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دستورالعمل اجرايي جذب و تبديل وضعيت استخدامي 

 ي عالآموزشي  مؤسساتو  ها دانشگاه علمي هيأت اعضاي

عالي  هيأت 97، 94، 49، 71، 71مصوبات جلسات  و پژوهشي

  ها و مؤسسات آموزش جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه

 عالي كشور

 عااي   شوراي 90/2/68و  91/4/68مورخ  826و  806بر اساس مصوبه جلسات 

 جذب اعضاي عاي  هيأت 4/1/68انقالب فرهنگ  و بيست و چهارمين جلسه مورخ 

دساوورايمم  اجرايا     وسيله بدين عاي  آموزش مؤسساتو  ها گاهدانش علم  هيأت

 شار   باه و پژوهش   عاي  آموزش مؤسساتو  ها دانشگاه علم  هيأت جذب اعضاي

 .ستاالجرا الزم 9/90/68كه از  گردد م زير ابالغ 

 تعاريف -7ماده 

درماااو و ، و وزارت بهداشاات فناااوريتحقيقااات و ، وزارت علااوم: وزارت -7

 .آموزش پزشك 

وزارت  علما   هياأت  مركزي جاذب اعضااي   هيأت :مركزي جذب هيأت -4

 .و وزارت بهداشت درماو و آموزش پزشك  فناوريتحقيقات و ، علوم

و آموزشا    اعا  از  عااي   آموزش مؤسسات، ها دانشگاههر يك از : مؤسسه -9

 .پژوهش 

 .مؤسسه علم  هيأت اجراي  جذب اعضاي هيأت: اجرايي جذب هيأت -9

 .اجراي  جذب مؤسسه هيأت نهدبيرخا :دبيرخانه -5
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 اهداف -4ماده 

 همچنين اصلح از بين موقاضياو جذب و علم  هيأت انوخاب اعضاي منظور به

 هياأت  تبدي  وضميت اسوخدام  و ايجاد وحدت رويه در اماور اساوخدام اعضااي   

 .اجراي  جذب در هر مؤسسه تشكي  خواهد شد هيأت، علم 

 اجرايي جذب هيأت وظايف -9ماده 

آموزش   يها گروهدر  علم  هيأت ساي  و تميين نيازهاي جذب اعضايشنا -9

 ؛و پژوهش 

 ؛مؤسسه علم  هيأت انجام فراخواو عموم  براي جذب اعضاي -2

اع   علم  هيأت نحوه و چگونگ  اسوخدام اعضاي درخصوص يگير تصمي  -6

، طار  ساربازي   علم  هيأت، رسم  قطم ،  شرسم  آزماي، پيمان ، از قراردادي

 ؛و مقررات مربوطه ها نامه آيين چارچوبدر  علم  هيأت ت و انوقال اعضاييمأمور

موقاضا  اساوخدام در    علما   هياأت  جاذب اعضااي   درخصوص اعالم نظر -4

 ؛مؤسسه و موقاضياو راتبه تحصيل  از يحاظ تواناي  علم  و صالحيت عموم 

 هياأت  نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مربوط به اسوخدام اعضاي -5

 ؛علم 

 .مركزي جذب هيأت گزارشات مسومر ساييانه حسب مورد به ارايه -8

 .باشند م  مسوثناهاي فمل  از شركت در فراخواو عموم   راتبه -7تبصره 

ي وزارت در ماورد موقاضاياو راتباه تحصايل      هاا  نامه آيينرعايت  -4تبصره 

 .ايزام  است

 اجرايي جذب هيأت تركيب -9ماده 

 ؛(هيأت رييس) مؤسسه رييس -9

 ؛نهاد نمايندگ  مقام ممظ  رهبري در مؤسسه ييسر -2

 .جذب عاي  هيأت از هماو مؤسسه به انوخاب علم  هيأت سه تا پنج عضو -6

افراد موضاو  بناد    ندتوان م مركزي جذب  هيأت مؤسسه يا رييس -7تبصره 
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 .پيشنهاد نمايند عاي  هيأت فوق را به

