4ـ شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی :

4ـ1ـ ترکیب اعضای شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی :

سییس هَسسِ ثِ ػٌَاى سئیس ضَسا؛
هسئَل دفتش ًْبد ًوبیٌذگی هقبم هؼظن سّجشی دس هَسسِ؛
هؼبٍى فشٌّگی ٍ اختوبػی ثِ ػٌَاى دثیش ضَسا؛
هؼبٍى داًطدَیی؛
هؼبٍى آهَصضی؛
هسئَل ثسیح اسبتیذ؛
دثیش هشکض ّن اًذیطی اسبتیذ؛
یک ػضَ ّیبت ػلوی اص هیبى سِ ػضَ حبئض ستجِ ثشتش فشٌّگی ثِ اًتخبة سئیس هَسسِ؛
ًوبیٌذُ ثضسگتشیي تطکل اسالهی داًطدَیی (تطخیع ثضسگتشیي تطکل ثب ّیبت ًظبست ثش تطکلّب است)؛
هسئَل ثسیح داًطدَیی (ثشاسبس قبًَى ثسیح داًطدَیی)؛
ًوبیٌذُ ّش تطکل سسوی ریٌفغ هشتجط ثب هَضَع خلسِ (ثب حق سای دس خلسِ هشثَطِ)

تجػشُ1ـ دس هشاکضی کِ هؼبٍى داًطدَیی ٍ هؼبٍى فشٌّگی ٍ اختوبػی یک ًفش هیثبضذ ،هذیشکل فشٌّگی یب سئیس دفتش فشٌّگ
اسالهی ثِ اػضبی ضَسای فشٌّگی ٍ اختوبػی اضبفِ هیضَد .
تجػشُ2ـ حضَس سبیش غبحجٌظشاى فشٌّگی دس خلسبت ضَسای فشٌّگی ٍ اختوبػی ،ثذٍى حق سای ٍ ثب غالحذیذ سئیس خلسِ حست
هَسد ثالهبًغ است .
تجػشُ3ـ دس هَسسبتی کِ خْبد داًطگبّی فؼبل ٍخَد داسد حست تطخیع سئیس هَسسِ ،سئیس خْبد داًطگبّی ثِ ػٌَاى ػضَ خلسِ
خَاّذ ثَد .

4ـ2ـ وظایف و اختیارات شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی :
-1پیگیشی ثِ هٌظَس تحقق ٍ اخشای هػَثبت ضَسای ػبلی اًقالة فشٌّگی ٍ ضَسای اسالهی ضذى داًطگبّْب ٍ اخشا ٍ پیگیشی
دستَسالؼولّبی ستبد گستشش ٍ تؼویق هجبًی ٍ اسصضْبی اسالهی دس هشاکض آهَصضی؛
 -2ثشًبهِسیضی دس خْت ّوبٌّگی ٍ اًسدبم ثخطی ثِ اٍلَیتْب ٍ فؼبلیتْبی فشٌّگی ،اختوبػی ٍ سیبسی دس هَسسِ؛
 -3ثشًبهِسیضی خبهغ ثِ هٌظَس اًدبم فؼبلیتْبی فشٌّگی ٍ اختوبػی دس هَسسِ ثب تَخِ ثِ اٍلَیتْبی هػَة سبالًِ دس دستگبُ هشثَطِ ثب
ّوکبسی هؼبًٍتْبی داًطدَیی ،فشٌّگی ٍ اختوبػی ٍ پژٍّطی؛

