی بر دانشجویان دارد
کسی که از قدرت و فن بیان خوبی برخودار بوده و در انتقـال مفـاهیم و مطالـب علمـی، مشـارکت      : متوسط

ائه مطالب و نحوه تـدریس و تأثیرگـذاري   دانشجویان در مباحث کالسی در حد معمول باشد به طوري که ار
).نمره2/1(وي بر دانشجویان در حد معمول می باشد 

کسی که از قدرت و فن بیان ضعیفی برخودار بوده و در انتقال مفاهیم و مطالـب علمـی، مشـارکت    : ضعیف
نحـوه تـدریس   دانشجویان در مباحث کالسی و ارتباط متقابل، فرد موفقی نباشد به طوري که ارائه مطالب و

).نمره3/1(ایشان ضعیف باشد 
-7-8-9(و اخالقی و رفتاري ) 1-2-3بندهاي (گانه شامل چهار محور اعتقادي و سیاسی 16کلیه بندهاي :1تذکر

.می باشد) 15-16(و مهارتهاي دانشی و روشی ) 10-11-12-13-14(، فعالیتهاي فرهنگی، اجتماعی )6-5-4
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نمره را کسـب نمایـد و جمـع    صالحیت عمومی16،3،2،1ر کدام از بندهاي داوطلب می بایست در ه: 2تذکر 

.کل نمرات باشدگانه دیگر نباید کمتر از12نمرات در بندهاي 
:پیشنهادات و سایر امور اجرایی*

:افزایش امتیاز
. منظور افزایش امتیاز داوطلب به دالیل زیر می باشد

افرادي که بومی مناطق محروم می باشند به شرط اشتغال در منطقه محروم خود و نیز داوطلبین : مناطق محروم-
.از کل امتیاز به جمع امتیازات آنان افزوده می گردد% 10خدمت در مناطق محروم 

:در صورتی که دو متقاضی در مالکهاي شرایط عمومی امتیاز یکسان داشته باشند-
.علمی باالتر برخوردار است جذب خواهد شدفردي که از امتیاز ) الف
افراد داراي سابقه کار در زمان محاسبه تفاضل امتیاز، براي داوطلبی کـه داراي سـابقه کـار در دسـتگاه     ) ب

1مربوطه بوده و از عملکرد وي رضایت حاصل باشد، با ارائه مستندات الزم بـه ازاي هرسـال سـابقه کـار     
.سبه خواهد شدامتیاز محا5امتیاز و حد اکثر 

:افراد زیر واجد شرایط عمومی نمی باشند: یادآوري * 
.افرادي که اعتیاد به مواد مخدر و یا سایر مواد اعتیادآور داشته باشند-
قـانون مجـازات اسـالمی مصـوب     iمکـرر 62براسـاس مـاده   (افرادي که داراي محکومیـت کیفـري مـؤثر   -

.ددر مراجع قضایی باشن) به پیوست27/2/1377
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دستورالعمل نحوه انجام تحقیق اعضاي هیأت علمی

در اجراي سیاستها، مصوبات و آئین نامه هیأت عالی جذب شوراي عالی انقالب فرهنگی و به منظور تبیین روشی 
هماهنگ در انجام مرحله تحقیق جذب اعضاي هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور 

:م تحقیق به شرح زیر تنظیم و ابالغ می گردددستورالعمل نحوه انجا
تعاریف و کلیات-الف 

:گردددر این دستورالعمل عبارات اختصاري زیر جایگزین عناوین کامل آنها می
"هیأت عالی جذب اعضاي هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور "به جاي"هیأت عالی"

اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور هیأت مرکزي جذب "به جاي"هیأت مرکزي"
"
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  "

شگاه ها و مراکز آموزش عالی آیین نامه هیأت عالی جذب اعضاء هیأت علمی دان"به جاي"آیین نامه"
"کشور

:تعریف عبارات اختصاصی بکار رفته در دستورالعمل
عبارت است از بررسی عملکرد متقاضی از طریق منابع موثق در ابعاد اعتقادي، اخالقی و سیاسی با هدف : تحقیق

.احراز صالحیت وي 
آوري اطالعات در مورد بت به جمعکسی است که با مجوز رسمی، ضمن مراجعه به منابع موثق نس: محقق

.نمایدداوطلبین در ابعاد اعتقادي، اخالقی و سیاسی در چارچوب دستورالعمل ها اقدام می
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از وضعیت داوطلب که محقق با مراجعه به وي اطالعات کافی 1فردي است قابل اعتماد و اطمینان و مطلع: منبع
.نمایدطلب اخذ میدر ابعاد اعتقادي، اخالقی و سیاسی در مورد داو

:اهداف دستورالعمل-ب 
.هاي شخصی به جهت رعایت حقوق نظام و داوطلبانایجاد وحدت رویه و جلوگیري از اعمال سلیقه-
.ها و بازنگري در نحوه اعمال ضوابط بر اساس مبانی شرعی و قانونیاصالح روش-

.و ثبت تحقیقیابی، طراحی سؤاالت گذاري اصولی در موضوع منبع سیاست-
.سرعت بخشیدن به کار تحقیق و باال بردن دقت و کیفیت آن-
.واگذاري کار تحقیق به افراد توانمند و واجد شرایط-

:هاسیاست-ج 
حفظ شئون، آبرو و حیثیت داوطلب و حقوق نظام در کلیه مراحل تحقیق امري الزم و اجتناب ناپذیر است و .1

.باشدتخلف از آن مجاز نمی
.هاي تعقیب و مراقبت، استراق سمع و تجسس در کلیه مراحل تحقیقاستفاده از روشعدم.2
. 5یا ظن غیرمعتبر4، حدس3تعمیم،2پرهیز از قیاس.3
.عدم پیش داوري و گرایش مثبت یا منفی نسبت به داوطلب.4
.عدم دخالت گرایش هاي سیاسی توسط محقق و منبع.5
.پرهیز از افشاي نام منبع و اظهارات وي.6
هاي کلیچارچوب-د

اصل در بررسی ها تقدم انجام تحقیق بر مصاحبه است مگر در موارد خاص و استثناء که ضرورت آن را - 1ماده 
. گروه بررسی صالحیت عمومی و یا هیأت اجرایی مشخص می نماید

.اشدمطلع یعنی فردي که داراي شناخت کامل از داوطلب باشد و از نزدیک شاهد عملکرد داوطلب بوده و یا از طرق معتبر به این شناخت رسیده ب-1
.چون پدر و مادر وي نماز خوان هستند پس او هم نماز می خواند: مانند-2
چون فرد نماز نمی خواند پس در سایر ابعاد هم داراي ضعف است: مانند-3
.تاکنون ایشان را در مسجد ندیده ام پس نماز نمی خواند: مانند-4
.گمان قوي که صرفاً از طرف یک منبع ابراز شده باشد-5
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زم را در ابعاد بایست به منظور احراز مالکهاي شرایط عمومی در مورد داوطلبان اطالعات المحقق می-2ماده 
.اعتقادي، اخالقی و سیاسی با مراجعه حضوري به منابع موثق کسب نماید

صاحب عاقل، متعهد،بایست آنان از بین افراد صالح، عالوه بر بررسی صالحیت عمومی محققین می–تبصره 
شوند، تا در جذب فاضل و متوجه به مسائل روز و حتی المقدور از اعضاي هیأت علمی انتخاباخالق کریمه، 

خو و نیز هیأت علمی افراد صالح بدون مالحظه روابط اقدام نمایند و دقت شود از انتخاب افراد تنگ نظر و تند
)61ماده اي امام راحل در سال 6فرمان .(مسامحه کار و سهل انگار پرهیز شود

جع رویت و از آنها استعالم می براي تکمیل تحقیق در صورت داشتن سابقه، پروندهء داوطلب در مرا-3ماده 
.شود
باشد و این اطمینان در زمان اولین معرفی به کارگروه می1مالك در کفایت تحقیق حصول اطمینان عرفی- 4ماده 

.شودحاصل می) درصورت لزوم از محل سکونت(کاربا کسب اطالعات از محل تحصیل،
.باشدیز سایر محل هاي مورد نیاز با دستور کار گروه میو ن4انجام تحقیق از محل هاي مندرج در ماده –تبصره 

تعمیم، حدس یا ظن غیر معتبر، بدون بیان استدالل مطالبی را اظهار در مواردي که منبع بر اساس  قیاس،- 5ماده 
می دارد محقق می بایست مورد را با قید عدم ارائه استدالل از سوي منبع به منظور بررسی در سایر مراحل 

.در فرم درج کند. . .) احبه و مص(
.ضروري است) گذشته و حال(در انجام تحقیق، بررسی وضعیت داوطلب - 6ماده 
در صورتی که پرونده جهت تجدید نظر تحت بررسی بوده و نیاز به تحقیقات تکمیلی باشد باید از منابع -7ماده 

ارات منابع قبلی، مراجعه مجدد به آنان بالمانع و محقق جدید استفاده شود و صرفاً در صورت وجود ابهام در اظه
.است

تعداد منابع در این مرحله، حسب تشخیص کارگروه خواهد بود و در هر حال باید اطمینان عرفی حاصل : تبصره 
.شود

اگر مسائل مطرح شده توسط منبع جنبه شایعه داشته باشد محقق باید موضوع را تا حدامکان با -8ماده 
ي مذکور را در مورد پیگیري و تحقیق دقیق قرار دهد تا به اطمینان برسد و صحت و سقمِ شایعهحساسیت ویژه 

.حصول اطمینان عرفی عبارت است از اینکه کمیت و کیفیت بررسی به اندازه اي باشد که معموالً براي عموم خبرگان اطمینان آور باشد-1



49

پرونده درج نماید و در صورتیکه به صحت و سقمِ آن نرسید با قید این موضوع، مراتب را به منظور بررسی در 
.در فرم تحقیق ثبت نماید. . . ) مصاحبه و (سایر مراحل 

داوطلب داراي پرونده قبلی در جذب باشد، در زمان تحقیق مجدد، الزم است محقق از در صورتیکه -9ماده 
.هاي قبلی مطلع گرددنتایج بررسی

هاي داوطلبان زن جهت مراجعه به منابع خواهر منحصراً از محققین در انجام مراحل تحقیقات پرونده-10ماده 
.خواهر استفاده نمایند

ترجیحاً (خواهر و ضرورت کسب اطالعات، تحقیق توسط محقق برادر در صورت عدم وجود منبع-تبصره
.بالمانع می باشد) متأهل
و انتقال آن ) اطالعات کسب شده در مورد داوطلب، نام منابع و محقق(افشاء کلیه موارد بدست آمده -11ماده 

.به غیر مسؤولین مرتبط ممنوع است
وعی صالحیت داوطلب را خدشه دار می نماید حتی اگر فاقد نام و که به نهاي واصلهدر مورد گزارش-12ماده 

.امضاء باشد ضروري است پس از بررسی و تحقیق، صحت و سقم مطالب در پرونده درج گردد
باشد ولی این دستورالعمل و ارزیابی آنها وظیفه محقق می» و « انتخاب منابع با شرایط مندرج در بند -13ماده 

.یأت اجرایی نیز افرادي را معرفی کردند محقق موظف است از این منابع استفاده نمایداگر کارگروه یا ه
را بایستی رعایت » و « محقق در کلیه مراحل تحقیق جهت حصول اطمینان، شرایط مندرج در بند - 14ماده 
.نماید
:قرار گیرددر ارزیابی منبع به منظور انجام تحقیق ضروري است موارد زیر مورد بررسی - 15ماده 

الف ـ صداقت در گفتار                                  
ب ـ موضع نسبت به قانون اساسی و والیت فقیه

ـ آگاهی سیاسی                         ج 
ـ آگاهی عقیدتی                   د 

پدر، مادر، فرزند، .(باشداز نمیي داوطلب به عنوان منبع مجاستفاده از اعضاي درجه یک خانواده-16ماده 
)همسر، خواهر و برادر
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محقق باید منابعی را انتخاب نماید که از حب و بعض و حتی االمکان تعصبات جناحی و قومی و نیز - 17ماده 
.تنگ نظري و تسامح به دور باشند و ترجیحاً از نظر جنس، سن و تحصیالت با داوطلب سنخیت داشته باشند

نچه منبع شناخته شده، فرد مطلعی را جهت تحقیق معرفی کند، محقق موظف است در مورد میزان چنا- 18ماده 
.وثوق فرد جدید آگاهی یابد

در فرایند ) انجام کار به صورت محرمانه(جهت حفظ آبروي داوطلب و منبع، رعایت اصلِ اختفاء-19ماده 
زم است در مکان و زمان مناسبی با وي صحبت تحقیق ضروري است و به منظور جلب اعتماد و اطمینان منبع ال

.شود و اطمینان الزم در مورد محرمانه ماندن مشخصاتش و اطالعاتی که ارائه می نماید به وي داده شود
:شرایط محقق -ھ

:محقق باید داراي شرایط زیر باشد- 20ماده 
،افراد صالح. (باشد15/10/61اریخ در ت) ره(واجد صالحیت عمومی و شرایط مندرج در فرمان حضرت امام –1

تا درگزینش افراد صالح بدون مالحظه باشند،فاضل و متوجه به مسائل روز ،صاحب اخالق کریمه،عاقل،متعهد
).این افراد تنگ نظر و تند خو و نیز مسامحه کار و سهل انگار نباشندروابط اقدام نمایند 

اعتماد به نفس-2
هیز از افراط و تفریطرازدار، امانتدار و پر-3
عالقه مند و داراي استعداد کار تحقیق -4
داراي سرعت انتقال ذهنی و قدرت استدالل-5
آشنایی با دستورالعمل ها و آئین نامه هاي تحقیق-6
برخورداري از آگاهی الزم در زمینه هاي اعتقادي، سیاسی و اجتماعی-7
منطقهآشنایی با فرهنگ، زبان و آداب و رسوم -8
:شرایط منابع-و 

:توان از وي اطالعات کسب کرد باید داراي شرایط زیر باشدمنبعی که جهت تحقیقات می- 21ماده 
صداقت در گفتار) الف
امانت دار و رازدار) ب
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چنانچه اقلیت هاي دینی مصرح در قانون اساسی داراي صداقت در گفتار باشند کسب اطالعات از ـ 1تبصره 
.قرینه و امارهء قابل اعتماد بالمانع می باشدآنان بعنوان

کیش و هم هاي دینی و سایر پیروان مذاهب اسالمی، استفاده از منابع همدر مورد داوطلبان اقلیت-2تبصره 
.باشدمذهب آنان نیز بالمانع می

:روش منبع یابی) ج
.منبع یابی به روش هاي زیر انجام می گیرد- 22ماده 

.ک اطالعات منابع موجوداستفاده از بان-1
.استفاده از منابع سایر هیأت هاي اجرایی-2
.منابعی که از طرف هیأت اجرایی و کارگروه مربوط معرفی شوند-3
.منابع جدیدي که از طرف منابع مورد وثوق معرفی شوند-4

: ط ـ طرح سؤاالت
می باشد و دانستن آنها در صدور هاي مختلف جهات و کیفیتاراي با توجه به اینکه بررسی عملکرد داوطلب د

رأي موثر است، محقق باید شرایطی را که اعضاي هیأت علمی  بایستی دارا باشد براي منبع تبیین نموده و در 
.طرح سؤاالت، وضعیت داوطلب را با لحاظ مواد زیر جویا شود

.یابی شودي اطالعات منابع با کسب مصادیق باید علتکلیه-23ماده 
اي محقق باید ضمن در نظر گرفتن شغل، مسؤولیت، تحصیالت، سن، جنس، مذهب و فرهنگ منطقه-24ماده 

هاي روشن داوطلب و منبع، از اصطالحات متناسب با فهم و شخصیت منبع استفاده کند و جمالت ساده و مثال
.اي و یا عین عبارات فرم تحقیق خودداري نمایدبیاورد و از طرح سؤاالت قالبی و کلیشه

دانند الزم نظر به اینکه برخی از منابع، مفاهیم و مصادیقِ اصطالحات بررسی صالحیت عمومی را نمیتبصره ـ 
).مدافع، معتقد و ملتزم، عامل یا کاهل به فرایض، اقدام نماید(است محقق نسبت به توضیح مصادیق از قبیل 

هاي داوطلب بت و با هدف کشف شایستگیي محورهاي تحقیق به شکل مثسؤاالت بایستی در کلیه-25ماده 
.مطرح گردد و نه پیداکردن نقاط ضعف داوطلبین
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جهت بررسی عملکرد وضعیت داوطلبان در ابعاد اعتقادي، سیاسی و اخالقی، در صورت اشاره منابع -26ماده 
بوده و آیا . ..اطالعی وبه وجود نقاط ضعف در داوطلب الزم است مشخص گردد از حیث سهو، فراموشی یا بی

ضعف مورد نظر در رفتار داوطلب تاثیر داشته است یا خیر؟
:محقق باید از طرح سؤاالت زیر خود داري نماید-27ماده 

.الف ـ سؤاالت غیر مرتبط با ضوابط و اهداف گزینش که اثري در پذیرش یا عدم پذیرش داوطلب ندارد
.ي وي داشته باشدصی داوطلب یا افراد خانوادهب ـ پرهیز از سؤاالتی که جنبه تجسس از زندگی خصو

.اعراض از سواالتی که شائبه جناحی داشته و موجب بروز حساسیت در افراد می گردد- ج
.عدم طرح سواالتی که القاي شبهه نموده و حیثیت متقاضی را زیر سوال ببرد- د

:1بررسی بعد اعتقادي و سیاسی
.ایران و قانون اساسی و اعتقاد و التزام به اصل والیت فقیهاعتقاد به نظام جمهوري اسالمی - الف
.التزام به انجام واجبات و ترك محرمات–ب 

:بررسی بعد اخالقی و رفتاري
، پوشش و حجاب داوطلب چنانچه منابع به ضعفی اشاره کردند 2در مورد وضعیت ظاهر، آرایش-28ماده 

.کر مصادیق بطور مشروح و مستند قید نمایدمحقق باید موارد را به طور دقیق سؤال و با ذ
:بررسی سوابق و فعالیت هاي فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و علمی

فعالیت هاي فرهنگی و مذهبی از قبیل شرکت در نماز جماعت و جمعه، شرکت در هیأت هاي مذهبی، جلسات 
با بسیج، دفاتر نهاد نمایندگی ولی فقیه قرآن، ادعیه، همکاري درامور خیریه و امور عام المنفعه همکاري داوطلبانه 

.می باشد... در دانشگاه ها، جهاد دانشگاهی، انجمن اسالمی انجمن هاي علمی و 
:ثبت تحقیقات- ي 

باتوجه به اینکه یکی از مستندات صدور . یکی از مهمترین مراحل تحقیق ثبت اظهارات منبع، در فرم تحقیق است
صالح حسب مورد ارائه باشد و در مواقع ضروري نیز پرونده به مراجع ذيمیها رأي، مطالب ثبت شده در فرم

.گردد، لذا اجراي مواد زیر ضروري استمی

طبق دستورالعمل نحوه تکمیل بررسی صالحیت عمومی-1
.را کامالً مشخص نماید. . . جه و در صورت اشاره منبع به آرایش فرد محقق موظف است ضمن تبیین حد و نوع آرایش، میزان جلب تو-2
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نگارش فرم تحقیق باید مستدل، مشروح و مبتنی بر مصادیق عملکرد داوطلب باشد و محقق باید از ـ29ماده
.نوشتن هرگونه عبارات کلی خودداري نماید

ت شناخت محقق از داوطلب ضروري است اطالعات خود را در فرم تحقیق به عنوان منبع در صور-31ماده 
.مجزا منعکس نماید

تواند نظرات خود را در فرم خالصه چنانچه محقق از قرآئن و اظهارات منابع به مطالبی برسد می- 32ماده 
.تحقیق با ذکر دالیل و مستندات درج نماید

م تحقیق، فرم خالصه تحقیق و ثبت منابع باید توسط محقق بطور دقیق تکمیل و هاي فري قسمتکلیه: تبصره 
.تحویل کارگروه گردد
:ك ـ کنترل و نظارت

