
  
  

  دانشگاه صنعتي اصفهان

  
  هاي دانشگاه صنعتي اصفهاننامه انتخاب روساي دانشكدهشيوه

  مقدمه:

مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي، انتخاب روساي  10/2/1389ها مورخ نامه جامع مديريت دانشگاهبر اساس آئين

ها در تحقق با توجه به نقش مديران دانشكدههاي آموزشي برعهده رئيس دانشگاه گذاشته شده است. ها و گروهدانشكده

هاي آموزشي، پژوهش و فناوري، فرهنگي، اجتماعي و بين المللي، انتخاب مديران اليق سند راهبردي دانشگاه در حوزه

  با مشاركت همكاران عضو هيأت علمي اهميت بسزائي دارد.

دانشكده از ميان افراد واجد شرايط با نظر اعضاي مند براي معرفي كانديداهاي رياست نامه فرايندي نظاماين شيوه

  گيري توسط رياست دانشگاه ارائه ميدهدهيأت علمي دانشكده براي تصميم

   

  وظايف رئيس دانشكده -1ماده 

  نامه جامع مديريت و تجربه موجود در دانشگاه، اهم وظايف رئيس دانشكده به شرح زير است:براساس آئين

  ريزي امور دانشكده در راستاي برنامه تحول راهبردي دانشگاهمديريت و برنامه -1-1

  گرا در دانشكدهفراهم نمودن انگيزه و زمينه الزم جهت ايجاد فضاي علمي و فرهنگي پويا و كيفيت-1-2

  ايجاد هماهنگي در امور آموزشي، پژوهشي، اداري و مالي و فرهنگي دانشكده-1-3

  نشجويان، اساتيد و كاركنان در واحدهاي مختلف دانشكدهفراهم نمودن تعامل مناسب بين دا-1-4

  ايجاد زمينه الزم جهت برقراري نظم و انضباط كاري در دانشكده و نظارت بر آن-1-5

ها به اعضاء هيأت علمي، دانشجويان و كاركنان دانشكده و نظارت بر حسن نامهاعالم كليه مصوبات، مقررات و آئين-1-6

  اجراي آنها

  بر حسن اجراي وظايف آموزشي، پژوهشي و فرهنگي اعضاء هيأت علمي نظارت -1-7

  هاي مصوب ها و برنامهريزي و نظارت بر مسائل مالي و هزينه كرد بودجه دانشكده در راستاي سياستبرنامه-1-8

  ارزيابي عملكرد ساالنه دانشكده و گزارش آن به رئيس دانشگاه-1-9

  ها و ساير مسئولين دانشكده به رئيس دانشگاه و نظارت بر عملكرد آنهاگروهپيشنهاد معاونين و مديران -1-10

  



  شرايط الزم براي نامزدهاي رياست دانشكده -2ماده 

  شرايط الزم براي نامزدهاي رياست دانشكده به صورت زير است:

مي و داراي سابقه سال سابقه هيأت عل 7عضو هيأت علمي با وضعيت حداقل استاديار رسمي آزمايشي و حداقل -2-1

  اجرائي در دانشگاه

  هاي مديريتيبرخورداري از توانمندي-2-2

  داشتن انگيزه و رغبت براي ارتقاء كيفي دانشكده -2-3

  آشنا با قوانين و مقررات دانشگاه-2-4

  هاي دانشكده و دانشگاهحضور فعال و موثر در فعاليت-2-5

  روهيداراي حسن سابقه در دانشكده و روحيه كار گ-2-6

  تواند به صورت متوالي بيش از دو دوره رئيس دانشكده باشد.يك عضو هيأت علمي نمي: 1تبصره 

  

  شرايط رأي دهندگان -3ماده 

، رسمي آزمايشي يا پيماني حق رأي خواهند داشت. اين افراد قطعيكليه اعضاي هيأت علمي دانشكده اعم از رسمي 

مامور شده به وزارت متبوع و ساير سازمانها و دانشگاهها، مامورين به فرصت عالوه بر شاغلين فعال در دانشكده، افراد 

برند را نيز شامل مطالعاتي و افرادي كه در مرخصي استحقاقي يا استعالجي (به جز مرخصي بدون حقوق ) به سر مي

  شود.مي

اعالم موضوع از طريق  اند صرفا بتواناعضاي هيأت علمي كه به دليل موجه در جلسه انتخابات حضور ندارند مي: 2تبصره

