
 يفناور و یپژوهش ،یعال آموزش مؤسسات و ها دانشگاه تیریمد جامع نامه نییآ

     

 

 :مقدمه

 کرانیب الطاف هیسا در گسترده يتهایمحدود و ها میتحر رغمیعل ریاخ دهه سه در کشور یعال آموزش نظام يارتقا و توسعه       
 در کشور داخل یعلم توان بر یمتک یتیریمد نظام یطراح با يهبرر معظم مقام و یاسالم انقالب ریکب رهبر انهیداه تیهدا و یاله

 باشکوه تمدن تحقق اما. است نموده فراهم کشور يبرا را یمباهات و شیستا درخور و ریچشمگ يدستاوردها متون و منابع حوزه
 عیسر تحوالت و راتییتغ از گذر يبرا یعلم عیسر جهش رشد عرصه به ورود و تیریمد تیتثب دوره از عبور به ازین یرانیا ـ یاسالم
 متناسب و جامع یتیریمد ساختار جادیا و رییتغ با صرفا امر نیا. دینما یم طلب را الملل نیب نظام در ستهیشا گاهیجا کسب و یجهان

 و انشگاههاد تیریمد نامه نییآ در آمده عمل به متعدد اصالحات به تیعنا با و راستا نیا در. دیخواهدگرد سریم یکنون تیوضع با
 و ها دانشگاه تعداد شیافزا و سال 19 مدت طول در یفرهنگ انقالب یعال يشورا 11/4/1370 جلسه مصوب یعال آموزش مؤسسات
 ،یپزشک آموزش و درمان بهداشت، و يفناور و قاتیتحق علوم، نیوزارت به وابسته يفناور و یپژوهش ،یعال آموزش مؤسسات

 ـ یردولتیغ یعال آموزش موسسات و ییاجرا يدستگاهها ریسا به وابسته یپژوهش و یعال آموزش مؤسسات و دانشگاهها
 مؤسسات و دانشگاهها التیتشک درخصوص امنا يأتهایه مصوبات با مطابق تیریمد نامه نییآ ساختار انسجام منظور به ،یرانتفاعیغ

 و قاتیتحق علوم، وزارت التیتشک و فیوظا اهداف، نقانو ياجرا از یناش يتهایظرف از استفاده و يفناور و یپژوهش ،یعال آموزش
 هر یعال آموزش گسترش يشورا و یفرهنگ انقالب یعال يشورا متعدد مصوبات ،یپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت و يفناور

 یوستگیپ ،یگبالند هدف با تاکنون، 1370 سال از یپزشک آموزش و درمان بهداشت، و يفناور و قاتیتحق علوم، نیوزارت از کی
 نیبازتدو با همزمان صالح،یذ مراجع برابر در مناسب ییپاسخگو و گریکدی با یدانشگاه مختلف ارکان سازنده تعامل ،یتیریمد

 ،یعال آموزش موسسات و دانشگاهها هیکل در رانیمد انتصاب نحوه يساز همسان و یتیریمد سطوح نییتع ارات،یاخت و فیوظا
 ییاجرا يدستگاهها ریسا و یپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت ،يفناور و قاتیتحق علوم، وزارت هب وابسته يفناور و یپژوهش

 موسسات و دانشگاهها تیریمد جامع نامه نییآ«  ،یرانتفاعیغ ـ یردولتیغ یعال آموزش موسسات و یاسالم آزاد دانشگاه نیهمچن و
 .گرفت رارق نیتدو و يبازنگر مورد »يفناور و یپژوهش ،یعال آموزش

 

 

 

 



 :فیتعار ـ1ماده

 .باشند یم یپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت و يفناور و قاتیتحق علوم، وزارت ن،یوزارت از منظور: نیوزارت

 علوم، وزارت به وابسته يفناور و یپژوهش ،یعال آموزش موسسات و مستقل يها دانشکده دانشگاهها، موسسه، از منظور: موسسه
 موسسات نیهمچن و ییاجرا يدستگاهها ریسا به وابسته ،یپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت به وابسته ،يرفناو و قاتیتحق

 .باشد یم یاسالم آزاد دانشگاه و یرانتفاعیغ ـ یردولتیغ یعال آموزش

 : موسسه ارکان ـ2ماده 

 : از عبارتند مؤسسه ارکان       

 ؛ امنا أتیه. 1       

 ؛ موسسه سییر. 2       

 ؛ سهیرئ اتیه. 3       

 . موسسه يشورا. 4       

 

 : امنا اتیه ـ3ماده 

 مؤسسات و ها دانشگاه يامنا يأتهایه لیتشک قانون در آن اراتیاخت و فیوظا که باشد یم موسسه رکن نیتر یعال امنا اتیه       
 نیهمچن و) یفرهنگ انقالب یعال يشورا 23/12/1367 و 9/12/1367 مورخ 183 و 181 جلسات مصوب( یپژوهش و یعال آموزش

 يشورا مجلس 18/10/1369 مورخ مصوب( یقاتیتحق و یعال آموزش مؤسسات و ها دانشگاه یمعامالت و یمال امور انجام نحوه قانون
 .است شده نییتع) یاسالم

 

 :موسسه سیرئ ـ4ماده

 : گاهیجا ـ الف       

 امور هیکل قبال در و بود خواهد موسسه رکن نیدوم امنا اتیه از بعد که باشد یم سهموس ییاجرا مقام نیباالتر موسسه سیرئ       
 .بود خواهد صالحیذ مراجع نزد در موسسه یحقوق ندهینما و مسئول مصوب، مقررات حدود در موسسه

       



 :انتصاب نحوه ـ ب 

 در که شد خواهد شنهادیپ یفرهنگ انقالب یعال ياشور به نیوزارت از کی هر ریوز جانب از مورد حسب بر موسسه هر سیرئ       
 آزاد دانشگاه سیرئ انتصاب نحوه. پرداخت خواهد خود فیوظا انجام به سال چهـار مدت به ریوز حکم با يو شورا، دییتا صورت
 .گردد یم نییتع یفرهنگ انقالب یعال يشورا مصوب مذکور، دانشگاه اساسنامه مفاد اساس بر یاسالم

 دوره کی يبرا تنها یمتوال صورت به شوند، یم منصوب ماده نیا در مقرر فاتیتشر انجام با که يافراد مجدد انتخاب ـ1تبصره       
 یفرهنگ انقالب یعال يشورا از مجوز اخذ و دییتا از پس يبعد دوره يبرا مجدد انتخاب استثنا، موارد در. باشد یم بالمانع
 .باشد یم ریپذ امکان

 را يو ،یفرهنگ انقالب یعال يشورا توسط موسسه يشنهادیپ سیرئ حکم دییتا تا تواند یم نیوزارت از کی هر ریوز ـ2تبصره       
 .دینما منصوب موسسه سرپرست عنوان به ماه شش مدت به حداکثر

 دییتا منا،ا اتیه سیرئ شنهادیپ به موسسه سیرئ ،ییاجرا يدستگاهها ریسا به وابسته یعال آموزش موسسات در ـ3تبصره       
 .گردد یم منصوب امنا اتیه سیرئ حکم و ربطیذ ریوز

 یعال يشورا مصوب دانشگاه، آن اساسنامه مفاد براساس یاسالم آزاد دانشگاه به وابسته يواحدها و مراکز يروسا ـ4تبصره       
 .گردند یم منصوب یفرهنگ انقالب

 مصوب مذکور، موسسات اساسنامه مفاد براساس موسسه سیرئ ،ینتفاعرایغ ـ یردولتیغ یعال آموزش مؤسسات در ـ 5تبصره       
 .گردد یم منصوب صالحیذ مراجع ریسا ای و نیوزارت از کی هر یعال آموزش گسترش يشورا

 : موسسه سیرئ یعموم طیشرا ـ ج       

 التیتشک و فیوظا اهداف، قانون  12ماده در مندرج موسسات ياستثنا به موسسات يروسا به مربوط یعموم طیشرا ـ1       
 :باشد یم لیذ شرح به يفناور و قاتیتحق علوم، وزارت

  ـ الف       

 ران؛یا یاسالم يجمهور مقدس نظام و هیفق مطلقه تیوال به یعمل التزام ،یاساس قانون و اسالم به اعتقاد. 1       

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

 اسالم؛ احکام به یعمل التزام و ینید يتقو بودن دارا. 3       

 موسسه؛ امور اداره به آشنابودن و یعلم وجاهت و یاخالق شهرت حسن از برخورداربودن. 4       

 .یرقانونیغ يها گروه و احزاب به یوابستگ عدم.  5       



 :لیذ يبندها در مندرج طیشرا ریسا احراز ـ ب       

 ؛یاخالق و ینید يارزشها و هیفق تیوال اصل ران،یا یاسالم يجمهور مقدس نظام به يبندیپا و دیتق. 1       

 تاهل؛ شرط بودن دارا. 2       

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

 :موسسه سیرئ یاختصاص طیشرا ـ د       

 ار؛یاستاد حداقل یعلم مرتبه با یرسم یعلم اتیه عضو. 1       

 ؛یعلم اتیه تیوضع در يفناور و یپژوهش ،یعال آموزش موسسات و دانشگاهها در خدمت سابقه سال 5 حداقل داشتن. 2       

 .یپژوهش و یعال آموزش موسسات و دانشگاهها در ییاجرا سابقه 2 حداقل داشتن. 3       

 به منوط یاختصاص طیشرا» 2« بند ای یعموم طیشرا» 3 ـ ب«  بند در درجمن طیشرا نداشتن ،ییاستثنا طیشرا در ـ1تبصره       
 .باشد یم مورد حسب) 4ماده ب بند 4تبصره مفاد تیرعا با( یاسالم آزاد دانشگاه سیرئ و نیوزارت از کی هر ریوز دییتا

 ییاستثنا طیشرا در و است یمالزا) کی رده( بزرگ موسسات يروسا يبرا ياریدانش حداقل یعلم مرتبه داشتن ـ2تبصره       
 دو حداقل کسب و خدمت سابقه سال 5 حداقل با ياریاستاد مرتبه با یعلم اتیه ياعضا انیم از بزرگ موسسات سیرئ انتخاب

 .باشد یم مجاز یفرهنگ انقالب یعال يشورا موافق يآرا سوم

 :موسسه سیرئ اراتیاخت و فیوظا ـ ه       

 سیرئ اراتیاخت و فیوظا ن،یوزارت از کی هر التیتشک و فیوظا اهداف، قانون به مستند محوله فیاوظ و تیمامور ياجرا در       
 :باشد یم لیذ شرح به موسسه

