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«بسمو تـعالي »

«دستَرالعول ًحَُي برگساري جلسات كويسيَى دائوي ٍ ّيات اهٌا؛ تٌظين دستَر جلسِ؛
ارائِ گسارش ٍ تدٍیي صَرتجلسات كويسيَى دائوي ٍ ّيات اهٌا»

الف) ّواٌّگيّاي هَرد ًياز براي برگساري جلسات
 -1تاضيد تطگعاضي جلسات كويسيَى دائوي ّيات اهٌا ،پؽ اظ اذذص وااقتذر ضسذكؽ سيكؿذكا
زاسيي و انجام هياهنگي تا نياينسهي وطسع هكات هاي اونا و هكات هاي ويكعه زض سيكؿكا وطتاط
ؿذذ ي سيكؿذذكا زاسيذذي هكذذات اونذذا تاؾذذ

و ؾذذايط اػ ذذا تؼكذذك و ؾذذ ؽ زؾذذجاض

دبيررر ّيررات اهٌررا ٍ بررا ّورراٌّگي رئرريئ كويسرريَى دائورري تعيرريي ٍ ًْررایي هرري شررَد.
ت ونظاض نطق ايي زض هعين ها و وقر هيکاضا  ،اوکا تطگعاضي

ؿات سيكؿكا هاي زاسيذي

ت طاض ويسسا سنفطانؽ تاؾ وظاضت وجثاع و اي وطسذع قذطاه قذسه اؾذر تانذك وذيقذاز
حساسثط اؾجفازه اظ قات كر وصساض ناضت پصيطز؛
 -2تاضيد تكکكل

ؿ ي ّيات اهٌا پؽ اظ هياهنگي تا زقجذط وتذام ػذا ي وظاضت ،اظ ؾذاي ايذ

وطسع تؼكك و اػالم وي قاز زؾجاض

ؿ ي هكات اونا نكع تاؾ زتكط هكات اونا و تا هيذاهنگي

وطسع هكاتهاي اونا و هكات هاي ويكعه تنظك ذااهس قذس .تذ ونظذاض انجظذام تركذي تذ ضونذس
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تكکكل

ؿات هكاتهاي اونا ( ا طاي واثط تتاي تطگعاضي

حساقل يك

ؿات هكاتهذاي اونذا و تطگذعاضي

ؿ ي هكات اونا ت نذاضت ؾذاهن ) ،هيذاهنگيهذاي هظم تذا ايذ وطسذع زض اتجذساي

هط ؾال ( حساسثط تا اضزيثهكر) و نكيؿال زوم ( اظ وهط تا حساسثط پايا آتا ) ناضت پصيطز؛
 -3اضؾال زػاتناو تط اؾاؼ وفاز آسك ناو ي زاذ ي هكات اونا و زؾجاض ا ؼيل نحاه ي تكکكل
و قؼا كر سيكؿكا زاسيي انجام وي گكطز و هظم اؾر زػاتناو ت هيطاه زؾجاض

ؿ و وساضک

و وؿجنسات وطتاط ( اض اػات قاناني ،وهاتات وكات  ،گعاضـها ،پككنهازها ،فرم تکويل شدُ
خالصِي ٍضعيت هَسسِ ( نؿر هاي پكاؾر و ت تفکكك واؾؿ هاي آواظقي و پػوهكي)
و ناضتج ؿات سيكؿكا زاسيي وطتاط ) حداقل ّ 2فتِ پكف اظ تاضيد نكؿر تطاي تياوي اػ ا
اضؾال قاز زض وااضز اضططاضي س اوکا ضػاير وه ر ياز قسه نثاقس ،اي ظوا تذ يذك هفجذ
تت كل وي ياتس زض ناضت ػسم ضػاير تاظه ظواني ونسضج وفاز وازهي  3آيك ناو ي و زؾجاضا ؼيل
وصساض (  2هفج

