
ّیأت عبلی جذة اعضبی ّیئت علوی ریبستهصبحجِ ثب دکتز هحوذ علی کی ًژاد   

 

 ثِ ًظز ضوب ضزٍرت ّبی ایجبد فزآیٌذ جذیذ جذة اعضبی ّیأت علوی چِ ثَدُ است؟ -1

ضَسای ػبلی اًمالة فشٌّگی ثِ ػٌَاى تٌْب هشجغ سیبست گضاسی ػلوی ٍ فشٌّگی وطَس، ًحَُ جزة ّیأت ػلوی دس 

وطَس سا ثب ّذف پبسخگَیی ثِ هطبلجبت همبم هؼظن سّجشی دس صهیٌِ ًْضت ًشم افضاسی ٍ تحَل ًظبم آهَصضی ٍ دستیبثی 

ٍ ػولیبتی وشدى دیذگبُ اسالم دس هَسد ػلن ٍ ػبلن ٍ سفغ  سبلِ دس حَصُ ػلن ٍ فٌبٍسی ٍ تجییي 02ثِ سٌذ چطن اًذاص 

ًیبصّب ٍ تٌگٌبّب ٍ تَسؼِ ّوِ جبًجِ وطَس ثب تَجِ ثِ هَلؼیت ٍ تَاى ػلوی وطَس هَسد ثبصًگشی لشاس داد. ثب تَجِ ثِ 

ػبلی ضشایط جذیذ وطَس ٍ پیطشفت ّبی اًجبم ضذُ ٍ ثستشّبیی وِ ثشای جْص ػلوی وطَس فشاّن ضذُ است، ضَسای 

اًمالة فشٌّگی ساّجشدّبی لجلی دس صهیٌِ جزة ّیأت ػلوی داًطگبُ ّب ٍ هشاوض تحمیمبتی سا ثبصًگشی وشد ٍ ثب یه آیٌذُ 

ًگشی ، طشاحی ّبی الصم ثشای حشوت اص ٍضغ فؼلی ثِ سوت ٍضغ هطلَة سا اًجبم داد. ثش ایي هجٌب سبختبسی جذیذ ثشای 

دیذی والى ًگشی طشاحی ضذُ است ٍ تالش ضذُ وِ یأت ػلوی ثب جزة ّیأت ػلوی طشاحی وشد. سبختبس جزة ّ

سلیمِ ّب حزف ضَد ٍ ثب تغییش هسئَل دستگبُ، جزة ّیأت ػلوی دچبس ثی ثجبتی ٍ فشاص ٍ ًطیت ًطَد ٍ دس ّش تؼَیض ٍ 

داًطگبُ  ًفش ػضَ حمیمی اص اػضبی ّیأت ػلوی 5-7تغییش ثشًبهِ دس چبسچَة ، سیبست ّب ثبثت ثوبًذ. ثِ ّویي هٌظَس 

 ّب اص طشف ّیأت ػبلی دس ّیأت اجشایی جزة تؼییي هی ضًَذ تب ثشًبهِ جزة ّیأت ػلوی سًٍذی هتؼبلی داضتِ ثبضذ.

 

آیب ضیَُ قجلی جذة استبد آسیت ضٌبسی ضذُ است، اگز جَاة هثجت است ثِ ًظز ضوب هْوتزیي  -2

 هطکل رًٍذ قجلی چِ ثَدُ است؟

لی اًمالة فشٌّگی آسیت ضٌبسی هفصلی دس هَسد سًٍذ گضیٌص استبد صَست لجل اص تصَیت آئیي ًبهِ، دس ضَسای ػب

گشفت. الجتِ ّیأت ّبی هشوضی جزة دس هَسد ضیَُ لجلی جزة استبد آسیت ضٌبسی ًوَدُ اًذ وِ ثشخی هَاسد هطشح 

فٌبٍسی ٍ ضذُ ثِ صَست: تؼذاد ون افشاد جزة ضذُ، سٍش ّبی هتفبٍت دس جزة داًطگبُ ّبی ٍصاست ػلَم، تحمیمبت ٍ 