.کنترل، نظارت و ارزشیابی کار تحقیق به عهده کارگروه بررسی صالحیت عمومی می باشد- 33ماده 
.ارزیابی قرار گیردالف ـ ضروري است عملکرد ساالنه محققین از جهت کمی و کیفی مورد 

.ب ـ در مرحله بررسی تجدید نظر اول و دوم محقق باید از منابع جدید جهت تحقیق استفاده نماید



54

طرح فراخوان جذب اعضاي هیأت علمی آموزش عالی کشور
هیأت عالی جذب31/04/1387مصوب چهاردهمین جلسه مورخ 

روال فراخوان جذب نیرو-1
نگارش متن فراخوان-1-1

:متن فراخوان باید داراي موارد زیر باشد
خالصه کوتاه و روشن از مشخصات کلی و رسالت دورنماي مؤسسه
ارائه زمان دقیق و مهلت ارسال مدارك
هاي آموزشی و پژوهشیها و گروههاي شغلی و امکانات دانشگاهتوضیح مختصر در مورد نیازمندي
د نیازخصوصیات و توانمندیهاي مربوط به افراد مور
شامل مدارك موردنیاز، فـرم مربوطـه، آدرس،   (راهنمایی درمورد چگونگی ارسال تقاضا از طرف داوطلب

تاریخ ارسال و نحوه پیگیري، نحوه اعالم به پذیرفته شدگان، تعیین زمان و مهلت پذیرش اعتراضات
وضعیت تأهـل،  نام و نام خانوادگی، سال تولد، محل صدور شناسنامه: مشخصات فردي داوطلب شامل ،

ها و محل آنسوابق تحصیلی از دیپلم تا آخرین مدرك تحصیلی شامل سال شروع و خاتمه، نام دانشگاه
شناسنامه علمی داوطلب با تأکید بر سوابق آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجرایی

.متن فراخوان بایستی به تأیید هیأت اجرایی جذب مؤسسه برسد2-1
رسانی اینترنتی، وب سایت دانشگاهثیراالنتشار، پایگاه اطالعچاپ در روزنامه ک-3-1
.اعالم خواهد گردید) شهریور و بهمن ماه هر سال(بار در سال 2طرح فراخوان به صورت متمرکز -4-1

.باشدمسئولیت پیگیري پروندة متقاضی در کلیه مراحل جذب به عهده خود متقاضی می
.ته نخواهد شدمدارك پس از دوره مقرر شده، پذیرف

روال انتخاب هیأت علمی) 2
دریافت مدارك کامل توسط دبیرخانه هیأت اجرایی جذب مؤسسه-2-1
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.بررسی دقیق مدارك و مستندات، با توجه به فرم پیوست-2-2
.گرددامتیازات توسط هیأت اجرایی جذب و مستندات به صورت دقیق در فرم مربوطه کامل می-2-3

هاي تخصصی، دکتراي در رشته) بورد تخصصی(خصصی مدارك دانشنامه تPh.D  یا مدرك کارشناسـی
ارشد و ارسال مدارك تحصیلی مربوطه جزء معیارهاي اصلی و ضروري بـراي عضـویت هیـأت علمـی     

.است
هاي حذف کننده فردشاخص
مشکالت روحی و روانی-
بیماریهاي جسمی ناتوان کننده-
مشکالت اخالقی-
خالف شئونات اسالمیداشتن ظاهر نامناسب و-
عدم رعایت موازین اخالقی-

سال و 35حداکثر سن براي داوطلبین استخدام پیمانی و رسمی که مدرك کارشناسی ارشد داشته باشند -2-4
موارد استثنایی و . سال است45و دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی Ph.Dبراي دارندگان مدارك دکتري 

هاي مربوط به وزارت داوطلبین دانشگاه. زي جذب وزارتین خواهد بودخاص با کسب مجوز از هیأت مرک
.سال می توانند در فراخوان شرکت کنند50بهداشت که در خارج از کشور استادیار هستند تا 

.در شرایط مساوي اولویت با متقاضی بومی هر منطقه است
انشگاه ها داراي اولویت می باشندواجدین شرایط نخبگی با امتیاز ویژه درفرآیند پذیرش هیأت علمی د.
سوم امتحانـات بـورد تخصصـی و فـوق تخصصـی و      -دوم-هاي اولدر شرایط مساوي اولویت با رتبه

Ph.D)جذب مؤسسه تابعه وزارت بهداشتمرکزيویژه هیأت(.
توانند در طـرح فراخـوان شـرکت   متقاضیانی که یک سال از شروع تعهدات قانونی آنها گذاشته باشد می

.نمایند
هاي انجام شده، فعالیتهاي نگارشی و علمی و یا فعالیـت  روزآمدي در حیطه تخصصی به استناد پژوهش

ها توسط داوطلب باید تأیید شود فعالیتهاي انجـام شـده بایـد حـداکثر     هاي علمی و کنفرانسدر سازمان
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ید قبلـی خـود متقاضـی    توصـیه نامـه معتبـر از اسـات    2سال گذشته باشد، تصویر حداقل 4-5مربوط به 
.ضروري است

تواننـد در رونـد   هاي بالینی پس از گذشت یک سال از شروع تعهدات قانونی خود میداوطلبین در گروه
.فراخوان شرکت نمایند

اعالم نتایج امتیازات عضو هیأت علمی آموزشی، به معاونت آموزشی مؤسسه و تأیید شوراي پژوهشی بـه  -2-4
.تکمیل فرم پیوست مؤسسه جهت شروع جذبمعاونت پژوهشی براساس

در خصـوص  ) هاي تحصیالت تکمیلی و عمومیدستیاري و یا دوره(کسب اطالع از مؤسسه محل آموزش -2-5
ها از قبیل بعضی از ویژگی

عامل به احکام بودن
مندي افراد به شغل هیأت علمیعالقه
مهارتهاي تدریس
اهمیت به آموزش
وانایی کارگروهیارتباط با همکاران و ت
تخلفات انضباطی احتمالی
توانایی مواجهه با نامالیمات
تعهدات اخالقی
پوشش ظاهري
برخورد اجتماعی
توانایی مدیریت
تعهدات کاري
پذیريمسئولیت

.تمام موارد فوق در قالب فرم امتیازات قرار خواهند گرفت-2-6
برابرافراد داراي امتیاز حدنصاب 2دعوت حداقل -2-7
انجام مصاحبه ساختارمند-2-8
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   کمیته مصاحبه کننده از متقاضی عضویت هیأت علمی آموزشی متشکل از شوراي آموزشی دانشـکده یـا
. دانشگاه و با حضور معاون آموزشی مؤسسه

    کمیته مصاحبه کننده از متقاضی عضویت هیأت علمی پژوهشی متشکل از شوراي پژوهشـی مرکـز و بـا
.ؤسسه و یا نماینده وي خواهد بودحضور معاون پژوهشی م

و یا نماینده مرکز تحقیقاتیEDCهاي مرتبط توسط گروه آزمایشی، نماینده دانشکده یا انجام آزمون-2-9
:هاي پیشنهاديآزمون
انجام یک تدریس آزمایشی
یک سخنرانی مؤثر
مانند خالصه مقاالت(ارائه یک سخنرانی کوتاه(
ترجمه یک مقاله علمی
رایانهکار با
ارائه یک مدل آموزشی نو
 هدایت یک گزارش صبحگاهی به صورتRole-Playing)هاي پزشکیبراي رشته(
نگارش یک نامه انگلیسی

.گیردهاي علمی و صالحیت عمومی به صورت همزمان انجام میبررسی توانایی-2-10
انعقاد قرارداد استخدامی با داوطلب پذیرفته شده-2-11
رارداد استخدام پیمانی داوطلب پذیرفته شده در صورت هر گونه نیاز به تغییر دانشگاه محل خدمتلغو ق-2-12
سال خواهان جابجایی به مؤسسه دیگري بود براساس نیـاز و  5در صورتی که عضو هیأت علمی پس از -2-13

.گیري خواهد گردیدمقررات مؤسسه مبدأ تصمیم
انایی علمی توسط هیأت اجرایی جذب استادتو-تأیید نهایی صالحیت عمومی-2-13
اعالم نتایج به مردودین دوره-2-14
ماهه براي رسیدگی به اعتراضات2تعیین دوره -2-15
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روال معرفی افراد تا دو برابر ظرفیت جهت پذیرش و تأیید نهایی در هیأت مرکزي جذب) 3
بررسی مدارك ارسالی از مؤسسات-1-3
با مدارك ارسالیتطبیق امتیازات -2-3
)درصورت نیاز(انجام مصاحبه کوتاه با افراد معرفی شده -3-3
انتخاب اصلح-4-3

روال توجیه و آموزش داوطلب) 4
شرکت داوطلب در سمینار توجیهی-1-4

توجیه در مورد قوانین مؤسسه، رسالت و اهداف مؤسسه، شرح وظایف، شیوه ارزیابی، ارتقاء، تغییر مرتبه و ترفیع 
.ساالنه ضروري است

1-4تهیه و در اختیار قرار دادن کتاب راهنماي هیأت علمی شامل موارد ذکر شده در بند -2-4
)روشهاي آموزشی، مشاوره، روش تحقیق و مدیریت(هاي توانمندسازيشرکت در دوره-3-4

روال انعقاد قرارداد بکارگیري) 5
زحمه و شرح وظایف اختصاصی مستخدم هیأت علمـی براسـاس   الدر این قرارداد باید میزان ساعات حضور، حق

سایر مفاد قرارداد باید منطبق بر شـرایط یـک   . مقررات استخدامی و شرح وظایف مصوب هیأت علمی درج شود
.قرارداد قابل قبول از نظر قواعد حقوقی باشد

ايروال ارزشیابی دوره) 6
وه آموزشی و دانشکده و یا شوراي مرکز تحقیقاتی براساس ماه اول عضو هیأت علمی توسط گر6ارزیابی -1-6

هاي ارزیابی مصوبشیوه
هاهاعالم نتایج ارزیابی اولیه به معاونت آموزشی و یا معاونت پژوهشی دانشگا-2-6
اعالم نتایج ارزیابی به هیأت ممیزه دانشگاه یا شوراي آموزشی یا پژوهشی-3-6
نتایج ارزیابی طبق شرایط فوقسال بعدي واعالم2ارزیابی -4-6
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ساله طبق شرایط فوق5اعالم نتایج ارزیابی -5-6
پنجم-تمدید قرارداد بکارگیري در پایان سال دوم-6-6
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ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشیتقویم مراحل جذب اعضاي هیأت علمی در دانشگاه
هیأت عالی جذب03/04/1387مصوب دوازدهمین جلسه مورخ 

)روز5حداکثر(آوري درخواست متقاضیان دریافت و جمع-1
)روز5حداکثر (بررسی اولیه پرونده متقاضیان با نظر هیأت اجرایی جذب -2
هـاي  هـاي بررسـی توانـایی   تشکیل و تکمیل پرونده براي متقاضیان داراي شرایط اولیه و ارسال به کمیته-3

)روز7حداکثر(علمی و صالحیت عمومی 
)روز45حداکثر ( حیت عمومی و علمی در مؤسسه نتیجه بررسی صال-4
)روز15حداکثر (اتخاذ تصمیم در هیأت اجرایی جذب مؤسسه -5
ارسال خالصه پرونده متقاضیانی که در هیأت اجرایی جذب مؤسسه مورد تأیید قرار گرفته بـه دبیرخانـه   -6

)روز7حداکثر (هیأت مرکزي جذب وزارت مربوطه 
)روز45حداکثر(أت مرکزي جذب وزارت مربوطه اتخاذ تصمیم نهایی توسط هی-7
)روز10حداکثر (اعالم نتیجه نهایی توسط مؤسسه به متقاضی -8

هـاي  در مـاه ترجیحـاً  فراخوان عمومی براي استخدام اعضاي هیأت علمی تحصیلی دو بـار در سـال و   :1تبصره
.شهریور و بهمن انجام خواهد شد

.1در اردیبهشت ماه هر سال برگزار می شود)بورس(راتبه تحصیلیفراخوان :2تبصره

02/07/1392مورخ 24اصالحیه مصوبه جلسه 1
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دانشگاه آزاد اسالمی
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»علمی در دانشگاه آزاد اسالمیهیأتتشکیل مرکز امور «مصوبه 
هیأت عالی جذب18/02/1391مصوب جلسه مورخ 

اعضاي هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور 

در جلسه نود و ششم مورخ ب اعضاي هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی عالی جذهیأت
:علمی در دانشگاه آزاد اسالمی به شرح ذیل تصویب نمود، تشکیل مرکز امور هیأت18/02/1391

هاي براساس درخواست دانشگاه آزاد اسالمی و به منظور انسجام و انجام هماهنگی در امور هیأت« 
هاي مرکزي جذب وزارتین علوم، استانی دانشگاه آزاد اسالمی و ارتباط موثر آنها با هیأتاجرایی جذب

همانند دانشگاه هاي پیام نور و جامع علمی ( تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تشکیالت ضمنا ساختار . علمی زیر نظر دانشگاه آزاد اسالمی تشکیل می گرددمرکز امور هیأت) کاربردي

». این مرکز توسط رئیس دانشگاه تدوین خواهد شد
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اعضاي هیأت علمی مؤسسات آموزش عالی و به مصوبه تقویم مراحل جذب 2الحاق تبصره «مصوبه 
»پژوهشی  

هیأت عالی جذب18/02/1393مصوب جلسه مورخ 
و پژوهشیآموزش عالی مؤسساتاعضاي هیأت علمی دانشگاه ها و 

یکصد و چهل و هشتم در جلسه مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی عالی جذب اعضاي هیأت علمی أتهی
مصوبه تقویم مراحل جذب اعضاي هیأت علمی در مؤسسات آموزش عالی و 2تبصره ، 18/09/1393مورخ 

به شرح ذیل عالی جذب اعضاي هیأت علمی را هیأت1387/ 03/04مورخ 12پژوهشی مصوب در جلسه 
:صویب نمودت

و ارسال پرونده ها به هیأت هاي مرکزي جذب توسط مرکز شکلیبراي گردآوري، بررسی: 2تبصره « 
امور  هیأت علمی مؤسسات که براساس مصوبات هیأت عالی جذب و هیأت اجرایی آنان به صورت 

روز زمان بیشتر 15) يمانند دانشگاه آزاد اسالمی، پیام نور، جامع علمی کاربرد( استانی تشکیل شده است 
». اختصاص می یابد

درخواست دانشگاه آزاد اسالمی درخصوص تفویض اختیارات بیشتر به مرکز امور «بدین وسیله مصوبه 
علمی تصویب شده عالی جذب اعضاي هیأتهیأت06/12/1392مورخ 133که در جلسه » هیأت علمی 

:است به شرح ذیل براي اجرا ابالغ می شود

واست دانشگاه آزاد اسالمی در خصوص تفویض اختیارات به مرکز امور  هیأت علمی مطرح و بنابر درخ« 
پیشنهاد جناب آقاي دکتر میلی منفرد مقرر شد، موضوع در کارگروهی متشکل از نمایندگان هیأت عالی 
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و جذب، هیأت هاي مرکزي وزارتین و دانشگاه آزاد اسالمی در مرکز جذب وزارت علوم، تحقیقات
». فناوري مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصله جهت تصمیم گیري در هیأت عالی مطرح می گردد

شرایط جذب
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»ها و مراکز آموزش عالی کشورشرایط عمومی استخدام اعضاي هیأت علمی دانشگاه«
هیأت عالی جذب07/05/1387مصوب پانزدهمین جلسه مورخ 

:ستخدام، عضویت هیأت علمی باید واجد شرایط عمومی به شرح ذیل باشندمتقاضیان ا-ماده واحده
تابعیت کشور جمهوري اسالمی ایران-1
تدین به یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی-2
ساالري دینی و پرهیـز از وارد کـردن   وفاداري به نظام جمهوري اسالمی، اعتقاد به کارآمدي نظام و مردم-3

هاي علمیدر حوزه فعالیتخطوط سیاسی ناسازگار 
تعهد به قانون اساسی، اصل والیت فقیه و التزام عملی به فرامین رهبري -4
و آشنایی با احکام شرعی کثیراالبتالء) انجام واجبات و پرهیز از محرمات(التزام عملی به احکام اسالم-5
.نان در هنگام استخدام استدر تشخیص التزام عملی متقاضیان به احکام اسالمی، مالك وضع فعلی آ-1تبصره
اقلیتهاي دینی رسمی، مندرج در قانون اساسی به شرط آنکه متظاهر به نقض احکام اسالمی نباشـند، از  -2تبصره

. حکم این بند مستثنی هستند
عدم سابقه فعالیت مؤثر علیه نظام جمهوري اسالمی و نداشتن سابقه وابستگی یا گرایش بـه سـازمانها و   -6

.ب و معاند با نظام جمهوري اسالمیتشکلهاي محار
برخورداري از حسن شهرت اخالقی، عقیدتی و سیاسی، عـدم اعتیـاد بـه مـواد مخـدر نداشـتن سـوابق        -7

محکومیت کیفري و انتظامی، عدم اشتهار به فسق و فجور و اعمال منافی عفت عمومی و رفتـار خـالف   
حیثیت شغلی

) طبق سوگندنامه(ايالتزام به قوانین و مقررات صنفی، اخالق حرفه-8
برخورداري از سالمت جسمی و روحی الزم و نداشتن نقص عضو مؤثر-9

عدم منع قانونی از لحاظ خدمت نظام وظیفه-10
اعتقاد به فناوري برتر-11
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شرایط ویژه جذب اعضاي هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس و تربیت معلم
هیأت عالی جذب04/04/1387مصوب سیزدهمین جلسه مورخ 

هیـأت  4/4/87مـورخ  13شوراي عالی انقالب فرهنگی و جلسه 10/2/87مورخ 623به استناد مصوبات جلسه 
،شرایط ها و مراکز آموزش عالی کشور عالوه بر دارا بودن شرایط عمومیعالی جذب اعضاي هیأت علمی دانشگاه
:باشدذیل میتربیت مدرس و تربیت معلم به شرح ویژه جذب اعضاي هیأت علمی دانشگاه

.داشتن سطحی متناسب از آگاهی و معارف دینی-1
داشتن سوابق دفاع از آرمانهاي اصیل انقالب اسالمی و سوابق ارزشمند عملی در خدمت  به نظام مقدس -2

.جمهوري اسالمی ایران
.توانایی درجهت ارتقاي دینی و پرورش نسل دانشجو، مؤمن، انقالبی، متعهد، امیدوار با هویت اسالمی-3
التزام عملی به گسترش و تقویت ایمان، اعتقاد اسالمی، تهذیب و تزکیه نفـس و افـزایش بـاور عمـومی     -4

.نسبت به عقاید اسالمی و اعتالي روح معنویت و مکارم و فضائل اخالقی
سـازي علـم در   هاي اسالمی شدن مراکز آموزش عالی واعتقاد به بـومی التزام به گسترش و تقویت برنامه-5

.تنوع آنساحتهاي م



67

»شرایط ویژه جذب هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان« مصوبه 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هیأت عالی جذب30/08/1391مصوب جلسه مورخ 

هیأت عالی جـذب اعضـاي هیـأت علمـی دانشـگاه هـا و مراکـز آمـوزش عـالی در یکصـد و هفتمـین جلسـه            
:را به شرح ذیل تصویب نمودشرایط ویژه جذب هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان، 30/08/1391مورخ 

داشتن سطحی متناسب از آگاهی و معارف دینی-1
داشتن سوابق دفاع از آرمانهاي اصیل انقالب اسالمی و سوابق ارزشمند عملی در خدمت به نظام مقدس -2

جمهوري اسالمی ایران
وانایی درجهت ارتقاي دینی و پرورش نسل دانشجو، مؤمن، انقالبی، متعهد، امیدوار با هویت اسالمیت-3
التزام عملی به گسترش و تقویت ایمان، اعتقاد اسالمی، تهذیب و تزکیه نفـس و افـزایش بـاور عمـومی     -4

