
  

 

  

 
 

مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي متن

پژوهشي و فناوري ها و مؤسسات آموزش عالي، نامه جامع مديريت دانشگاه آيين

 شوراي عالي انقالب فرھنگي  12-10-89جلسه مورخ   684مصوب 

 
 1: شماره ابالغ 

 02-18-90 :تاریخ ابالغ 

:شرح
 10/12/89مورخ  684كه در جلسه » و مؤسسات آموزش عالي، پژوھشي و فناوري ھا نامه جامع مديريت دانشگاه آيین«مصوبه 

شرح  تحقیقات و فناوري به تصويب رسیده است، به وزير علوم، 11/11/89شوراي عالي انقالب فرھنگي و بنا به پیشنھاد مورخ 

 :شود مي ذيل براي اجراء ابالغ

 : مقدمه 

یکران اخیر علیرغم تحریم ھا و محدودیتھای گسترده در سایه الطاف ب توسعه و ارتقای نظام آموزش عالی کشور در سه دھه

داخل  نظام مدیریتی متکی بر توان علمی ھدایت داھیانه رھبر کبیر انقالب اسالمی و مقام معظم رھبری با طراحی الھی و

حقق اما ت. است دستاوردھای چشمگیر و درخور ستایش و مباھاتی را برای کشور فراھم نموده کشور در حوزه منابع و متون

گذر از  مدیریت و ورود به عرصه رشد جھش سریع علمی برای ایرانی نیاز به عبور از دوره تثبیت –تمدن باشکوه اسالمی 

غییر و ایجاد این امر صرفا با ت .سریع جھانی و کسب جایگاه شایسته در نظام بین الملل را طلب می نماید تغییرات و تحوالت

عمل  عدد بهدر این راستا و با عنایت به اصالحات مت. کنونی میسر خواھد گردید ساختار مدیریتی جامع و متناسب با وضعیت

شورای عالی انقالب فرھنگی در  11/4/1370 آمده در آیین نامه مدیریت دانشگاھھا و موسسات آموزش عالی مصوب جلسه

علوم،  دانشگاھھا و موسسات آموزش عالی، پژوھشی و فناوری وابسته به وزارتین سال و افزایش تعداد 19طول مدت 

ایر موسسات آموزش عالی و پژوھشی وابسته به س تحقیقات و فناوری و بھداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاھھا و

مطابق با  مدیریت غیرانتفاعی، به منظور انسجام ساختار آیین نامه -آموزش عالی غیردولتی دستگاھھای اجرایی و موسسات

فیتھای موسسات آموزش عالی، پژوھشی و فناوری و استفاده از ظر مصوبات ھیاتھای امنا در خصوص تشکیالت دانشگاھھا و

کی، وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزش اجرای قانون اھداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ناشی از

ناوری و ف فرھنگی و شورای گسترش آموزش عالی ھر یک از وزارتین علوم، تحقیقات و مصوبات متعدد شورای عالی انقالب

ختلف بالندگی، پیوستگی مدیریتی، تعامل سازنده ارکان م تاکنون، با ھدف 1370بھداشت، درمان و آموزش پزشکی از سال 

ین سطوح وظایف و اختیارات، تعی یکدیگر و پاسخگویی مناسب در برابر مراجع ذیصالح، ھمزمان با بازتدوین دانشگاھی با

 ته بهدر کلیه دانشگاھھا و موسسات آموزش عالی، پژوھشی و فناوری وابس مدیریتی و ھمسان سازی نحوه انتصاب مدیران

گاه آزاد سایر دستگاھھای اجرایی و ھمچنین دانش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و

الی، موسسات آموزش ع آیین نامه جامع مدیریت دانشگاھھا و«عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی،  اسالمی و موسسات آموزش

 .گرفت مورد بازنگری و تدوین قرار» پژوھشی و فناوری

 : تعاریف  – 1ماده 

 . باشند علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بھداشت ، درمان و آموزش پزشکی می منظور از وزارتین، وزارت: وزارتین 

به  موسسات آموزش عالی، پژوھشی و فناوری وابسته منظور از موسسه، دانشگاھھا، دانشکده ھای مستقل و: موسسه 

اجرایی و  دستگاھھای فناوری، وابسته به وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی، وابسته به سایر وزارت علوم، تحقیقات و

 .دانشگاه آزاد اسالمی می باشد غیرانتفاعی و -ھمچنین موسسات آموزش عالی غیردولتی 

 : اركان موسسه  - 2ماده

 : موسسه عبارتند از ارکان
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 ھیأت امنا ؛. 1

 ريیس موسسه؛ . 2

 رئیسه ؛ ھیات. 3

 .شورای موسسه. 4

  : ھیات امنا  - 3ماده 

مؤسسات  ھا و ھیأتھاي امنای دانشگاه عالی ترین رکن موسسه می باشد که وظايف و اختیارات آن در قانون تشكیل ھیات امنا

 و ھمچنین) شورای عالی انقالب فرھنگی 23/12/67و  9/12/67مورخ  183و  181 مصوب جلسات (  آموزش عالي و پژوھشي

مجلس  18/10/69مصوب مورخ  (و تحقیقاتي  ھا و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه قانون نحوه انجام امور مالي و معامالتي

 .است تعیین شده) شوراي اسالمي

 : رئیس موسسه - 4ماده 

 : جایگاه -الف 

بال کلیه موسسه خواھد بود و در ق باالترین مقام اجرایی موسسه می باشد که بعد از ھیات امنا دومین رکن رئیس موسسه

 . و نماینده حقوقی موسسه در نزد مراجع ذیصالح خواھد بود امور موسسه در حدود مقررات مصوب، مسئول

 : انتصاب نحوه –ب  

که در  به شورای عالی انقالب فرھنگی پیشنھاد خواھد شد رئیس ھر موسسه بر حسب مورد از جانب وزیر ھر یک از وزارتین

اه آزاد انتصاب رئیس دانشگ نحوه. وی با حکم وزیر به مدت چھار سال به انجام وظایف خود خواھد پرداخت صورت تایید شورا،

 . مصوب شورای عالی انقالب فرھنگی تعیین می گردد اسالمی بر اساس مفاد اساسنامه دانشگاه مذکور،

یک دوره  صورت متوالی تنھا برای مجدد افرادی که با انجام تشریفات مقرر در این ماده منصوب می شوند، به انتخاب:  1تبصره 

ھنگی امکان انقالب فر انتخاب مجدد برای دوره بعدی پس از تایید و اخذ مجوز از شورای عالی در موارد استثنا،. باشد بالمانع می

 .باشد پذیر می

رھنگی، وی را ف می تواند تا تایید حکم رئیس پیشنھادی موسسه توسط شورای عالی انقالب وزیر ھر یک از وزارتین:  2تبصره 

 .نماید حداکثر به مدت شش ماه به عنوان سرپرست موسسه منصوب

امنا، تایید  اجرایی، رئیس موسسه به پیشنھاد رئیس ھیات در موسسات آموزش عالی وابسته به سایر دستگاھھای: 3تبصره 

 .رئیس ھیات امنا منصوب می گردد وزیر ذیربط و حکم

ای شور وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی بر اساس مفاد اساسنامه آن دانشگاه، مصوب روسای مراکز و واحدھای:  4تبصره 

 . عالی انقالب فرھنگی منصوب می گردند

ذکور، موسسات م غیرانتفاعی، رئیس موسسه بر اساس مفاد اساسنامه –آموزش عالی غیردولتی  در موسسات:  5تبصره 

 .مراجع ذیصالح منصوب می گردد مصوب شورای گسترش آموزش عالی ھر یک از وزارتین و یا سایر

 : شرایط عمومی رئیس موسسه –ج  

قانون اھداف، وظایف و تشکیالت  12شرایط عمومی مربوط به روسای موسسات به استثنای موسسات مندرج در ماده  – 1

 :می باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شرح ذیل

  –الف 

 به والیت مطلقه فقیه و نظام مقدس جمھوری اسالمی ایران؛ اعتقاد به اسالم و قانون اساسی، التزام عملی. 1

 به واجبات و پرھیز جستن از محرمات؛ عامل بودن. 2

 عملی به احکام اسالم؛ دارا بودن تقوی دینی و التزام. 3

 علمی و آشنا بودن به اداره امور موسسه؛ برخوردار بودن از حسن شھرت اخالقی و وجاھت. 4

 .ھاي غیر قانوني گروه عدم وابستگي به احزاب و. 5

  :احراز سایر شرایط مندرج در بندھای ذیل -ب 

 فقیه و ارزشھای دینی و اخالقی؛  تقید و پایبندی به نظام مقدس جمھوری اسالمی ایران ، اصل والیت. 1

 دارا بودن شرط تاھل؛. 2

 . سال در زمان انتصاب 65سال و حداکثر  30حداقل سن  داشتن. 3

 : اختصاصی رئیس موسسه شرایط –د  

 استادیار؛ عضو ھیات علمی رسمی با مرتبه علمی حداقل. 1

 ؛آموزش عالی، پژوھشی و فناوری در وضعیت ھیات علمی سال سابقه خدمت در دانشگاھھا وموسسات 5داشتن حداقل . 2

 .سابقه اجرایی در دانشگاھھا و موسسات آموزش عالی و پژوھشی 2داشتن حداقل . 3

شرایط اختصاصی منوط به » 2«بند  شرایط عمومی یا» 3 -ب «در شرایط استثنایی، نداشتن شرایط مندرج در بند  :1تبصره 

 . باشد می حسب مورد) 4بند ب ماده  4با رعایت مفاد تبصره (دانشگاه آزاد اسالمی  تایید وزیر ھر یک از وزارتین و رئیس

ثنایی الزامی است و در شرایط اسثت) رده یک(موسسات بزرگ  داشتن مرتبه علمی حداقل دانشیاری برای روسای: 2تبصره 

سال سابقه خدمت و کسب حداقل  5موسسات بزرگ از میان اعضای ھیات علمی با مرتبه استادیاری با حداقل  انتخاب رئیس

