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1     صفحة    ها ومؤسسات آموزش عاليآئين نامه مديريت دانشگاه

:  عبارتند از اركان دانشگاه )1 ماده 

؛هيأت امناء–1

؛ رئيس -2

. شوراي دانشگاه -3

ات آموزش عالي   مؤسس و   هاه وظايف و اختياراتي است كه درقانون تشكيل هيأتهاي امناء دانشگا           وظايف و اختيارات هيأت امناء     -2ماده  

همچنـين  و  )23/12/1367 و 9/12/1367 مـورخ  183و 181مصوب جلـسات  (و پژوهشي توسط شوراي عالي انقالب فرهنگي     

مصوب مجلس شوراي اسالمي مـورخ      (ات آموزش عالي و تحقيقاتي      مؤسس و هاهقانون نحوه انجام امور مالي و معامالتي دانشگا       

. تعيين شده است ) 10/1369/ 18

مـان و    يا وزير بهداشت، در     علوم، تحقيقات و فناوري     بر حسب مورد از جانب وزير      ه آموزش عالي  مؤسس رئيس هر دانشگاه يا       )3ماده  

به مدت چهار سـال بـه   ، آموزش پزشكي به شوراي عالي انقالب فرهنگي پيشنهاد خواهد شد و پس از تائيد شورا، با حكم وزير                 

. تمديد اين مدت بالمانع است . اجراي وظائف خود خواهد پرداخت 

. ل آنان نيز به عهدة رئيس دانشگاه خواهد بودعز. را رئيس دانشگاه با رعايت شرايط ذيل انتخاب خواهد كرد  معاونان دانشگاه )4 ماده 

شرايط عمومي اعضاء هيأت رئيسه ) الف

.عامل بودن به واجبات وپرهيز جستن از محرمات-1

.  معتقد به ملتزم بودن به قانون اساسي جمهوري اسالمي -2

. برخوردار بودن از حسن شهرت و اخالق اسالمي و آشنابودن به اموردانشگاه -3

.عاالنه درتحكيم رژيم سابق عدم شركت ف-4

.  عدم وابستگي به احزاب و گروههاي غير قانوني -5

صالحيت علمي اعضاء هيأت رئيسه ) ب 

.  يا پژوهشي با مرتبه استادياري يداشتن حداقل پنج سال سابقه كارآموزش

.ي استلي و نيز معاونت عمراني كافدرشرايط استثنائي، داشتن مرتبه مربي براي معاونت اداري وما-1تبصره

. عالي كمترازسطح دانشگاه و درشرايط استثنائي، داشتن مرتبه مربي براي معاونان كافي است مراكزآموزشدرمورد-2تبصره

 يا وزيـر بهداشـت، درمـان و آمـوزش            علوم، تحقيقات و فناوري     به عهدة وزير   2و1هايهي مذكور درتبصر  ئ تشخيص موارد استثنا  -3تبصره

. پزشكي است 

 معاونان دانشگاه به تناسب حجم كـار و گـستردگي دانـشگاه بـا               ،شگاه مركب است از رئيس و معاونان دانشگاه       هيأت رئيسه دان  -5ماده  

. درهـم ادغـام كـرد   تـوان مي نفرخواهد بود، بعضي از معاونتها را 7 مي شوند وتعداد آنها حداكثر 1تشخيص وزارت ذيربط تعيين 

: شرح زير است ه معاونتها ب

.  شوراي عالي انقالب فرهنگي19/6/1370 اصالحية مصوب دويست و پنجاه و هفتمين جلسة مورخ 1



2     صفحة    ها ومؤسسات آموزش عاليآئين نامه مديريت دانشگاه

معاونت آموزشي -1

پژوهشي معاونت -2

 معاونت تحصيالت تكميلي -3

معاونت دانشجوئي -4

2 معاونت فرهنگي-5

معاونت اداري ومالي -6

 معاونت عمراني -7

.  تعيين كرد توانميدردانشگاههاي علوم پزشكي معاونت اموردرمان نيز  : 1تبصره 

. برنامه نيز تعيين كرد و معاونت طرحتوانمي علوم پزشكي دردانشگاههاي غير: 2تبصره 

وظايف و اختيارات رئيس دانشگاه –6ماده 

 عمرانـي و امـور خـدمات علمـي و كليـه      ،اداري ومـالي ، دانـشجوئي ، نظارت بر حسن اجراي امور آموزشي، پژوهـشي، فرهنگـي   )  الف

. ارتباطات داخلي و بين المللي دانشگاه و هماهنگي واحدهاي مختلف و پاسخگوئي به مراجع ذيصالحيت

. اجرايي دانشگاه درقالب سياستهاي علمي، آموزشي وپژوهشي تعيين خط مشي)ب

.پژوهشي، اداري و مالي و عمراني دانشگاهآموزشي،  هدايت فعاليتهاي فرهنگي، )ج

. ارائه گزارش ساالنه دانشگاه به هيأت امناء)د

.ا به مقامات ذيصالحيت  نظارت برحسن اجراي فعاليتهاي جاري دانشگاه و پيگيري اشكاالت و تخلفات احتمالي و ارجاع آنه)ه

.مسئوليت امورمالي واداري دانشگاه درحدود مقررات مصوب )و

سسات و واحدهاي وابسته و مـديران  ؤها ومساي دانشكدهؤور ) 4 ماده   2و1هاي  بارعايت تبصره (نصب وعزل اعضاي هيأت رئيسه    )ز

.گروههاي آموزشي 

.ز سوي وزارت هاي صادر شده اها و بخشنامهاجراي مصوبات و آيين نامه)ح

.اهداف و خط مشي ها براي طرح درهيأت امناء، تهيه و پيشنهاد سياستها)ط

.انحالل و ادغام واحدها به شوراي دانشگاه، توسعه، تأسيسارائه پيشنهاد )ي

.ات آموزشي يا پژوهشي داخلي و خارجي به شوراي دانشگاهمؤسسساير ارائه پيشنهاد همكاريهاي علمي با)ك

.انشگاه نزد مراجع ذيصالحيتنمايندگي حقوقي د)ل

.درچهارچوب ضوابط و مقررات)  دانشجويان ـ كارمندان_هيأت علمي ( نظارت بر امور انضباطي دانشگاه )م

