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آنیی انهم نحوه انتخاب و گزینش مذرس و استاد
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آیين نامه نحوه انتخاب و گزینش مذرس و استاد

دس اجشاي تىذَاي  6ي  7مادٌ  5اساسىامٍ شًساي تشوامٍ سيضي مذاسس علًم ديىي اَل سنى
مصًب جلسٍ  613شًساي عنا ي اومنبب رشَىيني ي دس جُن ق منك اَنذاي ياري شنًسا
اوتخاب ي گضيىش مذسسيه ي اعضاء َيأت علمي مىغثك تش مًاد ريل اوجام ميپزيشد.
ماده – 1هدف
جزب ويشيَاي متخصص ي متعُذ حًصيي ي داوشياَي معتمذ ي ملتضم تٍ قفكنش قمشينة
مزاَة اسبمي يحذت ي اوسجام ام اسبمي تٍ مىظًس قًسعٍ ي قعمينك رعا ين َناي
آمًصشي پژيَشي ي پشيسشي متىاسة تا اَذاي مصًب شًسا.
ماده  -2داشته ضًاتظ عمًمي ي اختصاصي اوتخناب مذسسنيه ي اعضناء َينأت علمني
مغاتك تا آييهوامٍ استخذامي مذسسيه ي اعضاء َيأت علمي شًساي تشوامٍسيضي.
تبصره:داسوذگان مذاسن ق صيلي تارقش ي ساتمٍ قذسيس كٍ تنٍ قأيينذ درتنش ومايىنذگي
ي يرميٍ سسيذٌ تاشذ اي ًي داسوذ.
ماده  – 3مشجع قشخيص ضًاتظ لاوًوي دس اوتخناب مذسسنيه ي اعضناء َينأت علمني
َيأت مشكضي جزب ي گضيىش مذسسيه ميتاشذ.
ماده – 4اعضاء َيأت مشكضي جزب ي گضيىش:
ا ف -دتيش شًساي تشوامٍسيضي (سئيس)
ب -معاين آمًصشي ي پژيَشي شًسا (دتيش)
ج -سٍ وفش اص اساقيذ ي صاحةوظشان تٍ اوتخاب شًسا
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قوانین و مقررات آموزشی مذارس علوم دینی اهل سنت
ماده َ -5يأت مشكضي جنزب ي گنضيىش پنس اص قكمينل ي تشسسني پشيونذٌ متماضني ي
مصاحثٍ حضًسي تا يي پشيوذٌ سا َمشاٌ تا اظُاس وظش تٍ دتيشخاونٍ َينأت جُن اوجنام
مشاحل تعذي ق ًيل ميومايذ.
تبصره:جلسات َيأت تا حضًس اكثشي وسثي اعضاء سسمي ميياتذ.
ماده  - 6مشاحل قشكيل ي قكميل پشيوذٌ متماضي:
ا ف -قشكيل ي قكميل پشيوذٌ قًسظ مذيش مذسسٍ يا گشيٌ آمًصشني ريستنظ تنٍ َمنشاٌ
اظُاس وظش صشيح ي كتثي مذيش گشيٌ دسخصنً

جنزب متماضني ي تشاسناس شنشايظ ي

ضًاتظ مصًب
ب -اظُاس وظش كتثي درتش ومايىذٌ ي ي رميٍ دس امًس اَل سى استان م ل الام متماضي
ج – تشسسي ي احشاص اوغثاق تش ضًاتظ قًسظ معايو آمًصشي ي پژيَشي
د -عشح پشيوذٌ دس َيأت جزب ي گضيىش ي اوجام الذامات تعذي تشاساس وظش َيأت
ماده  - 7دس صًست اعتشاض متماضي وسث تٍ سأي َيأت تذيي پشيوذٌ لاتل عنشح دس
َيأت قجذيذ وظش خًاَذتًد.
َيأت قجذيذ وظش مشكة اص دتيششًسا معاين آمًصشي ي پژيَشي ي سٍ وفش اص اسناقيذ تنٍ
غيش اص اساقيذ َيأت تذيي ميتاشىذ.
ماده َ - 8شگًوٍ قغييش ي اصبح دس ايه آييهوامٍ مىًط تٍ پيشنىُاد دتيشخاونٍ شنًسا ي
قصًية شًسا خًاَذتًد.
ماده  - 9وسث

تٍ مًاسد مسكًت ي يا پيش تيىي وشذٌ لًاويه ي ممنشسات جناسي عمنل

خًاَذ شذ.
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آیین نامه نحوه انتخاب و گسینش مذرس و استاد
ماده  -11ايه آييه وامٍ دس  10مادٌ ي  2قثصشٌ دس قاسيخ  89/4/15تشاساس
مصًتٍ شماسٌ َش ششميه جلسٍ شًساي تشوامٍسيضي مذاسس علًم ديىي
اَلسى تٍ قصًية كميتٍ مىتخة شًسا سسيذٌ ي اص قاسيخ اتبغ رصمارجشا
اس .
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