آییننامهتشکیلکرسیهایآزاداندیشی

دردانشگاههاومؤسساتآموزشعالیوپژوهشی

یکی دیگزاسکبرّبئی کِ ببیذ در سهیٌِی هسبئل گًَبگَى اجتوبعی ٍ سیبسی ٍ علوی اًجبم بگیزد ،هیذاى دادى بِ داًشجَست بزای
اظْبرًظز .اس اظْبرًظز ّیچ ًببیذ بیوٌبک بَد .ایي کزسیّبی آساداًذیشی کِ هب گفتین ،در داًشگبُّب ببیذتحقق پیذا کٌذ ٍ ببیذ تشکیل
بشَد .اگزچٌبًچِ بحثّبی هْن تخصصی در سهیٌِی سیبسی ،در سهیٌِّبی اجتوبعی ،در سهیٌِّبی گًَبگَى حتّی فکزی ٍ هذّبی ،در
هحیطّبی سبلوی بیي صبحببى تَاى ٍ قذرتِ بحث هطزح بشَد ،هطوئٌبً ضبیعبتی کِ اس کشبًذى ایي بحثّب بِ هحیطّبی عوَهی ٍ
اجتوبعی هوکي است پیش بیبیذ ،دیگز پیش ًخَاّذ آهذ.

هقبم هعظن رّبزی هذظلِ العبلی ـ
دیذار بب اسبتیذ داًشگبُّب 88/6/8

هبدُ -1تعزیف کزسی آساداًذیشی

کشسی آصاداًذیطیً:طستی است کِ دس آى تِ غَست آصادً ،ظاهوٌذ ،هحتشهاًِ ،ػمالًی ،هٌغمی ٍ ضجاػاًِ ،دس یکی اص لالةّای
هٌذسج دس ریل ،دس تاب هَضَػی هؼیي ٍ اص پیص اػالم ضذُ ،تِ اظْاسًظش ،پشسص ٍ پاسخ ػویك ،گفتگَ ،تثادل ٍ تضاسب آساء،
ّوشاُ تا استذالل ٍ اسایِ هستٌذات پشداختِ هیضَد.

لالةّا:کشسیّای آصاداًذیطی ،دس یکی اص لالةّای صیش لاتل اجش است:

 1.کشسی هٌاظشُ

 2.کشسی ًمذ ٍ ًظش

 3.کشسی پشسص ٍ پاسخ تِ ضثْات

هبدُ -2اّذاف

 – 2 - 1ایجاد هحیظ هغلَب تشای تیاى آصاداًِ ٍ ًاغحاًِ اًذیطِّا دس داًطگاُّا تا تَجِ تِ تمَیت هؤلفِّای ٍحذت ،اهٌیت
هلی ٍ اسصضْای اسالهی

 – 2 -2تضاسب آساء ٍ حاکن ضذى فضای ػمالًی ٍ ػلوی تا سػایت اخالق اسالهی ٍ هٌغك گفتگَ

 – 2 -3ایجاد فشغت لاًًَی ،اهي ٍ ػادالًِ تشای عشح آساء ٍ تمَیت سٍحیِ حمیمتجَیی ،لاًَىگشایی ،آصادگی ،خَداتکایی
فکشی ٍ سضذ فشٌّگ ًمذپزیشی دس چاسچَب لاًَى اساسی جوَْسی اسالهی ایشاى.

 – 2- 4تطَیك داًطگاّیاى تِ هغالؼِ ٍ تفکش خالق دس ساستای تػیشتافضایی ٍ سفغ اتْاهات ٍ پاسخگَیی تِ ضثْات گًَاگَى

 – 2 -5ایجاد تستش ػلوی ٍ فشٌّگی هٌاسة تشای تطَیك ٍ صهیٌِساصی فشآیٌذ تَلیذ ػلن ٍ ًظشیِپشداصی

هبدُ-3سیبستگذاری ٍ ًظبرت

سیاستگزاسی ٍ ًظاست کالى تش حسي اًجام کشسیّای آصاداًذیطی دس دستگاُّای تاتؼِ تش ػْذُ «ضَسای اسالهی ضذى
داًطگاُّا ٍ هشاکضآهَصضی» هیتاضذ.

هبدُ ّ-4یأت هزکشی کزسیّب

ّیأت هشکضی کشسیّای آصاداًذیطی دس دستگاُّای آهَصشػالی کطَسّ« ،یأت هشکضی ًظاست تش فؼالیتّای تطکلّای
اسالهی» دستگاُ هشتَعِ است.