 و ها نامه نییآ و مصوب مقررات حدود در امنا اتیه مصوبات ياجرا حسن و موسسه امور هیکل قبال در تیمسئول. 1       
 صالح؛یذ مراجع نزد موسسه یحقوق یندگینما و مورد حسب ربطیذ يواحدها به آن ابالغ و وزارت يسو از صادرشده يها بخشنامه

 امنا؛ أتیه در طرح يبرا ها یمش خط و اهداف استها،یس ،يراهبرد يها برنامه شنهادیپ و هیته. 2       

 يها تیفعال تیهدا و يزیر برنامه ،ربطیذ يامنا اتیه مصوب يراهبرد يها برنامه براساس موسسه ییاجرا یمش خط نییتع. 3       
 چارچوب در موسسه منابع و تیریمد توسعه و یخدمات ،یدرمان و یبهداشت ،ییدانشجو ،یپژوهش ،یآموزش ،یتیترب ،یفرهنگ
 شده؛ نییتع يراهبرد يها برنامه

 ،یخدمات ،یدرمان و یبهداشت ،ییدانشجو ،یپژوهش ،یآموزش ،یفرهنگ ،یتیترب امور ياجرا حسن بر مستمر و قیدق نظارت. 4       
 انتصاب، جذب، استخدام، منابع، و تیریمد توسعه ،یعلم اتیه ياعضا يارتقا و عیترف اخراج، ت،یمامور انتصاب، استخدام،



 مراجع به ییپاسخگو و مختلف يواحدها یهماهنگ و موسسه یالملل نیب و یداخل ارتباطات هیکل و کارکنان اخراج و ارتقا ت،یمامور
 صالح؛یذ مقامات به آنها ارجاع و یاحتمال تخلفات و اشکاالت يریگیپ و صالحیذ

 موسسه؛ از یندگینما به...) و يادار ،ییاجرا ،ییقضا از اعم( یقانون مراجع در موسسه حقوق و منافع يفایاست.  5       

 رییتغ نیهمچن و موسسه التیتشک و یسازمان نمودار ،یالتیتشک و یاستخدام ،يادار ،یمعامالت ـ یمال يها نامه نییآ هیته.  6       
 ؛یقانون مراحل یط يبرا امنا اتیه به شنهادیپ و نیوزارت مقررات و ضوابط چارچوب در آنها اصالح و

 بر نظارت نیهمچن و امنا اتیه به ارائه و یمعامالت و یمال نامه نییآ مفاد تیرعا با موسسه ساالنه یلیتفص بودجه هیته. 7       
 موسسه؛ به یصیتخص بودجه نمودن نهیهز نحوه

 تیمسئول و مصوب مقررات و ضوابط چارچوب در موسسه مکاتبات و يادار ،یمل اسناد تعهدآور، اسناد قراردادها، يامضا.  8       
 قبال در امنا اتیه هب ییپاسخگو ،یابالغ مصوبات مقررات و يادار ،یمعامالت و یمال يها نامه نییآ ن،یقوان طبق موسسه یمال امور

 امنا؛ اتیه به شده انجام اقدامات ارائه و یحسابرس گزارش در مطروحه مسائل و مشکالت رفع و يریگیپ ،یحسابرس گزارشات

 وزارت و امنا اتیه به موسسه ساالنه یمحاسبات و یمال ،ییاجرا ،یفرهنگ ،یپژوهش ،یآموزش ساالنه عملکرد گزارش ارائه. 9       
 متبوع؛

 ها، آموزشکده ها، پژوهشکده ها، دانشکده يرؤسا موسسه، يشوراها یقیحق ياعضا سه،یرئ أتیه ياعضا عزل و نصب. 10       
 موسسه؛ يستاد رانیمد و یپژوهش و یآموزش يها گروه رانیمد و وابسته، يواحدها و مؤسسات

 عزل و انتصاب اریاخت تواند یم موسسه سیرئ ،یپزشک شآموز و درمان بهداشت، وزارت به وابسته موسسات در صرفاً ـ تبصره       
 .دینما ضیتفو ربطیذ شهرستان در مربوطه ییاجرا مقام نیباالتر به را شهرستانها در مستقر يواحدها رانیمد

 ربط؛یذ يامنا اتیه به موسسه يشورا یهماهنگ با واحدها ادغام و انحالل توسعه، س،یتأس شنهادیپ ارائه. 11       

 و ضوابط برابر موسسه يشورا به یخارج و یداخل یپژوهش ای یآموزش مؤسسات ریسا با یعلم يهایهمکار شنهادیپ ارائه. 12       
 مربوطه؛ مقررات

 و یفرهنگ ،یپژوهش ،یآموزش مختلف يها حوزه در برجسته و شاخص دیاسات از تن پنج از متشکل یمشورت يشورا جادیا. 13       
 ار؛یاستاد از باالتر یعلم مرتبه با حاًیترج ییاجرا

 .مربوطه مقررات و ضوابط چارچوب در) کارمندان ـ انیدانشجو ـ یعلم أتیه( موسسه یانضباط امور بر نظارت. 14       

 

 

 



 : موسسه معاونان ـ 5ماده

 :گاهیجا ـ الف       

 :باشد لیذ نیعناو شامل دتوان یم که باشند یم موسسه معاونان موسسه یتیریمد سطح نیدوم       

 ؛ یلیتکم التیتحص و یآموزش معاون ـ1             

 ؛ ییدانشجو معاون ـ2             

 ؛ یاجتماع و یفرهنگ معاون ـ3             

 ؛ يفناور و یپژوهش معاون ـ4             

 ؛ مشابه نیعناو ای منابع و تیریمد توسعه معاون ـ 5             

 ؛ یبهداشت معاون ـ 6             

 . دارو و درمان عاونم ـ7             

 یقانون مصوب سقف تا حداکثر ربطیذ يامنا ياتهایه مصوب التیتشک اساس بر موسسات در معاونتها تعداد ـ تبصره             
 .گردد یم نییتع

 : موسسه رانیمد ریسا و نیمعاون انتصاب نحوه ـ ب       

 نیهمچن. گردند یم منصوب و انتخاب موسسه سیرئ سطتو یعموم و یاختصاص طیشرا احراز با موسسه رانیمد ریسا و معاونان
 . باشد یم موسسه سیرئ اراتیاخت و فیوظا از زین آنان عزل ای و رییتغ

 : موسسه رانیمد ریسا و نیمعاون یعموم طیشرا ـ ج       

 رانیمد ها، آموزشکده و ها پژوهشکده ها، دانشکده رانیمد و معاونان ،يروسا ران،یمد ن،یمعاون( موسسه رانیمد هیکل یعموم طیشرا
 :باشد یم لیذ شرح به) یدانشگاه يواحدها ریسا رانیمد و یپژوهش و یآموزش يها گروه

 ران؛یا یاسالم يجمهور مقدس نظام و هیفق مطلقه تیوال به یعمل التزام ،یاساس قانون و اسالم به اعتقاد ـ1       

 ؛ رماتمح از جستن زیپره و واجبات به بودن عامل ـ2       

 ؛ینید احکام به یعمل التزام و ینید يتقو بودن دارا ـ3       

 موسسه؛ امور اداره به بودن آشنا و یعلم وجاهت و یاخالق شهرت حسن از بودن برخوردار ـ4       



 . یرقانونیغ يها گروه و احزاب به یوابستگ عدم ـ 5       

 : موسسه نیمعاون یاختصاص طیشرا ـ د

 ؛ رایاستاد حداقل یعلم مرتبه با یرسم یعلم اتیه عضو ـ1       

 تیوضع در دکترا مدرك با يفناور و یپژوهش ،یعال آموزش موسسات و دانشگاهها در خدمت سابقه سال 5 حداقل داشتن ـ2       
 ؛یعلم اتیه

 .نظر مورد نهیزم در یعمل تجربه ای و یتخصص یلیتحص مدرك بودن دارا ـ3       

 نامه نییآ کی ماده موضوع از شده کسب ازاتیامت اساس بر( پنجم تا اول رتبه احراز فوق، یاختصاص طیشرا بر عالوه ـ1تبصره       
 یفرهنگ معاون يبرا موسسه، یعلم اتیه ياعضا انیم در) یاجتماع ـ یتیترب ـ یفرهنگ يتهایفعال یعلم اتیه ياعضا مرتبه ارتقا

 .است یالزام یاجتماع و

 ارشد یکارشناس یلیتحص مدرك با یمرب مرتبه داشتن نیوزارت از کیهر يوزرا موافقت با ،ییاستثنا طیشرا در  ـ2تبصره       
 .است یکاف یبهداشت معاونت و منابع و تیریمد توسعه معاونت يبرا مرتبط

 و نیوزارت از کی هر يوزرا دییتا با ،ییاستثنا طیشرا در و دانشگاه سطح از کمتر یعال آموزش مراکز مورد در ـ3تبصره       
 . است یکاف معاونان يبرا یمرب مرتبه داشتن یرانتفاعیغ ـ یردولتیغ یعال آموزش موسسات در نیهمچن

 دانشگاه يواحدها يبرا یاسالم آزاد دانشگاه سیرئ دییتا با ،ییاستثنا طیشرا در و یاسالم آزاد دانشگاه مورد در  ـ4تبصره       
 .است یکاف معاونتها يبرا مرتبط ارشد یکارشناس مدرك ای یمرب مرتبه شتندا یاسالم آزاد

 

 :موسسه معاونان فیوظا: ه       

 : یعموم فیوظا ـ الف       

 بر نظارت و يریگیپ و ربطیذ يواحدها به موسسه سیرئ يسو از یابالغ يها نامه نییآ و مقـررات مصوبات، هیکل ابالغ ـ1       
 آن؛ ياجرا حسن

 يبرا صالحیذ مراجع به شنهادیپ جهت معاونت فیوظا با مرتبط دستورجلسات و ها دستورالعمل و ها نامه نیآئ نیتدو ـ2       
 ب؛یتصو

 نظر؛ تحت يواحدها به مربوطه فیوظا خصوص در مؤسسه سییر به الزم یهیتوج يها گزارش ارائه ـ3       

 موسسه؛ استیر به معاونت حوزه در یتیریمد يسمتها يتصد يبرا طیشرا واجد افراد شنهادیپ ـ4       



 آنها؛ فیوظا ياجرا حسن از نانیاطم حصول منظور به وابسته يواحدها بر نظارت ـ 5       

 موسسه؛ يتهایاولو با مطابق ربطیذ معاونت انهیسال بودجه شنهادیپ و تهایفعال میتنظ ،يزیر برنامه ـ 6       

 موسسه؛ يها برنامه ياجرا حسن جهت معاونتها ریسا با يهمکار ـ7       

 .موسسه سیرئ يسو از محوله امور ریسا انجام ـ 8       

 

