شورای عالی انقالب فرهنگی
هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی

مجموعه مصوبات

هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی
شورای عالی انقالب فرهنگی
()2931-2931
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مقدمه
در راستای بالندگی دانشگاهها و تحقق دانشگاه اسالمی ،بدون تردید نقش اعضای هیأت علمی توانمند
در عرصههای علمی متخلق به ارزشهای اسالمی و پایبندی بهه ناها مقهد جموهوری اسهالمی از
اهمیت و جایگاه مومی برخوردار است .چراکه تمامی عوامل دیگر نایهر دانشهجو ،برنامههههای دولتهی
ارتقای جایگاه معنوی و معرفتی محیطهای دانشگاهی ،تولید علم نافع ،نوآوری در عرصههای فناوری و
خودکفائی کشور ،همگی در سایه برخورداری از اعضای هیأت علمی ،مؤمن ،متخصص و پشتیبان ناا
مقد جمووری اسالمی محقق میگردد .روند جدید جذب هیأت علمی که بها مصهوبه  806شهورای
عالی انقالب فرهنگی در سال  6868کلید خورد ،اگرچه دیرهنگا به نار مهیرسهید ولهی تالشهی در
جوت برآوردن یکی از ضرورتها و آرزوهای دیرین دلسوزان ناا مقد جمووری اسالمی بود.
اهداف روند جدید جذب را می توان بهصورت ذیل برشمرد:
امکان استعدادیابی از میان متقاضیان جذب و انتخاب افراد اصلحایجاد وحدت رویه در امور جذب هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشیساماندهی امور جذب هیأت علمی در چارچوب نقشه جامع علمی کشور عادالنه شدن فرایند جذب هیأت علمی از طریق فراخوان عمومی امکان جذب هیأت علمی اصلح اطالع از میزان نیاز هیأت علمی دانشگاهها و متقاضیان جذب هیأت علمی فراهم آوردن زمینه مشارکت نیروهای مؤمن ،متعود و متخصص در زمینهه جهذب هیهأت علمهی(درقالب هیأتهای مرکزی ،اجرائی و کارگروه ها)
 توجه خاص به صالحیتهای عمومی و علمی در جذب اعضای هیأت علمی نیازسنجی و فراهم آمدن امکان سیاستگذاری و برنامه ریزی برای جذب هیأت علمی در برنامههههایبلند مدت ،میان مدت و کوتاه مدت در چارچوب نقشه جامع علمی کشور
 برنامهریزی به مناور دانشافزائی اعضای هیأت علمی در طول مدت خدمتدر راستای اجرای مصوبه  806شورای عالی انقالب فرهنگی و تحقق اهداف فوق ،هیأت عالی جذب زیر
نار شورای عالی انقالب فرهنگی به عنوان نواد سیاستگذار ،برنامهریز و ناظر بهر اجهرای مصهوبه ،806
هیأت های اجرائی جذب در دانشگاهها ،مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به عنهوان مجریهان فراینهد
جدید جذب و هیأتهای مرکزی جذب وزارتین به عنوان هماهنگکننده هیأتهای اجرائهی و مرجهع
تأئید کننده نوائی آرای این هیأتها تشکیل گردید.
براسا مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی و هیأت عالی جذب فرایند جذب هیأت علمی براسها
انجا فراخوان ،دو بار در سال -بومن و شهوریور هرسهال -تشهکل پرونهده داوطلبهان هیهأتعلمهی در
مؤسسه ،بررسی صالحیت علمی و عمومی و تأئید اولیه داوطلبان در هیأت اجرائی و سپس تأئید نوائی
توسط هیأتهای مرکزی جذب وزارتین حسب مورد خواهد بود.
با استقرار فرایند جدید بک شبکه جذب از اعضای هیأت علمی ،متعود و متخصص درقالب هیأتههای
مرکزی ،هیأت های اجرائی و کارگروه های بررسی صهالحیت عمهومی در ناها آمهوزش عهالی کشهور
تشکیل گردید که بالغ بر  6000نفر در آن مشارکت فعال دارند .ازاینرو فرایند جدید جذب را میتوان
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نمونهای از مشارکت فعال دانشگاهها درجذب اعضای هیأت علمی براسا معیارهای علمهی و عمهومی
قلمداد کرد که امید است با رفع موانع و مشکالت اجرائی بیش از پیش بتواند در جذب اعضای هیهأت
علمی اصلح و در تراز ناا مقد جمووری اسالمی و با دقت و کارآمدی هرچه بیشتر اقدا نماید.
هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی به عنوان باالترین نواد سیاستگذار و ناظر بر اجرای فرایند جذب
هیأت علمی از بدو تأسیس در سال  6868تاکنون بیش از  680جلسه بطور منام برگزار نموده اسهت
و تالش کرده است با در نار گرفتن مسائل و مشکالت قانونی و اجرائی در فرایند جذب و با بورهگیری
از نارات افراد خبره و دست اندرکار ،بستر قانونی الز را برای جذب هرچه بوتهر هیهأتعلمهی فهراهم
آورد .در این راستا هیأت عالی در قالب مصوبات ،ضوابط و مقررات الز را تصویب و ابالغ نموده است.
به مناور سوولت دسترسی به مجموعه مصوبات هیأت عالی کتاب «مجموعه مصوبات هیأت عهالی در
فاصله زمانی  6860تا  »6831توسط دبیرخانه عیأت عالی تدوین و در اختیار عالقمندان قرار میگیرد.
امید است با ارائه نارات کارشناسی خود ما را در رفع کاستیها در چاپهای بعدی یاری نمائید.
در اینجا جا دارد از تمامی دست اندرکاران که ما را در تویه این کتاب یاری نمودنهد خصوصهاا اعضهای
محتر هیأت عالی و رئیس آن جناب آقهای دکتهر کهی نهژاد تشهکر و قهدردانی نمهائیم .همچنهین از
کارشناسان دبیرخانه هیأت عالی که با تالش سعی نمودند تا نسهخه ای عهاری از خطها تقهدیم کننهد،
سپاسگزاریم.
دکتر رضا عامری
دبیر هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی
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تعاریف و اصطالحات
شورای عالی :شورای عالی انقالب فرهنگی
شورای اسالمی شدن :شورای اسالمی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی
هیأت عالی :هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی
نواد :نواد نمایندگی مقا معام رهبری در دانشگاه ها
هیأت عالی گزینش :هیأت عالی گزینش کشور
وزارت علو  :وزارت علو  ،تحقیقات و فناوری
وزارت بوداشت :وزارت بوداشت ،درمان و آموزش پزشکی
وزارتین :وزارت علو  ،تحقیقات و فناوری و وزارت بوداشت ،درمان و آموزش پزشکی
هیأت مرکزی :هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی
هیأت اجرائی :هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی
مؤسسه :مؤسسه آموزش عالی و پژوهشی
آئین نامه :آئین نامه تشکیل هیأت علمی جذب اعضای هیأت علمی مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی
مجموعه مصوبات :مجموعه مصوبات هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی مؤسسات آموزش عالی و
پژوهشی
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تشکیل هیأت عالی ،مرکزی و اجرائی جذب
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آيیننامه تشکیل هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور
مصوب در جلسه  803مورخ  2938/00/23شورای عالی انقالب فرهنگی و اصالحات بعدی

ماده )2تعريف:
با توجه به جایگاه رفیع علم و دانش در فرهنگ اسهالمی و ضهرورت حفهأ شهأن و قداسهت واالی
محیط های آموزش عالی کشور و نار به نقش محوری و سازنده اعضای هیأت علمی و لزو بوهرهوری
از استادان فرهیخته ،کارآمد و مؤمن به آرمانوای انقالب اسالمی و برای ایجاد وحدت رویه در بررسهی
صالحیتهای داوطلبان عضویت در هیهأت علمهی ،هیأأت عأالی جأذب اعضأای هیأأت علمأی
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور تشکیل میگردد .در این آییننامه ،هیهأت مرکهزی جهذب
اعضای هیأت علمی وزارتین علو  ،تحقیقات و فناوری و بوداشت ،درمان و آموزش پزشکی و همچنین
هیأتهای اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ،به ترتیب و بهه اختصهار
«هیأت مرکزی جذب وزارتین» و «هیأتهای اجرايی جذب» نامیده میشوند.
ماده )1هیأت وابسته به شورای عالی انقالب فرهنگی بوده و دبیرخانه آن در محل دبیرخانه شورای
عالی انقالب فرهنگی و یا هرمکانی که دبیرخانه شورای عالی تعیین مینماید ،ایجاد میشود.
ماده )9وظايف:
 -6اتخاذ ساز و کار واحد در هیأتهای اجرایی جذب برای ایجاد انسجا ،وحدت رویه و توانمندی
و پویایی دانشگاهها
 -1ناارت مستمر بر اجرای صحیح ضوابط و مقررات جذب هیأت علمی در تمامی سطوح
 -8بررسی و بازنگری کلیه سیاستها و ضوابط مربوط به جذب هیأت علمی به مناور پیشنواد به
شورای عالی انقالب فرهنگی و تدوین دستورالعمل اجرایی مربوط به جذب عضو هیأت علمهی
برای تصویب به شورای اسالمی شدن مراکز آموزشی
 -4تعریف ساختار سازمانی و شرح وظایف هیأت مرکزی جهذب وزارتهین و هیهأتههای اجرایهی
جذب و ایجاد تعامل تعریف شده بین آنوا
 -5تدوین دورههای آموزش بدو و حین خدمت بها ههدف توانمندسهازی اعضهای هیهأت علمهی و
ناارت بر حسن انجا آن
 -8برگزاری سمینارها و کارگاهوای توجیوی برای عناصر هیأتهای اجرایی جذب
 -0رسیدگی به شکایات و سایر امور محوله از سوی شورای عالی انقالب فرهنگی
 -6بررسی گزارش عملکرد ساالنة هیأت مرکزی جذب وزارتین و هیأتهای اجرایی جذب و ارائهه
آن به شورای عالی انقالب فرهنگی
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تبصره :2متناظر با بند  4فوق و در خارج از موضوع جذب اعضای هیأت علمهی ،وظیفهه بررسهی و
تأیید صالحیت هیهأت مؤسهس ،اعضهای هیهأت امنهائ و رئهیس مؤسسهات آمهوزش عهالی یردولتهی
یرانتفاعی به عوده هیأت مرکزی جذب وزارتین میباشد.
تبصره  :1تأیید صالحیت اعضهای هیهأت مؤسهس مؤسسهات آمهوزش عهالی و پژوهشهی یردولتهی -
یرانتفاعی مستقر در توران پس از تأیید نوهایی هیهأت عهالی جهذب اعضهای هیهأت علمهی معتبهر و
الز االجراست .هیأت های مرکزی جذب موظفند ضمن اجرای تبصره  6مهاده  8آیهین نامهه تشهکیل
هیأت عالی جذب مصوب در جلسه  806مورخ  6868/04/63شورای عالی انقالب فرهنگی مشخصهات
افراد موضوع این مصوبه را جوت اخذ تأییدیه نوایی به هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمهی ارسهال
نمایند( .مصوب در جلسه يکصد و بیست و يکم مورخ  2931/00/11هیأت عالی جذب)
ماده )0اعضاء:
 -6وزیر علو  ،تحقیقات و فناوری (اصالحیه جلسه  ...مورخ  ...شورای عالی انقالب فرهنگی)
 -1وزیر بوداشت ،درمان و آموزش پزشکی (اصالحیه جلسه  ...مورخ  ...شورای عالی انقالب فرهنگی)
 -8سه نفر از اعضای حقیقی شورای عالی انقالب فرهنگی به انتخاب آن شورا
 -4دبیر هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی وزارت علو  ،تحقیقات و فناوری
 -5دبیر هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی وزارت بوداشت ،درمان و آموزش پزشکی
 -8دبیر هیأت عالی گزینش کشور
 -0نماینده نواد نمایندگی مقا معام رهبری در دانشگاهها
 -6نماینده دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی یردولتی -یرانتفهاعی(بها اولویهت دانشهگاه آزاد
اسالمی)
تبصره :2دبیر هیأت مرکزی جذب وزارتین حسب مورد به پیشنواد وزرای مربوطه و تأیید شهورای
عالی انقالب فرهنگی انتخاب میگردد.
تبصره :1رئیس هیأت از اعضای حقیقی شورای عالی انقالب فرهنگی توسط شورای اسالمی شدن
مراکز آموزشی و دبیر آن در اولین جلسه از بین اعضا و یا خارج از آن توسط هیأت انتخاب میگردد.
تبصره :9در موارد تساوی آرائ ،رأی رئیس هیأت تعیینکنندة اعتبهار یها عهد اعتبهار مصهوبات و
تصمیمات خواهد بود.
ماده )0رعايت موارد زير در تنظیم دستورالعمل اجرايی الزامی میباشد.
 -6استخدا هیأت علمی برمبنای نیاز دانشگاه و از طریهق فراخهوان عمهومی و ابتهدا بهه صهورت
پیمانی انجا میگیرد.
تبصره :در مواردی که جذب عضو هیأت علمی از طریق یرفراخوان عمومی ضروری باشهد ،ایهن
موضوع باید به تصویب هیأت مرکزی جذب برسد.
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 -1اولین مرجع رسیدگی به صالحیت متقاضیان استخدا هیأت علمی ،هیأتهای اجرایی جهذب
میباشد و این حق قابل تفویض به واحدهای دیگر نبوده و تأییهد نوهایی اسهتخدا بهه عوهده
هیأت مرکزی جذب وزارتین میباشد.
 -8صالحیت اعضای هیأت علمی و مدرسین حقالتدریس و قراردادی باید در هیأتهای اجرایهی
جذب مورد ارزیابی قرار گیرد.
 -4تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی از پیمانی به رسمی-آزمایشهی در صهورت احهراز شهرایط،
برای ارتقائ به رتبة باالتر انجا میپذیرد.
 -5تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی به رسمی-قطعی منوط به احراز رتبه دانشیاری
میباشد.
تبصره  :2برای تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی به رسمی -قطعی ،ارتقائ از یهک مرتبهه
به رتبه باالتر ضروری میباشد.
تبصره  :1در موارد خاص و حسب مورد با مجوز وزارتین بوداشت ،درمان و آموزش پزشهکی و علهو ،
تحقیقات و فناوری امکان رسمی-قطعی شدن اعضای هیأت علمی در مراتب پایین تر از دانشیاری نیز
مقدور خواهد بود.
تبصره  :9آندسته از اعضای هیأت علمی با مرتبه مربی که تها تهاری ،6860/60/06ارتقها مرتبهه بهه
استادیاری یافته اند درصورت داشتن حداقل ماندگاری سنوات با رعایت مدت زمان ماندگاری در مرتبه
رسمی-آزمایشی(8تا5سال) با تأیید هیأت اجرایی جذب مؤسسه حسب مورد از رسهمی-آزمایشهی بهه
رسمی-قطعی تبدیل وضعیت می یابند( .اصالحیه جلسه  33مورخ  2930/03/13هیأت عالی جذب و جلسه  190مورخ  2930/22/22شورای اسالمی شدن دانشگاه ها و مراکز
آموزشی )

تبصره  :0آن دسته از جانبازان عضو هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و
یردولتی که تا تاری  6860/60/6حداقل  1سال سابقه خدمت داشته باشند ،ضمن مستثنی شدن از
شمول حکم بند  5ماده  5آئین نامه فوق الذکر ،درصورت داشتن صالحیت های علمی و عمومی الز ،
از پیمانی به رسمی–آزمایشی و یا از رسمی–آزمایشی به رسمی–قطعی ،حسب مورد تبدیل وضعیت
می یابند( .اصالحیه جلسه  230مورخ  2933/20/02شورای معین بنا به تفويض جلسه  802مورخ  33/03/00شورای عالی انقالب فرهنگی)
 -8هیأتهای اجرایی جذب در تما مراحل قبل از صدور حکم رسهمی آزمایشهی اعضهای هیهأت
علمی ،مسئولیت ناارت بر عملکرد آنوا را برعوده داشهته و درصهورت احهراز عهد صهالحیت
میتوانند از ادامه فعالیت آنان جلوگیری نمایند.
 -0شرایط ویژه جذب اعضای هیأت علمی دانشگاههای تربیت معلم و تربیت مدر و رشتههای
الویات ،معارف اسالمی ،علو انسانی و هنر به تصویب شورای اسالمی شهدن مراکهز آموزشهی
خواهد رسید.
 -6بکارگیری مدرسان یا محققان یا افرادی کهه جوهت انجها خهدمات قهانونی و خهدمات مهورد
تعود(قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان ،راتبهها ،ضریب Kو )...در دانشگاهها حداکثر بهرای
یک دوره به صورت قراردادی و در ادامه در چارچوب این آییننامه خواهد بود.
 -3این آییننامه حاکم بر آییننامههای هیأتهای ممیزه اعضای هیأت علمی میباشد.
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ماده )8رسیدگی به تخلفات
هیأت عالی جذب مسئول ناارت بر عملکرد هیأتهای مرکزی جذب و هیأت های اجرایهی جهذب
در دانشگاهوا و مراکز آموزش عالی بوده و مرجع رسیدگی به شکایات دریافتی از عملکرد هیهأتههای
اجرایی در زمینه تخلفات ،تندروی ،مسامحهکاری و اعمهال تبعهیض در بررسهی پرونهدههها مهیباشهد.
تصمیمات هیأت عالی نار نوایی تلقی شده و برای دانشگاهوا و مراکز آموزش عالی الز االتباع خواههد
بود.
ماده) 1
این آییننامه مشتمل بر  0ماده و  8تبصره در جلسه  806مورخ 68/4/63شههورای عههالی انقههالب
فرهنگی به تصویب رسید و از تاری تصویب آن ،کلیه هیأتهای مربوطه به گزینش استاد به هیأتهای
جذب تغییر عنوان مییابد.

