بسم اهلل الرحمن الرحیم

آئین نامه شورای فرهنگی دانشکده ها و پژوهشکده های دانشگاه شهید بهشتی

استمبی فشٌّگی داًطگبُ ضْیذ ثْطتی دس ساستبی اسصشّب ٍ آهَصُّبی اسالهی ،ثِ عٌوَاى ّوذا اسبسوی هنبًٍوه فشٌّگوی ٍ
اجتوبعی ،ثش پبیِ اصل کشاهه اًسبى ( ٍ لمذ کشّهٌب ثٌی آدم ٍ حولٌبّن فی الجشّ ٍ الجحش ٍ سصلٌبّن هي الغیجبت ٍ فضّلٌبّن علوی
کثیش هوّي خلمٌب تفضیال ،)1دس سبیِ تالش ثشای حفظ کشاهه راتی داًطجَیبى ٍ کبسکٌبى داًطگبُ اص یو

سوَ ٍ کَضوص ثوشای

تمَیه صهیٌِّبی کشاهه اکتسبثی آًبى اص سَی دیگش ،حبصل هیگشدد .دس صَست کست ٍ حفظ ایي کشاهه ،ثِ هَجت فشهبیص
اهبم علی(ع) "،کسی کِ اص عضت ًفس ٍ کشاهه ثشخَسداس گشدد ،ثِ عشا صضتیّب ٍ کبسّوبی ًبپسوٌذ ًوویسٍد ٍ اسصش خوَد سا
پبئیي ًویآٍسد ، "2ضخصیه فشٌّگی آًبى سضذ یبفتِ ،سٍحیِ اعتذال دس آًبى تمَیه گشدیذُ ٍ صهیٌِّبی دٍسی آًبى اص اًحشافبت
اخاللی فشاّن هیگشدد .ثی تشدیذ ،تحمك ایي ّذا ثسیبس هْن ،هستلضم فشاّن سبختي ضوشایظ ٍ صهیٌوِّوبی سوبختبسی ٍ صیوش
سبختی الصم اسه .ثب تَجِ ثِ اّویه ٍ جبیگبُ ثسیبس ثبالی داًطکذُّب /پژٍّطکذُّب دس فشایٌذ تشثیوه ٍ پوشٍسش داًطوجَیبى ٍ
تمَیه ضخصیه فشٌّگی کبسکٌبى ،تالش ثشای فشاّن سبختي ضشایظ هزکَس ضشٍسی هیًوبیذ .دس ایي ساسوتب ،تسسویس ضوَسای
فشٌّگی داًطکذُ /پژٍّطکذُ گبم ثسیبس هْوی ثِ ًظش هیسسذ.
ضَسای فشٌّگی داًطکذُ /پژٍّطکذُ ثب ّذا پشّیض اص توشکض فنبلیهّوبی فشٌّگوی دس هنبًٍوه فشٌّگوی داًطوگبُ ٍ ٍاگوزاسی
اختیبساتِ هشثَط ثِ اتخبر تصویوبت ٍ اًجبم فنبلیهّبی اختصبصی داًطکذُّب ثِ کوبسگضاساى ٍ فنوبالى فشٌّگوی ّوش داًطوکذُ/
پژٍّطکذُ ،ضکل گشفتِ اسه ٍ دس ساستبی تحمك ایي اّذاا ،اص ایوي پوس سیبسوتگزاسی ٍ ّوذایه فنبلیوهّوبی فشٌّگوی دس
داًطکذُ /پژٍّطکذُ سا ثش عْذُ داسد .دس اداهِ دستَسالنول هشثَط ثِ حذٍد ٍ اختیبسات ضَسای فشٌّگی ،دثیش ضَسای فشٌّگوی
ٍ تشکیت ضَسای فشٌّگی داًطکذُ /پژٍّطکذُ اسائِ هیضَد.

ماده  .1تعریف
ضَسای فشٌّگی داًطکذُ /پژٍّطکذُ ،ضَ سایی اسه کِ دس چبسچَة اّذااٍ ،ظبیف ٍ تطکیالت هٌذسج دس ایي آئیيًبهِ فنبلیه
هیًوبیذ کِ ثِ اختصبس دس ایي آییي ًبهِ "ضَسا" ًبهیذُ هیضَد.