هر نكؿرهذاي ػذازي و  1هفجذ تذطاي نكؿذرهذاي قذا ا ؼذازه)  ،تطگذعاضي

ؿ ي هكات اونا و سيكؿكا زاسيي اوکا پصيط نثذازه و انهذطام واؾؿذ اظ تكذکكل نكؿذر
هكذذات اونذذا و سيكؿذذكا زاسيذذي ت تذذي ذااهذذس قذذس ضذذيناو تذ ونظذذاض اقذذعايف زقذذر ،ؾذذطػر و
نطق

ايي زض وهطم ساغص ،وؿجنسات ياز قسه ت نذاضت ا کجطونكکذي تذطاي تيذاوي اػ ذاي

حتكتي و حتاقي هكاتهاي اونا و سيكؿكا زاسيي ،اضؾال قاز
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ب) ًحَُي برگساري جلسات كويسيَى دائوي ٍ ّيات اهٌا
 -1اضاس گعاضـ ػي کطز واؾؿ :
گذذذعاضـ ػي کذذذطز هذذذط واؾؿذ ذ تذذذا تهذذذطهگكذذذطي اظ اتعاضهذذذاي قنذذذاوضي اطالػذذذات نظكذذذط:
) ( …, power pointتنظك و زض اتجساي نكؿر ت ؾيغ و نظط ح اض زض

ؿ ضؾانسه قاز

تهطه گكطي اظ ػکؽ هاي گايا و قك هاي ساتاه اظ واؾؿ و پككطقر هاي آ تانك وي قذاز
وتج ي اؾر گعاضـ ت گان اي تنظك قاز س وؼطم ؾكياي س ي واؾؿ و زض تطزاضنسهي اهذ
زؾجاوضزها و چا ف ها تازه و تا

اػ اي سيكؿكا زاسيي و هكذات اونذا ضا تذ وذااضز وذصساض

ة نيازه و هيفکطي آنا ضا زض هر اضتتا و تا نسگي واؾؿ وا ة قاز؛

 -2تا ػناير ت اهيكر وثاحث زض

ؿات سيكؿكا زاسيي و هكاتهاي اونا ت ويػه ضػاير حتا

و آظازي ػيل اػ اء تطاي اظهاض نظذط زض

ؿذات هكذاتهذاي وذصساض ،ضذطوضي اؾذر زتكذطا

سيكؿكا زاسيي و هكاتهاي اونا اظ زػات اقطاز غكط ػ ا ،ساو ا جناب نياينس زض وااضز ذال و
تا هياهنگي وطسع هكاتهاي اونذا و هكذات هذاي ويكذعه ،قذطز يذا اقذطازي هذر اضاسذ تاضذكحات
ساضقناؾي -تسو حق ضاي -ت

ؿ زػات نيازه و پؽ اظ اضاس ي نظطات ساضقناؾي،

ؿذات

ياز قسه ضا تطک نياينس ح اض وؼاو پػوهكي هذط واؾؿذ (هكذات اونذاي وؿذجتل) و وؼذاو
پػوهكي وجا ي زتكطذان هكات اونا (هكات هذاي اونذا زاضاي چنذس ػ ذا تذ نذاضت اؾذجاني يذا
ونطت اي) زض ضاؾجاي تركناو ي قياضه  10403/15واضخ  93/1/27اي وطسع ،تالوانغ ويتاقس؛
 -3ت ونظاض آقنايي تككجط اػ اي هكات اونا و قناذر زقكق آنهذا اظ ويػگذيهذاي واؾؿذ و
تهطهونسي اظ نظطات آنها زض پكفتطز اهسام ،وتج ي اؾر تطتكثي اتراش قاز تا حذساقل  2تذاض زض
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ؾال،

ؿات هكات اونا ( ويػه ي اػ اي حتكتي) ت ناضت غكط ضؾذيي زض يکذي اظ واؾؿذات

ػ ا (ت تناوب هط تاض زض يکي اظ واؾؿذات) تطگذعاض و ذالنذ ي گذعاضـ

ؿذات آ هكذات

ت اي وطسع اضؾال قاز( واضاع تركناو ي قياضه  15/582983واضخ  93/12/17اي وطسع)
ج) ًحَُي تٌظين دستَرات جلسات
 -1زؾجاض