 . مجاز می باشد دوسوم آرای موافق شورای عالی انقالب فرھنگی

 :وظايف و اختیارات رئیس موسسه -ه 

ئیس از وزارتین، وظایف و اختیارات ر ماموریت و وظایف محوله مستند به قانون اھداف ، وظایف و تشکیالت ھر یک در اجرای 
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 :موسسه به شرح ذیل می باشد

ھا و  نامه مقررات مصوب و آيین مسئولیت در قبال کلیه امور موسسه و حسن اجرای مصوبات ھیات امنا در حدود .1

 عابالغ آن به واحدھای ذیربط حسب مورد و نمايندگي حقوقي موسسه نزد مراج ھاي صادر شده از سوي وزارت و بخشنامه

 ذيصالح؛

 ھا براي طرح در ھیأت امنا؛ مشي تھیه و پیشنھاد برنامه ھای راھبردی، سیاستھا، اھداف و خط. 2

 اساس برنامه ھای راھبردی مصوب ھیات امنای ذیربط، برنامه ریزی و ھدايت تعیین خط مشی اجرایی موسسه بر. 3

نابع درمانی، خدماتی و توسعه مدیریت و م ھاي فرھنگي، تربیتی، آموزشي، پژوھشي، دانشجویی، بھداشتی و فعالیت

 راھبردی تعیین شده؛ موسسه در چارچوب برنامه ھای

ی، تربیتی، فرھنگی، آموزشي، پژوھشي، دانشجويي، بھداشتی و درمان نظارت دقیق و مستمر بر حسن اجراي امور. 4

ام، جذب، توسعه مدیریت و منابع، استخد استخدام، انتصاب، ماموریت، اخراج، ترفیع و ارتقای اعضای ھیات علمی، خدماتی،

و  مختلف المللي موسسه و ھماھنگي واحدھاي بین کارکنان و كلیه ارتباطات داخلي و  انتصاب، ماموریت، ارتقا و اخراج

 ارجاع آنھا به مقامات ذيصالح؛ پاسخگويي به مراجع ذيصالح و پیگیري اشكاالت و تخلفات احتمالي و

 ه؛ موسس به نمایندگی از....) اعم از قضایی ، اجرایی، اداری و (مراجع قانونی  استیفای منافع و حقوق موسسه در. 5

مچنین تشکیالتی، نمودار سازمانی و تشکیالت موسسه و ھ ھای مالی ـ معامالتی، اداری، استخدامی و تھیه آیین نامه. 6

 مراحل قانونی؛ در چارچوب ضوابط و مقررات وزارتین و پیشنھاد به ھیات امنا برای طی تغییر و اصالح آنھا

 ن نظارت برآیین نامه مالی و معامالتی و ارائه به ھیات امنا و ھمچنی تھیه بودجه تفصیلی ساالنه موسسه با رعایت مفاد. 7

 نحوه ھزینه نمودن بودجه تخصیصی به موسسه؛

یت مقررات مصوب و مسئول اسناد تعھدآور، اسناد ملی، اداری و مکاتبات موسسه در چارچوب ضوابط و امضای قراردادھا ،. 8

ه ھیات و معامالتی ، اداری و مقررات و مصوبات ابالغی، پاسخگویی ب امور مالی موسسه طبق قوانین، آیین نامه ھای مالی

نجام شده حسابرسی و ارائه اقدامات ا در قبال گزارشات حسابرسی، پیگیری و رفع مشکالت و مسائل مطروحه در گزارش امنا

 به ھیات امنا؛

نا و موسسه به ھیات ام عملکرد ساالنه آموزشی، پژوھشی، فرھنگی، اجرایی، مالی و محاسباتی ساالنه ارائه گزارش. 9

 وزارت متبوع؛

ھا،  هھا، پژوھشکده ھا، آموزشکد اعضای حقیقی شوراھای موسسه، رؤساي دانشكده نصب و عزل اعضاي ھیأت رئیسه،. 10

 مدیران ستادی موسسه؛ آموزشي و پژوھشی و ھاي مؤسسات و واحدھاي وابسته، و مديران گروه

تصاب و عزل درمان و آموزش پزشکی، رئیس موسسه می تواند اختیار ان صرفا در موسسات وابسته به وزارت بھداشت،: تبصره

 .شھرستان ذیربط تفویض نماید واحدھای مستقر در شھرستانھا را به باالترین مقام اجرایی مربوطه در مدیران

 و ادغام واحدھا با ھماھنگی شوراي موسسه به ھیات امنای ذیربط؛  ارائه پیشنھاد تأسیس، توسعه، انحالل. 11

ر خارجي به شوراي موسسه براب ارائه پیشنھاد ھمكاريھاي علمي با ساير مؤسسات آموزشي يا پژوھشي داخلي و .12

 ضوابط و مقررات مربوطه؛

رھنگی آموزشی، پژوھشی، ف مشورتی متشکل از پنج تن از اساتید شاخص و برجسته در حوزه ھای مختلف ایجاد شورای. 13

 استادیار؛ و اجرایی ترجیحا با مرتبه علمی باالتر از

 .در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه) كارمندان - دانشجويان -ھیأت علمي  (نظارت بر امور انضباطي موسسه . 14

 

 

 : معاونان موسسه - 5ماده 

 : جایگاه -الف 

 : موسسه می باشند که می تواند شامل عناوین ذیل باشد دومین سطح مدیریتی موسسه معاونان

 و تحصیالت تکمیلی؛ معاون آموزشی. 1

 معاون دانشجویی؛. 2

 اجتماعی؛ معاون فرھنگی و. 3

 معاون پژوھشی و فناوری؛. 4

 منابع یا عناوین مشابه؛ معاون توسعه مدیریت و. 5

 معاون بھداشتی؛. 6

 . دارو معاون درمان و. 7

انونی تعیین می ھیاتھای امنای ذیربط حداکثر تا سقف مصوب ق تعداد معاونتھا در موسسات بر اساس تشکیالت مصوب: تبصره 

 .گردد

 : نحوه انتصاب معاونین و سایر مدیران موسسه –ب  

. دندمی گر موسسه با احراز شرایط اختصاصی و عمومی توسط رئیس موسسه انتخاب و منصوب معاونان و سایر مدیران

 . موسسه می باشد ھمچنین تغییر و یا عزل آنان نیز از وظایف و اختیارات رئیس

  :شرایط عمومی معاونین و سایر مدیران موسسه  –ج 

کده ھا، ھا و آموزش مدیران دانشکده ھا، پژوھشکده معاونین، مدیران، روسای، معاونان و(شرایط عمومی کلیه مدیران موسسه 
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 : به شرح ذیل می باشد) و پژوھشی و مدیران سایر واحدھای دانشگاھی مدیران گروه ھای آموزشی

 نظام مقدس جمھوری اسالمی ایران؛ اعتقاد به اسالم و قانون اساسی، التزام عملی به والیت مطلقه فقیه و .1

 جستن از محرمات؛ عامل بودن به واجبات و پرھیز. 2

 دینی؛ دارا بودن تقوی دینی و التزام عملی به احکام. 3

 بودن به اداره امور موسسه؛ برخوردار بودن از حسن شھرت اخالقی و وجاھت علمی و آشنا. 4

 .قانوني ھاي غیر عدم وابستگي به احزاب و گروه. 5

 : شرایط اختصاصی معاونین موسسه –د 

 رسمی با مرتبه علمی حداقل استادیار؛ عضو ھیات علمی. 1

ت وضعی خدمت دردانشگاھھا وموسسات آموزش عالی، پژوھشی وفناوری با مدرک دکترا در سال سابقه 5داشتن حداقل . 2

 ھیات علمی؛

 .در زمینه مورد نظر  دارا بودن مدرک تحصیلی تخصصی و یا تجربه عملی. 3

نامه  آیین بر اساس امتیازات کسب شده از موضوع ماده یک(رتبه اول تا پنجم  عالوه بر شرایط اختصاصی فوق، احراز:  1تبصره 

رای معاون در میان اعضای ھیات علمی موسسه، ب) اجتماعی ارتقا مرتبه اعضای ھیات علمی فعالیتھای فرھنگی ـ تربیتی ـ

 . الزامی است فرھنگی و اجتماعی

سی ارشد از وزارتین داشتن مرتبه مربي با مدرک تحصیلی کارشنا در شرايط استثنايي، با موافقت وزرای ھر یک:  2تبصره 

 .معاونت توسعه مدیریت و منابع و معاونت بھداشتی كافي است مرتبط براي

ھمچنین  تایید وزرای ھر یک از وزارتین و در مورد مراكز آموزش عالي كمتر از سطح دانشگاه و در شرايط استثنايي، با :3تبصره 

 .ـ غیرانتفاعی داشتن مرتبه مربي براي معاونان كافي است در موسسات آموزش عالی غیردولتی

انشگاه آزاد آزاد اسالمی برای واحدھای د مورد دانشگاه آزاد اسالمی و در شرايط استثنايي، با تایید رئیس دانشگاه در: 4تبصره 

 .مدرک کارشناسی ارشد مرتبط برای معاونتھا كافي است اسالمی داشتن مرتبه مربي یا

 :معاونان موسسه وظايف: ه  

 :وظایف عمومی  –الف 

ظارت بر حسن پیگیری و ن مقررات و آیین نامه ھای ابالغی از سوی رئیس موسسه به واحدھای ذیربط و ابالغ کلیه مصوبات،. 1

 اجرای آن؛

برای  ذیصالح العمل ھا و دستورجلسات مرتبط با وظایف معاونت جھت پیشنھاد به مراجع تدوین آئین نامه ھا و دستور. 2

 تصویب؛

 در خصوص وظايف مربوطه به واحدھاي تحت نظر ؛ ھاي توجیھي الزم به ريیس مؤسسه ارائه گزارش. 3

 شرایط برای تصدی سمتھای مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست موسسه؛ پیشنھاد افراد واجد. 4

 آنھا ؛ نظارت بر واحدھاي وابسته به منظور حصول اطمینان از حسن اجراي وظايف .5

 معاونت ذیربط مطابق با اولویتھای موسسه؛ ریزی، تنظیم فعالیتھا و پیشنھاد بودجه سالیانه برنامه. 6