دکتر محمود احمدینژاد
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقالب فرهنگی
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مصوبه « آئین نامه تشکیل جلسات هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ها
و مراکز آموزش عالی و پژوهشی »
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
مصوب در جلسه  19مورخ  2930/02/11هیأت عالی جذب

هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در جلسه هفتاد و سهو مهورخ
 ،6830/06/11درخصوص آیین نامه تشکیل جلسات هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ها
و مراکز آموزش عالی و پژوهشی به شرح ذیل تصویب نمود:
آئین نامه تشکیل جلسات هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ها
و مراکز آموزش عالی و پژوهشی
در اجرای ماده  8آئین نامه تشکیل هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش
عالی کشور مصوب جلسه  806مورخ  6868/4/63شورای عالی انقالب فرهنگی و به مناور پیشبرد
اهداف و سیاست های مصوب ،جلسات هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی که در این آئین نامه به
اختصار هیأت نامیده می شود بر اسا مواد این آئین نامه تشکیل خواهد شد.
ماده 2أ تعريف
الف ه هیأت :هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی
ب ه دبیرخانه :دبیرخانه هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی و
پژوهشی
ت ه رئیس هیأت  :رئیس هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ها ومراکزآموزش عالی
وپژوهشی
ت ه دبیر هیأت  :دبیر هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و
پژوهشی
ث -کارگروه های تخصصی دبیرخانه  :کارگروه های تشکیالت دبیرخانه مصوب چول و پنجمین جلسه
مورخ  6866/3/1هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی
ماده  1أ ارکان هیأت
هیأت عالیدبیرخانه-کارگروه های تخصصی دبیرخانه
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ماده  9أ جلسات هیأت
جلسات هیأت هر دو هفته یک بار با دعوت کتبی رئیس هیأت در محل دبیرخانه شورای عالی انقالب
فرهنگی تشکیل می شود .تشکیل جلسات فوق العاده منوط به پیشنواد یکی از اعضائ و موافقت رئیس
هیأت می باشد.
تبصره يک  :تقویم جلسات هیأت توسط دبیرخانه تنایم و به تأیید هیأت می رسد.
تبصره دو :جلسات هیأت با حضور رئیس هیأت و اکثریت اعضائ رسمیت داشته و مصوبات آن با رأی
موافق اکثریت حاضر الز االجرا است.
تبصره سه :اعضای هیأت موظفند شخصاا در کلیه جلسات هیأت شرکت نمایند و همراهی یک نفر از
مدیران مرتبط با ایشان بالمانع است.
تبصره چهار :در صورت پنج جلسه یبت هر یک از اعضای هیأت در طول سال ،موضوع در هیأت
مطرح و تصمیم گیری خواهد شد.
تبصره پنج  :مدت هر یک از جلسات هیأت  1ساعت است و افزایش آن در هر جلسه با موافقت
اکثریت اعضائ بالمانع است.
تبصره شش :مسائل و طرح های مورد نار هیأت نخست در گروه های تخصصی دبیرخانه مورد
مطالعه و بررسی قرار گرفته و پس از تعیین اولویت بصورت دستور جلسه و پیش نویس مصوبات
توسط دبیر هیأت تنایم و حداقل یک هفته پیش از تشکیل جلسه به اطالع اعضا می رسد.
تبصره هفت :اعضای هیأت موظفند درصورت داشتن اشکال و نار اصالحی نسبت به پیش نویس
مصوبات ،تا روز قبل از برگزاری جلسه مراتب را همراه با توضیحات الز کتباا به دبیرخانه هیأت اعال
نمایند.
تبصره هشت :حذف یا اضافه شدن دستور جلسات عادی و فوق العاده با تصویب اکثریت اعضائ حاضر
در جلسه بالمانع است.
تبصره نه :در مواردی خاص و به تشخیص رئیس هیأت رأی گیری بصورت مخفی و با ورقه انجا می
شود.
تبصره ده :صورت جلسات و مصوبات هیأت توسط دبیر تنایم و برای اعضائ ارسال و مشروح آن در
دبیرخانه هیأت عالی نگوداری و طبقه بندی می شود.
تبصره يازده :شرکت مسئولین گروه های تخصصی بدون حق رأی در جلسات هیأت عالی الزامی
است .همچنین در موارد لزو و با تشخیص دبیر هیأت عالی حضور کارشنا
جلسه بالمانع است.

متناسب با موضوع در

ماده 0أ ابالغ و پیگیری مصوبات
مصوبات هیأت عالی با امضای رئیس و توسط دبیر به اعضائ ابالغ می شود .در موارد نیاز و با تصویب
هیأت ،مصوبات جوت تصویب نوایی به شورای اسالمی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و
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شورای عالی انقالب فرهنگی ارائه می شود .مسئولیت پیگیری اجرای مصوبات و گزارش آن به هیأت
عالی بر عوده دبیر هیأت می باشد.
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مصوبه «اهداف ،وظايف و ترکیب هیأت های مرکزی و اجرايی جذب هیأت علمی
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی»
مصوب در ششمین جلسه مورخ  2931/01/03هیأت عالی جذب

طبق بند  4ماده  8آیین نامه تشکیل هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاهوا و مراکز آموزش
عالی کشور (مصوب جلسه  806مورخ  68 /4/63شورای عهالی انقهالب فرهنگهی) ،اههداف ،وظهایف و
ترکیب اعضای هیأتوای مرکزی وزارتین علو  ،تحقیقات و فناوری و بوداشت ،درمان و آموزش پزشکی
و هیأتوای اجرایی جذب دانشگاهوا و مؤسسهات آمهوزش عهالی تهابع وزارتهین مزبهور و دانشهگاه آزاد
اسالمی ،به شرح ذیل تصویب گردید.
ماده  -2تعريف و اصطالحات
 -6وزارت :وزارت علو  ،تحقیقات و فناوری و وزارت بوداشت ،درمان و آموزش پزشکی .
 -1وزير :وزیر علو  ،تحقیقات و فناوری و وزیر بوداشت ،درمان و آموزش پزشکی .
 -8هیأت مرکزی جذب :هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمهی وزارتهین علهو  ،تحقیقهات و
فناوری و بوداشت ،درمان و آموزش پزشکی .
 -4دبیرخانه :دبیرخانه هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی وزارت .
 -5هیأت اجرايی جذب :هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی مؤسسه .
 -8مؤسسه :هر یک از دانشگاهها ،مؤسسات آموزش عالی اعم از آموزشی و پژوهشی.
ماده  -1وظايف هیأت مرکزی جذب
 -6تدوین سیاستهای اجرایی و مقررات و آیین نامههای مربوط به جذب اعضای هیأت علمی (اعهم از
تواناییهای علمی و صالحیت عمومی) و پیشنواد آنوا جوت تصویب به مراجع ذیربط
 -1بازنگری در مقررات و آیین نامه های مربوط و پیشنواد اصالح آنوا به وزیر برای تصویب .
 -8تویه ،تنایم و پیشنواد آیین نامه داخلی هیأت مرکزی جذب و ارائه به وزیر برای تصویب.
 -4بررسی و تأیید جذب داوطلبان عضویت در هیأت علمی مؤسسات آموزش عالی (اعم از قهراردادی،
پیمانی ،رسمی آزمایشی ،رسمی قطعی)
 -5بررسی و تأیید تواناییهای علمی و صالحیت عمومی متقاضیان تبدیل وضعیت استخدامی اعضهای
هیأت علمی .
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 -8بررسی و تأیید تواناییهای علمی و صالحیت عمومی اعضای هیأتهای اجرایی و پیشنواد به هیأت
عالی جوت تأیید نوائی.
 -0بررسی و تأیید صهالحیت عمهومی راتبهه ههای متقاضهی عضهویت در هیهأت علمهی دانشهگاهوا و
مؤسسات آموزش عالی .
 -6بررسی و تأیید اولیه صهالحیت عمهومی اعضهائ مؤسهس و هیهأت امنهائ مؤسسهات آمهوزش عهالی
یردولتی– یرانتفاعی.
 -3بررسی و تأیید صالحیت عمومی اشخاصی که به عنوان رئیس مراکز آموزش عالی یردولتی معرفی
میشوند.
-60رسیدگی به کلیه شکایات مطروحه و ناارت بر عملکرد هیأتههای اجرایهی جهذب و ارزیهابی
فعالیت های آنوا و ارائه گزارش آن به مراجع ذیربط.
 -66ارائه گزارش عملکرد دوره ای به هیأت عالی جذب.

(اصالحیه جلسه  222مورخ  2932/22/10هیأت عالی جذب)

 -66انجا سایر امور محوله از هیأت عالی جذب .
ماده  -9اعضای هیأت مرکزی جذب
 .6وزرای علو  ،تحقیقات و فناوری و بوداشت ،درمان و آموزش پزشکی حسب مورد به عنهوان رئهیس
هیأت مرکزی جذب

(اصالحیه جلسه  ...مورخ  ...هیأت عالی جذب)

 .1دبیر هیأت مرکزی جذب (طبق تبصره یک ماده  4مصوبه  806آیین نامه هیأت عالی جذب اعضای
هیأت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی انتخاب میشود)
 .1معاون مربوطه (معاون آموزشی)

(اصالحیه جلسه  222مورخ  2932/22/10هیأت عالی جذب)

 .8رئیس مرکز ناارت و ارزیابی آموزش عالی (در وزارت علو  ،تحقیقات و فناوری) ،رئیس مرکز امور
هیأت علمی (در وزارت بوداشت ،درمان و آموزش پزشکی)

(اصالحیه جلسه  222مورخ  2932/22/10هیأت عالی جذب)

 .4یکی از معاونین نواد نمایندگی مقا معام رهبری در دانشگاهوا به پیشنواد رئیس نواد
 .5پنج تا هفهت نفهر از شخصهیتههای علمهی و فرهنگهی (کهه ترجیحهاا حهداقل یهک نفهر از آنهان،
دانشآموخته رشته حقوق باشد) با معرفی وزیر مربوطه و تأیید هیأت عالی جهذب و حکهم رئهیس آن
بمدت  4سال.

( اصالحیه جلسه  32مورخ  2932/08/12و  223مورخ  2931/09/13هیأت عالی جذب)

تبصره :2دبیر هیأت مرکزی جذب وزارتین حسب مورد توسط وزیر مربوطه به شورای عهالی انقهالب
فرهنگی معرفی و پس از تأیید این شورا ،توسط رئیس هیأت عالی جذب برای مدت  4سال منصهوب
می گردند ( .اصالحیه جلسه  32مورخ  2932/08/12و  223مورخ  2931/09/13هیأت عالی جذب)
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تبصره :1اعضای مذکور در ردیف  5به پیشنواد وزیر ،تأیید هیأت عالی جذب و حکم رئهیس آن بهه
مدت چوار سال منصوب میشوند.

(اصالحیه جلسه  32مورخ  2930/08/12هیأت عالی جذب)

تبصره  :9اعال نار نوهایی در خصهوص جهذب اعضهای هیهأت علمهی در مؤسسهات آمهوزش عهالی
یردولتی ه یرانتفاعی و دانشگاه آزاد اسالمی به عوده هیأت های مرکزی خواهد بود و بهدین مناهور
کمیته های خاص جذب اعضای هیأت علمی مؤسسات یردولتی -یرانتفاعی و دانشگاه آزاد اسهالمی
زیر نار هیأت های مرکزی تشکیل خواهند شد.

(اصالحیه جلسه  222مورخ  2932/22/10هیأت عالی جذب)

ماده  -0اهداف هیأت اجرايی جذب
به مناور انتخاب اعضای هیأت علمهی اصهلح از بهین متقاضهیان جهذب و همچنهین تبهدیل وضهعیت
استخدامی و ایجاد وحدت رویه در امور استخدا اعضای هیأت علمهی ،هیهأت اجرایهی جهذب در ههر
مؤسسه تشکیل خواهد شد.

(اصالحیه جلسه  222مورخ  2932/22/10هیأت عالی جذب)

ماده -0وظايف هیأت اجرايی جذب
 -6شناسایی و تعیین نیازهای جذب اعضای هیأت علمی در گروهوای آموزشی و پژوهشی
 -1انجا فراخوان عمومی برای جذب اعضای هیأت علمی مؤسسه
تبصره :بورسیههای فعلی مستثنی میباشند.
 -8تصمیم گیری در خصوص نحوه و چگونگی استخدا اعضای هیأت علمی اعم از قراردادی ،پیمهانی،
رسمی آزمایشی ،رسمی قطعی ،هیأت علمی طرح سربازی ،مأموریت و انتقال اعضای هیهأت علمهی در
چارچوب آییننامهها و مقررات مربوطه
 -4اعال نار درخصوص جذب اعضای هیأت علمی متقاضی استخدا در مؤسسهه و متقاضهیان راتبهه
تحصیلی از لحاظ تواناییهای علمی و صالحیت عمومی
 -5ناارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به استخدا اعضای هیأت علمی
 -8ارائه گزارشات مستمر سالیانه حسب مورد به هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی وزارتین
تبصره  :2راتبههای فعلی از شرکت در فراخوان عمومی مستثنی میباشند.

( اصالحیه جلسه  ....مورخ  .....هیأت عالی جذب)

ماده  -8ترکیب اعضای هیأت اجرايی جذب دانشگاههای تابع وزارتین علوم و بهداشت
 .6رئیس مؤسسه (رئیس هیأت)
 .1رئیس نواد نمایندگی مقا معام رهبری در مؤسسه
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 .8پنج تا هفت عضو هیأت علمی از همان مؤسسه به انتخاب هیأت عالی جذب و حکم دبیهر هیهأت
مرکزی جذب وزارتین حسب مورد به مدت  4سال

(اصالحیه جلسات  10مورخ  2931/01/00و  32مورخ  2930/08/12هیأت عالی جذب)

تبصره  -6رئیس مؤسسه یا هیأت مرکزی جذب می توانند افهراد بنهد  8را بهه هیهأت عهالی پیشهنواد
نمایند.
زمان عضویت اعضائ هیأت علمی عضو هیأت اجرایی برای دوره اول  1سال و بهرای دوره ههای بعهد 4
سال باشد بعالوه زمان اجرای این مصوبه از شوریور سال آینده محاسبه می شود.
تبصره  -1دبیر هیأت که از میان اعضای هیأت علمی موضوع بند  8به انتخاب و حکم رئیس مؤسسه
منصوب میشود.
تبصره  -9صدور احکا بند  8بعد از ابالغ حداکثر تا یک ماه توسط دبیر هیأت مرکزی جهذب صهادر
میگردد.
تبصره  -0رئیس دانشکده و مدیر گروه آموزشی مربوطه ،حسب نیاز جوت ارائه ناهرات تخصصهی در
مورد پرونده متقاضیان (هیأت علمی ،راتبه تحصیلی و طرح سربازی ) ،به جلسات هیأت اجرایی جذب
دعوت میشوند.
ماده  -1برای کلیه واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی هیأت اجرایی جذب هیأت علمی به صورت استانی
و با ترکیب ذیل تشکیل میشود:
 -6رئیس بزرگترین واحد استان (رئیس هیأت)
 -1رئیس نواد نمایندگی مقا معام رهبری در بزرگترین واحد استان
 -8پنج تا هفت عضو هیأت علمی بنا به پیشنواد دانشگاه آزاد اسالمی ،تأیید هیأت عالی جذب و حکم
دبیر هیأت مرکزی جذب وزارتین حسب مورد

(اصالحیه جلسات  10مورخ  2931/01/00و  32مورخ  2930/08/12هیأت عالی جذب)

تبصره  -2دبیر هیأت از میان اعضای هیأت علمهی موضهوع بنهد  8فهوق بها حکهم و انتخهاب رئهیس
بزرگترین واحد استان ،منصوب میشود.
تبصره -1یک نفر از اعضای موضوع بند  8ماده  ،0حسب مورد در رشتههای پزشکی با معرفی هیهأت
مرکزی جذب وزارت بوداشت ،درمان و آموزش پزشکی و در رشتههای یرپزشهکی بها معرفهی هیهأت
مرکزی جذب وزارت علو  ،تحقیقات و فناوری به هیأت عالی جذب معرفی میشوند.
ماده  -3از زمان تصویب و ابالغ این مصوبه ،کلیه مقررات و آییننامههای مغایر با آن ،ملغی و منسوخ
می باشد.
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مأأاده  -3ایههن مصههوبه در  3مههاده و  60تبصههره در جلسههات  5و 8و 84مههورخ  60/1/1و 60/1/3
و66/8/4هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاهوا و مؤسسات آموزش عالی ،به تصویب رسید و
از زمان ابالغ ،الز االجرائ است.
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مصوبه «دستورالعمل نحوه فعالیت هیأت های مرکزی جذب اعضای هیأت علمی
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی»
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
مصوب در جلسه  222مورخ  2932/22/10هیأت عالی جذب

هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمهی دانشهگاه هها و مراکهز آمهوزش عهالی و پژوهشهی در یکصهد و
یازدهمین جلسه مورخ  ،6836/66/14دستورالعمل نحوه فعالیت هیأت ههای مرکهزی جهذب اعضهای
هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی را به شرح ذیل تصویب نمود:

دستورالعمل نحوه فعالیت هیأت های مرکزی جذب اعضای هیأت علمی
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی
مقدمه
دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی یکی از مومترین ارکان رشد و تعالی جامعه در ابعاد ارزشی،
فرهنگی–اجتماعی و اقتصادی جامعه محسوب می شوند .خصوصاا در ناا مقد جمووری اسالمی
که مبتنی بر ارزشوا و دین مبین اسال می باشد ،نقش و جایگاه دانشگاه ها بعنوان کانون نشر و
ارتقای ارزش های دینی و تولید علم و توسعه پایدار جامعه جایگاهی ممتاز و بی بدیل است .این امر به
کرات در اسناد باالدستی مانند سند چشم انداز بیست ساله و نقشه جامعه علمی کشور بوضوح مورد
تصریح و تأکید قرار گرفته است .به مناور دستیابی به اهداف ناا علمی و فناوری کشور نیاز به
تحولی همه جانبه در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی است .در میان تمامی عوامل تحول نقش و جایگاه
اعضای هیأت علمی از همه موم تر و تأثیرگذارتر است .لذا جذب اعضای هیأت علمی مؤمن ،متعود و
متخصص یکی از مومترین اولویت های آموزش عالی کشور می باشد .بهمناور کارآمد کردن فرایند
جذب اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و در راستای اجرای مصوبه  806مورخ
 68/4/63شورای عالی انقالب فرهنگی« ،هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی» در وزارتین
علو  ،تحقیقات و فناوری و بوداشت درمان و آموزش پژشکی تشکیل شده است.
به مناور تصریح و شفافیت الز در مورد نحوه چگونگی فعالیت هیأت ههای مرکهزی جهذب وزارتهین
مصرح در آئین نامه اهداف ،وظایف و ترکیب هیأت های مرکزی و اجرایی جذب اعضای هیهأت علمهی
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی ،این دستورالعمل توسط هیهأت عهالی جهذب اعضهای
هیأت علمی تصویب و ابالغ می گردد.
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ماده 2أ تعاريف و اصطالحات
الف -هیأت عالی :هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی شورای عالی انقالب فرهنگی
ب -هیأت مرکزی :هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و
پژوهشی وزارتین علو  ،تحقیقات و فناوری و بوداشت ،درمان و آموزش پزشکی
ج -دبیرخانه :دبیرخانه هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی و
پژوهشی
د -کارگروه :کارگروه های دبیرخانه هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز
آموزش عالی و پژوهشی وزارتین علو  ،تحقیقات و فناوری و بوداشت ،درمان و آموزش پزشکی
هه  -مؤسسه :مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور
ماده  -1ترکیب اعضای هیأت مرکزی جذب وزارتین
 -6-1دبیر هیأت مرکزی
 -1-1معاون مربوطه ( معاون آموزشی)
 -8-1رئیس مرکز ناارت و ارزیابی آموزش عالی (در وزارت علو  ،تحقیقات و فناوری) ،رئهیس مرکهز
امور هیأت علمی (در وزارت بوداشت ،درمان و آموزش پزشکی)
 -4-1یکی از معاونین نواد نمایندگی مقا معام رهبری در دانشگاه ها به پیشنواد رئیس نواد
 -5-1پنج تا هفت نفر از شخصیتهای علمهی و فرهنگهی (کهه ترجیحهاا حهداقل یهک نفهر از آنهان،
دانشآموخته رشته حقوق باشد) با معرفی وزیر مربوطه و تأیید هیأت عالی جهذب و حکهم رئهیس آن
بمدت  4سال ( .اصالحیه جلسه  32مورخ  2932/08/12و  223مورخ  2931/09/13هیأت عالی جذب)
تبصره  :2دبیر هیأت مرکزی  ،براسا

تبصره  6ماده  4مصوبه  806مورخ  68/4/63شورای عالی

انقالب فرهنگی انتخاب میشود.
تبصره  :1اعضای مذکور در ردیف  5-1به پیشنواد وزیر ،تأیید هیأت عالی جذب و حکم رئیس آن به
مدت چوار سال منصوب میشوند.
تبصره  :9اعال نار نوایی در خصوص جذب اعضای هیأت علمی در مؤسسات آموزش عالی
یردولتی ه یرانتفاعی و دانشگاه آزاد اسالمی به عوده هیأت های مرکزی خواهد بود و بدین مناور
کمیته های خاص جذب اعضای هیأت علمی مؤسسات یردولتی -یرانتفاعی و دانشگاه آزاد اسالمی
زیر نار هیأت های مرکزی تشکیل خواهند شد.
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ماده  -9وظايف هیأت مرکزی جذب
 -6-8تدوین سیاستهای اجرایی و مقررات و آئین نامههای مربوط به جذب اعضای هیأت علمی (اعم
از تواناییهای علمی و صالحیت عمومی) و پیشنواد آنوا جوت تصویب به مراجع ذیربط.
 -1-8بازنگری در مقررات و آئین نامه های مربوط و پیشنواد اصالح آنوا به وزیر برای تصویب.
 -8-8تویه ،تنایم و پیشنواد آئین نامه داخلی هیأت مرکزی جذب و ارائه به وزیر برای تصویب.
 -4-8بررسی و تأیید جهذب داوطلبهان عضهویت در هیهأت علمهی مؤسسهات آمهوزش عهالی (اعهم از
قراردادی ،پیمانی ،رسمی-آزمایشی ،رسمی-قطعی).
 -5-8بررسی و تأیید تواناییهای علمی و صهالحیت عمهومی متقاضهیان تبهدیل وضهعیت اسهتخدامی
اعضای هیأت علمی.
 -8-8بررسی و تأیید تواناییهای علمی و صالحیت عمومی اعضای هیأتهای اجرایی و پیشهنواد بهه
هیأت عالی جوت تأیید نوائی.
 -0-8بررسی و تأیید صالحیت عمومی راتبه های متقاضهی عضهویت در هیهأت علمهی دانشهگاه هها و
مؤسسات آموزش عالی.
 -6-8بررسی و تأیید اولیه صالحیت عمومی اعضائ مؤسهس و هیهأت امنهائ مؤسسهات آمهوزش عهالی
یردولتی -یرانتفاعی.
 -3-8بررسی و تأیید صالحیت عمومی اشخاصی که به عنوان رئیس مراکهز آمهوزش عهالی یردولتهی
معرفی میشوند.
 -60-8رسیدگی به کلیه شکایات مطروحه و ناارت بر عملکرد هیأتههای اجرایهی جهذب و ارزیهابی
فعالیت های آنوا و ارائه گزارش آن به مراجع ذیربط.
 -66-8ارائه گزارش عملکرد دوره ای به هیأت عالی جذب.
 -61-8انجا سایر امور محوله از هیأت عالی جذب.
ماده  0أ جلسات هیأت مرکزی
جلسات هیأت مرکزی هر دو هفته یک بار با دعوت کتبی دبیر هیأت مرکزی تشکیل می گردد.
تشکیل جلسات فوق العاده با پیشنواد دبیر و یا دو سو از اعضای هیأت مرکزی و تأیید دبیر هیأت
میسر خواهد بود.
 -6-4تقویم برگزاری جلسات هیأت توسط دبیرخانه تنایم و پس از تأیید هیأت مرکزی توسط
دبیرخانه هیأت ابالغ می گردد.
 -1-4جلسات هیأت مرکزی با حضور دبیر هیأت مرکزی و حداقل نیمی از سایر اعضائ رسمیت داشته
و مصوبات آن با رأی موافق اکثریت حاضر الز االجرا است.
19

 -8-4اعضای هیأت مرکزی موظفند شخصاا در جلسات هیأت مرکزی شرکت نمایند.
 -4-4در صورتی که عضوی سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در طول یک سال بدون عذر
موجه در جلسات هیات مرکزی ایب باشد ،عضویت فرد در هیأت لغو و فرد دیگری برای عضویت
طبق فرایند عضویت اعضای هیأت مرکزی به هیأت عالی معرفی می گردد .تشخیص موجه بودن و یا
نبودن یبت های اعضائ با اکثریت آرای اعضای هیأت مرکزی خواهد بود.
 -0-0اگر دبیر هیأت مرکزی بنا به ضرورت نتواند در جلسه ای شرکت کند ،فردی از اعضائ بعنوان
نایب دبیر جلسه را اداره خواهد نمود.
 -8-4مدت زمان جلسات هیأت مرکزی  1ساعت است و افزایش آن در هر جلسه با موافقت اکثریت
اعضائ بالمانع است.
 -0-4جلسات هیأت مرکزی دارای دستور جلسه مشخص و فر صورتجلسه خواهد بود .دستور جلسه
به همراه دعوتنامه یک هفته قبل از برگزاری جلسه توسط دبیرخانه هیأت مرکزی برای اعضای هیأت
ارسال می گردد و صورتجلسات در پایان همان جلسه و یا در جلسه بعدی به امضای اعضای حاضر در
جلسه خواهد رسید.
 -6-4حذف یا اضافه شدن دستور جلسات عادی و فوق العاده هیأت با تصویب اکثریت اعضائ حاضر در
جلسه بالمانع است.
 -3-4در موارد خاص و به تشخیص دبیر هیأت مرکزی رأی گیری بصورت مخفی و با ورقه انجا می
شود.
 -60-4صورت جلسات و مصوبات هیأت توسط دبیرخانه هیأت مرکزی تنایم و پس از تأیید دبیر و
امضای اعضای هیأت مرکزی در دبیرخانه هیأت مرکزی طبقه بندی و نگوداری می شود.
ماده -0تشکیل کارگروههای تخصصی و عمومی
هیأت مرکزی می تواند به مناور انجا امور کارشناسی محتوای پرونده های ارسالی از مؤسسات برای
تأیید نوایی ،ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات ،نسبت به تشکیل کارگروهوای بررسی توانایی
علمی و صالحیت عمومی و تجدیدنار براسا شیوه نامه اجرایی که به تصویب هیأت مرکزی می
رسد اقدا نماید .در هر حال نتیجه بررسی این کارگروهوا می بایست به تأیید هیأت مرکزی برسد.
ماده -8فرايند بررسی وتأيید پرونده ها در هیأت مرکزی
نحوه و فرایند جذب و تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی طبق مصوبه جلسات  806و
 818شورای عالی انقالب فرهنگی و " دستور العمل اجرایی جذب و تبدیل وضعیت استخدامی اعضای
هیأت علمی دانشگاهوا ومؤسسات آموزش عالی و پژوهشی" مصوب بیست و چوارمین جلسه مورخ
 6860/3/4هیأت عالی جذب و مصوبات بعدی این هیأت ،از طریق انجا فراخوان عمومی و بررسی
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صالحیت های علمی و عمومی متقاضیان و صدور رأی اولیه در هیأت ها اجرایی وسپس تأیید نوایی
درهیأت های مرکزی ،حسب مورد طی مدت مقرر و بر اسا قوانین و مقررات مربوط انجا می شود.
تبصره يک :به مناور ایجاد وحدت رویه در فرایند بررسی صالحیت عمومی داوطلبان؛ نحوه انجا
استعالمات ،نحوه انجا مصاحبه ،نحوه انجا تحقیق از داوطلبان ،چگونگی تعامل با مراجع ذیربط در
انجا جذب نوایی داوطلبان و تقسیم کار بین هیأت های اجرایی و هیأت های مرکزی ،بر اسا
دستورالعملی خواهد بود که حداکثر طی سه ماه از ابالغ این دستورالعمل توسط هیأت های مرکزی
جذب وزارتین علو  ،تحقیقات و فناوری و بوداشت ،درمان و آموزش پزشکی تویه و به تأیید هیأت
عالی خواهد رسید.
تبصره دو :هیأت های مرکزی موظفند تمویدات الز برای انجا فرایند جذب را به گونه ای فراهم
آورند که انجا امور مربوط به بررسی صالحیت های متقاضیان اعم از علمی و عمومی در هیأت های
اجرایی مؤسسات در استان ها انجا گیرد و پرونده ها صرفاا برای تأیید نوایی در هیأت های مرکزی
طرح گردد .هیأت های مرکزی ضمن اجتناب از تصدی امور اجرایی جذب ،فعالیت های خود را در
هماهنگی ،برنامه ریزی ،ناارت و ارزیابی عملکرد هیأت های اجرایی متمرکز نمایند.
تبصره سه :دبیرخانه هیأت های مرکزی و اجرایی می بایست حداکثر طی شش ماه ،کلیه امور
دبیرخانه ای و ارسال و مراسالت فی ما بین را به شیوه برخط( الکترونیکی) انجا دهد و امکان
دسترسی برخط دبیرخانه هیأت عالی به شبکه مذکور را فراهم نماید.
ماده 8أ ابالغ و پیگیری مصوبات
کلیه مصوبات هیأت های مرکزی شامل تأیید نوایی پرونده های مطروحه در هیأت مرکزی  ،پاس به
سؤاالت افراد حقیقی و حقوقی ،استعالمات ،تفسیر قوانین ،مقررات و مصوبات مربوط به جذب پس از
طرح در هیأت مرکزی با امضای دبیر هیأت و توسط رئیس دبیرخانه هیأت مرکزی حداکثر طی مدت
ده روز ابالغ و رونوشت آن به دبیرخانه هیأت عالی ارسال می گردد.
تبصره :انجا مکاتبات با مراجع ذیصالح توسط دبیر هیأت مرکزی و انجا امور دبیرخانه ای و اداری
در حیطه مقرر توسط رئیس دبیرخانه هیأت مرکزی صورت می گیرد.
ماده 1أ این دستورالعمل در هفت ماده و هفت تبصره در یکصد و یازدهمین جلسه مورخ
 6836/66/14هیات عالی جذب اعضای هیأت علمی تصویب و از زمان ابالغ الز اال جراست.
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«دستورالعمل اجرايی جذب و تبديل وضعیت استخدامی
اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی»
مصوب هفدهمین جلسه مورخ  2931/00/13هیأت عالی جذب

براسا مصوبه جلسهات  806و  818مهورخ  68/4/63و  60/1/60شهورای عهالی انقهالب فرهنگهی و
بیستوچوارمین جلسه مورخ  60/3/4هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمهی دانشهگاههها و مؤسسهات
آموزش عالی بدینوسیله دستورالعمل اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آمهوزش
عالی و پژوهشی به شرح زیر ابالغ میگردد که از  60/60/6الز االجراست.

ماده  -2تعاريف
 -6وزارت :وزارت علو  ،تحقیقات و فناوری و وزارت بوداشت ،درمان و آموزش پزشکی
 -1هیأت مرکزی جذب :هیأت مرکزی جذب اعضهای هیهأت علمهی وزارت علهو  ،تحقیقهات و
فناوری و وزارت بوداشت ،درمان و آموزش پزشکی
 -8مؤسسه :هر یک از دانشگاهها ،مؤسسات آموزش عالی اعم از آموزشی و پژوهشی
 -4هیأت اجرايی جذب :هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی مؤسسه
 -5دبیرخانه :دبیرخانه هیأت اجرایی جذب مؤسسه

ماده  -1اهداف
به مناور انتخاب اعضای هیأت علمهی اصهلح از بهین متقاضهیان جهذب و همچنهین تبهدیل وضهعیت
استخدامی و ایجاد وحدت رویه در امور استخدا اعضای هیأت علمهی ،هیهأت اجرایهی جهذب در ههر
مؤسسه تشکیل خواهد شد.

ماده  -9وظايف هیأت اجرايی جذب
-6
-1
-8

-4
-5

شناسایی و تعیین نیازهای جذب اعضای هیأت علمی در گروههای آموزشی و پژوهشی
انجا فراخوان عمومی برای جذب اعضای هیأت علمی مؤسسه
تصمیم گیری درخصوص نحوه و چگونگی استخدا اعضهای هیهأت علمهی اعهم از قهراردادی،
پیمانی ،رسمی آزمایشی ،رسمی قطعی ،هیأت علمی طرح سربازی ،مأموریت و انتقال اعضهای
هیأت علمی در چوارچوب آییننامهها و مقررات مربوطه
اعال نار درخصوص جذب اعضای هیأت علمی متقاضهی اسهتخدا در مؤسسهه و متقاضهیان
راتبه تحصیلی از لحاظ توانایی علمی و صالحیت عمومی
ناارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به استخدا اعضای هیأت علمی
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 -8ارائه گزارشات مستمر سالیانه حسب مورد به هیأت مرکزی جذب
تبصره  :2راتبههای فعلی از شرکت در فراخوان عمومی مستثنی میباشند.
تبصره  :1رعایت آییننامههای وزارت در مورد متقاضیان راتبه تحصیلی الزامی است.

