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 ها و مؤسسات آموزش عالی آیین نامه مدیریت دانشگاه

  مصوب دویست و چهل و نهمين جلسه 

  فرهنگی  شورای عالی انقالب

  ١١/٤/٧٠مورخ 

  

  :ارکان دانشگاه عبارتند از -١ماده 

  هيٱت امناء -1

  رئيس -2

  شورای دانشگاه -3

تشکيل هيٱت های امناء  ه در قانونوظائف و اختيارات هيٱت امناء وظایف و اختياراتی است ک -٢ماده

مصوب (انقالب فرهنگی  دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی توسط شورای عالی

قانون نحوه انجام امور مالی و  و همچنين) ٦٧ اسفند ٢٣ و ٦٧ اسفند ٩ مورخ ١٨٣ و ١٨١جلسات 

 ١٨ورای اسالمی مورخ مصوب مجلس ش) معامالتی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقيقاتی

  .تعيين شده است) ٦٩دی 

مورد از جانب وزیر فرهنگ و آموزش  رئيس هر دانشگاه یا موسسه آموزش عالی، بر حسب -٣ماده 

شورای عالی انقالب فرهنگی پيشنهاد خواهد شد و  عالی یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به

تمدید این مدت .  سال به اجرای وظایف خود خواهد پرداختچهار پس از تٱیيد شورا، با حکم وزیر به مدت

  .بالمانع است

عزل آنان نيز به . شرایط ذیل انتخاب خواهد کرد معاونان دانشگاه را رئيس دانشگاه با رعایت -٤ماده 

  .عهده رئيس دانشگاه خواهد بود

  : شرایط عمومی اعضاء هيٱت رئيسه-الف

  از محرمات جستنعامل بودن به واجبات و پرهيز  -1

  .معتقد به ملتزم بودن به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران -2

  .برخوردار بودن از حسن شهرت و اخالق اسالمی و آشنا بودن به امور دانشگاه -3

  .شرکت فعاالنه در تحکيم رژیم سابق عدم -4

  .قانونی عدم وابستگی به احزاب و گروه های غير -5

  :ضاء هيٱت رئيسه صالحيت علمی اع-ب

  .آموزشی یا پژوهشی با مرتبه استاد یاری داشتن حداقل پنج سال سابقه کار

مرتبه مربی برای معاونت اداری و مالی و نيز معاونت عمرانی   در شرایط استثنایی، داشتن-١تبصره 

  .کافی است

 نایی، داشتن مرتبهدر مورد مراکز آموزش عالی کمتر از سطح دانشگاه و در شرایط استث -٢تبصره 

  .مربی برای معاونان کافی است
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، حسب مورد، به عهده وزیر فرهنگ و ٢و  1  تشخيص موارد استثنایی مذکور در تبصره های-٣تبصره 

    .پزشکی است آموزش عالی یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش

ونان دانشگاه به تناسب مرکب است از رئيس و معاونان دانشگاه، معا هيٱت رئيسه دانشگاه -٥ماده  

 نفر خواهد بود، بعضی از معاونت ٧دانشگاه تعيين می شوندو تعداد آنها حداکثر  حجم کار و گستردگی

  .می توان در هم ادغام کرد ها را

  :معاونت ها به شرط زیر است

  معاونت آموزشی -1

  معاونت پژوهشی -2

  معاونت تحصيالت تکميلی -3

  معاونت دانشجویی -4

  معاونت فرهنگی -5

  معاونت اداری و مالی -6

  معاونت عمرانی -7

  .دانشگاه های علوم پزشکی معاونت امور درمان نيز می توان تعيين کرد  در-١تبصره 

  .دانشگاه های غير علوم پزشکی می توان معاونت طرح و برنامه نيز تعيين کرد  در-٢تبصره

  :وظایف و اختيارات رئيس دانشگاه -٦ماده 

اداری و مالی، عمرانی و   نظارت بر حسن اجرای امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی،-الف

دانشگاه و هماهنگی واحد های مختلف و  امور خدمات علمی و کليه ارتباطات داخلی و بين المللی

  .پاسخ گویی به مراجع ذی صالحيت

  .ی، آموزشی و پژوهشیمشی اجرائی دانشگاه در قالب سياست های علم  تعيين خط-ب

  .های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، اداری و مالی و عمرانی دانشگاه  هدایت فعاليت-ج

  .ساالنه دانشگاه به هيٱت امناء  ارائه گزارش-د

و پی گيری اشکاالت و تخلفات احتمالی و ارجاع   نظارت بر حسن اجرای فعاليت های جاری دانشگاه-ه

  .آنها به مقامات ذی صالحيت

  .مسؤوليت امور مالی و اداری دانشگاه در حدود مقررات مصوب -و

و رؤسای دانشکده ها و ) ٤ ماده ٢ و ١با رعایت تبصره های (هيٱت رئيسه   نصب و عزل اعضای-ز

  .های وابسته و مدیران گروه های آموزشی موسسات و واحد

  . سوی وزارتنامه های صادر شده از  اجرای مصوبات و آئين نامه ها و بخش-ح

  .ها برای طرح در هيٱت امناء  تهيه و پيشنهاد سياست ها، اهداف و خط مشی-ط

  .واحدها به شورای دانشگاه  ارائه پيشنهاد تاسيس، توسعه، انحالل و ادغام-ی

آموزشی یا پژوهشی داخلی و خارجی به   ارائه پيشنهاد همکاری های علمی با سایر موسسات-ک

  .شورای دانشگاه

  .نزد مراجع ذی صالحيت  نمایندگی حقوقی دانشگاه-ل

در چهار چوب ضوابط و ) کارمندان - دانشجویان-هيٱت علمی( نظارت بر امور انضباطی دانشگاه -م