 جھت حسن اجرای برنامه ھای موسسه؛ ھمکاری با سایر معاونتھا. 7

 .رئیس موسسه انجام سایر امور محوله از سوی. 8

 :وظایف اختصاصی  –ب 

 :تکمیلی  معاون آموزشي و تحصیالت - 1

بر قوانین،  فرآیندھای آموزش و تحصیالت تکمیلی موسسه، منطبق اداره و نظارت بر حسن اجرای كلیه سیاستھا، مقررات و . 1

 تحصیالت تکمیلی؛ ھای مقررات و آئین نامه ھای اجرایی مربوطه با رویکرد گسترش دوره مصوبات،

 ابسته وھمكاري واحدھاي ذيربط و نظارت بر حسن اجراي وظايف واحدھاي و ريزي امور آموزشي و تحصیالت تکمیلی با برنامه. 2

 گزارش الزم به ھیأت ريیسه؛ ھاي آموزشي ھر دانشكده و ارزيابي آن و ارائه ھا و فعالیت اجراي برنامه

و  نیمسال دانشجويان و اعضاي ھیأت علمي و مديران آموزشي واحدھاي مختلف در ھر پایش و ارزيابي عملكرد آموزشي. 3

 ھیأت علمي؛ اعالم نتیجه ارزيابي به اعضاي  انعكاس آن به رياست دانشگاه و

 مدت آموزشي و ضمن خدمت؛ ھاي كوتاه اجراي دوره. 4

ه مناسب آموزشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمین -ریزی جھت تامین امکانات و تخصیص اعتبار الزم جھت تعامل علمی  برنامه .5

 انسانی اسالمی؛ جھت نیل به علم دینی و علوم

 انداز، نقشه جامع علمی و آمایش سرزمین؛ برنامه ریزی آموزشی موسسه در راستای سند چشم. 6

 ھای توانمندسازی و دانش افزایی؛ اھتمام به برگزاری دوره. 7

ارزش  ھا به منظور به روز رسانی، کارآمدی اعضای ھیات علمی موسسه، غنابخشی و ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل. 8

 مداری و ارائه پیشنھاد الزم به وزارتین حسب مورد؛

 جامعه؛ تخصصی دانشجویان جھت ورود به –ریزی برای ارتقای مھارتھای علمی  برنامه .9

 در موسسه با ھماھنگی وزارت متبوع؛ نظارت و ارزیابی فرآیند اجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور. 10

مطابق با  ،آموزش پزشکی می تواند نسبت به تعیین سایر وظایف مرتبط با معاونت مذکور وزارت بھداشت، درمان و: تبصره 

 .ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نماید

 :دانشجويي معاون - 2 
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 موسسه، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین نامه ھای مربوطه؛ اداره و نظارت بر حسن اجرای كلیه امور دانشجویی   . 1

 تحصیلی، رفاھی، سالمت؛ اندازی و مدیریت فرآیند مشاوره امور دانشجویی موسسه در زمینه ھای راه. 2

 ارائه به دانشجویان و برنامه ھای رفاھی آنان؛ نظارت بر فعالیتھای مربوط به تسھیالت قابل. 3

 موسسه؛ مدیریت و ارتقای امور صنفی، رفاھی، بھداشتی و سالمت دانشجویان برنامه ریزی جھت. 4

 و ارائه گزارش به رئیس موسسه؛ رصد و ارزیابی وضعیت صنفی، رفاھی، بھداشتی و سالمت موسسه. 5

 .ھمدلی دانشجویان برای ارتقای وضعیت موسسه زمینه سازی جھت مشارکت، ھمراھی و. 6

 :اجتماعی معاون فرھنگي و -3

صوبات، موسسه در سطوح استادان، دانشجویان و کارکنان، مطابق با م راھبری و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور فرھنگی    . 1

 ؛ و آیین نامه ھای مربوط و با ھمکاری و ھماھنگی سایر نھادھای ذیربط مقررات

ی اسالم ستادھای تعمیق و گسترش فرھنگ و مبان تطبیق و اجرای سیاستھای راھبردی شورای عالی انقالب فرھنگی و. 2

 فرھنگی و اجتماعی؛ در دستگاھھا در حوزه مسائل

ا ھمکاری سیاسی موسسه و ھمچنین انجام مطالعات و پژوھشھای الزم ب رصد وضعیت کلی فرھنگی، تربیتی، اجتماعی و. 3

شھای گسترش و تعمیق ارز پژوھشی موسسه به منظور برنامه ریزی و سیاستگذاری فعالیتھای فرھنگی جھت معاونت

 ارائه گزارش به شورای فرھنگی و اجتماعی موسسه؛  انقالبی در ھمه سطوح موسسه و –ایرانی  –اسالمی 

 انقالبی؛ ھمکاری ھر چه بیشتر با مراکز، موسسات و نھادھای فکری، فرھنگی و ایجاد ارتباط و. 4

نارھا و اخالقی از طریق برگزاری کالسھای آموزشی و سمی ریزی به منظور توسعه آموزشھای فرھنگی، سیاسی و برنامه. 5

 بر آنھا ؛ و انقالبی و نظارت فکری و سیاسی دانشگاھی با استفاده بھینه از توان موجود نھادھای اسالمی مجامع فرھنگی،

 ؛جامعه موسسه به منظور حضور در صحنه ھای مختلف علمی، سیاسی و فرھنگی فراھم آوردن زمینه ترغیب عناصر. 6

ران علمی، گسترش زمینه ارتباط دانشگاھیان با صاحب نظ اھتمام به ترویج فرھنگ گفتگو، نقد روشمند، آزاد اندیشی و. 7

 سیاسی؛ فرھنگی و

زم و پیگیری ھای ال فرآیند تصویب طرحھا، پیشنھاد برنامه مدیریت محتوایی شورای فرھنگی و اجتماعی از طریق تسھیل در. 8

  وظایف محوله؛

ایجاد  واحدھای مرتبط در داخل یا خارج موسسه، با ھدف پیگیری ابالغ مصوبات، مقررات و آیین نامه ھا و اطالع رسانی به. 9

 . حسن اجرای آنھا و ارائه گزارش ارزیابی به شورای فرھنگی و اجتماعی موسسه ھماھنگی و نظارت بر

جویی اختیارات معاونت مذکور در حوزه معاونت دانش در موسسات فاقد معاونت فرھنگی و اجتماعی، کلیه وظایف و: تبصره 

 . انجام می پذیرد

 :معاون پژوھشي و فناوری - 4

صوبات، م امور پژوھشی و فناوری، کتابخانه ھا و بانکھای اطالعاتی موسسه، مطابق با اداره و نظارت بر حسن اجرای كلیه    . 1

 مقررات و آئین نامه ھای مربوطه؛

 المللی؛ سیاستگذاری به منظور ارتقا و افزایش سطح ھمکاریھای علمی و بین برنامه ریزی و. 2

 و مورد نیاز کشور؛  اولویت بخشی به نوآوری در حوزه نظری و پژوھشھای کاربردی. 3

نداز اولویت پژوھشھای کاربردی ھدفمند و مبتنی بر سند چشم ا توسعه، تقویت و ھدایت طرحھای پژوھشی مصوب با. 4

 توسعه کشور و نقشه جامع علمی کشور؛ برنامه ھای

شی و پژوھ پژوھشی موسسه بر اساس تقویم تعیین شده در طرحنامه پروژه ھای مصوب کنترل و نظارت بر فرآیندھای. 5

 تحقیقاتی؛

 رئیس پژوھشي و ارزيابي عملكرد پژوھشي ساالنه موسسه جھت ارائه به ھاي مطالعات الزم در زمینه ارزشیابي فعالیت. 6

 موسسه؛

 ھمكاري در امور پژوھشي و مبادله خدمات علمي؛ ایجاد ارتباط الزم با مؤسسات داخلي و خارجي به منظور. 7

اجراي كلیه امور  ھاي علمي و خدمات علمي، فرھنگي و اجتماعي و برگزاري سمینارھا و كنفرانس ھمكاري در ارائه  . 8

 مؤسسات؛ بین موسسه و ساير قراردادھاي تحقیقاتي و خدماتي

 مؤسسات غیر دانشگاھي؛ ھاي كوتاه مدت پژوھشي براي ھمكاري در اجراي دوره  . 9

اعم از مراکز علمی (ھاي مطالعاتي داخل و خارج از کشور  از فرصت ريزي جھت استفاده اعضاي ھیأت علمي برنامه . 10

 برابر ضوابط مصوب؛) حوزوی و دانشگاھی پژوھشی

مدت و  و بلند ھاي میان مدت ھاي پژوھشي در قالب برنامه و ارائه اھداف و تعیین اولويت تھیه برنامه پژوھشي موسسه. 11

 ؛پژوھشي موسسه فناوری، براي طرح در شوراي تخصصی  حمایت از تشکیل مراکز رشد، کارآفرینی و پارکھای علم و

و  براساس اھداف سند چشم انداز ھاي رشد و توسعه كشور ھاي موسسه در چارچوب برنامه ارزيابي فعالیت بررسي و. 12

 علمی کشور در بخش آموزش عالي براي طرح در ھیأت رئیسه؛  برنامه ھای توسعه ای کشور و نقشه جامع

یص اعتبار تامین امکانات و تخص پژوھشی مشترک و برنامه ریزی جھت –و تعریف موضوعات و برنامه ھای علمی  شناسایی. 13

 میدانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جھت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسال پژوھشی حوزه و -الزم جھت تعامل علمی 

 .مناسب با حوزه تخصصی موسسه 

 : معاون توسعه مدیریت و منابع - 5

 ربوط؛موسسه، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین نامه ھای م اداره و نظارت بر حسن اجرای كلیه امور اداری، مالی و عمرانی. 1
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کاری مورد عمل در واحدھای  به اھداف اجرايي موسسه و ھدایت و نظارت بر چگونگی گردش کارھا و روشھای رسیدگي. 2

 ه؛مربوط به واحدھای مختلف در راستای تحقق اھداف اجرایی مؤسس مختلف به منظور ایجاد ھماھنگی بین فعالیتھای

ین و مقررات مصوب ھیات امنا و سایر قوان نظارت بر مصرف اعتبار تخصیصی به واحدھای مختلف بر اساس بودجه تفصیلی .3