نسبت به عقاید اسالمی و اعتالي روح معنویت و مکارم و فضائل اخالقی
سـازي علـم در   هاي اسالمی شدن مراکز آموزش عالی واعتقاد به بـومی رش و تقویت برنامهالتزام به گست-5

ساحتهاي متنوع آن
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»شرایط ویژه جذب اعضاي هیأت علمی در رشته هاي علوم انسانی و هنر«مصوبه 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هیأت عالی جذب30/08/1390مصوب جلسه مورخ 

هیأت عالی جذب اعضاي هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در جلسه هشتاد و ششم                   
، شرایط ویژه جذب اعضاي هیأت علمی در رشته هاي علوم انسانی و هنر را به شرح ذیل 30/08/1390مورخ 

:تصویب نمود

ی در رشته هاي علوم انسانی و هنر توسط هیأت عالی جذب تا تعیین ضوابط ویژه جذب اعضاي هیأت علم
شوراي عالی انقالب فرهنگی، تأیید صالحیت متقاضیان عضویت در هیأت علمی در رشته هاي مذکور توسط 

ب حق التدریس یا هیأت هاي اجرایی جذب مؤسسات منوط به سابقه حداقل سه نیمسال همکاري متوالی در قال
.ی می باشدتمام وقت پژوهشقرارداد 
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»هاي پرستاري، معارف اسالمی و هنرنحوه جذب اعضاي هیأت علمی در رشته«مصوبه 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هیأت عالی جذب01/09/1389مورخ 65جلسه در مصوب 

ش عـالی در جلسـه شصـت و پـنجم مـورخ      هیأت عالی جذب اعضاي هیأت علمـی دانشـگاهها و مراکـز آمـوز    
هاي پرستاري، معـارف اسـالمی و هنـر بـه     ، درخصوص نحوه جذب اعضاي هیأت علمی در رشته01/09/1389

:شرح ذیل تصویب نمود

هـاي پرسـتاري،   هاي مختلف مقطع کارشناسی در تحصـیالت تکمیلـی رشـته   با توجه به پذیرش دانشجو از رشته
رت داشتن سایر شرایط، همگونی رشته در مقاطع کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد    معارف اسالمی و هنر، در صو

.باشدمالك عمل در جذب نمی
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نخبگان
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»اولویت نخبگان در بررسی صالحیت علمی«مصوبه 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذبهیأت عالی ج19/07/1389مصوب جلسه مورخ 

هیأت عالی جذب اعضاي هیـأت علمـی دانشـگاهها و مراکـز آمـوزش عـالی در جلسـه شصـت  و دوم مـورخ          
:، درخصوص اولویت نخبگان در بررسی صالحیت علمی به شرح ذیل تصویب نمود19/07/1389

نظر به سیاست استفاده از نخبگان بـه عنـوان اعضـاي هیـأت علمـی در مؤسسـات آمـوزش عـالی و پژوهشـی،          
هاي اجرایی جذب موظفند عالوه بر امتیاز اختصاص یافته به نخبگان، به پرونـده آنـان در صـورت داشـتن     هیأت

سایر شرایط مطابق ضوابط و مقررات مربوطه و همچنین معرفی نخبگی از بنیاد ملی نخبگان با اولویت رسـیدگی  
.نمایند

11/11/1390مورخ 706داهاي برتر جلسه مصوبه راهکارهاي بهبود وضعیت نخبگان و استع2با توجه به بند 
هیأت هاي اجرایی جذب موظفند بعد از تأیید صالحیت عمومی معرفی شدگان شوراي عالی انقالب فرهنگی،

ماه نتیجه بررسی تقاضاي جایابی بورس و استخدام افراد معرفی شده 2ظرف مدت توسط هیأت مرکزي جذب 
.ب نخبگان اعالم نمایندرا همراه با اقامه دلیل به دبیرخانه جذ
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»دبیرخانه جذب نخبگان«مصوبه 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)شوراي عالی انقالب فرهنگی11/11/1390مورخ 706جلسه در مصوب (

فرآیند جایـابی و  مستقر در بنیاد ملی نخبگان، مسئولیت بررسی) ذیل هیئت عالی جذب(دبیرخانه جذب نخبگان 
هاي جذب هیئت علمی دانشگاهها و پژوهشگاهها، موظفند بعد از تأیید جذب و معرفی نخبگان را داشته و هیئت

صالحیت عمومی معرفی شدگان توسط هیئت مرکزي جذب، ظرف مدت حداکثر دو ماه نتیجه بررسـی تقاضـاي   
.دلیل به دبیرخانه جذب نخبگان اعالم نمایندجایابی بورس و استخدام افراد معرفی شده را همراه با اقامه
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»تشکیل دفتر جذب ویژه نخبگان تحت پوشش بنیاد ملی کشور«مصوبه 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا و مراکز آموزش عالی کشور هیأت عالی جذب اعضاي هیأت علمی دانشگاه ه04/07/1390مصوب جلسه مورخ 

هیأت عالی جذب اعضاي هیـأت علمـی دانشـگاهها و مراکـز آمـوزش عـالی در جلسـه هشـتاد   و دوم مـورخ          
، درخصوص تشکیل دفتر جذب ویژه نخبگان تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان کشور به شـرح ذیـل   04/07/1390

:تصویب نمود

هیأت عالی جذب بنیاد ملی نخبگان کشور زیر  نظر با تشکیل دفتر جذب ویژه نخبگان تحت پوشش « 
اعضاي هیأت علمی شوراي عالی انقالب فرهنگی با دبیرخانه مستقر در بنیاد ملی نخبگان موافقت و مقرر گردید 

یین نامه هاي مربوطه حداکثر طی یک ماه و تصویب آن در هیأت عالی جذب اقدام نسبت به تدوین ساختار آ
ی نخبگان جهت تامین امکانات الزم براي دبیرخانه مذکور شامل فضاي کالبدي مناسب، ضمنا بنیاد مل. گردد

». تجهیزات، امکانات و کارشناسان مورد نیاز اقدام سریع به عمل آورد
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»اختیارات خاص مرکز جذب نخبگان علمی کشور«مصوبه 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هیأت عالی جذب19/07/1392ب جلسه مورخ مصو

هیأت عالی جذب اعضاي هیأت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی در یکصد و بیست و پنجمین 
:، اختیارات خاص مرکز جذب نخبگان علمی کشور را به شرح ذیل تصویب نمود16/07/1392جلسه مورخ 

شوراي عالی انقالب فرهنگی مرکـز جـذب   11/11/1390مورخ 706در راستاي انجام وظایف محوله در مصوبه 
تواند امور مربوط به جذب، هدایت و جایابی نخبگان واجـد شـرایط هیـأت علمـی را از     نخبگان علمی کشور می

لی و پژوهشـی پیگیـري   هاي اجرایی جذب مؤسسـات آمـوزش عـا   طریق مکاتبه و یا سایر طرق ارتباطی با هیأت
.رایی جذب مؤسسات موظفند همکاري الزم داشته باشندهاي اجنماید و هیأت

بایسـت  هاي مرکزي جذب وزارتین علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـکی مـی    هیأت
هاي الزم را درخصوص نحوه همکاري هیأت هاي اجرایی جذب با دفتـر مـذکور از طریـق    تمهیدات و هماهنگی

. هیأت علمی فراهم آورنددسترسی متناسب به سامانه جذب 



75

»نحوه جذب نخیگان تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان«مصوبه 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هیأت عالی جذب24/11/1390مورخ 91جلسه در مصوب 

هیأت عـالی جـذب اعضـاي هیـأت علمـی دانشـگاهها و مراکـز آمـوزش عـالی در جلسـه نـود و یکـم مـورخ              
:، نحوه جذب نخبگان تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان را به شرح ذیل تصویب نمود24/11/1390

:به منظور رفع موانع و مشکالت جذب نخبگان تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان مقرر شد
هاي مربوط به فراخوان جـذب  در کلیه سایت» باشمتحت حمایت بنیاد ملی نخبگان می«عنوان اي باگزینه–الف 

اعضاي هیأت علمی وزارتین علوم، تحقیقات و فنـاوري، بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی و دانشـگاه آزاد       
.اسالمی درج گردد

ذب هیأت علمی انتخاب دو اولویت هاي جبراي متقاضیان تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان در کلیه فراخوان–ب 
آموزشی و دو اولویت پژوهشی و براي سایر متقاضیان دو اولویـت آموزشـی و یـک اولویـت پژوهشـی در نظـر       

.گرفته شود
هاي اجرایی جـذب،  در صورت در اولویت قرار نگرفتن متقاضیان تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان در هیأت–ج 

هاي مزبـور  ذب وزارت متبوعه ارجاع شود تا پس از بررسی پرونده در هیأتهاي مرکزي جپرونده آنان به هیأت
با حضور نمایندگان دفتر ویژه جذب نخبگان اقدام الزم در خصوص جایابی و معرفی به مراکـز پژوهشـی دیگـر    

.صورت گیرد
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»نحوه جذب نخبگان واجد شرایط هیأت علمی در شرایط مساوي « مصوبه 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هیأت عالی جذب25/04/1392مورخ 120مصوب در جلسه 

ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی در یکصد و بیستمین جلسـه  هیأت عالی جذب اعضاي هیأت علمی دانشگاه
ه شرح ذیـل تصـویب   ، نحوه جذب نخبگان واجد شرایط هیأت علمی در شرایط مساوي را ب25/04/1392مورخ 

:نمود

چنانچه متقاضی نخبه تحـت حمایـت بنیـاد ملـی نخبگـان واجـد شـرایط عضـویت در هیـأت علمـی بـوده و            «
ــومی       ــالحیت عم ــی و ص ــایی علم ــت در توان ــدم اولوی ــر از ع ــی غی ــه دلیل ــد(ب ــوز  : مانن ــود مج ــدم وج ع

قـرار نگرفتـه   مـورد پـذیرش   ...) قـانون برنامـه پـنجم توسـعه، اولویـت بـومی و جنسـیت و       »ز«استخدامی، بند 
باشــد، بــه دانشــگاه هــا و مؤسســات آمــوزش عــالی و پژوهشــی اجــازه داده مــی شــود ایــن دســته از افــراد را 
ــان و     ــاوري و بهداشــت، درم ــات و فن ــوم، تحقیق ــین عل ــأت هــاي مرکــزي جــذب وزارت جــذب نمــوده و هی

.»آورند آموزش پزشکی موظفند درخصوص اخذ مجوزهاي الزم اقدامات مقتضی را  بعمل
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»ارائه گزارش ماهانه وضعیت جذب نخبگان علمی کشور«مصوبه 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هیأت عالی جذب12/09/1392مورخ 129مصوب جلسه 

ست و نهمـین  عالی و پژوهشی در یکصد و بیها و مراکز آموزشهیأت عالی جذب اعضاي هیأت علمی دانشگاه
، درخصوص ارائه گزارش ماهانه وضعیت جذب نخبگان علمی کشور را به شرح ذیـل  12/09/1392جلسه مورخ 
:اصالح نمود
هاي مرکزي جذب وزارتین علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گزارش دبیران هیأت

ت را به صورت ماهانه، در جلسـه هیـأت عـالی    وضعیت جذب نخبگان علمی کشور در مؤسسات تابعه آن وزار
غیرانتفـاعی نیـز موظفنـد    –دانشـگاه آزاد اسـالمی و مؤسسـات آمـوزش عـالی غیردولتـی       . جذب ارائـه نماینـد  

. هاي مرکزي جذب، همکاري الزم را معمول دارندهاي موردنیاز هیأتدرخصوص ارائه آمارها و گزارش
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مربیان-
جانبازي-
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ایثارگران



83

قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه 44ماده » ز«نحوه اجراي بند «مصوبه 
»)1390- 1394(جمهوري اسالمی ایران 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هیأت عالی جذب12/09/1392مورخ 129مصوب جلسه 

عـالی در جلسـه هفتـاد و  هشـتم مـورخ      هـا و مراکـز آمـوزش   ي هیأت علمی دانشـگاه هیأت عالی جذب اعضا
قانون برنامه پنج ساله پـنجم توسـعه جمهـوري اسـالمی     44ماده » ز«، درخصوص نحوه اجراي بند 13/04/1390

:به شرح ذیل تصویب نمود) 1390-1394(ایران 

منـوط بـه رعایـت    ) 1390-1394(سعه جمهوري اسالمی قانون برنامه پنج ساله پنجم تو44ماده » ز«اجراي بند «
».باشدمقررات مربوط به شرکت در فراخوان و تأیید صالحیت عمومی متقاضیان ایثارگر می

:به شرح زیر اصالح گردیده است140این مصوبه با توجه به جلسه 

هاي علمی و صالحیت اناییاجراي بند فوق منوط به رعایت مقررات مربوط به شرکت در فراخوان و تأیید تو«
».باشدعمومی متقاضیان ایثارگر می
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»استفاده از ظرفیت اساتید بازنشسته در دانشگاه ها « مصوبه 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هیأت عالی جذب31/03/1389مورخ 56مصوب جلسه 

پنجاه و ششم مورخ دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در جلسههیأت عالی جذب اعضاي هیأت علمی
:درخصوص بکارگیري اساتید بازنشسته در دانشگاه ها به شرح ذیل تصویب نمود، 31/03/1389

سال از بازنشستگی آنها طبـق مصـوبه شـوراي عـالی انقـالب      2استفاده از اساتید بازنشسته دانشگاه ها با فاصله «
ریه هیأت اجرایی جذب مجاز است و ادامـه همکـاري اسـاتید بازنشسـته بالفاصـله پـس از       فرهنگی و با اخذ نظ

» .موضوع در هیأت اجرایی جذب نداردبازنشستگی نیاز به طرح 
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»آئین نامه استفاده از اعضاي هیأت علمی مدعو«
ا اولویت باعضاي هیأت علمی دانشگاه هاي داخل کشور، اعضاي هیأت علمی دانشگاه هاي خارج کشور (

)ایرانیان خارج از کشور و دانشمندان جهان اسالم
شوراي اسالمی شدن دانشگاهها و مراکز 11/11/1390مورخ 230هیأت عالی جذب و جلسه 07/09/1390مورخ 87مصوب در جلسه (

)آموزشی

:مقدمه
هاي آموزش ؤسسهدر راستاي پاسخگویی به درخواست هاي توسعه همکاري هاي دوره اي در دانشگاه ها و م

مورد نیاز، ) تمام وقت یا پاره وقت( عالی داخل کشور و تأمین اعضاي هیأت علمی براي انجام خدمت 
آئین نامه استخدامی 6پیوست شماره 10بخصوص در رشته هاي راهبردي، میان رشته اي ها و در اجراي ماده 
نظور تسریع و تسهیل مبادالت علمی و اعضاي هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسه هاي آموزش عالی و به م

استفاده حداکثر از امکانات موجود داخلی و بین المللی، دانشگاه ها و مؤسسه هاي آموزش عالی و پژوهشی، که 
شوند، می توانند برابر مفاد این آئین نامه نسبت به نامیده می» مؤسسه«از این پس در این آئین نامه به اختصار 

.نامیده می شود، اقدام نمایند» عضو مدعو«و،که از این پس پذیرش هیأت علمی مدع
برابر نقشه جامع علمی کشور درخواست ایرانیان متقاضی واجد شرایط براي همکاري هاي علمی از قبیل - 1ماده 

تحقیق، تدریس، ارائه خدمات مشاوره اي، پژوهشی و یا فنی در مؤسسه هاي داخل کشور، در صورت احراز 
.بل بررسی و اقدام خواهد بودشرایط زیر قا

مؤسسه محل خدمت متقاضی به تشخیص وزارتین علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت درمان و آموزش -1/1
.پزشکی حسب مورد معتبر باشد

.رشته تحصیلی و تخصص متقاضی از نظر مؤسسه پذیرنده مورد نیاز باشد-2/1
.سال بیشتر نباشد35ز سال و سابقه خدمت وي ا65سن متقاضی از -3/1

سال بدون در نظر گرفتن 70در موارد خاص و با تصویب هیأت اجرایی جذب مؤسسه حداکثر سن تا -1تبصره 
.سابقه خدمت قابل افزایش خواهد بود
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بکارگیري عضو مدعو، با توجه به درخواست متقاضی و نیاز مؤسسه پذیرنده حسب مورد، به صورت - 2ماده 
پس از بررسی هیأت اجرایی جذب مؤسسه با با رعایت ) نیمه وقت یا تمام وقت(ی و رسمی قراردادي، پیمان

.مقررا ت و ضوابط انجام می گیرد
بکارگیري دانشمندان غیرایرانی، با اولویت کشورهاي جهان اسالم، به عنوان عضو مدعودر صورت - 1تبصره 

.تقاضی ایرانی باشدو مشروط به عدم نیاز به م1احراز شرایط مذکور در ماده 
آندسته از متقاضیان خدمت در مؤسسه هاي داخل کشور که در خارج از کشور عضو هیأت علمی می -2تبصره 

بررسی . باشند، تقاضاي خود را جهت همکاري بعنوان عضو هیأت علمی به مؤسسه مورد نظر تسلیم می نمایند
در . جرایی جذب مؤسسه پذیرنده انجام می شودصالحیت علمی و عمومی این عده از متقاضیان توسط هیأت ا

جریان این بررسی مرتبه و پایه عضو هیأت علمی  با توجه به سوابق خدمت علمی وي در خارج از کشور و 
.مبتنی بر ضوابط اعضاي هیأت علمی داخل کشور توسط هیأت ممیزه مؤسسه معادل سازي می گردد

س از بررسی و تأیید اولیه هیأت اجرایی جذب مؤسسه براي تأئید پرونده متقاضیان هیأت علمی مدعو پ- 3ماده 
.نهایی به هیأت هاي مرکزي جذب وزارتین حسب مورد، ارسال می گردد

تا زمان تأیید نهایی جذب متقاضی توسط هیأت مرکزي جذب رئیس مؤسسه می تواند نسبت به -1تبصره 
.یلی اقدام نمایدبراي یک نیمسال تحص) کوتاه مدت(صدور حکم قراردادي 

براي عضو مدعو داخل کشور تأیید هیأت اجرایی جذب موسسه هاي مبداء و مقصد  کافی بوده و نیاز - 2تبصره 
.به کسب تأیید هیأت مرکزي جذب وزارتین نمی باشد

براي عضو مدعو خارج از کشور قبل از بکارگیري متقاضی می بایست هماهنگی و استعالمات الزم را از-4ماده 
طریق امور همکاري هاي علمی بین المللی وزارتین حسب مورد بعمل آورده و تأیید مراجع ذیصالح را کسب 

.نماید

درصورت تأیید صالحیت هاي علمی و عمومی عضو مدعو، مؤسسه می تواند نسبت به صدور حکم - 5ماده 
.این آیین نامه اقدام نماید2ماده1آزمایشی و یا قطعی با رعایت تبصره –استخدامی حسب مورد پیمانی، رسمی 

بکارگیري عضو مدعو مقیم خارج به صورت قراردادي یا پیمانی درصورتی که عضو هیأت علمی -تبصره 
یک نیمسال کار در داخل (متقاضی مایل به قطع همکاري با دانشگاه خارج از کشور نباشند، به صورت نیمه وقت 
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انعقاد قرارداد خدمت نیمه وقت براي مدتی بیشتر از . جام خواهد بودقابل ان) و یک نیمسال کار در خارج کشور
.یک سال و یا تجدید مکرر قراردادهاي ساالنه، با توافق طرفین بالمانع است

مؤسسه در صورت نیاز می تواند از اعضاي هیأت علمی دیگر مؤسسه هاي داخل کشور نیز به عنوان -6ماده 
یک نیمسال و حداکثر براي یک سال و براي انجام وظایف آموزشی و عضو هیأت علمی مدعو، حداقل براي