 

 :یاختصاص فیوظا ـ ب       

 :یلیتکم التیتحص و یآموزش معاون ـ1       

 بر منطبق وسسه،م یلیتکم التیتحص و آموزش يندهایفرآ و مقررات استها،یس هیکل ياجرا حسن بر نظارت و اداره ـ1       
 ؛یلیتکم التیتحص يها دوره گسترش کردیرو با مربوطه ییاجرا يها نامه نیآئ و مقررات مصوبات، ن،یقوان

 يواحدها فیوظا ياجرا حسن بر نظارت و ربطیذ يواحدها يهمکار با یلیتکم یالتیتحص و یآموزش امور يزیر برنامه ـ2       
 سه؛ییر أتیه به الزم گزارش ارائه و آن یابیارز و دانشکده هر یآموزش يها تیفعال و ها برنامه ياجرا و وابسته

 و مسالین هر در مختلف يواحدها یآموزش رانیمد و یعلم أتیه ياعضا و انیدانشجو یآموزش عملکرد یابیارز و شیپا ـ3       
 ؛یعلم أتیه ياعضا به یابیارز جهینت اعالم و دانشگاه استیر به آن انعکاس

 خدمت؛ ضمن و یآموزش مدت کوتاه يها دوره ياجرا ـ4       

 نهیزم جادیا و دانشگاه و حوزه یآموزش ـ یعلم تعامل جهت الزم اعتبار صیتخص و امکانات نیتام جهت يزیر برنامه ـ 5       
 ؛یاسالم یانسان علوم و ینید علم به لین جهت مناسب

 ن؛یسرزم شیآما و یعلم جامع نقشه انداز، چشم دسن يراستا در موسسه یآموزش يزیر برنامه ـ 6       

 ؛ییافزا دانش و يتوانمندساز يها دوره يبرگزار به اهتمام ـ7       

 ارزش و یغنابخش موسسه، یعلم أتیه ياعضا يکارآمد ،یرسان روز به منظور به ها سرفصل يمحتوا يبازنگر و یابیارز ـ 8       
 مورد؛ حسب نیتوزار به الزم شنهادیپ ارائه و يمدار

  جامعه؛  به ورود جهت انیدانشجو یتخصصـ ـ یعلمـ يمهارتهـا يارتقـا يبرا يزیر برنامه ـ9       

 متبوع؛ وزارت یهماهنگ با موسسه در کشور یعلم جامع نقشه شدن ییاجرا ندیفرآ یابیارز و نظارت ـ10       



 با مطابق مذکور، معاونت با مرتبط فیوظا ریسا نییتع به نسبت واندت یم یپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت ـ تبصره       
 .دینما اقدام مربوطه مقررات و ضوابط

 

 :ییدانشجو معاون ـ2       

 مربوطه؛ يها نامه نیآئ و مقررات مصوبات، با مطابق موسسه، ییدانشجو امور هیکل ياجرا حسن بر نظارت و اداره ـ1       

 سالمت؛ ،یرفاه ،یلیتحص يها نهیزم در موسسه ییدانشجو امور مشاوره ندیفرآ تیریمد و يانداز راه ـ2       

 آنان؛ یرفاه يها برنامه و انیدانشجو به ارائه قابل التیتسه به مربوط يتهایفعال بر نظارت ـ3       

 موسسه؛ انیدانشجو سالمت و یبهداشت ،یرفاه ،یصنف امور يارتقا و تیریمد جهت يزیر برنامه ـ4       

 موسسه؛ سیرئ به گزارش ارائه و موسسه سالمت و یبهداشت ،یرفاه ،یصنف تیوضع یابیارز و رصد ـ 5       

 .موسسه تیوضع يارتقا يبرا انیدانشجو یهمدل و یهمراه مشارکت، جهت يساز نهیزم ـ 6       

 

 :یاجتماع و یفرهنگ معاون ـ3       

 مصوبات، با مطابق کارکنان، و انیدانشجو استادان، سطوح در موسسه یفرهنگ امور هیکل ياجرا حسن بر نظارت و يراهبر ـ1       
 ربط؛یذ ينهادها ریسا یهماهنگ و يهمکار با و مربوط يها نامه نییآ و مقررات

 در اسالم ینمبا و فرهنگ گسترش و قیتعم يستادها و یفرهنگ انقالب یعال يشورا يراهبرد ياستهایس ياجرا و قیتطب ـ2       
 ؛یاجتماع و یفرهنگ مسائل حوزه در دستگاهها

 يهمکار با الزم يپژوهشها و مطالعات انجام نیهمچن و موسسه یاسیس و یاجتماع ،یتیترب ،یفرهنگ یکل تیوضع رصد ـ3       
 ـ یاسالم يشهاارز قیتعم و گسترش جهت یفرهنگ يتهایفعال ياستگذاریس و يزیر برنامه منظور به موسسه یپژوهش معاونت

 موسسه؛ یاجتماع و یفرهنگ يشورا به گزارش ارائه و موسسه سطوح همه در یانقالب ـ یرانیا

 ؛یانقالب و یفرهنگ ،يفکر ينهادها و موسسات مراکز؛ با شتریب هرچه يهمکار و ارتباط جادیا ـ4       

 و نارهایسم و یآموزش يکالسها يبرگزار قیطر از یقاخال و یاسیس ،یفرهنگ يآموزشها توسعه منظور به يزیر برنامه ـ 5       
 آنها؛ بر نظارت و یانقالب و یاسالم ينهادها موجود توان از نهیبه استفاده با یدانشگاه یاسیس و يفکر ،یفرهنگ مجامع

 جامعه؛ یفرهنگ و یاسیس ،یعلم مختلف يها صحنه در حضور منظور به موسسه عناصر بیترغ نهیزم آوردن فراهم ـ 6       



 ،یعلم نظران صاحب با انیدانشگاه ارتباط نهیزم گسترش و یشیاند آزاد روشمند، نقد گفتگو، فرهنگ جیترو به اهتمام ـ7       
  ؛یاسیس و یفرهنگ

 و الزم يها برنامه شنهادیپ طرحها، بیتصو ندیفرآ در لیتسه قیطر از یاجتماع و یفرهنگ يشورا ییمحتوا تیریمد ـ 8       
 محوله؛ فیوظا يریگیپ

 جادیا هدف با موسسه، خارج ای داخل در مرتبط يواحدها به یرسان اطالع و ها نامه نییآ و مقررات مصوبات، ابالغ يریگیپ ـ9       
 .موسسه یاجتماع و یفرهنگ يشورا به یابیارز گزارش ارائه و آنها ياجرا حسن بر نظارت و یهماهنگ

 ییدانشجو معاونت حوزه در مذکور معاونت اراتیاخت و فیوظا هیکل ،یاجتماع و یفرهنگ عاونتم فاقد موسسات در ـ تبصره       
 .ردیپذ یم انجام

 

 :يفناور و یپژوهش معاون ـ4       

 مصوبات، با مطابق موسسه، یاطالعات يبانکها و ها کتابخانه ،يفناور و یپژوهش امور هیکل ياجرا حسن بر نظارت و اداره ـ1       
 مربوطه؛ يها نامه نیآئ و اتمقرر

 ؛یالملل نیب و یعلم يهایهمکار سطح شیافزا و ارتقاء منظور به ياستگذاریس و يزیر برنامه ـ2       

 کشور؛ ازیموردن و يکاربرد يپژوهشها و ينظر حوزه در ينوآور به یبخش تیاولو ـ3       

 انداز چشم سند بر یمبتن و هدفمند يکاربرد يپژوهشها تیاولو با مصوب یپژوهـش يطرحها ـتیهدا و تیتقو توسـعه، ـ4       
 کشور؛ یعلم جامع نـقشه و کشور توسعه يها برنامه

 و یپژوهش مصوب يها پروژه طرحنامه در شده نییتع میتقو اساس بر موسسه یپژوهش يندهایفرآ بر نظارت و کنترل ـ 5       
 ؛یقاتیتحق

 سیرئ به ارائه جهت موسسه ساالنه یپژوهش عملکرد یابیارز و یپژوهش يها تیفعال یابیارزش نهیزم در الزم مطالعات ـ 6       
 موسسه؛

 ؛یعلم خدمات مبادله و یپژوهش امور در يهمکار منظور به یخارج و یداخل مؤسسات با الزم ارتباط جادیا ـ7       

 امور هیکل ياجرا و یعلم يها کنفرانس و نارهایسم يربرگزا و یاجتماع و یفرهنگ ،یعلم خدمات ارائه در يهمکار ـ 8       
 مؤسسات؛ ریسا و موسسه نیب یخدمات و یقاتیتحق يقراردادها

 ؛یردانشگاهیغ مؤسسات يبرا یپژوهش مدت کوتاه يها دوره ياجرا در يهمکار ـ9       



 یعلم مراکز از اعم( کشور از خارج و داخل یمطالعات يها فرصت از یعلم أتیه ياعضا استفاده جهت يزیر برنامه ـ10       
 مصوب؛ ضوابط برابر) یدانشگاه و يحوزو یپژوهش

 و مدت بلند و مدت انیم يها برنامه قالب در یپژوهش يها تیاولو نییتع و اهداف ارائه و موسسه یپژوهش برنامه هیته ـ11       
 موسسه؛ یپژوهش یتخصص يشورا در طرح يراب ،يفناور و علم يپارکها و ینیکارآفر رشد، مراکز لیتشک از تیحما

 و انداز چشم سند اهداف اساس بر کشور توسعه و رشد يها برنامه چارچوب در موسسه يها تیفعال یابیارز و یبررس ـ12       
 سه؛یرئ أتیه در طرح يبرا یعال آموزش بخش در کشور یعلم جامع نقشه و کشور يا توسعه يها برنامه

 صیتخص و امـکانات نیتام جهت يزیر برنامه و مشترك یپژوهش ـ یعلم يها برنامه و موضوعات فیتعر و ییشناسا ـ13       
 با مناسب یانسان علوم و ینید علم به لین جهت مناسب نهیزم جادیا و دانشگاه و حوزه یپژوهش ـ یعلم تعامل جهت الزم اعتبار
 .موسسه یتخصص حوزه

 

 :منابع و تیریمد توسعه معاون ـ 5       

 مربوط؛ يها نامه نیآئ و مقررات مصوبات با مطابق موسسه، یعمران و یمال ،يادار امور هیکل ياجرا حسن بر نظارت و اداره ـ1       

