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 :تركيب اعضاي شوراي تخصصي فرهنگي و اجتماعي ـ1ـ4

 رييس موسسه به عنوان رئيس شورا .1

 مقام معظم رهبري در موسسهمسئول دفتر نهاد نمايندگي  .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

ر خيص بزرگترين تشكل با هيات نظارت بتش)نماينده بزرگترين تشكل اسالمي دانشجويي  .9

 (تشكلها است

 (براساس قانون بسيج دانشجويي)مسئول بسيج دانشجويي  .10

 (با حق راي در جلسه مربوطه)نماينده هر تشكل رسمي ذينفع مرتبط با موضوع جلسه  .11

 

ـ در مراكزي كه معاون دانشجويي و معاون فرهنگي و اجتماعي يك نفر ميباشد، 1تبصره*

دفتر فرهنگ اسالمي به اعضاي شوراي فرهنگي و اجتماعي اضافه  رهنگي يا رئيسمديركل ف

 .ميشود 



ـ حضور ساير صاحبنظران فرهنگي در جلسات شوراي فرهنگي و اجتماعي، بدون حق 2تبصره*

 .رئيس جلسه حسب مورد بالمانع است راي و با صالحديد

حسب تشخيص رئيس موسسه، ـ در موسساتي كه جهاد دانشگاهي فعال وجود دارد 3تبصره*

 .به عنوان عضو جلسه خواهد بود رئيس جهاد دانشگاهي

 

 

 :ـ وظايف و اختيارات شوراي تخصصي فرهنگي و اجتماعي2ـ4

پيگيري به منظور تحقق و اجراي مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي و شوراي اسالمي  ـ1

و تعميق مباني و ارزشهاي هاي ستاد گسترش  و پيگيري دستورالعمل شدن دانشگاهها و اجرا

 اسالمي در مراكز آموزشي

هاي فرهنگي،  ها و فعاليت ريزي در جهت هماهنگي و انسجام بخشي به اولويت برنامه ـ2

 اجتماعي و سياسي در موسسه

 ريزي جامع به منظور انجام فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي در موسسه با توجه به برنامه ـ3

هاي دانشجويي، فرهنگي  اه مربوطه با همكاري معاونتدستگ هاي مصوب ساالنه در اولويت

 و اجتماعي و پژوهشي

ريزي براي ايجاد پيوند فعال و گسترش مناسبات موسسه با حوزههاي علميه و نهادهاي  برنامه ـ4

 مردمي فرهنگي، انقالبي و

 هاي فرهنگي، ترويجي و تبليغي ساالنه، نيمسال و يا فصلي تصويب و اعطاي مجوز به برنامه ـ5

 دان در فعاليتهاي فرهنگي از طريقتسهيل حضور داوطلبانه دانشجويان، استادان و كارمن ـ6

كارشناسي، تسهيل و ساماندهي فرآيندهاي كارشناسي، تصويب و  ساماندهي فرآيندهاي

 دانشجويان ارزيابي جهت تقويت حضور داوطلبانه

ـ  هاي دوره گزارششناسي و بررسي وضعيت فرهنگي موسسه و دانشجويان، تدوين  آسيب ـ7

اي تحليلي از فعاليتها وروندهاي موجود، پيشنهاد راهكارهايي جهت بهبود وضعيت براساس 

 وزارت شناخت تهديدها و فرصتها به رئيس موسسه و



نظارت و ارزيابي فعال و مستمر در چگونگي اجراي مصوبات شورا، مطابق با اهداف مورد  ـ8

 انتظار

طرحهاي مصوب و نتايج ارزيابي آنها در هر سال به دستگاه ها،  ارائه گزارش كامل برنـامه ـ9

 مربوطه

همكاري سازنده با نهادهاي دانشجويي و فرهنگي به منظور تشكيل بانك اطالعاتي مناسب ـ 10

 مندي از توان موجود از نيروهاي متعهد ومستعد موسسه جهت ساماندهي و بهره

 

بار تشكيل جلسه داده و جلسات آن با  ـ شوراي فرهنگي و اجتماعي حداقل هر ماه يك1تبصره* 

 .اعضا، رسمي است و مصوبات آن با راي اكثريت حاضر، معتبر است حضور اكثريت

ـ مصوبات شوراي فرهنگي و اجتماعي نبايد منافاتي با مواد اساسنامه نهاد نمايندگي مقام 2تبصره* 

 د.دانشگاهها داشته باش معظم رهبري در

هايي، از نظرات  اجتماعي ميتواند در موارد نياز با تشكيل كميتهـ شوراي فرهنگي و 3تبصره* 

 .صاحب نظران استفاده نمايد كارشناسي و مشورتي

هاي علوم، تحقيقات  ـ ستادهاي گسترش و تعميق مباني و ارزشهاي اسالمي در وزارتخانه4تبصره* 

 ه قبل از شروع سالاسالمي هر سال درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد و فناوري، بهداشت،

ا، ه دهي فرهنگي موسسه موضوعي را به منظور جهت ها ها و اولويت صيلي ميبايست سياستتح

منظور تهيه دقيقتر گزارش  اي به نامه ذيل سياستهاي كالن فرهنگي كشور تدوين و نيز شيوه

فرهنگي واجتماعي عملكرد و اجراي مصوبات در موسسه تنظيم نموده و آنها را در اختيار معاونت 

 .ها گذارند موسسه

حوزه اختيارات شوراي فرهنگي و اجتماعي اتخاذ تصميم و تدابير الزم در حوزه طرحها ـ 5تبصره *

فرهنگي است و تصميم و تصويب برنامه تشكلها در حيطه وظايف هيات نظارت بر  هاي و فعاليت

 .تشكلها ميباشد