    .مقررات

  :وظایف و اختيارات هيٱت رئيسه دانشگاه -٧ماده 

ها و بخش نامه  آئين نامه فراهم کردن زمينه های اجرائی مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی و -الف

  .های صادر شده از سوی وزارت
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اصالحات اداری الزم برای اداره امور داخلی دانشگاه به هيٱت امناء از   پيشنهاد نمودار تشکيالتی و-ب

  .دانشگاه طریق رئيس

  .واحد های دانشگاه  بررسی و ارزیابی نحوه اجرای تصميمات هيٱت رئيسه ونظارت بر عملکرد-ج

  .دانشگاه و واحد های وابسته راهم کردن زمينه مردمی کردن دانشگاه و کمک به خود کفائی ف-د

  .ها  ایجاد هماهنگی الزم بين حوزه های مختلف معاونت-ه

امناء و تهيه پيشنهاد   بررسی آئين نامه های اداری و مالی و معامالتی دانشگاه برای طرح در هيٱت-و

  .قرار گيرد باید در دستور کار هيٱت امناءها، طرح ها و برنامه هائی که 

  .دانشگاه  پيشنهاد بودجه ساالنه دانشگاه به هيٱت امناء از طریق رئيس-ز

آموزشی و تحقيقاتی داخل   پيشنهاد توزیع و تخصيص فرصت های مطالعاتی و دوره های کوتاه مدت-ح

 . طریق رئيس دانشگاه به وزارتاز و خارج که طبق ضوابط به اعضای آموزشی، پژوهشی تعلق می گيرد

 

  :شرح وظایف معاونان دانشگاه -٨ماده 

  آموزشی معاون -1

  .امور آموزشی دانشگاه  اداره کليه-الف

  .در مورد مسائل آموزشی با کمک مسؤوالن ذیربط  مطالعه و اتخاذ تصميم-ب

  .و سنجش دانشگاهنامه های آموزشی از طریق دفتر نظارت   نظارت بر اجرای مقررات و آئين-ج

  .اجرایی امور آموزش  تدوین و پيشنهاد اصول-د

  . نظارت بر حسن اجرای وظایف واحد های وابسته-ه

  .دستور جلسات شورای آموزشی دانشگاه  تنظيم-و

  .های ذیربط  برنامه ریزی امور آموزشی با همکاری واحد-ز

ارزیابی آن و ارائه گزارش   هر دانشکده و نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعاليت های آموزشی-ح

  .الزم به هيٱت رئيسه

دانشجویان و اعضای هيٱت علمی و مدیران آموزشی واحد های مختلف در   ارزیابی عملکرد آموزشی-ط

  .انعکاس آن به ریاست دانشگاه و اعالم نتيجه ارزیابی به اعضای هيٱت علمی هر نيم سال و

  .ت تکميلی در امور دوره های تحصيالت تکميلیهمکاری با معاونت تحصيال -ی

  .دوره های کوتاه مدت آموزشی  اجرای-ک

 

  :معاون پژوهشی -2

  .الزم و اتخاذ تصميم در مورد فعاليت های پژوهشی  بررسی های-الف

ارزشيابی فعاليت های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی ساالنه   مطالعات الزم در زمينه-ب

  .دانشگاه

  .با موسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی  تماس-ح

  . اداره امور واحد های پژوهشی تابع و وابسته به دانشگاه-د

ارائه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمينارها و کنفرانس های علمی و   همکاری در-ه

  .حقيقاتی و خدماتی بين دانشگاه و سایر مؤسساتکليه امور قراردادهای ت اجرای

  .در اجرای دوره های کوتاه مدت پژوهشی برای مؤسسات غير دانشگاهی  همکاری-و

  .کليه امور پژوهشی دانشگاه، کتابخانه ها و بانک های اطالعاتی  نظارت بر-ز

ل و خارج برابر ضوابط جهت استفاده اعضای هيٱت علمی از فرصت های مطالعاتی داخ  برنامه ریزی-ح
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  .مصوب

قالب برنامه های   تهيه برنامه پژوهشی دانشگاه و ارائه اهداف و تعيين اولویت های پژوهشی در-ط

  .ميان مدت و بلند مدت برای طرح در شورای پژوهشی دانشگاه

 بخش بررسی و ارزیابی فعاليت های دانشگاه در چهار چوب برنامه های رشد و توسعه کشور در -ی

  .آموزش عالی برای طرح در هيٱت رئيسه

 

  :معاون تحصيالت تکميلی -3

  . برنامه ریزی گسترش دوره های تحصيالت تکميلی در دانشگاه-الف

  .امور آموزشی دوره های تحصيالت تکميلی دانشگاه با هماهنگی با معاونت آموزشی  اداره کليه-ب

  .زشی دوره های تحصيالت تکميلینظارت بر اجرای مقررات و آئين نامه های آمو -ج

ارائه  نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعاليت های آموزشی دوره های تخصصی و ارزیابی آن و -د

  .گزارش به هيٱت رئيسه

  .دانشگاه  تنظيم دستور جلسات شورای تحصيالت تکميلی-ه

  .تخصصی  همکاری با معاونان آموزشی و پژوهشی در اجرای دوره های کوتاه مدت-و

 

  :معاون دانشجویی -4

  .دانشگاه  اداره کليه امور دانشجویی-الف

  . مطالعه و اتخاذ تصميم درباره مسائل و مشکالت دانشجویی-ب

  .نظارت بر اجرای قوانين و آئين نامه های دانشجویی -ج

  .مشاوره دانشجویی  تدوین و پيشنهاد اصول کلی-د

  .اجرای وظایف آنها منظور حصول اطمينان از حسن نظارت بر واحد های وابسته به -ه

  . برنامه ریزی امور فوق برنامه دانشجویی-و

 