:پژوهشی مشخص با رعایت شرایط زیر اقدام نماید
زمینه فعالیت تمام وقت آموزشی و پژوهشی عضو هیأت علمی مدعو در موسسه مقصد از هر حیث فراهم -1/6

.باشد
.قبول دعوت از سوي هیأت علمی، داوطلبانه باشد-2/6
اعطاي مأموریت به عضو هیأت علمی به برنامه هاي آموزشی و پژوهشی مؤسسه مبدأ لطمه اي وارد نکند -3/6

.و با موافقت کتبی آن مؤسسه باشد
.مأموریت عضو هیأت علمی در هر نوبت بیش از دو نیمسال متوالی نباشد-4/6

نیز از عضو هیأت علمی مدعو در شرایط خاص، مؤسسه می تواند براي مدت کمتر از یک نیمسال - 1تبصره 
.دعوت بعمل آورد

مؤسسه باید برنامه زمانی بهره گیري از استاد مدعو تمام وقت را به گونه اي تنظیم کند که عضو هیأت -2تبصره 
.علمی مدعو در مدت حضور در مؤسسه مقصد بصورت  تمام وقت در خدمت آن مؤسسه باشد

و ) اعم از ایرانی یا غیر ایرانی( ز  میان مؤسسه هاي خارج از کشور انتخاب استاد مدعو می بایست ا-3تبصره 
.داخل کشور با سوابق علمی درخشان با تشخیص هیأت اجرایی جذب مؤسسه پذیرنده انجام شود

استفاده از خدمت بصورت عضو مدعو با موافقت هیأت هاي اجرایی جذب دو مؤسسه مبدأ و مقصد -4تبصره 
.آزمایشی امکان پذیر خواهد بود–علمی رسمی و رسمی صرفاً براي اعضاي هیأت

مؤسسه پذیرنده مکلف است موضوع درخواست و اعالم موافقت عضو هیأت علمی مدعو خارج از -5تبصره 
کشور و مؤسسه متبوع وي را همچنین زمان پیش بینی شده براي شروع به کار وي را به وزارتین علوم، تحقیقات 

مان و آموزش پزشکی حسب مورد اعالم کند، تا با هماهنگی وزارت امور خارجه، و فنآوري و بهداشت در
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وزارت کار و امور اجتماعی و سایر دستگاه هاي مسئول، نسبت به اخذ ویزا، دریافت اجازه اقامت و اشتغال عضو 
.هیأت علمی مدعو اقدام شود

می مدعو خارج از کشور برعهده آئین نامه پرداخت حقوق و تأمین محل اسکان عضو هیأت عل-6تبصره 
مؤسسه پذیرنده است که میزان و نحوه پرداخت حقوق عضو هیأت علمی و سهم ارزي و ریالی آن با در نظر 
گرفتن نوع خدمات علمی و فرهنگی، مرتبه و سوابق علمی که در کشور ارائه می نمایند براساس ارزش و ماهیت 

.اهد بود که به تصویب هیأت امناي مؤسسه می رسدکار انجام شده و در چارچوب مقیاس خاصی خو
تمدید مأموریت براي نوبت هاي بعدي درصورتی که عضو هیأت علمی حداقل یک نیمسال را به - 7تبصره 

.فعالیت در مؤسسه مبدأ گذرانده باشد، در چارچوب قرارداد همکاري منعقده بالمانع است
یمسال، خدمت عضو هیأت علمی مدعو، را  مورد ارزیابی مؤسسه مقصد مکلف است در پایان هر ن-8تبصره 

.قرار داده و نتیجه ارزیابی را به مؤسسه مبدأ ارسال دارد

اعضاي هیأت علمی مدعو داخلی در ازاي انجام خدمت بصورت عضو مدعو آموزشی و پژوهشی از -7ماده 
:امتیازاتی به شرح ذیل برخوردار خواهند بود

شویقی در ازاي هر دو نیمسال خدمت به عنوان عضو هیأت علمی مدعو در مؤسسه هاي دریافت یک پایه ت-1/7
مناطق محروم و یا کم برخوردار

اعطاي پایه تشویقی به عضو هیأت علمی مدعو، به شرط رضایت بخش بودن نتیجه ارزشیابی با تأیید - 1تبصره 
یین نامه مربوطه و حداکثر تا دو هیأت اجرایی جذب مؤسسه محل خدمت عضو هیأت علمی و در چارچوب آ

.پایه انجاممی پذیرد
.براي مناطق محروم و کم برخورادر حداکثر مدت زمان مأموریت تا سه سال قابل تمدید خواهد بود-2تبصره 

کاهش فرصت انتظار براي اعزام به فرصت مطالعاتی به میزان مدت خدمت در مؤسسه مقصد حداکثر به -2/7
مدت یک سال 

کاهش مدت انتظار براي ارتقاي مرتبه دانشگاهی برابر مدت خدمت در مؤسسه مقصد حداکثر به مدت یک -3/7
سال 
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استفاده از کاهش فرصت انتظار براي برخورداري از فرصت مطالعاتی یا ارتقاي مرتبه دانشگاهی - 2تبصره 
العاتی یا ارتقاي مرتبه درصورتی است که عضو هیأت علمی سایر شرایط الزم براي استفاده از فرصت مط

.دانشگاهی را برابر مقررات مربوط احراز کرده باشد، امکان پذیر خواهد بود

عضو مدعو موضوع این آئین نامه در مدت اشتغال در داخل کشور مشمول کلیه مقررات استخدامی، -8ماده 
.ترفیع، ارتقا و مقررات انتظامی اعضاي هیأت علمی داخل کشور خواهد بود

هیأت عالی جذب و 07/09/1390این آئین نامه در نه ماده و هفده تبصره در جلسه هشتاد و هفتم مورخ -9ماده
شوراي اسالمی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی تصویب و از 11/11/1390دویست و سی امین جلسه مورخ

.زمان ابالغ قابل اجراست
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»1390ل نحوه اجراي فرآیند جذب نیمه متمرکز در سا«مصوبه 
هیأت عالی جذب21/06/1390مورخ 81مصوب در جلسه 

هیأت عالی جذب اعضاي هیـأت علمـی دانشـگاهها و مراکـز آمـوزش عـالی در جلسـه هشـتاد و یکـم مـورخ           
:به شرح ذیل تصویب نمود1390، درخصوص نحوه اجراي فرآیند جذب تیمه متمرکز در سال 21/06/1390

لوم، تحقیقات و فناوري بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با رعایت شـرایط  هاي مرکزي جذب وزارتین عهیأت
:اقدام نمایند1390ذیل نسبت به انجام جذب نیمه متمرکز در سال 

متمرکـز  بایست صـرفاً از طریـق فراخـوان نیمـه    کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی می-1
ات قبلی به برخی از دانشـگاهها کـان لـم یکـن تلقـی      نسبت به جذب هیأت علمی اقدام نمایند و اختیار

.گرددمی
هاي مرکزي جذب وزارتین علوم و بهداشت از طریـق وب  اعالم فراخوان به صورت متمرکز توسط هیأت-2

تواند اطالعات فراخوان مربوط به خود را در وب ضمناً هر مؤسسه می. شودها انجام میسایت این هیأت
.سایت مربوطه قرار دهد

شکیل پرونده متقاضیان عضویت در هیأت علمی به صورت الکترونیکی در وب سـایت فراخـوان انجـام    ت-3
هاي اجرایی جذب مؤسسات به اطالعات متقاضیان فراهم گردد، به شده و امکان دسترسی همزمان هیأت

کامـل  اجرایی جذب پس از اتمام فراخوان به پرونده متقاضیان مربوط به خود بـه طـور   نحوي که هیأت
.دسترسی داشته باشد

هـاي  هاي اجرایی جذب مؤسسه مراجعه نموده و پس از انجـام مصـاحبه  طبق زمانبندي متقاضیان به هیأت-4
.گرددالزم نتیجه در صورت تأیید نتیجه جهت تأیید نهایی به هیأت مرکزي جذب ارسال می

.یردبایست طبق زمانبندي مصوب هیأت عالی جذب انجام گکلیه مراحل جذب می-5
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»هیأت علمی داراي سابقه استخدامی ضرورت طی فرآیند جذب براي متقاضیان «مصوبه 
هیأت عالی جذب11/90/3139مصوب جلسه  مورخ 

اعضاي هیأت علمی مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی

ورخ میکصد و چهل و هفتمدر جلسه مؤسسات آموزش عالی و پژوهشیهیأت عالی جذب اعضاي هیأت علمی 
به را ضرورت طی فرآیند جذب براي متقاضیان داراي سابقه استخدامی هیأت علمی، درخصوص 11/09/1393

:شرح ذیل تصویب نمود

عضو هیأت علمی بـوده انـد و بنـا بـه     جذب براي آن دسته از متقاضیان  هیأت علمی که سابقا کامل طی فرآیند «
». شده الزامی استیکی از جهات قانونی رابطه استخدامی آنها قطع
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»صدور حکم یک ساله در صورت اجماع «مصوبه 
16/11/1392دش مورخ /1372/92پیرو ابالغیه 

» بازنگري فرآیند جذب اعضاي هیأت علمی« در خصوص 16/11/1392دش مورخ /1372/92پیرو ابالغیه 
: بدین وسیله به استحضار می رساند26/09/1392مورخ 130مصوب جلسه 

پس از صدور راي تایید متقاضی در هیأت اجرایی جذب در صورت اجماع  مؤسسه می تـوان حکـم   «: 1تبصره 
». صادر نمایدرا استخدام پیمانی هیأت علمی یکساله براي این متقاضی 
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»پیشنهاد نحوه همکاري اعضاي هیأت علمی به صورت موقت خارج از فراخوان«مصوبه 
هیأت عالی جذب01/09/1389مصوب جلسه  مورخ 

اعضاي هیأت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور

هیأت عالی جذب اعضاي هیأت علمـی دانشـگاهها و مراکـز آمـوزش عـالی در جلسـه شصـت و پـنجم مـورخ          
، درخصوص پیشنهاد نحوه همکاري اعضاي هیأت علمی به صورت موقت خـارج از فراخـوان بـه    01/09/1389

:شرح ذیل تصویب نمود

با توجه به ممنوعیت جذب عضو هیأت علمی خارج از فراخوان و به منظـور حفـظ اسـاتید کارآمـد، همکـاري      «
هـاي تحقیقـاتی پیشـنهاد    اساتید داوطلب هیأت علمی از طریق صدور حکم مشاوره و یا عقـد قـرارداد در طـرح   

کننـد تـا انجـام    و فراخوان مراجعه مـی توانند براي افرادي که در فاصله زمانی بین دضمناً دانشگاهها می. گرددمی
». کامل مراحل جذب، از ظرفیت قانونی موجود، استفاده نمایند
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حضور اعضاي هیأت عالی و هیأت هاي مرکزي جذب در جلسات«مصوبه 
»هیأت هاي اجرایی جذب مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هیأت عالی جذب21/06/1391مصوب جلسه مورخ 

کلیه اعضاي هیأت عالی و هیأت هاي مرکزي جذب وزارتین علوم، تحقیقـات و فنـاوري و بهداشـت، درمـان و     
آموزش پزشکی می توانند در جلسات هیأت هاي اجرایی جذب و کـارگروه بررسـی صـالحیت هـاي علمـی و      

ش عالی و پژوهشی با حق رأي شرکت نماینـد و مؤسسـات مزبـور موظفنـد در صـورت      عمومی مؤسسات آموز
م را در ایـن خصـوص  بـه عمـل     درخواست اعضاي هیأت عالی و هیأت هاي مرکزي جذب هماهنگی هـاي الز 

.آورند
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»انتصاب رؤساي سابق دانشگاه ها در هیأت هاي اجرایی جذب « مصوبه 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هیأت عالی جذب29/06/1389مصوب جلسه مورخ 

، 29/06/1389شصتمین جلسه مورخ هیأت عالی جذب اعضاي هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در
:درخصوص انتصاب رؤساي سابق دانشگاه ها در هیأت هاي اجرایی جذب به شرح ذیل تصویب نمود

بق دانشگاه ها بعنوان عضو حقیقی با تأیید هیأت عالی جذب در هیـأت هـاي اجرایـی جـذب و یـا      رؤساي سا« 
».کارگروه بررسی صالحیت عمومی همان دانشگاه یا در دانشگاه دیگر تعیین می گردند
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»هاهاي اجرایی جذب دانشگاهمصوبه عضویت معاونین آموزشی  در هیأت«مصوبه 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هیأت عالی جذب14/10/1388مصوب جلسه چهل و هفت 

جلسه چهل و هفتم مورخ هیأت عالی جذب اعضاي هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در 
، درخصوص شرط عضویت افراد جدید در هیأت هاي اجرایی جذب دانشگاهها به شرح ذیل 14/10/1388
:ویب نمودتص

شوند در صورتی که معاون آموزشی آن دسته از افرادي که جدیداً براي عضویت در هیأت هاي اجرایی معرفی می
شوند در غیر این صورت تنها در صورتی که از دانشگاه مربوطه باشند به ترکیب هیأت اجرایی جذب اضافه می

از هیأت خارج شده، فرد معرفی شده جدید سه عضو هیأت علمی حاضر در هیأت اجرایی یک نفر به دالیلی
.تواند پس از تأیید هیأت عالی جذب، به عضویت هیأت اجرایی درآیدمی
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استخدام پیمانی متقاضیان عضویت در هیأت علمی«مصوبه 
»هاي اجرایی جذبمورد تأیید هیأت

هیأت عالی جذب21/06/1390مورخ 81مصوب جلسه 

عالی جذب اعضاي هیـأت علمـی دانشـگاهها و مراکـز آمـوزش عـالی در جلسـه هشـتاد و یکـم مـورخ           هیأت
هـاي اجرایـی   ، درخصوص استخدام پیمانی متقاضیان عضویت در هیأت علمی مـورد تأییـد هیـأت   21/06/1390

:جذب به شرح ذیل تصویب نمود
یمـانی متقاضـیان پذیرفتـه شـده در     تواننـد نسـبت بـه اسـتخدام پ    مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مـی –الف 
.هاي مرکزي جذب اقدام نمایندهاي اجرایی جذب حداکثر براي مدت یکسال تا تأیید نهایی هیأتهیأت
ماه نظـر نهـایی   6هاي اجرایی جذب مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موظفند حداکثر طی مدت هیأت:تبصره
.مایندهاي مرکزي جذب وزارتین را حسب مورد اخذ نهیأت

هاي مرکزي جـذب  مدت زمان استخدام پیمانی متقاضیان فارغ التحصیل خارج از کشور، با هماهنگی هیأت–ب 
.باشدوزارتین علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا یک سال دیگر قابل تمدید می
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هاي معمول هیأت عالی گزینش تااستفاده از دستورالعمل«مصوبه 
»تصویب دستورالعمل بررسی صالحیت عمومی ویژه هیأت علمی

هیأت عالی جذب03/03/1389مورخ 55در جلسه مصوب 

هیأت عالی جذب اعضاي هیـأت علمـی دانشـگاهها و مراکـز آمـوزش عـالی در جلسـه پنجـاه و پـنجم مـورخ           
تصویب دستورالعمل بررسی هاي معمول هیأت عالی گزینش تا ، درخصوص استفاده از دستورالعمل03/03/1389

:صالحیت عمومی ویژه هیأت علمی به شرح ذیل تصویب نمود

هـاي اجرایـی و   نامـه تا زمان تصویب دستورالعمل بررسی صالحیت عمومی ویژه هیأت علمـی، از قـوانین، آیـین   
در ایـن مصـوبه از زمـان بررسـی اولـین پرونـده       . هاي معمول هیـأت عـالی گـزینش اسـتفاده شـود     دستورالعمل

. هاي بررسی صالحیت عمومی تا اطالع ثانوي معتبر و الزم االجراء خواهد بودکارگروه
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»پرونده در هر فراخوان50نحوه اجراي فرایند جذب در مؤسسات داراي کمتر از «مصوبه 

هیأت عالی جذب30/07/1392مورخ 126در جلسه مصوب 

کز آموزش عالی و پژوهشی در یکصد و بیست و ششمین هیأت عالی جذب اعضاي هیأت علمی دانشگاهها و مرا
پرونده در هـر فراخـوان را   50، نحوه اجراي فرایند جذب در مؤسسات داراي کمتر از 30/07/1392جلسه مورخ 

:به شرح ذیل تصویب نمود

جذب پذیرفته پرونده براي انجام فرایند 50در صورتی که در هر فراخوان و پس از غربالگري اولیه تعداد کمتر از 
هاي بررسی توانایی علمی و صالحیت عمومی را با حضـور اعضـاي   تواند مصاحبهشود، هیأت اجرایی جذب می

.هاي مزبور در همان جلسه هیأت اجرایی جذب انجام دهدکارگروه
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فرایند انصراف یا تغییر اولویت انتخاب متقاضیان « مصوبه 
»ي مرکزي جذب عضویت در هیأت علمی مؤسسات توسط هیأت ها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هیأت عالی جذب10/05/1391مورخ 101مصوب جلسه 

هیأت عـالی جـذب اعضـاي هیـأت علمـی دانشـگاه هـا و مراکـز آمـوزش عـالی در یکصـد و یکمـین جلسـه                                
تغییر اولویت انتخاب متقاضیان عضویت در هیأت علمی مؤسسـات را بـه   ، فرایند انصراف یا 10/05/1391مورخ 

:شرح ذیل تعیین نمود
هیأت هاي اجرایی جذب می بایست پس از ابالغ رأي تأیید صـالحیت هـاي متقاضـیان عضـویت در هیـأت      -1

علمی توسط هیأت هاي مرکزي جذب تابعه و پیش از انجام مراحل بعدي اداري مانند اخذ ردیف استخدامی
.و غیره نسبت به اخذ تعهد خدمت به مؤسسه متقاضیان عضویت در هیأت علمی اقدام نمایند

درصورت امتناع متقاضیان از سپردن تعهد خدمت به مؤسسه، توسط هیأت هاي مرکزي جذب از کل : تبصره
.دوره فراخوان حذف خواهند شد

اب از تقاضـاي خـود پـس از تأییـد     درصورتی که متقاضی عضویت در هیأت علمی مؤسسه اولویت اول انتخ-2
تواند جهـت تغییـر   هیأت هاي مرکزي جذب و سپردن تعهد خدمت به مؤسسه مزبور منصرف شده باشد می

نحوه جذب اعضاي هیأت علمی متعهد خدمت بـه مؤسسـات دیگـر مصـوب هشـتاد و      اولویت طبق مصوبه
.عمل نماید02/08/1390چهارمین جلسه مورخ 

ت در هیأت علمی قبل از صدور رأي هیأت اجرایـی جـذب مؤسسـه و تأییـد هیـأت      چنانچه متقاضیان عضوی-3
مرکزي جذب وزارتین علوم، تحقیقات و فنآوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تقاضاي انصراف یـا  

:تغییر اولویت انتخاب خود را داشته باشند، می بایست طبق فرایند ذیل عمل نمایند
کتباً به مؤسسه اعالم کرده و سپس تقاضاي کتبی خـود را مبنـی بـر تغییـر اولویـت      ابتدا انصراف خود را-3-1

.انتخاب به هیأت هاي مرکزي جذب تقدیم نمایند
هیأت هاي مرکزي نیز پس از استعالم انصراف متقاضی از مؤسسه درصورت صالحدید نسـبت بـه تغییـر    -3-2

.اولویت متقاضی اقدام نمایند
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وبه هیأت هاي مرکزي جذب موظف به درج نحوه انصراف یـا تغییـر اولویـت در کلیـه     از تاریخ ابالغ این مص-4
. فراخوان هاي بعدي می باشند
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عدم امکان اعمال تغییرات در پرونده متقاضیان«مصوبه 
»پس از تأیید نهایی هیأت هاي مرکزي جذب 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هیأت عالی جذب08/12/1391وب جلسه مورخ مص

مـورخ  وازدهمـین جلسـه   هیأت عالی جذب اعضاي هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در یکصد و د
هـاي مرکـزي   ، درخصوص عدم امکان اعمال تغییرات در پرونده متقاضیان پس از تأیید نهایی هیأت08/12/1391

