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آييننامه جامع مديريت دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالي،
پژوهشي و فناوري مصوب جلسه  484مورخ 88/32/31
شورايعالي انقالب فرهنگي
مقدمه
توسعه و ارتقاي نظام آموزشعاليکشور در سه دهه اخير عليرغم تحررممهرا و
محدودمتهاي گسترده در سامه الطاف بيکران الهي و هدامت داهيانه رهبرر کبيرر
انقالب اسالمي و مقام معظم رهبري با طراحي نظام مدمرمتي متکي بر توان علمي
داخل کشور در حوزه منابع و متون دستآوردهاي چشمگير و در خرور سرتامو و
مباهاتي را براي کشور فراهم نموده است .اما تحقق تمدن باشکوه اسالمي -امراني
نياز به عبور از دوره تثبيت مدمرمت و ورود به عرصه رشرد ههرو سررمع علمري
براي گذر از تغييرات و تحوالت سرمع ههاني و کسر هاماراه شامسرته در نظرام
بينالملل را طل مينمامد .امن امر صرفاً با تغيير امجاد ساختار مدمرمتي هرامع و
متناس با وضعيت کنوني ميسر خواهرد گردمرد .در امرن راسرتا و برا عنامرت بره
اصالحات متعدد برهعمرل آمرده در آمريننامره مردمرمت دانشرااههرا و مؤسسرات
آموزشعالي مصوب هلسه  1731/4/11شورايعالي انقالب فرهناي در طول مدت
 11سال و افزامو تعداد دانشااهها و مؤسسات آموزشعالي ،پژوهشري و فنراوري
وابسته به وزارتين علوم ،تحقيقات و فناوري و بهداشت ،درمان و آموزش پزشرکي،
دانشااهها و مؤسسات آموزشعالي و پژوهشي وابسته به سامر دستااههاي اهرامي
و مؤسسات آموزشعالي غيردولتي -غيرانتفاعي ،بهمنظور انسجام ساختار آميننامه
مدمرمت مطابق با مصوبات هيأتهراي امنرا درخصرو تشرکيالت دانشرااههرا و
مؤسسات آموزشعالي ،پژوهشي و فناوري و استفاده از ظرفيتهاي ناشي از اهراي

344

 /مجموعه قوانين و مقررات وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

قررانون اهررداف ،وظررامو و تشررکيالت وزارت علرروم ،تحقيقررات و فنرراوري و وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي ،مصوبات متعدد شورايعالي انقالب فرهناري و
شوراي گسترش آموزشعالي هرر مرا از وزارترين علروم ،تحقيقرات و فنراوري و
بهداشت ،درمان و اموزش پزشکي از سرال  1731ترا کنرون ،برا هردف بالنردگي،
پيوسررتاي مرردمرمتي ،تعامررل سررازنده ارکرران م تلررو دانشررااهي بررا مکرردمار و
پاسخگومي مناس در برابر مراهع ذيصرال  ،هرمزمران برا برازتردومن وظرامو و
اختيارات ،تعيين سطو مدمرمتي و همسانسازي نحوه انتصاب مردمران در کليره
دانشااهها و مؤسسات آموزشعالي ،پژوهشي و فنراوري وابسرته بره وزارت علروم،
تحقيقات و فناوري ،وزارت بهداشت ،درمان آموزش پزشکي و سرامر دسرتااههراي
اهرامي و همچنين دانشااه آزاد اسرالمي و مؤسسرات آمروزشعرالي غيرردولتري-
غيرانتفاعي« ،آمين نامره هرامع مردمرمت دانشرااههرا و مؤسسرات آمروزشعرالي،
پژوهشي و فناوري» مورد بازناري و تدومن قرار گرفت.
ماده  -3تعاريف
وزارتييين :منظررور از وزارتررين ،وزارت علرروم ،تحقيقررات و فنرراوري و وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي ميباشند.
مؤسسه :منظور از مؤسسه ،دانشرااههرا ،دانشرکدههراي مسرتقل و مؤسسرات
آموزشعالي ،پژوهشي و فنراوري وابسرته بره وزارت علروم ،تحقيقرات و فنراوري،
وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي ،وابسته به سرامر دسرتااههراي
اهرامي و همچنين مؤسسات آموزشعالي غيردولتي -غيرانتفراعي و دانشرااه آزاد
اسالمي ميباشد.
ماده  -2ارکان مؤسسه
ارکان مؤسسه عبارتند از:
 -1هيأت امنا؛
 -2رميس مؤسسه؛
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 -7هيأت رميسه؛
 -4شوراي مؤسسه.
ماده  -1هيأت امنا
هيأت امنا عاليترمن رکن مؤسسه ميباشد که وظامو و اختيارات آن در قانون
تشکيل هيأتهاي امناي دانشااهها و مؤسسات آموزشعالي و پژوهشري (مصروب
هلسات  181و  187مورخ  73/12/1و  73/12/27شورايعالي انقالب فرهناي) و
همچنررين قررانون نحرروه انجررام امررور مررالي و معررامالتي دانشررااههررا و مؤسسررات
آموزشعالي و تحقيقاتي (مصوب مورخ  71/11/18مجلس شوراي اسالمي) تعيين
شده است.
ماده  -4رييس مؤسسه
الف) جايگاه
رميس مؤسسه باالترمن مقام اهرامي مؤسسه ميباشد کره بعرد از هيرأت امنرا
دومين رکن مؤسسه خواهد بود و در قبال کليه امور مؤسسره در حردود مقرررات
مصوب ،مسؤول و نمامنده حقوقي مؤسسه در نزد مراهع ذيصال خواهد بود.
ب) نحوه انتصاب
رميس هر مؤسسه برر حسر مرورد از هانر وزمرر هرر مرا از وزارترين ،بره
شورايعالي انقالب فرهناي پيشنهاد خواهد شد .در صرورت تأميرد شرورا ،وي برا
حکم وزمر به مدت چهار سال به انجام وظامو خود خواهد پرداخت .نحوه انتصاب
رميس دانشااه آزاد اسرالمي براسرام مفراد اساسرنامه دانشرااه مرذکور ،مصروب
شورايعالي انقالب فرهناي تعيين ميگردد.
تبصره  -3انت اب مجدد افرادي که با انجام تشرمفات در امرن مراده منصروب
ميشوند ،بهصورت متوالي تنها براي ما دوره بالمانع ميباشد .در مروارد اسرتثنا،
انت اب مجدد براي دوره بعدي پس از تأميد و اخذ مجوز از شرورايعرالي انقرالب
فرهناي امکانپذمر ميباشد.

344

 /مجموعه قوانين و مقررات وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

تبصره  -2وزمر هر ما از وزارتين ميتواند تا تأميد حکرم رمريس پيشرنهادي
مؤسسه توسط شورايعالي انقالب فرهناي ،وي را حرداکثر بره مردت شرو مراه
بهعنوان سرپرست مؤسسه منصوب نمامد.
تبصره  -1در مؤسسات آموزشعالي وابسته بره سرامر دسرتااههراي اهرامري،
رميس مؤسسه به پيشنهاد رميس هيأت امنا ،تأميد وزمر ذيربرط و حکرم رمريس
هيأت امنا منصوب ميگردد.
تبصره  -4رؤساي مراکز و واحدهاي وابسته به دانشااه آزاد اسالمي ،براسام
مفاد اساسنامه آن دانشااه ،مصوب شورايعالي انقالب فرهناي منصوب ميگردند.
تبصره  -1در مؤسسات آموزشعالي غيردولتي -غيرانتفاعي ،رمريس مؤسسره
براسام مفاد اساسنامه مؤسسات مذکور ،مصوب شروراي گسرترش آمروزشعرالي
هرما از وزارتين و ما سامر مراهع ذيصال منصوب ميگردد.
ج) شرايط عمومي رييس مؤسسه
 -1شرامط عمومي مربوط به رؤساي مؤسسات به استثناي مؤسسات مندرج در
ماه  12قانون اهداف ،وظامو و تشکيالت وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري بهشرر
ذمل ميباشد:
الو)
 -1اعتقاد به اسالم و قانون اساسي ،التزام عملي به والمت مطلقه فقيه و نظرام
مقدم همهوري اسالمي امران؛
 -2عامل بودن به واهبات و پرهيز هستن از محرمات؛
 -7دارا بودن تقواي دمني و التزام عملي به احکام اسالم؛
 -4برخوردار بودن از حسن شهرت اخالقي و وهاهت علمي و آشرنا برودن بره
اداره امور مؤسسه؛
 -5عدم وابستاي به احزاب و گروهاي غيرقانوني.
ب) احراز سامر شرامط مندرج در بندهاي ذمل
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 -1تقيد و پايبندي به نظام مقدم همهوري اسالمي امران ،اصل والمت فقيه
و ارزشهاي دمني و اخالقي؛
 -2دارا بودن شرط تأهل؛
 -7داشتن حداقل سن  71سال و حداکثر  75سال در زمان انتصاب.
د) شرايط اختصاصي رييس مؤسسه
 -1عضو هيأت علمي رسمي با مرتبه علمي حداقل استادمار؛
 -2داشتن حداقل  5سال سابقه خدمت در دانشااهها و مؤسسات آموزشعالي،
پژوهشي و فناوري در وضعيت هيأت علمي؛
 -7داشتن حداقل  2سابقه اهرامي در دانشااهها و مؤسسرات آمروزشعرالي و
پژوهشي.
تبصره  -3در شرامط استثنامي ،نداشتن شرامط مندرج دربند «ب »7 -شرامط
عمومي ما بند « »2شرامط اختصاصي منوط به تأميرد وزمرر هرمرا از وزارترين و
رميس دانشااه آزاد اسالمي (با رعامت مفاد تبصره  4بنرد مراده  )4حسر مرورد
ميباشد.
تبصره  -2داشتن مرتبه علمي حداقل دانشياري براي رؤساي مؤسسات بزرگ
(رده ما) الزامي است و در شرامط استثنامي انت اب رمريس مؤسسرات برزرگ از
ميان اعضاي هيأت علمي با مرتبه استادماري با حداقل  5سرال سرابقه خردمت و
کس حداقل دوسوم آراي موافق شورايعالي انقالب فرهناي مجاز ميباشد.
