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دستورالعمل نحوه رسيدگي به شکايات داوطلبان و ساير
مشمولين ماده  5آييننامه تشکيل هيأت عالي جذب اعضاي
هيأت علمي دانشگاهها و مراكز آموزشعالي كشور مصوب
جلسه  69مورخ  4964/20/41هيأت عالي جذب
در اجراي ماده  6آييننامه تشکيل هيأت عاا ي جاب اعاااي هياأت علماي
دانشگاهها و مراکز آموزشعا ي کشور مصو جلسات  606و  626مورخ 66/4/91
و  68/2/90شورايعا ي انقال فرهنگي دستورا عمل نحوه رسيدگي باه شاکايات
داوطلباااو و ساااير مشاامو ين ماااده  5آياايننامااه ماابکور در جلسااه  16مااورخ
 9619/02/96هيأت عا ي جب به شرح ذيل بهتصويب رسيد:
الف) تعاريف و كليات
ماده  -4در اين دستورا عمل عبارات اختصاصي زير جاايگزين عنااوين کامال
آنها ميگردد.
 «هيأت عا ي» به جاي هيأت عا ي جب اعااا هياأت علماي دانشاگاههاا ومراکز آموزشعا ي کشور؛
 «هيأت مرکزي» به جاي هيأت مرکزي جب وزارتين؛ «هيأت اجرايي» به جاي هيأت اجرايي جب مؤسسات؛ «آييننامه» به جاي آييننامه تشکيل هيأت عا ي جب اعااء هيأت علمايدانشگاهها و مراکز آموزشعا ي کشور؛
 «مصوبه» به جاي مصوبه اهادا وااايف و ترکياب هياأتهااي مرکازي واجرايي جب هيأت علمي؛
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 «دستورا عمل اجرايي» به جاي دستورا عمل اجرايي جب و تبديل وضعيتاستخدامي اعااي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسساات آماوزشعاا ي و پژوهشاي
کشور.
ماده  -0داوطلب کسي است که براساس مجوز قانوني جهت همکااري علماي
به صورت حقا تدريس ،طرح سربازي ،قراردادي ،پيماني ،راتبه ،تبديل پيماني باه
رسمي -آزمايشي و تبديل رسمي -آزمايشي باه رسامي -قطعاي باه هياأتهااي
اجرايي مراجعه مينمايند.
ماده  -9رسيدگي به شکايات صالحيت عمومي و تواناييهاي علماي اعاااي
هيأت علمي در دانشگاهها و مراکز آموزشعا ي کشور با رعايت ضوابط مصاوبه باه
عهده هيأتهاي اجرايي ،هيأتهاي مرکزي و هيأت عا ي خواهد بود.
ماده  -1هيأتهاي اجرايي و مرکزي مکلف هساتند براسااس طارح فراخاواو
جب و شرايط عمومي استخدام و ساير موارد مقرر در آييننامه و مصوبات هياأت
عا ي بالفاصله بررسي صالحيت داوطلب را طبق مقررات آغااز نماوده و در مهلات
مقرر در تقويم مراحل جب اعااي هيأت علمي اعالم نظر نمايند.
ماده  -5پرونده هاي مطروحه در هيأت هاي اجرايي و يا هيأت هاي مرکزي
در بررسي و رسيدگي بدوي و يا مراحال اول و دوم تجديادنظر حساب ماورد
مي بايستي با قانوو و آيين نامه هاي اجرايي مربوطه تطبي ق داده شده و ساسس
براساس ضوابط مربوطه مبادرت به صدور رأي گاردد .ضامنا در مراحال اول و
دوم تجدي د نظر الزم است انطباق و ي ا عادم انطبااق آراي قبلاي باا قاوانين و
مقررات مبني بر احراز يا عدم احراز شرايط عمومي و انتخا اصلح ( او ويت يا
عدم ا ويت جب ) ذکر گردد.
ماده  -9آراي صادره در هر مرحلاه از صادور رأي در صاورت عادم اعتارا
داوطلب در مهلت مقرر که در ماده  6ذکار شاده قطعاي و الزماالجارا مايباشاد.
بديهي است در صورت اعترا داوطلب در مهلت قانوني مقارر و تجدياد نظار در
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آراي صادره توسط مراجع مبکور در اين دساتورا عمل ،آراي بعادي ماال
خواهد بود.

