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 اساسنامه

 ختهيزنان فره يراهبرد يشورا 

 يدانشگاه آزاد اسالم 
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 به نام خدا
 نيا با و ؛ياسالم آزاد دانشگاه يليتحص مختلف مقاطع در زنان يفيو رشد ك يكم شيافزا به توجه با :مقدمه

 به يدگيرس ضرورت به نظر و  باشند؛ يم ارزشمند دانشگاه و يانسان يها هيسرما نيبهتر ازه ختيفره زنان كه باور
رزاده يد ميحم دكتر يآقا دانشگاه سينظر رئبا  ياسالم آزاد دانشگاه ختهيفره زنان يراهبرد يشورا زنان، امور
 .گرديد ليتشك دو و نود و صديس و هزار كي مهرماه كمي و ستيب خيتار در

 يكم توسعه و رشد جهت را الزم يها فرصت ،يزير برنامه و يگذار استيس با تا است صدد در يراهبرد يشورا
و  يعلم مختلف يها عرصه برابر در يها فرصت به زنان يابيدست و يدانشگاه آزاد اسالم زنان مشاركت يفيك و
 .بردارد داريپا توسعه جهت در سازنده و مؤثر يگام راه نيا در و كرده فراهم يتيريمد يها گاهيجا

 عنوان : كيماده 
 .شود يده مينام  يراهبرد يكه در متن بنا به اختصار شورا يخته دانشگاه آزاد اسالميفرهزنان  يراهبرد يشورا

 يراهبرد يگاه شورايجا:ماده دو
 يآزاد اسالم دانشگاه سيرئ نظر ريزم يبه طور مستق و داشته يگذار استيس و يمشورت گاهيجا يراهبرد يشورا
 .كند مي تيفعال

 ءاعضا :سهماده 

نفر از معاونان دانشگاه آزاد  2نظر و  آقايان صاحبنفر از  2و  ختهيفره نفراز بانوان 11شوراي راهبردي مركب از 
 .تعيين مي شوند  يآزاد اسالمرييس دانشگاه  با حكماست كه به پيشنهاد رييس شورا و  ياسالم

ا يو  يران ستادي، معاونان و مديا حقوقي يقيحق حسب ضرورت ازكارشناسان يراهبرد يشورا :كي تبصره 
 .كند يمبراي حضور در جلسات دعوت  – يبدون حق رأ -واحدها يروسا

 اركان: چهارماده 

 .باشد يم ها تهيكمو  يون تخصصيسيرخانه،كمي، دبيراهبرد يشورا، يراهبرد يس شورايياركان شامل ر
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 .گردد يانتخاب م يس دانشگاه آزاد اسالميرئ با حكم يراهبرد يس شورايرئ :كي تبصره

 يو روسا يون تخصصيسيس كمييها، ر تهيكم ي، روسايراهبرد ير شورايدب و سيرئ بينا :تبصره دو
 .گردند يم انتخاب يراهبرد يس شورايرئبا حكم   ياستان يراهبرد يشوراها

 اهداف: ماده پنج

موانع و در جهت رفع كارآمد  يها بردها و برنامهو ارائه راه هاي مختلف ناخت وضعيت زنان در زمينهش )1
 .در جامعه با توجه به الگوهاي اسالمي انفراهم آوردن بستر مناسب به منظور ارتقاء جايگاه زن

 ياجتماع -ي، فرهنگآموزشي ، پژوهشي،هاي علمي و مشاركت زنان در عرصه  افزايش و توسعه فعاليت )2
 .      دانشگاه و ارتقائ جايگاه آنان در عرصه هاي مديريتي

هاي  ايج تحقيقات و پژوهشاز طريق بهره گيري از نت يزنان دانشگاه آزاد اسالم گاه مطلوبيجاتبيين  )3
 .ينش و كارآمديسطح دانش، ب يارتقا يبراردي و كارب يبنيادي، راهبرد

و  يخود در سطوح مختلف اجتماع يقيگاه حقيبه جا يابيدست يخته و توانمند برايت از زنان فرهيحما )4
 .يدانشگاه

 .زنان يشناخت و روان يتوجه به سالمت جسمان )5

 فيوظا: ماده شش

 .يراهبرد يشورا اهداف تحققبه منظور  يزير برنامه و يگذار استيس  )1
و  يي، اجرايتيريمد ،يعلم يها عرصه در حضور يبرا توانمند و ختهيفره زنان يمعرف و ييشناسا )2

 .ياسالم آزاد دانشگاه يگذار استيس
جذب  به منظوربرابر  يها ن فرصتيتأم يبرا يساز ميتصم و يگذار استيو س موجود يها تيظرف يبررس )3

 .يدانشگاه آزاد اسالم يئت علميزنان در بخش ه
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 زنانحوزه  يفرامل و ي، مليا منطقه يها نشستها و  شيهما يبرگزارد و نظارت بر ييو تا يگذار استيس )4
 .ياسالم  آزاد دانشگاه

به  يكاربرد يزنان در زمينه هاي مختلف و ارائه پيشنهادها يش رويپ يها ها و چالش بررسي فرصت )5
 . رياست دانشگاه

 .زنان دانشگاه در سطوح مختلفايجاد بانك اطالعات جامع  )6

الت يتحص سطح ژه دريو مرتبط با زنان به يليتحص يها ها و دوره و توسعه رشتهايجاد  به منظور تالش  )7
 .يليتكم

د است و يكه در معرض تهد يها و موارد آموزش  ن در رشتهحضور زنا ياظهار نظر در مورد چگونگ )8
 .يليبرابر تحص يها ع فرصتيياز تض يريجلوگ

