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اهداف ،وظايف و تركيب هيأتهاي مركزي و اجرايي جذب
هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالي مصوب
جلسات  6 ،5و  43مورخ  78/2/9 ،78/2/2و 77/4/3
هيأتعالي جذب اعضاي هيأت علمي
طبق بند  4ماده  3آييننامه تشكيل هيأتعالي جذب ععاذا هيذأت علمذي
دعنشگاههذا و مرعكذ آمذزش عذالي كشذز (مصذز جلهذه  806مذز 68/4/91
شز ع عالي عنقال فرهنگي) عهدعف ،وظايف و تركيب ععاا هيأتهذا مركذ
وشع تذذين علذذز  ،تحقيقذذات و فنذذاو و بهدعش ذ  ،د مذذاو و آمذذزش ي شذذكي و
هيأتها عجرعيي جب دعنشگاهها و مؤسهات آمزش عالي تابع وشع تين م بذز و
دعنشگاه آشعد عسالمي بهشرح ذيل تصزيب گرديد.
ماده  -1تعريف و اصطالحات
 -1وزات :وشع ت علذذز  ،تحقيقذذات و فنذذاو

و وشع ت بهدعشذ  ،د مذذاو و آمذذزش

ي شكي؛
 -2وزير :وشير علز  ،تحقيقات و فناو
 -4هيأت مركزي جذب :هيأت مرك
علز  ،تحقيقات و فناو

و وشير بهدعش  ،د ماو و آمزش

جب ععاا هيأت علمذي وشع تذين

و بهدعش  ،د ماو و آمزش

 -3دبيرخانه :دبيرخانه هيأت مرك

ي شكي؛

ي شكي؛

جب ععاا هيأت علمي وشع ت؛

 -5هيأت اجرايي جذب :هيأت عجرعيي جب ععاا هيأت علمي مؤسهه؛
 -6مؤسسه :هر يك عش دعنشگاهها ،مؤسهات آمزش عذالي ععذ عش آمزششذي و
يژوهشي.
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ماده  -2وظايف هيأت مركزي جذب
 -9تدوين سياس ها عجرعيي و مقر عت و آييننامذههذا مربذز بذه جذب
ععاا هيأت علمي (عع عش تزعناييها علمي و صالحي عمزمي) و ييشنهاد آنها
جه تصزيب به مرعجع ذ بط؛
 -2باشنگر د مقر عت و آييننامهها مربز و ييشنهاد عصالح آنها بذه وشيذر
برع تصزيب؛
 -3تهيه ،تنظي و ييشنهاد آييننامه دعخلي هيأت مركذ جذب و ع عيذه بذه
وشير برع تصزيب؛
 -4بر سذذي و تأييذذد جذذب دعوطلبذذاو عاذذزي د هيذذأت علمذذي مؤسهذذات
آمزش عالي (عع عش قرع دعد  ،ييماني ،سمي ،آشمايشي ،سمي قطعي)؛
 -5بر سي و تأييد تزعناييها علمي و صذالحي عمذزمي ماقااذياو تبذديل
واعي عساخدعمي ععاا هيأت علمي؛
 -8بر سي و تأييد تزعناييها علمي و صالحي عمذزمي ععاذا هيذأتهذا
عجرعيي و ييشنهاد به هيأتعالي جه تأييد نهايي؛
 -7بر سي و تأييد صالحي عمزمي عتبذههذا ماقااذي عاذزي د هيذأت
علمي دعنشگاهها و مؤسهات آمزش عالي؛
 -6بر سي و تأييد عوليذه صذالحي عمذزمي ععاذا مؤسذ وهيذأت عمنذا
مؤسهات آمزش عالي غيردولاي -غيرعنافاعي؛
 -1بر سي و تأييد صالحي عمذزمي عشخاصذي كذه بذهعنذزعو يذي مرعكذ
آمزش عالي غيردولاي معرفي ميشزند؛
 -90سيدگي به كليه شكايات مطروحه و نظا ت بر عملكرد هيأتها عجرعيي
جب و ع شيابي فعالي ها آنها و ع عيه گ ع آو به مرعجع ذ بط؛
 -99عنجا ساير عمز محزله عش هيأتعالي جب .
ماده  -4اعضاي هيأت مركزي جذب
 -9دبير هيأت مرك

