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آييننامه تشکيل کارگروه بررسي صالحيت عمومي استاني
مؤسسات آموزشعالي و پژوهشي مصوب جلسه  08مورخ
 0938/5/08هيأتعالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاهها
و مراکز آموزشعاليکشور
ماده  -0مقدمه
براساا مصوبااجبسصت اا ص806صوص826صوااج ص9668/4/91صوص9661/2/90ص
شج ايصع ليصانقالبصفرهنگيص(اهداف،صوظ يفصوصترکيبصهيأ صه يصورکزيصوصاتراييص
تذبصاعض يصهيأ صع ميصدانشگ هصه صوصوؤس صآواجش صعا ليص)صوصوباجبسصت اسص
220صشج ايصاسالويصشدنصوج ص،9610/4/26ص«ک گروهصبر سيصصالحيتصعمجويص
است ني»صد صهرصاست نصتشکيلصويصگردد.صانج مصاوج صورباج صباسصبر ساصيصصاالحصيتص
عمجويصتم ويصهيأ صه يصاتراييصتذبصوؤس صآوجش صع ليصوصپژوهشاصيصاسات نص
ويب شد .ص
اعمصاشصدولتيصوصغيردولتيصبرصعهدهصاينصک گروهص ص
ماده  -2تعاريف و اصطالحات
 -0هيأت عالي جذب :هيأ صع لي صوصتذبصاعض يصهيأ صع ماصيصشاج ايصعا ليصص
انقالبصفرهنگي .ص
 -2وزارت :واش صع ااجم،صتحقيقاا صوصفناا و يصوصوشا صبهداشاات،صد واا نصوص
آوجش صپزشکي .ص
 -9هيأت مرکزي جذب:صهيأ صهاصيصورکازصيصتاذبصاعضاصيصهياأ صصع ماصيص
وشا صع جم،صتحقيق صوصفن و يصوصوشا صبهداشت،صد و نصوصآوجش صپزشکي .ص
 -7مؤسسه :هرصيکصاشصوؤس

صآوجش صع ليصوصپژوهشي .ص
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 -5هيأت اجرايي جذب:صهيأ صاتراييصتذبصاعض يصهيأ صع ميصوؤس اص ص
آوجش صع ليصوصپژوهشي .ص
 -6دبيرخانه هيأتعالي :دبيرخ نسصهيأ صعا ليصصتاذبصشاج ايصعا ليصصانقاالبص
فرهنگي .ص
 -4کارگروه :ک گروهصبر سيصصالحيتصعمجويصاست ني .ص
ماده  -9وظايف کارگروه
-9صبر س ايصصااالحيتصعمااجويصک ي اسصوتق ض اي نصتااذبصوصت ااديلصوض ا يتص
استخداويصاعض يصهيأ صع ميصوؤس صو تقرصد صاست نصوربج ؛ ص
-2صبر سيصصالحيتصعمجويصاعض يصهيأ صه يصوؤسسصپيشانه دصيصوؤس اص ،ص
اعض يصپيشنه ديصبرايصعضجيتصد صهيأ صه يصاونا صوص صي ساتصوؤس اص صاسات نص
وربجطس؛ ص
-6صانج مصوظ يفصوحجلسصاشصطرفصهيأ صع ليصتذبصشج ايصع ليصانقالبصفرهنگاصيص
وصهيأ صه يصورکزيصتذبصوشا تينصح بصوج د .ص
ماده  -7ترکيب اعضاي کارگروه
-9صنم يندهص ييسصنه دصوق مصو ظمص ه ارصيصد صدانشاگ هصهاصيصاسات نصص(اشصباصينص
ؤس يصدف ترصنه دصنم يندگيصوق مصو ظمص ه ريصد صوؤس صاست ن)؛ ص
-2ص1صت ص1صتنصاشصاعض يصهيأ صه يصع ميصدانشگ هصه يصواب تسصبسصوشا تين؛ ص
-6صيکصنم يندهصاشصدانشگ هصآشادصاسالويصواحده صي صوراکزصاست ن؛ ص
-4صيکصنم يندهصاشصدانشگ هصپي مصنج صاست ن؛ ص
-5صيکصنم يندهصاشصوؤس صغيردولتي-صغيرانتف عيصاست نص(د صصج صني ش) .ص
تبصره  -0اعض يصبنادهصيص،2ص،6ص4صوص5صتجسا صهياأ صعا ليصصتاذبصانتخا بصص
ويصشجندص(ترتيحا صاشصباصينصاعضاصيصهياأ صهاصيصاترايايصصوصکا گروهصهاصيصبر ساصيص
صالحيته يصعمجويصوؤس صاست ن) .ص
ص
تبصره  -2اعض يصک گروهصصالحيتصعمجويصبرايصود ص6صس لصب صحکمص ييسص
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هيأ صع ليصتذبصشج ايصع ليصانقالبصفرهنگيصونبجبصخجاهنادصگردصياصدصوصانتخا بصص
آنه صبرايصحداکثرصدوصدو هصوتجاليصبالو نعصخجاهدصبجد .ص
ماده -5صبسصونظج صانج مصاوج صادا يصک گروه،صدبيرخ نسصايصب صانتخ بصهيأ صع ليص
د صيکيصاشصوؤس صاست ن،ص(ترتيحا صدانشاگ هصتا وعصاسات نصباسصعناجانصصدانشاگ هص
ويشجد .ص
ونتخب)صب صاوک ن صوج دصني شصتشکيلص ص
تبصره -0صس خت ،صتشکيال صوصوظ يفصدبيرخ نسصتجس صک گروهصحاداکثرصطاصيص
کو هصوبجبصخجاهدصگرديد .ص
ي ص
تبصره -2صدبيرخ نسصشيرصنظارص يايصسصکا گروهص،صکاسصتجسا ص يايصسصدانشاگ هص
ويگرددصادا هصخجاهدصشد .ص
ونتخبصت يينص ص
ماده -6صباسصونظاج صصت ارصيعصد صاواج صورباج صباسصبر ساصيصصاالحصيتصعماجوصيص
وينم يد :ص
گروهصن تصبسصتشکيلصشيرصک گروهصه يصذيلصاقدامص ص
صآوجش صعا ليصصدولتاصيصواب اتسصباسصوشا ص
گروهصدانشگ هصه صوصوؤس
صوصفن و ي؛ ص
گروهصدانشگ هصه يصدولتيصواب تسصبسصوشا صبهداشت،صد و نصوصآوجش ص