 گزارش جھت طرح در ھیات امنای ذیربط؛ مالی مورد عمل موسسه و ارائه

تعیین  و جھتطریق شناسایی نقاط قوت و تنگناھا و مشکالت و فرصتھا تھدیدات پیش ر تعیین وضعیت موجود مؤسسه از. 4

 راھبردھای پیشنھادی در راستای ارتقا به وضعیت مطلوب؛

 تحت نظر؛ ھاي توجیھي الزم به ريیس مؤسسه در خصوص وظايف مربوطه به واحدھاي گزارش ارائه. 5

کلیه  ریزی و پیشنھاد بودجه سالیانه و انجام مؤسسه و برنامه آوری و تکمیل اطالعات مورد نیاز براساس طرح جامع جمع. 6

 ؛ ...)اعم از پیمانی ، امانی و(الزم در جھت اجرای طرح ھای عمرانی مؤسسه  فعالیتھای

 تأسیسات موجود؛ انجام تعمیرات اساسي به منظور احیاء و نگھداري ساختمانھا و. 7

کاری سایر سازی سامانه تعامالت اداری بین واحدھای تابعه با ھم تشکیل کمیته تدوین روشھای اجرایی به منظور بھینه. 8

 موسسه؛ معاونتھای

ھت ایجاد مالی به منظور تھیه گزارشات مدیریتی مالی در ج استقرار فرآیند شناسایی درآمدھا و کنترل مناسب بر چرخه. 9

 بخشھای مختلف موسسه؛ انضباط مالی در

 ملی ابنیه و تجھیزات موسسه به منظور حفظ و نگھداری از سرمایه ھای تدوین روشھای اجرایی مناسب برای نگھداری. 10

 .موسسه

 :معاون بھداشتی  - 6

 المت جامعه واستان، شناسایی منابع، مسائل و مشکالت بھداشتی مربوط به س شناخت خصوصیات جغرافیایی و جمعیتی. 1

 تعیین اولویتھا؛

رفتن چارچوب سیاستھا و استراتژیھای اعالم شده کشوری با در نظر گ ریزی برای حل مسائل و مشکالت عمده در برنامه. 2

 خاص استان؛ شرایط

 ارتقای سطح سالمت جامعه بر مبنای نیازھا؛ ریزی برای ارائه آموزشھای الزم به منظور حفظ و برنامه. 3

 شھرستانھا؛ ھای توسعه امکانات بھداشتی، با ھمکاری معاونان بھداشتی برنامه تنظیم و تدوین. 4

 عملیاتی بر اساس برنامه ھای استان ؛ پیش بینی و پیشنھاد منابع مورد نیاز و تنظیم بودجه. 5

 ؛ شده برنامه ھای مصوب و ابالغ شده به استان در قالب طرحھای مشخص و زمان بندی ھای اجرایی فراھم کردن زمینه. 6

ز واحدھای اجرایی و سنجش کیفیت خدمات و بازدیدھای منظم ا عملیات) کنترل و نظارت(نظارت بر اجرای فعالیتھا و پایش . 7

 اجرایی؛

ش بینی موقع به ھنگام بروز اپیدمیھا و حوادث پی استفاده از شیوه ھای علمی برای اطالع از وضعیت بیماریھا و اقدام به .8

 شده؛

خانوار جمعیت دارند و پروژه  150 اجرای پروژه ھای تامین آب آشامیدنی سالم و کافی در روستاھایی که بیش از طراحی و. 9

 روستاھا؛ ھای بھسازی ھای اساسی محیط در کلیه

 یافته؛ نظارت بر نگھداری پروژه ھای بھداشتی انجام. 10

ردان استان و ایجاد زمینه ھای الزم برای خودگ گسترش سیاست عدم تمرکز در توسعه شبکه ھای بھداشتی درمانی. 11

 تفویض اختیار الزم به واحدھای اجرایی شھرستانھا؛ شدن واحدھای اجرایی و

مات در استراتژی ادغام خد ھماھنگی منطقی میان عملیات مختلف فنی در مرکز بھداشت به منظور تحقق ایجاد روابط و. 12

 ارزشیابی؛ تمام مراحل برنامه ریزی، اجرا، نظارت و

 .ی مورد نیازبه موقع برای تامین وسایل، تجھیزات، مواد و داروھا ھای بینی پشتیبانی تدارکاتی از واحدھای اجرایی و پیش. 13

 :معاون درمان و دارو  - 7

 حوزه ستادی معاونت درمان و دارو در موسسات درمانی تابعه؛ ھای نظارت بر حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل. 1

وجب اختالل ای که م بستری آنان به گونه با معاونت آموزشی و بھداشتی در مورد نوع برخورد با بیماران سرپایی و ھماھنگی. 2

 نگردد؛ و یا کاھش در امر آموزش

ھاد و و درمانی تابعه، در ساعات اداری و غیراداری و پیشن ریزی در مورد باال بردن سطح کارایی موسسات آموزشی برنامه. 3

 خاص به منظور تسریع در درمان بیماران بستری و سرپایی؛ اجرای طرحھای

ط و پیوند قلب در چارچوب ضواب –قرنیه  پیوند –پیوند کلیه (ریزی توسعه در اجرای طرحھای فوق تخصصی  برنامه .4

 ؛)مرکزی دستورالعملھای ستادی

صوصی بیمارستانھا و موسسات توانبخشی و مراکز درمانی بخش خ نظارت بر امور موسسات درمانی تابعه موسسه اعم از. 5

 خیریه؛ و

 درمانگاھھا؛ نظارت و ارزشیابی ضوابط استاندارد و بخشھا و. 6

 درمانی تابعه؛ رسیدگی و نظارت بر امور خدمات پاراکلینیکی موسسات. 7

تی و نظارت توزیع و نگھداری مواد غذایی دارویی ، آرایشی و بھداش رسیدگی و انجام ضوابط مربوط به تاسیس مراکز تولید،. 8

 در حوزه ستادی وزارت؛ ارسال مدارک و درخواست متقاضیان تاسیس مراکز یادشده به واحدھای ذیربط بر

 استان و بررسی موجودی دارو و درخواست دارو با توجه به نیاز واحدھای نظارت بر امور دارویی داروخانه ھا در سطح. 9

Page 6 of 14مصوبھ شوراي عالي انقالب فرھنگي

2011/06/19



 درمانی؛

 .اعتیادآور نظارت بر نحوه نگھداری داروھای خاص و مواد. 10

 :آموزشکده/ پژوھشکده / رئیس دانشکده - 6ماده 

 : آموزشکده/ پژوھشکده / شرایط اختصاصی رئیس و معاونین دانشکده –الف 

 عضو ھیات علمی با مرتبه علمی حداقل استادیار؛ .1

 دکترا؛ سابقه خدمت در دانشگاھھا وموسسات آموزش عالی، پژوھشی و فناوری با مدرک سال 5داشتن حداقل . 2

 .مورد نظر  دارا بودن مدرک تحصیلی تخصصی و یا تجربه عملی در زمینه. 3

 .آموزشکده ھا كافي است در شرايط استثنايي، داشتن مرتبه مربي براي ریاست: تبصره 

 :آموزشکده/  پژوھشکده/ وظايف و اختیارات ريیس دانشکده -ب 

/ انشکدهبین دانشجویان، اساتید و کارکنان در واحدھای مختلف د ایجاد نظم و انضباط کاری و فراھم نمودن تعامل مناسب . 1

 آموزشکده؛ /پژوھشکده 

 ھا؛ سوی رئیس موسسه به مدیران گروه ابالغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه ھای ابالغی از. 2

 شود؛ كه از طريق ريیس موسسه ابالغ مي نظارت بر حسن اجراي مصوباتي. 3

 آموزشكده؛ /پژوھشکده / آموزشي و پژوھشي، اداري و مالي و فرھنگي دانشكده ايجاد ھماھنگي در امور. 4

 آموزشكده؛/ پژوھشکده / اعضاي ھیأت علمي دانشكده نظارت بر حسن اجراي وظايف آموزشي، پژوھشي و فرھنگی. 5

 آموزشكده؛/ پژوھشکده / ساالنه دانشكده پیشنھاد بودجه. 6

 دانشكده و گزارش آن به ريیس موسسه؛ ارزيابي كار ساالنه. 7

 .و اظھار نظر درباره آنان ھا بررسي صالحیت معاونان گروه. 8

 :آموزشکده /پژوھشکده / معاون دانشکده - 7ماده 

 : جایگاه  -الف 

 اشتهتواند بر حسب نیاز يك تا سه معاون به تشخیص ھیأت رئیسه موسسه د مي آموزشکده/ پژوھشکده / ھر دانشکده 

 .باشد

 :آموزشکده /پژوھشکده / وظايف و اختیارات معاونان دانشکده -ب 

/ وھشکده پژ/ آموزشکده حسب مورد به معاونان دانشکده/پژوھشکده  /تمام یا قسمتی از وظایف و اختیارات رئیس دانشکده

 . گردد محول می آموزشکده

 :مدیر گروه ھای آموزشی و پژوھشی  - 8ماده 

 : جایگاه -الف 

ه علمی متخصص در یک رشته از شعب دانش بشری ک ھای آموزشی و پژوھشی واحدی است متشکل از اعضای ھیات گروه 

 . آموزشکده دایر است /پژوھشکده / در دانشکده

 : نحوه انتصاب –ب 

سه برای مدت رئیس موس آموزشکده از میان اعضای گروه با تایید و حکم/ پژوھشکده / رئیس دانشکده مدیر گروه به پیشنھاد 

 . دو سال منصوب می گردد

نه وی عملکرد دو ساال سال انتصاب مجدد برای تصدی سمت مدیر گروه، بر اساس ارزیابی گزارش پس از مدت دو: تبصره 

 .صورت می پذیرد

 : وظايف و اختیارات مدیر گروه -ج 

 ، پژوھشی، راھنمایی)عملی –نظری (از آموزشی  ابالغ برنامه ھای اجرایی و تکالیف عمومی اعضای ھیات علمی اعم . 1

 و انضباط کاری اعضای ھیات علمی گروه و نظارت بر حسن اجرای آن؛ دانشجو و خدمات و رعایت نظم