 يواحدها در عمل مورد يکار يروشها و کارها گردش یچگونگ بر نظارت و تیهدا و موسسه ییاجرا اهداف به یدگیرس ـ2       
 مؤسسه؛ ییاجرا اهداف تحقق يراستا در مختلف يواحدها به مربوط يتهایفعال نیب یهماهنگ ادجیا منظور به مختلف

 مقررات و نیقوان ریسا و امنا اتیه مصوب یلیتفص بودجه اساس بر مختلف يواحدها به یصیتخص اعتبار مصرف بر نظارت ـ3       
 بط؛ریذ يامنا اتیه در طرح جهت گزارش ارائه و موسسه عمل مورد یمال

 جهت رو شیپ داتیتهد فرصتها و مشکالت و تنگناها و قوت نقاط ییشناسا قیطر از مؤسسه موجود تیوضع نییتع ـ4       
  مطلوب؛ تیوضع به ارتقا يراستا در يشنهادیپ يراهبردها نییتع

 نظر؛ تحت يواحدها به مربوطه فیوظا خصوص در مؤسسه سییر به الزم یهیتوج يها گزارش ارائه ـ 5       

 هیکل انجام و انهیسال بودجه شنهادیپ و يزیر برنامه و مؤسسه جامع طرح اساس بر ازیموردن اطالعات لیتکم و يآور جمع ـ 6       
 ؛...) و یامان ،یمانیپ از اعم( مؤسسه یعمران يها  طرح ياجرا جهت در الزم يتهایفعال

 موجود؛ ساتیتأس و ساختمانها يدارنگه و اءیاح مـنظور به یاساس راتیتعم انجام ـ7       

 ریسا يهمکار با تابعه يواحدها نیب يادار تعامالت سامانه يساز نهیبه منظور به ییاجرا يروشها نیتدو تهیکم لیتشک ـ 8       
 موسسه؛ يمعاونتها



 جادیا جهت در یمال یتیریمد تگزارشا هیته منظور به یمال  چرخه بر مناسب کنترل و درآمدها ییشناسا ندیفرآ استـقرار ـ9       
 موسسه؛ مختلف يبخشها در یمال انضباط

 یمل يها هیسرما از ينگهدار و حفظ منظور به موسسه ـزاتیتجه و هیابن ينگهدار يبرا مناسب یـیاجرا يروشهـا نیتدو ـ10       
 .موسسه

 

 : یبهداشت معاون ـ 6       

 و جامعه سالمت به مربوط یبهداشت مشکالت و مسائل منابع، ییشناسا استان، یتیجمع و ییایجغراف اتیخصوص شناخت ـ1       
 تها؛یاولو نییتع

 گرفتن نظر در با يکشور شده اعالم يهایاستراتژ و استهایس چارچوب در عمده مشکالت و مسائل حل يبرا يزیر برنامه ـ2       
 استان؛ خاص طیشرا

 ازها؛ین يمبنا بر جامعه سالمت سطح يارتقا و حفظ منظور به الزم ياآموزشه ارائه يبرا يزیر برنامه ـ3       

 شهرستانها؛ یبهداشت معاونان يهمکار با ،یبهداشت امکانات توسعه يها برنامه نیتدو و میتنظ ـ4       

 استان؛ يها برنامه اساس بر یاتیعمل بودجه میتنظ و ازین مورد منابع شنهادیپ و ینیب شیپ ـ 5       

 شده؛ يبند زمان و مشخص يطرحها قالب در استان به شده ابالغ و مصوب يها برنامه ییاجرا يها نهیزم کردن فراهم ـ 6       

 از منظم يدهایبازد و خدمات تیفیک سنجش و ییاجرا اتیعمل) نظارت و کنترل( شیپا و تهایفعال ياجرا بر نظارت ـ7       
 ؛ییاجرا يواحدها

 ینیب شیپ حوادث و هایدمیاپ بروز هنگام به موقع به اقدام و هایماریب تیوضع از اطالع يبرا یعلم يها وهیش از استفاده ـ 8       
 شده؛

 و دارند تیجـمع خانوار 150 از شیب که ییروستاها در یکاف و سالم یدنیآشام آب نیتام يها پروژه ياجرا و یطـراح ـ9       
 روستاها؛ هیکل در طیمحـ یاسـاس يها يبهساز يهـا پروژه

 افته؛ی انجام یبهداشت يها پروژه ينگهدار بر نظارت ـ10       

 شدن خودگردان يبرا الزم يها نهیزم جادیا و استان یدرمان یبهداشت يها شبکه توسعه در تمرکز عدم استیس گسترش ـ11       
 شهرستانها؛ ییاجرا يواحدها به الزم اریاخت ضیتفو و ییاجرا يواحدها



 در خدمات ادغام ياستراتژ تحقق منظور به بهداشت مرکز در یفن مختلف اتیعمل انیم یمنطق یهماهنگ و روابط جادیا ـ12       
 ؛یابیارزش و نظارت اجرا، ،يزیر برنامه مراحل تمام

 .ازین مورد يداروها و ادمو زات،یتجه ل،یوسا نیتام يبرا موقع به يها ینیب شیپ و ییاجرا يواحدها از یتدارکات یبانیپشت ـ13       

 

 :دارو و درمان معاون ـ7       

  تابعه؛ یدرمان موسسات در دارو و درمان معاونت يستاد حوزه يها دستورالعمل و ضوابط ياجرا حسن بر نظارت ـ1       

 موجب که يا گونه به نانآ يبستر و ییسرپا مارانیب با برخورد نوع مورد در یبهداشت و یآموزش معاونت با یهماهنگ ـ2       
 نگردد؛ آموزش امر در کاهش ای و اختالل

 و شنهادیپ و يراداریغ و يادار ساعات در تابعه یدرمان و یآموزش موسسات ییکارا سطح بردن باال مورد در يزیر برنامه ـ3       
 ؛ییسرپا و يبستر مارانیب درمان در عیتسر منظور به خاص يطرحها ياجرا

 و ضوابط چارچوب در قلب وندیپ ـ هیقرن وندیپ ـ هیکل وندیپ( یتخصص فوق يطرحها ياجرا در توسعه يزیر امهبرن ـ4       
 ؛)يمرکز ستاد يدستورالعملها

 و یخصوص بخش یدرمان مراکز و یتوانبخش موسسات و مارستانهایب از  اعم موسسه تابعه یدرمان موسسات امور بر نظارت ـ 5       
 ه؛یریخ

 درمانگاهها؛ و بخشها و استاندارد ضوابط یابیارزش و نظارت ـ 6       

 تابعه؛ یدرمان موسسات یکینیپاراکل خدمات امور بر نظارت و یدگیرس ـ7       

 و یبهداشت و یشیآرا ،ییدارو ییغذا مواد ينگهدار و عیتوز د،یتول مراکز سیتاس به مربوط ضوابط انجام و یدگیرس ـ 8       
 وزارت؛ يستاد حوزه در ربطیذ يواحدها به شده ادی مراکز سیتاس انیمتقاض درخواست و مدارك لارسا بر نظارت

 يواحدها ازین به توجه با دارو درخواست و دارو يموجود یبررس و استان سطح در ها داروخانه ییدارو امور بر نظارت ـ9       
 ؛یدرمان

 .ادآوریاعت وادم و خاص يداروها ينگهدار نحوه بر نظارت ـ10       

 

 :آموزشکده/ پژوهشکده/ دانشکده سیرئ ـ 6ماده       

 :آموزشکده/ پژوهشکده/ دانشکده نیمعاون و سیرئ یاختصاص طیشرا ـ الف       



 ار؛یاستاد حداقل یعلم مرتبه با یعلم أتیه عضو ـ1       

 دکترا؛ مدرك با يفناور و یپژوهش ،یعال آموزش موسسات و دانشگاهها در خدمت سابقه سال 5 حداقل داشتن ـ2       

 .نظر مورد نهیزم در یعمل تجربه ای و یتخصص و یلیتحص مدرك بودن دارا ـ3       

 .است یکاف ها آموزشکده استیر يبرا یمرب مرتبه داشتن ،ییاستثنا طیشرا در ـ تبصره       

 :هآموزشکد/ پژوهشکده/ دانشکده سییر اراتیاخت و فیوظا ـ ب       

/ دانشکده مختلف يواحدها در کارکنان و دیاسات ان،یدانشجو نیب مناسب تعامل نمودن فراهم و يکار انضباط و نظم جادیا ـ1       
 آموزشکده؛/ پژوهشکده

 ها؛ گروه رانیمد به موسسه سیرئ يسو از یابالغ يها نامه نییآ و مقررات مصوبات، هیکل ابالغ ـ2       

 شود؛ یم ابالغ موسسه سییر قیطر از که یمصوبات ياجرا حسن بر نظارت ـ3       

 آموزشکده؛/ پژوهشکده/ دانشکده یفرهـنگ و یمال و يادار ،یپژوهش و یآموزش امور در یهماهنگ جـادیا ـ4       

 کده؛آموزش/ پژوهشکده/ دانشکده یعلم أتیه ياعضا یفرهنگ و یپژوهش ،یآموزش فیوظا ياجرا حسن بر نظارت ـ 5       

 آموزشکده؛/ پژوهشکده/ دانشکده ساالنه بودجه شنهادیپ ـ 6       

 موسسه؛ سییر به آن گزارش و دانشکده ساالنه کار یابیارز ـ7       

 .آنان درباره اظهارنظر و ها گروه معاونان تیصالح یبررس ـ 8       

 

 :آموزشکده/ پژوهشکده/ دانشکده معاون ـ7ماده       

 :گاهیجا ـ الف       

 .باشد داشته موسسه سهیرئ أتیه صیتشخ به معاون سه تا کی ازین حسب بر تواند یم آموزشکده/ پژوهشکده/ دانشکده هر       

 :آموزشکده/ پژوهشکده/ دانشکده معاونان اراتیاخت و فیوظا ـ ب       

/ پژوهشکده/ دانشکده معاونان به مورد حسب آموزشکده/ پژوهشکده/ دانشکده سیرئ اراتیاخت و فیوظا از یقسمت ای تمام
 .گردد یم محول آموزشکده

 



 

 

 

 :یپژوهش و یآموزش يگروهها ریمد ـ 8ماده       

 :گاهیجا ـ الف       

 در که يبشر دانش شعب از رشته کی در متخصص یعلم اتیه ياعضا از متشکل است يواحد یپژوهش و یآموزش يها گروه       
 .است ریدا وزشکدهآم/ پژوهشکده/ دانشکده

 :انتصاب نحوه ـ ب       

 دو مدت يبرا موسسه سیرئ حکم و دییتا با گروه ياعضا انیم از آموزشکده/ پژوهشکده/ دانشکده سیرئ  شنهادیپ به گروه ریمد
 .گردد یم منصوب سال

