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باسمه تعالی

هیات ممیزهداخلی نامه اجرائیشیوه
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مقدمه
زیر بهنامهشیوهوزارت علوم، تحقیقات و فناوري3/12/89مورخ 98727/15/89شماره مفاد بخشنامهدر اجراي

.علوم انسانی و مطالعات فرهنگی رسیدتصویب هیأت ممیزه پژوهشگاه 

:حاضر به شرح زیر استنامهشیوهي هاهدف
.و موسسات مرتبطایرانی و توان علمی پژوهشگاه -حفظ، تقویت و توسعه توأمان فرهنگ اسالمی.1
راستاي تامین نیازهاي علمی کشور بر اساس اي در هاي بنیادین، کاربردي و توسعهارج نهادن به پژوهش.2

.ايهاي توسعهاهداف برنامه
منابع و براي توسعهپژوهشی در محیطو ضابطه در امر پژوهش و تقویت نظم و نشاطپویاییتقویت .3

.انسانی متعهد و متخصصهاي سرمایه
در راستاي اهداف مندرج علمی جهت ارتقاء مرتبههیأت احراز صالحیت علمی اعضاء ریزي برايبرنامه.4

.در بندهاي باال

اختصارها- 1ماده
،»هیأت«منظور از . است»پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی«، »پژوهشگاه«منظور از نامه شیوهدر این 

»ممیزهدبیرخانه هیأت«، »دبیرخانه«منظور از .است»علوم انسانی و مطالعات فرهنگیهیأت ممیزه پژوهشگاه«
کمیته منتخب «، »کمیته«منظور از. است»کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه«، »کمیسیون«منظور از. است

.است»پژوهشکده

»هیأت«وظایف و اختیارات -2ماده 
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ارزیابی ؛مراتب استادیاري، دانشیاري، استاديارتقاء بهمتقاضیانرسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواست
امتیازات ، تایید )شناسنامه علمی(هاي فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی اعضاي هیأت علمیکیفیت فعالیت

اعضاي هیأت الزم جهت استفاده از فرصت مطالعاتی، بررسی وضعیت رکود علمی و احتساب سابقه خدمت
.علمی
تشکیل کمیته-3ماده

نفر از اعضاء هیات علمی در هر پژوهشکده است و از آنجا که تعداد 10مستلزم عضویت ،تشکیل کمیته مستقل
چند یک یا رسد، براي به حد نصاب تشکیل کمیته مستقل نمیها اعضاي هیأت علمی برخی از پژوهشکده

.شودگروه و مرکز همگون یک کمیته منتخب به شرح ذیل تشکیل میپژوهشکده،
.منتخب پژوهشکده زبان و ادبیات» کمیته«.1
.منتخب پژوهشکده زبان شناسی»کمیته«.2
.اقتصاد و مدیریتهاي مطالعات اجتماعی، مطالعات تطبیقی منتخب پژوهشکده» کمیته«.3
.، مرکز اسناد فرهنگی آسیا)ع(منتخب پژوهشکده تاریخ ایران، مرکز تحقیقات امام علی» کمیته«.4
پژوهی، اخالق و تربیت، مطالعات هاي حکمت معاصر، غرب شناسی و علممنتخب پژوهشکده» کمیته«.5

و روابط بین الملل، تطبیقی حقوق، اندیشه سیاسی، انقالب و تمدن اسالمی، نظریه پردازي سیاسی 
.مطالعات قرآنی

هاي هر یک از موسساتی که وزارت متبوع رسیدگی به ارتقاء اعضاء هیات علمی آنها را به »کمیته«.6
.پژوهشگاه واگذار کرده است، وفق ضوابط فوق در همان موسسات تشکیل جلسه خواهد شد

مراکز و جذب تعداد بیشتر اعضاي هیأت علمی، ها و ها، گروهبا گسترش فعالیت هر یک از پژوهشکده-1تبصره 
.کندموضوع تشکیل کمیته منتخب مستقل را بررسی و به هیات پیشنهاد میهیاتدبیرخانه

