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 (رهثری هعظن هقام) «است خذهت ،کارهنذ کار هاهیت»

 هقذهه

 ثِ ًیل ثشاي هَخَد اهکبًبت ٍ ًیشٍّب اص ٍ ثطٌبسٌذ سا خَد ًظبست ٍ سشپشستی تحت افشاد کبسآیی کِ است آى هذیشاى ٍظبیف اص

 ایي افشاد هْبست هیضاى دسست تطخیع ٍ ّبفؼبلیت هستوش اسصیبثی ٍ سٌدص. آٍسًذ ػولثِ سا استفبدُ حذاکثش ،سبصهبًی اّذاف

 اثتکبس، فذاکبسي، هسئَلیت، لجَل ٍ گیشدهی لشاس تَخِ هَسد ػضَ ّش کبس خضئیبت کِ آٍسدهی پذیذ سبصهبى ّش دس سا اهیذ

 اص تمذیش هٌظَس ثِ داًطگبُ ًوًَِ کبسهٌذ ٍ ٍاحذ ثشگضیذُ کبسهٌذ اًتخبة عشح. ضَدهی ًْبدُ اسج آًبى غحیح سفتبس ٍ خاللیت

 دس اخشا هشحلِ ثِ اداسي خبهؼِ دس کبس فشٌّگ اػتالي ٍ ثْتش تالش ٍ کبس ثِ آًبى تشغیت ٍ تطَیك ٍ کبسآهذ، هتؼْذ کبسهٌذاى

 ٍ خػَغیبت ثَدى داسا ضوي کِ است يػضَ دستَسالؼول ایي دس داًطگبُ ًوًَِ کبسهٌذ ٍ ٍاحذ ثشگضیذُ کبسهٌذ آیذ.هی

 سا سبصهبًی اّذاف اختوبػی، اًضجبط ثیطتش ّش چِ ػبیتس ٍ سيکب اىذـخٍ تـتمَی تـخْ دس سبصهبى اًتظبس هَسد ّبيٍیژگی

اًتخبة  .آیذ ضوبس ثِ کبسهٌذاى سبیش ثشاي الگَ ػٌَاى ثِ اٍ ػولکشد ٍ سفتبس لحبػ ثذیي ٍ ثخطذ تحمك ػبلی ثسیبس حذ دس

ثب  نوونه دانشگاهٍ کبسهٌذ  واحذ ترگسیذهدس دٍ سغح کبسهٌذ هٌظَس تحمك اّذاف ریل ٍ ثِ سیٌبدس داًطگبُ ثَػلی کبسهٌذ ًوًَِ

 پزیشد.غَست هیرکش ضذُ دس ایي دستَسالؼول دس ًظش گشفتي ضشایظ ٍ اًدبم فشایٌذّبي 

  لٌبػتٍ  سيستکبدس ،فشیٌیسآکبس،کب حیِسٍدي، لتػبا ،ختوبػیاداسي، ا طًضجبسي، اکب اىخذٍ تمَیت .1

 عخَسةثباس ثِ ثْتش تخذهب ئِاسا ثِ اىهٌذسکب تشغیت ٍ تطَیك .2

 هبًی صسب ةهغلَ فشٌّگ یحٍتش ٍ تَسؼِ .3

  ًسبًیا ٍيًیش ٍسيُثْش ءتمباس ٍ اىهٌذسکب ضغلی ضبیتس یصافضا .4

  هذسآکب ٍ هتؼْذ اىهٌذسکب ًُذاسص تخذهب ثِ دىًْب اسج .5

  اىهٌذکبس ثیي دس طًطب ٍ ًُگیضا تمَیت .6

  هبًیصسب سفتبس ةهغلَ يلگَّبا ئِاسا .7

 کبسهٌذاى هیبى دس کَضص ٍ کبس ثِ ًسجت هثجت ثبٍسّبي ایدبد ٍ اداسي خبهؼِ دس کبس فشٌّگ اػتالي .8

 تعاریف: 1هاده 

پیوبًی ٍ لشاسدادي دس یکی اص سِ ٍضؼیت سسوی،  ػلوی ضبغل دس داًطگبُ ّیأتًیشٍي اًسبًی غیش  ،هٌظَس اص ػضَ عضو: :1-1

 است.

