فْزست هطالة ٍ هٌذرجات

عٌَاى
صفحِ
 -1همسهِ ................................................................................................................................
 -2آٗ٘يًبهِ «تطى٘ل ّ٘إت يبلٖ خصة ايؿبٕ ّ٘إت يلوٖ زاًطگبُّب ٍ هطاوع آهَظضٖ
يبلٖ وطَض ثب اغالحبت ثًسٕ هػَة خلسبت

 623 ٍ 608هَضخ ٍ 86/4/19
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هقذهِ:

زض اخطإ هػَثِ  608هَضخ  1386/4/19ضَضإ يبلٖ اًمالة فطٌّگٖ زضذػَظ
تطى٘ل ّ٘إت يبلٖ خصة ايؿب ٕ ّ٘إت يلوٖ زاًطگبُ ّب ٍ هطاوع آهَظش يبلٖ وطَض ٍ
ثِ هٌهَض سبهبًسّٖ خصة ايؿب ٕ ّ٘إت يلوٖ زاًطگبُ

ّبٕ زٍلتٖ ٍ غ٘طزٍلتٖ ٍ

ثٌِْ٘سبظٕ ٍ ٗىٌَاذتٖ فىال٘ت ّبٕ فطاٌٗس خصة ٍ خلَگ٘طٕ اظ ايوبل سل٘مِ ّبٕ فطزٕ،
ضًَُ٘بهِ ٍ زستَضالًول ّبٕ اخطاٖٗ هصوَض وِ زض خلسبت ّ٘إت يبلٖ ج شة هػَة
گطزٗسُ است ثِ ضطح ؾو٘وِ اضسبل هٖگطزز.
اه٘س است ثب اخطإ زل٘ك اٗي آٗ٘يًبهِ ٍ زستَضالًولّب ٍ تىو٘ل فطم ّبٕ الىتطًٍ٘ىٖ
هطثَقِ ،اظ پطاوٌسُ وبضّٕب ٍ اذتالف ضٍِّٗب خلَگ٘طٕ ٍ ظهٌِ٘ خصة اسبت٘س غبلح ٍ
هاهي ٍ هًتمس ثِ ًهبم همسس خوَْضٕ اسالهٖ اٗطاى ٍ تحمك زاًطگبُ توسى سبظ اسالهٖ
ٕ.
هسلت زاض م
فطاّن گطزز .تَف٘ك ّوِ يَاهل اخطاٖٗ ضا اظ ذساًٍس هٌبى ؤ

دتيزخاًِ ّيأت عالي جذب
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شكيل ّيأت عالي جذب اعضاي ّيأت علوي داًشگاُّا ٍ هزاكش آهَسش عالي كشَر» تا
«آيييًاهِ ت
اصالحات تعذي
هصَب جلسات  623 ٍ 608هَرخ  87/2/10 ٍ 86/4/19شَراي عالي اًقالب فزٌّگي
هادُ )1تعزيف:
ثب تَخِ ثِ خبٗگبُ ضف٘ى يلن ٍ زاًص زض فطٌّگ اسالهٖ ٍ ؾطٍضت حفم ضإى ٍ لساست ٍاالٕ
مح٘كْبٕ آهَظش يبلٖ وطَض ٍ ًهط ثِ ًمص هحَضٕ ٍ سبظًسُ ايؿبٕ ّ٘إت يلوٖ ٍ لعٍم ثْطُ ٍضٕ
اظ استبزاى فطّ٘رتِ ،وبضآهس ٍ هاهي ثِ آضهبًْبٕ اًمالة اسالهٖ ٍ ثطإ اٗدبز ٍحست ضٍِٗ زض ثطضسٖ
غالح٘تّبٕ زاٍقلجبى يؿَٗت زض ّ٘إت يلوّٖ ،يأت عالي جذب اعضاي ّيأت علوي
داًشگاُّا ٍ هزاكش آهَسش عالي كشَر تطى٘ل هٖگطزز .زض اٗي آٗ٘ي ًبهِّ٘ ،إت هطوعٕ خصة
ايؿبٕ ّ٘إت يلوٖ ٍظاضت٘ي يلَم ،تحم٘مبت ٍ فٌبٍضٕ ٍ ثْساضت ،زضهبى ٍ آهَظش پعضىٖ ٍ
ّوچٌ٘ي ّ٘إت ّبٕ اخطاٖٗ خصة ايؿبٕ ّ٘إت يلوٖ زاًطگبُ ّب ٍ هطاوع آهَظش يبلٖ ،ثِ تطت٘ت ٍ
ثِ اذتػبض «ّيأت هزكسي جذب ٍسارتيي » ٍ «ّيأتّاي اجزايي جذب» ًبه٘سُ هٖضًَس.
هادُّ٘ )2إت ٍاثستِ ثِ ضَضإ يبلٖ اًمالة فطٌّگٖ ثَزُ ٍ زث٘طذبًِ آى زض هحل زث٘طذبًِ
ضَضإ يبلٖ اًمالة فطٌّگٖ ٍ ٗب ّطهىبًٖ وِ زث٘طذبًِ ضَضإ يبلٖ تً٘٘ي هًٖوبٗس ،اٗدبز هٖضَز.
هادٍُ )3ظايف:
- 1اتربش سبظ ٍ وبض ٍاحس زض ّ٘إت ّبٕ اخطاٖٗ خصة ثطإ اٗدبز اًسدبمٍ،حست ضٍِٗ ٍ
تَاًوٌسٕ ٍ پَٗبٖٗ زاًطگبُّب
ً- 2هبضت هستوط ثط اخطإ غح٘ح ؾَاثف ٍ همطضات خصة ّ٘إت يلوٖ زض توبهٖ سكَح
- 3ثطضسٖ ٍ ثبظًگطٕ ولِ٘ س٘بست ّب ٍ ؾَاثف هطثَـ ثِ خصة ّ٘إت يلوٖ ثِ هٌهَض پ٘طٌْبز
ثِ ضَضإ يبلٖ اىلالة فطٌّگٖ ٍ تسٍٗي زستَضالًول اخطاٖٗ هطثَـ ثِ خصة يؿَ ّ٘إت
يلوٖ ثطإ تػَٗت ثِ ضَضإ اسالهٖ ضسى هطاوع آهَظضٖ
- 4تًطٗف سبذتبض سبظهبًٖ ٍ ضطح ٍنبٗف ّ٘إت هطوعٕ خصة ٍظاضت٘ي ٍ ّ٘إت ّبٕ اخطاٖٗ
خصة ٍ اٗدبز تًبهل تًطٗف ضسُ ث٘ي آًْب
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- 5تسٍٗي زٍضُ ّبٕ آهَظش ثسٍ ٍ ح٘ي ذسهت ثب ّسف تَاًوٌسسبظٕ ايؿبٕ ّ٘إت يلوٖ ٍ
ًهبضت ثط حسي اًدبم آى
- 6ثطگعاضٕ سوٌ٘بضّب ٍ وبضگبّْبٕ تَخْٖ٘ ثطإ يٌبغط ّ٘إتّبٕ اخطاٖٗ خصة
- 7ضس٘سگٖ ثِ ضىبٗبت ٍ سبٗط اهَض هحَلِ اظ سَٕ ضَضإ يبلٖ اًمالة فطٌّگٖ
- 8ثطضسٖ گعاضش يولىطز سبالًٔ ّ٘إت هطوعٕ خصة ٍظاضت٘ي ٍ ّ٘إت ّبٕ اخطاٖٗ خصة ٍ
اضائِ آى ثِ ضَضإ يبلٖ اًمالة فطٌّگٖ
تثصزُ( :1الحبلٖ هػَة خلسِ  -)623هتٌبنط ثب ثٌس  4فَق ٍ زض ذبضج اظ هَؾَو خصة ايؿبٕ
ّ٘إت يلوٍٖ ،ن٘فِ ثطضسٖ ٍ تإٗ٘س غالح٘ت ّ٘إت هاسس ،ايؿبٕ ّ٘إت اهٌبء ٍ ضئ٘س هاسسبت
آهَظش يبلٖ غ٘طزٍلتٖ غ٘طاًتفبيٖ ثِ يْسُ ّ٘إت هطوعٕ خصة ٍظاضت٘ي هٖثبضس.
هادُ )4اعضاء:
- 1سِ ًفط اظ ايؿبٕ حم٘مٖ ضَضإ يبلٖ اًمالة فطٌّگٖ ثِ اًتربة آى ضَضا
- 2زث٘ط ّ٘إت هطوعٕ خصة ايؿبٕ ّ٘إت يلوٖ ٍظاضت يلَم ،تحم٘مبت ٍ فٌبٍضٕ
- 3زث٘ط ّ٘إت هطوعٕ خصة ايؿبٕ ّ٘إت يلوٖ ٍظاضت ثْساضت ،زضهبى ٍ آهَظش پعضىٖ
- 4زث٘ط ّ٘إت يبلٖ گعٌٗص وطَض
ً- 5وبٌٗسُ ًْبز ًوبٌٗسگٖ همبم هًهن ضّجطٕ زض زاًطگبُّب
ً- 6وبٌٗسُ زاًطگبُ ّب ٍ هاسسبت آهَظش يبلٖ غ٘طزٍلتٖ -غ٘طاًتفبيٖ(ثب اٍلَٗت زاًطگبُ آظاز
اسالهٖ)
تثصزُ :1زث٘ط ّ٘إت هطوعٕ خصة ٍظاضت٘ي حست هَضز ثِ پ٘طٌْبز ٍظضإ هطثَقِ ٍ تإٗ٘س ضَضإ
يبلٖ اًمالة فطٌّگٖ اًتربة هٖگطزز.
تثصزُ :2ضئ٘س ّ٘إت اظ ايؿبٕ حم٘مٖ ضَضإ يبلٖ اًمالة فطٌّگٖ تَسف ضَضإ اسالهٖ ضسى
هطاوع آهَظضٖ ٍ زث٘ط آى زض اٍل٘ي خلسِ اظ ث٘ي ايؿب ٍ ٗب ذبضج اظ آى تَسف ّ٘إت اًتربة هٖگطزز.
تثصزُ :3زض هَاضز تسبٍٕ آضاء ،ضؤٕ ضئ٘س ّ٘إت تً٘٘ي وٌٌسٓ ايتجبض ٗب يسم

