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ّذف
ّذف اص ايي سٍيِ تؼییي ظشفیت هجبص اػضبء ّیأ ت ػلوي داًـگبُ ثشاي پزيشؽ داًـجَي دٍسُ دوتشي هيثبؿذ.
دس ايي سٍيِ دس وٌبس ػیبػت پبيِاي "فزجِدّی تِ اعضاء ّيأت علوی کارآهذ" ،ػیبػتّبي تـَيمي "افشایؼ
هؾارکت اعضاء ّيأت علوی در درآهذسایی داًؾگاُ"" ،هؾارکت تيؾتز اعضاء ّيأت علوی جَاى"،
"جذب تيؾتز داًؾجَي تييالولل غيزایزاًی" ٍ "افشایؼ ّوکاريّاي تييالوللی" هَسد تَجِ لشاس گشفتِ
اػت.
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 -1ؽزایظ کلی اخذ داًؾجَي دکتزي تَعظ اعضاء ّيأت علوی
اػضبي ّیأت ػلوي توبم ٍلت سػوي -لغؼي ،سػوي -آصهبيـي ٍ پیوبًي هيتَاًٌذ ثب تَجِ ثِ ػبيش همشسات ٍ ؿشايظ
ًؼجت ثِ پزيشؽ هؼتمل داًـجَي دوتشي الذام ًوبيٌذ.
-

ظشفیت پزيشؽ داًـجَيبى آصاد (سٍصاًِ ٍ هوتبص) ثشاي اػضبي ّیأت ػلوي ثب هشتجِ اػتبدي ،داًـیبسي ٍ
اػتبديبسي ثِ تشتیت  2 ٍ 3 ،4هيثبؿذ (جذٍل پیَػت).

-

ظشفیت پزيشؽ داًـجَيبى ثب پشداخت ؿْشيِ ثِ كَست ًَثت دٍم ٍ ثَسػیِ ًلف ظشفیت داًـجَيبى آصاد ثَدُ ٍ
ثشاي اػضبي ّیبت ػلوي ثب هشتجِ اػتبدي ،داًـیبسي ٍ اػتبديبسي ثِ تشتیت  1 ٍ 1/5 ،2هيثبؿذ (جذٍل
پیَػت).

-

ظشفیت پزيشؽ داًـجَيبى ايشاًي ٍ ؿیشايشاًي پشديغ ثیيالولل(خَدگشداى) ثشاي اػضبي ّیأت ػلوي ثب ّش هشتجِ
ػلوي (اػتبدي؛ داًـیبسي ٍ اػتبديبسي) يه ( )1هيثبؿذ (جذٍل پیَػت).

-

پزيشؽ داًـجَي دوتشي ثشاي ولیِ اػضبء ّیأ ت ػلوي يبد ؿذُ دس ثٌذّبي فَق هـشٍط ثِ اسائِ يه همبلِ ًوبيِ
ؿذُ ثیيالوللي هشثَط ثِ دٍ ػبل لجل هیالدي اػت .دسكَستيوِ اػضبي ّیأت ػلوي دس لبلت ػْویِ هلَة
خَد ثخَاٌّذ  2داًـجَي دوتشي ثلَست ّوضهبى (چِ ثلَست هؼتمل يب هـتشن) پزيشؽ ًوبيٌذ ،ثبيذ  2همبلِ
ًوبيِ ؿذُ ثیيالوللي اسائِ ًوبيٌذ .ضوٌبً ايي هَاسد ثبيذ ثِ تبئیذ ؿَساي تحلیالت تىویلي داًـىذُ ثشػذ.

-

دس كَست پزيشؽ داًـجَ ثِ كَست هـتشن تَػظ دٍ ػضَ ّیأ ت ػلوي ،فمظ اػتبد ساٌّوبي اٍل الصم اػت
همبلِ ًوبيِ ؿذُ ثیيالوللي حبئض ؿشايظ اسائِ وٌذ.

-

فمظ همبالت ًوبيِ ؿذُ ثیيالوللي هَسد تبئیذ داًـىذُ ،وِ تحت ػٌَاى  Research Paper ٍ Articleچبح
ؿًَذ ،هَسد لجَل هي ثبؿٌذ .ضوٌبً ًبم ػضَ ّیبت ػلوي پغ اص حزف ًبم داًـجَ (داًـجَي داًـگبُ اهیشوجیش)
ثبيذ اٍل يب دٍم ثبؿذ.