ه) وظايف و اختيارات رييس مؤسسه
در اهررراي مأمورمررت و وظررامو محولرره مسررتند برره قررانون اهررداف ،وظررامو و
تشکيالت هرما از وزارتين ،وظرامو و اختيرارات رمريس مؤسسره برهشرر ذمرل
ميباشد:
 -1مسؤوليت در قبال کليه امور مؤسسه و حسن اهراي مصوبات هيأت امنا در
حدود مقررات مصوب و آميننامهها و ب شنامههاي صادر شرده از سروي وزارت و
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ابالغ آن به واحدهاي ذيربط حس مورد و نمامندگي حقوقي مؤسسه نزد مراهع
ذيصال ؛
 -2تهيه و پيشنهاد برنامههاي راهبردي ،سياستها ،اهداف و خطمشيها براي
طر در هيأت امنا؛
 -7تعيين خطمشي اهرامي مؤسسه براسام برنامههاي راهبردي مصوب هيأت
امناي ذيربط ،برنامهرمزي و هردامت فعاليرتهراي فرهناري ،تربيتري ،آموزشري،
پژوهشي ،دانشجومي ،بهداشرتي و درمراني ،خردماتي و توسرعه مردمرمت و منرابع
مؤسسه در چارچوب برنامههاي راهبردي تعيين شده؛
 -4نظارت دقيق و مستمر بر حسن اهراي امرور تربيتري ،فرهناري ،آموزشري
پژوهشي ،دانشجومي ،بهداشتي و درماني ،خدماتي ،است دام ،انتصراب ،مأمورمرت،
اخراج ،ترفيع و ارتقاي اعضاي هيأت علمي ،توسرعه مردمرمت و منرابع ،اسرت دام،
هذب ،انتصراب ،مأمورمرت ،ارتقرا و اخرراج کارکنران و کليره ارتباطرات داخلري و
بينالمللي مؤسسه و هماهناي واحدهاي م تلو و پاسخگومي به مراهع ذيصال
و پيگيري اشکاالت و ت لفات احتمالي و ارهاع آنها به مقامات ذيصال ؛
 -5استيفاي منافع و حقوق مؤسسه در مراهع قانوني (اعم از قضامي ،اهرامري،
اداري و  )...به نمامندگي از مؤسسه؛
 -7تهيه آميننامههاي مالي -معامالتي ،اداري ،است دامي و تشکيالتي ،نمودار
سازماني و تشکيالت مؤسسه و همچنين تغيير و اصال آنها در چارچوب ضوابط و
مقررات وزارتين و پيشنهاد به هيأت امنا براي طي مراحل قانوني؛
 -3تهيه بودهه تفصيلي سراالنه مؤسسره برا رعامرت مفراد آمريننامره مرالي و
معامالتي و ارامه به هيأت امنا و همچنين نظارت بر نحروه هزمنره نمرودن بودهره
ت صيصي به مؤسسه؛
 -8امضاي قراردادها ،اسناد تعهدآور ،اسناد مالي ،اداري و مکاتبات مؤسسره در
چررارچوب ضرروابط و مقررررات مصرروب ومسررؤوليت امررور مؤسسرره طبررق قرروانين،
آميننامههاي مالي و معامالتي ،اداري و مقررات و مصوبات ابالغي ،پاسخگومي بره
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هيأت امنا در قبال گزارشرات حسابرسري ،پريگيرري و رفرع مشرکالت و مسرامل
مطروحه در گزارش حسابرسي و ارامه اقدامات انجام شده به هيأت امنا؛
 -1ارامه گزارش عملارد ساالنه آموزشي ،پژوهشي ،فرهناي ،اهرامري ،مرالي و
محاسباتي ساالنه مؤسسه به هيأت امنا و وزارت متبوع؛
 -11نص و عزل اعضاي هيأت رميسره ،اعضراي حقيقري شروراهاي مؤسسره،
رؤساي دانشکدهها ،پژوهشکدهها ،آموزشکدهها ،مؤسسرات و واحردهاي وابسرته و
مدمران گروههاي آموزشي و پژوهشي و مدمران ستادي مؤسسه؛
تبصره -صرفاً در مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي،
رمريس مؤسسرره مريتوانرد اختيرار انتصرراب و عرزل مرردمران واحردهاي مسررتقر در
شهرستانها را به باالترمن مقام اهرامي مربوط در شهرستان ذيربط تفومض نمامد.
 -11ارامه پيشنهاد تأسيس ،توسعه ،انحالل و ادغام واحدها با هماهناي شوراي
مؤسسه به هيأت امناي ذيربط؛
 -12ارامه پيشنهاد همکاريهاي علمي با سامر مؤسسات آموزشي مرا پژوهشري
داخلي و خارهي به شوراي مؤسسه برابر ضوابط و مقررات مربوطه؛
 -17امجاد شوراي مشورتي متشکل از پنج نفر از اساتيد شاخص و برهسته در
حوزههاي م تلو آموزشي ،پژوهشي ،فرهناي و اهرامي ترهيحاً برا مرتبره علمري
باالتر از استادمار؛
 -14نظارت بر امور انضباطي مؤسسه (هيأت علمي -دانشرجومان -کارمنردان)
در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه.
ماده  -1معاونان مؤسسه
الف) جايگاه
دومين سطح مدمرمتي مؤسسه معاونان مؤسسه ميباشند که مريتوانرد شرامل
عناومن ذمل باشد:
 -1معاون آموزشي و تحصيالت تکميلي؛
 -2معاون دانشجومي؛
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 -7معاون فرهناي و اهتماعي؛
 -4معاون پژوهشي و فناوري؛
 -5معاون توسعه مدمرمت و منابع ما عناومن مشابه؛
 -7معاون بهداشتي؛
 -3معاون درمان و دارو.
تبصره -تعداد معاونتها در مؤسسات براسام تشکيالت مصروب هيرأتهراي
امناي ذيربط حداکثر تا سقو مصوب قانوني تعيين ميگردد.
ب) نحوه انتصاب معاونين و ساير مديران مؤسسه
معاونان و سامر مدمران مؤسسه با احراز شررامط اختصاصري و عمرومي توسرط
رميس مؤسسه انت اب و منصوب ميگردند .همچنين تغيير و ما عزل آنران نيرز از
وظامو و اختيارات رميس مؤسسه ميباشد.
ج) شرايط عمومي معاونين و ساير مديران مؤسسه
شرامط عمومي کليره مردمران مؤسسره (معراونين ،مردمران ،رؤسرا ،معاونران و
مدمران دانشکدهها ،پژوهشکدهها و آموزشکدههرا ،مردمران گرروههراي آموزشري و
پژوهشي و مدمران سامر واحدهاي دانشااهي) بهشر ذمل ميباشد:
 -1اعتقاد به اسالم و قانون اساسي ،التزام عملي به والمت مطلقه فقيه و نظرام
مقدم همهوري اسالمي امران؛
 -2عامل بودن به واهبات و پرهيز هستن از محرمات؛
 -7دارا بودن تقواي دمني و التزام عملي به احکام دمني؛
 -4برخوردار بودن از حسن شهرت اخالقي و وهاهت علمي و آشرنا برودن بره
اداره امور مؤسسه؛
 -5عدم وابستاي به احزاب و گروههاي غيرقانوني.
د) شرايط اختصاصي معاونين مؤسسه
 -1عضو هيأت علمي رسمي با مرتبه علمي حداقل استادمار؛
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 -2داشتن حداقل  5سال سابقه خدمت در دانشااهها و مؤسسات آموزشعالي،
پژوهشي و فناوري با مدرک دکترا در وضعيت هيأت علمي؛
 -7دارا بودن مدرک تحصيلي ت صصي و ما تجربهعملي در زمينه مورد نظر.
تبصره  -3عالوه بر شرامط اختصاصي فوق ،احراز رتبه اول تا پرنجم (براسرام
امتيازات کس شده از موضوع ماده ما آميننامره ارتقراي مرتبره اعضراي هيرأت
علمي فعاليتهاي فرهناي -تربيتي -اهتمراعي) در ميران اعضراي هيرأت علمري
مؤسسه ،براي معاون فرهناي و اهتماعي الزامي است.
تبصره  -2در شرامط استثنامي ،با موافقت وزراي هرمرا از وزارترين داشرتن
مرتبه مربي با مدرک تحصيلي کارشناسري ارشرد مررتبط برراي معاونرت توسرعه
مدمرمت و منابع و معاونت بهداشتي کافي است.
تبصره  -1در مورد مراکرز آمروزشعرالي کمترر از سرطح دانشرااه و شررامط
استثنامي ،با تأميد وزراي هر ما از وزارتين و همچنين در مؤسسات آموزشعرالي
غيردولتي -غيرانتفاعي داشتن مرتبه مربي براي معاونان کافي است.
تبصره  -4در مورد دانشرااه آزاد اسرالمي و در شررامط اسرتثنامي ،برا تأميرد
رميس دانشااه آزاد اسالمي براي واحدهاي دانشرااه آزاد اسرالمي داشرتن مرتبره
مربي ما مدرک کارشناسي ارشد مرتبط براي معاونتها کافي است.
ه) وظايف معاونان مؤسسه
الف) وظايف عمومي
 -1ابالغ کليه مصوبات ،مقررات و آميننامههاي ابالغي از سوي رميس مؤسسه
به واحدهاي ذيربط و پيگيري و نظارت بر حسن اهراي آن؛
 -2تدومن آميننامهها و دستورالعملها و دسرتور هلسرات مررتبط برا وظرامو
معاونت ههت پيشنهاد به مراهع ذيصال براي تصوم ؛
 -7ارامه گزارشهراي تروهيهي الزم بره رمريس مؤسسره درخصرو وظرامو
مربوطه به واحدهاي تحت نظر؛
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 -4پيشنهاد افراد واهد شرامط برراي تصردي سرمتهراي مردمرمتي در حروزه
معاونت به رماست مؤسسه؛
 -5نظارت بر واحدهاي وابسته برهمنظرور حصرول اطمينران از حسرن اهرراي
وظامو آنها؛
 -7برنامهرمزي ،تنظيم فعاليتها و پيشنهاد بودهره سراليانه معاونرت ذيربرط
مطابق با اولومتهاي مؤسسه؛
 -3همکاري با سامر معاونتها ههت حسن اهراي برنامههاي مؤسسه؛
 -8انجام سامر امور محوله از سوي رميس مؤسسه.
