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تخصصی کمیسیون های و ممیزه هیات اعضای تعیین و انتخابات برگزاری ۱دستورالعمل صفحه

مقدمه

۱۳۹۵̸۵̸۱۱ مورخ ۹۷۴۵۵̸و شماره ابالغ علم هیات اعضای مرتبه ارتقای نامه آیین کردن اجرایی منظور به

وظایف و ممیزه هیات یل تش طرز ”دستورالعمل ۵ ماده از ۵ تبصره و (عتف) فناوری و تحقیقات علوم، وزارت

هیات اعضای انتخاب منظور به دستورالعمل این ،۱۳۹۵̸۷̸۶ مورخ ۱۴۲۷۳۶̸و شماره ابالغ آن“ اختیارات و

۱۴۰۰̸۲̸۱۳ مورخ ۱۴۰۰–۳ شماره جلسه در آن تخصص کمیسیون های و کردستان اه دانش مستقل ممیزه

شد. تصویب زیر شرح به کردستان اه دانش شورای

اختصارات :۱ ماده

کردستان اه دانش اه: دانش

کردستان اه دانش رئیس رئیس:

کردستان اه دانش مستقل ممیزه هیات هیات:

کردستان اه دانش مستقل ممیزه هیات تخصص کمیسیون کمیسیون:

انتخابات برگزارکننده کارگروه کارگروه:

هیات اعضای :۲ ماده

حقوق اعضای

رئیس هیات: رئیس .۱

اه دانش پژوهش و آموزش معاونان .۲

و امناء هیات های مرکز پیشنهاد به دانشیاری حداقل مرتبه دارای علم هیات اعضای از تن سه تا ی .۳

عتف. وزیر م ح و تایید با و عتف وزارت ممیزه هیات های

حقیق اعضای

عتف. وزیر م ح و رئیس پیشنهاد به دانشیاری حداقل مرتبه با اه دانش علم هیات اعضای از تن ۲۱ تا ۱۳ .۴
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تعیین اه دانش شورای در رئیس پیشنهاد به انتخابات هر از پیش هیات، حقیق اعضای تعداد .۱ تبصره

م شود.

باشند. داشته استادی مرتبه باید هیات حقیق اعضای تعداد نصف حداقل .۲ تبصره

بود. خواهد اه دانش دایر رشته های با متناسب هیات، اعضای .۳ تبصره

آن علم هیات اعضای تعداد نسبت اساس بر هیات حقیق اعضای از ده دانش هر سهمیه .۴ تبصره

م شود. مصوب اه دانش شورای در و مشخص اه دانش کل از ده دانش

کمیسیون اعضای :۳ ماده

هیات. تایید و رئیس پیشنهاد به تخصص موضوع با متناسب هیات اعضای از تن ی کمیسیون: رئیس .۱

باشد. استادی مرتبه دارای آنها از تن ی حداقل که باالتر یا دانشیار مرتبه با علم هیات اعضای از تن سه .۲

باشد. کمیسیون آن متبوع ده های دانش در دایر رشته های با متناسب کمیسیون اعضای .۱ تبصره

رئیس نظر با ارتقا متقاض تخصص با متناسب باالتر، یا دانشیاری مرتبه با اه دانش از خارج داور ی .۳

کمیسیون

مرتبه دارای باید خارج متخصص داور استادی، مرتبه به ارتقا درخواست های بررس برای .۲ تبصره

باشد. استادی

کمیسیون) (دبیر منتخب کمیته دبیر .۴

کمیسیون ها ترکیب و عناوین .۴ ماده

هنر ده دانش معماری و شهرسازی گروه های ، مهندس ده دانش گروه های کلیه شامل مهندس کمیسیون .۱

بیجار. ده دانش عمران مهندس گروه و معماری و

فیزی و کامپیوتر علوم آمار، گروه های و پایه علوم ده دانش گروه های کلیه شامل پایه علوم کمیسیون .۲

بیجار. ده دانش
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. طبیع منابع و کشاورزی ده های دانش گروه های کلیه شامل طبیع منابع و کشاورزی کمیسیون .۳

زبان و اجتماع و انسان علوم ده های دانش گروه های کلیه شامل هنر و ادبیات ، انسان علوم کمیسیون .۴

معماری. و هنر ده دانش موسیق و دست صنایع گروه های و ادبیات و

کمیسیون ها و هیات حقیق اعضای انتخابات .۵ ماده

پیشنهاد به قبل هیات دوره پایان از پیش هفته دو آن، در نامزدی اعالم فرصت و انتخابات برگزاری تاریخ .۱

