مصًب جلسه
مًرخ8811/81/81

آنییانهمارزشیابیصالحیت علمیخبرگان اهل سنت
سطح هس (کارشناسی ارشد) وسطح چهار (دکتری

)
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آییهوامه ارزشیابی صالحیت علمی خبرگان اهل سىت
سطح سه (کارشىاسی ارشد) ي سطح چهار (دکتری)
مقدمه:
دس اجشای ثىذ 5مبدِ  5اسبسىبمٍ شًسای ثشوبمٍ سیضی مذاسس ػلًم دیىی اَل سىت کشًس
مصًة جلسٍ  613شًسای ػبلی اومالة فشَىگی ،ثٍ مىظًس تأمیه کبدس آمًصشی ،استمبء کیفی
مذاسس ي اسصشیبثی سغح ػلمی فضال ي ػلمبء مذاسس ػلًم دیىی کٍ ثٍ ػىًان صبحت وظش
شُشت داشتٍ ي یب صبحت تألیفبت ي یب سًاثك تذسیس میثبشىذ آییه وبمٍ ریل تذيیه میگشدد.
ماده یک :شرایط عمومی
 – 1تشکیل پشيوذٌ آمًصشی دس دفبتش ومبیىذگی يلی فمیٍ دس امًس اَل سىت.
 – 2سبثمٍ تذسیس تمبم يلت ي یب پبسٌ يلت دس مذسسٍ ػلًم دیىی.
 – 3اشتغبل ثٍ یکی اص فؼبلیتَبیی کٍ دس حًصٌ سسبلت عالة ػلًم دیىی میثبشذ ثب
تبییذ دفبتش ومبیىذگی يلیفمیٍ دس امًس اَل سىت.
 – 4احشاص ي تبییذ صالحیتَبی ػمًمی متمبضی تًسظ دفبتش ومبیىذگی يلی فمیٍ
دس امًس اَل سىت.
ماده دو :شرایط اختصاصی مدارک سطح  3و 4
 – 1گًاَی اشتغبل ثٍ تذسیس دس یکی اص تخصصَبی فمٍ ،اصًل فمهٍ ،لًاػهذ فمهٍ،
ػلًمحذیث ،ػلًم لشآن ،ػمیذٌ ي کالم اسهالمی حهذالل  7سهبل دس سهغح دي ثهشای
اسصیبثی دس سغح  3ي حذالل  10سبل دس سغح سٍ ثشای اسصیبثی دس سغح  4ثب تبییهذ
دفتش ومبیىذگی يلی فمیٍ دس امًس اَل سىت ي یب اسائٍ دي اثش ػلمی ي پژيَشی مؼتجهش.
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قًاویه ي مقررات آمًزشی مدارس علًم دیىی اهل سىت
 – 2ششکت دس ديسِ آمًصش تکمیلی.
 – 3مًفمیت دس آصمًن جبمغ.
 –4تذيیه سسبلٍ.
تبصره :متمبضیبن سغح  3ي  4لجهل اص شهشکت دس آصمهًن جهبمغ ثبیسهتی دس
مصبحجٍ ػلمی حضًس ی ششکت ومبیىذ .لجًلی دس ایه مصبحجٍ ششط ششکت دس
امتحبوبت می ثبشذ.
ماده سه :متمبضیبن اسصشیبثی سغح سٍ (فًق لیسبوس) ي سغح چُبس (دکتشی) دس
صًست داشته ششایظ مزکًس دس مبدٌ دي مًضًػی سا ثشای تذيیه پبیبن وبمٍ ي سسبلٍ
ثٍ مؼبيوت آمًصشی ي پژيَشی دثیشخبوٍ شًسای ثشوبمٍ سیضی اسائٍ میومبیىذ ي صیش
وظش استبد ساَىمب اص سسبلٍ خًد دفبع ي دس صًست مًفمیت ،گًاَی داسای اسصش
استخذامی دسیبفت خًاَىذ کشد.
تبصره :چىبوچٍ پزیشفتٍ شذگبن آصمًن کتجی سغًح  3ي  4وتًاوىذ اص ػُذٌ تذيیه
سسبلٍ مًسد وظش ثشآیىذ ،دس آصمًن سغح مًسد تمبضب مشديد اػالم میگشدوذ ي ششکت
مجذد دس آصمًن سغًح  3ي  4ثشای ایه دستٍ اص افشاد مىًط ثٍ مًفمیت مجذد دس
آصمًن کتجی میثبشذ.
ماده چهار  :اسصیبثی داسوذگبن مذاسن تحصیلی صبدسٌ اص خبسج اص کشًس پس اص
تشکیل پشيوذِ کبمل آمًصشی َمشاٌ ثب اسائٍ تأییذیٍ ومبیىذگی سیبسی جمًُسی
اسالمی ایشان دس دفبتش ومبیىذگی يلی فمیٍ دس امًس اَل سىت اص عشیك دثیشخبوٍ
شًسای ثشوبمٍ سیضی مذاسس ػلًم دیىی اَل سىت صًست خًاَذ پزیشفت.
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آییهوامه ارزشیابی صالحیت علمی خبرگان اهل سىت سطخ سه ي چهار
ماده پنج :تؼییه مًاد ي چگًوگی سؤاالت آصمًنَبی جبمغ ي شفبَی،
تؼشیف ديسِ آمًصش تکمیلی ،تذيیه ضًاثظ ي ممشسات دسجٍ ثىذی ي تؼییه
مًضًع سسبلٍَب ،ثٍ پیشىُبد دثیشخبوٍ ي تصًیت کمیتٍَبی ػلمی شًسای
ثشوبمٍ سیضی مذاسس ػلًم دیىی اَل سىت میثبشذ.
ماده شش :مؼبيوت آمًصشی دثیشخبوٍ مسئًلیت تُیٍ کلیٍ
دستًسالؼملَبی اجشایی ایه آییه وبمٍ سا ػُذٌ داس خًاَذ ثًد.
ماده هفت :ایه آییه وبمٍ دس 7مبدٌ ي  2تجصشٌ دس تبسیخ 87/12/18ثٍ
تصًیت شًسای ثشوبمٍ سیضی مذاسس ػلًم دیىی اَل سىت سسیذ.
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