-

چٌبًچِ اػتبد ساٌّوبي دٍم خبسج اص داًـگبُ اهیشوجیش ٍ ػضَ ّیأت ػلوي يىي اص داًـگبُّب ٍ يب پظٍّـگبُّبي
داخل وـَس ثبؿذ ،تملیلي دس ظشفیت ا ػتبد ساٌّوبي اكلي كَست ًخَاّذ گشفت ٍ ساٌّوبيي داًـجَ ثِ كَست
هـتشن يه ظشفیت ػضَ ّیبت ػلوي سا ثِ خَد اختلبف هيدّذ.
تثصزُّ :ش ػضَ ّیبت ػلوي هيتَاًذ پغ اص تأيیذ گشٍُ ٍ ؿَساي تحلیالت تىویلي داًـىذُ حذاوثش  2داًـجَ
سا ثِ كَست هـتشن ثب اػتبد ساٌّوبي خبسج اص داًـگبُ ثب ؿشط داسا ثَدى هشتجِ اػتبدي ّذايت ٍ ساٌّوبيي
ًوبيذ ،وِ دس ايي حبلت ساٌّوبيي ّش داًـجَ ثشاي ػضَ ّیأت ػلوي ًلف ظشفیت هٌظَس هيگشدد.

توبهي اعالػبت هَجَد دس ايي ػٌذ هتؼلك ثِ داًـگبُ كٌؼتي اهیشوجیش ثَدُ ٍ حمَق لبًًَي آى هحفَػ اػت.
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چٌبًچِ اػتبد ساٌّوبي دٍم داًـجَ هحمك ٍ پظٍّـگش خبسج اص وـَس ثبؿذ ،دس كَست سػبيت ولیِ ؿشايظ ٍ
ضَاثظ سٍيِ هشثَعِ ( ،)AUT-PR-3309ظشفیت اختلبف دادُ ؿذُ ثِ ػضَ ّیأت ػلوي ثشاي آى داًـجَ
ًلف هٌظَس هيگشدد.

-

ػْویِ ػضَ ّیبت ػلوي ،وِ داًـجَيبى لجلي ايـبى دچبس تبخیش دس تلَيت پیـٌْبد سػبلِ يب دفبع ًْبيي
گشدًذ ٍ يب اخشاج ؿًَذ ٍ ػلت آى دس ؿَساي تحلیالت تىویلي داًـگبُ ٍ يب هشاجغ ريلالح ديگش ونوبسي
يب خغبي اػتبد ساٌّوب للوذاد ٍ تـخیق دادُ ؿَد ،وبّؾ ٍ يب ثِ كَست هَلت لغغ خَاّذ ؿذ.

-

پزيشؽ داًـجَي دوتشي هٌَط ثِ سػبيت همشسات ٍ ضَاثظ داًـگبُ ثَدُ ٍ دس كَست ػذم سػبيت همشسات
تَػظ ػضَ ّیبت ػلوي ،ؿَساي تحلیالت تىویلي داًـگبُ هؼتمالً ٍ يب ثب پیـٌْبد دفتش ًظبست ٍ اسصيبثي
داًـگبُ هيتَاًذ ثش اػبع همشسات ٍ اػتذاللّبي اسائِ ؿذُ هحذٍديتّبيي دس پزيشؽ داًـجَ ثشاي ػضَ
ّیبت ػلوي تؼییي ًوبيذ.

-

داًـجَيبى لجلي صهبًي اص ػْویِ ػضَ ّیبت ػلوي وؼش هيگشدًذ وِ دفبع ًْبيي ًوَدًُ ،وشُ ٍ كَست-
جلؼبت هشثَعِ سػوبً ثِ هذيشيت تحلیالت تىویلي داًـگبُ اػالم ؿذُ ثبؿذ.

-

داًـجَيبى دوتشي ػْویِ هشثي داًـگبُّب جضٍ ػْویِ ًَثت دٍم/ثَسػیِ هٌظَس هيگشدد.