. وظايف و اختيارات هيأت رئيسه دانشگاه ـ7ماده 

؛ صادر شده از سوي وزارتهايه وبخشنامهاه اجرايي مصوبات شورايعالي انقالب فرهنگي و آيين نامهايهفراهم كردن زمين)   الف 

؛ هيأت امناء ازطريق رئيس دانشگاه پيشنهاد نمودارتشكيالتي واصالحات اداري الزم براي اداره امورداخلي دانشگاه به)ب

؛دانشگاهونظارت برعملكرد واحدهاي بررسي وارزيابي نحوة اجراي تصميمات هيأت رئيسه )ج

؛دكفائي دانشگاه وواحدهاي وابسته مك به خو فراهم كردن زمينه مردمي كردن دانشگاه و ك)د

؛ مختلف معاونت هاهايهايجاد هماهنگي الزم بين حوز)ه

هاي علوم، تحقيقات و ها حذف و در وزارتخانهدر دانشگاه“معاونت فرهنگي”انقالب فرهنگي موافقت گرديد پست   شوراي عالي 14/8/1370 در دويست و سي و ششمين جلسه مورخ 2

.فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پست معاونت فرهنگي ايجاد گردد
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ي كه بايـد در    هايههاو برنام يأت امناء و تهيه پيشنهادها، طرح     هاي اداري و مالي ومعامالتي دانشگاه براي طرح دره        نامه بررسي آيين )و

؛قرارگيرددستوركارهيأت امناء 

؛ هيأت امناء ازطريق رئيس دانشگاهساالنه دانشگاه به پيشنهاد بودجه )ز

هاي كوتاه مدت آموزشي و تحقيقاتي داخل و خارج كـه طبـق ضـوابط بـه            پيشنهاد توزيع و تخصيص فرصتهاي مطالعاتي و دوره       )ح

. اعضاي آموزشي، پژوهشي تعلق مي گيرد ازطريق رئيس دانشگاه به وزارت

معاونان دانشگاه شرح وظايف  ـ8ماده 

:ـ معاون آموزشي 1

؛اداره كليه امورآموزشي دانشگاه)  الف 

؛مطالعه واتخاذ تصميم درمورد مسائل آموزشي با كمك مسئوالن ذيربط)ب

؛هاي آموزشي ازطريق دفترنظارت و سنجش دانشگاهنامهنظارت براجراي مقررات و آيين)ج

؛تدوين و پيشنهاد اصول اجرايي امورآموزش)د

؛ظايف واحدهاي وابستهنظارت برحسن اجراي و)ه

؛تنظيم دستورجلسات شوراي آموزشي دانشگاه)و

؛ريزي امورآموزشي باهمكاري واحدهاي ذيربطبرنامه)ز

؛ ارائه گزارش الزم به هيأت رئيسهها و فعاليتهاي آموزشي هردانشكده وارزيابي آن ونظارت برحسن اجراي برنامه)ح

لمي ومديران آموزشـي واحـدهاي مختلـف درهرنيمـسال وانعكـاس آن بـه               ارزيابي عملكرد آموزشي دانشجويان واعضاي هيأت ع      )ط

؛تيجه ارزيابي به اعضاي هيأت علميرياست دانشگاه و اعالم ن

؛هاي تحصيالت تكميلي دراموردورههمكاري با معاونت تحصيالت تكميلي )ي

.هاي كوتاه مدت آموزشي اجراي دوره)ك

: معاون پژوهشي-2

؛ تصميم درمورد فعاليتهاي پژوهشي بررسيهاي الزم و اتخاذ)الف

؛مطالعات الزم درزمينه ارزشيابي فعاليتهاي پژوهشي وارزيابي عملكرد پژوهشي ساالنه دانشگاه)ب

؛درامورپژوهشي ومبادله خدمات علميات داخلي و خارجي به منظورهمكاري مؤسستماس با)ج

؛اداره امورواحدهاي پژوهشي تابع ووابسته به دانشگاه)د

رائه خدمات علمي، فرهنگي واجتماعي وبرگزاري سمينارها كنفرانس هاي علمـي واجـراي كليـد امورقراردادهـاي                 همكاري درا )ه

؛اتمؤسستحقيقاتي وخدماتي بين دانشگاه وساير

؛ات غيردانشگاهيمؤسسهاي كوتاه مدت پژوهشي براي همكاري دراجراي دوره)و

؛اي اطالعاتي و بانكههاهنظارت بركليه امورپژوهشي دانشگاه، كتابخان)ز

؛ريزي جهت استفاده اعضاي هيأت علمي از فرصتهاي مطالعاتي داخل وخارج برابرضوابط مصوببرنامه)ح

وبلند مدت براي طـرح     مدت  كوتاههايهتهيه برنامه پژوهشي دانشگاه وارائه اهداف وتعيين اولويت هاي پژوهشي درقالب برنام           )ط

؛درشوراي پژوهشي دانشگاه

 رشد وتوسعه كشوردربخش آمـوزش عـالي بـراي طـرح درهيـأت           هايهيتهاي دانشگاه درچهارچوب برنام   بررسي وارزيابي فعال  )ي

. رئيسه
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: معاون تحصيالت تكميلي -3

؛هاي تحصيالت تكميلي دردانشگاهريزي گسترش دورهبرنامه)  الف

؛شيهاي تحصيالت تكميلي دانشگاه با هماهنگي با معاونت آموزاداره كليه امورآموزشي دوره)ب

؛هاي تحصيالت تكميلي  آموزشي دورههايمقررات و آئين نامهنظارت براجراي )ج

؛هاي تخصصي وارزيابي آن و ارائه گزارش به هيأت رئيسهها و فعاليتهاي آموزشي دورهنظارت برحسن اجراي برنامه)د

؛ت شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاهتنظيم دستورجلسا)ه

.هاي كوتاه مدت تخصصي شي دراجراي دورههمكاري با معاونان آموزشي وپژوه)و

: معاون دانشجويي -4

؛ اداره كليه امور دانشجويي دانشگاه)الف 

؛مطالعه و اتخاذ تصميم درباره مسائل ومشكالت دانشجويي)ب

؛هاي دانشجويينامهنظارت براجراي قوانين و آيين)ج

؛تدوين و پيشنهاد اصول كلي مشاوره دانشجويي)د

؛اي وابسته به منظور حصول اطمينان ازحسن اجراي وظايف آنهانظارت برواحده)ه

. ريزي امورفوق برنامه دانشجوييبرنامه)و

:3معاون فرهنگي-5

؛ نظارت برفعاليتهاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي دانشگاه)الف

