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  :مقدمه

  

ــوبه   ــراي مص ــورخ  608در اج ــی    19/4/1386م ــالب فرهنگ ــالی انق ــوراي ع ش

هـا و مراکـز    هیـأت علمـی دانشـگاه    يدرخصوص تشکیل هیأت عالی جذب اعضا

ــه منظــور ســاماندهی جــذب اعضــا   هیــأت علمــی  يآمــوزش عــالی کشــور و ب

هـاي فراینـد    سـازي و یکنـواختی فعالیـت    ي دولتی و غیردولتی و بهینهها دانشگاه

هـاي   نامـه و دسـتورالعمل   هـاي فـردي، شـیوه    جذب و جلوگیري از اعمال سـلیقه 

مصـوب گردیـده اسـت بـه شـرح       ذبجاجرایی مذکور که در جلسات هیأت عالی 

  .گردد ضمیمه ارسال می

 هـاي  فـرم  تکمیـل  هـا و  عملدسـتورال و  نامـه  ي دقیـق ایـن آیـین   با اجرا امید است

هـا جلـوگیري و زمینـه     ها و اخـتالف رویـه   از پراکنده کاري ،مربوطه الکترونیکی

و  جذب اساتید صالح و مؤمن و معتقد به نظام مقـدس جمهـوري اسـالمی ایـران    

توفیـق همـه عوامـل اجرایـی را از      .فراهم گـردد  ساز اسالمی تحقق دانشگاه تمدن

   .میلت دارأخداوند منان مس

  

  دبیرخانه هیأت عالی جذب

و ها  اعضاي هیأت علمی دانشگاه

  عالی کشور مراکز آموزش
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با  »ها و مراکز آموزش عالی کشور اعضاي هیأت علمی دانشگاهعالی جذب تشکیل هیأت  نامه آیین«

  اصالحات بعدي

  فرهنگی  شوراي عالی انقالب  10/2/87و   19/4/86مورخ  623و  608 مصوب جلسات

  

  :تعریف) 1ماده

با توجه به جایگاه رفیع علم و دانش در فرهنگ اسالمی و ضرورت حفظ شـأن و قداسـت واالي   

وري  محیطهاي آموزش عالی کشور و نظر به نقش محوري و سازنده اعضاي هیأت علمی و لزوم بهره

یجاد وحدت رویه در بررسی از استادان فرهیخته، کارآمد و مؤمن به آرمانهاي انقالب اسالمی و براي ا

جـذب اعضـاي هیـأت علمـی      عـالی هیـأت  هاي داوطلبان عضویت در هیـأت علمـی،    صالحیت

نامـه، هیـأت مرکـزي جـذب      در این آیـین . گردد تشکیل می ها و مراکز آموزش عالی کشور دانشگاه

اعضاي هیأت علمی وزارتین علوم، تحقیقـات و فنـاوري و بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی و       

به ترتیـب و    ها و مراکز آموزش عالی، هاي اجرایی جذب اعضاي هیأت علمی دانشگاه همچنین هیأت

  .شوند نامیده می »جذب اجراییهاي  هیأت«و » هیأت مرکزي جذب وزارتین«به اختصار 

  

وابسته به شوراي عالی انقـالب فرهنگـی بـوده و دبیرخانـه آن در محـل دبیرخانـه         هیأت) 2ماده

  .شود نماید، ایجاد می انقالب فرهنگی و یا هرمکانی که دبیرخانه شوراي عالی تعیین میشوراي عالی 

  

  :وظایف) 3ماده

هاي اجرایـی جـذب بـراي ایجـاد انسـجام،وحدت رویـه و        اتخاذ ساز و کار واحد در هیأت-1

  ها توانمندي و پویایی دانشگاه

تمامی سطوحنظارت مستمر بر اجراي صحیح ضوابط و مقررات جذب هیأت علمی در -2

ها و ضوابط مربوط به جذب هیأت علمی به منظور پیشـنهاد   بررسی و بازنگري کلیه سیاست-3

به شوراي عالی انقالب فرهنگی و تدوین دستورالعمل اجرایی مربوط به جذب عضو هیـأت  

علمی براي تصویب به شوراي اسالمی شدن مراکز آموزشی

 اجرایـی هـاي   ي جذب وزارتین و هیأتتعریف ساختار سازمانی و شرح وظایف هیأت مرکز-4

جذب و ایجاد تعامل تعریف شده بین آنها

  دش/ 7360

7/12/1386



3

هاي آموزش بدو و حین خدمت با هدف توانمندسازي اعضاي هیـأت علمـی و    تدوین دوره-5

نظارت بر حسن انجام آن 

هاي اجرایی جذب  برگزاري سمینارها و کارگاههاي توجیهی براي عناصر هیأت-6

امور محوله از سوي شوراي عالی انقالب فرهنگی  رسیدگی به شکایات و سایر-7

هاي اجرایـی جـذب و    بررسی گزارش عملکرد ساالنۀ هیأت مرکزي جذب وزارتین و هیأت-8

ارائه آن به شوراي عالی انقالب فرهنگی 

فوق و در خارج از موضوع جذب اعضاي  4متناظر با بند  -)623الحاقی مصوب جلسه (: 1تبصره

رسی و تأیید صالحیت هیأت مؤسس، اعضاي هیأت امناء و رئـیس مؤسسـات   هیأت علمی، وظیفه بر

  .باشد آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی به عهده هیأت مرکزي جذب وزارتین می

  :اعضاء) 4ماده

سه نفر از اعضاي حقیقی شوراي عالی انقالب فرهنگی به انتخاب آن شورا-1

م، تحقیقات و فناوريدبیر هیأت مرکزي جذب اعضاي هیأت علمی وزارت علو-2

دبیر هیأت مرکزي جذب اعضاي هیأت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-3

دبیر هیأت عالی گزینش کشور-4

ها نماینده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه-5

با اولویـت دانشـگاه آزاد   (غیرانتفاعی -ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی نماینده دانشگاه-6

)یاسالم

دبیر هیأت مرکزي جذب وزارتین حسب مورد به پیشنهاد وزراي مربوطه و تأیید شوراي : 1تبصره

  .گردد عالی انقالب فرهنگی انتخاب می

رئیس هیأت از اعضاي حقیقی شوراي عالی انقالب فرهنگی توسط شوراي اسالمی شدن  :2تبصره

  .گردد ارج از آن توسط هیأت انتخاب میمراکز آموزشی و دبیر آن در اولین جلسه از بین اعضا و یا خ

کنندة اعتبـار یـا عـدم اعتبـار مصـوبات و       در موارد تساوي آراء، رأي رئیس هیأت تعیین :3تبصره

  .تصمیمات خواهد بود

  

  .باشد رعایت موارد زیر در تنظیم دستورالعمل اجرایی الزامی می) 5ماده

فراخوان عمـومی و ابتـدا بـه صـورت     استخدام هیأت علمی برمبناي نیاز دانشگاه و از طریق -1

.گیرد پیمانی انجام می

در مواردي که جذب عضو هیأت علمی از طریق غیرفراخوان عمومی ضروري باشد، این  :تبصره

  . موضوع باید به تصویب هیأت مرکزي جذب برسد
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جذب  اجراییهاي  اولین مرجع رسیدگی به صالحیت متقاضیان استخدام هیأت علمی، هیأت-2

و این حق قابل تفویض به واحدهاي دیگر نبوده و تأیید نهـایی اسـتخدام بـه عهـده      باشد می

.باشد هیأت مرکزي جذب وزارتین می

 اجراییهاي  التدریس و قراردادي باید در هیأت صالحیت اعضاي هیأت علمی و مدرسین حق-3

.جذب  مورد ارزیابی قرار گیرد

ی آزمایشی در صورت احـراز شـرایط،   تبدیل وضعیت اعضاي هیأت علمی از پیمانی به رسم-4

. پذیرد براي ارتقاء به رتبۀ باالتر انجام می

به رسمی قطعی منوط به احراز رتبه دانشیاري اعضاي هیأت علمی تبدیل وضعیت استخدامی -5

. باشد می

براي تبدیل وضعیت استخدامی اعضاي هیأت علمی به رسـمی قطعـی، ارتقـاء از یـک      :1تبصره 

  . باشد االتر ضروري میمرتبه به رتبه ب

در موارد خاص و حسب مورد با مجوز وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی و   :2تبصره 

علوم، تحقیقات و فناوري امکان رسمی قطعی شدن اعضاي هیأت علمی در مراتـب پـایین تـر از    

. دانشیاري نیز مقدور خواهد بود

م رسمی آزمایشی اعضاي هیـأت  ر حکجذب در تمام مراحل قبل از صدو اجراییهاي  هیأت-6

مسئولیت نظارت بر عملکرد آنها را برعهده داشته و درصورت احراز عدم صـالحیت  علمی، 

.توانند از ادامه فعالیت آنان جلوگیري نمایند می

رایط ویژه جذب اعضاي هیأت علمـی  ش)شوراي عالی انقالب فرهنگی 623اصالحی جلسه (-7

هاي الهیات، معارف اسالمی، علوم انسـانی   رشته ت مدرس و هاي تربیت معلم و تربی دانشگاه

.و هنر به تصویب شوراي اسالمی شدن مراکز آموزشی خواهد رسید

بکارگیري مدرسان یا محققان یا افرادي که جهت انجـام خـدمات قـانونی و خـدمات مـورد      -8

هـا حـداکثر    در دانشگاه...) و Kها، ضریب قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان، بورسیه(تعهد

.نامه خواهد بود یندادي و در ادامه در چارچوب این آیبراي یک دوره به صورت قرار

. باشد اعضاي هیأت علمی میهاي ممیزه  هاي هیأت نامه آیینحاکم بر  نامه آییناین -9

  

  رسیدگی به تخلفات) 6ماده

جرایـی  هـاي مرکـزي جـذب و هیـأت هـاي ا      هیأت عالی جذب مسئول نظارت بر عملکرد هیأت

جذب در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی بوده و مرجع رسیدگی بـه شـکایات دریـافتی از عملکـرد     

هـا   کاري و اعمال تبعـیض در بررسـی پرونـده    در زمینه تخلفات، تندروي، مسامحه اجراییهاي  هیأت
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 تصمیمات هیأت عالی نظر نهـایی تلقـی شـده و بـراي دانشـگاهها و مراکـز آمـوزش عـالی        . باشد می

  .  االتباع خواهد بود الزم

  

  )  7ماده

 10/2/87و   19/4/86مورخ 623و  608تبصره در جلسات  7ماده و  7مشتمل بر  نامه آییناین 

هـاي مربوطـه بـه     وراي عالی انقالب فرهنگی به تصویب رسید و از تاریخ تصویب آن، کلیه هیـأت ش

.یابد هاي جذب تغییر عنوان می گزینش استاد به هیأت

  

  نژاد محمود احمدي

   رئیس جمهور و رئیس شوراي عالی انقالب فرهنگی
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آیین نامه تشکیل هیأت عـالی جـذب اعضـاي هیـأت علمـی دانشـگاهها و مراکـز         3ماده  4طبق بند 

، اهـداف،  )نگـی شوراي عـالی انقـالب فره   19/4/86مورخ  608مصوب جلسه (آموزش عالی کشور 

زي وزارتین علوم، تحقیقات و فنـاوري و بهداشـت، درمـان و    هیأتهاي مرک وظایف و ترکیب اعضاي