ثْذاضت، دسهبى ٍ آهَصش پضضىی ثَد؛ اص هْوتشیي هطىالت سًٍذ لجلی جزة هی تَاى ثِ ػذم ضفبفیت دس جزة ٍ ًفَر 

گشٍُ ّب ٍ افشاد ریٌفغ ٍ ػذم ّوبٌّگی ثیي هجشیبى اهش جزة اضبسُ وشد. ّوچٌیي ٍحذت سٍیِ ٍ ّوبٌّگی ثیي دستگبُ 

 دس ّش سبل اص هضایبی سٍش جذیذ است. ّب، اطالع سسبًی ٍ ثشگضاسی دٍ فشاخَاى ػوَهی

 

سیبست ّب ٍ اّذاف جذة ّیأت علوی در فزآیٌذ جذیذ جذة چیست؟ ثِ طَر خالصِ ًحَُ جذة  -3

 ّیأت علوی در فزایٌذ جذیذ جذة را ارائِ دّیذ؟

اًمالثی ٍ ّذف ضَسای ػبلی اًمالة فشٌّگی اص ایي الذام، ضوي استفبدُ اص فبسؽ التحصیالى فشّیختِ، وبسآهذ، هإهي ٍ 

جزة ًیشٍّبی جَاى ٍ هتؼْذ داخل ٍ خبسج اص وطَس،وِ لطؼبً دس جْص ػلوی وطَس ثسیبس هإثش ّستٌذ، ایجبد ٍحذت 

سٍیِ دس ضیَُ جزة هإسسبت ّیأت ٍ وبّص دیَاى سبالسی است. دس سبختبس جذیذ جزة ّیأت ػلوی ، سِ سطح ّیأت 



اجشایی جزة هإسسبت ایجبد ضذُ است وِ دس ساس ایي ػبلی جزة ٍ ّیأت ّبی هشوضی جزة ٍصاستیي ٍ ّیأت ّبی 

سبختبس ثش اسبس هصَثِ ضَسای ػبلی اًمالة فشٌّگی ّیأت ػبلی جزة اػضبی ّیأت ػلوی داًطگبُ ّب ٍ هشاوض تحمیمبت 

 ّیأت ػبلی جزة دس هحل دثیشخبًِ ضَسای ػبلی اًمالةفؼبلیت هی وٌذ.  وطَس لشاس داضتِ وِ هستمیوبً صیش ًظش ایي ضَسا

فشٌّگی لشاس گشفتِ است. آى ّیأت ٍظیفِ اجشایی ًذاسد ٍ ّیأت هشوضی جزة ٍصاستیي ػلَم، تحمیمبت ٍ فٌبٍسی ٍ 

ثْذاضت ، دسهبى ٍ آهَصش پضضىی صیشهجوَػِ ایي ّیأت ّستٌذ وِ ٍظیفِ ًظبست ٍ ّوبٌّگی دس داًطگبُ ّب ٍ هشاوض 

 تحمیمبتی سا ثش ػْذُ داسًذ.

ی ثب اضبسُ ثِ ایٌىِ ّش وذام اص ایي سبختبسّب، هجوَػِ ای اص ٍظبیف سا ثشػْذُ داسًذ ٍ دس ػضَ ضَسای ػبلی اًمالة فشٌّگ

هجوَع یىذیگش سا تىویل هی وٌٌذ، افضٍد ّیأت ػبلی جزة اػضبی ّیأت ػلوی داًطگبُ ّب ٍ هشاوض آهَصش ػبلی وطَس، 

صش پضضىی ٍ سئیس ًْبد ًوبیٌذگی همبم ًفش اص ٍصسای ػلَم، تحمیمبت ٍ فٌبٍسی ٍ ثْذاضت، دسهبى ٍ آهَ 4هتطىل اص 

ًفش اص اػضبی حمیمی ضَسای ػبلی اًمالة  3هؼظن سّجشی دس داًطگبُ ّب ٍ دثیش ّیأت ػبلی گضیٌص سیبست جوَْسی ٍ 

