
 یانقالب فرھنگ یعال یمتن مصوبه شورا

  

 آموزش عالی، پژوھشی و فناوری ھا و موسسات نامه جامع مدیریت دانشگاه آیین

  

  یانقالب فرھنگ یعال یشورا  12-10-1389 جلسه مورخ  684 مصوب

 
 1 : شماره ابالغ

  02-18-90 : تاریخ ابالغ

  

 :شرح

 10/12/89مـورخ   684کـه در جلسـه   » آموزش عالی، پژوھشی و فنـاوری  موسساتھا و  نامه جامع مدیریت دانشگاه آیین«مصوبه 
اسـت، بـه شـرح     وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده 11/11/89فرھنگی و بنا به پیشنھاد مورخ  شورای عالی انقالب

  :شود ذیل برای اجراء ابالغ می

   : مقدمه

بیکـران   دھه اخیر علیـرغم تحـریم ھـا و محـدودیتھای گسـترده در سـایه الطـاف       آموزش عالی کشور در سه  توسعه و ارتقای نظام

نظام مدیریتی متکی بر توان علمی داخل کشور  الھی و ھدایت داھیانه رھبر کبیر انقالب اسالمی و مقام معظم رھبری با طراحی
امـا تحقـق تمـدن    . راھم نمـوده اسـت  و درخور ستایش و مباھـاتی را بـرای کشـور فـ     در حوزه منابع و متون دستاوردھای چشمگیر

علمـی بـرای گـذر از تغییـرات و      ایرانی نیاز به عبور از دوره تثبیت مدیریت و ورود به عرصه رشـد جھـش سـریع    –اسالمی  باشکوه
ایـن امـر صـرفا بـا تغییـر و ایجـاد سـاختار        . الملـل را طلـب مـی نمایـد     تحوالت سریع جھانی و کسب جایگاه شایسته در نظام بـین 

به عمل آمده در آیـین   در این راستا و با عنایت به اصالحات متعدد. متناسب با وضعیت کنونی میسر خواھد گردید یتی جامع ومدیر

 19شـورای عـالی انقـالب فرھنگـی در طـول مـدت        11/4/1370 نامه مدیریت دانشگاھھا و موسسات آموزش عالی مصوب جلسه

 عالی، پژوھشی و فناوری وابسته به وزارتـین علـوم، تحقیقـات و فنـاوری و     موسسات آموزش سال و افزایش تعداد دانشگاھھا و
سـایر دسـتگاھھای اجرایـی و     بھداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاھھا و موسسات آموزش عالی و پژوھشی وابسـته بـه  

مصوبات ھیاتھـای امنـا در    ساختار آیین نامه مدیریت مطابق با غیرانتفاعی، به منظور انسجام -موسسات آموزش عالی غیردولتی

 موسسات آموزش عـالی، پژوھشـی و فنـاوری و اسـتفاده از ظرفیتھـای ناشـی از اجـرای قـانون         خصوص تشکیالت دانشگاھھا و
آمـوزش پزشـکی، مصـوبات متعـدد شـورای       اھداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بھداشت، درمان و

یک از وزارتین علوم، تحقیقـات و فنـاوری و بھداشـت، درمـان و آمـوزش       ورای گسترش آموزش عالی ھرعالی انقالب فرھنگی و ش
یکـدیگر و   تـاکنون، بـا ھـدف بالنـدگی، پیوسـتگی مـدیریتی، تعامـل سـازنده ارکـان مختلـف دانشـگاھی بـا             1370پزشکی از سال 

اختیارات، تعیین سطوح مدیریتی و ھمسان سازی نحـوه   پاسخگویی مناسب در برابر مراجع ذیصالح، ھمزمان با بازتدوین وظایف و

موسسات آموزش عالی، پژوھشی و فنـاوری وابسـته بـه وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری،        انتصاب مدیران در کلیه دانشگاھھا و

ش و موسسـات آمـوز   بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و سـایر دسـتگاھھای اجرایـی و ھمچنـین دانشـگاه آزاد اسـالمی       وزارت
مـورد  » موسسـات آمـوزش عـالی، پژوھشـی و فنـاوری      آیـین نامـه جـامع مـدیریت دانشـگاھھا و     «عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی،  

  .بازنگری و تدوین قرار گرفت

   : تعاریف – 1ماده 

  .بھداشت ، درمان و آموزش پزشکی می باشند منظور از وزارتین، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت: وزارتین 
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دانشکده ھای مستقل و موسسات آمـوزش عـالی، پژوھشـی و فنـاوری وابسـته بـه        منظور از موسسه، دانشگاھھا،: موسسه 

دسـتگاھھای اجرایـی و    تحقیقات و فناوری، وابسته به وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشـکی، وابسـته بـه سـایر     وزارت علوم،
  .اسالمی می باشد و دانشگاه آزادغیرانتفاعی  -ھمچنین موسسات آموزش عالی غیردولتی 

  :ارکان موسسه - 2ماده

   :ارکان موسسه عبارتند از

 

  امنا ؛ ھیات .1

   رییس موسسه؛ .2

  ھیات رییسه ؛. 3

  .شورای موسسه. 4

  :امنا ھیات - 3ماده 

ھـا و موسسـات    دانشگاهقانون تشکیل ھیاتھای امنای  ھیات امنا عالی ترین رکن موسسه می باشد که وظایف و اختیارات آن در
و ھمچنـین  ) شـورای عـالی انقـالب فرھنگـی     23/12/67و  9/12/67مـورخ   183و  181 مصـوب جلسـات   (  آموزش عالی و پژوھشی

مجلس شورای  18/10/69 مصوب مورخ (ھا و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی  دانشگاه انجام امور مالی و معامالتی قانون نحوه

  .تعیین شده است) اسالمی

   :رییس موسسه - 4ماده 

   :جایگاه - لفا

دومین رکن موسسه خواھد بود و در قبال کلیه امور  رییس موسسه باالترین مقام اجرایی موسسه می باشد که بعد از ھیات امنا
   .نماینده حقوقی موسسه در نزد مراجع ذیصالح خواھد بود موسسه در حدود مقررات مصوب، مسیول و

   :نحوه انتصاب –ب  

فرھنگـی پیشـنھاد خواھـد شـد کـه در       رییس ھر موسسه بر حسب مورد از جانب وزیر ھر یک از وزارتین به شورای عالی انقـالب 

نحـوه انتصـاب ریـیس دانشـگاه آزاد     . انجـام وظـایف خـود خواھـد پرداخـت      صورت تایید شورا، وی با حکم وزیر به مدت چھار سال به
   .مذکور، مصوب شورای عالی انقالب فرھنگی تعیین می گردداساسنامه دانشگاه  اسالمی بر اساس مفاد

متـوالی تنھـا بـرای یـک دوره      انتخاب مجدد افرادی که با انجام تشریفات مقرر در این ماده منصوب می شوند، به صـورت  : 1تبصره 
رای عالی انقالب فرھنگـی امکـان   بعدی پس از تایید و اخذ مجوز از شو در موارد استثنا، انتخاب مجدد برای دوره. باشد بالمانع می

  .باشد می پذیر

موسسه توسط شـورای عـالی انقـالب فرھنگـی، وی را      وزیر ھر یک از وزارتین می تواند تا تایید حکم رییس پیشنھادی:  2تبصره 

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

 اجرایی، رییس موسسه به پیشنھاد ریـیس ھیـات امنـا، تاییـد     دستگاھھایدر موسسات آموزش عالی وابسته به سایر : 3تبصره 

  .امنا منصوب می گردد وزیر ذیربط و حکم رییس ھیات
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اسـالمی بـر اسـاس مفـاد اساسـنامه آن دانشـگاه، مصـوب شـورای          روسای مراکز و واحدھای وابسته به دانشگاه آزاد:  4تبصره 

  .گردند الی انقالب فرھنگی منصوب میع

اسـاس مفـاد اساسـنامه موسسـات مـذکور،       غیرانتفاعی، رییس موسسـه بـر   –در موسسات آموزش عالی غیردولتی :  5 تبصره

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

   :شرایط عمومی رییس موسسه –ج  

اھداف، وظـایف و تشـکیالت وزارت    قانون 12موسسات مندرج در ماده  شرایط عمومی مربوط به روسای موسسات به استثنای -1

