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 ها دانشگاه در رهبري معظم مقام نمايندگان نهاد اساسنامه

 3/22/2332مورخ  جلسه 326جلسه  مصوب

 فرهنگي بانقال عالي شوراي

 مقدمه

 مدظله)اي  خامنه. ..ا آيت حضرت اسالمي انقالب معظم رهبر دستور براساس

 در آنها دفاتر و نمايندگان شوراي اساسنامه در تجديدنظر بر مبني (العالي

 عالي شوراي 81/4/8631 مورخ دش/8631 شماره مصوبه موضوع) ها دانشگاه

 اهداف تحقق براي جديدي سازمان ايجاد و( آنهاي  اصالحيه و فرهنگي انقالب

، اهداف اين با( ها دانشگاهدر  رهبري معظم مقام نهادنمايندگي) له معظم نظر مورد

 :شود مي تشکيل سازمان و وظايف

 اساسنامه اين در که ها دانشگاه در رهبري معظم مقام نمايندگي نهاد -2ماده 

 کليه در له معظم زيرنظر که است نهادي شود مي ناميده( نمايندگي نهاد) اختصاراً

 .پردازد مي اساسنامه در مصرح وظايف انجام به عالي آموزش مراکز و ها دانشگاه

 اهداف -2ماده 

 و دانشگاهيان و دانشجويان اسالمي عاليق و ها آگاهي وتعميق توسعه -8

 ؛اسالمي يها ارزش تبيين

 فضايل رشد و ها دانشگاه در اسالمي و معنوي فضاي گسترش و ايجاد -8

 ؛دانشگاهيان در اخالقي

 ؛دانشگاه محيط در سياسي بينش رشد -6

 ؛دانشگاهي و دانشجويي يها تشکل فکري و هدايت حمايت -4
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 و اجرايي سطوح در انقالبي و اسالمي يها ارزش به بخشيدن حاکميت -5

 ؛علمي

 روح تقويدت  و فرهنگدي  هجدوم  و انحرافدي  افکدار  و عقايدد  ترويج با مقابله -3

 ؛فکري استقالل و وريخودبا

 .دانشگاه و حوزه پيوند تقويت -7

 وظايف -3ماده 

، جلسدات  برگدزاري  طريدق  از فرهنگدي  و اجتمداعي ، سياسي مسايل تبيين -8

 ؛آن مانند و جزوات و مقاالت نشر، مناظره و بحث و سخنراني

 اقامده  مانندد  دانشدگاه  محديط  در و روحانيدت  يهدا  مسدووليت  دادن انجام -8

 و اسدالمي  شدعاير  تعظديم  به اهتمام و مذهبي محافل و مجالس پاييبر و جماعت

 ؛ديني مراسم

 معدارف  و علدوم  زمينده  در تربيتدي  و پژوهشي، آموزشيي ها برنامه اجراي -6

 :قبيل از اسالمي

 نشدر ، سدواالت  به پاسخ جلسات، تخصصي هاي نشست و ها ييگردهما برگزاري

 ؛آن مانند و برنامه ي فوقها فعاليت و جزوات و مقاالت

 ارشداد  و راهنمايي منظور به دانشگاهيان و دانشجويان ميان در فعال حضور -4

 ؛شرعي مسايل به ييگو پاسخ و اخالقي و فکري

 و دانشدگاهي  و دانشدجويي  اسالمي هاي حرکت و نهادها و ها تشکل هدايت -5

 ؛دانشگاه در ي اسالميها فعاليت تقويت

 در سياسي و فرهنگي يها گرايش و قادياعت و ديني وضع بررسي و مطالعه -3

 ؛مناسب يها حل راه به دستيابي براي ها نارسايي و ها ضعف علل و دانشگاه محيط

 ؛ها دانشگاه در نماز اقامه و منکر از نهي و معروف به امر فرهنگ بسط -7

 بدراي آنهدا   از پشدتيباني  و دانشگاهي واي  حوزه مراکز و نهادها با همکاري -1

 ؛دانشگاه و حوزه ندپيو تقويت

 کيفيت بر نظارت و اسالمي معارف دروس استادان عمومي و علمي گزينش -1
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 ؛عملکرد آن ارزيابي و دروس آن ارايه

