4ـ شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی :

4ـ1ـ ترکیب اعضای شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی :

رییس موسسه به عنوان رئیس شورا؛
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در موسسه؛
معاون فرهنگی و اجتماعی به عنوان دبیر شورا؛
معاون دانشجویی؛
معاون آموزشی؛
مسئول بسیج اساتید؛
دبیر مرکز هم اندیشی اساتید؛
یک عضو هیات علمی از میان سه عضو حائز رتبه برتر فرهنگی به انتخاب رئیس موسسه؛
نماینده بزرگترین تشکل اسالمی دانشجویی (تشخیص بزرگترین تشکل با هیات نظارت بر تشکلها است)؛
مسئول بسیج دانشجویی (براساس قانون بسیج دانشجویی)؛
نماینده هر تشکل رسمی ذینفع مرتبط با موضوع جلسه (با حق رای در جلسه مربوطه)

تبصره1ـ در مراکزی که معاون دانشجویی و معاون فرهنگی و اجتماعی یک نفر میباشد ،مدیرکل فرهنگی یا رئیس دفتر فرهنگ
اسالمی به اعضای شورای فرهنگی و اجتماعی اضافه میشود .
تبصره2ـ حضور سایر صاحبنظران فرهنگی در جلسات شورای فرهنگی و اجتماعی ،بدون حق رای و با صالحدید رئیس جلسه حسب
مورد بالمانع است .
تبصره3ـ در موسساتی که جهاد دانشگاهی فعال وجود دارد حسب تشخیص رئیس موسسه ،رئیس جهاد دانشگاهی به عنوان عضو جلسه
خواهد بود .

4ـ2ـ وظایف و اختیارات شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی :
-1پیگیری به منظور تحقق و اجرای مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی و شورای اسالمی شدن دانشگاهها و اجرا و پیگیری
دستورالعملهای ستاد گسترش و تعمیق مبانی و ارزشهای اسالمی در مراکز آموزشی؛
 -2برنامهریزی در جهت هماهنگی و انسجام بخشی به اولویتها و فعالیتهای فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی در موسسه؛
 -3برنامهریزی جامع به منظور انجام فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در موسسه با توجه به اولویتهای مصوب ساالنه در دستگاه مربوطه با
همکاری معاونتهای دانشجویی ،فرهنگی و اجتماعی و پژوهشی؛

-4برنامهریزی برای ایجاد پیوند فعال و گسترش مناسبات موسسه با حوزههای علمیه و نهادهای فرهنگی ،انقالبی و مردمی؛
 -5تصویب و اعطای مجوز به برنامههای فرهنگی ،ترویجی و تبلیغی ساالنه ،نیمسال و یا فصلی؛
-6تسهیل حضور داوطلبانه دانشجویان ،استادان و کارمندان در فعالیتهای فرهنگی از طریق ساماندهی فرآیندهای کارشناسی ،تسهیل و
ساماندهی فرآیندهای کارشناسی ،تصویب و ارزیابی جهت تقویت حضور داوطلبانه دانشجویان؛
 -7آسیبشناسی و بررسی وضعیت فرهنگی موسسه و دانشجویان ،تدوین گزارشهای دورهای تحلیلی از فعالیتها و روندهای موجود،
پیشنهاد راهکارهایی جهت بهبود وضعیت براساس شناخت تهدیدها و فرصتها به رئیس موسسه و وزارت؛
 -8نظارت و ارزیابی فعال و مستمر در چگونگی اجرای مصوبات شورا ،مطابق با اهداف مورد انتظار؛
 -9ارائه گزارش کامل برنـامهها ،طرحهای مصوب و نتایج ارزیابی آنها در هر سال به دستگاه مربوطه؛
 -10همکاری سازنده با نهادهای دانشجویی و فرهنگی به منظور تشکیل بانک اطالعاتی مناسب از نیروهای متعهد و مستعد موسسه
جهت ساماندهی و بهرهمندی از توان موجود .