ماده  -0ترکیب هیأت اجرايی جذب
 -6رئیس مؤسسه(رئیس هیأت)
 -1رئیس نواد نمایندگی مقا معام رهبری در مؤسسه
 -8پنج تا هفت عضو هیأت علمی بنا به پیشنواد دانشگاه آزاد اسالمی ،تأیید هیأت عالی جهذب و
حکم دبیر هیأت مرکزی جذب وزارتین حسب مورد(اصالحیه جلسات  10مورخ  2931/01/00و  32مورخ  2930/08/12هیأت عالی جذب)
تبصره :2رئیس مؤسسه یا هیأت مرکزی جذب می توانند افراد موضوع بنهد فهوق را بهه هیهأت عهالی
پیشنواد نمایند.
تبصره :1زمان عضویت برای دوره اول  1سال ودوره های بعدی  4سال می باشد.زمان اجرایهی شهدن
این مصوبه از شوریور سال آینده می باشد.
تبصره:9دبیر هیأت اجرایی جذب که با حکم رئیس مؤسسه از بین اعضائ انتخاب خواهد شد.
ماده  -0برای کلیه واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی به صورت
استانی و با ترکیب ذیل تشکیل میشود:
 -6رئیس بزرگترین واحد استان(رئیس هیأت)
 -1رئیس نواد نمایندگی مقا معام رهبری در بزرگترین واحد استان
 -8پنج تا هفت عضو هیأت علمی بنا به پیشنواد دانشگاه آزاد اسالمی ،تأیید هیأت عالی جهذب و
حکم دبیر هیأت مرکزی جذب وزارتین حسب مورد(اصالحیه جلسات  10مورخ  2931/01/00و  32مورخ  2930/08/12هیأت عالی جذب)
ماده  -8دبیرخانه
کلیه امور اجرایی هیأت اجرایی جذب از قبیل اعال فراخوان عمومی جذب ،دریافت تقاضای همکاری،
تشکیل پرونده ،پاسخگویی به متقاضیان و ...توسط دبیرخانه هیأت اجرایی جهذب انجها خواههد شهد.
رئیس هیأت اجرایی جذب موظف است در اولین فرصهت نسهبت بهه تشهکیل دبیرخانهه بها امکانهات و
تجویزات مناسب و مکانیزه اقدا نموده و رئیس دبیرخانه آن را که زیرنار دبیر هیأت اجرایهی جهذب
فعالیت میکند ،تعیین نماید.
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ماده  -1کارگروهها
هیأت اجرایی جذب در موارد مطروحه جوت تسریع در روند بررسی جذب ،کارگروه بررسیهای علمی
و عمومی زیر نار خود تشکیل می دهد.
الف -کارگروه بررسی توانايی علمی
به مناور بررسی توانائی علمی متقاضیان جذب(استخدا پیمانی ،تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی
به رسمی آزمایشی ،از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی و طهرح سهربازی و )...و همچنهین متقاضهیان
استفاده از راتبه تحصیلی ،کارگروه بررسی توانایی علمی در تخصصوای مختلف زیرنار هیهأت اجرایهی
جذب حسب مورد تشکیل خواهند شد.تشکیل کارگروه بررسی توانایی علمی الزامی نمی باشد.
ترکیب اعضای هر کارگروه به شرح زیر خواهد بود.
 -6رئیس دانشکده ،رئیس پژوهشکده ذیربط
 -1مدیر گروه آموزشی ،پژوهشی ذیربط
 -8حداقل دو نفر از اعضای هیأت علمی مرتبط با زمینهه تخصصهی متقاضهی بها انتخهاب هیهأت
اجرایی جذب که حسب پرونده برای حضور در جلسه کارگروه دعوت می شوند.
 -4یک نفر از اعضای هیأت اجرایی جذب و یا نماینده آن هیهأت کهه بایسهتی از اعضهای هیهأت
علمی رسمی مؤسسه باشد.
تبصره  :2در مؤسسات پژوهشی و پژوهشکدهها حسب مورد رئیس بخش مربوطه عضو کارگروه خواهد
بود.
تبصره  :1در صورت نیاز با تشخیص هیأت اجرایی جذب برخی از اعضای هیأت علمی موضهوع بنهد8
میتوانند از خارج مؤسسه انتخاب گردند.
تبصره  :8اعضای کارگروه بررسی صالحیت علمی با نار هیأت اجرایهی جهذب و حکهم رئهیس هیهأت
مؤسسه حسب مورد تعیین می گردند ،نتیجه بررسی توانایی علمی متقاضیان پس از بررسیههای الز
در قالب فر های مربوطه تکمیل شده و توسط نماینده هیأت اجرایی جذب جوت اتخهاذ تصهمیم بهه
صورت محرمانه به هیأت اجرایی جذب ارائه می شود (.اصالحیه جلسه  202مورخ  2932/00/20هیأت عالی جذب)
تبصره  :9ترکیب کارگروهها بررسی توانایی علمی در مؤسسات پژوهشی و مؤسسات آمهوزش عهالی و
پژوهشههی یردولتههی -یرانتفههاعی حسههب مههورد بهها صههالحدید رئههیس مؤسسههه تعیههین خواهههد شههد.
ب -کارگروه بررسی صالحیت عمومی
به مناور بررسی صالحیت عمومی متقاضیان جذب(حقالتدریس ،استخدا پیمهانی ،تبهدیل وضهعیت
استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی ،از رسمی آزمایشی به رسهمی قطعهی ،طهرح سهربازی و )...و
متقاضیان استفاده از راتبه تحصیلی ،کارگروه بررسی صالحیت عمومی با ترکیب ذیهل زیرناهر هیهأت
اجرایی جذب تشکیل خواهد شد.
24

 -6نماینده رئیس مؤسسه
 -1نماینده مسئول نواد نمایندگی مقا معام رهبری در مؤسسه
 -8پنج نفر از اعضای هیأت علمی رسمی به پیشنواد هیأت اجرایی جذب و تأیید هیأت عهالی جهذب ،بها
حکم دبیر هیأت مرکزی جذب برای مدت  4سال منصوب می شوند ( .اصالحیه جلسه  202مورخ  2932/00/20هیأت عالی جذب)

تبصره  :2مسئول کارگروه بررسی صالحیت عمومی بدون حق رأی بنا به تشهخیص رئهیس هیهأت در
جلسات میتواند شرکت کند.
تبصره  :1بررسی توانائی علمی و صالحیت عمومی متقاضیان عضویت در هیأت علمهی گهروه معهارف
اسالمی دانشگاهها توسط معاونت امور اساتید نواد نمایندگی مقا معام رهبهری در دانشهگاهوا انجها
میگیرد.

ماده  :3فرآيند جذب اعضای هیأت علمی
مناور از جذب اعضای هیأت علمی در این دستورالعمل هرگونه استخدا عضو هیأت علمی به صهورت
قراردادی ،پیمانی ،طرح سربازی ،مأموریت ،انتقال و راتبه تحصیلی است .فرآیند جذب اعضهای هیهأت
علمی به شرح زیر میباشد.
 : 2-3پس از اعال فراخوان عمومی جذب اعضای هیأت علمی و راتبه تحصیلی که براسا

فر هها و

شرایط مربوطه اعال شده انجا خواهد شد ،دبیرخانه نسبت به دریافهت انجها فراخهوان و درخواسهت
متقاضیان اقدا مینماید(.حداکثر5روز).
تبصره :فراخوان عمومی برای جذب اعضای هیأت علمی دوبار در سال و در ماههای شوریور و بومن از
طریق منزلگاه مؤسسه و روزنامه های کثیراالنتشار به شکل استانی یا متمرکز صورت میگیرد.
 : 1-3دبیرخانه کلیه درخواستوای واصله را به هیأت اجرایی جهذب ارسهال نمهوده و بها ناهر هیهأت
اجرایی جذب برای افراد واجد شرایط پرونده تشکیل داده و نسبت به ارسال پاسه بهرای افهرادی کهه
شرایط اولیه را دارا نبودهاند ،اقدا خواهد نمود(.حداکثر5روز).
 : 9-3دبیرخانه بعد از تکمیل پرونده برای متقاضیان واجد شهرایط همزمهان پرونهده آنهان را بنها بهه
تشخیص هیأت اجرایی جذب به کارگروههای بررسی توانایی علمی و صالحیت عمهومی مؤسسهه و در
مورد درو معارف اسالمی بهه معاونهت امهور اسهاتید نوهاد نماینهدگی مقها معاهم رهبهری ارسهال
مینماید(.حداکثر0روز).
 : 0-3کارگروه بررسی توانایی علمی و صالحیت عمومی با تشکیل جلسه و دعوت از افراد تعیین شده
نسبت به بررسی پرونده متقاضیان اقدا نموده و نتیجهه بررسهی صهالحیت را بها توجهه بهه امتیهازات
مکتسبه از فر مربوطه ،به هیأت اجرایی جذب ارسال مینمایند(حداکثر 45روز).
 : 0-3دبیرخانه پس از دریافت نتیجه بررسی توانایی علمی و صالحیت عمهومی ،پرونهدههها را بهرای
اتخاذ تصمیم به هیأت اجرایی جذب ارسال خواهد کرد(حداکثر5روز).
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 : 8-3هیأت اجرایی جذب پس از بررسی پرونهده متقاضهیان نتیجهه تصهمیم خهود را اعهال خواههد
نمود(حداکثر65روز).
 : 1-3دبیرخانه خالصه پرونده متقاضیانی که مورد تأیید اولیه هیأت اجرایی جذب قرار گرفته اسهت
مطههابق فههر مربوطههه از طریههق پسههت الکترونیههک بههه دبیرخانههه هیههأت مرکههزی جههذب ارسههال
مینماید(حداکثر0روز).
 : 3-3هیأت مرکزی جذب نیز تصمیم نوایی را حداکثر در  45روز به مؤسسه اعهال خواههد کهرد و
مؤسسه موظف است حداکثر طی  60روز نتیجه را به اطالع متقاضی برساند.
تبصره  :2صدور ابالغ استخدا رسمی-آزمایشی اعضای هیأت علمی پس از تأیید هیأت مرکزی جذب
و ارسال مدارك مورد نیاز از طرف مؤسسه توسط معاونت آموزشی وزارت اقدا خواهد شد.
تبصره  :1باتوجه به محدودیت استخدا مربی ،قبل از هرگونه اقهدا (بررسهی توانهاییههای علمهی و
صالحیت عمومی متقاضیان) ،رعایت بخشنامه مربوطه و کسب مجوز از معاونت آموزشی وزارت متبوع
الزامی است.
تبصره  :9کلیه درخواستوای استخدا در دانشگاه آزاد اسالمی ،ابتدا توسط هیأتوهای اجرایهی جهذب
استان بررسی و به سازمان مرکزی آن دانشگاه و از طریق آن سازمان با امضائ رئیس یا معاون آموزشی
آن دانشگاه به هیأت مرکزی جذب وزارت ارسال خواهد شد .دانشگاه آزاد اسهالمی نیهز موظهف اسهت
نسبت به ایجاد یک دبیرخانه متمرکز و مکانیزه مطابق ماده  8ایهن دسهتورالعمل اقهدا نمایهد و امهور
محوله توسط هیأتهای مرکزی جذب را انجا دهد.
تبصره  :0در رابطه با استخدا و تبدیل وضعیت اعضای گروه معارف اسالمی دبیرخانه هیأت اجرایهی
مؤسسه موظف است توانایی علمی و صالحیت عمومی را از دفتر امهور اسهاتید نوهاد نماینهدگی مقها
معام رهبری استعال نموده و به هیأت اجرایی جذب مؤسسه ارسال نمایند.

ماده  : 3تبديل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی
نحوه تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی
به رسمی قطعی به شرح زیر میباشد.
براسا بند 4ماده  5مصوبه  806مهورخ  68/4/63شهورای عهالی انقهالب فرهنگهی ،تبهدیل وضهعیت
استخدامی اعضای هیأت علمی از پیمانی به رسمی-آزمایشی مشروط به احراز شرایط بهرای ارتقهائ بهه
مرتبه باالتر میباشد.
تبصره  :2بها توجهه بهه مفهاد آیهین نامهه ارتقهائ اعضهای هیهأت علمهی مصهوب حلسهه  803مهورخ
 6863/60/64شورای عالی انقالب فرهنگی امتیاز تبدیل وضعیت استخدامی اعضهای هیهأت علمهی از
پیمانی به رسمی-آزمایشی به شرح ذیل اصالح می گردد:
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الف -کلیه متقاضیان تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی-آزمایشی اعضای هیأت علمی می
بایست عالوه بر کسب صالحیت عمومی حد نصاب الز  00تا  600درصهد امتیهازات ارتقهائ از مرتبهه
استادیاری به دانشیاری را کسب نمایند .میزان حد نصاب  00تا  600درصد به پیشنواد هیأت ممیزه و
تصویب هیأت امنائ مؤسسه مربوطه تعیین می گردد.
ب -حداقل امتیازات الز برای اعضای هیأت علمی آموزشی از مواد 6تا 4آیهین نامهه ارتقهائ براسها
ضریب درصد حد نصاب الز در حداقل امتیازات از بندهای مواد آیین نامه ارتقائ به اسهتثنای حهداقل
امتیازات بند  8از ماده  ، 6بندهای 6و 1از ماده  1خواهد بود.
پ -حداقل امتیازات الز برای اعضای هیأت علمی پژوهشی از مواد 6تا 4آیهین نامهه ارتقهائ براسها
ضریب درصد حد نصاب الز در حداقل امتیازات از بندهای مواد آیین نامه ارتقائ به اسهتثنای حهداقل
امتیازات بند  5از ماده  ، 6بند  6از ماده  1خواهد بود( .اصالحیه جلسه  32مورخ  2930/22/10هیأت عالی جذب)

ماده :20
براسا بند  5ماده  5مصوبه  806مورخ  68/4/63شهورای عهالی انقهالب فرهنگهی ،تبهدیل وضهعیت
استخدامی اعضای هیأت علمی از رسمی-آزمایشی به رسمی-قطعی مشروط به احراز مرتبه دانشهیاری
میباشد.

ماده :22
برای تبدیل وضعیت استخدامی اعضهای هیهأت علمهی از پیمهانی بهه رسهمی-آزمایشهی و از رسهمی-
آزمایشی به رسمی-قطعی اخذ مجدد تأییدیه صالحیت عمومی الزامی است.

ماده :21
تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه های تربیت مدر و تربیت معلم از پیمانی بهه
رسمی -آزمایشی و از رسمی-آزمایشی به رسمی-قطعی و همچنین اسهتخدا اعضهای هیهأت علمهی
گروه معارف اسالمی تابع مقررات خاص خود میباشد.

ماده :29
کلیه ضوابط و مقررات ،آییننامهها و بخشنامهها که مغایر این دستورالعمل نباشهند کماکهان بهه قهوت
خود باقی است.

