
شوراي عالي  10/12/1389مورخ   684كه در جلسه "ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري نامه جامع مديريت دانشگاه آيين"مصوبه 

وزير علوم، تحقيقات و فناوري به تصويب رسيده است، به شرح ذيل براي اجراء ابالغ  11/11/1389انقالب فرهنگي و بنا به پيشنهاد مورخ 

 :شود مي

  :مقدمه

توسعه و ارتقاي نظام آموزش عالي كشور در سه دهه اخير عليرغم تحريم ها و محدوديتهاي گسترده در سايه الطاف بيكران الهي و هدايت 

داهيانه رهبر كبير انقالب اسالمي و مقام معظم رهبري با طراحي نظام مديريتي متكي بر توان علمي داخل كشور در حوزه منابع و متون 

ايراني نياز به عبور از  –دهاي چشمگير و درخور ستايش و مباهاتي را براي كشور فراهم نموده است. اما تحقق تمدن باشكوه اسالمي دستاور

دوره تثبيت مديريت و ورود به عرصه رشد جهش سريع علمي براي گذر از تغييرات و تحوالت سريع جهاني و كسب جايگاه شايسته در نظام 

در اين  .ي نمايد. اين امر صرفا با تغيير و ايجاد ساختار مديريتي جامع و متناسب با وضعيت كنوني ميسر خواهد گرديدبين الملل را طلب م

 11/4/1370راستا و با عنايت به اصالحات متعدد به عمل آمده در آيين نامه مديريت دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مصوب جلسه 

سال و افزايش تعداد دانشگاهها و موسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري وابسته به  19مدت شوراي عالي انقالب فرهنگي در طول 

وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته به ساير 

، به منظور انسجام ساختار آيين نامه مديريت مطابق با مصوبات هياتهاي غيرانتفاعي -دستگاههاي اجرايي و موسسات آموزش عالي غيردولتي

امنا در خصوص تشكيالت دانشگاهها و موسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري و استفاده از ظرفيتهاي ناشي از اجراي قانون اهداف، 

ش پزشكي، مصوبات متعدد شوراي عالي انقالب فرهنگي وظايف و تشكيالت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموز

تاكنون، با  1370و شوراي گسترش آموزش عالي هر يك از وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از سال 

در برابر مراجع ذيصالح، همزمان هدف بالندگي، پيوستگي مديريتي، تعامل سازنده اركان مختلف دانشگاهي با يكديگر و پاسخگويي مناسب 

با بازتدوين وظايف و اختيارات، تعيين سطوح مديريتي و همسان سازي نحوه انتصاب مديران در كليه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي، 

اجرايي و  پژوهشي و فناوري وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير دستگاههاي

سات آموزش آيين نامه جامع مديريت دانشگاهها و موس"همچنين دانشگاه آزاد اسالمي و موسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي، 

 .مورد بازنگري و تدوين قرار گرفت "عالي، پژوهشي و فناوري

 :تعاريف .1ماده 

  .ت، درمان و آموزش پزشكي مي باشنوزارت بهداش منظور از وزارتين، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و :وزارتين

منظور از موسسه، دانشگاهها، دانشكده هاي مستقل و موسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري وابسته به وزارت علوم، تحقيقات  :موسسه
نين موسسات آموزش عالي و فناوري، وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وابسته به ساير دستگاههاي اجرايي و همچ

 .غيرانتفاعي و دانشگاه آزاد اسالمي مي باشد -غيردولتي 

 :اركان موسسه .2ماده

 :اركان موسسه عبارتند از
 هيأت امنا؛ .1
 رييس موسسه؛  .2
 هيات رئيسه  .3



 .شوراي موسسه .4
 :هيات امنا .3ماده 

ها و مؤسسات آموزش عالي و  آن در قانون تشكيل هيأتهاي امناي دانشگاه هيات امنا عالي ترين ركن موسسه مي باشد كه وظايف و اختيارات
شوراي عالي انقالب فرهنگي) و همچنين قانون نحوه انجام امور مالي  23/12/1367و  9/12/1367مورخ  183و  181مصوب جلسات  (  پژوهشي

 .مجلس شوراي اسالمي) تعيين شده است 18/10/1369مصوب مورخ  ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي ( دانشگاه و معامالتي
 :رئيس موسسه .4ماده 

 :جايگاه .الف
رئيس موسسه باالترين مقام اجرايي موسسه مي باشد كه بعد از هيات امنا دومين ركن موسسه خواهد بود و در قبال كليه امور موسسه در 

 د.صالح خواهد بومراجع ذيحدود مقررات مصوب، مسئول و نماينده حقوقي موسسه در نزد 
 :نحوه انتصاب. ب

رئيس هر موسسه بر حسب مورد از جانب وزير هر يك از وزارتين به شوراي عالي انقالب فرهنگي پيشنهاد خواهد شد كه در صورت تاييد 
بر اساس مفاد  شورا، وي با حكم وزير به مدت چهار سال به انجام وظايف خود خواهد پرداخت. نحوه انتصاب رئيس دانشگاه آزاد اسالمي

 .اساسنامه دانشگاه مذكور، مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي تعيين مي گردد
انتخاب مجدد افرادي كه با انجام تشريفات مقرر در اين ماده منصوب مي شوند، به صورت متوالي تنها براي يك دوره بالمانع  :1تبصره 

 .باشد پس از تاييد و اخذ مجوز از شوراي عالي انقالب فرهنگي امكان پذير مي باشد. در موارد استثنا، انتخاب مجدد براي دوره بعدي مي
وزير هر يك از وزارتين مي تواند تا تاييد حكم رئيس پيشنهادي موسسه توسط شوراي عالي انقالب فرهنگي، وي را حداكثر به  :2 تبصره

 .مدت شش ماه به عنوان سرپرست موسسه منصوب نمايد
آموزش عالي وابسته به ساير دستگاههاي اجرايي، رئيس موسسه به پيشنهاد رئيس هيات امنا، تاييد وزير ذيربط و  در موسسات :3تبصره 

 .حكم رئيس هيات امنا منصوب مي گردد
روساي مراكز و واحدهاي وابسته به دانشگاه آزاد اسالمي بر اساس مفاد اساسنامه آن دانشگاه، مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي  :4تبصره 

 .منصوب مي گردند
غيرانتفاعي، رئيس موسسه بر اساس مفاد اساسنامه موسسات مذكور، مصوب شوراي  –در موسسات آموزش عالي غيردولتي  :5تبصره 

 .گسترش آموزش عالي هر يك از وزارتين و يا ساير مراجع ذيصالح منصوب مي گردد
 :شرايط عمومي رئيس موسسه .ج
ظايف و تشكيالت وزارت علوم، قانون اهداف، و 12شرايط عمومي مربوط به روساي موسسات به استثناي موسسات مندرج در ماده . 1

 :تحقيقات و فناوري به شرح ذيل مي باشد
 :الف

 اعتقاد به اسالم و قانون اساسي، التزام عملي به واليت مطلقه فقيه و نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران؛ .1
 عامل بودن به واجبات و پرهيز جستن از محرمات؛ .2
 حكام اسالم؛دارا بودن تقوي ديني و التزام عملي به ا .3
 برخوردار بودن از حسن شهرت اخالقي و وجاهت علمي و آشنا بودن به اداره امور موسسه؛ .4
 .هاي غير قانوني عدم وابستگي به احزاب و گروه .5

 :احراز ساير شرايط مندرج در بندهاي ذيل. ب
 تقيد و پايبندي به نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران، اصل واليت فقيه و ارزشهاي ديني و اخالقي؛  .1
 دارا بودن شرط تاهل؛ .2
 سال در زمان انتصاب 65سال و حداكثر  30داشتن حداقل سن  .3

 :شرايط اختصاصي رئيس موسسه .د 
 عضو هيات علمي رسمي با مرتبه علمي حداقل استاديار؛ .1
 موسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري در وضعيت هيات علمي؛ سال سابقه خدمت در دانشگاهها و 5شتن حداقل دا .2
 .سابقه اجرايي در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي 2داشتن حداقل  .3



ه تاييد وزير هر يك شرايط اختصاصي منوط ب» 2«شرايط عمومي يا بند  "3 –ب "در شرايط استثنايي، نداشتن شرايط مندرج در بند  :1 تبصره
  .باشد ) حسب مورد مي4بند ب ماده  4رئيس دانشگاه آزاد اسالمي (با رعايت مفاد تبصره  از وزارتين و

ثنايي انتخاب رئيس الزامي است و در شرايط اسثت )داشتن مرتبه علمي حداقل دانشياري براي روساي موسسات بزرگ (رده يك: 2 تبصره
سال سابقه خدمت و كسب حداقل دوسوم آراي موافق شوراي  5موسسات بزرگ از ميان اعضاي هيات علمي با مرتبه استادياري با حداقل 

 .عالي انقالب فرهنگي مجاز مي باشد
 :وظايف و اختيارات رئيس موسسه. ه

يف و تشكيالت هر يك از وزارتين، وظايف و اختيارات رئيس موسسه به شرح در اجراي ماموريت و وظايف محوله مستند به قانون اهداف ، وظا
 :ذيل مي باشد

هاي صادر  ها و بخشنامه نامه مسئوليت در قبال كليه امور موسسه و حسن اجراي مصوبات هيات امنا در حدود مقررات مصوب و آيين .1
 نمايندگي حقوقي موسسه نزد مراجع ذيصالح؛شده از سوي وزارت و ابالغ آن به واحدهاي ذيربط حسب مورد و 

