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، عالي آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهجامع مديريت  نامه آيين

 31/32/88مورخ  484مصوب جلسه  فناوريپژوهشي و 

 انقالب فرهنگي عالي شوراي

 مقدمه

هرا و   تحررمم  رغم عليدر سه دهه اخير  کشور عالي آموزشتوسعه و ارتقاي نظام 

هاي گسترده در سامه الطاف بيکران الهي و هدامت داهيانه رهبرر کبيرر    محدودمت

انقالب اسالمي و مقام معظم رهبري با طراحي نظام مدمرمتي متکي بر توان علمي 

گير و در خرور سرتامو و    ي چشمدستآوردهاور در حوزه منابع و متون داخل کش

امراني  -مباهاتي را براي کشور فراهم نموده است. اما تحقق تمدن باشکوه اسالمي

نياز به عبور از دوره تثبيت مدمرمت و ورود به عرصه رشرد ههرو سررمع علمري     

مسرته در نظرام   براي گذر از تغييرات و تحوالت سرمع ههاني و کسر  هاماراه شا  

با تغيير امجاد ساختار مدمرمتي هرامع و  صرفاً  . امن امرنمامد ميرا طل   الملل بين

متناس  با وضعيت کنوني ميسر خواهرد گردمرد. در امرن راسرتا و برا عنامرت بره        

و مؤسسرات   هرا  دانشرااه مردمرمت   نامره  آمرين آمرده در   عمرل  بره  اصالحات متعدد

انقالب فرهناي در طول مدت  عالي ورايش 11/4/1731مصوب هلسه  عالي آموزش

 فنراوري پژوهشري و  ، عالي آموزشو مؤسسات  ها دانشااهسال و افزامو تعداد  11

، درمان و آموزش پزشرکي ، و بهداشت فناوريتحقيقات و ، وابسته به وزارتين علوم

ي اهرامي ها دستااهو پژوهشي وابسته به سامر  عالي آموزشو مؤسسات  ها دانشااه

 نامه آمينانسجام ساختار  منظور به، انتفاعي غير -دولتي غير عالي آموزشات و مؤسس

و  هرا  دانشرااه تشرکيالت   درخصرو   ي امنرا هرا  هيأتمدمرمت مطابق با مصوبات 

ي ناشي از اهراي ها ظرفيتو استفاده از  فناوريپژوهشي و ، عالي آموزشمؤسسات 
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و وزارت  فنرراوريو  تحقيقررات، وظررامو و تشررکيالت وزارت علرروم، قررانون اهررداف

انقالب فرهناري و   عالي شورايمصوبات متعدد ، درمان و آموزش پزشکي، بهداشت

و  فنراوري تحقيقرات و  ، هرر مرا از وزارترين علروم     عالي آموزششوراي گسترش 

، برا هردف بالنردگي   ، ترا کنرون   1731درمان و اموزش پزشکي از سرال  ، بهداشت

لررو دانشررااهي بررا مکرردمار و تعامررل سررازنده ارکرران م ت، پيوسررتاي مرردمرمتي

تردومن وظرامو و    زمران برا براز    هرم ، صرال   ذيمي مناس  در برابر مراهع گو پاسخ

انتصاب مردمران در کليره     سازي نحوه تعيين سطو  مدمرمتي و همسان، اختيارات

، وابسرته بره وزارت علروم    فنراوري پژوهشي و ، عالي آموزشو مؤسسات  ها دانشااه

ي هرا  دسرتااه درمان آموزش پزشکي و سرامر  ، بهداشت وزارت، فناوريتحقيقات و 

 -دولتري  غيرر  عرالي  آمروزش اهرامي و همچنين دانشااه آزاد اسرالمي و مؤسسرات   

، عرالي  آمروزش و مؤسسرات   هرا  دانشرااه هرامع مردمرمت    نامره  آمين»، انتفاعيغير

 مورد بازناري و تدومن قرار گرفت.« فناوري پژوهشي و

 تعاريف -3ماده 

و وزارت  فنرراوريتحقيقررات و ، وزارت علرروم، ر از وزارتررينمنظررو :وزارتييين

 .باشند ميدرمان و آموزش پزشکي ، بهداشت

ي مسرتقل و مؤسسرات   هرا  دانشرکده ، هرا  دانشرااه ، منظور از مؤسسه: مؤسسه

، فنراوري تحقيقرات و  ، وابسرته بره وزارت علروم    فنراوري پژوهشي و ، عالي آموزش

ي هرا  دسرتااه وابسته به سرامر  ، پزشکيوابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش 

انتفراعي و دانشرااه آزاد    غير -دولتي غير عالي آموزشاهرامي و همچنين مؤسسات 

 .باشد مياسالمي 

 ارکان مؤسسه -2ماده 

 :از  ارکان مؤسسه عبارتند

 ؛هيأت امنا -1

 رميس مؤسسه؛ -2
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 رميسه؛ هيأت -7

 شوراي مؤسسه. -4

 هيأت امنا -1ماده 

که وظامو و اختيارات آن در قانون  باشد ميرکن مؤسسه  ترمن ليعا هيأت امنا

مصروب  ) و پژوهشري  عالي آموزشو مؤسسات  ها دانشااهي امناي ها هيأتتشکيل 

و ( انقالب فرهناي عالي شوراي 27/12/73و  1/12/73مورخ  187و  181هلسات 

ت و مؤسسررا هررا دانشررااههمچنررين قررانون نحرروه انجررام امررور مررالي و معررامالتي 

تعيين ( مجلس شوراي اسالمي 18/11/71مصوب مورخ ) و تحقيقاتي عالي آموزش

 شده است.

 رييس مؤسسه -4ماده 

 جايگاه (الف

 هيرأت امنرا  کره بعرد از    باشد ميرميس مؤسسه باالترمن مقام اهرامي مؤسسه 

امور مؤسسره در حردود مقرررات      دومين رکن مؤسسه خواهد بود و در قبال کليه

 خواهد بود. صال  ذينمامنده حقوقي مؤسسه در نزد مراهع  مسؤول و، مصوب

 نحوه انتصاب (ب

بره  ، رميس هر مؤسسه برر حسر  مرورد از هانر  وزمرر هرر مرا از وزارترين        

وي برا  ، شرورا  تأميرد انقالب فرهناي پيشنهاد خواهد شد. در صرورت   عالي شوراي

حوه انتصاب حکم وزمر به مدت چهار سال به انجام وظامو خود خواهد پرداخت. ن

مصروب  ، دانشرااه مرذکور   اساسرنامه رميس دانشااه آزاد اسرالمي براسرام مفراد    

 .گردد ميانقالب فرهناي تعيين  عالي شوراي

انت اب مجدد افرادي که با انجام تشرمفات در امرن مراده منصروب     -3تبصره 

، ا. در مروارد اسرتثن  باشد ميصورت متوالي تنها براي ما دوره بالمانع  به، شوند مي

انقرالب   عرالي  شروراي و اخذ مجوز از  تأميدانت اب مجدد براي دوره بعدي پس از 

 .باشد مي پذمر امکانفرهناي 
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حکرم رمريس پيشرنهادي     تأميدتا  دتوان ميوزمر هر ما از وزارتين  -2تبصره 

وي را حرداکثر بره مردت شرو مراه      ، انقالب فرهناي عالي شورايمؤسسه توسط 

 صوب نمامد.سرپرست مؤسسه من عنوان به

، ي اهرامري هرا  دسرتااه وابسته بره سرامر    عالي آموزشدر مؤسسات  -1تبصره 

و حکرم رمريس    ربرط  ذيوزمر  تأميد، هيأت امنارميس مؤسسه به پيشنهاد رميس 

 .گردد ميمنصوب  هيأت امنا

براسام ، رؤساي مراکز و واحدهاي وابسته به دانشااه آزاد اسالمي -4تبصره 

 .گردند ميانقالب فرهناي منصوب  عالي شورايمصوب ، شااهآن دان اساسنامهمفاد 

 رمريس مؤسسره  ، انتفاعي غير -دولتي غير عالي آموزشدر مؤسسات  -1تبصره 

 عرالي  آمروزش مصوب شروراي گسرترش   ، مؤسسات مذکور اساسنامهمفاد  براسام

 .گردد ميمنصوب  صال  ذيهرما از وزارتين و ما سامر مراهع 

 ؤسسهشرايط عمومي رييس م (ج

مندرج در   شرامط عمومي مربوط به رؤساي مؤسسات به استثناي مؤسسات -1

 شرر   به فناوريتحقيقات و ، وظامو و تشکيالت وزارت علوم، قانون اهداف 12ماه 

 :باشد ميذمل 

 الو(

التزام عملي به والمت مطلقه فقيه و نظرام  ، قانون اساسياعتقاد به اسالم و  -1

 ن؛مقدم همهوري اسالمي امرا

 عامل بودن به واهبات و پرهيز هستن از محرمات؛ -2

 دارا بودن تقواي دمني و التزام عملي به احکام اسالم؛ -7

برخوردار بودن از حسن شهرت اخالقي و وهاهت علمي و آشرنا برودن بره     -4

 اداره امور مؤسسه؛

 قانوني. عدم وابستاي به احزاب و گروهاي غير -5

 در بندهاي ذمل مندرج احراز سامر شرامط (ب
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اصل والمت فقيه ، به نظام مقدم همهوري اسالمي امران بندي پايتقيد و  -1

 ي دمني و اخالقي؛ها ارزشو 

 ؛تأهلدارا بودن شرط  -2

 سال در زمان انتصاب. 75سال و حداکثر  71داشتن حداقل سن  -7

 شرايط اختصاصي رييس مؤسسه (د

 قل استادمار؛علمي رسمي با مرتبه علمي حدا هيأتعضو  -1

، عالي آموزشو مؤسسات  ها دانشااهسال سابقه خدمت در  5داشتن حداقل  -2

 علمي؛ هيأتدر وضعيت  فناوريپژوهشي و 

و  عرالي  آمروزش و مؤسسرات   ها دانشااهسابقه اهرامي در  2داشتن حداقل  -7

 پژوهشي.

