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دستورالعمل اجرايی نحوه ارزشیابی استخدا می روحانیون شاغل

دستورالعمل اجرایی نحوه ارزشیابی استخذامی روحانیون شاغل
ماده  -1مبانی و مستندات:
ایي زستَضالؼول زض اخطای هػَتِ ضواضُ ّفت هَضخ  1388/12/4ضَضای تطًاهِ
ضیعی هساضس ػلَم زیٌی اّل سٌت ،تثػطُ تٌس یه ،هػَب هَضخ 1389/1/31
وویسیَى هَاضز ذاظ تْیِ ضسُ است.
ماده  -2هدف اصلی:
هٌظَض اغلی ایي زستَضالؼول ػثاضت است اظ تؼییي سغح ٍ غسٍض هساضن استرساهی
عالب ػلَم زیٌی اّل سٌت وِ زض گصضتِ فاضؽالتحػیل ضسُاًس ٍ زض حال حاضط زض یىی
اظ اضگاىّای زٍلتی یا غیط زٍلتی تِ غَضت توام ٍلت یا ًیوِ ٍلت خصب ٍ ضاغل ّستٌس.
ماده  -3مدارک مورد شمول:
هفاز ایي زستَضالؼول اظ ًظط هساضن غازضُ هحسٍز تِ سغح  2 ٍ 1است وِ حسة
هَضز زاضای اضظش استرساهی ذَاّس تَز.
ماده  -4افراد مورد شمول:
وساًی وِ اظ اهتیاظات ایي زستَضالؼول هیتَاًٌس استفازُ وٌٌس ػثاضتٌس اظ :عالب ػلَم
زیٌی اّل سٌت ضاغل وِ تا لثل اظ سال تحػیلی  1387-88فاضؽالتحػیل ضسُ ٍ
هَفك تِ اذص هسضن ػلوی یا استرساهی هؼتثط اظ هطاخغ لاًًَی ًطسُاًس.
ماده  -5پوشش زمانی:
تِ استٌاز هازُ ٍاحسُ اضظضیاتی ضٍحاًیَى ضاغل اّل سٌت هػَب ضَضای تطًاهِ ضیعی ،پَضص
ظهاًی ایي زستَضالؼول اظ تاضید تػَیة تِ هست زٍ سال تَزُ ٍ پس اظ آى واى لن یىي ذَاّس تَز.
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ماده  -6ساختار:
هؼاًٍت آهَظش ٍ پژٍّص ساذتاض هَضز ًیاظ خْت اخطای ایي زستَضالؼول ضا تِ زتیط
ضَضا پیطٌْاز ذَاّس ًوَز.
ماده  -7وظایف:
اّن ٍظایف هؼاًٍت آهَظش ٍ پژٍّص زض اخطای ایي زستَضالؼول تِضطح ظیط است:
 -7-1اعالعضساًی هفاز ایي زستَضالؼول تِ شیًفؼاى
 -7-2خوغآٍضی تماضاّا
 -7-3استؼالم غحت غسٍض ٍ اًتساب اسٌاز ٍ هساضن اتطاظی هتماضیاى
 -7-4تطىیل پطًٍسُ تطای ّطیه اظ هتماضیاى
 -7-5تؼییي الساهات ضاخغ تِ ّط یه اظ هتماضیاى هغاتك ایي زستَضالؼول
 -7 -6تىویل ٍوٌتطل فطمّا ٍ اسٌاز ٍ هساضن هطتَط تِ تىویل پطًٍسُّای هصوَض
 -7-7اًدام ولیِ هطاحل هَضَع ایي زستَضالؼول تا غسٍض هساضن تحػیلی هطتَط
 -7 -8هسیطیت اسٌاز ٍ تایگاًی هطتَط تهِ پطًٍهسُّها ٍ ههساضن غهازضُ هَضهَع ایهي
زستَضالؼول
 -7-9سایط هَاضز هحَلِ حسة اضخاع هؼاٍى آهَظش ٍ پژٍّص یا وویسیَى
هَاضزذاظ
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ماده  -8شرایط عمومی تعیین سطح:
تطای ضطوت زض آظهَى یا آظهَىّای تؼییي سغح ،هتماضی تایس الساهات ظیط ضا اًدهام
زازُ ٍ هساضن هطتَعِ ضا اضائِ زّس:
 -8-1اضائِ هؼطفیًاهِ اظ سَی زفاتط ًوایٌسگی ٍلیفمیِ زض اهَض اّل سٌت ،1هثٌی تط
تأییس غالحیتّای ػوَهی هتماضی
 -8-2تىویل پطًٍسُ آهَظضی هغاتك ًظط هؼاًٍت آهَظش ٍ پژٍّص
 -8-3اضائِ هساضن هثثت زض ذػَظ هَاضز ظیط اظ هطاخغ هطتثظ:
الف) گصضاًسى هحتَای آهَظضی زض حس سغح ػلوی هَضز تماضا (حسة هَضز سغح 1یا )2
ب) هطتَط تَزى ظهاى تحػیل تِ لثل اظ سال تحػیلی 1387-88
ج) اضتغال یا ّوىاضی توام ٍلت یا پاضٍُلت تا هطاوع زٍلتی یا ًْازّهای ػوهَهی
غیطزٍلتی ٍ فؼالیت زض حَظُ ضسالت عالب ػلَم زیٌی.1
 -8-4زاضتي حسالل  35سال سي.