تبصره1ـ شورای فرهنگی و اجتماعی حداقل هر ماه یک بار تشکیل جلسه داده و جلسات آن با حضور اکثریت اعضا ،رسمی است و
مصوبات آن با رای اکثریت حاضر ،معتبر است .
تبصره2ـ مصوبات شورای فرهنگی و اجتماعی نباید منافاتی با مواد اساسنامه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها داشته
باشد .
تبصره3ـ شورای فرهنگی و اجتماعی میتواند در موارد نیاز با تشکیل کمیتههایی ،از نظرات کارشناسی و مشورتی صاحب نظران استفاده
نماید .
تبصره4ـ ستادهای گسترش و تعمیق مبانی و ارزشهای اسالمی در وزارتخانههای علوم ،تحقیقات و فناوری ،بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی و دانشگاه آزاد اسالمی هر ساله قبل از شروع سال تحصیلی میبایست سیاستها و اولویتهای موضوعی را به منظور جهتدهی
فرهنگی موسسهها ،ذیل سیاستهای کالن فرهنگی کشور تدوین و نیز شیوهنامهای به منظور تهیه دقیقتر گزارش عملکرد و اجرای
مصوبات در موسسه تنظیم نموده و آنها را در اختیار معاونت فرهنگی و اجتماعی موسسهها گذارند .
تبصره  5ـ حوزه اختیارات شورای فرهنگی و اجتماعی اتخاذ تصمیم و تدابیر الزم در حوزه طرحها و فعالیتهای فرهنگی است و تصمیم و
تصویب برنامه تشکلها در حیطه وظایف هیات نظارت بر تشکلها میباشد.

ماده10ـ هیات رئیسه :
الف ـ تعریف هیات رئیسه :
دومین رکن اجرایی موسسه هیات رئیسه میباشد .

ب ـ ترکیب هیات رئیسه :
1ـ رئیس موسسه؛
2ـ معاونان موسسه؛
3ـ مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در موسسه .

ج ـ وظایف و اختیارات هیات رئیسه :
 -1مشارکت و همکاری فعاالنه در تنظیم برنامههای راهبردی موسسه مبتنی بر سند چشمانداز ،برنامههای توسعه کشور ،نقشه جامع
علمی کشور و برنامههای تقدیمی وزرای هریک از وزارتین به مجلس شورای اسالمی به منظور ارائه و تصویب در هیات امناء ؛
 -2فراهم نمودن بسترهای الزم جهت تحقق اهداف برنامههای راهبردی موسسه؛
 -3فراهم نمودن بستر مناسب به منظور اجرایی نمودن مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی ،هیات امنا ،آییننامهها و بخشنامههای
ابالغی از سوی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و سایر مراجع ذیصالح؛
 -4بررسی آئیننامهها ،تشکیالت ،دستورالعملها ،شیوهنامهها ،دستورجلسات و سایر موارد ارائه شده از سوی معاونتها و شورای موسسه به
منظور طرح در هیات امنا و یا سایر مراجع ذیصالح؛
 -5پیشنهاد بودجه سالیانه موسسه به هیات امنا از طریق رئیس موسسه؛
 -6تنوع بخشی به منابع مالی موسسه از طریق جذب کمکهای مردمی و افزایش درآمدهای اختصاصی از طریق ارائه خدمات آموزشی،
پژوهشی ،فناوری ،فرهنگی و سایر منابع دیگر پس از اخذ مجوزهای الزم از هیات امنا و یا سایر مراجع ذیصالح؛
 -7پیشنهاد توزیع و تخصیص فرصتهای مطالعاتی و دورههای کوتاه مدت آموزشی و تحقیقاتی داخل و خارج که طبق ضوابط به
اعضای آموزشی ،پژوهشی تعلق میگیرد از طریق رئیسه موسسه به وزارت؛
 -8بررسی و تصویب پیشنهادات ارائه شده در خصوص فعالیتهای تربیتی ،فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و تربیت بدنی که براساس تقویم
سالیانه مؤسسه ارائه گردیده است؛
 -9نظارت و پیگیری گزارشات تربیتی ،فرهنگی ،سیاسی ،امنیتی و  ...با هماهنگی دیگر دستگاههای ذیربط تا حصول نتیجه؛
 -10بررسی و ارزیابی نحوه اجرای تصمیمات هیات رئیسه توسط واحدهای تابعه موسسه و نظارت بر عملکرد آنان؛
 -11ارزیابی عملکرد حوزههای مختلف موسسه و بررسی گزارشات ادواری در شورای موسسه؛
 -12ایجاد هماهنگی الزم بین حوزههای مختلف موسسه.