-

ػْویِ آصاد اػضبء ّیبت ػلوي هيتَاًذ ثِ دسخَاػت ايـبى تجذيل ثِ ػْویِ ًَثت دٍم/ثَسػیِ ٍ پشديغ
ثیيالولل (خَدگشداى) ؿَد ٍلیىي ػْویِ ًَثت دٍم/ثَسػیِ ٍ ثیيالولل (خَدگشداى) ثِ آصاد تجذيل ًوي-
ؿَد.

-

ظشفیت پشديغ ثیيالولل (خَدگشداى) ،ثشاي پزيشؽ داًـجَي دوتشا اص هیبى هتمبضیبى دٍسُ پشديغ ثیي-
الولل (خَدگشداى) هيثبؿذ .دس كَست خبلي ثَدى ظشفیت ًَثت دٍم ٍ ثَسػیِ ،اهىبى پزيشؽ داًـجَي
ثیيالولل ثجبي داًـجَي ثَسػیِ ٍ ًَثت دٍم ٍجَد داسد وِ تب صهبى فبسؽ التحلیلي داًـجَ جضٍ ظشفیت
اػتبد لشاس هيگیشد.

 دس كَست ًیبص ،ثِ تـخیق اػتبد(اى) ساٌّوب يه يب چٌذ ًفش اص اػضبي ّیئت ػلوي يب ػبيش هتخللبى ثبهذسن دوتشي ثِ ػٌَاى «اػتبد هـبٍس» سػبلِ داًـجَ تؼییي هيؿًَذ .ػضَ ّیبت ػلوي هشثي داًـگبُ ٍ
فشد ؿیش ػضَ ّیبت ػلوي "ؿبخق دس كٌؼت" ثب هشتجِ وبسؿٌبػي اسؿذ ثِ ثبال هيتَاًذ دس كَست تبئیذ
ؿَساي تحلیالت تىویلي داًـىذُ اػتبد هـبٍس داًـجَي دوتشي ثبؿذ.
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 -2ؽزایظ اخذ داًؾجَي دکتزي تِ صَرت تؾَیقی
اػضبي ّیبت ػلوي توبم ٍلت سػوي -لغؼي ،سػوي -آصهبيـي ٍ پیوبًي هيتَاًٌذ ثش اػبع ؿبخقّبي هختلف
ًظیش اسائِ همبلِ اضبفي ،گشًتّ ،وىبسي ثب ٍاحذّبي الوبسي ،پشٍطُّبي كٌؼتي ٍ داًـجَي سصهٌذُ ٍ ايثبسگش (جذٍل
پیَػت) ًؼجت ثِ اخز داًـجَي اضبفي ثش اػبع ضَاثظ ٍ ؿشايظ صيش الذام ًوبيٌذ:
-

هقالِ  :ISIثِ اصاء ّش  6همبلِ هؼتجش ) (ISIهشثَط ثِ دٍ ػبل اخیش هیالدي يه ظشفیت تـَيمي ٍ ثِ اصاء ّش 22
همبلِ هؼتجش ) (ISIهشثَط ثِ دٍ ػبل اخیش دٍ ظشفیت ثِ ػضَ ّیبت ػلوي تؼلك هيگیشد وِ تب صهبى فبسؽالتحلیلي
داًـجَ جضٍ ظشفیت تـَيمي ايـبى هٌظَس هيؿَد.
هْن :دس ٍيشايؾ ثؼذي ايي سٍيِ هج ٌبي اهتیبص تـَيمي همبلِ ،ویفیت همبالت ػضَ ّیبت ػلوي هيثبؿذ وِ حذ
هجبص ؿبخلْبي ویفي دس ّش ػبل ثش اػبع ػولىشد ولي داًـگبُ ثشٍص هيؿَد.