جب (طبق تبصره يك ماده  4مصزبه  806آيذيننامذه
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هيأت عالي جب ععاا هيأت علمي دعنشگاههذا و مرعكذ آمذزش عذالي عناخذا
ميشزد)؛
 -2معاوو مربزطه؛
 -3مدير كل دفار نظا ت و ع شيابي آمزش عالي( 9د وشع ت علز ؛ تحقيقذات و
فناو ) و يي مرك عمز هيأت علمذي (د وشع ت بهدعشذ  ،د مذاو و آمذزش
ي شكي)؛
 -4يكي عش معاونين نهذاد نماينذدگي مقذا معظذ هبذر د دعنشذگاههذا بذه
ييشنهاد يي نهاد؛
 -5سه تا ينج نفر عش شخصي ها علمي و فرهنگي كه ترجيحاً حدعقل يكنفر
عش آناو دعنشآمزخاه شاه حقزق باشد) به ييشنهاد هيأت مرك جذب و تأييذد
هيأتعالي جب و حك وشير به مدت  4سال.
تبصره  -1صدو عحكا ععاا مزازع بند  5بعد عش عبالغ حدعكثر طي يك ماه
تزسط وشير صاد خزعهد شد.
تبصره  -2ععاا مزازع بند  5د دو ه عول تزسط وشيذر و بذرع دو ههذا
بعد تزسط هيأت مرك

جب به هيأتعالي جب ييشنهاد ميشزند.

تبصره  -4برع مؤسهات آمزش عالي غيردولاي و غيرعنافاعي و دعنشگاه آشعد
عسالمي كمياهها خاصي شير نظر هيأت مرك

جب وشع تين تشكيل ميگردد.

ماده  -3اهداف هيأت اجرايي جذب
عنجا فرعيند جذب و عسذاخدع ععاذا هيذأت علمذي وعجذد شذرعيط و دع ع
تزعناييها علمي و صالحي عمزمي با تزجه به نياشها مؤسهه
ماده  -5وظايف هيأت اجرايي جذب
 -9شناسايي و تعيين نياشها جب ععاا هيأت علمي د گروهها آمزششي
و يژوهشي؛
 -9دفار نظا ت و ع شيابي آمزش عالي به مرك نظا ت و ع شيابي آمزش عالي تغيير يافاهعس .
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 -2عنجا فرعخزعو عمزمي برع جب ععاا هيأت علمي مؤسهه؛
تبصره -بز سيهها فعلي مهاثنا ميباشند.
 -3تصمي گير د خصزص نحزه و چگزنگي عساخدع ععاا هيأت علمي عع
عش قرع دعد  ،ييماني ،سمي آشمايشي ،سمي قطعي ،هيأت علمي طذرح سذرباش ،
مأمز ي وعناقال ععاا هيأت علمي د چا چز آييننامهها و مقر عت مربزطه؛
 -4ععال نظر د خصزص جب ععاذا هيذأت علمذي ماقااذي عسذاخدع د
مؤسهه و ماقااياو عتبه تحصيلي عش لحاظ تزعناييها علمي و صالحي عمزمي؛
 -5نظا ت بر حهن عجرع قزعنين و مقر عت مربز به عساخدع ععاا هيذأت
علمي؛
 -8ع عيه گ ع شات مهامر ساليانه حهب مز د به هيأت مرك جذب ععاذا
هيأت علمي وشع تين.
ماده  -6تركيب اعضاي هيأت اجرايي جذب دانشگاه هاي تابع وزارتين
علوم و بهداشت
 -9يي مؤسهه ( يي هيأت)؛
 -2يي نهاد نمايندگي مقا معظ هبر د مؤسهه؛
 -3سه تا ينج عاز هيأت علمي عش هماو مؤسهه به عناخا هيأتعالي جب .
تبصره  -1يي