ٍظبیف ّیأت هزکشی:

الف :اتخار ساّکاسّای تَسؼِ کوی ٍ کیفی ٍ تسْیل دس تشگضاسی کشسیّا

ب::تشسسی تخطٌاهِّای هَسد ًیاص ٍ پیطٌْاد ضَاتظ ٍ دستَسالؼولّای هشتثظ تِ ضَسای اسالهی ضذى داًطگاُّا

ج::حوایتّ ،ذایتً ،ظاست ٍ اسصیاتی ػولکشد ّیأتّای ًاظش داًطگاُّای تاتؼِ

هبدُ ّ – 5یبت ًظبرت هَسسِ

ّیأت ًظاست دس داًطگاُّا ٍ هؤسسات آهَصشػالیّ« ،یأت ًظاست تش فؼالیتّای تطکلّای اسالهی» است ٍ دتیشخاًِ ّیأت
ًظاست تش تطکلّای اسالهی داًطگاُ ٍظیفِ پیگیشی اهَس اجشایی آى سا تش ػْذُ خَاّذ داضت.

ٍظبیف ّیأت ًظبرت هَسسِ:

الف :تشًاهِسیضی دس جْت تحمك اّذاف هػشح دس هادُ  2دس سغح داًطگاُ هشتَعِ

ب :غذٍس هجَص ٍ تؼییي سغح کوی ٍ کیفی هخاعثاى)دس سغح هحیظّای تخػػی یا ػوَهی(

ج ً:ظاست تش حسي اجشای کشسیّا

د :اسصیاتی ٍ ستثِتٌذی کشسیّای تشگضاس ضذُ

ُ :سسیذگی تِ ضکایات ٍ گضاسشّای سسیذُ

تثػشُ ّ :1یأت ًظاست هیتَاًذ تِ هٌظَس ایجاد ساص ٍ کاس الصم تشای اًجام ٍظایف خَد ،حسة هَسد ًسثت تِ تطکیل
کویتِّای کاسضٌاسی ٍیژُ ٍ یا اسجاع هَضَػات تِ ضَسای فشٌّگی داًطگاُ الذام ًوایذ.

تثػشُ :2دتیش ّیأت هَظف است ًسثت تِ اسصیاتی کشسیّا الذام ٍ جوغتٌذی آًشا تِ غَست فػلی تِ ضَسای فشٌّگی داًطگاُ
ٍ ّیأت هشکضی اسسال ًوایذ.

تثػشُ :3کلیِ فشآیٌذّای لاًًَی هػَب دس آییيًاهِ تطکلّای اسالهی داًطگاّیاى ٍ دستَسالؼول اجشایی دس ایي آییيًاهِ
جاسی خَاّذ تَد.

هبدُ 6:فزآیٌذ بزگشاری

ّ – 6 - 1ش یک اص هجوَػِّا ٍ اضخاظ صیش)هٌَط تِ ًذاضتي حکن اًضثاعی اص هشاجغ ریشتظ) هیتَاًٌذ دسخَاست تشگضاسی
کشسی سا تِ ّیأت ًاظش اسایِ ًوایٌذ:

الفّ :ش کذام اص تطکلّای اسالهی داًطگاّیاى )داًطجَیی ٍ استادی(،گشٍُّای ػلوی ٍ آهَصضی ،اًجوٌْای ػلوی،کاًَىّای
فشٌّگی ٍ ضَساّای غٌفی
ب :حذالل سِ ًفش اص داًطجَیاى
جّ :ش یک اص اػضای ّیات ػلوی

تثػشُّ:ش کذام اص ضخػیتّای حمَلی هَسد اضاسُ دس تٌذ الف غشفاً دس حیغِ هَضَػات تخػػی ٍ صهیٌِّای فؼالیت هػشح
دس اساسٌاهِ ٍ آییيًاهِ هػَب هیتَاًٌذ دس خَاست تشگضاسی کشسی ًوایٌذ.

 – 6- 2هتماضی تشگضاسی کشسیّای هٌاظشُ هکلف است دس دسخَاست خَد هجشی ،کاسضٌاسً ،فش یا ًفشات هَافك ٍ هخالف تا
هَضَع سا هؼشفی ٍ تِ ّیأت ًظاست پیطٌْاد ًوایذ .دسغَت ػذم هؼشفی هخالف ،دتیش خاًِ ّیأت هَضَع هٌاظشُ پیطٌْادی سا
تِ اعالع ػوَم داًطجَیاى سساًذُ ٍ دسغَست اػالم آهادگی سایش داًطجَیاى یا تطکلّا تِ ػٌَاى هخالفّ ،یأت ًظاست تؼذ اص
تشسسیّای الصم تِ غذٍس هجَص الذام هیًوایذ.