ماده :20
این دستورالعمل اجرایی مشتمل به  64مهاده و  60تبصهره در جلسهات 14،83 ،66 ، 60و 46هیهأت
عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور به تصویب رسید.
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مصوبه «دستورالعمل نحوه فعالیت هیأتهای اجرايی جذب اعضای هیأت علمی
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی»
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
مصوب جلسه مورخ  2932/22/10هیأت عالی جذب

هیأت عالی جذب اعضای هیهأت علمهی دانشهگاههها و مراکهز آمهوزش عهالی و پژوهشهی در یکصهد و
پانزدهمین جلسه مورخ  ،6831/01/08دستورالعمل نحوه فعالیت هیأتههای اجرایهی جهذب اعضهای
هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی را به شرح ذیل تصویب نمود:

دستورالعمل نحوه فعالیت هیأت های اجرايی جذب اعضای هیأت علمی
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی
مقدمه
به مناور بوره مندی از تجربیات و ایجاد وحدت رویه و ساماندهی فعالیت هیأتههای اجرایهی جهذب
مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که از این پس «مؤسسه» نامیده می شود ،این آئین نامه در هیهأت
عالی جذب شورای عالی انقالب فرهنگی تدوین و از زمان ابالغ اجرا می گردد.
ماده 2أ تعاريف و اصطالحات
الف -هیأت عالی :هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی شورای عالی انقالب فرهنگی
ب -هیأت مرکزی :هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و
پژوهشی وزارتین علو  ،تحقیقات و فناوری و بوداشت ،درمان و آموزش پزشکی
ج -هیأت :هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی
د -دبیرخانه هیأت :دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی
و پژوهشی
ماده 1أ جلسات عادی هیأت حداقل ماهی یک بار و جلسات فوقالعاده در موارد ضروری و بنابه
تشخیص رئیس هیأت اجرایی یا پیشنواد حداقل سه نفر از اعضا به دبیر هیأت و تصمیم رئیس آن
تشکیل میشود.
تبصره :مدت زمان جلسات هیأت  1ساعت است و افزایش آن در هر جلسه با موافقت اکثریت اعضای
حاضر بالمانع است.
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ماده  -9دعوت برای تشکیل جلسه بوسیله دبیر هیأت و در مورد جلسات عادی حداقل یک هفته قبل
از تاری برگزاری هر جلسه به عمل می آید .درمورد جلسات فوق العاده که امکان رعایت مولت مذکور
نباشد در اسرعوقت اقدا خواهد شد به نحوی که فاصله این مدت نباید کمتر از  14ساعت باشد .در
دعوتنامه دستور جلسه ذکر میشود و پیشنوادها ،سوابق ،اسناد و مدارك مورد نیاز برای هر یک از
اعضا ارسال خواهد شد.
تبصره :جلسات هیأت باید دارای دستورجلسه مشخص و صورتجلسه باشد .دستورجلسه به همراه
دعوتنامه یک هفته قبل از برگزاری جلسه توسط دبیر برای اعضا ارسال می گردد .صورتجلسه در
پایان همان جلسه یا جلسه بعدی به امضای حاضرین خواهد رسید.
ماده 0أ جلسات هیأت با حضور رئیس هیأت و  4تن از اعضا رسمیت می یابد و مصوبات و تصمیمات
آن با رأی بیش از نصف کل اعضای هیأت معتبر خواهد بود.
تبصره  :2دبیر هیأت موظف است دستور جلسات را پس تأیید رئیس هیأت مبنی بر عد مغهایرت بها
قوانین و مقررات و دستورالعملهای جذب ارسال نماید.
تبصره  :1مذاکرات ،تصمیمات ،مصوبات و سایر مسائل مطروحه در جلسات محرمانهه بهود و افشهای
مسائل مطرح در آن برای یر اعضای هیأت مجاز نیست.
تبصره  :9برای اخذ تصمیم یا تصویب مصوبه در جلسه هیأت رأیگیری به صورت مخفی انجها مهی
شود.
ماده  -0عضویت اعضا در هیأت جذب قائم به شخص است و قابل تفویض به دیگری نیست .اعضائی
که نمی توانند در جلسه شرکت کنند باید مراتب را قبالا به دبیرخانه هیأت اطالع دهند.
ماده  -8عد حضور هر یک از اعضائ در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در طول سال بدون
عذرموجه با پیشنواد رئیس هیأت اجرایی و تأیید هیأت عالی ،به منزله استعفائ تلقی می شود و در
مورد جایگزین مطابق روال اقدا خواهد شد.
ماده 1أ صورتجلسات که شامل خالصه مذاکرات و متن مصوبات هیأت خواهد بود که در سامانه
الکترونیکی یا دفتر مخصوص با امضای دبیر ثبت ،طبقه بندی و نگوداری می شود.
ماده  -3یک نسخه از تصمیمات و مصوبات به دبیرخانه هیأت مرکزی وزارت ذیربط ارسال می گردد.
ماده  -3این دستورالعمل در  3ماده و  5تبصره در یکصدو پانزدهمین جلسه مورخ 6831/01/08
هیأت عالی جذب تصویب و از زمان ابالغ الز االجراست.
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مصوبه « آيین نامه کمیته انتخاب اعضای هیأت های اجرايی جذب (دور دوم) »
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
مصوب جلسه مورخ  2930/09/01هیأت عالی جذب
اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور
هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در جلسه هفتاد و ششم مهورخ
 ،6830/08/01درخصوص آیین نامه کمیته انتخاب اعضای هیأت های اجرایی جهذب (دور دو ) بهه
شرح ذیل تصویب نمود:
آيین نامه کمیته انتخاب اعضای هیأت های اجرايی جذب (دور دوم)
براسا

مصوبه هفتاد و چوارمین جلسه مورخ  6830/01/05هیهأت عهالی جهذب مبنهی بهر تشهکیل

کمیته انتخاب اعضای هیأت های اجرایی جذب (دور دوم) به مناور پیشنواد به هیهأت عهالی جهذب
جوت تصویب نوایی بدینوسیله آیین نامه کمیته به شرح زیر تدوین میگردد که از تاری تصهویب در
هیأت عالی جذب الز االجراست.
ماده -2تعاريف و اصطالحات
-6هیأت عالی :هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی شورایعالی انقالب فرهنگی
-1هیأت مرکزی :هریک از هیأت های مرکزی جذب اعضای هیأت علمی وزارتین علو  ،تحقیقات
و فنآوری و بوداشت ،درمان و آموزش پزشکی
-8هیأت اجرايی :هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و
پژوهشی
-4دبیرخانه هیأت عالی  :دبیرخانه هیأت عالی جذب اعضای هیهأت علمهی شهورایعالی انقهالب
فرهنگی
-5کمیته  :کمیته دور دو انتخاب اعضای هیأت های اجرایی جذب
-8اعضای هیأت های اجرايی :اعضای حقیقی هیأت های اجرایی جذب
-0مؤسسات  :هریک از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی
-6نهاد  :نواد نمایندگی مقا معام رهبری در دانشگاه ها
-3مراجع پیشنهاد دهنده :رؤسای مؤسسهات آمهوزش عهالی و پژوهشهی ،رؤسهای دفهاتر نوهاد
نمایندگی مقا معام رهبری در دانشگاه ها و معتمدین هیأت های مرکزی و هیأت عالی
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ماده -1اهداف
به مناور انتخاب افراد اصلح از بین معرفی شدگان توسط مبادی ذیصالح برای عضویت درهیأت های
اجرایی جذب دانشگاه ها و مؤسسهات آمهوزش عهالی و پژوهشهی بهرای دور دو بهر اسها شهرایط و
معیارهایی که در ماده  6آیین نامه خواهد آمد ،کمیته تشکیل می گردد .این کمیته صرفاا برای ارائهه
نارات کارشناسی به هیأت عالی برای انتخاب اعضای هیأت های اجرایی دور دو زیر نار دبیهر خانهه
برای مدت  4ماه تشکیل می گردد و در هر صورت انتخاب نوایی اعضای هیأت های اجرایی بهر عوهده
هیأت عالی خواهد بود.
ماده -9وظايف کمیته انتخاب
-6تدوین معیارها و شاخص ها و شیوه های اجرایی انتخاب افراد معرفی شده از مراجهع پیشهنواد
دهنده
-1بررسی و انتخاب اعضای هیأت های اجرایی جذب معرفی شده به مناهور پیشهنواد بهه هیهأت
عالی
-8انجا امور ارجاعی مربوط به انتخاب اعضای هیأت های اجرایی از طرف هیأت عالی
ماده -0ترکیب اعضای کمیته
-6دبیر هیأت عالی به عنوان رئیس کمیته
-1نماینده نواد نمایندگی مقا معام رهبری در دانشگاه ها
-8نماینده هیأت عالی گزینش
-4رئیس مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علو  ،تحقیقات و فنآوری
-5رئیس دبیرخانه هیأت مرکزی جذب وزارت بوداشت  ،درمان و آموزش پزشکی
-8نماینده دانشگاه های یردولتی -یرانتفاعی
-0سرپرست دبیرخانه هیأت عالی
ماده -0نحوه تشکیل جلسات و تصويب مصوبات
جلسات کمیته توسط دبیرخانه هیأت عالی تنایم و با دعوت رئیس کمیته و با حضور حداقل
نصف بعالوه یک اعضا تشکیل خواهد شد و کلیه مصوبات با حداقل نصف بعالوه یک رأی معتبر خواهد
بود.
تبصره :در صورت تساوی آرا رأی رئیس کمیته تعیین کننده خواهد بود.
ماده  -8مراجع پیشنهاد دهنده اعضای هیأت های اجرايی به کمیته
-1رؤسای مؤسسات
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-2رؤسای دفاتر نواد
-3اعضای هیأت عالی و هیأت های مرکزی
-4معتمدین هیأت عالی و هیأت های مرکزی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی)
ماده -1فرآيند شناسايی و انتخاب
-6ارسال فر مخصوص پیشنواد اعضای هیأت هیأت های اجرایی به مراجع پیشنواد دهنده
تبصره  :هیأت عالی در مواردی رأساا نسبت به معرفی افراد به کمیته اقدا می نماید.
-1تکمیل و ارسال فر مخصوص پیشنواد اعضای هیأت هیأت های اجرایی توسط مراجع پیشنواد
دهنده به هیأت های مرکزی جذب تا تاری . 6830/08/10
تبصره  :برای دانشگاه های آزاد اسالمی ،پیا نور و جامع علمی کاربردی ارسهال و دریافهت فهر
مخصوص پیشنواد اعضای هیأت های اجرایی به هیأت های مرکزی از طریق سازمان مرکزی ایهن
دانشگاه ها انجا می پذیرد.
 -8ارسال فر های مخصوص پیشنواد اعضای هیهأت ههای اجرایهی بهه همهراه پاسه اسهتعال از
حراست به ترتیب اولویت توسط هیأت های مرکزی به کمیته تا تاری . 6830/04/60
-4بررسی فر های ارسال شده در کمیته جوت جمع بندی نوایی و معرفی افراد به هیأت عالی به
مناور اتخاذ تصمیم نوایی تا تاری . 6830/04/80
 -5بررسی و معرفی افراد توسط هیأت عالی تا تاری . 6830/05/65
 -8صدور احکا اعضای هیأت های اجرایی مصهوب توسهط دبیهر هیهأت ههای مرکهزی و رؤسهای
دانشگاه آزاد اسالمی ،جامع علمی– کاربردی و پیا نور تا تاری . 6830/05/15
ماده  -3مالک های انتخاب
نحوه انتخاب اولیه افراد و پیشنواد آنان به هیأت عهالی جوهت تعیهین صهالحیت نوهایی براسها
ضوابط و معیارهای ذیل خواهد بود:
-6التزا عملی به دین مبین اسال و آشنایی به احکا اسالمی
-1تعود به قانون اساسی ،اصل والیت فقیه و التزا به فرامین مقا معام رهبری
-8دارا بودن حسن شورت ودارا بودن سوابق فرهنگی و اجتماعی
-4دارا بودن وضعیت استخدا ترجیحاا به صورت رسمی
-5داشتن استقالل رأی و روحیه همکاری و تعامل
-8اعتقاد به اهمیت و حساسیت جذب هیأت علمی در مؤسسه و وقت گذاری الز
تبصره  : 2در انتخاب افراد پیشنواد شده ایثارگران واجد شرایط باالدر اولویت قرار می گیرند.
تبصره  : 1در شرایط برابر اولویت با افرادی است که دارای مرتبه علمی باالتری باشند.
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تبصره  : 9در ترکیب هیأت اجرایی مؤسسه از تخصص ها در گروههای آموزشهی مختلهف (علهو
انسانی علو پایه فنی و موندسی و یره ) استفاده شود.
تبصره  : 0حتی االمکان افرادی معرفی شده بگونه ای انتخاب شوند که تا پایان دوره فعالیهت در
مؤسسه خدمت نمایند (.از معرفی افهراد در شهرف انتقهال  ،مأموریهت ،فرصهت مطالعهاتی و یهره
خودداری شود)
ماده  -3در طی مراحل بررسی و انتخهاب اعضهای پیشهنوادی هیهأت ههای اجرایهی ،کلیهه سهوابق و
اطالعات افراد مذکور محرمانه تلقی گردیده و افشای اطالعات به هیچ وجه مجاز نمی باشد.
ماده  -20این آیین نامه مشتمل بر ده ماده و هفت تبصره در هفتاد و ششمین جلسه هیأت عالی
مورخ  6830/08/01مورد تصویب قرار گرفت.
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مصوبه « تشکیل گروه مشاوران هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی
از میان رؤسای دانشگاه های کشور »
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
مصوب جلسه مورخ  2932/00/11هیأت عالی جذب

هیأت عالی جذب اعضهای هیهأت علمهی دانشهگاه هها و مراکهز آمهوزش عهالی در یکصهدمین جلسهه
مورخ  ،6836/04/05تشکیل گروه مشاوران هیأت عالی جذب اعضای هیهأت علمهی از میهان رؤسهای
دانشگاه های کشور را به شرح ذیل تصویب نمود:
به مناور تعامل هرچه بیشتر با هیأت های اجرایی جذب دانشگاه ها و بوره گیری از تجارب ارزنده
رؤسای دانشگاه ها و فراهم نمودن زمینه اجرای کامل مصوبات هیأت عالی جهذب اعضهای هیهأت
علمی ،گروه مشاوران هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی متشکل از رؤسای تعهدای از دانشهگاه
های کشور ایجاد می گردد .آیین نامه تشکیل این گروه توسط دبیرخانه هیأت عالی جذب تدوین
وجوت تصویب به هیأت عالی جذب ارائه گردد.

34

مصوبه « حضور اعضای هیأت عالی و هیأت های مرکزی جذب در جلسات
هیأت های اجرايی جذب مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی »
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
مصوب جلسه مورخ  2932/08/12هیأت عالی جذب

کلیه اعضای هیأت عالی و هیأت های مرکزی جذب وزارتین علهو  ،تحقیقهات و فنهاوری و بوداشهت،
درمان و آموزش پزشکی می توانند در جلسات هیأت های اجرایی جذب و کارگروه بررسهی صهالحیت
های علمی و عمومی مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی با حق رأی شرکت نمایند و مؤسسهات مزبهور
موظفند در صورت درخواست اعضای هیأت عالی و هیأت های مرکزی جذب هماهنگی های الز را در
این خصوص به عمل آورند.

35

مصوبه « انتصاب رؤسای سابق دانشگاه ها در هیأت های اجرايی جذب »
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
مصوب جلسه  80مورخ 2933/08/13هیأت عالی جذب

هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در شصتمین جلسه مورخ
 ،6863/08/13درخصوص انتصاب رؤسای سابق دانشگاه ها در هیأت های اجرایی جذب به شرح ذیل
تصویب نمود:
رؤسای سابق دانشگاه ها بعنوان عضو حقیقی با تأیید هیأت عالی جذب در هیأت های اجرایی جذب و
یا کارگروه بررسی صالحیت عمومی همان دانشگاه یا در دانشگاه دیگر تعیین می گردند.

36

مصوبه «شرط عضويت افراد جديد در هیأت های اجرايی جذب دانشگاه ها»
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
مصوب جلسه چهل و هفت مورخ  2933/20/20هیأت عالی جذب

هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در جلسه چول وهفتم مورخ
 ،6866/60/64درخصوص شرط عضویت افراد جدید در هیأت های اجرایی جذب دانشگاه ها به شرح
ذیل تصویب نمود:
آن دسته از افرادی که جدیداا برای عضویت در هیأت های اجرایی معرفی می شوند در صورتی که
معاون آموزشی دانشگاه مربوطه باشند به ترکیب هیأت اجرایی جهذب اضهافه مهی شهوند در یهر
اینصورت تنوا در صورتی که از سه عضو هیأت علمی حاضر در هیأت اجرایی یک نفهر بهدالیلی از
هیأت خارج شده ،فرد معرفی شده جدید می تواند پس از تأیید هیأت عهالی جهذب ،بهه عضهویت
هیأت اجرایی درآید.
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فرايند
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مصوبه « نحوه اجرای فرآيند جذب نیمه متمرکز در سال » 2930
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
مصوب در جلسه  32مورخ  2930/08/12هیأت عالی جذب

هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشهگاه هها و مراکهز آمهوزش عهالی در جلسهه هشهتاد ویکهم
مورخ  ،6830/08/16درخصوص نحوه اجرای فرآیند جذب نیمه متمرکز در سال  6830به شرح ذیهل
تصویب نمود:
هیأت های مرکزی جذب وزارتین علو  ،تحقیقهات و فنهآوری و بوداشهت ،درمهان و آمهوزش پزشهکی
با رعایت شرایط ذیل نسبت به انجا جذب نیمه متمرکز درسال  6830اقدا نمایند:
-6کلیهه دانشههگاه هها و مؤسسههات آمهوزش عههالی و پژوهشههی مهی بایسههت صهرفاا از طریههق فراخههوان
نیمه متمرکز نسبت به جذب هیأت علمی اقدا نمایند و اختیارات قبلی به برخهی از دانشهگاه هها
کان لم یکن تلقی می گردد.
 -1اعال فراخهوان بصهورت متمرکهز توسهط هیهأت ههای مرکهزی جهذب وزارتهین علهو و بوداشهت
از طریق وب سایت این هیأت ها انجا می شود .ضمناا هر مؤسسه مهی توانهد اطالعهات فراخهوان
مربوط به خود را در وب سایت مربوطه قرار دهد.
 -8تشکیل پرونده متقاضیان عضهویت در هیهأت علمهی بصهورت الکترونیکهی در وب سهایت فراخهوان
انجا شده و امکان دسترسی همزمان هیأت های اجرایی جذب مؤسسات به اطالعهات متقاضهیان
فراهم گردد ،به نحوی کهه هیهأت اجرایهی جهذب پهس از اتمها فراخهوان بهه پرونهده متقاضهیان
مربوط به خود بطور کامل دسترسی داشته باشد.
 -4طبق زمانبندی متقاضیان به هیأت های اجرایهی جهذب مؤسسهه مراجعهه نمهوده و پهس از انجها
مصاحبه های الز نتیجه در صورت تأیید نتیجه جوت تأیید نوایی به هیأت مرکزی جذب ارسهال
می گردد.
-0کلیه مراحل جذب می بایست طبق زمانبندی مصوب هیأت عالی جذب انجا گیرد.
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مصوبه « پیشنهاد نحوه همکاری اعضای هیأت علمی بصورت موقت خارج از فراخوان »
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
مصوب جلسه  80مورخ 2933/03/02هیأت عالی جذب

هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در جلسه شصت و پنجم مورخ
 ،6863/03/06درخصوص پیشنواد نحوه همکاری اعضای هیأت علمی بصورت موقت خارج از فراخوان
به شرح ذیل تصویب نمود:
با توجه به ممنوعیت جذب عضو هیأت علمی خارج از فراخوان و به مناور حفأ اسهاتید کارآمهد،
همکاری اساتید داوطلب هیأت علمی از طریق صدور حکم مشاوره و یا عقد قرارداد در طرح ههای
تحقیقاتی پیشنواد می گردد .ضمناا دانشگاه ها می توانند برای افرادی که در فاصله زمانی بین دو
فراخوان مراجعه می کنند تا انجا کامل مراحل جذب ،از ظرفیت قانونی موجود ،استفاده نمایند.