 ي بمدي چهار سالاه دورهزماو عضويت براي دوره اول سه سال و  -4تبصره 

 .باشد م  مصوبه از شهريور سال آينده زماو اجراي  شدو اين. باشد م 

مؤسسه از باين اعضاا    رييساجراي  جذب كه با حك   هيأت دبير -9تبصره 

 .انوخاب خواهد شد

اجرايا  جاذب    هياأت  براي كلياه واحادهاي دانشاگاه آزاد اساالم      -5ماده 

 :شود م با تركيب ذي  تشكي  اسوان  و صورت  به علم  هيأت اعضاي

 ؛(هيأت رييس) ين واحد اسواوتر بزرگ رييس -9

 ؛ين واحد اسواوتر بزرگنهاد نمايندگ  مقام ممظ  رهبري در  رييس -2

ين واحد اساواو  تر بزرگ رييسبنا به پيشنهاد  علم  هيأت سه تا پنج عضو -6

 نهااي   تأيياد اويياه و   تأيياد  منظاور  باه مركازي جاذب وزارت مربوطاه     هيأت به

 .دانشگاه آزاد اسالم  رييسجذب و حك   عاي  هيأت

 دبيرخانه -6ماده 

، اجراي  جذب از قبي  اعالم فراخاواو عماوم  جاذب    هيأت اجراي كليه امور 

توسا    و ...ي  باه موقاضاياو   گاو  پاسخ، تشكي  پرونده، دريافت تقاضاي همكاري

جذب موظف  اجراي  هيأت رييس. اجراي  جذب انجام خواهد شد هيأت دبيرخانه

است در اويين فرصت نسبت به تشكي  دبيرخانه با امكانات و تجهيزات مناساب و  

اجراي  جاذب   هيأت دبيرخانه آو را كه زيرنظر دبير رييسمكانيزه اقدام نموده و 

 .تميين نمايد كند م فماييت 

 ها گروه كار -1ماده 

، جاذب اجراي  جذب در موارد مطروحه جهت تسريع در روناد بررسا     هيأت

 .دهد م ي علم  و عموم  زير نظر خود تشكي  ها بررس كارگروه 

 بررسي توانايي علمي كارگروه الف(

تبادي   ، اساوخدام پيماان   )   علما  موقاضاياو جاذب   يبررس  توانا منظور به



 ريو/ مجموعه قوانين و مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فنا 964

 