 ها براي طرح در هيأت امنا؛ تهيه و پيشنهاد برنامه هاي راهبردي، سياستها، اهداف و خط مشي .2
هاي  تعيين خط مشي اجرايي موسسه بر اساس برنامه هاي راهبردي مصوب هيات امناي ذيربط، برنامه ريزي و هدايت فعاليت .3

آموزشي، پژوهشي، دانشجويي، بهداشتي و درماني، خدماتي و توسعه مديريت و منابع موسسه در چارچوب برنامه فرهنگي، تربيتي، 
 هاي راهبردي تعيين شده؛

نظارت دقيق و مستمر بر حسن اجراي امور تربيتي، فرهنگي، آموزشي، پژوهشي، دانشجويي، بهداشتي و درماني، خدماتي،  .4
راج، ترفيع و ارتقاي اعضاي هيات علمي، توسعه مديريت و منابع، استخدام، جذب، انتصاب، ماموريت، استخدام، انتصاب، ماموريت، اخ

المللي موسسه و هماهنگي واحدهاي مختلف و پاسخگويي به مراجع ذيصالح و  بين ارتقا و اخراج كاركنان و كليه ارتباطات داخلي و 
 قامات ذيصالح؛پيگيري اشكاالت و تخلفات احتمالي و ارجاع آنها به م

 استيفاي منافع و حقوق موسسه در مراجع قانوني (اعم از قضايي ، اجرايي، اداري و ...) به نمايندگي از موسسه؛ . 5
هاي مالي ـ معامالتي، اداري، استخدامي و تشكيالتي، نمودار سازماني و تشكيالت موسسه و همچنين تغيير و اصالح  تهيه آيين نامه .6

 ضوابط و مقررات وزارتين و پيشنهاد به هيات امنا براي طي مراحل قانوني؛آنها در چارچوب 
تهيه بودجه تفصيلي ساالنه موسسه با رعايت مفاد آيين نامه مالي و معامالتي و ارائه به هيات امنا و همچنين نظارت بر نحوه هزينه  .7

 نمودن بودجه تخصيصي به موسسه؛
اسناد ملي، اداري و مكاتبات موسسه در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب و مسئوليت امور مالي امضاي قراردادها، اسناد تعهدآور،  .8

موسسه طبق قوانين، آيين نامه هاي مالي و معامالتي، اداري و مقررات و مصوبات ابالغي، پاسخگويي به هيات امنا در قبال گزارشات 
 سابرسي و ارائه اقدامات انجام شده به هيات امنا؛حسابرسي، پيگيري و رفع مشكالت و مسائل مطروحه در گزارش ح

 ارائه گزارش عملكرد ساالنه آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، اجرايي، مالي و محاسباتي ساالنه موسسه به هيات امنا و وزارت متبوع؛ .9
موزشكده ها، مؤسسات و ها، پژوهشكده ها، آ نصب و عزل اعضاي هيأت رئيسه، اعضاي حقيقي شوراهاي موسسه، رؤساي دانشكده. 10

 آموزشي و پژوهشي و مديران ستادي موسسه؛ هاي واحدهاي وابسته، و مديران گروه
صرفا در موسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، رئيس موسسه مي تواند اختيار انتصاب و عزل مديران  تبصره:

 .رايي مربوطه در شهرستان ذيربط تفويض نمايدواحدهاي مستقر در شهرستانها را به باالترين مقام اج
 ارائه پيشنهاد تأسيس، توسعه، انحالل و ادغام واحدها با هماهنگي شوراي موسسه به هيات امناي ذيربط؛  .11
ارائه پيشنهاد همكاريهاي علمي با ساير مؤسسات آموزشي يا پژوهشي داخلي و خارجي به شوراي موسسه برابر ضوابط و مقررات  .12

 مربوطه؛
ايجاد شوراي مشورتي متشكل از پنج تن از اساتيد شاخص و برجسته در حوزه هاي مختلف آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و اجرايي . 13

 ترجيحا با مرتبه علمي باالتر از استاديار؛
 .ربوطهكارمندان) در چارچوب ضوابط و مقررات م -دانشجويان  -هيأت علمي  نظارت بر امور انضباطي موسسه (. 14

 
  :معاونان موسسه. 5ماده 

 :جايگاه .الف



  :دومين سطح مديريتي موسسه معاونان موسسه مي باشند كه مي تواند شامل عناوين ذيل باشد
 معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي؛ .1
 معاون دانشجويي؛ .2
 معاون فرهنگي و اجتماعي؛. 3
 معاون پژوهشي و فناوري؛ .4
 منابع يا عناوين مشابه؛ معاون توسعه مديريت و .5
 معاون بهداشتي؛. 6
 .معاون درمان و دارو .7
 .تعداد معاونتها در موسسات بر اساس تشكيالت مصوب هياتهاي امناي ذيربط حداكثر تا سقف مصوب قانوني تعيين مي گردد :تبصره

 :نحوه انتصاب معاونين و ساير مديران موسسه .ب
احراز شرايط اختصاصي و عمومي توسط رئيس موسسه انتخاب و منصوب مي گردند. همچنين تغيير و يا معاونان و ساير مديران موسسه با 

  .عزل آنان نيز از وظايف و اختيارات رئيس موسسه مي باشد
 :شرايط عمومي معاونين و ساير مديران موسسه .ج

ها و آموزشكده ها، مديران گروه  دانشكده ها، پژوهشكده شرايط عمومي كليه مديران موسسه (معاونين، مديران، روساي، معاونان و مديران
 :هاي آموزشي و پژوهشي و مديران ساير واحدهاي دانشگاهي) به شرح ذيل مي باشد

 اعتقاد به اسالم و قانون اساسي، التزام عملي به واليت مطلقه فقيه و نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران؛ .1
 تن از محرمات؛عامل بودن به واجبات و پرهيز جس .2
 دارا بودن تقوي ديني و التزام عملي به احكام ديني؛ .3
 برخوردار بودن از حسن شهرت اخالقي و وجاهت علمي و آشنا بودن به اداره امور موسسه؛ .4
 .هاي غير قانوني عدم وابستگي به احزاب و گروه .5

 :شرايط اختصاصي معاونين موسسه. د
 ه علمي حداقل استاديار؛عضو هيات علمي رسمي با مرتب. 1
 سال سابقه خدمت دردانشگاهها وموسسات آموزش عالي، پژوهشي وفناوري با مدرك دكترا در وضعيت هيات علمي؛ 5داشتن حداقل  .2
 . دارا بودن مدرك تحصيلي تخصصي و يا تجربه عملي در زمينه مورد نظر. 3
پنجم (بر اساس امتيازات كسب شده از موضوع ماده يك آيين نامه ارتقا مرتبه  عالوه بر شرايط اختصاصي فوق، احراز رتبه اول تا :1تبصره

اعضاي هيات علمي فعاليتهاي فرهنگي ـ تربيتي ـ اجتماعي) در ميان اعضاي هيات علمي موسسه، براي معاون فرهنگي و اجتماعي الزامي 
  .است

داشتن مرتبه مربي با مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد مرتبط براي معاونت  در شرايط استثنايي، با موافقت وزراي هر يك از وزارتين :2تبصره 
 .توسعه مديريت و منابع و معاونت بهداشتي كافي است

در مورد مراكز آموزش عالي كمتر از سطح دانشگاه و در شرايط استثنايي، با تاييد وزراي هر يك از وزارتين و همچنين در موسسات  :3تبصره
 .ي ـ غيرانتفاعي داشتن مرتبه مربي براي معاونان كافي استآموزش عالي غيردولت

در مورد دانشگاه آزاد اسالمي و در شرايط استثنايي، با تاييد رئيس دانشگاه آزاد اسالمي براي واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي  :4تبصره 
 .داشتن مرتبه مربي يا مدرك كارشناسي ارشد مرتبط براي معاونتها كافي است

 :وظايف معاونان موسسه: ه
 : وظايف عمومي .الف

 ابالغ كليه مصوبات، مقررات و آيين نامه هاي ابالغي از سوي رئيس موسسه به واحدهاي ذيربط و پيگيري و نظارت بر حسن اجراي آن؛ .1
 ذيصالح براي تصويب؛تدوين آئين نامه ها و دستور العمل ها و دستورجلسات مرتبط با وظايف معاونت جهت پيشنهاد به مراجع  .2
 هاي توجيهي الزم به رييس مؤسسه در خصوص وظايف مربوطه به واحدهاي تحت نظر ؛ ارائه گزارش .3
 پيشنهاد افراد واجد شرايط براي تصدي سمتهاي مديريتي در حوزه معاونت به رياست موسسه؛ .4
 ف آنها ؛نظارت بر واحدهاي وابسته به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي وظاي .5



 ريزي، تنظيم فعاليتها و پيشنهاد بودجه ساليانه معاونت ذيربط مطابق با اولويتهاي موسسه؛ برنامه .6
 همكاري با ساير معاونتها جهت حسن اجراي برنامه هاي موسسه؛ .7
 .انجام ساير امور محوله از سوي رئيس موسسه .8

 وظايف اختصاصي. ب
 : معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي -1

نين، مصوبات، داره و نظارت بر حسن اجراي كليه سياستها، مقررات و فرآيندهاي آموزش و تحصيالت تكميلي موسسه، منطبق بر قوا. ا1
 هاي تحصيالت تكميلي؛ هاي اجرايي مربوطه با رويكرد گسترش دوره آئين نامه   مقررات و 