-4ثشًبهِسیضی ثشای ایدبد پیًَذ فؼبل ٍ گستشش هٌبسجبت هَسسِ ثب حَصُّبی ػلویِ ٍ ًْبدّبی فشٌّگی ،اًقالثی ٍ هشدهی؛
 -5تػَیت ٍ اػطبی هدَص ثِ ثشًبهِّبی فشٌّگی ،تشٍیدی ٍ تجلیغی سبالًًِ ،یوسبل ٍ یب فػلی؛
-6تسْیل حضَس داٍطلجبًِ داًطدَیبى ،استبداى ٍ کبسهٌذاى دس فؼبلیتْبی فشٌّگی اص طشیق سبهبًذّی فشآیٌذّبی کبسضٌبسی ،تسْیل ٍ
سبهبًذّی فشآیٌذّبی کبسضٌبسی ،تػَیت ٍ اسصیبثی خْت تقَیت حضَس داٍطلجبًِ داًطدَیبى؛
 -7آسیتضٌبسی ٍ ثشسسی ٍضؼیت فشٌّگی هَسسِ ٍ داًطدَیبى ،تذٍیي گضاسضْبی دٍسُای تحلیلی اص فؼبلیتْب ٍ سًٍذّبی هَخَد،
پیطٌْبد ساّکبسّبیی خْت ثْجَد ٍضؼیت ثشاسبس ضٌبخت تْذیذّب ٍ فشغتْب ثِ سئیس هَسسِ ٍ ٍصاست؛
ً -8ظبست ٍ اسصیبثی فؼبل ٍ هستوش دس چگًَگی اخشای هػَثبت ضَسا ،هطبثق ثب اّذاف هَسد اًتظبس؛
 -9اسائِ گضاسش کبهل ثشًـبهِّب ،طشحْبی هػَة ٍ ًتبیح اسصیبثی آًْب دس ّش سبل ثِ دستگبُ هشثَطِ؛
ّ -11وکبسی سبصًذُ ثب ًْبدّبی داًطدَیی ٍ فشٌّگی ثِ هٌظَس تطکیل ثبًک اطالػبتی هٌبست اص ًیشٍّبی هتؼْذ ٍ هستؼذ هَسسِ
خْت سبهبًذّی ٍ ثْشُهٌذی اص تَاى هَخَد .

تجػشُ1ـ ضَسای فشٌّگی ٍ اختوبػی حذاقل ّش هبُ یک ثبس تطکیل خلسِ دادُ ٍ خلسبت آى ثب حضَس اکثشیت اػضب ،سسوی است ٍ
هػَثبت آى ثب سای اکثشیت حبضش ،هؼتجش است .
تجػشُ2ـ هػَثبت ضَسای فشٌّگی ٍ اختوبػی ًجبیذ هٌبفبتی ثب هَاد اسبسٌبهِ ًْبد ًوبیٌذگی هقبم هؼظن سّجشی دس داًطگبّْب داضتِ
ثبضذ .
تجػشُ3ـ ضَسای فشٌّگی ٍ اختوبػی هیتَاًذ دس هَاسد ًیبص ثب تطکیل کویتِّبیی ،اص ًظشات کبسضٌبسی ٍ هطَستی غبحت ًظشاى استفبدُ
ًوبیذ .
تجػشُ4ـ ستبدّبی گستشش ٍ تؼویق هجبًی ٍ اسصضْبی اسالهی دس ٍصاستخبًِّبی ػلَم ،تحقیقبت ٍ فٌبٍسی ،ثْذاضت ،دسهبى ٍ آهَصش
پضضکی ٍ داًطگبُ آصاد اسالهی ّش سبلِ قجل اص ضشٍع سبل تحػیلی هیثبیست سیبستْب ٍ اٍلَیتْبی هَضَػی سا ثِ هٌظَس خْتدّی
فشٌّگی هَسسِّب ،ریل سیبستْبی کالى فشٌّگی کطَس تذٍیي ٍ ًیض ضیًَُبهِای ثِ هٌظَس تْیِ دقیقتش گضاسش ػولکشد ٍ اخشای
هػَثبت دس هَسسِ تٌظین ًوَدُ ٍ آًْب سا دس اختیبس هؼبًٍت فشٌّگی ٍ اختوبػی هَسسِّب گزاسًذ .
تجػشُ  5ـ حَصُ اختیبسات ضَسای فشٌّگی ٍ اختوبػی اتخبر تػوین ٍ تذاثیش الصم دس حَصُ طشحْب ٍ فؼبلیتْبی فشٌّگی است ٍ تػوین ٍ
تػَیت ثشًبهِ تطکلْب دس حیطِ ٍظبیف ّیبت ًظبست ثش تطکلْب هیثبضذ.

ماده11ـ هیات رئیسه :
الف ـ تؼشیف ّیبت سئیسِ :
دٍهیي سکي اخشایی هَسسِ ّیبت سئیسِ هیثبضذ .