 يو ساالنه دو عملکرد گزارش یابیارز اساس بر گروه، ریمد سمت يتصد يبرا مجدد انتصاب سال دو مدت از پس ـ تبصره       
 .ردیپذ یم صورت

 :گروه ریمد اراتیاخت و فیوظا ـ ج       

 دانشجو ییراهنما ،یپژوهش ،)یعمل ـ ينظر( یآموزش از اعم یعلم اتیه ياعضا یعموم فیتکال و ییاجرا يها برنامه ابالغ ـ1       
 آن؛ ياجرا حسن بر نظارت و گروه یعلم اتیه ياعضا يکار انضباط و نظم تیرعا و خدمات و

/ دانشکده يشورا یمش خط اساس بر گروه قیطر از شده ارائه یخدمات و یپژوهش و یآموزش فیوظا ییاجرا برنامه هیته ـ2       
 ياعضا يهمکار با سال مین هر دروس جدول هیته و یلیتحص مسالین شروع از قبل گروه ياعضا مشورت با آموزشکده/ پژوهشکده

 آموزشکده؛/ پژوهشکده/ دانشکده به سیرئ آن میتسل و گروه

 مراجع به يها برنامه نیا میتسل و یعلم تحوالت و راتییتغ و شرفتهایپ نیآخر به توجه با ها برنامه در مستمر دنظریتجد ـ3       
 ربط؛یذ

 دانشکده، سیرئ به گروه یجمع اتینظر و شنهادهایپ مصوبات، کار، گزارش ارسال و گروه يشورا جلسات اداره و لیتشک ـ4       
 اجرا؛ يبرا یقانون مراحل یط ای ییاجرا یهماهنگ يبرا آموزشکده ای پژوهشکده

 گروه؛ ياعضا به آموزشکده/ پژوهشکده/ دانشکده سییر يسو از یابالغ یمصوبات و ها نامه نییآ و ها بخشنامه ابالغ ـ 5       

 آموزشکده؛/ پژوهشکده/ دانشکده سییر به گروه یمال يازهاین شنهادیپ ـ 6       



 سییر به گروه ازین مورد ملزومات ریسا و اتینشر کتابها، لوازم، هیته شنهادیپ و گروه یرسم مکاتبات هیکل دادن انجام ـ7       
 آموزشکده؛/ پژوهشکده/ دانشکده

/ دانشکده سیرئ به است آن دادن انجام دهآما گرید يها گروه يهمکار با ای راساً گروه که یپژوهش يطرحها شنهادیپ ـ 8       
 موسسه؛ یپژوهش يشورا در بیتصو يبرا آموزشکده/ پژوهشکده

 .آموزشکده/ پژوهشکده/ دانشکده سییر به آن گزارش و گروه ياعضا ساالنه کار یابیارز ـ9       

 

 :یپژوهش و یآموزش يها رگروهیمد معاون ـ9ماده       

 منصوب سال دو مدت يبرا آموزشکده/ پژوهشکده/ دانشکده سیرئ حکم و دییتا با یپژوهش و یآموزش يها گروه ریمد معاون
 .گردد یم محول آنان به مورد حسب یپژوهش ای یآموزش گروه ریمد اراتیاخت و فیوظا از یقسمت ای تمام و گردد یم

 ساالنه دو عملکرد گزارش یابیارز اساس بر گروه، ریمد معاون سمت يتصد يبرا مجدد انتصاب دوسال مدت از پس ـ تبصره       
 .ردیپذ یم صورت يو

 

 :سهیرئ اتیه ـ10ماده       

 :سهیرئ اتیه فیتعر ـ  الف       

 .باشد یم سهیرئ اتیه موسسه ییاجرا رکن نیدوم       

 :سهیرئ اتیه بیترک ـ ب       

 موسسه؛ سیرئ ـ1       

 موسسه؛ معاونان ـ2       

 .موسسه در يرهبر معظم مقام یندگینما نهاد دفتر ولمسئ ـ3       

 

 :سهیرئ اتیه اراتیاخت و فیوظا ـ ج       

 نقشه کشور، توسعه يها برنامه انداز، چشم سند بر یمبتن موسسه يراهبرد يها برنامه میتنظ در فعاالنه يهمکار و مشارکت. 1       
 ؛ امناء اتیه در بیتصو و ارائه منظور به یاسالم يشورا مجلس به نیوزارت زا کیهر يوزرا یمیتقد يها  برنامه و کشور یعلم جامع



 موسسه؛ يراهبرد يها برنامه اهداف تحقق جهت الزم يبسترها نمودن فراهم. 2       

 و اه نامه نییآ امنا، اتیه ،یفرهنگ انقالب یعال يشورا مصوبات نمودن ییاجرا منظور به مناسب بستر نمودن فراهم. 3       
 صالح؛یذ مراجع ریسا و يفناور و قاتیتحق علوم، وزارت يسو از یابالغ يها بخشنامه

 يشورا و معاونتها يسو از شده ارائه موارد ریسا و دستورجلسات ها، نامه وهیش دستورالعملها، الت،یتشک ها،  نامه نیآئ یبررس. 4       
 صالح؛یذ مراجع ریسا ای و امنا اتیه در طرح منظور به موسسه

 موسسه؛ سیرئ قیطر از امنا اتیه به موسسه انهیسال بودجه شنهادیپ.  5       

 خدمات ارائه قیطر از یاختصاص يدرآمدها شیافزا و یمردم يکمکها جذب قیطر از موسسه یمال منابع به یبخش تنوع.  6       
 صالح؛یذ مراجع ریسا ای و امنا اتیه از الزم يمجوزها اخذ از پس گرید منابع ریسا و یفرهنگ ،يفناور ،یپژوهش ،یآموزش

 ضوابط طبق که خارج و داخل یقاتیتحق و یآموزش مدت کوتاه يها دوره و یمطالعات يها فرصت صیتخص و عیتوز شنهادیپ. 7       
 وزارت؛ به موسسه سهیرئ قیطر از ردیگ یم تعلق یپژوهش ،یآموزش ياعضا به

 که یبدن تیترب و یاسیس ،یاجتماع ،یفرهنگ ،یتیترب يتهایفعال خصوص در شده ارائه اتشنهادیپ بیتصو و یبررس.  8       
 است؛ دهیگرد ارائه مؤسسه انهیسال میتقو براساس

 جه؛ینت حصول تا ربطیذ يدستگاهها گرید یهماهنگ با...  و یتیامن ،یاسیس ،یفرهنگ ،یتیترب گزارشات يریگیپ و نظارت. 9       

 آنان؛ عملکرد بر نظارت و موسسه تابعه يواحدها توسط سهیرئ اتیه ماتیتصم ياجرا نحوه یابیارز و یبررس. 10       

 موسسه؛ يشورا در يادوار گزارشات یبررس و موسسه مختلف يها حوزه عملکرد یابیارز. 11       

 .موسسه مختلف يها حوزه نیب الزم یهماهنگ جادیا. 12       

 

 :سهموس يشورا ـ11ماده       

 :موسسه يشورا فیتعر ـ الف       

 براساس موسسه يجار يها برنامه و استهایس میتنظ به که باشد یم امنا اتیه از بعد استگذاریس رکن نیدوم مؤسسه يشورا       
 .پردازد یم صالحیذ مراجع ریسا ای و امنا اتیه در مصوب کالن ياستهایس

 :موسسه يشورا بیترک ـ ب       

 موسسه؛ سهیرئ أتیه ياعضا .1       



 ها؛ پژوهشکده و ها آموزشکده و ها دانشکده يرؤسا. 2       

 ییدانشجو ،يفناور و یپژوهش ،یلیتکم التیتحص و یآموزش( یتخصص يشوراها از کی هر یعلم أتیه ياعضا از تن دو. 3       
 موسسه؛ سیرئ حکم و دییتا با نامه نییآ نیا در مندرج یعموم يتهایصالح يدارا و مربوطه يشورا انتخاب به...) و

 با نامه نییآ نیا در مندرج یعموم يتهایصالح يدارا و اریدانش حداقل یعلم مرتبه در یعلم أتیه ياعضا از تن دو. 4       
 .موسسه سیرئ حکم و انتخاب

 در شرکت منظور به مورد حسب رانیدم ریسا و معارف گروه سیرئ از خاص مسائل مورد در تواند یم موسسه سیرئ ـ1تبصره       
 .دینما دعوت شورا جلسات

 .باشد یم سال 2 مدت به موسسه يشورا یقیحق ياعضا تیعضو مدت ـ2تبصره       

 و انتخاب با شورا ياعضا انیم از که باشد یم سیرئ بینا يدارا شورا. باشد یم موسسه سیرئ عهده به شورا استیر ـ3تبصره       
 .گردد یم منصوب هموسس سیرئ حکم

 .ردیپذ یم انجام شورا استیر قیطر از مربوطه مکاتبات و شورا مصوبات ـ4تبصره       

 :موسسه يشورا اراتیاخت و فیوظا ـ ج       

 موسسه؛ عملکرد یکل یابیارز. 1       

 به موسسه یتخصص يشوراها و اونتهامع يشنهادیپ آن، يها برنامه و دیجد یآموزش يها رشته و ها دوره بیتصو و یبررس. 2       
 ب؛یتصو يبرا صالحیذ مراجع به ارائه منظور

 تیرعا با یخارج و یداخل یردولتیغ و یدولت موسسات با موسسه يهمکار يراستا در شده نیتدو ضوابط بیتصو و یبررس. 3       
 موضوعه؛ مقررات و نیقوان

 در و موسسه امکانات و بودجه بر یمبتن ها، آموزشکده و ها دانشکده توسط دانشجو رشیپذ يها برنامه دییتا و یبررس. 4       
 به نیوزارت از کی هر ياستهایس و ،یفرهنگ انقالب یعال يشورا مصوبات کشور، توسعه يها برنامه در مندرج فیتکال ياجرا يراستا

 مربوطه؛ وزارت به ارسال منظور

 مدت؛ کوتاه یپژوهش و یآموزش يشنهادیپ يها برنامه بیتصو و یبررس.  5       

 ،ییدانشجو ،یآموزش ،یفرهنگ ،یتیترب مشکالت خصوص در ربطیذ يواحدها توسط شده ارائه یلیتحل گزارش یبررس.  6       
 ها؛یکاست رفع جهت یعمل و سازنده يکارها راه ارائه منظور به یخدمات و یبانیپشت ،يفناور و یپژوهش



 اقدام و یعلم يازهاین يبند طبقه و کمبودها نییتع و موسسه) زاتیتجه و یانسان يروین( یعلم ناتامکا ساالنه یبررس. 7       
 آنها نیتأم يبرا