  :علوم، تحقیقات و فناوری به شرح ذیل می باشد

  – الف

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

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

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

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

  .ھای غیر قانونی وابستگی به احزاب و گروه عدم .5

   :ذیل احراز سایر شرایط مندرج در بندھای -ب 

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

  دارا بودن شرط تاھل؛ .2

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

   :شرایط اختصاصی رییس موسسه –د  

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

  دانشگاھھا وموسسات آموزش عالی، پژوھشی و فناوری در وضعیت ھیات علمی؛ مت درسال سابقه خد 5داشتن حداقل  .2

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

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

ــین و ریــیس دانشــگاه آزاد اســالمی   ــک از وزارت ــا رعایــت(وزیــر ھــر ی  .باشــد حســب مــورد مــی) 4بنــد ب مــاده  4مفــاد تبصــره  ب
الزامـی اسـت و در شـرایط اسـثتثنایی     ) رده یـک (دانشیاری برای روسای موسسـات بـزرگ    داشتن مرتبه علمی حداقل: 2تبصره 

خـدمت و کسـب حـداقل     سال سـابقه  5علمی با مرتبه استادیاری با حداقل رییس موسسات بزرگ از میان اعضای ھیات  انتخاب

  .دعالی انقالب فرھنگی مجاز می باش دوسوم آرای موافق شورای
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  :وظایف و اختیارات رییس موسسه - ه

ت ریـیس  اھـداف ، وظـایف و تشـکیالت ھـر یـک از وزارتـین، وظـایف و اختیـارا         در اجرای ماموریت و وظایف محوله مستند بـه قـانون   

  :می باشد موسسه به شرح ذیل

ھـای   ھا و بخشنامه نامه حدود مقررات مصوب و آیین مسیولیت در قبال کلیه امور موسسه و حسن اجرای مصوبات ھیات امنا در .1

  به واحدھای ذیربط حسب مورد و نمایندگی حقوقی موسسه نزد مراجع ذیصالح؛ صادر شده از سوی وزارت و ابالغ آن

  امنا؛ ھا برای طرح در ھیات پیشنھاد برنامه ھای راھبردی، سیاستھا، اھداف و خط مشی تھیه و .2

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

 توسعه مدیریت و منابع موسسه در چارچوب بھداشتی و درمانی، خدماتی و فرھنگی، تربیتی، آموزشی، پژوھشی، دانشجویی،

  راھبردی تعیین شده؛ برنامه ھای

آموزشـی، پژوھشـی، دانشـجویی، بھداشـتی و درمـانی،       نظارت دقیـق و مسـتمر بـر حسـن اجـرای امـور تربیتـی، فرھنگـی،         .4

 منـابع، اسـتخدام، جـذب،   اخراج، ترفیع و ارتقای اعضای ھیات علمـی، توسـعه مـدیریت و     خدماتی، استخدام، انتصاب، ماموریت،
و ھماھنگی واحدھای مختلف و پاسخگویی  المللی موسسه بین انتصاب، ماموریت، ارتقا و اخراج کارکنان و کلیه ارتباطات داخلی و 

  احتمالی و ارجاع آنھا به مقامات ذیصالح؛ به مراجع ذیصالح و پیگیری اشکاالت و تخلفات

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

تشکیالت موسسه و ھمچنین تغییـر   ھای مالی ـ معامالتی، اداری، استخدامی و تشکیالتی، نمودار سازمانی و آیین نامه تھیه .6
  طی مراحل قانونی؛پیشنھاد به ھیات امنا برای  و اصالح آنھا در چارچوب ضوابط و مقررات وزارتین و

نحوه  با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معامالتی و ارایه به ھیات امنا و ھمچنین نظارت بر تھیه بودجه تفصیلی ساالنه موسسه .7
  ھزینه نمودن بودجه تخصیصی به موسسه؛

 مقررات مصوب و مسیولیت امور اسناد ملی، اداری و مکاتبات موسسه در چارچوب ضوابط و امضای قراردادھا ، اسناد تعھدآور، .8
ابالغی، پاسـخگویی بـه ھیـات امنـا در      مالی موسسه طبق قوانین، آیین نامه ھای مالی و معامالتی ، اداری و مقررات و مصوبات

مسایل مطروحه در گزارش حسابرسی و ارایه اقدامات انجام شده به ھیـات   قبال گزارشات حسابرسی، پیگیری و رفع مشکالت و

  امنا؛

موسسه به ھیات امنا و وزارت  ارایه گزارش عملکرد ساالنه آموزشی، پژوھشی، فرھنگی، اجرایی، مالی و محاسباتی ساالنه .9

  متبوع؛

ھا، پژوھشکده ھـا، آموزشـکده ھـا،     شوراھای موسسه، روسای دانشکده نصب و عزل اعضای ھیات رییسه، اعضای حقیقی .10

  آموزشی و پژوھشی و مدیران ستادی موسسه؛ ھای گروهوابسته، و مدیران  موسسات و واحدھای

اختیـار انتصـاب و عـزل     در موسسات وابسته به وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی، رییس موسسه می توانـد  صرفا: تبصره

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

  ادغام واحدھا با ھماھنگی شورای موسسه به ھیات امنای ذیربط؛ ارایه پیشنھاد تاسیس، توسعه، انحالل و .11

برابر ضوابط و  ھمکاریھای علمی با سایر موسسات آموزشی یا پژوھشی داخلی و خارجی به شورای موسسه ارایه پیشنھاد .12

  مقررات مربوطه؛
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شاخص و برجسته در حوزه ھای مختلف آموزشی، پژوھشی، فرھنگی و  از اساتیدایجاد شورای مشورتی متشکل از پنج تن  .13

  علمی باالتر از استادیار؛ اجرایی ترجیحا با مرتبه

  .در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه) کارمندان -دانشجویان  - ھیات علمی (نظارت بر امور انضباطی موسسه  .14

 

 

   :معاونان موسسه - 5ماده 

   :جایگاه -الف 

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

  تکمیلی؛ معاون آموزشی و تحصیالت .1

  معاون دانشجویی؛ .2

  معاون فرھنگی و اجتماعی؛ .3

  فناوری؛ معاون پژوھشی و .4

  معاون توسعه مدیریت و منابع یا عناوین مشابه؛ .5

  بھداشتی؛ معاون .6

   .معاون درمان و دارو .7

 تشکیالت مصوب ھیاتھای امنای ذیربط حداکثر تا سقف مصوب قـانونی تعیـین مـی    تعداد معاونتھا در موسسات بر اساس: تبصره 

  .گردد

   :نحوه انتصاب معاونین و سایر مدیران موسسه – ب 

 ھمچنین. وسسه انتخاب و منصوب می گردنداحراز شرایط اختصاصی و عمومی توسط رییس م معاونان و سایر مدیران موسسه با

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

  :عمومی معاونین و سایر مدیران موسسه شرایط –ج 

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

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

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

  و التزام عملی به احکام دینی؛ دارا بودن تقوی دینی .3
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  بودن از حسن شھرت اخالقی و وجاھت علمی و آشنا بودن به اداره امور موسسه؛ برخوردار .4

  .ھای غیر قانونی وابستگی به احزاب و گروه عدم .5

   :شرایط اختصاصی معاونین موسسه –د 

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

 سابقه خدمت دردانشگاھھا وموسسات آموزش عالی، پژوھشی وفنـاوری بـا مـدرک دکتـرا در وضـعیت      سال 5حداقل داشتن  .2

  ھیات علمی؛

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

ه از موضوع ماده یـک آیـین نامـه    امتیازات کسب شد بر اساس(عالوه بر شرایط اختصاصی فوق، احراز رتبه اول تا پنجم :  1تبصره  
 در میان اعضـای ھیـات علمـی موسسـه، بـرای معـاون      ) فعالیتھای فرھنگی ـ تربیتی ـ اجتماعی   ارتقا مرتبه اعضای ھیات علمی

   .فرھنگی و اجتماعی الزامی است

یلی کارشناسی ارشد مرتبط یک از وزارتین داشتن مرتبه مربی با مدرک تحص در شرایط استثنایی، با موافقت وزرای ھر:  2تبصره 

  .توسعه مدیریت و منابع و معاونت بھداشتی کافی است برای معاونت

ھمچنـین در   عالی کمتر از سطح دانشگاه و در شرایط استثنایی، با تایید وزرای ھر یک از وزارتین و در مورد مراکز آموزش: 3تبصره 

  .کافی است ربی برای معاونانموسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی داشتن مرتبه م

رییس دانشگاه آزاد اسالمی برای واحـدھای دانشـگاه آزاد    در مورد دانشگاه آزاد اسالمی و در شرایط استثنایی، با تایید: 4تبصره 