  :معاون فرهنگی -5

  . نظارت بر فعاليت های فرهنگی، سياسی و اجتماعی دانشگاه-الف

  .دانشگاهی  برنامه ریزی برای گسترش و تعميق ارزشهای اسالمی و انقالبی در همه سطوح-ب

فرهنگی و سياسی  هماهنگی و جلب مشارکت الزم ميان نهاد های مختلف عقيدتی، ایجاد -ج

نمایندگان مقام معظم  دانشجویی از طریق تشکيل جلسات مناسب با دفتر نمایندگی شورای مرکزی

  .رهبری، جهاد دانشگاهی و انجمن اسالمی

  .شجوییاجرای فعاليت های فوق برنامه با همکاری معاونت دان  برنامه ریزی و-د

 همکاری هر چه بيشتر با مراکز، مؤسسات و نهادهای فکری، فرهنگی و انقالبی برای  ایجاد ارتباط و-ه

  .شکوفایی بيشتر فعاليت های فکری، فرهنگی و هنری

توسعه آموزش های عقيدتی، سياسی، اخالقی و فرهنگی از طریق   نظارت و برنامه ریزی برای-و

سمينار ها و مجامع فرهنگی، فکری و سياسی دانشگاهی و نظرات بر  برگزاری کالس های آموزشی و

  .هماهنگ از توان موجود نهاد های اسالمی و انقالبی آنها و بهره وری

اعتقادی، سياسی و اخالقی نيرو های دانشگاهی و گزارش آنها به هيٱت   ارزیابی وضعيت کلی-ز

  .فرهنگی رئيسه و شورای

مختلف علمی، سياسی  غيب نيرو های دانشگاهی به حضور در صحنه های فراهم آوردن زمينه و تر-ح
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  .و فرهنگی جامعه

استادان، دانشجویان و کارکنان و برنامه ریزی برای   تلطيف و سالم سازی روابط عمومی ميان-ط

  .از امکانات فرهنگی و هنری استفاده بهتر نيرو های دانشگاهی

  .گيری وظایف محوله  فرهنگی و پی پيشنهاد برنامه های الزم به شورای-ی

 

  :معاون اداری و مالی -6

  .دانشگاه در اجرای هر چه بهتر وظایف مربوط به واحد های ستادی دانشگاه  همکاری به رئيس-الف

به هدف های اجرایی دانشگاه و چگونگی گردش کارها و روش های کار در واحد های   رسيدگی-ب

  .مختلف

خصوص رفع  فعاليت های مربوط به واحد های تحت پوشش و اظهار نظر در ایجاد هماهنگی بين -ج

  .مشکالت موجود

  .امور استخدامی و مالی و معامالتی  نظارت بر حسن اجرای کليه قوانين و مقررات مربوط به-د

  .دانشگاه در خصوص وظایف مربوطه به واحد های تحت نظر  ارائه گزارش های توجيهی الزم به رئيس-ه

  .برنامه کار واحد های تابعه اتخاذ تصميم در مورد -و

در مورد مسائل مختلف مالی و ادری در چهار   شرکت در شوراها، کميسيون ها، جلسات و اظهار نظر-ز

  .چوب مقررات و حفظ مصالح دانشگاه

 

  :معاون عمرانی -7

موزش عالی و اقدام در مورد دانشگاه با برنامه توسعه آ  برنامه ریزی برای تامين فضاهای کالبدی-الف

  .نياز تامين اعتبارات عمرانی مورد

  .طرح های عمرانی  برگزاری مناقصه و انعقاد قرار داد با شرکت های مشاور و پيمان کار برای-ب

  . نظارت بر حسن اجرای طرح های عمرانی دانشگاه-ج

  .صورت وضعيت ها و موارد مالی طرح های عمرانی  بررسی-د

  .نياز دانشگاه  طرح های امانی و مورد اجرای-ه

  . جمع آوری و تکميل اطالعات مورد نياز طرح های عمرانی-و

  .برنامه ریزی و تامين لوازم و مصالح مورد نياز طرح های عمرانی -ز

  .تعميرات اساسی و نگه داری ساختمان های دانشگاه  مواظبت در-ج

  .امکانات با در نظر گرفتن برنامه توسعه آموزش عالیتٱمين زمين و   تهيه طرح جامع دانشگاه و-ط

  .بودجه های عمرانی دانشگاه برای تصویب در بودجه ساالنه کشور  پيشنهاد-ی

  .طرح های عمرانی دانشگاه  تهيه نقشه های-ک

 

  :مدیریت دانشکده ها و آموزشکده ها

سيله رئيس دانشگاه منصوب می رئيس آن است که به و اداره هر دانشکده یا آموزشکده با -٩ماده 

    .شود

نياز یک یا چهار معاون به تشخيص هيٱت  رئيس دانشکده یا آموزشکده می تواند بر حسب -١٠ماده 

  .رئيسه داشته باشد

 ذکر شده ٤آموزشکده همان است که در ماده  شرایط انتخاب رئيس و معاونان دانشکده و -١١ماده

    .آموزشکده ها کافی است  و معاوناناست، داشتن مرتبه مربی برای رئيس
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  :رئيس دانشکده یا آموزشکده، بدین قرار است وظایف -١٢ماده 

از طریق رئيس دانشگاه ابالغ می شود و ایجاد زمينه های   نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که-الف

  .تحصيلی مناسب برای رشد استعداد های

  .دانشکده یا آموزشکده ، اداری و مالی و فرهنگی ایجاد هماهنگی در امور آموزشی و پژوهشی-ب

  .علمی دانشکده یا آموزشکده  نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی اعضای هيٱت-ج

  .تابع دانشکده یا آموزشکده  ارزیابی و هماهنگ کردن کليه فعاليت های واحد های-د

  . پيشنهاد بودجه ساالنه دانشکده یا آموزشکده-ه

  .دانشکده یا آموزشکده... رت بر کار شورای آموزشی و پژوهشی و  نظا-و

  .ارزیابی کار ساالنه دانشکده و گزارش آن به رئيس دانشگاه -ز

  .اظهار نظر درباره آنان. معاونان گروه ها   بررسی صالحيت-ح

 