/ كدهگروه بر اساس خط مشي شوراي دانش تھیه برنامه اجرايي وظايف آموزشي و پژوھشي و خدماتي ارائه شده از طريق .2

مکاری ھ قبل از شروع نیمسال تحصیلي و تھیه جدول دروس ھر نیم سال با اعضاي گروه  آموزشکده با مشورت/ پژوھشکده 

 آموزشکده؛ /پژوھشکده / اعضای گروه و تسلیم آن رئیس به دانشکده

 ذيربط؛ ا به مراجعھ پیشرفتھا و تغییرات و تحوالت علمی و تسلیم اين برنامه ھا با توجه به آخرين تجديد نظر مستمر در برنامه. 3

شكده، مصوبات، پیشنھادھا و نظريات جمعي گروه به رئیس دان تشكیل و اداره جلسات شوراي گروه و ارسال گزارش كار،. 4

 ھماھنگي اجرايي يا طي مراحل قانوني برای اجرا؛  آموزشكده براي پژوھشکده يا

 روه؛آموزشكده به اعضای گ/ پژوھشکده / دانشكده ھا و مصوباتي ابالغی از سوی ريیس نامه ھا و آيین ابالغ بخشنامه .5

 آموزشکده؛/ پژوھشکده / مالي گروه به ريیس دانشكده پیشنھاد نیازھاي. 6

ه ريیس ملزومات مورد نیاز گروه ب كلیه مكاتبات رسمي گروه و پیشنھاد تھیه لوازم، كتابھا، نشريات و سایر انجام دادن. 7

 آموزشكده؛/ پژوھشکده / دانشكده

ً يا با ھمكاري گروه .8  /انجام دادن آن است به رئیس دانشكده ھاي ديگر آماده پیشنھاد طرحھاي پژوھشي كه گروه راسا

 شوراي پژوھشي موسسه؛ در آموزشكده براي تصويب/ پژوھشکده

 .آموزشكده/ پژوھشکده/ آن به ريیس دانشكده ارزيابي كار ساالنه اعضاي گروه و گزارش. 9
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 :مدیر گروه ھای آموزشی و پژوھشی  معاون - 9ماده 

ل منصوب سا آموزشکده برای مدت دو/ پژوھشکده / پژوھشی با تایید و حکم رئیس دانشکده معاون مدیر گروه ھای آموزشی و

 . آموزشی یا پژوھشی حسب مورد به آنان محول می گردد می گردد و تمام یا قسمتی از وظایف و اختیارات مدیر گروه

ساالنه  ارزیابی گزارش عملکرد دو مدت دو سال انتصاب مجدد برای تصدی سمت معاون مدیر گروه، بر اساس پس از: تبصره 

 .وی صورت می پذیرد

 :رئیسه  ھیات - 10ماده 

 :تعریف ھیات رئیسه -الف 

 .رئیسه می باشد دومین رکن اجرایی موسسه ھیات

 : ترکیب ھیات رئیسه  -ب 

 رئیس موسسه؛. 1

 معاونان موسسه؛ .2

 .موسسه مسئول دفتر نھاد نمایندگی مقام معظم رھبری در. 3

 : وظایف و اختیارات ھیات رئیسه -ج 

ه کشور، برنامه ھای توسع فعاالنه در تنظیم برنامه ھای راھبردی موسسه مبتنی بر سند چشم انداز، مشارکت و ھمکاری . 1

صویب در ھر یک از وزارتین به مجلس شورای اسالمی به منظور ارائه و ت نقشه جامع علمی کشور و برنامه ھای تقدیمی وزرای

 امنا؛ ھیات

 راھبردی موسسه؛ فراھم نمودن بسترھای الزم جھت تحقق اھداف برنامه ھای. 2

ھا و  مصوبات شورای عالی انقالب فرھنگی، ھیات امنا، آیین نامه فراھم نمودن بستر مناسب به منظور اجرایی نمودن. 3

 ذیصالح؛ ھای ابالغی از سوی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و سایر مراجع بخشنامه

عاونتھا و ھا، دستورجلسات و سایر موارد ارائه شده از سوی م بررسی آیین نامه ھا، تشکیالت، دستورالعملھا، شیوه نامه. 4

 به منظور طرح در ھیات امنا و یا سایر مراجع ذیصالح؛ شورای موسسه

 بودجه سالیانه موسسه به ھیات امنا از طریق رئیس موسسه؛ پیشنھاد. 5

دمات اختصاصی از طریق ارائه خ به منابع مالی موسسه از طریق جذب کمکھای مردمی و افزایش درآمدھای تنوع بخشی. 6

 الح؛ذیص منابع دیگر پس از اخذ مجوزھای الزم از ھیات امنا و یا سایر مراجع آموزشی، پژوھشی، فناوری، فرھنگی و سایر

ضوابط به  مدت آموزشي و تحقیقاتي داخل و خارج كه طبق كوتاه ھاي ھاي مطالعاتي و دوره پیشنھاد توزيع و تخصیص فرصت. 7

 گیرد از طريق رئیسه موسسه به وزارت؛ پژوھشي تعلق مي  آموزشي، اعضاي

ت بدنی که بر اجتماعی ، سیاسی و تربی بررسی و تصویب پیشنھادات ارائه شده در خصوص فعالیتھای تربیتی، فرھنگی، .8

 گردیده است؛ اساس تقویم سالیانه موسسه ارائه

 ا حصول نتیجه؛ با ھماھنگی دیگر دستگاھھای ذیربط ت... امنیتی و  نظارت و پیگیری گزارشات تربیتی، فرھنگی، سیاسی،. 9

 موسسه و نظارت بر عملکرد آنان؛ بررسی و ارزیابی نحوه اجرای تصمیمات ھیات رئیسه توسط واحدھای تابعه .10

 موسسه و بررسی گزارشات ادواری در شورای موسسه؛ ارزیابی عملکرد حوزه ھای مختلف. 11

 .ھاي مختلف موسسه الزم بین حوزه ايجاد ھماھنگي. 12

 :شورای موسسه  - 11ماده 

 :تعریف شورای موسسه -الف 

سه بر ھای جاری موس امنا می باشد که به تنظیم سیاستھا و برنامه شورای موسسه دومین رکن سیاستگذار بعد از ھیات

 .پردازد سیاستھای کالن مصوب در ھیات امنا و یا سایر مراجع ذیصالح می اساس

 :ترکیب شورای موسسه -ب 

 موسسه؛ اعضاي ھیأت رئیسه. 1

 ھا؛ ھا و پژوھشكده رؤساي دانشكده ھا و آموزشكده. 2

جویی تکمیلی، پژوھشي و فناوری، دانش آموزشي و تحصیالت(تن از اعضاي ھیأت علمي ھر یک از شوراھای تخصصی  دو. 3

 ؛موسسه دارای صالحیتھای عمومی مندرج در این آیین نامه با تایید و حکم رئیس به انتخاب شوراي مربوطه و...) و 

ا انتخاب و دارای صالحیتھای عمومی مندرج در این آیین نامه ب دو تن از اعضاي ھیأت علمي در مرتبه علمی حداقل دانشیار و. 4

 . موسسه حکم رئیس

ت در گروه معارف و سایر مدیران حسب مورد به منظور شرک تواند در مورد مسائل خاص از رئیس رئیس موسسه مي:  1تبصره 

 .نماید جلسات شورا دعوت

 . می باشد سال 2مدت عضویت اعضای حقیقی شورای موسسه به مدت :  2تبصره 

با انتخاب  دارای نائب رئیس می باشد که از میان اعضای شورا شورا. رياست شورا به عھده رئیس موسسه می باشد:  3تبصره

 . موسسه منصوب می گردد و حکم رئیس

 .طریق ریاست شورا انجام می پذیرد شورا و مكاتبات مربوطه از  مصوبات:  4تبصره

 :موسسه وظایف و اختیارات شورای -ج 

 ارزیابی کلی عملکرد موسسه؛. 1

سسه تخصصی مو رشته ھای آموزشی جدید و برنامه ھای آن، پیشنھادی معاونتھا و شوراھای بررسی و تصویب دوره ھا و. 2
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 به منظور ارائه به مراجع ذیصالح برای تصویب؛ 

ی با غیردولتی داخلی و خارج و تصویب ضوابط تدوین شده در راستای ھمکاری موسسه با موسسات دولتی و بررسی. 3

 رعایت قوانین و مقررات موضوعه؛

سه و در بر بودجه و امکانات موس و تایید برنامه ھای پذیرش دانشجو توسط دانشکده ھا و آموزشکده ھا، مبتنی بررسی. 4

 ر یک ازھای توسعه کشور، مصوبات شورای عالی انقالب فرھنگی، و سیاستھای ھ راستای اجرای تکالیف مندرج در برنامه

 وزارتین به منظور ارسال به وزارت مربوطه؛ 

 ھای پیشنھادی آموزشی و پژوھشی کوتاه مدت؛ بررسی و تصویب برنامه. 5

جویی، دانش ارائه شده توسط واحدھای ذیربط در خصوص مشکالت تربیتی، فرھنگی، آموزشی، بررسی گزارش تحلیلی. 6

 کارھای سازنده و عملی جھت رفع کاستیھا؛ پژوھشی و فناوری، پشتیبانی و خدماتی به منظور ارائه راه

مي و اقدام نیازھاي عل بندي موسسه و تعیین كمبودھا و طبقه) نیروي انساني و تجھیزات (علمي  بررسي ساالنه امكانات. 7

 براي تأمین آنھا

 موسسه براي بررسي و اظھار نظر به يكي از شوراھاي تخصصي حسب مورد؛ ارجاع برخی از موضوعات. 8

 .نامه ھای داخلي شورا و کمیته ھای آن تدوين و تصويب آيین .9

 

 : شوراھای تخصصی موسسه  - 12 ماده

  :تعریف شوراھای تخصصی –الف 

یالت آموزشی و تحص: ھاي ھاي معاونت حوزه شوراھای تخصصی اولین سطح سیاستگذاری بخشی موسسه می باشد که در

یس رئ فناوری، به ریاست معاونان ذیربط و در معاونت فرھنگی و اجتماعی به ریاست تکمیلی، دانشجویی، پژوھشی و

