
  
  

  آئین نامه اجرائی 
  دانشجویان با مسئولین دانشگاهعمومی  پرسش و پاسخ برگزاري مراسم

  
 از مشکالت ، پیشنهادات و انتقـادات     علم و صنعت ایران     دانشگاه مسئولیندر راستاي آگاهی هر چه بیشتر       : مقدمه

  دانشگاه و رفع ابهامات فی ما بـین چه بیشتر دانشجویان از اقدامات مدیرانو نیز آگاهی هر این دانشگاه  دانشجویان  
  )تریبـون آزاد موسوم به ( دانشگاه مسئولیندانشجویان با   عمومی پرسش و پاسخ ، مراسم در مسائل داخلی دانشگاه   

  .تشکیل می گردد تا تعامل و همدلی بین تمامی ارکان دانشگاه به حداکثر برسد
که در آن تمـامی دانـشجویان        ی اطالق می گردد    مراسم ه به در این آئین نام   تریبون آزاد   مراسم موسوم به     -1ماده  

می توانند حضور یافته و سواالت ، پیشنهادات و انتقادات خود را بـصورت شـفاهی یـا مکتـوب بـا مـدیران                    نشگاهدا
  .ذیربط دانشگاه مطرح نمایند

نـشجوئی خـارج از    جلسات پرسش و پاسخ مدیران دانشگاه بـا مـسئولین تـشکلها ، نهادهـا و نـشریات دا                   -تبصره  
  .موضوع این آئین نامه بوده و طبق مقررات دانشگاه و توافق طرفین تشکیل می شود

: اعضاء این ستاد عبارتنـد از  . برنامه ریزي ، اجراء و نظارت می گردد، تریبون آزاد توسط یک ستاد    مراسم   -2ماده  
 مـسئولین هـر کـدام از    وندگی مقام معظم رهبـري       ، نماینده دفتر نهاد نمای     هر کدام از معاونتهاي دانشگاه    نماینده  

  .)تشکلهاي اسالمی ، شوراي صنفی مرکز و انجمن علمی مرکز ( تشکلهاي دانشجوئی 
  .می گردد جهت اخذ مجوز ارائه ا تریبون آزاد توسط ستاد به هیئت نظارت بر تشکله برگزاريتقاضاي -3ماده 
توسط ستاد انتخاب می شوند و هنگام مراسم تنهـا   تریبون آزاد مسئول ، مجري ، عوامل اجرائی و ناظرین     -4ماده  

  .شخصیت حقیقی آنها مطرح می باشد
 الزم از آنهـا   هـاي پـس از همـاهنگی  ال از آنها وجود دارد توسط ستاد مشخص و      سؤ مدیرانی که احتمال     -5ماده  

  .دعوت به حضور در مراسم می گردد
در  پس از طـرح تقاضـا   در موارد ضروري .ر اسفند ماه برگزار می گردد مراسم تریبون آزاد هر سال یکبار د       -6ماده  
  .امکان برگزاري مراسم وجود خواهد داشت هیئت نظارت بر تشکلها  تشخیص ضرورت آن و با تاییدوستاد 
ه را در بـر        دانـشگا مـسائل داخلـی   وزه حـ   بـه موضوعات قابل طرح در تریبون آزاد ، همـه مـسائل مربـوط        -7ماده  
  . گیردمی

، سواالت به قید قرعـه انتخـاب و پـس از هـر سـوال طـرح شـده              ، مدت زمان مراسم از قبل تعیین شده         -8ماده  
  . پاسخگوئی داده خواهد شدبرايفرصت مناسب 

 تمامی پرسشها و پاسخها توسط ستاد تریبون آزاد بصورت یک ویـژه نامـه تهیـه و در اختیـار دانـشجویان         -9ماده  
  .یرددانشگاه قرار می گ

تمامی مقررات مربوط به برگزاري مراسم مصرح در آئین نامه اجرائی برگزاري مراسم در دانشگاه ،                رعایت   - 10ماده  
الزامی بـوده و    برگزارکنندگان مراسم  و براي تمامی حضار اسالمیت نظم ، مقررات ، و شوونات اخالق   از جمله رعای  

   .ري می شوندتخلفات از طریق مراجع ذیربط بررسی و تصمیم گی
به تـصویب رسـید و از    19/3/88  تبصره در جلسه شوراي فرهنگی مورخیک ماده و 11 این آئین نامه در    - 11ماده  

 .الزم االجراء می باشد این تاریخ