؛ريزي براي گسترش وتعميق ارزشهاي اسالمي وانقالبي درهمه سطح دانشگاهيبرنامه)ب

انـشجويي ازطريـق تـشكيل    گي وجلب مشاركت الزم ميان نهادهاي مختلف عقيدتي، فرهنگـي و سياسـي د    ايجاد هماهن )ج

؛دفترنمايندگي شوراي مركزي نمايندگان مقام معظم رهبري، جهاددانشگاهي وانجمن اسالمي  باجلسات 

؛ريزي و اجراي فعاليتهاي فوق برنامه با همكاري معاونت دانشجوييبرنامه)د

ات ونهادهــاي فكــري، فرهنگــي وانقالبــي بــراي شــكوفايي مؤســسوهمكــاري هرچــه بيــشتربا مراكــز، ايجــاد ارتبــاط )ه

؛ هنري  وبيشترفعاليتهاي فكري، فرهنگي

ريزي براي توسعه آموزش هاي عقيدتي، سياسي، اخالقي وفرهنگي ازطريق برگزاري كالسهاي آموزشي             نظارت و برنامه  )و

نهادهـاي  وري هماهنـگ ازتـوان موجـود   بهـره وانشگاهي ونظارت برآنهاوسمينارها ومجامع فرهنگي، فكري، سياسي د    

؛اسالمي و انقالبي

؛اخالقي نيروهاي دانشگاهي وگزارش آنهابه هيأت رئيسه و شوراي فرهنگيو ارزيابي وضعيت كلي اعتقادي، سياسي )ز

؛ وفرهنگي جامعههاي مختلف علمي، سياسيفراهم آوردن زمينه وترغيب نيروهاي دانشگاهي به حضوردرصحنه)ح

ريـزي بـراي اسـتفاده بهتـر نيروهـاي      تلطيف وسالم سازي روابط عمومي ميان استادان، دانشجويان و كاركنـان و برنامـه      )ط

؛دانشگاهي ازامكانات فرهنگي وهنري

.ي الزم به شوراي فرهنگي وپيگيري وظايف محولههاپيشنهاد برنامه)ي

3 ���� �� ��	 
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: معاون اداري ومالي -6

؛ئيس دانشگاه دراجراي هرچه بهتروظايف مربوط به واحدهاي ستادي دانشگاههمكاري با ر) الف

؛واحدهاي مختلفروشهاي كاردررسيدگي به هدف هاي اجرايي دانشگاه وچگونگي گردش كارها و)ب

؛ايجاد هماهنگي بين فعاليتهاي مربوط به واحدهاي تحت پوشش واظهارنظردرخصوص رفع مشكالت موجود)ج

؛ليه قوانين ومقررات مربوط به اموراستخدامي ومالي ومعامالتينظارت برحسن اجراي ك)د

؛ارائه گزارشهاي توجيهي الزم به رئيس دانشگاه درخصوص وظايف مربوطه به واحدهاي تحت نظر)ه

؛ كارواحدهاي تابعهمةاتخاذ تصميم درمورد برنا)و

ري درچهارچوب مقـررات وحفـظ    جلسات واظهارنظردرمورد مسائل مختلف مالي وادا       و شركت درشوراها، كميسيون ها   )ز

. مصالح دانشگاه

:  معاون عمراني -7

ـ  ريزي براي تامين فضاهاي كالبدي دانشگاه با برنامه ت         برنامه )الف مين اعتبـارات عمرانـي   أوسعه آموزش عالي واقدام درمورد ت

؛موردنياز

؛مرانيبرگزاري مناقصه و انعقاد قراردادباشركتهاي مشاوروپيمانكاري براي طرحهاي ع)ب

؛نظارت برحسن اجراي طرحهاي عمراني دانشگاه)ج

؛بررسي صورت وضعيت ها و موارد مالي طرح هاي عمراني)د

؛اجراي طرح هاي اماني و مورد نيازدانشگاه)ه

؛جمع آوري وتكميل اطالعات موردنيازطرحهاي عمراني)و

؛مين لوازم ومصالح موردنيازطرحهاي عمرانيأريزي وتبرنامه)ز

؛اساسي ونگهداري ساختمانهاي دانشگاهمواظبت درتعميرات )ح

؛درنظرگرفتن برنامه توسعه آموزش عاليمين زمين وامكانات باأ ت وتهيه طرح جامع دانشگاه)ط

؛هاي عمراني دانشگاه براي تصويب دربودجه ساالنه كشورپيشنهاد بودجه)ي

.هاي طرحهاي عمراني دانشگاهتهيه نقشه)ك

هاها و آموزشكدهمديريت دانشكده

.شود  اداره هردانشكده يا آموزشكده بارئيس آن است كه به وسيله رئيس دانشگاه منصوب مي-9اده م

. رئيس دانشكده يا آموزشكده مي تواندبرحسب نياز يك تا چهار معاون به تشخيص هيأت رئيسه داشته باشد-10ماده 

 ذكرشده است، داشتن مرتبه مربي براي رئـيس  4ماده كه در شرايط انتخاب رئيس و معاونان دانشكده و آموزشكده همان است        -11ماده  

.ها كافي استو معاونان آموزشكده
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: بدين قراراست وظايف رئيس دانشكده يا آموزشكده،-12ماده 

هـاي مناسـب بـراي      نظارت برحـسن اجـراي مـصوباتي كـه ازطريـق رئـيس دانـشگاه ابـالغ مـي شـود و ايجادزمينـه                       )الف

