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يابي صالحيت علمي خبرگان بدون مدرک ارزش نامه آيين

 691 -696 -690 -688 -681مصوب جلسات   دانشگاهي 

 انقالب فرهنگي عالي شوراي 61/5/6618مورخ 

و معوير    علوم  اناوين   دانشمندان و فضالي رشته ادب و فرهنگ و  -6ماده  

صويب    شورر  داشوته و  وي    نظور  صويب  ، عنومان  بهاسالم  که در ميين اهل فن 

گذرانوده   هيي علميه که سووم  عيليوه را   يت  بيشند و همچنين فضالي بمزهتأليف

انقوالب   عويل   شومراي داورانو  کوه    هيوأ   تأ يدپس از بررس  و  ندتمان م بيشند 

ز ور انتاويب    شور   بوه مراتو  دانشوگيه     در  ک  از، فرهنگ  تعيين خماهد کرد

 گردند:

 ضوابط استادي -يک

 :بداقل دو شرط از شرا ط ذ ل بيشند داوطلبين مقي  استيدي بي د واجد

 داوطل  به درجه اجتريد ني ل شده بيشد؛ -1

 استيد شنيخته شده بمزه علميه در درس خيرج بيشد؛ -2

 اثر معتبر علم  و تحقيق  در رشته تاصص  خمد منتشر کرده بيشد؛ -3

  مشترر به علم و فضل در مراکز علم  بيشد.  -4

 ضوابط دانشياري -دو

کند  تأليفي تحقيق  و علم  در رشته خمد ا هل سيدانشييري بي د اوالً رداوطل   

 :و ثينييً واجد  ک  از دو شرط ذ ل بيشد

 ؛اثري علم  و تحقيق  در رشته تاصص  خمد منتشر کرده بيشد -1

 ده سيل درس خيرج را در بمزه تدر س کرده بيشد. -2
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 ضوابط استادياري -سه 

 :شرا ط ذ ل بيشد داوطل  استيد يري بي د واجد 

 وي اثوري علمو  در رشوته     ، بداقل پنج سيل درس خيرج را خمانوده بيشود   -1

 ؛کرده بيشد تأليفتاصص  خمد 

در امتحين خيص  که در سوح دکتري برگزار خماهد شود شورکک کنود و     -2

 ؛قبمل شمد

 نمي د. تأليفي تحقيق  در رشته تاصص  خمد هي رسيله -3

 ضوابط مرتبه مربي -چهار 

 :وطل  مرتبه مرب  بي د واجد شرا ط ز ر بيشددا 

 ؛سيل سن 44سيل و بداکثر  22داشتن بداقل  -1

 ؛ ک اثر علم  تأليفسيل  ي  3گذراندن دوره درس خيرج بداقل به مد   -2

هر گيه متقيض  نه دوره درس خيرج را گذرانده بيشد و نه اثور علمو     -تبصره 

تشواي    عضوم دفتور جوذب خبرگوين     2تن از  4 که صمرت در ، کرده بيشد تأليف

 دتمانو  مو  ا ن چرير نفر  تأ يددادند که متقيض  از لحيظ علم  واجد شرا ط اسک 

استيد يري نيز صيدق  جي گز ن شرط فمق گردد. ا ن بکم در ممرد متقيضيين مرتبه

 اسک.

 ؛ي در رشته تاصص  ممرد نظرا سيلهتدو ن ر -3

قيضيين ترتي  داده خماهد شد و شرکک در امتحين خيص  که براي ا ن مت -4

 ممفقيک متقيض  در آن.

مربو   وي    ) اند شدهاي که پذ رفته  در هر مرتبه، خبرگين بدون مدرک -2ماده  

 بپردازند. به تدر س ندتمان م  اند شدهکه پذ رفته  اي رشتهو در هر ( و ...استيد ير 

ا ن شومرا   نيمه آ ينشمراي ارز يب  وضعيک خبرگين در هنگي  تدو ن  -تبصره 

تعيوين    شومد  م پذ رفته آنري  ي خيص  را که داوطل  درهي رشتهممظف اسک که 

 انقالب فرهنگ  تقد م نمي د. عيل  شمرايکند و براي تصم   به 
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صالبيک داوطل  مرات  را  تأ يدداوران پس از ابراز شرا ط و  هيأ  -6ماده  

مزبومر طبو     توي وزارتاينوه    خماهود رسويند   عيل  آممزشبه اطالع وزار  فرهنگ و 

 مقررا  به استادا  داوطل  مبيدر  ورزد.

