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 باسمه تعالی
      

 

 

 

 

 
 
 

  

        

 در آموزشي خدمات و رفاهي-صنفي محورهاي در دانشجويان همكاري و همفكري مشاركت، هاي زمينه تقويت راستاي در

 پرافتخار هاي سرمايه از صيانت و دانشگاه اهداف و ها رسالت پذيري، مسئوليت و قانونگرايي ترويج اسالمي، مديريت چارچوب

 اجراي به نسبت فرماييد دستور است شايسته. است شده تدوين دانشگاه و دانشجو انديشي هم و تعامل شوراي نامه آيين كشور،

 .گردد ارسال دانشگاه دانشجويي امور كل اداره به گزارش اقدامات كاري مرحله هر در و اقدام دقت و جديت با نامه آيين مفاد

 معاونين شوراي ييدتأ به ،348صورتجلسه شماره  5 بند استناد به 19/7/1399 تاريخ درو پيوست اجرايي آن  نامه آيين اين     

 شماره  صورتجلسه استناد به وبه صورت آزمايشي در چهار استان اجرا گرديد 1400-1399و در سال تحصيلي  رسيده دانشگاه

 ابالغ مي گردد. دانشگاه آزاد اسالمي واحدهاي تماميبه  اجرا جهت  10/7/1400شوراي معاونين دانشگاه به تاريخ 386

 تاييد رياست محترم دانشگاه رسيده استبه  14/07/1400اين دستورالعمل در تاريخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    استان ها میدانشگاه آزاد اسال محترمسای رؤ
 

 آیین نامه شورای تعامل و هم اندیشی دانشجو و دانشگاه  موضوع:

 
 

 :  رونوشت

 روسای محترم واحدها، مراکز آموزشی و آموزشکده های دانشگاه آزاد اسالمی -
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 مقدمه:    

پيشرفت و تعالي در هر مجموعه، ارتباط دوسويه مديران و مخاطبان آن مجموعه است. دانشگاه آزاد اصل بنيادي و اساسي   

همواره  ترين مراكز تربيت و آموزش نيروي انساني كشور،به عنوان مولود فرهنگي و علمي انقالب اسالمي و يكي از مهماسالمي 

ها و پيشنهادهاي دلسوزان، به ويژه دانشجويان، حركت در مسير موفقيت و دستيابي به كند با به كارگيري ديدگاهتالش مي

يرگذار دانشگاهيان )ره( پيرامون نقش مهم و تأثخميني امامايران را تداوم بخشد. هاي بلند نظام مقدس جمهوري اسالمي آرمان

كه الزم است با هوشياري و تعهد به اسالم و خدمت به كشور مراقب اوضاع و  قشر محصلين خصوصاً دانشگاهيان»فرمودند: 

گ تعليم و تربيت، به سوي مسائلي كه احوال طبقات محصلين و دانشگاهيان باشند كه خداي نخواسته يک وقت اين مراكز بزر

: همچنين رهبر معظم انقالب نقش بي بديل دانشجويان را اينگونه توصيف فرموده اند« .قبالً بدان مبتال بودند، كشيده نشود

مطالبه گري دانشجويان اگر با مطالعه و اطالعات دقيق و درست همراه باشد، قطعاً زمينه ساز تالش بيشتر مسئوالن براي »

را تشكيل  «شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه»دانشگاه آزاد اسالمي  در همين راستا .«حل مشكالت خواهد بود

دهد. اميد است از رهگذر تشكيل اين شورا، تعامل و همدلي هر چه بيشتر ميان اركان دانشگاه، به ويژه دانشجويان با مديران مي

 قق شود.اندركاران اداره دانشگاه محو دست

 فصل اول :کلیات

 : تعاریف1ماده 

 ها شده است.هاي كامل آننامه عبارات اختصاري زير جايگزين عبارتدر اين آيين 

 شود.خوانده مي« دانشگاه»نامه  به اختصاردانشگاه آزاد اسالمي كه در اين آيين دانشگاه:

نامه به ينباشند كه در اين آيمي مراكزهاي فعال دانشگاه آزاد اسالمي اعم از واحدها و تمامي زيرمجموعه واحد دانشگاهی: 

 شود. مي ناميده« واحد»اختصار 

اي يا تخصصي در دوره آموزشي فردي است كه در يكي از مقاطع كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكتري حرفه دانشجو: 

 از واحدها و مراكز دانشگاه آزاد اسالمي به تحصيل اشتغال دارد. يا پژوهشي  در يكي

دانشجو و واحد دانشگاهي، مركب از دانشجويان منتخب هريک از واحدهاي  هم انديشيشوراي تعامل و  واحد: تعاملشورای 

 .ناميده مي شود «واحد تعاملشورای »است  كه به اختصار   5اعضاي تعيين شده در ماده دانشگاهي و 

 : اهداف 2ماده 

اعتالي  براي « خدمات آموزشي»و « صنفي و رفاهي»هاي محوردر ارتباط با تعامل موثر دانشجويان در حل مسائل  -2-1

 دانشگاه در كليه سطوح.

 دانشگاه. سازمان مركزيايجاد بستر ارتباط مستقيم دانشجويان با مسئوالن واحدهاي دانشگاهي ، استان ها و  -2-2

 :ی تعامل واحدوظایف شورا-3ماده 

انديشي با نظر و همدو هفته يكبار، طرح پيشنهادات و ارائه گزارشات از وضعيت موجود و تبادلهر برگزاري جلسات  -1-3

 دانشجويان و ديگر اعضاي شورا.

 اهداف.ارهاي دانشجويان در محورهاي مطروحه در كسازي پيشنهادات، انتقادات و راههماهنگي و يكپارچه -2-3
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 :هاشورا : جایگاه4ماده 

دانشجويان را دارد و و مسئولين دانشگاه  در ارتباطچه بهتر دانشگاه ه مشورتي و تعاملي براي اداره هرجنب صرفاًمذكور  شوراي

 حق تصميم گيري ندارد.

  : اعضای شورافصل دوم

   :واحد تعاملاعضای شورای  – 5ماده 

 س شورا(رئيواحد )معاون فرهنگي و دانشجويي  -5-1
 معاون آموزشي واحد )عضو( -5-2
 دانشجويي واحد )دبير شورا( مدير -5-3
 اساس جمعيت دانشجويي واحددانشجويي به انتخاب دانشجويان برسه تا هفت نفر عضو  -5-4
بر اساس جمعيت  شورا مديران گروه آموزشي و انتخاب رئيسدو تا پنج نفر از اعضاي هيات علمي واحد به پيشنهاد  -5-6

 هيات علمي واحد

 واحد است. تعامل رييس شوراي، با بر اساس دستورالعمل اجرايي  دانشجويي مسئوليت برگزاري انتخابات نمايندگان :1تبصره 

 كميته انضباطي باشند.ي، فاقد سابقه محكوميت قطعي در ضمن دارا بودن شرايط آموزش بايدمي كانديداها  :2تبصره 

 سایر مواردفصل سوم : 

 باشد.نامه بر عهده رئيس واحد مينظارت بر حسن اجراي اين آيين -7ماده 

 االجرا است.ها الزمتبصره تنظيم شده است كه از تاريخ ابالغ به واحد 2ماده و  8فصل ،  3اين آيين نامه در  -8ماده 
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