-

گزًت پضٍّؾی :گشًت پظٍّـي تـَيمي ثِ اػضبء ّیبت ػلوي تؼلك هيگیشد وِ اهتیبص گشًت آًْب ثبالي گشًت
هتَػظ داًـىذُ هشثَعِ ثبؿذً .حَُ تـَيك اهتیبص گشًت ثِ ؿشح صيش اػت:
* دس كَستي وِ گشًت ّش ػضَ ّیبت ػلوي دس صهشُ  05دسكذ اٍل گشًتّبي ثبالي "گشًت هتَػظ داًـىذُ"
ثبؿذ ،يه ظشفیت دوتشا ثلَست تـَيمي تؼلك هيگیشد ٍ دس كَستیىِ دس صهشُ  05دسكذ دٍم (ووتش) گشًتّبي
ثبالي"گشًت هتَػظ داًـىذُ" ثبؿذ ًلف ظشفیت دوتشي ثِ ايـبى اختلبف دادُ هيؿَد.
* داًـجَي پزيشفتِ ؿذُ اص هحل ايي تـَيك تب صهبى فبسؽالتحلیلي جضٍ ظشفیت تـَيمي ػضَ ّیبت ػلوي لشاس
هيگیشد.

-

پزدیظّاي اقواري :اهتیبص تـَيمي ٍاحذّبي الوبسي ثِ اػضبء ّیبت ػلوي تؼلك هيگیشد وِ ًؼجت ثِ پزيشؽ
داًـجَ ٍاحذّبي الوبسي ثب سػبيت ضَاثظ ٍ ؿشايظ آى پشديغ الوبسي الذام ًوبيٌذ .داًـجَي پزيشفتِ ؿذُ اص
هحل ايي تـَيك تب صهبى فبسؽالتحلیلي جضٍ ظشفیت تـَيمي ػضَ ّیبت ػلوي لشاس هيگیشد.
تثصزٍُ :احذّبي الوبسي ؿبهل ٍاحذّبيي هي ؿَد وِ دس آى ٍاحذ داًـجَي دوتشي پزيشؽ هيؿَد.

-

پزٍصُ صٌعتیّ :ش ػضَ ّیبت ػلوي وِ ػْن هجلؾ ٍاسيض ؿذُ ثِ حؼبة داًـگبُ ،اص هحل ػْن هـبسوت ٍي دس
پشٍطُ(ّبي) كٌؼتي اص هجلؾ  655555555سيبل (ؿلت هیلیَى تَهبى) تب  2255555555سيبل (كذ ٍ ثیؼت
هیلیَى تَهبى) دس ثبصُ صهبًي  4ػبلِ هحبػجِ گشًت ثبؿذ ،هيتَاًذ يه ظشفیت دوتشا ثلَست تـَيمي پزيشؽ
ًوبيذ .ثشاي هجبلؾ ثبالتش اص  2255555555سيبل (كذ ٍ ثیؼت هیلیَى تَهبى) دس ثبصُ صهبًي هحبػجِ گشًت ،دٍ

ظشفیت دوتشا ثلَست تـَيمي تؼلك خَاّذ گشفت.

توبهي اعالػبت هَجَد دس ايي ػٌذ هتؼلك ثِ داًـگبُ كٌؼتي اهیشوجیش ثَدُ ٍ حمَق لبًًَي آى هحفَػ اػت.
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* هشجغ تؼییي كٌؼتي ثَدى پشٍطُ حَصُ هؼبًٍت پظٍّـي داًـگبُ هيثبؿذ.
* هجٌبي هحبػجِ ػْن ّش ػضَ ّیبت ػلوي دس پشٍطُ كٌؼتي لَاًیي هؼبًٍت پظٍّـي داًـگبُ دس
هحبػجِ گشًت اػت.
* داًـجَي پزيشفتِ ؿذُ اص هحل ايي تـَيك تب صهبى فبسؽالتحلیلي جضٍ ظشفیت تـَيمي ػضَ ّیأت
ػلوي لشاس هيگیشد.
* تَجِ هْن :هثالغ ریالی تعييي ؽذُ در ایي تٌذ تز اعاط درصذّاي هؾخصی اس عولکزد
فعلی اعضا ّيات علوی داًؾگاُ در جذب قزاردادّاي صٌعتی تعييي ؽذُ اعت .در ٍیزایؼ-
ّاي تعذي ایي رٍیِ ،هثالغ ریالی هزتَط تِ تؾَیقی جذب قزارداد صٌعتی تز اعاط آخزیي
آهار عولکزدي اعضا ّيات علوی داًؾگاُ تِ صَرت عاالًِ تزٍس هیؽَد.
-

