دستورالعمل نحوهي تنظیم دستور جلسه ،ارائه گزارش و تدوین
صورتجلسه هاي كمیسیون دائمي و هیات امنا
در تنظيم دستور جلسه -با رعایت اولویت موضوعی -و ارائهي گزارش و نيز تدوین صورت جلسهه ههاي كميسهيو
دائمی و هيات امنا-حسب مورد ،-بر اساس فرم هاي مندرج در پيوست هاي شماره یك و دو ،الزم است موارد ذیل
را مد نظر قرار دهند.

الف) دستور جلسه
 -1تاریخ برگزاري جلسات كميسيو دائمی هيات امنا ،پس از اخذ موافقهت رئهيس كميسهيو دائمهی و ان هام
هماهنگی با نمایندهي مركز هيات هاي امنا و هيات هاي مميزه در كميسيو مربوط و سایر اعضا تعيين شده،
سپس دستور جلسهي كميسيو دائمی هيات امنا میبایسهت توسه دبيهر هيهات امنها و بها همهاهنگی رئهيس
كميسيو دائمی تعيين و نهایی گردد؛
 -2تاریخ تشكيل جلسهي هيات امنا پس از اخذ نظهر مقهام عهالی وزارت ،از سهوي ایهن مركهز تعيهين و اعه م
خواهد شد .دستور جلسهي هيات امنا نيز توس دبير هيات امنا و با هماهنگی مركز هياتههاي امنها و هيهات
هاي مميزه تنظيم میگردد.
 -3دستور جلسه هاي كميسيو دائمی و هيات امنا باید برابر كاربرگ هاي مندرج در صفحات  1الی  3پيوست
شماره یك تنظيم و در متن هر دستور ،كليهي استناد هاي قانونی مربوطه درج شود؛
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 -4عنوا هر دستور ،منطبق با اختيارات و وظایف هياتههاي امنها بایهد ضهمن برخهورداري از اخت،هار ،داراي
شفافيت الزم باشد و مفاهيم را به درستی انتقال دهند؛
 -5بر اساس مفاد آئين نامهي داخلی هيات امنا و دستور العمل نحوه ي تشكيل و فعاليت كميسيو دائمی ،الزم
است دعوتنامه منظم به دستور جلسه؛ به همراه مدارک و مستندات مربوطهه حهداقل  2هفتهه پهيا از تهاریخ
نشست براي تمامی اعضا ارسال شود .درخ،وص جلسات فوقالعاده ،این زمها بهه یهك هفتهه قابهل تقليهل
میباشد.
ب) ارائهي گزارش و دستور كار در جلسه
 -1گزارش عملكرد موسسه :بها بههرهگيهري از ابزارههاي فنهاوري اط عهات نظيهر( …, power point) :
تنظيم و در ابتداي نشست به سمع و نظر حضار در جلسه رسانده شود .بههره گيهري از عكهس ههاي گویها و
فيلم هاي كوتاه از موسسه و پيشرفت هاي آ توصيه می شود .مقتضی است گزارش به گونهاي تنظيم شهود
كه معرف سيماي كلی موسسه و در بردارندهي اهمّ دستاوردها و چالا ها بوده و توجه اعضاي هيهات امنها
را به موارد مذكور جلب نموده و همفكري آنا را در جهت ارتقا و بالندگی موسسه موجب شود؛
 -2بخا اول دستور كار نشست :مربوط به تعيين سياست هاي و اولویت هاي راهبهردي اسهت .مهواردي نظيهر:
ت،ویب برنامهي راهبردي موسسه (مشهتمل بهر راهبردههایی در زمينههههاي آموزشهی ،پهوهشهی ،فرهنگهی،
عمرانی و  ،)...ت،ویب برنامهي عملياتی موسسه ،ارائهي گهزارش عملكهرد برنامهه ههاي موسسهه ،ت،هویب
بودجهي تف،يلی و عملياتی موسسه ،بررسی گزارش حسابرس منتخب هيات امناي موسسه ،ت،ویب آئهين-
نامه ها و دستورالعمل هاي مختلف و...؛
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 -3بخا دوم دستور كار نشست :مربوط به امور جاري و نيازهاي روزمرهي موسسه است .مواردي نظير :خرید
خودرو ،جا به جایی اعتبارات بهين برنامهه هها ،تمدیهد مهدت خهدمت رسهمی آزمایشهی ،تمدیهد ماموریهت
تح،يلی ،و ...دیگر موارد مبت به است؛
 -4فرم معرفی موسسه در یك نگاه :به شرح پيوست شماره  2به عنوا اولين صفحه بهر روي م موعهه دسهتور
جلسه و مستندات قرار گيرد؛
 -5در صورتی كه بررسی گزارش حسابرس در دستور كار هيات امنا قهرار دارد ،بایهد پاسهخ مهدیر امهور مهالی
موسسه به هر یك از بندهاي گزارش حسابرس منتخب هيات امنا با عنوا رئيس موسسهه تهدوین شهده و از
سوي دبيرهيات امنا پاسخ مربوطه تنظيم و به همراه سایر مستندات براي اعضا ارسال شود؛
 -6در بررسی تأسيس یا توسعهي گروهها و تفكيك و یا تأسيس دانشكده /پهوهشكده ،ارائهي طرح توجيهی و
اط عات كافی از تعداد اساتيد ،دانشه ویا  ،رشهتهههاي م،هو  ،مقهاطع ،امكانهات و فضهاي كالبهدي و...