شرامط « 7 -ب»دربند  مندرج نداشتن شرامط، در شرامط استثنامي -3تبصره 

وزمرر هرمرا از وزارترين و     تأميرد شرامط اختصاصي منوط به « 2»عمومي ما بند 

حسر  مرورد   ( 4بنرد مراده    4با رعامت مفاد تبصره ) رميس دانشااه آزاد اسالمي

 .باشد مي

 داشتن مرتبه علمي حداقل دانشياري براي رؤساي مؤسسات بزرگ -2تبصره 

رمريس مؤسسرات برزرگ از     تثنامي انت ابسالزامي است و در شرامط ا( رده ما)

سرال سرابقه خردمت و     5علمي با مرتبه استادماري با حداقل  هيأتميان اعضاي 

 .باشد ميانقالب فرهناي مجاز  عالي شورايسوم آراي موافق  کس  حداقل دو

 وظايف و اختيارات رييس مؤسسه (ه

وظررامو و ، مررت و وظررامو محولرره مسررتند برره قررانون اهرردافمأموردر اهررراي 

ذمرل   شرر   بره وظرامو و اختيرارات رمريس مؤسسره     ، هرما از وزارتينتشکيالت 

 :باشد مي

در  هيأت امنامسؤوليت در قبال کليه امور مؤسسه و حسن اهراي مصوبات  -1

هاي صادر شرده از سروي وزارت و    و ب شنامه ها نامه آمينحدود مقررات مصوب و 
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ؤسسه نزد مراهع حس  مورد و نمامندگي حقوقي م ربط ذيابالغ آن به واحدهاي 

 ؛صال  ذي

براي  ها مشي خطاهداف و ، ها سياست، ي راهبرديها برنامهتهيه و پيشنهاد  -2

 ؛هيأت امناطر  در 

هيأت ي راهبردي مصوب ها برنامهاهرامي مؤسسه براسام  مشي خطتعيين  -7

، آموزشري ، تربيتري ، ي فرهناري هرا  فعاليرت و هردامت   رمزي برنامه، ربط ذيي امنا

خردماتي و توسرعه مردمرمت و منرابع     ، بهداشرتي و درمراني  ، انشجوميد، پژوهشي

 ي راهبردي تعيين شده؛ها برنامهمؤسسه در چارچوب 

آموزشري  ، فرهناري ، نظارت دقيق و مستمر بر حسن اهراي امرور تربيتري   -4

، مرت مأمور، انتصراب ، است دام، خدماتي، بهداشتي و درماني، دانشجومي، پژوهشي

، اسرت دام ، توسرعه مردمرمت و منرابع   ، علمي هيأتي اعضاي ترفيع و ارتقا، اخراج

ارتقرا و اخرراج کارکنران و کليره ارتباطرات داخلري و       ، مرت مأمور، انتصراب ، هذب

 صال  ذيمي به مراهع گو پاسخي مؤسسه و هماهناي واحدهاي م تلو و الملل بين

 ؛صال  ذيبه مقامات آنها  اشکاالت و ت لفات احتمالي و ارهاع گيري پيو 

، اهرامري ، اعم از قضامي) استيفاي منافع و حقوق مؤسسه در مراهع قانوني -5

 به نمامندگي از مؤسسه؛( و ...اداري 

نمودار ، است دامي و تشکيالتي، اداري، معامالتي -ي ماليها نامه آمينتهيه  -7

در چارچوب ضوابط و آنها  سازماني و تشکيالت مؤسسه و همچنين تغيير و اصال 

 براي طي مراحل قانوني؛ هيأت امنارتين و پيشنهاد به مقررات وزا

مرالي و   نامره  آمرين تهيه بودهه تفصيلي سراالنه مؤسسره برا رعامرت مفراد       -3

و همچنين نظارت بر نحروه هزمنره نمرودن بودهره      هيأت امنامعامالتي و ارامه به 

 ت صيصي به مؤسسه؛

و مکاتبات مؤسسره در   اداري، اسناد مالي، آور اسناد تعهد، امضاي قراردادها -8

، چررارچوب ضرروابط و مقررررات مصرروب ومسررؤوليت امررور مؤسسرره طبررق قرروانين 

مي بره  گو پاسخ، اداري و مقررات و مصوبات ابالغي، ي مالي و معامالتيها نامه آمين
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و رفرع مشرکالت و مسرامل     گيرري  پري ، در قبال گزارشرات حسابرسري   هيأت امنا

 ؛هيأت امناات انجام شده به مطروحه در گزارش حسابرسي و ارامه اقدام

مرالي و  ، اهرامري ، فرهناي، پژوهشي، ارامه گزارش عملارد ساالنه آموزشي -1

 و وزارت متبوع؛ هيأت امنامحاسباتي ساالنه مؤسسه به 

، اعضراي حقيقري شروراهاي مؤسسره    ، رميسره  هيأتنص  و عزل اعضاي  -11

واحردهاي وابسرته و    مؤسسرات و ، ها آموزشکده، ها پژوهشکده، ها دانشکدهرؤساي 

 ي آموزشي و پژوهشي و مدمران ستادي مؤسسه؛ها گروهمدمران 

، درمان و آموزش پزشکي، در مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت صرفاً -تبصره

اختيرار انتصرراب و عرزل مرردمران واحردهاي مسررتقر در     دتوانرر مري رمريس مؤسسرره  

 تفومض نمامد. ربط ذيان را به باالترمن مقام اهرامي مربوط در شهرست ها شهرستان

انحالل و ادغام واحدها با هماهناي شوراي ، توسعه، تأسيسارامه پيشنهاد  -11

 ؛ربط ذيي هيأت امنامؤسسه به 

ي علمي با سامر مؤسسات آموزشي مرا پژوهشري   ها همکاريارامه پيشنهاد  -12

 داخلي و خارهي به شوراي مؤسسه برابر ضوابط و مقررات مربوطه؛

شوراي مشورتي متشکل از پنج نفر از اساتيد شاخص و برهسته در امجاد  -17

فرهناي و اهرامي ترهيحاً برا مرتبره علمري    ، پژوهشي، هاي م تلو آموزشي حوزه

 باالتر از استادمار؛

( کارمنردان  -دانشرجومان  -علمي هيأت) نظارت بر امور انضباطي مؤسسه -14

 در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه.

 نان مؤسسهمعاو -1ماده 

 جايگاه (الف

شرامل   دتوانر  مري که  باشند ميدومين سطح مدمرمتي مؤسسه معاونان مؤسسه 

 :عناومن ذمل باشد

 معاون آموزشي و تحصيالت تکميلي؛ -1

 معاون دانشجومي؛ -2
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 معاون فرهناي و اهتماعي؛ -7

 ؛فناوريمعاون پژوهشي و  -4

 معاون توسعه مدمرمت و منابع ما عناومن مشابه؛ -5

 معاون بهداشتي؛ -7

 معاون درمان و دارو. -3

ي هرا  هيرأت در مؤسسات براسام تشکيالت مصروب   ها معاونتتعداد  -تبصره

 .گردد ميحداکثر تا سقو مصوب قانوني تعيين  ربط ذيامناي 

 نحوه انتصاب معاونين و ساير مديران مؤسسه ب(

مي توسرط  معاونان و سامر مدمران مؤسسه با احراز شررامط اختصاصري و عمرو   

. همچنين تغيير و ما عزل آنران نيرز از   گردند ميرميس مؤسسه انت اب و منصوب 

 .باشد ميوظامو و اختيارات رميس مؤسسه 

 شرايط عمومي معاونين و ساير مديران مؤسسه ج(

معاونران و  ، رؤسرا ، مردمران ، معراونين ) شرامط عمومي کليره مردمران مؤسسره   

ي آموزشري و  هرا  گرروه مردمران  ، هرا  موزشکدهو آ ها پژوهشکده، ها دانشکدهمدمران 

 :باشد ميذمل  شر  به( پژوهشي و مدمران سامر واحدهاي دانشااهي

التزام عملي به والمت مطلقه فقيه و نظرام  ، قانون اساسياعتقاد به اسالم و  -1

 مقدم همهوري اسالمي امران؛

 عامل بودن به واهبات و پرهيز هستن از محرمات؛ -2

 قواي دمني و التزام عملي به احکام دمني؛دارا بودن ت -7

برخوردار بودن از حسن شهرت اخالقي و وهاهت علمي و آشرنا برودن بره     -4

 ه؛مؤسساداره امور 

 قانوني. ي غيرها گروهعدم وابستاي به احزاب و  -5

 شرايط اختصاصي معاونين مؤسسه د(

 علمي رسمي با مرتبه علمي حداقل استادمار؛ هيأتعضو  -1
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، عالي آموزشو مؤسسات  ها دانشااهسال سابقه خدمت در  5شتن حداقل دا -2

 علمي؛ هيأتبا مدرک دکترا در وضعيت  فناوريپژوهشي و 

 ي در زمينه مورد نظر.عمل بهدارا بودن مدرک تحصيلي ت صصي و ما تجر -7

براسرام  ) احراز رتبه اول تا پرنجم ، عالوه بر شرامط اختصاصي فوق -3تبصره 

 هيرأت مرتبره اعضراي    يارتقرا  نامره  آمينس  شده از موضوع ماده ما امتيازات ک

علمري   هيرأت در ميران اعضراي   ( اهتمراعي  -تربيتي -ي فرهنايها فعاليتعلمي 

 براي معاون فرهناي و اهتماعي الزامي است.، مؤسسه

با موافقت وزراي هرمرا از وزارترين داشرتن    ، در شرامط استثنامي -2تبصره 

ارشرد مررتبط برراي معاونرت توسرعه        حصيلي کارشناسري مرتبه مربي با مدرک ت

 مدمرمت و منابع و معاونت بهداشتي کافي است.

کمترر از سرطح دانشرااه و شررامط      عرالي  آمروزش در مورد مراکرز   -1تبصره 

 عرالي  آموزشوزراي هر ما از وزارتين و همچنين در مؤسسات  تأميدبا ، استثنامي

 مربي براي معاونان کافي است.انتفاعي داشتن مرتبه  غير -دولتي غير

 تأميرد برا  ، در مورد دانشرااه آزاد اسرالمي و در شررامط اسرتثنامي     -4تبصره 

رميس دانشااه آزاد اسالمي براي واحدهاي دانشرااه آزاد اسرالمي داشرتن مرتبره     

 کافي است. ها معاونتمرتبط براي  کارشناسي ارشدمربي ما مدرک 

 وظايف معاونان مؤسسه (ه

 عمومي وظايف الف(

ي ابالغي از سوي رميس مؤسسه ها نامه آمينمقررات و ، ابالغ کليه مصوبات -1

 و نظارت بر حسن اهراي آن؛ گيري پيو  ربط ذيبه واحدهاي 

و دسرتور هلسرات مررتبط برا وظرامو       ها دستورالعملو  ها نامه آمينتدومن  -2

 براي تصوم ؛ صال  ذيمعاونت ههت پيشنهاد به مراهع 

وظرامو   درخصرو   ي تروهيهي الزم بره رمريس مؤسسره    هرا  ارشگزارامه  -7

 مربوطه به واحدهاي تحت نظر؛
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ي مردمرمتي در حروزه   هرا  سرمت  پيشنهاد افراد واهد شرامط برراي تصردي   -4