ايتجبض هػَثبت ٍ

تػو٘وبت ذَاّس ثَز.
ٍرالعول اجزايي الشاهي هي تاشذ.
هادُ )5رعايت هَارد سيز در تٌظين دست
- 1استرسام ّ٘إت يلوٖ ثطهجٌبٕ ً٘بظ زاًطگبُ ٍ اظ قطٗك فطاذَاى يوَهٖ ٍ اثتسا ثِ غَضت
پ٘وبًٖ اًدبم هٖگ٘طز.
تثصزُ :زض هَاضزٕ وِ خصة يؿَ ّ٘إت يلوٖ اظ قطٗك غ٘طفطاخ ٍاى يوَهٖ ؾطٍضٕ ثبضس ،اٗي
هَؾَو ثبٗس ثِ تػَٗت ّ٘إت هطوعٕ خصة ثطسس.
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- 2اٍل٘ي هطخى ضس٘سگٖ ثِ غالح٘ت هتمبؾ٘بى استرسام ّ٘إت يلوّٖ٘ ،إت ّبٕ اخطاٖٗ خصة
هٖثبضس ٍ اٗي حك لبثل تفَٗؽ ثِ ٍاحسّبٕ زٗگط ًجَزُ ٍ تإٗ٘س ًْبٖٗ استرسام ثِ يْسُ
ّ٘إت هطوعٕ خصة ٍظاضت٘ي هٖثبضس.
- 3غالح٘ت ايؿبٕ ّ٘إت يلوٖ ٍ هسضس٘ي حكالتسضٗس ٍ لطاضزازٕ ثبٗس زض ّ٘إتّبٕ اخطاٖٗ
خصة هَضز اضظٗبثٖ لطاض گ٘طز.
- 4تجسٗل ٍؾً٘ت ايؿبٕ ّ٘إت يلوٖ اظ پ٘وبًٖ ثِ ضسوٖ آظهبٗطٖ زض غَضت احطاظ ضطاٗف،
ثطإ اضتمبء ثِ ضتجٔ ثبالتط اًدبم هٖپصٗطز.
- 5تجسٗل ٍؾً٘ت استرساهٖ ايؿبٕ ّ٘إت يلوٖ ثِ ضسوٖ لكًٖ هٌَـ ثِ احطاظ ضتجِ زاًط٘بضٕ
هٖثبضس.
پَ٘ست ثٌس  5هبزُ 5
هطث٘بى هتمبؾٖ تجسٗل ٍؾً٘ت استرساهٖ ثِ ضسوٖ – لكًٖ زض غَضت زاضتي ضطاٗف ظٗط
هٖ تَاًٌس ثسٍى احطاظ هطتجِ زاًط٘بضٕ ثِ ضسوٖ – لكًٖ تجسٗل ضًَس:
الف -زاضا ثَزى حىن استرسام زض هطتجِ هطثٖ ثب حسالل  2سبل سبثمِ ذسهت تب تبضٗد
1387/10/1
ة -اضتمبء هطتجِ ثِ استبزٗبضٕ
ج -وست حسالل اهت٘بظ تً٘٘ي ضسُ هَؾَو تجػطُ  1هبزُ  9زستَضالًول اخطاٖٗ خصة ٍ
تجسٗل ٍؾً٘ت ايؿبٕ ّ٘إت يلوٖ (هػَة خلسِ ّ٘ 24إت يبلٖ خصة)
تثصزُ  :1ثطإ تجسٗل ٍؾً٘ت استرساهٖ ايؿبٕ ّ٘إت ولوٖ ثِ ضسوٖ لكًٖ ،اضتمبء اظ ٗه
هطتجِ ثِ ضتجِ ثبالتط ؾطٍضٕ هٖثبضس.
تثصزُ  :2زض هَاضز ذبظ ٍ حست هَضز ثب هدَظ ٍظاضت٘ي ثْساضت ،زضهبى ٍ آهَظش پعضىٖ ٍ
يلَم ،تحم٘مبت ٍ فٌبٍضٕ اهىبى ضسوٖ لكًٖ ضسى ايؿبٕ ّ٘إت يلوٖ زض هطاتت پبٗ٘ي تط اظ
زاًط٘بضٕ ً٘ع همسٍض ذَاّس ثَز.
تثصزُ  :3آى زستِ اظ خبًجبظاى يؿَ ّ٘إت يلوٖ زاًطگبُ ّب ٍ هاسسبت آهَظضٖ ٍ پژٍّطٖ
زٍلتٖ ٍ غ٘طزٍلتٖ وِ تب تبضٗد  1387/10/1حسالل  2سبل سبثمِ ذسهت زاضتِ ثبضٌس ،ؾوي
هستثٌٖ ضسى اظ ضوَل حىن ثٌس  5هبزُ  5آئ٘ي ًبهِ فَق الصوط ،زضغَضت زاضتي غالح٘ت ّبٕ
يلوٖ ٍ يوَهٖ الظم ،اظ پ٘وبًٖ ثِ ضسوٖ – آظهبٗطٖ ٍٗباظ ضسوٖ – آظهبٗطٖ ثِ ضسوٖ – لكًٖ،
حست هَضز تجسٗل ٍؾً٘ت هٖ ٗبثٌس.

4

ّ٘- 6إتّبٕ اخطاٖٗ خصة زض توبم هطاحل لجل اظ غسٍض حهم ضسوٖ آظهبٗطٖ ايؿبٕ ّ٘إت
يلوٖ ،هسئَل٘ت ًهبضت ثط يولىطز آًْب ضا ثطيْسُ زاضتِ ٍ زضغَضت احطاظ يسم غالح٘ت
هٖتَاًٌس اظ ازاهِ فًبل٘ت آًبى خلَگ٘طٕ ًوبٌٗس.
(- 7اغالحٖ خلسِ  623ضَضإ يبلٖ اًمالة فطٌّگٖ)شضاٗف ٍٗژُ خصة ايؿبٕ ّ٘إت يلوٖ
زاًطگبُّبٕ تطث٘ت هًلن ٍ تطث٘ت هسضس ٍ ضضتِّبٕ الْ٘بت ،هًبضف اسالهٖ ،يلَم اًسبًٖ
ٍ ٌّط ثِ تػَٗت ضَضإ اسالهٖ ضسى هطاوع آهَظضٖ ذَاّس ضس٘س.
- 8ثىبضگ٘طٕ هسضسبى ٗب هحممبى ٗب افطازٕ وِ خْت اًدبم ذسهبت لبًًَٖ ٍ ذسهبت هَضز
ضاتتّب ،ؾطٗت  )...ٍ Kزض زاًطگبُ ّب حساوثط
تًْس(لبًَى ذسهبت پعضىبى ٍ پ٘طاپعضىبىُ ،
ثطإ ٗه زٍضُ ثِ غَضت لطاضزازٕ ٍ زض ازاهِ زض چبضچَة اٗي إٓٗيًبهِ ذَاّس ثَز.
- 9اٗي آٗ٘يًبهِ حبون ثط آٗ٘يًبهِّبٕ ّ٘إتّبٕ هو٘عُ ايؿبٕ ّ٘إت يلوٖ هٖثبضس.
هادُ )6رسيذگي تِ تخلفات
ّ٘إت يبلٖ خصة هسئَل ًهبضت ثط يولىطز ّ٘إت ّبٕ هطوعٕ خصة ٍ ّ٘إت ّبٕ اخطاٖٗ
خصة زض زاًطگبّْب ٍ هطاوع آهَظش يبلٖ ثَزُ ٍ هطخى ضس٘سگٖ ثِ ضىبٗبت زضٗبفتٖ اظ يولىطز
ّ٘إتّبٕ اخطاٖٗ زض ظهٌِ٘ ترلفبت ،تٌسضٍٕ ،هسبهحِ وبضٕ ٍ ايوبل تجً٘ؽ زض ثطضسٖ پطًٍسُ ّب
هٖثبضس .تػو٘وبت ّ٘إت يبلٖ ًهط ًْبٖٗ تلمٖ ضسُ ٍ ثطإ زاًطگبّْب ٍ هطاوع آهَظش يبلٖ
الظماالتجبو ذَاّس ثَز.
هادُ) 7
19
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هَضخ
اٗي آٗ٘يًبهِ هطتول ثط  7هبزُ ٍ  7تجػطُ زض خلسبت ٍ 608

86/4/

ٍ 87/2/10

شٍضإ يبلٖ اًمالة فطٌّگٖ ثِ تػَٗت ضس٘س ٍ اظ تبضٗد تػَٗت آى ،ولِ٘ ّ٘إت ّبٕ هطثَقِ ثِ
گعٌٗص استبز ثِ ّ٘إتّبٕ خصة تغ٘٘ط يٌَاى هٖٗبثس.

هحوَد احوذيًژاد
رئيس جوَْر ٍ رئيس شَراي عالي اًقالب فزٌّگي
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مصوته «اهداف ،وظايف و تركية هيأتهاي مركسي و اجرايي جذب
هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي»
قجك ثٌس  4هبزُ  3آٗ٘ي ًبهِ تطى٘ل ّ٘إت يبلٖ خصة ا يؿبٕ ّ٘إت يلوٖ زاًطگبّْب ٍ هطاوع
آهَظش يبلٖ وطَض (هػَة خلسِ  608هَضخ  86/4/19ضَضإ يبلٖ اًمالة فطُ ًگٖ ) ،اّساف،
ٍنبٗف ٍ تطو٘ت ايؿبٕ ّ٘إتْبٕ هطوعٕ ٍظاضت٘ي يلَم ،تحم٘مبت ٍ فٌبٍضٕ ٍ ثْساضت ،زضهبى ٍ
آهَظش پعضىٖ ٍ ّ٘إتْبٕ اخطاٖٗ خصة زاًطگبّْب ٍ هاسسبت آهَظش يبلٖ تبثى ٍظاضت٘ي هعثَض ٍ
زاًطگبُ آظاز اسالهٖ ،ثِ ضطح شٗل تػَٗت گطزٗس.

هادُ  -1تعزيف ٍ اصطالحات
ٍ- 1سارت ٍ :ظاضت يلَم ،تحم٘مبت ٍ فٌبٍضٕ ٍ ٍظاضت ثْساضت ،زضهبى ٍ آهَظش پعضىٖ .
ٍ- 2سيزٍ :ظٗط يلَم ،تحم٘مبت ٍ فٌبٍضٕ ٍ ٍظٗط ثْساضت ،زضهبى ٍ آهَظش پعضىٖ .
ّ- 3يأت هزكشي جذبٗ ُ :إت هطوعٕ خصة ايؿبٕ ّ٘إت يلوٖ ٍظاضت٘ي يلَم ،تحم٘مبت ٍ
فٌبٍضٕ ٍ ثْساضت ،زضهبى ٍ آهَظش پعضىٖ .
- 4دتيزخاًِ  :زث٘طذبًِ ّ٘إت هطوعٕ خصة ايؿبٕ ّ٘إت يلوٖ ٍظاضت .
ّ- 5يأت اجزايي جذبّ٘ :إت اخطاٖٗ خصة ايؿبٕ ّ٘إت يلوٖ هاسسِ .
- 6هؤسسِّ :ط ٗه اظ زاًطگبُّب ،هاسسبت آهَظش يبلٖ اين اظ آهَظضٖ ٍ پژٍّطٖ.

هادُ ٍ -2ظايف ّيأت هزكشي جذب
 -1تسٍٗي س٘بستّبٕ اخطاٖٗ ٍ همطضات ٍ آٗ٘ي ًبهِّبٕ هطثَـ ثِ خصة ايؿبٕ ّ٘إت يلوٖ
(اين اظ تَاًبّٖٗبٕ يلوٖ ٍ غالح٘ت يوَهٖ) ٍ پ٘طٌْبز آًْب خْت تػَٗت ثِ هطاخى شٗطثف
 -2ثبظًگطٕ زض همطضات ٍ آٗ٘ي ًبهِ ّبٕ هطثَـ ٍ پ٘طٌْبز اغالح آًْب ثِ ٍظٗط ثطإ تػَٗت .
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تِْ٘ ،تٌه٘ن ٍ پ٘طٌْبز آٗ٘ي ًبهِ زاذلٖ ّ٘إت هطوعٕ خصة ٍ اضائِ ثِ ٍظٗط ثطإ تػَٗت.

