
   فرهنگي  انقالب  شورايعالي  و بازرسي  نظارت  هيأت  تشكيل نامه آئين
   
  ) عالي شوراي) ١١/٤/٦٤   مورخ جلسة   و هشتمين  بيست مصوب(

آيـد    مـي   پـيش   آن و پيـشرفت   بسط  در طي آه   و مشكالتي  مسايل  به  و رسيدگي  فرهنگي  انقالب  و سالم  صحيح  از جريان مراقبت  منظور به -١  ماده
 .گردد  مي تشكيل «  و بازرسي  نظارت هيأت«   بنام هيأتي
 :گردند مي انتخاب  نحو  بدين  نفر خواهد بود آه٥ از   متشكل  فرهنگي  انقالب  عالي  شوراي و بازرسي   نظارت هيأت -٢  ماده
 .  عالي  شوراي اعضاي   نفر از ميان يك - الف
 . مذآور هاي از وزارتخانه  وزير هر يك انتخاب   به  و ارشاد اسالمي  و پرورش ، آموزش  عالي  و آموزش  فرهنگ هاي وزارتخانه  نفر از سه - ب
 .  جهاد دانشگاهي  مرآزي  شوراي اعضاي   نفر از ميان يك - ج

 نباشـد    مخـالف   آنان  با انتخاب شورايعالي  آه صورتي  خواهند شد و در  آنها انتخاب  مسئوالن  از طرف ها و جهاد دانشگاهي وزارتخانه  نمايندگان - تبصره
 .آمد  درخواهند  هيأت  عضويت به

 : از  است  عبارت  و بازرسي نظارت   هيأت وظايف -٣  ماده
   بـه   بازرسـي   هيأتهـاي   اعـزام   ازطريـق  جملـه  من  مختلف   از طريق  فرهنگي  انقالب  شورايعالي  و دستورالعملهاي  مصوبات اجراي   بر حسن نظارت - الف

 .  و هنري  و تبليغاتي آموزشي  و  و فرهنگي  علمي مراآز و مؤسسات
   آن  در خـصوص   الزم گزارشـهاي  تـدوين   و  و تهيـه   دانشگاهها و ساير مراآـز آموزشـي    و فرهنگي  حاد سياسي و پيشامدهاي   مسائل  به رسيدگي - ب

 . اصالحي   پيشنهادي  و ارائة  مشكالت و مسائل
 .شود  مي فرهنگي  انقالب شورايعالي   به  و فرهنگي  و علمي  آموزشي  دانشگاهها و مراآز و مؤسسات  از وضع  آه شكاياتي   به رسيدگي - ج
 .شود پيدا مي  دانشجويي انجمنهاي  و  و استادان  مديران  ميان  احيانًا در دانشگاهها و مراآز آموزشي  آه اختالفاتي   به رسيدگي -د

در .  باشد  خواسته  از ايشان فرهنگي  انقالب عالي   يا شوراي  مربوط  وزارتخانه  خواهد آرد آه  رسيدگي  اختالفات  اين  به صورتي  در  نظارت هيأت - تصره
 . نمايد  شورا تقديم  خود را به  گزارش است  ، مكلف  از رسيدگي  پس هر حال

   وزيـر يـا رئـيس     و همكـاري  باهمـاهنگي    بـصير و مطلـع    و اشـخاص   و آارمنـدان   دانـشگاهيان   خـود را از ميـان    بازرسان و بازرسي   نظارت هيأت -٤  ادهم
 . خواهد آرد  انتخاب  مربوط سازمان
   فرهنگي انقالب   عالي  شوراي رئيس

 