ماده  .2اهداف
 .1تحمك سیبسهّبی فشٌّگی داًطگبُ دس داًطکذُ/پژٍّطکذُ
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 .2فشاّن سبختي صهیٌِ هطبسکه فنبالًِ ٍ ًْبدیٌِ اسبتیذ ،کبسکٌبى ٍ داًطجَیبى دس فنبلیهّبی فشٌّگی
داًطکذُ/پژٍّطکذُ
 .3پشّیض اص توشکض فنبلیهّبی فشٌّگی دس هنبًٍه فشٌّگی داًطگبُ
ٍ .4اگزاسی اختیبسات هشثَط ثِ اتخبر تصویوبت ٍ اًجبم فنبلیهّبی اختصبصی داًطکذُّب /پژٍّطکذُّب ثِ کبسگضاساى ٍ
فنبالى فشٌّگی ّش داًطکذُ /پژٍّطکذُ

ماده  .3وظایف
 .1سیبستگزاسی ٍ ّذایه فنبلیهّبی فشٌّگی دس داًطکذُ/پژٍّطکذُ
.2

تٌظین ٍ اسائِ ثشًبهِّب ٍ اسدٍّبی فشٌّگی ٍیژُ کبسکٌبى ٍ اسبتیذ داًطکذُ/پژٍّطکذُ

.3

ثشسسی ٍ تصَیت ثشًبهِّبی فشٌّگی داًطکذُ /پژٍّطکذُ

 .4ثشًبهِسیضی اجشایی ثشای تحمك سیبسهّبی فشٌّگی داًطگبُ دس داًطکذُ/پژٍّطکذُ
.5

ّوبٌّگی ثشًبهِّب ٍ فنبلیهّبی فشٌّگی داًطکذُ /پژٍّطکذُ

ً .6ظبست ثش حسي اًجبم ثشًبهِّبی فشٌّگی داًطکذُ /پژٍّطکذُ ثش اسبس سیبسهّبی فشٌّگی هصَة ضَسای فشٌّگی
داًطگبُ
 .7استجبط هٌظن ٍ هؤثشتش داًطکذُ/پژٍّطکذُ ثب هنبًٍه فشٌّگی اجتوبعی دس اًجبم فنبلیهّبی فشٌّگی
 .8آسیتضٌبسی ٍ ضٌبسبیی ًیبصّبی فشٌّگی داًطجَیبى ،اسبتیذ ٍ کبسکٌبى داًطکذُ /پژٍّطکذُ
 .9آسیتضٌبسیً ،ظبست ٍ تمَیه فضبی فشٌّگی ٍ هنٌَی داًطکذُ /پژٍّطکذُ
 .10فشاّنسبصی صهیٌِّبی الصم ثشای هطبٍسُ فشٌّگی دس داًطکذُ/پژٍّطکذُ اص عشیك استبد ساٌّوبی آهَصضی
ّ .11وکبسی ثب هذیشیه آهَصش ٍ هطبٍسُ فشٌّگی ٍ اجتوبعی دس هنبًٍه فشٌّگی ٍ اجتوبعی
ّ .12وکبسی ثب ضَسای استمبء سالهه داًطجَیی
ّ .13وکبسی ثب گشٍُ هغبلنبت ٍ اسصیبثی هنبًٍه فشٌّگی ٍ اجتوبعی دس خصَظ عشحّبی پژٍّطی ٍ اسصیبثی
 .14اسائِ گضاسش فنبلیهّبی فشٌّگی داًطکذُ /پژٍّطکذُ دس ّش ًیوسبل تحصیلی ثِ هنبًٍه فشٌّگی اجتوبعی جْه اسائِ
ثِ ضَسای فشٌّگی اجتوبعی داًطگبُ
ً .15ظبست ثش عولکشد فشٌّگی اسبتیذ ٍ کبسکٌبى ٍ اسائِ ساّکبسّبی الصم جْه تمَیه فنبلیهّبی فشٌّگی آًبى

تجصشٍُ :ظبیف هزک َس دس ساستبی جبیگبُ ضَسا ثِ عٌَاى ثبصٍی اجشایی هنبًٍه فشٌّگی ٍ اجتوبعی ٍ ثبصٍی هطَستی ضَسای
فشٌّگی ٍ اجتوبعی داًطگبُ صَست هیگیشد.
ّ .16وکبسی اسبتیذ هطبٍس فشٌّگی ٍاحذّب ثب اسبتیذ هطبٍس آهَصضی دس جْه استمبء ٍضنیه تحصیلی داًطجَیبى
 .17ثْشُگیشی اص تَاًوٌذی داًصآهَختگبى ٍ ثبصًطستگبى دس اهَس فشٌّگی داًطکذُ/پژٍّطکذُ
 .18استفبدُ اص تجشثیبت دیگش داًطگبُّب ٍ داًطکذُّب دس اهَس فشٌّگی