 معاونت به رماست مؤسسه؛

حصرول اطمينران از حسرن اهرراي      منظرور  بره نظارت بر واحدهاي وابسته  -5

 ؛آنها وظامو

 ربرط  ذيو پيشنهاد بودهره سراليانه معاونرت     ها عاليتفتنظيم ، رمزي برنامه -7

 ي مؤسسه؛ها اولومتمطابق با 

 ي مؤسسه؛ها برنامهههت حسن اهراي  ها معاونتهمکاري با سامر  -3

 انجام سامر امور محوله از سوي رميس مؤسسه. -8

 وظايف اختصاصي ب(

 معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي -3

مقرررات و فرآمنردهاي   ، هرا  سياسرت ي کليره  اداره و نظارت بر حسن اهررا  -1

مقرررات و  ، مصروبات ، منطبرق برر قروانين   ، آموزش و تحصيالت تکميلي مؤسسره 

 ي تحصيالت تکميلي؛ها دورهي اهرامي مربوط با رومکرد گسترش ها نامه آمين

امرور آموزشري و تحصريالت تکميلري برا همکراري واحردهاي         رمزي برنامه -2

و  هرا  برنامره ي وظامو واحدهاي وابسرته و اهرراي   و نظارت بر حسن اهرا ربط ذي

 هيرأت ي آموزشي هر دانشرکده و ارزمرابي آن و ارامره گرزارش الزم بره      ها فعاليت

 رميسه؛

علمري و   هيرأت پامو و ارزمابي عملکررد آموزشري دانشرجومان و اعضراي      -7

و انعکام آن به رماست دانشااه  سال نيممدمران آموزشي واحدهاي م تلو در هر 

 علمي؛ هيأتالم نتيجه ارزمابي به اعضاي و اع

 آموزشي و ضمن خدمت؛ مدت کوتاهي ها دورهاهراي  -4

امکانرات و ت صريص اعتبرار الزم ههرت تعامرل       ترأمين ههت  رمزي برنامه -5

آموزشي حوزه و دانشااه و امجاد زمينه مناس  ههت نيل به علم دمنري و   -علمي

 اسالمي؛ علوم انساني

نقشه هامع علمي ، انداز زشي مؤسسه در راستاي سند چشمآمو رمزي برنامه -7
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 و آمامو سرزمين؛

 ؛افزامي دانوي توانمندسازي و ها دورهاهتمام به برگزاري  -3

کارآمردي  ، رسراني روز  بره  منظرور  بره  ها سرفصلارزمابي و بازناري محتواي  -8

بره  مرداري و ارامره پيشرنهاد الزم     غناب شي و ارزش، علمي مؤسسه هيأتاعضاي 

 وزارتين حس  مورد؛

ت صصري دانشرجومان ههرت     -ي علمري ها مهارتبراي ارتقاي  رمزي برنامه -1

 ورود به هامعه؛

نظارت و ارزمابي فرآمند اهرامي شدن نقشه هامع علمي کشور در مؤسسه  -11

 با هماهناي وزارت متبوع؛

نسبت بره تعيرين    دتوان ميموزش پزشکي آدرمان و ، وزارت بهداشت -تبصره

مطابق با ضوابط و مقرررات مربوطره اقردام    ، مر وظامو مرتبط با معاونت مذکورسا

 نمامد.

 معاون دانشجويي -2

اداره و نظارت بر حسن اهراي کليره امرور دانشرجومي مؤسسره مطرابق برا        -1

 ي مربوطه؛ها نامه آمينمقررات و ، مصوبات

ي هرا  زمينه و مدمرمت فرآمند مشاوره امور دانشجومي مؤسسه در اندازي راه -2

 سالمت؛، رفاهي، تحصيلي

ي مربوط بره تسرهيالت قابرل ارامره بره دانشرجومان و       ها فعاليتنظارت بر  -7

 ي رفاهي آنان؛ها برنامه

بهداشتي و سالمت ، رفاهي، ههت مدمرمت و ارتقاي امور صنفي رمزي برنامه -4

 دانشجومان مؤسسه؛

مت مؤسسه و ارامره  بهداشتي و سال، رفاهي، رصد و ارزمابي وضعيت صنفي -5

 گزارش به رميس مؤسسه؛

همراهي و همدلي دانشرجومان برراي ارتقراي    ، ي ههت مشارکتساز زمينه -7

 وضعيت مؤسسه.



 ريو/ مجموعه قوانين و مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فنا 314

 

 معاون فرهنگي و اجتماعي -1

راهبري و نظارت بر حسن اهراي کليه امرور فرهناري مؤسسره در سرطو       -1

ي مربوط ها نامه آمينو  مقررات، مطابق با مصوبات، دانشجومان و کارکنان، استادان

 ؛ربط ذيو با همکاري و هماهناي سامر نهادهاي 

انقرالب فرهناري و    عرالي  شروراي ي راهبرردي  هرا  سياستتطبيق و اهراي  -2

در حوزه مسرامل   ها دستااهستادهاي تعميق و گسترش فرهنگ و مباني اسالم در 

 فرهناي و اهتماعي؛

و سياسرري مؤسسرره و اهتمرراعي ، تربيترري، رصررد وضررعيت کلرري فرهنارري -7

ي الزم با همکاري معاونت پژوهشي مؤسسره  ها پژوهوهمچنين انجام مطالعات و 

ي فرهناري ههرت گسرترش و    هرا  فعاليرت  يگرذار  سياستو  رمزي برنامه منظور به

انقالبي در همه سطو  مؤسسه و ارامه گرزارش   -امراني -ي اسالميها ارزشتعميق 

 به شوراي فرهناي و اهتماعي مؤسسه؛

، مؤسسات و نهادهاي فکري، امجاد ارتباط و همکاري هر چه بيشتر با مراکز -4

 فرهناي و انقالبي؛

سياسري و اخالقري از   ، ي فرهناري هرا  آمروزش توسعه  منظور به رمزي برنامه -5

فکرري و  ، ي آموزشري و سرمينارها و مجرامع فرهناري    هرا  کرالم طرمق برگزاري 

هود نهادهراي اسرالمي و انقالبري و    سياسي دانشااهي با استفاده بهينه از توان مو

 ؛آنها نظارت بر

هراي   حضور در صرحنه  منظور بهفراهم آوردن زمينه ترغي  عناصر مؤسسه  -7

 سياسي و فرهناي هامعه؛، م تلو علمي

آزاد اندمشري و گسرترش   ، منرد  نقرد روش ، اهتمام به ترومج فرهنگ گفتاو -3

 هناي و سياسي؛فر، علمي اننظر صاح زمينه ارتباط دانشااهيان با 

مدمرمت محتوامي شوراي فرهناي و اهتماعي از طرمق تسرهيل در فرآمنرد    -8

 ه؛لوظامو محو گيري پيي الزم و ها برنامهپيشنهاد ، ها طر تصوم  

بره واحردهاي    رساني اطالعو  ها نامه آمينمقررات و ، ابالغ مصوبات گيري پي -1
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اهناي و نظرارت برر حسرن    با هدف امجراد همر  ، مرتبط در داخل ما خارج مؤسسه

 و ارامه گزارش ارزمابي به شوراي فرهناي و اهتماعي مؤسسه.آنها  اهراي

کليره وظرامو و   ، در مؤسسرات فاقرد معاونرت فرهناري و اهتمراعي      -تبصره

 .پذمرد مياختيارات معاونت مذکور در حوزه معاونت دانشجومي انجام 

 فناوريمعاون پژوهشي و  -4

و  هرا  کتاب انه، فناورين اهراي کليه امور پژوهشي و اداره و نظارت بر حس -1

 ي مربوطه؛ها نامه آمينمقررات و ، مطابق با مصوبات، ي اطالعاتي مؤسسهها بانا

ي هرا  همکراري ارتقا و افزامو سرطح   منظور به يگذار سياستو  رمزي برنامه -2

 ي؛الملل بينعلمي و 

ي کراربردي و مرورد   اهر  پژوهوبه نوآوري در حوزه نظري و  ب شي اولومت -7

 نياز کشور؛

ي هرا  پرژوهو ي پژوهشي مصوب با اولومت ها طر تقومت و هدامت ، توسعه -4

ي توسرعه کشرور و نقشره    ها برنامه، انداز مند و مبتني بر سند چشم کاربردي هدف

 هامع علمي کشور؛

تقومم تعيين شده  براسام کنترل و نظارت بر فرآمندهاي پژوهشي مؤسسه -5

 ي مصوب پژوهشي و تحقيقاتي؛ها پروژهه نام در طر 

ي پژوهشي و ارزمرابي عملکررد   ها فعاليتمطالعات الزم در زمينه ارزشيابي  -7

 پژوهشي ساالنه مؤسسه ههت ارامه به رميس مؤسسه؛

همکاري در امرور   منظور بهامجاد ارتباط الزم با مؤسسات داخلي و خارهي  -3

 پژوهشي و مبادله خدمات علمي؛

فرهناي و اهتماعي و برگزاري سرمينارها  ، در ارامه خدمات علمي همکاري -8

دادهاي تحقيقراتي و خردماتي برين     ي علمي و اهراي کليه امور قرارها کنفرانسو 

 مؤسسه و سامر مؤسسات؛

 پژوهشرري بررراي مؤسسررات  مرردت کوترراهي هررا دورههمکرراري در اهررراي  -1

 دانشااهي؛غير
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ي مطالعراتي  هرا  فرصرت علمي از  أتهيههت استفاده اعضاي  رمزي برنامه -11

برابرر  ( اعم از مراکز علمي پژوهشي حروزوي و دانشرااهي  ) داخل و خارج از کشور

 ضوابط مصوب؛

ي پژوهشي ها اولومتتهيه برنامه پژوهشي مؤسسه و ارامه اهداف و تعيين  -11

، ي ميان مدت و بلنرد مردت و حمامرت از تشرکيل مراکرز رشرد      ها برنامهدر قال  

براي طر  در شروراي ت صصري پژوهشري    ، فناوريهاي علم و  و پارک کارآفرمني

 مؤسسه؛

ي رشرد و  هرا  برنامره ي مؤسسره در چرارچوب   ها فعاليتبررسي و ارزمابي  -12

 رميسه؛ هيأتبراي طر  در  عالي آموزشتوسعه کشور در ب و 

پژوهشري مشرترک و    -ي علمري ها برنامهشناسامي و تعرمو موضوعات و  -17

 -امکانرات و ت صريص اعتبرار الزم ههرت تعامرل علمري       تأمينهت ه رمزي برنامه

علروم  پژوهشي حوزه و دانشااه و امجاد زمينه مناس  ههت نيل به علرم دمنري و   

 اسالمي مناس  با حوزه ت صصي مؤسسه. انساني

 معاون توسعه مديريت و منابع -1

، سسره مرالي و عمرانري مؤ  ، اداره و نظارت بر حسن اهراي کليه امور اداري -1

 ي مربوط؛ها نامه آمينمقررات و ، مطابق با مصوبات

رسيدگي به اهدف اهرامي مؤسسه و هدامت و نظارت بر چاروناي گرردش    -2

امجاد هماهناي  منظور بهي کاري مورد عمل در واحدهاي م تلو ها روشکارها و 

ي مربوط به واحدهاي م تلرو در راسرتاي تحقرق اهرداف اهرامري      ها فعاليتبين 

 مؤسسه؛

بودهره   براسرام  نظارت بر مصرف اعتبار ت صيصي به واحردهاي م تلرو   -7

و سامر قوانين و مقررات مالي مورد عمل مؤسسه و ارامه  هيأت امناتفصيلي مصوب 

 ؛ربط ذيي هيأت امناگزارش ههت طر  در 

تعيين وضعيت موهود مؤسسه از طرمق شناسامي نقراط قروت و تناناهرا و     -4

مدات پيو رو ههت تعيرين راهبردهراي پيشرنهادي در    تهد، ها فرصتمشکالت و 
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 راستاي ارتقا به وضعيت مطلوب؛

