
 آگْي استخذام عضَ ّيبت علوي پيوبًي

  

 ٍصاست ثْذاضت ، دسهبى ٍ آهَصش پضضىي

 هعبًٍت آهَصضي

 هشوض اهَس ّيئت علوي

 ت علويّيبت هشوضي جزة اعضبي ّيب

  

جزة اػضبي ّيبت ػلوي هشكض اهَس ّيئت ػلوي هؼبًٍت ثِ اعالع هي سسبًذ، ّيبت هشكضي  ثب استؼبًت اص دسگبُ خذاًٍذ هتؼبل

ضبًضدّويي فشاخَاى جزة ٍ استخذام عضَ ّيبت علوي آهَصضي ٍصاست ثْذاضت ، دسهبى ٍ آهَصش پضضكي 

 سا ٍاثستِ پژٍّطي ٍ ػبلي آهَصش هَسسبت ٍ پضضكي ػلَم ّبي داًطكذُ/  داًطگبّْب ثبليٌي ٍ پبيِ ػلَم ّبي سضتِ دس پيوبًي

 ثبضذ. ًوبيذ ثجت ًبم ثِ صَست هتوشكض ٍ ايٌتشًتي ثَدُ ٍ هالك ثجت ًبم دس فشاخَاى هتقبضيبى گشفتي كذ سّگيشي هي هي ثشگضاس

  

 

 ضشايظ عوَهي 

 الف( اػتقبد ثِ هجبًي ًظبم هقذس جوَْسي اسالهي ٍ قبًَى اسبسي

 ثِ يكي اص اديبى سسوي هصشح دس قبًَى اسبسي ة( تذيي 

                         ج( داضتي تبثؼيت جوَْسي اسالهي ايشاى

 د( ػذم هحكَهيت ثِ هحشٍهيت اص استخذام دٍلتي ٍ سبثقِ هحكَهيت كيفشي ٍ جضائي

 ُ( ػذم اػتيبد ثِ دخبًيبت ، هَاد هخذس ٍ سٍاًگشداى

خذهت ٍظيفِ ػوَهي ، داسا ثَدى كبست پبيبى خذهت ٍظيفِ ػوَهي يب داضتي هؼبفيت قبًًَي ٍ ياب پبيابى دٍسُ ضاشٍست    ٍ( اًجبم 
 ًظبم )ٍيژُ آقبيبى(



ص( تبييذ صالحيت ّبي ػلوي ٍ ػوَهي داٍعلجبى دس ّيبت ّبي اجشايي جزة داًطگبّْب ٍ ّيابت هشكاضي جازة ٍصاست هتجاَع     
 ٌّگيعجق هصَثبت ضَساي ػبلي اًقالة فش

  

 ضشايظ اختصبصي 

1 -       ِ ّابي ثابليٌي ٍ داًطاٌبهِ دكتاشاي      داسا ثَدى داًطٌبهِ تخصصي ٍ فاَ  تخصصاي )ٍ ياب گاَاّي دٍسُ فلَضاي ( دس سضات

 ّبي ػلَم پبيِ ( ٍ يب هذسك كبسضٌبسي اسضذ دس سضتِ (Ph.Dتخصصي

سبل ٍ ثاشاي داسًاذگبى داًطاٌبهِ دكتاشي      35حذاكثش سي ثشاي داٍعلجيي استخذام كِ هذسك كبسضٌبسي اسضذ داضتِ ثبضٌذ  - 2

 سبل است.  45( ٍ داًطٌبهِ تخصصي ٍ فَ  تخصصي ٍ يب دٍسُ فلَضي  Ph.Dتخصصي )

: هستخذهيٌي كِ داساي هذسك دكتشاي تخصصي پي اچ دي، ثَسد تخصصاي ٍ فاَ  تخصصاي ّساتٌذ تٌْاب دسصاَست       1تجصشُ
اخَاى جزة ّيبت ػلوي ضشكت ًوبيٌذ. دس هاَاسد اساتثٌبيي ػلياش ن    سبل اص سٌَات خذهت هي تَاًٌذ دس فش15هبًذى حذاقل  ثبقي

سبل اص سٌَات خذهت چٌبًچِ ّيئت هويضُ داًطگبُ/هشكضي ضشٍست ثِ كبسگيشي دسكابدس ّيابت ػلواي سا     15ثبقي هبًذُ كوتش اص 

ثبضاذ ٍ   هاي  ضي ج زة تبييذ ًْبيي ثِ عْذُ ّيئت هشو  . دس ّش صَست تَاًٌذ دس فشايٌذ جزة قشاس گيشًذ تبييذ ًوبيٌذ، هي

 2دسصَست ػذم تبييذ ّيئت هشكضي ثِ ادػبي هتقبضيبى تشتيت اثش دادُ ًخَاّذ ضذ. ضشايظ سٌي ايي دستِ هتقبضيبى هغبثق ثٌذ 
 ضشايظ اختصبصي خَاّذ ثَد.