  .مدرک کارشناسی ارشد مرتبط برای معاونتھا کافی است اسالمی داشتن مرتبه مربی یا

  :موسسه وظایف معاونان: ه  

  : وظایف عمومی –الف 

ابالغی از سوی رییس موسسه به واحدھای ذیربط و پیگیری و نظـارت بـر حسـن     ابالغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه ھای .1

  آن؛ اجرای

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

  رییس موسسه در خصوص وظایف مربوطه به واحدھای تحت نظر ؛ ھای توجیھی الزم به ارایه گزارش .3

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

  واحدھای وابسته به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنھا ؛ نظارت بر .5

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

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

  .انجام سایر امور محوله از سوی رییس موسسه .8
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  :وظایف اختصاصی –ب 

   :معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی -1

 سیاستھا، مقررات و فرآیندھای آموزش و تحصیالت تکمیلی موسسه، منطبـق بـر قـوانین،    بر حسن اجرای کلیهاداره و نظارت   .1
  تکمیلی؛ ھای تحصیالت مصوبات، مقررات و آیین نامه ھای اجرایی مربوطه با رویکرد گسترش دوره

بر حسن اجرای وظایف واحـدھای وابسـته و   نظارت  ریزی امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی با ھمکاری واحدھای ذیربط و برنامه .2
  دانشکده و ارزیابی آن و ارایه گزارش الزم به ھیات رییسه؛ ھای آموزشی ھر ھا و فعالیت اجرای برنامه

نیمسـال و   عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای ھیـات علمـی و مـدیران آموزشـی واحـدھای مختلـف در ھـر        پایش و ارزیابی .3
  علمی؛ اعالم نتیجه ارزیابی به اعضای ھیات  نشگاه وانعکاس آن به ریاست دا

  مدت آموزشی و ضمن خدمت؛ ھای کوتاه اجرای دوره .4

زمینـه مناسـب    آموزشی حـوزه و دانشـگاه و ایجـاد    -تامین امکانات و تخصیص اعتبار الزم جھت تعامل علمی  ریزی جھت برنامه .5

  جھت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسالمی؛

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

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

ھا به منظور به روز رسانی، کارآمدی اعضای ھیـات علمـی موسسـه، غنابخشـی و ارزش      ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل .8
  یشنھاد الزم به وزارتین حسب مورد؛ارایه پ مداری و

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

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

مذکور، مطابق با ضوابط  ت به تعیین سایر وظایف مرتبط با معاونتبھداشت، درمان و آموزش پزشکی می تواند نسب وزارت: تبصره 

  .و مقررات مربوطه اقدام نماید

  :معاون دانشجویی -2

  و آیین نامه ھای مربوطه؛ اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور دانشجویی موسسه، مطابق با مصوبات، مقررات  .1

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

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

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

  موسسه؛ رفاھی، بھداشتی و سالمت موسسه و ارایه گزارش به رییسارزیابی وضعیت صنفی،  رصد و .5

  .موسسه زمینه سازی جھت مشارکت، ھمراھی و ھمدلی دانشجویان برای ارتقای وضعیت .6
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  :معاون فرھنگی و اجتماعی -3

مطـابق بـا مصـوبات،     امور فرھنگی موسسه در سطوح استادان، دانشجویان و کارکنـان،  راھبری و نظارت بر حسن اجرای کلیه  .1

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

مبـانی اسـالم در    اجرای سیاستھای راھبردی شورای عالی انقالب فرھنگی و ستادھای تعمیق و گسترش فرھنگ و تطبیق و .2

  دستگاھھا در حوزه مسایل فرھنگی و اجتماعی؛

ھمکـاری   ھنگی، تربیتی، اجتماعی و سیاسی موسسه و ھمچنین انجام مطالعات و پژوھشـھای الزم بـا  فر رصد وضعیت کلی .3

جھت گسترش و تعمیق ارزشھای اسالمی  معاونت پژوھشی موسسه به منظور برنامه ریزی و سیاستگذاری فعالیتھای فرھنگی

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

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

و  توسعه آموزشھای فرھنگـی، سیاسـی و اخالقـی از طریـق برگـزاری کالسـھای آموزشـی و سـمینارھا         ریزی به منظور برنامه .5

  اسالمی و انقالبی و نظارت بر آنھا ؛ ده بھینه از توان موجود نھادھایمجامع فرھنگی، فکری و سیاسی دانشگاھی با استفا

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

نظـران علمـی،    صـاحب فرھنگ گفتگو، نقد روشـمند، آزاد اندیشـی و گسـترش زمینـه ارتبـاط دانشـگاھیان بـا         اھتمام به ترویج .7
  فرھنگی و سیاسی؛

ھـای الزم و پیگیـری    تسھیل در فرآیند تصویب طرحھـا، پیشـنھاد برنامـه    مدیریت محتوایی شورای فرھنگی و اجتماعی از طریق .8
   وظایف محوله؛

، بـا ھـدف ایجـاد    در داخـل یـا خـارج موسسـه     پیگیری ابالغ مصوبات، مقررات و آیین نامه ھا و اطالع رسانی به واحدھای مرتبط .9
   .گزارش ارزیابی به شورای فرھنگی و اجتماعی موسسه ھماھنگی و نظارت بر حسن اجرای آنھا و ارایه

 
انجـام   فرھنگی و اجتماعی، کلیه وظایف و اختیارات معاونت مذکور در حوزه معاونت دانشجویی در موسسات فاقد معاونت: تبصره 

   .می پذیرد

  :معاون پژوھشی و فناوری -4

مصـوبات،   اجرای کلیه امور پژوھشی و فناوری، کتابخانه ھا و بانکھای اطالعاتی موسسـه، مطـابق بـا    اداره و نظارت بر حسن  .1
  مقررات و آیین نامه ھای مربوطه؛

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

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

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

  ھای توسعه کشور و نقشه جامع علمی کشور؛

 تعیـین شـده در طرحنامـه پـروژه ھـای مصـوب پژوھشـی و       پژوھشی موسسه بـر اسـاس تقـویم     کنترل و نظارت بر فرآیندھای .5

  تحقیقاتی؛
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عملکرد پژوھشـی سـاالنه موسسـه جھـت ارایـه بـه ریـیس         ھای پژوھشی و ارزیابی مطالعات الزم در زمینه ارزشیابی فعالیت .6

  موسسه؛

  مات علمی؛موسسات داخلی و خارجی به منظور ھمکاری در امور پژوھشی و مبادله خد ایجاد ارتباط الزم با .7

علمــی و اجــرای کلیــه امــور  ھــای ھمکـاری در ارایــه خــدمات علمــی، فرھنگــی و اجتمــاعی و برگــزاری ســمینارھا و کنفــرانس . 8

  موسسات؛ بین موسسه و سایر قراردادھای تحقیقاتی و خدماتی

  دانشگاھی؛ ھای کوتاه مدت پژوھشی برای موسسات غیر ھمکاری در اجرای دوره  .9

اعم از مراکز علمی پژوھشی (داخل و خارج از کشور  ھای مطالعاتی ریزی جھت استفاده اعضای ھیات علمی از فرصت برنامه  .10
  مصوب؛ برابر ضوابط) حوزوی و دانشگاھی

ھـای میـان مـدت و بلنـد مـدت و       قالـب برنامـه   ھای پژوھشـی در  تھیه برنامه پژوھشی موسسه و ارایه اھداف و تعیین اولویت .11
  پژوھشی موسسه؛ پارکھای علم و فناوری، برای طرح در شورای تخصصی  حمایت از تشکیل مراکز رشد، کارآفرینی و

چشـم انـداز و    ھای رشـد و توسـعه کشـور براسـاس اھـداف سـند       ھای موسسه در چارچوب برنامه ارزیابی فعالیت بررسی و .12
   برای طرح در ھیات رییسه؛ آموزش عالی برنامه ھای توسعه ای کشور و نقشه جامع علمی کشور در بخش

پژوھشی مشترک و برنامه ریزی جھت تامین امکانات و تخصـیص اعتبـار    – شناسایی و تعریف موضوعات و برنامه ھای علمی .13
اسـالمی   پژوھشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جھـت نیـل بـه علـم دینـی و علـوم انسـانی        - الزم جھت تعامل علمی

  . با حوزه تخصصی موسسهمناسب 

  : معاون توسعه مدیریت و منابع -5

  مصوبات، مقررات و آیین نامه ھای مربوط؛ اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور اداری، مالی و عمرانی موسسه، مطابق با .1