تدوين و تأليف كتاب، ترجمه متون و آثار و نشريات علمي و پژوهشي مرتبط ت از يو حما يگذار استيس )9
 . با زنان

نظران  داخلي و خارجي، صاحب، يدولتر يو غ يدولتارتباط و همكاري با اركان دانشگاه، مراكز و موسسات  )10
 .يراهبرد يو محققان  به منظور تحقق اهداف شورا

 . يدر حوزه زنان دانشگاه آزاد اسالم يشيپردازي و آزاداند هاي نظريه مشاركت در امركرسي  )11

 يابيش و ارزيها و پا متناظر در مراكز استان يل شوراهايبه منظور تشك يزير و برنامه يگذار استيس  )12
 .ها لكرد آنعم

ر يو سا يقاتيو تحق يمطالعات يطرح ها يبرا يس دانشگاه آزاد اسالميياز طرف ر يموارد ارجاع يبررس  )13
 رد مربوط به امور زنانموا

 .مربوط يها نامه نييب آيه و تصويته  )14
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 وظايف رييس  شوراي راهبردي :هفتماده 

 . يبراساس ضوابط و مقررات دانشگاه آزاد اسالم يراهبرد يشورا مديريت كليه امور اجرايي و اداري )1

به رييس دانشگاه آزاد  يراهبرد يشش ماهه شوراعملكرد ارائه تهيه برنامه، بودجه، تراز مالي و  )2
 .ياسالم

 .ها آن نيصدور احكام مسئول و ياستان يراهبرد ي،كميته ها، شوراهايون تخصصيسيل كميتشك )3

ا ي الحساب يافت وجوه عليدر يبرا يناد مالي و افتتاح حساب بانكانجام مكاتبات اداري ، امضاء اس )4
 .يمطابق با ضوابط و مقررات دانشگاه آزاد اسالم تنخواه

 وظايف دبير شوراي راهبردي :هشتماده 

 . آن يريگيو پ يراهبرد يمصوبات شورا ابالغ )1

 .ياستان يشوراهاها و  تهي، كميون تخصصيسيف كمينامه و شرح وظا نييس آينو شيه پيته )2

 .س شوراييرو ارائه به  يراهبرد يعملكرد شوراشش ماهه  ه گزارشيته )3

 .يراهبرد يم دستور جلسات و صورت جلسات شورايها،تنظ دعوتنامه هيته )4

 .يراهبرد يه و ارسال اخبار شورايته )5

 .يراهبرد يشورا يبه اعضا يرسان طالعا )6

 .يراهبرد يس شوراييه امور محوله از طرف ريانجام كل )7

 . يو مكاتبات يبه امور جار يدگيرس )8

 ل جلساتيتناوب تشك: ماده نه

 . گردد يبرگزار م انهيماهبه صورت  يراهبرد يجلسات شورا
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ت آراء اعضاء يمات آن با اكثريافته و تصمي تياعضا رسم حداقل نه نفر ازجلسات با حضور  :كيتبصره 

 .است يحاضر معتبر و قانون

 .شود  يل ميا حداقل پنج نفر از اعضا تشكيس و ييشنهاد ريجلسات فوق العاده به پ  :تبصره دو

مورد  يها تهيتواند حسب ضرورت كم يماست و  يون تخصصيسيك كمي يدارا يراهبرد يشورا: ماده ده
 *.جاد كندياز خود را  اين

 يشورا ريدب توسط ياستان يراهبرد يو شوراها ها تهيكم ،يتخصص  ونيسيكم فينامه و شرح وظا نييآ :تبصره
 .رسد يم يراهبرد يشوراب يتصو به ه ويته يراهبرد

  يمنابع مال :دهازي ماده

 .مين مي شود ات يآزاد اسالم يافته از سوي دانشگاه  ابع مالي شورا از اعتبارات تخصيصمن

در چهارچوب مقررات دانشگاه  يو حقوق يقياشخاص حق يايو هدا يدولت يها افت كمكيدر :كيتبصره 
 .بالمانع است

مطابق با ضوابط ومقررات و آيين نامه هاي صادره  يراهبرد يشورا يكليه فعاليت هاي مالي و ادار :تبصره دو
 .انجام خواهد شد  يآزاد اسالم از طرف دانشگاه

 :دوازدهماده 

 .قابل طرح است يراهبرد يشورا ياعضا ل مواد اساسنامه با درخواست حداقل دو سوم ازير و تكمييهرگونه تغ

 گزارش عملكرد : زدهيماده س

 .دينما س دانشگاه ارائهيه و به رئيبار ته كيماه شش عملكرد را هر  يظف است گزارش كتبمو يراهبرد يشورا

 
                                                            

  .باشد سازماني شوراي راهبردي، ضميمه اساسنامه مي ساختار*
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 :دهچهارماده 

ب يبه تصو 15/11/1392خ يدر تار ه ويته وستيك پيو  تبصره چهارده ماده، هشت ك مقدمه،ين اساسنامه با يا
س دانشگاه آزاد ييد رييبه تأ 24/12/92خ يو در تار يخته دانشگاه آزاد اسالميزنان فره يراهبرد يشورا ياعضا
 .ديرس ياسالم
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 يخته دانشگاه آزاد اسالميزنان فره يراهبرد يشورا يسازمان ساختار

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس دانشگاه آزاد اسالمي

رئيس شورا
 شوراي راهبردي زنان فرهيخته دانشگاه آزاد اسالمي

كميسيون
 تخصصي

كميته پايش و 
 جذب

 

كميته تشكيالت 
 و ارتباطات

كميته علمي و 
 پژوهشي

شوراهاي راهبردي زنان 
استاني فرهيخته  
 
 

 دبير شورا

 دبيرخانه 

ساير كميته هاي 
 احتمالي