  :شوراهای دانشگاه

  : شورای دانشگاه-الف

  :يل می شوددانشگاه از اعضای ذیل تشک شورای -١٣ماده 

  . اعضای هيٱت رئيسه دانشگاه-الف

  .رؤسای دانشکده ها و آموزشکده ها و پژوهشکده ها -ب

به ) شوراهای آموزشی، پژوهشی و تحصيالت تکميلی(شورا   نفر از اعضای هيئت علمی هر٢ -ج

  . باشند٤واجد شرایط ماده  انتخاب شورای مربوط که باید

 باشند به انتخاب رئيس ٤واجد شرایط ماده  که دانشيار یا استاد و نفر از اعضای هيئت علمی ٢ -د

  .دانشگاه

در مورد مسائلی که مربوط به دروس معارف است از رئيس گروه   رئيس دانشگاه می تواند-تبصره

  .رای در شورای دانشگاه شرکت کند معارف دعوت کند تا با حق

  . سال است٢دوره شورای دانشگاه  -١٤ماده 

اعضای شورا  ریاست شورا با رئيس دانشگاه است، شورا دارای نایب رئيس است که توسط -15 ماده

حکم . انتخاب می شوند از ميان سه نفر عضو شورا که رئيس دانشگاه پيشنهاد می کند به رای بيشتر

شود و ابالغ مصوبات شورا و  اعضای بند های ج و د شورای دانشگاه توسط رئيس دانشگاه صادر می

  .اتبات آن از طریق دفتر رئيس دانشگاه صورت می گيردمک

  :بدین شرح است وظایف و اختيارات شورای دانشگاه -١٦ماده 

برای پيشنهاد به وزارت فرهنگ و   بررسی و تائيد دوره ها و رشته های آموزشی جدید و برنامه آن-الف

  .آموزش عالی

  .پژوهشی کوتاه مدتپيشنهادی آموزشی و   بررسی و تائيد برنامه های-ب

  .و غير دولتی و تدوین ضوابط برای آن  بررسی روش های همکاری با مؤسسات دولتی-ج

دانشگاه و تعيين کمبود ها و طبقه بندی ) انسانی و تجهيزات نيروی( بررسی ساالنه امکانات علمی -د

  .برای تٱمين آنها نياز های علمی و اقدام

  .به برنامه توسعه کشور  اساس امکانات دانشگاه با توجه برنامه ریزی پذیرش دانشجو بر-ه

  .قرار می گيرد  بررسی مسائلی که توسط رئيس دانشگاه در دستور کار شورا-و

  .الزم  بررسی مشکالت آموزشی و پژوهشی دانشگاه و ارائه راه حل های-ز

  . ارزیابی کلی عملکرد دانشگاه-ح
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  .ی پيشنهادی شوراهای تخصصیها  بررسی و تصویب طرح ها و برنامه-ط

  .آئين نامه کميته های داخلی شورا  تدوین و تصویب آئين نامه داخلی شورا و تصویب-ی

 

  : شوراهای تخصصی دانشگاه-ب

اجرایی و برنامه ریزی، همکاری با شورای دانشگاه و هيٱت  به منظور ایجاد هماهنگی در امور -١٧ماده 

عاونت های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و تحصيالت م رئيسه، در هر یک از حوزه های

این . و وظایف خود و به ریاست هر کدام از معاونان تشکيل می شود تکميلی، شوراهایی با ترکيب

تخصصی دانشگاه محسوب می شوند و حکم اعضای آن را رئيس دانشگاه صادر  شوراها، شورا های

اب دید خود مسائلی را برای بررسی و اظهار نظر به یکی از دانشگاه می تواند به صو شورای. می کند

  .های تخصصی محول کند شورا

 

  :شورای آموزشی -1

پيشنهاد آن به شورای دانشگاه و کمک به  به منظور تهيه و تدوین برنامه های آموزشی و -١٨ماده 

موزشی تشکيل می فعاليت های آموزشی، شورای آ امور اجرایی و فراهم آوردن امکانات در زمينه

  .شود

  :اعضای شورای آموزشی عبارتند از -19 ماده

  . معاون آموزشی دانشگاه-الف

  . معاون تحصيالت تکميلی دانشگاه-ب

  .ها  معاونان آموزشی دانشکده ها و آموزشکده-ج

  . مدیر کل امور خدمات آموزشی دانشگاه-د

  .عاون آموزشی و تصویب شورای دانشگاهعلمی به پيشنهاد م  دو تن از چهار تن اعضای هيئت-ه

  :وظایف شورای آموزشی دانشگاه عبارت است از -٢٠ماده 

دانشگاه و تصميمات   همکاری با معاون آموزشی دانشگاه برای ایجاد زمينه اجرای مصوبات شورای-الف

  .هيٱت رئيسه

  :دانشگاه از جمله  ارائه پيشنهاد در این زمينه ها به شورای-ب

  مه های آموزشیبرنا -

  .چهارچوب مصوبات نحوه اجرای برنامه های درسی در-

  .آئين نامه های آموزشی -

  .کوتاه مدت و ميان مدت طرح های مناسب آموزشی غير رسمی -

  .ظرفيت پذیرش دانشجوی جدید -

ارجاع درباره مسائلی که شورای دانشگاه یا معاون آموزشی دانشگاه به شورا   بررسی و اظهار نظر-ج

  .می دهد

آن به   بررسی کيفيت آموزشی در دانشگاه و بررسی کيفيت آموزش اعضای هيئت علمی و ارائه-د