وظامو مربوط  درخصو  ي توهيهي الزم به رميس مؤسسهها گزارشارامه  -5

 به واحدهاي تحت نظر؛

و تکميل اطالعات مورد نيراز براسرام طرر  هرامع مؤسسره و       آوري همع -7

ي الزم در ههرت  هرا  فعاليرت انجرام کليره    و پيشنهاد بودهه ساليانه و رمزي برنامه

 (؛و ...اماني ، اعم از پيماني) ي عمراني مؤسسهها طر اهراي 

ات تأسيسر ها و  احياء و ناهداري ساختمان منظور بهانجام تعميرات اساسي  -3

 موهود؛

سرازي سرامانه    بهينره  منظرور  بره ي اهرامري  هرا  روشتشکيل کميته تدومن  -8

 ي مؤسسه؛ها معاونتتابعه با همکاري سامر  تعامالت اداري بين واحدهاي

 منظور بهاستقرار فرآمند شناسامي درآمدها و کنترل مناس  بر چرخه مالي  -1

ي م تلرو  هرا  ب وتهيه گزارشات مدمرمتي مالي در ههت امجاد انضباط مالي در 

 مؤسسه؛

ي اهرامي مناس  براي ناهداري ابنيه و تجهيزات مؤسسه ها روشتدومن  -11

 مؤسسه.ملّي  يها سرمامهحفظ و ناهداري از  ظورمن به

 معاون بهداشتي -4

مسرامل  ، شناسامي منابع، شناخت خصوصيات هغرافيامي و همعيتي استان -1

 ؛ها اولومتو مشکالت بهداشتي مربوط به سالمت هامعه و تعيين 

و  هرا  سياسرت براي حل مسامل و مشکالت عمده در چرارچوب   رمزي برنامه -2

 اي اعالم شده کشوري با در نظر گرفتن شرامط خا  استان؛ه استراتژي

حفرظ و ارتقراي سرطح     منظرور  بره ي الزم ها آموزشبراي ارامه  رمزي برنامه -7

 سالمت هامعه بر مبناي نيازها؛

برا همکراري معاونران    ، ي توسعه امکانات بهداشتيها برنامهتنظيم و تدومن  -4

 ؛ها شهرستانبهداشتي 

اد منابع مورد نياز و تنظريم بودهره عمليراتي براسرام     و پيشنه بيني پيو -5
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 ي استان؛ها برنامه

ي مصوب و ابالغ شده به استان در ها برنامهي اهرامي ها زمينهفراهم کردن  -7

 شده؛ بندي زماني مش ص و ها طر قال  

عمليرات اهرامري و   ( کنتررل و نظرارت  ) و پامو ها فعاليتنظارت بر اهراي  -3

 و بازدمدهاي منظم از واحدهاي اهرامي؛سنجو کيفيت خدمات 

موقع  بهها و اقدام  ي علمي براي اطالع از وضعيت بيماريها شيوهاستفاده از  -8

 شده؛ بيني پيوها و حوادث  به هناام بروز اپيدمي

آب آشرراميدني سررالم و کررافي در  تررأميني هررا پررروژهطراحرري و اهررراي  -1

هاي اساسي  ي بهسازيها پروژهند و خانوار همعيت دار 151روستاهامي که بيو از 

 محيط در کليه روستاها؛

 ي بهداشتي انجام مافته؛ها پروژهنظارت بر ناهداري  -11

هراي بهداشرتي درمراني     گسترش سياست عدم تمرکز در توسرعه شربکه   -11

گردان شدن واحدهاي اهرامري و تفرومض    ي الزم براي خودها زمينهاستان و امجاد 

 ؛ها شهرستاناي اهرامي اختيار الزم به واحده

امجاد روابط و هماهناي منطقي ميران عمليرات م تلرو فنري در مرکرز       -12

، اهرا، رمزي برنامهتحقق استراتژي ادغام خدمات در تمام مراحل  منظور بهبهداشت 

 نظارت و ارزشيابي؛

برراي  موقرع   بره هراي   بيني پيوپشتيباني تدارکاتي از واحدهاي اهرامي و  -17

 مواد و داروهاي مورد نياز.، تجهيزات، وسامل تأمين

 معاون درمان و دارو -1

ي حروزه سرتادي معاونرت    ها دستورالعملنظارت بر حسن اهراي ضوابط و  -1

 درمان و دارو در مؤسسات درماني تابعه؛

هماهناي با معاونت آموزشي و بهداشتي در مورد نوع برخرورد برا بيمراران     -2

که موه  اختالل و مرا کراهو در امرر آمروزش      يا گونه بهسرپامي و بستري آنان 

 ناردد؛
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در مورد باال بردن سطح کارامي مؤسسرات آموزشري و درمراني     رمزي برنامه -7

 منظرور  بره ي خا  ها طر اداري و پيشنهاد و اهراي  در ساعات اداري و غير، تابعه

 تسرمع در درمان بيماران بستري و سرپامي؛

پيونرد   -پيوند کليره ) ي فوق ت صصيها طر توسعه در اهراي  رمزي برنامه -4

 (؛ي ستادي مرکزيها دستورالعملپيوند قل  در چارچوب ضوابط و  -قرنيه

و  هرا  بيمارسرتان نظارت بر امور مؤسسرات درمراني تابعره مؤسسره اعرم از       -5

 مؤسسات توانب شي و مراکز درماني ب و خصوصي و خيرمه؛

 ها؛ و درمانااه ها وب نظارت و ارزشيابي ضوابط استاندارد و  -7

 رسيدگي و نظارت بر امور خدمات پاراکلينيکي مؤسسات درماني تابعه؛ -3

توزمع و ناهرداري  ، مراکز توليد تأسيسرسيدگي و انجام ضوابط مربوط به  -8

 درخواسرت  آرامشي و بهداشتي و نظارت بر ارسرال مردارک و  ، مواد غذامي دارومي

 در حوزه ستادي وزارت؛ ربط ذيدهاي مراکز مادشده به واح تأسيسمتقاضيان 

 ها در سطح استان و بررسي موهودي دارو و نظارت بر امور دارومي داروخانه -1

 دارو با توهه به نياز واحدهاي درماني؛ درخواست

 آور. نظارت بر نحوه ناهداري داروهاي خا  و مواد اعتياد -11

 رييس دانشكده/ پژوهشكده/ آموزشكده -4ماده 

ط اختصاصيي ريييس و معياونين دانشيكده/ پژوهشيكده/      شراي (الف

 آموزشكده

 علمي با مرتبه علمي حداقل استادمار؛ هيأتعضو  -1

، عالي آموزشو مؤسسات  ها دانشااهسال سابقه خدمت در  5داشتن حداقل  -2

 با مدارک دکترا؛ فناوريپژوهشي و 

 ورد نظر.دارا بودن مدرک تحصيلي ت صصي و ما تجربه علمي در زمينه م -7

هرا   داشتن مرتبه مربي براي رماست آموزشرکده ، در شرامط استثنامي -تبصره

 کافي است.
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 وظايف و اختيارات رييس دانشكده/ پژوهشكده/ آموزشكده (ب

، امجاد نظم و انضباط کاري و فراهم نمودن تعامل مناس  بين دانشرجومان  -1

 ه/ آموزشکده؛اساتيد و کارکنان در واحدهاي م تلو دانشکده/ پژوهشکد

ي ابالغي از سوي رميس مؤسسه ها نامه آمينمقررات و ، ابالغ کليه مصوبات -2

 ؛ها گروهبه مدمران 

 ؛شود مينظارت بر حسن اهراي مصوباتي که از طرمق رميس مؤسسه ابالغ  -7

اداري و مرالي و فرهناري   ، امجاد هماهناي در امرور آموزشري و پژوهشري    -4

 کده؛دانشکده/ پژوهشکده/ آموزش

 هيأتپژوهشي و فرهناي اعضاي ، نظارت بر حسن اهراي وظامو آموزشي -5

 علمي دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده؛

 پيشنهاد بودهه ساالنه دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده؛ -7

 ارزمابي کار ساالنه دانشکده و گزارش آن به رميس مؤسسه؛ -3

 رباره آنان.و اظهار نظر د ها گروهبررسي صالحيت معاونان  -8

 معاون دانشكده/پژوهشكده/ آموزشكده -1ماده 

 جايگاه (الف

بر حس  نياز ما تا سه معاون به  دتوان ميهر دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده 

 رميسه مؤسسه داشته باشد. هيأتتش يص 

 وظايف و اختيارات معاونان دانشكده/ پژوهشكده/ آموزشكده (ب

رات رميس دانشکده/ پژوهشرکده/ آموزشرکده   تمام ما قسمتي از وظامو و اختيا

 .گردد ميحس  مورد به معاونان دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده محول 

 ي آموزشي و پژوهشيها گروهمدير  -8ماده 

 جايگاه (الف

علمري   هيرأت ي آموزشي و پژوهشي واحدي است متشرکل از اعضراي   ها گروه

/ پژوهشرکده/  مت صص در مرا رشرته از شرع  دانرو بشرري کره در دانشرکده       
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 دامر است.، آموزشکده

 نحوه انتصاب (ب

مدمر گروه به پيشنهاد رميس دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده از ميان اعضراي  

 .گردد ميو حکم رميس مؤسسه براي مدت دو سال منصوب  تأميدگروه با 

، انتصاب مجدد براي تصدي سمت مدمر گرروه ، پس از مدت دو سال -تبصره

 .پذمرد ميارش عملکرد دو ساالنه وي صورت براسام ارزمابي گز

 وظايف و اختيارات مدير گروه (ج

علمري اعرم از    هيرأت ي اهرامري و تکراليو عمرومي اعضراي     ها برنامهابالغ  -1

راهنمامي دانشجو و خدمات و رعامرت نظرم و   ، پژوهشي (،علمي -نظري) آموزشي

 ن؛علمي گروه و نظارت بر حسن اهراي آ هيأتانضباط کاري اعضاي 

تهيه برنامه اهرامي وظامو آموزشي و پژوهشري و خردماتي ارامره شرده از      -2

شوراي دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده با مشورت  مشي خططرمق گروه براسام 