يا به يكي از همكاران حاضر درجلسه وكالت دهند  نامه كتبي يا ايميل يا نامه در سيستم اتوماسيون به رياست دانشكده

تواند وكالت يكي از همكاران را بپذيرد و تفويض تا از طرف ايشان اعالم رأي نمايد. هرعضو هيأت علمي حداكثر مي

  باشد.يرش نميوكالت قابل پذ

  

  زمان و نحوه برگزاري انتخابات -4ماده 

رئيس دانشكده يك ماه قبل از اتمام دوره سه ساله مسئوليت، با هماهنگي با رياست دانشگاه، طي فراخوان عام -4-1

روزه تقاضاي  10موضوع تاريخ برگزاري مجمع عمومي جهت انتخابات نامزدهاي رياست دانشكده را اعالم و با مهلت 

توانند خود )، اعضاي هيأت علمي ميها ها (گرايشنمايد. عالوه بر اعالم كانديداها از طرف گروهمعرفي كانديداها را مي

  اعالم كانديداتوري نموده يا از طرف جمعي از اعضاي هيأت علمي كانديدا شده و معرفي شوند.



مزدي نمايند كه حداقل براي يك دوره سه ساله ( در ريزي و اعالم نااي برنامهداها به گونهنديضروري است كا -3تبصره

  صورت انتخاب شدن توسط مجمع و نهايتا رياست دانشگاه) بتوانند به صورت فعال در دانشكده حاضر باشند.

هاي الزم براي مواردي چون بازنشستگي و عزيمت به فرصت مطالعاتي ضروري بينيها و پيشدر اين ارتباط بررسي

  است.

مسئوليت رئيس دانشكده  سالهر صورتي كه به داليلي انتخابات در اثناي دوره و قبل از اتمام دوره سه د -4تبصره 

  اتمام مسئوليت) بايد رعايت گردد. از صورت گيرد، موارد فوق الذكر (به جز مهلت يك ماهه قبل

فعلي دانشكده برگزار هفته قبل از اتمام دوره سه ساله رئيس  2جلسه مجمع عمومي جهت انتخابات حداقل -4-2

دعوتنامه جلسه فوق حداقل يك هفته قبل از زمان برگزاري از طرف رئيس دانشكده براي كليه اعضاي هيأت  شود.مي

-شود. رئيس دانشكده بايستي سعي نمايد زمان برگزاري جلسه را بر اساس مشورت با شوراي آموزشيعلمي ارسال مي

  امكان حضور حداكثري همكاران فراهم شود. پژوهشي دانشكده طوري انتخاب نمايد كه

برگزاري جلسه انتخابات به عهده رئيس دانشكده است. در صورتيكه ايشان كانديداي دوره بعدي باشد به انتخاب -4-3

  گردد.دار ادامه برگزاري انتخابات ميمجمع عمومي يك نفر به عنوان رئيس جلسه انتخاب و عهده

نفر كانديدا به  4باشد. در صورت عدم وجود نفر مي 4زم براي برگزاري انتخابات الاقل تعداد كانديداهاي ال -5تبصره

  يابد.نحو مقتضي توسط مجمع عمومي شرط فوق تحقق مي

هاي قطعي اعالم گرديده و اعضاي مجمع عمومي نسبت به ارائه رأي كتبي ادر رأي گيري نهايي، اسامي كانديد-4-4

ايند. رأي گيري به صورت مخفي صورت گرفته و هر فرد حداكثر به دو نفر از كانديداها نمشان اقدام ميخود و موكلين

  تواند رأي دهد.مي

  رسد.آرا در حضور شركت كنندگان شمارش شده و نتيجه به اطالع اعضاء جلسه مي -4-5

ذكر تعداد آراي كسب ر حائزين اكثريت آرا را بر اساس حروف الفباي فاميل و بدون نفرئيس دانشكده اسامي سه -4-6

هاي الزم نمايد. رئيس دانشگاه پس از بررسيشده به عنوان نامزدهاي رياست دانشكده به رياست دانشگاه پيشنهاد مي

  شدگان براي مدت سه سال اقدام خواهد كرد.نسبت به صدور حكم براي يكي از معرفي

  ويب رسيده و از اين تاريخ اجرا خواهد شد.توسط شوراي دانشگاه به تص 19/12/1397اين شيوه نامه در تاريخ 
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