 مورد؛ حسب یتخصص يشوراها از یکی به اظهارنظر و یبررس يبرا موسسه موضوعات از یبرخ ارجاع.  8       

 .آن يها تهیکم و شورا یداخل يها نامه نییآ بیتصو و نیتدو. 9       

 :موسسه یتخصص يشوراها ـ12ماده       

 :یتخصص يشوراها فیتعر ـ الف       

 التیتحص و یآموزش: يها معاونت يها حوزه در که باشد یم موسسه یبخش ياستگذاریس سطح نیاول یتخصص يشوراها       
 موسسه سیرئ استیر به یاجتماع و یهنگفر معاونت در و ربطیذ معاونان استیر به ،يفناور و یپژوهش ،ییدانشجو ،یلیتکم
 و ییاجرا امور در یهماهنگ جادیا منظور به موسسه مختلف يبخشها در يزیر برنامه و ياستگذاریس به نسبت و شود یم لیتشک

 .دینما یم اقدام سهیرئ أتیه و موسسه يشورا به ارائه و مربوطه بخش در يزیر برنامه

 :یتخصص يشوراها اراتیاخت و فیوظا اعضا، ـ ب       

 :یآموزش یتخصص يشورا ـ1       

 :یآموزش یتخصص يشورا بیترک ـ1ـ1       

 ؛)شورا سیرئ( موسسه یلیتکم التیتحص و یآموزش معاون. 1

 مشابه؛ نیعناو ای موسسه یآموزش خدمات امور رکلیمد. 2

 از؛ین حسب مشابه نیعناو ای ثارگریا و شاهد امور رکلیمد. 3

 ها؛ آموزشکده و ها دانشکده یوزشآم معاونان. 4

 .موسسه سیرئ حکم و دییتا با یلیتکم التیتحص و یآموزش معاون يشنهادیپ یعلم أتیه ياعضا از تن 4 انیم از تن دو.  5

 :یآموزش یتخصص يشورا اراتیاخت و فیوظا ـ2ـ1

 أتیه ماتیتصم و موسسه يشورا باتمصو ياجرا نهیزم جادیا يبرا موسسه یلیتکم التیتحص و یآموزش معاون با يهمکار. 1
 سه؛یرئ

 :جمله از موسسه يشورا به یلیتکم التیتحص و یآموزش مختلف يها برنامه شنهادیپ و نیتدو. 2

 ؛یکیتفک صورت به یکارشناس و یکاردان مقاطع در یآموزش مختلف يها برنامه ـ



 مصوبات؛ چارچوب در یدرس يها برنامه ياجرا نحوه در الزم راتییتغ ـ

 آنها؛ درباره اظهارنظر و یآموزش يها نامه نییآ ـ

 مدت؛ انیم و مدت کوتاه یررسمیغ یآموزش مناسب يطرحها ـ

 .یکارشناس و یکاردان يها دوره در دیجد يدانشجو رشیپذ تیظرف برآورد ـ

 دهد؛ یم ارجاع وراش به موسسه یلیتکم التیتحص و یآموزش معاون ای موسسه يشورا که یمسائل درباره اظهارنظر و یبررس. 3

 آموزش ـتیفیک یبررس و یکارشـناس و یکاردانـ يها دوره و مقاطع در موسسه یآموزش تیفیک خصوص در اظهارنظر و یبررس. 4
 موسسه؛ يشورا به ارائه جهت یعلم أتیهـ ياعضا

 ؛یکارشناس و یکاردان مقاطع در موسسه دیجد يها دوره و ها رشته سیتأس شنهادیپ یبررس.  5

 به جهینت ارائه و مصوب يسرفصلها با قیتطب لحاظ از یعلم أتیه ياعضا طرف از شده ارائه يکتابها و جزوات متون یبررس . 6
 موسسه؛ يشورا

 کسب و ارائه يبرا دانشکده دییتأ و یآموزش يها گروه شنهادیپ به بنا ازین مورد يها رشته در یخارج استادان از دعوت یبررس. 7
 ؛یقانون مراجع ریسا و یزشآمو معاون از مجوز

 راه شنهادیپ و مختلف موضوعات در یآموزش يها برنامه و مقاطع ها، رشته تیوضع از یلیتحل و يا دوره يگزارشها نیتدو.  8
 .موسسه يشورا به ارائه و موجود تیوضع بهبود جهت یعمل يکارها

 :یلیتکم التیتحص یتخصص يشورا ـ2

 :یلیتکم التیتحص یتخصص يشورا بیترک ـ1ـ2

 ؛)شورا سیرئ( موسسه یلیتکم التیتحص و یآموزش معاون. 1

 موسسه؛ يفناور و یپژوهش معاون. 2

 موسسه؛ یلیتکم التیتحص رکلیمد. 3

 موسسه؛ یآموزش خدمات رکلیمد. 4

 ها؛ دانشکده یلیتکم التیتحص رانیمد.  5

 :یلیتکم التیتحص یتخصص يشورا فیوظا ـ2ـ2



 أتیه ماتیتصم موسسه، يشورا مصوبات ییاجرا يها نهیزم جادیا جهت موسسه یلیتکم التیتحص و یآموزش معاون با يهمکار. 1
 مصوب؛ يها برنامه و ها نامه نیآئ و سهیرئ

 :جمله از موسسه يشورا به یآموزش مختلف يها برنامه شنهادیپ و نیتدو. 2

 ؛يدکتر و ارشد یکارشناس يها دوره یآموزش يها برنامه ـ

 مصوب؛ ضوابط  چارچوب در یدرس يها برنامه ياجرا نحوه، در الزم راتییتغ شنهادیپ ـ

 آنها؛ درباره اظهارنظر و یلیتکم التیتحص يها نامه نییآ یبررس ـ

 موسسه؛ يشورا به مدت انیم و مدت کوتاه یررسمیغ یآموزش مناسب يطرحها شنهادیپ ـ

 موسسه؛ يشورا به آن ارائه و یلیمتک التیتحص يها دوره در دیجد يدانشجو رشیپذ تیظرف برآورد ـ

 ارجاع شورا به دانشگاه یلیتکم التیتحص و یآموزش معاون ای موسسه يشورا توسط که یمسائل درباره اظهارنظر و یبررس. 3
 شود؛ یم

 نیا در فعال یعلم أتیه ياعضا یآموزش تیفیک یبررس و موسسه در یلیتکم التیتحص يها دوره یآموزش تیفیک یبررس. 4
 موسسه؛ يشورا به آن گزارش ارائه و ها هدور

 موسسه؛ دیجد یلیتکم يها دوره و ها رشته سیتأس شنهادیپ یبررس.  5

 یلیتکم التیتحص انیدانشجو رشیپذ تعداد درخصوص ها دانشکده یپژوهش ـ یآموزش يشورا از شده ارائه شنهاداتیپ یبررس.  6
 موسسه يشورا به ارائه جهت

 يکارها راه شنهادیپ و مختلف موضوعات در یآموزش يها برنامه و مقاطع ها، رشته تیوضع از یلیتحل و يا هدور يگزارشها نیتدو. 7
 .موسسه يشورا به ارائه و موجود تیوضع بهبود جهت یعمل

 :ییدانشجو یتخصص يشورا ـ3

 :ییدانشجو یتخصص يشورا بیترک ـ1 ـ3

 ؛)شورا سیرئ( ییدانشجو معاون. 1

 موسسه؛ در يرهبر معظم مقام یدگنینما نهاد مسئول. 2

 ؛ییدانشجو امور رکلیمد. 3

 ؛یفرهنگ امور رکلیمد. 4



 ؛ییدانشجو مشاوره مرکز سیرئ.  5

 موسسه؛ ثارگریا و شاهد امور رکلیمد.  6

 موسسه؛ یفرهنگ و يفناور و یپژوهش ،یلیتکم التیتحص و یآموزش یتخصص يشوراها از کی هر از ندهینما کی. 7

 به نفر کی و ییدانشجو معاون شنهادیپ به نفر کی( موسسه انیدانشجو انیم از موسسه سییر حکم و دییتا با ودانشج دو.  8
 ؛)ییدانشجو یرسم يتشکلها شنهادیپ

 ؛ییدانشجو يخوابگاهها امور مسئول. 9

 ؛یبدن تیترب امور مسئول. 10

 .ییدانشجو هیتغذ امور مسئول. 11

 :باشد یم لیذ شرح به ییدانشجو یتخصص ياشور در دانشجو تیعضو طیشرا ـ تبصره

 باشد؛ گذرانده را واحدها از یمین از شیب. 1

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

 باشد؛ یخوابگاه يدانشجو آنان از تن کی حداقل. 3

 .باشد نامه نییآ نیا در مندرج یعموم يتهایصالح يدارا. 4

 :ییشجودان یتخصص يشورا اراتیاخت و فیوظا ـ2ـ3

 سه؛ییر أتیه ماتیتصم و موسسه يشورا مصوبات ییاجرا يها نهیزم جادیا يبرا موسسه ییدانشجو معاون با يهمکار. 1

 باال و انیدانشجو انیم یدوست و تفاهم جو يبرقرار يراستا در مختلف يها برنامه میتنظ و مقررات ها، نامه نییآ روشها، نیتدو. 2
 :جمله از موسسه يشورا به شنهادیپ منظور به ییدانشجو امور يها نهیزم در ییدانشجو يفضا فیتلط و ییدانشجو هیروح بردن

 برنامه؛ فوق و یورزش يها تیفعال دستورالعمل ـ

 ؛ییدانشجو يرفتار و یانضباط امور دستورالعمل ـ

 آن؛ به مربوط یانضباط مسائل و ییدانشجو يها خوابگاه اداره دستورالعمل ـ 

 ؛ییدانشجو يها يغذاخور امور دارها دستورالعمل ـ



 درباره اظهارنظر و شود یم ارجاع ییدانشجو يشورا به موسسه، ییدانشجو معاون ای موسسه يشورا توسط که یمسائل یبررس. 3
 آنها؛

 ؛...) و هینقل و مصرف تعاون ،ییدانشجو کار و وام ـ الحسنه قرض( یرفاه يها تیفعال يزیر برنامه در يهمکار. 4

 بهبود جهت یعمل  يکارها راه شنهادیپ و مختلف موضوعات در انیدانشجو تیوضع از یلیتحل و يا دوره يگزارشها نیدوت.  5
 .موسسه يشورا به ارائه و موجود تیوضع