بوراي داوطلبوين  کوه     "آزمي شو   -رسوم   "صدور بکم اسوتادام    -تبصره 

تحصيل   سيل نيمسيبقه تدر س دانشگيه  نداشته بيشند منمط اسک به تدر س دو 

 ."مرب  قراردادي " عنمان بهدر دانشگيه 

ي موروبه هي رشته  از سه تن استيد  ي دانشيير در داوران مرک هيأ  -1ماده  

دانشووگيه  خماهوود بوومد کووه از    ماووي لو دو روبووين  آشووني بووه    1در موويده 

 عويل   آمومزش انقالب فرهنگ  انتايب و بي بکم وز ر فرهنوگ و   عيل  شمراي طر 

 .شمند م منصمب 

گروه  مرکوز از پونج تون     تأ يدي هنري پس از هي رشتهمتاصصين  -5ماده  

انقوالب فرهنگو  معوين و بوي بکوم       عويل   شومراي استيد ير  ي بيالتر کوه از سومي   

در مرتبوه مربو   وي     نود تمان مو   ،شومند  مو  منصومب   عويل   آممزشفرهنگ و  وز ر

رسوم    صومر   بوه و به شورط تمفيو    ، قراردادي صمر  بهاستيد يري در سيل اول 

 انتايب شمند. آزمي ش 

در اسوتادا  رسوم  قوعو      نحومي  بوه عضم متقيضو    که صمرت در  -تبصره 

تاصص   کيرشنيس در گروه آممزش  در رشته عنمان بهدانشگيه بمده بيشد و عمالً 

، در وضعيک رسوم  قوعو  تيييور داد    تمان م مرتبه او را ، خمد انجي  وظيفه کند

 قرار گيرد. تأ يدممرد  داوران هيأ مشروط بر ا ن که صالبيک علم  او تمسط 

الز  اسک ابيطه کيف  بوه زبوين    نيمه آ ينا ن  2و  1مماد مشمملين  -1ماده  

دانشوگيه   فيرس  داشته و معلممي  جنب  متنيس  بي رشته و رتبه تدر س خمد در

 را دارا بيشند.

ي تجرب  و فن  بومده  هي زمينهکاين  که داراي تجربييت  در  ک  از  -1ماده  

ي هوي  کميتوه  در امتحيني چنينچه ، و در زمره اهل فن در آن زمينه محامب شمند
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اسوتيدکير و   عنومان  بوه  نود تمان مو   ،مربمط ممف  شومند  ر زي برنيمهتاصص  گروه 

 استادا  شمند. عيل  آممزشو مؤساي   هي دانشگيهکيرمزدي در  صمر  به

و  هوي  دانشوگيه علمو    هيوأ  صالبيک عممم  داوطلبين عضم ک در  -8ماده  

 هيوأ   تأ يود بي ود بوه    شومند  مو   يمهن آ ينکه مشممل ا ن  عيل  آممزشمؤساي  

 مرکزي گز نش استيد برسد.

از طور  وزار    نيموه  آ وين اعتبيرا  و امکيني  مربمط به اجراي ا ون   -9ماده  

 رسيد. وز ران خماهد هيأ  تصم   بهو  شمد م پيشنريد  عيل  آممزشفرهنگ و 

 -194 -188 -181تبصره در جلاي   4ميده و  14در  نيمه آ ينا ن  -60ماده  

جي گز ن مصمبه جلاوه   انقالب فرهنگ  رسيد و عيل  شمراي تصم   به 194و 191

دش ممرخ  3131مصمبه شميره. ) انقالب فرهنگ  عيل  شمراي 4/1/1312ممرخ  82

 .گردد م ( 21/8/1312
 

اي سيد عل  خيمنه -عيل  انقالب فرهنگ  ر يس جمرمر و ر يس شمراي  