 ريديس  بده  معرفدي  از قبدل  اسالمي معارف گروه پيشنهادي رييس تأييد -81

 ؛دانشگاه

 اداره امدور  در انقدالب  يهدا  ارزشو  اسدالمي  مدوازين  رعايدت  بدر  نظدارت  -88

 و هندري  مراکدز  اجتمداعي  -سياسي و ي فرهنگيها فعاليت و ها تشکل، ها دانشگاه

 ؛دانشگاه داخلي نشريات نيز و ي دانشگاهيها خوابگاه و ورزشي

 در امدورفرهنگي  بده  راجدع هداي   بخشدنامه  و ها نامه آيين، مقررات بررسي -88

 يهدا  زشار و معيارهدا  بدا  انطبداق  نظدر  از وابسدته  و موسسدات  عالي آموزش مراکز

 ؛اسالمي انقالب و اسالمي

 ؛دانشگاه در متعهد و متخصص نيروهاي از حمايت -86

 مباحدث  و درسدي  جدزوات  متدون  بين هاي خالف درباره کتبي نظر اعالم -84

، نهداد  مرکزي دفتر طرف از و اسالمي ديني يها ديدگاهو  ها ارزش مباني به راجع

 ؛اصالح براي ربط ذي مسووالن به

 نهداد  مسدوول  حضور به ماده نياز اين بندهاي اجراي که مواردي در -2تبصره 

 داشدته  دانشدکده  يدا  دانشدگاه ، وزارتخانهي ها کميته يا ها هيأت، شوراها از يکي در

 .شد خواهد دعوت جلسه در شرکت براي وي از باشد

 و شدوراها  جلسات صورت، ماده اين از ناشي وظايف اجراي منظور به -2تبصره 

 .رسد مي نهاد مسوول اطالع به 8تبصره ي ها تهکمي و ها هيأت

 از يد   هر در را خود تذکرات و نظرها دانشگاه هر در نهاد مسوول -3تبصره 

 مرکدز  يدا  دانشدگاه  نمسدووال  يدا  ريديس  بده  کتباً الزم اقدام و بررسي براي موارد

 شوراي به موضوع، اعتنا عدم يا موافقت عدم صورت در، دارد مي اعالم عالي آموزش

 .شود اتخاذ نهايي و تصميم بررسي طرفين حضور با تا شود مي احاله نمايندگان

 هيدأت  در نمايندده  و ريدزي  برنامده  عدالي  شوراي در نهاد نماينده عضويت -85

 ريديس  پيشدنهاد  به نماينده دو اين .فرهنگي انقالب عالي شوراي بازرسي و نظارت

 .شد واهندخ انتخاب فرهنگي انقالب عالي شوراي تصويب و نهاد
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 :از عبارتند نمايندگي نهاد ارکان -6ماده 