41

تقويم مراحل جذب اعضای هیأت علمی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی
مصوب دوازدهمین جلسه مورخ  2931/00/09هیأت عالی جذب

 -6دریافت و جمعآوری درخواست متقاضیان (حداکثر 5روز)
 -1بررسی اولیه پرونده متقاضیان با نار هیأت اجرایی جذب (حداکثر  5روز)
 -8تشکیل و تکمیل پرونده برای متقاضیان دارای شرایط اولیه و ارسال بهه کمیتههههای بررسهی
تواناییهای علمی و صالحیت عمومی (حداکثر 0روز)
 -4نتیجه بررسی صالحیت عمومی و علمی در مؤسسه ( حداکثر  45روز)
 -5اتخاذ تصمیم در هیأت اجرایی جذب مؤسسه (حداکثر  65روز)
 -8ارسال خالصه پرونده متقاضیانی که در هیأت اجرایی جذب مؤسسه مورد تأیید قرار گرفته به
دبیرخانه هیأت مرکزی جذب وزارت مربوطه (حداکثر  0روز)
 -0اتخاذ تصمیم نوایی توسط هیأت مرکزی جذب وزارت مربوطه (حداکثر 45روز)
 -6اعال نتیجه نوایی توسط مؤسسه به متقاضی (حداکثر  60روز)
تبصره :فراخوان عمومی برای استخدا اعضای هیأت علمی و بور
در ماههای شوریور و بومن انجا خواهد شد.

41

تحصیلی دو بار در سال و ترجیحاا

مصوبه « استخدام پیمانی متقاضیان عضويت در هیأت علمی
مورد تأيید هیأت های اجرايی جذب »
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
مصوب جلسه  32مورخ  2930/08/12هیأت عالی جذب

هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه هها و مراکهز آمهوزش عهالی در جلسهه هشهتاد و یکهم
مورخ  ،6830/08/16درخصوص استخدا پیمانی متقاضیان عضویت در هیأت علمی مورد تأیید هیأت
های اجرایی جذب به شرح ذیل تصویب نمود:
الف -مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی می توانند نسبت به استخدا پیمانی متقاضهیان پذیرفتهه
شده در هیأت های اجرایی جذب حداکثر برای مدت یکسال تا تأیید نوایی هیهأت ههای مرکهزی
جذب اقدا نمایند.
تبصره :هیأت های جرایی جذب مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موظفند حداکثر طی مدت 8
ماه نار نوایی هیأت های مرکزی جذب وزارتین را حسب مورد اخذ نمایند.
ب -مدت زمان استخدا پیمانی متقاضیان فارغ التحصیل خارج از کشور ،با هماهنگی هیأت ههای
مرکزی جذب وزارتین علو  ،تحقیقات و فنآوری و بوداشت ،درمان و آموزش پزشکی تا یک سهال
دیگر قابل تمدید می باشد.

42

مصوبه « استفاده از دستورالعمل های معمول هیأت عالی گزينش تا
تصويب دستور العمل بررسی صالحیت عمومی ويژه هیأت علمی »
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
مصوب در جلسه  00مورخ 2933/09/09هیأت عالی جذب
هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در جلسه پنجاه و پنجم مورخ
 ،6863/08/08درخصوص استفاده از دستورالعمل های معمول هیأت عالی گزینش تا تصویب
دستورالعمل بررسی صالحیت عمومی ویژه هیأت علمی به شرح ذیل تصویب نمود:
تا زمان تصویب دستورالعمل بررسی صالحیت عمومی ویژه هیأت علمی ،از قهوانین ،آئهین نامهه ههای
اجرایی و دستورالعمل های معمول هیأت عالی گزینش استفاده شود .این مصوبه از زمان بررسی اولین
پرونده در کارگروه های بررسی صالحیت عمومی تا اطالع ثانوی معتبر و الز االجرائ خواهد بود.
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مصوبه « فرايند انصراف يا تغییر اولويت انتخاب متقاضیان
عضويت در هیأت علمی مؤسسات توسط هیأت های مرکزی جذب »
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
مصوب جلسه  202مورخ  2932/00/20هیأت عالی جذب

هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آمهوزش عهالی در یکصهد و یکمهین جلسهه
مورخ  ، 6836/05/60فرایند انصراف یا تغییهر اولویهت انتخهاب متقاضهیان عضهویت در هیهأت علمهی
مؤسسات را به شرح ذیل تعیین نمود:
-6هیأت های اجرایی جذب می بایست پس از ابالغ رأی تأیید صالحیت های متقاضهیان عضهویت در
هیأت علمی توسط هیأت های مرکزی جذب تابعه و پیش از انجا مراحل بعدی اداری مانند اخهذ
ردیف استخدامی و یره نسبت به اخذ تعود خدمت به مؤسسه متقاضیان عضویت در هیأت علمی
اقدا نمایند.
تبصره :درصورت امتناع متقاضیان از سپردن تعود خدمت به مؤسسه ،توسط هیأت ههای مرکهزی
جذب از کل دوره فراخوان حذف خواهند شد.
-1درصورتی که متقاضی عضویت در هیأت علمی مؤسسه اولویت اول انتخاب از تقاضای خهود پهس از
تأیید هیأت های مرکزی جذب و سپردن تعود خدمت به مؤسسه مزبور منصرف شهده باشهد مهی
تواند جوت تغییر اولویت طبق مصوبه نحوه جذب اعضای هیأت علمی متعود خدمت به مؤسسات
دیگر مصوب هشتاد و چوارمین جلسه مورخ  6830/06/01عمل نماید.
-8چنانچه متقاضیان عضویت در هیأت علمی قبل از صدور رأی هیأت اجرایی جذب مؤسسهه و تأییهد
هیأت مرکزی جذب وزارتین علو  ،تحقیقهات و فنهآوری و بوداشهت ،درمهان و آمهوزش پزشهکی،
تقاضای انصراف یا تغییر اولویت انتخاب خود را داشته باشند ،می بایست طبق فرایند ذیهل عمهل
نمایند:
 -6-8ابتدا انصراف خود را کتباا به مؤسسه اعال کرده و سپس تقاضای کتبی خود را مبنی بهر تغییهر
اولویت انتخاب به هیأت های مرکزی جذب تقدیم نمایند.
 -1-8هیأت های مرکزی نیز پس از استعال انصراف متقاضی از مؤسسه درصورت صالحدید نسبت به
تغییر اولویت متقاضی اقدا نمایند.
-0از تاری ابالغ این مصوبه هیأت های مرکزی جذب موظف به درج نحوه انصراف یا تغییر اولویت
در کلیه فراخوان های بعدی می باشند.
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مصوبه « عدم امکان اعمال تغییرات در پرونده متقاضیان
پس از تأيید نهايی هیأت های مرکزی جذب »
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
مصوب جلسه مورخ  2932/21/03هیأت عالی جذب

هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در یکصد و دوازدهمین جلسهه
مورخ  ،6836/61/06درخصوص عد امکان اعمال تغییرات در پرونده متقاضیان پهس از تأییهد نوهایی
هیأتهای مرکزی جذب به شرح ذیل تصویب نمود:
پیرو مصوبه یکصد و یکمین جلسه مورخ  6836/05/60هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی با عنوان
«فرایند انصراف یا تغییر اولویت انتخاب متقاضیان عضویت در هیأت علمهی مؤسسهات» الز بهه ذکهر
است هیأت های مرکزی جذب وزارتین علو  ،تحقیقات و فناوری و بوداشت ،درمان و آموزش پزشهکی
صرفاا برای یک بار پرونده متقاضیان عضویت در هیأت علمی را بررسی می نمایند و کلیه امور مربهوط
به تکمیل پرونده و یا تغییر اولویت ها پیش از تأیید نوایی هیأت های مرکزی امکان پذیر است.

45

مصوبه «عدم امکان تمرکز فرآيند جذب اعضای هیأت علمی »
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
مصوب جلسه مورخ 2933/09/09هیأت عالی جذب

هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در جلسه پنجاه و پنجم مورخ
 ،6863/08/08درخصوص عد امکان تمرکز فرآیند جذب اعضای هیأت علمی به شرح ذیل تصویب
نمود:
با توجه به سابقه طرح موضوع در شورای اسالمی شدن دانشهگاه هها و مراکهز آموزشهی و تبعهات
عملیاتی شدن آن ،ضمن تأکید اعضائ بر اجرای مصرحات مصوبه جلسه  806شورای عالی انقهالب
فرهنگی ،مقرر شد :صرفاا در موضوع آگوی فراخوان جذب اعضای هیأت علمهی ،از شهیوه متمرکهز
استفاده شود.
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شرايط جذب
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«شرايط عمومی استخدام اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور»
مصوب پانزدهمین جلسه مورخ  2931/00/01هیأت عالی جذب

ماده واحده -متقاضیان استخدا  ،عضویت هیأت علمی باید واجد شرایط عمومی به شرح ذیل باشند:
 -6تابعیت کشور جمووری اسالمی ایران
 -1تدین به یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی
 -8وفاداری به ناا جمووری اسالمی ،اعتقاد به کارآمدی ناا و مرد ساالری دینهی و پرهیهز از
وارد کردن خطوط سیاسی ناسازگار در حوزه فعالیتهای علمی
 -4تعود به قانون اساسی ،اصل والیت فقیه و التزا عملی به فرامین رهبری
 -5التزا عملی به احکا اسال (انجا واجبات و پرهیز از محرمهات) و آشهنایی بها احکها شهرعی
کثیراالبتالئ
تبصره -6در تشخیص التزا عملی متقاضیان به احکا اسهالمی ،مهالك وضهع فعلهی آنهان در هنگها
استخدا است.
تبصره -1اقلیتوای دینی رسمی ،مندرج در قانون اساسی به شرط آنکه متااهر به نقض احکا اسالمی
نباشند ،از حکم این بند مستثنی هستند.
 -8عد سابقه فعالیت مؤثر علیه ناا جمووری اسالمی و نداشتن سابقه وابستگی یا گهرایش بهه
سازمانوا و تشکلوای محارب و معاند با ناا جمووری اسالمی.
 -0برخورداری از حسن شورت اخالقی ،عقیدتی و سیاسی ،عد اعتیاد بهه مهواد مخهدر نداشهتن
سوابق محکومیت کیفری و انتاامی ،عد اشتوار به فسق و فجور و اعمال منافی عفت عمومی
و رفتار خالف حیثیت شغلی
 -6التزا به قوانین و مقررات صنفی ،اخالق حرفهای(طبق سوگندنامه)
 -3برخورداری از سالمت جسمی و روحی الز و نداشتن نقص عضو مؤثر
-60عد منع قانونی از لحاظ خدمت ناا وظیفه
-66اعتقاد به فناوری برتر
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نخبگان
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مصوبه «دبیرخانه جذب نخبگان»
( مصوب در جلسه  108مورخ  2930/22/22شورای عالی انقالب فرهنگی)

دبیرخانه جذب نخبگان (ذیل هیئت عالی جذب) مستقر در بنیاد ملی نخبگان ،مسئولیت بررسهی
فرآیند جایابی و جذب و معرفی نخبگان را داشته و هیئتهای جذب هیئت علمهی دانشهگاههها و
پژوهشگاهها ،موظفند بعد از تأیید صالحیت عمومی معرفی شدگان توسط هیئت مرکهزی جهذب،
ظرف مدت حداکثر دو ماه نتیجه بررسی تقاضای جایابی بور و اسهتخدا افهراد معرفهیشهده را
همراه با اقامه دلیل به دبیرخانه جذب نخبگان اعال نمایند.
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مصوبه « اختیارات خاص مرکز جذب نخبگان علمی کشور»
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
مصوب جلسه مورخ  2931/01/28هیأت عالی جذب

هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی در یکصد و بیست و
پنجمین جلسه مورخ  ،6831/00/68اختیارات خاص مرکز جذب نخبگان علمی کشور را به شرح ذیل
تصویب نمود:
در راستای انجا وظایف محوله در مصوبه  008مورخ  6830/66/66شورای عالی انقالب فرهنگی مرکز
جذب نخبگان علمی کشور می تواند امور مربوط به جذب ،ههدایت و جایهابی نخبگهان واجهد شهرایط
هیأت علمی را از طریق مکاتبه و یا سایر طرق ارتباطی با هیأت های اجرایی جذب مؤسسات آمهوزش
عالی و پژوهشی پیگیری نماید و هیأت های اجرایی جذب مؤسسهات موظفنهد همکهاری الز داشهته
باشند.
هیههأت هههای مرکههزی جههذب وزارتههین علههو  ،تحقیقههات و فنههاوری و بوداشههت ،درمههان و آمههوزش
پزشههکی مههی بایسههت تمویههدات و همههاهنگی هههای الز را درخصههوص نحههوه همکههاری هیههأت هههای
اجرایی جذب با دفتر مهذکور از طریهق دسترسهی متناسهب بهه سهامانه جهذب هیهأت علمهی فهراهم
آورند.
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مصوبه «اولويت نخبگان در بررسی صالحیت علمی»
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
مصوب جلسه مورخ 2933/01/23هیأت عالی جذب

هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در جلسه شصت و دو مورخ
 ،6863/00/63درخصوص اولویت نخبگان در بررسی صالحیت علمی به شرح ذیل تصویب نمود:
نار به سیاست استفاده از نخبگان به عنوان اعضای هیأت علمی در مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی،
هیأت های اجرائی جذب موظفند عالوه بر امتیاز اختصاص یافته به نخبگان ،به پرونده آنان در صهورت
داشتن سایر شرایط مطابق ضوابط و مقررات مربوطه و همچنین معرفی نخبگی از بنیاد ملی نخبگهان،
با اولویت رسیدگی نمایند.
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مصوبه « نحوه جذب نخبگان تحت حمايت بنیاد ملی نخبگان »
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
مصوب در جلسه  32مورخ  2930/22/10هیأت عالی جذب

هیأت عالی جذب اعضهای هیهأت علمهی دانشهگاه هها و مراکهز آمهوزش عهالی در جلسهه نهود و یکهم
مورخ  ،6830/66/14نحوه جذب نخبگان تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان را بهه شهرح ذیهل تصهویب
نمود:
به مناور رفع موانع و مشکالت جذب نخبگان تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان مقرر شد:
الف -گزینه ای با عنوان « تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان می باشم» در کلیه سایت های مربهوط بهه
فراخوان جذب اعضای هیأت علمی وزارتین علو  ،تحقیقهات و فنهآوری  ،بوداشهت ،درمهان و آمهوزش
پزشکی و دانشگاه آزاد اسالمی درج گردد.
ب -برای متقاضیان تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان در کلیه فراخوان های جذب هیأت علمی انتخاب
دو اولویت آموزشی و دو اولویت پژوهشی و برای سایر متقاضیان دو اولویهت آموزشهی و یهک اولویهت
پژوهشی در نار گرفته شود .
ج -درصورت در اولویت قرار نگرفتن متقاضیان تحت حمایت بنیاد ملی نخبگهان در هیهأت ههای
اجرایی جذب ،پرونده آنان به هیأت های مرکزی جذب وزارت متبوعه ارجاع شود تا پس از بررسی
پرونده در هیأت های مزبور با حضور نمایندگان دفتر ویژه جذب نخبگهان اقهدا الز درخصهوص
جایابی و معرفی به مراکز پژوهشی دیگر صورت گیرد.
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مصوبه « نحوه جذب نخبگان واجد شرايط هیأت علمی در شرايط مساوی »
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
مصوب در جلسه  210مورخ  2931/00/10هیأت عالی جذب

هیأت عالی جذب اعضای هیهأت علمهی دانشهگاههها و مراکهز آمهوزش عهالی و پژوهشهی در یکصهد و
بیستمین جلسه مورخ  ،6831/04/15نحوه جذب نخبگان واجد شرایط هیأت علمی در شرایط مساوی
را به شرح ذیل تصویب نمود:
چنانچه متقاضی نخبه تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان واجد شرایط عضویت در هیأت علمی بوده
و به دلیلی یر از عد اولویت در توانایی علمی و صالحیت عمومی (مانند :عد وجود مجوز
استخدامی ،بند "ز" قانون برنامه پنجم توسعه ،اولویت بومی و جنسیت و  )...مورد پذیرش
قرار نگرفته باشد ،به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اجازه داده می شود
این دسته از افراد را جذب نموده و هیأت های مرکزی جذب وزارتین علو  ،تحقیقات و فناوری و
بوداشت ،درمان و آموزش پزشکی موظفند درخصوص اخذ مجوزهای الز اقدامات مقتضی را
بعمل آورند.
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مصوبه « ارائه گزارش ماهانه وضعیت جذب نخبگان علمی کشور »
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
مصوب جلسه  213مورخ  2931/03/21هیأت عالی جذب

هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی در یکصد و بیست و
نومین جلسه مورخ  ،6831/03/61درخصوص ارائه گزارش ماهانه وضعیت جذب نخبگان علمی کشور
را به شرح ذیل اصالح نمود:
دبیههران هیههأت هههای مرکههزی جههذب وزارتههین علههو  ،تحقیقههات و فنههاوری و بوداشههت ،درمههان و
آمههوزش پزشههکی ،گههزارش وضههعیت جههذب نخبگههان علمههی کشههور در مؤسسههات تابعههه آن وزارت
را بصورت ماهانه ،در جلسهه هیهأت عهالی جهذب ارائهه نماینهد .دانشهگاه آزاد اسهالمی و مؤسسهات
آمههوزش عههالی یردولتههی -یرانتفههاعی نیههز موظفنههد درخصههوص ارائههه آمارههها و گههزارش هههای
مورد نیاز هیأت های مرکزی جذب ،همکاری الز را معمول دارند.
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ايثارگران
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مصوبه « نحوه اجرای بند "ز" ماده  00قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه
جمهوری اسالمی ايران (» )2930-2930
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
مصوب در جلسه  13مورخ  2930/00/29هیأت عالی جذب

هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در جلسه هفتاد و هشتم مورخ
 ،6830/04/68درخصوص نحوه اجرای بند "ز" ماده  44قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه
جمووری اسالمی ایران( )6830-6834به شرح ذیل تصویب نمود:
« اجرای بند "ز" ماده  44قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمووری اسالمی ایران ()6830-6834
منوط به رعایت مقررات مربوط به شرکت در فراخوان و تأیید صالحیت عمومی متقاضیان ایثارگر می
باشد» .
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جذب بازنشسته ،مدعو
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مصوبه « استفاده از ظرفیت اساتید بازنشسته در دانشگاه ها »
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
مصوب در جلسه  08مورخ 2933/09/92هیأت عالی جذب

هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در جلسه پنجاه و ششم مورخ
 ،6863/08/86درخصوص بکارگیری اساتید بازنشسته در دانشگاه ها به شرح ذیل تصویب نمود:
استفاده از اساتید بازنشسته دانشگاه ها با فاصله  1سال از بازنشستگی آنوا طبق مصوبه شهورای عهالی
انقالب فرهنگی و با اخذ ناریه هیأت اجرایی جذب مجهاز اسهت و ادامهه همکهاری اسهاتید بازنشسهته
بالفاصله پس از بازنشستگی نیاز به طرح موضوع در هیأت اجرایی جذب ندارد.

59

مصوبه «آئین نامه استفاده از اعضای هیأت علمی مدعو»
(اعضای هیأت علمی دانشگاه های داخل کشور ،اعضای هیأت علمی دانشگاه های خارج
کشور با اولويت ايرانیان خارج از کشور و دانشمندان جهان اسالم)
( مصوب در جلسه  31مورخ  2930/03/01هیأت عالی جذب و جلسه  190مورخ  2930/22/22شورای اسالمی شدن دانشگاه هأا و
مراکز آموزشی)

مقدمه:
در راستای پاسخگویی به درخواست های توسعه همکاری های دوره ای در دانشگاه ها و مؤسسه های
آموزش عالی داخل کشور و تأمین اعضای هیأت علمی برای انجا خدمت ( تما وقت یا پاره وقت)
مورد نیاز ،بخصوص در رشته های راهبردی ،میان رشته ای ها و در اجرای ماده  60پیوست شماره 8
آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی و به مناور تسریع و
تسویل مبادالت علمی و استفاده حداکثر از امکانات موجود داخلی و بین المللی ،دانشگاه ها و مؤسسه
های آموزش عالی و پژوهشی ،که از این پس در این آئین نامه به اختصار «مؤسسه» نامیده می شوند،
می توانند برابر مفاد این آئین نامه نسبت به پذیرش هیأت علمی مدعو،که از این پس «عضو مدعو»
نامیده می شود ،اقدا نمایند.
ماده  -2برابر نقشه جامع علمی کشور درخواست ایرانیان متقاضی واجد شرایط برای همکاری های
علمی از قبیل تحقیق ،تدریس ،ارائه خدمات مشاوره ای ،پژوهشی و یا فنی در مؤسسه های داخل
کشور ،در صورت احراز شرایط زیر قابل بررسی و اقدا خواهد بود.
 -2/2مؤسسه محل خدمت متقاضی به تشخیص وزارتین علو  ،تحقیقات و فناوری و بوداشت درمان و
آموزش پزشکی حسب مورد معتبر باشد.
 -2/1رشته تحصیلی و تخصص متقاضی از نار مؤسسه پذیرنده مورد نیاز باشد.
 -2/9سن متقاضی از  85سال و سابقه خدمت وی از  85سال بیشتر نباشد.
تبصره  -2در موارد خاص و با تصویب هیأت اجرایی جذب مؤسسه حداکثر سن تا  00سال بدون در
نار گرفتن سابقه خدمت قابل افزایش خواهد بود.
ماده  -1بکارگیری عضو مدعو ،با توجه به درخواست متقاضی و نیاز مؤسسه پذیرنده حسب مورد ،به
صورت قراردادی ،پیمانی و رسمی (نیمه وقت یا تما وقت) پس از بررسی هیأت اجرایی جذب مؤسسه
با با رعایت مقررا ت و ضوابط انجا می گیرد.
تبصره  -2بکارگیری دانشمندان یرایرانی ،با اولویت کشورهای جوان اسال  ،به عنوان عضو مدعودر
صورت احراز شرایط مذکور در ماده  6و مشروط به عد نیاز به متقاضی ایرانی باشد.
تبصره  -1آندسته از متقاضیان خدمت در مؤسسه های داخل کشور که در خارج از کشور عضو هیأت
علمی می باشند ،تقاضای خود را جوت همکاری بعنوان عضو هیأت علمی به مؤسسه مورد نار تسلیم
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می نمایند .بررسی صالحیت علمی و عمومی این عده از متقاضیان توسط هیأت اجرایی جذب مؤسسه
پذیرنده انجا می شود .در جریان این بررسی مرتبه و پایه عضو هیأت علمی با توجه به سوابق خدمت
علمی وی در خارج از کشور و مبتنی بر ضوابط اعضای هیأت علمی داخل کشور توسط هیأت ممیزه
مؤسسه معادل سازی می گردد.
ماده  -9پرونده متقاضیان هیأت علمی مدعو پس از بررسی و تأیید اولیه هیأت اجرایی جذب
مؤسسه برای تأئید نوایی به هیأت های مرکزی جذب وزارتین حسب مورد ،ارسال می گردد.
تبصره  -2تا زمان تأیید نوایی جذب متقاضی توسط هیأت مرکزی جذب رئیس مؤسسه می تواند
نسبت به صدور حکم قراردادی (کوتاه مدت) برای یک نیمسال تحصیلی اقدا نماید.
تبصره  -1برای عضو مدعو داخل کشور تأیید هیأت اجرایی جذب موسسه های مبدائ و مقصد کافی
بوده و نیاز به کسب تأیید هیأت مرکزی جذب وزارتین نمی باشد.
ماده  -0برای عضو مدعو خارج از کشور قبل از بکارگیری متقاضی می بایست هماهنگی و استعالمات
الز را از طریق امور همکاری های علمی بین المللی وزارتین حسب مورد بعمل آورده و تأیید مراجع
ذیصالح را کسب نماید.
ماده  -0درصورت تأیید صالحیت های علمی و عمومی عضو مدعو ،مؤسسه می تواند نسبت به صدور
حکم استخدامی حسب مورد پیمانی ،رسمی – آزمایشی و یا قطعی با رعایت تبصره  6ماده 1این آیین
نامه اقدا نماید.
تبصره  -بکارگیری عضو مدعو مقیم خارج به صورت قراردادی یا پیمانی درصورتی که عضو هیأت
علمی متقاضی مایل به قطع همکاری با دانشگاه خارج از کشور نباشند ،به صورت نیمه وقت (یک
نیمسال کار در داخل و یک نیمسال کار در خارج کشور) قابل انجا خواهد بود .انعقاد قرارداد خدمت
نیمه وقت برای مدتی بیشتر از یک سال و یا تجدید مکرر قراردادهای ساالنه ،با توافق طرفین بالمانع
است.
ماده  -8مؤسسه در صورت نیاز می تواند از اعضای هیأت علمی دیگر مؤسسه های داخل کشور نیز به
عنوان عضو هیأت علمی مدعو ،حداقل برای یک نیمسال و حداکثر برای یک سال و برای انجا وظایف
آموزشی و پژوهشی مشخص با رعایت شرایط زیر اقدا نماید:
 -8/2زمینه فعالیت تما وقت آموزشی و پژوهشی عضو هیأت علمی مدعو در موسسه مقصد از هر
حیث فراهم باشد.
 -8/1قبول دعوت از سوی هیأت علمی ،داوطلبانه باشد.
 -8/9اعطای مأموریت به عضو هیأت علمی به برنامه های آموزشی و پژوهشی مؤسسه مبدأ لطمه ای
وارد نکند و با موافقت کتبی آن مؤسسه باشد.
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 -8/0مأموریت عضو هیأت علمی در هر نوبت بیش از دو نیمسال متوالی نباشد.
تبصره  -2در شرایط خاص ،مؤسسه می تواند برای مدت کمتر از یک نیمسال نیز از عضو هیأت علمی
مدعو دعوت بعمل آورد.
تبصره  -1مؤسسه باید برنامه زمانی بوره گیری از استاد مدعو تما وقت را به گونه ای تنایم کند که
عضو هیأت علمی مدعو در مدت حضور در مؤسسه مقصد بصورت تما وقت در خدمت آن مؤسسه
باشد.
تبصره  -9انتخاب استاد مدعو می بایست از میان مؤسسه های خارج از کشور ( اعم از ایرانی یا یر
ایرانی) و داخل کشور با سوابق علمی درخشان با تشخیص هیأت اجرایی جذب مؤسسه پذیرنده انجا
شود.
تبصره  -0استفاده از خدمت بصورت عضو مدعو با موافقت هیأت های اجرایی جذب دو مؤسسه مبدأ
و مقصد صرفاا برای اعضای هیأت علمی رسمی و رسمی – آزمایشی امکان پذیر خواهد بود.
تبصره  -0مؤسسه پذیرنده مکلف است موضوع درخواست و اعال موافقت عضو هیأت علمی مدعو
خارج از کشور و مؤسسه متبوع وی را همچنین زمان پیش بینی شده برای شروع به کار وی را به
وزارتین علو  ،تحقیقات و فنآوری و بوداشت درمان و آموزش پزشکی حسب مورد اعال کند ،تا با
هماهنگی وزارت امور خارجه ،وزارت کار و امور اجتماعی و سایر دستگاه های مسئول ،نسبت به اخذ
ویزا ،دریافت اجازه اقامت و اشتغال عضو هیأت علمی مدعو اقدا شود.
تبصره  -8آئین نامه پرداخت حقوق و تأمین محل اسکان عضو هیأت علمی مدعو خارج از کشور
برعوده مؤسسه پذیرنده است که میزان و نحوه پرداخت حقوق عضو هیأت علمی و سوم ارزی و ریالی
آن با در نار گرفتن نوع خدمات علمی و فرهنگی ،مرتبه و سوابق علمی که در کشور ارائه می نمایند
براسا ارزش و ماهیت کار انجا شده و در چارچوب مقیا خاصی خواهد بود که به تصویب هیأت
امنای مؤسسه می رسد.
تبصره  -1تمدید مأموریت برای نوبت های بعدی درصورتی که عضو هیأت علمی حداقل یک نیمسال
را به فعالیت در مؤسسه مبدأ گذرانده باشد ،در چارچوب قرارداد همکاری منعقده بالمانع است.
تبصره  -3مؤسسه مقصد مکلف است در پایان هر نیمسال ،خدمت عضو هیأت علمی مدعو ،را مورد
ارزیابی قرار داده و نتیجه ارزیابی را به مؤسسه مبدأ ارسال دارد.
ماده  - 1اعضای هیأت علمی مدعو داخلی در ازای انجا خدمت بصورت عضو مدعو آموزشی و
پژوهشی از امتیازاتی به شرح ذیل برخوردار خواهند بود:
 -1/2دریافت یک پایه تشویقی در ازای هر دو نیمسال خدمت به عنوان عضو هیأت علمی مدعو در
مؤسسه های مناطق محرو و یا کم برخوردار
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تبصره  -2اعطای پایه تشویقی به عضو هیأت علمی مدعو ،به شرط رضایت بخش بودن نتیجه
ارزشیابی با تأیید هیأت اجرایی جذب مؤسسه محل خدمت عضو هیأت علمی و در چارچوب آیین نامه
مربوطه و حداکثر تا دو پایه انجا می پذیرد.
تبصره  -1برای مناطق محرو و کم برخورادر حداکثر مدت زمان مأموریت تا سه سال قابل تمدید
خواهد بود.
 -1/1کاهش فرصت انتاار برای اعزا به فرصت مطالعاتی به میزان مدت خدمت در مؤسسه مقصد
حداکثر به مدت یک سال
 -1/9کاهش مدت انتاار برای ارتقای مرتبه دانشگاهی برابر مدت خدمت در مؤسسه مقصد حداکثر
به مدت یک سال
تبصره  -1استفاده از کاهش فرصت انتاار برای برخورداری از فرصت مطالعاتی یا ارتقای مرتبه
دانشگاهی درصورتی است که عضو هیأت علمی سایر شرایط الز برای استفاده از فرصت مطالعاتی یا
ارتقای مرتبه دانشگاهی را برابر مقررات مربوط احراز کرده باشد ،امکان پذیر خواهد بود.
ماده  -3عضو مدعو موضوع این آئین نامه در مدت اشتغال در داخل کشور مشمول کلیه مقررات
استخدامی ،ترفیع ،ارتقا و مقررات انتاامی اعضای هیأت علمی داخل کشور خواهد بود.
ماده  -3این آئین نامه در نه ماده و هفده تبصره در جلسه هشتاد و هفتم مورخ  6830/03/00هیأت
عالی جذب و دویست و سی امین جلسه مورخ 6830/66/66شورای اسالمی شدن دانشگاه ها و مراکز
آموزشی تصویب و از زمان ابالغ قابل اجراست.
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راتبه تحصیلی
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مصوبه « استفاده از دانشجويان راتبه تحصیلی منتظر اعزام به خارج از کشور
در مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی »
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
مصوب در جلسه  201مورخ  2932/03/90هیأت عالی جذب

هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عهالی در یکصهد و هفتمهین جلسهه
مورخ  ،6836/06/80درخصوص استفاده از دانشجویان راتبه تحصیلی منتار اعزا به خهارج از کشهور
در مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به شرح ذیل تصویب نمود:
هیأت های اجرایی جذب دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی می توانند پس از تأییهد
صالحیت عمومی و توانایی علمی دانشجویان راتبه تحصیلی منتار اعهزا بهه خهارج از کشهور در
چارچوب مصوبه شصت و پنجمین جلسه مورخ  6863/6/6هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی
استفاده نمایند.