 :یاجتماع و یفرهنگ یتخصص يشورا ـ4

 :یاجتماع و یفرهنگ یتخصص يشورا ياعضا بیترک ـ1ـ4

 شورا؛ سیرئ عنوان به موسسه سییر. 1

 موسسه؛ در يرهبر معظم مقام یندگینما نهاد دفتر مسئول .2

 شورا؛ ریدب عنوان به یاجتماع و یفرهنگ معاون. 3

 ؛ییدانشجو معاون. 4

 ؛یآموزش معاون.  5

 د؛یاسات جیبس مسئول.  6

 د؛یاسات یشیاند هم مرکز ریدب. 7

 موسسه؛ سیرئ انتخاب به یفرهنگ برتر رتبه حائز عضو سه انیم از یعلم اتیه عضو کی.  8

 ؛)است ها تشکل بر نظارت اتیه با تشکل نیبزرگتر صیتشخ( ییدانشجو یاسالم تشکل نیبزرگتر ندهینما. 9

 ؛)ییدانشجو جیبس قانون براساس( ییدانشجو جیبس مسئول. 10

 ).مربوطه جلسه در يرا حق با( جلسه موضوع با مرتبط نفعیذ یرسم تشکل هر ندهینما. 11

 فرهنگ دفتر سیرئ ای یفرهنگ رکلیمد باشد، یم نفر کی یاجتماع و یفرهنگ معاون و ییدانشجو معاون که يمراکز در ـ1تبصره
 .شود یم اضافه یاجتماع و یفرهنگ يشورا ياعضا به یاسالم

 جلسه سیرئ دیصالحد با و يرا حق بدون ،یاجتماع و یفرهنگ يشورا جلسات در یفرهنگ صاحبنظران ریسا حضور ـ2تبصره
 .است بالمانع دمور حسب



 عضو عنوان به یدانشگاه جهاد سیرئ موسسه، سیرئ صیتشخ حسب دارد وجود فعال یدانشگاه جهاد که یموسسات در ـ3تبصره
 .بود خواهد جلسه

 :یاجتماع و یفرهنگ یتخصص يشورا اراتیاخت و فیوظا ـ2ـ4

 يریگیپ و اجرا و دانشگاهها شدن یاسالم ياشور و یفرهنگ انقالب یعال يشورا مصوبات ياجرا و تحقق منظور به يریگیپ.1
 ؛یآموزش مراکز در یاسالم يارزشها و یمبان قیتعم و گسترش ستاد يها دستورالعمل

 موسسه؛ در یاسیس و یاجتماع ،یفرهنگ يتهایفعال و تهایاولو به یبخش انسجام و یهماهنگ جهت در يزیر برنامه. 2

 دستگاه در ساالنه مصوب يتهایاولو به توجه با موسسه در یاجتماع و یفرهنگ يتهایفعال انجام منظور به جامع يزیر برنامه. 3
 ؛یپژوهش و یاجتماع و یفرهنگ ،ییدانشجو يمعاونتها يهمکار با مربوطه

 ؛یمردم و یانقالب ،یفرهنگ ينهادها و هیعلم يها حوزه با موسسه مناسبات گسترش و فعال وندیپ جادیا يبرا يزیر برنامه. 4

 ؛یفصل ای و مسالین ساالنه، یغیتبل و یجیترو ،یفرهنگ يها برنامه به مجوز ياعطا و بیوتص.  5

 ،یکارشناس يندهایفرآ یسامانده قیطر از یفرهنگ يتهایفعال در کارمندان و استادان ان،یدانشجو داوطلبانه حضور لیتسه.  6
 ان؛یدانشجو داوطلبانه حضور تیتقو جهت یابیارز و بیتصو ،یکارشناس يندهایفرآ یسامانده و لیتسه

 موجود، يروندها و تهایفعال از یلیتحل يا دوره يگزارشها نیتدو ان،یدانشجو و موسسه یفرهنگ تیوضع یبررس و یشناس بیآس. 7
 وزارت؛ و موسسه سیرئ به فرصتها و دهایتهد شناخت براساس تیوضع بهبود جهت ییراهکارها شنهادیپ

 انتظار؛ مورد اهداف با مطابق شورا، مصوبات ياجرا یچگونگ در تمرمس و فعال یابیارز و نظارت.  8

 مربوطه؛ دستگاه به سال هر در آنها یابیارز جینتا و مصوب يطرحها ها، برنـامه کامل گزارش ارائه. 9

 موسسه ستعدم و متعهد يروهاین از مناسب یاطالعات بانک لیتشک منظور به یفرهنگ و ییدانشجو ينهادها با سازنده يهمکار. 10
 .موجود توان از يمند بهره و یسامانده جهت

 و است یرسم اعضا، تیاکثر حضور با آن جلسات و داده جلسه لیتشک بار کی ماه هر حداقل یاجتماع و یفرهنگ يشورا ـ1تبصره
 .است معتبر حاضر، تیاکثر يرا با آن مصوبات

 داشته دانشگاهها در يرهبر معظم مقام یندگینما نهاد اساسنامه مواد با یمنافات دینبا یاجتماع و یفرهنگ يشورا مصوبات ـ2تبصره
 .باشد

 نظران صاحب یمشورت و یکارشناس نظرات از ،ییها تهیکم لیتشک با ازین موارد در تواند یم یاجتماع و یفرهنگ يشورا ـ3تبصره
 .دینما استفاده



 و درمان بهداشت، ،يفناور و قاتیتحق علوم، يها ارتخانهوز در یاسالم يارزشها و یمبان قیتعم و گسترش يستادها ـ4تبصره
 منظور به را یموضوع يتهایاولو و استهایس ستیبا یم یلیتحص سال شروع از قبل ساله هر یاسالم آزاد دانشگاه و یپزشک آموزش
 گزارش تر قیدق هیته منظور به يا نامه وهیش زین و نیتدو کشور یفرهنگ کالن ياستهایس لیذ ها، موسسه یفرهنگ یده جهت

 .گذارند ها موسسه یاجتماع و یفرهنگ معاونت اریاخت در را آنها و نموده میتنظ موسسه در مصوبات ياجرا و عملکرد

 و است یفرهنگ يتهایفعال و طرحها حوزه در الزم ریتداب و میتصم اتخاذ یاجتماع و یفرهنگ يشورا اراتیاخت حوزه ـ 5 تبصره
 .باشد یم تشکلها بر نظارت اتیه فیوظا طهیح در کلهاتش برنامه بیتصو و میتصم

 

 :يفناور و یپژوهش یتخصص يشورا ـ 5

 :يفناور و یپژوهش یتخصص يشورا بیترک ـ1ـ 5

 ؛)شورا سیرئ( موسسه يفناور و یپژوهش معاون. 1

 موسسه؛ یلیتکم التیتحص و یآموزش معاون. 2

 موسسه؛ صنعت با رارتباطیمد. 3

 ها؛ پژوهشکده و ها انشکدهد یپژوهش معاونان. 4

 با و) باشد مستقل واحد که یصورت در( موسسه سییر یمعرف با موسسه به وابسته یقاتیتحق يواحدها از کی هر از محقق کی.  5
 موسسه؛ سیرئ حکم و دییتا با) باشد آموزشکده و دانشکده جزو واحد چنانچه( آموزشکده و دانشکده سییر یمعرف

 و یپژوهش معاون يشنهادیپ ارزنده يفناور و یپژوهش آثار و تهایفعال صاحب یعلم أتیه ياعضا از تن ارچه انیم از تن دو.  6
 موسسه؛ سیرئ حکم و دییتا با يفناور

 :يفناور و یپژوهش یتخصص يشورا اراتیاخت و فیوظا ـ2ـ 5

 سه؛یرئ أتیه ماتیتصم و مصوبات ياجرا نهیزم جادیا يبرا يفناور و یپژوهش معاون با يهمکار. 1

 :جمله از موسسه يشورا به یپژوهش مختلف يها نهیزم در شنهادیپ ارائه. 2

 موسسه؛ در قیتحق موانع رفع و طیشرا بهبود ـ

 موسسه؛ در قیتحق و میتعل زمان ساختن هماهنگ ـ

 موسسه؛ جخار و داخل یقاتیتحق مراکز با يهمکار نحوه نییتع و یپژوهش يطرحها ياجرا در یخصوص بخش با مشارکت ـ



 يهمکار یچگونگ و استان و منطقه کشور، يازهاین برآوردن يبرا مختلف يسازمانها به یپژوهش خدمات ارائه نحوه یبررس ـ
 ؛یصنعت مراکز و موسسه

 موسسه؛ یپژوهش جامع برنامه نیتدو در يهمکار. 3

 موسسه؛ يشورا به ارائه منظور به موسسه يفناور و یپژوهش یمش خط و اهداف استها،یس شنهادیپ و نیتدو. 4

 يفناور و علم يپارکها و ینیکارآفر رشد، مراکز تیفعال توسعه از تیحما و موسسه در يفناور توسعه يها نهیزم نمودن فراهم.  5
 موسسه؛

 محقق؛ تیترب يطرحها شنهادیپ و نیتدو و هیته.  6

 يمتدها نیآخر از استفاده و دانش جهان شتریب هچ هر شناخت منظور به یپژوهش يها برنامه شنهادیپ و نیتدو و یبررس. 7
 ؛یپژوهش

 آموزش؛ تیفیک يارتقا يبرا قاتیتحق جینتا از یعلم اتیه ياعضا استفاده یچگونگ شنهادیپ.  8

 ربط؛یذ مراجع به شنهادیپ يبرا یپژوهش مختلف يها نامه نییآ نیتدو و هیته. 9

 دهد؛ یم ارجاع شورا به یپژوهش معاون ای سهموس يشورا که یمسائل درباره اظهارنظر و یبررس. 10

 ؛يکاربرد یپژوهش يطرحها به دنیبخش تیاولو با موسسه یپژوهش يطرحها بیتصو. 11

 مقاالت نوشتن و کتب ترجمه و فیتأل به یعلم أتیه ياعضا قیتشو و بیترغ منظور به يمعنو و يماد يها زهیانگ جادیا. 12
 ؛یعلم آثار نشر و چاپ در عیتسر يبرا الزم التیتسه و امکانات جادیا و یقیتحق

 موسسه؛ يشورا به مصوب ضوابط يمبنا بر یپژوهش و یعلم کتب نیتدو نحوه نامه نییآ شنهادیپ. 13

 يها طرح ياجرا قیطر از جامعه، در کار يبرا موسسه النیالتحص فارغ تیقابل سنجش و یعلم يتوانمند زانیم یابیارز. 14
 ژه؛یو یقاتیتحق

 کشور یفن و یعلم يها جنبه شبردیپ يبرا قاتیتحق جینتا کاربرد یکل یمش خط شنهادیپ و نییتع. 15