عمـل در واحـدھای    و نظارت بر چگـونگی گـردش کارھـا و روشـھای کـاری مـورد       رسیدگی به اھداف اجرایی موسسه و ھدایت .2

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

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

  در ھیات امنای ذیربط؛ ش جھت طرحمورد عمل موسسه و ارایه گزار

تنگناھـا و مشـکالت و فرصـتھا تھدیـدات پـیش رو جھـت تعیـین         تعیین وضعیت موجود موسسه از طریق شناسایی نقاط قـوت و  .4

  ارتقا به وضعیت مطلوب؛ راھبردھای پیشنھادی در راستای

  واحدھای تحت نظر؛وظایف مربوطه به  ھای توجیھی الزم به رییس موسسه در خصوص ارایه گزارش .5

ریـزی و پیشـنھاد بودجـه سـالیانه و انجـام کلیـه        طـرح جـامع موسسـه و برنامـه     آوری و تکمیل اطالعات مورد نیاز براسـاس  جمع .6

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

  ساختمانھا و تاسیسات موجود؛تعمیرات اساسی به منظور احیاء و نگھداری  انجام .7

تابعـه بـا ھمکـاری سـایر      کمیته تدوین روشھای اجرایی به منظور بھینه سـازی سـامانه تعـامالت اداری بـین واحـدھای      تشکیل .8
  معاونتھای موسسه؛
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ایجـاد  کنترل مناسب بر چرخه مـالی بـه منظـور تھیـه گزارشـات مـدیریتی مـالی در جھـت          استقرار فرآیند شناسایی درآمدھا و .9

  مالی در بخشھای مختلف موسسه؛ انضباط

و تجھیزات موسسـه بـه منظـور حفـظ و نگھـداری از سـرمایه ھـای ملـی          تدوین روشھای اجرایی مناسب برای نگھداری ابنیه .10

  .موسسه

  : بھداشتی معاون -6

بوط به سـالمت جامعـه و   مشکالت بھداشتی مر شناخت خصوصیات جغرافیایی و جمعیتی استان، شناسایی منابع، مسایل و .1

  تعیین اولویتھا؛

گـرفتن   مسایل و مشکالت عمده در چـارچوب سیاسـتھا و اسـتراتژیھای اعـالم شـده کشـوری بـا در نظـر         ریزی برای حل برنامه .2

  شرایط خاص استان؛

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

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

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

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

اجرایی و سنجش کیفیـت خـدمات و بازدیـدھای مـنظم از واحـدھای       عملیات) کنترل و نظارت(نظارت بر اجرای فعالیتھا و پایش  .7
  اجرایی؛

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

خـانوار جمعیـت دارنـد و پـروژه      150سالم و کافی در روستاھایی کـه بـیش از    طراحی و اجرای پروژه ھای تامین آب آشامیدنی .9

  اساسی محیط در کلیه روستاھا؛ ھای بھسازی ھای

  یافته؛ نظارت بر نگھداری پروژه ھای بھداشتی انجام .10

ایجـاد زمینـه ھـای الزم بـرای خـودگردان       ھـای بھداشـتی درمـانی اسـتان و     گسترش سیاست عدم تمرکز در توسـعه شـبکه   .11

  واحدھای اجرایی شھرستانھا؛ شدنواحدھای اجرایی و تفویض اختیار الزم به

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

  اجرا، نظارت و ارزشیابی؛ ریزی،مراحل برنامه 

  .ھای به موقع برای تامین وسایل، تجھیزات، مواد و داروھای مورد نیاز بینی پیش پشتیبانی تدارکاتی از واحدھای اجرایی و .13

  : معاون درمان و دارو -7

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

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

  یا کاھش در امر آموزش نگردد؛
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ی و پیشـنھاد و  کـارایی موسسـات آموزشـی و درمـانی تابعـه، در سـاعات اداری و غیـرادار        ریزی در مورد باال بردن سطح برنامه .3

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

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

  ؛)ستادی مرکزی

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

  خیریه؛

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

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

بھداشتی و نظارت بـر   ری مواد غذایی دارویی ، آرایشی وضوابط مربوط به تاسیس مراکز تولید، توزیع و نگھدا رسیدگی و انجام .8
  ذیربط در حوزه ستادی وزارت؛ ارسال مدارک و درخواست متقاضیان تاسیس مراکز یادشده به واحدھای

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

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

  :آموزشکده / پژوھشکده/ رییس دانشکده - 6ماده 

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

  عضو ھیات علمی با مرتبه علمی حداقل استادیار؛ .1

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

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

 

  .استثنایی، داشتن مرتبه مربی برای ریاست آموزشکده ھا کافی است در شرایط: تبصره 

  :آموزشکده/ پژوھشکده / اختیارات رییس دانشکده وظایف و -ب 

/ دانشـکده  فراھم نمودن تعامل مناسـب بـین دانشـجویان، اسـاتید و کارکنـان در واحـدھای مختلـف        ایجاد نظم و انضباط کاری و  .1

  آموزشکده؛/ پژوھشکده 

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

  شود؛ یق رییس موسسه ابالغ میاز طر نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که .3

  آموزشکده؛/ پژوھشکده / اداری و مالی و فرھنگی دانشکده ایجاد ھماھنگی در امور آموزشی و پژوھشی، .4

  آموزشکده؛ / پژوھشکده/ وظایف آموزشی، پژوھشی و فرھنگی اعضای ھیات علمی دانشکده نظارت بر حسن اجرای .5
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  آموزشکده؛/ پژوھشکده / پیشنھاد بودجه ساالنه دانشکده .6

  کار ساالنه دانشکده و گزارش آن به رییس موسسه؛ ارزیابی .7

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

  :آموزشکده/ پژوھشکده / معاون دانشکده - 7ماده 

  :جایگاه – الف

  .معاون به تشخیص ھیات رییسه موسسه داشته باشد تواند بر حسب نیاز یک تا سه آموزشکده می/ پژوھشکده / ھر دانشکده  

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

/ پژوھشـکده  / آموزشکده حسـب مـورد بـه معاونـان دانشـکده     /پژوھشکده  /تمام یا قسمتی از وظایف و اختیارات رییس دانشکده

   .گردد می آموزشکده محول

  :ی آموزشی و پژوھشیمدیر گروه ھا - 8ماده 

   :جایگاه -الف 

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

   .آموزشکده دایر است/ پژوھشکده / دانشکده

   :انتصاب نحوه –ب 

اعضای گروه با تایید و حکم رییس موسسه برای مـدت دو   آموزشکده از میان/ پژوھشکده / مدیر گروه به پیشنھاد رییس دانشکده 

   .سال منصوب می گردد

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

  .می پذیرد

   :وظایف و اختیارات مدیر گروه -ج 

، پژوھشـی، راھنمـایی   )عملـی  – نظـری (یف عمـومی اعضـای ھیـات علمـی اعـم از آموزشـی       ابالغ برنامه ھای اجرایی و تکال  .1
  گروه و نظارت بر حسن اجرای آن؛ دانشجو و خدمات و رعایت نظم و انضباط کاری اعضای ھیات علمی

/ انشـکده خدماتی ارایه شده از طریق گروه بر اساس خـط مشـی شـورای د    تھیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و پژوھشی و .2
ھمکـاری   قبل از شروع نیمسال تحصیلی و تھیـه جـدول دروس ھـر نـیم سـال بـا       با مشورت اعضای گروه  آموزشکده/ پژوھشکده 

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

  ھا به مراجع ذیربط؛ این برنامه تسلیم ھا با توجه به آخرین پیشرفتھا و تغییرات و تحوالت علمی و نظر مستمر در برنامه تجدید .3

کار، مصـوبات، پیشـنھادھا و نظریـات جمعـی گـروه بـه ریـیس دانشـکده،          تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش .4
  ھماھنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی برای اجرا؛  برای پژوھشکده یا آموزشکده
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  گروه؛ آموزشکده به اعضای/ پژوھشکده / باتی ابالغی از سوی رییس دانشکدهھا و مصو نامه آیین ھا و ابالغ بخشنامه .5

  آموزشکده؛ / پژوھشکده/ پیشنھاد نیازھای مالی گروه به رییس دانشکده .6

نشـریات و سـایر ملزومـات مـورد نیـاز گـروه بـه ریـیس          انجام دادن کلیه مکاتبات رسـمی گـروه و پیشـنھاد تھیـه لـوازم، کتابھـا،       .7
  آموزشکده؛/ پژوھشکده / دانشکده