:جذب به شرح ذیل تصویب نمود

فرایند «هیأت عالی جذب اعضاي هیأت علمی با عنوان  10/05/1391مصوبه یکصد و یکمین جلسه مورخ پیرو
الزم به ذکر است هیأت هاي » انصراف یا تغییر اولویت انتخاب متقاضیان عضویت در هیأت علمی مؤسسات

براي یک بار مرکزي جذب وزارتین علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صرفاً
تکمیل پرونده و یا تغییر می نمایند و کلیه امور مربوط به پرونده متقاضیان عضویت در هیأت علمی را بررسی 

.اولویت ها پیش از تأیید نهایی هیأت هاي مرکزي امکان پذیر است
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»تمرکز فرآیند جذب اعضاي هیأت علمیعدم امکان «مصوبه 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هیأت عالی جذب03/03/1389مصوب جلسه مورخ 

جلسـه پنجـاه و پـنجم مـورخ     هیأت عالی جذب اعضاي هیأت علمـی دانشـگاه هـا و مراکـز آمـوزش عـالی در       
:، درخصوص عدم امکان تمرکز فرآیند جذب اعضاي هیأت علمی به شرح ذیل تصویب نمود03/03/1389

ه سابقه طرح موضوع در شوراي اسالمی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی و تبعات عملیاتی شـدن آن،  با توجه ب
صـرفاً در  : شوراي عالی انقالب فرهنگـی، مقـرر شـد   608ضمن تأکید اعضاء بر اجراي مصرحات مصوبه جلسه 

.موضوع آگهی فراخوان جذب اعضاي هیأت علمی، از شیوه متمرکز استفاده شود
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راتبه تحصیلی
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استفاده از دانشجویان راتبه تحصیلی منتظر اعزام به خارج از کشور« مصوبه 
»در مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هیأت عالی جذب30/08/1391مورخ 107مصوب در جلسه 

اعضـاي هیـأت علمـی دانشـگاه هـا و مراکـز آمـوزش عـالی در یکصـد و هفتمـین جلسـه                              هیأت عالی جـذب 
استفاده از دانشجویان راتبه تحصیلی منتظر اعزام به خارج از کشور در مؤسسات ، درخصوص 30/08/1391مورخ 

:به شرح ذیل تصویب نمودآموزش عالی و پژوهشی

ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی می تواننـد پـس از تأییـد صـالحیت     هیأت هاي اجرایی جذب دانشگاه «
خارج از کشور در چارچوب مصوبه  شصـت و  منتظر اعزام به عمومی و توانایی علمی دانشجویان راتبه تحصیلی 

.»هیأت عالی جذب اعضاي هیأت علمی استفاده نمایند1/1/1389پنجمین جلسه مورخ 
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»هاي اجرایی جذبتحصیلی توسط هیأتهاي نحوه جذب راتبه«مصوبه 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هیأت عالی جذب02/07/1392مورخ 124مصوب در جلسه 

و پژوهشـی در یکصـد و بیسـت و    هیأت عالی جذب اعضاي هیأت علمی دانشگاه هـا و مراکـز آمـوزش عـالی     
هاي اجرایی جذب را به شـرح  هاي تحصیلی توسط هیأت، نحوه جذب راتبه02/07/1392چهارمین جلسه مورخ 

:ذیل تصویب نمود
جذب راتبه تحصیلی مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی داخل و خارج از کشور با فراخـوان عمـومی جـذب در    

اي جـذب  هـ بنابراین سایر شـیوه . شودهاي مرکزي و اجرایی جذب انجام میاردیبهشت ماه هر سال توسط هیأت
.راتبه تحصیلی از تاریخ ابالغ این مصوبه فاقد اعتبار است

هاي مرکزي جذب موظفند با هماهنگی با وزارت ذیربط،ي نحوه فراخوان جذب راتبه تحصیلی مؤسسـات  هیأت
آموزش عالی و پژوهشی داخل و خارج از کشور را در چارچوب طرح آمایش آموزش عالی و نقشه جامع علمی 

. خانه شوراي عالی انقالب فرهنگی پیشنهاد دهندکشور به دبیر
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»جذب اعضاي هیأت علمی متعهد خدمت به مؤسسات دیگرنحوه«مصوبه 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هیأت عالی جذب02/08/1390مورخ 84جلسه در مصوب 

در جلسـه هشـتاد و چهـارم مـورخ     ا و مراکـز آمـوزش عـالی    هیأت عالی جذب اعضاي هیأت علمی دانشگاه هـ 
، درخصوص نحوه جذب اعضاي هیأت علمی متعهد خدمت بـه مؤسسـات دیگـر بـه شـرح ذیـل       02/08/1390

:تصویب نمود
متقاضیان عضویت در هیأت علمی موظفند کلیه تعهدات قـانونی خـود را در مؤسسـات دیگـر بـه هیـأت       –الف 

.هاي عمومی الزم شناخته خواهند شدر غیر این صورت فاقد صالحیتاجرایی جذب اعالم نمایند د
هاي اجرایی جذب مؤسسـات آمـوزش عـالی و پژوهشـی تنهـا در صـورتی مجـاز بـه بررسـی          کلیه هیأت–ب 

هاي متقاضیان متعهد خدمت به مؤسسات دیگر خواهند بود که متقاضی، موافقت کتبی مؤسسه متعهد له صالحیت
.ه در مؤسسه مقصد ارائه نمایندرا با جذب مشارالی
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تبدیل وضعیت استخدامی
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»آزمایشی- وضعیت استخدامی اعضاي هیأت علمی پیمانی به رسمی امتیاز بندي نحوه «مصوبه 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هیأت عالی جذب24/11/1390مورخ 91جلسه در مصوب 

جلسـه نـود و یکـم مـورخ     یأت عالی جذب اعضـاي هیـأت علمـی دانشـگاه هـا و مراکـز آمـوزش عـالی در         ه
آزمایشی را به شرح ذیـل  –، نحوه تبدیل وضعیت استخدامی اعضاي هیأت علمی پیمانی به رسمی 24/11/1390

:تصویب نمود
شوراي عـالی انقـالب   14/10/1389مورخ 679جلسه با توجه به مفاد آیین نامه ارتقاء اعضاي هیأت علمی مصوب

آزمایشی به شرح ذیل اصالح –فرهنگی امتیاز تبدیل وضعیت استخدامی اعضاي هیأت علمی از پیمانی به رسمی 
:گرددمی

بایسـت  آزمایشی اعضاي هیأت علمی مـی –کلیه متقاضیان تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی –الف 
درصـد امتیـازات ارتقـاء از مرتبـه اسـتادیاري بـه       100تـا  70صاب الزم عالوه بر کسب صالحیت عمومی حد ن

درصد به پیشنهاد هیـأت ممیـزه و تصـویب هیـأت امنـاء      100تا 70میزان حد نصاب . دانشیاري را کسب نمایند
.گرددمؤسسه مربوطه تعیین می

نامه ارتقـاء بـر اسـاس ضـریب     آیین4تا 1حداقل امتیازات الزم براي اعضاي هیأت علمی آموزشی از مواد –ب 
از 6درصد حد نصاب الزم در حداقل امتیازات از بندهاي مواد آیین نامه ارتقاء به استثناي حداقل امتیـازات بنـد   

.خواهد بود2از ماده 2و 1، بندهاي 1ماده 
اسـاس ضـریب   آیین نامه ارتقاء بر4تا 1حداقل امتیازات الزم براي اعضاي هیأت علمی پژوهشی از مواد –پ 

از 5درصد حدنصاب الزم در حداقل امتیازات از بندهاي مواد آیین نامه ارتقاء به استثناي حـداقل امتیـازات بنـد    
.خواهد بود2از ماده 1، بند 1ماده 

درصـد  70آزمایشی با ضریب حدنصاب –به عنوان نمونه متقاضی تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی 
آخرین آیین نامه ارتقاء اعضاي هیأت علمی، مربوط به ارتقاء استادیار به دانشیار، 5ول شماره بایست طبق جدمی

:امتیازات زیر را کسب نماید
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آزمایشی اعضاي هیأت علمی آموزشی-حداقل امتیازات الزم براي تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی-الف

آزمایشی اعضاي هیأت علمی پژوهشی-پیمانی به رسمیحداقل امتیازات الزم براي تبدیل وضعیت استخدامی از -ب

رتقا
از ا

ل 
ه قب

رتب
مرتبه م

بعد از 
ارتقا

قل امتیاز حدا
الزم از 

فرهنگی، (1ماده
تربیتی و 
)اجتماعی

2حداقل امتیاز الزم از ماده
)آموزشی(

حداقل امتیاز الزم از ماده 
)پژوهشی و فنآوري(3

حداقل امتیاز 
4الزم ماده 

-علمی(
)اجرایی

ده 
 کنن

ین
 تعی

واد
ع م

مو
مج

 از 
الزم

از 
امتی

ل 
داق

ح
4تا1

واد 
ع م

مو
مج

ل از
ز ک

متیا
ل ا

داق
ح

4تا1

6بند
مجمو
ع 

بندها
1بند

2بند

3بند
مجمو
ع بند 

ها
1بند

مجمو
ع 

بندها
ي 

1،8،1
و 2
-3بند
18 -3

مجمو
ع 

بندها
1بند

مجمو
ع 

بندها
ارزش 

20از 

555156/5145/35/105/385/376377دانشیارراستادیا

رتقا
از ا

ل 
ه قب

رتب
مرتبه م

بعد از 
ارتقا

حداقل امتیاز 
الزم از 

فرهنگ(1ماده
ي، تربیتی و 

)اجتماعی

2ماده
آموزش(

)ي

)پژوهشی و فنآوري(3حداقل امتیاز الزم از ماده 

حداقل امتیاز 
4الزم ماده 

-علمی(
)اجرایی

حداقل 
امتیاز الزم
از مجموع 
مواد تعیین 

4تا1کننده 

حداقل 
امتیاز 
کل 

ازمجمو
ع مواد 

4تا1

بند
5

مجمو
ع 

بندها

1بند
ستون 

1

بند 
2

ستون 
2

3ستون 

مجموع 
ستون ها

1بند
مجمو
ع 

بندها ارزش 
20

1بند

مجمو
ع 

بندها
ي 

6تا3

مجموع 
بندهاي 
14،9،2

و بندهاي 
3-19-3

یار
ستاد

ا

55152/4دانشیار
5/

10
3/6285/385/376377



112

»نحوه محاسبه سنوات خدمت اعضاي هیأت علمی متقاضی تبدیل وضعیت استخدامی«مصوبه 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هیأت عالی جذب16/07/1392مورخ 125مصوب در جلسه 

و پژوهشـی در یکصـد و بیسـت و    ه هـا و مراکـز آمـوزش عـالی     هیأت عالی جذب اعضاي هیأت علمی دانشگا
، نحوه محاسبه سنوات خدمت اعضاي هیأت علمی متقاضی تبـدیل وضـعیت   16/07/1392پنجمین جلسه مورخ 

:استخدامی را به شرح ذیل تصویب نمود

سنوات استخدامی اعضاي هیأت علمی مؤسسات آمـوزش عـالی و پژوهشـی متقاضـی تبـدیل وضـعیت      –الف «
آزمایشی از تاریخ صدور حکم استخدام پیمانی توسط رئیس ان مؤسسه محاسـبه  –استخدامی از پیمانی به رسمی 

.شودمی
سنوات استخدامی اعضاي هیأت علمـی مؤسسـات آمـوزش عـالی و پژوهشـی متقاضـی تبـدیل وضـعیت         –ب 

وزارت متبـوع محاسـبه   قطعی از تاریخ تأیید هیأت مرکـزي جـذب  –آزمایشی به رسمی –استخدامی از رسمی 
.خواهد شد
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»به هیأت علمی کارشناساننحوه تبدیل وضعیت مستخدمین رسمی« مصوبه 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هیأت عالی جذب18/02/1391مورخ 96مصوب در جلسه 

مـوزش عـالی در جلسـه نـود و ششـم مـورخ       هیأت عالی جذب اعضاي هیـأت علمـی دانشـگاه هـا و مراکـز آ     
آزمایشـی را بـه   -، درخصوص نحوه تبدیل وضعیت مستخدمین رسمی به عضو هیأت علمی رسمی18/02/1391

:شرح ذیل تصویب نمود

شرکت در فراخـوان عمـومی و کسـب صـالحیت هـاي      : شامل(مستخدمین رسمی دولت براساس فرآیند جذب 
:آزمایشی تبدیل شوند-ط ذیل می توانند به هیأت علمی رسمیعلمی و عمومی الزم و با رعایت ضواب

موافقت مؤسسه متقاضی با تبدیل وضعیت استخدامی متقاضی -1
دارا بودن مدرك دکتري تخصصی معتبر-2
کسب مجوز هیأت امناي مؤسسه مبنی بر تبدیل وضعیت به هیأت علمی -٣
قطعی -عدم تبدیل وضعیت به رسمیاخذ تعهدنامه کتبی و رسمی از متقاضی، مبنی بر اینکه درصورت-4

.طی موعد مقرر طبق ضوابط با آنها رفتار شود

درموارد خاص و حسب مورد با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، تبدیل وضعیت استخدامی :1تبصره
کارمندان رسمی داراي مدرك کارشناسی ارشد معتبر به هیأت علمی با رعایت کلیه شرایط و ضوابط تبدیل 

. 1ضعیت استخدامی اعضاي هیأت علمی مصوب هیأت عالی جذب امکان پذیر استو
هیأت علمی از هیأت مجوز تبدیل وضعیت مستخدمین رسمی به «مصوبه مذکور 3بند درخصوص :2تبصره 

».2امناء به هیأت مرکزي جذب وزارت بهداشت و درمان واگذار گردیده است

هیأت عالی جذب27/04/1391مورخ 100اصالحیه جلسه 1
23/10/1393اصالحیه جلسه یکصد و پنجاهمین مورخ 2
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رسیدگی به شکایات
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»دستورالعمل رسیدگی به شکایات«وبه مص
هیأت عالی جذب05/04/1391مورخ 98و اصالحیه جلسه 14/10/1388مورخ 47جلسه در مصوب 

هیأت عالی جذب اعضـاي هیـأت علمـی دانشـگاهها و مراکـز آمـوزش عـالی در جلسـه نـود و هشـتم مـورخ            
را به شرح ذیل 14/10/1388فتم مورخ ، دستورالعمل رسیدگی به شکایات مصوب جلسه چهل و ه05/04/1391

:اصالح نمود

دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات
و هـا و مراکـز آمـوزش عـالی     آیین نامه تشکیل هیأت عالی جذب اعضاي هیأت علمی دانشگاه6در اجراي ماده 

ی بـه  دسـتورالعمل نحـوه رسـیدگ   ،شوراي عالی انقالب فرهنگی19/4/86مورخ 608پژوهشی مصوب جلسات 
هیـأت  05/04/1391نود و هشتمین جلسه مـورخ  نامه مذکور در آیین5شکایات داوطلبان و سایر مشمولین ماده 

:عالی جذب به شرح ذیل به تصویب رسید

تعاریف و کلیات-الف
:1ماده 

.گردددر این دستورالعمل عبارات اختصاصی زیر جایگزین عناوین کامل آنها می
و پژوهشی ها و مراکز آموزش عالی هیأت عالی جذب اعضا هیأت علمی دانشگاهبه جاي» هیأت عالی« 
علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشـت، درمـان و آمـوزش    به جاي هیأت مرکزي جذب وزارتین» هیأت مرکزي« 

پزشکی
آموزش عالی و پژوهشیبه جاي هیأت اجرایی جذب مؤسسات» هیأت اجرایی«
ها و مراکز آموزش عالی امه تشکیل هیأت عالی جذب اعضاء هیأت علمی دانشگاهنبه جاي آیین» آیین نامه«
به جاي دستورالعمل اجرایی جذب و تبـدیل وضـعیت اسـتخدامی اعضـاي هیـأت علمـی       » دستورالعمل اجرایی«

ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشوردانشگاه
:2ماده 
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التـدریس، طـرح سـربازي،    کاري علمی به صورت حـق داوطلب کسی است که بر اساس مجوز قانونی جهت هم
قطعـی بـه   -آزمایشـی بـه رسـمی   -آزمایشی و تبـدیل رسـمی  -قراردادي، پیمانی، راتبه، تبدیل پیمانی به رسمی

.نمایندهاي اجرایی مراجعه میهیأت
:3ماده 

و مراکـز آمـوزش   هاهاي علمی اعضاي هیأت علمی در دانشگاهرسیدگی به شکایات صالحیت عمومی و توانایی
به عهده هیأتهاي اجرایی، هیأتهاي مرکـزي و هیـأت عـالی    دستورالعمل کشور با رعایت ضوابط و پژوهشی عالی 

.خواهد بود
:4ماده 
هاي اجرایی و مرکزي مکلف هستند بر اساس طرح فراخوان جـذب و شـرایط عمـومی اسـتخدام و سـایر      هیأت

الی بالفاصله بررسی صالحیت داوطلب را طبق مقررات آغاز نمـوده و  نامه ومصوبات هیأت عموارد مقرر در آیین
.در مهلت مقرر در تقویم مراحل جذب اعضاي هیأت علمی اعالم نظر نمایند

:5ماده 
هاي مطروحه در هیأتهاي اجرایی و یا هیأتهاي مرکزي در بررسی و رسیدگی بدوي و یا مراحل اول و دوم پرونده

هاي اجرایی مربوطه تطبیـق داده شـده و سـپس بـر اسـاس      نامهیستی با قانون و آیینباتجدیدنظر حسب مورد می
ضمناً در مراحل اول و دوم تجدید نظر الزم است انطباق و یا عـدم  .ضوابط مربوطه مبادرت به صدور رأي گردد 

اولویـت یـا   ( صـلح  انطباق آراي قبلی با قوانین و مقررات مبنی بر احراز یا عدم احراز شرایط عمومی و انتخاب ا
.ذکر گردد) عدم الویت جذب

:6ماده 
ذکر شده 8آراي صادره در هر مرحله از صدور رأي در صورت عدم اعتراض داوطلب در مهلت مقرر که در ماده 

بدیهی است در صورت اعتراض داوطلب در مهلت قانونی مقـرر و تجدیـد نظـر در    . باشداالجرا میقطعی و الزم
.راجع مذکور در این دستورالعمل، آراي بعدي مالك عمل خواهد بودآراي صادره توسط م

مراجع و مراحل رسیدگی-ب
: 7ماده 
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ایـن  2هیأت اجرایی اولین مرجع رسـیدگی بـه صـالحیت داوطلـب اسـتخدام و سـایر مـوارد مـذکور در مـاده          
.باشددستورالعمل می

:8ماده 
نظر اول و یا تجدید نظر دوم به مـدت دو مـاه از زمـان    مهلت مقرر جهت اعتراض به رأي صادره بدوي، تجدید 

.باشدابالغ رأي می
:تبصره

:مالك زمان ابالغ آراء به داوطلبان با شرایط ذیل خواهد بود
)حداقل یک بار  با شرط اعالم قبلی زمان نتیجه به کلیه داوطلبان( رسانی هاي اطالعاز طریق شبکه: الف
توسط هیأت اجراي یا هیأت مرکزيتاریخ ابالغ رأي به شاکی : ب

:9ماده 
داوطلبانی که در مرحله بدوي بررسی توسط هیأتهاي اجرایی واجد شرایط عمومی یـا انتخـاب اصـلح تشـخیص     

در ایـن  . توانند در مهلت مقرر کتباً به رأي صادره اعتراض نموده و تقاضـاي تجدیـد نظـر نماینـد    داده نشوند می
.نمایندررسی و صدور رأي مجدد در مهلت مقرر اقدام میمرحله هیأت اجرایی نسبت به ب

:10ماده 
چنانچه در مرحله تجدید نظر اول، رأي بدوي مبنی بر عدم احراز ضوابط عمومی یا انتخـاب اصـلح تأییـد شـود     