.يرشداستعدادهاي تحصيل

.ايجادهماهنگي درامورآموزشي و پژوهشي، اداري ومالي و فرهنگي دانشكده يا آموزشكده)ب

.نظارت برحسن اجراي وظايف آموزشي، پژوهشي اعضاي هيأت علمي دانشكده يا آموزشكده)ج

. ارزيابي وهماهنگ كردن كليه فعاليتهاي واحدهاي تابع دانشكده يا آموزشكده)د

.  يا آموزشكدهپيشنهاد بودجه ساالنه دانشكده)ه

.دانشكده يا آموزشكده.…نظارت بركارشوراي آموزشي و پژوهشي و)و

.ارزيابي كارساالنه دانشكده وگزارش آن به رئيس دانشگاه)ز

.بررسي صالحيت معاونان گروهها واظهارنظردرباره آنان)ح

شوراهاي دانشگاه 

.شوراي دانشگاه) الف

: ي شود شوراي دانشگاه ازاعضاي ذيل تشكيل م-13ماده 

؛اعضاي هيأت رئيسه دانشگاه) الف

؛هاها و پژوهشكدهشكده وآموزشكدهي دانرؤسا)ب

مربـوط كـه    به انتخـاب شـوراي    ) شوراهاي آموزشي، پژوهشي و تحصيالت تكميلي     (نفرازاعضاي هيأت علمي هرشورا   2)ج

؛. باشند4مادهبايدواجدشرايط 

. باشند به انتخاب رئيس دانشگاه4مادهشرايط نفرازاعضاي هيأت علمي كه دانشياريا استادو واجد2)د

حـق  بـا رئيس دانشگاه مي توانددرموردمسائلي كه مربوط به دروس معارف است ازرئيس گروه معارف دعوت كند تـا                : تبصره

. راي درشوراي دانشگاه شركت كند

.  سال است 2 شوراي دانشگاه ةدور-14ماده 

كه رئـيس   شوراازميان سه نفرعضو  شورا داراي نايب رئيس است كه توسط اعضاي شورا        . ست رياست شورا بارئيس دانشگاه ا     -15ماده  

 شوراي دانشگاه توسط رئـيس دانـشگاه        “د” و “ج”حكم اعضاي بندهاي    .ي بيشترانتخاب مي شوند   أ با ر  ،كنددانشگاه پيشنهاد مي  

. گاه صورت مي گيردرئيس دانشومكاتبات آن ازطريق دفترصادرمي شود وابالغ مصوبات شورا

: وظايف و اختيارات شوراي دانشگاه بدين شرح است -16ماده 

؛هاي آموزشي جديد وبرنامه آن براي پيشنهاد به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رشته وهايد دورهأيبررسي وت) الف

؛هادي آموزشي و پژوهشي كوتاه مدتهاي پيشنبررسي و تاييد برنامه)ب

؛و غيردولتي وتدوين ضوابط براي آنات دولتي مؤسسهمكاري با بررسي روشهاي )ج

علمي و اقدام براي ه بندي نيازهايبقدانشگاه و تعيين كمبودها وط) نيروي انساني و تجهيزات(بررسي ساالنه امكانات علمي )د

؛مين آنهاأت
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؛ريزي پذيرش دانشجو براساس امكانات دانشگاه با توجه به برنامه توسعه كشوربرنامه)ه

؛گيردمياه دردستور كار شورا قراربررسي مسائلي كه توسط رئيس دانشگ)و

؛ي دانشگاه وارائه راه حلهاي الزمبررسي مشكالت آموزشي وپژوهش)ز

؛ارزيابي كلي عملكرد دانشگاه)ح

؛هاي پيشنهادي شوراهاي تخصصينامهبررسي و تصويب طرحها و بر)ط

.هاي داخلي شوران نامه كميتهو تصويب آييتدوين وتصويب آيين نامه داخلي شورا)ي

: ب ـ شوراهاي تخصصي دانشگاه 

هـاي  ريزي، همكاري باشوراي دانـشگاه وهيـأت رئيـسه، درهريـك از حـوزه              به منظور ايجاد هماهنگي دراموراجرايي و برنامه       -17ماده  

ايف خـود وبـه رياسـت    معاونت هاي فرهنگي، آموزشي، پژوهشي، دانشجويي و تحصيالت تكميلي، شوراهايي با تركيـب ووظـ     

اين شوراها، شوراهاي تخصصي دانـشگاه محـسوب ميـشوند و حكـم اعـضاي آن را رئـيس                   . شودهركدام ازمعاونان تشكيل مي   

يد خود مسائلي رابراي بررسي واظهارنظربه يكي ازشوراهاي تخصصي الحدتواند به صشوراي دانشگاه مي. دانشگاه صادرمي كند

.محول كند

شوراي آموزشي -1

هاي آموزشي و پيشنهاد آن به شوراي دانشگاه و كمك بـه امـوراجرايي و فـراهم آوردن امكانـات                     به منظورتهيه وتدوين برنامه    -18ده  ما

. درزمينه فعاليتهاي آموزشي، شوراي آموزشي تشكيل مي شود

:  اعضاي شوراي آموزشي عبارتند از-19 ماده 

؛ معاون آموزشي دانشگاه)الف

؛كميلي دانشگاهمعاون تحصيالت ت)ب

؛هاها و آموزشكدهآموزشي دانشكدهمعاونان )ج

؛مديركل امورخدمات آموزشي دانشگاه)د

.دوتن از چهارتن اعضاي هيأت علمي به پيشنهاد معاون آموزشي وتصويب شوراي دانشگاه)ه

: وظايف شوراي آموزشي دانشگاه عبارت است از -20ماده 

. اي ايجاد زمينه اجراي مصوبات شوراي دانشگاه وتصميمات هيأت رئيسه همكاري بامعاون آموزشي دانشگاه بر) الف

:ها به شوراي دانشگاه ازجمله ارائه پيشنهاد دراين زمينه)ب

؛هاي آموزشيبرنامه−

؛هاي درسي درچهارچوب مصوباتنحوه اجراي برنامه−

؛هاي آموزشينامهآيين−

)ررسي شودب(؛طرحهاي مناسب آموزشي غيررسمي كوتاه مدت وميان مدت−

.ظرفيت پذيرش دانشجوي جديد−

.دهدميارجاع ا معاون آموزشي دانشگاه به شور مسائلي كه شوراي دانشگاه ياةبررسي واظهارنظردربار)ج

؛بررسي كيفيت آموزشي دردانشگاه وبررسي كيفيت آموزش اعضاي هيأت علمي وارائه آن به شوراي دانشگاه)د
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؛اي جديد دانشگاههها ودوره رشتهتأسيسبررسي پيشنهاد )ه

ها و كتابهاي ارائه شده ازطرف اعضاي هيأت علمي ازلحاظ تطبيق باسرفصلهاي مـصوب وارائـه نتيجـه بـه                    بررسي متون جزوه  )و