ّ – 6 -3یأت ًظاست هکلف است ظشف هذت ّفت سٍص کاسی ،اص تاسیخ دسیافت تماضاً ،سثت تِ تطکیل جلسِ ٍ اػالم ًظش
سسوی ٍ کتثی دس هَسد دسخَاست تشگضاسی کشسی الذام ًوایذ.

 – 6 -4چٌاًچِ هتماضی ًسثت تِ سأی ّیأت ًظاست اػتشاؼ داضتِ تاضذ ،هیتَاًذ اػتشاؼ خَد سا ظشف هذت یک ّفتِ اص
تاسیخ اتالؽ سأی ،تِ غَست هکتَب تِ ّیات ًظاست اسائِ دّذّ .یأت ًظاست هکلف است دس اٍلیي جلسِ ضَسا ،هَضَع سا تشسسی
ٍ ًتیجِ ًْایی سا تِ هتماضی اعالع دّذ.
تثػشُ:کشسیّای ًمذ ًظش ٍکشسیّای پشسص ٍ پاسخ تِ غَست تخػػی تشگضاس هیضَدً .حَُ تشگضاسی کشسیّای هٌاظشُ
داًطجَیی هٌَط تِ ًظش ّیأت ًظاست هیتاضذ.

 – 6 -5هجشی کاسضٌاس
الصم است تشگضاس کٌٌذُ کشسی یک ًفش هجشی کاسضٌاس تا ٍیژگیّای احاعِ ػلوی ًسثت تِ هَضَع کشسی ٍ داسای تَاًایی
الصم دس هذیشیت جلسِ جْت تاییذ تِ ّیأت ًظاست هؼشفی ًوایذ .هؼشفی عشفیي هٌاظشُ ،اػالم ضَاتظ اخاللی دس اسایِ
دیذگاُّا ،سػایت تمسینتٌذی ػادالًِ ٍلت جلسِ ٍ هشالثت اص خاسج ًطذى هثاحث اص هَضَع تؼییي ضذُ ٍ اسائِ تزکشات الصم
دس ایي خػَظ اص جولِ ٍظایف هجشی هیتاضذ.

هادُ  – 7ایجاد صهیٌِ ٍ ظشفیت تشای تشگضاسی هَفك کشسیّای آصاداًذیطی

تشگضاسی ٍ اسائِ ًظشات دس کشسیّای آصاداًذیطی دس چاسچَب همشسات داًطگاُ ٍ آییيًاهِ هشتَعِ ،هٌَط تِ تطخیع ّیأت
تشگضاسی کشسی دس داًطگاُ هیتاضذ ٍ تواهی ا ضخاظ حمیمی ٍ حمَلی خاسج اص داًطگاُ اهکاى ّیچگًَِ اػوال ًظش ٍ یا
دخالت دس تشگضاسی یا ػذم تشگضاسی آى ًخَاّذ داضت.

تثػشُ : 1اًؼکاس کلیِ هغالة کشسیّا دس ًطشیات ٍ سساًِّای ػوَهی ،دس چاسچَب لَاًیي هغثَػات کطَس هیتاضذ.

تثػشُّ :2یأت تشگضاسی کشسی دس هَاسد خاظ هیتَاًذ اًؼکاس هفاد ٍ هحتَای کشسیّا دس ًطشیات ٍ سساًِّای سسوی کطَس
سا هوٌَع ًوایذ.

هبدُ  - 8سبیزهَارد

 -1 -8هؼاًٍت فشٌّگی دستگاُّا ٍ داًطگاُّا ٍ هؤسسات هکلفٌذ ّوِ سالِ اػتثاس هطخػی تشای حوایت اص -کشسیّای
آصاداًذیطی دس ًظشگشفتِ ٍ اص کشسیّای تشتش ٍ ًوًَِ ٍ افشاد فؼال دس تشگضاسی آىّا تِ ًحَ ضایستِای تمذیش ًوایٌذ.

 -8-2سئیس داًطگاُ ٍ هؤسسِ هکلف است ًسثت تِ اػوال اهتیاص هٌاسة استماء اػضای ّیأت ػلوی فؼال دس تشگضاسی -هغلَب
کشسیّای آصاداًذیطی الذام ًوایذ.

هبدُ-9ایي آییيًبهِ در  9هبدُ ٍ  7تبصزُ بِ تصَیب شَرای اسالهی شذى داًشگبُّب رسیذ ٍ اس تبریخ ابالغ آى-
السم االجزاست.

داًطکذُ فٌی ٍ هٌاتغ عثیؼی تَیسشکاى