 -4ثطضسٖ ٍ تإٗ٘س خصة زاٍقلجبى يؿَٗت زض ّ٘إت يلوٖ هاسسبت آهَظش يبلٖ
لطاضزازٕ ،پ٘وبًٖ ،ضسوٖ آظهبٗطٖ ،ضسوٖ لكًٖ)
6

(اين اظ

 -5ثطضسٖ ٍ تإٗ٘س تَاًبّٖٗبٕ يلوٖ ٍ غالح٘ت يوَهٖ هتمبؾ٘بى تجسٗل ٍؾً٘ت استرساهٖ
ايؿبٕ ّ٘إت يلوٖ .
 -6ثطضسٖ ٍ تإٗ٘س تَاًبّٖٗبٕ يلوٖ ٍ غالح٘ت يوَهٖ ايؿبٕ ّ٘إت ّبٕ اخطاٖٗ ٍ پ٘طٌْبز ثِ
ّ٘إت يبلٖ خْت تإٕٗس ًْبئٖ.
 -7ثطضسٖ ٍ تإٗ٘س غالح٘ت يوَهٖ ضاتجِ ُ إ هتمبؾٖ يؿَٗت زض ّ٘إت يلوٖ زاًطگبّْب ٍ
هاسسبت آهَظش يبلٖ .
 -8ثطضسٖ ٍ تإٗ٘س اٍلِ٘ غالح٘ت يوَهٖ ايؿبء هاسس ٍ ّ٘إت اهٌبء هاسسبت آهَظش يبلٖ
غ٘طزٍلتٖ – غ٘طاًتفبيٖ.
 -9ثطضسٖ ٍ تإٗ٘س غالح٘ت يوَهٖ اضربغٖ وِ ثِ يٌَاى ضئ٘س هطاوع آهَظش يبلٖ غ٘طزٍلتٖ
هًطفٖ هٖضًَس.
 -10ضس٘سگٖ ثِ ولِ٘ ضىبٗبت هكطٍحِ ٍ ًهبضت ثط يولىطز ّ٘إت ّبٕ اخطاٖٗ خصة ٍ اضظٗبثٖ
فًبل٘ت ّبٕ آًْب ٍ اضائِ گعاضش آى ثِ هطاخى شٗطثف.
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اًدبم سبٗط اهَض هحَلِ اظ ّ٘إت يبلٖ خصة .

هادُ  -3اعضاي ّيأت هزكشي جذب
 .1زث٘ط ّ٘إت هطوعٕ خصة (قجك تجػطُ ٗه هبزُ  4هػَثِ  608آٗ٘ي ًبهِ ّ٘إت يبلٖ خصة
ايؿبٕ ّ٘إت يلوٖ زاًطگبُّب ٍ هطاوع آهَظش يبلٖ اًتربة هٖضَز)
 .2هًبٍى هطثَقِ
 .3هسٗط ول زفتط ًهبضت ٍ اضظٗبثٖ آهَظش يبلٖ (زض ٍظاضت يلَم ،تحم٘مبت ٍ فٌبٍضٕ

) ،ضئ٘س

هطوع اهَض ّ٘إت يلوٖ (زض ٍظاضت ثْساضت ،زضهبى ٍ آهَظش پعضىٖ)
ٗ .4ىٖ اظ هًبًٍ٘ي ًْبز ًوبٌٗسگٖ همبم هًهن ضّجطٕ زض زاًطگبّْب ثِ پ٘طٌْبز ضئ٘س ًْبز
 .5سِ تب پٌح ًفط اظ ضرػ٘تّبٕ يلوٖ ٍ فطٌّگٖ (وِ تطخ٘حبً حسالل ٗه ًفط اظ آًبى ،زاًصآهَذتِ
ضضتِ حمَق ثبضس) ثِ پ٘طٌْبز ّ٘إت هطوعٕ خصة ٍ تإٗ٘س ّ٘إت يبلٖ خصة ٍ حىن ٍظٗط ةهست 4
سبل.
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تثصزُ  -1غسٍض احىبم ايؿبٕ هَؾَو ثٌس  5ثًس اظ اثالٌ حساوثط قٖ ٗه هبُ تَسف ٍظٗط غبزض
ذَاّس ضس.
تثصزُ  -2ايؿبٕ هَؾَو ثٌس  5زض زٍضُ اٍل تَسف ٍظٗط ٍ ثطإ زٍضُ ّبٕ ثًسٕ تَسف ّ٘إت
هطوعٕ خصة ثِ ّ٘إت يبلٖ خصة پ٘طٌْبز هٖضًَس.
تثصزُ  -3ثطإ هاسسبت آهَظش يبلٖ غ٘طزٍلتٖ ٍ غ٘طاًتفبيٖ ٍ زاًطگبُ آظاز اسالهٖ وو٘تِ ّبٕ
ذبغٖ ظٗطًهط ّ٘إت هطوعٕ خصة ٍظاضت٘ي تطى٘ل هٖگطزز.
هادُ  -4اّذاف ّيأت اجزايي جذب
 اًدبم فطآٌٗس خصة ٍ استرسام ايؿبٕ ّ٘إت يلوٖ ٍاخس ضطاٗف ٍ زاضإ تَاًبٖٗ ّبٕ يلوٖ ٍغالح٘ت يوَهٖ ثب تَخِ ثِ ً٘بظّبٕ هاسسِ

هادٍُ -5ظايف ّيأت اجزايي جذب
 -1ضٌبسبٖٗ ٍ تً٘٘ي ً٘بظّبٕ خصة ايؿبٕ ّ٘إت يلوٖ زض گطٍّْبٕ آهَظضٖ ٍ پژٍّطٖ
 -2اًدبم فطاذَاى يوَهٖ ثطإ خصة ايؿبٕ ّ٘إت يلوٖ هاسسِ
تثصزُ :ثَضسِّ٘بٕ فًلٖ هستثٌٖ هٖثبضٌس.
 -3تػو٘نگ٘طٕ زض ذػَظ ًحَُ ٍ چگًَگٖ استرسام ايؽ إ ّ٘إت يلوٖ اين اظ لطاضزازٕ،
پ٘وبًٖ ،ضسوٖ آظهبٗطٖ ،ضسوٖ لكًّٖ٘ ،إت يلوٖ قطح سطثبظٕ ،هإهَضٗت ٍ اًتمبل ايؿبٕ ّ٘إت
يلوٖ زض چبضچَة آٗ٘يًبهِّب ٍ همطضات هطثَقِ
 -4ايالم ًهط زضذػَظ خصة ايؿبٕ ّ٘إت يلوٖ هتمبؾٖ استرسام زض هاسسِ ٍ هتكاؾ٘بى ضاتجِ
تحػ٘لٖ اظ لحبل تَاًبّٖٗبٕ يلوٖ ٍ غالح٘ت يوَهٖ
ً -5هبضت ثط حسي اخطإ لَاً٘ي ٍ همطضات هطثَـ ثِ استرسام ايؿبٕ ّ٘إت يلوٖ
 -6اضائِ گعاضضبت هستوط سبل٘بًِ حست هَضز ثِ ّ٘إت هطوعٕ خصة ايؿبٕ ّ٘إت يلوٖ ٍظاضت٘ي

هادُ  -6تزكية اعضاي ّيأت اجزايي جذب داًشگاّْاي تاتع ٍسارتيي علَم ٍ تْذاشت
 .1ضئ٘س هاسسِ (ضئ٘س ّ٘إت)
 .2ضئ٘س ًْبز ًوبٌٗسگٖ همبم هًهن ضّجطٕ زض هاسسِ
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 .3سِ تب پٌح يؿَ ّ٘إت يلوٖ اظ ّوبى هاسسِ ثِ اًتربة ّ٘إت يبلٖ خصة
تجػطُ  -1ضئ٘س مئ سسِ ٗب ّ٘إت هطوعٕ خصة هٖ تَاًٌس افطاز ثٌس  3ضا ثِ ّ٘إت يبلٖ پ٘طٌْبز
ًوبٌٗس.
ةٕ زٍضُ اٍل  2سبل ٍ ثطإ زٍضُ ّبٕ ثًس
(ظهبى يؿَٗت ايؿبء ّ٘إت يلوٖ يؿَ ّ٘إت اخطاٖٗ ضا
 4سبل ثبضس ثًالٍُ ظهبى اخطإ اٗي هػَثِ اظ ضْطَٗض سبل آٌٗسُ هحبسجِ هٖ ضَز).
تثصزُ  -2زث٘ط ّ٘إت وِ اظ ه٘بى ايؿبٕ ّ٘إت يلوٖ هَؾَو ثٌس  3ثِ اًتربة ٍ حىن ضئ٘س هاسسِ
هٌػَة هٖضَز.
تثصزُ  -3غسٍض احىبم ثٌس  3ثًس اظ اثالٌ حساوثط تب ٗه هبُ تَسف زث٘ط ّ٘إت هطوعٕ خصة غبزض
هٖگطزز.
تثصزُ  -4ضئ٘س زاًطىسُ ٍ هسٗط گطٍُ آهَظضٖ هطثَقِ ،حست ً٘بظ خْت اضائِ ًهطات ترػػٖ زض
لبؾ٘بى (ّ٘إت يلوٖ ،ضاتجِ تحػ٘لٖ ٍ قطح سطثبظٕ )  ،ثِ خلسبت ّ٘إت اخطاٖٗ
هَضز پطًٍسُ هت
خصة زيَت هٖضًَس.