تواند اعتراض خود را کتباً در مهلت مقرر به هیأت مرکزي ارائـه  وداوطلب نسبت به آن اعتراض  داشته باشد، می
.نمایددر مرحله دوم تجدید نظر، هیأت مرکزي نسبت به بررسی و صدور رأي مجدد اقدام می. نماید
:11ماده 

.مدت زمان رسیدگی به شکایات و اعالم نظر در هیأتهاي اجرایی و مرکزي دو ماه خواهد بود
:12ماده 

ل یا دوم به داوطلب، قابل تجدید هیأتهاي اجرایی ومرکزي موظفند ضمن ابالغ رأي صادره  بدوي، تجدید نظر او
.نظر بودن، مرجع تجدید نظر کننده بعدي و مهلت قانونی جهت اعتراض به رأي را ذکر نمایند

:13ماده 
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تواند فقط یک بار در مرحله اول از هیأت اجرایی و یک بار در مرحله دوم از هیأت مرکزي تقاضـاي  داوطلب می
.باشددر هر یک از مراجع مذکور مجاز نمیتجدید نظر نماید شکایت بیش از یک بار

:تبصره
در صورت شرکت مجدد داوطلب، احـراز  . عدم پذیرش در یک مقطع مانع از شرکت در مقاطع دیگر نخواهد بود

شکایت برابـر  ) باشدعدم احراز صالحیت قبلی مالك عمل نمی. ( باشدصالحیت بر مبناي وضعیت فعلی فرد می
.باشدمقررات قابل رسیدگی می

:14ماده 
هاي مرکزي یا هیأتهـاي اجرایـی را تغییـر دهـد و یـا از اجـراي آن       تواند آراء هیأتهیچ مقام اداري ودولتی نمی

.ی آن را ابطال و یا تصمیم دیگري اتخاذ نمایدلجلوگیري کند مگر در مواردي که هیأت عا
:15ماده 

توانـد در  کزي معترض باشد پس از ابالغ رأي میدر صورتی که داوطلب نسبت به رأي صادره از سوي هیأت مر
.مهلت مقرر اعتراض خود را کتباً به هیأت عالی ارائه نموده و تقاضاي بررسی مجدد از آن هیأت نماید

:تبصره
شکایت داوطلب به هیأت عالی جذب در صورتی قابل رسیدگی خواهد بود که مراحـل تجدیـد نظـر اول و دوم    

.باشدکه به معناي مبسوط الید بودن هیأت عالی است نمی16اقض ماده این ماده ن. طی شده باشد
:16ماده 

ترین مرجع نسبت به آراء صادره در هـر  تواند به عنوان عالینامه هیأت عالی میعالوه بر مراجع مقرر در این آیین
.باشداالجرا میمرحله رسیدگی و صدور رأي نموده نظر هیأت عالی در هر مرحله قطعی و الزم

نحوه رسیدگی-ج
:17ماده 

یـا  ( اعتراض کتبی ذینفـع  : مبناي رسیدگی به شکایات و تجدید نظر آراي هیأتهاي اجرایی و  مرکزي عبارتند از
و یا تشخیص و دستور هیأت عالی) نماینده قانونی وي

:18ماده 
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:در شکوائیه کتبی شاکی جهت درخواست تجدید نظر باید نکات زیر قید شود
ام ونام خانوادگی، شماره شناسنامه، شماره ملی و امضاءن-
نشانی محل کار و سکونت، شماره تلفن تماس و آدرس اینترنتی-
ارائه جهات، دالیل یا مستندات اعتراض با درج رأي یا آراء صادره در شکوائیه -
:19ماده 

در صـورت مراجعـه حضـوري    مرکزي و عالی موظفند پس از دریافت اعتراض شـاکی و ثبـت   هیأتهاي اجرایی،
.تاریخ وصول اعتراض مبناي آغاز تجدید نظر خواهد بود. رسید آن را به وي تحویل دهند

:تبصره
شکایتی قابل رسیدگی است که توسط داوطلب و یا نماینده قانونی وي امضاء و در مهلت مقـرر تحویـل مرجـع    

.رسیدگی کننده شود
:20ماده 

مصـوبه اهـداف و   6مـاده  3ده از هیأت مرکزي جایگزین دو نفر، از موضوع بند در تجدید نظر اول دو نفر نماین
در این جلسه دفاعیات کتبی داوطلب مورد بررسی قرار گرفته و نسبت بـه صـدور رأي اقـدام    . گردندوظایف می
.خواهد شد

:21ماده 
ـ   ز در صـورت درخواسـت   در تجدید نظر دوم که در هیأت مرکزي انجام خواهد شد پس از مالحظه پرونـده و نی

.داوطلب پس از استماع دفاعیات حضوري وي مجدداً نسبت به صدور رأي اقدام خواهد شد
:22ماده 

مراجع رسیدگی کننده در تجدید نظر اول و دوم در صورتیکه موارد موجود در پرونده داوطلب را مکفی و مـتقن  
کننـدگان جدیـد   اطمینان آور توسط بررسیهاي مجددبراي صدور رأي تشخیص ندهند موظفند نسبت به بررسی

.اقدام نموده و با توجه به دالیل و مستندات شاکی همه جوانب امر را بررسی و اعالم نظر نمایند
:23ماده 

.پذیردمکاتبات در خصوص رسیدگی به پرونده شاکیان با هیأت عالی از طریق هیأتهاي مرکزي صورت می
:24ماده 
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هاي مرکزي موظفند در صورت درخواست کتبی داوطلب نتیجه رسیدگی به شـکایات را  هیأتهاي اجرایی و هیأت
.به طور کلی، محرمانه و کتبی به وي اعالم نمایند

:25ماده 
همچنین در مرحله دوم . باشندهاي اجرایی مسئول اجراي تصمیمات و ابالغ آراء و احکام صادره میدبیران هیأت

.باشدهده دبیر هیأت مرکزي میتجدید نظر انجام این امور به ع
:26ماده 

در . باشـد کلیه اطالعات به دست آمده در مراحل جذب در پرونده متقاضی محرمانه بوده و افشاي آن مجاز نمـی 
.صورت افشاي موارد با متخلفین طبق مقررات مربوطه قضایی و یاتخلفاتی برخورد خواهد شد

:27ماده 
توان در کنندگان را نمیگران و بررسیهیأتهاي اجرایی، محققین، مصاحبههیچ یک از اعضاي هیأت هاي مرکزي،

آوري اطالعـات، مـدارك و همچنـین صـدور رأي دارنـد      ارتباط با وظایفی که طبق مقررات و ضوابط براي جمع
.تحت تعقیب قضایی قرار داد

:تبصره
ي گردند، پرونـده آنـان حسـب مـورد     در صورتی که هر یک از افراد فوق مرتکب جرایم عمومی یا تخلفات ادار

مرکزي به مراجع قضایی، هیأتهاي رسیدگی به تخلفات اداري و یا سـایر مراجـع   هايتوسط هیأت عالی یا هیأت
.ذیربط ارجاع خواهد شد

:28ماده 
در خصوص آراء صادره تجدیـد  (هر شش ماه گزارش فعالیتهاي خود و هیأتهاي اجرایی هیأتهاي مرکزي موظفند

.را به هیأت عالی ارائه نمایند) ول و دومنظر ا
:29ماده 

به تصویب 05/04/1391مین جلسه هیأت عالی جذب مورختشهتبصره درنود و 5ماده و 29این آیین نامه در 
.و از تاریخ ابالغ الزم االجراسترسیده است
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دانش افزائی و معرفت افزائی
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دانش افزاییشرایط برگزاري دوره هاي «مصوبه 
»اعضاي هیأت علمی مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هیأت عالی جذب30/08/1391مورخ 107مصوب در جلسه 

هیأت عالی جـذب اعضـاي هیـأت علمـی دانشـگاه هـا و مراکـز آمـوزش عـالی در یکصـد و هفتمـین جلسـه                 
شرایط برگزاري دوره هاي دانش افزایی اعضاي هیـأت علمـی مؤسسـات آمـوزش عـالی و      ، 30/08/1391مورخ 

:را به شرح ذیل تصویب نمودپژوهشی

براساس بررسی کارشناسی و ارزیابی هاي صورت گرفته درخصوص نحـوه برگـزاري دوره هـاي دانـش افزایـی      
ی و پژوهشی، ضمن تقدیر از زحمات دست اندر کاران طرح مـذکور،  اعضاي هیأت علمی مؤسسات آموزش عال

:  رعایت موارد ذیل در برگزاري دوره هاي دانش افزایی آتی ضروري است
تدوین محتواي دوره ها صرفاً توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه ها انجام شده و مدرسان -1

.ی باشندموظف به تدریس موضوعات براساس سرفصل ها م
.مدرسین دوره هاي آموزشی فقط توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه ها انتخاب می شوند-2
معاونت آموزشی دانشگاه ها متولی اجراي طرح و انجام ارزیابی دوره ها با هماهنگی دفاتر نهاد نمایندگی مقام -3

.معظم رهبري در دانشگاه ها می باشند
ها و نتایج نظر سنجی هاي دوره ها در اسرع وقت توسط معاونت آموزشی به نهاد گزارش هاي، ارزیابی -4

.نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه ها ارسال گردند
دانشگاه ها اقدامات الزم درخصوص تأمین اعتبار الزم براي اجراي دوره در بودجه ساالنه معاونت آموزشی-5

.بصورت یک بودجه مشخص پیش بینی گردد
.داشته باشنده مجریان و مدرسان نسبت به رعایت کلیه دستور العمل هاي مندرج در کتاب کار اهتمام ویژهکلی-6
امکان برگزاري دروه ها بصورت مجازي با هدف استمرار دوره ها در طول سال توسط نهاد نمایندگی مقام -7

.معظم رهبري در دانشگاه ها و معاونت آموزشی دانشگاه ها فراهم گردد



123



124

حق الزحمه و امتیازات اجرایی
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نحوه محاسبه و پرداخت حق الزحمه و امتیازات اعضاي هیأت هاي اجرایی جذب «مصوبه 
»مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هیأت عالی جذب28/03/1392مورخ 118مصوب در جلسه 

ها و مراکـز آمـوزش عـالی و پژوهشـی در یکصـد و هجـدهمین       هیأت عالی جذب اعضاي هیأت علمی دانشگاه
، نحوه محاسبه و پرداخت حق الزحمه و امتیازات اعضاي هیأت هـاي اجرایـی جـذب    28/03/1392جلسه مورخ 

:مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی را به شرح ذیل تصویب نمود

ه امتیازات اعضاي هیأت هاي اجرایی جذب مؤسسات آموزش عالی مشابه پرداخت حق الزحمه و محاسب«
.»اعضاي هیأت هاي ممیزه خواهد بود

:به شرح زیر اصالح گردید10/04/1393مورخ140بند فوق در جلسه  

هاي بررسی صالحیت و کارگروهپرداخت حق الزحمه و محاسبه امتیازات اعضاي هیأت هاي اجرایی جذب «
.»سات آموزش عالی مشابه اعضاي هیأت هاي ممیزه خواهد بودمؤسعمومی 



126

فرم هاي مخصوص فرایند جذب هیأت علمی
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بسه تعالی
..................هیأت اجرایی جذب 

)پرسشنامه(
طرح سربازي راتبه مخصوص داوطلبان استخدام 

ی و فناوري کشوردر هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهش
:تذکر مهم

.خواهشمند است قبل از تکمیل این فرم آن را به دقت مطالعه فرمایید-1
.لطفاً پرسشنامه را به طور کامل و خوانا در دو نسخه تکمیل نمایید-2
.شودتصویر پرسشنامه تکمیل شده پذیرفته نمی-3

مشخصات متقاضی- 1
....................................................: .....نام

: ................................................................نام خانوادگی
:......................تاریخ تولد.. :...................محل صدور:.................. محل تولد: ...................... شماره شناسنامه:.....................پدرنام

:........................................شماره کد ملیمتأهل مجرد : وضعیت تأهل:............................. تابعیت:....................... مذهب
: ....................................تلفن منزل................................................... :تلفن محل کار: ................................................ تلفن همراه

: .........................................................................تلفن دیگري که در موقع اضطراري بتوان با شما تماس گرفت
...........................تاریخ پایان خدمت مشغول خدمت معافیت دائم معافیت تحصیل خدمت کرده: وضعیت نظام وظیفه

:مشخصات همسر
...................:محل تولد:................................. مذهب:................................ تابعیت:......................................... نام و نام خانوادگی

: ...............................شغل: ...................................... مدرك تحصیلی
................................: .......................................................................................................................نشانی و تلفن محل کار همسر

:سوابق تحصیالت دانشگاهی- 2

معدلرشته تحصیلیمقطع تحصیلیردیف
دانشگاه محل 

تحصیل
کشور محل 

تحصیل
تاریخ پایانتاریخ شروع

کارشناسی ارشد1
دکتري2
هاي تخصصی دیگردوره3

ها یا مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی سابقه تدریس یا پژوهش دارید در جدول ذیل انشگاهچنانچه در د:سوابق آموزشی و پژوهشی- 3
.مرقوم فرمایید

نام دانشگاه یا مؤسسه 
آموزشی و پژوهشی

عنوان درسهایی که تدریس 
نماییدنموده یا می

تاریخ 
شروع

تاریخ 
پایان

تلفنآدرس مؤسسه

آرم مؤسسه
1فرم شماره 

محل الصاق 
عکس
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:یسوابق اشتغال متقاض- 4

شهرستاننوع مسئولیتواحد سازمانینام محل کار
تاریخ 
شروع

تاریخ 
پایان

تلفننشانی

. مشخصات سه نفر از افرادي که به لحاظ علمی شناخت جامعی از شما داشته باشند را در جدول ذیل مرقوم فرمایید:معرفان علمی- 5
.)هاي دولتی و ترجیحاً دانشگاهی یا حوزوي بوده از بستگان سببی و نسبی نباشدبخشمعرفان در صورت امکان شاغل در(

نام و نام خانوادگیردیف
نوع رابطه و نحوه 

آشنایی
مدت 
آشنایی

نشانی محل کار یا سکونتشغل معرف
تلفن ثابت و 

همراه

به لحاظ اخالقی و مذهبی شناخت جامعی از شما داشته باشند را در جدول ذیل مرقوم مشخصات پنج نفر از افرادي که:معرفان عمومی- 6
.)هاي دولتی و ترجیحاً دانشگاهی یا حوزوي بوده از بستگان سببی و نسبی نباشدمعرفان در صورت امکان شاغل در بخش. (فرمایید

نام و نام خانوادگیردیف
نوع رابطه و نحوه 

آشنایی
مدت 
آشنایی

نشانی محل کار یا سکونتعرفشغل م
تلفن ثابت و 

همراه

:نشانی متقاضی- 7
تلفن ثابت و همراهکد پستینشانی کامل پستی

:محل سکونت فعلی
محل کار

:پست الکترونیکی
:مدارك الزم براي تشکیل پرونده

)آخرین مدرك تحصیلی دو نسخه(تصویر - 1
ارزشیابی دائم یا موقت مدرك تحصیلی اخذ شده از کشورهاي خارجی که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوري ارزشیابی شده - 2

.باشد
)خالصه(شناسنامه علمی - 3
در یک نسخه) هر دو طرف(تصویر کارت ملی - 4
یک نسخه تصویر از تمامی صفحات شناسنامه- 5
یت دائم یا موقت یا دوره نظام وظیفهیک نسخه تصویر برگ پایان خدمت یا معاف- 6
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3× 4چهار قطعه عکس جدید - 7
هاي عقیدتی و علمیشرح حال مختصري از دوران زندگی خود با تکیه بر جنبه- 8

. دانـم خود را مسئول و متعهد مـی با صحت و دقت به سؤاالت این پزسشنامه پاسخ گفته و نسبت به آن......................................................... اینجانب
چنانچه بـه دلیـل نقـص مـدارك پرونـده اینجانـب بالاقـدام بمانـد،         . نمایمضمناً تمامی مدارك خواسته شده فوق را همراه با این پرسشنامه ارسال می

.ولیتی نداردباشد و هیأت اجرایی جذب اعضاي هیأت علمی دانشگاه در این باره هیچگونه مسئمسئولیت آن بر عهده من می
.نوشتن تاریخ تقاضا ضروریست، لطفاً فراموش نفرماید:تذکر

:امضا و تاریخ تقاضا
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بسه تعالی

.........................رأي هیأت اجرایی جذب

....................................: .......داراي مدرك تحصیلی........................................................ پرونده بررسی صالحیت 

راتبهپیمانی      قراردادي     طرح سربازي    حق التدریس     : متقاضی عضویت

رسمی آزمایشی به رسمی قطعیپیمانی به رسمی آزمایشی   : متقاضی تبدیل وضعیت
هیأت اجرایی مطرح : ........................................... در جلسه مورخ. .......................................در هیأت علمی این مؤسسه 

:گردید و با استناد به مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی و مندرجات پرونده

مورد تأیید قرار نگرفت مورد تأیید قرار گرفت 

امضاءنام خانوادگینامسهرئیس هیأت اجرایی جذب مؤس-1

امضاءنام خانوادگینامرئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري مؤسسه-2

امضاءنام خانوادگینامدبیر و عضو هیأت-3

امضاءنام خانوادگینامعضو هیأت-4

امضاءنام خانوادگینامعضو هیأت-5

امضاءنام خانوادگینامعضو هیأت-6

امضاءنام خانوادگینامتعضو هیأ-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
.....: .............................................داراي مدرك تحصیلی............................. خواهر / پرونده بررسی توانایی علمی برادر 

راتبهپیمانی      قراردادي     طرح سربازي    حق التدریس     : متقاضی عضویت

رسمی آزمایشی به رسمی قطعیپیمانی به رسمی آزمایشی   : متقاضی تبدیل وضعیت
کارگروه توانایی علمی ...................... : ................در جلسه مورخ.......................................... هیأت علمی این مؤسسه 

.هاي پیوستی بررسی گردیدمطرح و با استناد به مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی و بر اساس فرم

اعضاء کارگروه بررسی توانایی علمی
نام و نام خانوادگی

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

مهر کارگروه بررسی توانایی علمی

آرم مؤسسه
2- 1فرم شماره 

:شماره
:تاریخ
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ووط به امتیازات توانایی علمی داوطلبان عضویت هیأت علمی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوريمرب2-1- 1فرم 
دانشگاه آزاد اسالمی

:دانشکده:رشته تحصیلی:آخرین مدرك تحصیلی:شماره ملی:شماره شناسنامه:تاریخ تولد:نام و نام خانوادگی

موضوعردیف

حدا
کثر 
امت
یاز

مستندات الزمامتیاز پایه**نحوه امتیازدهی
امتیاز 
کسب 
شده

توانایی تدریس، تهیه طرح 1
20درس

در کمیته                                            ) مصاحبه(انتقال مفاهیم تخصصی 
)مدرك ارزیابی آموزشیدر صورت ارائه (کیفیت تدریس مستقل

طرح ایده هاي نو براي ارائه دروس                        
Microteachingمصاحبه و ارزیابی 

از نظر دقت در گزینش علمی مطالب، (داوطلب توسط اعضاي هیات علمی هم رشته 
...)قدرت بیان و

وین در ارائه                                      استفاده از توانمندي فناوریهاي ن

امتیاز8
امتیاز3
امتیاز2

امتیاز5
امتیاز2

مصاحبه و 
ارزیابی 

Microteachin
g

بر اساس رشته ( 
در آزمایشگاه یا 
محیط بالینی نیز 

)انجام شود

5سوابق تدریس2

هر واحد تدریس دانشگاهی 
ساعت مشارکت در آموزش دانشجویان و کارورزان 50براي متخصصین بالینی، هر * 

)ویژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(
ساعت مشارکت در آموزش دانشجویان و مهارت آموزان 50براي متقاضیانی که ، هر 