ب) وظايف اختصاصي
 -3معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي
 -1اداره و نظارت بر حسن اهرراي کليره سياسرتهرا ،مقرررات و فرآمنردهاي
آموزش و تحصيالت تکميلي مؤسسره ،منطبرق برر قروانين ،مصروبات ،مقرررات و
آميننامههاي اهرامي مربوط با رومکرد گسترش دورههاي تحصيالت تکميلي؛
 -2برنامهرمزي امرور آموزشري و تحصريالت تکميلري برا همکراري واحردهاي
ذيربط و نظارت بر حسن اهراي وظامو واحدهاي وابسرته و اهرراي برنامرههرا و
فعاليتهاي آموزشي هر دانشرکده و ارزمرابي آن و ارامره گرزارش الزم بره هيرأت
رميسه؛
 -7پامو و ارزمابي عملکررد آموزشري دانشرجومان و اعضراي هيرأت علمري و
مدمران آموزشي واحدهاي م تلو در هر نيمسال و انعکام آن به رماست دانشااه
و اعالم نتيجه ارزمابي به اعضاي هيأت علمي؛
 -4اهراي دورههاي کوتاهمدت آموزشي و ضمن خدمت؛
 -5برنامهرمزي ههت ترأمين امکانرات و ت صريص اعتبرار الزم ههرت تعامرل
علمي -آموزشي حوزه و دانشااه و امجاد زمينه مناس ههت نيل به علم دمنري و
علوم انساني اسالمي؛
 -7برنامهرمزي آموزشي مؤسسه در راستاي سند چشمانداز ،نقشه هامع علمي
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و آمامو سرزمين؛
 -3اهتمام به برگزاري دورههاي توانمندسازي و دانوافزامي؛
 -8ارزمابي و بازناري محتواي سرفصلها برهمنظرور برهروز رسراني ،کارآمردي
اعضاي هيأت علمي مؤسسه ،غناب شي و ارزشمرداري و ارامره پيشرنهاد الزم بره
وزارتين حس مورد؛
 -1برنامهرمزي براي ارتقاي مهارتهاي علمري -ت صصري دانشرجومان ههرت
ورود به هامعه؛
 -11نظارت و ارزمابي فرآمند اهرامي شدن نقشه هامع علمي کشور در مؤسسه
با هماهناي وزارت متبوع؛
تبصره -وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي ميتواند نسبت بره تعيرين
سامر وظامو مرتبط با معاونت مذکور ،مطابق با ضوابط و مقرررات مربوطره اقردام
نمامد.
 -2معاون دانشجويي
 -1اداره و نظارت بر حسن اهراي کليره امرور دانشرجومي مؤسسره مطرابق برا
مصوبات ،مقررات و آميننامههاي مربوطه؛
 -2راهاندازي و مدمرمت فرآمند مشاوره امور دانشجومي مؤسسه در زمينههراي
تحصيلي ،رفاهي ،سالمت؛
 -7نظارت بر فعاليتهاي مربوط بره تسرهيالت قابرل ارامره بره دانشرجومان و
برنامههاي رفاهي آنان؛
 -4برنامهرمزي ههت مدمرمت و ارتقاي امور صنفي ،رفاهي ،بهداشتي و سالمت
دانشجومان مؤسسه؛
 -5رصد و ارزمابي وضعيت صنفي ،رفاهي ،بهداشتي و سالمت مؤسسه و ارامره
گزارش به رميس مؤسسه؛
 -7زمينهسازي ههت مشارکت ،همراهي و همدلي دانشرجومان برراي ارتقراي
وضعيت مؤسسه.
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 -1معاون فرهنگي و اجتماعي
 -1راهبري و نظارت بر حسن اهراي کليه امرور فرهناري مؤسسره در سرطو
استادان ،دانشجومان و کارکنان ،مطابق با مصوبات ،مقررات و آميننامههاي مربوط
و با همکاري و هماهناي سامر نهادهاي ذيربط؛
 -2تطبيق و اهراي سياستهراي راهبرردي شرورايعرالي انقرالب فرهناري و
ستادهاي تعميق و گسترش فرهنگ و مباني اسالم در دستااهها در حوزه مسرامل
فرهناي و اهتماعي؛
 -7رصررد وضررعيت کلرري فرهنارري ،تربيترري ،اهتمرراعي و سياسرري مؤسسرره و
همچنين انجام مطالعات و پژوهوهاي الزم با همکاري معاونت پژوهشي مؤسسره
بهمنظور برنامهرمزي و سياستگرذاري فعاليرتهراي فرهناري ههرت گسرترش و
تعميق ارزشهاي اسالمي -امراني -انقالبي در همه سطو مؤسسه و ارامه گرزارش
به شوراي فرهناي و اهتماعي مؤسسه؛
 -4امجاد ارتباط و همکاري هر چه بيشتر با مراکز ،مؤسسات و نهادهاي فکري،
فرهناي و انقالبي؛
 -5برنامهرمزي بهمنظور توسعه آمروزشهراي فرهناري ،سياسري و اخالقري از
طرمق برگزاري کرالمهراي آموزشري و سرمينارها و مجرامع فرهناري ،فکرري و
سياسي دانشااهي با استفاده بهينه از توان موهود نهادهراي اسرالمي و انقالبري و
نظارت بر آنها؛
 -7فراهم آوردن زمينه ترغي عناصر مؤسسه بهمنظور حضور در صرحنههراي
م تلو علمي ،سياسي و فرهناي هامعه؛
 -3اهتمام به ترومج فرهنگ گفتاو ،نقرد روشمنرد ،آزاد اندمشري و گسرترش
زمينه ارتباط دانشااهيان با صاح نظران علمي ،فرهناي و سياسي؛
 -8مدمرمت محتوامي شوراي فرهناي و اهتماعي از طرمق تسرهيل در فرآمنرد
تصوم طر ها ،پيشنهاد برنامههاي الزم و پيگيري وظامو محوله؛
 -1پيگيري ابالغ مصوبات ،مقررات و آميننامهها و اطالعرساني بره واحردهاي
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مرتبط در داخل ما خارج مؤسسه ،با هدف امجراد همراهناي و نظرارت برر حسرن
اهراي آنها و ارامه گزارش ارزمابي به شوراي فرهناي و اهتماعي مؤسسه.
تبصره -در مؤسسرات فاقرد معاونرت فرهناري و اهتمراعي ،کليره وظرامو و
اختيارات معاونت مذکور در حوزه معاونت دانشجومي انجام ميپذمرد.
 -4معاون پژوهشي و فناوري
 -1اداره و نظارت بر حسن اهراي کليه امور پژوهشي و فناوري ،کتاب انههرا و
باناهاي اطالعاتي مؤسسه ،مطابق با مصوبات ،مقررات و آميننامههاي مربوطه؛
 -2برنامهرمزي و سياستگذاري بهمنظور ارتقا و افزامو سرطح همکراريهراي
علمي و بينالمللي؛
 -7اولومتب شي به نوآوري در حوزه نظري و پژوهوهراي کراربردي و مرورد
نياز کشور؛
 -4توسعه ،تقومت و هدامت طر هاي پژوهشي مصوب با اولومت پرژوهوهراي
کاربردي هدفمند و مبتني بر سند چشمانداز ،برنامههاي توسرعه کشرور و نقشره
هامع علمي کشور؛
 -5کنترل و نظارت بر فرآمندهاي پژوهشي مؤسسه براسام تقومم تعيين شده
در طر نامه پروژههاي مصوب پژوهشي و تحقيقاتي؛
 -7مطالعات الزم در زمينه ارزشيابي فعاليتهاي پژوهشي و ارزمرابي عملکررد
پژوهشي ساالنه مؤسسه ههت ارامه به رميس مؤسسه؛
 -3امجاد ارتباط الزم با مؤسسات داخلي و خارهي بهمنظور همکاري در امرور
پژوهشي و مبادله خدمات علمي؛
 -8همکاري در ارامه خدمات علمي ،فرهناي و اهتماعي و برگزاري سرمينارها
و کنفرانسهاي علمي و اهراي کليه امور قراردادهاي تحقيقراتي و خردماتي برين
مؤسسه و سامر مؤسسات؛
 -1همکرراري در اهررراي دورههرراي کوترراهمرردت پژوهشرري بررراي مؤسسررات
غيردانشااهي؛
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 -11برنامهرمزي ههت استفاده اعضاي هيأت علمي از فرصرتهراي مطالعراتي
داخل و خارج از کشور (اعم از مراکز علمي پژوهشي حروزوي و دانشرااهي) برابرر
ضوابط مصوب؛
 -11تهيه برنامه پژوهشي مؤسسه و ارامه اهداف و تعيين اولومتهاي پژوهشي
در قال برنامههاي ميان مدت و بلنرد مردت و حمامرت از تشرکيل مراکرز رشرد،
کارآفرمني و پارکهاي علم و فناوري ،براي طر در شروراي ت صصري پژوهشري
مؤسسه؛
 -12بررسي و ارزمابي فعاليتهاي مؤسسره در چرارچوب برنامرههراي رشرد و
توسعه کشور در ب و آموزشعالي براي طر در هيأت رميسه؛
 -17شناسامي و تعرمو موضوعات و برنامههاي علمري -پژوهشري مشرترک و
برنامهرمزي ههت تأمين امکانرات و ت صريص اعتبرار الزم ههرت تعامرل علمري-
پژوهشي حوزه و دانشااه و امجاد زمينه مناس ههت نيل به علرم دمنري و علروم
انساني اسالمي مناس با حوزه ت صصي مؤسسه.