برا   سرال  نيمتحصيلي و تهيه هدول دروم هر  سال نيماعضاي گروه قبل از شروع 

 کده/ آموزشکده؛همکاري اعضاي گروه و تسليم آن به رميس دانشکده/ پژوهش

ها و تغييررات و   با توهه به آخرمن پيشرفت ها برنامهتجدمد نظر مستمر در  -7

 ؛ربط ذيبه مراهع  ها برنامهتحوالت علمي و تسليم امن 

، مصرروبات، تشرکيل و اداره هلسررات شرروراي گررروه و ارسررال گررزارش کررار  -4

آموزشرکده  پژوهشرکده مرا   ، پيشنهادها و نظرمات همعي گروه به رميس دانشرکده 

 براي هماهناي اهرامي ما طي مراحل قانوني براي اهرا؛

و مصوبات ابالغي از سوي رمريس دانشرکده/    ها نامه آمينها و  ابالغ ب شنامه -5

 پژوهشکده/ آموزشکده به اعضاي گروه؛

 پيشنهاد نيازهاي مالي به رميس دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده؛ -7

، هرا  کتراب  ،ي گروه و پيشرنهاد تهيره لروازم   انجام دادن کليه مکاتبات رسم -3

 نشرمات و سامر ملزمات مورد نياز گروه به رميس دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده؛

ي دمارر  هرا  گرروه ما با همکراري  رأساً  ي پژوهشي که گروهها طر پيشنهاد  -8
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آماده انجام دادن آن است به رميس دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده براي تصوم  

 ي پژوهشي مؤسسه؛در شورا

سرراالنه اعضرراي گررروه و گررزارش آن برره رمرريس دانشررکده/   ارزمررابي کررار -1

 پژوهشکده/ آموزشکده.

 ي آموزشي و پرورشيها گروهمعاون مدير  -8ماده 

 و حکرم رمريس دانشرکده/    تأميرد ي آموزشي و پژوهشي با ها گروهمعاون مدمر 

تمام مرا قسرمتي از    و گردد ميپژوهشکده/ آموزشکده براي مدت دو سال منصوب 

وظامو و اختيارات مدمر گروه آموزشي ما پژوهشي حس  مرورد بره آنران محرول     

 .گردد مي

انتصاب مجدد براي تصدي سمت معاون مردمر  ، پس از مدت دو سال -تبصره

 .پذمرد ميبراسام ارزمابي گزارش عملکرد دو ساالنه وي صورت ، گروه

 رييسه هيأت -31ماده 

 سهريي هيأتتعريف  (الف

 .باشد ميرميسه  هيأتدومين رکن اهرامي مؤسسه 

 رييسه هيأتترکيب  (ب

 رميس مؤسسه؛ -1

 معاونان مؤسسه؛ -2

 مسؤول دفتر نهاد نمامندگي مقام معظم رهبري در مؤسسه. -7

 رييسه هيأتوظايف و اختيارات  (ج

ي راهبردي مؤسسه مبتنري  ها برنامهمشارکت و همکاري فعاالنه در تنظيم  -1

ي هرا  برنامهنقشه هامع علمي کشور و ، ي توسعه کشورها برنامه، انداز د چشمبر سن

ارامره و   منظرور  بره تقدممي وزراي هر ما از وزارتين به مجلرس شروراي اسرالمي    

 ؛هيأت امناتصوم  در 

 ي راهبردي مؤسسه؛ها برنامهفراهم نمودن بسترهاي الزم ههت تحقق اهداف  -2
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 عرالي  شروراي اهرامي نمودن مصروبات   نظورم بهفراهم نمودن بستر مناس   -7

هراي ابالغري از سروي وزارت     و ب شرنامه  ها نامه آمين، هيأت امنا، انقالب فرهناي

 ؛صال  ذيو سامر مراهع  فناوريتحقيقات و ، علوم

دستور هلسرات  ، ها نامه شيوه، ها دستورالعمل، تشکيالت، ها نامه آمينبررسي  -4

طرر  در   منظرور  بره و شوراي مؤسسره   ها معاونت و سامر موارد ارامه شده از سوي

 ؛صال  ذيو ما سامر مراهع  هيأت امنا

 از طرمق رميس مؤسسه؛ هيأت امناپيشنهاد بودهه ساليانه مؤسسه به  -5

ي مردمري و  هرا  کمرا تنوع ب شي به منابع مالي مؤسسه از طرمق هرذب   -7

، فنراوري ، هشري پژو، افزامو درآمدهاي اختصاصي از طرمق ارامه خدمات آموزشي

و سامر مراهع  هيأت امنافرهناي و سامر منابع دمار پس از اخذ مجوزهاي الزم از 

 ؛صال  ذي

 مردت  کوتراه ي هرا  دورهي مطالعراتي و  ها فرصتپيشنهاد توزمع و ت صيص  -3

پژوهشري  ، آموزشي و تحقيقاتي داخل و خارج که طبق ضوابط به اعضاي آموزشي

 سسه به وزارت؛از طرمق رميسه مؤ گيرد ميتعلق 

، ي تربيتري هرا  فعاليرت  درخصرو   بررسي و تصوم  پيشنهادات ارامه شده -8

بدني که براسام تقومم ساليانه مؤسسه ارامره   سياسي و تربيت، اهتماعي، فرهناي

 گردمده است؛

برا   و ...امنيتري  ، سياسري ، فرهناري ، گزارشرات تربيتري   گيري پينظارت و  -1

 تا حصول نتيجه؛ طرب ذيي ها دستااههماهناي دمار 

رميسره توسرط واحردهاي     هيأتبررسي و ارزمابي نحوه اهراي تصميمات  -11

 تابعه مؤسسه و نظارت بر عملکرد آنان؛

هاي م تلو مؤسسه و بررسي گزارشرات ادواري در   ارزمابي عملکرد حوزه -11

 شوراي مؤسسه؛

 هاي م تلو مؤسسه. امجاد هماهناي الزم بين حوزه -12
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 راي مؤسسهشو -33ماده 

 تعريف شوراي مؤسسه (الف

کره بره    باشرد  مري  هيأت امنرا بعد از  گذار سياستشوراي مؤسسه دومين رکن 

ي کرالن مصروب   ها سياستي هاري مؤسسه براسام ها برنامهو  ها سياستتنظيم 

 پردازد. مي صال  ذيو ما سامر مراهع  هيأت امنادر 

 ترکيب شوراي مؤسسه (ب

 ه؛رميسه مؤسس هيأتاعضاي  -1

 ؛ها پژوهشکدهها و  و آموزشکده ها دانشکدهرؤساي  -2

آموزشري و  ) علمري هرر مرا از شروراهاي ت صصري      هيرأت دونفر از اعضراي   -7

به انت اب شروراي مربوطره و   ( و ...دانشجومي ، فناوريپژوهشي و ، تحصيالت تکميلي

 سه؛و حکم رميس مؤس تأميدبا  نامه آميندر امن  مندرج ي عموميها صالحيتداراي 

علمري در مرتبره علمري حرداقل دانشريار و داراي       هيرأت دو نفر از اعضاي  -4

 با انت اب و حکم رميس مؤسسه. نامه آميندر امن  عمومي مندرجي ها صالحيت

در مرورد مسرامل خرا  از رمريس گرروه       دتوانر  ميرميس مؤسسه  -3تبصره 

 وت نمامد.شرکت در هلسات شورا دع منظور بهمعارف و سامر مدمران حس  مورد 

سرال   2مدت عضومت اعضاي حقيقي شروراي مؤسسره بره مردت      -2تبصره 

 .باشد مي

. شرورا داراي نامر    باشرد  مري عهده رميس مؤسسه  رماست شورا به -1تبصره 

که از ميان اعضاي شورا با انت اب و حکم رميس مؤسسه منصروب   باشد ميرميس 

 .گردد مي

طرمرق رماسرت شرورا انجرام     مصوبات شرورا و مکاتبرات مربروط از     -4تبصره 

 .پذمرد مي

 وظايف و اختيارات شوراي مؤسسه (ج

 ارزمابي کلي عملکرد مؤسسه؛ -1
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، ي آنهرا  برنامره ي آموزشري هدمرد و   هرا  رشتهو  ها دورهبررسي و تصوم   -2

ارامره بره مراهرع     منظرور  بره و شوراهاي ت صصري مؤسسره    ها معاونتپيشنهادي 

 براي تصوم ؛ صال  ذي

وم  ضروابط تردومن شرده در راسرتاي همکراري مؤسسره برا        بررسي و تص -7

 دولتي داخلي و خارهي با رعامت قوانين و مقررات موضوعه؛ مؤسسات دولتي و غير

و  هررا دانشررکدهي پررذمرش دانشررجو توسررط  هررا برنامرره تأميرردبررسرري و  -4

 مبتني بر بودهه و امکانرات مؤسسره و در راسرتاي اهرراي تکراليو     ، ها آموزشکده

و ، انقرالب فرهناري   عرالي  شروراي مصروبات  ، ي توسرعه کشرور  ها رنامهبدر  مندرج

 ارسال به وزارت مربوط؛ منظور بهي هرما از وزارتين ها سياست

 ؛مدت کوتاهي پيشنهادي آموزشي و پژوهشي ها برنامهبررسي و تصوم   -5

 درخصرو   ربرط  ذيبررسي گزارش تحليلي ارامه شرده توسرط واحردهاي     -7

پشرتيباني و  ، فنراوري پژوهشي و ، دانشجومي، آموزشي، ايفرهن، مشکالت تربيتي

 ها؛ کارهاي سازنده و علمي ههت رفع کاستي ارامه راه منظور بهخدماتي 

مؤسسه و تعيرين  ( و تجهيزات نيروي انساني) بررسي ساالنه امکانات علمي -3

 ؛آنها تأمينبندي نيازهاي علمي و اقدام براي  کمبودها و طبقه

ز موضوعات مؤسسه براي بررسري و اظهرار نظرر بره مکري از      ارهاع برخي ا -8

 شوراهاي ت صصي حس  مورد؛

 ي آن.ها کميتهي داخلي شورا و ها نامه آمينتدومن و تصوم   -1

 شوراهاي تخصصي مؤسسه -32ماده 

 تعريف شوراهاي تخصصي (الف

کره در   باشد ميب شي مؤسسه  يگذار سياستشوراهاي ت صصي اولين سطح 

پژوهشري و  ، دانشرجومي ، آموزشري و تحصريالت تکميلري    يهرا  عاونتمهاي  حوزه

و در معاونت فرهناي و اهتمراعي بره رماسرت     ربط ذيبه رماست معاونان ، فناوري

در  رمرزي  برنامره و  يگرذار  سياسرت و نسربت بره    شرود  ميرميس مؤسسه تشکيل 

 زيرم برنامهامجاد هماهناي در امور اهرامي و  منظور بهي م تلو مؤسسه ها ب و
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 .نمامد ميرميسه اقدام  هيأتدر ب و مربوط و ارامه به شوراي مؤسسه و 