ضروري میباشد .همچنين در خ،وص تقاضاي موسسه براي به كار گيري و جذ نيروي انسهانی جدیهد،
باید برنامه ریزي منابع انسانی موسسه در چارچو برنامهي راهبردي موسسه به كميسيو دائمی و هيات امنا
ارائه شود؛
 -7در بررسی طرحهاي عمرانی ارائهي كامل گزارش طرح مطالعاتی شامل محل اجراي طرح ،برآورد هزینهها،
پيشرفت فيزیكی ،محل تأمين اعتبار جهت اجراي طرح و نحوهي اجراي پروژه ضروري است؛
 -8در متن پيشنهادي براي ت،ویب هر دستور ،كليهي استنادات قانونی مربوط به آ قيد شود.
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ج) صورت جلسه
 .1اسامی اعضاي حاضر حسب ِسمَت و نهو عضهویت (اعهم از حقهوقی و حقيقهی) مطهابق صهفحات  4الهی 6
پيوست شماره یك ،درج شود؛
 .2یك نسخه از صورت جلسهي تنظيمی باید داراي پاراف كارشناسی كه در دانشگاه آ را تنظيم نموده است
بوده و در سوابق مربوطه در دانشگاه بایگانی شود؛
 .3الزم است در ذیل صورت لسه ،اسامی اعضهاي حاضهر درج و پهس از تكميهل مفهاد آ بهه امضهاي كليههي
اعضاي یاد شده برسد؛
 .4پس از درج عنوا مخت،ر هر م،وبه؛ مفهاد م،هوبه – كهه بيهانگر ت،هميم هيهات امنها اسهت  -بها اشهاره بهه
استنادات قانونی به صورت ساده ،شفاف و متقن قيد شود؛
 .5در آخرین مرحله الزم است صورت جلسه ضمن اب غ به واحد هاي ذي رب  ،براساس اهميت و حساسهيت
موضههو بهها رعایههت زمهها بنههدي الزم جهههت افشههاي اط عههات طبقهههبنههدي شههده و یهها اولویههت دار،
در تارنماي موسسه نيز درج شود تا عموم جامعه هدف از آ بهره مند گردنهد .رعایهت زمها بنهدي افشهاي
اط عات اولویتدار ذیل الزامی است:
 م،وبات مربوط به جذ و استخدام تا تاریخ انتشار آگهی؛ م،وبات مربوط به بودجه در سال مورد عمل؛ جا به جایی اعتبارات و تخ،يصها در سال مورد عمل؛ م،وبات موردي كه جنبه شخ،ی دارد صرفاٌ به اعضهاي ذي ربه ابه غ گهردد و ازانتشار خودداري شود؛
4

 آئيننامهها و دستورالعملها و شيوهنامهها پس از ت،ویب و ابه غ توسه وزیهر قابهلانتشار میباشد؛
 صرفا خ صه و به ویهه نقشهي استراتهیك برنامههاي راهبردي قابل انتشار میباشد؛ .6ت،ویري از یك دستور جلسه و صورت جلسهي الگو ،به شرح صفحات  7الی  9پيوست شماره یك جهت
بهرهبرداري ضميمه گردیده است.
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