ھماھنگي در  مختلف موسسه به منظور ايجاد موسسه تشکیل می شود و نسبت به سیاستگذاری و برنامه ریزی در بخشھای

 .نماید می بخش مربوطه و ارائه به شوراي موسسه و ھیأت رئیسه اقدام ريزي در امور اجرايي و برنامه

 

 :اعضا، وظایف و اختیارات شوراھای تخصصی  –ب 

 : شورای تخصصی آموزشی  - 1

 :ترکیب شورای تخصصی آموزشی – 1-1

 ؛)رئیس شورا(معاون آموزشي و تحصیالت تکمیلی موسسه   .1

 خدمات آموزشي موسسه یا عناوین مشابه؛ مدير كل امور. 2

 ایثارگر یا عناوین مشابه حسب نیاز؛ مدیر کل امور شاھد و. 3

 ھا؛ آموزشكده ھا و معاونان آموزشي دانشكده. 4

 .موسسه  معاون آموزشي و تحصیالت تکمیلی با تایید و حکم رئیس تن از اعضای ھیأت علمي پیشنھادی 4دو تن از میان   . 5

 : وظایف و اختیارات شورای تخصصی آموزشی  -1-2

یمات تصم و تحصیالت تکمیلی موسسه براي ايجاد زمینه اجراي مصوبات شوراي موسسه و ھمكاري با معاون آموزشي. 1

 ھیأت رئیسه؛

 : تحصیالت تکمیلی به شورای موسسه از جمله تدوین و پیشنھاد برنامه ھای مختلف آموزشی و. 2

 در مقاطع کاردانی و کارشناسی به صورت تفکیکی؛ ھاي مختلف آموزشي برنامه -

 ھاي درسي در چارچوب مصوبات؛ نحوه اجراي برنامه تغییرات الزم در -

 آموزشی و اظھارنظر در باره آنھا؛ آیین نامه ھای -

 مدت و میان مدت؛ كوتاه طرحھاي مناسب آموزشي غیر رسمي -

 .ھای کاردانی و کارشناسی برآورد ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید در دوره -

 ارجاع شوراي موسسه يا معاون آموزشي و تحصیالت تکمیلی موسسه به شورا بررسي و اظھار نظر درباره مسائلي كه. 3

 دھد؛ مي

یت و دوره ھای کاردانی و کارشناسی و بررسي كیف بررسي و اظھار نظر در خصوص كیفیت آموزشي موسسه در مقاطع . 4

 جھت ارائه به شورای موسسه؛ آموزش اعضاي ھیأت علمي

 ھاي جديد موسسه در مقاطع کاردانی و کارشناسی؛ دوره ھا و بررسي پیشنھاد تأسیس رشته. 5

نتیجه به  سرفصلھاي مصوب و ارائه جزوات و كتابھاي ارائه شده از طرف اعضاي ھیأت علمي از لحاظ تطبیق با بررسي متون . 6

 شوراي موسسه؛ 

رائه و تأيید دانشكده براي ا ھاي آموزشي و ھاي مورد نیاز بنا به پیشنھاد گروه استادان خارجي در رشته بررسي دعوت از . 7

 قانوني؛ کسب مجوز از معاون آموزشی و سایر مراجع

نھاد راه مقاطع و برنامه ھای آموزشی در موضوعات مختلف و پیش تدوین گزارشھای دوره ای و تحلیلی از وضعیت رشته ھا،. 8

 .جھت بھبھود وضعیت موجود و ارائه به شورای موسسه کارھای عملی

 : تحصیالت تکمیلی  شورای تخصصی - 2

 :ترکیب شورای تخصصی تحصیالت تکمیلی -1 – 2

 ؛)رئیس شورا(معاون آموزشي و تحصیالت تکمیلی موسسه   .1
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 و فناوری موسسه؛ معاون پژوھشی. 2

 مدیر کل تحصیالت تکمیلی موسسه ؛. 3

 خدمات آموزشی موسسه؛ مدیر کل. 4

 ھا؛ مدیران تحصیالت تکمیلی دانشكده. 5

 : وظایف شورای تخصصی تحصیالت تکمیلی -2-2

صمیمات ت ھاي اجرايي مصوبات شوراي موسسه، تحصیالت تكمیلي موسسه جھت ايجاد زمینه ھمكاري با معاون آموزشی و. 1

 ھاي مصوب؛ برنامه ھا و نامه ھیأت رئیسه و آيین

 :ھاي مختلف آموزشي به شوراي موسسه از جمله پیشنھاد برنامه تدوين و. 2

 ھاي كارشناسي ارشد و دكتري؛ ھاي آموزشي دوره برنامه -

 مصوب؛ ھاي درسي در چارچوب ضوابط تغییرات الزم در نحوه، اجراي برنامه پیشنھاد -

 آنھا؛ ھاي تحصیالت تكمیلي و اظھار نظر درباره نامه بررسي آيین -

 به شوراي موسسه؛ پیشنھاد طرحھاي مناسب آموزشي غیر رسمي كوتاه مدت و میان مدت -

 تحصیالت تكمیلي و ارائه آن به شوراي موسسه؛ ھاي برآورد ظرفیت پذيرش دانشجوي جديد در دوره -

ه شورا دانشگاه ب درباره مسائلي كه توسط شوراي موسسه يا معاون آموزشی و تحصیالت تكمیلي بررسي و اظھار نظر. 3

 شود؛ ارجاع مي

 فعال در تحصیالت تكمیلي در موسسه و بررسي كیفیت آموزشي اعضاي ھیأت علمي ھاي بررسي كیفیت آموزشي دوره . 4

 به شوراي موسسه؛ ھا و ارائه گزارش آن اين دوره

 ھاي تكمیلي جديد موسسه؛ ھا و دوره تأسیس رشته بررسي پیشنھاد. 5

صیالت دانشجویان تح پژوھشی دانشکده ھا در خصوص تعداد پذیرش –ارائه شده از شورای آموزشی  بررسی پیشنھادات. 6

 تکمیلی جھت ارائه به شورای موسسه 

نھاد راه آموزشی در موضوعات مختلف و پیش گزارشھای دوره ای و تحلیلی از وضعیت رشته ھا، مقاطع و برنامه ھای تدوین. 7

 .موجود و ارائه به شورای موسسه کارھای عملی جھت بھبھود وضعیت

 :شوراي تخصصی دانشجویی - 3

 :ترکیب شورای تخصصی دانشجویی  – 3-1 

 ؛)رئیس شورا(معاون دانشجويي . 1

 مسئول نھاد نمایندگی مقام معظم رھبری در موسسه؛ .2

 دانشجويي؛ مدير كل امور. 3

 مدیر کل امور فرھنگی؛ . 4

 دانشجویی؛ رئیس مرکز مشاوره. 5

 مدیر کل امور شاھد و ایثارگر موسسه؛. 6

 ه؛فرھنگي موسس از ھر يك از شوراھاي تخصصی آموزشي و تحصیالت تکمیلی، پژوھشي و فناوری و يك نماينده. 7

 و یک نفر به يك نفر به پیشنھاد معاون دانشجویی(دانشجويان موسسه  دو دانشجو با تایید و حکم ريیس موسسه از میان . 8

 ؛)پیشنھاد تشکلھای رسمی دانشجویی

 دانشجویی؛ مسئول امور خوابگاھھای  . 9

 مسئول امور تربیت بدنی؛. 10

 .دانشجویی مسئول امور تغذیه. 11

 :شرح ذیل می باشد شرایط عضویت دانشجو در شوراي تخصصی دانشجويي به: تبصره  

 بیش از نیمي از واحدھاي را گذرانده باشد؛. 1

 و يا باالتر باشد؛) 14( 3معدل كل او  .2

 دانشجوی خوابگاھی باشد؛ حداقل یک تن از آنان. 3

 .نامه باشد دارای صالحیتھای عمومی مندرج در این آیین. 4

 : وظایف و اختیارات شورای تخصصی دانشجویی -3-2

 یسه؛شوراي موسسه و تصمیمات ھیأت ري ھاي اجرايي مصوبات ھمكاري با معاون دانشجويي موسسه براي ايجاد زمینه .1

شجویان و میان دان ھاي مختلف در راستای برقراری جو تفاھم و دوستی مقررات و تنظیم برنامه تدوين روشھا، آیین نامه ھا،. 2

 اي موسسه ازھاي امور دانشجويي به منظور پیشنھاد به شور زمینه باال بردن روحیه دانشجویی و تلطیف فضای دانشجویی در

 :جمله

 ھاي ورزشي و فوق برنامه؛ دستورالعمل فعالیت -

 العمل امور انضباطی و رفتاری دانشجویی؛ دستور -

 ھاي دانشجويي و مسائل انضباطي مربوط به آن؛ خوابگاه دستور العمل اداره -

 ھاي دانشجويي؛  اداره امور غذاخوري دستور العمل -

ظھار ا شود و موسسه يا معاون دانشجويي موسسه، به شوراي دانشجويي ارجاع مي بررسي مسائلي كه توسط شوراي. 3

 نظر درباره آنھا؛
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 ؛...)وام و كار دانشجويي، تعاوني مصرف و نقلیه و -الحسنه  قرض ( ھاي رفاھي ريزي فعالیت ھمكاري در برنامه . 4

بھبھود  و پیشنھاد راه کارھای عملی جھت تدوین گزارشھای دوره ای و تحلیلی از وضعیت دانشجویان در موضوعات مختلف .5

 .موسسه وضعیت موجود و ارائه به شورای

 :شوراي تخصصی فرھنگی و اجتماعی - 4

 :شورای تخصصی فرھنگی و اجتماعی  ترکیب اعضای -4-1

 شورا؛ ريیس موسسه به عنوان رئیس  . 1

 مسئول دفتر نھاد نمایندگی مقام معظم رھبری در موسسه؛. 2

 معاون فرھنگي و اجتماعی به عنوان دبیر شورا؛ .3

 دانشجويي؛ معاون. 4

 معاون آموزشی؛. 5

 مسئول بسیج اساتید؛. 6

 مرکز ھم اندیشی اساتید؛ دبیر. 7

 رتبه برتر فرھنگی به انتخاب رئیس موسسه؛ یک عضو ھیات علمی از میان سه عضو حائز. 8

 ؛ )ھا است تشخیص بزرگترین تشکل با ھیات نظارت بر تشکل(اسالمی دانشجویی  نماینده بزرگترین تشکل. 9