آموزش پزشکی و هیأتهاي اجرایی جذب دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تابع وزارتین مزبـور و  

  .دانشگاه آزاد اسالمی، به شرح ذیل تصویب گردید

  

  تعریف و اصطالحات -1ماده 

  .شت، درمان و آموزش پزشکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و وزارت بهدا :وزارت -1

.وزیر علوم، تحقیقات و فناوري و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  :وزیر-2

هیأت مرکزي جذب اعضاي هیأت علمی وزارتین علـوم، تحقیقـات و    :هیأت مرکزي جذب-3

.فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

  .ی وزارت دبیرخانه هیأت مرکزي جذب اعضاي هیأت علم: دبیرخانه -4

.هیأت اجرایی جذب اعضاي هیأت علمی مؤسسه  :هیأت اجرایی جذب-5

  .ها، مؤسسات آموزش عالی اعم از آموزشی و پژوهشی هر یک از دانشگاه :سسهؤم-6

  

  وظایف هیأت مرکزي جذب -2ماده 

هاي مربوط به جـذب اعضـاي هیـأت علمـی      و مقررات و آیین نامه اجراییهاي  تدوین سیاست   -1

  و پیشنهاد آنها جهت تصویب به مراجع ذیربط ) عمومیصالحیت علمی و  هاي توانایی اعم از(

  .بازنگري در مقررات و آیین نامه هاي مربوط و پیشنهاد اصالح آنها به وزیر براي تصویب     -2

  . تهیه، تنظیم و پیشنهاد آیین نامه داخلی هیأت مرکزي جذب و ارائه به وزیر براي تصویب    -3

اعـم از  (آمـوزش عـالی    اتررسی و تأیید جذب داوطلبـان عضـویت در هیـأت علمـی مؤسسـ     ب  -4

  ) قراردادي، پیمانی، رسمی آزمایشی، رسمی قطعی

جذب  اجراییاهداف، وظایف و ترکیب هیأتهاي مرکزي و «مصوبه 

»هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
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 متقاضـیان تبـدیل وضـعیت اسـتخدامی     عمـومی صالحیت هاي علمی و  توانایی بررسی و تأیید    -5

  .  اعضاي هیأت علمی

و پیشـنهاد بـه    اجراییي ها عمومی اعضاي هیأتحیت صالعلمی و  هاي تواناییبررسی و تأیید    -6

  . نهائی یدتأیهیأت عالی جهت 

و هاي متقاضی عضویت در هیأت علمـی دانشـگاهها    صالحیت عمومی بورسیهتأیید بررسی و     -7

  .مؤسسات آموزش عالی

بررسی و تأیید اولیه صالحیت عمومی اعضاء مؤسـس و هیـأت امنـاء مؤسسـات آمـوزش عـالی        -8

  . غیرانتفاعی –دولتی غیر

بررسی و تأیید صالحیت عمومی اشخاصی که به عنوان رئـیس مراکـز آمـوزش عـالی غیردولتـی       -9

  . شوند معرفی می

هاي اجرایـی جـذب و ارزیـابی     رسیدگی به کلیه شکایات مطروحه و نظارت بر عملکرد هیأت  -10

   .فعالیت هاي آنها و ارائه گزارش آن به مراجع ذیربط

  .انجام سایر امور محوله از هیأت عالی جذب     -11

  

  اعضاي هیأت مرکزي جذب -3ماده 

اعضـاي هیـأت   طبق تبصره یک ماده سه آیین نامه هیأت عالی جـذب  (دبیر هیأت مرکزي جذب    .1

) شود ها و مراکز آموزش عالی انتخاب می دانشگاهعلمی 

  معاون مربوطه   .2

، رئـیس  )، تحقیقـات و فنـاوري  وزارت علـوم در ( آموزش عالیمدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی    .3

  )، درمان و آموزش پزشکیوزارت بهداشتدر ( علمی هیأتمرکز امور 

  یکی از معاونین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاهها به پیشنهاد رئیس نهاد   .4

آموخته  یک نفر از آنان، دانش که ترجیحاً حداقل(هاي علمی و فرهنگی  نفر از شخصیت پنجتا  سه  .5

 4و حکم وزیر بمـدت   ید هیأت عالی جذبیو تأهیأت مرکزي جذب به پیشنهاد ) رشته حقوق باشد

  . سال
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بعد از ابالغ حداکثر طی یک ماه توسـط وزیـر صـادر     5صدور احکام اعضاي موضوع بند  -1تبصره 

  . خواهد شد

هـاي بعـدي توسـط هیـأت      زیر و بـراي دوره در دوره اول توسط و 5اعضاي موضوع بند  -2تبصره 

  . شوند مرکزي جذب به هیأت عالی جذب پیشنهاد می

هـاي   براي مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی و دانشـگاه آزاد اسـالمی کمیتـه    -3 تبصره

  .گردد خاصی زیرنظر هیأت مرکزي جذب وزارتین تشکیل می

  

  جذب  اجراییاهداف هیأت  -4ماده 

هـاي علمـی و    علمی واجد شـرایط و داراي توانـایی   اعضاي هیأتفرآیند جذب و استخدام انجام  -

  مؤسسه عمومی با توجه به نیازهايصالحیت 

  

  جذب  اجراییوظایف هیأت  -5ماده

  شناسایی و تعیین نیازهاي جذب اعضاي هیأت علمی در گروههاي آموزشی و پژوهشی -1

  هیأت علمی مؤسسه انجام فراخوان عمومی براي جذب اعضاي  -2

  . باشند هاي فعلی مستثنی می بورسیه :تبصره

گیري در خصوص نحوه و چگونگی اسـتخدام اعضـاي هیـأت علمـی اعـم از قـراردادي،        تصمیم -3

پیمانی، رسمی آزمایشی، رسمی قطعی، هیأت علمی طرح سربازي، مأموریت و انتقال اعضـاي هیـأت   

  ربوطهها و مقررات م نامه علمی در چارچوب آیین

اضیان بورس و متق مؤسسهاعالم نظر درخصوص جذب اعضاي هیأت علمی متقاضی استخدام در  -4

  عمومی صالحیت علمی و  هاي تحصیلی از لحاظ توانایی

  نظارت بر حسن اجراي قوانین و مقررات مربوط به استخدام اعضاي هیأت علمی -5

  زي جذب اعضاي هیأت علمی وزارتین ارائه گزارشات مستمر سالیانه حسب مورد به هیأت مرک -6

  

  جذب دانشگاههاي تابع وزارتین علوم و بهداشت اجراییترکیب اعضاي هیأت  -6ماده 

)هیأترئیس (مؤسسه رئیس    .1

  مؤسسهرئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در    .2
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و هیـأت مرکـزي   رئیس مؤسسه بـه  به پیشنهاد مؤسسه بنا عضو هیأت علمی از همان  پنجتا  سه   .3

  . و حکم دبیر هیأت مرکزي جذب  هیأت عالی جذبتأیید 

فوق به انتخـاب و حکـم رئـیس     3هیأت علمی موضوع بند  دبیر هیأت که از میان اعضاي -1تبصره 

  .شود منصوب می مؤسسه

صـادر  دبیر هیأت مرکزي جذب بعد از ابالغ حداکثر تا یک ماه توسط  3صدور احکام بند  -2 تبصره

  .ددگر می

در ارائه نظرات تخصصی رئیس دانشکده و مدیر گروه آموزشی مربوطه، حسب نیاز جهت  -3 تبصره

بـه جلسـات هیـأت اجرایـی جـذب      ، )  …هیأت علمی، بورس تحصـیلی و (مورد پرونده متقاضیان 

  . شوند دعوت می

  

ورت بـه صـ  جـذب هیـأت علمـی     اجرایـی آزاد اسالمی هیأت دانشگاه براي کلیه واحدهاي  -7ماده 

  : شود ذیل تشکیل میترکیب و با  استانی

  )رئیس هیأت(رئیس بزرگترین واحد استان  -1

  رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در بزرگترین واحد استان -2

بنا به پیشنهاد رئیس بزرگترین واحد استان به هیأت مرکـزي جـذب   عضو هیأت علمی  پنجتا  سه -3

و حکـم رئـیس دانشـگاه آزاد     هیـأت عـالی جـذب   لیه و تأیید نهائی وزارت مربوط به منظور تأیید او

  . اسالمی

فـوق بـا حکـم و انتخـاب رئـیس       3دبیر هیأت از میان اعضاي هیأت علمی موضوع بنـد   -1تبصره 

  . شود بزرگترین واحد استان، منصوب می

عرفی هیأت هاي پزشکی با م ، حسب مورد در رشته7ماده  3یک نفر از اعضاي موضوع بند  -2تبصره

هاي غیرپزشکی با معرفی هیـأت   مرکزي جذب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در رشته

  .شوند مرکزي جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوري به هیأت عالی جذب معرفی می

  

هـاي مغـایر بـا آن، ملغـی و      نامـه  از زمان تصویب و ابالغ این مصوبه، کلیه مقررات و آیـین  -8ماده 

   .خ می باشدمنسو
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هیـأت عـالی    9/2/87و  2/2/87مـورخ   6و  5تبصره در جلسـات   9ماده و  9این مصوبه در  -9ماده 

جذب اعضاي هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، به تصویب رسید و از زمـان ابـالغ،   

  .الزم االجراء است
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  »موزش عالی کشورها و مراکز آ شرایط عمومی استخدام اعضاي هیأت علمی دانشگاه«

  

  :متقاضیان استخدام، عضویت هیأت علمی باید واجد شرایط عمومی به شرح ذیل باشند

  تابعیت کشور جمهوري اسالمی ایران-1

تدین به یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی-2

ساالري دینـی و پرهیـز از    وفاداري به نظام جمهوري اسالمی، اعتقاد به کارآمدي نظام و مردم-3

هاي علمی د کردن خطوط سیاسی ناسازگار در حوزه فعالیتوار

تعهد به قانون اساسی، اصل والیت فقیه و التزام عملی به فرامین رهبري -4

و آشنایی با احکـام شـرعی   ) انجام واجبات و پرهیز از محرمات(التزام عملی به احکام اسالم-5

کثیراالبتالء

آنـان در هنگـام    ، مـالك وضـع فعلـی   کام اسالمیدر تشخیص التزام عملی متقاضیان به اح -1تبصره

  .استخدام است

می، مندرج در قانون اساسی به شرط آنکه متظاهر به نقض احکام اسالمی اقلیتهاي دینی رس -2تبصره

   .این بند مستثنی هستند نباشند، از حکم

بـه   عدم سابقه فعالیت مؤثر علیه نظام جمهوري اسالمی و نداشتن سابقه وابستگی یا گـرایش -6

.سازمانها و تشکلهاي محارب و معاند با نظام جمهوري اسالمی

برخورداري از حسن شهرت اخالقی، عقیدتی و سیاسی، عدم اعتیاد به مـواد مخـدر نداشـتن    -7

سوابق محکومیت کیفري و انتظامی، عدم اشتهار بـه فسـق و فجـور و اعمـال منـافی عفـت       

عمومی و رفتار خالف حیثیت شغلی

) طبق سوگندنامه(اي ن و مقررات صنفی، اخالق حرفهالتزام به قوانی-8

برخورداري از سالمت جسمی و روحی الزم و نداشتن نقص عضو مؤثر-9

عدم منع قانونی از لحاظ خدمت نظام وظیفه  -10
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  شرایط ویژه جذب اعضاي هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