/ آن اسـت بـه ریـیس دانشـکده     ھـای دیگـر آمـاده انجـام دادن     پیشنھاد طرحھای پژوھشی که گـروه راسـًا یـا بـا ھمکـاری گـروه       .8
  موسسه؛ شورای پژوھشی آموزشکده برای تصویب در/ پژوھشکده

  .آموزشکده /پژوھشکده/ ارزیابی کار ساالنه اعضای گروه و گزارش آن به رییس دانشکده .9

  :معاون مدیر گروه ھای آموزشی و پژوھشی - 9ماده 

برای مدت دو سـال منصـوب    آموزشکده/ پژوھشکده / مدیر گروه ھای آموزشی و پژوھشی با تایید و حکم رییس دانشکده معاون 

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

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

  .صورت می پذیرد

  :ھیات رییسه - 10اده م

  :رییسه تعریف ھیات -الف 

  .دومین رکن اجرایی موسسه ھیات رییسه می باشد

  ترکیب ھیات رییسه -ب 

  موسسه؛رییس  .1

  معاونان موسسه؛ .2

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

   :وظایف و اختیارات ھیات رییسه -ج 

توسـعه کشـور،    فعاالنه در تنظیم برنامه ھای راھبردی موسسه مبتنی بر سند چشم انـداز، برنامـه ھـای    مشارکت و ھمکاری  .1

مجلس شورای اسالمی به منظـور ارایـه و تصـویب در     تقدیمی وزرای ھر یک از وزارتین بهنقشه جامع علمی کشور و برنامه ھای 
  ھیات امنا؛

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

 مـه ھـا و  منظور اجرایی نمـودن مصـوبات شـورای عـالی انقـالب فرھنگـی، ھیـات امنـا، آیـین نا          فراھم نمودن بستر مناسب به .3

  ذیصالح؛ بخشنامه ھای ابالغی از سوی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و سایر مراجع
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دستورجلسات و سـایر مـوارد ارایـه شـده از سـوی معاونتھـا و        بررسی آیین نامه ھا، تشکیالت، دستورالعملھا، شیوه نامه ھا، .4

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

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

و افـزایش درآمـدھای اختصاصـی از طریـق ارایـه خـدمات        تنوع بخشی به منابع مالی موسسه از طریق جذب کمکھای مردمـی  .6

  ذیصالح؛ و یا سایر مراجعسایر منابع دیگر پس از اخذ مجوزھای الزم از ھیات امنا  آموزشی، پژوھشی، فناوری، فرھنگی و

آموزشی و تحقیقاتی داخل و خـارج کـه طبـق ضـوابط بـه       مدت ھای کوتاه ھای مطالعاتی و دوره پیشنھاد توزیع و تخصیص فرصت .7

  از طریق رییسه موسسه به وزارت؛ گیرد پژوھشی تعلق می  اعضای آموزشی،

تربیتی، فرھنگـی، اجتمـاعی ، سیاسـی و تربیـت بـدنی کـه بـر        فعالیتھای  بررسی و تصویب پیشنھادات ارایه شده در خصوص .8

  موسسه ارایه گردیده است؛ اساس تقویم سالیانه

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

  آنان؛ ط واحدھای تابعه موسسه و نظارت بر عملکردارزیابی نحوه اجرای تصمیمات ھیات رییسه توس بررسی و .10

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

  .ھای مختلف موسسه ایجاد ھماھنگی الزم بین حوزه .12

  :موسسه شورای - 11ماده 

  :تعریف شورای موسسه -الف 

ھـای جـاری موسسـه بـر      ھیات امنا می باشد که بـه تنظـیم سیاسـتھا و برنامـه     د ازشورای موسسه دومین رکن سیاستگذار بع

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

  :موسسه ترکیب شورای -ب 

  اعضای ھیات رییسه موسسه؛ .1

  ھا؛ پژوھشکده ھا و روسای دانشکده ھا و آموزشکده .2

تحصیالت تکمیلی، پژوھشی و فنـاوری، دانشـجویی و    آموزشی و(ی ھیات علمی ھر یک از شوراھای تخصصی دو تن از اعضا .3

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

آیین نامـه بـا انتخـاب و     صالحیتھای عمومی مندرج در ایناعضای ھیات علمی در مرتبه علمی حداقل دانشیار و دارای  دو تن از .4

   .حکم رییس موسسه

مسایل خاص از رییس گروه معارف و سایر مدیران حسـب مـورد بـه منظـور شـرکت در       تواند در مورد رییس موسسه می:  1تبصره 

  .دعوت نماید جلسات شورا

   .ی باشدسال م 2مدت عضویت اعضای حقیقی شورای موسسه به مدت :  2تبصره 
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که از میان اعضای شورا با انتخاب و  شورا دارای نایب رییس می باشد. ریاست شورا به عھده رییس موسسه می باشد:  3تبصره

   .حکم رییس موسسه منصوب می گردد

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

  :هاختیارات شورای موسس وظایف و -ج 

  ارزیابی کلی عملکرد موسسه؛ .1

موسسه به  ھا و رشته ھای آموزشی جدید و برنامه ھای آن، پیشنھادی معاونتھا و شوراھای تخصصی بررسی و تصویب دوره .2

   منظور ارایه به مراجع ذیصالح برای تصویب؛

رعایـت   یردولتی داخلی و خارجی باتدوین شده در راستای ھمکاری موسسه با موسسات دولتی و غ بررسی و تصویب ضوابط .3

  قوانین و مقررات موضوعه؛

دانشـکده ھـا و آموزشـکده ھـا، مبتنـی بـر بودجـه و امکانـات موسسـه و در           بررسی و تایید برنامه ھای پذیرش دانشجو توسط .4

ای ھـر یـک از   سیاسـتھ  تکالیف مندرج در برنامه ھای توسعه کشـور، مصـوبات شـورای عـالی انقـالب فرھنگـی، و       راستای اجرای
   وزارتین به منظور ارسال به وزارت مربوطه؛

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

شـده توسـط واحـدھای ذیـربط در خصـوص مشـکالت تربیتـی، فرھنگـی، آموزشـی، دانشـجویی،            بررسی گزارش تحلیلی ارایه .6

  کاستیھا؛ منظور ارایه راه کارھای سازنده و عملی جھت رفعفناوری، پشتیبانی و خدماتی به  پژوھشی و

بنـدی نیازھـای علمـی و اقـدام      کمبودھـا و طبقـه   موسسه و تعیین) نیروی انسانی و تجھیزات (بررسی ساالنه امکانات علمی  .7

  برای تامین آنھا

  ی حسب مورد؛موضوعات موسسه برای بررسی و اظھار نظر به یکی از شوراھای تخصص ارجاع برخی از .8

  .نامه ھای داخلی شورا و کمیته ھای آن تدوین و تصویب آیین .9

 
  :تخصصی موسسه شوراھای - 12ماده 

   :تعریف شوراھای تخصصی –الف 

 آموزشـی و تحصـیالت  : ھـای  ھای معاونت سیاستگذاری بخشی موسسه می باشد که در حوزه شوراھای تخصصی اولین سطح

اجتماعی به ریاست رییس موسسـه   ناوری، به ریاست معاونان ذیربط و در معاونت فرھنگی وتکمیلی، دانشجویی، پژوھشی و ف
بخشـھای مختلـف موسسـه بـه منظـور ایجـاد ھمـاھنگی در امـور          تشکیل می شود و نسبت به سیاستگذاری و برنامـه ریـزی در  

ــدام   ریــــزی در بخــــش اجرایــــی و برنامــــه ــد مــــی مربوطــــه و ارایــــه بــــه شــــورای موسســــه و ھیــــات رییســــه اقــ  .نمایــ

 
   :وظایف و اختیارات شوراھای تخصصی اعضا، –ب 

  شورای تخصصی آموزشی - 1

  :شورای تخصصی آموزشی ترکیب .1-1
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  ؛)شورا رییس(معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی موسسه   .1

  مدیر کل امور خدمات آموزشی موسسه یا عناوین مشابه؛ .2

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

  ھا؛ آموزشکده ھا و معاونان آموزشی دانشکده .4

  . و تحصیالت تکمیلی با تایید و حکم رییس موسسه تن از اعضای ھیات علمی پیشنھادی معاون آموزشی 4دو تن از میان  .5

   :تخصصی آموزشی وظایف و اختیارات شورای .1-2

زمینه اجرای مصوبات شورای موسسه و تصـمیمات ھیـات    وسسه برای ایجادھمکاری با معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی م .1

