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آیین نامه تشکیل هیأت عالی جذب اعضاي هیات علمی دانشگاه ها و «
 »مراکز آموزش عالی کشور

 با اصالحات بعدي 
شوراي عالی  10/2/87و  19/4/86مورخ  623و  608مصوب جلسات 

 انقالب فرهنگی
 :تعریف) 1ماده 

با توجه به جایگاه رفیع علم و دانش در فرهنگ اسالمی و ضـرورت حفـظ شـأن و    
قداست واالي محیطهاي آموزش عالی کشور و نظـر بـه نقـش محـوري و سـازنده      

بـه   اعضاي هیأت  علمی و لزوم بهره وري از استادان فرهیختـه ، کارآمـد و مـومن   
آرمانهاي انقـالب اسـالمی و بـراي ایجـاد وحـدت رویـه در بررسـی صـالحیتهاي         
داوطلبان عضویت در هیـأت علمـی ، هیـأت عـالی جـذب اعضـاي هیـأت علمـی         

در این آئین نامه ، هیأت . دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور تشکیل می گردد
ري و بهداشـت،  مرکزي جذب اعضاي هیأت علمی وزارتین علوم، تحقیقات و فنـاو 

درمان و آموزش پزشکی و همچنین هیأتهاي اجرایی جذب اعضـاي هیـأت علمـی    
هیـأت مرکـزي جـذب    « دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، به ترتیب و به اختصـار  

 .نامیده می شوند» هیأت هاي اجرایی جذب« و » وزارتین 
 )2ماده 

انـه آن در محـل   هیأت وابسته بـه شـوراي عـالی انقـالب فرهنگـی بـوده و دبیرخ      
دبیرخانه شوراي عالی انقالب فرهنگی و یا هر مکانی که دبیرخانـه شـوراي عـالی    

 .تعیین می نماید، ایجاد می شود
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 وظایف) 3ماده 
اتخاذ ساز و کار واحد در هیـأت هـاي اجرایـی جـذب بـراي ایجـاد انسـجام ،         -1

 وحدت رویه و توانمندي و پویایی دانشگاهها 

صـحیح ضـوابط و مقـررات جـذب هیـأت علمـی در       نظارت مستمر بر اجراي  -2
 تمامی سطوح 

بررسی و بازنگري کلیه سیاست ها و ضوابط مربوط به جذب هیأت علمـی بـه    -3
منظور پیشنهاد به شوراي عالی انقـالب فرهنگـی و تـدوین دسـتورالعمل اجرایـی      
مربوط به جذب عضو هیأت علمی براي تصویب به شـوراي اسـالمی شـدن مراکـز     

 آموزشی 

یف ساختار سازمانی و شرح وظایف هیأت مرکزي جذب وزارتـین و هیـأت   تعر -4
 هاي اجرایی جذب و ایجاد تعامل تعریف شده بین آنها 

تدوین دوره هاي آموزش بدو و حین خدمت با هدف توانمنـد سـازي اعضـاي     -5
 هیأت علمی و نظارت بر حسن انجام آن 

أت هـاي اجرایـی   برگزاري سمینار ها و کارگاههاي توجیهی براي عناصـر هیـ   -6
 جذب

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

بررسی گزارش عملکرد ساالنه هیأت مرکزي جذب وزارتین و هیأتهاي اجرایی  -8
 جذب ارائه آن به شوراي عالی انقالب فرهنگی 

ارج از فـوق و در خـ   4متناظر بـا بنـد    –) 623الحاقی مصوب جلسه :  (  1تبصره 
، بررسی و تائید صالحیت هیأت موسس موضوع جذب اعضاي هیأت علمی، وظیفه

اعضاي هیأت امناء و رئیس موسسات آموزش عالی غیـر دولتـی غیـر انتفـاعی بـه      
 .عهده هیأت مرکزي جذب وزارتین می باشد
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 : اعضا) 4ماده 
 سه نفر از اعضاي حقیقی شوراي عالی انقالب فرهنگی به انتخاب آن شورا  -1

دبیر هیأت مرکـزي جـذب اعضـاي هیـأت علمـی وزارت علـوم ، تحقیقـات و         -2
 فناوري 

دبیرخانه مرکزي جذب اعضاي هیأت علمی وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش   -3
 پزشکی 

 دبیرهیأت عالی گزینش کشور  -4

 نماینده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاهها  -5

بـا  ( غیـر انتفـاعی    –ر دولتـی  نماینده دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غی -6
 ) اولویت دانشگاه آزاد اسالمی

دبیرهیأت مرکزي جـذب وزارتـین حسـب مـورد بـه پیشـنهاد وزراي       :   1تبصره 
 .مربوطه و تائید شوراي عالی انقالب فرهنگی انتخاب می گردد

رئیس هیأت از اعضاي حقیقـی شـوراي عـالی انقـالب فرهنگـی توسـط       : 2تبصره 
مراکز آموزشی و دبیر آن در اولین جلسه از بـین اعضـا و یـا     شوراي اسالمی شدن

