اسناد باال دستی در بررسی ،بازنگری و اصالح ساختار سازمانی دانشگاه السهرا

الف) سیاست ّای کلی ًظام اداری ابالغی هقام هعظن رّبری
 تٌذ : 10چاتك ساصی ،هتٌاسة ساصی ٍ هٌغقی ساختي تطكیالت ًظام اداسی دس جْت تحقق اّذاف چطن اًذاص
 تٌذ  :11اًعغاف پزیشی ٍ عذم توشكض اداسی ٍ ساصهاًی تا سٍیكشد افضایص اثشتخطی ،سشعت ٍ كیفیت خذهات.
ب) قاًَى برًاهِ پٌجن تَسعِ:
 تٌذ ب هادُ : 20داًطگاّْا ،هشاكض ٍ هؤسسات آهَصش عالی ٍ پژٍّطی ٍ فشٌّگستاًْایی كِ داسای هجَص اص ضَسای گستشش
آهَصش عالی ٍصاستخاًِّای علَم ،تحقیقات ٍ فٌاٍسی ٍ تْذاضت ،دسهاى ٍ آهَصش پضضكی ٍ سایش هشاجع قاًًَی ریستظ
هیتاضٌذ تذٍى الضام تِ سعایت قَاًیي ٍ هقشسات عوَهی حاكن تش دستگاّْای دٍلتی تِ ٍیژُ قاًَى هحاسثات عوَهی ،قاًَى
هذیشیت خذهات كطَسی ،قاًَى تشگضاسی هٌاقصات ٍ اصالحات ٍ الحاقات تعذی آًْا ٍ فقظ دس چْاسچَب هصَتات ٍ
آئیيًاهِّای هالی ،هعاهالتی ٍ اداسی ـ استخذاهی ـ تطكیالتی هصَب ّیأت اهٌاء كِ حسة هَسد تِ تأییذ ٍصساء علَم،
تحقیقات ٍ فٌاٍسی ٍ تْذاضت ،دسهاى ٍ آهَصش پضضكی ٍ دس هَسد فشٌّگستاًْا تِ تأییذ سئیسجوَْس هیسسذ ،عول
هیًوایٌذ .تثصشُ1ـ ّشگًَِ اصالح ساختاس ٍ هقشسات هالی ـ اداسی ،هعاهالتی ،استخذاهی ٍ تطكیالتی داًطگاّْا ٍ هؤسسات
آهَصش عالی ٍ پژٍّطی دٍلتی ٍ ّوچٌیي فشٌّگستاًْای تخصصی فقظ هطوَل هفاد ایي تٌذ است.
 تٌذ د هاد ُ  :20تِ هٌظَس افضایص كاسآیی هأهَسیتْای اصلی داًطگاّْا دس اهَس آهَصش ،پژٍّص ٍ فٌاٍسی دس ّش سال حذاقل
تیست دسصذ ( )%20اص اهَس خذهات سفاّی داًطجَیاى اص ًظش ساختاسی اص تذًِ داًطگاّْا جذا ٍ تِ تخص غیشدٍلتی ٍاگزاس
گشدد.

ج) آییي ًاهِ استخذاهی اعضای ّیات علوی داًطگاُ ّا ٍ هَسسات آهَزش عالی ،پژٍّطی ٍ فٌاٍری هصَب
ّ 17/1/71یات اهٌا
د) آییي ًاهِ استخذاهی اعضای غیر ّیات علوی داًطگاُ ّا ٍ هَسسات آهَزش عالی ،پژٍّطی ٍ فٌاٍری هصَب
ّ 17/1/71یات اهٌا
ُ) آییي ًاهِ هالی ٍ هعاهالتی داًطگاُ ّا ٍ هَسسات آهَزش عالی ،پژٍّطی ٍ فٌاٍری هصَب ّ 17/1/71یات اهٌا
ز) آییي ًاهِ هذیریت داًطگاُ ّا ٍ هَسسات آهَزش عالی هصَب  91/71/71ضَرای عالی اًقالب فرٌّگی
ر) ضَابط ساختار سازهاًی دستگاُ ّای دٍلتی  ،اجرایی
ٍ) آییي ًاهِ سازهاًذّی ٍ تطکیالت داًطگاُ ّا ٍ هَسسات آهَزش عالی هصَب ّ 17/1/71یات اهٌا