مؤسهه يا هيأت مرك

جب ميتزعند عفذرعد بنذد  3ع بذه

هيأتعالي ييشنهاد نمايد.
(شماو عازي ععاا هيأت علمي هيذأت عجرعيذي بذرع دو ه عول دو سذال و
برع دو هها بعد چها سال ميباشد به عالوه شماو عجرع عين مصزبه عش شهريز
سال آينده محاسبه ميشزد).
تبصره  -2دبير هيأت كه عش ميذاو ععاذا هيذأت علمذي مزاذزع بنذد  3بذه
عناخا و حك

يي

مؤسهه منصز ميشزد.

تبصره  -4صدو عحكا بند  3بعد عش عبالغ حدعكثر تا يذك مذاه تزسذط دبيذر
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جب صاد ميگردد.

هيأت مرك

تبصره  -3يي

دعنشكده و مدير گروه آمزششي مربزطه ،حهب نيذاش جهذ

ع عيه نظرعت تخصصي د مز د يرونده ماقااياو (هيأت علمذي ،عتبذه تحصذيلي و
طرح سرباش ) به جلهات هيأت عجرعيي جب دعزت ميشزند.
ماده  -8برع كليه وعحدها دعنشگاه آشعد عسالمي ،هيأت عجرعيي جب هيأت
علمي بهصز ت عسااني و با تركيب ذيل تشكيل ميشزد:
 -9يي ب گترين وعحد عسااو ( يي هيأت)؛
 -2يي نهاد نمايندگي مقا معظ هبر د ب گترين وعحد عسااو؛
 -3سه تا ينج عاز هيأت علمي بنا به ييشنهاد يي ب گترين وعحد عسذااو
به هيأت مرك جب وشع ت مربز بهمنظز تأييد عوليه و تأييد نهايي هيأتعالي
جب و حك يي دعنشگاه آشعد عسالمي.
تبصره  -1دبير هيأت عش مياو ععاا هيأت علمي مزازع بند  3فزق با حكذ
و عناخا

يي

ب گترين وعحد عسااو منصز ميشزد.

تبصره  -2يكنفر عش ععاا مزازع بند  3ماده  7حهب مز د د شذاههذا
ي شكي با معرفي هيأت مرك جب وشع ت بهدعش  ،د ماو و آمزش ي شكي و
د شاه ها غيري شكي با معرفي هيأت مرك جب وشع ت علز ،؛ تحقيقذات و
فناو به هيأتعالي جب معرفي ميشزند.
ماده  -7با هدف جب و تبديل واذعي

عسذاخدعمي ععاذا هيذأت علمذي

مؤسهات آمزششي و يژوهشي وعبهاه به جهاد دعنشگاهي ،هيأت عجرعيي جب عين
مؤسهات تشكيل ميشزد .عهدعف و وظايف و تركيب هيأتها مرك و عجرعيذي
جب هيذأت علمذي دعنشذگاههذا و مؤسهذات آمذزش عذالي (مصذز 9367/2/1
هيأتعالي جب ) خزعهد بزد.
تبصره -دبيرعو هيأتها مرك
بهدعش  ،د ماو و آمزش

جب وشع تين علز  ،تحقيقات و فنذاو

و

ي شكي د هيذأت عجرعيذي جذب مزاذزع مذاده فذزق
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عازي دع ند.
ماده  -9عش شماو تصزيب و عبالغ عين مصزبه ،كليه مقر عت وآييننامهها مغاير
با آو ملغي و منهز ميباشد.
ماده  -11عين مصزبه د ده ماده و ده تبصذره د جلهذات  5و  8و  34مذز
 67/2/2و  67/2/1و  66/3/4هيأت عالي جب ععاا هيأت علمي دعنشذگاههذا و
مؤسهات آمزش عالي بهتصزيب سيد و عش شماو عبالغ الش عالجرعس .
يي

هيأتعالي جب ععاا هيأت علمي -محمد علي كينژعد

