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 مقدمه :

شورای اسالمی شدن 292مصوب جلسه  "آئین نامه اجرائی شورای  هم اندیشی استادان دانشگاه ها "2ماده  3نظربه  تبصره بند 

که مقرر است که ، درکلیه دانشگاهها ومراکزآموزش عالی کشورکه دفترنهاد نمایندگی  22/22/58دانشگاهها ومراکزآموزشی مورخه 

گانه این شورا  9شورای هم اندیشی استادان دانشگاه تشکیل گردد وبرای  به ثمرنشستن وظایف   مقام معظم رهبری تأسیس  شده است،

آن وبهره مندی ازطرح ها ، نظرها وراهکارهای علمی پیشنهادی ازسوی اساتید دانشگاه دررفع معضالت  6و8و4و3و2به ویژه بندهای 

درمانی ، آموزشی وپژوهشی کشور، استان ودانشگاه ، آئین نامه اجرایی ومشکالت فرهنگی ، سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، بهداشتی ، 

 کارگروه  گروههای  تخصصی شورای هم اندیشی استادان دانشگاه  علوم پزشکی گلستان به شرح زیر تدوین گردد :                          

 : کارگروههای تخصصی :1ماده 

نفر ازاساتید دانشگاه  21الی   3ی هم اندیشی استادان دانشگاه باحضورحداقل برابراین آئین نامه کارگروههای تخصصی شورا

 درموضوعات خاص موردعالقه ، زیرنظرشورای هم اندیشی استادان دانشگاه ، تشکیل میشود

 کارگروه بالمانع است . 2:حضورهریک ازاستادان حداکثر در2تبصره 

 : تعداد وعناوین کارگروه های تخصصی :2ماده 

 کارگروههای تخصصی شورای هم اندیشی استادان دانشگاه ،  بشرح زیر  باشد . :

 الف : کارگروه کرسی های آزاداندیشی 

 برگزاری کرسی های آزاداندیشی ، برگزاری نشست علمی تخصصی وجلسات نقدونظر .محورهای فعالیت : 

 سرگروه : استاد جعفری 

 سرلک، دکتر صفارمقدماعضای کارگروه: دکتر علیجان تبرائی، دکتر 

 ب: کارگروه امورآموزشی :

 ارتقای اساتید ، جذب هیأت علمی ، شیوه های تدریس ، اخالق حرفه ای ودانش افزایی استادان .محورهای فعالیت ها: 

 سرگروه : دکتر اوالد نبی 

 اعضای کارگروه: دکتر خسروی، دکتر کالنی، دکتر سید مهران حسینی
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 :ج: کارگروه امورپژوهشی 

 پژوهشی  ، طرح های تحقیقاتی ، اخالق درپژوهش ، اولویت های پژوهشی.  –نشریات علمی محورفعالیت ها : 

 سرگروه : دکتر علیجان تبرائی 

 اعضای کارگروه: دکتر ثمین زمانی، دکتر توحیدی، دکتر ظفر زاده

 د: کارگروه سیاسی اجتماعی :

 سالمت ، مناسبتهای سیاسی واجتماعی وآسیب های اجتماعی . امورسیاسی ، انتخابات ، خیرینمحورفعالیت ها : 

 رئیسی سرگروه : دکتر 

 شهریاری، دکتر حسینی اعضای کارگروه: دکتر 

 ه: کارگروه فرهنگی :

 مسجد محوری ، اقامه نماز، قرآن ، مناسبت ها ، مراسم ، فضای مجازی ، مسابقات فرهنگی ودغدغه های فرهنگی .محورفعالیت ها : 

 سرگروه : دکتر سرلک 

 کتر جعفری، دکتر رضوی )فضای مجازی(اعضای کارگروه: دکتر یزدی، دکتر سبزی ، دکتر نیک نژاد ، د

 و:کارگروه تربیت بدنی وفوق برنامه :

 کوهنوردی ، مسابقات ورزشی ، گل گشت ، اردوهای یکروزه داخل استان ، خارج استان ، راهیان نور.محورفعالیت ها : 

 : دکتر خسرویسرگروه 

 اعضای کارگروه: دکتر توحیدی، دکتر رئیسی ، دکتر اوالدنبی  

 ز: کارگروه فعالیتهای دانشجویان :