ؿات سيكؿكا زاسيي و هكات اونا تايس تطاتط ساضتطگ هاي ونسضج زض نفحات  1ا ي

 3پكاؾر قياضه يك تنظك و زض وج هط زؾجاض ،س ك ي اؾجناز هاي قاناني وطتاطذ زضج قذاز
اطالػات و وناتغ واضز نكاظ زض پاضتال ذسوات ضؾاني اي وطسع تاض گصاضي قسه و قاتل زؾذجكاتي
ويتاقس؛
 -2تنظك زؾجاض ساض نكؿر ت تفکكك:
 -1-2زؾجاضات وطتث تا تؼكك ؾكاؾرها و او اير هاي ضاهثطزي
اي زؾجاضات نؿثر ت ؾايط زؾجاضات ذاضي زاضاي او ايذر طذطي وذيتاقذنس سذ ػثاضتنذس اظ:
تهاية تطناو ي ضاهثطزي واؾؿ (وكجيل تط ضاهثطزهايي زض ظوكن هذاي آواظقذي ،پػوهكذي،
قطهنگي ،ػيطاني و ) ،تهاية تطناو ي ػي كاتي واؾؿ  ،اضاس ي گعاضـ ػي کذطز تطناوذ هذاي
واؾؿ  ،تهاية تاز ذ ي تفهذك ي و ػي كذاتي واؾؿذ  ،تطضؾذي گذعاضـ حؿذاتطؼ ونجرذة

هكات اوناي واؾؿذ  ،تهذاية آسذك ناوذ هذا و زؾذجاضا ؼيل هذاي ورج ذ .و وتج ذي اؾذر
زض تنظك تيام زؾجاض

ؿات پككنهازي ت نكؿرهاي سيكؿكا هاي زاسيي و هكذاتهذاي اونذا،

هفاد هجلد سياستّا ٍ هَضرَاات راّررردي در ّيرات اهٌاّراي داًارگاُّرا ٍ هسسسرات
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آهَزش االي ،پژٍّاي ٍ فٌاٍري براي سال 1315راایت شَد( واضاع تركذناو ي قذياضه
 144759واضخ  95/7/7اي وطسع )؛
 -2-2زؾجاضات وطتث تا اواض اضي و ضوظوطه ،وااضزي نظكذط :ذطيذس ذذازضو ،ذا تذ

ذايي

اػجثاضات تك تطناو ها ،تيسيذس وذست ذذسور ضؾذيي آظوايكذي ،تيسيذس واواضيذر تحهذك ي ،و
زيگط وااضز وثجالت اؾر ضػاير وفاز تركناو ي قذياضه  15/65294وذاضخ  94/4/6ايذ وطسذع
وثني تط تفايض تطذي اظ وظاي .هكاتهاي اونا ت سيكؿكا زاسيي هكاتهاي اونا و هكات ضسكؿ
واؾؿ زض تنظك زؾجاض/زؾذجاضات يذاز قذسه( ،زض نذاضت تايكذس زض هكذات اونذاي وطتاطذ و
اضاس گعاضـ اقساوات انجام قسه ت هكات اوناي شي ضت ) ا عاوي اؾر؛
د) هستٌدات هَرد ًياز جلسات

 -1قطم تکيكل قسه ذالن ي وضؼكر واؾؿ ( تذ تفکكذك واؾؿذات آواظقذي و پػوهكذي):
قطم وطتاط پكاؾر) قياضه  ( 2ويتاقذس هظم اؾذر ايذ قذطم تکيكذل و تذ تايكذس و او ذاي
ضسكؽ/ضوؾاي واؾؿ ضؾكسه و ت ػناا نفح ي نرؿجك تط ضوي وجياػ زؾذجاض