 وظايف و اختيارات شوراهاي تخصصي، اعضا (ب

 شوراي تخصصي آموزشي -3

 :ترکي  شوراي ت صصي آموزشي -1-1

 (؛رميس شورا) معاون آموزشي و تحصيالت تکميلي مؤسسه -1

 مشابه؛ مدمرکل امور خدمات آموزشي مؤسسه ما عناومن -2

 مدمرکل امور شاهد و امثارگر ما عناومن مشابه حس  نياز؛ -7

 ها؛ و آموزشکده ها دانشکدهمعاونان آموزشي  -4

علمي پيشنهادي معراون آموزشري و    هيأتنفر از اعضاي  4دو نفر از ميان  -5

 و حکم رميس مؤسسه. تأميدتحصيالت تکميلي با 

 :يوظامو و اختيارات شوراي ت صصي آموزش -1-2

همکاري با معاون آموزشي و تحصيالت تکميلي مؤسسه براي امجاد زمينره   -1

 رميسه؛ هيأتاهراي مصوبات شوراي مؤسسه و تصميمات 

ي م تلرو آموزشري و تحصريالت تکميلري بره      ها برنامهتدومن و پيشنهاد  -2

 :شوراي مؤسسه از همله

 صورت تفکيکي؛ ي م تلو آموزشي در مقطع کارداني و کارشناسي بهها برنامه -

 ي درسي در چارچوب مصوبات؛ها برنامهتغييرات الزم در نحوه اهراي  -

 ؛آنها ي آموزشي و اظهار نظر در بارهها نامه آمين -

 و ميان مدت؛ مدت کوتاهرسمي  ي مناس  آموزشي غيرها طر  -

 ي کارداني و کارشناسي.ها دورهبرآورد ظرفيت پذمرش دانشجوي هدمد در  -

اظهار نظر درباره مساملي که شوراي مؤسسه ما معاون آموزشري و  بررسي و  -7

 ؛دهد ميتحصيالت تکميلي مؤسسه به شورا ارهاع 

کيفيرت آموزشري مؤسسره در مقراطع و      درخصرو   بررسي و اظهار نظرر  -4

علمري   هيرأت ي کارداني و کارشناسي و بررسي کيفيرت آمروزش اعضراي    ها دوره

 ههت ارامه به شوراي مؤسسه؛
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ي هدمرد مؤسسره در مقراطع    هرا  دورهو  هرا  رشته تأسيسپيشنهاد  بررسي -5

 کارداني و کارشناسي؛

علمي از  هيأتي ارامه شده از طرف اعضاي ها کتاب بررسي متون هزوات و -7

 ي مصوب و ارامه نتيجه به شوراي مؤسسه؛ها سرفصللحاظ تطبيق با 

بره پيشرنهاد    ي مورد نياز بنرا ها رشتهبررسي دعوت از استادان خارهي در  -3

دانشکده براي ارامه و کس  مجوز از معاون آموزشري و   تأميدي آموزشي و ها گروه

 سامر مراهع قانوني؛

مقرراطع و ، هررا رشررتهو تحليلرري از وضررعيت  اي دوره يهررا گررزارشترردومن  -8

کارهاي عملي ههت بهبود  ي آموزشي در موضوعات م تلو و پيشنهاد راهها برنامه

 به شوراي مؤسسه.وضعيت موهود و ارامه 

 شوراي تخصصي تحصيالت تكميلي -2

 :ترکي  شوراي ت صصي تحصيالت تکميلي -2-1

 (؛رميس شورا) معاون آموزشي و تحصيالت تکميلي مؤسسه -1

 مؤسسه؛ فناوريمعاون پژوهشي و  -2

 مدمرکل تحصيالت تکميلي مؤسسه؛ -7

 مدمرکل خدمات آموزشي مؤسسه؛ -4

 ؛ها دانشکدهمدمران تحصيالت تکميلي  -5

 :وظامو شوراي ت صصي تحصيالت تکميلي -2-2

همکاري با معاون آموزشري و تحصريالت تکميلري مؤسسره ههرت امجراد        -1

 هرا  نامه آمينرميسه و  هيأتتصميمات ، ي اهرامي مصوبات شوراي مؤسسهها زمينه

 ي مصوب؛ها برنامهو 

 :ه از هملهي م تلو آموزشي به شوراي مؤسسها برنامهتدومن و پيشنهاد  -2

 و دکتري؛ کارشناسي ارشدي ها دورهي آموزشي ها برنامه -

ي درسي در چارچوب ضوابط ها برنامهپيشنهاد تغييرات الزم در نحوه اهراي  -

 مصوب؛
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 ؛آنها ي تحصيالت تکميلي و اظهار نظر دربارهها نامه آمينبررسي  -

مردت بره    و ميران  مدت کوتاهرسمي  ي مناس  آموزشي غيرها طر پيشنهاد  -

 شوراي مؤسسه؛

ي تحصريالت تکميلري و   هرا  دورهبرآورد ظرفيت پذمرش دانشجوي هدمد در  -

 ارامه آن به شوراي مؤسسه؛

بررسي و اظهار نظر درباره مساملي که توسرط شروراي مؤسسره مرا معراون       -7

 ؛شود ميآموزشي و تحصيالت تکميلي دانشااه به شورا ارهاع 

ي تحصيالت تکميلي در مؤسسه و بررسري  ها دورهبررسي کيفيت آموزشي  -4

و ارامره گرزارش آن بره     هرا  دورهعلمي فعال در امن  هيأتکيفيت آموزشي اعضاي 

 شوراي مؤسسه؛

 ي تکميلي هدمد مؤسسه؛ها دورهو  ها رشته تأسيسبررسي پيشنهاد  -5

 هرا  دانشرکده پژوهشري   -بررسي پيشنهادات ارامه شده از شروراي آموزشري   -7

مرش دانشجومان تحصيالت تکميلي ههرت ارامره بره شروراي     تعداد پذ درخصو 

 مؤسسه؛

مقرراطع و ، هررا رشررتهو تحليلرري از وضررعيت  اي دوره يهررا گررزارشترردومن  -3

کارهاي علمي ههت بهبود  ي آموزشي در موضوعات م تلو و پيشنهاد راهها برنامه

 وضعيت موهود و ارامه به شوراي مؤسسه.

 شوراي تخصصي دانشجويي -1

 :ي  شوراي ت صصي دانشجوميترک -7-1

 (؛رميس شورا) معاون دانشجومي -1

 مسؤول نهاد نمامندگي مقام معظم رهبري در مؤسسه؛ -2

 مدمرکل امور دانشجومي؛ -7

 مدمرکل امور فرهناي؛ -4

 رميس مرکز مشاوره دانشجومي؛ -5

 مدمرکل امور شاهد و امثارگر مؤسسه؛ -7
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، آموزشري و تحصريالت تکميلري   ما نمامنده از هرما شوراهاي ت صصي  -3

 و فرهناي مؤسسه؛ فناوريپژوهشي و 

ما ) و حکم رميس مؤسسه از ميان دانشجومان مؤسسه تأميددو دانشجو با  -8

ي رسرمي  هرا  تشرکل نفر به پيشنهاد معاون دانشرجومي و مرا نفرر بره پيشرنهاد      

 (؛دانشجومي

 ي دانشجومي؛ها خوابااهمسؤول امور  -1

 بدني؛ مسؤول امور تربيت -11

 مسؤول امور تغذمه دانشجومي. -11

ذمرل   شر  بهشرامط عضومت دانشجو در شوراي ت صصي دانشجومي  -تبصره

 :باشد مي

 بيو از نيمي از واحدها را گذرانده باشد؛ -1

 و ما باالتر باشد؛( 14) 7معدل کل او  -2

 حداقل ما نفر از آنان دانشجوي خوابااهي باشد؛ -7

 باشد. نامه آميندر امن  مومي مندرجعي ها صالحيتداراي  -4

 :وظامو و اختيارات شوراي ت صصي دانشجومي -7-2

ي اهرامري  هرا  زمينره همکاري با معراون دانشرجومي مؤسسره برراي امجراد       -1

 رميسه؛ هيأتمصوبات شوراي مؤسسه و تصميمات 

ي م تلو در راستاي ها برنامهمقررات و تنظيم ، ها نامه آمين، ها روشتدومن  -2

قراري هو تفاهم و دوستي ميان دانشجومان و براال برردن روحيره دانشرجومي و     بر

پيشرنهاد بره    منظرور  بره ي امرور دانشرجومي   ها زمينهتلطيو فضاي دانشجومي در 

 :شوراي مؤسسه از همله

 ي ورزشي و فوق برنامه؛ها فعاليتدستورالعمل  -

 دستورالعمل امور انضباطي و رفتاري دانشجومي؛ -

 ي دانشجومي و مسامل انضباطي مربوط به آن؛ها خوابااهاداره  دستورالعمل -

 هاي دانشجومي. دستورالعمل اداره امور غذاخوري -
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بره   بررسي مساملي که توسط شوراي مؤسسه ما معاون دانشجومي مؤسسره  -7

 ؛آنها و اظهار نظر درباره شود ميشوراي دانشجومي ارهاع 

وام و کرار   -الحسرنه  قرر  ) فراهي ي رهرا  فعاليرت  رمرزي  برنامههمکاري در  -4

 ؛(و ...تعاوني مصرف و نقليه ، دانشجومي

و تحليلي از وضعيت دانشجومان در موضروعات   اي دوره يها گزارشتدومن  -5

کارهاي عملي ههت بهبود وضعيت موهود و ارامه به شوراي  م تلو و پيشنهاد راه

 مؤسسه.