؛شوراي دانشگاه

بنابه پيشنهادگروههاي آموزشي وتأييد دانشكده براي ارائه به مراجع         هاي موردنياز  استادان خارجي دررشته   دعوتبررسي وتاييد )ز

؛نيقانو

بررسي وتأييد صالحيت علمي متقاضيان عضويت درهيأت علمي دانشگاه كه بايد پس ازتأييـدگروه آموزشـي ذيـربط ازطريـق                    )ح

.رئيس هردانشكده به شوراي آموزشي ارجاع شود

:شوراي پژوهشي -2

ايي وفـراهم آوردن امكانـات      هاي پژوهشي وپيشنهادآن به شوراي دانشگاه و كمك به اموراجر          به منظور تهيه وتدوين برنامه     -21ماده  

. مي شوددرزمينه فعاليتهاي پژوهشي، شوراي پژوهشي تشكيل 

: اعضاي شوراي پژوهشي عبارتنداز-22ماده 

؛معاون پژوهشي دانشگاه)  الف

؛معاون تحصيالت تكميلي دانشگاه)ب

؛معاونان پژوهشي يانمايندگان دانشكده وپژوهشكده)ج

) درصورتي كه واحد مستقل باشـد     ( دانشگاه با معرفي رئيس دانشگاه     يك محقق ازهريك از واحدهاي تحقيقاتي وابسته به       )د

؛)چنانچه واحد جزودانشكده وآموزشكده باشد( وبامعرفي رئيس دانشكده و آموزشكده 

پژوهـشي وتـصويب شـوراي      دوتن ازچهارتن اعضاي هيأت علمي، صاحب فعاليتهاي پژوهشي ارزنده به پيشنهاد معـاون              )ه

.دانشگاه

: وظايف شوراي پژوهشي دانشگاه عبارت است از-23ماده 

. همكاري با معاون پژوهشي براي ايجاد زمينه اجراي مصوبات و تصميمات هيأت رئيسه)الف

: هاي مختلف پژوهشي به شوراي دانشگاه ازجمله ارائه پيشنهاد درزمينه)ب

.حقيق دردانشگاهبهبود شرايط و رفع موانع ت−

. تحقيق دردانشگاه وليمهماهنگ ساختن زمان تع−

. همكاري با مراكز تحقيقاتي داخل وخارج دانشگاهة اجراي طرحهاي پژوهشي وتعيين نحو مشاركت با بخش خصوصي در−

ي همكاري بررسي نحوه ارائه خدمات پژوهشي به سازمانهاي مختلف براي برآوردن نيازهاي كشور، منطقه واستان و چگونگ          −

.دانشگاه و مراكزصنعتي

؛ن وپيشنهادهاي طرحهاي تربيت محققتهيه و تدوي)ج

؛هاي پژوهشي به منظور شناخت هرچه بيشترجهان دانشبررسي وتدوين وپيشنهاد برنامه)د

؛آموزشنتايج تحقيقات براي ارتقاي كيفيتازه ادفپيشنهاد چگونگي است)ه

؛به مراجع ذيربطبراي پيشنهادهاي مختلف پژوهشي نامهتهيه و تدوين آيين)و

؛مي دهدبررسي واظهارنظردرباره مسائلي كه شوراي دانشگاه يامعاون پژوهشي به شورا ارجاع)ز

؛تصويب طرحهاي پژوهشي دانشگاه)ح
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ترغيب وتشويق اعضاي هيأت علمي به تأليف وترجمه كتب ونوشتن مقاالت تحقيقـي وايجادامكانـات وتـسهيالت الزم بـراي               )ط

؛ونشرآثارعلميتسريع درچاپ 

؛ تدوين كتب علمي وپژوهشي برمبناي ضوابط مصوب به شوراي دانشگاهةپيشنهاد آيين نامه نحو)ي

 ارزيابي ميزان توانمندي علمي و سنجش قابليت فـارغ التحـصيالن دانـشگاه بـراي كـار درجامعـه ازطريـق اجـراي طرحهـاي            )ك

؛تحقيقاتي ويژه

؛هاي علمي و فني كشورحقيقات براي پيشبرد جنبهتعيين وپيشنهاد خط مشي كلي كاربرد نتايج ت)ل

؛ريزي فرصت هاي مطالعاتي اعضاي هيأت علميبرنامه)م

.پيشنهاد اهداف وخط مشي پژوهشي دانشگاه)ن

شوراي دانشجويي-3

هاي مختلف درزمينه اموردانشجويي وفـراهم نمـودن امكانـات الزم بـراي رشـد فكـري                  به منظور تهيه وتدوين برنامه     -24ماده  

وحي و تأمين نيازهاي رفاهي دانشجويان و همكاري با معاون دانشجويي درامور اجرايي، شوراي دانشجويي دانشگاه تـشكيل                  ور

. مي شود

:اعضاي شوراي دانشجويي دانشگاه عبارتنداز-25ماده 

؛ معاون دانشجويي)الف

؛يك نماينده از هريك ازشوراهاي آموزشي، پژوهشي وفرهنگي دانشگاه)ب

وبه انتخاب رئيس دانشگاه ازميان دانشجوياني كه ازهردانشكده يك نفربه وسيلة رئيس آن دانشكده با مـشورت              دانشجدو)ج

؛دانشجويان به رئيس دانشگاه معرفي مي شوند

؛سه نفرمسئول امورخوابگاهها، تربيت بدني وغذاخوري دانشگاه)د

؛مديركل اموردانشجوئي)ه

) رئيس دانشگاهدرصورت موافقت (يكي ازاعضاء جهاددانشگاهي )و

: شرط عضويت دانشجو در شوراي دانشجويي : تبصره

. بيش از نيمي از واحدها را گذرانده باشد-1

. ويا باالتر باشد)14 (3ومعدل كل ا-2

. درآيين نامه رادارا باشد4ماده” الف“ شرايط عمومي بند -3

: وظايف شوراي دانشجويي دانشگاه عبارت است از -26ماده 

.هاي اجرايي مصوبات شوراي دانشگاه وتصميمات هيأت رئيسها معاون دانشجويي دانشگاه براي ايجاد زمينه همكاري ب–الف 

: هاي اموردانشجويي وپيشنهادآنهابه شوراي دانشگاه ازجمله هاي مختلف درزمينهتدوين برنامه)ب