    

 4/4/87ب فرهنگی و جلسه مـورخ  شوراي عالی انقال  10/2/87مورخ  623به استناد مصوبات جلسه 

ها و مراکز آموزش عالی کشور عـالوه بـر دارا بـودن     دانشگاهاعضاي هیأت علمی هیأت عالی جذب 

  .باشد تربیت مدرس به شرح ذیل می  شرایط ویژه جذب اعضاي هیأت علمی دانشگاه. شرایط عمومی

داشتن سطحی متناسب از آگاهی و معارف دینی-1

آرمانهاي اصیل انقالب اسالمی و سوابق ارزشمند عملی در خدمت بـه   داشتن سوابق دفاع از-2

.نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران

توانایی درجهت ارتقاي دینی و پرورش نسل دانشجو، مـؤمن، انقالبـی، متعهـد، امیـدوار بـا      -3

.هویت اسالمی

فزایش بـاور  التزام عملی به گسترش و تقویت ایمان، اعتقاد اسالمی، تهذیب و تزکیه نفس و ا-4

عمومی نسبت به عقاید اسالمی و اعتالي روح معنویت و مکارم و فضائل اخالقی

هـاي اسـالمی شـدن مراکـز آمـوزش عـالی واعتقـاد بـه          التزام به گسترش و تقویـت برنامـه  -5

.سازي علم در ساحتهاي متنوع آن بومی
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  شرایط ویژه جذب اعضاي هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم

    

 4/4/87شوراي عالی انقالب فرهنگی و جلسـه مـورخ    10/2/87مورخ  623مصوبات جلسه به استناد 

ها و مراکز آموزش عالی کشور عـالوه بـر دارا بـودن     دانشگاهاعضاي هیأت علمی هیأت عالی جذب 

  .باشد تربیت معلم به شرح ذیل می  شرایط ویژه جذب اعضاي هیأت علمی دانشگاه. شرایط عمومی

سب از آگاهی و معارف دینیداشتن سطحی متنا-1

داشتن سوابق دفاع از آرمانهاي اصیل انقالب اسالمی و سوابق ارزشمند عملی در خدمت بـه  -2

.نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران

توانایی درجهت ارتقاي دینی و پرورش نسل دانشجو، مـؤمن، انقالبـی، متعهـد، امیـدوار بـا      -3

.هویت اسالمی

ایمان، اعتقاد اسالمی، تهذیب و تزکیه نفس و افزایش بـاور   التزام عملی به گسترش و تقویت-4

عمومی نسبت به عقاید اسالمی و اعتالي روح معنویت و مکارم و فضائل اخالقی

هـاي اسـالمی شـدن مراکـز آمـوزش عـالی واعتقـاد بـه          التزام به گسترش و تقویـت برنامـه  -5

.سازي علم در ساحتهاي متنوع آن بومی
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  ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی در دانشگاهي هیأت علمی اعضامراحل جذب تقویم 

  

  )روز 5حداکثر(آوري درخواست متقاضیان  دریافت و جمع-1

)روز 5حداکثر (بررسی اولیه پرونده متقاضیان با نظر هیأت اجرایی جذب -2

هـاي بررسـی    تشکیل و تکمیل پرونده براي متقاضیان داراي شرایط اولیه و ارسال بـه کمیتـه  -3

)روز 7حداکثر(عمومی صالحیت هاي علمی و   ییتوانا

)روز 45حداکثر ( نتیجه بررسی صالحیت عمومی و علمی در مؤسسه -4

)روز 15حداکثر (اتخاذ تصمیم در هیأت اجرایی جذب مؤسسه -5

ارسال خالصه پرونده متقاضیانی که در هیأت اجرایی جذب مؤسسه مورد تأیید قـرار گرفتـه   -6

)روز 7حداکثر (ذب وزارت مربوطه به دبیرخانه هیأت مرکزي ج

)روز 45حداکثر(اتخاذ تصمیم نهایی توسط هیأت مرکزي جذب وزارت مربوطه -7

)روز 10حداکثر (اعالم نتیجه نهایی توسط مؤسسه به متقاضی -8

  

هاي  فراخوان عمومی براي استخدام اعضاي هیأت علمی و بورس تحصیلی دو بار در سال و در ماه -

  .ام خواهد شدشهریور و بهمن انج
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  آموزش عالی کشوراعضاي هیأت علمی طرح فراخوان جذب 

  

  روال فراخوان جذب نیرو) 1

  نگارش متن فراخوان -1-1

  :متن فراخوان باید داراي موارد زیر باشد

خالصه کوتاه و روشن از مشخصات کلی و رسالت دورنماي مؤسسه  

ارائه زمان دقیق و مهلت ارسال مدارك  

هـاي آموزشـی و    ها و گروه هاي شغلی و امکانات دانشگاه ورد نیازمنديتوضیح مختصر در م

  پژوهشی

خصوصیات و توانمندیهاي مربوط به افراد مورد نیاز  

  شـامل مـدارك موردنیـاز، فـرم     (راهنمایی درمورد چگونگی ارسال تقاضا از طـرف داوطلـب

گان، تعیـین زمـان و   مربوطه، آدرس، تاریخ ارسال و نحوه پیگیري، نحوه اعالم به پذیرفته شد

  مهلت پذیرش اعتراضات

نام و نام خانوادگی، سـال تولـد، محـل صـدور شناسـنامه،      : مشخصات فردي داوطلب شامل

وضعیت تأهل، سوابق تحصیلی از دیپلم تا آخـرین مـدرك تحصـیلی شـامل سـال شـروع و       

  ها و محل آن خاتمه، نام دانشگاه

زشی، پژوهشی، فرهنگی و اجراییشناسنامه علمی داوطلب با تأکید بر سوابق آمو  

  .متن فراخوان بایستی به تأیید هیأت اجرایی جذب مؤسسه برسد 2-1

  رسانی اینترنتی، وب سایت دانشگاه چاپ در روزنامه کثیراالنتشار، پایگاه اطالع -3-1

اعـالم خواهـد   ) شهریور و بهمن ماه هر سـال (بار در سال  2طرح فراخوان به صورت متمرکز  -4-1

  .دگردی

روز بوده و ارسال مدارك صرفاً به دبیرخانه هیـأت اجرایـی    15مهلت تکمیل و ارسال مدارك  -5-1

  .جذب مؤسسه معتبر خواهد بود

  .باشد مسئولیت پیگیري پروندة متقاضی در کلیه مراحل جذب به عهده خود متقاضی می

  .مدارك پس از دوره مقرر شده، پذیرفته نخواهد شد

  علمی روال انتخاب هیأت) 2

  دریافت مدارك کامل توسط دبیرخانه هیأت اجرایی جذب مؤسسه -2-1

  .بررسی دقیق مدارك و مستندات، با توجه به فرم پیوست -2-2
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امتیازات توسط هیأت اجرایی جـذب و مسـتندات بـه صـورت دقیـق در فـرم مربوطـه کامـل          -2-3

  .گردد می

 ی، دکتراي هاي تخصص در رشته) بورد تخصصی(مدارك دانشنامه تخصصیPh.D   یا مـدرك

کارشناسی ارشد و ارسال مدارك تحصیلی مربوطه جزء معیارهـاي اصـلی و ضـروري بـراي     

.علمی است هیأتعضویت 

هاي حذف کننده فرد شاخص

  مشکالت روحی و روانی-

بیماریهاي جسمی ناتوان کننده-

مشکالت اخالقی-

داشتن ظاهر نامناسب و خالف شئونات اسالمی-

ین اخالقیعدم رعایت مواز-

 حداکثر سن براي داوطلبین استخدام پیمانی و رسمی که مدرك کارشناسی ارشد داشته باشند

 45و دانشنامه تخصصـی و فـوق تخصصـی     Ph.Dسال و براي دارندگان مدارك دکتري  35

موارد استثنایی و خاص با کسب مجوز از هیأت مرکزي جذب وزارتـین خواهـد   . سال است

.بود

 اولویت با متقاضی بومی هر منطقه استدر شرایط مساوي.

سوم امتحانات بورد تخصصی و  -دوم -هاي اول در شرایط مساوي اولویت با نخبگان و رتبه

.)ویژه هیأت عالی جذب مؤسسه تابعه وزارت بهداشت( .Ph.Dفوق تخصصی و 

فراخوان توانند در طرح  متقاضیانی که یک سال از شروع تعهدات قانونی آنها گذاشته باشد می

.شرکت نمایند

هاي انجام شده، فعالیتهاي نگارشی و علمی و  روزآمدي در حیطه تخصصی به استناد پژوهش

ها توسط داوطلب باید تأیید شود فعالیتهاي انجام  هاي علمی و کنفرانس یا فعالیت در سازمان

عتبـر از  توصـیه نامـه م   2سال گذشته باشد، تصویر حـداقل   4-5شده باید حداکثر مربوط به 

.اساتید قبلی خود متقاضی ضروري است

هاي بالینی پـس از گذشـت یـک سـال از شـروع تعهـدات قـانونی خـود          داوطلبین در گروه

.توانند در روند فراخوان شرکت نمایند می

اعالم نتایج امتیازات عضو هیأت علمی آموزشی، به معاونت آموزشی مؤسسه و تأییـد شـوراي    -2-4

  .ژوهشی براساس تکمیل فرم پیوست مؤسسه جهت شروع جذبپژوهشی به معاونت پ
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) هاي تحصیالت تکمیلـی و عمـومی   دستیاري و یا دوره(کسب اطالع از مؤسسه محل آموزش  -2-5

  ها از قبیل  در خصوص بعضی از ویژگی

عامل به احکام بودن

مندي افراد به شغل هیأت علمی عالقه

مهارتهاي تدریس

اهمیت به آموزش

همکاران و توانایی کارگروهی ارتباط با

تخلفات انضباطی احتمالی

توانایی مواجهه با نامالیمات

تعهدات اخالقی

پوشش ظاهري

برخورد اجتماعی

توانایی مدیریت

تعهدات کاري

پذیري مسئولیت

  .تمام موارد فوق در قالب فرم امتیازات قرار خواهند گرفت -2-6

  تیاز حدنصاب به ترتیب امتیازبرابرافراد داراي ام 2دعوت حداقل  -2-7

  انجام مصاحبه ساختارمند -2-8

 علمی آموزشی متشکل از شـوراي آموزشـی    هیأتکمیته مصاحبه کننده از متقاضی عضویت

. دانشکده یا دانشگاه و با حضور معاون آموزشی مؤسسه

  کمیته مصاحبه کننده از متقاضی عضویت هیأت علمی پژوهشی متشکل از شوراي پژوهشـی

.کز و با حضور معاون پژوهشی مؤسسه و یا نماینده وي خواهد بودمر

و یـا نماینـده مرکـز     EDCهاي مرتبط توسط گروه آزمایشی، نماینده دانشکده یـا   انجام آزمون -2-9

  تحقیقاتی

  :هاي پیشنهادي آزمون

انجام یک تدریس آزمایشی

یک سخنرانی مؤثر
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مانند خالصه مقاالت(ارائه یک سخنرانی کوتاه(