 شوراي تخصصي فرهنگي و اجتماعي -4

 :اي شوراي ت صصي فرهناي و اهتماعيترکي  اعض -4-1

 رميس شورا؛ عنوان بهرميس مؤسسه  -1

 مسؤول دفتر نهاد نمامندگي مقام معظم رهبري در مؤسسه؛ -2

 دبير شورا؛ عنوان بهمعاون فرهناي و اهتماعي  -7

 معاون دانشجومي؛ -4

 معاون آموزشي؛ -5

 ج اساتيد؛يمسؤول بس -7

 دبير مرکز هم اندمشي اساتيد؛ -3

علمي از ميان سه عضو حامز رتبه برتر فرهناي به انت راب   هيأتما عضو  -8

 رميس مؤسسه؛

من تشرکل  تر بزرگتش يص ) من تشکل اسالمي دانشجوميتر بزرگنمامنده  -1

 (؛است ها تشکلنظارت بر  هيأتبا 

 (؛براسام قانون بسيج دانشجومي) مسؤول بسيج دانشجومي -11

در رأي  با حق) مرتبط با موضوع هلسه نفع ذينمامنده هر تشکل رسمي  -11

 (.هلسه مربوطه

در مراکزي که معاون دانشجومي و معاون فرهناي و اهتماعي مرا   -3تبصره 

مدمرکل فرهناي ما رميس دفتر فرهنگ اسالمي به اعضراي شروراي   ، باشد مينفر 
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 .شود ميفرهناي و اهتماعي اضافه 

هلسات شروراي فرهناري و   فرهناي در  اننظر صاح حضور سامر  -2تبصره 

 و با صالحدمد رميس هلسه حس  مورد بالمانع است.رأي  بدون حق، اهتماعي

در مؤسساتي که ههاد دانشااهي فعال وهود دارد حس  تش يص  -1تبصره 

 عضو هلسه خواهد بود. عنوان بهرميس ههاد دانشااهي ، رميس مؤسسه

 :اعيوظامو و اختيارات شوراي ت صصي فرهناي و اهتم -4-2

انقرالب فرهناري و    عالي شورايتحقق و اهراي مصوبات  منظور به گيري پي -1

ي ستاد گسترش ها دستورالعمل گيري پيو اهرا و  ها دانشااهشوراي اسالمي شدن 

 ي اسالمي در مراکز آموزشي؛ها ارزشو تعميق مباني و 

ي هرا  تفعاليو  ها اولومتبه  ب شي انسجامدر ههت هماهناي و  رمزي برنامه -2

 اهتماعي و سياسي در مؤسسه؛، فرهناي

ي فرهناري و اهتمراعي در   هرا  فعاليرت انجرام   منظرور  بههامع  رمزي برنامه -7

ي مصروب سراالنه در دسرتااه مربوطره برا همکراري       ها اولومتمؤسسه با توهه به 

 فرهناي و اهتماعي و پژوهشي؛، ي دانشجوميها معاونت

ل و گسرترش مناسربات مؤسسره برا     برراي امجراد پيونرد فعرا     رمرزي  برنامه -4

 انقالبي و مردمي؛، هاي علميه و نهادهاي فرهناي حوزه

، ترومجري و تبليغري سراالنه   ، ي فرهنايها برنامهتصوم  و اعطاي مجوز به  -5

 و ما فصلي؛ سال نيم

ي هرا  فعاليرت استادان و کارمندان در ، تسهيل حضور داوطلبانه دانشجومان -7

تسررهيل و سرراماندهي ، فرآمنرردهاي کارشناسرريفرهنارري از طرمررق سرراماندهي  

تصرروم  و ارزمررابي ههررت تقومررت حضررور داوطلبانرره   ، فرآمنرردهاي کارشناسرري

 دانشجومان؛

ترردومن ، شناسرري و بررسرري وضررعيت فرهناري مؤسسرره و دانشررجومان  آسري   -3

پيشرنهاد راهکارهرامي   ، و رونردهاي موهرود   هرا  فعاليتتحليلي از  اي دوره يها گزارش

 به رميس مؤسسه و وزارت؛ ها فرصتيت براسام شناخت تهدمدها و ههت بهبود وضع
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مطابق با ، نظارت و ارزمابي فعال و مستمر در چاوناي اهراي مصوبات شورا -8

 اهداف مورد انتظار؛

در آنهرا   ي مصروب و نترامج ارزمرابي   هرا  طرر  ، هرا  برنامهارامه گزارش کامل  -1

 هرسال به دستااه مربوطه؛

تشکيل بانرا   منظور بهبا نهادهاي دانشجومي و فرهناي همکاري سازنده  -11

اطالعرراتي مناسرر  از نيروهرراي متعهررد و مسررتعد مؤسسرره ههررت سرراماندهي و  

 ي از توان موهود.مند بهره

شوراي فرهناي و اهتماعي حداقل هر ماه ما بار تشرکيل هسرله    -3تبصره 

رأي  برا رسرمي اسرت و مصروبات آن    ، داده و هلسات آن با حضور اکثرمرت اعضرا  

 معتبر است.، اکثرمت حاضر

مصروبات شروراي فرهناري و اهتمراعي نبامرد منافراتي برا مرواد          -2تبصيره  

 داشته باشد. ها دانشااهنهاد نمامندگي مقام معظم رهبري در  اساسنامه

در مروارد نيراز برا تشرکيل      دتوانر  مري شوراي فرهناي و اهتماعي  -1تبصره 

 استفاده نمامد. اننظر صاح رتي از نظرات کارشناسي و مشو، ميها کميته

ي اسررالمي در هررا ارزشسررتادهاي گسررترش و تعميررق مبرراني و  -4تبصييره 

درمران و آمروزش پزشرکي و    ، بهداشرت ، فنراوري تحقيقات و ، ي علومها وزارت انه

و  هرا  سياست بامست ميدانشااه آزاد اسالمي هر ساله قبل از شروع سال تحصيلي 

ي هرا  سياستذمل ، ها مؤسسهفرهناي  دهي ههت منظور بهي موضوعي را ها اولومت

ترر گرزارش    تهيره دقيرق   منظرور  بهاي  نامه شيوهکالن فرهناي کشور تدومن و نيز 

را در اختيرار معاونرت   آنهرا   عملکرد و اهراي مصوبات در مؤسسه تنظيم نمروده و 

 گذارند. ها مؤسسهفرهناي و اهتماعي 

ات اذ تصميم و تدابير ، اعيحوزه اختيارات شوراي فرهناي و اهتم -1تبصره 

ي فرهناري اسرت و تصرميم و تصروم  برنامره      هرا  فعاليتو  ها طر الزم در حوزه 

 .باشد مي ها تشکلنظارت بر  هيأتدر حيطه وظامو  ها تشکل
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 فناوريشوراي تخصصي پژوهشي و  -1

 :فناوريترکي  شوراي ت صصي پژوهشي و  -5-1

 (؛رارميس شو) مؤسسه فناوريمعاون پژوهشي و  -1

 معاون آموزشي و تحصيالت تکميلي مؤسسه؛ -2

 مدمر ارتباط با صنعت مؤسسه؛ -7

 ؛ها پژوهشکدهو  ها دانشکدهمعاونان پژوهشي  -4

ما محقق از هر ما از واحدهاي تحقيقاتي وابسته به مؤسسره برا معرفري     -5

و با معرفري رمريس دانشرکده و    ( واحد مستقل باشد که صورتيدر ) رميس مؤسسه

و حکم رمريس   تأميدبا ( چنانچه واحد هزو دانشکده و آموزشکده باشد) کدهآموزش

 مؤسسه؛

و آثرار   هرا  فعاليرت علمي صراح    هيأتدو نفر از ميان چهار نفر از اعضاي  -7

و حکرم   تأميرد برا   فناوريپيشنهادي معاون پژوهشي و ، ارزنده فناوريپژوهشي و 

 رميس مؤسسه؛

 :فناوريپژوهشي و  وظامو و اختيارات شوراي ت صصي -5-2

براي امجاد زمينه اهرراي مصروبات و    فناوريهمکاري با معاون پژوهشي و  -1

 رميسه؛ هيأتتصميمات 

 :ي م تلو پژوهشي به شوراي مؤسسه از هملهها زمينهارامه پيشنهاد در  -2

 بهبود شرامط و رفع موانع تحقيق در مؤسسه؛ -

 ؛هماهنگ ساختن زمان تعليم و تحقيق در مؤسسه -

ي پژوهشري و تعيرين نحروه    هرا  طرر  مشارکت با ب و خصوصي در اهراي  -

 همکاري با مراکز تحقيقاتي داخل و خارج مؤسسه؛

ي م تلرو برراي بررآوردن    ها زمانسابررسي نحوه ارامه خدمات پژوهشي به  -

 منطقه و استان و چاوناي همکاري مؤسسه و مراکز صنعتي؛، نيازهاي کشور

 نامه هامع پژوهشي مؤسسه؛همکاري در تدومن بر -7

مؤسسه  فناوريپژوهشي و  مشي خطاهداف و ، ها سياستتدومن و پيشنهاد  -4
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 ارامه به شوراي مؤسسه؛ منظور به

در مؤسسره و حمامرت از توسرعه     فنراوري ي توسعه ها زمينهفراهم نمودن  -5

 مؤسسه؛ فناوريهاي علم و  کارآفرمني و پارک، فعاليت مراکز رشد

 ي تربيت محقق؛ها طر ومن و پيشنهاد تهيه و تد -7

شرناخت هرچره    منظرور  بهي پژوهشي ها برنامهبررسي و تدومن و پيشنهاد  -3

 بيشتر ههان دانو و استفاده از آخرمن متدهاي پژوهشي؛

علمري از نترامج تحقيقرات برراي      هيرأت پيشنهاد چاوناي استفاده اعضاي  -8

 ارتقاي کيفيت آموزش؛

ي م تلو پژوهشري برراي پيشرنهاد بره مراهرع      ها مهنا آمينتهيه و تدومن  -1

 ؛ربط ذي

بررسي و اظهار نظر درباره مساملي که شوراي مؤسسه ما معاون پژوهشري   -11

 ؛دهد ميبه شورا ارهاع 

ي هرا  طرر  دن بره  ب شري  اولومرت ي پژوهشي مؤسسره برا   ها طر تصوم   -11

 پژوهشي کاربردي؛

 هيرأت ترغي  و تشومق اعضاي  منظور بههاي مادي و معنوي  امجاد انايزه -12

و ترهمره کتر  و نوشرتن مقراالت تحقيقري و امجراد امکانرات و         تأليوعلمي به 

 تسهيالت الزم براي تسرمع در چاپ و نشر آثار علمي؛

نحوه تدومن کت  علمي و پژوهشي بر مبنراي ضروابط    نامه آمينپيشنهاد  -17

 مصوب به شوراي مؤسسه؛

ن مؤسسره  التحصيال فارغمي و سنجو قابليت ارزمابي ميزان توانمندي عل -14

 ي تحقيقاتي ومژه؛ها طر از طرمق اهراي ، براي کار در هامعه

کلي کاربرد نترامج تحقيقرات برراي پيشربرد      مشي خطتعيين و پيشنهاد  -15

 هاي علمي و فني کشور؛ هنبه

 هيرأت ي مطالعراتي اعضراي   ها فرصتدر ههت توزمع مناس   رمزي برنامه -17

 د شرامط.علمي واه
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شوراي تخصصي تحصيالت تكميلي دانشكده در مؤسسيات   -31ماده 

 تخصصي

ترکييب شيوراي تخصصيي تحصييالت تكميليي دانشيكده در        الف(

 مؤسسات تخصصي

 (؛رميس شورا) رميس دانشکده -1

 (؛نام  رميس) معاون آموزشي دانشکده -2

 معاون پژوهشي دانشکده ما عناومن مشابه؛ -7

ي ت صصي هستند با درهه اسرتادماري  ها دورههامي که مجري  نمامندگان شاخه -4

 ما باالتر و حداقل سه سال سابقه تدرمس ما تحقيق در مقطع تحصيالت تکميلي؛

علمي مؤسسه با درهه استادماري ما براالتر و   هيأتما ما دو نفر از اعضاي  -5

حکرم  و  تأميرد حداقل سه سال سابقه کارآموزشي ما پژوهشي در صورت لرزوم برا   

 رميس مؤسسه.