 -1معاون توسعه مديريت و منابع
 -1اداره و نظارت بر حسن اهراي کليه امور اداري ،مرالي و عمرانري مؤسسره،
مطابق با مصوبات ،مقررات و آميننامههاي مربوط؛
 -2رسيدگي به اهدف اهرامي مؤسسه و هدامت و نظارت بر چاروناي گرردش
کارها و روشهاي کاري مورد عمل در واحدهاي م تلو بهمنظور امجاد هماهناي
بين فعاليتهاي مربوط به واحدهاي م تلرو در راسرتاي تحقرق اهرداف اهرامري
مؤسسه؛
 -7نظارت بر مصرف اعتبار ت صيصي به واحردهاي م تلرو براسرام بودهره
تفصيلي مصوب هيأت امنا و سامر قوانين و مقررات مالي مورد عمل مؤسسه و ارامه
گزارش ههت طر در هيأت امناي ذيربط؛
 -4تعيين وضعيت موهود مؤسسه از طرمق شناسامي نقراط قروت و تناناهرا و
مشکالت و فرصتها ،تهدمدات پيو رو ههت تعيرين راهبردهراي پيشرنهادي در
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راستاي ارتقا به وضعيت مطلوب؛
 -5ارامه گزارشهاي توهيهي الزم به رميس مؤسسه درخصو وظامو مربوط
به واحدهاي تحت نظر؛
 -7همعآوري و تکميل اطالعات مورد نيراز براسرام طرر هرامع مؤسسره و
برنامهرمزي و پيشنهاد بودهه ساليانه و انجرام کليره فعاليرتهراي الزم در ههرت
اهراي طر هاي عمراني مؤسسه (اعم از پيماني ،اماني و )...؛
 -3انجام تعميرات اساسي به منظور احياء و ناهداري ساختمانها و تأسيسرات
موهود؛
 -8تشکيل کميته تدومن روشهراي اهرامري برهمنظرور بهينرهسرازي سرامانه
تعامالت اداري بين واحدهاي تابعه با همکاري سامر معاونتهاي مؤسسه؛
 -1استقرار فرآمند شناسامي درآمدها و کنترل مناس بر چرخه مالي بهمنظور
تهيه گزارشات مدمرمتي مالي در ههت امجاد انضباط مالي در ب وهراي م تلرو
مؤسسه؛
 -11تدومن روشهاي اهرامي مناس براي ناهداري ابنيه و تجهيزات مؤسسه
بهمنظور حفظ و ناهداري از سرمامههاي ملّي مؤسسه.
 -4معاون بهداشتي
 -1شناخت خصوصيات هغرافيامي و همعيتي استان ،شناسامي منابع ،مسرامل
و مشکالت بهداشتي مربوط به سالمت هامعه و تعيين اولومتها؛
 -2برنامهرمزي براي حل مسامل و مشکالت عمده در چرارچوب سياسرتهرا و
استراتژيهاي اعالم شده کشوري با در نظر گرفتن شرامط خا استان؛
 -7برنامهرمزي براي ارامه آموزشهاي الزم برهمنظرور حفرظ و ارتقراي سرطح
سالمت هامعه بر مبناي نيازها؛
 -4تنظيم و تدومن برنامههاي توسعه امکانات بهداشتي ،برا همکراري معاونران
بهداشتي شهرستانها؛
 -5پيوبيني و پيشنهاد منابع مورد نياز و تنظريم بودهره عمليراتي براسرام
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برنامههاي استان؛
 -7فراهم کردن زمينههاي اهرامي برنامههاي مصوب و ابالغ شده به استان در
قال طر هاي مش ص و زمانبندي شده؛
 -3نظارت بر اهراي فعاليتها و پامو (کنتررل و نظرارت) عمليرات اهرامري و
سنجو کيفيت خدمات و بازدمدهاي منظم از واحدهاي اهرامي؛
 -8استفاده از شيوههاي علمي براي اطالع از وضعيت بيماريها و اقدام بهموقع
به هناام بروز اپيدميها و حوادث پيوبيني شده؛
 -1طراحرري و اهررراي پررروژههرراي تررأمين آب آشرراميدني سررالم و کررافي در
روستاهامي که بيو از  151خانوار همعيت دارند و پروژههاي بهسازيهاي اساسي
محيط در کليه روستاها؛
 -11نظارت بر ناهداري پروژههاي بهداشتي انجام مافته؛
 -11گسترش سياست عدم تمرکز در توسرعه شربکههراي بهداشرتي درمراني
استان و امجاد زمينههاي الزم براي خودگردان شدن واحدهاي اهرامري و تفرومض
اختيار الزم به واحدهاي اهرامي شهرستانها؛
 -12امجاد روابط و هماهناي منطقي ميران عمليرات م تلرو فنري در مرکرز
بهداشت بهمنظور تحقق استراتژي ادغام خدمات در تمام مراحل برنامهرمزي ،اهرا،
نظارت و ارزشيابي؛
 -17پشتيباني تدارکاتي از واحدهاي اهرامي و پيوبينيهراي برهموقرع برراي
تأمين وسامل ،تجهيزات ،مواد و داروهاي مورد نياز.
 -1معاون درمان و دارو
 -1نظارت بر حسن اهراي ضوابط و دستورالعملهاي حروزه سرتادي معاونرت
درمان و دارو در مؤسسات درماني تابعه؛
 -2هماهناي با معاونت آموزشي و بهداشتي در مورد نوع برخرورد برا بيمراران
سرپامي و بستري آنان بهگونهاي که موه اختالل و مرا کراهو در امرر آمروزش
ناردد؛
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 -7برنامهرمزي در مورد باال بردن سطح کارامي مؤسسرات آموزشري و درمراني
تابعه ،در ساعات اداري و غيراداري و پيشنهاد و اهراي طر هاي خا برهمنظرور
تسرمع در درمان بيماران بستري و سرپامي؛
 -4برنامهرمزي توسعه در اهراي طر هاي فوق ت صصي (پيوند کليره -پيونرد
قرنيه -پيوند قل در چارچوب ضوابط و دستورالعملهاي ستادي مرکزي)؛
 -5نظارت بر امور مؤسسرات درمراني تابعره مؤسسره اعرم از بيمارسرتانهرا و
مؤسسات توانب شي و مراکز درماني ب و خصوصي و خيرمه؛
 -7نظارت و ارزشيابي ضوابط استاندارد و ب وها و درمانااهها؛
 -3رسيدگي و نظارت بر امور خدمات پاراکلينيکي مؤسسات درماني تابعه؛
 -8رسيدگي و انجام ضوابط مربوط به تأسيس مراکز توليد ،توزمع و ناهرداري
مواد غذامي دارومي ،آرامشي و بهداشتي و نظارت بر ارسرال مردارک و درخواسرت
متقاضيان تأسيس مراکز مادشده به واحدهاي ذيربط در حوزه ستادي وزارت؛
 -1نظارت بر امور دارومي داروخانهها در سطح استان و بررسي موهودي دارو و
درخواست دارو با توهه به نياز واحدهاي درماني؛
 -11نظارت بر نحوه ناهداري داروهاي خا و مواد اعتيادآور.
ماده  -4رييس دانشكده /پژوهشكده /آموزشكده
الف) شرايط اختصاصيي ريييس و معياونين دانشيكده /پژوهشيكده/
آموزشكده
 -1عضو هيأت علمي با مرتبه علمي حداقل استادمار؛
 -2داشتن حداقل  5سال سابقه خدمت در دانشااهها و مؤسسات آموزشعالي،
پژوهشي و فناوري با مدارک دکترا؛
 -7دارا بودن مدرک تحصيلي ت صصي و ما تجربه علمي در زمينه مورد نظر.
تبصره -در شرامط استثنامي ،داشتن مرتبه مربي براي رماست آموزشرکدههرا
کافي است.
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ب) وظايف و اختيارات رييس دانشكده /پژوهشكده /آموزشكده
 -1امجاد نظم و انضباط کاري و فراهم نمودن تعامل مناس بين دانشرجومان،
اساتيد و کارکنان در واحدهاي م تلو دانشکده /پژوهشکده /آموزشکده؛
 -2ابالغ کليه مصوبات ،مقررات و آميننامههاي ابالغي از سوي رميس مؤسسه
به مدمران گروهها؛
 -7نظارت بر حسن اهراي مصوباتي که از طرمق رميس مؤسسه ابالغ ميشود؛
 -4امجاد هماهناي در امرور آموزشري و پژوهشري ،اداري و مرالي و فرهناري
دانشکده /پژوهشکده /آموزشکده؛
 -5نظارت بر حسن اهراي وظامو آموزشي ،پژوهشي و فرهناي اعضاي هيأت
علمي دانشکده /پژوهشکده /آموزشکده؛
 -7پيشنهاد بودهه ساالنه دانشکده /پژوهشکده /آموزشکده؛
 -3ارزمابي کار ساالنه دانشکده و گزارش آن به رميس مؤسسه؛
 -8بررسي صالحيت معاونان گروهها و اظهار نظر درباره آنان.
ماده  -1معاون دانشكده/پژوهشكده /آموزشكده
الف) جايگاه
هر دانشکده /پژوهشکده /آموزشکده ميتواند بر حس نياز ما تا سه معاون به
تش يص هيأت رميسه مؤسسه داشته باشد.
ب) وظايف و اختيارات معاونان دانشكده /پژوهشكده /آموزشكده
تمام ما قسمتي از وظامو و اختيارات رميس دانشکده /پژوهشرکده /آموزشرکده
حس مورد به معاونان دانشکده /پژوهشکده /آموزشکده محول ميگردد.
ماده  -8مدير گروههاي آموزشي و پژوهشي
الف) جايگاه
گروههاي آموزشي و پژوهشي واحدي است متشرکل از اعضراي هيرأت علمري
مت صص در مرا رشرته از شرع دانرو بشرري کره در دانشرکده /پژوهشرکده/
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آموزشکده ،دامر است.
ب) نحوه انتصاب
مدمر گروه به پيشنهاد رميس دانشکده /پژوهشکده /آموزشکده از ميان اعضراي
گروه با تأميد و حکم رميس مؤسسه براي مدت دو سال منصوب ميگردد.
تبصره -پس از مدت دو سال ،انتصاب مجدد براي تصدي سمت مدمر گرروه،
براسام ارزمابي گزارش عملکرد دو ساالنه وي صورت ميپذمرد.