ماده  .4ترکیب اعضای شورای فرهنگی دانشکده /پژوهشکده
 -1سئیس داًطکذُ/پژٍّطکذُ
ً -2وبیٌذُ دفتش ًْبد ًوبیٌذگی همبم هنظن سّجشی دس داًطگبُ ( هنبٍى یب یکی اص اعضبی ّیست علوی داًطگبُ) ثب
هنشفی کتجی هسئَل هحتشم دفتش ًْبد ًوبیٌذگی همبم هنظن سّجشی دس داًطگبُ
 -3دثیش ضَسای فشٌّگی داًطکذُ/پژٍّطکذُ
 -4اسبتیذ هطبٍس اًجويّبی علوی فنبل داًطکذُ/پژٍّطکذُ
تجصشُ  -1دس داًطکذُّب /پژٍّطکذُّبیی کِ سِ یب کوتش اص سِ استبد هطبٍس اًجوي علوی ٍجَد داسد ّوِ اسبتیذ هطبٍس ،عضَ
ضَسا ّستٌذ ٍ داًطکذُ /پژٍّطکذُّبیی کِ ثیص اص سِ استبد هطبٍس اًجوي علوی داسًذ سئیس داًطکذُ اص هیبى ّوش دٍ اسوتبد
هطبٍس ،ی

ًفش سا ثِ عٌَاى عضَ ضَسا اًتخبة هیکٌذ.

تجصشُ  -2دس جلسبت ضَسا ثِ فشاخَس ایٌکِ دسخَاسه اًجوي علوی خبصی هغشح ضَد ،دثیوش آى اًجووي علووی هویتَاًوذ ثوِ
عٌَاى هذعَ دس آى جلسِ حضَس داضتِ ثبضذ.
تجصشُ -3هنبًٍیي آهَصضی ٍ پژٍّطی داًطکذُ/پژٍّطکذُ ٍ دیگش اعضبی ّیبت علوی آى داًطکذُ /پژٍّطوکذُ هویتَاًٌوذ ثوِ
صالحذیذ سئیس ضَسا ثِ عٌَاى عضَ ٍ یب هذعَ دس جلسبت ضَسا حضَس داضتِ ثبضٌذ.
ماده  .5جلسبت ضَسا حذالل ّش هبُ ی ثبس تطکیل هیگشدد .دستَس جلسبت هیتَاًذ ثِ پیطٌْبد ّش ی
سئیس ضَسا یب ی

اص اعضبء ٍ تسییذ

سَم اعضبء تنییي ضَد.

تجصشُ :جلسبت فَق النبدُ ثِ پیطٌْبد سئیس ضَسا ٍ یب ّش ی

اص اعضبء ضَسا ثب هَافمه سئیس ضَسا ثشگضاس هیضَد.

ماده  .6جلسبت ضَسا ثب حضَس اکثشیه اعضبء سسویه خَاّذ یبفه.
تجصشُ :حضَس سئیس یب دثیش ضَسا ثشای سسویه یبفتي جلسِ ضشٍسی اسه.

ماده  .7حدود اختیارات شورای فرهنگی دانشکده/پژوهشکده
ّوِ ثشًبهِّبی فشٌّگی دس سغح داًطکذُ /پژٍّطکذُ ثبیذ ثِ تصَیت ضَسا ثشسذ.
ماده  .8حدود اختیارات دبیر شورای فرهنگی دانشکده /پژوهشکده
 .1ثشگضاسی جلسبت هبّیبًِ اعضبی ضَسا
 .2تٌظین ثشًبهِ پیطٌْبدی سبالًِ ٍ اسسبل ثِ هنبًٍه فشٌّگی داًطگبُ
 .3دسخَاسه اعتجبس ثشًبهِ ثش اسبس ثشًبهِ هصَة ٍ ثش عجك ثَدجِ اثالغ ضذُ
تجصشُ :اًجبم ّوبٌّگیّبی اجشایی ثشًبهِ داًطکذُّب/پژٍّطکذُّب اص عشیك هکبتجِ دثیش ضَسا ثوب هوذیش اهوَس فشٌّگوی ٍ
اجتوبعی اًجبم هی ضَد .پس اص تبییذ ٍ صذٍس دستَس تَسظ هذیش اهَس فشٌّگی ٍ اجتوبعی ،کبسضٌبس فشٌّگی هشثَط دس
هنبًٍه فشٌّگی داًطگبُ ،اًجبم اهَس اجشایی خبسج اص داًطکذُ/پژٍّطکذُ (ًظیش هکبتجبت ٍ ّووبٌّگی هشثوَط ثوِ ٍسٍد ٍ
خشٍج ،سصسٍ سبلي ثشای ثشگضاسی ثشًبهِ ،پیگیشی پشداخهّبی هشثَط ثِ ثشًبهِ) سا ثش عْذُ داسد.
ایي آئیي ًبهِ دس  8هبدُ ٍ  7تجصشُ دس جلسِ  1394/1 /24ضَسای داًطگبُ ثِ تصَیت سسیذ.