 فشٌّگی 

)ثِ اًتخبة آى ضَسا(، دثیشاى ّیأت هشوضی جزة ٍصاستیي ػلَم ٍ ثْذاضت، ًوبیٌذُ داًطگبُ ّب ٍ هإسسبت آهَصش ػبلی 

لتی ثب اٍلَیت داًطگبُ آصاد، ٍظیفِ ثشسسی ٍ ثبصًگشی سیبست ّب ٍ ضَاثط جزة ٍ تٌظین دستَسالؼول ّبی اجشایی غیش دٍ

دس ایي صهیٌِ، ایجبد سبص ٍ وبسّبی ٍاحذ ثشای ّیأت ّبی هشوضی اجشایی جزة، ایجبد اًسجبم ٍ ٍحذت سٍیِ، تؼشیف 

ثب آًْب، تذٍیي دٍسُ ّبی یأت ّبی اجشایی جزة ٍ تؼبهل سبختبس سبصهبًی ٍ ضشح ٍظبیف ّیأت هشوضی جزة ٍصاستیي ٍ ّ

آهَصضی دس ثذٍ ٍ حیي خذهت ثشای استمبء تَاًبیی اػضبی ّیأت ػلوی ٍ اسصیبثی ػولىشد آًْب، ثشسسی گضاسش ػولىشد 

 سبالًِ ٍ اسائِ ثِ ضَسای ػبلی اًمالة فشٌّگی سا ثش ػْذُ داسد.

 

 جذیذ جذة چیست؟ ًقص داًطگبُ ّب ٍ اعضبی ّیأت علوی ٍ فزایٌذ -4

ثِ دلیل تحمك اّذاف ًمطِ جبهغ ػلوی وطَس، داًطگبُ ّب ٍ اػضبی ّیأت ػلوی، هَظفٌذ فشایٌذ جذیذ جزة سا اػوبل 

ًوَدُ ٍ ّیأت ػبلی جزة سا اص ًمطِ ًظشات خَد هطلغ ًوبیٌذ. دس ٍالغ اػضبی ّیأت اجشایی جزة ّش هإسسِ ، هتطىل 

ًفش اص اسبتیذ ضبخص اص ًظش ػلوی آى  5-7مبم هؼظن سّجشی دس داًطگبُ ّب،اص سئیس هإسسِ، سئیس ًْبد ًوبیٌذگی ه

 هإسسِ ٍظیفِ تأهیي ّیأت ػلوی ٍ سًٍذ استمبء آًْب سا ثِ ػْذُ داسًذ.

 

 اّویت صالحیت علوی ٍ عوَهی در فزایٌذ جذة چیست؟ -5

باًگیضُ ٍ هحمك استفبدُ ًوبیذ ٍ داًطگبُ جْت تشثیت خذاپسٌذاًِ ًسل جَاى هتفىش وطَس هی ثبیست اص اسبتیذ ثبسَاد، ث

اص آًجب وِ ّیأت ػلوی داًطگبُ ٍظیفِ اًسبى پشٍسی سا ثش ػْذُ داسد، هی ثبیست خَد ثِ دًجبل اًجبم تىلیف ثَدُ فلزا 

 ثشای ّیأت ػلوی ضشٍسی است ضخصیت ػلوی ٍ ػوَهی دسخَس ایي ضغل سا داضتِ ثبضذ.

 

 



 است؟ات رٍش جذیذ ًسجت ثِ رٍش قذین کذام اهتیبس -6

ٌَّص دس ثؼضی اص داًطىذُ ّب ٍ گشٍُ ّبی آهَصضی وِ تؼذاد آًْب خیلی ون است اًتظبس داسًذ هثالً هذیش گشٍُ یب ثؼضی اص 

اػضبی گشٍُ ثِ صَست خصَصی دس هَسد جزة تصوین ثگیشًذ ٍ ًظش داًطگبُ ًظش ایي افشاد ثبضذ. دس سٍش جذیذ ّن 

 لح ثَدى هتمبضی ثِ اجوبع هی سسٌذ.داًطىذُ ّن گشٍُ، ثب ّیأت اجشایی جزة دس اص

 

 سیبست ّب ٍ راّجزدّبی جذة ٍ تأهیي ّیأت علوی در ًقطِ جبهع علوی کطَر چیست ؟ -7

  ،تمَیت اًگیضُ ّبی هؼٌَی ٍ تطَیك اػتجبسی ٍ هبدی ثشای جلت ًخجگبى جبهؼِ ثِ سوت حشفِ ّبی هؼلوی، استبدی

 پژٍّطی ٍ فٌبٍسی ٍ افضایص التذاس ػلوی وطَس.