 ؛رهبري معظم مقام نمايندگان شوراي -8

 ؛نهاد رياست -8

 .ها دانشگاهدر  نمايندگان دفاتر -6

 مرجددع تددرين عددالي رهبددري معظددم مقددام نمايندددگان شددوراي -5 ماااده

 منصدوب  اسدالمي  انقدالب  معظدم  رهبدر  را آن اعضاي و است نهاد يگذار سياست

 .کنند يم

 شدوراي  پيشدنهاد  با و است نهاد اجرايي مسوول ترينباال نهاد رييس -4 ماده

 .شود مي تعيين سال سه مدت براي رهبري معظم مقام توسط نمايندگان

 اجدراي  و دفتدر  اداره مسدووليت  دانشدگاه  در نمايندگي دفتر مسوول -3ماده 

 چارچوب در و نهاد ييسر نظر وزير دارد عهده بر را دانشگاه حيطه در نهاد وظايف

 .کند مي فعاليت وي سوي از شده ابالغي ها نامه آيين و ها برنامه

 مشدورت  از پس ها دانشگاه در نمايندگي دفاتر مسووالن عزل و نصب -4ماده 

 حکدم  و نماينددگان  شدوراي  تصدويب  و نهداد  رييس پيشنهاد به دانشگاه رييس با

 .گيرد مي صورت شورا رييس

 :نمايندگان رايشو وظايف -4ماده 

 وظدايف  شدرح  و تشدکيالتي  ينمدودار ، هدا  مشدي  خط و ها سياست تصويب -8

 ؛ها قسمت

 ؛رهبري معظم مقام به نهاد رييس پيشنهاد -8

 بدراي  آن ارايده  و سداالنه  ترازنامده  و بودجه تنظيم و تهيه و برنامه تصويب -6

 ؛يتصالح ذي مراجع به تصويب

 ؛آنها عملکرد و نمايندگان شوراي مصوبات اجراي حسن بر نظارت -4

 شوراي رييس امضاي يا دانشگاه در نمايندگان دفاتر مسووالن عزل و نصب -5

 ؛دانشگاه پيشنهاد رييس از پس نمايندگان
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 در وابسدته  شدعب  وظدايف  محددوده  و نماينددگي  دفداتر  تشکيالت تصويب -3

 .اساسنامه چارچوب

 :نهاد رييس اختيارات و وظايف -24ماده 

 ؛مقررات و اساسنامه چارچوب در نهاد امور يهکل اداره -8

 ؛نمايندگان شوراي مصوبات اجراي -8

 و نهداد  ي جاريها فعاليت و واحدها و دفاتر وظايف اجراي حسن بر نظارت -6

 ؛احتمالي تخلفات و التااشک گيري پي و ها دانشگاه

 شدوراي  در تصدويب  بدراي  اجرايدي  يهدا  طدرح  و محتوايي برنامه پيشنهاد -4

 ؛مايندگانن

 هدا  دانشدگاه  در نماينددگي  دفداتر  به، ها بخشنامه و ها نامه آيين ابالغ و تهيه -5

 ؛محول وظايف انجام براي

 با رييس مشورت از پس ها دانشگاه در دفاتر مسووالن و عزل نصب پيشنهاد -3

 ؛حکم صدور براي نمايندگان شوراي به مورد هر در دانشگاه

هدا و   قسمت وظايف شرح و تشکيالتي نمودار، اه مشي خط، ها سياست تهيه -7

 ؛تصويب براي نمايندگان شوراي به ارايه

 ؛شورا به ارايه و ساالنه ترازنامه و بودجه، برنامه تدوين و تهيه -1

 ؛نهاد داخلي نمسووال و معاونان عزل و نصب -1

 هدا  طرح بررسي منظور به دانشگاه و حوزه اننظر صاحب از شورايي تشکيل -81

 ؛نهاد محتواييي ها برنامه و

 نهدداد در هددا مسددووليت تصدددي بددراي روحدداني فضددالي تربيددت و جددذب -88

 .نمايندگي

 وظدايف  از برخدي  دتواند  مي نهاد رييس، نمايندگان شوراي تصويب با -تبصره

 .کند اجرا متمرکز طور به را نمايندگي دفاتر

 بده  نسدبت  نماينددگي  دفتدر  مسوول حضور با دانشگاه رييسه هيأت -22ماده 

 در تجهيزات و فضا و نيروي انساني از اعم دفتري نيازها تأمين و پشتيباني هرگونه
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 .کند مي اقدام و يگير تصميم، دانشگاه امکانات چارچوب

 کشدور  کدل  بودجده  در مسدتقل  رديدف  در سداله  همده  نهاد بودجه -22ماده 

 نهداد  از کده  اعتبداراتي  بدر  عدالوه  دتواند  مدي  نماينددگي  دفتر و شود مي بيني پيش

، فرهنگدي  مسدايل  بده  راجدع  رديف در کهاي  بودجه از، کند مي دريافت نمايندگي

 .کند استفاده شود مي منظور دانشگاه بودجه در ساله همه

 تهيده  بده  موکدول  ي غيردولتدي ها دانشگاه براي اساسنامه اين اجراي -تبصره

 انقدالب  عدالي  شدوراي  در تصدويب  و موسسدات  قبيدل  ايدن  براي اي جداگانه متمم

 .بود خواهد فرهنگي

 تصددويب  بدده 6/88/8678 تدداريخ تبصددره در 5 مدداده و 88 در اساسددنامه ايددن

 رسيد. فرهنگي انقالب عالي شوراي
 

اکبر هاشمي رفسنجاني -انقالب فرهنگي عالي شورايرييس جمهور و رييس   


