
 آيين نامه شوراي فرهنگي 

به منظور هماهنگ نمودن برنامه هاي فرهنگي دانشگاه در جهارچوب سياست ها و ضوابط مصوب با توجه به  - 30ماده ي 

ورود حدود اختيارات و وظايف مراجع و نهاد هاي ذير ربط و همكاري با رئيس دانشگاه در تحقق ارزش هاي اخالقي و فرهنگي 

  مختلف ، شوراي فرهنگي دانشگاه تشكيل مي شود.اسالم در شئون 

  تركيب اعضاي شوراي فرهنگي دانشگاه -31ماده ي 

  رئيس دانشگاه به عنوان رئيس شورا -1

  مدير فرهنگي -2

  معاون دانشجويي -3

  به انتخاب رئيس دانشگاه 4يك نفر عضو هيئت علمي با رعايت شرايط موضوع بند(الف)ماده  -4

  ندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهمسئول دفتر نماي -5

  رئيس جهاد دانشگاهي واحد ذيربط - 6

  نماينده بزرگترين تشكل اسالمي دانشجويي(تشخيص بزرگترين تشكل با هيئت نظارت دانشگاه خواهد بود.) -7

  يك نفر دانشجو از دوره هاي تخصصي (كارشناسي ارشد به باال) به انتخاب رئيس دانشگاه -8

  دانشجويي دانشگاه(بر اساس قانون بسيج دانشجويي)مسئول بسيج  -9

  نماينده هر تشكل رسمي ذينفع با حق راي در جلسه مربوط -10

   

: شوراي فرهنگي حداقل هر ماه يك بار تشكيل جلسه داده و جلسات آن با حضور حداقل نصف باضافه يك اعضا 1تبصره 

  .رسمي است و مصوبات آن با اكثريت نسبي حاضر معتبر است 

   

در صورتي كه آراي اعضا شورا به تساوي برسد آراي جمعي كه رياست دانشگاه در آن قرار دارد مالك عمل خواهد  :2تبصره 

  بود.

   

مصوبات شوراي فرهنگي نبايد منافاتي با مواد اساس نامه نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها در  :3تبصره 

  خصوص نظارت بر فعاتيت هاي فرهنگي ديني داشته باشد.

   

تخاب سال خواهد بود و ان2: مدت عضويت استاد ودانشجويي كه با تائيد رئيس دانشگاه يا توسط او انتخاب مي شوند 4تبصره 

  مجدد آنان بالمانع است.

  وظايف شوراي فرهنگي  - 32ماده 

  وظايف شوراي فرهنگي عبارت است از :



  برنامه ريزي و ايجاد هماهنگي براي فعاليت هاي فرهنگي ، اجتماعي و سياسي در دانشگاه - الف

همكاري براي گسترش و تعميق مباني ارزشي ، ديني ، اخالقي و انقالبي با برگزاري برنامه هاي متناسب فرهنگي و  - ب

  تبليغاتي

ايجاد هماهنگي در فعاتيت هاي دفتر نمايندگي شوراي مركزي نمايندگان مقام معظم رهبري ، جهاد دانشگاهي و تشكل  - ج

  هاي سياسي

فعاليت هاي فوق برنامه دانشگاه با همكاري معاونت دانشجويي و طرح هاي تحقيقاتي  برنامه ريزي وتعيين خط مشي -د

  فرهنگي و سياسي با همكاري معاونت آموشي

  همكاري براي ايجاد پيوند فعال ميان حوزه و دانشگاه با برگزاري سمينارها ، جلسات و برنامه هاي آموزشي مشترك-ح 

  انشگاه و نهاد هاي فرهنگي ، انقالبي و مردميبرنامه ريزي براي گسترش مناسبات د - و

شناخت و سازمان دهي نيروهاي متعهد و مستعد از طريق نهاد هاي دانشجويي و فرهنگي و معرفي براي كمك به جامعه  - ز

  در مواقع اضطراري

  