  رییسه؛

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

  ھای مختلف آموزشی در مقاطع کاردانی و کارشناسی به صورت تفکیکی؛ برنامه -

  ھای درسی در چارچوب مصوبات؛ برنامهالزم در نحوه اجرای  تغییرات -

  اظھارنظر در باره آنھا؛ آیین نامه ھای آموزشی و -

  مدت؛ مدت و میان طرحھای مناسب آموزشی غیر رسمی کوتاه -

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

موسسـه بـه شـورا ارجـاع      معـاون آموزشـی و تحصـیالت تکمیلـی    بررسی و اظھار نظر درباره مسایلی که شورای موسسه یـا   .3

  دھد؛ می

در مقـاطع و دوره ھـای کـاردانی و کارشناسـی و بررسـی کیفیـت        بررسی و اظھار نظر در خصوص کیفیـت آموزشـی موسسـه     .4

  ارایه به شورای موسسه؛ آموزش اعضای ھیات علمی جھت

  مقاطع کاردانی و کارشناسی؛ وسسه درھای جدید م ھا و دوره بررسی پیشنھاد تاسیس رشته .5

اعضای ھیات علمی از لحاظ تطبیق با سرفصلھای مصـوب و ارایـه نتیجـه بـه      بررسی متون جزوات و کتابھای ارایه شده از طرف  .6

   شورای موسسه؛

شـکده بـرای ارایـه و    ھـای آموزشـی و تاییـد دان    گـروه  ھای مورد نیاز بنا بـه پیشـنھاد   بررسی دعوت از استادان خارجی در رشته  .7

  مراجع قانونی؛ کسب مجوز از معاون آموزشی و سایر

برنامه ھـای آموزشـی در موضـوعات مختلـف و پیشـنھاد راه       تدوین گزارشھای دوره ای و تحلیلی از وضعیت رشته ھا، مقاطع و .8

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

   :تکمیلیشورای تخصصی تحصیالت  -2
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  :ترکیب شورای تخصصی تحصیالت تکمیلی. 2-1

  ؛)رییس شورا) معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی موسسه  .1

  معاون پژوھشی و فناوری موسسه؛ .2

  موسسه ؛ مدیر کل تحصیالت تکمیلی .3

  مدیر کل خدمات آموزشی موسسه؛ .4

  ھا؛ دانشکده مدیران تحصیالت تکمیلی .5

   :تخصصی تحصیالت تکمیلیوظایف شورای  .2-2

تصـمیمات   ھای اجرایی مصوبات شـورای موسسـه،   آموزشی و تحصیالت تکمیلی موسسه جھت ایجاد زمینه ھمکاری با معاون .1

  ھای مصوب؛ برنامه ھا و نامه ھیات رییسه و آیین

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

  کارشناسی ارشد و دکتری؛ ھای شی دورهھای آموز برنامه -

  در چارچوب ضوابط مصوب؛ ھای درسی پیشنھاد تغییرات الزم در نحوه، اجرای برنامه -

  آنھا؛ ھای تحصیالت تکمیلی و اظھار نظر درباره نامه بررسی آیین -

  موسسه؛ پیشنھاد طرحھای مناسب آموزشی غیر رسمی کوتاه مدت و میان مدت به شورای -

  آن به شورای موسسه؛ ھای تحصیالت تکمیلی و ارایه د ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید در دورهبرآور -

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه به شورا ارجاع  بررسی و اظھار نظر درباره مسایلی که توسط شورای موسسه یا .3

  شود؛ می

فعال در ایـن   بررسی کیفیت آموزشی اعضای ھیات علمی ھای تحصیالت تکمیلی در موسسه و آموزشی دوره بررسی کیفیت  .4

  به شورای موسسه؛ ھا و ارایه گزارش آن دوره

  ھای تکمیلی جدید موسسه؛ ھا و دوره رشته بررسی پیشنھاد تاسیس .5

پژوھشی دانشـکده ھـا در خصـوص تعـداد پـذیرش دانشـجویان تحصـیالت         –آموزشی  بررسی پیشنھادات ارایه شده از شورای .6
   ارایه به شورای موسسه یلی جھتتکم

مقاطع و برنامه ھـای آموزشـی در موضـوعات مختلـف و پیشـنھاد راه       تدوین گزارشھای دوره ای و تحلیلی از وضعیت رشته ھا، .7
  .وضعیت موجود و ارایه به شورای موسسه کارھای عملی جھت بھبھود

  :شورای تخصصی دانشجویی -3

   :شورای تخصصی دانشجویی ترکیب .3-1
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  ؛)رییس شورا(معاون دانشجویی  .1

  نمایندگی مقام معظم رھبری در موسسه؛ مسیول نھاد .2

  مدیر کل امور دانشجویی؛ .3

   امور فرھنگی؛ مدیر کل .4

  رییس مرکز مشاوره دانشجویی؛ .5

  موسسه؛ مدیر کل امور شاھد و ایثارگر .6

  پژوھشی و فناوری و فرھنگی موسسه؛ تحصیالت تکمیلی،یک نماینده از ھر یک از شوراھای تخصصی آموزشی و  .7

یک نفر به پیشنھاد معـاون دانشـجویی و یـک نفـر بـه      (میان دانشجویان موسسه  دو دانشجو با تایید و حکم رییس موسسه از  .8

  ؛)تشکلھای رسمی دانشجویی پیشنھاد

  مسیول امور خوابگاھھای دانشجویی؛  .9

  امور تربیت بدنی؛ مسیول .10

  .مسیول امور تغذیه دانشجویی .11

  :دانشجو در شورای تخصصی دانشجویی به شرح ذیل می باشد شرایط عضویت: تبصره  

  را گذرانده باشد؛ بیش از نیمی از واحدھای .1

  و یا باالتر باشد؛) 14( 3معدل کل او  .2

  آنان دانشجوی خوابگاھی باشد؛ حداقل یک تن از .3

  .باشد درج در این آیین نامهدارای صالحیتھای عمومی من .4

   :وظایف و اختیارات شورای تخصصی دانشجویی .3-2

  رییسه؛ ھای اجرایی مصوبات شورای موسسه و تصمیمات ھیات دانشجویی موسسه برای ایجاد زمینه ھمکاری با معاون .1

جو تفاھم و دوستی میان دانشجویان و باال راستای برقراری  ھای مختلف در تدوین روشھا، آیین نامه ھا، مقررات و تنظیم برنامه .2

  :از جمله ھای امور دانشجویی به منظور پیشنھاد به شورای موسسه تلطیف فضای دانشجویی در زمینه بردن روحیه دانشجویی و

  ھای ورزشی و فوق برنامه؛ دستورالعمل فعالیت -

  انضباطی و رفتاری دانشجویی؛ دستور العمل امور -

  انضباطی مربوط به آن؛ ھای دانشجویی و مسایل ره خوابگاهدستور العمل ادا -
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   ھای دانشجویی؛ دستور العمل اداره امور غذاخوری -

شود و اظھار نظر  ارجاع می بررسی مسایلی که توسط شورای موسسه یا معاون دانشجویی موسسه، به شورای دانشجویی .3

  درباره آنھا؛

  ؛...)وام و کار دانشجویی، تعاونی مصرف و نقلیه و -الحسنه  قرض (فاھی ر ھای ریزی فعالیت ھمکاری در برنامه  .4

کارھـای عملـی جھـت بھبھـود      گزارشھای دوره ای و تحلیلی از وضعیت دانشجویان در موضوعات مختلـف و پیشـنھاد راه   تدوین .5
  .وضعیت موجود و ارایه به شورای موسسه

  :فرھنگی و اجتماعی شورای تخصصی -4

   :اعضای شورای تخصصی فرھنگی و اجتماعیترکیب  .1- 4

  رییس موسسه به عنوان رییس شورا؛  .1

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

  معاون فرھنگی و اجتماعی به عنوان دبیر شورا؛ .3

  دانشجویی؛ معاون. 4

  معاون آموزشی؛ .5

  مسیول بسیج اساتید؛ .6

  اتید؛اس دبیر مرکز ھم اندیشی .7

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

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

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

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

یک نفـر مـی باشـد، مـدیر کـل فرھنگـی یـا ریـیس دفتـر           در مراکزی که معاون دانشجویی و معاون فرھنگی و اجتماعی:  1تبصره 

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

فرھنگی و اجتماعی، بدون حق رای و بـا صـالحدید ریـیس جلسـه      فرھنگی در جلسات شورایحضور سایر صاحبنظران :  2تبصره 