ؿذ و

وؿجنسات قطاض گكطز آذطي ويطايف قطم ياز قسه تا اوؼذا نظذط تذط ؾكاؾذرهذاي س ذي و سذال
وسنظط هكاتهذاي اونذا و تذط اؾذاؼ وطا ؼذ و تجطتذ تهكذ قذسه و پكاؾذر ايذ زؾذجاضا ؼيل
ويتاقس؛ قاذههاي س كذسي و تؼكذك سننذسه ونذسضج زض قذطمهذاي يذاز قذسه وذيتايؿذر وثنذاي
تهيك گكطي زض ذهال تؼكك ؾكاؾرها ،او ايرهاي ضاهثطزي و اوذاض ذاضي هذط واؾؿذ
قطاض گكطز؛
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 -2زض ناضتي س تطضؾي گعاضـ حؿاتطؼ زض زؾجاض سذاض هكذات اونذا قذطاض زاضز ،تايذس پاؾذد
وسيط اواض وا ي واؾؿ ت هط يك اظ تنسهاي گذعاضـ حؿذاتطؼ ونجرذة هكذات اونذا تذا ػنذاا
ضسكؽ واؾؿ تسوي قسه و اظ ؾاي زتكطهكات اونذا پاؾذد وطتاطذ تنظذك و تذ هيذطاه ؾذايط
وؿجنسات تطاي اػ ا اضؾال قذاز تذسيهي اؾذر زض نذاضتكک گذعاضـ يذاز قذسه زض وطح ذ ي
سيكؿكا زاسيي واضز ايطاز اػ اي آ سيكؿكا قطاض گطقج تاقس ،واؾؿ وطتاط وذيتايؿذر
تا ظوا تطگعاض ي نكؿر هكات اونا نؿثر ت انالحات هظم و نكع اضاسذ گذعاضـ تذ هكذات اونذا
اقسام نيايس؛
 -3زض تطضؾي تأؾكؽ يا تاؾؼ ي گطوهها و تفکكك و يا تأؾكؽ زانكکسه /پػوهكذکسه ،اضاسذ ي
ططي تا كهي ( ونطثق تا تطناو ي آوايف آواظـ ػا ي و ضاهثطزي واؾؿ ) و اطالػات سذاقي اظ
تؼساز اؾاتكس ،زانكجايا  ،ضقج هاي وهذاب ،وتذاطغ ،اوکانذات و ق ذاي سا ثذسي و ضذطوضي
ويتاقس هيچنك زض ذهال تتاضاي واؾؿ تطاي ت ساض گكطي و صب نكطوي انؿاني سيس،
تايذذس تطناوذذ ضيذذعي ونذذاتغ انؿذذاني واؾؿذذ زض چذذاضچاب تطناوذذ ي ضاهثذذطزي واؾؿذذ تذذ
سيكؿكا زاسيي و هكات اونا اضاس قاز؛
 -4زض تطضؾي ططيهاي ػيطاني يا واضاػات وطتث تا وثاحث ػيطاني اضاس ي ساول گعاضـ ططي
وطا ؼاتي قاول وحل ا طاي ططي ،تطآوضز هعين ها ،پككطقر قكعيکي ،وحذل تذأوك اػجثذاض هذر
ا طاي ططي و نحاهي ا طاي پطوغه ضطوضي اؾر ضيناو ت ونظاض پاؾرگايي ت زؾذجگاههذاي
نظاضتي اظ ي  :ؾاظوا تاظضؾي سل سكاض ،اوؼا نظط ت واضاػاتي قاول :ضػاير وتطضات و
ضاات زض نحاهي ا طاي پذطوغه هذا ،انؼتذاز قطاضزازهذاي پكيانکذاضا  ،ذطيذس ذذسوات وهنسؾذك
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وكاوض ،ػسم اتجايي اػجثاضات پطوغه ذاضج اظ چاضچاب وااقتجناو هذاي وثاز ذ قذسه ،ذطيذس و
قذذذذطوـ اوذذذذالک و اضاضذذذذي تذذذذسو تا ذذذذ تذذذذ نظذذذذطات ساضقناؾذذذذي و قذذذذطوع
پطوغههاي سيس تسو تا