هادُ  -7ثطإ ولِ٘ ٍاحسّبٕ زاًطگبُ آظاز اسالهٖ ّ٘إت اخطاٖٗ خصة ّ٘إت يلوٖ ثِ غَضت
استبًٖ ٍ ثب تطو٘ت شٗل تطى٘ل هٖضَز:
 -1ضئ٘س ثعضگتطٗي ٍاحس استبى (ضئ٘س ّ٘إت)
 -2ضئ٘س ًْبز ًوبٌٗسگٖ همبم هًهن ضّجطٕ زض ثعضگتطٗي ٍاحس استبى
 -3سِ تب پٌح يؿَ ّ٘إت يلوٖ ثٌب ثِ پ٘طٌْبز ضئ٘س ثعضگتطٗي ٍاحس استبى ثِ ّ٘إت هطوعٕ خصة
ٍظاضت هطثَـ ثِ هٌهَض تإٗ٘س اٍلِ٘ ٍ تإٗ٘س ًْبئٖ ّ٘إت يبلٖ خصة ٍ حىن ضئ٘س زاًطگبُ آظاز
اسالهٖ.
تثصزُ  -1زث٘ط ّ٘إت اظ ه٘بى ايؿبٕ ّ٘إت يلوٖ هَؾَو ثٌس  3فَق ثب حىن ٍ اًتربة ضئ٘س
ثعضگتطٗي ٍاحس استبى ،هيغَة هٖ ضَز.
تثصزُٗ -2ه ًفط اظ ايؿبٕ هَؾَو ثٌس  3هبزُ  ،7حست هَضز زض ضضتِ ّبٕ پعضىٖ ثب هًطفٖ ّ٘إت
هطوعٕ خصة ٍظاضت ثْساضت ،زضهبى ٍ آهَظش پعضىٖ ٍ زض ضضتِ ّبٕ غ٘طپعضىٖ ثب هًطفٖ ّ٘إت
هطوعٕ خصة ٍظاضت يلَم ،تحم٘مبت ٍ فٌبٍضٕ ثِ ّ٘إت يبلٖ خصة هًطفٖ هٖضًَس.
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هادُ -8ثب ّسف خصة ٍ تجسٗل ٍؾً٘ت اس ترساهٖ ايؿبٕ ّ٘إت يلوٖ هاسسبت آهَظضٖ ٍ
پژٍّطٖ ٍاثستِ ثِ خْبز زاًطگبّٖ ّ٘إت اخطاٖٗ خصة اٗي هاسسبت تطى٘ل هٖ ضَز  .اّساف ٍ
ٍنبٗف ٍ تطو٘ت ّ٘إت ّبٕ هطوعٕ ٍ اخطاٖٗ خصة ّ٘إت يلوٖ زاًطگبُ ّب ٍ هاسسبت آهَظش
يبلٖ (هػَة ّ٘1387/2/9إت يبلٖ جشة )ذَاّس ثَز.
تثصزُ-زث٘طاى ّ٘إت ُ ا ٕ هطوعٕ خصة ٍظاضت٘ي يلَم ،تحم٘مبت ٍفٌأٍضٕ ٍ ثْساضت ،زضهبى
ٍآهَظش پعضىٖ زض ّ٘إت اخطاٖٗ خصة هَؾَو هبزُ فَق يؿَٗت زاضًس.
هادُ  -9اظ ظهبى تػَٗت ٍ اثالٌ اٗي هػَثِ ،ولِ٘ همطضات ٍ آٗ٘ي ًبهِ ّبٕ هغبٗط ثب آى ،هلغٖ ٍ
هٌسَخ هٖ ثبضس.

هادُ  -10اٗي هػَثِ زض  ....هبزُ ٍ  ....تجػطُ زض خلسبت  34ٍ6 ٍ 5هَضخ 87/2/9 ٍ 87/2/2
ٍّ٘88/3/4إت يبلٖ خصة ايؿبٕ ّ٘إت يلوٖ زاًطگبّْب ٍ هاسسبت آهَظش يبلٖ ،ثِ تػَٗت
ضس٘س ٍ اظ ظهبى اثالٌ ،الظم االخطاء است.
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«شزايط عوَهي استخذام اعضاي ّيأت علوي داًشگاُّا ٍ هزاكش آهَسش عالي كشَر»
هتمبؾ٘بى استرسام ،يؿَٗت ّ٘إت يلوٖ ثبٗس ٍاخس ضطاٗف يوَهٖ ثِ ضطح شٗل ثبضٌس:
- 1تبثً٘ت وطَض خوَْضٕ اسالهٖ اٗطاى
- 2تسٗي ثِ ٗىٖ اظ ازٗبى ضسوٖ هػطح زض لبًَى اسبسٖ
ٍ- 3فبزاضٕ ثِ ًهبم خوَْضٕ اسالهٖ ،ايتمبز ثِ وبضآهسٕ ًهبم ٍ هطزم سبالضٕ زٌٖٗ ٍ پطّٖ ظ اظ
ٍاضز وطزى ذكَـ س٘بسٖ ًبسبظگبض زض حَظُ فًبل٘تّبٕ يلوٖ
- 4تًْس ثِ لبًَى اسبسٖ ،اغل ٍالٗت فمِ٘ ٍ التعام يولٖ ثِ فطاه٘ي ضّجطٕ
- 5التعام يولٖ ثِ احىبم اسالم (اًدبم ٍاخجبت ٍ پطّ٘ع اظ هحطهبت ) ٍ آضٌبٖٗ ثب احىبم ضطيٖ
وث٘طاالثتالء

تثصزُ -1زض تطر٘ع التعام يولٖ هتمبؾٖاى ثِ احىبم اسالهٖ ،هالن ٍؾى فًلٖ آًبى زض ٌّگبم
استرسام است.
تثصزُ -2الل٘تْبٕ زٌٖٗ ضسوٖ ،هٌسضج زض لبًَى اسبسٖ ثِ ضطـ آًىِ هتهبّط ثِ ًمؽ احىبم اسالهٖ
ًجبضٌس ،اظ حىن اٗي ثٌس هستثٌٖ ّستٌس.
- 6يسم سبثمِ فًبل٘ت هاثط يلِ٘ ًهبم خوَْضٕ اسالهٖ ٍ ًساضتي سبثمِ ٍاثستگٖ ٗب گطاٗص ثِ
سبظهبًْب ٍ تطىلْبٕ هحبضة ٍ هًبًس ثب ًهبم خوَْضٕ اسالهٖ.
- 7ثطذَضزاضٕ اظ حسي ضْطت اذاللٖ ،يم٘ستٖ ٍ س٘بسٖ ،يسم ايت٘بز ثِ هَاز هرسض ًساضتي
سَاثك هحىَه٘ت و٘فطٕ ٍ اًتهبهٖ ،يسم اضتْبض ثِ فسك ٍ فدَض ٍ ايوبل هٌبفٖ يفت
يوَهٖ ٍ ضفتبض ذالف ح٘ث٘ت ضغلٖ
- 8التعام ثِ لَاً٘ي ٍ همطضات غٌفٖ ،اذالق حطفِإ(قجك سَگٌسًبهِ)
- 9ثطذَضزاضٕ اظ سالهت خسوٖ ٍ ضٍحٖ الظم ٍ ًساضتي ًمع يؿَ هاثط
- 10يسم هٌى لبًًَٖ اظ لحبل ذسهت ًهبم ٍن٘فِ
- 11ايتمبز ثِ فٌأٍضٕ ثطتط
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شزايط ٍيژُ جذب اعضاي ّيأت علوي داًشگاُ تزتيت هذرس
ثِ استٌبز هػَثبت خلسِ  623هَضخ  87/2/10ضَضإ يبلٖ اًمالة فطٌّگٖ ٍ خلسِ هَضخ 87/4/4
ّ٘إت يبلٖ خصة ايؿبٕ ّ٘إت يلوٖ زاًطگبُّب ٍ هطاوع آهَظش يبلٖ وطَض يالٍُ ثط زاضا ثَزى
ضطاٗف يوَهٖ .ضطاٗف ٍٗژُ خصة ايؿبٕ ّ٘إت يلوٖ زاًطگبُ تطث٘ت هسضس ثِ ضطح شٗل هٖثبضس.
- 1زاضتي سكحٖ هتٌبست اظ آگبّٖ ٍ هًبضف زٌٖٗ
- 2زاضتي سَاثك زفبو اظ آضهبًْبٕ اغ٘ل اًمالة اسالهٖ ٍ سَاثك اضظضوٌس يولٖ زض ذسهت ثِ
ًهبم همسس خوَْضٕ اسالهٖ اٗطاى.
- 3تَاًبٖٗ زضخْت اضتمبٕ زٌٖٗ ٍ پطٍضش ًسل زاًطدَ ،هاهي ،اًمالثٖ ،هتًْس ،اه٘سٍاض ثب
َّٗت اسالهٖ.
- 4التعام يولٖ ثِ گستطش ٍ تمَٗت اٗوبى ،ايتمب ز اسالهٖ ،تْصٗت ٍ تعوِ٘ ًفس ٍ افعاٗص ثبٍض
يوَهٖ ًسجت ثِ يمبٗس اسالهٖ ٍ ايتالٕ ضٍح هًٌَٗت ٍ هىبضم ٍ فؿبئل اذاللٖ
- 5التعام ثِ گستطش ٍ تمَٗت ثطًبهِ ّبٕ اسالهٖ ضسى هطاوع آهَظش يبلٖ ٍايتمبز ثِ
ثَهٖسبظٕ يلن زض سبحتْبٕ هتٌَو آى.
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شزايط ٍيژُ جذب اعضاي ّيأت علوي داًشگاُ تزتيت هعلن
ثِ استٌبز هػَثبت خلسِ  623هَضخ  87/2/10ضَضإ يبلٖ اًمالة فطٌّگٖ ٍ خلسِ هَضخ 87/4/4
ّ٘إت يبلٖ خصة ايؿبٕ ّ٘إت يلوٖ زاًطگبُّب ٍ هطاوع آهَظش يبلٖ وطَض يالٍُ ثط زاضا ثَزى
ضطاٗف يوَهٖ .ضطاٗف ٍٗژُ خصة ايؿبٕ ّ٘إت يلوٖ زاًطگبُ تطث٘ت هًلن ثِ شضح شٗل هٖ ثبضس.
- 1زاضتي سكحٖ هتٌبست اظ آگبّٖ ٍ هًبضف زٌٖٗ
- 2زاضتي سَاثك زفبو اظ آضهبًْبٕ اغ٘ل اًمالة اسالهٖ ٍ سَاثك اضظضوٌس يولٖ زض ذسهت ثِ
ًهبم همسس خوَْضٕ اسالهٖ اٗطاى.
- 3تَاًبٖٗ زضخْت اضتمبٕ زٌٖٗ ٍ پطٍضش ًسل زاًطدَ ،هاهي ،اًمالثٖ ،هتًْس ،اه٘سٍاض ثب
َّٗت اسالمٕ.
- 4التعام يولٖ ثِ گستطش ٍ تمَٗت اٗوبى ،ايتمبز اسالهٖ ،تْصٗت ٍ تعوِ٘ ًفس ٍ افعاٗص ثبٍض
يوَهٖ ًسجت ثِ يمبٗس اسالهٖ ٍ ايتالٕ ضٍح هًٌَٗت ٍ هىبضم ٍ فؿبئل اذاللٖ
- 5التعام ثِ گستطش ٍ تمَٗت ثطًبهِ ّبٕ اسالهٖ ضسى هطاوع آهَظش يبلٖ ٍايتمبز ثِ
ثَهٖسبظٕ يلن زض سبحتْبٕ متٌَو آى.
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شزايط ٍيژُ جذب اعضاي ّيأت علوي رشتِ ّاي ٌّز
ثِ استٌبز هػَثِ خلسِ  39هَضخ ّ٘ 88/5/25إت يبلٖ خصة  ،ايؿبٕ ّ٘إت يلوٖ زاًطگبُ ّبٍهطاوع
آهَظش يبلٖ وطَض زض ضضتِ ّبٕ ٌّطٕ ّوبًٌس ضضتِ ّبٕ هًبضف اسالهٖ ثب هحَضٗت وو٘تِ إ شٗل
ّ٘إت هطوعٕ خصة غَضت گ٘طز ٍ پطًٍسُ هتمبؾٖ پس اظ ثطضسٖ اٍلِ٘ زض زاًطگبُ خْت هػبحجِ ٍ
تػو٘ن گ٘طٕ ثِ ّ٘إت هطوعٕ خصة اضائِ ضَز.
ضطاٗف ٍٗژُ:
- 1
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تقَين هزاحل جذب اعضاي ّيأت علوي در داًشگاُّا ٍ هؤسسات آهَسش عالي ٍ پژٍّشي