.هاي فعاليتهاي ورزشي وفوق برنامهنامهآيين−

.سائل انضباطيم اداره خوابگاههاي دانشجويي و−

. اداره امورغذاخوري هاي دانشجويي−

شود واظهارنظردرباره  بررسي مسائلي كه توسط شوراي دانشگاه يامعاون دانشجويي دانشگاه، به شوراي دانشجويي ارجاع مي             ) ج

. آنها

)… وقرض الحسنه ـ وام وكاردانشجويي، تعاوني مصرف و نقليه(ريزي فعاليتهاي رفاهي همكاري دربرنامه) د
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شوراي تحصيالت تكميلي -4

هـاي تحـصيالت تكميلـي و پيـشنهاد آن بـه شـوراي دانـشگاه وكمـك بـه                    هاي آموزشـي دوره   به منظور تهيه و تدوين برنامه     -27ماده  

هـاي تخصـصي، شـوراي تحـصيالت تكميلـي دانـشگاه وشـوراي              اموراجرايي وفراهم آوردن امكانات درزمينـه گـسترش دوره        

. ده بشرح زيرتشكيل مي شودتحصيالت تكميلي دانشك

تركيب اعضاي شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه ) الف-28ماده 

)رئيس شورا( معاون تحصيالت تكميلي دانشگاه-1

 معاونان آموزشي وپژوهشي دانشگاه -2

؛هايا نمايندگان شوراي تحصيالت تكميلي دانشكدههاتحصيالت تكميلي دانشكده) مديران(مسئوالن -3

.ت آموزشي تحصيالت تكميلي دانشگاهمسئول خدما-4

: وظايف شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه عبارتند از) ب

هاي اجرايي مصوبات شـوراي دانـشگاه، تـصميمات         همكاري با معاون تحصيالت تكميلي دانشگاه جهت ايجادزمينه       )  الف

؛هاي مصوب ها و برنامههيأت رئيسه وآيين نامه

:هاي مختلف آموزشي به شوراي دانشگاه ازجمله تدوين وپيشنهادبرنامه)  ب

؛هاي كارشناسي ارشد ودكتريي دورههاي آموزشبرنامه−

؛هاي درسي درچهارچوب ضوابط مصوب  پيشنهادتغييرات الزم درنحوه، اجراي برنامه−

؛هاي تحصيالت تكميلي واظهارنظردرباره آنهانامهبررسي آيين−

؛ مدت وميان مدت به شوراي دانشگاهمي كوتاهپيشنهاد طرحهاي مناسب آموزشي غيررس−

.ه آن به شوراي دانشگاهائهاي تحصيالت تكميلي وار برآورد ظرفيت پذيرش دانشجوي جديددردوره−

.  بررسي واظهارنظردرباره مسائلي كه توسط شوراي دانشگاه يا معاون تحصيالت تكميلي دانشگاه به شورا ارجاع مي شود )ج

ها هاي تحصيالت تكميلي دردانشگاه وبررسي كيفيت آموزشي اعضاي هيأت علمي فعال دراين دوره            رهبررسي كيفيت آموزشي دو   )د

. و ارائه گزارش آن به شوراي دانشگاه 

. هاي تكميلي جديد دانشگاهها و دوره رشتهتأسيسبررسي پيشنهاد )ه

) ترهاي كارشناسي ارشدوباالهاي تحقيقاتي دورهپايان نامه( تصويب عناوين رساله)و

شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده-29ماده 

 شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده دردانشگاههاي تخصصي )1

:تركيب اعضاء ) الف

)رئيس شورا(رئيس دانشكده ) 1

)نايب رئيس(معاون آموزشي دانشكده ) 2

ه سال سابقه تدريس يا     هاي تخصصي هستند بادرجه استادياري ياباالترو حداقل س       هائي كه مجري دوره   هخنمايندگان شا ) 3

. تحقيق
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درصورت لزوم يك يا دوتن ازاعضاي هيأت علمي سايردانشگاهها بادرجه استادياري يا باالتروحداقل سـه سـال سـابقه                   ) 4

.كارآموزشي يا پژوهشي

:وظايف )ب

 بـه عهـده   هاي تخصصيدردانشكده)  ph.D(هاي كارشد ودكتراهاي دورهكليه وظائف گروههاي آموزشي مندرج درآئين نامه) 1

. شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده واگذارمي شود 

: شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده دردانشگاههاي جامع ) 2

:تركيب اعضاء  ) الف 

)رئيس شورا(رئيس دانشكده -1

) نايب رئيس (معاون آموزشي دانشكده -2

معاون پژوهشي دانشكده -3

ي هستند با درجه استادياري يا باالترو حداقل سـه سـال سـابقه              هاي تخصص نمايندگان گروههاي آموزشي كه مجري دوره     -4

آموزشي يا پژوهشي 

 نفرازاعضاي هيأت علمي سايردانشگاهها بادرجه استادياري يا باالترو حداقل سه سال سابقه كارآموزشي يا پژوهشي 2تا5-1

: وظائف ) ب 

هـاي كارشناسـي ارشـد    آن دانـشكده دردوره  شوراي تحصيالت تكميلـي هردانـشكده جانـشين شـوراي آموزشـي ـ پژوهـشي        

. ودكتراخواهدبود

شوراي فرهنگي

اختيـارات  هاي فرهنگي دانشگاه درچهارچوب سياست ها و ضوابط مصوب باتوجه به حدودبه منظور هماهنگ نمودن برنامه -30ماده  

، هنگي اسـالم درشـئون مختلـف     ووظايف مراجع و نهادهاي ذيربط وهمكاري بارئيس دانشگاه درتحقق ارزشهاي اخالقي وفر           

.شوراي فرهنگي دانشگاه تشكيل مي شود 

:اعضاي شوراي فرهنگي عبارتنداز -31ماده 

 رئيس دانشگاه به عنوان رئيس شورا-1

 فرهنگيمدير-2

معاون دانشجويي-3

 به انتخاب رئيس دانشگاه 4ماده” الف“يك نفرعضو هيأت علمي بارعايت شرايط موضوع بند -4

؛4 مقام معظم رهبري دردانشگاهيايندگ نمرمسئول دفت-5

واحدهاي ذي ربط؛ جهاد دانشگاهي رئيس-6

)تشخيص بزرگترين تشكل با هيئت نظارت دانشگاه خواهد بود(نمايندة بزرگترين تشكل اسالمي دانشجوئي -7