ت و از پطوغههذاي نكيذ تيذام ضهذا قذسه ا جنذاب ناپذصيط تذازه و

گعاضـ وااضز ياز قسه -حؿة واضز -هر ططي و تهيك گكطي ت هكاتهذاي اونذا اضاسذ قذاز
انجام هياهنگيهاي هظم تذا زقجذط واضذاع وطتاطذ زض ؾذجاز وظاضت وجثذاع قثذل اظ تطگذعاضي
ؿات سيكؿكا زاسيي و هكات اونا ا عاوي ويتاقذس ( واضذاع تركذناو ي قذياضه 15/44273
واضخ  94/3/9اي وطسع)؛
 -5هعين قس تهنگام اػجثاضات اظ وحل ضزي .هاي تاز
و ؾايط اػجثاضات وجفطق و ضزي .هاي وجيطسع زض قا ة تاز

سل سكاض اػ اظ ػياوي ،اذجهاني
ي تفهك ي هط واؾؿ و تا تايكذس

هكات اوناي وطتاط زض ؾال وا ي وطتاط ت ذاز ،ونجط ت انجظذام زض اوذاض وذا ي ،اتذالؽ تهنگذام
تاز

هاي تفهك ي و حؿاتطؾذي ؾذاهن و  ...ذااهذس قذس واضذاع يذاز قذسه زض ؾذال وذا ي

 (1395هيچنك ؾالهاي تؼس) ضػاير قسه و انجتال وانسه اػجثاضات و اه وهطم نكسه تذ ؾذال
وا ي تؼس ت حساقل ويک ساهف ياتس انجتال يذاز قذسه زض وذااضز هظم ( حؿذة نذطق و نذالي
واؾؿ  ،زاقج وؿجنسات و زهيل تا كهي ساضقناؾي اظ قثكل :زاقج هعينذ هذاي  2وذاه ؾذايط
قهال و زض نجكجذ وذاظاز تذاز تذاز وانذسه اػجثذاضات ،نساقذج تؼهذسات وذا ي) پذؽ اظ تايكذس
هكات اوناي وطتاط اوکا پصيط وي تاقس؛
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 -6تا ػناير ت ضاه انساظي تاهض گفجگذا ( پاضتذال ذذسوات ضؾذاني وطسذع) اوکذا تؼاوذل و تثذازل
اطالػات ساضقناؾا /نياينسگا اي وطسذع و ضوؾذاي سيكؿذكا زاسيذي هكذاتهذاي اونذا زض
زؾجاض

ؿات سيكؿكا زاسيي و هكاتهاي اونا ( زض ناضت نكاظ) قطاه قسه اؾر

ُ) ًحَُي تٌظين صَرتجلسِ ّيات اهٌا
 .1اؾاوي اػ اي حاضط حؿة ؾِيَر و ناع ػ اير (اػ اظ حتاقي و حتكتي) وطاتق نذفحات
 4ا ي  6پكاؾر قياضه يك ،زضج قاز؛
 2پؽ اظ زضج ػناا ورجهط هط وهات ؛ وفاز وهات – س تكانگط تهيك هكذات اونذا اؾذر -
تا اقاضه ت اؾجنازات قاناني ت ناضت ؾازه ،قفام و وجت قكس قاز؛
ٍ) ًحَُي ابالغ ٍ اطالعرساًي صَرتجلسِي ّيات اهٌا
 -1هر تؿطيغ ضونس اتالؽ ( ت هنگام /تطذ /هيانطوظ) ناضتج ؿات هكاتهاي اونا اقساوات شيل
ناضت پصيطز:
 -1-1اضؾال پكفنايؽ ناضتج ؿ ي پككنهازي ت اي وطسذع هذر تطثكذق آنهذا تذا ضذاات و
وتطضات وطتاط  ،يك هفج قثل اظ تكکكل