- 1زضٗبفت ٍ خوىآٍضٕ زضذَاست هتمبؾ٘بى (حساوثط 5ضٍظ)
- 2ثطضسٖ اٍلِٗ پطًٍسُ هتمبؾ٘بى ثب ًهط ّ٘إت اخطاٖٗ خصة (حساوثط  5ضٍظ)
- 3تطى٘ل ٍ تىو٘ل پطًٍسُ ثطإ هتمبؾ٘بى زاضإ ضطاٗف اٍلِ٘ ٍ اضسبل ثِ وو٘تِ ّبٕ ثطضسٖ
تَاًبّٖٗبٕ يلوٖ ٍ غالح٘ت يوَهٖ (حساوثط 7ضٍظ)
ً- 4ت٘دِ ثطضسٖ غالح٘ت يوَهٖ ٍ يلوٖ زض هاسسِ ( حساوثط  45ضٍظ)
- 5اتربش تػو٘ن زض ّ٘إت اخطاٖٗ خصة هاسسِ (حساوثط  15ضٍظ)
- 6اضسبل ذالغِ پطًٍسُ هتمبؾ٘بًٖ وِ زض ّ٘إت اخطاٖٗ خصة هاسسِ هَضز تإٗ٘س لطاض گطفتِ
ثِ زث٘طذبًِ ّ٘إت هطوعٕ خصة ٍظاضت هطثَقِ (حساوثط  7ضٍظ)
- 7اتربش تػو٘ن ًْبٖٗ تَسف ّ٘إت هطوعٕ خصة ٍظاضت هطثَقِ (حساوثط 45ضٍظ)
- 8ايالم ًت٘دِ ًْبٖٗ تَسف هاسسِ ثِ هتمبؾٖ (حساوثط  10ضٍظ)

 فطاذَاى يوَهٖ ثطإ استرسام ايؿبٕ ّ٘إت يلوٖ ٍ ثَضس تحػ٘لٖ زٍ ثبض زض سبل ٍ زض هبُ ّبٕضْطَٗض ٍ ثْوي اًدبم ذَاّس ضس.
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طزح فزاخَاى جذب اعضاي ّيأت علوي آهَسش عالي كشَر
 )1رٍال فزاخَاى جذب ًيزٍ
ً -1-1گبضش هتي فطاذَاى
هتي فطاذَاى ثبٗس زاضإ هَاضز ظٗط ثبضس:

 ذالغِ وَتبُ ٍ ضٍضي اظ هطرػبت ولٖ ٍ ضسبلت زٍضًوبٕ هاسسِ
 اضائِ ظهبى زل٘ك ٍ هْلت اضسبل هساضن

 تَؾ٘ح هرتػط زض هَضز ً٘بظهٌسٕ ّبٕ ضغلٖ ٍ اهىبًبت زاًطگبُ ّب ٍ گطٍُ ّبٕ آهَظضٖ ٍ
پژٍّطٖ

 ذػَغ٘بت ٍ تَاًوٌسْٗبٕ هطثَـ ثِ افطاز هَضز ًٖاظ
 ضاٌّوبٖٗ زضهَضز چگًَگٖ اضسبل تمبؾب اظ قطف زاٍقلت (ضبهل هساضن هَضزً٘بظ ،فطم
هطثَقِ ،آزضس ،تبضٗد اضسبل ٍ ًحَُ پ٘گ٘طًٕ ،حَُ ايالم ثِ پصٗطفتِ ضسگبى ،تً٘٘ي ظهبى ٍ
هْلت پصٗطش ايتطاؾبت
 هطرػبت فطزٕ زاٍقلت ضبهل ً :بم ٍ ًبم ذبًَازگٖ ،سبل تَلس ،هحل غسٍض ضٌبسٌبهِ،
ٍؼي٘ت تإّل ،سَاثك تحػ٘لٖ اظ زٗپلن تب آذطٗي هسضن تحػ٘لٖ ضبهل سبل ضطٍو ٍ
ذبتوًِ ،بم زاًطگبُّب ٍ هحل آى

 ضٌبسٌبهِ يلوٖ زاٍقلت ثب تإو٘س ثط سَاثك آهَظضٖ ،پژٍّطٖ ،فطٌّگٖ ٍ اخطاٖٗ
 1-2هتي فطاذَاى ثبٗستٖ ثِ تإٗ٘س ّ٘إت اخطاٖٗ خصة هاسسِ ثطسس.
 -1-3چبح زض ضٍظًبهِ وث٘طاالًتطبض ،پبٗگبُ اقالوضسبًٖ اٌٗتطًتٍٖ ،ة سبٗت زاًطگبُ
 -1-4قطح فطاذَاى ثِ غَضت هتوطوع  2ثبض زض سبل (ضْطَٗض ٍ ثْوي هبُ ّط سبل ) ايالم ذَاّس
گطزٗس.
هسئَل٘ت پ٘گ٘طٕ پطًٍسٓ هتمبؾٖ زض ولِ٘ هطاحل خصة ثِ يْسُ ذَز هتمبؾٖ هٖثبضس.
هساضن پس اظ زٍضُ همطض ضسُ ،پصٗطفتِ ىذَاّس ضس .
 )2رٍال اًتخاب ّيأت علوي
 -1-2زضٗبفت هساضن وبهل تَسف زث٘طذبًِ ّ٘إت اخطاٖٗ خصة هاسسِ
 -2-2ثطضسٖ زل٘ك هساضن ٍ هستٌسات ،ثب تَخِ ثِ فطم پَ٘ست.
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 -3-2اهت٘بظات تَسف ّ٘إت اخطاٖٗ خصة ٍ هستٌسات ثِ غَضت زل٘ك زض فطم هطثَقِ وبهل
هٖگطزز.
 هساضن زاًطٌبهِ ترػػٖ (ثَضز ترػػٖ) زض ضضتِ ّبٕ ترػػٖ ،زوتطإ ٗ Ph.Dب هسضن
وبضضٌبسٖ اضضس ٍ اضسبل هساضن تحػ٘لٖ هطثَقِ خعء هً٘بضّبٕ اغلٖ ٍ ؾطٍضٕ ثطإ
يؿَٗت ّ٘إت يلوٖ است.

 ضبذعّبٕ حصف وٌٌسُ فطز
 هطىالت ضٍحٖ ٍ ضٍاًٖ ث٘وبضْٗبٕ خسوٖ ًبتَاى وٌٌسُ هطىالت اذاللٖ زاضتي نبّط ًبهٌبست ٍ ذالف ضئًَبت اسالهٖ يسم ضيبٗت هَاظٗي اذاللٖ حساوثط سي ثطإ زاٍقلج٘ي استرسام پ٘وبًٖ ٍ ضسوٖ وِ هسضن وبضضٌبسٖ اضضس زاضتِ ثبضٌس
 35سبل ٍ ثطإ زاضًسگبى هساضن زوتطٕ  ٍ Ph.Dزاًطٌبهِ ترػػٖ ٍ فَق ترػػٖ

45

سبل است .هَاضز استثٌبٖٗ ٍ ذبظ ثب وست هدَظ اظ ّ٘إت هطوعٕ خصة ٍظاض ت٘ي ذَاّس
ثَز .زاٍقلج٘ي زاًطگبُ ّبٕ هطثَـ ثِ ٍظاضت ثْساضت وِ زض ذبضج اظ وطَض استبزٗبض ّستٌس
تب  50سبل هٖ تَاًٌس زض فطاذَاى ضطوت وٌٌس.
 زض ضطاٗف هسبٍٕ اٍلَٗت ثب هتمبؾٖ ثَهٖ ّط هٌكمِ است.
ٍ اخسٗي ضطاٗف ًرجگٖ ثب اهت٘بظ ٍٗژُ زضفطآٌٗس پصٗطش ّ٘إت يلوٖ زاًطگبُ ّب زاضإ اٍلَٗت
هٖ ثبضٌس.
 زض ضطاٗف هسبٍٕ اٍلَٗت ثب ضتجِ ّبٕ اٍل -زٍم -سَم اهتحبًبت ثَضز ترػػٖ ٍ فَق
ترػػٖ ٍ ٍٗ( Ph.Dژُ ّ٘إت يبلٖ خصة هاسسِ تبثًِ ٍظاضت ثْساضت).

 هتمبؾ٘بًٖ وِ ٗه سبل اظ ضطٍو تًْسات لبًًَٖ آًْب گصاضتِ ثبضس هٖتَاًٌس زض قطح فطاذَاى
ضطوت ًوبٌٗس.

 ضٍظآهسٕ زض ح٘كِ ترػػٖ ثِ استٌبز پژٍّص ّبٕ اًدبم ضسُ ،فًبل٘تْبٕ ًگبضضٖ ٍ يلوٖ ٍ
ٗب فًبل٘ت زض سبظهبى ّبٕ يلوٖ ٍ وٌفطاًس ّب تَسف زاٍقلت ثبٗس تإٗ٘س ضَز فًبل٘تْبٕ اًدبم
ضسُ ثبٗس حساوثط هطثَـ ثِ  4-5سبل گصضتِ ثبضس ،تػَٗط حسالل  2تَغِ٘ ًبهِ هًتجط اظ
اسبت٘س لجلٖ ذَز هتمبؾٖ ؾطٍضٕ است.
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 زاٍقلج٘ي زض گطٍُ ّبٕ ثبلٌٖ٘ پس اظ گصضت ٗه سبل اظ ضطٍو تًْسات لبًًَٖ ذَز
هٖتَاًٌس زض ضًٍس فطاذَاى ضطوت ًوبٌٗس.
 -4-2ايالم ًتبٗح اهت٘بظات يؿَ ّ٘إت يلوٖ آهَظضٖ ،ثِ هًبًٍت آهَظضٖ هاسسِ ٍ تإٗ٘س ضَضإ
َٗست هاسسِ خْت ضطٍو خصة.
پژٍّطٖ ثِ هًبًٍت پژٍّطٖ ثطاسبس تىو٘ل فطم ح
 -5-2وست اقالو اظ هاسسِ هحل آهَظش (زست٘بضٕ ٍ ٗب زٍضُ ّبٕ تحػ٘الت تىو٘لٖ ٍ يوَهٖ )
زض ذػَظ ثًؿٖ اظ ٍٗژگّٖب اظ لج٘ل
 يبهل ثِ احىبم ثَزى

 ياللِهٌسٕ افطاز ثِ ضغل ّ٘إت يلوٖ
 هْبضتْبٕ تسضٗس

 اّو٘ت ثِ آهَظش

 اضتجبـ ثب ّوىبضاى ٍ تَاًبٖٗ وبضگطٍّٖ
 ترلفبت اًؿجبقٖ احتوبلٖ

 تَاًبٖٗ هَاخِْ ثب ًبهالٗوبت
 تًْسات اذاللٖ
 پَضص نبّطٕ

 ثطذَضز اختوبيٖ
 تَاًبٖٗ هسٗطٗت
 تًْسات وبضٕ

 هسئَل٘تپصٗطٕ
 -6-2توبم هَاضز فَق زض لبلت فطم اهت٘بظات لطاض ذَاٌّس گطفت.
 -7-2زيَت حسالل  2ثطاثطافطاز زاضإ اهت٘بظ حسًػبة
 -8-2اًدبم هػبحجِ سبذتبضهٌس
 وو٘تِ هػبحجِ وٌٌسُ اظ هتمبؾٖ يؿَٗت ّ٘إت يلوٖ آهَظضٖ هتطىل اظ ضَضإ آهَظضٖ
زاًطىسُ ٗب زاًطگبُ ٍ ثب حؿَض هًبٍى آهَظضٖ هاسسِ.
 وو٘تِ هػبحجِ وٌٌسُ اظ هتمبؾٖ يؿَٗت ّ٘إت يلوٖ پژٍّطٖ هتطىل اظ ضَضإ پژٍّطٖ
هطوع ٍ ثب حؿَض هًبٍى پژٍّطٖ هاسسِ ٍ ٗب ًناٌٗسُ ٍٕ ذَاّس ثَز .
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 -9-2اًدبم آظهَى ّبٕ هطتجف تَسف گطٍُ آظهبٗطًٖ ،وبٌٗسُ زاًطىسُ ٗب ٗ ٍ EDCب ًوبٌٗسُ هطوع
تحم٘مبتٖ
آظهَىّبٕ پ٘طٌْبزٕ:

