
 آیین نامه شورای فرهنگی 

به منظور هماهنگ نمودن برنامه های فرهنگی دانشگاه در جهارچوب سیاست ها و ضوابط  -30ماده ی 

مصوب با توجه به ورود حدود اختیارات و وظایف مراجع و نهاد های ذیر ربط و همکاری با رئیس دانشگاه 

 مختلف ، شورای فرهنگی دانشگاه تشکیل می شود.در تحقق ارزش های اخالقی و فرهنگی اسالم در شئون 

 ترکیب اعضای شورای فرهنگی دانشگاه -31ماده ی 

 رئیس دانشگاه به عنوان رئیس شورا -1

 مدیر فرهنگی -2

 فرهنگی دانشجوییآموزشی پژوهشی معاون  -3

 اهبه انتخاب رئیس دانشگ 4یک نفر عضو هیئت علمی با رعایت شرایط موضوع بند)الف(ماده  -4

 مسئول دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه -5

 رئیس جهاد دانشگاهی واحد ذیربط -6

نماینده بزرگترین تشکل اسالمی دانشجویی)تشخیص بزرگترین تشکل با هیئت نظارت دانشگاه خواهد  -7

 بود.(

 دانشگاهیک نفر دانشجو از دوره های تخصصی )کارشناسی ارشد به باال( به انتخاب رئیس  -8

 مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه)بر اساس قانون بسیج دانشجویی( -9

 نماینده هر تشکل رسمی ذینفع با حق رای در جلسه مربوط -10



: شورای فرهنگی حداقل هر ماه یک بار تشکیل جلسه داده و جلسات آن با حضور حداقل نصف 1تبصره 

 نسبی حاضر معتبر است .باضافه یک اعضا رسمی است و مصوبات آن با اکثریت 

در صورتی که آرای اعضا شورا به تساوی برسد آرای جمعی که ریاست دانشگاه در آن قرار  :2تبصره 

 دارد مالک عمل خواهد بود.

مصوبات شورای فرهنگی نباید منافاتی با مواد اساس نامه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در  :3تبصره 

 فعاتیت های فرهنگی دینی داشته باشد. دانشگاه ها در خصوص نظارت بر

سال 2: مدت عضویت استاد ودانشجویی که با تائید رئیس دانشگاه یا توسط او انتخاب می شوند 4تبصره 

 خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بالمانع است.

  وظایف شورای فرهنگی  - 32ماده 

 وظایف شورای فرهنگی عبارت است از : 

 جاد هماهنگی برای فعالیت های فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی در دانشگاه برنامه ریزی و ای -الف

همکاری برای گسترش و تعمیق مبانی ارزشی ، دینی ، اخالقی و انقالبی با برگزاری برنامه های  - ب

 متناسب فرهنگی و تبلیغاتی

ایجاد هماهنگی در فعاتیت های دفتر نمایندگی شورای مرکزی نمایندگان مقام معظم رهبری ، جهاد  -ج

 دانشگاهی و تشکل های سیاسی 



برنامه ریزی وتعیین خط مشی فعالیت های فوق برنامه دانشگاه با همکاری معاونت دانشجویی و طرح  -د

 های تحقیقاتی فرهنگی و سیاسی با همکاری معاونت آموشی 

همکاری برای ایجاد پیوند فعال میان حوزه و دانشگاه با برگزاری سمینارها ، جلسات و برنامه های -ح 

 آموزشی مشترک

 مه ریزی برای گسترش مناسبات دانشگاه و نهاد های فرهنگی ، انقالبی و مردمی برنا - و

شناخت و سازمان دهی نیروهای متعهد و مستعد از طریق نهاد های دانشجویی و فرهنگی و معرفی برای  - ز

 کمک به جامعه در مواقع اضطراری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شورای فرهنگی دانشگاه

 معرفی

اعضای شورای فرهنگی دانشگاه شامل: ریاست دانشگاه ، معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه، نماینده مقام 

معظم رهبری، مسئول بسیج اساتید و مسئول روابط عمومی، مدیریت فرهنگی، یک عضو هیئت علمی، 

مسئول بسیج دانشجویی، مسئول تشکلهای اسالمی دانشجویان، یک نفر نماینده از دانشجویان دوره 

 تخصصی می باشد. به صورت منظم ماهیانه در هفته آخر هر ماه با حضور اعضا برگزار می گردد.

 در جلسات شورای فرهنگی راجع به مشکالت و مسائل کالن فرهنگی دانشگاه، بحث و بررسی می شود و

برنامه های ماه آینده از طرف اعضای شورا مطرح و پس از ارزیابی و بررسی به تصویب می رسدو شایان 

ذکر است که پیش نویس صورتجلسه شورای فرهنگی در خصوص فعالیت های کانونها در ماه در پیش 

جلسه جلسه ای که توسط معاونت دانشجویی فرهنگی تشکیل می شود مطرح و آماده می گردد. سپس به 

 شورای فرهنگی جهت تصویب نهایی برده می شود.
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