  . حسب مورد بالمانع است

رییس جھاد دانشگاھی به عنوان  در موسساتی که جھاد دانشگاھی فعال وجود دارد حسب تشخیص رییس موسسه،:  3 تبصره

  .عضو جلسه خواھد بود

  :رھنگی و اجتماعیتخصصی ف وظایف و اختیارات شورای .2- 4
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انقالب فرھنگی و شورای اسالمی شدن دانشـگاھھا و اجـرا و پیگیـری     پیگیری به منظور تحقق و اجرای مصوبات شورای عالی .1

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

  موسسه؛ و فعالیتھای فرھنگی ، اجتماعی و سیاسی درھماھنگی و انسجام بخشی به اولویتھا  ریزی در جھت برنامه .2

با توجه به اولویتھـای مصـوب سـاالنه در دسـتگاه      ریزی جامع به منظور انجام فعالیتھای فرھنگی و اجتماعی در موسسه برنامه .3

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

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

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

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

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

رونـدھای   وضعیت فرھنگی موسسه و دانشجویان، تدوین گزارشھای دوره ای تحلیلـی از فعالیتھـا و   آسیب شناسی و بررسی .7

  به رییس موسسه و وزارت؛ بود وضعیت بر اساس شناخت تھدیدھا و فرصتھاموجود، پیشنھاد راھکارھایی جھت بھ

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

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

 دانشجویی و فرھنگی به منظور تشکیل بانک اطالعـاتی مناسـب از نیروھـای متعھـد و مسـتعد      سازنده با نھادھایھمکاری  .10
  .موسسه چھت ساماندھی و بھره مندی از توان موجود

 اجتماعی حداقل ھر ماه یک بار تشکیل جلسه داده و جلسات آن بـا حضـور اکثریـت اعضـا، رسـمی      شورای فرھنگی و:  1تبصره 
   .وبات آن با رای اکثریت حاضر، معتبر استاست و مص

دانشگاھھا  و اجتماعی نباید منافاتی با مواد اساسنامه نھاد نمایندگی مقام معظم رھبری در مصوبات شورای فرھنگی:  2تبصره 
  .داشته باشد

ناسـی و مشـورتی صـاحب    با تشکیل کمیته ھایی، از نظـرات کارش  شورای فرھنگی و اجتماعی می تواند در موارد نیاز:  3تبصره 
   .نظران استفاده نماید

علوم، تحقیقات و فناوری، بھداشت، درمان و  ستادھای گسترش و تعمیق مبانی و ارزشھای اسالمی در وازرتخانه ھای:  4تبصره 
بـه   ساله قبل از شروع سال تحصیلی می بایست سیاستھا و اولویتھای موضوعی را آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسالمی ھر

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

  .اختیار معاونت فرھنگی و اجتماعی موسسه ھا گذارند گزارش عملکرد و اجرای مصوبات در موسسه تنظیم نموده و آنھا را در

 فرھنگـی اسـت و   فرھنگی و اجتماعی اتخاذ تصـمیم و تـدابیر الزم در حـوزه طرحھـا و فعالیتھـای     شورای  حوزه اختیارات:  5تبصره 

  .باشد صمیم و تصویب برنامه تشکلھا در حیطه وظایف ھیات نظارت بر تشکلھا میت

  :شورای تخصصی پژوھشی و فناوری -5

  :فناوری ترکیب شورای تخصصی پژوھشی و .5-1
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  ؛)رییس شورا(ه معاون پژوھشی و فناوری موسس  .1

  تحصیالت تکمیلی موسسه؛ معاون آموزشی و .2

  مدیر ارتباط با صنعت موسسه؛ .3

  ھا؛ دانشکده ھا و پژوھشکده معاونان پژوھشی .4

و )در صورتی که واحد مستقل باشد (موسسه با معرفی رییس موسسه یک محقق از ھر یک از واحدھای تحقیقاتی وابسته به  .5

  موسسه؛ با تایید و حکم رییس) چنانچه واحد جزو دانشکده و آموزشکده باشد (آموزشکده  دانشکده و رییسبا معرفی 

پژوھشی و فنـاوری ارزنـده پیشـنھادی معـاون پژوھشـی و       دو تن از میان چھار تن از اعضای ھیات علمی صاحب فعالیتھا و آثار .6

  موسسه؛ فناوری با تایید و حکم رییس

   :اختیارات شورای تخصصی پژوھشی و فناوریوظایف و  .5-2

  معاون پژوھشی و فناوری برای ایجاد زمینه اجرای مصوبات و تصمیمات ھیات رییسه؛ ھمکاری با .1

  :ھای مختلف پژوھشی به شورای موسسه از جمله ارایه پیشنھاد در زمینه .2

  و رفع موانع تحقیق در موسسه؛ بھبود شرایط -

  علیم و تحقیق در موسسه؛ھماھنگ ساختن زمان ت -

  داخل و خارج موسسه؛ مشارکت با بخش خصوصی در اجرای طرحھای پژوھشی و تعیین نحوه ھمکاری با مراکز تحقیقاتی -

برآوردن نیازھای کشور، منطقـه و اسـتان و چگـونگی ھمکـاری      بررسی نحوه ارایه خدمات پژوھشی به سازمانھای مختلف برای -

  صنعتی؛ وسسه و مراکز

   ھمکاری در تدوین برنامه جامع پژوھشی موسسه؛ .3

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

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

  ه؛موسس

  محقق؛ تھیه و تدوین و پیشنھاد طرحھای تربیت .6

بیشتر جھـان دانـش و اسـتفاده از آخـرین متـدھای       ھای پژوھشی به منظور شناخت ھر چه بررسی و تدوین و پیشنھاد برنامه  .7

  پژوھشی؛

  اعضای ھیات علمی از نتایج تحقیقات برای ارتقای کیفیت آموزش؛ پیشنھاد چگونگی استفاده .8

  ھای مختلف پژوھشی برای پیشنھاد به مراجع ذیربط؛ نامه آیین تھیه و تدوین  .9

  دھد؛ نظر درباره مسایلی که شورای موسسه یا معاون پژوھشی به شورا ارجاع می بررسی و اظھار  .10

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  تصویب طرحھای پژوھشی موسسه با اولویت بخشیدن به طرحھای پژوھشی کاربردی؛ .11

ترجمـه کتـب و نوشـتن مقـاالت      دی و معنوی به منظور ترغیب و تشویق اعضای ھیات علمـی بـه تـالیف و   ایجاد انگیزه ھای ما .12

  نشر آثار علمی؛ و تحقیقی و ایجاد امکانات و تسھیالت الزم برای تسریع در چاپ

  ضوابط مصوب به شورای موسسه؛ نامه نحوه تدوین کتب علمی و پژوھشی بر مبنای پیشنھاد آیین .13

ھـای   التحصـیالن موسسـه بـرای کـار درجامعـه، از طریـق اجـرای طـرح         فـارغ  ی میزان توانمندی علمی و سنجش قابلیـت ارزیاب .14
  ویژه؛ تحقیقاتی

  ھای علمی و فنی کشور جنبه تعیین و پیشنھاد خط مشی کلی کاربرد نتایج تحقیقات برای پیشبرد .15

  ضای ھیات علمی واجد شرایط؛اع ھای مطالعاتی ریزی در جھت توزیع مناسب فرصت برنامه .16

  :موسسات تخصصی شورای تخصصی تحصیالت تکمیلی دانشکده در - 13ماده 

  :تخصصی ترکیب شورای تخصصی تحصیالت تکمیلی دانشکده در موسسات –الف 

  ؛)رییس شورا (رییس دانشکده  .1

  ؛)رییس نایب (معاون آموزشی دانشکده  .2

  مشابه؛معاون پژوھشی دانشکده یا عناوین  .3

یـا   ھای تخصصی ھستند با درجه استادیاری یا باالتر و حداقل سه سـال سـابقه تـدریس    مجری دوره ھایی که نمایندگان شاخه .4

  تحقیق در مقطع تحصیالت تکمیلی؛

در  درجه استادیاری یا باالتر و حداقل سه سال سابقه کار آموزشی یا پژوھشی یک یا دو تن از اعضای ھیات علمی موسسه با .5

  .با تایید و حکم رییس موسسه صورت لزوم

  :موسسات تخصصی وظایف شورای تخصصی تحصیالت تکمیلی دانشکده در -ب 

ھـای تخصصـی بـه     در دانشکده (Ph.D) کارشناسی ارشد و دکتر ھای ھای دوره نامه ھای آموزشی مندرج در آیین کلیه وظایف گروه