 ط؛یشرا واجد یعلم أتیه ياعضا یمطالعات يها فرصت مناسب عیتوز جهت در يزیر برنامه. 16

 :یتخصص موسسات در دانشکده یلیتکم التیتحص یتخصص يشورا ـ13ماده

 :یتخصص موسسات در دانشکده یلیتکم التیتحص یتخصص يشورا بیترک ـ الف

 ؛)شورا سییر( دانشکده سییر. 1



 ؛)سییر بینا( دانشکده یآموزش معاون. 2

 مشابه؛ نیعناو ای دانشکده یپژوهش معاون. 3

 ای سیتدر سابقه سال سه حداقل و باالتر ای ياریاستاد درجه با هستند یتخصص يها دوره يمجر که ییها شاخه ندگانینما. 4
 ؛یلیتکم التیتحص مقطع رد قیتحق

 در یپژوهش ای یآموزش کار سابقه سال سه حداقل و باالتر ای ياریاستاد درجه با موسسه یعلم أتیه ياعضا از تن دو ای کی.  5
 .موسسه سیرئ حکم و دییتا با لزوم صورت

 :یتخصص موسسات در دانشکده یلیتکم التیتحص یتخصص يشورا فیوظا ـ ب

 به یتخصص يها دانشکده در) Ph.D( دکتر و ارشد یکارشناس يها دوره يها نامه نییآ در مندرج یآموزش يها گروه فیوظا هیکل
 .شود یم واگذار دانشکده یلیتکم التیتحص یتخصص يشورا

 :جامع موسسات در دانشکده یلیتکم التیتحص یتخصص يشورا ـ14ماده

 :جامع موسسات در دانشکده یلیتکم التیتحص یتخصص يشورا بیترک ـ الف

 ؛)شورا سییر( دانشکده سییر. 1

 ؛)سییر بینا( دانشکده یآموزش معاون. 2

 دانشکده؛ یپژوهش معاون. 3

 یآموزش سابقه سال سه حداقل و باالتر ای ياریاستاد درجه با هستند یتخصص يها دوره يمجر که یآموزش يها گروه ندگانینما. 4
 ؛یلیتکم التیتحص مقطع در یپژوهش ای

 با یپژوهش ای یآموزش کار سابقه سال سه حداقل و باالتر ای ياریاستاد درجه با موسسه یعلم أتیه ياعضا از تن دو تا کی.  5
 .موسسه سیرئ حکم و دییتا

 :جامع موسسات در دانشکده یلیتکم التیتحص یتخصص يشورا فیوظا ـ ب

 دکترا و ارشد یکارشناس يها دوره در شکدهدان آن یپژوهش ـ یآموزش يشورا نیجانش دانشکده هر یلیتکم التیتحص يشورا
 .بود خواهد

 

 



 :آموزشکده/دانشکده یپژوهش ـ یآموزش يشورا ـ15ماده

 :آموزشکده/دانشکده یپژوهش ـ یآموزش يشورا فیتعر ـ الف

 و هدانشکد یپژوهش ـ یآموزش يشورا ها آموزشکده در نیهمچن و باشند شتریب ای یآموزش گروه سه يدارا که دانشکده هر در
 :شود یم لیتشک لیذ بیترک با آموزشکده

 آموزشکده؛ ای دانشکده سیرئ. 1

 آموزشکده؛ ای دانشکده معاونان. 2

 .آموزشکده ای دانشکده يها گروه رانیمد. 3

 :آموزشکده/دانشکده یپژوهش ـ یآموزش يشورا فیوظا ـ ب

 ابالغ موسسه یپژوهش و یلیتکم التیتحص و یآموزش معاونان توسط که یمصوبات ییاجرا يها نهیزم جادیا جهت يزیر برنامه. 1
 گردد؛ یم

 در بیتصو جهت موسسه یپژوهش و یآموزش یمش خط به توجه با آموزشکده ای دانشکده یپژوهش و یآموزش يها استیس نیتدو. 2
 صالح؛یذ مراجع

 التیتحص و یآموزش یتخصص ياهاشور به آنها ارجاع و آموزشکده ای دانشکده یپژوهش و یآموزش يطرحها نیتدو و یبررس. 3
 موسسه؛ يفناور و یپژوهش و یلیتکم

 یتخصص يشوراها به آن شنهادیپ و آموزشکده ای دانشکده یپژوهش و یآموزش يها تیفعال یابیارزش يطرحها نیتدو و یبررس. 4
 موسسه؛ يفناور و یپژوهش و یلیتکم التیتحص و یآموزش

 مشترك؛ دروس رائها در بخشها و ها گروه انیم یهماهنگ.  5

 آموزشکده؛ ای دانشکده در قیتحق و میتعل یزمان تطابق و یهماهنگ يبرا ییاجرا ماتیتصم اتخاذ.  6

 هر یعلم أتیه ياعضا لیتکم يبرا موسسه يشورا به آن شنهادیپ و دیجد یعلم أتیه عضو به دانشکده ازین نییتع و یبررس. 7
 گروه؛

 موسسه؛ یلیتکم التیتحص و یآموزش معاونت هب رشیپذ تیظرف شنهادیپ و یبررس.  8

 دهد؛ یم ارجاع شورا به دانشکده سییر که يموارد در اظهارنظر و یبررس. 9

 موسسه؛ يشورا به آن شنهادیپ و یمطالعات فرصت يتقاضاها یبررس. 10



 موسسه؛ يناورف و یپژوهش یتخصص يشورا به آن ارجاع و یعلم أتیه ياعضا يفناور و یپژوهش يها طرح یبررس. 11

 و توسعه و يکاربرد موضوعات حل کردیرو با) باالتر و ارشد یکارشناس يها دوره یقاتیتحق يها نامه انهیپا( رساله نیعناو بیتصو. 12
 ن؛یادیبن موضوعات در قیتحق

 

 :یآموزش يها گروه ـ16ماده

 :یآموزش گروه فیتعر ـ الف

 ای دانشکده در که يبشر دانش شعب از رشته کی در متخصص یعلم أتیه ياعضا از متشکل است يواحد یآموزش گروه
 .دهند یم لیتشک را گروه آن يشورا مجموعاً گروه هر یعلم أتیه ياعضا و است ریدا يا آموزشکده

 :یآموزش يها گروه فیوظا ـ ب

 مربوط؛ رشته در یپژوهش و یآموزش يها تیفعال ساختن هماهنگ. 1

 است؛ الزم رشته آن در سیتدر يراب که یآموزش يها برنامه میتنظ. 2

 مصوب؛ يسرفصلها و ها برنامه براساس دروس يمحتوا و یدرس متون مورد در اظهارنظر و یبررس و دروس ارائه نحوه بر نظارت. 3

 گروه؛ ياعضا قیتحق و سیتدر ساعات درباره اظهارنظر. 4

 آنان؛ یدرس يواحدها کمبود نییتع و مهمان و یانتقال انیدانشجو رشیپذ خصوص در اظهارنظر.  5

 آموزشکده؛ ای دانشکده یپژوهش ـ یآموزش يشورا به شنهادیپ و یقیتحق يطرحها یبررس.  6

 آموزشکده؛ ای دانشکده یپژوهش یآموزش يشورا به آن شنهادیپ و گروه ياعضا يها تیمأمور درباره اظهارنظر. 7

 ربط؛یذ مراجع به ارجاع يبرا دانشکده سیرئ به شنهادیپ و خصصمت یعلم أتیه ياعضا استخدام به گروه ازین ینیب شیپ.  8

 ؛یپژوهش ـ یآموزش يشورا در طرح يبرا گروه کار ساالنه یابیارز. 9

 است؛ کرده ضیتفو يزیر برنامه یعال يشورا که یاراتیاخت طبق دروس مورد در يزیر برنامه. 10

 نییتع نیهمچن و) بودن ياریاخت ای یاصل ثیح از( درسها عنوان در دنظریتجد و سرفصلها اصالح يبرا نظر اعالم و یبررس. 11
 ؛يزیر برنامه یعال يشورا در بیتصو و شنهادیپ يبرا یعلم يشرفتهایپ نیآخر به توجه با دروس يمحتوا

 



 :موسسه يستاد رانیمد ـ17ماده

 : يستاد رانیمد انتصاب نحوه ـ الف

 با) موسسه سیرئ میمستق تیریمد تحت رانیمد ياستثنا به(  یعموم و یصاختصا طیشرا احراز از پس موسسه يستاد رانیمد
 موسسه سیرئ اراتیاخت و فیوظا از زین آنان عزل نیهمچن. گردند یم منصوب موسسه سیرئ حکم و دییتا و ربطیذ معاون شنهادیپ
 .باشد یم

 به نسبت آنان ساالنه دو عملکرد گزارش ساسبرا موسسه سیرئ آن از پس و باشد یم سال 2 موسسه رانیمد انتصاب مدت ـ تبصره
 .دینما یم اقدام دیجد فرد نییتع ای مجدد انتصاب

 :موسسه يستاد رانیمد یعموم طیشرا ـ ب

 .باشد یم اعمال قابل زین موسسه يستاد رانیمد يبرا نامه نییآ نیا 4ماده در مندرج یعلم اتیه رانیمد یعموم طیشرا

 :موسسه يدستا رانیمد یاختصاص طیشرا ـ ج

 ت؛یمسئول با مرتبط یلیتحص مدرك داشتن

 .تیمسئول نهیزم در ییاجرا سابقه حسن سال 3 حداقل داشتن

 تواند یم موسسه، سیرئ دییتا با مرتبط تیمسئول نهیزم در ییاجرا حسن سابقه سال 5 داشتن ییاستثنا طیشرا در ـ تبصره
 .گردد کی بند طیشرا نیگزیجا

 

 دیرس بیتصو به یفرهنگ انقالب یعال يشورا 10/12/1389 مورخ 684 جلسه در تبصره 33 و ماده 18 در نامه نییآ نیا ـ18ماده
 ریسا ن،یوزارت به وابسته یردولتیغ و یدولت يفناور و یپژوهش ،یعال آموزش موسسات و دانشگاهها هیکل يبرا 1/1/1390 خیتار از و

 نامه نییآ نامه، نییآ نیا ياجرا خیتار از. باشد یم االجرا الزم یاسالم آزاد دانشگاه و کشور یعموم ينهادها و ییاجرا يدستگاهها
 يها هیاصالح و یفرهنگ انقالب یعال يشورا 11/4/1370 مورخ 249 جلسه مصوب یعال آموزش موسسات و دانشگاهها تیریمد
 .گردد یم بالاثر و لغو آن، يبعد

 نژاد ياحمد مودمح ـ یفرهنگ انقالب یعال يشورا سیرئ و جمهور سیرئ

 