م شود. مشخص اه دانش شورای در رئیس

انتخابات م شود. برگزار ده ها دانش در همزمان صورت به و بوده واحد و کمیسیون ها هیات برای انتخابات .۲

در ده دانش همان منتخب اعضای انتخاب برای ده دانش آن نامزدهای میان ده دانش هر در شده برگزار

بود. خواهد کمیسیون و هیات

کمیسیون با متناسب ده دانش انتخابات در اقماری، ده های دانش گروه های علم هیات اعضای .۱ تبصره

م کنند. شرکت (۴ ماده (موضوع خود متبوع

کمیسیون ها و هیات انتخابات در شرکت کنندگان .۶ ماده

آزمایش رسم ، پیمان سربازی، طرح از اعم اه، دانش استادیاری مرتبه حداقل با علم هیات اعضای کلیه .۱

کنند. شرکت انتخابات در م توانند قطع رسم و

کند. معرف وکیل عنوان به را کس نم تواند و م کند شرکت انتخابات در شخصا ، علم هیات عضو .۲

ده دانش نامزدهای به وکمیسیون هیات در ده دانش سهمیه های مجموع تعداد به م تواند علم هیات عضو .۳

دهد. رای
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کمیسیون ها و هیات در عضویت داوطلبان شرایط .۷ ماده

مرتبه به ارتقا از سال دو حداقل شدن سپری با دانشیاری یا استادی مرتبه با علم هیات اعضای کلیه .۱

شوند. و کمیسیون ها هیات در عضویت داوطلب م توانند انتخابات، زمان در دانشیاری

مدت، بلند و کوتاه تحقیقات سفرهای قصد هیات، دوساله مدت در که علم هیات اعضای .۱ تبصره

کنند، انتخابات در شرکت نامزد را خود نم توانند دارند، مرخص یا و انتقال اداری، ماموریت

دهند. انجام اه دانش در حضوری بصورت را خود پژوهش و آموزش وظایف کلیه اینکه ر م

هستند مدت بلند یا کوتاه تحقیقات سفرهای یا و مرخص ماموریت، در که علم هیات اعضای .۲ تبصره

در مسئول مقام باالترین و ده دانش رئیس تایید (با هیات کار به شروع از قبل تا که صورت در

شوند. انتخابات نامزد م توانند کنند، کار به شروع اه دانش در اه) دانش

خود ساالنه پایه کسب به موفق انتخابات از قبل متوال سال ۲ در که علم هیات اعضای .۳ تبصره

شوند. نامزد انتخابات در نم توانند نشده اند،

اخالق کمیته های اه، دانش علم هیات اعضای انتظام هیات در که علم هیات اعضای .۴ تبصره

نم توانند ومیت مح اتمام تاریخ از دوسال تا باشند، ومیت مح رای دارای آموزش یا پژوهش

شوند. نامزد انتخابات در

ایشان وظایف شرح و کارگروه اعضای .۸ ماده

م شوند. منصوب کتبی ابالغ با رئیس سوی از تخصص با کمیسیون های متناسب کارگروه اعضای .۱

م کند. ارائه رئیس به تایید جهت و تعیین جلسه اولین در را انتخابات برگزاری نحوه کار و ساز کارگروه .۲

رتبه کمیسیون و هیات در ده دانش هر سهمیه های مجموع اساس بر انتخابات، برگزاری از پس کارگروه .۳

م کند. عموم اعالم را انتخابات در کننده شرکت نامزدهای توسط شده کسب

دبیر به را خواست در خود، آرا مشاهده جهت م توانند تمایل صورت در انتخابات در کننده شرکت نامزدهای .۴

کنند. ارائه کارگروه
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دبیر به بررس جهت را خود مستدل اعتراض م توانند نتایج، اعالم زمان از ساعت ۲۴ مدت ظرف معترضین .۵

نمایند. ارائه کارگروه

ترتیب به کارگروه ،۲ ماده ۳ و ۲ تبصره های معیارهای با نتایج تطابق صورت در انتخابات، برگزاری از پس .۶

به کمیسیون  سپس و هیات در عضویت برای ترتیب به ده دانش هر سهمیه اساس بر را آرا بیشترین حائزین

تبصره های معیارهای با انتخابات از شده حاصل نتایج انطباق عدم صورت در م کند. معرف اه دانش شورای

تبصره های در شده مطرح الزامات تامین جهت معیارهایی اه دانش شورای ،۳ ماده ۱ تبصره و ،۲ ماده ۳ و ۲

به و مصوب را انتخابات در شده کسب نتایج اساس بر کمیسیون ها و هیات اعضای تعیین جهت مذکور،

م کند. ابالغ کمیسیون ها و هیات اعضای تعیین جهت کارگروه