  سبصٍوبس ثشای تَأم سبختي فؼبلیت ّبی آهَصضی ٍ پژٍّطی اػضبی ّیأت ػلوی ثب ًمص تشثیتی ٍ اخاللی آًبى دس ایجبد

 هشاوض آهَصش ػبلی ٍ پژٍّطی.

  تشثیت ٍ استمبء تَاًبیی سشهبیِ اًسبًی ثب تأویذ ثش پژٍّص اًسبى ّبی هتمی ٍ وبسآفشیي ٍ خَدثبٍس ٍ خالق، ًَآٍس ٍ تَاًب دس

 ٍسی ٍ ًَآٍسی هتٌبست ثب اسصش ّبی اسالهی ٍ ًیبصّبی جبهؼِ.تَلیذ ػلن ٍ فٌب

  تَسؼِ ظشفیت جزة ٍ ثِ وبسگیشی هٌبثغ اًسبًی هتخصص وطَس دس هشاوض ػلوی ، دٍلتی ٍ غیشدٍلتی ٍ جلَگیشی اص

 هْبجشت آًْب.

 

چِ ثزًبهِ ّب ٍ توْیذاتی ثزای جذة استعذادّب ٍ ًخجگبى در داًطگبُ ّب ٍ هؤسسبت پژٍّطی ٍجَد  -8

 دارد؟

اص ثشًبهِ ّبی جزة استؼذادّب ٍ ًخجگبى دس داًطگبُ ّب ٍ هإسسبت پژٍّطی هی تَاى ثِ هصَثِ ضَسای ػبلی اًمالت 

فشٌّگی دس ساثطِ ثب ًخجگبى تحت پَضص ثٌیبد ٍ ّوچٌیي ثِ تطىیل دثیشخبًِ جزة ٍیژُ دس ثٌیبد هلی ًخجگبى صیش ًظش 

ایت ًخجگبى تحت پَضص ثٌیبد ٍ استؼذادّبی دسخطبى سا ثِ ػْذُ هستمین ّیأت ػبلی جزة اضبسُ ًوَد وِ ٍظیفِ ّذ

 داسد.

 

 آسیت ّبی رٍش جذة جذیذ چیست؟ -9

ثؼضی اص آسیت ّبی فؼلی دس وویسیَى هطَستی ّیأت ػبلی جزة هتطىل اص تؼذادی اص سؤسبی داًطگبُ ّب ثشسسی هی 

ب تَجِ ثِ ایٌىِ ایي سًٍذ جذیذ است ثبیذ یه ضَد، ثالفبصلِ سؼی دس سفغ آسیت ّب ٍ تجذیل آى ثِ فشصت هی ضَد. اهب ث

تب دٍ ًسل جزة ّیأت ػلوی صَست گیشد ثؼذ آسیت ضٌبسی سیبست ّبی جزة سا داضتِ ثبضین. دس هَسد آسیت 

 ضٌبسی سٍش ّبی اجشا ًیض ّیأت ّبی هشوضی الذاهبتی وشدُ اًذ.

 

 



 کبرایی ٍ اثزثخطی فزایٌذ جذیذ جذة را چگًَِ ارسیبثی هی کٌیذ؟ -11

ایي هذت صهبى ، تؼذاد جزة خیلی خَة ضذُ است. تَاى ػلوی وطَس ّن افضایص پیذا وشدُ است. ػالٍُ ثش آى دس دس 

جلسبت ٍ وبسگبُ ّبیی وِ ثِ ػٌَاى استمب داًص افضایی دس هؼبًٍت آهَصضی ٍصاستیي ثب ّوىبسی ًْبد ًوبیٌذگی همبم هؼظن 

أت ػبلی جزة ًظبست هستمین داسد، اسصیبثی اص جزة ّیأت سّجشی دس داًطگبُ ّب ثشای اسبتیذ تطىیل هی ضَد ٍ ّی

ػلوی جذیذ ثسیبس هثجت ٍ تَاى جزة چٌذیي ثشاثش ضذُ است ٍ هتمبضیبى تأییذ ًْبئی ًطذُ دس ّیأت ّبی هشوضی، 

 دسصذ ًبچیضی ثَدُ است.