وتق ضي ن،صک
-9صشيرک
ع جم،صتحقيق
-2صشيرصک
پزشکي؛ ص
-6صشيرصک گروهصدانشگ هصآشادصاسالويصوصوؤس

صغيردولتيص–صغيرانتف عي .ص

ماده  -4وظايف کارگروه
-9صانج مصاوج صوحجلسصاشصک گروهصبرايصصالحيتصعمجوي؛ ص
-2صوش کتصد صانج مصوب ح سصه صوصبر ساصيصپرونادصهصها يصا سا لصيصهياأ صهاصيص
اتراييصبرايصبر سيصصالحيتصعمجويصوجضجعصو دهص()9صوصاعالمصنظارصباراصيصاتخا ذص
تبميمصنه ييصبسصک گروه .ص
ماده  -0اعضاي زيرکارگروه
-9صدوصتنصاشصاعض يصک گروه؛ ص
-2صدوصتنصاشصاعضاصيصهياأ صصع ماصيصوؤس اص صاسات نصاشصوصياص نصکا صگروهصهاصيص
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صالحيتصعمجوي .ص
تبصره-صاعض يصشيرصک گروه،صبسصود صسسصس لصتجسا صکا گروهصت صيايصنصوصبا ص
ويگردند .ص
حکمص ييسصک گروهصونبجبص ص
ماده  -3فرايند بررسي صالحيت عمومي
-9صهيأ صه يصاتراييصن تصبسصتشکيلصپروندهصوتق ضي نصاقدامصنمجده،صوصپروندهص
ويکنند؛ ص
تکميلصشدهص اصبسصدبيرخ نسصک گروهصا س لص ص
-2صدبيرخ نسصک گروه،صن تصبسصانج مصاست الو صوج دصني شصاشصوراتعصذيصصالحص
وصهمچنااينصانجاا مصاوااج صتحقيااق،صانجاا مصوباا ح سصاشصوتق ضااصي نصاقاادام،صط ااقص
وينم يند؛ ص
نديه يصوبجبصهيأ صع ليصتذبصاقدامص ص
شو ن ص
-6صک گروهصپسصاشصبر سيصصالحيتصعمجويصب صتشکيلصت سصوصدعج صاشصافارادص
ت يينصشدهصن تصبسصبر ساصيصپرونادهصوتق ضاصي نصاقادامصنماجدهصوصنتصيجاسصبر ساصيص
صالحيتص اصب صتجتسصبسصاوتي شا صوکت سصاشصفرمصهاصيصوربجطاسصباسصهياأ صصاترايايصص
وينم يند .ص
تذبصا س لص ص
تبصره -اداوسص وندصتذب،صوط بقصدستج ال ملصاتراييصتذبصوصت ديلصوض يتص
استخداويصاعض يصهيأ صع ميصدانشگ هصه صوصوراکزصآوجش صع ليصخجاهدصبجد .ص
ماده -08صبسصونظاج ص صانجا مصاواج صتحقصياصق،صکا گروهصصوايصتجاناصد صاشصافارادصواتادص
صالحيته يصالشمص(ترتيح صاشصبينصاعض يصهيأ صع مي)صاستف دهصنم يد .ص
ص
گروهه ص
ص
ماده -00صس خت صتشکيالتيصک گروهصوصشيرصک
نمجدا ص
ماده  -02اينصآيينصن وسصوشتملصباصرص92صوا دهصوص99صت بارهصد صت اسصواج صص
9610/5/90صهيااأ صعا ليصتااذبصاعضا يصهيااأ صع مايصدانشااگ هصها صوصوؤس ا ص
الشماالتراست .ص
بستبجيبص سيدصوصاشصت يخصابالغص ص
آوجش صع ليص ص
ص
ينژاد
ييسصهيأ صع ليصتذبصاعض يصهيأ صع مي-صوحمدع يصک ص