داًؾجَي ؽاّذ ٍ ایثارگز :اهتیبص تـَيمي پزيشؽ داًـجَي ؿبّذ ٍ ايثبسگش ثِ اػضبء ّیأت ػلوي تؼلك
هيگیشد وِ ًؼجت ثِ پزيشؽ داًـجَيبى ايي ػْویِ ثب سػبيت ضَاثظ ٍ ؿشايظ داًـگبُ الذام ًوبيٌذ.
داًـجَي پزيشفتِ ؿذُ اص هحل ايي تـَيك تب صهبى فبسؽالتحلیلي جضٍ ظشفیت تـَيمي ػضَ ّیبت ػلوي
لشاس هيگیشد.

-

اػضبء ّیأت ػلوي هيتَاًٌذ ػْویِ تـَيمي خَد سا اص داًـجَيبى آصاد ،ثَسػیًَِ/ثت دٍم ٍيب ثیيالولل
ايشاًي/ؿیشايشاًي پزيشؽ ًوبيٌذ.

-

ّش ػضَ ّیأت ػلوي وِ لجال اص ظشفیت تـَيمي پشديغّبي الوبسي ،گشًت ،همبلِ ٍ داًـجَي سصهٌذُ ٍ
ايثبسگش اػتفبدُ ًوَدُاػت ،تب صهبى دفبع ًْبيي داًـجَ ديگش ًويتَاًذ اص ايي اهتیبصّب اػتفبدُ ًوبيذ.

 -3عقف اخذ داًؾجَي دکتزي
-

عقف اخذ داًؾجَي آساد :حذاوثش تؼذاد هجبص ظشفیت اػضبي ّیبت ػلوي ثب هشتجِ اػتبدي ،داًـیبسي ٍ
اػتبديبسي ثشاي داًـجَيبى ٍسٍدي آصاد (سٍصاًِ ٍ هوتبص) ،ثب احتؼبة ولیِ تـَيميّبي همبلِ ،گشًت،

پشديغّبي الوبسي ٍ داًـجَي سصهٌذُ ٍ ايثبسگش ثِ تشتیت  3 ٍ 4/5 ،6هيثبؿذ.
-

اهتیبص تـَيمي پشٍطُ كٌؼتي هيتَاًذ ػمف اخز داًـجَي آصاد (سٍصاًِ ٍ هوتبص) سا ثشاي اػضبي ّیبت ػلوي
ثب هشتجِ اػتبدي ،داًـیبسي ٍ اػتبديبسي ثِ تشتیت ثِ  5ٍ 6/5 ،8تجذيل ًوبيذ.

توبهي اعالػبت هَجَد دس ايي ػٌذ هتؼلك ثِ داًـگبُ كٌؼتي اهیشوجیش ثَدُ ٍ حمَق لبًًَي آى هحفَػ اػت.

سٍيِ تؼییي ظشفیت هجبص اػضبء ّیأت ػلوي داًـگبُ
ثشاي پزيشؽ داًـجَي دٍسُ دوتشي
-
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عقف کل اخذ داًؾجَ :دس ّش كَست ػمف ول ظشفیت ّش ػضَ ّیبت ػلوي ثب هشتجِ اػتبدي ،داًـیبسي
ٍ اػتبديبسي ثِ تشتیت  5 ٍ 7 ،9هيثبؿذ (جذٍل پیَػت) ٍ تحت ّیچ ؿشايغي اهىبى اخز داًـجَ دوتشي
فشاتش اص ػمف ول ٍجَد ًذاسد.