 اًدبم ٗه تسضٗس آظهبٗطٖ
ٗ ه سرٌطاًٖ هاثط

 اضائِ ٗه سرٌطاًٖ وَتبُ(هبًٌس ذالغِ همبالت)
 تطخوِ ٗه همبلِ يلوٖ
 وبض ثب ضاٗبًِ

اضائ ٗه هسل آهَظضٖ ًَ
ُ

ّ ساٗت ٗه گعاضش غجحگبّٖ ثِ غَضت ( Role-Playingثطإ ضضتِّبٕ پعضىٖ)
ً گبضش ٗه ًبهِ اًگل٘سٖ

 -10-2ثطضسٖ تَاًبّٖٗبٕ يلوٖ ٍ غالح٘ت يوَهٖ ثِ غَضت ّوعهبى اًدبم هٖگ٘طز.
 -11-2اًًمبز لطاضزاز استرساهٖ ثب زاٍقلت پصٗطفتِ ضسُ
 -12-2لغَ لطاضزاز استرس ام پ٘وبًٖ زاٍقلت پصٗطفتِ ضسُ زض غَضت ّط گًَِ ً٘بظ ثِ تغ٘٘ط زاًطگبُ
هحل ذسهت
 -13-2زض غَضتٖ وِ يؿَ ّ٘إت يلوٖ پس اظ  5سبل ذَاّبى خبثدبٖٗ ثِ هاسسِ زٗگطٕ ثَز
ثطاسبس ً٘بظ ٍ همطضات هاسسِ هجسؤ تػو٘نگ٘طٕ ذَاّس گطزٗس.
ٍسف ّ٘إت اخطاٖٗ خصة استبز
 -13-2تإٗ٘س ًْبٖٗ غالح٘ت يوَهٖ -تَاًبٖٗ يلوٖ ت
 -14-2ايالم ًتبٗح ثِ هطزٍزٗي زٍضُ
 -15-2تً٘٘ي زٍضُ  2هبِّ ثطإ ضس٘سگٖ ثِ ايتطاؾبت
 )3رٍال هعزفي افزاد تا دٍ تزاتز ظزفيت جْت پذيزش ٍ تأييذ ًْايي در ّيأت هزكشي جذب
 -3-1ثطضسٖ هساضن اضسبلٖ اظ هاسسبت
 -3-2تكج٘ك اهت٘بظات ثب هساضن اضسبلٖ
 -3-3اًدبم هػبحجِ وَتبُ ثب افطاز هًطفٖ ضسُ (زضغَضت ً٘بظ)
 -3-4اًتربة اغلح
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 )4رٍال تَجيِ ٍ آهَسش داٍطلة
 -4-1ضطوت زاٍقلت زض سوٌ٘بض تَخْٖ٘
تَخِ٘ زض هَضز لَاً٘ي هاسسِ ،ضسبلت ٍ اّساف هاسسِ ،ضطح ٍنبٗف ،ضَُ٘ اضظٗبثٖ ،اضتمبء ،تغ٘٘ط
هطتجِ ٍ تطف٘ى سبالًِ ؾطٍضٕ است.
 -4-2تِْ٘ ٍ زض اذت٘بض لطاض زازى وتبة ضاٌّوبٕ ّ٘إت يلوٖ ضبهل هَاضز شوط ضسُ زض ثٌس 1-4
 -4-3ضطوت زض زٍضُّبٕ تَاًوٌسسبظٕ(ضٍضْبٕ آهَظضٖ ،هطبٍضُ ،ضٍش تحم٘ك ٍ هسٗطٗت)
 )5رٍال اًعقاد قزارداد تكارگيزي
زض اٗي لطاضزاز ثبٗس ه٘عاى سبيبت حؿَض ،حك العحوِ ٍ ضطح ٍل اٗف اذتػبغٖ هسترسم ّ٘إت
يلوٖ ثطاسبس همطضات استرساهٖ ٍ ضطح ٍنبٗف هػَة ّ٘إت يلوٖ زضج ضَز  .سبٗط هفبز لطاضزاز
ثبٗس هٌكجك ثط ضطاٗف ٗه لطاضزاز لبثل لجَل اظ ًهط لَايس حمَلٖ ثبضس.
 )6رٍال ارسشياتي دٍرُاي
 -6-1اضظٗبثٖ  6هبُ اٍل يؿَ ّ٘إت يلوٖ تَسف گطٍُ آهَظضٖ ٍ زا ًطىسُ ٍ ٗب ضَضإ هطوع
تحم٘مبتٖ ثطاسبس ضَُّ٘بٕ اضظٗبثٖ هػَة
 -6-2ايالم ًتبٗح اضظٗبثٖ اٍلِ٘ ثِ هًبًٍت آهَظضٖ ٍ ٗب هًبًٍت پژٍّطٖ زاًطگبُّب
 -6-3ايالم ًتبٗح اضظٗبثٖ ثِ ّ٘إت هو٘عُ زاًطگبُ ٗب ضَضإ آهَظضٖ ٗب پژٍّطٖ
 -6-4اضظٗبثٖ  2سبل ثًسٕ ٍايالم ًتبٗح اضظٗبثٖ قجك ضطاٗف فَق
 -6-5ايالم ًتبٗح اضظٗبثٖ  5سبلِ قجك ضطاٗف فَق
 -6-6توسٗس لطاضزاز ثىبضگ٘طٕ زض پبٗبى سبل زٍم -پٌدن
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دستَرالعول اجزايي جذب ٍ تثذيل ٍضعيت استخذاهي اعضاي ّيأت علوي
داًشگاُّا ٍ هؤسسات آهَسش عالي ٍ پژٍّشي
ثطاسبس هػَثِ خلسبت  623 ٍ 608هَضخ  87/2/10 ٍ 86/4/19ضَضإ يبلٖ اًمالة فطٌّگٖ ٍ
ث٘ستٍچْبضه٘ي خلسِ هَضخ ّ٘ 87/9/4إت يبلٖ خصة ايؿبٕ ّ٘إت يلوٖ زاًطگبُ ّب ٍ هاسسبت
آهَظش يبلٖ ثسٌَٗس٘لِ زستَضالًول اخطاٖٗ خصة ايؿبٕ ّ٘إت يلوٖ زاًطگبُ

ّب ٍ هاسسبت

آهَظش يبلٖ ٍ پژٍّطٖ ثِ ضطح ظٗط اثالٌ هٖگطزز وِ اظ  87/10/1الظماالخطاست.

هادُ  -1تعاريف
ٍ- 1سارتٍ :ظاضت يلَم ،تحم٘مبت ٍ فٌبٍضٕ ٍ ٍظاضت ثْساضت ،زضهبى ٍ آهَظش پعضىٖ
ّ- 2يأت هزكشي جذب ّ٘ :إت هطوعٕ خصة ايؿبٕ ّ٘إت يلوٖ ٍظاضت يلَم ،تحم٘مبت ٍ
فٌبٍضٕ ٍ ٍظاضت ثْساضت ،زضهبى ٍ آهَظش پعضىٖ
- 3هؤسسِّ :ط ٗه اظ زاًطگبُّب ،هاسسبت آهَظش يبلٖ اين اظ آهَظضٖ ٍ پژٍّطٖ
ّ- 4يأت اجزايي جذبّ٘ :إت اخطاٖٗ خصة ايؿبٕ ّ٘إت يلوٖ هاسسِ
 - 5دتيزخاًِ :زث٘طذبًِ ّ٘إت اخطاٖٗ خصة هاسسِ

هادُ  -2اّذاف
ثِ هٌهَض اًتربة ايؿبٕ ّ٘إت يلوٖ اغلح اظ ث٘ي هتمبؾ٘بى خصة ٍ ّوچٌ٘ي تجسٗل ٍؾً٘ت
استرساهٖ ٍ اٗدبز ٍحست ضٍِٗ زض ا هَض استرسام ايؿبٕ ّ٘إت يلوّٖ٘ ،إت اخطاٖٗ خصة زض ّط
هاسسِ تطى٘ل ذَاّس ضس.

هادُ ٍ -3ظايف ّيأت اجزايي جذب
- 1ضٌبسبٖٗ ٍ تً٘٘ي ً٘بظّبٕ خصة ايؿبٕ ّ٘إت يلوٖ زض گطٍُّبٕ آهَظضٖ ٍ پژٍّطٖ
- 2اًدبم فطاذَاى يوَهٖ ثطإ خصة ايؿبٕ ّ٘إت يلوٖ هاسسِ
- 3تػو٘نگ٘طٕ زضذػَظ ًحَُ ٍ چگًٍگٖ استرسام ايؿبٕ ّ٘إت يلوٖ اين اظ لطاضزازٕ،
پ٘وبًٖ ،ضسوٖ آظهبٗطٖ ،ضسوٖ لكًّٖ٘ ،إت يلوٖ قطح سطثبظٕ ،هإهَضٗت ٍ اًتمبل ايؿبٕ
ّ٘إت يلوٖ زض چْبضچَة آٗ٘يًبهِّب ٍ همطضات هطثَقِ
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- 4ايالم ًهط زضذػَظ خصة ايؿبٕ ّ٘إت يلوٖ هتمبؾٖ استرسام زض هاسسِ ٍ هتمبؾ٘بى
ضاتجِ تحػٖلٖ اظ لحبل تَاًبٖٗ يلوٖ ٍ غالح٘ت يوَهٖ
ً- 5هبضت ثط حسي اخطإ لَاً٘ي ٍ همطضات هطثَـ ثِ استرسام ايؿبٕ ّ٘إت يلوٖ
- 6اضائِ گعاضضبت هستوط سبل٘بًِ حست هَضز ثِ ّ٘إت هطوعٕ خصة
تثصزُ  :1ضاتجِّبٕ فًلٖ اظ ضطوت زض فطاذَاى يوَهٖ هستثٌٖ هٖثبضٌس.
تثصزُ  :2ضيبٗت آٗ٘يًبهُِ إ ٍظاضت زض هَضز هتمبؾ٘بى ضاتجِ تحػ٘لٖ العاهٖ است.

