
گاه  شوراي دااگشنه  رد يك ن
جايگاه شورا در 

عرصه تصميم گيري 

 دانشگاه

 (مسئول تنظيم سياستها و برنامه هاي جاري دانشگاه )دومين ركن سياستگذار بعد از هيات امنا 

 تركيب شورا

 

 اعضاي هيأت رئيسه دانشگاه  (1

 رؤساي دانشکده ها و آموزشکده ها و پژوهشکده ها  (2

ه و داراي به انتخاب شوراي مربوط( ...و فناوري، دانشجویی و ، پژوهشی و تحصيالت تکميلی آموزشی)تخصصیشور اهاي  یک از از اعضاي هيأت علمی هر تن دو (3

 (خيرخواه، دكتر سالمیدكتر صفاري، دكتر) .صالحيتهاي عمومی مندرج در این آیين نامه با تایيد و حکم رئيس موسسه

دكتر -دكتر فخاريان) .در مرتبه علمی حداقل دانشيار و داراي صالحيتهاي عمومی مندرج در این آیين نامه با تایيد و حکم رئيس موسسه ت علمیاز اعضاي هيأ تن  دو (4

 (مسعود

   سال است 2 مدت عضویت اعضاي حقيقی شوراي موسسه . 

  ميان اعضاي شورا با انتخاب و حکم رئيس موسسه منصوب می گرددميباشد كه از شورا داراي نایب رئيس . به عهده رئيس موسسه ميباشد ریاست شورا. 

   رت می گيردریاست شورا صواز طریق  مربوطه مصوبات شورا و مکاتبات 

 ارزیابی كلی عملکرد موسسه (1 وظايف و اختيارات

 موسسه به منظور ارائه به مراجع ذي صالح براي تصویب؛برررسی و تصویب دوره ها و رشته هاي جدید و برنامه هاي آن، پيشنهادي معاونت ها و شوراهاي تخصصی  (2

 ه بررسی و تصویب ضوابط تدوین شده در راستاي همکاري موسسه با موسسات دولتی و غير دولتی داخلی و خارجی با رعایت قوانين و مقررات موضوع (3

مکانات و بودجه موسسه و اجراي تکاليف مندرج دربرنامه هاي توسعه كشور، بررسی و تأیيد برنامه هاي پذیرش دانشجو توسط دانشکده ها و آموزشکده ها مبتنی بر ا (4

 مصوبات شوراي انقالب فرهنگی، و سياست هاي هریک از وزارتين به منظور ارسال به وزارت مربوطه

 بررسی و تصویب برنامه هاي پيشنهادي آموزشی و پژوهشی كوتاه مدت  (5

ذیربط در خصوص مشکالت تربيتی، فرهنگی، آموزشی، دانشجویی، پژوهشی و فن آوري، پشتيبانی و خدماتی به منظور  بررسی گزارش تحليلی ارائه شده توسط واحدهاي (6

 ارائه راه كارهاي سازنده و عملی جهت رفع كاستی ها؛

 براي تأمين آن هاموسسه و تعيين كمبودها و طبقه بندي نيازهاي علمی و اقدام ( نيروي انسانی و تجهيزات) بررسی ساالنه امکانات علمی (7

 ارجاع برخی از مصوبات موسسه براي بررسی و اظهار نظر به یکی از شوراهاي تخصصی حسب مورد؛ (8

  تدوین و تصویب آئين نامه هاي داخلی شورا و كميته هاي آن (9

 