 -4عقف اخذ داًؾجَ در ّز عال
 ّش ػضَ ّیبت ػلوي سػوي-لغؼي ٍ سػوي-آصهبيـي دس ّش ػبل تحلیلي هيتَاًذ حذاوثش دٍ ظشفیت اصاًَاع ٍسٍديّبي آصاد (سٍصاًِ ٍ هوتبص)ًَ ،ثت دٍم/ثَسػیِ ٍ پشديغ ثیيالولل (خَدگشداى) پزيشؽ ًوبيذ.
تثصزُ :ثشاي ػضَ ّیأت ػلوي وِ ثشاي اٍلیي ثبس داًـجَي ثیيالولل ؿیشايشاًي سا پزيشؽ هيًوبيذ ،اهىبى
پزيشؽ حذاوثش يه ظشفیت ديگش اص ًَع ٍسٍدي ثیيالولل ؿیش ايشاًي ٍجَد داسد.
 اػضبي ّیأت ػلوي پیوبًي ًیض هي تَاًٌذ ػبلي يه داًـجَي دوتشي ،ثلَست هؼتمل ٍ يب دٍ داًـجَ ثِكَ ست هـتشن ،ثب تَجِ ثِ ػبيش همشسات ٍ ؿشايظ ،پزيشؽ ًوبيٌذ .پزيشؽ تَػظ ايي گشٍُ اص اػضبء ّیبت
ػلوي ثبيذ ثلَست ٍيظُ تَػظ ؿَساي تحلیالت تىویلي داًـىذُ ثشسػي ؿذُ ٍ داًـىذُ پیؾثیٌيّبي
الصم سا ثؼول آٍسد.

 -5پذیزػ داًؾجَ تَعظ اعضا ّيات علوی تاسًؾغتِ ٍ هأهَر
-

اػضبي ّیبت ػلوي ثبصًـؼتِ هيتَاًٌذ ثِ ؿشط حضَس دس داًـگبُ (ثب تبيیذ ؿَساي آهَصؿي-پظٍّـي
داًـىذُ) ثلَست هـتشن داًـجَي دوتشي سا ساٌّوبيي ٍ ّوچٌیي ثِ ػٌَاى اػتبد ساٌّوبي دٍم پزيشؽ
ًوبيٌذ.

-

ظشفیت اػضبي ّیبت ػلوي ثبصًـؼتِ اص ّش ًَع ٍسٍدي آصادًَ ،ثت دٍم/ثَسػیِ ٍ پشديغ ثیي-
الولل(خَدگشداى) ًلف ظشفیت هتٌبظش اػضبي سػوي -لغؼي ٍ سػوي -آصهبيـي هيثبؿذ .اهتیبصّبي
تـَيمي ؿبهل اػضبء ّیبت ػلوي ثبصًـؼتِ ًويؿَد.

-

اػضبي ّیئت ػلوي ثبصًـؼتِ هيتَاًٌذ حذاوثش ػبلي دٍ داًـجَي دوتشي ثلَست هـتشن پزيشؽ ًوبيٌذ.

-

اػضبي ّیئت ػلوي ثبصًـؼتِ هيتَاًٌذ اػتبد هـبٍس سػبلِ حذاوثش  4داًـجَ دوتشي ثبؿٌذ.

-

اػضبي ّیئت ػلوي ّوىبس ػبيش هَػؼبت ٍ اسگبًْبي داخلي ٍ خبسجي ،وِ دس لشاسداد ّوىبسيؿبى
فؼبلیتّبي پظٍّـي لیذ ؿذُ ٍ ثِ تبئیذ ّیبت سئیؼِ داًـگبُ سػیذُ ثبؿذ ،هيتَاًٌذ حذاوثش  2داًـجَي
توبهي اعالػبت هَجَد دس ايي ػٌذ هتؼلك ثِ داًـگبُ كٌؼتي اهیشوجیش ثَدُ ٍ حمَق لبًًَي آى هحفَػ اػت.

سٍيِ تؼییي ظشفیت هجبص اػضبء ّیأت ػلوي داًـگبُ
ثشاي پزيشؽ داًـجَي دٍسُ دوتشي
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دوتشي سا ثلَست هـتشن ثب اػضبي ّیئت ػلوي داًـگبُ پزيشؽ ًوبيٌذ .ايي افشاد هيتَاًٌذ حذاوثش هـبٍس
 2داًـجَي دوتشي ثبؿٌذ.
-