ؿ ي هكات اونا تذ ونظذاض طذطي آ زض هكذات اونذاي

وطتاط تاؾ زتكط هكات اونا؛
 -1-2ت ونظاض اقعايف ؾطػر ،زقر و غنذا تركذي واضذاػات قاتذل طذطي ،ظوكنذ اؾذجفازه اظ
ساضقناؾذذا تذذا وذذسضک تحهذذك ي ساضقذذس و وجذذطب يذذا /اػ ذذاي هكذذات ػ يذذي وا ذذس قذذطاي
زض زتكطذان ي هكات اونا قطاه گطزز
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 -2زض آذطي وطح ذ هظم اؾذر پذؽ اظ اتذالؽ ناضتج ؿذ تاؾذ ايذ وطسذع ( زض ذهذال
واؾؿات واتؿج )  ،يك نؿر اظ وهاتات هكات اونا ت اؾجناز تثهطهي  2وازهي  5آيك ناوذ ي
زاذ ي هكات اونا ،تاؾ زتكط هكات اونذا تذطاي تيذام اػ ذا اظ ي ذ ضسذكؽ سيكؿذكا زاسيذي و
واحسهاي شي ضت اضؾال گطزز ،تطاؾاؼ اهيكر و حؿاؾكر واضاع تا ضػاير ظوذا تنذسي هظم
هر اقكاي اطالػات طثت تنسي قذسه و يذا او ايذر زاض زض تاضنيذاي واؾؿذ وقذق تركذناو ي
قياضه  15/44725واضخ  93/3/18و تط اؾاؼ وكرهات :كنك زاسيي ،وكذرم و قاتذل ضويذر
«وهاتات هكات اونا» تا ق ف  2*3تط ضوي نفح ي ان ي تاضنيا نكع زضج تا ػيام اوؼ هسم
( شينفؼذذا ) اظ آ تهذذطه ونذذس قذذانس ضػايذذر ظوذذا تنذذسي اقكذذاي اطالػذذات او ايذذرزاض شيذذل
ا عاوي اؾر:
 -وهاتات وطتاط ت

صب و اؾجرسام تا تاضيد انجكاض آگهي؛

 وهاتات وطتاط ت تاز-

ات

زض ؾال واضز ػيل؛

ايي اػجثاضات و ترهكمها زض ؾال واضز ػيل؛

 -وهاتات واضزي س

نث قرهي زاضز نطقاٌ ت اػ اي شيضتذ اتذالؽ

گطزز و اظ انجكاض ذاززاضي قاز؛
 آسك ناو ها و زؾجاضا ؼيلها و قكاهناو ها پؽ اظ تهاية و اتالؽ تاؾوظيط ػ ام ،تحتكتات و قناوضي ،قاتل انجكاض ويتاقس؛
 نطقا ذالن و ت ويػه نتك ي اؾجطاتػيك تطناوذ هذاي ضاهثذطزي قاتذلانجكاض ويتاقس؛
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 -3تطذي اظ پكاؾرهاي وهاتات هكات اونا اظ قثكل :تاز

و انالحك تاز

تفهك ي ،ؾاذجاض

ؾاظواني( نيازاض ؾاظواني و تكکكالت تفهك ي) و آيك ناو هاي :اؾجرساوي اػ اي هكات ػ يي و
غكذذط هكذذات ػ يذذي ،وذذا ي و وؼذذاوالتي و تكذذکكالتي تذذط اؾذذاؼ اؾذذناز تاهزؾذذجي( قذذانا تكذذکكل
هكاتهاي اونا و قاانك تطناو ي تاؾؼ ) وناط ت اذص تايكس/تاقكح تاؾ وظيذط وحجذطم ػ ذام،
تحتكتات و قناوضي ،تاؾ اي وطسع قسه اؾر ضطوضي اؾذر اقذساوات هظم تاؾذ واؾؿذات
شينفغ( زض تاظه ظواني قاناني قاتل قثال) اظ اي وطسع پكگكطي تا ضونذس اتذالؽ وهذاتات وطتاطذ ،
تکيكل قاز؛
 -4تهايطي اظ يك زؾجاض

ؿ و ناضت

ؿ ي ا گا ،ت قطي نفحات پكاؾر( قياضه ؾ )

هر تهطهتطزاضي ضيكي قسه اؾر

مم
مرکز هياتاهي امنا و هياتاهي یسه
تح
وزارت علوم ،قیقات و فناوري
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