 . خارج از آن توسط هیأت انتخاب می گردد 
در موارد تساوي آراء راي رئیس هیأت تعیـین کننـده اعتبـار یـا عـدم      :   3تبصره 

 .اعتبار مصوبات و تصمیمات خواهد بود  
 .زامی می باشدرعایت موارد زیر در تنظیم دستور العمل اجرایی ال) 5ماده 

استخدام هیأت علمی بر مبناي نیـاز دانشـگاه و از طریـق فراخـوان عمـومی و       -1
 .ابتدا به صورت پیمانی انجام می گیرد

در مواردي که جذب عضو هیأت علمـی از طریـق غیـر فراخـوان عمـومی      : تبصره 
 .ضروري باشد، این موضوع باید به تصویب هیأت مرکزي جذب برسد
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به صالحیت متقاضیان استخدام هیأت علمی ، هیأتهاي اولین مرجع رسیدگی  -2
اجرایی جذب می باشد و این حق قابل تفویض به واحدهاي دیگـر نبـوده و تائیـد    

 .نهایی استخدام به عهده هیأت مرکزي جذب وزارتین می باشد

صالحیت اعضاي هیأت علمی و مدرسین حق التـدریس و قـراردادي بایـد در     -3
 .ارزیابی قرار گیرد هیأت هاي اجرایی جذب مورد

تبدیل وضعیت اعضاي هیأت علمی از پیمانی به رسـمی آزمایشـی در صـورت     -4
 .احراز شرایط براي ارتقاء به رتبه باالتر انجام می پذیرد

تبدیل وضعیت استخدامی اعضاي هیأت علمـی بـه رسـمی قطعـی منـوط بـه        -5
 .احراز رتبه دانشیاري می باشد

می اعضاي هیأت علمی بـه رسـمی قطعـی،    براي تبدیل وضعیت استخدا: 1تبصره 
 .ارتقاء از یک مرتبه به رتبه باالتر ضروري می باشد

در موارد خاص و حسب مـورد بـا مجـوز وزارتـین بهداشـت ، درمـان و       : 2تبصره 
آموزش پزشکی و علوم ، تحقیقات و فناوري امکان رسـمی قطعـی شـدن اعضـاي     

 .مقدور خواهد بودهیأت علمی در مراتب پایین تر از دانشیاري نیز 
هیأت هاي اجرایی جذب در تمام مراحل قبل از صدور حکم رسمی آزمایشـی   -6

اعضاي هیأت علمی ، مسئولیت نظارت بر عملکـرد آنهـا را بـر عهـده داشـته و در      
 .صورت احراز عدم صالحیت می توانند از ادامه فعالیت آنان جلوگیري نمایند

شـرایط ویـژه جـذب    ) هنگـی شـوراي عـالی انقـالب فر    623اصالحی جلسه (  -7
اعضاي هیأت علمی دانشگاههاي تربیت معلم وتربیت مدرس و رشته هاي الهیات، 
معارف اسالمی، علوم انسـانی، و هنـر بـه تصـویب شـوراي اسـالمی شـدن مراکـز         

 .آموزشی خواهد رسید
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بکارگیري مدرسان یا محققان یا افرادي کـه جهـت انجـام خـدمات قـانونی و       -8
 Kقانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان ، بورسیه ها ، ضریب ( خدمات مورد تعهد 

در دانشگاهها حـداکثر بـراي یـک دوره بـه صـورت قـراردادي و در ادامـه در        ...) و
 .چارچوب این ائین نامه خواهد بود

این آئین نامه حاکم بر آئین نامه هاي هیأت هاي ممیزه اعضاي هیـأت علمـی    -9
 .می باشد

 رسیدگی به تخلفات ) 6ماده 
هـاي  ملکرد هیأت هاي مرکزي جذب و هیأتهیأت عالی جذب مسئول نظارت بر ع

اجرایی جذب در دانشگاهها و مراکـز آمـوزش عـالی بـوده و مرجـع رسـیدگی بـه        
شکایات دریافتی از عملکرد هیـأت هـاي اجرایـی در زمینـه تخلفـات ، تنـدروي ،       

میمات هیـأت  تصـ . مسامحه کاري و اعمال تبعیض در بررسی پرونده ها می باشد 
عالی نظر نهایی تلقی شده و براي دانشگاهها و مراکـز آمـوزش عـالی الزم االتبـاع     

 .خواهد بود
 ) 7ماده 

مـورخ   623و  608تبصـره در جلسـات    7مـاده و   7این آئـین نامـه مشـتمل بـر     
شوراي عالی انقالب فرهنگی بـه تصـویب رسـید و از تـاریخ      10/2/87و  19/4/86

اي مربوطه به گزینش استاد به هیأت هاي جـذب تغییـر   تصویب آن کلیه هیأت ه
 .عنوان می یابد

 محمود احمدي نژاد
 رئیس جمهور و رئیس شوراي عالی انقالب فرهنگی

   