ج) وظايف و اختيارات مدير گروه
 -1ابالغ برنامههاي اهرامري و تکراليو عمرومي اعضراي هيرأت علمري اعرم از
آموزشي (نظري -علمي) ،پژوهشي ،راهنمامي دانشجو و خدمات و رعامرت نظرم و
انضباط کاري اعضاي هيأت علمي گروه و نظارت بر حسن اهراي آن؛
 -2تهيه برنامه اهرامي وظامو آموزشي و پژوهشري و خردماتي ارامره شرده از
طرمق گروه براسام خطمشي شوراي دانشکده /پژوهشکده /آموزشکده با مشورت
اعضاي گروه قبل از شروع نيمسال تحصيلي و تهيه هدول دروم هر نيمسرال برا
همکاري اعضاي گروه و تسليم آن به رميس دانشکده /پژوهشکده /آموزشکده؛
 -7تجدمد نظر مستمر در برنامهها با توهه به آخرمن پيشرفتها و تغييررات و
تحوالت علمي و تسليم امن برنامهها به مراهع ذيربط؛
 -4تشرکيل و اداره هلسررات شرروراي گررروه و ارسررال گررزارش کررار ،مصرروبات،
پيشنهادها و نظرمات همعي گروه به رميس دانشرکده ،پژوهشرکده مرا آموزشرکده
براي هماهناي اهرامي ما طي مراحل قانوني براي اهرا؛
 -5ابالغ ب شنامهها و آميننامهها و مصوبات ابالغي از سوي رمريس دانشرکده/
پژوهشکده /آموزشکده به اعضاي گروه؛
 -7پيشنهاد نيازهاي مالي به رميس دانشکده /پژوهشکده /آموزشکده؛
 -3انجام دادن کليه مکاتبات رسمي گروه و پيشرنهاد تهيره لروازم ،کترابهرا،
نشرمات و سامر ملزمات مورد نياز گروه به رميس دانشکده /پژوهشکده /آموزشکده؛
 -8پيشنهاد طر هاي پژوهشي که گروه رأساً ما با همکراري گرروههراي دمارر
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آماده انجام دادن آن است به رميس دانشکده /پژوهشکده /آموزشکده براي تصوم
در شوراي پژوهشي مؤسسه؛
 -1ارزمررابي کررار سرراالنه اعضرراي گررروه و گررزارش آن برره رمرريس دانشررکده/
پژوهشکده /آموزشکده.
ماده  -8معاون مدير گروههاي آموزشي و پرورشي
معاون مدمر گروههاي آموزشي و پژوهشي با تأميرد و حکرم رمريس دانشرکده/
پژوهشکده /آموزشکده براي مدت دو سال منصوب ميگردد و تمام مرا قسرمتي از
وظامو و اختيارات مدمر گروه آموزشي ما پژوهشي حس مرورد بره آنران محرول
ميگردد.
تبصره -پس از مدت دو سال ،انتصاب مجدد براي تصدي سمت معاون مردمر
گروه ،براسام ارزمابي گزارش عملکرد دو ساالنه وي صورت ميپذمرد.
ماده  -31هيأت رييسه
الف) تعريف هيأت رييسه
دومين رکن اهرامي مؤسسه هيأت رميسه ميباشد.
ب) ترکيب هيأت رييسه
 -1رميس مؤسسه؛
 -2معاونان مؤسسه؛
 -7مسؤول دفتر نهاد نمامندگي مقام معظم رهبري در مؤسسه.
ج) وظايف و اختيارات هيأت رييسه
 -1مشارکت و همکاري فعاالنه در تنظيم برنامههاي راهبردي مؤسسه مبتنري
بر سند چشمانداز ،برنامههاي توسعه کشور ،نقشه هامع علمي کشور و برنامههراي
تقدممي وزراي هر ما از وزارتين به مجلرس شروراي اسرالمي برهمنظرور ارامره و
تصوم در هيأت امنا؛
 -2فراهم نمودن بسترهاي الزم ههت تحقق اهداف برنامههاي راهبردي مؤسسه؛
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 -7فراهم نمودن بستر مناس بهمنظور اهرامي نمودن مصروبات شرورايعرالي
انقالب فرهناي ،هيأت امنا ،آميننامهها و ب شرنامههراي ابالغري از سروي وزارت
علوم ،تحقيقات و فناوري و سامر مراهع ذيصال ؛
 -4بررسي آميننامهها ،تشکيالت ،دستورالعملها ،شيوهنامهها ،دستور هلسرات
و سامر موارد ارامه شده از سوي معاونتها و شوراي مؤسسره برهمنظرور طرر در
هيأت امنا و ما سامر مراهع ذيصال ؛
 -5پيشنهاد بودهه ساليانه مؤسسه به هيأت امنا از طرمق رميس مؤسسه؛
 -7تنوع ب شي به منابع مالي مؤسسه از طرمق هرذب کمراهراي مردمري و
افزامو درآمدهاي اختصاصي از طرمق ارامه خدمات آموزشي ،پژوهشري ،فنراوري،
فرهناي و سامر منابع دمار پس از اخذ مجوزهاي الزم از هيأت امنا و سامر مراهع
ذيصال ؛
 -3پيشنهاد توزمع و ت صيص فرصتهاي مطالعراتي و دورههراي کوتراهمردت
آموزشي و تحقيقاتي داخل و خارج که طبق ضوابط به اعضاي آموزشي ،پژوهشري
تعلق ميگيرد از طرمق رميسه مؤسسه به وزارت؛
 -8بررسي و تصوم پيشنهادات ارامه شده درخصرو فعاليرتهراي تربيتري،
فرهناي ،اهتماعي ،سياسي و تربيت بدني که براسام تقومم ساليانه مؤسسه ارامره
گردمده است؛
 -1نظارت و پيگيري گزارشرات تربيتري ،فرهناري ،سياسري ،امنيتري و  ...برا
هماهناي دمار دستااههاي ذيربط تا حصول نتيجه؛
 -11بررسي و ارزمابي نحوه اهراي تصميمات هيأت رميسره توسرط واحردهاي
تابعه مؤسسه و نظارت بر عملکرد آنان؛
 -11ارزمابي عملکرد حوزههاي م تلو مؤسسه و بررسي گزارشرات ادواري در
شوراي مؤسسه؛
 -12امجاد هماهناي الزم بين حوزههاي م تلو مؤسسه.
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ماده  -33شوراي مؤسسه
الف) تعريف شوراي مؤسسه
شوراي مؤسسه دومين رکن سياستگذار بعد از هيأت امنرا مريباشرد کره بره
تنظيم سياستها و برنامههاي هاري مؤسسه براسام سياستهاي کرالن مصروب
در هيأت امنا و ما سامر مراهع ذيصال ميپردازد.
ب) ترکيب شوراي مؤسسه
 -1اعضاي هيأت رميسه مؤسسه؛
 -2رؤساي دانشکدهها و آموزشکدهها و پژوهشکدهها؛
 -7دونفر از اعضراي هيرأت علمري هرر مرا از شروراهاي ت صصري (آموزشري و
تحصيالت تکميلي ،پژوهشي و فناوري ،دانشجومي و  )...به انت اب شروراي مربوطره و
داراي صالحيتهاي عمومي مندرج در امن آميننامه با تأميد و حکم رميس مؤسسه؛
 -4دو نفر از اعضاي هيرأت علمري در مرتبره علمري حرداقل دانشريار و داراي
صالحيتهاي عمومي مندرج در امن آميننامه با انت اب و حکم رميس مؤسسه.
تبصره  -3رميس مؤسسه ميتوانرد در مرورد مسرامل خرا

از رمريس گرروه

معارف و سامر مدمران حس مورد بهمنظور شرکت در هلسات شورا دعوت نمامد.
تبصره  -2مدت عضومت اعضاي حقيقي شروراي مؤسسره بره مردت  2سرال
ميباشد.
تبصره  -1رماست شورا بهعهده رميس مؤسسه مريباشرد .شرورا داراي نامر
رميس ميباشد که از ميان اعضاي شورا با انت اب و حکم رميس مؤسسه منصروب
ميگردد.
تبصره  -4مصوبات شرورا و مکاتبرات مربروط از طرمرق رماسرت شرورا انجرام
ميپذمرد.
ج) وظايف و اختيارات شوراي مؤسسه
 -1ارزمابي کلي عملکرد مؤسسه؛
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 -2بررسي و تصوم دورهها و رشتههراي آموزشري هدمرد و برنامرههراي آن،
پيشنهادي معاونتها و شوراهاي ت صصري مؤسسره برهمنظرور ارامره بره مراهرع
ذيصال براي تصوم ؛
 -7بررسي و تص وم ضروابط تردومن شرده در راسرتاي همکراري مؤسسره برا
مؤسسات دولتي و غيردولتي داخلي و خارهي با رعامت قوانين و مقررات موضوعه؛
 -4بررسرري و تأميررد برنامررههرراي پررذمرش دانشررجو توسررط دانشررکدههررا و
آموزشکدهها ،مبتني بر بودهه و امکانرات مؤسسره و در راسرتاي اهرراي تکراليو
مندرج در برنامههاي توسرعه کشرور ،مصروبات شرورايعرالي انقرالب فرهناري ،و
سياستهاي هرما از وزارتين بهمنظور ارسال به وزارت مربوط؛
 -5بررسي و تصوم برنامههاي پيشنهادي آموزشي و پژوهشي کوتاهمدت؛
 -7بررسي گزارش تحليلي ارامه شرده توسرط واحردهاي ذيربرط درخصرو
مشکالت تربيتي ،فرهناي ،آموزشي ،دانشجومي ،پژوهشي و فنراوري ،پشرتيباني و
خدماتي بهمنظور ارامه راهکارهاي سازنده و علمي ههت رفع کاستيها؛
 -3بررسي ساالنه امکانات علمي (نيروي انساني و تجهيزات) مؤسسه و تعيرين
کمبودها و طبقهبندي نيازهاي علمي و اقدام براي تأمين آنها؛
 -8ارهاع برخي از موضوعات مؤسسه براي بررسري و اظهرار نظرر بره مکري از
شوراهاي ت صصي حس مورد؛
 -1تدومن و تصوم آميننامههاي داخلي شورا و کميتههاي آن.