 دس فشاخَاى ضشكت ًوبيٌذ.تَاًٌذ  ًوي : هستخذهيي كطَسي ثب هذسك كبسضٌبسي اسضذ2تجصشُ

 .ثبضذ هي هوٌَعتحصيل دس فشاخَاى  ضشكت افشاد هطغَل ثِ -3

يب فَ  تخصص ٍ يب فلَضي  پزيشفتِ ضًَذ ًيض هطوَل   Ph.Dتجصشُ : چٌبًچِ هتقبضيبى دس صهبى اًجبم هشاحل جزة دس آصهَى
 ايي ثٌذ ثَدُ ٍ پشًٍذُ آًْب اص دستَس كبس جزة خبسج خَاّذ ضذ.

غ هَسد تبييذ تحصيلي، دس آصهَى فشاخَاى داًطگبّْب ثالهابًغ  ضشكت هتؼْذيي خذهت ثِ داًطگبّْب ٍ داًص آهَختگبى هقبع - 4

گزساًٌاذ دس فشاخاَاى سابيش     است. ضشكت دس فشاخَاى )هتؼْذيي خذهت كِ تؼْذات سا دس يكي اص داًطگبّْبي ػلَم پضضاكي هاي  
 داًطگبّْب ثِ  يش اص داًطگبُ هحل تؼْذ يب خذهت ثب هَافقت كتجي هَسسِ هجذاء هوكي خَاّذ ثَد(.

 جْات ضاشكت دس فشاخاَاى    ( ٍ وبسضٌبس اسض ذ Ph.Dصشفبً دوتشاي تخصصي )( داًص آهَختگبى هقبعغ 1-4تجصشُ 

 .ًيبص ثِ ضشٍع تعْذات دس داًطگبّْب ًذاسًذ

كِ ثٌب ثِ ًيبص داًطگبُ ثصَست كتجي، تؼْذات خَد سا ثصَست  يش ّيئات ػلواي    Ph.D( هتقبضيبى كبسضٌبس اسضذ ٍ 2-4تجصشُ 
تَاًٌذ دس فشاخَاى داًطگبُ هحل تؼْذ ضشكت ًوبيٌذ. ٍ دسصَست هَافقات داًطاگبُ هحال خاذهت/هحل تؼْاذ       هي گزساًٌذ ًيض هي



 تَاًٌذ دس فشاخَاى سبيش داًطگبّْب ضشكت ًوبيٌذ. هي

 ه بُ(  24ثعذ اص گزض ت دٍسُ ر شٍست )  ( ضشكت دس فشاخَاى ثشاي هطوَليي قبًَى ًحَُ تبهيي ّيبت ػلوي، 3-4تجصشُ

ثذيْي است جزة ًْبيي ٍ پيوبًي ضذى افشاد هزكَس پس اص اتوبم تؼْذ ٍ اًجبم فشايٌذ صذٍس كابست پبيابى خاذهت    . ثبضذ هي هيسش
 خَاّذ ثَد.

هتخصصيي هتعْذ خذهت دسهبًي صشفبً دس صَست داضتي هَافمت وويسيَى هط تشن دسه بى ٍ   ( 4- 4تجصشُ 

ًوبيٌذ. ٍ دس صَست هَافقت كتجي داًطگبُ هحل تؼْاذ   تَاًٌذ دس فشاخَاى داًطگبُ هحل تؼْذ ضشكت هي آهَصش ٍصاست هتجَع

هابُ ثاِ پبيابى تؼْاذات دسهابًي       6تَاًٌذ ضشكت ًوبيٌذ. الصم ثِ ركش اسات چٌبًچاِ كوتاش اص     دس فشاخَاى سبيش داًطگبّْب ًيض هي
ٍصاست هتجاَع دس  هتقبضيبى ثبقي هبًذُ ثبضذ ضشكت آًبى دس فشاخَاى ػليش ن ًذاضتي هَافقت كويسيَى هطتشك آهَصش ٍ دسهبى 

 ثبضذ. فشاخَاى داًطگبّْبي ػلَم پضضكي كطَس ثالهبًغ هي

سْويِ استخذاهي ٍ يب اص س ْويِ هٌ بعك هو شٍم ٍ س ْويِ     ( هتخصصيي هتؼْذ خذهت دسهبًي كِ اص 5- 4تجصشُ 