از رسم  آزمايشا  باه رسام     ، وضميت اسوخدام  از پيمان  به رسم  آزمايش 

، موقاضاياو اساوداده از راتباه تحصايل      نهمچناي  و( و ...قطم  و طر  ساربازي  

اجرايا    هياأت  ي مخولاف زيار نظار   ها تخصصبررس  تواناي  علم  در  كارگروه

بررسا  توانااي  علما      كاارگروه تشكي  . جذب حسب مورد تشكي  خواهند شد

 .باشد م ن ايزام 

 :زير خواهد بود شر  به كارگروهتركيب اعضاي هر 

 ؛رب  ذيده كپژوهش رييس، دانشكده رييس -9

 ؛رب  ذيپژوهش  ، مدير گروه آموزش  -2

مرتب  با زمينه تخصص  موقاضا  باا    علم  هيأت حداق  دو ندر از اعضاي -6

 كاارگروه اجراي  جذب كه حسب پروناده باراي حضاور در جلساه      هيأت انوخاب

 ؛شوند م  دعوت

كه بايساو  از   هيأت اجراي  جذب و يا نماينده آو هيأت از اعضاي ندر يك -4

 .رسم  مؤسسه باشد علم  هيأت اعضاي

بخا    ريايس حساب ماورد    ها پژوهشكدهپژوهش  و  مؤسساتدر  -7تبصره 

 .خواهد بود كارگروهو ضمربوطه ع

 اجراي  جاذب برخا  از اعضااي    هيأت در صورت نياز با تشخيص -4تبصره 

 .از خارج مؤسسه انوخاب گردند ندتوان م  6موضو  بند  علم  هيأت

 هياأت  ريايس اجراي  جذب و حكا    هيأت تأييد اعضاي هر كارگروه با نظر و

پاس از   كاارگروه اعضااي  . شاوند  ما   حسب پرونده باه مادت دو ساال منصاوب    

مربوطه ي ها فرمي تواناي  علم  موقاضياو را در ها بررس ي الزم نويجه ها بررس 

 اجراي  جاذب جهات اتخااذ تصامي      هيأت را توس  نمايندهآنها  تكمي  نموده و

 .خواهد نمود ارايهاجراي  جذب  هيأت بهمحرمانه صورت  به

پژوهش  و  مؤسساتبررس  تواناي  علم  در  يها گروه كارتركيب  -9تبصره 

انوداع  حسب مورد با صالحديد غير -دويو غير و پژوهش  عاي  آموزش مؤسسات

 .مؤسسه تميين خواهد شد رييس
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 بررسي صالحيت عمومي كارگروه ب(

اساوخدام  ، ايوادريس  حا  ) موقاضياو جذببررس  صالحيت عموم   منظور به

از رسام   ، تبدي  وضاميت اساوخدام  از پيماان  باه رسام  آزمايشا        ، پيمان 

و موقاضاياو اساوداده از راتباه    ( و ...طار  ساربازي   ، آزمايش  به رسام  قطما   

اجرايا    هياأت  بررس  صالحيت عموم  با تركيب ذي  زيرنظر كارگروه، تحصيل 

 :جذب تشكي  خواهد شد

 ؛مؤسسه رييساينده نم -9

 ؛نهاد نمايندگ  مقام ممظ  رهبري در مؤسسه مسؤولنماينده  -2

 تأيياد اجراي  جذب و با  هيأت رسم  با پيشنهاد علم  هيأت سه ندر عضو -6

 مركزي جذب براي مدت سه سال منصوب هيأت گزين  با حك  دبير عاي  هيأت

 .شوند م 

بناا باه   رأي  حا   بررس  صالحيت عموم  بادوو  كارگروه مسؤول -7تبصره 

 .شركت كند دتوان م  در جلسات هيأت رييستشخيص 

   علم  و صالحيت عماوم  موقاضاياو عضاويت در   يبررس  توانا -4تبصره 

نهااد   توسا  مماونات اماور اسااتيد     هاا  دانشگاهگروه ممارف اسالم   علم  هيأت

 .گيرد م انجام  ها دانشگاهر نمايندگ  مقام ممظ  رهبري د

 علمي هيأت جذب اعضاي فرايند -1ماده 

 در اين دسوورايمم  هرگونه اسوخدام عضو علم  هيأت منظور از جذب اعضاي

انوقاال و راتباه   ، يتمأمور، طر  سربازي، پيمان ، قرارداديصورت  به علم  هيأت

 :باشد م  زير شر  به علم  هيأت فرآيند جذب اعضاي. تحصيل  است

و راتباه تحصايل     علما   هيأت ايپس از اعالم فراخواو عموم  جذب اعض -6-9

و شراي  مربوطه اعالم شده انجام خواهد شد دبيرخاناه نسابت باه     ها فرم براساس كه

 ؛(روز 5حداكثر ) نمايد م دريافت انجام فراخواو و درخواست موقاضياو اقدام 

دوبار در ساال و در   علم  هيأت فراخواو عموم  براي جذب اعضاي -تبصره
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هاي كثيراالنوشاار باه    من از طري  منزيگاه مؤسسه و روزنامهشهريور و به هاي ماه