ماده  -32شوراهاي تخصصي مؤسسه
الف) تعريف شوراهاي تخصصي
شوراهاي ت صصي اولين سطح سياستگذاري ب شي مؤسسه ميباشد کره در
حوزههاي معاونتهراي آموزشري و تحصريالت تکميلري ،دانشرجومي ،پژوهشري و
فناوري ،به رماست معاونان ذيربط و در معاونت فرهناي و اهتمراعي بره رماسرت
رميس مؤسسه تشکيل ميشرود و نسربت بره سياسرتگرذاري و برنامرهرمرزي در
ب وهاي م تلو مؤسسه بهمنظور امجاد هماهناي در امور اهرامي و برنامهرمزي
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در ب و مربوط و ارامه به شوراي مؤسسه و هيأت رميسه اقدام مينمامد.
ب) اعضا ،وظايف و اختيارات شوراهاي تخصصي
 -3شوراي تخصصي آموزشي
 -1-1ترکي شوراي ت صصي آموزشي:
 -1معاون آموزشي و تحصيالت تکميلي مؤسسه (رميس شورا)؛
 -2مدمرکل امور خدمات آموزشي مؤسسه ما عناومن مشابه؛
 -7مدمرکل امور شاهد و امثارگر ما عناومن مشابه حس نياز؛
 -4معاونان آموزشي دانشکدهها و آموزشکدهها؛
 -5دو نفر از ميان  4نفر از اعضاي هيأت علمي پيشنهادي معراون آموزشري و
تحصيالت تکميلي با تأميد و حکم رميس مؤسسه.
 -2-1وظامو و اختيارات شوراي ت صصي آموزشي:
 -1همکاري با معاون آموزشي و تحصيالت تکميلي مؤسسه براي امجاد زمينره
اهراي مصوبات شوراي مؤسسه و تصميمات هيأت رميسه؛
 -2تدومن و پيشنهاد برنامههاي م تلرو آموزشري و تحصريالت تکميلري بره
شوراي مؤسسه از همله:
 برنامههاي م تلو آموزشي در مقطع کارداني و کارشناسي بهصورت تفکيکي؛ تغييرات الزم در نحوه اهراي برنامههاي درسي در چارچوب مصوبات؛ آميننامههاي آموزشي و اظهار نظر در باره آنها؛ طر هاي مناس آموزشي غيررسمي کوتاهمدت و ميان مدت؛ برآورد ظرفيت پذمرش دانشجوي هدمد در دورههاي کارداني و کارشناسي. -7بررسي و اظهار نظر درباره مساملي که شوراي مؤسسه ما معاون آموزشري و
تحصيالت تکميلي مؤسسه به شورا ارهاع ميدهد؛
 -4بررسي و اظهار نظرر درخصرو کيفيرت آموزشري مؤسسره در مقراطع و
دورههاي کارداني و کارشناسي و بررسي کيفيرت آمروزش اعضراي هيرأت علمري
ههت ارامه به شوراي مؤسسه؛
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 -5بررسي پيشنهاد تأسيس رشتههرا و دورههراي هدمرد مؤسسره در مقراطع
کارداني و کارشناسي؛
 -7بررسي متون هزوات و کتابهاي ارامه شده از طرف اعضاي هيأت علمي از
لحاظ تطبيق با سرفصلهاي مصوب و ارامه نتيجه به شوراي مؤسسه؛
 -3بررسي دعوت از استادان خارهي در رشتههاي مورد نياز بنرا بره پيشرنهاد
گروههاي آموزشي و تأميد دانشکده براي ارامه و کس مجوز از معاون آموزشري و
سامر مراهع قانوني؛
 -8ترردومن گررزارشهرراي دورهاي و تحليلرري از وضررعيت رشررتههررا ،مقرراطع و
برنامههاي آموزشي در موضوعات م تلو و پيشنهاد راهکارهاي عملي ههت بهبود
وضعيت موهود و ارامه به شوراي مؤسسه.
 -2شوراي تخصصي تحصيالت تكميلي
 -1-2ترکي شوراي ت صصي تحصيالت تکميلي:
 -1معاون آموزشي و تحصيالت تکميلي مؤسسه (رميس شورا)؛
 -2معاون پژوهشي و فناوري مؤسسه؛
 -7مدمرکل تحصيالت تکميلي مؤسسه؛
 -4مدمرکل خدمات آموزشي مؤسسه؛
 -5مدمران تحصيالت تکميلي دانشکدهها؛
 -2-2وظامو شوراي ت صصي تحصيالت تکميلي:
 -1همکاري با معاون آموزشري و تحصريالت تکميلري مؤسسره ههرت امجراد
زمينههاي اهرامي مصوبات شوراي مؤسسه ،تصميمات هيأت رميسه و آميننامههرا
و برنامههاي مصوب؛
 -2تدومن و پيشنهاد برنامههاي م تلو آموزشي به شوراي مؤسسه از همله:
 برنامههاي آموزشي دورههاي کارشناسي ارشد و دکتري؛ پيشنهاد تغييرات الزم در نحوه اهراي برنامههاي درسي در چارچوب ضوابطمصوب؛
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 بررسي آميننامههاي تحصيالت تکميلي و اظهار نظر درباره آنها؛ پيشنهاد طر هاي مناس آموزشي غيررسمي کوتاهمدت و ميران مردت برهشوراي مؤسسه؛
 برآورد ظرفيت پذمرش دانشجوي هدمد در دورههراي تحصريالت تکميلري وارامه آن به شوراي مؤسسه؛
 -7بررسي و اظهار نظر درباره مساملي که توسرط شروراي مؤسسره مرا معراون
آموزشي و تحصيالت تکميلي دانشااه به شورا ارهاع ميشود؛
 -4بررسي کيفيت آموزشي دورههاي تحصيالت تکميلي در مؤسسه و بررسري
کيفيت آموزشي اعضاي هيأت علمي فعال در امن دورههرا و ارامره گرزارش آن بره
شوراي مؤسسه؛
 -5بررسي پيشنهاد تأسيس رشتهها و دورههاي تکميلي هدمد مؤسسه؛
 -7بررسي پيشنهادات ارامه شده از شروراي آموزشري -پژوهشري دانشرکدههرا
درخصو تعداد پذمرش دانشجومان تحصيالت تکميلي ههرت ارامره بره شروراي
مؤسسه؛
 -3ترردومن گررزارشهرراي دورهاي و تحليلرري از وضررعيت رشررتههررا ،مقرراطع و
برنامههاي آموزشي در موضوعات م تلو و پيشنهاد راهکارهاي علمي ههت بهبود
وضعيت موهود و ارامه به شوراي مؤسسه.
 -1شوراي تخصصي دانشجويي
 -1-7ترکي شوراي ت صصي دانشجومي:
 -1معاون دانشجومي (رميس شورا)؛
 -2مسؤول نهاد نمامندگي مقام معظم رهبري در مؤسسه؛
 -7مدمرکل امور دانشجومي؛
 -4مدمرکل امور فرهناي؛
 -5رميس مرکز مشاوره دانشجومي؛
 -7مدمرکل امور شاهد و امثارگر مؤسسه؛
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 -3ما نمامنده از هرما شوراهاي ت صصي آموزشري و تحصريالت تکميلري،
پژوهشي و فناوري و فرهناي مؤسسه؛
 -8دو دانشجو با تأميد و حکم رميس مؤسسه از ميان دانشجومان مؤسسه (ما
نفر به پيشنهاد معاون دانشرجومي و مرا نفرر بره پيشرنهاد تشرکلهراي رسرمي
دانشجومي)؛
 -1مسؤول امور خوابااههاي دانشجومي؛
 -11مسؤول امور تربيتبدني؛
 -11مسؤول امور تغذمه دانشجومي.
تبصره -شرامط عضومت دانشجو در شوراي ت صصي دانشجومي بهشر ذمرل
ميباشد:
 -1بيو از نيمي از واحدها را گذرانده باشد؛
 -2معدل کل او  )14( 7و ما باالتر باشد؛
 -7حداقل ما نفر از آنان دانشجوي خوابااهي باشد؛
 -4داراي صالحيتهاي عمومي مندرج در امن آميننامه باشد.
 -2-7وظامو و اختيارات شوراي ت صصي دانشجومي:
 -1همکاري با معراون دانشرجومي مؤسسره برراي امجراد زمينرههراي اهرامري
مصوبات شوراي مؤسسه و تصميمات هيأت رميسه؛
 -2تدومن روشها ،آميننامهها ،مقررات و تنظيم برنامههاي م تلو در راستاي
برقراري هو تفاهم و دوستي ميان دانشجومان و براال برردن روحيره دانشرجومي و
تلطيو فضاي دانشجومي در زمينههاي امرور دانشرجومي برهمنظرور پيشرنهاد بره
شوراي مؤسسه از همله:
 دستورالعمل فعاليتهاي ورزشي و فوق برنامه؛ دستورالعمل امور انضباطي و رفتاري دانشجومي؛ دستورالعمل اداره خوابااههاي دانشجومي و مسامل انضباطي مربوط به آن؛ -دستورالعمل اداره امور غذاخوريهاي دانشجومي.
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 -7بررسي مساملي که توسط شوراي مؤسسه ما معاون دانشجومي مؤسسره بره
شوراي دانشجومي ارهاع ميشود و اظهار نظر درباره آنها؛
 -4همکاري در برنامهرمرزي فعاليرتهراي رفراهي (قرر الحسرنه -وام و کرار
دانشجومي ،تعاوني مصرف و نقليه و )...؛
 -5تدومن گزارشهاي دورهاي و تحليلي از وضعيت دانشجومان در موضروعات
م تلو و پيشنهاد راهکارهاي عملي ههت بهبود وضعيت موهود و ارامه به شوراي
مؤسسه.