ظشفیت ولي ٍ ػبلیبًِ اػضبي ّیبت ػلوي هبهَس ٍ ًیوِ ٍلت اص ّش ًَع ٍسٍدي آصادًَ ،ثت دٍم/ثَسػیِ ٍ
پشديغ ثیيالولل(خَدگشداى) ًلف ظشفیت هتٌبظش اػضبي سػوي -لغؼي ٍ سػوي -آصهبيـي هيثبؿذ.
اهتیبصّبي تـَيمي فمظ ؿبهل اػضبء ّیبت ػلوي هبهَس هيؿَد .ايي ظشفیت هٌَط ثِ تذسيغ حذالل يه
دسع دس ّش ًیوؼبل تحلیلي اػت.
تثصزُ :دس كَستیىِ هحل هأهَسيت ػضَ ّیبت ػلوي يه ػبصهبى يب هَػؼِ آهَصؿي ٍ پظٍّـي ثبؿذ ٍ
ػضَ ّیبت ػلوي هزوَس تؼْذ ًوبيذ وِ ػالٍُ ثش تذسيغ يه دسع ،ثب تَجِ ثِ تؼذاد داًـجَيبى خَيؾ،
ثلَست هتٌبػت ثشاي داًـجَيبى ٍلت ثگزاسد (ثشاي ّش داًـجَي دوتشي  2ػبػت دس ّفتِ) ،دس ايي كَست
ثب تأيیذ ؿَساي گشٍُ ٍ ؿَساي آهَصؿي ٍ پظٍّـي داًـىذُ ظشفیت ولي ٍ يب ظشفیت ػبالًِ آى ػضَ ّیبت
ػلوي هبهَس ثِ كَست وبهل دسًظش گشفتِ هي ؿَد .هؼئَلیت ًظبست ثش حضَس ثِ حذ وفبيت ػضَ ّیبت
ػلوي هزوَس ثش ػْذُ داًـىذُ ثَد ٍ ضشٍسي اػت دس ّش ػبل سئیغ داًـىذُ گضاسؽ ػبلیبًِاي اص ًحَُ
ػولىشد ٍ حضَس ػضَ ّیبت ػلوي هبهَس ثِ ّوشاُ كَست جلؼِ ؿَساي آهَصؿي -پظٍّـي داًـىذُ ثشاي
هؼبٍى آهَصؿي داًـگبُ اسػبل ًوبيذ.

 -6پذیزػ داًؾجَ تَعظ اعضاي ّيأت علوی تاسُ اعتخذام
ػضَ ّیبت ػلوي تبصُ اػتخذام ثِ ػضَ ّیبت ػلوي گفتِ هي ؿَد وِ ثِ تبصگي اص سػبلِ دوتشي خَد دفبع وشدُ ٍ
تجشثِ آهَصؿي ٍ پظٍّـي ًذاسد ٍ يب ػبثمِ آهَصؿي ٍ پظٍّـي دس يىي اص هشاوض آهَصؿي هؼتجش داخلي ٍ خبسجي
داسد ٍلي جذيذاً ثِ ػٌَاى ػضَ ّیأت ػلوي ثب داًـگبُ لشاسداد ّوىبسي هٌؼمذ ًوَدُ اػت .ؿشايظ پزيشؽ
داًـجَي دوتشي تَػظ ايي دػتِ اص ّوىبساى ثِ ؿشح صيش اػت:
الف -دٍ داًـجَي وبسؿٌبػي اسؿذ سا فبسؽ التحلیل وشدُ ثبؿذ ،وِ حذالل يه ًفش اص آًْب سا ثِ كَست هؼتمل
ساٌّوبيي ًوَدُ ثبؿذ.
ة -داساي دٍ همبلِ ًوبيِ ؿذُ ثیيالوللي ثبؿذ.
ج -حذالل اػتخذام پیوبًي داًـگبُ ثبؿذ.

توبهي اعالػبت هَجَد دس ايي ػٌذ هتؼلك ثِ داًـگبُ كٌؼتي اهیشوجیش ثَدُ ٍ حمَق لبًًَي آى هحفَػ اػت.

سٍيِ تؼییي ظشفیت هجبص اػضبء ّیأت ػلوي داًـگبُ
ثشاي پزيشؽ داًـجَي دٍسُ دوتشي
-
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ػضَ ّیأت ػلوي ٍسٍدي جذيذ دس كَست احشاص ؿشايظ ثبال ٍ تبيیذ داًـىذُ هيتَاًذ ثِ كَست هؼتمل يب
هـتشن داًـجَي دوتشي پزيشؽ ًوبيذ .ػضَ ّیبت ػلوي ٍسٍدي جذيذ ،ثش حؼت هَضَع پیـٌْبد سػبلِ ٍ
ثش اػبع ًظش داًـىذُ ،هيتَاًذ اػتبد ساٌّوبي اٍل ٍ يب اػتبد ساٌّوبي دٍم ثبؿذ.