 .گيرد م شك  اسوان  يا مومركز صورت 

اجرايا  جاذب ارساال     هيأت ي واصله را بهها درخواستدبيرخانه كليه  -6-2

اجراي  جذب براي افراد واجد شراي  پرونده تشاكي  داده و   هيأت نموده و با نظر

اقادام خواهاد   ، اند بودهدي كه شراي  اوييه را دارا ننسبت به ارسال پاسخ براي افرا

 ؛(روز 5حداكثر ) .نمود

 زمااو  ها  دبيرخانه بمد از تكمي  پرونده براي موقاضياو واجاد شاراي     -6-6

بررس  توانااي   ي ها گروه كاراجراي  جذب به  هيأت پرونده آناو را بنا به تشخيص

رف اساالم  باه مماونات    علم  و صالحيت عموم  مؤسسه و در مورد دروس مماا 

 ؛(روز 8حداكثر ) نمايد م  امور اساتيد نهاد نمايندگ  مقام ممظ  رهبري ارسال

بررس  تواناي  علم  و صالحيت عماوم  باا تشاكي  جلساه و      كارگروه -6-4

دعوت از افراد تميين شده نسبت به بررس  پرونده موقاضياو اقدام نموده و نويجه 

اجرايا    هياأت  امويازات مكوسبه از فرم مربوطه به بررس  صالحيت را با توجه به

 ؛(روز 45حداكثر ) نمايند م جذب ارسال 

دبيرخانه پس از دريافت نويجه بررس  تواناي  علم  و صالحيت عموم   -6-5

حداكثر ) اجراي  جذب ارسال خواهد كرد هيأت ها را براي اتخاذ تصمي  به پرونده

 ؛(روز 5

ز بررس  پرونده موقاضياو نويجه تصمي  خود اجراي  جذب پس ا هيأت -6-8

 ؛(روز 95حداكثر ) را اعالم خواهد نمود

اجراي   هيأت اوييه تأييدكه مورد را دبيرخانه خالصه پرونده موقاضيان   -6-8

 مطاب  فرم مربوطه از طري  پست ايكورونيك به دبيرخاناه  ،است قرارگرفوه جذب

 ؛(روز 8 حداكثر) نمايد م مركزي جذب ارسال  هيأت

روز به مؤسساه   45مركزي جذب نيز تصمي  نهاي  را حداكثر در  هيأت -6-6

روز نويجه را باه اطاال     90مؤسسه موظف است حداكثر ط   اعالم خواهد كرد و

 .موقاض  برساند
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پاس از   علما   هيأت صدور ابالغ اسوخدام رسم  آزمايش  اعضاي -7تبصره 

