
 عالي آموزش موسسه و دانشگاه ورزش و بدني تربیت شوراي تشكیل نامه ینيآ
 ١ :ماده

 عـالي  آمـوزش  موسسـات  و دانشگاھھا ورزش و بدني تربیت عالي شوراي اساسنامه ۴ ماده اجراي در
 تشكیل نامه آئین " كشور

 و ريزي برنامه، سیاستگذاري منظور به " عالي آموزش موسسه و دانشگاه ورزش و بدني تربیت شوراي
 ورزش در ھماھنگي ايجاد

 .گردد مي تشكیل دانشگاه
 شورا اعضاي :٢ ماده

 )شورا رئیس( دانشگاه رئیس -١
 مالي و اداري معاون -٢
 فرھنگي و دانشجويي اونعم -٣
 عمراني معاون -۴
 بدني تربیت گروه يا دانشكده رئیس -۵
 )دبیر(دانشگاه بدني تربیت كل مدير -۶
 دانشگاه بدني تربیت رئیس پیشنھاد به بدني تربیت تخصصینم از نفر يك -٧
 ورزشـي  انجمنھـاي  روسـاي  از نفـر  يـك  و بـرادران  تخصصـي  ورزشـي  انجمنھـاي  روسـاي  از نفـر  يـك  -٨

 تخصصي
 تخصصي ورزشي انجمنھاي روساي انتخاب به بنا دانشگاه خواھران

 ورزشـي  انجمنھـاي  از نفـر  يـك  و انبـرادر  خوابگاه و دانشكده دانشجويي ورزشي انجمھاي از نفر يك -٩
 و دانشكده
 دانشجويي ورزشي انجمنھاي روساي انتخاب به بنا خواھران خوابگاه

 بـراي  نھادھـا  و ارگانھـا  سـاير  بـدني  تربیـت  روسـاي  و متخصصین و مسئوالن از لزوم صورت در :١ تبصره
 در مساعدت

 شد خواھد دعوت شورا جلسات براي دانشجويان ورزش امور
 از ،برخـي  دانشـگاه  ھـر  سازمان در چنانچه ، دانشگاھھا تشكیالتي ساختار تفاوت به توجه با :٢ تبصره

 فوق عناوين
 اختیـارات  و وظـايف  شـرح  بـه  توجـه  بـا  دانشـگاه  آن شـوراي  اعضـاي  ،عنـاوين  باشـد  نداشـته  وجود عینا

 مشابه واحدھاي
 . شود تعیین
 :٣ ماده

 بـا  ضـرورت  صـورت  در العـاده  فـوق  جلسـات  و تشـكیل  تحصـیلي  سـال  ھـر  از قبـل  شـورا  عادي جلسات
 و دبیر پیشنھاد

 . شد خواھد تشكیل مالي سال شروع از قبل ترجیحا شورا تائید
 بود خواھد مالك حاضر اعضاي اكثريت راي و يابد مي رسمیت اعضاء سوم دو با جلسات :١ تبصره
 :٤ ماده

 باشد مي دانشگاه بدني تربیت شوراي به وابسته زير تشكیالت
 دانشگاه تخصصي ورزشي انجمنھاي )لفا

 خوابگاھھا و ھا دانشكده دانشجويي ورزشي انجمنھاي )ب
 دانشگاه ورزش شوراي دبیرخانه)ج
 تخصصي ورزشي انجمنھاي مركزي شوراي) د
 دانشجويي ورزشي انجمنھاي مركزي شوراي) ه

 شورا وظايف :٥ ماده
 دانشگاه ورزش و بدني تربیت جامع طرح تصويت و تھیه ) الف

 و دانشـگاھھا  ورزش و بـدني  تربیـت  عـالي  شـوراي  مصـوب  ھـاي  برنامـه  اجـراي  بـراي  زمینـه  ايجاد ) ب
 آموزش موسسات

 كشور عالي
 شورا مصوبات اجراي راستاي در دانشگاه مختلف بخشھاي در ھماھنگي ايجاد)ج
 دانشـگاھي  بین و ھيدانشگا درون فعالیتھاي تقويم قبیل از ھا برنامه و طرحھا تصويب و بیني پیش )د
 و سراسري و

 نیاز مورد بودجه بیني پیش
 دانشجو دختران ورزش فعالیتھاي گسترش و تعمیم از ويژه حمايت )ه
 كشور ورزش و بدني تربیت كردن علمي در دانشگاھیان مشاركت براي الزم زمینه ايجاد)و
 شگاھيدان درون فعالیتھاي و دانشگاه در ھمگاني ورزش گسترش زمینه ايجاد )ز
 ورزش و بدني تربیت عالي شوراي به آن ارائه و دانشگاه بدني تربیت يكساله عملكرد نحوه ارزيابي ) ح

 و دانشگاھھا
 كشور عالي آموزش موسسات

 شورا دبیرخانه : ٦ ماده



 :از عبارتست آن وظايف شود مي تشكیل دانشگاه بدني تربیت اداره و شورا دبیرخانه
 شورا مصوبات پیگیري )الف

 دانشگاه ورزشي تقويم اجراي) ب
 دانشگاه ورزش امور در دانشگاھیان مشاركت توسعه مظور به ورزشي انجمنھاي وگسترش تقويت )ج
 و دانشـجويي  امـور  معـاون  ھمـاھنگي  و صـاحبنظر  افـراد  ھمفكري با شورا آتي جلسه دستور تنظیم )د

 فرھنگي
 وابگاھيخ و اي ،دانشكده دانشگاھي درون ورزش گسترش به توجه) ه
 "خوابگاه و دانشكده دانشجويي ورزشي انجمنھاي " انتخابات زمینه نمودن فراھم )و
 از برخـي  اجـراي  عـدم  داليـل  تبـین  احتمـاال  و شـورا  مصـوبات  اجـراي  خصوص در شورا به گزارش ارائه )ز

 مصوبات
 ٧  :ماده

 در و رسـید  تصـويب  به رزشو و بدني تربیت عالي شوراي ھفتمین در تبصره ٣ و ماده ٧ در نامه آئین اين
 .گرديد ابالغ كشور ھاي دانشگاه به اجرا براي وفناوري ،تحقیقات علوم وزير توسط٧٩ /١٨/٨ تاريخ