  .شورای دانشگاه

  . بررسی پيشنهاد تٱسيس رشته ها و دوره های جدید دانشگاه-ه

تطبيق با سر   بررسی متون جزوه ها و کتاب های ارائه شده از طرف اعضای هيئت علمی از لحاظ-و

  .فصل های مصوب و ارائه نتيجه به شورای دانشگاه

دعوت استادان خارجی در رشته های مورد نياز بنا به پيشنهاد گروههای آموزشی و   بررسی و تائيد-ز
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  .دانشکده برای ارئه به مراجع قانونی تائيد

ه باید پس از تٱیيد گروه عضویت در هيٱت علمی دانشگاه ک  بررسی و تائيد صالحيت علمی متقاضيان-ج

  .دانشکده به شورای آموزشی ارجاع شود آموزشی ذیربط از طریق رئيس هر

 

  :شورای پژوهشی -2

پيشنهاد آن به شورای دانشگاه و کمک به  به منظور تهيه و تدوین برنامه های پژوهشی و -٢١ماده 

، شورای پژوهشی تشکيل می فعاليت های پژوهشی امور اجرایی و فراهم آوردن امکانات در زمينه

  .شود

  :اعضای شورای پژوهشی عبارتند از -22 ماده

   معاون پژوهشی دانشگاه-الف

   معاون تحصيالت تکميلی دانشگاه-ب

  .ها و پژوهشکده ها  معاونان پژوهشی یا نمایندگان دانشکده-ج

 رئيس دانشکده و با معرفی  یک محقق از هر یک از واحد های تحقيقاتی وابسته به دانشگاه-د

  (.چنانچه واحد جزو دانشکده و آموزشکده باشد(آموزشکده 

پيشنهاد معاون   دو تن از چهار تن اعضای هيٱت علمی، صاحب فعاليت های پژوهشی ارزنده به-ه

  .پژوهشی و تصویب شورای دانشگاه

  :وظایف شورای پژوهشی دانشگاه عبارت است از -23 ماده

  .پژوهشی برای ایجاد زمينه اجرای مصوبات و تصميمات هيئت رئيسه  همکاری با معاون-الف

  :در زمينه های مختلف پژوهشی به شورای دانشگاه از جمله  ارائه پيشنهاد-ب

  .موانع تحقيق در دانشگاه بهبود شرایط و رفع -

  .هماهنگ ساختن زمان تعليم و تحقيق در دانشگاه-

تحقيقاتی  های پژوهشی و تعيين نحوه همکاری با مراکزمشارکت با بخش خصوصی در اجرای طرح  -

  .داخل و خارج دانشگاه

مختلف برای برآوردن نياز های کشور، منطقه و  بررسی نحوه ارائه خدمات پژوهشی به سازمان های -

  .صنعتی استان و چگونگی همکاری دانشگاه و مراکز

  . تهيه و تدوین و پيشنهاد طرح های تربيت محقق-ج

  .پيشنهاد برنامه های پژوهشی به منظور شناخت هر چه بيشتر جهان دانش ررسی و تدوین و ب-د

  .چگونگی استفاده از نتایج تحقيقات برای ارتقای کيفيت آموزش  پيشنهاد-ه

  .آئين نامه های مختلف پژوهشی برای پيشنهاد به مراجع ذیربط  تهيه و تدوین-و

  .که شورای دانشگاه یا معاون پژوهشی به شورا ارجاع می دهددرباره مسائلی   بررسی واظهار نظر-ز

  .تصویب طرح های پژوهشی دانشگاه -ح

ترجمه کتب و نوشتن مقاالت تحقيقی و ایجاد   ترغيب و تشویق اعضای هيٱت علمی به تاليف و-ط

  .و نشر آثار علمی امکانات و تسهيالت الزم برای تسریع در چاپ

 .ضوابط مصوب به شورای دانشگاه حوه تدوین کتب علمی و پژوهشی بر مبنای پيشنهاد آئين نامه ن -ی

 

فارغ التحصيالن دانشگاه برای کار در جامعه از   ارزیابی ميزان تونمندی علمی و سنجش قابليت-ک

  .طریق اجرای طرح های تحقيقاتی ویژه

علمی و فنی  به های تعيين و پيشنهاد خط مشی کلی کاربرد نتایج تحقيقات برای پيش برد جن-ل
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  .کشور

  . برنامه ریزی فرصت های مطالغاتی اعضای هيئت علمی-م

  .پيشنهاد اهداف و خط مشی پژوهشی دانشکده -ن

 

  :شورای دانشجویی -3

مختلف در زمينه امور دانشجویی و فراهم نمودن امکانات  به منظور تهيه و تدوین برنامه های -٢٤ماده 

تٱمين نيازهای رفاهی دانشجویان و همکاری با معاون دانشجویی در  حی والزم برای رشد فکری و رو

  .دانشجویی دانشگاه تشکيل می شود امور اجرایی، شورای

  :اعضای شورای دانشجویی دانشگاه عبارتند از -٢٥ماده 

   معاون دانشجویی-الف

  .نماینده از هر یک از شورا های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشکده  یک-ب

به انتخاب رئيس دانشگاه از ميان دانشجویانی که از هر دانشکده یک نفر به وسيله   دو دانشجو-ج

  .آن دانشکده با مشورت دانشجویان به رئيس دانشگاه معرفی می شوند رئيس

  .امور خوابگاه ها، تربيت بدنی و غذا خوری دانشگاه  سه نفر مسؤول-د

  . مدیر کل امور دانشجویی-ه

  .(در صورت موافقت رئيس دانشکده(ز اعضاء جهاد دانشگاهی  یکی ا-و

  :عضویت دانشجو در شورای دانشجویی  شرط-تبصره

  .بيش از نيمی از واحد ها را گذرانده باشد -1

  .و یا باالتر باشد) ١٤ (٣معدل کل او  -2

  .آئين نامه را دارا باشد  در٤شرایط عمومی بند الف ماده  -3

  :ورای دانشجویی دانشگاه عبارت است ازش وظایف -٢٦ماده 

برای ایجاد زمينه های اجرایی مصوبات شورای دانشگاه و   همکاری با معاون دانشجویی دانشگاه-الف