واحدهاي ذيربط و نظارت بر حسن اجراي وظايف واحدهاي وابسته و اجراي ريزي امور آموزشي و تحصيالت تكميلي با همكاري  برنامه. 2
 سه؛ئين و ارائه گزارش الزم به هيأت رهاي آموزشي هر دانشكده و ارزيابي آ ها و فعاليت برنامه

انعكاس آن  پايش و ارزيابي عملكرد آموزشي دانشجويان و اعضاي هيأت علمي و مديران آموزشي واحدهاي مختلف در هر نيمسال و .3
 اعالم نتيجه ارزيابي به اعضاي هيأت علمي؛  به رياست دانشگاه و

 مدت آموزشي و ضمن خدمت؛ هاي كوتاه اجراي دوره .4
آموزشي حوزه و دانشگاه و ايجاد زمينه مناسب جهت نيل  - ريزي جهت تامين امكانات و تخصيص اعتبار الزم جهت تعامل علمي برنامه .5

 انساني اسالمي؛ به علم ديني و علوم
 برنامه ريزي آموزشي موسسه در راستاي سند چشم انداز، نقشه جامع علمي و آمايش سرزمين؛ .6
 اهتمام به برگزاري دوره هاي توانمندسازي و دانش افزايي؛ .7
و ارزش مداري و ارائه ارزيابي و بازنگري محتواي سرفصل ها به منظور به روز رساني، كارآمدي اعضاي هيات علمي موسسه، غنابخشي  .8

 پيشنهاد الزم به وزارتين حسب مورد؛
 تخصصي دانشجويان جهت ورود به جامعه؛ -ريزي براي ارتقاي مهارتهاي علمي  برنامه .9

 نظارت و ارزيابي فرآيند اجرايي شدن نقشه جامع علمي كشور در موسسه با هماهنگي وزارت متبوع؛. 10
زش پزشكي مي تواند نسبت به تعيين ساير وظايف مرتبط با معاونت مذكور، مطابق با ضوابط و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آمو :تبصره

 .مربوطه اقدام نمايد
 :معاون دانشجويي -2

 اداره و نظارت بر حسن اجراي كليه امور دانشجويي موسسه، مطابق با مصوبات، مقررات و آئين نامه هاي مربوطه؛ .1
 فرآيند مشاوره امور دانشجويي موسسه در زمينه هاي تحصيلي، رفاهي، سالمت؛راه اندازي و مديريت  .2
 نظارت بر فعاليتهاي مربوط به تسهيالت قابل ارائه به دانشجويان و برنامه هاي رفاهي آنان؛ .3
 برنامه ريزي جهت مديريت و ارتقاي امور صنفي، رفاهي، بهداشتي و سالمت دانشجويان موسسه؛ .4
 ارزيابي وضعيت صنفي، رفاهي، بهداشتي و سالمت موسسه و ارائه گزارش به رئيس موسسه؛رصد و  .5
 .زمينه سازي جهت مشاركت، همراهي و همدلي دانشجويان براي ارتقاي وضعيت موسسه. 6

 :معاون فرهنگي و اجتماعي -3
جويان و كاركنان، مطابق با مصوبات، مقررات و راهبري و نظارت بر حسن اجراي كليه امور فرهنگي موسسه در سطوح استادان، دانش .1

 آيين نامه هاي مربوط و با همكاري و هماهنگي ساير نهادهاي ذيربط ؛
تطبيق و اجراي سياستهاي راهبردي شوراي عالي انقالب فرهنگي و ستادهاي تعميق و گسترش فرهنگ و مباني اسالم در دستگاهها  .2

 در حوزه مسائل فرهنگي و اجتماعي؛
رصد وضعيت كلي فرهنگي، تربيتي، اجتماعي و سياسي موسسه و همچنين انجام مطالعات و پژوهشهاي الزم با همكاري معاونت  .3

انقالبي  –ايراني  –گذاري فعاليتهاي فرهنگي جهت گسترش و تعميق ارزشهاي اسالمي  پژوهشي موسسه به منظور برنامه ريزي و سياست
 به شوراي فرهنگي و اجتماعي موسسه؛  در همه سطوح موسسه و ارائه گزارش

 ايجاد ارتباط و همكاري هر چه بيشتر با مراكز، موسسات و نهادهاي فكري، فرهنگي و انقالبي؛. 4
ريزي به منظور توسعه آموزشهاي فرهنگي، سياسي و اخالقي از طريق برگزاري كالسهاي آموزشي و سمينارها و مجامع فرهنگي،  برنامه .5

 دانشگاهي با استفاده بهينه از توان موجود نهادهاي اسالمي و انقالبي و نظارت بر آنها ؛فكري و سياسي 



 فراهم آوردن زمينه ترغيب عناصر موسسه به منظور حضور در صحنه هاي مختلف علمي، سياسي و فرهنگي جامعه؛ .6
اط دانشگاهيان با صاحب نظران علمي، فرهنگي و اهتمام به ترويج فرهنگ گفتگو، نقد روشمند، آزاد انديشي و گسترش زمينه ارتب .7

 سياسي؛
هاي الزم و پيگيري وظايف  مديريت محتوايي شوراي فرهنگي و اجتماعي از طريق تسهيل در فرآيند تصويب طرحها، پيشنهاد برنامه .8

 محوله؛ 
دف ايجاد هماهنگي و داخل يا خارج موسسه، با هپيگيري ابالغ مصوبات، مقررات و آيين نامه ها و اطالع رساني به واحدهاي مرتبط در  .9

 . اجراي آنها و ارائه گزارش ارزيابي به شوراي فرهنگي و اجتماعي موسسه نظارت بر حسن
  .در موسسات فاقد معاونت فرهنگي و اجتماعي، كليه وظايف و اختيارات معاونت مذكور در حوزه معاونت دانشجويي انجام مي پذيرد تبصره:

 :ژوهشي و فناوريمعاون پ -4
اداره و نظارت بر حسن اجراي كليه امور پژوهشي و فناوري، كتابخانه ها و بانكهاي اطالعاتي موسسه، مطابق با مصوبات، مقررات و آئين  .1

 نامه هاي مربوطه؛
 هاي علمي و بين المللي؛ برنامه ريزي و سياستگذاري به منظور ارتقا و افزايش سطح همكاري .2
 خشي به نوآوري در حوزه نظري و پژوهشهاي كاربردي و مورد نياز كشور؛ اولويت ب .3
هاي كاربردي هدفمند و مبتني بر سند چشم انداز برنامه هاي  توسعه، تقويت و هدايت طرحهاي پژوهشي مصوب با اولويت پژوهش .4

 توسعه كشور و نقشه جامع علمي كشور؛
 بر اساس تقويم تعيين شده در طرحنامه پروژه هاي مصوب پژوهشي و تحقيقاتي؛كنترل و نظارت بر فرآيندهاي پژوهشي موسسه  .5
 هاي پژوهشي و ارزيابي عملكرد پژوهشي ساالنه موسسه جهت ارائه به رئيس موسسه؛ مطالعات الزم در زمينه ارزشيابي فعاليت .6
 شي و مبادله خدمات علمي؛ايجاد ارتباط الزم با مؤسسات داخلي و خارجي به منظور همكاري در امور پژوه .7
هاي علمي و اجراي كليه امور قراردادهاي  همكاري در ارائه خدمات علمي، فرهنگي و اجتماعي و برگزاري سمينارها و كنفرانس .8

 بين موسسه و ساير مؤسسات؛ تحقيقاتي و خدماتي
 هاي كوتاه مدت پژوهشي براي مؤسسات غير دانشگاهي؛ همكاري در اجراي دوره .9

پژوهشي حوزوي و  هاي مطالعاتي داخل و خارج از كشور (اعم از مراكز علمي ريزي جهت استفاده اعضاي هيأت علمي از فرصت برنامه . 10
 ضوابط مصوب؛ دانشگاهي) برابر

و حمايت از هاي ميان مدت و بلند مدت  هاي پژوهشي در قالب برنامه تهيه برنامه پژوهشي موسسه و ارائه اهداف و تعيين اولويت .11
 پژوهشي موسسه؛ تشكيل مراكز رشد، كارآفريني و پاركهاي علم و فناوري، براي طرح در شوراي تخصصي 

هاي رشد و توسعه كشور براساس اهداف سند چشم انداز و برنامه هاي  هاي موسسه در چارچوب برنامه بررسي و ارزيابي فعاليت .12
 خش آموزش عالي براي طرح در هيأت رئيسه؛ توسعه اي كشور و نقشه جامع علمي كشور در ب

پژوهشي مشترك و برنامه ريزي جهت تامين امكانات و تخصيص اعتبار الزم  –شناسايي و تعريف موضوعات و برنامه هاي علمي  .13
ب با حوزه پژوهشي حوزه و دانشگاه و ايجاد زمينه مناسب جهت نيل به علم ديني و علوم انساني اسالمي مناس -جهت تعامل علمي 

 . تخصصي موسسه
 : معاون توسعه مديريت و منابع -5

 اداره و نظارت بر حسن اجراي كليه امور اداري، مالي و عمراني موسسه، مطابق با مصوبات، مقررات و آئين نامه هاي مربوط؛. 1
تلف به مورد عمل در واحدهاي مخرسيدگي به اهداف اجرايي موسسه و هدايت و نظارت بر چگونگي گردش كارها و روشهاي كاري  .2

 بين فعاليتهاي مربوط به واحدهاي مختلف در راستاي تحقق اهداف اجرايي مؤسسه؛ منظور ايجاد هماهنگي
نظارت بر مصرف اعتبار تخصيصي به واحدهاي مختلف بر اساس بودجه تفصيلي مصوب هيات امنا و ساير قوانين و مقررات مالي مورد  .3