 ؛) براساس قانون بسیج دانشجویی(مسئول بسیج دانشجویی . 10

 ) .مربوطه با حق رای در جلسه(نماینده ھر تشکل رسمی ذینفع مرتبط با موضوع جلسه  .11

دفتر  اجتماعی یک نفر می باشد، مدیر کل فرھنگی یا رئیس در مراکزی که معاون دانشجویی و معاون فرھنگی و:  1تبصره 

 .اعضای شورای فرھنگی و اجتماعی اضافه می شود فرھنگ اسالمی به

جلسه  صالحدید رئیس صاحبنظران فرھنگی در جلسات شورای فرھنگی و اجتماعی، بدون حق رای و با حضور سایر:  2تبصره 

 . حسب مورد بالمانع است 

ه دانشگاھی ب جھاد دانشگاھی فعال وجود دارد حسب تشخیص رئیس موسسه، رئیس جھاد در موسساتی که:  3تبصره

 .عنوان عضو جلسه خواھد بود

 : تخصصی فرھنگی و اجتماعی وظایف و اختیارات شورای -4-2

پیگیری  ا وشورای عالی انقالب فرھنگی و شورای اسالمی شدن دانشگاھھا و اجر پیگیری به منظور تحقق و اجرای مصوبات. 1

 مراکز آموزشی؛ دستورالعمل ھای ستاد گسترش و تعمیق مبانی و ارزشھای اسالمی در

 ه؛اولویتھا و فعالیتھای فرھنگی ، اجتماعی و سیاسی در موسس ریزی در جھت ھماھنگی و انسجام بخشی به برنامه. 2

ه در دستگاه با توجه به اولویتھای مصوب ساالن ریزی جامع به منظور انجام فعالیتھای فرھنگی و اجتماعی در موسسه برنامه .3

 معاونتھای دانشجویی، فرھنگی و اجتماعی و پژوھشی؛ مربوطه با ھمکاری

 بی و مردمی؛نھادھای فرھنگی ، انقال برای ایجاد پیوند فعال و گسترش مناسبات موسسه با حوزه ھای علمیه و ریزی برنامه. 4

 ھای فرھنگی، ترویجی و تبلیغی ساالنه، نیمسال و یا فصلی؛ برنامه تصویب و اعطای مجوز به. 5

کارشناسی،  فرھنگی از طریق ساماندھی فرآیندھای تسھیل حضور داوطلبانه دانشجویان، استادان و کارمندان در فعالیتھای .6

 دانشجویان؛ فرآیندھای کارشناسی، تصویب و ارزیابی جھت تقویت حضور داوطلبانه تسھیل و ساماندھی

ھا و روندھای تدوین گزارشھای دوره ای تحلیلی از فعالیت آسیب شناسی و بررسی وضعیت فرھنگی موسسه و دانشجویان،. 7

 موسسه و وزارت؛ راھکارھایی جھت بھبود وضعیت بر اساس شناخت تھدیدھا و فرصتھا به رئیس موجود، پیشنھاد

 مصوبات شورا، مطابق با اھداف مورد انتظار؛ نظارت و ارزیابی فعال و مستمر در چگونگی اجرای. 8

 مربوطه؛ ھا، طرحھای مصوب و نتایج ارزیابی آنھا در ھر سال به دستگاه برنامه ارائه گزارش کامل. 9

مستعد  تشکیل بانک اطالعاتی مناسب از نیروھای متعھد و ھمکاری سازنده با نھادھای دانشجویی و فرھنگی به منظور. 10

 .ساماندھی و بھره مندی از توان موجود موسسه چھت

می اکثریت اعضا، رس اجتماعی حداقل ھر ماه یک بار تشکیل جلسه داده و جلسات آن با حضور شورای فرھنگی و:  1تبصره 

  .است و مصوبات آن با رای اکثریت حاضر، معتبر است

ر اساسنامه نھاد نمایندگی مقام معظم رھبری د مصوبات شورای فرھنگی و اجتماعی نباید منافاتی با مواد:  2تبصره 

 .باشد دانشگاھھا داشته

ی صاحب تشکیل کمیته ھایی، از نظرات کارشناسی و مشورت شورای فرھنگی و اجتماعی می تواند در موارد نیاز با:  3تبصره 

 . نماید نظران استفاده

ت، درمان وازرتخانه ھای علوم، تحقیقات و فناوری، بھداش ستادھای گسترش و تعمیق مبانی و ارزشھای اسالمی در:  4تبصره 

موضوعی را  و اولویتھای دانشگاه آزاد اسالمی ھر ساله قبل از شروع سال تحصیلی می بایست سیاستھا و آموزش پزشکی و

ور تھیه کالن فرھنگی کشور تدوین و نیز شیوه نامه ای به منظ ھا، ذیل سیاستھای به منظور جھت دھی فرھنگی موسسه

سسه ھا معاونت فرھنگی و اجتماعی مو گزارش عملکرد و اجرای مصوبات در موسسه تنظیم نموده و آنھا را در اختیار دقیق تر

 . گذارند

ست و فعالیتھای فرھنگی ا شورای فرھنگی و اجتماعی اتخاذ تصمیم و تدابیر الزم در حوزه طرحھا و حوزه اختیارات:  5تبصره 

 . ھیات نظارت بر تشکلھا می باشد تصمیم و تصویب برنامه تشکلھا در حیطه وظایف

 :فناوری شوراي تخصصی پژوھشی و - 5
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 :ترکیب شورای تخصصی پژوھشی و فناوری – 5-1 

 ؛)رئیس شورا(پژوھشي و فناوری موسسه  معاون . 1

 تكمیلي موسسه؛ معاون آموزشی و تحصیالت. 2

 مدیر ارتباط با صنعت موسسه؛. 3

 ھا؛ دانشكده ھا و پژوھشكده معاونان پژوھشي. 4

)باشد تقلدر صورتي كه واحد مس (تحقیقاتي وابسته به موسسه با معرفي ريیس موسسه يك محقق از ھر يك از واحدھاي . 5

 ه؛با تایید و حکم رئیس موسس) آموزشكده باشد چنانچه واحد جزو دانشكده و (دانشكده و آموزشكده  و با معرفي ريیس

ھشی و پیشنھادی معاون پژو تن از اعضای ھیأت علمي صاحب فعالیتھا و آثار پژوھشی و فناوری ارزنده دو تن از میان چھار. 6

 فناوری با تایید و حکم رئیس موسسه؛

 : وظایف و اختیارات شورای تخصصی پژوھشی و فناوری -5-2 

 رئیسه؛ پژوھشي و فناوری براي ايجاد زمینه اجراي مصوبات و تصمیمات ھیأت ھمكاري با معاون. 1

 :از جمله ھاي مختلف پژوھشي به شوراي موسسه ارائه پیشنھاد در زمینه. 2

 بھبود شرايط و رفع موانع تحقیق در موسسه؛ -

 ساختن زمان تعلیم و تحقیق در موسسه؛ ھماھنگ -

 ه؛موسس طرحھاي پژوھشي و تعیین نحوه ھمكاري با مراكز تحقیقاتي داخل و خارج مشاركت با بخش خصوصي در اجراي -

مكاري برآوردن نیازھاي كشور، منطقه و استان و چگونگي ھ بررسي نحوه ارائه خدمات پژوھشي به سازمانھاي مختلف براي -

 صنعتي؛ مراكز موسسه و

 ھمکاری در تدوین برنامه جامع پژوھشی موسسه؛ . 3

 منظور ارائه به شورای موسسه؛  تدوین و پیشنھاد سیاستھا، اھداف و خط مشی پژوھشی و فناوری موسسه به .4

لم و ع فناوری درموسسه و حمایت از توسعه فعالیت مراکز رشد،کارآفرینی و پارکھای فراھم نمودن زمینه ھای توسعه. 5

 فناوری موسسه؛

 محقق؛ تھیه و تدوين و پیشنھاد طرحھاي تربیت. 6

تدھای شناخت ھر چه بیشتر جھان دانش و استفاده از آخرین م ھاي پژوھشي به منظور بررسي و تدوين و پیشنھاد برنامه . 7

 پژوھشی؛

 كیفیت آموزش؛ پیشنھاد چگونگي استفاده اعضای ھیات علمی از نتايج تحقیقات براي ارتقاي .8

 پیشنھاد به مراجع ذيربط؛ ھاي مختلف پژوھشي براي نامه تھیه و تدوين آيین . 9

 دھد؛ شوراي موسسه يا معاون پژوھشي به شورا ارجاع مي بررسي و اظھار نظر درباره مسائلي كه . 10

 کاربردی؛ طرحھاي پژوھشي موسسه با اولویت بخشیدن به طرحھای پژوھشی تصويب. 11

تن مقاالت اعضاي ھیأت علمي به تألیف و ترجمه كتب و نوش ایجاد انگیزه ھای مادی و معنوی به منظور ترغیب و تشويق. 12

 نشر آثار علمي؛ امكانات و تسھیالت الزم براي تسريع در چاپ و تحقیقي و ايجاد

 به شوراي موسسه؛ نامه نحوه تدوين كتب علمي و پژوھشي بر مبناي ضوابط مصوب پیشنھاد آيین .13

 ھاي حالتحصیالن موسسه براي كار درجامعه، از طريق اجراي طر فارغ ارزيابي میزان توانمندي علمي و سنجش قابلیت. 14

 تحقیقاتي ويژه؛

 ھاي علمي و فني كشور تحقیقات براي پیشبرد جنبه تعیین و پیشنھاد خط مشي كلي كاربرد نتايج. 15