عمال

ب) مراجع و مراحل رسيدگي
ماده  -7هيأت اجرايي او ين مرجع رسيدگي به صالحيت داوطلب استخدام و
ساير موارد مبکور در ماده  2اين دستورا عمل ميباشد.
ماده  -1مهلت مقرر جهت اعترا

به رأي صادره بدوي ،تجديد نظر اول و يا

تجديد نظر دوم به مدت دو ماه از زماو ابالغ رأي ميباشد.
تبصره -مال

زماو ابالغ آراء به داوطلباو با شرايط ذيل خواهد بود:

ا ف) از طريق شبکههاي اطالعرساني (حداقل يک بار با شرط اعالم قبلي زماو
نتيجه به کليه داوطلباو)؛
) تاريخ ابالغ رأي به شاکي توسط هيأت اجراي يا هيأت مرکزي.
ماده  -6داوطلباني که در مرحله بدوي بررسي توسط هيأتهاي اجرايي واجد
شرايط عمومي يا انتخا اصلح تشخيص داده نشاوند مايتوانناد در مهلات مقارر
کتبا به رأي صادره اعترا نموده و تقاضاي تجديد نظار نمايناد .در ايان مرحلاه
هيأت اجرايي نسبت به بررسي و صدور رأي مجدد در مهلت مقرر اقدام مينمايند.
ماده  -42چنانچه در مرحله تجديد نظر اول ،رأي بدوي مبني بار عادم احاراز
ضوابط عمومي يا انتخا اصلح تأييد شود وداوطلب نسبت به آو اعتارا داشاته
باشد ،ميتواند اعترا خود را کتبا در مهلت مقرر به هيأت مرکزي ارايه نمايد .در
مرحله دوم تجديد نظر ،هيأت مرکزي نسبت به بررسي و صدور رأي مجدد اقادام
مينمايد.
ماده  -44مدت زماو رسيدگي به شکايات و اعالم نظر در هيأتهاي اجرايي و
مرکزي دو ماه خواهد بود.
ماده  -40هيأتهاي اجرايي ومرکزي موافند ضمن ابالغ رأي صاادره بادوي،
تجديد نظر اول يا دوم به داوطلب ،قابل تجديد نظار باودو ،مرجاع تجدياد نظار
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کننده بعدي و مهلت قانوني جهت اعترا

به رأي را ذکر نمايند.

ماده  -49داوطلب ميتواند فقط يک بار در مرحله اول از هيأت اجرايي و يک
بار در مرحله دوم از هيأت مرکزي تقاضاي تجديد نظر نمايد شکايت بيش از ياک
بار در هر يک از مراجع مبکور مجاز نميباشد.
تبصره -عدم پبيرش در يک مقطع مانع از شرکت در مقااطع ديگار نخواهاد
بود .در صورت شرکت مجدد داوطلب ،احراز صالحيت بر مبناي وضعيت فعلي فرد
ميباشد( .عدم احراز صالحيت قبلي مال عمل نميباشد) شکايت برابار مقاررات
قابل رسيدگي ميباشد.
ماده  -41هيچ مقام اداري و دو تاي نمايتواناد آراء هياأتهااي مرکازي ياا
هيأتهاي اجرايي را تغيير دهد و يا از اجراي آو جلوگيري کند مگار در ماواردي
که ديواو عدا ت اداري آو را نقض و ياا هياأت عاا ي آو را ابطاال و ياا تصاميم
ديگري اتخاذ نمايد.
ماده  -45در صورتي که داوطلب نسبت به رأي صادره از سوي هيأت مرکزي
معتر باشد پس از ابالغ رأي مي تواند در مهلت مقرر اعترا خاود را کتباا باه
هيأت عا ي ارايه نموده و تقاضاي بررسي مجدد از آو هيأت نمايد.
تبصره -شکايت داوطلب به هياأت عاا ي جاب در صاورتي قابال رسايدگي
خواهد بود که مراحل تجديد نظر اول و دوم طي شده باشد .اين ماده ناقض مااده
 96که به معناي مبسوط ا يد بودو هيأت عا ي است نميباشد.
ماده  -49عالوه بر مراجع مقرر در اين آييننامه هيأت عا ي ميتواند بهعناواو
عا يترين مرجع نسبت به آراء صادره در هر مرحله رسيدگي و صدور رأي نماوده
نظر هيأت عا ي در هر مرحله قطعي و الزماالجرا ميباشد.
ج) نحوه رسيدگي
ماده  -47مبناي رسيدگي به شکايات و تجديد نظر آراي هيأتهاي اجرايي و
مرکزي عبارتند از :اعترا