 گزارش جهت طرح در هيات امناي ذيربط؛عمل موسسه و ارائه 
تعيين وضعيت موجود مؤسسه از طريق شناسايي نقاط قوت و تنگناها و مشكالت و فرصتها تهديدات پيش رو جهت تعيين راهبردهاي  .4

 پيشنهادي در راستاي ارتقا به وضعيت مطلوب؛
 به واحدهاي تحت نظر؛ هاي توجيهي الزم به رييس مؤسسه در خصوص وظايف مربوطه ارائه گزارش .5



ريزي و پيشنهاد بودجه ساليانه و انجام كليه فعاليتهاي  آوري و تكميل اطالعات مورد نياز براساس طرح جامع مؤسسه و برنامه جمع .6
 الزم در جهت اجراي طرح هاي عمراني مؤسسه (اعم از پيماني ، اماني و...) ؛

 اري ساختمانها و تأسيسات موجود؛انجام تعميرات اساسي به منظور احياء و نگهد .7
تشكيل كميته تدوين روشهاي اجرايي به منظور بهينه سازي سامانه تعامالت اداري بين واحدهاي تابعه با همكاري ساير معاونتهاي  .8

 موسسه؛
جهت ايجاد انضباط مالي استقرار فرآيند شناسايي درآمدها و كنترل مناسب بر چرخه مالي به منظور تهيه گزارشات مديريتي مالي در  .9

 در بخشهاي مختلف موسسه؛
 .تدوين روشهاي اجرايي مناسب براي نگهداري ابنيه و تجهيزات موسسه به منظور حفظ و نگهداري از سرمايه هاي ملي موسسه. 10

 : معاون بهداشتي -6
ي مربوط به سالمت جامعه و تعيين شناخت خصوصيات جغرافيايي و جمعيتي استان، شناسايي منابع، مسائل و مشكالت بهداشت. 1

 اولويتها؛
ريزي براي حل مسائل و مشكالت عمده در چارچوب سياستها و استراتژيهاي اعالم شده كشوري با در نظر گرفتن شرايط خاص  برنامه .2

 استان؛
 ها؛ريزي براي ارائه آموزشهاي الزم به منظور حفظ و ارتقاي سطح سالمت جامعه بر مبناي نياز برنامه .3
 هاي توسعه امكانات بهداشتي، با همكاري معاونان بهداشتي شهرستانها؛ تنظيم و تدوين برنامه .4
 پيش بيني و پيشنهاد منابع مورد نياز و تنظيم بودجه عملياتي بر اساس برنامه هاي استان ؛ .5
 طرحهاي مشخص و زمان بندي شده ؛هاي اجرايي برنامه هاي مصوب و ابالغ شده به استان در قالب  فراهم كردن زمينه .6
 نظارت بر اجراي فعاليتها و پايش (كنترل و نظارت) عمليات اجرايي و سنجش كيفيت خدمات و بازديدهاي منظم از واحدهاي اجرايي؛ .7
 ش بيني شده؛ها و حوادث پي استفاده از شيوه هاي علمي براي اطالع از وضعيت بيماريها و اقدام به موقع به هنگام بروز اپيدمي .8
خانوار جمعيت دارند و پروژه هاي بهسازي  150طراحي و اجراي پروژه هاي تامين آب آشاميدني سالم و كافي در روستاهايي كه بيش از  .9

 هاي اساسي محيط در كليه روستاها؛
 نظارت بر نگهداري پروژه هاي بهداشتي انجام يافته؛ .10
ه هاي بهداشتي درماني استان و ايجاد زمينه هاي الزم براي خودگردان شدن واحدهاي گسترش سياست عدم تمركز در توسعه شبك .11

 اجرايي و تفويض اختيار الزم به واحدهاي اجرايي شهرستانها؛
ر تمام مراحل ايجاد روابط و هماهنگي منطقي ميان عمليات مختلف فني در مركز بهداشت به منظور تحقق استراتژي ادغام خدمات د .12

 نظارت و ارزشيابي؛ ريزي، اجرا، برنامه
 .هاي به موقع براي تامين وسايل، تجهيزات، مواد و داروهاي مورد نياز بيني پشتيباني تداركاتي از واحدهاي اجرايي و پيش .13

 : معاون درمان و دارو -7
 درماني تابعه؛ هاي حوزه ستادي معاونت درمان و دارو در موسسات نظارت بر حسن اجراي ضوابط و دستورالعمل .1
اي كه موجب اختالل و يا كاهش  هماهنگي با معاونت آموزشي و بهداشتي در مورد نوع برخورد با بيماران سرپايي و بستري آنان به گونه .2

 در امر آموزش نگردد؛
ري و پيشنهاد و اجراي ريزي در مورد باال بردن سطح كارايي موسسات آموزشي و درماني تابعه، در ساعات اداري و غيرادا برنامه .3

 طرحهاي خاص به منظور تسريع در درمان بيماران بستري و سرپايي؛
پيوند قلب در چارچوب ضوابط و دستورالعملهاي  –پيوند قرنيه  –ريزي توسعه در اجراي طرحهاي فوق تخصصي (پيوند كليه  برنامه .4

 ستادي مركزي)؛
 م از بيمارستانها و موسسات توانبخشي و مراكز درماني بخش خصوصي و خيريه؛نظارت بر امور موسسات درماني تابعه موسسه اع .5
 نظارت و ارزشيابي ضوابط استاندارد و بخشها و درمانگاهها؛ .6
 رسيدگي و نظارت بر امور خدمات پاراكلينيكي موسسات درماني تابعه؛ .7
اري مواد غذايي دارويي ، آرايشي و بهداشتي و نظارت بر ارسال رسيدگي و انجام ضوابط مربوط به تاسيس مراكز توليد، توزيع و نگهد .8

 مدارك و درخواست متقاضيان تاسيس مراكز يادشده به واحدهاي ذيربط در حوزه ستادي وزارت؛



 نظارت بر امور دارويي داروخانه ها در سطح استان و بررسي موجودي دارو و درخواست دارو با توجه به نياز واحدهاي درماني؛ .9
 .نظارت بر نحوه نگهداري داروهاي خاص و مواد اعتيادآور. 10

 :رئيس دانشكده/ پژوهشكده / آموزشكده - 6ماده 
  :شرايط اختصاصي رئيس و معاونين دانشكده/ پژوهشكده / آموزشكده -الف

 عضو هيات علمي با مرتبه علمي حداقل استاديار؛ .1
 وموسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري با مدرك دكترا؛ سال سابقه خدمت در دانشگاهها 5داشتن حداقل  .2
 . دارا بودن مدرك تحصيلي تخصصي و يا تجربه عملي در زمينه مورد نظر. 3
 .در شرايط استثنايي، داشتن مرتبه مربي براي رياست آموزشكده ها كافي است :تبصره

 :يس دانشكده/ پژوهشكده / آموزشكدهئوظايف و اختيارات ر -ب
ايجاد نظم و انضباط كاري و فراهم نمودن تعامل مناسب بين دانشجويان، اساتيد و كاركنان در واحدهاي مختلف دانشكده/ پژوهشكده  . 1

 / آموزشكده؛
 ها؛ ابالغ كليه مصوبات، مقررات و آيين نامه هاي ابالغي از سوي رئيس موسسه به مديران گروه .2
 شود؛ يس موسسه ابالغ ميئر ريقنظارت بر حسن اجراي مصوباتي كه از ط .3
 ايجاد هماهنگي در امور آموزشي و پژوهشي، اداري و مالي و فرهنگي دانشكده/ پژوهشكده / آموزشكده؛ .4
 نظارت بر حسن اجراي وظايف آموزشي، پژوهشي و فرهنگي اعضاي هيأت علمي دانشكده/ پژوهشكده / آموزشكده؛ .5
 وهشكده / آموزشكده؛پيشنهاد بودجه ساالنه دانشكده/ پژ .6
 ارزيابي كار ساالنه دانشكده و گزارش آن به رييس موسسه؛ .7
 .ها و اظهار نظر درباره آنان بررسي صالحيت معاونان گروه .8
 :معاون دانشكده/ پژوهشكده / آموزشكده -7ماده 
 : جايگاه -الف 

 .معاون به تشخيص هيأت رئيسه موسسه داشته باشدتواند بر حسب نياز يك تا سه  هر دانشكده / پژوهشكده / آموزشكده مي
 :وظايف و اختيارات معاونان دانشكده/ پژوهشكده / آموزشكده -ب

تمام يا قسمتي از وظايف و اختيارات رئيس دانشكده/ پژوهشكده /آموزشكده حسب مورد به معاونان دانشكده/ پژوهشكده / آموزشكده 
 .گردد محول مي

 :وزشي و پژوهشيمدير گروه هاي آم -8ماده 
 :جايگاه -الف

هاي آموزشي و پژوهشي واحدي است متشكل از اعضاي هيات علمي متخصص در يك رشته از شعب دانش بشري كه در دانشكده/  گروه
  .پژوهشكده / آموزشكده داير است

 
 :نحوه انتصاب -ب

گروه با تاييد و حكم رئيس موسسه براي مدت دو سال مدير گروه به پيشنهاد رئيس دانشكده/ پژوهشكده / آموزشكده از ميان اعضاي 
  .منصوب مي گردد

 .پس از مدت دو سال انتصاب مجدد براي تصدي سمت مدير گروه، بر اساس ارزيابي گزارش عملكرد دو ساالنه وي صورت مي پذيرد تبصره:
 : وظايف و اختيارات مدير گروه -ج 