 نشریات ، نشست و تشکل ها.محورفعالیت ها : 

 سرگروه : دکتر صفارمقدم

 اعضای کارگروه: دکتر سبزی، دکتر ثمین زمانی
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 ح: کارگروه ویژه بانوان :

 مسائل اختصاصی بانوان محورفعالیت ها: 

 دکتر توحیدی   زمانی،اعضای کارگروه: دکتر حسینی، دکتر سبزی ، دکتر                             سرگروه : دکتر یزدی

 ط: کارگروه )کمیته ( نیازسنجی دانشگاه 

ابالغی رئیس  "راهکارها ": کارگروه )کمیته ( نیازسنجی دانشگاه براساس آئین نامه برگزاری نشست های تخصصی محورفعالیت ها

 می باشد.  22/6/2399مورخه 6823/2/99محترم مرکزهم اندیشی استادان کشوربه شماره 

 دکتر یزدی ی،دکتر صفارمقدم، دکتر کالنی ، دکتر شهریار اعضای کارگروه:                  سرگروه : دکتر نیک نژاد    

 : افزایش ، کاهش ، حذف ، تغییرنام وادغام کارگروهها به عهده شورای هم اندیشی استادان دانشگاه می باشد .2تبصره 

 : افزایش محورهای فعالیتهای کارگروهها به عهده کارگروه مربوط وتصویب درشورای هم اندیشی استادان دانشگاه می باشد . 3تبصره 

 گروه های تخصصی :: وظایف کار3ماده  

 الف : برگزاری کرسی های آزاداندیشی .

 تخصصی.  –ب: تعیین موضوعات وبرگزاری نشست های هم اندیشی علمی 

 ج: پیشنهاد  طرح های تخصصی به شورای هم اندیشی. 

 د: جلب مشارکت اساتید وفرهیختگان دانشگاه به موضوعات تخصصی. 

ه: پیشنهاد  راهکارهای علمی رفع مشکالت ومعضالت مختلف فرهنگی ، سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، بهداشتی ، درمانی ، آموزشی 

 وپژوهشی کشور، استان ودانشگاه 

 و: پیشنهاد تدوین  برنامه های ساالنه همراه با برآورد هزینه ها .

 یشی استادان دانشگاه حسب مورد ز: پیشنهاد حضوراعضای کارگروه درجلسه شورای هم اند

 ح: گزارش مستمر فعالیت های کارگروه به دبیردفتر هم اندیشی دانشگاه 

 : ارکان کارگروه های تخصصی : 4ماده 
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 سال انتخاب شوند  . 2کارگروه های تخصصی دارای یک مسئول  ویک دبیر خواهد بود که دراولین جلسه کارگروه  وبه مدت 

 ل ودبیر کارگروه های تخصصی را دبیر شورای هم اندیشی استادان دانشگاه صادرمی نماید .: ابالغ مسئو4تبصره 

 : مسئوالن کارگروههای تخصصی درسال اول ازجانب دبیر هم اندیشی دانشگاه انتخاب می شوند.8تبصره 

 : جلسات کارگروه های تخصصی : 5ماده 

 شود.جلسات کارگروه های تخصصی حداقل هرماه یکبار تشکیل می

، تشکیل ر ازاعضاء باهماهنگی دبیرکارگروهنف 2: جلسات فوق العاده کارگروه باتقاضای مسئول  کارگروه یا تقاضای حداقل 6تبصره 

 شود .

: مصوبات کارگروه باتصویب نصف بعالوه یک اعضای حاضر درجلسه معتبر بوده ودرصورت تساوی آراء ، رأی مسئول  9تبصره 

 کارگروه ، نافذ است .

 : شورای دبیران کارگروه های تخصصی : 6ماده 

شورای دبیران کارگروه های تخصصی سالی  جلسه ،رهای موازی در کارگروه های تخصصیهماهنگی بیشتر وپرهیز از کا برای

 م اندیشی استادان دانشگاه باشد .باربرگزارمی گردد. اداره این جلسات عهده دبیره2

 

 

 

تبصره درجلسه شورای هم اندیشی استادان دانشگاه علوم پزشکی گلستان  7ماده و 7: این آئین نامه در7ماده 

 به تصویب رسید وازتاریخ تصویب،اجرایی  باشد .  11/9/1397درتاریخ 

 


