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 فرهنگی و علمی کمیسیون عنوان

 28/02/91 تصویب

  ابالغ

 مصوبه ::. متن.:: 

 ارتقاى و توسعه به مربوط امور ساماندهی منظور به و سیاستگذاری شورای اساسنامه 10 ماده 27 الی 22 و 19 الی 11 بندهای اجرای راستای در

 شورای دبیرخانه «فرهنگی و علمی کمیسیون» آنها، کلی ضوابط تعیین و خواهران علمیه هاىحوزه در پژوهش و آموزش تربیت، سطح

 :گردد می تشکیل زیر اختیارات و ترکیب با گذاریسیاست

 :اختیارات و وظایف

  خواهران؛ علمیه هایحوزه پژوهشی و آموزشی امور بر حاکم کلّی ضوابط تصویب( 1

 شورا؛ مصوب هایگرایش و هارشته به مربوط هایسرفصل و واحدها تصویب( 2

  برتر؛ استعدادهای جذب و شناسایی بر تأکید با خواهر طالّب پذیرش و جذب به ناظر کلّی ضوابط تصویب( 3

  اساتید؛ و طالّب ارزشیابی و نظارت به ناظر کلّی ضوابط تصویب( 4

 تحصیلی؛ مدارك صدور کلّی ضوابط تصویب( 5

  ارتباطی؛ تبلیغی، تربیتی، پژوهشی، آموزشی، هایبرنامه و هانظام ارزیابی و نظارت به ناظر کلّی ضوابط تصویب( 6

  آن؛ جغرافیایی توزیع نحوة و پژوهشی و آموزشی فضاهای کالبدی توسعة بر حاکم کلّی ضوابط تصویب( 7

 نقد، پردازی،نظریه هایکرسی و علمی هایقطب ها،انجمن تأسیس علمی، مجالت به علمی امتیاز اعطای قانونی و علمی کلّی ضوابط تعیین( 8

 آزاداندیشی؛ و مناظره

  برتر؛ استعدادهای و نخبگان از حمایت و مهارتی و علمی ارتقاء شناسایی، به ناظر کلّی ضوابط تصویب( 9

  خدماتی؛ و تبلیغی فرهنگی، پژوهشی، آموزشی، مراکز و هاواحد انحالل و نظارت هدایت، حمایت، اداره، تأسیس، به ناظر کلّی ضوابط تصویب( 10

 حوزوی؛ پژوهشی و آموزشی ویژه و جامع مراکز ایجاد کلّی ضوابط تصویب( 11

 حوزوی؛ پژوهشی و آموزشی ویژه مراکز اساسنامة تصویب( 12

  ؛حوزوی پژوهشی و آموزشی مراکز هایاساسنامه بر حاکم ضوابط تصویب( 13

 خواهران؛ علمیه هایحوزه تبلیغی و اجتماعی تربیتی، فرهنگی، امور به مربوط کلّی ضوابط تصویب(  14

 آنان؛ مندیتوان کارگیریبه برای سازیزمینه و التحصیالنفارغ هایمهارت و هاآگاهی ارتقاء به ناظر کلّی ضوابط تصویب( 15

 : اعضاء ترکیب

 خواهران؛ علمیه هایحوزه گذاریسیاست شورای عضو دو .1

 گذاری؛سیاست شورای دبیرخانه مسئول .2

 ؛(کمیسیون دبیر) گذاریسیاست شورای دبیرخانه هایبررسی و مطالعه مدیرکل .3

 خواهران؛ علمیه هایحوزه مدیریت مرکز مدیر .4

 مدیریت؛ مرکز مدیر معرفی با موضوع حسب طرازهم سطوح یا مدیریت مرکز معاونین از نفر دو .5

 علیها؛ اهللسالم الزهرا جامعه مدیر .6

 علیها؛ اهللسالم الزهرا جامعه مدیر معرفی با موضوع حسب طرازهم سطوح یا علیها اهللسالم الزهرا جامعه معاونین از نفر دو .7

 شورا؛ تصویب با نظرصاحب کارشناس نفر یک .8

 رای 5 از کمتر اینکه به مشروط حضار اکثریت موافق رأی با آن تصمیمات و  یابدمی رسمیت اعضاء اکثریت حضور با کمیسیون جلسات :تبصره

 شورای مصوبه حکم در گردد تصویب شورا عضو دو از یکی حداقل موافق رأی با کمیسیون تصمیمات که صورتی در و رسدمی تصویب به نباشد،

 .شد خواهد ارجاع شورا به گیریتصمیم جهت مذکور مصوبات صورت این غیر در و است گذاریسیاست

 