هادُ  -4تزكية ّيأت اجزايي جذب
- 1ضئ٘س هاسسِ(ضئ٘س ّ٘إت)
- 2ضئ٘س ًْبز ًوبٌٗسگٖ همبم هًهن ضّجطٕ زض هاسسِ
- 3سِ تب پٌح يؿَ ّ٘إت يلوٖ اظ ّوبى هاسسِ ثِ اًتربة ّ٘إت يبلٖ خصة
تثصزُ :1ضئ٘س هاسسِ ٗب ّ٘إت هطوعٕ خصة هٖ تَا ًٌس افطاز هَؾَو ثٌس فَق ضا ثِ ّ٘إت يبلٖ
پ٘طٌْبز ًوبٌٗس.
تثصزُ :2ظهبى يؿَٗت ثطإ زٍضُ اٍل  3سبل ٍزٍضُ ّبٕ ثًسٕ  4سبل هٖ ثبضس.ظهبى اخطاٖٗ ضسى
اٗي هػَثِ اظ ضْطَٗض سبل آٌٗسُ هٖ ثبضس.
ش.
تثصزُ:3زث٘ط ّ٘إت اخطاٖٗ خصة وِ ثب حىن ضئ٘س هاسسِ اظ ث٘ي ايؿبء اًتربة ذَاّس ز
هادُ  -5ثطإ ولِ٘ ٍاحسّبٕ زاًطگبُ آظاز اسالهٖ ّ٘إت اخطاٖٗ خصة ايؿبٕ ّ٘إت يلوٖ ثِ
غَضت استبًٖ ٍ ثب تطو٘ت شٗل تطى٘ل هٖضَز:
- 1ضئ٘س ثعضگتطٗي ٍاحس استبى(ضئ٘س ّ٘إت)
- 2ضئ٘س ًْبز ًوبٌٗسگٖ همبم هًهن ضّجطٕ زض ثعضگتطٗي ٍاحس استبى
- 3سِ تب پٌح يؿَ ّ٘إت يلوٖ ثٌب ثِ پ٘طيّبز ضئ٘س ثعضگتطٗي ٍاحس استبى ثِ ّ٘إت هطوعٕ
خصة ٍظاضت هطثَقِ ثِ هٌهَض تإٗ٘س اٍلِ٘ ٍ تإٗ٘س ًْبئٖ ّ٘إت يبلٖ خصة ٍ حىن ضئ٘س
زاًطگبُ آظاز اسالهٖ
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هادُ  -6دتيزخاًِ
ولِ٘ اهَض اخطاٖٗ ّ٘إت اخطاٖٗ خصة اظ لج٘ل ايالم فطاذَاى يوَهٖ خصة ،زضٗبفت تمبؾبٕ
ّوىبضٕ ،تطى٘ل پطًٍسُ ،پبسرگَٖٗ ثِ هتمبؾ٘بى ٍ  ...تَسف زث٘طذبًِ ّ٘إت اخطاٖٗ خصة اًدبم
ذَاّس ضس .ضئ٘س ّ٘إت اخطاٖٗ خصة هَنف است زض اٍل٘ي فطغت ًسجت ثِ تطى٘ل زث٘طذبًِ ثب
اهىبًبت ٍ تدْ٘عات هٌبست ٍ هىبً٘عُ السام ًوَزُ ٍ ضئ٘س زث٘طذبًِ آى ضا وِ ظٗطًهط زث٘ط ّ٘إت
اخطاٖٗ خصة فًبل٘ت هٖوٌس ،تً٘٘ي ًوبٗس.
هادُ  -7كارگزٍُّا
ّ٘إت اخطاٖٗ خصة زض هَاضز هكطٍحِ خْت تسطٗى زض ضًٍس ثطضسٖ خصة ،وبضگطٍُ ثطضسٖ ّبٕ
يلوٖ ٍ يوَهٖ ظٗط ًهط ذَز تطى٘ل هٖ زّس.
الف -كارگزٍُ تزرسي تَاًايي علوي
ثسٗل ٍؾً٘ت استرساهٖ اظ پ٘وبًٖ
ثِ هٌهَض ثطضسٖ تَاًبئٖ يلوٖ هتمبؾ٘بى خصة (استرسام پ٘وبًٖ ،ت
ثِ ضسوٖ آظهبٗطٖ ،اظ ضسوٖ آظهبٗطٖ ثِ ضسوٖ لكًٖ ٍ قطح سطثبظٕ ٍ ّ ٍ )...وچٌ٘ي هتمبؾ٘بى
استفبزُ اظ ضاتجِ تحػ٘لٖ ،وبضگطٍُ ثطضسٖ تَاًبٖٗ يلوٖ زض ترػػْبٕ هرتلف ظٗطًهط ّ٘إت اخطاٖٗ
خصة حست هَضز تطى٘ل ذَاٌّس ضس .تطى٘ل وبضگطٍُ ثطضسٖ تَاًبٕٕ يلوٖ العاهٖ ًوٖ ثبضس.
تطو٘ت ايؿبٕ ّط وبضگطٍُ ثِ ضطح ظٗط ذَاّس ثَز.
- 1ضئ٘س زاًطىسُ ،ضئ٘س پژٍّطىسُ شٗطثف
- 2هسٗط گطٍُ آهَظضٖ ،پژٍّطٖ شٗطثف
- 3حسالل زٍ ًفط اظ ايؿبٕ ّ٘إت يلوٖ هطتجف ثب ظهٌِ٘ ترػػٖ هتمبؾٖ ثب اًتربة ّ٘إت
اخطاٖٗ خصة وِ حست پطًٍسُ ثطإ حؿَض زض خلسِ ناضگطٍُ زيَت هٖ ضًَس.
ٗ- 4ه ًفط اظ ايؿبٕ ّ٘إت اخطاٖٗ خصة ٍ ٗب ًوبٌٗسُ آى ّ٘إت وِ ثبٗستٖ اظ ايؿبٕ ّ٘إت
يلوٖ ضسوٖ هاسسِ ثبضس.
تثصزُ  :1زض هاسسبت پژٍّطٖ ٍ پژٍّطىسُ ّب حست هَضز ضئ٘س ثرص هطثَقِ يؿَ وبضگطٍُ
ذَاّس ثَز.
تثصزُ  :2زض غَضت ً٘بظ ثب تطر٘ع ّ٘إت اخطاٖٗ خصة ثطذٖ اظ ايؿبٕ ّ٘إت يلوٖ هَؾَو
ثٌس 3هٖتَاًٌس اظ ذبضج هاسسِ اًتربة گطزًس.
ايؿبٕ ّط وبضگطٍُ ثب ًهط ٍ تإٗ٘س ّ٘إت اخطاٖٗ خصة ٍ حىن ضئ٘س ّ٘إت حست پطًٍسُ ثِ هست
 2سبل هٌػَة هٖ ضًَس .ايؿبٕ وبضگطٍُ پس اظ ثطضسٖ ّبٕ الظمً ،ت٘دِ ثطضسٖ تَاًبٖٗ يلوٖ
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هتمبؾ٘بى ضا زض فط هْبٕ هطثَقِ تىو٘ل ًوَزُ ٍ آًْب ضا تَسف ًوبٌٗسُ ّ٘إت اخطاٖٗ خصة خْت
اتربش تػو٘ن ثِ غَضت هحطهبًِ ثِ ّ٘إت اخطاٖٗ خصة اضائِ ذَاّس ًوَز.
تثصزُ  :3تطو٘ت وبضگطٍُّب ثطضسٖ تَاًبٖٗ يلوٖ زض هاسسبت پژٍّطٖ ٍ هاسسبت آهَظش يبلٖ ٍ
پژٍّطٖ غ٘طزٍلتٖ -غ٘طاًتفبيٖ حست هَضز ثب

.

غالحسٗس ضئ٘س هاسسِ تً٘٘ي ذَاّس ضس

ب -كارگزٍُ تزرسي صالحيت عوَهي
ثِ هٌهَض ثطضسٖ غالح٘ت يوَهٖ هتمبؾ٘بى خصة (حكالتسضٗس ،استرسام پ٘وبًٖ ،تجسٗل ٍؾً٘ت
استرساهٖ اظ پ٘وبًٖ ثِ ضسوٖ آظهبٗطٖ ،اظ ضسوٖ آظهبٗطٖ ثِ ضسوٖ لكًٖ ،قطح سطثبظٕ ٍ

ٍ )...

هتمبؾ٘بى استفبزُ اظ ضاتجِ تحػ٘لٖ ،وبضگطٍُ ثطضسٖ غالح٘ت يوَهٖ ثب تطو٘ت شٗل ظٗطًهط ّ٘إت
اخطاٖٗ خصة تطى٘ل ذَاّس ضس.
ً- 1وبٌٗسُ ضئ٘س هاسسِ
ً- 2وبٌٗسُ هسئَل ًْبز ًوبٌٗسگٖ همبم هًهن ضّجطٕ زض هاسسِ
- 3سِ ًفط يؿَ ّ٘إت يلوٖ ضسوٖ ثب پ٘طٌْبز ّ٘إت اخطاٖٗ خصة ٍ ثب تإٗ٘س

ّ٘إت يبلٖ

گعٌٗص ثب حىن زث٘ط ّ٘إت هطوعٕ خصة ثطإ هست  3سبل هٌػَة هٖضًَس.
تثصزُ  :1هسئَل وبضگطٍُ ثطضسٖ غالح٘ت يوَهٖ ثسٍى حك ضؤٕ ثٌب ثِ تطر٘ع ضئ٘س ّ٘إت زض
خلسبت هٖتَاًس ضطوت وٌس.