اهٌـب هتکفـل اػوـبل     ّیـأت هشخؼی است کِ دس چبسچَة ضَاثظ ٍ همشسات تؼییي ضذُ اص سَي اجرایی هناتع انسانی:  هیأت :2-1

ػلوـی ٍ سـبیش اهـَس     ّیـأت ٍظبئف ٍ اختیبسات ٍ تٌظین ساّکبسّبي اخشایی ثخص اداسي، تطکیالتی ٍ اهَس ًیشٍي اًسـبًی غیـش   

 ضَد.اخشایی( ًبهیذُ هی ّیأتکِ ثِ اختػبس )است  هحَل داًطگبُ

ایي دسـتَسالؼول   4هبدُ  پس اص احشاص ضشایظثب پیطٌْبد ٍاحذ هشثَعِ ٍ ضَد کِ اعالق هی ػضَيثِ  :واحذ کارهنذ ترگسیذه :3-1

 گشدد.اًتخبة  کارهنذ ترگسیذه واحذاخشایی داًطگبُ ثؼٌَاى  ّیأتٍ تػَیت 

اخشایـی   ّیـأت  تػـَیت ایي دستَسالؼول ٍ  6ضَد کِ پس اص احشاص ضشایظ هبدُ اعالق هی ػضَيثِ  :دانشگاه کارهنذ نوونه: 4-1

 گشدد.اًتخبة  دانشگاه نوونهکارهنذ ثؼٌَاى 

کلیـِ   ثـب  ) هوا حووزه هعاونوت   ،صیش هدوَػـِ حـَصُ سیبسـت(    هػَة کلیِ تطکیالت ثب)  ریاست حوزه ،اص ٍاحذهٌظَس  واحذ:: 5-1

 .ثبضذهی( داًطکذُّش صیش هدوَػِ هػَة تطکیالت  ثب کلیِ ) هادانشکذه( ٍ هؼبًٍتحَصُ ّش صیش هدوَػِ هػَة تطکیالت 

 داهنه شوول: 2 دهها

 داسًذ.ثِ کبس آى اضتغبل  تبثؼِسسوی، پیوبًی ٍ لشاسدادي کِ دس داًطگبُ ٍ ٍاحذّبي  اػن اص ػلوی ّیأتکلیِ اػضبء غیش 
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اًذ تب صهبًیکِ دس داًطگبُ ثـِ غـَست   ّب ثِ داًطگبُ هأهَس ضذُکبسکٌبًی کِ اص سبیش دستگبُیب  ّبدستگبُ سبیش ثِ هأهَسیي تثصره:

 . ضًَذًوی دستَسالؼول ایي هطوَل ثبضٌذهأهَس هی

  جهت پیشنهاد کارهنذ ترگسیذه واحذ واحذها هسهوی :3ده ها

 :ثبضذهی یشص حضش ثِ ًُطگبداٍاحذّبي  دس ُضذ مػالا سْویِ

 سْویِ کبسهٌذاى ضبغل دس ٍاحذّبي داًطگبُثبصُ تؼذاد 
 نفر 1 نفر  20تا 

 نفر 2 نفر  50تا  21

 نفر 3 نفر  75تا  51

 نفر 4 نفر  100تا  76 

 نفر 5 نفر 100از  تیش

 

  واحذ ترگسیذهکارهنذ  احراز : شرایط4هاده  

 سبثمِ کبس دس داًطگبُ سه سالداضتي حذالل  :1-4

 ًجبضذ. هاه 6کوتش اص  سبثمِ ػضَ دس ٍاحذ :2-4

 .لجل سه سالٍ  اسصیبثی دٍسُ دس اداسي تخلفبت ثِ سسیذگی ّیأت دس لغؼی هحکَهیت ػذم :3-4

 .هاه 2استؼالخی ثیطتش اص  ،ػذم استفبدُ اص هشخػی ثذٍى حمَق، استحمبلی :4-4

 سبل گزضتِ سبل لجل کِ کوتش اص هیبًگیي اسصیبثی ػولکشد دواهتیبص اسصیبثی ػولکشد  درصذ 85کست هیبًگیي حذالل  :5-4

  هشثَعِ ًجبضذ. ٍاحذ

داضتِ  عذم رضایت واحذثیص اص یک خبثدبیی ثذلیل  ،سبل اًتخبة کبسهٌذ ثشگضیذُ ٍاحذسبل هٌتْی ثِ  کِ دس دٍ ػضَي :6-4

 ضَد. ثبضذ دس فشایٌذ اًتخبة ضشکت دادُ ًوی

 ٌَاى کبسهٌذ ثشگضیذُ ٍاحذ اًتخبة ًطذُ ثبضذ.ثؼ هتوالیثِ غَست  سبل لجلدٍ دس  ػضَ :7-4

 ترگسیذه واحذ: فراینذ انتخاب کارهنذ 5هاده 

)دفتش سیبست ٍاحذ  ثب اهضبء ثبالتشیي همبم هسئَلٍ  (3)هبدُ  سْویِ اػالهیدس چبسچَة ٍاحذ ّش کبسهٌذ ثشگضیذُ  :1-5