وظايف شوراي تخصصي تحصيالت تكميلي دانشكده در مؤسسات  ب(

 تخصصي

کارشناسري  ي هرا  دورهي ها نامه آميندر  مندرج ي آموزشيها گروهکليه وظامو 

ي ت صصي بره شروراي ت صصري تحصريالت     ها دانشکدهدر ( Ph.D) و دکتر ارشد

 .شود ميتکميلي دانشکده واگذار 

 ي تحصيالت تكميلي دانشكده در مؤسسات جامعشوراي تخصص -34ماده 

ترکييب شيوراي تخصصيي تحصييالت تكميليي دانشيكده در        (الف

 مؤسسات جامع

 (؛رميس شورا) رميس دانشکده -1

 (؛نام  رميس) معاون آموزشي دانشکده -2

 معاون پژوهشي دانشکده؛ -7

ي ت صصري هسرتند برا    هرا  دورهي آموزشي که مجرري  ها گروهنمامندگان  -4
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ه استادماري ما باالتر و حداقل سه سال سابقه آموزشي ما پژوهشي در مقطرع  دره

 تحصيالت تکميلي؛

علمي مؤسسه با درهه استادماري ما براالتر و   هيأتما ما دو نفر از اعضاي  -5

و حکرم   تأميرد آموزشي ما پژوهشي در صورت لزوم برا   حداقل سه سال سابقه کار

 رميس مؤسسه.

تحصيالت تكميلي دانشكده در مؤسسات وظايف شوراي تخصصي  (ب

 جامع

پژوهشي آن  -شوراي تحصيالت تکميلي هر دانشکده هانشين شوراي آموزشي

 و دکترا خواهد بود. کارشناسي ارشدي ها دورهدانشکده در 

 پژوهشي دانشكده/ آموزشكده -شوراي آموزشي -31ماده 

 الف( ترکيب شورا

مرا بيشرتر باشرند و همچنرين در     در هر دانشکده که داراي سه گروه آموزشي 

پژوهشي دانشرکده و آموزشرکده برا ترکير  ذمرل       -شوراي آموزشي، ها آموزشکده

 :شود ميتشکيل 

 رميس دانشکده ما آموزشکده؛ -1

 معاونان دانشکده ما آموزشکده؛ -2

 ي دانشکده ما آموزشکده.ها گروهمدمران  -7

 پژوهشي دانشكده/ آموزشكده -وظايف شوراي آموزشي (ب

ي اهرامري مصروبات کره توسرط معاونران      ها زمينهههت امجاد  رمزي برنامه -1

 ؛گردد ميآموزشي و تحصيالت تکميلي و پژوهشي مؤسسه ابالغ 

ي آموزشي و پژوهشي دانشکده ما آموزشکده با توهره بره   ها سياستتدومن  -2

 ؛صال  ذيخطي مشي آموزشي و پژوهشي مؤسسه ههت تصوم  در مراهع 

ي آموزشي و پژوهشري دانشرکده مرا آموزشرکده و     ها طر ومن بررسي و تد -7

به شروراهاي ت صصري آموزشري و تحصريالت تکميلري و پژوهشري و       آنها  ارهاع
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 مؤسسه؛ فناوري

ي آموزشري و پژوهشري   هرا  فعاليرت ي ارزشريابي  هرا  طرر  بررسي و تدومن  -4

دانشکده ما آموزشکده و پيشنهاد آن به شوراهاي ت صصي آموزشري و تحصريالت   

 مؤسسه؛ فناوريکميلي و پژوهو و ت

 در ارامه دروم مشترک؛ ها ب وو  ها گروههماهناي ميان  -5

ات اذ تصميمات اهرامي براي هماهناي و تطابق زماني تعلريم و تحقرق در    -7

 دانشکده ما آموزشکده؛

علمي هدمد و پيشنهاد آن بره   هيأتبررسي و تعيين نياز دانشکده به عضو  -3

 علمي هر گروه؛ هيأتتکميل اعضاي  شوراي مؤسسه براي

بررسي و پيشنهاد ظرفيت پذمرش به معاونت آموزشي و تحصيالت تکميلي  -8

 مؤسسه؛

 ؛دهد ميرميس دانشکده به شورا ارهاع  که موارديبررسي و اظهار نظر در  -1

 بررسي تقاضاهاي فرصت مطالعاتي و پيشنهاد آن به شوراي مؤسسه؛ -11

علمي و ارهراع آن بره    هيأتاعضاي  فناوريهشي و ي پژوها طر بررسي  -11

 مؤسسه؛ فناوريشوراي ت صصي پژوهشي و 

 کارشناسي ارشدي ها دورهتحقيقاتي  هاي نامه پامان) تصوم  عناومن رساله -12

با رومکررد حرل موضروعات کراربردي و توسرعه و تحقيرق در موضروعات        ( و باالتر

 بنيادمن؛

 ي آموزشيها گروه -34ماده 

 ريف گروه آموزشيتع الف(

علمي مت صرص در مرا    هيأتگروه آموزشي واحدي است متشکل از اعضاي 

اي دامرر اسرت و اعضراي     رشته از شع  دانو بشري که در دانشکده ما آموزشکده

 .دهند ميعلمي هر گروه مجموعاً شوراي آن گروه را تشکيل  هيأت

 ي آموزشيها گروهوظايف  ب(

 زشي و پژوهشي در رشته مربوط؛ي آموها فعاليتهماهنگ ساختن  -1
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 ي آموزشي که براي تدرمس در آن رشته الزم است؛ها برنامهتنظيم  -2

نظارت بر نحوه ارامه دروم و بررسي و اظهار نظر در مورد متون درسري و   -7

 ي مصوب؛ها سرفصلو  ها برنامهمحتواي دروم براسام 

 اظهار نظر درباره ساعات تدرمس و تحقيق اعضاي گروه؛ -4

پذمرش دانشجومان انتقالي و مهمان و تعيين کمبرود   درخصو  اظهار نظر -5

 واحدهاي درسي آنان؛

پژوهشري   -ي تحقيقري و پيشرنهاد بره شروراي آموزشري     هرا  طرر  بررسي  -7

 دانشکده ما آموزشکده؛

ي اعضراي گرروه و پيشرنهاد آن بره شروراي      هرا  مأمورمتاظهار نظر درباره  -3

 موزشکده؛آموزشي پژوهشي دانشکده ما آ

علمي مت صص و پيشرنهاد   هيأتنياز گروه به است دام اعضاي  بيني پيو -8

 ؛ربط ذيبه رميس دانشکده براي ارهاع به مراهع 

 پژوهشي؛ -ارزمابي ساالنه کارگروه براي طر  در شوراي آموزشي -1

 رمرزي  برنامره  عالي شورايدر مورد دروم طبق اختياراتي که  رمزي برنامه -11

 ه است؛تفومض کرد

و تجدمرد نظرر در عنروان     هرا  سرفصرل بررسي و اعالم نظر برراي اصرال     -11

و همچنين تعيرين محترواي دروم برا    ( از حيث اصلي ما اختياري بودن) ها درم

 عرالي  شروراي هاي علمري برراي پيشرنهاد و تصروم  در      توهه به آخرمن پيشرفت

 ؛رمزي برنامه

 مديران ستاد مؤسسه -31ماده 

 اب مديران ستادينحوه انتص الف(

بره اسرتثناي   ) مدمران ستادي مؤسسه پس از احرازشرامط اختصاصي و عمومي

 تأميرد و  ربط ذيبا پيشنهاد معاون ( مدمران تحت مدمرمت مستقيم رميس مؤسسه

. همچنرين عرزل آنران نيرز از وظرامو و      گردند ميو حکم رميس مؤسسه منصوب 

 .باشد مياختيارات رميس مؤسسه 
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و پرس از آن رمريس    باشرد  مري سال  2صاب مدمران مؤسسه مدت انت -تبصره

مؤسسه براسام گزارش عملکرد دو ساالنه آنان نسبت به انتصاب مجدد ما تعيرين  

 .نمامد ميفرد هدمد اقدام 

 شرايط عمومي مديران ستادي مؤسسه ب(

برراي مردمران    نامره  آمرين امن  4در ماده  هيأت مندرجشرامط عمومي مدمران 

 .باشد ميز قابل اعمال ستادي مؤسسه ني

 شرايط اختصاصي مديران ستادي مؤسسه ج(

 داشتن مدرک تحصيلي مرتبط با مسؤوليت؛

 اهرامي در زمينه مسؤوليت.  سال حسن سابقه 7داشتن حداقل 

سال حسن سرابقه اهرامري در زمينره     5در شرامط استثنامي داشتن  -تبصره

 امازمن شرامط بند ما گردد.ه دتوان مي، رميس مؤسسه تأميدمسؤوليت مرتبط با 

مرورخ   784تبصرره در هلسره    77مراده و   18در  نامره  آمرين امرن   -38ماده 

برراي   1/1/11رسيد و از ترارمخ   تصوم  بهانقالب فرهناي  عالي شوراي 11/12/81

دولتري   دولتري و غيرر   فناوريپژوهشي و  عالي آموزشو مؤسسات  ها دانشااهکليه 

ي اهرامي و نهادهاي عمومي کشرور و دانشرااه   ها ااهدستسامر ، وابسته به وزارتين

مردمرمت   نامره  آمين، نامه آمين. از تارمخ اهراي امن باشد مي االهرا الزمآزاد اسالمي 

 11/4/31مررورخ  241مصرروب هلسرره  عررالي آمرروزشو مؤسسررات  هررا دانشررااه

 .گردد ميلغو و بالاثر ، هاي بعدي آن انقالب فرهناي و اصالحيه عالي شوراي
 

نژاد احمديمحمود  -انقالب فرهناي عالي شورايميس همهور و رميس ر  