کتبي ذينفع (يا نماينده قانوني وي) و ياا تشاخيص و
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دستور هيأت عا ي
ماده  -41در شکوائيه کتبي شاکي جهت درخواست تجديد نظر بايد نکات زير
قيد شود:
 نام ونام خانوادگي ،شماره شناسنامه ،شماره ملّي و اماا؛ نشاني محل کار و سکونت ،شماره تلفن تماس و آدرس اينترنتي؛ ارايه جهاات ،داليال ياا مساتندات اعتارا باا درأ رأي ياا آراء صاادره درشکوائيه.
ماده  -46هيأتهاي اجرايي و هياأتهااي مرکازي و عاا ي موافناد پاس از
دريافت اعترا شاکي و ثبت در صاورت مراجعاه حااوري رسايد آو را باه وي
تحويل دهند .تاريخ وصول اعترا مبناي آغاز تجديد نظر خواهد بود.
تبصره -شکايتي قابل رسيدگي است که توسط داوطلب و يا نمايناده قاانوني
وي اماا و در مهلت مقرر تحويل مرجع رسيدگي کننده شود.
ماده  -02در تجديد نظر اول دو نفر نماينده از هيأت مرکزي جايگزين دو نفر،
از موضوع بند  6ماده  6مصوبه اهدا و واايف ميگردند .در اين جلسه دفاعياات
کتبي داوطلب مورد بررسي قرارگرفته و نسبت به صدور رأي اقدام خواهد شد.
ماده  -04در تجديد نظر دوم که در هيأت مرکزي انجام خواهاد شاد پاس از
مالحظه پرونده و نيز در صاورت درخواسات داوطلاب پاس از اساتماع دفاعياات
حاوري وي مجددا نسبت به صدور رأي اقدام خواهد شد.
ماده  -00مراجع رسيدگي کننده در تجديد نظر اول و دوم در صورتيکه موارد
موجود در پرونده داوطلب را مکفي و ماتقن باراي صادور رأي تشاخيص ندهناد
موافند نسبت به بررسيهاي مجدد اطميناو آور توسط بررسايکننادگاو جدياد
اقدام نموده و با توجه به داليل و مستندات شاکي هماه جواناب امار را بررساي و
اعالم نظر نمايند.
ماده  -09مکاتبات درخصوص رسيدگي به پرونده شاکياو باا هياأت عاا ي از
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طريق هيأتهاي مرکزي صورت ميپبيرد.
ماااده  -01هيااأتهاااي اجرايااي و هيااأتهاااي مرکاازي موافنااد در صااورت
درخواست کتبي داوطلب نتيجه رسيدگي به شکايات را بهطاور کلاي ،محرماناه و
کتبي به وي اعالم نمايند.
ماده  -05دبيراو هيأت هاي اجرايي مسؤول اجراي تصاميمات و اباالغ آراء و
احکام صادره ميباشند .همچنين در مرحله دوم تجديد نظر انجاام ايان اماور باه
عهده دبير هيأت مرکزي ميباشد.
ماده  -09کليه اطالعات به دست آمده در مراحل جب در پروناده متقاضاي
محرمانه بوده و افشاي آو مجاز نميباشد .در صورت افشااي ماوارد باا متخلفاين
طبق مقررات مربوطه قاايي و ياتخلفاتي برخورد خواهد شد.
ماده  -07هايچ ياک از اعاااي هياأت هااي مرکازي ،هياأتهااي اجراياي،
محققين ،مصاحبهگراو و بررسيکنندگاو را نميتواو در ارتبااط باا وااايفي کاه
طبق مقررات و ضوابط براي جمعآوري اطالعات ،مدار و همچناين صادور رأي
دارند تحت تعقيب قاايي قرار داد.
تبصره -در صورتي که هر يک از افراد فوق مرتکب جرايم عمومي يا تخلفاات
اداري گردند ،پرونده آناو حسب مورد توسط هيأت عا ي يا هيأتهاي مرکزي باه
مراجع قاايي ،هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و ياا سااير مراجاع ذيرباط
ارجاع خواهد شد.
ماده  -01هيأتهاي مرکزي موافند هر شش ماه گزارش فعا يتهاي خود و
هيأتهاي اجرايي (در خصوص آراء صادره تجدياد نظار اول و دوم) را باه هياأت
عا ي ارايه نمايند.
ماده  -06اين آييننامه در  21ماده و  5تبصره در نود و ششمين جلسه هيأت
عا ي جب مورخ  9619/02/96بهتصويب رسيده است.
رييس هيأتعا ي جب اعااي هيأت علمي -محمد علي کينژاد