عملي)، پژوهشي، راهنمايي دانشجو و خدمات  –نظري (ابالغ برنامه هاي اجرايي و تكاليف عمومي اعضاي هيات علمي اعم از آموزشي  . 1
 و رعايت نظم و انضباط كاري اعضاي هيات علمي گروه و نظارت بر حسن اجراي آن؛

ريق گروه بر اساس خط مشي شوراي دانشكده/ پژوهشكده / تهيه برنامه اجرايي وظايف آموزشي و پژوهشي و خدماتي ارائه شده از ط .2
قبل از شروع نيمسال تحصيلي و تهيه جدول دروس هر نيم سال با همكاري اعضاي گروه و تسليم آن  آموزشكده با مشورت اعضاي گروه 

 رئيس به دانشكده/ پژوهشكده / آموزشكده؛
 ها به مراجع ذيربط؛ رفتها و تغييرات و تحوالت علمي و تسليم اين برنامهها با توجه به آخرين پيش تجديد نظر مستمر در برنامه .3



تشكيل و اداره جلسات شوراي گروه و ارسال گزارش كار، مصوبات، پيشنهادها و نظريات جمعي گروه به رئيس دانشكده، پژوهشكده يا  .4
 هماهنگي اجرايي يا طي مراحل قانوني براي اجرا؛  آموزشكده براي

 ها و مصوباتي ابالغي از سوي رييس دانشكده/ پژوهشكده / آموزشكده به اعضاي گروه؛ نامه ها و آيين بخشنامهابالغ  .5
 پيشنهاد نيازهاي مالي گروه به رييس دانشكده/ پژوهشكده / آموزشكده؛ .6
ورد نياز گروه به رييس دانشكده/ انجام دادن كليه مكاتبات رسمي گروه و پيشنهاد تهيه لوازم، كتابها، نشريات و ساير ملزومات م .7

 پژوهشكده / آموزشكده؛
 /هاي ديگر آماده انجام دادن آن است به رئيس دانشكده/ پژوهشكده پيشنهاد طرحهاي پژوهشي كه گروه راساً يا با همكاري گروه .8

 شوراي پژوهشي موسسه؛ آموزشكده براي تصويب در
 .به رييس دانشكده/ پژوهشكده/ آموزشكدهارزيابي كار ساالنه اعضاي گروه و گزارش آن  .9
 :معاون مدير گروه هاي آموزشي و پژوهشي -9ماده 

آموزشكده براي مدت دو سال منصوب مي گردد و  / معاون مدير گروه هاي آموزشي و پژوهشي با تاييد و حكم رئيس دانشكده/ پژوهشكده
  .پژوهشي حسب مورد به آنان محول مي گرددتمام يا قسمتي از وظايف و اختيارات مدير گروه آموزشي يا 

پس از مدت دو سال انتصاب مجدد براي تصدي سمت معاون مدير گروه، بر اساس ارزيابي گزارش عملكرد دو ساالنه وي صورت مي  تبصره:
 .پذيرد
 :هيات رئيسه -10ماده 

 :تعريف هيات رئيسه -الف
 .دومين ركن اجرايي موسسه هيات رئيسه مي باشد

 :يب هيات رئيسهترك -ب
 ئيس موسسه؛. ر1
 معاونان موسسه؛. 2
 .مسئول دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در موسسه .3

 :وظايف و اختيارات هيات رئيسه -ج 
مشاركت و همكاري فعاالنه در تنظيم برنامه هاي راهبردي موسسه مبتني بر سند چشم انداز، برنامه هاي توسعه كشور، نقشه جامع   .1

 علمي كشور و برنامه هاي تقديمي وزراي هر يك از وزارتين به مجلس شوراي اسالمي به منظور ارائه و تصويب در هيات امنا؛
 فراهم نمودن بسترهاي الزم جهت تحقق اهداف برنامه هاي راهبردي موسسه؛ .2
نگي، هيات امنا، آيين نامه ها و بخشنامه هاي فراهم نمودن بستر مناسب به منظور اجرايي نمودن مصوبات شوراي عالي انقالب فره .3

 ، تحقيقات و فناوري و ساير مراجع ذيصالح؛علومابالغي از سوي وزارت 
بررسي آيين نامه ها، تشكيالت، دستورالعملها، شيوه نامه ها، دستورجلسات و ساير موارد ارائه شده از سوي معاونتها و شوراي موسسه  .4

 و يا ساير مراجع ذيصالح؛ به منظور طرح در هيات امنا
 پيشنهاد بودجه ساليانه موسسه به هيات امنا از طريق رئيس موسسه؛ .5
تنوع بخشي به منابع مالي موسسه از طريق جذب كمكهاي مردمي و افزايش درآمدهاي اختصاصي از طريق ارائه خدمات آموزشي،  .6

 هاي الزم از هيات امنا و يا ساير مراجع ذيصالح؛پژوهشي، فناوري، فرهنگي و ساير منابع ديگر پس از اخذ مجوز
مدت آموزشي و تحقيقاتي داخل و خارج كه طبق ضوابط به اعضاي  هاي كوتاه هاي مطالعاتي و دوره پيشنهاد توزيع و تخصيص فرصت. 7

 گيرد از طريق رئيسه موسسه به وزارت؛ پژوهشي تعلق مي  آموزشي،
ه در خصوص فعاليتهاي تربيتي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و تربيت بدني كه بر اساس تقويم بررسي و تصويب پيشنهادات ارائه شد .8

 ساليانه موسسه ارائه گرديده است؛
 نظارت و پيگيري گزارشات تربيتي، فرهنگي، سياسي، امنيتي و ... با هماهنگي ديگر دستگاههاي ذيربط تا حصول نتيجه؛  .9

 ميمات هيات رئيسه توسط واحدهاي تابعه موسسه و نظارت بر عملكرد آنان؛بررسي و ارزيابي نحوه اجراي تص. 10
 ارزيابي عملكرد حوزه هاي مختلف موسسه و بررسي گزارشات ادواري در شوراي موسسه؛ .11
 .هاي مختلف موسسه ايجاد هماهنگي الزم بين حوزه .12



 : شوراي موسسه -11ماده 
 :تعريف شوراي موسسه -الف

هاي جاري موسسه بر اساس سياستهاي  ين ركن سياستگذار بعد از هيات امنا مي باشد كه به تنظيم سياستها و برنامهشوراي موسسه دوم
 .كالن مصوب در هيات امنا و يا ساير مراجع ذيصالح مي پردازد

 :تركيب شوراي موسسه -ب
 اعضاي هيأت رئيسه موسسه؛. 1
 ها؛ پژوهشكدهها و  رؤساي دانشكده ها و آموزشكده .2
دو تن از اعضاي هيأت علمي هر يك از شوراهاي تخصصي (آموزشي و تحصيالت تكميلي، پژوهشي و فناوري، دانشجويي و ...) به  .3

 انتخاب شوراي مربوطه و داراي صالحيتهاي عمومي مندرج در اين آيين نامه با تاييد و حكم رئيس موسسه؛
علمي حداقل دانشيار و داراي صالحيتهاي عمومي مندرج در اين آيين نامه با انتخاب و حكم  دو تن از اعضاي هيأت علمي در مرتبه .4

  .رئيس موسسه
تواند در مورد مسائل خاص از رئيس گروه معارف و ساير مديران حسب مورد به منظور شركت در جلسات شورا  رئيس موسسه مي :1تبصره 

 .دعوت نمايد
  .سال مي باشد 2شوراي موسسه به مدت مدت عضويت اعضاي حقيقي  :2تبصره 
شورا داراي نائب رئيس مي باشد كه از ميان اعضاي شورا با انتخاب و حكم رئيس  .رياست شورا به عهده رئيس موسسه مي باشد :3تبصره

  .موسسه منصوب مي گردد
 .شورا و مكاتبات مربوطه از طريق رياست شورا انجام مي پذيرد  مصوبات :4تبصره

 :وظايف و اختيارات شوراي موسسه -ج 
 ارزيابي كلي عملكرد موسسه؛. 1
بررسي و تصويب دوره ها و رشته هاي آموزشي جديد و برنامه هاي آن، پيشنهادي معاونتها و شوراهاي تخصصي موسسه به منظور  .2

 ارائه به مراجع ذيصالح براي تصويب؛ 
ي موسسه با موسسات دولتي و غيردولتي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و بررسي و تصويب ضوابط تدوين شده در راستاي همكار .3

 مقررات موضوعه؛
بررسي و تاييد برنامه هاي پذيرش دانشجو توسط دانشكده ها و آموزشكده ها، مبتني بر بودجه و امكانات موسسه و در راستاي اجراي . 4

الي انقالب فرهنگي، و سياستهاي هر يك از وزارتين به منظور ارسال به تكاليف مندرج در برنامه هاي توسعه كشور، مصوبات شوراي ع
 وزارت مربوطه؛ 

 بررسي و تصويب برنامه هاي پيشنهادي آموزشي و پژوهشي كوتاه مدت؛ .5
بررسي گزارش تحليلي ارائه شده توسط واحدهاي ذيربط در خصوص مشكالت تربيتي، فرهنگي، آموزشي، دانشجويي، پژوهشي و  .6

 وري، پشتيباني و خدماتي به منظور ارائه راه كارهاي سازنده و عملي جهت رفع كاستيها؛فنا
بندي نيازهاي علمي و اقدام براي تأمين  نيروي انساني و تجهيزات) موسسه و تعيين كمبودها و طبقه بررسي ساالنه امكانات علمي ( .7