 -4شوراي تخصصي فرهنگي و اجتماعي
 -1-4ترکي اعضاي شوراي ت صصي فرهناي و اهتماعي:
 -1رميس مؤسسه بهعنوان رميس شورا؛
 -2مسؤول دفتر نهاد نمامندگي مقام معظم رهبري در مؤسسه؛
 -7معاون فرهناي و اهتماعي بهعنوان دبير شورا؛
 -4معاون دانشجومي؛
 -5معاون آموزشي؛
 -7مسؤول بسيج اساتيد؛
 -3دبير مرکز هم اندمشي اساتيد؛
 -8ما عضو هيأت علمي از ميان سه عضو حامز رتبه برتر فرهناي به انت راب
رميس مؤسسه؛
 -1نمامنده بزرگترمن تشکل اسالمي دانشجومي (تش يص بزرگترمن تشرکل
با هيأت نظارت بر تشکلها است)؛
 -11مسؤول بسيج دانشجومي (براسام قانون بسيج دانشجومي)؛
 -11نمامنده هر تشکل رسمي ذينفع مرتبط با موضوع هلسه (با حق رأي در
هلسه مربوطه).
تبصره  -3در مراکزي که معاون دانشجومي و معاون فرهناي و اهتماعي مرا
نفر ميباشد ،مدمرکل فرهناي ما رميس دفتر فرهنگ اسالمي به اعضراي شروراي
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فرهناي و اهتماعي اضافه ميشود.
تبصره  -2حضور سامر صاح نظران فرهناي در هلسات شروراي فرهناري و
اهتماعي ،بدون حق رأي و با صالحدمد رميس هلسه حس مورد بالمانع است.
تبصره  -1در مؤسساتي که ههاد دانشااهي فعال وهود دارد حس تش يص
رميس مؤسسه ،رميس ههاد دانشااهي بهعنوان عضو هلسه خواهد بود.
 -2-4وظامو و اختيارات شوراي ت صصي فرهناي و اهتماعي:
 -1پيگيري بهمنظور تحقق و اهراي مصوبات شورايعالي انقرالب فرهناري و
شوراي اسالمي شدن دانشااهها و اهرا و پيگيري دستورالعملهاي ستاد گسترش
و تعميق مباني و ارزشهاي اسالمي در مراکز آموزشي؛
 -2برنامهرمزي در ههت هماهناي و انسجامب شي به اولومتها و فعاليتهراي
فرهناي ،اهتماعي و سياسي در مؤسسه؛
 -7برنامهرمزي هامع بهمنظرور انجرام فعاليرتهراي فرهناري و اهتمراعي در
مؤسسه با توهه به اولومتهاي مصروب سراالنه در دسرتااه مربوطره برا همکراري
معاونتهاي دانشجومي ،فرهناي و اهتماعي و پژوهشي؛
 -4برنامهرمرزي برراي امجراد پيونرد فعرال و گسرترش مناسربات مؤسسره برا
حوزههاي علميه و نهادهاي فرهناي ،انقالبي و مردمي؛
 -5تصوم و اعطاي مجوز به برنامههاي فرهناي ،ترومجري و تبليغري سراالنه،
نيمسال و ما فصلي؛
 -7تسهيل حضور داوطلبانه دانشجومان ،استادان و کارمندان در فعاليرتهراي
فرهنارري از طرمررق سرراماندهي فرآمنرردهاي کارشناسرري ،تسررهيل و سرراماندهي
فرآمنرردهاي کارشناسرري ،تصرروم و ارزمررابي ههررت تقومررت حضررور داوطلبانرره
دانشجومان؛
 -3آسري شناسرري و بررسرري وضررعيت فرهناري مؤسسرره و دانشررجومان ،ترردومن
گزارشهاي دورهاي تحليلي از فعاليتهرا و رونردهاي موهرود ،پيشرنهاد راهکارهرامي
ههت بهبود وضعيت براسام شناخت تهدمدها و فرصتها به رميس مؤسسه و وزارت؛
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 -8نظارت و ارزمابي فعال و مستمر در چاوناي اهراي مصوبات شورا ،مطابق با
اهداف مورد انتظار؛
 -1ارامه گزارش کامل برنامههرا ،طرر هراي مصروب و نترامج ارزمرابي آنهرا در
هرسال به دستااه مربوطه؛
 -11همکاري سازنده با نهادهاي دانشجومي و فرهناي بهمنظور تشکيل بانرا
اطالعرراتي مناس ر از نيروهرراي متعهررد و مسررتعد مؤسسرره ههررت سرراماندهي و
بهرهمندي از توان موهود.
تبصره  -3شوراي فرهناي و اهتماعي حداقل هر ماه ما بار تشرکيل هسرله
داده و هلسات آن با حضور اکثرمرت اعضرا ،رسرمي اسرت و مصروبات آن برا رأي
اکثرمت حاضر ،معتبر است.
تبصيره  -2مصروبات شروراي فرهناري و اهتمراعي نبامرد منافراتي برا مرواد
اساسنامه نهاد نمامندگي مقام معظم رهبري در دانشااهها داشته باشد.
تبصره  -1شوراي فرهناي و اهتماعي مريتوانرد در مروارد نيراز برا تشرکيل
کميتههامي ،از نظرات کارشناسي و مشورتي صاح نظران استفاده نمامد.
تبصييره  -4سررتادهاي گسررترش و تعميررق مبرراني و ارزشهرراي اسررالمي در
وزارت انههاي علوم ،تحقيقات و فنراوري ،بهداشرت ،درمران و آمروزش پزشرکي و
دانشااه آزاد اسالمي هر ساله قبل از شروع سال تحصيلي ميبامست سياستهرا و
اولومتهاي موضوعي را بهمنظور ههتدهي فرهناي مؤسسهها ،ذمل سياستهراي
کالن فرهناي کشور تدومن و نيز شيوهنامهاي بهمنظرور تهيره دقيرقترر گرزارش
عملکرد و اهراي مصوبات در مؤسسه تنظيم نمروده و آنهرا را در اختيرار معاونرت
فرهناي و اهتماعي مؤسسهها گذارند.
تبصره  -1حوزه اختيارات شوراي فرهناي و اهتماعي ،ات اذ تصميم و تدابير
الزم در حوزه طر ها و فعاليتهراي فرهناري اسرت و تصرميم و تصروم برنامره
تشکلها در حيطه وظامو هيأت نظارت بر تشکلها ميباشد.
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 -1شوراي تخصصي پژوهشي و فناوري
 -1-5ترکي شوراي ت صصي پژوهشي و فناوري:
 -1معاون پژوهشي و فناوري مؤسسه (رميس شورا)؛
 -2معاون آموزشي و تحصيالت تکميلي مؤسسه؛
 -7مدمر ارتباط با صنعت مؤسسه؛
 -4معاونان پژوهشي دانشکدهها و پژوهشکدهها؛
 -5ما محقق از هر ما از واحدهاي تحقيقاتي وابسته به مؤسسره برا معرفري
رميس مؤسسه (در صورتيکه واحد مستقل باشد) و با معرفري رمريس دانشرکده و
آموزشکده (چنانچه واحد هزو دانشکده و آموزشکده باشد) با تأميد و حکم رمريس
مؤسسه؛
 -7دو نفر از ميان چهار نفر از اعضاي هيأت علمي صراح فعاليرتهرا و آثرار
پژوهشي و فناوري ارزنده ،پيشنهادي معاون پژوهشي و فناوري برا تأميرد و حکرم
رميس مؤسسه؛
 -2-5وظامو و اختيارات شوراي ت صصي پژوهشي و فناوري:
 -1همکاري با معاون پژوهشي و فناوري براي امجاد زمينه اهرراي مصروبات و
تصميمات هيأت رميسه؛
 -2ارامه پيشنهاد در زمينههاي م تلو پژوهشي به شوراي مؤسسه از همله:
 بهبود شرامط و رفع موانع تحقيق در مؤسسه؛ هماهنگ ساختن زمان تعليم و تحقيق در مؤسسه؛ مشارکت با ب و خصوصي در اهراي طرر هراي پژوهشري و تعيرين نحروههمکاري با مراکز تحقيقاتي داخل و خارج مؤسسه؛
 بررسي نحوه ارامه خدمات پژوهشي به سازمانهاي م تلرو برراي بررآوردننيازهاي کشور ،منطقه و استان و چاوناي همکاري مؤسسه و مراکز صنعتي؛
 -7همکاري در تدومن برنامه هامع پژوهشي مؤسسه؛
 -4تدومن و پيشنهاد سياستها ،اهداف و خطمشي پژوهشي و فناوري مؤسسه
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بهمنظور ارامه به شوراي مؤسسه؛
 -5فراهم نمودن زمينههاي توسعه فنراوري در مؤسسره و حمامرت از توسرعه
فعاليت مراکز رشد ،کارآفرمني و پارکهاي علم و فناوري مؤسسه؛
 -7تهيه و تدومن و پيشنهاد طر هاي تربيت محقق؛
 -3بررسي و تدومن و پيشنهاد برنامههاي پژوهشي بهمنظرور شرناخت هرچره
بيشتر ههان دانو و استفاده از آخرمن متدهاي پژوهشي؛
 -8پيشنهاد چاوناي استفاده اعضاي هيرأت علمري از نترامج تحقيقرات برراي
ارتقاي کيفيت آموزش؛
 -1تهيه و تدومن آميننامههاي م تلو پژوهشري برراي پيشرنهاد بره مراهرع
ذيربط؛
 -11بررسي و اظهار نظر درباره مساملي که شوراي مؤسسه ما معاون پژوهشري
به شورا ارهاع ميدهد؛
 -11تصوم طر هاي پژوهشي مؤسسره برا اولومرتب شريدن بره طرر هراي
پژوهشي کاربردي؛
 -12امجاد انايزههاي مادي و معنوي بهمنظور ترغي و تشومق اعضاي هيرأت
علمي به تأليو و ترهمره کتر و نوشرتن مقراالت تحقيقري و امجراد امکانرات و
تسهيالت الزم براي تسرمع در چاپ و نشر آثار علمي؛
 -17پيشنهاد آميننامه نحوه تدومن کت علمي و پژوهشي بر مبنراي ضروابط
مصوب به شوراي مؤسسه؛
 -14ارزمابي ميزان توانمندي علمي و سنجو قابليت فارغالتحصيالن مؤسسره
براي کار در هامعه ،از طرمق اهراي طر هاي تحقيقاتي ومژه؛
 -15تعيين و پيشنهاد خطمشي کلي کاربرد نترامج تحقيقرات برراي پيشربرد
هنبههاي علمي و فني کشور؛
 -17برنامهرمزي در ههت توزمع مناس فرصتهاي مطالعراتي اعضراي هيرأت
علمي واهد شرامط.