امتیاز5/0
امتیاز5/0

امتیاز5/0
گواهی نامه 

معتبر 

3

چاپ مقاالت در مجالت 
علمی، 
رویجی و پژوهشی،علمی،ت

سایر مجالت داراي مجوز از 
کمسیون نشریات علوم 

پزشکی کشور

15

ISIیالمللنیبیپژوهش-یمقاالت علم

یداخلیپژوهش-یعلموISCیالمللنیبمقاالت
یجیترو-یعلممقاالت

مقاالت                                              ریسا
امتیازات نویسنده اول، دوم و دوم به بعد بر اساس آئین نامه ارتقا محاسبه : تبصره

.می گردد

ازیامت4
ازیامت3
ازیامت5/0
مقاالت مربوطهزایامت25/0

ارائه مقاالت در کنگره هاي 4
5داخلی و بین المللی

مقاالت کامل در کنگره هاي بین المللی    

خالصه مقاالت در کنگره هاي بین المللی 
مقاالت کامل در کنگره هاي داخلی       
خالصه مقاالت در کنگره هاي داخلی    

امتیاز1-5/0

امتیاز25/0
امتیاز5/0-25/0

امتیاز15/0

مقاالت مربوطه

تألیف و ترجمه کتاب در 5
15زمینه تخصصی فرد

تولید اثر بدیع هنري با تأیید هیأت ممیزه                    . 1
کتاب تصنیفی و مرجع                                 تألیف. 2
)     انتشارات معتبر خارجی(تألیف کتاب. 3
)         انتشارات دانشگاهی(تألیف کتاب. 4
)     انتشارات غیر دانشگاهی(تألیف کتاب. 5
از دستاوردهاي پژوهشی خود                 تألیف کتاب  حاصل .6
تألیف مجموعه کتابهایی همانند دائره المعارف                       .7
تألیف کتاب در رشته غیر مرتبط با رشته تخصصی نویسنده  .8
تدوین کتاب چاپی به عنوان منبع آموزشی                             .9
ویرایش علمی کتاب    .10
تألیف بخشی از کتاب                                                              .11

در محتواي آن % 20تجدید چاپ کتاب تألیفی در صورتیکه حداقل به میزان .12
اصالح یا اضافه صورت پذیرفته باشد 

ه کتاب      ترجم. 13
این بند وبراساس فرم 13،12،11،10،9،8،7،6،5،4،3،2،1امتیازات مولفه هاي : 1تبصره 

.ارتقاء امتیازات تغییر خواهدکرد
به کتب غیر مرتبط بارشته متقاضی  امتیاز بسته به نوع انتشارات ، ترجمه :  2تبصره 

و تألیف تعلق می گیرد
.امتیاز تعلق می گیرد4تا 2به گردآورنده و تدوینگر کتب: 3تبصره
،صورتیکه متقاضی آثار خودرادر راستاي 11،10،9،8،7،6،5،4،3،2،1بندهاي:  4تبصره

15تحقق اولویتهاي مصرح در نقشه جامع علمی کشور تهیه نماید حداکثر تا سقف 

امتیاز15
امتیاز10
امتیاز8
امتیاز6
امتیاز4
امتیاز3
امتیاز3

امتیاز1.5
امتیاز1.5

امتیاز1
امتیاز1
امتیاز5/0

امتیاز1

کتاب مربوطه
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.می گیرند2امتیاز ضریب 
1.5د  با ضریب اگر متقاضی  نویسنده اول بو9،8،7،6،5،4،3،2،1بندهاي : 5تبصره

.             حداکثر تا سقف تعیین شده  تعلق خواهد گرفت

مجري و یا همکاري در 6
10پروژه هاي پژوهشی

: مجري طرح ملی پژوهشی
: همکار اصلی طرح ملی پژوهشی

: مجري طرح پژوهشی
: همکار اصلی طرح پژوهشی

امتیاز4
امتیاز2
امتیاز1

امتیاز0.5

گواهی نامه 
معتبر

7

در هیأت تحریریه عضویت 
و یا داوري در مجله معتبر 

علمی  و یا هیأت علمی 
کنگره

5

جلههرممقاالت یابیداوروارز
دو سال مجالت ) impact factor(اثربیضرعضویت در هیات تحریریه مجالتی که 

جله هرمباشد   0.6يباالSCOPUS ،ISI,ISCبراساس یالمللنیب
قاتیوزارت علوم، تحقدییمورد تأیداخلمجالتعضویت در هیأت تحریریه 

یو وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکيوفناور
کنگره                  یعلمأتیهعضویت در

ازیامت0.5

ازیامت2

ازیامت1
ازیامت0.5

مستندات معتبر

8
ــی   ــاد مل ــویت در بنی عض
نخبگان و دفـاتر اسـتعداد   

هاي درخشان
10

عضو تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان با ارائه مدرك معتبر
عضویت در دفتر استعدادهاي درخشان 

امتیاز10
عتبرمستندات مامتیاز4

9

اخذ جایزه از جشـنواره یـا   
المپیاد معتبر علمی

ــد   ــی مانن ــارات علم افتخ
دانشجوي نمونـه کشـوري،   

هاي هاي ملی، رتبهجشنواره
اول تا سوم آزمـون ورودي  
در رشته و فارغ التحصـیل  
رتبه اول دوره کارشناسـی  

ارشد و دکتري و
و رتبــه اول، دوم و ســوم  
امتحــان تخصصــی و فــوق 

تخصصی

15

جشنواره هاي دانشگاهی، ملی وبین المللی  
خـوارزمی، فـارابی، امـام خمینـی، پیـامبر      (جشنواره هـاي بـین المللـی از قبیـل    

)   اعظم،مخترعان و مبتکران،فیلم فجر، تئاتر فجر، موسیقی فجر 
رازي، خـوارزمی ، فـارابی ، مطهـري ، ابـن     (جشنواره هاي ملی و دانشگاهی مانند

یخ بهایی ،قرآن، مطهري، فارابی ،جشنواره هاي پژوهشی داخلـی  سینا، ابوریحان،ش
)  ملی و المپیادهاي داخلی ملی

) قیوتشوریشامل تقد( گریدموارد
.امتیاز بین صاحبان فرآیند تقسیم می شود: تبصره

مسابقات علمی دانشجویی ملی و بین المللی               
رتبه اول رتبه اول آزمون ورودي در رشته     

فارغ التحصیل رتبه اول دوره ارشد و دکتري   
دانشجوي نمونه کشوري                  

)براي هر رنگ مدال(مدال المپیاد دانش آموزي جهانی                         
فقط براي مدال طالوريمدال المپیاد دانش آموزي کش

طال مدال المپیاد دانشجویی کشوري                                           
3امتیاز، پنج نفر بعد 4امتیاز، پنج نفر بعد 5پنج نفر اول :رتبه هاي آزمون سراسري

در هر مقطع قابـل محاسـبه مـی    (امتیاز1امتیاز، پنج نفر بعد 2امتیاز، پنج نفر بعد 
)باشد

جایزه براي دانشجویان خارج از کشور                     
جایزه براي دانشجویان خارج از کشور باید با تأیید وزارتین علوم، تحقیقات : تبصره

.و فناوري یا وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی باشد
م بورد تخصصی به ترتیب  رتبه اول، دوم و سو*
رتبه اول، دوم و سوم بورد فوق تخصصی به ترتیب*

رتبه هاي کشوري اول، دوم و سوم دانشنامه تخصصی و آزمون ورودي کشوري 
به ترتیب ) Ph.D( دکتراي تخصصی

امتیاز10

امتیاز5

ازیامت1
امتیاز3
امتیاز5

امتیاز         3
امتیاز5

امتیاز5
امتیاز3
امتیاز4

امتیاز3

امتیاز5و 7، 10
امتیاز3و  5، 7

امتیاز3و  5، 7

مستندات معتبر

10

ــتفاده از   ــایی اســ توانــ
ــوین   ــدیهاي نــ توانمنــ
الکترونیــک و بانــک هــاي 

اطالعاتی

مشاهده عینی عملکرد داوطلب5

ارزیابی مستقیم 
توسط کارگروه 
بررسی توانایی 

علمی

11
بان رایج در تسلط به ز

مجامع علمی
-انگلیسی-عربی(

10
IELTS9-8 ،TOFEL677-650 وMCHE100-90:

IELTS7 ،TOFEL650-600 وMCHE90-70:

IELTS6 ،TOFEL600-500 وMCHE70-50:

ازیامت5
ازیامت4
ازیامت3

گواهی نامه 
معتبر یا ارزیابی 
مستقیم توسط 
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.به معناي به ازاء هر مورد حداکثر نمره می باشد: امتیاز پایه** ویژه داوطلب عضویت هیات علمی در دانشگاههاي علوم پزشکی *

:زبان ها با ارائه مدرك معتبر ریسا...)آلمانی و -فرانسوي
: ارزیابی مستقیم مهارتهاي خواندن، درك مطلب، تکلم و نوشتن به زبان هاي مزبور 

ازیامت2
امتیاز3

رگروه بررسی کا
توانایی علمی

12

معدل نمرات کارشناسی، 
کارشناسی ارشد و دکتري و 
نمره پایان نامه کارشناسی 

ارشد  و دکتري

5

معدل کارشناسی
امتیاز        17-1875/0

امتیاز     18-191
امتیاز                         19-201.5

معدل کارشناسی ارشد   
امتیاز    17-185/0
امتیاز18-191
امتیاز    19-201.5

امتیاز             200.25تا 30/18پایان نامه از 
معدل دکتري

امتیاز17-181
امتیاز                     18-191.5
امتیاز                        19-202

امتیاز200.25تا 30/18پایان نامه از 

12
دانشگاه محل تیفیک

مقطع نیدر آخرلیتحص
یلیتحص

5

: دانشگاه برخوردار 
: برخوردارریغدانشگاه
ی مورد تأیید وزارتین علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و خارجدانشگاه

:آموزش پزشکی

ازیامت5
ازیامت3

ازیامت5-1

13
دانشگاه محل تیفیک

یلیدر مقطع تحصلیتحص
یقبل

5

: دانشگاه برخوردار 
: برخوردارریغدانشگاه
ی مورد تأیید وزارتین علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و خارجدانشگاه

: آموزش پزشکی

ازیامت5
ازیامت3

ازیامت5-1

12هاي فناوريفعالیت14

یعلمهیدییبا تأیثبت اختراع داخل
مشارکت در (سابقه یکسال پسا دکتراي صنعتی با تأیید وزارت صنایع و وزارت علوم

)تحقیق و توسعه
) US pattentو (Euro patentيمطابق استانداردهایاختراع جهانثبت
يجمهوراستیريمعاونت علم و فناوردییبا تأيفناوريسازيتجار
يجمهوراستیريمعاونت علم وفناوردییبا تأیو فروش دانش فنیابیدست

ازیامت2
امتیاز5
ازیامت6
ازیامت5
ازیامت4

فعالیتهاي راه اندازي 15
ازیامت3هرمورد يرشته جد،یدانشکده، گروه آموزششگاه،یبخش، آزماجادیا5آموزشی

به یسابقه خدمت تخصص*16
ازیامت2هرسال  حداکثر يبه ازا4یعلماتیعنوان عضو ه

17

گواهی علمی اضافه بر 
مدرك

و شرکت در کارگاه هاي 
تخصصی

10

MPH:دوره یگواه*

: MSمدركارائه*
: خارج از کشور کسالهیماهه تا 6يدوره هایگواه

در رشته یعالوه بر مدرك تخصص( ینیباليرشته هايبراphDمدرك داشتن*
) : یاصل

:هیعلوم پايرشته هايبراMDمدرك داشتن
گواهی *:  و کارگاه هاي تخصصیقیروش تحقس،یروش تدريکارگاههایگواه

:                                       EDCعضویت در 
:                                      EDoگواهی عضویت در *

ازیامت3
ازیامت4
ازیامت4

ازیامت7
ازیامت5
ازیامت2
امتیاز2
امتیاز2

گواهی نامه 
معتبر

تهیه مواد آموزشی شامل پوسترهاي آموزشی، راهنماي یادگیري، و یا نرم افزار 2یآموزشيبسته هایطراح18
شی مواد آموزامتیاز0.5آموزشی                                                                                             

تهیه شده 

بالینی ویژه در /مهارت فنی19
20رشته تخصصی

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

صالحیت عمومی کارگروه بررسی توانایی علمی می تواند  از کارگروه بررسی : تبصره
.نیز دراین خصوص بهره بگیرد

جمع کل ویژه حوزه  وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوري

17
5

جمع کل ویژه حوزه وزارت بهداشت، 
درمان وآموزش پزشکی

18
3
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بسه تعالی

نتیجه ارزشیابی
کارگروه بررسی صالحیت عمومی

:مؤسسه
..............: ..................................داراي مدرك تحصیلی............................. خواهر / پرونده بررسی صالحیت عمومی برادر 

راتبهپیمانی      قراردادي     طرح سربازي    حق التدریس     : متقاضی عضویت

رسمی آزمایشی به رسمی قطعیپیمانی به رسمی آزمایشی   : متقاضی تبدیل وضعیت
کارگروه بررسی صـالحیت  ............................... : .......در جلسه مورخ.......................................... هیأت علمی این مؤسسه 

.هاي پیوستی بررسی گردیدعمومی مطرح و با استناد به مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی و بر اساس فرم

نام و نام خانوادگی
1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

مهر کارگروه بررسی صالحیت عمومی

آرم مؤسسه
2- 2فرم شماره 

:شماره
:تاریخ
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هیأت اجرایی جذب مؤسسه–حیت عمومیمربوط به امتیازات صال2- 2-1فرم 
فرم بررسی صالحیت عمومی

:مذهب /دین:     وضعیت تأهل:             تاریخ تولد:      نام پدر:                         نام و نام خانوادگی 
:        تاریخ معرفی: رتبه علمی:      رشته تحصیلی:          مدرك تحصیلی:                        موضوع پرونده
:تاریخ جلسه:                          شماره جلسه

درج امتیازمالکهاي شرایط عمومیبند
مدافع                 معتقد و ملتزم              معتقداعتقاد به نظام جمهوري اسالمی و قانون اساسی1
مدافع                 معتقد و ملتزم             معتقدد و التزام به اصل والیت فقیهاعتقا2
کاهلعامل         مقید     التزام به انجام واجبات و ترك محرمات 3

متوسطمقید                         خوب                    تعهدات اخالقی و حسن شهرت4
خوب                       متوسط                      ضعیفتعهدات کاري5

مقید                         خوب                      متوسطبرخورد اجتماعی6
مقید                         خوب                      متوسطپوشش ظاهري 7
خوب                       متوسط                      ضعیفت پذیريمسئولی8
خوب                       متوسط                      ضعیفسعه صدر و صبور بودن- توانایی مواجهه با نامالیمات9

ماه6تا 3ماه                   12تا6ماه                12بااليشرکت در جبهه ئهاي جنگ حق علیه باطل10
دارد                          گاهی                       بندرتهاي مذهبیسوابق فرهنگی و اجتماعی از قبیل فعالیت درمساجد، هیأت11
3جهدر2درجه1درجه طرح شاهدسوابق ایثارگري،12
سازمانها، ... بسیج، نمایندگی ولی فقیه، جهاد دانشگاهی و:همکاري بانهادها از قبیل13

جمعیت هاي خیریه وعام المنفعه
دارد                          گاهی                       بندرت

2/13/1کامل                         مفاهیمحافظین قرآن و نهج البالغه، قاري، تفسیر قرآن و نهج البالغه ،آشنایی با 14

خوب                       متوسط                      ضعیفعالقمندي فرد به شغل هیأت علمی 15

عیفخوب                       متوسط                      ضقدرت بیان و انتقال مفاهیم16

بنـد  (از کـل امتیـاز   % 10امتیاز بند بومی مناطق محروم به شرط اشتغال در منطقه محروم و یا داوطلب خدمت در مناطق محروم –الف 
)بررسی صالحیت عمومی1-2-2الف سایر امور اجرایی دستورالعمل نحوه تکمیل فرم 

ضایت از عملکرد و ارائه مستندات الزم به ازاي هر سـال یـک امتیـاز و    امتیاز افراد داراي سابقه کار در دستگاه مربوطه به شرط ر–ب 
)بند ب سایر امور اجرایی(امتیاز 5حداکثر 

جمع امتیاز و انشاء رأي توسط عضو کارگروه بررسی صالحیت عمومی با توجه به کسب امتیاز

امضاء عضو.........................................تاریخ 

:توضیحات

)2-2-1(فرم شماره 
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بسه تعالی

:مسئول محترم حراست
سالم علیکم؛

: .....................................................کد ملی.............................................. خانم / نظر به اینکه آقاي احتراماً؛ 
تبدیل وضعیت/ متقاضی عضویت:....................محل صدور....... :............به شماره شناسنامه:................. نام پدر

باشـد جهـت   اي از نامبرده در آن حراست موجود میباشد، خواهشمند است چنانچه سابقهدر هیأت علمی این مؤسسه می
.برداري به این هیأت ارسال نمایندبهره

.شودقبالً از همکاري شما قدردانی می

یی جذب مؤسسهدبیر هیأت اجرا

آرم مؤسسه
3فرم شماره 

:شماره
:تاریخ
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بسه تعالی

وزارت اطالعات–اداره کل تعیین صالحیت و اسناد :به
دبیرخانه هیأت مرکزي جذب اعضاي هیأت علمی: از

سالم علیکم؛
.خواهشمند است نسبت به فرد یاد شده با مشخصات ذیل اعالم نظر فرماییدبا احترام؛

.در این قسمت چیزي ننویسید

:نام:خانوادگینام

مذهبنام مستعارنام و نام خانوادگی قبلیمحل تولدمحل صدورش.شنام پدر

مدركسال اخذسال ورودنشانی محل تحصیلمقطعرشته تحصیلی

طبق فرم پیوست
طبق فرم 
پیوست

پیوستطبقفرمطبق فرم پیوستطبق فرم پیوست

طبق فرم پیوست: علیشغل ف
:نشانی محل کار و تلفن 

طبق فرم پیوست
:نشانی محل سکونت و تلفن 

طبق فرم پیوست
محل الصاق 

عکس
:مشاغل قبلی و خالصه سوابق سیاسی

طبق فرم پیوست
دبیرخانه هیأت مرکزي جذب مؤسسه

تعالم با توضیحاتعلت اس

آرم مؤسسه
4فرم شماره 

:شماره
:تاریخ
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بسمه تعالی
پاسخنامه

در این قسمت چیزي پدرنام نامنام خانوادگی
ننویسد
:شماره

:تاریخدبیرخانه هیأت مرکزي جذب اعضاي هیأت علمی وزارت: به
دارد طی بررسیهاي به عمل آمده تاکنون سابقه سوئی از نـامبرده بـه دسـت نیامـده     اعالم می/   /        عطف به نامه شماره  مورخ    احتراماً،

.است
ت و مرکز اسنادصالحیاداره کل تعیین

: ..............................................................................................متقاضی
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ثبت رایانه
)1(

ثبت رایانه
)2(
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بسه تعالی

دبیر محترم هیأت مرکزي جذب
....................................................................................