ترجمه یک مقاله علمی

کار با رایانه

ارائه یک مدل آموزشی نو

 هدایت یک گزارش صبحگاهی به صورتRole-Playing )هاي پزشکی براي رشته(

نگارش یک نامه انگلیسی

  .گیرد عمومی به صورت همزمان انجام میصالحیت علمی و  هاي بررسی توانایی -2-10

  طلب پذیرفته شدهانعقاد قرارداد استخدامی با داو -2-11

لغو قرارداد استخدام پیمانی داوطلب پذیرفته شده در صورت هر گونه نیاز به تغییـر دانشـگاه    -2-12

  محل خدمت

سال خواهان جابجـایی بـه مؤسسـه دیگـري بـود       5علمی پس از  هیأتدر صورتی که عضو  -2-13

  .گیري خواهد گردید براساس نیاز و مقررات مؤسسه مبدأ تصمیم

  جذب استاد اجراییعلمی توسط هیأت  توانایی -أیید نهایی صالحیت عمومیت -2-13

  اعالم نتایج به مردودین دوره -2-14

  ماهه براي رسیدگی به اعتراضات 2تعیین دوره  -2-15

  

  مرکزي جذب هیأتروال معرفی افراد به اندازه دو برابر ظرفیت جهت پذیرش و تأیید نهایی در ) 3

  لی از مؤسساتبررسی مدارك ارسا -1-3

  تطبیق امتیازات با مدارك ارسالی -2-3

  )درصورت نیاز(انجام مصاحبه کوتاه با افراد معرفی شده  -3-3

  انتخاب اصلح -4-3

  

  روال توجیه و آموزش داوطلب) 4

  شرکت داوطلب در سمینار توجیهی -1-4

ابی، ارتقـاء، تغییـر   توجیه در مورد قوانین مؤسسه، رسالت و اهداف مؤسسه، شرح وظایف، شیوه ارزی

  .مرتبه و ترفیع ساالنه ضروري است

  1-4تهیه و در اختیار قرار دادن کتاب راهنماي هیأت علمی شامل موارد ذکر شده در بند  -2-4

  )روشهاي آموزشی، مشاوره، روش تحقیق و مدیریت(هاي توانمندسازي شرکت در دوره -3-4
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  روال انعقاد قرارداد بکارگیري) 5

الزحمه و شـرح وظـایف اختصاصـی مسـتخدم هیـأت       داد باید میزان ساعات حضور، حقدر این قرار

سایر مفاد قـرارداد  . علمی براساس مقررات استخدامی و شرح وظایف مصوب هیأت علمی درج شود

  .باید منطبق بر شرایط یک قرارداد قابل قبول از نظر قواعد حقوقی باشد

  

  اي  روال ارزشیابی دوره) 6

ماه اول عضو هیأت علمی توسط گـروه آموزشـی و دانشـکده و یـا شـوراي مرکـز        6 ارزیابی -1-6

  هاي ارزیابی مصوب تحقیقاتی براساس شیوه

  ها ه اعالم نتایج ارزیابی اولیه به معاونت آموزشی و یا معاونت پژوهشی دانشگا -2-6

  یاعالم نتایج ارزیابی به هیأت ممیزه دانشگاه یا شوراي آموزشی یا پژوهش -3-6

  سال بعدي واعالم نتایج ارزیابی طبق شرایط فوق 2ارزیابی  -4-6

  ساله طبق شرایط فوق 5اعالم نتایج ارزیابی  -5-6

  پنجم  -تمدید قرارداد بکارگیري در پایان سال دوم -6-6
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دستورالعمل اجرایی جذب و تبدیل وضعیت استخدامی اعضاي هیأت علمی 

  ژوهشیها و مؤسسات آموزش عالی و پ دانشگاه

  

شـوراي عـالی انقـالب فرهنگـی و      10/2/87و  19/4/86مورخ  623و  608 جلسات براساس مصوبه

ها و مؤسسـات   هیأت عالی جذب اعضاي هیأت علمی دانشگاه 4/9/87وچهارمین جلسه مورخ  بیست

هـا و مؤسسـات    آموزش عالی بدینوسیله دستورالعمل اجرایی جذب اعضـاي هیـأت علمـی دانشـگاه    

  .االجراست الزم 1/10/87گردد که از  ی و پژوهشی به شرح زیر ابالغ میآموزش عال

  

  ریف اتع -1 ماده

  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی :وزارت-1

جذب اعضاي هیأت علمی وزارت علـوم، تحقیقـات و    هیأت مرکزي: هیأت مرکزي جذب-2

موزش پزشکیفناوري و وزارت بهداشت، درمان و آ

ها، مؤسسات آموزش عالی اعم از آموزشی و پژوهشی هر یک از دانشگاه: مؤسسه-3

هیأت اجرایی جذب اعضاي هیأت علمی مؤسسه :هیأت اجرایی جذب-4

  مؤسسهجذب  اجراییهیأت دبیرخانه : دبیرخانه-5

  

  فاهدا -2 ماده

ـ     ین تبـدیل وضـعیت   به منظور انتخاب اعضاي هیأت علمی اصلح از بـین متقاضـیان جـذب و همچن

استخدامی و ایجاد وحدت رویه در امور استخدام اعضاي هیأت علمی، هیأت اجرایی جـذب در هـر   

  . مؤسسه تشکیل خواهد شد

  

  وظایف هیأت اجرایی جذب -3 ماده

  هاي آموزشی و پژوهشی شناسایی و تعیین نیازهاي جذب اعضاي هیأت علمی در گروه-1

اي هیأت علمی مؤسسهانجام فراخوان عمومی براي جذب اعض-2

گیري درخصوص نحوه و چگونگی استخدام اعضاي هیأت علمی اعـم از قـراردادي،    تصمیم-3

پیمانی، رسمی آزمایشی، رسمی قطعی، هیأت علمی طرح سربازي، مأموریت و انتقال اعضاي 

ها و مقررات مربوطه نامه آیینهیأت علمی در چهارچوب 
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متقاضی استخدام در مؤسسـه و متقاضـیان    اعالم نظر درخصوص جذب اعضاي هیأت علمی-4

راتبه تحصیلی از لحاظ توانایی علمی و صالحیت عمومی

نظارت بر حسن اجراي قوانین و مقررات مربوط به استخدام اعضاي هیأت علمی-5

ارائه گزارشات مستمر سالیانه حسب مورد به هیأت مرکزي جذب-6

  .باشند ی مستثنی میهاي فعلی از شرکت در فراخوان عموم راتبه: 1تبصره 

  .هاي وزارت در مورد متقاضیان راتبه تحصیلی الزامی است نامه آیینرعایت  :2تبصره 

  

  هیأت اجرایی جذبترکیب  -4ماده 

  )رئیس هیأت(رئیس مؤسسه-1

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در مؤسسه-2

سه تا پنج عضو هیأت علمی از همان مؤسسه -3

  .یی جذب که با حکم رئیس مؤسسه از بین اعضاء انتخاب خواهد شددبیر هیأت اجرا :تبصره

  

براي کلیه واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمی هیأت اجرایی جـذب اعضـاي هیـأت علمـی بـه       -5 ماده

  :شود صورت استانی و با ترکیب ذیل تشکیل می

  )رئیس هیأت(رئیس بزرگترین واحد استان-1

بزرگترین واحد استانرئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در -2

سه تا پنج عضو هیأت علمی بنا به پیشنهاد رئیس بزرگترین واحد اسـتان بـه هیـأت مرکـزي     -3

جذب وزارت مربوطه به منظور تأیید اولیه و تأیید نهائی هیأت عالی جـذب و حکـم رئـیس    

دانشگاه آزاد اسالمی

  

  دبیرخانه  -6 ماده

اعـالم فراخـوان عمـومی جـذب، دریافـت تقاضـاي        کلیه امور اجرایی هیأت اجرایی جذب از قبیـل 

توسط دبیرخانه هیـأت اجرایـی جـذب انجـام     ... همکاري، تشکیل پرونده، پاسخگویی به متقاضیان و

رئیس هیأت اجرایی جذب موظف است در اولین فرصت نسبت به تشکیل دبیرخانـه بـا   . خواهد شد

ست آن را که زیرنظر دبیر هیـأت اجرایـی   امکانات و تجهیزات مناسب و مکانیزه اقدام نموده و سرپر

  .کند، تعیین نماید جذب فعالیت می
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  ها کارگروه -7 ماده

هـاي    هیأت اجرایی جذب در موارد مطروحه جهت تسریع در روند بررسی جذب، کارگروه بررسـی  

  .علمی و عمومی زیر نظر خود تشکیل می دهد

  کارگروه بررسی توانایی علمی -الف

استخدام پیمانی، تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی (ی توانائی علمی متقاضیان جذببه منظور بررس

و همچنـین متقاضـیان   ...) به رسمی آزمایشی، از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی و طـرح سـربازي و  

استفاده از راتبه تحصیلی، کارگروه بررسی توانایی علمی در تخصصهاي مختلف زیرنظر هیأت اجرایی 

  . رد تشکیل خواهند شدجذب حسب مو

  .ترکیب اعضاي هر کارگروه به شرح زیر خواهد بود

  رئیس دانشکده ذیربط-1

مدیر گروه آموزشی ذیربط-2

دو نفر از اعضاي هیأت علمی مرتبط با زمینه تخصصی متقاضی بـا انتخـاب هیـأت اجرایـی     -3

جذب

عضـاي هیـأت   یک نفر از اعضاي هیأت اجرایی جذب و یا نماینده آن هیأت که بایسـتی از ا -4

.علمی رسمی مؤسسه باشد

مربوطه عضـو کـارگروه    ها حسب مورد رئیس مؤسسه و پژوهشکده در مؤسسات پژوهشی :1تبصره 

  .خواهد بود

در صورت نیاز با تشخیص هیأت اجرایی جذب برخی از اعضـاي هیـأت علمـی موضـوع      :2تبصره 

  .توانند از خارج مؤسسه انتخاب گردند می 3بند

سـال   2رگروه با نظر و تصویب هیأت اجرایی جذب و حکم رئـیس هیـأت بـه مـدت     اعضاي هر کا

هاي الزم، نتیجه بررسی توانایی علمی متقاضـیان را   اعضاي کارگروه پس از بررسی. شوند منصوب می

در فرمهاي مربوطه تکمیل نموده و آنها را توسط نماینده هیأت اجرایی جذب جهت اتخاذ تصمیم بـه  

  .هیأت اجرایی جذب ارائه خواهد نمود صورت محرمانه به

ها بررسی توانایی علمی در مؤسسات پژوهشی و مؤسسات آموزش عالی و  ترکیب کارگروه :3تبصره 

  .غیرانتفـاعی حسـب مـورد بـا صـالحدید رئـیس مؤسسـه تعیـین خواهـد شـد           -پژوهشی غیردولتی
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  کارگروه بررسی صالحیت عمومی -ب

التدریس، استخدام پیمـانی، تبـدیل وضـعیت     حق(متقاضیان جذببه منظور بررسی صالحیت عمومی 

و ...) استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی، از رسمی آزمایشی به رسمی قطعـی، طـرح سـربازي و   

متقاضیان استفاده از راتبه تحصیلی، کارگروه بررسی صالحیت عمومی با ترکیب ذیل زیرنظـر هیـأت   

  . اجرایی جذب تشکیل خواهد شد

  نده رئیس مؤسسهنمای-1

نماینده مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در مؤسسه-2

هیـأت عـالی    سه نفر عضو هیأت علمی رسمی با پیشنهاد هیأت اجرایـی جـذب و بـا تأییـد    -3