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ماده  -31شوراي تخصصي تحصيالت تكميلي دانشكده در مؤسسيات
تخصصي
الف) ترکييب شيوراي تخصصيي تحصييالت تكميليي دانشيكده در
مؤسسات تخصصي
 -1رميس دانشکده (رميس شورا)؛
 -2معاون آموزشي دانشکده (نام رميس)؛
 -7معاون پژوهشي دانشکده ما عناومن مشابه؛
 -4نمامندگان شاخههامي که مجري دورههاي ت صصي هستند با درهه اسرتادماري
ما باالتر و حداقل سه سال سابقه تدرمس ما تحقيق در مقطع تحصيالت تکميلي؛
 -5ما ما دو نفر از اعضاي هيأت علمي مؤسسه با درهه استادماري ما براالتر و
حداقل سه سال سابقه کارآموزشي ما پژوهشي در صورت لرزوم برا تأميرد و حکرم
رميس مؤسسه.
ب) وظايف شوراي تخصصي تحصيالت تكميلي دانشكده در مؤسسات
تخصصي
کليه وظامو گروههاي آموزشي مندرج در آميننامههاي دورههراي کارشناسري
ارشد و دکتر ( )Ph.Dدر دانشکدههاي ت صصي بره شروراي ت صصري تحصريالت
تکميلي دانشکده واگذار ميشود.
ماده  -34شوراي تخصصي تحصيالت تكميلي دانشكده در مؤسسات جامع
الف) ترکييب شيوراي تخصصيي تحصييالت تكميليي دانشيكده در
مؤسسات جامع
 -1رميس دانشکده (رميس شورا)؛
 -2معاون آموزشي دانشکده (نام رميس)؛
 -7معاون پژوهشي دانشکده؛
 -4نمامندگان گروههاي آموزشي که مجرري دورههراي ت صصري هسرتند برا
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درهه استادماري ما باالتر و حداقل سه سال سابقه آموزشي ما پژوهشي در مقطرع
تحصيالت تکميلي؛
 -5ما ما دو نفر از اعضاي هيأت علمي مؤسسه با درهه استادماري ما براالتر و
حداقل سه سال سابقه کار آموزشي ما پژوهشي در صورت لزوم برا تأميرد و حکرم
رميس مؤسسه.
ب) وظايف شوراي تخصصي تحصيالت تكميلي دانشكده در مؤسسات
جامع
شوراي تحصيالت تکميلي هر دانشکده هانشين شوراي آموزشي -پژوهشي آن
دانشکده در دورههاي کارشناسي ارشد و دکترا خواهد بود.
ماده  -31شوراي آموزشي -پژوهشي دانشكده /آموزشكده
الف) ترکيب شورا
در هر دانشکده که داراي سه گروه آموزشي مرا بيشرتر باشرند و همچنرين در
آموزشکدهها ،شوراي آموزشي -پژوهشي دانشرکده و آموزشرکده برا ترکير ذمرل
تشکيل ميشود:
 -1رميس دانشکده ما آموزشکده؛
 -2معاونان دانشکده ما آموزشکده؛
 -7مدمران گروههاي دانشکده ما آموزشکده.
ب) وظايف شوراي آموزشي -پژوهشي دانشكده /آموزشكده
 -1برنامهرمزي ههت امجاد زمينههاي اهرامري مصروبات کره توسرط معاونران
آموزشي و تحصيالت تکميلي و پژوهشي مؤسسه ابالغ ميگردد؛
 -2تدومن سياستهاي آموزشي و پژوهشي دانشکده ما آموزشکده با توهره بره
خطي مشي آموزشي و پژوهشي مؤسسه ههت تصوم در مراهع ذيصال ؛
 -7بررسي و تدومن طر هاي آموزشي و پژوهشري دانشرکده مرا آموزشرکده و
ارهاع آنها به شروراهاي ت صصري آموزشري و تحصريالت تکميلري و پژوهشري و
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فناوري مؤسسه؛
 -4بررسي و تدومن طرر هراي ارزشريابي فعاليرتهراي آموزشري و پژوهشري
دانشکده ما آموزشکده و پيشنهاد آن به شوراهاي ت صصي آموزشري و تحصريالت
تکميلي و پژوهو و فناوري مؤسسه؛
 -5هماهناي ميان گروهها و ب وها در ارامه دروم مشترک؛
 -7ات اذ تصميمات اهرامي براي هماهناي و تطابق زماني تعلريم و تحقرق در
دانشکده ما آموزشکده؛
 -3بررسي و تعيين نياز دانشکده به عضو هيأت علمي هدمد و پيشنهاد آن بره
شوراي مؤسسه براي تکميل اعضاي هيأت علمي هر گروه؛
 -8بررسي و پيشنهاد ظرفيت پذمرش به معاونت آموزشي و تحصيالت تکميلي
مؤسسه؛
 -1بررسي و اظهار نظر در موارديکه رميس دانشکده به شورا ارهاع ميدهد؛
 -11بررسي تقاضاهاي فرصت مطالعاتي و پيشنهاد آن به شوراي مؤسسه؛
 -11بررسي طر هاي پژوهشي و فناوري اعضاي هيأت علمي و ارهراع آن بره
شوراي ت صصي پژوهشي و فناوري مؤسسه؛
 -12تصوم عناومن رساله (پاماننامههاي تحقيقاتي دورههاي کارشناسي ارشد
و باالتر) با رومکررد حرل موضروعات کراربردي و توسرعه و تحقيرق در موضروعات
بنيادمن؛
ماده  -34گروههاي آموزشي
الف) تعريف گروه آموزشي
گروه آموزشي واحدي است متشکل از اعضاي هيأت علمي مت صرص در مرا
رشته از شع دانو بشري که در دانشکده ما آموزشکدهاي دامرر اسرت و اعضراي
هيأت علمي هر گروه مجموعاً شوراي آن گروه را تشکيل ميدهند.
ب) وظايف گروههاي آموزشي
 -1هماهنگ ساختن فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي در رشته مربوط؛
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 -2تنظيم برنامههاي آموزشي که براي تدرمس در آن رشته الزم است؛
 -7نظارت بر نحوه ارامه دروم و بررسي و اظهار نظر در مورد متون درسري و
محتواي دروم براسام برنامهها و سرفصلهاي مصوب؛
 -4اظهار نظر درباره ساعات تدرمس و تحقيق اعضاي گروه؛
 -5اظهار نظر درخصو پذمرش دانشجومان انتقالي و مهمان و تعيين کمبرود
واحدهاي درسي آنان؛
 -7بررسي طرر هراي تحقيقري و پيشرنهاد بره شروراي آموزشري -پژوهشري
دانشکده ما آموزشکده؛
 -3اظهار نظر درباره مأمورمتهراي اعضراي گرروه و پيشرنهاد آن بره شروراي
آموزشي پژوهشي دانشکده ما آموزشکده؛
 -8پيوبيني نياز گروه به است دام اعضاي هيأت علمي مت صص و پيشرنهاد
به رميس دانشکده براي ارهاع به مراهع ذيربط؛
 -1ارزمابي ساالنه کارگروه براي طر در شوراي آموزشي -پژوهشي؛
 -11برنامهرمزي در مورد دروم طبق اختياراتي که شورايعالي برنامرهرمرزي
تفومض کرده است؛
 -11بررسي و اعالم نظر برراي اصرال سرفصرلهرا و تجدمرد نظرر در عنروان
درمها (از حيث اصلي ما اختياري بودن) و همچنين تعيرين محترواي دروم برا
توهه به آخرمن پيشرفت هاي علمري برراي پيشرنهاد و تصروم در شرورايعرالي
برنامهرمزي؛
ماده  -31مديران ستاد مؤسسه
الف) نحوه انتصاب مديران ستادي
مدمران ستادي مؤسسه پس از احرازشرامط اختصاصي و عمومي (بره اسرتثناي
مدمران تحت مدمرمت مستقيم رميس مؤسسه) با پيشنهاد معاون ذيربط و تأميرد
و حکم رميس مؤسسه منصوب ميگردند .همچنرين عرزل آنران نيرز از وظرامو و
اختيارات رميس مؤسسه ميباشد.
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تبصره -مدت انتصاب مدمران مؤسسه  2سال مريباشرد و پرس از آن رمريس
مؤسسه براسام گزارش عملکرد دو ساالنه آنان نسبت به انتصاب مجدد ما تعيرين
فرد هدمد اقدام مينمامد.
ب) شرايط عمومي مديران ستادي مؤسسه
شرامط عمومي مدمران هيأت مندرج در ماده  4امن آمريننامره برراي مردمران
ستادي مؤسسه نيز قابل اعمال ميباشد.
ج) شرايط اختصاصي مديران ستادي مؤسسه
داشتن مدرک تحصيلي مرتبط با مسؤوليت؛
داشتن حداقل  7سال حسن سابقه اهرامي در زمينه مسؤوليت.
تبصره -در شرامط استثنامي داشتن  5سال حسن سرابقه اهرامري در زمينره
مسؤوليت مرتبط با تأميد رميس مؤسسه ،ميتواند هامازمن شرامط بند ما گردد.
ماده  -38امرن آمريننامره در  18مراده و  77تبصرره در هلسره  784مرورخ
 81/12/11شورايعالي انقالب فرهناي بهتصوم رسيد و از ترارمخ  11/1/1برراي
کليه دانشااهها و مؤسسات آموزشعالي پژوهشي و فناوري دولتري و غيرردولتري
وابسته به وزارتين ،سامر دستااههاي اهرامي و نهادهاي عمومي کشرور و دانشرااه
آزاد اسالمي الزماالهرا ميباشد .از تارمخ اهراي امن آميننامه ،آميننامره مردمرمت
دانشررااههررا و مؤسسررات آمرروزشعررالي مصرروب هلسرره  241مررورخ 31/4/11
شورايعالي انقالب فرهناي و اصالحيههاي بعدي آن ،لغو و بالاثر ميگردد.
رميس همهور و رميس شورايعالي انقالب فرهناي -محمود احمدينژاد