  .تصميمات هيٱت رئيسه

دانشگاه از  تدوین برنامه های مختلف در زمينه های امور دانشجویی و پيشنهاد آنها به شورای -ب

  :جمله

  .ی فعاليت های ورزشی و فوق برنامهآئين نامه ها -

  .خوابگاه های دانشجویی و مسائل انضباطی اداره -

  .اداره امور غذاخوری های دانشجویی -

دانشجویی   بررسی مسائلی که توسط شورای دانشگاه یا معاون دانشجویی دانشگاه به شورای-ج

  .ارجاع می شود و اظهار نظر درباره آنها

 وام و کار دانشجویی، تعاونی مصرف و -قرض الحسنه(فعاليت های رفاهی  ه ریزی همکاری در برنام-د

  .(... نقليه و

 

  :شورای تحصيالت تکميلی -4

دوره های تحصيالت تکميلی و پيشنهاد آن به  به منظور تهيه و تدوین برنامه های آموزشی -٢٧ماده 

ات در زمينه گسترش دوره های تخصصی، فراهم آوردن امکان شورای دانشگاه و کمک به امور اجرایی و

و شورای تحصيالت تکميلی دانشکده ها به شرح زیر تشکيل می  شورای تحصيالت تکميلی دانشگاه

  :شود
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  :تکميلی دانشگاه ترکيب اعضای شورای تحصيالت -الف -٢٨ماده 

  .(رئيس شورا(معاون تحصيالت تکميلی دانشگاه  -1

  .شکدهآموزشی و پژوهشی دان معاونان -2

نمایندگان شوراهای تحصيالت تکميلی  تحصيالت تکميلی دانشکده ها یا) مدیران(مسؤوالن  -3

  .دانشکده ها

  .تکميلی دانشگاه مسؤول خدمات آموزشی تحصيالت -4

  :وظایف شورای تحصيالت تکميلی دانشگاه عبارتند از -ب

مصوبات شورای  ينه های اجرائیهمکاری با معاونان تحصيالت تکميلی دانشگاه جهت ایجاد زم -1

  .دانشگاه، تصميمات هيئت رئيسه و آئين نامه ها و برنامه های مصوب

  تدوین و پيشنهاد برنامه های مختلف آموزشی به شورای دانشگاه -2

  :ازجمله

  .برنامه های آموزشی دوره های کارشناسی ارشد و دکتری-

  . های درسی در چهارچوب ضوابط مصوبالزم در نحوه اجرای برنامه پيشنهاد تغييرات -

  .های تحصيالت تکميلی و اظهار نظر درباره آنها بررسی آئين نامه -

  .غير رسمی کوتاه مدت و ميان مدت به شورای دانشگاه پيشنهاد طرح های مناسب آموزشی -

  .ی دانشگاهجدید در دوره های تحصيالت تکميلی و ارائه آن به شورا برآورد ظرفيت پذیرش دانشجوی -

اظهار نظر درباره مسائلی که توسط شورای دانشگاه یا معاون تحصيالت تکميلی دانشگاه  بررسی و -3

  .شورا ارجاع می شود به

و بررسی کيفيت آموزشی اعضای  بررسی کيفيت آموزشی دوره های تحصيالت تکميلی در دانشگاه -4

  .شورای دانشگاه ههيٱت علمی فعال در این دوره ها و ارائه گزارش آن ب

  .دانشگاه بررسی پيشنهاد تٱسيس رشته ها و دوره های تکميلی جدید -5

  .(ارشد و باالتر پایان نامه های تحقيقاتی دوره های کارشناسی(تصویب عناوین رساله  -6

  :تکميلی دانشکده در دانشگاه های تخصصی شورای تحصيالت (1) -٢٩ماده 

  ترکيب اعضاء -الف

  (رئيس شورا(انشکده د رئيس -1

  (نایب رئيس(معاون آموزشی دانشکده  -2

شاخه هائی که مجری دوره های تخصصی هستند با درجه استادیاری یا باالتر و حداقل  نمایندگان -3

  .سال سابقه تدریس یا تحقيق سه

یا باالتر و سایر دانشگاه ها با درجه استادیاری  در صورت لزوم یک یا دو تن از اعضای هيٱت علمی -4

  .پژوهشی حداقل سه سال سابقه کار آموزشی یا

  :وظایف -ب

  های دوره های کارشناسی ارشد و دکترا کليه وظایف گروههای آموزشی مندرج در آئين نامه

(Ph.D.)تحصيالت تکميلی دانشکده واگذار می شود در دانشکده های تخصصی به عهده شورای.  

  :دانشگاه های جامع کده درشورای تحصيالت تکميلی دانش (2)

  :ترکيب اعضاء -الف

  .(رئيس شورا(رئيس دانشکده  -1

  .(نایب رئيس(معاون آموزشی دانشکده  -2

  معاون پژوهشی دانشکده -3
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باالتر و  نمایندگان گروه های آموزشی که مجری دوره های تخصصی هستند با درجه استادیاری یا -4

  .ژوهشیحداقل سه سال سابقه آموزشی یا پ

علمی سایر دانشگاه ها با درجه استادیاری یا باالتر و حداقل سه سال  یک تا دو نفر از اعضای هيٱت -5

  .یا پژوهشی سابقه کار آموزشی

  :وظایف -ب

 پژوهشی آن دانشکده در دوره های -آموزشی شورای تحصيالت تکميلی هر دانشکده جانشين شورای

  .کارشناسی ارشد و دکترا خواهد بود

 