 شرایط؛ ھاي مطالعاتي اعضاي ھیأت علمي واجد جھت توزیع مناسب فرصت ريزي در برنامه. 16

 :تخصصي شوراي تخصصی تحصیالت تكمیلي دانشكده در موسسات - 13ماده 

 :تخصصي ترکیب شوراي تخصصی تحصیالت تكمیلي دانشكده در موسسات –الف 

 ؛)ريیس شورا (ريیس دانشكده . 1

 ؛)نايب ريیس ( معاون آموزشي دانشكده. 2

 معاون پژوھشی دانشکده یا عناوین مشابه؛. 3

تدريس يا  يا باالتر و حداقل سه سال سابقه ھاي تخصصي ھستند با درجه استادياري ھايي كه مجري دوره نمايندگان شاخه .4

 تکمیلی؛ تحقیق در مقطع تحصیالت

ا پژوھشي يا باالتر و حداقل سه سال سابقه كار آموزشي ي يك يا دو تن از اعضاي ھیأت علمي موسسه با درجه استادياري. 5

 .تایید و حکم رئیس موسسه در صورت لزوم با

 :دانشكده در موسسات تخصصي وظایف شوراي تخصصی تحصیالت تكمیلي -ب 

تخصصي به  ھاي در دانشكده) Ph.D(ھاي كارشناسي ارشد و دكتر  ھاي دوره نامه آيین ھاي آموزشي مندرج در کلیه وظائف گروه

 .شود مي تخصصی تحصیالت تكمیلي دانشكده واگذار  شوراي

 

 

 :درموسسات جامع شوراي تخصصی تحصیالت تكمیلي دانشكده - 14ماده 

 :موسسات جامع ترکیب شورای تخصصی تحصیالت تكمیلي دانشكده در –الف 

 ؛)ريیس شورا (ريیس دانشكده . 1
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 ؛)نايب ريیس (دانشكده  معاون آموزشي. 2

 معاون پژوھشي دانشكده؛. 3

ابقه باالتر و حداقل سه سال س ھاي تخصصي ھستند با درجه استادياري يا ھاي آموزشي كه مجري دوره گروه نمايندگان. 4

 تکمیلی؛ آموزشي يا پژوھشي در مقطع تحصیالت

ا پژوھشي يا باالتر و حداقل سه سال سابقه كار آموزشي ي یک تا دو تن از اعضاي ھیأت علمي موسسه با درجه استادياري. 5

 .رئیس موسسه با تایید و حکم

 

 :موسسات جامع  وظایف شوراي تخصصی تحصیالت تكمیلي دانشكده در -ب 

د و ھاي كارشناسي ارش پژوھشي آن دانشكده در دوره -آموزشي  شوراي تحصیالت تكمیلي ھر دانشكده جانشین شوراي 

 .بود دكترا خواھد

 :آموزشكده /  پژوھشي دانشكده -شوراي آموزشي  - 15ماده  

 :آموزشکده/پژوھشی دانشکده –تعریف شورای آموزشی  – الف

كده پژوھشي دانش -آموزشي  ھا شوراي داراي سه گروه آموزشي يا بیشتر باشند و ھمچنین در آموزشكده در ھر دانشكده كه

 :شود تركیب ذیل تشكیل مي و آموزشكده با 

 رئیس دانشكده يا آموزشكده؛  .1

 معاونان دانشكده يا آموزشكده؛. 2

 .ھاي دانشكده يا آموزشكده مديران گروه .3

 :آموزشكده /   پژوھشي دانشكده -وظايف شوراي آموزشي  -ب  

وسسه م اجرايي مصوباتي كه توسط معاونان آموزشي و تحصیالت تکمیلی و پژوھشي ھاي ريزي جھت ايجاد زمینه برنامه. 1

 گردد؛ ابالغ مي

ھت يا آموزشكده با توجه به خط مشي آموزشي و پژوھشي موسسه ج ھاي آموزشي و پژوھشي دانشكده تدوين سیاست. 2

 مراجع ذیصالح؛ تصویب در

آموزشكده و ارجاع آنھا به شوراھاي تخصصی آموزشي و  بررسي و تدوين طرحھاي آموزشي و پژوھشي دانشكده يا. 3

 پژوھشي و فناوری موسسه؛ تحصیالت تکمیلی و

اھای شور ھاي آموزشي و پژوھشي دانشكده يا آموزشكده و پیشنھاد آن به فعالیت بررسي و تدوين طرحھاي ارزشیابي. 4

 تخصصی آموزشی و تحصیالت تکمیلی و پژوھشی و فناوری موسسه؛

 ھا و بخشھا در ارائه دروس مشترك؛ ھماھنگي میان گروه .5

 يا آموزشكده؛ تصمیمات اجرايي براي ھماھنگي و تطابق زماني تعلیم و تحقیق در دانشكده اتخاذ. 6

ي ھیأت علمي و پیشنھاد آن به شوراي موسسه براي تكمیل اعضا بررسي و تعیین نیاز دانشكده به عضو ھیأت علمي جديد. 7

 گروه؛ ھر

 تکمیلی موسسه؛ بررسی و پیشنھاد ظرفیت پذيرش به معاونت آموزشي و تحصیالت. 8

 دھد؛ شورا ارجاع مي بررسي و اظھار نظر در مواردي كه ريیس دانشكده به. 9

 به شوراي موسسه؛ بررسي تقاضاھاي فرصت مطالعاتي و پیشنھاد آن. 10

 و ارجاع آن به شوراي تخصصی پژوھشي و فناوری موسسه؛ ھاي پژوھشي و فناوری اعضاي ھیأت علمي بررسي طرح. 11

اربردی و رویکرد حل موضوعات ک با) ھاي كارشناسي ارشد و باالتر ھاي تحقیقاتي دوره نامه پايان (رساله  تصویب عناوين. 12

 بنیادین؛ توسعه و تحقیق در موضوعات

 :ھاي آموزشي گروه - 16ماده 

 : تعریف گروه آموزشی –الف 

يا  از شعب دانش بشري كه در دانشكده گروه آموزشي واحدي است متشكل از اعضاي ھیأت علمي متخصص در يك رشته

ً شوراي آن گروه را تشكیل مي داير است و اعضاي ھیأت اي  آموزشكده  .دھند علمي ھر گروه مجموعا

 :گروه ھای آموزشی وظایف -ب 

 رشته مربوط؛ ھاي آموزشي و پژوھشي در ھماھنگ ساختن فعالیت. 1

 الزم است؛ ھاي آموزشي كه براي تدريس در آن رشته تنظیم برنامه. 2

 ھا و سرفصلھاي متون درسي و محتواي دروس بر اساس برنامه نظارت بر نحوه ارائه دروس و بررسي و اظھار نظر در مورد. 3

 مصوب؛

 اظھار نظر درباره ساعات تدريس و تحقیق اعضاي گروه؛ .4

 آنان؛ خصوص پذيرش دانشجويان انتقالي و مھمان و تعیین كمبود واحدھاي درسي اظھار نظر در. 5

 دانشكده يا آموزشكده؛ پژوھشي -بررسي طرحھاي تحقیقي و پیشنھاد به شوراي آموزشي . 6

 پیشنھاد آن به شوراي آموزشي پژوھشي دانشكده يا آموزشكده؛ ھاي اعضاي گروه و اظھار نظر درباره مأموريت. 7

 مراجع ذیربط ؛ رئیس دانشکده برای ارجاع به بیني نیاز گروه به استخدام اعضاي ھیأت علمي متخصص و پیشنھاد به پیش .8

 پژوھشي؛ –گروه براي طرح در شوراي آموزشي  ارزيابي ساالنه كار. 9

 ريزي تفويض كرده است؛ دروس طبق اختیاراتي كه شوراي عالي برنامه ريزي در مورد برنامه. 10
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ین تعیین و ھمچن) حیث اصلي يا اختیاري بودن از (بررسي و اعالم نظر براي اصالح سرفصلھا و تجديد نظر در عنوان درسھا  .11

 ريزي؛ برنامه آخرين پیشرفتھاي علمي براي پیشنھاد و تصويب در شوراي عالي توجه به محتواي دروس با

 : مدیران ستادی موسسه – 17ماده 

 : مدیران ستادی  نحوه انتصاب –الف 

) س موسسهبه استثنای مدیران تحت مدیریت مستقیم رئی(عمومی  مدیران ستادی موسسه پس از احراز شرایط اختصاصی و

یارات رئیس نیز از وظایف و اخت ھمچنین عزل آنان. معاون ذیربط و تایید و حکم رئیس موسسه منصوب می گردند با پیشنھاد

 . موسسه می باشد

ن عملکرد دو ساالنه آنا سال می باشد و پس از آن رئیس موسسه بر اساس گزارش 2مدیران موسسه  مدت انتصاب: تبصره 

 .نماید نسبت به انتصاب مجدد یا تعیین فرد جدید اقدام می

 :شرایط عمومی مدیران ستادی موسسه  -ب 

 .دقابل اعمال می باش این آیین نامه برای مدیران ستادی موسسه نیز 4ھیات علمی مندرج در ماده  شرایط عمومی مدیران

 : شرایط اختصاصی مدیران ستادی موسسه -ج 

 داشتن مدرک تحصیلی مرتبط با مسئولیت؛

 .سابقه اجرایی در زمینه مسئولیت سال حسن 3داشتن حداقل 

تواند  می سال سابقه حسن اجرایی در زمینه مسئولیت مرتبط با تایید رئیس موسسه، 5در شرایط استثنایی داشتن : تبصره 

 .جایگزین شرایط بند یک گردد

د به تصویب رسی شورای عالی انقالب فرھنگی 10/12/89مورخ  684تبصره در جلسه  33ماده و  18این آیین نامه در  – 18ماده 

زارتین، عالی، پژوھشی و فناوری دولتی و غیردولتی وابسته به و برای کلیه دانشگاھھا و موسسات آموزش1/1/90و از تاریخ 

ین از تاریخ اجرای این آی. االجرا می باشد دستگاھھای اجرایی و نھادھای عمومی کشور و دانشگاه آزاد اسالمی الزم سایر

انقالب فرھنگی  شورای عالی 11/4/70مورخ  249دانشگاھھا و موسسات آموزش عالی مصوب جلسه  نامه، آیین نامه مدیریت

 .گردد و اصالحیه ھای بعدی آن، لغو و بالاثر می

 

كلیه حقوق محفوظ است. انقالب فرھنگي مجموعه مصوبات شوراي عالي . info@iranculture.org
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