 آنها
 نظر به يكي از شوراهاي تخصصي حسب مورد؛ارجاع برخي از موضوعات موسسه براي بررسي و اظهار  .8
 .نامه هاي داخلي شورا و كميته هاي آن تدوين و تصويب آيين .9
  : شوراهاي تخصصي موسسه -12ماده 

  :تعريف شوراهاي تخصصي -الف
تكميلي، هاي: آموزشي و تحصيالت  هاي معاونت شوراهاي تخصصي اولين سطح سياستگذاري بخشي موسسه مي باشد كه در حوزه

دانشجويي، پژوهشي و فناوري، به رياست معاونان ذيربط و در معاونت فرهنگي و اجتماعي به رياست رئيس موسسه تشكيل مي شود و نسبت 
ريزي در بخش مربوطه و ارائه به  به سياستگذاري و برنامه ريزي در بخشهاي مختلف موسسه به منظور ايجاد هماهنگي در امور اجرايي و برنامه

 .نمايد راي موسسه و هيأت رئيسه اقدام ميشو
 : اعضا، وظايف و اختيارات شوراهاي تخصصي -ب



  : شوراي تخصصي آموزشي -1
 :تركيب شوراي تخصصي آموزشي -1-1

 رئيس شورا)؛)معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي موسسه  . 1
 مدير كل امور خدمات آموزشي موسسه يا عناوين مشابه؛ .2
 ر شاهد و ايثارگر يا عناوين مشابه حسب نياز؛مدير كل امو .3
 ها؛ ها و آموزشكده معاونان آموزشي دانشكده .4
 . تن از اعضاي هيأت علمي پيشنهادي معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي با تاييد و حكم رئيس موسسه 4دو تن از ميان  .5

  :وظايف و اختيارات شوراي تخصصي آموزشي -1-2
 آموزشي و تحصيالت تكميلي موسسه براي ايجاد زمينه اجراي مصوبات شوراي موسسه و تصميمات هيأت رئيسه؛ همكاري با معاون. 1
 :تدوين و پيشنهاد برنامه هاي مختلف آموزشي و تحصيالت تكميلي به شوراي موسسه از جمله .2

 هاي مختلف آموزشي در مقاطع كارداني و كارشناسي به صورت تفكيكي؛ برنامه  -
 هاي درسي در چارچوب مصوبات؛ يرات الزم در نحوه اجراي برنامهتغي  -
 آيين نامه هاي آموزشي و اظهارنظر در باره آنها؛  -
 مدت و ميان مدت؛ طرحهاي مناسب آموزشي غير رسمي كوتاه  -
 .برآورد ظرفيت پذيرش دانشجوي جديد در دوره هاي كارداني و كارشناسي  -

 دهد؛ مسائلي كه شوراي موسسه يا معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي موسسه به شورا ارجاع ميبررسي و اظهار نظر درباره . 3
بررسي و اظهار نظر در خصوص كيفيت آموزشي موسسه در مقاطع و دوره هاي كارداني و كارشناسي و بررسي كيفيت آموزش اعضاي   .4

 هيأت علمي جهت ارائه به شوراي موسسه؛
 هاي جديد موسسه در مقاطع كارداني و كارشناسي؛ ها و دوره رشتهبررسي پيشنهاد تأسيس  .5
بررسي متون جزوات و كتابهاي ارائه شده از طرف اعضاي هيأت علمي از لحاظ تطبيق با سرفصلهاي مصوب و ارائه نتيجه به شوراي   .6

 موسسه؛ 
ئه و كسب مجوز هاي آموزشي و تأييد دانشكده براي ارا وههاي مورد نياز بنا به پيشنهاد گر بررسي دعوت از استادان خارجي در رشته  .7

 ساير مراجع قانوني؛ از معاون آموزشي و
تدوين گزارشهاي دوره اي و تحليلي از وضعيت رشته ها، مقاطع و برنامه هاي آموزشي در موضوعات مختلف و پيشنهاد راه كارهاي . 8

 .عملي جهت بهبهود وضعيت موجود و ارائه به شوراي موسسه
  :شوراي تخصصي تحصيالت تكميلي  -2
 :تركيب شوراي تخصصي تحصيالت تكميلي -2-1

 رئيس شورا)؛(معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي موسسه  . 1
 معاون پژوهشي و فناوري موسسه؛ .2
 مدير كل تحصيالت تكميلي موسسه ؛. 3
 مدير كل خدمات آموزشي موسسه؛ .4
 ها؛ مديران تحصيالت تكميلي دانشكده .5

 :وظايف شوراي تخصصي تحصيالت تكميلي -2-2
هاي اجرايي مصوبات شوراي موسسه، تصميمات هيأت  همكاري با معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي موسسه جهت ايجاد زمينه. 1

 هاي مصوب؛ برنامه  ها و نامه رئيسه و آيين
 :جملههاي مختلف آموزشي به شوراي موسسه از  تدوين و پيشنهاد برنامه .2

 هاي كارشناسي ارشد و دكتري؛ هاي آموزشي دوره برنامه  -
 هاي درسي در چارچوب ضوابط مصوب؛ پيشنهاد تغييرات الزم در نحوه، اجراي برنامه  -
 هاي تحصيالت تكميلي و اظهار نظر درباره آنها؛ نامه بررسي آيين  -
 مدت به شوراي موسسه؛پيشنهاد طرحهاي مناسب آموزشي غير رسمي كوتاه مدت و ميان   -



 هاي تحصيالت تكميلي و ارائه آن به شوراي موسسه؛ برآورد ظرفيت پذيرش دانشجوي جديد در دوره  -
 شود؛ بررسي و اظهار نظر درباره مسائلي كه توسط شوراي موسسه يا معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه به شورا ارجاع مي .3
ها و  ن دورهاي تحصيالت تكميلي در موسسه و بررسي كيفيت آموزشي اعضاي هيأت علمي فعال در ايه بررسي كيفيت آموزشي دوره  .4

 به ارائه گزارش آن
 شوراي موسسه؛

 هاي تكميلي جديد موسسه؛ ها و دوره بررسي پيشنهاد تأسيس رشته .5
پذيرش دانشجويان تحصيالت تكميلي  پژوهشي دانشكده ها در خصوص تعداد –بررسي پيشنهادات ارائه شده از شوراي آموزشي  .6

 جهت ارائه به شوراي موسسه 
تدوين گزارشهاي دوره اي و تحليلي از وضعيت رشته ها، مقاطع و برنامه هاي آموزشي در موضوعات مختلف و پيشنهاد راه كارهاي . 7

 .عملي جهت بهبهود وضعيت موجود و ارائه به شوراي موسسه
 :شوراي تخصصي دانشجويي -3
 : تركيب شوراي تخصصي دانشجويي -3-1

 معاون دانشجويي (رئيس شورا)؛. 1
 مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در موسسه؛ .2
 مدير كل امور دانشجويي؛ .3
 مدير كل امور فرهنگي؛  .4
 رئيس مركز مشاوره دانشجويي؛ .5
 مدير كل امور شاهد و ايثارگر موسسه؛ .6
 از شوراهاي تخصصي آموزشي و تحصيالت تكميلي، پژوهشي و فناوري و فرهنگي موسسه؛يك نماينده از هر يك  .7
يك نفر به پيشنهاد  دو دانشجو با تاييد و حكم رييس موسسه از ميان دانشجويان موسسه (يك نفر به پيشنهاد معاون دانشجويي و  .8

 دانشجويي)؛ تشكلهاي رسمي
 مسئول امور خوابگاههاي دانشجويي؛. 9

 مسئول امور تربيت بدني؛ .10
 .مسئول امور تغذيه دانشجويي .11

 :شرايط عضويت دانشجو در شوراي تخصصي دانشجويي به شرح ذيل مي باشد ه:تبصر 
 بيش از نيمي از واحدهاي را گذرانده باشد؛. 1
 ) و يا باالتر باشد؛14( 3معدل كل او  .2
 حداقل يك تن از آنان دانشجوي خوابگاهي باشد؛ .3
 .داراي صالحيتهاي عمومي مندرج در اين آيين نامه باشد .4

  :وظايف و اختيارات شوراي تخصصي دانشجويي -2-3
 هاي اجرايي مصوبات شوراي موسسه و تصميمات هيأت رييسه؛ همكاري با معاون دانشجويي موسسه براي ايجاد زمينه. 1
مختلف در راستاي برقراري جو تفاهم و دوستي ميان دانشجويان و باال بردن هاي  تدوين روشها، آيين نامه ها، مقررات و تنظيم برنامه .2

 :هاي امور دانشجويي به منظور پيشنهاد به شوراي موسسه از جمله روحيه دانشجويي و تلطيف فضاي دانشجويي در زمينه
 هاي ورزشي و فوق برنامه؛ دستورالعمل فعاليت  -
 انشجويي؛دستور العمل امور انضباطي و رفتاري د  -
 هاي دانشجويي و مسائل انضباطي مربوط به آن؛ دستور العمل اداره خوابگاه  -
 هاي دانشجويي؛  دستور العمل اداره امور غذاخوري  -

 شود و اظهار نظر درباره آنها؛ بررسي مسائلي كه توسط شوراي موسسه يا معاون دانشجويي موسسه، به شوراي دانشجويي ارجاع مي .3
 وام و كار دانشجويي، تعاوني مصرف و نقليه و...)؛ -الحسنه  قرض هاي رفاهي ( ريزي فعاليت در برنامه همكاري  .4



ت بهبهود وضعيت تدوين گزارشهاي دوره اي و تحليلي از وضعيت دانشجويان در موضوعات مختلف و پيشنهاد راه كارهاي عملي جه .5
 موجود و ارائه به