سالم علیکم،
....................................................خانم / به پیوست یک فقره پرونده بررسی صالحیت آقاي احتراماً؛

طرح سربازي راتبه پیمانی :   متقاضی عضویت

رسمی آزمایشی به رسمی قطعیپیمانی به رسمی آزمایشی   :           بدیل وضعیتمتقاضی ت
گرددباشد جهت بررسی و اعالم نظر نهایی ارسال میکه شامل مدارك ذیل می

.خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات الزم و انجام نتیجه را به این هیأت اعالم دارند

........................رئیس هیأت اجرایی جذب مؤسسه 
..........................................................امضاء و مهر 

1- 1فرم شماره (یک نسخه اصل فرم مشخصات متقاضی(
2-مکاتبات مربوط به استعالم از حراست و...
3- نامه پاسخ مراجع
4-ب2الف و 2و 2فرم شماره (رایی جذب فرم ارزشیابی صالحیت و اعالم رأي هیأت اج(
5- 6فرم شماره (فرم معرفی متقاضی از طرف رئیس هیأت اجرایی جذب به دبیر هیأت اجرایی جذب(
6-11و 10هاي شماره فرم(برگ ........ هاي تحقیق از منابع نامه ارسالی پرونده متقاضی براي انجام تحقیق و برگ(
7- دوران زندگیگزارش مختصري از
8-آخرین حکم کارگزینی در صورت داشتن سابقه اشتغال
9-در صورت استخدام پیمانی یا رسمی آخرین حکم استخدامی در مؤسسات
10-آگهی فراخوان منتشره در روزنامه کثیراالنتشار
11-تصویر آخرین مدرك تحصیلی
12-تصویر تمام صفحات شناسنامه
13-یا معافیت دائم به غیر از طرح سربازي) به بعد1337متولدین (پایان خدمت تصویر کارت
14-2 متقاضی3× 4قطعه عکس
15-تصویر کارت ملی
16-گواهی سوابق ایثارگري اعم از حضور در جبهه یا همکاري با بسیج و غیره
17-ور به مهر مؤسسه برگ ممه........................ هاي پرونده تعداد کُل برگ.........................................

.دبیر محترم موظف است پس از بررسی و کنترل مدارك درخواستی و اطمینان از کامل بودن پرونده نسبت به ارسال آن اقدام نماید:تذکر مهم

آرم مؤسسه
5فرم شماره 

در این قسمت چیزي 
یسدننو
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بسه تعالی

دبیر هیأت اجرایی جذب مؤسسه
سالم علیکم؛

........................در رشته ......................... داراي مدرك تحصیلی ............................خانم / ه اینکه آقاي نظر باحتراماً؛ 
ونده نامبرده قرار دارد، لذا پر....................................... به ..................................... در مرحله تبدیل وضعیت استخدامی از 

.شوندبراي بررسی صالحیت مشارالیه معرفی می

دبیر هیأت اجرایی جذب مؤسسه

آرم مؤسسه
6فرم شماره 

:شماره
:تاریخ
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بسه تعالی

مسئول کارگروه بررسی توانایی علمی
سالم علیکم؛

........................ر رشته د......................... داراي مدرك تحصیلی ............................خانم / نظر به تقاضاي آقاي احتراماً؛ 
.شونددر فراخوان جذب اعضاي هیأت علمی، نامبرده براي تشکیل پرونده و بررسی توانایی علمی معرفی می

دبیر هیأت اجرایی جذب مؤسسه

آرم مؤسسه
الف7فرم شماره 

:شماره
:تاریخ
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بسه تعالی

مسئول کارگروه بررسی صالحیت عمومی
سالم علیکم؛

........................در رشته ......................... داراي مدرك تحصیلی ............................خانم / نظر به تقاضاي آقاي احتراماً؛ 
.شونددر فراخوان جذب اعضاي هیأت علمی، نامبرده براي تشکیل پرونده و بررسی صالحیت عمومی معرفی می

دبیر هیأت اجرایی جذب مؤسسه

آرم مؤسسه
ب7فرم شماره 

:شماره
:تاریخ
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بسه تعالی

یأت اجرایی جذب مؤسسهمحقق محترم ه
سالم علیکم؛

فقره پرونده نامبردگان ذیـل کـه متقاضـی عضـویت در هیـأت      ....... هاي به عمل آمده، به پیوست پیرو هماهنگیاحتراماً؛ 
هاي کار یا تحصیل یا معرفان داوطلب در این اسـتان  باشند، براي انجام تحقیق از منابع موثق از محلعلمی این مؤسسه می

.شودمیارسال 
روز به ایـن دفتـر   20خواهشمند است نتیجه تحقیق را به صورت کامالً محرمانه و در اولین فرصت ممکن حداکثر تقویم 

.ارسال فرمایید

با تشکر
مسئول کارگروه بررسی صالحیت عمومی

محلهاي تحقیقنام و نام خانوادگیردیف
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 علیکم؛
به پیوست پرونده متقاضیان عضویت در هیأت علمی این مؤسسه که محلهاي تحصیل، کـار یـا معرفـان آنهـا در     احتراماً؛ 

.گردداي انجام تحقیقات الزم ایفاد میخارج از استان قرار دارد، بر
.خواهشمند است دستور فرمایید نتیجه تحقیقات را براي اقدامات بعدي به این هیأت ارسال دارند

با تشکر
دبیر هیأت اجرایی جذب

...............................مؤسسه 

)صیل یا معرفانمحل کار یا تح–نام استان (محلهاي تحقیق نام و نام خانوادگیردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

آرم مؤسسه
9فرم شماره 

:شماره
:تاریخ
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فرم تحقیق درباره داوطلبان عضویت در هیأت علمی دانشگاهها
یا ایها الذین آمنوا اتقواهللا و قولوا قوالً سدیداً

)70–احزاب (اي اهل ایمان تقوي پیشه کنید و به حق و صواب سخن گویید 

ناب آقاي برادر گرامی ج
سرکار خانم

و رهنمودهاي مقـام معظـم رهبـري در    ) ره(هاي بنیانگذار جمهوري اسالمی ایران حضرت امام خمینیبا عنایت به توصیه
داوطلب عضویت در کادر هیأت علمی ..................... خانم / جهت اسالمی کردن محیط دانشگاهها و توجه به اینکه آقاي 

ظر به اهمیت موضوع تدریس در دانشگاهها و پژوهش، خواهشمند است بر اساس مشاهدات خود و ن. باشددانشگاهها می
هاي ذیل پاسـخ داده و مـا را در انتخـاب    به پرسش................... خانم / با حفظ بی طرفی و رعایت عدالت در مورد آقاي 

ده و به صورت امانـت نـزد ایـن دبیرخانـه بـاقی      بدیهی است که نظرات شما محرمانه بو. جذب افراد صالح یاري فرمایید
.خواهد ماند

نحوه آشنایی شما با داوطلب-1
، آشنایی با ایشان ندارم، آشنایی خارج از دانشگاه ، آشنایی در دانشگاه نسبت خانوادگی 

مدت آشنایی با داوطلب-2
13......تا 13.......، از سال سال10، بیشتر از سال10تا  ،5سال5تا  ،1کمتر از یک سال 

کنیدنگرش و اعتقاد داوطلب را نسبت به نظام جمهوري اسالمی چگونه ارزیابی می-3
اطالع ندارم، بی تفاوت ، معاند، مخالف موافق 

تگی بـه  ، تبلیـغ هـواداري عضـویت و یـا وابسـ     1مبارزه مسلحانه با نظـام جمهـوري اسـالمی   : مصادیق عناد عبارتند از
هاي انحرافی در صورتیکه داوطلب، بـه نظـر شـما مخـالف و یـا      گروههاي مسلح و محارب، ترویج و سکوالریزم و فرقه

در این باره توضیح فرمایید که با توجه به کدام رفتار او مخـالف یـا معانـد نظـام     . باشدمعاند با نظام جمهوري اسالمی می
.است

.کنیده قانون اساسی چگونه ارزیابی مینگرش و اعتقاد داوطلب را نسبت ب-4
نمی دانم مخالف بی تفاوت موافق 

اعتقاد و التزام داوطلب به اصل والیت فقیه-5
دانمنمیبی تفاوتندارددارد

مخالفت علنی با ضروریات اسالم در کالس و خارج از کالس-1

8فرم شماره 
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نماییدوضع داوطلب را از لحاظ انجام فرایض دینی زیر چگونه ارزیابی می-6
اطالع ندارمخواندنمیخواند ز؛ مینما: الف

.خواند یا کاهل در انجام آن است شواهد و ادله خود را ذکر نماییددر صورتی که داوطلب نماز نمی-
کنـد خـواهري مـی  تظاهر به روزهگیرد بدون عذر شرعینمیگیرد با عذر شرعینمیگیردروزه؛ می: ب

اطالع ندارم

دانمنمیکندپرهیز نمیپرهیز از محرمات؛   پرهیز دارد-7

گیرد؟وضعیت داوطلب به لحاظ رعایت برخی از شئونات اسالمی چگونه مورد ارزیابی قرار می-8
وضعیت داوطلب

رعیت شئونات اسالمی و اعتقادي
اطالع ندارمضعیفمتوسطخوب

ورود و خروج به موقع در محیط کار: الف
تعهد کاري و مسئولیت پذیري: ب
گفتار و رفتار بر اساس اخالق اسالمی: ج
رفتار صحیح با همکاران و دانشجویان و احترام با آنان: د

وضعیت ظاهري و پوشش اسالمی: هـ

ا انجـام اقـدامات فرهنگـی    هاي اسالمی و نهادهاي انقالبی یسوابق سیاسی و اجتماعی داوطلب را عضویت در تشکل-9
:مؤثر مشخص فرمایید

.................................در کدام تشکل یا نهاد قبالً داشته استدانمنمیندارددارد 
سابقه ایثارگري-10

دانمنمیندارددارد

ش به عنوان عضو هیأت علمی دارد آیا در مجموع ایشان صالحیت و توانایی الزم را در ایفاي نق-11
خیرنظري ندارمنسبتاً با صالحیت و توانمند استکامالً صالحیت و توانایی الزم دارد

.چنانچه هر گونه توضیح دیگري دارید لطفاً ارائه فرمایید-12

.د، در جدول زیر مرقوم فرماییدتري دارنشناسید که از نامبرده شناخت جامعدر صورتی که اشخاص موثقی را می-13
تلفننشانی کاملشغل و سمتنام و نام خانوادگیردیف
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ارزیابی منبع-14
مشخصات تحقیق

شماره مشخصات پاسخگو
زنمرد : جنس

...:.....................شغل: ....................... میزان تحصیالت 
همکار اداري طریقه آشنایی   هم رشته 

هم خوابگاه هم دوره 

موارد دیگر

امضاء             تاریخ

شماره مشخصات محقق   
زنمرد : جنس

: ....................... میزان تحصیالت 
محل تحصیل داوطلب : محق تحقیق

نوع تحقیق اولیهاوطلبمحل کار د

مجدد 

در صورتی که پرسشنامه از روي اسناد تکمیل شده است محل اخـذ آن  
.را مشخص فرمایید

امضاء             تاریخ
مهر واحد تحقیق و امضاء مسئول دفتر تاریخ
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بسه تعالی

فرم تحقیق درباره اعضاي هیأت علمی دانشگاهها
)تبدیل وضعیت(

سرکار خانم/آقاي جناب 
رسـمی  –پیمانی ....................... عضو هیأت علمی ........................... خانم / رساند که آقاي با احترام به استحضار می

قطعـی  رسـمی  –رسمی آزمایشی متقاضی تبدیل وضعیت از .................... در دانشگاه ................... آزمایشی دانشکده 
باشد، با توجه به اهمیت موضوع و شناختی که جنابعالی از سوابق علمی و پژوهشی، اعتقادي و اخالقی نامبرده داریـد،  می

خواهشمند است درباره سوابق نامبرده با توجه به سؤاالت ذیل اظهارنظر فرمایید؛

دارید؟...) یا سببی، همکار، دوست، فامیلی نسبی(شناسید و با ایشان چه نسبتی داوطلب را از چه زمانی می-1

.درباره التزام داوطلب به انجام واجبات و ترك محرمات توضیح فرمایید-2

درباره میزان تقید و تعهد نامبرده در رعایت اخالق اسـالمی و حفـظ شـئونات شـغلی در برخوردهـاي اجتمـاعی بـا        -3
.همکاران و دانشجویان توضیح فرمایید

.قانون اساسی و والیت فقیه مشخص فرمایید–ن را نسبت به نظام جمهوري اسالمی نگرش ایشا-4
مخالفبی طرفموافقنسبت به نظام-

قبول نداردبی نظرنسبت به قانون اساسی       قبول دارد-

مخالفلفتی ابراز ننمودهمخانسبت به والیت فقیه         پیرو موافق -

.اجتماعی ایشان اطالع دارید در این باره توضیح فرمایید–فرهنگی –چنانچه از سوابق سیاسی -5

جاي عکس 
داوطلب

11فرم شماره 

:مارهش



24

.گیردوضعیت داوطلب به لحاظ رعایت برخی از شئونات اسالمی چگونه مورد ارزیابی قرار می-6
وضعیت داوطلب

رعیت شئونات اسالمی و اعتقادي
اطالع ندارمضعیفوسطمتخوب

گفتار و رفتار بر اساس اخالق اسالمی: الف

تعهد کاري و مسئولیت پذیري: ب

موضوع گیري صحیح اعتقادي و سیاسی غیردرسی در زمان : ج
تدریس

خالقیت و نوآوري در تدریس: د

مطالعه براي تدرس در کالس: هـ

الت دانشجویانداشتن وقت کافی براي سؤا: و

رفتار صحیح با همکاران و دانشجویان و احترام به آنان: ز

وضعیت ظاهري و پوشش اسالمی: ح

ورود و خروج به موقع در محیط کار: ط

.دانید، بیان فرماییدچنانچه توضیحات دیگري درباره سوابق و وضعیت داوطلب الزم می-8

اطالعــــات خــــود را دربــــاره ........................... شــــاغل در .................... ســــمت ................. .................اینجانــــب 
.نمایمدر حد شناخت خود بیان نموده و صحت آن را اخالقاً و شرعاً و قانوناً تعهد می.................................... خانم/آقاي

تاریخ-امضاء ............ :.................تلفن تماس
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فرم تحقیق......................................جذب اعضاء هیأت علمیهیات مرکزي 
جذبعالیهیأت12فرم شماره................................................کارگروه بررسی صالحیت عمومی

:                    ناحیه /منطقه/بخش/شهرستان :استان محل تحقیق:                                    نام پدر:                                                                            وادگی داوطلبنام و نام خان

:ساعت انجام تحقیق13:     /       /تاریخ انجام تحقیق:          موضوع پرونده

یق
حق

ل ت
مح

کار 
تحصیل 

سکونت 
..........................: سایرموارد 

............................................
............................................

بع
 من

ات
صی

صو
خ

:کدمنیع 
زن                          ................................................:  تا تاریخ ...............................................:مدت شناخت ازتاریخ 

مرد                      
......................: تحصیالت ........................: سن 

:روش منبع یابی
ازمنابع شناخته شده 

معرفی شده ازطرف منابع 
معرف واجد شرایط 

منبع یابی
....................................................طرق دیگر 

:ارزیابی منبع با ذکر دالیل
..........................................................................................................................................................................................................................:یت ظاهري وضع

.......................................................................................................................................................................................................................:صداقت در گفتار

...............................................................................................................................................................................................................................:آگاهی سیاسی

.............................................................................................................................................................................................................................: آگاهی عقیدتی 

...................................................................................................................................................................................:موضع نسبت به والیت فقیه و نظام 

شرح اظهارات منبع با ذکر دالیل ، مصادیق و با قید مشاهده و شنیده هامحورهاي تحقیق

به انجام میزان تقید -
مقید                   عامل              کاهل ترك محرماتو واجبات

شرح وضعیت ظاهري 
،پوشش ونوع حجاب

:زان تقید به رعایت پوشش اسالمیمی
قید     خوبمتوسطم

شرح خصوصیات اخالقی
ي که اعمال و رفتارو 

نشانه دیانت متقاضی 
باشد

در گفتار ورفتار وکردار، صداقت، (
مانت داري، رعایت حالل وحرام، ا

اجتماعی، تعاملحسن شهرت، 
تعهدات کاري، مسوولیت پذیري، 
عالقه مندي به شغل هیأت علمی، 

نظم در کار، توانایی مواجهه با 
نامالیمات، سعه صدر و صبور 

)بودن
وضعیت خانواده و معاشرین و 

دوستان

اصل اعتقاد و التزام به 
والیت فقیه ونظام جمهوري 

سالمی و قانون اساسی ا

معتقدمعتقد و ملتزم مدافع  :فقیهموضع گیري نسبت به والیت

سوابق فعالیتهاي مذهبی، 
فرهنگی، اجتماعی

مساجد، هیأت مذهبی، قاري و (
...)حافظ قرآن و نهج البالغه و

سوابق ایثارگري طرح شاهد 
حضور در جبهه

دارد         گاهی         بندرت:                  انجام فعالیتهاي مذهبی-1
دارد         گاهی         بندرت:                  :انجام فعالیت هاي فرهنگی- 2
3درجه 2درجه 1درجه :سابقه ایثارگري- 3

سابقه بازداشت، محکومیت 
دارد       ندارد

ق نوشته و و دستورالعمل تحقیآئین نامه اینجانب شرعاً متعهد می شوم تمام اظهارات منبع را بدون تغییر و تبدیل درمعنی و باذکر دالیل و مصادیق هر محور مطابق با 
.هیچگونه اعمال نظر شخصی در آن نداشته ام

:کد محقق
:تاریخ ثبت تحقیق وامضاء

کنترل 
نهایی

توسط 
مسئول
:تحقیق
تاریخ 
:وامضاء
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i* 27/2/1377الحاقی (مکرر 62ماده (ن شـده و  نماید و پس از انقضاء مـدت تعیـی  علیه را از حقوق اجتماعی محروم میـ محکومیت قطعی کیفري در جرایم عمدي به شرح ذیل، محکوم
.گردداجراي حکم رفع اثر می

: عبارت است ازشوراي اسالمیمراد از محکومیتهاي موثر کیفري مذکور در قوانین جزایی مصوب مجلس-
.ـ محکومان به شالق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجراي حکم

.سال پس از اجراي حکم5محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، -
.ومان به حبس تعزیري بیش از سه سال، دو سال پس از اجراي حکممحک-

محکومیت به جزاي نقدي یا شالق تعزیري موجب محرومیت از حقوق اجتماعی نیست و تنها محکومیت به شالق از باب حد موجب یکسال محرومیت : ق.لح14/6/1377ـ 449/7ـ نظریه 
.از حقوق اجتماعی پس از اجراء حکم است

ده و سلب آن به موجب قـانون یـا   ـ حقوق اجتماعی عبارتست از حقوقی که قانونگذار براي اتباع کشور جمهوري اسالمی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت  منظور نمو1تبصره 
:باشد از قبیلحکم دادگاه صالح می

.نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوريالف ـ حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسالمی و خبرگان و عضویت در شوراي 
.هایی که اعضاء آن به موجب قانون انتخاب می شوندعضویت در کلیه انجمن ها و شوراها و جمعیت-ب
.عضویت در هیأتهاي منصفه و امناء-ج
.نگارياشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه-د
.، موسسات وابسته به دولت، شهرداریها، موسسات مأمور به خدمات عمومی، ادارات مجلس و شوراي نگهبان و نهادهاي انقالبیاستخدام در وزارتخانه ها، سازمانهاي دولتی، شرکتها-ه

.ودسال از تاریخ توقف اجراي حکم رفع می ش7چنانچه اجراي اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضاي ) 27/2/77مصوب (-2تبصره 
در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجراي مجازات موقـوف شـود اثـر محکومیـت     ) 27/2/77مصوب (–3تبصره 

.کیفري زایل می گردد
.عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی شود مگر اینکه تصریح شده باشد) 27/2/77مصوب (–4تبصره 
شود، همچنین در آزادي مشروط، آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادي محکـوم  در مواردي که عفو مجازات آثار کیفري را نیز شامل می) 27/2/77مصوب (–5تبصره 

.گرددعلیه رفع می
، موجد محرومیت از حقوق اجتماعی و موجب سوء پیشینه کیفري خواهد شد و قید .ا.م.مکرر ق62صرف محکومیت به مجازاتهاي مندرج در ماده : ق.حل23/7/1379ـ 7351/7نظریه 

.هاي اجتماعی در متن حکم الزم نیستمحرومیت
. د براساس شرایط عمومی صدور رأي می گرددباشمنتهی به زمان بررسی پرونده )یکسال(در محدوده زمانی و حکم صادرهوقوع جرمچنانچه-
.وص رفع اثر ازمحکومیت کیفري مؤثر از مراجع صادرکننده رأي استعالم گرددالزم است در خص-