-

ثِ ػضَ ّیأ ت ػلوي ٍسٍدي جذيذ ،تب لجل اص تحمك ؿشط الف ثب تبيیذ داًـىذُ حذاوثش دٍ ًین ظشفیت (دس
ّش ػبل ًین ظشفیت) تؼلك گشفتِ ٍ ايـبى هيتَاًذ داًـج َي هـتشن ثب ػبيش اػضبء ّیبت ػلوي ثِ ػٌَاى
اػتبد ساٌّوبي دٍم اخز ًوبيذ.

-

ػضَ ّیأت ػلوي وِ حىن اػتخذاهي پیوبًي ًذاسد ،دس كَست تأيیذ داًـىذُ فمظ هيتَاًذ ثِ كَست
هـتشن ًؼجت ثِ پزيشؽ حذاوثش يه داًـجَي دوتشي ثِ ػٌَاى اػتبد ساٌّوبي دٍم الذام ًوبيذ.

تثصزُ :ػضَ ّیأت ػلوي ٍسٍدي جذيذ حبئض ؿشايظ فَقالزوش صهبًي هيتَاًذ اص ٍسٍديّبي يه ػبل داًـجَي
دوتشي ثِ كَست هؼتمل پزيشؽ ًوبيذ وِ دس صهبى اػالم ظشفیت دوتشي ثِ ػبصهبى ػٌجؾ ،داًـىذُ ثِ ايـبى
يه ظشفیت وبهل اختلبف دادُ ثبؿذ.

 -7سهاى اجزاء رٍیِ
اثي سٍيِ اص هْشهبُ  ٍ 2930ثشاي پزيشؽ داًـجَ دوتشي دس ػبل  ٍ 2936ثِ ثؼذ اػتفبدُ هيؿَد .ؿشايظ اخز
داًـجَي دوتشي ثِ كَست تـَيمي دس ّش ػبل ثش اػبع ػولىشد ولي اػضبء ّیبت ػلوي داًـگبُ (اص ًظش تؼذاد
ٍ ویفیت همبلِ ٍ هیضاى جزة لشاسداد كٌؼتي) ثبصًگشي هيؿَد.

توبهي اعالػبت هَجَد دس ايي ػٌذ هتؼلك ثِ داًـگبُ كٌؼتي اهیشوجیش ثَدُ ٍ حمَق لبًًَي آى هحفَػ اػت.

سٍيِ تؼییي ظشفیت هجبص اػضبء ّیأت ػلوي داًـگبُ
ثشاي پزيشؽ داًـجَي دٍسُ دوتشي
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جذٍل پذیزػ داًؾجَي دکتزا تَعظ اعضاي ّيأت علوی
تؾَیقی

هزتثِ

آساد

تَرعيِ

تيي الولل

ٍ ًَتت

(ایزاًی ٍ

دٍم

غيزایزاًی)

هقالِ

گزًت

پزدیظ-

داًؾجَي

پزٍصُ

ّاي

رسهٌذُ ٍ

صٌعتی

اقواري

ایثارگز

ظزفيت
کل

داًؾگاُ

اػتبد

4

2

1

2-1

1-0/5

1

داًـیبس

3

1/5

1

2-1

1-0/5

1

اػتبديبس

2

1

1

2-1

1-0/5

1

1

2-1

9

1

2-1

7

1

2-1

5

اعذاد داخل جذٍل عقف پذیزػ داًؾجَ در ّز سیز تخؼ را ًؾاى هی دّذ
کِ تا تَجِ تِ عياعتّاي داًؾکذُّا هیتَاًذ اخذ داًؾجَ تِ ایي عقف ًزعذ.

توبهي اعالػبت هَجَد دس ايي ػٌذ هتؼلك ثِ داًـگبُ كٌؼتي اهیشوجیش ثَدُ ٍ حمَق لبًًَي آى هحفَػ اػت.