ى)کلیِ هصَبات ّیات اهٌای داًطگاُ السّرا در رابطِ با تطکیالت
ٍ آییي ًاهِ ّا ،بخص ًاهِ ّا ٍ دستَرالعول ّای صادرُ از ٍزارت علَم ٍ هرکس ّیات اهٌا در رابطِ با سیاست ّای
ساختاری

حَزُ ریاست:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

آییي ًاهِ فعالیتٍ ،ظایف ٍ اختیاسات سٍاتظ عوَهی
آییي ًاهِ اجشایی ،ضشح ٍظایف ٍ ساختاس ساصهاًی ستادّا ٍ اداسات كل اهَس داًطجَیاى ضاّذ ٍ ایثاسگش داًطگاُ ّا
آییي ًاهِ تطكیالت حشاست
قاًَى گضیٌص كطَس
آییي ًاهِ تطكیل دفاتش ًظاست ٍ اسصیاتی دس داًطگاّْا ٍ هَسسات آهَصش عالی ٍ پژٍّطی
دستَس ٍصیش دس خصَظ "هذیشیت اهَس حقَقی"
هصَتات ضَسای عالی اًقالب فشٌّگی دس خصَظ ّیات اجشایی جزب اعضاء ّیات علوی

هعاًٍت آهَزضی:
-1
-2
-3
-4

پیَست ض واسُ یك آییي ًاهِ استقای هشتثِ اعضای ّیأت علوی ،هقشسات هشتَط تـِ عـشص تطـكیل ٍ اختیـاسات ٍ ٍظـایف ّیـأت
هویضُ هؤسسِ هصَب  89/10/14ضَسای عالی اًقالب فشٌّگی
آئیي ًاهِ دٍسُ ّای آهَصش عالی آصاد ،هصَب ٍ 78/8/7صاست علَم ،تحقیقات ٍ فٌأٍسی
ًظام ًاهِ یادگیشی الكتشًٍیكی دس آهَصش عالی ،هصَب  90/10/17ضـَسای گسـتشش آهـَصش عـالی ٍصاست علـَم ،تحقیقـات ٍ
فٌأٍسی
آئیي ًاهِ تطكیل ضَسای ّذایت استعذادّای دسخطاى دس آهَصش عالی ،هصَب  75/9/6ضَسای عالی اًقالب فشٌّگی

هعاًٍت پژٍّطی:
 -1آئیي ًاهِ عشح ٍ تَسعِ كاسآفشیٌی دس ٍصاست خاًِ ّا ٍ ساصهاى ّای دٍلتی
 -2آئیي ًاهِ عشح ٍ تَسعِ كاسآفشیٌی دس داًطگاّْای كطَس كاساد 85/6/5
 -3تصَیة ًاهِ ّیأت ٍصیشاى هثٌی تش ایجاد دفاتش كاسآفشیٌی دس ٍصاست خاًِ ّا ٍ ساصهاى ّای دٍلتی

هعاًٍت فرٌّگی:
 -1آییي ًاهِ پیطٌْاد تطكیالت هعاًٍت فشٌّگی

هعاًٍت داًطجَیی:
-1آئیي ًاهِ اًضثاعی داًطجَیی هصَب 88/3/16
 -2آئیي ًاهِ اجشایی كویسیَى تشسسی هَاسد خاظ داًطگاّْا ٍ هؤسسات آهَصش عالی هَسخ ٍ 83/4/10صاست علَم
-3جایگاُ تطكیالتی ٍاحذّای تاتعِ هعاًٍت داًطجَیی اسسالی ٍصاست علَم هَسخ 91/5/18

-4آئیي ًاهِ تطكیل هشاكض هطاٍسُ داًطجَیی هَسخ 91/1/15
-5آئیي ًاهِ تطكیل هشاكض تْذاضت ٍ دسهاى داًطگاّْا ،اتالغی ساصهاى اهَس داًطجَیاى 92/5/29

هعاًٍت اداری ٍ هالی:
-1پیَست ضواسُ  1آئیي ًاهِ استخذاهی اعضاء غیش ّیأت علوی

هرکس رضذ:
 -آئیي ًاهِ هشاكض سضذ ٍاحذّای فٌأٍسی هصَب  81/12/17ضَسای گستشش آهَصش عالی

