شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی:
ترکیب اعضای شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی:
 .1رییس نَسسٌ بٌ عنَان رئیس شَرا؛
 .2نسئَل دفتر نًاد نهایندگی نقام نعظو ريبری در نَسسٌ؛
 .3نعاٍن فرينگی ٍ اجتهاعی بٌ عنَان دبیر شَرا؛
 .4نعاٍن دانشجَیی؛
 . 5نعاٍن آنَزشی؛
 . 6نسئَل بسیج اساتید؛
 .7دبیر نرکز يو اندیشی اساتید؛
 . 8یک عضَ يیات علهی از نیان سٌ عضَ حائز رتبٌ برتر فرينگی بٌ انتخاب رئیس
دانشگاى؛
 .9نهایندى بزرگترین تشکل اسالنی دانشجَیی (تشخیص بزرگترین تشکل با يیئت
نظارت بر تشکليا است)؛
 .11نسئَل بسیج دانشجَیی (براساس قانَن بسیج دانشجَیی)؛
 .11نهایندى ير تشکل رسهی ذینفع نرتبط با نَضَع جلسٌ (با حق رای در جلسٌ
نربَطٌ).
تبصره 1ـ در نراکزی کٌ نعاٍن دانشجَیی ٍ نعاٍن فرينگی ٍ اجتهاعی یک نفر
نیباشد ،ندیرکل فرينگی یا رئیس دفتر فرينگ اسالنی بٌ اعضای شَرای فرينگی ٍ
اجتهاعی اضافٌ نیشَد.
تبصره 2ـ حضَر سایر صاحبنظران فرينگی در جلسات شَرای فرينگی ٍ اجتهاعی،
بدٍن حق رای ٍ با صالحدید رئیس جلسٌ حسب نَرد بالنانع است.
تبصره 3ـ در نَسساتی کٌ جًاد دانشگايی فعال ٍجَد دارد حسب تشخیص رئیس
نَسسٌ ،رئیس جًاد دانشگايی بٌ عنَان عضَ جلسٌ خَايد بَد.

وظایف و اختیارات شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی:
 .1پیگیری بٌ ننظَر تحقق ٍ اجرای نصَبات شَرای عالی انقالب فرينگی ٍ شَرای
اسالنی شدن دانشگايًا ٍ اجرا ٍ پیگیری دستَرالعهليای ستاد گسترش ٍ تعهیق
نبانی ٍ ارزشًای اسالنی در نراکز آنَزشی؛
 .2برنانٌریزی در جًت يهاينگی ٍ انسجام بخشی بٌ اٍلَیتًا ٍ فعالیتًای فرينگی،
اجتهاعی ٍ سیاسی در نَسسٌ؛
 .3برنانٌریزی جانع بٌ ننظَر انجام فعالیتًای فرينگی ٍ اجتهاعی در نَسسٌ با
تَجٌ بٌ اٍلَیتًای نصَب ساالنٌ در دستگاى نربَطٌ با يهکاری نعاٍنت يای
دانشجَیی ،فرينگی ٍ اجتهاعی ٍ پژٍيشی؛
 .4برنانٌریزی برای ایجاد پیَند فعال ٍ گسترش نناسبات نَسسٌ با حَزىيای علهیٌ
ٍ نًاديای فرينگی ،انقالبی ٍ نردنی؛
 . 5تصَیب ٍ اعطای نجَز بٌ برنانٌيای فرينگی ،ترٍیجی ٍ تبلیغی ساالنٌ ،نیهسال
ٍ یا فصلی؛
 . 6تسًیل حضَر داٍطلبانٌ دانشجَیان ،استادان ٍ کارنندان در فعالیتًای فرينگی از
طریق سانانديی فرآینديای کارشناسی ،تسًیل ٍ سانانديی فرآینديای کارشناسی،
تصَیب ٍ ارزیابی جًت تقَیت حضَر داٍطلبانٌ دانشجَیان؛
 .7آسیبشناسی ٍ بررسی ٍضعیت فرينگی نَسسٌ ٍ دانشجَیان ،تدٍین گزارشًای
دٍرىای تحلیلی از فعالیتًا ٍ رٍنديای نَجَد ،پیشنًاد رايکاريایی جًت بًبَد
ٍضعیت براساس شناخت تًدیديا ٍ فرصتًا بٌ رئیس نَسسٌ ٍ ٍزارت؛
 .8نظارت ٍ ارزیابی فعال ٍ نستهر در چگَنگی اجرای نصَبات شَرا ،نطابق با
ايداف نَرد انتظار؛
 .9ارائٌ گزارش کانل برنـانٌيا ،طرحًای نصَب ٍ نتایج ارزیابی آنًا در ير سال بٌ
دستگاى نربَطٌ؛

 .11يهکاری سازندى با نًاديای دانشجَیی ٍ فرينگی بٌ ننظَر تشکیل بانک
اطالعاتی نناسب از نیرٍيای نتعًد ٍ نستعد نَسسٌ جًت سانانديی ٍ بًرىنندی
از تَان نَجَد.
تبصره 1ـ شَرای فرينگی ٍ اجتهاعی حداقل ير ناى یک بار تشکیل جلسٌ دادى ٍ
جلسات آن با حضَر اکثریت اعضا ،رسهی است ٍ نصَبات آن با رای اکثریت حاضر،
نعتبر است.
تبصره 2ـ نصَبات شَرای فرينگی ٍ اجتهاعی نباید ننافاتی با نَاد اساسنانٌ نًاد
نهایندگی نقام نعظو ريبری در دانشگايًا داشتٌ باشد.
تبصره 3ـ شَرای فرينگی ٍ اجتهاعی نیتَاند در نَارد نیاز با تشکیل کهیتٌيایی ،از
نظرات کارشناسی ٍ نشَرتی صاحب نظران استفادى نهاید.
تبصره 4ـ ستاديای گسترش ٍ تعهیق نبانی ٍ ارزشًای اسالنی در ٍزارتخانٌيای
علَم ،تحقیقات ٍ فناٍری ،بًداشت ،درنان ٍ آنَزش پزشکی ٍ دانشگاى آزاد اسالنی
ير سالٌ قبل از شرٍع سال تحصیلی نیبایست سیاستًا ٍ اٍلَیتًای نَضَعی را بٌ
ننظَر جًتديی فرينگی نَسسٌيا ،ذیل سیاستًای کالن فرينگی کشَر تدٍین ٍ
نیز شیَىنانٌای بٌ ننظَر تًیٌ دقیقتر گزارش عهلکرد ٍ اجرای نصَبات در نَسسٌ
تنظیو نهَدى ٍ آنًا را در اختیار نعاٍنت فرينگی ٍ اجتهاعی نَسسٌيا گذارند.
تبصره 5ـ حَزى اختیارات شَرای فرينگی ٍ اجتهاعی اتخاذ تصهیو ٍ تدابیر الزم در
حَزى طرحًا ٍ فعالیتًای فرينگی است ٍ تصهیو ٍ تصَیب برنانٌ تشکلًا در حیطٌ
ٍظایف يیات نظارت بر تشکلًا نیباشد.

آییننانٌ جانع ندیریت دانشگاىيا ٍ نَسسات آنَزش عالی ،پژٍيشی ٍ فناٍری
نصَب  684جلسٌ نَرخ  1389-11-12شَراي عالي انقالب فرينگي
شهارى ابالغ : 1

تاریخ ابالغ 91-18-12