ٍ آهَصش  جْت پزيشش دس دٍسُ تخصصي استفبدُ كشدُ ثبضٌذ، صشفبً دسصَست داضتي هَافقت كويسيَى هطتشك دسهبى خبًوْب

 تَاًٌذ دس فشاخَاى ضشكت ًوبيٌذ. ٍصاست هتجَع هي

كاِ ثصاَست دسهابًي ياب ّيابت ػلواي دس داًطاگبُ تؼْاذ          دًذاًپضض ىي ( هتخصصيي داساي داًطٌبهِ تخصصي 6- 4تجصشُ 

حل تؼْذ تَاًٌذ دس فشاخَاى داًطگبُ هحل اًجبم تؼْذات ضشكت ًوبيٌذ. ٍ دسصَست هَافقت داًطگبُ هحل خذهت/ه گزساًٌذ هي هي
 تَاًٌذ دس فشاخَاى سبيش داًطگبّْب ضشكت ًوبيٌذ. هي

كِ تؼْذات فَ  تخصص سا ثِ صَست دسهبًي ياب ّيابت ػلواي     فَق تخصصي( داسًذگبى هذسك قجَلي داًطٌبهِ 7- 4تجصشُ 

 تَاًٌذ دس فشاخَاى داًطگبُ هحل تؼْذ خَد ضشكت ًوبيٌذ.  هيگزساًٌذ صشفبً هي

تَاًٌذ دس فشاخَاى داًطگبُ هحل تؼْذ ضشكت ًوبيٌاذ. ٍ ّوچٌايي تٌْاب دس صاَست ثابقي       ْذات هيايي هتقبضيبى پس اص ضشٍع تؼ
تَاًٌاذ دس فشاخاَاى    هبُ ثِ پبيبى تؼْذات )فَ  تخصص( ٍ ثب هَافقت كتجي داًطگبُ هحل خذهت/هحل تؼْذ هاي  6هبًذى حذاكثش 

 سبيش داًطگبّْب ًيض ضشكت ًوبيٌذ. 

پزيشش هذاسن هطبثِ ثب ػٌَاى سضتِ دسج ضذُ دس فشاخَاى دقيقب هغبثقت داضتِ ثبضذ ٍ ػٌَاى سضتِ هتقبضي هي ثبيست  -5

 . ثبضذ  هوٌَع هي

اًتخابة   4هي تَاًٌذ جْت ضشكت دس فشاخَاى  ًخجگبىثش اسبس هصَثبت ّيبت ػبلي جزة ضَساي ػبلي اًقالة فشٌّگي،  -6

ثبضذ. ٍاجذيي ضشايظ ًخجگي ثب اهتيابص ٍياژُ دس فشآيٌاذ     يپژٍّطٍ دٍ اًتخبة  آهَصضيداضتِ ثبضٌذ كِ هي ثبيست دٍ اًتخبة 

 ثبضٌذ هطشٍط ثش آًكِ گَاّي ًخجگي سا دس صهبى ضشكت دس فشاخَاى اسائِ ًوبيٌذ. پزيشش ّيبت ػلوي داًطگبّْب داساي اٍلَيت هي

شصًاذاى آًابى، ّوساشاى ٍ    ف ٍ ّوساشاى  ٍ آصادگابى  ثابالتش،  ٍ دسصذ 15 جبًجبصاى ضْذا، ّوسشاى ٍ فشصًذاى ضبهل ايثبسگشاى  -7

سبثقِ حضَس دس ججِْ كاِ داساي هاذسك ػلواي دكتاشاي هاَسد تبيياذ        6دسصذ ٍ ثبالتش، سصهٌذگبى ثب حذاقل  25فشصًذاى جبًجبصاى 



دس اٍلَيات   ضشايظ علوي هصَة ضَساي عبلي اًمالة فشٌّگي سا داضتِ ثبض ٌذ  ثبضٌذ ٍ ٍصاستيي ػلَم ٍ ثْذاضت هي

 استخذام قشاس داسًذ.

تحصيالت خَد سا ثِ پبيبى سسبًيذُ ّبي  يشحضَسي  ُ تقبضيبًي كِ اص عشيق آهَصش اص ساُ دٍس )دٍسُ ّبي هجبصي( ٍ يب دٍسه -8

 اًذ ًوي تَاًٌذ دس فشاخَاى جزة ّيبت ػلوي داًطگبّْبي ػلَم پضضكي كطَس ضشكت ًوبيٌذ.