 -8-5ضطوت زض اذتثاض ضفاّی هطتَط تِ سغح هَضز تماضا ٍ وسة هؼسل  12اظ .20
 -8-6ضطوت زض زٍضُ زاًص افعایی حسالل تِ هیعاى  5تا ٍ 8احس زضسی اظ هٌاتؼی
وِ زض ایي زستَضالؼول آهسُ است.
تبصره -1هالن لثَلی زض زٍضُ زاًص افعایی وسة هؼسل  14اظ هدوَع هَاز آهَظش است.

۱

تط اساس تٌس  2ضَاتظ ػوَهی هازُ ٍاحسُ هطتَعِ.
۱
تط اساس تٌس  3ضَاتظ ػوَهی هازُ ٍاحسُ هطتَعِ ،الثتِ تسٍى ًػاب سٌَات تدطتی ػولىطز.
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 -8-7هتماضی زض غَضت وسة ًػاب لثَلی زض آظهَى وتثی زاًص افعایی ٍ ًیع
هػاحثِ ػلوی تایس ًسثت تِ اضائِ همالِای تحمیمی ٍ هتٌاسة تا سغح هَضز تماضا
السام وٌس.
تبصره -2هؼاًٍت آهَظش ٍ پژٍّص هَظف است ظطف حساوثط ضص هاِّ زٍم ّط
سال ًسثت تِ تطىیل زٍضُ زاًصافعایی تِ هٌظَض آهازُساظی هتماضیاى خْت
ضطوت زض آظهَى هطتَط ٍ اذتثاض ضفاّی السام وٌس .هحتَای ایي زٍضُّا تِ ظطفیت
 5تا ٍ 8احس ٍ ػی ٌاً اظ هٌاتغ هطرع ضسُ زض ایي زستَضالؼول ذَاّس تَز .ضٍش
اخطای ایي زٍضُّا هتٌاسة تا ضطایظ هتماضیاى ٍ تطریع هؼاًٍت آهَظش ٍ
پژٍّص تِغَضت حضَضی ،غیطحضَضی یا ًیوِحضَضی ذَاّس تَز.
تبصره -3زض غَضت ػسم وسة ًػاب لثَلی زض آظهَى زاًص افعایی یا اذتثاض یا
همالِ هَضَع پژٍّطی تِ هتماضی یه ًَتت زیگط فطغت استفازُ اظ ایي هَلؼیت
زازُ هیضَز.
ماده  -9مواد و منابع دوره دانش افسایی ویژه سطح :1
هَاز ٍ هٌاتغ زٍضُ زاًص افعایی ٍیژُ هتماضیاى زضیافت هسضن سغح  1تا اضظش
استرساهی تِ ضطح ظیط تؼییي هیضَز:
الف -هدوَػِ هماالت ضاخغ تِ هثاًی ٍ اّساف تمطیة ٍ ٍحست اسالهی( )1یه ٍاحس
ب -غطف ٍ ًحَ زض حس تطخوِ ػثاضات ػطتی تِ فاضسی ٍ تالؼىس یه ٍاحس
ج -ظتاى ٍ ازتیات فاضسی زض حس وتاب ظتاى ٍ ًگاضش فاضسی یه ٍاحس
ز -اًمالب اسالهی ٍ ضیطِّای تاضیری آى یه ٍاحس
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ُ -آضٌایی تا هىاتة والهی زض حس تاضید ػلن والم ٍ هصاّة اسالهی یه ٍاحس
ٍ« -فتح المطیة الودیة فی ضطح الفاػ التمطیة» تألیف احوس تي الماسن الطافؼی
تطای پیطٍاى هصّة ضافؼی ٍ «تسایِ الوثتسی» تألیف تطّاى السیي الوطغیٌاًی تطای
پیطٍاى هصّة حٌفی یه ٍاحس
ظ -ػلَم لطآًی زض حسٍز «التثیاى فی ػلَم المطاى» تألیف هحوس ػلی غاتًَی یه ٍاحس
ح« -ضطح االضتؼیي الٌٍَیِ فی االحازیث الػحیحِ الٌثَیِ»تألیف هحی السیي الٌٍَی یه ٍاحس

تبصره :هؼاًٍت آهَظش هیتَاًس هَاز ٍ هحتَای زٍضُ آهَظضی ضا تا ٍ 5احس واّص زّس.