  .شوند سال منصوب می 3کزي جذب براي مدت ت مرگزینش با حکم دبیر هیأ

بـه تشـخیص    2-2-2فرم شماره ارایه به منظور مسئول کارگروه بررسی صالحیت عمومی : 1 تبصره

  .نماید بدون حق رأي در جلسات هیأت اجرایی جذب شرکت می رئیس هیأت،

بررسی توانائی علمی و صالحیت عمومی متقاضیان عضویت در هیأت علمـی گـروه   : 2تبصره 

ها توسط معاونت امور اساتید نهاد نماینـدگی مقـام معظـم رهبـري در      معارف اسالمی دانشگاه

  .گیرد اهها انجام میدانشگ

  

  فرآیند جذب اعضاي هیأت علمی:  8ماده 

منظور از جذب اعضاي هیأت علمی در این دستورالعمل هرگونه اسـتخدام عضـو هیـأت علمـی بـه      

فرآینـد جـذب   . صورت قراردادي، پیمانی، طرح سربازي، مأموریت، انتقـال و راتبـه تحصـیلی اسـت    

  .باشد اعضاي هیأت علمی به شرح زیر می

  

هـا   پس از اعالم فراخوان عمومی جذب اعضاي هیأت علمی و راتبه تحصیلی که براساس فرم : 8-1

و شرایط مربوطه اعالم شده انجام خواهد شد، دبیرخانه نسبت به دریافت انجام فراخوان و درخواست 

  ).روز5حداکثر.(نماید متقاضیان اقدام می

هاي شهریور و بهمن  می دوبار در سال و در ماهفراخوان عمومی براي جذب اعضاي هیأت عل :تبصره

  .گیرد صورت می از طریق منزلگاه مؤسسه و روزنامه هاي کثیراالنتشار به شکل استانی یا متمرکز
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دبیرخانه کلیه درخواستهاي واصله را به هیأت اجرایی جذب ارسـال نمـوده و بـا نظـر هیـأت       : 8-2

تشکیل داده و نسبت به ارسال پاسخ براي افـرادي کـه    اجرایی جذب براي افراد واجد شرایط پرونده

  ).روز5حداکثر.(اند، اقدام خواهد نمود شرایط اولیه را دارا نبوده

  

دبیرخانه بعد از تکمیل پرونده براي متقاضیان واجد شـرایط همزمـان پرونـده آنـان را بنـا بـه        : 8-3

ی و صالحیت عمـومی مؤسسـه و   علم  هاي بررسی توانایی جذب به کارگروه اجراییتشخیص هیأت 

در مورد دروس معارف اسالمی به معاونت امور اساتید نهـاد نماینـدگی مقـام معظـم رهبـري ارسـال       

  ).روز7حداکثر.(نماید می

  

علمی و صالحیت عمومی با تشکیل جلسه و دعـوت از افـراد تعیـین     کارگروه بررسی توانایی : 8-4

م نموده و نتیجه بررسی صالحیت را با توجه به امتیـازات  شده نسبت به بررسی پرونده متقاضیان اقدا

  ).روز 45حداکثر(نمایند جذب ارسال می اجرایی  مکتسبه از فرم مربوطه، به هیأت

  

هـا را بـراي    ی علمی و صالحیت عمومی، پرونـده پس از دریافت نتیجه بررسی توانای دبیرخانه : 8-5

  ).روز5حداکثر(کرد اتخاذ تصمیم به هیأت اجرایی جذب ارسال خواهد

  

هیأت اجرایی جذب پس از بررسی پرونده متقاضـیان نتیجـه تصـمیم خـود را اعـالم خواهـد        : 8-6

  ).روز15حداکثر(نمود

  

دبیرخانه خالصه پرونده متقاضیانی که مورد تأیید اولیه هیأت اجرایی جذب قرار گرفته اسـت   : 8-7

ــه دبی   ــک ب ــق پســت الکترونی ــه از طری ــرم مربوط ــابق ف ــال  مط ــزي جــذب ارس ــأت مرک ــه هی رخان

  ).روز7حداکثر(نماید می

  

روز به مؤسسه اعالم خواهـد کـرد و    45هیأت مرکزي جذب نیز تصمیم نهایی را حداکثر در  : 8-8

  .روز نتیجه را به اطالع متقاضی برساند 10مؤسسه موظف است حداکثر طی 

ی پـس از تأییـد هیـأت مرکـزي     صدور ابالغ استخدام رسمی آزمایشی اعضاي هیأت علمـ  :1تبصره 

  .جذب و ارسال مدارك مورد نیاز از طرف مؤسسه توسط معاونت آموزشی وزارت اقدام خواهد شد
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هـاي علمـی و    یبررسـی توانـای  (بل از هرگونه اقدام باتوجه به محدودیت استخدام مربی، ق :2تبصره 

، رعایت بخشنامه مربوطه و کسـب مجـوز از معاونـت آموزشـی وزارت     )صالحیت عمومی متقاضیان

  .متبوع الزامی است

کلیه درخواستهاي استخدام در دانشگاه آزاد اسالمی، ابتدا توسط هیأتهـاي اجرایـی جـذب     :3تبصره 

ان با امضاء رئیس یا معاون آموزشی استان بررسی و به سازمان مرکزي آن دانشگاه و از طریق آن سازم

دانشگاه آزاد اسالمی نیز موظف اسـت  . آن دانشگاه به هیأت مرکزي جذب وزارت ارسال خواهد شد

ایـن دسـتورالعمل اقـدام نمایـد و امـور       6نسبت به ایجاد یک دبیرخانه متمرکز و مکانیزه مطابق ماده 

  .هاي مرکزي جذب را انجام دهد محوله توسط هیأت

گروه معارف اسالمی دبیرخانه هیأت اجرایی  ه با استخدام و تبدیل وضعیت اعضايدر رابط :4ه تبصر

است توانایی علمی و صالحیت عمومی را از دفتر امور اساتید نهـاد نماینـدگی مقـام      مؤسسه موظف

  .جذب مؤسسه ارسال نمایند اجراییمعظم رهبري استعالم نموده و به هیأت 

تعیین صالحیت عمومی متقاضیان چنانچه درموعـد مقـرر نتیجـه اسـتعالمات و      در رابطه با :5تبصره 

براساس پیشنهاد کـارگروه بررسـی صـالحیت عمـومی بـا      . دقیق از مراجع ذیصالح دریافت نگردتح

  .گیري به عمل آید بندي هیأت اجرایی در مورد صالحیت عمومی اولیه متقاضیان تصمیم جمع

    اعضاي هیأت علمی تبدیل وضعیت استخدامی:  9ماده 

نحوه تبدیل وضعیت استخدامی اعضاي هیـأت علمـی از پیمـانی بـه رسـمی آزمایشـی و از رسـمی        

  .باشد آزمایشی به رسمی قطعی به شرح زیر می

  

شـوراي عـالی انقـالب فرهنگـی، تبـدیل       19/4/86مـورخ   608مصـوبه   5ماده  4براساس بند : 9-1

مانی به رسمی آزمایشی مشروط به احراز شـرایط بـراي   وضعیت استخدامی اعضاي هیأت علمی از پی

  .باشد ارتقاء به مرتبه باالتر می

هایی مانند سابقه تأسـیس،   ك ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی باتوجه به مال دانشگاه :1تبصره 

تواننـد بـراي احـراز     موقعیت جغرافیایی، توسعه زیرساختها، شاخص و هرم اعضاي هیأت علمی مـی 

ارتقاء به مرتبه باالتر در تبدیل وضعیت استخدامی اعضاي هیـأت علمـی خـود از پیمـانی بـه       طشرای

درصـد حـداقل امتیـازات الزم را از     100تا  70رسمی آزمایشی امتیازات الزم براي ارتقاء را به میزان 

  .ارتقاء انجام دهند نامه آیینو سایر جداول ) براي مؤسسات آموزشی(جدول موضوع ماده یک
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امتیازات موضوع تبصره فوق براساس پیشنهاد هیأت ممیزه و تصویب هیأت امنـاء مؤسسـه    :2تبصره 

هاي فاقد هیأت ممیزه امتیازات مزبور توسـط   در دانشگاه. سال یکبار قابل بازنگري است 4بوده و هر 

  .هیأت ممیزه مرکزي تعیین خواهد شد

  

  :10 ماده

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

استخدامی اعضاي هیأت علمی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی مشروط به احراز مرتبه دانشـیاري  

  .باشد می

  

  :11ماده 

براي تبدیل وضعیت استخدامی اعضـاي هیـأت علمـی از پیمـانی بـه رسـمی آزمایشـی و از رسـمی         

  .جدد تأییدیه صالحیت عمومی الزامی استآزمایشی به رسمی قطعی اخذ م

  

  :12ماده 

از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی بـه  اعضاي هیأت علمی تبدیل وضعیت استخدامی 

اعضـاي هیـأت   چنین اسـتخدام   آموختگان دانشگاه تربیت مدرس، تربیت معلم هم رسمی قطعی دانش

  .باشند د میگروه معارف اسالمی تابع مقررات خاص خوعلمی 

  

  :13ماده 

ها که مغایر این دستورالعمل نباشـند کماکـان بـه قـوت      ها و بخشنامه نامه آیینکلیه ضوابط و مقررات، 

  .خود باقی است

  

  :14ماده 

مـورخ   24و  18و  17تبصره در جلسات  16ماده و  14این دستورالعمل اجرایی مشتمل به 

هــا و  ب اعضــاي هیــأت علمــی دانشــگاههیــأت عــالی جــذ 4/9/87و  2/7/87و 28/5/87

  .مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به تصویب رسید
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  بسمه تعالی

   ..............ی جذبیهیأت اجرا

  )پرسشنامه(
  

  طرح سربازي  راتبه  مخصوص داوطلبان استخدام 
  ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري کشور در هیأت علمی دانشگاه

   :تذکر مهم    

  .فرماییدخواهشمند است قبل از تکمیل این فرم آن را به دقت مطالعه -1

.لطفاً پرسشنامه را به طور کامل و خوانا در دو نسخه تکمیل نمائید-2

.شود تصویر پرسشنامه تکمیل شده پذیرفته نمی-3

مشخصات متقاضی -1

  

  ..............................................................: نام

  .....................................................: نام خانوادگی

............. :لدتاریخ تو: ....................  محل صدور: .........................  محل تولد.....................   :شماره شناسنامه............................  :نام پدر

   ............................ :شــماره کــد ملــی   متأهــل   مجــرد:  وضــعیت تأهــل..........................    :تابعیــت.........................   :مــذهب

  .................................. :تلفن منزل.......................    : ..................تلفن محل کار...............................................     :تلفن همراه

  :..................................................................................تلفن دیگري که درموقع اضطراري بتوان با شما تماس گرفت

  ............................تاریخ پایان خدمت مشغول خدمت افیت دائممع معافیت تحصیلی خدمت کرده   :وضعیت نظام وظیفه

  :مشخصات همسر

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

  ........................... :شغل......................................  :مدرك تحصیلی

  ............................................:............................................................................................................................همسرنشانی و تلفن محل کار 

                                

                                

  :سوابق تحصیالت دانشگاهی -2

  مقطع تحصیلی  ردیف
رشته 

  تحصیلی
  معدل

محل  دانشگاه

  تحصیل

محل کشور 

  تحصیل

تاریخ 

  شروع
  تاریخ پایان

              کارشناسی ارشد  1

              دکتري   2

              هاي تخصصی دیگر دوره  3

ها یا مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی سابقه تدریس یا پژوهش  گاهچنانچه در دانش: سوابق آموزشی و پژوهشی- 3