 

ر دست ّیأت عبلی جذة در جْت ارسیبثی ٍ ًظبرت ثز فزایٌذ جذیذ چِ اقذاهبتی را اًجبم  دادُ یب د -11

 اقذام دارد؟

دس سبل ّبی اٍل ساُ اًذاصی ّیأت ّبی اجشایی جزة، سفشّبی استبًی داضتین وِ هستمیوبً ثش ػولىشد ّیأت ّبی 

اجشایی ًظبست هی ضذ ثِ ًظش سسیذ وِ هی ثبیست ًظبست ٍ اسصیبثی الىتشًٍیىی ضَد دس صَستی وِ پشٍسِ طشاحی 

ب تطىیل ّیأت ّبی اجشایی جزة هطتشن ٍ ثِ ّویي صَست وبسگشٍُ الىتشًٍیىی طَالًی ضَد، هب ث صیشسبخت ًظبست

ّبی ػوَهی هطتشن ًظبست سا اًجبم ٍ افضایص هی دّین. اص دیگش وبسّبیی وِ ثشای ًظبست دس ّیأت ػبلی اًجبم ضذُ 

 حی است.است هی تَاى ثِ طشاحی فشم ٍ اًجبم یه دٍسُ اسصیبثی دسًٍی اضبسُ وشد. الجتِ اسصیبثی ثیشًٍی دس دست طشا

 

 ثزًبهِ  ّبی آتی ّیأت عبلی جذة چیست؟ -12

ضبگشدپشٍسی: هب ثبیذ اص ًظش تشثیت ّیأت ػلوی اص دٍسُ وبسضٌبسی ٍ وبسضٌبسی اسضذ )اص افشادی وِ تَاًبیی داسًذ(  -1

 صالحیت ػوَهی ٍ ػلوی آًْب سا ّذایت وٌین.

ًظش ویفی ٍ ووی ٍ هىبى جغشافیبیی ثشًبهِ  هطبثك آهبیص آهَصش ػبلی، ّن ّیأت ػلوی ٍ ّن ساتجِ تحصیلی )ثَسسیِ( اص -0

 سیضی ضَد.

استحضبس داسیذ وِ ّیأت ػبلی وِ سیبستگضاسی اجشائی است، خَد ٍاسد اجشا ًوی ضَد. ٍ سؼی دس فؼبل وشدى ّیأت 

هشوضی جزة ثشای ًظبست ٍ ّوبٌّگی ّیأت ّبی اجشایی داسد. ثِ ضىبیبت دس حذالل صهبى ثبیذ سسیذگی ضَد ٍ ثب تَجِ 

ًْضت تَلیذ ػلن ٍ ًیبص ثِ ّیأت ػلوی جزة ثب دلت ٍ سشػت اًجبم ضَد. ولیِ هشاحل اص ًظبست ٍ ... ثبیذ الىتشًٍیىی ثِ 

ایشاًی اص  –ثبضذ ٍ هتمبضی ّش لحظِ ثتَاًذ اص سًٍذ پشًٍذُ جزة خَد هطلغ ضَد ٍ ّویي طَس ثشای توذى ًَیي اسالهی 

 ًظش داًطگبُ اسالهی ثِ تىلیف خَدهبى ػول وٌین.

ًسجت ثِ تأهیي ثَدجِ ٍ سدیف استخذاهی ، الذاهبت الصم صَست گیشد؛ وِ خَضجختبًِ تب ایي لحظِ ثِ جْت ّوىبسی  -3

 خَة دٍلت ٍ هجلس ، هطىلی ٍجَد ًذاسد.