  : شورای فرهنگی -5

 به منظور هماهنگ نمودن برنامه های فرهنگی دانشگاه در چهار چوب سياست ها و ضوابط -٣٠ماده 

دانشگاه در  مصوب با توجه به حدود اختيارات و وظایف مراجع و نهاد های ذیربط و همکاری با رئيس

دانشگاه تشکيل می  هنگیتحقق ارزشهای اخالقی و فرهنگی اسالم در شئون مختلف، شورای فر

  .شود

  :فرهنگی عبارتند از اعضای شورای -٣١ماده 

  رئيس دانشگاه به عنوان رئيس شورا -1

  معاون دانشجویی -2

  .دانشگاه  به انتخاب رئيس٤یک نفر عضو هيٱت علمی با رعایت شرایط موضوع بند الف ماده  -3

  .هبری در دانشگاهمسؤول دفتر شورای مرکزی نمایندگان مقام معظم ر -4

در داخل  نماینده ای از جهاد دانشگاهی که در صورت موافقت رئيس دانشگاه از طرف جهاد چه -5

  .دانشگاه باشد چه در خارج آن معرفی خواهد شد

اعضای تشکل های اسالمی دانشجویان که توسط رئيس دانشگاه انتخاب می  یک دانشجو از ميان -6

  . بيشتر باشد   انتخاب می گردد که تعداد اعضای آن از تشکل های دیگراز تشکلی این دانشجو. شوند

او انتخاب می   مدت عضویت استاد و دانشجویی که با تٱیيد رئيس دانشگاه یا توسط او انتخاب-تبصره

  .شوند دو سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بالمانع است

  :وظایف شورای فرهنگی عبارت است از -٣٢ماده 

  برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی برای فعاليت های فرهنگی، اجتماعی و سياسی در دانشگاه -الف

برنامه های   همکاری برای گسترش و تعميق مبانی ارزشی، دینی، اخالقی و انقالبی با برگزاری-ب

  .مناسب فرهنگی و تبليغاتی

ندگان مقام معظم رهبری، جهاد نمایندگی شورای مرکزی نمای  ایجاد هماهنگی در فعاليت های دفتر-ج

  .دانشگاهی و تشکل های اسالمی

دانشجویی و   برنامه ریزی و تعيين خط مشی فعاليت های فوق برنامه دانشگاه با همکاری معاونت-د

پيوند سازنده و  طرح های تحقيقاتی فرهنگی و سياسی با همکاری معاونت پژوهشی و برقراری

  .همکاری معاونت آموزشیسودمند ميان استاد و دانشجو با 

های  برای ایجاد پيوند فعال ميان حوزه و دانشگاه با برگزاری سمينارها، جلسات و برنامه  همکاری-ه

  .آموزشی مشترک

  .فرهنگی، انقالبی و مردمی  برنامه ریزی برای گسترش مناسبات دانشگاه و نهاد های-و

نهاد های دانشجویی و فرهنگی و معرفی  ریق شناخت و سازماندهی نيروهای متعهد و مستعد از ط-ز

  .برای کمک به جامعه در مواقع اضطراری
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  : پژوهشی دانشکده ها و آموزشکده ها-شورای آموزشی

بيشتر باشند و همچنين در آموزشکده ها  در هر دانشکده که دارای سه گروه آموزشی یا -٣٣ماده 

  :ن ترکيب تشکيل می شودای  پژوهشی دانشکده و آموزشکده با-شورای آموزشی

  .  رئيس دانشکده یا آموزشکده-الف

  .دانشکده یا آموزشکده  معاونان-ب

  .تا هفت نفر] یا آموزشکده[دانشکده   مدیران گروه های دانشکده یا آموزشکده به انتخاب رئيس-ج

رای برای هر گروه آموزشی، رئيس آن گروه با حق   هنگام طرح مسائل و موضوعات وابسته به-تبصره

  .شرکت در شورا دعوت می شود

  :آموزشکده ها عبترت است از  پژوهشی دانشکده ها و-وظایف شورای آموزشی -٣٤ماده 

مصوباتی که توسط معاونان آموزشی و پژوهشی   برنامه ریزی جهت ایجاد زمينه های اجرایی-الف

   .دانشگاه ابالغ می گردد

دانشکده یا آموزشکده با توجه به خط مشی آموزشی و سياست های آموزشی و پژوهشی   تدوین-ب

  .دانشگاه پژوهشی

ارجاع آنها به شورا های   بررسی و تدوین طرح های آموزشی و پژوهشی دانشکده یا آموزشکده و-ج

  .آموزشی و پژوهشی و تحصيالت تکميلی دانشگاه

نشکده یا آموزشکده و تدوین طرح های ارزشيابی فعاليت های آموزشی و پژوهشی دا  بررسی و-د

  .آن به شورای آموزشی و پژوهشی دانشگاه پيشنهاد

  .ارائه دروس مشترک  هماهنگی ميان گروه ها و بخش ها در-ه

  .تحقيق در دانشکده یا آموزشکده  اتخاذ تصميمات اجرایی برای هماهنگی و تطابق زمانی تعليم و-و

جدید و پيشنهاد آن به شورای دانشگاه برای  ی بررسی و تعيين نياز دانشکده به عضو هيٱت علم-ز

  .تکميل اعضای هيئت علمی هر گروه

  .پيشنهاد شرایط پذیرش دانشجو و تعيين ظرفيت پذیرش و پيشنهاد آن به معاونت آموزشی -ح

  . بررسی و اظهار نظر در مواردی که رئيس دانشکده به شورا ارجاع می دهد-ط

  .تی و پيشنهاد آن به شورای دانشگاهبررسی تقاضاهای مرخصی مطالعا -ی

  .های پژوهشی اعضای هيٱت علمی و ارجاع آن به شورای پژوهشی دانشگاه  بررسی طرح-ک

 