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

 .9/3/72 مورخ 320-245) شوراي عالي انقالب فرهنگي 14/2/72مورخ 305مصوبه  (.نماينده دفترشوراي نمايندگان مقام رهبري 4
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؛)بر اساس قانون بسيج دانشجوئي(جوئي دانشگاه مسئول بسيج دانش-9

.نمايندة هر تشكل رسمي ذي نفع با حق رأي در جلسة مربوط-10

 شوراي فرهنگي حداقل هر ماه يك بار تشكيل جلسه داده و جلسات آن با حضور حداقل نـصف باضـافه يـك                       -1تبصره

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

 در صورتي كه آراء اعضاي شورا به تساوي برسد، آراي جمعي كه رياست دانشگاه  در آن قرار دارد مالك عمل -2ه تبصر

.خواهد بود

 مصوبات شوراي فرهنگي نبايد منافاتي با مواد اساس نامه نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانـشگاه هـا در                     –3تبصره

. داشته باشد خصوص نظارت بر فعاليت هاي فرهنگي ديني

شـوند دو سـال خواهـد بـود و      توسط او انتخـاب مـي  يا مدت عضويت استاد و دانشجويي كه با تأئيد رئيس دانشگاه        -4تبصره  

.انتخاب مجدد آنان بالمانع است

:وظايف شوراي فرهنگي عبارت است از -32ماده 

عي و سياسي در دانشگاه ايجاد هماهنگي براي فعاليتهاي فرهنگي، اجتماريزي وبرنامه) الف

 مناسب فرهنگي وتبليغاتيهايهاخالقي وانقالبي با برگزاري برنام،  همكاري براي گسترش وتعميق مباني ارزشي، ديني)ب

هـاي  جهاددانـشگاهي و تـشكل    ،   ايجاد هماهنگي درفعاليتهاي دفتر نمايندگي شوراي مركزي نمايندگان مقام معظـم رهبـري            )ج

.اسالمي 

 تعيين خط مشي فعاليتهاي فوق برنامه دانشگاه باهمكاري معاونت دانشجويي وطرحهـاي تحقيقـاتي فرهنگـي            ريزي و  برنامه)د

ميان استاد ودانشجو با همكاري معاونت آموزشي وسياسي باهمكاري معاونت پژوهشي وبرقراري پيوند سازنده وسودمند

. آموزشي مشتركهايهاري سمينارها، جلسات و برنام همكاري براي ايجاد پيوند فعال ميان حوزه و دانشگاه بابرگز) هـ

.ريزي براي گسترش مناسبات دانشگاه و نهادهاي فرهنگي، انقالبي و مردمي  برنامه)و

شناخت وسازماندهي نيروهاي متعهد ومستعد ازطريق نهادهاي دانشجويي و فرهنگي ومعرفي براي كمك به جامعه درمواقـع      )ز

 . .اضطراري

مشترك وزارتخانـه هـاي علـوم    ي فرهنگي به تصويب    هامل هاي اجرائي الزم در خصوص نحوه عملكرد شورا         دستور الع  –تبصره  

.رسد و در نسخه واحد ابالغ مي شودتحقيقات وفنĤوري و بهداشت درمان و آموزش پزشكي مي

هاه و آموزشكدهاهشوراي آموزشي ـ پژوهشي دانشكد

 شـوراي آموزشـي ـ پژوهـشي دانـشكده و      هاهوزشي يا بيشترباشند و همچنين درآموزشكد درهردانشكده كه داراي سه گروه آم-33ماده 

:اين تركيب تشكيل مي شود آموزشكده با

رئيس دانشكده يا آموزشكده )  الف

معاونان دانشكده يا آموزشكده )ب

. هفت نفرمديران گروههاي دانشكده يا آموزشكده به انتخاب رئيس دانشكده تا)ج

م طرح مسائل وموضوعات وابسته به هرگروه آموزشي، رئيس آن گروه با حق رأي براي شركت درشـورا دعـوت            هنگا: تبصره  

. مي شود 
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:  عبارت است ازهاه و آموزشكدهاه وظايف شوراي آموزشي ـ پژوهشي دانشكد-34ماده 

.ژوهشي دانشگاه ابالغ مي گردد اجرايي مصوباتي كه توسط معاونان آموزشي وپهايهريزي جهت ايجاد زمينبرنامه) الف

. تدوين سياستهاي آموزشي وپژوهشي دانشكده يا آموزشكده با توجه به خط مشي آموزشي وپژوهشي دانشگاه)ب

بررسي وتدوين طرحهاي آموزشي و پژوهـشي دانـشكده يـا آموزشـكده وارجـاع آنهـا بـه شـوراهاي آموزشـي و پژوهـشي و                        )ج

.تحصيالت تكميلي دانشگاه

طرحهاي ارزشيابي فعاليتهاي آموزشي وپژوهـشي دانـشكده يـا آموزشـكده وپيـشنهادآن بـه شـوراي آموزشـي            بررسي وتدوين   )د

.وپژوهشي دانشگاه 

.هماهنگي ميان گروهها و بخشها درارائه دروس مشترك)ه

.اتخاذ تصميمات اجرائي براي هماهنگي وتطابق زماني تعليم وتحقيق دردانشكده يا آموزشكده)و

انشكده به عضوهيأت علمي جديدو پيشنهادآن به شـوراي دانـشگاه بـراي تكميـل اعـضاي هيـأت علمـي                     بررسي و تعيين نيازد   )ز

.هرگروه

.پبشنهاد شرايط پذيرش دانشجوو تعيين ظرفيت پذيرش و پيشنهادآن به معاونت آموزشي )ح

. بررسي واظهارنظردرمواردي كه رئيس دانشكده به شورا ارجاع مي دهد)ط

.عاتي وپيشنهاد آن به شوراي دانشگاهبررسي تقاضاهاي مرخصي مطال)ي

.بررسي طرحهاي پژوهشي اعضاي هيأت علمي وارجاع آن به شوراي پژوهشي دانشگاه)ك

گروههاي آموزشي 

 گروه آموزشي واحدي است متشكل ازاعضاي هيأت علمي متخصص دريك رشته ازشعب دانـش بـشري كـه دردانـشكده يـا                       -35ماده  

