
 
 سمه تعالیاب

 های تخصصیکمیسیونشیوه نامه برگزاری انتخابات اعضای هیات ممیزه و 

 

 

 مقدمه:

وزارت  6/7/1395و /142736آن، ابالغی شماره اجرای دستورالعمل طرز تشکیل هیات ممیزه و وظایف و اختیارات در راستای 

زه موسسات و دارد پیشنهاد اعضای حقیقی هیات ممیمیاظهار شیوه نامه مذکور که  5از ماده  5، و تبصره علوم، تحقیقات و فناوری

رسد، ه میکمیسیون های تخصصی آن باید از طریق برگزاری انتخابات مطابق با دستورالعمل داخلی موسسه که به تصویب شورای موسس

 نشست نهفتمیآن در ی های تخصصانجام گیرد؛ براین اساس این شیوه نامه جهت برگزاری انتخابات اعضای هیات ممیزه و کمیسیون

 تشکیل گردید مطرح و به تصویب رسید. 24/07/1397شورای دانشگاه که در تاریخ 

 

 ات ممیزه و کمیسیون های تخصصی آنشرایط نامزدهای عضویت در هی :1 ماده

به تاریخ  )منتهی سال سابقه دانشیاری 4در هر دانشکده، اعضای هیات علمی با مرتبه استادی و یا دانشیاری با حداقل  -1

 می توانند (1/7/97)منتهی به تاریخ سال سابقه دانشیاری  3با حداقل  هیات ممیزه و عضویت درتوانند نامزد می (1/7/97

شاغل طعی ق -و رسمی زمایشیآ -های تخصصی گردند. کلیه اعضای هیات علمی پیمانی، رسمیکمیسیونعضویت در  نامزد

یات وسوم اعضای هدهایی که کمتر از ای دادن شرکت نمایند. در دانشکدهبه کار با مرتبه استادیار و باالتر می توانند در ر

 .خواهد بودرئیس دانشگاه  با نظرعلمی در انتخابات شرکت کرده باشند، تعیین عضو از آن دانشکده 

 دانشگاه حضور در راستای ضوابط و مقررات موسسه به صورت تمام وقت در اعضای هیات علمی که بنا به دالیل قانونی و :1 تبصره

، ی و مطالعاتیندارند و همچنین آنهایی که در طی دوره دوساله هیات ممیزه قصد عزیمت به مسافرت های کوتاه یا بلند تحقیقات

 اخذ مرخصی و ماموریت اداری و یا انتقالی دارند، نمی توانند نامزد انتخابات شوند.

خصی می اعضای هیات علمی که در زمان برگزاری انتخابات در فرصت مطالعاتی، سفرهای تحقیقاتی، ماموریت و مر :2 تبصره

 ت شوند.امزد انتخابانباشند، چنانچه تا قبل از شروع دوره جدید هیات ممیزه به دانشگاه مراجعه و شروع به کار نمایند، می توانند 

 دانشکده میسر می باشد.ریق اعالم کتبی به رئیس اعالم نامزدی این افراد از ط

 اشی ساالنه آنهافرادی که طی سه سال منتهی به انتخابات، موفق به اخذ ترفیع ساالنه نشده باشند و یا امتیاز پژوه :3 تبصره

 از میانگین دانشکده کمتر باشد، نمی توانند نامزد انتخابات شوند. )پژوهانه( در سه سال آخر

ع چوب در گروه صنای یگروه مواد در دانشکده مهندسی مکانیك، اعضا یالذکر، اعضادر صورت دارا بودن شرایط فوق :4 تبصره

 توانند نامزد انتخاب شوند. گروه علوم محیط زیست در دانشکده علوم پایه، می یدانشکده مهندسی عمران و اعضا

شی( دارای )تخلفات پژوه کمیته صیانت از دستاوردهای پژوهشیکسانی که در هیات انتظامی اعضای هیات علمی یا در  :5 تبصره

 د، نمی توانند نامزد انتخابات شوند.تنمحکومیت هس

 

 ات ممیزه و کمیسیون های تخصصی آنشیوه برگزاری انتخابات اعضای هی :2 ماده

ضا هیات و در صورت عدم احراز شرایط توسط اعحداقل نصف اعضای حقیقی هیات ممیزه باید دارای مرتبه استادی باشند  -1

 بانتخاانشگاه در هیات ممیزه با نظر رئیس د عضویتعلمی دانشکده، استاد تمام متخصص در رشته مورد نیاز و دارای سابقه 

 خواهد شد.
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 های تخصصیکمیسیونشیوه نامه برگزاری انتخابات اعضای هیات ممیزه و 