  .شود می دانشکده واگذار تخصصی تحصیالت تکمیلی  شورای

  :درموسسات جامع شورای تخصصی تحصیالت تکمیلی دانشکده - 14ماده 

  :جامع ترکیب شورای تخصصی تحصیالت تکمیلی دانشکده در موسسات –الف 

  ؛)رییس شورا (رییس دانشکده  .1

  ؛)رییس نایب (معاون آموزشی دانشکده  .2

  معاون پژوھشی دانشکده؛ .3
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ھای تخصصی ھستند با درجـه اسـتادیاری یـا بـاالتر و حـداقل سـه سـال سـابقه          دوره مجری ھای آموزشی که نمایندگان گروه .4

  پژوھشی در مقطع تحصیالت تکمیلی؛ آموزشی یا

درجه استادیاری یا باالتر و حداقل سه سال سابقه کار آموزشی یا پژوھشی با  یک تا دو تن از اعضای ھیات علمی موسسه با .5

  .حکم رییس موسسه تایید و

  : جامع وظایف شورای تخصصی تحصیالت تکمیلی دانشکده در موسسات -ب 

ھای کارشناسی ارشد و دکترا  دانشکده در دوره پژوھشی آن -شورای تحصیالت تکمیلی ھر دانشکده جانشین شورای آموزشی  

  .خواھد بود

  :آموزشکده/  پژوھشی دانشکده - شورای آموزشی - 15ماده  

  :آموزشکده/دانشکده پژوھشی –تعریف شورای آموزشی  –الف 

پژوھشی دانشکده و  -ھا شورای آموزشی  ھمچنین در آموزشکده در ھر دانشکده که دارای سه گروه آموزشی یا بیشتر باشند و

  :شود تشکیل می ترکیب ذیل آموزشکده با 

  رییس دانشکده یا آموزشکده؛  .1

  آموزشکده؛ معاونان دانشکده یا .2

  .نشکده یا آموزشکدهھای دا مدیران گروه .3

  : آموزشکده/   پژوھشی دانشکده - وظایف شورای آموزشی -ب  

 مصوباتی که توسط معاونان آموزشی و تحصیالت تکمیلی و پژوھشی موسسه ابالغ ھای اجرایی ریزی جھت ایجاد زمینه برنامه .1

  گردد؛ می

مشی آموزشی و پژوھشـی موسسـه جھـت     به خط ھای آموزشی و پژوھشی دانشکده یا آموزشکده با توجه تدوین سیاست .2

  تصویب در مراجع ذیصالح؛

تحصیالت  آموزشی و پژوھشی دانشکده یا آموزشکده و ارجاع آنھا به شوراھای تخصصی آموزشی و بررسی و تدوین طرحھای .3

  تکمیلی و پژوھشی و فناوری موسسه؛

شـی دانشـکده یـا آموزشـکده و پیشـنھاد آن بـه شـوراھای        ھـای آموزشـی و پژوھ   فعالیت بررسی و تدوین طرحھای ارزشیابی .4

  آموزشی و تحصیالت تکمیلی و پژوھشی و فناوری موسسه؛ تخصصی

  بخشھا در ارایه دروس مشترک؛ ھا و ھماھنگی میان گروه .5

  تعلیم و تحقیق در دانشکده یا آموزشکده؛ اتخاذ تصمیمات اجرایی برای ھماھنگی و تطابق زمانی .6

ھیات علمی جدید و پیشنھاد آن به شورای موسسه برای تکمیل اعضای ھیـات علمـی    تعیین نیاز دانشکده به عضوبررسی و  .7

  گروه؛ ھر

  موسسه؛ بررسی و پیشنھاد ظرفیت پذیرش به معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی .8
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  دھد؛ می بررسی و اظھار نظر در مواردی که رییس دانشکده به شورا ارجاع .9

  تقاضاھای فرصت مطالعاتی و پیشنھاد آن به شورای موسسه؛بررسی  .10

  فناوری موسسه؛ ھای پژوھشی و فناوری اعضای ھیات علمی و ارجاع آن به شورای تخصصی پژوھشی و بررسی طرح .11

ربردی و توسعه با رویکرد حل موضوعات کا) کارشناسی ارشد و باالتر ھای ھای تحقیقاتی دوره نامه پایان (تصویب عناوین رساله  .12

  بنیادین؛ و تحقیق در موضوعات

  :ھای آموزشی گروه - 16ماده 

  :تعریف گروه آموزشی –الف 

در دانشـکده یـا    آموزشی واحدی است متشکل از اعضای ھیات علمی متخصص در یـک رشـته از شـعب دانـش بشـری کـه       گروه
  .دھند گروه را تشکیل می دایر است و اعضای ھیات علمی ھر گروه مجموعًا شورای آن ای  آموزشکده

  :وظایف گروه ھای آموزشی -ب 

  ھای آموزشی و پژوھشی در رشته مربوط؛ فعالیت ھماھنگ ساختن .1

  تدریس در آن رشته الزم است؛ ھای آموزشی که برای تنظیم برنامه .2

ھـا و سرفصـلھای    اس برنامـه مورد متـون درسـی و محتـوای دروس بـر اسـ      نظارت بر نحوه ارایه دروس و بررسی و اظھار نظر در .3
  مصوب؛

  درباره ساعات تدریس و تحقیق اعضای گروه؛ اظھار نظر .4

  انتقالی و مھمان و تعیین کمبود واحدھای درسی آنان؛ اظھار نظر در خصوص پذیرش دانشجویان .5

  پژوھشی دانشکده یا آموزشکده؛ -پیشنھاد به شورای آموزشی  بررسی طرحھای تحقیقی و .6

  آموزشکده؛ ھای اعضای گروه و پیشنھاد آن به شورای آموزشی پژوھشی دانشکده یا ماموریت نظر دربارهاظھار  .7

  رییس دانشکده برای ارجاع به مراجع ذیربط ؛ بینی نیاز گروه به استخدام اعضای ھیات علمی متخصص و پیشنھاد به پیش .8

  پژوھشی؛ –در شورای آموزشی  ارزیابی ساالنه کار گروه برای طرح .9

  ریزی تفویض کرده است؛ عالی برنامه ریزی در مورد دروس طبق اختیاراتی که شورای برنامه .10

و ھمچنـین تعیـین   ) از حیث اصلی یـا اختیـاری بـودن    (تجدید نظر در عنوان درسھا  بررسی و اعالم نظر برای اصالح سرفصلھا و .11

  ریزی؛ برنامه پیشنھاد و تصویب در شورای عالیتوجه به آخرین پیشرفتھای علمی برای  دروس با محتوای

   :مدیران ستادی موسسه – 17ماده 

   : نحوه انتصاب مدیران ستادی –الف 
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با ) تحت مدیریت مستقیم رییس موسسه به استثنای مدیران(مدیران ستادی موسسه پس از احراز شرایط اختصاصی و عمومی 

ھمچنین عزل آنان نیز از وظایف و اختیارات رییس موسسه . منصوب می گردند هپیشنھاد معاون ذیربط و تایید و حکم رییس موسس
   .می باشد

گـزارش عملکـرد دو سـاالنه آنـان      سال می باشد و پس از آن رییس موسسه بـر اسـاس   2مدت انتصاب مدیران موسسه : تبصره 
  .نماید نسبت به انتصاب مجدد یا تعیین فرد جدید اقدام می

  : مدیران ستادی موسسهشرایط عمومی  -ب 

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

  : شرایط اختصاصی مدیران ستادی موسسه -ج 

  مسیولیت؛ داشتن مدرک تحصیلی مرتبط با

  .سال حسن سابقه اجرایی در زمینه مسیولیت 3داشتن حداقل 

موسسـه، مـی توانـد     سال سابقه حسن اجرایی در زمینه مسیولیت مرتبط با تایید ریـیس  5شرایط استثنایی داشتن  در: تبصره 

  .جایگزین شرایط بند یک گردد

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

غیردولتی وابسته به وزارتین، سـایر   برای کلیه دانشگاھھا و موسسات آموزش عالی، پژوھشی و فناوری دولتی و1/1/90 تاریخ از

از تاریخ اجرای این آیین نامـه، آیـین   . آزاد اسالمی الزم االجرا می باشد دستگاھھای اجرایی و نھادھای عمومی کشور و دانشگاه
فرھنگـی و اصـالحیه    شورای عـالی انقـالب   11/4/70مورخ  249ش عالی مصوب جلسه دانشگاھھا و موسسات آموز نامه مدیریت

 .می گردد ھای بعدی آن، لغو و بالاثر
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