تثصزُ  :2ثطضسٖ تَاًبئٖ يلوٖ ٍ غالح٘ت يوَهٖ هتمبؾ٘بى يؿَٗت زض ّ٘إت يلوٖ گطٍُ
هًبضف اسالهٖ زاًطگبُ ّب تَسف هًبًٍت اهَض اسبت٘س ًْبز ًوبٌٗسگٖ همبم هًهن ضّجطٕ زض
زاًطگبّْب اًدبم هٖگ٘طز.
هادُ  :8فزآيٌذ جذب اعضاي ّيأت علوي
هٌهَض اظ خصة ايؿبٕ ّ٘إت يلوٖ زض اٗي زستَضالًول ّطگًَِ استرسام يؿَ ّ٘إت يلوٖ ثِ
غَضت لطاضزازٕ ،پ٘وبًٖ ،قطح سطثبظٕ ،هإهَضٗت ،اًتمبل ٍ ضاتجِ تحػٖلٖ است  .فطآٌٗس خصة
ايؿبٕ ّ٘إت يلوٖ ثِ ضطح ظٗط هٖثبضس.
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 : 1-8پس اظ ايالم فطاذَاى يوَهٖ خصة ايؿبٕ ّ٘إت يلوٖ ٍ ضاتجِ تحػ٘لٖ وِ ثطاسبس فطم ّب
ٍ ضطاٗف هطثَقِ ايالم ضسُ اًدبم ذَاّس ضس ،زث٘طذبًِ ًسجت ثِ زضٗبفت اًدبم فطاذَاى ٍ زضذَاست
هتمبؾ٘بى السام هًٖوبٗس(.حزاوثط 5ضٍظ).
تثصزُ :فطاذَاى يوَهٖ ثطإ خصة ايؿبٕ ّ٘إت يلوٖ زٍثبض زض سبل ٍ زض هبُّبٕ ضْطَٗض ٍ ثْوي
اظ قطٗك هٌعلگبُ هاسسِ ٍ ضٍظًبهِ ّبٕ وث٘طاالًتطبض ثِ ضىل استبًٖ ٗب هتوطوع غَضت هٖگ٘طز.
 : 2-8زث٘طذبًِ ولِ٘ زضذَاستْبٕ ٍاغلِ ضا ثِ ّ٘إت اخطاٖٗ خصة اضسبل ًوَ زُ ٍ ثب ًهط ّ٘إت
اخطاٖٗ خصة ثطإ افطاز ٍاخس ضطاٗف پطًٍسُ تطى٘ل زازُ ٍ ًسجت ثِ اضسبل پبسد ثطإ افطازٕ وِ
ضطاٗف اٍلِ٘ ضا زاضا ًجَزُاًس ،السام ذَاّس ًوَز(.حساوثط5ضٍظ).
 : 3-8زث٘طذبًِ ثًس اظ تىو٘ل پطًٍسُ ثطإ هتمبؾ٘بى ٍاخس ضطاٗف ّوعهبى پطًٍسُ آًبى ضا ثٌب ثِ
تطر٘ع ّ٘إت اخطاٖٗ خصة ثِ وبضگطٍُ ّبٕ ثطضسٖ تَاًبٖٗ يلوٖ ٍ غالح٘ت يوَهٖ هاسسِ ٍ
زض هَضز زضٍس هًبضف اسالهٖ ثِ هًبًٍت اهَض اسبت٘س ًْبز ًوبٌٗسگٖ همبم هًهن ضّجطٕ اضسبل
هًٖوبٗس(.حساوثط7ضٍظ).
 : 4-8وبضگطٍُ ثطضسٖ تَاًبٖٗ يلوٖ ٍ غالح٘ت يوَهٖ ثب تطى٘ل خلسِ ٍ زو ٍت اظ افطاز تً٘٘ي
ضسُ ًسجت ثِ ثطضسٖ پطًٍسُ هتمبؾ٘بى السام ًوَزُ ٍ ًت٘دِ ثطضسٖ غالح٘ت ضا ثب تَخِ ثِ اهت٘بظات
هىتسجِ اظ فطم هطثَقِ ،ثِ ّ٘إت اخطاٖٗ خصة اضسبل هًٖوبٌٗس(حساوثط 45ضٍظ).
 : 5-8زث٘طذبًِ پس اظ زضٗبفت ًت٘دِ ثطضسٖ تَاًبٕٕ يلوٖ ٍ غالح٘ت يوَهٖ ،پطٍىزُ ّب ضا ثطإ
اتربش تػو٘ن ثِ ّ٘إت اخطاٖٗ خصة اضسبل ذَاّس وطز(حساوثط5ضٍظ).
ّ٘ : 6-8إت اخطاٖٗ خصة پس اظ ثطضسٖ پطًٍسُ هتمبؾ٘بى ًت٘دِ تػو٘ن ذَز ضا ايالم ذَاّس
ًوَز(حساوثط15ضٍظ).

25

 : 7-8زث٘طذبًِ ذالغِ پطًٍسُ هتمبؾ٘بًٖ وِ هَضز تإٗ٘س اٍلِ٘ ّ٘إت اخطاٖٗ خصة لطاض گطفتِ است
هكبثك فطم هطثَقِ اظ قطٗك پست الىتطًٍ٘ه ثِ زث٘طذبًِ ّ٘إت هطوعٕ خصة اضسبل
هًٖوبٗس(حساوثط7ضٍظ).
ّ٘ : 8-8إت هطوعٕ خصة ً٘ع تػو٘ن ًْبٖٗ ضا حساوثط زض  45ضٍظ ثِ هاسسِ ايالم ذَاّس وطز ٍ
هاسسِ هَنف است حساوثط قٖ  10ضٍظ ًت٘دِ ضا ثِ اقالو هتمبؾٖ ثطسبًس.
تثصزُ  :1غسٍض اثالٌ استرسام ضسوٖ آظهبٗطٖ ايؿبٕ ّ٘إت يلوٖ پس اظ تإٗ٘س ّ٘إت هطوعٕ
خصة ٍ اضسبل هساضن هَضز ً٘بظ اظ قطف هاسسِ تَسف هًبًٍت آهَظضٖ ٍظاضت السام ذَاّس ضس.
تثصزُ  :2ثبتَخِ ثِ هحسٍزٗت استرسام هطثٖ ،قثل اظ ّطگًَِ السام (ثطضسٖ تَاًبٕ ّٕبٕ يلوٖ ٍ
غالحٖت يوَهٖ هتمبؾ٘بى ) ،ضيبٗت ثرطٌبهِ هطثَقِ ٍ وست هدَظ اظ هًبًٍت آهَظضٖ ٍظاضت
هتجَو العاهٖ است.
تثصزُ  :3ولِ٘ زضذَاستْبٕ استرسام زض زاًطگبُ آظاز اسالهٖ ،اثتسا تَسف ّ٘إتْبٕ اخطاٖٗ خصة
استبى ثطضسٖ ٍ ثِ سبظهبى هطوعٕ آى زاًطگبُ ٍ اظ قطٗك آى سبظهبى ثب اهؿبء ضئ٘س إهًبٍى آهَظضٖ
آى زاًطگبُ ثِ ّ٘إت هطوعٕ خصة ٍظاضت اضسبل ذَاّس ضس  .زاًطگبُ آظاز اسالهٖ ً٘ع هَنف است
ًسجت ثِ اٗدبز ٗه زث٘طذبًِ هتوطوع ٍ هىبً٘عُ هكبثك هبزُ  6اٗي زستَضالًول السام ًوبٗس ٍ اهَض
هحَلِ تَسف ّ٘إتّبٕ هطوعٕ خصة ضا اًدبم زّس.
تثصزُ  :4زض ضاثفُ ثب ا سترسام ٍ تجسٗل ٍؾً٘ت ايؿبٕ گطٍُ هًبضف اسالهٖ زث٘طذبًِ ّ٘إت اخطاٖٗ
هاسسِ هَنف است تَاًبٖٗ يلوٖ ٍ غالح٘ت يوَهٖ ضا اظ زفتط اهَض اسبت٘س ًْبز ًوبٌٗسگٖ همبم
هًهن ضّجطٕ استًالم ًوَزُ ٍ ثِ ّ٘إت اخطاٖٗ خصة هاسسِ اضسبل ًوبٌٗس.

هادُ  : 9تثذيل ٍضعيت استخذاهي اعضاي ُ يأت علوي
ًحَُ تجسٗل ٍؾً٘ت استرساهٖ ايؿبٕ ّ٘إت يلوٖ اظ پ٘وبًٖ ثِ ضسوٖ آظهبٗطٖ ٍ اظ ضسوٖ
آظهبٗطٖ ثِ ضسوٖ لكًٖ ثِ ضطح ظٗط هٖثبضس.
 : 1-9ثطاسبس ثٌس 4هبزُ  5هػَثِ  608هَضخ  86/4/19ضَضإ يبلٖ اًمالة فطٌّگٖ ،تجسٗل
ٍؾً٘ت استرساهٖ ايؿبٕ ّ٘إت يلوٖ اظ پ٘وبًٖ ثِ ضسوٖ آظهبٗطٖ هططٍـ ثِ احطاظ ضطاٗف ثطإ
اضتمبء ثِ هطتجِ ثبالتط هٖثبضس.
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تثصزُ  :1زاًطگبُّب ٍ هاسسبت آهَظش يبلٖ ٍ پژٍّطٖ ثبتَخِ ثِ هال نّبٖٗ هبًٌس سبثمِ تإس٘س،
هَلً٘ت خغطاف٘بٖٗ ،تَسًِ ظٗطسبذتْب ،ضبذع ٍ ّطم ايؿبٕ ّ٘إت يلوٖ هٖ تَاًٌس ثطإ احطاظ
ضطاٗف اضتمبء ثِ هطتجِ ثبالتط زض تجسٗل ٍؾً٘ت استرساهٖ ايؿبٕ ّ٘إت يلوٖ ذَز اظ پ٘وبًٖ ثِ
ضسوٖ آظهبٗطٖ اهت٘بظات الظم ثطإ اضتمبء ضا ثِ ه٘عاى  70تب  100زضغس حسالل اهت٘بظات الظم ضا اظ
خسٍل هَؾَو هبزُ ٗه(ثطإ هاسسبت آهَظضٖ) ٍ سبٗط خساٍل آٗ٘يًبهِ اضتمبء اًدبم زٌّس.
تثصزُ  :2اهت٘بظات هَؾَو تجػطُ فَق ثطاسبس پ٘طٌْبز ّ٘إت هو٘عُ ٍ تػَٗت ّ٘إت اهٌبء هاسسِ
ثَزُ ٍ ّط  4سبل ٗىجبض لبثل ثبظًگطٕ است  .زض زاًطگبُ ّبٕ فبلس ّ٘إت هو٘عُ اهت٘بظات هعثَض تَسف
ّ٘إت هو٘عُ هطوعٕ تً٘٘ي ذَاّس ضس.

هادُ :10
ثطاسبس ثٌس  5هبزُ  5هػَثِ  608هَضخ  86/4/19ضَضإ يبلٖ اًمالة فطٌّگٖ ،تجسٗل ٍؾً٘ت
استرساهٖ ايؿبٕ ّ٘إت يلوٖ اظ ضسوٖ آظهبٗطٖ ثِ ضسوٖ لكًٖ هططٍـ ثِ احطاظ هطتجِ زاًط٘بضٕ
هٖثبضس.

هادُ :11
ثطإ تجسٗل ٍؾً٘ت استرساهٖ ايؿبٕ ّ٘إت يلوٖ اظ پ٘وبًٖ ثِ ضسوٖ آظهبٗطٖ ٍ اظ ضسوٖ
آظهبٗطٖ ثِ ضسوٖ لكًٖ اذص هدسز تإٖٗزِٗ غالح٘ت يوَهٖ العاهٖ است .

هادُ :12
تجسٗل ٍؾً٘ت استرساهٖ ايؿبٕ ّ٘إت يلوٖ زاًطگبُ ّبٕ تطث٘ت هسضس ٍ تطث٘ت هًلن اظ پ٘وبًٖ ثِ
ضسوٖ -آظهبٗطٖ ٍ اظ ضسوٖ  -آظهبٗطٖ ثِ ضسوٖ -لكًٖ ٍ ّوچً٘ي استرسام ايؿبٕ ّ٘إت يلوٖ
گطٍُ هًبضف اسالهٖ تبثى همطضات ذبظ ذَز هٖثبضس.

هادُ :13
ولِ٘ ؾَاثف ٍ همطضات ،آٗ٘يًبهِّب ٍ ثرطٌبهِّب وِ هغبٗط اٗي زستَضالًول ًجبضٌس ووبوبى ثِ لَت
ذَز ثبلٖ است.
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هادُ :14
اٗي زستَضالًول اخطاٖٗ هطتول ثِ  14هبزُ ٍ  17تجػطُ زض خلسبت 41ٍ39،24 ،18 ، 17
ّ٘إت يبلٖ خصة ايؿبٕ ّ٘إت يلوٖ زاًطگبُ ّب ٍ هاسسبت آهَظش يبلٖ وطَض ثِ
تػَٗت ضس٘س.
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