»کمیته«ترکیب اعضاي - 4ماده
باید هااعضاء کمیته. اندنفر بقیه متغیر3آنان ثابت و از نفر 2نفر عضو خواهد بود که 5ها داراي هر یک از کمیته

.حداقل در مرتبه دانشیاري باشند
:اعضاء ثابت عبارتند از

 رئیس پژوهشکده: »کمیته«رئیس.
 هیات«رئیس به پیشنهاد رئیس کمیته و تائید: »کمیته«دبیر«.
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 د مدیر گروه به پیشنهاارتقاء سه تن از اعضاي هیأت علمی متخصص در رشته تخصصی فرد متقاضی
مشابه، در مرتبه علمی که حتی االمکان باالتر از مرتبه علمی عضو متقاضی ربط یا رشته پژوهشی ذي

خارج از اعضاء هیات علمی آنها ازاعضاء هیات علمی داخلی و دو نفر ازآنها از ارتقاء باشد که یک نفر از
.خواهند بود»کمیته«رئیسدعوتبا پژوهشگاه

توضیحات الزم » کمیسیون«موظف است ضمن شرکت در جلسه » کمیته«نفع، دبیردر صورت تأیید پرونده ذي
.در جلسه مذکور ارائه نماید» کمیته«را در جهت دفاع از تصمیمات 

ازسوي رئیس پژوهشگاه » کمیته«مرکز، رئیس/ گروه / هاي متشکل از چند پژوهشکدهدر مورد کمیته-1تبصره
.انتخاب خواهد شد

منتخبهاي شرایط اعضاي کمیته-5ماده
.داراي شرایط زیر باشندباید هاپژوهشکدهاعضاي کمیته منتخب

شرایط عمومی: الف
پژوهشیحسن شهرت به سابقه برجسته ) 1
ايحسن شهرت به رعایت اصول اخالق حرفه) 2
صرف وقت کافی براي شرکت مستمر و منظم در جلسات کمیته) 3
رئیسههیاتعلمیهیاتصالحیت علمی :ب

دانشیاريمرتبهو دارا بودنکار پژوهشیسابقهسالپنجحداقلداشتن

درصورتی که رئیس یا معاون پژوهشکده شرایط علمی الزم را نداشته باشد، از اعضاي دیگر همان -1تبصره
.باشدسال سابقه کار پژوهشی در پژوهشگاه5وحداقل داراي مرتبه دانشیاريکه خواهد شدانتخابپژوهشکده 

وظایف و اختیارات کمیته-6ماده
کمیته . شوداي تشکیل میاي کمیتهدر هر پژوهشکده،به منظور بررسی پرونده اعضاء هیأت علمی متقاضی ارتقاء

با دریافت اطالعات الزم از منابع ذیربط در پژوهشگاه و موسسات مرتبط و مستندات ارائه شده توسط متقاضی، 
نامه ارتقاء کند و پس از تعیین امتیازهاي مربوطه بر اساس آئینارتقاء را بررسی و ارزیابی میپرونده متقاضی 

.پرونده را به دبیرخانه ارسال نماید
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»کمیسیون«ترکیب-7ماده 
:ترکیب اعضاء کمیسیون به شرح زیر است

هیأت«وتأیید» پژوهشگاه«به پیشنهاد رئیس» هیأت« یک تن از اعضاي: رئیس کمیسیون«.
با مرتبه دانشیاري یا (» پژوهشگاه« دو تن از اعضاي هیأت علمی:اعضاي ثابت کمیسیون تخصصی

.»هیأت«و تأیید » پژوهشگاه«به پیشنهاد رئیس) استادي
 ربط، حسب مورد موضوع پروندهپژوهشکده مربوطه یا موسسه ذي» کمیته«دبیر.
 هشگاهپژو«با معرفی رئیس » هیأت علمی«یک تن از اعضاي«.
را داشته ذي ربط» کمیسیون«، از حیث تخصص باید تناسب الزم با موضوع »کمیسیون«اعضاي هر -1تبصره
باشند
.شوندسال منصوب می2به مدت » هیأت«اعضاء ثابت کمیسیون توسط رئیس-2تبصره