 .شوراي موسسه
 :هنگي و اجتماعيشوراي تخصصي فر -4
 : تركيب اعضاي شوراي تخصصي فرهنگي و اجتماعي -4-1

 رييس موسسه به عنوان رئيس شورا؛. 1
 مسئول دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در موسسه؛ .2
 معاون فرهنگي و اجتماعي به عنوان دبير شورا؛ .3
 معاون دانشجويي؛ .4
 معاون آموزشي؛ .5
 مسئول بسيج اساتيد؛ .6
 دبير مركز هم انديشي اساتيد؛ .7
 يك عضو هيات علمي از ميان سه عضو حائز رتبه برتر فرهنگي به انتخاب رئيس موسسه؛ .8
 ها است) ؛ نماينده بزرگترين تشكل اسالمي دانشجويي (تشخيص بزرگترين تشكل با هيات نظارت بر تشكل .9

 ؛ مسئول بسيج دانشجويي (براساس قانون بسيج دانشجويي) .10
 )نماينده هر تشكل رسمي ذينفع مرتبط با موضوع جلسه (با حق راي در جلسه مربوطه .11
در مراكزي كه معاون دانشجويي و معاون فرهنگي و اجتماعي يك نفر مي باشد، مدير كل فرهنگي يا رئيس دفتر فرهنگ اسالمي به  :1 تبصره

 .اعضاي شوراي فرهنگي و اجتماعي اضافه مي شود
حضور ساير صاحبنظران فرهنگي در جلسات شوراي فرهنگي و اجتماعي، بدون حق راي و با صالحديد رئيس جلسه حسب مورد  :2تبصره 

 بالمانع است
در موسساتي كه جهاد دانشگاهي فعال وجود دارد حسب تشخيص رئيس موسسه، رئيس جهاد دانشگاهي به عنوان عضو جلسه  :3تبصره

 .خواهد بود
  :رات شوراي تخصصي فرهنگي و اجتماعيوظايف و اختيا -4-2

پيگيري به منظور تحقق و اجراي مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي و شوراي اسالمي شدن دانشگاهها و اجرا و پيگيري  .1
 دستورالعمل هاي ستاد گسترش و تعميق مباني و ارزشهاي اسالمي در مراكز آموزشي؛

 بخشي به اولويتها و فعاليتهاي فرهنگي ، اجتماعي و سياسي در موسسه؛ ريزي در جهت هماهنگي و انسجام برنامه .2
ريزي جامع به منظور انجام فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي در موسسه با توجه به اولويتهاي مصوب ساالنه در دستگاه مربوطه با  برنامه .3

 همكاري معاونتهاي دانشجويي، فرهنگي و اجتماعي و پژوهشي؛
 ي براي ايجاد پيوند فعال و گسترش مناسبات موسسه با حوزه هاي علميه و نهادهاي فرهنگي ، انقالبي و مردمي؛ريز برنامه .4
 هاي فرهنگي، ترويجي و تبليغي ساالنه، نيمسال و يا فصلي؛ تصويب و اعطاي مجوز به برنامه .5
نگي از طريق ساماندهي فرآيندهاي كارشناسي، تسهيل و تسهيل حضور داوطلبانه دانشجويان، استادان و كارمندان در فعاليتهاي فره .6

 ساماندهي فرآيندهاي كارشناسي، تصويب و ارزيابي جهت تقويت حضور داوطلبانه دانشجويان؛
آسيب شناسي و بررسي وضعيت فرهنگي موسسه و دانشجويان، تدوين گزارشهاي دوره اي تحليلي از فعاليتها و روندهاي موجود،  .7

 رهايي جهت بهبود وضعيت بر اساس شناخت تهديدها و فرصتها به رئيس موسسه و وزارت؛پيشنهاد راهكا
 نظارت و ارزيابي فعال و مستمر در چگونگي اجراي مصوبات شورا، مطابق با اهداف مورد انتظار؛ .8
 ها، طرحهاي مصوب و نتايج ارزيابي آنها در هر سال به دستگاه مربوطه؛ ارائه گزارش كامل برنامه .9

همكاري سازنده با نهادهاي دانشجويي و فرهنگي به منظور تشكيل بانك اطالعاتي مناسب از نيروهاي متعهد و مستعد موسسه چهت  .10
 .ساماندهي و بهره مندي از توان موجود

مي است و مصوبات شوراي فرهنگي و اجتماعي حداقل هر ماه يك بار تشكيل جلسه داده و جلسات آن با حضور اكثريت اعضا، رس :1تبصره 
  .آن با راي اكثريت حاضر، معتبر است



 .مصوبات شوراي فرهنگي و اجتماعي نبايد منافاتي با مواد اساسنامه نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها داشته باشد :2تبصره 
نظرات كارشناسي و مشورتي صاحب نظران استفاده شوراي فرهنگي و اجتماعي مي تواند در موارد نياز با تشكيل كميته هايي، از : 3تبصره
  .نمايد

ستادهاي گسترش و تعميق مباني و ارزشهاي اسالمي در وازرتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش  :4تبصره 
موضوعي را به منظور جهت دهي پزشكي و دانشگاه آزاد اسالمي هر ساله قبل از شروع سال تحصيلي مي بايست سياستها و اولويتهاي 

ها، ذيل سياستهاي كالن فرهنگي كشور تدوين و نيز شيوه نامه اي به منظور تهيه دقيق تر گزارش عملكرد و اجراي مصوبات  فرهنگي موسسه
  .در موسسه تنظيم نموده و آنها را در اختيار معاونت فرهنگي و اجتماعي موسسه ها گذارند

وراي فرهنگي و اجتماعي اتخاذ تصميم و تدابير الزم در حوزه طرحها و فعاليتهاي فرهنگي است و تصميم و حوزه اختيارات ش :5تبصره 
  .تصويب برنامه تشكلها در حيطه وظايف هيات نظارت بر تشكلها مي باشد

 :شوراي تخصصي پژوهشي و فناوري -5
 :تركيب شوراي تخصصي پژوهشي و فناوري -5-1

 ي موسسه (رئيس شورا)؛معاون پژوهشي و فناور  .1
 معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي موسسه؛ .2
 مدير ارتباط با صنعت موسسه؛ .3
 ها؛ معاونان پژوهشي دانشكده ها و پژوهشكده .4
و با معرفي  در صورتي كه واحد مستقل باشد) ( يك محقق از هر يك از واحدهاي تحقيقاتي وابسته به موسسه با معرفي رييس موسسه  .5

 چنانچه واحد جزو دانشكده و آموزشكده باشد) با تاييد و حكم رئيس موسسه؛(دانشكده و آموزشكده  رييس
دو تن از ميان چهار تن از اعضاي هيأت علمي صاحب فعاليتها و آثار پژوهشي و فناوري ارزنده پيشنهادي معاون پژوهشي و فناوري با  .6

 تاييد و حكم رئيس موسسه؛
 :ظايف و اختيارات شوراي تخصصي پژوهشي و فناوريو -5-2

 همكاري با معاون پژوهشي و فناوري براي ايجاد زمينه اجراي مصوبات و تصميمات هيأت رئيسه؛ .1
 :هاي مختلف پژوهشي به شوراي موسسه از جمله ارائه پيشنهاد در زمينه .2

 بهبود شرايط و رفع موانع تحقيق در موسسه؛  -
 ن زمان تعليم و تحقيق در موسسه؛هماهنگ ساخت  -
 مشاركت با بخش خصوصي در اجراي طرحهاي پژوهشي و تعيين نحوه همكاري با مراكز تحقيقاتي داخل و خارج موسسه؛  -
بررسي نحوه ارائه خدمات پژوهشي به سازمانهاي مختلف براي برآوردن نيازهاي كشور، منطقه و استان و چگونگي همكاري   -

 صنعتي؛  موسسه و مراكز
 همكاري در تدوين برنامه جامع پژوهشي موسسه؛  .3
 تدوين و پيشنهاد سياستها، اهداف و خط مشي پژوهشي و فناوري موسسه به منظور ارائه به شوراي موسسه؛  .4
و فناوري  كارآفريني و پاركهاي علم فراهم نمودن زمينه هاي توسعه فناوري درموسسه و حمايت از توسعه فعاليت مراكز رشد، .5

 موسسه؛
 تهيه و تدوين و پيشنهاد طرحهاي تربيت محقق؛ .6
 هاي پژوهشي به منظور شناخت هر چه بيشتر جهان دانش و استفاده از آخرين متدهاي پژوهشي؛ بررسي و تدوين و پيشنهاد برنامه  .7
 آموزش؛پيشنهاد چگونگي استفاده اعضاي هيات علمي از نتايج تحقيقات براي ارتقاي كيفيت  .8
 هاي مختلف پژوهشي براي پيشنهاد به مراجع ذيربط؛ نامه تهيه و تدوين آيين  .9

 دهد؛ بررسي و اظهار نظر درباره مسائلي كه شوراي موسسه يا معاون پژوهشي به شورا ارجاع مي  .10
 تصويب طرحهاي پژوهشي موسسه با اولويت بخشيدن به طرحهاي پژوهشي كاربردي؛ .11
يزه هاي مادي و معنوي به منظور ترغيب و تشويق اعضاي هيأت علمي به تأليف و ترجمه كتب و نوشتن مقاالت تحقيقي و ايجاد انگ .12

 نشر آثار علمي؛ ايجاد امكانات و تسهيالت الزم براي تسريع در چاپ و
 نامه نحوه تدوين كتب علمي و پژوهشي بر مبناي ضوابط مصوب به شوراي موسسه؛ پيشنهاد آيين .13