دس  تَاًٌ ذ  ًو ي ت آهَصش ػابلي كطاَس   ضب ل ثِ صَست سسوي ٍ پيوبًي دس داًطگبّْب ٍ هَسسب اعضبي ّيبت علوي -9

 فشاخَاى ضشكت ًوبيٌذ

تَاًٌاذ دس فشاخاَاى    هتقبضيبًي كِ ثَسسيِ داًطگبُ خبصي ّستٌذ تٌْب دس صَست اًتقبل تؼْذات ثَسس ثِ داًطگبُ ديگش هي -11

 كت ًوبيٌذ. تَاًٌذ دس فشاخَاى داًطگبُ هحل تؼْذ ثَسسيِ ضش آى داًطگبُ ضشكت ًوبيٌذ، دس  يش ايي صَست تٌْب هي

هتقبضيبى داسًذُ هذسك تحصيلي ثبالتش اص سضتِ ٍ هقغغ اػالم ضذُ دس فشاخَاى، حق ضاشكت دس فشاخاَاى اػاالم ضاذُ دس      -11

 . تش سا ًذاسًذ همغع پبييي

هاذسك تخصصاي )دسصاَست    ّب ثاب   گيشي دس هَسد ثشسسي پشًٍذُ تجصشُ: دس هَاسدي كِ اػالم ًيبص دٍسُ فلَضي  قيذ ضذُ، تصوين
 ػذم هشاجؼِ هتقبضي ثب هذسك دٍسُ فلَضي  اػالم ضذُ( ثش ػْذُ ّيئت هشكضي جزة خَاّذ ثَد.

  

ّبي پشستبسي تٌْب ثِ ص َست ث بليٌي    ّبي هبهبيي، ثْذاضت ثبسٍسي ٍ وليِ گشايص آهَختگبى سضتِ داًص  -

 جزة داًطگبّْبي علَم پضضىي خَاٌّذ ضذ.

  

پضضىي اجتوبعي ٍ عت سبلوٌذي  -عت وبس  -عت ٍسصضي  -آهَختگبى سضتِ ّبي عت َّا فضب  داًص  -

 تَاًٌذ دس فشاخَاى ضشوت ًوبيٌذ. پس اص فشاغت اص توصيل هي

  

 دس تَاًٌ ذ  ه ي  ل بًًَي  پضض ىي  سبصهبى ًيبص عذم اسايِ  داًص آهَختگبى سضتِ پضضىي لبًًَي ثِ ضشط -

 .ًوبيٌذ ضشوت فشاخَاى

  

دس ّش يه اص هشاحل پزيشش يب پس اص آى خالف اعالعبت اعالم ضذُ تَسظ هتمبري هوشص ضَد،  چٌبًچِ -

هشاحل عي ضذُ وبى لن يىي تلمي ضذُ ٍ دس صَست صذٍس حىن استخذاهي حىن صبدسُ لغَ ٍ ثال اث ش ه ي   



 گشدد .

  

ًطگبّْب سا داًطگبُ ه بدس )  ضشوت دس فشاخَاى دٍ داًطگبُ هجبص خَاّذ ثَد، ليىي داٍعلت فمظ هي تَاًذ يىي اص دا

 .ًوبيذ اًتخبة(  اَّاص ٍ وشهبى - هطْذ -تجشيض – اصفْبى -ضيشاص – ثْطتي ضْيذ -ايشاى –تْشاى

  

تجصشُ: اص ثيي اٍلَيتْبي اًتخبثي هتمبري، اٍلَيت ثب جزة دس داًطگبّي است و ِ ّيئ ت هشو ضي ج زة     

ًوبي ذ ث ِ خ ذهت     ت هشوضي جزة تبئيذ هيتبئيذ وشدُ است ٍ هتمبري هىلف است دس اٍليي هولي وِ ّيئ

 هطغَل ضَد.

  

  

 تزوشات ثسيبس هْن

 استخذام اعضبي ّيبت علوي دسداًطگبّْب:  

 هٌَط ثِ هَافمت سبصهبى اداسي استخذاهي وطَس ثب اعغبي هجَص جْت جزة خَاّذ ثَد -1

  هٌَط ثِ داضتي سديف ٍ هجَصّبي استخذاهي تَسظ داًطگبّْبي ريشثظ خَاّذ ثَد. -2

ِ  هشثي هشتجِ دس ٍ جغشافيبيي ٍلت توبم صَست ثِ  استبديبس هشتجِ دس علوي ّيبت اعضبي استخذام   -3  ث 

 . ثبضذ هي ٍلت توبم صَست

  

  

  

 