»پژوهشگاه«هاي تخصصیوظایف و عناوین کمیسیون-8ماده 
به منظور رسیدگی و اظهار نظر نسبت به پرونده اعضاي هیأت علمی در چهارچوب وظایف و اختیارات » هیات«

.دهدتشکیل میهاي ذیل را »کمیسیون«قانونی،
پژوهی، اخالق و حکمت معاصر، غرب شناسی و علمهايشامل پژوهشکدهکمیسیون تخصصی علوم انسانی

انقالب و تمدن اسالمی، نظریه پردازي سیاسی و روابط بین ،سیاسیتربیت، مطالعات تطبیقی حقوق، اندیشه 
.الملل، مطالعات قرآنی

، مطالعات تطبیقی اقتصاد و مدیریت، ایرانتاریخهايشامل پژوهشکدهکمیسیون تخصصی علوم اجتماعی
.مطالعات اجتماعی، مطالعات فرهنگی و ارتباطات

.زبان و ادبیات، زبان شناسیهايهشامل پژوهشکدکمیسیون تخصصی زبان و ادبیات

مربوط ها و مراکز جدید التاسیس و دیگر مراکز و موسساتی که وزارت متبوع امور ها، گروهپژوهشکده-1تبصره 
آنها را به پژوهشگاه واگذار نموده است، با توجه به نوع فعالیت و گرایش علمی، در به ارتقاء اعضاء هیات علمی 

.یاد شده قرار خواهند گرفتهاي یکی از کمیسیون
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»هیأت«ترکیب اعضاي-9ماده 
.رئیس پژوهشگاه: »هیأت«رئیس.1
. معاون پژوهشی پژوهشگاه یا یکی از اعضاء هیأت به پیشنهاد رئیس و راي هیأت: »هیأت«دبیر.2
.معاون فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه.3
هفت تا پانزده تن از اعضاي هیأت علمی با مرتبه استادي و دانشیاري که از حیث تخصص داراي ترکیب متنوعی .4

استادي باشند، به پیشنهاد رئیس پژوهشگاه با تأیید و حکم وزیر در مرتبههاآنبوده و حداقل بیش از نصف 
.علوم، تحقیقات و فناوري

هاي امنا به استادي و دانشیاري به پیشنهاد معاون وزیر و رئیس هیأتیک تا سه تن از اعضاي هیأت علمی با مرت.5
.وزارت، با تأیید و حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوريیهاي ممیزه و یا معاون پژوهشو هیأت

به سمت جانشین خود در ،تواند یکی از اعضاي هیأت را با مرتبه حداقل دانشیاريرئیس پژوهشگاه می-1تبصره
.منصوب نماید» هیأت« 

باشد و تمدید آن با سال می2این ماده براي مدت »5«و» 4«دوره عضویت افراد موضوع بندهاي-2تبصره
.بالمانع خواهد بودهرعایت ضوابط و مقررات مربوط

نحوه تشکیل جلسات-10ماده
یا جانشین وي و » هیأت«یک بار با دعوت رئیس ماهیحداقل ،در صورت وجود پرونده» هیأت«جلسات 
تشکیل » کمیته«/ »کمیسیون«نیز در صورت وجود پرونده با دعوت رئیس» کمیته«/ » کمیسیون«جلسات 

.گرددمی
یا جانشین او دو » هیأت«جلسات فوق العاده هیأت به پیشنهاد دبیر هیأت ممیزه و به تشخیص رئیس-1تبصره

.هفته یک بار برگزار خواهد شد

جلساترسمیت -11ماده
یابد و تصمیمات با حضور رئیس و یا جانشین وي و حداقل دو سوم اعضاي حقیقی رسمیت می» هیأت«جلسات 