.فرماییدداریددر جدول ذیل مرقوم 

نام دانشگاه یا 

مؤسسه آموزشی و 

  پژوهشی

هایی که  عنوان درس

تدریس نموده یا 

  نمائید می

تاریخ 

  شروع

تاریخ 

  پایان
  تلفن  آدرس مؤسسه

            

            

            
  

  

  

  

  

  

  

  

  

آرم مؤسسه

  1فرم شماره 

  

محل الصاق 

عکس
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:اضیسوابق اشتغال متق- 4

  نام محل كار
واحد 

  سازمانی

نوع 

  مسئولیت
  شهرستان

تاریخ 

  شروع

تاریخ 

  پایان
  تلفن  نشانی

                

                

                

  

مشخصات سه نفر از افرادي که به لحاظ علمی شناخت جامعی از شما داشته باشندرا درجدول ذیل  :معرفان علمی- 5

هاي دولتی وترجیحاً دانشگاهی یا حوزوي بوده از بستگان  شمعرفان درصورت امکان شاغل در بخ. (فرماییدمرقوم 

  .)سببی ونسبی نباشد

ف
دی

ر
  

  نام و نام خانوادگی
نوع رابطه و نحوة 

  آشنایی

مدت 

  یآشنای

شغل 

  معرف
  نشانی محل کار یا سکونت

تلفن ثابت و 

  همراه

1            
  

  

2            
  

  

3            
  

  

به لحاظ اخالقی و مذهبی شناخت جامعی از شما داشته باشند را مشخصات پنج نفر از افرادي که : معرفان عمومی- 6

هاي دولتی و ترجیحاً دانشگاهی یا حـوزوي   معرفان در صورت امکان شاغل در بخش.(فرماییددرجدول ذیل مرقوم 

  ).بوده از بستگان سببی ونسبی نباشند

ف
دی

ر
  

  نام و نام خانوادگی
نوع رابطه و نحوة 

  آشنایی

مدت 

  یآشنای

شغل 

  معرف
  نشانی محل کار یا سکونت

تلفن ثابت و 

  همراه

1            
  

  

2            
  

  

3            
  

  

4        
  

  
    

5        
  

  
    

:نشانی متقاضی- 7

  تلفن ثابت و همراه  کدپستی  نشانی کامل پستی

      :محل سکونت فعلی

      :محل کار

  :پست الکترونیکی
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:مدارك الزم براي تشکیل پرونده

  

  )سخهآخرین مدرك تحصیلی دو ن(تصویر-1

ا ی ات و فناوريارزشیابی دائم یا موقت مدارك تحصیلی اخذ شده از کشورهاي خارجی که توسط وزارت علوم، تحقیق-2

.ارزشیابی شده باشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

)خالصه(شناسنامه علمی-3

در یک نسخه) هر دو طرف(تصویر کارت ملی-4

یک نسخه تصویر از تمامی صفحات شناسنامه-5

نسخه تصویر برگ پایان خدمت یا معافیت دائم یا موقت یا دوره نظام وظیفه یک-6

3× 4چهار قطعه عکس جدید -7

هاي عقیدتی و علمی شرح حال مختصري از دوران زندگی خود با تکیه بر جنبه-8

  

  

سـبت بـه آن خـود را    اینجانب                                     با صحت و دقت به سؤاالت این پرسشنامه پاسخ گفتـه و ن 

نمایم چنانچه به دلیل  ضمناً تمامی مدارك خواسته شده فوق را همراه با این پرسشنامه ارسال می. دانم مسئول و متعهد می

جـذب اعضـاي هیـأت     اجرایـی باشد و هیأت  نقص مدارك پرونده اینجانب بالاقدام بماند، مسئولیت آن بر عهده من می

  .گونه مسئولیتی نداردعلمی دانشگاه در این باره هیچ

  .فرماییدنوشتن تاریخ تقاضا ضروریست، لطفاً فراموش ن :تذکر

  

  :امضا و تاریخ تقاضا
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  بسمه تعالی

  

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

   ..................... :شماره                                                                                                        

  ..................... :تاریخ                                                                                              

  

  :داراي مدرك تحصیلی  .........................................  ...............         صالحیتپرونده بررسی      

  

  راتبه پیمانی قراردادي         طرح سربازي التدریس    حق  :متقاضی عضویت

  

  رسمی آزمایشی به رسمی قطعی آزمایشی پیمانی به رسمی  :متقاضی تبدیل وضعیت   

و  هیأت اجرایی مطـرح گردیـد  :.............................. خدر جلسه مور...................................... در هیأت علمی این مؤسسه 

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

  

  مورد تأیید قرارنگرفت   مورد تأیید قرار گرفت     
  

  امضاء  نام خانوادگی  نام  رئیس هیأت اجرایی جذب مؤسسه -1

  امضاء  نام خانوادگی  نام  قام معظم رهبري مؤسسهرئیس نهاد نمایندگی م -2

  امضاء  نام خانوادگی  نام  دبیر و عضو هیأت -3

  امضاء  نام خانوادگی  نام  عضو هیأت -4

  امضاء  نام خانوادگی  نام  عضو هیأت -5

  امضاء  نام خانوادگی  نام  عضو هیأت -6

  امضاء  نام خانوادگی  نام  عضو هیأت -7

  

  

  

  

  ذب مؤسسهدبیر هیأت اجرایی ج

  

آرم مؤسسه

  2فرم شماره 
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  بسمه تعالی 

  

  نتیجه ارزشیابی      

  علمی  کارگروه بررسی توانایی

  ................. :شماره                                                                                            

  .................... :تاریخ                                                                                 

  

  :مؤسسه  

  :داراي مدرك تحصیلی    علمی         توانایی پرونده بررسی     

  

  راتبه پیمانی قراردادي طرح سربازي التدریس  حق  :متقاضی عضویت 

  

  سمی آزمایشی به رسمی قطعیر آزمایشی پیمانی به رسمی  :متقاضی تبدیل وضعیت 

 علمی مطرح و بـا  کارگروه توانایی.......................... :....در جلسه مورخ...................................... هیأت علمی این مؤسسه 

  .پیوستی بررسی گردیدهاي  فرهنگی و براساس فرماستناد به مصوبات شوراي عالی انقالب 

  

  

  علمی ه بررسی تواناییاعضاء کارگرو   

  نام و نام خانوادگی   

   1-  

     

    2-  

     

   3-  

      

  4-  

  

  5-  

  علمی مهرکارگروه بررسی توانایی

  

آرم مؤسسه

  برادر

خواهر

  1- 2فرم شماره 
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  علمی داوطلب ط به امتیازات تواناییمربو 1- 1-2فرم 

  امتیاز  مستندات همراه  حداکثر امتیاز  شاخص  

1  
الت چاپ مقاالت در مجالت مرتبط با رشته تخصصی در مج

  علمی، پژوهشی، علمی ترویجی و سایر مجالت معتبر
  مقاالت مربوطه  10

  

  مقاالت مربوطه  5  هاي داخلی و خارجی ارائه و یا چاپ  مقاالت در کنگره  2
  

  مقاالت مربوطه  15  تألیف و ترجمه کتاب  3
  

4  

هـاي   افتخارات علمی مانند دانشجوي نمونه کشوري، جشنواره

ــه ــی، رتب ــو  مل ــا س ــاي اول ت ــته و ه ــون ورودي در رش م آزم

  التحصیل رتبه اول دوره کارشناسی ارشد و دکتري فارغ

  مستندات معتبر  15

  

  مستندات معتبر  5  المللی خارجی و داخلی هاي بین سخنرانی در کنگره  5
  

  گواهی   10  هاي پژوهشی مجري و یا همکاري در پروژه  6
  

  مستندات معتبر  5  اطالعاتی هاي توانایی استفاده از منابع الکترونیک و بانک  7
  

  -  5  کیفیت دانشگاه محل تحصیل کارشناسی ارشد و دکتري  8
  

  مستندات معتبر  5  عضویت در هیأت تحریریه مجله معتبر علمی  9
  

  15  سوابق تدریس، توانایی تدریس، تهیه طرح درس  10
 - نامه معتبر گواهی

  مصاحبه

  

11  
تـري و نمـره   معدل نمرات کارشناسی، کارشناسـی ارشـد و دک  

  نامه کارشناسی ارشد و دکتري پایان
  مستندات معتبر  5

  

  مستندات  معتبر  10  عضویت در بنیاد  نخبگان و دفاتر استعدادهاي درخشان  12
  

  مستندات معتبر  15  اخذ جایزه از جشنواره یا المپیاد معتبر علمی  13
  

14  
 -انگلیسـی  -عربـی (مـع علمـی   تسلط بـه زبـان رایـج در مجـا    

  ...)آلمانی و -يفرانسو
  گواهی نامه معتبر   10

  

15  
مربوط بـه رشـته هـاي    (هاي تخصصی معتبر  شرکت درکارگاه

  )غیرپزشکی
  مستندات معتبر  10

  

16
ــویت در  ــرکت و عض ــی EDCش ــز آموزش ــه (مراک ــوط ب مرب

  )هاي علوم پزشکی رشته
  نامه معتبر گواهی  10

  

  مصاحبه  15  هاي علمی نامه ، توصیه)تدریس آزمایشی(ارزیابی از مصاحبه  17
  

  جمع      

  

  

  

  :.........................................نام خانوادگی:................................. نام     

  

  .................................توانایی علمی امضاء مسئول کارگروه بررسی      
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  بسمه تعالی

  

  نتیجه ارزشیابی       

  بررسی صالحیت عمومی هکارگرو

                                           

  ............ :شماره                                                                                                          

  ............. :تاریخ                                                                                            

   :مؤسسه   

  :داراي مدرك تحصیلی  صالحیت عمومی         پرونده بررسی   

  

  راتبه پیمانی قراردادي طرح سربازي التدریس حق  :متقاضی عضویت  

  

  سمی آزمایشی به رسمی قطعیر آزمایشی پیمانی به رسمی  :متقاضی تبدیل وضعیت  

بررسی صـالحیت عمـومی    کارگروه.......................... :....در جلسه مورخ...................................... این مؤسسه  هیأت علمی

  .بررسی گردیدهاي پیوستی  براساس فرمو شوراي عالی انقالب فرهنگی به مصوبات و با استناد  مطرح

   

  

  نام خانوادگی نام و   

   1-  

  

   2-  

  

  3-  

  

  4-  

  

  5-  

  بررسی صالحیت عمومی مهرکارگروه

  

  برادر

خواهر

  2-  2فرم شماره 

  

آرم مؤسسه
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  مربوط به امتیازات صالحیت عمومی داوطلب 1- 2-2فرم 

  امتیاز  مستندات همراه  حداکثر امتیاز  شاخص  

  تحقیق و مصاحبه  10  اعتقاد به نظام جمهوري اسالمی و قانون اساسی  1
  

  تحقیق و مصاحبه  15  لب به اصل والیت فقیهاعتقاد و التزام داوط  2
  

  تحقیق و مصاحبه  15  التزام داوطلب به انجام واجبات و ترك محرمات  3
  

  مستندات معتبر  10  هاي جنگ حق علیه باطل شرکت در جبهه  4
  

5  
ــت در مســاجد،    ــل فعالی ــاعی از قبی ــوابق فرهنگــی و اجتم س

  هاي مذهبی هیأت
  مستندات معتبر  10

  