ة ـ تشکیت ّیبت سئیسِ :
1ـ سئیس هَسسِ؛
2ـ هؼبًٍبى هَسسِ؛
3ـ هسئَل دفتش ًْبد ًوبیٌذگی هقبم هؼظن سّجشی دس هَسسِ .

ج ـ وظایف و اختیارات هیات رئیسه :
 -1هطبسکت ٍ ّوکبسی فؼبالًِ دس تٌظین ثشًبهِّبی ساّجشدی هَسسِ هجتٌی ثش سٌذ چطناًذاص ،ثشًبهِّبی تَسؼِ کطَسً ،قطِ خبهغ
ػلوی کطَس ٍ ثشًبهِّبی تقذیوی ٍصسای ّشیک اص ٍصاستیي ثِ هدلس ضَسای اسالهی ثِ هٌظَس اسائِ ٍ تػَیت دس ّیبت اهٌبء ؛
 -2فشاّن ًوَدى ثستشّبی الصم خْت تحقق اّذاف ثشًبهِّبی ساّجشدی هَسسِ؛
 -3فشاّن ًوَدى ثستش هٌبست ثِ هٌظَس اخشایی ًوَدى هػَثبت ضَسای ػبلی اًقالة فشٌّگیّ ،یبت اهٌب ،آییيًبهِّب ٍ ثخطٌبهِّبی
اثالغی اص سَی ٍصاست ػلَم ،تحقیقبت ٍ فٌبٍسی ٍ سبیش هشاخغ ریػالح؛
 -4ثشسسی آئیيًبهِّب ،تطکیالت ،دستَسالؼولْب ،ضیًَُبهِّب ،دستَسخلسبت ٍ سبیش هَاسد اسائِ ضذُ اص سَی هؼبًٍتْب ٍ ضَسای هَسسِ ثِ
هٌظَس طشح دس ّیبت اهٌب ٍ یب سبیش هشاخغ ریػالح؛
 -5پیطٌْبد ثَدخِ سبلیبًِ هَسسِ ثِ ّیبت اهٌب اص طشیق سئیس هَسسِ؛
 -6تٌَع ثخطی ثِ هٌبثغ هبلی هَسسِ اص طشیق خزة کوکْبی هشدهی ٍ افضایص دسآهذّبی اختػبغی اص طشیق اسائِ خذهبت آهَصضی،
پژٍّطی ،فٌبٍسی ،فشٌّگی ٍ سبیش هٌبثغ دیگش پس اص اخز هدَصّبی الصم اص ّیبت اهٌب ٍ یب سبیش هشاخغ ریػالح؛
 -7پیطٌْبد تَصیغ ٍ تخػیع فشغتّبی هطبلؼبتی ٍ دٍسُّبی کَتبُ هذت آهَصضی ٍ تحقیقبتی داخل ٍ خبسج کِ طجق ضَاثط ثِ
اػضبی آهَصضی ،پژٍّطی تؼلق هیگیشد اص طشیق سئیسِ هَسسِ ثِ ٍصاست؛
 -8ثشسسی ٍ تػَیت پیطٌْبدات اسائِ ضذُ دس خػَظ فؼبلیتْبی تشثیتی ،فشٌّگی ،اختوبػی ،سیبسی ٍ تشثیت ثذًی کِ ثشاسبس تقَین
سبلیبًِ هؤسسِ اسائِ گشدیذُ است؛
ً -9ظبست ٍ پیگیشی گضاسضبت تشثیتی ،فشٌّگی ،سیبسی ،اهٌیتی ٍ  ...ثب ّوبٌّگی دیگش دستگبّْبی ریشثط تب حػَل ًتیدِ؛
 -11ثشسسی ٍ اسصیبثی ًحَُ اخشای تػویوبت ّیبت سئیسِ تَسط ٍاحذّبی تبثؼِ هَسسِ ٍ ًظبست ثش ػولکشد آًبى؛
 -11اسصیبثی ػولکشد حَصُّبی هختلف هَسسِ ٍ ثشسسی گضاسضبت ادٍاسی دس ضَسای هَسسِ؛
 -12ایدبد ّوبٌّگی الصم ثیي حَصُّبی هختلف هَسسِ.