با حضور حداقل » کمیته«/ »کمیسیون«جلسات . گردداتخاذ می» هیأت«آن با اکثریت بیش از نصف کل اعضاي 
.اعضا قابل اجرا استیابد و تصمیمات آن با نصف به عالوه یک کل سوم اعضا رسمیت میدو
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.به دو صورت موافق و مخالف و همواره مخفی خواهد بود» هیأت«رأي اعضاي -1تبصره 
جلسه 5جلسه متوالی یا 3در »کمیته«/»کمیسیون«/ »هیأت«غیبت بدون عذر موجه عضو حقیقی -2تبصره 

بر اساس مقررات به وزیردیگريبه جاي وي فردو شودمیمحسوباستعفا به منزله متناوب در یک سال، 
و تأیید رئیس بر اساس گزارش دبیر،تشخیص موجه یا غیرموجه بودن غیبت. پیشنهاد و منصوب خواهد شد

.خواهد بود» کمیته«/ »کمیسیون«/ »هیأت«
باشند، بدون حضور ذي نفع »کمیته«/ »کمیسیون«/ »هیأت«پرونده متقاضیانی که خود از اعضاي -3تبصره 

رسمیت یافته و تصمیمات آن با شود و در این صورت جلسات با کسر یک تن از نصاب تعیین شدهمیرسیدگی 
.گردداکثریت بیش از نصف کل اعضا منهاي یک اتخاذ می

نحوه رسیدگی به پرونده متقاضیان-12ماده
:خواهند کردمراحل زیر را طی ارتقاءپرونده متقاضیانبررسی و ارزیابی 

.وسیلۀ عضو متقاضی که به امضاء رسیده باشدشناسنامه علمی و گزارشنامۀ ارتقاء بهتکمیل کاربرگ.1
.قاضی به رئیس هیاتارسال نامه درخواست از سوي مت.2
.تکمیل شده به همراه کلیه مستندات به رئیس پژوهشکده جهت طی کردن فرآیند بعديگزارشنامهتسلیم.3
.)کاريظرف پنج روز(» دبیرخانه«از طرف رئیس پژوهشکده به گزارشنامهارسال .4
هاي الزم ش، جهت رفع آن و دریافت گزاربررسی اولیه و تطابق مستندات و گزارش اشکاالت گزارشنامه به عضو.5

.از سوي دبیرخانه
، )دستاوردهاي فرهنگی(» 1«ماده موضوعگزارشنامه به کمیسیون تخصصی» 1«ماده مستندات موضوع ارجاع .6

.»سوي دبیرخانه«از
ظرف (» دبیرخانه«و ارجاع نتیجه به» 1«گزارشنامه درکمیسیون موضوع ماده » 1«اعالم نتیجه بررسی ماده .7

.)سی روز کاري
»کمیته«به » دبیرخانه«ارجاع گزارشنامه علمی ذي نفع از طرف .8
)ظرف سی روز کاري(»کمیسیون«نتیجه بهبررسی گزارشنامه علمی در کمیته منتخب پژوهشکده و ارجاع .9

)سی روز کاريظرف (در صورت تأیید گزارشنامه» هیأت«و ارجاع به » کمیسیون«بررسی گزارشنامه علمی در .10
.و ابالغ رأي به عضو متقاضی» هیأت«بررسی گزارشنامه در .11

نباید بیش از »هیأت«کلیه فرآیند بررسی پرونده متقاضیان، از ثبت پرونده در دبیرخانه تا طرح در -1صره تب
.شش ماه کاري به طول انجامد
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مصوبات-13ماده
ربط و متقاضی به مراجع ذي» خانهدبیر«روز از تاریخ تصویب توسط 20حداکثر ظرف مدت » هیأت«مصوبات 
.گرددابالغ می

هیأت ممیزه به تصویب رسیده 20/02/1395تبصره است که در جلسه مورخ 13ماده و 13شامل نامهشیوهاین 
.رسیداعضاء به تصویب نهایی 10/03/1395جلسه مورخ و در است