ماده  -11مواد و منابع دوره دانش افسایی ویژه سطح :2
هَاز ٍ هٌاتغ زٍضُ زاًص افعایی ٍیژُ هتماضیاى زضیافت هسضن سغح زٍ تا اضظش
استرساهی تِضطح ظیط تؼییي هیضَز:
الف -هدوَػِ هماالت ضاخغ تِ هثاًی ٍ اّساف تمطیة ٍ ٍحست اسالهی( )2یه ٍاحس
ب  -غطف ٍ ًحَ زض حس تدعیِ ٍ تحلیل ػثاضات ػطتی ٍ ًیع تطخوِ ػثاضات ػطتی
تِ فاضسی ٍ تالؼىس یه ٍاحس
ج  -ظتاى ٍ ازتیات فاضسی زض حس وتاب ظتاى ٍ ًگاضش فاضسی (اًتطاضات سوت) یه ٍاحس؛
ز  -اًمالب اسالهی ٍ ضیطِّای تاضیری آى یه ٍاحس
ُ « -الفمِ الوٌْدی» تألیف ػلی الططیدی ٍ ّوىاضاى تطای پیطٍاى هصّة ضافؼی
ٍ «هرتػطلسٍضی» تطای پیطٍاى هصّة حٌفی
ٍ« -الَخیع فی اغَل الفمِ» تألیف زوتط ػثسالىطین ظیساى یه ٍاحس
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ظ -ػلَم لطآًی زض حس وتاب «االتماى فی ػلَم المطآى» تألیف ػثسالطحوي سیَعی،
لسوتّای الٌَع الراهس ػطط ،الٌَع الساتغ ػطط ،الٌَع الراهس ٍ الثالثَى ٍ
الٌَع التاسغ ٍ الستَى (خوؼاً حسٍز  70غفحِ) یه ٍاحس
ح –«سلن السالىیي الی ضیاؼ الػالحیي» تألیف یحیی تي ضطف الٌٍَی ،تػحیح
ػثسالىطین احوس هحوسی یه ٍاحس
ی -آضٌایی تا هصاّة فمْی اسالهی زض حس «اسثاب اذتالف الفمْا فی االحىام الططػیِ» تألیف
هػغفی اتطاّین العلی یه ٍاحس
ن  -آضٌایی تا هىاتة والهی زض حس «الفطق تیي الفطق» یه ٍاحس
تبصره – هؼاًٍت آهَظش ٍ پژٍّص هیتَاًس هَاز ٍ هٌاتغ هعتَض ضا تِ حسالل ٍ 5احس
واّص زّس.
ماده  -11ویژگیهای مصاحبه علمی:
اضظیاتی هتماضیاى تؼییي سغح زض اذتثاض ضفاّی (هػاحثِ ػلوی) تا ضػایت ضطایظ
ظیط اًدام ذَاّس ضس:
الف -اػضای وویتِ هػاحثِ ػلوی ً 3فط ذَاٌّس تَز وِ تَسظ هؼاًٍت آهَظش اظ
هیاى لیست هػَب وویسیَى هَاضز ذاظ تؼییي هیضًَس.
ب -هحتَا ٍ هٌاتغ آظهَى اظ اعالػات ػوَهی ٍ هسائل ضٍظ ٍ ّوچٌیي هٌاتغ
هؼطفی ضسُ زض زٍضُ زاًص افعایی ذَاّس تَز.
ج -هىاى خلسِ اذتثاض تِغَضت هتوطوع ذَاّس تَز.
ز -ظهاى ٍ هحتَای خلسِ تایس حسالل  2هاُ لثل تِ اعالع هتماضی تطسس.
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ًُ -وطُ ًْایی هػاحثِ تط اساس هؼسل ًوطات اػالم ضسُ ّطیه اظ اػضای خلسِ
اذتثاض تؼییي هیضَز.هالن لثَلی وسة هؼسل  12اظ ً 20وطُ ذَاّس تَز.
ماده  -12ویژگیها ،ضوابط و استاندارد مقاالت:
زض تسٍیي همالِ ػلوی هَضَع ایي زستَضالؼول فطآیٌس تسٍیي ٍ اضظیاتی همالِ تِ ضطح ظیط است:
الف -تػَیة ػٌَاى همالِ؛
بً -ظاضت تط تسٍیي همالِ؛
ج -اضظیاتی همالِ.
خعئیات ضاخغ تِ ایي هطاحل ،تِ ضطح پیَست ضواضُ  1ایي زستَضالؼول است.
ماده  -13سایر مقررات :
سایطهَاضزی وِ الظم است زض اخطای تطًاهِ تؼییي سغح هسًظط تاضس تِ ضطح ظیط است:
الف -زض هَاضز سىَت ،یا اخوال ،یا تؼاضؼ ٍ یا ًمع ،هغاتك هػَتِ وویسیَى هَاضز
ذاظ ػول ذَاّس ضس.
ب -پطسصًاهِ اعالػات پطًٍسُ آهَظضی هتماضیاى تِ ضطح پیَست ضواضُ  2ایي
زستَضالؼول ذَاّس تَز.
ماده-14ایي زستَضالؼول زض چْاضزُ هازُ ٍ پٌح تثػطُ ٍ چْل ٍ ّطت تٌس تَسظ
هؼاٍى آهَظش ٍ پژٍّص زتیطذاًِ ضَضای تطًاهِ ضیعی هساضس ػلَم زیٌی اّل سٌت
پیطٌْاز ٍ زض تاضید  89/4/29تِ تػَیة وویسیَى هَاضز ذاظ ضسیس.
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