ورد نيااز از طارف مؤسساه توسا      مركزي جذب و ارسال مادار  ما   هيأت تأييد

 .وزارت اقدام خواهد شدآموزش   مماونت

بررس  ) قب  از هرگونه اقدام، با توجه به محدوديت اسوخدام مرب  -4تبصره 

رعايت بخشنامه مربوطه و كسب ( ي علم  و صالحيت عموم  موقاضياوها تواناي 

 .وزارت موبو  ايزام  استآموزش   مجوز از مماونت

ابودا توس  ، ي اسوخدام در دانشگاه آزاد اسالم ها درخواستكليه  -9تبصره 

اجراي  جذب اسواو بررس  و به سازماو مركزي آو دانشگاه و از طري  ي ها هيأت

مركزي جذب  هيأت آو دانشگاه بهآموزش   يا مماوو رييس يآو سازماو با امضا

سابت باه ايجااد    دانشگاه آزاد اسالم  نيز موظف است ن. وزارت ارسال خواهد شد

اين دسوورايمم  اقدام نمايد و امور  8يك دبيرخانه مومركز و مكانيزه مطاب  ماده 

 .مركزي جذب را انجام دهدي ها هيأتمحويه توس  

در رابطه با اسوخدام و تبدي  وضميت اعضاي گروه ممارف اسالم   -9تبصره 

ت عماوم  را  اجراي  مؤسسه موظف است تواناي  علم  و صاالحي  هيأت دبيرخانه

 هياأت  از دفور امور اساتيد نهاد نمايندگ  مقام ممظ  رهبري اسومالم نموده و باه 

 .اجراي  جذب مؤسسه ارسال نمايند

 علمي هيأت تبديل وضعيت استخدامي اعضاي -4ماده 

از پيماان  باه رسام      علما   هياأت  نحوه تبدي  وضميت اسوخدام  اعضااي 

 :باشد م  زير شر  بهطم  آزمايش  و از رسم  آزمايش  به رسم  ق

انقاالب   عااي   شاوراي  91/4/68ماورخ   806مصاوبه   5مااده   4بر اساس بناد  

از پيماان  باه رسام      علما   هياأت  فرهنگ  تبدي  وضميت اسوخدام  اعضااي 

 .باشد م  آزمايش  مشروط به احراز شراي  براي ارتقا به مرتبه باالتر

هااي    ژوهش  با توجه به ماال  و پ عاي  آموزش مؤسساتو  ها دانشگاه -7تبصره 

 شاخص و هرم اعضااي ، ها ساختتوسمه زير، موقميت جغرافياي ، تأسيسمانند سابقه 
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براي احراز شراي  ارتقاا باه مرتباه بااالتر در تبادي  وضاميت        ندتوان م  علم  هيأت

خود از پيمان  به رسم  آزمايش  امويازات الزم باراي   علم  هيأت اسوخدام  اعضاي

 جدول موضو  ماده يك درصد حداق  امويازات الزم را از 900تا  80به ميزاو ارتقا را 

 .ارتقا انجام دهند نامه آيينو ساير جداول ( آموزش  مؤسساتبراي )

 مميزه و تصاويب  هيأت پيشنهاد براساس امويازات موضو  تبصره فوق -4تبصره 

ي هاا  دانشاگاه در . ستقاب  بازنگري ا بار يكمؤسسه بوده و هر چهار سال  يهيأت امنا

 .مميزه مركزي تميين خواهد شد هيأت مميزه امويازات مزبور توس  هيأت فاقد

 عااي   شاوراي  91/4/64ماورخ   806مصاوبه   5ماده  5بند  براساس -74ماده 

از رسم  آزمايش   علم  هيأت تبدي  وضميت اسوخدام  اعضاي، انقالب فرهنگ 

 .باشد م  شياريبه رسم  قطم  مشروط به احراز مرتبه دان

از پيماان  باه    علما   هيأت براي تبدي  وضميت اسوخدام  اعضاي -77ماده 

ياه  تأييدرسم  آزمايش  و از رسام  آزمايشا  باه رسام  قطما  اخاذ مجادد        

 .صالحيت عموم  ايزام  است

تربيات  ي ها دانشگاه علم  هيأت تبدي  وضميت اسوخدام  اعضاي -74ماده 

آزمايشا  باه    -آزمايشا  و از رسام    -به رسم  مدرس و تربيت ممل  از پيمان 

گروه ممارف اسالم  تابع  علم  هيأت اسوخدام اعضاي همچنين قطم  و -رسم 

 .باشد م  مقررات خاص خود

هاا كاه مغااير ايان      و بخشانامه  هاا  نامه آيينكليه ضواب  و مقررات  -79ماده 

 .كماكاو به قوت خود باق  است، دسوورايمم  نباشند

تبصاره در   98مااده و   94 ريان دساوورايمم  اجرايا  مشاوم  با     ا -79ماده 

و  ها دانشگاه علم  هيأت جذب اعضاي عاي  هيأت 49 و 61 ،24 ،96 ،98جلسات 

 .رسيد تصويب بهكشور  عاي  آموزش مؤسسات
 

نژاد ك محمد عل   -علم  هيأتجذب اعضاي  عاي  هيأترييس   