  :گروههای آموزشی

گروه آموزشی واحدی است متشکل از اعضای هيٱت علمی متخصص در یک رشته از شعب  -٣٥ماده 

ت و اعضای هيئت علمی هر گروه مجموعًا که در دانشکده یا آموزشکده ای دایر اس دانش بشری

  .گروه را تشکيل می دهند شورای آن

  :عبارت است از وظيفه گروه -٣٦ماده 

  . هماهنگ ساختن فعاليت های آموزشی و پژوهشی در رشته مربوط-الف

  . تنظيم برنامه های آموزشی که برای تدریس در آن رشته الزم است-ب

 و برررسی و اظهار نظر در مورد متون درسی و محتوای دروس بر اساسبر نحوه ارائه دروس   نظارت-ج

  .برنامه ها و سر فصل های مصوب

  .گروه  اظهار نظر درباره ساعات تدریس و تحقيق اعضای-د

  .واحد های درسی آنان  اظهار نظر در خصوص پذیرش دانشجویان انتقالی و ميهمان و تعيين کمبود-ه
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  .پژوهشی دانشکده یا آموزشکده -تی و پيشنهاد به شورای آموزشی بررسی طرح های تحقيقا-و

گروه و پيشنهاد آن به شورای آموزشی پژوهشی   اظهار نظر درباره بورس ها و ماموریت های اعضای-ز

  .دانشکده یا آموزشکده

 نياز گروه به استخدام اعضای هيٱت علمی متخصص و اظهار نظر در مورد صالحيت علمی  پيش بينی-ح

  .های استخدام برای طی مراحل قانونی نامزد

   . پژوهشی-شورای آموزشی  ارزیابی ساالنه کار گروه برای طرح در-ط

  .عالی برنامه ریزی تفویض کرده است  برنامه ریزی در مورد دروس طبق اختياراتی که شورای-ی

از حيث اصلی یا ( ها تجدید نظر در عنوان درس  بررسی و اعالم نظر برای اصالح سر فصل ها و-ک

دروس با توجه به آخرین پيشرفت های علمی برای تصویب در  و هم چنين تعيين محتوای) اختياری بودن

  .شورای عالی برنامه ریزی

ارزیابی ساالنه   اظهار نظر در مورد تقاضای استخدام جدید، ارتقای اعضای هيٱت علمی،-١تبصره 

کميته یا کميته هایی   مطالعاتی در هر گروه به وسيلهاعضای هيٱت علمی، بورس ها و فرصت های

سابقه خدمت بيش تری دارند و پس از  مرکب از استادان، دانش یاران و استادیاران منتخب آن گروه که

  .تعيين می شوند، انجام می گيرد تٱیيد رئيس دانشکده به عنوان عضو کميته های تخصصی

هایی که تعداد اعضای هيٱت علمی استادیار و باالتر   و گروه در دانشگاه های جدید التٱسيس-٢تبصره 

 به عهده شورای آموزشی دانشکده ١موارد مندرج در تبصره  آن ها از سه نفر کمتر باشد، بررسی

  .است

 و حداقل در ٤واجد شرایط بند الف ماده  شورای هر گروه، دو تن از اعضای آن گروه را که -٣٧ماده 

گروه به رئيس دانشکده معرفی می کند، به پيشنهاد  ند، برای تصدی مدیریتمرتبه استادیاری باش

دانشگاه، یکی از آنان به مدت دو سال به مدیریت گروه منصوب  رئيس دانشکده و با تآیيد و حکم رئيس

  .بالمانع است می شود و انتخاب مجدد وی

  .د موارد استثنایی به تشخيص رئيس دانشگاه تصميم گيری می شو-تبصره

تٱیيد رئيس دانشکده تعيين و با حکم رئيس دانشکده یا  معاون گروه، توسط مدیر گروه پس از -٣٨ماده 

  .آموزشکده منصوب می شود

  :وظيفه مدیر گروه عبارت است از -٣٩ماده 

گروه بر اساس خط   تهيه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق-الف

و گزارش آن به رئيس  ای دانشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نيم سال تحصيلیمشی شور

  .دانشکده

  .و خدماتی هر یک از اعضای گروه  ابالغ برنامه های اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی-ب

  .خدمات گروهی  نظارت بر کليه فعاليت های آموزشی و پژوهشی و-ج

  .رئيس دانشکده با همکاری اعضاء گروه و تسليم آن به تهيه جدول دروس هر نيم سال -د

تغييرات و تحوالت و تسليم این برنامه   تجدید نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پيشرفت ها و-ه

  .ها به مراجع ذیربط

جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات، پيشنهاد ها و نظریات جمعی   تشکيل و اداره-و

 رئيس دانشکده یا آموزشکده برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی و ابالغ بخش نامه ه بهگرو

  .ها و آئين نامه ها و مصوباتی که رئيس دانشکده یا آموزشکده ارسال کرده است

  .پيشنهاد نياز های مالی گروه به رئيس دانشکده -ز

يه لوازم، کتاب ها، نشریات مورد نياز گروه به گروه و پيشنهاد ته  انجام دادن کليه مکاتبات رسمی-ج
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  .آموزشکده رئيس دانشکده و یا

آماده انجام دادن آن است   پيشنهاد طرح های پژوهشی که گروه راسًا یا با همکاری گروه های دیگر-ط

  .دانشگاه به رئيس دانشکده یا آموزشکده برای تصویب در شورای پژوهشی

  . گروه و گزارش آن به رئيس دانشکده ارزیابی کار ساالنه اعضای-ی

شورای عالی  75  تير١١ تبصره در دویست و چهل و نهمين جلسه مورخ ١٣ ماده و ٣٩این آئين نامه در 

  .انقالب فرهنگی به تصویب نهایی رسيد