 

 

مطابق )ا های تخصصی آن( بایستی درخواست خود رکمیسیون یا نامزدهای انتخابات )متقاضیان عضویت در هیات ممیزه و -2

عضویت ت توانند جهفرم ضمیمه( به صورت کتبی به رئیس دانشکده مربوط ارائه دهند. اعضای هیات علمی واجد شرایط می

 یا کمیسیون های تخصصی آن یا هردو نامزد شوند.در هیات ممیزه 

رسی و اعالم پژوهشی دانشکده برپس از ثبت نام متقاضیان، شرایط آنها توسط رئیس دانشکده با همکاری معاونت آموزشی و  -3

 انتخابات به می شود. سپس، براساس زمان بندی فرآیند انجام انتخابات که از سوی دبیرخانه هیات ممیزه ابالغ می گردد،

 طور همزمان در کلیه دانشکده ها برگزار خواهد شد.

 شد.برای اخذ رای قابل قبول نمی بارای گیری حضوری بوده و به صورت کتبی و مخفی انجام می شود. وکالت  :1 تبصره

فر از دو نهر عضو هیات علمی فقط می تواند در دانشکده محل خدمت خود در انتخابات شرکت نماید و حداکثر به  :2تبصره

 باشد.ترتیب درج آرا در برگه رای، در شمارش و نتیجه فاقد تاثیر می نامزدهای آن دانشکده رای دهد.

شگاه گزارش به رئیس دان و نتیجهنتایج شمارش آرا توسط هیات رئیسه دانشکده صورتجلسه شده  پس از برگزاری انتخابات، -4

رئیس دانشگاه از بین افراد معرفی شده با توجه به ضرورت رعایت حداقل تعداد اعضای هیات علمی می شود. 

و جهت عضویت در های مختلف، نفرات واجد شرایط را انتخاب دارای مرتبه استادی و حضور اعضا با تخصص

 نماید.معرفی می علوم، تحقیقات و فناوریممیزه به وزارت  تهیا

مان پژوهش های تربیت دبیر شهید رجایی و فرهنگیان و اعضا هیات علمی سازبا توجه به تخصص اعضا هیات علمی دانشگاه -5

ر، و هنر، برق و كامپیوتمعماری ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش پنج کمیسیون تخصصی با عناوین و برنامه

عضو  هرکمیسیون تخصصی دارای چهارشود. در نظر گرفته میمكانیك و عمران، علوم پایه، علوم انسانی و اجتماعی 

عضای دستورالعمل طرز تشکیل هیات ممیزه و وظایف و اختیارات آن، یك تن از ا 8ماده 1حقیقی است که براساس بند

ن انتخاب ، به پیشنهاد رئیس دانشگاه و تایید هیات ممیزه به عنوان رئیس کمیسیوهیات ممیزه متناسب با موضوع تخصص

یات ممیزه می گردد. سه نفر دیگر اعضای کمیسیون تخصصی براساس نتایج انتخابات و با معرفی رئیس دانشگاه و تایید ه

دی مرتبه استا از این سه نفر دارای انتخاب می شوند. حتی المقدور رشته این افراد بایستی متفاوت بوده و حداقل یك نفر

-نجام میباشد، در هر دانشکده مستقال رای گیری اهای تخصصی که مربوط به چند دانشکده میدر مورد کمیسیون باشد.

اد تمام در های مختلف مورد نیاز و الزام حضور استگردد و پس از آن با نظر رئیس دانشگاه با توجه به نیاز به تخصص

 تصمیم گیری خواهد شد.کمیسیون 

 تعداد اعضای واجد شرایط متقاضیپس از شمارش آرای متقاضیان عضویت در کمیسیون تخصصی، در صورتی که  :1 تبصره

لیکن  اند،ن تخصصی به حدنصاب الزم نرسد، در این صورت ازبین نامزدهای هیات ممیزه که انتخاب نشدهیوعضویت در کمیس

خصصی انتخاب تمورد نیاز هر کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون نظر گرفتن تنوع رشته  اند، با درباالترین آراء را کسب نموده 

 می شوند.

 

به منظور  به تصویب رسید و 24/07/1397شورای دانشگاه مورخ  هفتمین نشستتبصره در  8بند و  6ماده  2نامه در این شیوه

کمیسیون  یضاتعیین و اعالم اسامی اعضا هیات ممیزه پیشنهادی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دور سوم و پیشنهاد اع

 باشد.االجرا میتخصصی به هیات ممیزه دانشگاه الزم