  مستندات معتبر  15  ارگري، طرح شاهدسابقه ایث  6
  

7  
المنفعـه   هاي خیریه و عـام  همکاري با بسیج، سازمانها، جمعیت

  و سایر نهادها
  مستندات معتبر  10

  

8  
  همکاري با نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري 

  همکاري با جهاد دانشگاهی -عضویت در بسیج دانشجویی
  مستندات معتبر  10

  

  مستندات معتبر  10  البالغه حافظین قرآن و نهج  9
  

  تحقیق  5  تعهدات اخالقی و حسن شهرت  10
  

  تحقیق و مصاحبه  5  تعهدات کاري  11
  

  تحقیق و مصاحبه  5  برخورد اجتماعی  12
  

  تحقیق و مصاحبه  5  پوشش ظاهري  13
  

  تحقیق و مصاحبه  5  مسئولیت پذیري  14
  

  هتحقیق و مصاحب  15  مندي فرد به شغل هیأت علمی عالقه  15
  

  مصاحبه  5  قدرت بیان و انتقال مفاهیم16
  

  تحقیق و مصاحبه  15  سعه صدر و صبور بودن - توانایی مواجهه با نامالیمات  17
  

  جمع      

  

  

  

  :.........................................نام خانوادگی:................................. نام     

  

  .................................ومی بررسی صالحیت عم عضوامضاء      
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  داوطلب امتیازات صالحیت عمومی میانگین 2-2-2فرم 

  امتیاز  شاخص  

  اعتقاد به نظام جمهوري اسالمی و قانون اساسی  1
  

  اعتقاد و التزام داوطلب به اصل والیت فقیه  2
  

  التزام داوطلب به انجام واجبات و ترك محرمات  3
  

  اي جنگ حق علیه باطله شرکت در جبهه  4
  

  هاي مذهبی سوابق فرهنگی و اجتماعی از قبیل فعالیت در مساجد، هیأت  5
  

  سابقه ایثارگري، طرح شاهد  6
  

  المنفعه و سایر نهادها هاي خیریه و عام همکاري با بسیج، سازمانها، جمعیت  7
  

8  
  همکاري با نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري 

  همکاري با جهاد دانشگاهی -یعضویت در بسیج دانشجوی

  

  البالغه حافظین قرآن و نهج  9
  

  تعهدات اخالقی و حسن شهرت  10
  

  تعهدات کاري  11
  

  برخورد اجتماعی  12
  

  پوشش ظاهري  13
  

  مسئولیت پذیري  14
  

  مندي فرد به شغل هیأت علمی عالقه  15
  

  قدرت بیان و انتقال مفاهیم16
  

  سعه صدر و صبور بودن - ماتتوانایی مواجهه با نامالی17

  

  

    جمع    

  

  :.........................................نام خانوادگی:................................. نام      

  

  .................................امضاء مسئول کارگروه بررسی صالحیت عمومی      
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  بسمه تعالی

  
  

     

  ................:شماره                                                                                                

  .................... :تاریخ                                                                                    

  

  :استمسئول  محترم حر

  سالم علیکم؛

  کدملی                  :خانم/ نظر به اینکه آقاي  احتراماً؛

  

   تبدیل وضعیت/ متقاضی عضویت             :محل صدور             :به شماره شناسنامه             :نام پدر

  

باشد جهت  ي از نامبرده در آن حراست موجود میا باشد، خواهشمند است چنانچه سابقه در هیأت علمی این مؤسسه می

  .برداري به این هیأت ارسال نمایند بهره

  .شود قبالً از همکاري شما قدردانی می

  

  مؤسسه ی جذبدبیر هیأت اجرای                                                       

  

  

آرم مؤسسه

  3فرم شماره 
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  بسمه تعالی

  

  :.............شماره                    وزارت اطالعات - تعیین صالحیت و اسناد اداره کل: به                         

  :...............تاریخ                هیأت مرکزي جذب اعضاي هیأت علمی      دبیرخانه  :از                          

  

  

  سالم علیکم؛

  .فرماییدمشخصات ذیل اعالم نظر یاد شده با  خواهشمند است نسبت به فردبا احترام؛

  دبیرخانه هیأت مرکزي جذب مؤسسه                                                                  

  

  

  علت استعالم باتوضیحات

  

  بسمه تعالی

  

  پاسخنامه
  

  در این قسمت چیزي ننویسید    نام پدر  نام  نام خانوادگی

  :شماره        

  :تاریخ  دبیرخانه هیأت مرکزي جذب اعضاي هیأت علمی وزارت : به

  

دارد طی بررسیهاي به عمل آمده تاکنون سابقه سـوئی از نـامبرده بـه دسـت      اعالم می/     /             مورخ      ارهبه نامه شماحتراماً، عطف 

  .نیامده است

  

  اداره کل تعیین صالحیت و مرکز اسناد

  : متقاضی

  .در این قسمت چیزي ننویسید

    

  :نام  :نام خانوادگی

                                                    

  مذهب  نام مستعار  ینام ونام خانوادگی قبل  محل تولد  محل صدور  ش.ش  نام پدر

              

  سال اخذ مدرك  سال ورود  نشانی محل تحصیل  مقطع  رشته تحصیلی

  طبق فرم پیوست

طبق فرم 

  پیوست

  طبق فرم پیوست

طبق فرم 

  پیوست

  طبق فرم

  پیوست

  طبق فرم پیوست: شغل فعلی

  :نشانی محل کار و تلفن

  طبق فرم پیوست

  :نشانی محل سکونت وتلفن

  طبق فرم پیوست

الصاق  محل

  عکس

  :مشاغل قبلی وخالصه سوابق سیاسی

  طبق فرم پیوست

  

  

  

آرم مؤسسه
  4فرم شماره 
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  )1(ثبت رایانه 

  

  )2(ثبت رایانه   
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  بسمه تعالی 

  

  

  

  دبیر محترم هیأت مرکزي جذب

.................................................................................  

  سالم علیکم،

  .............................................................خانم / به پیوست یک فقره پرونده بررسی صالحیت آقاي  احتراماً

  طرح سربازي     راتبه   پیمانی          :  عضویت یمتقاض
  رسمی آزمایشی به رسمی قطعی پیمانی به رسمی آزمایشی  :           متقاضی تبدیل وضعیت

  گردد باشد جهت بررسی و اعالم نظر نهایی ارسال می که شامل مدارك ذیل می

  .نتیجه را به این هیأت اعالم دارندانجام ات الزم و اقدام فرماییدخواهشمند است دستور 

  

  .................رئیس هیأت اجرایی جذب موسسه

  .....................................................امضاء و مهر 

  

  

  )1فرم شماره (اضی ـ یک نسخه اصل فرم مشخصات متق1 □

  ....ـ مکاتبات مربوط به استعالم از حراست و2 □

  ـ نامه پاسخ مراجع ذیصالح 3 □

  )هاي ضمیمه آن و فرم 2فرم شماره (فرم ارزشیابی صالحیت و اعالم رأي هیأت اجرایی جذب  ـ 4 □

  )6فرم شماره ( یر هیأت اجرایی جذبفرم معرفی متقاضی از طرف رئیس هیأت اجرایی جذب به دب ـ5 □

  )11و 10هاي شماره  فرم( برگ....... هاي تحقیق از منابع  ـ نامه ارسالی پرونده متقاضی براي انجام تحقیق و برگ6 □

  ـ گزارش مختصري از دوران زندگی7 □

  ـ آخرین حکم کارگزینی در صورت داشتن سابقه اشتغال 8 □

  کم استخدامی در مؤسساتـ در صورت استخدام پیمانی یا رسمی آخرین ح9 □

  ـ آگهی فراخوان منتشره در روزنامه کثیراالنتشار10 □

  ـ تصویر آخرین مدرك تحصیلی11 □

  ـ تصویر تمام صفحات شناسنامه12 □

  یا معافیت دائم به غیر از طرح سربازي)به بعد 1337متولدین (ـ تصویر کارت پایان خدمت 13 □

  متقاضی 43قطعه عکس  2ـ 14 □

  ـ تصویر کارت ملی15 □

  سوابق ایثارگري اعم از حضور در جبهه یا همکاري با بسیج و غیره ـ گواهی16 □

  ..............................برگ ممهور به مهر موسسه.................................... هاي پرونده برگ کُلـ تعداد 17 □

آن  درخواستی و اطمینان از کامل بـودن پرونـده نسـبت بـه ارسـال      مدارك کنترل موظف است پس از بررسی ومحترم  دبیر :تذکر مهم

  .اقدام نماید

  

آرم موسسه

  

  

  

در این قسمت چیزي 

ننویسید

  5فرم شماره 
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  بسمه تعالی

  

                                                                             

  :............شماره                                                                                                              

  :...............تاریخ                                                                                                                

  

  

  جذب مؤسسه اجراییهیأت  دبیر

  سالم علیکم؛

  در  ................در رشته .........................  داراي مدرك تحصیلی:.......................... خانم/نظر به اینکه آقاياحتراماً؛ 

  قرار دارد، لذا  پرونده نامبرده .................. ....................به .................................. مرحلۀ تبدیل وضعیت استخدامی از  

  .شوند براي بررسی صالحیت مشارالیه معرفی می

  

  مؤسسه هیأت اجرایی جذبرئیس 

  

آرم مؤسسه
  6فرم شماره 
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  بسمه تعالی

  

  

                                                                                                                                   

  

  :.............شماره                                                                                                      

  :...............تاریخ                                                                                                         

  

  

  علمی واناییترسی بر مسئول کارگروه

  سالم علیکم؛

  ........... .....در رشته .........................  داراي مدرك تحصیلی:.............................. خانم/ نظر به تقاضاي آقاي احتراماً؛ 

  .شود علمی معرفی می براي تشکیل پرونده و بررسی تواناییجذب اعضاي هیأت علمی، نامبرده  در فراخوان

  

  ب مؤسسهدبیرهیأت اجرایی جذ

  

آرم مؤسسه
  الف 7فرم شماره 



43

  

  بسمه تعالی

  

  

                                                                                                                                   

  :.............شماره                                                                                                      

  :...............تاریخ                                                                                                          

  

  

  بررسی صالحیت عمومی مسئول کارگروه

  سالم علیکم؛

  ................در رشته ...............  ..........داراي مدرك تحصیلی..............................  :خانم/ نظر به تقاضاي آقاي احتراماً؛ 

  .شود جذب اعضاي هیأت علمی، نامبرده براي تشکیل پرونده و بررسی صالحیت عمومی معرفی می در فراخوان

  

  مؤسسه دبیرهیأت اجرایی جذب

  

آرم مؤسسه
  ب 7فرم شماره 
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  بسمه تعالی

  

  

                                                                                                                                   

  :.............شماره                                                                                                      

  :...............تاریخ                                                                                                        

  

  محقق محترم هیأت اجرایی جذب مؤسسه

  سالم علیکم؛

 هیأت وندة نامبردگان ذیل که متقاضی عضویت درفقره پر            هاي به عمل آمده، به پیوست  پیرو هماهنگیاحتراما؛ 

هاي کار یا تحصیل یا معرفان داوطلب در این استان  باشند، براي انجام تحقیق از منابع موثق از محل علمی این مؤسسه می

  .شود ارسال می

دفتر روز به این  20ممکن حداکثر تقویم نتیجه تحقیق را به صورت کامالً محرمانه و در اولین فرصت  خواهشمند است

  .فرماییدارسال 

  با تشکر

  مسئول کارگروه بررسی صالحیت عمومی

  

  محلهاي تحقیق  نام و نام خانوادگی  ردیف

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9  
    

10  
    

  

سسهآرم مؤ
  8فرم شماره 
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  بسمه تعالی

      

  

                                                                                                                                   

  

     :.............شماره           

  :...............تاریخ  

  

  دبیر هیأت اجرایی جذب مؤسسه

................................................................  