 گشدد.پیطٌْبد هی ثِ حَصُ هذیشیت هٌبثغ اًسبًی ٍ پطتیجبًی ّب(داًطگبُ، هؼبًٍیي داًطگبُ ٍ یب سؤسبي داًطکذُ

اص ًظش لیبلت، کبسداًی، حسي ضْشت، سٍحیِ خذهت، ًظن ٍ اًضجبط اداسي، کبسهٌذاى ثشگضیذُ ٍاحذّب  ثشسسی غالحیت :2-5

آى دس تأییذ ٍ تػَیت اخشایی ٍ  ّیأتدس  ایي دستَسالؼول 4هاده  داضتي تأخیش، تؼدیل ٍ یب غیجت ٍ ضشایظ احشاص هَضَع

  اخشایی. ّیأت

هتٌبست ثب  کبسهٌذاى ثشگضیذُ ٍاحذّبّذیِ ثشاي اػغبي لَح تمذیش ثِ اهضبء هؼبًٍت تَسؼِ هذیشیت ٍ پطتیجبًی ٍ  اػغبي :3-5

  .اػتجبس داًطگبُ

  دانشگاهدر کارهنذ نوونه  احراز : شرایط6هاده 

 سبثمِ کبس دس داًطگبُ سه سالداضتي حذالل  :1-6

 لجل. سال پنجاسصیبثی ٍ  دٍسُ دس اداسي تخلفبت ثِ سسیذگی ّیأت دس هحکَهیت لغؼی ػذم :2-6

 .هاه 2استؼالخی ثیطتش اص  ،ػذم استفبدُ اص هشخػی ثذٍى حمَق، استحمبلی :3-6

 داًطگبُ ثبضذ.سبل گزضتِ  اسصیبثی ػولکشداهتیبص  ثبالي درصذ 1خضء  ػضَ گزضتِ اهتیبص ػولکشد سبل :4-6

 ثبالي درصذ 1 ػولکشد سبل لجل کِ کوتش اص هیبًگیي اسصیبثی دواهتیبص اسصیبثی ػولکشد  درصذ 90 حذالل کست هیبًگیي :5-6

  ًجبضذ. داًطگبُسبل گزضتِ 
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 : فراینذ انتخاب کارهنذ نوونه دانشگاه7هاده 

ُ  کبسهٌذاى ثشگضیذُاص هیبى  ًوًَِ اىهٌذسکبثشسسی غالحیت  :1-7 اص ًظـش لیبلـت، کـبسداًی، حسـي ضـْشت،       ٍاحذّبي داًطـگب

ّبي ػلوی، پژٍّطـی ٍ فشٌّگـی هَضـَع    ، اهتیبص فؼبلیتسٍحیِ خذهت، ًظن ٍ اًضجبط اداسي، داضتي تأخیش، تؼدیل ٍ یب غیجت

 ّیأتدس  ایي دستَسالؼول 6هاده  ٍ ضشایظ احشاص هَضَع ػلوی ّیأتدستَسالؼول اخشایی استمبء ستجِ اػضبء غیش  4ٍ  3ّبي هبدُ

 . اخشایی ّیأتٍ تأییذ ٍ تػَیت آى دس اخشایی 

 .اخشایی ّیأتٍاحذّبي هختلف داًطگبُ دس  کبسهٌذاى ثشگضیذُاص هیبى دانشگاه کارهنذ نوونه ػٌَاىثِ ًفش سه اًتخبة :2-7

 .هتٌبست ثب اػتجبس داًطگبُ اى ًوًَِ داًطگبُاػغبي لَح تمذیش ثِ اهضبء سیبست داًطگبُ ٍ اػغبي ّذیِ ثشاي کبسهٌذ :3-7

ٍ  ًسجت ثِ اًتخبة ایي دستَسالؼول 6هبدُ ثب سػبیت اص سبیش کبسهٌذاى داًطگبُ، تَاًذ هیاخشایی  ّیأت ،دس ضشایظ خبظتثصره: 

 .الذام ًوبیذ( 7-2دانشگاه در سقف تنذ )کارهنذ نوونه  هؼشفی

 شود.گیری هیتصوینتررسی و اجرایی  هیأتدر در این دستورالعول تینی نشذه پیش: هوارد 8هاده 

اجرایی هطرح شذ و ترای اجرا ته هذت دو سال ته  هیأت 15/10/98تثصره در جلسه هورخ  دوهاده و  8در این دستورالعول 

  .تصویة رسیذ

 

 

 