65

مصوبه « نحوه جذب راتبه های تحصیلی توسط هیأت های اجرايی جذب »
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
مصوب در جلسه  210مورخ  2931/01/01هیأت عالی جذب

هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی در یکصد و بیست و
چوارمین جلسه مورخ  ،6831/00/01نحوه جذب راتبه های تحصیلی توسط هیأت های اجرایی جذب
را به شرح ذیل تصویب نمود:
جههذب راتبههه تحصههیلی مؤسسههات آمههوزش عههالی و پژوهشههی داخههل و خههارج از کشههور بهها فراخههوان
عمههومی جههذب در اردیبوشههت مههاه هههر سههال توسههط هیههأت هههای مرکههزی و جرایههی جههذب انجهها
میشود .بنابراین سایر شهیوه ههای جهذب راتبهه تحصهیلی از تهاری ابهالغ ایهن مصهوبه فاقهد اعتبهار
است.
هیأت ههای مرکهزی جهذب موظفنهد بها همهاهنگی بها وزارت ذیهربط ،نحهوه فراخهوان جهذب راتبهه
تحصههیلی مؤسسههات آمههوزش عههالی و پژوهشههی داخههل و خههارج از کشههور را در چههارچوب طههرح
آمههایش آمههوزش عههالی و نقشههه جههامع علمههی کشههور بههه دبیرخانههه شههورای عههالی انقههالب فرهنگههی
پیشنواد دهند.
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متعهد خدمت به مؤسسات ديگر
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مصوبه «نحوه جذب اعضای هیأت علمی متعهد خدمت به مؤسسات ديگر»
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
مصوب در جلسه  30مورخ  2930/03/01هیأت عالی جذب

هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آمهوزش عهالی در جلسهه هشهتاد و چوهار
مورخ  ،6830/06/01درخصوص نحوه جذب اعضای هیأت علمی متعود خهدمت بهه مؤسسهات دیگهر
به شرح ذیل تصویب نمود:
الف -متقاضیان عضویت در هیأت علمی موظفند کلیه تعودات قانونی خهود را در مؤسسهات دیگهر بهه
هیأت اجرایی جذب اعال نمایند در یر اینصورت فاقد صالحیت های عمومی الز شهناخته خواهنهد
شد.
ب -کلیه هیأت های اجرایی جذب مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی تنوها در صهورتی مجهاز بهه
بررسی صالحیت های متقاضیان م تعود خدمت بهه مؤسسهات دیگهر خواهنهد بهود کهه متقاضهی،
موافقت کتبی مؤسسه متعود له را با جذب مشارالیه در مؤسسه مقصد ارائه نماید.
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مصوبه « نحوه محاسبه سنوات خدمت اعضای هیأت علمی متقاضی تبديل وضعیت
استخدامی»
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
مصوب در جلسه  210مورخ  2931/01/28هیأت عالی جذب

هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی در یکصد و بیست و
پنجمین جلسه مورخ  ،6831/00/68نحوه محاسبه سنوات خدمت اعضای هیأت علمی متقاضی تبدیل
وضعیت استخدامی را به شرح ذیل تصویب نمود:
« الههف -سههنوات اسههتخدامی اعضههای هیههأت علمههی مؤسسههات آمههوزش عههالی و پژوهشههی متقاضههی
تبههدیل وضههعیت اسههتخدامی از پیمههانی بههه رسههمی آزمایشههی از تههاری صههدور حکههم اسههتخدا
پیمانی توسط رئیس آن مؤسسه محاسبه می شود.
ب -سنوات استخدامی اعضای هیأت علمی مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی متقاضی تبدیل وضعیت
استخدامی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعهی از تهاری تأئیهد هیهأت مرکهزی جهذب وزارت متبهوع
محاسبه خواهد شد.
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رسیدگی به شکايات
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مصوبه « دستورالعمل رسیدگی به شکايات »
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
مصوب در جلسه  01مورخ  2933/20/20و اصالحیه جلسه  33مورخ  2932/00/00هیأت عالی جذب

هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمهی دانشهگاه هها و مراکهز آمهوزش عهالی در جلسهه نهود و هشهتم
مههورخ  ،6836/04/05دسههتور العمههل رسههیدگی بههه شههکایات مصههوب جلسههه چوههل و هفههتم مههورخ
 6866/60/64را به شرح ذیل اصالح نمود:
دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکايات
در اجرای ماده  8آیین نامه تشکیل هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مراکهز آمهوزش
عالی و پژوهشی مصوب جلسات  806مورخ  68/4/63شورای عالی انقالب فرهنگی ،دستورالعمل نحوه
رسیدگی به شکایات داوطلبان و سایر مشمولین ماده  5آییننامهه مهذکور در نهود و هشهتمین جلسهه
مورخ  6836/04/05هیأت عالی جذب به شرح ذیل به تصویب رسید.
الف -تعاريف و کلیات
ماده :2
در این دستورالعمل عبارات اختصاصی زیر جایگزین عناوین کامل آنوا میگردد.
« هیأت عالی» به جای هیأت عالی جذب اعضا هیأت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی
« هیأت مرکزی» به جای هیأت مرکزی جذب وزارتین علو  ،تحقیقات و فنآوری و بوداشت ،درمهان و
آموزش پزشکی
« هیأت اجرایی» به جای هیأت اجرایی جذب مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی
« آیین نامه» به جای آییننامه تشکیل هیأت عالی جهذب اعضهائ هیهأت علمهی دانشهگاههها و مراکهز
آموزش عالی
« دستورالعمل اجرایی» به جای دستورالعمل اجرایی جذب و تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیهأت
علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور
ماده :1
داوطلب کسی است که بر اسا مجوز قانونی جوت همکاری علمی بهه صهورت حهقالتهدریس ،طهرح
سربازی ،قراردادی ،پیمانی ،راتبه ،تبدیل پیمانی به رسمی -آزمایشی و تبهدیل رسهمی -آزمایشهی بهه
رسمی -قطعی به هیأتهای اجرایی مراجعه مینمایند.
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ماده :9
رسیدگی به شکایات صالحیت عمومی و تواناییهای علمی اعضای هیأت علمی در دانشگاههها و مراکهز
آموزش عالی و پژوهشی کشور با رعایت ضوابط دستورالعمل به عوده هیأت های اجرایی ،هیهأت ههای
مرکزی و هیأت عالی خواهد بود.
ماده :0
هیأت های اجرایی و مرکزی مکلف هستند بر اسا طرح فراخوان جذب و شرایط عمومی اسهتخدا و
سایر موارد مقرر در آئین نامه ومصوبات هیأت عالی بالفاصله بررسی صالحیت داوطلب را طبق مقررات
آ از نموده و در مولت مقرر در تقویم مراحل جذب اعضای هیأت علمی اعال نار نمایند.
ماده :0
پرونده های مطروحه در هیأت های اجرایی و یا هیأت های مرکزی در بررسی و رسهیدگی بهدوی و یها
مراحل اول و دو تجدیدنار حسب مورد میبایستی با قانون و آییننامههای اجرایهی مربوطهه تطبیهق
داده شده و سپس بر اسا ضوابط مربوطه مبادرت به صدور رأی گردد .ضهمناا در مراحهل اول و دو
تجدید نار الز است انطباق و یا عد انطباق آرای قبلی با قوانین و مقررات مبنی بهر احهراز یها عهد
احراز شرایط عمومی و انتخاب اصلح ( اولویت یا عد الویت جذب) ذکر گردد.
ماده :8
آرای صاد ره در هر مرحله از صدور رأی در صورت عد اعتراض داوطلب در مولت مقرر که در مهاده 6
ذکر شده قطعی و الز االجرا میباشد .بدیوی است در صورت اعتراض داوطلب در مولت قانونی مقرر و
تجدید نار در آرای صادره توسط مراجع مذکور در این دستورالعمل ،آرای بعدی مالك عمهل خواههد
بود.
ب -مراجع و مراحل رسیدگی
ماده :1
هیأت اجرایی اولین مرجع رسیدگی به صالحیت داوطلب استخدا و سایر موارد مذکور در ماده  1این
دستورالعمل میباشد.
ماده :3
مولت مقرر جوت اعتراض به رأی صادره بدوی ،تجدید نار اول و یا تجدید نار دو به مدت دو ماه از
زمان ابالغ رأی میباشد.
تبصره:
مالك زمان ابالغ آرائ به داوطلبان با شرایط ذیل خواهد بود:
الف :از طریق شبکههای اطالعرسانی ( حداقل یک بار با شهرط اعهال قبلهی زمهان نتیجهه بهه کلیهه
داوطلبان)
ب :تاری ابالغ رأی به شاکی توسط هیأت اجرای یا هیأت مرکزی
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ماده :3
داوطلبانی که در مرحله بدوی بررسی توسط هیأت های اجرایی واجد شرایط عمومی یا انتخاب اصهلح
تشخیص داده نشوند می توانند در مولت مقرر کتباا به رأی صادره اعتراض نموده و تقاضای تجدید نار
نمایند .در این مرحله هیأت اجرایهی نسهبت بهه بررسهی و صهدور رأی مجهدد در مولهت مقهرر اقهدا
مینمایند.
ماده :20
چنانچه در مرحله تجدید نار اول ،رأی بدوی مبنی بر عد احراز ضوابط عمومی یا انتخاب اصلح تأیید
شود وداوطلب نسبت به آن اعتراض داشته باشد ،میتواند اعتراض خهود را کتبهاا در مولهت مقهرر بهه
هیأت مرکزی ارائه نماید .در مرحله دو تجدید نار ،هیأت مرکهزی نسهبت بهه بررسهی و صهدور رأی
مجدد اقدا مینماید.
ماده :22
مدت زمان رسیدگی به شکایات و اعال نار در هیأت های اجرایی و مرکزی دو ماه خواهد بود.
ماده :21
هیأت های اجرایی و مرکزی موظفند ضمن ابالغ رأی صادره بدوی ،تجدید نار اول یا دو به داوطلب،
قابل تجدید نار بودن ،مرجع تجدید نار کننده بعدی و مولت قانونی جوت اعتهراض بهه رأی را ذکهر
نمایند.
ماده :29
داوطلب می تواند فقط یک بار در مرحله اول از هیأت اجرایی و یک بار در مرحله دو از هیأت مرکزی
تقاضای تجدید نار نماید شکایت بیش از یک بار در هر یک از مراجع مذکور مجاز نمیباشد.
تبصره:
عد پذیرش در یک مقطع مانع از شرکت در مقهاطع دیگهر نخواههد بهود .در صهورت شهرکت مجهدد
داوطلب ،احراز صالحیت بر مبنای وضعیت فعلی فرد میباشد ( .عد احراز صالحیت قبلی مالك عمل
نمیباشد) شکایت برابر مقررات قابل رسیدگی میباشد.
ماده :20
هیچ مقا اداری ودولتی نمیتواند آرائ هیأتهای مرکزی یا هیأت های اجرایهی را تغییهر دههد و یها از
اجرای آن جلوگیری کند مگر در مواردی که هیأت عالی آن را ابطال و یا تصمیم دیگری اتخاذ نماید.
ماده :20
در صورتی که داوطلب نسبت به رأی صادره از سوی هیأت مرکزی معتهرض باشهد پهس از ابهالغ رأی
میتواند در مولت مقرر اعتراض خود را کتباا به هیأت عالی ارائه نموده و تقاضای بررسهی مجهدد از آن
هیأت نماید.
تبصره:
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شکایت داوطلب به هیأت عالی جذب در صورتی قابل رسیدگی خواهد بود که مراحل تجدید نار اول و
دو طی شده باشد .این ماده ناقض ماده  68که بهه معنهای مبسهوط الیهد بهودن هیهأت عهالی اسهت
نمیباشد.
ماده :28
عالوه بر مراجع مقرر در این آییننامه هیأت عالی میتواند به عنوان عالیتهرین مرجهع نسهبت بهه آرائ
صادره در هر مرحله رسیدگی و صدور رأی نموده نار هیأت عالی در هر مرحلهه قطعهی و الز االجهرا
میباشد.
ج -نحوه رسیدگی
ماده :21
مبنای رسیدگی به شکایات و تجدید نار آرای هیأت ههای اجرایهی و مرکهزی عبارتنهد از :اعتهراض
کتبی ذینفع ( یا نماینده قانونی وی) و یا تشخیص و دستور هیأت عالی
ماده :23
در شکوائیه کتبی شاکی جوت درخواست تجدید نار باید نکات زیر قید شود:
نا ونا خانوادگی ،شماره شناسنامه ،شماره ملی و امضائنشانی محل کار و سکونت ،شماره تلفن تما و آدر اینترنتیارائه جوات ،دالیل یا مستندات اعتراض با درج رأی یا آرائ صادره در شکوائیهماده :23
هیأت های اجرایی ،مرکزی و عالی موظفند پس از دریافت اعتراض شاکی و ثبهت در صهورت مراجعهه
حضوری رسید آن را به وی تحویل دهند .تاری وصول اعتراض مبنای آ از تجدید نار خواهد بود.
تبصره:
شکایتی قابل رسیدگی است که توسط داوطلب و یا نماینده قانونی وی امضائ و در مولت مقرر تحویل
مرجع رسیدگی کننده شود.
ماده :10
در تجدید نار اول دو نفر نماینده از هیأت مرکزی جایگزین دو نفر ،از موضوع بنهد  8مهاده  8مصهوبه
اهداف و وظایف میگردند .در این جلسه دفاعیات کتبی داوطلب مورد بررسی قرار گرفته و نسهبت بهه
صدور رأی اقدا خواهد شد.
ماده :12
در تجدید نار دو که در هیأت مرکزی انجا خواهد شد پهس از مالحاهه پرونهده و نیهز در صهورت
درخواست داوطلب پس از استماع دفاعیات حضوری وی مجدداا نسبت به صدور رأی اقدا خواهد شد.
ماده :11
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مراجع رسیدگی کننده در تجدید نار اول و دو در صورتی که مهوارد موجهود در پرونهده داوطلهب را
مکفی و متقن برای صدور رأی تشخیص ندهند موظفند نسبت بهه بررسهیههای مجهدد اطمینهان آور
توسط بررسیکنندگان جدید اقدا نموده و با توجه به دالیل و مستندات شهاکی همهه جوانهب امهر را
بررسی و اعال نار نمایند.
ماده :19
مکاتبات در خصوص رسیدگی به پرونده شاکیان با هیأت عالی از طریق هیهأت ههای مرکهزی صهورت
میپذیرد.
ماده :10
هیأت های اجرایی و مرکزی موظفند در صورت درخواست کتبی داوطلب نتیجه رسیدگی به شهکایات
را به طور کلی ،محرمانه و کتبی به وی اعال نمایند.
ماده :10
دبیران هیأت های اجرایی مسئول اجرای تصمیمات و ابالغ آرائ و احکا صادره میباشند .همچنهین در
مرحله دو تجدید نار انجا این امور به عوده دبیر هیأت مرکزی میباشد.
ماده :18
کلیه اطالعات به دست آمده در مراحل جذب در پرونده متقاضهی محرمانهه بهوده و افشهای آن مجهاز
نمیباشد .در صورت افشای موارد با متخلفین طبق مقررات مربوطه قضایی و یاتخلفاتی برخورد خواهد
شد.
ماده :11
هیچ یک از اعضای هیأت های مرکزی ،هیأت های اجرایی ،محققین ،مصاحبهگران و بررسیکننهدگان
را نمی توان در ارتباط با وظایفی که طبهق مقهررات و ضهوابط بهرای جمهعآوری اطالعهات ،مهدارك و
همچنین صدور رأی دارند تحت تعقیب قضایی قرار داد.
تبصره:
در صورتی که هر یک از افراد فوق مرتکب جرایم عمومی یا تخلفات اداری گردند ،پرونده آنان حسهب
مورد توسط هیأت عالی یا هیأتهای مرکزی به مراجع قضایی ،هیأت های رسیدگی به تخلفهات اداری
و یا سایر مراجع ذیربط ارجاع خواهد شد.
ماده :13
هیأت های مرکزی موظفند هر شش ماه گزارش فعالیت های خود و هیأت های اجرایهی (درخصهوص
آرائ صادره ،تجدید نار اول و دو ) را به هیأت عالی ارائه نمایند.
ماده :13
این آیین نامه در  13ماده و  5تبصره در نود و هشتمین جلسه هیأت عالی جذب مهورخ6836/04/05
به تصویب رسیده است و از تاری ابالغ الز االجراست.
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دانش افزائی و معرفت افزائی
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مصوبه « شرايط برگزاری دوره های دانش افزايی
اعضای هیأت علمی مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی »
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
مصوب در جلسه  201مورخ  2932/03/90هیأت عالی جذب

هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عهالی در یکصهد و هفتمهین جلسهه
مورخ  ،6836/06/80شرایط برگزاری دوره های دانش افزایی اعضای هیأت علمهی مؤسسهات آمهوزش
عالی و پژوهشی را به شرح ذیل تصویب نمود:
براسا بررسی کارشناسی و ارزیابی های صورت گرفته درخصوص نحهوه برگهزاری دوره ههای دانهش
افزایی اعضای هیأت علمی مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی ،ضمن تقدیر از زحمات دست اندر کاران
طرح مذکور ،رعایت موارد ذیل در برگزاری دوره های دانش افزایی آتی ضروری است:
-6تدوین محتوای دوره ها صرفاا توسط نواد نمایندگی مقا معام رهبری در دانشگاه ها انجا شده و
مدرسان موظف به تدریس موضوعات براسا سرفصل ها می باشند.
-1مدرسین دوره های آموزشی فقط توسط نواد نمایندگی مقا معام رهبری در دانشگاه ها انتخاب
می شوند.
-8معاونت آموزشی دانشگاه ها متولی اجرای طرح و انجا ارزیابی دوره ها با هماهنگی دفاتر نواد
نمایندگی مقا معام رهبری در دانشگاه ها می باشند.
-4گزارش های ،ارزیابی ها و نتایج نار سنجی های دوره ها در اسرع وقت توسط معاونت آموزشی به
نواد نمایندگی مقا معام رهبری در دانشگاه ها ارسال گردند.
-5اقدامات الز درخصوص تأمین اعتبار الز برای اجرای دوره در بودجه ساالنه معاونت آموزشی
دانشگاه ها بصورت یک بودجه مشخص پیش بینی گردد.
-8کلیه مجریان و مدرسان نسبت به رعایت کلیه دستور العمل های مندرج در کتاب کار اهتما ویژه
داشته باشند.
-0امکان برگزاری دروه ها بصورت مجازی با هدف استمرار دوره ها در طول سال توسط نواد نمایندگی
مقا معام رهبری در دانشگاه ها و معاونت آموزشی دانشگاه ها فراهم گردد.
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