.دهند علمي هرگروه مجموعاً شوراي آن گروه را تشكيل ميآموزشكده اي دايراست واعضاي هيأت

: وظيفه گروه عبارت است از-36ماده 

هماهنگ ساختن فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي دررشته مربوط) الف

.  آموزشي كه براي تدريس درآن رشته الزم است هايه تنظيم برنام)ب

ها و سرفصلهاي مصوب  درسي و محتواي دروس براساس برنامهنظارت برنحوه ارائه دروس وبررسي واظهارنظردرمورد متون)ج

اظهارنظردرباره ساعات تدريس و تحقيق اعضاي گروه )د

 اظهارنظر درخصوص پذيرش دانشجويان انتقالي و ميهمان و تعيين كمبود واحدهاي درسي آنان)ه

بررسي طرحهاي تحقيقي وپيشنهاد به شوراي آموزشي ـ پژوهشي دانشكده يا آموزشكده)و

 پژوهشي دانشكده يا آموزشكده  وموريتهاي اعضاي گروه و پيشنهاد آن به شوراي آموزشيأ اظهارنظردرباره بورسها وم)ز

 پيش بيني نيازگروه به استخدام اعضاي هيأت علمي متخصص واظهارنظردرمورد صالحيت علمي نامزدهاي استخدام براي طي            )ح

مراحل قانوني 

ح درشوراي آموزشي ـ پژوهشي ارزيابي ساالنه كارگروه براي طر)ط

. ويض كرده است فريزي تاتي كه شوراي عالي برنامهريزي درمورد دروس طبق اختيار برنامه)ي

و همچنـين تعيـين    ) ازحيث اصلي يـا اختيـاري بـودن       ( بررسي و اعالم نظربراي اصالح سرفصلها وتجديد نظر درعنوان درسها         )ك

ريزي مي براي تصويب درشوراي عالي برنامهمحتواي دروس با توجه به آخرين پيشرفتهاي عل
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اظهارنظردرمورد تقاضاي استخدام جديد، ارتقاي اعضاي هيأت علمي، ارزيابي ساالنه اعضاي هيأت علمي، بورسها وفرصتهاي          : 1تبصره  

ه كـه سـابقه خـدمت       دانشياران و استادياران منتخب آن گـرو      ،  ي مركب ازاستادان  هايهمطالعاتي درهرگروه به وسيله كميته يا كميت      

. تخصصي تعيين مي شوند، انجام مي گيردهايهبيشتري دارند وپس از تاييد رئيس دانشكده به عنوان عضوكميت

 وگروههايي كه تعداد اعضاي هيأت علمي استاديارو باالترآنها از سه نفركمترباشد، بررسي موارد             تأسيسدردانشگاههاي جديدال : 2تبصره  

.عهده شوراي آموزشي دانشكده است  به )1(مندرج درتبصره 

 و حداقل درمرتبه استادياري باشند، براي تصدي 4ماده” الف“ دوتن از اعضاي آن گروه راكه واجدشرايط بند،  شوراي هرگروه–37ماده 

ت ن به مـد   يكي ازآنا ،  مديريت گروه به رئيس دانشكده معرفي مي كند، به پيشنهادرئيس دانشكده وباتاييد و حكم رئيس دانشگاه               

.شود و انتخاب مجدد وي بالمانع است دوسال به مديريت گروه منصوب مي

انتخاب مجدد مديران گروههاي آموزشي كه براي سه دوره متوالي دوساله مديريت گروه را بر عهده داشته باشند منوط                    : 1تبصره

.باشدبه يك وقفه دو ساله مي

. اه تصميم گيري مي شود موارد استثنائي به تشخيص رئيس دانشگ: تبصره 

. شودميتوسط مديرگروه پس ازتاييد رئيس دانشكده تعيين و با حكم رئيس دانشكده يا آموزشكده منصوب ،  معاون گروه-38ماده 

: وظيفه مديرگروه عبارت است از -39ماده 

راسـاس خـط مـشي شـوراي دانـشكده           تهيه برنامه اجرايي وظايف آموزشي و پژوهشي وخدماتي ارائه شـده ازطريـق گـروه ب                )الف

. بامشورت اعضاي گروه قبل ازشروع نيمسال تحصيلي و گزارش آن به رئيس داتشكده 

. اجرايي وظايف آموزشي و پژوهشي وخدماتي هريك از اعضاي گروه هايهابالغ برنام)ب

.نظارت بركليه فعاليتهاي آموزشي وپژوهشي و خدماتي گروهي )ج

.ا همكاري اعضاء گروه وتسليم آن به رئيس دانشكده تهيه جدول دروس هرنيمسال ب)د

.ها به مراجع ذيربطها باتوجه به آخرين پيشرفتها و تغييرات وتحوالت وتسليم اين برنامهتجديدنظرمستمردربرنامه)ه

تشكيل واداره جلسات شوراي گروه وارسال گزارش كار، مصوبات، پيشنهادهاونظريات جمعي گـروه بـه رئـيس دانـشكده يـا                     )و

هـاو مـصوباتي كـه رئـيس دانـشكده يـا       ها و آيـين نامـه  يا طي مراحل قانوني وابالغ بخشنامه     اجراييموزشكده براي هماهنگي  آ

.آموزشكده ارسال كرده است

.پيشنهادنيازهاي مالي گروه به رئيس دانشكده )ز

. زگروه به رئيس دانشكده و يا آموزشكده كتابها، نشريات موردنيا،  و پيشنهاد تهيه لوازمگروهانجام دادن كليه امكاتبات رسمي )ح

بـا همكـاري گروههـاي ديگرآمـاده انجـام دادن آن اسـت بـه رئـيس دانـشكده                    سـا يـا   رأپيشنهاد طرحهاي پژوهشي كه گروه      )ط

.ياآموزشكده براي تصويب درشوراي پژوهشي دانشگاه

.ارزيابي كارساالنه اعضاي گروه وگزارش آن به رئيس دانشكده)ي

 شـوراي عـالي انقـالب فرهنگـي بـه           11/4/70 تبصره دردويست وچهل ونهمين جلسه مورخ        13 و   مادهين نامه درچهل    اين آي -40ماده  

.تصويب نهائي رسيد

 به روز رساني شده است 26/8/84ي دانشگاه شيراز در تاريخ اين آئين نامه در دفتر نظارت وارزياب