 هاي تحقيقاتي ويژه؛ التحصيالن موسسه براي كار درجامعه، از طريق اجراي طرح ارزيابي ميزان توانمندي علمي و سنجش قابليت فارغ .14
 هاي علمي و فني كشور تعيين و پيشنهاد خط مشي كلي كاربرد نتايج تحقيقات براي پيشبرد جنبه .15
 طالعاتي اعضاي هيأت علمي واجد شرايط؛هاي م ريزي در جهت توزيع مناسب فرصت برنامه .16

 :شوراي تخصصي تحصيالت تكميلي دانشكده در موسسات تخصصي -13ماده 
 :تركيب شوراي تخصصي تحصيالت تكميلي دانشكده در موسسات تخصصي -الف

 رييس شورا)؛ رييس دانشكده ( .1
 نايب رييس)؛ معاون آموزشي دانشكده ( .2
 عناوين مشابه؛معاون پژوهشي دانشكده يا . 3
تدريس يا تحقيق در  هاي تخصصي هستند با درجه استادياري يا باالتر و حداقل سه سال سابقه هايي كه مجري دوره نمايندگان شاخه .4

 تكميلي؛ مقطع تحصيالت
پژوهشي در صورت  يك يا دو تن از اعضاي هيأت علمي موسسه با درجه استادياري يا باالتر و حداقل سه سال سابقه كار آموزشي يا .5

 .لزوم با تاييد و حكم رئيس موسسه
 :وظايف شوراي تخصصي تحصيالت تكميلي دانشكده در موسسات تخصصي -ب

  هاي تخصصي به شوراي در دانشكده (Ph.D) هاي كارشناسي ارشد و دكتر هاي دوره نامه هاي آموزشي مندرج در آيين كليه وظائف گروه
 .شود واگذار ميتخصصي تحصيالت تكميلي دانشكده 

 :شوراي تخصصي تحصيالت تكميلي دانشكده درموسسات جامع -14ماده 
 :تركيب شوراي تخصصي تحصيالت تكميلي دانشكده در موسسات جامع -الف

 رييس شورا)؛ رييس دانشكده (. 1
 نايب رييس)؛ معاون آموزشي دانشكده ( .2
 معاون پژوهشي دانشكده؛ .3
هاي تخصصي هستند با درجه استادياري يا باالتر و حداقل سه سال سابقه آموزشي يا  آموزشي كه مجري دورههاي  نمايندگان گروه .4

 پژوهشي در مقطع تحصيالت تكميلي؛
يك تا دو تن از اعضاي هيأت علمي موسسه با درجه استادياري يا باالتر و حداقل سه سال سابقه كار آموزشي يا پژوهشي با تاييد و  .5

 .موسسهحكم رئيس 
 : وظايف شوراي تخصصي تحصيالت تكميلي دانشكده در موسسات جامع -ب 

 .هاي كارشناسي ارشد و دكترا خواهد بود پژوهشي آن دانشكده در دوره -شوراي تحصيالت تكميلي هر دانشكده جانشين شوراي آموزشي 
 

 : / آموزشكده پژوهشي دانشكده -شوراي آموزشي  -15ماده 
 :پژوهشي دانشكده/آموزشكده –تعريف شوراي آموزشي  -الف

پژوهشي دانشكده و آموزشكده با  -ها شوراي آموزشي  در هر دانشكده كه داراي سه گروه آموزشي يا بيشتر باشند و همچنين در آموزشكده
 :شود تركيب ذيل تشكيل مي 

 رئيس دانشكده يا آموزشكده؛  .1
 معاونان دانشكده يا آموزشكده؛ .2
 .هاي دانشكده يا آموزشكده مديران گروه .3

 : / آموزشكده  پژوهشي دانشكده -وظايف شوراي آموزشي  -ب 
 گردد؛ هاي اجرايي مصوباتي كه توسط معاونان آموزشي و تحصيالت تكميلي و پژوهشي موسسه ابالغ مي ريزي جهت ايجاد زمينه برنامه .1
يا آموزشكده با توجه به خط مشي آموزشي و پژوهشي موسسه جهت تصويب در هاي آموزشي و پژوهشي دانشكده  تدوين سياست .2

 مراجع ذيصالح؛
بررسي و تدوين طرحهاي آموزشي و پژوهشي دانشكده يا آموزشكده و ارجاع آنها به شوراهاي تخصصي آموزشي و تحصيالت تكميلي  .3

 و پژوهشي و فناوري موسسه؛



هاي آموزشي و پژوهشي دانشكده يا آموزشكده و پيشنهاد آن به شوراهاي تخصصي  تبررسي و تدوين طرحهاي ارزشيابي فعالي .4
 آموزشي و تحصيالت تكميلي و پژوهشي و فناوري موسسه؛

 ها و بخشها در ارائه دروس مشترك؛ هماهنگي ميان گروه .5
 زشكده؛اتخاذ تصميمات اجرايي براي هماهنگي و تطابق زماني تعليم و تحقيق در دانشكده يا آمو .6
 بررسي و تعيين نياز دانشكده به عضو هيأت علمي جديد و پيشنهاد آن به شوراي موسسه براي تكميل اعضاي هيأت علمي هر گروه؛ .7
 بررسي و پيشنهاد ظرفيت پذيرش به معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي موسسه؛ .8
 دهد؛ ميبررسي و اظهار نظر در مواردي كه رييس دانشكده به شورا ارجاع  .9

 بررسي تقاضاهاي فرصت مطالعاتي و پيشنهاد آن به شوراي موسسه؛ .10
 هاي پژوهشي و فناوري اعضاي هيأت علمي و ارجاع آن به شوراي تخصصي پژوهشي و فناوري موسسه؛ بررسي طرح .11
رويكرد حل موضوعات كاربردي و توسعه و هاي كارشناسي ارشد و باالتر) با  هاي تحقيقاتي دوره نامه پايان تصويب عناوين رساله ( .12

 تحقيق در موضوعات بنيادين؛
 :هاي آموزشي گروه - 16ماده 

 :تعريف گروه آموزشي  -الف
داير  اي  گروه آموزشي واحدي است متشكل از اعضاي هيأت علمي متخصص در يك رشته از شعب دانش بشري كه در دانشكده يا آموزشكده

 .دهند گروه مجموعاً شوراي آن گروه را تشكيل مياست و اعضاي هيأت علمي هر 
 :وظايف گروه هاي آموزشي -ب

 هاي آموزشي و پژوهشي در رشته مربوط؛ هماهنگ ساختن فعاليت .1
 هاي آموزشي كه براي تدريس در آن رشته الزم است؛ تنظيم برنامه .2
 ها و سرفصلهاي مصوب؛ و محتواي دروس بر اساس برنامه نظارت بر نحوه ارائه دروس و بررسي و اظهار نظر در مورد متون درسي .3
 اظهار نظر درباره ساعات تدريس و تحقيق اعضاي گروه؛ .4
 اظهار نظر در خصوص پذيرش دانشجويان انتقالي و مهمان و تعيين كمبود واحدهاي درسي آنان؛ .5
 آموزشكده؛ پژوهشي دانشكده يا -بررسي طرحهاي تحقيقي و پيشنهاد به شوراي آموزشي  .6
 هاي اعضاي گروه و پيشنهاد آن به شوراي آموزشي پژوهشي دانشكده يا آموزشكده؛ اظهار نظر درباره مأموريت .7
 بيني نياز گروه به استخدام اعضاي هيأت علمي متخصص و پيشنهاد به رئيس دانشكده براي ارجاع به مراجع ذيربط ؛ پيش .8
 پژوهشي؛ –ارزيابي ساالنه كار گروه براي طرح در شوراي آموزشي  .9

 ريزي تفويض كرده است؛ ريزي در مورد دروس طبق اختياراتي كه شوراي عالي برنامه برنامه .10
ن محتواي از حيث اصلي يا اختياري بودن) و همچنين تعيي بررسي و اعالم نظر براي اصالح سرفصلها و تجديد نظر در عنوان درسها ( .11

 ريزي؛ توجه به آخرين پيشرفتهاي علمي براي پيشنهاد و تصويب در شوراي عالي برنامه دروس با
 

 :مديران ستادي موسسه -17ماده 
 : نحوه انتصاب مديران ستادي -الف

) با پيشنهاد مديران ستادي موسسه پس از احراز شرايط اختصاصي و عمومي (به استثناي مديران تحت مديريت مستقيم رئيس موسسه
  .معاون ذيربط و تاييد و حكم رئيس موسسه منصوب مي گردند. همچنين عزل آنان نيز از وظايف و اختيارات رئيس موسسه مي باشد

سال مي باشد و پس از آن رئيس موسسه بر اساس گزارش عملكرد دو ساالنه آنان نسبت به انتصاب  2مدت انتصاب مديران موسسه  تبصره:
 .مجدد يا تعيين فرد جديد اقدام مي نمايد

 : شرايط عمومي مديران ستادي موسسه -ب
 .ن ستادي موسسه نيز قابل اعمال مي باشداين آيين نامه براي مديرا 4شرايط عمومي مديران هيات علمي مندرج در ماده 

 : شرايط اختصاصي مديران ستادي موسسه -ج
 داشتن مدرك تحصيلي مرتبط با مسئوليت؛

 .سال حسن سابقه اجرايي در زمينه مسئوليت 3داشتن حداقل 



موسسه، مي تواند جايگزين شرايط سال سابقه حسن اجرايي در زمينه مسئوليت مرتبط با تاييد رئيس  5در شرايط استثنايي داشتن  :تبصره
 .بند يك گردد
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