  سالم علیکم؛

در آنها که محلهاي تحصیل، کار یا معرفان  پرونده متقاضیان عضویت در هیأت علمی این مؤسسهبه پیوست احتراما؛ 

  .گردد قرار دارد، براي انجام تحقیقات الزم ایفاد میخارج از استان

  .راي اقدامات بعدي به این هیأت ارسال دارندنتیجه تحقیقات را ب فرماییددستور  خواهشمند است

  با تشکر

  ..........................ی جذب مؤسسهدبیر هیأت اجرای

  

  )محل کار یا تحصیل یا معرفان -نام استان(محلهاي تحقیق  نام و نام خانوادگی  ردیف

1      

2      

3      
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5      
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آرم مؤسسه
  9فرم شماره 
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  ها  انشگاهمی دللبان عضویت در هیأت عدربارة داوطفرم تحقیق 

  سدیدًا و قولوا قوًال... ایا ایھا الذین آمنو اتقوا
  )70 –احزاب (اي اهل ایمان تقوي پیشه کنید و به حق و صواب سخن گویید 

  

  برادر گرامی جناب آقاي 

  سرکارخانم

و رهنمودهـاي مقـام معظـم    ) هر(هاي بنیانگذار جمهوري اسالمی ایران حضرت امام خمینـی   با عنایت به توصیه

داوطلب عضویت در کادر هیـأت     خانم/ آقاي اینکه  ها و توجه به اسالمی کردن محیط دانشگاهرهبري در جهت 

خواهشـمند اسـت براسـاس     ها و پـژوهش،  در دانشگاه نظر به اهمیت موضوع تدریس .باشد ها می لمی دانشگاهع

هاي ذیل پاسخ داده و مـا را در انتخـاب و جـذب     به پرسش طرفی و رعایت عدالت مشاهدات خود و با حفظ بی

صورت امانت نـزد ایـن دبیرخانـه بـاقی      بدیهی است که نظرات شما محرمانه بوده و به. افراد صالح یاري فرمایید

  .خواهد ماند

  ـ نحوه آشنایی شما با داوطلب1

   □، آشنایی با ایشان ندارم  □ ، آشنایی خارج از دانشگاه □، آشنایی در دانشگاه □نسبت خانوادگی 

  ـ مدت آشنایی با داوطلب2

  13......تا  13.....از سال  □سال  10، بیشتر از  □ سال 10تا  5،  □ سال 5تا  1،  □کمتر از یک سال 

  کنید ـ نگرش و اعتقاد داوطلب را نسبت به نظام جمهوري اسالمی چگونه ارزیابی می3

   □اطالع ندارم   □تفاوت  ،      بی □ د،      معان □،      مخالف □موافق 

مبارزه مسلحانه با نظام جمهوري اسالمی: مصادیق عناد عبارتند از* 
1

مخالفـت علنـی بـا ضـروریات اسـالم در      ، 

تبلیغ هـواداري عضـویت و یـا وابسـتگی بـه گروههـاي مسـلح و محـارب، تـرویج و          کالس و خارج از کالس 

                                                
1

مخالفت علنی با ضروریات اسالم در کالس و خارج از کالس - 

  10فرم شماره 



47

نظر شما مخالف و یا معاند با نظام جمهـوري اسـالمی   به تیکه داوطلب، در صور هاي انحرافی سکوالریزم و فرقه

  .باشد در این باره توضیح فرمایید که با توجه به کدام رفتار او مخالف یا معاند نظام است می

  

  کنید ـ نگرش و اعتقاد داوطلب را نسبت به قانون اساسی چگونه ارزیابی می4

   □ دانم  نمی   ،       □فمخال       □تفاوت  ،      بی □موافق 

  ـ اعتقاد و التزام داوطلب به اصل والیت فقیه5

   □دانم  نمی  □تفاوت  بی ،       □ ،      ندارد □دارد 

  نمایید ـ وضع داوطلب را از لحاظ انجام فرایض دینی زیر چگونه ارزیابی می6

   □اطالع ندارم ،     □ خواند ،     نمی □خواند  مینماز؛  : الف

  .خواند یا کاهل در انجام آن است شواهد و ادله خود را ذکر نمایید که داوطلب نماز نمی ـ در صورتی

،      تظـاهر بـه    □ گیـرد بـدون عـذر شـرعی     ،      نمـی  □ گیرد بـا عـذر شـرعی    ،     نمی □گیرد  میروزه؛  : ب

   □اطالع ندارم   ، □کند  خواري می روزه

   □ دانم ،      نمی □ کند ،      پرهیز نمی □ز دارد پرهی      ؛ـ پرهیز از محرمات7

  گیرد؟ ـ وضعیت داوطلب به لحاظ رعایت برخی از شئونات اسالمی چگونه مورد ارزیابی قرار می8

  داوطلبوضعیت                               

  

  رعایت شئونات اسالمی و اعتقادي

  ندارماطالع   ضعیف  متوسط  خوب

          به موقع در محیط کار ورود و خروج: الف

          پذیري تعهد کاري و مسئولیت: ب

          گفتار و رفتار بر اساس اخالق اسالمی: ج

رفتار صحیح با همکـاران و دانشـجویان   : د

  و احترام با آنان

        

          وضعیت ظاهري و پوشش اسالمی: هـ

و نهادهاي انقالبـی یـا انجـام اقـدامات      هاي اسالمی ـ سوابق سیاسی و اجتماعی داوطلب را عضویت در تشکل9

  :فرماییدفرهنگی مؤثر مشخص 

  ………………نهاددر کدام تشکل یا  □قبالً داشته است  ،  □ دانم ،    نمی □ ،      ندارد □دارد 
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  ـ سابقه ایثارگري10

  ،      □ دانم ،    نمی □ ،      ندارد □دارد 

  عنوان عضو هیأت علمی دارد را در ایفاي نقش به ـ آیا در مجموع ایشان صالحیت و توانایی الزم11

  □،      خیر  □ ،   نظري ندارم □،      نسبتاً با صالحیت و توانمند است □کامالً صالحیت و توانایی الزم دارد 

  .ـ چنانچه هرگونه توضیح دیگري دارید لطفاً ارائه فرمایید12

  

  

  

تري دارنـد، در جـدول زیـر مرقـوم      ز نامبرده شناخت جامعشناسید که ا که اشخاص موثقی را می ـ در صورتی13

  .فرمایید

  تلفن  نشانی کامل  شغل و سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف
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  ـ ارزیابی منبع14

  مشخصات تحقیق

   مشخصات پاسخگو               شماره

  □زن  □جنس   مرد 

  میزان تحصیالت                        شغل

ــۀ ــته  طریق ــم رش ــنایی   ه ــار       □آش همک

  □اداري

 □خوابگاه   هم               □دوره هم

  

  موارد دیگر

  

  

  امضاء                      تاریخ

   شماره مشخصات محقق                 

  □زن  □جنس   مرد 

  میزان تحصیالت                        

        □محل تحصیل داوطلب: محل تحقیق

 □نوع تحقیق اولیه        □داوطلب محل کار

  □مجدد 

که پرسشنامه از روي اسناد تکمیـل   در صورتی

  شده است محل اخذ آن را مشخص فرمایید

  

  

  امضاء                      تاریخ

  تاریخ  مهر واحد تحقیق و امضاء مسئول دفتر               
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بسمه تعالی
  

  علمی دانشگاه هافرم تحقیق دربارة اعضاي هیأت 

  )تبدیل وضعیت(

  

  :.............شماره                                                                                                     

  :...............تاریخ                                                                                                      

  سرکارخانم/ جناب آقاي 

 رسمی آزمایشی پیمانی  □..............................     خانم  عضو هیأت علمی/ رساند که آقاي  با احترام به استحضار می

باشـد، بـا    می رسمی قطعی رسمی آزمایشی  □متقاضی تبدیل وضعیت از     ... ............در دانشگاه ............ دانشکده 

برده داریـد،  و پژوهشـی، اعتقـادي و اخالقـی نـام     عـالی از سـوابق علمـی    توجه به اهمیت موضوع و شناختی که جناب

  خواهشمند است درباره سوابق نامبرده با توجه به سؤاالت ذیل اظهار نظر فرمایید؛

  

  

دارید؟...)فامیلی نسبی یا سببی، همکار، دوست،(شناسید و با ایشان چه نسبتی چه زمانی می داوطلب را از-1

  

  

.فرماییددربارة التزام داوطلب به انجام واجبات و ترك محرمات توضیح -2

  

  

دربارة میزان تقید و تعهد نامبرده در رعایت اخالق اسالمی و حفظ شـئونات شـغلی در برخوردهـاي اجتمـاعی بـا      -3

.ن ودانشجویان توضیح فرماییدهمکارا

  

  

.فرماییدقانون اساسی و والیت فقیه مشخص  -نگرش ایشان را نسبت به نظام جمهوري اسالمی-4

  

 □  مخالف        □طرف بی   □موافق                 نسبت به نظام -
  □قبول ندارد                    □بی نظر      □قبول دارد       نسبت به قانون اساسی -

 □  مخالف  □مخالفتی ابراز ننموده   □پیرو موافق      نسبت به والیت فقیه    -
  

  

  

جاي عکس 

  داوطلب

  11فرم شماره 
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.فرماییداجتماعی ایشان اطالع دارید در این باره توضیح  -فرهنگی -چنانچه از سوابق سیاسی -5

  

  

گیرد یوضعیت داوطلب به لحاظ رعایت برخی از شئونات اسالمی چگونه مورد ارزیابی قرار م -6

وضعیت داوطلب                                                     

  

  رعایت شئونات اسالمی و اعتقادي

  ضعیف  متوسط  خوب

اطالع 

  ندارم

          گفتار و رفتار براساس اخالق اسالمی: الف

  پذیري تعهد کاري و مسئولیت: ب

ــوع: ج ــادي و    موض ــحیح اعتق ــري ناص گی

  ر زمان تدریسسیاسی غیردرسی د

  عدم خالقیت و نوآوري در تدریس: د

  عدم مطالعه براي تدریس در کالس:   ه

ــؤاالت   : و ــراي س ــافی ب ــت ک ــتن وق نداش

  دانشجویان

رفتار صحیح با همکاران و دانشجویان و : ز

  احترام به آنان

  وضعیت ظاهري و پوشش اسالمی: ح

  در محیط کار ورود و خروج به موقع: ط

.فرماییددانید، بیان  نانچه توضیحات دیگري دربارة سوابق و وضعیت داوطلب الزم میچ-7

  

اطالعــــات خــــود را دربــــاره ............................. شــــاغل در..................... ســــمت............................ اینجانــــب

  .نمایم شناخت خود بیان نموده و صحت آن را اخالقاً و شرعاً و قانوناً تعهد می حد در...................... خانم/آقاي

  

  :..تلفن تماس

  

  تاریخ -امضاء         ...............................

  قاب         -9/4-19.1/ص         

  

    


